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ترحب ھیئة تحریر مجلة كلیة الكوت الجامعة بإسھام السادة التدریسیین والباحثین في التخصصات 
 األكادیمیة كافة وتأمل التواصل معھا خدمة للمسیرة العلمیة والمعرفیة للعراق العظیم وأھلھ.

 ضوابط وقواعد النشر
 یتقید الباحث في إعداد بحثھ بالضوابط اآلتیة:

بقواعد البحث العلمي من حیث المنھجیة العلمیة وتوثیق المصادر والمراجع یلتزم الباحث  .1
 والتحلیل واإلسناد ویھتم بسالمة اللغة وحسن صیاغتھا.

صفحة وخالصتین موجزتین باللغة العربیة  25أن ال یزید عدد صفحات البحث على  .2
 كلمة حتماً. 250واإلنكلیزیة بما ال یزید عن 

 .المرسلة للنشر في المجلة قد نشرت أو أرسلت للنشر  یشترط أن ال تكون البحوث .3
على أن یكون الخط المستخدم في   البحوث  (A4)یقدم البحث بثالثة نسخ على ورقة قیاس  .4

 Times New" و باللغة اإلنكلیزیة " "Arabic Transparentباللغة العربیة ھو 
Roman   لیتسنى أرسالھا إلى التحكیم العلمي. 14" وبحجم 

 ،Wordیحتوي مادة البحث مطبوعة على برنامج   (CD)مج یرفق مع البحث قرص مد .5
وحسب تخضع البحوث للتقویم والمراجعة والتحكیم السري من لدن المقومین العلمیین و

 ، وال تعاد البحوث إلى أصحابھا سواًء قبلت للنشر أم ال.االختصاص الدقیق
اخل أقواس كبیرة (مربعة) ضمن المتن، ومرتبة اإلشارة إلى المصادر تكون بإستخدام أرقام د .6

على التوالي حسب تسلسل ظھورھا ألول مرة ویمكن اإلشارة إلى إسم الباحث (الباحثین) في 
 المتن لكن یجب أن یرفق معھ الترقیم أعاله:

إذا كان المصدر مجلة علمیة: یكتب إسم الباحث (الباحثین) یتبع بإسم البحث وإسم  - أ
ین قوسین وبالحرف الغامق وبعدھا العدد ثم السنة وأخیراً رقم المجلة كل منھما ب

 الصفحات.
إذا كان المصدر كتاباً: یكتب إسم المؤلف (المؤلفین) أوالً ثم العنوان بین قوسین  - ب

 وبالحرف الغامق، ثم الطبعة فسنة النشر والناشر ومكان النشر وأخیراً مدى الصفحات.
في نھایة البحث وبحسب تسلسلھا في المتن ثم تثبت ج ـ للبحوث اإلنسانیة تثبت الھوامش 

المصادر والمراجع التي إعتمدھا الباحث على صفحة أو صفحات مستقلة بحیث تذكر 
 المراجع العربیة أوالً ثم المراجع األجنبیة.

یٌكتب عنوان البحث باللغتین العربیة واإلنكلیزیة وإسم الباحث وعنوانھ مع البرید  .7
 لى الصفحة األولى للبحث.األلكترونیإن وجد ع

المجلة تُعنى بنشر البحوث العلمیة الرصینة المقدمة إلیھا في مجاالت العلوم والمعارف  .8
 المختلفة.

 یعبر البحث عن رأي كاتبھ ولیس بالضرورة عن رأي المجلة.  .9
یتعھد الباحث بأن بحثھ غیر مسروق أو مستل من رسائل الماجستیر أو أطاریح الدكتوراه  .10

یشرف علیھا أو اإلستالل من أي بحث منشور أو قابل للنشر ال یمت لھ بصلة ویتحمل التي لم 
 الباحث كافة التبعات القانونیة إن ثبت ذلك.

إذا أرتأت ھیئة التحریر إجراء أي تعدیل في مضمون البحث ومنھجیتھ یعاد البحث لصاحبھ  .11
 إلجراء التعدیالت الالزمة قبل نشره في المجلة. 

 لعلمیة إلى إدارة المجلة على العنوان المثبت في المجلة.ترسل البحوث ا .12
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 المحترم كلمة رئیس مجلس االدارة 
 في المؤتمر الدولي االول لكلیة الكوت الجامعة 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،

الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على خیر المرسلین ، سیدنا ونبینا محمد صلى          
هللا علیة و آلھ اجمعین ،  وعلى صحبھ المنتجبین ، الى یوم الدین ،  قال هللا تعالى في محكم 

وا منكم والذین )  ((یَْرفع ُ� الذین آمن11كتابھ الكریم من سورة المجادلة اآلیة الحادیة عشر (
 أُوتوا الِعْلَم درجاٍت))  .

 صدق هللا العلي العظیم))))
 أما بعد ,
فباسمي واسم إخوتي األساتذة الكرام في الھیئة العلمیة والھیئة التحضیریة وأساتذة           

الكلیة وطلبة وموظفي الكلیة ، أرحب واشكر لكل من الضیوف الكرام الباحثین والمشاركین في 
 نا العلمي الدولي ھذا ، من خارج البالد وداخلھا ........مؤتمر

شكري وتقدیري  لممثل فخامة رئیس الجمھوریة األستاذ الدكتور محمد صالح مھدي           
الخفاجي المستشار لشؤون التربیة والتعلیم ، وشكري وتقدیري  لممثل وزارة التعلیم العالي 

 دیر دائرة التعلیم الجامعي االھلي المحترم العلمي : االستاذ علي رزوقي م والبحث
الجامعة اللبنانیة: األستاذ   -وشكري وتقدیري  لألساتذة الزائرین من جمھوریة لبنان        

 الدكتور محمد سرور المحترم .
 شكري وتقدیري لألساتذة من  الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة وھم كل من:             

 اذ الدكتور انور شكیب المحترم .جامعة إیالم : االست
 USQ) (University ofشكري وتقدیري  لألستاذ الدكتور یوسف طالل من جامعة  ( 

Southern Queensland( 
ً وشكري وتقدیري لكل الحضور الكرام  ً ومحافظا وشكري وتقدیري  لمحافظة واسط مجلسا

تذة الكرام  الذین لم یسعني جمیعاً مع حفظ جمیع المقامات والمناصب والشكر موصول  االسا
  .ذكر اسمائھم وقد تحملوا عناء السفر من اجل نجاح مؤتمرنا

انتصارات الحشد الشعبي وفي اجواء عطرة بذكرى والدات األئمة األطھار ( علیھم السالم ) 
المجاھد، وقواتنا المسلحة البطلھ ، على اعداء االنسانیة والنور , یقام مؤتمرنا العلمي الدولي 

ى العراق )) برعایة معالي وزیر التعلیم العالي والبحث نَ بْ الول وشعاره (( بالعلم والمعرفة یُ ا
العلمي االستاذ الدكتور عبد الرزاق العیسى المحترم ،  وإشراف علمي من لدن دائرة التعلیم 

 األھلي الجامعي فبالعلم والسالح تحمى البالد وتتقدم .  

ھا یقاس من خالل المؤسسات االكادیمیة ، والعلمیة ، والثقافیة ، إن تطور البلدان ورقی        
واصالح التعلیم العالي ، وتطویره ، والبحث العلمي ال یكون اال بتوافر مقومات االبداع 
واالبتكار , وھذا یتطلب مؤسسة جامعیة غیر تقلیدیة لھا واستقالل مالي واداري واشراف 

ً جدیداً من التعلم  , تسطیع مواكبة التطور العلمي الوزارة العلمي علیھا لكي تكون نمط ا
المتسارع ، مثلما تسطیع استیعاب ما یحدث من تغییر جوھري في منظومة العالقات 
والمؤتمرات الدولیة وانعكاس ھذا االمر على واقع الحیاة الیومیة في عموم المجتمعات ... 

لجامعي باالھتمامات واالحتیاجات الیومیة ومنھا مجتمعنا العراقي و كل ھذا یتطلب ربط التعلیم ا
من اجل رقي وتقدم بلدنا الحبیب  وھذا  یستدعي اعادة  النظر في وظیفة المؤسسة الجامعیة 
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وادائھا واعتمادھا على المعاییر العلمیة العالمیة وانضوائھا تحت االتحادات والروابط العالمیة 
 التعلیم والتعلم .والوطنیة من اجل تبادل الخبرات والتجارب ونظم 

ان محافظتنا احتضنت كل من جامعة واسط وكلیة الكوت الجامعة والمعاھد التقنیة           
ً كبیراً في خدمة المجتمع والمختلفة  ومؤسسات العلمیة االخرى،   ً علمیا اسھمت إسھاما

وإن كلیتنا العراقي الجدید كما واكبت التطور العلمي والتسارع الحاصل في مجال المعرفة ، 
خطت خطوات كبرى من اجل التطویر المستمر في برامجھا المختلفة من خالل انفتاح بعالقات 
تعاون علمي وثقافي لنقل البرامج والمناھج ونظم التعلیم من الجمھوریة اللبنانیة  والجمھوریة 

معات العراقیة االسالمیة االیرانیة , وروسیا االتحادیة , ومالیزیا , واسترالیا , فضال عن الجا
كجامعة واسط والجامعة التكنولوجیة ، والعمل مستمر للمشاركة في المؤتمرات الدولیة 
للجامعات والكلیات ذات التمویل الذاتي في الوالیات المتحدة االمریكیة مع الجامعات االھلیة 
 والحكومیة االخرى وبجھود وطنیة مخلصة من لدن وزارتنا  متمثلة باألستاذ علي رزوقي
المحترم مدیر التعلیم االھلي الجامعي . وفریق عملھ ذي الكفایة االداریة والوطنیة العالیة ان 
ھذا التطور الحاصل خالل السنة االخیرة في الجامعات والكلیات االھلیة لم یحصل لوال االدارة 

ث تم العلمیة االكادیمیة الحكیمة  لمعالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي المحترم حی
ً في العراق ، وھذا مایغني آالف الطلبة عن الھجرة الى  ً علمیا استحداث اكثر من ستین قسما
دول الجوار او غیرھا لطلب العلم والمعرفة والحصول على الشھادات المختلفة .وال یخفى على 

رھا ونمو الجمیع ان سفر الطلبة یكلف الدولة وابنائھا  جھداً وماالً ووقتاً یؤثر على البالد وتطو
اقتصادھا ومثال بسیط تم تعیین اكثر من مئتي استاذ وموظف وعامل بدرجات مختلفة في كلیة 
الكوت الجامعة وحدھا . والعمل مستمر على تطویر وفتح اقسام جدیدة غیر تقلیدیة و ذات 

یاج الحاصل في جدوى اقتصادیة وعلمیة وثقافیة لتطویر مجتمعنا العراقي وسد االحت
    التي تفید في بناء المجتمع العراقي مدینة الكوت مدینة الخیر والعطاء، ولنادرة التخصصات ا

( سلة خبز العراق ) مدینة نھر دجلة والغراف والدجیلة التي انتجت كلیة الكوت نھر علم یفیض 
م)  اصبحت 2012حداثة تأسیسھا في عام ( من بالخیر على اھلھا الكرام أن كلیتنا على الرغم

كزاً  لالشعاع الحضاري والفكري والعلمي والثقافي في المجتمع العراقي بشكل عام  ، احدى  مر
والواسطي بشكل خاص بجھود كل العاملین بإخالص واتقان ومثابرة مستنیرة بتوجیھات 

واالخذ بمتطلبات الجودة واألداء في كل المختبرات العلمیة  يالوزارة واشرافھا العلمي وتطبیق
تعلیم االلكتروني في الصفوف الدراسیة ومتابعة واتاحت االستفادة من وتطبیق  وسائل ال

المكتبة االلكترونیة المجانیة لطلبة الكلیة واعتماد نظام مؤسسة الكترونیة في شؤون الكلیة  
 توتحقیق االھداف العلمیة المنشودة التي حرص اجل زیادة قدرة االبداع  واالبتكار والتفكیرمن 

 .ھا الكلیة على تطبیقا

أقامت الكلیة مؤتمرھا العلمي الدولي االول ، حیث وصل عدد بحوث المشاركة الى تسعة  
ً رصینا من داخل البالد وخارجھا في شتى جوانب المعرفة وفي  ً علمیا وتسعون بحثا
التخصصات  العلمیة واالنسانیة مایضمن الفائدة العلمیة لبناء العراق الحدیث وجعلھ في مصاف 

بلد  ،مھ النھ بلد مھد الحضارة االولى بھ بدء اول حرف و اول رقم واول دستورالدول المتقد
 االنبیاء والرسل وبلد األئمة  االطھار ( علیھم السالم ) اجمعین .

 وهللا ولي التوفیق

 مع خالص احترامي وشكري وتقدیري لكم جمیعا 

 لموسوي      اد. طالب زیدان                                                                                        
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 محتویات العدد األول

 للمؤتمر العلمي الدولي األول / كلیة الكوت الجامعة

 الصفحة عنوان البحث وأسماء الباحثین ت
 واقع البحث العلمي في الجامعات العراقیة وسبل االرتقاء بھ .1

 .............................................................................................................م.د. حسین علیوي ناصر الزیادي   
 
1 

 في الشركات صغیرة الحجم تقنیة المعلومات تخطیط االعمال وتخطیطالتكامل بین  .2
 ......................................................................................................................... أ.م. د عبد العظیم الزیادي

 
14 

(مشروع مجاري  ) وادارة المشروع بأسلوب البرمجة باألھدافAuto CAD.2016جدولة المشروع  باستعمال برنامج ( .3
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 واقع البحث العلمي في الجامعات العراقیة وسبل االرتقاء بھ
                 ا.م.د. حسین علیوي ناصر الزیادي

 قسم الجغرافیة –كلیة االداب  –جامعة ذي قار 
 المقدمة

، حیث �ان العلم ممارسة مع تطور الحضارة اإلنسانیةلعلمي اتسعت مجاالت البحث ا     
مجال العلم �اع طو�ل في ، و�ان للعرب ، وقد خضع لكثیر من التغییر والتطو�رللوصف اللفظي

�مكن  رقى ما�ه من حقائق ونظر�ات وتصورات من أ�انت الرسائل العلمیة �ما تحتو ، إذ  والعلماء
 . )1(خر من العالمفي أي مكان آ هالحصول علی

 ،دوره في خدمة المجتمعو�یان یتمثل هدف البحث بدراسة مفهوم البحث العلمي في العراق       
�ما ، المتاحة  اإلمكانیاتوفق على االرتقاء �ه  ، النَّ الصعو�ات والعوائقأن تواجهه  عيیالطبمن و 

 . العلمياألساسیة للبحث �اعتبارها الحاضنة  یةالعراق تطرق البحث إلى أثر الجامعات
فقد تم استنباط واستشفاف  ،المنهج المتبع أودوات االستقصائیة المستعملة في البحث أما األ     

تم االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي االستقرائي في دراسة و  ،المعلومات من مصادرها المختلفة
 نَّ إو�ما �قال ف ،العلميللبحث   العدید من التطورات والمتغیرات التي صاحبت التطور التار�خي

 ، )2(" الشرعي للعلوم اإلنسانیة ومن أقدم المجاالت التي انشغل بها العقل البشري  األبالتار�خ هو " 
وحاضرا  والتار�خ �ان مستقبال لتار�خ قبلهتار�خ ،  إلىوسنتحول یوما ما  ،من التار�خ فنحن جزء

، وفهمه  �الشكل الذي �ساعدنا �كل أ�عادهدراسة الماضي  البد من ولكي نفهم الحاضر لتار�خ سبقه .
 تكون للدقة والواقعیة . قرب ماأو�عطاء توقعات  المستقبلؤ �على التنب

فقد تم االعتماد على المصادر والمراجع الرسمیة في مجال  ،وفیما یتعلق �مصادر الدراسة      
 البحث العلمي ، فضال عن المراجع العر�یة المترجمة.

عدة ، تناول المحور محاور لى ت الضرورة العلمیة تقسیم البحث عفقد اقتض ،أما هیكلیة البحث    
ه ، في حین تناول المحور الثاني أهمیة البحث مفهوم البحث العلمي والتطور التار�خي لاألول 

ل التي تواجه مشاكالوالعالمیة و  ،والعر�یة ،قلیمیةمقارنة �الدول اإلفي خدمة المجتمع  العلمي وأثره
 ، ثم مسك الختام تسجیل سبل القضاء على تلك المشكالت.مي في العراقوالباحث العل ،البحث

 : مفهوم البحث العلمي أوال
لى إجل التوصل أوتصنیف للظواهر من  ،وتسجیل ،�مكن تعر�ف البحث العلمي �أنه تحلیل       

 هنَّ أ�ف �ما �عرَّ   .)3(في حقول مختلفة  أونتائج موضوعیة ودقیقة وواضحة في حقل معرفي معین 
 ظاهرة أو لموقف إثباتأو  أو فرضیة معلومة صحة استقصاء إلىیهدف  إنساني واع ومنظم سلوك
 الفرد تهم اجتماعیة سلو�یة أو محددة لمشكلة حل ناجح إ�جاد أو ومعالجتها ونتائجها أسبابها وفهم

1



 First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017                  2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
 ISSN: 2414 - 7419     Al-Kut University College/ Issue One                           لعدد األولا  /كلیة الكوت الجامعة           

 

ا �ان البحث العلمي �متاز �العمومیة سا�ق و�ذا، معینةلة أمس أوعدم صحة نظر�ة  إثبات أووالمجتمع 
 الدقیق ضمن المجال العلمي الواحد . مبدأ التخصص إلى اآلنفقد تحول 

 �سمى شخص بها �قوم منظمة فكر�ة عملیة " إنه هو العلمي البحث تعر�فات أشهر ومن       
 �اتباع تسمى موضوع البحث  معینة مشكلة أو مسألة شأن في الحقائق أجل تقصي من الباحث
 نتائج إلى أو للعالج حلول مالئمة الوصول إلى �غیة ،البحث تسمى منهج منظمة علمیة طر�قة

 . ثالبح المماثلة تسمى نتائج المشكالت على للتعمیم صالحة
 ، ”Scientific Research “ اإلنجلیز�ة اللغة عن مترجمة مصطلح العلمي البحث عبارة إن    

 ةیالموضوع األسالیب على تعتمد والطر�قة العلمیة ، العلمیة الطر�قة على �عتمد العلمي فالبحث
واتباع المناهج  الفرضیات وتكو�ن األحداث ووصف )4(المعلومات المالحظة وتسجیل في المنظمة

 العلمیة . 
الموارد الطبیعیة من  فادةاإلعلى  قدرته وز�ادة ،البشري  اإلدراك نمو إلى العلمي یهدف البحث      

 �عملیات �حدث واع إجرائي هو سلوكف ،والمجتمع للفرد كر�مة حضار�ة حیاة یوفر و�ما والبشر�ة ،
 ، وقد یتم ذلك من خالل االطالع على النتائج المقصودة على للحصول متنوعة وتنفیذ�ة تخطیطیة

وتساعد في التعرف على أهمیة  ،من األسس المهمة لتعز�ز الدراسة البحثیةالتي تعد الدراسات السا�قة 
تشخیص  فضال عنیة التي ساروا علیها والمحاور التي تناولها الباحثون والمنهج ،تلك الدراسات

تضیه قذ�ر تلك الدراسات أمر ت ، ثما �النتائج الحالیةومقارنته ،مكامن النقص في تلك الدراسات
 .    ألخالقیةاألمانة العلمیة وا

�ـــآخر " فالعــــالم  أوالتـــأثر بهــــا �شـــكل  إلـــىال �قـــود  أنلدراســـات الســـا�قة ینبغــــي التطـــرق ل أنَّ  إال     
كالفیلسوف مطالب �ان �طهر عقله منذ بدا�ة البحث من �ل ما �حتو�ه من معلومات قد تكون خاطئة 

الضـــالل وقـــد حـــرص علـــى ذلـــك واضـــعو منـــاهج التفكیـــر العلمـــي مـــن الغـــر�یین منـــذ مطلـــع  إلـــىفتقـــود 
) واضـع أصـول المـنهج العلمـي والـى ذلـك ذهـب  f . Baconل فرنسـیس بیكـون (العصور الحدیثـة مثـ

 )  في �تا�ه التأمالت في الفلسفة األولى ". ( Descartesد�كارت

 البحث العلمي أهمیة
 تهاوتلبی فهو یرتبط �خدمة حاجات المجتمع ،و�نمیها اإلنسانیة ةالبحث العلمي �غني المعرف نَّ إ    

ي تفسر الظواهر، أو تعالج دي إلى ز�ادة المعارف التؤ فهو أما أن ی�صورة مباشرة أو غیر مباشرة، 
جري أهداف التي ألا، أو �كون تطبیقیا �خدم ةالفلسفی األكاد�میةطر تكون مناسبة لأل قرب ماأمشاكل 

للمشاكل التي  ةل العلمیسیجد الحلو  یةوالتطبیق ةالنظر� أو األكاد�میةأجلها، والبحث العلمي �أطره من 
 . نياإلنسالعمل في مجمل النشاط تقابل ا
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على  ةفهو ینمي معارفهم والقدر  ،�ما أن للبحث العلمي مردودا غیر مباشر على القائمین �ه     
تهم العلمیة من لهم ولمؤسسا ةافیض، وتوفیر موارد أةالطالع الدائم على اإلنجازات العلمیاالبحث و 

 ،أخذت دورها في �عض الجامعات وهو ما أطلق علیه (( الجامعة المنتجة)) ةخالل أسالیب جدید
 نَّ إمباشرة ومن خالل ذلك �مكن القول فالبحث العلمي �قوم �خدمة المجتمع �صورة مباشرة أو غیر 

 ،والفكري المنشود ،والثقافي ،القتصادياو  ،الجتماعياالستراتیجیة للتغیر االبحث العلمي هو الرؤ�ة 
التجاهات المعاصرة اأبرز  نَّ إكننا القول ومستقبال و�م ،حاضرا ،والمجتمع ،فرادألاتم �فهو یه

نعكاس ذلك ایة والتكنولوجیة وتعاظم قدرتها و لهذه التغیرات الجذر�ة الشاملة هو الثورة العلم ةوالمصاحب
التها العدیدة امجالعلمیة تنمیة المعرفة و�روز  فمن سمات الثورة �افة،الجتماعیة اعلى أوجه الحیاة 

همیة البحث تعززت أ  ألسباباولهذه  ،والز�ادة السر�عة في حجمها والتغیر في هیكلها التنظیمي العام
ه وتطو�ر التكنولوجیا أهمی ،، واكتسبت مسألة الر�ون إلیها في حل المشكالتالعلمي وأهمیة العلوم

المجتمعات المعاصرة تجاهل التأثیر ن أي من ا�الغة �النسبة لدول العالم قاطبة إذ لم �عد �إمك
، أو أن تتخذ موقفا سلبیا من الجتماعياالقتصادي و االبحث العلمي على تطورها  ةطالملموس ألنش

 هذا النشاط بدعوى أنه نوع من الترف الفكري الذي ینعكس فقط على تطور العلوم ذاته .
 البحث العلمي أھداف

 حل توظف في وموضوعیة منطقیة نتائج تفرز مدروسة منظمة منهجیة هو يالعلم البحث -١
 إلى الیومیة توفیر الحاجیات من وانتقاله اإلنسان تقدم إلى یؤدي ، مما البشر�ة المعرفة مشاكل

 . الحضاري  تفوقه لیعزز قیمة وأكثر أعلى أخرى  أفضلیات
 من و�ز�د و�ماً  مردودهم السلو�ي نوعاً  و�رفع الموضوعي الفكر تطو�ر إلىیؤدي البحث العلمي  -2

  . أعمالهم نجاح نسب
 بیان الحقائق مع صالحیتها من التحقق أو إلیها التوصل تم التي العلمیة النظر�ات توضیح -٣

 .منها الصحیح واختیار البشري  الفهم في المتناقضة
 اإلحصائي ومؤشرات التحلیل طرق  استعماالت ذلك في �ما الخاطئة البحوث منهجیات تصحیح -٤

 .لتقو�مها الراجعة والتغذ�ة
 .والجماعات األفراد تواجه التي والعملیة العلمیة المشاكل حل -٥
 مما المكتشف الطبیعي غیر المتاح من االستفادة عبر متطورة حیاة وأسالیب جدیدة تقنیات إ�جاد -٦

 .الحضار�ة البشر�ة المعرفة ز�ادة في �ساهم

 مشاكل  البحث العلمي في العراق
 اإلنفاققلة  - أوال
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 الشدید مقدمتها االهتمام في كثیرة، �قف أسباب له الیوم العالم �شهده الذي السر�ع الهائل التقدم إنَّ    
 عند والتطو�ر، البحث في مجال العر�یة، المشروعات فیه الذي تقف الوقت ففي العلمي، �البحث

 العالم دول أن نجد فحسب، "األكاد�مي الترف" �اب عند أو اإلنجاز، جد�ة عن البعیدة عتبة الدعا�ة
التطو�ر،  أجل من المختلفة العلمیة والتجارب البحث لدعم من إمكاناتها والوفیر الكثیر تكرس المتقدم

 .ثباتاً  مستقبل أكثر أجل ومن
 وغیر الرسمیة المؤسسات السخي من الدعم   �جد المتقدمة المجتمعات في العلمي فالبحث     

 إلى متمم للتنمیة في العموم یتحول أو یترجم" داعم البحث استثماري  أي ألنه، المستفیدة، الرسمیة
 ترفاً  ولیس استثمار   هو المعنى، الحالة، و�هذا هذه في العلمي ، فالبحث .واالجتماعیة االقتصاد�ة

 .)5(عشوائیاً  أكاد�میاً 
 على اإلنفاق متوسط أنعلمنا  إذا�ختلف عن محیطه العر�ي في هذا المجال ،  العراق ال إن    

 المتوسط بینما جماليالمحلي اإل الناتج من (0.2%) یتجاوز العلمي في العالم العر�ي فال البحث
 و  2.6% و  3.8% اإلنفاق و�بلغ الدول العر�یة إنفاق أضعاف سبعة أي (1.4%) نحو العالمي

،  ةالجنو�ی و�ور�ا ،والیا�ان، وسو�سرا، السو�د من في �ل  2.4% و  2.6% و  2.8% و  %2.8
  أن �عني ، وهذا  2.4% فیبلغ إسرائیل في أما ،التوالي على والمانیا ،المتحدة االمر�كیة والوال�ات
العر�یة  الدول ما تنفقه متوسط من أكثر مرة (12) مقداره ما العلمي البحث على تنفق إسرائیل
  . )6(مجتمعة

لطبیعة االنفاق المالي وحجمه على البحث العلمي في  وفي هذا السیاق �ستحسن عرض مبسط   
 مجاالت على الوطني مجمل دخله من  2,1 %حوالي ینفق العالم أن الباحثین أحد ذ�رفقد  العالم،
 في العلمي البحث مؤسسات في و�عمل ،دوالر بلیون   536 حوالي �ساوي  ما أي العلمي ، البحث
 .العاملة القوى  من ألف لكل �احث 1,3 �معدل أي �احث، ملیون   3,4�قارب  ما العالم

 �ما والتطو�ر البحث األورو�ي على واالتحاد والیا�ان ،األمر�كیة المتحدة الوال�ات إنفاق رقدِّ  وقد   
 البحث على �أسره العالمي اإلنفاق إجمالي أر�اع یتجاوز ثالثة ما وهو دوالر، بلیون  417 �قارب
 أي دوالر، بلیون   168من  أكثر العلمي البحث على سنو�اً  تنفق وحدها المتحدة والوال�ات .العلمي
 .كله العالم ینفق ما مجمل من  32% حوالي
 إنفاق من  % 24من یوازي أكثر ما أي دوالر، بلیون  130 :ة المتحد الوال�ات �عد الیا�ان وتأتي    
 كندا، إ�طالیا، بر�طانیا، ألمانیا ، فرنسا، :المتقدم دول العالم ترتیب ذلك �عد یتوالى ثم .العالم دول

 و ملیونان الدول السبع هذه ففي .بلیون  دوالر 420 من أكثر السبع الدول تنفقه مجموع ما لیكون 
 منهم �احث كل و�كلف العالم، في مجموع الباحثین من  % 66  من أكثر �مثلون  �احث، ألف 265
 .)7(في السنة  دوالر ألف 185 حوالي
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 �النسبة ذلك و البتكارات،و الداعمة للبحث  األورو�یة الدول قائمة اإلسكندنافیة الدول تصدرت وقد    
و، النح هذا على والتطو�ر للبحث الدول تلك خصصتها النسب التي فجاءت القومیة ، نواتجها إلى

 في  0.59% ) (3-33)بنسبة بولندا وتأتي  2.6% ركاالدانم ، 3.51% فنلندا ، 4.27%والسو�د
م  2002 من العلمي للبحث األورو�ي االتحاد میزانیة بلغت األورو�یة وقد الدول بین األخیرة المرتبة

 في األورو�ي لالتحاد الموازنة اإلجمالیة من % 3.9 تمثل وهي بلیون یورو، 17.5 م 2006 إلى
 تمو�لتضاعف  الزمان  366 العلمي للبحث المشتر�ة3% من عقدین من أقل وفي .م 2001 العام
 إلى 2007 من خالل الفترة العلمي للبحث األور�ي االتحاد میزانیة بلغت أخرى  مصادر وفي ،البرام

 والتطو�ر، فقد للبحث متزایدة أهمیة آسیا وشرق  جنوب دول وتولي یورو بلیون  300 حوالي 2014
 م 1980 العام في اإلجمالي من المحلي والتطو�ر، البحث على إنفاقها نسبة الجنو�یة كور�ا رفعت

 وعلوم اإللكترونیات، نحو ووجهت اهتمامها م، 1997 الناتج لعام من 0.6% في  2.89%إلى
 وعلوم الجدیدة، التقییس، والمواد وأدوات المعلومات، وتقنیات البیئة، وتقنیات البحار والمحیطات ،

 �قرب ما إلى العلمي البحث میزانیة الجنو�یة كور�ا فقد رفعت أخرى  مصادر ووفق .والطیران الفضاء
  ملیار. 11.5 إلى میزانیتها لتصل م  2010 في العام 4% من
 م 1995 العام في  0.5% والتطو�ر من البحث على إنفاقها نسبة لرفع خططت فقد الصین أما   
 خالل الخمسیة خطتها أهداف أ�ضاً  ووجهت م ، 2000 العام الناتج في إجمالي من%   1.5 إلى

 الوطنیة البنیة األساس وتطو�ر قطاع الزراعة ، في التقنیة تطبیقات تحسین نحو تلك الفترة
  ).التصنیع عملیات في التطو�ر وز�ادة ،للمعلومات

 من   2.5% من ما �قرب إلى مؤخراً  الصین في العلمي البحث على اإلنفاق نسبة ارتفعت وقد   
 في دوالر ملیار 136 من �قرب ما العلمي للبحث میزانیة الصین بلغت فقد القومي، اإلنفاق إجمالي
   2005 العام في فقط دوالر ملیار 30 المیزانیة هذه فیه تتجاوز لم الذي  الوقت

 116 من أكثر العلمي البحث إنفاقها على یتجاوز فال ، الدول العر�یة ومنها العالم دول �اقي أما   
في  11 �ساوي  ما أي دوالر، ملیون  535 سوى  فیه ألمة العرب لیس المبلغ وهذا .ر دوال بلیون 
 .  العالم من البقیة لتلك القومي الدخل من األلف

 في الواحد الباحث �احث، وتكلفة ألف 16 من أقل هم العر�ي الوطن في الباحثین جملة أن كما   
 أنه   2006 العام في العر�یة الجامعة عن صادرة وفي إحصائیات .دوالر ألف 36 تتعدى ال السنة
 �احث 4500 الغرب إلى في النسبة فیه تصل الذي الوقت في �احث، 318 عر�ي كل ملیون  �قابل
 .شخص ملیون  لكل

 ما وهو م 2008 العام حسب معطیات دوالر ملیار 9 العلمي البحث على تنفق إسرائیل أن و�ذ�ر
البحث  على إسرائیل حكومة تصرفه ما معدل أن كما (9 ).إسرائیل القومي إنتاج من  4.7% یوازي 

 المخصصة الحكومیة من الموازنة % 34.6 یوازي  ما العالي التعلیم مؤسسات في المدني والتطو�ر
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 ( 10 ) والتجهیزات والصیانة، والمنشآت، للرواتب، فهو ،الموازنة �اقي أما �كامله، العالي للتعلیم

 عالم ألف  90حوالي  بوجود مصادر وأفادت  .�احث ألف 24 حوالي إسرائیل في الباحثین وجملة
 اإللیكترونیات خاصة المتقدمة وتصنیع التكنولوجیا العلمي البحث في �عملون  إسرائیل في ومهندس

 ،  ( 11 )والتكنولوجیا الحیو�ة الدقیقة
 أضعاف أر�عة من أكثر في السنة أي ألف دوالر 162 الیهود�ة الدولة في الواحد الباحث وتكلفة
 بلغ فقد ملیون نسمة، لكل �احثاً  363 العر�ي العالم في یوجد الذي الوقت وفي العرب الباحث تكلفة
 في نسبة أعلى وتلك .نسمة ملیون  لكل آالف �احث 5 �معدل ألفًا، 25 إسرائیل في الباحثین عدد

 .�احث 5100 إلى فیها العدد التي وصل الیا�ان �عد العالم
 في تتساوى  إسرائیل فإن الدخل القومي، إجمالي من العلمي البحث على اإلنفاق نسبة إلى و�النظر
 البحث تنفق على و�سرائیل  ،وألمانیا وفرنسا المتحدة والوال�ات مع الیا�ان العلمي البحث على الصرف
 العر�یة الدول تنفقه ما ضعف تنفق ، و�سرائیلالعالم أجمع في ینفق مما 1% �ساوي  ما العلمي

 .1.8% و�ر�طانیاً   .3.7 %تنفق  المتحدة فالوال�ات ،والتطو�ر البحث العلمي على مجتمعة
 .)8( 2.6%وألمانیا

 انخفاض نصیب الفرد من األنفاق على البحث العلمي  -ثانیا

 األولىعلى البحث العلمي ، فقد احتلت إسرائیل المرتبة  اإلنفاقأما �النسبة لنصیب الفرد من    
حوالي  وأنفقت األمر�كیةدوالر وجاءت في المرتبة الثانیة الوال�ات المتحدة  1272.8عالمیا بواقع 

1205.9  
الدول العر�یة فقد جاءت مائة مرة اقل من  أمادوالر.  1153.3دوالر وثالثا جاءت الیا�ان بواقع 

دوالر   14.7معدله ما  أنفقتعلى البحث العلمي حیث  اإلنفاقإسرائیل من حیث نصیب الفرد من 
 11.9�ما فیها الدول النفطیة �ان نصیب الفرد  آسیاسنو�ا على الفرد، والدول العر�یة الموجودة في 

التي تصنف �الفقیرة جدًا التي بلغ نصیب الفرد فیها ما  األفر�قیةدوالر وهو ما �ساوي ما تنفقه الدول 
 دوالر . 9.4مقداره 
 .النفاق على البحث العلمي)  نصیب الفرد من ا1(جدول       

 

على  اإلنفاقنصیب الفرد من  من الناتج القومي اإلنفاقنسبة  الدولة

 البحث العلمي (دوالر)
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 الجدول  2008لمصدر: تقریر الیونسكو حول العلوم والتكنولوجیا ا
 

 
 العالم المختلفة أقالیمعلى البحث العلمي بحسب  اإلنفاق)  نصیب الفرد من 1( الشكل     

 بحث  1.5 إلى وتصل سنویًا، للباحث بحث ( 0.2 ) حدود في الواحد الباحث وتقدر إنتاجیة
 المنطقة في على البحث والتطویر اإلنفاق معدل ویصل المتقدمة، الدول في للباحث سنویًا

 دوالر، ( 195 ) إلى الیابان في یصل بینما الواحد، للفرد دوالرات أربعة حوالي إلى العربیة
 العلمي، للبحث میزانیتھا من (1 %) العربیة الجامعات وتخصص .ألمانیا في دوالر230 وإلى
 )9( 40% المتحدة  الوالیات في الحصة ھذه تتجاوز بینما

البحث العلمي  وواقع ومالحظاتھم خبراتھم خالل من الجامعي، بالتعلیم المھتمون ویرى
المجالین  في متواضعًا، یزال الالعراق   في العلمي البحث أن الجامعات، في ومنشوراتھ

 التدریس ھیئة عضو بھا یقوم التي العلمي نشاطات البحث أن نجد وغالبا ما والتطبیقي، النظري

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 1,272.8 4.7 إسرائیل

 1,153.3 3.4 الیابان

 531 1.8 األوروبیةالدول 

 1,205.9 2.6 أمریكیا الشمالیة

 58.4 0.6 نیةیأمریكیا الالت

 710 2.3 الدول المتقدمة

 58.5 1.0 الدول النامیة

 14.7 0.2 الدول العربیة

 11.9 0.1 الدول العربیة في آسیا

 9.4 0.5 األفریقیةالدول 

 170 1.7 المعدل العالمي
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 أعبائھ مجموع من)  %  (5  من أكثر أحسن األحوال في تشكل ال العربیة الجامعات في

 األحیان، أغلب وفي الجامعات العراقیة موجھ في العلمي البحث أن إلى إضافة الوظیفیة،
 ومشكالتھ المجتمع قضایا إلى معالجة یوجھ ما ونادًرا والتثبیت، األكادیمیة الترقیة ألغراض
 وھمومھ .

 .لبراءات األختراع يالعالممن التصنیف  ي) الترتیب العر�2جدول (
 العالمیةالمرتبة  المجموع الكلي الدولة

 1 4,380,724 الوالیات المتحدة

 2 725,866 الیابان

 3 313,078 المانیا

 4 129,762 المملكة المتحدة

 8 57,968 كوریا الجنوبیة

 14 16,805 إسرائیل

  836 الدول العربیة مجتمعة

  974 لوكسمبورغ

2008، المصدر: تقریر الیونسكو حول العلوم والتكنولوجیا  

       

 
 لبراءات األختراع يمن التصنیف العالم ي) الترتیب العرب2( الشكل

 
  المجتمع ومشكالت التطبیقي المجال عن العلمي البحث انفصال ثالثا:

01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000

 الوالیات المتحدة

 الیابان

 المانیا

 المملكة المتحدة

 كوریا الجنوبیة

 إسرائیل

 الدول العربیة مجتمعة

 لوكسمبورغ

8



 First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017                  2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
 ISSN: 2414 - 7419     Al-Kut University College/ Issue One                           لعدد األولا  /كلیة الكوت الجامعة           

 

هناك فجوة واسعة بین هموم المجتمع وتطلعات البحث العلمي ، فاغلب البحوث عبارة عن      
من التر�یز على الجوانب المجردة یتم  إذ ،ي �عیشه المجتمعذتعالج الواقع ال �حوث نظر�ة ال

دون االهتمام بواقع المجتمع المحلي،  من أجل هذا نلمس غیاب االنسجام بین ما �عده الطالب 
البحوث العلمیة التي �جر�ها  أن، �ما من عمل علمي وما �حدث في مجتمعاتهم من مشاكل 

على الباحث الیوم أن یتجه نحو ، لذا الترقیة العلمیة ألغراضبها تهدف الباحثون هي في اغل
معالجة ما تعانیه المجتمعات من مشاكل على جمیع األصعدة، وأن تواكب المواضیع المختارة 

واالجتماعیة ،  ،واالقتصاد�ة ،مختلف المستجدات التي تحدث في مختلف المجاالت السیاسیة
قسیم البحوث العلمیة الى ما �مكن تو  .ألولى لخدمة واقع المجتمع المحليوأن توجه �الدرجة ا

 .)10(�أتي 
 أصالالنظر�ة التي تجري  أوالتجر�بیة  األنشطةوهي  Basic Research األساسیةالبحوث  -

 رف جدیدة.اجل اكتشاف معأمن 
محددة لتطبیق  أهدافوهي �حوث تجري حسب   Applied Researchالبحوث التطبیقیة -

فر�ق متعدد االختصاصات وحسب برنامج زمني  أونتائج مباشرة یتم تنفیذها من قبل �احث 
 محدد .

وهو نشاط خالق منسق و�جري لز�ادة المعرفة العلمیة  R and Dالبحث والتطو�ر -
 تطبیق جدید . إلىوالتكنولوجیا للوصول 

 على مبنیة الیا�ان في والد�توراه  الماجستیر رسائل من (99%) حوالي أنوالجدیر ذ�ره 
 البیئیة والصناعیة . المؤسسات منهاتعاني  حقیقیة مشكالت

 را�عا : المعوقات العلمیة 
   عف التعاون والتنسیق البحثي، فكٌل یدخل البحث العلمي �مفرده، فردًا، أو جماعة،وتتجلى في َض 

 :)11(أو مر�زًا، أو جامعة، و�مكن تلخیص أهم المعوقات في البحث العلمي فیما �أتي 
 واضحة في مجال البحث العلمي.عدم وجود إستراتیجیات  - 1
 والتأهیل البحثي للباحثین األعدادعف َض  - 2
 عف قاعدة المعلومات في المراكز البحثیة والمؤسسات التعلیمیةَض  - 3
 عف التواصل معها.الجهل �المراكز البحثیة في الجامعات وَض  - 4
 في �عض الكلیات. فقر الجامعات المدقع للمكتبات المتطورة، ولر�ما انعدامها تماما -5

 خامسا : غیاب مفهوم الجامعة المنتجة 
      قو�ـة  تفاعلیـة عالقـة بنـاء عـن عامـة عـاجزة �صـفة تـزال ال الجامعـات فـي الـدول النامیـة   
في عزلة تامة ، وتشكل عبئـا علـى میزانیـة الدولـة وال تظهـر أي اهتمـام  تعیش وهى مجتمعها مع
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تتجه صوب تفعیـل العالقـة مـع  مؤسسات الدولة ودوائرها ال أنالمجتمع وقضا�اه ، �ما  إلحداث
بــل تتر�هــا تعــیش فــي قصــرها العــاجي فــي دوامــة التنظیــر مبتعــدة عــن التطبیــق الفعلــي  ،الجامعــة

�عــض �حوثهــا التطبیقیــة تبقــى أســیرة الرفــوف . وهــذا النمــوذج �مثــل الحالــة  أنوالحقیقــي ، �مــا 
  .ةتكون علیها الجامع أناألسوأ التي �مكن 

 من التخبط قد أوضحت التجارب في الدول النامیة خالل المراحل الزمنیة السا�قة نماذج   
تلك السیاسات �انت �معزل عن  أنسیاستها الداخلیة والخارجیة ، فضال عن  في حـوالتأرج

البعد الجماهیري ، وهي على األغلب قرارات عشوائیة متخبطة تلتمس طر�قها وسط ظالم 
بحت الجامعات في تلك الدول مجرد مؤسسات لمنح الشهادات وتخر�ج أعداد دامس . �ما أص

هائلة من الطلبة ، وهي مؤسسات تكاد تكون منغلقة على نفسها تمثل عبئا إضافیا على 
 . )12(المیزانیة العامة للدولة 

الرقا�ة في سادسا: االستهانة بنظام الدراسات العلیا من خالل فتح آفاق القبول، واالبتعاد عن 
 األ�حاث والدراسات العلمیة.

سا�عا: عدم تطبیق معاییر الجودة في التعلیم العالي والبحث العلمي بدءا �أعداد الطلبة ونظام 
 القاعات، وغیرها.

ثامنا: تدني المستوى االقتصادي ألسرة الطالب، مما ینعكس سلبا على نفسیته وعملیة اقتناء 
 دراسة نحو الحاسوب وغیره.الكتاب والمستلزمات الخاصة �ال

تاسعا: عدم اإل�مان العمیق �فلسفة الجامعة وهو�تها األساسیة القائمة على التعلم، واإلنتاج 
 وعالقة الواقع، و�ناء اإلنسان، فقد بدأت تكون على شكل واجهة اجتماعیة في البلد لیس إال.

ر�قة مخاطبة عقول الطلبة فشل مؤسسات التعلیم العالي والمتمثلة �الجامعات في ط عاشرا : 

من خالل فشلها في تحفیزهم على التفكیر واالبتكار ، واعتماد المنهجیة المتبعة على الحفظ 

والتلقین ، وهي عادة سیئة اكتسبها الطلبة واعتاد علیها الكثیر من التدر�سین اما لسهولتها او 

اعتاد الطلبة على روتین  . وتاسیسا على ماتقدم لوجود عقبات تحول دون اتباع وسائل اخرى 

�ما اعتاد التدر�سي على عدم االبداع والتقوقع ضمن حیز ، تلقیني �قوم على الجمود والتذ�ر 

، وهذا  الحال �عد اهم عقبة تواجه البحث العلمي الن هذا النظام ال�حفز على علمي محدود 

 البحث والتقصي .

 :النتائج والتوصیات
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وخاصة في یة التوجه إلى بناء قاعدة معلوماتیة عر�یة الهو�ة �جب على الجامعات العراق      
وقد  ،اجیة إلى مناطق مختلفة من العالمنقلت قدرات العملیات اإلنت ظل ثورة العولمة التي

 خلص البحث إلى مجموعة من التوصیات �مكن عرضها من خالل النقاط التالیة:
تفعیل دور هذه المؤسسات في تشجیع إقامة مراكز البحوث والتطو�ر الصناعیة مع  -1

 همجاالت المیا يف يفقًا لحاجات �ل دولة و�شكل تكاملالشراكات مع مراكز البحوث العالمیة و 
، ومكافحة التصحر واالستخدامات السلمیة للطاقة المتجددة، والتكنولوجیا الحیو�ةوالطاقة 

وترجمة هذه  واإلبداععاب النوو�ة ودعم عملیات التطو�ر للتكنولوجیا وصوال إلى مرحلة االستی
  .البحوث و تسو�قها تجار�اً 

تشجیع االرتباط �التكنولوجیا الصناعیة الدولیة من خالل المشار�ع المشتر�ة التفاعلیة  -2
 وصوال إلى اإلنتاج والتسو�ق وفقا لمعاییر الجودة الشاملة عالمیا.

تحدد نقاط القوة  يلم�قیة متكاملة لخدمات البحث العتغطیة السوق العراقیة بدراسات تسو  -3
، وما ینبغي أن تكون علیه هذه المنتجات وما �مكن تقد�مه من خالل والضعف للمنتجات

�معنى األخذ �البعد  ، الصناعات العر�یة سواء على المدى القر�ب أو المتوسط أو البعید
 االستراتیجي في الحسبان.

ناعة ومرتبطة �شبكات شبكة معلومات صناعیة عراقیة تخدم �افة قطاعات الص إنشاء  -4
 المعلومات الدولیة حتى تیسر الوقوف على ومالحقة المتغیرات الدولیة.

تهیئة التشر�عات واإلدارات الحكومیة للعمل على تشجیع التعاون والتبادل السلعي والخدمي  -5
الرأسمالیة) وصوال إلى  –الوسیطة  –كافة الصناعات المعرفیة (االستهالكیة  وفي 

 مثل للموارد االقتصاد�ة.االستخدام األ
 .ياستراتیجیة متكاملة للبحث العلمإعادة هیكلة مراكز البحوث والتطو�ر من خالل  -6
 يالصاف ي% من الناتج القوم2,5ل �عاد إلى ما يالعر� يز�ادة األنفاق على البحث العلم -7

     خالل 
 العشر سنوات القادمة .      

في حیاة  التأثیرضرورة االهتمام �البحوث العلمیة التي تتناول القضا�ا التطبیقیة ذات  -8
المجتمع لتحقیق االنسجام بین المجتمع ، مع وجوب تفعیلها على أرض الواقع لحل مختلف 

 المشكالت �ي ال تظل حبیسة األدراج.
منها �عدم وجود نظم وتشر�عات واضحة ومستقرة  لدول العر�یة عموما والعراق واحدتمتاز ا  -9

 فيالمؤسسات البحثیة وفق معاییر �فاءة وجودة �شارك  أداء�عیدة عن البیروقراطیة تنظم 
 .تطبیقها علماء على قدر �بیر من الخبرة والمسئولیة والكفاءة المهنیة

 �منهج البحث لد�ه.االهتمام �الكادر التدر�سي من خالل إعداده اإلعداد السلیم، والعنا�ة  -10
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رسم الخطوات المستقبلیة العلمیة من خالل تشكیل فرق االستشارة العلمیة، والعمل  -11
 �الخطط المستقبلیة.

اعتماد التوز�ع المكاني السلیم، والبنا�ات المؤهلة للجامعات، فقد تقوقعت �عض الجامعات  -12
 في مدارس أو بنا�ات خر�ة ال ترقى الن تكون جامعة.

جل اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء من أطاب العلمي في وسائل تصعید لغة الخ -13
، و�یان قیمتهما وقیمة واألستاذمنصة الطالب  و�عالءفي المتلقي،  �التأثیرالمحاولة 

 الجامعة والمدرسة والمؤسسة العلمیة.
ضرورة اعتماد معاییر الجودة العالمیة التي توصي بها وزارة التعلیم العالي والبحث  -14

 مي.العل
ردم الهوَّة والفجوة الواسعتین بین التخطیط والتعلیم العالي، ال سیما التخطیط االقتصادي  -15

 واالجتماعي والسیاسي.

 الهوامش والمصادر
                                                 

الغرب ،ترجمة محمد غصفور ، سلسلة –الصین – اإلسالمتوبي ا .ھیف ، فجر العلم الحدیث  )1(

 67،ص2000) ،260عالم المعرفة ، الكویت ، العدد (
یمني طریف الخولي ، فلسفة العلم في القرن العشرین : األصول .المصادر .اآلفاق المستقبلیة  )2(

 . 14، ص 2000) ، الكویت ، 264، سلسلة عالم المعرفة (
 لعاني ، البحث العلمي والتنمیة ، مجلة كلیة اآلداب ، جامعة بغداد عبد اللطیف عبد الحمید ا  )3( 

             
البحث المعتمد في المدرسة الجغرافیة العربیة،  أسلوبأسود، فالح شاكر، الدراسة المیدانیة  )4(

 . 1980، مطبعة الحوادث، بغداد، 11مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، مجلد 
واإلعالم ،  والبحوث أسبار للدراسات الحارثي ، البحث العلمي والتنمیة ، مركز العرابي فھد )5(

 2009الریاض ،
العربیة  العلمي البحث مجالس اتحاد عمل العربیة ، استراتیجیة العلمي البحث اتحاد مجالس )6(

 www.pdffactory.comالسودان ،  جمھوریة– الخرطوم 2008-2016   الفترة خالل
 العربي، معالم الواقع وتحدیات الوطن في والتطویر العلمي البحث سیرة القاسم، صبحي )7(

 .  2000 دیسمبر ، 104 عدد عربیة، شئون المستقبل ،
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العربي ،  العالم في العلمي البحث أبوسمرة ، مشكالت أحمد البرغوثي ومحمود أحمد عماد )8(

 عشر، الخامس المجلد اإلنسانیة ، الدراسات سلسلة  القدس، ،جامعةاإلسالمیة  الجامعة مجلة

 1138،ص2007 الثاني، العدد
دوره  –مشاكلھ  –واقعھ  –حسین علیوي ناصر الزیادي ، البحث العلمي في العالم العربي  )9(

الدراسات التاریخیة السابع لمركز الفكري بحث مشارك في المؤتمر في خدمة المجتمع ، 
 2013 -11-27-26، الموسوم بالبحث العلمي نرتقي باألداء الجامعي ،جامعة تكریت 

 المصدر نفسھ . )10(
 حسین علیوي ناصر الزیادي ، دور الجامعة في تنمیة المجتمع واتخاذ القرار السلیم ، بحث )11(

 30-29مشارك في المؤتمر العلمي السابع لمركز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة ،
 2013نیسان 

عبد الباقي عبد الجبار الحیدري، واقع التعلیم العالي في العراق بین التحدیات والضرورة، ) 12(
 م.2012/ 12/ 11بحث في موقع الحوار المتمدن: 
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   في الشركات تقنیة المعلومات تخطیط االعمال وتخطیط بین لتكاملا
 صغیرة الحجم

 العظیم الزیاديعبد أ.م. د 
 رجامعة ذي قاكلیة اإلدارة واالقتصاد/

 المستخلص
الش�ركات ص�غیرة الحج�م، وأص�بحت س�وق ازدادت شراسة المنافسة التي تواجھھا        

عملھا عاصفة بمعنى الكلمة، لذا، أصبح تسخیر قوة تقنیة المعلومات لتنفیذ استراتیجیاتھا 
وتحسین عملیاتھا وتعزیز قیمة منتجاتھ�ا وخ�دماتھا یش�كل ھاجس�ا للمعنی�ین ب�إدارة تقنی�ة 

التقنیة ولھثت كثیرا  المعلومات فیھا. الن العدید منھا ركزت اھتمامھا ولفترة طویلة على
للحاق بأحدث ما توصلت الیة االبداعات واالبتك�ارات ب�دون االلتف�ات ال�ى تأثیرھ�ا عل�ى 

ولتج�اوز ھ�ذه اإلش�كالیة ظھ�ر تخط�یط  االعمال ولم تستوعب حاجات تلك االعمال بدقة.
أنظمة المعلومات المتكامل مع تخط�یط االعم�ال بوص�فھ أح�د خیاراتھ�ا الرئیس�ة وتجل�ت 

بحكم محاولة الشركات صغیرة الحجم في مختلف بقاع العالم االس�تفادة القص�وى أھمیتھ 
م�ن تطبیق��ات تقنی��ة المعلوم��ات الت��ي یكم��ن س�ر الوص��ول الیھ��ا ف��ي تكام��ل خط��ط أنظم��ة 

 ةالمـــــــــــــ��ـعلومات م��ع خط��ط االعم��ال الت��ي ت��ؤدي ف��ي نھای��ة المط��اف ال��ى الم��ؤازر
ـــــواھد ان الشركة التي تسلك ھذا الطریق تتف�وق ف�ي بینت الشــــــ دالمتبادلة بینھما. وق

). وم��ع م��ا یحمل��ھ م��ن أھمی��ة Vincent et al: 2017:59(أدائھ��ا عل��ى الت��ي تتجاھل��ھ 
استثنائیة فانھ من المواضیع التي تجاھلھا الباحثین في مكتبة أنظمة المعلومات العراقی�ة. 

واالتصاالت في العقد األخی�ر ال�ى تسارع وتیرة اإلبداعات بتقنیة المعلومات ومع امتداد 
جمیع الش�ركات، ال�ذي أدى ال�ى ف�رض ض�غوط كبی�رة علیھ�ا، دفعتھ�ا ص�وب االس�تعانة 

 ن ق��درتھا ف��ي االس��تجابة بس��رعة لم��ا یطل��ب منھ��ا ولتحق��ق م��ا تری��ده ل��ذاتھایلتحس�� بھ��ا،
ولتصل في نھایة المطاف الى تحقی�ق أھ�دافھا. اس�تلزم االم�ر الخ�وض أكادیمی�ا ف�ي ھ�ذه 

 ئیة لتنبیھ المعنیین لھا في شركاتنا.الجز

 المقدمة

ربط المعرفة ذات الصلة باألعمال وبتقنیة المعلومات التي یحوز علیھا أصبح       
ویتبادلھا المدیرین باألعمال وبتقنیة المعلومات في غایة األھمیة للشركات صغیرة الحجم 

والمدیرین االخرین على نحو مشترك ألنھا تُمكن المدیرین باألعمال وبتقنیة المعلومات 
 من تشخیص حلول تقنیة المعلومات المناسبة التي یمكن ان تعالج احتیاجات العمل. لذا

واقعا یتطور بتطور أصبح التكامل بین تخطیط المنظمة وتخطیط أنظمة المعلومات 
ن اسرار مكمنا للنجاح وسرا م ادارة المنظمة الفاعلة لھ وأضحتقابلیات تقنیة المعلومات 

 اھدافھا على الصعیدین التشغیلي واالستراتیجيالشركات على اختالف مسمیاتھا بلوغ 
 الشركةوفي ضوء ھذا الفھم ، ومادام مدیر تقنیة المعلومات في  .في عموم العالم

 ً خطى بقوة ھیكلیة وینبغي ان یتوافر على قابلیات تؤھلھ إلظھار فاعلیتھ یافتراضا
ى رؤیة وبصیرة ثاقبة تمكنھ من صیاغة عالقات وفھم متبادل االستراتیجیة ویحتكم عل

تخطیط أنظمة   تحت جناح تنضويممارسات  ألنھاحول االعمال وتقنیة المعلومات 
عنایة بھ والبحث عن طرائق تجعلھ یتعشق المھتمون بالموضوع الى ال المعلومات اتجھ

لتحدید  ةیة وتنظیمیبانھ عملیات معرف ):2009Kingالذي وصفھ (مع تخطیط االعمال.
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اھداف المستقبل وتشخیص األفعال والموارد الضروریة لبلوغ تلك األھداف وانشاء 
طرائق لتقییم النتائج طیلة فترة التخطیط وكیفیة مراجعة ھذه الخطط. ومع انھ عملیة 

المدیرین االنخراط بھا، مع ذلك، ان وجود ارض الممارسة المناسبة لھ  ذصعبھ ال یحب
اب القرار من وضع أصابعھم اكتشافا لتصور معین تبثق منھ قیما خاصة، یُمكن أصح

ومن الطبیعي ان یكون معبراً عنة بلون خاص وأھم ما یمیزه انھ فاعل ومنشئ وال 
یتأمل الضائع وانما یجسد حركة الواقع والمتصور، یدفع المنظمة نحو التجدد وینطوي 

ركتھ. وإذا لم تنخرط المنظمات بھ على مبادرات وتصورات تستلھم من استراتیجیة ش
) فقد تفشل في بلوغ النتائج المرجوة من Salmela et al :2000وفقا لما سوق لھ (

استثماراتھا في تقنیة المعلومات. ومع انتشار تقنیة المعلومات وتغلغلھا في معظم 
النشاطات التنظیمیة، ُشخص التكامل بین تخطیط االعمال وتخطیط أنظمة المعلومات 
على انھ واحدا من القضایا الرئیسة التي تواجھ المدیرین التنفیذیین المعنیین باألعمال 

یكمن جوھر تخطیط أنظمة المعلومات في عملیات التخطیط التي وبتقنیة المعلومات. و
وتشخیص التطبیقات الحدیثة  ةقیم بیئیة أنظمة المعلومات الخارجیة والمتطلبات الداخلیتُ 

خطط تقنیة المعلومات االستراتیجیة لدعم خطط وتطویر مجموعة من 
.ومھد الدور الجدید لتقنیة المعلومات في )  (Premkumar and King:1992المنظمة

المنظمة السبیل للتخطیط لوظیفة تقنیة المعلومات وصیاغة خططھا على غرار خطط 
فھم  قرار استراتیجیة االعمال یحدد مالمح طریق العمل على أساس االعمال . والن

موارد المنظمة وموقفھا التنافسي وحاجات السوق، وان ھذه القرارات توظف افتراضا 
الى أفضل حالة تنافس مع االخریات، ومن ثم تأتي  ةالموارد المتاحة للوصول بالمنظم

القرارات التفصیلیة ذات الصلة بالكیفیة التي تترجم بھا استراتیجیة تقنیة المعلومات 
بما یسمح للمنظمة التنافس على نحو فاعل وان ھذه القرارات غالبا االعمال  ةاستراتیجی

ن النتائج ال تكون على وفق ما ھو بعد اتخاذ قرارات استراتیجیة األعمال ال ذما تتخ
سـبب ذلك وجود  مأمول إذا ابتعدت االستراتیجیتین عن بعضھما. وبینت الشواھد إن

التآزر الى ضعف  أدى يات، الذتخطیط االعمال وتخطیط أنظمة المعلومفجوة بین 
 ویقود المعلومات للمجاالت الوظیفیة األخر، تقنیة أسفر عن عدم إسناد بینھما، وبالنتیجة

أسھم التكامل بین تخطیط أخذت وبالتالي  .إلى تلكأ المنظمة في تحقیق ما تصبو ألیھ
وتعزز بالتصاعد وظھر إلى واجھة األحداث بقوة المنظمة وتخطیط تقنیة المعلومات 

ھذا االھتمام إلى ) Earl and Feeny:1994وعزى ( موقعھ في بدایة العقد الحالي،
المدیرین  دفع كبیر ممازیادة المنظمات العالمیة استثماراتھا في نظم المعلومات بشكل 

التنفیذیین إلى التساؤل عن المدى الذي تساند ھذه االستثمارات أھداف المنظمة 
الل الفرص التي توفرھا نظم المعلومات اكتساب المزایا ومقدار استغ االستراتیجیة

)  وضع تحدي جدید Jarmo:2004على وفق ما ذكره( الوصف أن ھذاو التنافسیة.
على إدارة نظم المعلومات حثھا على وجوب توجیھ خططھا لخدمة المنظمة وجعلھا 

ك مفھوم المعلومات أدرا استراتیجیة تقنیة واضعياألمر من  واستلزممساندة لھا، 
 االستراتیجیةتوجب على مخططي و،  على حد سواءالمنظمة  استراتیجیةومحـتوى 

المعلومات  لكي یسیر العمل على نحو متناسق للوصول  تقنیةاستیعاب مضمون خطط 
بما یكفل نجاح المنظمة .وبالنتیجة أملت على  االستراتیجیتینإلى التنفیذ الناجح لكال 
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واستراتیجیات األعمال على نحو منسجم وان یجري  تقنیةالمنظمة تطویر استراتیجیات 

مخططي نظام المعلومات  بإشراكإعدادھما وتنفیذھما بشكل متزامن وان تتم صیاغتھما 
للمنظمة والعكس بالعكس لیكون ھذا التكامل بمثابة  االستراتیجیةفي وضع الخطط 

من السیطرة على ھیكل كلفھا ومحاولة االنتفاع إلى الدرع الواقي الذي یمكن المنظمة 
أقصى حد ممكن مواردھا وقابلیتھا لمواجھة ما یعترضھا من منافسة شدیدة في األسواق 

في التصدي  حفز الباحثوھذا ما . ولتوكید بقائھا وتعزیز فرص نموھا وزیادة أرباحھا
ستمدة من دراسات لھذه المسألة واستباق األحداث في محاولة بناء أسس نظریة م

 تقنیة إستراتیجیة المنظمة واستراتیجیة وتجارب رائدة في ھذا المضمار لردم الفجوة بین
أن ینفع المنظمة العراقیة في بناء خطط لنظم معلوماتھا تتكامل  ىالمعلومات. عس

وتصب في خدمة خططھا العامة وتوجھھا لتكون قوه دفع لھا في استیفاء مستحقات 
 سواق العالمیة وتحقیق موطئ قدم لھا في األسواق العالمیة.التنافس في األ

 وأھمیتھا مبررات الدراســة  

یع��ده  ب��ین تخط��یط االعم��ال وتخط��یط أنظم��ة المعلوم��ات ال��ذي ن��ال التكام��ل     
)Lederer and Sethi:1991 بمثاب���ة عملی���ات انش���اء اھ���داف حاس���بیھ المنظم���ة (

قسطا وافرا من االھتم�ام . المنظمة تنفیذھا وتشخیص التطبیقات الممكنة التي یتعین على
غی�ر إن  كان�ت مج�رد إش�ارات ع�ابرة، بالقص�یرة، وانفي العالم المتقدم منذ فترة لیس�ت 

الموضوع بدا یشغل حیزاً كبیراً ویظھ�ر بج�الء م�ن خ�الل تناول�ھ ف�ي ال�دوریات العلمی�ة 
وبی�ان دالالت�ھ  لدراس�تھعدد كبیر من الباحثین  انبرافقد  التي تعج بالكثیر من الدراسات،

وانعكاساتھ بالتطبیق خصوصا في السنوات األخیرة. فانتقل الموضوع من مجرد التفكیر 
بناء أسسھ الفلسفیة وتحریك فاعلیتھ وتطویرھا وإغنائھا بمفاھیم من  بدراستھ الى محاولة

أو ذاك. ولئن كان نم�و الموض�وع مح�ل النق�اش تح�یط ب�ھ الص�عاب، ویش�ق ھذا الجانب 
ش�رعت المنظم�ات المرموق�ة ف�ي قة بص�عوبة لت�داخل الكثی�ر م�ن العوام�ل فی�ھ، فق�د طری

ألنھا لمست ان اإلتقان غیر البارع لھ الیسفر عنھ ماھو مطلوب وال یكن بوسعھا تطبیقھ 
غی�ر أن الموض�وع الزال غی�ر مط�روق ف�ي  الصدارة،ألن تكون في  تؤھلھانتائج جني 

لى المتابع أن یجد دراسة علمی�ة تع�الج الموض�وع المكتبة العراقیة. ویكاد من الصعب ع
معرفی��ة وانس��داد نظ��ري لعق��ل م��دیر المنظم��ة  ش��حةمم��ا أس��فر ع��ن  م��ن قری��ب أو بعی��د.

ویس��بر  ف��ي الموض��وعالعراقی��ة عل��ى نح��و جعل��ھ ینغل��ق عل��ى ذات��ھ ویمتن��ع ع��ن التعم��ق 
موج�ود أغواره ویستوضح دالالتھ ومضامینھ. كما أن تطبیقاتھ تبدو ض�عیفة أن ل�م تك�ن 

وقیمت�ھ الفعلی�ة ف�ي توجی�ھ م�وارد المعلوم�ات نح�و  أھمیت�ھأصال، ونجم عنھ ع�دم أدراك 
 صیاغة وتنفیذ استراتیجیة المنظمة.

وم��ن منطل��ق الض��رورة ش��عر الباح��ث ب��ان ھن��اك حاج��ة ملح��ة  ألھمیت��ھواس��تنادا  
إلج��راء دراس��ة تع��رف بمفھ��وم وأھمی��ة واس��تراتیجیات التكام��ل وكیفی��ة جعلھ��ا مص��دراً 

لتع��د بمثاب��ة نقط��ة انط��الق نح��و دراس��ات الحق��ھ تبح��ث ف��ي  النت��زاع الف��رص وبلورتھ��ا،
یل للمدیر العراقي وسائل وطرائق تساعد في تنمیة الموضوع نظریا وتطبیقیا وتمھد السب

باختیار ما یالئم منظمتھ وبما یجعلھا تض�یف ق�درات وقابلی�ات جدی�دة تتس�لح بھ�ا لم�ا ق�د 
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السیما أنھا سوف تدخل السوق المفت�وح ف�ي المس�تقبل القری�ب، إن  منافسة،من  ایواجھھ

 فعال.لم تكن قد دخلتھ 

 أھمیة الدراسة وأسئــلتھا البحثیة. 

أص�حاب أبص�ار الب�احثین ونھا وثیقة تھدف إلى توجی�ھ تكمن أھمیة الدراسة في ك  
ب���ین تخط���یط االعم���ال وتخط���یط أنظم���ة الق���رار ف���ي المنظم���ة العراقی���ة نح���و التكام���ل 

  اآلتیة:من خالل اإلجابة عن التساؤالت المعلومات 

وم�ا ھ�ي  بین تخطیط االعمال وتخط�یط أنظم�ة المعلوم�ات.ما ھو مفھوم التكامل 1
  أھمیتھ؟

  تطوره؟.كیف نشأ وما ھي مراحل 2

 ماھو دوره في الوصول الى التكامل االستراتیجي؟.3

 وأھمــیتھ بین تخطیط االعمال وتخطیط أنظمة المعلومات  مفــھوم التكــامل

تعددت تفسیرات التكامل بین تخطیط االعمال وتخطیط أنظمة المعلومات  بتعدد     
حینم��ا اإلحاط��ة ب��ھ، و  اانیة للمعنی��ین ال��ذین ح��اولوالمنطلق��ات الفلس��فیة والعلمی��ة واإلنس��

م��ن  یب��دوبك��ل م��ا فی��ھ م��ن ق��وه وفاعلی��ة لالرتق��اء بمس��توى أداء المنظم��ة ، ألی��ھنح��تكم  
الض��روري التعم��ق والغ��وص ف��ي منابع��ھ لم��د أص��حاب الق��رار بمفھ��وم واض��ح األبع��اد 

الحاج�ة ألی�ھ یمكنھم من خلق س�لوك إیج�ابي ی�دفع نح�و االعتق�اد ب�التطور الحاص�ل فی�ھ و
لكي تستمد منظمتھم ما یمیزھا عن اآلخرین .وف�ي ض�وء ھ�ذا الفھ�م ،وقب�ل ال�دخول ف�ي 
عرض المفھوم ثمة مالحظة البد من اإلشارة لھا وھي أن منظ�رو عل�م نظ�م المعلوم�ات 

)  (Link,Alignment,Integrationعل���ى نح���و متب���ادل  مختلف���ة یس���تخدمون مف���ردات
)الت�ي یعرف�ھ (Alignment االســـ�ـتراتیجي كاملـــ�ـالت تعبیرث ــتخدم الباحــوسوف یس
) على أنھا وضع ش�یئین م�ع بعض�ھما أو دم�ج الج�زء م�ع الك�ل   Webster’sقاموس( 

) بأنھ الحالة التي Broadbent and Weill:1993.أما المفھوم العلمي للتكامل فیصفھ(
،ویعتق�������د یات نظ�������م المعلوم�������ات اس�������تراتیجیة المنظمةـــ�������ـبھ�������ا تس�������اند استراتیج

)(Woolfe:1993 أن وجود تناغم بین أھداف ونشاطات األعمال مع أھ�داف ونش�اطات
نظم المعلومات ی�دل عل�ى تكام�ل تخط�یط نظ�ام المعلوم�ات م�ع تخط�یط المنظمة،وقص�د 

)Lederer and Mendelow:1989  بالتكام���ل دع���م نظ���م المعلوم���ات لألھ���داف (
) بانس�جام  (Das et al:1991والنش�اطات التنظیمی�ة ف�ي أي مس�توى تنظیمي.وص�وره 

وتن��اغم محت��وى وعملی��ات تخط��یط نظ��م المعلوم��ات م��ع اس��تراتیجیة المنظم��ة التنافس��یة 
 ) أن التكامل ھو محاولة لربط  تقنیة المعلوم�ات بالحاج�ات(Scarbough:1998.وبین 

تعش���یق  التكام���ل ھ���و إنإل���ى الق���ول  )Kent:1999االس���تراتیجیة لألعم���ال. وخل���ص (
 Vincentووص�ف ( وظائف ونشاطات تخطیط أنظمة المعلومات مع تخطیط المنظمة.

et al :2017 التكام��ل االس��تراتیجي بان��ھ ال��تالؤم ب��ین توج��ھ اس��تراتیجیة االعم��ال (
ب���ین خط���ة االعم���ال وخط���ة تقنی���ة واس���تراتیجیة تقنی���ة المعلوم���ات وتركی���زه التكام���ل 
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المعلوم���ات م���ن اج���ل المحافظ���ة عل���ى تكام���ل حل���ول واس���تراتیجیات االعم���ال وتقنی���ة 

) یع��د بمثاب��ة وس��یلة لض��مان إض��افة Lunardi:2017( المعلوم��ات. وب��ذلك فان��ھ ب��رأي
 االستثمارات في تقنیة المعلومات قیمة للمنظمة.

 علی�ھ وھرولتھ�ا مس�رعتاً نح�وه، تھافت المنظمات الموضوع فیبررھاأما أھمیة     
طائفة منوعة من المبررات التي تحف�ز المنظم�ة عل�ى  المعنیینوفي ھذا الصدد، شخص 

كل منھم ف�ي دراس�تھ  باتــجاھھ، وأفاضوسیقت أدلة كثیرة تحفز السـیر  النزوح نحــوه،
) إل���ى إن التكام���ل یس���اعد ف���ي Goldsmith :1991بمب���رر لالس���تعانة ب���ھ. وأش���ار (

. وأوضح إستراتیجیةالل األمــثل للفرص التي توفرھا تقانة المعلومات ألغراض االستغ
)Byrd et al :1995التكامل یسفر عنھ تآزر وانسجام بین خطط المنظمة وخطط  ) بان

 King andویرى  المنظمة.المشاغل الفنیة مع مشاغل  دمجھنظام المعلومات من خالل 
Teo:1996)��یط نظ��م المعلوم��ات م��ع أنش��طة تخط��یط ) ان��ھ یكف��ل تناس��ق أنش��طة تخط

 دالمنظم�ة. ویعتق�المـــنظمة وبذلك تؤدي وظائف نظ�م المعلوم�ات إل�ى دع�م اس�تراتیجیة 
)King and Teo :2000(  یس��اند  ألن��ھب��ان التكام��ل حی��وي لوظیف��ة نظ��ام المعلوم��ات

 )Corbett and Molloy:1999وب��رر ( المنظم��ة.وعل��ى نح��و فاع��ل اسـ��ـتراتیجیة 
مـتصاعدة للتكامل بأنھا تؤدي إلى تحسین العالقة م�ع المس�تفید ویزی�د م�ن دع�م الدعوة ال

اإلدارة العلیا والتنبؤ بالموارد المطلوبة وتخصیصھا على وفق ذلك مما یساعد ف�ي تنفی�ذ 
) ب���ان إس���تراتیجیة تقنی���ة (Mortagy:2003خط���ط الم���ـنظمة ویح���ـقق أھ���دافھا. وش���دد

الداعمة والمعبرة عن إستراتیجیة المنظمة ورویتھا  ةالمعلومات تحدد األنظمة االلكترونی
) الى القول ان King:2003المســتقبلیة ،لذا البد من تكامل االثنین مع بعضھما.وذھب (

إستراتیجیة تقنیة المعلومات وصف مستقبلي للمنظمة وما تكون علیة في المس�تقبل،وھذا 
ان (Harast et al:2003) مبرر كاف لض�رورة تكاملھ�ا م�ع إس�تراتیجیة المنظمة.وأك�د

ع��دم تبن��ي التخط��یط الواض��ح والمعتم��د عل��ى تنفی��ذ إعم��ال المنظم��ة ومراقب��ة دم��ج تقنی��ة 
المعلوم��ات ف��ي المنظم��ة مؤش��ر ع��ال عل��ى ارتف��اع المخ��اطرة ومؤش��ر عل��ى الفش��ل ف��ي 

أن  Phillips:2006)تحقیق النتائج المرجوة أثناء تنفیذ مشروع تقنیة المعلومات. وأف�اد(
لتي تسعى إلى المحافظة على أداء نشاطھا واس�تمرارھا وتكیفھ�ا م�ع التغی�رات المنظمة ا

في العالم ،البد ان تلجأ الى إعداد إستراتیجیة تقنیة المعلومات وتت�ابع التغی�رات ف�ي ھ�ذا 
ان إستراتیجیة تقنی�ة المعلوم�ات تمك�ن المنظم�ة Marchewke:2006)المضمار.وذكر(

ر طبیعة العالق�ة ب�ین المنظم�ة والمنظم�ات األخ�رى من تقدیم المنتجات والخدمات ،وتغی
م��ع الم��وردین والعم��الء ،وب��ین الع��املین ف��ي المنظم��ة،وعلى ذل��ك ،ثم��ة حاج��ة ،والعالق��ة 

إلیجاد التوازن بینھا وبین إستراتیجیة المنظمة لضمان نجاح اقتناء وتنفیذ األنظمة التقنی�ة 
 المناسبة.  

ص��فوة الق��ول، أن التكام��ل یعم��ل عل��ى تس��خیر الق��درات الممی��زة لتقنی��ة المعلوم��ات 
ویض��عھا تح��ت تص��رف إدارة المنظم��ة بم��ا یمكنھ��ا م��ن ام��تالك مفت��اح تس��تطیع ب��ھ أیج��اد 
الحلول لما یواجھھا من مشاكل طارئة أم مستدیمة، ودرء األخطار عنھا لتكون ف�ي م�أمن 

بأدائھا وصوالً إلى اكتسابھا حداً تنافسیاً. وربما یوفر من كل ما یحول بینھا وبین االرتقاء 
 العرض متقدم الذكر أجابھ على تساؤل الدراسة األول. 
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 جذور التكامل االستراتیجي ومراحل تطوره  

أن الحدیث عن التكامل لم یكن ولید الیوم، فج�ذوره ترج�ع إل�ى الس�تینات م�ن الق�رن  
لة تنفی�ذ ال�نظم المخط�ط لھ�ا بش�كل ف�وري. وف�ي السابق عن�دما بین�ت الوق�ائع آن�ذاك اس�تحا

الوقت ذاتھ، أدركت المنظمات أن التطویر المتتابع لألنظم�ة ال یس�فر عن�ھ أنظم�ة تت�داخل 
مع بعضھا بشكل سلیم. علیھ، اقترح مفــھوم التكامل لضمان ترابط األنظمة المطورة م�ع 

كام�ل بخط�ة نظ�ام بعضھا البعض لتشكل خطة نظ�ام المعلوم�ات. ورغ�م حص�ر مفھ�وم الت
المعلومات، إلى إن النوایا الھادفة لتطبیقھ لم تخ�رج ع�ن الم�ألوف. ل�ذلك، یمك�ن الق�ول إن 

وف�ي   البدایة الحقیقیة للتكامل االستراتیجي تعود إلى حقب�ة الس�بعینات م�ن الق�رن الس�ابق.
)  ویوصف بان�ھ م�ن أوائ�ل ال�ذین الحظ�وا واھتم�وا ب�ھ  king : 1978( ھذا الشأن یذكر 

واخ��ذ عاتق��ھ نق��ل التكام��ل م��ن أزقت��ھ الض��یقة إل��ى أف��ق أوس��ع وأف��رزت جھ��وده ع��ن والدة 
منھجیة لتخطیط نظم المعلومات وقد اقترح منھجیة تخطیط أنظمة المعلوم�ات الت�ي یمك�ن 
ان تس��تخدم ل��دمج اس��تراتیجیة االعم��ال  م��ع اس��تراتیجیة أنظم��ة المعلوم��ات  وأك��دت ھ��ذه 

یجیة أنظم�ة المعلوم�ات (اھ�داف النظ�ام وقی�ود النظ�ام المنھجیة عل�ى ان مجموع�ة اس�ترات
واس��تراتیجیات تص��میم النظ��ام ) یج��ب ان تس��تمد م��ن مجموع��ة االس��تراتیجیة التنظیمی��ة 
(رسالھ االعمال واھداف االعمال  والسمات التنظیمیة األخ�رى  )وأطل�ق علیھ�ا ( تحوی�ل 

ستراتیجي . وبمعنى أكث�ر مجموعة االستراتیجیة ) الذي اصبح فیما بعد یسمى التكامل اال
دقة، إن استراتیجیة نظ�ام المعلوم�ات تس�تمد م�ن اس�تراتیجیة المنظم�ة وتوظ�ف لخ�دمتھا. 

) king:1978) للمثال��ب الت��ي ش��ابت دراس��ـة (king and Zmud:1981وتصـ��ـدى (
متقدمة الذكر. واقترحا ما یعرف بالتكامــل المتقابل (ذو االتجاھین) بین تخط�یط المنظم�ة 

المعلومات.  وقد سمیت ھذه الرؤیة فیما بعد باألنظمة االستراتیجیة، ومھدت ھ�ذه  وأنظمة
الفك��رة الس��بیل إل��ى إدراك حقیق��ة مھم��ة وھ��ي إن نظ��ـام المعلوم��ات ی��ـمكن إن ی��ؤثر ف��ي 
صـ��ـیاغة االس��تراتیجیة. وتوال��ت الدراس��ات الت��ي حاول��ـت إن تطــ��ـور مف��ـھوم التكام��ل 

لكب���رى ف���ي مفھ���وم التكام���ل حص���لت عن���دما وس���ع االس���تراتیجي غی���ر إن االنعطاف���ة ا
)king:1984 مفھ��وم التكام��ل ال��ذي أص��بح یع��رف بالتكام��ل الت��ام وب��دوره ب��ات أس��اس (

الدراس��ات والتطبیق��ات الالحق��ة ف��ي ھ��ذا المض��مار وتط��ور لیس��توعب المتغی��رات الجدی��دة 
ت��ي ویمك��ن المنظم��ة م��ن االنتف��اع الت��ام م��ن م��وارد المعلوم��ات. وق��د تس��اھم الص��ورة ال

 عرضت قبل قلیل إجابة على التساؤل الثاني للدراسة.

وألج��ل رس��م ص��ورة واض��حة ع��ن الموض��وع الب��د ان نع��رج عل��ى مراح��ل تط��ور 
التكامل بین تخطیط أنظمة المعلومات وتخط�یط المنظم�ة، ال�ذي یش�كل قاع�دة ل�ھ یوص�ف 
بأن��ھ طری��ق س��الك لتحقیق��ھ. وق��د م��ر ب��ثالث مراح��ل عل��ى وف��ق التص��نیف ال��ذي وض��عھ 

)Synnott:1987:وھي بإیجاز ( 

 .المرحلة األولى: عصر تخطیط نظم المعلومات ما قبل اإلستراتیجیة

نم��ت ھ��ذه المرحل��ة أواس��ط العق��د الس��ابع م��ن الق��رن الماض��ي، تمی��ز تخط��یط نظ��م  
المعلومات بأنھ غیر ذي طابع استراتیجي، ولم تكن نظم المعلومات اإلستراتیجیة معروفة 

) أن االھتم�ام انص�ب Brynjolfsson:1998ي ھذا الص�دد ذك�ر (من الناحیة العملیة. وف
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عل��ى التخط���یط الفن���ي والعملی���اتي ل���نظم المعلوم��ات. وبمعن���ى آخ���ر رك���ز تخط���یط نظ���م 

المعلوم��ات ف��ي تل��ك الحقب��ة عل��ى تق��دیر حاج��ة المنظم��ة المس��تقبلیة م��ن الطاق��ة الحاس��وبیة   
وغني عن الق�ول ام المنظمة. لضمان توفیر ھذه الطاقة على نحو مناسب بما یكفل أداء مھ

ان فصل تخطیط أنظمة المعلومات عن تخطیط المنظمة س�مھ الزم�ت معظ�م الممارس�ات 
 ذات الصلة في تلك الفترة.

 المرحلة الثانیة: عصر تخطیط نظم المعلومات في بدایة اإلستراتیجیة 

ثیره ب��دأت ف��ي أواخ��ر الســ��ـبعینات،حیث ب��دا التخـ��ـطیط االس��تراتیجي لألعم��ال ت��أ   
على نظـم المعلومات ، وظھرت في تلك الفترة منھجیات التخطیط االستراتیجي ف�ي حق�ل 
نظ��م المعلوم��ات.إذ رك��ز آن��ذاك عل��ى البیان��ات وبات��ت المعلوم��ات تش��كل م��وردا مش��تركا 
ویج����ب إن یخط����ط ل����ھ عل����ى نح����و ش����مولي .وف����ي مع����رض تناول����ھ لھ����ذه المس����الة 

العق��د الث��امن م��ن الق��رن الس��ابق  ) إل��ى إن المنظم��ات ف��ي مس��تھلJarmo:2004أش��ار(
أعارت اھتماماً ملحوظاً إلى تخط�یط نظ�م المعلوم�ات ،وع�زى ھ�ذا االھــ�ـتمام إل�ى تزای�د 
تنفی��ذ مش��اریع نظ��م المعلوم��ات وأتس��اع نطاقھ��ا، دون إن تك��ون ھن��اك رقاب��ة وسیــ��ـطرة 

ات.و واضحة علیھا.من ھنا شرعت اإلدارة العلی�ا باالنغم�اس ف�ي تخــ�ـطیط نظ�م المعلوم�
شـ��ـاع ف��ي ھ��ذه المـ��ـرحلة تخـ��ـطیط نظ��م المـ��ـعلومات وغ��دا التخط��یط ذا أھمی��ة قص��وى 

 للمنظمات في محاولـتھا لرفع قدرة نظم معلوماتھا لتحسین فاعلیتھا وكفاءتھا . 

 المرحلة الثالثة: العصر الحدیث 

ش�تى مع تغلغل تقنیة المعلومات وتصاعد أھمیتھا االستراتیجیة لعدید من المنظمات ب
مسمیاتھا أص�بح تخط�یط أنظم�ة المعلوم�ات م�ن المش�اغل الرئیس�ة الت�ي تواج�ھ الم�دیرین 
التنفی���ذین ألنظم���ة المعلوم���ات. وظھ���رت مالم���ح ھ���ذه المرحل���ة ف���ي أواخ���ر الثمانین���ات 
واستمرت لحد اآلن. وأضحى تخطیط نظم المعلومات یشمل اعتبارات إس�تراتیجیة تعتم�د 

ب�ارات الطاق�ة القائم�ة عل�ى مفھ�وم الكف�اءة. ومم�ا ش�كل على مفھ�وم الفاعلی�ة ب�دال م�ن اعت
تحدیا في ھ�ذه المرحل�ة ھ�و إع�ادة التفكی�ر بعملی�ة التخط�یط وجعلھ�ا ج�زء مكم�ل لتخط�یط 
المنظم��ة الش��امل .وش��ھدت ھ��ذه المرحل��ة ال��دالئل الحقیقی��ة للتطبیق��ات اإلس��تراتیجیة ل��نظم 

س�یره لھ�ذا التح�ول أف�اد المعلومات وعملی�ات تكاملھ�ا م�ع خط�ط المنظم�ة.وفي مع�رض تف
(Earl:1989)  بان المنظمات أدركت أن صیاغة إستراتیجیة المنظم�ة وإس�تراتیجیة نظ�م

المعلومات كل على حدة  ال یعدو كافیاً لضمان مساھمة نظم المعلومات في تحقیق أھداف 
المنظم��ة ،م��ن ھن��ا ب��دأ الحاج��ة ملح��ة للتكام��ل التام.وش��اع خ��الل ھ��ذه الفت��رة التــخطـ��ـیط 

الس��تراتیجي لنــ��ـظم المعلوم��ات ال��ذي یھ��دف تق��دیر م��وارد معلوم��ات  المنظم��ة وم��ن ث��م ا
إیجاد االستراتیجیات التي ترفع قدرة ھ�ذه الم�وارد .وأص�بح التخط�یط االس�تراتیجي ل�نظم 
المعلوم��ات ال��ذي یتكام��ل ویتعش��ق م��ع خط��ة المنظم��ة ف��ي العص��ر ال��راھن أداة قوی��ة بی��د 

تطبیقات نظم المعلومات إلعادة ھندسة األعمال والحصول المنظمة المعاصرة لإلفادة من 
عل��ى مزای��ا تنافس��یة .التخط��یط االس��تراتیجي ألنظم��ة المعلوم��ات ھ��و عملی��ة تعل��م إداری��ة 
تفاعلی��ة لغ��رض دم��ج اعتب��ارات تقنی��ة المعلوم��ات ف��ي عملی��ات تخط��یط الش��ركة ودم��ج 
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معلوم�ات المفص�لة تطبیقات أنظمة المعلومات بأھ�داف االعم�ال وتط�ویر خط�ط أنظم�ة ال

 King, 1997( Teo and)وتحدید المطلوبات المطلوبة لبلوغ اھداف االعمال. 

مما تقدم، یبدو أن التكامل الذي یحمل بین طیاتھ تداخل بین خط�ط نظ�ام المعلوم�ات  
وخطط المنظمة بأسرھا بما یجعل حركة نظام المعلومات مول�د لق�درة أعل�ى تس�اعد عل�ى 

دافھا یحظى بأھمیة قصوى، الن التسلح بخطة نظام المعلومات تحقیق خطط المنظمة وأھ
ال یكفل النجاح لنظام المعلوم�ات وال للمنظم�ة، فثم�ة حاج�ة لتجس�یر العالق�ة ب�ین االثن�ین. 
وآالتي تفسیر لصور التكامل بین تخطیط أنظمة المعلوم�ات وتخط�یط المنظم�ة. ورس�مت 

) اربعة صور للتكام�ل ب�ین تخط�یط المنظم�ة وتخط�یط King and Teo:1996دراسة (
 أنظمة المعلومات من المنظور التطوري. 

  التكامل اإلداري-1

توجد في ھذا النوع من التكامل عالقة ضعیفة بین تخطیط المنظمة وتخط�یط نظ�ام   
). حی�ث تب�دو العالق�ة عل�ى ش�كل خط�وط متقطع�ة. 1المعلومات. كما یظھر بالشكل رق�م (

عل��ى إن الجھ��ود المبذول���ة الس��تخدام نظ��ام المعلوم��ات و ت��ـقانة المعلوم���ات  وی��دل ذل��ك
ال�خ) ل�دعم خط�ط المنظم�ة ض�ئیلة وال یب�دو ھن�اك ……..(حواسیب، االتص�ال ع�ن بع�د 

 اھتمام حقیقي بھا .

 

 

 التكامل اإلداري )1الشكل (

أن الغرض من التكامل ھنا لم یكن ذي طابع استراتیجي، ویرك�ز عل�ى دع�م العم�ل   
اإلداري، وتع���د وظیف���ة نظ���ام المعلوم���ات ذات توج���ھ فن���ي بح���ت، وینحس���ر دور م���دیر 
المعلومات بتصمیم األنظمة مما یستلزم مھ�ارات فنی�ة وتقنی�ة عالی�ة. تعتم�د مع�اییر األداء 

بیق�ات لتحس�ین الكف�اءة م�ن خ�الل أتمت�ھ العملی�ات. ال على الكفاءة التش�غیلیة، وتط�ور التط
تبدي اإلدارة العلیا اھتمام بوظیفة نظم المعلومات ألنھا وظیفة غیر مباشرة ال یتولد عنھ�ا 
س��وى التك��الیف وال یظھ��ر دور للمس��تفید كمش��ارك ف��ي تخط��یط نظ��م المعلوم��ات. ویب��دو 

ذا الص�����دد ذك�����ر تخط�����یط نظ�����م المعلوم�����ات مج�����رد اس�����تجابة للحال�����ة الظرفی�����ة، بھ�����
)Hufnagle:1987 إن التخطیط كرس لتبریر المصاریف الكبیرة المخصص�ة الق�ـتناء (

المكونات المادیة للحاسوب، تخفیض التكالیف، تحسین القدرات في مج�ال تولی�د التق�اریر 
 والرقابة على نشاطات التطویر .

 .التكامل ألتتابعي-2

بص��فتھ حق��ل معرف��ي، بع��د إن  بم��رور ال��زمن، ب��دا تخط��یط نظ��م المعلوم��ات یتط��ور
لمس�ت المنظم�ات حقیق�ة ھام�ة تتمث�ل ف��ي إن التطبیق�ات الت�ي یج�ري تطویرھ�ا عل�ى نح��و 
منعزل یكون من األجدى إن یتم ذلك من خالل دمجھا مع األنظمة. ویق�وم ھ�ذا الن�وع م�ن 

  
تخطیط نظم 
 المعلومات 

 تخطیط المنظمة 
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التخط���یط عل���ى وج���ود عالق���ة تعاق���ب أو تت���ابع ب���ین تخط���یط المنظم���ة وتخط���یط نظ���ام 

) عل�ى إن Jarmo:2004عتمد فكرة ھذا النوع من التكامل حسب ما ذك�ره(المعلومات. وت
اس��تراتیجیة نظ��م المعلوم��ات یج��ب إن تس��تنیر وتسترش��د باس��تراتیجیة المنظم��ة. إذ تس��تمد 
عملیات تخطیط نظام المعلومات توجیھاتھا واتجاھاتھا العامة من خطط المنظمة وتصور 

منظم��ة ویص��ب ف��ي تخط��یط نظ��ام العالق��ة عل��ى ش��كل خ��ط متص��ل ینب��ع م��ن تخط��یط ال
) ، واس�تنادا إل�ى 2المعلومات والذي یكون في ھذه الحالة مستجیب كما یظھر في الشكل (

الفھم ، اخ�ذ مفھ�وم تخط�یط نظ�ام المعلوم�ات ینتق�ل إل�ى ض�فة أخ�رى تبتع�د ع�ن االھتم�ام 
بمج���رد تحدی���د اإلج���راءات ذات الص���لة بالمفاض���لة ب���ین المش���اریع المتنافس���ة وتنظ���یم 

 Teoلویات ، لیصل إلى مــرحلة توكــید دور مدخالت اإلدارة ، وعلى  وفـق رأي (األو
and Ang:2000  ف�ان تخط�یط نظ�م المعلوم�ات ف�ي ھ�ذه المرحل�ة اھ�تم بكیفی�ة إدخ�ال (

) King:2009ووفق�ا لم�ا ج�اء عل�ى لس�ان ( .أھداف األعمال في خط�ط نظ�م المعلوم�ـات
ائل التخط�یط اإلداري مث�ل جدول�ة مختل�ف فان ھ�ذا الن�وع م�ن التخط�یط انش�غل فق�ط بمس�

 وتقدیم معلومات التخطیط وتنسیق تقدیم الخطة طالحداث في عملیات التخطی

 

 التكامل ألتتابعي )2الشكل (

كما تستخدم وظیفة نظم المعلومات  تبدأ وظیفة نظم المعلومات بدعم استراتیجیة األعمال،
كم��ورد ل��دعم تنفی��ذ اس��تراتیجیات األعم��ال وأص��بح م��دیر المعلوم��ات بمثاب��ة خبی��ر یق��وم 

ویھ�تم تخط�یط أنظم�ة  بصیاغة استراتیجیة نظم المعلومات لغرض تنفیذ أھداف اإلعم�ال.
 Teoالمعلومات بتھیئة البنیة التحتیة والبرامج التي تلبي مطالب استراتیجیات االعم�ال (

and Ang :2000 (وف��ي مع��رص ) نقاش��ة ب��ینKing:2009(  ان الت��دفق ال��رئیس
للمعلومات یأتي من جھة تخطیط االعم�ال ال�ى تخط�یط أنظم�ة المعلوم�ات وھ�ذا الوص�ف 
یفسر الموقف الذي تتخذ بھ القرارات اثناء عملیات تخطیط االعمال الذي ینش�غل بمس�ائل 

ھ��ا منف��ذ اھ��داف واس��تراتیجیات االعم��ال وص��ور وظیف��ة أنظم��ة المعلوم��ات ھن��ا عل��ى ان
 الستراتیجیات االعمال. 

أن مع�اییر األداء لوظیف�ة نظ�م المعلوم�ات ھ�و التنفی�ذ الن�اجح إلس�تراتیجیة اإلعم�ال، 
أش�ر ھ�ذا الن�وع م�ن التكام�ل بدای�ة  تطور تطبیقات نظ�م المعلوم�ات وف�ق حاج�ة المنظم�ة.

ات نظ�م مشاركة اإلدارة العلیا في تخطیط نظ�م المعلوم�ات عن�دما ی�تم اس�تخدام إس�تراتیجی
المعلوم��ات إلس��ناد إس��تراتیجیات األعم��ال، وتظھ��ر ف��ي ھ��ذه االس��تراتیجیة بع��ض مالم��ح 

 مشاركة المستفید في عملیات تخطیط نظم المعلومات.

  التكامل المتقابل -3

ت�دفقا  یظھر ھذا النوع من التكامل بین تخطیط المنظمة وتخط�یط أنظم�ة المعلوم�ات 
للمعلومات الجوھریة واإلداریة باتجاه متقابل وتعكس ھ�ذه الص�ورة إق�رار إدارة المنظم�ة 

فت�رض ھ�ذا بان موارد تقنیة المعلومات قد تق�ود اس�تراتیجیة المنظم�ة ت�دفقا للمعلوم�ات وی
النوع من التكامل وجود عالقة متقابل�ة أو اعتمادی�ة ب�ین تخط�یط المنظم�ة وتخط�یط نظ�ام 

 تخطیط المنظمة  تخطیط نظم المعلومات
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ینب�ع أح�دھما م�ن  ) ن�وعین م�ن األس�ھم.3). ویبدو ف�ي الش�كل (King:2009المعلومات(

 وفي ضوء ھكذا عالق�ة، تخطیط المنظمة ویصب في تخطیط نظام المعلومات وبالعكس.
 فأن تخطیط نظام المعلومات یؤدي دور مساند لخطط المنظمة وفي ذات الوقت یؤثر بھا.

)  (Keider :1984دما اقت��رح عن�� وب��دأت مالم��ـح التخط��یط االس��تراتیجي تظھ��ر ھن��ا،
مدخل جدید أضاف بعد استراتیجي إلى النتائج الممكنة لعملیات تخط�یط نظ�ام المعلوم�ات 
، وشخص ثالثة خطوات لعملیة اتخاذ القرار من اإلدارة العلیا (تحدید األھداف ،و وض�ع 

ح�ول ف�ي سیاسة خاصة بالمشاغل البیئیة وتقییم أنظمة الحاسوب المرتقبة) ، غیر نقطة الت
) حینم���ا ابت���دع منھجی���ة تح���ول King:1978التفكی���ر للتكام���ل ترج���ع إل���ى طروح���ات (

 المجموعة االستراتیجیة التي أشرنا لھا قبل قلیل .

 

 التـكامل المتقابل )3 شكل ( ال                                   

إذ تؤثر إستراتیجیة نظم المعلومات على استراتیجیة األعمال، وتساھم نظم المعلوم�ات    
ویلعب مدیر المعلومات دور رئیس�ي ف�ي تط�ویر وتنفی�ذ  في صیاغة استراتیجیة األعمال،

تط�ور تطبیق�ات  تطبیقات نظم المعلومات والتأثیر علیھا من اجل تحقیق أھ�داف األعم�ال.
نظمة بالحد التنافس�ي. وتعتم�د مع�اییر األداء عل�ى نوعی�ة م�دخالت نظم المعلومات لمد الم

 نظم المعلومات لعملیة صیاغة وتنفیذ إستراتیجیة األعمال.

تظھ�ر مش��اركة اإلدارة العلی�ا بكثاف��ة وعل�ى نح��و فاع�ل ف��ي تخط�یط نظ��م المعلوم��ات 
عم��ال أإدراك��ا منھ��ا لحقیق��ة أن تخط��یط نظ��م المعلوم��ات ی��ؤثر ف��ي فاعلی��ة اس��تراتیجیة األ

 وتصبح مشاركة المستفیدین أكثر أھمیة من اجل االستغالل الكلي لموارد المعلومات. 

 .التكامل التام-4

أصبح الفھم المشترك بین إدارة أنظمة المعلومات وإدارة الشركة في غایة األھمی�ة   
ة لبلوغ األھداف المتوخاة لذا أضحت العالقة الوثیقة والفاعل المش�ترك ب�ین االثن�ین حیوی�

ی�وحي ھ�ذا الن�وع م�ن التكام�ل وفق�ا لم�ا عرض�ة و وتدفع بالتكامل التام الى دائرة الض�وء.
)King:2009( یس�تند ھ�ذا الن�وع م�ن التكام�ل بان عملیات التخطیط ال یمك�ن فص�لھما. و

على دمج عملیات تخطیط المنظمة وعملیات تخطیط نظام المعلوم�ات عل�ى نح�و یص�عب 
فھو ضئیل جداً. ویكون التطویر متزامن بین النوعین وف�ي التمییز بینھما، وأن أمكن ذلك 

) نالح���ظ أن تخط��یط نظ���م المعلوم���ات 4عملی��ات تخط���یط متكامل��ة .وم���ن الش���كل رق��م (
وتخطیط المنظمة یجري إعدادھما بشكل متزامن وان نظ�ام المعلوم�ات یك�ون ھن�ا بمثاب�ة 

یتھا.وفي مع��رض مول��د لخط��ط المنظم��ة ویش��كل ف��ي الوق��ت نفس��ة ق��وة تولیدی��ة الس��تراتیج
بان المنظمات لمست حقیقة حیة وھي إن صیاغة  (Earl:1989)تفسیره لھذا التحول أفاد 

استراتیجیة المنظمة ومن ث�م اس�تنباط اس�تراتیجیة نظ�م المعلوم�ات ال یع�دو كافی�اً لض�مان 
تحقیق أھداف المنظمة ،من ھنا بدأ الدعوات تنادي بضرورة األعداد المتزامن والمتكام�ل 

م��ا .وبمعن��ى أخ��ر اقتن��اص الف��رص الت��ي یخلقھ��ا نظ��ام معلوم��ات المنظم��ة وم��ن ث��م لكالھ
) عل�ى إن Scarbough:1998صیاغة األھداف المرتقب تحقیقھا . وفي ھذا الصدد أك�د(

 تخطیط المنظمة التخطیط المتكامل
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صیاغة خطط المنظمة وخطط نظم المعلوم�ات تص�بح عملی�ة تفاعلی�ة تجس�ر العالق�ة ب�ین 

 لمنظمة.الخبرات الفنیة والتنظیمیة والتسویقیة لدى ا

 

 التخطیط المتكامل )4الشكل (

أن الغ��رض م��ن التكام��ل ھن��ا ھ��و تط��ویر اس��تراتیجیتھ لألعم��ال ول��نظم المعلوم��ات. 
وتعتبر وظیفة نظم المعلومات حیوی�ة لنج�اح المنظم�ة عل�ى الم�دى البعی�د إذ یص�بح م�دیر 

وی��وفر م��دخالت مھم��ة ف��ي ك��ل نظ��م المعلوم��ات عض��واَ رس��میا ف��ي فری��ق اإلدارة العلی��ا 
المسائل ذات الصلة بنظم المعلوم�ات لص�یاغة خط�ط المنظم�ة وخط�ط نظ�ام المعلوم�ات، 
تصبح معاییر األداء لوظیفة نظم المعلومات ھي االثارالمستقبلیة البعید سواء كان�ت مالی�ة 

ون أو غیر مالیة، تطور التطبیقات التي یؤدي إلى خلق قیمة لألعم�ال، ویش�ارك المس�تفید
وان أحد المداخل المتینة لبناء وادامة ھذا التفاعل یتسع  بشكل مكثف في تخطیط األعمال.

ل��ھ التكام��ل االس��تراتیجي، وبوس��عھا ایض��اً ان تجعل��ھ ج��زءاً ال یتج��زأ م��ن الحی��اة الیومی��ة 
ویتغلغل من نسیجھا التنظیمي ویكون م�وردا ن�ادرا لھ�ا وعل�ى وق�ع خط�وات ازدی�اد ع�دم 

وتمك�ن  حول المنظمات ال�ى التكام�ل االفق�ي ف�ي ق�درات تقنی�ة المعلوم�ات.التأكد البیئي وت
الشراكة االستراتیجیة بین م�دیر تقنی�ة المعلوم�ات وفری�ق االدارة العلی�ا عل�ى م�ا ج�اء ف�ي 

: م���ن الحص���ول عل���ى فھ���م ش���امل ألھ���داف  (Earl and Fenny 1994)دراس���ة 
ن مناقش��ة الكیفی��ة الت��ي تمك��ن واس��تراتیجیات االعم��ال  وتس��اعد م��دیر تقنی��ة المعلوم��ات م��

استراتیجیة تقنیة المعلوم�ات م�ن اض�افة قیم�ة االس�تراتیجیات االعم�ال. وان عالق�ة م�دیر 
تقنی���ة المعلوم���ات ب���اإلدارة العلی���ا تع���د حیوی���ة لتس���ھیل عملی���ات دم���ج موج���ودات تقنی���ة 

ومات المعلومات و القابلیات المتممة لكي تحصل المنظمة على استراتیجیة من تقنیة المعل
الن مدیرھا یكون معني بقرارات تقنیة المعلومات االستراتیجیة في حین ان فریق االدارة 
العلیا یك�ون مس�ؤول ع�ن اس�تراتیجیة االعم�ال ویب�دو م�ن ق�راءة التكام�ل الت�ام ال�ذي ب�ات 
یش��كل ب��دیل ن��اجح للمنظم��ة إنھ��ا تس��تلزم العم��ل التض��امني المش��ترك ب��ین مخطط��ي نظ��م 

عمال بغیة توجیھ االستثمار بنظام المعلومات نحو تعزیز أھداف المعلومات ومخططي األ
المنظم��ة واس��تغالل تقنی��ة المعلوم��ات عل��ى الوج��ھ األكم��ل وتوجیھھ��ا نح��و خل��ق القیم��ة و 
اكتساب مزایا تنافسیة.كما أن التعاون بین المخططین ق�د یس�فر عن�ھ تولی�د لألفكار،وربم�ا 

الخط�ط والنتائج،وبالت�الي تنمی�ة روح العم�ل  یمیل ھذا التعاون إلى إثارة ما یعرف بملكی�ة
الجم�اعي والمش��اركة وتعزی��ز ملكی�ة المنظم��ة وتش��جیع ال�تعلم التنظیم��ي لتس��خیر التكام��ل 

 لتحقیق األھداف المنشودة.

إن االعتم��اد عل��ى التكام��ل منھج��ا عام��ا لتحقی��ق أھ��داف المنظم��ة ل��م یس��جل نجاح��اً  
رموق��ة إال بس��بب تف��اعالت المج��االت ملحوظ��اً عل��ى المس��توى الكل��ي ف��ي المنظم��ات الم

الوظیفیة والتحامھا مع بعضھا البعض واستعدادھا المتناھي لھضم ھذا االلتحام واستیعاب 
مض��امینھ. م��ن ھن��ا فح��ین ترغ��ب المنظم��ة ف��ي اختی��ار ھ��ذا الم��نھج إط��ارا عام��ا لبن��اء 

البح�ث ع�ن  إستراتیجیاتھا الشاملة، یتعین علیھ�ا أن تأخ�ذ ھ�ذه الحقیق�ة باالعتب�ار وتح�اول
 مركب قادر على تعبئة قدرات المنظمة وتوجیھھا صوب ما ترید.

 التخطیط المتكامل
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وبال شك أن ذلك یتطلب بناء نظام فلسفي ونظام اجتماعي یوفق بین مصالح الجمی�ع 
ویمھد السبیل لفكرة الجمیع فائز والذي بدوره یجعل من حرك�ة المنظم�ة بأس�رھا متناس�قة 

رادتھ�ا وانط��الق قابلیتھ�ا نتیج��ة الق�درة الت��ي ومتناغم�ة. الن ھ��ذه الحرك�ة تعب��ر ع�ن نم��و إ
یول��دھا نظ��ام المعلوم��ات مم��ا ی��دفع المنظم��ة إل��ى األم��ام ویكس��بھا می��زات تنافس��یھ. وعل��ى 
الط��رف اآلخ��ر، نج��د أن التكام��ل یص��ل إل��ى م��داه األقص��ى، فتخط��یط نظ��ام المعلوم��ات 

د الف��رص یس��تخدم لص��یاغة وإس��ناد ودع��م اس��تراتیجیة المنظم��ة والت��أثیر علیھ��ا وتحدی��
الس���تخدام التطبیق���ات االس���تراتیجیة لنظ���ام المعلوم���ات. وب���ذلك یص���بح ھ���و ال���ذي یل���د 

 االستراتیجیة. 

یعتقد الباحث أن ھذه المراحـل في تسلس�لھا لیس�ت عملی�ة جام�دة، وأن الوق�ت ال�الزم 
لھا م�رن أیض�ا، حی�ث یعتم�د االنتق�ال م�ن مرحل�ة ألخ�رى عل�ى مجموع�ة ق�وى دافع�ة ق�د 

 الشروع فیھ أو التحول من مرحلة ألخرى. تسھل بشكل كبیر

 الخالصـة الــنھـائیة

لقد غدت المنظمة الیوم ھي الحدود الجدیدة لكادر تقنی�ة المعلوم�ات ونش�اطاتھ، إدراك�ا     
لحقیقة وضحت م�ؤخرا بج�الء وھ�ي أن م�ن یفھ�م ویس�توعب ویس�تخدم ق�درات وقابلی�ات 
تقنیة المعلومات ویوجھھا لخدمة المنظمة بأسرھا فأن مصیره الرخاء ومن یتجاھ�ل ذل�ك، 

اآلخرین. لذلك، فأن المنظم�ة الت�ي ت�روم االنتف�اع م�ن أنظم�ة  فال ھم لھ غیر اللھاث وراء
معلوماتھا لكي یخلق مساھمة قیمة لألعمال، علیھا ان تضع عینیھا علی�ھ، یج�ب علیھ�ا أن 
تصھره وتدمجھا في خططھا فاالفتقار لمثل ھكذا عالقة ربما یكون مستساغ قبل عقد م�ن 

أص��بح الخط��أ مرف��وض والتلك��ؤ یكل��ف  الزم��ان، لك��ـن، ف��ي ع��الم الی��وم المفع��م بالمنافس��ة
الكثی��ر. علی��ھ، ف��أن الباح��ث ی��رى ض��رورة قی��ام المنظم��ة العراقی��ة باإلف��ادة الحقیقی��ة م��ن 
موردھ�ا لتجع�ل تمیزھ�ا ف�ي أذھ�ان زبائنھ�ا حقیق��ة قائم�ة، واالنتف�اع من�ھ مم�ا ی�وفره نظ��ام 

ز النھ�ائي معلوماتھا یأتي عن طریق دمج خططھ مع خطط المنظمة والتأكید على أن الفائ
ھو الكل ولیس الجزء، ویوصي الباحث المھتمین والباحثین بالتصدي للموض�وع والعم�ل 

 على دراستھ تجریبیا لبناء إطار عمل یكون ذات نفع للمنظمة العراقیة.
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) وادارة Auto CAD.2016باستعمال برنامج (  مشروعال جدولة
  )  مشروع مجاري بلد الكبیر(  البرمجة باألھداف أسلوبب المشروع

 أمجد عباس عبد الرحیم البلداوي
 مجلس محافظة صالح الدین / الھندسیة

 . مدرس مساعد في كلیة االمام الجامعة (المسائیة االھلیة ) / قسم ادارة االعمال  :
 

 :  صلخستالم
یعد مشروع مجاري بلد الكبیر احد اكبر المشاریع التي ھي قید االنجاز في 

, فھو مشروع ضخم  یسیر  2013محافظة صالح الدین ضمن خطة تنمیة االقالیم للعام 
( الثقیل  وللمحورینالثاني انشاء محطات الرفع   وباتجاھین االول مد الشبكات 
ریة مجاري صالح الدین تنفیذه لخدمة اربع احیاء في والمطري ) , والتي تسعى مدی

 قضاء بلد .  
تأكد من انجاز تلك ھم التحدیات التي تعیق ادارة المشاریع الیوم ھي الإن من أ

معایر الفنیة المحدد ایضا , وبالرغم من المحدد ,  وكذلك الكلفة و ال ھاوقتالمشاریع  في  
محددات ) تتعلق بالوقت واخرى تتعلق  (  خضوع اغلب ھذه المشاریع لقیود محددة

بالموارد المالیة المخصصة للمشروع لذا فأن موضوع الوقت والكلفة في ادارة اي 
 مشروع یحتاج الى حسابات دقیقة لھما . 

مھمة , السبب االول : إن تم اختیار ھذا المشروع للدراسة  لعدة اسباب وقد 
المادیة في صالح الدین على وجھ المشروع متوقف حالیا بسبب الظروف االمنیة و

انجازه في حال الخصوص , وھذا دافع كبیر لدراسة كیفیة التعامل مع وقت وكلفة 
اثناء تنفیذ المشروع كانت ھنالك انحرافات عن نسب استأنف العمل بھ , والسبب ثانیا 

وز ھذه االنجاز الفعلي  , مما یدفع الى توفیر دراسة وبأسلوب علمي ومنطقي لتجا
على الكثیر من  نحرافات في المستقبل , اما السبب الثالث فھو إن المشروع یحتوياال

یعطي اھمیة كبیرة لألسالیب العلمیة والریاضیة  التي سوف تؤثر بشكل  االنشطة مما
 كبیر في تنفیذ المشروع بأسلوب مدروس .  

اختیار  الیب علمیة وریاضیة حدیثة ,  تم دراسة المشروع من جدید  وفقا ألسلذا 
) باعتباره احد اسالیب االدارة العلمیة للمشاریع إلیجاد CPMاسلوب  المسار الحرج (

وقت انجاز المشروع الطبیعي والتعجیلي , وبما ان إلدارة ھذا المشروع اھداف متعددة  
تسعى الى تحقیقھا في مدة زمنیة محددة , االمر الذي یتطلب الكثیر من الدقة في الوصول 

لمناسبة , فكان من االجدر استخدام اسلوب ریاضي كفوء لبناء نموذج ریاضي للقرارات ا
المدة الزمنیة المحددة وحــسب  جمــیع ھذه المتغـیرات في متعدد االھداف یعمل مع

, وكذلك تم استخدام  Goal Programming) ( ــا وتسمى البرمجة الھدفیة اولویاتھ
) والبرنامج الھندسي   Primavera V6مج (بعض البرامج الجاھزة لرسم الشبكة  كبرنا

) لحل األنموذج متعدد Win QSB) , وبرنامج (  AUTO CAD 2016المعروف (
 االھداف , ومحاولة االستفادة من ممیزات ھذه البرامج في جدولة المشروع .  

 :  المصطلحات الرئیسیة للبحث
 ب المسار الحرجأسلو األھداف ,جدولة المشروع , برمجة  المشروع ,  إدارة 
)CPM(  , برنامج الجدولة بطریقة مبتكرة بواسطة )Auto Cad 2016(  . 
 : اآلتیةلعملي على وفق المباحث اتخذ البحث مساره النظري وا 

                   منھجیة البحث         :  األولالمبحث 
         المشروع  جدولة  لمبحث الثاني : ا

              األھدافالمبحث الثاني :  برمجة 
 للبحث .   العملي  اإلطار  : المبحث الرابع 
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                : االستنتاجات والتوصیات  المبحث الخامس  
 

 المقدمة : 
تسعى اغلب الدول للفوز بمضمار المنافسة الھتمامھا بالمشاریع سواء كانت ھذه 

ور سریع قد حصل في الدول ھناك تط إنعمرانیة , كما  أو, خدمیة  إنتاجیةالمشاریع 
متأخرین عن بقیة  إنناالمتقدمة في العالم الیوم  یدفعنا لمواكبة ھذه التطورات ، السیما 

الدول لعقود من الزمن بسبب الظروف العصیبة التي مرت بنا , وللخروج من النطاق 
للكشف عن الفرص الموجودة والمحتملة في انجاز المشاریع ,  أوسعنطاق  إلىالضیق 

, وكیفیة التعامل مع  األعمالمتمیز في تلك  أداءوكیفیة استثمار ھذه الفرص لتحقیق 
 أمالمشاریع سواء كانت صغیرة  إدارةفي  األخرىالوقت والكلفة وبعض المتغیرات 

 .  البد من استخدام طرق علمیة وریاضیة حدیثة إلدارتھا كبیرة
والصناعات  األعمالبیئة  اأفرزتھكنتاج  قد تبلور مفھوم المشروع الیوم ان 

,  األعمالجدیدة لتنظیم ھذه  أنماطالمختلفة والمتطورة بشكل سریع جدا , وھذا یتطلب 
المشاریع , وان ما  إدارةھي  األنماطالمثالیة للتعامل مع مثل ھذه  اإلداریة األداةوكانت 
, حیث مرحلة جدولة المشروع  اوال ھو نركز علیھ  في  دورة حیاة المشروع  أنیجب 

المراحل الخاصة بالمشروع وفي ھذه المرحلة یتم التعامل  أھمتعتبر ھذه المرحلة من 
وضع التقدیرات لحاجة  إلى إضافةالمشاریع وھو الوقت ,  إدارةمتغیر في  أھممع احد 

 . وى العاملة وغیرھا كل نشاط من الموارد الرئیسیة كالكلف , المواد , المعدات , الق
في جدولة المشاریع وھي طریقة المسار  اكفأ الطرقاحدة من تم استعمال ووقد 
) إلیجاد الوقت والكلفة الطبیعیتین إلنجاز المشروع وكذلك الوقت CPMالحرج (

 قات متشعبة ومتداخلةوالكلفة التعجیلیتین لمشروع مجاري بلد الكبیر في ضل وجود عال
 Goalھداف (البرمجة باأل أسلوبالمشروع , كما تم استخدام  أنشطةبین 

Programming والتي  المتعددة األھدافریاضي یھدف لتحقیق  أنموذج) لتكوین
 تحقیقھا في نفس الوقت .  إلى اإلدارةتسعى 
قدم العدید من الباحثین دراسات متعددة ومتنوعة حول موضوع جدولة  بال شك و

اسات المشروع باستعمال اسلوب البرمجة باألھداف وفي ما یلي خالصة لبعض الدر
قدمت الباحثة ( خضر ) دراسة   2015عام ففي والبحوث السابقة حول ھذا الموضوع 

میدانیة في مشروع القریة العصریة في محافظة واسط باستعمال اسلوب البرمجة 
باألھداف , حیث بینت النتائج التي حصلت علیھا الباحثة من حل االنموذج الریاضي 

 متعددة ومختلفةعند وجود اھداف كثیرة  األسلوب الكبیرة لھذا األھمیةلھذه الدراسة 
أھمیتھا إلدارة الشركة في ظل وجود عالقة غیر تقلیدیة لبعض انشطة نسبیا في 
) Berrouiguet&Tissourassiالباحثان (ام ق 2014عام وكذلك في  , المشروع

یق ھذه بتقدیم دراسة عن تطبیق برمجة االھداف بالمبادلة بین الوقت والكلفة , وتم تطب
في الجزائر وقد تم اختیار ثالث  واألعمار) للبناء SERORالدراسة في شركة (

مشاریع مختلفة لغرض انجازھا بالوقت والكلفة المناسب , وقد توصل الباحثان الى 
انجاز المشروعین االول والثاني ضمن الوقت والكلفة المناسبین اما المشروع  إمكانیة

) 027.03 161 2( إلىبین وقتھ وكلفتھ حیث یحتاج  الثالث لم یحقق ھدف المبادلة
) دینار 789.61 971 127دینار جزائري ككلفة إضافیة لكلفتھ االصلیة والبالغة (

) على اسلوب البرمجة Mubiruاعتمد الباحث ( فقد 2010عام , اما في ائري جز
لوب كلفة المرغوب فیھما وقد استنتج الباحث ان اسالوقت والباألھداف في حساب 

استخدم  , كذلكضي من االھداف القابلة للتنفیذ البرمجة باألھداف حقق مستوى مر
البرمجة الھدفیة في عملیة ضغط  2007عام في  )Premachandraالباحث (

متعدد االھداف ووظف  إنتاجيشبكات المشروع , حیث قام الباحث بأخذ مشروع 

30



 First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017                  2017نیسان  30 – 29ي األول  / المؤتمر العلمي الدول
 ISSN: 2414 - 7419     Al-Kut University College/ Issue One كلیة الكوت الجامعة /  العدد األول                                    

 

, ومن خالل النتائج حقق الباحث البرمجة باألھداف في التعامل مع جمیع ھذه االھداف 
) ولم یحقق أسابیع 9) والثاني (انجاز المشروع في Hالھدفین االول (ضغط النشاط 

 ) . دوالر 4000الھدف الثالث (حصر كلفة المشروع بمبلغ 
السابقة بطابعة التطبیقي من جھة ومن  حث عن البحوث والرسائل ویختلف ھذا الب

في جدولة المشروع  یستعمل للمرة االولى ومبتكرجھة اخرى استخدام اسلوب جدید 
بأسلوب بسیط ومبتكر سیسھل  )AutoCAD 2016برنامج ال(واسطة الجدولة بوھو 

 . في المستقبل  الكثیر من الجھد ویقلل من وقت جدولة المشاریع
 

 / منھجیة البحث األولالمبحث 
 :: مشكلة البحث   أوال

ن الكثیر مـن المشاریع المتلكئة ومـن ھـذه بلدنا یعاني الیوم م إنمن الواضح   
المـشاریع ھو مـشروع مـجاري بلد الكبیر في محافظة صالح الدین حیث لم یتم انجازه 

 31/1/2013على الرغم من مرور مدة طویلة على المباشرة بالعمل منذ  أالنلحد 
بالقوانین  یتعلق عدیدة منھا ما ألسبابللعمل وذلك  المنفذةوھذا بسبب تلكأ الشركة 

, والتي یسعى الباحث قدر الممكن  األمنيومنھا ما یتعلق بالظرف  النافذةوالتعلیمات 
 في توقیتات عدم دقة الشركاتھي اما ناتجة من التلكؤ  أسبابومن  حلول لھا إیجاد

ھناك الكثیر من وكذلك  العلمیة الحدیثة األسالیبلعدم اعتمادھا على  ع ,یراتنفیذ المش
از المشاریع بأسالیب علمیة ر الرصینة وغیر قادرة على دراسة و انجالشركات غی

العلمیة والریاضیة الحدیثة التي سوف یقوم الباحث  األسالیبعلى  وبناءً ,  حدیثة
على  باإلجابةباستخدامھا في التحكم في جدولة المشروع في ھذا البحث سوف نقوم 

 التساؤالت التالیة  :
ل وجود ظز المشروع في الظرف الطبیعي وفي انجاھل یمكن احتساب وقت وكلفة  )1

 عالقات متداخلة بین االنشطة ؟ 
ھل یمكن التعجیل في انجاز المشروع مع ضمان عدم تجاوز حدود الكلفة المتفق  )2

 علیھا ؟     
یق استعمال اسلوب ریاضي وكمي كفوء ھو (برمجة االھداف) في تحق باإلمكانھل  )3

  الدارة في تحقیقھا جمیعا في وقت واحد ؟    التي ترغب امجموعة من االھداف  
 : : ھدف البحث ثانیا 

وقت وكلفة انجاز المشروع في  إلیجاد) CPMاستخدام اسلوب المسار الحرج (
 )AutoCad.2016الظروف الطبیعیة والتعجیلیة , حیث تم االعتماد على برنامج (

ان ادارة المشروع تملك  في رسم اعتمادیة المشروع وكذلك احتساب وقت انجازه , وبما
كفوء ھو برمجة استخدام اسلوب ریاضي عدة اھداف تسعى لتحقیقھا كان البد من 

ذج ریاضي متعدد االھداف یساعد ادارة المشروع على تحقیق العدید االھداف لبناء نمو
في  حد استخدام احد البرامج الجاھزة والكفؤةمن االھداف في وقت واحد من خالل ا

 لھذا من اھم اھداف البحث ) Win Q.S.Bج لمثل ھذه المعادالت وھو (النتائ یجادإ
 ھي : 

 المنفذةترغب الجھة المستفیدة والشركة نموذج ریاضي ألھداف متعددة صیاغة ا )1
اتخاذ  على المساعدةوبھذا  , النسبیة  اوقت وفقا ألھمیتھ في نفس ھاللمشروع تحقیق

 لحدیثة . القرارات الصحیحة وفقا لألسالیب الریاضیة ا
توضیح العالقات التقلیدیة وغیر التقلیدیة بین االنشطة من خالل رسم اعتمادیة  )2

) في AutoCad.2016االنشطة وكذلك االعتماد على البرامج الرصینة مثل (
جدولة المشروع الذي یعتمد علیھ اغلب مدراء المشاریع في عمل مخططات 

 مشاریعھم . 
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مجاري بلد الكبیر وغیرھا من مشاریع البنى مساعدة المسؤولین عن تنفیذ مشروع  )3
العلمیة الرصینة في حساباتھم  األسسوضع بالتحتیة في محافظة صالح الدین 

 واالستفادة منھا في المستقبل.
 من عدة محاور اھمھا : أھمیتھیكتسب البحث   :البحث أھمیة:  ثالثا

بیرة في كیفیة عمل ستكون لھ اھمیة ك یتمیز البحث بطابعة العملي والتطبیقي لھذا )1
الدوائر الحكومیة بشكل عام ودوائر محافظة صالح الدین بشكل خاص في كیفیة 
ادارة وجدولة المشروع وكذلك الیة اختیار الشركات المتقدمة لتنفیذ المشاریع في 

  المستقبل .  
وھو الجدولة بواسطة  یحتوي البحث على اسلوب جدید مبتكر لجدولة المشروع )2

ان یكون لھذا البحث قیمة علمیة یعتمد علیھا  یمكنوبھذا   )AutoCADبرنامج ال(
    البحوث القادمة.  في اعداد

 المستخدمة في ایجاد النتائج األدوات : الطرق وخامسا    
) إلیجاد وقت وكلفة انجاز المشروع في CPMالمسار الحرج (استخدم الباحث اسلوب 

برمجة االھداف (طریقة االولویات) لوب الظروف الطبیعیة والتعجیلیة كما استخدم اس
المستخدمة في ایجاد النتائج لبناء االنموذج الریاضي ( متعدد االھداف ) اما االدوات 

 ھي :
      االنموذج  معادالت في حل الذي استخدام )Win Q.S.B(البرنامج الجاھز )1

 البرمجة الھدفیة. یاضيالر
شبكات وكذلك جدولة المشروع ) والمستخدم في رسم الAutoCad.2016برنامج ( )2

البرامج الھندسیة المستخدم  أھم منمن قبل الباحث وھو  المبتكرالخطي  باألسلوب
 التصامیم الھندسیة المختلفة .  إعدادفي 

 : جدولة المشروع النظري اإلطارالمبحث الثاني / 
 : ھنالك تعاریف عدیدة ومنوعة لمفھوم المشروع ومنھا   : مفھوم المشروع:  أوال

لھ ف د لتحقیق متطلبات محددة وبھذارسم خطة من اجل بذل مجھوعرفھا العقلة على انھا 
 & krajewski (  قبلكما عرفت من ,  )3:  2007( العقلة ,  ھداف محددة وبدایة ونھایة محددة ا

Ritzman , 2005 : 342(  مجموعة من االنشطة المترابطة التي لھا نقطتا بدایة ونھایة محدده
سلسة فقد عرفھا ب Heizerص موارد محددة لھا والتي ینتج منھا منتج فرید , اما ویخص

لھذا ,   )Heizer & Rander , 2006 : 321  ( من المھام المترابطة موجھھ نحو منتج رئیس
, ومن ثم یأتي دور  أوالیتوجب علینا لتنفیذ أي مشروع توفیر الموارد الضروریة لھ 

أي بكفاءة وفاعلیة لتحقیق  األفضلجمیع ھذه الموارد بالشكل  االدارة في كیفیة استثمار
الھدف المنشود منھ  , وبھذا یجب التأكد بأن الموارد جمیعھا تمثل قیودا كالوقت وكذلك 

 المبدأالمواصفات والشروط الواجب تحقیقھا بما یحقق الغایة من المشروع , ووفقا لھذا 
اعل معھا بدقة تحتم على ادارة المشروع التف وظیفتي التخطیط والجدولة التي أھمیة تأتي

 Projectیمكن وضع تعـریفا مبسطــا لجدولـة المـشروع (و شمولیة عالیة  , وبھذا 
Schedule  ) بأنھا " عملیة تحول خطة المشروع (Project Plan   الى جدول (

)  Start من لحظة المباشرة ( ابتداء) لتشغیل المشروع   Project Tableزمني (
) والمحطات الرئیسیة  (Events مرورا بجمیع االنشطة المتتابعة والمتداخلة واالحداث

)Milestones) وصوال الى لحظة انتھاء العمل في المشروع (Finish وتحدید الوقت (
,  )138:  2012(خیر الدین ,  حظة البدء وحتى لحظة االنتھاء " الالزم لتنفیذ المشروع من ل

مجموعة من النشاطات المتتالیة یمكن تعریفھ بأنھ  كل ما تقـدموباالعـتماد عـلى 
 ة .والمتداخلة لھا ازمنة وكلف محدد

  
   : جدولة المشروع أھمیة: ثانیا 
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ھو واحد من اھم  ف في المشروع وھو الزمن تھتم جدولة المشروع بأحد اھم المكونات
في وصول المشروع الى  تعتبر من العوامل المھمة فان ادارة الوقت للمشروع فاالھدا
 ) (Wysocki , 2009 : 175,)  139:  2012خیر الدین , (وتحقیق الكثیر من المنافع ومنھا :  أھدافھ

 . منسقا لتخطیط وتوجیھ ومراقبھ المشروع  إطارا تعتبر جدولة المشروع )1
)  Interdependency(جدولة المشروع حاالت االعتمادیة والتداخل توضح  )2

 . ة ووحدات العمل وحزم العمل والمھام في المشروع بین كافة االنشط
والوظائف وفرق  األقسامتساعد الجدولة في ایجاد ترابط منطقي  واقصر بین  )3

 . العمل  إلنجازالعمل 
تساعد الجدولة في ایجاد وقت انجاز المشروع من خالل مسارھا الحرج وبالتالي  )4

تنفیذھا سوف  تأخر إذاالتي )  Critical Activities (تم معرفة النشاطات الحرجة 
 Non Critical(لك معرفة االنشطة غیر الحرجة وكذیتأخر زمن انجاز المشروع 

Activities   ( التي اذا تأخرت لوقت محدد ضمن حدود المسار الحرج ال تؤثر سلبا
    . للنشاطات   أولویاتعلى وقت انجاز المشروع وبالتالي وضع 

من وضع تواریخ محددة لبدایة ونھایة كل نشاط  تساعد الجدولة منفذ المشروع )5
االخرى وھذا یساعد في عمل التنسیق الالزم  باألنشطةمن االنشطة وعالقة ھذه االنشطة 

االنشطة وخصوصا الحرجة منھا في الزمن المحدد والمطلوب بشكل انسیابي  إلتمام
 . ومتناسق ودون حصول أي اختناقات في العمل 

في تقلیل الخالفات الشخصیة والقضاء على  وتساعد جدولة المشروع )6
 . الصراعات على الموارد 

 
:  2009( العلي , وھي ثالث مراحل رئیسیة وكما یلي:     : مراحل جدولة المشروع:  ثالثا
188 ( 

تعتبر ھذه المرحلة من اھم مراحل )  : Planning Phase(حلة التخطیط  مر )1
ومن , لجمیع اعمال الشركة  أساس جدولة المشروع والذي سوف تصبح في ما بعد

وعن , تحقیقھا  إدارتھالضروري محاذاة اھداف المشروع مع االستراتیجیات التي ترید 
طریقھ یتم وضع مؤشرات االداء الرئیسیة لمتابعة اداء العمل في المشاریع وتتضمن ھذه 

بنفس نوع المرحلة  تحلیل االنشطة وتحویلھا لمجامیع من االنشطة تتمیز ھذه األنشطة 
 تبدأو ) Network(وبعدھا یتم بناء الشبكة ) , 1WBS(یعرف بطریقة  العمل وھذا ما

ابعا واعتمادھا على تت أياالخرى  باألنشطةمن تحدید وظیفة كل نشاط ومن ثم عالقتھ 
 . بعضھا

تحدید وقت كل  تتضمن) : Scheduling Phase(حلة جدولة االنشطة  مر )2
المشروع و توفیر الموارد المالیة  إلنجازن الكلفة الكلیة نشاط وتكلفتھ وبالتالي تخمی

 . والبشریة لكل نشاط من االنشطة 
مرحلة التحقق من ان العمل قد تم ) :  Control  Phase (حلة الرقابة  مر )3

انجازه في وقتھ المحدد وفقا لما تم تخطیطھ مسبقا او قد حدثت انحرافات في التنفیذ مثل 
طة او اختالف الموارد البشریة والمادیة عن المقدار المحدد التأخیر في بعض االنش

كذلك تالفي حدوثھا في تصحیحیة لمعالجھ ھذه االنحرافات و بإجراءاتوبالتالي القیام 
 .المستقبل 

 

 :المشروع  ادارة:  رابعا
یجب حساب جـمیع الموارد الضـروریة لكـل نشاط  و   : كلف جدولة المشروع ) أ

االعمال , الرواتب (الفاعـلة و اإلشراف و التـوجیھ  االداري مثل  فاعـلیتھ مـن القـوى
                                                           

1  :Work Break Structure 
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الكھرباء والمواد , الماء (كذلك الموارد المادیة مثل ) االضافیة والممیزات االخرى
ولتحقیق ترابط , لتقـدیـر كلفة المـشـروع , إضافة الى تكالیف المشروع الثابتة ) األولیة

مع , الى الوقت المناسب الالزم إلنھاء المشروع  منطقي بین تكالیف المشروع للوصول
مراعاة التنسیق في االعمال كي ال تكون ھناك أي  كلف او أعباء اضافیة  الى إلدارة 

 ) Nagarajan,2004:23 ,(Passenheim,2005:27)( .كلف الجدولة 
 ) . تحلیل جمیع االنشطة الالزمة ( التحلیل  )1
 ) . د فعالیاتھ السابق والالحق تحدی( تحدید النشاطات حسب التسلسل  )2
 ) . رسم الشبكة وتحدید المسار الحرج لھا ( الرسم  )3
 . حساب الكلف  )4

 )  Pmbok , 2004 : 82 (      : اما ادارة كلفة المشروع فتتمثل بالتالي   
تحدید ھیكل , المشروع  إلتمامیتطلب تقدیر حجم التكالیف الالزم : تقدیر التكالیف : اوال

عمال وتحدید االحتیاجات من الموارد وتخمین اسعار المواد وبعض المعلومات تقسیم اال
 : ھما  حیث تقسم تكالیف المشروع لقسمین حول اسعارھا في الفترات السابقة 

یل مكائن تشغ, العاملة  األیديمثل ) :  Direct Costs ( التكالیف المباشرة  )1
وتصنف ھذه التكالیف الى  ,وغیرھا   واضافة ساعات عمل وشراء معدات اضافیة 

 : صنفین 
 ) .  Normal Costs (تكالیف طبیعیة  •
 )  . Crash Costs ( تكالیف تعجیلیة او مضغوطة   •
 : للوقت وھذا التقسیم كما یلي  تقسیمالھذا سوف یترتب على ھذا التقسیم للكلفة  و
المشروع في ظل  إلنجازاي الوقت الالزم ) :  Normal Time (وقت طبیعي  •
 . لظروف الطبیعیة ا
 إلنجازاي اقصر وقت ممكن ) : Crash Time ( وقت تعجیلي او مضغوط  •

 . المشروع 
الضرائب , مثل الرسوم ) :  Indirect Costs (التكالیف غیر المباشرة  )2

 . واالشراف  وغیرھا 
التي تصاحب كل نشاط من االنشطة  اإلنفاقاي تحدید مصادر : تحدید الموازنة : ثانیا 
وھیكل تقسیم االعمال وتسلسلھا والبرنامج الزمني , ن ھذا من تقدیر الكلفة ویكو

 .  إلنجازھا
موازنة المشروع ومحاولة تجنب جمیع مراقبة تغیرات : الیف الرقابة على التك: ثالثا 

وبالتالي تعدیل او تغیر خطة  التقاریرالعوائق التي تعرقل سیر االعمال باالعتماد على 
 .   أكثرشاط او ادارة الكلفة لن

المشروع في وقتھ  إتمامالعملیات المطلوبة لضمان  : ادارة وقت المشروع  ) أ
,  األمریكیة(المعھد القومي للمقاییس یلي :  المحدد , وتشمل عملیات ادارة وقت المشروع ما

2006  :127 ),( White & Fortune , 2004 : 9( 
الى التركیز علیھا عند تنفیذھا  الجدول التي تحتاج أنشطةتحدید  تحدید النشاط :  )1

 ألھمیتھا . 
 تتابع االنشطة :  معرفة االعتمادیة بین االنشطة .  )2
 تقدیر موارد النشاط : تقدیر نوع الموارد لكل نشاط والكمیات المطلوبة  لتنفیذه .  )3

  تنفیذ كل نشاط منفردا . إلتمامتقدیر الفترة الزمنیة للنشاط : تقدیر فترات العمل المطلوبة 
تطویر الجدول الزمني : دراسة تسلسالت االنشطة ومددھا الزمنیة ومتطلباتھا  )4

 إلنجازمن الموارد والقیود الزمنیة المفروضة وبالتالي الخروج من ذلك بجدول زمني 
 اعمال المشروع .  

 ضبط الجدول الزمني للمشروع :  اي ضبط تغیراتھ .    )5
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ن ان تنجز كل واحدة منھا بجھد فردي او ھناك تفاعل بین جمیع ھذه العملیات ویمك   
بجھد جماعي وكذلك باالعتماد على حاجة المشروع االساسیة , كما یمكن ان تحدث كل 

 في كل مشروع .   األقلمرة واحدة على  أعالهعملیة من العملیات 
ان اھم بعدین یتم جدولة المشاریع على أساسھا ھي   : بین الوقت والكلفة المفاضلة  )ج

والكلفة وفي اغلب األحیان  ان الزمن یتناسب عكسیا مع الكلفة في ) الوقت ( ن الزم
جدولة المشروع اي عندما نرغب بتعجیل وقت انجاز المشروع  سوف یكون مصاحبا 

استعمال آلیات (قت یحتاج الى موارد اضافیة مثل لزیادة في كلفتھ وذلك ألن ضغط الو
 ) , فیة للمشرفین وغیرھا وإعطاء أجور اضا ,زیادة ساعات العمل والعمال , اضافیة 

فھذه المخططات تعتبر األداة , وان نماذج الشبكات تتیح المفاضلة بین ھذین البعدین 
وان مبدأ المفاضلة  الذي تقوم علیھ ھو تدنیھ , المھمة لمراقبة وحساب الوقت والكلفة 

الفضل & ألعبیدي ( .  د ممكن التكالیف الى اقل ما یمكن بعد ضغط أوقات تنفیذھا الى ادني ح
 ,2010  :232 (  
ستتم من خالل احتساب  أوالاما المفاضلة بین النشاطات التي سوف نقوم بضغطھا     

 :  عن طریق المعادلة التالیة ) Slop(المیل 
                             (2-1)             .........(𝑆𝑙𝑜𝑝)2 =  فرق الكلف   

قفر الوقت
 

 : جدولة المشروعفي  CPM اسلوب المسار الحرج:  خامسا
)  Remington & Rand (على ید كل من  1957ظھر اسلوب المسار الحرج في عام 
تشغیلھا في  إعادةللصیانة ثم  اإلنتاجوحدات  إیقافلغرض المساعدة في حل مشكلة 

ج المعروف بعض الشركات الكبرى ومنذ ذلك الوقت توسع صیت اسلوب المسار الحر
وبسبب المزایا التي تحققت من استعمال  )CPM.(  )Brien & Plotnick , 2010 : 25 ’ O(ب 

 إصالحفي امریكا باستعمالھ وتخفیض زمن ) Du Pount(قامت شركة  األسلوبھذا 
 وكذلك یستخدم ھذا,   ) 212:  2011, عابد ( . ساعة )  78الى  125(  من  األعطال
 : مثال في على سبیل ال األسلوب

من منطقة  األنابیبرسم شبكة اعمال خاصة بنقل الغاز او غیرھا بواسطة  )1
 .   األنابیباالستالم الى منطقة التسلیم والغرض من ذلك ھو تقلیل كلفة انشاء خط 

لوصول الى الوقت الفعلي المباني والجسور ل بإنشاءعمل شبكة اعمال خاصة  )2
 .  إلنجازھا

 . والغرض تقلیل الوقت او الكلفة او كالھما , تحدید الطرق بین منطقتین  )3
الكمیة , اذ  لألدواتالمھمة في استخدامھا  األسالیبتقنیة المسار الحرج من  تعد   

تساعد المدراء في المشاریع من اتخاذ القرارات المناسبة في تحلیلھم او تخطیطھم او 
ذات النشاطات المعقدة ,  , وخصوصا المشاریع الكبیرة إلیھمجدولتھم للمشاریع الموكلة 

كلف المشروع كما  تدنیھحیث یقوم المدیر او المخطط في اسلوب المسار الحرج الى 
 باآلالتوبالنتیجة یتم تحمل موارد اضافیة والمتمثلة  األزمنة أكثریمكن تغیر وقت 

العاملة وكذلك رأس المال وغیرھا , وھذا الضغط للمشاریع بنجم عنھ زیادة في  واألیدي
     ) 150:  2012( خیر الدین , تكلفة الكلیة للمشروع .     ال
  : تكمن اھمیة المسار الحرج من خالل ما یلي   : طریقة المسار الحرج أھمیة ) أ

 .المشروع  إلنھاءبالوقت الالزم  التبوء )1
 . الحصول على تمثیل تخطیطي للمشروع  )2
 . في االنشطة  یتوقع ما سیحدث وبالتالي تعمل على التحكم األسلوبان ھذا  )3
 إمكانیةي تحدید التالبوفي المشروع التفرقة بین االنشطة الحرجة وغیر الحرجة  )4

حیث یمكن نقل بعض االعمال كنقل المواد والموارد من االنشطة  لكل  منھا  المناورة
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دون المشروع  أجازمما سوف ینتج عنھ تقلیل وقت  یر حرجة والتركیز على الحرجة الغ
 ) 198:  2012, نعمان ( .   ھالتأثیر في كلفت

 ) 14:  2012, الفرھود ),(  202:  1201, عابد  (     : خطوات حساب المسار الحرج:   ) ب
   السابقة والتالیة معرفة النشاطات التي یتكون منھا المشروع وبیان االنشطة   )1

 .اعتمادیتھا لمعرفة 
 .خلھا وتدا) االنشطة(تصمیم شبكة العمل تبعاً العتمادیة االعمال  )2
 . االنشطة  ألزمنة) EF(والنھایة المبكرة ) ES(تخمین وقت البدایة المبكرة  )3
 . االنشطة  ألزمنة) LF(والنھایة المتأخرة ) LS( المتأخرةتخمین وقت البدایة  )4
 .لكل نشاط من االنشطة ) Slack(احتساب الوقت الفائض  )5
مى بالمسار وقت عمل المشروع والمس إلكمالاحتساب الوقت الكلي النھائي  )6

 ).CPM(الحرج 
 

 , Brien & Plotnick) (19:  2015, خضر (           : حسابات طریقة المسار الحرج:   )ج
2010 : 45 ’ O (     

  :مشروع البد من حساب ما یلي  لتحدید المسار الحرج ألي
نوعین من  إجراءولھذا الغرض یتم : للمشروع  والمتأخرةالمبكرة  األوقاتحساب  )1

 : اباتالحس
تبدأ من أول نقطة زمنیة ) : Forward Computation(  األمامیةالحسابات  •

نقطة زمنیة في المخطط ، وعند كل نقطة زمنیة  آخرفي المخطط الشبكي وتتجھ الى 
ویمثل ذلك الرقم وقت االبتداء المبكـر لھذا النشاط ) یوضع داخل مربع صغیر(نضع رقم 

 : دالت التالیة وحسب المعا )i(الذي یبدأ بالحدث 
 . مخطط شبكي یساوي صفراً  أليالحدث االول  ) أ

ES 1 = LS 1 = 0                     (2-2) 
في المخطط الشبكي یرتبط بنشاط واحد ، فأن معادلتھ  ) j( اذا كان الحدث  ) ب

 :الریاضیة ھي 
EFj = ESi + Dij2                    (2-3)  

وقت مبكر لھذا  أعلىمن نشاط واحد ، نستخدم  بأكثریرتبط  ) j( اذا كان الحدث  ) ت
 : الحدث ، وبالتالي فان معادلتھ الریاضیة ھي 

EFj = Max ( ESi + Dij )         (2-4) 
تبدأ ھذه الحسابات من ) :  Backward Computation (الحسابات الخلفیة   •

الشبكي في المخطط  األخیرتبدأ من الحدث  إنھاأي  األمامیةحیث تنتھي الحسابات 
وتنخفض بشكل تراجعي الى الحدث االول ، وھي الحسابات التي تحدد الوقت المتأخر 

 : النجاز االنشطة ، وفقاً للمعادالت الریاضیة التالیة 
ا ) أ

في المخطط الشبكي یساوي وقت انجاز المشروع وحسب المعادلة  األخیرلحدث 
 : الریاضیة التالیة 

LSj = EFj                               (2-5) 
في المخطط الشبكي یرتبط بنشاط واحد ، فأن معادلتھ الریاضیة  )i(اذا كان الحدث  ) ب

 :ھي 
LSi = LFj - Dij                       (2-6)  

                                                           
 )  i  &j: الفرتة الزمنية الالزمة إلجناز النشاطني (  2
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 اقل وقت ، وبھذامن نشاط واحد ، نستخدم  بأكثریرتبط  )i(اذا كان الحدث  ) ت
 : معادلتھ الریاضیة ھي ف

LSi = Min ( LFj + Dij )             (2-7) 
 ) : Float Times(المرونة  أوقاتحساب  )2
الفعلیة وقیمتھا تكون  واألوقاتیقصد بھا الوقت الفائض بین الفترة التي تم التخطیط لھا  

تأخیر تنفیذ النشاط ضمن  إمكانیةفالموجبة تعني ھناك , اما موجبة او صفریة او سالبة 
انھا  ن تتحمل أي تأخیر في تنفیذھا أيیمكن ا والصفریة فھي ال, حدود تلك المرونة 

 إلتمامالسالبة فھي تعني ان الوقت المتوفر غیر كافي  وما, ضمن النشاطات الحرجة 
 )  188:   2009, الموسوي ( : اھمھا  أنواع للمرونةوھناك , العمل 

وھي الفرق بین الزمن  ) :  Total Slack Time (اوقات المرونة الكلیة  ) أ
اي اكبر وقت یمكن تأجیل النشاط او التأخر في , النشاط  إلنجاز والمطلوب المتاح

حسابھا  و) TS ( ویرمز لھا , انجازه من دون التأثیر على وقت انجاز المشروع الكلي 
 ویحسب من) المبكرة والمتأخرة(نھایتین وال) المبكرة والمتأخرة(من الفرق بین البدایتین 

 : المعادلتین التالیتین 
TS = LSi – ESi                           (2-8) 
TS = LFj – EFj                          (2-9) 

وھو اكبر وقت یمكن ان یتأخر  : ) Free Float Times (الوقت المرن الحر  ) ب
في  ابتدأت بدء النشاط على ضوءه مع افتراض ان كافة االنشطة السابقة  االخرى قد

ویتم حسابھ من خالل )  ij ( للنشاط) FFij(وقت المبكرة لھا ویرمز لھذا ال األوقات
 :المعادلة التالیة 

F.Fij  = Ef j – Esi – Dij                  (2-10)   
 ) :  Independent Float (الوقت المرن المستقل  ) ت

ھو كمیة الوقت الذي یمكن ان یتأخر بقدرھا بدء النشاط دون ان یؤثر على البدایات 
لیة وبافتراض بان النشاط السابق قد انجز في نھایتھ المتأخرة المبكرة لألنشطة التا

  ) 241:  2004,  ( سعديالتالیة :  ) , ویحسب من المعادلةIFویرمز لھ (
IF = Min ( EFj ) – Max  ( LSi ) - Di        ( 2-11) 

اساس التنفیذ التقلیدي  یعتبر رسم الشبكة  : رسم شبكة المسار الحرج:  سادسا
نشاط واحد في المشروع حیث ان بدایة  السھم  یمثللطریقة المسار الحرج  المعروف

وكما ) Finish(ونھایة السھم یمثل انتھاء النشاط ) Start(السھم یمثل بدایة النشاط 
مختلفة كالمنحنیات او الخطوط  بأشكال, ویمكن رسم السھم )1-2(موضح بالشكل 

 )Brien & Plotnick , 2010 : 25 ’ O( . والمائلة , ولكن بدون ان یتقاطع  المستقیمة

 
  )22: 2015, خضر ( نموذج بسیط لشبكة االعمال) : 1-2(الشكل رقم 

   : اشكال وصیغ تصمیم شبكات  المسار الحرج:  سابعا
وطبیعة تعتمد على نوع المشروع  و صیغ مختلفةیوجد ضمن شبكات العمل اشكال   

 , Khalaf :203 (:نوعین ھما اشكال الشبكات لووبشكل عام یمكن تقسیم صیغ , انشطتھ 
 )2010:139,الفضل  & العبیدي(,)2009
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وبھذا التصـمیم یكون النقـط  ) : AON3(تصمیم شبكات العمل على اساس العقد  )1
) 2-2(وكـما في الشكل , او العـقد ھي التي تمثل النشاط بینما االسـھـم تمـثل االحـداث 

 . تلو االخر بالتسلسل لیتم تضمین النشاط الذي سبقھ حیث یتم اضافة االنشطة واحد 

 
 الشكل من اعداد الباحث  AONشبكة المشروع وفقا لتصمیم ) 2-2(الشكل 

وبھذا النوع من ) : AOA4(تصمیم شبكات العمل على االنشطة على االسھم   )2
وكما في ,  ثمثل االحدال النشاط بینما العقد او النقاط تالتصامیم یكون السھم ھو الذي یمث

 ) . 3-2(الشكل 

 
 الشكل من اعداد الباحث  AOAشبكة المشروع وفقا لتصمیم ) 3-2(الشكل 

 .كما في الجدول التالي :   AOA & AONالفرق بین الشبكة من نوع  )3
  AOA & AONالفرق بین شبكتي ) 1-2(الجدول 

 AOAالشبكة من نوع  AONالشبكة من نوع  
 .شیوعا  أكثرلھذا ھو  األقدمھو النظام  .وائده المتعددةمھ لفوأزاد استخدااكثر حداثة  
 ون اضافة أي نشاط بسرعة وسھولھ یمك 

تأخیر وتقدیم الى شبكة  أزمنة إدخال یمكن
 .العمل 

لعمل الشبكة یجب توفر معلومات تفصیلیة وافیة 
 لئن ذلك یتطلب تعدیال في الخطة االخطاءلتفادي 

الى بدایة ونھایة  إشارة األرقامبزوج من  ترقم .واحد فقط یتم ترقیم النشاط برقم  
 النشاط

مجموعة االنشطة الفعلیة ھي التي تمثل  
 .المسار في ھذا النظام 

المسار ھنا یتمثل بمجموعة من االنشطة الفعلیة 
 .بدایتھا ونھایتھا  أحداث والوھمیة و

االسھم تمثل العالقة المنطقیة الدوائر تمثل  
وال یستعمل ھنا االنشطة الوھمیة  االنشطة

 . وأسھل أسرعلذلك رسم الشبكة یكون 

االسھم تمثل االنشطة والدوائر تمثل االحداث 
االنشطة (اسھم متقطعة تمثل  أیضاوتوجد 
لذلك قد یتطلب رسم الشبكة وقتاً لیس ) الوھمیة

 .بالقصیر 
المؤشرات ھنا خاصة باألنشطة فقط وھي  

ً في  لكن AOAتماثل طریقة  ھناك اختالفا
 طریقة حسابھا 

المؤشرات ھنا خاصة بعناصر الشبكة وتشمل 
 .مؤشرات األحداث واألنشطة 

 الجدول من اعداد الباحث 
 برمجة االھداف  :  المبحث الثالث

تسعى  االدارة في أي  العدید من األھداف التيھناك :  مفھوم برمجة االھداف: أوال 
متعددة ومتنوعة ترافقھا  أبعادما تكون ھذه االھداف ذات  ودائما, مشروع الى تحقیقھا 

على  األمرمما یعسر مفروضة على االدارة  أخرىمحدودیة في الموارد المتوفرة وقیودا 
بنظر  أخذھایجب  أموركون ھناك , یحة حمتخذي القرار في اتخاذ القرارات الص

                                                           
3  :Activity On Noad  
4  :Activity On Arrow  
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رج المنظمة وكذلك القوانین كالظروف داخل وخا تعقیداً  أكثراالعتبار تجعل من المشاكل 
الریاضیة المعروفة كالبرمجة الخطیة  األسالیبكذلك ,  المفروضة علیھا واألنظمة

في بعض الحاالت استخدامھا في حل المشاكل ذات االھداف  ال یمكنالتي والعددیة  
لھذا تكون طریقة السمبلكس االعتیادیة ذات جدوى  ا الواضح في حلھاالمتعددة لقصورھ

ولھذا  .)  Render ,  2009 : 507 (. لمثل ھذه المشاكل  األمثلالحل  ة في استخراجمحدود
تكون  أیضانحن بحاجة الى طریقة فعالة تساعدنا في الوصول الى حلول دقیقة ومقبولة 

البرمجة  أسالیبوبھذا تم تطویر احد , من ھدف لتحقیقھ  أكثرذات صیغة تمكنھا من اخذ 
طریقة "مكن تعریف برمجة االھداف بأنھا ومما تقدم ی, داف االھ ببرمجةالخطیة یدعى 

ت مخصصة تستعمل للتعامل بكفاءة مع المشكالت ذات االھداف المتعددة وفقا ألسبقیا
نسبیة أي  أوزاناو ذات ) ثم المھم األھم(  أھمیتھاأي ان االھداف ترتب حسب "معینة 

مما یعطي مرونة عالیة , واحدة ال األسبقیةانھا تتعامل مع اھداف موزونة ضمن مستوى 
 ) 217:  2008, نجم ( . أعمقوفھمھا بشكل  أھدافھلمتخذ القرار في كیفیة التعامل مع 

في  األفضلتعتبر تقنیة تستخدم من اجل تحدید القرارات "    )Winston , 1997 : 38(ویذكر 
جة االھداف تعرف برموبھذا یمكن , تسعى المنظمة لتحقیقھا ف متعددة حال وجود اھدا

من خالل تحویل االھداف الرئیسیة   اسلوب لحل نماذج ذات اھداف متعددة" بأنھا  أیضا
 )  Taha , 2007 : 349( . " المتعددة الى ھدف فردي لتكون النتیجة ما یسمى بالحل الكفوء 

-119: 2007ھین,الشا(),15: 2012(زیدان,),2:1999(الطالب, : لمستخدمةاھم المصطلحات ا : ثانیا
122( , )Sen & Nandi , 2012 : 2( , ) Lgnizio & Romero ,2003:489 ( 

تجریدیة تظھر المیزات التي لھا عالقة ) تعبیرات( أفكارھي مجرد : االنموذج  )1
 .                                حقیقیة  وظاھرةأي ان االنموذج یعبر عن نظام , بسلوك النظام الحقیقي 

دالة التي یتم من خاللھا قیاس نسب االنجاز من خالل تقلیل ھي ال: دالة الھدف  )2
متغیرات الھدف التي تحتوي على انحرافات غیر المرغوب فیھا في نموذج البرمجة 

 .  باألھداف
أي بمستوى تم تحدیده , ھي اھداف تسعى البرمجة الى تحقیقھا  :القیود الھدفیة  )3

 .  مسبقا 
 Upper ( قیمتھا اعلى من الھدفالتي تكون االنحرافات  : االنحرافات الموجبة   )4

Deviation . ( 
  Lower (ف االنحرافات التي تكون قیمتھا اقل من الھد :  االنحرافات السالبة  )5

Deviation  . ( 
ً : خوارزمیة ال )6 لحل  عبارة عن مجموعة من خطوات منطقیة متسلسلة ریاضیا

 . مشكلة محددة 
یرغب متخذ   إداریةمنتج جدید او بدائل عبارة عن متغیر یمثل : متغیر القرار  )7

 . القرار تحدید قیمة مثلى لھ من خالل العملیات الریاضیة المنطقیة المتسلسلة 
مختلفة  وإبعاددائما تكون حاالت القرار لھا اتجاھات    : باألھدافالبرمجة  أھمیة: ثالثا 

فا واحدا قد ال ومتنوعة وعند وضع حلوال لھا یكون ھذا الحل مقتصرا على تحقیق ھد
لیس دائما من الممكن ان یوضع معیارا  ألنھ, یحقق كل توجھات وحاجات المنظمة 

ا یتضح عدم فائدة وھن, االھتمام بتحقیق االھداف االخرى  إمكانیةواحدا لقیاسھا دون 
مما دفع الى التوجھ الى اسلوب جدید وھو , العددیة  كالبرمجة الخطیة و األمثلةطرق 

 األھمیةالمختلفة وتكمن  األبعاد للتعامل مع مشاكل القرارات مختلفة ھدافباألالبرمجة 
االھداف (  التعامل مع مجامیع من االھداف إمكانیتھالبرمجة االھداف في  العظمى

التي یصعب تحدیدھا  واألھدافالمتعددة  األبعاداالھداف ذات , المتناقضة والمتعارضة 
 )54:  2005, كاظم ( ) . كمیا 
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بخصائص عن  باألھدافتتمیز البرمجة    : برمجة االھداف وممیزات خصائص:  رابعا
 & Bryson ,1995:648 (,)Sen (,)9: 2009, العجمي (,)16:  2012, زیدان (: البرمجة الخطیة وھي 

Nandi , 2012:2( 
 األسلوبیعتبر  باألھداففان اسلوب البرمجة  تناقضھااو  فاألھداعند تضارب  )1

 . االخرى  األسالیبتعجز عنھ  وھذا ما, معھا بشكل شامل  الناجح للتعامل
بمعالجة مشاكل القرارات مع ھدف لوحده او مع  األھدافبیقوم اسلوب البرمجة  )2

وتسلسالتھا ، وان دالة  أوزانھااھداف متعددة حیث یتم تحقیق ھذه االھداف بحسب 
ى معالجة مشاكل النسبیة لھا عالوة عل األوزانمتعددة وحسب  بأبعادالھدف تكون 

معادلة دالة الھدف لنماذج البرمجة  إعداداالھداف مع بعضھا البعض ، كذلك ان 
اي (ال یشترط ان تتوفر وحدة قیاس واحدة لجمیع االھداف المراد تحقیقھا  باألھداف

 ) .ممكن ان تحتوي على وحدات قیاس غیر موحدة
لھدف لكل قید ل)   (+di-,diمتغیرات انحرافیة تدعى  باألھدافتستخدم البرمجة  )3

 :المنشود وكما یلي 
ویعني ان على متخذ القرار ان یحقق مستوى : تحقیق مستوى الھدف بالضبط  . أ

الھدف بالضبط من دون أي زیادة او نقصان في قیمتھ ، وفي ھذه الحالة یتم وضع 
المطلوب تخفیض : ((في معادلة دالة الھدف وكما یلي  )+d-,d(  االنحرافةالمتغیرات 

)d-,d+ ( حد ممكن  أدنىالى(( 
ً في : قیمة للھدف  أقصىتحقیق  . ب ویعني ان على متخذ القرار ان یحقق تخفیضا

الموجبة المرغوب فیھا ھنا و في  تاالنحرافااالنحرافات السالبة وال یرغب بالتخفیض 
 :وكما یلي  -d)(ھذه الحالة یتم صیاغة معادلة دالة الھدف من االنحرافات السالبة فقط 

 ))الى ادنى حد ممكن) -d(المطلوب تخفیض ((
ً في : قیمة للھدف  ادنيتحقیق  . ت ویعني ان على متخذ القرار ان یحقق تخفیضا

االنحرافات الموجبة وال یرغب بتخفیض االنحرافات السالبة المرغوب فیھا ھنا  و في 
 :ا یلي وكم +d)(ھذه الحالة یتم صیاغة معادلة دالة الھدف من االنحرافات الموجبة فقط 

 ))الى ادنى حد ممكن) +d(المطلوب تخفیض ((
قبل اضافة متغیر االنحراف ) اصغر من او یساوي(وبصفة عامة اذا كان قید الھدف 

الى دالة الھدف ، وعلى العكس  +d)(متغیر االنحراف الموجب  بإضافةسوف نقوم  فأننا
متغیر االنحراف  بإضافةسوف نقوم  فأننا) اكبر من او یساوي(اذا كان قید الھدف 

فان دالة الھدف سوف ) یساوي(، اما اذا كان قید الھدف  الى دالة الھدف -d)(السالب 
 .  )+d-,d(تحتوي على متغیري االنحراف السالب والموجب 

 :على ما یلي  باألھدافتحتوي البرمجة  )4
الھدف  دالةل أسبقیاتھي حدود االھداف التي تترتب على شكل : القیود الھدفیة  . أ
 .انجازھا تي نعملال

وھي اھداف مطلقة ال یمكن االستغناء ) : قیود االنموذج ( قیود البرمجة الخطیة  . ب
 . عنھا وعدم حلھا یؤدي الى الحصول على حلول غیر مقبولة 

ً لھذا الشرط ال تكون متغیرات المشكلة الخاضعة : شروط عدم السالبیة  . ت ووفقا
أي تكون مساویة او  ,بقیم سالبة  مثلاألللدراسة والتي سوف یتم استخرجھا من الحل 

اكبر من الصفر وتشمل متغیرات نموذج برمجة االھداف ، سواء كانت متغیرات القرار 
او المتغیرات (  لألھدافعن القیم المحددة ) السالبة والموجبة ( او المتغیرات االنحرافیة 

  ) .الراكدة 
 : یلي  ما باألھدافمن اھم ممیزات البرمجة  
بشرط ان , متعارضة  أھدافھادائما حل للمشاكل او النموذج وان كانت بعض یوجد  )1

متغیراتھا االنحرافیة  إدراجویعود ذلك الى , تكون منطقة الحلول الممكنة غیر خالیة 
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وفي حالة لم , لم یتم تحقیقھا  اذ تظھر ھذه المتغیرات سواء تم تحقیق االھداف او, 
 . الطموح  بین مستوىبینھا ویتم تحقیقھا تقاس المسافة 

حل متطورة جدا ویمكن ان تحل  إجراءاتال تحتاج الى  باألھدافان البرمجة  عادة )2
,  ) Sen & Nandi , 2012 : 2 (. بسھولة من خالل طرق البرمجة الخطیة الموجودة 

 . التالي  )4-2( وكما في الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 باألھدافالعام لنموذج البرمجة  المخطط )4-2(الشكل رقم 

 )جامعة دمشق/ ماجستیر مقدمة الى كلیة االقتصادرسالة , برمجة االھداف , 13: 2009, العجمي :(مصدرال
   :باألھداففرضیات اسلوب البرمجة :   خامسا

, حسن ( :  یلي  ما باألھدافاھم الفرضیات االساسیة التي یرتكز علیھا اسلوب البرمجة 
2013  :13 ( 

 .  لألھدافالنسبیة  األوزانتحدید مسؤولیة متخذ القرار في وضع  )1
 باألھدافمن التشابھ بین الفرضیات التي تطبق في اسلوب البرمجة  ءشيھناك  )2

كذلك ھناك بعض االختالفات كون البرمجة الھدفیة , البرمجة الخطیة والتي تطبق في 
اضافة الى , البرمجة الخطیة حد كمن متغیر بدال من متغیر وا أكثریمكنھا التعامل مع 

 : فات ھناك بعض التغیرات المضافة وھيتلك االختال
متغیر االنحراف ذو اإلشارة .  ب    . الموجبة  اإلشارةمتغیر االنحراف ذو  . أ

 السالبة
لكل ھدف من  وأولویات أوزان وإعطائھااھداف المشكلة اوال : ویكون ذلك بعد معرفة 

 . القیود غیر الھدفیة للمشكلة شكلة  ومن ثم الھدفیة للمالقیود وبعدھا , االھداف 
للخوارزمیات في  رئیسیان أسلوبانھناك  :  باألھدافخوارزمیات  البرمجة :  سادسا

 ) Hillier , 2001 : 22 ) , ( Taha , 2007 : 354(:باألھداف وھما حل مشكالت البرمجة 
 ) .   Weighting Method (الطریقة الموزونة   )1
 ) .   The Preemptive Method (ة االولویات طریق )2

  األولىوكال الطریقتین تقوم على وضع كل  االھداف بدالة ھدف واحدة , ففي الطریقة 
یتم تكوین دالة ھدف واحدة من المجموع المرجح للدوال التي تمثل اھداف المشكلة ,  

, ولكل طریقة   األھمیة او األولویةاما في الطریقة الثانیة فتبدأ بترتیب االھداف حسب 
تصمیم  یحقق لمتخذ القرار بعض التفضیالت , وكذلك ان وضع النموذج المالئم 

 وكما یلي .  واألوزانللمشكلة یحتاج لعدة خطوات لتحدید االولویات 

 بدایةال

 تحدید االھداف وأولویاتھا والمستویات المرغوبة

ترجمة االھداف على شكل قیود وتحدید معامالت االھداف وثوابت النموذج واالنحرافات 
   
 صیاغة النموذج الریاضي 

ي للنموذج الحل المبدئ

ستخراج نتائج ا
 النموذج   

تحدید المتغیرات التي تمكن من 
 مثل   الوصول للحل األ

 تصمیم بدیل للحل    النھایة    بیانات للتخطیط المستقبلي  

T 
 ال نعم
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, ومن ثم جمعھا حسب )  أوليكتابة وتصنیف وترتیب االھداف ( بشكل  ) أ
 االولویة . 

 .  األولیةف ضمن كل مستوى من المستویات تحدید وزن لكل ھدف من االھدا ) ب
 .   لألولویات األعلىیجب ان تكون االھداف المطلقة ضمن المستوى  ) ت
 األھدافعـندما تكـون جمیع ) :  Weighting Method (الطریقة الموزونة   )1

فأن عملیة اختیار , بالنسبة للقـائمین عـلى ادارة المشروع  األھمیةالمراد تحقیقھا بنفس 
لك االھداف سیكون معقدا لھذا یتم اللجوء الى ھذه الطریقة الموزونة حیث تحـدد بین ت

وبھذا تقلل من , مـن وجھة نضر القائمین على المـشروع   ألھمیتھاوفقا  األوزان
 )Sen & Nandi , 2012 : 2 (   افات الموزونة غیر المرغوب فیھااالنحر

من االھداف فان دالة   nكون من عدد سوف یت باألھداففلو فرضنا ان نموذج البرمجة  
 )Taha , 2011 : 520 (   .ن كما یلي الھدف سوف تكو

Gi , I  =  1 , 2 , 3 , ……… , n  
Min (Z)  =  WG1 + WG2 + WG3 +   .........  +  WnGn           (3-12)  

الموجبة وھي عادة ما تعكس تفضیالت متخذ القرار  األوزانتمثل   ( Wi )اذ ان 
 .   1یساوي  األوزانویجب ان یكون مجموع , المتعلقة بكل ھدف  األھمیةالى  اإلشارةب
  األوقات اغلب في ) : The Preemptive Method (طریقة االولویات  )2

ولتجاوز ھذه  األبعادمشكالت متعددة ) متخذین القرارات (    یواجھ مدراء المشاریع
 األسبقیةبحیث یعطى الھدف االول ,  اإلبعادلھذه  أولویاتالمشاكل یتم اللجوء الى وضع 

من  أھمیةوبطبیعة حال طریقة االولویات ان الھدف الثاني ھو اقل , في تنفیذه  األولى
وكذلك ال یتم النظر الى الھدف الثاني دون , من الھدف الثالث  أھمیة وأكثرالھدف االول 

 ) P. (   ) Anderson , 1995 : 799(بالرمز األولیةلألسبقیة ویرمز , الھدف االول  إتمام
 & Sen( :االولویات بالشكل الریاضي التاليبرمجة االھداف بطریقة عن انموذج  ویعبر

Nandi , 2012: 32( 
 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 (𝑍) = ∑   𝑃𝑗 (di− , d𝑖 +)                                 𝑚
𝑖=1    

S.T 
�  =   1 𝐶j ∗ Xj − (di +) + (di −) = gi                            (2 − 13)          𝑛

𝑗  
∑  =   1 𝑎𝑖j ∗ Xj = ai                                                𝑛
𝑗  

                                                                          0   di+ , di- , Xj  ≥ 
                                               i : 1,2,3,……. , m     &j : 1,2,3,…… , 

n  
 

   : االھدافخطوات بناء النموذج الریاضي لبرمجة :  سابعا 
 : Anderson , 1995 ( ھي  :   باألھداف الضروریة لبناء نموذج البرمجة ةالخطوات الست

907( 
الموارد الموجودة وكذلك اي تعیق تحدید االھداف و القیود التي تعكس حجم  )1

 . تحقیق االھداف 
ان  أخروبمعنى , لكل ھدف من االھداف  األسبقیاتمعرفة االولویات وكذلك  )2

الى ....   p3بعده ومن ثم   p2ویأتي ,  األھمھو الھدف   p1الھدف الذي یأتي بالمستوى 
 . من االھداف  خرهأ

 . معرفة متغیرات القرار  )3
 ) . بناء اعتیادي ( بناء جمیع القیود الخاصة بنظام البرمجة الخطیة  )4
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وبھذه الخطوة یتم تحدید القیمة , تحدید معادلة الھدف لكل ھدف من االھداف  )5
)  - di+ , di (وكذلك المتغیرات االنحرافیة ,  األیمنالمستھدفة للھدف على الجانب 

لموجود في كل معادلة من معادالت االھداف تعبیرا عن احتمالیة ھذا االنحراف اما ا
 .تحت او فوق القیمة المستھدفة 

كتابة معادلة دالة الھدف التي تقلل من قیم المتغیرات االنحرافیة حسب االولویات  )6
 .   إلیھالى ادنى حد یمكن الوصول 

مرحلة حل نماذج البرمجة  تأتيوبعدھا    : باألھدافطرق حل نماذج البرمجة :   ثامنا
وبھذا یمكن االعتماد على , بعد صیاغة المشكلة على شكل نموذج  ریاضي  باألھداف

 ( ,  ) 17:  2013, حسن (  :  النموذج ومن ابرز ھذه الطرق من طریقة في حل ھذا أكثر
Render , 2009 : 409,()  122:  2007, الشاھین  ( 

م ھذه الطریقة في یمكن استخدا) :  Graphical Method (الطریقة البیانیة  )1
 . الحل اذا توفر التالي 

 . اذا احتوى النموذج على اثنین من متغیرات القرار فقط  . أ
 ) .  Min(اذا كانت نمذجة برمجة االھداف من نوع تقلیل او تخفیض فقط  . ب
 .  إلیھاھنالك عدة اھداف تسعى المنظمة الوصول  . ت
حد ممكن قبل ان یحقق اي  أقصىالى  األولى لألولویة ان یتم تخفیض االنحراف . ث

 .الثانیة  األولویةتخفیض في الھدف ذو 
وال یخفى ان لھذه الطریقة عیوب وھذه العیوب تكمن في انھا تستخدم فقط مع المشاكل 

 التي فیھا متغیرین حقیقیین فقط  .
اً الى استناد) :  Modified Simplex Method (الطریقة المبسطة المعدلة  )2

وتمیزھا عن مشاكل البرمجة  باألھدافالخصائص التي تتمیز بھا مشاكل البرمجة 
ان تعدل او تحور  باإلمكانالخطیة ، فان الطریقة المبسطة الشائعة في البرمجة الخطیة 

، وھــذه التعدیالت او التحویرات تشمل  باألھدافلكي تستعمل لحل مشاكل البرمــجة 
التعدد في  تالؤم، وبھذا تصبح عبارة عن عدة صفوف لكي ) cj-zj ( صــف المعــیاریة 
 . او الموضوع من قبل متخذ القرار في النموذج  لألھدافاالولویات بالنسبة 

 
 العملي   اإلطارالمبحث الرابع  / 

 . نبذة عامة عن مشروع مجاري بلد الكبیر  :  أوال
اردة ضمن خطة تنمیة األقالیم في مشروع مجاري بلد الكبیر احد اكبر المشاریع الو یعد

تاریخ , یوم ) 900(ومدة تنفیذ المشروع ھي , م  ) 2013(محافظة صالح الدین لسنة 
یشرف على عمل المشروع جھتین األولى ھي دائرة ,  31/1/2013المباشرة بالمشروع 

المھندس المقیم المتمثلة بقسم مجاري قضاء بلد التابع لمدیریة مجاري صالح الدین 
واجبھا اإلشراف ومراقبة سیر االعمال في المشروع اما الجھة االخرى فھي شركة و

استشاریة قامت المحافظة بالتعاقد معھا لمراقبة سیر االعمال وتقدیم االستشارة وتصحیح 
قیمة المشروع الكلیة ھي ,  االنحرافات التي تحدث خالل وقت انجاز المشروع

الثقیل (ل المشروع مد شبكات المجاري یشم, دینار عراقي )  46,944,944000(
, ألربع أحیاء أیضا ) یلة ومطریة ثق( ألربع أحیاء وكذلك انشاء محطات ) والمطري 

بسبب الظرف  12/6/2014ومـن الجدیر بالذكر ان مشروع مجاري بلد  متوقف منذ 
وبعد مراجعة قسم مجاري بلد ومدیریة مجاري صالح , األمني الذي مرت بھ المحافظة 

الدین في تكریت مركز محافظة صالح الدین للتقصي عن المشاكل التي تمر بھا ھذه 
االنواع من المشاریع بصورة عامة ومشروع مجاري بلد الكبیر بشكل خاص وبعد 

المعدة من قبل  المداولة وقراءة التقاریر الشھریة الخاصة بإنجاز العمل قبل توقفھ  و
وجد ان ابرز المشاكل التي كانت  ذ المشروع ,الشركة االستشاریة المشرفة على تنفی
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التي بلغت  كما في تعاني منھا الشركة المنفذة ھي نسب االنحراف التراكمیة المتزایدة و 
 ) .1-3الجدول (

 ) نسب االنحراف الفعلیة في المشروع1-3الجدول رقم (
ت 
 ت 

الوقت من تاریخ المباشرة 
بالمشروع من  

31/1/2013 

سبة االنجاز ن المدة باألشھر 
 المخطط

نسبة 
االنجاز 
 الفعلي

نسبة 
 االنحراف

 1
 2013/ 24/6الى  1 

5 6.8 % 4.5 % 2.3 % 

 2
 2 

 % 25 % 23 % 49 15 25/4/2014الى 

المصدر : تقاریر سیر العمل الشھریة والمعدة من قبل شركة ( صقر الفحل ) لالستشارة الھندسیة التقریر الشھري رقم 
)3&13( 

بإخبار المدیریة والقسم انھ باإلمكان االستفادة من المناھج العلمیة الخاصة ولقد قمنا 
علمیة رصینة لتقدیم نتائج ایجابیة تخدم  أسسبإدارة المشاریع وتقدیم دراسة تستند على 

كالعمل على تقلیل , المواطن والشركة المنفذة بوضع اھداف معلومة ومحاولة تحقیقھا 
وكذلك , كلفتھ او كالھما بعد استئناف العمل ان شاء هللا  وقت انجاز المشروع او تقلیل

االعتماد على ھذه الدراسة في جدولة المشاریع التي تود المدیریة تنفیذھا في المحافظة 
 التالي االعمال االفتراضیة  للمشروع بشكل عام)  1-3(ویبین الشكل , في المستقبل 

  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
من اعداد الباحثالشكل   یبین االعمال الخاصة بمشروع مجاري بلد الكبیر) 1-3(الشكل   

 
وبھذا فالمشروع مقسم الى محورین رئیسیین االول انشاء مد الشبكات والثاني انشاء 

ھما  الثقیل والمطري ألربع  جزئیینالمحطات وكل محور من ھذه المحاور یقسم الى 
بحث سوف نقوم بدراسة نموذج لمحور مد ولمحدودیة وقت وعدد صفحات ال,   أحیاء

,  األربع األحیاءأي سنقوم بدراسة مد الشبكات الثقیلة ألحد , الشبكات ولحي واحد فقط  
من مدة تنفیذ اعمال  أطولومن الجدیر بالذكر ان مدة تنفیذ اعمال مد الشبكات الثقیلة ھو 

شبكة وكذلك كون العمل مد الشبكات المطریة وذلك ألسباب ھندسیة فنیة تتعلق بعمق ال
بھذا المحور یكون في حالة تماس مباشر مع المواطن لھذا فتقلیل وقت انجاز العمل في 
ھذا المحور بالوقت المرغوب فیھ یعد من الضروري  ولھذا تم اختیار محور مد 

)  الثقیلة والمطریة( مد الشبكات  أعمالعلما ان , ت للثقیلة كنموذج للدراسة الشبكا

 مشروع مجاري بلد الكبیر

 محور انشاء المحطات 

 المطري الثقیل

 محور مد الشبكات

 المطري الثقیل

حي الصمود  حي الكابینات   1 حي الصمود
2  

 حي اإلمام  
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نشاء المـحطات بنوعـیھا فھي تعتبر كـل منھا بمثابة مـشروع مـستقل عـن ا وأعمال
 .       األخرأي ال یؤثر البـدء بأي واحـد مـنھا دون  األخر
    محور مد الشبكات الثقیلة  :  ثانیا 

كما ذكرنا سابقا ان مشروع مد الشبكات یتكون من مد ثمانیة شبكات اربعة ثقیلة واربعة 
وف نقوم بدراسة مد الشبكات الثقیلة كنموذج , وقد قدم قسم مجاري بلد مطریة واننا س

بعض البیانات الخاصة بأنشاء المشروع المتمثل بجدول كمیات المشروع , حیث قام 
الباحث بتوحید ھذه الجداول ومناقشة اوقات تقدم العمل بالنسبة لنشاطات الواردة في 

النشاطات مع المھندسین المشرفین على ھذه  أوقاتضغط  إمكانیةھذه الجداول وكذلك 
سیر االعمال في المشروع وكذلك اعتمادیة ھذه النشاطات على بعضھا , وفي ما یلي 

الطبیعیة والتعجیلیة وكذلك الكلف الطبیعیة  األوقات) الذي  یوضح  2 -3الجدول ( 
 ) لھا .Slopالمشروع وكذلك قیمة المیل ( أنشطةوالتعجیلیة لكل نشاط من 

 جدول كمیات مد الشبكات ) 2-3(ول رقم الجد
 رمز اسم النشاط ت

 النشاط
 الوقت الطبیع النشاط الساب

 (یوم)
 الوقت المغطوط

 (یوم)
 اعلى مدة

 ضغط
 الكلفة الطبیعی

 دینار ) الف (
 الكلفة التعجیلیة

 ( الف دینار )
 المیل

)Slop 
  H اعمال مد االنابیب

 pvc H1 _ 60 49 11 2 006 505 2 023 000 499.5 250اعمال مد انابیب قطر 1
 pvc H2 H1,j1 15 12 3 3 200 480 3 204 500 1 340 315اعمال مد انابیب قطر  2
 pvc H3 H2,j2 20 15 5 352 000 359 500 1 500 400اعمال مد انابیب قطر  3
 pvc H4 H3,j3 6 5 1 92 480 93 500 1 020 500اعمال مد انابیب قطر  4
 pvc H5 H4,j4 2 1 1 27 600 29 000 1 400 600مد انابیب قطر  اعمال 5
 grb H6 H5,j5 22 19 3 385 000 389 500 1 500 700اعمال مد انابیب قطر  6

  I احواض تفتیش
 i1 H1,j1 46 46 0 367 500 367 500 0 مستطیل AS نوع  7
عمق اقل  دائري BS نوع  8

 .متر 3من 
i2 H2,j2 32 32 0 365 000 365 000 0 

دائري عمق اكثر   BD نوع  9
 متر 3من 

i3 H4,j4 19 19 0 142 500 142 500 0 

دائري   A&B نوع 10
 800و700لألنابیب

i4 H6,j6 13 13 0 205 000 205 000 0 

  J ( تكسیر & صب اعمال  المسارات 
 j1 _ 20 15 5 24 544,5 26 500 391.1 . 250لألنابیب بقطر  11
 J2 H1,j1 5 4 1 2 629,5 3 200 570.5 . 315یب بقطر لألناب 12
 J3 H2,j2 6 4 2 2 077,5 2 850 21.25 . 400لألنابیب بقطر  13
 J4 H3,j3 2 1 1 528 900 372 . 500لألنابیب بقطر  14
 J5 H4,j4 0.5 0.5 0 128 128 0 . 600لألنابیب بقطر  15
 J6 H5,j5 7 5 2 1 540 2 250 355 . 700لألنابیب بقطر  16

  K اعمال توصیالت الدور
&  110مد انابیب بقطر  17

 ملم 160
K1 1,i2,i3,i4 76 40 36 80 000 98 000 500 

تجھیز وتثبیت خرسانة  فوق  18
 الربطات

K2 K3,K4 10 10 0 6 000 6 000 0 

تجھیز وربط سدادة غطاء  19
 110لألنابیب 

K3 K1 5 3 2 6 000 6 200 100 

وربط سدادة غطاء تجھیز  20
 160لألنابیب 

K4 K1 7 5 2 6 400 6 600 100 

  L اعمال اعمدة التھویة
م  6عمود تھویة بارتفاع  21

 ملم250و 160
L1 1,i2,i3,i4 10 8 2 24 000 25 100 550 

 L2 L1 12 10 2 53 100 53 300 100 تركیب ملحقات اعمدة التھویة 22

 مع المھندسین العاملین في دائرة المھندس المقیم للمشروع الجدول من اعداد الباحث بالتعاون 
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 ر مد شبكات المجاري الثقیلةتخمین وقت انجاز العمل في محو: ثالثا 
) ,  C.P.M قام الباحث باحتساب وقت انجاز المشروع بطریقة المسار الحرج (

اطاتھ انجاز نش وأوقات)   B.W ) والخلفیة ( F.W ( األمامیةوبأجراء الحسابات 
-2)الى(2-2) باستخدام المعادالت الریاضیة من (LS,LF) والمتأخرة ( (ES,EFالمبكرة

)  AOA () الواردة في الفصل الثاني من ھذه الرسالة  وكذلك استخدم الباحث اسلوب 7
الوقت الطبیعي إلنجاز المشروع ,  ,  وكانت النتائج  شبكة نشاطات المشروع في رسم 

دینار )  7,351,011,000 ( ھي الطبیعیة إلنجاز المشروعالكلفة , ویوم  )231(
  . التالي  وكما في الشكلعراقي , 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برنامج في  اطات المشروع  لمحور مد الشبكة الثقیلةرسم اعتمادیة نش) 2-3(الشكل رقم 
AutoCad2016 وفقا ألسلوب ، في رسم الشكلAON  

 في انشاء مد شبكات المجاري الثقیلة بالكلفةرابعا : مبادلة وقت انجاز العمل 
ان عملیة ضغط وقت المشاریع ینجم عنھا زیادة في كلف تنفیذھا لھذا سوف یكون ھناك 

ومن ھنا قمنا بعرض موضوع مبادلة الوقت بالكلفة ,  األخرعن  ألحدھمانسبیة  أھمیة
نتائج النھائیة على مدیریة مجاري صالح الدین وقسم مجاري بلد ومن ثم النظر الى ال

مع المحافظة  كلفة مضافة ممكنة وبأقلالتي سیكون ھدفھا تقلیل وقت انجاز المشروع  
على كفاءة العمل واالخذ بنظر االعتبار بعض االنشطة التي ال یمكن ضغطھا وذلك 

 : للضرورة الفنیة في تنفیذھا وھذه االنشطة ھي 
 .  )I1 , I2 , I3 , I4 ( شطة صب وتنصیب احواض التفتیش بجمیع انواعھا وھي االن )1
 . )  J5 (ملم وھو النشاط  600اعمال تكسیر وصب مسارات االنابیب بقطر  )2
      خرسانة فوق الربطات في اعمال توصیالت الدور وھو النشاطاعمال تجھیز وتثبیت  )3

) K2  ( . 
ددات مبادلة وقت المشروع بالكلفة وفقا للمحالحسابات الریاضیة الخاصة  ب إجراءوبعد 

بعد توضیح اھمیة ,  التي فرضت على الباحث من قبل الدائرة المستفیدة من المشروع
 أنشطةلكل نشاط من ) Slop5(وتم ذلك باحتساب المیل ,  في انجاز المشروع الوقت 

وبعد تحدید المسار الحرج للمشروع بدأت عملیة ,   ) 1-2(ة المشروع باستخدام المعادل

                                                           
 .   تعجيلي)هو معدل قيمة الكلفة التعجيلية لنشاط معني ينتج من قسمة فرق الكلف (الطبيعي والتعجيلي) على فرق الوقت (الطبيعي وال : 5
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ذات المیل االقل تصاعدا لحین الوصول المرغوب فیھ لتنفیذ الضغط  بالبدء باألنشطة 
 .یوم وكما یلي)  169( الى ) 231(المشروع وبھذا تم ضغط وقت العمل بالمشروع من 

   والتعجیلیةبالتسلسل االنشطة المضغوطة مع كلفھا ) 3-3(الجدول رقم 
 غط ( دینار )كلفة الض المیل ( دینار) مدة الضغط (یوم) )یوم(الوقت  رمز النشاط

K4 7 2 100 000 200 000 
K1 76 36 500 000 18 000 000 
H4 6 1 1 050 000 1 050 000 
H2 15 3 1 340 000 4 020 000 
H5 1 1 1 400 000 1 400 000 
H1 60 11 1 499 500 16 495 000 
H3 
H6 

20 
22 

5 
3 

1 500 000 12 000 000 

 000 135 53  62 المجموع 
 000 146 404 7 وع التعجیلیة كلفة المشر

 الجدول من اعداد الباحث 
   المرونة للنشاطات لمحور مد الشبكات الثقیلة أوقاتاحتساب : خامسا 

بعد  ) 9-2( و) 8-2(المعدلتین  إحدىالمرونة لكل نشاط عن طریق  أوقاتویتم احتساب 
الحسابات التصاعدیة عبر ) EF(والنھایات المبكرة ) ES(تحدید كل من البدایات المبكرة 

عبر ) LF(والنھایات المتأخرة ) LS(والبدایات المتأخرة  ,   )F.W (  األمامیة
المرونة لكل  أوقاتوكذلك قام الباحث بمقارنة   ) , B.W (الحسابات التنازلیة الخلفیة 

وذلك لبیان االختالف الذي یحصل في  نشاط بنفسھ قبل وبعد ضغط وقت المشروع
 . التالي  )  4 -3 (وكما في الجدول  االنشطة المرونة بأغلب 

 مع قیمة المرونة  ) المبكرة والمتأخرة(البدایة والنھایة  أوقات) 4-3(الجدول رقم 
 

 رمز
 النشاط

 
 النشاط
 السابق

 الوقت الطبیعي
 

 الوقت التعجیلي

ES EF LS LF  المرونة
 الكلیة

ES EF LS LF المرونة 
 الكلیة

H1 _ 0 60 0 60 0 0 49 0 49 0 
H2 H1,j1 60 75 60 75 0 49 61 49 61 0 
H3 H2,j2 75 95 75 95 0 61 75 61 75 0 
H4 H3,j3 95 101 95 101 0 76 81 76 81 0 
H5 H4,j4 101 103 101 103 0 81 82 81 82 0 
H6 H5,j5 103 125 103 125 0 82 101 82 101 0 
i1 H1,j1 60 106 92 138 32 49 95 68 114 19 
i2 H2,j2 75 107 106 138 31 61 93 82 114 21 
i3 H4,j4 101 120 119 138 18 81 100 95 114 14 
i4 H6,j6 125 138 125 138 0 101 114 101 114 0 
j1 _ 0 20 40 60 40 0 20 29 49 29 
j2 H1,j1 60 65 70 75 10 49 54 56 61 7 
j3 H2,j2 75 81 89 95 14 61 67 70 76 9 
j4 H3,j3 95 97 99 101 4 76 78 79 81 3 
j5 H4,j4 101 101.5 102.5 103 1.5 81 81.5 81.5 82 0.5 
j6 H5,j5 101.5 110 118 125 15 82 89 94 101 12 

K1 I1,i2,i3,i4 138 214 138 214 0 114 154 114 154 0 
K2 K3,K4 221 231 221 231 0 159 169 159 169 0 
K3 K1 214 219 216 221 2 154 159 154 159 0 
K4 K1 214 221 214 221 0 154 159 154 159 0 
L1 I1,i2,i3,i4 138 148 209 219 71 114 124 147 157 33 
L2 L1 148 160 219 231 71 124 136 157 169 33 

 33 اكبر مرونة 71 حیث یمكن تأجیلھ لمدة .   L1,L2اكبر مرونة في النشاط 
 0 اقل مرونة 0 حیث ال یمكن تأجیلھا .  الحرجةاقل مرونة في جمیع النشاطات 
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 الجدول من اعداد الباحث 

 ) 6AUTO CAD 201 (حساب وقت انجاز المشروع باستخدام برنامج : سادسا 
اسلوب )  Auto Cad (تعتبر طریقة حساب وقت انجاز المشروع باستخدام برنامج  

  اإلمكانیات المتاحة في البرنامجتتناسب مع قام الباحث باستخدامھا بما  جدید  و مبتكر
ومحاولة االستفادة من ھذه ) اي طول السھم یمثل طول النشاط ( لرسم االنشطة بأبعاد 

الخاصیة في البرنامج لمعرفة النشاطات الحرجة وغیر الحرجة وكذلك معرفة مدة تنفیذ 
جدولة  ومن الجدیر بالذكر ان ھذا االسلوب في ,كل نشاط من انشطتھ مدة  المشروع و

لسھولة رسم الشكل ألنھ ال یحتوي المشروع سوف یوفر الكثیر من الوقت والجھد وذلك 
على نشاطات وھمیة وكذلك یمكن للشكل حساب قیم المرونة في النشاطات بدون الحاجة 
الى اجراء العملیات الحسابیة وكذلك قیم البدایة والنھایة المبكرة والمتأخرة لكل نشاط 

 (من خالل استخدام األمر  لیات حسابیة او معادالت وذلك اي عمبدون اجراء 
DIMANSTION  ( في البرنامج  او باستخدام المسطرة بالتنسیق مع حجم الرسم

)SCALE (ویمكن جدولة المشروع بدون ,  بكبسة زر واحدة بعد إكمال عملیة الجدولة
مسطرة بوضع مقیاس وذلك باستخدام الورق البیاني وال ة للبرنامج بنفس الطریقة الحاج

رسم معین لجدولة المشروع ویكون ھذا المقیاس عبارة عن عالقة بین الوقت واحدى 
وكما , او غیرھا ) ملم  1یوم یساوي  1كل ( وحدات القیاس كالسنتمتر او الملیمتر مثل 

 Auto CAD(والموجود بشكل واضح جدا داخل برنامج , التالي  )4-3( في الشكل
 .  لبحث المقدم  ومرفق مع ا)  2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : )6AutoCAD201سابعا : ممیزات جدولة المشروع بواسطة برنامج (
) من البرامج الھندسیة المھمة والمستخدمة في إعداد Auto Cad 2016یعد برنامج (

التصامیم الھـنـدسـیة المختلفة , وان استخدام البرنامـج فـي جـدولة المـشروع تعـتبر 
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یدة في جدولة المشروع وذلك لالستفادة من ممیزات ھذا البرنامج ال بد من خطـوة جد
 ذكرھا  وفي ما یلي ابرز الممیزات :

وضع اغلب معلومات المشروع في الشكل البسیط المقترح من قبل الباحث  )1
وبالتالي یسھل الكثیر من العملیات الحسابیة التي نقوم بحسابھا لحساب وقت انجاز 

مدة تنفیذ المشروع ) Dimension(سوف یوفر البرنامج عبر األمر  وبھذا, المشروع 
واضحة وال ) Slack(عالوة على ان الشكل سوف یكون فیھ قیم ال, بكبسة زر واحدة 

وبالتالي توفیر الكثیر , تحتاج الى إجراء العملیات الحسابیة أیضا عن طریق نفس األمر
في الشكل المقترح ال ) Slack(قیمة المن الجھد والوقت  ومن الجدیر اإلشارة إلیة ان 

تعد رقما فحسب بل یوضح الشكل ان لھذه القیمة أھمیة ویجب على القائمین على 
المشروع تنسیق عملیة استخدامھا مثال في ھذا النشاط مرونة ثالثة أیام فیبین الرسم أین 

الكثیر من  یجب ان تستغل ھذه األیام بالتنسیق مع النشاطات االخرى لكي ال یكون ھناك
 . االعمال في یوم ما والقلیل منھا في یوم أخر 

طة وھمیة في بالبرنامج وال ضرورة لوجود أنش سھولة رسم شبكة المشروع  )2
 .المقترح الشكل

ان اغلب المدراء التنفیذیین للمشاریع وكذلك اغلب المدراء المشرفین على ھذه  )3
وب األقرب الى توجھاتھم لئن االعمال ھم من المھندسین وبھذا سوف یكون ھذا االسل

اغلبھم ممن یجید العمل على ھذا البرنامج وبأقل تقدیر یجید قراءة المخططات التي یتم 
 .     انجازھا من خالل ھذا البرنامج 

ان استخدام ھذا االسلوب المبسط في رسم اعتمادیة النشاطات في المشاریع  )4
ارنة مع األسالیب االخرى المستخدمة الكبیرة سوف یوفر الكثیر من الوقت والكلفة بالمق

لئن رسم شبكة اي مشروع سوف یمكن تمثیلھ بشكل خطي واحد وال , لھذا الغرض 
حاجة لرسم أشكال متعددة عالوة على ان عملیة ضغط االنشطة بشكل خاص والمشروع 
بشكل عام سوف تكون واضحة وباإلمكان المقارنة بین المسارین ألتعجیلي والطبیعي 

 . وبسھولة  للمشروع
          
 : مناقشة النتائج:  ثامنا

 باالطالع على النتائج التي تم الحصول علیھا من تطبیق المعـادالت الریاضیة
وع والمتمثل وقـت انجــاز المــشر) یتضح ان AutoCad2016برنامج ( وباستخدام

 الذي یضم االنشطة التالیة )بأطول مسار للشبكة (المــسار الحرج
H1,H2,H3,H4,H5,H6,i4,K1,K4,K2) اي تأخیر في انجاز اي من ھذه )  وعلیھ فأن

االنشطة سوف یؤدي الى تأخیر انجاز المشروع برمتھ وبھذا یمكن القول بان اي ضغط 
لوقت المشروع ھو بشكل مصغر ضغط النشاطات مساره الحرج , ومن الجدیر بالذكر 

سار الحرج ال یمكن ضغطھا وذلك لمالتي تنتمي او ال تنتمي لان ھناك بعض االنشطة 
اخرى یمكن ضغطھا ولكن عملیة  أنشطةالرتباطھا بمواصفات فنیة محددة وھناك 

ضغطھا لن تؤثر على مدة تنفیذ المشروع الكلیة وببساطة ألنھا ال تنتمي للمسار الحرج 
الخلفیة ان وقت وكلفة والحسابات  األمامیةضیحھ من خالل الحسابات , وحسب ما تم تو

, وبھذا تم الحصول على نتائج متكررة لوقت انجاز المشروع   جاز المشروعان
طریق المعادالت تطبیق  الریاضیة والثانیة عن طریق    عن  بطریقتین مختلفتین األولى

 ) 5 -3 الجدول ( في   موضح كما  )  .AUTO CAD 2016البرنامج الھندسي  (
 .  التالي
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 میل الكلي لضغط وقت المشروع / المحور الثاني  ) ایجاد معدل ال 5 -3 الجدول (
 الكلفة (دینار) الوقت  ( یوم ) ت
 000 011 351 7 الطبیعیة 231 الطبیعي 1

 000 146 404 7 التعجیلیة 169 ألتعجیلي 2
 Slop6 016,13 857 000 135 53 الفرق 62 الفرق 3

 الجدول من اعداد الباحث 
 : ھداف للمشروعموذج البرمجة باألبناء ن: ثامنا 

وھما انشاء  رئیسیة ورینمجاري بلد یتقسم الى اربع محكما اشرنا سابقا ان مشروع 
المحطات ومد الشبكات وكل محور من ھذه المحورین یقسم الى المجاري الثقیلة 

سوف نختصر دراستنا فقط على الثقیلة في كال المحورین وبھذا سوف  وأنناوالمطریة 
 . القیود الھدفیة وقیود النموذج  و نقوم بوضع دالة الھدف
 ) :  األولویةالقیود الھدفیة ( وحسب 

وحسب , انجاز المشروع في الوقت المرغوب فیھ ) :  P1 (الھدف االول  ) أ
 7. المعادلة العامة التالیة 

𝑇 = 𝑌𝑛 − (𝑑𝑝 +) + (𝑑𝑝 −)                                      ( 3.− 1 ) 
حدید الكلفة االضافیة والمقررة من قبل ادارة المشروع ت) :  P2 (الھدف الثاني  ) ب

 8:وحسب المعادلة العامة التالیة ,  أنشطتھلضغط 

 𝑅 =  �𝑈𝑞.𝑋𝑞 −  (𝑑ℎ +) + (𝑑ℎ −)                          (3 − 2)  

 :تحدید قیود النموذج الریاضي  )1
ضیة وحسب المعادلة الریا, االنشطة  أوقاتلضغط  األقصىتحدید قید الحد  ) أ

 : العامة التالیة 
𝑋𝑞 ≤  𝑅𝑞                                               ( 3.− 3 ) 

 : وحسب المعادلة  التالیة , تحدید قید وقت االبتداء  ) ب
𝑌𝑖 + 𝑡𝑖𝑗 − 𝑋𝑞 ≤  𝑌𝑗                             ( 3.− 4 ) 

ور ھو تقلیل ذا المحبال شك ان دالة الھدف الرئیسیة لھ: تحدید دالة الھدف    )2
 : وكما في المعادلة  التالیة  وأولویاتھاالموجبة لألھداف حسب عددھا االنحرافات 

 𝑀𝑖𝑛 𝑍 = 𝑃1  ( 𝑑ℎ + ) ,𝑃2 ( 𝑑𝑝 + )                            ( 3.− 5  
 لمحور مد الشبكات الثقیلة) متعدد االھداف ( تطبیق النموذج الریاضي : تاسعا 

تائج التي تم الحصول علیھا في النموذج الریاضي ( متعدد االھداف ) بتعویض الن
 ) وكما یلي : 5-3ة الھدف بتطبیق المعادلة رقم (ستكون دال

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = 𝑃1  ( 𝑑𝑝 + ) ,𝑃2 ( 𝑑ℎ + ) 
 .  األولویةاما  بیانات ومعلومات القیود الھدفیة حسب 

 ) نحصل على ما یلي :  3-2(: وذلك بتطبیق المعادلة رقم  االول ألھدفيالقید 
170  = Y18 – (dp+) + (dp-)    

                                                           
 املضغوطة .   62: معدل امليل الكلي للنشاطات املضغوطة يف املسار احلرج وميثل كلفة الضغط لكل يوم من اال�م ال  6
 Winلعدم امكانية تعرف بر�مج (-dp بدال من   dp2و استخدام املتغري االحنرايف   +dpبدال من   dp1: مت استخدام املتغري االحنرايف  7

QSB هذه املتغريات .) على 
 Winلعدم امكانية تعرف بر�مج (-dh بدال من   dh2و استخدام املتغري االحنرايف   +dhبدال من   dh1: مت استخدام املتغري االحنرايف  8

QSB . على هذه املتغريات ( 
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 :   ي) نحصل على ما یل1-3القید الھدفي الثاني  : وذلك بتطبیق المعادلة رقم (
(1495000)XH1+ (1340000)XH2 + (1500000)XH3 + 
(1050000)XH4 + (1400000)XH5 + (1500000)XH6 + (391100)XJ1 
+ (570500)XJ2  + (421250)XJ3 + (372000)XJ4 + (355000)XJ6 + 
(500000)XK1+ (100000)XK3 + (100000)XK4 +  (550000)XL1 +  
(100000)XL2 – (dh+) + (dh-) = 50 000 000 

 اما بیانات ومعلومات قیود االنموذج  كما یلي : 
 . وكما یلي ) 3-3(بتطبیق المعادلة رقم , االنشطة قیود الحد االقصى لضغط   )1

XH1 ≤ 11          XH2 ≤  3            XH3 ≤ 5              XH4 ≤  1      
    XH5 ≤  1 
XH6 ≤ 3            XI1 ≤ 0               XI2 ≤ 0               XI3 ≤ 0        
     XI4 ≤ 0  XJ1 ≤  5             XJ2 ≤ 1              XJ3 ≤ 2               
XJ4 ≤  1            XJ5 ≤ 0 
 XJ6 ≤ 2             XK1 ≤  36          XK2 ≤ 0              XK3 ≤ 2      
     XK4 ≤  2  XL1 ≤ 2             XL2 ≤ 2                  

 : وكما یلي )  4-3(بتطبیق لمعادلة رقم , االبتداء قیود وقت  )2
Y1 = 0 
Y1 + (20) – Xj1  ≤ Y2 
Y1 + (60) – XH1  ≤ Y3          or        Y2  + (0) – XDum1  ≤ Y3 
Y3 + (5) – Xj2 ≤Y4   
Y3 + (15) – XH2 ≤ Y5           or       Y4  + (0) – XDum2  ≤ Y5 
Y5 + (6) – Xj3 ≤Y6   
Y5 + (20) – XH3 ≤ Y7           or        Y6  + (0) – XDum3  ≤ Y7 
Y7 + (2) – Xj4  ≤ Y8 
Y7 + (6) – XH4  ≤ Y9            or      Y8  + (0) – XDum4  ≤ Y9 
Y9 + (0.5)– Xj5 ≤Y10 
Y9 + (2) – XH5 ≤ Y11            or       Y10  + (0) – XDum5  ≤ Y11    
Y11+ (22) – XH6 ≤ Y12          or       Y10 + (7)– Xj6 ≤Y12     
 Y3 + (46) – XI1≤Y13             or        Y5 + (32) – XI2≤Y13  
or   Y9+(19) –XI3≤Y13           or       Y12+ (13) – XI4 ≤ Y13 
Y13 + (76) – XK1  ≤ Y14 
Y14 + (7) – XK4  ≤ Y15 
Y14 + (5) – XK3  ≤ Y16            or       Y15  + (0) – XDum6  ≤ Y16 
Y13 + (10) – XL1  ≤ Y17                  
Y16 + (10) – XK2  ≤ Y18          or       Y17 + (12) – XL2  ≤ Y18 

 
 

 Win(بواسطة برنامج  مد الشبكات الثقیلةحل النموذج الریاضي  لمحور :  عاشرا
Q.S.B V2(: 

) وكذلك Win Q.S.B V2(بیانات االنموذج الریاضي في برنامج   إدخالبعد 
مبین وكما  اآلتیة) في ترتیب النتائج تم التوصل الى النتائج Excelباستخدام برنامج (

  ).7-3),(6-3في الجدولین (
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 :والخاص بمتغیرات القرار لألنموذج ) 6-3(الجدول رقم 
Allowabl

e 
Max. c 

(j) 

Allowabl
e 

Min. c (j) 

Basis 
Status 

Reduce
d 

Cost 

Total 
Contributi

on 

Unit Cost 
or 

Profit c(j) 

Solution  
Value 

Decisio
n 

Variabl
e 

N 

0 -M Basic 0 0 0 11.0000 XH1 1 
0 -M Basic 0 0 0 3.0000 XH2 2 
0  Basic 0 0 0 2.0000 XH3 3 
0 -M Basic 0 0 0 1.0000 XH4 4 
0 -M Basic 0 0 0 1.0000 XH5 5 
0 -M Basic 0 0 0 3.0000 XH6 6 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 XI1 7 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 XI2 8 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 XI3  9 

0  -M Basic 0 0 0 0 XI4  10 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 XJ1 11 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 XJ2 12 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 XJ3  13 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 XJ4  14 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 XJ5  15 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 XJ6  16 

0 -M Basic 0 0 0 36.0000 XK1  17 
0 -M Basic 0 0 0 0 XK2  18 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 XK3  19 

0.9333 0 Basic 0 0 0 1.0246 XK4  20 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 XL1 21 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 XL2  22 

M -M Basic 0 0 0 0 Y1 23 
M 0 Basic 0 0 0 49.0000 Y2 24 
M 0 Basic 0 0 0 49.0000 Y3 25 
M 0 Basic 0 0 0 61.0000 Y4 26 
M 0 Basic 0 0 0 61.0000 Y5 27 
0 0 Basic 0 0 0 78.0000 Y6 28 
0 0 Basic 0 0 0 78.0000 Y7 29 
0 0 Basic 0 0 0 83.0000 Y8 30 
0 0 Basic 0 0 0 83.0000 Y9 31 
0 0 Basic 0 0 0 84.0000 Y10 32 
0 0 Basic 0 0 0 84.0000 Y11 33 
0 0 Basic 0 0 0 103.0246 Y12 34 
0 0 Basic 0 0 0 116.0246 Y13 35 

14.0000 0 Basic 0 0 0 156.0246 Y14 36 
0 0 Basic 0 0 0 163.0246 Y15 37 
0 -1.0000 Basic 0 0 0 160.0000 Y16 38 
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0 0 Basic 0 0 0 158.0000 Y17 39 
0 -1.0000 Basic 0 0 0 170.0000 Y18 40 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 Xdum1 41 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 Xdum2 42 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 Xdum3 43 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 Xdum4 44 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 Xdum5 45 

0 0 Basic 0 0 0 0 Xdum6 46 

M 0 at 
bound 1.0000 0 1.0000 0 dp1  47 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 dp2 48 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 dh1 49 

M 0 at 
bound 0 0 0 0 dh2 50 

 
 

 :والخاص بقیود  األنموذج الریاضي  ) 7-3(الجدول رقم 
Allowabl

e 
Max.RH

S 

Allowable 
Min.RHS 

Shado
w 

Price  

Slack  
Or Surplus 

Right Hand  
Side 

Directi
on 

Left 
Hand  
Side 

Constraint N 

170.956
 P1 1ھدف الوقت 170.0000 = 170.0000 0 0 169.0897 3

M -M 0 
0 50,000,000

.0000 = 50,000,0
 P2 2ھدف الكلفة 00.0000

13.9764 8.9746 0 0 11.0000 ≤ 11.0000 Press H1 3 
6.3593 0.7141 0 0 3.0000 ≤ 3.0000 Press H2 4 

M 2.9754 0 2.0246 5.0000 ≤ 2.9754 Press H3 5 
3.9885 0 0 0 1.0000 ≤ 1.0000 Press H4 6 
1.5000 0 0 0 1.0000 ≤ 1.0000 Press H5 7 
5.9754 0.9754 0 0 3.0000 ≤ 3.0000 Press H6 8 

M 0 0 0 0 ≤ 0 Press I1 9 
M 0 0 0 0 ≤ 0 Press I2 10 
M 0 0 0 0 ≤ 0 Press I3 11 

0.9563 0 0 0 0 ≤ 0 Press I4 12 
M 0 0 5.0000 5.0000 ≤ 0 Press J1 13 
M 0 0 1.0000 1.0000 ≤ 0 Press J2 14 
M 0 0 2.0000 2.0000 ≤ 0 Press J3 15 
M 0 0 1.0000 1.0000 ≤ 0 Press J4 16 
M 0 0 0 0 ≤ 0 Press J5 17 
M 0 0 2.0000 2.0000 ≤ 0 Press J6 18 

37.4345 34.6345 0 0 36.0000 ≤ 36.0000 Press K1 19 
0.9563 0 0 0 0 ≤ 0 Press K2 20 

M 1.0246 0 0.9754 2.0000 ≤ 1.0246 Press K3 21 
M 0 0 2.0000 2.0000 ≤ 0 Press K4 22 
M 0 0 2.0000 2.0000 ≤ 0 Press L1 23 
M 0 0 2.0000 2.0000 ≤ 0 Press L2 24 
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0.9103 0 0 0 0 = 0 Active Y1 25 
49.0000 -M 0 29.0000 20.0000 ≥ 49.0000 Active Y2 26 
60.9103 59.0437 0 0 60.0000 ≥ 60.0000 Active Y3 27 
29.0000 -M 0 0 0 = 0 orActive Y3 28 
12.0000 -M 0 7.0000 5.0000 ≥ 12.0000 Active Y4 29 
15.9103 14.0437 0 0 15.0000 ≥ 15.0000 Active Y5 30 
7.0000 -M 0 0 0 = 0 orActive Y5 31 

17.0246 -M 0 11.0246 6.0000 ≥ 17.0246 Active Y6 32 
20.9103 19.0437 0 0 20.0000 ≥ 20.0000 Active Y7 33 
11.0246 -M 0 0 0 = 0 orActive Y7 34 
5.0000 -M 0 2.0000 2.0000 ≥ 5.0000 Active Y8 35 
6.9103 5.0437 0 0 6.0000 ≥ 6.0000 Active Y9 36 
3.0000 -M 0 0 0 = 0 orActive Y9 37 
1.0000 -M 0 0.5000 0.5000 ≥ 1.0000 Active Y10 38 
2.9103 1.5000 0 0 2.0000 ≥ 2.0000 Active Y11 39 
0.5000 -12.0000 0 0 0 = 0 orActive Y11 40 

19.0000 -M 0 12.0000 7.0000 ≥ 19.0000 Active Y12 41 
22.9103 21.0437 0 0 22.0000 ≥ 22.0000 orActive Y12 42 
67.0246 -M 0 21.0246 46.0000 ≥ 67.0246 Active Y13 43 
55.0246 -M 0 23.0246 32.0000 ≥ 55.0246 orActive Y13 44 

33.0000 -M 0 14.0000 19.0000 ≥ 33.0000 Or2Active 
Y13 45 

13.9103 12.0437 0 0 13.0000 ≥ 13.0000 Or3Active 
Y13 46 

76.9103 75.0437 0 0 76.0000 ≥ 76.0000 Active Y14 47 
M 3.9754 0 0 7.0000 ≥ 7.0000 Active Y15 48 

5.9103 4.0437 0 0 5.0000 ≥ 5.0000 Active Y16 49 
M -3.0246 0 0 0 = 0 orActive Y16 50 

41.9754 -M 0 31.9754 10.0000 ≥ 41.9754 Active Y17 51 
10.9103 9.0437 0 0 10.0000 ≥ 10.0000 Active Y18 52 
43.9754 -M 0 0 12.0000 ≥ 12.0000 orActive Y18 53 

 
لمحور مد الشبكات ) اف متعدد االھد( موذج الریاضي تفسیر نتائج حل االن: احد عشر 

)  7-3),(6-3في الجدولین ( لریاضيبعد الحصول على نتائج حل االنموذج ا:  الثقیلة
 لنتائجھما . فیما یلي تفسیر 

یظھر في ھذا   ) والخاص بمتغیرات القرار لألنموذج6-3: جدول الحل رقم ( أوال
لھدف ویحتوي على قیم وحال متغیرات القرار, لدالة ا األمثلالجدول نتائج الحل 

 ھي:  أعمدةویتكون ھذا الجدول من تسعة 
غیرات القرار في دالة : یبین ھذا العمود العدد الكلي لمت )Number(العمود االول 

 ) وھكذا .   XH6یشیر الى تسلسل متغیر القرار ( 6العدد  الھدف فمثال
تكون ھذا العمود من متغیرات القرار : ی )Decision Variableالعمود الثاني (

متغیرا القرار الخاصة بأوقات ضغط االنشطة في االنموذج الریاضي و أصالالموجودة 
 المشروع بعد الضغط .  أنشطةالالزمة لبدء  واألوقات

یتضمن قیم متغیرات القرار الموجودة في :   )Solution Value(العمود الثالث 
, والواقعة ضمن القیود الھدفیة  ت القیود الھدفیة الموجبةوقیم متغیرا, العمود السابق 
الھدف الثاني و) 170(ھدف انجاز المشروع في والوقت المرغوب بھ ھو فالھدف االول 

قد تحققا ) 50000000(ھدف الكلفة االضافیة والمحددة من قبل ادارة المشروع ھو 
 , +dh( االنحرافیةات تماما بدون وجود اي انحراف موجب او سالب في قیم المتغیر

dh- , dP+ , dP-(  , اما بالنسبة لمتغیرات القرار فمن من التسلسل)تشیر الى ) 22-1
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یمثل مقدار الوقت ) XH5(والمقابل لمتغیر القرار ) 1(فالرقم , الوقت المضغوط فعال 
ومن التسلسل ,  pvc ملم 600قطر  أنابیباعمال مد ) H5(الذي تم فیھ ضغط النشاط 

) Y5(والمقابل لمتغیر القرار ) 61(فالرقم , ابتداء االنشطة  أوقاتفتشیر الى ) 23-40(
ملم 600قطر  أنابیباعمال مد وھو ) H3(یشیر الى الوقت الالزم للبدء في تنفیذ النشاط 

pvc      . 
 : یحتوي ھذا العمود على معامالت )Unit Cost or Profit c(j)العمود الرابع ( 

 متغیرات القرار .
: تمثل قیم ھذا العمود القیمة الكلیة لكل   )total Contributionالعمود الخامس  (

 متغیر القرار المقابل لھ . قیمة متغیر وھو عبارة عن حاصل ضرب معامل كل متغیر ب
یبین ھذا العمود الكلفة الناجمة اذا ضغط النشاط  ):Reduced Cost( العمود السادس

 دة .   المقابل لھ لوحدة زمنیة واح
یشیر ھذا العمود لحالة المتغیر في جدول الحل  )  :Basis Statusالعمود السابع  (

) basicب ( األساسيام ال حیث یرمز للمتغیر  أساسياي ان النشاط ھو متغیر  األمثل
) فان ضغطھ ال at bound( األساسياي انھ یخضع لعملیة الضغط اما المتغیر غیر 

 لي . یؤثر على وقت المشروع الك
حدود الدنیا المسموح بھا :یبین ھذا العمود ال )Allowable min c(j)العمود الثامن (

عامل تحافظ على أمثلیھ الحل , مادام ملمعامالت متغیرات القرار في دالة الھدف والتي 
 . ود الدنیا الحد المتغیر ضمن

المسموح بھ  یبین ھذا العمود الحد االعلى:)Allowable max c(j)العمود التاسع  (
, مادام معامل  لمعامالت متغیرات القرار في دالة الھدف مع الحفاظ على أمثلیھ الحل

 .     المتغیر ضمن ھذه الحدود العلیا
 

: وھو الجدول الذي   ) والخاص بقیود االنموذج الریاضي7-3ثانیا : جدول الحل رقم (
 أعمدةھذا الجدول من تسع  , ویتألف قیود االنموذج الریاضيب الخاصة  یعرض النتائج

 ھي .
: من خالل ھذا العمود یمكن التعرف على العدد الكلي لقیود  )Number(العمود االول 

 .االنموذج الریاضي ومواقع وتسلسالت القیود 
: یتألف ھذا العمود من انواع قیود االنموذج الریاضي   )Constraintالعمود الثاني  (

 جمیع االنشطة .او قیود وقت االبتداء لقت ضغط او قیود و ھدفیھوھي اما قیود 
 األیسر: یحتوي ھذا العمود على قیم الجانب  )Left Hand Sideالعمود الثالث  (

 یشیر الى الوقت المستغلاالول والذي  ألھدفي) والمقابل للقید 170فالرقم ( للقیود 
اني فیشیر الى ما تم الث ألھدفي) المقابلة للقید 50000000, اما الرقم ( غط المشروعلض

) فھي تشیر 24-3استغاللھ من الكلفة المضافة , اما بالنسبة لباقي القیود فمن التسلسل (
 H6) یشیر ان النشاط Press H6) والمقابل ل (8الى مقدار ضغط االنشطة فالتسلسل (

) فتشیر الى وقت انجاز االنشطة 53-25یوما , ومن التسلسل (  3قد تم ضغطھ لمدة
ھو  I3) یشیر الى مدة انجاز النشاط or2 Active Y19) والمقابل للقید (45سل (فالتسل

 یوما .  33
: یحدد ھذا العمود اتجاه القید والذي تم بناءه في االنموذج  )Directionالعمود الرابع  (

 ) .   ≤,  ≥الریاضي والذي یكون اما (=) او (
من القیود  األیمنلعمود الجانب : یحتوي ھذا ا )Right Hand Sideالعمود الخامس  (

)RHS) االول ( ألھدفي) والمقابل للقید 170) فالرقمP1 المتاح  الوقت) ویشیر الى 
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الثاني وھي الكلفة  ألھدفي) والمقابل للقید 50000000لتنفیذ ھذا المحور , اما الرقم (
ل الكامل المضافة  لتنفیذ ھذا المشروع في الوقت المرغوب فیھ حیث یتضح لنا االستغال

وقت محدد  أقصى) تشیر الى 24-3للموارد , اما بالنسبة لباقي القیود فمن التسلسل (
) تشیر الى اعلى حد لضغط Press H6) والمقابل للقید (3لضغط االنشطة فالرقم (

مدة  أقصى) فتشیر الى 53-25, والقیود من التسلسل ( أیامھو ثالث  (H6)النشاط 
مدة  أقصى) فیشیر الى Active Y14) والمقابل للقید (76إلنجاز االنشطة فالرقم (

التھویة  أعمدةملم ضمن اعمال   160و110 بقطر  أنابیب) وھو مد K1انجاز النشاط (
     . 

الفائضة لكل نشاط  األوقاتیبین ھذا العمود ):Slack or Surplusالعمود السادس (
امل وقتھ المسموح لضغط , اي ) یشیر الى ان النشاط قد اخذ ك0من االنشطة, فالرقم (

 لنشاط .لعدم وجود اي وقت فائض 
یبین ھذا العمود مقدار الزیادة او النقص في قیمة  : )Shadow Priceالعمود السابع  (

 دالة الھدف التي تنشأ بسبب الزیادة او النقصان في الكمیة المتاحة من الموارد المستغلة
 . 9, والذي یعرف بسعر ظل

یشیر ھذا العمود للحدود الدنیا المسموح :  )Allowable min RHS(  العمود الثامن
, الحل  أمثلیھدون ان یؤثر ذلك على  إلیھاللقیود النزول  األیمنبھا والذي یمكن للطرف 

 األدنىاالول وھو قید الوقت یشیر الى الحد  ألھدفيالمقابل للقید ) 169.0897(فالرقم 
 أمكانیةدون ان یؤثر ذلك على  إلیھالنزول   یمناألالمسموح  بھ والذي یمكن للطرف 

 . الحل 
: یشیر ھذا العمود للحدود العلیا المسموح  )Allowable max RHSالعمود التاسع  (

الحل  أمثلیھدون ان یؤثر ذلك على  إلیھاللقیود الوصول  األیمنبھا والذي یمكن للطرف 
وھو قید الوقت حیث فیشیر الى االول  ألھدفي) والمقابل للقید 170.9563, فالرقم (

دون ان یؤثر ذلك  إلیھالوصول   األیمنالمسموح  بھ والذي یمكن للطرف  األعلىالحد 
 الحل . أمكانیةعلى 

 
 / االستنتاجات والتوصیات  خامسالمبحث ال

 : الباحث ھي  إلیھان من ابرز االستنتاجات التي توصل إ:   االستنتاجات:  أوال
مد (زمن انجاز ھذا المحور   لتي حصلنا علیھا تتلخص بأنمن خالل النتائج  ا )1

وتطمح ادارة , دینار عراقي ) 000 011 315 7(یوما وبكلفة  231ھو ) الشبكات الثقیلة
  بعد عمل المبادلةو وبكلفة اضافیة محددة  لمشروع الى تقلیص زمن انجاز ھذا المحورا

 مدة انجاز المحور االول انشاء تاصبح, بین الوقت والكلفة والعمل على ضغط االنشطة 
والمحور الثاني مد , دینار ) 500 744 21(یوم وبكلفة تعجیلیة اضافیة  337المحطات 
ر لمعدل ضغط وبالنظ, دینار ) 000 135 53(ة یوم وبكلفة اضافی 169الشبكات 

نرى ان عملیة ضغط المحور الثاني ھي مكلفة  ةوالتعجیلیالمحورین بالمقارنة مع كلفھا 
 857)   من المحور االول حیث یصل معدل تعجیل العمل في المحور الثاني الى  أكثر

 . یوم لكل ) 260.5 306(  االول  اما في المحور  ,لیومكل ل(016.13
العلمیة الحدیثة في جدولة المشاریع في المحافظة  األسالیبان عدم االعتماد على  )2

المحددة مسبقا وخصوصا  أوقاتھاي وكذلك عدم االلتزام بتنفیذ نشاطات المشاریع ف
وخیر دلیل على , المحددة لھا  باألوقاتالمشاریع  إكمالیؤدي الى عدم ,  رجة منھاالح

                                                           
 )75: 2002(املفرجي ,انضر املصدر   : ملزيد من التفاصيل 9
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ذلك نسب االنحراف التراكمیة والتصاعدیة التي كان یعاني منھا المشروع في تنفیذه كما 
 ) .     1-3(في الجدول 

 األسالیبمن ) Goal Programming( باألھدافیعتبر اسلوب البرمجة  )3
كما تمكن ادارة , العلمیة المرنة وذلك لسھولة تعاملھا مع االھداف المتعددة و المتناقضة 

مصلحة  تقتضياالھداف وفقا لما  أولویاتتغیرات على تسلسل  إجراءالمشروع 
و النتائـج التي تحقـقـت بعد إدخال بیـانات  المشروع و وجھة نضر الجھة المستفیدة منھ

أعطت معالم ) Win Q.S.B(في برنامج ) متعدد االھداف ( ذج الریاضـي األنمو
كما توضح ھذه , واضحة إلدارة المشروع التي لدیھا عدة اھداف بأولویات مختلفة 

النتائج كیفیة تحقیق ھذه االھداف حسب أھمیتھا وكذلك االھداف التي لم تتحقق والسبب 
یة اخرى لتحقیقھا وھذا ما وضحتھ تفضیل بعضھا على االخر او توفیر موارد اضاف

المتغیرات االنحرافیة الموجبة والسالبة مما سوف یعطي دالئل واضح لمتخذ القرار 
 . لقرار الدقیق بما یتناسب مع رغبة الجھة المستفیدة منھ  ألتحاد

المھمة والمستخدمة  الھندسیةمن البرامج ) Auto Cad 2016(یعتبر برنامج  )4
وان استخدام البرنامـج فـي ,  أشكالھام الھـنـدسـیة بمختـلف اغلب التصامی إعدادفي 

جـدولة المـشروع تعـتبر خطـوة جدیدة في جدولة المشروع وذلك لالستفادة من ممیزات 
, شمولیة وسھولة من جھة  أكثرھذا البرنامج  وجعل الشكل النھائي لجدولة المشروع 

 .  ومن جھة اخرى اختصار العملیات الحسابیة
) C.V(ة دراسة ملفات الشركات الخاصة وسیرتھا الذاتیة المعروفة ب ضرور )5

والتأكد من رصانتھا وكذلك , والمتقدمة للمنافسة على التعاقد إلنجاز مشروع معین 
كما من الضرورة ان تكون لھذه الشركات اعمال , استخدامھا لألسالیب العلمیة الحدیثة 

 .مماثلة خصوصا في المشاریع الكبیرة 
ة ان تكون ھناك تقاریر فنیة تقوم الدوائر المستفیدة بأعدادھا وإرسالھا ضرور )6

للمحافظة وبشكل دوري یذكر فیھا تفاصیل سیر االعمال بشكل فني ونسب االنجاز 
      .  وكذلك االنحرافات في تنفیذ االعمال وفقا لجداول تقدم العمل المعد مسبقا 

 : ي یوصي بھا الباحث ھي من ابرز التوصیات الت : التوصیات:  ثانیا
اعتماد مدیریة مجاري صالح الدین على النتائج التي توصل الیھا الباحث في  )1

 . دراستھ لضمان نجاح خططھا ومشاریعھا في المستقبل 
على االسلوب المبتكر الذي طرحھ الباحث في جدولة  اعتماد الجامعات العراقیة  )2

ساعد متخذ القرار على اخذ القرارات ا لھذا االسلوب من ممیزات كثیرة تالمشروع لم
من جھة ومن جھة اخرى توفیر الكلفة  األمثلالصحیحة حول استثمار الوقت بالشكل 

علما ان عملیة  , التقلیدیة القدیمة في عملیة الجـدولة  األسالیب ماستخداالمترتبة من 
دال من  الجدولة  ممكن ان  تتم  عن طریق استخدام  الورق البیاني  و المسطرة  ب

 . الذي قام الباحث باستخدامھ ) AutoCAD 2016(استخدام برنامج  
والتي , متكاملة لكافة المشاریع التي تقوم المحافظة بتنفیذھا  بیاناتتوفیر قاعدة  )3

 .  المختلفة في المشروع  باألنشطةوتكالیف الخاصة  األوقاتتشمل جمیع 
سین العاملین في المحافظة دورات تدریبیة وورش عمل للمدراء والمھند إقامة )4

العلمیة الحدیثة  األسالیببشكل عام ومدیریة المجاري بشكل خاص وذلك للتعرف على 
ومن , وبالتالي مواكبة التطور العلمي الذي حدث في الدول المتقدمة في ھذا المجال  

 :ابرز ھذه الورش ھي 
ي تحقیق ندوات حول اسلوب برمجة االھداف وما مدا فعالیة ھذا االسلوب ف ) أ

 . الشركات المتضاربة  وأھدافالتوازن بین اھداف المحافظة 
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دورات تقوم بھا كلیة االدارة واالقتصاد لعدد من الموظفین المختصین في   ) ب
حل ھذه  وكیفھالمشاریع لتعلم كیفیة صیاغة المعادالت الخاصة ببرمجة االھداف  إعداد

 .  االستفادة منھا على المستوى التطبیقي والمعادالت 
) AutoCAD 2016(دورات تعلم العمل على برنامج الرسم الھندسي   ) ت

المبتكر الذي  باألسلوبوالعمل على استخدام ھذا البرنامج في رسم شبكات المشاریع 
 .الباحث لما فیھ من ممیزات كثیرة تم ذكرھا  استخدمھ

جمیع الشركات المقدمة  بإلزاممن المھم قیام مدیریة مجاري صالح الدین  )5
ك تقدیم وكذل, عطاءات بتقدیم جدول لتقدم العمل والمعد وفقا لألسالیب العلمیة الحدیثة لل

للعمل ملزمة بھ في حال طلب  المنفذةو تكون الشركة  جدول تقدم العمل باألوقات والكلف
 .  الجھة المستفیدة ذلك 

حل االستعانة بالكفاءات العلمیة الموجودة في المؤسسات التعلیمیة العراقیة ل  )6
العلمیة الحدیثة  األسالیب إدخالالمشاكل التي تعاني منھا اغلب دوائرنا الیوم عالوة على 

 .محافظة من خالل مبدأ التعاونفي ادارة مشاریع ال
لعدد صفحات قام بأخذ جانب اعمال المجاري  األعلىبسبب التزام الباحث بالحد  )7

مال المجاري المطریة ولجمیع وھو اع األخرالثقیلة لھذا یوصي الباحث بتكملة الجانب 
وبھذا یتم الحصول , لكي تكون ھناك دراسة متكاملة للمشروع بجمیع محاوره ,  األحیاء

 . من البحث األكبرعلى الفائدة 
ن الھندسیة الموجودة بالمحافظة مع الجھات المستفیدة م األقسامتعاون  أھمیة  )8

 أھمیةقت انجاز المشاریع  وتكمن عـوائق التي تؤثر سلبا على والمشاریع في تذلیل اثر 
 :  أھمھاھذا التعاون في عدة جوانب 

التنسیق العالي في رصد مبالغ المشاریع التي ھي قید االنجاز وتفادي توقفھا  ) أ
 . ألسباب تتعلق بعدم صرف السلف وتوفیر السیولة المادیة لتنفیذھا 

 . جاھزیة ارض المشروع قبل تسلمھا للجھة المنفذة  أعداد ) ب
ویمكن , المشترك على تنفیذ المشاریع ومتابعة نسب انجاز االعمال  رافاألش ) ت

على  باألشراففي اللجان المختصة  لك من خالل زج مھندسین المحافظة ان یكون ذ
 . المشاریع ومتابعتھا

  ) ث
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SCHEDULING PROJECT BY USING AUTO CAD2016 AND 
MANAGEMENT BY USING  THE GOAL PROGRAMMING 

METHOD 
BALAD`S  MAJOR SEWERAGE SYSTEM ) ( 

  
 AMJAD ABBAS ABDUL RAHEEM ALBALDAWY: BY 

Abstract :   
          The project of balad's major sewerage system is one of the 
biggest projects who is still in progress in salahulddin province 
provincial - development plan that was approved in 2013 . This 
project works in two parts ; the 1st is installing the sewerage 
networks (both of heavy sewerage & rain sewerage) and the 2nd is 
installing the     life – off units (for heavy sewerage & rain 
sewerage , as well) . the directorate of salahuiddin is aiming that at 
end of construction it will be able to provide services for four 
residential quarters , one of the main challenges that project's  
management  experience is how to achieve these projects in the 
determined time , added cost and technical specifications although 
the majority of these projects have been managed with 
predetermined time and financial resources limits , they still need 
some improved strategies and more careful calculation in their time 
and cost management . This project was chosen for the following 
reasons , The first reason is that the   project is currently stopped, 
because of the security and financial circumstances in salahulddin 
province in particular .this is a great manage time and cost when 
the work is resumed , and the second reason is during the 
progress of the project, the until it was stopped, the completion 
percentage was behind what it was planned originally . this 
highlights the need to study how to avoid these delays in future   
using a scientific and logical method , and the third reason  that 
the project has many variables that affect the progress, which are 
of great importance for scientific and mathematical  methods .                    .                                                                                                       

61



 First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017                  2017نیسان  30 – 29ي األول  / المؤتمر العلمي الدول
 ISSN: 2414 - 7419     Al-Kut University College/ Issue One كلیة الكوت الجامعة /  العدد األول                                    

 

        To achieve this purpose the project was studied using modern 
scientific and mathematical methods , which are the curved part 
method (CPM) for project's real and accelerated timing the 
Primavera V6 software and the AutoCAD 2016  software . the goal 
is to benefit from these methods and software to establish a new 
work schedule for the project  . Due to the project's various and 
clashed (in sometimes) objectives that are have to be accomplished 
in a limited time , it is very important to be careful and accurate 
with making the right time . It was highly needed to use an 
efficient mathematical model that work with all these variables in 
the limited time allowed and according to their priorities . This 
mathematical method is called the Goal Programming for multi-
objective mathematical models .                .                                        

                                                                         
Key words :  Project Management , Project Scheduling , Goals 
Programming , Critical Path Method  ,   Scheduling by AutoCAD 
2016   .                                                                 
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 سلوك العمل المنحرف االلتزام التنظیمي ودورة  في تقلیل
  طابوق الدیوانیةدراسة تحلیلیة آلراء عینة من العاملین في معمل 

 �b�U�� ”—b  qC� b�� W���Íb�U)« 
 المعهد التقني / دیوانیة

 المستخلص
نحرف لعینة من یهدف هذا البحث إلى اختبار دور االلتزام التنظیمي في تقلیل سلوك العمل الم   

ورؤساء على العاملین استبیان استمارة  (115)تم توز�ع  إذالعاملین في معمل طابوق الدیوانیة , 
استمارة لعدم صالحیتها  (15). و�عد تفحص االستمارات المسترجعة استبعدت المعمل  في األقسام 

ستمارات الصالحة للدراسة وعدم تحقیق الشروط المطلو�ة لإلجا�ة عن االستبیان، و�ذلك �كون عدد اال
االلتزام التنظیمي ثالث �ضم مفهوم   .(SPSS.24)�استخدام برنامج  ) استمارة  100 والتحلیل (

أما متغیر سلوك العمل  (االلتزام المعیاري , وااللتزام العاطفي, وااللتزام المستمر),  هما  اتمتغیر 
المنحرف تجاه المنظمة، و سلوك العمل  المنحرف فیتكون من ثالث أ�عاد رئیسة هي: سلوك العمل

المنحرف تجاه المشرف المباشر وسلوك العمل المنحرف تجاه الزمالء. وتدور الفرضیات الرئیسة 
نخفض اتصف العاملین �التزامهم تجاه المنظمة �لما ا للدراسة حول فكرة أساسیة مفادها �أنه �لما

وقد أثبتت   .  ) وزمالء العمل3ف المباشر و () المشر 2) المنظمة و(1سلوك العمل المنحرف تجاه (
�ان من ابرزها �أن نتائج الدراسة صحة الفرضیات وتوصلت إلى مجموعة من االستنتاجات الهادفة 

دور في تقلیل ممارسة سلوك العمل المنحرف داخل المنظمة وهذا یدل على ان لاللتزام التنظیمي 
�االستمرار �المنظمة سوف �قللون من التصرفات السلبیة العاملین عندما �شعرون �المسؤولیة والرغبة 

     .   صیغت مجموعة من التوصیاتوفي ضوء االستنتاجات  , التي تؤذي المنظمة واعضاءها
Organizational Commitment And its Role in Reducing 

Deviance  Work Behavior 
Khariya  A. Fathel Al-Khalidi 

The Technical Institute / Diwaniya 
Khariya_abed@yahoo.com 

 
 Abstract 
The aim of this research is to examine the role of organizational 
commitment in reducing Deviance work behavior in AL- Diwaniyah 
brick factory. A sum of (115) copies of a questionnaire were 
disseminated among workers and division managers in that factory. 
After checking the restored copies, (15) ones were eliminated for being 
inappropriate and not meeting the required terms of response. This made 
the total valid copies (100) for examination and analysis with 
(SPSS.24).  
The concept of organizational commitment includes three variables: 
(standard commitment, emotional commitment and continuous 
commitment). The variable of Deviance work behavior has three 
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dimensions: (Deviance work behavior toward the organization; 
Deviance work behavior toward the immediate supervisor; and 
Deviance work behavior toward colleagues. 
The key hypotheses of this research focus on a main idea that the more 
committed workers are toward the organization the less Deviance 
behavior is toward (1) the organization, (2) the immediate supervisor, 
and (3) the work colleagues. Results supported the study hypotheses and 
gave way to some solid conclusions which, to mention a key one, that 
organizational commitment has a role in reducing Deviance work 
behavior in the organization. This means that when workers feel 
responsible and willing to continue with the organization, they reduce 
their negative behaviors which harm the organization and its members. 
In light of such conclusions, a set of recommendations were developed. 

 
 المقدمة 
إن نجاح أي منظمة یتوقف على �فاءة المورد البشري فیها, بوصفه عنصرًا أساسیًا �ساعدها  

على تحقیق أهدافها وقدرتها على البقاء واالستمرار في بیئة األعمال , وان دراسة السلوك 
یات اال�جابیة او تحد من البشري داخل المنظمة وتحدید العوامل التي تز�د من السلو�

السلو�یات السلبیة هو امر �الغ االهمیة , فعندما یؤمن الموظف �قیم واهداف المنظمة , و�شعر 
االهداف فأن  هذه�الفخر واالنتماء والرغبة �البقاء داخل المنظمة والعمل �فر�ق واحد لتحقیق 

.اذ ان دافع المنحرف  ذلك سوف �قلل من ممارسته للسلو�یات السلبیة ومنها سلوك العمل
االهتمام  �سلوك العمل المنحرف �عود لالنتشار المتزاید لذا النوع من السلو�یات في مكان 

 .  �مثل هذا السلوك المرتبطةللتكالیف  �اإلضافةالعمل , 
و�ذلك �عتبر االلتزام التنظیمي  من المواضیع المهمة التي القت اهتمام العدید من الباحثین 

تجاه منظماتهم ,  ةي دراسة  المنظمات , فاألفراد الملتزمون سیشعرون �المسؤولیوالمنظر�ن ف
وشعورهم �انهم جزء منها . لذا نجد ان موضوع االلتزام التنظیمي له تأثیر �بیر على سلو�یات 

  , االفراد وله انعكاس على الفرد والمنظمة على حد سواء 
ام التنظیمي في تقلیل سلوك العمل المنحرف في االلتز  دورجاء البحث الحالي للتعرف على  دفق

 هذا تضمن و قادسیة , للقطاع الصناعي في العراق وهو معمل طابوق ال التا�عةاحد المصانع 
 الثاني محورلا أما .البحث و�جراءاته منهجیة تناول المحور االول ، أساسیةمحاور ار�ع  البحث

 للبحث تطبیقيال الجانبالثالث  محورال ناولت حین في ، البحث متغیرات أدبیات على عرج فقد
  .والتوصیات االستنتاجاتالرا�ع واالخیر تناول  محور, وال
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 منهجية البحثاحملور االول / 

 أوال. مشكلة البحث
من المشاكل التي تتعرض لها المنظمات العراقیة في �افه قطاعاتها ومنها القطاع 

 للنهوض السلیمة المبررات �افتقاد ممزوج كبیر تنظیمي ترهلالصناعي والذي �عاني من 
وهي ممارسة السلو�یات , الصناعة بیئة تشهدها التي الحدیثة التطورات لمواكبة بواقعه

السلبیة ومنها سلوك العمل المنحرف و على سبیل المثال ,( السرقة والتزو�ر والرشوة 
ل سعت المنظمات للبحث , ومع تزاید هذه المشاك والفساد المالي واالختالس .... وغیرها )

لذا �سعى البحث الحالي   ,عن الوسائل التي تعالج او تحد من سلو�یات العمل المنحرف
لبیان هل ان لرغبة الفرد �البقاء واالرتباط �المنظمة من خالل ر�ط مصالحه مع مصالح 
 المنظمة  , وشعورة �االلتزام والواجب تجاه المنظمة سیقلل من ممارسة سلو�یات العمل

 د مشكله البحث في التساؤالت التالیة :لذا تتجس المنحرف ؟
 . رف السائد في معمل طابوق الدیوانیةما هو سلوك العمل المنح .1

 .في معمل طابوق الدیوانیة ما هو واقع االلتزام التنظیمي .2
سلوك العمل المنحرف ممارسه معرفه في ما اذا �ان االلتزام التنظیمي سوف �قلل من  .3

. 
 میة البحثثانیًا. أه

 �مكن تحدید أهمیة البحث من خالل النقاط التالیة : 
تتجسد أهمیة البحث من خالل أهمیة المتغیرات التي تمت معالجتها إذ �عتبر سلوك  .1

العمل المنحرف من المتغیرات المهمة في األدبیات اإلدار�ة و�ذلك الحال �النسبة 
 لمتغیر االلتزام التنظیمي .

الل إسهاماته في تقد�م اإلرشادات الواضحة لمتخذي القرار في تنبع أهمیة البحث من خ .2
المعمل عینة البحث و�ذلك المنظمات المحلیة في مجال معالجة مشكله سلوك العمل 

 المنحرف.
الجانب النظري والمعرفي , ینظم هذا البحث الى الجهود البحثیة االخرى في اثراء  .3

 هذا المیدان . فضًال عن اسهاماته في دعم اال�حاث االخرى في
 الالزمةبأھمیة معرفھ التدابیر  ثالمبحو  المعمل وعي زیاده في مساھمة ھذا البحث  .4

 �مكان العمل ومنها(سلوك العمل المنحرف ). التي تقلل من ممارسة السلوكیات السلبیة 
   ثالثًا. أهداف البحث
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 ه:أدنا النحو لىع وھي تحقیقھا إلى یسعى التي األھداف من مجموعة الحالي البحث یتضمن
 المنحرف العمل لسلوكیات البحث عینة المعمل في اإلفراد ممارسة مستوى بیان .1

 المنحرف تجاه العمل المنظمة , وسلوك تجاه المنحرف العمل (سلوك ثة الثال  بمؤشراتھا
 زمالء العمل).  المنحرف تجاه العمل وسلوك ,المباشر المشرف

ث بمؤشراتھ الثالثة حللعاملین في المعمل عینھ الب التعرف على مستوى االلتزام التنظیمي .2
  ( االلتزام المعیاري, االلتزام العاطفي , االلتزام المستمر).

الكشف عن تأثیر أي مؤشر من مؤشرات االلتزام التنظیمي یساھم في تقلیل سلوك العمل  .3
 المنحرف.

منحرفة وتبني تقدیم توصیات للمعمل عینة البحث حول الطرق المعالجة للسلوكیات ال .4
 الوسائل التي تزید من التزام العاملین لمنظماتھم .

 رابعاً. نموذج الفرضي للبحث
للبحث والذي یوضح طبیعة العالقة بین متغیرات  النموذج الفرضي (1)یوضح الشكل     

                                                         :و�األتيالدراسة، 

                                                      المستقل          ر المتغی                                                 
 المتغیر التا�ع 

 
 
 

                                             
 

                                                                                        
 للبحث نموذج الفرضيال) 1الشكل (

 
 

 خامسًا. فرضیات البحث 
( التزام  عندما یتصف العاملین  �االلتزام التنظیمي �مكان العملتنص الفرضیة الرئیسة �أنه:

و�تفرع من  ،معیاري , التزام عاطفي, التزام مستمر) فأن ذلك سیقلل من سلوك العمل المنحرف 
 رضیات فرعیة وعلى النحو أدناه:هذه الفرضیة ثالث ف

عندما یتصف العاملین  �االلتزام التنظیمي �مكان العمل  ( التزام معیاري , التزام  .1
 عاطفي, التزام مستمر) فأن ذلك سیقلل من سلوك العمل المنحرف تجاه المنظمة  .

 ف  سلوك العمل المنحر
 تجاه المنظمة -
 تجاه الرئیس المباشر -

 تجاه زمالء العمل -
 

 االلتزام التنظیمي 
 االلتزام المعیاري

 االلتزام العاطفي 
 االلتزام المستمر 
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اطفي, عندما یتصف العاملین  �االلتزام التنظیمي �مكان العمل(التزام معیاري, التزام ع .2
 التزام مستمر) فأن ذلك سیقلل من سلوك العمل المنحرف تجاه زمالء العمل . 

عندما یتصف العاملین  �االلتزام التنظیمي �مكان العمل( التزام معیاري, التزام عاطفي,  .3
 التزام مستمر) فأن ذلك سیقلل من سلوك العمل المنحرف تجاه المشرف  .  

 تخدمةسادسًا. األسالیب اإلحصائیة المس
 اعتمد البحث في جانبھ المیداني على عدد من األدوات اإلحصائیة لتحلیل البیانات وكما یلي:    

 .واالھمیة النسبیة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري  .1
 معامل كرونباخ الفا . .2
 .معادلة االنحدار الخطي البسیط  .3
 .لغرض اختبار معنویة نموذج االنحدار الخطي البسیط   Fاختبار  .4
 . اثر المتغیرات المستقلة على المتغیر التا�ع  الختبار  Tاختبار  .5

 سابعاً. أدوات البحث 
في تغطیة الجانب النظري للبحث  على المصادر  البحث  اعتمدالجانب النظري :  .1

العلمیة من �تب ومجالت ودور�ات وأطار�ح ورسائل عر�یة وأجنبیة ذات صلة 
المقاالت األجنبیة التي تم الحصول علیها عن �موضوع الدراسة, فضال عن البحوث و 

 طر�ق االنترنیت.
 تاعتبراعتمد البحث في جانبھ العملي على استمارة االستبیان والتي  الجانب العملي : .2

أداة  القیاس لجمع البیانات وقد تم االعتماد في فقراتھا على عدد من الدراسات ذات 
ألداة القیاس على عدد من الخبراء في  الصلة بمتغیراتھا إذ تم عرض النموذج األولي

حقل االختصاص لمعرفة آرائھم ومالحظاتھم حول فقراتھا وقد تمت إعادة صیاغتھ 
 . بما یالءم بیئة العمل وثقافة مجتمع الدراسة وعینتھ آلرائھموفقا 

 ثامنًا. أداة القیاس
لبیانات الدیموغرافیة یتمثل با الجزء االولتتكون أداة قیاس البحث من جزئیین أساسیین      

یمثل بمتغیرات الدراسة , المتغیر المستقل (االلتزام التنظیمي )   الجزء الثانيوالوظیفیة. و 
الثالثة (  االلتزام المعیاري  ألبعاده (Allen and Meyer, 1990)والذي یقاس وفق مقیاس 

 وااللتزام العاطفي وااللتزام المستمر).
ل المنحرف) والذي أعتمد في صیاغة فقراتھ على االستبانة و المتغیر التابع (سلوك العم

بالنسبة لبعدي (سلوك العمل  (Bennett & Robinson, 2000)المستعملة في دراسة 
 (Mitchell & Ambrose, 2007)المنحرف تجاه المنظمة وتجاه زمالء العمل), ودراسة 

 بالنسبة لبعد (سلوك العمل المنحرف تجاه المشرف المباشر). 
-self)طریقتین في توزیع أداة القیاس وھما طریقة التقریر الذاتي  الباحثةوقد استخدمت  

report)  وطریقة تقریر المشرف(supervisor  report)زام . بخصوص متغیر االلت
طریقة التقریر الذاتي ویقصد بھا توزیع استمارة االستبیان على  الباحثةالتنظیمي فقد استخدمت 

طریقة تقریر  لعمل المنحرف فقد تم استخدام، أما بخصوص متغیر سلوك االعاملین أنفسھم
مشرف العمل والذي یتمثل بتوزیع مقیاس سلوك العمل المنحرف على الرؤساء المباشرین 
للعاملین بدالً من العاملین أنفسھم والسبب وراء ذلك یعود إلى أن العاملین یكرھون أو یتجنبون 

م ألفعال منحرفة مثل السرقة أو الرشوة أو تخریب ممتلكات االعتراف أو اإلقرار بأدائھ
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المنظمة والذي یحتم استخدام مصدر بدیل للمعلومات والذي یكون من خالل رئیس العمل 
)  یبین ترمیز وتوصیف  1. والجدول أدناه رقم  ((Stewart et al., 2009: 207)المباشر 

 الستمارة االستبیان.
 .الستمارة االستبیانترمیز وتوصیف ): 1(جدول   

 عدد الرمز اسم المتغیر ت 
 نوع المقیاس وتدرجھ المصدر الفقرات

 
 
 
1 

 CO 18 االلتزام التنظیمي 

 Allen and 
Meyer, 1990 

 
 (لیكرت الخماسي)

) الى مدى منخفض 1(
 -جداً 

 ) الى مدى عالي جداً 5(

 NO 6 . االلتزام المعیاري 1

 AO 6 . االلتزام العاطفي 2

 CC 6 .االلتزام المستمر3

 
 
2 

 DevBeh 28 سلوك العمل المنحرف:
Bennett & 

Robinson, 
2000 

 
 (لیكرت الخماسي)

 -) دائماً 1( 
 ) أبدا ال5(

 DevOrg 12 تجاه المنظمة  -1

 DevInt 7 تجاه الزمالء -2

 & DevSup 9 Mitchell تجاه المشرف المباشر -3
Ambrose, 2007 

 سعًا. صدق أداه البحث وثباتهاتا
ان صدق اداة القیاس یتمثل �القابلیة على  القیاس  الدقیق والموثوق  ، اي المدى الذي تمثل 

 ,Hinkin)  منهافیه اداة القیاس الخصائص التي تتوفر في الظاهرة قید الدراسة والتحقیق 
القیاس وتم التحقق من اختبارات الصدق والثبات ألداه  ثةالباح أجرتوقد  .(968  :1995

الظاهري وصدق المحتوى ,  �ما تم التحقق من الثبات البنائي ألداة القیاس  األداة صدق 
الخاصة �البحث الحالي من خالل حساب معامل الثبات للمقاییس �استخدام معامل ارتباط الفا 

   . ( 2)الموضح في الجدول  خكرونبا
 .بحثرات المعامالت �رونباخ الفا لمتغی): 2(الجدول 

 البعد الفا للمتغیر كرونباخ المتغیر
 الفا كرونباخ 
 للبعد

 0.864 االلتزام التنظیمي

 0.882 االلتزام المعیاري  .1

 0.873 االلتزام العاطفي .2

 0.814 االلتزام المستمر .3

العمل  سلوك
 المنحرف

0.842 

 0.805 سلوك العمل المنحرف تجاه المنظمة .1

 0.832 ه زمالء العملسلوك العمل المنحرف تجا .2

سلوك العمل المنحرف تجاه المشرف  .3
 المباشر

0.895 
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)  وهي مقبولة إحصائیا في  0.895-0.805وقد تراوحت قیم معامل �رونباخ الفا بین (      
 ،(Nunnaly & Bernstein,1994) (0.75)البحوث اإلدار�ة والسلو�یة الن قیمتها اكبر 

 صف �االتساق الداخلي .والتي تدل على ان المقاییس تت
 عاشرًا. مجتمع البحث وعینته

تم تطبیق البحث على احد المعامل المحلیة التا�عة للقطاع الصناعي في العراق وهو (معمل  
طابوق العاملین ورؤساء األقسام في معمل اما عینة البحث فتمثلت ,  طابوق الدیوانیة )

و�عد تفحص  العاملین ورؤساء االقسام ن علىاستمارة استبیا (115)إذ تم توز�ع  , الدیوانیة
استمارة لعدم صالحیتها وعدم تحقیق الشروط المطلو�ة  (15)االستمارات المسترجعة استبعدت 

 ) استمارة100ل (مارات الصالحة للدراسة والتحلیلإلجا�ة عن االستبیان، و�ذلك �كون عدد االست
 �ما موضح أدناه:  (3)ول تفصیلهما �الجد تمو�هدف وصف خصائص عینة البحث  .

 .خصائص عینة البحث): 3( الجدول   
 النسبة التكرار الفئات المستھدفة المتغیرات ت

 النوع االجتماعي 1
 %62 62 ذكور
 %38 38 إناث

 %100 100 المجموع

 العمر 2

 %12 12 فما دون 25من 
26-  35 18 18% 

36   - 45 28 28% 
 %42 42 45أكثر من 

 %100 100 المجموع

 المؤھل العلمي 3

 %30 30 الدبلوم الفني
 %65 65 البكالوریوس

 %6 6 ماجستیر
 %100 100 المجموع

 عدد سنوات الخدمة 4

 %17 17 سنوات 10أقل من 
 %20 20 سنة 20 – 11
 %22 22 سنة 30 – 21
 %41 41 فما فوق   31

 %100 100 المجموع

 
5 

الوظیفي  المركز
 الحالي

 %76 76 فني
 %24 24 أداري

 %100 100 المجموع

 أعاله ما �أتي: (3)یتبین من خالل الجدول 
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النوع االجتماعي: نالحظ من الجدول السابق �ان النسبة األكثر لعینة الدراسة من  -1
مجموع العاملین في معمل طابوق الدیوانیة �انت اغلبها ذ�ور حیث بلغت النسبة 

  (38%)بینما بلغت نسبة اإلناث  (%62)
وهي النسبة المحصورة  (42%)العمر: یتضح من الجدول إن أعلى نسبة قد بلغت  -2

 ) والتي �انت أكثر تكرارًا.  45أكثر من (
المؤهل العلمي: یتبین من الجدول أعاله �ان أعلى نسبة تضمنت حملة شهادة  -3

نوا اغلبهم من العاملین الذین �ا (65%)(البكالور�وس) التي حصلت على نسبة  
 المهندسین  في معمل طابوق الدیوانیة.

قد حصلت على  )فما فوق    31سنوات الخدمة: �ظهر من الجدول أعاله ان الفئة ( -4
وهذا یدل على ان معدل خدمة العاملین عینة البحث هو  (41%)أعلى نسبة بلغت 

 �مستوى معتدل نسبیًا.
ل الجدول �أن الفنیین حصل على نسبة المر�ز الوظیفي الحالي : نالحظ من خال -5

 .  )%76اعلى من االدار�ین و�ان بنسبة ( 

 مراجعة نظرية  احملور الثاني/

  االلتزام التنظیمياوًال.                             
 مفهوم االلتزام التنظیمي       اوًال. 

لع النصف الثاني منه بدء االهتمام �موضوع االلتزام التنظیمي في القرن العشر�ن منذ مط
 البشر�ة حیاة في المهمة الظواهر من االلتزام اذ �عد,   (Rowden, 2000: 3)ولیومنا هذا 

 السلوك دراسة إلى الحاجة برزت فقد لذلك نتیجةو  خاص، �شكل منظماتال وفي ، عام �شكل
 النظر�ات من العدید ظهور إلى أدى مما التزامه ، تحفیزه وز�ادة �غرض المنظمات في اإلنساني

 , ومن ) 9: 2012(البقمي ,  األخیرة الفترة في المیدانیة والتطبیقیة األ�حاث من الكثیر و�جراء
من  إلیه اذ نظرا  (Porter & Smith, 1970) كان التنظیمي لاللتزام تعر�فا قدموا من أوائل

التعر�ف الذي  وهو) المنظمة نحو واال�جابیة �الفاعلیة یتسم توجه(�أنه ووصفاه نفسي منظور
اذ خضع ) . 13:   2011التنظیمي (�األطرش ,  االلتزام مجال في اغلب الباحثین علیه اتفق

مفهوم االلتزام التنظیمي الى الكثیر من الدراسات ، وال یزال �مثل واحد من اكثر التحد�ات 
. )Cohen, 2007: 336(والدراسات في مجال االدارة والسلوك التنظیمي وادارة الموارد البشر�ة 

و�انت هناك العدید من الوسائل لدراسة وتعر�ف االلتزام التنظیمي من قبل الباحثین في السنوات 
إذ غالبًا ما ینظر الى االلتزام   (Anttilla, 2014: 3) الماضیة وفي مختلف المجاالت
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كثر و�مكن التنظیمي �اعتباره القوة التي تر�ط الفرد �مسار العمل والذي یرتبط بهدف واحد او ا
. )Cohen, 2007: 338(ان نوجه تلك االهداف الى االفراد، و�ذلك الى المؤسسات المختلفة 

: 2012بها ( البقمي,  وارتباطه منظمته مع الفرد تطابق درجةاذ �عرف االلتزام التنظیمي �أنه 
 بنفسه صالشخ لتعر�ف النسبیة القوة �أنه التنظیمي االلتزاموزمالءه  (porter)�ما عرف  ).10
, وعرف ا�ضًا �انه   (Cohen, 2007: 338) بها �عمل التي المنظمة موظف في أنه على

 ,Greenbery & Baron)الدرجة التي یرغب العاملین بها االنتماء للمنظمة واالستمرار بها 
�ان االلتزام التنظیمي   (O,Reilly &  Chatman, 1986: 492), �ما یرى  (215 :2004

�انه �عكس  )Ruokolainen, 2011: 15(كولوجي �المنظمة " , ووفقًا لـ هو " ارتباط سی
. اما ني خصائص او وجهات نظر المنظمة الدرجة التي �قوم فیها االفراد بتقمص او تب

(Allen& Meyer, 2000)  فقد عرف االلتزام التنظیمي �انه شعور داخلي یتسم �عالقة
 & Mousa)سوف یترك العمل في فیها ها الموظف مع المنظمة و�قلل من احتمال انه/ان

Alas, 2016: 249) . 
 ا�عاد االلتزام التنظیميثانیًا. 

 :االلتزام المعیاري . 1
لدى العاملین �االلتزام نحو البقاء في المنظمة شعور یتولد عندما اللتزام المعیاري ا �حدث

(Mowday, 2005:3)  , ن دورهم ومسؤولیتهم فهم �شعرون �أن المنظمة وظفتهم و�المقابل فأ
التفكیر لتحسین وضع هذه المنظمة , وعلى المنظمة دفع هؤالء العاملین �شكل جید من اجل 

 من الجید الشعور �الدعم هذا �عزز ما غالًباو  .  (Mohmood, 2015: 33)االستفادة منهم 
 كیفیة في فقط لیس والتفاعل اإل�جابي �المشار�ة، لهم والسماح لمنسو�یها، المنظمة قبل

 العامة السیاسات ورسم والخطط وضع األهداف في المساهمة بل العمل وتنفیذ اإلجراءات
 ).   36-35: 2005للتنظیم ( العوفي, 

االلتزام المعیاري �أنه الشعور �الواجب أي  (Ailen & Meyer, 1990: 2 )�ما اوضح  
القیة الذاتیة على أجبار العامل االلتزام  تجاه مواصلة العمل, اذ تعمل المعتقدات أو القیم األخ

على الحفاظ على وجوده في المنظمة  , �ما یبین �انه حق أخالقي في البقاء �المنظمة �غض 
 النظر عن مقدار الوضع األفضل أو االرتیاح المتحققة لهم �مرور الوقت. 

 : االلتزام العاطفي .2
م المنظمة , و�التالي سیرتفع ذین �حتضنون اهداف وقیالعاطفي عند االفراد ال االلتزام�حدث 

لدیهم االلتزام العاطفي مع المنظمة و�تولد لدیهم شعور شخصي �المسؤولیة عن مستوى نجاح 
المنظمة , وتظهر لدیهم مستو�ات عالیه من االداء ومواقف ا�جابیة �مكان العمل ورغبة في 
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مشاعر ا�جابیة من  . اذ عرف االلتزام العاطفي �أنة (Mowday, 2005: 3)البقاء �المنظمة 
�شیر الى . �ما  (Ogunlana et al., 2016: 3)التماثل والتمسك واالنغماس في المنظمة 

في االستمرار �المنظمة الن اهدافه وقیمة تتطابق مع اهداف وقیم المنظمة و�سعى  رغبة العامل
ه �ان Felt (2003), وعرفة  (Greenbery & Baron, 2004: 217)لتحقیق تلك االهداف 

: 2016ارتباط او التمسك العاطفي او التطابق او االندماج �قیم واهداف المنظمة (حمادي, 
) ,  أي هو االرتیاح العاطفي �المنظمة والتوافق مع المنظمة والمشار�ة مع المنظمة , 312

ولهذا فأن االلتزام العاطفي  �كون قائمًا على الرغبة , وهناك عدد من العوامل التي تساعد 
 :  (Ailen & Meyer, 1990: 1-3)�بیر على ز�ادة االلتزام العاطفي منها   �شكل

عندما �صبح العامل منغمس �المنظمة �سبب دافعة الذاتي أو اندماجه �المنظمة أو طبیعة أ. 
 العمل.

 شعور العامل �القیمة والتقدیر والناتجة عن طبیعة العمل ومساراته التنظیمیة.ب. 
 طبیعة العمل والذي سوف �شكل شخصیة و�یانه الفرد العامل .      ارتباطه �أسلوب أو ج. 
 االلتزام المستمر :.3

هذا النوع من االلتزام �صف مستوى الفائدة المرتبطة التي �منحها �قاء العامل �المنظمة 
(Mahmood, 2015: 32)  اذ ان االلتزام المستمر  یتطور عندما یرى العاملین انه ال یوجد ,

. فالعاملین تحت هذا  (Mousa & Alas, 2016: 249)ى لو ترك العمل �المنظمةبدائل اخر 
النوع من االلتزام سیلتزمون �المنظمة الن لدیهم �عض المنافع الشخصیة وهذه المنافع تشمل 

و التقییم , واالمتیازات  والمكافئات�عض المزا�ا على سبیل المثال ( الترقیات , و العالوات , 
ى ) , فعندما �عتقد العامل �ان البقاء في المنظمة سیمكنه من االستفادة منها االخر  اإلضافیة

 :Mahmood, 2015)في المستقبل سوف �مارس االلتزام لغرض البقاء في تلك المنظمة 

رغبة العاملین �البقاء �المنظمة العتقاده �ان  �انه االلتزام المستمرف �عر �مكن تلذلك .  (32
قدان العدید من االمور التي استثمرها في مساره المهني  ترك المنظمة سیتسبب �ف

(Greenbery & Baron, 2004: 216)  أي  أدراك الفرد للتكالیف الباهظة المرتبطة ,
. وتجري هذه العملیة  �شكل طبیعي وذلك �عود إلى )Anttilla, 2014: 8(�مغادرته للمنظمة 

یتعرض لها الفرد عند مغادرة العمل الحالي تصور الفرد أو  تقیمه للثمن أو المخاطر التي قد 
 .   )Meyer & Ailen, 1997: 3(في المنظمة 

  اهمیة االلتزام التنظیمي ثالثًا. 
الفردي  المستوى  على تأثیره ومدى التنظیمي االلتزام أهمیة على الدراسات من العدید أكدت 

 ینتج العمل بیئة في التنظیمي مااللتزا مستوى  ارتفاع �أن الدراسات هذه والتنظیمي , اذ أوضحت
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 عن والتهرب الغیاب ظاهرتي مقدمتها وفي السلبیة الظواهر من �مستوى مجموعة انخفاض عنه
, و�إمكان المنظمة االستفادة من التزام العاملین �طرق ) 12: 2011العمل ( البقمي,  أداء

یر على الفاعلیة التنظیمیة  مختلفة وعلى نطاق واسع,  وذلك من خالل امتالكهم القدرة على التأث
(Meyer &  Herscovitch, 2001: 299)   اقل عرضه لترك العمل  . اذ �كون العاملین

و�نفس  ).Allen & Meyer, 1990: 1( و�التالي، الحد من معدل دوران العاملین في المنظمة
�ان العاملین   (Shahid & Azhar, 2013: 253)القدر من االهمیة ، اشار �ل من 

لملتزمین، غالبًا ما �قوموا �إنجاز العمل و�شكل جید حتى بدون وجود نظم جیدة ، والتي هي ا
 بین متبادل استثمار التنظیمي عن االلتزام �عبرأساسیة لز�ادة االنتاجیة في المنظمات.  �ما 

 قد�مهت منه متوقع هو مما أكثر �قدم أن و�ترتب علیه التعاقد�ة العالقة �استمرار والمنظمة الفرد
 في اإلسهام أجل من نفسه من جزء في إعطاء الفرد ورغبة ، المنظمة جانب من فیه والمرغوب

 وتحمل ، تطوعیه �أعمال كبیر والقیام مجهود لبذل كاالستعداد ، المنظمة واستمرار�ة نجاح
�كون هناك التزام �بیر من قبل العامل، )  , فعندما 11: 2011إضافیة (البقمي,  مسئولیات

المحتمل ان نرى هناك العدید من النتائج اال�جابیة المتحققة على المستوى الفردي ، فضًال  فمن
عن، المستوى التنظیمي , فهذة المنافع تتمثل �سعادة العامل داخل المنظمة، وحیاته �شكل عام 

و�قلل  . (Shahid & Azhar,  2013: 253) , و�ذلك  ز�ادة الرضا الوظیفي لدى العامل
�یات السلبیة داخل المنظمة (كسلوك العمل المنحرف والسلوك المسیس والمقاطعة من السلو 

و�ذلك یؤدي  .( Farhadi et al.,  2012: 7)�مكان العمل والتهكم التنظیمي ... وغیرها 
.  و�عد (Rylander,  2003:  142) االلتزام التنظیمي الى تحسین العالقات واالداء للمنظمة

ئي للعدید من الدراسات التي تناولت االلتزام التنظیمي, تم ا�جاد �ان اجراء التحلیل االحصا
–Wright  et  al., 2005: 426)اكثرها تكون مرتبطة �األداء التنظیمي والسلوك االرتدادي 

. على سبیل المثال (نّیة البحث عن بدیل  للعمل الحالي، والنّیة بترك المنظمة، ودوران  (431
   ).Mayer, 2007: 47( العمل

 سلوك العمل المنحرف ثانیًا.                         
 أوًال. مفهوم سلوك العمل المنحرف

إن دراسة سلوك الموظف في مكان العمل ظلت لعقود من الزمن جزءًا ال یتجزأ من علم النفس  
الصناعي , إذ سعى الباحثین لشرح مختلف السلو�یات في مكان العمل وقد ر�زوا �شكل 

 :Bashir et al., 2012)لى السلو�یات اال�جابیة  مثل سلوك المواطنة التنظیمي أساسي ع

 :Schnake, 2013), وتحفیز العاملین, والسلوك االجتماعي المؤ�د للمنظمة ...الخ   (357
في السنوات األخیرة  جذب سلوك العمل المنحرف انتباه الباحثین , إذ أن العدید . اال انه (3
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 ,Xia & Yu-Xiao)مر�كیا الشمالیة جعلت الباحثین یتناولون دراسته من الدراسات في أ
. وقد اختلفت تسمیات سلوك العمل المنحرف , فیمكن أن �أخذ أشكاًال عدیدة مثل   (1 :2010

 , والجنوح التنظیمي (Gualandri, 2012: 15)العدوانیة التنظیمیة , واالنتقام التنظیمي 
والسلوك غیر االجتماعي , وسوء السلوك التنظیمي  (Hammond, 2008: 3)وانحراف العمل 

(Kura et al., 2013: 15)   واالنحراف المدمر(Bodankin & Tziner, 2009: 550) . 
وعلى الرغم من االختالفات المفاهیمیة لهذه المصطلحات إلى أنها تصف السلوك �أنه : أوًال . 

 :Maclane & Walmsley, 2010)متعمد سلبي على األداء الحالي للمنظمة و ثانیًا. �كون 

. فمصطلح سلوك العمل المنحرف �ستخدم  للتعبیر عن السلوك الغر�ب والمنحرف   (62
والمخرب واالنتقامي وغیر األخالقي في العمل  �ما انه یتضمن مفردات �ثیرة , مثل التعجرف 

التحرش الجنسي , , والفساد, وسوء االنضباط, والكسل , والتخر�ب, وتدمیر الممتلكات ,و 
السرقة ,  ,(Furnham & Taylor, 2004: 83) واإلزعاج, واالختالس ,والعنف والتنمر

, واالحتیال  (Berry et al., 2012: 614)حجب الجهد , العدوان بین األفراد و التغیب   
 & Robinson). وقد عرف  (Fine et al., 2010: 73)وتعاطي المخدرات والكحول 

Bennett,1995)  سلوك العمل المنحرف �أنه سلوك طوعي ینتهك معاییر تنظیمیه هامة
 :Robinson & Bennett, 1995)و�هدد �النتیجة سالمة المنظمة أو أعضائها أو�الهما 

556;  Bennett & Robinson, 2000: 349)   اما(Spector & Fox, 2005)   فعرف
د�ة تصدر  عن الموظف القادر سلوك العمل المنحرف �أنه مجموعه تصرفات قصد�ه أو إرا

. وعرفه  (Joe-Akunne  et al., 2014: 42)على إیذاء المنظمة أو أفرادها أو �لیهما 
(Chang & Smithikrai, 2010)  , أنه فئة السلو�یات التي تعمل ضد مصالح المنظمة�

سلوك عرف . �ما  (Ansari et al., 2013: 79)�ختارها األفراد �شكل طوعي و�نخرطوا فیها 
العمل المنحرف �أنه أي أفعال ینخرط فیها العاملین إللحاق الضرر �المنظمة أو أعضاء 

, �ما عرف سلوك العمل المنحرف عمومًا    (Bowling & Gruys, 2010: 54)المنظمة 
�أنة أفعال تضر �المنظمة وأهدافها ألنها تؤثر في عملها أو ممتلكاتها أو تضر �العاملین مما 

, أي ان سلو�یات العمل المنحرفة  (Kanten & Ulker, 2013: 148)علیتهم یؤثر على فا
هي تلك األفعال التي تصدر عن الموظف وتكون ضارة لبیئة العمل �كل وتختلف أسبابها 
ووسائل التعبیر عنها �حسب الموقف ولذا �صعب على المنظمة تشخیص األسباب الحقیقیة 

 . (Ramshida & Manikandan, 2013: 61)ورائها 

  ثانیًا. أ�عاد سلوك العمل المنحرف
 . سلوك العمل المنحرف تجاه المنظمة 1
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و�عرف �أنة السلوك الذي �عمل �شكل صر�ح ضد أهداف المنظمة أي انه ینتهك المعاییر 
.كما انه مجموعه السلو�یات التي تعمل ضد مصالح المنظمة  (Ersoy, 2010: 7)التنظیمیة  

(Ansari et al., 2013: 351)  ,ومن امثله هذة السلو�یات ( السرقه , تخر�ب الممتلكات .
 ,Hammond)التأخیر عن العمل , والتغیب , تعمد هدر الوقت , اإلفراط في وقت االستراحة  

والرشوة  (Fagbohungbe et al., 2012: 208), وحجب الجهد في العمل   (3 :2008
(Kalinoski, 2012: 4) لمتعمد للموارد , وعدم العنا�ة المتعمد بنظافة , والتنمر , و الهدر ا

, و فقدان اإلنتاجیة , وفقدان  (Ansari et al., 2013: 79)وتنظیم الموارد �مكان العمل 
, و سوء استخدام المعلومات , و سوء جوده  (Bowling & Gruys, 2010:  54)الز�ائن  

 .(Maclane & Walmsley, 2010: 65)العمل 
 المنحرف تجاه زمالء العمل . سلوك العمل 2

و�قصد �ه مجموعه السلو�یات الضارة الموجهة نحو زمالء العمل أو اآلخر�ن والتي تسبب 
أضرارًا جسد�ة أو نفسیه من خالل التهدیدات , أو التعلیقات السیئة , أو تجاهل األشخاص, او 

ذلك �شمل سرقه , و� (Ansari et al., 2013: 79)تقو�ض قدره الشخص على العمل �فاعلیة 
 Bowling)زمالء العمل ,و االعتداء على زمالء العمل,  و التأثیر على رفاهیة زمالء العمل  

& Gruys, 2010:  54)  واأللفاظ الغیر مالئمة �مجادلة الز�ائن , والمضا�قة أللفضیة ,
 .  (Maclane & Walmsley, 2010: 65)لزمالء العمل , والتحرش , والنبذ , والتشاؤم  

 سلوك العمل المنحرف تجاه المشرف المباشر    .3
 وهي مجموعه السلو�یات المنحرفة التي تكون موجهه نحو إیذاء الرئیس المباشر في العمل 

(Idiakheua & Obetoh, 2012: 913) والتي تشمل عدم أتباع تعلیمات المشرف ,
(Muafi, 2011: 123) شاجرة أو العدوانیة , والسخر�ة من المشرف أو العمل الفظ أو الم

یبث اإلشاعات ,  االنتقاص من قدره ,  (Fagbohungbe et al., 2012: 209)الجسد�ة 
, إحراج رئیسه المباشر �شكل علني , �شتم او یلعن رئیسه  حول رئیسه المباشر في العمل

 .(Mitchell and Ambrose,  2007: 1168) تجاهه  یتَفوََّه �كلمات جارحةالمباشر , 

 تأثیرات سلوك العمل المنحرف .  ثالثاً 
تناولت العدید من الدراسات تأثیرات سلوك العمل المنحرف وعواقبه التنظیمیة والشخصیة �مكان 

. وان الدافع لالهتمام بدراسة سلوك العمل ) Jensen & Patel, 2011: 466(العمل  
مل , فضًال عن التكالیف المنحرف �عود لالنتشار المتزاید لهذا النوع من السلوك في مكان الع

. اذ ان له  تأثیر  )Appelbaum et al., 2007: 587(الباهظة المرتبطة �مثل هذا السلوك 
 :Bodankin & Tziner, 2009( اقتصادي واجتماعي ونفسي للمنظمة �كل وعلى اعضاءها
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انه قد �حدث فشل في األعمال عندما تنتشر ممارسة   Jones (2009). وقد أشار  )549
نحراف من قبل العاملین في المنظمة والمدراء لم �عد قادر�ن على السیطرة علیة  اال
)Elakremi et al., 2010: 1987(  و ان االنحراف یتفاوت من حیث الشدة والحدة من  .

. اذ انه  )Bennett & Robinson, 2000: 350( أشكال �سیطة إلى أشكال خطیرة جدًا 
,  ) Fine et al., 2010: 73(العمالة في جمیع أنحاء العالم �عد مشكله �النسبة القتصاد�ات 

 ,.Farhadi et al(وفقدت المنظمات ملیارات الدوالرات سنو�ًا �سب سلوك العمل المنحرف 
)  . وقد أثبتت األدلة أن سلو�یات العمل المنحرفة والضارة والغیر أخالقیة والمدمرة 2 :2012

 ,.Stewart et al) نظمات الملیارات من الدوالراتتحدث معدالت مثیرة للقلق وتكلف الم
, و ان تقدیرات انتشار وتكالیف سلوك العمل المنحرف تختلف اختالفًا �بیرًا   (207 :2009

 & Robinson(, اذ أشار  ( Jensen et al., 2010: 555)اعتمادًا على سلوك معین 
Bennett, 1995(  ان)%ر من أشكال سلو�یات ) من العاملین �عملون �شكل او �أخ75

العمل المنحرفة التالیة (السرقة , االحتیال , االختالس , التخر�ب , تدمیر الممتلكات , الغیاب ) 
)Appelbaum et al., 2007: 588(  , اذ ان هذه السلو�یات معظمها ترتبط �كلف عالیة ,

, وتكون السرقة  )Rimkus, 2012: 3( فالسرقة لها أثار سلبیة على األر�اح  وصورة المنظمة
 ,Rogojan)%) من جمیع حاالت اإلفالس 50%) إلى ( 20هي العامل الرئیسي في (

2009: 10 )  . 
$ إلى 6أوضح  ارتباط هذه السلو�یات  �خسارات سنو�ة قدرت من(  Murphy (1993)اما 

ن % ) م33-75) , و�عد عشر�ن سنة تقر�بًا ازداد هذا الرقم �شكل �بیر , فقد ارتكب( $200
. أما دراسة  )Rimkus, 2012: 3(الموظفین هذه السلو�یات لمرة واحدة على األقل 

Bensimon (1994)  ) 4فتقدر التكلفة السنو�ة لالنحراف �مكان العمل ( �العنف أكثر من (
) 4بلیون دوالر , وتقدیرات التكلفة السنو�ة اإلجمالیة لمجموعه واسعة من نطاق االنحراف من (

,     (Lanyon & Goodsten, 2004: 534)) بلیون دوالر سنو�ًا 120إلى (بلیون دوالر 
) ملیون دوالر عن �ل 2.1المنظمة معدل ( أما في استرالیا �لف االحتیال الذي یرتكبه أعضاء

, ورغم التكالیف المالیة الناتجة ) Muafi, 2011: 123(حادثة احتیال في تجارب المنظمات 
إال أن االنخراط فیها یؤثر على رأس المال البشري للمنظمة , إذ من سلو�یات العمل المنحرف 

�مكن لسلوك العمل المنحرف ان یؤثر على مشاعر االستیاء والتوتر وهذا یؤدي في نها�ة 
 & Robinson(, �ما ذ�ر   (Hafidz, 2012: 220)األمر إلى نیة المغادرة من المنظمة 

Bennett, 1995 (نحراف التنظیمي وهو قبول الرشوة أو الفساد شكًال خطیرًا من أشكال اال
إذ �عتبر الفساد العائق  Luo  (2005), وأشار  )Bashir et al., 2012: 358(المالي 
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. وأن اإل�كار في تشخیص  )Bashir et al., 2012: 359(الرئیسي ضد التقدم االجتماعي 
 مل المنحرف المشاكل �سهل معالجتها و�دارتها �حكمة مما �حد من �لف سلوك الع

(Furnham & Taylor, 2004: 84 )  . 
�اإلضافة للتكالیف المالیة التي تسببها ممارسة سلوك العمل المنحرف , فأن یؤثر ا�ضًا على 
المواقف التنظیمیة �مكان العمل , والتي تمثل االعتبارات الهامة في موقف الموظف وسلو�ه 

ن لسلوك العمل المنحرف تأثیر على , اذ ا ( Kura et al., 2013: 17)اثناء العمل 
السلو�یات اال�جابیة في المنظمة, فهو �قلل من السلو�یات اإل�جابیة �سلوك المواطنة التنظیمي 

)Bukhari & Ali, 2009(  و االداء التنظیمي و تحفیز العاملین ,)Schnake, 2013: 3( 
سلبیة , �المقاطعة �مكان و�ز�د من السلو�یات ال) Xia & Xiao, 2010و الثقه التنظیمیة (

) , والتقو�ض Ahmed et al., 2013: 148( , والسلوك المتهكم  )Dierolf, 2010(العمل 
. �ما انه یؤثر على المتغیرات الموقفیة داخل المنظمة ,  )Crossley, 2008: 1(االجتماعي 

ثل هذه فهو �قلل من الرضا الوظیفي ,  فعندما یواجه العاملین في �ثیر من األحیان م
السلو�یات الضارة لبیئة العمل فإنهم �صبحون اقل رضا واقل قدرة على التر�یز على مهام 

 ,Mat & Naser). و�ذلك یؤثر على االلتزام التنظیمي  )Sakurai, 2011: 8(وظائفهم 

 ,.Fine et al) و الثقافه التنظیمیة (Fox et al., 2011, و االجهاد الوظیفي( (2012
, وان ز�ادة سلوك العمل المنحرف یرتبط  )Gualandri, 2012ار الوظیفي (واالستقر  )2010

 :Jensen & Patel, 2011(إلنتاجیة وعدم الرضا الوظیفي ومعاناة نفسیة �بیرة �انخفاض ا

) �ان سلو�یات العمل المنحرف تضر 2006) وزمالءه (Spector,  , �ما أشار ( ) 466
) . �ما ان ادراكات عدم العدالة والقیود Aube et al., 2009: 352�فاعلیة المنظمة (

التنظیمیة تؤدي إلى ز�ادة �مستو�ات االختراق الوظیفي وهذا �سبب سلو�یات عمل منحرف 
)    Ansari et al.,  2013:  351ا�جابیة أو سلبیة على حد سواء ضد المنظمة أو أعضائها (

 . 

  ثالثًا. االلتزام التنظیمي وسلوك العمل المنحرف
مثل االلتزام التنظیمي االنتماء بین العاملین والمنظمة , فلیس من السهل قیاس مدى التزام �

غیر مادي وال �مكن رؤ�ته او مالحظته جسد�ًا,  ان االلتزامكما , العامل في حیاته / منظمته 
تمكن المنظمة من سلبیة غیر متوقعه في مكان العمل لكن �مكن قیاسه اذا �انت هناك حاله 

. و�مكن  (Mahmood, 2015: 30) السلبیة الحالةظة استجا�ة العاملین �رد فعل لتلك مالح
اعتبار سلوك العمل المنحرف واحد من الحاالت السلبیة التي تتعرض لها المنظمة 

(Kalinoski, 2012: 4) .  فعندما �شعر العاملین �غیاب الدعم من قبل زمالء العمل , او
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�المثل على مصدر عدم المساواة من  المعاملة, سیتولد لدیهم  العدالةالشعور �الظلم وعدم 
. ولكن لو اتجهت المنظمة الى  (Hung et al., 2009: 259)خالل التعامل �طر�قة سلبیة 

عالقة ما بینها و�ین العاملین , فان هذه العالقه ستجلب الكثیر من االشیاء الجیده تنمیة ال
واالنتماء تجاه المنظمة وانها قد وفرت  �العدالةالعاملین , و�التالي عندما �شعر للمنظمة نفسها

المنظمة  هذهلتحسین وضع  �المسؤولیة لهم الفوائد والتقییم , �المقابل سیفكر العاملین 
و�قدموا االفضل لها ,وهذا هو االخالص والصدق الذي �ظهره مدى سیكونون اكثر حماسًا و 

فااللتزام التنظیمي �حسن موقف . (Mahmood, 2015:  33)التزام العاملین تجاه المنظمة 
كن من االحتفاظ �العاملین داخل المنظمة وعدم جعلهم یهددون بترك مَ العامل تجاه وظیفته و�ُ 

و�التالي ستقل ممارسة السلو�یات المنحرفة والتي  .(Ogunlana  et al., 2016: 3) العمل 
قة بین االلتزام التنظیمي وسلوك العمل ستهدد سالمة المنظمة او اعضاءها او �لیمها , فالعال

المنحرف عالقة عكسیة , فكلما ارتفع التزام العاملین تجاه المنظمة �لما قل ممارسة السلو�یات 
 للمبحث ادناه .  يالمنحرفة في تلك المنظمة وهذا ما ستثبته الفرضیات في الجانب العمل

 الجانب العملي المحور الثالث/ 
  يالوصف اإلحصائ أوًال.

تتضمن هذة الفقرة تشخیص ووصف متغیرات البحث في معمل طابوق الدیوانیة ( عینة البحث) 
لبیان مدى تر�یز وتشتت اجا�ات افراد عینة �استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

مستوى اإلجا�ات في ضوء المتوسطات الحسابیة من خالل انتماءها ألي  وتم تحدید, البحث 
)   4قیم المتوسطات الحسابیة ضمن أي مستوى یتم مقارنتها وفق الجدول رقم (   فئة ولتحدید

 ادناه : 
 درجات مستو�ات قیم األوساط الحسابیة ):4(الجدول 

 
 
 
 
 
 
 

 أوًال. الوصف اإلحصائي لمتغیر االلتزام التنظیمي 
                                                المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى اإلجابة واألھمیة النسبیة):5(الجدول  

 (N=100)لاللتزام التنظیمي  

 مستوى اإلجا�ة  تقدیر الدرجات 
 منخفض جداً  1.80 –1

 منخفض  2.60 – 1.81
 معتدل  3.40 – 2.61
 مرتفع  4.20 – 3.41
 جداً  مرتفع 5.0 – 4.21
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 ) المتغیر المستقل ( االلتزام التنظیمي
 أوالً.  االلتزام المعیاري

المتوسط  العبارة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مستوى 
 اإلجابة

األھمیة 
 النسبیة

 من دائم التزام ھناك 1
 2 مرتفع 0.694 3.94 تجاه المعمل قبلي

 اإلخالص یستحق معملي 2
 قبل من وااللتزام

 . المرؤوسین فیھا
4.02 0.710 

 1 مرتفع

 بالعمل قرار ارتباطي أن 3
 قراراً  یعتبر المعمل في

 ً  . صائبا
3.85 0.744 

 4 مرتفع

 جھدي قصارى أبذل 4
 3 مرتفع 0.761 3.87 . أھداف المعمل لتحقیق

 سمعة على أحافظ 5
 5 مرتفع 0.735 3.84 . المجتمع لدى المعمل

 ومستقبل بوضع أھتم 6
 6 مرتفع 0.840 3.61 عملي تأدیة أثناء المعمل

 الثانیة مرتفع 0.5220 3.850 لمعدل العاما 

 عاطفيااللتزام الثانیاً. 
ً  أشعر 1  مشاكل أن حقا

 من جزء ھي المعمل
 مشاكلي

 الشخصیة

3.79 0.878 

 5 مرتفع

 قیمي بین توافق ھناك 2
 أعملُ  التي المعمل وقیم

 فیھا
4.01 0.586 

 1 مرتفع

 بالعالقة شعور ھناك 3
 في زمالئي بین األخویة

 ملالمع
4.00 0.603 

 2 مرتفع

 المعمل في العمل مناخ 4
 بالراحة یشعرني

 واالستقرار
3.93 0.671 

 3 مرتفع

 ھي انتمائي للمعمل 5
 تحققت قدیمة رغبة

 أخیراً 
3.68 0.750 

 6 مرتفع

6  ً ً  أقضي ما دائما  أوقاتا
 داخل عملي في سعیدة

 المعمل
3.81 0.748 

 4 مرتفع

 األولى فعمرت 0.485 3.890 المعدل العام 

 ثالثاً. االلتزام المستمر
 محدودة خیارات ھناك 1

 6 مرتفع 0.717 3.54 ترك في أفكر الن للغایة
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 العمل
 المعمل داخل

 عملي جھة أن أرى 2
 جھات أفضل من الحالیة

 العمل
 بھا لأللتحاق

3.71 0.868 

 5 مرتفع

 على للحصول أتطلع 3
 في متمیز وظیفي منصب

 المعمل
3.75 0.783 

 2 تفعمر

 عملي في وجودي 4
 استثماراً  یمثل الحالي

 ً  جیداً  وظیفیا
 لي بالنسبة

3.76 0.806 

 1 مرتفع

 في بالبقاء رغبة لدي 5
لو  حتى الحالي عملي

 فرصة بدیلة توفرت
 أخرى

3.73 0.983 

 3 مرتفع

 جھد بذل في رغبة لدي 6
 نجاح في یساھم أكبر

 المعمل
3.71 0.656 

 4 مرتفع

 الثالثة مرتفع 0.525 3.7 المعدل العام 

 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار�ة  ومستوى االجا�ة  ( 5 )�ظهر من خالل الجدول 

واالهمیة النسبیة إلجا�ات عینة البحث اتجاه أ�عاد متغیر االلتزام التنظیمي . اذ �الحظ في هذا 
 اإلخالص �ستحق معملي ( اصة بـ الخ ( 2)الجدول �النسبه لبعد االلتزام المعیاري  �ان الفقرة 

. قد حصلت على أعلى المتوسطات الحسابیة فقد بلغ )  المرؤوسین فیها قبل من وااللتزام
وهذا یبین تناسق وتناغم إجا�ات عینة البحث اتجاه هذه   (0.718)و�انحراف معیاري  (4.02)

 بوضع أهتم  خاصة (وال (6)". في حین حصلت الفقرة  مرتفع  الفقرة، وضمن مستوى اجا�ة "
   (3.61)على أدنى المتوسطات الحسابیة والذي بلغ  ) عملي تأد�ة أثناء المعمل ومستقبل

وهذا بین انسجام اجا�ات االفراد عینة البحث وضمن مستوى  (0.840)و�انحراف معیاري بلغ 
 اجا�ة " مرتفع ".

 توافق هناك(الخاصة بـ  ( 2)فقرة �ان ال ( 5 )لبعد االلتزام العاطفي فیظهر الجدول  �النسبةاما 
. قد حصلت على أعلى المتوسطات الحسابیة فقد   )فیها أعملُ  التي المعمل وقیم قیمي بین
وهذا یبین تناسق وتناغم اجا�ات عینة البحث  (0.586)و�انحراف معیاري    (4.01)بلغ 

 الخاصة ( (5)". في حین حصلت الفقرة   اتجاه هذه الفقرة، وضمن مستوى اجا�ة "مرتفع
  (3.68)على ادنى المتوسطات الحسابیة بلغ  ) أخیراً  تحققت قد�مة رغبة هي انتمائي للمعمل
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وهذا یبین انسجام اجا�ات االفراد عینة البحث وضمن   (0.750)و�انحراف معیاري بلغ  
 مستوى اجا�ة " مرتفع.

الخاصة بـ  ( 4)الفقرة  �ما �الحظ في هذا الجدول �النسبه لبعد االلتزام المستمر,  �ان 
. قد حصلت على أعلى )   لي جیدًا �النسبة وظیفیاً  استثماراً  �مثل الحالي عملي في وجودي(

وهذا یبین تناسق وتناغم  (0.806)و�انحراف معیاري   (3.76)المتوسطات الحسابیة فقد بلغ 
 ین حصلت الفقرة". في ح اجا�ات عینة البحث اتجاه هذه الفقرة، وضمن مستوى اجا�ة "مرتفع

على  ) المعمل العمل داخل ترك في أفكر الن للغا�ة محدودة خیارات هناكالخاصة (  (1)
وهذا یبین انسجام   (0.717)و�انحراف معیاري بلغ   (3.54)ادنى المتوسطات الحسابیة بلغ 

 اجا�ات االفراد عینة البحث وضمن مستوى اجا�ة " مرتفع. 
�انحراف معیاري  ( 3.890) قد بلغ  العاطفيعدل العام لبعد االلتزام ووفقًا لما تقدم، فان الم   

وقد حصل هذا البعد على مستوى اجا�ة "  مرتفع   " و�انت األهمیة   (0.485)عام بلغ 
, النسبیة لهذا البعد مقارنة مع األ�عاد األخرى لمتغیر االلتزام التنظیمي  في التسلسل ( األول ) 

, واخیرًا  (0.522)و�انحراف معیاري  (3.850)عیاري �معدل عام مقداره یلیه �عد االلتزام الم
.   (0.525)وانحراف معیاري  (3.7)�عد االلتزام المستمر �أتي في المرتبة الثالثة و�معدل عام

 .   التنظیمي االلتزام أ�عاد من �عد لكل الحسابیة المتوسطات یوضح) 2( الشكلو 
  

    
 المتوسطات): 2شكل (                                                                       

 االلتزام �عادأل الحسابیة

 .   التنظیمي
 
 
 

 ثانیًا. الوصف اإلحصائي لمتغیر سلوك العمل المنحرف 
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 لمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار�ة ومستوى اإلجا�ة واألهمیة النسبیةا): 6(الجدول 
 .(N=100)مل المنحرف  لسلوك الع

 المتغیر التابع : سلوك العمل المنحرف
 أوالً. سلوك العمل المنحرف تجاه المنظمة

المتوسط  العبارة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مستوى 
 اإلجابة

األھمیة 
 النسبیة

 11 منخفض 1.197 2.02 األخذ من ممتلكات المصنع بدون رخصة. 1
لتفكیر بأمور قضاء كثیر من الوقت في ا 2

 3 معتدل 1.313 3.39 ال تخص العمل.

تزویر وصوالت بغیة الحصول على  3
أموال أضافیة تفوق نفقات العمل 

 الالزمة.
2.06 1.229 

 10 منخفض

اخذ استراحة بالعمل تزید عن الوقت  4
 2 معتدل 1.235 3.40 المسموح بھ.

 1 عمرتف 1.265 3.57 الوصول متأخر إلى العمل بدون رخصة. 5
 4 منخفض 1.348 2.32 إثارة الفوضى في بیئة العمل. 6
 9 منخفض 1.099 2.06 تقصد العمل بشكل أبطأ مما یقدر علیھ. 7
ة معلومات سر�ة تخص العمل مع مناقش 8

 أشخاص غیر مخولین.
2.26 1.260 

 5 منخفض

 12 منخفض 0.936 1.82 التعامل �الرشوة. 9

 6 منخفض 1.282 2.25 بذل جهود قلیلة في العمل. 10

التأخر خارج العمل للحصول على وقت  11
 إضافي.

2.16 1.089 
 8 منخفض

عدم االكتراث في  تنفیذ تعلیمات  12
 المسؤول المباشر.

2.19 1.237 
 7 منخفض

 األولى منخفض 0.859 2.232 المعدل العام 

 سلوك العمل المنحرف تجاه زمالء العملثانیاً. 
 2 معتدل 0.978 2.63 مالءه في العمل.ینقص من قدر بعض ز 1
َه بكلمات جارحة اتجاه بعض زمالءه  2 یتفَوَّ

 1 مرتفع 1.267 4.03 اآلخرین في العمل.

یدلي بتصریحات دینیة، أو عنصریة أو  3
العمل  زمالءعرقیة اتجاه بعض 

 اآلخرین.
2.36 1.307 

 3 منخفض

 6 فضمنخ 1.146 2 یشتم أو یلعن بعض زمالءه في العمل. 4
یمارس الخدع والحیل اتجاه بعض  5

 1.260 2.26 العمل.زمالءه في 
 5 منخفض

 1.272 2.33یتصرف بوقاحة و فضاضة اتجاه زمالءه  6
 4 منخفض
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 اآلخر�ن في العمل.

�حرج �شكل علني زمالءه اآلخر�ن في  7
 العمل.

2.01 1.336 
 7 منخفض

 الثانیة منخفض 0.895 2.078 المعدل العام 

 ً  . سلوك العمل المنحرف تجاه المشرف المباشرثالثا
ینقص من قدر  رئیسھ المباشر في  1

 3 معتدل 0.944 2.60 العمل.

یبث اإلشاعات حول رئیسھ المباشر في  2
 8 منخفض 1.014 1.83 العمل.

َه بكلمات جارحة اتجاه رئیسھ  3 یتفَوَّ
 7 منخفض 1.00 1.85 المباشر في العمل.

رئیسھ المباشر في یحرج بشكل علني  4
 6 منخفض 1.144 1.94 العمل.

 2 معتدل 1.121 2.62 یرفض التحدث إلى رئیسھ المباشر. 5
یتصرف بوقاحة اتجاه رئیسھ المباشر  6

 5 منخفض 1.201 1.97 في العمل.

ري إ�ماءات أو تعلیقات بذیئة اتجاه یج 7
 رئیسه المباشر في العمل.

2.50 0.970 
 4 منخفض

 منخفض 0.809 1.55 عن رئیسه المباشر في العمل.�شتم أو یل 8
 جداً 

9 

یدلي بتصر�حات دینیة، أو عنصر�ة أو  9
 عرقیة اتجاه رئیسه المباشر في العمل.

3.30 1.439 
 1 معتدل

 الثالثة منخفض 0.684 1.988 المعدل العام 

توى اإلجا�ة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار�ة  ومس ( 6 )�ظهر من خالل الجدول 
واألهمیة النسبیة إلجا�ات عینة البحث اتجاه أ�عاد متغیر سلوك العمل المنحرف. اذ �الحظ في 

( الخاصة بـ  ( 5)هذا الجدول �النسبة لبعد سلوك العمل المنحرف  تجاه المنظمة  �ان الفقرة 
فقد  . قد حصلت على أعلى المتوسطات الحسابیة)  الوصول متأخر إلى العمل بدون رخصة

وهذا یبین تناسق وتناغم إجا�ات عینة البحث  (1.265)و�انحراف معیاري    (3.57)بلغ 
      خاصة ال(9) ". في حین حصلت الفقرة  مرتفع  اتجاه هذه الفقرة، وضمن مستوى اجا�ة "

و�انحراف معیاري بلغ   (1.82)على أدنى المتوسطات الحسابیة بلغ  ) التعامل �الرشوة (
  ."ذا یبین انسجام اجا�ات االفراد عینة البحث وضمن مستوى اجا�ة " منخفضوه (0.936)

كما �الحظ في هذا الجدول �النسبه لبعد سلوك العمل المنحرف  تجاه زمالء العمل  �ان الفقرة 
. قد حصلت )یتَفوََّه �كلمات جارحة اتجاه �عض زمالءه اآلخر�ن في العمل(الخاصة بـ  ( 2)
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وهذا یبین  (1.267)و�انحراف معیاري  (4.03)الحسابیة فقد بلغ  على أعلى المتوسطات
تناسق وتناغم اجا�ات عینة البحث اتجاه هذه الفقرة، وضمن مستوى اجا�ة "مرتفع ". في حین 

على ادنى  )�حرج �شكل علني زمالءه اآلخر�ن في العملالخاصة ( (7)حصلت الفقرة 
وهذا یبین انسجام اجا�ات  (1.336)عیاري بلغ و�انحراف م  (2.01)المتوسطات الحسابیة بلغ 

االفراد عینة البحث وضمن مستوى اجا�ة " منخفض" . اما �عد سلوك العمل المنحرف تجاه 
یدلي بتصر�حات (الخاصة بـ  (9)�ان الفقرة  (6)المشرف المباشر فیالحظ من خالل الجدول 

. قد حصلت على أعلى )دینیة، أو عنصر�ة أو عرقیة اتجاه رئیسه المباشر في العمل
وهذا یبین تناسق وتناغم  (1.439)و�انحراف معیاري   (3.30)المتوسطات الحسابیة فقد بلغ 

". في حین حصلت  معتدل  اجا�ات عینة البحث اتجاه هذه الفقرة، وضمن مستوى اجا�ة "
حسابیة المتوسطات ال أدنىعلى  )�شتم أو یلعن رئیسه المباشر في العملالخاصة ( (8)الفقرة 
وهذا یبین انسجام اجا�ات األفراد عینة البحث  (0.809)و�انحراف معیاري بلغ   (1.550)بلغ 

 . منخفض جدًا""  وضمن مستوى اجا�ة
 (2.232) ووفقًا لما تقدم، فان المعدل العام لبعد سلوك العمل المنحرف تجاه المنظمة قد بلغ 

لبعد على مستوى اجا�ة "  منخفض  " وقد حصل هذا ا  (0.859)�انحراف معیاري عام بلغ 
و�انت األهمیة النسبیة لهذا البعد مقارنة مع األ�عاد األخرى لمتغیر سلوك العمل المنحرف في 

 بلغ عام �معدل سلوك العمل المنحرف تجاه زمالء العمل �عد یلیه ,التسلسل ( األول ) 
المشرف  تجاه المنحرف العمل سلوك �عد واخیراً ) ,  0.895( معیاري  و�انحراف (2.078)
 والشكل. (0.686) معیاري  وانحراف) (1.988م عا و�معدل الثالثة المرتبة في �أتيالمباشر 

 سلوك العمل المنحرف . أ�عاد من �عد لكل الحسابیة المتوسطات یوضح) 3(
 

                                                             
 یةالحساب المتوسطات )3( شكل
سلوك العمل                          أل�عاد

 المنحرف.

 
 
 . اختبار الفرضیاتنیاً ثا

استخدام معادلة تحلیل االنحدار , تم ث و�یان صحة الفرضیة لغرض اختبار فرضیات البح 
عندما یتصف العاملین  �االلتزام التنظیمي في مكان العمل  اذ تنص الفرضیة الرئیسة �أنه: (
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، اري , التزام عاطفي, التزام مستمر) فأن ذلك سیقلل من سلوك العمل المنحرف )( التزام معی
 و�تفرع من هذه الفرضیة ثالث فرضیات فرعیة وعلى النحو أدناه:

H1  عندما یتصف العاملین  �االلتزام التنظیمي في مكان العمل ( التزام معیاري , التزام) :
 بین و وك العمل المنحرف تجاه المنظمة ).عاطفي, التزام مستمر) فأن ذلك سیقلل من سل

 .)  نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة األولى  7الجدول رقم ( 
                      (N=100)تأثیر االلتزام التنظیمي على سلوك العمل المنحرف تجاه المنظمة  ): 7(جدول

 المتغیر المستقل
 االلتزام التنظیمي

F Sig. T Sig. R2 

 4.661 لمعیاري االلتزام ا
 
 

0.032 2.320 0.022 0.73 
 0.000 4.975 االلتزام العاطفي
 0.000 6.403 االلتزام المستمر

    الثالث  �أ�عاده�الحظ من خالل الجدول أعاله �أنه یوجد تأثیر معنوي بین االلتزام التنظیمي 
 Fة . من خالل  قیمة ( المعیاري و العاطفي والمستمر ) و سلوك العمل المنحرف تجاه المنظم

) 0.05)  وهي اقل من قیمتها الجدولیه عند مستوى دالله ( 4.661المحسو�ة والتي بلغت ( 
وهذا یثبت صحة الفرضیة �أنه �لما اتصف الموظفین في المعمل عینه البحث �االلتزام 

یدل  معنو�ة وهذا tالتنظیمي �لما قلت السلو�یات المنحرفة تجاه المنظمة �كل. و�انت قیم 
على انه یوجد تأثیر لكل �عد من ا�عاد االلتزام التنظیمي على سلوك العمل المنحرف تجاه 

) وهذا �شیر R2= 0.73المنظمة , و�انت القدرة التفسیر�ة لهذا النموذج مرتفعه والتي تبلغ (
) من االختالفات الحاصلة في المتغیر 0.73على قدرة المتغیر المستقل في تفسیر ما مقدارة (

 . (H1) الفرضیة الفرعیة األولىالمعتمد . و�ذلك تحققت صحة 
H2  عندما یتصف العاملین  �االلتزام التنظیمي في مكان العمل ( التزام معیاري , التزام) :

 عاطفي, التزام مستمر) فأن ذلك سیقلل من سلوك العمل المنحرف تجاه زمالء العمل ) .
 .الثانیةالفرضیة الفرعیة  )  نتائج اختبار 8و�بین الجدول رقم  ( 

                       (N=100)تأثیر االلتزام التنظیمي على سلوك العمل المنحرف تجاه زمالء العمل ): 8(جدول 
 المتغیر المستقل

االلتزام 
 التنظیمي 

     
F 

 Sig.   T Sig.     R2 

 0.68  0.020 2.348 0.011 6.58 االلتزام المعیاري 
 0.000 3.663 طفيااللتزام العا

 0.000 4.514 االلتزام المستمر
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   �الحظ من خالل الجدول أعاله �أنه یوجد تأثیر معنوي بین االلتزام التنظیمي �ا�عادة الثالث 
( المعیاري و العاطفي والمستمر ) و سلوك العمل المنحرف تجاه زمالء العمل. من خالل  

) وهي اقل من قیمتها الجدولیه عند مستوى دالله  6.58المحسو�ة والتي بلغت (  Fقیمة 
) وهذا یثبت صحة الفرضیة �أنه �لما اتصف الموظفین في المعمل عینه البحث 0.05(

 �االلتزام التنظیمي �لما قلت السلو�یات المنحرفة تجاه المنظمة �كل. 
زام التنظیمي على معنو�ة وهذا یدل على انه یوجد تأثیر لكل �عد من ا�عاد االلت tو�انت قیم 

سلوك العمل المنحرف تجاه المنظمة , و�انت القدرة التفسیر�ة لهذا النموذج مرتفعه والتي تبلغ 
)0.68 =R2) من 0.68) وهذا �شیر على قدرة المتغیر المستقل في تفسیر ما مقدارة (

نیة صحة الفرضیة الفرعیة الثااالختالفات الحاصلة في المتغیر المعتمد . و�ذلك تحققت 
(H2).  

H3   , عندما یتصف العاملین  �االلتزام التنظیمي في مكان العمل ( التزام معیاري) :
التزام عاطفي, التزام مستمر) فأن ذلك سیقلل من سلوك العمل المنحرف تجاه المشرف 

 المباشر ) .
 )  نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة  9و�بین الجدول رقم  ( 

ثیر االلتزام التنظیمي على سلوك العمل المنحرف تجاه المشرف المباشر تأ  ): 9(جدول  
(N=100)                       
 المتغیر المستقل

 االلتزام التنظیمي 
     F  Sig.   T Sig.     R2 

 0.75 0.01 2.22 0.010 8.51 االلتزام المعیاري 
 0.034 2.87 االلتزام العاطفي
 0.023 2.49 االلتزام المستمر

   �الحظ من خالل الجدول أعاله �أنه یوجد تأثیر معنوي بین االلتزام التنظیمي �ا�عادة الثالث 
( المعیاري و العاطفي والمستمر ) و سلوك العمل المنحرف تجاه المنظمة . من خالل  قیمة 

F  ) 0.05له ()  وهي اقل من قیمتها الجدولیه عند مستوى دال 8.51المحسو�ة والتي بلغت (
وهذا یثبت صحة الفرضیة �أنه �لما اتصف الموظفین في المعمل عینه البحث �االلتزام 

 التنظیمي �لما قلت السلو�یات المنحرفة تجاه المنظمة �كل. 
معنو�ة وهذا یدل على انه یوجد تأثیر لكل �عد من ا�عاد االلتزام التنظیمي على  tو�انت قیم 

نظمة , و�انت القدرة التفسیر�ة لهذا النموذج مرتفعه والتي تبلغ سلوك العمل المنحرف تجاه الم
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)0.75 =R2) من 0.75) وهذا �شیر على قدرة المتغیر المستقل في تفسیر ما مقدارة (
صحة الفرضیة الفرعیة الثالثه االختالفات الحاصلة في المتغیر المعتمد . و�ذلك تحققت 

(H3) . 
عندما یتصف العاملین  �االلتزام التنظیمي في ص على (و�هذا فان الفرضیة الرئیسة التي تن

مكان العمل ( التزام معیاري , التزام عاطفي, التزام مستمر) فأن ذلك سیقلل من سلوك العمل 
   ) قد تحققت صحتها .  المنحرف

 والتوصیات  االستنتاجات : المحور الرا�ع
 أوًال. االستنتاجات 

 التي المعمل وقیم هم قیم بین توافق هناك ان لىإ و�دراكهم العاملین تصورات أشارت .1
 . المعمل العمل داخل ترك فيللتفكیر   خیارات , وان العاملین لیس لدیهم  فیه�عملون 

�مثل االلتزام التنظیمي �أنه سلوك ا�جابي وعقالني للعاملین من خالل ر�ط قیم واهداف  .2
 المنظمة �قیمهم واهدافهم الشخصیة .

هي سلوك العمل  لدیوانیةالمنحرفة تواجدًا في معمل طابوق ا ان اكثر السلو�یات .3
الوصول المنحرف تجاه المنظمة , اذ اكثر الظواهر انتشارًا في المعمل هي ظاهرة 

وهذا ممكن ان یؤدي الى تأخیر في العملیة االنتاجیة  متأخر إلى العمل بدون رخصة
متعلقة �الرشوة واالختالس والتي بدورها تسبب خسائر ماد�ة للمنظمة وان االمور ال

 .تنخفض ممارستها داخل المعمل  
       اظهرت نتائج قیاس االثر بین متغیري البحث �أن جمیع ا�عاد االلتزام التنظیمي .4

( االلتزام المعیاري, االلتزام العاطفي, االلتزام المستمر) لها دور في تقلیل ممارسة 
على ان العاملین عندما �شعرون سلوك العمل المنحرف داخل المنظمة وهذا یدل 

�المسؤولیة والرغبة �االستمرار �المنظمة سوف �قللون من التصرفات السلبیه التي تؤذي 
 المنظمة واعضاءها .

 ثانیًا. التوصیات 
وضع استراتیجیة لتفعیل وتعز�ز االلتزام وتنمیة مستوى الرغبة واالستعداد لدى االفراد   .1

 رار في المعمل .العاملین لغرض البقاء واالستم
إلرشاد تصرفات العاملین  إعداد مدونة لقواعد السلوك ومعاییر التصرف المهني   .2

  .وتكثیف برامج التوعیة والتثقیف  وسلو�هم
وضع العوائق والمعرقالت أمام من ة سلوك العمل المنحرف و تقلیل فرص ممارس .3

 . �مارسه
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للمشار�ة وابداء اقتراحاتهم في العمل  تحفیز العاملین ماد�ًا ومعنو�ًا , وفتح المجال لهم .4
. 
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 )1ملحق (
 الجزء األول: بیانات شخصیة ووظیفیة

 الجزء الثاني 

 مقاییس متغیرات الدراسة
 اوالً. االلتزام التنظیمي 

 الفقرات                         

اتفق  اوالً. االلتزام المعیاري  
غیر  اتفق بشده 

 متأكد
 ال

 اتفق
ال اتفق 

 بشده

      تجاه المعمل قبلي من دائم التزام ھناك .1

 قبل من وااللتزام اإلخالص یستحق معملي .2
      . المرؤوسین فیھا

 قراراً  یعتبر المعمل في بالعمل قرار ارتباطي أن .3
       . صائباً 

      . أھداف المعمل لتحقیق جھدي قصارى أبذل .4

      . لمجتمعا لدى المعمل سمعة على أحافظ .5

      عملي تأدیة أثناء المعمل ومستقبل بوضع أھتم .6

 الفقرات
 أداري فني المركز الوظیفي الحالي

 45 -  36 35  -26 فما دون 25من  العمر
أكثر من 

45 
 

 أنثى ذكر النوع االجتماعي
 

 ماجستیر م عاليدبلو بكالوریوس دبلوم المؤھل التعلیمي

 
 دكتوراه

 
 

سنوات الخدمة 
 سنة 30 – 21 سنة 20 – 11 سنوات 10أقل من  الوظیفیة

فما    31
 فوق
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 الفقرات                         

اتفق  ثانیاً. االلتزام العاطفي
غیر  اتفق بشده 

 متأكد
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 بشده

ً  أشعر .1  من جزء ھي المعمل مشاكل أن حقا
      الشخصیة مشاكلي

 أعملُ  التي ملالمع وقیم قیمي بین توافق ھناك .2
      فیھا

 في زمالئي بین األخویة بالعالقة شعور ھناك .3
      المعمل

 بالراحة یشعرني المعمل في العمل مناخ .4
      واالستقرار

      أخیراً  تحققت قدیمة رغبة ھي انتمائي للمعمل .5

6.  ً ً  أقضي ما دائما  داخل عملي في سعیدة أوقاتا
      المعمل

 الفقرات                         

اتفق  ثالثاً. االلتزام المستمر  
غیر  اتفق بشده 

 متأكد
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 بشده

 ترك في أفكر الن للغایة محدودة خیارات ھناك .1
      المعمل داخل العمل

 جھات أفضل من الحالیة عملي جھة أن أرى .2
      بھا لاللتحاق العمل

 في متمیز وظیفي منصب على للحصول أتطلع .3
      عملالم

 استثماراً  یمثل الحالي عملي في وجودي .4
 ً       لي بالنسبة جیداً  وظیفیا

لو  حتى الحالي عملي في بالبقاء رغبة لدي .5
      أخرى فرصة بدیلة توفرت

 نجاح في یساھم أكبر جھد بذل في رغبة لدي .6
      المعمل
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 سلوك العمل المنحرفثانیًا. 
   تجاه المنظمة سلوك العمل المنحرف

 الفقرات                         

اسبو سلوك العمل المنحرف تجاه المنظمة
 عیاً 

مرة او 
مرتین 

في 
 الشھر

عدة 
مرات في 

 السنة

مرة او 
مرتین 

في 
 السنة

ال  ابداً 
 یمارس

بین المدى الذي یمارس فیھ الموظف 
      ................ إي من السلوكیات التالیة:

      لمصنع بدون رخصة.. األخذ من ممتلكات ا1
. قض���اء كثی���ر م���ن الوق���ت ف���ي التفكی���ر ب���أمور 2

      التخص العمل.

. تزوی��ر وص��والت بغی��ة الحص��ول عل��ى أم��وال 3
      أضافیة تفوق نفقات العمل الالزمة.

. اخ����ذ اس����تراحة بالعم����ل تزی����د ع����ن الوق����ت 4
      المسموح بھ.

      . الوصول متأخر إلى العمل بدون رخصة.5
      . أثارة الفوضى في بیئة العمل.6
      . تقصد العمل بشكل أبطأ مما یقدر علیھ.7
. مناقش���ة معلوم���ات س���ریة تخ���ص العم���ل م���ع 8

      أشخاص غیر مخولین.

      . التعامل بالرشوة.9
      . بذل جھود قلیلة في العمل.10
. الت���أخر خ���ارج العم���ل للحص���ول عل���ى وق���ت 11

      إضافي.

عدم االكت�راث ف�ي  تنفی�ذ تعلیم�ات المس�ؤول . 12
      المباشر.

 سلوك العمل المنحرف تجاه الزمالء 
 الفقرات

ً  سلوك العمل المنحرف تجاه الزمالء  اسبوعیا
مرة او 

مرتین في 
 الشھر

عدة 
مرات 
في 
 السنة

مرة او 
مرتین 

في 
 السنة

ال  ابداً 
 یمارس

مارس فیھ الموظف ................ إي من بین المدى الذي ی
      السلوكیات التالیة:

      . ینقص من قدر بعض زمالءه في العمل.1
َه بكلمات جارحة اتجاه بعض زمالءه اآلخرین في العمل.2       . یتفَوَّ
 زم�الء . یدلي بتصریحات دینیة، أو عنصریة أو عرقیة تجاه بعض3

      العمل اآلخرین.
      شتم أو یلعن بعض زمالءه في العمل.. ی4
      . یمارس الخدع والحیل اتجاه بعض زمالءه في العمل.5
      . یتصرف بوقاحة وفظاظة اتجاه زمالءه اآلخرین في العمل.6
      . یحرج بشكل علني زمالءه اآلخرین في العمل.7
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 المباشر المشرفلوك العمل المنحرف تجاه س
 الفقرات                             

ً  سلوك العمل المنحرف تجاه المشرف المباشر مرة أو مرتین  اسبوعیا
 في الشھر

عدة 
مرات 
في 
 السنة

مرة أو 
مرتین 

في 
 السنة

 أبداً 
 ال یمارس

بین المدى الذي یمارس فیھ الموظف ................ إي من 
      السلوكیات التالیة اتجاھك:

      سھ المباشر في العمل.. ینقص من قدر  رئی1

      . یبث اإلشاعات حول رئیسھ المباشر في العمل.2
َه بكلمات جارحة اتجاه رئیسھ المباشر في العمل.3       . یتفَوَّ
      . یحرج بشكل علني رئیسھ المباشر في العمل.4
      . یرفض التحدث إلى رئیسھ المباشر.5
      لمباشر في العمل.. یتصرف بوقاحة اتجاه رئیسھ ا6
. یج��ري إیم��اءات أو تعلیق��ات بذیئ��ة اتج��اه رئیس��ھ المباش��ر 7

      في العمل.

      یلعن رئیسھ المباشر في العمل. أو. یشتم 8
 تج���اه عرقی���ة أوعنص���ریة  أو. ی���دلي بتص���ریحات دینی���ة، 9

      رئیسھ المباشر في العمل.
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 تعزیز قابلیة المؤسسات المالیة والمصرفیة في مواجھة األزمات المالیة 
 "يسالمالمنھج االقتصادي اإل على وفقدراسة "

 

 الدكتور صّدام فیصل كوكز المحمدي
 الفلوجةأستاذ القانون الخاص في �لیة القانون �جامعة 

 
 الملخص 
إّن الوقوف على األسباب الجذر�ة لألزمات المالیة المتكررة التي تصاب بها قطاعات المصارف  

والمؤسسات المالیة، یتم أساسا من خالل التحقق من األسس الفلسفیة والوظیفیة للنظام اإلقتصادي 
األفكار والمبادئ اإلقتصاد�ة الرأسمالي وقواعده، و�ستعراض المفاصل األساسیة التي تبنى علیها 

الرأسمالیة، التي تبرز بوضوح قیمة وجود هذه األزمات في النموذج الحالي للنظام اإلقتصادي 
ي، هو ما �قودنا إلى سالمالقائم، ومناقشتها في ضوء الفلسفة اإلقتصاد�ة للنظام اإلقتصادي اإل

�قدم لنا في ذات الوقت معالجات التوصل إلى حل عقدة هذه األزمات ومعرفة أصولها الجذر�ة، و 
ناجحة لما �مكن أن تؤول إلیه هذه األزمات من عواقب وخیمة على النظام المصرفي والمالي في 
الدول ذات اإلقتصاد�ات التي تتبع نهج ومبادئ اإلقتصاد الرأسمالي، سواء على مستوى األزمات 

 المحلیة أو حتى على مستوى األزمات العالمیة.
 المفتاحیة : كلمات البحث 

النظام  –األسواق المالیة  –ي سالماإلقتصاد اإل –المشتقات المالیة  –األزمة المالیة 
 اإلقتصاد الحقیقي.  –ي سالماإلقتصادي اإل

 المقدمة
 تصیب �آثارها الوخیمة ما فتأت األزمات المالیة تتوالى في عالمنا االقتصادي المعاصر

�اتت تعصف �إقتصاد�ات دول لم تكن توصف في فترات المصرفیة �شدة، و و  المؤسسات المالیة
إّال �أنها دول ذات أنظمة إقتصاد�ة متینة وقو�ة تدعي أنها تقوم على أسس رصینة فكر�ًا  ،سا�قة

وعقالنیًا، بل لم تكن �عض الدول مثل الوال�ات المتحدة األمر�كیة ترى نفسها إّال أنها الدولة القائدة 
ا ومالیا ضخما الذي �ملك قطاعا مصرفیوالرائدة في العالم، حیث أنها اإلقتصاد االكبر في العالم 

المحور الذي تدور حوله وتعتمد علیه إقتصاد�ات دول أخرى، ولكن المفاجئة التي أذهلت �عّد 
الجمیع، خصوصًا �عد األزمة المالیة العالمیة التي عانى العالم �أجمعه من أوارها المستعر في عام 

اإلقتصادي الرأسمالي  م، حیث بدأت شرارتها من تراكم العدید من المغالطات وتشبع النظام 2008
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�الشوائب، الكبیرة منها والصغیرة، إلى الحد الذي أوشكت فیه إقتصاد�ات تلك الدول على االنهیار 
إختلفت أنواعها إّال أن أسبابها  االقتصاد�ات أزمات متتا�عة، و�ن أو �ادت، و�دأنا نشهد في هذه

�برى، ثم یدخل �عدها في أزمة تمو�ل  تكاد تكون واحدة، فتارة یدخل العالم الرأسمالي �أزمة �ساد
ة ثم لیدخل العالم عتصحبه �طالة �مستو�ات مرتف ،لیجد نفسه مرة أخرى أمام تضخم غیر مسبوق 

ص في السیولة، لتكون مدعاة إلشهار إفالس العدید من المؤسسات المالیة ق�عدها �أزمة ائتمان ون
العالمیة، أو على األقل وضعها تحت نظام  والمصرفیة وشر�ات التأمین وشر�ات االستثمار المالیة

وصا�ة من البنوك المر�ز�ة، وذلك في ظل أزمة لم �شهد لها العالم مثیًال في القوة واآلثار والمدى 
الجغرافي واإلقلیمي، وهي أزمة إستدعت لتالفي آثارها الوخیمة اللجوء إلى معالجات لم تزد جروحها 

ا �ثیرًا �قدر ما زادت في الطین بله، في الوقت الذي �انت فیه إّال عمقًا، ولم تفد في تجاوز آثاره
والكیانات اإلقتصاد�ة توصف وتصف نفسها " �أنها أكبر من أن  المالیة والمصرفیة هذه المؤسسات

تفلس "، وهذا الواقع الجدید الذي أدرك حقیقته الكثیرون، ممن أقروا �أّن أساس األزمات �كمن في 
أسمالي نفسه، وهو مرتبط �أسس ومبادئ هذا النظام، ألنها في األصل النظام االقتصادي الر 

 مغلوطة وال تستند إلى أسس فلسفیة متینة. 
الذي �مر فیه الفكر اإلقتصادي  -ولیس هناك من وقت أفضل وأحسن من هذا الوقت

متمثلین �قطاعیه االبرز اللطرح إشكالیات اإلقتصاد الرأسمالي  -الرأسمالي ومناصروه �أزمة خانقة 
وتبني الحلول الجذر�ة لألزمات ومعالجتها �حلول نا�عة من �القطاع المالي والقطاع المصرفي، 

ي، وما هذه الدراسة إّال جهدًا نبتغي فیه تعز�ز هذه الرؤ�ة ونز�د من سالممنظور اإلقتصاد اإل
سس ومفاهیم زخمها، خصوصًا و�ّن الجمیع قد أدر�وا حقیقة مفادها؛ أن الحل �جب أن �خرج عن أ

النظر�ات اإلقتصاد�ة الرأسمالیة، ألّن البقاء في قوقعتها ال �خرجهم من األزمة �قدر ما یز�دها 
 . تعقیداً 

و على ذلك فقد دأبت الدراسة إلى إبراز األفكار وتسهیل عرضها وتناولها ضمن إطار خطة 
ي في سالماالقتصادي اإلالمنهج ا م، تناول أولهمیة واضحة، تقسم فیها البحث إلى مبحثینعل

 وقد قسمناه إلى مطالب ثالث، تناولنا في أولها، معالجة االختالالت الموجودة في النظام الرأسمالي
لبیان مالمح المبنى الفلسفي  التأصیل التأر�خي لألزمات المالیة في النظم اإلقتصاد�ة الرأسمالیة

التنظیم الخاطئ لهیكل شر�ات التمو�ل أما الثالث فأفردناه للبحث في ، يسالملالقتصاد اإل
االطار العام لضبط الثاني للتعّرف على المبحث خصصنا  بینما، والمؤسسات المالیة والمصرفیة

وقسمناه إلى مطالب ثالث أ�ضا، بینا في االول  ي،سالمد اإلعملیات التمو�ل وفق منهج االقتصا
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ت الوظیفیة في النظام الرأسمالي، ي في معالجة االختالالسالممنها المنهج االقتصادي اإل
 المطلب الثالثأوضحنا في و  ي،سالمالساسیة للتمو�ل المالي اإلالمالمح ا الثانيواستعرضنا في 

 .ي في اطار االثار المترتبة على األزمة المالیةسالممنهج التمو�ل المالي اإل
وددنا أن نسّلط  ،أفكارمرّ�زة لما توصلنا إلیه من خالصة  البحث �خاتمة تتضمن ختتمناإوقد 

 .الضوء علیها �غیة إبرازها والتأكید علیها
 المبحث األول 

 ي في معالجة االختالالت الموجودة في النظام الرأسماليسالمالمنهج االقتصادي اإل

ي الواجب اتباعه في سبیل معالجة االختالالت سالمإّن التعّرف على المنهج االقتصادي اإل
، �قتضي منا بیان التأصیل التأر�خي لالزمات المالیة النظام االقتصادي الرأسماليالموجود في بنیة 

استعراض أهم المالمح التي تبنى علیها فلسفة و  التي أصابت النظام االقتصادي الرأسمالي،
المصرفیة و  المؤسسات المالیةو  ي، و�یان ماهیة التنظیم الخاطئ لشر�ات التمو�لسالماالقتصاد اإل

 االقتصادي الرأسمالي، وذلك ما سنبینه في ثالثة مطالب �اآلتي: في النظام
 المطلب األول

 التأصیل التأر�خي لألزمات المالیة في النظم اإلقتصاد�ة الرأسمالیة 
إّن من أهم الخصائص التي تشترك بها اإلقتصادات الرأسمالیة المعاصرة في جمیع أنحاء 

وخالل الكساد  1901العالم، هي إنهیار األسواق المالیة، بدءًا من إنهیار األسواق المالیة عام 
، واألزمة المالیة 1987إلى أزمة األثنین األسود عام  1934وحتى  1929الكبیر من عام 

بتسونامي األزمات المالیة الكبیر المتمثل �األزمة المالیة العالمیة،  و�نتهاءً  1997عام االسیو�ة 
، وعلى مستوى دول 1وال نزال نشهد آثارها حتى یومنا هذا  2008التي وصلت ذروتها في عام 

 2العالم �افة.
ي عمومًا شهدها اإلقتصاد األمر�كي خصوصًا واإلقتصاد العالم التيواألزمة المالیة االخیرة 

 3، والتي تعد تسونامي �بیر أحدث أكبر أزمة ائتمان في القرن الحادي والعشر�ن، 2008عام 
حیث جعلت هذه األزمة الكثیر من المتخصصین والناس على حد سواء �شككون في النظام 
الرأسمالي و�قتصاد السوق وظهرت الكثیر من السلبیات حول إقتصاد الوال�ات المتحدة األمر�كیة 

لى اعتبارها زعیمة النظام الرأسمالي العالمي، �حیث بدأت توصف �أنها الرجل المر�ض في العالم ع
، خصوصًا و�ّن �ل أزمة تحدث في أي إقتصاد نادرًا ما تمر دون أن تلحق اضرارًا 4المعاصر

 . 5وخیمة �اإلقتصاد �شكل �بیر 

99



 First International Scientific Conference 29 – 30 April  2017              2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
 ISSN: 2414 - 7419     Al-Kut University College/ Issue One كلیة الكوت الجامعة /  العدد األول                                    

 

أزمة سوق أسهم في  100من  و وفقًا لتقار�ر صندوق النقد الدولي، فإّن العالم شهد أكثر
السنوات الثالثین الماضیة فقط، ومع ذلك فإّن المساعي الكبیرة التي یبذلها االكاد�میون وواضعوا 
السیاسات والباحثین من الذین ال یزالون في عملیة تقّصي و�حث دؤوب للكشف عن أسباب هذه 

ن ثالث عقود لم �ستطیعوا أن األزمات والكوارث، وأبرز دلیل على ذلك، هو أّنه �عدما �قرب م
، 1987�قدموا إجا�ة شافیة مدعومة �حجج قو�ة �فسرون فیها أسباب إنهیار أسواق األسهم عام 

حیث تشیر الدراسات المتخصصة إلى أن جمیع الجهود سواء على المستوى األكاد�مي الوطني أو 
أو قمم الدول  G8لثمان الدولي أو على مستوى القمم والمؤتمرات الدولیة، سواء قمة الدول ا

، حیث لم تشخص �صورة �فؤة األسباب الجذر�ة لتلك األزمة، في حین قدمت أسبا�ًا G20العشر�ن 
ظاهر�ة ال تعدو عن �ونها توقعات غیر مدعومة �الواقع الذي تضاعفت فیه مشاكل البلدان 

قصص معاناة وتدهورت إقتصاداتها، ودخلت في فترات ر�ود إقتصادي طو�ل األمد، صحبتها 
انسانیة قو�ة، نتیجة فقدان الكثیر من الناس لوظائفهم و�نتفاء أسباب رفاهیتهم وتدهور أحوالهم 

 المعاشیة مما دفع الكثیر�ن إلى االقدام حتى على االنتحار.
صحیح أّن العالم قد تعرض إلى هزات إقتصاد�ة وأزمات مالیة �بیرة إّأل أّن أعمقها وأشدها 

، وحیث �انت هذه األزمة أسوء أزمة مالیة منذ 2008التي �مر بها العالم عام  تأثیرا هي األزمة
، وقد هزت األزمة أكبر البنوك في البلدان الصناعیة، وأجبرت البنوك 6 1929الكساد الكبیر عام 

المر�ز�ة ومنها البنك المر�زي الفدرالي األمر�كي على إبتكار أسالیب جدیدة للتدخل من أجل إعادة 
م المالي إلى العمل مرة أخرى، و�حق فقد أظهرت للعالم هذه األزمة للعالم �أّن الوال�ات النظا

 –وهو ما یؤدي إلى تعز�ز إحتمالیة عدم �قائها �دولة عظمى  -المتحدة �مكن أن تنهار إقتصاد�ًا 
وقد إحتاجت إلى موقف مساند من قبل دول وعواصم أخرى في آسیا ومنها الدول المنتجة للنفط، 
و�شفت الوال�ات المتحدة األمر�كیة من خالل هذه األزمة أنها أسیرة األزمات المالیة التي تتلخص 

 أسبابها �ما �أتي :
  7تر�یز اإلهتمام على سوق الرهون العقار�ة األمر�كیة. -1
إنتشار األزمة تدر�جیًا في �ل األسواق المالیة من خالل تداول المشتقات المالیة الناتجة  -2

 عن تور�ق الدیون العقار�ة. 
 تور�ق القروض المصرفیة وتخصیص االعتمادات. -3
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اإلفراط في منح الحوافز الخاصة �الدیون الخطرة، أي منح مكافئات إضافیة للدائنین، -4
تور�ق الدیون، مما ینعكس في ز�ادة إحتماالت الفشل وحاجة �بیرة إلى لتغطیة المخاطر المصاحبة ل

 تغطیة المخاطر. 
ثارت �سرعة أزمة أإنعدام الشفافیة المرتبطة بتكاثر الوساطة بین المقرضین والمقترضین -5

 ثقة بین المتعاملین.
  توجیه االستثمار نحو األصول اإلسمیة ووضع األصول الحقیقیة نحو القمیة السوقیة.-6
لجوء البنوك إلى اإلستدانة لتعز�ز تمو�لها، واللجوء إلى شر�ات وسیطة لتمر�ر هذه -7

 8األنظمة �استثناء �عض األصول من توازنها.
قیام �عض المؤسسات المالیة والمصارف �إعادة تعیین النسب االحتیاطیة، ببیع جزء من -8

 أصولها الحقیقیة وز�ادة رؤوس أموالها.
ن والمؤسسات المالیة عبر العالم نتیجة تور�ق الدیون التي أسفرت الترا�ط بین المستثمر�-9

 عن سهولة وصول المستثمر�ن إلى أسواق العقارات األمر�كیة. 
إعادة تقیم المخاطر السعر�ة نتیجة النقص في أسعار األصول الحقیقیة، ونتیجة  -10

�انت فیه األر�اح  تناقص الطلب على هذه السندات في أسواق األسهم األور�یة، في الوقت الذي
مرتبطة �الحذر من قبل المستثمر�ن، فإّن هذا الحذر أدى إلى العودة إلى أسواق السندات العامة، 
ألّن المستثمر�ن �فضلون االستثمار في السندات العامة ألنها أكثر أمنًا، فقد قامت البنوك �صعو�ة 

البنوك والعملیات مع البنك في ضمان توازن أرصدتها من خالل إعادة التمو�ل للعملیات بین 
المر�زي، عن طر�ق ز�ادة �میات األموال المقرضة للبنوك وخفض الفائدة الرئیسة وتحدید أسعارها، 

، ولكن ذلك لم 2008أو إتخاذ االجرائین في وقت واحد، وهو ما أدى إلى استقرار نسبي �عد عام 
وسیادة حالة من النفور من المخاطر  و�فالسه 9یدم طو�ال، السیما �عد إنهیار بنك لیمان بروذرز،

 10التي تنطوي على مؤثرات جدیدة في أسواق األسهم بین البنوك واالسواق. 
و تشیر �عض الدراسات إلى أن األزمة المالیة الحالیة هي مز�ج بین ثالثة أزمات متراكمة 

 :  ومترا�طة من حیث الطبیعة ولكنها منفصلة من حیث الخصائص والفترة الزمنیة، وهي
 السیولة النقد�ة. -1
 األزمة المالیة. -2
 أزمة الرأسمالیة. -3
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و ما �فسر خطورة الوضع الحالي، هو أّن هذا المز�ج نادر الحصول للغا�ة، وال �مكن مقارنته 
، وأّن هذه األزمات ال تتطور على وتیرة واحدة، وفیها تداعیات و��قاعات مختلفة، 1929مع أزمة 

لتحقق في النها�ة أزمة في السیولة، ومن الغر�ب في واقع الحال أّن  لكنها مع ذلك تترا�ط �إحكام
هذه األزمات الثالث قد وضعت نفسها في لحظة واحدة من التأر�خ في موقف تحدي للهیمنة 
األمر�كیة، وجعلت مجمل إقتصاد�ات الدول الرأسمالیة في أنحاء العالم المختلفة مشكوك فیها في 

ى سیادة الشعور �أّنه ال �مكن اإلدعاء �أّن السلطة والقوة اإلقتصاد�ة وقت واحد، وأّدت األزمة إل
الكبیرة التي تصّورها وتسّوق لها دائمًا، تمكنها من الهیمنة على نماذج التنمیة الناشئة في دول 
العالم المختلفة، مما �عني أن هذه األزمات أصبحت فرص مناسبة البّد منها إلعادة التقییم 

 11لتكامل اإلقتصادي العالمي. إلستراتیجیات ا
و ذلك فیما عدا اللوائح التنظیمیة والتي تّم من خاللها التخفیف من حدة آثار هذه األزمة، عن 
طر�ق ضخ السیولة إلى السوق وتبني تدابیر خاصة �أسعار الفائدة وشراء األصول المتعثرة من 

 12خالل التأمیم أو عملیات االنقاذ. 
 المطلب الثاني 

 لمبنى الفلسفي لإلقتصاد اإلسالمي مالمح ا
إنتشرت في العالم اإلسالمي على مدى العقود الثالث االخیرة المصارف اإلسالمیة 
والمؤسسات المالیة اإلسالمیة، وتدل المؤشرات الى أن قاعدة هذه المؤسسات التي تستند إلى 
األصول الحقیقیة سوف تستمر �النمو، ولما �انت ممارسات البنوك اإلسالمیة والعلمیات المصرفیة 

فإّنه عندما یتم إنشاؤها في الوال�ات المتحدة  13متوافقة مع مبادئ الشر�عة اإلسالمیة، اإلسالمیة 
األمر�كیة مثًال، سیعني ذلك �أّن على المؤسسات المالیة اإلسالمیة خلق روا�ط جدیدة مع الجهات 
الرقابیة التي تمارس أنشطتها على المصارف والعمالء. وهو ما یتطّلب ذلك تطو�ر الممارسات 

 لمالیة اإلسالمیة على مستوى الفكر والعملیات المالیة والممارسات المالیة �شكل عام. ا
 G20وقادة الدول العشر�ن  G7وتجدر اإلشارة الى أّن التدابیر التي اتخذتها الدول السبعة 

جیة لمواجهة األزمة المالیة العالمیة والقرارات التي تمثل عودة الى السیاسات الحمائیة وتصمیم المنه
أو النهج المقترح في ادخال نظام إقتصادي جدید �عمل على أساس مبادئ الشر�عة اإلسالمیة التي 
تدعو إلى الغاء الفوائد، قد �حل جزء من المشاكل خاصة بتلك المرتبطة �المضار�ات قصیرة االمد 

 14وتحقیق الر�ح السر�ع، قد �ضع هذه األزمة في خط نهایتها.
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�ما  -شهدت ممارسات التمو�ل المعتمدة على مبادئ اإلقتصاد اإلسالمي وفي اآلونة األخیرة 
تقدمًا �بیرا، ولكن السؤال الذي �جب أن تواجه �ه هذه  -في ذلك العملیات المصرفیة اإلسالمیة 

المؤسسات هو، هل أنها تستطیع التغلب على مشاكل التنمیة التي تواجه البلدان مستقبال ؟ واالجا�ة 
ؤل �اإل�جاب تعني أّنه البّد من تعز�ز �افة العناصر الداعمة والمساعدة في تسر�ع على هذا التسا

التقدم في هیكلیات ونظم اإلقتصاد اإلسالمي عمومًا والعملیات المصرفیة اإلسالمیة على وجه 
 الخصوص.

إلى أّنه لیس من الممكن إبتداع هیكل جدید للمعالجات دون  15وتشیر �عض الدراسات الحدیثة 
ید السبب الرئیس المباشر لألزمة، والسبب الذي �عتبره الجمیع من أبرز أسباب األزمات المالیة تحد

عمومًا، أال وهو اإلفراط في سیاسات اإلقراض واإلستدانة ومنح اإلئتمان لدى البنوك �صورة غیر 
 صحیحة، وهناك ثالث عوامل تغذي هذه الممارسات هي:

داخل النظام المالي الناجم عن عدم المشار�ة في الر�ح العامل االول هو عدم إنضباط السوق 
 والخسارة، 

وأما العامل الثاني فهو التوسع المذهل في حجم المشتقات وأنواعها، السیما تلك الناشئة عن 
  .مقا�ضة العجز عن سداد اإلئتمان

من أنها و�تمثل العامل الثالث في إنتشار نظرة واهمة نحو �عض المؤسسات المالیة والمصرفیة 
وهو األمر الذي إعتمدت علیه �ثیر من البنوك على إعتبار أّنه �میل إلى   " أكبر من أن تفلس،

إعطاء البنوك الكبیرة نوع من األمان على أن البنوك المر�ز�ة ستأتي �التأكید لنجدتهم و�نتشالهم من 
 16األزمة وعدم السماح لهم �الفشل. 

إلى أّن نظم المصرفیة اإلسالمیة تختلف عن البنوك البّد من اإلشارة  17وفي نفس السیاق 
التقلید�ة، ألّن الفائدة والر�ا محظور�ن أصال في الشر�عة اإلسالمیة، �ما أن إعتماد المصرفیة 
اإلسالمیة �شكل فر�د على مبدًا تقاسم األر�اح والخسائر، یلغي أساسًا مبدأ المضار�ة، وهنا تؤسس 

ر، وذلك من خالل اإلعتراف �مبدأ المشروع المشترك من حیث فكرة المشار�ة في تحّمل المخاط
تحت نموذج تقاسم األر�اح، و�التالي تتكامل موجودات ومطلو�ات  18مفاهیم التعاقد اإلسالمي، 

البنوك اإلسالمیة والمقترضین، �حیث یتقاسمون األر�اح والخسائر، وما �مكن أن ینجم عن منح 
 القروض واإلئتمان من آثار.

یذهب البعض إلى أن البنوك اإلسالمیة من هذه الناحیة، في وضع أفضل من البنوك وهنا  
التقلید�ة، وأكثر قدرة على إمتصاص الصدمات الخارجیة، ألنه سیتم إمتصاص خسائر التمو�ل 
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و�المثل فإّن میزة تقاسم المخاطر التي تعتمدها البنوك اإلسالمیة في  19جزئیًا من قبل المودعین، 
ى أساس المدى الطو�ل للمشار�ع مع لمحات المخاطر والفوائد، و�التالي تعز�ز النمو اإلقراض عل
�ما أن البنوك اإلسالمیة هي إلى حد ما �فؤة في إدارة المخاطر، حیث أن تقدیر  20اإلقتصادي، 

 المخاطر وتقییمها وتحلیلها هي المتغیرات األكثر تأثیرًا في ممارسات إدارة المخاطر. 
العرض المتقدم أن النهج اإلسالمي الخاص بتنظیم اإلحتیاجات المالیة یتضح لنا من 

المختلفة، ال یتسق مع النظام اإلقتصادي الرأسمالي التقلیدي الذي �عترف �النظام المالي الظاهري 
أو اإلسمي الذي هو مختلف عن اإلقتصاد الحقیقي، و�شمل النموذج التقلیدي من النظام 

لنظام المصرفي الر�وي في األسواق المالیة ذات التبادل غیر المقید اإلقتصادي الرأسمالي، وا
 للملكیة، مستوى وحدة العملة ممثلة �الدوالر والتشكل التنظیمي الحالي لهیاكل الشر�ات... الخ. 

وحیث أّن األولو�ة القصوى للنظام اإلقتصادي اإلسالمي هي تلبیة اإلحتیاجات األساسیة 
ال شك فیه من قواعد قیدة، فقد بني النظام اإلقتصادي على أساس الناس، �غض النظر عن الع

أصول التشر�ع المقررة في الشر�عة الخالدة التي أصلها القرآن الكر�م والسنة المطهرة، �التیسیر 
ودفع الحرج عن الناس، وهذا األصل مقصود �ه دوام الشر�عة و�ستمرار إقامة أحكامها ؛ ألّن 

ال المكّلفین، والمشتملة على السعادة الحقة في العاجلة واآلجلة، وضعت الشر�عة الحاكمة على أفع
أصولها على أساس العدل الوسط، قال تعالى: {َوَ�َذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى 

یِن ِمْن َحَرٍج }21النَّاِس } وقال تعالى : { ُیِر�ُد للااَُّ ِ�ُكُم . 22. وقال تعالى : { وما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّ
ْنَساُن َضِعیًفا }23اْلُیْسَر َوَال ُیِر�ُد ِ�ُكُم اْلُعْسَر } . 24. وقال تعالى : { ُیِر�ُد للااَُّ أن ُ�َخفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق اْإلِ

ِإْصَرُهْم وقد وصف هللا رسوله صلى هللا علیه وسلم. �ما أتى �ه من أحكام ألمته { َوَ�َضُع َعْنُهْم 
. و�ذلك سّمى رسولنا الكر�م محمد صلى هللا علیه وسلم الشر�عَة 25َواْألَْغَالَل الَِّتي َ�اَنْت َعَلْیِهْم }

 التي ُأرسل بها "�الشر�عة السمحة".
و�جدر بنا في هذا المقام أن نشیر إلى ما أورده اإلمام بن القیم الجوز�ة رحمة هللا علیه إذ  

 ء الشر�عة على مصالح العباد في المعاش والمعاد" ما نصه :�قول تحت عنوان "بنا
" هذا فصل عظیم النفع جدًا، وقع �سبب الجهل �ه غلٌط عظیم على الشر�عة، أوجب من 
الحرج والمشقة وتكلیف ما ال سبیل إلیه ما �علم أن الشر�عة الباهرة التي هي أعلى رتب المصالح ال 

سها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل تأتي �ه، فإّن الشر�عة مبناها وأسا
كلها ورحمة �لها ومصالح �لها وحكمة �لها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن 
الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فلیست من الشر�عة و�ّن 
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 بین عباده، ورحمته بین خلقه، وظله في أرضه، وحكمته أدخلت فیها �التأو�ل، فالشر�عة عدل هللا
  26الدالة علیه وعلى صدق رسوله صلى هللا علیه وسلم ".

یر�ز اإلسالم تلبیة احتیاجات الناس األساسیة من مأكل وملبس و�تبین لنا مما تقدم أن ما 
فاهیة اإلقتصاد�ة، ومأوى، ولیس على ز�ادة الناتج المحلي اإلجمالي، وما �حمله من مغالطات الر 

 التي �ستند إلیها منّظروا النظام اإلقتصادي الرأسمالي. 
لذلك فإننا عندما نسّلط الضوء على األزمات التي �مر بها عالمنا الیوم، نجد أزمات بدأت 
نتیجة إزدواج المعامالت اإلسمیة مع المعامالت الحقیقیة، بوسائل قانونیة تؤدي إلى أزمات ذات 

یمة، ومعالجتها یتطلب استبدال اآللیات القائمة على المصالح الوقتیة والمضار�ة في آثار مالیة وخ
المعامالت اإلسمیة، ودعم المعامالت الحقیقیة، وأهم تلك الوسائل حضر تور�ق األصول اإلسمیة 
 والذي �قوم على نقل المخاطر بدًال من تقاسم تبعتها، ألّن األثر السلبي ألّ�ة أزمة سیكون متناسباً 
مع الفجوة بین اإلقتصاد اإلسمي واإلقتصاد الحقیقي، واآللیات القانونیة التي تحكم توز�ع المخاطر، 
لذلك فإّن أنصار التمو�ل اإلسالمي الذي �قوم على مبدأ تقاسم المخاطر بدًال من نقلها، ُیبدون 

لحقیقي خالل األزمة مرونة في اإلستجا�ة لمتطلبات القطاع المالي اإلسمي �المقارنة مع اإلقتصاد ا
العدید من الدراسات واأل�حاث  -�عد األزمة المالیة العالمیة  -، لذلك برزت GFCالمالیة العالمیة 

التي تهدف إلى تحدید أسباب وأصول هذه األزمة و�یان أسبابها، �أنها تتراوح بین تراكم اإلختالالت 
ان السیاسات النقد�ة الواضحة، على اإلقتصاد�ة الضخمة على مستوى العالم وتخمة اإلدخار وفقد

 نحو غیر منتظم للقطاع المالي. 
 المطلب الثالث

 التنظیم الخاطئ لهیكل شر�ات التمو�ل والمؤسسات المالیة والمصرفیة في النظام الرأسمالي
البّد في النموذج اإلقتصادي الرأسمالي من وضع هیكل " مغلوط" للشر�ة للمساعدة في تحقیق 

الغا�ة األساسیة من إنشائها، وهو منظور یتصف �الجشع حسب تعبیر �عض  الر�ح الذي هو
، ففي الدول الرأسمالیة یتم إنشاء أغلب أنواع الشر�ات �إعتبارها شخص معنوي �حكمه 27الكتاب

والذي �مكن تحقیقه من  29و�التالي فإنها ستسعى لتحقیق الهدف المنشود من إنشائها 28القانون ،
 ا.قبل المعنیین �إدارته

و�لزم المشرع العراقي مثال �أّنه ال بّد أن یتخذ المصرف شكل شر�ة، فقد نّص قانون 
المعدل، في المادة األولى إلى إّن �لمة مصرف تعني  2004لسنة  94المصارف العراقیة رقم 
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"شخصًا �حمل ترخیصًا أو تصر�حًا �مقتضى هذا القانون لمباشرة األعمال المصرفیة واألنشطة 
 المصرفیة األخرى". 

قبل التعدیل �األمر رقم  1997لسنة  21فالمصارف �موجب قانون الشر�ات العراقي رقم  
ساهمة حیث ، إستنادًا إلى نص المادة العاشرة /ثانیًا �جب أن تتخذ شكل شر�ة م2004لسنة  64

 تنص هذه المادة، �أّنه �جب أن یتخذ شكل شر�ة مساهمة من �مارس أي من األعمال االتیة: 

 .المصارف.1
 .التأمین و�عادة التأمین.2
 . اإلستثمار المالي.3
المعِدل  2004لسنة  64إّال أّنه تّم ازالة المصارف من النص المذ�ور سالفًا �األمر رقم  

فلم �شترط هذا القانون �عد هذا التعدیل إّن یتخذ  1997لسنة  21لقانون الشر�ات العراقي رقم 
المصرف شكل شر�ة مساهمة �عد رفع المصارف من النص المذ�ور، واصبح من الممكن تأسیس 

 العراق یتخذ شكل أي من أنواع الشر�ات سواء �انت شر�ة مساهمة أو غیر مساهمة. مصرف في

وفي قانون المصارف العراقیة سمح المشّرع العراقي �إمكانیة تأسیس المصرف �إتخاذه شكل  
، أو شر�ة خاصة �موجب قانون 1997لسنة  22شر�ة عامة �موجب قانون الشر�ات العامة رقم 

المعدل النافذ، و�التالي فإّن إمكانیة تأسیس مصرف من قبل أي نوع  1997لسنة  21الشر�ات رقم 
من أنواع الشر�ات، حتى لو �انت شر�ة أموال أو أشخاص أو شر�ة شخص واحد محدودة 

المعدلة  12المسؤولیة، و�ذلك إمكانیة تأسیس مصرف من قبل أشخاص أجنبیة وفقا لنص المادة 
 الذ�ر.من قانون المصارف العراقیة سا�قة 

و �حدث في األسواق المالیة تداول األسهم العائدة للشر�ة بین المشتر�ن والباعة، الذین ال 
�عرف أحدهم االخر وقد ال یراه أصال، و�ذلك الوسیط الذي یتدخل في عملیة البیع والشراء والذي 

�شراء و�یع هو صانع الر�ح، ألنه �متلك القدرة على التالعب �أسعار األسهم، ومن خالل السماح 
حصة في ملكیة الشر�ات بدون عرض رسمي بدواعي تعز�ز السیولة، فإّن هذا األمر �خلق 

، ألّن المستثمر غیر ملزم �الحفاظ على 30المضار�ة في الواقع، و�قود إلى مضار�ات الحقة أوسع 
تحقیق األوراق المالیة، و�نما هو �حاول االستفادة من تداول هذه األوراق من خالل المضار�ة و 

 الر�ح السر�ع وتوالي المضار�ات على األسهم تقود إلى تقلب أسواق األسهم. 
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وعالوة على ذلك، فإّن القانون �سمح �إنشاء الشر�ات ذات المسؤولیة المحدودة، فإذا ما  
تعثرت الشر�ة عن سداد دیونها أو لم تقم �الوفاء �إلتزاماتها، فال �كون أمام الدائنین إّال الشر�ة 

وال �مكنهم المطالبة إّال �حدود رأس المال الخاص بها، الذي هو الضمان العام لدائنیها، وال  فقط،
�مكنهم مطالبة الشر�اء بوفاء الدیون من موجودات ذممهم المالیة، ألّن هذه الموجودات خارج نطاق 

أو  الضمان العام للشر�ة، فمسؤولیتهم تقتصر في حدود حصتهم أو األسهم التي �شار�ون بها
 . 31�متلكونها في رأسمال الشر�ة 

لذلك فإّن نظام الهیكل المؤسسي في النظام اإلقتصادي الرأسمالي، للشر�ة �سمح �طبیعته أن 
یتخذ المسؤولین فیها أي قرار �غض النظر عن مستوى الخطر المتوقع فقط، لضمان تعاظم 

سمالها، و�ذلك �سمح القانون في األر�اح، ألّن المستوى النهائي لمسؤولیة الشر�ة یتحدد �حجم رأ
حالة اإلفالس رفض مطالبة الدائنین �الوفاء فوق مستوى معین، ولنا أن نتخیل الفوائد التي تجنیها 
الشر�ات "الجشعة" من هذه المسؤولیة المحدودة، في حین أن هذا األمر ال �مكن تطبیقه في حالة 

ّن أموال الشخص جمیعها ضامنة للوفاء المسؤولیة الخاصة �األشخاص القانونیة الطبیعیة، أل
 32بدیونه.

و من وجهة نظر إسالمیة، فإّن هذا النظام المؤسسي لهیكل الشر�ة غیر صالح، فاإلسالم ال 
�عترف �شرعیة تداول الملكیة أو الدیون عن طر�ق إصدار أوراق مالیة، و�رجع ذلك إلى عدة 

 جوانب أهمها :
واعد اإلسالمیة المقررة في تنظیم العقود، ألنه في هذا األوراق المالیة �عقد یتناقض مع الق - أ

النظام �مكن تبادل الملكیة �سرعة �بیرة، دون الحاجة إلى مجلس العقد، و�كون التعارف عن طر�ق 
 33رسمي یتمثل �إ�جاب وقبول، والغرض منها خلق السیولة في السوق.

تداول غیر المقید لشهادات و حقیقة األمر فإنه في ظل النظام الرأسمالي �سمح السوق �ال
الملكیة وشهادات الدین لتعز�ز السیولة، ولكن ذلك أدى إلى خلق أزمة إئتمان، األمر الذي ینشئ 
أسبا�ًا لتقلبات السوق وعدم اإلستقرار اإلقتصادي، بل و�سمح القانون في النظام الرأسمالي، أن 

�ملك أكثر�ة األسهم في الشر�ة، وهذا  �فرض ولو شخص واحد إرادته على �قیة الشر�اء، لمجّرد أّنه
�ًا و�قول تعالى أ�ضًا "  34..."َتَباَ�ْعُتمْ إذا  َوَأْشِهُدوااألمر ال نجده في اإلسالم، حیث �قول تعالى " 

َوَال َتْقُتُلوا  جَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتْأُكُلوا أموالُكْم َبْیَنُكْم ِ�اْلَباِطِل إّال أن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم 
قال رسول للاّا صلى للاّا علیه وسلم : (البیع عن تراض، و ، 35" أن للااََّ َ�اَن ِ�ُكْم َرِحیًما جَأْنُفَسُكْم 

، ومن تمام التراضي إثبات خیار المجلس 36خیار �عد الصفقة، وال �حل لمسلم أن �غش مسلمًا) "وال
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 37كما ثبت في الصحیحین أن رسول للاّا صلى للاّا علیه وسلم قال: (البیِّعان �الخیار ما لم یتفرقا)،
ع، لقوله صلى هللا وهذا التنظیم اإلسالمي ال �عترف �البیع عندما ال تجري الحیازة الماد�ة على المبی

 38علیه وسّلم " ال تبع ما لیس عندك ". 
أن اإلسالم ال �عترف �المسؤولیة المحدودة للشر�ات وحتى في شر�ة " الوجوه "،   - ب

فینبغي أن ُ�علم أن المراد �الثقة التي تقوم علیها شر�ة الوجوه، هي الثقة المالیة وهي الثقة �السداد 
ة إذا ُأطِلَقت في موضوع التجارة والشر�ة ونحو ذلك فإّنمًا ُ�قصد ولیس الجاه والوجاهة، ألّن الثق

منها الثقة �السداد، وهي الثقة المالیة، وعلى ذلك فإنه �مكن أن �كون الشخص وجیهًا ولكنه غیر 
موثوق �السداد، فال توجد فیه ثقة مالیة وال �عتبر أن لد�ه ثقة معتبرة في موضوع التجارة والشراكة، 

و أّنه ال یوجد في النظام اإلقتصادي اإلسالمي وجود للشر�ات المحدودة، وعلیه لما وسبب ذلك ه
كان ضمان تنفیذ األعمال التجار�ة في اإلسالم غیر مقید �حدود معینة، فإنه من الطبیعي أن �قل 
النمو المفاجئ ألر�اح الشر�ات، فضًال عن تقلیل إحتمالیة اإلنهیار المفاجئ للشر�ات، وتعر�ضها 

 فالس. لإل
و لما �انت حاالت إشهار اإلفالس قد �ثرت إثر تفاقم األزمة المالیة العالمیة في اآلونة 
االخیرة، فإّن ذلك �شیر إلى مساوئ هذا التنظیم، وذلك لما تساعد فیه المسؤولیة المحدودة من 

عن البقاء، �ما  ناحیة تفاقم الدیون، ألّن اإلفالس سیكون حافزًا للوقا�ة من اآلثار الجشعة الناتجة
 39في حالة إشهار اإلفالس التي وقعت لبنك لیمان براذورز سابق الذ�ر. 

 المبحث الثاني
 اإلطار العام لضبط عملیات التمو�ل وفق المنهج اإلقتصادي اإلسالمي

إّن اإلطار العام لضبط عملیات التمو�ل وفق ما �قرره المنهج اإلقتصادي اإلسالمي، �مكن 
المنهج اإلقتصادي اإلسالمي في معالجة االختالالت الوظیفیة في تحدیده من خالل التعّرف على 

رتبة منهج التمو�ل المالي اإلسالمي في إطار اآلثار المتلنبین �عدها  ،النظام اإلقتصادي الرأسمالي
لنتعرف على المالمح األساسیة للتمو�ل المصرفي اإلسالمي، وذلك ومن ثّم على األزمة المالیة، 
 في مطلبین �اآلتي :

 المطلب االول
المنهج اإلقتصادي اإلسالمي في معالجة االختالالت الوظیفیة في النظام اإلقتصادي 

 الرأسمالي
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�ما �كفي لتلبیة اإلحتیاجات األساسیة للبشر�ة ینظر اإلسالم إلى الموارد الالزمة لتكون متوفرة 
جمعاء، حیث �قر بل و�سّهل الدین اإلسالمي طرق إكتساب الرزق، �ما في ذلك إنتاج السلع وأداء 
الخدمات في اإلسالم عن طر�ق الوسائل المشروعة الحالل، و�حظر اقتناء بل و�وجب التخلص من 

سائل غیر المشروعة، ومن المؤ�د أن النظام المحرمات غیر المشروعة، الناتجة عن �عض الو 
حتى المبدأ  اإلقتصادي اإلسالمي ال �جعل حر�ة التملك أساسًا في النظام اإلقتصادي، وال

اإلشتراكي المتمثل �مقولة " �ل حسب قدرته، ولكل حسب حاجته "، واإلسالم �عرف الوسائل 
خاللها یتم نقل الملكیة والمضار�ة والمتاجرة القانونیة لنقل الملكیة، ومنها العقود النافذة التي من 

 �الملكیة أو الدین.
ومع ذلك فإّن اإلسالم یترك للمتعاملین المجال واسعًا لتطو�ر األسالیب والوسائل التي �مكن 

 بواسطتها أن تكتسب الملكیة أو تنتقل. 
اإلقتصاد و لم یتدخل اإلسالم في إنتاج الثروة، حیث یر�ز جمیع المشار�ین في فعالیات 

اإلسالمي على اإلقتصاد الحقیقي، من خالل توظیف أر�اح الشر�ات واإلستفادة من األراضي 
�الزراعة والصناعات التحو�لیة، حیث یتم إنتاج الثروة وتعمیمها على جوانب اإلقتصاد الحقیقي، 

تصاد الحقیقي، وهذا �التأكید �جلب فائدة �بیرة للثروة المتداولة في قطاع واحد فقط، الذي هو اإلق
حیث �مكن للجمیع المشار�ة فیها، لذلك فإنه مع إغالق نظام الفائدة و�نتفاء المخاطر في األسواق 
ال أحد سیكون له حافز إلیداع األموال في المصارف أو المؤسسات المالیة، والتي ستكون وظیفتها 

و�ة على �ل سنة، حفظ األموال دون أي استثمار، عالوة على ذلك سیتم فرض رسوم بنسبة مئ
 وهكذا یتم ترك الفوائض المنزلیة أمام خیارات ثالثة:

 أّما مز�د من االستهالك.-1
 أو اإلقراض لآلخر�ن لكي �عملوا أو �ستثمروا. -2
 أو اإلدخار لتلبیة اإلحتیاجات الشخصیة المستقبلة. -3

و هذه الخیارات الثالثة �لها تصب في مصلحة اإلقتصاد الحقیقي، ألنها تساهم في بدء 
المشار�ع الخاصة، أو إنشاء الشر�ة للعمل واالنتاج، �إتباع أي من الهیاكل الخمسة للشر�ات، وفي 
الفقه اإلسالمي تعتبر شر�ة العقود من أنواع البحث في تنمیة الملك، و�تبین من إستقراء شر�ات 
العقود في اإلسالم وتتبعها وتتبع األحكام الشرعیة المتعلقة بها واألدلة الشرعیة الواردة في شأنها أن 

 ه،وشر�ة الوجو  وشر�ة المضار�ة، وشر�ة األبدان، شر�ة العنان،شر�ات العقود خمسة أنواع هي ( 

 40وشر�ة المفاوضة).
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و هذا الواقع �خلق عدد غیر مسبوق من رجال األعمال في اإلقتصاد الحقیقي القائم، حیث أّنه 
وز�ع الثروة في یؤدي إلى ز�ادة اإلنتاج و�نمي اإلقتصاد و�خلق فرص العمل، و�سهم في ت

القطاعات اإلنتاجیة الحقیقیة، وعالوة على ذلك، فإّن هذه الهیكلیة سوف تدعم نمو األعمال 
وتوسیعها، وغیر ذلك من اإلحتیاجات عن طر�ق إ�الغ المودعین من المقرضین المحتملین من 

اإلئتمان،  الذین �سمح لهم �اتخاذ قرارات اإلقراض واإلقتراض، وهذا سوف �قلل حتمًا من مخاطر
ألّن المقترض سیقنع المقرض �طبیعة العمل وآفاقه و�حتماالت نجاحه و�حدد مقدار حصته من 
الر�ح، وذلك عن طر�ق التفاوض وجهًا لوجه، وهنا سیتحّمل المقرض المخاطر �أكملها في حالة 

ي التخلف عن السداد، وسیتم صرف المبلغ المطلوب و�دون فائدة، وللمقرض الخیار األفضل ف
 اإلیداع في الصندوق الذي ینشأ لهذا الغرض في مقابل دفع رسوم سنو�ة. 

و �التأكید سیكون عامًال حاسمًا في إدارة األعمال من قبل المقترض وهدفه �أكمله سیكون 
تولید عائد جید لما یبذله من جهد، وتحقیق الر�ح عن طر�ق التفاوض مع المقرض، �ما قال رسول 

تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة فإّن فیها أعظم الیمن والبر�ة , وال سلم : " إذا هللا صلى هللا علیه و 
، وترتكز السیاسة النقد�ة في اإلسالم على الغطاء 41... " تجادلوا فإّن المجادلة من الشیطان

القانوني إستنادًا إلى معیار الذهب والفّضة، ولیس أن تستند إلى معیار عملة نقد�ة ورقیة، أو 
اإلعتماد على أسعار الفائدة أو التضخم اإلقتصادي، وعندما یتعلق األمر بتبادل السلع مع وحدة 

اس إلى الوحدة النقد�ة في التبادل، والنظام المالي اإلسالمي ال نقد�ة محددة، فإّن اإلسالم وجه الن
�سمح من حیث المبدأ �طباعة أي مبلغ من المال من خالل إصدار عملة ورقیة، و�ستدلون في 
ذلك على أن التضخم لم یرتفع خالل فترة العصر الذهبي لإلسالم طوال عقود من الزمن �معدل 

 %. 7یز�د عن 
إلسالم ال �عرف مفهوم ضر�بة الدخل، أو ضر�بة القیمة المضافة ورسوم فضال عن ذلك فإّن ا

اإلنتاج، وال مساهمات التأمین الوطني، واإلسالم یرتكز بدال من ذلك على الضرائب على الثروة 
بدًال من ضرائب الدخل، وهذا �ساعد المواطن للحد من األعباء المالیة و�سمح �المز�د من 

�ع الناتج القومي في البالد، وأخیرًا فإّن الدولة فرض علیها اإلسالم أن اإلنصاف والعدالة في توز 
تلعب دورًا مباشرًا في اإلقتصاد، ال أن تترك األمور تمامًا للسوق وتقلباته، واإلسالم عمومًا �حدد 

 ثالثة أنواع من الملكیة هي الملكیة العامة والملكیة الخاصة وملكیة الدولة. 
ه األنواع إلعتبارات ال غنى عنها ألي مجتمع، �ما هو الحال في و تتحدد هنا فائدة هذ

الممتلكات األساسیة، وملكیة القطاع العام حیث �مكن أن توّرد إیرادات من شأنها أن تحقق مصالح 
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جمیع المواطنین، و�ستمد هذا من حدیث النبي محمد صلى هللا علیه وسلم " الناس شر�اء في 
وهذه األمور الثالثة وما شابهها من المرافق العامة، �المدارس  42، ثالث، الماء والكأل والنار"

والمستشفیات والطرق العامة والجسور وحقول النفط ومحطات تولید الكهر�اء واألنهار والبحار 
وقنوات الري العامة والخلجان والمضایق وا لسدود، و�ل ما ال غنى عنه في حیاة الناس والمجتمع 

 ككل.
إلى السماح �الملكیة الخاصة، �ونها نظام ال غنى عنه في أّي مجتمع، فإّن و یذهب اإلسالم 

هذا الحال سیكون له تأثیر فر�د من نوعه، �ما أّنه سیضمن تلقي جمیع المتطلبات األساسیة 
 للعیش، وأن ال �كّون على ذلك إرادة إحتكار أو إرتفاع في األسعار. 

األسعار أو خلق اإلحتكار األمر الذي سیخلق  إضافة لذلك؛ فإّن اإلسالم �حظر �شدة تحدید
 43مسؤولیة إلى حد �بیر، و�ستند في ذلك إلى قوله صلى هللا علیه وسّلم " ال �حتكر إّال خاطئ "، 

فضًال عن ذلك فإّن اإلسالم لد�ه آلیة قو�ة جدًا ومسؤولة لمراقبة األسواق والتعامالت المالیة بین 
الدولة، و�ین أجهزة الدولة والوال�ات، وهو نظام المحتسب أو قاضي األفراد مع األفراد واألفراد مع 

األسواق، وهو الذي یراقب األوزان والمقاییس و�منع الغش والخداع في التعامل في األسواق واألماكن 
العامة، �اإلضافة إلى رصد المخالفات واإلنتهاكات، و�قرار قواعد للقضاة �ستطیعوا بواسطتها حل 

 44تواجه الناس في حیاتهم الیومیة �صورة آنیة. المشاكل التي 
كما أن النظام اإلسالمي �قر إنشاء جهاز إداري للدولة للسیطرة على حر�ة المال، مثل أموال الز�اة 

 45 وأموال الدولة واإلیرادات، ومراقبة دخل القطاع العام.
 المطلب الثاني

 المالمح األساسیة للتمو�ل اإلسالمي 
االساسیة للتمو�ل اإلسالمي، �مكن أن یتوضح من خالل استعراض اساسیات إّن بیان المالمح 

التمو�ل المصرفي اإلسالمي، والتر�یز على حظر إقرار التعامل �الفوائد الر�و�ة في النظام 
 المصرفي اإلسالمي، وهو ما سنقوم �ه في فرعین، �ما �أتي:

 الفرع األول
 أساسیات التمو�ل المصرفي اإلسالمي

أن نسّلط الضوء على �عض مالمح التمو�ل المصرفي اإلسالمي، والتي نرى �أنها  �مكن هنا
ال تخفف من شدة األزمة فقط، و�نما تمكن النظام المالي من توز�ع آثار هذه الصدمات على نحو 

 أكثر عدالة : 
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ینبغي أن تستند جمیع القیود في أسواق البورصات إلى تبادل إثنین أو أكثر من العناصر  -1
 46االقتصاد�ة الحقیقیة المختلفة.

�جب على األطراف المتعاقدة مشار�ة المخاطر، بدال من نقلها، و�ذا الحال �النسبة  -2
للعوائد الناتجة عن أي مشروع، و�مكن أن نفّصل الكالم في هذین الجانبین من نواح ثالث، و�ما 

 �أتي : 
سمیة أي �معنى تبادل نفس السلع أو فمن ناحیة أولى ال تقر الشر�عة اإلسالمیة التبادالت اإل

نفس العمالت، أي تبادل المال من أجل المال، مثل القروض الر�و�ة، فهذه العملیات محظورة في 
الدین اإلسالمي، و�التالي أي نشاط من أنشطة األعمال التي تنطوي على خطر عدم وجود المحل، 

" ال تبع ما لیس عندك "، ولكن كقاعدة عامة هنا �طبق حدیث الرسول صلى هللا علیه وسلم 
ضرورات التعامل سمحت فقط �إستثناء تحت شروط محددة عقودًا مثل االستصناع والسلم و�الهما 

 47یتم دفع الثمن فیهما مقدمًا.
إضافة إلى ذلك فإّن الممارسات التي �مكن أن توصف �أنها مصطنعة، �معنى أنها ال تقوم 

هي ممارسات غیر جائزة على الرأي الغالب في الشر�عة على حقیقة واقعیة مثل یوم التداول، 
وذلك ألّن اإلسالم یر�ز على أولو�ة التبادل الحقیقي و�قدمه على المعامالت  48اإلسالمیة، 

 اإلسمیة. 
ومن ناحیة ثانیة، �شدد مناصروا التمو�ل المصرفي اإلسالمي على ضرورة تكو�ن فهم واضح 

قدة الذي �كون فیه جمیع األطراف شر�اء �حصص في لتقاسم المخاطر بین األطراف المتعا
المشروع، �اإلعتماد على العقود القائمة على الشراكة �المضار�ة والمشار�ة وغیرها، والهدف الرئیس 
من هذه العقود هو ضمان توز�ع عادل للمخاطر المرتبطة �المشار�ع اإلنتاجیة ( التبادل الحقیقي )، 

 49ع مباشرة. من خالل تملكهم حصص في المشرو 
من حیث  50و �المقارنة مع النظام الر�وي، فإننا نجده دائمًا أدنى من مبدًا تقاسم المخاطر، 

االنصاف والعدالة اإلجتماعیة، على العكس من ذلك فیما یتعلق �الكفاءة، إّال أن حجة الكفاءة اآلن 
تماد على هذه الكفاءة، هي أكثر حجة مثیرة للجدل، ال سیما ونحن نشهد أزمات متتالیة �سبب اإلع

فاألزمات المالیة المتكررة وعدم اإلستقرار المستمر في األنظمة المصرفیة في جمیع أنحاء العالم 
�عزى إلى الدیون المفرطة وعدم وجود انظباط في السوق نظرًا لعدم وجود تقاسم للمخاطر التي  51،

ن �سفر عن قرارات متأنیة و�التالي خلقت مجاًال للمخاطرة الجسیمة، بینما تقاسم المخاطر �مكن أ
 52ز�ادة في الكفاءة.
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ومن ناحیة ثالثة �مكن أن یلقى اللوم إلى النزعات األخالقیة في المجتمع الذي تصیبه األزمة، 
والذي �شجع على القضاء على الّر�ا، وهو مصطلح �شمل الفائدة المصرفیة أ�ضًا، �ما �مكن أن 

و�ما البّد من لفت اإلنتباه  53المتعلقة �البیع على المكشوف، �شار إلى التعامالت غیر الحقیقیة 
إلى فشل تخفیف المخاطر على مستو�ات مختلفة على إعتبار أنها السبب الرئیسي لألزمة، �ما 
یؤ�د �عض الباحثین إلى أّن العالم �جب أن یتفق على طبیعة التعامل مع النقود، والتي ینبغي أن 

ور الذي أخترعت له، وهي وسیلة للتبادل ومخزن للقیمة، و�جب أن ال تبقى إستخداماتها في ظل الد
 یتعامل معها �سلعة. 

و القاعدة العامة المستمده من مبادئ التمو�ل المصرفي اإلسالمي هي تشجیع التبادل الحقیقي 
ي، ودعم المعامالت اإلسمیة ( الدفع ) إلى نسبة المعامالت الحقیقیة، أي �ما �عادل التسلیم الحقیق

والعكس �العكس، والنظام المصرفي في الحقیقة ال یهم حیث �مكن أن یتم تأجیل الدفع أو تأجیل 
 التسلیم على حد سواء.

و على النقیض من التمو�ل التقلیدي، حیث ال یتم دعم الصفقة اإلسمیة دائمًا، قبل الصفقة 
فتراض األساسي وراء التمو�ل الحقیقیة، و�ّن ما یتم تبادله هو النقود �مقابل النقود، حیث أن اإل

الر�وي، هو أن المال في النها�ة سیستثمر في مشروع حقیقي، ولكن هذا اإلفتراض لیس صحیحًا 
�الضرورة، وهو ما توّصلنا إلیه �الطر�قة الصحیحة عندما حلت بنا �ارثة األزمة المالیة العالمیة 

GFC  المالیة إلى البلدان ذات الفائض، و�ان هذا أ�ضًا مدعاة إلختالس تدفقات رؤوس األموال
  54�معنى أنّها لم تكن موجهة نحو األنشطة اإلنتاجیة.

و في هذا الصدد فإننا نشیر إلى أّن النظام التقلیدي على سبیل المثال إذا ما قام المشرع مثًال 
ن �حد �إقرار اإلعفاء الضر�بي على أر�اح رأس المال المستثمر في قطاع اإلسكان، فإّن هذا �مكن أ

من اإلستثمارات في قطاع اإلنتاج، وسیصاحب ذلك في ذات الوقت ز�ادة في أسعار العقارات، 
ولكن نفس هذا الشيء من المرجح جدًا أن ال �حدث في النظام المالي اإلسالمي، فلو �انت العقود 

یر في التي �عترف بها النظام اإلسالمي محل تلك العقود لما حصل هذا الشيء، وذلك ألّن التأث
 الشر�عة اإلسالمیة �كون واقعًا على الروا�ط الوثیقة بین المعامالت اإلسمیة والحقیقیة. 

و الحقیقة هنا، هي أن �عض اإلقتصادیین یتفقون على أن رأس المال االجنبي أو حتى 
المحلي إذا توجه نحو األنشطة المدرة للدخل، فإّن ذلك سیخلق فرصة للنمو اإلقتصادي، أي لیس 

لصحیح الر�ون إلى التدفقات المالیة في حد ذاتها، و�نما في �یفیة استخدام هذه التدفقات، ألّن من ا
 عدم إستخدامها إستخدامًا صحیحًا هو إشكالیة في حد ذاته. 
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و نحن نرى دعوة أنصار تطبیق مبادئ االقتصاد الراسمالي، إلى إعادة النظر في الهیكل 
ة قو�ة تدعو إلى أخذه على محمل الجد في �ثیر من جوانبه، المالي ووسائله الذي لم تظهر جاذبی

خصوصًا و�ّن اإلبتكارات المالیة تأخذ وتیرتها �اإلرتفاع، وال تزال وسائل التمو�ل اإلسالمي في 
المهد، لذلك لم یتعرض هذا النظام إلى أزمة حقیقة، ألّن األزمات المالیة المتكررة هي �مثا�ة 

قاط الضعف في النظام المالي، و�التالي �ستطیع مناصروا التمو�ل المختبر الطبیعي الظهار ن
اإلسالمي أن �ستفیدوا من فرصة تبني حجج علمیة تسند مبادئ التمو�ل اإلسالمي في الشر�عة 
اإلسالمیة حالیًا، و�التالي فإّن من وجهة النظر هذه تكّون الدعوة إلى إعادة التفكیر اآلن في 

د في التمو�ل اإلسالمي، لیكون منافسًا قو�ًا في هذا المجال، وهو ما الحصول على اإلهتمام الجا
حصل فعال في األزمة المالیة العالمیة، السیما سلو�یات المؤسسات المالیة، التي تشجع على 
تحمل المخاطر المفرطة، ألنها قدمت هذه الدیون مع فرصة لنقل هذه المخاطر إلى شر�ات التأمین 

الدیون، بینما �ستند التأمین التكافلي اإلسالمي على مبدأ تقسیم المخاطر،  دون نقل الملكیة لهذه
حیث یتم توز�ع المخاطر اإلفتراضیة عبر حملة الوثائق، وشر�ة التأمین لیست سوى جهة تدیر 

 55عملیة التأمین مقابل مردودات مالیة محددة.
ومن الجدیر �الذ�ر أن العقود المالیة في ظل الشر�عة اإلسالمیة توجد فیها أدوات تنو�ع  

تقلید�ة، و�ّن المحافظ اإلستثمار�ة �جب أن ال تحتوي على أّ�ة مصلحة لتحمیل الصكوك، �ما �جب 
أن ال تحتوي هذه المحافظ على عناصر سامة مثل الرهون العقار�ة المعدومة أو ذات الضمانات 

 56لردیئة، و�دائل القروض من المشتقات المالیة السیئة. ا
و منذ بدا�ة الثمانیات من القرن الماضي، والقطاع المالي یتفوق �إستمرار في معدالت النمو 

% �عد عقدین من 8% إلى 5على �قیة قطاعات اإلقتصاد وحصته في الناتج المحلي اإلجمالي 
ًا األر�اح المالیة �نسبة مئو�ة من إجمالي أر�اح الزمن، وعلى مدى الفترة نفسها تضاعفت أ�ض

% من 130تر�لیون  3الشر�ات، وأ�ضا نمت الدیون لدى المؤسسات الدائنة في نفس الفترة من 
% من الناتج المحلي اإلجمالي األمر�كي، بین 270تر�لیون أو  36الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

 57. 2007إلى  1987عامي 
لى أّن اإلنتقادات التي �مكن أن تقال عندما �قارن البعض بین تمو�ل و نود أن نشیر هنا إ

المصارف والشر�ات المالیة التقلید�ة، مقابل التمو�ل المصرفي اإلسالمي، فإّن هذه المقارنة تكون 
غیر صحیحة في �ثیر من جوانبها، ألّن هذه المقارنة ال معنى لها أساسًا، ألّن أساس تقاسم 
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اه الشر�عة اإلسالمیة �ختلف عن نظم التمو�ل التقلیدي، إضافة إلى ذلك فإّن المخاطر الذي تتبن
 تقاسم المخاطر هو جانب مهم یرتبط إرتباطًا وثیقًا �الحوافز التي تحدد دینامیات أي نظام مالي. 

والبد هنا من بیان الدور الذي تلعبه و�االت الوساطة، والتصنیف في األزمة المالیة، حیث أن 
الدور الذي لعبته هذه الو�االت مر�ز�ًا مع تصنیف تعقیدات الصكوك والمشتقات المالیة، حیث 
 ر�زت هذه الو�االت على تصنیف األوراق المالیة على أساس مشار�تهم ور�طها مع عوامل اإلنتاج
الحقیقي، بدًال من أي تدابیر أخرى التي تفصل األداء المالي عن األصل الحقیقي لألصول، فإنها 

 ستكون أقل عرضة للمخاطر و�رتكاب األخطاء. 
ومن المهم ذ�ره هنا، هو لما �انت العقود المالیة اإلسالمیة ذاتیة التنظیم �طبیعتها، �ما یتم 

�اإلستثمارات بین األطراف المتعاقدة، مما �قلل من الحوافز فیها تقییم المخاطر والعوائد المرتبطة 
لتحو�ل األموال إلى القطاعات المنتجة، وهذا �قلل من اإلعتماد على السلطات التنظیمیة والنتائج 
المتعارضة في دینامیات أكثر توجها نحو السوق مقارنة مع نظیرتها من العقود التقلید�ة، ومن 

بّد من تقلیص الفجوة بین األنشطة اإلسمیة واألنشطة الحقیقیة، ولیس تولید الناحیة المثالیة فإنه ال
مطلو�ات مفرطة ضد األصول الحقیقیة، وعلى هذا یتم الحفاظ على القیمة السوقیة لألصول وسعر 
التضخم الناجم عن وجود فجوة بین المعامالت الحقیقیة المعامالت اإلسمیة، لذلك یذهب البعض 

ن حسنات األزمة المالیة أنها تعد وسیلة فطر�ة لتطهیر النظام المالي من إلى القول �أّن م
 58اإلختالالت �إعتبارها تقلل من الفجوة بین القیمة الفعلیة والقیم السوقیة المبالغ فیها لألصول. 

أّما معالجة اإلسالم للمشكلة الناجمة عن تبني الحكومات سیاسة تشجیع اإلقراض العقاري، 
ر�ة تمنع المشكلة من األساس، ألّن الخلل المتأصل في هذه السیاسات یتمثل �أّن فهي معالجة جذ

النظام أصال قائم على الفائدة التي جعلت المؤسسات المالیة قادرة على اإلقراض وسّهلت لألفراد 
الحصول على األموال المتاحة �الشكل الذي �سمح بتحو�لها إلى األنشطة غیر اإلنتاجیة، أو أنها 

ألقل تكون مخفیة تحت أصول أخرى من خالل المضار�ة، ولما �ان التمو�ل اإلسالمي ال على ا
 �سمح بتداول الدین إّال في حدود معینة.

عالوة على ذلك تتطلب الشر�عة اإلسالمیة �شكل صارم الشفافیة في جمیع المعامالت، والبد 
میع المعلومات المتاحة ذات للمتعاملین من اإلمتثال لمتطلباتها، وهو ما �عني اإلفصاح عن ج

الصلة �األصول، إذ البّد لألطراف المتعاملة اإلفصاح �القول عن جمیع ما یتعلق �محل المعاملة، 
 59و�ّال عّد ذلك مخالفة شرعیة من قبیل الغش أو التدلیس اللذین تمنعهمًا الشر�عة اإلسالمیة. 

 الفرع الثاني 
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 القائم حظر التعامل �الفوائد في النظام المصرفي 
�عزو الكثیر من اإلقتصادیین إنهیار السوق المالي إلى العدید من األسباب األساسیة، والتي 
منها وجود النظام المصرفي الر�وي، وحجة البنوك الشائعة للتعامل �الفائدة الر�و�ة، تشمل المساعدة 

اإلنتاجي  على خلق الفرص واإلستثمار اآلمن والذي یتیح خلق فرص العمل ومساعدة القطاع
 60وتعز�ز النمو اإلقتصادي وما إلى ذلك من حجج. 

و لكن الواقع أدى إلى تحقق عكس ما تقول �ه هذه الحجج، وهنا البّد من أن نتساءل ؛ إذا 
 AIG'sو Lehman Brothersكانت الحجج جد�ة وصحیحة �شكل �بیر فلماذا إنهار مصرف 

 ، هذا من جهة. Merril Lynch 61و USBو
خرى فإّن لما �ان االستثمار في جمیع أنحاء العالم قد بلغ في أسواق المشتقات و من جهة أ

تر�لیون، فإّن هذا �عني أن  54تر�لیون دوالر، بینما الناتج المحلي اإلجمالي العالمي  664المالیة 
% من إجمالي االستثمارات العالمیة یذهب إلى قطاع الصناعة المالیة والخدمات، 80ما نسبته 

% إلى اإلقتصاد الحقیقي، والسؤال المشروع هنا هو �یف تكون هذه اإلستثمارات 20یذهب بینما 
آمنة، وهي ال تستند إلى أساس متین، فضًال عن االختالل في التوازن بین اإلقتصاد المالي 
والحقیقي �بیر جدًا في الوقت الذي �صّنف فیه اإلستثمار المالي �أّنه صناعة الخدمات المالیة غیر 

 مستدامة. ال
و ثانیًا :: �مكن أن یرد على الحجة المتعلقة �قدرة البنوك في خلق الكفاءة اإلقتصاد�ة، من 

 خالل المثال اآلتي : 
% فإنه 4القروض بنسبة  B% في حین �قدم البنك 6�قدم القروض بنسبة  Aإذا �ان بنك  

ألّن تكلفة التمو�ل  Aمن المؤ�د أن أي شر�ة ستسعى للحصول على التمو�ل �اإلقتراض من البنك 
ستكون قلیلة، و�التالي فإّن تقلیل تكلفة ممارسة األعمال التجار�ة ستصبح فّعالة من حیث الكلفة، 

النظام المالي �سمح بتوفیر القروض فإذا �ان هذا األمر واردًا نجاحه �قوة، فماذا سیحدث لو أّن 
 عند مستوى الصفر % ؟ 

و من جهة أخرى فإّن البنوك الیوم تستثمر اللوائح الموجودة لدیها في مشار�ع محفوفة 
�المخاطر، �شكل �بیر لضمان دفع الفائدة و�سب الر�ح المتوقع، وفي نفس الوقت فإّن لدى البنوك 

% من الودائع في البنك، فضًال 5% إلى 10حوالي من  CLRو SLRاحتیاطي للسیولة في شكل 
عن أّن هناك الحد األدنى إلحتیاطي الودائع في �ل بنك، ولما فشل النظام القائم على اإلستفادة 
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من �امل �میة المدخرات الوطنیة �إسم الحفاظ على السیولة، فإّن ذلك سیز�د من تكلفة التمو�ل 
 تكلفة اإلنتاج.للمقترض، األمر الذي یؤدي إلى إرتفاع 

جنبا إلى جنب مع عملیة خلق  M2عالوة على ذلك �سمح النظام المالي للبنوك من خلق 
اإلئتمان، مما یؤدي إلى نشوء فقاعات ضخمة في اإلقتصاد نتیجة ز�ادة المعروض النقدي 
وتضخیمه في اإلقتصاد، في حین أن اإلقتصاد الحقیقي �قصر عنه �ثیرًا، وعلى سبیل المثال في 

$ مقابل دوالر واحد من الودائع خالل عملیة  30لوال�ات المتحدة �كون من المشروع قانونًا إعطاء ا
 خلق اإلئتمان. 

أخیرًا ومن جانب آخر، فإّن إدراك اإلدارات العلیا للبنوك �أّن مكافئاتهم و�متیازاتهم ترتبط مع 
إلى ز�ادة منافذ بیع القروض أو جمع  األر�اح التي تجنیها بنو�هم، فإنهم البّد أن �سعوا سعیًا حثیثاً 

الودائع، حتى و�ن لجأوا إلى فتح مجال الدوام جزئي أو فتح البنك خارج اوقات الدوام الرسمي، ألّن 
ارتفاع مبیعات القروض سیكون مدعاة لز�ادة الفوائد و�التالي ز�ادة األر�اح، ولكن هذا الحال سیكون 

  62ذا طبیعة مدمرة.
بوضوح أي معاملة تقوم على الّر�ا، حیث �قول تعالى " الَِّذیَن َ�ْأُكُلوَن الّر�ا  بینما حرم اإلسالم

ْیَطاُن ِمَن اْلَمّسِ  ِلَك ِ�َأنَُّهْم َقاُلوا ِإنَّمًا اْلَبْیُع ِمْثُل الّر�ا  جَال َ�ُقوُموَن إّال �ما َ�ُقوُم الَِّذي َیَتَخبَُّطُه الشَّ ذَٰ
َم الّر�ا َوَأَحلَّ للااَُّ اْلَبْیَع َوحَ  ِ َوَمْن َعاَد  جرَّ �ِِّه َفانَتَهٰى َفَلُه ما َسَلَف َوَأْمُرُه إلى للااَّ ن رَّ َفَمن َجاَءُه َمْوِعَظٌة مِّ

ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدوَن ( َدَقاِت َ�للااَُّ َال ُ�ِحبُّ ُ�لَّ َ�مْ ) 275َفُأولَٰ َحُق للااَُّ الّر�ا َوُ�ْرِ�ي الصَّ
َكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد  ِإنَّ الَِّذینَ  ) 276( َكفَّاٍر َأِثیمٍ  َالَة َوآَتُوا الزَّ اِلَحاِت َوَأَقاُموا الصَّ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا للااََّ َوَذُروا ما َ�ِقَي ِمَن الّر�ا أن �ا َأیَُّها  )277( َر�ِِّهْم َوَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َ�ْحَزُنونَ 
ِ َوَرُسوِلِه و�ّن ُتْبُتْم َفَلكُ  )278( ُكنُتم مُّْؤِمِنینَ  َن للااَّ ْم ُرُءوُس أموالُكْم َال َفِإن لَّْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِ�َحْرٍب مِّ

ُقوا َخْیٌر لَُّكْم أن ُ�نُتْم  جَوِ�ن َ�اَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة إلىٰ  َمْیَسَرٍة  )279( َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ  و�ّن َتَصدَّ
ِ ُثمَّ ُتَوفَّٰى ُ�لُّ َنْفٍس ما َ�َسَبْت َوُهْم َال ُ�ْظَلُمونَ  )280( َتْعَلُمونَ  ) 281( َواتَُّقوا َیْومًا ُتْرَجُعوَن ِفیِه إلى للااَّ

"63 . 
 المطلب الثالث

 المترتبة على األزمة المالیةمنهج التمو�ل المالي اإلسالمي في إطار اآلثار 
 

یبدو أن عدم �فا�ة اإلطار التنظیمي والسیاسات الحكومیة غیر الفعالة والممارسات المالیة 
المر�بة، جعلت من الدعوات الخاصة �ضرورة إعادة التفكیر في الهیكل المالي الذي �قوم علیه 
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ي حسباننا ثالثة إعتبارات ذات معنى النظام الرأسمالي تلقى آذانًا صاغیة، وهنا البّد من أن نضع ف
 نفعي، وهي : 

 منع األزمات أي تقلیل إحتمالیة حدوث أزمة مستقبال. -1
 الحد من تأثیر األزمات أي الحد من شدة األزمة.-2
 64اإلنصاف في توز�ع آثار األزمة. -3

ي �قول أنصار التمو�ل اإلسالمي �أّن العقود المبرمة على أساس مبادئ الشر�عة اإلسالمیة ه
مرشحة �قوة للتطبیق في هذا الصدد، إذ أنها اقصر طر�ق لألداء الجذري للحل، وذلك ألّن معظم 
العوامل التي أذ�ت األزمة المالیة هي محظورة في الشر�عة اإلسالمیة، السیما و�ّن أكبر ما �الم 

لهیكل الحالي هنا هو النظام الر�وي، الذي تعتمده المؤسسات المالیة المصرفیة، التي �قوم علیها ا
لإلقتصاد الرأسمالي، ولكن ما �مكن أن �قال هنا �صدد مجال التمو�ل اإلسالمي، هو أن هناك 
حجة عامة �مكن أن تنطبق على الجوانب األساسیة في التمو�ل اإلسالمي ذات الصلة �األزمة، 

طر�ق  وهي أن الوسائل والمبادئ والقواعد المطبقة في مجال التمو�ل اإلسالمي لم تظهر عن
اإلبتكار العقلي واإلستكشاف العلمي أو التطورات والتصورات النظر�ة للتعامل في الواقع، و�نما هي 

  65عبارة عن توجیهات دینیة و�عتبارات آیدلوجیة وعوامل إعتقاد�ة تعتبر دوافع رئیسیة وراء تطبیقها. 
إلى جانب حقیقة أّن تار�خ تطبیق وسائل التمو�ل اإلسالمي حدیثة نسبیًا وقصیرة، لذلك فإّن 
دعوة أنصاره إلى إعادة النظر في الهیكل المالي ووسائله لم تظهر جاذبیة قو�ة تدعو إلى أخذه 

اع، وال على محمل الجد في �ثیر من جوانبه، خصوصًا و�ّن اإلبتكارات المالیة تأخذ وتیرتها �اإلرتف
تزال وسائل التمو�ل اإلسالمي في المهد، لذلك لم یتعرض هذا النظام إلى أزمة حقیقة، ألّن 
األزمات المالیة المتكررة هي �مثا�ة المختبر الطبیعي الظهار نقاط الضعف في النظام المالي، 

سند مبادئ و�التالي �ستطیع مناصروا التمو�ل اإلسالمي أن �ستفیدوا من فرصة تبني حجج علمیة ت
التمو�ل اإلسالمي في الشر�عة اإلسالمیة حالیًا، و�التالي فإّن من وجهة النظر هذه تكّون الدعوة إلى 
إعادة التفكیر اآلن في الحصول على اإلهتمام الجاد في التمو�ل اإلسالمي، لیكون منافسًا قو�ًا في 

 66هذا المجال. 
یرتكز على تحقیق مبدأي اإلنصاف  یة هناسالمو جدیر �الذ�ر أن تطبیق المفاهیم اإل

والرفاهیة على حد سواء، دون تغلیب أحدهما على اآلخر، مع إختالف النظرة بین النظام المالي 
ي إلى �ل منهما، فمن حیث المبدأ ال تأثیر للغرر في الفائدة أي قلق من سالمالتقلیدي واإل
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عتبر عادلة ومحّرمة وفقًا لمعاییر اإلنصاف في ناحیة النظام الرأسمالي التقلیدي، ولكنها ال ت
 الشر�عة. 

 الخاتمة
 التوصیاتاالستنتاجات و 

�مكن أن نسلط الضوء ونحن في خاتمة هذه الدراسة على �عض االستنتاجات المهمة ونطرح 
 عملیة، و�ما یلي:و  �عض التوصیات التي نرى في االخذ بها وتبنیها فائدة علمیة

والسبب في ذلك �عود إلى التقلید�ة، الرأسمالیة یة عن البنوك سالمنظم المصرفیة اإلتختلف  -1
یة �شكل سالمیة، �ما أن إعتماد المصرفیة اإلسالمأّن الفائدة والر�ا محظور�ن أصال في الشر�عة اإل

الذي تعتمده المصارف  فر�د على مبدًا تقاسم األر�اح والخسائر، یلغي أساسًا مبدأ المضار�ة
فكرة المشار�ة في تحّمل المخاطر، وذلك من خالل اإلعتراف �مبدأ  ، وهنا تؤسسالرأسمالیة

تحت نموذج تقاسم األر�اح، و�التالي تتكامل  ي،سالمالمشروع المشترك من حیث مفاهیم التعاقد اإل
یة والمقترضین، �حیث یتقاسمون األر�اح والخسائر، وما �مكن سالمموجودات ومطلو�ات البنوك اإل

 وض واإلئتمان من آثار.أن ینجم عن منح القر 
ي الخاص بتنظیم اإلحتیاجات المالیة المختلفة، ال یتسق مع النظام سالمأن النهج اإل -2

أساسًا الذي هو ، و اإلقتصادي الرأسمالي التقلیدي الذي �عترف �النظام المالي الظاهري أو اإلسمي
ادي الرأسمالي، والنظام مختلف عن اإلقتصاد الحقیقي، و�شمل النموذج التقلیدي من النظام اإلقتص

 .المصرفي الر�وي في األسواق المالیة ذات التبادل غیر المقید للملكیة
، التي یؤسس من للشر�ة في النظام اإلقتصادي الرأسماليّن نظام الهیكل المؤسسي إ -3

�سمح �طبیعته أن یتخذ المسؤولین فیها أي قرار �غض النظر عن مستوى  خاللها المصرف،
الخطر المتوقع فقط، لضمان تعاظم األر�اح، ألّن المستوى النهائي لمسؤولیة الشر�ة یتحدد �حجم 
رأسمالها، و�ذلك �سمح القانون في حالة اإلفالس رفض مطالبة الدائنین �الوفاء فوق مستوى معین، 

لفوائد التي تجنیها الشر�ات "الجشعة" من هذه المسؤولیة المحدودة، في حین أن هذا ولنا أن نتخیل ا
األمر ال �مكن تطبیقه في حالة المسؤولیة الخاصة �األشخاص القانونیة الطبیعیة، ألّن أموال 

 الشخص جمیعها ضامنة للوفاء بدیونه.
نقاط الضعف في النظام  ارإلظهإّن األزمات المالیة المتكررة هي �مثا�ة المختبر الطبیعي  -4

ي أن �ستفیدوا من سالمالرأسمالي، و�التالي �ستطیع مناصروا التمو�ل اإلوالمصرفي اإلقتصادي 
رفع یة حالیًا، سالمي في الشر�عة اإلسالمفرصة تبني حجج علمیة تسند مبادئ التمو�ل اإل
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 مام الجاد في التمو�لالدعوة إلى إعادة التفكیر اآلن في الحصول على اإلهت� األصوات عالیاً 
 سلو�یات المؤسسات المالیةونبذ ونقد ي، لیكون منافسًا قو�ًا في هذا المجال، سالماإل المصرفي

تحمل المخاطر المفرطة، روح المغامرة لدیها و تشجع اعتادت على أن التي و ، والمصرفیة الرأسمالیة
فرصة لنقل هذه المخاطر إلى  المعدومة، وهو ما أعطاهاالدیون على تور�ق سندات  تقدمألنها 

ي على مبدأ سالمشر�ات التأمین دون نقل الملكیة لهذه الدیون، بینما �ستند التأمین التكافلي اإل
تقسیم المخاطر، حیث یتم توز�ع المخاطر اإلفتراضیة عبر حملة الوثائق، وشر�ة التأمین لیست 

 .سوى جهة تدیر عملیة التأمین مقابل مردودات مالیة محددة
 إلى إعادة النظر في الهیكل المالي ووسائله يسالمالمنهج االقتصادي اإل صاردعوة أنإّن   -5

على محمل الجد في  الم تظهر جاذبیة قو�ة تدعو إلى أخذه للمؤسسات والمصارف الرأسمالیة،
التمو�ل ، خصوصًا و�ّن اإلبتكارات المالیة تأخذ وتیرتها �اإلرتفاع، وال تزال وسائل اكثیر من جوانبه

یة هو السبب سالم�طرح البعض �أن حداثة تطبیق مبادئ الشر�عة اإلي في المهد، لذلك سالماإل
التي تصیب النظام م یتعرض هذا النظام إلى أزمة حقیقة، ألّن األزمات المالیة المتكررة في عد

المختبر هي �مثا�ة هذه و  المصرفي الرأسمالي، الذي استمر في التطبیق عقود طو�لة من الزمن،
ي أن سالمالطبیعي الظهار نقاط الضعف في النظام المالي، و�التالي �ستطیع مناصروا التمو�ل اإل

یة حالیًا، سالمي في الشر�عة اإلسالم�ستفیدوا من فرصة تبني حجج علمیة تسند مبادئ التمو�ل اإل
الحصول على اإلهتمام و�التالي فإّن من وجهة النظر هذه تكّون الدعوة إلى إعادة التفكیر اآلن في 

 ي، لیكون منافسًا قو�ًا في هذا المجال.سالمالجاد في التمو�ل اإل
ي سالممنهج االقتصاد اإلو  نوصي من خالل هذه الدراسة بتبني المصارف العراقسة اسس -6

 يسالمیة والمنهج االقتصادي اإلسالمّن تطبیق مبادئ الشر�عة اإلفي عملها وأنشطتها، حیث أ
یة، �مثل فرصة سانحة البّد من سالم، خصوصا في مجال المصرفیة اإلالوقتفي هذا ، عندنا

والسبب هي أن االقتصاد الرأسمالي والقطاع المصرفي على وجه ، استغاللها على الوجه االمثل
التحدید �مر �أضعف حاالته هذه اال�ام، رغم توالي خطط االنعاش االقتصادي وتعز�ز الدعم 

ال �مثل سوى حلوال وقتیة تنتهي فعالیتها �عد فترة، و�عود االقتصاد �عدها الحكومي لها، إال أن ذلك 
النشاطات التي تمارسها المؤسسات و  الى التراجع من جدید، ألن الخلل ال �كمن في الفعالیات

التي هي مبادئ و  قطاعات،المالیة والمصرفیة، وانما �كمن الخلل في المبادئ التي تسّیر هذه ال
لعملیة عدم نجاعتها وعدم نجاحها في تجاوز االزمات التي توالت علیها، على أثبتت التجر�ة ا
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یة من استقرار ونمو مضطرد یتوقع لها الخبراء سالمالعكس مما نشهده في المؤسسات المصرفیة اإل
 مستقبال زاهرًا تتمكن فیه من منافسة نظیراتها من المؤسسات المالیة والمصرفیة الرأسمالیة القائمة.
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بأنھا " المادة  2004المعدل لسنة  1997لسنة  21الشركة في قانون الشركات رقم  . یعرف المشرع العراقي عقد28
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 اآلخرین، أو 
حب رأس مال الشركة أو نقل أصولھا عندما یكون إعسار الشركة وشیك تعریض حقوق الدائنین للخطر نتیجة س -2

 الوقوع، أو عندما یحظر القانون ذلك.
 " تكتسب الشركة الشخصیة المعنویة وفق أحكام ھذا القانون. 5المادة 
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$، بینماً ال یضمن في مواجھة 44000000000بلغت على سبیل المثال دیون بنك لیمان بروذرز حوالي . 31

ملیار $ وھو قیمة رأس المال الخاص بالمصرف المذكور، وال سبیل أمام الدائنین إّال أن 2,7الدائنین سوى بمقدار 
 یتقاسموه قسمة غرماء... ینظر :

 A leading case in common law is Salomon v. Salomon & Co. [1897] AC 22. 
 النافذ المعدل على أن :  1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  260. تنص المادة 32

 .بدیونھ للوفاء ضامنة جمیعھا المدین اموال1 –
 .طبقاً للقانون التقدم حق منھم لھ كان الضمان إّال من ھذا في متساوون الدائنین وجمیع2 –

 رجع فلو المجلس، االیجاب إلى آخر بعد بالخیار . تذھب القواعد العامة في القانون المدني إلى أن " المتعاقدان33
 وال االیجاب یبطل االغراض على یدل قول أو فعل من أحد المتعاقدین او صدر قبول وقبل االیجاب بعد الموجب

 من القانون المدني العراقي. 82 المادة. ینظر نص "ذلك الواقع بعد بالقبول عبرة
 . 282سورة البقرة، االیة . 34
 . 29سورة النساء، االیة . 35
 أخرجھ ابن جریر وھذا حدیث مرسل.. 36
 ،...وفي لفظ البخاري: (إذا تبایع الرجالن فكل واحد منھماً بالخیار ما لم یتفرقاً )37

. http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=29&sourid=4  
في السنن والمسند من حدیث  " ذكر حكم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في منع الرجل من بیع ما لیس عنده. 38

حكیم بن حزام قال قلت یاً رسول هللا یأتیني الرجل یسألني البیع ما لیس عندي فأبیعھ منھ ثم أبتاعھ من السوق فقال ال 
تبع ما لیس عندك قال حدیث حسن وفي السنن نحوه من حدیث ابن عمرو رضي هللا عنھ ولفظھ ال یحل سلف وبیع 

 :لم یضمن وال بیع ما لیس عندك قال الترمذي حدیث حسن صحیح  وال شرطان بیع وال ربح ما
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=309569  

مریكیة ومعالجاتھا في القانون للمزید من التفصیل ینظر بحثنا الموسوم اشكاالت في أزمة الرھون العقاریة األ. 39
 العراقي... سابق الذكر.

 ي، للمزید ینظر : سالمأنواع الشركات في النظام اإلقتصادي اإل. ینظر للمزید في فقھ النظام االقتصادي، 40
http://nusr.net/1/ar/nthm/nthm-iqtsd/513-nthm-igtsd-46  

. قال الحافظ الزیلعي عن ھذا الحدیث وما قبلھ: غریب أي ال أصل لھ، ثم حاول أن یجد أصال للحدیث، فقال: 41
ثالث فیھن البركة: البیع إلى أجل، «أخرج ابن ماجھ في سننھ عن صھیب قال: قال رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلم : 

ثم قال الزیلعي: ویوجد في بعض نسخ ابن ماجھ (المفاوضة) بدل » بالشعیر للبیت ال للبیعوالمقارضة، وإخالط البر 
). للمزید من التفصیل تنظر الموقع اإللكتروني للموسوعة الشاملة... أ.د. 475/3(المقارضة) (راجع نصب الرایة: 

َحْیِلّي : الِفْقھُ اإل الشَّرعیَّة واآلراء المذھبیَّة وأھّم النَّظریَّات الفقھیَّة وتحقیق ي وأدلَّتُھُ : الشَّامل لألدلّة سالمَوْھبَة الزُّ
:      اإللكتروني  األحادیث النَّبویَّة وتخریجھا... متاح على الموقع

http://islamport.com/w/fqh/Web/1272/3372.htm 
)  (2405- ماجھ ابن رواه { ال یمنع الماء والنار والكأل } : أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ھریرة أبي عن. 42
  :هللا علیھ وسلمعن بعض أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم قال : قال رسول هللا صلى  أبي خراش وعن 
 ابن من حدیث ماجھ ابن ورواه، وأبو داود أحمد رواه { المسلمون شركاء في ثالثة : في الماء والكأل والنار} 

 علي بن محمداالمام  أحادیث األحكام في كتاب نیل األوطار:للمزید ینظر، .  )وثمنھ حرام ، وزاد فیھ ( عباس
ثمانیة أجزاء، متاح على  عدد األجزاء:، 1ط رقم الطبعة: 1993ھـ/1413 دار الحدیث، سنة النشر:، الشوكاني

 الموقع اإللكتروني : 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1816&idto=1819&bk
_no=47&ID=761 

 .4046رقم  2492/ 6باب تحریم اإلحتكار في االقوات، ج  –صحیح مسلم بشرح النووي : كتاب المساقاة . 43
ةٌ یَدُْعوَن إلى اْلَخیْ تطبیقاً لقولھ تعالى" . 44 " ِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَیْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر. قولھ تعالى : َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فإّن لم یستطع فبلسانھ، فإّن لم یستطع فبقلبھ، وذلك وقولھ صلى هللا علیھ وسلم " 
 ." أضعف اإلیمان

ُھَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اْألَْرَض ذَلُوًال فَاْمُشوا فِي  )14اْلَخبِیُر (. قال تعالى " إّال یَْعلَُم َمْن َخلََق َوُھَو اللَِّطیُف 45
ْزقِِھ ۖ َوإِلَْیِھ النُُّشورُ  فوجود قضاء المظالم الذي ھو جھاز للمساءلة یضمن اإلنصاف في  "(15) َمنَاِكبَِھا َوُكلُوا ِمن ّرِ
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بالذھب ربا إّال ھاء وھاء، والفضة بالفضة ربا، والتمر بالتمر ربا إّال ھاء وھاء والشعیر بالشعیر ربا إّال ھاء وھاء 
 )). أخرجھ الستة.
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48.. Nauman Ejaz and Hayat Khan: article precite. p-50. 
49. Chapra, M.U. (2007), ‘The Case against Interest: Is it Compelling’, Thunderbird 
International Business Review, 49, 161–86. & Chapra, M.U. (2008), ‘The Global 
Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimise the Severity and Frequency of 
Such a Crisis in the Future’. A Paper Presented at the Forum on the Global Financial 
Crisis held at the Islamic Development Bank..  
50. Nauman Ejaz and Hayat Khan: article precite. P- 50 . 
51. Chapra, M.U. (2007), & Chapra, M.U. (2008). 
52. Siddiqi, M.N. (2008), ‘The Current Financial Crisis and Islamic Economics’, IIUM 
Journal of Economics and Management,16, 125–31. 
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عة التأمین التكافلي وافاقھا المستقبلیة، متاح للمزید في ھذا الصدد ینظر : أ د. سامر مظھر قنطقجي : تطور صنا.55
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56. Usmani, T. (2010), ‘Post-Crisis Reforms: Some Points to Ponder’, in Schwab K. and 
DeGioia J.J. (eds) Faith and theGlobal Agenda: Values for the Post-Crisis Economy. 
World Economic Forum, Geneva; 51–4. 
57. Nauman Ejaz and Hayat Khan: article precite.p- 53. 
58. Nauman Ejaz and Hayat Khan: article precite.p- 52. 
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 . ینظر لتفصیل أكثر بحثنا في اشكاالت في أزمة الرھون العقاریة االمریكیة... سابق الذكر.61
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یة المتعلقة بتحقیق الرعایة االجتماعیة الصحاب األعمال والمجتمع على حد سواء، وبالتالي فإّن سالمالشریعة اإل
 یة....سالمة األساسیة المقررة في كل اقتصاد، ال تتعارض مع مبادئ الشریعة اإلاالعتبارات النفعی
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مستویات النشاط االشعاعي الطبیعي ومؤشرات الخطر االشعاعي في بعض انواع 
 االسمدة المستوردة المستخدمة في العراق

 محمد علیويأیمان 5صباح عباس فلیح و4صبا فرحان حطحوط ، 3نجوى جاسم جبیر،2میثم سلمان أمانة، 1
 )جامعة واسط -كلیة العلوم -قسم الفیزیاء( 1،2،3

 )مدیریة بیئة واسط( 4،5
Levels of natural radioactivity and radiological indicators 
of hazard in some types of imported fertilizer used in Iraq 

  
Maitham S. Amana1, Najwa J.Jubier2, Saba F.Hathot3, Sabah A. Flayyih4 and Iman M. 

Allioui5. 
 

1, 2,3 Physics Department, Sciences College, Wasit University, Iraq. 
4, 5 Directorate Wasit Environment. 

 
Abstract: 

 
       The main objective of this research was to estimate the 
concentrations of natural radionuclides where the results of the 
analysis confirmed that the research samples contain significantly 
three radioactive isotopes are (Ra-226, Th-232 and K-40) to ten 
samples different originating from inorganic fertilizer imported. 
The estimations were done by utilizing NaI (Tl) detector which 
consists principally of 76×76 mm crystal size with 1024 a channel. 
The mean concentration of 29.02, 112.38 and 202.90 (Bq/Kg) for 
232Th, 238U and 40K, respectively. The arithmetic average radium 
content in research samples of fertilizers is higher than the global 
average, while the value of  Th-232 and K-40 content within the 
internationally recommended limits. The calculated mean values of 
167.24 Bq/Kg, 0.094mSv, 0.45and 0.75 for (Raeq, ED, Hex and Hin) 
respectively, were less than the standard value, While the mean 
average values of 77.43 nGy/h for (D) are slightly more than the 
standard limit (UNSCEAR, 2000).                                                                                                                                      

 .الكلمات المفتاحیة: االسمدة الفوسفاتیة، النشاط االشعاعي، الجرعة االشعاعیة 
 

 المستخلص

 االسمدةمن نماذج  عشرةفي  عيیبالطاالشعاعي نشاط التراكیز  تم تحدید في ھذا البحث       
             الكاشف الومیضي یودید الصودیوم المنشط بالثالیوم استخدام منظومة من خالل وذلك

 )NaI(Tl   بحجم) (وأظھرت نتائج القیاسات أن مدى الفعالیة االشعاعیة للیورانیوم أنج 3×3-
 -، الثوریومبیكریل/ كجم112.38 وبمعدل بیكریل/ كجم 514.16) -26.55تتراوح بین (  238
  -31.84( 40-والبوتاسیومبیكریل/ كجم  .0229وبمعدلبیكریل/ كجم  )86.9-5.63( 232

ان محتوى الرادیوم في عینات البحث بیكریل/ كجم. 202.90 بیكریل/ كجم وبمعدل 515.83)
ضمن  -K 40و -232Thمحتوى  من االسمدة ھو أعلى من قیمة المتوسط العالمي  بینما كان 
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 27.85أما بالنسبة لقیم الجرعة الممتصة في الھواء فقد تراوحت من  .الحدود الموصى بھا دولیا
نانو 77.43  وكان متوسط الجرعة الممتصة للعینات ھو نانو كراي/ ساعة  243.50الى 

مكافئ الرادیوم حیث  تم حساب وكذلك ،وھي اعلى من القیم  المتوسطة العالمیة كراي/ ساعة
 وأن القیمة المتوسطة ھي كجم /بیكریل 527.16إلى  60.11أن قیمتھ تتراوح بین وجد 

  (2000 ,كجم وھي اقل من القیمة المتوسطة المنشورة بواسطة  /بیكریل167.24
UNSCEARأیضا الجرعة السنویة الناتجة من المواد المشعة باالسمدة ووجد  ت). كما حسب

ملي سیفرت وأن القیمة المتوسطة ھي  0.29ملي سیفرت الى  0.03تتراوح من  قیمتھاأن 
ملي  1وھي اقل من القیم  المتوسطة المنشورة عالمیا والتي تبلغ قیمة مقدارھا(  0.094

 0.75والداخلي  0.45. وبینت النتائج ان متوسط مؤشر خطر االشعاع الخارجي كان سیفرت)
مؤشر  ,مكافى الرادیوميلا، واثبتت نتائج البحث ان متوسط لمیالم یتجاوز القیم الموصى بھا عا

والداخلي للنماذج المدروسة كانت ضمن الحد المسموح بھ عالمیا  خطر االشعاع الخارجي
بالرغم من ارتفاع قیم الفعالیة النوعیة في بعض النماذج لذا فھي ال تشكل خطر على الكائنات 

 .)8باستثناء عینة رقم( الحیة
 
 ةالمقدم -1

خالل العقود الماضیة توسعت  األنشطة الزراعیة في العراق على نطاق واسع مما تسبب         
المبیدات الحشریة والمواد الكیمیائیة الزراعیة  في زیادة استخدام األسمدة غیر العضویة،

األخرى وذلك لزیادة إنتاج المحاصیل وتعزیز خواص التربة غیر العضویة، اذ تتكون األسمدة 
من مواد تحتوي على النیتروجین، البوتاسیوم والفوسفات  وكذلك تحتوي على عناصر خطرة 

على سبیل  الرصاص والعناصر المشعة الكروم، ،الكادمیومبما في ذلك المعادن الثقیلة مثل 
 المثال الیورانیوم، الثوریوم والرادیوم التي یمكن اعتبارھا خطرة على صحة اإلنسان والحیوان

سوف تضیف المعادن لھذا  لالسمدة غیر العضویةاالستخدام الطویل االمد نظرا الستمرار  .[1]
تزداد مع مرور التي كیزھا واالتربة أي تریمكن أن تتراكم في والتي  الثقیلة والنویدات المشعة

حیث ان تراكم الملوثات في التربة نتیجة لالنشطة الزراعیة على المدى الطویل یعتمد  الوقت
على تركیز النویدات المشعة في األسمدة ، معدل الطلب السنوي من األسمدة، الخصائص 

تعتبر األسمدة  [2]. یة للملوث نفسھالفیزیائیة والكیمیائیة للتربة وكذالك الخصائص الجیوكیمیائ
مھمة جدا في الزراعة للحفاظ على خصوبة التربة واإلنتاجیة, بید أنھ قد یشكل مصدر من 
مصادر المواد المشعة التي یتم الحصول علیھا من خامات الفوسفات المستخدمة في إنتاج 

الرئیسیة مرتبطة مع المواد المشعة الطبیعیة  ھامكوناتتكون األسمدة غیر العضویة و
 منقولھ من خام الفوسفات أثناء اإلنتاجو) 40 -، والبوتاسیوم232 -، الثوریوم234 -(الیورانیوم

ان األسمدة تعید توزیع العناصر المشعة طبیعیا في مستویات ضئیلة في جمیع أنحاء البیئة  .[3]
ھذه الظاھرة في زیادة المخاطر اإلشعاعیة  وتصبح مصدرا للنشاط اإلشعاعي، وقد تساھم

المحتملة بسبب التعرض الخارجي خالل فترة االقامة في المزارع والتعرض الداخلي من خالل 
قدمت العدید من الدراسات طرق مختلفة  .[4]تناول الغذاء الذي یزرع في التربة واألسمدة 

من سطح األرض من النظائر المشعة الناتجة عن  )م1(لحساب جرعات أشعة كاما على ارتفاع
ولیدات مشعة ضمن سالسل االنحالل اإلشعاعي  في یوم والثوریوم وما ینتج عنھما من الیوران

تحلیل لبعض انواع األسمدة  (Shahul Hameed, 2014)  اجرى ].5[ سطح التربة
وكذلك  -238U- ،232Thالفوسفاتیة المستخدمة بشكل شائع في الھند الیجاد تركیز نشاط 

40K-) من بین األسمدة الفوسفاتیة التي تم تحلیلھا السوبر فوسفات أالحادي  .SSP حیث (
بیكریل / كغم) على التوالي، والسوبر فوسفات المركز  72.1،  23.3،  396.3كانت تراكیزة (

 -238Uبیكریل / كغم) مسجلة أعلى مستویات من TSP) (284.2  ،39.3  ،56.3الثالثي(
ومن نتائج التحالیل االشعاعیة للعینات تبین أن تطبیق األسمدة الفوسفاتیة رفع من مستوى 
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 (Boukhenfouf ,w.and Boucenna,2011)وعمل الباحثان  ].6[ الیورانیوم  في التربة
ھو تحدید  البحثوكان الھدف الرئیسي من على قیاس النشاط االشعاعي للتربة واالسمدة 

محتوى النشاط اإلشعاعي في العدید من األسمدة التجاریة التي تنتج في الجزائر ولتقدیر تأثیر 
وقد استعمل  اإلشعاعي في التربة المزروعة التي تعرضت للتسمید على مدى طویل من الزمن

ت. لخمسة أنواع من العینا K40و  Ra226 ،Th232مطیاف جاما لتحدید تركیز النشاط الطبیعي 
±  134.7وأظھرت النتائج أن ھذه النویدات المشعة كانت موجودة في تركیز متوسط قدره 

±  190.3و NPKبیكریل / كغم لالسمدة من نوع  ±550  11644، ±16.7  131.8، 24.1
 33،  7± 47) و NPKsبیكریل / كغم من اسمدة نوع ( ±249  5312، ±10.3  117.2، 30
  18±  311 7±  50 10±  53تربة البكرغیرالمخصبة و للبیكریل / كغم  ±19  329، ±7 

بیكریل / كغم لتربة استخدمت فیھا >  MDA،  0.12، 1.93 بیكریل / كغم للتربة المخصبة و
 .[7] على التوالي میاه اآلبار في الري

 
 الجانب العملي -2

 تحضیر العینات -أ

تم طحن عینات األسمدة إلى مسحوق ناعم عن طریق استخدام مطحنة الحبوب وغربلت        
، ثم تركت العینات لتجف في درجة حرارة ملم 2من خالل منخل قطر الفتحة الواحدة فیة 

) من كل عینة kg1(واحد الغرفة لمدة یوم واحد للحصول على وزن ثابت، ثم وزن كیلو غرام 
مل) تم اختیارھا 1000انیة من البالستیك (مارنیلي بیكرسعة وتم تعبئتھا فى عبوات اسطو

العینات لمدة ثالثون یوما بعد ان یتم غلقھا  ركتلتناسب المساحة المخصصة لوعاء الكاشف وت
باحكام للوصول الى حالة التوازن بین الرادیوم ومتسلسالتھا قبل أن ینتقل للتحلیل الطیفي ألشعة 

انواع من األسمدة المستوردة  ةتم تحلیل عشر حیث ویدات االولیة،كاما من أجل تقییم تركیز الن
 االسواق المحلیة. في الشائع استخدامھا كاسمدة في االراضي الزراعیة

 النظام المستخدم للقیاس -ب

باستخدام  -40Kو -226Ra- ،232Thتم قیاس تراكیز النشاط االشعاعي لكل من           
المنشط بالثالیوم لكل النوعیات  3×3) بحجمNaI منظومة مطیاف اشعة كاما  (یودید الصودیوم 

حیث كفاءة عالیة  ذو بانةالكواشف الومیضیة  ھذا النوع من متازیالمختلفة من عینات األسمدة. 
ز الكاشف قابلیة تمییتكون  % و 60تصل الى فولت وكفاءة  670  مقدارھا یعمل بفولتیة تشغیل

 ،كترون فولتل) میكا ا 1.332 -0.662% من قیم الطاقة (8.5الى  6.5من  للطاقة في حدود
 تم استخداممن الخلفیة االشعاعیة وقد  لحمایتةحاط قاعدة الكاشف بدرع من الرصاص ت

  المصادر المشعة القیاسیة لمعایرة الطاقة للمنظومة وحساب كفاءة الكاشف.
 
  النتائج والمناقشة -3

جمعت عشر عینات من االسمدة المستوردة  من بعض الدول العربیة  في ھذا البحث،         
ادرجت بعض المعلومات عن تركیب ومنشا ھذة  واالجنبیة الشائع استخدامھا في العراق .

 . )1(رقمفي جدول  الترمیز والترقیم   االسمدة باالضافة الى
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 .بعض المعلومات عن االسمدة المستخدمة في البحث : 1جدول      

Composition originating Sample 
code 

Sample 
number 

Humax Acid+10% K China P1 1 
Humax Acid+11% K Germany P2 2 
Magnesium nitrate UAE P3 3 

Calcium nitrate UAE P4 4 
12N.6P.40K USA P5 5 

10N.45P.10K USA P6 6 
20N.20P.20K UAE P7 7 
18N.40P.0K Jordan P8 8 
Peat moss Finland P9 9 

Super phosphate Egypt P10 10 
 

  Activity concentrationتركیز النشاط االشعاعي

في كاشف معین یمكن  تم تقییمھاعینة في كل النشاط االشعاعي الطبیعي  (فعالیة)ان تركیز
 :]8[ تحدیدھا باستخدام المعادلة التالیة

(1)                          .................. 

 ھيε  ،معدل عد الطاقة في الثانیة الواحدةھو  Ca،  لكل عینةھو تركیز النشاط  Asان:  حیث 
 .الكیلوغرام وزن العینة بوحداتھو  Msاحتمالیة انتقال الطاقة و Pr ،كفائة الكاشف

وتشمل  238-تعیین مستویات تركیز العناصر المشعة لسلسلة الیورانیومفي ھذا البحث  تم 
(االكتینیوم)   228-وتشمل عنصر الرادیوم 232-وسلسلة الثوریوم 226-عنصر الرادیوم

 .)2(رقم كما ھو مبین في جدول 40-وكذالك عنصر البوتاسیوم

ھي   226-اعالة، وجد أن أعلى قیمة لتركیز الرادیوممن خالل النتاج المبینة في الجدول 
بیكریل/ كجم وجدت في عینة  26.55وأن اقل قیمة  8بیكریل/ كجم  في عینة رقم  514.16

٪ من القیم المسجلة من 70بیكریل/ كجم. ان حوالي  112.38و أن قیمتھ المتوسطة ھي  5رقم 
226Ra- بیكریل/ كجم حسب  35بلغ  قیمتة كانت أعلى من قیمة المتوسط العالمي والذي ت

) 1]. ویبین الشكل رقم ([9 توصیة لجنة األمم المتحدة للعلوم المعنیة بآثار اإلشعاع الذري 
في عینات  238 -من النویدات المشعة لسلسلة الیورانیوم -226Raتوزیع تراكیز نشاط  

ات العالي في ھذة إلى محتوى خامات الفوسف -238Uاالسمدة.ویمكن أن یعزى ارتفاع مستوى 
األسمدة الناتج من عملیة الخلط مع عناصر النیتروجین والبوتاسیوم وكذلك یرتبط اثراء 

238U-  في األسمدة الفوسفاتیة إلى تركیزالنویدات البدائیة العالیة في الفوسفات والعملیات
ام الفوسفات مع الكیمیائیة المشاركة في إنتاج األسمدة.ومن الجدیر بالذكر، عندما یتم معاملة خ

حامض الكبریتیك إلنتاج حامض الفوسفوریك والفوسفات فانة خالل عملیة التحمیض  
 .]10یتركزمحتوى الیورانیوم  الموجود في الفوسفات في حامض الفوسفوریك  [
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 للیورانیوم، الثوریوم والبوتاسیومتراكیز النشاط االشعاعي  :2جدول                 

Activity Concentration (Bq/Kg) Sample 
Code K-40 Th-232 

(Ac-228) 
U-238 
 (Ra-226) 

266.6 23.77 34.5 P1 
202.9 34.27 35.06 P2 
60.35 11.52 50.39 P3 
42.86 5.63 49.06 P4 
515.83 54.35 26.55 P5 
276.69 16.6 65.2 P6 
450.06 86.9 39.86 P7 
38.65 7.2 514.16 P8 
143.23 7.05 146.6 P9 
31.84 42.73 152.43 P10 
202.90 29.02 112.38 Average 

 ھى  228-قیمة لعنصر الرادیوم ى، فقد وجد أن أعل232-اما بالنسبة لسلسلة الثوریوم
، 4في عینة رقم  وجدتبیكریل/ كجم  5.63وان اقل قیمة  7كجم  في عینة رقم  /بیكریل86.9

) ، وھي ضمن 2شكل رقم (بیكریل/ كجم كماھو مبین في  02 .29وان القیمة المتوسطة ھي 
 لجنة األمم المتحدة العلمیة المعنیة بآثار اإلشعاع الذريالحدود الموصى بھا دولیا حسب 

)UNSCEAR. 2000 فقد  40 -أما بالنسبة للبوتاسیوم .بیكریل/ كجم 35) والذي تبلغ قیمتة
وأن اعلى قیمة ھي  10جدت في عینة رقم التي وبیكریل/ كجم و 31.84وجد أن أقل قیمة لھ ھي 

 بیكریل/ كجم.202.90و أن قیمتھ المتوسطة ھي  5وجدت في عینة رقم بیكریل /كجم  515.83
في  بیكریل /كجم)515 -31التباین الواسع(على الرغم من ، )3شكل رقم (كماھو مبین في 

% من 80مستوى النویدات المشعة البدائیة (االولیة) الموجودة في األسمدة الفوسفاتیة  اال ان 
ترجع  و. بیكریل/ كجم 370والذي تبلغ قیمتة المتوسط العالمي  العینات كانت اقل من  قیمة

بالتباین الجیولوجي الواسع في استخراج وتجھیز الخامات والمواد  ھاسباب ذلك الى ارتباط
 الكیمیائیة التي تشارك في إنتاج األسمدة.

 
 في عینات االسمدة. 226-تركیزالنشاط االشعاعي للرادیوم : 1شكل
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 في عینات االسمدة. 228-الرادیومتركیزالنشاط االشعاعي  : 2شكل

 

 
 في عینات االسمدة. 40-تركیزالنشاط االشعاعي البوتاسیوم : 3شكل

 )Raeqالمكافئ الرادیومي (

لمقارنة نشاط معین من المواد التي  Raeqاستخدام مصطلح المكافى الرادیومي  یمكن     
غیر وذلك نتیجة  لتوزیع النویدات االولیة   K 40و 226R ،232Thتحتوي على كمیات مختلفة من

 :[11][12] . یمكن حساب المكافى الرادیومي من المعادلة التالیةفي الصخور والتربة المنتظم

Raeq= CRa + 1.43CTh + 0.077CK  …….  2 

نشاطیة البوتاسیوم بوحدات CK:: نشاطیة الثوریوم و CTh، 226-نشاطیة الرادیومCRa: حیث ، 
 البیكریل/كغم. 

، )4(والشكل )3(حیث تم حساب القیمة المكافئة للرادیوم  في االسمدة كما ھو مبین في جدول  
وأن القیمة المتوسطة  كجم /بیكریل 527.16إلى  60.11وجد أن قیمتھ تتراوح بین قد و
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لجنة األمم من قبل عالمیا كجم وھي اقل من القیمة المتوسطة المنشورة  /بیكریل 167.24ھي
كجم) وذلك لضمان  /بیكریل 370( والتي تبلغ  ،المتحدة للعلوم المعنیة بآثار اإلشعاع الذري

 [9]. ملي سیفرت 1الجرعة الفعالة السنویة إلى حدود عدم تجاوز 
 

 ) Dمعدل الجرعة الممتصة (
 

 :]13[ ) باستخدام الصیغة التالیةDیمكن حساب الجرعة الممتصة (        
     

D= 0.462 CRa+ 0.604 CTh + 0.0417 CK   ……….3 

نشاطیة البوتاسیوم بوحدات CK: : نشاطیة الثوریوم و CTh، 226-نشاطیة الرادیومCRa:  حیث 
تم حساب الجرعة الممتصة التي یتعرض لھا اإلنسان خارجیا على بعد نانو كراي/ ساعة. حیث 

متر من سطح االرض  ومقارنة القیم المحسوبة في ھذا البحث بالقیم المنشورة ووجد إن ھذه  1
القیم أعلى من القیم المنشورة بواسطة اللجنة العلمیة في خمسة انواع من االسمدة كما ھو مبین 

نانو كراي/ ساعة وھي 77.43وسط الجرعة الممتصة للعینات ھو، علما ان مت)3(في جدول 
نانو  55والتي تبلغ ( UNSCEAR  2000اعلى من القیم  المتوسطة المنشورة  بواسطة

)، ویرجع السبب في ذالك بسبب التراكیز العالیة في 5كما موضح في شكل(كراي/ ساعة) 
 سلسلتي الیورانیوم والثوریوم.

 

 
 المكافئ الرادیومي في عینات االسمدة.: مستویات 4شكل

 الجرعة الفعالة السنویة

 [9] وذلك من خالل المعادلة التالیة(ED) تقدیر الجرعة السنویة الفعالة في الھواء الطلقیمكن  
: 

ED = D × 8766 h/yr× 0.7(Sv/Gy) × 0.2 ×10-6   ………  4 
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:معامل  nGy/h ،((0.7Sv/Gy): معدالت الجرعة الممتصة في الھواء (Dحیث یمثل 
عامل اإلشغال  (0.2 ):التحویل من معدل الجرعة الممتصة في الھواء إلى الجرعة الفعالة و 

 في الھواء الطلق. 
وجد أن  ،الذي یبین مقدار الجرعة السنویة الناتجة من المواد المشعة بالعینات )3(الجدول  

ملي سیفرت  لجمیع العینات وھي اقل من القیم  المتوسطة  0.094متوسط ھذه القیمة ھي 
ان معدالت الجرعة الفعالة لجمیع العینات لم . UNSCEAR  2000  ,المنشورة  بواسطة

ملي سیفرت/سنة. ولذلك، فإن جمیع العینات التي تم تحلیلھا في  1تتجاوز القیمة الموصى بھا 
 الي تستوفي معیار السالمة  العامة للجمھور. العمل الح

 
 ) من النویدات المشعة الطبیعیةHexو Hinمؤشر خطر اإلشعاع الخارجي والداخلي (

 :[11]من المعادلتین التالیتینوتم إحتسابة یسمى أیضا مؤشر مستوى التمثیل،      

Hex= CRa/ 370 +CTh/ 259 + CK/ 4810 ≤ 1 …...  5 

  
Hin= CRa ∕ 185 + CTh ∕ 259 + CK ∕ 4810 < 1 ….. .6   

    
 .)(2معادلة رقم  لھا نفس المعنى كما ھو الحال في CKوCRA ، CThحیث 

تراوحت حیث ، ) 6شكل رقم (في ال والموضحة )3ورتبت قیم ھذا المؤشر في الجدول(
 .ھذا المؤشر، وھو أقل من مستوى دلیل  0.45وبمتوسط مقدارة 1.42الى  0.16 مستویاتة من

ویجب أن تكون قیمة ھذا المؤشر أقل من وحدة واحدة لكي یتوافق مع الحد األقصى من الجرعة 
 ) من أجل االبقاءعلى الخطر اإلشعاعي بصورة ضئیلة.Bq/kg 370المكافئة الرادیوم (

ان التعرض الداخلي لغاز الرادون ھي من االمور الخطرة جدا والتي یمكن أن تؤدي إلى 
 وبمتوسط مقدارة2.8 1الى  0.29من  تراوحت مستویاتة الجھاز التنفسي مثل الربو،أمراض 

ویجب ان تكون قیمة ھذا الموشر اقل من وحدة واحدة لكي تبقى قیمتة مھملة غیر موثرة   0.75
 الذي أوصت بھ mSv/y1قیمة من الحد المسموح بھ  ھي أقل وھذا یعني أن الجرعة اإلشعاعیة

وشكل رقم  )3(كما ھو مبین في جدول [14] ،(IAEA 2007) الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
)6 (. 
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مؤشر و ED  الجرعة الفعالة السنویة ، Dمعدل الجرعة الممتصة ،  Raeq  المكافئ الرادیومي :3جدول 
 .Hexو Hin الخطر الخارجي والداخلي

 
internal 
hazard 

external 
hazard 

Effective 
Dose Rate 
(mSv/year) 

Absorbed 
Dose  
Rate 

(nGy/h) 

Raeq 
Bq/Kg 

Sample 
Code 

0.33 0.24 
 

0.05 
 

41.41 
 

89.01 
 

P1 

0.36 0.26 
 

0.05 
 

45.35 
 

98.26 
 

P2 

0.32 0.19 
 

0.04 
 

32.75 
 

71.08 
 

P3 

0.29 0.16 
 

0.03 
 

27.85 
 

60.11 
 

P4 

0.46 0.38 
 

0.08 
 

66.60 
 

140.37 
 

P5 

0.47 0.29 
 

0.06 
 

51.69 
 

108.32 
 

P6 

0.64 0.53 
 

0.10 
 

89.67 
 

195.63 
 

P7 

2.81 1.42 
 

0.29 
 

243.50 
 

527.16 
 

P8 

0.84 0.45 
 

0.09 
 

77.96 
 

166.70 
 

P9 

0.99 0.58 
 

0.12 
 

97.55 
 

215.76 
 

P10 

0.75 0.45 0.094 
 

77.43 
 

167.24 
 

Average 

 
 

 
 الممتصة للھواء في عینات االسمدة.مستویات الجرعة : 5شكل
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 في عینات االسمدة.اإلشعاع الخارجي والداخلي مستویات : 6شكل

 االستنتاج والتوصیات  -4

المرتبطة  ان الھدف الرئیسي  من ھذا البحث ھو تقدیر مؤشرات المخاطر الصحیة لإلشعاع
و تقییم  مستویات النویدات المشعة اإلشعاعیة فى عینات من  بالتعرض لالسمدة الفوسفاتیة

االسمدة المستوردة  التي تم تجمیعھا من السوق المحلیة. وقد وجد أن القیمة المتوسطة لتركیز 
بیكریل/ كغم  29.02ھي 228 -لعنصر الرادیوموبیكریل /كغم  112.38ھو  238-الیورانیوم 

بیكریل/ كغم.  202.90د وجد أن قیمتھ المتوسطة ھي فق 40 -لبوتاسیوملعنصرا أما بالنسبة 
في االسمدة  ووجد أن القیمة المتوسطة ھي  226-كذلك  تم حساب القیمة المكافئة للرادیوم 

نانو كراي/ ساعة . أیضا تم  77.43كغم وان متوسط الجرعة الممتصة ھي  /بیكریل 167.24
االسمدة ووجد أن متوسط ھذه القیمة ھي حساب الجرعات السنویة الناتجة من المواد المشعة ب

على  0.75و 0.45ملي سیفرت .ومتوسط خطر االشعاع الخارجي والداخلي كان 0.103
القیمة المتوسطة  وقد لوحظ من حالل نتائجحدود المسموح بھا دولیا. الالتوالي وھي ضمن 
عینات االسمدة في إلى أن خطر اإلشعاع من النویدات المشعة البدائیة في للمكافى الرادیومي 

ھذا البحث الحالي أقل من المتوسط العالمي وتقع ضمن حدود آمنة وفقا للجنة الدولیة للوقایة من 
ألسمدة یمكن ل. ومع ذلك، فإن االستخدام الطویل االمد )8باستثناء عینة رقم( )ICRPاإلشعاع (

تكون ضارة لصحة  أن یكون لھا تأثیر تراكمي( للمواد المشعة) في التربة والتي یمكن أن
إن البیانات التي تم جمعھا من ھذه الدراسة  المزارعین والمستھلكین من المنتجات الزراعیة.

تساعد في تطویر قاعدة بیانات مرجعیة حول ھذا الموضوع الھام بحیث أن أي تغییر ان  یمكن 
خذ قیاسات ویمكن أن تؤ ھفي ھذا الصدد في المستقبل بسبب اي نشاط اشعاعي یمكن التأكد من

  السالمة من اإلشعاع وفقا لذلك.
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 الھویة وتحوالت المكان في روایة مثل زھرة مجففة لمحمود یعقوب
 

 ا.د. ضیاء غني العبودي و الباحث : حوراء شھید حسین
 قسم اللغة العربیة /كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة/ جامعة ذي قار /العراق

 ملخص :      
خذ شكل الفعل عن �سهم المكان في تشكیل الهو�ات فالبحث عن الكیان والهو�ة �أ       

�كون الفرد �ال جماعة �كون �ال وقطعا حین ،، المكان لتحو�له إلى مرآة ترى فیها األنا صورتها
حالة من  وهذا ما تجسده هذه الروا�ة (مثل زهرة مجففة )اذ �عیش البطلحما�ة ، �ال امن ، 

ارانم في ن ثم الخلیج العر�ي أوال ومن ثم إلى �حر النجف وم  ة إلىفي رحل �ما  االغتراب
 .والعودة إلى الموطن األول والموت الحقیقي  هولندا حیث الموت النفسي

 
Contributes to the place in the formation of identities quest for the entity 
and identity takes the form of the verb for the place to turn it into a 
mirror in which you see the ego its image, and, certainly, while the 
individual is no group is without protection, without security, and that's 
what embodies this novel (such as dried flowers) as living hero case of 
alienation as a trip to the Persian Gulf first and then to the Sea of Najaf 
and then in the Netherlands, where Aranm psychological death and 
return to the first real home, and death .                           

 
 :المقدمة 

 
اب أهمیة  خاصة للمكان ، ، فقد منح الكتّ  النصوص الروائیةفي  ممیزة�حتل المكان أهمیة     

طبیعة الحدث وهو�ة  الشخصیة  تتحدد في �عض تلك األعمال �مكان السكن أو العمل  نَّ إ اذ
 نتماء فیهاهو�ة اال نَّ حتى یبدو من تلك األماكن أتلك الشخصیة ، فیها  التي تعیش الفضاء  أو

مجففة ) للكاتب محمود  ( مثل زهرة   وال سیما في روا�ة  ،أكثر مما هو معطى  شیئا مكتسباً 
بدأت الروا�ة و�أنها ترسم صراعا بین هو�ة معطاة وأخرى مكتسبة ، و�ذا �ان هذا  إذ�عقوب ، 

ان الالفت ، ف أو غیره من األجناس�حد ذاته لیس جدیدا أو مستغر�ا في عوالم السرد الروائي 
هو دور المكان في �ل ذلك وطبیعة الهو�ة التي یتمخض عنها االنتماء إلى المكان ، 

 واالختیارات التي �قوم بها الكاتب بین مكان وأخر وتحر�ك الشخوص على هذا األساس . 
تقوم �ه  نه دافع ومحرك للحدث ومسبب لكل ماألیس  ( موقع ) الحدث فحسب ، بل  فالمكان

تخّلق وعي یهو واحد من العناصر التي  وحر�ه داخل العمل األدبي ،  ت منالشخصیا
اإلنسان وتتشكّل تجار�ه  عبر تماسه  معها ، فهو بذلك لیس وعاءً  مجرداً  لوقوع الحدث ، أو 

 حیزاً  للحیاة فحسب ، بل صورةً  مهمةً  من صور وجودها .     
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كیان والهو�ة �أخذ شكل الفعل عن المكان و�سهم المكان في تشكیل الهو�ات فالبحث عن ال    

لتحو�له إلى مرآة ترى فیها األنا صورتها ، و�ستمد المكان داللته من تعامل الشخصیات معه 
فهو ال �حمل قیمة ذاتیة خارجیة بل قیمته النصیة تؤسسها عالقة الشخصیات �ه الن اإلنسان 

لجغرافي والهندسي الجاف واألجوف إلى هو الذي �سقط علیه الداللة التي �عبر بها من الوجود ا
 )1(الوجود المكثف والثري �المدالیل والمعاني 

 ةأر�ع نشخص )مثل زهرة مجففة  (تنا للمكان الذي عاش �ه البطل في روا�ة  ظحمالفي      
وطبیعة تلك األماكن سواء  ،في تلك األماكن البطل المهنة التي امتهنهاو  ،أمكنة عاشها البطل 

صحراء جرداء ، والجانب النفسي لبطل الروا�ة في تلك األماكن  أوقة سكنیة معتاشة كانت منط
 صیاتفي ذلك المكان وانعكاس ذلك في سلو�یاته وأفعاله ، والشخ تأقلمه وعدم تأقلمهمن حیث 

عدمه  أووفي تأصیل انتسا�ه للمكان  ،التي صادقته في تلك األماكن وأثرها في تلك الشخصیة
ك الشخصیات والعوالم تلك البیئة من خالل قوة ارتباطه بتل إلىعوره �االنتماء �معنى أخر ش، 

 برز األلفاظ التي وردت في تلك األمكنة ودالالتها .ألى �ما القینا الضوء ع ،المحیطة �ه 
األهواز البلد  : وسنر�ز الحدیث هنا على األماكن التي تنقلت فیها الشخصیة وهي     

 ،أجواء الحاضرة و  الذي تضمن مكانین الصحراء ،الخلیج  إلىحیله ر و األساس للبطل ستار 
شخصیته وهو�ته وانتمائه  البطل هولندا المحطة األخیرة التي فقد فیهاو و�حر النجف  ، 

ما الذي یحدد ھویة الشخص  محاولین اإلجا�ة عن السؤال اآلتي :�الضیاع الحقیقي .  و�حساسه
                                        قالید واألعراف ،  أم التفاعل مع اآلخر؟ .، ھل ھو المكان ، أم العادات والت

 : األهواز 
وما نه �مكن رصد هذا المكان أ إالعلى ضیق الحیز الذي شغله هذا المكان في الروا�ة     
ر قهرا أ، إال بیئة ر�فیة جمیلة تحیط بها المیاه والنخیل من  �مثله �سبب  منه ن �طل الروا�ة ُهجِّ

 أحضانهم�ان البطل �عیش بین  التي صیات. اما الشخ أخیهقضیة مخلة �الشرف قام بها ابن 
 ،ار الحا�ف تحبیبة البطل  س ودون ذ�ر اسم أي واحد منهم ،  وأصدقائه أخیهعائلة  همف

 أنحتى  وال إنه لم یلحق أن یودع أصدقاءه ، (تلمیح عنها .  أو �إشاراتاكتفت الروا�ة 
والحمر ، والبنیة الغامقة ،   ،الثوب البرتقالي ذي المر�عات الصفر إلىخف �و  ، ساقیه �خطف

، عبر النحر  واآلهاتلیدفن وجهه فیه ، و�شم منه العطر الفارسي الدفین ، و�سمع النهنهات 
 )2()، الحنون  األبیض

مور . و�ان ذا موظف في معمل للت يفها المهنة التي �ان �عمل بها البطل في المدینة مّ أ   
كلما قدموا له الشاي ثار على (�ما انزعاج . أزعج �سببه نوت العائلة تزدر�هقلبة تحالة مزاجیة م

مستوى  إلىثم یرفع قدح الشاي ،انه خفیف جدا مثل بول الرضیع  :الفور ، وصاح محتجا
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ك هي البصرة ، ذلك هو الفاو وتل أرى نذا أها  :عینیه و�نظر من خالله وهو یردف قائال 
 ) 3( )السیبة 

عناصر الطبیعة االهواز�ة ملهمة للشخصیة ومعبرة عن فكرة المكان التي سوف �غادره   وتأتي   
قدمت الروا�ة أوصافا للطبیعة  في ف ،ولكنها تقبع في ذاكرته  ، رجعة دون من ستار الحا�ف 

ها نَّ إال بل �قال  اناإلنساالهوازي فهي قد�مة قدم  إلى أصلهیرمز الذي النخیل  األهوازمنطقة 
نخلة مدلول دیني فقد ورد ذ�رها في لل  نَّ أو�ما معروف  )4(نفسه  اإلنسانن یوجد أوجدت قبل 

عندما  خافت وجاءها المخاض )علیها السالم (السیدة مر�م  إلیهاالتجات  إذالقران الكر�م 
نبي هللا عیسى علیه لوالدة  األولى والجذوة،  األمان والمأكلو�انت �النسبة الیها المكان 

الذي انطلق منه البطل للخوض في معتر�ات الحیاة  األصلو�ذا �كون النخیل  )5(السالم
 األساساالنتقال من المكان  أوللعبور وسیلة النهر  فقد عد   و�ذلك المیاه في روا�ةالمستقبلیة .

 ـدون ان �حددها �قول : من الوجهة الجدیدة أوالمكان الجدید  إلى  األهواز
 إلى أتطلعالخلیج  إلى سأهاجرمدینة ،كیف؟ ،  أ�ة إلى الجأ؟ ، لن ستلجأأي مدینة  ((إلى

هل خططت لألمر في التمور سنینا دون طائل ،  عملتأنني هناك ، �كفي  أفضلمستقبل 
ن �حیا أبذلك یر�د  و�أنه) 6( ))الشاطئ وامضي  سأعبر ،تخطیط  إلى األمرال�حتاج  جیدَأ؟
مستقبل جمیل من هذا اختار طر�ق  إلىو�تطلع ،ة غیر التي �ان �حیاها  جدید أخرى حیاة 

 . الوالدة الجدیدة التي سوف یولد بها  أوالمیاه رمزا للحیاة الجدیدة 
 الخلیج / الكو�ت

 الصحراء :
لما تحمله من خاصیة جدب وما یترتب  من حیز مكاني مجدبالصحراء  على الرغم مما تمثله

مجهولیة مصیر وخطر داهم �ضاعفه اتصال الصحراء واتساعها على تلك الخاصیة من 
قدما ستار الصحراء تحولت  وطأت في النص فحینن هذه الداللة لم نجدها أ إال ، )7(جغرافیا 

لها  وأصبح ،فصله إلىارتبطت �ه ارتباطا وثیقا السبیل ف ،و�عتاش فیه �ألفه ألیف،مكان  إلى
�انت  نْ �و  )8قوة فعالة مؤثرة في حیاته ( أصبحتو  ، حتى �عد رحیله عنها امكثف احضور 

 إلى�الحنین  مترعا ...یوماغر�با و�ائسا في الصحراء األولكان الیوم البدا�ات مغایرة لذلك((
 )9( واإلحباط)) ، والدهشة ، ض من الحیرةموطنه وملیئا �مز�ج مم

تحدها  التي ال، حلة محطته عند الصحراء القا توقف قطار األهوازعد معاناة طو�لة في فب   
لكنه ، والخوف من المستقبل ، وطنه  إلىفیها ستار االهوازي �الغر�ة والحنین  أحس ،جدران

وهو  ، له عائلة ترعاه وتخاف علیه ، وأصبحتجزءا منها  وأصبح األمورتلك  إلفسرعان ما 
 ، منزلة االبن تهوأنزلقمر التي احتضنته  أبوعائلة ، في الحب واالحترام  الشعور نفسهیبادلها 

ولم  ،قمر أبينصیحة من  أووذلك بدعوى  ،احرق ستار الحا�ف �ل ما یتعلق بهو�ته االهواز�ة
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 وأخیرار لون وجهه وهندامه وطر�قة حیاته یّ فقد تغ، �عد �حمل من تلك الشخصیة سوى االسم 
لمه واحتفظ درس تع أولولكن الصحراء راحت تد�غه و�دا یتعلم دروسها و�ان ((،  أوراقهحرق أ

 )10( ))الجدران أقدامهحر طلیق ال تغل  اإلنسان أن�ه لنفسه 
 رأسهشعر مستعار فوق  و�أنها األ�امبها في تلك  أحسوهو �عتمر الكوفیة العر�یة ، التي ((
(()11( 

 األعلىحرقها وتصاعدت على شكل �خار نحو السماء نحو الفضاء أما هو�ته التي أ     
بت مشردا تماما ال احمل سوى  اآلن ((�حمل سوى اسمه  شردا ال�عدها  مت أصبحوالذي 
 .  )12( ))اسمي 
شعور الشخصیة �خطر تلك األوراق في حالة  االنسالخ والتخلي عن الهو�ة جاء �مجرد وهذا 

�الدك  إلىلیست بذي نفع �عد الیوم مادمت التنوي العودة  األوراقجمیع هذه  ((وجودها معه
لیل  ل خطرا دائمَا علیك ، وأنت تحفظها في طیات ثو�ك ،هي تشكوعلى العكس من ذلك ف

 .ن المتعلقة �الحقوق والواجباتو�ذلك �حرق  هو�ته ، و�كون خارجًا على �ل القوانی )13( ))نهار
ه �منحه نَّ أعنه فانه  �جعله من رعایها ، أي قبله غر�بًا  نْ �أي مكان یلجأ إلیه البطل حتى و  نَّ إ

ا�ة ، و�ذلك �شعر الفرد ـ  رغم اندغامه في جماعة ـ �انه مقطوع الجذور ، قل من الحمأدرجة 
سنلحظ ذلك ، فعندما ا احد في اللجوء دلیل على ذلك و�مولعل عدم االستقرار على وطن و 

فالمكان   ،�كون الفرد �ال جماعة �كون �ال حما�ة ، �ال امن ، ولذلك �عیش حالة من االغتراب 
ى مرآة عاكسه لذات الشخصیة ، �عكس نفسه الخالیة الموحشة، فكانت الخالي القفر یتحول إل

 الصحراء المكان الواسع ممتزجة �الشعور �الحر�ة ولكنه شعور مبطن �الغر�ة.
تلك  (( فيوشر�ها .  أكلهاواخذ یتعود على  أحبهااعتاش ستار الحا�ف في تلك البیئة  التي    
وشیها على نیران  ،�ة ...... واتقن ذ�حها وسلخهاص الیرابیع الصحراو نماكن تعلم �یف �قاأل

واصل السیر  ـنجوان  ناقته ـله صدیق من الحیوانات �فهمه وتفهمه وهي  وأصبح  )14( ))العرفج
في ارضي هللا الفسیحة لم �عد ستار �خشى من شيء واجه �عض المرات الذئب  ((�ا نجوان ،

لشعور ام ال �خضع لسلطة أحد ، �عكس افهو مكان ع )15())والضبع ، ولكن ذلك لم یوقفه 
لم الشخصیة والتخفیف من أحتضان نها الفضاء الواسع المفتوح الإ�الحر�ة التي جیل علیها ، 
شخاص �جد لدیهم الحب أما �شبع نزعته في توحد النفس مع وطأة إحساسه �الغر�ة ، �ی

ا �حقق القفز خارج ذلك الفطري  ، ففي ما استبدله إغراء لنزعة الحصول على االنتماء ، �م
النظام الصارم ، وتحقیق الحر�ة المطلقة ، والقضاء على غر�ته النفسیة والمكانیة ، فهي أشبه 

ن العیش في الصحراء جاء في سبیل تعز�ز وجوده إلجأ اآلمن حین تضیق �ه اآلفاق ، �الم
 اإلنساني.
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ر فیه شكله وملبسه وطعامه تغیلم ی،اكتسب ستار الحا�ف هو�ة جدیدة ومكانا جدیدا  إذاً       
 اشخص وأصبح األهواز ،بل نفسیته المزاجیة  الصاخبة التي �ان اعتادها في �الده  ، فقط
الوظیفة التي �ان �عمل  قلبا وقالبا،تلك الصحراء فیه  ، أثرتمحبین له  واآلخر�ن لآلخر�ن امحب

، هام حبا بتلك العائلة البدو�ة  قمر أبيالواسعة الرعي حیث �ان راعیا عند  اإلرجاءبها في تلك 
البدو  �أولئكو�هیم حبا   ،یتعلق بتلك الحیاة الحرة الهائمة ((وعشیرته وهو�ته    أهله  وأصبحوا
 )16())وعشیرته   أهلهو�جد فیهم ، الطیبین 

على المكان والشخصیة فقط، بل شمل الزمن  الحیاة في البیئة الصحراو�ة  ولم �كن تأثیر 
نه لم �مكن أإال وعلى الرغم من طوله في الباد�ة  ،رمز الهدوء والسكینة مثل اللیلبتمثالته ،ف

دید من حیاة ستار في تلك الفجر معلنا بدء یوم ج و�أتين ما ینقضي �حس �ه مطلقا وسرعا
    أحس�ضع دقائق هكذا  �أنهالرغم من ان لیل البدو طو�ل ، لكنه مر  على (( الصحراء

اذ ترتفع فوق الفلوات والبوادي فیه قبة  ،یبدو اللیل رقیقا في الصحراء هكذا  (( )17())ستار 
 )18())مرصعة �النجوم مثل ثلج ابیض  ق زر األسماو�ة من الیاقوت 

جل االنتقال من الحالة الواقعیة للمكان أمضي في وصف اللیل وصفا جمیال من � إذ    
       ل الروا�ة تمتلك فضاءً مما جع األ�عادخیال غیر محدد  إلىالصحراوي والشخصیات 

 .)19( واسعاً 
الفرحة في نفوس سكانها   ثارةإفي التي هطلت وغطت تلك البوادي الشاسعة  مطاراأل وشار�ت

توفر لهم  إذممكنة ،  مدة أطولذ �انت تبث فیهم الحیاة والثبات واالستقرار في تلك البقعة إ، 
ان من الصعب بل من غیر المعقول و� .((ذلك  إلىوتغني مواشیهم وما  والكألالعشب 

فكل  !وفي اللیل الصافي �انت المناظر خال�ة تشع سحرا ، ان الصحراء تصیر �حرا صدیق الت
لكن لم �ستمر ذلك المنظر الخالب  )20( ))سماء ،سماء فوق ، سماء تحت صار شيء حولهم 

 أ�ام�عد ثالثة ((ه الرمال ، ارتشفت أ�ام�عد ثالثة  األنظارغاب عن  إذالباعث للحیاة والمواطنة 
تغیر  إلى إشارةو�ان في ذلك  )21( ))قطرة  آخرحتى  الظامئةاختفى البحر ، ارتشفته الرمال 

 اإل�حار إلىیتطلع فهو  نقطة تحول جدیدة في حیاة الشخصیة ، إلىووصولها ، الحیاة وجفافها 
بینما هو یتعلق بتلك ((  األهوازهاجر من بلده  �كن طموحه یتوقف عند هذا حین لمف، �عیدا 

وعشیرته ، ما تنفك من  أهلهو�جد فیهم  ،البدو الطیبین  �أولئكو�هیم حبا  ،الهائمة ،الحیاة الحرة
فارهة في صالة  أر�كةتخیل  إلى�ه  األفكارغالبا ما تشطح  ،...تالحقه الخیبات  آخرجانب 

 ) 22()) قر�با من جهاز التلفاز وهو �مضغ علكة. ،استقبال عصر�ة
للنزهة والصید في  أناسالى تلك الصحراء القافلة  لیأتيیبزغ الفجر �عد د�اجیر الظلمات  أخیرا

یهل الر�یع فیها على الصحراء وهم �حملون صقورهم الهائلة على قبضات  أ�ام ،مواسم البر
                                                            )23(و�البهم السلوقیة تعدو خلفهم �انت مواكبهم الباذخة تثیر فضول البدو وتذهلهم . أیدیهم
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ن أدون  آخر، منمكان  إلىمن الصحراء  البطللتغییر هو�ة  مبررا  اإلشارةلتكون هذه     
انسیا�ا مشوقا �شد القارئ  أحداثهلتنساب  ،انقطاع لدى المتلقي أو�كون هناك تفاوت معنوي 

و�جعله یتطلع �شوق  ، شخصیة ستار وهو�ته المكانیة أكثر مع الباهر و�دمجه  �أسلو�هجذ�ه �و 
لم �كن  ،التي سوف �ضع البطل رحاله فیها األخرى المحطة  ، أوالمكان التالي  إلىولهفة 

معاناة ستار �عد االستقرار الذي نعم �ه في البیئة لبدا�ة  إشارة إالاختیار مشهد الصید 
المز�د  إلىلكن الطبیعة البشر�ة الطامعة  اآلمنة،ار والد� واألحبة األهلوجد و ، الصحراو�ة 

مثله بذلك مثل  لیكون  ،لیغادر ذلك المكان الحاني علیه ، وغیر المقتنعة �ما لدیها تتحرك لد�ه
�عرض الكاتب ن �ان حرا طلیقا . أ�عد  أقفاصیؤخذ لیوضع في  أوالصید الذي �قتل و�بید 

�الهما طوع  األرض،قا�ع في  واآلخرفي السماء  حدهما محلقأیذ�ر حیوانین هذه االنتقال ل
وهما ثنائیتان ضدیتان �ثیرا  ((رض الصحراء وهما الصقور والكالب أون على الحالّ  أولئك أمر

في الشعر الحدیث في شعر التفعیلة وفي قصیدة النثر اذ ان هذه الثنائیات  أمثالهاما استخدم 
موقف شمولي متناقض بین الوجود والالوجود وعالماتها المتناقضة هي في حقیقتها مقدمة ل

 إلكمالاختار الكاتب وقد  )24())الحیاة والموت األرض األسفلالسماء  األعلىكالوطن والغر�ة 
الموت والدمار،  إلىالصقر القوي الذي ینتظر حال �ل من �قع بین ید�ه  طائرداللة الصید 

، في تحطیم وضیاع  منستار  إلیهانتهي التي ی المأساو�ةو�ذلك �مهد الكاتب للقارئ النها�ة 
حیث الموت ارانم هولندا في �حر النجف ومن ثم  إلىومن ثم  أوالالخلیج العر�ي   إلىرحلته 

 إلیهل و ما سوف تؤ  إلىصر�حة  إشارةو�ذلك  الوفاء �عادأما الكلب فهو �حمل أ ، النفسي 
 في المحطة التالیة للبطل . األمور

 : الخلیــــــــج
�غالبهم شعور �انهم  ،المخیم یذرفون الدمع والحسرات أبناءات الوداع وقف جمیع ظلح في   

في  أزور�مسوف  تقلقوا ال ، اإلطالق�انت صورة بدو�ة خالصة الز�ف فیها على   ،سیفتقدونه
 األسى من رغمال وعلى ،لستار االهوازي في الصحراء األخیرة اللحظاتتلك هي  ، آخروقت 

جدیدة برفقة  أخرى بیئة  إلىلمشحون �الدموع فارق ستار تلك البیئة لینتقل والحب والوداع ا
تغییر  في رحلتهشيء فعله الحا�ف  ، وأول�حمل سوى اسمه  ذهب معه وهو ال ،النقیب �شار

ز�ن شعره وسرحه ، ثم تخلى عن لحیته البدو�ة  ،تغییر هو�ته الشخصیة للمرة الثانیة  يأشكله 
و�ان حب  ،واتقان �أمانةالحا�ف شرطیا وعمل  أصبح أ�ام�عد عشرة و ، ، لیظهر �شكل جدید 

جدید في شارع الر�یع ولكن  له بیت ، وأصبح آخرالوطن الجدید �شق مجراه في قلبه یوما �عد 
 ،مجهول الهو�ة  ب تحت اسمه في السجالت الرسمیة نه �تأعشیة  ل مدةرقه طواأالذي 
المكان الذي یلقي نفسه بین  البیت أصبحومع ذلك   . )25() البدون  (علیه فیما �عد اسم  وأطلق

ذ �عبر البیت عن مجموعة من الصور التي تعطي اإلنسانیة براهین إ ، یوم متعبأحضانه �عد 
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 ،ال سیما عندما �كون منسجما مع الوضع الطبیعي الذي وجد ألجله و، التوازن في الحیاة 
تحول هذا  ثم  ، )26(نینة و�وفر نوعا من الهناءة ه �عبر عن اإلحساس �األلفة والطمأنَّ وذلك أل
ولعل  ،مرتع اللهو والقصف وأمسىروح الشباب  أر�انهو�ر للملذات ، وقد فاضت  إلىالبیت 

تعو�ض لفقدان ذاته القد �كون نوع من  واعني هنا انضمامه لسلك الشرطة، المهنة التي امتهنها
قانون والسلطة الذي تخافه لل ا�ذا �كون رمز و ، لم �حمل منها سوى اسمه  أصبحوهو�ته التي 

 هعدماالنتماء و ذلك التناقض بین  �مثل وهذا العمل  �عوض قلیال من �ثیر .، ومن ثمَّ الناس 
 االنتماء المتمثل �حفظ القانون ، وهو من ال �ملك شیئا منه . ونه �ال هو�ة أل االنتماء، عدم 
والشرطي  ،]أ�ضاالبدون  [لیج هو فاخر البصري الشخصیات التي التقى بها في الخ برزأولعل 

مع هذا  نَّ أ إالمكوثه في الخلیج وحتى �عد سفره منها ،  مدةالصدیق الذي الزمه طوال 
مواجعه  ثیرالبدو�ة ت اآلثاروظلت  ،االستقرار الوظیفي والمكاني لم �شعر الحا�ف �االستقرار

واجهت  )27(الغارقة في اللهو والملذات   بدو�ة ال تلكوشخصیته  أصلهو�ان  واآلخربین الحین 
شخصیة ستار العزلة والرفض في المجتمع لذا نجده جسد تلك الحالة بتلبس تام مسافرا بها إلى 
أعماق ذاته ، لیتأمل مواطن الخوف والوجود المقید �احثا عن البدیل ، متنقال من مرحلة إلى 

االنتقال �شكل لد�ه نوعا من الهروب  نأا نجد ذودا بهدف االرتقاء في مجتمعه ..لأخرى صع
 ن �قدم له هو�ته لیشعر �كیانه .أیروم  الواقعي واالنغماس في الخیال �عیدا عن مجتمع ال

وهذا نا�ع من صدق  ، الحقیقي الذي �شعر �ه األساسهو�ته البدو�ة الصحراو�ة هي  فتكون 
اق والكره والمصلحة بل قوامها الحب عالقة خالیة من النفـ الحا�ف والبدو ـ بین الطرفین  العالقة

 والوفاء واالحترام .
�ان المتنفس الوحید  إذ،  البحر إلىتردد ال إالالصاخبة  األحداثمامه في ضوء هذه أولم �كن 

 قمر أبو إلیهوجه  ، أو �لما التي تالحقه  )بدون (�لما ضاق صدره من �لمة  إلیهالذي یهرب 
شخصیات للمتنفس  من البحر  لما �شكل  ، ه وملذاتهعلى انحاللفیه الذي یؤنبه  اللوم 

 .)28( المهمومة
 إلىواتجه ، عالقاته الصبیانیة بها   أنهىوالتي  ،وفي هذا المكان یتعرف على رفیقة در�ه    

نه في هذه البیئة لم أ الّ ، إما فقده الحا�ف في تلك البیئة في بیت عوضه الفرح و  أسرةتكو�ن 
حتى  سنوات طوال ثالث  طبعته �طباعهاو�أن الصحراء والباد�ة  و�ة ،یتخلص من جذوره البد

، مما �ان البد من هو�ة للعقد الرسمي  أفراحالزواج من  أراد فحین فرادها ، أمن  فرداً  أصبح
، نه قام �االعتداء علیها أالقاضي  مامأعلیه �ان �عرفه  فأشار ،شخصیة اسمها ثعلبل لجأ

) 29الزواج الرسمي في سجالتها الحكومیة ( إعالن إلىالمحكمة  �ضطرمما  ،و�رغب �التكفیر
رجل ما  اخجل من لحیتك �ا ((صرخ في وجه ثعلب بلكنة بدو�ة خالصة التشو�ها شائبة ف.
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لتكون آثار  )30(  ما عساني ؟)) في عنقي مائتي وستة عظام أودعلوالدها الذي  أقولعساني 
 أفعاله .واضحة في ردود  والعفة  البدو�ة الحمیة

ثانیة وثمرة مكان  أسرةوثمرة   أوالثمرة حب ) زهرة(و�عد ثالث سنوات من الزواج طلت       
الهو�ة  إشكالیةو�عد مرور الزمن ترجع  أسرتهموتكتمل بذلك  وأفراحثالثا لتضيء سماء ستار 

 من جدید تؤرق مضجع ستار عندما صار سنها القانوني في المدرسة وحاول ودون جدوى و�قى
نها حیاة مغرقة �المتاعب سرعان ما تنتهي إ ((مكتوب تحت اسمه في السجالت مجهول الهو�ة 

 )31( ))مقبرة  البدون  إلى
انتقال شخصیته مع الصیادین ، أدخل حدثا آخر لیمهد انتقال  إلىومثلما مهد الروائي    

ثیمة حرب فمن المعروف ان ال  ، وهو حدث الحرب مكان آخر وهو�ة أخرى  إلىالشخصیة 
و�شكل العراق مناخا مالئما لكتا�ة روا�ة  ،روائیة �ارزة في البلدان التي شهدت حرو�ا فعلیة 

 .)32( العراقي األدبفي  تأثیراتهامن  اإلفالتالمستحیل  أوالحرب مما جعل من الصعب 
الكو�ت لهجوم مباغت دولة  1990ابتلع البعثیون العراقیون في آب نقلت هذه الحرب حین  إذ

وأول المتضرر�ن   )33( البلد  سر�ع غاشم ، في صباح الهب الحرارة تفاجئ الجمیع لضیاع ذلك
قد  فالذین قاسوا األمر�ن،  )البدون  (لد �ما فیهم المهاجر�ن من جراء تلك الحرب هم أبناء الب

عالم ثان  إلىستار  تنقل األحداثهذه  )34(،فتناثروا في األرض سر�عا �رماد الشيء المحترق 
 . فاخر   أصدقائهعز أ رة و ولكن �صحبة زوجته وابنته زه ،�مفرده تة لیسر لكن هذه الم

�صورة واقعیة  )الكو�ت(و�هذا الحدث الجلل �ختم الكاتب حیاة �طله في دولة الخلیج      
 ،الثالثیةومصیر العائلة  األمور إلیهل و ما سوف تؤ  إكمالنحو  منشّدا �قوة جعلت من القارئ 

بین المتلقي وشخصیة الحا�ف وأسرته، وانتظار  �بیراً  تعاطفاً   وأفراحوجود زهرة  أضاف ذإ
                                  الخاتمة في مكان آخر وهو�ة أخرى في العراق �عد تهجیرهم من الكو�ت  .

 العراق : 
اعتان تفصلهما عن الخلیج ال ساعتان فقط س(( لقد �انت البصرة المحطة األولى للشخصیة ،

ونلحظ  )35())رخاء المنام  أوجور في نحولكنه الح �عیدا وعصیا الح �عیدا مثل حلم م أكثر
المرارة  تطفح في نصوص الروا�ة نتیجة هول الصدمة ، وتقطع السبل بهم وقتل �عضهم 

�ان  نْ ء و��عطیه �عض الشعور �االنتما )الكو�ت ( له الخلیج أصبحفحین  وتشر�د اآلخر ،
�طرح االستفهام لماذا لم  تعد الشخصیة ، وهنا ه فقده في ظرف ال دخل له فیه نَّ مشوهًا إال أ

البصرة  السیما و  ؟العراقفي �فرح �ونه  لماذا لم  أخیه،�سبب قضیة ابن  األم؟ هل  اقر�ته إلى
ة والمالحقة حرق لهیبها هو�ته الشخصیة خوفا من المسائلأالصحراء ف ،األهوازالقر�بة من 

 و�خالص أمانة�كل  نه �ان �خدمهأوأعطاه لقب البدون مع الهو�ة  هوالخلیج حرم ، القانونیة
ن �سجل أالتي حرمته  الكو�ت والسیما في  ضیاع والتشتت الفكان  ، أفرادهافرد من  و�أنه
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الكالب  قد �انت صورة ، لمدرستها من التسجیل فيوحرمت ابنته ، في سجالته  هزواج
،  اما ستار االهوازي  أرادة وفق  للتخلص من المكان الصحراوي المجدب وعلى واجهة صقوروال

مروره بها  لذا �ان ؛  التي ال ید له فیها الجدید البصرةمكانه  إلىقسرا لتنقله  تتأالحرب التي 
  .)36(سباحة  إلیهالوال عائلته لذهب  ق رائحة األهواز فشعر �الحنین إلیها ،استنشال مبرراً 

االنتماء إلى مجتمع جدید دفعه إلى  قطع عالقته �مجتمعه وأرضه، لیستبدل بها أرضا  إن
جدیدة �جد فیها األمن والطمأنینة ، والمجتمع الجدید الذي ینتمي إلیه هو مجتمع عر�ي ، وهو 

وهنا تحصل الشخصیة على الهو�ة �متاز بتوفیر حیاة مختلفة عن المجتمعات التي عاش فیها .
وهو �حمل ثالث نسخ من  ،البیت مستبشرا إلىساخنة عاد ستار  ظهیرةذات  ماء ((واالنت

البطل ستار منح  ، )37())ومن یومها لم �عد اهواز�ا ، له وللعائلة  ،المدنیة  األحوال�طاقات 
، والهو�ة التي طالما حلم بها في الخلیج  إلیه،الذي �طمئن و�أوي ) البیت(المكان  االهوازي 

وهي جل ما تحتاج  ، المسكن والعائلة والهو�ة لقد حصل على ها في الصحراء ، والتي احرق
والتي نفسها قد  ،ولكن النفس الطامعة التي تمیز بها �طلنا  ، �ل عائلة تر�د العیش �سالم إلیه

هي نفسها سوف  أخرى بیئة  ، إلىالخروج من البیئة الصحراو�ة الحانیة علیه  علىحرضته 
 بلد یلقي فیه حتفه. ىإلتقوم �شد رحاله 

داللة الفقد ،  التي تحملشكلت ثیمة المقبرة حضورا في النص  وفي هذه األحداث المتالحقة
عندما وصل ستار ف )األحیاء األموات(الموت الحقیقي أم الموت النفسي سواء أكان ذلك الفقد 

والتي �ان ، جر�ن ل عنها قیل له انها مقبرة المهاوجد مقبرة وعندما سأالخلیج  إلىاالهوازي 
  اآلنوها هو   )38(�طلق علیها مقبرة الطیور حیث ال جنسیة وال وطن لمن �موت و�دفن فیها

فـ  )39(ظهرانیها  و�عیش بین و�حبه  �ألفهالذي ته بیئ ها�حط رحاله بین ثنا�اها و�جعل من
فرق بین  دلیل على انه ال و�أنه األمواتمع  األحیاءصراع  �حفه((القبر المكان المغلق 

النه �قع على  ، الصحراء إلىاختیاره لهذا المكان هو جزء من حنینه و  )40()) واألموات األحیاء
هي بیئة  أحبهماأي انه جمع بین بیئتین كما انه یر�ط أجزاء البحر ، ، مساحة رملیه واسعة

هة دواخل الشخصیات من ج فهو �عكسالمكان هنا �ختلف عما سبق  ، الصحراء و�یئة الخلیج
لخلق المعنى و�لورة الفكرة  أتىالمكان هنا  أخرى،و �سهم في تشكیل الشخصیة من جهة ، 

الفكر�ة والنفسیة  الشخصیةحالة  إسقاطوهو بهذا �جسد ،الرئیسة التي تتمحور حولها الروا�ة 
 )41(والجسد�ة 

ي جمعت الت اللهجة لیس فقط مكان البیت الذي امتزج �ه حب الصحراء وحب الخلیج لكن     
شاع الحب والسالم والوئام وقد . )42( بین االثنین حیث طالما تحدث بلهجة بدو�ة غر�بة وخلیجیة

المدرسة  إلىونمت زهرة وترعرعت وذهبت ،و�انوا ینعمون �حیاة هادئة ،تلك العائلة  أر�انفي 
 مدرستها بین تلك القبور . إلىتشق طر�قها ،
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ان �عمل في  إلىمما دفع معیلها  ،الهادئة ألسرةاحیاة  أضنىن حل الحصار الذي أ إلى  
�ان هذا هو   )43(البیت لسد تكالیف المعیشة  أثاثذلك لبیع  إثناءواضطر في ، للتبغمعمل 

فضال عن ذلك نفسه الطامحة  ، مكانه الجدید إلىالسبب الذي اختاره الكاتب لبطله لینقله 
 أحالموزهرة  وأفراحاستحوذت على ستار ف في مخیلته �أجراسهاللسفر جعلت هذه الفكرة تدق 

مسافر حقا حتى لم �عد أي منهم �طیق  و�أنهو�صورة بدا �ل منهم  ،الهجرة استحواذا شامال
إن عدم  )44(یلوث نظراتهم !.. األ�امرحلوا ،وطعم رماد  رحلوا ..سرعان ما صبرا وسرعان ما

طالق في الفضاء العر�ض والمغامرة الشعور �االنتماء �ان ینطوي على االستهانة �الحیاة واالن
 المثیرة ، سخر�ة مر�رة �الحر�ة الفرد�ة وشعورًا عمیقًا �التمزق والتشرد والضیاع .

 )عمان  (خارج العراق 
 ، شمال العالم أحضان إلىحیث سرعان ما خرج منها هار�ا  ،لم �مكث طو�ال في تلك البالد   

 إلى أور�اكان یدفع �خر�طة ، ((ناك سهولة حیث وجد من سفره الى ه، و�ان مستبضرا جدا 
 )45( ))الز�ائن إلىفع نادل المطعم �قائمة الطعام المتهافتین  علیه مثلما ید  طالبي اللجوء 

قل ص لقد وجدت شخصیة البطل و�عد ان انهكت في العمل بین مصنع التبغ و�ین مهنة     
وهنا نقف عند  ،مالذ الوحید للخالصال في شخصیة ( الحاج دخیل )  الخشبیة األبوابوتنعیم 

 األفضلاستثمار محطات حیاته نحو �ستطع ه لم نَّ إاألولى :  داللتین في شخصیة البطل :
وها  ، الموقف یتأزمعندما   یتخبط قراراته ال�جید سوى الهروب آخر، إلىو�قي یتنقل من مكان 

 .�سیر نحو طر�ق مجهول ال تحمد عقباه اآلنهو 
 تغیر شخصیةالتضحیة �عائلته من أجل طموحه الشخصي ، وهذا ما اتضح في  ما األخرى : أ

�صبغة غر�یة �عیدة �ل  ، و�سباغهاوتبدیل عادتها وتقالیدها  ، غر�یة إلىابنته من فتاة شرقیة 
  ، صح التعبیر نْ إرق ستار وجعل منه حیوانا مفترسا ا األمروهذا  ، البعد عن واقعها الشرقي

 من حیاة الهارب الالمسؤول ستار . األخیرةالمحطة   في حظهسنلوهذا ما 
 :هولندا 

هولندا ذات الخر�طة التي تشبه األسد، و�أنها تنذر �النها�ة للشخصیة ، سوف �قوم ذلك األسد 
�التهام السعادة والحیاة واألمان، سوف �قوم �افتراس تلك الكائنات الضعیفة الممتلئة �عروق 

ن تتعامل مع الجمال والرقة  والحیاة المعطاء أالغرب ، اعتادت التفاعل مع ال تعرف  ،شرقیة
�انت البنت زهرة تتطلع قد ف،و �ائن غر�ب علیهم شكال ومضمونا ما هذا المكان فهأ ،لإلنسان

هنا العبي �ا زهرة ماطاب لكي اللعب  الحر�ة  وتحدث نفسها في حوار داخلي صر�ح (( إلى
انه  �ان یبدو  إالادة التي منحها المكان للشخصیة ستار ، وعلى الرغم من الحر�ة والسع )46())

شعرت �عدم االطمئنان ، وفضلت المكوث في  األخرى ا ان افراح الزوجة هي مغر�با ، �
الغر�ة تجسدت في عدم االنسجام  مع تلك الحیاة على الرغم من وداعتها ، فستار  )47(المنزل
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للحیاة  ةالمتجدد ةما زهرة الباعثأالتخلص منها ،  التي لم �ستطیعواوأفراح �انت لهم نوامیسهم 
زهرة في ر�یع  تفتحالشرقیة في مطار عمان وانفتحت للحیاة الجدیدة  أصولهاالتي تخلت عن  

فأصبحت هي من تدیر دفة البیت التقانها اللغة  )48((اآلن أحس �أنني ولدت من جدید) 
للعیش  الزهرة �السعادة �عدها انتقلت تلك  فأحست،  ة، وانشراحها نحو الحیاة الجدیدةالهولند�

 . ( مقبرة الملوك ) ة �ان �طلق على دلفتفي ( دلفت ) وذلك اللتحاقها �جامعة دلفت التار�خی
تعرفت زهرة على شاب وسارت معه �عرف  ،واالنغماس في الملذات  األحداث�عد جملة من 

فقد �انا یر�انها دون ان �حر�ا  أبو�ها،من  و�مرأى ،انحرفت فیه عن العرف الشرقي ،غر�ي
�عض  المرات اتصلوا بها من الجامعة إحدىوفي ، األحداثاكتفوا فقط �النظر وانتظار  اساكن

 ةالمواجهلتكون ، )49(ن (( ابنتك وقعت في غرام ولد �ا�اني )) إالطلبة لیخبروها �شكل صر�ح 
ولیس في  أور�انحن نعیش في  أمي �ا (( زمام المبادرة في الحدیث أخذتوالفتاة التي  إالمبین 

هكذا ،...والجمیع �عیشون زمالء  ، معا واإلناثوالدراسة هنا تجمع الذ�ور ، �الدنا المتخلفة 
وهنا عاشت الشخصیات  )50( ))المتشنجة تسترخي األمجعلت  مسهباا واصلت زهرة حدیث

ر�یة غلهو�ة الا، و  وأعرافها ابتقالیدهجمیعها حالة التحول والصراع بین الهو�ة الشرقیة وااللتزام 
خصوصا �عد ما جاءت  وأفراحهذا االضطراب عاشاه ستار  القائمة على التحرر واالنفتاح ، 

�نت  إذا ؟حبلى حقا  هل أنت ((ن ابنته العذراء حامل  أتحمل الخبر الذي صدم ستار � األ�ام
لم اعد  إنني ري، أمو  أتكفل تصر�ف وأنا، �خصني وحدي  الشيء غیر حبلى فهذا أمحبلى 
الخسائر  �أقلان یلملما الموضوع  وأرادا ، صعق الوالدان �الخبر )51())علي  لتخافواطفلة 
لكن زهرة لم تعد زهرة الصغیرة فقد طالبت ان تنفك عن الوالدین ، قررا ان �حبساها  ، الممكنة

غتة على وجهها خطا نحوها وصفعها �(( أرادافي البیت عند عودتها من الجامعة وقد حصل ما 
ستبقین هنا  :واخبرها قائال، غرفتها  إلىعنوة ،وسحبها من ذراعها ، حرف  �أيقبل ان تتفوه ، 

، جبیني �التراب ،وتتحرري من عاره ، لقد مرغتي من جنینك صوال تبرحین غرفتك حتى تتخل
 إلىالمقیدة  اذ سرعان ما سارعت الزهرة ،ن هذا الحل لم �جد نفعاأ إال )52()) استهتارا و�فاك

الشرطة على زهرة مثلما تقبل على فتاة  أقبلت ،الشرطة  واالتصال �صد�قها وجلب  أسرها،فك 
التمت لها �صلة اقتادوا الفتاة  كامرأة  أفراحمخطوفة من قبل مجرمین عتاة في حین تعاملوا مع 

قبض ال إلقاءهاتف الشرطة �عضهم ببعض في الحال من اجل  ،الى مر�ز الشرطة  وأفراح
ومحادثات وعادات وتقالید شرقیة وغر�یة خرجت زهرة مع صد�قها  تجاذ�ات�عد  )53(على ستار

الجهنمیة والتي �اتت لم تفارقهم واتفقا على  األفكارحیث   إلى أبواهاوخرج  ،مقبرة الملوك إلى
ئهم الشرقیة وتحرك العرق البدوي في دما أفكارهمهذا ما درت  علیه ،طر�قة  للتخلص من زهرة 

�الهما  األبد�ةمقبرة السالم  إلىمقبرة الملوك من  العراق في مقبرة السالم ، إلىلیكون السفر  ،
برة ماد�ة والثانیة  مق ،الشرقیة وعاداتها وتقالیدها  أصولهامعنو�ة قبرت فیها  األولىمقبرة لكن 
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حین علو جسدها �ومة تراب ت عبیرها، ذ�راها ، إالولم یبق منها  هاسوف تجف زهرة في ثنا�ا
سالت الدموع على وجهه  ((و)54( ))من فخار  آنیةلیهشم  كأنه رأسهاهشم  (( دبر وسیلة لقتلها

 ؟زهرة هل مازلت حیة  فجأة وسألهاقر�ا منها ، وهو �حملق فیها �خوف مر�ع  أكثروعاد لیكون 
التوازن  دان هذاالجتماعي ، وان فقالقد فقدت الشخصیة توافقها  )55())  ؟، زهرة هل تسمعینني

ن تكون صلته �مجتمعه قائمة على أساس ما �سمیه بـ ( السلوك أینتهي �الفرد عادة إلى 
الصراعي ) ، هذا السلوك ظهر واضحا في قتل ابنته أفراح ، لیحقق حالة من التوازن وان �ان 

 توازنًا غیر مشروع . 
قد �ل احساس �الحیاة ، وفقد ثمرتها �مقتل فتاته لم �فقد هو�ته مثلما فقدها في الصحراء ، بل ف 

، لیكون الموت المعنوي للعائلة ، والحنین الیانعة . لقد اختار الروائي النها�ة في مقبرة السالم 
 األبدي للوطن األول حین راح �غني �صوت اتخذت أوتاره مرارة لم �عهدها من قبل :

 كارون ما أشقى السفر ...
((  ر�ما فالهو�ة الحنین إلى الموطن األول الذي ال بدیل له . هنَّ إ ،)56(ركارون قل لي ما الخب

ال تصان إال �ان یتمسك الشعب بثقافته التي ورثها عن أسالفه أي في العقیدة وفي اللغة وفي 
شخصیة ستار الحا�ف اعتمدت  نَّ إ )57(الفن وفي األدب وفي �ثیر من النظم االجتماعیة )) 

وجوده ، فقطع �ل اواشج القر�ى بینه و�ین مجتمعه ،  على �سر طوق االنتماء الذي �حمي
واعتقد انه قادرًا على بناء نظام جدید ، ولكن ما یبنى على خطا البد أن ینتهي إلى االنقراض ،  
و�ذا �ان البعض قد نجح في تكو�ن انتماء جدید �بدیل من االنتماء السابق ،فان �عض 

شخصیة على مجتمعها والرغبة في االنفصال ، الشخصیات فشلت في ذلك ، وا�ًا �ان تمرد ال
فانما یؤ�د قضیة واحدة ال ثاني لها ، هي ظاهرة االنتماء واثبات مظهر االنعتاق من خاللها  

و�ظهر العجز في إظهار االنتماء الجدید من خالل  -وان بدا �شكله السلبي ال اال�جابي   -
اذ تفید الروا�ة ان الشخصیة   ًا مستمر�ن .قلة األمن والطمأنینة ، فالشخصیة تعیش خوفًا وقلق

قد تأثرت �المكان الصحراء، وتطبعت �طبائع أهلها وتأثرت بها  ، وتمكنت عاداتها وتقالیدها 
في نفسه ، وحین انتقل إلى أور�ا لم یتأثر �ثیرًا �ه لجفائه وغلظته وشدة تبد�ه . و�ظهر من 

دة وان بدا ذلك للوهلة األولى ، ومضى �عیش حیاته انه لم �ستطع ان یتأقلم مع الحیاة الجدی
الحیاة محاوال ان �خرج من ر�قة التقالید السا�قة ، وعلى الرغم من التحول الذي أحدثته هولندا 
في نفس الشخصیة ، إال ان ما نشأت فیه الشخصیة أوقعها في حرج ، فقد قبلت تلك التقالید 

ه االنقطاع عن ماضیها ، ولهذا حدث على مضض ، ومن خالل سلو�ها ، ظهرت انه ال �مكن
تعارض بین قد�مها الموروث وجدیدها المكتسب ، عبرت عنه من خالل تصرفاتها التي تخالف 
نمط الحیاة األور�یة  ،  وذلك ناتج من عدم تمكن هؤالء المهاجر�ن من فهم حقیقة االنتماء 

لمجتمع المنفتح، والمتغیرات الفهم الصحیح ، فلم �ستطیع مجارات التحوالت الكبیرة  في ذلك ا
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المتالحقة التي مر بها ،  فظل متأرجحًا بین عادات القبلیة والبداوة التي تأصلت في نفسه من 
المكان في النص ینتج من تفاعل  لذا نلحظ انقبل ، وعالم من حوله یتغیر �سرعة متناهیة 

والحسیه أي األشیاء المكونة ثالثة بنى أساسیة هي ، البنیة الفضائیة : وهي المحددات الماد�ة 
للمحیط ، والبنیة الفعالیة أو الحدث المرتبط �المكان والسلوك المتوقع اتخاذه �ما یتضح في 
الصحراء أو النجف ، والبنیة المفاهیمیه ، وهي المفاهیم والقیم التي �حملها الشخص اتجاه ذلك 

 .)58(هم للمكانالمكان �ما في هولندا، وفي تفاعل هذه البنى یتكون لدینا ف
 الخاتمة :. 

�مكن االستغناء عنها، فهو مرتبط �الشخصیة  أوال : للمكان أهمیة �بیرة في الروا�ة أهمیة ال
�منحها الوجود الحقیقي،  ومرتبط �الروا�ة �منحها الوجود الواقعي ،و مرتبط �المتلقي �منحه 

 ارتباطا وثیقا �الروا�ة .
بین المكان األلیف الذي تالف الشخصیة �ه  ، الصحراء حیث ثانیا : یتوزع المكان في الروا�ة 

جعل حبه الوثیق بها أنسانا بدو�ا أكثر منه اهواز�ا، ومكان مغلق �تم على أنفاس البطل وهو 
 هولندا التي حطمت أحالمه ، اما الخلیج  فقد تأرجح بین المكان األلیف والمعادي .

ة بدو�ة محضة، ال بل حتى األفعال التي نجمت عن ثالثا : اغلب األلفاظ التي وردت في الروا�
البطل دلیال حیا على شدة تعلقه بتلك الباد�ة ، إلى درجة دفعت البطل إلى قتل فلذة �بده بدافع 

 عرقه البدوي رغم �ونه اهواز�ا .
 را�عا : شكل المكان دورا أساسیا في تشكیل الهو�ة ، وترك آثاره على الشخصیات .

اعات في �ل إشكالها المباشرة وغیر المباشرة ، دورا في البحث عن الهو�ة خامسا : �ان للصر 
 الجدیدة .والرحلة إلى المجهول وتحمل مشاق  التكیف الجدید.
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 : الرؤیة الذاتیة الستجالء المكان والزمان في الخطاب القصصي ینظر : ـ58

 المصادر والمراجع 
 ـ القران الكریم

 الكویت. 2013مارس 398ـ إشكالیة األنا واألخر ، د. ماجدة حمود ، كتاب عالم المعرفة 
منشورات مؤسسة  ،الشیخ ناصر مكارم الشیرازي  ،المنزل  في تفسیر كتاب هللا األمثلـ 

 .االعلمي للمطبوعات / بیروت لبنان
، 1ط،د. حسین غازي نصیف  ،2000ـ 1990ـ البناء الفني في القصة القصیرة في العراق

 .2011 بغداد،
، الصباح ةموجد، جرید دالرؤیة الذاتیة الستجالء المكان والزمان في الخطاب القصصي، ماجـ 
 0 االثنین 25/4/2005، س533ع
م في ضوء النقد النسوي ،ھدى حسین الشیباني  2007الى  1990ـ روایة المرأة العربیة من  

 2013، بغداد، 1/ط
 .2016 بغداد،1ط ،د. عبد الخالق سلمان،ـ الغیاب في الشعر  الحدیث 

، ط ،د ھاتف وتوت ودا ،الروائیة إبراھیمصنع هللا  أعمالـ العتبات النصیة المحیطة  في 
  2015 1بغداد،

، 
 . 2016 1ط ، بغداد،د. حسن غانم الجنابي  ،ـ سیمیاء المكان في شعر محمود درویش

، د. عبد القادر جبار / ط ،ـ شرق النص قراءة في تضاریس القصیدة العراقیة المعاصرة 
 . 2014 1بغداد،

 .2016النجف ،العراق ،للطباعةدار الضیاء  1ط ،محمود یعقوب ،روایة ،ـ  مثل زھرة مجففة 
 شبكة االنترنت الدولیة :

ـ روایة لعنة الواقف قراءة في الرمزیة والشخصیات ، علي أحمد ، الرأي برس ، 
https://www.google.iq  

 
  https://www.google.iq ، عبد الحق میفراني ، والبحر المحسوس األدب ،ـ مجلة النھار 

  https://www.google.iq 2015 كانون    االول /  12ـ موقع النھار ذو النخلة / سالم عبود / 
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 اإلعجاز البیاني للتشبیھ غیر التمثیل في ضوء النصوص القرآنیة

 أ.م.د أحمد شكر محمد مھاوش العزاوي

 كلیة العلوم اإلسالمیة/ جامعة دیالى

Emil  : husamazawy40@gmail.com 

  الملخص

موضوع بحثي ھو اإلعجاز البیاني للتشبیھ غیر التمثیل في ضوء النصوص القرآنیة،           

والتشبیھ البلیغ، والصور غیر المعروفة  التشبیھ غیر البلیغ، وھو یتكون من ثالثة مباحث ھى:

وبما أن كل ھذه األشیاء تتعلق بالبالغة فإن   ، (التشبیھ المقلوب والتشبیھ الضمني) للتشبیھ 

الھدف األساسي من ھذا البحث ھو استخراج األسرار البالغیة التي بھا تحدى القرآن كافة 

 الخلق من اإلنس والجن فعجزوا عن اإلتیان بمثلھ. 

مھا ثم عقدت البحث على التشبیھات التي تأتى تحت التشبیھ غیر التمثیلي بكل أقسا             

من البلیغ وغیر البلیغ والحسي والعقلي وغیرھا وشرحتھا في ضوء النصوص القرآنیة، 

فاستخرجت المزایا واألسرار البالغیة. وقد ناقشت أكثر من قسم تحت دراسة آیة واحدة؛ ألن 

اآلیات القرآنیة تضم أكثر من قسم واحد؛ ألن ھذه األقسام نتیجة للتقسیمات المختلفة وھى تجتمع 

ص واحد فیمكن أن یكون التشبیھ مفردا وفى نفس الوقت یكون حسیا وبلیغا ألني لو كررت في ن

اآلیات باختالف األقسام ألتعبت القارئ بتكرار كل التفاصیل المتعلقة بتلك اآلیة أو أنسیھ إیاھا 

 بعدم تكرارھا فیفوت الغرض.

The graphic miracle of non-representation analogy in the 

light of Quranic texts 

Summary 

A research topic is the graphic miracle of the non-representation 

analogy in the light of the Qur'anic texts. It consists of three aspects: the 

non-eloquent analogy, the eloquent analogy, the unknown images of the 

analogy (the inverse metaphor and the implicit analogy). Research is the 

extraction of rhetorical secrets that challenged the Koran all creation of 

mankind and the Department were unable to bring the like. 
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             Then the research was conducted on the analogies that come 

under the non-representative analogy in all its parts of the eloquent, non-

eloquent, sensory, mental and other and explained in the light of the 

Koranic texts, and extracted the advantages and secrets rhetorical. I have 

discussed more than one section under the study of one verse; because 

the Quranic verses contain more than one section; because these 

sections are the result of the different divisions and they are combined in 

one text can be a metaphor alone and at the same time be sensitive and 

eloquent because I repeat the verses different sections to tire reader 

repeatedly All the details related to that verse or forget it not to repeat it 

and the purpose is lost. 

 المقدمة

الم العرب بكثرة ك يالبیان وھو أسلوب یوجد ف التشبیھ من أھم موضوعات علمیعد          

ألنھ یزید المعنى  ؛المھم بطرق مختلفة وزیّنوه بھك يشعرھم ونثرھم فقد استخدموه ف يفنجده ف

یداً، ولھذا ما أطبق جمیع المتكلمین من العرب والعجم علیھ، ولم یستغن أحدٌ تأكوضوحا ویكسبھ 

ّل جیل ما یستدلُّ بھ على شرفھ وفضلھ كلیة من وقد جاء عن القدماء وأھل الجاھ منھم عنھ.

 وموقعھ من البالغة بكّل لسان.

ء الخفیة إلى یخرج األشیاثر القرآن الكریم استخدامھ فأحسن استخدامھ وھو أسلوب أكوقد       

ء المحسوسة وھو زریعة لتفھیم المخاطب األشیا فيء المعقولة األشیامنصة الظھور ویبدّل 

 ء البعیدة  ویشرح لھ المناظر الصعب فھمھا.األشیاتفھیما جیدا فیدنى لھ 

فإنھ لو أراد أن یصف  بنص قلیل للمعنى الكثیر یكتفياألسلوب أن المتكلم  ومن مزیة ھذا        

أسلوب  يو أما ف لمرام.الكالم ومع ذالك عجز عن ا فيألطال  العاديزیدا بالشجاعة باألسلوب 

 بألفاظ قلیلة. العادياألسلوب  يثر مّما نحصلھ فأكالتشبیھ فنحصل 

ً  بعد أن ألقیت ضوءاً          ضوء  فيغیر التمثیل التشبیھ  أتكلم عنأرید أن   التشبیھ على سریعا

اإلعجاز إطار  في بحثيوسأحاول أن یكون  لبحثي األصليالنصوص القرآنیة وھو الھدف 

وھو یكون مفردا ومركبا ویكون بلیغا وغیر بلیغ  غیر التمثیل، لألنواع المختلفة للتشبیھ البیاني

وبما أن اآلیات القرآنیة تضم أكثر من قسم واحد ألن ھذه األقسام نتیجة  ویكون حسیا وعقلیا.
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ت نص واحد فیمكن أن یكون التشبیھ مفردا وفى نفس الوق فيللتقسیمات المختلفة وھى تجتمع 

موضع واحد دون أن  فياآلیات القرآنیة  يسأناقش كل ھذه األقسام ف فإنيیكون حسیا و بلیغا 

بتكرار كل التفاصیل المتعلقة بتلك اآلیة أو أنسیھ إیاھا  ءىفأتعب القارأكررھا لمناقشة كل قسم 

وقد اقتضت طبیعة البحث  ،بعض فيبعدم تكرارھا فیفوت الغرض. فأدخلت بعض ھذه األقسام 

تحدثت في المبحث األول عن التشبیھ غیر البلیغ، قسیمھ إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة، ت

وتطرقت في المبحث الثاني إلى التشبیھ البلیغ، وأشرت في المبحث الثالث إلى الصور غیر 

 .المعروفة للتشبیھ، وأخیراً الخاتمة بینت فیھا أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث 

 التشبیھ غیر البلیغ المبحث األول/

 أحدھما ومن بالغة ھذا فیھ وجھ الشبھ وأداة الشبھ أو البلیغ وھو ما ذكر التشبیھ غیر        
القسم  أداة الشبھ وھذا وجھ الشبھ والفي توضیحا تاما فال یبقى الخفاء  المعانيالقسم أنھ یوضح 

ولكن  ]1[أداة الشبھ  لم یذكر فیھ وجھ الشبھ وال الذيالقوة من القسم  فيوإن كان أقل مرتبة 
البالغة تتعلق بمقتضى المقام وبما أن القرآن الكریم في قمة من الفصاحة والبالغة فقد استخدم 

 الكلمات في مواضعھا حسب االقتضاء والضرورة. 

 علیھ وسلم ومن أمثلتھ في القرآن الكریم ما أراد هللا تعالى أن یعظ نساء النبي صلى هللا        
بعدم اتصافھن باألوصاف التي ال تلیق بشأنھن من الخضوع في القول المنتج بطمع الشخص 
الذي في قلبھ مرض فقبح ھذا الوصف بإلقائھ في زمرة األوصاف التي تختارھا النسوة العادیة 

ا نَِساَء فأخبرھن بأنھن لسن كالنسوة العادیة من األمة بل شأنھن فوق ذلك فقال هللا تعالى: "یَ 
َمَرٌض َوقُْلَن قَْوًال النَّبِّيِ لَْستُنَّ كأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّقَْیتُنَّ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ 

 .]2[َمْعُروفًا" 

ر ففي ھذه اآلیة یخاطب هللا تعالى أمھات المؤمنین ویخبرھن أن قدرھن عنده فوق قد     
. وأن كل واحدة منھن أفضل من كل واحدة من غیرھن لما ]3[غیرھن من النساء الصالحات 

امتازت بشرف الزوجیة لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأمومة المؤمنین فال ینبغي لھن أن 
یخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبھ مرض ومع عدم الخضع في القول علیھن أن یقلن قوال 

 .]4[معروفا 

في ھذه اآلیة انتفى التشبیھ بین أزواج النبي صلى هللا علیھ وسلم وبین النسوة الباقیة من          
األمة فالمشبھ بھ ھو النسوة الباقیة والمشبھ ھو أزواج النبي صلى هللا علیھ وسلم ، وكل من 

لحسي غیر المشبھ والمشبھ بھ مفرد ویدرك بحاسة البصر وقد ذكرت أداة الشبھ فھو من المفرد ا
البلیغ. ووجھ الشبھ ھو السبق والفضل. والبد أن یالحظ أن كون ھذا التشبیھ منحصر باعتبار أن 
المراد تشبیھ ذواتھن بذوات النسوة الباقیة ألن الذوات من الحسیات وأما إن لوحظ التشبیھ من 

تشبیھ حیث األوصاف فاألوصاف من العقلیات ولذا ربما نجد االختالف في قسم واحد من ال
وھكذا من االستعارة فأحیانا نعدھا من الحسیات وأحیانا من العقلیات كما في تشبیھ الكفار 
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والمنافقین والمؤمنین. وأنا لم أفصل ھذا في كل آیة ألن ھذا ال یھمنا بل كل ما یھمنا ھو البحث 
 یأتي: عن األسرار التي كمنت فى ھذه األسالیب. ففي ھذا األسلوب من المزایا البالغیة ما

  إن هللا تعالى قد ھدم األساس لخضع القول وھو المثلیة بالنسوة األخرى ألن النسوة العامة ما
أتیحت لھا من الفرصة ما أتیحت ألزواج المؤمنین وھو العیش بجوار النبي صلى هللا علیھ 
وسلم وھذا یقتضى أن ال یكن مثلھن في اختیار مثل ھذه الذنوب ولیس معنى ھذا أن نساء 

مة قد عفیت عنھن أن یفعلن كما یشأن ولكن معنى ھذا أنھن بمقتضى البشریة وعدم األ
إتاحة الفرصة لھن ما أتیحت ألزواج النبي صلى هللا علیھ وسلم یرتكبن الذنوب قلیال أم 

 كثیرا.
  واستفید من ھذا أن المقربین من الرجال أو النساء سیحاسبون بقدر قربھم  مع هللا تعالى

 ولھذا یقال "حسنات األبرار سیئات المقربین".ومعرفتھم لھ 
  وعلم من ھذا أن بعض الدرجات ال ینالھا أحد بجھده وسعیھ بل قسمة منھ تعالى مثل كون

رجل صحابیا وكون امرأة زوجا للنبى صلى هللا علیھ وسلم فمثل ھذا لیس من األشیاء 
 المكتسبة بل ھبة من هللا تعالى.

أن الحق قد تبین من الغي فمن شاء فَْلیُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْلیَْكفُْر فا� تعالى  وأخبر هللا تعالى           
قد أعد للظالمین نارا شدیدة وشرابا حارا ووضح حرارة الماء بتشبیھھ بالمھل فقال تعالى: "َوقُِل 

ا أَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِمیَن نَاًرا أََحاَط بِِھْم ُسَراِدقَُھا َوإِْن اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم فََمْن َشاَء فَْلیُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْلیَْكفُْر إِنَّ 
 .]5[الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتَفَقًا" سَ ْلُمْھِل یَْشِوي اْلُوُجوهَ بِئْ یَْستَِغیثُوا یُغَاثُوا بَِماٍء كا

ا جئت بھ ھو بعد أن أنزل هللا تعالى دینھ الذي ال مجال للشك فیھ أمر نبیھ أن یعلن أن م       
الحق من عند ربكم ، فمن شاء أن یؤمن بھ فلیؤمن ، فذلك خیر لھ ، ومن شاء أن یكفر فلیكفر 
فإنھ لم یظلم إال نفسھ إننا أعددنا لمن ظلم نفسھ بالكفر ناراً تحیط بھم كالسرادق. وإن یطلب 

ھذا الشراب لھم الظالمون مستغیثین ربھم یؤت لھم بماء حار كالزیت العكر یحرق الوجوه قَبَُح 
 ، وقبحت جھنم مكاناً لراحتھم . 

شبھ الماء الذي یؤتى إلیھم یوم القیامة بالمھل وھو عكر الزیت أو النحاس المذاب وكل         
من المشبھ الماء والمشبھ بھ المھل مفرد مدرك بحاسة البصر وقد ذكرت أداة الشبھ فھذا من 

تعالى  التشبیھ المفرد الحسي غیر البلیغ ووجھ الشبھ ھو الحرارة الشدیدة فیھما. والدال علیھ قولھ
یشوى الوجوه فنستطیع أن نقول إن وجھ الشبھ موجود في ھذا التشبیھ.فھو " تشبیھ مرسل 

.  فى التشبیھ بالمھل إشارة إلى أن وجھ الشبھ لیس فقط ]6[مفصل لذكر أداة الشبھ ووجھ الشبھ"
بل الحرارة بل اللون الذي ھو سبب للتنفیر عنھ فلون عكر الزیت ینفر الناس ال عن أن یشربوه 

 عن أن ینظروا إلیھ ففیھ تقبیح المشبھ بھ. ومن المزایا البالغیة في ھذا األسلوب ما یأتي:

  الجھنمیون سیستغیثون ربھم من شدة العطش ویطلبون ما یدفع عطشھم  فیعطى لھم ماء
شدید الحرارة ویكون في لون عكر الزیت ھو من أكره األلوان ولكن من شدة عطشھم ال 

لك بل یقربونھ إلى أفواھھم فیحرق وجوھھم وھذا یدل على اضطرارھم یأبون أن یشربوا ذ
وشدة عطشھم وإال فواحد من ھذین الوصفین یكفى لإلباء عنھ خصوصا الحرارة الشدیدة 
یقتضى على مقصد الطلب قال ابن عاشور رحمھ هللا تعالى "والتشبیھ في سواد اللْون وشدة 

 .]7[الحرارة فال یزیدھم إال حرارة"
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  قولھ تعالى یغاثوا تھكم ألن اإلغاثة معناه اإلعانة في دفع المضرة  وأما ھنا فال یعانوا وفى
في دفع المضرة التي منھا یصرخون بل یزاد في عذابھم ففیھ تھكم وإشارة إلى أنھم ال 

 یلیقون أن یخفف عنھم العذاب بل أن یزاد فیھ.

. ھنا وصفت شدة ]8[ا تَْرِمي بَِشَرٍر كاْلقَْصِر" ووصف هللا تعالى شدة نار جھنم فقال: "إِنَّھَ         
نار جھنم فبین في ھذه اآلیة أنھا ترمى بشرر عظیمة كالحصن. شبھ شرر النار بالقصر في 
العظم وكل من الشرر والحصن مفرد یدرك بحاسة البصر وقد ذكرت أداة الشبھ فھو من التشبیھ 

. ومن المزایا البالغیة فى ھذا األسلوب ما  ]9[ المفرد الحسي غیر البلیغ. ووجھ الشبھ ھو العظم
 یأتي:

  شبھت شرر النار وھى تكون أشیاء صغیرة عادة للنار العادیة فإذا صارت ھذه األشیاء
الصغیرة إلى حد یصل إلى عظم القصر فما شأن تلك النار؛ألن عظم الشرر یستلزم شدة 

 النار. 
 أشیاء كثیرة أعظم من    القصر إشارة  ویمكن أن یكون في اختیار القصر للتشبیھ وھناك

إلى تذكیرھم باألشیاء التي ألھتھم عن ذكر یوم القیامة فینبغي لھم أن یذكروا النار التي لھا 
 شرر عظیمة مثل تلك القصور وهللا تعالى أعلم.

تمة لآلیة . ھذا في الحقیقة ت ]10[ویستمر في وصف نار جھنم فیقول :"كأَنَّھُ ِجَمالَةٌ ُصْفٌر"          
السابقة فقال تعالى إن ھذه الشرر تكون مثل اإلبل الصفر "فإنَّ الشرَر لما فیِھ من الناریِة یكوُن 

 .]11[أصفَر وقیَل سودٌ ألن سوادَ اإلبِل یضرُب إلى الصفرةِ السود المائلة إلى السواد" 

ا األول فكان فى العظم ھذا تشبیھ ثان لشرر نار جھنم وھذا التشبیھ فى اللون والكثرة أم         
وكل من الجمالة والشرر مفرد یدرك بحاسة البصر وقد ذكرت أداة التشبیھ فھو من التشبیھ 

. ومن المزایا البالغیة ]12[المفرد الحسي غیر البلیغ. ووجھ التشبیھ كما ذكرت ھو اللون والكثرة 
 فى ھذا األسلوب ما یأتي:

 بیھ السابق وهللا تعالى أعلم.  فالمال فتنة وھذه سأعید نفس المالحظة التي الحظتھا في التش
الفتنة تلھى صاحبھا عن ذكر یوم القیامة والنار شدیدة اللھب عظیمة الشرر فینبغى أن یذكر 

 صاحب اإلبل أن یذكر ھادم ھذه اللذات وھو الموت وما سیكون بعده.
 اء وینشرھا أمام ثم لھذا التشبیھ بُعد آخر في ذھني وھو أن حب الدنیا یلفظ ھذه األشی

صاحبھا فكراھیة اآلخرة سیلفظ الشرر العظیمة مثل ھذه اإلبل العظیمة. فكما أن اإلبل ھي 
تكون كثیرة في أماكن مختلفة وھى تختلط فیما بینھا وتتحرك فكذلك ھذه الشرر تكون كثیرة 

 ]13[ تتحرك في كل مكان؛ ألن "ھذا في اللوِن والكثرةِ والتتابعِ واالختالِط والحركِة"

ویصف هللا تعالى شدة ھول یوم القیامة فیقول:"یَْوَم یَُكوُن النَّاُس كاْلفََراِش اْلَمْبثُوِث* َوتَُكوُن       
في ھاتین اآلیتین بیان ھول من أھوال یوم القیامة فمن شدة ھذا  ]14[اْلِجبَاُل كاْلِعْھِن اْلَمْنفُوِش" 

یتھافتون كتھافت الفراش إلى النار وتكون الجبال الیوم یكون الناس ینقادون للداعي إلى النار ف
 .]15[في تطایرھا وخفة تناثرھا كالعھن المنفوش 

في ھاتین اآلیتین تشبیھان: األول تشبیھ الناس بالفراش المبثوث والمشبھ مفرد مطلق         
ن فكما والمشبھ بھ مفرد مقید وكالھما حسیان ووجھ الشبھ فیھ الكثرة واالنتشار والضعف والھوا
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أن الفراش تكون في الكثرة وھى تكون منتشرة ھنا وھناك وھى في الضعف أن یضرب بھا 
المثل، فكذلك یكون الناس في ذلك الیوم خارجین من قبورھم مجتمعین للحساب فیكونون في 
الكثرة ویكون من شدة الخوف منتشرین ھنا وھناك في ذلة وھوان و ینقادون للداعى إلى النار 

. والتشبیھ الثانى ھو تشبیھ الجبال بالعھن المنفوش فى ]16[كتھافت الفراش إلى النار فیتھافتون
والمشبھ مفرد مطلق والمشبھ بھ مفرد مقید وكالھما حسیان أیضا  ]17[التطایر وخفة تناثرھا. 

مثل التشبیھ األول وقد ذكرت أداة الشبھ فھما من التشبیھ المفرد الحسى غیر البلیغ. ووجھ الشبھ 
. ومن ]18[فى ھذا التشبیھ "تفرق األجزاء ألن الجبال تندّك بالزالزل ونحوھا فتتفرق أجزاًء "

 ذا األسلوب ما یأتي:المزایا البالغیة فى ھ

  فى تشبیھ الناس بالفراش وھو مثل فى الوھن والضعف إشارة إلى وھن  الناس وضعفھم فى
ذلك الیوم الثقیل؛ ألن الفراش ال یقدر على اتقاء نفسھ حتى ومن الشیئ الضعیف فكذلك 

 .]19[الناس یكونون ضعفاء یوم القیامة ال یستطیعون أن یفعلوا شیئا ألنفسھم وال لغیرھم 
  في تقیید الفراش بالبث إشارة إلى أن حركة الناس تكون بدون أي نظام ألجل الخوف من

دھشة ذلك الیوم وھولھ ألن البث ال یكون فیھ تماسك وال تكون فیھ سیطرة على النفس ، 
فكما ال تكون للفراش سیطرة على النفس بل ھو تابع ألمر الغیر فكذلك الناس تكون حركتھم 

 .]20[لمشیئتھم بل تكون بدون أي نظامغیر تابعة 
  في تقیید العھن بالمنفوش إشارة إلى عظم قدرة هللا تعالى ألن وصف التناثر والتطایر الذي

یراعى في ھذا التشبیھ ینافى وصف الجبال وھو الثقل ولكن بقدرة هللا تعالى تكون ھذه 
 .]21[األجسام الثقیلة بھذا الوصف

علماء بن إسرائیل في معرفة محمد صلى هللا تعالى علیھ وسلم أنھم یبین هللا تعالى حالة        
كانوا یعرفون النبي صلى هللا تعالى علیھ وسلم معرفة واضحة فقال   تعالى: "الَِّذیَن آَتَْینَاُھُم 

یُخبر هللا  ]22[قَّ َوُھْم یَْعلَُموَن" اْلِكتَاَب یَْعِرفُونَھُ َكما یَْعِرفُوَن أَْبنَاَءُھْم َوإِنَّ فَِریقًا ِمْنُھْم لَیَْكتُُموَن اْلحَ 
تعالى عن علماء أھل الكتاب أنھم یعرفون محمدا صلى هللا تعالى معرفة واضحة كمعرفة 
أبناءھم بل ھم یعرفونھ أكثر من معرفتھم أبناءھم كما ھو مستفاد مما سأل عمر رضي هللا تعالى 

 صلى هللا علیھ وسلم فقال : أنا أعلم عنھ عبد هللا بن سالم رضي هللا تعالى عنھ ، عن رسول هللا
بھ مني بابني  قال: ولم ، قال: ألني لست أشك في محمد أنھ نبي فأما ولدي فلعل والدتھ قد     

 ثم في إرجاع الضمیر فى قولھ"یعرفونھ" أقوال: . ]23[خانت 

 هللا  القول األول أنھ راجع إلى الرسول صلى هللا علیھ وسلم فمعناه: أنھم یعرفون رسول
صلى هللا علیھ وسلم معرفة جلیة یمیزون بینھ وبین غیره بالوصف المعین المشخص كَما 
یَْعِرفُوَن أَْبنَاءُھْم ال یشتبھ علیھم أبناؤھم وأبناء غیرھم. وھذا القول راجح وال إشكال فیھ 
ولیس ھذا إضمار قبل الذكر ألن الكالم یدل علیھ على أن مثل ھذا اإلضمار فیھ تفخیم 

 .]24[شعار بأنھ لشھرتھ وكونھ علماً معلوماً بغیر إعالموإ
  والقول الثاني: أنھ راجع إلى العلم المذكور في قولھ تعالى: ّمن بَْعِد َما   َجاءَك ِمَن العلم

 ]25[فمعناه أنھم یعرفون العلم الذي جاءك من ربك كما یعرفون أبناءھم. 
  والقول الثالث : أنھ راجع إلى القرآن الذى ھو حاضر فى أذھان الناس فمعناه أنھم یعرفون

 ]26[القرآن كمعرفتھم أبناءھم. 
 27[علیھ یدل الكالم ومضمون القبلة تحویل إلى راجع أنھ: الرابع والقول[. 
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والراجح من ھذه األقوال ھو القول األول ألنھ ھو المناسب مع التشبیھ ,ألن المناسب          
تشبیھ الشيء بما ھو من جنسھ وجنس األبناء ما یكون من البشر ال غیر. ثم التخصیص بأھل 

وقد أخبر سبحانھ عن ذكر نعتھ  ]الكتاب  [الكتاب یقتضي أن تكون ھذه المعرفة مستفادة من 
 ]28[ علیھ وسلم في التوراة واإلنجیل . صلى هللا

ولھذا كانت الیھود قبل مبعث محمد صلى هللا علیھ وسلم ونزول القرآن یسألون بھ الفتح         
والنصرة على المشركین إذا قاتلوھم یقولون : اللھم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان 

ون أعداءھم من المشركین بمجیئھ وقتالھم إیاھم الذي نجد نعتھ وصفتھ في التوراة . وكانوا یحذر
فى صحبتھم فكانوا یقولون : قد أظل زمان نبي یخرج بتصدیق ما قلنا فنقتلكم معھ قتل عاد 

 ]29[وإرم. 

على اختالف [ففي ھذه اآلیة تشبیھ معرفتھم محمدا صلى هللا علیھ وسلم          
وأداة التشبیھ  يو من قبیل تشبیھ المفرد العقلفھ يبمعرفتھم أبناءھم والمعرفة مفرد عقل]األقوال

أي كما ال یشتبھ علیھم  .]30[مذكورة فھو من التشبیھ غیر البلیغ. ووجھ الشبھ وضوح المعرفة 
أبناءھم فى أبناء غیرھم وال یشكون فیھم أنھم أبناءھم فھم ال یشكون في أن محمدا صلى هللا 

یة على قراءتھم عنھ وعن أوصافھ صلى هللا علیھ علیھ وسلم نبي آخر الزمان, وھذه المعرفة مبن
 ونجد فى ھذه اآلیة من المزایا البالغیة ما یأتي: ]31[وسلم فى الكتب السماویة المنزلة عندھم . 

  ھنا تشبیھ لما یُدرك بالعقل بما یُدرك حسا ألن معرفتھم محمدا صلى هللا علیھ وسلم ما كانت
معرفتھم أبناءھم فكانت مبنیة على رؤیتھم إیاھم  مبنیة على رؤیتھم بل على قراءتھم وأما

من الخفاء إلى منصة الظھور والطباع اإلنسانیة  يھذا من إخراج الخف يوال یخفى ما ف
تستأنس إلى األشیاء الظاھرة المحسوسة فتتحرك األفكار في مجال المعرفة إلى ما یُرام 

 ]32[بخالف األشیاء الخفیة فاألفكار تتضیق وال تتحرك ألجل المعرفة. 
  اإلعجاز وھذا التحریك یحصل بدون الجمل الطویلة بل باختصار شدید وھذا من  وجوه

القرآنیة فھذا التشبیھ ألقى فكرة معرفة نبوة محمد صلى هللا علیھ وسلم باتصالھا بفكرة 
 ]33[أخرى التي ھي معروفة لدى المخاطبین, ألن معرفة األبناء حقیقة ال یُنكرھا أحد. 

  خص هللا تبارك وتعالى األبناء بالذكر والمراد بھم الذكور مع أن اآلباء كما یعرفون أبناءھم
فكذلك یعرفون بناتھم ألن األبناء أكثر مباشرة ومعاشرة لآلباء ، وألصق وأعلق بقلوبھم من 

البنات إلى ھذه  يالبنات ، فمن المستبعد أن یشتبھ علیھم األبناء وھذا االشتباه ال یستبعد ف
ع شبھ هللا تعالى معرفة محمد صلى هللا تعالى بمعرفة األبناء ال بمعرفة األنفس م .]34[الغایة

أنھم كما یعرفون أبناءھم فكذلك یعرفون أنفسھم ولكن معرفة األبناء آكد من األنفس ألن 
اإلنسان قد یمر علیھ قطعة من الزمان ال یعرف فیھا نفسھ كزمن الطفولیة بخالف األبناء 
فإنھ ال یمر علیھ زمان إال وھو یعرف ابنھ. وأما عدم معرفتھ أبناءھم في بعض األمراض 

 ]35[ر ال یُعبأ بھ. فنادر والناد

ویوبخ هللا تعالى الذین كتب علیھم القتال فجعلوا یخشون الناس خشیة كثیرة فقال هللا        
ا كتِبَ  كاةَ فَلَمَّ َالةَ َوآَتُوا الزَّ َعلَْیِھُم اْلِقتَاُل  تعالى: {أَلَْم تََر إِلَى الَِّذیَن قِیَل لَُھْم كفُّوا أَْیِدیَُكْم َوأَقِیُموا الصَّ

ِ أَْو أََشدَّ َخْشیَةً َوقَالُوا َربَّنَا ِلَم كتَْبَت َعلَْینَا الْ إِ  ِقتَاَل لَْوَال ذَا فَِریٌق ِمْنُھْم یَْخَشْوَن النَّاَس كَخْشیَِة �َّ
ْرتَنَا إِلَى أََجٍل قَِریٍب قُْل َمتَاُع الدُّْنیَا قَِلیٌل َواْآلَِخَرةُ َخْیٌر ِلَمِن اتَّقَى َوَال تُْظلَ   .]36[}ُموَن فَتِیًال أَخَّ
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ھذه اآلیة قد نزلت عند جمھور المفسرین "في طائفة من المسلمین كانوا لقوا بمكة من       
المشركین أذى شدیداً ، فقالوا للنبي صلى هللا علیھ وسلم " یا رسول هللا كنّا في عّز ونحن 

عفو مشركون فلّما آمنّا صرنا أذلّة" واستأذنوه في قتال المشركین ، فقال لھم : " أنّي أمرت بال
فُكفُّوا أیدیكم وأقیموا الصالة وآتوا الزكاة " فلّما ھاجر النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى المدینة ، 

. ومعنى ]37[وفُرض الجھاد جبن فریق من جملة الذین استأذنوه في القتال ، ففیھم نزلت اآلیة" 
ذلك فلما ھاجروا إلى  اآلیة: أنھم نھوا عن الجھاد فى سبیل هللا في الحیاة المكیة وكانوا یتمنون

المدینة وكتب علیھم القتال جبن فریق من جملة الذین استأذنوه في القتال وخشي الناس كخشیة 
هللا تعالى بل أشد خشیة. وھناك آراء أخرى فى شأن نزول ھذه اآلیة فمنھا أنھا نزلت فى 

 ]38[المنافقین ومنھا أنھا نزلت فى الیھود. 

شیة هللا والخشیة مفرد وھى ال تُدرك بإحدى الحواس الخمسة شبھت خشیتھم الناس بخ        
فھى عقلیة وقد ذكرت أداة الشبھ وھى الكاف فھو من قبیل التشبیھ غیر البلیغ ووجھ الشبھ إنزال 
المصیبة من الناس بقتلھم ومن هللا بإنزال بأسھ علیھم. فمعنى الكالم: یخشون الكفار أن یقتلوھم 

 ھذا األسلوب ما یأتي: يعلیھم بأسھ ونجد من المزایا البالغیة فكما یخشون هللا أن ینزل 

  إن كان مرجع الضمیر المؤمنین كما ھو رأي جمھور المفسرین فالكالم  "مسوق مساق
التوبیخ لھم حیث رغبوا تأخیر العمل بأمر هللا بالجھاد لخوفھم من بأس المشركین ، فالتشبیھ 

الكالم على ظاھر اإلخبار ال یالئم حالَھم من فضیلة جار على طریقة المبالغة ألّن حمل ھذا 
 .]39[اإلیمان والھجرة"

  .وإن كان المرجع الیھود أو المنافقین فمعناه أنھم یخشون الناس كخشیة المؤمنین هللا تعالى
 إال �. فالكالم محمول على المبالغة. يأم معناه أنھم یخشون الناس كخشیة ال ینبغ

  الخشیة على من لھ أدنى الفھم التى تضمنھا ھذا األسلوب والتوبیخ وال تخفى المبالغة في
 ال یلیق إال � تعالى. يعلى ھذا العمل الذ

أمور كثیرة فیقول:"َوكذَِلَك یَْجتَبِیَك َربَُّك  يویعد هللا تعالى یوسف علیھ السالم باالجتباء ف       
َھا َعلَى أَبََوْیَك ِمْن قَْبُل  َویُعَلُِّمَك ِمْن تَأِْویِل اْألََحاِدیِث َویُتِمُّ  نِْعَمتَھُ َعلَْیَك َوَعلَى آَِل یَْعقُوَب كَما أَتَمَّ

أي مثل ھذا االجتباء وھو االختیار بین إخوتھ أو من  ]40[إِْبَراِھیَم َوإِْسَحاَق إِنَّ َربََّك َعِلیٌم َحِكیٌم" 
یجتبیك ربك فى المستقبل ویعلمك دلت علیھ الرؤیا من العنایة الربانیة  يبین كثیر من خلقھ الذ

من تأویل الرؤیا ویمنحك النعم الكاملة ویمنح آل یعقوب كما منحھا أبویك إبراھیم وإسحاق إن 
 ]41[أموره.  يربك یعلم كل شيء وھو حكیم ف

قولھ تعالى: "وكذلك یجتبیك" فالمشبھ بھ ھنا ھوا  يفي ھذه اآلیة تشبیھان: األول ف       
دلت علیھ "  يعلیھ الرؤیا من العنایة الربانیة والمشبھ ھو االجتباء الذ دلت ياالجتباء الذ

ألن الحواس ال تدركھ. وھو  يكل من المشبھ والمشبھ بھ مفرد وعقل يیَْجتَبِیَك َربَُّك" فاالجتباء ف
 غیر بلیغ ألن األداة مذكورة فیھ. ووجھ الشبھ ھو العنایة الربانیة.

ھ "كما أتمھا على أبویك" فالمشبھ بھ ھو اإلتمام الذى یدل علیھ قولھ فى قول يوالتشبیھ الثان       
تعالى" كما أتمھا على أبویك" والمشبھ ھو اإلتمام الذى یدل علیھ قولھ تعالى" َویُتِمُّ نِْعَمتَھُ َعلَْیَك" 
واإلتمام فى كل من المشبھ والمشبھ بھ مفرد وال یدرك بالحواس فالتشبیھ مفرد عقلى وبما أن 
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اة التشبیھ قد ذكرت فھو من التشبیھ غیر البلیغ. ووجھ الشبھ ھو الكمال الذى دل علیھ اإلتمام أد
 فى كل من المشبھ والمشبھ بھ.

والمرادُ بالتشبیھ بیان المضاھاةِ المتحققِة بین الصور المرئیِة في عالم المثاِل وبین ما وقعت       
ً لھ من الكائنات الظاھرةِ ب حسبھا في عالم الشھادة أي كما ُسّخرت لك تلك ھي صوراً وأشباحا

ْر لك وجوهَ الناس ونواصیَھم مذعنین لطاعتك خاضعین لك على وجھ  األجراُم العظاُم یسّخِ
 .]42[االستكانة ، ومرادُه بیاُن إطاعِة أبویھ وإخوتِھ لھ لكنھ إنما لم یصّرح بھ حذراً من إذاعتھ 

 ة ما یأتي:ونجد فى ھذا األسلوب من المزایا البالغی

  في ھذا األسلوب إشارة إلى أن هللا تعالى ال یصعب علیھ شيء في األرض وال في السماء
وإن كان الناس یزعمون أنھ صعب فھو یختار من الخالئق من یشاء لما یشاء. فإقامة 
یوسف علیھ السالم على المكانة الرفیعة ممكن جدا � تبارك وتعالى. ففي ھذا التشبیھ إشارة 

مكان المشبھ ألن لھ صور إمكانیة في جانب المشبھ بھ وھو إتمام النعم على أبویھ من إلى إ
 قبل.

  أشارت اآلیة إلى أن الرفعة المذكورة من النبوة والعلم الدنیوي تنحصر على  العنایة
الربانیة وال مدخل للسعي فیھ كثیرا وھذا من النظام التكویني الذي اختار التصرف فیھ 

 األشیاء واألشخاص للذي یریده وھو العلیم الحكیم.لنفسھ. فیختار 

وبین هللا تعالى یأس الیھود من اآلخرة فقال:"یا أیھا الذین آمنوا ال تتولوا قوما غضب هللا         
 .]43[علیھم قد یئسوا من اآلخرة كما یئس الكفار من أصحاب القبور" 

الت الیھود الذین أعرضوا عن العمل ففي ھذه اآلیة ینھى هللا تعالى المؤمنین عن مؤا       
لآلخرة فكأنھم یئسوا من اآلخرة مثل یأس المشركین من حیاة الموتى والبعث. ومن المعلوم أن 
الیھود من أتباع الدیانات اإللھامیة فھم "ال ینكرون الدار اآلخرة فكان معنى یأسھم من اآلخرة 

نھم في إھمال االستعداد لھا آیُسون منھا " محتِمالً أن یراد بھ اِإلعراُض عن العمل لآلخرة فكأ
ولھذا قلت فكأنھم یئسوا من اآلخرة... فى ھذه اآلیة شبھ یأس الیھود من اآلخرة بیأس  ]44[

المشركین من البعث بعد الموت والیأس الملحوظ في كال الطرفین مفرد ومن األمور العقلیة فھو 
من التشبیھ غیر البلیغ. ومن المزایا البالغیة في  من التشبیھ المفرد العقلي ولذكر أداة التشبیھ ھو

 ھذا األسلوب ما یأتي:

  في تشبیھ یأس الیھود من اآلخرة بیأس المشركین تشنیع بالیھود ألنھم من  أتباع الدیانات
اإللھامیة وھم ال ینكرون اآلخرة ولكن إلعراضھم عن العمل الصالح المستعد للدار اآلخرة 

 صاروا كأنھم ینكرونھا.
  فیھ إشارة إلى أن الیقین المحض دون العمل لذلك ال ینجى من عذاب هللا  كما أن الیھود

على وعى من البعث بعد الموت ولكنھم ال یستعدون لذلك فھم مستحقون لعذاب هللا وقد 
 أخرجھم هللا تعالى من استحقاق مؤاالت المسلمین.

 وھو المشركین ال یقرون بالبعث بعد  وال یخفى ما فى ھذا التشبیھ من المبالغة ألن المشبھ بھ
 الموت فُجعل الیھود في حكمھم وكأنھم أیضا ینكرون البعث.
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ویبین هللا تعالى سنتھ من اإلیحاء إلى المرسلین وإلى النبي صلى هللا علیھ وسلم ووعده         
 ]45[لحكیم"إیاه في المستقبل فیقول تعالى: "كذلك یوحي إلیك وإلى الذین من قبلك هللا العزیز ا

ینبھ هللا تعالى باھتمام شأن المعاني التي أوحاھا إلى كل المرسلین من الدعوة إلى التوحید 
واإلرشاد إلى الحق فیقول تعالى إنا أوحینا إلى الذین من قبلك من المرسلین ھذه المعاني 

وھو العزیز  ونوحیھا إلیك فى المستقبل كما أوحیناھا إلیك في ھذه السورة وھذه عادة هللا تعالى
 ]46[الحكیم. 

شبھ هللا تعالى إیحاء المعاني الموجودة في ھذه السورة إلى األنبیاء قبل نبینا صلى هللا علیھ        
وسلم وإلى نبینا صلى هللا علیھ وسلم في المستقبل بإیحائھا في ھذه السورة فالمعنى: أوحى هللا 

ھ وسلم وسیوحیھا إلى نبینا صلى هللا علیھ وسلم ھذه المعاني إلى األنبیاء قبل نبینا صلى هللا علی
فى المستقبل كما أوحاھا إلیھ في ھذه السورة. واإلیحاء مفرد ال یدرك بإحدى الحواس الخمسة 
وقد ذكرت أداة الشبھ. ووجھ الشبھ ھو التساوي فیھما بدون إفراط وتفریط. ونجد من المزایا 

 البالغیة في ھذا األسلوب ما یأتي:

 لك معنى البعد فھذا یوحى بعلو رتبة المشار إلیھ وبعد منزلتھ في الفضل فأفاد ھذا فى كلمة ذ
أن محتویات ھذه السورة مما تُعظم وتحترم وھى التوحید واإلرشاد إلى الحق وما فیھ من 
صالح العباد في المعاش والمعاد وھذا مما الشك فیھ أن ھذه ھي األفكار األساسیة التي 

 ]47[ھي أفكار عظیمة. ألجلھا أرسل الرسل ف
  واتّضح مما قلنا أن ھذه ھي األفكار األساسیة التي جاء بھا كل الرسل من  آدم علیھ السالم

إلى محمد صلى هللا علیھ وسلم بدون أي تغییر، نعم ھناك فروق في األشیاء الثانویة حسب 
 ]48[ر الرئیسیة. الزمان وقوى األمة وغیرھا ما تقتضیھ الحكمة الربانیة في تنفیذ ھذه األفكا

  ثم في استخدام صیغةُ المضارعِ على حكایِة الحاِل الماضیِة إیذان  باستمراِر الوحي وبأن
 ]49[إیحاَء مثل ھذا الوحى عادتُھ. 

  بین هللا تعالى أن هللا تعالى یوحى مثل ھذه األفكار وكل األنبیاء قد جاءوا  بھا فھي أفكار
تعالى إلى ھذه المطالب العالیة والمباحث المقدسة مقدسة ونتیجة لھذا فھذه دعوة من هللا 

 ]50[اإللھیة . 

 المبحث الثاني/ التشبیھ البلیغ

التشبیھ البلیغ وھو ما لم یذكر فیھ من وجھ الشبھ وأداة الشبھ ومن بالغة ھذا القسم أن فیھ        
دعوى االتحاد فكأنھ ال فرق بین المشبھ والمشبھ بھ وھما في الحقیقة شیئ واحد وال یخفى ما فیھ 

" فاألول یدل و"قل ھو كاألذى ]51[من المبالغة ألنھ ھناك فرق كبیر بین أن یقال: "قل ھو أذى" 
على أن ھناك مشابھة بین المشبھ والمشبھ بھ والمشابھة ال تكون من كل الوجوه وأما القول 
الثاني فیدل على أن ھناك مشابھة من كل الوجوه فكأنھ ال فرق بینھما وفیھ من المبالغة ما 

 عالى.الیخفى فتأمل. وسأذكر المزایا البالغیة بالتفصیل في دراسة كل آیة إن شاء هللا ت

یبین هللا تعالى رد المنافقین كلمة الحق فال یقبلونھا فى حال من األحوال فیصفھم بالصمم       
فى اآلیة السابقة مثّل  ]52[والبكم والعمى فیقول هللا تعالى: " ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُھْم َال    یَْرِجعُوَن" 

 ھم صم وبكم وعمى.هللا المنافقین بمن استوقد نارا وفى ھذه اآلیة أخبر بأن
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في ھذه اآلیة احتماالن: األول أنھ إخبار عن الذي استوقد نارا "أنھم لما أوقدوا ناراً فذھب هللا     
 ]53[ بنورھم ، وتركھم في ظلماٍت ھائلة أدھشتھم بحیث اختلت حواسھم وانتقصت قواھم ."

اإلیمان والھدى واتجروا فیما  والثاني أنھ إخبار عن المنافقین أنھم اختاروا الكفر والنفاق وتركوا
ال ربح فیھ فأخبر أنھم ال ینتفعون بأعینھم في رؤیة األشیاء الصحیحة وألسنتھم في التكلم كالما 

 ]54[حقا وآذانھم فى سماع الحق فكأنھم صم و بكم وعمى فال یرجعون إلى الحّق. 

أن مستوقدى نارا دُھشوا  فھذه اآلیة مبنیة على الحقیقة بناء على االحتمال األول فمعناه      
وُحرموا ھذه الحواس حقیقةً فلیس ھناك مجاز وال تشبیھ. وھى مبنیة على المجاز بناء على 

 االحتمال الثاني فمعناه أنھم ال یستفیدون بحواسھم فھم كاألعمى واألصم واألبكم.

لمنافقون بالذین اتّصفوا ومبنى دراستنا لھذه اآلیة ھو االحتمال الثاني ففي ھذه اآلیة ُشبِّھ ا        
بالصفات الثالثة المذكورة فھم ال یسمعون وال ینطقون وال یُبصرون شیئا. وكل من المشبھ 
والمشبھ بھ مفرد فالتشبیھ مفرد. والمشبھ ھو المنافقون وھم مدركون بحاسة البصر وإن كان 

تدرك بالحواس المقصود بھم لیست أجسادھم بل كون ھذه األجساد متصفین بالصفات التي ال 
الخمسة بل تدرك بالعقل ولكن المشبھ في اآلیة المنافقون وھم الذات مع الوصف فالمشبھ حسي 
والمشبھ بھ كذلك وھو الذوات الحاملة للصفات المذكورة الثالثة وھذه الصفات وإن لم تُدرك 

مشبھ بھ بالحواس الخمسة بل تدرك بالعقل ولكن الذوات الحاملة لھا مدركة بحاسة البصر فال
 أیضا حسي وإذ أن المشبھ والمشبھ بھ كالھما حسیان فالتشبیھ حسي.

ثم ھذا التشبیھ خال عن أداة التشبیھ ووجھ الشبھ فالتشبیھ بلیغ. وھناك رأى آخر في صورة      
ھذا المجاز فقال بعضھم إنھا استعارة ألن اآلیة خالیة عن ذكر المنافقین الذین استعیر لھم 

كن األصح أن فیھ تشبیھ بلیغ ألن ذكر المستعار منھ وإن عدم في الظاھر أوصاف ھؤالء ول
ولكنھ منوى فتقدیر الكالم ھم صم وبكم وعمى قال البیضاوى رحمھ هللا: "وھھنا وإن طوي 

" وذھب العالمة الزمخشري إلى أن ھذا من  ]55[ذكره بحذف المبتدأ لكنھ في حكم المنطوق بھ 
ة تعتمد على أحد من المستعار والمستعار منھ فإذا ذكرا معا فھو التشبیھ البلیغ ألن االستعار

تشبیھ وھما مذكوران في ھذه اآلیة ألن المشبھ منوي وھو ضمیر"ھم" الراجع إلى المنافقین 
. ورجح ابن عاشور رحمھ هللا    كونھ ]56[والمنوي كالمذكور وأما المشبھ بھ فمذكور صراحة

ھ هللا: "واإلخبار عنھم بھذه األخبار جاء  على طریقة التشبیھ تشبیھا بلیغا ال استعارة فقال رحم
البلیغ شبھوا في انعدام آثار اإلحساس منھم بالصم البكم     العمي ....ولیس ھو من االستعارة 

وھكذا رجح قول التشبیھ البلیغ العالمة القونوي رحمھ هللا تعالى  ]57[عند محققي أھل البیان 
.  ]58[ ھ استعارة والمختار عند الشیخین كون مثل ھذا تشبیھا بلیغافقال: "ذھب بعضھم إلى أن

 وإذا أتینا إلى األسرار البالغیة التي تعلقت بأھداب التشبیھ المستخدم في ھذه اآلیة نرى ما یلي:

  شبّھ هللا تبارك وتعالى المنافقین بمن فقدوا سماعتھم وبصارتھم ونطقھم  مع أن مشاعرھم
المعدودة سلیمة لما أنھم حیث سدوا مسامعھم عن اإلصاغة لما یتلى علیھم من اآلیات 
والذكر الحكیم ، وأبَْوا أن یتلقَّْوھا بالقبول ، ویُنِطقوا بھا ألسنتھم ، ولم یجتلوا ما شاھدوا من 

لمعجزات الظاھرة على یدي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ، ولم ینظروا إلى آیات ا
التوحید المنصوبة في اآلفاق واألنفس بعین التدبر ، وأصروا على ذلك بحیث لم یبَق لھم 

 .]59[احتماُل االرعواء عنھ ، صاروا كفاقدي تلك المشاعر بالكلیة 
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ادة تفظیع و تھویل. ألن فقدان الحواس في ظلمات ففي وصفھم بھذه األوصاف الثالثة زی      
 ھائلة یزید في دھشة المنافقین وتحیرھم.

  من المعلوم أن التشبیھ ملحوظ في ھذا األسلوب ولكن أداة التشبیھ ووجھ الشبھ غیر مذكور
فیھ وفیھ مبالغة ألن تناسى التشبیھ یزید في المبالغة فكأن المشبھ عین المشبھ بھ والمنافقین 
متصفون بصفة الصمم والبكم والعمى ال أنھم مشابھون بھم فیترشح من ھذا األسلوب أن 
المنافقین قد فقدوا سمعھم وأبصارھم ونطقھم ألنھم ال یستخدمونھا في مكان ینبغي لھم أن 

 یستخدموھا فیھ.
 ھم فاآلیة الكریمة تتمة للتمثیل ، وتكمیل لھ بأن ما أصابھم لیس مجردَ انطفاء نارھم وبقاؤ

في ظلمات كثیفة ھائلة، بل مع ذلك ھم قد ُحرموا حواسھم التي تُستخدم للرؤیة والسمع 
والنطق فاختلت مشاعرھم وبقوا جامدین ومتحیرین في أمكنتھم فما استطاعوا أن یتقدموا 
إلى األمام أو یتأخروا إلى الخلف وفى ھذا األسلوب من المبالغة ماال یخفى على من لھ أدنى 

 .]60[الفھم 
  والعدوُل إلى الجملة االسمیة للدَاللة على أن ھذه الحالة ال تنفك عنھم بل ھي مستمرة فیھم

]61[ . 

ویبین هللا تعالى جواز اإلتیان إلى النسوة من أین شاء أزواجھن إذا كان المحل واحدا            
َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم  فقال تعالى:"نَِساُؤكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ِشئْتُمْ  ُموا ِألَْنفُِسُكْم َواتَّقُوا �َّ َوقَدِّ

ِر اْلُمْؤِمنِیَن"  المراد من الحرث في ھذه اآلیة موضعھ أي ھن مواضع تنبتون  ]62[ُمَالقُوهُ َوبَّشِ
. أباح هللا تعالى ]63[فیھا األوالد" فالمرأة كاألرض والنطفة كالبذر والولد كالنبات الخارج" 

وأن یقدموا  ]64[ده أن یجامعوھن متى شاءوا وكیف شاءوا بعد أن یكون المأتى واحدا لعبا
. وأن یتقوا هللا أن ]65[ألنفسھم من التسمیة عند الجماع أو طلب الولد على اختالف الرأیین

یعصوه حین المجامعة، أخبرھم أنھم سیلقونھ وھو یسألھم عن أعمالھم والبشرى للذین ال یتعدون 
 ون عندھا.     حدوده ویقف

والمراد بالمرأة في تشبیھ المرأة بالحرث رحمھا والمراد بالحرث موضع الحرث فشبھ هللا        
تعالى رحم المرأة بالمزرعة في أن كال من الرحم والمزرعة یستغل لحصول النتاج في صورة 

لنتاج األوالد من أحدھما وفى صورة الحرث من اآلخر. فوجھ الشبھ ھو كونھما صالحین ل
المطلوب. وكل من المشبھ والمشبھ بھ مفرد ومدرك بإحدى الحواس الخمسة. ووجھ الشبھ 
وأداتھ لم یذكرا. فھو من التشبیھ المفرد الحسي البلیغ. ومن المزایا البالغیة في ھذا األسلوب ما 

 یأتي:

 أتھ في التفھیم على وجھ البصیرة روي أن الیھود ما كانوا یجیزون أن یأتي واحد  إلى امر
قبلھا من دبرھا وكانوا یزُعمون أن َمْن فعل ھكذا یأتي ولده أحول فذكر ذلك لرسول هللا 

 ]66[صلى هللا علیھ وسلم فنزلت. 
  ففیھ تفھیم المسلمین الذین كانوا متأثرین بزعمھم وكانوا فى الحیرة إزالة  ألوھامھم بدلیل

 رعة من حیث أتى.وھو جعل األرحام كالمزرعة وال یمنع شیئ أحدا إلى المز
  في التعبیر عن األرحام بالحرث یدل على أن المأتى واحد وھو القبل       فال یجوز ألحد

. قال النیسابورى:" ]67[أن یأتي امرأتھ في دبرھا ألن الدبر موضع الفرث ال   الحرث 
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ویؤیده قولھ عز من قائل { قل ھو أذى فاعتزلوا} جعل ثبوت األذى علة لالعتزال وال 
ى لألذى ، إال ما یتأذى اإلنسان منھ بنتن وتلوث وتنفر طبع ، واألذى في الدبر حاصل معن

 .]68[أبداً فاالعتزال عنھ أولى بالوجوب" 
  تشبیھ المرأة بالحرث یدل عندي وهللا أعلم على أن اإلسراف في الجماع غیر مستساغ. ألنھ

لشھوة "فال تأتوھن إال من یوحى أن المطلوب األصلي في اإلتیان ھو طلب النسل ال قضاء ا
أشار األمر باإلتیان إلى موضع الحرث إلى أن  .]69[المأتي الذي نیط بھ ھذا المطلوب"

حصول األوالد من المقاصد األولیة ال قضاء الشھوة ألن اإلنسان یأتي إلى المزرعة لمقصد 
 .]70[أساسي وھو الحرث وأما األشیاء األخرى فھي ثانویة

ویمن هللا تعالى على بني إسرائیل بلسان نبیھ أن جعل فیھم أنبیاء وجعلھم ملوكا وآتاھم من        
ِ َعلَْیُكْم إِْذ  نعمھ ما لم یؤت أحدا من العالمین فقال:"َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِھ یَا قَْوِم اْذكُروا نِْعَمةَ �َّ

في ھذه اآلیة تذكیر هللا  ]71[لُوكا َوآَتَاكْم َما لَْم یُْؤِت أََحدًا ِمَن اْلعَالَِمیَن"َجعََل فِیُكْم أَْنبِیَاَء َوَجعَلَُكْم مُ 
تعالى نعمتھ على بني إسرائیل إذ جعل فیھم أنبیاء وملوكا وآتاھم من نعمھ ما لم یؤت أحدا من 

ى خلقھ. ثم مفھوم اآلیة یختلف باختالف معنى الملوك فذھب البعض إلى أنھ محمول على المعن
الحقیقي وذھب البعض إلى أن المراد بالملك من كان في رغد العیش وال یحتاج أحدا فعلى 
الرأي األول مفھومھ أنھم لكثرة الملوك فیھم صاروا كلھم كأنھم ملوك لسلوكھم مسلك الملوك 
في السعة والترفة. وعلى الرأي الثاني فمفھومھ أنھم ملوك وھم الذین ال یحتاجون أحدا لرغد 

 .]72[ العیش

كما بینت المفھومین بناء على اختالف الرأیین في معنى الملوك فعلى المفھوم الثاني حمل       
الكالم على الحقیقة ولیس ھناك تشبیھ وأما على المفھوم األول ففي الكالم تشبیھ ُشبھ قوم موسى 

یھما، وقد علیھ السالم بالملوك فالقوم مشبھ والملوك مشبھ بھ ووجھ الشبھ ھو رغد العیش ف
حذف أداة التشبیھ ووجھ الشبھ فھو من التشبیھ البلیغ. والمشبھ وھو القوم حسي وأما الملوك فھم 
مدركون بإحدى الحواس ولكن لیس مع الوصف الملوكي ولكن المشبھ ھو ذوات الملوك 
المتصفة بذلك الوصف ال الوصف نفسھ فھو أیضا مما یدرك بإحدى الحواس الخمسة ولذا فھذا 

 تشبیھ المحسوس بالمحسوس. وفى ھذا األسلوب من المزایا البالغیة ما یأتي:من 

  في تشبیھھم بالملوك مبالغة ألن غیر الملوك وإن وصلوا في الغناء إلى  أقصى حد ولكنھم
لن یصلوا إلى وصف زائد موجود في الملوك وھو التصرف في األعمال السلطانیة فإذا 

 ن ملوكا ولكنھم وصلوا إلى مقام یمكن أن یقال لھم ملوك.شبھوا بھم دل على أنھم وإن لم یك
  وھذه المبالغة تزداد إذا جعل الشیئان شیئا واحدا في صورة التشبیھ البلیغ فكأنھم والملوك

 جنس واحد.
  ساق هللا تعالى ھذا األسلوب في مقام االمتنان فنسب جعلھم الملوك إلیھ وال  شك أن هللا

ر كلھا فھذا یفیدھم فھما أن شكرا � تعالى على نعمتھ التي تعالى ھو المتصرف فى األمو
 أوالھا بھم واجب علیھم.

وینقل هللا تعالى قول ذي القرنین مع القوم إذا أراد بناء السد فیقول هللا تعالى: "آَتُونِي ُزبََر        
دَفَْیِن قَاَل اْنفُُخوا َحتَّى إِذَا َجعَلَھُ نَاًرا قَاَل آَتُونِي أُْفِرْغ َعلَْیِھ قِْطًرا"  اْلَحِدیِد َحتَّى إِذَا َساَوى بَْیَن الصَّ

في ھذه اآلیة واآلیات قبلھا إشارة إلى قصة بناء سد ذي القرنین دون یأجوج ومأجوج فسأل  ]73[
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القوم أن یعینوه بالعمل كي یجعل بینھم وبین یأجوج ومأجوج سدا حاجزا وأمرھم أن یأتوا بقطع 
ناه حتى ساوى السد بین الجبلین قال لھم أن ینفخوا على قطع الحدید فنفخوا الحدید فأتوه بھا فب

حتى جعلھ كالنار فقال لھم أن یأتوه بالنحاس الذائب كي یصب النحاس على الحدید المحمى 
 .]74[ففعلوا وفعل حتى التصق بعضھ ببعض وصار سدا منیعا

دة االحمرار وكل من الحدید والنار شبھ الحدید المحمى بالنار في الحرارة الشدیدة وش        
مفرد مدرك بإحدى الحواس الخمسة ولم یذكر فیھ وجھ الشبھ وال أداتھ. فھو من التشبیھ المفرد 

 . ومن األسرار البالغیة في ھذا األسلوب ما یأتي:]75[المحسوس البلیغ

  ازداد من المعلوم أن النار معروفة بوصف الحرارة أكثر من كل شیئ  فبھذا التشبیھ قد
 وصف الحرارة بطریق المبالغة.

  ثم بطریق التشبیھ البلیغ قد ازداد ھذا الوصف أكثر مما كان ألن فیھ دعوى االتحاد بین
 المشبھ والمشبھ بھ فكأنھما شیئ واحد فصار الحدید في الحرارة إلى درجة النار.

ویبین هللا تعالى وظیفة بعثة النبي صلى هللا علیھ وسلم فیقول: "یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسْلنَاَك         
ًرا َونَِذیًرا *وداعیا إلى هللا بإذنھ وسراجا منیرا"  . یخاطب هللا تعالى في ھاتین ]76[َشاِھدًا َوُمبَّشِ

راً من صدّقھ بالجنة َونَِذیًرا منذراً من كذّبھ  اآلیتین أنھ أرسلھ شاھدا على من أرسل إلیھم َوُمبَّشِ
وأرسلھ داعیا إلى هللا تعالى بإذنھ وھو "كالسراج المنیر في الھدایة الواضحة التي ال  ]77[بالنار.

لبس فیھا والتي ال تترك للباطل شبھة إال فضحتھا وأوقفت الناس على دخائلھا ، كما یضيء 
 .]78[ن" السراج الوقّاد ظلمة المكا

ُشبِّھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بالسراج المنیر وكل من المشبھ والمشبھ بھ من الذي یدرك       
بإحدى الحواس الخمسة وكالھما مفردان ولم تذكر أداة الشبھ وال وجھھ فھو من البلیغ. ووجھ 

المكان فھكذا الشبھ اإلضاءة في كل من المشبھ والمشبھ بھ فكما أن السراج الوقاد یضیئ ظلمة 
النبي صلى هللا علیھ وسلم جاء بنور الھدایة وأزال ظلمات الكفر والشرك والجھالة التي كانت 
مخیمة على ذلك المجتمع فدعت تلك الجھالة الناس أن یعیشوا كاألنعام فبمجیئھ صلى هللا علیھ 

جد من . ون ]79[وسلم جعلت الظلمات تنطوي شیئا فشیئا وجعل النور یتسرب إلى آل مكان
 المزایا البالغیة في ھذا األسلوب ما یأتي:

  یخیل إلّى من ھذا التشبیھ وهللا تعالى أعلم أن اإلنارة من فرائض النبي  صلى هللا تعالى علیھ
وسلم دون أن یحصل من المنافع الدنیویة ألنھ بمنزلة السراج الذي یستمر فى فریضتھ دون 

حكم الرباني ولھذا فالنبي صلى هللا علیھ وسلم ما أن یستفید من ھذا بنفسھ سوى االئتمار بال
 كان یرید من الناس جزاء وال شكورا.

  جعل النبي صلى هللا علیھ وسلم سراجا بنفسھ مبالغة وال شك أنھ أنار  الدنیا بنور الھدایة
أكثر منك أحد وكل شیئ. وھذا التشبیھ مبنى على زعم الناس ومعرفتھم وإال فاألمر على 

أن صفة اإلنارة موجودة في النبي صلى هللا علیھ وسلم أكثر من وجودھا في  عكس ھذا وھو
 السراج أو الشیئ اآلخر.

  وصف السراج بالمنیر مع أن اِإلنارة من لوازم السراج ھو كوصف  الشيء بالوصف
المشتق كما في "لیٌل أْلیَل" ِإلفادة قوة معنى االسم في الموصوف بِھ الخاص فإن ھدى النبي 

 .]80[ علیھ وسلم ھو أوضح الھدى . وإرشاده أبلغ إرشادصلى هللا
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  وفیھ إشارة إلى أن الدین الذي جاء بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم غیر قابل  للتبدیل
والتحریف ألنھ صلى هللا علیھ وسلم أوضح كل شيء ببیانھ الوافى واستداللھ الواضح 

ألنھا ما كانت متصفة بھذا بخالف األدیان األخرى فإنھا قبلت التغییر والتحریف 
 .]81[الوصف

ویعبر هللا تعالى عن القرآن بالبصائر فھي دالئل والبراھین لمن یسأل النبي صلى هللا            
علیھ وسلم عن اآلیات الدالة على التوحید والرسالة فقال: "َوإِذَا لَْم تَأْتِِھْم بِآَیٍَة قَالُوا لَْوَال اْجتَبَْیتََھا 

َّبُِع َما یُوَحى إِلَيَّ ِمْن َربِّي َھذَا بََصائُِر ِمْن َربُِّكْم َوُھدًى َوَرْحَمةٌ ِلقَْوٍم یُْؤِمنُوَن" قُْل إِنَّمَ  . ففي ]82[ا أَت
ھذه اآلیة خطاب لمحمد صلى هللا علیھ وسلم من ربھ بأنك إذا الم تأتھم بآیة سألوك اإلتیان بھا 

قل لھم بأنك ال تستطیع أن تأتى بھا إال بإذن ربك قالوا لماذا لم تأت بھذه اآلیة من قبل نفسك 
وقد فسر الطبري البصائر  ]83[وھذا القرآن الذي أتیت بھ من ربك مجموعة من الدالئل والحجج.

. فمعناه أن القرآن بمنزلة البصائِر للقلوب فھى ]84[ بقولھ: "حجج علیكم، وبیان لكم من ربكم"
 تُبِصر بھ الحقَّ والصراط المستقیم.

قد شبھ هللا تعالى القرآن الكریم بالبصائر والقرآن الكریم وإن كان مدركا بإحدى الحواس       
الخمسة ولكن المراد لیس ذاتھا بل محتویاتھا التي یشتمل علیھا القرآن الكریم فھو بھذه الناحیة 

اإلرشاد إلى عقلي والبصائر أیضا عقلیة ثم لم تُذكر فیھ أداة التشبیھ فھو من البلیغ. ووجھ الشبھ 
 الحق فى كل من القرآن والبصائر. ونجد من األسرار البالغیة فى ھذه اآلیة ما یلي:

  فیھ إشارة إلى أن القرآن یتسرب إلى القلوب مباشرة وھو یجعل النور في  القلوب وإذا
نورت القلوب بمعارف إلھیة انكشفت األمور وصاحبھا على وعى تام ال یحتاج إلى أي نور 

 آخر. 
  إضافة البصائر إلى هللا تبارك وتعالى یؤكد اإلیمان بھا ألن الھدایة والنور  إذا جاءا من

 مالك القلوب والھدایة فلیس ھناك مجال للشك والخیار فاإلیمان بھ ضروري.
  إطالق البصائر الكائنة من الرب تبارك وتعالى یؤذن بأن القرآن نور للناس كلھم بال

تصٌّ بالمؤمنین بھ ألنھم ھم الذین یقتبسون من أنواره اختصاص نعم كونھ ھدایة فمخ
وھدایتھ ومن ھنا یمحو السؤال عن األذھان :أن القرآن كتاب الھدایة فلماذا ال ینیر قلوب 

 .]85[المستشرقین الذین یبحثون عن معارفھ وال یھتدون؟ ألن القرآن ھدایة للمؤمنین فقط
  ة إلى أن القرآن أنواع من الھدى على إشار» البصائر « وفى استخدام صیغة الجمع فى

حسب النواحي التي یھدي إلیھا، من تنویر العقل في إصالح االعتقاد ، وتسدید الفھم في 
الدین ، ووضع القوانین للمعامالت والمعاشرة بین الناس ، والداللة على طرق النجاح 

 .]86[والنجاة في الدنیا ، والتحذیر من مھاوي الخسران

ن هللا تعالى على بني إسرائیل أن أنزل على نبیھم التوراة وھو بمنزلة نور القلب وھكذا یم     
اِس الذي یُستبصر بھ فقال: "َولَقَْد آَتَْینَا ُموَسى اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِد َما أَْھلَْكنَا اْلقُُروَن اْألُولَى بََصائَِر ِللنَّ 

بر هللا تعالى فى ھذه اآلیة عما أنعم بھ على عبده یخ ]87[َوُھدًى َوَرْحَمةً لَعَلَُّھْم یَتَذَكُروَن" 
ورسولھ موسى علیھ السالم من إنزال التوراة علیھ بعدما أھلك فرعون ومأله. وھو بمنزلة 
البصائر وھو جمع البصیرة والبصیرة : نور القلب الذي یستبصر بھ ، كما أن البصر نور العین 

للقلوب ، ألنھا كانت عمیاء ال تستبصر وال تعرف  الذي تبصر بھ ، یرید: آتیناه التوراة أنواراً 
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. وھو سبب للھدایة ورحمة من هللا تعالى وھذا كي یتعظوا. فشبھ كتاب موسى ]88[حقا من باطل 
علیھ السالم بالبصائر والكتاب مدرك بحاسة البصر والمراد منھ محتویاتھ التي یشتمل علیھا 

لي و البصائر وھو نور القلب ال یدرك بإحدى كتاب موسى علیھ السالم فھو بھذه الناحیة عق
الحواس الخمسة ولم تذكر أداة الشبھ وال وجھ الشبھ فھو من قبیل المفرد العقلي البلیغ ووجھ 
الشبھ ھو االھتداء فیھما كما أن نور القلب یُستبصر بھ ویُمیز الحق من الباطل فكذلك الكتاب 

العالمة الزحیلى رحمھ هللا تعالى: " تشبیھ بلیغ سبب لالھتداء وتمییز بین الحق والباطل. قال 
. ونجد من ]89[حذفت منھ أداة الشبھ ووجھ الشبھ أي أعطیناه التوراة كأنھا أنوار لقلوب الناس"

 المزایا البالغیة في ھذا األسلوب ما یأتي:

  الشك أن الكتاب المنزل على الرسول صلى هللا علیھ وسلم سبب لنور  القلب بھ تُبصر
ب العمیاء وبھ یتقى السالك من التخبط فى مھاوي الضالل وفى ھذه اآلیة جعل الكتاب القلو

عین البصائر مبالغة ألنھ لیس ھناك نور أكثر من نور هللا تعالى وال دلیال أدل من نور هللا 
 .]90[تعالى قال أبو السعود: "وُجعل الكتاب بصائر باعتبار عدة دالئلھ وكثرة بیّناتھ" 

 صیغة الجمع"البصائر" من المبالغة وفیھ إشارة إلى أن الكتاب المنزل على  ثم في اختیار
 .]91[سیدنا موسى علیھ السالم مجموعة من البصائر لكثرة الدالئل والبینات 

ووبخ هللا تعالى الكفرة على أنھم كانوا یستعجلون بالعذاب الموعود من هللا تعالى بلسان        
 ُ ُل �َّ نبیھ صلى هللا تعالى وكانوا یستعجلون ألنھم ما كانوا یؤمنون بھ فقال تعالى: "َولَْو یُعَّجِ

أََجلُُھْم فَنَذَُر الَِّذیَن َال یَْرُجوَن ِلقَاَءنَا فِي ُطْغیَانِِھْم  ِللنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعَجالَُھْم بِاْلَخْیِر لَقُِضَي إِلَْیِھمْ 
. وكان الكفار یقولون: "اللھم إِن كاَن ھذا ُھَو الحق ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْینَا ِحَجاَرةً  ]92[یَْعَمُھوَن" 

ألنھم ما كانوا یرجون لقاء هللا ّمَن السماء أَِو ائتنا بِعَذَاٍب أَِلیٍم" وكان كل ھذا إنكار واستھزاء 
تعالى ولھذا كانوا یستعجلون في العذاب فأجابھم هللا تعالى أنھ لو یعجل هللا لھم الشرَّ عند 
استعجاِلھم بھ تعجیالً مثَل تعجیِلھ لھم الخیَر عند استعجاِلھم بھ "ألدى إلیھم األجَل الذي عیّن 

. وتقدیُر الكالم في ھذه اآلیة:"ولو ]93[طرفةَ عیٍن"  لعذابھم وأُمیتوا وأھِلكوا بالمرة وما أُمھلوا
 .]94[یعجل هللا لھم الشرَّ عند استعجاِلھم بھ تعجیالً مثَل تعجیِلھ لھم الخیَر عند استعجاِلھم بھ" 

فھناك تشبیھان األول: تشبیھ استعجال الكفار الشر باستعجالھم الخیر والثاني: تشبیھ تعجیل        
بتعجیلھ الخیر. فالتعجیل واالستعجال في كل من المشبھ والمشبھ بھ عقلیان هللا تعالى العذاب 

فالتشبیھ عقلي ولعدم ذكر األداة ووجھ الشبھ تشبیھ بلیغ. ونرى من األسرار البالغیة في ھذا 
 األسلوب ما نرى: 

  ھذا األسلوب یدل على أن هللا تعالى یعجل الخیر إذا استعجلوه حتى ولو لم  یستعجلوه في
 ض األحیان و ھذا یدل على رحمة هللا الواسعة.بع
  وفى نفس الوقت فھو یدل على عدم استعجال هللا تعالى الشر مع أن الكفار  یستعجلونھ ولكن

 رحمة هللا تعالى الواسعة تأبى ذلك كي یمھل الكفار أن یتوبوا إلى هللا تعالى في ھذه الدنیا.
  غضبھ ألنھ یعجل الخیر إذا استعجلھ الكفار أوحى ھذا األسلوب أن رحمة هللا تعالى سبقت

 وال یعجل الشر إذا استعجلوه بل یمھلھم كي یتوبوا.
  في حذف التعجیل واالستعجال إشعار بسرعة إجابتِھ تعالى لھم بالخیر حتى كان استعجالُھم

 بالخیر نفَس تعجیِلھ لھم.
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ذره الناس فقال تعالى: "ذَِلَك َوَمْن وأشار هللا تعالى إلى قذارة الشرك وجعلھ كأقبح ما یستق         
ِ فَُھَو َخْیٌر لَھُ ِعْندَ َربِِّھ َوأُِحلَّْت لَُكُم اْألَْنعَاُم إِالَّ َما یُتْلَى َعلَْیُكْم فَ  ْم ُحُرَماِت �َّ ْجَس ِمَن یُعَّظِ اْجتَنِبُوا الّرِ

وِر"  ھذه اآلیة أن تعظیم حرمات هللا تعالى خیر  . بین هللا تعالى فى]95[اْألَْوثَاِن َواْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ
لفاعلھ وهللا تعالى أحل األنعام للناس إال ما بینھ فى زمرة المحرمات فعلى العباد أن یجتنبوا 

 عبادة األوثان التي ھي من القذر المعنوى وأن یجتنبوا شھادة الزور.

ى یكون من القذر ومعنى الرجس فى اللغة ھو القذر وھو عام للقذر الظاھرى الذ       
المحسوس للناس والمعنوى وھو الشرك مع هللا تعالى وقال صاحب القاموس المحیط: 
ُك وتفتح الراُء وتكسر الجیُم، والَمأْثَُم، وكلُّ ما اْستُْقِذَر من  ْجُس، بالكسر: القَذَُر، ویَُحرَّ "والّرِ

، والعِ  ي إلى العذَاِب، والشَّكُّ قَاُب، والغََضُب. وَرِجَس، كفِرَح وكُرَم، العََمِل، والعََمُل الُمَؤدِّ
والمراد فى ھذه اآلیة القذر المعنوى وھو الشرك وطاعة  ]96[َرجاَسة: َعِمَل َعَمالً قبیحاً." 

یقول: فاتقوا عبادة األوثان،  ]فاْجتَنِبُوا الّرْجَس ِمَن األْوثانِ [الشیطان. قال الطبرى:"وقولھ: 
 .]97[رجس"وطاعة الشیطان في عبادتھا فإنھا 

شبھ هللا تعالى الشرك بالرجس وكل من الشرك والرجس مفرد ثم الشرك ال یدرك بإحدى         
الحواس الخمسة فھو عقلى وأما الرجس فمدرك بھا فھو حسى وأداة الشبھ لم تذكر ھنا فھو من 

الظاھرى قبیل التشبیھ المفرد العقلى الحسى البلیغ. ولكن ھذا إذا كان المراد من الرجس القذر 
الذى یكون محسوسا للناس فإن كان المراد منھ الرجس المعنوى الذى یكون غیر محسوس 

 للناس فھو من التشبیھ المفرد العقلى البلیغ. ونجد فى ھذه اآلیة من األسرار البالغیة ما یأتى:

 �في ھذا التشبیھ تنفیر المشبھ ألن الناس ینفرون عن الرجس الذى شبھ بھ فى ھذه اآلیة فا 
تعالى أخبرھم أن طاعة الشیطان والشرك مع هللا تعالى  من الرجس المعنوى الذى یكون 

هللا تعالى الناس عن الشرك بھذه الطریقة ألن الطبع السلیم ال یواجھ  أثره إلى األبد. فنفر
 الرجس فكیف بشيء سماه هللا تعالى الرجس.

  الناس فعُلم بھا أن  المشركین یحبون من الالزم أن الذین یحبون األقذار یُكرھون طبعا بین
األقذار االعتقادیة فھم نجس ولذا قال هللا تعالى " إنما المشركون نجس" فال ینبغى للمسلمین 

 أن یودوھم.
  وھكذا ینبغى للمسلمین أن ینفروا عن ھذا القذر المعنوى مع تركھم إیاه كما  ینفر الناس

 .]98[األقذار طبعا 

عالى حقارة الدنیا ودناءتھا فجعلھا كالشيء الذى ال یقصد لذاتھا وال ویصف هللا ت            
یقضى فیھ من الوقت إال قلیل وھو اللھو واللعب فیقول هللا تعالى: "َوَما اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا إِالَّ لَِعٌب 

َّقُوَن أَفََال تَْعِقلُوَن"  . یبین هللا تعالى حقیقة الحیاة الدنیا فھى ال ]99[َولَْھٌو َولَلدَّاُر اْآلَِخَرةُ َخْیٌر ِللَِّذیَن یَت
تتجاوز من أن تكون لعبا ولھوا وأما الدار اآلخرة فھى خیر للمتقین أفال یعقل المخاطبون ھذه 
الحقیقة؟ واللعب : عمل أو قول في خفّة وسرعة وطیش لیست لھ غایة مفیدة بل غایتھ إراحة 

نسان مّما ترتاح إلیھ نفسھ وال یتعب في االشتغال البال وتقصیر الوقت واللھو : ما یشتغل بھ اإل
 .]100[بھ عقلھ . فال یطلق إالّ على ما فیھ استمتاع ولذّة ومالئمة للشھوة 

شبھت الحیاة الدنیویة باللعب واللھو فى االستمتاع وعدم الفائدة فیھما. الحیاة الدنیویة           
مفرد مقید والحیاة شيء معنوى ال تدرك بإحدى الحواس الخمسة وقد شبھت بشیئین: اللعب 

المفرد واللھو وھما أمران حسیان ومفردان ثم لم تذكر أداة الشبھ وال وجھ الشبھ فھو من التشبیھ 
العقلى الحسى البلیغ. والحظنا أن المشبھ واحد والمشبھ بھ متعدد فھو تشبیھ الجمع. ونجد من 

 األسرار البالغیة فى ھذه اآلیة ما یأتي:
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  جعلت الحیاة الدنیویة واللعب واللھو شیئا واحدا وفیھ مبالغة لتناسى  التشبیھ وكأنھ لیس
. ثم نرى أن الحیاة الدنیویة قد ]101[شبھ ھناك تشبیھ ألجل حذف أداة التشبیھ ووجھ ال

انحصرت فى اللھو واللعب مع أن ھناك أمورا أخرى سوى اللھو واللعب فاألعمال 
الحاصلة في الحیاة كثیرة ، منھا اللھو واللعب ، ومنھا غیرھما فھذا القصر ادّعائي یقصد بھ 

 ]102[من آمن وعمل صالحاً.  المبالغة وفیھ إشارة إلى أن الغالب على الناس اللعب واللھو إالّ 
  نداء على سخافة عقولھم إذ غّرتھم في الدنیا فسّولت لھم االستخفاف بدعوة هللا ً وفیھ أیضا

إلى الحق ألنھم كانوا یقولون: إن ھي إالّ حیاتنا الدنیا نموت ونحیى فقیل لھم إن ھذه الدنیا 
. وفیھ إشارة أیضا إلى  ]103[لیست فى شيء مما یعبأ بھ وخیر الحیاة ھى الحیاة األخرویة 

قصر عمر الدنیا ألن اللعب واللھو ال یكون طول العمر بل فى جزء من العمر ثم فى جزء 
 من ذلك الجزء.

وھكذا یخبر هللا تعالى عن فنائیة الدنیا وزوالھا وأنھا ال تزید على أن تكون متاعا إذا        
ُ یَْبسُ  ْزَق ِلَمْن یََشاُء َویَْقِدُر َوفَِرُحوا بِاْلَحیَاةِ الدُّْنیَا قورنت بالحیاة األخرویة فقال تعالى: "�َّ ُط الّرِ

فا� تعالى یبین قسمتھ لعباده فى الرزق فھو یقسمھ  ]104[َوَما اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا فِي اْآلَِخَرةِ إِالَّ َمتَاٌع " 
وقد أعرضوا حسب حكمتھ وعلمھ فیبسط لمن یشاء ویقدر لمن یشاء وأنھم رضوا بحظ الدنیا 

عن نعیم اآلخرة والحال أن ما فرحوا بھ في مقابلة ما أعرضوا عنھ قلیل النفع و سریع النفاد 
 .]105[ ألن المتاع ھو یكون قلیال حسب الضرورة ال یراعى فیھ الجودة لزاد الراكب فى السفر

نیا مفرد وغیر مدرك شبھت الحیاة الدنیا بالمتاع وھو آل ما یتمتع بھ فى الدنیا والحیاة الد         
بإحدى الحواس الخمسة والمتاع أیضا مفرد ولكنھ مدرك بحاسة البصر ولم تذكر أداة الشبھ وال 

ونجد  ]106[ وجھ الشبھ فھو تشبیھ مفرد عقلى حسى بلیغ ووجھ الشبھ ھو الحقارة وسرعة زوالھ.
 فى ھذه اآلیة من المزایا البالغیة ما یأتى:

  المتاع ألنھما ذكرا بـ"ما" و"إال" وھما لحصر األول فى قد انحصرت الحیاة الدنیا فى
الثانى واألول ھو المشبھ أى الحیاة الدنیا والثانى ھو المشبھ بھ أى المتاع وھذا الحصر یفید 
أن حقیقة الحیاة الدنیا ال تتجاوز من أن تكون متاعا. ففیھ حقارة الحیاة الدنیا ألن المتاع 

 لوقت قلیل.لیست لھ قیمة بل یحتاجھ الناس 
  وكما نرى أن ھذا التشبیھ ھو التشبیھ البلیغ فھذا یفید أن الحیاة الدنیا ھى  نفس المتاع ففیھ

 مبالغة ألن للحیاة الدنیا نواحى كثیرة ولكنھا لم تُراعى فكأنھا كلھا متاع ال غیر.
 ا كالسفرھذا التشبیھ أفاد أنھ ینبغى أن ال تُراعى الجودة والراحة فى الحیاة الدنیا  ألنھ ’

والمسافر ال یبالى بالمتاع الذى یستخدمھ لضرورة الوقت بل كل ما یراعى فیھ ھو العمل 
الذى ألجلھ یستخدم ذلك المتاع. فالحیاة الدنیا ھى نوع سفر یستمر إلى الدار اآلخرة فینبغى 

 یا.لمسافر اآلخرة أن یجعل نصب عینیھ ھدفھ األساسى وال یبالى بالتسھیالت فى الحیاة الدن
  ھذا التشبیھ أشار أیضا إلى قلة الحیاة الدنیا إذا قورنت بالحیاة اآلخرة ألن  المتاع یكون قلیال

زائال فھكذا الحیاة الدنیا قلیلة ذاھبة زائلة بالنسبة إلى الحیاة اآلخرة. قال هللا تعالى:" َوَما 
 .]107[اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا فِي اآلِخَرةِ إِال َمتَاٌع " أي: قلیل ذاھب 

  فیھ أیضا إشارة إلى أن الدنیا لیست ھدفا أصلیا بل طریق إلى الھدف  األصلى وھى الدار
 .]108[ اآلخرة ففى ھذه الدنیا حیاة تُستغل لآلخرة بالعمل الصالح ویُتزود ذلك العمل لآلخرة

 المبحث الثالث/ الصور غیر المعروفة للتشبیھ
 ]التشبیھ المقلوب والتشبیھ الضمني[ 

اعلم أن ھناك صور معروفة للتشبیھ وھى التى تكون المشبھ بھ أصال والمشبھ فرعا,        
ولكنھ قد ینحرف عن صوره المعروفة إلى صور غیر معروفة فإحداھما التشبیھ المقلوب وھو 
ً بھ، وھذه الصورة من التشبیھ وھى منحرفة عن  ً والمشبھ مشبھا أن یجعل المشبھ بھ مشبھا
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ة التى یكون المشبھ بھ أصال والمشبھ فرعا. وال یخفى ما فى ھذه الصورة من الصور المعروف
المبالغة فى االدعاء والتوبیخ وسنرى تفصیل ھذا فى تحلیل النصوص المتعلقة بھ. وثانیتھما 
التشبیھ الضمنى وھو قسم من التشبیھ الذى تدل علیھ العبارة داللة ضمنیة دون أن یكون ھناك 

عھود من ذكر المشبھ والمشبھ بھ وأداة التشبیھ ووجھ الشبھ أحیانا وعدم أسلوب التشبیھ الم
 ذكرھما فى بعض األحیان.

فأما التشبیھ المقلوب نجده فى آیة سورة البقرة حیث نرى أن هللا تعالى صور قیام أكلة الربا       
بَا َال من قبورھم یوم القیامة فى صورة من یتخبطھ الشیطان من المس، فقال: الَِّذیَن  یَأْكلُوَن الّرِ
بَا َوأََحلَّ  یَقُوُموَن إِالَّ كَما یَقُوُم الَِّذي یَتََخبَُّطھُ الشَّْیَطاُن ِمَن اْلَمّسِ ذَِلَك بِأَنَُّھْم قَالُوا إِنََّما اْلبَْیعُ  ِمثُْل الّرِ

بَا فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِِّھ فَانْ  َم الّرِ ُ اْلبَْیَع َوَحرَّ ِ َوَمْن َعادَ �َّ تََھى فَلَھُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى �َّ
 .]109[فَأُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُھْم فِیَھا َخاِلدُوَن 

فى ھذه اآلیة تشبیھان: األول تشبیھ أكلة الربا بالذى یتخبطھ الشیطان من المس والتشبیھ          
بھ والمشبھ بھ مفرد وكالھما مما ال یدرك بإحدى الثانى فھو تشبیھ البیع بالربا. فكل من المش

الحواس الخمسة فھو من التشبیھ المفرد بالمفرد وتشبیھ المعقول بالمعقول ووجھ الشبھ ھو أخذ 
الفضل. قال العالمة الزمخشرى رحمھ هللا تعالى:"وكانت شبھتھم أنھم قالوا : لو اشترى الرجل 

. وھذا التشبیھ یعد  ]110[لك إذا باع درھماً بدرھمین" ما ال یساوي إال درھما بدرھمین جاز ، فكذ
من التشبیھ المقلوب ألن الكالم فى الربا ال فى البیع وكان المفروض أن یقال:إنما الربا مثل البیع 
ألنھم جعلوا الربا مثل البیع فاألصل ھو البیع ال الربا ولكن األمر على عكس ذلك تماما وشبھ 

 البیع بالربا فما ھو السر البالغى فى ھذا القلب؟

 أصال ومشبھا بھ وجعل البیع فرعا ومشبھا للمبالغة وتفصیلھ  أنھم قد بلغوا فى  جعل الربا
أكل الربا إلى أقصى حد وكأنھم قد جعلوه أصال فى الحل فشبھوا البیع بھ وكأن الربا من 

 .]111[األشیاء التى تشبھ بھ األشیاء األخرى 
 م استحلوا الربا وجعلوا حلھ فیھ تقبیح حالھم وھو أنھ كان ینبغى لھم أن ال یأكل الربا ولكنھ

علة لحل البیع فمعناه: أن البیع حالل ألن فیھ فضل مثل الربا فكما أن الربا حالل أكلھ 
 فكذلك البیع. وال یخفى أن استحالل الربا وجعلھ أصال لحل البیع شیئ بعید من شان المسلم.

ة وما وعد هللا تعالى إن صح وھكذا یرد هللا تعالى قول الكفرة "عند سماعھم بحدیث اآلخر        
أنا نبعث كما یزعم محمد صلى هللا علیھ وسلم ومن معھ لم یكن حالنا وحالھم إال مثل ما ھي في 

فیقول تعالى:"أَفَنَْجعَُل  ]112[الدنیا فلم یزیدوا علینا ولم یفضلونا وأقصى أمرھم أن یساوونا" 
مین والمشبھ بھ ھو المجرمین وكل من المشبھ المشبھ ھنا المسل ]113[اْلُمْسِلِمیَن كاْلُمْجِرِمیَن" 

والمشبھ بھ مفرد وحسى فھذا من قبیل تشبیھ المفرد بالمفرد والمحسوس بالمحسوس ووجھ 
الشبھ ھو األجر والثواب فى اآلخرة. وقدم هللا تعالى ھذا فى صورة التشبیھ المقلوب ألن األصل 

س ألن الكالم فى ثواب المجرمین بأنھم تشبیھ المجرمین بالمسلمین فى األجر والثواب ال العك
لن یثابوا فى اآلخرة ال فى ثواب المسلمین ألن المسلمین ادّعوا ذلك والكفار قالوا إن كان ھذا 
ھو الحق لكنا مثلھم فى اآلخرة فرد هللا تعالى علیھم فى صورة االستفھام اإلنكارى بأنھم لن 

 وب التشبیھ المقلوب للوجوه اآلتیة:یكونوا مثلھم فى اآلخرة. واختار هللا تعالى أسل

  أسلوب التشبیھ المقلوب أبلغ ألن ھذا یعكس علینا خبیئة الكفرة وھو أنھم  یجعلون أنفسھم
أصال والمسلمین فرعا فكأنھم یزعمون إن كان ھذا ھو الحق فھم یكونون أول من یثاب فى 

یھ مقلوب لیكون أبلغ اآلخرة ثم بعدھم یثاب المسلمون. قال صاحب التفسیر المنیر: "تشب
 .]114[وأروع ألن األصل أفنجعل المجرمین كالمسلمین فى األجر والثواب" 
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  ویمكن أن تكون اإلشارة إلى أن المساواة المزعومة لدیھم إن كان حقا  فمعنى ذلك أن
المسلمین یكونون مثلھم فى العقاب والعذاب ألنھم لیسوا أن یثابوا وینعموا فى اآلخرة فى أى 

نھم أعداء هللا تعالى وخالفوه فى كل لحظة من لحظات حیاتھ فرد هللا تعالى علیھم صورة أل
 بأن هللا تعالى لن یعذب أولیاءه مثلھم.

فھذه اآلیة  ]115[وھكذا یبین هللا تعالى نعمتھ على عباده وقدرتھ فیقول:"َوَجعَْلنَا ِسَراًجا َوھَّاًجا"  
ه بصورة االمتنان فیقول هللا تعالى فى ھذا المجال سلسلة من نعم هللا تعالى التى عدھا على عباد

 [إنھ خلق الشمس المنیرة ووصف هللا تعالى الشمس بـ"الوھاج"،  وھو أصلھ الشدید الَوھج 
وھو االتقاد یقَال : َوَھَجت النار إذا  ]بفتح الواو وفتح الھاء ، ویقال : بفتح الواو وسكون الھاء 

ً شدیداً. ویطلق ا لوھاج على المتأللىء المضيء وھو المراد ھنا ألن اضطرمت اضطراما
 .]116[وصف وھاج أُجرَي على سراج ، أي سراجاً شدید اِإلضاءة 

شبھ هللا تعالى الشمس بالسراج وحقیقة السراج" المصباح الذي یستضاء بھ وھو إناء یجعل       
فیھ الزیت وفي الزیت خرقة مفتولة تسمى الذُّبَالة تُْشعل بنار فتضيء ما دام فیھا بلل الزیت" 

ال وكل من الشمس والسراج من الحسیات وكل واحد منھما مفرد ولیس ھناك أداة التشبیھ و ]117[
وجھھ فھو من المفرد الحسى غیر البلیغ. ووجھ الشبھ فى ھذا التشبیھ ھو اإلضاءة. ونجد من 

 المزایا البالغیة فى ھذا األسلوب ما یأتي:

  فى ھذا التشبیھ تقریب توھج الشمس إلى أذھان السامعین ألن السراج معروف بھذه الصفة
شمس فھو من التشبیھ المقلوب. كما وال یخفى على أحد أن نور السراج أقل قلیال من نور ال

 فى قولھ تعالى "مثل نوره كمشكوة... اآلیة"
 .فى ھذا التشبیھ مبالغة لدعوى االتحاد بین المشبھ والمشبھ بھ لعدم ذكر أداة التشبیھ 
 .وقد زاد فى المبالغة وصف السراج بالوھاج 

وأما التشبیھ الضمنى فنراه فى اآلیة التالیة حیث یبین هللا تعالى فیھا الحالة النفسیة لمن       
ضاع عملھ فى وقت ھو شدید الحاجة إلیھا فقال تعالى:"أَیََودُّ أََحدُكْم أَْن تَُكوَن لَھُ َجنَّةٌ ِمْن نَِخیٍل 

یَّةٌ ُضعَفَاُء َوأَْعنَاٍب تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر لَھُ فِ  یَھا ِمْن كّلِ الثََّمَراِت َوأََصابَھُ اْلِكبَُر َولَھُ ذُّرِ
ُ لَُكُم * اْآلَیَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّروَن   .]118[فَأََصابََھا إِْعَصاٌر فِیِھ نَاٌر فَاْحتََرقَْت كذَِلَك یُبَیُِّن �َّ

بیھ الضمنى وھو قسم من التشبیھ الذى تدل قدم هللا تعالى ھذه الحالة النفسیة فى صورة التش     
علیھ العبارة داللة ضمنیة دون أن یكون ھناك أسلوب التشبیھ المعھود ففیھ تشبیھ حال عمل 
المنافق والمرائى الذى یتبع ما أنفقوا المن واألذى بحال من لھ جنة ملتفة بأشجار النخیل 

عا من الثمار وھو ینتفع بھ ولكن إذا واألعناب المثمرة وتجرى تحتھا األنھار وھى تثمر أنوا
ضعف عن العمل وكان ذا عیال فھو وعیالھ فى حاجة شدیدة إلى ھذه الجنة ولكن ما بقت تلك 
الجنة بصفتھا المذكورة بل أحرقتھا الریح الشدیدة الحارة وبقى ھو وأوالده فى عسر وكانوا أشد 

 ده ال یستطیعون أن یعملوا شیئا.حاجة لھا مما كانوا قبل الضعف ألنھ ضعف عن العمل وأوال

ونرى فى ھذا التشبیھ أن المشبھ وھو حال عمل المنافق بما وصف من األوصاف       
المذكورة فھو مركب من العمل وعدم اإلخالص ثم إتباعھ إیاه المن واألذى والمشبھ بھ مركب 

والد عنده ثم من الجنة وكونھا ذات األنھار والنخیل واألعناب ثم ضعف صاحبھا ووجود األ
ھب الریح الشدیدة الحارة علیھا واحتراقھا فھو من التشبیھ المركب بالمكب ثم األجزاء التى 
ركب منھا المشبھ ال تدرك بإحدى الحواس الخمسة وأما األجزاء التى ركب منھا المشبھ بھ فھى 

ویأس  تدرك بحاسة البصر فھو من تشبیھ المعقول بالمحسوس. ووجھ الشبھ "ھو حصول خیبة
وھو منتزع من عدة أمور. فإذا دخلنا من مدخل  ]119[في وقت تمام الرجاء وإشراف اإلنتاج." 

ھذا التصویر لتتراآى أمامنا صورتان: صورة المشبھ بھ وصورة المشبھ أما الصورة األولى 
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فأمامنا صورة بطل قوى غنى بالجنات المثمرة بأنواع الثمرات وھو فى لذات الدنیا الیرى من 
مور المفزعة شیئا وفى ھذه المرحلة من عمره ھو یستطیع أن یكتسب لھ وألوالده مزیدا من األ

الدنیا فھو ذو قوة ومھنة وسرعان ما یتبدل األمر فعنده أوالد صغار یعولون علیھ فال یقدرون 
على الكسب وھو قد تجاوز مرحلة القوة والمتانة فھو ضعیف ال یقدر على الكسب وھم یعیشون 

الجنة لكن تھب الریح الشدیدة على جنتھ وھى مع شدتھا حارة ال تبقى شیئا من النبات  على تلك
تمر علیھ إال أحرقتھ وقد حرموا عن الجنة التى ھى الوسیلة الوحیدة لعیشھ وألوالده وھم 
ینظرون إلى بقایا جنتھم بحسرة ویأس ما بقى لھم شیئ یعیشون بھ وال ھم یستطیعون أن 

ھم من الحسرة والحزن، ثم نسرى من ھذه الصورة إلى صورة أخرى التى یكتسبوا لھم في ال
تُرى فى مرآة ھذه الصورة وھى صورة من عمل عمال لیس فیھ إخالص وال صدق النیة فھو 
إما نتیجة الریاء أو النفاق ثم یمن بذلك العمل على من مّن علیھ ویؤذیھ فیضربھ تارة ویشتمھ 

ه الحالة كان فى وسعھ أن یتوب من عملھ الخبیث وأن یعمل تارة أخرى وكان فى الدنیا فى ھذ
عمال صالحا غیر ذلك فالدنیا مزرعة اآلخرة ولكن قضى حیاتھ ھكذا ثم بعث من قبره لیوم 
الحساب وتقدم إلى هللا تعالى ولكن ما وجد عملھ الذى عملھ فى الدنیا فقد أحرق بنار النفاق 

جنة وال یستطیع أن یرجع إلى الدنیا فیتوب من عملھ والریاء فلیس لھ عمل یتوسل بھ فیدخل ال
الخبیث أو یعمل عمال صالحا غیر ذلك فبقى حیران فى حالة الیأس من النعم التى قد أعدت 

 للمتقین.

یصور هللا تعالى آلھة دونھ فى صورة أضعف المخلوقات ویبین أنھم لیسوا فى شیئ من       
لى أن یدفعوا عن أنفسھم األشیاء المضرة فیقول تعالى: دفع الحاجة لعابدیھم حتى وال یقدرون ع

ِ لَْن یَْخلُقُوا ذُبَابًا َولَِو اْجتََمعُوا  "یَا أَیَُّھا النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمعُوا لَھُ إِنَّ الَِّذیَن تَْدُعوَن ِمْن دُوِن �َّ
من التشبیھ  وھذا ]120[وهُ ِمْنھُ َضعَُف الطَّاِلُب َواْلَمْطلُوُب " لَھُ َوإِْن یَْسلُْبُھُم الذُّبَاُب َشْیئًا َال یَْستَْنِقذُ 

الضمنى ألن التشبیھ فیھ لیس على أسلوبھ المعھود فالمشبھ ھو حال األصنام المتعددة فى قبائل 
ین إیاھم ودعائھم إیاھم وعدم استجابة دعائھم وعجزھم كب من عبادة المشركالعرب وھو مر

تدرك بإحدى الحواس الخمسة والمشبھ بھ ھو حال ضعاف  االمور التى الل ھذه األشیاء من كو
أحد من الناس  ب من عجزھم عن خلق أضعف مخلوق وھو الذبابة وعدم نصركالناس وھو مر

 تدرك بإحدى الحواس الخمسة فھذا وعدم قدرتھم على الدفع من أنفسھم وآل ھذه األشیاء أیضا ال
المعقول بالمعقول.ووجھ الشبھ ھو الضعف فى المشبھ ب وتشبیھ كب بالمركمن تشبیھ المر

التصویر الذى رسمھ هللا تعالى أن بعض الناس  والمشبھ بھ وھو منتزع من متعدد ونرى فى ھذا
یدعون لحاجاتھم بعض الناس ویرجون أنھم سیقضون حاجاتھم ویستمرون فى حالتھم ھذه وبعد 

یستطیعون أن  ر ضعاف إلى حد أنھم الیرجون منھم النص انواكمدة ھم یكتشفون أن الذین 
 یدفعوا عن أنفسھم األشیاء المضرة ولكنھم مع ذلك یستمرون على دعائھم ورجاء الحاجات فیا

 ین الذین نحتواكلھم من حماقة ثم نرى فى ضوء ھذه الصورة صورة أخرى وھى صورة المشر
یقدرون  ثم ینظرون أنھم ال أصناما بأیدیھم ثم بدءوا یعبدونھا مع الرجاء أنھم ینفعون ویضرون

ھم كیقفون عن شر من تلك الذبابة ولكن الء على إنقاذ الشي على دفع الذباب من أنفسھم وال
 .ویستمرون فیھ

 الخاتمة:

وبما أن  يبعد ھذا الجھد المتواضع حاولت التقاط المحاسن الكامنة فى األسلوب القرآن      
اإلعجاز البیاني وقفت أمام أسلوب التشبیھ غیر التمثیل والتمست أن یرشح  يھ يمحتویات بحث

 يكمنت فى ردائھ فى نصوص القرآن الكریم فرشح من محاسنھ حسب علم يبعض المحاسن الت
. فمن ھذه يوعلم يفما انتھت محاسنھ بل انقطعت عنى لما وصلت إلى حدود فھم يوفھم

 المزایا ما یلي:
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 المعانى العالیة الكثیرة فى األلفاظ القلیلة ویسمى إیجازا فى علوم األسلوب  نجد فى ھذا
یصل إلى  كيالبالغة وھو یتسبب لمزایا البالغیة األخرى فھو یحض المخاطب على التفكر 

  تشاف الحقائق.كالتفكر من اللذة وا یخفى ما فى ھذا النتیجة وال
 ما فى قولھ كة األشیاء  الحسیة ألسلوب من تقدیم األشیاء المعنویة فى صورا ونجد فى ھذا

ثیرا من المعلومات فى صورة كأنما خرمن السماء"  فھذه الصورة أعطت كتعالى" 
ینحصر على  مرسومة أمام أعین المخاطب فھو یعرف األشیاء الكثیرة ببحثھ وتفكره وال

 خبر المتكلم وشرحھ.
 التشبیھ البلیغ ففیھ  لوب المبالغة التى أعطاھا التشبیھ وخاصة فى أس نستطیع أن ننكر وال

فیتولد من ھذه المبالغة المزایا ، بینھما فرق أنھ الكدعوى االتحاد بین المشبھ والمشبھ بھ و
 .ھ وانبعاث النفرة فى القلوب كتر أو ءعلى فعل الشي البالغیة الكثیرة ومنھا شدة الحرص

 الخفاء إلى الظھورء الخفیة من اوبھ یحصل األنس للنفس ألن ھذه األسالیب تخرج األشی 
ء المعقولة فى صورھا المحسوسة اواألشی ء غیر المألوفة فى صورھا المألوفةاوتبدیل األشی

فأحیانا نحن نعبر عن المعنى بعبارة نؤدیھ ونبالغ فیھ بأسلوب  فتكون النفس مأنوسة معھا
 یتلذذ بھ تلذذه بأسلوب التشبیھ وربما ال یفھمھ. ولكن السامع ال عادى

 األشیاء  یتبین فتتضح  يالجل ءإذا شبھ بالشي يالخف ءألن الشي يیح المعانففیھ توض
تكون أمام أعین المخاطب  يفھ ،المعقولة واألشیاء الخفیة إذا شبھت باألشیاء المحسوسة

 بنفسھ فعلمھ یكون على وجھ البصیرة. یحتاجھ وھو یلتقط من ذلك الشیئ المحسوس ما

 الھوامش

                                                           
الخفاجي،  ، تحقیق: د. محمد عبد المنعم )اإل�ضاح في علوم البالغة( ،هـ)729الخطیب القزو�ني ( انظر: - 1

   .250 -249/ ص1م 1980 ، بیروت،5الكتاب العر�ي اللبناني، ط دار

 32األحزاب:  - 2
عثمان جمعة  -النمر تحقیق: محمد عبد هللا ،)معالم التنزیل( ،أبو محمد الحسین بن مسعودالبغوي، انظر: - 3

 .348/ 6،  م1997 -ھـ1417، 4سلیمان مسلم الحرش، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط -ضمیریة
 ،)المثاني والسبع العظیم القرآن تفسیر في المعاني روح(  ،)۱۲۷۰ ت( البغدادي األلوسي محمودانظر:  - 4

 .97/ 16، (د.ت) دیوبند، المصطفائیة المطبعة
 .29الكھف:  - 5
، بیروت، 1دار الفكر المعاصر، ط ،)التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج( ،وھبة الزحیلي - 6

 .238/ 15، م1991 -ھـ 1411لبنان، 
 .366/ 8، ، دار التونسیة، (د.ت) 1، ط)التحریر والتنویر(، محمد طاھر بن عاشور - 7
 .33المرسالت،  - 8
/  24،  ھـ1328ة بوالق، القاھرة، عطب ،)تفسیر الطبري، (ھـ) 310أبو جعفر محمد بن جریر الطبري( -9

139. 
 .33المرسالت،  - 10
 .431/ 6،  )التحریر والتنویر( ،ابن عاشور  - 11
 المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا. - 12
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 ،5 -4القارعة،  - 14
 وجوه في األقاو�ل وعیون  التنز�ل حقائق عن كشافال( ،)هـ( الزمخشري  عمر بن محمود هللا جار - 15

 .320/ 7، لبنان بیروت، ،1ط المعرفة، دار: )التأو�ل

 320/ 7،  المصدر نفسھانظر:  - 16
 .376/ 30،  )التفسیر المنیروھبة الزحیلي، (انظر:  - 17
 .373/ 16،  )التحریر والتنویرابن عاشور، ( - 18
 .30،  1993 -القاھرة الطبعة الثالثة  -الناشر: مكتبة وھبة ، )التصور البیاني(محمد أبو موسى، انظر:  - 19
 .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا - 20
أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ، وانظر: 30،  )التصویر البیاني( أبو موسى، انظر: - 21

م، راجعھ 1992 -ھـ 1،1412دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط )،النكت والعیون(ھـ)، 450البصري(
 .448/ 4، وعلق علیھ: السید عبد المقصود بن عبد الرحیم

 .146البقرة،  - 22
دار الكتب العلمیة، بیروت، )، تفسیر البیضاوي(أبو سعید ناصر الدین عبد هللا بن عمربن محمد، انظر:  - 23

 .184/ 1، ھـ1417، 1لبنان، ط
 في تفسیر ھذه اآلیة. ) الكشاف، (الزمخشري :انظر 24
 في تفسیر ھذه اآلیة. )روح المعانيانظر:اآللوسي، ( - 25
 في تفسیر ھذه اآلیة. )الكشاف، (الزمخشري :انظر - 26
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 روح المعاني في تفسیر ھذه اآلیة. :انظر- 28
تفسیر غرائب القرآن ورغائب (ھـ)، 850نظام الدین الحسن بن محمد بن حسن النیسابوري ( انظر: - 29

 .266/ 1،  ، المطبعة العلمیة، بیروت لبنان1، تحقیق: الشیخ زكریا عمیرات، ط)الفرقان
 .18/ 2،  )التفسیر المنیر الزحیلي،( انظر: - 30
 في تفسیر ھذه اآلیة. )الكشاف، (الزمخشري :انظر - 31
 .44/ 1، سید رضا، دار المعرفة، بیروت،(د. ت) :تحقیق)،أسرار البالغة(عبد القاھر الجرجاني، انظر: - 32
 انظر: روح المعاني في تفسیر ھذه اآلیة. - 33
 في تفسیر ھذه اآلیة. المصدر نفسھانظر - 34
 في تفسیر ھذه اآلیة. المصدر نفسھانظر:  - 35
 .77النساء،  - 36
 .474/ 3، )والتنویر التحریرابن عاشور، ( - 37
 .314/ 1، )النكت والعیون: الماوردي، (انظر - 38
 .474/ 3، )التحریر والتنویر( : ابن عاشور،انظر - 39
 .6یوسف،  - 40
 .232/ 7، )التحریر والتنویرابن عاشور، ( :انظر - 41
 .405/ 3، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، )تفسیر أبي السعود(  أبو السعود بن محمد العمادي، - 42
 .13الممتحنة،  - 43
 .15/ 15، )التحریر والتنویرابن عاشور، ( - 44
 .3الشورى،  - 45
 .70/ 6، )تفسیر أبو السعود(  أبو السعود، انظر: - 46
 انظر: المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا. - 47
 انظر: المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا. 48
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 2، ط ) ( مفاتیح الغیبالتفسیر الكبیر : ، محمد بن عمر بن حسین الرازيفخر الدین أبو عبد هللا انظر:  - 50
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 .18البقرة،  - 52
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 .223البقرة،  - 62
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 المصادر والمراجع:

 .القرآن الكریم 
 مدارك التنزیل وحقائق التأویل( ،أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود النسفي:(  ،

 .1996دار النفائس ، بیروت ،  ،(د.ط)،تحقیق : مروان محمد الشعار 

179



 First International Scientific Conference 29 – 30 April  2017                           2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
 ISSN: 2414 - 7419     Al-Kut University College/ Issue One          كلیة الكوت الجامعة /  العدد األول                                

 
                                                                                                                                                                   

 في األقاو�ل وعیون  التنز�ل حقائق عن كشافال، ()هـ الزمخشري  عمر بن محمود هللا جار 

 لبنان، بیروت، ،1ط المعرفة، دار ،)التأو�ل وجوه
 )طبغة بوالق، القاھرة،  ،)تفسیر الطبري( ،ھـ) 310أبو جعفر محمد بن جریر الطبري

1328. 
 ) 224أبو جعفر، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن  غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري- 

تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،  ، )جامع البیان في تأویل القرآن( ھـ)،310
  م.2000 -ھـ 1420، 1ط
 التركي، هللا عبد.د : تحقیق  ،)بالمأثور التفسیر في المنثور الدر، (السیوطي الدین جالل 

 ھـ.1424، القاھرة، ۱ ط للبحوث، ھجر مركز
 ، مكتبة الفالح  (د.ط)، )،تفسیر الجاللیین( جالل الدین المحلي وجالل الدین السیوطي

 م .1969 -ھـ 1389للطبع والنشر ، دمشق ، 
 ) ،دار الكتب )النكت والعیون( ھـ)،450أبو الحسن علي بن محمد الماوردي البصري  ،

م، راجعھ وعلق علیھ: السید عبد المقصود 1992 -ھـ 1،1412العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 بن عبد الرحیم.

 تفسیر في الوجیز( التفسیر، علم في عصره أستاذ الواحدي، أحمد بن علي الحسن أبو 
 ،ـ)ھ ۱٤۱٥ (     1ط دمشق، القلم، دار داودي، عنان صفوت :تحقیق  ،)العزیز الكتاب
 .بیروت الشامیة، الدار

 ) تحقیق: د. محمد عبد المنعم  )،اإل�ضاح في علوم البالغة(هـ)، 729الخطیب القزو�ني

 .1980، بیروت، 5الخفاجي، دار الكتاب العر�ي اللبناني، ط
 ،دار التونسیة، (د.ت).1،  ط)التحریر والتنویر( محمد طاھر بن عاشور ، 
 القاھرة الطبعة الثالثة  -الناشر: مكتبة وھبة  ،)التصور البیاني، (محمد أبو موسى- 

1993 . 
  دار إحیاء التراث العربي، بیروت.)تفسیر أبي السعود( العمادي،أبو السعود بن محمد  ، 
 ،دار الكتب العلمیة، )تفسیر البیضاوي( أبو سعید ناصر الدین عبد هللا بن عمربن محمد  ،

 ھـ.1417، 1بیروت، لبنان، ط
  مفاتیح الغیب( التفسیر الكبیر  ،محمد بن عمر بن حسین الرازي فخر الدین أبو عبد هللا 

 . (د.ت)، دار الكتب ، طھران ،  2ط ،)
  4ط )،تفسیر القرآن العظیم( بن كثیر،ااسماعیل القریشي المعروف بعماد الدین أبو الفداء 

 .م  1983، دار األندلس ، بیروت ، 
  ،دار مكتبة التربیة، بیروت، (د.ت) .)القاموس المحیط( الفیروز آبادي ، 
 تحقیق: محمد عبد هللا النمر)م التنزیلمعال( ،البغوي أبو محمد الحسین بن مسعود ،- 

 -ھـ1417، 4سلیمان مسلم الحرش، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط -عثمان جمعة ضمیریة
 م.1997
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 والسبع العظیم القرآن تفسیر في المعاني روح، () ۱۲۷۰ ت( البغدادي األلوسي محمود 
 (د.ت). دیوبند، المصطفائیة المطبعة  ،)المثاني

  تفسیر غرائب القرآن ( ھـ)،850الحسن بن محمد بن حسن النیسابوري (نظام الدین
 ، المطبعة العلمیة، بیروت لبنان.1، تحقیق: الشیخ زكریا عمیرات، ط)ورغائب الفرقان

 ،دار الفكر المعاصر، )التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج( وھبة الزحیلي ،
 .م1991 -ھـ 1411، بیروت، لبنان، 1ط
 

 

181



 First International Scientific Conference 29 – 30 April  2017                     2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
 ISSN: 2414 - 7419     Al-Kut University College/ Issue One                كلیة الكوت الجامعة /  العدد األول                         

 

 خطب نهج البالغة في ضوء القیم التر�و�ة تحلیل

 م.م عتاب �سیم السودانيم.م حیدر الموسوي                                    

 جامعة الكوفة . �لیة التر�یة األساسیةالجامعة االسالمیة . النجف االشرف            

نتیجــة لســیادة الفكــر المــادي  ، إن أزمــة القــیم تعــد مــن الســمات الواضــحة والممیــزة لهــذا العصــر
وتفشي ظاهرة النفع الشخصي و إیثار النفس و الذات  فالتقـدم البـاهر الـذي وصـل إلیـه اإلنسـان 

ضـحالتها تسبب فـي  لم �حقق له التوازن النفسي الذي یبتغیه ، بل إنه ساعد على اهتزاز القیم و
لعلنــا ال نبــالغ إذا  : "ة فــي قولــه و�عضــهم تنتفــي لد�ــه المبالغــة فــي تصــو�ر هــذه األزمــ بداخلــه  ،

لذا فان السبب الحقیقي من وراء تخلف األمة العر�یة ،   قلنا إن أزمة هذا العصر هي أزمة القیم
هــو عــدم االلتــزام �ــالقیم اإلســالمیة وهــذا مــا أكدتــه الكثیــر مــن الدراســات النظر�ــة والمیدانیــة والتــي 
أجمعت على وجود خلل في منظومة القیم نتیجة العزوف عن القیم اإلسالمیة واللهث وراء القـیم 

ذي أكــد إن الكثیــر مــن المســلمین �عــد أن نســوا دیــنهم وهجــروا الغر�یــة ومنهــا دراســة الجمــالي والــ
قرآنهم،وصــــــاروا �قلــــــدون غیــــــرهم و�ســــــتوردون عقائــــــد ومبــــــادئ متطرفــــــة و�عیــــــدة عــــــن منهجنــــــا 
اإلســالمي،والقیم تختلــف مــن إنســان إلنســان .. ومــن بیئــة لبیئــة ..ومــن مجتمــع لمجتمــع ..ومــن 

تبدأ بناء قیمها مع بدا�ة الحیـاة وتنمـو بنمـو  زمان آلخر .. إال إن المقطوع �ه أن النفس البشر�ة
األفـــراد لكونهـــا تـــؤثر فــــي العالقـــات اإلنســـانیة التــــي تقـــوم بیـــنهم ، �مــــا تحـــدد طبیعـــة العالقــــات 
االجتماعیـة ، ولهـذا تظهـر أهمیـة القـیم �شـكل واضـح فـي المجتمعـات اإلنسـانیة، إذال �مكــن ألي 

تحقیــــق أهــــدافها أن تعــــیش مــــن دون هــــذه  جماعــــة تر�ــــد لتنظیماتهــــا االجتماعیــــة أن تســــتمر فــــي
فضًال عن إن القیم عنصر من عناصر األخالق �شكل عـام ، واألخـالق تشـكل ،المعاییر والقیم 

، �مـا تمثـل القـیم ر�نـًا أساسـا  مساحة واسعة فـي الفكـر اإلنسـاني فـي ماضـیه وحاضـره ومسـتقبله
جموعـــة مـــن األهـــداف والقـــیم مـــن أر�ـــان الثقافـــة ألي مجتمـــع ، إذأن الثقافـــة فـــي أساســـها هـــي م

، لـــذا حظـــي موضـــوع القـــیم فـــي العقـــود  والمعـــاییر الســـلو�یة التـــي تتـــرجم أســـلوب حیـــاة الجماعـــة
وهكذا یتضح الـدور الـذي تؤد�ـه القـیم األخیرة �اهتمام متزاید من المختصین و في شتى العلوم ، 

فضًال عن أهمیتها في في الحفاظ على تماسك المجتمع وفي تكو�ن الوعي االجتماعي لألفراد ، 
وقـــد اهـــتم التمســـك والحفـــاظ علـــى المـــوروث التر�ـــوي االجتمـــاعي والثقـــافي واألخالقـــي الصـــالح .

اإلسالم اهتمامًا �بیرًا �األخالق والقیم إذ جعل من أهدافه الرئیسـة العنا�ـة �خلـق اإلنسـان وتنمیتـه 
ل التــي حفظــت األمــة لتصــبح جــزًء مــن شخصــیة اإلنســان العر�ــي وقــد �كــون هــذا مــن أهــم العوامــ

العر�یــــة مــــن التــــدهور واالنحــــالل الخلقــــي الــــذي تعــــاني منــــه المجتمعــــات والحضــــارات المتقدمــــة 
المعاصـــــرة إذ �ســـــود ضـــــیاع القـــــیم واألخـــــالق واالنتحـــــار وغیرهـــــا مـــــن مظـــــاهر التـــــأزم الخلقـــــي 

باب وفي تراثنـــا التر�ـــوي االســـالمي  نظـــام شـــامل للتر�یـــة واالعـــداد للحیـــاة وتوجیـــه الشـــوالنفســـي.
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التوجیـه التر�ـوي الصـحیح وتقـو�م سـلو�هم الـذي یرتكــز علـى اسـس تعلیمیـة وتر�و�ـة سـلیمة نا�عــة 
من تعالیم الدین االسالمي الحنیف والـذي جـاء وافیـًا �مطالـب الحیـاة �لهـا وانـه لحـري �كـل مـرب 
مخلــص ان �ستبصــر �جوانــب الفكــر التر�ــوي االســالمي وابــراز ا�جابیتــه ومــا یزخــر �ــه مــن آداب 

فضائل.وذلك مـن خـالل العـودة الـى تراثنـا وتأصـیل قیمنـا التر�و�ـة لـدى ابنائنـا مـن خـالل القـدوة و 
الحسنة والمتمثلة برجاالت االسالم الفذة والذین �مثلون قیمها �أعلى مستو�اتها من خالل ر�طهـم 

م )  النظر�ة �التطبیق الفعلي،وعلـى رأس تلـك الرجـاالت اإلمـام علـي ابـن أبـي طالـب (علیـه السـال
والـــذي �عـــد فـــي دنیـــا االســـالم  قمـــة مـــن قمـــم الرجـــال الـــذین صـــنعوا العظمـــة فـــي تـــار�خ االســـالم 
واالنسانیة وسكبوا النور في دروب البشر�ة ، من خالل عطائه الفكري الفذ والمتمثل �المئات من 
الوصـــا�ا والحكـــم والخطـــب واالشـــعار واالدعیـــة والتـــي مـــألت �تـــب التار�خ،فضـــًال عـــن الرســـائل 

هـذا والمتضـمن مبحثـین  نـاومن هنـا جـاءت فكـرة �حثلخطب والوصا�اوالمحاورات الصادرة عنه وا
: 

ة  تحلیل  الخطب أما الثاني و�یفی.  فیه القیم لغة واصطالحًا ومصادرها وأهمیتها نااألول تناول 
 فیه خطب نهج البالغة واستخرجت القیم التر�و�ة الواردة فیهانا حلل

 الفصل األول
 األولالمبحث 

 مفهوم القیم           
لغًة: جمع قیمة �ما جاء في مختار الصحاح، أي االعتدال، واالستواء، واالستقامة  لقوله 

أي التوجه إلیه وقوم الشيء تقو�مًا، فهو قو�م أي مستقیم،  6فصلت/ َفاْسَتِقیُموا ِإَلْیِه تعالى : 
یُن اْلَقیِّمُ لقوله تعالى :   .)1(30الروم/َذِلَك الدِّ

وفي االصطالح اتخذت �لمة القیم معاٍن �ثیرة ،فلفظ القیمة له معاني مختلفة ، فهو         
من جهة یدل على موقف االعتزاز �شيء وأثاره على أساس أنه ثمین ونفیس ، ومن جهة أخرى 
�عني التقو�م عمل عقلي ممیز قوامه المقارنة والحكم ، وفي الواقع قد وردت للقیم تعر�فات عدة 

 أننا سنذ�ر اثنین منها على وجه االختصار. إال

) على أنها: ( مجموعة المبادئ والقواعد والمثل العلیا التي 1996طهطاوي (فقد عرفها       
یؤمن بها الناس، و�تفقون علیها فیما بینهم و�تخذون منها میزانًا �ه یزنون أعمالهم، و�حكمون بها 

 )2(على تصرفاتهم الماد�ة  والمعنو�ة ). 

( أفكار الفرد حول ما هو صواب وجید ومرغوب ،  على أنها : )2004جابر ( وعرفها    
وهي  موجهات لسلوك األفراد ضمن ثقافة معینة أو مجتمع معین وعبر التنشئة االجتماعیة 
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و�عطیها األفراد اهتمامًا خاصًا ، وتشكل مبادئ تتكامل فیها األهداف الفرد�ة مع األهداف 
 .)3(للمجتمع)العامة 

ومفهوم القیم في المنظور اإلسالمي تمثل (مجموعة من المثل العلیا والغا�ات والمعتقدات       
والتشر�عات والوسائل والضوا�ط والمعاییر لسلوك الفرد والجماعة مصدرها هللا عز وجل . وهذه 

ه ومع البشر ومع القیم هي التي تحدد عالقة اإلنسان إجماال وتفصیال مع هللا تعالى ومع نفس
 )4(الكون وتتضمن هذه القیم غا�ات ووسائل)

أن القیم هي محددات لسلوك األفراد وترسم مقومات هذا  انالباحث یرى و�ناء على ما تقدم      
السلوك ، فهي المعیار الذي یتم �موجبه الحكم على األفراد تبعا للمجتمع الذي ینتمون إلیه 

 والثقافة التي �حملونها .

 ر القیممصاد

تختلف المصادر التي تشتق منها القیم من ثقافة إلى أخرى إال أنه على الرغم من هذا      
 االختالف فإنها ال تتعدى مصدر�ن هما : 

التشر�عات السماو�ة : وتشتق منها القیم المطلقة ، وهي ثابتة مثل القیم المتعلقة �الحق  .1
مل القیم الروحیة والخلقیة والماد�ة المطلق ، الخیر المطلق ، والجمال المطلق ، وتش

 وغیرها .
 )5(. األوضاع االقتصاد�ة واالجتماعیة ومجمل الحیاة اإلنسانیة . 2     

و�كمن القول أن القیم التي تشتق من األوضاع االقتصاد�ة واالجتماعیة قیمًا نسبیة ومتغیرة  
وغیر ثابتة لكونها مشتقة من مصادر ماد�ة محسوسة تخضع لتاثیر البیئة    والمجتمع ، على 
خالف القیم التي تشتق من التشر�عات السماو�ة فهي قیم ثابتة مطلقة غیر قابلة للتغییر ، 

د�ان السماو�ة جمیعها جاءت �قیم سامیة ونبیلة ، ألنها قیم منزلة من هللا عز وجل فقد جاء فاأل
اإلسالم بتعلیمات أخالقیة ومثل علیا ظهرت في آ�ات �ثیرة في القرآن الكر�م منها ما جاء 

والیؤ�د قیم األمانة والعدل فقال سبحانه وتعالى :  اَألَماَناِت ِإَلى أَْهِلَها  ِإنَّ للااََّ َ�ْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ
 یعًا َ�ِصیرًا َوِ�َذا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِ�اْلَعْدِل ِإنَّ للااََّ ِنِعمَّا َ�ِعُظُكْم ِ�ِه ِإنَّ للااََّ َ�اَن َسمِ 

َ�ا �ما أمر هللا عباده المؤمنین �التقوى وااللتحاق بر�ب الصادقین حین قال :  . 58النساء / 
اِدِقینَ   119ورة التو�ة /س َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا للااََّ َوُ�وُنوا َمَع الصَّ

 مفهوم التر�یة اإلسالمیة
التر�یة هي عملیة یتم من خاللها إكساب األفراد مجموعة من القیم ، فالتر�یة �جوهرها      

اإلعداد والتنمیة والتوجیه وغرس القیم  عملیة قیمیة إذ أن مهمتها لیس التعلیم فقط و�نما تعني
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،والتر�یة في المنظور اإلسالمي هي منظومة قیمیة من حیث المضمون )6(وتكو�ن االتجاهات
والجوهر ، إذ أن هدفها الشامل �صب في تنمیة الفرد والمجتمع نحو األفضل عن طر�ق 

 )7(االكتمال والنضج والتهذیب والتثقیف المستمر والتواصل 

د جاءت نظرة اإلسالم للطبیعة اإلنسانیة متكاملة ، �معنى انه لیس جسمیا فقط أو وق     
روحیًا فقط بل هي مز�ج من جسد وروح وعقل،وهو وحدة متكاملة قائمة على حدَّ االمتزاج بین 

 )8(المادة والروح 

العقل وانعكست هذه النظرة على القیم اإلسالمیة �حیث لم �قتصر هدف التعلیم على تنمیة 
ِه معوقا لعمل العقل ، بل اهتمت التر�یة اإلسالمیة �الجسم في إطار  وتدر�به و�همال الجسم �عدَّ
اإلنسان الرتباطه �العقل والنفس ، و�ان طا�ع التعلیم دینیا ودنیو�ا ، إعداد اإلنسان لعملي الدنیا 

 .)9( واآلخرة

 مبادئ التر�یة اإلسالمیة
منهجا �امال للحیاة والنظام التعلیمي ومكوناته، و�تبین ذلك لنا من امتلكت التر�یة اإلسالمیة 

 ذ�ر أهم مبادئها العامة وهي:

: و�قصد �التكامل أو الشمول أنها ال تقتصر على جانب واحد من تر�یة تكاملیة شاملة  -1
التي  جوانب شخصیة اإلنسان ، فالتر�یة اإلسالمیة ترفض النظرة الثنائیة إلى الطبیعة اإلنسانیة

تقوم على التمییز بین العقل والجسم و�سمو العقل على الجسم و�نما تنظر إلى اإلنسان نظرة 
 . )10(متكاملة تشمل �ل جوانب الشخصیة ، فهي  تر�یة  الجسم وتر�یة النفس والعقل معًا 

: جاء اإلسالم لتطابق شرائعه وأحكامه وآدا�ه مقتضى الفطرة البشر�ة ، تر�یة متوازنة  -2
لیس المطلوب من اإلنسان أن �میت غرائزه ، و�كبت شهواته  وحرمانه من التمتع �ما رزقه هللا ف

ِ الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه من نعم الدنیا ، فذلك مناف لإلسالم ، إذ قال تعالى :  ُقْل َمْن َحرََّم ِز�َنَة للااَّ
ْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذیَن آمَ  ْنَیا َخاِلَصًة َیْوَم اْلِقَیاَمةَوالطَّیَِّباِت ِمَن الرِّ .  32األعراف /  ُنوا ِفي اْلَحَیاِة الدُّ

 وتحرص التر�یة اإلسالمیة على تحقیق التوازن بین الحیاة الدنیا والحیاة اآلخرة إذ قال تعالى :
ْنَیا اَر اْآلِخَرَة َوال َتْنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّ  . 77القصص /َواْبَتِغ ِفیَما آَتاَك للااَُّ الدَّ

: جاء اإلسالم �مبدأ المساواة لیقرر وحدة النوع البشري ، تر�یة مبنیة على مبدأ المساواة -3
و�هدم قواعد التفرقة المقیتة ، ولیرد البشر إلى حقیقتهم الكبیرة ولیرجعهم الى أصلهم الواحد وذلك 

ي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَ�ثَّ َ�ا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوا َر�َُّكُم الَّذِ من قوله تعالى : 
  1النساء / ِمْنُهَما ِرَجاًال َ�ِثیرًا َوِنَساًء 

185



 First International Scientific Conference 29 – 30 April  2017                        2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
 ISSN: 2414 - 7419     Al-Kut University College/ Issue One                كلیة الكوت الجامعة /  العدد األول                            

 

: الدین اإلسالمي هو رسالة موجهة لكل الناس تدعوهم إلى عبادة هللا  عالمیة الرسالة -5
الواحد القهار ، وهدایتهم إلى الطر�ق المستقیمة وتحقیق سعادتهم في الدنیا واآلخرة ،وتقوم هذه 

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ  الدعوة �النظر إلى الكون على أنه وحدة متكاملة من صنع الخالق تعالى: 
 ). 107(األنبیاء: ًة ِلْلَعاَلِمینَ َرْحمَ 

: تقوم التر�یة اإلسالمیة على تر�یة فرد�ة وذاتیة لالنسان فهي  تر�یة فرد�ة و جماعیة -6
تر�یة على الفضیلة لیكون مصدر خیر لجماعته ، وتحمل مسؤولیة أعماله وتصرفاته ، ولذلك 

غیرها تأخذ وُتعطي، لها  كان الفرد في الجماعة من وجهة نظر اإلسالم وحده تتفاعل مع
استقالل مقید، وحر�ة مقیدة ، فالحالل �مثل النفع الفردي (الشخصي) أو النفع العام، وهو نفع 
اآلخر�ن مع الفرد في الجماعة والحرام �العكس ، هو ما �مثل الضرر الفردي او الضرر العام ، 

 وهو ضرر اآلخر�ن مع الفرد في الجماعة .

إلسالم دین العمل واإلنتاج ، ومما یدل على ذلك ورود �لمة العمل في : ا العمل واإلنتاج -7
) آ�ة قرآنیة ، فاإلسالم مثلما هو دین  العبادة والتبتل والتفكیر في مخلوقات  201أكثر من ( 

هللا ، هو دین العمل والتفكیر في مشكالت الواقع والسعي والكد لما �صلح أحوال الفرد والمجتمع 
لحیاة الروحیة والماد�ة معًا . ومن تمام �مال المسلم أْن تتطابق أقواله مع ، وما �صلح �ه ا

 )11(أفعاله، واإل�مان الصادق متبوع بتأثر عملي، أي أّنه اعتقاد وعمل و�خالص معًا 

: إّن أساس قیام مجتمع قوي ومتماسك �عتمد على العدل والشورى، فإذا العدل والشورى  -8
المعاملة تقوم على العدل والمساواة والتآخي والوئام والشورى والبیعة ، كان الدین المعاملة ، فان 

لذا اهتم اإلسالم �إقامة العدل في الجماعة اإلسالمیة ، فالمسلم أخو المسلم ال �ظلمه ، �جب 
ن ِإنَّ للااََّ َ�ْأُمُر ِ�اْلَعْدِل واإلحساعلیه أن �عامل أخاه المسلم �ما �جب إن �عامل �ه قال تعالى : 

 )12(. 90النحل/ َوِ�یَتاِء ِذي اْلُقْرَ�ى َوَ�ْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي َ�ِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرون 

: ومن أهداف التر�یة اإلسالمیة بلوغ الكمال اإلنساني إلى قمته ومع  بلوغ الكمال اإلنساني -9
ِه خلیفة هللا في األرض لقوله إّن الكمال هلل وحده ، فان اإلنسان ال  بّد أن یتصف �الكمال �عدِّ

 )12( 30البقرة / ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْألَْرِض َخِلیَفةً تعالى : 

و�ناء على ما تقدم ترى الباحثة أن الهدف األسمى من التر�یة اإلسالمیة هو خلق جیل      
عن التنشئة الصالحة لألجیال وخلق یؤمن �اهلل ومالئكته ورسله و�تبه والیوم اآلخر ، فضال 
 روح التعاون والتوافق والتوازن بین جمیع فئات المجتمع .

 المبحث الثاني
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 منهجیة التحلیل
 انالباحث  لتحلیل خطب اإلمام علي (علیه السالم) واستخراج القیم الواردة فیها استعمل     

طر�قة تحلیل المحتوى، وهي طر�قة تعّد من الطرائق البحثیة المناسبة التي �مكن استعمالها 
في مثل هذه البحوث، إذ تستعمل طر�قة تحلیل المحتوى في تحلیل المجالت، والكتب، 
والصحف، والقصص األدبیة، والمذ�رات، واألمثال ... وغیر ذلك، أي جمیع المواد 

ل األفكار، واآلراء والمعلومات، بین الناس سواء أكانت مكتو�ة أم االتصالیة التي بها ُتنقَ 
 . )13(مسموعة 

على جزء  انالباحث  ) أطلععلیه السالم لتحدید القیم التر�و�ة في خطب اإلمام علي  (و    
�سیر من خطبه نظرا لضیق المقام �حیث اكتفت بتحلیلها واستخراج  عینة تمثل القیم 

لیه السالم)  واعتمدت على وحدة تحلیل الفكرة* في البحث للمبررات التر�و�ة في خطبه (ع
 اآلتیة: 

وحدة الفكرة هي األكثر استعماًال وفائدة في مثل هذه البحوث التي ترمي إلى تعرف قیم  -1
أو أفكار أو اتجاهات ضمن محتوى، �مثل في جملة �سیرة أو مر�بة، وألّن الكلمة �حد ذاتها 

 جه القیمّي فضًال عن أن الحكم القیمّي یتضح من الفكرة .ال تعُد مؤشرًا للتو 

لها من السعة ما �كفي إلعطاء معنى، ومن الصغر ما �قلل من احتمال ضمها لعدة  -2 
 قیم ، قیاسًا بوحدات اكبر مثل الموضوع .

�عّدها "وایت" الوحدة األساسیة للتحلیل القیمي، و�عّدها "هولستي" وحدة ال مفر من  -3
 .    )14(استعمالها في األ�حاث، التي تتناول موضوعات القیم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ووحدة الموضوع، ووحدة الشخصیة، * یوجد هناك أنواع عدة للتحلیل هي: وحدة الكلمة، ووحدة الفكرة، 
 ووحدة مقاییس المساحة والزمن .

 

وتنقسم وحدة الفكرة على قسمین، هما الفكرة الصر�حة والفكرة الضمنیة، والفكرة          
الصر�حة هي جملة أو جملة مر�بة �قال فیها صراحة وعلى نحٍو مباشر �أّن هدفــــًا 

عنه، والمقصود بذلك أن الُكّتاب غالبًا ما �عمدون أومعیارًا للحكم مرغوب فیه أو مرغوب 
الى أسلوب الوعظ واإلرشاد، فینصحون القارئ أو المستمع �أّن �فعل، أو یتجنب شیئًا 

. في حین أّن الفكرة الضمنیة تستنبط من الجملة أو العبارة )15(معینًا على نحٍو مباشر 
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الضمنیة في تحلیل نص،أو رسم  على نحٍو غیر مباشر،وغالبًا ما نستعمل وحدة الفكرة
                                                                            . )16(ككًل متكامل

 الخطوات اآلتیة عند التحلیل: انالباحث  :اتبعخطوات التحلیل 

 تحتو�ها .قراءة خطب اإلمام علي (علیه السالم) قراءة متأنیة ومعمقة لتعّرف الفكرة التي  -أ

 تأشیر الفكرة التي تظهر للباحثة في أثناء القراءة . -ب

 استخراج القیمة التر�و�ة -ج

قواعد التحلیل                                                                                         
 القواعد اآلتیة  للتحلیل: انالباحث وضع

الرئیسة على فكرة فرعیة، تعامل �ل فكرة فرعیة على أّنها وحدة عندما تحتوي الفكرة  -أ
 مستقلة في التحلیل .

 �عّد �ّل من المعطوف والمعطوف علیه أفكارًا مستقلة في التحلیل . -ب

إذا ظهرت في الجملة فكرتان، و�انت أحداهما سببًا واألخرى نتیجة أو أحداهما وسیلة  -ج
 تعامل بوصفها فكرة مستقلة .واٌألخرى غا�ة، فإّن �ًال منهما 

إذا �انت الفكرة ال تعطي مدلوًال قیمیًا واضحًا لعدم اكتمال الفكرة أو الرتباطها �ما قبلها  -د
 أو �عدها، فیصار إلى قراءة الفكرة السا�قة والالحقة، لتتضح داللتها القیمیة.

 و تأكیدها أكثر من غیرها إذا بدا أّن فكرة ما، تضم أكثر من قیمة، یؤخذ �القیمة التي یبد -هـ

 الفصل الثاني
 عرض نتائج البحث

في ضوء تحلیل خطب  اإلمام علي ( علیه السالم )   و�حسب اإلجراءات المشار إلیها     
 سلفا، تم استخالص القیم التر�و�ة ، و�ما موضح في أدناه :

 اإل�مان  -1

وهي العنصر الذي �أخذ بید اإلنسان نحو السبیل إلى هللا والوصول إلى مدارج الكمال في 
َماِء  َلَفَتْحَنا َعَلْیِهمْ قیادته وتدبیره. قال تعالى :(َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتََّقْوا  َبَرَكاٍت ِمَن السَّ

وقد �ان اإلمام علي(علیه  96األعراف /  َما َ�اُنوا َ�ْكِسُبوَن)َواْألَْرِض َوَلِكْن َ�ذَُّبوا َفَأَخْذَناُهْم �ِ 
السالم) أعبد الناس في زمانه ، ومن أكثرهم إخالصًا و��مانا وطاعة هلل ، و�ذا ذ�ر الموت 
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�كى،و�ذا ذ�ر القبر �كى،و�ذا ذ�ر البعث والنشور �كى، و�ذا ذ�ر الممر على الصراط �كى ، 
وقد وصف اإل�مان في خطبته  الى شهق شهقة �غشى علیه منهاو�ذا ذ�ر العرض على هللا تع

 قائًال: 
َراِج     اِلَحاِت  -َسِبیٌل َأْبَلُج اْلِمْنَهاِج َأْنَوُر السِّ اِلَحاِت ُ�ْسَتَدلُّ  -َفِباِإل�َماِن ُ�ْسَتَدلُّ َعَلى الصَّ وِ�الصَّ

ْنَیا  -َعَلى اِإل�َماِن وِ�اِإل�َماِن ُ�ْعَمُر اْلِعْلُم  ْنَیا وِ�ا -وِ�اْلِعْلِم ُیْرَهُب اْلَمْوُت وِ�اْلَمْوِت ُتْخَتُم الدُّ لدُّ
ُز اْلَجِحیُم ِلْلَغاِو�َن  -ُتْحَرُز اآلِخَرُة  وِ�نَّ اْلَخْلَق َال َمْقَصَر َلُهْم َعِن  -وِ�اْلِقَیاَمِة ُتْزَلُف اْلَجنَُّة وُتَبرَّ

 ُمْرِقِلیَن ِفي ِمْضَماِرَها ِإَلى اْلَغاَ�ِة اْلُقْصَوى.  -اْلِقَیاَمِة 
بّي �التوحید و�ما جاء �ه الرسول صلَّى للااَّ علیه وآله وسلَّم والمراد �اإل�مان هنا  التصدیق القل  

وال شّك في �ونه سبیال أبلج واضح المسلك إلى الجّنة أنور السراج في ظلمات الجهل ، ولفظ 
السراج مستعار ، والصالحات هي األعمال الصالحات من سایر العبادات ومكارم األخالق الَّتي 

�ونها معلوالت لإل�مان وثمرات له �ستدّل بوجوده في قلب العبد وردت بها الشر�عة ، وظاهر 
على مالزمته لها استدالال �العلَّة على المعلول ، و�ستدّل �صدورها من العبد على وجود اإل�مان 
في قلبه استدالال �المعلول على العلَّة ، وأّما قوله : و�اإل�مان �عمر العلم . فألّن اإل�مان 

إذا عضده البرهان �ان علما وهو روح العلوم ،و�طلق اسم اإل�مان علیه مع �التفسیر المذ�ور 
ثمراته، وهي األعمال الصالحة ألّنها من �ماالته وال تمام له وال منفعة بدونها فإّن العلم إذا لم 
�عضد �العمل فهو قلیل الفائدة في اآلخرة بل ال ثمرة له فهو �الخراب الغیر الصالح لالقتناء 

�صلح الخراب للسكنى فكذلك العلم الخالي عن األعمال الصالحة فلذلك قال علیه فكما ال 
الّسالم في موضع آخر : العلم مقرون �العمل ، والعلم یهتّف �العمل فإن جاء �ه و�الَّ ارتحل ، 
وأّما قوله : و�العلم یرهب الموت . فألّن العلم �اهللَّ تعالى وغا�ة خلقه لإلنسان ومالحظة نسبة 

نیا إلى اآلخرة والعلم �أحوال المعاد �ستلزم ذ�ر الموت ودوام مالحظته وذلك مستلزم لرهبته الد
 والعمل له ولما �عده 
األر�ان  .)19(وِ�ْقَراٌر ِ�اللَِّساِن وَعَمٌل ِ�اَألْرَكانِ  -َفَقاَل اِإل�َماُن َمْعِرَفٌة ِ�اْلَقْلِب  -وُسِئَل َعِن اِإل�َماِن 

 . وأراد اإل�مان الكامل .: هي المساجد الخمسة 
 الصدق -2

هو مطا�قة الواقع ، وأشرف الفضائل النفسیة ، والمزا�ا الخلقیة ، لخصائصه الجلیلة ، فهو ز�نة 
الحدیث ودواؤه ، ورمز االستقامة والصالح . والصدق من الصفات التي ینبغي أن یتَّصف 

الكافر والمنافق الكذب ، لذا  ، ومن صفات الصدقو�تحلَّي بها المسلم ، فمن صفات المسلم 
ادق األمین . ووصف اإلمام  كان یلقب نبیُّنا األكرم (صلى هللا علیه وآله وسلم) قبل �عثته �الصَّ

 علي الصدق في خطبته قائًال:
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ْدِق.       )20(ِإنَّ اْلَوَفاَء َتْوَأُم الصِّ

علیه ، والصدق ملكة تحصل و الوفاء ملكة نفسانّیة ینشأ من لزوم العهد �ما ینبغي ، والبقاء  
من لزوم األقوال المطا�قة ، وهما فضیلتان داخلتان تحت فضیلة العّفة متالزمتان ، ولّما �ان 
التوأم هو الولد المقارن لولد آخر في �طن واحد أشبهه الوفاء لمقارنته الصدق تحت العّفة ، 

الغدر وفضیلة الصدق مقابلة برذیلة فاستعار لفظه له . ثّم لّما �انت فضیلة الوفاء مقابلة برذیلة 
 )21(الكذب ورذیلتا الغدر والكذب أ�ضا توأمین تحت رذیلة الفجور المقابلة لفضیلة العّفة .

 صلة الرحم   -3
وأهمیة تقو�تها وتقو�مها، �أصل من أصول السعادة األسر�ة، صلة الرَِّحم أكد اإلسالم على     

ة أخذت حیِّزًا هامًا من �تاب هللا المجید, ومن أحادیث و�أساس متین من أسس البنیة االجتماعی
 النبي وأهل بیته الكرام, صلواُت ِهللا علیهم أجمعین. وذ�ر اإلمام علي صلة الرحم قائالً 

  
 )22(َفِإنََّها َمْثَراٌة ِفي اْلَماِل وَمْنَسَأٌة ِفي اَألَجلِ  -وِصَلُة الرَِّحِم  
 وذ�ر من فوائدها أمر�ن :  

: �ونها مثراة في المال ، وذلك من وجهین : أحدهما : أّن العنا�ة اإللهّیة قّسمت لكّل أحدهما 
حّي قسطا من الرزق یناله مّدة الحیاة الدنیا وتقوم �ه صورة بدنه فإذا أعّدت شخصا من الناس 
للقیام �أمر جماعة و�لَّفته �إمدادهم ومعونتهم وجب في العنا�ة إفاضته أرزاقهم على یده وما 
�قوم �إمدادهم �حسب استعداده لذلك سواء �انوا ذوى أرحام أو مرحومین في نظره حّتى لو نوى 
قطع أحد منهم فرّ�ما نقص ماله �حسب رزق ذلك المقطوع ، وذلك معنى �ونه مثراة للمال . 
الثاني : أّن صلة الرحم من األخالق الحمیدة الَّتي �ستمال بها طباع الخلق فواصل رحمه 

نظر الكّل فیكون ذلك سببا إلمداده ومعونته من ذوى اإلمداد والمعونات �الملوك  مرحوم في
ونحوهم فكانت صلة الرحم مظّنة لز�ادة المال . والثاني : �ونه منسأة لألجل وهو من وجهین : 
أحدهما : أّن صلة الرحم توجب تعاطف ذوى األرحام وتوازرهم ومعاضدتهم لواصلهم فیكون عن 

�عد وفي ذلك مظّنة تأخیره وطول عمره . الثاني : أّن مواصلة ذوى األرحام أذى األعداد أ
توجب تعلَّق هممهم ببقاء واصلهم و�مداده �الدعاء و�كون دعائهم له وتعلَّق هممهم ببقائه من 

 . )23(شرائط �قائه و�نساء أجله فكانت مواصلتهم منسأة في أجله
 وفي خطبة أخرى وصف صلة الرحم قائًال:

 -َفاْسَمُعوا َقْوِلي وُعوا َمْنِطِقي  -وِصَلِة َرِحٍم وَعاِئَدِة َ�َرٍم  -ُ�ْسِرَع َأَحٌد َقْبِلي ِإَلى َدْعَوِة َحقٍّ لْن 
ُیوُف وُتَخاُن ِفیِه اْلُعُهوُد  -َعَسى َأْن َتَرْوا َهَذا اَألْمَر ِمْن َ�ْعِد َهَذا اْلَیْوِم  َحتَّى  -ُتْنَتَضى ِفیِه السُّ

َالَلِة َ�ُكوَن �َ   )24(وِشیَعًة َألْهِل اْلَجَهاَلةِ  -ْعُضُكْم َأِئمًَّة َألْهِل الضَّ
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فقوله  .رى ، وقد ذ�رنا طرفا من أخبارهاأقول: هذا من جملة �الم قاله علیه الّسالم ألهل الشو 
 : لن �سرع أحد . إلى قوله : وعائدة �رم .

ولي وعوا منطقي ، وذ�ر فضائل ثالثا تقر�ر لفضیلته لیسمع قوله ، ولذلك قال �عده : فسمعوا ق
: الدعوة إلى الحّق الَّذي لن �سارعه أحد إلیها إالَّ سرعه . وهى ثمرة العدالة ، وصلة الرحم ، 
وعائدة الكرم . وهما فضیلتان تحت ملكة العّفة . والَّذي أمرهم �سماعه هو التنبیه على عاقبة 

�عدهم بناء على ما حضر من الخبط واالختالط أمر الخالفة ، وما �قع فیها من الهرج والمرج 
فیها فكأّنه �قول : إذا �ان حال هذا األمر هذه الحال من الخبط ومجاذ�ة من ال �ستحّقه [ لمن 
�ستحّقه خ ] والتغلَّب فیه على أهله فعسى أن ترونه �عد هذا الیوم �حال �ختصم الناس فیه 

علمه من حال البغاة والخوارج علیه والناكثین  �السیوف وتخان فیه العهود ، وهو إشارة إلى ما
لعهد بیعته . فقوله : حّتى �كون �عضهم أئّمة ألهل الضاللة وشیعة ألهل الجهالة . غا�ة 
للتغالب على هذا األمر ، وأشار �األئّمة إلى طلحة والز�یر ، و�أهل الضاللة إلى أتباعهم ، 

ر ُأمراء بنى ُأمّیة ، و�شیعة أهل الجهالة إلى و�أهل الجهالة إلى معاو�ة ورؤساء الخوارج وسائ
 )25(أتباعهم . و�اهللَّ التوفیق .

 الحیاء   -4
وهو شعور تراعى فیه المثل والقیم والضوا�ط االجتماعیة ، و�سهم �شكل فّعال في ضمان       

جمیع  تنفیذ القوانین والمنع من اإلقدام على التجاوز واالعتداء ، وهو الذي �حصن اإلنسان من
 ألوان االنحراف والرذیلة.

 .)26( وَقاَل ( ع ) واصفًا الحیاء :  َمْن َ�َساه اْلَحَیاُء َثْوَ�ه َلْم َیَر النَّاُس َعْیَبه  
لفظ الثوب لما �شمل اإلنسان من الحیاء ، ورّشح بذ�ر الكسوة . والمراد أّن فضیلة  استعار

الحیاء تستلزم ترك المعایب فال یرى في صاحبه ، أو إن ارتكب ما �عاب �ه من الرذائل �ان 
 )27(على غا�ة من التسّتر �ه واالجتهاد في إخفائه وهو �مظّنة أن ال یراه الناس. 

 التواضع -5
رى اإلنسان نفسه في نفسه من حسن ُخلقه وجمیل عشرته للناس ، وال یتعالى على أحد هو أن ی

له هللا بها علیهم . فالتواضع خلق  نعمة فضَّ منهم ، وال یرى أّنه فوقهم ، بل �شكر هللا على �لّ ِ
كر�م ، �ستهوي القلوب ،و�ستثیر اإلعجاب والتقدیر، وناهیك في فضله أن هللا تعالي أمر حبیبه 

نَّ َعْیَنْیَك ِإَلى َما َمتَّْعَنا  ، ِ�ِه وسید رسله (صلى هللا علیه وآله وسلم) �التواضع ، فقال : (َال َتُمدَّ
، ووصف التواضع  88َوَال َتْحَزْن َعَلْیِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنیَن).الحجر / َأْزَواًجا ِمْنُهْم 

ِز َتْحَت َأْقَداِمُكْم  -َعَلى ُرُءوِسُكْم  قائًال: واْعَتِمُدوا َوْضَع التََّذلُّلِ  وَخْلَع التََّكبُِّر ِمْن  -وِ�ْلَقاَء التََّعزُّ
ُ�ْم ِإْبِلیَس وُجُنوِده  -واتَِّخُذوا التََّواُضَع  -أَْعَناِقُكْم  َفِإنَّ َله ِمْن ُ�لِّ ُأمٍَّة  -َمْسَلَحًة َبْیَنُكْم وَ�ْیَن َعُدوِّ

ه  -وَرِجًال وُفْرَسانًا  -ُجُنودًا وأَْعَوانًا  ِمْن َغْیِر َما َفْضٍل َجَعَله  -وَال َتُكوُنوا َ�اْلُمَتَكبِِّر َعَلى اْبِن ُأمِّ
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وَقَدَحِت اْلَحِمیَُّة ِفي َقْلِبه ِمْن َناِر  -ِسَوى َما َأْلَحَقِت اْلَعَظَمُة ِبَنْفِسه ِمْن َعَداَوِة اْلَحَسِد  -للااَّ ِفیه 
ْیَطاُن ِفي َأْنِفه ِمْن ِر�ِح اْلِكْبِر  وَنَفخَ  -اْلَغَضِب  وَأْلَزَمه آَثاَم  -الَِّذي أَْعَقَبه للااَّ ِ�ه النََّداَمَة  -الشَّ

 )28(اْلَقاِتِلیَن ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمةِ 
أمر للسامعین �اعتبار حال إبلیس في الكبر �عد شرح حاله في طاعة للااَّ وطول مّدة عبادته له 

�بر ساعة واحدة من إحباط عمله ولعنته والبعد عن رحمة للااَّ لیتنّبهوا للتخلَّي  وما لزمه �سبب
عن هذه الرذیلة . وجه االعتبار أن �قال : إذا �ان حال من تكّبر من المالئكة �عد عبادة سّتة 
آالف سنة �ذلك فكیف �المتكّبر�ن من البشر على قصر مّدة عبادتهم و�ونهم �شرا . فبطر�ق 

 )29(ن �كونوا �ذلك . وجهده الجهید : أي اجتهاده الَّذي جهده وشّق علیه .األولى أ
 العفة -6

وهي االمتناع والترفع عّما ال �حل أو ال �جمل، من شهوات البطن والجنس، والتحرر من 
استرقاقها الُمِذل. وتعد من أنبل السجا�ا، وأرفع الخصائص. الدالة على سمو اإل�مان، وشرف 

 لكرامة، ووصف االمام علي ( علیه السالم ) العفة :النفس، وعّز ا
 ◌ِ (30(واْلِحْرَفُة َمَع اْلِعفَِّة َخْیٌر ِمَن اْلِغَنى َمَع اْلُفُجور   

نّبهه على وجوب الصبر في ضیق الرزق والحرمان إذا �ان مع فضیلة العّفة ، وأّن لزومه أولى 
ذ�ر ، وتقدیر �براه : و�ّل ما �ان من طلب الغنى المستلزم للفجور �ضمیر أ�ضا صغراه ما 

خیرا من الغنى مع الفجور فلزومه أولى من طلب ذلك الغنى ، و�ّنما �ان �ذلك الستلزام تلك 
الحرفة الفضیلة واستلزام ذلك الغنى الرذیلة . وقد علمت أّن العّفة فضیلة القّوة الشهوّ�ة وأّنها بین 

 )31(ى فجورا .رذیلتى تفر�ط �سّمى خمود الشهوة و�فراط �سمّ 
 غنى النفس  -7

فانه برضا خاطره �شعر �االستغناء عّما في أیدي الناس ، وان  غنى النفسأغنى الغنى       
هذه لهي الثروة الحقیقة . وقد ذ�رنا أمیر المؤمنین علي (علیه السالم) بهذا المعنى ببیان جمیل 

ورع ، و�ريء من الحرص والطمع . إذ قال : (ان أكیس الكیس من اقتنى الیأس ولزم القنوع وال
. وقد ذ�ر غنى )32(فان الطمع والحرص الفقر الحاضر وان الیأس والقناعة الغنى الظاهر )

 النفس في قولة :  

َ�ِجُد ِفي وَ�َملُُّه ِإالَّ اْلَحَیاَة َفِإنَُّه َال  -ِإالَّ وَ�َكاُد َصاِحُبُه َ�ْشَبُع ِمْنُه  -واْعَلُموا َأنَُّه َلْیَس ِمْن َشْيٍء 
وَ�َصٌر ِلْلَعْیِن اْلَعْمَیاِء  -الَِّتي ِهَي َحَیاٌة ِلْلَقْلِب اْلَمیِِّت  -وِ�نََّما َذِلَك ِ�َمْنِزَلِة اْلِحْكَمِة  -اْلَمْوِت َراَحًة 

مَّاِء  - َالَمُة. -وَسْمٌع ِلُألُذِن الصَّ     )33(وِريٌّ ِللظَّْمآِن وِفیَها اْلِغَنى ُ�لُُّه والسَّ
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د �الغنى غنى النفس عن �ّل شيء و�مالها بها فإّن غا�ة الحكمة الوصول إلى الحّق وأرا
 )34(سبحانه والغرق في �حار معرفته وفي ذلك غنى العارفین عن �ّل شيء

 .الجهاد8  

�عد الجهاد في سبیل هللا من أعظم الطاعات وأشرف األوامر اإللهیة لبلوغ أقصى غا�ة �سعى .
وهو الموت في سبیل هللا ، وألنه �ذلك فقد أصبح الباب العظیم الذي  إلیها اإلنسان المسلم

�شرف إلیه خواص األولیاء فیعرجون من خالله إلى ر�هم المتعالي حیث السعادة العظمى ما ال 
 عین رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب �شر. وقد وصف الجهاد في قوله :

ِة َأْوِلَیاِئه وُهَو ِلَباُس التَّْقَوى  -ْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة َأمَّا َ�ْعُد َفِإنَّ اْلِجَهاَد َ�اٌب مِ  وِدْرُع  -َفَتَحه للااَّ ِلَخاصَّ
وُدیَِّث  -َفَمْن َتَرَكه َرْغَبًة َعْنه َأْلَبَسه للااَّ َثْوَب الذُّلِّ وَشِمَله اْلَبَالُء  -للااَّ اْلَحِصیَنُة وُجنَُّته اْلَوِثیَقُة 

َغاِر والْ  وِسیَم  -وُأِدیَل اْلَحقُّ ِمْنه ِبَتْضِییِع اْلِجَهاِد  -وُضِرَب َعَلى َقْلِبه ِ�اِإلْسَهاِب  -َقَماَءِة ِ�الصَّ
 )35(اْلَخْسَف وُمِنَع النََّصفَ 

الجهاد �اب من أبواب الجّنة و�یانه أّن الجهاد تارة یراد �ه جهاد العدّو الظاهر �ما هو الظاهر 
هاهنا ، وتارة �عنى �ه جهاد العدّو الخفّي وهو النفس األمارة �السوء .و�الهما �ا�ان من أبواب 

ّن لقاء للااَّ الجّنة ، والثاني منهما مراد بواسطة األّول إذ هو الزمة له ، وذلك أّنك علمت أ
سبحانه ومشاهدة حضرة الر�و�ّیة هي ثمرة الخلقة وغا�ة سعى عباد للااَّ األبرار ، ثّم . قد ثبت 
�الضرورة من دین محّمد صلى للااَّ علیه وآله وسلَّم أّن الجهاد أحد العبادات الخمس ، وثبت 

المعینة على تطو�ع النفس أ�ضا في علم السلوك إلى للااَّ أّن العبادات الشرعّیة هي المتّمة و 
األّمارة �السوء للنفس المطمئّنة ، وأّن التطو�ع �یف �كون وسیلة إلى الجّنة الَّتي وعد المّتقون . 
فیعلم من هذه المقّدمات أّن الجهاد الشرعّي �اب من أبواب الجّنة إذ منه �عبر المجاهد السالك 

قهر الشیطان . ومن وقوفك على هذا السّر إلى للااَّ إلى الباب األعظم للجّنة وهو الر�اضة و 
تعلم أّن الصالة والصوم وسائر العبادات �لَّها أبواب للجّنة إذ �ان امتثالها على الوجه المأمور 
بها مستلزما للوصول إلى الجّنة . فإّن �اب �ّل شيء هو ما یدخل إلیه منه و�توّصل �ه إلیه . 

سلَّم في الصالة : إّنها مفتاح الجّنة ، وفي الصوم إّن ونحوه قول الرسول صلى للااَّ علیه وآله و 
للجّنة �ا�ا �قال له الرّ�ان ال یدخله إالَّ الصائمون ومن أوصاف الجهاد أّنه �اب فتحه للااَّ 
لخاّصة أولیائه . والمراد �خواّص األولیاء المخلصون له في المحّبة والعبادة . وظاهر أّن 

ن خواّص األولیاء ، وذلك أّن المرء المسلم إذا فارق أهله وولده المجاهدة هللَّ ال لغرض آخر م
وماله وأقدم على من �غلب على ظّنه أّنه أقوى منه �ما أمر المسلمون �أن یثبت أحدهم لعشرة 
من الكّفار ، ثّم �علم أّنه لو قهره لقتله واستباح ذّر�ته وهو في �ّل تلك األحوال صابر شاكر 
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 مسلَّم أمره إلى للااَّ فذلك هو الولّي الحّق الَّذي قد أعرض عن غیر للااَّ ومعترف �العبودّ�ة هللَّ 
رأسا ، وقهر شیطانه قهرا ، وآ�سه أن �طیع له أمرا فإن قلت : إذا �ان الغرض من العبادات 
هو جهاد الشیطان واإلخالص هللَّ و�ان التخصیص �الوصفین المذ�ور�ن الستلزامه ذلك المعنى 

لسائر العبادات مزّ�ة علیه فما معنى قول الصحا�ة وقد رجعوا من جهاد المشر�ین  لم یبق حینئذ
 : رجعنا من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر .

 قلت : �حتمل معنیین :

أحدهما : أّن الجهاد الظاهر لیس �ّل غرضه الذاتّي هو جهاد النفس ، بل رّ�ما �ان من أعظم 
الظاهر لیستقیم الناس على الدین الحّق ، و�نتظم أمرهم في أغراضه الذاتّیة هو قهر العدّو 

سلو�ه . ولذلك دخل فیه من أراد منه إالَّ ذلك �المؤلَّفة قلو�هم و�ن �انوا �ّفارا . وذلك �خالف 
سائر العبادات إذ غرضها لیس إالَّ جهاد النفس وال شّك أّنه هو الجهاد األكبر : أّما أّوال 

ن فإّن مضّرة العّدو الظاهر مضّرة دنیاوّ�ة فانیة ، ومضّرة الشیطان مضّرة فباعتبار مضّرة العّدو�
أخروّ�ة �اقیة . ومن �انت مضّرته أعظم �ان جهاده أكبر وأهّم ، وأّما ثانیا فألّن مجاهدة 
الشیطان مجاهدة عدّو الزم ومع ذلك فال یزال مخادعا غّرارا ال ینال غرضه إالَّ �الخروج في 

ألصدقاء ، وال شّك أّن االحتراز من مثل هذا العّدو أصعب ، وجهاده أكبر من ذّي الناصحین ا
جهاد عدّو مظهر لعداوته �قاتله اإلنسان في عمره مّرة أو مّرتین . فحسن لذلك تخصیص 

 الجهاد �األصغر ، ومجاهدة النفس �األكبر .

د النفس إالَّ أّن جهادها المعنى الثاني : أّنا و�ن قلنا : إّن الغرض من الجهاد األصغر هو جها
في حال جهاد العدّو الظاهر قد �كون أسهل وذلك أّن القوى البدنّیة �الغضب والشهوة یثوران 
عند مناجزة العّدو طلبا لدفعه ، وتصیران مطیعین للنفس اإلنسانّیة فیما تراه وتأمر �ه فال �كون 

ت فإّن طباع تلك القوى معاكسة علیها �ثیر �لفة في تطو�ع تلك القوى . �خالف سائر العبادا
فیها لرأى النفس . فلذلك �ان جهادها في سائر العبادات أصعب وأكبر من جهادها في حال 

 الحرب . �للااَّ أعلم .

الثالث : �ونه لباس التقوى ، ودرع للااَّ الحصینة ، وجنّته الوثیقة . واستعار لفظ اللباس والدرع 
خیرتین بوصفي الحصانة والوثاقة . ووجه المشابهة أّن اإلنسان والجّنة ثّم رّشح االستعارتین األ

یّتقى شّر العدّو أو سوء العذاب یوم القیامة �ما یّتقى بثو�ه ما یؤذ�ه من حّر أو برد ، و�درعه 
وجّنته ما �خشاه من عدّوه ، ثّم أردف علیه الّسالم ممادح الجهاد بتوعید من تر�ه رغبة عنه من 

فه �أمور منفور عنها طبعا : منها : أّنه �ستعّد �الترك ألن یلبسه للااَّ ثوب غیر عذر یوجب تخلَّ 
الذّل . واستعار لفظ الثوب للذّل ولفظ اللباس لشموله له . ووجه المشابهة إحاطة الذّل �ه 
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إحاطة الصفة �الموصوف �إحاطة الثوب �مال�سه ، وأن �شمله �الء العدّو فیذهللَّ �الصغار 
�ضرب على قلبه �األسهاب أي یذهب وجه عقله العملّي في تدبیر مصالحه :  والقماء ، وأن

أّما لحوق الذّل �ه فذلك أّن �ثرة غارات العدّو وتكّررها منه موجب لتوّهم قهره وقّوته وذلك مّما 
ینفعل عنه النفس �االنقهار والذّل ،وحینئذ تذعن لشمول �الئه ، وتذهب وجه عقلها في استخراج 

الح في دفعه ومقاومته إّما لقلَّة اهتمامها بذلك عن عدم طمعها في مقاومته أو وجوه المص
لتشو�شها لخوفه عن مالحظة وجه المصلحة ،وفي إطالق لفظ الضرب على قلبه استعارة �قوله 

لَُّة واْلَمْسَكَنُة « تعالى  فیها ، ووجه الشبه فیها إحاطة القّبة المضرو�ة �من »  َوُضِرَ�ْت َعَلْیِهُم الذِّ
أو لزوم قلَّة العقل له �لزوم الطین المضروب على الحائط . و�حتمل أن یراد �األسهاب �ثرة 
الكالم من غیر فائدة فإّن اإلنسان حال الخوف والذّل �ثیرا ما �خبط في القول و�كثر من غیر 

م انتصافه إصا�ة فیه . و�ذلك لحوق �اقي األمور �ه �إدالة الحّق منه ، وغلبة العدّو له ، وعد
منه أمر ظاهر عن ترك جهاد عدّوه مع التمكن من ذلك . وهى أمور منفور عنها طبعا ومضّرة 

    )36(�حال من تلحقه في الدار�ن .
 الكرامة -9

مبدأ أخالقي �قرر أّن اإلنسان ینبغـي أن �عامـل علـى هـذا أٌنـُه غا�ـة فـي ذاتـه ال وسـیلة .        
 . وقد ذ�ر اإلمام علي الكرامة في قوله :)37(اعتبار  و�رامته من حیث هو إنسان فوق �لّ 

 )38(وَقْد َبَلَغِت اْلَكَراَمُة ِمَن للااَّ َلُهمْ   -واْنَقاَدِت النِّْعَمُة َله َمَعُهْم وَوَصَلِت اْلَكَراَمُة َعَلْیه َحْبَلُهْم 

لهم حال �ونهم ووصلت الكرامة علیه حبلهم . واستعار لفظ الوصل الجتماعهم عن �رامة للااَّ 
 )39(على ذلك األمر ، ورّشح بذ�ر الحبل .

 الشجاعة  -10
فالشجاعة:شدة ) 40(من أمهات األخالق وأصولها فضًال عن الحكمة والعفة والعدل .        

و�ن الشجاع �صدر منه ) 41(القلب عند البأس، والرجل الشجاع قیل الذي فیه خفة �الهوج لقوته.
شهامة ، و�بر النفس ، واالحتمال ، والحكم ، والثبات ، و�ظم : الكرم، والنجدة ، وال
 ووصف اإلمام علي ( علیه السالم ) الشجاعة قائًال:     الغیظ،والتودد،والوقار، ) 

َعاِن وَأْن َأْصِبَر ِلْلِجَالِد  َلَقْد ُ�ْنُت وَما  -َهِبَلْتُهُم اْلَهُبوُل  -وِمَن اْلَعَجِب َ�ْعُثُهْم ِإَليَّ َأْن َأْبُرَز ِللطِّ
ْرِب  ُد ِ�اْلَحْرِب وَال ُأْرَهُب ِ�الضَّ  )42(وِ�نِّي َلَعَلى َ�ِقیٍن ِمْن َر�ِّي وَغْیِر ُشْبَهٍة ِمْن ِدیِني -أَُهدَّ

وقوله ومن العجب �عثتهم إلّى أن أبرز للطعان وأن أصبر للجالد تعّجب من تهّددهم له بذلك 
الصبر على المكاره ، وهو محّل االستهزاء والتعّجب مع علمهم �حاله في الشجاعة والحرب و 

منهم ، وقوله هبلتهم الهبول أي ثكلتهم الثواكل ، وهي من الكلمات الَّتي تدعو بها العرب ، 
وقوله لقد �نت وما أهّدد �الحرب وال أرهب �الضرب أي من حیث أنا �نت �ذلك ، وقوله و�ّني 
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تأكید لقّوته على الحرب و�قدامه على الجالد  لعلى �قین من رّ�ي وفي غیر شبهة من أمري 
وجذب لقلوب السامعین إلى الثقة �أّنهم على بّینة من للااَّ و�صیرة في متا�عته على القتال 
والحرب فإّن الموقن �أّنه على الحّق ناصر هللَّ ذاّب عن دینه عار عن غبار الشبه الباطلة في 

بت في المكاره مّمن ال �كون �ذلك فیقدم على القتال وجه �قینه �كون أشّد صبرا وأقوى جلدا وأث
�شبهة عظَّت على عین �صیرته أو هوى لزخرف الدنیا و�اطلها قاده إلى ذلك ، و�اهللَّ 

 )43(التوفیق
 التفكر -11

سیر الباطن من المبادئ إلى المقاصد ، وال یرتقي من النقص إلى الكمال إال بهذا         
واألنفس �أن یتفكر في أجزاء العالم وذراته وفي األجرام العلو�ة  السیر ، ومبادئه اآلفاق

والكواكب ، وفي األجرام السفلیة ، برها و�حرها ومعادنها وحیواناتها ، وفي أجزاء اإلنسان 
وأعضائه وما فیها من المصالح والحكم وغیرها ، مما �ستدل بها على �مال الصانع وعظمته 

ث خلقها و�تقان صنعها وغرائب الصنع وعجائب الحكم الموجودة وعلمه وقدرته ، فالتفكر من حی
فیها ، أثره اإل�قان بوجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته ، ومن حیث تغیرها وفنائها �عد 

في أحوال  التفكروجودها ، أثره االنقطاع منها والتوجه �الكلیة إلى خالقها و�ارئها ، ونظیره 
یا وما فیها ورجوعهم إلى دار اآلخرة ، فإنه یوجب قطع الماضین وانقطاع أیدیهم عن الدن

 وقد ذ�ر التفكر في قوله :) 44( المحبة عن غیر هللا ، واالنقطاع إلیه �الطاعة والتقوى .

 )45(َمْن َأْكَثَر أَْهَجَر وَمْن َتَفكََّر َأْ�َصرَ 

نّبه على فضیلة التفكَّر في األمور �قوله : من تفكَّر أ�صر : أي أدرك �عین �صیرته حقائق  
  األمور وعواقبها

 العلم -13
عنى اإلسالم بهذه القیمة وأكد أهمیتها في حیاة المسلمین في �ثیر من آ�ات القران الكر�م     

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق (1ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق ( اْقَرأْ قال تعالى : ( ) 3) اْقَرْأ َوَر�َُّك اْألَْكَرُم (2) َخَلَق اْإلِ
ْنَساَن َما َلْم َ�ْعَلْم )4الَِّذي َعلََّم ِ�اْلَقَلِم ( فالعلم �لمة لها قدسیتها في إالسالم  5-1العلق/  ) َعلََّم اْإلِ

ح البشر جمیعًا، بل أن  البشر فضلوا على المالئكة وهي تحمل في طیاتها �ل مافیه صال
 . و�ین میزة العلم في قوله  :) 46(�العلم، و�ه استحقوا خالفة هللا في األرض،

 )47(وَأْرَفُعُه َما َظَهَر ِفي اْلَجَواِرِح واَألْرَكانِ  -َأْوَضُع اْلِعْلِم َما ُوِقَف َعَلى اللَِّساِن 
ال عمل معه وظهوره ووقوفه على اللسان فقط وهو أنقص درجات  كّنى �األّول عن العلم الَّذي

العلم وأراد �الثاني العلم المقرون �العمل فإّن األعمال الصالحة لّما �انت من ثمرات العلم �اهللَّ 
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وما هو أهله �ان العلم فیها ظاهرا على جوارح العبد وأر�انه ظهور العلَّة في معلولها وذلك هو 
 )48(في اآلخرة . العلم المنتفع �ه

 وقال علیه الّسالم :
 )49(َفِإنَّ ُرَواَة اْلِعْلِم َ�ِثیٌر وُرَعاَتُه َقِلیلٌ  -اْعِقُلوا اْلَخَبَر ِإَذا َسِمْعُتُموُه َعْقَل ِرَعاَ�ٍة َال َعْقَل ِرَواَ�ٍة 

ّهم عقل الرعا�ة : ضبطه �الفهم ورعا�ة العلم . وعقل الروا�ة : ضبط ألفاظها وسماعها دون تف
المعنى ورغَّب في ذلك �ضمیر صغراه قوله : فإّن رواة العلم . إلى آخره . وتقدیره �براه : و�لَّما 

      )50(كان �ذلك فینبغي أن �عقل عقل رعا�ة لتكثر رعاته .
 الوفاء �العهد -14

من عوامل الّتعا�ش االجتماعّي ، وهو من أر�ان سعادة المجتمع ، وله  الوفاء �العهدإن       
األثر الكبیر في جمیع شؤون حیاة الناس ، وهو األساس الذي یبنى علیه التقّدم ،وان نقض 
العهود أكثر العوامل أثرًا في تشتیت شمل المجتمع اإلنساني وان شیوعه بینهم �سبب لهم 

المودة بین الناس وال شك أن المجتمع الذي �حكمه التشتت  الضعف واالنحطاط ، و�وهن حبال
وفقدان الثقة المتبادلة سیفقد توازن الحیاة وتعادله ، وال �طمئن أحد �أحد حتى أقرب األقر�اء إلى 
أقر�هم . وقد راج سوق نقض العهود والخداع ضمن االنحطاط األخالقي الذي أصیب �ه الناس 

المجاملة في األخالق العاّمة ، �صورة رهیبة . فیوجد في  في هذا العصر ، وقد تفّشت صفة
المجتمع أفراد ال �عتّدون �مواعیدهم ، بل �عّدون الخداع نوعًا من الحذق والذ�اء والفطنة ، 

 الوفاء �العهد في قوله :  و�ین اإلمام (علیه السالم ) و�باهون �ه  اآلخر�ن .

 )51(ِمْن َتْعِظیِم اْلَوَفاِء ِ�اْلُعُهودِ  -وَتَشتُِّت آَراِئِهْم  -َع َتَفرُِّق أَْهَواِئِهْم النَّاُس َأَشدُّ َعَلْیِه اْجِتَماعًا مَ  
أّن المشر�ین لزموا ذلك فیما بینهم واستثقلوا الغدر لما فیه من سوء العاقبة . والمذ�وران   

یه . ثّم أكَّد صغر�ا ضمیر تقدیر الكبرى فیهما : و�لَّما �ان �ذلك فیجب لزومه والمحافظة عل
ذلك �النهى عن الغدر في العهد ونقض الذّمة وخداع العدّو �معاهدته ثّم الغدر �ه ، ونّفر عن 
ذلك بوجهین : أحدهما : قوله : فإّنه . إلى قوله : األشقى . وهو صغرى ضمیر تلخیصها : 

ر على للااَّ ، ینتج فإّن المجترى على للااَّ شقّى ، وتقدیر �براه : وناقض العهد والمدغل فیه مجت
من الرا�ع فالشقّي هو ناقض العهد والمدغل فیه . و�جوز أن �كون تقدیر الصغرى : فإّن ذلك 

  )52(جرأة على للااَّ �ستلزم الشقاوة ، وتقدیر الكبرى : و�لَّما �ان �ذلك وجب اجتنا�ه
 . الصبر 15

هــو اســتطاعة الفــرد علــى ضـــبط أعصــا�ه فــي أحــرج المواقـــف،  ومّمــا یــدعو إلــى تماســـك      
ولقد أكـد ) 53(الشخصیة وتوازنها الصبر على األحداث وعدم االنهیار أمام محن األ�ام وخطو�ها

اإلســالم أهمیــة التحلــي بهــذه القیمــة وحــث المســلمین علیهــا، إذ مــن یتحلــى . بهــا فــان هللا یثیبــه 
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 ،96َوَلَنْجـِزَ�نَّ الَّـِذیَن َصـَبُروْا َأْجـَرُهم ِ�َأْحَسـِن َمـا َ�ـاُنوْا َ�ْعَمُلـوَن) النحـل/ب قال تعالى: (�غیر حسا
ــًة وقـال تعــالى ( ،12َوَجـَزاُهم ِ�َمــا َصـَبُروا َجنَّـًة َوَحِر�ــًرا) اإلنسـان/وقـال تعـالى : ( َوَجَعْلَنـا ِمـْنُهْم َأِئمَّ

وقـد أثنـى هللا سـبحانه وتعـالى علـى  24وا َوَ�اُنوا ِ�آَ�اِتَنا ُیوِقُنـوَن) السـجدة/َیْهُدوَن ِ�َأْمِرَنا َلمَّا َصَبرُ 
 44ِإنَّا َوَجْدَناُه َصاِبًرا ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب)ص/نبیه أیوب (علیه السالم) لصبره �قوله : (

الفة ثم ومن خطبة له ( ع ) وهي المعروفة �الشقشقیة وتشتمل على الشكوى من أمر الخ 
 ترجیح صبره عنها ثم مبا�عة الناس له قائًال:

ُر َعنِّي َأَما �للااَّ َلَقْد َتَقمََّصَها ُفَالٌن وِ�نَّه َلَیْعَلُم َأنَّ َمَحلِّي ِمْنَها َمَحلُّ اْلُقْطِب ِمَن الرََّحى ، َیْنَحدِ 
ْیُل وَال َیْرَقى ِإَليَّ الطَّْیُر ، َفَسَدْلُت ُدوَنَها َثْو�اً  وَطَوْ�ُت َعْنَها َ�ْشحًا ، وَطِفْقُت َأْرَتِئي َبْیَن َأْن  السَّ

ِغیُر ،  َأُصوَل ِبَیٍد َجذَّاَء ، َأْو َأْصِبَر َعَلى َطْخَیٍة َعْمَیاَء ، َیْهَرُم ِفیَها اْلَكِبیُر وَ�ِشیُب ِفیَها الصَّ
ْبَر َعَلى َهاَتا َأْحَجى ، َفَصَبْرُت وِفي اْلَعْیِن وَ�ْكَدُح ِفیَها ُمْؤِمٌن َحتَّى َیْلَقى َر�َّه ، َفَرَأْیُت َأنَّ الصَّ 

ُل ِلَسِبیِله ، َفَأْدَلى ِبَها ِإَلى ُفَالٍن َ�ْعَده     )54(َقًذى وِفي اْلَحْلِق َشًجا َأَرى ُتَراِثي َنْهبًا َحتَّى َمَضى اَألوَّ

قوله وطفقت أرتئي بین أن أصول بید جّذاء أو أصبر على طخیة عمیاء یر�د أّني جعلت أجیل 
الفكر في تدبیر أمر الخالفة وأرّده بین طرفي نقیض إّما أن أصول على من حازها دوني أو أن 
أترك ، وفي �ّل واحد من هذین القسمین خطر أّما القیام فبید جّذاء وهو غیر جائز لما فیه من 

تغر�ر �النفس وتشو�ش نظام المسلمین من غیر فائدة ، واستعار وصف الجّذاء لعدم الناصر ال
، ووجه المشابهة أّن قطع الید لّما �ان مستلزما لعدم القدرة على التصّرف بها والصولة و�ان 
عدم الناصر بها والمؤّ�د مستلزما لذلك ال جرم حسنت االستعارة ، وأّما الترك ففیه الصبر على 
مشاهد التباس األمور واختالطها وعدم تمییز الحّق وتجر�ده عن الباطل وذلك في غا�ة الشّدة 
والبالء أ�ضا ، واستعار لذلك االلتباس لفظ الطخیة وهو استعارة لفظ المحسوس للمعقول ، 
ووجه المشابهة أّن الظلمة �ما ال یهتدى فیها للمطلوب �ذلك اختالط األمور هاهنا ال یهتدى 

لتمییز الحّق و�یفّیة السلوك إلى للااَّ ، ووصف الطخیة �المعنى أ�ضا على وجه االستعارة  معها
فإّن األعمى لّما لم �كن لیهتدي لمطالبه �ذلك هذه الظلمة ال یهتدى فیها للحّق ولزومه ، ثّم 
كّنى عن شّدة ذلك االختالط ومقاساة الخلق �سبب عدم انتظام األحوال وطول مّدة ذلك 

ف : أحدها أّنه یهرم فیها الكبیر ، والثاني أّنه �شیب فیها الصغیر . والثالث أّن المؤمن �أوصا
المجتهد في لزوم الحّق والذّب عنه �قاسي من ذلك االختالط شدائد و�كدح فیها حّتى یلقى رّ�ه 
، وقیل : ید أب و�جتهد في الوصول إلى حّقه فال �صل حّتى �موت ، ثّم أشار �عد ذلك إلى 

ّجح رأ�ه في اختیار القسم الثاني وهو الصبر وترك القیام في هذا األمر �قوله : فرأیت أّن تر 
الصبر على هاتا أحجى وألیق بنظام اإلسالم ، ووجه الترجیح ظاهر فإّنه لّما �ان مقصود علّي 
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ونظام علیه الّسالم من هذه المنافسة إّنما هو إقامة الدین و�جراء قواعده على القانون المستقیم 
أمور الخلق �ما هو المقصود من مقاالت الشارعین صلوات للااَّ علیهم أجمعین ، و�انت 
صولته ومحار�ته لمنافسیه في اإلمامة �غیر ناصر ال تثمر القیام �ه ومع ذلك ففیه انشعاب 
أمور المسلمین وتفّرق �لمتهم وثوران الفتن بینهم خصوصا ، واإلسالم غّض لم ترسخ محّبته 

وب �ثیر الخلق ولم �طعموا حالوته وفیهم منافقون واألعداء المشر�ون في غا�ة القّوة من في قل
كّل األقطار ال جرم لم �مكنه مع مالحظة هذه األحوال إثارة الحرب والمنازعة ألداء ذلك إلى 
ضّد ما هو مقصود له �حر�ته ومحار�ته ، وأّما الصبر وترك المقاومة و�ن �ان فیه �حسب رأ�ه 

ذ�ره من اختالل الدین وأّنه لو �ان هو القائم لهذا األمر لكان انتظامه �ه أتّم وقوامه أكمل ما 
إالَّ أّنه أقلّي �النسبة إلى االختالل الَّذي �ان �حصل لو نازع في هذا األمر وقام في طلبه 
و�عض الشّر أهون من �عض . قوله فصبرت وفي العین قذى وفي الحلق شجى . الواو للحال 

لجملتان �نایتان عن شّدة ما أضمره من التأّذي والغبن �سبب سلبه ما یرى أّنه أولى �ه من وا
غیره وما �عتقده من الخبط في الدین بید غیره . قوله أرى تراثي نهبا قیل أراد بتراثه ما خلَّفه 

ل الزوجة في رسول للااَّ صلى للااَّ علیه وآله البنته �فدك فإّنه �صدق علیها أّنه میراثه ألّن ما
حكم مال الزوج ، والنهب إشارة إلى منع الخلفاء الثالثة لها �الخبر الَّذي رواه أبو �كر نحن 
معاشر األنبیاء ال نوّرث ما تر�ناه فهو صدقة ، وقیل : أراد منصب الخالفة و�صدق علیه لفظ 

» ِرُث ِمْن آِل َ�ْعُقوَب َیِرُثِني و�َ « اإلرث �ما صدق في قوله تعالى حكا�ة عن ز�رّ�ا علیه الّسالم 
 )55(فإّنه أراد یرث علمي ومنصبي في نبّوته فكان اسم المیراث صادقا على ذلك .

 الخاتمة 

وختاما نود أن نقول أن األمة اإلسالمیة أمة الخلق القو�م واألخالق الفاضلة أمة دعائم        
وجودها القیم وما یتفرع عنها من آداب السلوك والتصرف ،وتقوم منظومة القیم في الثقافة 
 اإلسالمیة على التعالیم الدینیة وهذه هي السمة الفارقة لها عن غیرها من المنظومات التي ال
تجعل للدین أي اعتبار في تشكیالتها القیمیة ومن خالل تحلیلنا لخطب اإلمام علي (علیه 

 السالم) وصلنا إلى االستنتاجات اآلتیة :

إّن �لَّ العالقات في القیم التر�و�ة ترتبط ارتباطًا وثیقا بثقافة األمة، لذا فان فصل القیم  .1
ودمجها في مناخ من االزدواجیة الثقافیة، أو التر�و�ة اإلسالمیة عن إطارها الثقافي السلیم، 

تر�ها تحت طائلة الغزو الثقافي من التأثر �القیم الغر�یة، �عرضها للذو�ان و�نزع منها 
 الفعالیة في صیاغة الشخصیة اإلسالمیة القو�ة وصنع الواقع الحضاري السلیم .
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ن الكر�م، والسنة النبو�ة إّن المصدر الذي استقى منه اإلمام علي(علیه السالم) قیمه القرآ .2
 المطهرة، التي قام علیها النظام التر�وي اإلسالمي.

إّن بذرةَّ القیم التر�و�ة التي هي قوام منهج اإلسالم الشامل في نفوس األفراد هي الضمان  .3
 لتحقیق أهداف التر�یة اإلسالمیة، 

سان المسلم تقو�ة إّن أول شيء تثمره القیم التر�و�ة اإلسالمیة في البناء الشخصي لإلن .4
صلته �اهلل عز وجل إلى الدرجة التي تجعله یراقبه في السر والعلن في �ل حر�اته 
وسكناته، فهو یراعي حرمة هللا عّز وجّل، ومعنى ذلك أّن المسلم في عالقته مع ر�ه 
�ستشعر الخشیة والخوف منه في الوقت نفسه الذي یتوجه الیه �الرجاء، ومن ذلك نستنتج 

القیم التر�و�ة في اإلسالم �جمع شتات اإلنسان و�ر�ز طاقته و�مكانیاته حول مر�ز  أّن نظام
 واحد هو الوالء هلل عز وجل وابتغاء وجهه الكر�م .

إّن القیم التر�و�ة مرتبطة الواحدة �األخرى، اذ لیس من الصواب االهتمام �قیمة و�همال القیم  .5
التداخل فیما بینها �جعلها تشكل �تلة  األخرى؛ ألن �ل واحدة منها تكمل األخرى، وهذا

واحدة، فالعدل �حاجة إلى الشجاعة والحكمة، والعز، والكرامة ال بّد لها من التضحیة 
والشجاعة التي قد �كون طر�قها الشهادة، وهكذا تتداخل هذه القیم فیما بینها لتشكل اإلنسان 

 المؤمن الذي هو هدف التر�یة اإلسالمیة.
 مجموعة من التوصیات :  انالباحث  ات اقترحوفي ظل االستنتاج

تبني وزارتي التر�یة والتعلیم العالي والبحث العلمي تبني المنظومة القیمیة  .1
المطروحة في هذا البحث، لترسیخها في نفوس الطلبة من طر�ق رسمها 

 لألهداف التر�و�ة في �لتا الوزارتین .
التر�و�ة اإلسالمیة، التي تغیب عن حث الباحثین على االهتمام �إحیاء النفائس  .2

أذهان الكثیر�ن في هذا العصر، وخاصة ما یتعلق �أئمة أهل البیت (علیهم 
 السالم) فاالهتمام بهذا الجانب مسؤولیة �ل مرب.

تبنّي واضعي المناهج الدراسیة، السیما تلك المتعلقة بترسیخ القیم مثل مادة  .3
ا البحث ومحاولة تثبیتها في نفوس التر�یة اإلسالمیة القیم الواردة  في هذ

 الطلبة من طر�ق طرح الموضوعات التي تؤ�دها،.
الدعوة لعقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشیة التي �سهم فیها التدر�سون  .4

 والطلبة لمناقشة القیم اإلسالمیة بنحو عام .

 هوامش البحث

 577زي :مختار الصحاح ، محمد بن أبي �كر بن عبد القادر الرا .1
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 20. المصدر نفسه :  7
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 62. القیم السائدة في صحافة األطفال العراقیة ، خلف نصار الهیتي:14

 63.المصدر نفسه :15
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 المصادر

 القرآن الكر�م -

،  شرح نهج البالغةم) 1258هـ/656ابن أبي الحدید ،عز الدین أبو حامد عبد الحمید بن هبة هللا (ت  - 
 دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، ب. ت

 ، ب. ت 679، ت شرح نهج البالغةالبحراني ،كمال الدین میثم بن علي ، -  

، الشر�ة  العامة  إلنتاج  المستلزمات   القیم في المنهج الدراسیةتوظیف مصفوفة  التمیمي ،عواد جاسم .  -
 . 2005التر�و�ة ،�غداد ،

 . 2004، دار الثقافة ، عمان ،    علم النفس االجتماعيجابر ، جودت بن  .  -

 2010، 3،عمان ،االردن ،ط تعلم القیم وتعلیمها ،دار المسیرةالجالد ، ماجد ز�ي .  - 

،  المؤتمر  الفكري الثالث  التحاد  التر�و�ین  التر�یة والمجتمع عبر العصورحجاج ، عبد الفتاح :  - 
   .  1978العرب، األمانة العامة لالتحاد ، �غداد ، 

 1983،دار الرسالة ، الكو�ت، مختار الصحاحالرازي ، محمد بن أبي �كر بن عبد القادر.  -

 م .1994،  1لبنان ، ط –، دار الشروق ، بیروت  المدخل إلى التر�یة والتعلیم: الرشدان ، عبد هللا ، ونعیم جعنیني  -

 م 1984، مصر مر�ز الحوث النفسیة والتر�و�ة، جامعة القاهرة تحلیل المحتوى السلمان، عبد العال اخرون،  -

 م. 1996، دار الفكر العر�ي،مصر ،1،طرانيالقیم التر�و�ة في القصص القطهطاوي، سید احمد،  - 
، مصر ،  القصة في التر�یة اصولها النفسیة وتطور مادتها وطر�قة سردهاعبد المجید ، عبد العز�ز .  -

 . 1984دار المعارف ، 
، �لیة التر�یة   جامعة تدر�س السیرة النبو�ة في مناهج التار�خ المدرسیةعلي ، سر الختم عثمـان .  - 

 . 1982، نشر دار العلوم ، الر�اض ، الملكة العر�یة السعود�ة ،  الر�اض
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، 1، دار المسیرة للنشر والتوز�ع والطباعة، عمان، طالفكر التر�وي اإلسالميالعمایرة ، محمد حسن.  -
 م.2001

 ، تقد�م األستاذ الد�تور محي الدین صابر، جمیع حقوق  المعجم العر�ي األساسيالعید، احمد وآخرون،  -
 م.1988هـ ، 1408التألیف والنشر محفوظة للمنظمة العر�یة للتر�یة والثقافة والعلوم توز�ع الروسي ، 

   إحیاء علوم الدینالغزالي ، أبو حامد .  -

، دار عالم الكتب للنشر والتوز�ع ، الر�اض ،  المعلم والمناهج وطرق التدر�سمرسي ، محمد عبد العلیم .  -
1982 . 

 دروس في األخالقالمشكیني ، آ�ة هللا .  - 

، �غداد ، دار الحر�ة للطباعة (رسالة  القیم السائدة في صحافة األطفال العراقیةالهیتي ، خلف نصار .  -  
 ). م1978ماجستیر منشورة ضمن منشورات وزارة الثقافة واإلعالم 

، تحقیق : الشیخ : حسین الحسیني  والمواعظعیون الحكم الواسطي ، أبو الحسن علي بن محمد اللیثي .  - 
      1376البیرجندي ، قم ، دار الحدیث ، 

 .األدب العباسي .3

 .األدب الحدیث.4

 .النقد األدبي 5

 -المشار�ات البحثیة :

 .مرو�ات السفراء األر�عة عن أئمة أهل البیت ( علیهم السالم)1

 . بین أدب المرأة والرجل دراسة مقارنة 2

 . التنمیة السیاسیة في فكر اإلمام علي 3

 . دور اإلمام السیستاني في وأد الفتنة الطائفیة في العراق 4
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 لعراق القدیم االتأصیل اللغوي أللفاظ التعلیم في 
 -دراسة مقارنة 

 أ.د. منذر ابراھیم حسین الحلي 
 جامعة بابل / مركز بابل للدراسات الحضاریة والتاریخیة

 م . فضیلة صبیح نومـان الخـزاعي 
 / كلیة االداب جامعة القادسیة

 المقدمة
الحمــد هلل رب العــالمین والصــالة والســالم علــى المصــطفى األمــین النبــي محمــد ،   

   ..و�عد... به المنتجبین وعلى آله الطیبین الطاهر�ن ، وصح
فقد �انت عندي رغبة منذ زمن �عید ان أتناول موضوعًا یدرس أوجـه التشـا�ه        

، وقــد ُدعــى مــرارًا إلــى  ( أو مــا تســمَّى اللغــات الســامیة) بــین اللغــات العر�یــة القد�مــة
ولهـذا شـرعت بدراسـة اللغتـین العر�یـة  ، مثل هذه المواضیع التي لم تـدرس فـي حینهـا

واألكد�ـــة مـــن حیـــث اشـــتراك الفاظهمـــا (الفـــاظ الطبیعـــة) �غیـــة ان �قفنـــي البحـــث علـــى 
العراقــي القــد�م ، اللغــوي التأصــیل اللغــوي المســتمدة جــذوره مــن التــراث جوانــب ، منهــا : 

 یــة، واللهج والمرحلــة الزمنیــة للكلمــة المشــتر�ة ، والتغیــرات الصــوتیة والصــرفیة والداللیــة
   .التي مرت بها الكلمة

واحسب ان هذا الموضوع لم یلق أهتمامًا �ثیرًا على الرغم من ان هناك      
دعوات �ثیرة ، منها لعلمائنا وأساتذتنا األجّالء ضمن أختصاص اللغات المسمار�ة 

تكون إذ سطه �اقر مواصلة الدرس المعجمي ، �قوله :  أ.د.د فقد أكّ  القد�مة ،
ردات المشهورة التي سیجدها القارىء حافزًا للدارسین و الباحثین لمواصلة المف

الدراسة والبحث تمهیدًا إلعادة تدو�ن معاجمنا تدو�نًا حدیثًا على وفق التأصیل 
 ، وقول   )1( واالصطالحياللغوي الصحیح مشفوعًا بتطور االستعمال اللغوي 

 خالد األعظمي : . د
وثقى �اللغة األكد�ة ، واوثق منها �اللغة العر�یة ، فقد رأینا (( ولما �نا على عالقة 

 عامر سلمان : . ، وقول د )2(لزامًا علینا ان نعقد مقارنة بین هاتین اللغتین ))
ا یؤسف لھ أنھ لم یصدر حتى اآلن معجم عن اللغة السومریة ، أو عن اللغة  (( وَممَّ

                                                           
 0  4طه ابقر) :  0د0أ) ظ : من تراثنا اللغوي القدمي ( 1(
 0 8، ص 2-1، ج 49، مج/ 1998-1997: سومر ، د خالد األعظمي )0(أ) من أصول اللغة األكدية  2(

205



 First International Scientific Conference 29 – 30 April  2017                                         2017نيسان  30 – 29املؤمتر العلمي الدويل األول  / 
 ISSN: 2414 - 7419     Al-Kut University College/ Issue One                            كلية الكوت اجلامعة /  العدد األول                                  

 

اتین اللغتین وأھمیة نصوصھما األكدیة باللغة العربیة على الرغم من أھمیة ھ
  . )3(�النسبة لتار�خنا القد�م ))المسماریة الكثیرة 

 عبد التواب :  رمضان د.العر�یة القد�مة ، ومنهم  اتوقول أساتذة اللغ     
وال شك  ... (( تخلو المكتبة العر�یة من �تاب یدرس اللغات السامیة ، درسا مقارنا 

من معرفة الدارس �اللغات  لى الدرس اللغوي ،ان هناك فوائد �ثیرة ، تعود ع
 فانه فضًال عّما تفیده هذه المعرفة ، في اإللمام بتار�خ الشعوب السامیة ، السامیة ، 

مقارنة هذه اللغات �اللغة العر�یة  يوحضاراتها ود�اناتها ، وعاداتها وتقالیدها ، تؤدّ 
قتصرت دراستنا على العر�یة إلى استنتاج أحكام لغو�ة ، لم نكن نصل إلیها ، لو ا

فحسب ، ونفسر بهذا األمر سّر تقّدم المستشرقین ، في دراستهم للغة العر�یة 
ووصولهم فیها إلى أحكام لم �سبقوا إلیها ، النهم ال یدرسون العر�یة ، في داخل 

 العر�یة وحدها ، 
 . )4(بل یدرسونها في أطار اللغات السامیة ، على المنهج المقارن ))

االصول التار�خیة للعلـوم واللغـة  -تضمن البحث محور�ن تناول المحور االول : وقد
التعلــیم  ظواالداب فــي العــراق القــد�م , وامــا المحــور الثــاني فقــد �ــان �عنــوان مــن الفــا

المشــتر�ة بــین العر�یــة واالكد�ــة , فضــال عــن الخاتمــة والنتــائج والمقترحــات مــع ثبــت 
وملحـــق الخـــرائط والصـــور ,  ثـــة العر�یـــة واالجنبیـــة المصـــادر والمراجـــع القد�مـــة والحدی

 التوضیحیة .

ل : األصول التار�خیة للعلوم و اللغة و اآلداب في العراق القد�م     المحور األوَّ
�ثیر من العلوم و المعارف و اآلداب و الفنون التي ازدهرت في �الد وادي الرافدین ولها      

اورة ، و قد اثبـت البـاحثون هـذا التـأثیر مـن خـالل السـبق تأثیر �بیر في العراق و البالد المج

و علــوم وادي الرافــدین القــد�م و وجــود االتصــاالت التأر�خیــة و تحدیــد الطرائــق الزمنــي آلداب 
                                                           

عــامر ســلمان ) ، جملــة اجملمــع العلمــي العراقــي ، بغــداد  0د 0) املعــاجم اللغويــة مــن مظــاهر أصــالة حضــارة وادي الرافــدين (أ 3(
،1997  ، 

سـمارية ، (وقد صدر بعد هذا البحث اجلزء األول من املعجم املسماري وحيوي مقدمة عن الكتابـة امل  355، ص 2، ج 24مج /
 �ئل حنون  ) 0د 0وفقه اللغات السومرية واألكدية ، ملؤلفه أ

 0  5: رمضان عبد التواب  0، مقدمة د ) فقه اللغات السامية (كارل بروكلمان) 4(
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التــي انتقلــت فیهــا الكثیــر مــن العناصــر و المقومــات الحضــار�ة و منهــا التجــارة و الحــروب و 

و اآلداب منهــل ال ینضــب اســتقت منــه األمــم و الشــعوب  ذه العلــومالفتــوح و األســفار و ان هــ

األساسیة ، فهو في رأي الباحثین �عد اصدق ما نقـل  اسس حضارتها و اتجاهاتها و عقائدها

و نظرتهــا الــى اصــل األنبیــاء و اآللهــة و عــن احــوال اقــدم المجتمعــات اإلنســانیة و عقائــدها 

ظمــة الحكــم ، و ان نتاجــات العــراق القــد�م فــي األدب �ــان یتجــه اتجاهــا اســطور�ًا شــعر�ا و ان

و االستنســاخ نمطهــم فــي التفكیــر �ــان یتجــه اتجاهــا فلســفیًا �ســتند الــى األســتدالل و النقــد 

 المنطقي و التأمل و النظر في األشیاء . 

�أن العراقیین هم دونـوه �أنفسـهم �معنـى انـه لـم �ذلك یتمیز ادب و علم العراق القد�م         

یتعرض الـى التغییـر  و التحر�ـف و التحـو�ر و الحـذف و اإلضـافة حتـى عنـد استنسـاخه مـن 

لدن النّساخ القدماء على الواح الطین ، فقد تناول أدب �ـالد الرافـدین القـد�م مواضـیع متعلقـة 

یـة فـي تـار�خ تطـور اإلنسـان ألنهـا �جوانـب حیـاتهم �افـة و �انـت  علـى قـدر �بیـر مـن األهم

اولــى و أقــدم محــاوالت مــن نوعهــا فــي تــار�خ النــوع اإلنســاني ، إذ انهــا عبــرت عنــه الخبــرات 

والمدینــة و أن هــذا قــد انــتج قطعــا اإلنســانیة األولــى �عــد انتقــال اإلنســان الــى طــور الحضــارة 

 ع مهما �انت المعاییر التي تقاس بها . ادبیة تتسم �الصفات الممیزة لألدب األصیل المبد

و الذي ساعد على هذا �له ذلـك األختـراع الـذي ظهـر فـي حضـارة وادي الرافـدین ، و         

هــو اختــراع نظــام التــدو�ن الــذي �میــز اإلنســان المتحضــر ، و الكتا�ــة التــي �جعلهــا مؤرخــوا 

وهر الحضارة و العامل الحاسـم الحضارة مرادفة للحضارة و بدا�ة للعصور التار�خیة بل انها ج

فــي تقــد�م اإلنســان  و تطــوره بنقــل تجــارب األجیــال و علومهــا ومعارفهــا مــن جیــل الــى آخــر 

فیضیف له الخبرات و �عمل على تطو�رها بذلك تستمر عجلة التقـدم الحضـاري و عنـد البحـث 

ل اختـراع فـي في دور العلم و المعرفة في العـراق القـد�م یؤ�ـد �شـواهد ال تقبـل الشـك ان افضـ

العـــراق القـــد�م مبتـــدئًا �الكتا�ـــة �عـــد األســـاس ألســـتقرار حضـــارة وادي الرافـــدین �حســـب ادق 
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األحتماالت في شؤون الحیاة و العلم في الوقت الحاضر �انت جمیع األمم تعیش فـي د�ـاجیر 

الظالم و التخلف وال بد ان �كـون هـذا یـرتبط �خصوصـیة تهـدف الـى األغـراض التر�و�ـة التـي 

م في امتالك قدرة المعرفة و تساعد على تحصـین اإلنسـان �مـا �عـزز فـي نفسـه و �قـوي تسه

فـــي داخلـــه روح اإلنتمـــاء و الوفـــاء لهـــذه الحضـــارة ، إذ ان عملیـــة التـــدو�ن الكتـــابي ابـــرزت 

المسیرة الحضار�ة في الماضي و خصائصها منذ القدم و األسس التي قامت علیهـا و جـذور 

  لمعرفـة هـذه المكونـات و تسـتمد حضـارة �ـالد وادي الرافـدین مـن مقوماتها التي �انت سـبیال

جذورها الممتدة عمیقا في تر�ة هذه األرض . و أما العلوم و المعـارف األخـرى فـیمكن ارجـاع 

ما قبل التار�خ البعیدة منـذ بـدأ اإلنسـان �صـنع اآللـة  جذورها في تار�خ اإلنسان الى عصور 

البسیطة و استعمال النار ، و اخذت هذه المعارف العملیة  ت و اآلالت الحجر�ة ممثلة �األدوا

 �ظهور الحضارة الناضجة األصیلة .   �االزد�اد و التنوع �عد ذلك و انتهى 

لمؤرخ و تعد حضارة وادي الرافدین احدى الحضارات القد�مة القلیلة التي أطلق علیها ا       

ــم  الشــهیر ــو�نبي) ، مصــطلح الحضــارة األصــلیة أو األصــیلة .. و هــي الحضــارات التــي ل ( ت

تشتق من حضارة سا�قة لها بل انها نشـأت و تطـورت منـذ عصـور مـا قبـل التـار�خ ، و هـي 

و لن یتكرر ظهورها عند البشر على اغلب األحتمـاالت و فـي  قلیلة العدد في تار�خ اإلنسان 

 .   )1(دین و حضارة وادي النیل مقدمتها حضارة  وادي الراف

�ما ان الحـدیث عـن حضـارة وادي الرافـدین طو�ـل و متشـعب ، فكـان العـراق �حـق مهـد       

الحضـــارة ، و مهـــبط اإللهـــام األول ، ففـــي ر�ـــوع اقســـامه الشـــمالیة بـــدأت اولـــى المحـــاوالت 

و غیرها و علـى شـواطئ نهر�ـه العظیمـین دجلـة و الفـرات و روافـدهما الحضار�ة من زراعة  

المدن و المراكز الحضار�ة و فیهـا �انـت أولـى محـاوالت اإلنسـان فـي ورت أولى  نشأت و تط

و التر�یة و التعلیم و تدو�ن التار�خ و القانون و العلوم و الفن و األدب ،  الكتا�ة و التدو�ن 

العراقیـة القد�مـة ، فكـان و غدت تلك المحاوالت األساس الهندسي الذي قامت علیه الحضـارة 

تدو�ن �ان كل هذا صورة األنسان الفكر�ة و مستواه الحضاري و اداة التعبیر ، و منذ بدا�ة ال

 الفكر و المران على الكتا�ة . التوجه الذ�ي یر�ط بین

هنیـة) خاصـة متوارثـة اذ �ذلك �انت الكتا�ة عنـد العـراقیین القـدماء تعبیـرًا ذهنیـًا ( عـن ذ     

كانوا یدر�ون حقائق �عض األشیاء و �أنها موجودة فـي ادراك الهـي و �أنهـا صـورة مشـابهة 
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و هــي لیســت وجــودًا محسوســـًا ، وان لكــل لفظــة قیمــة موضـــوعیة خاصــة تحــددها العالقـــة 

 المبدئیة .

نسـاني لإلنسـان و و أما اللغة فكانـت بدا�ـة الحیـاة اإلنسـانیة ألنهـا اضـافت الطـا�ع اإل        
استطاع الفكر ان یدرك  األنواع �أعتبارها متمیزة عن األشیاء الجزئیة ولوالها لبقي الفكر فـي 

 أو الخبرات الجزئیة . األشیاء الجزئیة
   

ُینظـر: مــوجز فــي تـار�خ العلــوم و المعــارف فــي الحضـارات القد�مــة و الحضــارة العر�یـة اإلســالمیة (طــه �ــاقر) :  )1(
9-10    . 

و من خالل اللغة استطاع اإلنسان ان ینقل لآلخر�ن المعاني التـي �فكـر بهـا و تخیلهـا       

، فهي اصوات ینطقها المرء �عد ان �شترك في اخراجها عدة عناصر ، و �مكـن اعتبـار اللغـة 

احدى الظواهر اإلنسانیة و التي بدأت في اقدم صورها �فعل غیر منظم و �عیـد عـن الوضـوح 

د مارسها اإلنسان القد�م منذ نشأته �شكل تدر�جي و مارس استعمالها قبل تـدو�نها �فتـرة و ق

 زمنیة �بیرة .

و ان الكالم المكتوب اي فن الكتا�ة هو الترجمة األولى لفكر اإلنسان �مـا �حتو�ـه مـن        

لقــدماء هــم أول مــن و خبــرة علمیــة أو مهنیــة �انــت أم تطبیقیــة ، فكــان العراقیــون ا معــارف 

 توصل الى هذه التجر�ة الرائعة التي �انت تعتمد على تراكم الخبرات .

و �ــان مــن اهــم روافــد األدب و التعلــیم فــي حضــارة وادي الرافــدین هــم الكتبــة البــابلیین       

الذین �انوا اكثر �ثیـرًا مـن �ـونهم نّسـاخین فحسـب و قـد ألـف �ثیـر مـن الكنـز األدبـي الواسـع 

صلنا من ذلك العصر القد�م في مدارس تدر�ب الَكَتبـة و لعـل المسـاهمة األكبـر �انـت الذي  و 

لَكَتبة العهد البابلي القد�م ، الذین لم �حافظوا على التراث األدبي و التار�خي للعراقیین فحسب 

ــق و  ــل األغر� ــالم قب ــي الع ــة ف ــات المفعمــة �الحیو� ــل انتجــوا هــم انفســهم �عــض اروع الكتا� ب

 .   )1(الرومان 
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وال �فوتنــا القــول ان اللغــة األكد�ــة التــي تعــد اقــدم اللغــات العر�یــة القد�مــة مــن حیــث        

نصوصها المدونة ، إذ دونت اخبـار السـاللة األكد�ـة التـي حكمـت فـي العـراق حـدود منتصـف 

األلــف الثالــث ق.م ثــم اللغــة البابلیــة و اآلشــور�ة ، و ان مصــطلح اللغــة األكد�ــة �فهــم منــه 

 . ) 2(عام اللغتان   البابلیة و اآلشور�ة  بوجه

    

 

 
 

 . 250ُینظر : �ابل تار�خ مصور (جون اوتس) :  )1(
   . 2/19،  9ُینظر : دراسة في الكتا�ات المذ�ورة في المصادر المسمار�ة (طه �اقر) ، مجلة سومر ،مجلد )2(

 المحور الثاني : الفاظ التعلیم المشتر�ة بین العر�یة و االكد�ة 
)  و معناهـا  : Šatāruجاء ذ�رها في البابلي اآلشوري ، �صیغة ( َشـطاُر   : سـطر  .1

، و  مقابلهـــا العر�ـــي  ( و  )Štārā  ()1: خـــط و �تا�ـــة ، �ـــذلك جائـــت اآلرامیـــة �صـــیغة : (

طر : الَخطُّ و الكتا�ة )  -4000، و یرجع منشأ الكتا�ة و اختراعها الى عصر العبید ( )2(السَّ

، و جاءت �لمة سطر فـي ،  قولـه تعـالى :  )3() ، في العصور الحجر�ة األولى تقر�بًا 3000

( المسـطور و المكتـوب  ) أو السـطر : يسطُرون، و المراد �قوله ( )4()  يسطُرون وما والْقَلَمِ ن( 

 .     )5(م �كل ما ُ�كتب ) ، �أنه تعالى أقس

و قد حصل تحول صوتي لكلمة (َشـطاُر) البابلیـة ، مـن صـوت الشـین الـى صـوت السـین فـي 
، إذ ان الشـین ) 6(الكلمة العر�یة ( سـطر) ، و ذلـك ( لقـرب السـین مـن الشـین فـي الهمـس ) 

سـالم : شـالم ، و قولـك : ال )7(تبدل من السین في العر�یة ، �قولك ُجْعُسوس وُجعُشوش للئیم
،  من المعروف ان الشین و السین من االصوات اللثو�ـة   )8(، اللسان لشان ، و االسم اشم 

، و هو اصوات ضوضـائیة خالصـة مـن دون ان تحـدث ذبذ�ـة منتظمـة  )9( األحتكاكیة المرققة
، �ما ان السین و الشین  (( صوتان توأمان لو ابـدل احـدهما �ـاآلخر فـي الكلمـات اللغـة  )10(

العر�یــة و البابلیــة و اآلشــور�ة التــي تتكــون منهمــا لتشــابهت �لمــات األولــى �القانیــة لفظــًا و 
 .    )11(معنى )) 
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(1) AHW : 10/1171 .       

 7/181 :لسان العرب (مادة سطر)  )2(

، و ُینظـر : اآلداب السـامیة (محمـد عطیـة األبراشـي) :  160القد�مـة (محمـد عبـد القـادر ) : السامیون في العصور  )3(

196 . 

  1القلم /  )4(

 . 79-30/78التفسیر الكبیر (الفخري الرازي) :  )5(

 . 55المعرب من الكالم االعجمي على حروف المعجم (ابو منصور موهوب بن احمد الجوالیقي ) :  )6(

 .  152(الخلیل بن احمد و ابن السكیت و الرازي) : ُینظر: ثالثة �تب في الحروف  )7(

 .  30، و اللغات السامیة (تیو دور نولد�ة ) :  1/575المزهر في علوم اللغة و انواعها (جالل الدین السیوطي ) :  )8(

 .  31/30ُینظر: حول اللغة العر�یة الفصحى و اللهجات العر�یة و اللغة العر�یة االم (فرند�م) ،مجلة �لیة اآلداب:  )9(

، و الكنــز اللغــوي فــي اللســن العر�ــي (اوغســت  3ُینظــر: دراســة الصــوت اللغــوي (د.احمــد مختــار عمــر ) :  )10(

، و ظواهر المحافظة  187، و لحن العامة في ضوء الدراسات اللغو�ة الحدیثة (د.عبد العز�ز مطر) :  41هفنر) : 

الســامیة (رمــزي �علبكــي) ، مجلــة �لیــة  و التطــور فــي الصــوامت العر�یــة علــى ضــوء المنــاهج المقارنــة لعلــم اللغــات

 .  31/22اآلداب 

 . 174/  2-1اآلشور�ة (خالد االعظمي ) ، مجلة سومر ،  –صوت العین و �تابته في اللغة البابلیة  )11(

) و معناهـا : غنـاء  ru(m) ēŠجاء ذ�رها في البابلي القد�م و الحدیث �صیغة ( شـْیُر  شـعر  .2

) ، و هـي �لمـة مسـتعارة  r ēŠو نشید ، �ذلك جاءت في االوغار�تیة و العبر�ة ، �صیغة : (

د �عالمات ال �جاوزها و  )1(من السومر�ة  ْعُر : القر�ض المحدَّ ،  و مقابلها العر�ي : (( و الشِّ

َي شعرًا ، ألن الشاعر �فطن له �ما ال �فطن له غیره من معانی  .  )2(ه ُسمِّ

ان الباحثین �جمعـون علـى ان الشـعر �ـان اقـدم مـا زاولـه االنسـان مـن الفنـون األدبیـة ، �مـا 
یـرجح �ثیــرًا ان اصــل الشــعر �ــان  مــن الغنــاء و االنشــاد الشــعبي و ممــا �قــوي هــذا الــرأي ان 
الكلمة التي تطلق على الشعر في أدب حضارة وادي الرافدین و هـي �لمـة (شـیرو) البابلیـة و 

) السومر�ة التي ظهرت في نظام الكتا�ة المسمار�ة منذ أول ظهـور SIRیر) و ( شیر) ( (س
ا�ضـًا حصـل ابـدال صـوتي فـي الكلمـة  )3(الكتا�ة تعني في اصلها الغناء و االنشـاد و التـرنیم 

البابلیة (سیُر) من السین في الكلمة العر�یة (شعر) فـي �عـض  صـیغها التـي جـاءت بهـا ، و 
تان مهموسان و قد ذ�رنا هذا (في �لمة سطر) ، و قد فقـدت �لمـة (شـیر) و ذلك ألنهما صو 

(ســیر) االكــدیتان صــوت العــین ، و ذلــك ألن : (( الخــط المســماري للغــة البابلیــة اآلشــور�ة ، 
خال مـن صـوت العـین ، و هـي ان الكتا�ـة المسـمار�ة فـي اللغـة السـومر�ة خالیـة مـن صـوت 

ر�ین لـــم �ـــأتوا �عالمـــة جدیـــدة غیـــر متطـــورة عـــن الخـــط العـــین علمـــًا ان البـــابلیین و اآلشـــو 
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) المسـمار�ة ال eالمسماري السومري لتؤدي صوت العین . . . و على اي حال فإن العالمـة (
 .    )4(بد و ان �كون صوت العین فیها اكثر نصیبًا من �قیة حروف العلة )) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) AHW : 14/1219 . 

 هـ  2/922ترتیب �تا�ة العین للخلیل بن احمد الفراهیدي :  )2(

 . 29ُینظر : ملحمة �لكامش (طه �اقر) :  )3(

 .  191،  176-2/173صوت العین و�تابته في اللغة البابلیة اآلشور�ة ، د.خالد األعظمي ، مجلة سومر:  )4(

، و  )1(معناهــا انبــوب) ، qanÛm :  )م(جــاء ذ�رهـا فــي البـابلي القــد�م ، �صــیغة ( ِقُنـو قــلم  .3

مقابلها في اللغة العر�یة: (( القاف و الالم و المیم اصل صحیح یدلُّ على تسو�ة شـيء عنـد 

َبْر�ه و اصالحه و الُقَالَمة ما �سقط من الظفر اذا ُقلم ، و مـن  هـذا البـاب سـمي القلـمُ  قلمـًا 

(()2  (  

و قد جاء المعنى االكـدي (انبـوب) ، متطا�قـًا مـع المعنـى العر�ـي (القلـم) ، وذلـك ألن تسـمیة 

القلم قبل ان �كتب �ه و �عد الكتا�ة �ه ، فهو : ((قبل ان تبر�ه أنبوب فأذا بر�ته فهو قلـم )) 
. و قــد حصــل ابــدال ) 4()  و معنــاه قصــبةkalemos، �ــذلك جــاء فــي الیونانیــة �صــیغة ( )3(

بین النون في �لمة (قینوم) و الالم في الكلمة العر�یة (قلـم) و ذلـك لتقـارب صـفاتهما صوتي 

. 

و قد تمیز العصر البابلي القـد�م �ظهـور حر�ـة واسـعة فـي التـدو�ن و فـي مقدمـة ذلـك تـدو�ن 

الشــرائع و النصــوص الســومر�ة األدبیــة و ترجمــة الكثیــر منهــا الــى اللغــة البابلیــة فضــًال عــن 

اللغو�ة �العالمـات المسـمار�ة و شـرح مفـردات اللغـة السـومر�ة �اللغـة البابلیـة  تألیف المعاجم
)5(  . 
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و ان �ثیر مـن نصـوص قـوائم النباتـات و الحیوانـات و حتـى الصـیغ النحو�ـة السـومر�ة التـي 

�قیــت تــدرس و تستنســخ �عــد فتــرة طو�لــة مــن توقــف النطــق �الســومر�ة و ان هــذه المعــاجم 

المحدثین و هي تكشف ا�ضـًا اتسـاع العلـوم العراقیـة القد�مـة و دقتهـا عظیمة الفائدة للعلماء 

و قیودها ، و �ان قدر �بیر من تدر�ب الكاتب المبكر هو استنساخ هذ القـوائم و تعلمهـا ، و 

 .  )6(اصبح ذلك �حلول العهد البابلي القد�م تمار�ن مدرسیة مألوفة 

 
 

(1) AHW : 10 /898 .  
 . 5/15معجم مقاییس اللغة :  )2(

 . 90هـ) : 421مبادئ اللغة (ابي عبد هللا محمد بن عبد هللا الخطیب األسكافي ت )3(

، و ُینظـر : مـن تراثنـا  57ُینظر : تفسیر األلفاظ الدخیلة في اللغة العرابیة (طو�یا العنیسي الحلبي اللبنـاني ) :  )4(

 . 121اللغوي القد�م (طه �القر ) : 

 . 16ارات القد�مة و الحضارة العرابیة اإلسالمیة : موجز في تار�خ العلوم و المعارف في الحض )5(

 
 
 

ـــلم  .4 ــُد : ج��اء مع ــة ، �صــیغة (ُملمِّ ــي النصــوص اللغو� ) ، و معناهــا :  mulmmiduذ�رهــا ف

، و اشتقت من هذه الكلمـة  )2(. ، و مقابلها العر�ي : ( رجل عّالمة ، و غالم علیم ) )1(معلم

المشــتقات و األلفــاظ الدالــة علــى التعلــیم ، مثــل لمــد و لمــذ و اشــتقت منهــا �لمــة (معلــم) و 

(التلمیذ) ، و العبرانیة و معناها ( ُمتعِلم و هو مشـتق مـن لمـد ) أي علَّـم و منـه التلمـود اي 

ها موغلـة فـي القـدم فـي . و هكـذا فـان �لمـة (معلـم) و مشـتقات )3(كتاب ُسنن الیهود و تعلیم 

النصوص اللغو�ة الكد�ة ، �ذلك فقدت �لمة (ُمّلمد) األكد�ة صوت العین �ما حصل فـي �لمـة 

 (شعر) .

، و معنـاه :    ) nasāḫuجاء ذ�رها في األكدي القد�م ، فیما �عد ، �ضیغة ( َنساْخ : نـسخ  .5

 .   )4(النقل من مكان آلخر أو اإلزالة و سحب لشيء من موقفه و غیرها 

ــة ، �صــیغة ( ــة و العر�ی ــة و اآلرامی ــي :(  )nsḫ()5كــذلك جــاءت فــي العبر� ، و مقابلتهــا العر�

، إال انـه مختلــف فـي قیاســه ، قــال قـوم قیاســُه رفــُع و  )النـون و الســین و الخـاء اصــٌل واحــدِ 
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و  )6(ثبات غیره مكانه ...... و�لٌّ شيء َخَلق شیئًا ، فقد انتسـخه و انتسـخت الشـمس الظـل 

 غیرها ، و قد حصل في الكلمتین (نساٌخ) األكد�ة و نسخ العر�یة تطا�قًا تامًا لفظًا و معنى .

و ان �ثیــرا مــن نصــوص قــوائم النبــات و الحیوانــات و حتــى الصــیغ النحو�ــة الســومر�ة التــي 

�قیــت تــدرس و تستنســخ �عــد فتــرة طو�لــة مــن توقــف النطــق �الســومر�ة و ان هــذه المعــاجم 

ة للعلماء المحدثین و هي تكشف ا�ضـا اتسـاع العلـوم العراقیـة القد�مـة و دقتهـا عظیمة الفائد

و قیودها ، و �ان قدر �بیر من تـدر�ب الكاتـب المبكـر هـو استنسـاخ هـذه القـوائم وتعلمهـا و 

 .    )7(اصبح ذلك �حلول العهد البابلي القد�م تمار�ن مدرسیة مألوفة 

 

 

 
 . 1/641ترتیب �تاب العین :  )1(

(2) CAD : 10,11/15 . 

 . 18تفسیر األلفاظ الدخیلة في اللغة العر�یة : )3(
(4) CAD : 7/16 
(5) AHW : 9/749 .   

 . 5/424معجم مقاییس اللغة :  )6(

 . 249-247�ابل تار�خ مصور : )7(

ولوال فن النسخ فـي العـراق القـد�م لمـا عثـر مـثًال علـى  نسـخ �ثیـرة مـن ملحمـة �لكـامش فـي 

اقالیم نائیة مثل االناضول موطن الحضارة الحثیة  ، و قد دونت �عض هذه النصـوص �اللغـة 

البابلیــة القد�مــة ، �مــا وجـــدت لهــا ترجمــات الــى اللغتـــین الحثیــة و لحور�ــة ، و حــدیثًا تـــم 

ســخة مــن �عــض فصــولها فــي احــدى مــدن فلســطین القد�مــة و هــي مدینــة اكتشــاف مثیــر لن

(مجدو) المشهورة في التوراة و یرجع زمن هذا النص الى حدود القرن الرا�ع عشر ق.م .... 

اذن هذا هو االنتشار الواسع �الطر�قة المباشرة اي االستنسـاخ   و الترجمـات المختلفـة التـي 

 .  )1(وجدت في مراكز الحضارات القد�مة 

 . 45ملحمة �لكامش:  )1(
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 الخاتمة و النتائج

 النتائج العامة  ) أ

في التراث العراقي القـد�م ، وهـي علـى انـواع ،  اتأصالة تألیف المعجم  -1

ة) و(قـــوائم میـــاللغو�ـــة) وقـــد اتـــت بتســـمیات ُأخـــر (قـــوائم تعلی اتمنهـــا : (المعجمـــ

ــة) و ( ــاجم األحاد�ــة التــي ا�ضــًا علــى نــوعین : األول : ثباتــات) وهــذه امعجمی المع

والثــاني : معـاجم ثنائیــة تعطــى الكلمــة  تعطـى الكلمــة الســومر�ة ومعناهـا الســومري ،

الموضــوعیة) التــي تتضــمن موضــوعات  اتو(المعجمــ الســومر�ة ومعناهــا البــابلي،

 النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات والحیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان والجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ، 

 .البلدان واألقالیم والمدن) اتو(معجم

شیوع الفنون األدبیة في التراث العراقـي القـد�م ، ومنهـا : (الرسـائل) بـین الملـوك   -2

داخــل العــراق ومــع البلــدان المجــاورة لــه ، و (الوصــا�ا) إذ یتــرك الملــك الوصــیة 

�ــالحكم لمــن �عــده ، و (المالحــم) البطولیــة مثــل  ملحمــة َ�لَكــامش ، و (القَصــَص) 

 . مثل قّصة الخلیقة البابلیة

ــــــز ا  -3 ــــــة ، ومنهــــــا : مّی ــــــاتهم المدون ــــــواع �تا� ــــــین أن  هــــــل العــــــراق  القــــــدامى ب

 ...(االجتماعیة) التي تتضمن : األسـرة واألقـارب ، وطبقـات المجتمـع ، والتشـر�ع 

لهة والمعابد ، والقرابین والنذور ، والثواب والعقاب ، إال و(الفكر�ة) التي تتضمن : 

ات ، والفـــأل والعرافـــة ، والتنجـــیم واألعیـــاد الدینیـــة ، والعقائـــد واألســـاطیر والخرافـــ

و (العلمیة) التي تتضمن : التقو�م أو الحولیـات اآلشـور�ة والفلـك ،  000والسحر 

والر�اضـــیات ، والطبیعیـــات (�مـــا فیهـــا الكیمیـــاء والفیز�ـــاء واألحیـــاء) ، والهندســـة 
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والمعمــار ، و(االقتصــاد�ة) التــي تتضــمن : الزراعــة والصــناعة والحــرف ، والتجــارة 

 فیها : النقود والعقود واألختام واألوزان والمكاییل ووحدات المساحة)  �ما
 النتائج الخاصة   ) ب

وأظهــرت هــذه الدراســة وجــود العالقــة الوثیقــة بــین ألفــاظ هــذه المعــارف فــي   -1

 .العر�یةو االكد�ة 
 

ألسباب تتصل �عدم حّل رموز الكتا�ـة المسـمار�ة ِإالَّ فـي الوقـت الحاضـر ،  -2

علــم اآلشــور�ات علــى مختصــي اآلثــار والتــار�خ القــد�م ، فقــد تــم واقتصــار دراســة 

انهــا اعجمیــة أو دخیلــة أو  تأصــیل �عــض َألفــاظ التــراث اللغــوي العراقــي خطــَأ علــى

 یونانیة و غیرها .

حصل ابدال صوتي الشین في الكلمة االكد�ـة (شـطاُر) و السـین فـي الكلمـة   -3

العر�یــة (الُســطر) �ــذلك ابــدال صــوتي بــین صــوت النــون فــي الكلمــة االكد�ــة  

 (قانو) و بین الالم  في الكلمة العر�یة (قلم) .

حصل تطابق لفظًا و معنى في الكلمة االكد�ة (نساُخ) و مقابلتها العر�ي   -4

 (نسخ) 

 ثالثاً : المقترحات
اقترح تدر�س المقا�الت الصوتیة (العر�یة االكد�ـة) ضـمن مـادة الصـوت التـي  -1

 .تدرس في أقسام اللغة العر�یة
تدر�س األوزان العروضیة المشتر�ة بین العر�یة واألكد�ة في مادة (العروض)  -2

ـــرح للدراســـة ، هـــو ـــة ، والموضـــوع المقت ـــة العر�ی ـــي أقســـام اللغ ـــدرس ف ـــي ت  :  الت
 والشعر االكدي : دراسة عروضیة)  ي(األوزان المشتر�ة بین الشعر العر�

اشتراك األساتذة المختصین �اللغة العر�یة واألساتذة المختصین �اللغة االكد�ة  -3
 .والكتا�ة المسمار�ة في إعداد �حوث ألغناء المظاهر المشتر�ة بین اللغتین

األدب االكــدي وتوافقهمــا أو تقار�همــا االهتمــام �المعجمــات االكد�ــة ومضــمون  -4
 .في األقل مع نظیر�هما في العر�یة
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والتـي اغلبهـا  –تصو�ب األخطاء التي جاءت فـي �عـض �حـوث مجلـة سـومر  -5
ومنهــا البحــث المعنــون : (دراســة فــي النباتــات المــذ�ورة فــي  -اخطــاء طباعیــة  

مــا لالســتاذ الــد�تور المصــادر المســمار�ة) و�تــاب : (مــن تراثنــا اللغــوي القــد�م) وه
المرحــوم طــه �ــاقر والغــرض مــن هــذا التصــو�ب هــو المزامنــة مــع مــا �ســتجد مــن 

 .�حوث ودراسات لغو�ة معجمیة مشتر�ة بین العر�یة واألكد�ة
ــة ، مــن لــدن  -6 ــاول قواعــد اللغــة االكد� ــي تتن ــب المهمــة الت ترجمــة �عــض الكت

   یـــة واآلشـــور�ة ، ومنهـــا :المختصـــین �اللغـــات العراقیـــة القد�مـــة الســـومر�ة والبابل
 اللغة االكد�ة (لمؤلفه لیبن) كتاب :

 LIPIN  (THE  AKKAD AN  LANGUAGE). 
ــة المعجمیــة المشــتر�ة بــین الســومر�ة والعر�یــة  -7 ــار مــن الدراســات اللغو� اإلكث

راقیـة الـثالث  فـي مابینهـا لفظـًا ومعنـى ، فضًال على اشتراك ألفـاظ هـذه اللغـات الع
ثبتتـــه هـــذه الرســـالة ومـــا تلحقهـــا مـــن دراســـات لغو�ـــة مشـــتر�ة بـــین اللغـــات المـــا 

   .المسمار�ة القد�مة و�ین العر�یة
ــة  -8 ــار مــن البحــوث والدراســات حــول موضــوع النقــوش واللهجــات الجنو�ی اإلكث

اللغات السـامیة واللهجـات  �تب هالحمیر�ة والیمنیة ، وعدم االقتصار على ما ذ�رت
لنقشـــي النمـــارة وحـــران ، إذ إن هنـــاك نقصـــًا �بیـــرًا مـــن حیـــث الدراســـات اللغو�ـــة 
التار�خیة المختصة  للهجات الجنو�یة لغًة ونحوًا وصـرفًا وداللـة ، والمقابلـة بینهـا 

   .و�ین ألفاظ العر�یة الشمالیة
واللغـات العر�یـة القد�مـة االكثار مـن الدراسـات اللغو�ـة المشـتر�ة بـین العر�یـة  -9

   .اُألخر ، ومنها : الُسر�انیة واالوغار�تیة والحبشیة
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 )2ملحق رقم (

 المصادر و المراجع

 القرآن الكر�م 

 المصادر و المراجع  ) أ

(محمـد عطیـة االبراشـي ) ، دار اآلداب السامیة مع �حث مستفیض عن اللغة العر�یـة  -

 . 2007الحداثة ، بیروت ، 

�ابل تار�خ مصور (جون اوتس ، ترجمة : سمیر عبد الرحیم الجلبـي ، دائـرة اآلثـار و  -

 . 1990التراث ، �غداد ، 

هـــ ، تحقیــق : الــد�تور مهــدي 175ترتیــب �تــاب العــین للخلیــل بــن احمــد الفراهیــدي ت  -

ســـامرائي ، تصـــمیم االســـتاذ اســـعد الطیـــب ، مؤسســـة المـــیالد ، المخزومـــي ،و الـــد�تور ابـــراهیم ال

 ه.ق . 1414،  1، ط 2�اقري ، قم ، ج

التفسیر الكبیر (اإلمام فخر الدین الـرازي ابـو عبـد هللا محمـد بـن عمـر حسـین القر�شـي  -

 م . 2004هـ 1425، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

اصـــلها �حروفـــه ، عنـــى بنشـــره و  تفســـیر األلفـــاظ الدخیلـــة فـــي اللغـــة العر�یـــة مـــع ذ�ـــر -

تصــحیحه و تعلیــق حواشــیه : الشــیخ یوســف تومــا البســتاني ، صــاحب مكتبــة العــرب �الفجالــة ، 

 . 1932،  2مصر ط

ثالثة �تب في الحروف (الخلیل بن احمد و ابن السكیت الرازي) ، تحقیق :د.رمضان  -

 . 1982عبد التواب ، القاهرة ، 

 . 1976ختار عمر) ، القاهرة ، دراسة الصوت اللغوي : د.احمد م -

الرافــدان : مــوجز تــار�خ العــراق منــذ اقــدم العصــور حتــى اآلن (ســیتن لو�ــد) نقلــه الــى  -

العر�یة طه �اقر و �شیر فرنسیس ، نقله الى العر�یة �ـأذن المؤلـف و الناشـر�ن اصـحاب مطبعـة 

 . 1934جامعة اكسفورد ، 
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 . 1968، مطبعة النهضة ، السامیون في العصور القد�مة (محمد عبد القادر)  -

فقــــه اللغــــات الســــامیة (كــــارل برو�لمــــان) ، ترجمــــة د.رمضــــان عبــــد التــــواب ، جامعــــة  -

 م . 1977الر�اض 

الفلسفة اللغو�ة و األلفاظ العر�یة (جرجي ز�دان) ، طبعة جدیدة راجعهـا و علـق علیهـا  -

 . 1904د.مراد �امل ، دار الهالل ، 

و فیـــه �تـــاب القلـــب و االبـــدال ألبـــن الســـكیت و الكنـــز اللغـــوي فـــي اللســـن العر�ـــي ، (  -

) لألصـــــمعي ، و �تـــــاب خلـــــق اإلنســـــان 2) لألصـــــمعي ، و األبـــــل  رقـــــم(1كتـــــاب االبـــــل رقـــــم (

لألصــمعي ، تحقیــق : أوغســت هفنــر (معلــم اللغــات الســامیة) ، المطبعــة الكاثولیكیــة ، بیــروت ، 

1903 . 

هــ ) ، دار احیـاء التـراث العر�ـي للطباعـة و  711 – 630لسان العرب ألبن منظور ( -

النشـــر و التوز�ـــع ، مؤسســـة التـــار�خ العر�ـــي ـ تصـــحیح : امـــین محمـــد عبـــد الوهـــاب و محمـــد 

 . 1986، بیروت ، لبنان ، 3الصادق العبیدي ، ط

اللغــات الســامیة (تیــودور نولد�ــة) ، ترجمــة عــن األلمانیــة : د.رمضــان عبــد التــواب ،  -

 . 1963،  2دار النهضة العر�یة ، مطبعة الكمالیة ، ط الناشر : مكتبة

مبــــادئ اللغــــة (الشــــیخ اإلمــــام ابــــي عبــــد هللا محمــــد بــــن عبــــد هللا الخطیــــب األســــكافي  -

 م .1985-هـ1405،  1لبنان ، ط–هـ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 421ت

ت  المزهـــر فـــي علـــوم اللغـــة و انواعهـــا (العالمـــة عبـــد الـــرحمن جـــالل الـــدین الســـیوطي -

هـــ ، شــرحه و ضــبطه و عنــون موضــوعاته و علــق حواشــیه : محمــد احمــد جــاد المــولى و 911

علـــي محمـــد البجـــاوي و محمـــد ابـــو الفضـــل ابـــراهیم ، دار احیـــاء الكتـــب العر�یـــة عیســـى الحلبـــي          

 ، د.ت . 2-1و شر�اه ، ج

ن)(طــه مقدمــة فــي تــار�خ الحضــارات القد�مــة (الــوجیز فــي تــار�خ حضــارة وادي الرافدی -

 . 1955، �غداد ،  1�اقر) ، ج

المعرب من �الم األعجمي على حروف المعجم ابو منصور الجـوالیقي ، موهـوب بـن  -

 . 1969هـ ، تحقیق احمد محمد شاكر ، 539احمد بن محمد بن الخضر ت
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هــ ، بتحقیـق و  395معجم مقاییس اللغة ألبـي الحسـین احمـد بـن فـارس بـن ز�ر�ـا ت  -

،  5هــارون ، دار الكتــب العلمیــة اســماعیلیان نجفــي ، ایــران ، قــم ، ج ضــبط عبــد الســالم محمــد

 د.ت 

معجم المصطلحات و األعالم في العراق القد�م (حسن نجفي) ، طبـع الـدار العر�یـة ،  -

 . 1980، دار الحر�ة للطباعة ، �غداد ،  1982،   1�غداد ، ط

 م . 1959 -هـ 1379الموجز في تار�خ الحضارة و الثقافة ، مطبعة دار التألیف ،  -

مـــوجز فـــي تــــار�خ العلـــوم و المعــــارف فـــي الحضـــارات القد�مــــة و الحضـــارات العر�یــــة  -

 . 1980االسالمیة (طه �اقر) ، مطبعة جامعة �غداد ، 

 . 1980من تراثنا اللغوي القد�م(طه �اقر) ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، �غداد  -

مدیر�ــة دار الكتــب للطباعــة و النشــر ، نظــام التعلــیم فــي العــراق (جمــال اســد مزعــل) ،  -

 م . 1989 -هـ 1410جامعة الموصل ، 

 الدور�ات و البحوث و الدراسات ) ب

األصـــول األكد�ـــة لعـــدد مـــن المفـــردات والمصـــطلحات المندائیـــة (دراســـة صـــبیح مـــدلول  -

 م ) 1990 –ه 1410،  1، ع/ 19السهیر ) مجلة المورد ، مجلد /

جـات العر�یـة واللغـة العر�یـة األم (فرنـد�م) ، ،مجلـة حول اللغـة العر�یـة الفصـحى و الله -

 . 1983،  314كلیة اآلداب ، بیروت ، 

دراسة في النباتات المذ�ورة في المصادر المسمار�ة (طه �اقر) ، مجلـة سـومر مدیر�ـة  -

 .   1953،  2، ج 9اآلثار القد�مة العامة ، �غداد ، مجلد 

 ج ) المصادر األجنبیة  
- AKKA DISCHES HAND WÖRTERDUCH : 
WOLFRAM  VON SODEN VOL / 1979 = A.H.W 
9,10,14(1979) . 
- THE ASSYRIAN  DICTIONARY OF THE  ORIENTAL 
INSTIT UTE  OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO , 
CHICAGO , VOL / =7(1960)  10(1977)  C.A.D  . 
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 -علیه السالم–ومشاهدها التصو�ر�ة في خطب اإلمام علي  ةالطبیع
 " دراسة تحلیلیة" 

 بد�ع مطیرأ.م.د سعاد 
 / قسم اللغة العر�یة ة التر�یةكلی جامعة واسط/

 ملخص ال

یھ���دف البح���ث إل���ى تحلی���ل المش���ھد الطبیع���ي ف���ي خط���ب اإلم���ام عل���ي علی���ھ الس���الم؛      
للتع��رف عل��ى الجان��ب الجم��الي فض��الً ع��ن الجان��ب المعرف��ي . فق��د اس��تعار اإلم��ام م��ن ع��الم 

أس��رار الحی��وان ، وع��الم النب��ات ، وع��الم الفل��ك والك��ون وم��ا یح��یط ب��ھ ص��وراً ف��ي ترجم��ة 
یم درس التوحی���د ، ومعرف���ة هللا تع���الى ، وفھ���م أس���ماء الك���ون ال���ذي نع���یش فی���ھ . أو لتعل���

وص����فات الح����ق س����بحانھ وتع����الى ، أو لیطل����ع اآلخ����رین عل����ى جان����ب م����ن أس����رار المع����اد 
 وغیر ذلك .

ھ�����و ربی�����ب الفص�����احة والبالغ�����ة ، بأس�����لوب طرح�����ھ،  –علی�����ھ الس�����الم –واإلم�����ام عل�����ي 
تت���دفق من���ھ أس���رار وفص���احة كلمات���ھ ، وحق���ائق معارف���ھ . وھ���و ینب���وع العل���م والمعرف���ة ، 

العل����وم ، ومك����امن الوج����ود . ولھ����ذا أت����ت خطب����ھ محمل����ةً ب����العلوم الدینی����ة ، والتربوی����ة ، 
والعلمی���ة ، والھندس���یة . متخ���ذاً م���ن الطبیع���ة ، ومش���اھدھا ، ودقائقھ���ا فض���اًء یس���بح فی���ھ 
خی����ال المخاط����ب ف����ي بع����ض خطب����ھ  م����ن دون ان ینف����ي ھ����ذا المش����ھد الطبیع����ي الحقیق����ة 

 یقة العلمیة فضالً عن الحقیقة الجمالیة.الكونیة ، أو الحق

وم���ن أب���رز ماتوص���ل إلی���ھ البح���ث إّن الطبیع���ة بمش���اھدھا التص���ویریة المختلف���ة ف���ي خط���ب 
اإلم���ام ج���اءت عفوی���ة نابع���ة م���ن ثقافت���ھ المعرفی���ة م���ن دون تكل���ف أو تص���نع . فض���الً ع���ن 

ة اس����تمداد علی����ھ الس����الم ص����وره م����ن مظ����اھر الطبیع����ة ، وظواھرھ����ا الكونی����ة والطبیعی����
كالفل����ك والنج����وم واإلمط����ار والس����حاب والس����ماء وماش����ابھ ذل����ك م����ن الظ����واھر المتعلق����ة 
بالع���الم األعل���ى. لیثب���ت م���ن خاللھ���ا إدراك���ھ للع���الم واألم���ور الغیبی���ة الت���ي اس���تمد معرفتھ���ا 

 من الرسول محمد (صلى هللا علیھ وسلم )، عن جبریل ، عن هللا سبحانھ وتعالى .

"The Depiction of Nature in the Speeches of AL- Imam Ali  ( Peace 
be upon him) " Analytical Study" 

Asst . Prof.Suaad B. Mutair 
    Abstract 

The aim of research is to analyze the natural scene in the 

speeches of AL- I mam Ali ( pbuh) to identify their aesthetic and 

cognitive aspects.  AL-Imam has adopted images derived from 

the different worlds of animals, plants; eel steal spheres, and the 
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universe. He utilizes these images to reveal secrets of the 

universe, to teach monotheism, to identify Allah ( the Almighty) to 

understand his attributes, and to declare some of the secrets of 

restoration beside other matters connected to such subjects. AL-

Imam Ali is known as the master of eloquence .a matter which is 

clear in his mastery of presentation , eloquence of words ,and the 

originality of his Knowledge. He is fountain from which rivers of 

knowledge spring and secrets of existence flow . thus , his 

speeches are all rich in religious educational, scientific and 

geometrical knowledge that is derived from natural scenes to 

create layers of space that widens the scope of imagination of the 

addressed . this imam usage of natural scenes and imagination 

does not conceal the universal , scientific and the aesthetic 

polygonal facts. The prominent conclusion of this research is that 

the depiction of nature and its various scenes in the speeches of 

AL- Imam ali all overflow from his ocean knowledge in a natural 

not an artificial process. Besides , he has utilizes his imagery 

from the phenomena of nature and all its parts and manifestations 

such as celestial sphere , stars , rain ,clouds, and all that is 

violated to the other world .this proves his knowledge and 

recognition – of this world and the other – whose source is the 

knowledge of  prophet Muhammad ,knowledge of Galoriel, and as 

a result the knowledge of allah the almighty.  
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 المقدمة       

الحمــــد هلل رّب األرض والســــماء ، ناصــــر المــــؤمنین قــــاهر األعــــداء ، والصــــالة والســــالم    

 محمد ، وعلى آله الطیبین ، وأصحا�ه الغر المنتجبین.على خیر خلقه أبي القاسم 

 و�عد.... .

ـــي      ـــام عل ـــإّن اإلم ـــه الســـالم –ف ـــب الفصـــاحة والبالغـــة ، �أســـلوب طرحـــه  –علی هـــو ر�ی

ـــم والمعرفـــة ، تتـــدفق منـــه أســـرار  ، وفصـــاحة �لماتـــه ، وحقـــائق معارفـــه . وهـــو ینبـــوع العل

 العلوم ، ومكامن الوجود . 

ـــــه مح    ـــــت خطب ـــــد أت ـــــة ، والهندســـــیة . وق ـــــة ، والعلمی ـــــة ، والتر�و� ـــــالعلوم الدینی ـــــًة � مل

ــــه خیــــال المخاطــــب فــــي  متخــــذًا مــــن الطبیعــــة ، ومشــــاهدها ، ودقائقهــــا فضــــاًء �ســــبح فی

ـــة ، أو الحقیقـــة  ـــه ، مـــن دون ان ینفـــي هـــذا المشـــهد الطبیعـــي الحقیقـــة الكونی �عـــض خطب

 العلمیة فضًال عن الحقیقة الجمالیة.

خطـــب اإلمـــام علـــي علیـــه الســـالم ، نهـــدف   لمشـــهد الطبیعـــي فـــيونحـــن فـــي �حثنـــا عـــن ا

ـــى ـــة التـــي  إل ـــي ظـــل الغا� ـــي ف ـــالي فضـــًال عـــن الجانـــب المعرف ـــب الجم ـــرف علـــى الجان التع

هــــدف إلیهــــا الــــنص . خاصــــة انــــه اســــتعار مــــن عــــالم الحیــــوان ، وعــــالم النبــــات ، وعــــالم 

 أویش فیــــه . الكــــون الــــذي نعــــ أســــرارالفلــــك ، والكــــون ومــــا�حیط �ــــه صــــورًا فــــي ترجمــــة 

ـــــم أســـــماء وصـــــفات الحـــــق ســـــبحانه  ـــــالى ، وفه ـــــة هللا تع ـــــد ، ومعرف ـــــیم درس التوحی لتعل

 على جانب من أسرار المعاد وما شاكل ذلك. اآلخر�نوتعالى ، أو لیطلع 

وقـــد قســـمنا �حثنـــا علـــى محـــور�ن : تحـــدثنا فـــي المحـــور األول عـــن مهـــاد نظـــري للطبیعـــة 
. ثــــم عرجنــــا �الحــــدیث علــــى صــــور المشــــهد والخطبــــة �مفهومهمــــا اللغــــوي واالصــــطالحي 

الطبیعـــي فـــي خطـــب اإلمـــام علـــي علیـــه الســـالم. أمـــا المحـــور الثـــاني فقـــد اخـــتص �الجانـــب 
ــــــي (ع) ، ثــــــم اتبعناه ا �خاتمــــــة وقائمــــــة مــــــالتطبیقــــــي لنمــــــاذج مــــــن خطــــــب اإلمــــــام عل

 �المصادر والمراجع .
 المحور األول 

 : التمهید النظري 
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لســـعة مـــدلولها . وهـــذا مـــا أكـــده (كولنجـــوود )،  اً ال�حـــدها حـــدالطبیعـــة مـــن األلفـــاظ التـــي   

. إال ان هر�ــــرت ر�ــــد �قــــول عنهـــا :" هــــي عملیــــة الحیــــاة ، 1فـــي �تا�ــــه ( فكــــرة الطبیعـــة )

ــــة تشــــمل اإلنســــان ،  ــــون ، وهــــي عملی ــــي الك ــــي تشــــیر ف والحر�ــــة العضــــو�ة �أكملهــــا الت

 .2المزاجیة "ولكنها التكترث بنزواته أو تأثیراته الذاتیة ، أو تغیراته 

 أن إال،  ســــــیكولوجیاإذن فمفهــــــوم الطبیعــــــة " هــــــو مفهــــــوم فیز�ــــــائي ، ولــــــیس مفهومــــــًا 

أو مـــــع أحـــــد  -التفاعــــل الـــــذي �حصــــل بـــــین النــــاس ، وهـــــو �عـــــیش فــــي �نفهـــــا ومعهــــا

، إلـــى مـــا هـــو ســـیكولوجي .  فیز�ـــائي�حـــول الطبیعـــة ، ممـــا هـــو  -عناصـــرها أو ظواهرهـــا 

أكـــــده الشـــــاعر ورد زورث " الطبیعــــــة  وهـــــذا مــــــا. 3الـــــذاتي " إلــــــىأي مـــــن الموضـــــوعي 

ــــروح القدســــي " ــــًا 4تجســــیم ال ــــارد دافنشــــي " الطبیعــــة معلمــــة المعلمــــین جمیع ــــال لیون . وق

. ممـــا یؤ�ــــد دور الطبیعــــة �كائناتهـــا الحیــــة ، وغیــــر الحیــــة فـــي الحیــــاة ، وتأثیرهــــا فــــي 5"

 .  اإلنسان

 : مفهوم الخطا�ة 

ـــــة        ـــــُت أخطـــــُب خطا� ـــــولهم :" َخَطب ـــــن ق ـــــة م ـــــة : ُأخـــــذت لفظـــــة الخطا� ـــــة لغ الخطا�

...وأشــُتقَّ ذلــك مـــن (الَخْطــب)، وهــو األمـــر الجلیــل ؛ ألنـــه إّنمــا �قــام �الُخطـــب فــي األمـــور 

التـــي تجـــلُّ وتعظـــم ، واالســـم منهـــا ( خاطـــب ) مثـــل راحـــم ) فـــإذا ُجعـــَل وصـــفًا الزمـــًا قیـــل:( 

حـــم (رحـــیم )، وُجعـــل ( رحـــیم ) أبلـــغ فـــي الوصـــف ، وأبـــین فـــي خطیـــب )، �مـــا قیـــل فـــي را

ـــه  الرحمـــة ، و�ـــذلك ال ـــى وصـــفه ، وصـــار صـــناعة ل ـــب ذلـــك عل ـــًا إال مـــن غل ُ�ســـّمى خطیب

ـــــــن المصـــــــدر.." ـــــــدة م ـــــــة الواح ـــــــاب 6. والُخطب ـــــــن الخط ـــــــة ، م ـــــــة ، ُمَفاعل ، و" الُمَخاَطب

 .8) و( ُجَمع ) "(ُخَطب)مثل (ُجْمَعة : . والخطا�ة" إذا جمعتها قلت7والمشاورة "

   أّما اصطالحًا:

                                                           
 فكرة الطبیعة ، كولنجوود ، تر : احمد حمدي محمود .) 1
 .21وتحقیق : ابراھیم امام . و مصطفى رفیق األرنؤوطي :تعریف الفن ، ھربرت رید ، ترجمة  ) 2
 .20) الطبیعة في شعر ابي تمام :  3
 12العربي ، سید نوفل :  األدبشعر الطبیعة في  نقالً عن) 4
 .14نفسھ:  ) 5
 .193-192: 1967، بغداد ،  ، مطبعة العاني1)البرھان في وجوه البیان ، ابن وھب الكاتب ، تحق : د.أحمد مطلوب ،د. خدیجة الحدیثي ، ط 6
 .3/137)لسان العرب ، ابن منظور ، مادة (خطب): 7
 .193)البرھان في وجوه البیان : 8
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مطنونـــة مـــن شـــخص معتقـــد فیـــه الخطا�ـــة هـــي " قیـــاس مر�ـــب مـــن مقـــدمات مقبولـــة ، أو 

منهـــا ترغیـــب النـــاس فیمـــا یـــنفعهم مـــن أمـــور معاشـــهم ومعـــادهم �مـــا �فعلـــه  ض. والغـــر 

 .9الخطباء والوعاظ "

ــــد  ــــا محم ــــووعرفه ــــزدوج ، أو المرســــل  أب ــــور المســــجوع أو الم ــــالم المنث ــــا " الك ــــرة �أنه زه

 .10الذي �قصد �ه التأثیر واإلقناع "

فالخطا�ـــة میـــدانها واســـع ، وتحتـــاج إلـــى مـــن �متلـــك موهبـــة الخطیـــب القـــادر علـــى التـــأثیر 

. ألن مـــــن شـــــروط المخاطبـــــة أن �كـــــون الكـــــالم راســـــخًا " فـــــي فـــــي نفـــــوس الُمخـــــاطبین 

تــــدر بهــــا علــــى التصــــرف فــــي فنــــون القــــول ، لمحاولــــة التــــأثیر فــــي نفــــوس المــــتكلم ، �ق

 .11نفوس السامعین ، وحملهم على مایراد منهم بترغیبهم و�قناعهم "

ـــًا محنكـــًا  ـــي (ع) خطیب ـــوة ، و�عـــد اإلمـــام عل ـــت النب ـــى فـــي بی ـــه تر� ـــه مـــن الفخـــر أن . و�كفی

س أنـــه اعلـــم النـــاواســـتقى مـــن منبعهـــا الصـــافي فكـــان خطیبـــًا عالمـــًا ، فقیهـــًا قاضـــیًا ، بـــل 

ــــرار  ه�عــــد الرســــول محمــــد (صــــلى هللا علیــــ ــــه وســــلم )،�الُســــّنة �شــــهادة الصــــحا�ة األب وآل

 .12(علیهم السالم) 

ــــة لخطــــب  ــــي المنظومــــة الخطابی ــــة) ف ـــــ( المشــــاهد الطبیعی ــــاموالمقصــــود ب أحــــد   (ع) اإلم

ـــي" ـــة  مســـتو�ات األســـلوب ف ـــي أي موضـــوع �ـــان .  لإلقنـــاعالكشـــف عـــن الطـــرق الممكن ف

 .   13وتلك المهمة لیست من شأن أي فن آخر"

 اإلبـــــداع(ع) ، ماثلـــــة فـــــي حضـــــور  اإلمـــــامللـــــنص فـــــي خطـــــب  األساســـــیةفالقیمـــــة  إذن

�عفو�تــــه  اإلبداعیــــةالنصــــي فــــي النشــــاط الفكــــري والكالمــــي لــــه. مــــن خــــالل رســــم صــــوره 

 المحطة الفنیة . إلىمن دون تأمل وتخطیط للوصول الثقافیة 

                                                           
 .104م : 1985)التعریفات ، السید الشریف علي بن محمد الجرجاني ، مكتبة لبنان ، بیروت ،  9

 .12م: 1934، مطبعة العلوم ، 1زھرة ، ط)الخطابة (أصولھا ، تاریخھا في أزھر عصورھا عند  العرب)، محمد أبو  10
 .12الخطابة ، محمد أبو زھرة : )  11
 .171م:1964، مطبعة المدني ، 3الخلفاء ، جالل الدین السیوطي ، تحق: محمد محي الدین عبد الحمید ،ط )ینظر تاریخ 12
 .209م: 1986بغداد ، ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، 2الخطابة ، أرسطو ، تر: عبد الرحمن بدوي ،ط) 13
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ــــة و          تــــذهب خطــــب اإلمــــام (ع) فــــي جــــانبین : أحــــدهما : إن تكــــون مشــــاهد إجمالی

. أي یتنـــــاول الكلیـــــات ، ثـــــم یتـــــرك المخاطـــــب �عـــــیش المشـــــهد ، و�نـــــدمج فـــــي حیثیاتـــــه 

 لیستخرج العالقة . و�قف على مواطن الجمال فیه .

تتقاصــــر ثانیهمــــا: هــــو المشــــهد الفســــیح ، الــــذي التتقاصــــر الحــــدود أن تحــــیط �ــــه ، �مــــا 

 .تعیش فیه ، ولكنها ال تهین علیه العین عن ان تسیطر علیه . فهي

و�انــــت خطبــــه تنمــــاز �قــــوة المالحظــــة والدقــــة فــــي أوصــــافها ، ووجودهــــا . �مــــا اشــــتملت 

ــــ ــــواع الحیوان ــــه مــــن أن ــــا  اتعلی ــــور وغیرهــــا. أو �م ــــاب والطی ــــرس ، والعق ــــل والف ــــل اإلب مث

ـــي  ـــل ف ـــا المتمث ـــة ووجوده ـــاأنتضـــمنته مظـــاهر الطبیع ـــا وســـمائها هاره ، ونجومهـــا ، و�حره

 وغیر ذلك .وأفالكها ، 

التــــي �انــــت خلــــف مشــــاهد الطبیعــــة التصــــو�ر�ة فــــي خطــــب اإلمــــام  اإلغــــراضو�ذا تتبعنــــا 

(ع)، ألفیناهــــا تســــیر فـــــي اتجاهــــات شــــتى لتلتقـــــي جمیعــــًا فــــي محطـــــة العقیــــدة. فمـــــثًال 

الوحدانیـــــة، أو برهانـــــًا علـــــى  أو،  اإللوهیـــــةالمشـــــهد الطبیعـــــي �ـــــأتي امـــــا للداللـــــة علـــــى 

ــــى اإلنســــان .  أوالبعــــث ،  ــــنعم هللا عل ــــذ�یر ب ــــاهلل الخــــالق  أوللت ــــة الطبیعــــة � ــــین عالق لتب

  .اإلسالمیة .وماشاكل ذلك من الموضوعات التي تصب في النها�ة في �حر العقیدة

عنـــد الطبیعـــة �صـــورها علـــي علیـــه الســـالم لنقـــف  اإلمـــامخطـــب نمـــاذج مـــن وســـنبحر مـــع 

 ومظاهرها الكونیة في صیاغة معانیه ، ورسم مقاصده الداللیة والمعرفیة.، 

 المحور الثاني:

 الجانب التطبیقي : -

علــــي (ع) ، مــــن الطبیعــــة ومظاهرهــــا الكونیــــة ، والفلكیــــة صــــورًا ومشــــاهدًا  اإلمــــاماســــتمد 

لتحقیـــــق الغـــــرض الـــــذي  واألســــلوبعكســــت نبوغـــــه الثقـــــافي ، والبالغــــي فـــــي الصـــــیاغة 

 و�أهــــداففـــي �ــــل خطبـــة . الســـیما ان خطبـــه جــــاءت �موضـــوعات متفاوتـــة  �صـــبو إلیـــه

ســــامیة ، ومعــــارف علمیــــة دقیقــــة وعلمیــــة . ونا�عــــة مــــن الحقیقــــة والواقــــع ال مــــن الــــوهم 

 والخیال . 
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اغلـــــب صـــــوره مـــــن عـــــوالم المتلقـــــین ، وتجـــــار�هم وممارســـــتهم المعیشـــــیة ،  شـــــكلوقـــــد 

 أخــــرى ومشـــاهداتهم العینیــــة . فقــــد توزعـــت بــــین عــــالمین رئیســــیین تتفـــرع عنهمــــا عــــوالم 

 وهما :

ـــذي یـــدخل ضـــمنه ـــوان ، وعـــالم ال  عـــالم المحسوســـات ال ـــات، عـــالم الحی ـــك ، وعـــال نب م الفل

 .والهیئات من االجرام السماو�ة

 : انصورة الحیو 

طالـــــب صـــــوره ،  أبـــــيعـــــالم الحیـــــوان مـــــن المصـــــادر الـــــذي "  اســـــتقى منـــــه علـــــي بـــــن 

ـــى  ـــه مـــن جـــنس إل ـــوع مظـــاهر القـــوة والضـــعف فی ـــوان �ـــائن متحـــرك ذو شـــعور ، تتن والحی

 .14"آخر من أجناس الحیوانات 

" �عـــد عـــالم الحیـــوان أحـــد أبـــرز العـــوالم التـــي اســـتقى منهـــا اإلمـــام علـــي صـــوره ، ولـــیس و

ــــوان ،  ــــل أي حی ــــو الجم ــــه أال وه ــــة مخاطبی ــــدى عام ــــألوف ل ــــروف والم ــــوان المع ــــه الحی إن

 .والطیور والزواحف والحیوانات المفترسة 15والناقة واإلبل"

ومــــن األمثلــــة البیانیــــة علــــى ذلــــك قولــــه فــــي تشــــبیه أصــــحا�ه المتقاعســــین عــــن الحــــرب 

ــــر " دعــــوتكم  ــــل األســــر والنضــــو األدب ــــه �صــــورة الجم ــــاد مع ــــىوالجه ،  إخــــوانكمنصــــر  إل

، ثـــم خـــرج إلـــّي مـــنكم ُجنیـــد ســـر، وتثـــاقلتم تثاقـــل النضـــو األدبـــرفجرجـــرتم جرجـــرة الجمـــل األ

 . 16الموت وهم ینظرون"  إلىُمتذائب ضعیف ، �أّنما ُ�ساقون 

ُتر�ــــت ":  علــــى التبــــاطؤ عــــن نصــــرة الحــــق وقــــال فــــي تــــو�یخ أصــــحا�ه مــــن أهــــل الكوفــــة

 "غـــاَب عنهـــا ُرعاتهـــا ! ُ�لمـــا جمعـــت مـــن جانـــب تفرقـــت مـــن آخـــر اإلبـــل! �ـــا أشـــباه  أیـــد�كم
17. 

شـــــبه اإلمـــــام علـــــي (ع) ، تفـــــرقهم وفـــــورهم ، وضـــــعفهم واضـــــطرابهم وازدراء العـــــدو بهـــــم 

�اإلبــــل التــــي غــــاب عنهــــا رعاتهــــا فــــال هــــادي یهــــدیها ، وال جــــامع �جمعهــــا وال حــــارس 
                                                           

 .175)حجاجیة الصورة الفنیة في الخطاب الحربي خطب اإلمام علي إنموذجاً ، د. علي عمران :  14
 .176)حجاجیة الصورة في الخطابة السیاسیة لدى االمام علي علیھ السالم ، د. كمال الزماني : 15
 .301- 300/ 2) ینظر شرح نھج البالغة ، ابن أبي الحدید : 16
 .7/71سھ : )نف 17
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قصـــدیته الداللیـــة فـــي لم وأخضـــعهاالتشـــبیه التمثیلـــي  أســـلوبیرعاهـــا . متخـــذا صـــوره مـــن 

   .ذم المتخاذلین

الهــــیم المطــــرودة عــــن  �اإلبــــلُتر�ــــب أوالهــــم أخــــراهم "وقولــــه �ــــذلك فــــي حــــرب صــــفین : 

 .18حیاضها وتذاد عن مواردها "

إّن بنـــاء اإلمـــام علـــي لمـــادة صـــوره انطالقـــًا مـــن هـــذا الحیـــوان لـــم �كـــن �شـــكل اعتبـــاطي ، 

بـــــل �ـــــان لغـــــرض حجـــــاجي یتمثـــــل فـــــي جـــــذب واســـــتمالة المخـــــاطبین ، وحملهـــــم علـــــى 

اإلذعـــان للمـــراد مـــنهم ، وذلـــك �اســـتغالل العالقـــة الخاصـــة التـــي تـــر�طهم �الجمـــل ، فاإلبـــل 

حلهــــم ، ومنهــــا عیشــــهم ولباســــهم ونســــج تمثــــل " أمــــوالهم وروا -عاشــــور أبــــن�حســــب  –

ـــي  ـــد جـــرى ذ�ـــر الرواحـــل ، وصـــفاتها وحمـــدها ف ـــم ق ـــالهم ...و� ـــة أثق ـــوتهم ، وهـــي حمال بی

شـــــعر العـــــرب ، إذ التكـــــاد تخلـــــو قصـــــیدة مـــــن طوالهـــــا عـــــن وصـــــف الرواحـــــل ومزا�اهـــــا 

ذلـــك فقـــد ذ�رهـــا هللا ســـبحانه وتعـــالى فـــي �تا�ـــه العز�ـــز ، فـــي قولـــه تعـــالى  فضـــًال عـــن.19"

 .20�یف ُخلقت " اإلبلینظرون إلى " أفال 

ـــان خطـــاب إذن  ـــذا شـــبه الصـــوت الـــذي  اإلمـــام� ـــة عنـــدهم ، وله ـــاس �الصـــور المتعارف للن

�صـــدره أتباعـــه عنـــد تثـــاقلهم فـــي الحـــرب ، �صـــورة جرجـــرة الجمـــل األســـر ، وهـــو الصـــوت 

ــــب" ــــاء والتع ــــد اإلعی ــــك عن ــــون ذل ــــا �ك ــــر م ــــه ، وأكث ــــي حنجرت ــــر ف ــــردده البعی ــــذي " ی  21ال

ثـــــم قـــــرن هـــــذه الجرجـــــرة بتشـــــبیه بلیـــــغ بوصـــــفهم �الجمـــــل األســـــر : " أي . 22.والضـــــجر

. ولـــم �كتـــف بـــذلك  23المصـــاب بـــداء الســـرر ، وهـــو مـــرض فـــي الكر�ـــرة ینشـــأ مـــن الـــدبرة "

النضــــو االدبــــر) . النضــــو األدبــــر وهــــي " الدا�ــــة التــــي -بــــل وصــــفهما بـــــ ( الجمــــل األســــر

" الجـــرح الـــذي �كـــون فـــي ظهـــر . واألدبـــر مـــن الـــّدبر :24هزلتهـــا األســـفار وأذهبـــت لحمهـــا "

  .25البعیر"

                                                           
 .179/ 7)نفسھ :  18
 .305/ 3م  : 1984تونس ،  –) التحریر والتنویر ، ابن عاشور، الدار التونسیة للنشر  19
 .17)سورة الغاشیة ، آیة:  20
 .301/ 2)ینظر شرح نھج البالغة ، ابن ابي الحدید :  21
 ) لسان العرب ، ابن منظور ، مادة ( ج ر ر) . 22
 عبدة .)نھج البالغة ، محمد  23
 )نفسھ مادة ( ن ض ا ) . 24
 .290/ 3)لسان العرب، مادة (دبر) :  25
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ـــتكلم عالقـــة المشـــابهة بـــین الطـــرفین . وهـــي  ـــد �ـــه الم ـــط لفظـــي �عق إّن أداة التشـــبیه " را�

.فجرجــــرة الجمــــل غیــــر جرجــــرة المســــلمین، وتثاقــــل 26عالمــــة علــــى التكــــافؤ غیــــر تــــام "

النضـــــو األدبـــــر غیـــــر تثـــــاقلهم وانجحـــــار الضـــــبة والضـــــبع غیـــــر انجحـــــارهم ، و�ّن معـــــاني 

األفعــــــال وردت علـــــــى المجــــــاز بینمـــــــا معــــــاني المصـــــــادر وردت علــــــى الحقیقـــــــة وهـــــــي 

اســــتعارات. وهنــــا تكثیــــف فــــي الصــــورة التــــي اختلطــــت فیهــــا االســــتعارة �التشــــبیه البلیــــغ ؛ 

للداللــة علــى الجـــبن والخــوف والـــرفض للجهــاد . وهـــو �ــال شـــك مقصــد حجـــاجي لــذلك قـــال 

ـــــم أّن مـــــااتفق العل مـــــاء علیـــــه أن التمثیـــــل إذا جـــــاء فـــــي عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني " واعل

أعقـــاب المعـــاني و�ـــرزت هـــي �اختصـــار فـــي معرضـــه...إن �ـــان حجاجـــا �ـــان برهانـــه أنـــور 

 27وسلطانه أقهر و�یانه أبهر"

صـــفاته المتباینـــة جـــاء لخدمـــة الـــنص فـــي بیـــان الحـــال الـــذي هـــم علیـــه افهـــذا المشـــهد �مو 

إلمـــام علـــي إلـــى تصـــو�ر مـــن تثاقـــل وتـــذمر مـــن القتـــال ." إضـــافة إلـــى ذلـــك ، فقـــد عمـــد ا

ـــل التـــي غـــاب  ـــاد ، وعـــدم اســـتجابتهم لـــه �صـــورة اإلب ـــل الكوفـــة مـــن الجه ـــة نفـــور أه حال

عنهـــا رعاتهـــا ، �لمـــا جمعـــت مـــن جانـــب ، تفرقـــت مـــن آخـــر . و�ـــذا تشـــبیه أعدائـــه �اإلبـــل 

المطــــرودة التــــي تكــــون شــــدیدة العطــــش فتحـــــاول جاهــــدة أن تصــــد وتمنــــع غیرهــــا مـــــن 

.فمحتــــوى 29�ــــذلك �ــــان حجاجــــه ذا " بدا�ــــة قو�ــــة ونافــــذة ". و 28الوصــــول إلــــى مواردهــــا "

علیهــــا صــــوره ال�ســــتطیع ان �جــــادل فــــي محتواهــــا  بنــــيخطبتــــه أو مضــــمون لغتــــه التــــي 

 أحد . 

�صـــفین ، حـــین طـــال مـــنعهم لـــه مـــن قتـــال أهـــل الشـــام  أصـــحا�هفقـــال فـــي خطبتـــه �صـــف 

:" فتــــداكوا علــــّي تــــداك اإلبــــل الهــــیم یــــوَم وردهــــا ، وقــــد أرســــلها راعیهــــا وُخلعــــت مثانیهــــا 

 .30حتى ظننُت أنهم قاتلي ، أو �عضهم قاتل �عض لدّي"

علــــي المســــلمین �اإلبــــل العطشــــى . وهــــي حالــــة تــــنم عــــن الحالــــة الشــــدیدة  اإلمــــامصــــور 

 . لإلماموالملحة إلى الماء . والماء �كون �االرتواء في حالة البیعة 

                                                           
 .17)دروس في البالغة العربیة ، األزھر الزناد : 26
 .147-145)اسرار البالغة، عبد القاھر الجرجاني:  27
 .177) حجاجیة الصورة في الخطابة السیاسیة لدى االمام علي علیھ السالم :  28
 .112-111المعاصرة، محمد سالم محمد األمین :  )الحجاج في البالغة 29
 )شرح نھج البالغة : 30
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  .التي سبقته أ�ام جفاف وعطش األ�ام�انت  إذ. اذن فهم �طلبون منه البیعة 

 .31خطبه:" الّلهمَّ َفارَحْم أِنیَن اآلّنة وَحِنیَن الَحانَِّة!" إحدىوقال اإلمام في 

حنـــین" فـــالهمزة والحـــاء فـــي هـــاتین الكلمتـــین ُتعـــدان  –حصـــل جنـــاس بـــین لفظتـــین :"أنـــین 

. فـــــالهمزة صـــــوت حنجـــــري یتمیـــــز �كونـــــه شـــــدیدًا ومهموســـــًا 32مـــــن "األصـــــوات الحلقیـــــة"

ن اللفظـــة التـــي �عـــدها حیـــث .وأفـــاد دخولـــه علـــى اللفظـــة خلـــق معنـــى �ختلـــف عـــ33ومرققـــاً 

ـــة ) ،  أفـــادت ــــ (اآلن ـــي رمـــز لهـــا ب ـــه الشـــیاه والت ـــذي تعانی ـــم والتعـــب ال ـــى المـــرض واألل معن

. فصــــــور لنــــــا حالــــــة 34 "والحــــــاء " یتمیــــــز �كونــــــه صــــــوت صــــــامت احتكــــــاكي مهمــــــوس

ــــا ــــاالشــــتیاق وتوق ــــذي تطلق ــــنفس مــــن خــــالل الصــــوت ال ــــى  هن ال ــــاق �عــــد عودتهــــا إل النی

ـــت تعتـــاد علیـــه مـــن مأكـــل ومشـــرب. وخطـــب  ـــع  اإلمـــاممراعیهـــا فـــال تجـــد مـــا �ان حـــین بو�

ـــَل  ـــُمٌس ُحِم ـــٌل ُش ـــا َخْی ـــه :" أال و�ّن الَخَطا� ـــذي ُ�عـــد مـــن غـــرر �المـــه �قول ـــة ، وال فـــي المدین

ـــاِر . أال و�ّن ا ـــي الّن ـــْم ف ـــْت ِبِه ـــْت ُلُجُمهـــا ، َفَتَقّحَم ـــا ، َوُخِلَع ـــَل َعلْیَه ـــٌل ، ُحِم ـــا ُذُل ـــوى َمَطاَ� لّتق

 .35َعِلْیها أْهُلها ، وأْعُطوا أِزّمَتَها ، فأْوَرَدْتُهُم الّجّنَة َحقَّ َوَ�اِطٌل َوِلُكلِّ أْهٌل "

ــــامصــــور  ــــا  اإلم ــــل للخطا� ــــظ الخی ــــرة الســــا�قة لف ــــي الفق ــــرًا وهــــو  إذف وصــــفها وصــــفا منف

شموســـها مخلوعـــة اللجـــم  الُشـــُموس ، والشـــيء المـــانع مـــن الر�ـــوب �ـــون هـــذه الخیـــل مـــع

ــــا �انــــت ووجــــه االســــتعارة ظــــاهر فــــإن الفــــرس "  ــــع لجامهــــا لّم فــــرس الشــــموس التــــي خل

براكبهـــا المهالـــك ، وتجـــري �ـــه مـــن غیـــر نظـــام فكـــذلك راكـــب الخطیئـــة لمـــا جـــرى �ـــه  تقـــتحم

ر�و�هــــا علــــى غیــــر نظــــام الشــــر�عة ، وخلــــع بــــذلك لجــــام األوامــــر الشــــرعیة وحــــدود الــــدین 

ســـتعارة لفـــظ المطا�ـــا لغـــرض وصـــف الحســـن الموجـــب لكونهـــا ُذلـــال ، . والحـــال نفســـه �ا36"

و�یـــــف أنـــــه أشـــــار �األزمـــــة إلـــــى حـــــدود الشـــــر�عة التـــــي یلزمهـــــا صـــــاحب التقـــــوى وال 

 .37یتجاوزها

                                                           
 .7/205) شرح نھج البالغة: 31
 .176)األصوات اللغویة:  32
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 .1/253شرح نھج البالغة: ) 35
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لمـــا أنفـــذ -صـــوره ، ومـــن ذلـــك مـــثال قولـــه :  مشـــاهدفـــي بنـــاء  أخـــرى حیوانـــات  ظـــفوقـــد و 

مـــل :" التلقـــین طلحـــة ، فإنـــك عبـــد هللا بـــن عبـــاس إلـــى الز�یـــر قبـــل وقـــوع الحـــرب یـــوم الج

 .38إن تلقه تجدُه �الثور عاقصا قرنه یر�ب الصعب "

ــــال : " �هللا ال  وقولــــه لمــــا أشــــیر علیــــه �ــــأال یتبــــع طلحــــة والز�یــــر ، وال یرصــــد لهمــــا القت

 .39 "أكون �الضبع تنام على طول اللدم ، حتى �صل الیها طالبها و�ختلها راصدها

قـــر�تكم هـــذه قـــد طبقهـــا المـــاء، حتـــى مـــا  إلـــىوقولـــه فـــي ذم أهـــل البصـــرة : " �ـــأني انظـــر 

 .40"شرف المسجد �أّنه جؤجؤ طیٍر لجة �حر إالُیرى منها 

ــــى �ــــأني انظــــر  ــــدتكم حت ــــم هللا لتعــــرفن بل ــــة نفســــها : " وا� ــــي الخطب ــــه أ�ضــــًا ف ــــىوقول  إل

  .41 "مسجدها �جؤجؤ سفینة أو نعامة جاثمة

ـــي ذم أصـــحا�ه :   ـــه ف ـــیكم منســـر مـــن مناســـر "وقول ـــا أطـــّل عل ـــّل  أهـــلُكلم ـــق � الشـــام أغل

 .42"رجٍل منكم �ا�ه ، وانجحر انجحار الضبة في ُجحرها والضبع في وجارها

اإلمـــام علـــي علیـــه الســـالم مـــادة صـــوره انطالقـــًا مـــن  بنـــيجمیعهـــا  األمثلـــة" ففـــي هـــذه 

، والضـــبة . وهـــي حیوانـــات لـــم تكـــن مـــن  عـــالم الحیوانـــات �ـــالثور والضـــبع والســـبع والـــذئب

وحـــي خیالـــه ، بـــل �انـــت حیوانـــات معروفـــة عنـــد المخـــاطبین آنـــذاك ، وخاصـــة صـــفات �ـــل 

 واحد منها.

ففـــي المثـــال األول ، شـــبه اإلمـــام علـــي شراســـة خلـــق طلحـــة �ـــالثور الـــذي �عطـــف قرنـــه 

ـــ ـــرفض أن �ك ـــه الســـالم ی ـــه علی ـــاني فإّن ـــال الث ـــي المث ـــه اســـتعدادا للمواجهـــة . أمـــا ف ون حال

كحــــال الضــــبع التــــي تنــــام طــــول الوقــــت حتــــى إذا ســــمعت صــــوت حجــــر ، أو عصــــا ، أو 

فیصــــطادها مترقبوهــــا . وهــــو بــــذلك إنمــــا یبعــــث  -مــــن شــــدة حماقتهــــا –غیرهمــــا خرجــــت 

رســالة غیــر مباشــرة إلــى أصــحا�ه یــذم مــن خاللهــا حالــة الجــبن والخــوف التــي هــم علیهــا 

ـــى، إذ �لمـــا دعـــوا  ـــروا ، إل ـــوتهم �مـــا تســـت واســـتأثروا الجهـــاد والحـــرب ف ـــي بی الضـــبة  أثرف
                                                           

 .162/ 2)شرح نھج البالغة :  38
 .223/ 1)شرح نھج البالغة :  39
 )نفسھ. 40
 ) نفسھ. 41
 .102/ 6)نفسھ:  42
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علـــي علیـــه  اإلمـــامفـــي جحرهـــا ، والضـــبع فـــي وجارهـــا. أمـــا فـــي المثـــالین األخیـــر�ن ، فـــإن 

اســـتنباط مـــادة صـــوره مـــن نـــوع آخـــر مـــن الحیوانـــات أال وهـــو الطیـــور ،  إلـــىالســـالم ینـــزع 

لمســـجد حیـــث شـــبه مســـجد البصـــرة ، وقـــد غمرهـــا المـــاء حتـــى لـــم �عـــد یـــرى منهـــا اال هـــذا ا

 .43�صورة صدر نعامة ، أو طائر وسط عرض البحر"

اعتمــــادا علــــى  األشــــیاءوالمالحــــظ فــــي هــــذه التشــــبیهات انهــــا تنطلــــق دائمــــا فــــي إخــــراج 

ــــروف ، و�حظــــ ــــع ومع ــــاهو واق ــــدم ــــة عن ــــة العام ــــیعهم المخــــاطبین ى �الموافق ــــل  جم . فالك

ــــة شرســــة ، والكــــل  ــــه إلــــى األســــفل فإنــــه �كــــون فــــي حال ــــور إذا عطــــف قرن �عــــرف أن الث

�عـــرف �ـــذلك صـــفات الضـــبع ، والضـــب المتمثلـــة فـــي الخـــوف والـــبالدة والغبـــاء . وفـــي هـــذا 

ـــاء  ـــه َنّس ـــم أّن ـــر وجـــاره  ســـيء�قـــول الجـــاحظ واصـــفًا الضـــب :" وّلمـــا عل ـــم �حف ـــة ، ل الهدا�

أو شـــجرة ، لیكـــون متـــى تباعـــد مـــن ُجحـــره ، لطلـــب الطُّعـــم ، إّال عنـــد أكمـــة ، أو صـــخرٍة ، 

الهدا�ــــة إلــــى جحــــره ، وألّنــــه إذا لــــم ُ�قــــم علمــــًا  أحســــنأو لــــبعض الخــــوف فالتفــــت ورآه ، 

 .44، فال �كون دون أكله له شيءٌ ه أن یلج على ظر�اٍن ، أو َوَرلفلعلّ 

ـــذلك فمـــنإّن  ـــان الخـــائف . ول ـــدون شـــك صـــورة الجب أراد ان  صـــورة الضـــبع والضـــب هـــي ب

�غیـــر هـــذه الصـــورة فمـــا علیـــه إال أن یتخلـــى عـــن جبنـــه وخوفـــه ، و�ـــذعن لمـــا �طلـــب منـــه 

، و�هـــذا اإلذعـــان تكـــون الصـــورة قـــد حققـــت هـــدفها الحجـــاجي المرغـــوب فیـــه ،ألن غا�ـــة 

" ان �جعـــل العقـــول تـــذعن لمـــا �طـــرح علیهـــا أو یز�ـــد فـــي  –حســـب بیرلمـــان  –الحجـــاج 

 .  45درجة ذلك اإلذعان "

عنـــدما ُأشـــیر علیـــه أال یتبـــع طلحـــة ، والیرصـــد  خطبـــه إحـــدىوقـــال فـــي وصـــف حالـــه فـــي 

حّتـــى َ�ِصـــَل إلْیهـــا َطالُبهـــا ، م لـــدْ ول الَّ علـــى ُطـــ امُ َنـــع تَ بُ ال أكـــون �الّضـــ :" �هللاِ  لهمـــا القتـــال 

ـــ ـــُه ، و�السَّ ـــْدِبَر عن ـــى الحـــقَّ الُم ـــِل إل ـــِرُب �الُمْقِب ـــي أْض ـــُدها ، َولكنِّ ـــا َراِص ـــِع َوَ�ْختَلَه اِمِع الُمطی

ـــوميالَعاِصـــي المُ  ـــيَّ ی ـــأتي عل ـــى � ـــدَا حّت ـــَب أب ـــض 46.."ر� ـــد عـــن الحـــرب  اإلمـــام. رف أن �قع

                                                           
 .180-179)حجاجیة الصورة في الخطابة السیاسیة: د. كمال الزماني:  43

 
 .42/ 6م: 1996ار الجیل ، بیروت ، ظ، تحق : عبد السالم محمد ھارون ، د)الحیوان ، الجاح 44
45 (Chaim Perlman et Lucie Oibrechts Tyteca; Trahte de I argumentation, op.cit.p;59. 
 .6الخطبة :  ) 46
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ـــة الضـــبع مـــع وعـــن االنتصـــار لحقـــه فشـــبه حالتـــه مـــع أعدائـــه فـــي العجـــز  والتســـلیم �حال

 .النوم والعجز والوقوع في حبالته صائدها حالة

ـــدنیا  ـــد �ال ـــه (ع) ، فـــي التزهی ـــة ل ـــق " ومـــن خطب ـــى الخل ـــواب هللا للزاهـــد ، ونعـــم هللا عل ، وث

فـــ�هللا لـــو حننـــتم حنــــین الُولـــد الِعجـــال ، ودعـــوتم بهــــدیل الحمـــام ، وجـــأرتم ُجـــؤار ُمتبتــــل 

هللا مـــن األمـــوال واألوالد التمـــاس القر�ـــة إلیـــه فـــي ارتفـــاع درجـــة  إلـــىالرُّهبـــان ، وخـــرجتم 

ن قلـــیال فیمـــا أرجـــو لكـــم مـــن عنـــده ، أو غفـــران ســـیئة أحصـــتها �تبـــه ، وحفظهـــا رســـله لكـــا

 47ثوا�ه وأضاف علیكم من عقا�ه "

ـــاذَّ  ـــْیَطاِن ، َ�َمـــا أنَّ الشَّ ـــاذَّ ِمـــَن الّنـــاِس للشَّ وقـــال علیـــه الســـالم "إّ�ـــاُكم والُفْرَقـــَة ، فـــإّن الشَّ

ـــعاِر َفـــاْقُتُلوه ، ولـــو �ـــاَن َتْحـــَت ِعمـــاَمتي  ئِب. أال َمـــْن َدَعـــا إلـــى هـــذا الشِّ هـــذه ِمـــَن الَغـــَنِم للـــذِّ

"48. 

ـــل  اإلمـــامجـــاءت خطبـــة  ـــام �ـــه الخـــوارج مـــع المســـلمین مـــن قت علیـــه الســـالم ردًا علـــى ماق

 ودمار من جهة ، ومن تفر�ق في صفوف المسلمین من جهة أخرى.

ـــدأ  ـــي  اإلمـــامولهـــذا ابت ـــك �صـــورة تشـــبیهیة ف ـــًال ســـبب ذل ـــة . معل ـــه محـــذرًا مـــن الفرق خطبت

ـــنم . ووجـــ ـــل الشـــاذ مـــن الغ ـــاس مث ـــن الن ـــون الشـــاذ م ـــین الصـــورتین الهـــالك ك ه الشـــبه ب

االلتفــــات  أســــلوبكــــون األول �فترســــه الشــــیطان ، والثــــاني �فترســــه الــــذئب .ولهــــذا جــــاء 

. مـــن خـــالل االنتقـــال مـــن الفعـــل الماضـــي  األمـــرالـــذي اســـتخدمه لیمنـــع حـــدوث مثـــل هـــذا 

 فعل األمر (اقتلوه).   إلى(دعا ) 

ـــالطَّْیُر ُمَســـّخرٌة ألِمـــرِهِ  وأْرَســـى  ،والـــنفس،أْحَصـــى َعـــدَد الـــر�ش ِمْنهـــا  وقـــال علیـــه الســـالم :"َف

 .49َقواِئَمَها على الّندى والَیَبِس"

�یفیــــة  الحیوانــــات ، وعــــن أصــــنافتحــــدث اإلمــــام علیــــه الســــالم فــــي خطبــــة طو�لــــة عــــن 

ماوهــــب هللا لهــــا مــــن أشــــیاء �قــــف  ال�جار�ــــه احــــد أو �ماثلــــه �ــــالخلق ، ثــــم بــــین خلقهــــا

وصـــف الطیـــر ، ومامنحهـــا هللا  إلـــىخلقـــه ســـبحانه . ثـــم ینتقـــل  أمـــامالعقـــل مـــذهوال حـــائرا 
                                                           

 )شرح نھج البالغة : 47
 .91/ 8)شرح نھج البالغة :  48
 .13/51)شرح نھج البالغة:  49
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). فالنــــدى  والیــــبسمــــن قــــدرة تتجلــــى فــــي إیهــــام التضــــاد الحاصــــل بــــین لفظتــــي ( النــــدى 

ـــــي منحهـــــا هللا  ـــــدرة الت ـــــدى مـــــن جـــــنس المـــــاء مبالغـــــة للق ـــــبس ظـــــاهرًا .ألن الن ضـــــد الی

ـــین ان هللا عـــز وجـــل أرســـى  ـــك تبی ـــه . والمقصـــد�ة مـــن وراء ذل ـــوائم �عـــض مـــن لمخلوقات ق

  هذه الطیر على الماء ، وأخرى على األرض.

رســــول هللا (ص) ، ألتباعــــه مــــن  أصــــحابعنــــدما وصــــف  علیــــه الســــالم ومـــن ذلــــك قولــــه

ـــادوا .  ـــو�هم وم ـــّل جی ـــى تُب ـــنهم حت ـــت أعی ـــت همل ـــر هللا وجل ـــال : إذا ُذك ـــاقلین عـــن القت المتث

" ففـــي هـــذا  .50للثـــوابكمـــا �میـــد الشـــجر یـــوم الـــر�ح العاصـــف خوفـــًا مـــن العقـــاب ورجـــاًء 

ـــد  ـــي ألصـــحا�ه حر�ـــة أصـــحاب رســـول هللا (ص)، واضـــطرابهم عن ـــال �صـــور اإلمـــام عل المث

ســـماعهم لـــذ�ر هللا تعـــالى �حر�ـــة األشـــجار یـــوم الـــر�ح العاصـــف . وهـــي صـــورة اســـتوحاها 

ممــــا �عرفــــه مخــــاطبوه ، و�شــــاهدونه فــــي حیــــاتهم المعیشــــیة ، فكلهــــم �ســــلمون �أنــــه فــــي 

ـــه ا ـــذي تهـــب فی ـــوم ال ـــرا فـــي حر�تهـــا الی ـــإن األشـــجار تعـــرف اضـــطرا�ًا �بی ـــر�ح العاصـــفة ف ل

�جعلهـــا تمیــــل تــــارة إلــــى الیمــــین ، وتــــارة إلــــى الیســــار ، وتــــارة إلــــى الشــــمال ، وتــــارة إلــــى 

 الجنوب.

ــــا نفهــــم دالالت ومقاصــــد هــــذه الصــــورة الطبیعیــــة العمیقــــة عنــــد اإلمــــام علــــي إال  ال�مكنن

�ـــالنظر الـــدقیق فـــي المقـــام الـــذي قیلـــت فیـــه. فهـــي جـــاءت فـــي مقـــام التأنیـــب الـــذي قامـــت 

علیـــه الخطبـــة ، وذلـــك حینمـــا �ـــان اإلمـــام علـــي �حـــث أصـــحا�ه علـــى وجـــوب طاعتـــه مبینـــًا 

العــــراق لــــیس ألنهــــم علــــى الحــــق ،  أهــــلعلــــى  لهــــم أن : أهــــل الشــــام ال بــــد أن �ظهــــروا

عنــــد اإلمــــام  –. فمــــدار النصــــر 51وأهــــل العــــراق علــــى الباطــــل بــــل ألنهــــم أطــــوع ألمیــــرهم 

علـــى الطاعـــة التـــي ال بـــّد أن �ســـلم بهـــا �ـــل مخاطـــب ، �مـــا �ســـلم �خضـــوع الشـــجر  -علـــي

 للر�ح العاصف .

 واالجرام السماو�ة : األفالكصورة 

ـــي خط     ـــْن یتحـــدث اإلمـــام (ع) ف ـــاَب َم ـــْد َخ ـــِة ، فق ـــّم أداَء األمان ـــة :" ُث ـــه عـــن األمان ـــة ل ب

ـــــْن أِهلهـــــا إّنهـــــا ُعِرضـــــت علـــــى الّســـــمواِت  المـــــْدًحوِة ، والجبـــــاِل ذاِت  واألرضـــــیینلـــــیَس ِم

                                                           
 .77/ 7)شرح نھج البالغة :  50
 .72/ 7)نفسھ:  51
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ــــَع  ــــو أمتن ــــى ، وال أعظــــَم ِمْنهــــا. ول ــــال أطــــوَل وال أعــــرَض ، وال أعل ــــو�ِة ، ف ــــوِل المنُص الطُّ

ــــوٍة ، أ ــــة ، شــــيٌء �طــــوٍل أو عــــرٍض ، أو ُق ــــَن الُعُقو� ــــن أشــــَفْقّن ِم ــــنعن ، ولك ــــّز، المت و ِع

 .52وعقلَن ما جهَل ِمْن ُهَو أضعُف ِمنُهّن ، وهو اإلنسان "إّنُه َ�اَن َجهوال " "

ــــة عــــرض  ــــا �یفی ــــة�صــــور المشــــهد لن ــــى  األمان مخلوقــــات هللا شــــكال وحجمــــا (  أعظــــمعل

الســــموات ، واالرضــــین ، والجبــــال ). وقیــــاس اإلنســــان بهــــا ال شــــيء مــــن جهــــة القــــوة . 

فرفضـــن حملهـــا ، لـــیس آ�ـــاء ، أو اســـتكبارا بـــل لقصـــورها ، وعـــدم صـــالحیتها لحمـــل هـــذه 

ـــة ـــال:(  األمان ـــا  أشـــفقن. ولهـــذا ق ـــإطالق" اإلشـــفاق هن ـــظ مجـــازي ف ـــة ) وهـــو لف مـــن العقو�

الســـماوات واألرض بلســـان حالهـــا مجـــازًا إطالقـــًا ألســـم الســـبب علـــى المســـبب . علـــى إ�ـــاء 

ــــع ألن  ــــظ الواق ــــا جــــيء بلف ــــدیر ، و�نم ــــى وجــــه التق ــــاء واإلشــــفاق عل ــــك اإل� ــــل :إن ذل وقی

. وقولـــه (عقلـــن) أي �ـــان لهـــن عقـــل فـــي تمییـــز الصـــواب مـــن 53الواقـــع أبلـــغ مـــن المقـــّدر"

 أعظـــم منهـــا قـــد امتنعـــت مـــن حمـــل هـــذه الخطـــأ فهـــو �صـــور لنـــا " األجـــرام العلو�ـــة التـــي ال

.فكــــان الجــــواب 54األمانــــة حــــین عرضــــت علیهــــا فكیــــف حملهــــا مــــن هــــو أضــــعف منهــــا "

 . 55مستوحي من قول هللا عز وجل :" إّنه �اَن َظُلومًا َجُهوًال "

خطبـــه قـــائال :"  إحـــدىحـــال الســـماوات و�یـــف رفعهـــا هللا بـــدون عمـــد فـــي  اإلمـــام�صـــف 

 .56َمْكُفوفًا ، وُعْلَیاُهّن َسْقفًا َمْحُفوظًا" َجَعَل ُسفالُهنَّ َمْوَجاَ 

. فــــالرفع  واألطــــرإّن تصــــو�ر الســــموات یلغــــي حــــدود البعــــد المكــــاني . إذ التحــــده اال�عــــاد 

مــع ســعة الســقف المرفــوع . و�ــأن البصــر ینظــر فــي هــذا االرتفــاع  هنــا یتناســب فــي علــة

یرفـــع  اإلنســـانإذ اعتـــاد  فیتالشـــى قبـــل بلـــوغ أدنـــى غا�اتـــه . وهـــذه معجـــزة هللا فـــي خلقـــه.

ـــد رفعـــه  ، أو وســـائط ، ولكـــّن الســـموات رفعـــت �غیـــر عمـــد . و�ـــذلك یتكـــون  �أعمـــدةمایر�

ـــل �صـــف فیـــه حـــال  ـــا مشـــهد تصـــو�ري جمی ـــع رأســـه لینظـــر للســـماء  اإلنســـانلن وهـــو یرف

 یرى فیها قدرة هللا وحكمته و�رادته ..  أمرحال هیأة السماء من أول  إلىو�أنه تنبه 

                                                           
 .159-158/ 10)شرح نھج البالغة:  52
 .467/ 3)شرح نھج البالغة ، ابن میثم البحراني :  53
 )المصدر نفسھ . 54
 .72) سورة األحزاب ، آیة :  55
 .1/101) شرح نھج البالغة :  56
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. 57قر�بــــة مــــن المــــاء �عیــــدة مــــن الســــماء...." أرضــــكموقــــال فــــي احــــد اســــطر خطبتــــه :" 

انهـــا لوحـــة آلهیـــة التحـــدها الحـــدود فـــي الكـــم والكیـــف ، �ســـرح فیهـــا خیـــال المتأمـــل �عیـــدًا 

 �عیدًا . �ما �سرح البصر حرًا طلیقًا. 

ـــوِم  ـــَم النُُّج ـــاُكم َوَتَعلُّ ـــاُس، إّ� ـــا الّن ـــه  الســـالم :" أیَُّه ـــال علی ـــّر أو وق ـــي َب ـــِه ف ـــدى ِ� ـــا ُیْهَت إّال َم

النجــوم والكواكـــب  إلـــىالنــاس مـــن الر�ــون  اإلمـــام.حــذر 58َ�ْحــِر َفإنهــا َتـــْدُعو إلــى الَكَهاَنـــِة "

فــــي األمــــور الغیبیــــة أو ممــــن یروجــــون لهــــا فــــي �ــــل األوقــــات والخــــوف منهــــا بوســــاطة 

تعلـــم النجـــوم.  مأنفســـكلفظـــة " إ�ـــاكم " التـــي تـــدل علـــى التحـــذیر أي تقـــدیر الكـــالم : جنبـــوا 

الغیبیـــة فـــي المســـتقبل  األمـــورألنهـــا تـــدعو إلـــى الكهانـــة ، وهـــؤالء یزعمـــون أنهـــم �علمـــون 

  .. وهذا �فر واجحاد �اهلل سبحانه وتعالى . فهو وحده �علم الغیب

ـــال  ـــاموق ـــَب  اإلم ـــا َوَق ـــُد هلِل �ّلَم ـــى صـــفین :" الَحْم ـــا أراد التوجـــه إل ـــه حینم ـــتح خطبت ـــي مفت ف

والَحْمــــُد هلِل ُ�لَّمــــا الَح َنْجــــٌم َوَخَفــــَق ، والحمــــُد هلل َغیــــَر َمْفُقــــوِد اإلْنَعــــاِم ، وال َلیــــٌل وَغَســــَق ، 

 .59" األفضالُمَكافأ 

خطبتـــه �حمـــد هللا بتكرارهـــا ثـــالث مـــرات علـــى أمـــور �ســـتحق لهـــا الخـــالق الحمـــد  اإلمـــامبـــدأ 

المتمثــــل والثنــــاء. فهــــو فــــي أول الحمــــدین �جعلهمــــا مصــــحو�ًا بـــــ "كلمــــا"؛ لعظــــم الموقــــف 

بتعاقــــب اللیــــل والنهــــار ، و�ــــذلك فــــي طلــــوع الكواكــــب ، وغرو�هــــا لحكمــــة �قتضــــیها فهــــو 

مســــتحق علــــى ذلــــك الحمــــد �ــــل الحمد.والحمــــد الثالثــــة لنعمــــه المتتالیــــة والتــــي التعــــد وال 

  تحصى .

وقـــال (ع) :" أّمـــا �عـــد : فـــإّن األمـــر ینـــزُل مـــن الســـماء إلـــى األرض ، �قطـــرات المطـــر إلـــى 

 .60ُقسم لها من ز�ادة أو نقصان ..." كّل نفٍس �ما

ـــل  ـــف الجب ـــي توظی ـــه الســـالم ف ـــال علی ـــه ، ور�اطـــة جأشـــه :"  واألرضوق ـــى ثبات ـــدلیل عل للت

ـــَدَمَك  ـــَك ، ِتـــْد فـــي األرِض َق َتـــُزوُل الِجبـــاُل وال َتـــُزْل ، عـــضَّ علـــى َناِجـــِذَك ، أِعـــِر هللا ُجْمُجَمَت

                                                           
 ) شرح نھج البالغة : 57
 .6/159)شرح نھج البالغة:: 58
 .157/ 3)شرح نھج البالغة:  59
 ) شرح نھج البالغة :  60
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ـــــــِد ِهللا َ�َصـــــــر . اْرِم ِبَبَصـــــــرَك أْقصـــــــى القـــــــْوم ، َوُغـــــــضَّ  َك ، واْعلـــــــَم أّن الّنْصـــــــَر ِمـــــــْن ِعْن

 .61سبحانه"

�نا�ـــة عـــن  ،�نا�ـــات متتالیـــة فـــي خطبتـــه ففـــي قولـــه : تـــزول الجبـــال والتـــزل اإلمـــام وظـــف

صـــفة الثبـــات والمالزمـــة . وعـــّض علـــى ناجـــذك �نا�ـــة عـــن صـــفة الحمیـــة ور�اطـــة الجـــأش 

. تـــد فـــي األرض قـــدمك �نا�ـــة عـــن صـــفة الشـــجاعة واإلقـــدام .فمـــن تحلـــى بهـــذه الصـــفات 

 لیحصل على النصر من عند هللا العز�ز.

 الخاتمة

 لنحو اآلتي:إّن أبرز ماخلص إلیه البحث من نتائج ، �مكننا أن نجملها على ا 

جــــاءت عفو�ــــة نا�عــــة  اإلمــــامإّن الطبیعــــة �مشــــاهدها التصــــو�ر�ة المختلفــــة فــــي خطــــب -

 من ثقافته المعرفیة من دون تكلف أو تصنع .

اســـــتمد علیـــــه الســـــالم صـــــوره مـــــن مظـــــاهر الطبیعـــــة ، وظواهرهـــــا الكونیـــــة والطبیعیـــــة  -

الظـــــواهر المتعلقـــــة والســـــحاب والســـــماء وماشـــــا�ه ذلـــــك مـــــن  واإلمطـــــاركالفلـــــك والنجـــــوم 

الغیبیـــة التـــي اســـتمد معرفتهـــا  واألمـــورللعـــالم  إدراكـــهلیثبـــت مـــن خاللهـــا  �العـــالم األعلـــى؛

 من الرسول محمد (صلى هللا علیه وسلم )، عن جبر�ل ، عن هللا سبحانه وتعالى .

. فكالمــــه هــــو الحر�ــــة الفاعلــــة  اإلمــــامان ماینمــــاز �ــــه المشــــهد الطبیعــــي فــــي خطــــب  -

ـــد هـــذا  ـــّل شـــيء . و�مت ـــى � ـــاة ُتمـــد إل ـــة للحی ـــیس صـــورة جامـــدة ، و�نمـــا هـــو حر�  األمـــرل

حتــــى علــــى الصــــور التــــي نعتقــــد �ســــكونها وصــــمتها �اللیــــل والنهــــار متعاقبــــان �خلــــف 

ــــزل ، والســــماء واألرض  ــــاء ین ــــك تجــــري  والم ــــا  واألرضاحــــدهما اآلخــــر ، والفل ــــدب فیه ت

ـــة . فهـــذه الحر�ـــة غیـــر منظـــورة ألنهـــا حر�ـــة  الحیـــاة.  �عرضـــها اإلمـــام �صـــورة حیـــة فاعل

 قلبیة أو نفسیة 

                                                           
 .11) الخطبة:  61
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علـــي صـــوره مـــن الحیوانـــات األلیفـــة �الجمـــل والناقـــة واإلبـــل والثـــور والخیـــول  اإلمـــام بنـــي-

ـــــة  ـــــب الُخُلقی ـــــة �الشـــــكل الخـــــاص أو الصـــــوت .أو الجوان ـــــب الَخْلقی ـــــى الجوان ـــــز عل . لیر�

 كالخوف والجبن . أو الجوانب العرضیة �المرض.

 قائمة المصادر والمراجع   

 القرآن الكر�م . -

هـــــ)، تحــــق: 471(تالجرجــــاني بــــن عبــــد الــــرحمن أســــرار البالغــــة ، عبــــد القــــاهر -

  م.1991، مطبعة المدني ،القاهرة، 1محمود محمد شاكر ، ط

، مطبعــــة محمــــد عبــــد الكــــر�م حســــان ، 4،د. ابــــراهیم انــــیس ،طاألصــــوات اللغو�ــــة -

1999.  

ــــن  - ــــان ، اب ــــي وجــــوه البی ــــوب،د. البرهــــان ف ــــد مطل ــــب ، تحــــق: د. أحم ــــب الكات وه

 م.1967، مطبعة العاني ، �غداد ، 1خد�جة الحدیثي ، ط

ـــــدین عبـــــد  - ـــــي ال ـــــاء،جالل الـــــدین الســـــیوطي ، تحـــــق : محمـــــد محی ـــــار�خ الخلف ت

 م.1964، مطبعة المدني ، 3الحمید ، ط

 م.1984نشر، تونس، التحر�ر والتنو�ر،ابن عاشور ، الدار التونسیة لل -

ـــان - ـــة لبن ـــد الجرجـــاني ، مكتب ـــن محم ـــي ب ـــات ، الســـید الشـــر�ف عل ـــروت -التعر�ف بی

 م.1985، 

ـــق  - تعر�ـــف الفـــن ، هر�ـــرت ر�ـــد ، ترجمـــة وتحقیـــق ، ابـــراهیم امـــام . ومصـــطفى رفی

ــــؤوطي ، ط ــــون التشــــكیلیة ، 1األرن ــــة الفن ــــع ، سلســــلة مكتب ، هــــال للنشــــر والتوز�

 م. 2003

 ، د.ت ، د.ط.معاصرة ، محمد سالم محمد األمین الحجاج في البالغة ال -

حجاجیـــة الصـــورة الفنیـــة فـــي الخطـــاب الحر�ـــي خطـــب اإلمـــام علـــي (إنموذجـــًا)، د.  -

 م.2009دمشق ،-علي عمران ، دار نینوى للنشر والتوز�ع ، سور�ا

ـــــة الصـــــورة  - ـــــه الســـــالم حجاجی ـــــي علی ـــــدى اإلمـــــام عل ـــــة السیاســـــیة ل ـــــي الخطا� ف

 م.2012األردن ، -الكتب الحدیث ،أر�د ، عالم1،د.كمال الزماني ،ط
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ـــارون  - ـــد ه ـــد الســـالم محم ـــرو الجـــاحظ ، تحـــق: عب ـــو عم ـــوان ،أب ـــل الحی ، دار الجی

 م.1996بیروت، –

، دار الشــــــؤون الثقافیــــــة 2الخطا�ــــــة ،أرســــــطو ، تــــــر: عبــــــد الــــــرحمن بــــــدوي ،ط -

 م.1986العامة ، �غداد، 

ـــرب ،  - ـــد الع ـــي أزهـــر عصـــورها عن ـــا ف ـــة أصـــولها ، تأر�خه ـــرة الخطا� ـــو زه ـــد أب محم

 م.1934، مطبعة العلوم ،1،ط

ـــاد - ـــة، األزهـــر الزن ـــروت دروس فـــي البالغـــة العر�ی ـــع، بی ، دار صـــادر للنشـــر والتوز�

 لبنان. –

 ألمعتزلـــــي، عبـــــد الحمیـــــد بـــــن محمـــــد الحدیـــــد أبـــــيشـــــرح نهـــــج البالغـــــة ، ابـــــن  -

ـــــوهــــــ)، تحـــــق: محمـــــد 656(ت ـــــراهیمالفضـــــل  أب ـــــي ، 1،ط إب ـــــاب العر� ، دار الكت

  م.2005�غداد،

هـــــ)، ُعنــــي بتصــــحیحه 679نــــي (تامیــــثم بــــن علــــي البحر  شــــرح نهــــج البالغــــة ، -

 هـ .1378مجموعة من األفاضل ، د.ط ، المطبعة الحیدر�ة ، طهران، 

 م.1974القاهرة،-شعر الطبیعة في األدب العر�ي ، سید نوفل ، مصر -

  م.2002ان الشو�لي ، الطبیعة في شعر أبي تمام ،داود سلم -

العـــــام (أصـــــوات اللغـــــة العر�یـــــة )،د. �ســـــام بر�ـــــة (د.ط)، مر�ـــــز  علـــــم األصـــــوات -

 اإلنماء القومي، لبنان (د.ت).

فكــــرة الطبیعــــة ، �ولنجــــوود، تــــر: احمــــد حمــــدي محمــــود، الهیئــــة العامــــة للكتــــب/  -

 م.1986القاهرة  ، 

ــــن منظــــور المصــــري ، دار  - ــــن مكــــرم ب ــــرب ، محمــــد ب ــــروت، -صــــادرلســــان الع بی

  ، ب . ت .1ط

 د.ت . معجم البلدان ، �اقوت الحموي ، دار الفكر ، بیروت،  -

ـــــاهج البحـــــث فـــــي اللغـــــة ، د. تمـــــام حســـــان - ـــــع ،  من ، دار الفكـــــر للنشـــــر والتوز�

  د.ت.
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الشــــر�ف الرضــــي أبــــو الحســــن محمــــد بــــن الحســــین بــــن الطــــاهر  نهــــج البالغــــة ، -

ــــــدة هـــــــ)، شــــــرح406(ت ، 1األعلمــــــي ،ط ، وخــــــّرج مصــــــادره حســــــینمحمــــــد عب

  م.1993مؤسسة األعلمي ، بیروت ، 
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 واإلیحائیة لألسطورة اللغة والداللة الرمزیة
 األستاذ الدكتور علي زوین

 مدیر مركز البحوث والدراسات والنشر/ كلیة الكوت الجامعة
 

 ةصالالخ
یتناول ھذا البحث الصلة الثقافیة بین اللغة والرموز بما توحیھ من دالالت مختلفة في ثقافات 

ام عنصر من العناصر المھمة للتعرف إلى النمط الشعوب عبر التأریخ. والرمز بمفھومھ الع
الفكري والدیني للحضارات ومدى االئتالف واالختالف بین األنماط من حیث الخصائص 
الجوھریة لكل حضارة وصوالً إلى العناصر المؤتلفة التي تكون ما یشبھ الرؤى العامة 

 المشتركة.
 

Abstract 
This research deals with the cultural link between language and 
symbols including icons of different connotations in cultures 
throughout history. The symbol sense the public component of the 
important elements to identify the intellectual and religious pattern 
of civilizations and the extent of the coalition and the difference 
between the patterns in terms of the fundamental characteristics of 
each civilization up to the combined elements to be something like a 
shared common visions. 

 مقدمة :
األسطورة ودراستھا من الموض�وعات المش�تركة ب�ین اللغ�ة والت�أریخ واألنثروبولوجی�ا 
الحض��اریة واالجتماعی��ة والعقائ��د واألدی��ان وال��رؤى النفس��یة وع��الم م��ا وراء الطبیع��ة ونظری��ة 

 الخلق والفطرة . 
 وموضوع ھذا شأنھ من الت�داخل والتش�عب ال ینبغ�ي أن ینظ�ر فی�ھ إال م�ن خ�الل ت�داخل
التفس��یرات وتكاملھ��ا وص��والً ال��ى ع��دة تفس��یرات یمك��ن أن تك��ون ذات أبع��اد متفاوت��ة ف��ي فھ��م 
األس���طورة ، إذ الوص���ول ال���ى تفس���یر واح���د أو فھ���م مح���دد متع���ذر، ألن عل���م األس���اطیر م���ن 
الموضوعات التي تتناول الح�دس والتخم�ین متج�اوزة البن�ى الس�طحیة والش�عور والبن�ى العمیق�ة 

 الى ( الالشعور) .
وظاھر األساطیر في تأریخ اإلنسان منذ نشأتھ یستدعي أیضاً البحث في الموض�وع م�ن 
جانبین ، أحدھما : المظھر ، وھو ما تمثلھ األسطورة من موضوع وأشیاء معبرة عن الموضوع 
، واآلخر : الجوھر ، وھو المدلول الرم�زي لألس�طورة ، وحقیق�ة ال�ربط بینھم�ا وب�ین مجموع�ة 

مختلفة وصوالً الى أوجھ التشابھ واالختالف لبیان العناص�ر المش�تركة ، وم�ن األساطیر لألمم ال
ثم البحث عن العناصر األولیة لفھم األسطورة من خالل فھم اإلنسان لھ�ا عب�ر مراح�ل وج�وده . 
ولذلك كلھ یعد علم األساطیر من العلوم الوعرة الصعبة المرام ، المتعددة األوجھ ، المتباین�ة ف�ي 

 لیل واالستنتاج .الفھم والتح
وما أبتغیھ في ھذا المبحث ھو تناول األسطورة من خالل عنص�ر واح�د م�ن عناص�رھا 
العدیدة ، وأعني بھ العنصر اللغوي ، والصلة بین اللغة والداللة الرمزیة للغة ، وم�ا توحی�ھ ھ�ذه 

 الرمزیة من المعاني الھامشیة التي تضاف الى المعاني الحقیقیة والمجازیة .
 رة : تعریفھا ومفھومھا وموضوعھا :األسطو

لمی��دان م��ن می��ادین المعرف��ة ایختل��ف تعری��ف األس��طورة ب��اختالف الب��احثین ف��ي ھ��ذا 
) تطلق بمعناھا العام عل�ى " قص�ة Mythاإلنسانیة والمدارس التي ینتمون إلیھا ؛ فاألسطورة ( 

لحق�ائق أو ظ�واھر معین�ة .  تقلیدیة قدیمة عن اآللھة أو األبطال ، والسیما تلك الت�ي تق�دم تفس�یراً 
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، )1(أن��ھ غی��ر حقیق��ي أو ب��ال أس��اس "  –عموم��اً  –قص�ة ذات معن��ًى غ��امض أو خف��ي . م��ا یعتق��د 
( خراف�ة ) و ( وھ�م ) ، عل�ى أن م�ا ب�ین األس�طورة    وھي مرادفة عن�د بع�ض الب�احثین لكلمت�ي

 والخرافة فرقاً جوھریاً من حیث الفكرة والتفسیر والھدف .
ل���م ال���ذي یتن���اول األس���طورة بال���درس والتحقی���ق والتحلی���ل مص���طلح ویطل���ق عل���ى الع

ھما : "دراس�ة األس�طورة ا) ، وھ�و یعن�ي بمس�ألتین أساس�یتین ، إح�دMythologyالمیثولوجیا (
كلھ�ا ألي ثقاف�ة  )2( بالمعنى الحرفي للكلمة " ، واألخ�رى : " مجموع�ة األس�اطیر و (اللیجن�دات)

 .)3( خاصة كمیثولوجیا الیونان القدیمة "
وبموجب ھذا الفھم فإن األساطیر قد تشتمل على بعض العناص�ر الحقیقی�ة الواقعی�ة وإن 

 كانت قلیلة .
ویدل مصطلح عل�م األس�اطیر عل�ى معی�ارین للتمیی�ز والفص�ل ، معی�ار یتض�من دراس�ة 
األسطورة نفسھا من حیث الم�تن والس�رد والرم�ز والمعن�ى والفح�وى وم�ا تھ�دف إلی�ھ ، ومعی�ار 

اس��ة مجموع��ة األس��اطیر المنس��وبة ال��ى إقل��یم م��ا أو جماع��ة معین��ة أو حض��ارة م��ن یتض��من در
 الحضارات .

 : )4(وفیما یأتي بیان ألھم المالحظات التي بموجبھا یمكن فھم المقصود باألسطورة
تتخذ األسطورة طابعاً دینی�اً مقدس�اً أو اجتماعی�اً أكث�ر م�ن الط�ابع الف�ردي الس�ردي ف�ي  -1

بالظواھر الطبیعیة والثقافیة واالجتماعیة  -في األعم األغلب –موضوع معین ، وتعنى 
 ، وقضایا متعلقة بما وراء الطبیعة .

ف��ي الت��راث الش��عبي الش��فھي ألم��ة م��ن األم��م أو لجماع��ة م��ن الن��اس قص��ص وحكای��ات  -2
أسطوریة ، والبد من التمییز بینھا وبین األسطورة ألنھا من الموروث الشعبي الشفھي 

 لتمییز بینھما " لیس تمییزاً صارماً" .أیضاً ، غیر أن ا
تشیر األسطورة عند العامة من الناس الى ( معتقد زائف) ، ولذلك ینبغ�ي التفری�ق ب�ین  -3

 المعنى األنثروبولوجي لألسطورة ومعناھا في االستعمال الشائع بین العامة .
 صور .األساطیر قصص یتناقلھا الناس في مجتمع معین من جیل الى آخر منذ أقدم الع -4
یع��د عنص��ر ال��زمن ف��ي األس��طورة م��ن العناص��ر الرئیس��ة ألن��ھ یجع��ل م��ن الخط��اب  -5

( كلمة بناءة) ، ویجع�ل األس�طورة نفس�ھا م�ن حی�ث الص�یاغة غرض�اً      األسطوري 
 وھدفاً.

تبدأ األسطورة عادة بقصة مصدرھا ف�رد ، ث�م تش�یع ب�ین الن�اس . ولك�ي تص�دق علیھ�ا  -6
ش��رطین أساس��یین ، أح��دھما : أن ت��دخل ض��من ص��فة األس��طورة الب��د لھ��ا م��ن ت��وافر 

أساطیر الشعب المعن�ي م�ن حی�ث التط�ابق الش�كلي وال�داللي ، أي م�ن حی�ث األس�لوب 
 والمضمون . واآلخر : اندثار مصدرھا الفردي " لكي تصبح قصة عامة أنموذجیة " .
واختلف���ت التوجھ���ات األنثروبولوجی���ة والتأریخی���ة والحض���اریة ف���ي فھ���م األس���طورة 

رھا وكیفیة البحث فیھا . ومن ھذا القبیل التفس�یر الثق�افي الت�أریخي ف�ي دراس�ة األس�طورة وتفسی
من خالل العالق�ات التأریخی�ة ب�ین األس�اطیر باس�تعمال المعلوم�ات ال�واردة فیھ�ا ش�واھد " عل�ى 

 . )5(العالقات التأریخیة والجغرافیة بین الثقافات والمناطق الثقافیة " 
م) ن�وع م�ن أن�واع ( المیث�اق االجتم�اعي) ، 1948لینوفس�كي (واألسطورة في مفھوم ما

وینبغي أن تفسر وفق ھذا المعنى لتبری�ر الع�ادات والتقالی�د والس�لوك االجتم�اعي لجماع�ة معین�ة 
 .)6(( في ضوء سیاقھا االجتماعي المعاصر)     من الناس ، وتفھم 

ي ومنھج���ھ وھ���ذا توج���ھ اجتم���اعي ف���ي تفس���یر األس���طورة لم���ا ع���رف ع���ن مالینوفس���ك
االجتم���اعي ف���ي األنثروبولوجی���ا. وھ���و م���دخل ال���ى دراس���ة األس���اطیر تبنت���ھ األنثروبولوجی���ا 

 م.1960م وسنة 1930االجتماعیة البریطانیة ما بین سنة 
وكان المنھج في الوالیات المتحدة مختلفاً ؛ فقد درس ( بواس) وأتباعھ األس�طورة عل�ى 

والس��مات الثقافی��ة ) ، واتخ��ذوا منھ��ا دل��یالً لمعرف��ة ( ( مس��تودع معلوم��ات ع��ن الثقاف��ة       أنھ��ا 
 .)7(العالقات التأریخیة والجغرافیة بین مختلف القبائل والجماعات البشریة ) 

243



 First International Scientific Conference 29 – 30 April  2017                     2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 

 ISSN: 2414 - 7419     Al-Kut University College/ Issue One          �لیة الكوت الجامعة /  العدد األول                             

وعقد بعض الباحثین صلة بین األس�طورة والش�عائر الدینی�ة م�ن حی�ث األداء الش�عائري 
د أدّى ھ�ذا التوج�ھ ال�ى احت�دام لألسطورة والعناصر الرمزیة المشتركة بینھا وب�ین الش�عائر . وق�

أنھ�ا األص�ل والجدل والحوار ف�ي مس�ألة أس�بقیة أي م�ن األس�طورة أو الش�عائر عل�ى األخ�رى ، 
واألساس ، وما األسطورة إال تفسیر لھا . ولم ینتھ ھذا الجدل الى نتیجة حاس�مة ، وت�رك البح�ث 

الثنت�ین وتوص�لوا ال�ى نتیج�ة في ھذه المسألة ، وانصرف الباحثون الى بی�ان أھمی�ة الص�لة ب�ین ا
سطورة والشعائر ترتبطان بعالقات متبادلة ، وأن ك�ل واح�دة منھم�ا تص�لح لتفس�یر مفادھا أن األ

األخ��رى ؛ فانص��رف اھتم��ام األنثروبول��وجیین ال��ى توض��یح الص��لة ب��ین األس��طورة والش��عائر 
 .)8(والنظم االجتماعیة بدالً من الخوض في مسألة األسبقیة 

بـ(المنھج البنیوي) ، وھو منھج دعا  فالمھمة في دراسة األساطیر ما عرومن المناھج 
إلیھ وتبناه ( كلود لیفي شتراوس) الذي مثل ھ�ذا االتج�اه ف�ي المدرس�ة الفرنس�یة األنثروبولوجی�ة 
متأثراً بمدرسة فردیناند دي سوسیر في علم اللغة بعد أن نشر تالمذة دي سوسیر كت�اب أس�تاذھم 

الى ما یع�رف  تلعام ) ، وظھرت بذلك المدرسة الوصفیة في اللسانیات وتطور( في علم اللغة ا
 بـ(المدرسة البنیویة) .

ودخلت البنیویة في المباحث األنثروبولوجیة متأخرة بسبب قیام الح�رب العالمی�ة الثانی�ة 
م ، بی�د 1949ویرتبط ظھورھا بنشر كتاب شتراوس الموسوم بـ(البنى األولیة للقرابة) ف�ي س�نة 

وبع�د أن أن ھذا االتجاه لم ینضج وتنضج معالمھ إال في آواخر الخمسینیات من الق�رن العش�رین 
 .)9(م1958نشر المؤلف نفسھ كتابھ اآلخر المعنون بـ(األنثروبولوجیا البنیویة) في سنة 

) ، وخالصة م�ا اس�تفاده Jakobsonوتأثر شتراوس في منھجھ أیضاً بآراء جاكبسون (
نى اللغویة الثابتة والمبادئ األساسیة للعقل البشري؛ فقد ذھب جاكبسون الى أن منھ الربط بین الب

البن��ى اللغوی��ة تظ��ل ثابت��ھ مھم��ا اختلف��ت اللغ��ات ، ولم��ا كان��ت اللغ��ة تعبی��راً ع��ن النش��اط الرم��زي 
لإلنس�ان فالب��د لھ�ذه البن��ى الثابت��ة م�ن التعبی��ر ع��ن ( مب�ادئ أساس��یة للعق��ل البش�ري ) تظ��ل ثابت��ة 

ن��ى اللغوی��ة . وبھ��ذا الم��زج ب��ین الفك��رتین اتخ��ذ ش��تراوس منھج��ھ البنی��وي وفس��ر ب��ھ كثب��وت الب
 .)10(الظواھر االجتماعیة عند القبائل البدائیة 

وطبق شتراوس البنیویة أیض�اً عل�ى منھج�ھ ف�ي دراس�ة األس�اطیر ، ول�ذلك ك�ان مفھ�وم 
ماعی�ة م�ع األخ�ذ بنظ�ر األسطورة عنده یتص�ل بالتفس�یر الفك�ري والبنی�وي لل�نظم الثقافی�ة واالجت

االعتب��ار األھمی��ة الرمزی��ة المعب��رة عنھ��ا . واتض��حت أفك��اره ف��ي مؤلف��ھ الكبی��ر الموس��وم ب��ـ( 
 م .1972م وسنة 1964) ، وقد صدر ما بین Mythologiquesاألساطیر = 

وعمدة ما ذھب إلیھ شتراوس في فھمھ لألسطورة أنھ عدھا ( نوعاً م�ن أن�واع التفكی�ر ) 
لصیاغة المبادئ البنیویة العامة التي تكمن وراء النظم االجتماعیة والثقافیة ) . وفي (     ومثاالً 

تحلیلھ لألسطورة نظر إلیھا على أنھا ( أداة فكریة تستعمل لتأمل التناقضات اإلنس�انیة العام�ة أو 
 الخاصة بثقافات معینة ) معتمداً في تحلیلھ على المستوى الرمزي في حل ھذه التناقضات .

ھم ما في رؤی�ة ش�تراوس ومنھج�ھ ف�ي فھ�م األس�طورة وتحلیلھ�ا وتفس�یرھا العناص�ر وأ
 :)11(الثالثة اآلتیة 

فھ�م األس�طورة عل�ى أنھ�ا عملی�ة خل�ق وتغیی�ر دائم�ین للمعرف�ة والفك�ر المتمثل�ین بھ�ا .  -1
ویعني ذلك أنھ تخلى عن فكرة البحث ع�ن الص�یغ األص�لیة أو الص�حیحة لألس�طورة . 

ال�نص األص�لي م�ن غی�ر تع�دیل وتحری�ف ب�ل عملی�ة م�ا یط�رأ عل�ى والمھم عنده ل�یس 
األسطورة من تغیر یتناسب مع تطور المعرف�ة األس�طوریة . وبتعبی�ر مختص�ر آخ�ر : 

 األسطورة لیست نصاً ثابتاً یقرأ بل ھي معرفة مستمرة قابلة للتغییر .
ین ك��ل إن وظیف��ة األس��طورة تكم��ن ف��ي أنھ��ا اإلج��راء الوحی��د القاب��ل للتطبی��ق م��ن ب�� -2

الممكنة للحی�اة ألن الجماع�ة ھ�ي الت�ي تتبن�اه . وتع�د األس�طورة  واإلجراءاتات بالترتی
بھ��ذا المعن��ى " خطاب��اً محكم��اً ودقیق��اً ع��ن االرتباط��ات الممكن��ة للعالق��ات االجتماعی��ة 
والذي یقود الى نتیجة مؤداھا أنھ ال شيء قابل للتطبیق سوى ذلك الذي تتبن�اه الجماع�ة 

. " 
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ص��لة ب��ین األس��طورة والتنظ��یم االجتم��اعي وتفس��یر ك��ل أس��طورة م��ن خ��الل ونتیج��ة لل -3
عالقتھا بس�یاقھا االجتم�اعي تیس�ر البح�ث ف�ي العالق�ات المترابط�ة ب�ین ع�دد كبی�ر م�ن 

تنتم���ي ال���ى حض���ارات وثقاف���ات مختلف���ة ومتنوع���ة ، وب���ذلك وض���ح الت���ي األس���اطیر 
لوجیة ویش�كل ش�بكة األس�اطیر یمك�ن أن یتج�اوز الح�دود السوس�یوشتراوس " أن عل�م 

 دائبة االتساع من التحوالت والتغیرات واالرتباطات الرمزیة " .
وم��ن المن��اھج الت��ي اتبع��ت ف��ي تفس��یر األس��طورة الم��نھج النفس��ي التحلیل��ي تبع��اً لفروی��د 
ومریدی��ھ م��ن المدرس��ة التحلیلی��ة ف��ي عل��م ال��نفس ، وق��د تبن��ى ھ��ذا ال��نھج لفی��ف م��ن المعنی��ین 

 باالنثروبولوجیا . 
ص��ة رأي فروی��د ھ��ي ( اس��تعمال البیان��ات األس��طوریة ) ف��ي تفس��یر نظریت��ھ ع��ن وخال

ت��أریخ اإلنس��ان وس��ماتھ الشخص��یة األساس��یة ، وال��تمس المت��أثرون ب��ذلك س��بیالً ف��ي األس��طورة 
للتعبی��ر ع��ن الص��راع النفس��ي عن��د اإلنس��ان كالحس��د ، وعالق��ة الرج��ل ب��المرأة ، والغض��ب ، 

... ال�خ . وأف�ادوا أیض�اً م�ن بع�ض المج�االت الرمزی�ة األخ�رى  واالنتقام ، والشجاعة ، والتھور
 كالفنون والشعائر الدینیة.

وأثرت آراء فروید ومدرس�تھ ت�أثیراً كبی�راً ف�ي دراس�ة األس�طورة ، وتقبلھ�ا حت�ى ال�ذین 
رفضوا أفكاره في ( البناء والنمو النفسي واالجتماعي ) ، وأفادوا من تحلیلھ الرمزي لألسطورة 

الغایات من األساطیر ب�اختالف طبیع�ة األش�یاء وحاج�ة اإلنس�ان إلیھ�ا ، كتفس�یر نش�أة  . وتختلف
الك��ون وأس��باب الرع��د وال��زالزل والعواص��ف ، أو الوص��ول ال��ى أص��ل األش��یاء ف��ي الطبیع��ة 
كالنبات والحیوان والجب�ال والبح�ار واألنھ�ار .. ال�خ ؛ فاإلنس�ان ف�ي س�عي حثی�ث من�ذ خلق�ھ ال�ى 

اً بھ والسیطرة على بیئتھ ولو كان تفسیراً أولیا ب�دائیاً ، م�ا دفع�ھ ال�ى الت�دین تفسیر ما یجده محیط
 )12(ب��دین م��ا ، وإقام��ة العب��ادات والطق��وس والش��عائر الدینی��ة المختلف��ة بمس��اعدة ( الش��امانات) 

والكھنة والمطببین . وثمة أمور أخ�رى كان�ت تحت�اج ال�ى تفس�یر كالع�ادات والتقالی�د االجتماعی�ة 
لحیاة والموت ؛ فاستعان اإلنسان باألسطورة لتفس�ر ل�ھ ذل�ك (ف�اختلط الخی�ال والخراف�ة وأسرار ا

بالمالحظ�ة ) . وكان�ت الغای��ة م�ن وض�ع بع��ض األس�اطیر التعل�یم ، وق��د یبتغ�ي بعض�ھا اآلخ��ر ( 
 .)13(المتعة والتفنن في روایة القصص ) 

ألة أعمق من ذلك بكثی�ر وال تقتصر الغایات من األساطیر على ما ذكر آنفاً ، إذ إن المس
؛ فحال األساطیر كحال اإلنسان ، فی�ھ م�ا ظ�اھر للعی�ان ، فی�ھ م�ا ھ�و مس�تخف ف�ي أعم�اق نفس�ھ 
وشعوره ، وقد یتعدى ال�ى م�ا ھ�و أكث�ر عمق�اً وغ�وراً ، وأغن�ي ب�ذلك ( الالش�عور) . وینبغ�ي أن 

س�توى الجمع�ي ، ینظر الى ذلك كلھ عل�ى مس�تویین ، أح�دھما: المس�توى الف�ردي ، واآلخ�ر : الم
وإذا م��ا توص��ل الباح��ث ال��ى القض��ایا المش��تركة ذات الص��فة الجمعی��ة ، أي المعب��رة ع��ن العق��ل 
الجمعي أو ما وراء العقل الجمعي فقد أصاب الھدف وتبینت لھ حقائق التحلیل العلمي لألسطورة 

. 
ولألس��اطیر س��مات مش��تركة تع��د المكون��ات األساس��یة ألس��اطیر الش��عوب عل��ى اخ��تالف 

 :)14(وفیما یأتي بعض من ھذه السمات فاتھا ، ثقا
المسائل المتعلق�ة بخل�ق الك�ون واألرض والنظ�ام الشمس�ي ، وأص�ل اآللھ�ة وس�اللتھا ،  -1

 واألسباب والبدایات لألشیاء على نحو عام .
) أو ( التشخیص ) ، إذ اتخذت األساطیر من التجسیم شكلھا ، بمعنى "  مسمة ( التجسی -2

ة أو األشیاء الجامدة أو الصفات والمجردات تتخذ شكالً بش�ریاً ، جعل المظاھر الطبیعی
 فتضفي علیھا السمات البشریة " .

العام��ل اإلنس��اني ف��ي تألی��ھ المشخص��ات أو المجس��مات ، فیع��زى " الش��كل اإلنس��اني  -3
لھ أو حیوان أو نبات أو شيء آخر . وعن طریق التألیھ ارتفع إوالصفات والمفاھیم الى 

 ات التي شخصوھا الى مرتبة إلھ " .الناس والتشخیص
عنص��ر التق��دیس ف��ي األس��طورة ، أي الص��لة ب��ین األس��طورة وم��ا ھ��و (مق��دس) عن��د  -4

اإلنسان . والتقدیس غایة ما یصل إلیھ الوجود ال�واقعي كم�ا ی�رى (الی�اد) ، وق�د وض�ح 
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ذلك في قولھ مقارن�اً ب�ین ( كی�ف) و ( لم�اذا ) ف�ي تفس�یر الوج�ود : " إن وص�ف كیفی�ة 
تل��ك د األش��یاء ھ��و تفس��یر وإجاب��ة غی��ر مباش��رة ع��ن س��ؤال آخ��ر : لم��اذا وج��دت وج��و

( كیف) ، ویرجع ذلك الى سبب بس�یط         ماً متداخل فياألشیاء ؟ ، فـ(لماذا) ھو دو
وھو أن روایة : كیف ولد شيء من األشیاء ؟ تكشف النقاب عن انبجاس ( المقدس ف�ي 

 .)15(واقعي " العالم) ، وھو السبب األقصى لكل وجود 
عنصر الزمان في األسطورة ، أي عامل االس�تمراریة والدیموم�ة والتجدی�د ، ویتض�ح  -5

مفھ��وم الزم��ان ف��ي أس��اطیر الش��عوب ف��ي رب��ط ال��دین بالزم��ان م��ن حی��ث تج��دد الع��الم 
فیكتس��ب ب��ذلك القداس��ة ، بمعن��ى أن عملی��ة التجدی��د ف��ي ك��ل دورة س��نویة تض��في عل��ى 

إلنسان الى ال�زمن بعین�ین أو ب�إدراكین ، ع�ین ت�رى فی�ھ الزمن طابع القداسة ؛ فینظر ا
عدّاً لألیام والشھور والسنین ، وھي عین الظ�اھر ، وأخ�رى ت�رى فی�ھ ص�فة التجدی�د ، 
وكأن العالم في خلق جدید دائماً ، وھي عین الباطن ، وھذه الص�فة ف�ي مخیل�ة اإلنس�ان 

الثقاف�ات الغ�ابرة ی�رى أن الع�الم من صفات اآللھة . قال الیاد : " إن اإلنسان الدیني في 
ف��ي ك��ل س��نة ، وبعب��ارة أخ��رى : إن الع��الم یج��د ف��ي ك��ل س��نة جدی��دة (القداس��ة )  یتج��دد

 .)16(األصلیة التي تحلى بھا عندما خرج من بین یدي الخالق " 
ومھما قیل في تحلیل األسطورة وتفس�یرھا وأغراض�ھا ف�إن ( عنص�ر الخل�ق) یبق�ى ھ�و 

طیر البشریة منذ أقدم العص�ور ، وھ�و الن�واة الص�لبة الت�ي ال یمك�ن أن العنصر األساسي في أسا
تتغیر وتتب�دل بتغی�ر الزم�ان والمك�ان واألدی�ان والثقاف�ات والتوجھ�ات الش�عوریة وال�ال ش�عوریة 

 الواعیة وغیر الواعیة .
وتختلف النظرة الى عنصر الخل�ق ھ�ذا ب�ین ( الفط�رة ) و ( االكتس�اب ) ، بی�د أنن�ا نج�د 

في ھذا المجال ظھرت عن�د المفك�ر األلم�اني ( رودل�ف أوت�و) ال�ذي ح�اول موفق�اً أن یج�د  أفكاراً 
للدین ( تجذراً ف�ي الذھنی�ة اإلنس�انیة ) ، " وم�ن الل�زوم خ�وض عملی�ة تحلیلی�ة ذات ط�ابع نفس�ي 

 ھي" . وھذا میل واضح الى ( الفطرة ) .لحتى یتم بمقتضاھا معانقة إل
المعرف���ة القبلی���ة ) للفیلس���وفین  ت���أثر بم���نھج ( دق���و –وخالص���ة م���ا توص���ل إلی���ھ أوت���و 

أن المعرف���ة  –( ف���ریس ) و ( أبل���ت) ، وھم���ا م���ن أتب���اع الكانتی���ة المحدث���ة         الالھ���وتیین 
ذاتی�ة ولیس�ت نتاج�اً الموض�وعیة مس�تقلة ع�ن الخب�رة الخارجی�ة لإلنس�ان ، وھ�ي ولی�دة الخب�رة ال

ل�دى  نللخبرة الخارجیة التي یعیشھا اإلنسان . واستدل على ذل�ك بالتحلی�ل النفس�ي ال�ذي أظھ�ر أ
ك��ل إنس��ان " أفك��اراً ومف��اھیم یص��عب تفس��یر أص��لھا تجریبی��اً ، وم��ن الص��عب البرھن��ة علیھ��ا إال 

م��ان ، كتم��ثالت هللا أنھ��ا طبیعی��ة أو أص��لیة ل��دى اإلنس��ان ، أو أنھ��ا م��ن جانبھ��ا عناص��ر إی بتأكی��د
. وتوصل بع�د )17(والروح والحریة الحاضرة في الوعي اإلنساني في مختلف الخبرات الدینیة " 

 ذلك الى استنتاج مفاده ( أن ھذه األفكار نتاج إدراك ظرفي یصعب البرھنة علیھا ) .
، وذھب ( مسالن) الى قریب من ھذا المعنى ، وخالف القائلین باألص�ل الطبیع�ي لل�دین 

أي األصل الذي یستقیھ اإلنسان من الطبیعة بعیداً ع�ن ج�وھره النفس�ي ، فق�ال : " اإلنس�ان ل�یس 
بإمكان��ھ ص��نع اآللھ��ة عل��ى ص��ورتھ ، إذ ف��ي ج��وھر الش��عور ال��دیني یكم��ن وع��ي نفس��ي بم��ا ھ��و 

 .)18(مفارق لإلنسان ومتعاٍل عن ظرفھ الخاص" 
رف��ة الذاتی��ة المس��تقلة ع��ن الخب��رة ویمك��ن أن نس��تفید م��ن نظری��ة المعرف��ة القبلی��ة ، والمع

الخارجیة ، یضاف إلیھا ما یظھر لإلنسان م�ن أفك�ار ومف�اھیم یص�عب تفس�یرھا تجریبی�اً ولكنھ�ا 
أفكار ومفاھیم طبیعیة بحسب رؤیة ( أوتو) ، وصوالً ال�ى مب�دأ م�ا ھ�و مف�ارق لإلنس�ان ومتع�اٍل 

اإلیمان الفط�ري ) ، فل�دى عن ظرفھ الخاص ، ونستدل من ذلك كلھ على ما اصطلحت علی�ھ ب�ـ(
ري) یكم�ن ف�ي بنیت�ھ النفس�یة العمیق�ة تتش�كل فی�ھ العقی�دة واإلیم�ان َخْلق�ي فِْط�كل إنس�ان جان�ب ( 

وھ��ذا الجان��ب یتس��ع لم��ا ھ��و أبع��د م��ن ( ال��وعي) و ( الش��عور ) ال��ى ( الالوع��ي) و ( بالخ��الق ، 
البش��ر عب��ر مراح��ل الالش��عور) . وبعب��ارة أخ��رى : ك��ل إنس��ان م��ؤمن ب��الفطرة ، ول��ذلك ن��رى 

وج��ودھم ف��ي األرض من��ذ الق��رون الغ��ابرة یؤمن��ون بق��وة خارق��ة تتص��ف بق��درات غی��ر مح��دودة 
تھیمن على الكون ، واختلف الناس في تسمیة ھذه القوة الخارقة كما اختلفوا في ( وحدانیتھا ) أو 
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َوإِْذ أََخ�ذَ َربُّ�َك ة : (( تعددھا) أو في كنھھا وصفاتھا . ألیس ذلك كلھ مصداقاً لآلیة القرآنیة الكریم
یَّتَُھْم َوأَْشَھدَُھْم َعلَى أَْنفُِسِھْم أَلَْس�ُت بِ�َربُِّكْم قَ�الُوا بَلَ�ى َش�ِھدْ  نَا أَْن تَقُولُ�وا ِمْن بَنِي آَدََم ِمْن ُظُھوِرِھْم ذُّرِ

 ) ؟172األعراف :  –یَْوَم اْلِقیَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َھذَا َغافِِلیَن 
النظرة الشاملة ینبغي أن نفسر األساطیر ونحللھا ونستنتج منھا ما نشاء ؛  وبموجب ھذه

 فمركز الدائرة وقطب الرحى في كل ما قیل عن األسطورة ھو ھذه ( النواة الصلبة) .
 

 األسطورة والرمز :
یعد الرمز من أھم الدالالت اإلیحائیة لألسطورة ، فھو یدل على الظاھر المحسوس ، ثم 

محسوس ، بمعنى أن للرمز داللتین : لما ھو ھو أعمق إذ یدل على باطن مغایر  ینصرف الى ما
ظاھری��ة تطف���و عل���ى الس���طح ، وباطنی���ة تس���تقر ف���ي العم���ق . وبھ���ذا المنظ���ور ع���ّرف الق���دیس 
أوغسطین الرمز بأنھ " معطًى ، فضالً عن الظاھر الذي یجلبھ أمام حواسنا . یجل�ب للفك�ر أم�راً 

 .)19(لذي یُْعلمنا بمرور الحیوان " مغایراً ، كأثر الحافر ا
ومجاوزة الرمز للظاھر المادي ھي المقدرة التعبیریة للرمزیة . قال مسالن مش�یراً ال�ى 
ھ��ذا المعن��ى : " أق��ول ب��وعي : إن الرمزی��ة ھ��ي المق��درة الت��ي یمتلكھ��ا اإلنس��ان لتج��اوز الظ��اھر 

 .)20(المادي لألشیاء " 
ل ( الظاھرة الى فكرة ) . ونجد ھ�ذا المفھ�وم عن�د وتتضح القوة التعبیریة للرمز في تحو

األدیب والفیلسوف والشاعر األلماني المع�روف ( غویت�ھ) ؛ فالرمزی�ة لدی�ھ تح�ول الظ�اھرة ال�ى 
فكرة ، ومن ثم الى ص�ورة تبق�ى فی�ھ الفك�رة ناش�طة متج�ددة داخ�ل ص�ورتھا . ق�ال : " الرمزی�ة 

لى صورة ، على نحو تبقى معھ الفكرة ناش�طة تحول الظاھرة الى فكرة ، والتي تتحول بدورھا ا
دائماً داخل الصورة ومنیعة وحیة الى ما ال نھایة ،وحتى إذا ما فس�رت الفك�رة بك�ل اللغ�ات فھ�ي 

 .)21(مع ذلك تبقى متعذرة البیان" 
م�ر الم�دبر لش�أن وللرمز قوة جاذب�ة تس�تولي عل�ى اإلنس�ان وتدفع�ھ ال�ى اإلیم�ان بأن�ھ اآل

ذل�ك ( ك�روزر) ق�ائالً: " یجع�ل الرم�ز بش�كل م�ا حت�ى اإللھ�ي مرئی�اً... فھ�و  العالم كما عبّر ع�ن
 .)22(مر المدبر لشأن العالم " نھ ویستولي على روحھ كأنھ اآلیبقوة فائقة اإلنسان الذي یعایجلب 

وتكمن القیمة الفاعلة للرمز في فھمھ وإدراكھ ، فھو لیس بذي جدوًى من غیر أن یدركھ 
ستمد الرم�ز قوت�ھ الجاذب�ة م�ن المعن�ى اإلیح�ائي ل�ھ . وف�ي المخط�ط اآلت�ي مجتمع بشري ما . وی

 ( الرمز) و ( المرموز إلیھ ) و ( المعنى اإلیحائي ) للرمز :       بیان للعالقة بین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ونستنتج من ھذا المخطط أن عالقة الرمز بالمرموز إلیھ غیر مباشرة ، إذ تكون العالقة 
 عنى اإلیحائي للرمز .بینھما عن طریق الم

ومن خالل ھذه الصلة بین الرمز والمرم�وز إلی�ھ یمك�ن أن ن�ربط الرم�ز باللغ�ة ؛ فاللغ�ة 
كما ھو معروف في المنھج الوصفي التركیب�ي م�ا ھ�ي إال نظ�ام م�ن العالم�ات والرم�وز ، وتع�د 

 من أكثر األنظمة كفایة .

المعنى 
 اإل�حائ

الرمز (= �لمة أو 
 صورة أو عالمة)

المرموز إلیه ( = في عالم الطبیعة والمادة ، أو في 
ل والذهن ، أي المعنى المادي والمعنى عقعالم ال
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 –والن ب�ارت وش�تراوس وم�نھم ر –وذھب بعض الباحثین في النظ�ام ال�داللي للرم�وز 
الى أن ھذا النظام من قبیل الداللة الثانویة ، والمقص�ود ب�ذلك أن الرم�وز " لغ�ة م�ن درج�ة ثانی�ة 

، أي )23(ونظام من أنظمة التعبیر عماده اللغة الطبیعیة ، غیر أنھ یمثل دلیالً من الدرجة الثانیة " 
مشیة إیحائیة لم تصل الى مرتب�ة الدالل�ة إن الداللة في لغة األسطورة وما ترمز إلیھ ھي داللة ھا

المركزیة المتصفة بالثبات النس�بي ف�ي لغ�ة الجماع�ة أو ف�ي معجمھ�ا المخ�زون ف�ي ال�ذھن . وق�د 
األسطورة  من حی�ث ص�لتھا باللغ�ة والرم�ز ق�ائالًَ◌ : " األس�طورة نم�ط  )24(عّرف أحد الباحثین

الطبیعی�ة ، ونظ�ام رم�زي یعب�ر ع�ن خاص من أنم�اط التعبی�ر ، أو لغ�ة خاص�ة تس�تند ال�ى اللغ�ة 
مشاغل البشر الفردیة منھا والجماعیة التص�الھا بجان�ب ال�وعي م�نھم عل�ى اخ�تالف أش�كالھ م�ن 
دین وتأریخ وفلسفة ، أو بما ال یقع منھم تحت دائرة الوعي واإلدراك ، والتصالھا أیض�اً بالفع�ل 

وش�عائر وس�حر وش�عر وأدب والنشاط ومختلف أشكال التأثیر في الك�ون والمجتم�ع م�ن طق�وس 
 جّراً" . َھلُمّ وفن و

وللبنیة الرمزیة في لغة األس�طورة ص�لة س�ببیة بالرمزی�ة الدینی�ة المس�تفادة م�ن التحلی�ل 
النفسي الباطني والتصور الواعي وغیر الواعي للفرد والجماعة ، وقد ذھب بعض الب�احثین ف�ي 

البش��ریة ) ، وكأن��ھ یش��یر ال��ى ص��فة  ھ�ذا العن��وان ال��ى الق��ول ب��ـ(نشاط رم��زي غ��ائر ف�ي الطبیع��ة
فطری��ة للرم��ز ف��ي طبیع��ة اإلنس��ان . ق��ال مس��الن : " كش��فت المعرف��ة الواس��عة والفھ��م الجی��د 
للمجتمعات القدیمة الى جانب االھتمام الواسع المتعل�ق ببنی�ة اللغ�ة األس�طوریة األھمی�ة المنوط�ة 

ي الوق��ت نفس��ھ أب��ان عل��م نف��س بك��ل تنظ��یم إنس��اني ، أي بك��ل منظوم��ة دینی��ة للغ��ة الرمزی��ة . وف��
 مالبواطن ع�ن تط�ور مھ�م ، واع وال واع ، ف�ردي وجم�اعي ، لص�ور ورم�وز ھ�ي بمثاب�ة أح�ال

الیقظة لإلنسان التأریخي ، وكشف عن وجود نشاط رمزي غائر في الطبیع�ة البش�ریة ؛ ف�الرمز 
داخل ضمن یظھر في االكتشافات التي تحصل في عصرنا كأمر مرتبط بوجود اإلنسان ، فھو یت

 .)25(جمیع عالقات الفرد مع الغیر ، ومع األلوھیة أیضاً " 
وربط الفیلسوف الفرنسي ( دوران) في تعریفھ األس�طورة ب�ین عنص�ري (الرم�ز ) و ( 

 الزمان ) فقال : " األسطورة نظم لوقائع رمزیة في مجرى الزمان".
الدینی�ة لألس�طورة ) أكث�ر عنای�ة بالص�فة القدس�یة وPaul Ricoeurوكان بول ریكور (

طتھا لی�رى ( اإلنس�ان امن خالل وظیفتھا الرمزی�ة عن�د اإلنس�ان ، وارتب�اط أفعال�ھ وأفك�اره بوس�
موقعھ من العالم ) ، إذ قال : " األسطورة حكایة تقلیدیة تروي وق�ائع ح�دثت ف�ي بدای�ة الزم�ان ، 

میع أشكال الفعل وتھدف الى تأسیس أعمال البشر الطقوسیة حاضراً وبصفة عامة الى تأسیس ج
األعمال الطقوسیة ذات والفكر التي بوساطتھا یحدد اإلنسان موقعھ من العالم ؛ فاألسطورة تثّبت 

الداللة وتخبرنا عندما یتالشى بُْعدھا التفسیري بما لھا من مغ�زًى استكش�افي وتتجل�ى م�ن خ�الل 
 .)26(بمقدساتھ " وظیفتھا الرمزیة ، أي في ما لھا من قدرة على الكشف عن صلة اإلنسان 

وف��ي فھ��م میش��ال مس��الن لألس��طورة ن��رى األس��اس الرم��زي لھ��ا واض��حاً ألنھ��ا بحس��ب 
تعریفھ إیاھا " كشف رمزي لعالقات اإلنس�ان م�ع الكائن�ات وم�ع اإللھ�ي" ، وھ�ي " لغ�ة خاص�ة 
باإلنسان لیست ناتجة عن تخیل صرف كما اعتقدنا ذلك طویالً تحت التأثیر المب�الغ فی�ھ لعقالنی�ة 

 .)27(ارمة ، بل عن تعبیر أولي مباشر لحقیقة مدركة حدسیاً من جانب اإلنسان " ص
وتنبع أھمیة الرمز في األس�طورة أو ف�ي غیرھ�ا م�ن أوج�ھ التعبی�ر اإلنس�اني م�ن قیمت�ھ 
الذاتیة ، وقد عبّر ( توما األكویني) عن ھذا المعنى بربط فعل المؤمن بالحقیقة نفس�ھا ال ب�المعبر 

في الرمز كما تبینھ طریقة الكالم نسعى الى بل�وغ المس�ائل اإلیمانی�ة بالش�كل ال�ذي  عنھ قائالً : "
ب�ل یتحق�ق بالحقیق�ة نفس�ھا ؛ یتحدد فیھ فعل المؤمن ، إذ ال یتوقف فعل الم�ؤمن عن�د المعب�ر عن�ھ 

ال نصوغ إیض�احات إال ألج�ل إح�داث معرف�ة بوق�ائع معین�ة ، س�واء ف�ي أم�ور اإلیم�ان أو فنحن 
 .)28(العلم " 

وعبّر مسالن عن القیمة الذاتیة للرمز من حیث التماثل بین الشكل والمض�مون ، فق�ال : 
شكل والمض�مون الرمز " یمتلك قیمة ذاتیة ال نمط كالم ، وھو واقعة حاصلة بفعل التماثل بین ال

 .)29(وبین ما یشكل جوھر الكائنات واألشیاء "  ، بین ما لھ تجل� عینيٌ 
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ا تصنیف األساطیر نبین الرمز ومدلولھ عن طریق اللغة یحسن ب ولكي تتضح لنا الصلة
بحسب األلفاظ المعبرة عن ھذه الصلة . وھذا ما ی�دعو ال�ى تفس�یر األس�اطیر مجتمع�ة ال منف�ردة 
والنظر فیھا من خ�الل الثقاف�ات البش�ریة عل�ى م�ّر العص�ور ؛ فالتجزئ�ة ال تنف�ع ف�ي فھمھ�ا النھ�ا 

 نیة یكمل بعضھا بعضاً .تمثل سبالً مشتركة لرؤیة إنسا
 

 رموز اإلنسان وأعضائھ :
مع�اني  عبد عرب الجاھلیة الشمس ،  ومثلوھا بصورة امرأة عاریة ، والمرأة رمز ال�ى

. وكان ( البراھم�ا) ف�ي األس�اطیر الھندی�ة یص�ور بأربع�ة وج�وه )30(األنوثة واألمومة والخصب 
. وج���انوس ( )31(بھال���ة م���ن األذرع أذرع ، وأم���ا ( ش���یفا ) اإلل���ھ ال���راقص فھ���و مح���اط وأرب���ع 
Janus ف��ي األس��اطیر الرومانی��ة رّب األب��واب والم��داخل والبواب��ات ، وص��وروه ب��وجھین ف��ي (

 . )32(اتجاھین مختلفین 
م�ن أق�دم اآللھ�ة عن�دھم ، ومثل�وه بَكْھ�ل ذي وكان إلھ النار في أساطیر أمریك�ا الوس�طى 

ه أو عل�ى رأس��ھ كأس�اً مص�نوعة لح��رق وج�ھ عمی�ق التجاعی�د محن��ّي الظھ�ر ، یحم�ل عل��ى ظھ�ر
) Inari. ویع�د إین�اري ( )33(البخور ، وظھر على السفح المكسیكي األوس�ط قب�ل م�یالد المس�یح 

رّب الزراعة في األساطیر الیابانی�ة والس�یما زراع�ة األُرّز  ، وھ�و الغ�ذاء األساس�ي الش�ائع ف�ي 
الصین ، ولذلك رمز ھذا اإللھ الى رّب الخیر والعطاء والنماء . وتظھره رسومھ رج�الً الیابان و

 .)34(شیخاً مع أتباعھ ورسلھ وثعلبینِ 
ومن شعائر المصریین القدامى فتح فم المیت إشارة الى جعل كل أعض�ائھ ج�اھزة ألداء 

 .)35(الوظائف الجدیدة 
ان وأعضاءه یرمزان في مجم�ل األس�اطیر ونستنتج من األمثلة المذكورة سابقاً أن اإلنس

الى معاني األنوثة واألمومة والخْص�ب والق�درة والق�وة وحراس�ة الحص�ون والق�الع واألب�واب ، 
ویرمزان أیضاً الى إلھ مجسد یتصف بالحكمة والخبرة والزراع�ة وم�ا یمثل�ھ م�ن الطع�ام الش�ائع 

خ�ر . والج�امع ب�ین ھ�ذه المع�اني ھ�و بین شعب ما وأداء اإلنسان لوظائفھ الطبیعی�ة ف�ي الع�الم اآل
 الحیاة وشؤونھا المختلفة.

 
 رموز الحیوان :

(الَمقَ�ھ) : اس�م م�ن أس�ماء القم�ر ف�ي س�بأ ، وك�ان یعب�د ف�ي ح�رم بلق�یس ملك�ة (س�بأ) ف��ي 
عصر النبي سلیمان (ع) . واتخذ عرب جن�وب الجزی�رة العربی�ة الث�ور رم�زاً ال�ى القم�ر ، وھ�و 

 .)36(مأرب والنصوص اللحیانیة والثمودیة رمز ( الَمقَھ) في سبأ و
) ، وھ�و رّب الُمعّم�رین والح�ّظ الطیّ�ب. Jorojenجین ( وومن األساطیر الیابانیة : جر

، وھو یرمز أیضاً الى العمر )37(ویصور على ھیئة رجل ذي لحیة بیضاء ترافقھ سلحفاة أو لقلق
 السعید المتقدم .

)، وھ�ي Renenit) أو ریننی�ت (Renenetت (ومن األساطیر المص�ریة القدیم�ة :ِریننِ�
آلھ��ة تجس��د أحیان��اً عل��ى ھیئ��ة أس��د أو رأس أفع��ى ، وتش��ترك م��ع إل��ھ الِعن��ب (ش��اي) ف��ي بع��ض 
الوظائف ألنھ�ا آلھ�ة المحاص�یل الزراعی�ة ، وم�ن وظائفھ�ا تغذی�ة الطف�ل من�ذ والدت�ھ ، إذ تمنح�ھ 

 .)38(اسمھ وتتبعھ عندما یحاكم بعد الموت
غی���وم والعواص���ف والس���ماء ف���ي األس���اطیر الفینیقی���ة اس���م ح���اداد ویطل���ق عل���ى رّب ال

)Hadad )  وھو الذي یرس�ل الغی�وم والرع�د والب�رق . ونظی�ر ح�اداد ف�ي المیثولوجی�ا البابلی�ة (
آداد) ، ویبدو أن التسمیة من أصل سامي واحد ، ویش�ار ال�ى ح�اداد باس�م ( بَْع�ل ح�اداد) ، وبع�ل 

إلیھ سیداً وحاكماً، ویمثّل أحیاناً بثور ، وھو رمز القوة والسلطة  یعني اإللھ في الفینیقیة ، وینظر
)39(. 

) م��ن أش��ھر اآللھ��ة المص��ریة القدیم��ة ، وق��د ت��درج ھ��ذا اإلل��ھ ف��ي Amonویع��د آم��ون (
المراتب والوظائف ، فقد كان إلھ الھواء تارة ، ثم إلھ الِخْصب تارة أخرى ، ثم صار ملك اآللھة 
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تص بالملوك فصار یعبد على أنھ ( إلھ الملوك ) منذ عھد ( آمنمھ�ات وسید العروش ، الى أن اخ
األول) مؤسس األسرة الفرعونیة الثانیة عشرة . وصّوروه البساً رأس كبش أو رأس إَوّزة النیل 

)40(. 
) ، وھ���و رّب الس���ماء Baal Hammonوم���ن األس���اطیر الفینیقی���ة : بع���ل ح���امون (

قرطاجنّة) المس�تعمرة الفینیقی�ة . تراف�ق الخ�روف م�ع بع�ل واإلنبات ، والرّب األكبر لقرطاجة ( 
 .)41(حامون الذي كان یرسم حامالَ إنساناً في العصور القدیمة

ة البق�رة الوحش�یة ) ، وھ�ي تمث�ل رأس بق�رة ذومن األساطیر المصریة م�ا یس�مى ب�ـ(ُعو
ط��ة ( مقدس��ة تحم��ل الش��مس ب��ین ق��رنین ، وكان��ت تس��تعمل لب��ث الح��رارة ف��ي األجس��اد المحنّ 

المومیاءات) . وتعود ھذه العادة الى اإلیمان ب�أن (رع) إل�ھ الش�مس حینم�ا غ�اب أول م�رة قام�ت 
 .)42(البقرة بإرسال كائنات ناریة تسعفھ حتى الصباح لكي ال یفقد حرارتھ 

) من األس�اطیر اإلفریقی�ة ، وھ�ي إلھ�ة عن�د س�كان داھ�ومي . كان�ت تعب�د Lissaولیسا (
ابناھ�ا ( م�ادو = الش�مس ) ، و( غ�و = القم�ر ) . ویرم�ز إلیھ�ا بالحرب�اء ، على أنھا ربّة األم ، و

 .)44(اإللھة  وقبائل الداھومي )43(وھي طوطم 
) من المیثولوجیا المصریة ربّة الخصب ، وھ�ي Bastet) أو باستیت ( Bastوباست ( 

ام�رأة لھ�ا رأس ربّة محلیة ارتقت الى إلھ قومي . الھّرة حیوانھا المقدس ، وص�ورھا عل�ى ھیئ�ة 
 .)45(ھّرة ترفع بیدھا الیمنى قیثارة أو درعاً 

ویستثنى ( الكلب) من الحیوان في داللت�ھ الرمزی�ة األس�طوریة م�ن حی�ث إجم�اع أغل�ب 
األساطیر على التقریب بین رمزیتھ ومعاني ( الموت والجحیم والعالم السفلي والممالك الخفی�ة ) 

)46(. 
یفة دلیل اإلنسان في لیل الموت ،بعدما كان رفیقھ في ووظیفتھ األسطوریة األولى " وظ

نھ��ار الحی��اة " ؛ فھ��و الح��ارس األم��ین ف��ي المن��زل وم��ع قطی��ع الماش��یة ، ول��ذلك " یع��د حارس��اً 
 المقدسة " .أسطوریاً لممالك الموت ، ویقبع عند أبوابھا 

الم�وتى  وكان من عادة المكسیكیین الق�دامى االعتن�اء بتربی�ة الك�الب المختص�ة بمواكب�ة
وإرشادھم في العالم اآلخر ، ولذلك كانوا یدفنون مع امواتھم كالباً لونھا كل�ون األس�د والش�مس . 
وما یزال شعب غواتیماال یضع في أیامنا ھذه أربع�ة أش�كال للكل�ب عن�د زوای�ا المقب�رة األرب�ع ، 

، والب��رج وأب��راجھم الس��ماویة ثالث��ة عش��ر ب��دالً م��ن اثن��ي عش��ر عن��د أغل��ب الش��عوب والثقاف��ات 
 .)47(الثالث عشر عندھم ھو برج الكلب

) Anubisومن األمثلة لرمزیة الكل�ب المرتبط�ة ب�الموت والع�الم اآلخ�ر اإلل�ھ أن�وبیس (
ف��ي المیثولوجی��ا المص��ریة ، ویمثّ��ل ھ��ذا اإلل��ھ ب��رأس كل��ب أو اب��ن آوى ، وھ��و رّب الجن��ازات 

ویش�رف عل�ى المی�زان ال�ذي ت�وزن ب�ھ والتحنیط عند الفراعنة ، یقود الموتى ال�ى الع�الم الس�فلي 
 .)48(قلوب الموتى حینما یمثلون للمحاكمة قبالة (أوزیریس) 

وكان ( بعل ) ربّاً للِخْص�ب واإلنب�ات عن�د الس�امیین الق�دماء ، وھ�و عن�د الفینیقی�ین رّب 
 . )49(بمحارب على رأسھ خوذة بقرني ثور هالعاصفة ومطر الشتاء . مثّلو

) ، وھ��و رّب Ra- Harakteح��اراكتي ( –المش��ھورة : رع وم��ن اآللھ��ة الفرعونی��ة 
 .)50(الشمس . ویصور على ھیئة رأس صقر مرتدیاً قرص الشمس 

) ، وھو االسم الذي أطلق على ( حورس) في بیری�ت Behdetyومن آلھتھم : بیدیتي ( 
 ت رس�ومھ عل�ى ھیئ�ة رأس نس�ر م�ع ص�حنمكان عبادتھ ، وھ�و م�ذبح ف�ي مص�ر العلی�ا . ظھ�ر

 .)51(جنح شمس م
) ، وھ��و رّب الس��ماء Horusوم��ن آلھ��تھم المش��ھورة المرتبط��ة بالص��قر : ح��ورس ( 

الش��ریك ل��ـ(رع) . یس��میھ المص��ریون (ح��ور) ، ویس��میھ اإلغری��ق (ح��ورش) ، ولكن��ھ والش��مس 
 اشتھر باسمھ الالتیني : ( حورس) . وھو ابن ( أوزیریس) و (إیزیس ) ، أو شقیقھما .

ھاربوكراتیس) ، وجعلوه شریكاً لـ(أبولو) . عبد ف�ي ع�دد م�ن  وسماه اإلغریق أیضاً : (
 .)52(دائما بصقر أو رأس صقر األمكنة باشكال شتّى وأسماء مختلفة ، ولكنھ یمثل 
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) وھ��ي Ament) أو أمن��ت (Amentiوم��ن آلھ��تھم المرتبط��ة ب��أجزاء الطی��ر : أمنت��ي ( 
ب�ادئ أمرھ�ا ربّ�ة إقل�یم مص�ر ربّة تظھر بریشة نعام�ة أو ریش�ة ص�قر عل�ى رأس�ھا ، كان�ت ف�ي 

 .)53(السفلى الغربي ، وصارت فیما بعد ربّة الغرب كلھ
) ، وھ��ي ابن��ة الھ��واء الت��ي ط��ارت ف��وق Ilmaterوم��ن األس��اطیر الفنلندی��ة : إیلم��اتیر ( 

البحر سبعة قرون ، ثم خلقت العالم من البیض ال�ذي وض�عتھ بط�ة أو ُعق�اب ف�ي ركبتھ�ا ، وم�ن 
وات ، وم�ن نق�ط الب�یض الملون�ة خلق�ت النج�وم ، وم�ن ص�فار الب�یض قشور البیض خلق�ت الس�م

 .)54(القمر تخلقت الشمس ، ومن بیاضھ خلق
ونستنتج من األساطیر المذكورة سابقاً أن رموز الحیوان فیھ�ا ت�دل عل�ى الق�وة والس�لطة 

ض والعمر الطویل والحظ الحسن ورعایة األطفال والِخْصب والنبات ونش�أة الع�الم . وترم�ز بع�
ف�ي  –الحیوانات كالكلب خاصة الى الموت والجحیم والعالم السفلي . والجامع ب�ین ھ�ذه المع�اني 

 ھو القوة والسلطة والحیاة والرعایة والخصب والنبات . –األعم األغلب 
 

 رموز النبات :
یرم��ز النب��ات ف��ي بع��ض األس��اطیر ال��ى الطبیع��ة كالس��ماء واألش��جار واألنھ��ار . وم��ن 

) في أس�اطیر الجن�وب األمریك�ي ، وھ�و " ربٌّ تش�تمل عبادت�ھ Kupalaكوباال ( األمثلة لذلك : 
على تقدیس الزھور واألشجار ومیاه األنھار . وأتباع ھذه العبادة یستحمون ف�ي می�اه نث�رت فیھ�ا 

 لتي تق�ام لعبادت�ھ . وف�ي الكوب�االالطقوس ا الزھور ، فإما أن یغرقوا تمثالھ ، وإما أن یحرقوه في
بنبت��ة الّس��َرْخس وزھرھ��ا ، وھ��ي ال تزھ�ر ف��ي الس��نة إال م��رة واح��دة ، وذل��ك ف��ي  تق�دیس خ��اص

منتصف اللیل ، وھي مصدر العط�اء والح�ظ الطی�ب لم�ن یمتلكھ�ا ، وھ�و ال�ذي علی�ھ أن یقطعھ�ا 
 .)55(ویقتلعھا أمام أعین الشیاطین الذین یحرسونھا " 

) ، وھ�و رّب الس�موات Jumalaومن األساطیر الفنلندیة المرتبط�ة بالنب�ات : جوم�اال ( 
 .)56(واإللھ األعلى للفینیین ، وتعد الّسْندیانة شجرتھ المقدسة 

 
 رموز األجرام السماویة والظواھر الطبیعیة :

) م�ن أش�ھر اآللھ�ة المص�ریة القدیم�ة ، وھ�و اس�م  Aten) أو أت�ن ( Atonك�ان أت�ون ( 
أت�ون ی�دل عل�ى الق�وة اإللھی�ة الت�ي  أطلق على الشمس في أول األمر قبل أن یتخذ إلھاً ، ثم صار

تسكن الشمس ، وعبد إلھاً جدیداً بین آلھة أخرى في عھ�دي ( تح�وتمس الراب�ع ) و ( أمنحوت�ب) 
أمنحوت��ب أو أمن��وفیس أو ( أمن��وفیس) الثال��ث . واتخ��ذ إلھ��اً واح��داً معب��وداً ف��ي مص��ر عل��ى عھ��د 

ت ف��ي مص��ر القدیم��ة أول��ى الراب�ع ، إذ ف��رض الفرع��ون عبادت��ھ عل��ى المص��ریین ؛ وب��ذلك ظھ��ر
( اخن�اتون) أو ( اخین�اتون) ، ومعن�اه : (   بشارات التوحید ، واتخذ أمنحوتب الرابع لنفسھ لق�ب 

 .)57(الذي یفرح بأتون) 
 وفي نشید أتون یمجد الفرعون المتصوف أعمال إلھة المبدع المحیي قائالً:

ع الحی�اة ، عن�دما تش�رق ف�ي " ... تظھر رائعاً عند األفق المساوي ی�ا أت�ون الح�ي ، مب�د
األفق الش�رقي تم�أل ك�ل مص�ر بكمال�ك ... وعن�دما تغی�ب ف�ي األف�ق الغرب�ي تغ�رق األرض  ف�ي 

 تُبدّد الدیاجي وأنت تنشر اشعتك ینھض المصران مبتھج�ینِ الظالم كما لو كانت میتة ... وعندما 
عھ��م إلی��ك لتعب��دك ، ویس��تیقظان ، فیغس��ل س��كانھما أجس��ادھم ، ویلبس��ون مالبس��ھم ، وترتف��ع أذر

ویرتفع المصر كلھ بالعمل ، وترتفع المواشي ف�ي مراعیھ�ا ، فیم�ا تخض�ّر األش�جار والنبات�ات ، 
 .)58(وتطیر الطیور من أعشاشھا ... " 

وترمز الشمس والقمر الى ( خطیئة المحارم) في بعض أساطیر الش�مال األمریك�ي ، إذ 
) ، وھ��و االس��م ال��ذي أطلق��ھ األس��كیمو عل��ى Aningan) أو أنینغ��ان (Aliqnakذُك��ر ألیكن��اك ( 

أخ وأخت��ھ الح��رام ، فص��ارا منب��وذیِن ف��ي األرض ، فارتفع��ا ال��ى الس��ماء ،  فالقم��ر بع��د أن اقت��ر
 .)59(فانقلب ألیكناك قمرا ، وانقلبت أختھ شمساً 
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وكان الناس ینظرون في األزمنة الغابرة الى الكواكب كأنھا آلھة ، ثم نظروا إلیھا كأنھ�ا 
 .)60(ئر تدیرھا مالئكة ، ثم اتخذت مدلوالً معنویاً " وصورت كأنھا مستقر النفوس الكبیرة " دوا

) م�ن أش�ھر اآللھ�ة ف�ي المیثولوجی�ا اآلش�وریة والبابلی�ة ، وتطل�ق Ishtatوتعد ِعْشتار ( 
َھَرة ، وھي ربّة الِخْصب واألمومة ، ورمز إلیھا بالنجمة  .)61(على الكوكب الزُّ

) الت�ي انقلب�ت ال�ى ب�رج الج�دي ف�ي الس�ماء كان�ت ف�ي األس�اطیر Amaltheaوأمالیثا ( 
الیونانی��ة عن��زة الجب��ل الت��ي أرض��عت ( زی��وس) ف��ي جزی��رة كری��ت، وھ��و م��ن آلھ��ة اإلغری��ق 

وس ی�المشھورة ، وورد في بعض النصوص أن حوریة أرضعتھ حلی�ب الم�اعز ،ول�ذلك أك�رم ز
 .)62(أمالثیا بأن جعلھا برج الجدي في السماء 

) ، وھ�و أص�غر اآللھ�ة الفیدی�ة Agniمن األساطیر الھندی�ة إل�ھ الن�ار اآلري : أغن�ي ( و
      . وھ��و إل��ھ الن��ار ف��ي كت��ب )63(الھندوس��یة . اتخ��ذ ش��كل الب��رق وجل��ب المط��ر إلخص��اب األرض 

ول�ھ أھمی�ة بالغ�ة ف�ي تق�دیم األض�احي والق�رابین ، ألن ش�عائر التق�دیم تج�رى للن�ار إذ ( الفیدا) ، 
على رّب كل منزل أن یقدم قرباناً للنار من اللبن الط�ازج ص�باحاً ومس�اًء م�ن ك�ل ی�وم . یتوجب 

 .)64(ویقدم القربان عند ظھور الھالل واكتمالھ بدراً 
وللنار في الشعائر الدینیة الھندوس�یة أھمی�ة  رمزی�ة تتع�دى مس�ألة األض�احي والق�رابین 

      الزم��ان ؛ فف�ي نص��ب الم�ذابح تج��دد نظری��ةم�ن حی��ث األداء ال�ى الرمزی��ة المتج�ددة ، أي قدس��یة 
( تجدد العالم ) ، وقد ورد في نصوصھم أن مذبح النار ھو السنة ، وبھذا المعنى یمك�ن أن ن�رى 
في تصورھم إعادة لصنع العالم وتجدیداً لشباب الزمان ( بخلقھ من جدید ) . والرؤیة نفسھا تجاه 

ف��ي الدالل��ة  )Prajapati ()65الك��ون براجاب��اتي ( ل��ھ نة ) م��ن حی��ث التش��ابھ بینھ��ا وب��ین إ( الس��
جاب�اتي ، أي إن�ھ االزمنیة المتجددة والمتصنفة بالقدسیة ؛ فكل مذبح للنار جدی�د " یعی�د إنع�اش بر

یشد أزر قداسة العالم ، فاألمر ال یتعلق بـ(الزمان) المعتاد وبمجرد الدیمومة الزمنیة ب�ل بتق�دیس 
 .)66(النار ھو تقدیس العالم " من بناء مذبح  ( الزمان الكوني ) ، وإن الغرض

ولنا أن نستنتج مما تقدم ذك�ره م�ن األس�اطیر أن األج�رام الس�ماویة والظ�واھر الطبیعی�ة 
الى الربوبی�ة ومس�تقر النف�وس الكبی�رة واألموم�ة والخص�ب. والج�امع ب�ین ھ�ذه  –غالباً  –ترمز 

 المعاني ھو الربوبیة والحیاة .
 

 الیة :رموز الكائنات الخی
وأش�كال مخیف�ة تب��ث ص�ورت األس�اطیر البابلی�ة واآلش�وریة الش��یاطین بص�ور وھیئ�ات 

الخوف والرعب في قلوب ناظریھا ، كأن تصور على ھیئة أجسام اإلنس ورؤوس الحیوان�ات ، 
أو بخلیط من أعضاء حیوانی�ة مختلف�ة مخیف�ة ؛ فعل�ى س�بیل المث�ال ك�ان لش�یطان الحم�ى " رأس 

طراف نمر أرقط ، صوتھ زئیر ، یمسك بیدی�ھ أف�اعي ھائل�ة " ، ول�ھ ث�دیان أسد وأسنان حمار وأ
 .)67(یداعبھما كلب أسود وخنزیر

) ، Ningirsuومن الكائنات الخیالیة في أساطیر ما بین النھ�رین إل�ھ الح�رب ننغرس�و (
 وكان یصور على ھیئة طیر " لھ رأس أسد . یزمجر كالمیاه ، ویندفع نح�و البل�د المع�ادي وكأن�ھ

 .)68(العاصفة" 
روھا على ھیئة "طائر أس�ود لھة الغیوم الممطرة ، صوّ إ) Imdogudومنھا إمدوغود (

 .)69(لھ رأس أسد یزآر ، وصوتھ الرعد ، یطیر بأجنحة عظیمة ممدودة في الجو" 
) . ك�ان یعب�د Svantovitاألساطیر السالفیة رّب الحرب والخصب : سفانتوفیت (ومن 

التي تقع في جزیرة ( روجن) في بحر البلطیق. تمثالھ في المعبد ل�ھ أربع�ة في مدینة "( أركونا) 
م�ا ف�ي الق�رن م�ن خم�ر یتنبّ�أ  عة ، ویمس�ك بی�ده قرن�اً ، وبمق�داررؤوس ینظر الى الجوانب األرب

 .)70(بأحوال السنة الجدیدة إن كانت سنة خیر وعطاء أو سنة شّر وقحط 
) ربّاً للرعد ، ویصور على ھیئة شیطان لھ Raidenوفي األساطیر الیابانیة یعد ریدن (

 .)71(مخالب في أقدامھ ویحمل طبالً 
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) ف��ي المیثولوجی��ا الیونانی��ة ، Hrpiesوم��ن الكائن��ات الخیالی��ة م��ا یس��مى بالھاربی��ات (
وتوصف ھذه الكائنات بأنھا مخلوقات كریھة ، لھا أجساد طیور ورؤوس نساء ، وھن دلیل على 

ة " ینفثن رائح�ة نتن�ة ف�ي طع�ام ض�حایاھن ، وی�نقلن أرواح الم�وتى ، الریاح والعواصف المدمر
 .)72(ویحددن العقوبة اإللھیة " 

) في أساطیر الشمال األمریك�ي ، وھ�و " ط�ائر Thunder Birdومنھا : طائر الرعد (
أسطوري ضخم یشبھ النسر . تعتقد بعض القبائل الھنود الشمالیین أنھ الروح الت�ي تس�بب الب�رق 

 .)73(، وھو الذي یجلب المطر لمحاصیلھم "  والرعد
) ، وھي كائنات خیالیة Centaursوشاع في األساطیر الیونانیة ما یسمى بالقنطورات (

 .)74(متوحشة نصفھا إنسان ونصفھا اآلخر حصان 
) ، وھ���و زع���یم ال���ریح عن���د ش���عب Gaohوم���ن أس���اطیر الش���مال األمریك���ي : غ���اوة (

 .)75(مارد مھیمن على الریاح  األرغواز ، وقد صوروه على ھیئة
) ف��ي المیثولوجی��ا اإلغریقی��ة كائن��اً نص��فھ إنس��ان ونص��فھ Cecropsوك��ان س��یكروب (

اآلخر تِنّین ، ونسب إلیھ تأسیس مدینة أثینا ، ولذلك سمیت أیض�اً (س�كروبیا) . وھ�ذه النس�بة م�ن 
وھ�ي إح�دى م�دن  –قبیل إض�فاء القدس�یة عل�ى المدین�ة . وت�ذكر األس�طورة أن�ھ أدخ�ل ال�ى أتیك�ا 

 .)76(المدنیة والقوانین والشعائر الدینیة –الیونان 
أول اآللھ��ة الثالث��ة ف��ي األس��اطیر  –وھ��و ال��رّب الخ��الق  –) Brahmaویع��د براھم��ا ( 

         الھندوس��یة . وأم��ا اآلخ��ران فھم��ا : ( فش��نو) و ( ش��یفا) . وتفی��د األس��طورة أن براھم��ا ول��د م��ن
عل��ى ھیئ��ة أربع��ة أوج��ھ وأرب��ع اذرع ،  –ع��ادة  –األول��ى ، ویص��ور  ( النارایان��ا) ، أي البیض��ة

 .)77(ویجلس على عرش من اللوتس 
)، ویص�ور Kung-kungومن األساطیر الصینیة التي تمثل قوى الشر : كونغ كونغ ( 

عل�ى ھیئ��ة " تِنّ�ین أو وح��ش ل�ھ ق��رون . حّط�م أعم��دة الس�ماء الزرق��اء برأس�ھ ، وتس��بب ب��زالزل 
 .)78(لى طوفان عظیم عندما انھارت قبة السماء وسقطت " كثیرة ما أدى ا

وك��ان المص��ریون الق��دامى یؤمن��ون بك��ائن روح��اني یتص��ف ب��القوة والحرك��ة والتح��ول 
المادي سموه : با(ع) ، وھو في عقائ�دھم أح�د المب�ادئ الروحی�ة وم�ن ص�فات اإلل�ھ الق�ادر عل�ى 

نسان نمطاً من أنم�اط الوج�ود الممك�ن بع�د إللالتجسد بفضل ھذه القوة أو الملكة التجسدیة ، ویعد 
الحیوی�ة م�ن حرك�ة  ھالموت ؛ فالبا(ع) حین ینعتق م�ن الجس�د یواص�ل االض�طالع بك�ل وظائفھ�

وغ��ذاء وش��ھوة جنس��یة كم��ا ت��دل عل��ى ذل��ك الرس��وم ف��ي المق��ابر المص��ریة ك��ابتراده ف��ي ش��جر 
ئن الروح�اني بعص�فور ذي . ورم�ز ال�ى ھ�ذا الك�ا)80(أو سفره ف�ي ق�ارب اإلل�ھ رع "  )79(الُجّمیز

وجھ بشري . ومن المخلوق�ات األس�طوریة ف�ي المیثولوجی�ا المص�ریة واآلش�وریة والیونانی�ة م�ا 
) ، وتترجم ھذه الكلمة عادة ب�ـ(أبي الھ�ول ) ؛ فق�د تجس�د ف�ي Sphinxأطلق علیھ اسم سفینكس (

حی�وان ، وجس�ده األساطیر الفرعونیة بخلیط من اإلنسان والحیوان إذ كان رأس�ھ رأس رج�ل أو 
 جسد أسد .

وأشھر ھذه التماثیل ( أبو ھول ) الكائن على مقربة من أھرامات الجیزة ، وھو منحوت 
م��ن الص��خر ف��ي عھ��د المملك��ة القدیم��ة ،" واتخ��ذ التمث��ال وض��ع ال��رابض ویحم��ل غط��اء رأس 

ب�ور فرعون " ، وكان الفراعن�ة یتخ�ذون م�ن ھ�ذه الكائن�ات االس�طوریة م�داخل ال�ى المعاب�د والق
یمانھم بأنھا تحرسھا ، كما ھو شأن الثور المجنح في األساطیر اآلش�وریة ، وھ�و تمث�ال یجم�ع إل

ب��ین جس��د ث��ور مج��نح ورأس إنس��ان ذي لحی��ة طویل��ة وغط��اء رأس المل��ك اآلش��وري . وك��ان 
اآلشوریون یعتقدون أنھ یحرس أبواب المعابد والقص�ور والم�دن . وأم�ا ( الس�فینكس الیون�اني ) 

عل��ى ھیئ��ة أج��زاء ثالث��ة ، الج��زء األول من��ھ ام��رأة ، والج��زء الث��اني طی��ر ، والج��زء فق��د ص��ور 
 .)81(الثالث أسد 

وم���ن األس���اطیر الرومانی���ة المتص���لة بالح���ب والجم���ال رّب الح���ب المس���مى كیوبی���د 
)Cupid) وھو نظیر الرّب الیوناني إیروس ، (Eros یص�ور ع�ادة عل�ى ھیئ�ة ص�بي مج�نح ، (

 .)82(في یدیھ قوس ونُّشاب
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ولن��ا أن نس��تنتج م��ن األس��اطیر الم��ذكورة آنف��اً أن رم��وز الكائن��ات الخیالی��ة ت��دل عل��ى 
الشیاطین والحرب والرعد والریاح والعواصف والربوبیة والزالزل والطوف�ان والح�ب وبع�ض 

 ھو قوى الشر والدمار . –في األعم األغلب  –والجامع بین ھذه المعاني  المبادئ الروحیة .
 
 
 

 أشیاء مختلفة :رموز الى 
عظام الملوك : ذھبت األساطیر المص�ریة ال�ى أن عظ�ام المل�وك مص�نوعة م�ن فض�ة ،  -

 . )83(وشعرھم مصنوع من ذھب ، لداللة الفضة البیضاء على النقاء والطھارة 
الرقص المقدس : كانت للرقص المق�دس ف�ي مص�ر القدیم�ة دالالت رمزی�ة اختلف�ت ف�ي  -

) ب�ین ال�رقص الس�حري Henri Wildبط ھنري ویل�د ( تفسیرھا آراء الباحثین . وقد ر
القدیم ورقص الدراویش المتصوفة في اإلسالم ، فقال: " یتعین على القف�زات المتك�ررة 
أن تزداد وتتصاعد كما في الذكر الحدیث (حلقات الدراویش) . وھذا ربما كان م�ن آث�ار 

ط��یم البط��يء لفردی��ة ال��رقص الس��حري الق��دیم . وف��ي الح��الین ھ��دف ھ��ذا األداء ھ��و التح
 .)84(المؤدّي وتولید وجد لھ تسمح لأللوھیة بأن تخترقھ وتتجسد فیھ " 

ونح�ن ن�تحفظ م�ن ھ�ذه الص��لة وتفس�یرھا ونحت�رز منھ�ا ؛ ف��ال عالق�ة ب�ین ال�رقص الس��حري 
الق��دیم ورق��ص المتص��وفة المس��لمین ، وربم��ا كان��ت العالق��ة بین��ھ وب��ین ال��رقص المص��ري 

ن طق�وس المص�ریین الق�دامى امتزج�ت ب�رؤًى س�حریة مرتبط�ة الفرعوني أظھر وأبین ، أل
 باآللھة وتقدیسھا ، فھي نمط من األداء المقدس.

االس��اطیر الھندی��ة " ال��ى  (العص��ا) ف��ي األس��اطیر الھندی��ة والص��ینیة : ترم��ز العص��ا ف��ي -
سالح بین یدي اآللھة ، والسیما اإلل�ھ (یام�ا) ح�ارس الجن�وب ومملك�ة الم�وتى " . وأم�ا 

اطیر الصینیة فق�د كان�ت العص�ا تس�تعمل لط�رد الش�ر والش�ؤم عن�د حل�ول الس�نة في األس
الجدی�دة ، وكان��ت ( العص�ا الحم��راء ) تس��تعمل لمعاقب�ة المج��رمین ، ولھ�ذه العص��ا س��بع 

 .)85(ُعقَد أو تسع ترمز الى عدد السماوات أو األفالك 
ري ) خمس�ة أل�وان ف�ي التاج ف�ي األس�اطیر البوذی�ة : ك�ان لت�اج الُمْل�ك ( اإللھ�ي أو البش� -

 : )86(الدیانة البوذیة ترمز الى ما یأتي 
 اللون األخضر : رمز الى الشمال ، وانعدام الخوف . -1
 اللون األحمر : رمز الى الغرب ، والتأمل . -2
 رمز الى الشرق والشھادة .اللون األزرق :  -3
 اللون األبیض : رمز الى الوسط ، والعبرة والتعلیم . -4
 الى الجنوب ، والمحبة . اللون األصفر : رمز -5
) ربّ���اً بوذی���اً ، وحاكم���اً Emmaoث���وب القض���اة ف���ي األس���اطیر الیابانی���ة :ك���ان إّم���او ( -

) ، وقاضیاً تعرض علیھ أفعال الخاطئین ، إذ توزن أفعال ك�ل خ�اطئ قب�ل أن Yomiلـ(
ی��دان وی��دفع ب��ھ ال��ى الجح��یم ف��ي مكان��ھ المناس��ب لخطیئت��ھ . وك��ان إّم��او " یص��ور وھ��و 

 .)87(ب القضاة ، وعلى وجھھ تعبیر الوعید " یرتدي ثو
 

 الحواشي 
 .504نور الدین خلیل : قاموس األدیان الكبرى الثالثة :  -1
اللیجن��دات : " عب��ارة ع��ن قص��ص أقیم��ت عل��ى دع��ائم م��ن الواق��ع والت��أریخ المتعلق��ین  -2

باألبطال واألحداث مھما كان حظھا ضئیالً. وقد انساقت مع األساطیر في ھ�ذا التحلی�ل 
 . 7لوھمي " . شابیرو وھندریكس : معجم األساطیر :ا

 . 7معجم األساطیر :  -3
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، وبون���ت وإی���زار وآخ���رین : معج���م  93انظ���ر : س���میت: موس���وعة عل���م اإلنس���ان :  -4
 .68اإلنثولوجیا واألنثروبولجیا : 

 . 94موسوعة علم اإلنسان :  -5
 . 94موسوعة علم اإلنسان :  -6
 . 94موسوعة علم اإلنسان :  -7
 . 94،  93ة علم اإلنسان : انظر : موسوع -8
 .99،  98انظر : جعفر نجم نصر : األنثروبولوجیا التأریخیة :  -9

 . 104،  103انظر : األنثروبولوجیا التأریخیة :  -10
 . 95، 94انظر : موسوعة علم اإلنسان :  -11
) مصطلح سیبیري ( نسبة ال�ى س�یبیریا) یش�یر Shamanismالشامان : " الشامانیة (  -12

لیة المنتش�رة ف�ي بیئ�ات تق�دات والممارس�ات الدینی�ة والطبی�ة الس�الال�ى مرك�ب م�ن المع
وغرافیاً ، سواء في آسیا أو إفریقیا أو لدى سكان أمریكا األصلیین . ویعّرف نثمتنوعة إ

الش��امان ع��ادة بأن��ھ المخ��تص بال��دین م��دة م��ن ال��زمن ، وتعتم��د قدرات��ھ عل��ى الخب��رة 
 .345الشخصیة المباشرة " . موسوعة علم اإلنسان : 

 . 7معجم األساطیر :  -13
 . 10،  9انظر : معجم األساطیر :  -14
 . 128الیاد : المقدس والعادي :  -15
 . 109المقدس والعادي :  -16
 . 86مسالن : علم األدیان :  -17
 . 88علم األدیان :  -18
 . 247علم األدیان :  -19
 . 247علم األدیان :  -20
 . 248علم األدیان :  -21
 . 247علم األدیان :  -22
 .69أساطیر العرب : محمد عجینة : موسوعة -23
العرب . انظر فیما یأتي كتابھ المذكور  أساطیرھو محمد عجینة مؤلف كتاب موسوعة  -24

 .35آنفاً : ص
 .245علم األدیان : -25
 .74موسوعة أساطیر العرب :  -26
 . 273علم األدیان :  -27
 . 248علم األدیان :  -28
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 في روایة فرانكشتاین في بغداد توــا المـوجیـولـدیـیإ
 د. محمد جري جاسم النداوي م.

 كلیة الكوت الجامعة/  قسم اللغة العربیة
 

 لُملخَّصا

من أكثر الفنون األدبیة ق�درةً عل�ى تمثی�ل تُعد الروایة فناً أدبیاً لھ من العمق واالتساع ما یجعلھ 
الحیاة، واستیعاب تجربة األدیب، ذل�ك أن بناءھ�ا الفن�ي یش�مل أس�الیب التعبی�ر الش�عریة والقصص�یة 
والدرامیة، فضالً عن قدرتھا على تصویر واقع المجتمعات، والتعبیر عن ضمیر اإلنسان ومصیره، 

ولكن م�ن . ى إثارة المتلقي وتحقیق انفعالھ الوجدانيواستیعاب التجربة التاریخیة بشكل فني قادر عل
للواقع فقط، ألنھ�ا ف�وق ذل�ك تحق�ق موقف�اً واض�حاً من�ھ،  نظر إلى الروایة على أنھا تجسیدالخطأ أن ن

ده شخصیاتھا من أدوار، فتصیر الروایة  كونھا األقدر على رصد وضع مجتمعاتھا من خالل ما تُجّسِ
تماعیة ذات بعد إیدیولوجي لھ ارتھانات متع�ددة تب�رز ف�ي نص�ھا، على أساس ذلك طاقة سیاسیة واج

ومن خالل شخصیاتھا، وأن ھذا البعد اإلیدیولوجي یتداخل فیھ االنفعالي، فینتج ع�ن ت�داخلھما قطع�ة 
فنیة ذات إحساس مرھف مشحون بالعاطفة، إذ من الممكن أن نتصور أن كل عمل أدبي فن�ي یلزم�ھ 

ی��ة، أو وجھ��ة نظ��ر معب��رة ع��ن فك��ٍر مع��ین،  وھ��ي الت��ي عبَّ��ر عنھ��ا أن تك��ون ل��ھ نظری��ة إیدیولوج
ً (بأنَّھا " شعریة التألیف"أوسبنسكي في كتابھ  م�ن أج�ل ذل�ك  )منظومة القیم العامة لرؤیة الع�الم ذھنی�ا

الرئیسة الطاغیة ف�ي ال�نص الس�ردي لروای�ة  موضوعةاقتضت ھذه الدراسة أن تسلط الضوء على ال
الم�وت م�ن أث�ر /موض�وعة، لم�ا لھ�ذه الھا اإلیدیولوجيبعدومحاولة تشخیص ، فرانكشتاین في بغداد

كبیر وفاعل في حیاة االنسان، كونھا أعظم قضیة تقھ�ر تطلعات�ھ وتح�د م�ن طموحات�ھ، وھ�ي النھای�ة 
الع�راق ال�ذي دارت فی�ھ اح�داث الم�وت والتقتی�ل ق�د /الحتمیة لكل وجود، الس�یما وان فض�اء الروای�ة

ه فض�اًء  مش�حوناً ب�الموت وال�دمار، عن�دما ب�دأ یش�ق طریق�ھ عب�ر مس�اراتھ المرعب�ة، حت��ى اتس�َم بع�دِّ
م�ن معترك�ات سیاس�یة جعلت�ھ نھب�اً لق�وى  -الع�راق–اصبح أكثر شیوعاً وفوضویة جّراء ما مني ب�ھ 

�ا ك�ان احم�د س�عداوي .خارجیة أدت إلى تصدعات واضحة في نسیجھ الوحدوي مؤل�ف الروای�ة /ولمَّ
األزمة التي تفاقم أثرھ�ا عل�ى الف�رد والمجتم�ع ال�ذي ص�ار یحی�ا ف�ي مط�ٍب لم�وت من جیٍل شھد تلك 

، لذلك كان من الطبیعي أن ت�رتھن كتاب�اتھم م�ع مرعب یُمنَح ألبنائھ بالمجان وبشكل قسري كل حین
ولكن ماذا یمكن أن یعني الموت في روایة فرانكشتاین في بغداد إب�ان . عمق األزمة لھذه المعتركات

حتم�اً إن�ھ ل�یس م�ا نفھم�ھ . لزمنیة التي مثَّلتھا؟ والتي كانت ما بعد االجتیاح األمریكي للعراقالحقبة ا
، ذلك أن الكلمات ل�یس لھ�ا )العراق/بغداد(من كلمة الموت قبل ھذا الزمن، أو في غیر فضاء الروایة

 م�ن أج�ل ذل�ك إرت�أى ھ�ذا. إال معاٍن متحركة ومتغیرة م�ن عص�ر إل�ى عص�ر وم�ن ش�عب إل�ى آخ�ر
البح��ث اإلفص��اح ع��ن ك��ل ذل��ك بدراس��ة زاوج��ت ب��ین التنظی��ر والتطبی��ق بغی��ة تق��دیم رؤی��ة أوض��ح 
إلیدیولوجیا الموت في روای�ة فرانكش�تاین ف�ي بغ�داد، ُمتح�ددةً بثالث�ة مباح�ث، تن�اول المبح�ث األول 

، في حین تضمن المبحث )الصورة الصادمة للموت(، والمبحث الثاني تخصص بــ )إشكالیة الھویة(
ً )السلطة(لثالث ا  .، وكما سیمر بیانھ تباعا
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Ideology of Death In Frankenstein a Baghdad 

Dr. Muhammad Jerry JASIM 

Abstract 

It can say that the novel is a literary art have deepness and widening make it the 
most literary arts ability to show the life and comprehension literate attempt, thus, 
its artistic structure include ways of capillary, novelal and dramatically wording, 
as well as, its ability to imagining the reality of societies, utterance of human 
conscience and his destiny and comprehension the historical experience in 
technical form is able to posing the recipient and actualization his  emotional fever, 
But it is wrong to imagine that the novel is embodiment the realty only. Because it 
also verify clear consideration of the realty, It is more able to observe our society 
situation by what its personality forms that its embodiment, then, it according to 
this the novel became political and society energy which have Ideology path have a 
lot of mortgage appears on its paragraphs, And, through its characters, and 
ideological bath threw is the emotional, thereby creating from there overlapping a 
piece of art with a sense of slender emotionally charged, since it is possible to 
imagine that every literary work of art has to have an ideological theory, or the 
viewpoint of expressing a certain ideology, Which expressed by Boris Uspenesky in 
his book titled "A poetic of Composition" as it is ((system of public cultures  to see 
the world mentally)) for that, this study required to highlights the established 
major theme  in the narrative text of the novel Frankenstein in Baghdad, and try 
to diagnose its ideological bath , because of this paragraph / death have a large and 
active effect on human life, as well as, the greatest case of indomitable aspirations 
and limit his ambitions, which is the inevitable end for all existence, particularly 
since the rang of the novel / Iraq, which took place the events of death and killing 
has been marked after the charged space of death and destruction, When it began 
to make his way through tracks the terrifying even become more common and 
chaotic as a result of what exposed IRAQ from the political battlefields Made it 
prey to external forces led to visible cracks in the fabric Unionist.  

As Ahmed Saadawi/ author of the novel from generation saw the crisis that 
exacerbated the effect on the individual and society, which has become live falling 
into the death of a terrifying gives to his children free of charge and is forced all 
the time, So it was natural that depend on their writing with the deepest of the 
crisis for these battlefields. 
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But what it can mean the death in the novel of Frankenstein in Baghdad during 
the era that represented? 

And that was after the US invasion of Iraq. It certainly is not what we understand 
from the word of death before this time, Or not on the space of the novel (Baghdad 
/ Iraq), so that the words have not only changing and animation means between 
periods to another. For that felt this research disclosure of all that by a study 
combined between theory and application in order to provide a clearer view of the 
ideology of death in the novel Frankenstein in Baghdad, circumscribed by three 
research, The first research take over (the problem of identity), and the second one 
devoted to (Death shocking view), in while the third research ensuring (power), 
and also will show 

 المبحث األول
 الموت وإشكالیة الھویة

 

فضاء روایة فرانكشتاین في بغداد، معت�رك الح�روب األھلی�ة، والص�راعات /إن دخول العراق

التغیرات السیاسیة التي شھدھا بعد االجتیاح األمریكي لھ، أدى إل�ى ح�دوث تص�دعات ف�ي والداخلیة 

مجتم��ع /انتمائ��ھ الوح��دوي، یغ��ذي ذل��ك التص��دع الخل��یط غی��ر المتماث��ل لمكون��ات المجتم��ع العراق��ي

 .وإثنیات یانات متعددة، وقومیات مختلفةالروایة، القائم على د

من أجل ذلك برز مفھوم الھویة بإلحاح إزاء تأزمھا ف�ي ظ�ل الص�راعات الھویاتی�ة والح�روب 

األھلیة القائمة، وتبعاً للظروف والعوامل الت�ي ش�كَّلت تح�دیاٍت ض�ربت المنظوم�ة الثقافی�ة للجم�اھیر 

خلخل�ة توازنھ�ا االجتم�اعي، بوی�اتي، مم�ا تس�بب التي كانت في یوم ما غیر واعیة لع�دم تجانس�ھا الھ

ف�ي روایت�ھ " أحم�د س�عداوي" ولك�ون . فتولَّدت أزمة ھویاتیة ناتجة عن تصدع االنتم�اء األوح�د لھ�ا

، ج��زٌء م��ن ھ�ذه المنظوم��ة الثقافی��ة، فق��د حفل��ت )1(مث��ل غی�ره م��ن ال��روائیین) فرانكش�تاین ف��ي بغ��داد(

عل��ى الت��أزم الھوی��اتي لشخص��یاتھم الروائی��ة، وإش��كالیتھا روای��اتھم بإح��االت عدی��دة لتس��لیط الض��وء 

تثی��ر روای��ة فرانكش��تاین ف��ي بغ��داد إش��كالیة ھوی��ة تب��دو بص��ورة جلی��ة ف��ي محن��ة األقلی��ة إذ . ل��دیھم

المسیحیة في العراق، إذ تكشف الروایة ما تعانیھ ھذه األقلیة من ویالت التقتی�ل والتھجی�ر ف�ي بل�دھم 

وھ�ي العج�وز إیلیش�وا ) أم دانی�ال(شكل واضح ف�ي الشخص�یة الروائی�ة العراق، تتجسد ھذه المحنة ب

في البتاوین وحیدة، بعد أن رحل عنھا بناتھا وأكث�ر أقاربھ�ا خ�ارج ال�بالد بس�بب  7التي تسكن زقاق 

سوء األوضاع في العراق، تبقى متشبثة بھذا البل�د ال�ذي ظ�ل یلف�ظ أبن�اءه خ�ارج أس�واره، عل�ى أم�ل 
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لذي اقتاده أبو زیدون الحالق وأرسلھ إلى الجیش، ومنذ تلك اللحظة لم ترى ابنھ�ا عودة ابنھا دانیال ا

قط، فظلت ناقمة على أبي زیدون، ومنتظرة عودة ابنھا، فھي تستعمل ذك�رى ول�دھا ك�ي ت�تمكن م�ن 

ل�ذلك یعج�ز ف�رج  )2(العیش في ھذا الوطن الطارد، وكل من یعرفھ�ا م�ن الجی�ران یعل�م بھ�ذه الحقیق�ة

وطنھا واستبدالھ بآخر مع مبلغ م�ن الم�ال یعینھ�ا عل�ى /دي العتاك عن ثنیھا في ترك بیتھاالدالل وھا

حاول فرج الدالل أكثر من مرة، خالل السنوات الماضیة أقناع العجوز إیلیشوا ببیع : ((أعباء حیاتھا

ج�ار  وبالنس�بة لھ�ادي العت�اك،[...] كان�ت تكتف�ي ب�الرفض . بیتھا القدیم م�ن دون أن ی�نجح ف�ي ذل�ك 

فقادتھ العجوز إلى ب�اب [...] طلب منھا أیضا أن تبیعھ األنتیكات التي تحتشد في بیتھا [...] العجوز 

ل��م یتوق��ف ال��رجالن ع��ن تك��رار المح��اوالت ] لك��ن[...البی��ت ول��م ت��زد ش��یئاً عل��ى كلماتھ��ا الرافض��ة 

((...)3(. 

األقلی�ات ب�أقلیتھم كانت أمثال ھ�ذه الممارس�ات والمض�ایقات ھ�ي ال�دلیل عل�ى إش�عار أص�حاب 

ن�ادر "وھي ممارسات تأخذ أشكاالً متعددة، كما حصل مع  ھم،ئوبنبذھم أو محاولة تھمیشھم أو إقصا

الذي تعرض ھو اآلخر لمضایقات عدیدة تركتھ یش�عر بالض�جر وبالتھدی�د أیض�اً، م�ن تل�ك " شموني

على ترك بیت�ھ مفتوح�اً لم�ن الممارسات ما كان یجده من مادة الصقة على أقفال بیتھ یومیاً إلرغامھ 

،فضالً عن التھدیدات التي كان یتلقاھا بشكل دوري،  )4(یرید التسلل إلى بناتھ أو إلى بیتھ بكل سھولة

، ل�ذلك ق�ال ، ك�ي یح�افظ عل�ى حیات�ھ وحی�اة اس�رتھإلى درجة أصبح قراره بترك البالد أمراً البدَّ منھ

خ�وف وم��وت .. ع البی�ت إذا كان��ت الحی�اة ص�عبة م�ا نف�.. وهللا الحی�اة ص�ارت ص��عبة : ((ألم دانی�ال

حت��ى ب��النوم ك��وابیس .. الن��اس عی��ونھم تاك��ل الواح��د وھ��و یمش��ي .. وقل��ق، المجرم��ون بالش��وارع 

بالدھ�ا ك�ان ق�د فاج�أ ن�ادر ش�موني، عن�دما ل�م یھزھ�ا /لك�ن تعلُّ�ق أم دانی�ال ب�دارھا. )5())وكلساع نف�ز

 .)6())ال تخافوا من الذین یقتلون الجسد: ((قائلةً لھكالمھ آنف الذكر، بل ردّت علیھ بمقتبس دیني 

یثیر ھذا الحوار بین نادر شموني وأم دانیال محنةً جماعیة لألقلیة المسیحیة التي تعاني تھمیشاً 

 ً لھا من قبل الطوائف الدینیة األخرى، األمر الذي یجعل بعض الشخصیات الروائی�ة وإقصاًء  ھویاتیا

لفع�ل اإلقص�اء والتھم�یش واالض�طھاد، تارك�ةً بالدھ�ا لم�الذات أكث�ر أمن�اً لھ�ا، لھذه األقلیة منصاعةً 

، فتنش�أ )الع�راق/ال�وطن(فینتج عن ذلك تمزقاً ھویاتیاً واضحاً، وشعوراً بعدم االنتماء للھویة الكب�رى

وم�ن أج�ل ترس�یخ . انتماءات ھویاتیة فرعیة في مالذاتھم اآلمنة تتركھم یشعرون بالقبول واالن�دماج
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في الروای�ة بش�كل دقی�ق، وتس�لیط الض�وء علی�ھ بش�كل أكب�ر، ) مفھوم التمزق الھویاتي(ا المفھوم ھذ

بترمی�ٍز س�اعد عل�ى تعمی�ق أث�ره، وھ�ذا الترمی�ز ھ�و انھی�ار بی�ت ام للروای�ة الس�ردي  نصال�استعان 

وطنھا /بفعل التفجیر اإلرھابي الذي حدث في البتاوین، بعد ھجرتھا للعراق" العجوز إیلیشوا"دانیال 

: مباشرةً، الذي یرمز إلى انھیاِر التعایش السلمي الذي كانت علیھ جمیع طوائف الشعب في وق�ت م�ا

ل��م تتب��َق فی��ھ حج��ارة ف��وق أخ��رى، فھ��و ال��ذي اس��تقبل ق��وة التفجی��ر . انھ��ار بی��ت أم دانی��ال تمام��ا((

 .)7(...))أبنیةإن جدران بیت أم دانیال عملت كموانع ومصدات لحمایة ما جاورھا من [...] األكبر

تح��اول الروای��ة ف��ي نص��ھا الس��ردي أن تلق��ي بالض��وء عل��ى ض��رورة التع��ایش واالن��دماج ب��ین 

األقلیات الجماھیریة، وان غیان ذلك التعایش واالندماج من شأنھ أن یُلح�ق ض�رره وجمیع الطوائف 

ل�ذلك ف�ي ك�ل م�ّرة تب�رز . على جسد البلد ككل، ُمحِدثاً تمزقاً ھویاتیاً، وتفتتاً لك�ل أج�زاء البل�د الواح�د

ذي الوجھ المالئكي في ال�نص الس�ردي للروای�ة وھ�و " ماركوركیس"للمتلقي صورة القدیس الشھید 

ورمح طویل [...] یرتدي درعاً فضیاً سمیكاً یغطي بصفائحھ الالمعة كل جسده، مع خوذة مریشة ((

عضلي البنیة یرفع قائمتیھ  مدبب ُمشرع في الھواء، وكل ھذه الھیئة القتالیة تجثم على حصان أبیض

األمامیتین المطویتین في الھواء في محاولة لتجنب فكي غول مفترس بشع المنظر ینبث�ق م�ن زاوی�ة 

في ترمیز آخر للعنای�ة اإللھی�ة بھ�ذه األقلی�ة أم�ام .)8(...))الصورة وھو یھم بابتالع الحصان والقدیس

األقلی�ة م�ن رع�ب حقیق�ي، وم�دى بش�اعة افتراسھا أو وأدھا، وھي صورة تمثل مدى ما تعیش�ھ ھ�ذه 

فتك�ون حادث�ة ال�دفن .. ره الذي یجسد قبح ممارس�اتھ القمعی�ةھفعل الطرف اآلخر المعادي، وقبح مظ

ترمی�زاً آخ�ر، وأكث�ر عمق�اً ودالل�ةً عل�ى دف�ن  )9(لتابوت فارغ لدانیال، إالّ من بعض امتعتھ ومقتنیاتھ

وھو أیضاً دفن لكل أمل لھم بوطٍن ق�ادر عل�ى أن یس�كن بعودة الفقید، -أھل دانیال –كل أمل لألحیاء 

 .وجدانھم ویتربع في احاسیسھم

من جانب آخر تحاول الروای�ة تس�لیط الض�وء عل�ى إش�كالیة الھوی�ة ف�ي نص�ھا الس�ردي، وم�ن 

خاللھ أیضاً، ولكن بتل�وین آخ�ر أكث�ر اتس�اعا مم�ا س�بق بیان�ھ، ع�ن طری�ق الشخص�یة المحوری�ة ف�ي 

الذي یصنعھ ھادي العت�اك م�ن ج�ذاذات بش�ریة تع�ود لمكون�ات وأع�راق وأجن�اس ) الشسمھ(الروایة 

ملق�اة ف�ي الش�ارع م�ع تل�ك األج�زاء البش�ریة لض�حایا التفجی�رات یجد  )10(وخلفیات اجتماعیة متعددة

النفایات، فیخیط منھا جس�داً ك�امالً عل�ى أم�ل أن ی�ذھب بھ�ذا الجس�د إل�ى الط�ب الع�دلي محتج�اً ب�أنھم 
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ھ��ذا  عل��ى غی��ر م��ا یری��دولك��ن تج��ري األح��داث .. ك��امالً ت��اركین أج��زاءه ف��ي الش��ارع أھمل��وا بش��راً 

العت��اك، عن��دما یج��د ھ��ذا الجس��د روح��اً تائھ��ةً ھ��ي روح الش��رطي حس��یب ال��ذي یم��وت بس��بب تفجی��ر 

 ...انتحاري یھم باقتحام فندق السدیر بسیارة نفایات وتفجیرھا

من دالالت عمیقة لمحنة القت�ل وال�دمار الت�ي على الرغم مما تثیره ھذه التشكیلة لجسد الشسمھ 

ال تقع على فئة أو طائفة دون أخرى، بل تطبق سدولھا كالظالم الحالك على ك�ل الفئ�ات الجماھیری�ة 

المكون��ة لجس��د الش��عب العراق��ي، أي إن القت��ل واإلرھ��اب ق��د أص��اب ك��ل طوائ��ف الش��عب الواح��د 

الشسمھ بما ھو علی�ھ م�ن تركی�ب ودم�ج لخل�یط /ونإّال أن ھذا المك. وأعراقھ، من أقلیات أو أكثریات

تش��كل وع��ي ع��ام ل��دى یتح��دد بی��دیولوجیا ات اإلرھابی��ة، یم��نح ال��نص بُع��داً إمتن��وع لض��حایا التفجی��ر

. الجماھیر المقموعة بضرورة التوحد واالندماج مّرة أخرى من أجل مجابھ�ة ھ�ذه المحن�ة الجماعی�ة

ى ف�ي أن ك�ل طوائ��ف الش�عب وأعراق�ھ ل�م تع��د ھ�ذا م�ن جان�ب، وم��ن جان�ب آخ�ر تتجل�ى دالل��ة أخ�ر

ضحیة، بل إنھا أیضاً مشاركة في فعل اإلج�رام، حینم�ا یأخ�ذ الشس�مھ عل�ى عاتق�ھ مھم�ة األخ�ذ بث�أر 

ضحایا اإلرھاب عند قیامھ بدور الُمخلِّص والمنتَظر والمرغوب بھ، لكنھ یصل إلى مرحلة من القتل 

ناً من جذاذات ضحایا أبریاء، بل من  )11(یجد نفسھ قد تلطَّخت یداه بدماء بریئة وأن جسده لم یعد مكوَّ

 ً ، فیخلص إلى نتیجة یعین�ھ بع�ض  )12(جذاذات لمجرمین من الشعب نفسھ؛ ألنھم حملوا السالح أیضا

یھ��ا، تس��اعده ف��ي أن تك��ون س��بباً مقب��والً لتبری��ر س��لوكھ االجرام��ي، مس��اعدیھ ف��ي االقتن��اع بھ��ا وتبنّ 

ل�یس : ((تھ، ھذه الفك�رة تص�یر أش�بھ بمب�دأ یمتثل�ھ ح�د اإلیم�ان ب�ھ، وھ�ووتعزیز ثقتھ بقدسیة ممارسا

 .)13())ھنالك أبریاء أنقیاء بشكل كامل، وال مجرمین كاملین

إن ھذه المسألة تلقي بالض�وء عل�ى أزم�ة جماعی�ة تتجل�ى ف�ي إحس�اس بع�ض مكون�ات الش�عب 

فم�ا تلب�ث أن تح�اول األخ�ذ  التي مثلتھ�ا الشخص�یات الروائی�ة، بأنھ�ا ض�حیة لس�طوة المك�ون اآلخ�ر،

كان��ت المعرك��ة س��ریعة ب��ین ((بثأرھ��ا والظف��ر ب��ذلك المك��ون، یس��اعدھا غی��اب األم��ن واالس��تقرار 

مجموعتین من المسلحین، سرعان ما انكسرت المجموعة األول�ى وھرب�ت، واس�تطاعت المجموع�ة 

ن على الحائط، ثم صاحوا دفعوا الشابی[...] الثانیة أن تلقي القبض على اثنین من المجموعة الھاربة 

ً " هللا أكب��ر"م��رتین أو ث��الث  وض��ع . وفتح��وا نی��ران بن��ادقھم، تھ��اوا الش��ابان عل��ى األرض س��ریعا

 ً  .)14())المسلحون بنادقھم على أكتافھم مثل مساحي فالحین وغادروا سریعا
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ھ��ذه الفوض��ویة والدموی��ة الت��ي أش��ار إلیھ��ا ال��نص المقت��بس تس��تجلي بوض��وح غی��اب التع��ایش 

السلمي بین الشخصیات الممثلِّة لمجتمع الروایة، وانعدام االندماج بین طوائفھ وأعراقھ؛ بسبب القتل 

وفع��ل التموی��ت، األم��ر ال��ذي یس��بب تمزق��اً ھویاتی��اً داخ��ل أوص��ال االنتم��اء الواح��د،ویخلق حال��ة م��ن 

تع�اطي الفوضى والدمویة قادرة على تحطیم مفھوم الوطن ل�دى الشخص�یات وتص�دعھ إل�ى درج�ة ال

معھ بعدم األلفة، كونھ الوطن الطارد ألبنائھ، مما یخلق حالة من ع�دم االنتم�اء ب�ین الشخص�یات ف�ي 

حدود عالمھا الروائي المتخیل الذي تحی�ا فی�ھ مقموع�ة ومض�طھدة، ج�ّراء فع�ل اإلقص�اء ب�الموت أو 

 ... بالترحیل القسري

 المبحث الثاني
 الصورة الصادمة الموت

بالص�ورة إل�ى أزم�ان س�حیقة تع�ود إل�ى العص�ور الحجری�ة القدیم�ة الت�ي  یعود اھتمام االنس�ان
ھ��ذا الش��غف . اس��تْجلَْت ولع��ھ برس��م أش��یاء م��ن حیات��ھ ومش��اھداتھ كبص��مة یتركھ��ا لألجی��ال م��ن بع��ده

ى من جمل�ة حق�ائق، لع�ل أھمھ�ا ع�دم ثب�ات الص�ورة ف�ي بالصورة الذي الیزال قائماً إلى اآلن قد یتأتَّ 
محددة، أو جمالی�ات ثابت�ة، فھ�ي متغی�رة بم�دلوالتھا وجمالیاتھ�ا، مم�ا یمنحھ�ا كل عصر على مفاھیم 

بعداً واضحاً من المرونة، ویبعدھا عن الرتابة والجمود او التنم�یط، فض�الً ع�ن أنھ�ا تثی�ر جمل�ة م�ن 
األحاسیس والمشاعر والرؤى في كل مّرة یتم تلقیھا، ومن قِبَِل أي متلٍق لھا، مما یساعد على تأثیرھا 

غی�ر أن ف�ي الوق�ت ال�راھن، واب�ان عص�ف اإلرھ�اب ..السریع في النف�وس، وش�دَّة التص�اقھا بال�ذھن
والترھیب العالمي، برز شكل جدید للصورة روجت لھا وسائل اإلعالم، وتبنتھ المخیل�ة الجماھیری�ة 

فتمثَّلت�ھ بشكل غیر واعٍ، أو بشكل واعٍ حسب المستویات الذھنیة والمنظومة الثقافیة لتل�ك الجم�اھیر، 
، )الص��ورة الص��ادمة للم��وت(ف��ي ممارس��اتھا المختلف��ة، وف��ي مخرجاتھ��ا المتنوع��ة، ذل��ك الش��كل ھ��و 

وحادث��ة اح��راق الطیّ��ار األردن��ي  .والش��غف بالص��ورة العنیف��ة ل��ھ، عل��ى ال��رغم م��ن اس��تھجانھا ل��ذلك
من قبل ما یعرف بتنظیم داعش، بما یحملھ المشھد من ص�دمة وعن�ف ووحش�یة، ال�دلیل ) الكساسبة(

" ش�فاء الص��دور"إدارة الیوتی��وب عم�دت إل��ى ح�ذف مقط��ع ((األوض�ح عل��ى ذل�ك الش��غف، علم�اً أن 
الذي بثھ داعش عن احراق الكساسبة مّرات عدّة، لكن داعش كان ك�ل م�رة یعی�د تحمیل�ھ عل�ى ش�بكة 

لكث�رة المش�اھدة ل�ھ م�ن قب�ل الجم�اھیر الت�ي  )15())قن أنھ وصل تماماً إلى مقصدهاالنترنت إلى أن تی
 ..وجدت نفسھا مدفوعة بقوة لمتابعة الحدث ومشاھدتھ بحماسة مروعة

رت  لقد تأثرت الروایة بشكل خاص، والفنون اإلبداعیة بشكل أعم، بھذه الذوقیة الجدی�دة، فس�خَّ

عل التأثیر بالمتلقي، وإحداث الصدمة الوجدانی�ة ل�ھ، وذل�ك متونھا السردیة لخلق صورة قادرة على ف

وما تثیره من ص�ور ھ�ي مس�تقلة تمام�اً ع�ن معانیھ�ا ((باالستعانة بقوة الكلمات لتلك المتون السردیة 

بل قد یصعب تحدید مدلوالتھا بدرجة ما؛ نظراً لتشظیھا، مما یكسبھا قدرة أكبر على . )16())الحقیقیة

ل كلم��ات وم��ن جان��ٍب آخ��ر ف��إ. الت��أثیر والفع��ل ن الكلم��ات، الس��یما ف��ي النص��وص اإلبداعی��ة، ال تش��ّكِ
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ی��دیولوجیا فردی��ة أو جماعی��ة، سیاس��یة أو اجتماعی��ة أو ا تُحی��ل أو البُ��دّ أن تُحی��ل إل��ى إفحس��ب، لكنھ��

 .ثقافیة، وذلك بحسب المتلقي لھا، والبیئة والسیاق المبثوثة فیھ

وایة م�وت بامتی�از، ذل�ك أنھ�ا عمل�ت عل�ى تس�خیر مبناھ�ا ر) فرانكشتاین في بغداد(تعد روایة 

الحكائي من أجل خلق عدّة صور صادمة للموت، وقادرة على أن تبث الرعب عند المتلقي، وتشحن 

ت أھمھ�ا ف�ي المراس�یم األول�ى لنھ�وض الم�وت وانفالت�ھ م�ن جوه النفسي بالسوداویة واالنفعال، تجلَّ 

سھ طوق الفناء والتالشي، وعودتھ للحی�اة م�ن أج�ل القص�اص براثن الوحشة والظلمة، كاسراً عن نف

العادل، قالت العجوز إیلیشوا للشس�مھ ف�ي اللحظ�ة الت�ي انغمس�ت فیھ�ا ال�روح الھائم�ة لح�ارس فن�دق 

فنھض من مكان�ھ [...] انھض یا دانیال : ((السدیر في الجثة التي خاطھا ھادي العتاك، صاحت علیھ

اخرجت�ھ العج�وز م�ن [...] لت العج�وز بن�دائھا ھ�ذه التركیب�ة العجیب�ة اش�ع) [...] األمر(جاءه . فوراً 

الصادر من العجوز إیلیشوا، ) انھض(إن فعل األمر . )17(..))دانیال: المجھول باالسم الذي منحتھ لھ

كان كفیالً بخلق جو من الخ�وف ) الجثة(عنوان الحامل لبدایة الفصل الخامس من الروایة  یُعَدوالذي 

ر األرواح، م�وٍت أو كت�اب إحض�ا ي لحظة فعل القراءة للنص، فكأنَّ المتلقي یق�رأ كت�ابعب فأو الر

مم�ا م�نح )) ف�نھض م�ن مكان�ھ((السیما أن جملة فعل األمر أعقبتھا تلبی�ة س�ریعة باإلجاب�ة للنھ�وض 

ھ��ت تل��ك الحمول��ة ثقلھ��ا نح��و العج��وز إیلیش��وا الت��ي  المش��ھد حمول��ة معرفی��ة وترمیزی��ة واض��حة، وجَّ

عل���ى ف���ي أق���ل تق���دیر، أو  وعل���ى الواق���ع ال���دامي، لھ���ا مكان���ة تع���الي وارتف���اع عل���ى ال���نص ش���كَّلت

إنھ�ا ھ�ي الت�ي اكس�بتھ الذي ال یزال مجھوالً غیر مكتم�ل الص�ورة والھیئ�ة لھ�ا، ب�ل  الشسمھ/المأمور

نھا من منحتھ الحیاة، حینما أمرتھ بالنھوض، فنھض من غیاھب الظلمة والعتمة، وخرق اسماً، كما أ

/ أو ھ��ي الص��یحة الت��ي أحی��ت الم��وت. ، لیحی��ا م��ن جدی��دز ال��زمن ب��ین ع��المي الحی��اة والم��وتح��اج

 .الشسمھ من أجل النھوض بمھمة القتل والتمویت

عم��ل م��ع عنوان��ھ بش��كل م��تالحم عل��ى خل��ق ) الجث��ة(إن ال��نص الس��ابق ال��ذي تص��دَّره عن��وان 

خَّص�ت ب�زّجِ المتلق�ي ف�ي ج�ٍو ة تلإشارات ودالالت عملت على توجیھ فعل القراءة نح�و وجھ�ة مح�دد

ً وفي الوقت ذاتھ، خلق انطباع من الخوف والھلع منح النص بُعداً یوتوبیاً واضحاً، ً أولی ا لدى المتلقي  ا

ص بما اشرنا إلیھ آنفاً، السیما إذا كان ھذا الم�وت ال�ذي ع�اد إل�ى الحی�اة اس�تجابة لن�داء العج�وز، تلخَّ 

أن�ا مخل�ص . أن�ا ال�رد والج�واب عل�ى ن�داء المس�اكین: ((الظل�مھو تركیبة منتظرة ومتوسٌَّل بھا لرفع 

لق��د تحرك��ت أخی��راً تل��ك الع��تالت الخفی��ة الت��ي أص��ابھا . ومنتَظ�ر ومرغ��وب ب��ھ وم��أمول بص��ورة م��ا

ً . الصدأ من ندرة االستعمال اجتمعت دعوات الض�حایا وأھالیھ�ا م�رة . عتالت لقانون ال یستیقظ دائما
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أنا الرد عل�ى . العتالت الخفیة فتحركت احشاء العتمة وأنجبتني واحدة ودفعت بزخمھا الصاخب تلك

 )18(...)).ندائھم برفع الظلم

إن احدى المھام األساسیة للكلمات أنھا تثیر مفاھیم معینة لدى الفئات الجماھیریة، وفي أوق�ات 

وی�ت زمنیة محددة، لذلك فإن فعل التمویت، أو نھوض الموت مجسَّداً بشخص الشس�مھ م�ن أج�ل التم

والتقتیل، وفي المكان الذي دارت فیھ أحداث الروایة وھو العراق، قد یُحیل كل ذل�ك إل�ى إی�دیولوجیا 

اً الذھنی��ة العام��ة للجم��اھیر وتطلعھ��ا إل��ى دَ ، ُمح��دِ ديرس��ل��نص اللمتخفی�ة تح��ت رداء المبن��ى الحك��ائي 

المقموعین، آخ�ذاً ُمخلِّص أسطوري أو سماوي قادٍر على تحقیق العدل وكشف الظلم عن المساكین و

ن ذل�ك یلق�ي بالض�ور عل�ى اإلرادة المنكس�رة لتل�ك ھذا من جانب، ومن جان�ب آخ�ر، ف�إ. مبثأر قتالھ

الفئات الجماھیریة العاجزة ع�ن قی�ادة نفس�ھا وتخلیص�ھا م�ن ش�بح اإلرھ�اب والم�وت، م�ن أج�ل ھ�ذا 

 لمتلق�ي، ولك�لِّ الت�ي ھ�ي نفس�ھا تركیب�ة قت�ل وص�ورة م�وت ص�ادمة ل) للشس�مھ(تنھض ھذه التركیبة 

ك�ذلك م�ا . ھیئة بش�عة وف�م كأن�ھ ج�رح ف�ي الوج�ھ: ((ھذه التركیبةالشخصیات الروائیة التي شاھدت 

كان أبشع [...] أم سلیم تدعي أنھا شاھدتھ [...] كان جسمھ لزجاً كأنھ مدھون بدم [...] روتھ أم رغد 

 .)19(..))یورث الھم والخوف والفزعالنظر إلیھ . حاشا � أن یخلق وجھا مثل ھذا. ما رأتھ عیناھا

إن ھذه التركیبة البشعة للشسمھ ل�م تكت�ِف بفع�ل الم�وت، ب�ل عمل�ت عل�ى خل�ق ص�ورة مرعب�ة 

بث��ت الرع��ب والخ��وف ل��دى جمی��ع شخص��یات الروای��ة، مم��ا جع��ل الج��و الع��ام للراوی��ة ج��واً تس��وده 

ضحایاه، كقتل�ھ للش�حاذین یقتل بھا -الشسمھ-التي كانصورة الدمویة والعنف، تحقق ذلك من خالل ال

ھنالك حالة من الخوف والترقب تسود بین األھالي، ألن من قتل ھ�ؤالء الش�حاذین ال�ذین : ((األربعة

صاروا مشھورین ب�الموت ول�یس بالحی�اة، ق�تلھم خنق�اً ث�م رب�ط أی�دي بعض�ھم إل�ى أعن�اق بع�ض ف�ي 

 .)20())عملیة معقدة وغریبة

وال�ذي تك�رر -قت�ل الش�حاذین األربع�ة-حایاإن الدخول في وصف بع�ض تفاص�یل ص�ورة الض�

أكثر م�ن م�رة ف�ي ال�نص الس�ردي للروای�ة، ل�ھ دالالت عمیق�ة، أھمھ�ا االمتث�ال للذھنی�ة الس�ائدة ل�دى 

 .المتلقین المیّالة إلى الشغف بكل ما ھو عنیف ودموي من صور قتل صادمة لموت اإلنسانیة

ماتھ�ا تفاص�یل الحادث�ة بش�كل أكث�ر تتكرر في الروایة صورة الم�وت الص�ادمة الت�ي ت�ؤطر بكل

ترویعاً، كما حدث ألبي زیدون الحالق الذي قتلھ الشسمھ ثأراً ل�دانیال أو ألم دانی�ال؛ ألن�ھ ك�ان س�بباً 
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بینما مقبض مقص من الستیل یبرز م�ن [...] كان نائماً أو بدا ھكذا : ((سنة 20في موت دانیال قبل 

اس�تل المق�ص [...] فجأة إلى المحل أثناء غیاب االب�ندخل أحدھم [...] خلف عظم القص أسفل رقبتھ

إن  .)21(..))وغرزه عمیقاً في ترقوة الرجل العجوز الساھي الغارق في غیبوبات الشیخوخة المتقدمة

مما یخلق  ،)22(المفارقة تتحقق حینما یتبین أن أبا زیدون قد مات بالسكتة القلبیة حسب التقریر الطبي

تكون صادمة للشخصیات وللمتلقي ون، یتحدد بضرورة تشكیل صورة بشعة موتاً ترمیزیاً ألبي زید

خاتمة لحیاة ھذه الشخصیة، وقصاصاً عادالً ألفعالھ السابقة، وفي الوقت ذاتھ یكون ھذا القت�ل إش�فاًء 

شمعة أمام مذبح العذراء في كنیس�ة األرم�ن، تش�فیاً بم�وت ھ�ذا الح�الق  20لقلب أم دانیال التي توقد 

 .سنة20ابنھا وترك حضنھا یندب لقیاه، حینما اقتاده إلى المجھول قبل الذي سرق 

ض��ت ل��ھ الروای��ة یش��كل ت��أثراً وت��أثیراً  إن تك��رار ص��ورة الم��وت أو القت��ل بالش��كل ال��ذي تعرَّ

متبادلین بالمخیلة الجماھیریة السائدة ف�ي البیئ�ة الت�ي انخلق�ت فیھ�ا الروای�ة، تل�ك البیئ�ة الت�ي تتص�ف 

 ً  .ودمویة إلى درجة امتثال الذوق العام والذھنیة السائدة بصورة القتل والدماء بكونھا أكثر عنفا

تتجلى في الروایة صورة أخرى للموت ال تتحدد في شخصیة محددة أو حادث�ة معین�ة، ب�ل ف�ي 
بعین��ي الشخص��یات  )*(دي للروای��ة، وھ��و الفض��اء الُم��دَركمفص��ٍل مھ��م م��ن مفاص��ل ال��نص الس��ر

مجتمعة من أجل تأطیر حدوده وترسیم معالمھ، حت�ى یول�د عل�ى وف�ق  وحواسھا األخرى التي عملت
[...] ك�ان االنفج�ار فض�یعاً : ((ص�ورة ق�ادرة عل�ى ش�حن عاطف�ة المتلق�ي الرع�ب والعن�ف والدموی�ة

غ��زا أنف��ھ ال��دخان م��ن بعی��د، دخ��ان االنفج��ار . ارتط��م ف��ي الطری��ق بأجس��اد الھ��اربین م��ن االنفج��ار
ك��ان الج��و غائم��اً ینب��ئ بمط��ر غزی��ر [...] رات وش��واء األجس��ادواحت��راق البالس��تك وكش��نات الس��یا
ك��ان ھن��اك جرح��ى یئن��ون والكثی��ر م��ن االجس��اد النائم��ة أو [...] والعم��ال یص��طفون بإع��داد كبی��رة

 .)23(...))المتحاضنة والمكونة فوق بعضھا على الرصیف

الراوي المتموقع في شخصیة من قبل إن ھذا االنفجار الذي تشكَّلت صورتھ الدامیة بدقَّة والمسرود 
ھادي العتاك، ال یتم تلقیھ من خالل عیني الشخصیة الُمشاِھدة للحدث فحسب، بل من خالل حواسھا 

كان االنفجار (والسمع ) غزا انفھ(وحاسة الشم) ارتطم بأجساد الھاربین(كلھا تقریباً، كحاسة اللمس
 ً ً ) فضیعا الشخصیة بین  عدّة عالقاتھذه الحواس عملت مجتمعة من أجل خلق  .والبصر أیضا

ھادي العتاك /فالشخصیة) وعالقة التفاعل اإلدراكي ،عالقة التأطیر(والفضاء، من ھذه العالقات 
ح، وأبرزت إقصاءھا وضبوانطباعاتھا ذلك الفضاء  حددتْ  التي كانت قائمة في فضائھا الروائي

 ً ؛ بسبب مستجدات جعلت واقعھا مأزوماً ودمویاً، ھذه الُمستجدات تمثلت باالنفجار الذي فیھ شعوریا
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 مما یُحیل إلى تشبع جمیع حواس. وأُُطَرهُ من خالل حواسھا مجتمعةً  ھمعالمَ الشخصیة  ترسم
إلى درجة الضجر من ذلك كلھ، والسأم من الوجود الذي أصبح الشخصیة بكینونة الموت والدمار، 

أفترض أن .. على الرصیف طویالً ] ھادي[جلس : ((لدى تلك الشخصیات بأن ال جدوى منھیقیناً 
 .)24(.))مفخخة أو عبوة ناسفة یمكن أن تنفجر في أي لحظة

رس��م  )25(وت ال��ذي ت��مَّ تجس��یده م��ن خ��الل ح��واس الشخص��یةدَرك الم��وحي ب��المفض��اء الُم��الإن 
�د الواق�ع ال�ذي انخلق�ت  ف�ي احض�انھ الروای�ة فحس�ب، ب�ل إنھ�ا عمل�ت صورة واضحة للموت لم تجّسِ

على أن تشكل موقفاً منھ في قدرتھا على رصد تناقضاتھ وسلبیاتھ، وتسلیط الضوء علیھا بشكٍل فني 
ب��ین الدالل��ة الحقیقی��ة لمفھ��وم ال��وطن وداللت��ھ المتحقق��ة ف��ي نف��س ، مم��ا خل��ق مس��افة أكث��ر واقعی��ة

الت���ي عص���فت بحموالتھ���ا الص���ادمة  ھ���ذه الدالل���ة األخی���رة غ���ذَّتھا األح���داث الس���ردیة ،الشخص���یة
الم�الذ اآلم�ن، عن�دما مارس�ت الشخص�یة /مفھ�وم مغ�ایر ع�ن ال�وطن ف�ي إث�راء تس�ھمللشخصیة، وأ

ھذا من جانب، ومن جانب آخر، اس�تجلت . اسقاطاتھا اإلدراكیة علیھ بشكل شخَّص عمق أزمتھا فیھ
ل�ى درج�ة شخصیات، ووجھت المصابیح أنوارھا إلى تأزمھا وتشتتھا في واقع�ا إتلك الصور أزمة ال

 .انسحاقھا فیھ حد اإلذالل، أو حد الموت والفناء

 المبحث الثالث
 الـُســــــلَطـة

ھا ممارسة ال بُدَّ منھا للتجمعات البشریة المتطلِّ  عة إلى تنظیم أفرادھا، وتمكین تبرز السلطة بِعَدِّ

مك�ون مح�دد یض�من لھ�م اس�تمراریة الع�یش برف�اه واس�تقرار، ویحق�ق لھ�م رض�اھم اندماجھم ضمن 

بوضعھم، فارضاً احترام نفوذھم وسیادتھم على المكونات الس�لطویة األخ�رى غی�ر المتماثل�ة معھ�م، 

 . أو غیر المندمجة ضمن نفوذھم وتحت قیادتھم السلطویة

خالل تمریر الش�رعیة، بش�كل خف�ي  إن أي اندماج، وتحت أي قیادة سلطویة، ال یتحقق إال من

ل�ذلك ف�إن أي ش�خص ((أو معلن، لألفراد، من أجل ممارسة الق�وة عل�یھم، وف�رض الطاع�ة للس�لطة، 

أمر شخص آخر یعتق�د أن�ھ م�ن أص�حاب الس�لطة، یطیع ُحر ومسؤول عن أعمالھ یخضع بإرادتھ أو 

ي عل�ى ال�رغم م�ن أھمیتھ�ا ألي فھ�. )26())وإطاعة السلطة أمر ال یفرض باإلجبار أو التھدید بالعنف

ھنال��ك فتجم��ع بش��ري، إال أن ذل��ك ال یب��رر ت��ذرعھا ب��العنف، وممارس��ة س��لطتھا ب��القھر والتعنی��ف، 

فرق كبیر بین السلطة كحقیقة اجتماعیة واقعیة، أو كح�ق اجتم�اعي یعتم�د عل�ى التك�وین السیاس�ي ((

سیة، وبین الس�لطة كواق�ع سیاس�ي اإلنساني، ویجب أن یمارس بحقھ، أي وفقاً لشرعیة اجتماعیة سیا

 .)27(...))یقوم على القوة والتسلُّط والغلبة والقھر دونما شرعیة یستند إلیھا
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إن ھذا التباین في فھم السلطة، أو تعمد الفھم لھ على وفق كیفیة محددة، ھ�و م�ا حاول�ت روای�ة 

عل��ى إث��ارة اھتم��ام اإلفص��اح عن��ھ، وتس��لیط الض��وء علی��ھ بش��كل فن��ي ق��ادر ) فرانكش��تاین ف��ي بغ��داد(

ھ في عالم الروایة بشكل واض�ح فق�د اتخ�ذ مفھ�وم الس�لطة ف�ي روای�ة فرانكش�تاین ف�ي . المتلقي، وزّجِ

بغداد عدَّة وجوه، لكل منھا أیدیولوجیتھا وممارساتھا السلطویة أو التسلطیة القمعیة الرامیة إل�ى فع�ل 

أما الوجھ الثاني فق�د تمثَّ�ل بس�لطة . اقاإلخضاع، تحدد الوجھ األول بسلطة النفوذ األمریكي في العر

الحكومة العراقیة بمؤسساتھا ودوائرھا التي تكفَّل أفرادھا المنتمین لھا بأداء دورھا الس�لطوي /الدولة

في حین جسَّد الشكل الثالث للسلطة في الروایة شخصیة الشسمھ، تلك السلطة الت�ي انبثق�ت . وتحقیقھ

تقوم بدورھا السلطوي القائم على فعل التم�رد الم�اورائي ف�ي  وتكونت شیئاً فشیئاً حتى تضخمت كي

ً -كثیر من ممارساتھ  .-كما سیمر توضیحھ تباعا

ربما یكون الوجھ األول للس�لطة األمریكی�ة ف�ي الع�راق ھ�و أكث�ر الوج�وه قمع�اً وتس�لطیة عل�ى 

م ب�ھ ب ر للوجھ الث�اني والم�تحّكِ ش�كل كل�ي، إذ إن�ھ یتخ�ذ األفراد الذین یقعون تحت نفوذه؛ ذلك أنھ الُمّسِ

الصدمة الجماھیری�ة الرافض�ة للتواج�د األمریك�ي، امتصاص من بعض مؤسساتھا وسیلة من وسائل 

ذلك أن ظاھر عمل تلك المؤسسات الناشطة في ظل التواجد . ، والرضا بوجودهمن أجل أن یتم تقبُّلھُ 

سالمتھم، لك�ن ب�اطن األم�ر  األمریكي ھو قیامھا على خدمة الجماھیر، وحمایة أمنھم، والحفاظ على

ھو خالف الظاھر تماماً؛ ألن تلك المؤسسات التي یأمر األمریكان بتشكیلھا یكون لھا غایات مح�ددة 

جم�اھیر تخدم إیدیولوجیة التواجد األمریك�ي وتقوی�ة نف�وذه ف�ي مجتم�ع الروای�ة، وتض�رب رغب�ات ال

وق�د أفص�حت الروای�ة . اتت وح�دتھ، وتش�ا، وتزع�زع أمنھ�بالصمیم؛ ألنھا تھدد وجود ھذه الجماھیر

المؤسس�ة م�ن قب�ل األمریك�ان وتح�ت ) المتابعة والتعقیب(ما یخص دائرة  السیماعن ذلك بوضوح، 

والت�ي " محم�د س�رور"إشرافھم للقیام بمھام محاربة الجریمة واإلرھ�اب ف�ي الع�راق، ب�إدارة العمی�د 

العمی�د س�رور ف�ي الحقیق�ة ال یالح�ق ((مدیر مجلة الحقیقة لصدیقھ " علي باھر السعیدي"یقول عنھا 

إنھ موظف من قبل سلطة االئتالف األمریكی�ة المؤقت�ة لقی�ادة فری�ق .. جرائم غریبة وال ھم یحزنون 

 .اغتیاالت

 اغتیاالت؟ -

ھو ینفذ منذ سنة أو أكثر جانباً من سیاسة السفیر األمریكي زلماي خلی�ل زادة بش�أن خل�ق .. نعم -

 .)28())ي بین المیلیشیات الُسنیة والشیعیةتوازن عنیف في الشارع العراق
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م  بك�ل وج�ھ -خفی�ةً -من خالل ھذا االقتباس یبرز األثر الخطیر لھ�ذا الوج�ھ م�ن الس�لطة الُم�تحّكِ

م��ن وج��وه الس��لطة األخ��رى ف��ي مجتم��ع الروای��ة، س��واء بش��كل ط��وعي إرادي، مث��ل العمی��د س��رور 

الشس�مھ وأتباع�ھ، أو أي میلیش�یا أخ�رى لھ�ا الممثل للحكومة، أو بشكل غیر ط�وعي ال إرادي، مث�ل 

ف�ي مس�ار الت�وازن العنی�ف ال�ذي ترم�ي ل�ھ -م�ن غی�ر وع�ي منھ�ا-نفوذھا وسلطتھا أو تسلطھا، تسیر

ومن جانب آخر أنھ�ا تق�وم بتش�كیل بع�ض مؤسس�اٍت تح�رص عل�ى تحقی�ق . سلطة التواجد األمریكي

المق��دس لتل��ك الجم��اھیر المخدوع��ة  مص��الحھا أو حمای��ة أی��دیولوجیتھا، لكنھ��ا تظھ��ر بمظھ��ر الم��الك

بعملھا، وبممارساتھا الخادمة لآلخر الغربي المتحكم والُمسیطر، بما یجعل م�ن تل�ك الجم�اھیر تابع�ة 

عل��ي ب��اھر [دخ��ال : ((وخاض��عة ومقموع��ة وغی��ر ق��ادرةً عل��ى فع��ل التغیی��ر عل��ى ال��رغم م��ن تأزمھ��ا

الزح�ام ال�ذي خلقت�ھ دوری�ة الھم�رات  إلى الك�رادة، اس�تغرقا ف�ي] السعیدي وصدیقھ محمود السوادي

. )29())األمریكیة التي تسیر ببطء ویشھر الجنود من فوقھا األسلحة بوجھ السیارات التي تسیر خلفھا

جاءت ھذه العبارات من خالل عین�ي محم�ود الس�وادي ال�ذي ل�م یحتم�ل الموق�ف بخ�الف عل�ي ب�اھر 

تس��یر ب��بطء ویش��ھر (ی��ر أن العب��ارة األخی��رة غ. ال�ذي ك��ان األم��ر برمت��ھ ش��یئاً مألوف��اً لدی��ھ وروتین�ي

الجماھیر، والعدائی�ة ل�ھ والح�ذر من�ھ، مم�ا یخل�ق ج�واً م�ن / ترمز إلى التأھب من المقابل...) الجنود

الت�ابع، وإرغام�ھ عل�ى فع�ل الخض�وع والرك�ون، إل�ى / الرعب والخوف القادرین على تدجین اآلخر

ال یمكن�ھ مناقش�ة -في البتاوین معروفة بتسلطھا7وھو أبرز شخصیة في زقاق -درجة أن فرج الدالل

باتھام إلى فرج الذي بدا مذھوالً مما یرى فھو ] األمریكي[ینظر : ((قراراتھم أو حتى االقتراب منھم

یع���رف أنھ���م یتص���رفون باس���تقاللیة . عل���ى ال���رغم م���ن س���طوتھ إال أن���ھ یخ���اف م���ن األمریك���ان

في حین أن فرجاً ھذا . )30())یوم بمجر تغییر المزاجوبإمكانھم أن یقذفوا بأي إنسان وراء الغ..كبیرة

كان قد ضرب الشاب م�ن جمعی�ة ال�دفاع ع�ن البی�وت التراثی�ة، ض�ربھ ص�فعةً عل�ى وجھ�ھ واس�قطھ 

 /أرضاً، لمجرد أنھ شاھد ھذا الشاب یلتقط بعض الصور للبیوت األثریة القدیمة ف�ي منطق�ة البت�اوین

 .)31(منطقة نفوذ فرج الدالل

یؤكد أن مفھوم السلطة من شأنھ أن یتعدى أي تصور لھ، متجاوزاً إی�اه إل�ى ك�ل س�لطة إن ذلك 

الت��ابع للتماث��ل م��ع قراراتھ��ا ورؤاھ��ا بش��كل م��ا، وھ��ذه الس��لطة ق��د تُْحِك��م خناقھ��ا عل��ى / ت��دفع ب��اآلخر

أفرادھ��ا ال��ذین یص��یرون أكث��ر تم��اثالً وانص��یاعاً ألی��دیولوجیتھا، أو ق��د یكون��وا ص��ورة أخ��رى لھ��ا، 

وھو األمر الذي یجعل من الوجھ الثاني للسلطة ف�ي . رسون ممارساتھا، ویرتھنون بآیدیولوجیتھایما
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س��لطة الحكوم��ة وأفرادھ��ا، یجع��ل م��نھم ص��ورة قامع��ة تعم��ل كم��رآة تعك��س قم��ع الس��لطة /الروای��ة

األمریكی��ة أو أي س��لطة أخ��رى یس��تمدون مك��انتھم الس��لطویة منھ��ا، ل��ذلك ج��اء المونول��وج ال��داخلي 

فاضحاً للعنف والقمع الذي یمارسھ أفراد الحكومة، عندما جاء أربعة ش�باٍب م�ن  )السوادي لمحمود(

رج��ال : ((، یق��ول الس��واديدائ��رة المتابع��ة والتعقی��ب لیقت��ادوه إل��ى دائ��رتھم ب��أمر م��ن العمی��د س��رور

ولكن بال مبادئ، ألنھ�م یخ�دمون أي س�لطة كان�ت، س�واء  ..السلطة یخدمون السلطة من أجل المكانة

 .)32())دام حسین أو األمریكان أو الحكومة الجدیدةص

إن م��ا جعل��ھ مت��ذمراً إل��ى ھ��ذا الح��د، ھ��و الطریق��ة الت��ي أُِخ��ذَ بھ��ا م��ن قب��ل أف��راد دائ��رة المتابع��ة 

: والتعقیب، والتي یقول عنھا إنھ�ا أش�بھ باالختط�اف، لكن�ھ اختط�اف یح�دث بس�یارة حكومی�ة مض�للة

ولك�ن ھ�ذا ال یكف�ي لب�ث الھ�دوء ف�ي نفس�ھ، فھ�و یع�رف ح�وادث لقد انتبھ للرقم الحكومي للس�یارة، ((

إن العن��ف الس��لطوي ال��ذي ُم��وِرَس عل��ى محم��ود . )33())خط��ف كثی��رة تج��ري بس��یارات حكومی��ة

العن��ف –العمی��د س��رور ل��ھ، أكتس��ب  اس��تجواببطریق��ة االس��تدعاء وطریق��ة  والمتحق��قالس��وادي 

وإن ھ��ذا . بالكام��ل س��لطة بل��د الشخص��یةدراً م��ن دائ��رة حكومی��ة تمث��ل ش��رعیتھ كون��ھ ص��ا-الس��لطوي

العنف السلطوي قد وقع حیفھ على ھادي العت�اك أیض�اً، وم�ن قِبَ�ل الش�باب األربع�ة، الت�ابعین ل�دائرة 

ولك��ن وتی��رة العن��ف ج��اءت بش��كل أكث��ر قمعی��ة وترھیب��اً، عن��دما ق��اموا  ،المتابع��ة والتعقی��ب أنفس��ھم

ءه ببضعة طعنات بسكیٍن ح�ادة، ول�م یكتف�وا بضرب ھذا العجوز العتاك عدة ضربات، وخرقوا أحشا

بذلك، بل قاموا بسرقة نقوده وبعض األثاث واالنتیكات التي كان یروم بیعھ�ا، ث�م أم�روا ھ�ادي بھ�دم 

بیت�ھ، وعن�دما ل�م ی�تمكن م�ن /تمثال مریم العذراء الذي كان مدفوناً ف�ي أح�د ج�دران خرابت�ھ الیھودی�ة

ت��ي أقعدت��ھ تمام��اً، ض��ربوا التمث��ال ب��أخمس المس��دس، تنفی��ذ أم��رھم؛ بس��بب الطعن��ات والض��ربات ال

 . )34(فانقطع الرأس إّال إنھ لم یتزحزح من مكانھ

اس��تجلت ھ��ذه الحادث��ة م��دى تس��لُّطیة اف��راد الس��لطة، وس��ادیة ممارس��اتھم القمعی��ة الرامی��ة إل��ى 

ان��ة غی��ر أن ھ��ذا االقتب��اس ك��ان ق��د ألق��ى بالض��وء عل��ى ترمی��ٍز لتغیی��ب قس��ري للدی. ت��دجین الت��ابع

المسیحیة، تحدد بالتمثال الذي كان م�دفوناً ف�ي أح�د ج�دران خراب�ة ھ�ادي العت�اك، وال�ذي ت�مَّ توریت�ھ 

صدیق ھادي، آی�ة الكرس�ي عل�ى الفتح�ة ف�ي الج�دار المخصص�ة للتمث�ال، ) ناھم(تماماً عندما ألصق 

يء الش�باب لكنھا بمرور الوقت انخلعت جزئیاً، حت�ى رفعھ�ا الشس�مھ اثن�اء زیارت�ھ لھ�ادي وقب�ل مج�

 .األربعة، لیرى ھذا التمثال بصیص نوٍر على یدي الشسمھ
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ھذه األحداث المتكررة للتخلص من التمثال سواء بالتغییب خلف آیة الكرسي أو بقطع ال�رأس، 

ً  ھ�امحاوالت اإلقصاء لو ،ترمز لمحاوالت الوأد للدیانات األخرى وتمویتھ�ا ھ�ا تغییب، وقص�دیة أیض�ا

أیضاً، ك�ل ذل�ك یجع�ل  ي ال یتبنى مثل ھذه الدیانات، أو بفعل العنف الدینيبفعل العنف السلطوي الذ

 .داللة التغییب متحققة بشكل أوضح

: الت�ابع أم�ام خی�ارین/كل ذلك القمع والتقتیل الذي تمارسھ السلطة، م�ن ش�أنھ أن یت�رك األف�راد

ا الخضوع للعن�ف الس�لطوي والقب�ول بالتابعی�ة استس�الماً، أو محاول�ة  االنعت�اق م�ن دائ�رة خناقھ�ا، إمَّ

واالنفالت من نفوذ سلطتھا وسطوتھا بالتمرد، وتكوین النفوذ الخ�اص بھ�م، وھ�و م�ا جع�ل أم دانی�ال 

وبناتھا، والكثی�ر م�ن أص�حاب دی�انتھم، یغ�ادرون الع�راق مھ�اجرین إل�ى مالذاتھ�م اآلمن�ة ف�ي ال�بالد 

 ً أیض�اً  یقبل�واباإلقص�اء أو التھم�یش، ول�م  یرض�واف�راد ل�م أولئ�ك األلكن بع�ض . المتماثلة معھم دینیا

انبرى من الموت نفسھ موتاً یوتوبی�اً یقاض�ي ب�الموت من أجل ذلك ارس علیھا، مَ بفعل التقتیل الذي یُ 

مم�ا یس�تجلي وجھ�اً ثالث�اً للس�لطة متم�ثالً . من سبب ذلك الخ�راب وال�دمار ف�ي فض�اء الروای�ة بأكمل�ھ

 ً اح�تجَّ ب�ھ عل�ى واقع�ھ الممی�ت وال�دموي، حینم�ا انبث�ق م�ن  )**(بالشسمھ، الذي مارس تمرداً ماورائیا

عمق األزمة لیمارس سطوتھ وسلطتھ الداعیة إلى ت�رمیم أنق�اض عالم�ھ المحط�م ولملمت�ھ، م�ن أج�ل 

إعادة النصاب إلى طبیعتھ، إن سلطتھ قائمة على تمرده الماورائي ال�ذي یجاب�ھ ب�ھ مب�دأ الظل�م وفع�ل 

إنھ تمرداً ماورائیاً یحتج بھ عل�ى ك�ل القتل�ة والظلم�ة، . لة الكامن في ذاتھالتقتیل في عالمھ بمبدأ العدا

 . وھو أیضاً احتجاجاً على كل نقصان في وضعھ القائم

بوا عل��ى اَس��حَ م��ن أج��ل ذل��ك یق��وم بمحاس��بة ك��ل القتل��ة مم��ن ل��م تص��ل إل��یھم أی��دي القض��اء ویُ 

یقت��ل أب��ا زی��دون وإج��رامھم، فیحاس��بھم ھ��و بالقت��ل تنفی��ذاً للعدال��ة، فیقت��ل الض��ابط ف��ي بی��ت القح��اب، 

: الح�الق المس��ؤول ع��ن م��وت دانی�ال، كم��ا یقت��ل مجرم��اً یع�د المم��ول للعص��ابات اإلرھابی��ة المس��لحة

، وك�دُت عدُّت ذات لیلة وقد ثقب الرصاص كامل جس�دي، كان�ت معرك�ة حامی�ة، ومط�اردة مھلك�ة((

أفشل في الوصول إلى رقبة ذلك المجرم الذي یزود الكثیر من العصابات المسلحة بالدینامیت ومواد 

غیر ذلك من و .)35())إنھ تاجر موت بامتیاز. التفجیر بغض النظر عن خلفیاتھم العقائدیة أو السیاسیة

ل ب�الخنق؛ ألنھ�م خون�ة، قة واحدة ھي القت�یحوادث القتل التي یقوم بھا بشكل مباشر، وعلى وفق طر

س�أقتص بع�ون هللا والس�ماء، م�ن ك�ل المج�رمین، س�أنجز : ((وھو الُمخلِّص والمنقذ، والمنفِّ�ذ للعدال�ة
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قص�اص األبری�اء . القص�اص" أمثول�ة"سأحاول في األقل أن انج�ز [...] العدالة على األرض أخیراً 

 .)36())یقافھالذین ال ناصر لھم إال خلجات أرواحھم الداعیة لدفع الموت وإ

س�أنجز العدال�ة عل�ى األرض، وأمثول�ة (من خ�الل ھ�ذا االقتب�اس، یتحق�ق بش�كل مح�دد بعب�ارة 

كیف أن الشسمھ یحاول أن یُضفي بعض الشرعیة على مھمت�ھ، إذ إن ك�ل س�لطة، أو ك�ل ) القصاص

رعیة ممارسة سلطویة ال یمكنھا أن تقوم بمھامھما أو ممارساتھا الس�لطویة أو التس�لطیة م�ن غی�ر ش�

وإن تمرده ھذا كان قد نشأن من انعدام المنطق أمام وضع . تمكنھا من قیادة اآلخرین، أو بسط النفوذ

إلى خالٍص من ھذا الوضع الممیت، فیب�رز الشس�مھ ملبی�اً  ئر ُمستغلَق، جعل أولئك األفراد یرنونجا

بالض�وء عل�ى نش�وِء وع��ي األم�ر ال�ذي یلق�ي . ن�داءاتھم البریئ�ة، مح�اوالً إع�ادة األم�ور إل�ى نص��ابھا

مخیلة التابع المتطلعة إلى الخ�الص الع�ادل م�ن ھ�ذه المحن�ة /جمعي مشترك لدى المخیلة الجماھیریة

لكن المفارقة تتحقق من جانب ُمحدد بشخص�یة الشس�مھ الت�ي تق�وم بھ�ذا ال�دور، والت�ي م�ن . واألزمة

غم م���ن ان���دماج بع���ض المفت���رض أن تكتس���ب التأیی���د م���ن قب���ل مجتم���ع الروای���ة جمیع���ھ، عل���ى ال���ر

الشخص��یات المقموع��ة مع��ھ، وخض��وعھا ل��ھ، غی��ر أن النف��وذ الس��لطوي الق��ائم ف��ي الفض��اء الروائ��ي 

التي ترید أن تنفرد وحدھا ب�دور -سلطة األمریكان وسلطة الحكومة-نفسھ، متمثال بالسلطات األخرى

ر ص�ورتھ م�ن ُمخلِّ�ص السلطویة، تقوم بفعل التشویھ لصورة الشسمھ في المخیلة الجماھیریة، وتغیی

للشعب إلى عدو لھ، من خ�الل وس�ائل االع�الم التابع�ة لھ�ا الق�ادرة عل�ى ب�ث وع�ي مح�دد ف�ي فض�اء 

نفوذھا من شأنھ أن یساعد في خلق وعي مش�ترك متماث�ل م�ع تطلعاتھ�ا، وبالوق�ت ذات�ھ، یمكنھ�ا م�ن 

 .السلطویةزیادة قبضتھا على مساحة نفوذھا وإضفاء الشرعیة والقدسیة على ممارساتھا 

إن ذلك التصارع السلطوي قد استجلى بوضوح رادیكالیة المؤسسات السلطویة التي تأنف عن 

وجود منافس لھا، أو منازع یُزاحمھا في بسط نفوذھا، أو في إحكام سلطتھا عل�ى تابعیھ�ا ف�ي أم�اكن 

ل وعی��. نفوذھ��ا اً جمعی��اً وم��ن جان��ب آخ��ر فإنھ��ا تح��اول أن تُس��یطر عل��ى المخیل��ة الجماھیری��ة وتش��ّكِ

 .محدداً؛ لتقبل جمیع قراراتھا وممارساتھا السلطویة

 -:الھوامش

، وروایة علي بدر: لـ) حارس التبغ(روایة : على سبیل اإلشارة ال الحصرینظر في ذلك  )1(
عراقي (، وروایة )زینب وماري ویاسمین(إنعام كجة جي، وروایة : لـ) الحفیدة األمریكیة(

... سنان أنطوان: لـ) یا مریم، وشجرة الرمان(صموئیل شمعون، ورایتي : لـ) في باریس
 .وغیرھا من الروایات التي تناولت مسألة إشكالیة الھویة وتأزمھا
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 .14روایة فرانكشتاین في بغداد، ص: أحمد سعداوي: ینظر )2(
 .17-16ص : المصدر نفسھ )3(
 .243المصدر نفسھ، ص: ینظر )4(
 .245ص: نفسھ المصدر )5(
 .245ص: المصدر نفسھ )6(
 .305ص: المصدر نفسھ )7(
 .220ص: المصدر نفسھ )8(
 .72، ص المصدر نفسھ :ینظر  )9(
 .161المصدر نفسھ، ص: ینظر )10(
 .47المصدر نفسھ، ص: ینظر  )11(
 .173-172المصدر نفسھ، ص: ینظر  )12(
 .256ص: المصدر نفسھ  )13(
 .165-164ص: المصدر نفسھ  )14(
أیار / مایو ،4، عدد)مجلة الجدید( ،)یحتكران األلوھیة C I Aداعش و: (جون ریتش  )15(

 .30، لندن، ص2015
 ،1991، 1ھاشم صالح، دار الساقي، ط :سیكولوجیة الجماھیر، ترجمة :غوستاف لوبون  )16(

 .116ص
 .63ص: الروایة  )17(
 .157-156ص: المصدر نفسھ  )18(
 .98-97ص: المصدر نفسھ  )19(
 .90ص : المصدر نفسھ  )20(
 .93 ،المصدر نفسھ  )21(
 .193ص: المصدر نفسھ: ینظر  )22(

 علم السرد مدخل إلى" :في كتابھا ،)میك بال(مما قدََّمتھُ  –قدر اإلمكان  –لقد أفاد الباحث  )*(
، (NARRATOLOGY    Introduction to the Theory of Narrative "نظریة السرد

عن الرؤیة السابقة لھ بِكونھ الفضاء في ذلك من رؤیة أكثر دقة وجمالیة للفضاء الروائي، مبتعدة 
من قبل حواس ) الفضاء الُمدَرك(الذي تتحرك خاللھ الشخصیات وتدور فیھ األحداث، إلى 

كما ،  ))م بھ الشخصیات حواسھا لتؤثر في الفضاء الطریق الذي تقدِّ ((: فھو عندھا الشخصیات،
التي تشترك مجتمعة في  )شموال النظر والسمع(: ثالث ھيحواس  مُّ ضك یدرَ ن الفضاء المُ أترى 

 Narratology Introduction to the Theory of Narrative: یُنظر .تمثیل الفضاء الروائي
: Mieke Bal , Third edition , Toronto ,  2009 , P 136-137.  

 .29-27ص: روایةال) 23(
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 .118-117ص: المصدر نفسھ )24(

)25(  ً من الروایة، وھي أیضاً مشاھد لصورة الفضاء ) 50، و 14، و 60(الصفحات: ینظر أیضا
الُمدَرك من خالل عیني الشخصیات، والذي خلق ظالمیة ھذا الفضاء وعتمتھ، وسوداویة الشعور 

 ...الُمتَلقَّىلدى 

" المفاھیم والمصطلحات األساسیة" موسوعة النظریة الثقافیة : اندرو ادجار وبیتر سیدجویك )26(
 .218، ص  1، ط2009مصر،  -ھناء الجوھرى، المركز القومي للترجمة : ترجمة

دار الفكر الجدید،  ) 5(سیكولوجیة السلطة، سلسلة أفكار معاصرة : سالم قموري )27(
 .59، ص2، ط2000النجف،

 .195ص: الروایة )28(

 .84ص: المصدر نفسھ )29(

 .80-79ص: المصدر نفسھ )30(

 .212-211ص: المصدر نفسھ )31(

 .184ص: المصدر نفسھ )32(

 .183ص: المصدر نفسھ )33(

 .220-219المصدر نفسھ،: ینظر )34(
إن تمرده ال : ؛ ألنھ یقوم على عدة أسس، أھمھا)التمرد الماورائي(سّما الباحث تمرد الشسمھ بـ  )**(

ً (یقوم على عقدة نفسیة، بل من أجل قضیة عامة ش�عبیة ومص�یریة، وھ�و أیض�اً  ألن�ھ ال ؛ )م�ا ورائی�ا
بل عل�ى تجرب�ة فردی�ة أخ�ذ -كما في الثورة التي تبدأ بفكرة ثم حركة جماعیة-یستند على فكرة مسبقة

الشسمھ على عاتقھ القیام بھا بشكل حر أكثر استقاللیة، فضالً عن أن تمرده ھذا ھ�و مطالب�ة میمون�ة 
ھ�وم التم�رد الم�اورائي وھ�ذا ف�ي ح�دِّ ذات�ھ ھ�و روح مف. ومعللة ضد فعل القتل والدمار الذي یواجھ�ھ

 ً نھاد رضا، منشورات عوی�دات، : االنسان المتمرد، ترجمة: البیر كامو: ینظر في ذلك. وعینھ تماما
 .33، ص1983، 3باریس، ط-بیروت

 .162ص: الروایة )35(

 .157المصدر نفسھ،  )36(

 -:لخاتمةا

 :محاوَر، أھمھابِعدَّة ھنالك جملة من النتائج تمَّ التوصل إلیھا، یمكن تحدیدھا 
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لت الروایة لموضوعة الموت بشكل أكثر فنیة، عندما منحتھ بُعدا إیدیولوجیاً ساعد تمثَّ  •

على تشخیص عمق األزم�ة لشخص�یات الروای�ة، وم�ا تعیش�ھ م�ن انقس�ام وتش�تت ف�ي 

 .واقعھا الروائي

أثبت��ت الروای��ة بش��كل مخی��ف، وم��ن خ��الل أح��داثھا الس��ردیة، أن الم��وت ھ��و الوج��ود  •

والسرمدي ف�ي حی�اة الشخص�یات، إذ إن أح�داث الروای�ة س�ارت نح�و نھایتھ�ا  الحقیقي

 ).الشسمھ(ببقاء آلة الموت

ثنیات التي بدأت وایة عن إشكالیة ھویة لدى بعض اإلكشفت إیدیولوجیا الموت في الر •

تنظر إلى موقعھا على أن اندماجھا ال یمكن أن یتحقق م�رة أخ�رى ف�ي ظ�ل الظ�روف 

 .حد نسیجھا المجتمعي الذي تحیا فیھالتي مسَّْت نقاط تو

أفص��ح ال��نص الس��ردي للروای��ة أن الُمتس��بب الحقیق��ي لطوف��ان الم��وت الط��اغي ھ��ي  •

بمصالحھا أو ما یحقق  ھا، عندما لم تكن تعبأ إالالسلطات القمعیة على اختالف وجوھ

 .طموحاتھا وأھدافھا

جیا، اس���تعانت الروای���ة ف���ي تش���خیص موض���وعة الم���وت ب���بعض وس���ائل اإلی���دیولو •

ك��التكرار والع��دوى م��ثالً، عن��دما ك��ررت ص��ورة الم��وت وفعل��ھ ف��ي الم��تن الس��ردي 

للروایة، بشكل أدى إلى نشر الرعب والخوف لدى الشخصیات، وكأن ع�دوى الم�وت 

والرعب قد انتشرت بین تلك الشخصیات إلى درجة اإلحس�اس بالعدمی�ة م�ن وجودھ�ا 

 .الموصوف بالدمویة

سوداویة الذھنیة العامة لدى الُمخیلة الجماھیریة ف�ي  الصورة الصادمة للموتأبرزت  •

 .العراق/بیئة الروایة

كان��ت الروای��ة أكث��ر تماھی��اً م��ع ھم��وم المجتم��ع ال��ذي انول��دت فی��ھ، عن��دما حاول��ت  •

الض�وء عل�ى تناقض�اتھ،  علی�ھ ونكبات�ھ المتع�ددة، ُمس�لِّطةً  تشخیص سلبیاتھ المفروضة

 .وحیثیات واقعھ األلیم
 -:المصادر

  2013بغداد،-، منشورات الجمل، بیروتروایة فرانكشتاین في بغداد: سعداويأحمد. 

 المف���اھیم والمص���طلحات " موس���وعة النظری���ة الثقافی���ة : ان���درو ادج���ار وبیت���ر س���یدجویك

 .2009مصر،  -ھناء الجوھرى، المركز القومي للترجمة : ترجمة" األساسیة
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 ب�اریس، -منش�ورات عوی�دات، بی�روتنھ�اد رض�ا، : االنس�ان المتم�رد، ترجم�ة: البیر ك�امو

 .1983، 3ط

 داع��ش و: (ج��ون ری��تشC I A أی��ار / ، م��ایو4، ع��دد)مجل��ة الجدی��د(، )یحتك��ران األلوھی��ة

 .، لندن2015

 النج�ف، دار الفك�ر الجدی�د، ) 5(سیكولوجیة الس�لطة، سلس�لة أفك�ار معاص�رة : سالم قموري

 . 2000، 2ط

 1991ھاشم صالح، دار الساقي، : سیكولوجیة الجماھیر، ترجمة: غوستاف لوبون. 

 -: المصادر األجنبیة

 Narratology Introduction to the Theory of Narrative : Mieke Bal , 
Third edition , Toronto ,  2009 .  
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 الرقیقة  CdO:Inتحضیر ودراسة بعض الخصائص الفیزیاویة والتحسسیة الغشیة

 محمود علي حسین **  فاضل عیسىد . عباس  **  *د. شذى شمعون بطرس
 وزارة العلوم والتكنولوجیا ، بغداد ، العراق*

 جامعة واسط ، واسط ، العراق**

 الملخص 

الخص�ائص الفیزیاوی�ة الغش�یة اوكس�ید الك�ادمیوم المش�وبة بنس�ب تم في ھذا البح�ث تحض�یر ودراس�ة بع�ض       
وق��د وج��د ان االغش��یة  (XRD)حی��ود االش��عة الس��ینیة تحلی��ل  %) . حی��ث ت��م6و4و2و0مختلف��ة م��ن االن��دیوم (

 (222)(311)  تك�ذلك بین�ت نت�ائج ألش�عة الس�ینیة ان  المس�تویا، تركیب مكعب  ات ذ التبلور ة تعددم  المحضرة
 (111)م�ع ھیمن�ة االتج�اه التفاض�لي  درج�ة)  70-20عند الزوایا ب�ین(  الغشیةالمتكونة ل (220) (200)  (111)

  AFM)ة (ت�م دراس�ة الص�ور المستحص�لة م�ن مجھ�ر الق�وى الذری�  .النق�ي والمش�وب الك�ادمیوملكل م�ن اوكس�ید 
وھ�ذه بزیادة نسبة التشویب  (RMS)و (Rq)معدل الحجم الحبیبي وفي كل من في نقصان  اظھرت النتائج حیث  
ان ذرات االندیوم تتوزع بشكل منتظم او متناسق في شبیكة اوكسید الكادمیوم مم�ا یجعلھ�ا منتظم�ة الترتی�ب یعني  

         NO2لغ���از  الخص���ائص التحسس���یة لالغش���یة . ت���م حس���ابوبالت���الي ی���ؤدي ال���ى تحس���ین الخص���ائص التركیب���ة
 ي ـــــــ�ـاد بزی�ادة نس�بة التش�ویب حت�ى تص�ل ال�ى اعل�ى قیمتھ�ا وھوقد وجد ان التحسس�یة ت�زد 50ppmوبنسبة 

التحسس�یة انخفض�ت ) ومن بع�دھا %4wt) عند نسبة التشویب (100C⁰عند درجة حرارة تشغیل ((144.59%)
,وھ�ذا یش�یر ال�ى دور االن�دیوم ف�ي تحس�ین خص�ائص %39.05)بقیم�ة () %wt 6عن�د نس�بة التش�ویب العالی�ة (

ك�ذلك ت�م حس�اب زم�ن النھ�وض وزم�ن الرك�ود لالغش�یة المحض�رة  زی�ادة تحسس�یة الغش�اء .المتحسس من خ�الل 
 كدالة لدرجة حرارة التشغیل.

 الكلمات المفتاحیة: اغشیة رقیقة ، متحسسات غازیة، اوكسید الكادمیوم المشوب باالندیوم

Preparation and Studying some Physical and Sensing 
Properties of CdO:In thin films 

  Dr. Shatha Shammon Batros*     Dr. Abbas fadel Issa**     Hussein Mohammed Al 
Lateef**    

* Ministry of Science and Technology,Baghdad, Iraq 
      **Ministry of Higher Education /University of Wasit, Wasit-Iraq 

Abstract 

   In this research cadmium oxide doped with indium  were prepared in different 
concentration (0,2,4,6%) and studied, the analysis of X- ray Diffraction (XRD) pattern 
were referred  that all prepared films were  polycrystalline in nature and had cubic 
structure in (311)(222)(111)(200)(220) from angles between (20-70o) with preferred 
orientation along  (111) for all samples . It was found that doping with (In) lead to increase 
relative in the intensity of peaks while the average grain size decreases as (In) 
concentration increases. the (AFM) results  shows decrease in  grain size and in both (Rq) 
and (RMS) with the increase of doped percentages, and that all the films are mostly 
homogeneous distribution, this improvements the structural properties. 
   The sensing properties  of thin films has been studying towards (NO2) gas at 
concentration of (50ppm). It was noted that sensitivity generally increases with the 
increases doped  percentages even up to the highest value, namely, (144.59%) when the 
operating temperature (100C⁰) and  doped percentage (4%),and then the sensitivity 
decreased when the concentration of high (6%) at value (39.05%),as for the operating 
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temperature it was found  sensitivity it increases with operating temperature to reach the 
highest value at operating temperature (100Cº) after landing sensitivity with increasing 
temperature, as well as determine response time and recovery time of the films  as a 
function of operation  temperature . 

Keyword: Thin films, gas sensor, cadmium oxide doping with indium  

 المقدمة
أھمیة والممیزة في تحضیر األغشیة الرقیق�ة ألكاس�ید المع�ادن ھ�ي طریق�ة ال�رش األكثر ان من طرائق الترسیب 

ھ�ذه الطریق�ة م�ن س�ھولة  ب�ھ ) وذلك لما تمت�ازChemical Thermal Spraying Pyrolysisالكیمیائي الحراري(
 وامكانی��ةتحض��یر والكلف��ة القلیل��ة لألغش��یة والس��یطرة عل��ى  معلم��ات األغش��یة كالس��مك ودرج��ة ح��رارة القواع��د  ال

عملی�ة  ویمكن تعریف التحلل الكیمیائي الحراري بأنھ .[1]استخدامھا في الكثیر من تطبیقات األغشیة الرقیقة المھمة 
العضویة الصلبة التي تحدث على س�طح القواع�د الس�اخنة وتك�وین راس�ب یمث�ل  – انحالل حراري للمركبات الفلزیة

األغشیة الرقیقة المتكونة من خالل رش محلول أمالح الم�ادة الم�راد تحض�یرھا بھ�ذه الطریق�ة، و م�ن ث�م تب�دأ عملی�ة 
د عل��ى تك��وین الكثی��ر م��ن العوام��ل الت��ي تس��اع نم��و الغش��اء عل��ى س��طح القاع��دة م��ع اس��تمرار عملی��ة ال��رش ومراع��اة

وھي احد المركبات الكیمیائیة للك�ادمیوم،  ذات لون بني غامق مادةبانھا   مادة اوكسید الكادمیوم تمتاز  .[2] األغشیة
ویمكن الحصول علیھا م�ن التس�خین الش�دید لعنص�ر الك�ادمیوم, وإنھ�ا غی�ر قابل�ة لل�ذوبان ف�ي  الم�اء او ف�ي القواع�د، 

ینتم��ي  ] 3,4لنش��ادرولھا القابلی��ة عل��ى التفك��ك عن��د درج��ات الح��رارة العالی��ة[ولكنھ��ا ت��ذوب ف��ي الح��وامض وأم��الح ا
لألوكس�جین م�ن الج�دول  (6A)للك�ادمیوم والسادس�ة2B) الثانی�ة (اوكسید الك�ادمیوم الش�بھ الموص�ل ال�ى المجموع�ة 

ھ�ي عب�ارة ع�ن م�ادة  ].5,6[ (fcc)وحدة الخلی�ة متمرك�زة األوج�ھ ذو  (Cubic)مكعب بلوري  الدوري، ذو تركیب
والت�ي تمت�از بص�فات متع�ددة ومتمی�زة كفج�وة طاق�ة  (TCO)شبھ موصلة م�ن مجموع�ة االكاس�ید الش�فافة الموص�لة 

كبی��رة، نفاذی��ة عالی��ة للمنطق��ة المرئی��ة للطی��ف، تحركی��ة الح��امالت العالی��ة، توص��یلیة كھربائی��ة قریب��ة م��ن توص��یلیة 
النب��ائط الفوتوفولتائی��ة وتطبیق��ات كثی��رة ف��ي النب��ائط  الكھروبص��ریة ، ولھ��ا  (n-type)المع��ادن م��ن الن��وع الس��الب  

یمتاز بتوصیلیة عالی�ة وذل�ك بس�ب وج�ود ذرات الك�ادمیوم ف�ي كذلك  ].7,8واجھزة العرض وغیرھا من التطبیقات [
معامل امتصاص عاٍل وھذه بدوره یعطي ل�ھ  یمتلكایضا  ].5مواقع تعویضیة  او بسبب وجود فراغات األوكسجین [

ص�ریة والمتحسس�ات والتطبیق�ات الكھروب االھمیة باس�تخدامھا ف�ي جوان�ب متع�ددة ف�ي المنظوم�ات الخالی�ا الشمس�یة 
 ].[9,10وغیرھا من التطبیقات المھمة   

 (III)الثي التكافؤ لدورة الخامسة من الجدول الدوري وھو ثو ا (3A)المجموعة الثالثة من اما  عنصر االندیوم 
وھو  (B,Al,Ga,In)) وھو من العناصر التي ترتبط بأشباه الموصالت مع مجموعة العناصر 49عدده الذري ھو (

عبارة عن مسحوق ناعم جداً ذي لون ابیض فضي ومن تطبیقاتھ األكثر شیوعاً و المھمة ھو العمل على خفض نقطة 
ع الكثیر من ، لذلك یستخدم االندیوم للتشویب م(Ωcm 8-10)بحدودمقاومیة كھربائیة عالیة  االنصھار ،كذلك لھ

وقد استخدم الكثیر من الباحثین طریقة  ئص الكھربائیة لالغشیة  ومنھا اوكسید الكادمیوم المواد لتحسین الخصا
یاویة الرش الكیمیائي الحراري لتحضیر اغشیة اوكسید الكادمیوم المشوبة باالندیوم ودراسة بعض خصائصھا الفیز

 .[11,12]وكما في البحوث 

مشوبة باالندیوم بثالث تراكیز مختلفة النقیة والشیة اوكسید الكادمیوم غیھدف ھذا البحث الى تحضیر ا
%) ودراسة بعض خصائصھا الفیزیاویة وایضا دراسة خصائصھا كمتحسس لغاز ثاني اوكسید 2,4,6%(

 خصائص االغشیة .النتروجین وتاثیر تغییر درجة حرارة التشغیل على 

 لجزء العملي ا
وھ�ي م�ادة (InCl3) استخدمت مادة كلورید األندیوم الالمائي  (In)) المشوبة باألندیوم CdOلتحضیر أغشیة (       

وبنس��ب وزنی��ة   (InCl3)ص��لبة ذات ل��ون أب��یض س��ریعة ال��ذوبان ف��ي الم��اء ، اذ تض��اف م��ادة كلوری��د األن��دیوم
م�ن الم�اء المقط�ر  (100ml)بعد اذابتھ�ا ف�ي  نترات الكادمیوم  Cd(NO3)2 دةإلى نسب وزنیة من ما %(0,2,4,6)

 .   (Magnetic Stirrer)بصورة تدریجیة باستخدام خالط مغناطیسي
) قیم النسب الوزنیة لكل من نترات الكادمیوم  الزنك وكلورید األندیوم الالمائیة لنسب 1یبین الجدول (

 التشویب أعالھا.
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 وكلورید االندیوم لنسب التشویب الكادمیوم نتراتیبین قیم النسب الوزنیة لكل من : ) 1الجدول (

 Cd(NO3)2نترات الكادمیوم InCl3 كلور�د األندیوم النسب الوزنیة للشائبة

0% 0 100 

2% 2 98 

4% 4 96 

6% 6 94 

 
ً وبإبعاد ( (1mm)مصنوعة من زجاج البورسلیكات وبسمك  یةم ترسیب األغشیة على قواعد زجاجت  2.5تقریبا

cm ×2.5  تغمر في كأس یحتوي على االیثانول إلزالة  المقطر ثم القواعد الزجاجیة بالماء ، تنظف ) بعد تقطیعھا
ومن ثم توضع القواعد الزجاجیة   تجفف جیداً ثم  غسل القواعد الزجاجیة بالماء المقطر ت أي أثار عالقة على الزجاج

نظیف جھاز الرش جیداً باألسیتون ومن ثم بتتتم عملیة الرش   ض البدء بعملیة الرش.غرل على المسخن الكھربائي 
ثبیت جھاز الرش على حامل معدني مع ضبط بعدھا ی العالقة بالماء العادي ومن ثم بالماء المقطر, إلزالة المواد 

ربط قنینة غاز ت, و (29cm)المسافة بین نھایة األنبوبة الشعریة والقاعدة الزجاجیة والمسافة المقاسة في البحث ھي 
أسفل جھاز   (beaker)ثبیت قدح ی فیھ .عن طریق الفتحھ الجانبیة الموجودة  (Nozzle)النتروجین مع جھاز الرش

وضع المحلول المحضر في خزان جھاز الرش . یعدني , لجمع القطرات النازلة أثناء مدة التوقف الرش بحامل م
ونبدأ التحكم بكمیة المحلول المنساب عبر الصمام الموجود في جھاز الرش لحین الوصول الى معدل الرش 

 المطلوب .
ف�وق المس�خن الكھرب�ائي بع�د تنظی�ف س�طحھ جی�داً , ث�م نش�غلھ حت�ى یص�ل ال�ى درج�ة ح�رارة   الزجاجی�ة  القواعد یتم تثبیت 

بع�د األنتھ�اء م�ن عملی�ة الترس�یب یت�رك الغش�اء عل�ى س�طح المس�خن بع�د إطفائ�ھ حت�ى یب�رد دون . °C(400)المطلوبة وھي 
بعد قیاس السمك لكل نموذج  حاویات جیدا في  تحفظورفع القواعد الزجاجیة ، ت محاولة رفعھ وذلك إلكمال التفاعل الكیمیائي

اجراء الفحوصات التركیبیة باستخدام جھاز حیود االشعة السینیة وجھاز مجھر القوى الذریة وایضا دراسة الخص�ائص  . یتم
                     .المطلوبةالتحسسیة لالغشیة المحضرة وحسب الظروف 

 النتائج والمناقشة

النقی�ة والمش�وبة أنھ�ا ذات تركی�ب  (CdO)لألغش�یة  (XRD)أظھرت نتائج التشخیص بتقنیة حی�ود األش�عة الس�ینیة 
ووح�دة خلی�ة متمرك�زة األوج�ھ وھ�ذا یتف�ق  (Cubic)ذو تركیب بل�وري مكع�ب  (Polycrystalline)متعدد التبلور 

 [17-13]مع نتائج البحوث المنشورة 

حی�ث ل�وحظ والمش�وبة النق�ي  الك�ادمیوم) مخطط حیود األشعة الس�ینیة لألغش�یة المحض�رة  الوكس�ید 1یمثل الشكل (
 (111)التفاض�لي  همع ھیمنة األتج�ا) ( °70-°20للزوایا بین(220) ,(200) ,(111) قمم في المستویات  ثالثوجود 

تش�ویب أي نس�بة المس�تویات عن�د ك�ل  نف�س النقي وبقیة النماذج المشوبة بنسب مختلفة وظھ�ور الكادمیومفي اوكسید 
تتغی�ر م�ع  (220) ,(200) ,(111) أن الشدة للقممایضا ونالحظ  مستویات االنماء ھي مشابھھ تقریبا للحالة النقیةان 

نسبة األشابة وھذه ی�دل عل�ى حص�ول تغی�ر ف�ي تبل�ور الم�ادة م�ع اخ�تالف ف�ي  نس�ب التش�ویب و ان مس�تویات  تغیر 
 الشدة لجمیع المستویات بصورة عامة  تزداد نسبیاً مع زیادة نس�بة التش�ویب وھ�ذا یتف�ق م�ع نت�ائج البح�وث المنش�ورة

[14,15,17]  

 2θ  و زوای�ا ب�راك (XRD)المحسوبة من نم�ط حی�ود األش�عة الس�ینیة hkdایضا تمت المقارنة بین قیم المسافات 
, ت��م حس��اب مع��دل الحج��م  (JCPD)لك��ل ش��كل م��ن أش��كال حی��ود األش��عة الس��ینیة النقی��ة منھ��ا والمش��وبة م��ع  بطاق��ة 

 بتطبی�قو ك�ل ش�كل م�ن األش�كال لبتعویض القیم التي حص�لنا علیھ�ا م�ن نت�ائج حی�ود األش�عة الس�ینیة  (G.S)الحبیبي 
م�ن نت�ائج معادل�ة ش�رر نج�د ان الحج�م  1)(   الج�دولوكم�ا مب�ین ف�ي  (FWHM)المعتمدة على [14]  معادلة شرر

یزداد بزیادة نسبة التشویب وھذا یشیر الى ان اضافة االندیوم ی�ؤدي ال�ى تش�كیل االغش�یة  (FWHM)الحبیبي یقل و
اق��ل وال��ى تحس��ین ف��ي مس��تویات تبل��ور الم��ادة  ونقص��ان العی��وب واالنخالع��ات البلوری��ة وبالت��الي تحس��ین  ةبخش��ون
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الخصائص التركیبة او نستطیع القول ان ذرات االندیوم تتوزع بشكل منتظم او متناسق في ش�بیكة اوكس�ید الك�ادمیوم 

 .[15,17,18]درامما یجعلھا منتظمة الترتیب وھذه النتائج تتوافق مع المص
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 بنسب مختلفة باالندیومالمشوب  (CdO) الغشیةمخطط حیود األشعة السینیة : )1الشكل (

 نتائج حیود االشعة السینیة من : الخصائص التركیبیة الغشیة كادمیوم المشوبة باالندیوم )1( جدول

G.s(nm) I/Iο FWHM 

 

d(A⁰) d(A⁰) 

(JCPD) 

2θ 

 

θ2 

(JCPD) 

hkl Materials 

43.84 

41.56 

38.71 

100 

67 

20 

0.1844 

0.1972 

0.2255   

2.705 

2.343 

1.657 

2.712 

2.349 

1.661 

33.090 

38.380 

55.408      

33.00 

38.285 

55.258 

(111) 

(200) 

(220) 

CdO pure 

41.49 

41.23 

42.02 

100 

47 

17 

0.1945 

0.1986 

0.2079 

2.706 

2.345 

1.65 

2.712 

2.349 

1.661 

33.071 

38.364 

55.340 

33.00 

38.285 

55.258 

(111) 

(200) 

  (220) 

CdO 
:In(2%) 

34.87 

34.65 

38.55 

100 

78 

23 

0.2303 

0.2352 

0.2262 

2.703 

2.342 

1.656 

2.712 

2.349 

1.661 

33.106 

38.403 

55.421 

33.00 

38.285 

55.258 

(111) 

(200) 

(220) 

CdO 
:In(4%) 

34.79 

37.37 

33.00 

100 

88 

25 

0.2308 

0.2185 

0.2636 

2.707 

2.345 

1.658 

2.712 

2.349 

1.661 

33.058 

38.349 

55.363 

33.00 

38.285 

55.258 

(111) 

(200) 

(220) 

CdO 
:In(6%) 
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خالیة من الثق�وب األبری�ة  فحص مجھر القوى الذریة انھا) أن سطوح األغشیة النقیة كما قد تبین من خالل 2الشكل (

و التشقق الذي یصیب الغشاء نتیجة التبرید سواء عن�د الترس�یب او عن�د رف�ع القواع�د ع�ن س�طح قاع�دة المس�خن. ت�م 
التوزی�ع وال توج�د  نج�د ان الس�طح متج�انس  لاشكدراسة طبوغرافیة السطح ببعدین وبثالث ابعاد  ومن مالحظة اال

توزی�ع الحج�وم الحبیبی�ة كدال�ة م�ع مع�دل قط�ر  (3),  ك�ذلك یوض�ح الش�كل سبةتجمعات غیر منتظمة للمساحات المر
 الحجم الحبیبي. 

یق�ل م�ع زی�ادة G.s) ان اض�افة االن�دیوم  یجع�ل الحج�م الحبیب�ي( (AFM)من نتائج مجھر القوة الذریة ایضا نالحظ 
نقصان ف�ي مع�دالت الحج�وم الحبیبی�ة م�ع زی�ادة نس�بة نسبة التشویب وھذه یتفق مع نتائج االشعة السینیة حیث لوحظ 

ال یعتمد اعتم�ادا كلی�ا عل�ى نس�بة التش�ویب ولك�ن بص�ورة عام�ة ان  (Rq)التشویب ونالحظ ان معدل خشونة السطح 
لكنھا تبق�ى اق�ل مم�ا ھ�ي  (%6)زیادة التشویب ادى الى نقصان في معدل خشونة السطح اال في حالة التشویب بنسبة 

اضافة االندیوم یؤدي ال�ى تش�كیل االغش�یة بخش�ونة اق�ل او نس�تطیع ھذه یدل الى ان  سید الكادمیوم النقيفي حالة أوك
 القول ان ذرات االندیوم تت�وزع بش�كل من�تظم او متناس�ق ف�ي ش�بیكة اوكس�ید الك�ادمیوم مم�ا یجعلھ�ا منتظم�ة الترتی�ب

 20nm±400.لمحض��رة ھن��ا كان��ت بح��دود ، ان س��مك االغش��یة ا[18,15]وھ��ذا یتف��ق م��ع نت��ائج البح��وت المنش��ورة 
 یبین نتائج مجھر القوى الذریة . ]2[الجدول 

 

المشوب  باالندیوم   CdOالغشیة   (3D)ث ابعاد وثال )D2(في بعدینمجھر القوى الذریة ) : صور ل2( الشكل
 .بنسب مختلفة

CdO:(6%)In  

CdO:(4%)In  

CdO:(2%)In  

CdO Pure 
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المشوب باالندیوم بنسب  CdOالغشیة  یمثل مخطط التوزیع االحصائي لمعدالت الحجوم الحبیبیة ):3( )الشكل

 .مختلفة

 لغشاء (AFM)مجهر القوة الذر�ة الخصائص التر�یبیة المستخلصة من   : (2)جدول
CdO  من االندیوم %(0,2,4,6)النقي والمشوب بنسب. 

Peak-Pea 
(nm) 

Root Mea Square 
(RMS)(nm) 

Roughness Average 
 (Rq)(nm) 

 
 

G.s(nm) Sample 

6.4 1.38 1.15 84.24 CdO Pure 
 

2.27 0.667 0.584 75.88 CdO:(2%)In 

2.09 0.602 0.516 68.33 CdO:(4%)In 

3.5 0.773 0.658 62.87 CdO:(6%)In 

 
 : التحسسیة الخصائص 

من , %(0,2,4,6)النقیة والمشوبة باألندیوم وبنسب   (CdO)ألغشیة  ( Sensetivity)تم حساب التحسسیة 
 :[19] الخاصة بحساب التحسسیة وھي كما یاتي تطبیق العالقة خالل 

S=Rgas/Rair……………….(2)  
 

 مقاومة االغشیة في الھواء   Rairھي مقاومة االغشیة في وجود الغاز و   Rgasھي التحسسیة  و     Sحیث ان  حیث

CdO Pure 

CdO:(4%)In  CdO:(6%)In  

CdO:(2%)In  
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) والذي یبین تحسسیة االغشیة الرقیقة عند درجات حرارة تشغیل مختلفة للنموذج النقي 4یالحظ من الشكل ( 

امة تزداد من اوكسید الكادمیوم والنماذج المشوبة بالنسب المبینة في كل منھا وقد لوحظ أن التحسسیة بصورة ع
) عند نسبة 100C⁰عند درجة حرارة تشغیل ((144.59) بزیادة نسبة التشویب حتى تصل الى اعلى قیمتھا وھي 

) اي انھ ال یمكن الحصول %6) ومن بعدھا تصل التحسسیة الى حالة االشباع عند نسبة التشویب (%4التشویب (
 (39.05)) حیث ان قیمة التحسسیة قلیلة وتساوي  %4(على استجابة عالیة للتحسسیة عند نسبة التشویب االكثر من 

.اما بالنسبة الى سبب زیادة التحسسیة بزیادة نسبة التشویب وذلك الن زیادة نسبة   (3)كما موضحة في الجدول 
التشویب تؤدي الى نقصان الحجم الحبیبي وھذه یؤدي بدوره الى زیادة الحدود الحبیبیة وعلى ھذه االساس تزداد 

اما بالنسبة لدرجة حرارة تشغیل , [20]یة وذلك الن التحسسیة تتناسب تناسبا عكسیا مع الحجم الحبیبي التحسس
الحالة النقیة الوكسید الكادمیوم ان تحسسیة المتحسس تزداد بازدیاد درجة الحرارة اي  عند المتحسس نجد انھ فقط

شحنة وبالتالي یزداد التیار وتزداد التوصیلیة سرعة انتقال حامالت ال ةان زیادة درجة الحرارة تعمل على زیاد
للمتحسس كلما ازدادت  درجة الحرارة التشغیل . اما بقیة النماذج فان الزیادة في درجة الحرارة اعطت سلوكا 

كما موضحة في  مختلفا حیث تقل التحسسیة بازدیاد درجة حرارة تشغیل المتحسس بعد ما تصل الى قیمتھا العظمى
ا ربما یعزى الى حدوث تغییر في تركیبھا البلوري اي االحجام الحبیبیة  او حدوث عیوب محتملة ) وھذ4الشكل (

نتیجة لتغییر في مواقع الذرات وانتقاالتھا حیث تؤثر على خصائصھا الكھربائیة ومقاومة المادة او ان جزیئات 
  [21]وكسجین ) ال تمتلك الطاقة الحراریة الكافیة للتفاعل مع السطح الممتز لالNO2غاز(

 من االندیوم  %(2,4,6)النقي والمشوب بنسب  CdOلغشاء یوضح نتائج تحسسیة المتحسس :  )3(ولدج
 مع الحجم الحبیبي

G.s(nm) 
AFM 

Operation 
temperature(oC) 

Max.Sensitivity 
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 NO2غاز لبنسب مختلفة  CdO:In:  العالقة بین التحسسیة ودرجات حرارة التشغیل  ألغشیة (4)الشكل

 
تم قیاس زمن االستجابة وزمن االسترجاع كدالة مع درجة حرارة تشغیل المتحسس للنموذج النقي من اوكسید 

وقد تبین بصورة عامة ان زمن  (4)الكادمیوم والنماذج المشوبة بالنسب المبینة وكما ھو موضح في الشكل 
االستجابة و زمن االسترجاع في بادئ االمر تقل بزیادة درجة حرارة تشغیل المتحسس الى ان تصل الى ادنى قیمة 
 لھا وبعدھا تبدا بالزیادة مع زیادة درجة حرارة التشغیل الى ان تصل الى اعلى قیمة لھا كما موضح في  الشكل

 . اعاله

) ان القیمة العظمى لزمن االستجابة و زمن االسترجاع تقل بزیادة نسبة (4 الجدولل وقد وجد ایضا من خال
والسبب في ذلك الن تحسسیة المتحسس  (4)التشویب عند درجات حرارة تشغیل مختلفة كما موضحة في الجدول 

اد التیار وھذه بدوره تزداد بزیادة نسبة التشوب  وھذه یؤدي الى زیادة سرعة انتقال حامالت الشحنة وبالتالي یزد
یعمل على خفض مقاومة المتحسس وبذلك یقل زمن االستجابة للمتحسس عند زیادة نسبة التشویب الن زمن 

من اقصى انخفاظ في المقاومة وبما ان المقاومة  (%90)االستجابة ھو الزمن الذي یستغرقھ المتحسس للوصول الى 
ستجابة وكذلك الحال بالنسبة الى زمن االسترجاع وھو الزمن تنخفض عند زیادة نسبة التشویب فینخفض زمن اال

من المقاومة االصلیة للمتحسس وبما ان المقاومة تقل عند زیادة نسبة  (%90)یستغرقھ المتحسس السترجاع 
    . [21]التشویب وبذلك یقل زمن استرجاع تلك القیمة من المقاومة 

یوضح العالقة بین زمن االستجابة وزمن االسترجاع مع نسبة التشویب عند درجات حرارة تشغیل  (4)جول
 من االندیوم  %(2,4,6)النقي والمشوبة بنسب  CdOلغشاء المتحسس 

Operation 
temperature(Co) 

Max.Recovery 
Time (Sec) 

 

Operation 
temperature(Co) 

Max.Responce 
 Time (Sec) 

  
 

Sample 

200 66 300 18 CdO Pure 
 

30 58.5 300 13.5 CdO:(2%)In 

30 39.6 200 9.9 CdO:(4%)In 

200 32.4 200 18 CdO:(6%)In 
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 االستنتاجات 

) (Inالنقی��ة والمش��وبة باالن��دیوم  (CdO)اوكس��ید الك��ادمیوم ألغش��یة (XRD)یتب��ین م��ن نت��ائج  حی��ود األش��عة الس��ینیة         
وذات اتج���اه س���ائد (Cubic)م���ن الن���وع المكع���ب(Polycrystalline)ولجمی���ع النس���ب، أنھ���ا ذات تركی���ب متع���دد التبل���ور 

 (RMS)و (Rq) ،مع��دل الحج��م الحبیب��ي ف��ي نقص��ان  (AFM) أظھ��رت نت��ائج فحوص��ات مجھ��ر الق��وة الذری��ة .(111)ھ��و
ظم او متناس�ق ف�ي ش�بیكة اوكس�ید الك�ادمیوم مم�ا یجعلھ�ا ان ذرات االندیوم تت�وزع بش�كل من�توھذه یعني  بزیادة نسبة التشویب 

 منتظمة الترتیب وبالتالي یؤدي الى تحسین الخصائص التركیبة.

) 100C⁰( عند درجة حرارة تشغیل(%144.59)التحسسیة تزداد بزیادة نسبة التشویب حتى تصل الى اعلى قیمتھا وھي إن 
,وھذا %39.05)بقیمة () %wt 6التحسسیة عند نسبة التشویب العالیة (انخفضت ) ومن بعدھا %4wtعند نسبة التشویب (

لجمیع االغشیة التحسسیة وكذلك فان یشیر الى دور االندیوم في تحسین خصائص المتحسس من خالل زیادة التحسسیة الغشاء .
 (ºC 100)رجة حرارة تشغیل تزداد بازدیاد درجة حرارة التشغیل الى ان تصل الى اعلى قیمة لھا عند دالمشویة باالندیوم 

كان عند  (50ppm)بتركیز  (NO2)ان درجة حرارة التشغیل لغاز و بعدھا تھبط التحسسیة مع زیادة درجة الحرارة
یقل بزیادة نسبة التشویب عند درجات حرارة تشغیل  زمن االستجابة وزمن االسترجاع لالغشیةكذلك فان  .(100ºC)درجة

وھذا یشیر الى دور االندیوم في تحسین خصائص مختلفة وھذه یدل على زیادة سرعة المتحسس مع زیادة في نسبة التشویب 
درجات  ان النتائج المستحصلة تبین امكانیة تصنیع متحسس من اغشیة اوكسید الكادمیوم المشوبة باالندیوم وعند  .المتحسس

تشغیل مختلفة واختیار درجة حرارة التشغیل الفضلى لغاز معین وھذه الطریقة تكمن اھمیتھا كونھا طریقة سھلة وغیر مكلفة 
 ویمكن التحكم في ظروف العمل المختلفة لھا لتصنیع مثل ھذه المتحسسات.
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 بین االختصاص القانوني  العالقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس االمن 
 والتوظیف السیاسي
 م.د االء طالب خلف

 كلیة العلوم السیاسیة/ جامعة النهر�ن

 المقدمة

ما هي اال تطبیق لسلطة مجلس االمن الجنائیة الدولیة ان العالقة بین مجلس االمن والمحكمة 
في االمور الخاصة �السلم واالمن الدولیین �ما ورد النص علیها في الفصل السا�ع من میثاق 

) التي تعطي الحق لمجلس االمن فرض 39االمم المتحدة، وتحدیدا ما نصت علیه المادة (
. اال المن الدولیین واعادته الى نصا�هواتخاذ التدابیر الالزمة التي تكفل حفظ السلم واالعقو�ات 

ان هذه العالقة مرتبطة �الجانب السیاسي �ون مجلس االمن �عد هیئة سیاسیة، وهو ما انعكس 
بدوره على طبیعة هذه العالقة، وهو ما یدعونا الى تحلیل التوظیف السیاسي للمحكمة الجنائیة 

لیة من قبل �عض الدولة دائمة العضو�ة لتمر�ر سیاساتها واهدافها ومصالحها السیاسیة من الدو 
 خالل هذه المؤسسة الجنائیة الدولیة التي یراد بها تحقیق السلم والعدالة على الصعید الدولي.

ما الذي �ضمن عدم اختالل عالقة التوازن المطلو�ة بین االختصاص الجنائي للمحكمة ف
الدولیة من جهة ، والطبیعة السیاسیة التي قد تمّیز تصرفات مجلس األمن من جهة الجنائیة 

أخرى ، خاصة في حالة لجوء هذا األخیر إلى الممارسة الخاطئة للحقوق والسلطات المخولة 
 .�موجب نصوص في نظام روما األساسيله 

ة مجلس االمن في و�ناءا على ماتقدم تم تقسیم البحث الى مبحثین تناول االول منهما سلط
: دور مجلس االمن في وقف اجراءات فتناولبثالث مطالب، اما المبحث الثاني االحالة، 

 ، �مطلبین، ومن ثم خاتمة ومصادر للبحث.التحقیق والمحاكمة والرقا�ة

 المبحث االول: سلطة مجلس االمن في االحالة:

�انه (استخدام الذي �عرف التوظیف السیاسي على المستوى الدولي  بدأ البد من توضیح مفهوم

دولة ما لقضیة ما لتحقیق مصلحة سیاسیة محددة)، و�ذلك �عرف �انه (استفادة دولة معینة من 

 ). 1حدث معّین �غیة الوصول إلى هدف سیاسي معّین)(
                                                           

1  - Hector Villarreal, Political Recruitment Theory on Cabinet Appointments, 
National Autonomous University, Mexico, P3. 
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عید السیاسة الدولیة من وعادة ما تبرر الدول والسیما الكبرى منها استخدام هذا المنهج على ص

منطلق الحفاظ على االمن الدولي، الذي یرجع �جذوره الى إنشاء عصبة االمم، ومن �عدها 

 .لتاسیس لظهور مفهوم األمن الدولياالمم المتحدة ومن ثم  ا

ان النظام االساس قد اعطى مجلس االمن الحق في نجد لمحكمة الجنائیة الدولیة وعلى صعید ا

حكمة اذا ما رأى المجلس ان الفعل المرتكب �شكل جر�مة داخلة ضمن احالة حالة للم

اختصاص المحكمة الجنائیة و�انت هذه االحالة تشكل في حد ذاتها تدبیرا من التدابیر التي 

 یتخذها مجلس االمن للمحافظة على السلم واالمن الدولیین.

الحاالت التي تمارس المحكمة ) من النظام االساس للمحكمة ذ�رت 13و�الحظ ان المادة (

فیها اختصاصها �النظر في الجرائم المشار الیها في المادة الخامسة من النظام فنصت على 

) وفقا الحكام 5انه (للمحكمة ان تمارس اختصاصها فیما یتعلق �جر�مة مشار الیها في المادة (

 ):2هذا النظام االساس في االحوال االتیة)(

) حالة یبدو فیها ان جر�مة او اكثر من 14ى المدعي العام وفقا للمادة (اذااحالت دولة طرف ال

 هذه الجرائم قد ارتكبت.

اذا احال مجلس االمن متصرفا �موجب الفصل السا�ع من میثاق االمم المتحدة حالة الى 

 المدعي العام یبدو فیها ان جر�مة او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

د بدأ �مباشرة التحقیق فیما یتعلق �جر�مة من هذه الجرائم وفقا للمادة اذا �ان المدعي العام ق

)15.( 

و�ناء على ما تقدم فلمجلس االمن ان �حیل اي حالة یبدو فیها ان جر�مة او اكثر من الجرائم 

 ).3الداخلة في اختصاصها قد ارتكبت(

جر�مة داخلة في  والمقصود �عبارة حالة ( هي النص الفعلي العام الذي �عتقد �موجبه ان

 ).4) من النظام االساس قد تم ارتكابها)(5اختصاص المحكمة �موجب المادة (

                                                           
) من النظام االساسي، و�ذلك براء منذر �مال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة 13المادة ( - 2

 .136، ص2008، 1الجنائیة الدولیة، دار حامد للنشر، عمان االردن، ط
3  - Hemi Mistry and Deborah Ruiz, The UN Security Council and the 
International Criminal Court, Chatham House, 16 March, 2012, p3. 
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 -وعلى الفور-وعندما �قرر المجلس احالة تلك الحالة فان االمین العام لالمم المتحدة �حیل 

قرار مجلس االمن الخطي الى المدعي العام مشفوعا �المستندات والمواد االخرى التي تكون 

ة الصلة �قرار مجلس االمن، و�المقابل تحال عن طر�ق االمین العام المعلومات التي وثیق

 ).5تقدمها المحكمة الى مجلس االمن(

) الفقرة (ب) استثنت االحالة الصادرة من مجلس االمن من 12والجدیر �الذ�ر ان المادة (

) �جوز 13من المادة ( الشروط المذ�ورة في هذه المادة والتي نصت في حالة الفقرة (أ) و (ج)

للمحكمة ان تمارس اختصاصها اذا �انت واحدة او اكثر من الدول التالیة طرفا في هذا النظام 

 :)3�اختصاص المحكمة وفقا للفقرة (االساسي او قبلت 

الدولة التي وقع في اقلیمها السلوك قید البحث او دولة تسجیل السفینة او الطائرة اذا �انت -

 كبت على متن السفینة او الطائرة.الجر�مة قد ارت

 الدولة التي �كون الشخص المتهم �الجر�مة احد رعا�اها. -

ولذلك فان النظام االساسي لم �كتف �جعل مجلس االمن احد الجهات الثالثة التي �مكنها 

تحر�ك الدعوى وانما منحه امتیازا �ختص �ه �ختلف في محتواه عن السلطة الخاصه بتحر�ك 

) من المادة 2احد الدول الطراف او تحر�كها من المدعي العام، اذ من شان الفقرة (الدعوى من 

) من النظام االساس ان �فلت لمجلس االمن الحق �احالة الدعوى الى المحكمة ولو 12(

انصرفت الحاله الى جر�مة دولیة لم تقبل جمیع الدول المعنیة بها لم تقبل جمیع الدول المعنیة 

)، ومن ثم رتب ذلك اعفاء احاالت مجلس االمن من مقتضیات (قاعدة 6(بها �اختصاصاتها

                                                                                                                                                                   
انظر محمود شر�ف �سیوني، المذ�رة التفسیر�ة للنظام االساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، �حث  - 4

�انون االول  21-18مقدم للندوة العر�یة حول المحكمة الجنائیة الدولیة التي عقدت في عمان للفترة من 
 .48، ص2008

ة لمجلس االمن في تدو�ل النزاعات الداخلیة وتسو�تها،دراسة تحلیلیه فرست سوفي، الوسائل القانونی - 5
 .225، ص2013، 1تطبیقیة، مكتبة ز�ن الحقوقیة واالدبیه، بیروت، ط

القانون الدولي الجنائي اهم الجرائم الدولیة،المحاكم الجنائیة علي عبد القادر القهوجي،  - 6
 .334، ص2001 ،1الدولیة،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط
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الرضائیة) التي تشترط موافقة مجمل الدول المعنیة لتحر�ك الدعوى امام المحكمة الجنائیة 

 ). 7الدولیة(

 المطلب االول: مبررات منح مجلس االمن حق االحاله الى المدعي العام:

التي شار�ت في مؤتمر روما �انت ضد اي ارتباط عملي  في البدء �مكن القول ان اغلب الدول

للمحكمة مع مجلس االمن، على اعتبار ان مجلس االمن �مكن ان �عرقل سیر المحكمة و�منع 

اقامة قضاء جنائي دولي مستقل، اذ ان اعطاء مجلس االمن حق احالة الدعاوى امام المحكمة 

ن ان ترتكب جرائم یتضمنها النظام االساسي یتضمن افتراضا �ان الدول الدائمة العضو�ة ال�مك

للمحكمة، وحتى في حالة ارتكابها لهذه الجرائم فانها سوف لن تخضع للقانون �سبب الحصانه 

التي یؤمنها لها حق الفیتو، لذلك استقرت هذه الدول على عدم اعطاء مجلس االمن دورا في 

العضاء المجلس و�ثیر المحسو�یة  المحكمة لكي ال یؤدي ذلك الى سیطرة السیاسات الخارجیة

السیاسیة على محكمة یراد لها ان تكون مستقلة وحرة لضمان تطبیق القانون الدولي على حد 

). و�الرغم من ذلك استندت الدول االعضاء الدائمین في مجلس االمن الى اتجاه اخر 8سواء(

لمحكمة وذلك �قضي �ضرورة اعطاء مجلس االمن حق احالة حالة الى المدعي العام ل

 العتبارات عدة �مكن اجمالها �االتي:

ان اعطاء مجلس االمن حق االحالة الى المحكمة الجنا�ة الدولیة سوف �قلل من مبررات -1

مجلس االمن في انشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة، ال سیما �النسبة للجرائم التي ارتكبت �عد 

هذا سوف �ساهم فیما �مكن ان نسمیه )، و 9دخول النظام االساسي للمحكمة حیز النفاذ(

(سیاسة مجلس االمن في تحقیق العدالة المنتقاة)، الن القرارات التي اتخذها مجلس االمن فیما 

�خص انشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا السا�قه ورواندا �ان القصد منها حقا ا�جاد 
                                                           

، 1النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار حامد للنشر، عمان االردن، طبراء منذر �مال،  - 7
 .137، ص2008

8  - Sarah Sewall and Carle Kaysen, The United States and The International 
Criminal Court, in the site of American Academy of Art and Sciences. 
(www.amacad.org/project/icc.html) 

المحكمة الجنائیة الدولیة (االختصاص وقواعد االحالة)، دار النهضة عادل عبد هللا المسدي ،  - 9
 .24،ص2014، 2الحدیثة، ط
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ولیین وذلك �معاقبة اللذین ارتكبوا جرائم محاكم جنائیة دولیة قادرة على حفظ السلم واالمن الد

خطیرة في اقلیم یوغسالفیا السا�قه ورواندا، لكن في المقابل لم ینشئ مجلس االمن محكمة نائیة 

دولیة لمعاقبة مجرمي الحرب االسرائلیین على الرغم من ارتكابهم للعدید من الجرائم الدولیة 

االحالة الممنوحة لمجلس االمن سوف تقیم قیدا الخطیرة �حق الشعب الفلسطیني، لذلك فان هذه 

على هذا االخیر في المستقبل �حیث تجعله �قلل من المعالجة االنفراد�ة الي نزاع على حساب 

االخر الن �لمة الفصل في هذا النوع من الجرائم هو للمحكمة الجنائیة ولیس لمجلس 

 ).10االمن(

عالقة الوثیقة بین الجرائم التي �عاقب ان حق مجلس االمن في االحالة یندرج ضمن ال -2

علیها �موجب المحكمة الجنائیة الدولیة وسلطات مجلس االمن في الحفاظ على السلم واالمن 

الدولیین، �ون هذه الجرائم تعد ا�ضا من الجرائم المخلة �سلم وامن االنسانیة، السیما ان مجلس 

لق �الحاالت التي �مكن وصفها على انها االمن له سلطة تقدیر�ة واسعه ولیست مقیدة فیما یتع

تخل �السلم واالمن الدولیین، وان سلطته ال تقتصر على جر�مة العدوان بل �مكن ان تشمل 

 ).11) من النظام االساس(5�اقي الجرائم المنصوص علیها في المادة (

الة من النظام �منح مجلس االمن سلطة اح 3وما یلفت النظر �ان نص الفقرة ب من المادة 

حالة �موجب الفصل السا�ع من میثاق االمم المتحدة دون ان �شترط ان تكون هذه الحالة قد 

وقعت من دولة طرف في النظام االساس مما �جیز لمجلس االمن �احالة قضا�ا تتصل بدول 

) من اتفاقیة فیینا 34غیر طرف وهذا یتعارض مع اهم المبادئ االساسیة الواردة في المادة (

                                                           
المحكمة  نائیة الدولیة، الندوة العلمیةالمختار عمر سعید، العالقة بین مجلس االمن والمحكمة الج - 10

، اكاد�میة الدراسات 10/11/1/2007افاق المستقبل) للفترة من  -الواقع -الجنائیة الدائمة (الطموح
 .4العلیا، لیبیا، ص

�حیى �اسین سعود، السلطات الممنوحة لمجلس االمن �موجب میثاق روما المنشئ للمحكمة  - 11
، 30بیت الحكمة، �غداد، العدد –انونیة الجنائیة الدولیة، مجلة دراسات قانونیة، قسم الدراسات الق

 .105، ص2012
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والتي تنص ( ال ترتب المعاهدة اي التزامات على دولة ثالثه وال اي  1969ت لسنة للمعاهدا

 ). 12حقوق لها من دون موافقتها)(

اي ان المعاهدات الدولیة ال تلزم اال عاقدیها وال �متد االثر القانوني الى دول هي لیست اطرافا 

 ).13فیها، والمعاهدات ال تكون مصدر حق او التزام للغیر(

المنحى یدخل في توسع مجلس االمن لصالحیاته �موجب الفصل السا�ع من المیثاق دون وهذا 

معقب علیه مما یتیح فرص التعسف من قبل مجلس االمن ضمن البیئة السیاسیة الدولیة 

 ).14الراهنه(

ان منح مجلس االمن حق احالة الدعاوي الى المدعي العام للمحكمة، من شانه ان یدعم  -3

وب بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس االمن، اذ ان هذا االخیر �امكانه ان التعاون المطل

الل ما یتمتع �ه من سلطات �قدم وثائق ومعلومات اثناء مرحلة التحقیق او المحاكمة من خ

، �ونه الجهاز التنفیذي المو�ل الیه السهر على مهمة حفظ السلم واالمن الدولیین او ووظائف

ه االفراد العاملون ضمن قوات حفظ السالم الدولیة من تنفیذ للمهام التي من خالل ما �قوم �

�قوم مجلس االمن بتكلیفهم بها في مناطق النزاعات والكوارث في العالم، مما �عني ان هذه 

القوات قد تكون شهود عیان على العدید من التجاوزات والجرائم الدولیة الخطیرة وهذا �عد سببا 

س االمن دون سواه من اجهزة االمم المتحدة االخرى هذا الحق في جوهر�ا في منح مجل

 ).15االحالة(

اعطاء هذا الحق لمجلس االمن جاء متفقا مع مواقف العدید من الدول، السیما الدول دائمة  -4

العضو�ة في مجلس االمن والتي ترى ان العالقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة �ما هي 

                                                           
، و�ذلك ا�اد خلف محمد ، 1969) من اتفاقیة فیینا للمعاهدات لسنة 34للمز�د انظر المادة ( - 12

حما�ة حقوق االنسانفي ظل المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة السیاسة والدولیة، الجامعة المستنصر�ة، 
 . 268العدد، ص

ن التفاصیل انظر، سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام، مطبعة االنشاء، دمشق، للمز�د م - 13
 .567 -561، ص، ص 1965

ا�اد خلف محمد، حما�ة حقوق االنسان في ظل المحكمة الجنائیة الدولیة،مجلة السیاسة والدولیة،  - 14
 .268ص 19،2011الجامعة المستنصر�ة ،العدد

 .3، صسبق ذ�ره مصدرالمختار عمر سعید،  - 15
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ساسي لها ما یبررها �ونها تطبیق لسلطة مجلس االمن الورادة في موضحة في نظام روما اال

 الفصل السا�ع من میثاق االمم المتحدة.

 المطلب الثاني: شروط احالة الحالة من مجلس االمن الى المدعي العام

) فقرة (ب) من النظام االساسي للمحكمة فان مجلس االمن �ستطیع 13استنادا الى المادة (

) من 5اكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة والواردة في المادة (احالة دعوى او 

)، وهي الشروط التي تجعل من االحالة اجراءا وموضوعا خاضعین 16النظام االساسي(

 للقانون:

ان تكون من مجلس االمن: �عتبر مجلس االمن هو المسؤول االول عن المحافظة على السلم 

واالمن الدولیین و�ختص �جمیع انشطة االمم المتحدة السیاسیة عن طر�ق تسو�ة المنازعات 

سلمیا عن طر�ق اتخاذه للتدابیر السلمیة او الرعیه الالزمة لصیانه السلم والمحافظة علیه 

لمجلس االمن حق استئثاري انفرادي في احالة اي حالة یراها من الجرائم الدولیة  و�التالي فان

وذلك �اعتباره هو الجهة المختصة �اتخاذ التدابیر المختلفة في مجال السلم واالمن طبقا للمادة 

) من المیثاق و�ذلك نظرا لتعهد �ل اعضاء منظمة االمم المتحدة �قبول قرارات المجلس 39(

. وتتم االحالة وفقا لالجراءات التي �عمل ) من المیثاق49، 25طبقا للمواد (الزامیتها وتنفیذها و 

من المیثاق ولما �انت االحالة الى المحكمة  27بها المجلس والمنصوص علیها في المادة 

) من 9الجنائیة الدولیة تندرج ضمن المسائل الموضوعیه لذا فان قرار االحالة �صدر �موافقة (

جلس على ان �كون من بینهم اصوات االعضاء الدائمین، و�صدر القرار على هذا اعضاء الم

النحو و�قوم رئیس المجلس �اتخاذ االجراءات الالزمة وا�الغ االمین العام لالمم المتحدة والذي 

 ).17�قوم بدوره �اخطار االحالة الى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة(

                                                           
16  - Joe Stork, International Criminal Court, Intec hemispheric Resource 
Center and Institute for Policy Studies, April, 1998, Vol, 3, n4, p2. 
(www.foreign policy-infocus.org) 

) من میثاق االمم المتحدة و�ذلك بن عامر تونسي،العالقة 27ادة (للمز�د من التفاصیل انظر الم - 17
بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس االمن، الندوة الدولیة حول المحكمة الجنائیة الدولیة، للفترة من 

 .11، اكاد�میة الدراسات العلیا، لیبیا، ص2007/ ینایر 11/ 10
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لعضو�ة الدائمة هي �مناى عن تطبیق هذه الوسیلة الحالة جرائمها وهذا �عني ان الدولة ذات ا

الى المحكمة اذا لم تكن طرفا في النظام االساسي، وعلى هذا االساس لن تستطیع المحكمة 

التعامل مع الجرائم المرتكبة  من قبل اشخاص تا�عین للوال�ات المتحدة والصین بدون قبولهم 

ساسي وستقفان امام محاولة من مجلس االمن عن طر�ق حق النهما لم تنضما الى النظام اال

 ).18النقض �احالة اي جر�مة قد تتهمان �ارتكابها مستقبال(

ان ترتبط الحالة �ما هو منصوص علیها في مواد الفصل السا�ع من المیثاق: حیث �حمل 

ید السلم الفصل السا�ع من میثاق االمم المتحدة عنوان فیما یتخذ من االعمال في حاالت تهد

)، اذ تخول 51الى  39) مادة من( 13واالخالل �ه ووقوع العدوان و�شمل هذا الفصل على (

اولى مواد الفصل المشار الیه لمجلس االمن سلطة تحدید وجود اي تهدید للسلم الدولي او وقوع 

 عمل عداوني، ومن ثم �قدم التوصیات او �حدد االجراءات التي تتخذ استنادا الى المادتین

) من المیثاق للمحافظة على السلم واالمن الدولیین، و�ناءا على ذلك �شترط في 42، 41(

). ولعل هذا هو السبب وراء التاكید في 19االحالى ان تتضمن تهدید للسلم واالمن الدولي(

قرارات المجلس الصادرة �االحالة على ان الحالة (ال تزال تشكل تهدیدا للسلم واالمن 

�الرغم من استعمال مجلس االمن للعبارة سالفة الذ�ر و�صفة خاصة اللفظ ال )، و 20الدولیین)(

یزال فان ذلك ال �عني اشتراط ان �كون تهدید السلم واالمن الدولي مستمرا، وانما �جوز ان 

�كون قد انتهى التهدید، المهم ان تكون الحالة وقت حدوثها قد شكلت تهدیدا للسلم واالمن 

 س االمن ارتكاب جر�مة او اكثر:ان یبدو لمجلو  الدولي

                                                           
الدولیة نظامها االساسي اختصاصها التشر�عي  المحكمة الجنائیةسعید عبد اللطیف حسن،  - 18

، 2004والقضائي وتطبیقات القضاء الجنائي الدولي الحدیث المعاصر، دار النهضة العر�یة ، القاهرة،
 .298ص
ضاري خلیل محمود، المحكمة الجنائیة الدولیة المنشاة �موجب نظام روما االساسي، مجلة  - 19

-192،ص ص2009ة البحر�ن ،المجلد السادس، العدداالول، جامع -الحقوق،  تصدرها �لیة الحقوق 
193 
، �شان احالة الوضع القائم في دار فور الى 2005) لسنة 1593راجع قرار مجلس االمن رقم ( - 20

 المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة.
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ینبغي ان �كون موضوع االحالة الصادرة من مجلس االمن محصورة فیما تختص فیه المحكمة 

الجنائیة الدولیة من جرائم ، تلك الجرائم الورادة في المادة الخامسة من میثاق روما وهي (جر�مة 

 وجر�مة العدوان).اال�ادة الجماعیة ، والجرائم ضد االنسانیه، وجرائم الحرب، 

و�التالي ال �حق لمجلس االمن ان �حیل على سبیل المثال حالة تتعلق �جرائم االرهاب او 

االتجار غیر المشروع �المخدرات او �السالح، رغم خطورة تلك الجرائم لكن هذا ال �منع من 

ئیة دولیة التعامل مع تلك الجرائم بوسائل قانونیة اخرى قد �كون من بینها انشاء محاكم جنا

 ).21خاصة(

كما ان المجلس یبقى �عیدا عن استقصاء من قام �الجر�مه او في البحث في نسبة الجر�مة الى 

)، اما اذا قام المجلس �استخدام طرق 22فاعلها الذي هو من اختصاص المحكمة فقط(

التحقیق والبحث والتحري لتحدید وقوع الجر�مة هنا �كون قد تدخل في اختصاص الجهاز 

ضائي، �ما انه �كون قد استخدم وسائل التحقیق التي �ختص بها النائب العام والغرفة الق

 .تا�عة للمحكمة الجنائیة الدولیة التمهید�ة

 المطلب الثالث: اثار االحالة:

اثر االحالة على سلطة المدعي العام في تقدیر جد�ة التحقیق: ان احالة حالة معینة عن طر�ق 

ذلك شأن االحالة عن طر�ق الدول االطراف في النظام االساسي وال مجلس االمن شأنها في 

تمثل التزاما على المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولة �مباشرة اجراءات التحقیق في الجر�مة 

موضوع االحالة، وانما تظل للمدعي العام سلطة تقدیر البدء في االجراءات من عدمه و�عبارة 

س االمن التلزم المدعي العام �مباشرة التحقیق بل �جوز له ان ال اخرى فان االحالة من مجل

                                                           
لجنائیة السلطات الممنوحة لمجلس االمن �موجب میثاق روما المنشئ للمحكمة ا�حیى �اسین، - 21

، .2012، 30بیت الحكمة، �غداد، العدد –الدولیة، مجلة دراسات قانونیة، قسم الدراسات القانونیة 
 .106ص
الوسائل القانونیة لمجلس االمن في تدو�ل النزاعات الداخلیة وتسو�تها،دراسة فرست سوفي،  - 22

 .227، ص2013، 1تحلیلیه تطبیقیة، مكتبة ز�ن الحقوقیة واالدبیه، بیروت، ط
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یباشر التحقیقات اذا اقتنع ان االحالة استندت الى معلومات غیر صحیحة او �انت مبنیه على 

 ).23اهواء سیاسیة او افتراضات غیر واقعیة(

لتحقیق �عد تقییم من البند االول من النظام االساسي �شرع المدعي العام في ا 53فوفقا للمادة 

المعلومات المتاحة له ما لم �قرر عدم وجود اساس معقول لمباشرة اجراء �موجب هذا النظام 

 ).24االساسي(

 ولدى اتخاذ قرار البدء في التحقیق ینظر المدعي العام فیما یلي:

ما اذا �انت المعلومات المتاحة توفر اساسا معقوال لالعتقاد �ان جر�مة تدخل في اختصاص 

 لمحكمة قد ارتكبت او �جري ارتكابها.ا

) اي غیاب 17ما اذا �انت هذه القضیة مقبولة او �مكن ان تكون مقبولة �موجب المادة (

التحقیق او المالحقة في الدولة المختصه ما لم تكون الدولة غیر راغبه في التحقیق او المالحقة 

 او غیر قادرة على ذلك.

دعي العام سلطة استثنائیة في تقر�ر صالح العدالة على التحقیق �خدم مصلحة العدالة وللم

 ).25ضوء جسامة الجرم ومصلحة الضحا�ا(

وعلیة فالمدعي العام للمحكمة یتمتع �سلطة تقدیر واسعه عند دراسة طلبات االحالة المقدمة اله 

من مجلس االمن او الدول االطراف في النظام االساسي على حد سواء، وهو حر في تقدیر 

). واذا 26المعلومات المقدمة الیه واتخاذ قرار فتح التحقیق من عدمه او البدء في المتا�عه(

انتهى المدعي العام الى عدم وجود اساس �اف للمقاضاة او ان المقاضاة ال تخدم مصالح 

العدالة وجب علیه ان یبلغ الدائرة التمهید�ة ومجلس االمن �النتیجة التي انتهى الیها واالسباب 

                                                           
حث منشور احمد عبد الظاهر، سلطة مجلس االمن في االحالة الى المحكمة الجنائیة الدولیة، � - 23

 :على الرا�ط االتي 
http://kenanaonline.com/files/0002/2796/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A

9+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3[1]...doc  
 ) من النظام االساسي.53للمز�د من التفاصیل انظر، المادة ( - 24
) من النظام 1) الفقرة (53، و�ذلك المادة (181فیدا نجیب حمد، مصدر سبق ذ�ره، ص - 25

 االساسي.
ء محمد عصر، المحكمة الجنائیة الدولیة ومالحقة مجرمي الحرب، مجلة البحوث القانونیة نجال - 26

 .531، ص2011، 49واالقتصاد�ة، �لیة الحقوق جامعة المنصورة، العدد
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تي بنى علیها رأ�ه و�جوز لمجلس االمن ان �طلب من الدائرة التمهید�ة مراجعة قرار المدعي ال

العام �عدم مباشرة اجراء، وللدائرة التمهید�ة ان تطلب من المدعي العام اعادة النظر في ذلك 

القرار، و�جوز للدائرة التمهید�ة من تلقاء نفسها ودون الحاجة الى طلب من مجلس االمن 

عة قرار المدعي العام �عدم مباشرة اجراء اذا �ان هذا القرار �ستند الى ان التحقیق مراج

والمقاضاة ال �خدم مصلحة العدالة، وفي هذه الحالة االخیرة ال �صبح قرار المدعي العام نافذا 

 ).27اال اذا اعتمدته الدائرة التمهید�ة(

اجراء شكلي یتم من خالله ا�الغ لذلك فان النظام االساسي قد جعل من هذه االحالة مجرد 

المدعي العام �حالة یبدو من خاللها جر�مة او اكثر تقع ضمن دائرة اختصاص المحكمة وان 

المدعي العام علیه ان یتاكد بدورة من صحة هذه المعلومات و�ذلك لفت انتباه المدعي العام 

 .اجراء التحقیق ومن ثم البت فیها الى وقائع مهمه قد تستلزم

اعطاء المدعي العام في المحكمة حق عدم قبول الدعاوى المحالة الیه من مجلس االمن وان 

جاءت للحفاظ على الطا�ع القانوني للمحكمة من خالل استبعاد ا�ة واقعه �غلب علیها الطا�ع 

). حیث ان المحكمة هي من 28السیاسي تحال من مجلس االمن �سبب طبیعته السیاسیة(

في ممارسة اختصاصها وهي التي تقضي �قبول هذه الواقعه او رفضها، تملك السلطة التقدیر�ة 

الن هذا ینسجم مع ما ترسخ من مبادئ في اطار القضاء الدولي ومثال ذلك مبدأ (االختصاص 

�االختصاص) حیث �فهم من هذا المبدأ ان الجهة المختصه في المحكمة الجنائیة الدولیة وهي 

الحالة �حیث اذا ثار خالف حول هل المحكمة مختصة ام (المدعي العام) هي من تحدد هذه ا

غیر مختصه فان حسم هذا الخالف سیكون للمحكمة ذاتها صاحبة االختصاص االصیل الن 

المدعي العام هو من �ملك حر�ة مواصلة التحقیق او سحبه او تعدیله الي من التهم المنسو�ة 

 ).29للمتهم(

ة حالة من قبل مجلس االمن الى المدعي العام في اثر االحالة على مبدأ التكامل: ان احال

المحكمة الجنائیة الدولیة �ضع مبدأ التكامل وهو احد المبادئ التي تحكم عمل المحكمة او 

�جب علیها مراعاتها موضع تساؤل مهم هو هل یترتب على احالة الحالة من مجلس االمن الى 

                                                           
 .الث من النظام االساسي) البند الث53للمز�د من التفاصیل انظر، نص المادة ( - 27
 .106�حیى �اسین، مصدر سبق ذ�ره، ص - 28
 .) من النظام االساسي5-4) الفقرة (61لمز�د من التفاصیل انظر نص المادة (- 29
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ك ممارسة والیتها القضائیة �خصوص المدعي العام عدم استطاعت المحاكم الوطنیة �عد ذل

الجر�مة محل االحالة؟، وفي هذا الصدد تباینت االراء في محیط الفقه القانوني بین اتجاهین، 

االول یرى ان المحكمة وجدة مكملة لوال�ة المحاكم الوطنیة وهي ملزمة �احترام مبدأ التكامل، 

محاكم دولة لها اختصاص علیها ولو ومن ثم عدم امكانیة قبول الدعاوى اذا �انت تنظر فیها 

كان مجلس االمن هو جهة االحالة، والقول �خالف ذلك سوف یتم تسخیر المحكمة الغراض 

 . ح الدول المهیمنة على مجلس االمنسیاسیة تخدم مصال

ومنهم من یرى ان احالة حالة من مجلس االمن الى المدعي العام من شانه ان �عطل اي 

اكم الوطنیة �شان ممارسة اختصاصها �شان الجر�مة موضوع مبادرة تقوم بها المح

 ).30االحالة(

ذلك ان مجلس االمن یتصرف �موجب میثاق االمم المتحدة ولیس �مقتضیات نظام روما 

االساسي ومن �اب المفاضلة تكون العبرة �االلتزامات التي اوجبها میثاق االمم المتحدة على 

) من میثاق االمم المتحدة 103له وذلك استنادا الى المادة (جمیع االلتزامات السا�قه والالحقة 

والتي تنص (اذا تعارضت االلتزامات التي یرتبط بها اعضاء االمم المتحدة وفقا الحكام هذا 

المیثاق مع اي التزام دولي اخر یرتبطون �ه فالعبرة في التزاماتهم المترتبه على هذا 

االمم المتحدة �سمو من الناحیة القانونیة على غیره  )، و�عني هذا النص ان میثاق31المیثاق)(

من االتفاقیات الدولیة، وقد یذهب الوضع ا�عد من ذلك النه من الناحیة القانونیة والعملیة لیس 

من حق المحكمة ان ترفض طلب المجلس اذا تاكد لدیها ان الدولة قامت فعال �كل اجراءات 

تصرح عملیا �عدم قبول الحالة في حال اعتبار  التحقیق والبحث والمحاكمة، ولیس لها ان

مجلس االمن الدولة غیر قادرة، من ثم لمجلس االمن ان �علم المحكمة �النظر في الحالة حتى 

وان سبق للدولة الفصل في القضیة ومحاكمة مرتكبي الفعل المجرم �حكم اختصاصها الوطني 

                                                           
منشور مجلة التشر�ع والقضاء، ، المحكمة الجنائیة الدولیةفارس أحمد الدلیمي ، مبدأ التكامل في  - 30

 :االتيعلى الرا�ط 
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2198&page_namper=p

3 
 ) من میثاق االمم المتحدة.103لمز�د من التفاصیل انظر، نص المادة ( - 31
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س االمن طبقا لنصوص الفصل لالن الدول في هذه الحاالت ملزمة �الخضوع لقرارات مج

 .السا�ع

 عدم تحمل االمم المتحدة نفقات المحاكمه: 

إذا �انت اإلحالة صادرة من مجلس األمن، فإن التساؤل یثور عمن یتحمل نفقات  

 التحقیق والمحاكمة، وما إذا �انت هیئة األمم المتحدة أو المحكمة الجنائیة الدولیة.

 ) 32إن اآلراء التي �مكن تصورها ال تخرج عن ثالثة:(وفي اإلجا�ة على هذا التساؤل، ف

االول: تحمل األمم المتحدة نفقات التحقیق والمحاكمة، �اعتبار أن المجلس یتصرف في هذه 

الحالة �موجب الفصل السا�ع من المیثاق، وألن اإلحالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة 

التي یتخذها مجلس األمم للمحافظة على السلم الدولیة تندرج ضمن التدابیر غیر العسكر�ة 

 واألمن الدولي. 

الثاني: أن المحكمة الجنائیة الدولیة ذاتها هي التي تتحمل نفقات المحاكمة. و�شفع لهذا الرأي 

أن األمر یتعلق �جر�مة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وال یهم نوع الجهة التي قامت 

أو مجلس األمن أو أن المدعي العام للمحكمة قد �اشر �اإلحالة، فیستوي أن تكون دولة طرف 

التحقیق من تلقاء نفسه. فال �جوز التفرقة بین ما إذا �انت اإلحالة قد صدرت عن مجلس 

األمن أو عن دولة طرف، والقول بتحمل األمم المتحدة نفقات المحاكمة إذا �انت اإلحالة 

 صادرة عن مجلس األمن. 

ذا �انت الحالة موضوع اإلحالة تتعلق بدولة طرف ووقعت في تار�خ الثالث: التفرقة بین ما إ

الحق على نفاذ النظام األساسي للمحكمة، و�ین ما إذا �انت الحالة تتعلق بدولة غیر طرف 

دون أن تكون هذه الدولة قد قبلت اختصاص المحكمة بنظرها. ففي الفرض األول، فإن 

كمة. اما في الفرض الثاني، یترتب على اإلحالة المحكمة ذاتها هي التي تتحمل نفقات المحا

 الصادرة عن مجلس األمن القول بتحمل هیئة األمم المتحدة نفقات المحاكمة. 

هذه هي اآلراء المتصورة نظر�ا. ولكن في الواقع العملي، و�اإلطالع على قرار مجلس األمن 

الجنائیة الدولیة، �الحظ أن �شأن إحالة الوضع القائم في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة 

البند السا�ع من هذا القرار ینص على أن المجلس( �سلم �أنه ال �جوز أن تتحمل األمم المتحدة 
                                                           

 22-21،ص ص،، ذ�رهمصدر سبق احمد عبد الظاهر،  - 32
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أ�ة نفقات متكبدة فیما یتصل �اإلحالة، �ما فیها النفقات المتعلقة �التحقیقات أو المالحقات 

األطراف في نظام روما األساسي  القضائیة فیما یتصل بتلك اإلحالة، وأن تتحمل تلك التكالیف

 والدول التي ترغب في اإلسهام فیها طواعیة).

 المبحث الثاني: دور مجلس االمن في وقف اجراءات التحقیق والمحاكمة والرقا�ة

 المطلب االول: دور المجلس في وقف اجراءات التحقیق والمحاكمة:

التحقیق والمحاكمة حیث النظام االساسي للمحكمة منح مجلس االمن حق وقف اجراءات 

) من النظام  االساسي على مایلي (ال�جوز البدء او المضي في تحقیق او 16نصت المادة(

مقاضاة�موجب هذا النظام االساسیلمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس االمن الى 

ة، المحكمة، یتظمنه قرار �صدر عن المجلس �موجب الفصل لسا�ع من میثاق االمم المتحد

 ).33و�جوز للمجلس تجدید هذا لطلب �الشروط ذاتها)(

ونستخلص من هذا النص،ان مجلس االمن �جوز له ان �طلب الى المحكمة الجنائیة الدولیة 

 ):34وقف التحقیق او ارجاء المحاكمة وفق الضوا�ط االتیة(

 ضرورة ان �كون الطلب الى المحكمة مبنیا على قرار �صدره المجلس بهذا الشأن.

یتصرف المجلس �موجب الفصل السا�ع من میثاق االمم المتحدة و�عبارة اخرى، �جب ان  ان

یرى المجلس ن التحقیق و المحاكمة محل االرجاءمن شان االستمرار في اي منهما ان �شكل 

 تهدید للسلم واالمن الدولیین.

غیر ان المادة شهرا  12ینبغي ان �كون ا�قاف التحقیق او المحاكمة لمدة محددة التز�د على 

 تسمح للمجلس بتحدید الطلب �الشروط ذاتها لعدد غیر محدد من المرات. 16

من النظام االساسي اثار جدال �بیرا في محیط الفقه  16وتجدر االشارة الى ان نص لمادة 

 الذي یتنازعه في هذا الشأن رأ�ان:

                                                           
 ) من النظام االساسي.16انظر نص المادة ( - 33

34  - David Kaye, The Council and the Court: Improving Security Council 
Support International Criminal Court, School of Law, University of California. 
Irvine, 2013, p.p 4-5. 
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الراي لمؤ�د لفكرة منح مجلس االمن سلطة االرجاء التحقیق او المحاكمة: و�ستند اصحاب هذا 

الرأي المؤ�د الى ان هذه السلطة ماهي اال تطبیق عملي لسلطات المجلس المحددة في میثاق 

االمم المتحدة السیما الفصل لسا�ع منها الذي  �عطي للمجلس سلطة واسعة النطاق فیما یتعلق 

ائل ذات الصلة �حفظ السلم واالمن الدولیین. �ما یرى هذا الفر�ق ان حفظ واستعادة و�قاء �المس

، وقد تبنته الدول في وقف االجراءات امام المحكمة قد ال�كون عن طر�ق تدبیر سلبي یتمثل

 ).35الخمس االدائمة العضو�ة و�عض  حلفائها(

س �صورة سلبیة على نشاط المحكمة اما الراي المعارض لمنح مجلس االمن هذه السلطة سینعك

، السیما قد تتدخل االعتبارات السیاسیة في القرار الصادر عن مجلس االمن �ا�قاف التحقیق 

او المحاكمة، و�وصف هذا القرار �انه لیس مجرد ا�قاف مؤقت لعمل المحكمة،وانما في 

فان قرارا مثل هذا  الحقیقةاغالق الطر�ق امامها اي منعها من ممارسة اختصاصاتها. ومن ثم

سیشكل خطورة على ضمانة االستقالل الالزم توفرها في المحكمة �هیئة قضائیة ازاء مجلس 

 ).36االمن �هیئة او جهاز سیاسي(

وان ارجاء التحقیق او المحاكمة یؤدي الى نتائج سلبیة وخطیرة من شانها ان تعیق لمحكمة عن 

 :ذه النتائجمن اجلة، ولعل ابرز ه بلوغ الهدف الذي اوجدت

 النتائج على صعید التحقیق: -اوال:

) من النظام األساسي جاءت متناقضة ونافیة لكل السلطات التي منحها 16إن نص المادة (

هذا األخیر للمدعي العام عند البدء أو المضّي في التحقیق �اعتبارها تحجب وتصادر �افة 

ق التضییق علیه من قبل مجلس سلطاته بوصفه سلطة (االتهام والتحقیق) ، وذلك عن طر�

األمن الذي �عد �مثا�ة السلطة العلیا التي تصدر القرارات الملزمة لمنعه من البدء أو المضي 

 في التحقیق لمدة أثنى عشر شهرًا قابلة للتجدید .

) من النظام األساسي جاء مخالفًا لمفهوم العالقة بین جهاز�ن مستقلین عن 16إن نص المادة (

ًا ، �حیث یتضح من هذا الدور و�أن العالقة بین مجلس األمن والمحكمة �عضهما �عض

                                                           
 22جمعة سعید سر�ر،ا�عاد العالقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس االمن، ص - 35

36  - SEJLA DURBUZOVIC, International Criminal Court and the UN Security 
Council – a difficult relationship, p6, on: 
www.euclid.int/.../Sejla%20Durbuzovic%20-%20ICC% 
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)، وال شك إن انعدام هذا التوازن �عبر 37الجنائیة الدولیة لم تكن مقررة �إرادة �ال الطرفین(

بوضوح عن ارتهان وخضوع جهاز قضائي هو ( المحكمة الجنائیة الدولیة )، لمصلحة جهاٍز 

) 16) ، �حیث أصبح لهذا األخیر �موجب ما أقرته المادة ( آخر سیاسي هو ( مجلس األمن

من النظام األساسي أحقیته في تعطیل أو  إلغاء االختصاص األصیل للمحكمة الجنائیة الدولیة 

في تحقیق العدالة، ألن البدء في التحقیق أو االستمرار فیه هو من األعمال األساسیة الخاصة 

 ا األصیل ُ�عد خرقًا للمبادئ  األساسیة في نظام القضاء �المحكمة و�ن �ل تدخل في اختصاصه

إن إرجاء التحقیق یؤدي إلى تغلیب فكرة االستقرار على حساب العدالة ، فحینما یوقف مجلس 

األمن تحقیقًا قائمًا أو حتى محاكمة جار�ة لدواعي حفظ السالم واألمن الدولیین مستندًا في ذلك 

ك المحاكمة تؤدي إلى زعزعة السلم واألمن الدولیین وفي هذا إلى أن المضي في التحقیق أو تل

تناقض غر�ب، ألن المضي في التحقیق وتقصي الحقیقة عن طر�ق البحث عن األدلة وجمعها 

یؤدي قطعًا إلى فك الغموض وااللتباس حول الجر�مة عن طر�ق متا�عة خیوطها للوصول إلى 

ل �السلم واألمن الدولیین ، نتیجة ارتكا�ه ( من أخّ  -دون غیره  -الجاني الحقیقي الذي هو 

لجر�مة اإل�ادة الجماعیة ، أو ضد اإلنسانیة ، أو جرائم الحرب ) ، ومن ثم ینبغي دعم هذا 

الجهد �عمل إ�جابي من شأنه أن �كشف مال�سات هذه الجر�مة ، أو تلك ولیس القیام �عمل 

 افظة على السلم واألمن الدولیین .سلبي عن طر�ق وقف هذا الجهد وتعطیله تحت ذر�عة المح

) من النظام األساسي ، وال سیما عبارة (( ال �جوز البدء أو 16�الرجوع إلى نص المادة ( -4

المضي في تحقیق  )) نجد إن حرف (ال ) الذي جاء في هذه العبارة �فید النفي المستمر 

 -لحالتین من مراحل التحقیق وهي :

 أ)  حالة البدء في التحقیق 

�ستطیع مجلس األمن �موجب هذه المادة أن �منع المدعي العام حتى من إثارة  

الموضوع وذلك �منعه من البدء في التحقیق على الرغم من أن المدعي العام في أحیان عدة 

 یتحّصل على أدلة �افیة تمكنه من تحر�ك الدعوى ومن ثم البدء في التحقیق .

 ب) حالة المضّي في التحقیق 

                                                           
 .227، ص مصدر سبق ذ�رهعادل عبدهللا المسدي ،  37 - 
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تزداد تعقید و�ساءة حینما  �مضي المدعي العام في التحقیق �شأن واقعة معینة  المسألة 

و�أتي قرار مجلس األمن فیما �عد لیوقف هذا التحقیق �عد القبض على المتهم ، أو تنفیذ آوامر 

الحضور ، عندها ماذا سیحل �المتهم الذي قیدت حر�ته ؟ وهل سیخلى سبیله و�وقف التحقیق 

 ن المتهم یبقى على ذمة القضیة؟  نهائیًا ؟  أم أ

اذا سلمنا �سلطة المجلس في طلب التأجل لمدة اثني عشر شهرًا قابلة للتجدید ، فانه یتعین 

البحث عن القیود والضوا�ط للحیلولة دون اساءة استخدام هذه السلطة صحیح ان �عضهم یؤ�د 

لة البدء في التحقیق او ان قرار مجلس االمن بتعلیق او ا�قاف نشاط المحكمة سواء في حا

المحاكمة او االستمرار في مباشرة التحقیق او في نظر المحكمة �حتاج الى اتفاق جمیع 

األعضاء الدائمین في مجلس االمن وهنا �مكن ان �ظهر حق الفیتو لیؤدي اخیرًا وظیفة ا�جابیة 

ن �سلب المجلس �معني ان استخدام حق الفیتو من قبل دولة واحدة دائمة العضو�ة من شأنه ا

سلطته في طلب التأجیل اال ان هذا االمل ال ینبغي التعو�ل علیه �ثیرًا خصوصًا �عد الواقع 

الجدید الذي شهده النظام الدولي في العقد االخیر من القرن العشر�ن والسنوات التالیة وهو 

ائمة الواقع الذي اظهر بوضوح زوال نظام توازن القوى وظهور تواف غر�ب بین الدول د

االعضو�ة التى �ثیرًا ما اتفقت مجتمعه لتحقیق مصالحها والحفاظ على سلطاتها وامتیازاتها في 

 ).38مواجهة الدول االخرى �ما في ذلك حما�ة المجرمین الدولیین الذین یهمها امرهم(

 ثانیًا : النتائج على صعید المحاكمة ( المقاضاة ): 

ي النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، �الرجوع إلى مسار التحقیق والمحاكمة ف 

�الحظ أنه �مجرد اعتماد التهم من قبل الدائرة التمهید�ة �عني أن الدعوى قد دخلت مرحلة في 

غا�ة األهمیة ، ألن اختصاص النظر في هذه الدعوى أثناء هذه المرحلة ( أي المحاكمة ) قد 

وهي ( الدائرة االبتدائیة ) ، حیث �قع على هذه انتقل إلى دائرة جدیدة غیر الدائرة التمهید�ة 

األخیرة وحدها عبء �فالة المحاكمة العادلة والسر�عة و أن اعتماد التهم من قبل الدائرة 

التمهید�ة یوحي وجاهة تلك األدلة المتوافرة �حق المتهم وانتقالها إلى الدائرة االبتدائیة لتفصل 

لمتهم موقوفًا على ذمة القضیة لمدة سنة أو أكثر ؟ و�ذا فیها ، عندها هل من العدالة أن یبقى ا

سمح مجلس األمن من جدید �استئناف المحاكمة ، فهل ستستمر المحاكمة �الهیئة السا�قة 
                                                           

محمد عز�ز شكري، موقف الدول العر�یة من المحكمة الجنائیة الدولیة، ورقة عمل مقدمة الى  - 38
 .12، ص2007الندوة الدولیة التي نظمتها اكاد�میة الدراسات العلیا في لیبیا، 
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نفسها ؟ السیما و�ن تحدید فترة وال�ة �عض قضاة الدائرة التمهید�ة واالبتدائیة محدد في 

االعتبار استمرار القضاة الذین ینظرون قضیة اإلنتخاب األول بثالث سنوات ، مع األخذ في 

 ).39معینة لحین الفصل فیها(

كما ان ارجاء التحقیق او المحاكمة قد یترك اثاره على معالم ومسرح ومسرح الجر�مة ؟ فال شك 

إن إرجاء سیر المحاكمة لمدة أثنتى عشر شهرًا �فیل �ضیاع معالم الجر�مة أو ر�ما تالشیها 

األحوال یؤدي إلى إفالت الجناة جراء هذا اإلرجاء لهذه المحاكمة ، �ما قد  نهائیًا  ، وفي �عض

یتراجع الشهود عن اإلدالء �شهاداتهم أصًال أمام المحكمة ، أو قد تغیب الذاكرة لدیهم عن 

، مما یؤدي إلى صعو�ة   وصف ما سیشهدون علیه �سبب طول فترة إرجاء هذه المحاكمة 

للجر�مة عندها ، عندها �ضیع حق الضحا�ا هذه الجرائم في  الوصول إلى الجاني الحقیقي

 ).40القصاص من الجاني الحقیقي الذي ارعبهم وقتل ذو�هم(

لقد اعتبرت هذه االمادة من قبل العدید من الباحثین و المالحظین �مثا�ة المساس الصارخ  

من العهد الدولي الخاص   14�المادة العاشرة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و المادة 

من نظام روما األساسي المتعلقة  40�الحقوق المدنیة و السیاسیة و تناقضا واضحا مع المادة 

من المشروع  3الفقرة 23قالل القضاة و �مبدأ استقالل القضاء عموما، و�ذلك خالفا للمادة �است

الذي وضعته لجنة القانون الدولي و التي أدرجت إمكانیة مماثلة و لكن �طر�قة أدق و أ�عد عن 

االعتبارات السیاسیة، حیث جاء في هذه المادة أّنه ال �مكن إجراء أّي تحقیق أو متا�عة �شأن 

حالة �كون مجلس األمن �صدد تناولها �حالة تحمل تهدیدا للسلم أو انقطاعا لحالة السلم أو 

عمال عدوانیا.." هذه المادة من المشروع تسمح �إمكانیة التعطیل فقط ألسباب تتعلق �التنسیق 

بین المحكمة و مجلس األمن �شأن مسائل لم تعرض �عد على المحكمة ال �ما هو الحال 

من نظام روما و التي تترك مساحة واسعة لالعتبارات السیاسیة حیث تمّكن  16مادة �النسبة لل

 ).41مجلس األمن من أن "ینقذ �ل من أراد إنقاذه" من دائرة نظر المحكمة(

                                                           
 .14المختار عمر سعید، مصدر سبق ذ�ره، ص - 39
 .108�حیى �اسین سعود، مصدر سبق ذ�ره، ص - 40
احمد ادر�س، المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس االمن ا�ة عالقة بین القضاء الجنائي والمحافظة  - 41

، مداخلة في ندوة المحكمة الجنائیة الدولیة الطموح الواقع وافاق المستقبل، اكاد�میة -على السلم في العالم
 .9-8، ص،ص 2007الدراسات العلیا، 
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وصفوة القول إن سلطة مجلس األمن في إرجاء التحقیق أوالمحاكمة تفتقر إلى السند القانوني 

الصحیح الذي �جیزها ، أو یبررها ، �الرغم من تسلیمنا �حقیقة المهام المكلف بها مجلس األمن 

 �موجب میثاق األمم المتحدة الن االستمرار في التحقیق أو المحاكمة هو �الضرورة �خدم و�لبي

الغا�ة التي �سعى مجلس األمن جاهدًا لتحقیقها أال وهي حفظ السلم واألمن الدولیین وقمع 

العدوان. وعلیه فإن أملنا معقود على هذه المحكمة في ممارسة عملها على أكمل وجه، �ما هو 

األمل معقود على اعتدال مجلس اآلمن وعدم ممارسته لهذه السلطات �إفراط حتى ال ینعكس 

بیعیة �هیئة جنائیة تیاز السیاسي الممنوح له سلبًا على مباشرة المحكمة لوظیفتها الطذلك االم

 .دولیة مستقلة

 

 المطلب الثاني: الدور الرقابي لمجلس األمن في حالة رفض دولة طرف ، أو غیر طرف 

 التعاون مع المحكمة

اء أكانت دولة أجاز النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الطلب من أ�ة دولة سو  

طرف، أم غیرطرف قبلت �اختصاص المحكمة إلى تقد�م المساعدة المنصوص علیها في الباب 

أي الدول األطراف أو غیر األطراف  -التاسع من هذا النظام ، وفي حالة امتناع هذه الدول 

 عن تقد�م التعاون الذي قد �طلب منها من قبل المحكمة ، فإنه �جوز -في النظام األساسي 

لهذه األخیرة أن تخطر بذلك جمعیة الدول األطراف ، أو مجلس األمن ، إذا أحال هذا األخیر 

 ).42الحالة إلى المحكمة (

وفي ضوء ما تقدم �مكن حصر الجهات التي تملك الرقا�ة على طلبات التعاون في        

ع هو رقا�ة جهتین ( جمعیة الدول األطراف ، ومجلس األمن ) ، وما یهمنا في هذا الموضو 

 مجلس األمن على طلبات التعاون هذه .

ومن خالل الدراسة لنصوص النظام األساسي ذات العالقة، �مكن  القول �أنه ثمة عدة  

خصائص  تمیز دور مجلس األمن عند ممارسته سلطة الرقا�ة على طلبات التعاون التي 

                                                           
 ) من النظام االساسي.7-5) الفقرة (87راجع نص المادة ( - 42
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اف، وأهم هذه الخصائص تقدمها المحكمة الجنائیة الدولیة للدول األطراف أو غیر األطر 

 ) :43هي(

أوًال  : انحصار رقا�ة مجلس األمن على طلبات التعاون المتعلقة �الحاالت التي �حیلها هو 

 للمحكمة دون غیرها:

إن دور مجلس األمن في الرقا�ة على طلبات التعاون المقدمة من المحكمة إلى الدولة المعنیة  

التي �حیلها مجلس األمن إلى المحكمة الجنائیة المطلوب منها التعاون محصور في الحاالت 

الدولیة، دون أن �مس هذا الدور الوقائع التي �قوم بتحر�كها المدعي العام نفسه ، أو اإلحالة 

 التي تقدمها دولة طرف ، أو دولة قبلت �اختصاص المحكمة �موجب إعالن مسبق .

ظام األساسي الذي �فید �أنه ) من الن 7 – 5/  87وُ�ستنبط هذا بوضوح من نص المادة ( 

�جوز للمحكمة حینما تمتنع دولة عن تقد�م طلبات التعاون للمحكمة أن یتم إخطار جمعیة 

الدول األطراف بذلك ، أو مجلس األمن إذا �ان هو الذي أحال الحالة إلى المحكمة ، مما 

ة، و�نما أحالتها  �عني �مفهوم المخالفة أن القضا�ا التي لم تحل من مجلس األمن إلى المحكم

دولة طرف، أو غیر طرف قبلت �اختصاص المحكمة ، أو قام بتحر�كها المدعي العام ذاته 

وتمتنع فیه هذه الدولة الُمحال إلیها طلب التعاون فأنها ال تخضع في هذه الحالة إلى رقا�ة 

ألطراف مجلس األمن جراء امتناعها عن طلب التعاون ، بل تخضع فقط لرقا�ة جمعیة الدول ا

. 

 ثانیًا  : نطاق الدور الرقابي لمجلس األمن �شمل الدول األطراف ، أو غیر األطراف

 -یتسع نطاق الدور الرقابي لمجلس األمن لیشمل حاالت عدم التعاون من : 

) من النظام 87/5(أ) دولة غیر طرف في النظام األساسي، وهو ما أكدته المادة (     

أن تخطر مجلس األمن عن عدم تعاون هذه الدولة إذا أحال هو األساسي حیث �جوز للمحكمة 

 هذه الحالة إلى المحكمة .

 وال شك أن خضوع دولة غیر طرف لرقا�ة سلطة مجلس األمن جراء عدم تعاونها مع           

 المحكمة ینبع من السلطات التي منحه إ�اها میثاق األمم المتحدة في حفظ السلم واألمن   

 و�التالي فإن هذه الدول ملزمة �التعاون مع المحكمة حتى و�ن �انت غیر أطراف   الدولیین،  
                                                           

حمزة طالب المواهرة، دور مجلس االمن في احالة الجرائم الدولیة الى المحكمة الجنائیة الدولیة،  - 43
 .68-67، ص،ص، 2012جامعة الشرق االوسط، �لیة الحقوق، 
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 في نظام روما األساسي ألن هذه الدول ملزمة �موجب میثاق األمم المتحدة بتنفیذ القرارات   

 .�ع من المیثاقالتي یتخذها مجلس األمن �موجب الفصل السا   

لرقا�ة حتى على  طلبات التعاون المقدمة للدول (ب) أجاز النظام األساسي لمجلس األمن ا 

األطراف إذا أحال مجلس األمن حالة إلى المحكمة وامتنعت تلك الدول عن التعاون . والبد من 

االشارة الى ان هناك استثناءات على التزام الدول األطراف في النظام �التعاون التام مع 

) وذلك �موجب 86مقاضاة علیها وفقا للمادة (المحكمة فیما تجر�ه من تحقیقات في الجرائم وال

) (ال �جوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة �لیا أو جزئیا 93الفقرة الرا�عة من المادة (

 72إال إذا �ان الطلب یتعلق بتقد�م أ�ة وثائق أو �شف أدلة تتصل �أمنها الوطني وفقا للمادة (

تشیر إلى إن الدول �موجب قوانینها الوطنیة تمتثل ) التي 93) و�ذلك الفقرة األولى من المادة (

للطلبات الموجهة إلیها من قبل المحكمة لتقد�م المساعدة فیما یتصل �المقاضاة أو التحقیق أو 

أي شكل من أشكال التعاون والمساعدة ال �حضره قانون الدولة الموجهة إلیها الطلب لغرض 

 ): 44إجراء التحقیق والمحاكمة وهذا �عني(

الدول �مكنها رفض طلب المساعدة والتعاون من قبل المحكمة �حجة إن المعلومات أو  أن

 المستندات المطلو�ة تمس �أمنها الوطني.

.إن رفض التعاون والمساعدة قد �كون �االستناد إلى أن القانون الوطني للدولة �منع أو �حظر 2

تغالل هذا الوضع لتحقیق اإلفالت ذلك و�التالي تستطیع الدولة التهرب من تقد�م المساعدة واس

 من العقاب. 

 ثالثًا : السلطة التقدیر�ة للمحكمة في إخطار مجلس األمن عن حالة عدم التعاون 

�إخطار مجلس األمن أو  -�موجب النظام األساسي  -إن المحكمة الجنائیة الدولیة غیر ملزمة 

هذه الدولة الممتنعة طرف ،أو حتى جمعیة الدول األطراف عن حالة عدم التعاون سواء �انت 

 غیر طرف في النظام األساسي .

و�ستنتج ذلك بوضوح من عبارة ((�جوز للمحكمة .)) التي جاء بها النظام األساسي ، حیث إن 

المحكمة تمتلك سلطة تقدیر�ة في هذا الشأن تجعلها غیر ملزمة أو مقیدة �ضرورة هذا األخطار 

مجلس األمن عن حالة االمتناع عن التعاون من قبل ،أي أن المحكمة غیر ملزمة �إخطار 

                                                           
 من نظام روما االساسي 93انظر نص المادة  - 44
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الدول المطلوب منها ذلك إذا رأت أنه ال حاجة إلخطارهم أصًال ، �أن �كون �مقدور المحكمة 

إقناع تلك الدولة الممتنعة �العدول عن امتناعها ،�حیث ال �مكن اللجوء إلى الرقا�ة على طلبات 

الت التي ال مناص فیها من إخطار مجلس األمن التعاون من قبل مجلس األمن إال في الحا

�حالة االمتناع عن التعاون خاصة إذا رأت المحكمة أن هذا األخطار �حقق فائدة عملیة لها 

 أثناء مرحلتي التحقیق أو المحاكمة .

من نظام روما االساسي ،لم تحددالشكل الذي سیكون علیه رد  87والملفت لالنتباه ان المادة   

المن على اخطار المحكمة له في حالة عدم االمتثال  وهو مایدل على ان مجلس فعل مجلس ا

االمن هو الذي سیحدد السلوك الذي سیتخذه �شأن المسالة المحال علیه من طرف 

المحكمةوفقا لسلطاته التقدیر�ة. فله اما ان �صدر قرارات یذ�ر فیها الدولة غیر متعاونة 

ساسي مستندا في هذا على الفصل السادس من المیثاق اذا �التزاماتها الناشئة عن النظام اال

كان من شان استمرار رفض الدولة التعاون مع المحكمة ان �عرض حفظ السلم واالمن الدولیین 

للخطر او یؤسس دوره الرقابي على الفصل السا�ع من المیثاق، اذا قدر ان رفض الدولة 

الدولیین ووفقا لذلك فان ستكون ماهیة التدابیر  التعاون مع المحكمة �شكل تهدیدا للسلم واالمن

في حاالت عدم االمتثال،متفقة مع مانص علیه  العقابیة التي �مكن لمجلس االمن ان �فرضها

هذا الفصل من تدابیر فله على سبیل المثال ان یتخذ االجراءات القانونیة غیر العسكر�ة 

اعضاء االمم المتحدة تطبیق هذه  ن �طلب منمو  من المیثاق،) 41(والواردة في المادة 

االجراءات القانونیة والتي �كون من بینها وقف الصالت االقتصاد�ة والمواصالت الحدید�ة 

والبحر�ة والجو�ة والبر�ة والبرقیة واالسلكیة وغیرها من وسائل المواصالت وقفا جز�ئا او 

)من میثاق االمم 42المادة(كلیا،قطع العالقات الدبلوماسیة، �ما �جوز له ان یتخذ و�مقتضى 

لقوات الجو�ة والبحر�ة والبر�ة من اجل حفظ ا جراءات عسكر�ة تتمثل في استخدام المتحدة، ا

 ). 45السلم واالمن الدولیین او العادته الى نصا�ه(

 الخاتمة:

عالقتها �مجلس االمن التا�ع لالمم المتحدة و المحكمة الجنائیة الدولیة  من خالل تناول موضوع

) 16المادة (بین القواعد القانونیة واالعتبارات السیاسیة �مكن القول ان  واشكالیات هذه العالقة

                                                           
 ) من المیثاق.42-41انظر نص المادة ( - 45
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النظام االساسي وضعت اختصاصات المحكمة في ظل سیاسات الدول دائمة العضو�ة  من

شهر، اذا مااتخذ  12عندما نصت على عدم البدء �التحقیق والمقاضاة في ا�ة دعوى لمدة 

ارا بذلك �موجب الفصل السا�ع من المیثاق مما یؤدي الى احتمال التدخل مجلس االمن قر 

 السیاسي للدول الكبرى �حیث تمدد النظر في الدعوى الجل غیر مسمى.

كما ان الواقع العملي قد اصبح حجر عثرة امام المحكمة في تطبیق نظامها االساسي على 

، التي �مكن لمجلس االمن من خاللها النحو الذي ارادته الدول وخاصة في الجوانب السیاسیة

ان یتدخل في اختصاص المحكمة او من خالل معارضة الدول الكبرى لتطبیق احكام المحكمة 

وتنفیذها، لكن الصحیح هو ان وجود المحكمة �حد ذاته �عد انتصارا �بیرا للبشر�ة في تحقیق 

صل بین االعتبارات السیاسیة العدالة الجنائیة الدولیة. �ما تجدر االشارة الى انه �صعب الف

واالعتبارات القانونیة عند التعرض لموضوع المحكمة الجنائیة الدولیة، ولكي تحقق هذه 

المحكمة الهدف من وجودها فانها �جب ان تبقى �معزل عن اي اعتبارات سیاسیة اهمها تدخل 

 مجلس االمن في عملها.
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حوال مجانبة السلطة التشریعیة في العراق الختصاصھا الدستوري في المجال 
 الضریبي

 النافذ) 2005(دراسة قانونیة متخصصة في ظل دستور  
 رائــد ناجـي احمـــدد. أ.

 كلیة القانون / جامعة الفلوجة 

The conditions of the legislative authority in Iraq to move away 
from its constitutional jurisdiction in the field of taxation (A 

specialized legal study under the 2005 Constitution) 

Professor.Dr.Raid Naji Ahmed 

  College of Law / University of Fallujah 

 الملخص

النافذ نظم الشؤون الضریبیة بشكل دقیق وحدد السلطة التي  2005على الرغم من ان دستور 
یناط بھا امر فرض الضریبة او تعدیلھا او االعفاء منھا او جبایتھا وھي السلطة التشریعیة  

/اوال)، اال ان الغوص في التشریعات الضریبیة المختلفة یجد ثمة 28حسب ما بینتھ المادة  (
العدید منھا صدرت وھي ملتحفة بعدم الدستوریة كونھا انطوت على مخالفات تحسب على 
السلطة التشریعیة وتثیر عدم صحتھا ومشروعیتھا ومن ذلك قیام االخیرة بسن قوانین تتضمن 
بین ثنایا نصوصھا تفویضا للسلطة التنفیذیة بتنظیم بعض عناصر قانونیة الضریبة سواء 

یلھا ام االعفاء منھا وھذا یعد مخالفة صارخة ألحكام الدستور النافذ بفرض الضریبة ام تعد
كونھ عھد بالسلطة التشریعیة وحدھا امر الضریبة وھو اختصاص مفوض ال یجوز لھا ان 
تفوضھ الى غیرھا اال اذا سمح بھ الدستور بذلك نزوال عند القاعدة التي تقول ( االختصاصات 

لم تقف السلطة التشریعیة عند ذلك بل ذھبت الى سن المفوضة ال تقبل التفویض). كما 
تشریعات وقوانین تصحح االخطاء الدستوریة التي ارتكبتھا السلطة التنفیذیة في بعض االعمال 
التي صدرت عنھا والمتضمنة تناول بعض عناصر قانونیة الضریبة مع العلم ان في ھذا 

ن كل ذلك ان االخیرة لم تلتف الى التناول تغول الختصاص االصیل واعتداء علیھ. فضال ع
القید الدستوري الذي یحدد صالحیاتھا في الشؤون الضریبیة والمتضمن عدم رجعیتھا بحسب 

/اوال) من الدستور النافذ فذھبت الى سن العدید من التشریعات 19ما نصت علیھ المادة(
ستوریة واجبة الضریبیة واعمالھا باثر رجعي . فكل تلك االعمال تعد بحق اعمال غیر د

االلغاء سواء من الجھة التي اصدرتھا ام من خالل المحكمة االتحادیة العلیا عند الطعن بھا 
 قضائیا.

Summary 

Although the systems of 2005 Constitution of the tax affairs accurately and select 
the authority entrusted with the order to impose the tax, modified, or exemption or 
levied a legislative authority as indicated by Article (28 / first), but delve deeper into 
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the various tax legislation finds many of them issued and surrounded by 
unconstitutionality being included on the irregularities calculated on the legislative 
authority and give rise to lack validity and legitimacy and that the recent 
establishment of the enactment of laws containing the texts of a mandate to the 
executive authority to organize some legal elements of the tax, whether to impose or 
tax amendment or exemption, and this is a flagrant violation of the provisions of 
cupolas T in force as a palace legislative power alone is a tax which is the 
jurisdiction of the Commissioner may not have to be authorized by others only if 
permitted by the Constitution it down at the base, which says (terms of reference do 
not accept delegated authority). As the legislature did not stop at that, but I went to 
the enactment of legislation and the laws of correct constitutional mistakes 
committed by the executive branch in some works that were issued by eating some 
legal elements of the tax knowing that in this approach exceeded the inherent 
jurisdiction and assaulted and involved. As well as all the recent not to circumvent 
the constitutional constraint that determines its powers in tax matters and not 
included non-retroactive  as stipulated in Article (19 / I) of the Constitution in force 
went to the issuance of many tax legislation and its retroactive. All of these acts are 
against acts unconstitutional due from the cancellation of both issued by or through 
the Federal Supreme Court when challenged judicially. 

key words: 

Tax - non-constitutional - tax law - non-retroactive tax - the legislative authority 

 المقدمة

على الرغم من ان المشرع الدستوري العراقي الحالي اعطى للضر�بة خصوصیة �ان اناط       
 /اوال)28في المادة ( امر تنظیم معظم شؤونها �السلطة التشر�عیة بتبنیه مبدأ قانونیة الضر�بة

حفاظا على حقوق المكلف المالیة والحؤول دون تعسف السلطة التنفیذ�ة في استخدام ما تملكه 
ى تنظیم الشؤون مكنات وامتیازات في التأثیر على تلك الحقوق عندما تكون بیدها الطول من

على الحفاظ على حقوق الخزانة العامة مثلما  في الوقت ذاته حرص الضر�بیة تلك. اال انه
حرص على حقوق المكلف عندما اعتد �مبدأ أخر ال �قل اهمیة واعتبارا عن قانونیة الضر�بة 

 ./عاشرا)19والمنصوص علیه في المادة ( رجعیة القوانین الضر�بیةوهو مبدأ عدم 

ذلك فان التطبیق العملي ا�ان خروج السلطة التشر�عیة عن االطار الدستوري المحدد لها  ومع
فسنت من القوانین ما �قوض االساس الذي شاده المشرع الدستوري في المسائل الضر�بیة 

. فضال عن ذلك ان القوانین والتشر�عات لمان العراقيوالدور الذي رسمه في هذا الصدد للبر 
تنطوي على مجموعة من النصوص القانونیة  2005الضر�بیة التي شرعت قبل سن دستور 

  التي اذا ما حاكمناها وفق احكامه ونصوصه لوجدنا ان متعارضة معه.
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ور�ة التي والحقیقة ان الذي دعانا الى الخوض في هذا الموضوع هو حجم المخالفات الدست
تترى من سلطات الدولة المختلفة في مجاالت الضر�بة تارة من قبل السلطة التشر�عیة واخرى 
من قبل السلطة التنفیذ�ة. ولكن االخیرة اذا صدر عنها عمل غیر دستوري تتذرع �ان االولى 

ال  بنت لها اساس المخالفة وعبدت لها الطر�ق �ما سنته من قوانین مخالفة للدستور. ومن ثم
�كون للسلطة التنفیذ�ة �حجة هذه الذر�عة اال تطبیق تلك القوانین واال عدت ناكرة وجاحدة 
�الوظیفة الدستور�ة المنسو�ة لها. لكن فاتها �ما فات على السلطة التشر�عیة ان ما �صدر 
عنهما من اعمال في هذا الصدد یبقى موصوما �عدم الدستور�ة وال تلحقه المشروعیة، ولذا فان 
اصابتها �الطعن امام المحكمة االتحاد�ة العلیا سیكون مآلها االلغاء �عد ان تتبین االخیرة من 

 صحة االدعاء �عدم الدستور�ة وتتثبت منه.

ولكون ان الكثیر ر�ما ال �قف عن هذه االمور وال یلتفت لها �اال ظانا �ان الدستور�ة متمثلة  
ن السلطة التي خولها المشرع الدستوري الحالي فیها ال محال ال سیما وان هذا العمل صدر ع

(/اوال) ال 28حصرا الشؤون الضر�بیة وهي السلطة التشر�عیة حیث �انت قولته في المادة 
تفرض الضرائب والرسوم وال تجبى وال تعدل وال �عفى منها اال �قانون لذا سنحاول ننفض الغبار 

ة التشر�عیة في الشؤون الضر�بیة لكي عن �عض المخالفات الدستور�ة التي ارتكبتها السلط
تكون صورتها واضحة وجلیة، ومن ثم �مكن لمن صا�ه ضیم او ظلم او تجاوز ان یدعي بذلك 
امام الجهة التي یلوذ بها المتخاصمون وهو القضاء. �ما سنحاول من خالل هذا الطرح ان 

الضر�بیة بل هي مقیدة  نلفت االنظار الى ان السلطة التشر�عیة لیست مطلقة الید في الشؤون 
 �قیود دستور�ة ال ینبغي تجاوزها واال لحق عملها عدم المشروعیة. 

مباحث ثالثة: یتناول االول التفو�ض الضر�بي غیر المستند ألساس وسنبسط �ل ذلك �حثا في 
لإلعمال اإلدار�ة الخاطئة، وسیختص الثالث في  التصحیح التشر�عي دستوري، و�بین الثاني

 وانین الضر�بیة �اثر رجعي.اقرار الق

 المبحث االول

 التفویض الضریبي غیر المستند ألساس دستوري

الى شخص آخر او هیئة  األصیلیراد �التفو�ض �شكل عام ان �عهد صاحب االختصاص     
أخرى �ممارسة جانب من اختصاصاته وصالحیاته وفقا للشروط الدستور�ة والقانونیة والالئحیة. 

ولكون   ،اما التفو�ض الضر�بي .]1[والتفو�ض بهذا المعنى قد �كون تشر�عیا وقد �كون إدار�ا
الشؤون الضر�بیة وفق مبدا قانونیة الضر�بة من صالحیة السلطة التشر�عیة حصرا فانه مفهومه 

الضر�بة �عضها او  ن تعهد السلطة التشر�عیة اختصاصها في تنظیم عناصر قانونیةأ� یتحقق
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 جمیعها، فرضا و�عفاء و تعد�ال و إلغاء و جبا�ة الى السلطة التنفیذ�ة ولكن في الحدود
 :وللتفو�ض الضر�بي صورتانالشروط التي �جیزها الدستور. و 

 الصورة االولى : تفو�ض مكنة التنظیم الضر�بي

وتتحقق عندما تجیز �عض الدساتیر �شكل غیر مباشر تفو�ض السلطة التشر�عیة �عض  
عندما ال ینص  االول:وغالبا ما �كون ذلك في حالین  .صالحیاتها الى السلطة التنفیذ�ة

ر على �عض عناصر قانونیة الضر�بة مثال ذلك ان �قول (ال تفرض وال تجبى وال تعدل الدستو 
اال �قانون) فهذا النص لم یتناول االعفاء من الضر�بة مما �جیز التفو�ض فیه. اما الثاني ان 
 �ستخدم المشرع �عض الصیاغات التي �فهم منه جواز التفو�ض الضر�بي مثل عبارة (تفرض

التعبیر الذي هو بناء على قانون او في االحوال المبینة في القانون) و  منها الضر�بة او �عفى
( إنشاء هو انحیث �ان النص  2014و 1971درجت علیه الدساتیر المصر�ة المتعاقبة في 

�عفى احد من أدائها اال في الضرائب العامة او تعدیلها او الغاؤها ال �كون اال �قانون وال 
الفقه المصري ان العبارة األخیرة ( األحوال  ذهب غالبیة، اذ )  قانون األحوال المبینة في ال

المبینة في القانون)  تفید إمكانیة ان تفوض السلطة التشر�عیة صالحیاتها في اإلعفاء من 
 .]2[الضر�بة الى السلطة التنفیذ�ة 

لم �أخذ براینا �اي من الحالین تقر�با �ونه نص  2005علما ان الدستور العراقي النافذ لسنة 
/اوال) على جل عناصر قانونیة الضر�بة من فرض وجبا�ة وتعدیل واعفاء 28في المادة (

 �استثناء عنصر االلغاء نرى امكانیة تحقق التفو�ض فیه. 

 بيتفو�ض مكنة التشر�ع الضر� الصورة الثانیة:

ولكن  من حاالت الصورة االولىالدستوري على أي ینا عندما ال ینطوي النص أتتحقق في ر 
في ظل  للسلطة التشر�عیة بتفو�ض اختصاصاتها الدستور�ة صراحة المشرع الدستوري �سمح

ومن ثم تقوم السلطة التنفیذ�ة محل السلطة التشر�عیة في  ،للسلطة التنفیذ�ة ظروف استثنائیة
استثنائیة. ونجد تنظیم �عض المسائل التي حصرها الدستور �المشرع العادي في ظل ظروف 

ذلك واضحا او جلیا في الدساتیر التي تجیز للسلطة التنفیذ�ة اصدار اللوائح التفو�ضیة او 
  ]3[.لوائح الضرورة

ال نجد فیها ما �فید بتنظیم  2005�ا نصوص الدستور العراقي النافذ لسنة اذا ما تمعنا في ثناو 
�أي صورة من صوره ، مما �عني عدم جواز قیام  تفو�ض مكنة التشر�ع الضر�بيموضوع 

السلطة التشر�عیة بتفو�ض اختصاصاتها الدستور�ة المتعلقة �التنظیم التشر�عي لعناصر قانونیة 
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�ما انه ال �مكن لألخیرة سواء مثلت برئیس الجمهور�ة او  .�ةالضر�بة الى السلطة التنفیذ
مجلس الوزراء سلطة إصدار لوائح تنظم عناصر قانونیة الضر�بیة حتى ان غاب البرلمان وأ�ا 

الن عدم نص الدستور على هذا الموضوع �فید  .كان الظرف االستثنائي الذي تمر �ه الدولة
�منح صالحیات استثنائیة لسلطة معینة جعلها المشرع  المنع ولیس اإل�احة طالما تعلق االمر

 الدستوري حصرا من اختصاص سلطة اخرى.

ومع ذلك فان الدستور العراقي نظم حالة الظروف االستثنائیة التي �مكن ان تواجهها الدولة   
وأجاز لمعالجتها اعالن حالة الطوارئ ولكن جعل ذلك من صالحیة السلطة التشر�عیة وهو ما 

الموافقة على اعالن الحرب  -ه الفقرة (تاسعا) من المادة التاسعة منه التي نصت على ( أبینت
واعالن الطوارئ �أغلبیة الثلثین بناء على طلب مشترك من رئیس الجمهور�ة ورئیس مجلس 

 -تعلن حالة الطوارئ لمدة ثالثین یوما قابلة للتمدید و�موافقة علیها في �ل مرة ج -الوزراء  ب
ئیس مجلس الوزراء الصالحیات الالزمة التي تمكنه من ادارة شؤون البالد في اثناء مدة �خول ر 

. اعالن الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصالحیات �قانون �ما ال یتعارض مع الدستور)
فالعبارة االخیرة من عجز الفقرة (ج) تشیر �ال موار�ة الى ان تنظیم صالحیات رئیس الوزراء 

وارئ �موجب قانون �جب اي ال یتعارض مع الدستور وطالما ان الشؤون الضر�بیة في حالة الط
هي ضمن الصالحیات الدستور�ة الحصر�ة للسلطة التشر�عیة لذلك ال �مكن ان �عهد �أمرها 
الى السلطة التنفیذ�ة �موجب قانون الطوارئ لما في ذلك من تعارض مع احكام الدستور 

 الصر�حة.
ان المشرع الدستوري الحالي لم �أخذ �اي صورة من صور التفو�ض وخالصة ذلك �له    

ا�ة نصوص انطوت علیها القوانین الضر�بیة او غیرها تجلت فیها معالم  الضر�بي ومن ثم فانه
التفو�ض للسلطة التنفیذ�ة في مسائل متعلقة �عناصر قانونیة الضر�بة تعد �اطلة لمخالفتها 

ان التشر�عات الضر�بیة المختلفة تزخر �الكثیر الى شیر عملي �مع ذلك فان الواقع الللدستور. و 
من النصوص واالحكام التي تفید معنى التفو�ض السیما في مكنة التنظیم الضر�بي سواء فیما 
یتعلق �فرض الضر�بة ام تعدیلها ام اإلعفاء منها ام جبایتها �حیث تشخص مجانبة السلطة 

وهي تمثل �حق تفو�ض غیر مستند ألساس دستوري  ،التشر�عیة �شكل صارخ ألحكام الدستور
وحقیق �كل ذي مصلحة المطالبة  ،ومن ثم تعد أعمالها في هذا االطار �اطلة وغیر مشروعة

�إلغائها مثلما ینبغي على السلطة التشر�عیة استدراكها ومعالجتها �الشكل الذي �جعل أحكامها 
ثة �عض التطبیقات التي تشیر وسوف نستعرض في مطالب ثالمتسقة مع نصوص الدستور 

 الى التفو�ض الضر�بي المخالف للدستور وعلى النحو االتي:
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 المطلب االول
 تفویض السلطة التنفیذیة صالحیة فرض الضریبة

إنشاء التزام أو عبء مالي تحت مسمى اوضحنا فیما سبق ان المراد �فرض الضر�بة هو    
عین إزاء نشاط معین �مارسه أو عمل یزاوله ضر�بة أو ما �حمل طبیعتها على عاتق شخص م

وسواء �ان هذا األمر متولدا نتیجة انفاق الدخل أم راس المال أم استهالكه أم تداوله أم 
عنصر الفرض هذا من ابرز االختصاصات الحصر�ة التي كما بینا �أن . ]4[الحصول علیه

انیطت �السلطة التشر�عیة وهو العنصر األساسي الذي �قوم علیه مبدأ قانونیة الضر�بة و�تفرع 
تحدید وعاء عنه مجموعة من المفاهیم الجوهر�ة والتي بتحدیدها یتحدد المعنى العام له وهي 

كلف �الضر�بة ،وتحدید النطاق المكاني و ألزماني الضر�بة ،والواقعة المنشئة للضر�بة ،والم
 لفرض الضر�بة ،عالوة على سعر الضر�بة.

وعلى الرغم من األهمیة الكبرى التي �حتلها عنصر فرض الضر�بة اال ان المشرع العراقي عزم 
في مواضع مختلفة الى التنازل عن اختصاصه الدستوري في تنظیمه واناطة امره �السلطة 

 �مكن بیان �عض تلك المواضع  وعلى النحو االتي :التنفیذ�ة و 
 الفرع االول

 التفو�ض في إطار الضرائب الكمر�یة
من صور التفو�ض التي انبرت في سوح الضرائب الكمر�یة هي قیام مجلس قیادة الثورة   

�سن قرار تشر�عي حمل الرقم  1970المنحل والذي �عد السلطة التشر�عیة في ظل دستور 
فوض �موجبه مجلس الوزراء صالحیة تعدیل نسب الرسم  ]5[4/10/1995) في 108(

الكمر�ي االضافي (الضر�بة الكمر�یة االضافیة) الواردة في البند (اوال) من هذا القرار والتي 
تفرض على السلع المسموح �استیرادها �عد صدوره على ان �كون تعدیل النسب الضر�بیة تلك 

علما ان هذا البند نص على (�فرض رسم �مر�ي اضافي  اعاله.ضمن الحدود المقررة في البند 
على السلع المسموح �استیرادها بدون تحو�ل خارجي وفق النسب المحددة في الجداول الملحقة 

 بهذا القرار ).

ومن البدهي القول ان تخو�ل مجلس الوزراء صالحیة تحدید نسب الرسم الكمر�ي اإلضافي    
�عني تفو�ضه �النها�ة امر تحدید اسعار الضر�بة الكمر�یة االضافیة وطالما ان من المعالم 
االساسیة لعنصر فرض الضر�بة �ما اسلفنا هي تحدید سعرها لذا �كون المشرع هنا قد فوض 

ض الضر�بة من حیث تحدید سعرها للسلطة التنفیذ�ة وهو �جانب صراحة احكام اختصاصه �فر 
 الدستور.
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وال  1970وقد �عترض البعض �القول ان هذا التفو�ض تحقق في ظل الدستور السابق   
اعاله لم  1970. لكن ردنا هو ان دستور  2005الدستور الحالي لسنة  �أحكامعالقة له البتة 

)  35قانونیة الضر�بة حیث بین ذلك في المادة ( أنصوصه على مبد�غفل النص في تضاعیف 
ومن ثم فان القرار التشر�عي  .منه وجعل من بین اولى عناصر هذا المبدأ هو فرض الضر�بة

اعاله قد خالف الدستور الذي صدر في ظله. هذا من جانب ومن جانب آخر أن هذا القرار لما 
وهي  2005تشر�عیة التي حددها الدستور النافذ لسنة یزل سار�ا ولم یلغ من قبل السلطة ال

/اوال) منه التي جعلت امر 28مجلس النواب ومن ثم سر�انه هذا یتضاد مع مضمون المادة(
فرض الضر�بة حصرا بید السلطة التشر�عیة. ولذا �عد االستمرار �العمل �أحكام  القرار المذ�ور 

تشر�عیة إلغاءه �ما ینبغي على السلطة التنفیذ�ة امر مخالف للدستور النافذ وحقیق �السلطة ال
 عدم تطبیقه واال خرجت عن جادة احكام الدستور النافذ .

 الفرع الثاني
 التفو�ض في اطار ضر�بة الدخل الخاصة �شر�ات النفط االجنبیة

خص المشرع العراقي الدخل المتحقق لشر�ات النفط االجنبیة �معاملة ضر�بیة خاصة وذلك     
ینطوي على  1982) لسنة 113د قانون خاص بها غیر قانون ضر�بة الدخل رقم (بتفر�

) 19مجموعة من االحكام التي تنطبق على دخول هذه الشر�ات دون سواها، وهو القانون رقم (
 . وقد تضمن �عض النصوص التي تفید معنى التفو�ض المخالف للدستور.]6[2010لسنة 

) منه على( تفرض ضر�بة دخل 1ون قد نص في المادة(ولتوضیح ذلك نقول ان هذا القان   
%) على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شر�ات النفط األجنبیة 35بنسبة (

المتعاقدة للعمل في العراق او فروعها او مكاتبها والمتعاقدین من الباطل معها في مجال انتاج 
). ولعل ان هذا النص لیس فیه اشكالیة �ونه بها ط والغاز والصناعات المتعلقةواستخراج النف

تضمن فرض ضر�بة �قانون على وعاء دخل متحقق عن نشاط معین . لكنه المخالفة التي 
�التنسیق ) منه �قولها( �صدر وز�ر المالیة  3شابت أحكام هذا القانون هو ما ورد في المادة (

 ام هذا القانون).تعلیمات لتحدید العقود المشمولة �أحك مع وز�ر النفط
فالمشرع هنا فوض السلطة التنفیذ�ة من خالل وز�ري النفط والمالیة تحدید وعاء الضر�بة     

التي هي العقود المشمولة �الضر�بة اعاله ، �ما انه سیتیح لها ذلك التحكم  في تعیین من 
مذ�ورة �خضع للضر�بة ممن ال �خضع لها بتحكمها �النشاط المشمول �الخضوع للضر�بة ال

أي ستملك مكنة تحدید األشخاص الخاضعین للضر�بة. و�ما ان تحدید وعاء ، (تحدید العقد)
الضر�بة واألشخاص الخاضعین لها هي من المسائل التي ترتبط مباشرة �عنصر فرض الضر�بة 
وان هذا األخیر امره محصور بید السلطة التشر�عیة التي ال ینبغي التنازل عنه �اي صورة 
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ذا نرى ان مثل هذا التفو�ض الذي انطوى علیه القانون اعاله مساس واضح �عنصر كانت، ل
الفرض ومن ثم �عد تعد�ا صارخا على احكام الدستور مما �ستدعي الغاءه. علما ان هذه 

) المذ�ورة اعاله التي اجازت لوز�ر المالیة 3المخالفة ال نجد لها صدى في عجز المادة (
فهذا التنفیذ ال �كون فیه خروج عن االطار الذي  یذ  أحكامه.اصدار تعلیمات لتسهیل تنف

 وضعه المشرع والشروط التي حددها.
 المطلب الثاني

 تفویض السلطة التنفیذیة صالحیة تعدیل الضریبة
یراد بتعدیل الضر�بة إعادة النظر في القاعدة الضر�بیة الموجودة من خالل إحالل قاعدة      

/اوال) من الدستور النافذ 28ووفق المادة ( ضر�بیة جدیدة محلها أو إضافة أحكام جدیدة إلیها.
�عد امر تعدیل الضر�بة من المسائل الداخلة ضمن االختصاص الحصري للسلطة التشر�عیة وال 

جوز فیها التفو�ض إلى أ�ة سلطة أخرى و�أي شكل �ان. ومن المسلم �ه أن مفهوم التعدیل �
هنا ینصرف الى جمیع العناصر والمعالم األساسیة المتعلقة �الضر�بة سواء تعلق األمر بوعائها 
ام الواقعة المنشئة لها ام سعرها ام االشخاص الخاضعین لها ام نطاقها المكاني ام الزماني، 

   عن االعفاء من الضر�بة او جبایتها.فضال

على عدم جواز تفو�ض السلطة التشر�عیة اختصاصها في هذا األمر  تأكیدناوعلى الرغم من   
الى أ�ة جهة اخرى اال ان هذا الحكم لم �سلم من الخرق والمخالفة ومن ذلك قیام مجلس قیادة 

خول �موجبه لجنة الشؤون االقتصاد�ة  1995قرار تشر�عي عام  �إصدارالثورة (المنحل) 
المرتبطة �مجلس الوزراء البت في مقترح تعدیل الرسوم المرفوع الیها من قبل وزارة المالیة 
�التنسیق مع الوزارات المعنیة او الجهة غیر المرتبطة بوزارة وعد قرار هذه اللجنة معدال ألحكام 

 .]7[وم اعتبارا من تار�خ نشرها �الجر�دة الرسمیةالتشر�عات المتعلقة �الرس

ور�ما هنالك من یرد �ان هذا التخو�ل قد انصرف الى الرسوم ولیس الضرائب وحیث ان    
الملغي) على ضرورة  1970الرسوم لم ینص الدستور الذي صدر في ظله هذا القرار(دستور 

�مكن ان �خول المشرع العادي  إصدارها �قانون بل �مكن ان تصدر بناء على قانون ومن ثم
صالحیته في فرض الرسوم او تعدیلها الى السلطة التنفیذ�ة مما ال �عد هذا القرار ماسا �قانونیة 

 الضر�بة.

ولكن ردنا على ذلك ان المشكلة التي بنیت علیها التشر�عات العراقیة منذ تأسیس الدولة     
راء خطأ شائع تعارف علیه المشرعون المتعاقبون العراقیة ولما تزل قائمة الى یومنا هذا هي انب

تمثل الخلط بین الرسوم والضرائب في التسمیة وان الكثیر من الرسوم التي اطلق علیه المشرع 
هذا الوصف القانوني هي في حقیقتها ضرائب، ومن بین ذلك الضرائب الكمر�یة وضرائب 
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م االنتاج وهو ما اشار الیه مجلس شورى االنتاج والتي �سمیها المشرع �الرسوم الكمر�یة او رسو 
وعلیه ان التفو�ض الوارد في القرار التشر�عي اعاله هو مخالف  ]8[الدولة في احدى فتاواه 

للدستور اذا ما انصرف الى الفرائض المالیة التي هي في حقیقتها �ما قلنا ضرائب ولیست 
د�ة طبقا للقرار اعاله �خصوص رسوم. ولذا نعتقد ان اي قرار �صدر من لجنة الشؤون االقتصا

�ما قلنا �عد  أضرائب االنتاج او الضرائب الكمر�یة والتي خلع علیها المشرع تسمیة الرسوم خط
�اطال �ونه بني على تفو�ض یتضاد مع قانونیة الضر�بة ولعل من بین قرارات اللجنة اعاله 

الذي عدل  16/8/1996 الصادرة بهذا الشأن والتي ینطبق علیها هذا القول هي قرارها في
الرسوم المفروضة على المشرو�ات الكحولیة وفرض رسوم نوعیة جدیدة علیها �مبلغ مقطوع . 

الذي قام بز�ادة رسم  14/2/2000) في 75ثم اصدرت اللجنة المذ�ورة قرارها ذي الرقم(
سم % ) عن الر 50االنتاج المفروض على المشرو�ات الكحولیة �افة المنتجة محلیا بنسبة (

 22/2/2001) في 95. �ضاف الى ذلك قرار اللجنة االقتصاد�ة رقم (]9[المفروض سا�قا
تعدیل الرسوم الكمر�یة المفروضة على �عض السلع المستوردة وغیر ذلك من بالخاص ]10[

 القرارات التي �انت على ذات الشاكلة.

سوم ولیست ضرائب خر فانه حتى  لو سلمنا جدال ان هذه  االقتطاعات هي ر آومن جانب     
ساوى من حیث الحكم القانوني بین الرسم والضر�بة وجعل  2005فأن الدستور النافذ لسنة 

كلیهما �خضعان الختصاص السلطة التشر�عیة حصرا ولم �جز فیهما التفو�ض او االنا�ة. 
و ما وعلیه فان اي تفو�ض �قرره المشرع في ظل الدستور النافذ �عد منافیا لقانونیة الرسم، وه

النافذ والذي فوض  2010) لسنة  12نراه جلیا فیما تضمنه قانون التعر�فة الكمر�یة رقم (
السلطة التنفیذ�ة صالحیة تعدیل الرسوم الكمر�یة (الضرائب الكمر�یة) و�ان ذلك في الفقرة 

لمجلس الوزراء بناء على طلب من وز�ر المالیة  ) منه التي نصت على(2(اوال) من المادة (
تحادي تعدیل الرسم الكمر�ي المنصوص علیه في جدول التعر�فة الكمر�یة والرزنامة الزراعیة اال

الملحق بهذا القانون في االحوال الطارئة لضرورة اقتصاد�ة ونقد�ة تستدعي اتخاذ اجراءات 
�ما تحقق مدلول التفو�ض الضر�بي ا�ضا في الفقرة (ثانیا) من  .الحما�ة او المعاملة �المثل)

ادة ذاتها التي نصت على (�فرض رسم �مر�ي على البضائع المستوردة غیر الواردة في الم
%) من قیمتها ولمجلس الوزراء بناء 20جدول تعر�فة الرسوم الكمر�یة بنسبة ال تز�د على (

 على اقتراح من وز�ر المالیة االتحادي تعدیل هذه النسبة لنفس االسباب الواردة في البند اوال).

اذ فوض المشرع  هذه النصوص فیها اعتداء صارخ على ارادة المشرع الدستوري،فمثل    
العادي (مجلس النواب) السلطة التنفیذ�ة امر تعدیل سعر الضر�بة الكمر�یة الذي �عد من معالم 
فرض الضر�بة االساسیة وهو ما ال �ملكه دستور�ا و�ؤشر هذا ضمن النصوص المخالفة 
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الطعن بها امام المحكمة االتحاد�ة العلیا والمطالبة �إلغائها �ون ألحكام الدستور التي �جوز 
 االختصاصات المفوضة ال تقبل التفو�ض.

 
 المطلب الثالث

 تفویض السلطة التنفیذیة صالحیة االعفاء من الضریبة
�عد اإلعفاء من الضر�بة من اكثر عناصر قانونیة الضر�بة التي نفذت الیها صور     

التفو�ض التشر�عي، اذ تزخر التشر�عات الضر�بیة العراقیة المختلفة بنصوص قانونیة تفوض 
فیها السلطة التشر�عیة اختصاصها في اإلعفاء من الضر�بة الى السلطة التنفیذ�ة.  ونرجع ذلك 

سباب عدة منها أن الدساتیر السا�قة التي صدرت في ظلها القوانین الضر�بیة في رأینا أل
المختلفة مثل قانون ضر�بة العرصات وقانون ضر�بة العقار وقانون ضر�بة الدخل وقانون 
الكمارك وغیرها لم تكن تجعل من بین عناصر قانونیة الضر�بة االعفاء منها ومن ذلك دستور 

 1959) لسنة 162ظله �ل من قانون ضر�بة العقار رقم (المؤقت الذي صدر في  1958
اذ نص على عدم جواز فرض الضر�بة أو  1962) لسنة  26وقانون ضر�بة العرصات رقم (

الذي نص على �ل عناصر قانونیة  1970. و�ذلك دستور ]11[تعدیلها أو إلغائها إال �قانون 
ضرائب المالیة واجب على �ل مواطن الضر�بة فیما عدا اإلعفاء منها وذلك �قوله (أن أداء ال

علما انه صدر في ظل هذا  .]12[وال تفرض الضرائب المالیة وال  تعدل و ال تجبى اال �قانون)
) لسنة 23وقانون الكمارك رقم( 1982) لسنة 113الدستور �ل من قانون ضر�بة الدخل رقم (

ذه الدساتیر فهم منه ومن ثم فان عدم النص على قانونیة اإلعفاء من الضر�بة في ه 1984
 جواز قیام السلطة التشر�عیة تفو�ض صالحیاتها في هذا اإلعفاء الى السلطة التنفیذ�ة .

ومن جانبنا فإننا ال نرى في هذا التفو�ض ما �ضاد مبدأ قانونیة الضر�بة طالما لم ینص    
في ظل دستور المشرع الدستوري على اإلعفاء منها، بل نعتقد �صحته وجوازه دستور�ا السیما 

. لكن ینبغي ان ال ننسى ان القوانین الضر�بیة هي ادنى مرتبة من الدساتیر وانه متى 1970
ما نصت الدساتیر الالحقة على عنصر اإلعفاء وجعلته ضمن عناصر القانونیة فان مثل هذا 
التفو�ض �عد غیر مشروع  و�نبغي إلغاءه او تعدیل أحكام القانون الضر�بي �ما ینسجم مع 
الدستور الساري المفعول بل و�عد ملغیا ضمنا وهذا وجه ما تحقق لدینا �عد صدور دستور 

الذي نص على قانونیة اإلعفاء من الضر�بة �قوله ( ال تفرض الضرائب.. وال تعدل وال  2005
تجبى  وال �عفى منها اال �قانون)اذ ان هذا النص �عطل في وجهة نظرنا و�جمد �ل النصوص 

اردة في القوانین العاد�ة والتي تفید التفو�ض في االعفاء من الضر�بة تمهیدا الضر�بیة الو 
 لتعدیلها او إلغائها �الشكل الذي ینسجم مع أحكام الدستور النافذ. 
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وهنا نشیر الى �عض صور تفو�ض السلطة التشر�عیة لصالحیتها في میدان االعفاء الضر�بي 
 للسلطة التنفیذ�ة وهي:

تعفى من  ( ) من المادة(السا�عة) من قانون ضر�بة الدخل النافذ على16( نصت الفقرة -اوال:
دخل مؤسسات  الطیران �ال او �عضا �قرار من الوز�ر  -16الضر�بة المدخوالت االتیة :..

�شرط المعاملة �المثل ووجود خط او مصلحة جو�ة للعراق في بلد الدولة التي تتبعها تلك 
) من المادة(الثالثة) 7الفقرة ( في نص قانون ضر�بة العقاروعلى ذات المذهب  المؤسسات ).

منه على انه من بین اإلعفاءات الضر�بیة هي( العقارات التي تملكها الدولة األجنبیة المتخذة 
دورا لسكن ممثلیها السیاسیین او القنصلیین او لدوائرهم الرسمیة اذا وافق الوز�ر �شرط المقابلة 

 �المثل .)
نصین منح المشرع للوز�ر صالحیة الموافقة على اإلعفاء من عدمه فاإلعفاء هنا ففي �ال ال   

�أتي �شكل منحة تقررها اإلدارة( وز�ر المالیة) بناء على اذن صادر من المشرع، والوز�ر حر 
على االقل في االصل في منح اإلعفاء المذ�ور او منعه فلیس للمكلف اجباره قانونیا على ان 

 ]13[ادام ان المشرع قد ترك االمر الیه في نها�ة المطاف.�منحه اإلعفاء م

و�الرغم من ذلك فان هنالك من اعترض على مثل هذا القول، فیما �خص النص المتعلق     
�ضر�بة الدخل، �حجة ان مثل هذا الرأي خلط بین ضرورة اإلعفاء �قانون و�ین منح الوز�ر 

وضعها المشرع الستحقاق اإلعفاء. واحتج �ان  صالحیة التأكد من توفر الشروط القانونیة التي
صیاغة النص ال تؤ�د ان الوز�ر �ملك صالحیة �املة في منح اإلعفاء من عدمه الن صدر 

( تعفى من الضر�بة المدخوالت      المادة السا�عة المتعلقة �اإلعفاءات جرت �صیغة االمر
ال �ملك ان �صدر قرارا �منح مؤسسة  االتیة..). ومن ثم فان الوز�ر في نظر القائل بهذا الراي

 ]14[الطیران اعفاء �لیا او جزئیا اذا ما توفرت الشروط التي حددتها الفقرة المذ�ورة.

. ]15[اال ان هذا الرأي �اعتقادنا فاته ضرورة التمییز بین اإلعفاء الوجو�ي واإلعفاء الجوازي    
المقتضاة لمنح اإلعفاء دون ان یترك  فاألول ال اشكال فیه �ون المشرع �حدد الشروط القانونیة

اي سلطة تقدیر�ة لإلدارة في منح اإلعفاء من عدمه بل هي ملزمة �منح اإلعفاء طالما توافرت 
فیه هذه الشروط. اما اإلعفاء الجوازي فان فیه مخالفة واضحة للدستور الن المشرع �علق منح 

لة �الوز�ر حتى وان اورد المشرع اإلعفاء في �ل األحوال على موافقة السلطة المالیة ممث
یلتزم بها الوز�ر عند منح اإلعفاء  اشروطا اخرى لمنح اإلعفاء فهذه الشروط ال تمثل سوى قیود

اذا رغب بذلك. ولكن ال �منعه من التحكم في منعه او منحه �حسب السلطة التقدیر�ة التي 
ان �صوب االمر و�جعله في منحها المشرع ا�اه. هذا من ومن جانب آخر ان المشرع لو أراد 
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سیاقه القانوني السلیم الكتفى بذ�ر الشروط القانونیة لمنح اإلعفاء دون ان یوقف االمر على 
موافقة الوز�ر. ولعل ان مثل هذا االمر تحقق في نصوص واردة في قوانین ضر�بیة اخرى 

الرا�عة من قانون ) من المادة 5مماثلة للحاالت المذ�ورة انفا ومن ذلك ما ورد في الفقرة (
والتي جعلت من بین اإلعفاءات (العرصات  1962) لسنة 26ضر�بة العرصات النافذ رقم (

اذ ان هذا النص یتضمن إعفاء وجو�یا یتقرر  العائدة لحكومات اجنبیة �شرط المقابلة �المثل).
كومة �مجرد توافر الشروط القانونیة التي اوردها المشرع, وهي ان تكون العرصة عائدة لح

 اجنبیة ولیست محلیة والمعاملة �المثل ولم یوقف االمر على موافقة الوز�ر.

ومن النصوص االخرى التي فوضت �مقتضاها السلطة التشر�عیة السلطة التنفیذ�ة  -ثانیا:
) من المادة الرا�عة من قانون 5صالحیة منح اإلعفاء هو ما تضمنه البند (ج) من الفقرة (

النافذ  بتفو�ض وز�ر المالیة او من �خوله بتمدید  1959) لسنة 162رقم (ضر�بة العقار النافذ 
مدة خلو العقار الى ستة أشهر اخرى غیر الستة أشهر االولى التي حددها البند (أ) من الفقرة 
ذاتها وقد رتب القانون اعاله حكما على مدة الخلو هذه وهي اعتبار العقار معفیا من ضر�بة 

د في نها�ة االمر الى تفو�ض االدارة الضر�بیة صالحیة االعفاء من العقار. وهذا ما �فی
الضر�بة على اساس ان هذا االخیر قد �كون مؤ�دا او مؤقتا وان منح الوز�ر سلطة تمدید مدة 

 اإلعفاء هي تتضمن ز�ادة في مدة اإلعفاء المؤقت.
كما �عد من بین صور التفو�ض في االعفاء من الضر�بة ما تضمنه قانون ضر�بة  -ثالثا:

العرصات من تخو�ل مجلس الوزراء صالحیة اإلعفاء من تطبیق ضر�بة العرصات وذلك 
عندما نص في المادة (الثانیة) منه على ( لمجلس الوزراء ان �ستثني �عض االقضیة والنواحي 

اقتراح الوز�ر). فعلى الرغم من ان اقتراح الوز�ر االستثناء من  من أحكام هذا القانون بناء على
الضر�بة ال یثیر إشكالیة قانونیة اال ان االشكالیة هي في تخو�ل مجلس الوزراء صالحیة البت 
في هذا االقتراح واستثناء �عض االقضیة والنواحي من أحكام هذا القانون من الضر�بة . 

اي تعفى �افة العرصات أ�ا �ان مالكیها  -�ما بینا سا�قا عفاءاإل-واالستثناء یرد هنا �معنى 
الموجودة في القضاء او الناحیة التي �حددها مجلس الوزراء من الخضوع  لضر�بة العرصات 

 وهذا امر فیه تجاوز الختصاص المشرع في ظل الدستور النافذ .

حكام دستور �ما بینا لم واذا ما �انت النصوص اعاله او التي على شاكلتها سنت في ظل أ   
الملغي وانه ال شائبة  1970�جعل من بین عناصر قانونیة الضر�بة االعفاء منها وهو دستور 

علیها طیلة فترة سر�ان احكامه. اال ان عیب المشروعیة یلتحف بها �مجرد سر�ان احكام 
تلك مما یتعین الدستور النافذ الذي اكد على جعل االعفاء من الضر�بة ضمن عناصر القانونیة 

 الغائها لمخالفتها الصر�حة ألحكامه نزوال عند تدرج القواعد القانونیة.
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وما یثیر الغرا�ة لدینا ان المشرع في ظل الدستور النافذ قد انساق وراء ما �ان معموال في   
وذهب الى تفو�ض السلطة التنفیذ�ة صالحیة منح اإلعفاء  1970ظل الدستور السابق لسنة 

بة . و�أن مثل هذا التفو�ض اضحى عرفا مألوفا لدى السلطة التشر�عیة او حق من الضر�
مكتسب ینبغي منحه للسلطة التنفیذ�ة غافال عن ان هذا العنصر من اختصاصه االصیل الذي 
ال �جوز التنازل عنه او تفو�ضه، ومن ثم �عد هذا تجاوزا صر�حا إلرادة المشرع الدستوري ومن 

في ]16[لنافذا 2010) لسنة 22ما قرره قانون التعر�فة الكمر�یة رقم ( ابرز االمثلة على ذلك
�حدود تحدد  تعفى البضائع المستوردة بواسطة البر�د ( إحدى تضاعیف نصوصه �قوله

فهنا المشرع خول وز�ر المالیة إصدار تعلیمات  ]17[بتعلیمات �صدرها وز�ر المالیة االتحادي )
�حدد فیها حدود وضوا�ط منح اإلعفاء للبضائع المستوردة بواسطة البر�د سواء �انت هذه 

 الحدود متمثلة �اإلعفاء الكلي ام الجزئي ،الدائمي ام المؤقت ام نسب اإلعفاء .

الذي ما زال نافذا �سبب  2004وال بد ان ننوه ا�ضا الى ان قانون ضر�بة اعمار العراق لسنة 
�ما سنبین  -عدم تطبیق قانون التعر�فة الكمر�یة اعاله �شكل تحكمي و�دون مسوغ قانوني 

قد تضمن نصا �فید �إصدار تعلیمات لتطبیق هذا القانون �قوله تعین وتحدد على نحو  -الحقا
المشمولة  شخاصواألاضافي البضائع المعفاة من هذه الضر�بة �ما تحدد ا�ضا الكیانات 

. فمثل هذا النص تضمن تخو�ل السلطة التشر�عیة للسلطة التنفیذ�ة في تحدید ]18[�اإلعفاء
 األنشطة واألوعیة المعفیة من الضر�بة و�ذلك االشخاص والكیانات المشمولة بهذا اإلعفاء .

 المبحث الثاني

 التصحیح التشریعي لإلعمال اإلداریة الخاطئة

ر�عي قیام المشرع �إصدار قانون یتضمن القرارات اإلدار�ة الخاطئة یراد �التصحیح التش   
الصادرة من السلطة التنفیذ�ة �ال سند قانوني و�أثر رجعي وغا�ة المشرع من ذلك إسباغ 

. وتنبري هذه الحالة في ]19[المشروعیة على هذه القرارات وتحصینها من المالحقة القضائیة
ن السلطة التنفیذ�ة تتضمن فرض الضر�بة أو عالشؤون الضر�بیة إذا ما صدرت إعمال إدار�ة 

أعمال مخالفة للدستور ومجانبة لقانونیة  وهو ما �جعلهاتعدیلها أو إلغائها أو اإلعفاء منها 
وع من المشروعیة فیصدر المشرع قانونا یتضمن هذه اإلعمال لكي �سبغ علیها ن ، الضر�بة

القانونیة، ومن ثم �عد مسلك المشرع هذا مخالفا للدستور وتجاوزا للدور الذي انیط �ه وهو 
فضال عن مراقبة اعمال السلطة التنفیذ�ة ومتا�عة مدى التزامها �الصالحیات  ]20[تشر�ع القوانین

 واالختصاصات الدستور�ة الممنوحة لها . 
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لتشر�عي في الشؤون الضر�بیة تحققت �اعتقادنا في اكثر من وفي الحقیقة ان عملیة التصحیح ا
 حالة نذ�ر منها ما یلي:

 المطلب االول

 التصحیح التشریعي المتعلق بتطبیق قانون ضریبة اعمار العراق

) 38سن قانون ضر�بة اعمار العراق �موجب امر سلطة االئتالف المؤقتة (المنحلة) رقم  (   
سمیت �ضر�بة اعمار العراق على السلع المستوردة الى وتضمن فرض ضر�بة  2003لسنة 

%) من قیمتها لكي تكون بد�ال عن الرسوم الكمر�یة (الضرائب الكمر�یة) التي 5العراق بنسبة (
. وقد نص هذا القانون 2004) لسنة 54علق تطبیقها �موجب قانون سیاسة تحر�ر التجارة رقم(

لعمل بهذه الضر�بة �عد مرور عامین من نفاذه. (قانون ضر�بة اعمار العراق) على انتهاء ا
 ]21[ 15/4/2004وطالما ان امر سلطة االئتالف أعاله جعل بدء تنفیذ الضر�بة المذ�ورة في 

على أساس ان مدة السنتان تنتهي  15/4/2006لذا فان أمد نفاذ هذه الضر�بة ینتهي بتار�خ 
بهذا التار�خ ولكن ما حصل هو استمرار السلطة التنفیذ�ة المختصة (االدارة الكمر�یة) �فرض 
هذه الضر�بة وتطبیق احكامها على السلع الواردة �عد انتهاء المدة المذ�ورة مما شكل ذلك 

ة دستور�ة واغتصا�ا الختصاص السلطة التشر�عیة على اعتبار انها استمرت �فرض مخالف
الضر�بة خارج المدة المحددة قانونا. ولما تیقنت السلطة التنفیذ�ة من جوانب هذه المخالفة تلك 

) في 3266حاولت استدراكها من خالل إصدار مجلس الوزراء قراره  ذي الرقم (
مشروع قانون الى مجلس النواب �فید بتمدید العمل �قانون  والمتضمن رفع ]22[14/12/2006

. اي ان السلطة التنفیذ�ة 15/4/2006ضر�بة اعمار العراق لمدة سنة اعتبارا من تار�خ 
حاولت اصالح الخطأ الذي ارتكبته والمتمثل بتجاوزها االمد الزمني لفرض الضر�بة واالستعانة 

د النطاق الزمني لفرض ضر�بة اعمار العراق �اثر �السلطة التشر�عیة لتصحیح خطأها هذا �م
 .                                            15/4/2006رجعي من 

والغرا�ة في االمر ان حالما رفع مشروع القانون أعاله أقرته السلطة التشر�عیة وتجلى ذلك     
) في 24قانون رقم (�صدور قانون التعدیل االول لقانون ضر�بة اعمار العراق �موجب ال

الذي تضمن نص مشروع القانون المرفوع الیها المذ�ور سا�قا مع تمدید المدة  6/11/2006
وتكون بذلك قد عمدت إلى  .15/4/2006المطلو�ة من سنة واحدة الى سنتین من تار�خ 

لى تصحیح المخالفة الدستور�ة المرتكبة من السلطة التنفیذ�ة محاولة منها إسباغ المشروعیة ع
تصرفاتها الخاطئة لتكون �منجاة من الطعن �عدم الدستور�ة امام القضاء المختص لجبایتها 

 ضر�بة خارج االمد الزمني المقرر قانونا.
 المطلب الثاني
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 التصحیح التشریعي  في ظل تطبیق قانون ضریبة الدخل
ر�بي مفاده نص ض 2008تتأصل جذور هذه الحالة  بتضمین قانون الموازنة العامة لسنة     
) من المادة الثانیة عشر 1تضاعف مبالغ السماحات الضر�بیة للموظف ضمن البند ( -(اوال

.ثانیا: تضاعف المبالغ الخاصة �قیاس  1982لسنة  113من قانون ضر�بة الدخل رقم 
 ]23[) ...1982لسنة  113من قانون ضر�بة الدخل رقم  13الضر�بة في المادة 

وتبدو الحكمة من هذا النص ان المشرع تغیا من ورائه تخفیف العبء الضر�بي عن المكلف   
و�تجلى ذلك في الفقرة االولى التي ذهبت الى مضاعفة السماحات الضر�بیة المقررة في قانون 
ضر�بة الدخل وهذا �عني ز�ادة اإلعفاءات الشخصیة التي �حصل علیها المكلف عند محاسبته 

باب اجتماعیة. اما الفقرة الثانیة فإنها انطوت على مضاعفة المبالغ الخاصة ضر�بیا ألس
�مقیاس الضر�بة ، اي شرائح الدخل الخاضعة للضر�بة. فبعد ان �انت االسعار الضر�بیة 

 )500000 -250000(%) ما زاد على 5، و()250000(%) لما ال یز�د على 3متمثلة بـــــــ(
 )1000000(%) ما زاد على 15، و()100000 – 500000(%) ما زاد على 10، و(

%) ما زاد على 5، و( )500000(%) �ما ال یز�د على 3دینار. اضحت �عد هذا التعدیل (
%) ما زاد 15و( ،)2000000 – 1000000(زاد  %) ما10، و()1000000 -500000(

العبء  دینار. وواضح ان المكلف �ستفید من المضاعفة هذه على اساس ان)2000000(على 
الدخول الواطئة ممن  ألصحابواخفض مقدارا السیما �النسبة  وطأةالضر�بي سیكون بنسبة اقل 

فما دون، فبینما الشخص الذي یتحقق له دخل  )2000000(تكون مقادیر دخولهم عند حدود 
�كون خاضعا في المقیاس الضر�بي االول قبل التعدیل لسعر مقداره  )2000000(مقداره 

ذا السعر سینخفض �النسبة للمقیاس الضر�بي الثاني �عد التعدیل %) فان ه15(
 .)%10(لیكون 

ونقول ابتداء انه لیس لدینا اعتراض على سیاسة المشرع في تقلیل العبء الضر�بي على    
المكلف الن هذا من صمیم اختصاصه الدستوري ال سیما وان هذا التخفیض �ستهدف غا�ات 

هو على تضمین أحكام ضر�بیة التي توصف �انها أحكام  اجتماعیة، ولكن وجه اعتراضنا
موضوعیة و دائمیة في قوانین مؤقتة مثل قوانین الموازنة التي ال �ستغرق فترة تطبیقها اكثر من 
سنة وهي فترة تنفیذ الموازنة العامة �عدها موازنة سنو�ة. و�التأكید ان قیام المشرع بتضمین 

النصوص الضر�بیة والتي �طلق علیها اصطالحا (ملحقات قوانین الموازنة العامة مثل هذه 
فیه الكثیر من النقد �ونها سوف ال تنال حظها من المناقشة البرلمانیة التي  ]24[الموازنة العامة)

ال بل ان غا�ة  تتناسب مع أهمیتها �النسبة للخز�نة العامة ومصالح المواطنین على حد سواء.
الحكومة من اللجوء إلیها هو االستفادة من السرعة في التصو�ت علیها من حیث الزمن وقلة 
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اإلجراءات المحیطة بتشر�ع قوانین الموازنة العامة وهو ما �حقق رغبة الحكومة في التوصل إلى 
ستقالال في إقرار تلك النصوص الضر�بیة الملحقة التي تعد فرص إقرارها ضئیلة ان هي قدمت ا

صورة مشروع قانون ، وقد حكم المجلس الدستوري الفرنسي مرارا �عدم دستور�ة اللجوء الى 
 .]25[ملحقات الموازنة العامة

التصحیح التشر�عي) �كمن  ( وعودا على بدء فأن جوهر المشكلة المتعلقة �النقطة مدار البحث
استمرت اإلدارات  2008لسنة في انه �عد االنتهاء من تطبیق قانون الموازنة االتحاد�ة

الضر�بیة المختصة بتطبیق هذه النصوص الضر�بیة المشار إلیها أعاله والواردة في تضاعیف 
هذا القانون. ومن الطبیعي ان االستمرار في تطبیق نصوص مؤقتة انتهت مدة العمل بها �عد 

ض واقعة ماد�ة ال مخالفا لمبدأ لمشروعیة اذ بنها�ة االفق الزمني للقانون تغدو نصوصه مح
قیمة لها و�جوز لكل ذي شان التمسك �إزالة هذه الواقعة ، �ما تعد �ل األعمال والقرارات 

وقد استمر هذا  ]26[الصادرة تنفیذا لهذه النصوص اعماال منعدمة الفتقارها لألساس التشر�عي.
نین على الرغم من عدم تضمین قوا) 2011و 2010و 2009(التطبیق في السنوات المالیة

 موازنات هذه السنوات ذات النصوص الضر�بیة المذ�ورة.

و�التأكید ان االستمرار في تطبیق أحكام النص الضر�بي اعاله خالل السنوات المذ�ورة �ان    
له اثره  في تقلیل اإلیرادات الضر�بیة اذ نجم عنه خفض لحجم الدخل الخاضع للضر�بة �النسبة 

األحكام _ �ما اوضحنا سا�قا_ سواء من خالل مضاعفة لكل المكلفین الذین شملتهم تلك 
انخفاض حجم الدیون المستحقة  مما نجم عنهالسماحات او مضاعفة مبالغ مقیاس الضر�بة 

للدولة دون مسوغ قانوني او دستوري على أساس ان اإلعفاء الضر�بي ( السماحات) ال تتقرر 
تحقق اال �قانون ا�ضا �عد ذلك من عناصر اال �قانون. �ما ان تحدید السعر ومبالغ الدخل ال ی

فرض الضر�بیة التي حصر المشرع الدستوري أمرها �السلطة التشر�عیة فحسب. وحالما ادر�ت 
لة حاول معالجة هذا الخطأ �خطأ اخر من أالسلطة التنفیذ�ة ممثلة �مجلس الوزراء هذه المس

لمكلفین بدفع الضر�بة جراء خالل إصدار قرار �ان نصه ( اطفاء الدیون المستحقة بذمة ا
) من قانون الموازنة العامة االتحاد�ة للسنة المالیة 20استمرار الجهات الرسمیة بتطبیق المادة (

) 11) جاعال سنده في ذلك  أحكام الفقرة (31/12/2011ولغا�ة  1/1/2009للفترة  2008
 ]27[النافذ. 2004سنة ل 95من القسم الرا�ع من قانون اإلدارة المالیة والدین العام رقم 

 والتمعن في هذا القرار یثیر جملة من المالحظات منها ما یلي :

ان هذا القرار لم �أخذ صیغة مشروع قانون لكي �مكن عرضه على  مجلس النواب  -1
إلقراره والموافقة علیه بل صیغ و�أنه قرار نهائي قابل للتنفیذ المباشر دون حاجة الى موافقة اي 
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ان اسقاط الدین الضر�بي من ضمن االختصاصات الحصر�ة للسلطة  جهة اخرى، في حین
) التي افادت 28في الفقرة (اوال) من المادة( 2005التشر�عیة التي تضمنها الدستور النافذ لسنة 

�عدم جبا�ة الضر�بة اال �قانون. وحیث ان اسقاط دین الضر�بة مرتبط �عنصر الجبا�ة فتكون 
 تصبت صالحیات السلطة التشر�عیة .بذلك السلطة التنفیذ�ة قد اغ

) من 11ان مجلس الوزراء حاول ان �سبغ المشروعیة على قراره  �إسناده الى الفقرة (  -2
المعدل. وعند الرجوع  2004 ) لسنة 95رقم(القسم الرا�ع من قانون اإلدارة المالیة والدین العام 

الى هذه الفقرة نجد انها نصت على ( �خضع وز�ر المالیة للقیود التي �ضعها مجلس الوزراء 
ولوز�ر المالیة التنازل عن حق الحكومة الفدرالیة في استحصال مبلغ مستحق الدفع او إرجاء 

 :موعده او تقسیطه....) وابرز ما �مكن مالحظته على هذا النص ما یلي 
انه �فید من جانب �ان التنازل عن مبلغ مستحق الدفع هو من صالحیة وز�ر المالیة،  -أ 

وهنا یثار التساؤل اذا �ان األمر �ذلك ما الداعي لصدور القرار �إسقاط الدین الضر�بي من 
 مجلس الوزراء. 

خر ان اإلدارة الضر�بیة لم تطبق النصوص الضر�بیة الواردة في قانون آومن جانب   -ب 
ة الدخل لكي تقدر الضر�بة على المكلف وتحسب مقدار الدین الضر�بي المستحق علیه ، ضر�ب

وانما هي طبقت أحكام النصوص الضر�بیة الواردة في قانون الموازنة العامة ولذلك لم یترتب 
 في ذمة المكلف دین مستحق الدفع اصال من الناحیة الواقعیة او الفعلیة لكي یتخلف عن دفعه.

الث وهو االهم ان القوانین العاد�ة ال بد ان تتواءم مع نصوص الدستور ومن جانب ث -ج 
النافذ �عده اعلى مرتبة منها واعظم منزلة، ولذلك �ل نص قانوني وارد في قانون سابق او 
الحق �عد �اطال طالما خالفت أحكامه الدستور الساري المفعول. وطالما ان الدستور النافذ 

الضر�بة في الفرض والتعدیل واإلعفاء والجبا�ة فان إسقاط نص على قانونیة  2005لسنة 
الدین الضر�بي او إطفائه �عده مرتبط �جبا�ة الضر�بة ال �حكمه قانون االدارة مالیة والدین العام 
وانما �حكمه هذا الدستور وهو �عد من الصالحیات الحصر�ة للسلطة التشر�عیة ال ینازعها في 

 زل عنها واال حادت عن جادة المشروعیة . ذلك احد وال �جوز لها التنا
وأخیرا ان قانون اإلدارة المالیة نص �صر�ح العبارة على حق الوز�ر التنازل عن  -د 

ال مبلغ مستحق الدفع، وهذا ال �فهم منه ان األمر ینصرف إلى �ل المبالغ المالیة بل صاستح
لیه فانه �مكن تطبق فقط تلك التي ال تدخل ضمن حیز اختصاصات السلطة التشر�عیة . وع

النص أعاله اذا ما تم التنازل عن مبلغ القرض او اقساط الدین الحكومي او الغرامات او غیر 
ذلك من المبالغ ولكن ال �مكن ان ینصرف البتة الى األمور المناطة دستور�ا �السلطة التشر�عیة 

 مثل الضر�بة والرسم.
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وعیة قراره هذا وافتقاره ألساس دستوري وعلى �ل حال فان مجلس الوزراء أدرك عدم مشر    
صحیح، لذا ذهب وفي محاولة منه لتدارك مجانبته لقانونیة الضر�بة  الى  إدراج القرار ذاته 

الذي اقره مجلس النواب في تار�خ  2012نصا وروحا في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 
انطوى على نص جاء فیه (اطفاء الحق �موجب قانون الموازنة العامة للسنة المذ�ورة، أذ 

الدیون المستحقة للحكومة بذمة المكلفین بدفع الضر�بة جراء استمرار الجهات الرسمیة بتطبیق 
 31/12/2011ولغا�ة  1/1/2009للمدة من  2008) من قانون الموازنة لسنة 20المادة(

) 95لیة والدین العام رقم () من القسم الرا�ع من قانون االدارة الما11استنادا الى احكام الفقرة (
 .]28[)2004لسنة 

وما یؤخذ على هذا النص، عالوة على ما طرحناه سا�قا من مالحظات عند التعرض     
للدین الضر�بي الى  هلمضمونه الصادر عن مجلس الوزراء، ان مجلس النواب استند في اسقاط

الفقرة تفید �ما ذ�رنا ان  ) من قانون الدین العام، في حین ان هذه11ما نصت علیه الفقرة (
صالحیة اطفاء الدیون الحكومیة بید وز�ر المالیة. وهذا ما یثیر إشكالیة قانونیة وواقعیة وهي  
اذا �ان االمر هو من صالحیة  وز�ر المالیة  فما الداعي لعرضه على مجلس النواب وتضمینه 

 لب ان یدر�ه. قانون الموازنة االتحاد�ة ، فهذا تناقض بین وجلي �مكن لكل ذي

وما نشكله على السلطة التشر�عیة محاولتها اسباغ المشروعیة على اعمال السلطة التنفیذ�ة   
الخاطئة التي خالفت بها أحكام الدستور من خالل استمرارها بتطبیق نصوص ضر�بیة منتهیة 

و من النفاذ نجمت عنها ز�ادة حجم اإلعفاءات الضر�بیة او تقلیل العبء الضر�بي والذي ه
اختصاص المشرع وحده . �ما یؤخذ علیها من جانب آخر مجاراتها للخطأ الذي ارتكبته 
السلطة التنفیذ�ة �إطفائها الدیون الضر�بیة المستحقة بذمة المكلفین لسنوات سا�قة و�أثر رجعي 

بل طبقت أحكام قانون  2011-2009نتیجة عدم تطبیق أحكام قانون ضر�بة الدخل للسنوات 
 .2008د نفاذه وهو قانون الموازنة االتحاد�ة لسنة انتهى أم

وفي �ال الحالین نرى ان ما اختطته السلطة التشر�عیة من مسار �مثل تصحیحا لقرار مجلس 
الوزراء سابق الذ�ر والمخالف للدستور لكونه تناول إحكاما متعلقة �جبا�ة الضر�بة وهي إطفاء 

ي حین ان هذا االمر مناط �السلطة التشر�عیة الدیون الضر�بیة المستحقة �حق المكلفین، ف
حصرا حسب الدستور. ومن ثم فان هذا النهج الذي اقدمت علیه �مثل مخالفة صر�حة للدستور 

 كما انه �مثل حصانة أرادت بها ان تنأى �السلطة التنفیذ�ة عن المحاسبة . 

و�ثار تساؤل في هذا المقام اذا لم �كن �حق لكل من السلطتین التشر�عیة والتنفیذ�ة ان 
تصدر اعماال تتضمن تصحیح للقرارات الخاطئة التي اتخذتها السلطة التنفیذ�ة �عدم تطبیق 
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النصوص الوردة في قانون ضر�بة الدخل فما هي المعالجة السلیمة التي �ستوعبها القانون 
 ؟

) من قانون ضر�بة الدخل النافذ 32ان هذه المعالجة تكمن هنا بتطبیق نص المادة ( �اعتقادنا 
التي أوجبت على السلطة المالیة ان تقدر الضر�بة على أساس الدخل الحقیقي ولها الحق 
�الرجوع �التقدیر على من سبق تقدیر دخله �اقل من حقیقته اذا ظهرت لدیها وقائع ماد�ة 

�ري ولمدة خمس سنوات �استثناء السنة التقدیر�ة. اما من لم یتم تقدیر �ضمنها اإلخبار التحر 
دخله فیكون الرجوع علیه من تار�خ تحقق الدخل وال یؤثر على حق السلطة المالیة في الرجوع 

ألنه لو �ان قانون الموازنة العامة تضمن فرض ضر�بة �سعر  �التقدیر عدم تبلغ األشخاص �ه.
لمالیة بتطبیق هذه النصوص فانه �حق للمكلف ان �طالبها �استرداد مرتفع واستمرت السلطة ا

 كل ما دفعه بدون وجه حق نتیجة عدم تطبیقها الصحیح للقانون.

قد تضمن ذات النص الوارد في  2013�قي ان نشیر اخیرا الى ان قانون الموازنة العامة لسنة  
ت القانونیة للموظفین �خصوص مضاعفة السماحا  2008قانون الموازنة العامة لسنة 

) منه ولكن أضافت لها حكم 20وجاء ذلك في المادة (]29[ومضاعفة مبالغ مقیاس الضر�بة 
آخر ورد في الفقرة (ثالثا) منها جاء فیها (�جب ان �كون مضاعفة السماحات الضر�بیة ومقیاس 

هو  2013وازنة الضر�بة آلخر سنة وال �مكن تجدیدها). اال ان ما الحظناه �عد انتهاء تنفیذ م
ق هذه النصوص، ودلیلنا في ذلك التعمیم الصادر عن وزارة یاستمرار السلطة المالیة بتطب

المالیة/ الهیئة العامة للضرائب والموجه الى مختلف هیئات الدولة وسلطاتها التشر�عیة والتنفیذ�ة 
قانونیة تضمن ا�قاف العمل �مضاعفة السماحات ال 14/4/2015والقضائیة والمستقلة في 

. مما �فهم منه ان 1/1/2014للموظف والمبالغ الخاصة �مقیاس الضر�بة اعتبارا من تار�خ 
 2013إدارات ومؤسسات الدولة المختلفة استمرت في تطبیق االحكام الواردة في موازنة 

ادار�ا  أ. فعد ذلك خط2015وجزء من سنة  2014�خصوص هذا الموضوع في السنوات 
تعمیم المذ�ور استدراكه ومعالجته من خالل الطلب من الجهات المعنیة �حسب علیها حاول ال

في حین لم یبین  2015/ 1/1احتساب الضر�بة على رواتب موظفي الدولة اعتبارا من  �إعادة
. والمالحظ هنا ان السلطة التنفیذ�ة لم تسلك ما ]30[2014الحال فیما �خص الضر�بة عن سنة 

بتصحیح خطأها �اللجوء الى طر�ق التصحیح التشر�عي  2008سلكته سا�قا �خصوص موازنة 
لم تبت �ه وما �خشى أنها  2014وهو ما �حسب لها وان �ان معالجة الوضع الضر�بي لسنة 

ستلجأ إلیه الحقا ومن االولى ان �عاد احتساب الضر�بة عن السنة المذ�ورة �ما هو الحال في 
وهو ما نراه ینسجم مع ما  ظم شؤونها المالیة،، والتي لم غاب عنها قانون موازنة ین2014سنة 

 )  �ما بینا اعاله.32جاء �ه قانون ضر�بة الدخل في المادة (
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قد انطوى على الكثیر  2016وما ینبغي االشارة الیه اخیرا ان قانون الموازنة الحالي لسنة   
شحن من النصوص الضر�بیة التي اشار �عضها الى  فرض ضر�بة مبیعات على �ارتات ال

واالنترنت و �البضائع المستوردة من قبیل السیارات والسكائر والمشرو�ات الكحولیة بنسب 
مختلفة فضال عن فرض ضر�بة المطار على تذاكر السفر وهي ا�ضا تعد ضر�بة مبیعات. 

%) من مقدار السماحات 25الى ز�ادة مقدار السماحات الضر�بیة للمكلفین بنسبة ( �اإلضافة
قررة في قانون ضر�بة الدخل، وغیر ذلك من احكام تشیر �ال موار�ة الى سیر القانونیة الم

السلطتین التنفیذ�ة والتشر�عیة الى اعتماد اسلوب سبق ان انتقدناه وهو تضمین إحكام ضر�بیة 
ضمن قانون مؤقت متمثل �قانون الموازنة العامة. فضال عن ذلك ال بد ان تأخذ هیئات الدولة 

اإلدار�ة المختلفة �الحسبان ان تطبیق النصوص الضر�بیة تلك ینبغي ان المختصة وأجهزتها 
 .2017اال اذا تم تضمینها ضمن احكام موازنة  2016یتوقف بنها�ة نفاذ موازنة 

 المبحث الثالث
 إقرار القوانین الضریبیة بأثر رجعي

الدستور�ة التي تحكم النظم الضر�بیة المختلفة هو مبدأ عدم رجعیة القوانین  المبادئمن     
الضر�بیة والمراد �ه سر�ان القانون الضر�بي من تار�خ نفاذه بنشره في الجر�دة الرسمیة او 
�انتهاء المیعاد المحدد للنفاذ �عد النشر وال �جوز ان تنسحب احكامه على الوقائع والروا�ط 

ي سبقت ذلك التار�خ اي ال �جوز تطبیق النصوص القانونیة النافذة على وقائع القانونیة الت
سا�قة لنفاذها. واذا �انت �عض الدساتیر  المقارنة لم تشر الى عدم رجعیة القوانین الضر�بیة 
بنص صر�ح و�نما نص على عدم رجعیة القوانین �شكل عام اال اذا نص على خالف ذلك 

ن أف ،]31[)2014الملغي (�خالف الدستور الحالي  1971ة لسنومنها الدستور المصري 
انماز عن �ان نص على عدم رجعیة القوانین  2005المشرع الدستوري العراقي في ظل دستور 

الضر�بیة بتاتا حتى وان �ان ذلك أصلح للمكلف. وذلك ما نلحظه �شكل واضح ال یداخله 
انین اثر رجعي ما لم ینص على خالف /تاسعا ) �قولها( لیس للقو 19الر�بة في نص المادة (

ذلك ، وال �شمل ذلك هذا االستثناء قوانین الضرائب والرسوم ) مؤ�دا على القاعدة العامة في 
و�عمل  )  التي نصت على ( تنشر القوانین في الجر�دة الرسمیة.129نفاذ القوانین في المادة (

مبدأ عدم رجعیة القوانین الضر�بیة بها من تار�خ نشرها ما لم ینص على خالف ذلك) علما ان 
لیس ولید الدستور العراقي الحالي فحسب بل هو امر اقر في معظم الدساتیر السا�قة ومنها 

 . ]33[1970ودستور ]32[1968دستور 

ومن الجلي القول ان المعیار المعتد �ه في تحدید القانون الضر�بي الواجب التطبیق هو     
�ان نوع الضر�بة  أ�ا�بة، فاذا �انت الواقعة المنشئة للضر�بة مرتبط �الواقعة المنشئة للضر 
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، ضر�بة استهالك ام تداول ام غیر ذلك قد تحققت رأسمالمباشرة ام غیر مباشرة دخل ام 
واكتملت عناصرها في ظل القانون الضر�بي السابق فانه ال �جوز تطبیق احكام القانون 

صیلها او تسدیدها و�خالف ذلك فانه �عد الضر�بي الجدید علیها �غض النظر عن وقت تح
عدم رجعیة القوانین الضر�بیة. وعلى العكس من ذلك اذا �انت الواقعة المنشئة  أخروجا عن مبد

للضر�بة قد تحققت في ظل احكام القانون الضر�بي النافذ فانه ال �جوز تطبیق احكام القانون 
اشر لسر�ان القانون وهو المدلول االخر من السابق علیها واال عد ذلك خالفا لقاعدة االثر المب

 ]34[حیث النتیجة لعدم رجعیة القانون الضر�بي.

وعلى الرغم من ان الدستور العراقي �ما نوهنا أولى االهتمام البالغ �مبدأ عدم رجعیة القوانین   
الى مبدأ قانونیة الضر�بة من المبادئ الحاكمة لمؤسسات الدولة  �اإلضافةالضر�بیة وجعله 

ولسلطاتها واقرهما ضمن الحقوق االصیلة التي یتمتع بها المواطن، اذ اورد االول ضمن 
إال ان  ،الحقوق المدنیة والسیاسیة بینما نظم الثاني ضمن الحقوق االقتصاد�ة واالجتماعیة

و  2005ي �ثیر من األعمال والقوانین التي سنتها �عد عام ف لهالسلطة التشر�عیة لم تعر �اال 
 نورد ادناه �عض التطبیقات لمجانبتها للمبدأ المذ�ور وعلى النحو اآلتي : 

 المطلب االول
 رجعیة القوانین في ظل تطبیق قانون ضریبة اعمار العراق

وفرضت �موجب سبق ان اوضحنا ان ضر�بة أعمار العراق تعد من الضرائب غیر المباشرة    
 15/4/2004ونفذت بتار�خ  2003) لسنة 38أمر سلطة االئتالف المؤقتة ( المنحلة) رقم (

. ولما �انت السلطة التنفیذ�ة لم 15/4/2006ولمدة سنتین، اي ان سر�انها ینفد و�نتهي بتار�خ 
تعدیل تتوقف عن تطبیق هذه الضر�بة خالفا للمدة الواردة قانونا، سن مجلس النواب قانون ال

مفاده  االذي تضمن نص ]35[6/11/2006) في 24االول لقانون ضر�بة اعمار العراق رقم (
اي سر�ان القانون  15/4/2006بتمدید تطبیق ضر�بة أعمار العراق لمدة سنتین اعتبارا من 

�أثر رجعي ولیس �أثر مباشر السیما وان هذا القانون نشر في الجر�دة الرسمیة بتار�خ 
/عشرة) من الدستور النافذ التي لم تجز 19. وهذا ما یتعارض مع نص المادة (7/3/2007

) 129نین الضر�بیة �أثر رجعي وسحب آثارها على الماضي ، فضال عن المادة (تطبیق القوا
 المشار إلیها آنفا والتي أكدت على نفاذ القوانین من تار�خ نشرها في الجر�دة الرسمیة. 

حكم الضر�بة الكمر�یة وتتمثل في  تأخذو�جدر التنو�ه هنا ان ضر�بة اعمار العراق     
ع الواردة الى العراق، ومن ثم فان الواقعة المنشئة لها تتحقق في وعائها، اذ تفرض على السل

لحظة معینة وهي لحظة تجاوز البضاعة الحدود الكمر�یة العراقیة ولیس �حال ضر�بة الدخل 
التي ال تكتمل الواقعة المنشئة لها اال �عد مرور سنة �اعتبارها مفروضة على الدخل السنوي 
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لنسبة لضر�بة اعمار العراق فان المشرع بهكذا قانون �كون قد للمكلف. وطالما االمر �ذلك �ا
اوجب تطبیق الضر�بة المذ�ورة على وقائع سا�قة المتمثلة بدخول السلع الى الحدود العراقیة من 

، في حین ان هذه السلع �فترض ان تكون غیر خاضعة للضر�بة الن 2006/ 15/4تار�خ 
مر�یة معلق تنفیذها �موجب قانون سیاسة تحر�ر التجارة التعرفة الكمر�یة المتضمنة للضر�بة الك

. �ما ان االمد الزمني 2004) لسنة 54(المنحلة) رقم ( الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة
، ومن ثم ال �مكن استدعاء 15/4/2006لنفاذ قانون الضر�بة المذ�ورة انتهى بتار�خ 

اال اذا �انت الضر�بة قد اخذت منهم  األشخاص مالكي البضائع او السلع لدفع هذه الضر�بة
 أفعال خالف القانون. ولذا و�ما سبق وان بینا، ان عمل المشرع هنا جاء للتغطیة على خط

الكمر�یة �االستمرار في جبا�ة ضر�بة انتهى موعد نفاذها ولكن هذا التغطیة ال �عفى  ةاالدار 
اثر القانون  الضر�بي على  السلطة التشر�عیة من المسؤولیة الدستور�ة �اعتبارها سحبت

 الماضي �خالف مبدأ عدم رجعیة القوانین الضر�بیة.

وما یدعو لالستغراب أ�ضا ان قانون التعدیل اعاله قد انطوى بین ثنا�اه على تضارب بین    
وجلي , اذ بینما نص على تمدید العمل �قانون ضر�بة أعمار العراق لمدة سنتین اعتبارا من 

جاء في المادة الثانیة لینص على تنفیذ هذا القانون من تار�خ نشره في  ،15/4/2006تار�خ 
�ما قلنا وهذه من عیوب  7/3/2007الجر�دة الرسمیة. علما ان النشر لم یتحقق اال في 

الصیاغة التي تفقد القانون الضر�بي ابرز خصائصه التي ینبغي ان ینماز بها وهي قاعدة 
 في تار�خ النفاذ. الیقین لما شا�ه من تضارب وتعارض

وال بد من االشارة ان هذه المخالفة الدستور�ة لم تكن الوحیدة بل تكررت من قبل مجلس النواب 
 في قوانین أخرى و�النسبة للضر�بة ذاتها ونبینها على النحو االتي:

اوضحنا سا�قا ان قانون التعدیل االول لقانون لضر�بة اعمار العراق نص على تمدید  -اوال:
وهو ما �عني  ان نفاذ هذه  ،15/4/2006�احكام هذه الضر�بة لمدة سنتین من تار�خ  العمل

(االدارات الكمر�یة) استمرت  . ولكن والن السلطة التنفیذ�ة15/4/2008الضر�بة ینتهي بتار�خ 
مثلما فعل سا�قا) قانون التعدیل  ( ر�خ اعاله سن مجلس النوابأبتطبیق هذه الضر�بة �عد الت

) منه 1والذي بین في المادة ( 2009) لسنة 31انون ضر�بة اعمار العراق رقم (الثاني لق
علما ان هذا التعدیل نشر في  15/4/2008استمرار العمل �ضر�بة اعمار العراق اعتبارا من 

، و�ذلك �كون مجلس النواب قد طبق  ]36[)25/1/2010جر�دة الوقائع العراقیة بتار�خ (
على الوقائع السا�قة لنفاذ تعدیل قانون المذ�ور اعاله  ومن تار�خ  ثر رجعيأالضر�بة المذ�ورة �

15/4/2008. 
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تضمن هذا  2010) لسنة 22عندما سن مجلس النواب قانون التعرفة الكمر�یة رقم ( -ثانیا: 
و�عادة العمل �التعرفة  2003) لسنة 38القانون الغاء قانون ضر�بة اعمار العراق رقم (

) ولما ترتب على سن هذا القانون من 2010لسنة  22النافذ (اي قانون  الكمر�یة وفق القانون 
ارتدادات تضخمیة على السوق الداخلیة �سبب ما یتضمنه قانون التعرفة من فرض ضر�بة 
كمر�یة و�نسب عالیة على السلع المستورة دفع ذلك مجلس النواب الى تأجیل تطبیق القانون 

مما �عني ذلك ضمنا  ]37[.30/6/2012ى تار�خ المذ�ور �كل ما یتضمنه من احكام ال
االستمرار بتطبیق قانون ضر�بة أعمار العراق الى التار�خ المذ�ور اعاله. ولكن لما رأت 
السلطة التنفیذ�ة ان الظروف غیر مواتیة للعمل �قانون التعرفة الكمر�یة قدمت مشروع قانون 

التشر�عیة فأقرته �موجب التعدیل  یتضمن رؤ�تها لمواجهة هذه الظروف وافقت علیه السلطة
اذ جاء لینص على اعادة العمل �قانون ضر�بة  ]38[2013) لسنة 27الثاني لهذا القانون رقم (

ولحین انجاز مراحل تطبیق قانون التعرفة الكمر�یة رقم  2003) لسنة 38اعمار العراق رقم (
�التنسیق بین الهیئة  ، �ما نص على تطبیق القانون االخیر على مراحل 2010) لسنة 22(

العامة للكمارك واللجنة االقتصاد�ة في مجلس الوزراء على تنجز آخر مرحلة �عد ثالث سنوات 
 من تار�خ نشر هذا التعدیل في الجر�دة الرسمیة.

وما یهمنا في هذا التعدیل للقانون �خصوص الموضوع محل البحث انه نشر في الجر�دة   
نافذا من تار�خ نشره. لكن أشارت المادة ثالثا منه إلى تنفیذه  وعد 26/8/2013الرسمیة بتار�خ 

�ما �عني ان السلطة التشر�عیة ارتكبت المجانبة الدستور�ة ذاتها  30/6/2012من تار�خ 
وسحبت آثار القانون الضر�بي (ضر�بة أعمار العراق ) �أثر رجعي على الوقائع المتحققة قبل 

تحدید وقت نفاذه اذ ورد تار�خین االول من وقت نشره نفاذه. فضال عن التضارب الجلي في 
وهي من العیوب الصیاغیة التي سبق  30/6/2016في الجر�دة الرسمیة والثاني من تار�خ 

 االشارة الیها.
 المطلب الثاني

 رجعیة القوانین الضریبیة في ظل قانون ضریبة الدخل
تحققت رجعیة القوانین الضر�بیة في ظل قانون ضر�بة الدخل على وجه الخصوص إ�ان    

نص مفاده مضاعفة السماحات  2008تضمین المشرع العراقي في قانون الموازنة لسنة 
الضر�بیة والمبالغ الخاصة �قیاس الضر�بة والمنصوص علیهما في قانون ضر�بة الدخل 

و�ینا �ان غا�ة المشرع العراقي  -في هذا الموضوع سا�قا وقد فصلنا -1982) لسنة 113رقم(
وقد اتضحت صورة رجعیة  �أحكامههو تخفیف العبء الضر�بي عن المكلفین المشمولین 

القوانین الضر�بیة عندما حاول المشرع العراقي استدراك الخطأ الذي وقعت فیه السلطة التنفیذ�ة 
و 2010و 2009ق احكام النص اعاله للسنوات ( اإلدارة الضر�بیة )، �االستمرار في تطبی
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على الرغم من عدم وجود نص في قوانین موازناتها ما �فید بذلك التطبیق . وتمثل ذلك  2011
نص مفاده اطفاء الدیون المستحقة للحكومة بذمة المكلفین  2012بتضمین قانون الموازنة لسنة 

) من قانون الموازنة لسنة 20لمادة(بدفع الضر�بة جراء استمرار الجهات الرسمیة بتطبیق ا
) من القسم 11استنادا الى احكام الفقرة ( 31/12/2011ولغا�ة  1/1/2009للمدة من  2008

). اذ ان هذا النص عالوة 2004) لسنة 95الرا�ع من قانون االدارة المالیة والدین العام رقم (
�بي الى قانون اإلدارة المالیة على النقد الذي سقناه سا�قا �ان استند في اطفاء الدین الضر 

والدین العام وهو استناد لیس له محل من القانون، ارتكب مجلس النواب مخالفة صر�حة 
 2012الدستور النافذ �ان سحب حكم ضر�بي وارد في قانون نافذ وهو قانون موازنة  ألحكام

و 2010و 2009على الوقائع واالعمال المتحققة قبل نفاذه في سنوات سا�قة وهي السنوات 
وهو ما �مثل رجعیة للقوانین الضر�بیة �كل عناصرها ومعالمها و�عد مجانبة جلیة لمبدأ  2011

عدم رجعیة القوانین الضر�بیة الذي �ما نوهنا لم �جعل له المشرع الدستوري اي استثناء حتى 
 وان �ان في مصلحة المكلف.

 المطلب الثالث
 انتقال العقاررجعیة القوانین الضریبة في ظل ضریبة 

تضمن بین  ]39[2015) لسنة 48المشرع العراقي قانون تعدیل قانون ضر�بة الدخل رقم ( سن  
طیاته نص �فید �إضافة وعاء ضر�بي جدید الى االوعیة الضر�بیة المنصوص علیها في المادة 

) 4لیكون تحت عنوان الفقرة ( 1982لسنة  113الثانیة من قانون ضر�بة الدخل النافذ رقم 
قیمة العقار او حق التصرف فیه المقدر وفق احكام قانون تقدیر قیمة منها حیث �ان نصها (

او البدل ایهما اكثر، تفرض على مالك العقار او حق  1978لسنة  85العقار ومنافعه رقم 
التصرف فیه �أي وسیلة من وسائل نقل الملكیة او �سب حق التصرف او نقله �البیع 

ة والتنازل والهبة وازالة الشیوع وتصفیة الوقف او المساطحة و�عامل والمقا�ضة والمصالح
المستأجر معاملة المالك عند إ�جاره العقار الذي دخل في تصرفه �عقد المساطحة وتحتسب 

 ..)الضر�بة بنسبة تصاعد�ة من قیمة العقار

وال بد قبل الخوض في الموضوع محل البحث ان نشیر ان المشرع العراقي قد اخضع     
الدخل المتولد عن نقل ملكیة العقار او حق التصرف �ه لتعد�الت تشر�عیة مختلفة و�ثالث 

فابتداء جعل هذا الدخل خاضع للضر�بة إ�ان سنه قانون ضر�بة الدخل عام  .مراحل اساسیة
�خضع �امل الدخل، وانما الر�ح الصافي المتولد عنه �عد استبعاد  النافذ ولكن لم 1982

تكالیف شراء العقار او تكالیف تملكه عن طر�ق االرث. وفي المرحلة الثانیة وتحدیدا في عام 
) استبعد هذا الدخل من الخضوع لقانون ضر�بة 120سن مجلس قیادة الثورة قراره رقم ( 2002
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اص �ه حیث اخضعه لضر�بة مستقلة اصطلحنا على تسمیتها الدخل وافرد له نظام قانوني خ
لكن وعائها یتمثل �الدخل االجمالي الذي �حصل علیه مالك العقار  ]40[(�ضر�بة انتقال العقار)

) ملیون دینار 20او مالك حق التصرف فیه �عد استبعاد مبلغ معین من قیمة ذلك الدخل وهو(
انطوى علیها القرار المذ�ور. فیكون بذلك  والمتبقي �خضع لضر�بة تصاعد�ة وفق اسعار

المشرع قد تعامل مع هذا الدخل �انه رأسمال عقاري ولذلك تفرض الضر�بة على قیمته 
االجمالیة ولیست الصافیة. اما المرحلة الثالثة فهو التعدیل المشار الیه اعاله اذ الغى المشرع 

واعاد هذا الوعاء الى حومة  2002نة ) لس120العراقي قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (
 ضر�بة الدخل لكن ما �عاب على هذه العودة امران: 

ان المشرع قد اخضع الدخل االجمالي المتولد عن نقل ملكیة العقار او نقل حق  االول:
التصرف �ه لضر�بة الدخل. وهو ما �فهم من النص المذ�ور اعاله �الخضوع لهذه الضر�بة 

التصرف �ه) ولیس �ما �ان علیه الحال في المرحلة االولى وقبل صدور  (قیمة العقار او حق
نقل حق  اذ �ان النص هو ( االر�اح الناجمة عن نقل ملكیة العقار او 2002) 120القرار(

التصرف فیه). أي ما �خضع للضر�بة هو الدخل الصافي ولیس الدخل االجمالي، على اساس 
خر وللتدلیل آاد التكالیف من الدخل اإلجمالي. ومن جانب مفهوم الر�ح ال یتحقق اال �عد استبع

على ما قلناه آنفا ان المشرع الحالي لم �أت بنصوص تعالج آلیة احتساب التكالیف التي تحملها 
مالك العقار في سبیل شرائه او أیلولته إلیه عن طر�ق اإلرث، �خالف ما �ان علیه الحال قبل 

ة بتقدیر قیمة العقار الموروث او المتملك �ما �انت قبل الذي �ان ینص على هذه اآللی 2002
عشر سنوات من تار�خ تصرف الوارث او المالك اذا �ان قد مر على نقل الملكیة او حق 
التصرف اكثر من عشر سنوات وتعتبر القیمة المقدرة على هذا االساس �لفة على الوارث او 

شر سنوات فیؤخذ حینئذ بتقدیر التر�ات او بدل اما اذا �انت الفترة المذ�ورة اقل من ع المالك.
 التملك أي قیمة الشراء. 

ان تطبیق الضر�بة على القیمة الكلیة للعقار مثلما ورد في التعدیل األخیر یتناقض مع  الثاني:
ما نص علیه قانون ضر�بة الدخل الذي عرف الدخل �أنه ( اإلیراد الصافي للمكلف الذي 

بینة في المادة الثانیة من هذا القانون) ولذلك تبقى هذه الضر�بة حصل علیه من المصادر الم
هي ضر�بة رأسمال وان فرضت ضمن قانون ضر�بة الدخل وهذا مأخذ �بیر ینبغي على 

 المشرع تدار�ه.

وعودا على بدء �خصوص رجعیة القوانین الضر�بیة فان قانون تعدیل قانون ضر�بة الدخل    
ى سحب اثاره على الماضي  و�تضح ذلك �شكل جلي في الفقرة المشار إلیه أعاله انطوى عل
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)  من المادة (الثانیة) من القانون على 4) �قولها (تسري أحكام الفقرة (1(ثالثا) من المادة(
معامالت نقل ملكیة العقار او حق التصرف فیه التي تمت قبل نفاذ هذا القانون ولم تسدد 

 ترتبة علیها) .الضر�بة عنها او عن فروق التقدیر الم

ففي اعتقادنا ان هذا النص انطوى على مجانبة صارخة لمبدأ عدم رجعیة القوانین الضر�بیة.    
ذلك ان القانون الواجب التطبیق هو الذي تحصل في ظله الواقعة المنشئة للضر�بة وهي هنا 
 الحصول على الدخل �سبب نقل ملكیة العقار او نقل حق التصرف فیه وهي تمت في ظل

  2002) لسنة 120القانون السابق، اي قانون ضر�بة انتقال العقار المنظم �موجب قرار رقم (
. ومن ثم ال محل لسحب اثر هذا التعدیل للقانون البحثالذي �ان سار�ا قبل التعدیل محل 

على ما وقع في السابق من وقائع وتصرفات. �ما ال �صح من المشرع ان �جعل حكمه مرتبطا 
ید الضر�بة اذ بذلك �كون قد خرج عما استقر علیه قانونا وفقها وقضاء من ان بواقعة تسد

سر�ان القانون الضر�بي یرتبط بواقعة نشوء الضر�بة دون قرار تحصیلها او إجراءات ذلك 
 التحصیل.

وقد  2002) لسنة 120علما ان مثل هذا النص �ان متوافرا حتى في القرار السابق رقم(  
ها ذات المأخذ واعتبرناه مخالفا لمبدأ عدم رجعیة القوانین الضر�بیة التي أخذنا علیه في حین

الملغي  1970نص علیها أ�ضا الدستور الذي �ان القرار المذ�ور منظما في ظله وهو دستور 
 ]41[/ب).67وفي مادته (

 الخـــــاتمة

والتزام على لقد �ان لنا من ثنا�ا البحث وطیاته ان الضر�بة وان تمثلت �صورة حق للدولة 
الشخص یؤدیها لها اال ان هذا الحق ال �مارس �ال قیود او حدود ضا�طة له وهذه الضوا�ط 
والقیود وجدت في اعلى وثیقة قانونیة تحكم الدولة وسلطاتها وهي الدستور. واذا �ان الدستور 

 �كون اال العراقي النافذ اجاز �غیره من الدساتیر للدولة ان تفرض ضر�بة اال ان هذا الفرض ال
من قبل  السلطة التشر�عیة حصرا �ما انه ال �مكن تناوله �اثر رجعي حفاظا على حقوق 

نة العامة على حد سواء. لكن ما �ان لنا من ثنا�ا البحث ان الكثیر من تلك المكلف والخزا
القیود تمت مخالفتها وخرقها من قبل السلطة التشر�عیة فذهبت في �عض الحاالت الى تفو�ض 

تصاصها في تنظیم الشؤون الضر�بیة الى السلطة التنفیذ�ة �ال التفات للنصوص الدستور�ة اخ
الصر�حة والضمنیة التي لم تجز التفو�ض او اعمال احكامه في المجال الضر�بي على وجه 
التحدید فوجدنا مرة تفوض امر فرض الضر�بة ومرة اخر تفوض تعدیل احكامه وثالثة تخول 

 . امر االعفاء منها 
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ولم �قف بها الحال الى هذا بل ذهبت الى التواطؤ اذا صح تعبیر الكلمة مع السلطة التنفیذ�ة 
في �عض القوانین التي سنتها للتغطیة على االعمال التي اصدرتها في الشؤون الضر�بیة �انت 
فیها متغولة الختصاص السلطة التشر�عیة مما جعل عدم الدستور�ة �حوم حولها فما �ان من 

خیرة اال سن قوانین متضمنة تلك االعمال ومصححة اخطاء السلطة التنفیذ�ة و�ان مرادها اال
من ذلك هو التغطیة على عدم مشروعیة اعمالها وهو منافي ألحوال توز�ع االختصاص 
الضر�بي وهو ما دفع �الخیرة الى تكرار اخطاءها تلك في مرات عدیدة دونما ترعوي �ان تلك 

 ة دستور�ة ینبغي ان تحسب علیها. االخطاء تشكل مخالف

واذا �ان من مخالفة دستور�ة تحسب على السلطة التشر�عیة ا�ضا هو سنها القوانین 
والتشر�عات الضر�بیة وترتیب االثر الرجعي لها ضار�ة عرضا فرض المشرع الدستوري وحكمة 

 والرسوم . /عاشرا) والتي نصت على عدم جواز اعمال الرجعیة في الضرائب19في المادة (

واذا �ان مسار البحث قد انبجست منه تلك النتائج وشخصت حالة االود واالعوجاج الذي 
كانت علیه السلطة التشر�عیة وهي تمارس وظیفتها في الشؤون الضر�بیة فال بد ان نبسط �عض 

ره التوصیات والمقترحات التي نراها مناسبة مع الحال في سبیل تقو�م ذاك االعوجاج وازالة اثا
 وهي على النحو االتي:

نقترح على السلطة التشر�عیة اعادة النظر في جمیع القوانین الضر�بیة التي صدرت  -1
و�انت منطو�ة على نصوص مخالفة ألحكامه ومتعارضة معه في  2005قبل نفاذ دستور 

ول سبیل سن قانون یلغیها �ما �حول دون استمرار السلطة التنفیذ�ة بتطبیقها وهذا ال ینفي الق
�إلغاء تلك القوانین ضمنا �ونها تعارضت مع قانون اعلى منها منزلة واسمى مكانا وهو 

 الدستور.
ن یتأنى ملیا في اي مشروع قانون و�زنه �میزان الدستور نوصي مجلس النواب العراقي �أ -2

وهل فیه ما �خالف احكامه ونصوصه او یتعارض مع غا�اته ومراده وفیما اذا �ان منطو�ا على 

�ض االختصاص الضر�بي ام ال قبل ان �سنه او �قره لكي �جنب الطعن في دستور�ة تفو 

 اعماله امام القضاء الدستوري.

نوصي �إلغاء جمیع النصوص التي انطوت علیها التشر�عات الضر�بیة او المالیة  -3

وتضمنت اعمال الضر�بة �اثر رجعي لما في ذلك من مخالفة صر�حة ألحكام الدستور سواء 

  وردت .
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نهیب �السلطة التشر�عیة ان تدافع عن سلطاتها الحصر�ة التي منحها ا�اها الدستور النافذ  -4

وعلى وجه الخصوص في الشؤون الضر�بیة وان ال تسمح لغیرها من سلطات ال سیما السلطة 

التنفیذ�ة �ان تتغول اختصاصها لما في ذلك من تجاوز للدستور وانتقاص من صالحیاتها و�تبع 

تبادر السلطة التشر�عیة �اتخاذ اي عمل من شانه اسباغ المشروعیة على اعمال  ذلك ان ال

الحكومة الن عدم الدستور�ة الذي توصم �ه هذه االعمال سینتقل منها الى عمل السلطة 

 التشر�عیة.

نوصي القضاء وال سیما القضاء الدستوري المتمثل �المحكمة االتحاد�ة العلیا ان �مارس  -5

لمبادئ الدستور�ة من خالل القرارات واالحكام والفتاوى التي �صدرها وال سیما دوره في تأصیل ا

تلك المتعلقة �الشؤون الضر�بیة لمال في قراراته وفتواه من اثر ملزم من الناحیة القانونیة 

والناحیة المعنو�ة وتبادر الي اتباعه السلطات �افة دون تأو�ل او تفسیر، �ما نوصي  القضاء 

القضاء العادي �ل حسب اختصاصه والجهات ذات االختصاص القضائي االداري او 

الممنوحة قانونا مهمة الفصل في الشؤون الضر�بیة ان تقف عند المبادئ الدستور�ة التي نظمها 

 النافذ لكي ال تفوتها مهمة اعمالها او االشارة الیها في احكامها او قراراتها. 2005دستور 

                                                           
، 1982مطا�ع الدستور التجار�ة ، االردن،  ،)) التفو�ض في االختصاص( دراسة مقارنة(،  د.�شار عبد الهادي ]1[

 .49ص
والكو�ت الضمانات الدستور�ة في المجال الضر�بي (دراسة مقارنة بین مصر (،  د. محمد محمد عبد اللطیف ]2[

 .26،ص1999مطبوعات جامعة الكو�ت ، ،1ط ، )وفرنسا)
االختصاص التشر�عي لرئیس الدولة في النظام (، شوق سعد هاشم الموسوي ینظر في تفصیل ذلك :  ]3[  

السلطات ( ،د. سمیر عبد القادر. و 114،ص2008لحقوق/جامعة النهر�ن، رسالة ماجستیر، �لیة ا ،)البرلماني
 ،�لیة الحقوق  -جامعة عین شمس -راه رسالة د�تو  -)لرئیس الدولة ومدى الرقا�ة علیهااالستثنائیة 

  .395ص،1985
 
احوال توز�ع االختصاص الضر�بي بین السلطتین التشر�عیة والتنفیذ�ة في ظل الدستور  (�حثنا الموسومانظر ]4[

 .5ص ،29/4/2015، في   مجلة بیت الحكمة،�حث موعود �النشر في  ) 2005العراقي لسنة 
 23/10/1995) في  3586منشور في جر�دة الوقائع العراقیة ع(]5[ 
 15/3/2010) 4148منشور في جر�دة الوقائع العراقیة  العدد (]6[
 .18/9/1995)  في 3581منشور في الوقائع العراقیة ع(]7[
التي جاء فیها (ولما �ان المعروف فقهًا أن  20/6/1988جاءت هذه الفتوى �خصوص ضر�بة االنتاج في  ]8[

الضرائب المالیة تفرض دون أن تقابلها خدمة مباشرة تقدم لمن تجبى منه في حین أن الرسم یدفع لقاء خدمة تقدم 
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لدافع الرسم. وفي التفر�ق بین الرسوم المفروضة لقاء خدمة و�ین الرسوم المفروضة دون أن تقابلها خدمة �رسوم 

تي تعتبر من الضرائب غیر المباشرة. علیه �قترح المجلس إعادة النظر في الرسوم المفروضة حالیًا دون أن اإلنتاج ال
تقابلها خدمة بتعدیل تسمیتها إلى (ضرائب) تبعًا لواقع حالها لتصبح مشمولة �حكم المادة الخامسة والثالثین من 

، العاتك 2، ط  )العامة والتشر�ع المالي في العراقالمالیة  علم(، د.رائد ناجي احمدالدستور).انظر تفصیل ذلك 
 .191ص ،2012لصناعة الكتاب،القاهرة،

 .6/3/2000) في 3816منشور في الوقائع العراقیة ع ع( [9]   
 12/3/2001) في 3869منشور في الوقائع العراقیة ع ( ]10[
 المؤقت 1958) من الستور العراقي لسنة 15ینظر المادة ( ]11[
 المؤقت 1970) من الدستور العراقي لسنة 35المادة (ینظر ]12[

 ، ص1966، دار النهضة العر�یة ،القاهرة،)االحكام العامة في قانونیة الضر�بة( ،ذلك د. حسین خالفانظر في ]13[
67. 

، اطروحة د�توراه )الفراغ التشر�عي في أحكام الضرائب المباشرة في العراق(، ابراهیم حمید محسن الز�یدي ]14[
 .35-34،ص2007,كلیة القانون/جامعة �غداد،

 67خالف ، المصدر السابق، ص د. حسینینظر ]15[
 6/12/2010) في 1ج 4170منشور في الوقائع العراقیة ع(  ]16[
 )4في الفقرة (ثانیا/أ) من المادة (]17[
) قانون ضر�بة اعمار العراق الصادر  �موجب امر سلطة االئتالف الموقتة( المنحلة) رقم  2/4ینظر القسم ( ]18[
  2004)في 38(
انظر تفصیل  1955/نوفمبر 12ظهرت هذه الصورة على وجه الخصوص في قرار مجلس الدولة المصري في  ]19[

، رسالة  )االدار�ة �حق االفراد( دراسة مقارنة بین االردن ومصر)نفاذ القرارات (، رائد محمد یوسف العدوانذلك لدى 
وما �عدها. منشورة على الموقع  117، ص2013-2012ماجستیر، �لیة الحقوق /جامعة الشرق االوسط، 

 .30/9/2016تار�خ الز�ارة   www.meu.edu.jo/ar/imagesااللكتروني
 /اوال) النافذ.61انظر المادة من الدستور ( ]20[
وقائع  2004لسنة  70جاء ذلك ضمن امر سلطة االئتالف المتضمن تعدیل ضر�بة اعادة اعمار العراق رقم  ]21[
 6/1/2003)في3893(
 23/11/2006في جلسته المنعقدة في ]22[
 2008) من قانون الموازنة العامة لسنة 20انظر المادة ( ]23[
هي تسمیة جرى علیها الفكر المالي منذ مدة طو�لة وظلت مستمرة رغم ما �شیر الیه �عض الفقه �انها غیر   ]24[

دقیقة �ونها تختلط �فكرة مالحق الموازنة العامة أي المستندات والوثائق الملحقة بها. وقد هجر العمل البرلماني في 
ا تسمیة الفرسان الموازنیة للداللة على ان مثل هذه ظل الجمهور�ة الفرنسیة الخامسة تلك التسمیة لیحل محله

المحضة للموازنة إنما تمتطي صهوة الموازنة وتوجهها وجهة غیر وجهتها  النصوص الدخیلة على الطبیعة المالیة
، منشاة )النص الضر�بي بین التفسیر اإلداري والتفسیر التشر�عي(،  محمد البدري  د. هشامالدستور�ة. انظر 

 .152-151، ص2005اإلسكندر�ة،  المعارف ،
 152، المصدر السابق،صمحمد البدري  د. هشام]25[
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 .159ص ، المصدر السابق،محمد البدري  د. هشام]26[
 .2012) لسنة 16قرار مجلس الوزراء ذي الرقم  ( ]27[
 .2012) من قانون الموازنة العامة االتحاد�ة لسنة 45انظر المادة ( ]28[
 2013) من قانون موازنة 20ینظر المادة ( ]29[
 14/4/2015) في 8/1158ینظر تعمیم وزارة المالیة / الهیئة العامة للضرائب رقم ( ]30[
�ما ان المشرع العادي الفرنسي  ) منه225حیث نص على عدم رجعیة القوانین الضر�بیة والجنائیة في المادة ( ]31[

ني على عدم سر�ان القانون اال �النسبة للمستقبل وال �جوز سر�انه �اثر نص في المادة الثانیة من القانون المد
 ).La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactifرجعي(

 ) منهٍ 10انظر المادة ( ]32[
 /ب) منه67انظر المادة ( ]33[
، مصدر سابقعدم رجعیة القوانین الضر�بیة وتطبیقه في العراق) ،  أانظر تفصیل ذلك في �حثنا الموسوم (مبد ]34[

 . 325 -319ص
  2007/7/3   ) في 4042منشور في الوقائع العراقیة (]35[
 25/1/2010) في 4142انظر جر�دة الوقائع العراقیة رقم ( ]36[
والمنشور في الوقائع  2011ة ) لسن34�ان ذلك �موجب قانون التعدیل االول لقانون التعرفة الكمر�یة رقم (  ]37[

 .16/1/2012) في (4226العراقیة ع(
 .26/8/2013) في 4287نشر في الوقائع العراقیة رقم (  ]38[
 .14/12/2015) في 4391( ددوقائع عراقیة ع  ]39[
 .187-185، صمصدر سابق ،انظر تفصیل ذلك في �تابنا ]40[

مجلة جامعة تكر�ت (، )القوانین الضر�بیة وتطبیقه في العراقمبدأ عدم رجعیة ( ،انظر �حثنا الموسوم  ]41[
 .332، ص2009)،1)، س(2،ع( )للعلوم القانونیة والسیاسیة
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                                                                               -دراسة مقارنة- القانون الدولي االنسانيالقانون الدولي لحقوق االنسان و 
 ا.م.د. ر�اض مهدي عبد الكاظم

 كلیة االعالم/ جامعة واسط
Readh1982alzubaydi@gmail.com 

07718139195 
 

 المقدمة
ختالف حیاة �ل الشعوب والـدول وتطورهـا �ـا�مس  �اتت موضوعا نساناالن مسألة حقوق ا 

حضاراتها ومواقعها الجغرافیة وانظمتها السیاسیة واالقتصـاد�ة واالجتماعیـة، وهـي مسـألة تمـس حیـاة 

فرد�ــا  �ونــه �ائنــا ذات الصــفة المزدوجــة، نســاناالكــل انســان �فــرد �حكــم طبیعتــه وتكو�نــه، فطبیعــة 

 وعاـوضـــنســـان و�اتـــت تشـــكل ماالدت الـــى ظهـــور حقـــوق آن واحـــد هـــي التـــي افـــي  و�ائنـــا اجتماعیـــا

لتأكیدات متعددة ومتكررة، وقد تصـاعدت وتیـرة هـذه التأكیـدات مـع تصـاعد الوضـع العـالمي الجدیـد، 

ا �ــذلك فــي الوثــائق الخاصــة وقــد وجــدت هــذه التأكیــدات صــداها لــیس فقــط فــي غالبیــة الدســاتیر وانمــ

 صعدة العالمیة واالقلیمیة والوطنیة. على اال

دائمــا حرو�ــا ضــار�ة اســتخدمت فیهــا خالصــة مــا �شــهد دولي المجتمــع الــكمــا و�مكــن القــول ان      

البشر�ة خالل  یذاء والهدم والدمار. و�سبب ما أصاب�ه عبقر�ة االنسان من وسائل الشر واال تجاد

، فقـد اتجـه المفكـرون داخلیـة ـ مـن فظـائع وأهـوال ومآسـي سـواء �انـت دولیـة أم الحـروب المعاصـرة ـ

لیــة والوطنیــة والعدیـد مــن الــدول إلـى المطالبــة �العمــل علـى الحــد مــن والفقهـاء والساســة والهیئـات الدو 

فق مع الهدف المعلن من الحرب، مـن ، �حیث تتتجاوزها لمبدأ الضرورة العسكر�ة آثار الحرب وعدم

 خرى .یة من ناحیة ا، ومع المبادئ اإلنسانناحیة

األخــص االنســانیة الــى مجــال  ، وعلــىلــى نقــل األفكــار والقــیم األخالقیــةوتنطــوي هــذه القواعــد ع     

الـدولي العـام التـي تحمــي حقـوق االنسـان اثنــاء  طلـق علـى قواعـد القــانون القـانون الـدولي العـام. وقــد ا

ى قواعـد نسـاني علـء الطـا�ع االوذلـك إلضـفا )القـانون الـدولي اإلنسـاني( النزاعات المسلحة إصطالح

لــى اللجنــة الدولیــة للصــلیب الح یرجــع إســتخدام هــذا االصــطقــانون النزاعــات المســلحة، والفضــل فــي ا
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، للداللــة ، وقــد اصــبح هــذا االصــطالح مــن االصــطالحات المتفــق علیهــا اآلن، دون خــالفاألحمــر

 ثناء النزاعات المسلحة .النسان اعلى حقوق ا

عیـــان هـــي النزاعـــات المســـلحة والتـــي تحمـــي االنســـان واال ن القـــوانین التـــي تحكـــم حـــاالتو�مـــا ا     

نین وتحدیـد �ال القانو  ون حقوق االنسان فسنتطرق الى دراسةقان لي االنساني فضال عننون الدو القا

ن اوجه الشبه واالختالف مـن خـالل تقسـیم البحـث الـى ثالثـة مباحـث، وجه العالقة بینهما، فضال ع

 حقوق االنسان والقانون الدولي االنسـاني، فـي حـین یتنـاولالقانون الدولي لیتناول االول منها مفهوم 

حقــوق االنســان والقــانون الــدولي االنســاني، امــا المبحــث الثالــث القــانون الــدولي لالثــاني العالقــة بــین 

 فیتناول اوجه الشبه واالختالف بین المفهومین.

 حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني:القانون الدولي للمبحث االول: مفهوم ا

حقـــوق االنســـان والقـــانون الـــدولي القـــانون الـــدولي لمـــن الضـــروري معرفـــة الفـــرق بـــین مفهـــومي      

االنســاني خاصــة اذ �خلــط الكثیــر بــین هــذین الفــرعین مــن القــانون، واللــذین �عــدان مــن احــدث فــروع 

 .)1(القانون الدولي العام

 حقوق االنسان:القانون الدولي لالمطلب االول: مفهوم 

اوال تعر�ـف مصـطلح حقـوق اإلنسـان،  من اجل التعرف على ماهیة حقوق اإلنسان �قتضي بنـا     

وعلى الرغم من انه لیس هناك تعر�ف محدد لحقوق اإلنسان بل هناك العدید من التعـار�ف التـي قـد 

�ختلــف مفهومهــا مــن مجتمــع الــى اخــر او مــن ثقافــة الــى أخــرى، الن مفهــوم حقــوق االنســان أو نــوع 

ان اال انـــه �مكـــن تعر�ـــف حقـــوق هـــذه الحقـــوق یرتبطـــان �االســـاس �التصـــور الـــذي نتصـــور �ـــه اإلنســـ

االنســان �مــا یــرى ر�نیــه �اســان وهــو احــد واضــعي االعــالن العــالمي لحقــوق االنســان �انهــا ( فــرع 

خـــاص مـــن الفـــروع االجتماعیـــة �خـــتص بدراســـة العالقـــات بـــین النـــاس اســـتنادا الـــى �رامـــة االنســـان 

، و�عرفهـا االسـتاذ محمـد )2(وتحدید الحقوق والرخص الضرور�ة الزدهار شخصیة �ل �ـائن انسـاني)
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ســعید المجــذوب �انهــا (مجموعــة الحقــوق الطبیعیــة التــي �متلكهــا اإلنســان واللصــیقة �طبیعتــه، والتــي 

 .)3(حتى ولو انتهكت من قبل سلطة ما) تظل موجودة وان لم یتم االعتراف بها، بل أكثر من ذلك

یرا عن تـراكم االتجاهـات الفلسـفیة اما االستاذ �اسیل یوسف فیرى ان حقوق اإلنسان ( تمثل تعب     

والعقائد واالد�ان عبر التار�خ لتجسد قیم انسانیة علیا تتناول االنسان أینمـا وجـد دون أي تمییـز بـین 

 .)4( البشر ال سیما الحقوق االساسیة التي تمثل د�مومة و�قاء االنسان وحر�ته )

 ان: وهناك من یرى ان لمفهوم حقوق االنسان معنیان اساسی      

هــو ان االنســان (لمجــرد انــه انســان) لــه حقــوق ثابتــة طبیعیــة. وهــذه هــي (الحقــوق المعنو�ــة)   األول:

 النا�عة من انسانیة �ل �ائن �شري والتي تستهدف ضمان �رامته. 

فهـــو الخـــاص (�ـــالحقوق القانونیـــة) التـــي أنشـــأت طبقـــا لعملیـــات ســـن القـــوانین فـــي  المعنـــى الثـــاني:

لدولیـــة علـــى الســـواء، وتســـتند هـــذه الحقـــوق الـــى رضـــا المحكـــومین أي رضـــا المجتمعـــات الوطنیـــة وا

 . )5( یعي �ما هو قائم في المعنى األولأصحاب هذه الحقوق ولیس الى نظام طب

اما میثاق االمم المتحدة فلم �حدد و�وضح مفهوم حقوق اإلنسـان لعـدم مالئمـة ادراج قائمـة بهـا      

فــي المیثــاق، فضــال عــن ان مثــل هــذا التحدیــد او الصــیاغة قــد ال تواكــب التطــورات المســتقبلیة لهــذه 

رة وضــع الحقــوق، فقــد تــرك واضــعوا المیثــاق مهمــة تعر�فهــا للمنظمــة ذاتهــا واســتقر الــرأي علــى ضــرو 

قـوق اإلنسـان اتفاق دولي مسـتقل بهـا، وقـد أسـفرت الجهـود الالحقـة عـن صـدور االعـالن العـالمي لح

. وأضـــحت أحكـــام المیثـــاق المتعلقـــة �حقـــوق اإلنســـان مـــع احكـــام االعـــالن )6( ومـــا تبعـــه مـــن اتفاقـــات

�سمى القـانون  العالمي واالتفاقات والمواثیق الدولیة المتعلقة �حقوق اإلنسان تشكل في مجموعها �ما

 الدولي لحقوق اإلنسان. 

و�مكن تعر�ف هذا القانون �أنه (مجموعة القواعـد والمبـادئ المنصـوص علیهـا فـي عـدد مـن  

االعالنات والمعاهدات الدولیة التي تؤمن حقـوق وحر�ـات االفـراد والشـعوب فـي مواجهـة الدولـة وهـي 

 . )7( �حمایتها من االعتداء واالنتهاك)لدولة حقوق ملتصقة �اإلنسان وغیر قابلة للتنازل عنها وتلزم ا
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 و�تضح لنا مما تقدم ان هناك مجموعة صفات اساسیة لحقوق االنسان �مكن اجمالها �األتي:      

ـــة: ـــدة التطـــورات  اوال: االزلی ـــق االنســـان، فهـــي لیســـت ولی ـــذ خل �معنـــى ان هـــذه الحقـــوق موجـــودة من

انسان الحق في الحیـاة اآلن فـان االنسـان البـدائي �ـان االجتماعیة واالحداث العالمیة، فكما ان لكل 

 له الحق في الحیاة أ�ضا.

اي ان حقوق االنسان تبقى ببقاء البشر وهذه الصفة تمثل الضامن االساسي الذي ال  ثانیا: االبد�ة:

 غنى عنه لیحیى االنسان حیاة حرة �ر�مة.

 حتى قبل وفاته.�معنى انها ترافق االنسان منذ والدته و  ثالثا: التالزم:

اي انها موجـودة حكمـا ال موجـب القراراهـا مـن قبـل سـلطة تشـر�عیة او دسـتور�ة او  را�عا: االعالنیة:

ا�ة سلطة اخرى وهذا ما فعلته االمم المتحدة عندما قالت �االعالن العالمي لحقوق االنسان ولم تقل 

 �اقرار هذه الحقوق.

اي ان هذه الحقوق لیست قاصرة على فئة معینة من الناس وال على �قعة واحدة  خامسا: الشمولیة:

من العالم وال على زمان محدد وانمـا هـي حقـوق موجـودة ازلیـة ابد�ـة مالزمـة لإلنسـان فـي �ـل زمـان 

، وهــذا نــا�ع عــن التــرا�ط الجــدلي بــین مختلــف زمــر )8( وفــي �ــل مكــان وال �ســتطیع احــد حجبهــا عنــه

واء أكانــــت حقــــوق مدنیــــة وسیاســــیة ام اقتصــــاد�ة واجتماعیــــة وثقافیــــة ام حقــــوق حقــــوق اإلنســــان ســــ

 .)9(تضامن

 المطلب الثاني: مفهوم القانون الدولي االنساني:

(القواعـد الدولیـة الموضـوعة �مقتضـى معاهـدات او اعـراف  �عرف القانون االنساني الـدولي �أنـه     

سـانیة الناجمـة مباشـرة عـن المنازعـات المسـلحة والمخصصة �التحدید لحـل المشـاكل ذات الصـفة االن

مـــن حــق اطــراف النــزاع مــن اللجــؤ الــى مـــا  -العتبــارات انســانیة-الدولیــة اوغیــر الدولیــة والتــي تحــد

�ختارونـه مــن اســالیب او وســائل للقتـال وتحمــي االشــخاص والممتلكــات التـي تصــاب �ســبب النــزاع)، 

والقواعـــد التـــي تحـــّد مـــن اســـتخدام العنـــف أثنـــاء  و�عبـــارة اخـــرى �مكـــن تعر�فـــه �انـــه مجموعـــة المبـــادئ
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المنازعــات المســـلحة أو مـــن اآلثـــار الناجمـــة عـــن الحـــرب تجـــاه اإلنســـان عامـــة، فهـــو فـــرع مـــن فـــروع 

القــانون الــدولي العــام لحقــوق اإلنســان غرضــه حما�ــة األشــخاص المتضــرر�ن فــي حالــة نــزاع مســلح 

لعملیـــات العســـكر�ة وهـــو �ســـعى إلـــى حما�ـــة كحما�ـــة الممتلكـــات واألمـــوال التـــي لیســـت لهـــا عالقـــة �ا

الســـكان غیـــر المشـــتر�ین �صـــورة مباشـــرة أو الـــذین �فـــوا عـــن االشـــتراك فـــي النزاعـــات المســـلحة مثـــل 

 .)10(الجرحى والغرقى وأسرى الحرب

وتجدر االشارة الى انه لم �ظهر اهتمام خاص �االشخاص الذین �عانون شـرور الحـرب اال فـي      

عهد النهضة، غیر ان صانعي القانون الدولي االنساني الحقیقیین لم �ظهروا اال في عصر االنوار. 

ن فقـــد صـــاغ هـــؤالء مـــذهبا انســـانیا اساســـیا ینـــادي �ـــان تقتصـــر الحـــرب علـــى مقاتلـــة العســـكر�ین، دو 

االضــرار �الســكان المــدنیین و�الممتلكــات التــي لــیس لهــا طــا�ع عســكري. و�ــان مــن اه واضــعي هــذا 

المفهـوم جــان جـاك روســو فـي �تا�ــه (العقـد االجتمــاعي)، وا�میـرك دي فاتیــل الـذي تنــاول علـى نحــو 

 .)11( اكثر تحدیدا قانون الحرب في �تا�ه (قانون الشعوب)

ي االنســاني، فنجــد ان قواعــد القــانون الــدولي اإلنســاني المتعلقــة و�النســبة لنشــأت القــانون الــدول     

ثـم فـي اتفاقیـة الهـاي لعـام  1864�حما�ة ضحا�ا الحرب، نشأت أصال �عرف دولي تجسد منذ عـام 

بروتو�ـوالن االضـافیان ، وال1949ثـم مـا تلتهـا مـن اتفاقیـات جنیـف عـام  1907و�ذلك لسنة  1899

 . )12( 1977لعام 

االشارة الیه ا�ضا ان قوانین الحرب التـي تمـت صـیاغتها فـي الهـاي أو فـي جنیـف  ومما تجدر     

أو في أي مكـان آخـر، �انـت نتاجـا لتسـو�ة واقعیـة بـین االعتبـارات اإلنسـانیة مـن ناحیـة، ومتطلبـات 

ـــة جنیـــف انهـــا تعكـــس المیـــل لصـــالح  الضـــرورة العســـكر�ة مـــن ناحیـــة اخـــرى، والمالحـــظ علـــى اتفاقی

انیة، امــا فــي اتفاقیــات الهــاي فأنهــا اخــذت �عــین االعتبــار الموازنــة بــین مثــل هــذه االعتبــارات اإلنســ

 .)13(بارات ومتطلبات الضرورة العسكر�ةاالعت
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و�مكـــن القـــول ان القـــانون الـــدولي االنســـاني قـــد مـــر �عـــدة مراحـــل هامـــه �ـــل منهـــا تشـــكل تقـــدما      

 ضخما، ونذ�ر هنا اهم تلك المراحل:

لتحسین حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في  1906اتفاقیة جنیف عام  المرحلة االولى:

 المیدان.

لتطو�ــع مبـادئ اتفاقیـة للحـرب فــي البحـار. �مـا حــددت  1907اتفاقیــة الهـاي عـام  المرحلـة الثانیـة:

 هذه االتفاقیة دائرة المقاتلین الذي �حق لهم التمتـع �صـفة اسـیر الحـرب فـي حالـة احتجـازهم ومعاملـة

 خاصة طوال فترة االحتجاز.

، االولـــى منهمــا تتنــاول الموضـــوع نفســه الــذي تناولتـــه 1929اتفاقیتـــا جنیــف عــام  المرحلــة الثالثــة:

 ، والثانیة تتعلق �معاملة اسرى الحرب.1906و 1864اتفاقیتا عام 

نقحـین . االولـى والثانیـة منهـا تشـكالن نصـین م1949اتفاقیـات جنیـف االر�ـع لعـام  المرحلة الرا�عـة:

، فــي حــین ان االتفاقیــة الرا�عــة 1907، وتشــكل الثالثــة تنقیحــا التفاقیــة الهــاي لعــام 1929التفــاقیتي 

 تغطي مجاال لم �كن قد استكشف �عد، اال وهو حما�ة االشخاص المدنیین وقت الحرب.

 . )14(1949بروتو�والن اضافیان الاتفاقیات جنیف لسنة  المرحلة الخامسة:

اظهر ان اتفاقیات جنیف االر�عة لم تعد  1949ان نشوب النزاعات المسلحة وتطورها منذ عام      

تضـــمن حما�ـــة قانونیـــة �افیـــة لجمیـــع الضـــحا�ا وخاصـــة المـــدنیین مـــنهم، فكـــان مـــن الـــالزم تكمیلهـــا 

تبنـــى مـــؤتمر دبلوماســـي قـــد فـــي جنیـــف  1977یونیـــو/حز�ران  8وتطو�رهـــا بنصـــوص جدیـــدة، وفـــي 

ین اضــافیین الــى اتفاقیــات جنیــف االر�عــة، االول یتنــاول حما�ــة ضــحا�ا المنازعــات الدولیــة بروتو�ــول

المســلحة، والثــاني یتنــاول المنازعــات المســلحة غیــر الدولیــة. وقــد اعتمــدت جمیــع دول العــالم تقر�بــا 

 .)15(معظم االتفاقیات المذ�ورة واستكمال هذه االتفاقیات
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 حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني:القانون الدولي لالمبحث الثاني: العالقة بین 

حقـوق اإلنسـان والـذي القـانون الـدولي للقد �ـان ظهـور القـانون الـدولي اإلنسـاني سـا�قا لظهـور       

ولكن  1948یرجع بدوره الى االعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمیعة العامة في عام 

ري �عودان الـى اصـول تار�خیـة وفلسـفیة واحـدة. و�مكـن القـول �اختصـار النظامین على الصعید الفك

ان القـــانون الـــدولي لحقـــوق االنســـان یهـــدف الـــى حما�ـــة االشـــخاص ضـــد تجـــاوزات الدولـــة فـــي وقـــت 

الســلم، أمــا القــانون الــدولي االنســاني فیهــدف الــى حما�ــة رعا�ــا العــدو(اثناء النزاعــات المســلحة)، لكــن 

القــائم بــین االثنــین إال ان هنــاك ثمــة عالقــة بــین حقــوق االنســان والقــانون  علــى الــرغم مــن االســتقالل

 الدولي االنساني وهو ما سنوضحه �ما �اتي:

 المبادئ المشتر�ة بین اتفاقیات جنیف و�تفاقیات حقوق اإلنسان: المطلب االول:

صــلین عــن علــى الــرغم مــن ان هــذان الفرعــان مــن فــروع القــانون الــدولي قــد تطــورا �ــل علــى حــدة منف

�عضــهما الــبعض منــذ زمــن طو�ــل، اال ان ذلــك ال ینفــي بــدئا �التقــارب التــدر�جي حتــى اصــبحا الیــوم 

متــداخلین الــى حــد �بیــر، ال ثمــة غــرض واحــد �جمــع مــا بــین القــانونین وهــو حما�ــة البشــر وخاصــة 

 .)16(المجردون من السالح

اتفاقیات جنیف، أي من المدنیین فمن جهة �مكن مالحظة الحقوق الفرد�ة لالشخاص المحمیین في 

) المشـتر�ة فـي اتفاقیـات 3واسرى الحرب والجرحى والمرضى مـن العسـكر�ین فضـال عـن ان المـادة (

) تلزم االطراف المعنیة ان تطبـق  �حـد ادنـى �عـض القواعـد االنسـانیة فـي 1949جنیف االر�ع لعام(

  .)17(اي نزاع مسلح لیست له طبیعة دولیة

دد العالقــات بــین الــدول ومواطنیهــا وهــي بــذلك تشــترك مــع دائــرة حقــوق االنســان وهكــذا فهــي تحــ     

التقلید�ــة. ومــن ناحیــة اخــرى فــان اتفاقیــات حقــوق االنســان شــملت احكامــا �شــأن تطبیقهــا فــي زمــن 

) �انه في 1950الحرب، فعلى سبیل المثال تقتضي االتفاقیة االور�یة لحقوق االنسان الصادرة عام (

حاالت الطوارئ الشاملة التي تهدد حیاة االمـة �مكـن ا�طـال �عـض الحقـوق المـذ�ورة زمن الحرب او 
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فـي االتفاقیـة فـي حــدود ال تتعـدى مـا تحتمــه مقتضـیات الحـال و�شـرط اال تتعــارض هـذه التـدابیر مــع 

) مـن العهـد 45. وتوجـد أحكـام مماثلـة فـي المـادة ()18(االلتزامات االخرى المقـررة فـي القـانون الـدولي

ي الخـــاص �ـــالحقوق المدنیــة والسیاســـیة، وهكـــذا فــان اتفاقیـــات حقـــوق اإلنســان �مكـــن أ�ضـــا أن الــدول

تطبق في حالة النزاعات المسلحة اضافة الى تطبیقها في وقـت السـلم، امـا �النسـبة التفاقیـات جنیـف 

، فهناك اتجاه نحو اعتبار احكامها حقوقا فرد�ة لالشخاص المحمیین، فضال عن �ونهـا 1949لعام 

 هشكل التزامات على االطراف المتعاقدة، ففي �ل مـن االتفاقیـات االر�عـة توجـد مـادة تـنص علـى انـت

فضـال . )19( ال �جوز لالشخاص المحمیین ان یتنـازلوا عـن الحقـوق المكفولـة لهـم �موجـب االتفاقیـات

المعنیة �ـان تطبـق عن ذلك فان المادة الثالثة المشتر�ة بین جمیع االتفاقیات االر�عة، تلزم االطراف 

 .)20(كحد ادنى �عض القواعد االنسانیة في اي نزاع مسلح لیست له طبیعة دولیة

 المطلب الثاني: جهود االمم المتحدة لر�ط حقوق االنسان �القانون الدولي االنساني: 

�مكن القول ان العالقة بـین القـانون الـدولي لحقـوق االنسـان والقـانون الـدولي االنسـاني لـم تحـظ      

�االهتمــام الواجــب إال عنــدما انعقــد المــؤتمر الــدولي لحقــوق االنســان الــذي عقدتــه االمــم المتحــدة فــي 

) الصــادر 23) والــذي ر�ــط رســمیا بــین هــذین الفــرعین مــن القــانون، ففــي القــرار (1968طهــران عــام(

) �عنــوان (احتــرام حقــوق االنســان فــي المنازعــات  المســلحة) حــث المــؤتمر علــى 1968/ا�ــار/12فــي(

تطبیق االتفاقیات القائمة على نحو افضل في المنازعات المسلحة وعلى ابرام المز�د من االتفاقیات، 

االنساني، و�انت الدفعـة وقد ادى هذا القرار الى بدا�ة نشاط في االمم المتحدة �شان القانون الدولي 

 .)21(التي تحققت في طهران هي التي قادت الى النظر �ا�جابیة في تطو�ر اتفاقیات جنیف

وقد تعزز التقارب بین قواعد القانون الدولي االنساني و�عض قواعد حقوق االنسان عند اعتمـاد      

، اذ ادخلــت �عــض القواعــد لتقنیــین حقــوق ال 1977البروتو�ــولین االضــافیین التفاقیــات جنیــف عــام 

ع �جــوز مخالفتهــا فــي مجــال حقــوق االنســان علــى هــذین البروتو�ــولین، فضــال عــن ذلــك تقــدم المشــر 

الــدولي �خطــوه جدیــدة فــي ســبیل الــدفاع عــن حقــوق االنســان، �اعتمــاد البروتو�ــول االضــافي الثــاني 
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المتعلـــق �حما�ـــة ضـــحا�ا النزاعـــات المســـلحة غیـــر الدولیـــة، وقـــد ظهـــر التـــاثیر المتبـــادل بـــین حقـــوق 

فبالنسبة  االنسان والقانون الدولي االنساني في قرارات الجمعیة العامة لالمم المتحدة ومجلس االمن،

للنـــزاع فـــي یوغســـالفیا الســـا�قة تعـــددت االشـــارات الـــى القـــانون االنســـاني فـــي القـــرارات التـــي اعتمـــدها 

، والتـــي ادان فیهـــا بوجـــه خـــاص انتهاكـــات القـــانون الـــدولي االنســـاني 1992مجلـــس االمـــن فـــي عـــام 

 وحقوق االنسان.  

ت عنهــا اتفاقیــة حظــر اســتعمال �مــا و�مكــن االشــارة ا�ضــا الــى الجهــود التــي بــذلت والتــي نتجــ     

االلغــام المضـــادة لالفـــراد وتخز�نهـــا وانتاجهـــا ونقلهـــا وتدمیرها(معاهــدة اوتـــاوا)، �ـــرد فعـــل دولـــي علـــى 

المعانـــاة التـــي تســـببها هـــذه االلغـــام علـــى نطـــاق واســـع، وتســـتند االتفاقیـــة الـــى قواعـــد القـــانون الـــدولي 

اســـتعمال االســـلحة التـــي ال تمیـــز �ســـبب االنســـاني العرفیـــة التـــي تطبـــق علـــى جمیـــع الـــدول وتحظـــر 

طبیعتهــا بــین المــدنیین والمقــاتلین او التــي تســبب معانــاة ال مبــرر لهــا او اصــا�ة مفرطــة، وعرضــت 

 .)22(1997/د�سمبر عام 13/14االتفاقیة للتوقیع في اوتاوا یومي 

نهمــا مــن ومــن هنــا نســتطیع القــول �انــه �جــب علــى الجمیــع دعــم وتطــو�ر هــذین القــانونین وتمكی     

 التطبیق اذا ما اردنا مجتمع دولي �حترم االنسان والكرامه االنسانیة.

 المبحث الثالث: اوجه الشبه واالختالف بین حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني:

من خالل ما تقدم ذ�ره من تعر�ف لمفهـومي حقـوق االنسـان والقـانون الـدولي االنسـاني، فضـال      

منهمـا، ووجـه العالقـة التـي تـر�ط �ـل منهمـا �ـاالخر، یتبـین ان هنالـك اوجـه  عن اختصاص �ل فـرع

 للشبه واالختالف بین هذین الفرعین من افرع القانون الدولي العام، وهو ما سنوضحه و�ما �اتي:

 المطلب االول: اوجه الشبه بین حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني:

قـانون حقـوق االنسـان والقـانون الـدولي االنسـاني یهـدف إلـى  �النسبة إلى وجـه التشـا�ه، فنجـد ان
تحقیق غرض مشترك یتمثل في حما�ة اإلنسان واحترام �رامته. ومن هنـا فـان نقطـة االلتقـاء االولیـة 
 بین القانونین تكمن في ان االنسان هو محور الحما�ـة ومحلهـا فكالهمـا مكـرس لتحقیـق هـذه الغا�ـة،

 لعدید من المبادئ ومنها.و�ذلك فأنهما �شتر�ان في ا
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مبدأ صیانة حرمة شخص االنسـان، فلالنسـان حـق احتـرام حیاتـه وسـالمته الجسـد�ة والمعنو�ـة،  اوال:
وهــذا �عنــي فــي القــانون الــدولي االنســاني صــیانة الشــخص الــذي �ســقط فــي میــدان القتــال او الحفــاظ 

ر مبــدأ عـدم التعــرض مــن خــالل و�عبــاره اخــرى �مكـن تفســی. )23(علـى حیــاة المقــاتلین الـذین استســلموا
 :)24(المبادئ التالیة 

التعــرض لمــن �ســقط فــي القتــال �مــا �جــب المحافظــة علــى حیــاة مــن �ستســلم مــن  زال �جــو -1
فمــن الواضــح ان هــذا المبــدأ یتعلــق فقــط �المقــاتلین، وهــو حجــر االســاس التفاقیــات جنیــف  االعــداء:

 . 1949لعام 
حما�ــة �رامــة االنســان  يال تكفــلكــل انســان الحــق فــي ان �عتــرف �ــه �شــخص امــام القــانون: -2

الجســـد�ة والمعنو�ـــة، بـــل �جـــب أ�ضـــا احتـــرام شخصـــیته أمـــام القـــانون، �مـــا �جـــب ضـــمان ممارســـته 
الكاملة لحقوقه المدنیة، خاصة تلك المتعلقة �حقه �االلتجـاء إلـى القـانون وتوقیـع العقـود، وهـذا الحـق 

 وص علیه �ال تحفظ في االعالن العالمي لحقوق االنسان.منص
و�مكــن العثــور علــى نفــس التاكیــد علــى هــذا المبــدأ فــي اتفاقیــات جنیــف والبروتو�ــول االضــافي      

حیــث احتــوى علــى اطــول مــادة قانونیــة تحــت عنــوان الضــمانات االساســیة، وهــي  1977االول لعــام 
 من البروتو�ول. 75المادة 

الة معانـاة الحـق فـي المـأوى وفـي الحصـول علـى العنا�ـة التـي تتطلبهـا حالتـه: من �ان في ح-3
ان �حترم  ي، حجر الزاو�ة لهذا الواجب الملزم، ذلك انه ال �كف1864�عتبر اتفاق جنیف االول لعام 

الجرحـــى والمرضـــى، بـــل �جـــب أ�ضـــا تـــوفیر الحما�ـــة والعنا�ـــة بهـــم، التـــي یتعرضـــون بـــدونها لخطـــر 
بدأ الذي وضع لصالح العسكر�ین زمن الحرب �صلح �القیاس للمدنیین زمن الحرب الموت. وهذا الم

والسلم معـا، وفـي هـذه الحالـة األخیـرة فإنـه �ضـطلع بناحیـة اكثـر ا�جابیـة وهـي صـیانة الصـحة ومنـع 
المـــــرض. فالصـــــحة �مـــــا عرفتهـــــا منظمـــــة الصـــــحة العالمیـــــة هـــــي (حالـــــة الرفـــــاه الجســـــدي والعقلـــــي 

 فقط مجرد غیاب المرض والعلة). يتعن واالجتماعي التامة وال
 :)25(عدم التمییز، �سبب العرق او الدین الجنس او اللغة...الخ ثانیا:

ان االخالق االنسانیة تقضي �ضرورة ان تضمن لجمیع االفراد حقوق اساسیة معینة ال�مكن فصلها 
م طبقــا لحاجــاتهم عــن االنســان وحیــاة الجماعــة، �مــا انهــا تقضــي بتوز�ــع جــزء مــن ثــروات البلــد علــیه

 و�شكل یؤمن لهم ظروفا معیشیة الئقة. 
وفـــي األصـــل وجـــد مبـــدأ عـــدم التمییـــز تعبیـــرا لـــه فـــي اتفاقیـــات جنیـــف، �معنـــى وجـــوب إســـعاف      

الجنــدي الــذي �صــبح خــارج القتــال �ســبب إصــابته �جــراح أو مــرض ســواء �ــان صــد�قا أم عــدوا، وأن 
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صر االتفاق على منع التمییـز القـائم علـى الجنسـیة، اقت 1929یتم ذلك بنفس اإلستعداد. وحتى عام 
منــه على(العنصــر ام اللــون ام الــدین ام المعتقــد ام  مإســتبعد التمییــز ســواء مــا قــا 1949وفــي العــام 

الجـــنس ام الـــوالدة ام الثـــراء ام اي معیـــار مشـــا�ه). ومـــن الواضـــح ان منعهـــا �ـــان قائمـــا ضـــمنا فـــي 
جنیـف �سـبب التجر�ـة المحزنـة التـي مـرت بهـا البشـر�ة اثنـاء السابق، وتـم الـنص علیهـا فـي اتفاقیـات 

الحرب العالمیة الثانیة. و�كمن العثور على نفس المبادئ في االعـالن العـالمي لحقـوق االنسـان، اال 
االجنبـي  عانه لم یرد هناك ذ�ر للجنسیة الن هناك حاالت مشروعة فـي هـذا المجـال، حیـث ال یتمتـ

 .)26(یتمتع بها مواطنوا هذا البلد في بلد ما بنفس الحقوق التي
مبــدأ االمــن، للفــرد الحــق فــي امنــه الشخصــي، فیحظــر العقــاب الجمــاعي واالعمــال االنتقامیــة  ثالثــا:

واحتجــاز الرهــائن، مــن جانــب اخــر �جــب مراعــاة الضــمانات القضــائیة ومبــدأ المســؤولیة الفرد�ــة، وال 
ـــاء النـــزاع المســـلح، وحتـــى فـــي االوقـــات  ـــاك اســـتثناءات مـــن هـــذه الضـــمانات اثن �جـــوز ان تكـــون هن

 .)27(ائیة �االضطرا�ات والتوترات الداخلیة، إذ �جب اتخاذ التدابیر الالزمة لحفظ األمناالستثن
 المطلب الثاني: اوجه االختالف بین حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني:

و�هذا الصدد �مكن حصر أوجه االخـتالف بـین حقـوق االنسـان والقـانون الـدولي االنسـاني فیمـا      
 یلي: 

احكــام حقــوق االنســان تطبــق �صــفة خاصــة فــي وقــت الســلم، و�مكــن تلمــس ذلــك مــن خــالل اوال: ان 
االطـــالع علـــى الفقـــرة الثانیـــة مـــن دیباجـــة االعـــالن العـــالمي لحقـــوق االنســـان، حیـــث تـــنص علـــى ان 
احتـرام حقـوق االنسـان شـرط لحفـظ السـلم، اال انـه ال �منـع مـن سـر�ان احكـام حقـوق االنسـان �صـورة 

ت النزاع المسلح، بینما نجد ان القانون الـدولي االنسـاني �طبـق أساسـا فـي حـاالت استثنائیة في حاال
  .) 28(النزاع المسلح سواء اكان دولیا ام غیر دولیا

و�فهــم مــن هــذا ان القــانون الــدولي االنســاني احــد فــروع منظومــة حقــوق االنســان، فالشــرعیة الدولیــة 
والقـــوانین الوطنیـــة تتنـــاول �ـــالتنظیم حقـــوق لحقـــوق االنســـان ومـــا یتصـــل بهـــا مـــن نصـــوص الدســـاتیر 

االنسان في مواجهة السلطات في وقت السلم عادة، ولیس هناك ما �حول دون سر�انها وقت الحرب 
والنزاعات المسلحة �استثناء مـا تقتضـیه ضـرورة االوضـاع وفـي حـدود نـص المـادة الرا�عـة فـي العهـد 

نون الــدولي االنســاني لیواجــه �الــذات حالــة الحــرب الــدولي للحقــوق المدنیــة والسیاســیة، ثــم �ــاتي القــا
والمنازعـــات المســـلحة الداخلیـــة والدولیـــة. فیـــنظم �صـــفة خاصـــة عالقـــة المتحـــار�ین وعالقـــتهم برعا�ـــا 
االعـــداء وقصـــده االســـاس الحـــد مـــن شـــرور الحـــروب واســـتخدام الســـالح واشـــاعة الرحمـــة االنســـانیة 

  . ) 29(�ضحا�ا الحرب
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یــذ قـانون حقــوق االنســان عــن آلیــات تنفیـذ القــانون الــدولي االنســاني، فبینمــا ثانیـا: اخــتالف آلیــات تنف
تشمل االولى هیئات حقوق االنسان ولجان تقصي الحقائق فضال عن المنظمات الدولیة واالقلیمیـة، 

 تشمل الثانیة الحكومات وللجنة الدولیة للصلیب األحمر والدول الحامیة.
علــى مســتوى االفــراد، بینمــا �طبــق القــانون الــدولي االنســاني  ثالثــا: ان احكــام حقــوق االنســان تطبــق

علــى مســتوى الــدول، و�معنــى آخــر ان احكــام حقــوق االنســان تعنــي �صــورة رئیســة �العالقــات بـــین 
الـــدول ورعا�اهـــا، بینمـــا یهـــتم القـــانون الـــدولي االنســـاني �العالقـــات بـــین الـــدول واالطـــراف المتحار�ـــة 

 .  ) 30(ورعا�اها
م حقوق االنسان تسري على �ل االفراد دون أن تشترط فیهم صفة �عینها، وان �انـت را�عا: ان احكا

هنــاك �عــض االتفاقیــات خاصــة �فئــات معینــة مثــل الالجئــین والنســاء واالطفــال، امــا القــانون الــدولي 
االنســـاني فیحـــدد الفئـــات التـــي �حمیهـــا �ـــالجرحى والمرضـــى واســـرى الحـــرب. اال ان التطـــورات فـــي 

ي االنساني تتجه نحو اقامـة نظـام مماثـل لنظـام حقـوق االنسـان، اي �سـعى الـى حما�ـة القانون الدول
كافــة االشـــخاص مـــن غیـــر المقــاتلین مـــع المحافظـــة فـــي الوقـــت نفســه علـــى الجوانـــب الخاصـــة التـــي 

 .  ) 31(تقتضیها الظروف التي �سري فیها هذا القانون 
 الخاتمة

حقـوق االنسـان والقــانون القـانون الـدولي لممـا سـبق ذ�ـره مـن تفصـیل وتوضـیح لمفهــوم �ـل مـن      
�مكن  بینهما ، فضال عن اوجه الشبه واالختالفالعالقة التي تر�ط �ال المفهومینالدولي االنساني و 

) تسـعى الـى وقـت السـلم لحقوق االنسانحقوق االنسان (او القانون الدولي القانون الدولي لالقول ان 
حما�ة االشخاص ضد تجاوزات الدولة التي هم من رعا�اها �قاعدة، في حین یهدف القـانون الـدولي 
االنساني (او حقوق االنسان وقت الحرب) الى حما�ة رعا�ـا العـدو، اال انهمـا �شـتر�ان فـي االهتمـام 

القــانون الــدولي �صــفة اساســیة �الشــخص االنســاني ولهــذا یرتبطــان بــروا�ط عمیقــة وقو�ــة فــي اطــار 
 العام.
حقـوق االنسـان والقـانون الـدولي االنسـاني قـد تطـورا فـي القـانون الـدولي لو�مكن القول ا�ضا ان      

لــذا �جــب علــى اتجــاهین مختلفــین ولكــن جــذورهما الروحیــة والفكر�ــة تعــود لــنفس المنبــع الــى حــد مــا، 
للقـــانون الطــا�ع التكــاملي  المؤسســات المعنیــة �حقــوق االنســان ان تعــزز اكثــر مــن اي وقــت مضــى

ـــدولي  ـــى نشـــر المبـــادئ ال ـــدولي االنســـاني، وان تعمـــل لهـــذا الغـــرض عل ـــانون ال لحقـــوق االنســـان والق
المشتر�ة فیما بینهما. اذ ان تكثیف جهود هذه المؤسسات في النضال من اجل دعم القـانون الـدولي 

دي االوضـاع وتسـاعد االنســانیة االنسـاني وقـانون حقـوق االنسـان، �مثـل قـوة ال�سـتهان بهـا تنـاوئ تـر 
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 ،على االنطالق خطوات الى االمـام فـي مجـال احـالل النظـام ورفـع الظلـم عـن الضـحا�ا ومسـاعدتهم
حقـوق االنسـان �مخـاطر التسـییس، الـدولي لقـانون الفاذا �ان القـانون الـدولي االنسـاني اقـل تـاثرا مـن 

ه االنسـان فـي حالـة النـزاع المسـلح، فانـواذا �ان یتضمن قواعد اكثـر تفصـیال وتحدیـدا لحما�ـة حقـوق 
ــــوق االنســــان ان ت ــــزاع الــــداخلي �امكــــان قــــانون حق ــــي حــــاالت الن ــــدولي االنســــاني ف ســــاند القــــانون ال

 واالضطرا�ات، �الضغط الذي �مكن لهما ممارسته على الدولة ذات السیادة. 
نساني �مـثالن فرعـان االنسان والقانون الدولي االحقوق القانون الدولي لن واخیرا �مكن القول �ا     

ال وهــو حما�ــة فهمــا �صــبان فــي تحقیــق هــدف مشــترك ا متمــایزان مــن فــروع القــانون الــدولي العــام،
 .لیه بروح تكاملیةفي جمیع االحوال، لهذا �جب النظر ا نساناال

 مصادر البحث
                                                 

 ان من اهم فروع القانون الدولي العام هي:  (1)
 . القانون الدولي للتنمیة 2. قانون التنظیم الدولي.                           1
 . القانون الدولي اإلنساني.4           . القانون الدولي لحقوق اإلنسان.        3

 ،1981 ،دار الرشـید للنشـر ،�غـداد ،– دراسـة مقارنـة –فـي فكـر الحـزب اإلنسـانحقـوق  ،نقًال عن �اسیل یوسف (2)
 .12ص
 .9، ص1986، لسنة 1لبنان ، ط –الحر�ات العامة وحقوق اإلنسان  –محمد سعید مجذوب  (3)
فـــي الشـــر�عة  اإلنســـانفـــي حقـــوق  اإلنســـان،الحما�ـــة الدولیـــة لحقـــوق  وأهـــدافتســـییس بواعـــث  ،�اســـیل یوســـف (4)

 .72ص ،1998 ،بیت الحكمة ،�غداد ،ي محرراً لممصطفى الز  ،والقانون الدولي اإلسالمیة
 . 13ص – 1986-القاهرة  –دار المستقبل العر�ي  –أسئلة وأجو�ة  –حقوق اإلنسان  –لیا لیفین  (5)
�لیـة القـانون  –رسـالة د�تـوراه  –ائي، الحما�ة الدولیة لحقوق اإلنسان في ظل االمم المتحـدة إبراهیم أحمد السامر  (6)

 .8ص – 1997 –جامعة �غداد  –
�اسیل یوسف اال�عاد الوطنیة والدولییة العالن العالمي لحقوق االنسان،في ندوة �غداد الدولیة لالحتفال �الـذ�رى  (7)

                         .135،ص1998الخمسین لالعالن العالمي لحقوق االنسان، �غداد، 
ــة العراقیــة لح ،بــین الواقــع والطمــوح اإلنســانحقــوق  ،خمــیس الحدیــدي (8)  2000 ،العــدد األول اإلنســان،قــوق المجل
 .54، ص53ص
بیـــت  ،�غـــداد ،مجموعـــة �ـــاحثین ،فـــي الفقـــر والغنـــى فـــي الـــوطن العر�ـــي اإلنســـان،الفقـــر وحقـــوق  ،�اســـیل یوســـف (9)

 .96ص ،2002 ،الحكمة
 .2القاضي جمال شهلول، القانون الدولي االنساني، �حث منشور على شبكة المعلومات الدولیة االنترنیت،ص (10)

www.rayam.net 2003/3/21/are/5-htm 
، 2001، 2فیصـل شـطناوي، حقـوق االنسـان والقـانون الـدولي االنسـاني، عمـان، دار ومكتبـة الحامـد للنشــر، ط (11)
 .191ص
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للدراسـات والبحـوث مر�ـز االمـارات  –سیادة الدول في ضوء الحما�ـة الدولیـة لحقـوق اإلنسـان  –�اسیل یوسف  (12)
 .9ص – 2001 – 1االستراتیجیة، ط

حســام عبــد األمیــر خلــف، دور المنظمــات الدولیــة فــي حما�ــة حقــوق اإلنســان، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة،  (13)
 .19، ص2004المعهد العالي للدراسات الدولیة، الجامعة المستنصر�ة، 
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 واختالف العلماء في توریثھم ذوو األرحام 

 
 م . د . صاحب جالل عجاج الصبَّاحي 

 المعھد التقني في الحویجة
 ھیئة التعلیم التقني/ الجامعة التقنیة الشمالیة

Blood Relatives and the Scholars' Different Perspectives in 
Bequesting Them 

Lecturer. Dr . Sahib Jalal Ajaj 
Teaching in the Department of office management techniques 

 لمقدمةا
الحمد هلل رب العالمین والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین وعلى آله  

 الطیبین وصحبه اجمعین و�عد.....
قـــــــــد اخبرنـــــــــا �ـــــــــان هللا اعطـــــــــى �ـــــــــل ذي حـــــــــق حقـــــــــه  فـــــــــان النبـــــــــي صـــــــــلى هللا علیـــــــــه وســـــــــلم

ــــــــان ال نضــــــــیع مــــــــ ــــــــا � ــــــــاده وامرن ــــــــى عب ــــــــالف ا فرضــــــــه عل ــــــــال  :  ق ــــــــرائض ف ــــــــرض ف ان هللا ف
ومــــــــن فرائضـــــــه علـــــــى عبــــــــاده توز�ـــــــع التر�ـــــــة علــــــــى وحـــــــد حــــــــدودًا فـــــــال تعتـــــــدوها  تضـــــــیعوها

الوجـــــــــه الـــــــــذي بینـــــــــه البـــــــــاري عـــــــــز وجـــــــــل فـــــــــي آ�ـــــــــات الموار�ـــــــــث , ثـــــــــم ان االنســـــــــان یهـــــــــتم 
ـــــــــة جبـــــــــل االنســـــــــان علیهـــــــــا فهـــــــــو �حـــــــــب المـــــــــال وان  ـــــــــه وهـــــــــذه جبل �المـــــــــال وهـــــــــو محـــــــــب ل

تعــــــــالى (وتحبــــــــون المــــــــال م �ــــــــل التســــــــلیم �ــــــــامر هللا وســــــــننه فیــــــــه فقــــــــد قــــــــال هللا كــــــــان مســــــــل
حبــــــــــًا جمــــــــــا ) , ولقــــــــــد أراد البــــــــــاري عــــــــــز وجــــــــــل ان �كــــــــــون المــــــــــال �عــــــــــد مــــــــــوت صــــــــــاحبه 
لمــــــــن �ســـــــــتحقه , ومعـــــــــروف ان الــــــــذي �ســـــــــتحقه اقار�ـــــــــه الـــــــــذین �ــــــــانو معـــــــــه فـــــــــي الضـــــــــراء 

ــــــــم  ــــــــه , ث ــــــــه وزوجــــــــه واخی ــــــــه وابی ــــــــت مــــــــن ابن ــــــــى المی ــــــــرب ال ــــــــد مــــــــن والســــــــراء ومــــــــا اق اذا فق
�ســـــــــتحق المـــــــــال مـــــــــن الورثـــــــــة فكـــــــــان مالـــــــــه الـــــــــى مـــــــــن �كـــــــــون ؟ وذوي االرحـــــــــام هـــــــــم مـــــــــن 
أقـــــــــارب المیـــــــــت اال انهـــــــــم لـــــــــم یـــــــــذرهم هللا تبـــــــــارك وتعـــــــــالى فـــــــــي آ�ـــــــــات الموار�ـــــــــث , والـــــــــذي 
دفعنـــــــــــي للبحـــــــــــث فـــــــــــي هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع تبیـــــــــــین مـــــــــــا اذا �ـــــــــــان ذوو االرحـــــــــــام �ســـــــــــتحقون 

بـــــــــین مـــــــــن هـــــــــم ذوي االرحـــــــــام المیـــــــــراث و�یفیـــــــــة تقـــــــــد�م �عضـــــــــهم علـــــــــى �عـــــــــض �عـــــــــد ان ا
 ) ذوو االرحـــــــــــــام واخـــــــــــــتالف العلمـــــــــــــاء فـــــــــــــي تـــــــــــــور�ثهم(   واســـــــــــــمیت البحـــــــــــــث واقســـــــــــــامهم 

ــــــــــالث مباحــــــــــث  ــــــــــي التعر�ــــــــــف بــــــــــذوي االرحــــــــــام  ,فكــــــــــان البحــــــــــث مــــــــــن ث المبحــــــــــث األول ف
ــــــــروض  ــــــــان مــــــــن هــــــــم أصــــــــحاب الف ــــــــاني بی ــــــــان اصــــــــنافهم ومــــــــراتبهم , امــــــــا المبحــــــــث الث و�ی

ان المبحــــــــــــــث الثالــــــــــــــث فــــــــــــــي ســــــــــــــبب والعصــــــــــــــبات لیمیــــــــــــــز ذوي االرحــــــــــــــام عــــــــــــــنهم , و�ــــــــــــــ
اخــــــــــــتالف الغلمــــــــــــاء فــــــــــــي تــــــــــــور�ثهم وذ�ــــــــــــر �عــــــــــــض التقســــــــــــیمات للتر�ــــــــــــة علــــــــــــیهم , ثــــــــــــم 
ــــــــى خاتمــــــــة ذ�ــــــــرت فیهــــــــا �عــــــــض اهــــــــم النتــــــــائج التــــــــي توصــــــــلت الیهــــــــا وقائمــــــــة  خلصــــــــت ال
�ـــــــــالمراجع والمصـــــــــادر التـــــــــي اعتمـــــــــدتها فـــــــــي هـــــــــذا البحـــــــــث داعیـــــــــا البـــــــــاري عـــــــــز وجـــــــــل ان 
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نـــــــه ولـــــــي ذلـــــــك والقـــــــادر علیـــــــه وهـــــــو حســـــــبي �جعـــــــل هـــــــذا العمـــــــل خالصـــــــًا لوجهـــــــه الكـــــــر�م ا

          . و�فى 
 : المبحث االول : تعر�ف ذوي االرحام و�یان اصنافهم ومراتبهم

   :االول : تعر�ف ذوي االرحام المطلب 
  1بیني و�ینه قرا�ة وقرٌب وقر�ى : الرحم في اللغة : هو في االصل مصدر تقول            

 . 2وجمعه أرحام  وا�ضًا هو موضع تكو�ن الجنین

 :وهم احد عشر 3الیرث �فرض وال تعصیب  وفي االصطالح : هو �ل قر�ب

ولد البنات , وولد االخوات , و�نات االخوة , ووللد االخوة من االم , واالخوال , والخاالت , 
�أٍب بین امین , أو �أٍب أعلى من الجد , و�نات االعمام , والجد أبو االم , و�ل جدة أدلت 

 . 4ء ومن أدلى بهم �سمون ذوي االرحام فهؤال

والمشهور هو أر�عة أصناف نسترسل في تصنیفهم في المطلب  , و�صنفون الى أصناف عدة
 التالي .

 اصناف ذوي االرحام :: المطلب الثاني 

 :  �أتيینحصر ذوي االرحام في المشهور عند العلماء الى أر�عة أصناف �ما           
 ان من فروع المیت الذین یدلون الیه بواسطة انثى الصنف األول : من �

 واناثًا  واوالد بنات االبن و�ن نزلوا ذ�وراً  ,  أوالد البناتوهم نوعان : 
     5وابن بنت االبن , و�نت بنت االبن وهكذا نزوًال  , بنت البنت و�نت ابن البنت : مثل

 الصنف الثاني : 

بواسطة انثى سواء أكانوا رجاًال وهم األجداد  من �ان من أصول المیت الذین یتوصلون �ه
 الرحمیون ام من النساء وهن الجدات الرحمیات , 

                                                 
اللغة وصحاح العربیة , إسماعیل بن حماد الجوھري , تحقیق : احمد عبد الغفور عطار , دار انظر تاج  ـ  1

  بیروت  –العلم للمالیین 
 . 113/ 2زھري ,تھذیب اللغة لال 2/8م  1956ھـ  1376اھرة الق – 1ط–لبنان  –      

المعجم الوسیط ـ, إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار, دار الدعوة ,تحقیق /   - 2
    مجمع اللغة العربیة

      1/335 
 7/83انظر المغني ابن قدامة ج  - 3
  7/259النیرة مختصر القدوري  الجواھر , 83/ 7انظر المغني البن قدامة ج  - 4
  494/ 10انظر الفقھ اإلسالمي وادلتھ لوھبة الزحیلي ج/ - 5
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سواء �ان �ل , مثل : ابي ام المیت , وابي ابي االم , وام ابي ام المیت وام ام ابي ام المیت 

من الجد  , أي نوع  1  ّوًا , أي انهم نوعان ا�ضاً من الجد والجدة قر�بین ام �عیدین وهكذا عل
 ونوع من الجدة .
 الصنف الثالث : 

 من �ان من فروع ابوي المیت , وهم االخوة واالخوات , وهم ثالث أنواع :
 أي سواء �نَّ شقیقات ام الب ام الم , النوع األول : االخوات وان نزلوا مطلقًا  

 مثل : ابن األخت , و�نت ابن األخت وهكذا نزوًال .
 خوة وان نزلوا مطلقًا أي سواء �انوا اشقاء ام الب النوع الثاني : بنات اال

 مثل : بنت األخ الشقیق , و�نت األخ الب , وابن بنت األخ الشقیق , ام الب وهكذا نزوًال 
 اما أبناء االخوة الذ�ور فهم عصبة �ما سیأتي بیانه .

 النوع الثالث : أوالد االخوة الم وان نزلوا 
 . 2  م , وهكذا نزوالً م , و�نت اخ المثل : ابن اخ ال
 وهؤالء نوع یتفرع الى ستة طوائف على الترتیب التالي :الصنف الرا�ع : 

من �ان من فروع احد اجداد المیت او جداته الذین لیسوا �اصحاب فروض وال عصبة , سواء 
االعمام الم , والعمات مطلقًا , أي سواء �ن  : طوائف كانوا قر�بین ام �عیدین , وهم ست

 ت ام الب ام الم شقیقا
االخوال والخاالت مطلقًا , أي سواء �انوا اشقاء ام الب ام الم , اما االعمام البو�ن او الب 

 الطائفة األولى هي هذه و فهم من العصبات 
اما الطائفة الثانیة : فهم أوالد الطائفة األولى وان نزلوا , و�نات اعمام المیت االشقاء او الب , 

 3 . وان نزلوافي الطائفة األولى من النساء نزلوا , واوالد من ذ�رن و�نات أبنائهم وان 

هم اعمام ابي المیت الم , وعماته , واخواله وخاالته جمیعًا , وهؤالء قرابته من الطائفة الثالثة : 
 واعمام ام المیت وعماتهم واخوالهم وخاالتها وهؤالء قرابتهم من جهة االم . جهة االب ,

ة : أوالد من ذ�روا في الطائفة الثالثة وان نزلوا , و�نات اعمام ابي المیت االشقاء والطائفة الرا�ع
 او الب , و�نات أبنائهم وان نزلوا , واوالد هؤالء جمیعًا وان نزلوا .

                                                 
 10لوھبة الزحیلي ج/الفقھ اإلسالمي وادلتھ  .  338/  3, الذخیرة في الفقھ المالكي  282/  1التلقین  انظر - 1
/494 
  2/654انظر البھجة في شرح التحفة  - 2
 . 121/  3وما بعدھا ,  حاشیة البناني  654 /2جة في شرح التحفة انظر البھ - 3
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الطائفة الخامسة : اعمام ابي ابي المیت الم , وعماته واخواله وخاالته , واعمام ام ابي المیت , 

خاالتها , وقرا�ة هؤالء من جهة االب , واعمام ابي ام المیت وعماته واخواله وعماتهم واخوالها و 
 من جهة االم . وخاالته , واعمام ام ام المیت وعماتها واخوالها وخاالتها , وقرا�ة هؤالء 

الطائفة السادسة : أوالد من ذ�روا في الطائفة الخامسة , وان نزلوا , و�نات اعمام ابي ابي 
وان نزلوا وهكذا من النساء او الب , و�نات أبنائهم وان نزلوا , واوالد من ذ�رن  المیت االشقاء

1 . 
 هذه هي أصناف ذوي االرحام األر�عة التي اشتهرت عند العلماء .

 
    : المطلب الثالث : مراتبهم من القرا�ة

�ترتیب �قي ان نذ�ر ترتیبهم في اإلرث فنقول هم مرتبون في اإلرث �ترتیبهم السابق , أي 
 العصبات , فال یرث الصنف الثاني قبل األول وال الثالث قبل الثاني وهكذا 

یكون الصنف األول مقدم على الثاني والثاني مقدم على الثالث , اما الفروع فهم مقدمون على ف
األصول , فالذي �كون من جهة البنوة مقدم على الذي �كون من جهة االبوة ومن �ان من جهة 

 . 2  على من �ان من جهة االخوةاألصل مقدم 

 أحوال ذوي االرحام :المطلب الرا�ع : 

 أي احوالهم عند موت المورث ومعنى احوالهم  : أحوال ذوي األرحام ثالث
موجودا من ذوي االرحام واحدا فیأخذ المال �له �التعصیب اذا اتصل : أن �كون ألولىاالحال

 .3 میت �صاحب فرض �المیت �عصبة , و�اخذه �الفرض اذا اتصل �ال
 مثال ذلك :

, فهنا تأخذ المال �له , ولو مات عن بنت اخ الم فتاخذ  عن بنت أخ شقیقمات شخص       
 .السدس �الفرض واالقي �الرد 

 :  الثانیة الحال
هنا �أخذ المال  بواحد أ�ضامن ذوي االرحام اثنین او اكثر و�دلون �المیت أن �كون الموجود 
لذي ادلو �ه اما صاحب فرض او عصبة و�الهما �أخذ المال �له , ومن ثم كله أ�ضا ؛ الن ا

                                                 
حاشیة وما بعدھا , 2/654البھجة في شرح التحفة ,  146/ 2الشرح الممتع على زاد المستقنع , انظر - 1

 الصاوي على الشرح   
 . 66/  11الصغیر      

  495/ 10ي وادلتھ , الفقھ اإلسالم وما بعدھا2/654انظر البھجة في شرح التحفة  - 2
تحقیق جمع من العلماء  690 – 601انظر الجامع للشرایع , یحیى بن سعید الحلي مؤسسة سید الشھداء العلمیة نام كتاب   -  3

      باشراف الشیخ جعفر السبحاني 
 382-344/  4,شرح منتھى االرادات للبھوتي  777/  5, معونة الي النھى   2/  1قم  1405       
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�قسمون المال بینهم �ان الذي مات عنهم هو المدلى �ه , وهنا �كون الذ�ر واالنثى سواء وهذا 

 .1هو المشهور عن االمام احمد رحمه هللا تعالى
 مثال ذلك :

الحالة یتقاسمون المال بینهم ؛  اخت وابن بنت األخ الشقیق , في هذهمات شخص عن       
 .الن جدهم واحد وهنا أ�ضا الذ�ر واالنثى سواء 

اما اذا مات وترك ثالثة اخوال , فالخال الشقیق والخال الم �أخذان المال مله ؛ النهما یتصالن 
 ؛ النه قد حجب �الخال الشقیق .�المیت �االم ,وال شيء للخال الب 

 .خالة شقیقة فتأخذ النصف والباقي للخال الب  اما اذا �ان بدل الخال الشقیق 
 :الثالثة ةلحالا

ذوي االرحام اثنان او اكثر , والمدلى بهم اثنین او اكثر في هذه الحالة أن �كون           
نقسم المال بین المدلى بهم فان سقط احد المدلى �ه الى المیت سقط من ادلى �ه أ�ضا و�قسم 

 حصة �ل من ادلى �ه , و�كون الذ�ر واالنثى سواء ا�ضًا .الباقي بین من ادلو �ه حسب 
 

 مثال ذلك : 
وابن بنت , في هذه الحالة نقسم بنت اخ الب و�نت اخ الم وخالة عن  مات شخص        

المال بین من المدلى بهم فتاخذ البنت النصف و�أؤول البنها , والسدس لالم و�أؤول للخالة , 
 .ي حصة األخ الب , وال شيء لالخ الم النه حجب �االم وابنة االبن تأخذ الباقي وه

عمات وثالث خاالت , هنا تأخذ الخاالت الثلث وهي حصة االم وللعمات عن ثالث مات ولو 
االقي وهي حصة االب ثم �قسم الثلث بین الخاالت , تأخذ الشقیقة ثالث والخالة الب واحد , 

 .ة ثالثة والعمة الب واحد والعمة لالم واحد و�قسم الباقي بین العمات فیكون للعمة الشقیق

من بنت أخرى و�نت عم , في هذه الحالة , االبنان للبنت عن ابني بنت، و�نت  ماتولو 
�اخذان الثلث وهو حصة االم , والثلث اآلخر لبنت البنت األخرى و�نت العم تأخذ االقي وهو 

 2أبیها.حصة 

 : جهات ذوي األرحامالمطلب الخامس : 

                                                 
 . 121/  3, حاشیة البناني  89/ 7انظر المغني  -  1
 
 ومابعدھا . 89/  7انظر المغني البن قدامة  - 2
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جهات ذوي االرحام ثالث هي : ابوة وامومة و�نوة الن القرا�ة اما اصوال او فروعا او        

 .حواشي هذا هو المشهور عند متاخري الحنابلة  

یدخل فیها �ل من ادلى الى المیت عن طر�ق االب �االجداد والجدات وحواشیهم الذین فاألبوة 
والعم الم , و�نات اخوان المیت من  لیس لهم فرض وال تعصیب مثل ام االب وجمیع العمات

 .غیر امه واوالد االخوات من غیر االم و�نات اعمام المیت , و�ل من ادلى بواحد من هؤالء 
اما االمومة : فكل من یتصل �المیت عن طر�ق االم من الجد والجدة والحواشي ممن لیس لهم 

میت المه , و�ل من ادلى بواحد فرض او تعصیب وهم االخوال وأبو االم والخاالت واوالد اخ ال
 . من هؤالء 

والبنوة : هم �ل من یتصل �المیت من فروعه ولیس لهم فرض او تعصیب الذین بینهم و�ین 
 المیت انثى مثل أوالد البنات و�نات االبن وهكذا .

وفي حلة اجتمع اكثر من واحد من جهة واحدة �اتصالهم �المیت فایهما سبق حجب االخر , 
انو من جهات متفرقة فیاخذ , مهما ابتعد عن المیت اذا �ان من غیر جهة , فیاخذ اما اذا �

 1�ما سبق كل واحد منهم حصة من ادلى �ه 
فاذا مات شخص عن بنت بنت , و�نت بنت بنت , و�نت بنت بنت عم , هنا �كون النصف 

منزلة العم , وال  لبنت لبنت , فهي تنزل منزلة البنت , و�نت بنت بنت العم تأخذ الباقي فتنزل
شيء لبنت بنت البنت ؛ ألن بنت البنت تحجبها النها اقرب الى المیت ومن نفس الجهة , علما 

 ألنها لیست في جهتها.انها ال تحجب بنت بنت بنت العم 
اما اذا مات عن بنت بنت اخ شقیق و�نت عم شقیق , فهنا بنت العم الشقیق تأخذ المال �له 

 شقیق ؛ النها اقرب ومن جهة واحدة الى المیت .وتحجب بنت بنت األخ ال
فاذا مات عن بنت بنت و بنت بنت عمة و�نت خال , فیكون األقرب الى المیت بنت البنت ثم 

بنت الخال , فهنا ننظر فنجد ان الجهات متعددة , فال �سقط البعید �القر�ب فیاخذ �ل واحد 
ف �ونها نزلت منزلت البنت , والسدس حصة من ادلى �ه الى المیت , فتاخذ بنت البنت النص

للخال �ونه نزل منزلة االم , والسدس لبنت بنت العمة �الفرض , وتاخذ الباقي أ�ضا �العصبة 
 2 األبنزلت منزلة النها 

 وتقسیماتهم : المبحث الثاني : بیان اصحاب الفروض والعصبات

                                                 
وزارة الشئون ,  1ط,  عبد الكریم بن محمد الالحم,  الفرائض,  494/  10اإلسالمي وادلتھ الفقھ انظر   - 1

    اإلسالمیة واألوقاف 
 .  187سعودیة ص العربیة الالمملكة  -والدعوة واإلرشاد       

 . 65/  1, الروض المربع  105/ 7انظر المغني البن قدامة   -  2
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 :ـ المطلب االول : اصحاب الفروض  

 ر انصبائهم �رهم الباري عز وجل في �تا�ه الكر�م وذهم الذین ذ�الفروض  أصحاب

,  1 )فما �قي فلالولى رجل ذ�رألِحقوا الفرائَض �أهِلها ( م : �قول النبي صلى هللا علیه وسل
 تعالى وهي النصف ، ونصفه ، ونصف هللا المراد �الفرائض هنا األنصباء المقدرة في �تاب

رآن ) والمراد �اهلها من �ستحقها بنص الق, ا همهما ، ونصف نصف، ونصف نصفه ، والثلثان
 .وقد ذ�رهم هللا تعالى �قوله :2

ُلَثا َما َتَرَك ( ُیوِصیُكُم للاّاُ ِفي َأْوَالِدُ�ْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنَثَیْیِن َفِإن ُ�نَّ ِنَساء َفْوَق اْثَنَتْیِن َفَلُهنَّ ثُ 
ُدُس ِممَّا َتَرَك ِإن َ�اَن َلُه َوَلٌد َفِإن لَّْم َوِ�ن َ�اَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْص  ْنُهَما السُّ ُف َوألََبَوْ�ِه ِلُكلِّ َواِحٍد مِّ

ُدُس ِمن َ�ْعِد َوِصیَّ  ِه السُّ ِه الثُُّلُث َفِإن َ�اَن َلُه ِإْخَوٌة َفُألمِّ ٍة ُیوِصي ِبَها َ�ُكن لَُّه َوَلٌد َوَوِرَثُه َأَبَواُه َفُألمِّ
َن للاّاِ ِإنَّ للاّاَ َ�اَن َعِلیما حَ َأْو َدْیٍن  ِكیمًا ) آَ�آُؤُ�ْم َوَأبناُؤُ�ْم َال َتْدُروَن َأیُُّهْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفعًا َفِر�َضًة مِّ

3 

 وقال تعالى :

ُ�ُع ِممَّا َتَرْكَن ِمن ( َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإن لَّْم َ�ُكن لَُّهنَّ َوَلٌد َفِإن َ�اَن َلُهنَّ َوَلٌد َفَلكُ  ُم الرُّ
ُ�ُع ِممَّا َتَرْكُتْم ِإن لَّْم َ�ُكن لَُّكْم َوَلٌد َفِإن َ�اَن  َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ َ�ْعِد َوِصیٍَّة ُیوِصیَن ِبَها َأْو َدْیٍن َوَلُهنَّ الرُّ

ٍن َوِ�ن َ�اَن َرُجٌل ُیوَرُث َ�َالَلًة َأو اْمَرأٌَة َوَلُه َأٌخ الثُُّمُن ِممَّا َتَرْكُتم مِّن َ�ْعِد َوِصیٍَّة ُتوُصوَن ِبَها َأْو َدیْ 
ُدُس َفِإن َ�اُنَوْا َأْكَثَر ِمن َذِلَك َفُهْم ُشَرَكاء ِفي الثُُّلِث ِمن َ�عْ  ْنُهَما السُّ ِد َوِصیٍَّة َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد مِّ

 4َن للاّاِ َ�للاّاُ َعِلیٌم َحِلیٌم ) ُیوَصى ِبَها َأْو َدْیٍن َغْیَر ُمَضآرٍّ َوِصیًَّة مِّ 

 وقال تعالى تبشیرًا لمن اطاعه �األخذ �كالمه وفصله , وتحذیرًا لمن خالف امره وغیر حكمه :

                                                 
 دار النشر / دار ابن ,  تألیف: محمد بن فتوح الحمیدي,  الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلمانظر - 1

 ) 1007قم (بر تحقیق : د. علي حسین البواب الطبعة: الثانیة م2002 -ھـ 1423 -لبنان/ بیروت  -حزم      
ترجمة العالمة محمد بن علي بن محمد  لمحمد بن علي الشوكاني لدراري المضیئة شرح الدرر البھیةانظرا - 2

  الشوكاني من أبجد 
 470ص العلوم للقنوجي رحمھ هللا     

  )11 ( سورة النساء آیة - 3
  )12 ( سورة النساء آیة - 4
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َذِلَك ا وَ ( ِتْلَك ُحُدوُد للاّاِ َوَمن ُ�ِطِع للاّاَ َوَرُسوَلُه ُیْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیهَ 

مُِّهیٌن )  اْلَفْوُز اْلَعِظیُم * َوَمن َ�ْعِص للاّاَ َوَرُسوَلُه َوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدُه ُیْدِخْلُه َنارًا َخاِلدًا ِفیَها َوَلُه َعَذابٌ 
1 

َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها  وقال تعالى : ( َ�ْسَتْفُتوَنَك ُقِل للاّاُ ُ�ْفِتیُكْم ِفي اْلَكَالَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْیَس َلُه َوَلدٌ 
 َك َوِ�ن َ�اُنوْا ِنْصُف َما َتَرَك َوُهَو َیِرُثَها ِإن لَّْم َ�ُكن لََّها َوَلٌد َفِإن َ�اَنَتا اْثَنَتْیِن َفَلُهَما الثُُّلَثاِن ِممَّا َترَ 

 

 2ُكْم َأن َتِضلُّوْا َ�للاّاُ ِ�ُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم ) ِإْخَوًة رَِّجاًال َوِنَساء َفِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنَثَیْیِن ُیَبیُِّن للاّاُ لَ 

, وهؤالء  ج والزوجات واإلخوة األخواتین واألزواد والوالداألوال اشتملت هذه اآل�ات على میراث
 هم أصحاب الفروض 

ظِّ األُنَثَیْیِن َفِإن ُ�نَّ ُیوِصیُكُم للاّاُ ِفي َأْوَالِدُ�ْم ِللذََّكِر ِمْثُل حَ (  فمیراُث األوالِد في قوِله تعاَلى: -
 )ِنَساء َفْوَق اْثَنَتْیِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َوِ�ن َ�اَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصُف 

ُدُس ِممَّا َتَرَك ِإن َ�اَن َلُه  (ى  : في قوله تعال ین ومیراث الوالد - ْنُهَما السُّ َوألََبَوْ�ِه ِلُكلِّ َواِحٍد مِّ
ُدُس َوَلٌد فَ  ِه السُّ ِه الثُُّلُث َفِإن َ�اَن َلُه ِإْخَوٌة َفُألمِّ  )ِإن لَّْم َ�ُكن لَُّه َوَلٌد َوَوِرَثُه َأَبَواُه َفُألمِّ

َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإن لَّْم َ�ُكن لَُّهنَّ َوَلٌد َفِإن  : ( ومیراث األزواج في قوله تعالى -
ُ�ُع ِممَّا َتَرْكَن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد   )َفَلُكُم الرُّ

ُ�ُع ِممَّا َتَرْكُتْم ِإن لَّْم َ�ُكن لَُّكْم َوَلٌد َفِإن  : (في قوِله تعاَلى  ومیراث الزوجة والزوجات - َوَلُهنَّ الرُّ
 )الثُُّمُن ِممَّا َتَرْكُتم                         َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ 

َوِ�ن َ�اَن َرُجٌل ُیوَرُث َ�َالَلًة َأو اْمَرأٌَة َوَلُه َأٌخ َأْو  من األم  في قوله تعالى  : (ومیراث اإلخوة  -
ُدُس َفِإن َ�اُنَوْا َأْكَثَر ِمن َذِلَك َفُهْم ُشَرَكاء ِفي الثُُّلِث ِمن َ�ْعِد وَ  ْنُهَما السُّ ِصیٍَّة ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد مِّ

  ) ْیَر ُمَضآرٍّ ُیوَصى ِبَها َأْو َدْیٍن غَ 

َ�ْسَتْفُتوَنَك ُقِل للاّاُ ُ�ْفِتیُكْم ِفي اْلَكَالَلِة ِإِن اْمُرٌؤ  من األب  في قوله تعالى : ( ومیراث اإلخوة -
ا اْثَنَتْیِن َهَلَك َلْیَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها ِنْصُف َما َتَرَك َوُهَو َیِرُثَها ِإن لَّْم َ�ُكن لََّها َوَلٌد َفِإن َ�اَنتَ 

                                                 
  )14 -13 ( ورة النساء آیةس - 1
  )176 ( النساء آیةسورة  - 2
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ُن للاّاُ َلُكْم َأن َفَلُهَما الثُُّلَثاِن ِممَّا َتَرَك َوِ�ن َ�اُنوْا ِإْخَوًة رَِّجاًال َوِنَساء َفِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنَثَیْیِن ُیَبیِّ 

 )َتِضلُّوْا َ�للاّاُ ِ�ُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم 

 س والثمن .واالنصباء هي : النصف والر�ع والثلثان والثلث والسد

      : جهاتها وأقسامها المطلب الثاني : العصبات

العصبات لغة : جمع عصبة من العصب وهو الشد والتقو�ة واالحاطة , ومنه قیل للعمائم 
عصائب إلحاطتها �الرأس وشدها له , وسمیت القرا�ة عصبة من اإلحاطة النهم �حیطون 

  1و�منعونه من التطاول علیه �الشخص او من الشد والتقو�ة النهم �شدون ازره 

، و�ن �ان معه صاحب فرض  والعاصب، هو من یرث �ال تقدیر، فإذا انفرد أخذ جمیع المال
لقول النبي صلى هللا علیه وسلم: ( ؛  أخذ الباقي �عده، و�ن استغرقت الفروض التر�ة سقط

 .2أهلها فما �قي فهو ألولى رجل ذ�ر ) ألحقوا الفرائض �

 أقسام العصبة :

 نقسم العصبة ثالثة أقسام عصبة �النفس، وعصبة �الغیر، وعصبة مع الغیر.تثم 

 فالعصبة �النفس هم:

, النهم یرثون  جمیع الذ�ور الوارثین من األصول، والفروع، والحواشي، إال اإلخوة من األم - 1
 3فإن �انوا أكثر من ذلك فهم شر�اء في الثلث}  { �الفرض لقوله تعالى

 . یرث �الوالء من ذ�ر أو أنثى، �المعتق والمعتقةمن جمیع  – 2

هن البنات، و�نات االبن، واألخوات الشقیقات، واألخوات ألب مع ذ�ر : والعصبة �الغیر 
، إذا استغرق من فوقهن  مماثل لهن درجة ووصفًا، أو أنزل منهن في بنات االبن خاصة

 . مثل حظ األنثیین، للذ�ر  الثلثین، فیرث هؤالء األر�ع مع من �ن عصبة �ه

، فتجعل  ، واألخوات ألب مع إناث الفروع هن األخوات الشقیقات: والعصبة مع الغیر 
 1�منزلة اإلخوة ألب األخوات الشقیقات �منزلة اإلخوة األشقاء، واألخوات ألب 

                                                 
  182 ص تیسیر فقھ المواریث ,  376/  3تحفة الفقھاء للسمرقندي انظر - 1
 انظرالجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم , تألیف: محمد بن فتوح الحمیدي , دار النشر / دار ابن  - 2

 ) 1007برقم ( ین البوابم الطبعة: الثانیة تحقیق : د. علي حس2002 -ھـ 1423 -لبنان/ بیروت  -حزم       
 )12 (سورة النساء آیة  - 3
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 : جهات العصو�ة وترتیب اإلرث بها

 : ترتیب التالي، مجموعة على ال خمسجهات العصو�ة على القول الراجح       

 بنوة , وابوة , واخوة , وعمومة , ووالء  

فالبنوة یدخل فیها األبناء وأبناؤهم و�ن نزلوا �محض الذ�ور، و�ذا البنات و�نات االبن مع ذ�ر 
واألخوة یدخل فیها ألب وآ�اؤه و�ن علوا �محض الذ�ور , واألبوة یدخل فیها ا,  معصب لهن

لوا �محض الذ�ور، و�ذا األخوات لغیر أم إذا �ن عصبة �الغیر اإلخوة لغیر أم وأبناؤهم و�ن نز 
وأبناؤهم و�ن نزلوا �محض الذ�ور ,  , والعمومة یدخل فیها األعمام لغیر أم,  أو مع الغیر

 2وعصبته المتعصبون �أنفسهم  , لمعتقوالوالء یدخل فیه ا

 هذه جهات العصو�ة على القول الراجح الذي �جعل الجد أ�ًا.

 : القول المرجوح الذي ال �جعله أ�ًا فالجهات ست أما على

 البنوة ثم األبوة ثم الجدودة واإلخوة ثم بنو اإلخوة ثم العمومة و�نوهم ثم الوالء.    

، فإن �انوا  ، قدم األقرب منزلة ، فإن �انوا في جهة واحدة فیقدم في التعصیب األسبق جهة
لقول ،  �األبو�ن على الذي یدلي �األب وحده، وهو من یدلي  ، قدم األقوى  في منزلة واحدة

 3النبي صلى هللا علیه وسلم: ( فما �قي فاألولى رجل ذ�ر) 

، واألخ الشقیق أولى من األخ ألب  ، واألب أولى من الجد ألنه أقرب منزلة ألنه أسبق جهةو 
 . ألنه أقوى 

 مثال ذلك :

البن تعصیبًا، وال تعصیب عن أب، وابن: فلألب السدس فرضًا، والباقي ل مات شخصفلو 
 ألن جهة البنوة أسبق من جهة األبوة.  ؛ لألب

                                                                                                                                          
, اللباب  254/  20البحر الرائق  ,  590/  1الرسالة للشافعي , 11/148انظر حاشیة الجمل على المنھاج  - 1

 .  421/  1في شرح الكتاب 
ى متن المنھاج ,  السراج الوھاج عل 254/  20, البحر الرائق  11/148انظر حاشیة الجمل على المنھاج  - 2

 . 330للغمراوي ص 
 انظرالجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم , تألیف: محمد بن فتوح الحمیدي , دار النشر / دار ابن   - 3

 ) 1007برقم ( م الطبعة: الثانیة تحقیق : د. علي حسین البواب2002 -ھـ 1423 -لبنان/ بیروت  -حزم       
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؛ ألنه أقرب  ، والباقي لالبن وحده : فللزوجة الثمن ، وابن ابن وابن  ، عن زوجة ماتولو 

 منزلة.

؛ ألن  ، وابن ابن ابن ابن عمه: فالمال البن العم النازل دون عم األب عن عم أبیه ماتولو 
 �المیت في الجد وعم أبیه یتصل �ه في أبي الجد، فابن العم أقرب منزلة. ابن العم یتصل

؛  ؛ ألنه أقرب منزلة ولم نعتبر قوة الثاني عن أخ ألب، وابن أخ شقیق: فالمال لألخ ماتولو 
 ألن قرب المنزلة مقدم على القوة.

؛ ألنها  قة، وأخ ألب: فللبنت النصف والباقي لألخت الشقی عن بنت، وأخت شقیقة ماتولو 
  1أقوى من األخ ألب.

 :وتقسیم التر�ة علیهم اختالف العلماء في تور�ث ذوي االرحام المبحث الثالث : 

       : ذوي االرحام الول : اختالف العلماء في تور�ثالمطلب ا   

مذهبین رئیسیین او هما األقوى من بین اآلراء اختلف الفقهاء في تور�ث ذوي االرحام على 
 وسوف نقتصر على ذ�ر هذین المذهبین منعا لالطالة  .األخرى 

 األول : مذهب ال

تور�ثهم وهو رأي الى  والشیعة االمامیة ىلاعذهب االمام أبو حنیفة واالمام احمد رحمهم هللا ت

وقد احتج أصحاب هذا 2 عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي هللا عنهم اجمعین 

 المذهب �ما یلي :

معنى اآل�ة ان اولوا االرحام  3)  ُأوُلو اْألَْرَحاِم َ�ْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِ�َتاِب للااَِّ وَ قوله تعالى (
�ضهم أولى ببعض في �تاب هللا وحكم �ه سبحانه وتعالى , و�شمل هذا �ل االقر�اء سواء �انوا 

فكان  , ذوي فرض او عصبة ام ال وقد بینت آ�ة الموار�ث میراث ذوي الفروض والعصبات

                                                 
  57تسھیل الفرائض لمحمد بن عثیمین ص  ,  129/  4الوسیط في المذھب انظر  - 1
احملقق العالمة  االمامتحصیل الشریعة , وسائل الشیعة الى   800/ 2انظر اللباب في الجمع بین السنة والكتاب  - 2

  الشيخ حممد بن احلسن 
   358/  14ھـ  1104احلر العاملي املتوىف سنة      

  )75 (سورة االنفال آیة  - 3
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, فهؤالء أولى من بیت  1الباقون من ذوي االرحام أولى من غیرهم �التر�ة او �ما �قي منها 

وقد  2المال �التر�ة النهم ترجحو �القرب و�یت المال فیه أجانب وذو الرحم أولى من األجانب 
وهذا  3 قال صلى هللا علیه وسلم : ( فمن ترك دْینًا أو ضْیعة فإلًي ومن ترك ماًال فلورثته )

 4قوله صلى هللا علیه وسلم ( ابن اخت القوم منهم ) ل عام في جمیع األموال

وقوله صلى هللا عا�ه وسلم ( من ترك ماال فلورثته , وانا وارث من ال وارث له , اعقل عنه 
  5وارثه , والخال وارث من ال وارث له , �عقل عنه و�رثه ) 

بي صلى هللا علیه وسلم والصحا�ة من �عده رضي هللا بدلیل الوقائع التي وقعت زمن النوا�ضًا 
 عنهم من تور�ث ذوي االرحام , ونورد منها : 

ان ثابت بن دحداح مات في حیاة النبي صلى هللا علیه وسلم , و�ان ثابت ال �عرف له نسبًا , 
 النه غر�ب وال �عرف من هو , فقال صلى هللا علیه وسلم : لعاصم بن عدي هل تعرف له فیكم

 6 . نسبًا ؟ قال : ال , �ا رسول هللا , فدعا ابن اخته أ�ا لبا�ة بن عبد المنذر فأعطاه میراثه

ان أ�ا عبیدة بن الجراح �تب الى عمر �سأله عمن یرث سهل بن حنیف حین قتل , ولم  اومنه
�كن له من األقارب اال الخال , فأجا�ه عمر �أن النبي صلى هللا علیه وسلم قال : ( هللا 

                                                                                                                                             7رسوله مولى من ال مولى له , والخال وارث من ال وارث له ) و 

 .وجه االستدالل : ان الخال من ذوي االرحام فیقاس علیه غیره

ري عن عمر ابن الخطاب رضي هللا عنه في رجل مات وترك عمًا إلم وأخًا ,  فأعطى العم و  
   8الثلثین , وأعطى الخال الثلث 

                                                 
الفقھ اإلسالمي وادلتھ  , 405/  9, مجمع األنھر وملتقى االبحر  209یل الطالب لنیل المطالب صدلانظر - 1

 492/ 10لوھبة الزحیلي 
 492/ 10الفقھ اإلسالمي وادلتھ لوھبة الزحیلي ,  92/  1مختصر الخرقي انظر  - 2
 ) 1608برقم (  274/ 2, الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلمانظر - 3
 – 209ت.   السلمي الجامع الصحیح سنن الترمذي انظریث رواه الترمذي عن احمد وقال حدیث حسن الحد - 4

   دار إحیاء  279
 ) 3062برقم (  بیروت مراجعة : أحمد محمد شاكر وآخرون التراث العربي     

ي األزدي : دار سلیمان بن األشعث أبو داود السجستان سنن أبي داودوقال حسن صحیح  ,  رواه أبو داود  - 5
 الفكر  تحقیق : محمد 

برقم  واألحادیث مذیلة بأحكام األلباني علیھا محیي الدین عبد الحمید: تعلیقات َكَمال یوُسْف الحُوت      
    في مسنده واحمد  )2899(

 )915برقم (  وابن ماجة )  17243برقم (        
 493/ 10انظر الفقھ اإلسالمي وادلتھ  - 6
  15/133الترمذي رواه  - 7
  216/  6, السنن الكبرى للبیھقي  24) انظر سنن سعید ص 154رواه سعید بن منصور في سننھ برقم ( - 8
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 1وقد قضى ابن مسعود فیمن ترك عمة وخالة , �أن للعمة الثلثین وللخالة الثلث 

�كونوا  مما تقدم �له یدل على تور�ث ذوي االرحام وهم األقارب الذین لیس لهم فرض ولم
 عصا�ة للمیت . 

 المذهب الثاني : 

ام ال یرثون , حرحمهم هللا تعالى الى ان ذوي االر وابن حزم الظاهري ذهب مالك والشافعي 
ومعنى هذا انه اذا مات شخص ولیس له ذو فرض وال عصبة ردت التر�ة الى بیت المال , 

رحمهم هللا  2سعید بن جبیر وهو رأي ز�د ابن ثابت رضي هللا عنه , وقول سعید بن المسیب و 
 هللا تعالى 

 وقد استدل أصحاب هذا المذهب �ما یلي : 

ان هللا تبارك وتعالى ذ�ر في آ�ة الموار�ث نصیب �ل من أصحاب الفروض والعصبات ,  - 1
) َوَما َ�اَن َر�َُّك َنِسّیاً ولم یذ�ر نصیبًا لذوي االرحام شيء , ولو �ان لهم حق لبینه , قال تعالى (

  4صلى هللا علیه وسلم : ( ان هللا اعطى �ل ذي حق حقه )  وقال 3

في تور�ث العمة والخالة : فقد نص النبي صلى هللا علیه وسلم حینما سئل عن  اما ما ذ�ر -2
فما لم یذ�ره هللا تبارك وتعالى  5الخالة : ( اخبرني جبر�ل ان ال شيء لهما ) و میراث العمة 

هللا علیه وسلم , بل اخبره جبر�ل �أن العمة والخالة ال  من االنصباء لم یبینه رسوله صلى
میراث لهما وهن ذوات رحم , والن العمة وابنة األخ ال ترثان مع اخو�هما فال ترثان منفردتین 

كاالجنبیات , فانضمام األخ الیهما �قو�هما , بدلیل ان بنات االبن واالخوات من االب �عصبهن 
 نات واالخوات من االبو�ن , وال یرثن منفردات اخوهن فیما �قي �عد میراث الب

 . 6فاذا لم یرثن هاتان مع اخیهما فمع عدمه أولى 

 و�رد على ذلك :

                                                 
 216/  6السنن الكبرى للبیھقي انظر - 1
 6حواشي الشرواني ,  238/ 3في فقھ االمام الشافعي , المھذب  2/276انظر بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  - 2
  9/182لمحلى ا,  392/  6
 )64سورة مریم آیة ( - 3
 434/  4رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح , انظر سنن الترمذي   - 4
  177انظر سنن سعید بن منصور ص   - 5
   312/  8المحلى انظر  -  6
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�ان قولهم ان الموار�ث تثبت نصًا �ان التعلیل واجب ما امكن وقد امكن هاهنا فال �صار الى 

  1التعبد المحض .

ولو صح  2ذلك النه مرسل , �حتج �ه  اما الحدیث الذي تمسكوا �ه أصحاب المذهب الثاني ال
أولى , وهو ان نفي المیراث عن العمة كان التوفیق بینه و�ین ما رواه أصحاب المذهب الثاني 

َوْأْوُلوْا األرحام َ�ْعُضُهْم أولى ِبَبْعٍض ِفي ِ�َتاِب هللا ِإنَّ هللا ِ�ُكلِّ ( والخالة قبل نزول آ�ة االنفال 
یرثن مع  العمة والخالة لیس لهما فرض مقدر , او معناه انه ال �عني ان 3) َشْيٍء َعِلیمٌ 

صاحب فرض وال عصبة , حتى في الرد الن الرد على ذي فرض مقدم على تور�ث ذوي 
 . 4یرد علیه وهما الزوجان  االرحام اال انهم یرثون مع من ال

 هذا وقد, ة جان وعند عدم صاحب فرض او عصبوهذا �عني ان ذوي االرحام یرثون مع الزو   
حكي عن شیوخ المذهب المالكي انهم اتفقوا على تور�ث ذوي االرحام �عد المئتین لعدم انتظام 

 .5بیت المال 

و�ذلك ذوي االرحام یرثون اذا لم �كن هناك صاحب فرض او عصبة فمن �ل ماتقدم نجد ان 
الذي ال�ستحقه او بیت ماٍل أو عدم انتظامه , وهذا هو الراجح , فال �مكن إعطاء المال الى 

                         اضاعته في بیت المال غیر المنتظم  .

        :المطلب الثاني : قواعد تور�ث ذوي االرحام 

�عد ان تبین رجحان مذهب من ورث ذوي االرحام نجد ان الذین قالوا بتور�ثهم وضعوا قواعد 
طر�قة اهل  ن التر�ة وهما طر�قتان ,االرحام ما �ستحقون ملتور�ثهم على أساسها �أخذ ذوي 

 القرا�ة , وطر�قة اهل التنز�ل 

 :اوًال : طر�قة اهل القرا�ة 

                                                 
   312/  8 نفسھ المصد ا -  1
  2/803انظر اللباب في الجمع بین السنة والكتاب  -  2
 )57آیة (ال االنفسورة  -  3
الفقھ اإلسالمي وادلتھ ,   363/  1كشف المخدرات والریاض الزاھرات لشرح اخصر المختصرات انظر  -  4

10 /494 
م ,  1299ھـ  1217انظر فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب االمام مالك , محمد بن احمد علیش  -  5

  جمع علي بن نایف 
 15تحصیل الشریعة , وسائل الشیعة الى  594/  8لجلیل شرح مختصر خلیل , مواھب ا 334/ 5الشحود        
 , حلي املعاصم    71/ 

 .  71/  2لبت فكر ابن عاصم        
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 اذا ترك المیت شخصًا واحدًا من ذوي االرحام أخذ المال �له , مثال ذلك :وهي تعني انه 

لو مات شخص عن زوج و�نت عم , �ان للزوج النصف ولبنت العم الباقي وهو النصف , ومن 
, ولو مات عن  3/4 ثالثة ار�اععن زوجة و�نت اخ للزوجة الر�ع ولبنت األخ الباقي وهو مات 

 خال فقط اخذ المال �له .

 للذ�ر مثل حظ االنثیین . ثم ان ذوي االرحام یرثون على هذه الطر�قة  

لبنت الثلثین ولبنت , �قسم المال اثالثًا  البن امثال ذلك : فمن مات عن ابن بنت و�نت بنت 
و�عني اذا مات عن عدد من ذوي االرحام وهم من  : التقد�م �الجهة, وهذا �سمى لبنت الثلث ا

عدة أصناف �ما ذ�رنا اصنافهم في المبحث األول , قدم الصنف األول على الثاني والثاني 
ال یرث ذوي االرحام في وجود تور�ث العصبات , ف على الثالث , وهكذا ... �ما الترتیب في

  1 و عصبة , فإذا رد المال قدم صاحب الفرض والعصبة علیهم صاحب فرض ا

مثال ذلك : من مات عن ام وخال و�نت بنت , �كون المال �له لالم , الثلث فرضًا والثلثان 
 �الرد , فال شيء للخال و�نت البنت . 

 ذوي االرحام بوجود احد الزوجین ,  یرثو�ذلك 

ًا والباقي �له لبنت مثال ذلك : من مات عن زوجة و�نت عم البو�ن , تأخذ الزوجة الر�ع فرض
 العم الشقیق 

وهو مذهب ابي حنیفة رحمه هللا  -أي القرب من المیت  -فهذه الطر�قة �عتبر فیها قرب الجهة 
 تعالى , فیجعل الجهات ار�عًا بنوة , وابوة , واخوة , وعمومة 

ة األولى وارث , لم یرث من الجهة التي �عدها احد , قیاسًا على اإلرث فإن �ان من الجه
   2�التعصیب وتسمى هذه الطر�قة ,�طر�قة اهل القرا�ة 

 ثانیًا : طر�قة اهل التنز�ل :

التور�ث بهذه الطر�قة فیكون االعتبار �التنز�ل , أي ینزل �ل واحد من ذوي االرحام منزلة اما 
ذو فما صار من مال لكل واحد اخذه , م �قسم المال بین المدلى بهم من ادلى �ه الى المیت ث

                                                 
 7/386انظر الدر المختار للحصفكي  - 1
  523/ 4, مجمع األنھر شرح ملتقى االبحر  18/438انظر تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق  - 2
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, و�ذلك الشافعیة  1, وهذا هو المشهور من مذهب احمد بن حنبل رحمه هللا تعالى   الرحم

�عملون في تور�ث ذوي االرحام �مذهب اهل التنز�ل , النه �قدم األسبق الى الوارث ال الى 
تبار القرب الیه حتى لو �انوا اثنین بنفس القرب , فان �انو المیت النه بدل عن الوارث , فاع

یورثون �العصو�ة فللذ�ر مثل حظ االنثیین او �الفرض على حسب نصیبهم أي فروضهم 
و�ستثني من ذلك أوالد األخ من االم واالخوال والخاالت فال �قسمون ذلك للذ�ر مثل حظ 

 2 ثى .فنصیب الذ�ر مثل نصیب االن االنثیین بل �السو�ة

 :في تقسیم التر�ة على ذوي االرحام متفرقة المطلب الثالث : مسائل 

نثیین �ما ذ�رناها في ذوي االرحام هي للذ�ر مثل حظ األ طر�قة اهل القرا�ة في تور�ثأوال : 
 المطلب الثاني في �المنا عن قواعد التور�ث .

 بینه هنا : �ما سنور�ث ذوي الرحم عند أهل التنز�ل طر�قة تاما ثانیَا : 
 القسم األول / عند عدم وجود أحد الزوجین فلتور�ثهم ثالث حاالت :

بنت له المال الالحالة األولى / أن �كون الموجود منهم شخٌص واحد فیعطى المال �له �ولد 
 0كله 

 
واحد ( أي أن الوارثین من ذوي الرحم جماعة  ة / أن �كونوا جماعًة مدلین �شخصالحالة الثانی

أبناء بنت فهم جماعة لكن أدلوا  3ب إرثهم أو الذي ینزلون منه شخٌص واحد  مثاله لكن سب
 : انالة لها صورتوهذه الح 0�شخص أي عالقتهم �المیت من جهة هذا الشخص ) 

عن أر�عة أبناء بنت  من ماتثهم من الشخص الذي أدلوا �ه �الصورة األولى / أن �ستوي إر 
 واحدسهم  من أر�عة لكل واحٍد فیقسم على عدد رؤوسهم فالمسألة 

عن عمة شقیقة ( أخت من مات هم من الشخص الذي أدلوا �ه �الصورة الثانیة / أن �ختلف إرث
األب ألبیه وأمه ) وعمة ألب ( أخت األب ألبیه ) وعمة ألم ( أخت األب ألمه ) فهن مدلیاٍت 

�جعل لهم مسألة �إرثهم  للمیت من جهة أبیه لكن میراثهن من أبیه �ختلف ، ففي هذه الحالة
من الشخص الذي أدلوا �ه وهو هنا ( األب ) و�قسم علیهم المال ( مال المیت ) �ما �قسم 

  .علیهم مال الشخص الذي أدلوا �ه وهو هنا ( األب )
 

 الحالة الثالثة / أن �كونوا جماعة مدلین �جماعة ولهذه الحالة صورتین :

                                                 
 .  397/  13, مطالب الي النھى شرح غایة المنتھى   7/86بن حنبل ي في فقھ االمام احمد انظر المغن - 1
 10حاشیتان قلیوبي وعمیرة ,  179الوجیز ص ,   77االقناع للشربیني ص,293/ 13انظر اسنى المطالب  - 2
  .  33/  11, حاشیة البجیرمي على المنھاج  200/ 
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اعة من الشخص الذي أدلوا �ه ، فیقسم المال على الصورة األولى / أن �ستوي إرث �ل جم

 .الجماعة المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه من أدلوا �ه
 

 عن ثالث بنات بنت وثالث بنات بنت ابن مات/  مثال
 

 6/4 3×4=12 
 9=3×3 3 بنات بنت3

 3=3×1 1 بنات بنت ابن3
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 لین بها , وهي تأخذ النصف .نعطي بنات البنت میراث البنت النهن ادطر�قة الحل / 
ونعطي بنات بنت االبن میراث بنت االبن النهن ادلین بها , وهنا تأخذ السدس , فتكون المسألة 
من ستة و�كون النصف لبنات البنت ونصفها ثالثة ولبنات بنت االبن واحد وهو السدس من 

 ستة , فهنا ترد المسالة الى أر�عة 
ؤس بنات االبن في اصل المسالة , ثم سهام جمیع الورثة نقوم بتصحیح المسالة , فنضرب ر 

 في الناتج �اتالي 
  4ـــــــــــــ6
  15=  5ضرب  3بنات بنت لهن 5
 5=  5ضرب  1خال  1

 المثال الثاني :
 مات شخص عن خمس بنات بنت وخال :

الة �كون لبنات البنت النصف وهو نصیب البنت , وللخال السدس وهو نصیب االم فتكون المس
 كسا�قتها . 

 هذه الصورة األولى 
اما الصورة الثانیة : مات رجل عن عمة شقیقة وعمة الم وخالة شقیقة وخالة الم وأر�عة أوالد 

 بنت .
 الحل : 

هنا نذ�ر ان ارث العمة الشقیقة �ختلف عن ارث العمة الم و�ذلك ارث الخالة الشقیقة عن 
 ارث الخالة الم , 

 المدلى بهم فتكون من ستة في البدا�ة نفصل مسالة 
 فیكون النصف للبنات وهوثالثة ولالم السدس وهو واحد والباقي لالب وهو اثنان 

 ثم ثم نفصل مسالة العمات من ستة 
العمة الشقیقة لها النصف وهو ثالثة ,النها تنزل منزلة األخت الشقیقة لالب والعمة الم السدس 

مه , هنا نصحح المرد �ضرب سهم �ل من ادلى تنزل منزلة اخت االب الوهو واحد , النها 
 في عدد رؤس أوالد البنات فكانت 
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 8العمات 
 4الخاالت 

 3أوالد البنت 
 8=  4ضرب  2ثم نضرب �ل �ل سهم من السهام في عدد رؤس األوالد 

 4=  4ضرب  1
 12=  4ضرب  3

 فیكون الناتج �ضرب حصة �ل من العمات والخاالت في حصة من ادلى بهن 
 للعمة الشقیقة 6= 3ضرب 2 ماتالع

 للعامة الم 2=  1ضرب  2        
 للخالة الشقیقة  3=  3ضرب  1الخالة   
 للخالة الم  1=  1ضرب  1        

  24فیكون اصل المسالة      12أوالد البنات 
 الحالة الثالثة :

 ان �كون مع احد الزوجین جماعة مدلین �شخص واحد لكن �ختلف ارثهم عنه : 
ثال : مات رجل عن زوجین وخال شقیق وخال الم , فهنا �ل من الخالین مدلین �االم لكن م

 �ختلف ارثهم منها :
,  3والباقي للخال الشقیق والخال الم  1فیكون نصیب الزوجین الر�ع  4الحل : المسالة من 

وهو اصل مسالة الزوجیة فكان  8=  2في عدد رؤس الزوجات  4, نضرب  4المجموع 
مجموع سهامهم ونظرنا الى سهام ذوي االرحام  6والباقي للخال الشقیق والخال الم  2جین للزو 

  1=  6÷6واصل مسالتهم فوجدناها منقسمة 
  8=  8في  1فضر�نا الناتج في اصل مسالة الزوجین 

  5والباقي للخال الشقیق   1والثمن للخالة الم  2فكان الر�ع للزوجات وهو 
  

 الحالة الرا�عة :
ن �كون الموجود مع احد الزوجین جماعة مدلین �جماعة مع ان ارث �ل جماعة متساوي من ا

 الشخص الذي ادلوا �ه 
 مثال : مات شخص عن ار�ع زوجات وعمین شقیقین وخالین شقیقین . 

ثم صححنا المسالة  3وهو الر�ع والعمات والخاالت  1للزوجات  4الحل : اصلنا المسالة من 
  12وللعمات والخاالت  4للزوجات  16=  4في  4فكان جات على عدد رؤس الزو 

375



 First International Scientific Conference 29 – 30 April  2017                2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 

 ISSN: 2414 - 7419     Al-Kut University College/ Issue One                         �لیة الكوت الجامعة /  العدد األول         

 
فضر�نا سهام ذوي االرحام في اصل  2=  6 ÷ 12اما ذوي االرحام فوجدنا مسالتهم منقسمة 

 مسالتهم 
 وهي حصة االب  8=  4ضرب 2

 . للخالتین  4للعمتین ,  8للزوجات ,  4,  16فكانت المسالة من 
 

 الحالة الخامسة :
االرحام جماعة مع احد الزوجین مدلون �جماعة مع اختالف ارث �ل جماعة ان �كون ذوي 

 من الشخص الذي ادلوا �ه .
 مثال : مات شخص عن زوج وعمة الب وعمتان الم وخالة شقیقة وخالة الم .

 الحل : نجعل فرض الزوج وله النصف والباقي لذي الرحم , 
  1قي لذوي الرحم وهو والبا 1وهو فكان النصف للزوج  2فكانت المسالة من 

 6=  3في  2نضرب  3فكان المجموع  1ولالم  2اما المدلى بهم هم االب واالم فكان لالب 
 وجعلناها اصل المسالة 

 . 1والعمتان الم  3, اما العمات فكان نصیب العمة لالب  1ولالم  2ولالب  3فكان للزوج 
 محمد وعلى آله وصحبه وسلم . هذا �هللا اعلى واعلم واعز واكرم وصلى هللا على سیدنا

 الخاتمة
الحمد هلل الذي ال�حمد �عد إتمام �ل امر اال إ�اه واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمین 

 به اجمعین و�عد.......یدنا محمد وعلى آله وصحس
�ما یلي و في نها�ة هذا البحث المناص لنا اال ان نورد �عض اهم ما تم التوصل الیه من نتائج 

: 
فنجدهم ینحصرون في ان ذوي االرحام هم �ل قرا�ة من المیت الیرث �فرض وال تعصیب  -1

    أر�عة أصناف , 
األول :  منها من �ان من فروع المیت الذین یدلون الیه بواسطة انثى , الثاني : من �ان      

    من أصول المیت 
ءًا الثالث :  من �ان من فروع الذین یتوصلون �ه بواسطة انثى سواء �انو رجاال ام نسا     

    ابوي المیت الرا�ع : 
من �ان من فروع احد اجداد المیت او جداته الذین لیسو �اصحاب فروض وال عصبة      

 وسواء �انوا قر�بین 
 ام �عیدین.      
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ان ذوي االرحام مرتبون �االرث عند العلماء �ترتیب العصبات , فال یرث الصنف الثاني  -2

   ول وال قبل األ
 الثالث قبل الثاني وهكذا .    

ان میراثهم �ختلف �اختالف احوالهم , ومعنى احوالهم أي احوالهم عند موت المورث فقد  -3
 �كون دو رحم واحد 

اثنین فاكثر والمدلى �ه واحدًا فلهم جمیع المال ا�ضًا الن  فیحوز المال �له , او�كونوا      
 المدلى �ه واحد فهو 

ا عاصب او صاحب فرض , اما اذا �انوا �ثیرون والمدلى بهم �ثیرون فیكون المال ام     
 �حسب حال من 

 ادلوا بهم .     
 ان جهاتهم ثالث ابوة وامومة و�نوة . -4
 والعصبات ثالثة اقسام . عصو�ة �النفس , وعصو�ة �الغیر , وعصو�ة مع الغیر . -5
 اخوة وعمومة ووالء .ان جهات العصو�ة خمسة وهي بنوة وابوة و  -6
ان ذوي االرحام �ستحقون التر�ة �عد المیت اذا لم �كن هناك صاحب فرض والعصبة وهو  -7

 الراجح من اقوال 
بیت المال لم �عد منتظمًا في العلماء , اما �ون المال یرد الى بیت المال فال یترجح الن      

  هذا الزمان . 
طر�قة اهل القرا�ة , ومعناه انهم �أخذون للذ�ر مثل لتور�ث ذوي االرحام طر�قتیسن هما  -8

 حظ االنثیین و�كون 
األقرب فاالقرب للمیت , وطر�قة اهل التنز�ل ومعناه ان ذوي الرحم ینزل منزلة من ادلى      

 �ه أي من اتصل 
 �ه الى المیت .      

هللا تبارك وتعالى سائلین  ة تقسیم التر�ة على ذوي االرحام ,ذ�رت �ض المسائل في �یفی -9
ان �جعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكر�م وان یثقل �ه مواز�ننا یوم الدین انه نعم المولى ونعم 

 مجیب .ال
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Conlusion 
  
          Thanks to Allah Who is blessed , and peace upon His messenger 
Who has sent as a mercy to the world , our master Mohammad God's 
blessing And peace be upon him . At the end of this reseach it is 
unavoidable to mention the following results :  

 
1- the relatives are each one relative to the dead doesnot inherit 
imposition or  kinsfolkship , they are of four kinds , the first : 
 who is one of the dead branch indicates to him by the female , the  
second who is kin to the dead as ancestry of a woman , men or women, 
the third who is a branch of the dead parents , the fourth who is an 
ancestry of one of the dead grandfathers or grandmothess , who is not 
imposition or has blood relationship either us a kin or not. 
2- The kinsfolk are 0rdered by inheritance , according to the scholars , 
as their    
 order , so the second kin doesnot inherit before the first , and the third 
doesnot    
  inherit before the second and so on . 
 
3- Their inheritance (the devisees) is become different according to 
their condition  
 we mean by condition or position to the dead devison that he is the 
single    devisee , so he gets the whole money , or they might be two 
devisees or more and the indicantor is only one , so they get the whole 
money , because the indicator is one , therefore , he is either imposition 
or has blood relationship , but if they are many and the indicators are 
many too , the money will be divided according to their indication. 
 
4- Their sides are three , fatherhood , motherhood and sonship  
 
5- The kinships are three , soul kinship ,  kinship to others , kinship 
with others . 
 
6-The sides of kinships are five , fatherhood , sonship , brotherhood , 
uncleship  and  loyality .   
 
7- The relatives deserve the patrimony aftar the dead if there is no 
imposition or kinship , is the out weighing according to the scholars , as 
the money returned to the treasury isnot the predominant concept , 
because the exchquer is not exist in our days . 
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8- in 0rder to boquest the relatives , there are two methods , the method of 
the family of relatives , it means that the male shall have the same potion 
as that of two females , and the closest then the closer to the dead , the 
second method is the kinsfolk of descendant , thus the relative is as the 
same order of the indicator , in other words his relationship to the dead . 
9- I have mentioned some of the methods of distributing the bequest 
among the relatives , and I am asking Allah be He blessed to consider this 
research , and to add weight to our scales at the Day of Resurrection , so 
H is the best Responder . 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكریم      

: احمد عبد الغفور عطار  تاج اللغة وصحاح العربیة , إسماعیل بن حماد الجوھري , تحقیق -1
 م 1956ھـ  1376القاھرة  – 1ط–لبنان  –بیروت    –, دار العلم للمالیین 

دار  المعجم الوسیط ـ, إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار, -2
 العربیة الدعوة ,تحقیق / مجمع اللغة

 690 – 601 سید الشھداء العلمیة نام كتاب الجامع للشرایع , یحیى بن سعید الحلي مؤسسة -3
 قم 1405باشراف الشیخ جعفر السبحاني   تحقیق جمع من العلماء

وزارة الشئون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة ,  1ط,  عبد الكریم بن محمد الالحم,  الفرائض -4
 السعودیة العربیة المملكة  -واإلرشاد 

, تألیف: محمد بن فتوح الحمیدي , دار النشر / دار الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم  -5
 م الطبعة: الثانیة تحقیق : د. علي حسین البواب2002 -ھـ 1423  - لبنان/ بیروت  -ابن حزم 

ن الدراري المضیئة شرح الدرر البھیة لمحمد بن علي الشوكاني ترجمة العالمة محمد ب -6
 رحمھ العلوم للقنوجيعلي بن محمد الشوكاني من أبجد 

االمام المحقق العالمة الشیخ محمد بن الحسن الحر وسائل الشیعة الى تحصیل الشریعة  -7
 ھـ 1104العاملي المتوفى سنة 

دار إحیاء التراث العربي مراجعة  279 – 209الجامع الصحیح سنن الترمذي السلمي  ت.  -8
 : أحمد محمد شاكر وآخرون بیروت

ق : محمد عث أبو داود السجستاني األزدي : دار الفكر  تحقیسنن أبي داود سلیمان بن األش -9
 تعلیقات َكَمال یوُسْف الحُوت واألحادیث مذیلة بأحكام األلباني علیھا محیي الدین عبد الحمید:

ھـ  1217فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب االمام مالك , محمد بن احمد علیش  -10
   الشحود م , جمع علي بن نایف 1299

ھـ , تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي  275سنن بن ماجة , الحافظ محمد بن یزید القزویني ت -11
 بیروت  –دار الكتب العلمیة 

عطا مكتبة ھـ تحقیق محمد عبد القادر 861السنن الكبرى , احمد بن الحسین البیھقي ت  -12
  1994ھـ 1414 دار الباز مكة المكرمة
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ـ اختصار ھ1421لمستقنع , محمد بن صالح بن محمد العثیمین تالشرح الممتع على زاد ا -13

 موسى بن احمد بن موسى الحجاوي  المقنع تألیف ابي النجا
الشي المرقوم في بیان أحوال العلوم صدیق بن حسن القنوجي , دار الكتب , بیروت  -14

 , تحقیق عبد الجبار زكریا  1988
زحیلي أستاذ ورئیس قسم الفقھ واصولھ في جامعة الفقھ اإلسالمي وادلتھ أ. د. وھبة ال -15

 دمشق كلیة الشریعة , دار الفكر , دمشق , سوریا .
تحقیق محمد امین  –عبد الغني الغنیمي الدمشقي المیراني  –اللباب في شرح الكتاب  -16

 النواوي , دار الكتاب العربي
مان الكلیبولي المدعو شیخي مجمع األنھر شرح ملتقى االبحر عبدالرحمن بن محمد بن سلی -17

  1998-1419دار الكتب العلمیة بیروت  –خلیل عمران المنصور  ھـ تحقیق 1078زادة ت
 مصر  1ھـ مطبعة السعادة ط 456المحلى أبو علي محمد بن علي بن احمد بن حزم ت -18
 مصر  –ھـ دار الفكر مؤسسة قرطبة 241مسند االمام احمد بن حنبل الشیباني ت  -19
ھـ دار 476المھذب في فقھ الشافعي أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي ت  -20

 بیروت  –الفكر 
بن عبد مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل , شمس الدین أبو عبدهللا محمد بن محمد  -21

ھـ دار عالم الكتب طخاصة 954المعروف بالحطاب الرعیني ت الرحمن الطرابلسي المغربي
 م بیروت لبنان 2003ھـ 1423

تحقیق  –االقناع في حل الفاظ ابي شجاع شمس الدین محمد بن احمد الخطیب الشربیني  -22
 دار الكتب العلمیة بیروت  –عادل احمد عبد الموجود  علي محمد معوض والشیخ 

 بدایة المجتھد ونھایة المقتصد محمد بن احمد بن رشد القرطبي أبو الولید دار الفكر بیروت  -23
ھـ دار الكتب العلمیة 743تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق , عثمان بن علي الزیلعي ت -24

 م 2000 1ط –بیروت 
بیروت –عربي دار احیاء التراث ال –تھذیب اللغة , أبو منصور محمد بن احمد االزھري  -25
 مرعب  , تحقیق محمد عوض 1ط

فیة , أبو بكر بن علي بن محمد الجواھر النیرة شرح مختصر القدوري في فروع الحن -26
 الحداد الزبیدي 

العالمة الشیخ سلیمان الجمل  –حاشیة الجمل على المھاج شیخ اإلسالم زكریا االنصاري  -27
 دار الفكر بیروت 

تحقیق محمد  –الدر المختار شرح تنویر االبصار في فقھ مذھب االمام ابي حنیفة النعمان  -28
بیروت  –دار الفكر  –عة جدیدة اشراف مكتب البحوث والدراسات امین الشھیر بابن عابدین طب

  لبنان
ھـ , تحقیق 362التلقین , عبدالوھاب بن علي بن نصر التغلبي المالكي أبو محمد , ت  – 29

 ھـ1415 1محمد ثالث سعید الغاني , المكتبة التجاریة  مكة المكرمة ط
 بن ادریس القرافي بال ت  الذخیرة في الفقھ المالكي , شھاب الدین احمد -30
 حاشیة البناني على جمع الجوامع , للتاج السبكي بال ت  -31
 حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر بال ت -32
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 –دار الكتب العلمیة بیروت  ه 539تحفة الفقھاء لعالء الدین السمرقندي ت  -33

 م 1994ھـ / 1414 , 2لبنان , ط
الحلبي ,  عي , تحقیق احمد شاكر , مكتبة مصطفى البابي الرسالة , محمد بن ادریس الشاف -34
 1940 - 1358,  1ط 
 السراج الوھاج على متن المنھاج , العالمة محمد الزھري الغمراوي , دار المعرفة  -35
ھـ  505في المذھب , حجة اإلسالم االمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ,ت  الوسیط  -36

 ,دار السالم بال ت  1404 1تحقیق علي القرة داغي ط
شرح المنتھى ( ت بن دھیش )محمد بن احمد بن عبدالعزیز بن علي  معونة اولي النھى -37

     5بن النجار تحقیق عبدالملك بن عبدهللا بن دھیش , مكتبة االسدي , ط الفتوحي تقي الدین 
بال ت  1, ط  وتيلبھ( ت . التركي ) منصور بن یونس بن ادریس ا شرح منتھى االرادات -38

 , تحقیق عبدهللا بن عبدالمحسن التركي 
ھـ تحقیق  1051الروض المربع بشرح زاد المستقنع ,الشیخ منصور بن یونس البھوتي ت  -39

 سعید محمد اللحام 
 حلي المعاصم لبت فكر ابن عاصم , أبو عبد هللا محمد الثاوي شرح تحفة الحاكم  -40
 علي بن حجر أبو الفضل الحافظ العسقالني تغلیق التعلیق , احمد بن  -41
, التجرید لنفع العبید سلیمان البجیرمي , دار النشر حاشیة البجیرمي على المنھاج  -42

  1345مصطفى الباب الحلبي 
على منھاج الطالبین , الناشر مصطفى الباب  على شرح المحلىحاشیة قلیوبي وعمیرة  -43

  3, ط  1955 – 1375الحلبي 
ي والعبادي , عبدالحمید الشرواني والشیخ احمد بن قاسم العبادي على ناشي الشرواحو -44

 تحفة المحتاج الحمد حجر الھیتمي 
االنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب االمام احمد بن حنبل , علي بن  -45

 بال ت . ھـ , تحقیق محمد حامد الفقي , دار احیاء التراث العربي885سلیمان المرداوي ت 
, تحقیق أبو  1033دلیل الطالب لنیل المطالب , مرعي بن یوسف الكرمي الحنبلي ت ھـ  -46

   2004 – 1425,  1قتیبة نظر محمد الفاریابي , دار طیبة للنشر والتوزیع , الریاض ط
كشف المخدرات والریاض الزاھرات لشرح اخصر المختصرات , احمد بن عبدهللا الحلبي  -47

 دار النبالء للنشر  البعلي ,
القاسم عمر  ي, أبعلى مذھب االمام ابي عبدهللا احمد بن حنبل الشیباني مختصر الخرقي -48

 1, تعلیق ابي حذیفة أبراھیم بن محمد , دار الصحابة للترث , ط بن الحسین بن عبدهللا الخرقي 
 ,1413 - 1993 

ائد الغایة والشرح , مصطفى وتجرید الزومطالب الي النھى في شرح غایة المنتھى  -49
 . 1, ط  1961 – 1381حسن الشطي , الناشر المكتب االسالمي لسنة  –السیوطي الرحیباني 
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 أثر الّسیاق في توجیه القراءات القرآنّیة عند أبي علّي الفارسيّ 

 د. أحمد عبدهللا ظاهرأ.م.
 كلیة اآلداب / جامعة واسط

 : مدخل
ویقصد بالّسیاق في علم اللغة الحدیث : ما (( جرى في إطاره التّفاھم بین شخصین ، ویشمل    

، والقیم المشتركة بینھما ،والكالم الّسابق ذلك زمن المحادثة ومكانھا ، والعالقة بین المتحادثین 
، أو ھو (( الظروف المتعلقة بالمقام الذي تنطوي فیھ الكلمة أو بتعبیر آخر دراسة  )1(للمحادثة ))

الكالم في المحیط الذي یقع فیھ ویشمل : الّسیاق الخارجي ـ الظروف المحیطة بالحدث الكالمي ـ  
(()2( . 
 

فظ الّسیاق في التّراث العربي بھذه الّصیغة ، وبصیغ أخرى سواء وعلى الّرغم من ورود ل   
أكان وروده عند اللغویین أو البالغیین أو المفسرین أو األصولیین ، أم لم یكن وروده عندھم إال 
ً قائماً في العلوم المشار إلیھا بدلیل أنّھ لم یوضع لھ تعریف  أّن ذلك الورود لم یعتدّ بھ مصطلحا

 .)3(ر لھ في كتب االصطالح ذكرمعین ، ولم یج
وفكرة الّسیاق (( ھي المركز الذي یدور حولھ علم الدّاللة الوصفیّة في الوقت الحاضر ، وھو     

 . )4(األساس الذي ینبني علیھ الّشق أو الوجھ االجتماعي من وجوه المعنى ))
األساس في علم المعنى وقد ویرى أولمان أّن نظریـة الّسیاق إذا طبقت بحكمة فإنّھـا تمثل حجر    

 أدت إلى نتائج بـاھرة في طرق التّحلیل األدبي ، ومّكنت الدّراسة التّأریخیّة للمعنى من االستناد

 . )5(إلى أسس حدیثة أكثر ثباتاً . وأنّھا قدمت لنا وسائل فنیّـة حدیثة لتحدید معاني الكلمات
لعناصر النّحویّة ال تسھم في الوصول إلى المعنى والذي یؤیّد النّظریّة الّسیاقیّة الحدیثة أّن ا   

بمعزل عن العناصر الدّاللیّة فكما یمدّ العنصر النّحوي العنصر الدّاللي بالمعنى األساس في 
الجملة ، یمدّ العنصر الدّاللي العنصر النّحوي كذلك ببعض الجوانب التي تسـاعد على تحدیـده 

تبـادل تأثیـر مستمر فال یمكن بحـال نكران تأثیر داللـة وتمییزه فبین الجانبین أخذ وعطـاء ، و
سیـاق النّص اللغوي وسیـاق الموقف المالبس لـھ على العنـاصر النّحویّـة من حیث الذّكـر 
والحـذف ، والتّقدیـم والتّـأخیر . وال یُنكر أّن داللـة الّسیـاق تجعل الجملـة ذات الھیئة التّركیبیّة 

نفسھـا إذا قیلت بنصھا في مواقف مختلفة ، تختلف باختالف الّسیـاق الذي ترد  الواحـدة بمفرداتھا
 . )6(فیـھ مھمـا كانت بسـاطة ھـذه الجملـة

 ویمكن أن نبیّن اعتماد أبي علّي على الّسیاق في توجیھ القراءات القرآنیّة في اآلتي :      
 . داللة الّسیاق على المحذوف 1

، وقد أطلق علیھ النّحویون القدماء  )7(ة المشتركة في جمیع اللغاتالحذف من الظواھر اللغویّ 
منھا : االتساع ، واالختصار واإلیجاز ، واالختزال ، واإلضمار ، والتّصرف  )8(تسمیات مختلفة

 في تألیف الكالم .
وقد عني التحویلیون بدراسة ھذه الظاھرة ووضعوا لھا األحكام والقواعد ، ودراستھم لھا     
؛ ألّن (( ھناك  )9(ابھ في جوھرھا ـ وإن اختلفت في الّشكل ـ مع دراسة النحویین العربتتش

أصوالً مشتركة بین المنھجین أھمھا وضع اعتبار لألساس العقلّي عند دراسة الصیغ والتراكیب 
 ، ویمكن بیان داللة الّسیاق على المحذوف عند أبي علّي في المحاور اآلتیة : )10(اللغویّة ))

 
 . حذف المسند إلیھ ( الفاعل )أ 
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ا ِھي  فّسر أبو علّي قراءة تشدید المیم في قولھ تعالى :    دَقَاِت فَنِِعمَّ    بأّن في ))11إِن تُْبدُواْ الصَّ
( نعم ) ضمیر ( الفاعل ) و( ما ) في موضع نصب ، وھي تفسیر الفاعل المضمر قبل الذّكر ، 

ً إبداؤھا ، فاإل بداُء : ھو المخصوص بالمدح إال أّن المضاف ُحذف ، وأُقیم والتّقدیر : نعم شیئا
المضاف إلیھ الذي ھو ضمیر الّصدقات مقامھ، فالمخصوص بالمدح ھو اإلبداء بالّصدقات ال 

َوإِن تُْخفُوَھا َوتُْؤتُوَھا اْلفُقََراء فَُھَو َخْیٌر لُُّكْم  الّصدقات ، واستدّل على ذلك بالّسیاق القرآني : 
)12( فكما أّن ( ھو ) ضمیر ( اإلخفاء ) ، ولیس بالّصدقات ، كذلك  أي )) ، اإلخفـاء خیر لكم

 . )13(ینبغي أن یكون ضمیر ( اإلبداء ) مراداً ))
 

واتفق الّزمخشري وأبو حیّان مع أبي علّي على ھذا التّوجیھ ، إذ التّقدیر عندھما : أّن ( ما )      
 . )14(موصوفة ، والمعنى : فنعَم شیئاً إبداؤھافي ( نِعّما ) نكرة غیر موصولة وال 

 ب ) حذف المسند إلیھ ( المبتدأ ) 
فَاْلَحقُّ َواْلَحقَّ  في قولـھ تعالى :  )15(وّجھ أبو علّي قراءة عـاصم وحمزة برفـع ( الحّق )     

والتّقدیر : بأّن الرفع یحتمل وجھین : األّول : أن یكون ( الحق ) خبر لمبتدأ محذوف  ))16أَقُوُل  
ثُمَّ ُردُّواْ إِلَى  أنا الحق ، واستدّل على ھذا الوجھ بسیاق النّص القرآني الوارد في سورة األنعام :

فقال : (( فكما جاز وصفھ سبحانھ بالحق كذلك یجوز أن یكون خبراً في  ) )17ّ�ِ َمْوالَُھُم اْلَحّقِ 
لحقُّ خبراً لمبتدأ محذوف والتّقدیر : فالحقُّ منّي ، ، والثّاني : أن یكون ا )18(قولھ : أنا الحقُّ ))

بَِّك فَالَ تَُكونَنَّ ِمَن  واستدّل على ذلك بسیاق النّص القرآني الوارد في سورة البقرة :  اْلَحقُّ ِمن رَّ
 .))19اْلُمْمتَِریَن 

َمن َعِمَل ِمنُكْم  : وقدّر مبتدأً محذوفاً في قراءة فتح ھمزة ( إّن ) بعد الفاء في قولـھ تعالى      
ِحیٌم  ؛ ألّن المعنى عنده : فأمُرهُ أنّھُ غفوٌر  ))20ُسوءاً بَِجَھالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَّھُ َغفُوٌر رَّ

أَلَْم  ، وحمل على ھـذا التّقدیر قراءة فتح ھمزة ( إّن ) بعد الفـاء في قولـھ تعالى :  )21(رحیمٌ 
، إذ التّقدیر فیھا : فأمُرهُ أّن لھ  ))22أَنَّھُ َمن یَُحاِدِد ّ�َ َوَرُسولَھُ فَأَنَّ لَھُ نَاَر َجَھنََّم َخاِلداً فِیَھا  یَْعلَُمواْ 

، وأجاز في ھاتین اآلیتین وجھاً آخر ، وھو أن یكون المصدر المؤول من ( أّن )  )23(نار جھنّم
 . )24(أنّھُ غفوٌر رحیٌم ، ولھُ أّن لھُ ناَر جھنَّمَ  وصلتھا مبتدأ خبره محذوف ، والتقدیر : فلھُ 

یتضح مّما تقدم أّن أبا علّي كان یعتمد على سیاق النّصوص القرآنیّة في توجیھ اآلیـات ، إذ     
إنّـھ یربط بین سیاق اآلیات المتصلة في سورة واحدة ، وسیاق اآلیات المماثلة لھا في المعنى في 

 سور أخرى .
 الجزاء ج . حذف جواب

اھتم أبو علي بالّسیاق االجتماعي ( غیر اللغوي ) بأخذه بنظر االھتمام حال المخاطب أو علمھ    
أو تنوعات حالھ أو شخصیتھ ، وخیر مصداق على ذلك ما ذكره في حذف جواب الجزاء عند 

داللة وجود دلیـل یدل على المحذوف في سیـاق الكالم ،إذ یرى أّن الحذف في ھذه المواضع یتم ل
ْرتُْم بَْل أَْنتُْم قَْوٌم ُمْسِرفُوَن  الكالم على المحذوف ، كما في قولـھ تعالى :    إذ قال :  ))25أَإِْن ذُّكِ

ْرتُمْ (( ومن قرأ (  ) فإنّما ھي ( إن ) التي للجزاء دخلت علیھا ألف االستفھام ، والمعنى :  أَإِْن ذُّكِ
رتُم تََشاَءمتُم ! أإن تشاءمتم ؛ ألّن ( تََطیَّْرنَا بِكُ  م ) معناه : تشاءمنا بكم ، فكأنّھم قالوا : أإن ذُّكِ

. وقـد سبقھ إلى ذلك الخلیل عندما قـال  : (( إّن العرب  )26(فحذف الجواب لتقدم ما یدّل علیھ ))
 . )27(قد تترك في مثل ھذا الخبر في كالمھم ؛ لعلم المخبر ألّيِ شيء ُوضع الكالم ))

كات األنبارّي أّن حذف جواب الجزاء في ھذا الموضع أبلغ في المعنى من ویرى أبو البر   
إظھاره ؛ ألّن الّرجل لو قال لغالمھ : ( وهللاِ لئن قمُت إلیك ) وسكت عن الجواب لذھب فكر 
الغالم إلى أنواع من العقوبة والمكروه من القتل والّضرب والكسر ، فإذا تمثّلت في فكره أنواع 

ت عظمت الحال في نفسھ ، ولم یعلم أیّھا یتقي ، فكان أبلغ في ردعھ وزجره العقوبات وتكاثر
عّما یكره منھ . ولـو قـال لـھ : ( وهللاِ لَئِن قُْمُت إلیَك ألضربَنََّك ) وأظھر الجواب لم یذھب فكر 
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الغالم إلى أنواع من المكروه سوى الضرب ، فكان ذلك دون حذف الجواب في نفسھ ؛ ألنّھ قد 
 .    )28(لھ نفسھ فیسھل ذلك علیھوّطن 
وأشار أبو علّي إلى أّن جواب ( أّمـا ) ال یحذف في حـال الّسعة واالختیار ، وجواب ( إن )       

قد یحذف مـع وجود الدّلیل علیـھ في الكالم ، إال أّن ( أّما ) وجوابھا استغني بھما عن جواب 
ـا إِن َكـانَ  الجزاء في قولـھ تعالى :  فََسَالٌم لََّك ِمْن أَْصَحـاِب اْلیَِمیِن   ِمَن أَْصَحـاِب اْلیَِمینِ  َوأَمَّ

)29(  َكمـا استغني عن جواب الجـزاء في قولھم : ( أَْنَت َظاِلٌم ) ، عن جواب : إْن فَعَْلت)30(  . 
ْؤِمنُوَن َولَْوَال ِرَجاٌل  ومثّل لسد الفاء ، وما ھو جواب لھ ، مسدّ الجوابین : قولھ تعالى :      مُّ

 ُ ةٌ بِغَْیِر ِعْلٍم ِلیُْدِخَل �َّ عَرَّ ْنُھم مَّ ْؤِمنَاٌت لَّْم تَْعلَُموُھْم أَن تََطُؤوُھْم فَتُِصیبَُكم ّمِ فِي َرْحَمتِِھ َمن  َونَِساء مُّ
 ً ً أَِلیمـا قد سدّ مسد  لَعَذَّْبنَا   : فقولھ  ))31یََشاُء لَـْو تََزیَّلُوا لَعَذَّْبنَا الَِّذیَن َكفَُروا ِمْنُھْم َعذَابـا

 .  )32(الجوابین كما كان الجواب في اآلیة الّسالفة
وبھذا حّكم أبو علّي الّسیاق في الدّاللة على جواب الجزاء المحذوف ، أو في اإلشارة إلى ما     

 یسدّ مسده .
 د . حذف المصدر وإقامة صفتھ مقامھ 

أَفَأَِمَن الَِّذیَن  إقامـة صفتھ مقامـھ بقولـھ تعالى : استدّل أبو علّي على جواز حذف المصدر و   
؛ ألّن المعنى عنده الذین مكروا المكرات السیئات ، إال أنّھ عندما أضاف  ))33 َمَكُروا السَّیِّئَاِت 

إلى السیئ قدّر الّصفة وصفاً لشيء غیر المكر ، كما أّن من قال : دار اآلخرة ، وجانب الغربي 
ذف المصدر من قولھ : المكرات السیئات ، وأقام صفتھ مقامھ فوقعت اإلضافـة إلیھ قدّره كذلك فح

اْستِْكبَاراً فِي اْألَْرِض  . واحتج لھذا التّقدیر بقولـھ تعالى :  )34(كما كانت تقع على موصوفھ
َوَال  في ھـذا التقدیر ذیل اآلیـة ، وحجتھ  ))35 َوَمْكَر السَّیِِّئ َوَال یَِحیُق اْلَمْكُر السَّیُِّئ إِالَّ بِأَْھِلِھ 

. وبھذا استدّل  )36(فكمـا أّن السیئ صفـة للمصدر ، كذلك الذي قبل یَِحیُق اْلَمْكُر السَّیُِّئ إِالَّ بِأَْھِلِھ 
 أبو علّي بسیاق النّص الالحق للداللة على المحذوف من سیاق النّص الّسابق .

 ھـ . حذف الجملة المعادلة لـ ( أم )
ْن ُھَو قَانٌِت آنَاَء اللَّْیِل  احتج أبو علّي على حذف الجملة المعادلة لـ ( أم ) بقولھ تعالى :      أَمَّ

، وقد سبقھ إلى ذلك الفّراء الذي یرى أّن جواب ( أّمن ھو ) مضمر قد جرى معناه في أّول   )37(
.  )38(رید ، أھذا مثل ھذا أم ھذاالكلمة ، إذ ذكر الّضال ثم المھتدي باالستفھام فھو دلیل على أنّھ ی

واحتمل أبو علّي في ھذه اآلیة المعنى : الجاحد الكافر بربھ خیر أم الذي ھو قانت ، بجعل ( َمن ) 
. ودّل على الجملة المحذوفة المعادلة لـ ( أم ) بما جاء  بعده من قولھ  )39(موصولة ولیس استفھام

، ودّل علیھـا بمـا قبُل من قولـھ  ))40 ْعلَُموَن َوالَِّذیَن ال یَْعلَُمونَ قُْل َھْل یَْستَِوي الَِّذیَن یَ  تعالى : 
. ومثّل لحذف الجملة المعادلة لـ ( أم  ))41قُْل تََمتَّْع بُِكْفِرَك قَِلیـالً إِنََّك ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر  تعالى :

َن  َوقَالُوا َما  ) والمستدل علیھـا من فحوى الكالم بقولھ تعالى : لَنَا َال نََرى ِرَجاالً ُكنَّا نَعُدُُّھم ّمِ
ً أَْم َزاَغْت َعْنُھُم اْألَْبَصاُر  اْألَْشَرارِ  ََّخْذنَاُھْم ِسْخِریّا إذ المعنى عنده : أمفقودون ھم أم  ))42أَت

 .  )43(زاغت عنھم األبصار
الذي ورد فیھ الحذف  ورأى أّن ھذا النّوع من الحذف یتم لعلم المخاطب ؛ ألّن سیاق الكالم    

سیاق ذو طاقة لغویّة تعبیریّة ، فلو نُطق بالمحذوف ؛ لذھبت طاقتھ التّعبیریّة ، وسقط سیاقھ 
 وفاعلیتھ ، إذ إّن الكالم یُغني عن ذكر المحذوف لتمام المعنى .

 . الحمل على المعنى 2
ً و     ً ووظیفة والمقصود بھ : حمل اللغة العربیة بعضھا على بعض بنیةً وتركیبا داللةً وإعرابا

، وقد  )44(نحویّة ، وإلحاق بعضھا ببعض ، وإعطاؤه حكمھ وداللتھ أو بنیتھ وإعرابھ وغیر ذلك
تنبّھ علماء اللغة القدماء إلى ھذا النّوع من العدول إذ عدّه أبو عبیدة أحد أشكال المجاز في القرآن 

، أّما ابن جنّي  فیرى أنّھ من  )46(ظ معناه، وأدخلھ ابن قتیبة في باب مخالفة ظاھر اللف )45(الكریم
 . )47(شجاعة العربیّة ، وقد أسماه في موضع آخر الحمل على المعنى
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وقد أطلق علیھ المحدثون تسمیات مختلفة فقد أسماه الدكتور أحمد مطلوب مخالفة مقتضى    
لمخالفة ، ، وأطلق علیھ الدكتور عبد السالم المسدي مصطلحات متعددة منھا : ا )48(الظاھر

واإلنزیاح ، واالنحراف ، واالنتھاك ،  وھو یعني بھ : انحراف عن نموذج من الكالم ینتمي إلیھ 
 ً  ، ومن مواضع الحمل على المعنى عند أبي علّي :  )49(سیاقیّا

 
 أ . الحمل على التّذكیر أو التّأنیث  

ا في بُطوِن َھِذِه األَْنعَاِم َخاِلَصةٌ َوقَالُوا مّ  ومن أمثلة ذلك ما ذكره في توجیھ قولھ تعالى :       
أشار أبو علّي إلى أّن ( خالصة ) تكون للذكر وغیره ، واستدّل على ذلك بقولھ  (50)ِلذُكوِرنَا 
؛ ألنّھا إذا أضیفت إلى ذكرى ، اختصت   ))51أخلصناھم  ِبِ◌َخاِلَصٍة ذكرى الدار   تعالى : 

إلى المفعول بھ ، أي ( أخلصوا ذكرھا والخوف منھا �  الخالصة بھذه اإلضافة ، فتكون اإلضافـة
)، وإن أضیفت ( الخالصة ) إلى الفاعل كان التقدیر ( أخلصت لھـم ذكرى الدار ) ، والدار في 

، أما في سورة األنعام فأجاز في ( خالصة ) وجھین  )52(ھذین التّوجیھین تحتمل اآلخرة والدّنیا
اً كالعافیة والعاقبة، والثاني : أن تكون وصفاً ، وكال الوجھین إعرابیین :األول : أن تكون مصدر

محتمل لآلیة ؛ ألنّھ یجوز أن یكون المعنى : ( ما في بطون ھذه األنعام ذاَت خلوٍص ) ، ویجوز 
أن یكون المعنى على الصفة لكنّھ أنّث على المعنى ؛ ألنّھ كثرة ، والمراد بھ : األجنة ، 

. واتفق أبو حیّان مع أبي علّي في ھذین الوجھین  )53(ث على ھذاوالمضامین ،فیكون التأنی
 .   )54(اإلعرابیین ، لكنّھ رجح الوجھ الثّاني

والمالحظ في توجیھ أبي علّي أنّھ ربط سیاق اآلیة في سورة  ( األنعام ) بسیاق اآلیة في سورة    
 النّص القرآنّي .  ( ص ) ، واعتمد في تعدد األوجھ اإلعرابیة على المعنى الذي یحتملھ

ومن مواضع الحمل على المعنى أیضاً ما ذكره في اختالف القّراء في إسناد الفعل إلى المذكر     
 إال أْن  یَُكوَن    ، إذ قرأ ابن كثیر  (55)إال أْن  یَُكوَن ِمْیتَةً     أو المؤنث في قولھ تعالى : 

بالرفع ،  ِمْیتَة   بالتّاء ،  إال أْن  تُّكوَن    بالتّاء  بالرفع ، وقرأ ابن عامر  ِمْیتَة   بالیاء ، 
بالتّاء ( میتة ) رفعاً ، وروى حفص عنھ ( میتة  وإْن تَُكْن     وقرأ عـاصم في روایـة أبي بكر 

 ِمْیتَةً   بالیاء ،  إال أْن  یَُكوَن    ) نصباً ، وقرأ نـافع ، وأبـو عمر ، وعاصم ، والكسائي 
    ، وقد وّجھ أبو علّي ھذا االختالف بأّن الفعل مسند إلى ضمیر ما تقدم في قولھ : )56(النّصبب

، وھـو مذكر وانتصب ( المیتة ) لمـا كـان الفعل مسنداً إلى  ))57َما فِي بُُطوِن َھِذِه األنعَاِم 
ر قراءة عـاصم في الضمیر ، ولـم یسنده إلى ( المیتة ) ، كمـا فعل ابن كثیر وابن عـامر . وفسّ 

روایة أبي بكر ( تَُكْن ) بالتّاء بأنّھ أنّث ، وإن كان المتقدم مذكراً ؛ ألنّھ حملھ على المعنى ، وما 
في بطون األنعام ُحَوراٌن فَُحِمل على المعنى كما قالوا ما جاءت حاجتك ، فأنّث الضمیر لّما كان 

 .   )58(في المعنى حاجة
 الغیبةب ) الحمل على الخطاب أو  

اعتمد أبو علّي على الّسیاق في بیان أوجھ االختالف بین القّراء في قراءة بعض اآلیات     
    القرآنیة ، ومن ذلك ما ذكره في بیان أوجھ االختالف بین قراءتي الخطاب والغیبة في الفعل

ابن كثیر وابن عامر وحمزة ، إذ قرأ  ))59َوال  تُْظلَُموَن فَتِـیالً    في قولھ تعالى :  تُْظلَُموَن 
 َوال  تُْظلَُموَن    بالیاء ، وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم  َوال  یُْظلَُموَن    والكسائي 

ألَم تَر إلى الذیَن    :، واحتج لقراءة الیاء بأنّھ لما تقدم من ذكر الغیبة وھو قولھ تعالى  )60(بالتّاء
( صلى هللا ، أّما قراءة التّاء فیرى أنّھا على ضّم االنّبي  ))61ال یُظلموَن  قِْیَل لَُھم ُكفُوا أَْیِدیَُكم ... وَ 

علیھ وآلھ ) ، والمسلمین إلیھم في الخطاب ، فَغُلِّب الخطاب على الغیبة  ، والمعنى : أنّكم أیّھا 
ُكتَِب المسلمون ما تفعلون من خیٍر یوفَّ إلیكم ، ویُجازى من أمر القتال فتثبط عنھ ، بعد أن كان 

، و ( قل ) كالم مبني على  ))62قُل َمتَاُع الدُّنیا قَِلْیٌل    علیھ ، وأدعم ھذا الرأي بقولھ تعالى : 
  .  )63(الخطاب
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أََولَم  یََرْوا  َكْیَف  یُْبِدُئ هللاُ الخلَق ثُمَّ    وعرض االختالف بین القّراء في قراءة قولـھ تعالى :   
ب والغیبة ، إذ بیّن أّن قراءة ابن كثیر ونـافع وأبو عمرو وابن عامر ( بین الخطا ))64یُعْیدُه   

یروا ) بالیاء ، وقراءة حمزة والكسائي  ( تروا ) بالتّاء ، واختلف عن عاصم فروى یحیى عن 
أبي بكر عن عاصم ، وابن أبي أمیة عن أبي بكر عن عاصم بالتّاء ، وروى الكسائي عن أبي 

، وعلل ھذا االختالف معتمداً على الّسیاق ؛ بأّن من قرأ  )65(یاءبكر ، وحفص عن عاصم بال
بُوا    بصیغة الخطاب سببھ أنّھـا ُسبقت بخطاب  ، وألحقت بخطاب ھـو قولـھ تعالى :  َوإْن تَُكذِّ

    قُل ِسیُروا فِي األرِض فانُظروا  ) فضالً عن أّن الكالم جرى على حكایة مخاطبة إبراھیم
ثّم  )66(وإبراِھْیَم إذ قَاَل ِلقَْوِمِھ  اعبُدُوا هللاَ واتَقُوه      ) قومھ في قولھ تعالى : علیھ السالم 

ُسوِل إال البالُغ المبیُن      جرى الكالم بلفظ خطابـھ إیـاھم إلى قولھ تعالى :  ثم  َوَما على الرَّ
ن قرأ بصیغة الغیبة سببھ  أّن الذي ، وم أََولَم  تََرْوا    جرى الخطاب بعد ذلك منھ لھم بقولھ : 

بُُوا فَقَد َكذََّب أَُمٌم ِمْن قَْبِلُكم ... أََولَم  یََرْوا       قبلھا غیبة ھو قولھ تعالى :   . َوإْن تَُكذِّ
ومثال آخر على دور الّسیاق في توجیھ االختالف في القراءات القرانیّة ما ذكره أبو علّي في    

    في قولھ تعالى :  )67(ء في قراءة الفعل ( ترجعون ) بین الخطاب والغیبةتفسیر اختالف القّرا
، فیرى أّن قراءة الغیبة تُحمل على المتقدم  ))68هللاُ یَْبدَُؤا الَخْلَق ثُمَّ  یُْعیدُهُ ثُمَّ إلیِھ تُرَجعُوَن    

والخلق ھـم المخلوقون في المعنى ، وجـاء    یَْبدَُؤا الَخْلَق ثُمَّ  یُْعیدُهُ ثُمَّ إلیِھ تُرَجعُوَن      ذكره 
قولـھ ( یُعیدُهُ ) على لفظ الخلق  وقولـھ : ( یُرَجعُون ) على المعنى  ولم یرجع على لفظ الواحد 
كما كان ( یعیده ) كذلك ، وفّسر القراءة بصیغة الخطاب بأنّھا انتقال من الغیبة إلى الخطاب  كما 

حیِم      ِ�ِ َرّبِ العالمیَن    الَحْمدُ     في قولھ تعالى :  ْحَمِن الرَّ  َمالِك یَوِم الدّيِِ◌ِن  الرَّ
 . ))69إیَّاَك َنَعبُدُ َوإیَّاَك نَْستَِعْیُن 

 ج) الحمل على اإلفراد أو التّثنیة أو الجمع
لي  اختلف القّراء في قراءة بعض ألفاظ القرآن الكریم بصیغة اإلفراد أو بصیغة الجمع ، ویبدو   

أّن السبب في ذلك یعود إلى الّرسم القرآني الذي یرسم الّصیغتین ـ المفرد والجمع ـ بالّرسم نفسھ ، 
إذ ال یفرق بینھما في األعم األغلب إال ببعض الحركات ، أو الحروف التي ال ترسم ، وقد حاول 

ً لكـل صیغة عن طریق ربطھـا بالّسیـاق الق ً لغویّـا رآني الواردة فیھ ، أبو علّي أن یجد توجیھا
ِ    ومـن ذلك ما ذكـره في توجیھ القراءات الواردة في قولـھ تعالى :  فَانُظْر إِلَى آثَاِر َرْحَمِت �َّ

بین اإلفراد والجمع ، إذ قرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو وعاصم في روایة أبي بكر ( إلى أثَِر  )70(
لكسائي وحفص عن عاصم ( إلى آثار ) بصیغة ) بصیغة اإلفراد ، وقرأ ابن عـامر وحمزة وا

، وقد فّسر أبو علّي ذلك بأّن اإلفراد محمول على أنّھ مضاف إلى مفرد ، وأجاز الجمع  )71(الجمع
َوإِن تَعُدُّواْ نِْعَمةَ ّ�ِ الَ تُْحُصوَھا    ألّن ( رحمة هللا ) یجوز أن یُراد بھ الكثرة بدلیل قولـھ تعال :

)72( الف القّراء في لفظ ( سراج ) بین اإلفراد والجمع، وعلل اخت)في قولھ تعالى :  )73  تَبَاَرَك
نِیراً  بأّن اإلفراد محمول على أّن (  ))74الَِّذي َجعََل فِي السََّماء بُُروجاً َوَجعََل فِیَھا ِسَراجاً َوقََمراً مُّ

ءة ، وھي القراءة المجمع علیھـا الّسراج ) ھنا ھو الّشمس ، وقد حّسن القّراء ھذا الوجھ من القرا
َوَزیَّنَّا السََّماء  ، واستدّل على القراءة بصیغة الجمـع ( ُسـُرج ) بقولـھ تعـالى :  )75(في المصحف

معنى ( السُُّرج ) ھنا الّشمس والكواكب الكبار معھا ، وقد ُشبِّھت  ؛ ألنّ  ))76الدُّْنیَا بَِمَصابِیَح 
َجاَجةُ َكأَنََّھا  في قولھ تعالى :  )77(الكواكب بالمصابیح ، كما ُشبِّھت المصابیح بالكواكب الزُّ

يٌّ   ، وإنّما المصباح الّزجاجة في المعنى . ) )78َكْوَكٌب دُّرِ
بـو علّي فـي اختالف القّراء فـي قراءة ( ذریاتنا ) بین اإلفراد ومـن أمثلـة ذلك أیضاً ما ذكره أ    

ةَ أَْعیٍُن  في قولھ تعالى :  )79(والجمع یَّاتِنَا قُرَّ ، وقد صّحح أبو  ))80َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ
َرّبِ  في قولھ تعالى :علّي وكثیر من العلماء ھاتین القراءتین ؛ ألّن الذریّة یُقصد بھا المفرد كما 

یَّةً َطیِّبَةً  َوْلیَْخَش الَِّذیَن لَْو  ، ویقصد بھا الجمع كما في قولھ تعالى :  ))81َھْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُّرِ
یَّةً ِضعَافاً َخافُواْ َعلَْیِھْم    ، فمن أفرد قصد الجمع ، واستغنى عن جمعھ  ))82تََرُكواْ ِمْن َخْلِفِھْم ذُّرِ
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ھ على الجمع ، ومن جمع فإنّھ حمل ذلك على ما یجمع من األسماء الدّالة على الجمع نحو ( لداللت
 . )83(قوم ـ أقوام ) ، ( رھط ـ أرھط )

 . احتمال الّسیاق ألكثر من قراءة                                                        3 
رآنیّة باحتمال الّسیاق القرآنّي لتلك القراءات وّجھ أبو علّي تعدد القراءات لبعض النّصوص الق   

ثُمَّ َكاَن َعاقِبَةَ  في قولھ تعالى :  )84(، ومن ذلك تفسیره لقراءتي الرفع والنّصب لكلمة ( عاقبة  )
فیرى أّن وجھ النّصب فیھا أن تكون خبـراً لـ ( كـان ) ، وھـذا الخبر  ))85الَِّذیَن أََساُؤوا السُّوأَى 

، أّما اسم ( كان  ))86َوَكاَن َحقّاً َعلَْینَا نَْصُر اْلُمْؤِمنِیَن  االسم ، كمـا في قولـھ تعالى : مقدّم على 
ً للسیاق القرآني : األمر األّول منھما : أن یكون (  )87() على ھذه القراءة فأجاز فیھ أمرین وفقا

اني : أن یكون المصدر المؤول السوأى ) ، والتّقدیر : ثّم كان السوأى عاقبة الذین أساؤوا ، والثّ 
من ( أن ) ، والفعل ( كذّبوا ) ، والمعنى ، كان التكذیُب عاقبةَ الذیَن أساؤوا . ووجھ الرفع في ( 

: ( الّسوأى ) ، و ( أن كذّبوا ) ، كما  )88(عاقبة ) أن تكون اسمـاً لكان ، ویكون خبرھـا أحد شیئین
ھما االسم ، والتقدیر في ھذه القراءة : ثّم كاَن جاز فیمن نصب  العاقبة أن یكون كل واحد من

عاقبةُ المسيء التّكذیب بآیات هللا ، أي لم یظفر مـن شركھ وكفره إال التّكذیب ، وإن ُجعل 
 .  )89(المصدر المـؤول ھـو الخبر كـان ( السوأى ) في موضع نصب ألنّھ مصدر

 ))90فَأَْجِمعُوا أَْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم  لھ تعالى : وأشــار إلى أّن نصب كلمـة ( ُشَرَكاَءُكْم ) في قو    
ال یخلو من احتمالین : إّما أن یكون نصبھا على العطف ، أو على المعیّة ، ثّم رفع االحتمال 
األول بداللة الّسیاق ؛ ألنّھ ال یقال : أَْجَمْعُت ُشَركائِي وإنّما یقال : َجَمْعُت شركائي ، وأجَمْعُت 

. وبھذا اختار ما ھو أقرب في داللتھ  )91(ا لم یجز العطف جعل نصبھا على المعیّةأمري فلمّ 
 للواقع االجتماعي .

 
یتضح مّما تقدّم أّن أبا علّي اعتمد على المجال الدّاللي الرابط للتّراكیب النّحویّة في توجیھ     

 تعدد القراءات لبعض النّصوص القرآنیّة .
 ین داخل الّسیاق. التّقدیم على وجھ التّبی 4

َوالَِّذیَن یَُظاِھُروَن ِمن نَِّسائِِھْم ثُمَّ یَعُودُوَن ِلَما قَالُوا  یرى أبو علّي أّن التّقدیر في قولھ تعالى :      
والذین یظاھرون من نسائھم فتحریر رقبة لما قالوا ثّم یعودون على نسائھم ،  ))92فَتَْحِریُر َرقَبٍَة 

، وھذا التّوجیھ یذكرنا بقول  )93(لوا ) وھو متعلق بالمصدر على وجھ التّبیینوقد تقدم فیھ ( لما قا
سیبویھ : (( إنّما یقدمون الذي بیانھ أھم لھم ، وھم ببیانھ أعنى ، وإن كانا جمیعاً یھمانھم ویعنیانھم 

 :  )95(، ومثلھ قول العجاج )94())
 كان جزائِي بالعََصا أْن أُْجلَدَا                      

 : )97(. وأجاز في قول ذي الّرمة )96(فلم یجعل ( بالعصا ) متعلقاً بالجزاء ، بل جعلھ تبییناً للجلد
 فال الُخْرَق منھ یَْرَھبُون وال الَخنا             علیھم ولكْن َھْیبَةٌ ِھَي ما ِھیا

تُھ َھْیبةٌ  و ( ھي ) كنایة  عن أن یكون ( َھْیبَةٌ ) خبر ابتداء مقدم ، والمعنى عنده : ولكْن قِصَّ
القّصة ، وجاز التّقدیم مع اإلضمار ؛ ألّن ما تقدّم من الكالم فیھ داللة على ذلك ، فكأّن ذكرھا قد 

. وبھذا ربط أبو علّي مسألة التّقدیم والتّأخیر بالّسیاق االجتماعّي وخصوصاً  )98(جرى وتبیّن
 معرفة الّسامع ومالبساتھا الخارجیّة .

قدّم أّن أبا علّي كان شدید الحرص على ربط التّراكیب النّحویّة بمحیطھا یتضح مّما ت      
الخارجي وسیاق حالھا ؛ لیتمكن من إعطائھا الحكم النّحوي الذي تستحقھ من حذف أو إضمار أو 

 تقدیم أو تأخیر أو تعدّد في األوجھ اإلعرابیّة .
 

 الخالصة
 تیة : وفي في ختام ھذا البحث یمكن أن نوجز النتائج اآل
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ـ اعتمد أبو علّي على سیاق النّصوص القرآنیّة في توجیھ القراءات القرآنیة ، وفي عرض  1
الشبھات وردھا ؛ إذ إنّھ یربط بین سیاق اآلیات المتصلة في سورة واحدة ، وسیاق اآلیات 

 المماثلة لھا في المعنى في سور أخرى .
 ي اإلشارة إلى ما یسدّ مسده .حّكم الّسیاق في الدّاللة على المحذوف ، أو فـ  2
ً یربط تعدد األوجھ في القراءة لكثیر من النّصوص  3 ً رابطا ـ جعل من الّسیاق مجاالً داللیّا

 القرآنیّة .
ً معرفة الّسامع ومالبساتھا  4 . ربط العدید من المسائل النّحویّة بالّسیاق االجتماعّي وخصوصا

 الخارجیّة .
 اهلوامش        

                                           
 . 29علم الّنص ونظر�ة الّترجمة :  )1(
 . 28 – 27، و�نظر اللغة والمعنى والّسیاق :  76الداللة الّسیاقیة عند اللغو�ین : ) 2(
 . 128، فصول في علم الّداللة :  61الّسیاق عند األصولیین :  ینظر : داللة) 3(
 . 337: اللغة العر�ّیة معناها ومبناها ) 4(
 . 73ینظر دور الكلمة في اللغة : ) 5(
 . 368، الّداللة والّتقعید الّنحوي :  113، الّنحو والّداللة :  25ینظر : سیاق الحال في �تاب سیبو�ه : ) 6(
 .  9ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي :  ینظر :) 7(

،  83/  1، البیان في روائع القرآن :  232،  76/   3 ، المقتضب : 255/  2، األصول :  25ـ  24/  1: الكتاب : ینظر ) 8(
 .  269، جمالیات المفردة القرآنیة :  904/  2

  . 294ینظر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي :  )9(
 . 294:  المصدر نفسه) 10(
 ) . 271) ، اآل�ة ( سورة ( البقرة ) 11(

 ) . 271) ، اآل�ة ( سورة ( البقرة ) 12(

 . 399 / 2الحجة : ) 13(
 . 337/  2، البحر المحیط :  501/  1ینظر : الكّشاف : ) 14(
 .  479، إتحاف فضالء البشر : 271/  2، النشر :  443: التذ�رة في القراءات : ینظر) 15(

 ) . 84سورة (ص ) ، اآل�ة ( ) 16(

 ) . 62سورة ( األنعام ) ، اآل�ة ( ) 17(

 . 88/  6الحجة : ) 18(
 ) . 147آل�ة ( سورة ( البقرة ، ا) 19(

 ) . 54سورة ( األنعام ) ، اآل�ة ( ) 20(

 . 312/  3ینظر الحجة : ) 21(
 ) . 63سورة ( الّتو�ة ) ، اآل�ة ( ) 22(

 . 312/  3ینظر الحجة : ) 23(
 . 312/  3) ینظر المصدر نفسھ : 24(
 ) . 19(  سورة �س ، اآل�ة) 25(

 . 39/  6الحجة : ) 26(
 . 103/  3الكتاب : ) 27(
 .  462 – 461/  2نظر اإلنصاف : ی) 28(

 ) . 91 – 90سورة الواقعة ، اآل�ة ( ) 29(
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 . 65 – 64/  1ینظر �تاب الّشعر : ) 30(
 ) . 25سورة الفتح ، اآل�ة ( ) 31(

 . 65/  1ینظر �تاب الّشعر :  )32(
 ) . 45سورة النحل ، اآل�ة  (  )33(

 . 31/  6ینظر الحجة : ) 34(
 ) . 43سورة فاطر ، اآل�ة  ( ) 35(

 . 31/  6ینظر الحجة : ) 36(
 ) . 9سورة الزمر ، اآل�ة ( ) 37(

 . 417/  2ینظر معاني القرآن : الفّراء ، ) 38(
 . 92/  6ینظر الحجة : ) 39(
 ) . 9سورة الزمر ، اآل�ة (  )40(

 ) . 8سورة الزمر ، اآل�ة ( ) 41(

 ) . 63- 62ة ص ، اآل�ة ( سور ) 42(

 . 92/  6ینظر الحجة : ) 43(
 . 67: ینظر العدول عن النظام التر�یبي في أسلوب القرآن الكر�م  )44(
 . 19ـ  18ینظر مجاز القرآن : ) 45(
 . 290تأو�ل مشكل القرآن : ) 46(
 . 446ـ  360/  2ینظر الخصائص : ) 47(
 . 297/  2معجم مصطلحات البالغة  : ) 48(
 .  94ینظر األسلو�ّیة واألسلوب : ) 49(

  ) . 139�ة ( سورة األنعام ، اآل )50(
 ) . 46سورة ( ص ) ، اآل�ة ( ) 51(

 . 74/  6ینظر الحجة : ) 52(
 . 74/  6ینظر المصدر نفسه : ) 53(
 . 386/  7ینظر البحر المحیط : ) 54(
 ) . 145سورة األنعام ، اآل�ة ( ) 55(

،  277إتحاف فضالء البشر :  ، 200ـ  199/  2، الّنشر :  265، الّتذ�رة في القراءات :  414/  3ینظر : الحجة : ) 56(
 .   330/  2معجم القراءات القرآنّیة : 

 ) . 139سورة األنعام ، اآل�ة ( ) 57(

 . 415ـ  414/  3ینظر الحجة : ) 58(
 ) . 77) سورة النساء ، اآلیة ( 59(
، النشر :   172ـ  171/  3، الحجة : ألبي علّي :  125، الحجة :  ابن خالویھ ،  313/  1) ینظر : معاني القراءات : 60(
 146/  2، معجم القراءات القرآنیة :  188/  2
 ) . 77) سورة النّساء ، اآلیة ( 61(
 . ) 77) سورة النّساء ، اآلیة ( 62(
 . 172/  3) ینظر الحجة : 63(
 ) . 19) سورة الكھف ، اآلیة ( 64(
 . 549اءات : ، حجة القر 426/  5، الحجة : ألبي علّي :  498) ینظر  : السبعة : 65(
 ) . 16) سورة العنكبوت ، اآلیة ( 66(
 . 729/  2، اإلقناع في القراءات :  506) ینظر : الّسبعة : 67(
 ) . 11) سورة الروم ، اآلیة ( 68(
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 . ) 5ـ  2) سورة الفاتحة ، اآلیة ( 69(
 ) . 50) سورة الروم اآلیة ( 70(
 . 444/  5) ینظر الحجة : 71(
 ) . 18( ) سورة النحل ، اآلیة 72(
 . 251/  2، الّنشر :  390، التّذكرة في القراءات :  347/  5) ینظر : الحجة : 73(
 ) . 61) سورة الفرقان ، اآلیة ( 74(
 . 276/  7، مجمع البیان :  33/  2ینظر : معاني القرآن : للفّراء ، ) 75(
 ) . 5) سورة الملك ، اآلیة (76(
 .  347/  5) ینظر الحجة : 77(
 ) . 35النّور ، اآلیة ( ) سورة 78(
 . 352/  5) ینظر : الحجة : 79(
 ) . 74) سورة الفرقان ، اآلیة ( 80(
 ) . 38سورة آل عمران ، ( ) 81(
 ) . 9) سورة النّساء ، اآلیة ( 82(
 353/  5: ) ینظر الحجة 83(
 . 442/  5) ینظر المصدر نفسھ : 84(
 ) . 10) سورة الروم ، اآلیة ( 85(
 ) . 47) ، اآلیة (  ) سورة ( الّروم86(
 . 443ـ  442/  5) ینظر الحجة : 87(
 . 443/  5) ینظر المصدر نفسھ : 88(
 . 444ـ 443/  5) ینظر المصدر نفسھ : 89(
 ) . 71سورة یونس ، اآل�ة ( ) 90(

 . 168اإل�ضاح : ) 91(
 ) . 3سورة المجادلة ، اآل�ة ( ) 92(

 . 101/  1ینظر  �تاب الّشعر : ) 93(
 . 34/  1الكتاب : ) 94(
 . 76دیوان العجاج :  )95(
 . 102/  1ینظر �تاب الشعر : ) 96(
 . 1315دیوان ذي الّرمة :  )97(
 . 318/  1ینظر �تاب الّشعر : ) 98(

 
 

 مصادر البحث 
 ـ القرآن الكرمي .    
عبد الغين الّدميـاطي الشهري ابلبنّـاء  إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر : أتليف العالمة شهاب الّدين أمحد بن حممد بنـ      

 م ) .  2006 -هـ  1427هـ ) ، وضع حواشيه الشيخ أمحد مهرة ، دار الكتب العلميـة ، بريوت ـ لبنـان ، الطبعة الثانية (  1117( 
 م . 1977ـ  األسلو�ّیة واألسلوب : عبد السالم الّسالم المسدي ، الّدار العر�ّیة ، تونس ،     
، مؤسسة الرسالة 2هـ) ، تحقیق: د. عبد الحسین الفتلي ، ط316ول في النحو ، أبو �كر بن السراج (األصـ 

 .1987بیروت 
هـ ) ، دراسة وتحقیق محمد السید أحمد عّزوز ، عالم 616إعراب القراءات الّشواذ : ألبي البقاء العكبري ( ـ  

 م ) .1996هـ ـ 1417(  1الكتب للطباعة والّنشر والّتوز�ع ، ط
بـاري إلنصاف يف مسائـل اخلالف بني الّنحويني البصرييـن والكوفيني : أتليف اإلمام كمال الـّدين عبد الّرمحـن بن حمّمد بـن أيب سعيد األنـ ا

 . هـ ) ، حتقيق حممد حميي الّديـن عبد احلميد ، املكتبة الّتجاريّـة الكربى مبصر ( د . ت ) 577املكّىن بـأيب الربكـات ( ت 
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هـ ) حتقيق الدكتور كـاظم حبر مرجان ، عامل  377ـ اإليضـاح : أتليف احلسن بـن أمحد بـن عبـد الغّفـار الفـارسّي املكّىن بـأيب علّي (  

 م ) . 2008هـ ـ  1429الكتب ، بريوت ـ لبنان ، الطبعة األوىل ( 
 م.2000، عالم الكتب ،  2ـ البیان في روائع القرآن ، د. تمام حسان ، ط

هـ ) شرحه الّسّید أحمد صقر ، دار الكتب العلمّیة ، بیروت ـ لبنان ، 276ـ تأو�ل مشكل القرآن : البن قتیبة ( 
 م ) . 1983(  3ط

هـ ) ، تحقیق محّمد علّي البجاوّي ، مطبعة عیسى 616ـ التبیان في إعراب القرآن : تألیف أبي البقاء العكبرّي ( 
 . ت ) . البابّي الحلبّي وشر�اه ( د

هـ ) حققه وراجعه 399التذ�رة في القراءات : تألیف الشیخ أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون (  ـ 
 م ) .2001هـ ـ 1422(  1وعّلق علیه الد�تور سعید صالح زعیمه ، دار ابن خلدون ـ االسكندرّ�ة ، ط

هـ ) ، دراسة وتحقیق وتعلیق 745دلسّي ( البحر المحیط : لمحمد بن یوسف الشهیر �أبي حّیان األنتفسیر ـ 
(  1الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشیخ علّي محمد معوض ، دار الكتب العلمّیة ، بیروت ـ لبنان ، ط

  م ) .1993هـ ـ 1414
 .1994، دار المكتبي، دمشق1ـ جمالیات المفردة القرآنیة في �تب اإلعجاز والتفسیر ، احمد �اسوف ، ط

وشرح عبد  هـ ) ، تحقیق370تـألیف أبـي عبدهللا الحسین بـن أحمـد بـن خالو�ـه ( في القراءات الّسبـع : الحجـة  ـ
 م ) . 1979هـ ـ 1399(  3العال سالم مكرم ، دار الّشروق ، ط

حواشيـه سعيـد األفغاّين ،  حجة القراءات : أتليف اإلمام اجلليل عبد الّرمحن بن حمّمد بن زجنلة الشهري أبيب زرعة ، حّققه وعّلق على ـ
 م ) . 1997هـ ـ 1418مؤسسة الّرسالة ، بريوت ـ لبنان ، الطّبعة اخلامسة ( 

هـ ) ، حتقيق بدر الّدين قهوجي و صاحبه ،  377أتليف أيب علّي احلسن بن أمحد بن عبد الغّفـار الفـارسّي (  احلجة للقراء الّسبعة  : ـ 
 أمحد يوسف الّدقاق ، دار املأمون للرتاث ( د. ت ) . راجعه وصححه عبد العزيز رابح و 

 اخلصائص : أتليف أيب الفتح عثمان بن جّين ، حتقيق حمّمد علّي الّنّجار ، املكتبة العلمّية ( د . ت ) .ـ 
الّتوزيع ـ لندن ، الطّبعة األوىل ( الّداللة الّسياقّية عند اللغويني : أتليف الدّكتور عواطف كنوش املصطفى ، دار الّسّياب للطّباعة والّنشر و  ـ

 م ) .2007
اهرة ، الطّبعة ـ الّداللة والّتقعيد الّنحوي دراسة يف فكر سيبويه : أتليف الدّكتور حمّمد سامل صاحل ، دار غريب للطّباعة والّنشر والّتوزيع ـ الق

 م ) .2008األوىل ( 
 ه الدّكتور كمال بشر ، الطّبعة الثذانية عشرة ، دار غريب للطّباعة والّنشر والّتوزيع .ـ دور الكلمة يف اللغة : ستيفن أوملان ، ترمجه وقّدم ل

 م ) .1995هـ ـ 1415ـ ديوان ذي الّرمة قّدم لـه وشرحـه أمحد حسن بسج ، دار الكتب العلمّية ، بريوت ـ لبنان ، الطّبعة األوىل ( 
م ) 1971وشرحه ، حتقيق الدّكتور عبد احلفيظ الّسلطّي ، مكتبة أطلس ـ دمشق (  ـ  ديوان العّجاج رواية عبد امللك بن قُريب األصمعيّ 

. 

سياق احلال يف كتاب سيبويه ( دراسة يف الّنحو والّداللة ) : أتليف الدّكتور أسعد خلف العوادّي ، ـ  
 م ) .2011هـ ـ 1432دار احلامد للّنشر والّتوزيع ، الطّبعة األوىل ( 

م 1998لدرس اللغوي : طاهر سلیمان حمودة ، الّدار الجامعّیة للّطباعة والّنشر والّتوز�ع ( ظاهرة الحذف في ا ـ
 . ( 
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علم الّنص ونظرية الّرتمجة : أتليف الربوفسور يوسف نور عوض ، دار الثّقة للّنشر والّتوزيع ـ مكة ـ  

 هـ ) . 1410املكّرمة ، الطّبعة األوىل ( 
ــ الكتــاب : تــألیف أبــي �شــر عمــرو هـــ) ، تحقیــق: عبــد الســالم محمــد هــارون ،  مكتبــة 180بــن عثمــان ســیبو�ه ( ـ

 .1988الخانجي ، القاهرة ، دار غر�ب للطباعة
ـ �تاب اإلقناع في القراءات الّسبع : تألیف أبي جعفر أحمد بن علّي بن أحمد بن خلف األنصارّي ابن البـاذش ( 

 هـ ) .  1403(  1د قطـامش ، دار الفكر دمشق ، طهـ ) ، حققـه وقـّدم لـه الّدكتور عبـد المجی540
 م ) .1972ـ �تاب الّسبعة في القراءات : البن مجـاهد ، تحقیق الّدكتور شوقي ضیف ، دار المعـارف �مصر ( 

حممود حمّمد الطّناحي ،  وشرح الدّكتور هـ ) ، حتقيق 377تـأليف أبـي علّي احلسن بـن أمحـد بـن عبد الغّفـار الفـارسّي (  ـ  كتـاب الّشعر : 
 .م ) 1988هـ ـ 140مكتبة اخلاجني ابلقاهرة ، الطّبعة األوىل ( 

هـ ) ، حتقيق ودراسة الدّكتور عيد مصطفى درويش ، والدّكتور 370ـ كتاب معاين القراءات : أتليف أيب منصور حممد بن أمحد األزهرّي ( 
 م ) .1991  هـ ـ1412(  1عوض بن محد القوزّي ، دار املعارف ، ط

ـ الكّشاف عن حقائق الّتنز�ل وعیون األقاو�ل في وجوه الّتأو�ل : تألیف أبي القاسم محمود بـن عمـر     
هـ ) ،تحقیق وتعلیـق ودراسة الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والّشیخ علّي محمد 538الّزمخشرّي الخوارزمّي ( 

 ) .م 1998هـ ـ  1418(  1معّوض ، مكتبة العبیكان ، ط
 م ) .  1973اللغة العربّية معناها ومبناها : أتليف الدّكتور متّام حّسان ، اهليئة املصريّة العامة للكتاب (  ـ   
مراجعـة الّدكتور    ـ اللغة والمعنى والّسیـاق : تـألیف جون الینز ، تـرجمة الّدكتور عّباس صـادق الوهـاب ،   

 م ) .1987ة ـ �غـداد ( یوئیـل عز�ز ، دار الشؤون الّثقافّیـ
(  2هـ ) ، مكتبة الخانجي ، مصر ، ط210ـ مجاز القرآن : تألیف أبي عبیدة معمر بن المثّنى الّتمیمّي (    

 م )  .1970
مجمع البیان في تفسیر القرآن : تألیف الّشیخ أبي علّي الفضل بن الحسن الّطبرسّي ، وقف على تصححیه ـ    

الحاج الّسّید هاشم الّرسولّي المحلالتّي ، دار إحیاء التذراث العر�ّي ، ومؤسسة الّتار�خ وتحقیقه والّتعلیق علیه 
 م ) .1992هـ ـ 1412العر�ّي ، بیروت ـ لبنان ، الّطبعة األولى ( 

هـ ) ، تحقیق محمد علّي الّصابونّي ، مر�ز إحیاء الّتراث 338معاني القرآن : تألیف أبي جعفر الّنّحاس (  ـ  
 م ) . 1988هـ ـ 1408مّي ، مكة المكرمة ( اإلسال

 هـ ) حتقيق أمحد يوسف جنايت وحمّمد علي الّنجار ، دار الّسرور ( د . ت ) .207معاين القرآن : أتليف حيىي بن ز�د الفرّاء (  ـ
ات جامعة ـ معجم القراءات القرآنّیة : الّدكتور عبد العال سالم مكرم ، والّدكتور أحمد مختار عمر ، مطبوع   

 م )  .1988هـ ـ 1408(  2الكو�ت ، ط
 م ) . 1983ـ معجم مصطلحات البالغة وتطورها : أحمد مطلوب ، المجمع العلمي العراقّي (      
هـ ) ، تحقیق محّمد عبد الخالق عضیمة ، 285ـ المقتضب : تألیف أبي العّباس محّمد بن یز�د المبّرد (      

 . م )1994هـ ـ 1415القاهرة ( 
ـ الّنحو والّداللة مدخل لدراسة المعنى الّنحوّي الّداللّي : تألیف الّدكتور محّمد حماسة عبد اللطیف ، �لیة      

 م ) .1983دار العلوم ـ جامعة القاهرة ، الّطبعة األولى ( 
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قّي الشهیر �ابن الجزرّي الّنشر فـي القـراءات العشر : تألیف اإلمـام الحـافظ أبـي الخیر محّمد بن محّمد الّدمشـ    
هـ ) ، قّدم له صاحب الفضیلـة األستـاذ علّي محّمد الضّبـاع ، شیخ عموم المقـارئ �الّدیـار المصرّ�ـة ، 833( 

 م ) .2006هـ ـ 1427خّرج آیـاته الّشیخ ز�ر�ا عمیرات ، دار الكتب العلمّیـة بیروت ـ لبنـان ، الّطبعة الّثالثـة ( 

 واألطار�ح الرسائل الجامعّیة
الّسیاق عند األصولیین ( دراسة نظرّ�ة تطبیقّیة ) رسالة ماجستیر تقدم بها ( سعد بن مقبل بن عیسى  ـ  داللة

 ه) . 1428العنزي) إلى مجلس �لیة الشر�عة والدراسات اإلسالمیة، جامعة أم القرى ـ المملكة العر�ّیة الّسعودّ�ة (
( دراسة نحوّ�ة أسلو�ّیة ) ، أطروحة د�توراه ثانیة تقدم بها وب القرآن الكر�م ـ العدول عن النظام الّتر�یبّي في أسل

م )  2007هـ  1428ة �غداد (ـة الّتر�ّیة للبنات ـ جامعـ( أ . م . د . حسن مندیل حسن العكیلّي ) إلى مجلس �لی
. 
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        القرآن الكر�ممنهج الشر�ف المرتضى العقلي في تفسیر 

 م.م. حیدر عبد الجبار �حر            م.د. ثامر نعمان مصطافأ.
 �لیة الكوت الجامعة                 كلیة الكوت الجامعة

 المقدمة
الحمد هلل الذي جعل �لمته العلیا ، و�لمة الذین �فروا السفلى ، �هللا  عز�ز حكیم ، وصـلى          

هللا المبعــوث رحمــة للعــالمین ، ونــور للمتقــین ، وعلــى آلــه  هللا وســلم علــى ســیدنا محمــد بــن عبــد
 الطیبین وصحبه الغر المیامین .

فـي حفـظ  كبیـر أثـرعشـر�ة فـي فقـه الشـر�عة اإلسـالمیة  ياالثنـ األمامیـةفقهـاء  كانت لكتا�ـات         
في تفر�ع الفروع و�رجاعها إلى األصول  و�بر�ة جهودهم المتوالیة  ،الدین من التالعب والتغییر 
فـي نفـوس  �قي هذا الدین الحنیف حیاً ، والسنة المعصومیة الشر�فة ، األصلیة في القرآن الكر�م 

ــ علــى النــاس ــمــن رغم ال والــذي  ،بیــر الحــادث فــي حیــاتهم علــى مــر األزمنــة والعصــورر الكالتغیُّ
ووقائع تحتـاج إلـى معرفـة نظـر الشـارع ، في ظهور مسائل جدیدة واستحداث حوادث  صار سبباً 

 ، دفع الشــبهاتوتُــ، حفــظ الــدین فــي �ــل عصــر مــن بهــم �ُ  وجــلالمقــدس فیهــا . وقــد هیــأ هللا عــز 
مختلــف المســائل التــي تعتــرض حیــاة اإلنســان الفرد�ــة واالجتماعیــة . ومــن فــي ل المشــكالت َحــوتُ 

قـدس الشـر�ف المرتضـى  (  بین هؤالء علم الهدى السید أبو القاسم علي بـن الحسـین المعـروف ب
ـــ)  ســـّره ذ�ر فهـــو الفقیـــه مـــن أعـــالم القـــرنین الرا�ـــع والخـــامس الهجـــري . وفضـــله أشـــهر مـــن أن ُی

ر ، ر المتبّحـــــوالمفّســـــ، واألدیـــــب المـــــاهر ، ع المتضـــــلّ  لكالمـــــيوا ، المحقـــــق واألصـــــولي المجـــــدد
  .الكثیرة والتصانیف العدیدة في أنواع الفنون ومختلف العلوممؤلفات صاحب ال

 المنظومـــة فـــي والمهّمـــة األساســـیة الر�یـــزة هــو : العقـــل ســـّره) (قـــدس المرتضـــى الشـــر�ف عــدَّ           
 ) وسـّنة قرآنـاً  ( أطرافهـا �جمیـع األدّلـة بـین التنـازع رفـع فـي الرئیسـي الحـاكم جعلـه بـل ، المعرفیة

المــنهج العقلــي فــي تفســیر القــرآن الكــر�م كون ( ــــــــــــــــومــن أجــل ذلــك �لَّــه اخترنــا عنــوان �حُثنــا لی
 ).للشر�ف المرتضى (قدس سره)

 المبحــثفبعــد المقدمــة تطرقنــا فــي  ،وخاتمــة  وثالثــة مباحــثالدراســة علــى مقدمــة  اشــتملت               
نسبه الشر�ف  ختصارا� فتناولنا ،الشر�ف المرتضى (قدس سره)�شخصیة التعر�ف إلى : األول 

 بحــثأمــا الم،  وختمنــاه بوفاتــه،  تالمیــذه، و  أســاتذتهو  وألقا�ــه و�نیتــه ، ، وأســم أّمــه ووالدتــه ، ،
فـي  ، لشـر�ف المرتضـىعنـد ا فـي تفسـیر القـرآن الكـر�م ودوره العقـلالثاني فقد ضم الحدیث عن 

في رفـع التعـارض ودوره العقلي للشر�ف المرتضى  التأو�ل عن الكالمالثالث  المبحثحین شمل 
 .بین القرآن والسّنة
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حدیثــة تراوحــت بــین الكتــب التــي عنیـــت  مراجــعو  أساســیة ، مصــادراعتمــدت الدراســة علــى                   

مؤلفاتــه ، و�ــین الكتــب التــي تطرقَّــت إلــى  المرتضــى (قــدس ســره) �صــورة عامــةالشــر�ف �ســیرة 
تـم تثبیتهـا فـي قائمـة خاصـة فـي نها�ـة وقـد ،  ، فضًال عن �تب التار�خ العام ، والتـراجم ورسائله
 البحث.

 .الشخصیة والعلمیة/ السیرة  (قدس سره)الشر�ف المرتضى: لمبحث األول ا

القاســم علــي بــن الحســین بــن موســى بــن محمــد بــن أبــو  األجــلالســید هــو: الشــر�ف المرتضــى    
بـــن أبـــي علـــي  موســـى بـــن إبـــراهیم بـــن موســـى بـــن جعفـــر بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـین بـــن

ـــــب بـــــن طالـــــب  بـــــن مـــــرة بـــــن كـــــالب بـــــن قصـــــي بـــــن منـــــاف عبـــــد بـــــن هاشـــــم بـــــن عبـــــد المطل
 بن إلیاس بن مدر�ة بن خز�مة نب كنانة بن قر�ش بن مالك بن فهر بن غالب بن لؤي  بن كعب

(علـم الهـدى) ،أفضـل أهـل زمانـه وسـید فقهـاء  ، المعـروف بــ عـدنان بـن معـد بـن نـزار بـن ضرم
 .)1(عصره
ه: فاطمــة بنــت الحســن بــن أحمــد بــن الحســن بــن علــي بــن الحســن بــن علــي بــن عمــر بــن أّمــ    

 .)2((علیهما السالم) علي بن أبي طالب علي بن الحسین بن
عــاش فــي أواخــر القــرن الرا�ــع وأوائــل القــرن و  ، �غــداد فــي م966/هـــ355 ســنة رجــب ولــد فــي    

 .)3(�غداد السلطة في البو�هیین علىسیطرة  عصر والخامس الهجر�ین وه
، والفقـه  ، الكـالم م فـي العلـوم مثـلمقدَّ  مجمع على فضله ، والشر�ف المرتضى (قدس سره)    

 ولــه عــدة تصــانیف واألدب والنحــو واللغــة ، لــه دیــوان شــعر یز�ــد علــى ألــف بیــت ،، واألصــول 

 ) ، الـذخیرة و�تـاب ( ) ، الشـافي فـي اإلمامـة منهـا: �تـاب ()4() مصنفاً 117( أكثر من بلغت
فـــي  )1(الطـــالبیین ، تقّلـــد منصـــب نقیـــب )5()األنبیـــاء واألئمـــة علـــیهم الســـالم تنز�ـــهاب (ـــــــــــــــــو�ت

 �غداد.

                                                 
 .164ص ، ، الفهرست الطوسي ؛  69ص / 5ج الدهر،الثعالبي، یتیمة  )1(
 .382ص ،روضات الجنات  الخوانساري ، )2(
الذهبي،   291ص/ 11، ج الصفدي، الوافي �الوفیات؛  286ص / 7، ج الخطیب البغدادّي، تار�خ �غداد )3(

 3، ج واأللقـاب، الكنـى  القمـي ؛ 404، ص ، غیة الوعـاة السیوطي؛  380ص /16، ج عالم النبالءأ سیر 
 .8-7ص/ 5، ج ، أعیان الشیعة ياألمین ؛ 7ص/ 

 .39-33ص المجموعة األولى ، -رسائل الشر�ف المرتضى  ینظر: الشر�ف المرتضى ، )4(
؛ ابــن قاضــي شــهبه ، طبقــات 66/ص12ج ، ؛ ابــن �ثیــر، البدا�ــة والنها�ــة164، ص ، الفهرســت الطوســي )5(

 .306ص /1إ�ضاح المكنون في الذیل على �شف الظنون ،ج ، ؛ البغدادي174/ ص2ج الشافعیة ،
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B5%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%B9%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B9%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B9%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/355_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/966
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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ــه :     ــه و�نیت الســید ، والشــر�ف ، والمرتضــى ، وذي اشــتهر الشــر�ف المرتضــى بلقــب  ألقا�

ـــم الهـــدى لقیـــة : �ـــان لقیـــة وصـــفاته الخُ ســـماته الخَ ، و و�كنـــى �ـــأبي القاســـم  ،،  المجـــدین ، وعل
اشــتهر و حســن الصــورة .  ، اللــون أبــیض ، نحیــف الجســم  ، ر�ــع القامــة -رحمــه هللا  -الشــر�ف 

 .)2(�البذل والسخاء
علمــه. وهــو العــالم المـتكلم المشــهور، اشــتهر �كثـرة  الشـیخ المفیــد:  وشــیوخهأســاتذته ومــن      

الشـاعر ،  و  المعلـموابن  محمد بن محمد بن عبد السالم العكبري البغدادي المكنى �أبي عبد هللا
، �ان راو�ـة لألخبـار واآلداب والشـعر المرز�انيمحمد بن عمران � ، السعدي ابن نباتةالمشهور 

حســن  ثقـة مأمونــاً  محــدثاً  �ــان قاضـیاً  ،أبـو القاســم بـن عبــد هللا بــن عثمـان المعــروف �ـابن جنیقــاو 
الحسین بن علي بن الحسین بن �ابو�ه، أخو الشیخ الصدوق، �ان جلیـل القـدر عظـیم ، و  الخلق

 .)3(، وأخباره مشهورة في �تبهمالتراجم ث. وقد وثقه أصحابالشأن في الحدی
والمحـدث أبو جعفر محمد بـن الحسـن بـن علـي الطوسـي، الفقیـه األصـولي :  تالمذتهومن      

و�ـان ینـوب عـن أسـتاذه المرتضـى فـي التـدر�س، وهـو فقیـه  ،ساالر  أبو �على الدیلميو  ،الشهیر
، األمامیــةالــبالد الحلبیــة ومــن �بــار علمــاء خلیفــة المرتضــى فــي  ، أبــو الصــالح الحلبــيو  ،مــتكلم

عمــاد الــدین ذو ، و دث، ثقــة جلیــل القــدر، عــالم، فاضــل، مــتكلم، فقیــه، محــأبــو الفــتح الكراجكــيو 
أحمــد بــن العباســي الــرازي الدور�ســتي. مــن و  .ورعــاً  متكلمــاً  �ــان فقیهــا عالمــاً  ، الفقــار األخیضــري 

 .)4(أكابر علماء اإلمامیة اشتهر في جمیع الفنون 
 )2(�ـاهلل ، والقـادر )1(الطائع ألمـر هللاو ،  )5(المطیعمن الخلفاء :   عاصر الشر�ف المرتضى    
 ،  

                                                                                                                                          
 خبارهم. ینظر:أم على قومه �قوم �التعرف على أحوالهم و : من النقا�ة وهو منصب مثل العر�ف والمقدَّ نقیب )1(

 .(مادة نقب) 769ص /1جابن منظور، لسان العرب ،
 .257 ص / 13ج ، معجم األد�اء الحموي ، ؛ 383ص ،روضات الجنات  الخوانساري ، )2(
 
 .28-27ص المجموعة األولى ، -رسائل الشر�ف المرتضى  الشر�ف المرتضى ، ینظر: )3(
 .48-47األنتصار ، ص الشر�ف المرتضى ،ینظر:  )4(
م)، بو�ـع لـه �الخالفـة �عـد 913هــ/301ولـد سـنة( : هو أبو القاسم الفضل بن المقتـدر العباسـّي ، المطیع هلل )5(

م) وذلك �عد أن أرغمه البو�هیـون علـى ذلـك ،و�ـان 945هـ/334الخلیفة المستكفي �اهلل سنة (أن خلع البو�هیون 
ولم �كـن لـه مـن األمـر شـيء سـوى االسـم ،و�ـان التـدبیر  عند دخول البو�هین قد استتر منهم خوفا من �طشهم ،

 العقـد الفر�ـد، ، بد ر�ـهم). ینظر: ابن ع974هـ/364سنة (ى بید األمیر البو�هي علي بن بو�ه (معز الدولة) توف
ـــه واألشـــراف، المســـعودي، ؛112/ص 5ج ـــن الجـــوزي 345ص التنبی ـــوك واألمـــم،  ، ؛ اب المنـــتظم فـــي تـــار�خ المل
 .364ص ؛ السیوطي، تار�خ الخلفاء،240/ص 11ج ، البدا�ة والنها�ة ابن �ثیر، ؛ 343ص/6ج
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%83%D9%8A
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وأبناؤه شرف ،   )4(، فمنهم : بهاء الدولة البو�هي البو�هیین ءومن األمرا. )3(وابنه القائم �أمر هللا
، ثـم الملـك أبـو �الیجـار المرز�ـان بـن  )6(، ور�ـن الـدین جـالل الدولـة)5(الدولة ، وسـلطان الدولـة 

 .)7(سلطان الدولة بن بهاء الدولة 
ببغــداد فــي الخــامس والعشــر�ن مــن ر�یــع   المرتضــى (قــدس ســره)علــم الهــدى الشــر�ف  ىتــوف    

 ، ي داره أوالً ، وعمره یومئـذ ثمـانون سـنة وثمانیـة أشـهر، ودفـن فـم1044/هـ436 األول من سنة

األمـام الحسـین(علیه  مـع ه إبـراهیمأجـداده عنـد قبـر أبیـه وأخیـه الرضـي وجـدَّ  ثم نقـل إلـى جـوار
 .)8(السالم)

 

                                                                                                                                          
م) ، تـولى األمـر �عـد أن خلـع 932هــ /320سـنة(: هو أبو �كر عبـد الكـر�م بـن المطیع،ولـد هللا ألمر الطائع )1(

ــم �عــد فــي وقتــه للخالفــة العباســیة ســوى الرســم  ، المطیــع نفســه �عــد ضــغط مــن الحاجــب ســبكتكین التر�ــي ، ول
م) ، و�انـت مـدة خالفتـه سـبع عشـرة سـنة وتسـعة أشـهر وخمسـة أ�ـام 991هـ/381( شعبان سنة فيوقبض علیه 

؛ ابــن الــوردي، تــار�خ 79/ص11ج، تــار�خ �غــداد ،  خطیــب البغــداديم). ینظــر: ال1002ـ/هــ393ســنة( ى،وتــوف
 .286ص/ 1جابن الوردي، 

هــ 336، ولـد سـنة( : هو أبو العبـاس أحمـد بـن إسـحق بـن المقتـدر جعفـر بـن المعتضـد العباسـي القادر �اهلل )2(
لدولـة البـو�هي. ینظـر: م) بو�ع �الخالفـة قهـرًا �عـد أن قـبض علـى الطـائع هلل ، تـزوج �ابنـة السـلطان بهـاء ا947/

 . 98/ ص 2ج ؛ ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب ،5ص /4جالسبكي ، طبقات الشافعیة الكبرى، 
 .45األنتصار ، ص الشر�ف المرتضى ، )3(
م)، 1012هــ/403مـات سـنة( ، ملـك العـراق ، حمـد بـن عضـد الدولـة بـن بو�ـهأهو ابو نصر  : بهاء الدولة )4(

وفـي عهـده بـدأت الدولـة البو�هیـة تضـعف .ینظـر: الـذهبي ،سـیر  له ، لمحمود بن سبكتكین مدار�اً  و�ان خاضعاً 
 .32/ص12ج ، ؛ ابن �ثیر ، البدا�ة والنها�ة185/ص17ج، أعالم النبالء

فناخســرو بــن بهــاء الدولــة بــن خســرو فیــروز عضــد   : هــو ملــك العــراق وفــارس، ابــو شــجاعســلطان الدولــة )5(
لقبــه القــادر �ــاهلل بهــذا اللقــب .ینظــر:ابن الجــوزي ، المنــتظم،  م) ،1012هـــ /403أبیــه ســنة( الدولــة، تملــك �عــد

ــــب،  ؛ ابــــن العــــد�م17ص/8ج ــــب فــــي تــــار�خ حل ــــ2552ص/6ج، �غیــــة الطل  ، ذهبي، ســــیر أعــــالم النــــبالء؛ ال
 .345/ص17ج
ضـد بـن السـلطان عجرد بن بهـاء الدولـة بـن نصـر طاهر فیروز  أبواحب العراق الملك : هو ص جالل الدولة )6(

�غیــة  ملــك ســبع عشــرة ســنة ،وعــاش اثنتــین وخمســین ســنة. ینظــر:ابن العــد�م، ، الدولــة بــن ر�ــن الدولــة البــو�هي
 .577/ص17ج، الذهبي ،سیر أعالم النبالء ؛ 3259/ص 7ج ، الطلب

 .45األنتصار ، ص الشر�ف المرتضى ، )7(
 .384ص  ،روضات الجنات الخوانساري ،  )8(
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http://ar.wikipedia.org/wiki/436_%D9%87%D9%80
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ـــــاني  ـــــدى الشـــــر�ف : المبحـــــث الث ـــــران الكـــــر�م ل ـــــي تفســـــیر الق ـــــل ودوره ف العق

 .(قدس سره)المرتضى

ومـرض فــالن، ،  َس بِ إذا ُحــ ، �قـال: اعتقــل الرجـل ، �طلـق علــى المنـع والحــبس :  لغــةً العقـل    
�ونـه  ، ووجـه تسـمیة العقـل بهـذا االسـم،  ، فلـم �قـدر علیـه ، إذا امتنع عـن الكـالم فاعتقل لسانه

 .)1(، و�حبسه عن ذمیم القول والفعل �منع صاحبه عن التورط في المهالك
لــت مــا عقِ ، فیقــول الرجــل للرجــل: أَ  ألنــه عــن العقــل �ــان، أ�ضــا والفهــم والبیــان �ســمى عقــالً    

 نت. والعرب إنما سمت الفهـم عقـالً ، وتبیَّ  ، �عني: أني قد فهمت ؟ فیقول: نعم رأیت، أو سمعت
،  إال ألنـه �مسـك مـا علمـه فما سـمي العقـل عقـالً ،  ، وضبطتهُ  �عقلك دتهُ ألن ما فهمته فقد قیَّ  ،

 .)2(، فهو عقول فیقال: عقل الشيء، إذا فهمه ، و�ضبطه، و�فهمه
،  ، فأمسـكها ، و�مـال ونقصـان من حسن وقـبح،  صفاتهُ  مَ لِ ، أو عَ  ، إذا علمه الشيءوعقل    

�حــبس نفســـه،  ، فالعاقـــل خــالف الجاهــل. ز بــین القبـــیح والحســن، والخیــر والشــروأمكــن أن �مّیــ
فـي   رهو�منعها عما یو�قها، و�ردها عن هواها، و�مسك ما �علمـه، و�میـز بـین مـا ینفعـه ومـا �ّضـ

 .)3(عاجله وآجله
 المنظومة في والمهّمة األساسیة الر�یزة هو سّره) (قدس المرتضى الشر�ف عند والعقل

 ، ) وسّنة قرآناً  ( أطرافها �جمیع األدّلة بین التنازع رفع في الرئیسي الحاكم جعله بل ، المعرفیة
 التشر�ع واقع في الرئیسة الدعامة جعلها �مكن هّذبت إذا اإللهیة الموهبة هذه أنّ  �عتقد ألّنه

 .اإللهي
 الصراحة هو العقول أدّلة في المأخوذ أنّ  إلى سّره) (قدس المرتضى الشر�ف و�لتفت

 سقطت والمجاز االحتمال العقلي الدلیل احتمل فإذا ، العدول من مناص ال اّلتي ، الواضحة
 وجوه وهي ، أدقّ  مرحلة إلى والمجاز االحتمال مرحلة یتجاوز بل ، االعتبار عن حّجیته

 . العقول أدّلة من استكشافها �مكن اّلتي التأو�الت

                                                 
 .1769/ ص5الصحاح ، ج  ، الجوهري  )1(
 .18/ ص4، ج القاموس المحیط،  الفیروز آ�ادي  )2(
 .459-458/ ص11ابن منظور،  لسان العرب ، ج )3(
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 عدم من وشروط قیود لها بل ، الواقع حاجات مع تتجاوب ال لوحدها العقول أدّلةو 

 �لّ  على معنا یتعاطف �ّلي ومناط مفهوم على نحصل سوف ذلك ارتضینا فإذا ، االحتمال
 ورد ما �لّ  نصرف وسوف ، الشرعیة المدارك جمیع له تخضع وحاكماً  دلیالً  و�كون  ، األدّلة

 . )1(و�وافقها األدّلة �طابق ما إلى وسّنة �تاب من الحقّ  �خالف ظاهره نم
 �خالف اّلتي األخبار أنّ  مذهبكم من لیس أو (( : سّره) (قدس المرتضى الشر�ف قال
 أالّ  �عد إالّ  رواتها �ذب على والقطع ، رّدها �جب ال العقول تطابق وال ، اُألصول ظاهرها
  .)2()) تعّسف أو فباستكراه ذلك لها �ان و�ن ؟ تأو�ل وال مخرج اللغة في لها �كون 

 ال اّلتي العقول �أدّلة ثبت إذا (( : سّره) (قدس قاله ما المتن هذا من جالءً  وأوضح
 (علیهم األنبیاء على تجوز ال المعاصي أنّ  التأو�الت ووجوه ، والمجاز االحتمال یدخلها
 األدّلة �طابق ما إلى سنة أو �تاب من ذلك �خالف ظاهره ورد ما �لّ  صرفنا ، السالم)
 ، تعالى صفاته من القول علیه تدلّ  لما مخالفاً  ظاهره یرد فیما ذلك مثل نفعل �ما ؛ و�وافقها

           .)3()) �جوز ال أو علیه جوزــــــــــــــــــــی وما
م َوَلَقْد ((  : تعالى قوله في جاء ما وهو ، العقول أدّلة من واضحاً  عرضاً  ذلك في لنا وقدَّ

 �عضهم تأّول ما �سوغ هل (( : قال فقد .)4()) ...َهمَّْت ِ�ِه َوَهمَّ ِبَها َلْوال َأن رََّأى ُبْرَهاَن َر�ِّهِ 
 مجلس جلس وأّنه ، وأرادها المعصیة على عزم السالم) (علیه یوسف أنّ  من علیه اآل�ة هذه

 على عاّضاً  السالم) (علیه �عقوب أبیه صورة رأى �أن ذلك عن انصرف ثمّ  . المرأة من الرجل
 على الحال في والزجر �النهي له نؤّدي �أن أو ، المعصیة مواقعة على له متوّعداً  ، إصبعهِ 

 .)5()) ؟ الحدیث �ه ورد ما
 علیه لیبني قلیل قبل نقلناه اّلذي المتقّدم الثاني النّص  سّره) (قدس المرتضى الشر�ف و�نقل

 هللا نبيّ  نزاهة �قتضي منها واحد �لّ  ؛ التأو�ل من وجوه اآل�ة ولهذه (( : �قول ثمّ  ، الجواب
  . )6()) المعصیة و�رادة الفاحشة على العزم من تعالى

                                                 
 .83ص  ، الرضي الّشر�ف عند الّروائّیة المناهج الخطاوي ، )1(
 .٣١٨ص / ١ج ، القالئد) ودرر الفوائد (غرر المرتضى أمالي الشر�ف المرتضى ، )2(
 .٤٧٧ص / ١ج ، نفسه المصدر )3(
 .٢٤ آية ، يوسف سورة )4(
 .477ص / ١ج ، القالئد) ودرر الفوائد (غرر المرتضى أمالي الشر�ف المرتضى ، )5(
 .8٤٧ص / ١ج ، نفسه المصدر )6(
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 (( : �قول ، اآل�ة تفسیر في ّدةعِ  أجو�ة سّره) (قدس المرتضى الشر�ف ینقل أن و�عد

 السالم) (علیه هللا نبي �ه وقرفوا ، القّصاص اومخّرفو  المفّسر�ن جهلة اّدعاه ما أنكرنا و�ّنما
 من ؛ السالم) (علیهم األنبیاء على �جوز ال ذلك مثل أنّ  على األدّلة من العقول في لما ،

 ، بذلك تشهد والقّصة ، إرسالهم� إلیه المجرى  الغرض في وقادحاً  ، عنهم منّفراً  �ان حیث
وءَ  َعْنهُ  ِلَنْصِرفَ  َكَذِلكَ  ... (( : الـــــــــــق تعالى ألّنه  السوء أكبر ومن ، )1()) َواْلَفْحَشاء السُّ

 ِمنْ  ِإنَّهُ  (( : أ�ضاً  وقوله ، مقّدماته في والشروع ، فیه األخذ ثمّ  ، الزنا على العزم والفحشاء
 عن وحكایته ، علیه والعزم ، �الزنا الهمّ  عن هتنز�ه �قتضي )2()) اْلُمْخَلِصینَ  ِعَباِدَنا
 براءته على أ�ضاً  تدلّ  ، )3()) ُسوءٍ  ِمن هِ ــــــــــَعَلیْ  َناـــــْــــ َعِلم َما هللِّ  َحاَش  (( : هنـــــــقول وةـــــــــالنس
 أو الحال تلك في �هِ  له هللا لطفَ  لطفاً  �كون  أن فیحتمل رآه اّلذي البرهان أّماو  . القبیح من

 البرهان �كون  أن أ�ضاً  و�حتمل ، عنها والتنزه ، المعاصي عن االنصراف عنده اختار ، قبلها
 �كون  وال ، العقاب �ستحقّ  لهُ عَ فَ  من أنّ  وعلى ، علیه ذلك تحر�م على له تعالى هللا داللة

 له النداء أو ، له متوّعداً  السالم) (علیه �عقوب أبیه صورة رؤ�ة من الجّهال ظّنه ما البرهان
 �ستحقّ  أالّ  و�قتضي ، �التكلیف الغرض و�نقض ، المحنة ینافي ذلك ألنّ  ، والتخو�ف �الزجر

 �ما قرفهم لىع و�قدام ، األنبیاء على ثناء سوء وهذا ، ثوا�اً  وال مدحاً  وانزجاره امتناعه على
  . )4()) منهم �كن لم

 روي  اّلذي الحدیث في العقلیة مقدرته یبرز سّره) (قدس المرتضى الشر�ف أن �ذلك نرى و 
ْحَمِن  (( : وآله) علیه هللا (صّلى النبيّ  عن ِإنَّ ُقُلوَب َبِني آَدَم ُ�لََّها َبْیَن ِإْصَبَعْیِن ِمْن َأَصاِ�ِع الرَّ

 و�ذ�ر سلفاً  نقلناه اّلذي األّول النّص  ینقل أن فبعد،  )5()) َكَقْلٍب َواِحٍد َ�ْصِرُفُه َحْیُث َ�َشاءُ 
 ما تسلیم على آخر وجه الخبر في �كون  أن و�مكن((  : �قول ، الخبر لتخر�ج ّدةعِ  تأو�الت
 الحّجة في استظهاراً  ، والدم الّلحم من المخلوقتان هما اإلصبعین أنّ  من ، المخالفون  �قترحه

 شكل على جسمان علیه �شتمل القلب �كون  أن ینكر ال أّنه وهو ، وجه �لّ  على لها و�قامةً  ،

                                                 
 .٢٤ آية ، يوسف سورة )1(
 .٢٤ آية ، يوسف سورة )2(
 .51 آية ، يوسف سورة )3(
 .418ص / ١ج ، القالئد) ودرر الفوائد (غرر المرتضى أمالي الشر�ف المرتضى ، )4(
وأخرجــه مســلم ، �تــاب القــدر ، �ــاب تصــر�ف هللا ؛  251-250ص /6 ج ، حنبــل أبــن مســند ، ابــن حنبــل )5(

 .398/ ص 13ابن حجر ، فتح الباري ، ج؛  2654تعالى القلوب �یف شاء ، رقم 
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 �األصا�ع میتهماتس وجه و�كون  ، فیهما �الفعل و�قّلبه ، بهما تعالى هللا �حّركه ، اإلصبعین

 . )1()) شكلهما على �انا حیث من
 الملك �معنى إلیه تضاف أفعاله جمیع �انت و�ن (( ـ تعالى هللا إلى إضافتهما في والوجه

 فقیل ، تعالى غیره جاورهما عّما منفردین وتحر�كهما فیهما الفعل على �قدر ال أّنه ـ والقدرة
 على �قدر إّنما غیره ألنّ  ؛ الوجه هذا على فیهما �الفعل اختّص  حیث من ، له إصبعان إّنهما

 على �قدر وال ، الجسم جملة بتحر�ك األعضاء من للقلب مجاور هو وما ، القلب تحر�ك
لین للمبطلین أین فمن ،  تعالى غیره �جاوره مّما منفرداً  وتصر�فه تحر�كه  األخبار هذه المتأوِّ

،  ؟! تعالى هلل جوارح فهي ودماً  لحماً  �انت إذا هاهنا األصا�ع أنّ  : آرائهم وضعف �أهوائهم
 تدفعه ال مّما الكالم �حتمله ما �لّ  یورد أن المتأّول وعلى ، ببعید ذ�رناه اّلذي الوجه هذا وما

 . )2()) والوضوح القّوة في �عض على �عضه ترّتب و�ن ، حّجة
 المقصود بیان في َدور للعقل ما سّره) (قدس المرتضى الشر�ف وفي موضع آخر أضاف

ما من قلب آدمي إال وهو بین إصبعین من أصا�ع هللا : ((  آنفاً  المذ�ور الشر�ف الحدیث من
قلنا إن لمن ((  : فأجاب  ،))  به؟به قلّ �قلّ  أنشاء ، و�ذا یثبته ثبته  أنتعالى، فإذا شاء 

�قول إن اإلصبع في �الم  أنتكلم في تأو�ل هذه األخبار ولم یدفعها لمنافاتها ألدلة العقول 
 �قال لفالن على ماله ، ، فهي أ�ضا األثر الحسن العرب وان �انت هي الجارحة المخصوصة

ى قال الراعي واسمه عبید هللا بن الحصین و�كن ، قیام واثر حسن أي ، إصبع حسنة و�بله
فإن اإلصبع في  ، و�صبعاً  و�داً  وجوداً  �أبي جندل، �صف راعیا حسن القیام على إبله مجداً 

وقلبه بین  إال، فیكون المعنى ما من آدمي  )األثر الحسن والنعمة(كل ما أوردناه المراد �ه 
عباده ال : فما معنى تثنیة النعمتین وِنَعم هللا تعالى على  نعمتین هلل تعالى جلیلتین فإن قیل

هما ما ألنَّ اهُ ، وثنّ  تحصى �ثرة ، قلنا: �حتمل أن �كون الوجه في ذلك نعم الدنیا ونعم اآلخرة
 . )3()) كالجنسین أو النوعین. و�ن �ان �ل قبیل منهما في نفسه ذا عدد �ثیر

) ما قاله الشر�ف المرتضى ( قدس سّره ) في م1725هـ/ 1138ت �عد (وقد أیَّد المناوي 
)) ،  أن القلوب بین أصبعین من أصا�ع هللا ُ�قّلبها �یف �شاء((  :توضیح مفهوم الحدیث 

إشارة إلى أن األصبعین هما ظهور القدرة الر�انیة ، دون الجمع ( : قال : بین اصبعین 
، وعبَّر  ) تعالى عن ذلك( ، ال أّن هلل جارحة ) �مظهري الخیر والشر في قلب العبد

، فحر�تها أسرع  �األصبعین دون الیدین ، ألن أسرع التقلیب ما قلَّبتُه األصا�ع لصغر حجمها
                                                 

  .321/ ص1، ج القالئد) ودرر الفوائد (غرر المرتضى أمالي الشر�ف المرتضى ، )1(
 .322/ ص1، ج القالئد) ودرر الفوائد (غرر المرتضى أمالي الشر�ف المرتضى ، )2(
  .175-174، ص السالم) (علیهم واألئّمة األنبیاء تنز�ه الشر�ف المرتضى ، )3(
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من حر�ة الید وغیرها ، فلّما �ان تقلیب هللا قلوب عباده أسرع شيء ، خاطب الرسول 

و�معرفة  ،لُیفهم  المصطفى ( صلى هللا علیه وآله وسّلم ) العرب �ما تعقل ، ولم �قول إالّ 
والحكیم من المتعجرف ، ومن  ،المتشا�ه یتمیَّز الفاضل من المفضول ، والعالم من المتعّلم 

آمن �األخبار على ما جاءت �ه حیُث ُألِبَس علیه معرفتها ، ال تجب علیه أن یرّدها ردَّ منِكر 
ن �ستوي فیه العالم یّ سّنة طر�ق ه، ورّد متشا�ه التنز�ل وال إلى هللا لها ، بل یؤمن و�سلم و�ُكّلها 

والجاهل ، والسفیه والعاقل ، و�ّنما �ظهر الفضل �البحث واستخراج الحكمة والحمل على ما 
 .)1(یوافق األصول والعقول

في تفسیر  ( قدس سّره )أن المنھج العقلي الذي اتبعھ الشریف المرتضى ا تقّدم نستنتج ممَّ 
علماء التفسیر القرآن الكر�م والسّنة الشر�فة قد صّحَح الكثیر من المغالطات التي وقع فیها 

والمحّدثین الذین عاشوا قبله ، و�ذلك العلماء الذین جاءوا من �عده ِممَّن أخذوا �ظواهر اآل�ات 
 والسّنة النبو�ة الشر�فة . ،القرآنیة 

 
للشــر�ف المرتضــى ودوره فــي رفــع التعــارض بــین التأو�ــل العقلــي  المبحــث الثالــث:

 القرآن والسّنة .

 البعض �عضها و�عضد �ثیرة الشر�فة والسّنة الكر�م القرآن بین والمشتر�ات المعطیات    
 . الصحیحة اإلسالمّیة المفاهیم وتر�یز توضیح في السبیل وتقو�ة ، الواقع إنارة في اآلخر
 أو ، للمسألة صحیح تصّور عدم نتیجة الشر�فة والسّنة مالكر� القرآن بین التضادّ  یبدو قدو 

 في االستغراب عالمات تلوح سوف هذا ومن ، والنزاع التضادّ  طرفي ألحد واضحة معرفة عدم
 لم إذا المقّدسة الشر�عة عرف في متعارف شيء وهذا ، وتمحیص تحقیق دون  من األدّلة رؤ�ة
صات إلى النظر �عمل  و�مكن اإلشكاالت هذه ترتفع دقیقة بنظرة ولكن ، والعمومات المخصِّ

 . )2(علیها التغّلب
 االحتمال یدخلها ال اّلتي الواضحة العقلیة األدّلة أنّ  سّره) (قدس المرتضى الشر�ف عتقدا 

 �طا�قها. ما إلى األدّلة هذه �خالف ظاهره ما �صرف أن البدّ  والمجاز ، االتساع وال

                                                 
 .135/ ص2، ج البشیر النذیرفیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیث المناوي ،  )1(
 .88ص ، الرضي الّشر�ف عند الّروائّیة المناهج الخطاوي ، )2(
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 إنّ  (( : وآله) علیه هللا (صّلى النبيّ  عن روي  اّلذي رالخب تأو�ل نرى  المنطلق هذا ومن

 �النیاحة قبره في �عّذب المّیت إنّ  (( : ُأخرى  روا�ة وفي ، )) علیه الحيّ  ببكاء َلیعّذب المّیت
 . المضمونین بهذین ُأخرى  روا�ات وهكذا .)1()) علیه

 تعالى قوله مثل اآل�ات صر�ح مع تعارضها رأینا ماعند الروا�ات هذه في المشكلةو 
 النّص  صر�ح علیه یدلّ  غیره بذنب أحد مؤاخذة قبح فإنّ  ،)2()) ُأْخَرى  ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوالَ  (( :

 . )3(العقلي
 المرجع أنّ  : وهي ، المعروفة العقلیة قاعدته سّره) (قدس المرتضى الشر�ف و�ؤّسس

 �أدّلة علمنا قد �ّنا إذا إّنا (( : ذلك في لوقا ، العقول أدّلة الدینیة المعرفة في واألخیر األّول
 وعلمنا ، غیره بذنب أحد مؤاخذة قبح ، والمجاز واالتساع االحتمال یدخلها ال اّلتي ، العقل
 ما نصرف أن فالبدّ  ) ُأْخَرى  ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوالَ  ( : تعالى قوله مثل السمع �أدّلة ذلك أ�ضاً 
 هذه بتوجیه المرتضى الشر�ف �شرع ثمّ  ، )4()) �طا�قها ما إلى األدّلة هذه �خالف ظاهره

 . علیها غبار ال اّلتي الواضحة العقلیة األدّلة �طابق �ما األخبار
�مكن القول استحالة الجمع بین مدلول الحدیث ومدلول اآل�ة الكر�مة ، وذلك أن  تقّدم ومما

الحدیث  ینهى عن البكاء على الموتى ، وهو أمر �خالف فعل النبي حین دمعت عیناه ، وَ�ُثر 
تدمع لإن العین حین مات حتى قال صلى هللا علیه وآله وسّلم : ((  إبراهیم�كاؤه على ولده 

 .)5()) وال نقول إّال ما یرضي رّ�نا ، و�ّنا �ا إبراهیم لمحزونون  یحزن ،لوالقلب 
 �النیاح أوصى من هو علیه أهله ببكاء �عّذب الذي المّیت إنّ المراد من  نَّ إو�مكن القول 

 .)6(�ه أوصى �ما العذاب فیستحق ، سّنتهِ  هذه �انت أو ، موته �عد علیه
إّنما یرمون من وراء ذلك إلى تشكیك  اآل�ة مدلول الحدیث ومدلولالذین �جمعون بین  إنَّ 

 .)7(المسلمین في السّنة المطهّرة �أیهامهم بوجود تعارض بین القرآن والسّنة الصحیحة

                                                 
وأخرجه مسلم  ؛ 1304برقم:،  527/ص3، ج أخرجه البخاري في �تاب الجنائز: �اب البكاء عند المر�ض )1(

 .924: ، برقم636ص /2ج ، في �تاب الجنائز: �اب البكاء على المیت
 .164 آية ، األنعام سورة )2(
 .86ص  ، الرضي الّشر�ف عند الّروائّیة المناهج الخطاوي ، )3(
 .340/ ص1، ج القالئد) ودرر الفوائد (غرر المرتضى أمالي الشر�ف المرتضى ، )4(
�ــاب قــول النبــي صــلى هللا  ، ( �تــاب الجنــائز ) 1241، رقــم 105/ ص 2البخــاري ، صــحیح البخــاري ، ج )5(

 .علیه وآله وسلم إنا �ك لمحزونون 
 .117ص ، األمة بناء إعادة في السّنة دور ، عفانة )6(
 .94ص ، الحدیث علوم تحر�ر ، الجد�ع )7(
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وال �صّح األعتقاد بوجود تعارض بین نصوص القرآن الكر�م والسّنة الصحیحة نظرًا لوحدة 

یتعارض �الم رسول هللا ( صلى هللا المصدر ، فكالهما من عند هللا ، �ما أّنه ال �مكن أن 
             .)1(علیه وآله وسّلم ) مع �تاب هللا أبدًا ، وهو المبّین عن هللا َوحیهِ 

 وضع في العقلیة ر�ائزه من ینطلق سّره) (قدس المرتضى الشر�ف نرى  المجال هذا وفي
 العقلیة القواعد على بنیانه أّسس فعندما . الشر�فة والسّنة الكر�م القرآن بین موّحد مشترك منهج

 تشخیص في علیها األّدلة سائر متقوُّ  اّلتي الواضحة األدّلة أحد الكر�م القرآن اعتبر الواضحة
 . الواقع

 و�عضده �الحدیث فیأتي ، اآلخر البعض مع �عضها األدّلة �عاضد أّنه نرى  ذلك ومن
 القرآن بین المشتر�ة المعطیات لىع یدل فإّنما شيء على دلّ  إذا وهذا ، �العكس وهكذا �القرآن
 . الشر�فة والسّنة الكر�م

 لخاتمةا
 ،) فـي تفسـیر القـرآن الكـر�م العقلـي لشـر�ف المرتضـىامـنهج (في ختـام دراسـتنا المعنونـة 

 البّد من تسجیل أهم النتائج التي توصلنا إلیها. إذ أوضحت لنا الدراسة �عض الحقائق منها:
 موّحـد مشـترك مـنهج وضـع فـي العقلیـة ر�ـائزه مـن أنطلق سّره) (قدس المرتضى الشر�ف نَّ إ
 اعتبــر الواضــحة العقلیــة القواعــد علــى بنیانــه أّســس فعنــدما . الشــر�فة والســّنة الكــر�م القــرآن بــین

 أّنـه وذلـك ، الواقـع تشـخیص فـي علیهـا األّدلـة سائر متقوُّ  اّلتي الواضحة األدّلة أحد الكر�م القرآن
 األّدلـة بـین التنازع رفع في الحاكم هو بل ، المعرفیة المنظومة في األساسیة الر�یزة العقل أعتبر
 اإلسالمي. التشر�ع واقع في الرئیسة الدعامة ألّنه ، ) وسّنة قرآناً  ( أطرافها �جمیع

 القرآن بین �ثیر هو �ما ، الشرعیة األدّلة �عض في واضحاً  التعارض یبدو قدو     
 ألحد واضحة معرفة وعدم ، للمسألة صحیح تصّور لعدم ذلكو  ، الشر�فة والسّنة الكر�م
 اخالله من �مكن التي األدّلة �ظاهر االحتفاظ من بدَّ  ال وهنا ، والنزاع التضادّ  طرفي

 . التناقض ورفع الواقع تصحیح
 البرهـان �مثا�ـة هـي الواضـحة الشـر�فة السـّنة أن علـى سـّره) (قـدس المرتضـى الشـر�ف نّبـهَ  كما  

 . العقلي البرهان الكر�م القرآن �ان �ما ، العقلي
 ، اآلخر البعض مع �عضها األدّلة �عاضد سّره) (قدس المرتضى الشر�ف أن نرى  ذلك ومن  

 على یدل فإّنما شيء على دلّ  إذا وهذا ، �العكس وهكذا ، �القرآن و�عضده �الحدیث فیأتي

                                                 
 .133ص ، والمحدثین الفقهاء بین الحدیث مختلف ، حّماد )1(
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 فأحدهما واحدة والسّنة القرآن حدود وأن ، الشر�فة والسّنة الكر�م القرآن بین المشتر�ة المعطیات

 واحدة. واألحكام واحد فالعطاء ، اآلخر على یدلّ 
 سـّره) (قـدس المرتضـى الشـر�ف أتبعـه اّلـذي المـنهج هـي شـابهها ومـا الصـر�حة اُألمـور هذهو�   

 بنتـــائج نخـــرج أن خاللـــه مــن �مكـــنو  ، الشـــر�فة والســّنة الكـــر�م القـــرآن بــین العلمـــي االشـــتراك فــي
 . دةموحّ 

 قائمة المصادر والمراجع
 القران الكر�م. *

 أوًال: المصادر األولیة.

 .م)1920هـ/ 1339(ت البغدادي، إسماعیل �اشا بن محمد، *
إ�ضاح المكنون في الذیل على �شف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون ، تحقیـق: محمـد  -1     

 د.ت). -شرف الدین، دار إحیاء التراث العر�ي،(بیروت 
 م).869هـ/256محمد بن إسماعیل (ت ،البخاري  * 
 م).1981 -صحیح البخاري ، دار الفكر للطباعة، (بیروت -2
 م).1037هـ/429عبد الملك النیسابوري (ت ،الثعالبي  *
 م).1983 -: مفید محمد ، (بیروتقیقیتیمة الدهر في محاسن أهل العصر ، تح -3
 م).1200هـ/ 597علي (تابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن  *

المنـــتظم فـــي تـــار�خ الملـــوك واألمـــم،  دراســـة وتحقیـــق محمـــد ومصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا،  -4
 ت). –مراجعة نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، (بیروت، د 

 م).1002هـ/393* الجوهري، إسماعیل بن حماد (ت
 –، (بیـــــروت 4الصـــــحاح تـــــاج اللغـــــة وصـــــحاح العر�یـــــة، تحقیـــــق أحمـــــد عبـــــد الغفـــــور ، ط -5

 هـ).1407
 م).1448هـ/ 852* ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، (

 د.ت). –، دار المعرفة للطباعة والنسر،(بیروت 2فتح الباري شرح صحیح البخاري، ط -6
 م).1229هـ/626(تابو عبد هللا �اقوت بن عبد هللا ، الحموي  *
 م).1980 -، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز�ع ،(بیروت3معجم األد�اء ، ط -7
  )م854/هـ٢٤١(ت الشیباني محّمد بن أحمد ، حنبل ابن *
 . )هـ ١٤١٤ - بیروت( الفكر دار ، الدرو�ش محّمد هللا عبد : تحقیق ، أحمد مسند -8

 م).1070هـ/ 463(ت* الخطیب البغدادي، أحمد بن علي 
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 ت). –، د  ، دار الكتاب العر�ي (بیروت تار�خ �غداد -9
 م) .1895هـ/ 1313الخوانساري , محمد �اقر الموسوي االصفهاني (ت  *

 هـ) .1367 -(الكو�ت 2روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات , ط -10
 م).1347هـ/ 748* الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان (ت

، مؤسسـة الرسـالة 9، تحقیق شعیب األرنـاؤوط �محمـد العرقسوسـي، ط سیر أعالم النبالء -11
 م).1413 –(بیروت 

 م).1369هـ/771عبد الوهاب بن علي (ت، السبكي  *
 م).1992 –: عبد الفتاح محمد الحلو ،(الجیزة قیقتح ،2طبقات الشافعیة الكبرى، ط -12
 م).1505هـ/911جالل الدین بن عبد الرحمن (ت ،السیوطي  *

�غیــــة الوعــــاة فــــي طبقــــات اللغــــو�ین والنحــــاة ،تــــح: محمــــد ابــــو الفضــــل إبــــراهیم ، المكتبــــة  -13
 م).2006 –العصر�ة،(بیروت 

 م).2007 –محمد احمد عیسى ، دار الغد الجدید،(القاهرة  :قیقتح تار�خ الخلفاء ، -14
 ).م1044/هـ436علي بن الحسین الموسوي (الشر�ف المرتضى ، علم الهدى  *

 ، إبـراهیم الفضـل أبـو محّمـد : تحقیـق ، القالئد) ودرر الفرائد (غرر المرتضى السّید أمالي -15
 ت).-د ، (بیروت العر�ّیة الكتب إحیاء دار
 .)  ه1415 -اإلنتصار ، تحقیق ونشر : مؤسسة النشر اإلسالمي ، ( قم  -16
 ) ت – د ، (قم الرضي الشر�ف منشورات ، السالم) (علیهم واألئّمة األنبیاء تنز�ه -17

، تقـد�م : السـید أحمـد الحسـیني ، إعـداد : السـید مهـدي  1رسائل الشر�ف المرتضـى ، ج  -18    
 .)  ه1405  -الرجائي ، دار القرآن الكر�م ، ( قم 

 م).1362هـ/ 764* الصفدي ، صالح الدین خلیل بن أیبك (ت
 م).2000 –تحقیق أحمد األرناؤوط ، دار إحیاء التراث (بیروت  الوافي �الوفیات، -19
 م).1066هـ/460محمد بن الحسن (ت ،الطوسي  *

 م).1997م ، -الفهرست ، تحقیق : جواد القیومي ، مؤسسة نشر الفقاهه ،(ل -20
 م).939هـ/328احمد بن محمد (ت ،ابن عبد ر�ه  *

 م).1989-دار إحیاء التراث العر�ي،(بیروت  ،3ط العِقد الفر�د ، -21
 م).1262هـ/ 660(ت* ابن العد�م، �مال الدین عمر بن أحمد 

 م). 1988-دار الفكر (بیروت ،  تحقیق د. سهیل ز�ار�غیة الطلب في تار�خ حلب،  -22
 م).1678هـ/ 1089* ابن العماد الحنبلي، أبو فالح عبد الحي بن أحمد (ت

 د.ت). -شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ، دار الكتب العلمیة ،(بیروت -23
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 م) .1414هـ/ 817محمد بن �عقوب (ت الفیروز آ�ادي , مجد الدین * 
 م) .1999 -القاموس المحیط , دار الكتب العلمیة (بیروت -24
 م).1447هـ/851ابو �كر بن احمد بن محمد (ت ،ابن قاضي شهبه  *

 م).1987-: عبد العلیم خان، عالم الكتب،(بیروت قیقطبقات الشافعیة ، تح -25
 م).1372هـ/ 774(ت* ابن �ثیر، عماد الدین إسماعیل بن عمر 

 م).1988-البدا�ة والنها�ة ، تحقیق: علي شیري ، دار إحیاء التراث العر�ي،(بیروت  -26
  

 م).957هـ/346* المسعودي، علي بن الحسین بن علي (ت
 ت ).-التنبیه واإلشراف ، دار صعب ، ( بیروت ، د -27
 م).874هـ/261مسلم ، مسلم بن الحجاج (ت *

 ). د.ت –بیروت  ( الفكر، دار ، صحیح مسلم -28
 م).1621هـ/1031محمد بن عبد الرؤوف (ت ،المناوي 

 م).1990-(بیروت ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر النذیر -29
 م).1311هـ/711* ابن منظور، محمد بن مكرم المصري (ت

 ت). –لسان العرب، دار صادر (بیروت، د  -30
 م).1348هـ/749عمر بن مظفر (ت ،ابن الوردي * 
 م).1996-تار�خ ابن الوردي ، دار الكتب العلمیة ، (بیروت  -31

 ثانیًا : المراجع .
 .السید محسن العاملي، األمیني* 
 .م )1983–التعارف ( بیروت ، دار 5أعیان الشیعة ، تحقیق وتخر�ج حسن األمین ، ط -32
 . یوسف هللا عبد الجد�ع ، *
 .م )2007 –، ( بیروت   الر�ان مؤسسة ، 3ط ، الحدیث علوم تحر�ر -33 
  .حسین نافذ حّماد ، *

 .م )2007 –، ( دمشق   النوادر دار ، والمحدثین الفقهاء بین الحدیث مختلف -34
 .ِوسامُ  ، الَخطاوي  *

 .ه)١٤٢٧-( قم والنشر للطباعة الحدیث دار ، الرضي الّشر�ف عند الّروائّیة المناهج -35
 . محمد موسى جواد عفانة ، *

 م ).1999 –، ( األردن   التعاونیة المطا�ع ، األمة بناء إعادة في السّنة دور -36
 القمي : عباس بن محمد رضا. *
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 ت). -د ،الكنى واأللقاب ، مكتبة الصدر،(طهران  -37
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 ھل تنطوي المرابحة لآلمر بالشراء على مخاطر التجارة؟
 احمد حمود منصور المعموري

عارف الجامعة / قسم العلوم المالیة و المصرفیة كلیة الم  
ahm171957@gmail.com 07815645434 

 ملخص الدراسة:

التي تنطوي علیھا المرابحة لألمر بالشراء التي تجریھا تتناول الدراسة بیان المخاطر        
المصارف االسالمیة  التي أصبحت من أكثر صیغ التمویل التي تمارسھا ، وبیان ما اذا كانت 

رس وسیطة بین المصرف االسالمي ھي نقسھا التي تنطوي علیھا  مخاطر التجارة التي تما
وتبین من الدراسة الى   تجار أفرادا ومؤسسات.وزبونھ طالب  التمویل لشراء السلعة.من قبل ال

ان المرابحة لألمر بالشراء ال تنطوي على اي من مخاطر التجارة الحقیقة (كمخاطر تغیر 
السعر ومخاطر تقلب الطلب ، ومخاطر تغیر األذواق للمستھلكین)، وھي وان كانت تنطوي 

و الھالك قبل التسلیم ، والرد على بعض المخاطر( غیر الحقیقة) كمخاطر (النكول ، والتلف ا
بالعیب الخفي ، ومخاطر التخلف عن السداد) إال ان المصارف االسالمیة اتخذت من 
اإلجراءات ووضعت من الشروط  ما جعل ھذه العملیة تكاد ان تكون خالیة من المخاطر ان لم 

رف االسالمیة تكن كذلك. وتوصلت الدراسة الى ان المرابحة لألمر بالشراء كما تجریھا المصا
 عملیة اإلقراض في المصارف التقلیدیة بادخال سلعة لھي تطویع 

Is almurabha for an order to buy involving the risk                
of real trade? 

Abstract: 
     Study addresses the risk involved in Murabaha for an order to buy 
carried out by Islamic banks، which have become more financing 
formulas practiced by Islamic banks، and indicate whether are that 
involve risk trade، which is practiced by individual and institutional 
traders. The study found that the Murabaha for an order to buy does not 
involve any risk of real trade (risk of change in price and the risk of  
variability demand، and the risks of changing tastes of consumers)، 
which is that they involve some risk (non-real) such as (withdraw from، 
and damage or loss before delivery ، reply hidden defect، and the risk of 
default)، but Islamic banks have taken action and set of conditions that 
make this process almost be free of risks that were not. The study found 
that the Murabaha for an order to buy as carried out by Islamic banks 
are adapting to the lending process in conventional banks by introducing 
an intermediate good between the Islamic bank and its customer 
financing for the purchase of demanded Item. 
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 مقدمة:

بالفائدة إنما قامت على أساس االبتعاد عن التعامل  من المعروف أن المصارف اإلسالمیة

المصرفیة (الربا) أخذا وعطاء ، وعلى أساس المشاركة في الربح والمخاطر مع زبائنھا. ومن 

حیث مصادر التمویل واستخداماتھا تعمل على أساس المضاربة في جانب الخصوم وفي جانب 

األصول،وتكون صیغة المشاركة في الربح ھي التي تحل محل التمویل ألربوي ،ووفقا لھذا 

فان جمیع األصول تمول من أموال استقطبت على أساس ألمضاربھ والمشاركة في  النموذج

الربح وھذا ھو النموذج األساس لھا والذي یقوم كذلك بدور الوسائط االستثماریة أكثر منھ 

 –مصرفا تجاریا تقلیدیا. ولما كنت المضاربة في جانب األصول تنطوي على مخاطر كبیرة 

فابتدعت نموذجا أخرا ھو نموذج  -ة غیر قادرة على تحملھایبدو إن المصارف اإلسالمی

المضاربة من طرف واحد في جانب الخصوم فقط ، مع استخدام صیغ متعددة في جانب 

االصول. ولما واجھت اغلب المصارف اإلسالمیة عدة عقبات عملیة وتشغیلیة، ربما حالت 

تجنبا لما تنطوي علیھ  –ألصول دون استخدام صیغ المضاربة والمشاركة في الربح في جانب ا

لذا فقد آثرت اغلب المصارف اإلسالمیة أن تستخدم صیغ التمویل ذات الدخل  –من مخاطرة 

الثابت كأدوات تمویل في جانب األصول، وان صیغ  التمویل بالدخل الثابت تضم 

 ).64ص 2002المرابحة،واإلجارة،والسلم واالستصناع...(طارق هللا خان،حبیب احمد 

ن صیغ التمویل بالدخل الثابت اختارت المصارف اإلسالمیة صیغة المرابحة، واختارت لھا وم

أسلوب خاص في تطبیقھا ، فالمرابحة كما تجریھا معظم  المصارف اإلسالمیة لیست المذكورة 

في كتب الفقھ والمبحوثة في مختلف المذاھب الفقھیة المعتبرة ، فالمرابحة عند الفقھاء ھي نوع 

جارة یكشف فیھا التاجر للمشتري رأسمالھ في السلعة الموجودة في حوزتھ ، وذلك من الت

بحسب ما اشتراھا وبما قامت علیھ ثم یضیف ربحا مبینا معلوما،أما بیع المرابحة الذي تجریھ 

 ). 9ص1986 ب الحاجة (عطیة المصارف اإلسالمیة فیبدأ من عند صاح

اختارت  من المرابحة صیغة أخرى ھي المرابحة لألمر وبھذا فان المصارف اإلسالمیة      

 90بالشراء لما فیھا من مزایا عدیدة كأداة تمویل ذات دخل ثابت والتي أضحت تشكل ما نسبتھ (

 777ص 2002% ) من مجموع ألتوظیفات المالیة في المصارف اإلسالمیة ( السالوس  93 –

 ). 79ص 2007 أرشید ؛

إلى أالن بین مجیز لھا ومعتقد أنھا فتحا مبینا  اء من لحظة میالدھا لآلمر بالشر والمرابحة    

للمصارف  اإلسالمیة، وما بین مانع لھا ومعتقد أنھا البالء إذ أصبحت في حقیقتھا وشكلھا ال 
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اندین لھا  تختلف عن التمویل ألربوي إال في االسم فقط مما أزعج ألكثیرین حتى ممن كانوا مس

؛  69ص 2002؛ طارق هللا خان 311ص 2002؛ ألكبي 9 ص 1986 في بادئ األمر( عطیة

 .) 141ص 2002 شیخون ؛ 511-510ص  1998 ألھیتي

 مشكلة البحث:
في اإلجابة على األسئلة التالیة: تتمثل مشكلة البحث  

 للعمل التجاري ؟ الحقیقةھل المرابحة لألمر بالشراء تنطوي على المخاطر  -1

رف اإلسالمیة من المرابحة لألمر بالشراء یناظر ھل الربح الذي تحصل علیة المصا -2

 ربح التجارة ؟

 ھل المرابحة لألمر بالشراء عمل تجاري أم تمویل مالي ؟ -3

 :ھدف البحث

یھدف البحث إلى بیان ما إذا كانت المصارف اإلسالمیة بممارستھا للمرابحة لألمر  

المؤسسات التجاریة جریھ بالشراء تتعرض للمخاطر التي ینطوي علیھا العمل التجاري كما ت

فضال عن بیان ما إذا كانت المصارف اإلسالمیة  عندما اختارت ھذه األداة  الوالتجار ام 

أم ألنھا تعطي دخال ثابتا مؤكدا والنتفاء  التمویلیة ھل ألنھا تتماشى وروح الشریعة اإلسالمیة ؟

 المخاطر فیھا عكس الصیغ األخرى كالمشاركة والمضاربة؟ 

 أھمیة البحث : 

تكمن أھمیة البحث في أھمیة الھدف منھ ، ومن كون المرابحة لآلمر بالشراء أصبحت      

تطغى على أدوات التمویل األخرى التي ھي أكثر تماشیا مع الھدف الذي  أنشأت من اجلھ 

المصارف اإلسالمیة بمشاركة زبائنھا في الربح والمخاطر. فقد أصبحت المرابحة لألمر 

 % من  أدوات التمویل األخرى كالمشاركة والمضاربة.90راء تشكل ما یزید عن بالش

 فرضیة البحث:

المرابحة لألمر بالشراء كما تجریھا المصارف اإلسالمیة التنطوي على مخاطر العمل    

 التجاري الذي یمارسھ التجار والمؤسسات التجاریة.

 منھجیة البحث:

لوصفي لما تم الحصول علیة من معلومات من المراجع یعتمد البحث المنھج التحلیلي ا    

والكتب واألبحاث التي تم االطالع علیھا وما تكون لدى الباحث من معرفة وخبرة من خالل 

 إلدارة المخاطر المالیة لخمس سنوات دراسیة في كلیة التجارة بجامعة إب الیمنیة . تدریسھ

 تعریف المرابحة :
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، 1988مشتق من الربح وھو النماء والزیادة (الشرباصي: المرابحة في اللغة مصدر     

بعت المتاع واشتریت منھ مرابحة إذا سمیت لكل قدر  ).ورد في المصباح المنیر، یقال188ص

 وھي احد أنواع بیوع األمانات . 0)509،ص1998من الثمن ربحا  )، ( إلھیتي:

على مفھوم واحد دون اختالف  أما في االصطالح فقد كاد فقھاء وعلماء المسلمین أن یجمعوا

 كبیر  فیما یلي بعض منھا: 

/  3یع تقدمھ غیر الزم مساواتھ لھ )،( الدسوقي: فعرفت ( أنھا بیع مرتب ثمنھ على ثمن ب

 ). 5/  9وعرفت أنھا (عقد بني الثمن فیھ على ثمن المبیع األول مع زیادة )،(الرافعي : ).159

وإنھا (ھي نقل المبیع ).  129/  4معلوم )، (ابن قدامھ: وإنھا ( ھو البیع برأسمال معلوم وربح 

 ). 2/681بالثمن األول وزیادة )، (الشوكاني: 

ومنھا یتبین  أن مفھوم المرابحة ھو عقد بیع بین طرفین ھما البائع والمشتري، وصورتھا       

أو ما قامت علیھ  ي الثمن الذي اشترى بھ السلعةللمشتر-الذي ھوالتاجر-أن یذكر البائع  

: "الناس توارثوا ھذه  220/ 5ویشترط علیھ ربحا معلوما وھي جائزة باتفاقھم. قال الكاساني،

 وغیرھا في سائر اإلعصار من غیر نكیر وذلك على إجماع جوازھا ".-المرابحة-ألبیوعات

للمشتري  لعقد فیما لو قال صاحب السلعةأما حكمھا فال خالف بین العلماء في جواز ھذا ا    

:ھي علي بمائة درھم ، بعتك إیاھا وربح عشرة، وإنما وقع الخالف فیما لو قال لھ: ھي علي 

 ∗). 199/  4بمائة درھم بعتك بھا واربح في كل عشرة درھما ( ابن قدامة،

ولما كانت المرابحة ھي عقد بیع فإنھا تقع على من اشترى السلعة وملكھا  ثم یبیعھا بزیادة      

). أما إذا قبل بیعا بال ربح أو  311ص 2002 معلومة على الثمن األول بعد تملكھ لھا ( ألكبي

 الوضیعة)خسارة فھو بیع تولیة ، أما إذا  قبل بیعھا  بأقل من  تكلفتھا  فھو  بیع  الحطیطة ( 

) . وتملك السلعة یعني تحملھ للمخاطر التي تنطوي علیھا التجارة التي  73ص 2007 (أرشید

سیتم تناولھا الحقا.ھذا ویطلق على بیع المرابحة ھذا بالمرابحة البسیطة تمییزا لھ عن المرابحة 

 .)514-509ص 1998 لألمر بالشراء (إلھیتي

 المرابحة لألمر بالشراء:

 یشتري سلعة معینة بمواصفات محددةأخر أن  الفرد أو المشتري من شخص وھي "طلب     

وذلك على أساس وعد منھ بشراء تلك السلعة الالزمة لھ مرابحة بالنسبة أو الربح المتفق علیھ، 

 ،) 334ص 1991اتھ وقدرتھ المالیة" (مشھوروبدفع الثمن على دفعات أو أقساط تبعا إلمكانی
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من البنك شراء منتجات لھ یحددھا العمیل ویبین مواصفاتھا على أن أو ھي" طلب احد العمالء 

یقوم بشرائھا من البنك مرابحة ویدفع الثمن إما نقدا أو على أقساط یتم االتفاق علیھا بین البنك 

 ). واألغلب ھو الدفع على أقساط .373ص 2004والعمیل" (المغربي 

ء سلعة ال یتوفر لدیھ ثمنھا، فیحدد وصورتھا أن یلجأ إلى ألمصرف زبون یحتاج إلى شرا

للمصرف مواصفاتھا ویطلب منھ أن یشتریھا نقدا ویبیعھا علیھ بثمن مؤجل ، یمكن أن یكون 

 .)60ص 2005 على أقساط، حیث تتحدد كلفة شراء المصرف لھا وھامش ریحھ (أألسالمبولي

 من التعریفین السابقین فان عناصر بیع المرابحة لألمر بالشراء ھي:   

طلب  شراء مقدم من الزبون إلى المصرف اإلسالمي بشراء سلعة بمواصفات محددة  -1

 یقابلھ قبول من المصرف.

وعد من الزبون بشراء السلعة بعد تملكھا من المصرف ومطابقتھا للمواصفات المحددة  -2

 .لبیعمع التزام  المصرف با

كما تشیر إلى ذلك مؤلفات المصارف –قیام المصرف بشراء السلعة من مصدرھا نقدا  -3

اإلسالمیة  وبیعھا لألمر بالشراء، وغالبا ما یكون البیع باألجل مع زیادة على الثمن 

 متفق علیھا مقدما، قد تكون محددة، أو نسبة من كلفة البضاعة وھو األغلب .

ل بیع المرابحة لألمر بالشراء فمنھم من یرى انھ ال یختلف عن وقد ثار الجدل والنقاش حو   

القرض ألربوي ، ومنھم یرون انھ بیع فقد بعض شروطھ، وآخرون یرون انھ بیع صحیح 

). ومثار الخالف والجدل كان وال یزال  76ص  2007’ أرشید؛  900ص 2002  (السالوس

االلزام بالوعد او عدمھ ھو الذي یحدد  ھو مدى كون الوعد بالشراء ملزما أم غیر ملزم . وھذا

 ما اذا كان المصرف االسالمي یتعرض لمخاطر المؤسسات التجاریة ام ال.

 حكم الوعد الملزم:

مما ال شك فیھ أن الوفاء بالوعد مباح شرعا إال الوعد بشيء منھي عنھ ،قال ابن حزم في  

ال یحل لھ الوفاء بشيء من ذلك". ف ) "من وعد بما الیحل أو عاھد على معصیة،29/ 8(المحلى، 

ن الوفاء یتعلق بأمر في وكثرة الوعود قد تؤدي إلى العجز عن الوفاء،خاصة إذا ما علمنا أ

اخلف الواعد عن الوفاء فیوصم بالنفاق.ولیس كل التصرفات یدخلھا الوعد.  وإذا  ،المستقبل

برعات، كالقرض واإلعارة فالتصرفات التي یدخلھا الوعد "ھي التصرفات التي تنطوي تحت الت

أما التصرفات التي ھي من ألمعاوضات، كالبیع واإلجارة، ویلحق بھا النكاح، ’والھبة وما شابھھا 

) ویستشھد على ذلك ما 48ص 2003 فان الوعد بھا ال یلزم وال یلزم الوفاء بھا"(االسالمبولي

 ،1ش في فتح العلي المالك ،جذكره اإلمام الحطاب في كتابھ تحریر الكالم (حیث ذكره الشیخ علی
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)"مدلول االلتزام لغة إلزام الشخص نفسھ ما لم یكن الزما لھ، وھو بھذا المعنى شامل 217ص

فھو إلزام الشخص نفسھ شیئا من  للبیع واإلجارة والنكاح وسائر العقود. وأما في عرف الفقھاء،

بالشراء باعتبارھا  حة لألمرالمعروف مطلقا أو معلقا على شيء فھو بمعنى العطیة. وفي المراب

من المعاوضات فاختلف الفقھاء والعلماء بشأن مدى إلزام الوعد بالشراء فیھا،فمنھم من یعارض 

األمر بالشراء بالوعد الذي ألزم بھ نفسھ. وأبین الرأیین بشيء من  ذلك ومنھم من یؤید إلزام

 اإلیجاز.

أرى الرجل الرجل السلعة ،فقال :اشتر ھذه  وإذا) " 3/33الشافعي (إلمام ل ورد في كتاب أالم     

وأربحك فیھا كذا ،فاشتراھا الرجل فالشراء جائز، والذي قال أربحك فیھا بالخیار إن شاء احدث 

 وأنا أي متاع شئت إن قال اشتري لي متاعا ووصفھ لھو أو فیھا بیعا وان شاء تركھ،وھكذا

ویكون ھذا فیما أعطى نفسھ خیار ، وسواء في أربحك فیھ ،فكل ھذا سواء، یجوز البیع األول ، 

وصفت ا ن كان قال: ابتاعھ واشتریھ منك بنقد، أو بدین ،یجوز البیع األول ، ویكونان  ھذا ما

األول فھو  األمر أنفسھما ألزما بالخیار في البیع الثاني، فان جدداه جاز، وان تبایعا على إن

بل أن یملكھ البائع، والثاني أنھ على مخاطرة انك إن مفسوخ من قبل شیئین :احدھما أنھما تبایعا ق

.قال عبد الرحمن بن الحجاج قلت: لإلمام الصادق یجيء ". اشتریتھ على كذا أربحك فیھ كذا 

إنشاء ترك ، وان شاء أخد؟ قلت بلى،  الرجل فیطلب المتاع، فأشتریھ ثم أبیعھ منھ ؟ قال : ألیس

جاء في كتاب الحیل لإلمام محمد بن الحسن ).و141ص 2002 بأس بھ (شیخون قال : ال

الشیباني: (قلت  أرأیت رجال أمر رجال إن یشتري دارا بألف درھم، واخبره انھ إن فعل اشتراھا 

یبدو لألمر فال  بألف ومائة درھم، فأراد المأمور شراء الدار ،ثم خاف إن اشتراھا أن األمر

؟ قال : یشتري المأمور الدار على انھ بالخیار  یأخذھا فتبقى في ید المأمور،كیف الحیلة إلى ذلك

فیقول:قد أخذت منك ھذه الدار بألف ومائة درھم ،  منھا ثالثة أیام ، ویقبضھا ویجيء األمر،ویبدأ

فیقول المأمور:  وھي لك بذلك ،فیكون اآلمر الزما، ویكون إستیجابا من المأمور للمشتري وان 

 ور من ردھا بشرط الخیار فیدفع عنھ الضرر بذلك)لم یرغب أآلمر في شرائھا، تمكن المأم

). وبعض الفقھاء یحرم استخدام الحیل لتحلیل ما حرمتھ الشریعة.  520ص 2002(شیخون 

استنادا إلى  -ما یعرف حالیا بالوعد الملزم -فاألقوال الثالثة ال تجیز إلزام طالب السلعة بالشراء

) قوال للدكتور محمد األشقر 2011 ". ویورد (الدبیان، حدیث    " المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا

القول بعد  -االلزام بالوعد-حیث یقول: "ولم نجد أحدا من العلماء السابقین من قال بھذا القول 

نسب الى المالكیة والى ابن شبرمة القاضي، وال تصح ما التحمیص، وبعد التعب في البحث، و

إلى عدم جواز المرابحة لألمر بالشراء ما دام یتضمن ومن المعاصرین من ذھب  ."ھذه النسبة
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 شرط اإللزام ومنھم الدكتور رفیق المصري، والشیخ عبد الرحمن عبد الخالق، ومحمد سلمان

والدكتور الصدیق  األمین، والدكتور عبد الرزاق إلھیتي، األشقر، والدكتور حسن عبدا هللا

والشیخ محمد نجیب المطبعي  ن تركي التركي،الضریر، والشیخ بكر أبو زید، والشیخ سلیمان ب

والدكتور سعد الدین محمد ألكبي، والشیخ دبیان الدبیان ویوسف كمال ورفیق المصري،واللجنة 

الدائمة لإلفتاء في السعودیة، وبھ اخذ مجمع الفقھ االسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي 

 یوسف ؛ 2011 الدبیان ؛209 ص 2002؛ ألكبي528-521ص1998 ) (الھیتي2،3بقرار رقم(

).وبرروا  آرائھم أنھا تدخل في بیع 121-119ص 2003؛ رفیق المصري 274ص 1998كمال 

یقبض، مستندین لألحادیث الشریفة التي ورد في ذلك. فقد جاء في ( زاد  ما ال یملك  أو بیع ما ال

یأتیني الرجل یسألني ما لیس رسول هللا  ) في حدیث حكیم بن حزام قال :" قلت یا 5/417المعاد: 

 2عندي فأبیعھ منھ ثم ابتاعھ من السوق ،فقال : التبع ما لیس عندك". وفي ( السیل الجرار، 

)عن حكیم بن حزام :قال قلت یا رسول هللا إنني اشتري بیوعا فما یحل فیھا وما یحرم علي  573/

ید بن ثابت: "نھى رسول هللا : قال : "إذا اشتریت شیئا فال تبعھ حتى تقبضھ ". وفي حدیث ز

صلى هللا علیھ وسلم أن تباع السلع حیث تباع حتى یحوزھا التجار إلى رحالھم "،(فتح الباري، 

).وإنما كان الرأي بالوعد بصوره عامة ویغلب على الوعد بالھبات وفیھ ثالثة  4/442

 ).ھي:51-49ص 2003 ؛ أألسالمبولي 119ص 2002 أراء(المصري

بالوعد مستحب ولیس واجب وھو رأي جمھور الفقھاء من أحناف وشافعیة وحنابلة األول:الوفاء 

 وظاھریة وبعض المالكیة.

 الثاني: الوفاء بالوعد واجب إال لعذر وبھ قال ابن شبرمة.

الثالث: الوفاء بالوعد واجب إذا كان الوعد مرتبطا بسبب ثم باشر الموعود السبب معتمدا على 

یكون ملزما بالوفاء بوعده،ویقضي علیھ بذلك الوعد. كان یقول الرجل وعد الواعد فان الواعد 

لصدیقھ:تزوج ومھرك علي،ثم قام صدیقھ بالشروع في الزواج اعتمادا على ذلك الوعد. وھذا ھو 

 الراجح في المذھب المالكي..

) عن الدكتور محمد 2011 والرأیین األخیرین بعض العلماء الیرى صحتھا، فینقل (الدبیان

لكن بعض . ال تصح ھذه النسبة شقر قولھ: "وما نسب الى المالكیة والقاضي ابن شبرمةاال

قد نقلوا ھذا الوعد من باب  )120-119ص 2003 الفقھاء المعاصرین كما یقول(المصري

ألنھا  تجوز التبرعات إلى باب المعاوضات لیحل محل العقد، فلما وجد ھؤالء أن المرابحة ال

جعلوا العقد وعدا وجعلوا الوعد  أي فاستبدلوا الوعد بالعقد، عندك، تدخل في بیع ما لیس

محل العقد ’ملزما... وخوفوا الناس من عدم الوفاء بالوعد، فحل الوعد الملزم الحالل عندھم 

415



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue One     / Al-Kut University College   7419 - 2414                     األولالعدد / كلیة الكوت الجامعة         
 

 
 

الحرام في ألشرع.  ومن الذین قالوا بالوعد الملزم الشیخ مصطفى الزرقا، والدكتور یوسف 

ذلي،والشیخ محمد المختار ألسالمي، والشیخ محمد تقي عثمان، القرضاوي،والدكتور حسن الشا

والشیخ عبدا � المنیع، والشیخ عبد الستار أبو غده، والشیخ علي القره داغي، والدكتور سامي 

حمود، والدكتور عبد الحمید ألبعلي والدكتور محمد بدوي ،والشیخ عبد الحمید السائح،  

وجل ھؤالء -)، 524ص 1998 ؛ألھیتي 120ص 2003 واألستاذ إبراھیم الدبو(المصري

وفتوى المؤتمر الثاني  -أعضاء في ھیئة الرقابة الشرعیة في عدد من المصارف االسالمیة

 .1983للمصرف اإلسالمي الذي عقد سنة 

وإن تدعي بعض المصارف اإلسالمیة أن وعدھا غیر ملزم ، لكن إذا لم یف الزبون بوعده 

). وتحمیل الزبون 120ص 2003م الوفاء بالوعد ( المصري حملتھ الضرر الناجم عن عد

الضرر في حالة تراجعھ عن الشراء یعني بصورة أو أخرى إلزامھ بالشراء.إن الفتاوى 

والقرارات التي أقرت بإلزام الوعد لآلمر بالشراء دفع بمعظم المصارف اإلسالمیة الن توجھ 

تي أصبحت تسیطر على المصارف اإلسالمیة جل استثماراتھا نحو المرابحة لألمر بالشراء، ال

) . 291ھـ ص1424 تلیھا اإلجارة بدال من األدوات األخرى كالمشاركة والمضاربة (صدیقي

فقد قدرت نسبة التمویل للمرابحة والمرابحة لألمر بالشراء إلى المضاربة والمشاركة في عدد 

% في المصرف اإلسالمي 96م ، ما مقداره، 2005-1999من المصارف اإلسالمیة للفترة من 

%في 90%في البحرین اإلسالمي ،91%في مصرف أبو ظبي اإلسالمي، 97األردني ،

 2008 % في مصرف دبي اإلسالمي (عیادة70المصرف العربي اإلسالمي األردني ، و

اإلجمالیة لبعض المصارف اإلسالمیة كما في  نسبا كبرى من األعمال وبلغت).250ص

 )80% (ابو زید ص94% وفي تركیا مؤسسة فیصل المالیة98قطر% وفي 90الباكستان 

) حیث LMIوقدرت المربحات في سوق السلع الدولیة وخاصة في سوق لندن المعروف ب(

) 5-3تجري اكبر المصارف اإلسالمیة في الخلیج العربي عملیات مرابحة یومیة تتراوح بین (

طبیق الوعد الملزم في المرابحة لألمر ). إن ت 11382 ملیار في الیوم(الشرق األوسط ،العدد

بالشراء دفع عدد من المصارف التقلیدیة إلى التحول إلى مصارف إسالمیة أو فتح نوافذ 

إسالمیة لھا لیس إیمانا بالفكرة التي تقوم علیھا المصارف اإلسالمیة بل ألنھا وجدت أن التمویل 

 ل المخاطرة إن لم تكن معدومة.بالمرابحة لألمر بالشراء مصدر جید للعائد الثابت وقلی

 

 مخاطر التجارة والمرابحة لالمر بالشراء:.
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النشاط االقتصادي المشروع ھو النشاط الذي ال تنفك عنھ المخاطر، وأي عمل  ال ینطوي على 

مخاطرة ویتولد عنھ عائد تحوم حولھ شبھ الربا ،ھكذا یقول  المھتمون باالقتصاد اإلسالمي النھ 

) 43ص ھـ،1424 طر التي تبرر الحصول على الربح الحالل .  یقول (قحفینطوي على المخا

أن الفقھ اإلسالمي ال یبیح لرب ألمال أن یكون في منأى عن مخاطر االستثمار طالما انھ یستحق 

)" وتحریم الربا یستلزم تحمل الحد األدنى من المخاطر 66ص 2007الربح.  ویقول (سویلم

 القتصادي وال یتحقق النمو واالزدھار إال بھا".  ویقول ( الجملالتي  ال ینفك عنھا النشاط ا

):أن اغلب أحكام التحریم المالیة اإلسالمیة تستند إلى مبدأ " ال عائد دون 13ص 2003

االستثمار المرتبط ") :  8ص 2002میراخور  مخاطرة أو جھد " . ویقول (محسن خان،عباس

برأس  ، أما إقراض المال من دون تحمل المخاطرةبتحمل المخاطر یتفق  والشریعة اإلسالمیة 

):" إن جوھر العمل 31ص 2003المال أو العائد المتوقع فیتعارض معھا.ویقول ( الساعاتي 

التجاري ھو التعرض للمخاطر، فأن أي عملیة تجاریة تنطوي على سلسلة من الوظائف لھا 

أن  خاطر".    ویرى آخرونمستویات  مختلفة من المخاطر، فلیس ھناك مشروع خال من الم

المرابحة المشروعة ینبغي أن یتحمل فیھا المصرف اإلسالمي مخاطر الصفقة إلى أن تنتقل 

سیكون  من ھنا ).295ص 1997)؛(ھندي 157ص 1987 ملكیة البضاعة إلى الزبون (عطیة

وھل التركیز في ھذا القسم على ماھیة المخاطر التي تنطوي علیھا المرابحة لألمر بالشراء 

 تماثل مخاطر التجارة ؟

أن بعض المخاطر التي تنطوي علیھا عملیة المرابحة للشراء والتي استند إلیھا  المناصرون      

لھذا النوع من البیوع ھي التي وردت في فتوى المؤتمر الثاني للمصرف اإلسالمي الذي عقد 

لمواعدة على بیع المرابحة م والذي جاء فیھا :"یقرر المؤتمر أن ا 1983ھـ الموافق 1403سنة 

لألمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة لألمر وحیازتھا، ثم بیعھا لمن أمر بشرائھا بالربح 

المذكور في الوعد السابق ھو أمر جائز شرعا طالما تقع على المصرف اإلسالمي مسؤولیة 

 لخفي ".الھالك قبل التسلیم،  وتبعیة الرد بالعیب فیما یستوجب الرد بالعیب ا

في دورتھ الخامسة المنعقد في الكویت للفترة من  2/13وقرار مجمع الفقھ اإلسالمي ذي الرقم  

بشأن المرابحة لألمر بالشراء 1988كانون األول  15-.1ألموافق  1409جمادي األولى  1-6

ونصھ:    " أن بیع المرابحة لألمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولھا في ملك المأمور 

القبض المطلوب شرعا ھو بیع جائز ، طالما تقع على المأمور مسؤولیة التلف قبل وحصول 

التسلیم، وتوافرت شروط البیع وانتفت موانعھ ".     من القرارین المذكورین یظھر واضحا أن 

417



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue One     / Al-Kut University College   7419 - 2414                     األولالعدد / كلیة الكوت الجامعة         
 

 
 

المبررات الشرعیة لبیع المرابحة لالمر بالشراء تكمن في المخاطر التي تنطوي علیھا  وتتمثل 

 في:

 .النكول-1

 التلف أو الھالك قبل التسلیم .-2

 الرد بعیب خفي.-3

 ) نوعا رابعا من المخاطر ھو:69ص 2002آخرون (طارق هللا خان، حبیب احمد ویضیف 

 مخاطر التخلف عن السداد.-4

ھذه ھي المخاطر التي یركز علیھا اغلب المھتمون بدراسة مخاطر المرابحة لألمر بالشراء    

 –) .والتي سندعوھا 141-1.5ص 2008، اإلسالمیة لھا ( حما رسة المصارفلتبریر مما

.لكن السؤال ھل تلك المخاطر ھي فقط التي تبرر مشروعیة التجارة (بیعا  -بالمخاطر الثانویة

وشراء)، لكي یبرر بھا عمل المرابحة لألمر بالشراء ؟أین ھي من المخاطر األخرى التي تعد 

 لتي تتمثل في المخاطر اآلتیة:المخاطر الحقیقیة للعمل التجاري؟ وا

 مخاطر تقلب االسعار.-1

 مخاطر تغیر الطلب.-2

 مخاطر تغیر أذواق المستھلكین .-3

حقا ان المرابحة البسیطة التي وردت في كتب الفقھاء القدامى والتي یمارسھا التجار او     

بعض المصارف االسالمیة تنطوي على ھذه المخاطر .لكن السؤال ھل المرابحة لالمر بالشراء 

 ؟.لنقرأ ذلك في السطور اآلتیة:الملزم تنطوي  على ھذه المخاطر حقیقةمع شرط الوعد 

المصرف اإلسالمي حین یشتري السلعة من موردھا الرئیسي (البائع  إذا قلنا أن -1

أو إلى المكان المتفق علیھ  -أن كانت لدیھ–األصلي)یتحمل مسؤولیة نقلھا إلى مخازنھ 

مع زبونھ، وخالل ھذه الفترة السلعة ملك المصرف في المستندات، وإذا ما  تعرضت 

قت في البحر...سیتحمل المصرف إلى تلف جراء النقل، أو ضاعت، أو سرقت، أو غر

اإلسالمي  مسؤولیة أیا من ھذا المخاطر التي تصیب السلعة وال دخل لألمر بالشراء 

بذلك. فیرد على ذلك بان ھذا صحیح،  لكنھا ال تبرر مشروعیة المرابحة ھذه وال الربح 

ر الذي یحصل علیھ. وإذا قیل لماذا؟ یجاب أن مخاطر الھالك أو التلف لیس من مخاط

إلى طرف أخر، من خالل التأمین  التجارة الحقیقیة،  ویمكن التحوط ضدھا وتحویلھا

 1424األمر بالشراء (صدیقي  التجاري أو التأمین اإلسالمي، ونقل كلفة التأمین إلى

 .). وھذا ما تجریھ المصارف اإلسالمیة فعال.26ھـ، ص
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ب الخفي، إذا ما قام الزبون وإذا قیل أن المصرف اإلسالمي یتحمل مسؤولیة  الرد بالعی -2

األمر بالشراء برد السلعة بعد أن استلمھا من المصرف بسبب عدم مطابقتھا 

للمواصفات المتفق علیھا، فالمصرف سیتحمل  ما یترتب على ذلك . فیرد على ذلك أن 

ھذا الشرط من حق كل مشتري، ویمكن للمصرف اإلسالمي باعتباره مشتري أول أن 

الرئیسي أیضا الرد بالعیب الخفي لمدة أطول من تلك التي اتفق  یشترط على المورد

فیھا مع األمر للشراء. وبالتالي انتفاء ھذا الخطر الذي ھو لیس من مخاطر التجارة 

 الحقیقیة التي تبرر عملھ وربحھ ھذان .

أما مخاطر النكول فیقصد بھ أن األمر للشراء یمكن أن یعدل عن إنفاذ عقد البیع في  -3

الذي یكون فیھ المصرف قد قام بشراء السلعة . ویقول المناصرون للمرابحة الوقت 

لألمر بالشراء في مثل ھذه الحالة سیتحمل المصرف تكالیف التخزین ومخاطر احتمال 

التلف  إلى أن یجد مشتریا لھا  وربما ال یجد من یشتریھا بالسعر الذي قامت علیھ بھا 

عة ).ویرد على ذلك أن ھذا كلھ صحیح وھذه وسیضطر إلى بیعھا بأقل من ذلك (وضی

ھي مخاطر التجارة الحقیقیة التي ینطوي علیھا العمل التجاري لتجار والمؤسسات،( 

والبیعان بالخیار )، لكن المصرف اإلسالمي قد الغي ھذه المخاطر من الحسبان وحولھا 

واشتراط جمیعا إلى األمر بالشراء من خالل شرط الوعد الملزم بالشراء لزبونھ 

 بالشراء. تعویضھ عن كل األضرار ألتي یتعرض لھا جراء نكولھ

أما مخاطر التخلف عن السداد، وھي التي تبدأ بعد  بیع السلعة وتسلیمھا لألمر بالشراء،  -4

حیث تنتفي مخاطر النكول لتبدأ مخاطر االئتمان وھي تماثل نظیرتھا لدى التجار 

اذ قد یتأخر أو یتخلف الزبون عن سداد بعض والمؤسسات التجاریة التي تبیع باالجل. 

األقساط أو كلھا،  وھو ما یعرف بمخاطر المماطلة عن السداد. فإذا كان الزبون معسرا 

فینظر ویعمل بمبدأ المسامحة، انطالقا من قولھ تعالى :"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 

ب استنادا إلى حدیثا  .)،أما ألزبون الموسر المماطل فیعزر  ویعاق28میسرة" (البقرة :

الرسول محمد (ص ): "مطل الغني ظلم "و " لي الواجد یحل عرضھ وعقوبتھ " ، 

وأخذا بمبدأ "ال ضرر وال ضرار". وإن كان عسر العمیل أو یسره قد یصعب التحقق 

منھ. ولما كان المصرف االسالمي الیمكنھ فرض غرامات تأخیر على الزبون فانھ  قد 

جیدا، وذلك بأن وضع من الشروط في عقد المرابحة ما یجعل من  احتاط لھذه المخاطر

 ):107-106ص 2008 تلك المخطر شكلیة فحسب ومنھا (حماد
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اشترط التعویض لصالح المصرف عن األضرار التي تلحق بھ خاصة مع العمیل  - أ

 الموسر.

 اشتراط حلول باقي األقساط دفعة واحدة إذا تأخر عن تسدید قسطین. - ب

مبلغ من المال لوضعھ في صندوق خاص موجھ ألعمال الخیر اشتراط إخراج   - ت

 والفقراء.

إلزام الزبون الموسر قضائیا بإبراء ذمتھ  من الدین، وإلزامھ بتقدیم قرض حسن  - ث

للمصرف یساوي مقدار الدین األصلي ولمدة تساوي فترة التأخیر عن السداد. وإذا ما 

ستھالكیة والكمالیة  التي تتمیز علمنا أن اغلب عمل المرابحة للشراء في السلع اال

بسرعة دوران رأس المال األمر الذي یعجل من قدرة الزبون على السداد، ومع 

ال وربحھ الشروط المذكورة سابقا فإن المصرف قد ضمن المحافظة على رأس الم

طالما یستطیع المصرف اإلسالمي تامین السلعة ضد مخاطر المحدد سلفا. مما تقدم و

ع والسرقة واشتراط الرد بالعیب الخفي على المورد األصلي، وإلزام الھالك والضیا

األمر بالشراء عل إبرام عقد البیع أو تحمل الضرر الذي یلحق بالمصرف جراء نكولھ 

عن الشراء، وشروطھ في حالة التخلف عن السداد والضمان العیني أو المالي الذي 

ألن یضمن ألمصرف اإلسالمي % من قیمة السلعة فھذه كافیة 115تصل قیمتھ إلى 

 الحصول على كامل رأس المال الذي مول بھ  شراء السلعة مع الربح المحدد سلفا.

أما مخاطر التجارة الحقیقیة والمتمثلة في تغیر األسعار، وتقلب الطلب، وتغیر أذواق     

 المستھلكین فسنرى إلى أي مدى تنطوي علیھا المرابحة لآلمر بالشراء وكما یلي:

النسبة لتغیر سعر السلعة في السوق بعد إبرام عقد الشراء مع المورد الرئیسي، فال فب - أ

یتعرض لھا المصرف اإلسالمي، فسعر البضاعة الذي یسدده المصرف للمورد 

الرئیسي محدد بین األمر زبون المصرف والمورد ویضیف المصرف إلیھا التكالیف 

لكلیة للسلعة، والمصرف ال یحتفظ التي یتحملھا، وربحھ محدد بنسبة من التكلفة ا

بالسلعة لعدم وجود مخازن ألغلب المصارف اإلسالمیة إن لم یكن كلھا، وھي تدخل 

في ذمة االمر بالشراء حال شرائھا وھي في مخازن المورد األصلي ، و واي تغیر في 

االمر بالشراء.  ولن یتعرض المصرف إلى مخاطر تقلب  سعر السوق بعد دلك یتحمل

. ولو أْفترض أن الزبون نكل عن وعده بسبب ھبوط السعار السلعة في السوق، السعر

فإن الشروط التي وضعاھا المصرف في حالة النكول تعوض المصرف عما قد یلحق 
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بھ من خسائر جراء ذلك.وعلیھ فإن مخاطر تقلب األسعار قد حولھا المصرف 

 اإلسالمي إلى األمر بالشراء بموجب شرط الوعد الملزم. 

أما مخاطر تقلب الطلب فلو إنخفض الطلب على السلع وكسد سوقھا وتطلب األمر أما  - ب

االحتفاظ بھا لفترة زمنیة لحین تحسن أحوال السوق أوقد یبیعھا بخسارة فلیس 

للمصرف عالقة بذلك مع شرط الوعد الملزم بالشراء والتعویض عن الضرر الذي قد 

 لمخاطر إلى األمر بالشراء أیضا.یلحق بھ جراء كساد السوق، إذ حولت  ھذه ا

ونفس الشيء فیما لو تغیرت أذواق المستھلكین وأعرضوا عن شراء السلع التي  - ت

اشتراھا المصرف اإلسالمي بالمرابحة لآلمر بالشراء لكونھا ال تشبع حاجاتھم وال تلبي 

رغباتھم لعدم دراسة السوق دراسة جیدة من قبل األمر بالشراء أو المصرف، فستبقى 

لسلعة في المخازن لكن لیس مخازن المصرف بل مخازن األمر بالشراء وقد یبیعھا ا

بخسارة بدال من أن تبقى أموال مجمدة . وھنا أیضا حول المصرف ھذه المخاطر إلى 

 األمر بالشراء بموجب الوعد الملزم بالشراء.

ن وبسببھا قد لكن التاجر الحقیقي ینطوي عملھ على ھذه المخاطر ویأخذھا في الحسبا     

یتعرض إلى الخسارة إذا ما انخفضت أسعار بضاعتھ أو كسد سوقھا أو أصبحت ال تلبي 

رغبات المشترین المحتملین للبضاعة فھو إما سیبقیھا في مخازنھ لحین تحسن أحوال السوق إن 

قل كلفتھا لم یكن بحاجة إلى ألسیولھ النقدیة أو سیلجأ إلى بیعھا بما قامت علیھ (بیع تولیة)، أو بأ

(بیع الوضیعة) بدل من أن یبقیھا مكدسة في مخازنھ وما یترتب على ذلك من كلف مادیة 

 ومالیة.

مما تقدم یمكن القول أن مخاطر التجارة الحقیقیة ال ینطوي علیھا عمل المصرف اإلسالمي في 

 –عملیة المرابحة للشراء وكذلك المخاطر الثانویة وان المصرف اإلسالمي استطاع أن یتجنبھا 

، بتحویلھا إلى زبونھ األمر بالشراء الذي لیس  لدیھ النقد لشراء السلعة -إن لم یكن تھرب منھا

لما  -بدون فائدة –ولو وجد من  یبیعھ السلعة بأال جل، أو یقرضھ النقد الذي یكفیھ لشراء السلعة 

طرق باب المصرف اإلسالمي لیطلب منھ شراء السلعة التي ھو بحاجة لھا في عملھ وقد یذعن 

 لالمر-ھـ ): إن التمویل بالمرابحة 1424ثم أال یمكن القول بما قالھ(صدیقي لشروطھ .ومن 

للخطر، فان ھذا المال الیخلو أن یكون  -المصرف اإلسالمي–الیعرض مال الممول -بالشراء

نقدا في یده أو دینا في ذمة زبونھ، أو سلعا موعودا شراؤھا بثمن معلوم، ومن ثم یصیر التمویل 

بالمرابحة تمویال مضمونا رأس مالھ ومحددا عائده . وكل تمویل مضمون ومحدد الربح تحوم 

 بھة الربا إن لم یكن ھو الربا بعینھ. حولھ ش
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فتمویل المرابحة لألمر بالشراء وفقا لما تقدم ھو تمویل مضمون رأس مالھ وعائده معلوم  

وخالي من المخاطر الحقیقیة، ھو تمویل مالي ولیس تمویل تجاري(درھم بدرھمین بینھما 

كون عن عمل التجارة التي حریره) ھوأقرب ما یكون إلى عمل المصارف التقلیدیة، وابعد ما ی

 تنسجم وروح الشریعة اإلسالمیة .

 النتائج:

من خالل ما ورد في البحث ووفقا لما تقوم بھ اغلب المصارف اإلسالمیة في تطبیق المرابحة 

 لألمر بالشراء یمكن القول بالنتائج اآلتیة :

 التجاري.المصرف اإلسالمي یقوم بدور الوسیط الممول في العملیة ولیس الوسیط  -1

إن ربح المصرف اإلسالمي في المرابحة لألمر بالشراء یتماشى مع سعر الفائدة على  -2

 القروض في المصارف التقلیدیة.

إذا كانت المرابحة لألمر بالشراء تنطوي على مخاطر فھي تتماثل مع مخاطر القروض  -3

 في المصارف التقلیدیة.

ن مبررة بدون شرط ألوعد عمل المصرف اإلسالمي وان ینطوي على مخاطر قد تكو -4

الذي ھو محل خالف  –الملزم، لكنھ استطاع التخلص منھا بموجب شرط الوعد الملزم 

وحولھا إلى زبونھ األمر بالشراء. وھذا ما دفعھا إلى توجیھ جل  –كبیر بین الفقھاء 

 مواردھا المالیة لھذه األداة التمویلیة.

ألمر بالشراء شبھ معدومة، على احتمال خسارة المصرف اإلسالمي في المرابحة ل -5

 عكس التجارة التي یكون فیھا احتمال الخسارة وارد رغم ترجیح احتمال الربح.

المصرف اإلسالمي في المرابحة لألمر بالشراء یؤدي إلى نفس الغرض الذي یؤدیھ  -6

 القرض المصرفي.

العمل المرابحة لألمر بالشراء كما تجریھا المصارف اإلسالمیة، ابعد ما تكون عن  -7

 التجاري وأقرب ما تكون إلى القرض المصرفي .

 التوصیات:

على المصارف اإلسالمیة عدم تقلید المصارف التقلیدیة في عملیات التمویل واالبتعاد  -1

 عن الصیغ التي تثیر الشبھات الشرعیة حولھا ومنھا المرابحة لآلمر بالشراء.

صارف اإلسالمیة وذلك بتحدید  تدخل البنوك المركزیة في رسم السیاسة التمویلیة للم -2

األموال الموجھة للتمویل بالمرابحة بنسبھ محددة من إجمالي مبالغ التمویل في 
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المصرف لكي تتجھ المصارف  إلى صیغ التمویل التي تنسجم والھدف الذي قامت على 

 أساسھ  مثل المشاركة والمضاربة.

لسوق، فعلى البنوك المركزیة طالما یناظر ھامش الربح في المرابحة سعر الفائدة في ا -3

أن تتدخل في تحدید ھامش الربح في المرابحة في حالة وجود شرط الوعد الملزم، أما 

 في غیر وجوده فیترك األمر للمصرف وزبائنھ في االتفاق على ھامش الربح.

إذا ما أرادت المصارف اإلسالمیة أن تتجنب الشبھات الشرعیة حول عملھا ھذا وتسمو  -4

 الرسالة التي تنادي بھا علیھا:بمكانتھا و

إما أن تتجنب شرط الوعد الملزم والتعویض عما قد یلحق بھا في حالة نكول األمر  - أ

بالشراء عمال بقول الرسول محمد صلى هللا علیھ وسلم : "البیعان بالخیار ما لم 

 یتفرقا".

من الخاطر  أو أن تتخذ لھا شركات تابعة لتقوم بمھام التجارة في بیع المرابحة وتتحمل - ب

 ما تتحملھ التجارة بعیدا عن شرط الوعد الملزم.

او أن تستحدث وحدة تنظیمیة في المصرف تدعي (الغرفة التجاریة )تتولي األعمال  - ت

 التجاریة التي یقوم بھا المصرف االسالمي كما یقوم بھ التجار.

 المصادر:

 اإلسالمیة)الشامل في معامالت وعملیات المصارف ( )،2007محمود عبد الكریم( -1

 ، دار النفائس. عمان .2ط

(إشراك المصارف اإلسالمیة في معامالت السوق )؛ 2002الجمل، محمود ( -2

االقتصاد -، ( مجلة جامعة الملك عبد العزیزالمفتوحة للبنوك المركزیة)

 . 25-3، ص15اإلسالمي)، م 

 ،(مخاطر االستثمار في المصارف االسالمیة))؛ 2008حماد، حمزة عبد الكریم( -3

 دار النفائس للتوزیع والنشر، عمان.

(مستقبلیات مقترحة متوافقة مع )؛ 2003الساعاتي، عبد الرحیم عبد الحمید( -4

  االقتصاد اإلسالمي)،-( مجلة جامعة الملك عبد العزیز الشریعة اإلسالمیة)،

 .51-27،  ص15م

 (موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة واالقتصاد؛ )2002السالوس، احمد على( -5

 ، مكنبة دار القران، مصر.7ط االسالمي)، 
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(حكم الوعد في الفقھ اإلسالمي وتطبیقاتھ  )؛2003االسالمبولي، احمد محمد خلیل( -4

 55-43، ص16م  االقتصاد اإلسالمي)، -المعاصرة)، مجلة جامعة الملك عبد العزیز

البنك  (المرابحة والعینة والتورق بین اصول)، 2005االسالمبولي، احمد محمد خلیل( -5

، 1، ع. 18م. )-االقتصاد االسالمي  –وخصومة)، (مجلة جامعة الملك عبد العزیز 

 .67-59ص 

المعھد االسالمي  (التحوط في التمویل االسالمي)،)، 2007سویلم، سامي ابراھیم،( -6

 للبحوث والتدریب، البنك االسالمي للتنمیة، جدة.

للمصارف التجاریة وفلسفة االدارة العلمیة ( )،1997، صالح الدین حسن(السیسي -7

 ، دار الوسام للطباعة والنشر، بیروت.|1، ط.العمل المصرفي المعاصر)

، دار 6، ط.المعامالت المعاصرة في الفقھ االسالمي)( )،2007شبیر، محمد عثمان ( -8

 النفائس للنشر والتوزیع، عمان.

 . ،  دار الجبل (المعجم االقتصادي اإلسالمي))؛  1981الشرباصي، أحمد ( -9

(المصارف اإلسالمیة دراسة في تقویم )؛  2002شیخون،  محمد ( -10

 ، دار وائل ، عمان. المشروعیة الدینیة والدور االقتصادي والسیاسي)

تحریر منذر قحف، (بحوث في النظام المصرفي االسالمي)، صدیقي، محمد نجاة هللا -13

 مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزیز، جدة.

تحلیل قضایا في الصناعة  -(ادارة المخاطر)، 2003طارق هللا خان، وحبیب احمد(-14   

، المعھد االسالمي للبحوث والتدریب ، البنك 5ورقة مناسبات رقم المالیة االسالمیة)، 

 االسالمي للتنمیة، جدة.

صر دار نھضة م(معامالت البنوك وأحكامھا الشرعیة )، )؛ 2002طنطاوي، سید محمد ( -15

 للطباعة والنشر والتوزیع، مصر.

 (صیغ االستثمار الزراعي في النظام المصرفي السوداني))؛ 2002عبد هللا، احمد علي( -16

، تحریر  29، وقائع ندوة رقم  (صیغ تمویل التنمیة في اإلسالم)بحث منشور في كتاب ، 

 فخري حسین عزي، المعھد االسالمي للبحوث والتدریب ، البنك االسالمي للتنمیة، جدة.

(التطبیقات المصرفیة لبیع المرابحة في ضوء الفقھ ) ؛ 1987عطیة ، فیاض ( -17

 ، دار النشر للجامعات ، القاھرة.      1ط اإلسالمي)،
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، دار 1ط  (مؤشرات األداء في البنوك اإلسالمیة )،)؛   2008حلیم(عیادة ، إبراھیم عبد ال -18

 النفائس للنشر والتوزیع ، عمان .

بحث تحلیلي رقم  -(مفھوم التمویل في االقتصاد اإلسالمي) ھـ )؛ 1424قحف ، منذر ( -19

 المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب ، البنك اإلسالمي للتنمیة، جدة. 13

، (المعامالت المالیة المعاصرة في ضوء اإلسالم ))؛ 2002لدین محمد (ألكبي ، سعد ا -20

 المكتب االسالمي. بیروت .

، دار النشر )  -األزمة والمخرج -(المصرفیة اإلسالمیة )؛  1998كمال ، یوسف ( -21

 للجامعات، القاھرة.

مكتبة  ،(االستثمار في االقتصاد اإلسالمي) )؛ 1991مشھور ، أمیرة عبد اللطیف ( -22

 مدبولي ، القاھرة .

(الوعد الملزم في معامالت المصارف اإلسالمیة ) ،  )؛  2002المصري ، رفیق یونس ( -23

 122-119ص 15، م )-االقتصاد اإلسالمي -( مجلة جامعة الملك عبد العزیز

 )، (اإلدارة اإلستراتیجیة في البنوك االسالمیة)؛ 2004المغربي ، عبد الحمید عبد الفتاح( -24

 122-119ص 15، م )-االقتصاد اإلسالمي -مجلة جامعة الملك عبد العزیز(

(اإلدارة اإلستراتیجیة في البنوك االسالمیة )، )؛ 2004المغربي ، عبد الحمید عبد الفتاح( -24

 ، المعھد االسالمي للبحوث والتدریب ، البنك االسالمي للتنمیة، جدة. 1، ط 66بحث رقم 

، منشأة المعارف ،  المالیة) (إدارة األسواق والمنشات)؛  1997راھیم (ھندي،  منیر إب -25

 اإلسكندریة. 

 كتب الفقھ:

، تحقیق:فرید عبد العزیز الجندي  15، ج (مجموعة الفتاوى))؛ 2006ابن حزم ( -1
 وأشرف الشرقاوي،  دار الحدیث ، القاھرة.

داري ، دار الكتب تحقیق الدكتور عبد الغفار سلیمان البن(المحلى )، ابن حزم ؛  -2
 العلمیة ، بیروت. (بدون سنة نشر)

، دار إحیاء الكتب  4ج  (حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر )،الشافعي ؛  -3
 العربیة، القاھرة . (بدون سنة نشر)

 ،، دار المعرفة ، بیروت . 3ج  (األم )،، )2003(الشافعي)؛  -4
 ، دار الفكر، بیروت. (بدون سنة نشر)  9ج  (فتح العزیز)الرافعي ؛  -5
، تحقیق  2، ط  2ج.(السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار ) الشوكاني  -6

 محمد صبحي بن حسن خالف دار ابن كثیر ، دمشق . (بدون سنة نشر)
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؛ (قطر الولي على حدیث الولي او والیة هللا والطریق الیھا) ، تحقیق الشوكاني -7
 ھالل. (بدون سنة نشر ودار نشر). ابرھیم ابراھیم

 4)، (فتح الباري في شرح صحیح البخاري)، ج.2002العسقالني، ابن حجر( -8
 ، دار الفیحاء، دمشق.3،ط.

 ، مكتبة الریاض الحدیثة.4) (المغني)، ج.1981ابن قدامة، ( -9
 ) الشرح الكبیر، دار الفكر، بیروت1984ابن قدامة ( -10

 دار الكتاب العربي، بیروت. )،( بدائع الصنائع)1972الكاساني(  -11
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 تفعیل دور الجھاز المصرفي العراقي في سوق العراق لألوراق المالیةنحو 
 

 رأم طالب راضي الصافي الباحثةو   احمد صبیح عطیة العطوانيأ.م.د. 
 كلیة االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد

 جامعة واسط 
 

 -: المقدمة
مع التغیرات التي تمر بها الدول العر�یة وتصاعد الحدیث عن تغیرات اجتماعیة وسیاسیة    

واقتصاد�ة �أخذ المال الحیز األساسي , لیس في مجال االقتصاد فقط وانما في مجال السیاسة 
واالجتماع أ�ضًا , وتكون بؤرة المال في المجتمعات �افة هي المصارف , إذ یزداد االهتمام 

اع المصرفي �ونه �عد قطاعَا له النصیب األوفر أو األساس  في مواكبة التطور و�دارة �القط
االقتصاد , و�تمثل دوره في تعبئة االدخارات وتوجییها نحو القنوات االستثمار�ة واالستهالكیة 
التي تدعم مسیرة النمو االقتصادي , أما �خصوص أسواق المال فقد ازدادت اهمیتها في 

لتي تتمیز �حر�ة االقتصاد واصبحت تنال االهتمام من قبل الباحثین في �ل من المجتمعات ا
 الدول النامیة والمتقدمة على حد السواء .

وتزداد هذه األهمیة من الدور الذي تقوم �ه األسواق من حیث دعم عملیة التنمیة االقتصاد�ة    
لیة على تجمیع االدخارات الوطنیة والسیما الجانب االستثماري منها , إذ تقوم سوق األوراق الما

قاعدة بیانات التي یبحث المستثمر من خاللها عن  �إ�جادوتوجییها نحو االستثمار و�ذلك تقوم 
المشار�ع ذات العائد المرتفع والذي بدوره ینعكس على �افة الجوانب االقتصاد�ة واالجتماعیة 

ل جدیدة , وتنخفض معدالت للبلد المعني ومن خالل ز�ادة االستثمارات ستولد فرص عم
 البطالة , و�هذا �كون له االثر اإل�جابي على الناتج المحلي االجمالي وحصة الفرد منه.

و�أتي أهمیة الجهاز المصرفي في تفعیل سوق األوراق المالیة من طر�ق االستثمار المباشر    
قق عائدًا مقبوَال و�درجة فیها واالستفادة من توظیف االموال وتوجیبیها نحو االستثمار �ونها تح

مخاطر مناسبة , فضًال عن أنها تعد مصدرا أساسیا للسیولة مما �ساعد المصارف في 
 المشار�ة في إدارة منشآت األعمال والرقا�ة علیها .

Abstract 
    The Arab countries witnessed many changes in economic, political 

and social fields, and the money takes essential place not only in 
economic field but also political and social sphere, and basically it is 
focusing in the banks. The banking sector plays important role in 
mobilization of savings and direct towards investment and consumer 
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channels which are supporting economic growth. On the other hand, 
the financial markets, they may become more important in societies 
that are distinguished by free economics which has attracted attention 
of researchers in all of developing and advanced countries. Importance 
of markets role is increasing through support economic development, 
particularly investment side. The stock market is assembling national 
savings and direct it towards an investment, establishing database 
through it the investor can looking for high-return projects that reflects 
all of social and economic sides of the country, and also increasing 
investment helps to create new jobs and reducing rate of jobless which 
is giving positive effect on gross domestic product (GDP) and per 

capita   . 
The banking system clarifies importance of stock market activation 
through direct investment, employment of funds and direct it towards 
an investment that achieve an acceptable return at an appropriate risk 
level, as well as it is basic source of cash which is helping the banks to 
participate in management of business companies and control it. 

 مشكلة البحث
عامًا اإل أنه لم  تتجلى مشكلة البحث في أن سوق العراق لألوراق المالیة ورغم مرور سبع عشر

یؤدي الدور المطلوب منه �الشكل الذي �خدم خطط التنمیة في العراق , والسبب ال �عود إلى 
السوق وحدُه , بل في طبیعة المرحلة التي �مر بها االقتصاد , وضعف أداء المؤسسات العاملة 

ق , اإل أنه فیه , ومن ضمنها القطاع المصرفي والذي �عد أفضل المؤسسات العاملة في السو 
 مازال لم �صل إلى مستوى الطموح أو لیكون �مستوى �المصارف في بلدان العالم األخرى.

 فرضیة البحث 
الهام في السوق النقد�ة ,  رغم دورهینطلق البحث من فرضیة مؤداها إن القطاع المصرفي    

اال انه �مكن ان یودي دورًا اساسیًا في السوق المالیة , والسیما في العراق من اجل تفعیل نشاط 
 سوق العراق لألوراق المالیة.

 هدف البحث 
 �غیة تحقیق فرضیة البحث فأنه ینطلق من مجموعة من األهداف وهي:
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ن أهمیة في دعم االقتصاد الوطني عن طر�ق بیان معرفة دور الجهاز المصرفي لما له م  -
 عمله األساس �وسیط مالي بین المدخر�ن والمستثمر�ن. 

بیان دور سوق العراق لألوراق المالیة في دعم االقتصاد الوطني عن طر�ق تحلیل  -
المؤشرات التي تتضمن حجم التداول , والقیمة السوقیة و�ذلك عدد الشر�ات المدرجة في 

 السوق .
راحَ َالیات للتنسیق بین الجهاز المصرفي والسوق المالیة , �غیة تفعیل نشاطهما واالفادة اقت -

 من اإلمكانیات المتاحة لهما وصوًال إلى تحقیق تنمیة اقتصاد�ة مستدامة.
 

 المبحث االول / الجهاز المصرفي نشأته ودوره التمويلي
 

 مفهوم الجهاز المصرفي ونشاته اوًال / 
المفسرة للجهاز المصرفي �اختالف األنظمة والقوانین التي تحكم أعمالها والتي  تختلف المفاهیم

تختلف من بلد إلى أخر, �ما انها تختلف �اختالف طبیعة نشاط المصارف وشكلها القانوني 
 لذلك �صعب تحدید مفهوم شامل لها.

في بلد و و�قصد �الجهاز المصرفي "مجموعة المؤسسات المصرفیة التي تتعامل �االئتمان 
�ختلف الجهاز المصرفي من بلد إلى أخر و�عود هذا االختالف إلى نوع النظام االقتصادي 

, و�عرف أ�ضًا �أنه "مجموعة من المؤسسات التي تتكفل �حفظ النقود وحشد موارد  )1(السائد "
المجتمع من األموال وسد حاجات البلد إلى مختلف أنواع التمو�ل المتفاوت األجل و�نشاء 

 .)2(سائط الدفع المتداولة بین الناس وضمانها "و 
وقد ارتبطت نشأة الجهاز المصرفي وتطوره �طر�قة تطور االنتاج الرأسمالي �القرن السادس    

عشر المیالدي إذ �ان تدفق المعادن النفیسة من المستعمرات إلى الدول األور�یة والتي تعد 
ل مرحلة مرت بها الرأسمالیة على مخلفات النظام العامل الحاسم لظهور الرأسمالیة التجار�ة أو 

االقطاعي في أور�ا, وقد عرفت طر�قة االنتاج الرأسمالي من خالل تراكم راس المال التجاري 
وانتقاله إلى راس المال الصناعي ثم إلى راس المال المصرفي �سیطرته التامة االحتكار�ة على 

ون على ان نشأة المصارف في النصف الثاني من . وأجمع الباحث)3(المستو�ین القومي والمحلي

                                                           
-للنشر والتوزیع دار وائل  - 2,ط -االتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك  -زیاد رمضان ومحفوظ جودة )1(

 .3ص - 2003 -عمان 
 .177ص  1970بیروت ،   –محمد زكي شافعي ، مقدمة في النقود والبنوك ، دار النھضة العربیة  )2(
, ص  1988السید عبد المولى , النظم النقدیة والمصرفیة , مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي ,  )3(

96. 
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م , 1157للقرن الثاني عشر للمیالد من خالل تأسیس أول مصرف في مدینة البندقیة عام 
م أسس صرف ر�التو في مدینة البندقیة 1587م وفي عام1401وأعقبُه مصرف برشلونة عام 

صرف فرنسا الذي وم 1694م و�ذلك في إنكلترا عام 1619واعقبُه مصرف هامبورج عام 
م ثم نشأت المصارف في أمر�كا �عد ذلك , ومصرف امستردام عام  1800اسسه نابلیون عام 

 .)4(والذي �عد النموذج الذي اختیر من اغلب المصارف األور�یة 1909
وقد عدت المصارف األولى مصارفا" لتبادل العمالت , أي مصارف للصرف إذ �ان    

لتجار ومن حقهم السحب في أي وقت ثم بدأ المصرف �قرض المصرف �سمح �إیداع أموال ا
هذه الودائع لألشخاص والحكومات �سر�ة تامه من دون شهود مع عدم معرفة العمالء بهذه 
العملیة , �عدها انتهج المصرف مرحلة جدیده في التصرف �النقود المودعة لد�ه من خالل منح 

عادة اقراضها إلى الوحدات الراغبة في االقتراض فائدة على الودائع الثابتة المودعة لد�ه , وا 
. و�ان العمل المصرفي )1(و�انت تلك خطوة هامة في تطور االئتمان �أسعار فائدة أعلى ,

االمر �قبول الودائع فقط ثم استثمار الفائض �مرحلة متقدمة من عمله وتبعا" للتطور  بدا�ة
هذا النشاط عند الحضارات السومر�ة الحاصل الستعمال النقود �وسیط للمبادالت وقد عرف 

والبابلیة واالغر�قیة والرومانیة , أما عند العرب قبل االسالم وتحدیدا" �مكة المكرمة المشهورة 
بتجارتها مع �الد الشام والیمن فكان النبي صلى هللا علیه واله وسلم قبل نبوءته  �شتهر �األمانة 

جرته من مكة المكرمة إلى المدینة المنورة , �عدها إذ �قیت عنده الودائع واألمانات حتى قبل ه
 و�ل ابن عمه األمام علي علیة السالم إلرجاعها إلى اصحابها

 ثانیا / االدوار التمو�لیة للجهاز المصرفي.
�عد التمو�ل من الموضوعات التي نالت اهتماما" �بیر لدى األوساط األكاد�میة وقد عد من أهم 

االقتصاد�ة , وذلك الن عملیة التمو�ل واالستثمار یرتبطان ارتباطَا وثیقَا في متطلبات التنمیة 
الحیاة االقتصاد�ة والمالیة في دول العالم �افة, �ما انه �عد من القضا�ا الجوهر�ة في الكثیر 
من الدول النامیة التي تسعى  للقضاء على النقص المستمر في ادخاراتها المحلیة واإل�فاء 

ت المالیة في ظل النشاطات االقتصاد�ة . وان �لمة التمو�ل في اللغة العر�یة مشتقة �االلتزاما
 .)2((�الضم) اعطیته المال من المال, فیقال تمولت واستلمت �ثر مالك, وموله غیره وملته

                                                           
)4(     W Gibart the History ,principles and practice of banking .vol.new Edition 

Revised by Ernest  sykes London G . Bell and son ,ltd ,1922 , p12 
سوزي عدلي ناشر , مقدمة في االقتصاد النقدي والمصرفي , منشورات الحلبي الحقوقیة , بیروت ,  )1(

 .206-205, ص  2010
یعقوب بن ابراھیم ,القاموس المحیط , المطبعة المصریة , الطبعة الثالثة , الفیروز ابادي , محمد بن  )2(

 .2,ص1933
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و�عرف التمو�ل على أنه " الحقل اإلداري أو مجموعة الوظائف االدار�ة المتعلقة �إدارة الموارد 
الالزمة لتمكین الخطط االقتصاد�ة من تنفیذ أهدافها ومواجهة ما یترتب علیها من  المالیة

التزامات  في الوقت المحدد , و�صفة عامة في األعمال یتمثل التمو�ل في األعمال التنفیذ�ة 
كافة التي یترتب علیها الحصول على النقود  واستثمارها في عملیات مختلفة  تساعد على 

نقد�ة المتوقع الحصول علیها مستقبال" في ضوء �میة النقود المتاحة حالیًا تعظیم القیمة ال
ان عملیة تمو�ل أي وحدة اقتصاد�ة ینبع من مصدر�ن  )3(الستثمار العائد المتوقع منها "

  -اساسیین هما :
 -التمو�ل الذاتي ( التمو�ل الداخلي): .1

عن طر�ق الوحدات االقتصاد�ة , إذ  تعتمد عملیة التمو�ل على األموال المدخرة التي تحققت   
تكون هذه الوحدات ذات اكتفاء ذاتي , أي أنها ال تعاني من حاالت العجز و�التالي ال حاجة 
إلى األسواق المالیة والمؤسسات الوسیطة , وهذا النوع من التمو�ل تلجأ الیه  أغلب المشار�ع 

یها استقالل مالي وذات میزانیة الخاصة �ما �مكن أن تتبعها المشار�ع العامة إذا �ان لد
 .)4(ذاتیة

 -التمو�ل غیر الذاتي (التمو�ل الخارجي ): .2
أن انسیاب األموال المدخرة ضمن هذا االطار سواء �ان مباشر أو غیر مباشر �عاد توز�عه    

, ففي حال المباشر �عاد تدفق األموال من الوحدات المدخرة ذات الفائض إلى الوحدات ذات 
العجر والتي تكون �حاجة للقروض لتمو�ل عملیة االستثمار وهنا تكون �حاجة إلى األسواق 

أما في حالة الغیر مباشرة فأن األموال تتدفق من الوحدات ذات الفائض إلى الوحدات  المالیة ,
ذات العجز وهنا تبرز دور المؤسسات الوسیطة التي تأخذ دور التوسط بین مجموعتین من 
الوحدات , فتقوم المؤسسات  الوسیطة �االقتراض من وحدات الفائض وتقد�مها إلى وحدات 

یر المباشر مكانه في االقتصادات المتطورة إذ أن اعتماد شر�ات قطاع العجر و�حتل التمو�ل غ
األعمال على المؤسسات المالیة الوسیطة في الحصول على القروض طو�لة األجل �شر�ات 
التامین وهو اساس تمو�لها وتعد هذه المؤسسات من اكبر حملة االسهم التي تصدرها شر�ات 

 .)1(ض قصیرة األجل من المصارف التجار�ةقطاع األعمال �ما انها تحصل على قرو 
 وان التمو�ل الخارجي ینبع من مصدر�ن هما:

                                                           
 قورین حاج قویدر , مفھوم اھمیة التمویل وانواع التمویل , متاح على الموقع.  )3(

http//www.acc4arab.com / acc/ showthread php?t=1888 
 .102, ص 2001السیاسات) , بغداد ,  –المؤسسات  –وداد یونس یحیى , النظریة النقدیة (النظریات  )4(
,  المالیة والسوق النقدیة للنظریة حدیث مدخل,  المالیة واألسواق النقود نظریة,  الناقة الفتوح ابو احمد )1(

 .10ص,  2001,  االسكندریة,  الفنیة االشعاع مكتبة,  األولى الطبعة
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 -مصادر التمو�ل المصرفیة : .3
التمو�ل المصرفي �حتل أهمیة في مختلف االقتصادات تبعًا للدور التي تقوم �ه من تعبئة    

ة فضًال عن تسهیل المدخرات وتوجیهها نحو االستثمار �ما �ساهم في عملیة التنمیة االقتصاد�
عملیات المبادلة في المجتمع , فالمصارف هي المكان الذي �قوم األفراد بوضع مدخراتهم فیها 
, لتقوم بدورها �االستثمار لهذه المدخرات سواء استثمرت في إقراضها للمؤسسات التي هي 

غیر مباشرة ,أو �حاجة إلى تمو�ل استثماراتها والتي تساهم في تسر�ع عملیة التنمیة وهي طر�قة 
عن طر�ق االستثمار في مشار�ع االقتصاد الوطني , لذلك تعد المصارف الوعاء الذي یتم فیه 
تجمیع المدخرات والودائع لكي �عود اقراضها لمن �كون �حاجة إلیها , وتقوم المصارف بدورها 

تعبئة مصادر  الهام في االقتصادات المتقدمة في حین أن الدول النامیة التزال غیر قادرة على
التمو�ل �الشكل المطلوب , وذلك �سبب انخفاض الوعي المصرفي لدى أفراد المجتمع 

 واالحتفاظ �أموالهم �شكل سائل في منازلهم �عیدًا عن المصارف .
 -مصادر التمو�ل غیر المصرفیة : .4

یع و�قصد بها المؤسسات التي تأخذ دور الوسیط المالي بین األفراد الذین �قومون بتجم   
المدخرات ومؤسسات األعمال التي تكون �حاجة إلى النقود للقیام �المشار�ع االستثمار�ة أو 
ادامة القائم منها , إذ تقوم المؤسسات المالیة الوسیطة بتشجیع االدخار وجعلة یتالئم مع 
المدخر�ن من خالل توفیر الضمانات والعوائد لهذه المدخرات �شكل فائدة أو أر�اح �حصل 

المدخر�ن , و�الحظ في االقتصادات المتقدمة �ان هذه المؤسسات تعمل على تخفیض  علیها
حجم االكتناز من خالل االحتفاظ �المدخرات �صورة نقود حاضرة , واستنادًا إلى ما سبق فان 
التمو�ل "عملیة اقتصاد�ة مهمه تتمثل بتوفیر األموال الالزمة للقیام �المشار�ع االقتصاد�ة التي 

اجة الیها تلك المشار�ع وتطو�رها لتحقیق التنمیة االجتماعیة واالقتصاد�ة ". و�عد كانت �ح
نقص التمو�ل من المشكالت األساسیة التي تواجها الدول والتي تقف عائقَا أمام التنمیة 
االجتماعیة واالقتصاد�ة , إذ �ان الهدف االساسي لتلك الدول التخلص من حالة التخلف 

دي �عد حصولها على االستقالل السیاسي �عد الحرب العالمیة الثانیة , االجتماعي واالقتصا
وان مشكلة النقص الكبیر في رأس المال هي العقبة األساسیة في تحقیق هدف التمو�ل ,فإذا 
كانت الموارد المالیة لتلك الدول ال تكفي لتمو�ل استثماراتها فأنها تلجا إلى التمو�ل الدولي 

 . )1(االجتماعیة واالقتصاد�ة لتسر�ع عملیة التنمیة
 -:)2(وللتمو�ل أهداف عدیدة أهمها

                                                           
 29 ص, 2002, االردن, والتوزیع للنشر مجدالوي دار,  الدولي التمویل, الحسیني تقي عرفان )1(
,  العلمي والبحث التعلیم وزارة,  االداري االقتصاد مبادئ,  العبیدي جاسم على,  الھیتي الرحیم عبد خالد )2(

 .250ص,  1990,  الموصل جامعة
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 تحدید البرامج االستثمار�ة للوحدات االقتصاد�ة . - أ
تحدید نوعیة المصادر المالیة ضمن السیاق الزمني التي یتطلبها تنفیذ الخطط  - ب

 التشغیلیة .
 نشاطها .تحدید نوعیة المصادر للوحدات االقتصاد�ة دون التأثر على طبیعة  - ت
 اتخاذ افضل الوسائل الالزمة لغرض الحصول على أضافات مالیة لوقت الحاجة . - ث
تحدید الوسائل االقتصاد�ة �افة ألجل تنفیذ الوحدة االقتصاد�ة عن طر�ق استخدام  - ج

 مصادر داخلیة وخارجیة .
ي ,وهما أن السوق التمو�لیة �مفهومها العام تشتمل على سوقین هما السوق النقدي والسوق المال

یرتبطان �عالقة متشا�كة فیما بینهما , و�تشابهان في الوظائف و�ستخدم الزمن للتفرقة فیما 
بینهما , وتتعامل السوق النقدي �التمو�ل قصیر األجل, �شراء أذونات الخز�نة وخصم األوراق 

, وتعتمد التجار�ة والسلف والتسهیالت االئتمانیة للوحدات االقتصاد�ة , و�ذلك تقد�م القروض 
السوق النقد�ة في تمو�لها على أصول نقد�ة سائلة �نقود الودائع والنقود القانونیة. أما السوق 
المالیة فهي تتعامل �األسهم والسندات وقروض األسكان والقروض االستثمار�ة على أنها أصول 

الدخارات التي مالیة طو�لة األجل, إذ  تعتمد على مواردها التشغیلیة واألر�اح غیر الموزعة وا
غیر إن التجارب التمو�لیة اثبتت ان هناك موقفین  )3(یرغب أصحابها �استغاللها آلجال طو�لة 

 -متعارضین هما:
یتعلق �المدخر�ن إذ أن أغلب المدخر�ن �فضلون التعامل �االستثمارات قصیرة األجل (السوق  •

 على حٍد سواء.النقدي) إذ تخضع لها االقتصادات �افة (النامیة والمتقدمة) 
ففي االقتصادات المتقدمة �عود األمر إلى تفضیل السیولة إذ أن األموال المدخرة تعني عدم 
القدرة على التصرف �النقود خالل مدة االستغالل و�شكل عام فان الدخل الفردي �عاني 

مدة االنخفاض في االقتصاد�ات النامیة ومن غیر المرجح ان �قبل المدخرون  فقدان السیولة ل
 طو�لة التي قد �حتاجونها لمــــواجهة احتیاجاتهم الجار�ة .

ففي االقتصاد�ات النامیة �فسر التفضیل على األموال طو�لة األجل ألنها تتعرض لتقلبات حادة 
 في قیمتها , أما األموال قصیرة األجل فال تتأثر قیمتها لقلة للتغیرات الحادة.

ها ألجال طو�لة إذ یلجأون إلى السوق النقد�ة لحصولهم تتعلق برغبة طالبي األموال �استغالل •
 على الموارد التي تعمل على تلبیة احتیاجاتهم لعدم امكانیة السوق المالیة إلشباع متطلباتهم .

                                                           
 .25ص, القاھرة,  العربي الفكر دار,  المشروعات تمویل,   ماضي توفیق محمد. د: ترجمة,  بیتش و. ف )3(
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وان هذا التعارض بین متطلبات مصادر االدخار ذات وحدات الفائض ومستخدمي االدخار 
من السوق النقدي إلى السوق المالي عملیة  ووحدات العجز في الموارد فان تغیر مواردهم

 .)1()متعثرة, لذا ال �مكن معادلتها اال بوجود مؤسسات مالیة وسیطة ( نقد�ة وغیر نقد�ة
ومن خالل ذلك نالحظ أن المؤسسات المالیة الوسیطة غیر المصرفیة �مكنها التعامل �األموال 

و عن طر�ق االقتراض من المصارف النقد�ة والقدرة على التعامل �التمو�ل قصیر األجل ,أ
التجار�ة و�صدارها للسندات ذات السیولة المرتفعة ونتیجة الستثمارها الحقیقي إلى السوق المالي 

 تكون قادرة على استغالل الفرص االستثمار�ة التي تتمكن من خاللها عائد و�اقل �لفة.

 الماليةالمبحث الثاني / امكانات الجهاز المصرفي في تفعيل السوق  
�عد القطاع المالي من أهم القطاعات االقتصاد�ة , وذلك لیس لمجرد تفاعله مع القطاعات    

االقتصــاد�ة االخــرى , بل لتأثیراته االجتماعیة التي تشمل  مختلف الشرائح سواء �انت �صورة 
مالیة وما مباشرة او غیر مباشرة عن طر�ق المهام التي تقوم بها جمیع المؤسسات والهیئات ال

�مكن ان یترتب علیه من نتائج  اجتماعیة واقتصاد�ة , وسیتم توضیح النظر�ة االقتصاد�ة 
 لسوق األوراق المالیة ودور المصارف في السوق 

 اوًال / دور الجهاز المصرفي في تفعیل السوق المالیة وتطو�رها.
تعد المصارف التجار�ة من أهم المؤسسات المالیة المصرفیة لمشار�تها في عمل السوق    

المالي , فهي تقوم بدور حیوي ومهم في االقتصاد عن طر�ق تجمیع المدخرات الخاصة 
, و�هذا فهي تساهم بنقل األموال المدخرة من أ�ادي )2(وتوجیهها نحو مختلف أوجه االستثمار

ي المستثمر�ن , والدور الرئیسي الذي تعمل �ه المصارف التجار�ة داخل المدخر�ن إلى أ�اد
السوق المالي هو قیامها بتوظیف المدخرات المجتمعة لدیها عن طر�ق السوق المالي , وأ�ضا 
تقوم �شراء األوراق المالیة او �عض األموال غیر المنقولة التي تعد جزًء من عملیات االستثمار 

تمان الذي توجهه لألغراض االستثمار�ة في السوق المالي له أهمیة �الغة في السوق , وان االئ
في مجاالت التأثیر على حر�ة وعمل األسواق المالیة , إذ تسمح هذه القروض �شراء األسهم 

, التي یتم منحها للسماسرة أو الوسطاء الذین یتعاملون �األوراق المالیة أو لألفراد )3(والسندات
بة �إقراض جزء من ائتمان األوراق المالیة و�ضعون هذه األوراق �مثا�ة ضمان الذین لدیهم الرغ

                                                           
 إشارة مع االقتصادي النشاط على التأثیر في الوسیطة المالیة المؤسسات  فاعلیة مدى,  عطیة صبیح احمد )1(

, 2010,بغداد,  واالقتصاد االدارة كلیة,  المستنصریة الجامعة,  والعراق لبنان تشیلي لتجارب خاصة
 .160ص

 .159ص, 1990 المصارف مطبعة,  بغداد,  المالیة واالدارة التنظیم في المدخل,  واخرون الحكاك حسن )2(
 .325-321 ص ص,  1995,  بغداد,  المصارف مطبعة,  االولى الطبعة,  والبنوك النقود,  عزیز محمد )3(
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وفي إطار  ,)1(في المصارف التجار�ة التي تمثل أبرز وأهم مصادر التمو�ل ذات األجل القصیر
المفهوم المعاصر فان دور المصارف أخذ یتعدى العملیات التقلید�ة بوصفها مؤسسات مالیة 

صنع االستثمارات عن طر�ق دورها الفعال في السوق المالي والسوق وسیطة تمنح القروض وت
النقدي إلى دور المصارف في ضوء االتجاهات المعاصرة إذ لم �عد محددًا في تجمیع 
المدخرات بل وجهت هذه المدخرات نحو الفرص االقتصاد�ة المختلفة والتي ادت نتائجها بتراكم 

المصرفي قد جاء �جملة من المتغیرات البیئیة رؤوس األموال . إن عمق واتساع النشاط 
المحلیة والعالمیة , �التحرر من القیود القانونیة ألنشطتها والذي انعكس أ�جابیًا في تكامل 
ونضوج األسواق المالیة , فأعطیت مسوغات لصناعة الصیرفة , بولوج االنشطة االستثمار�ة 

المالیة , مثل الوساطة �العمولة وتوفیر التي تلعب دورًا هامًا في تطو�ر وتنشیط األسواق 
الخدمات االستثمار�ة واالستشار�ة و�ذلك ادارة محافظ الغیر من األوراق المالیة وعملیات تسو�ق 

 االصدارات الجدیدة .
ان هذه النشاطات خلقت الثقة �المصرف وقدرتها على التعامل مع االدوات المالیة األكثر    

, وأن صناعة األسواق قد شكلت  ات عن طر�ق صناعة اسواقهامخاطرة , وادارة تلك االدو 
أهمیة لدى ادارات المصارف �ونها تمثل نشاطًا �عمل على توفیر اسهام مصرفي لتحقیق العمق 
واالتساع لألسواق المالیة فضًال عن اكتسا�ه صفة االستمرار�ة والسیولة ذات الكلفة المالئمة 

 والسرعة المناسبة أ�ضا .
 مصارف في صناعة السوق المالي �مكن النظر له من �عدین هما :ان دور ال

البعد األول وظیفي �ون صناعة السوق تعد نشاطًا فهو یتمثل �المتاجرة �األوراق المالیة , إذ  .1
توجد حالة دائمیه في االستعداد لبیع وشراء األوراق المالیة ولكن مع احتفاظها �مضمون تنشیط 

 یة .الطلب على األصول المال
البعد الثاني من �قوم بهذه الوظیفة أو صناعة السوق, وهو الشخص او المجموعة التي  .2

 تتعامل بیعًا وشراًء �األسهم وتحتفظ �مخزون لتلبیة حاجات الز�ائن .
ان صناع السوق یتخذون اشكاًال مختلفة في السوق األولي والثانوي داخل منظومة األسواق 

ألولي سوق جملة تباع فیه �ل االصدارات الجدیدة التي تطرح من المالیة , إذ �مثل السوق ا
قبل المؤسسات الحكومیة وقطاع األعمال , عن طر�ق المؤسسات المالیة الوسیطة , والسیما 

                                                           
, 1992,  القاھرة,  التقدم مطبعة,  التجاریة المشروعات في المالیة واالدارة التمویل,  توفیق احمد حسن )1(

 .212ص
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مصارف االستثمار , لذلك فالسوق األولي تتاح فیه المدخرات لیتم تحو�لها إلى استثمارات 
 .)2(ن متداولة قبل إصدارهاجدیدة وذلك �إصدار اوراق مالیة لم تك

وتعد مصارف االستثمار من أهم المؤسسات المالیة التي تساهم في صناعة السوق المالي    
من خالل مساعدة الشر�ات المساهمة والحكومة المر�ز�ة لتسو�ق اصداراتها في السوق المالي 

مر�ن , وقد استطاعت ان , وتتمیز أ�ضا بثقة المستث)3(المتالكها الخبرة الكافیة في هذا المجال
تقوم �أدوار فعالة في تمو�ل أكبر المشار�ع العامة والخاصة على حِد سواء , �ما تعمل فضًال 
عن عملها االصلي بتقد�م الخدمات االستشار�ة لز�ائنها وان هذه المصارف ال تخرج عن �ونها 

درتها , إذ تقدم تمثل وسیطًا بین المستثمر�ن ألوراق مالیة معینة و�ین الجهة التي اص
المساعدات الالزمة للجهة المعنیة لیتم اصدار األوراق المالیة وتعمل على شراء االصدارات 
الجدیدة و�یعها إلى الجمهور عن طر�ق األسواق المالیة . وأن المهمة األساسیة لمصارف 

و�التالي االستثمار هي التوز�ع الفعلي لإلصدارات �صورة منتظمة ومضمونة لبیعها للز�ائن , 
تعمل هذه المصارف على صناعة السوق المالي في السوق األولیة نتیجة خبرتها االستثمار�ة 
واالستشار�ة التي تعمل على تطو�ر األسواق المالیة �ما �عود �مردود أ�جابي على التنمیة 
االقتصاد�ة نظرًا لما تقدمة هذه المصارف للحكومات والمؤسسات من خدمات مالیة في 

 ق المالیة.األسوا
اما صناعة السوق المالي في السوق الثانوي فقد أخذت شكًال َاخرًا , إذ تمثل السوق الثانوي    

الذي یتم التعامل في داخله �األصول المالیة ( أسهم وسندات ) والتي سبق اصدارها من قبل 
مالیة في السوق السوق األولي , �معنى الموجود �الفعل من األوراق المالیة وتتداول األوراق ال

الثانوي بیعًا وشراًء بین حاملها وأي شخص َاخر , و�قوم السوق الثانوي بدوره الهام �النسبة 
لألفراد المستثمر�ن والشر�ات المالیة و�ذلك الدولة , إذ عن طر�ق هذا السوق تتداول األوراق 

ي اإلصدارات الجدیدة المالیة بین المستثمر�ن , وان السوق الثانوي �عطي وجود للسوق األولي ف
على منح السیولة لإلصدارات األولیة ولمختلف األسهم والسندات وُتعد هذه السیولة عنصرًا 

, وتأخذ صناعة السوق في السوق الثانوي )1(ضرور�ًا لتجمع راس المال في االقتصاد الوطني
عن طر�ق عمل المصارف �الدور المتخصص الذي �أخذ على عاتقه شراء األوراق المالیة 
بهدفین االول �عمل على الموازنة بین الطلب والعرض على األوراق إذ تقوم المصارف في 

                                                           
 أیلول,  الثالثة السنة,  العاشر العدد,  العربیة البورصات,  المالیة األوراق سوق طبیعة,  العراقي عراق )2(
 .13ص,  1988/
,  القاھرة,  والنشر للطباعة المسلم دار,   االقتصادیة المنشئات في المالیة االدارة,  حسین محمد علي )3(

 .67-66ص,  1971
,  االسكندریة,  الدولیة والتجارة والصیرفة النقود اقتصادیات,  یونس محمود,  مبارك محمد عبدالمنعم )1(

 91ص,  1996

436



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue One     / Al-Kut University College   7419 - 2414                    األول/ العدد كلیة الكوت الجامعة         
 

ن نشاط التجار والسماسرة التدخل �شراء هذه األوراق �اقل األسعار , أما الثاني �مثل الجمع بی
في وقت واحد , إذ تقوم �عملیات مالیة مقابل عمولة محددة , أو تنفذ صفقات تجار�ة تكون 
لصالحها �قصد تحقیق األر�اح لم تكن لصالحها ( بیع وشراء ) وان الهامش بین سعري البیع 

الشراء ألي ورقة , وعلیه فان سعر البیع او )2(والشراء �كون ر�ح المصرف المختص أو المعني
یتم تحدیدها على ید المختص , إذ �قوم في صناعة سوق مستمرة ألسهم محفظته فتؤمن 
استمرار السعر ومجموعة من المتخصصین �قومون بتامین الصفقة �كل للسوق , عند إذن 
یتحقق االستقرار و�عكس السوق �فائتة التشغیلیة عن طر�ق تنفیذ معامالت �أرخص األسعار 

ات التي تتم قیادتها من قبل صناع السوق في السوق الثانوي لیست مجانیة , �سبب ان الخدم
المخزون من األسهم والسندات الذي �حتفظ �ه ما سوف �عرض صناع السوق لمخاطر عدیدة 
كتكلفة الفرصة البدیلة , ومخاطر تغیرات أسعار الفائدة , فضًال عن تقلبات أسعار السوق ولكن 

�حتاجون إلى إضافة تكالیف االحتفاظ والعوائد المطلو�ة لیتم التعو�ض عن �الرغم من ذلك فهم 
المخاطر , و�مثل الهامش عنصرًا للحما�ة من المخاطر , بل یتمثل �حالة من المبادلة بین 
المخاطرة والعائد وتعمل المصارف على اختالف مضمون أعمالها في �ل من السوق األولي 

لمالي عن طر�ق عملیة صناعة األسواق المالیة التي تقوم بها والثانوي بدعم وتطو�ر السوق ا
مصارف االستثمار والتجار�ة بتقد�م أفضل ما لدیهم إلى المستثمر�ن في األسواق , وهذا یؤدي 

) یوضح المؤسسات التي 1( مخططلیة تنمیة االقتصاد الوطني وال�مردوده اإل�جابي على عم
 تعمل في السوق المالي.

 ؤسسات التي تعمل في السوق الماليالم: )1( مخطط

                                                           
,  والدولیة العربیة البیئة ومتغیرات العراق اقتصاد, ,  سالم عبداللطیف عماد,  السامرائي الغفار عبد ھناء )2(

 .295ص, 2002,  بغداد,  االولى الطبعة
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, الر�اض,  واالقتصاد والبنوك النقود,  الرحمن عبد الفتاح عبد, هللا عبد طه ترجمة,  سیجل المصدر: �اري 
 .72 ص,  1987

 السوق المالیةتفعیل ثانیا / اجراءات الجهاز المصرفي من اجل 
ألجل قیام سوق مالي فعال , �ان لزامَا على الجهاز المصرفي  أن �أخذ �مجموعة من    

 االجراءات التي تساعده على ذلك , ولعل أهم هذه االجراءات هي :
 التوجه نحو اإلصالح المصرفي  .1

أن اإلصالح المصرفي �عد الدعامة األساسیة لبناء أي اقتصاد حر �قوي من دعائم الدولة    
فعها �اتجاه عملیة النمو االقتصادي ,و�ذا �انت األسس لبناء القطاع قائمة على التخطیط و�د

العلمي والثقة والخبرة  ,عندها �مكن هذا القطاع من المساهمة �خطط التنمیة واالستثمار على 
صعید النمو االقتصادي للمجتمعات والدول وان من أهم متطلبات اإلصالح سواء �ان 

یاسیًا او اجتماعیًا  وجود االستقرار االمني لیشجع خطوات اإلصالح لیضمن اقتصاد�ًا او س
للمستثمر بیئة آمنة لممارسة مختلف االنشطة االقتصاد�ة , فال وجود ألي  إصالح من غیر 
وجود محیط اقتصادي واجتماعي مستقر , ور�ط اإلصالح المصرفي ببرامج اإلصالح 

یما یتعلق �إصالح القطاع العام ومختلف مؤسساته و�ذلك االقتصادي ارتباطَا وثیقَا والسیما ف
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اإلصالح المالي , و�النظر لهذه األهمیة الترا�ط بین اإلصالحات و�ما �ضمن تناسق السیاسات 
. وان من أهم )1(و�الشكل التدر�جي , وذلك لتحقیق النتائج اإل�جابیة لصالح التنمیة االقتصاد�ة

 :)2(متطلبات اإلصالح المصرفي ما �أتي
 .إقامة بیئة تشر�عیة وتنظیمیة للعمل المصرفي  . أ

 .  أ�جاد توجه شامل لإلصالح المصرفي . ب
 .وجود بنیة مالیة تحتیة متطورة  . ت
دخول عنصر المنافسة في العمل المصرفي مع التأكید على استقاللیة البنك المر�زي  . ث

 .والمصارف في قرارات منح االئتمان 
 .الثقافة المصرفیة لدى المجتمع وجود الوعي و  . ج
 االسراع في تأهیل السوق المالي .2

ان التطور الذي حصل بین میدان التمو�ل واالستثمار المتنامي إلى أ�جاد المصادر التمو�لیة    
الدائمة للمؤسسات والشر�ات الوطنیة , بدال عن التمو�ل �القروض , والذي نتج عنها  تبعیة 

ع ألنشاء سوق مالي یتماشى مع سرعة العصر ومتطلباته المتزایدة , لذلك مدیونیة , إلى االسرا 
اصبحت السوق المالیة القلب النا�ض للحیاة االقتصاد�ة , ولغرض ذلك اقامت السلطة المالیة 
بتأهیل السوق المالي �المستوى الذي یرتقي �ه لخدمة االستثمار والتنمیة المحلیة عن طر�ق 

 : )3(االتي
 یكلة صناعة الخدمات المصرفیة اعادة ه . أ

حدثت تغیرات �بیرة في اعمال المصارف , فقد توسعت دائرة ومساحة نطاق اعمالها    
المصرفیة ,فأخذت �التوجه نحو اداء الخدمات المصرفیة والمالیة التي لم تكن معروفة من قبل 
والذي یلفت النظر إلى ان اعادة هیكلة صناعة الخدمات المصرفیة قد امتدت �صورة غیر 

خول المؤسسات المالیة غیر المصرفیة �شر�ات التامین وصنادیق االستثمار مباشرة , تمثلت بد
والمعاشات التي نافست المصارف التجار�ة في مجال خدماتها التمو�لیة , وهذا ما دفع 
المصارف التجار�ة إلى العمل �التحول من العملیات التي تشكل على اساس مخاطر االئتمان 

 كلة على اساس مخاطر السوق .إلى عقیلة مصارف االستثمار المش
                                                           

,  العربیة المصارف اتحاد,  ومعوقاتھ ضروراتھ العربي الوطن في المصرفي اإلصالح,  شمبور توفیق )1(
 .49ص, 1993,  بیروت

 : ذلك في ینظر )2(
,  العربیة المصارف اتحاد,  واالداء والتطور النشأة,  السودان في االستثمار مصارف,  اللیثي الدین عصام -

 .75ص,  2000
 جامعة,  دكتورا اطروحة,  مختارة نامیة بلدان في النقدیة السیاسات في الدولة اثر,  عباس محمد عبد عقیل -

 .37ص,  2005,  واالقتصاد االدارة كلیة,  البصرة
 .42-38-36 ص ،2001 اإلسكندریة -الجامعیة الدار– البنوك اقتصاد و العولمة: الحمید عبد المطلب عبد )3(

439



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue One     / Al-Kut University College   7419 - 2414                    األول/ العدد كلیة الكوت الجامعة         
 

 التحول نحو المصارف الشاملة  . ب
ازداد اتجاه المصارف في ظل اعادة هیكلة صناعة الخدمات المصرفیة و�األخص المصارف    

التجار�ة , �التحول إلى المصارف الشاملة ,وتعد الكیانات المصرفیة الساعیة �صورة اساسیة في 
, والعمل على تعبئة المدخرات لكافة القطاعات وتوظیف تنوع مصادر التمو�ل , والتوظیف 

مواردها في مختلف المجاالت , فضال عن منحها االئتمان المصرفي وتوفیر �ل الخدمات 
 المتنوعة والمتجددة .

 تنو�ع انشاط المصرفي  . ت
�عد اثر تا�ع ومشتق لالتجاه السابق ,و�شمل هذا االتجاه تنو�ع مصادر التمو�ل , وذلك    

�إصدار شهادات اإلیداع القابلة للتداول واالتجاه لالقتراض طو�ل االجل من خارج الجهاز 
المصرفي . ومن جانب التوظیفات واالستخدامات المصرفیة , �ان االتجاه نحو تنو�ع القروض 

للغیر, وتحو�ل المدیونیة المصرفیة إلى مساهمات �صورة أوراق مالیة قابلة للتداول ,  التي تمنح
واالقدام على المجاالت االستثمار�ة المتجددة واداء األعمال الصر�فیة االستثمار�ة و�ذلك تمو�ل 
عملیات الخصخصة . اما من ناحیة مستوى الدخول في مجاالت غیر مصرفیة , فیكون التوجه 

أجیر التمو�لي والمضار�ة �العملة والعمل على تعمیق نشاط اصدارات األوراق المالیة نحو الت
,وانشاء صنادیق االستثمار للعقود وادارة االستثمارات لصالح ز�ائنها, �اإلضافة إلى نشاطها 
�التعامل �العقود المستقبلیة , وهي العقود التي تلزم صاحبها في شراء أصل من البائع وفق 

 . علیه في فترة محددة �المستقبل سعر یتفق
 خصخصة المصارف  . ث
تعد خصخصة المصارف الحكومیة من احدى متطلبات العولمة , وحدث االتجاه في ظل    

التحول نحو تطبیق برامج اإلصالح والتوجه إلى آلیات السوق أن أهم دوافع الخصخصة �مكن 
وذلك في ظل المتغیرات العالمیة ,  تلخیصها �مواجهة التحد�ات التي تواجه العمل المصرفي

وتشیر التجارب ان برامج الخصخصة تتر�ز �األساس على تهیئة النظام الكفؤة وتوفیر المناخ 
المالئم التخاذ القرارات و�صاحب ذلك تحر�ر �بیر وتدر�جي للقطاعات االنتاجیة في االقتصاد 

عام إلى الخاص �معنى تحول , وان المفهوم السائد نحو الخصخصة هو التحول من القطاع ال
الوحدات السلعیة والخدمیة التي تمتلكها الدولة إلى االشخاص المعنو�ین والمادیین جزئیًا او �لیًا 
هذا یؤدي إلى اعادة هیكلة الوحدات المعنیة و�عدها تغیر قوى االنتاج ور�طها �الیات السوق في 

مي , و�ما ان القطاع المصرفي هو احد اطار یتوافق مع التحوالت التي �شهدها االقتصاد العال
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القطاعات الخدمیة ألي اقتصاد لذا یتطلب ان �أخذ بنظر االعتبار الدور الهام �فسح المجال 
 .)1(و�شكل حقیقي امام القطاع الخاص لالستثمار و�ما ینعكس على عملیة التنمیة االقتصاد�ة

 ومعوقـات عمله./ واقع سوق العراق لألوراق المالية  ثالث  المبحث ال
 -:اقع سوق العراق لألوراق المالیةاوال / و 

ان السوق المالي في العراق حقق انجازات هامة وفق المؤشرات الموضوعیة التي عبرت عن 
حر�ة واداء السوق نحو عدد األسهم وعدد العقود وحجم التداول فضَال عن عائد السهم . 

والبعض من المصارف االستثمار�ة ولوحظ ان نشاط الطلب السهم الشر�ات الصناعیة 
 والتجار�ة و�نبئنا الواقع الحالي لمستقبل زاهر في السوق المالي للعراق �سبب العوامل اَالتیة:

    ازد�اد الوعي االستثماري لألفراد لغرض االستثمار في اسهم الشر�ة المؤسسة حدیثَا  .1
عیة وا�ضَا المصارف التجار�ة والذي أدى إلى ظهور العدید من الشر�ات الصناعیة والزرا 

 واالستثمار�ة .
حقق سوق �غداد لألوراق المالیة إنجازات  في الفترة التي تلت تأسیس السوق ومع أهمیة و  .2

دور سوق �غداد  إال أن السوق �فتقر لصنادیق وشر�ات االستثمار التي تعطي میزة التنوع 
 تنمیة السوق المالي .لجهاز الوساطة المالیة �اإلضافة إلى مساهمتها في 

شهد االقتصاد العراقي �عدما زالت الظروف االستثنائیة التي واجهته  نتیجة الحصار �ازد�اد  .3
عدد المصارف التجار�ة , إذ رافقته دخول خدمات مالیة إلى عملیاتها �صورة متطورة مما ساعد 
على تنوع االطار المؤسسي في سوق المال المتمكن من توفیر األدوات االئتمانیة مالئمة 

     جات المستثمر�ن والمدخر�ن و�ما �صب في اتجاه التنمیة واالنعكاسات اال�جابیة الحتیا
 على االقتصاد .

لذلك فاالقتصاد العراقي �حاجة إلى قوة مؤسساتیة تعمل على تنظیم االستثمار �مرحلتي    
لتي التداول والتسو�ق  ولعل أهم تمثیل �مكن تواجده هو تأسیس صنادیق االستثمار الوطنیة وا
 )1( بدورها سوف تنضج استثمارات صغار المستثمر�ن والمحلیین واسهامات القطاع المختلط

 :)2( وان لصنادیق االستثمار في االقتصاد العراقي أهمیة و�ما یلي
تساهم في ترشید توظیف األموال عن طر�ق المزا�ا التي تقدم ألصحاب االدخارات الصغیرة  . أ

 واهمها:
                                                           

 للعلوم العربي,  النامیة الدول اقتصادیات واحتیاجات الواقع بین الخصخصة,  ھاشم الخصر عبد حنان )1(
 .107ص,  2004,  االول العدد,  االول المجلد,  االقتصادیة

مقالة منشورة على موقع جریدة بتفعیل دور البورصة في التنمیة,طھ عبد السالم , تطویر راس المال كفیل  )1(
 . http : // www . alsabaah.com, متوفر على الموقع :   2011/ 8/  17الصباح , 

فالح خلف الربیعي , دور صنادیق االستثمار في االقتصاد العراقي , مقالة منشورة على موقع الحوار  )2(
 http : // www.m .ahewar.org,متوفر على الموقع  2008/ 4/ 15المتمدن , 
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 نیة من أجل اتخاذ القرار االستثماري و�ذلك مراقبة حر�ة األسعار .توفیر الخبرة الف •
تقلل المخاطر من خالل تنوع المحافظ االستثمار�ة , والعمل على تدقیق فیما �خص تقار�ر  •

 العملیات التي تمول من قبل الصنادیق .
طر�ق  ان المساهم في صنادیق االستثمار �حصل على میزتین هما المرونة والمالئمة عن •

ضمان حقه �التحو�ل من صندوق ألخر  �مقابل رسوم قلیلة , وله الحق �استرداد قیمة اسهمه , 
 و�مكنه ا�فاء راس ماله وسحب العائد حسب رغبته .

إن قیام إدارة صنادیق االستثمار وفق دراسة الفرص المر�حة لالستثمار قبل اكتتابها سوف  •
ها من دون انتظار الفرص المناسبة , و�عد هذا عالج یؤدي ز�ادة الكفاءة التشغیلیة لمشار�ع

 مشكلة تأخر االستثمار وفائض السیولة التي تساهم �انخفاض مستوى األر�اح  .
 تساهم بتشجیع االستثمار ذات األجل الطو�ل والمتوسط الذي یبنى وفق دراسة علمیة ..  ب
طر�ق استخدام المصارف تساهم بتعز�ز دورها االستثماري للمصارف التجار�ة عن .  ت

 لصنادیق االستثمار �أوعیة استثمار�ة والتي من خاللها توظف فائض السیولة .
تعد من أنسب األدوات التي تعمل على فسح المجال ألجل توظیف مدخرات العرب و�ذلك .  ث

 االجانب والعراقیین الذین �قیمون في الخارج دون الحاجة لتواجدهم .
بتنشیط حر�ة سوق األوراق المالیة عن طر�ق جذب المدخر�ن الصغار ,  �إمكانها ان تساهم . ج

وهي تقدم أدوات استثمار�ة مالئمة لظروف المستثمر�ن , �ما تعمل على شراء تشكیلة  من 
 األوراق المالیة التي تتداول في السوق .

�حتاج إلى تساهم صنادیق االستثمار �عملیة تمو�ل المشار�ع المتوسطة والصغیرة , وهذا  . ح
تظافر الجهود بین صغار المنتجین ومجموعة الحرفیین من جانب والمصارف والمؤسسات 

 التمو�لیة من جانب اخر .
 -:ثانیًا / معوقات عمل سوق العراق لألوراق المالیة

محدود�ة رؤوس أموال الشر�ات التي تعمل في سوق العراق ما عدا المصارف التي حددت  .1
ملیار دینار تكون  15ملیار دینار  , �مقابل  250ي برأسمال  ال �قل عن من قبل البنك المر�ز 

ملیون , ولشر�ات القروض المتوسطة  150لشر�ات التحو�ل المالي , ولشر�ات الصرافة 
 ملیون دینار . 150) ولشر�ات االستثمار المالي 2- 1والصغیرة بین (

ر�ات في سوق العراق وفق تخلف �عض التشر�عات المنظمة ألجل ان �كون عمل الش .2
متطلبات التحدیث لمواكبة توجه االقتصاد العراقي �اتجاه اقتصاد السوق من جهة والتشر�عات 

 القائمة لألسواق المالیة والعر�یة من جهة اخرى .
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ضعف وسائل الرقا�ة الفعالة والتي تقوم �ضمان توفیر الحد األدنى من الشفافیة واالفصاح  .3
 للمتعاملین .

دم وجود الحما�ة القانونیة التي تكفي لغرض �سب ثقة أصحاب رؤوس األموال  سواء ع .4
 كانوا من العراقیین   أو من األجانب للمساهمة الفعالة في األسواق و�ذلك المستثمر�ن .

ضعف المرونة لهیكل أسعار الفائدة في السوق وخصوصَا المصارف وشر�ات التأمین التي  .5
 جل المتوسط والطو�ل لألغراض العقار�ة .تمنح القروض  ذات األ

ضعف أو محدود�ة قاعدة البیانات في اغلب الشر�ات وهذا یؤدي إلى عدم مساعدة  .6
 المستثمر التخاذه القرار االستثماري �صورة سر�عة .

�فتقر السوق لمؤسسات الوساطة المالیة و�ذلك الشر�ات صانعة السوق مقارنة �الحاجة  .7
 الفعلیة لها .

�فتقر السوق للمؤسسات المختصة لغرض تقییم أداء الشر�ات المقترضة , أو التي تطرح  .8
 أسهما في السوق 

و�عد ضعف األدوات المالیة ومن ثم اقتصارها على القطاعات السائدة تعد من المسببات في    
محدود�ة حجم التداول لسوق العراق , وتتكفل اإلجراءات الفنیة تنظیم السوق عن طر�ق عدم 
ا�قاف الشر�ة المدرجة المساهمة �التداول في السوق , ولكن القرارات التي تصدر سوف تعالج 

التداول االلكتروني وخاصة بوجود توز�ع األر�اح وتعامالت األسهم الجدیدة �عد ازد�اد  �آلیات
رأسمالها  في معاملة اإلصدارات الجدیدة التي تكون قابلة لإلدراج , وعندئذ تكون سیولة األسهم 

%ومن ثم مضاعفة مؤشرات االستثمار في السوق المالي وال سیما إذا �ان معرفة فترة 100
) اشهر �اقیَا فیها المستثمر و المساهم  4- 1ب براس المال تتراوح �حدها االدنى بین (االكتتا

محروم من التداول ثم ضعف االستثمار في السوق والتزام الشر�ات المساهمة على االدراج 
, واستخدام الوسائل االعالمیة وشبكة المعلومات للتعرف بنمط )1(�عدما یتحقق متطلبات اإلدراج

ر لسوق العراق وال سیما �اقتراب شر�ة الهاتف النقال الذي �قوم بتأسیس قطاع االستثما
االتصاالت الخاص �صورة شر�ات مساهمة في العراق وألول مرة ,  وال �خفى  ان لحجم 
والمؤشرات المالیة عالمیَا لهذا القطاع وتأثیره الجید الذي سینعكس على االقتصاد العراقي 

راقیین �االكتتاب العام ألسهم هذه الشر�ات , و�جب ان تبذل الجهود �اشتراك المستثمر�ن  الع
من قبل الشر�ات المساهمة في السوق ألجل التزامها �معاییر االفصاح التي وضعت من قبل 
الهیئة والتي تمتاز �العالمیة لتعر�ف �ل من المساهم والمستثمر الذي له الرغبة �االستثمار فیها 

, وان الشر�ات المدرجة بنسبة الر�ع الزالت متخلفة عن التطبیقات  �مر�زها المالي الحقیقي

                                                           
 مصدر سبق ذكره .,  السالم عبد طھ )1(
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المحاسبیة وفق إطار الوقت القانوني الذي �منح لها وجاء الوقت لمحاسبة اإلدارات هذه 
الشر�ات ولیس الشر�ة �سبب ان األعباء المفروضة على الشر�ة یتحملها المساهم دون 

 المقصر لهذه االدارات .
 2004-2014عدد الشر�ات في سوق العراق لألوراق المالیة للمدة تطور : )1جدول (

 
 .2014-2004المصدر: التقار�ر السنو�ة لسوق العراق لألوراق المالیة للمدة من  
 

 -:/ مؤشرات سوق العراق لألوراق المالیة. ثالثاً 
و�عرف مؤشر السوق �أنه القیمة الرقمیة التي تقیس التغیرات الحاصلة في سوق األوراق    

المالیة , و�تم تحدید قیمة المؤشر في البدا�ة ومن ثم مقارنته عند لحظة زمنیة أخرى , مما 
�ساعد في معرفة تحر�ات السوق وتغیراته , مما یتیح حر�ه أكبر للمستثمر بتوجیه امواله �القدر 

 . )1(لذي یراُه مناسبًا للحصول على اعلى ر�حیة ممكنها
ومن وظائف المؤشرات تمثیل سوق األوراق المالیة لقیاس المخاطر النظامیة(*) لألصول    

) عن السوق , وعندما تحتسب Proxyالفرد�ة أو المحافظ االستثمار�ة , لذا المؤشر ممثًال (
المخاطر النظامیة المستخدمة متغیر عالقة عوائد االصول �مؤشر السوق �صبح حساب 

اساسي ألنموذج تسعیر االصول ألجل تحدید العوائد المطلو�ة والمتكافئة مع مخاطر االصل 
 والمحفظة .

وفي أغلب مراحل التطور االقتصادي �انت المصارف التجار�ة مهیمنه على القطاع المالي , 
نحو أسواق األسهم والسندات , ومع ازد�اد هذا التطور ازداد تخصص الوسطاء المالیین 

                                                           
 المعھد اصدارات,  والتطبیق النظریة بین المالیة األوراق بورصة,  العبد جالل,  الحناوي صالح محمد )1(

 .251ص, 2004,  الكویت,  الثالثة السنھ,  الثاني العدد,  للتخطیط العربي
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ولغرض تحدید مدى هذا التطور وارتباطه �مؤشرات االقتصاد اعتمد االقتصادیون على جملة 
 من المؤشرات أهمها :

 المؤشر العام لسوق األوراق المالیة (مؤشر السوق ). .1
 مؤشر القیمة السوقیة . .2
 مؤشرات السیولة لسوق األوراق المالیة و�شتمل على: .3

 التداول .حجم  - أ
 معدل دوران األسهم . - ب
 درجة التر�ز. - ت

 وسوف نتناول �التحدید مؤشر�ن هن سوق العراق لألوراق المالیة 
 المؤشر العام لسوق العراق لألوراق المالیة ( مؤشر السوق) .1

وهو مؤشر احصائي �ستخدم لقیاس األداء اإلجمالي للسوق وهو رقم قیاسي مئوي �عتمد    
ألسعار األسهم لعینه من الشر�ات التي تساهم وتتداول أسهمها �صورة  على قیاس حر�ة التغیر

شر�ة أذ تكون طر�قة القیاس �االستناد إلى ثابت وهو الجلسة األولى  40منتظمة وعددها 
لقیاس قیمة المؤشر على اساس متحرك معتمدًا على مقارنة قیمة الجلسة الحالیة �الجلسة التي 

�مقیاس للحر�ة العامة في أسواق المال , و�تكون من مجموعة سبقتها , فضًال عن استخدامه 
 .)1(من األوراق المالیة �عتقد �انها تعكس حالة السوق �صورة �املة

ُتعد حر�ة وتغیر اسعار األسهم تبعًا للعوامل الموضوعیة التي تخص المناخ االستثماري    
و�یئة االعمال في االقتصاد وقدرتها االستیعابیة وامكانیاتها االنتاجیة والتسو�قیة وحجم ار�احها 

تخاذ وتعد من الوسائل الهامة من الوسائل الهامة التي یتبعها المستثمرون في أسواق المال ال
 قراراتهم االستثمار�ة .

) المؤشر العام لسوق العراق لألوراق المالیة , أذ عكست البیانات 2تعكس بیانات الجدول (   
) التي یبدو انها �انت 2014-2004مستوى التذبذب في مؤشر السوق خالل مدة الدراسة (

نعكست على األداء متأثره �األوضاع السیاسیة واالمنیة التي �ان �مر بها العراق والتي ا
االقتصادي والمالي للمؤسسات االقتصاد�ة �شكل عام , أذ سجل مؤشر السوق قیمة مقدارها 

) فقد انخفض المؤشر إلى 2005،2006, أما في عامي ( 2004) نقطة في عام 46.669(
-% )(29.9-) نفطة على التوالي  و�معدل تغیر سنوي ( 25.288) (45.644(

السبب هو انخفاض أغلب المؤشرات القطاعیة والتي تم احتسابها %)على التوالي , و 44.5
لقیاس التغیرات في اسعار أسهم الشر�ات المدرجة لكل قطاع فضًال عن تلكؤ عدد من 

                                                           
 .11ص,  2013,  المالیة لألوراق العراق لسوق العاشر السنوي التقریر )1(
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) أذ 2008-2007الشر�ات التي تساهم في ادائها , اال ان قیمة المؤشر ارتفعت في عامي (
) 36.7لي  و�معدل تغیر مقداره () نقطة على التوا 58.360) (34.590بلغت قیمته (

) على التوالي  و�عود السبب إلى عدة عوامل منها التحسن في الوضع األمني , 68.7(
اعتمد سوق  2009انخفاض معدالت الفائدة , ارتفاع معظم المؤشرات القطاعیة , وفي عام 
ونیًا , وقد بلعت قیمة العراق لألوراق المالیة َالیة التداول االلكتروني وتم احتساب المؤشر الكتر 

% ) , فضًال عن تطبیق االجراءات  72.8) نقطة و�معدل تغیر (100.860المؤشر (
والتعلیمات التي تخص السوق من جهة الشر�ات المتعاملة �مبدأ االفصاح , وفي عامي 

) نقطة على 136.03) (  100.98) ارتفعت قیمة المؤشر و�نسب قلیله (2010-2011(
% ) والسبب هو اتخاذ سوق العراق المالیة 34.6%) و(0.11غیر مقداره (التوالي و�عدل ت

اجراءات شدیدة �خصوص الضوا�ط وشروط االدراج والذي أدى بدوره إلى عدم السماح ألغلب 
) سجلت قیمة المؤشر انخفاضًا و�نسب قلیلة 2013-2012الشر�ات �التداول , اما األعوام (

% ), فیما 9.50-% )(8.08-طة و�معدل تغیر () نق113.15) (125.02بلغت قیمتها (
-() نقطة (*) �معدل تغیر92.00حتى بلغت ( 2014تراجعت قیمة المؤشر في عام 

18.6%()1(. 
ورغم التذبذب الحاصل في مؤشر سوق العراق لألوراق المالیة اال ان المؤشر العام له �ظهر    

) نقطة في حین 46.669مقدارها ( قیمة 2004انه سجل ارتفاعا في قیمته , أذ سجل في عام 
مع االشارة إلى انه قد سجل نقاطًا اعلى في هذه  2014) نقطة في عام 92.00وصل إلى (

) نقطة , وهذا �شیر إلى 136.03أذ وصلت قیمته ( 2011المدة وصلت إلى أعالها في عام 
األمنیة والسیاسیة وهو ان السوق العراقیة سوقًا واعدة قادرة على التغیر �سرعة استجا�ة للتغیرات 

ما صوره لنا الشكل , والذي �الحظ فیه أن منحنى المؤشر انتقل من أسفل الیسار إلى أعلى 
 الیمین لیعكس حجم االرتفاع العام لهذا المؤشر.

 
 
 

 )2014 -2004المؤشر العام لسوق العراق لألوراق المالیة للمدة (: )2جدول(

                                                           
 .4ص,  بغداد,  2014 لعام الشركات ودلیل السنوي التقریر,  المالیة لألوراق العراق سوق )1(
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 2014-2004المؤشر العام لسوق العراق لألوراق المالیة للمدة من : )1كل (ش 

 
 ).2إلى جدول ( �االعتماد المصدر: من عمل الباحثین  

 مؤشر القیمة السوقیة .2
�عد هذا المؤشر أحد أهم مؤشرات سوق العراق لألوراق المالیة , فهو �مثل إجمالي األوراق    

قیمة المالیة المدرجة في السوق , و�التالي فعندما تزداد قیمة المؤشر نتیجة ز�ادة عدد األسهم 
أو الشر�ات المدرجة فانه دلیل على توسع حجم السوق , لذلك فهو �عبر عن مستوى نشاط 

 وق والنشاط االقتصادي .الس

 .مختلفة اعداد) 2014 -2004( لألعوام سنویة تقاریر,  المالیة لألوراق العراق سوق: المصدر
 .الباحثین  اعداد من التغیر نسبة -
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) مؤشر القیمة السوقیة لسوق العراق لألوراق المالیة , أذ سجلت القیمة السوقیة 3الجدول (   
) ملیون 3160104إلى ( 2005) ملیون دینار وقد ارتفعت في عام 1715503( 2004لعام 

لمؤشر السوق  % ), و�عد هذا التغیر اال�جابي في القیمة السوقیة84.2دینار و�معدل تغییر (
خطوة نحو رغبة المدخر�ن في توظیف اموالهم في السوق المالیة �عد تغییر النظام السابق 
ونظرة تفاؤلیة لتغیرات السوق نحو البناء والتطور , اال ان هذه النظرة قد تبددت مباشرًة عام 

تقبل وذلك نتیجة لبروز االنتكاسات االمنیة وما رافقها من نظرة تشاؤمیة نحو مس 2006
االقتصاد العراقي خصوصًا �عد التیقن �أن اصالح وتطو�ر البنى التحتیة �ات ینظر لها 
�الدرجة الثانیة أو الثالثة من قبل الساسة الذین ر�زوا �الدرجة األولى على التناحر بینهم وتنفیذ 

للسوق  اجنداتهم من ناحیة ومحار�ة االرهاب من ناحیة أخرى , لذا فقد انخفضت القیمة السوقیة
 % ).38.3-و�معدل تغیر سنوي ( 2006) ملیون دینار في عام 1948548إلى (

وقد شهدت القیمة السوقیة للسوق ارتفاعات �سیطة في األعوام الالحقة و�معدالت تغیر    
% )في حین �انت معدالت التغیر 84.2الذي سجل ( 2005سنو�ة �سیطة أذا ما قورنت �عام 

, 10.4ترتفع بنسب �سیطة وهي ( 2013-2007ة للسندات من عام السنو�ة في القیمة السوقی
% )على التوالي , والسبب هنا �عود إلى 9.25, 7.32,  36.9, 10.2, 34.3,  20.8

الرغبة في استثمار المدخرات في المشار�ع التي تحقق ار�احًا في ادائها السنوي �القطاع 
لتا�عة للقطاع الخاص �شر�ات المصرفي وقطاع التامین و�عص المشار�ع الصناعیة ا

قد سجل  2014المشرو�ات الغاز�ة والعقار�ة وشر�ات االستثمار المالي , اال انه في عام 
) ملیون دینار �عد ان �ان  9520626مؤشر القیمة السوقیة انخفاضًا وصل إلى (

% 16.8-و�معدل تغیر سنوي وصل إلى ()1(2013 ) ملیون دینار في عام11451368(
�عود إلى عدم نشر الحسا�ات الختامیة للموارنة العامة للعراق وانخفاض اسعار النفط الذي )هذا 

قاد إلى اجراءات حكومیة تقشفیة وانخفاض حجم المدخرات المحلیة خصوصًا وان الحكومة لم 
تدفع مستحقات المقاولین والمزارعین والتجار المتعاملین مع الحكومة, و�ذلك ضعف عمل 

ي أذ �ان میوله لالئتمان التجاري و�نسبة أكبر من االئتمان الصناعي والزراعي القطاع المصرف
نتیجة ارتكاز أغلب النشاطات المصرفیة على عملیة التحو�ل الخارجي واصدار خطا�ات 

 الضمان , غیاب دور المصارف �صناع للسوق.
 

 
 

                                                           
 .مختلفة اعداد)  2014-2004( لألعوام الشركات ودلیل السنوي التقریر, المالیة لألوراق العراق سوق )1(
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 ) ملیون دینار2014-2004القیمة السوقیة لسوق العراق لألوراق المالیة للمدة (: )3جدول (

 
 ) اعداد مختلفة.2014 -2004المصدر: سوق العراق لألوراق المالیة , تقار�ر سنو�ة لألعوام (    
 معدل التغیر السنوي من عمل الباحثین. -   

 
 2014-2004القیمة السوقیة لسوق العراق لألوراق المالیة للمدة من : )2شكل (

 
 ).3إلى بیانات جدول ( �االعتمادالمصدر: من عمل الباحثین        

 
 االستنتاجات 

د اآللیات الهامة لتجمع الموارد المالیة وتوجیهها �اتجاه قنوات حتعد األسواق المالیة أ .1
 استثمار�ة منتجة �كون عملها دعم االقتصاد الوطني وز�ادة معدالت النمو االقتصادي .

في السوق المالي العراقي , اذ  توجد العدید من المعوقات والتي أدت الى تخلف األداء .2
لهیكل االقتصادي وانخفاض دخول الطو�لة والدیون فضَال عن تخلف تمثلت في الحروب ا
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 ( 2004 األفراد وراس المال للشر�ات , لذلك نالحظ أن مؤشرات التداول في عام
) ملیون دینار 1715503 (  ملیون دینار و�لغ مؤشر اجمالي القیمة السوقیة )4127951

 لعام نفسه .ل
�شغل قطاع المصارف األهمیة الكبرى للسوق المالي العراقي من حیث عدد األسهم وحجم  .3

 التداول .
یرتكز التعدد والتنوع في األدوات المالیة على درجة التطور االقتصادي والذي �كون متباین  .4

 مالیة.من بلد ألخر ,اذ �لما ازداد التطور للبلد أدى ذلك الى تنوع وتطور االدوات ال
 التوصیات

تحقیق الحد المطلوب من الشفافیة واالفصاح و�ما �الئم المعاییر الدولیة وعن طر�ق اصدار .1
النشرات الیومیة واالسبوعیة و�ذلك الشهر�ة على أن تكون متضمنة �افة المعلومات عن السوق 

وأحجام التداول والقرارات التي تخص مجلس االدارة والمعلومات التي تتضمن مؤشرات األسعار 
والعمل على نشر البیانات عبر شبكة األنترنیت الكتساب الكثیر من الفرص االستثمار�ة وا�ضَا 

 و�ذلك إلزام المصارف التجار�ة بنشر تقار�ر ونشرات دور�ة تحدد فیها حجم أعمالها ورسامیلها.
ا القدرة على السعي نحو تطو�ر سوق العراق عن طر�ق تدر�ب الكوادر البشر�ة والتي له.2

مواكبة التطورات المالي الحدیثة , ومعرفة �یفیة التعامل مع المخاطر المواجهة للسوق فضَال 
عن توسیع قاعدة البیانات آلجل تمكین المستثمر�ن من اتخاذ القرارات ومتا�عة التطورات 

 الحاصلة , و�ذلك �كون للسوق األثر اإل�جابي في تطو�ر االقتصاد العراقي .
مل على ز�ادة رأسمال الشر�ات التي تعمل في السوق المالي العراقي وتعز�ز موقفها الع.3

المالي فضًال عن ضرورة نشر بیانات أداءها �شكل دوري �عطي للمتا�ع صورة واضحة عن 
مستوى ادائها وحجم تداوالتها وار�احها السنو�ة لتعطیه حافزًا على التعامل مع تلك الشر�ات أو 

والتعامل في السوق المالیة بهدف الحصول على عوائد مالیة جدیدة تحقق له حافزًا للدخول 
 فرصًا للر�ح .

تعز�ز الدور الرقابي للسوق من خالل وضع التشر�عات الحدیثة للسوق المالي وا�ضَا اصدار .4
 القوانین التي تعمل على تنظیم تداول األوراق المالیة .

مز�د من المزا�ا والفرص االستثمار�ة في السوق وضع الخطط االعالمیة للتعرف على ال.5
 المالي العراقي.

إ�جاد المناخ االستثماري الذي �الئم نشاط المؤسسات المالیة غیر المصرفیة عن طر�ق .6
 وجود الشر�ات الصانعة للسوق و�ذلك شر�ات التمو�ل وضمان االستثمار .
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یاسات والمقومات , و�األخص �عد رفع �فاءة السوق المالي العراقي من خالل وجود الس.7
 .2003التحرر واالنفتاح االقتصادي الذي مر �ه العراق �عد عام 

السعي الى ز�ادة رسامیل المصارف التجار�ة �الشكل الذي �منحها القدرة على التعامل مع .8
هدف التغیرات الجدیدة في االقتصاد والتي تتطلب قدرة عالیة على تمو�ل المشار�ع االقتصاد�ة ب

 إحداث تنمیة اقتصاد�ة مستدامة في العراق.
السعي الى دمج المصارف التي یتعذر علیها رفع رسامیلها �القدر الذي یتم االتفاق علیه .9

وهنا تحصل میزتین األولى: رفع قدرتها على منح االئتمان والثانیة: تمازج اإلدارات والدرجات 
 صوًال الى أداء �مستو�ات أعلى.الوظیفیة العلیا ومالمح األفكار والخبرات و 

.أجبار المصارف التي تتعامل مع البنك المر�زي من خالل مزاد العملة الى توظیف نسبة 10
 إضافیة من أرصدتها توظف معظمها في الشر�ات الجدیدة في السوق المالي.

 المصادر والمراجع
1.W Gibart the History ,principles and practice of banking .vol.new 

Edition Revised by Ernest  sykes London G . Bell and son ,ltd ,1922 . 
 والسوق  النقد�ة للنظر�ة حدیث مدخل,  المالیة واألسواق النقود نظر�ة,  الناقة الفتوح ابو احمد.2

 . 2001,  االسكندر�ة,  الفنیة االشعاع مكتبة,  األولى الطبعة,  المالیة
 النشاط على التأثیر في الوسیطة المالیة المؤسسات  فاعلیة مدى,  ةعطی صبیح احمد.3

 االدارة كلیة,  المستنصر�ة الجامعة,  والعراق لبنان تشیلي لتجارب خاصة إشارة مع االقتصادي
 .2010,�غداد,  واالقتصاد

 . 2013,  المالیة لألوراق العراق لسوق  العاشر السنوي  التقر�ر.4
 المصارف اتحاد,  ومعوقاته ضروراته العر�ي الوطن في المصرفي اإلصالح,  شمبور توفیق.5

 .1993,  بیروت,  العر�یة
 القاهرة,  التقدم مطبعة,  التجار�ة المشروعات في المالیة واالدارة التمو�ل,  توفیق احمد حسن.6
 ,1992. 
 المصارف مطبعة,  �غداد,  المالیة واالدارة التنظیم في المدخل,  واخرون  الحكاك حسن.7

1990. 
,  النامیة الدول اقتصاد�ات واحتیاجات الواقع بین الخصخصة,  هاشم الخصر عبد حنان.8

 . 2004,  االول العدد,  االول المجلد,  االقتصاد�ة للعلوم العر�ي
 التعلیم وزارة,  االداري  االقتصاد مبادئ,  العبیدي جاسم على,  الهیتي الرحیم عبد خالد.9

 .1990,  الموصل جامعة,  العلمي والبحث
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 وائل دار - 2ط, - البنوك إدارة في المعاصرة االتجاهات -جودة ومحفوظ رمضان ز�اد.10
 .2003 - عمان- والتوز�ع للنشر
,  الحقوقیة الحلبي منشورات,  والمصرفي النقدي االقتصاد في مقدمة,  ناشر عدلي سوزي .11

 .2010,  بیروت
 .�غداد,  2014 لعام الشر�ات ودلیل السنوي  التقر�ر,  المالیة لألوراق العراق سوق .12
)  2014-2004( لألعوام الشر�ات ودلیل السنوي  التقر�ر, المالیة لألوراق العراق سوق .13

 .مختلفة اعداد
,  الجامعي والكتاب القاهرة جامعة مطبعة,  والمصرفیة النقد�ة النظم,  المولى عبد السید.14

1988. 
 منشورة مقالة,  التنمیة في البورصة دور بتفعیل كفیل المال راس تطو�ر,  السالم عبد طه.15
 . http : // www:   الموقع على متوفر,  2011 8/  17,  الصباح جر�دة موقع على

alsabaah.com . 
 اإلسكندر�ة -الجامعیة الدار– البنوك اقتصاد و العولمة: الحمید عبد المطلب بد .16

2001. 
,  الدولیة والتجارة والصیرفة النقود اقتصاد�ات,  یونس محمود,  مبارك محمد عبدالمنعم.17

 .1996,  االسكندر�ة
 السنة,  العاشر العدد,  العر�یة البورصات,  المالیة األوراق سوق  طبیعة,  العراقي عراق.18

 .1988/ أیلول,  الثالثة
 . 2002, االردن, والتوز�ع للنشر مجدالوي  دار,  الدولي التمو�ل, الحسیني تقي عرفان.19
 اتحاد,  واالداء والتطور النشأة,  السودان في االستثمار مصارف,  اللیثي الدین عصام.20

 في النقد�ة السیاسات في الدولة اثر,  عباس محمد عبد عقیل. 2000,  العر�یة المصارف
 .2005,  واالقتصاد االدارة كلیة,  البصرة جامعة,  د�تورا اطروحة,  مختارة نامیة بلدان
 والنشر للطباعة المسلم دار,   االقتصاد�ة المنشئات في المالیة االدارة,  حسین محمد علي.21
 .1971,  القاهرة, 

,  العر�ي الفكر دار,  المشروعات تمو�ل,   ماضي توفیق محمد. د: ترجمة,  بیتش و. ف.22
 .القاهرة

 على منشورة مقالة,  العراقي االقتصاد في االستثمار صنادیق دور,  الر�یعي خلف فالح.23
 http : // www.m الموقع على متوفر, 2008/ 4/ 15,  المتمدن الحوار موقع

.ahewar.org. 
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,  المصر�ة المطبعة,  المحیط القاموس, ابراهیم بن �عقوب بن محمد,  ا�ادي الفیروز.24
 1933,  الثالثة الطبعة

. الموقع على متاح,  التمو�ل وانواع التمو�ل اهمیة مفهوم ,قو�در حاج قور�ن.25
http//www.acc4arab.com / acc/ showthread php?t=1888                                        

  1970  ، بیروت – العر�یة النهضة دار ، والبنوك النقود في مقدمة ، شافعي ز�ي محمد.26
,  والتطبیق النظر�ة بین المالیة األوراق بورصة,  العبد جالل,  الحناوي  صالح محمد.27

  2004,  الكو�ت,  الثالثة السنه,  الثاني العدد,  للتخطیط العر�ي المعهد اصدارات
 ,  1995,  �غداد,  المصارف مطبعة,  االولى الطبعة,  والبنوك النقود,  عز�ز محمد.28
 البیئة ومتغیرات العراق اقتصاد, ,  سالم عبداللطیف عماد,  السامرائي الغفار عبد هناء.29

 , 2002,  �غداد,  االولى الطبعة,  والدولیة العر�یة
,  �غداد) , السیاسات – المؤسسات – النظر�ات( النقد�ة النظر�ة,  �حیى یونس وداد.30

2001 
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 اثر التخطیط االستراتیجي في تقویم الجودة الشاملة
 (دراسة تطبیقیة في كلیة الكوت الجامعة)

 2م.م سھیر كریم رمانيو   م.م ھدیة حسن مطرودو  1م.م نازك نجم عبود

 واسط. كلیة اإلدارة واإلقتصاد/جامعة 1
 قسم إدارة األعمال/ كلیة الكوت الجامعة .2

 الملخص

االستراتیجي "كلیة الكوت  یھدف البحث الى معرفة تقویم الجودة الشاملة والتخطیط

والعاملین فیھا وكان عنوان البحث ((اثر التخطیط  اإلدارة" من وجھھ نظر  الجامعة

 االستراتیجي في تقویم جودة الشاملة دراسة تطبیقیة  في كلیة الكوت الجامعة )).

وقد تناولنا في ھذه الدراسة مدى اھمیة ممارسة التخطیط االستراتیجي من قبل التدریسیین 

مجتمع الدراسة على عینة  من  والموظفین لغرض توفیر معاییر الجودة الشاملة. وقد تضمن

). وقد صممت استمارة استبیان تحتوي 20االعضاء ھیئة التدریس والموظفین والبالغ عددھا(

 و الجامعة بإدارةة المتمثل الدراسة مجتمع ھا علىتوزیع تم وقد على مجموعة من االسئلة

 موظفیھا. و تدریسیھا

الدراسة بان اثر التخطیط االستراتیجي عالي في تحقیق رؤیة استراتیجیة شاملة  وقد اظھرت

 للكلیة ورفع مستوى الجودة الشاملة.

حیث ان المبحث االول یتضمن منھجیة البحث والھدف مباحث،  ویتكون ھذا البحث على خمسة

تضمن مفھوم التخطیط االستراتیجي وأھمیتھ في المؤسسة التعلیمیة  و المشكلة و المبحث الثاني

اما المبحث  وأھدافھا وأھمیتھاتعریف مفھوم الجودة  ؤیة الجامعة وتناول المبحث الثالثور

 بالنسبة للمبحث الخامستقویم الجودة وفوائده في تحسین مخرجات الجامعة. اما الرابع فتناول 

 تم التي النتائج والتوصیات اھم توضیحسادس ة .والمبحث الضمن الجانب التطبیقي للدراس

 الدراسة. ھذه في الیھا التوصل

 المبحث االول
 المقدمة :

تعد إدارة المؤسسات التعلیمیة من أھم األنشطة اإلنسانیة في المجتمعات على اختالف مراحل 

تطورھا، ذلك ألنھا تؤثر تأثیرا مباشرا في حیاة الشعوب واألمم اجتماعیا، واقتـصادیا، 

وسیاسیا، فالتعلیم استثمار ناجح یؤتي أكلھ في كل جیل صاعد، وقد تطلب ذلك سعیا جادا مـن 

ین عن العمل المؤسسي في البحث عن سبل تطویر أدائھم، من خالل تطبیق نظریـات المسؤول
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اإلدارة التربویة الحدیثة التي تعزز مكانة المؤسسات التعلیمیة، وتعمل على المحافظة علیھـا، 

وتسعى للرقي بھا، والتغلب على كل التحدیات التي تعترضھا، فتحقیق األھداف في مـستویاتھا 

د الغایة التي تقف عندھا جھود األفراد والمؤسسات، إنما أصبح الوصول إلى درجة الدنیا لم یع

عالیة من إتقان العمل وارتفاع مستویات األداء الذي یصل إلى التمیز ھو الغایة المنشودة التـي 

هللا ، وتطبیقا لسنة النبي محمد صـلى یطمح الجمیع للوصول إلیھا، امتثاال لتعالیم دیننا الحنیف

هللا ،(أي ذلـك صـنع  88(النمل، آیـة هللا الذي أتقن كل شيء" ھ وسلم، یقول تعالى: " صنع یعل

 2البدیع الذي أحكم كل شيء خلقھ وأودع فیھ من الحكمة مـا أودع (صـفوة التفاسـیر، ج

  ). هللا یحب إذا عمل أحدكم عمال أن یتقنھ"ویقول صلى هللا علیھ وسلم " إن  )،421،

یعد التخطیط أحد المفردات المھمة التي دعا إلیھا اإلسالم مع بدایة خلق اإلنسان على ھذه 

األرض، عندما وجھ خلقھ للھدف العام من خالفتھم وھـو عمـارة األرض، وعبـادة هللا سبحانھ 

"وما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون"، وحث على التخطیط واإلعداد لمواجھة تحدیات 

،(كما أن التخطـیط  60وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل" (األنفـال، المستقبل " 

من أھم المفاھیم اإلداریة التي ترتبط بعالقات تكاملیة وثیقة بكافة المفاھیم اإلداریـة األخـرى 

ة، التي تسھم في االرتقاء بجودة األداء الفعلي للمؤسسة كالجودة الشاملة، واإلدارة االسـتراتیجی

 . واألداء المتوازن وغیرھا

وقد تطور مفھوم التخطیط ومر بمراحل متعددة في تعریفھ واستخدامھ حیـث عـرف بأنھ " جزء 

مھم من اإلدارة وعنصر حیوي من عناصرھا، ألنھ یعبـر عـن إدراك المـستقبل وتھیئة 

ـائف اإلدارة مستلزمات التعامل معھ"، ونالحظ ھنا أن مفھوم التخطیط جاء كأحد مفردات وظ

العامة التي تنظم المؤسسات مواردھا في إطاره، وتسعى إلى تنفیذ أعمالھا وفقا ألھداف وضعت 

لقد بدأ نظام التخطیط بالتركیز أوال علـى   ,Hussy,)3,1982في سیاق عملیة التخطیط . (,

 التخطـیط المـالي ووضـع الموازنـات، والتخطیط قصیر المدى، ثم عزز الحقا مع تطور

متوسط المدى وطویل المدى، وتعقدت العملیة  4األعمال والظروف المحیطة إلى التخطـیط 

التخطیطیة في المؤسسات والـشركات الكبیـرة ذات األعمال واألقسام المتعددة لتظھر عملیات 

التخطیط الشامل ومع ممارسة تلك المؤسسات للتخطیط الشامل وتوجیھ اھتمامھا نحو المنافسة 

بـدأت تلـك المؤسسات والمنظمات االھتمام بتحلیل البیئة المحیطة فیما عرف والعولمة 

بالتخطیط االستراتیجي، الذي یركز على وضع المؤسسة الحالي من خالل تحلیل البیئة الداخلیة 

والخارجیة، وتعـرف نقـاط القوة والضعف، والفرص والتھدیدات التي تواجھھا، واألھداف التي 
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 1959بدأت العالقة بین التعلیم العالي والتخطیط االستراتیجي في العام  .ئھاتسھم في تفعیل أدا

،في االجتماع الرسمي األول الذي عقد للمسؤولین عن التخطیط االستراتیجي في التعلیم العالي، 

حـین بـدأ مناخ التعلیم العالي یشھد حالة من عدم الثبات بشكل مطرد تجاوز التضخم، حتى كان 

،(بعنوان " االستراتیجیة األكادیمیة "، عالمة  1983نشره جورج كیلر عام ( العمـل الذي

بارزة، ونقلة نوعیة نحو التركیز على التخطیط االستراتیجي، وأصبح المسؤولون عن اعتمـاد 

الجامعـات والمعاھد یصرون على اعتباره شرطا ال غنى عنھ في تقییم الفعالیة اإلداریة 

ظریات الجودة الشاملة تتقدم باتجـاه اعتبـار التخطـیط االستراتیجي والمؤسسة ككـل , وبدأت ن

أحد أھم مؤشراتھا، لیس ذلك فحسب، فتحقیق الجودة یتطلـب إتقـان األداء فـي مجاالت 

وقد اكتسبت الجودة  .ومفردات عدة، تبدأ بالتخطیط، وتمر بالممارسات العملیة، وتنتھي بالتقویم

یم اإلنسان وفطرتھ، فالعمل الـصحیح المتقن مدعاة لإلعجاب أھمیتھا من كونھا تنبع من ق

والفخر، ولیس أفضل من أن تمارس الجودة لتالمس معـاني األمانـة والدقة واإلخالص، بل 

واإلحسان الذي ھو أرقى معاني مراقبة الذات، وأداء العمـل، انطالقـا من رغبة ذاتیة، وقیم 

 .أصیلة تؤمن بھا، وتعمل بموجبھا

 الدراسة : مشكلة
تكمن مشكلة البحث في معرفة ما ھو دور التخطیط االستراتیجي في تقویم جودة االداء في كلیة 
الكوت الجامعة , و ما مدى ممارسة ادارة  كلیة الكوت الجامعة في عملیات التخطیط 

 االستراتیجي .
 اھداف الدراسة :

 . الكوت الجامعةط االستراتیجي في كلیة التعرف على امكانیة دور التخطی. 1
 . التعرف على مفھومي التقویم و ادارة الجودة في كلیة الكوت الجامعة .2
. وضع مجموعة من التوصیات التي ینبغي مراعاتھا عند وضع الخطط االستراتیجیة لتحسین 3

 ادارة الجودة في كلیة الكوت الجامعة .
 منھج الدراسة :

استمارة  و قد اعدت التدریس و الموظفین , ان اعضاء مجتمع الدراسة كان من اعضاء ھیئة
 كأداة للدراسة.  استبانة

 اھم نتائج الدارسة :
 امكانیة تطبیق الجودة الشاملة في كلیة الكوت الجامعة . •
 دور التخطیط و اثره في تقویم الجودة . •

 المبحث الثاني
 -التخطیط االستراتیجي :

المتوسط و الطویل و توضع لھا الخطط للموارد  عملیة تحدد بھا اھداف المنظمة في االجلین
 .)2008\2\ا(ابنومالمرصودة لتحقیق االھداف 
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ھناك خلط بین التخطیط االستراتیجي و التخطیط بعید المدى و الفرق یكون بینھما من ناحیة 
تمسك الخطة و عدم االستجابة للمتغیرات في البیئة الخارجیة, و من االدوات للتخطیط 

 ھي : االستراتیجي
ھو تحلیل البیئة الداخلیة و الخارجیة للشركة للوقوف على وضعھا   -: Sowt. تحلیل 1

 Threats Strengths Weaknessesبدقة و تختصر الحروف االولى من كلمات 
Opportunities . اي نقاط القوة و الضعف كتحلیل للبیئة الخارجیة 

 ر بیئة العمل .یساعد على فھم القوى التي تعتب -: Best. تحلیل 2
ھو تحلیل لعناصر ھي مزیج منجات او  -: Portfolio Analysis. تحلیل المحفظة 3

 خدمات الشركة , لتحدید التخصیص االمثل للموارد.
 -عملیة التخطیط االستراتیجي و جودة االداء :

یتسم التخطیط بأنھ عملیة متتالیة و متداخلة , و یفقد معناه اذا ما اختل ھذا التتابع او انعكس 
 اتجاه سیر العمل , و كما مبین في الشكل االتي :

 خطط 
 
 

                                
    

 قوم                نفذ                                                               
 

و كما بین التخطیط مدى الحاجة الى التغییر , و ھو وظیفة من وظائف القیادة فیما یتعلق 
 بالمستقبل القریب او البعید .

و ترسم الخطط االستراتیجیة اولویات و توجھات اساسیة , و ھذه الخطط ھي نتاج قرارات 
وف االجتماعیة و السیاسیة و االقتصادیة نظامیة مستقرة اخذة في االعتبار العوامل و الظر

 .)107\1994\(الطالب
 تراضات :اتیجیة دراسة نوعین من االفو على اللجان الفنیة عند وضع الخطط االستر

 افتراضات تتعلق بالعوامل التي ال یمكن التحكم بھا مثل القضایا السیاسیة . - أ
 زانیة العمومیة .افتراضات تتعلق بالعوامل التي یمكن التحكم بھا مثل المی - ب

في تجمیع المعلومات التي تشكل الخلفیة العامة  و یتلخص اسلوب صیاغة الخطط االستراتیجیة
و تحلیلھا و تقویم العوامل و بمجرد االنتھاء من صیاغة الخطط االستراتیجیة یتجھ العمل الى 

 ).108\199\(الطالبوضع خطط متوسطة االجل تغطي فترة عام او عامین 
 الثالثالمبحث 

 -ادارة الجودة :
ھي تكامل المالمح و الخصائص لمنتوج ما بصوره تمكن من تلبیة احتیاجات و متطلبات محددة 

الى  باإلضافةاو معرفة ضمناً و تشمل كل فرد في المنظمة في حدود مجال عملھ و صالحیاتھ , 
 جمیع مجاالت العمل و عناصره .

 جودة   
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االعمال , تعتمد  ألداءمن صیغ العمل التفاوتي  غة: بأنھا صی 1997و قد عرفھا المنصور عام 
على االمكانیات المتاحة و توحید الجھود لتحسین الجودة و زیادة االنتاجیة بصورة مستمرة من 

 خالل فرق العمل .
: بأنھا تعني المطابقة للغرض او االستعمال او التحرر من  2000عام  Turanو قد عرفھا 

 المعیب .
 meeting customerتلبیة متطلبات الزبون ( بأنھا:  2003عام  Oaklandو ایضاً عرفھا 

regiments. ( 
لضبط الجودة بأنھا المجموع الكلي  ) و المنظمة االوربیةAsacوقد عرفتھا الجمعیة االمریكیة (

 . )19\2010\(العزاويللمزایا و الخصائص التي تؤثر في قدرة المنتج او الخدمة لتلبیة حاجات معینة 
كما تعد جودة االدارة الجامعیة من المعاییر التي ینبغي توافرھا ف الكلیة حتى تعتمد و یعترف 

 بجودتھا , ففي ضوء ذلك یمكن قیاس الجودة وفق المعاییر التالیة :
 وضوح رسالة و اھداف و سیاسة االدارة الجامعیة . .1
 وضوح اجراءات و قواعد العمل . .2
 تتابع االدارة لمستویات للطلبة . .3
 اھتمام االدارة بالموارد البشریة . .4
 مراعاة خطة الجامعة للمجتمع المالي . .5
 حسن التصرف بالمصروفات المالیة . .6
 مراعاة الخطط االستراتیجیة في التعلیم . .7
 العمل . بأخالقیاتمراعاة االلتزام  .8

 -الجودة في التعلیم :
 نتقال من ثقافة دنیا الى ثقافة عالیة االتقان في و اال ھي معاییر عالمیة للقیاس و االعتراف

االخرى  لألجیالالمستقبل و االنتقال من الحالة الماضیة الى الحالة المستقبلیة و دیمومتھا 
  . )34\2003\(الزواوي

 و كما ان الجودة وردت في احادیث االمام علي (علیھ السالم) :
 )504\2014\(الصوبطيالح))((فلیكن أحب الذخائر الیك ھو ذخیرة العمل الص

فال بد من االھتمام بالجودة النھائیة للمخرجات و متابعتھا في نجاح المنظمات , و كان نجاح 
الیابان في تطویرھا التعلیم و االنظمة المتكاملة و التخطیط االستراتیجي و المبادرات التطویریة 

 للمؤسسات و تطویر المھارات .
 -المؤسسات التعلیمیة :متطلبات تطبیق الجودة في 

ان تطبیق الجودة یحتاج الى وقت طویل لتغییر المفاھیم االساسیة للمؤسسة أذ ان االفراد 
یحتاجون الى وقت لتفھم الجودة و تفھم االسالیب االداریة الحدیثة , و یمكن تطبیق الجودة 

 االداریة باالتي :
 االخالص و االتقان في العمل . .1
 االجراءات .االستمراریة في تحسین  .2
 االقناع باألسلوب االداري و الحدیث . .3
 تحدید المتغیرات و كیفیة التحكم فیھا و معرفة المعاییر المطلوبة . .4
 االنجاز في جمیع المراحل و مراجعتھ لتصحیح االخطاء .متابعة االجراءات و مراقبة  .5
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االدارة اتباع اسلوب منع حدوث االخطاء للسیطرة على السلبیات و منع حدوثھا ( .6
الفضائیة) اي ال ننتظر وقوع الخطأ ثم نعمل على تصحیحھ و لكي نعمل على منع 

 . )18\2009\(الصوفي و اخرونوقوع االخطاء (تجنب االخطاء  وقوعھا) 
 -فوائد تطبیق الجودة الشاملة :

تطبیق  ان استخدام مبادئ و مفاھیم اداریة ال یمكن ان یحضى باھتمام االدارة العلیا , ان
 مفھوم ادارة الجودة الشاملة المؤدي الى تحقیق الفوائد التالیة :

 تحسین نوعیة الخدمات و السلع المنتجة . )1
 رفع مستوى االداء . )2
 تخفیض تكالیف التشغیل . )3
 على تحسین و تطویر اجراءات و اسالیب العمل .العمل  )4
 زیادة والء العاملین . )5
 . )376\2004\(اللویزيستمرار زیادة قدرة المنظمات على البقاء و اال )6

 -مجاالت الجودة االداریة في المؤسسات التعلیمیة :
 القیادة االداریةالمجال االول : 

ان ادارة الجودة الشاملة تتطلب قیادة قویة على المستویات , و ان ذكاء روح الفرد 
(الخطیب و  ین على معرفة ما یجب عملھ و لماذا؟لألداء االفضل یتطلب من القادة القادر

 .) 89\2006\اخرون
 التخطیط االستراتیجي للجودةالمجال الثاني : 

یعد التخطیط االستراتیجي جزءاً من نظام ادارة الجودة الشاملة الذي یساعد المنظمة 
على تخطیط االجراءات التنفیذیة التي تقوم بھا المنظمة بھدف تحقیق كسر الحواجز 

ناء القدرات التي تحقق للمنظمة المیزة التنافسیة المعرفیة و التقنیة  و التخطیط لب
 ).97\2008\(العلي

 الجودة االداریةالمجال الثالث : 
تشیر ثقافة الجودة في تحلیلھا النھائي الى مجموعة القیم و المعتقدات و االتجاھات و 
االستراتیجیات التي تغرسھا االدارة العلیا في نفوس العاملین بمختلف مستویاتھم و 

فیھا  صاتھم , و ثقافة الجودة ھي طریقة التي تؤدي بھا االعمال من حولنا و یشعرتخص
االفراد بحریة المشاركة في حل كل المشاكل و القرارات بمثابة قواعد تحكم القیم و 

 السلوك اثناء تأدیة الواجب .
  ادارة الموارد البشریةالمجال الرابع : 

العنصر البشري ثروة و اغلى ما تملكھ الجامعات التعلیمیة و عن طریقھ یتحقق الرضا 
و السعادة لدى المستفیدین من الكلیة و أولیاء االمور و المجتمع المحلي و الذي تتفوق 

الى  بھ الجامعات الذي تسعى الى تحقیق النمو و التطور للموارد البشریة و تسعى
 و تتمثل في معالجة : )60\2006\(برحالساسیة العملیة التنافسیة تنمیتھا بوصفھا الركیزة ا

 ا , ضعف االھتمام بالمعلومات و تحدیثھا .الشكاوي و زیادتھ )1
 ضعف الثقة بالعاملین و عدم مشاركتھم في اتخاذ القرار . )2
 غیاب الحلول الفعالة للمشكالت . )3
 االفتقار الى النظرة الشاملة للمنظمة . )4

459



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue One     / Al-Kut University College   7419 - 2414                    األول/ العدد كلیة الكوت الجامعة         
 

 التفتیش .ضعف الرقابة و  )5
 .) 5-3\2004\(الدھون زیادة االجتماعات غیر المنتجھ )6

 المبحث الرابع  
  -التقویم في اللغة :

 ثمنھا من الفعل (قوم) فیقال (قوم المعوج) بمعنى ازال اعوجاجھ , و قوم السلعة سعرھا و
 .) 29ص\1972\(انیس

 -االداء :
عمل ما و حسب قدراتھ و امكانیاتھ  ھو مقدار الجھد الذي یقوم بھ الشخص النجاز

 .)25\1991\(الشماع
 -التقویم اصطالًحا :

) ھو العملیة التي یتم من خاللھا التوصل الى تنبؤات Sandberg 1977فقد عرضھ ساندبرج (
و انطباعات و اتخاذ قرارات تتعلق بنمط او خصائص للفرد او المجموعة المراد تقیمھا , و 

 سلوكھ و تفاعلھ مع االخرین . یحدد من خاللھا اداءه و
  -اھمیة تقویم االداء :

 . تحسین اداء العاملین في الحقل التربوي و التعلیمي و تطویره .1
 . تحسین اداء المنظمة التربویة بشكل عام و زیادة فاعلیتھا .2
 . اعادة توزیع المسؤولیات و السلطات على العاملین في المنظمة التربویة .3
 ستوى العمل الذي یمكن ان یؤدیھ الفرد بالمستقبل .. التنبؤ بم4
 .تحدید االحتیاجات التدریبیة للعاملین في المؤسسات التعلیمیة.5
 . تحفیز اعضاء الھیئات التدریبیة على النحو المھني و بذل المزید من الجھود .6

 -فوائد التقویم لألداء التعلیمي :
التعلیمیة و العاملین فیھا و بذلك یعطیھم المجال لتصحیح  . تشخیص مدى تحقیق االھداف1

 مساراتھم .
 . معرفة المدى الذي وصل الیھ الطالب في االنجاز العلمي و اكتسابھم المھارات المطلوبة .2
. التوصل الى حاالت السلوك غیر المرغوب فیھ عند الطالب من النواحي النفسیة و المساعدة 3

 الرشاد النفسي و التوجیھ .في معالجتھا عن طریق ا
. تشخیص نتائج عمل التدریسي و نشاطھ بحیث یستطیع ان یدعمھا في المواقف االیجابیة او 4

 یغیر منھا نحو االفضل .
. یساعد التقویم القائمین على رسم سیاسات التعلیم على ان یعیدوا النظر في االھداف التعلیمیة 5

 .)327\2009\(الجبوري, الفلي
 -التقویم : اغراض

 رصد عالمات الطلبة في سجالت خاصة تتمثل ب (الغیابات , الدرجات , السلوك) . .1
 اصدار احكام على الطلبة اما بالنجاح او الرسوب . .2
 توزیع الطلبة على التخصصات المختلفة استناداً على المعدالت التي حصلوا علیھا , .3
 س المستخدم .الحكم على مدى فاعلیة جھود التدریسیین و طرق التدری .4
 اجراء مقارنات بین عالمات االقسام الدراسیة . .5
 .)188\2006\(علیماتالحكم على مدى مالئمة المناھج التعلیمیة و السیاسة التعلیمیة  .6
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 المبحث الخامس
 الجانب التطبیقي:

في استمارة  االسئلة المطروحة علیھم نتائج اجابات افراد العینة حول ھذا المبحث عرض یتناول
اذ تم  .التخطیط االستراتیجي والجودة الشاملة فیما یخص، وكذلك تحلیل آرائھم االستبیان

تصنیف االستمارة الى ثالثة محاور لتحقیق الھدف المطلوب تحقیقھ من تلك الدراسة ولقد 
استخدم الباحثین لھذا الغرض مقیاس لیكرت الخماسي الذي یتوزع بین اعلي وزن لھ للفقرة 

درجة)  ۱درجات ) ،إلى أوطأ وزن لھ للفقرة (ال اوافق بشدة  وأعطیت  ٥اوافق بشدة اعطیت (
درجات ،ال  ۳درجات ، محاید أعطیت  ٤،وبینھما ثالث أوزان أخرى ھي (اوافق أعطیت 

درجة) بعد ذلك تم عمل جدول التوزیعات التكراریة لمتغیرات الدراسة  ۲اوافق أعطیت 
 الوسطللحصول على   عملیة التحلیل اإلحصائي لألغراضالنوع من الجداول  العتماد ھذا

 والوسط الحسابي الموزون النسبي. ،الموزون الحسابي
 وتقییم قیاس اجل من كمعیار ) ۳ ( البالغ الفرضي الحسابي الوسط على أیضا الباحثین واعتمد
 والتحلیل المعالجة اجراء وبعد .الدراسة متغیرات یخص فیما علیھا المتحصل الدرجة

واالوساط الحسابیة الموزونة النسبیة  الموزونة الحسابیة االوساط على الحصول تم االحصائي
 : التالي وبالشكل

 المحور االول:
یھدف ھذا المحور للتحقق من التطبیق السلیم للتخطیط االستراتیجي لضمان الجودة الشاملة 

 ملیة التعلیمیة في كلیة الكوت الجامعة.واالعتماد األكادیمي ومدى جودة مخرجات الع
 )1جدول رقم (

 
 
 

 رقم

 
 
 

 الفقرات
 

 
 االجابات

 

 
 المؤشرات االحصائیة

 
اوافق 
 بشدة

 
اواف
 ق

 
 محاید

 
ال 

 اوافق

 
ال 

أوافق 
 بشدة

الوسط 
الحسابي 
 الموزون

الوسط 
الحسابي 
الموزون 

 النسبي
وضع رؤیة مستقبلیة للكلیة  1

تراعي التطورات 
 والمستجدات

16 4 0 0 0 4.8 96% 

یوجد اھتمام بالتخطیط  2
االستراتیجي بدال من 

 التقلیدي

12 6 2 0 0 4.5 90% 

 وضع اھداف بعیدة المدى 3
 

8 9 3 0 0 4.25 85% 

ادخال التعدیالت المطلوبة  4
 حسب حاجات الطلبة

6 13 1 0 0 4.25 85% 

مراعات الخطط للجودة  5
 الشاملة

 

9 10 1 0 0 4.4 88% 

وضع رسالة واضحة  6
 المعالم للمجتمع

9 10 1 0 0 4.4 88% 
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 :یلي ما استخالص یمكن (1 ) جدول من
 ) وضع رؤیة مستقبلیة للكلیة تراعي التطورات والمستجدات (األولى للفقرة الحسابي المتوسط

الفقرة االولى  لوحظ من نتائج (%96) ,یساوي  النسبي الحسابي المتوسط وأن (4.8) یساوي
وھذا  )3ان الوسط الحسابي الموزون لھذه الفقرة اكبر من الوسط الحسابي الفرضي البالغ (

 .الفقرة لھذه كبیرة بدرجة توافر ھناك أنیعني 
واثرة على تقویم  االستراتیجي التخطیط موضوع تناولت التي الدراسة أدبیات تحدثت حیث

 في وضع خطط ورؤیا مستقبلیة للكلیة وھذا یعتبر من معاییر الكفاءة الى اھمیة الجودة الشاملة
 سة التعلیمیة.المؤس

للفقرة الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بلغ على  الموزون الحسابي كذلك المتوسط
بلغ  النسبي الموزون الحسابي المتوسط وأن  (4.5) ,(4.25),(4.25),(4.4),(4.4) التوالي

ان الوسط الحسابي الموزون لھذه ، )%88( ,)%88( ,)%85( (%90) ,(%85),على التوالي 
 كبیرة بدرجة توافر ھناك أنوھذا یعني  )3اكبر من الوسط الحسابي الفرضي البالغ ( الفقرات

 .الفقرات لھذه
 المحور الثاني:

لمستویات العلمیة للطلبة وتحل مشاكلھم وتشجیع  یھدف ھذا المحور الى اھمیة متابعة االدارة
 المتفوقین.

 
 )2جدول رقم (

 
 
 

 رقم

 
 
 

 الفقرات
 

 
 االجابات

 

 
 المؤشرات االحصائیة

 
اوافق 
 بشدة

 
 اوافق

 
محا
 ید

 
ال 
اوا
 فق

 
ال أوافق 

 بشدة

الوسط 
الحسابي 
 الموزون

الوسط 
الحسابي 
الموزون 

 النسبي
استخدام التكنلوجیا في  1

 التعلیم
 

10 9 1 0 0 4.45 89% 

استخدام اسالیب تنمیة  2
 مھارات التفكیر العلمي

11 9 0 0 0 4.55 91% 

 توحید خطط التعلیم 3
 

6 9 4 1 0 4 80% 

توافر المختبرات العلمیة  4
 والمھنیة

14 5 1 0 0 4.65 93% 

یستخدم الطلبة مكتبة  5
الكلیة للمطالعة واعمال 

 البحث

12 6 2 0 0 4.5 90% 

 :یلي ما استخالص یمكن (2 ) جدول من

للفقرة االولى والثانیة والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بلغ على  الموزون الحسابي المتوسط

بلغ  النسبي الحسابي الموزون المتوسط وأن  (4.45) , (4.55), (4), (4.65), (4.5) التوالي

ان الوسط الحسابي الموزون لھذه ، )%90( ,)%93( ,)%80( (%89) ,(%91),على التوالي 
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 كبیرة بدرجة توافر ھناك أنوھذا یعني  )3الفقرات اكبر من الوسط الحسابي الفرضي البالغ (

 .الفقرات لھذه

جدا من قبل افراد  كبیرة موافقة درجة االولى والثانیة والرابعة والخامسة على الفقرات حصلت

تقوم  بمتابعة المستویات العلمیة  ادارة الكلیة العینة بان  الدراسة. اتضح من خالل اجابات افراد

وسائل التكنلوجیا الحدیثة . وكذلك تقوم بتوفیر منھم للطلبة وحل مشاكلھم وتشجیع المتفوقین

واالجھزة المختبریة باإلضافة الى توفیر مكتبة تحتوي على مجموعة من الكتب الرصینة التي 

 تخص المجاالت العلمیة المختلفة.

 المحور الثالث:

 .المنظمة أھداف تحقیق في تسھم والتيھذا المحور یخص جودة اداء الموارد البشریة  
 )3جدول رقم (

 :یلي ما استخالص یمكن (3 ) جدول من
للفقرة االولى والثانیة والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بلغ على  الحسابي الموزون المتوسط

النسبي بلغ  الموزونالحسابي  المتوسط وأن  (4.3) , (3.8), (4.15), (4.15), (4.3) التوالي
)، ان الوسط الحسابي الموزون لھذه %87( ,)%83( ,)%83( (%86) ,(%76),على التوالي 

 كبیرة بدرجة توافر ھناك وھذا یعني أن )3الفقرات اكبر من الوسط الحسابي الفرضي البالغ (
 .الفقرات لھذه

أن النتائج تشیر إلى توافر من خالل تحلیل نتائج أدوات الدراسة (االستبانة والمقابلة) ،اتضح 
 عناصر جودة التخطیط االستراتیجي واألداء المؤسسي لكلیة الكوت الجامعة بنسبة كبیرة.
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الوسط 
الحسابي 
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 النسبي
توفر قنوات اتصال مع  1

 البیئة والتعاون معھا.
9 8 3 0 0 4.3 86% 

وجود نضام عادل  2
للمكافئات والحوافز 

 لتحسین العمل

8 6 3 0 0 3.8 76% 

یوجد تعاون بین فریق  3
 الجودة في الكلیة

7 8 3 2 0 4.15 83% 

توظیف اسالیب  4
االشراف الفعالة في 
 تحسین اداء العاملین

6 11 3 0 0 4.15 83% 

تدریب العاملین بشكل  5
 دوري

 

8 11 1 0 0 4.3 87% 
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 المبحث السادس
 االستنتاجات :

قد اعطت  ان نسبة التقدیرات لوضع رؤیة مستقبلیة للكلیة تراعي التطورات والمستجدات. 1
 دارة الكلیة بوضع خطط مستقبلة واضحة .إوھذا یدل على اھتمام   %6نسبة عالیة حیث بلغت 

ادارة الكلیة تقوم  بمتابعة المستویات العلمیة للطلبة  اتضح من خالل اجابات افراد العینة بان . 2
وھي  %93وحل مشاكلھم وتشجیع المتفوقین منھم حیث بلغت نسبة توافر المختبرات العلمیة 

االدارة باستخدام التكنولوجیا الحدیثة . وكذلك تقوم بتوفیر وسائل نسبة تدل على اھتمام 
التكنلوجیا الحدیثة واالجھزة المختبریة باإلضافة الى توفیر مكتبة تحتوي على مجموعة من 

 الكتب الرصینة التي تخص المجاالت العلمیة المختلفة.
اتضح أن النتائج تشیر إلى توافر من خالل تحلیل نتائج أدوات الدراسة (االستبانة والمقابلة) ،. 3

 عناصر جودة التخطیط االستراتیجي واألداء المؤسسي لكلیة الكوت الجامعة بنسبة كبیرة.
 التوصیات : 

العمل على تعمق الوعي بمفھوم الجودة الشاملة لدى القیادات في (كلیة الكوت الجامعة) من . 1
خالل مشاركتھم في الدورات التدریبیة و ورش العمل و المؤتمرات و الندوات و القاء 

 المحاضرات على تجارب الكلیات االھلیة و الحكومیة من خالل تطبیقھا الجودة الشاملة .
الوصف الوظیفي لكل موظف و كیفیة تنفیذ اجراءات العمل االداري و  . عمل دلیل یوضح2

 تنمیة المتابعة و التنفیذ وفق معاییر موضوعیة تلتزم بھا الكلیة .
. العمل على رضا الزبون (الطالب) و بیئة الزبون (الكلیة) من خالل توفیر الخدمات و 3

و تقدیم التسھیالت و حسب الظروف  المستلزمات الدراسیة و حل المشاكل المادیة و المعنویة
 التي یمر بھا البلد سواء افراد او جماعات لتحسین الكفاءة في العمل .

 . وضع برامج تدریبیة لزیادة مھارات العاملین .4
 . تطبیق انظمة الحوافز المادیة و المعنویة .5
تطبیق الجودة . معرفة االسباب و المشكالت من خالل الدراسات للكلیة التي تدفعھا الى 6

 الشاملة .
 المصادر

 الكریم . القرآن .1
 .2012ابنوما , تادانوري "التخطیط االستراتیجي في منظومة االمم المتحدة" , جنیف ,  .2
 .1972، القاھرة ، مطبعة دار المعارف،  2انیس، ابراھیم، "المعجم الوسیط" ط .3
العامة لإلدارة التربویة " ، مؤسسة افاق  الجبوري ، العثلي ، وداد ، عقیل، "االسس .4

 .2009، 1للدراسات واالبحاث ط
الخطیب , احمد "ادارة الجودة الشاملة تطبیقات في االدارة الجامعیة" , بحث مقدم لمؤتمر  .5

 بیروت . /لمجلس اتحادات الجامعات العربیة,الجامعة اللبنانیة 33علمي المصاحب للدورة 
 .2004الدھون ، محمد، "الجودة الشاملة وادارة الموارد البشریة "،  .6
الزاوي ، خالد محمد ، " الجودة الشاملة في التعلیم " ، مجموعة النیل العربیة ، القاھرة  .7

2003. 
الشماع ، خلیل محمد حسن ، " مبادئ االدارة مع التركیز على ادارة االعمال"، الطبعة  .8

 .2007للنشر والتوزیع ،  ، عمان ، دار المیسرة2007
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الصوفي , الزھیري , اسامة حمید , محسن صالح "الجودة الشاملة في الكلیة التربویة  .9
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 أسطورة أم واقع  (الناقة) في بردة كعب بن زھیر (سعاد) و
 احمد حیال جهادد.  أ.م.

 جامعة ذي قار  –كلیة التر�یة للعلوم االنسانیة 
 محمد مهدي �اسین م.د. -

 قسم االعداد والتدر�ب  –مدیر�ة تر�یة ذي قار –وزارة التر�یة
 المقدمة

بن ربیعھ بن رباح ، شاعر عالي الطبق�ة م�ن أھ�ل نج�د . ظھ�رت   )1(كعب بن زھیر بن أبي سلمى  
شاعریتھ في وقت مبكر وال غرو في ذل�ك فھ�و ینتم�ي إل�ى بی�ت م�ن بیوت�ات الش�عر الت�ي تألف�ت ف�ي 
الجاھلی��ة ، فق��د ورث الش��عر م��ن طرف��ي أبی��ھ وأم��ھ وورث��ھ م��ن بع��ده أبن��اؤه وأحف��اده فیق��ال إن ابن��ھ 

كعب لقب بالمضرب ألنھ شبب بامرأة فضربھ أخوھا بالسیف المضرب كان شاعرا واسمھ عقبة بن 
ضربات كثیرة فلم یمت ، وكذلك حفیده العوام بن عقبة ب�ن كع�ب ك�ان ش�اعرا أیض�ا. ول�ھ أخ ش�اعر 
مفلق معروف ھو بجیر ولھ أخت اسمھا سلمى وھي شاعرة أیضا ولھ أخوة آخرون، وقد شب كع�ب 

خوة جمیعا إال كعبا . ولما فتح رسول هللا صلى هللا علی�ھ بینھم  شاعرا حتى أدركوا اإلسالم فأسلم األ
وسلم مكة كتب بجی�ر ب�ن زھی�ر إل�ى أخی�ھ كع�ب یخب�ره أن رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ق�د قت�ل 
رجاال بمكة ممن كانوا یھجونھ ویؤذونھ. فإن كان لك في نفسك حاجة فاقبل إلى رسول هللا ص�لى هللا 

ا ج�اءه تائب�ا . فلم�ا بل�غ ذل�ك كعب�ا ض�اقت علی�ھ األرض ، وأش�فق عل�ى علیھ وسلم ، فإنھ ال یقتل أح�د
نفسھ فلما لم یجد من شيء بدا ، حتى قدم إلى رسول هللا  ، وكان رسول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ال 

فقال یا رسول هللا إن كعب بن زھیر قد جاء لیستأمنك تائبا مسلما ، فھل أنت قابل منھ إن أنا  -یعرفھ 
وسلم) : نعم ، قال أنا كعب ب�ن زھی�ر . ث�م أنش�د المیت�ھ  وآلھ ؟ قال الرسول (صلى هللا علیھجئتك بھ 

وس�لم )  وآل�ھ المشھورة في مدح الرسول والمسلمین ، ولما فرغ منھا جللھ الرس�ول (ص�لى هللا علی�ھ
ببردت�ھ وم��ن ھن�ا عرف��ت القص�یدة ب��البردة  . تتك��ون قص�یدة كع��ب م�ن أرب��ع وح�دات ھ��ي : الغ��زل ، 

صف الراحلة ، وم�دح الرس�ول ، واالعت�ذار. فأم�ا الم�دح واالعت�ذار ف�ال یق�بالن التأوی�ل بغی�ر م�ا وو
صرح بھ الشاعر فالغرض األس�اس م�ن القص�یدة ق�ائم علیھم�ا وأم�ا الغ�زل ووص�ف الراحل�ة ففیھم�ا 

 للدارسین قراءات كثیرة ونظرات متعددة على مر العصور . 
 الرمز الشعري:

، وھو ایضا "االشارة بالشفتین أو العینین أو الحاجبین أو )2(الرمز في اللغة: "اإلشارة واإلیماء" 
"عالمةٌ تُعتبر ممثِّلة لشيء آخر ودالَّة علیھ، فتُمثِّلھ وتحّل ، اما اصطالحا فھو )3(الید والفم واللسان"

، وعلى  )5(یھا أو لمحة تدل علیھا"، فھو "اللفظ القلیل المشتمل على معان كثیرة بإیماء إل)4(محلّھ"
وفق ھذا المنطوق فقد تم نقل الرمز من معناه الحسي اللغوي الى مصطلح ادبي ، اذا تطلق االشارة 

على االیجاز " فاالشارة في كل نوع من الكالم لمحة دالة واقتصار وتلویح  -وھي معنى الرمز –
والرمزیة ، )7(عل الرمز "ضمن الكنایة غالبا"، فقد جُ )6(یعرف مجمال، ومعناه بعید من ظاھر لفظھ"

تعتمد على االیحاء باالفكار والصور واالحاسیس واثارتھا بدالً من تسمیتھا ووصفھا وھي بذلك 
تناقض الواقعیة ، فالرمز "یوحي بمثال للعقل وبطریقة غیر مباشرة ویخاطب الحواس بواسطة 
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اراء القدماء في الرمز تعود الى "العصور الیوناینة  )9(ونقل احمد مطلوب ،  )8(التصویر المادي" 
الرمزیة في  )10(القدیمة ، وكان لھا تأریخا طویال معقدا، لما فیھ من االتساع بما یجعل االمر صعبا"

الشعر العربي لیست ولیدة الشعر المعاصر وال الشعر الحدیث انما تمتد جذورھا الى عصور 
یة في قصائد لبعض الشعراء ، وتطورت الرموز لتكون اكثر متقدمة اال انھا كانت اشارات رمز

انفعاال واكثر وجودا في الشعر الصوفي وخاصة في العصر العباسي الثاني وما بعده وتكاد تكون 
اتجاھا فنیا جدیدا في الشعر العربي وخاصة في شعر الحالج وعبد القادر الجیالني وابن عربي 

من دون ان  –، كما ان الجاحظ جعل الرمز واالشارة  فوابن الفارض وغیرھم من شعراء التصو
، وال بد لنا من مستویین لتحدید المعنى الدقیق للرمز " )11(من" ادوات البیان الخمس" -یمیز بینھما

مستوى االشیاء الحسیة أو الصور الحسیة التي تؤخذ قالبا للرمز، ومستوى الحاالت المعنویة 
، الن الرمز بمعناه )12(تویان في عملیة االبداع تحصل على الرمز"المرموز الیھا، وحین یندمج المس

، )13(ضا"ایالعام " الداللة على ما وراء المعنى الظاھري ، مع اعتبار المعنى الظاھري مقصودا 
ولما كان الرمز حالة ، )14(اذن ھو "عبارة عن اشارة حسیة مجازیة لشيء ،یقع تحت الحواس"

ویتخطاه إلى اإلشارات الدفینة في رمالھ، والدالالت الخبیئة وراءه والتي تتجاوز الواقع الحسي 
ً في إبداع الرمز ، ویقسم  تكتشفھا القوة الحدسیة،أضحى امتالك الملكتین الحسیة والحدسیة الزما

محمد فتوح الرمز الى نوعین یطلق على االول : " (الرمز االصطالحي) ویعني بھ نوعا من 
علیھا ، كااللفاظ بأعتبارھا رموزا لدالالتھا، أما الثانیة : فیمكن ان نسمیھ بـ االشارات المتواضع 

(الرمز االنشائي) ویقصد بھ نوعا من الرموز لم یسبق التواضع علیھ، كذلك الرجل الذي ولد اعمى 
، لقد نظر بعض المحدثین الى الرموز )15(فتوضح لھ طبیعة اللون القرمزي بأنھ یماثل نفیر البوق"

انھ مصطلحا ادبیا مستقال ، فعرفوه على انھ " احداث عالقة بین طرفین من خالل حذف  على
، فالرمز اذن ھو " افضل رسم ممكن لشيء غیر )16(احدھما، وجعل اآلخر اشارة لطرفھ المحذوف"

، اذ ینشأ الرمز عن " الفعل )17(معروف نسبیا، وال تعرف طریقة اكثر وضوحا للوصول الیھ"
ل واالدراك ، فالعقل (القدرة البشریة لما فوق الحسي)، واالدراك (القدرة التي تعرف المشترك للعق

 . )18(وفقا لألحاسیس) یعمالن معا تحت توجیھ الخیال النتاج الرمز"
 

إن النظرة العجلى لمستھل بردة كعب ب�ن زھی�ر (بان�ت س�عاد) لت�دعو ك�ل م�ن تھی�أت ل�ھ معرف�ة      
قصة نظمھا إلى التساؤل . لماذا سعاد ؟ أھي حقا فتاة سامرت جنان الشاعر وسلبت لبھ إلى درجة لم 

لول یستطع معھا االنفكاك عنھا حتى في لحظات اصطراعھ مع الموت ؟أم أنھا ترمیز وأسطورة لمد
مس�تقر ف��ي ذھ�ن الش��اعر إب�ان تل��ك اللحظ��ات العص�یبة ؟ ث��م إن تس�اؤل الق��ارئ ال یق�ف عن��د الطلس��م 
(سعاد) بل أن ذھنھ لیشغل من جدید م�ع استرس�الھ ف�ي ق�راءة أبی�ات الب�ردة الت�ي تنقل�ھ إل�ى أس�طورة 

ل�ن إس�المھ جدیدة  ھي (الناقة) أھي حقا راحلت�ھ الت�ي امتطاھ�ا ف�ي رحلت�ھ الش�اقة إل�ى المدین�ة ك�ي یع
 (سعاد) ؟بحضرة الرسول أم أنھا رمز لمدلول مستقر في ذھنھ ال یقل شأنا لدیھ عن مدلول الرمز

 :سعاد أم الحیاة
 :غزلیةمن البردة على أنھا مقدمة  14_1لقد أطبق كثیر من النقاد القدماء على فھم األبیات من 
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ٌم إثَْرھــا ل یُْفــــدَ َمْكبـــــــولُ م ـــــــــــــــــــــــــــــَ ُمتَیـَّ بانَْت ُســـــــــــــعادُ فقَْلبِي الیــوَم -1 
ــــبُــــــــولُ ــــــــــــــــــَمتْ   

وما سعادُ َغــدَاةَ البَْیِن إذ َرحلُـوا-2 إال أََغنُّ َغِضیـُض الطَّْرِف َمْكحـول  
ٌر ِمنھـا وال طـولُ ـــــــتََكى قِصَ ــــــــال یُشْ  ـْدبَِرةً ــــــــُ ــــــفــاُء ُمْقبِلَـةً َعْجَزاء  مھیـــ-3   

ھُ ُمنْ  احِ َمعلُــولُ ــكأنـَّ َھــٌل بالرَّ تْ ــــــــــــــَ و َعَواِرَض ذي َظْلٍم إذا ابتََسـمـــــــــــــتَْجل-4   
ْت بِِذي َشبٍم ِمن مــاِء ــــــــــشُ -5 صاٍف بـأَْبَطَح أَْضحى َوْھَو َمشُمولُ  َمْعنِیَةٍ جَّ  

ٌض یَعَـالیـلُ ـــاِریٍَة بِیـــــــــــِمن َصْوِب س یَـ-6    ـاُح القَذَى َعنھُ وأَْفَرُطھُ ـــــــــــــــــتَْنِفي الّرِ
ا أَو لَو انَّ النُّْصَح َمقبولواعیدَھــــَ م   دَقَْت ـــھا ُخلَّةً لـو أَنََّھا صَ ــــــــــــِرْم بـــــــــــــــــأَْكـ-7 

بدیـلُ ــــــــــــــَ ٌع وإخالٌف وتــــــــــــــــــفَْجـٌع َوَوْلـ یَط ــــــــــــــــــــــَھـا ُخلَّةٌ َقد سِ ــــــــــــــلكنَّ -8 
 ِمن دَِمَھــا

ُن في أثــــــــــــكَ  وابھا الغولــــــــــــــــــــــمـا تَلَوَّ ھـــاــــــــــدوُم على حـاٍل تكوُن بِ ـــــــــــفما ت-9   
مِسـُك المـاَء الغَرابیـلُ ــــــــــــــــــــــــإال َكما یُ  ھِد الــذي ـــــــــــــــــــــــوال تََمسَّـُك بالعَ -10 

 َزَعَمتْ 
الَم تَضلیـلُ ـــــــــــــــــانِيَّ واألحــــــــــإنَّ األَم ْنَك مـــا ــــــــــــــــــفال یَ -11  َمنَّْت َوما غُرَّ

  َوَعدَْت 
یدُھـا إال األَبـاطیـلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــومـا َمواع یـدُ ُعْرقوٍب لھا ـــــــــــــــــــكــانَت َمواع-12 

 َمثَال
نـا ِمنِك تَنویــلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوما اَخـاُل لدی ــُل ــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــأرجو وآم-13 

 أْن تَدنو َمَودَّتُھــا
)19(ِجیباُت الَمـَراسـیلُ ـــــــــــــــــــــإال الِعتـاُق النَّ  عادُ بأرٍض ال ــــــــَسْت ُســـــــــــــــــــــــــأم-14 

 یُبَلِّغُھــا
 

مذھب�ھ الب�دوي بافتت�اح یمكن النظر إلیھا على أنھا عمل متكامل رائع جار م�ع التقلی�د األدب�ي ف�ي و   
، وھ�ي بمنزل�ة طبتھا والحن�ین إلیھ�ا ووص�ف جمالھ�االقصائد عبر الوقوف على أطالل الحبیبة ومخا

تمھی�د لم��ا تھ�دف إلی��ھ القص�یدة م��ن مقاص��د وغای�ات ، ومقدم��ة كع�ب ھ��ذه تص�ف _عن��دھم _ بینون��ة 
یمض�ي أیام�ھ یستحض�ر  فما كان من�ھ إال أن ،ذلك الفراق العمیق في نفس الشاعرالحبیبة سعاد وأثر 

. ومنھم من رأى أن (سعاد) ھذه فت�اة غی�ر حقیقی�ة  )20(صورتھا ویئن إلى لقیاھا ولثم رضابھا العذب
وإنما ھي عرف دأب علیھ الشعراء ف�ي مفت�تح قص�ائدھم ول�م یح�د كع�ب ب�ن زھی�ر ع�ن ھ�ذا الع�رف 

ب المدائح النبویة ب�ین وھذا ما ذھب الیھ صاحب كتا،وسلم) وآلھ وھو یمدح الرسول (صلى هللا علیھ
المعت�دلین والغ�الة، فھ��و ال ی�رى ف��ي ذك�ر س��عاد اال س�یراً عل��ى م�ا اختط��ھ العرب�ي اذ ك��انوا ع�ادة م��ا 
یصدرون قصائدھم بالنسیب دون االلتفات للمقام، ھذا یعني ان الح�رج عل�ى الش�اعر ان ب�دا متغ�زال 

ل�ھ وس�لم) ... ث�م ینق�ل الكات�ب في مطلع قصیدتھ وھ�و ب�ین ی�دي الرس�ول االعظ�م (ص�لى هللا علی�ھ وا
نفسھ رأیاً حري بأن نقف علیھ ،اذ یقول صاحبھ : ان سعاد ھذه لیست سوى رمز أو اشارة یری�د بھ�ا 

سعاد (االیقونة) ال س�عاد الحقیقی�ة الشاعر انساقا خفیة لم یعلن عنھا بل اكتفى باإلشارة الیھا بوساطة 
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علی�ھ اذ یفت�تح ابواب�ا غی�ر متوقع�ة، ومخالف�ة للق�راءة ، ولعل ھذا االمر حري ب�الوقوف )21( كما یظن
 التقلیدیة لھذه القصیدة التي ال تتعدى ما ذكرناه سابقا.

لقد انجلت _ بعد التي واللتین _ من لباب الدارس�ین المح�دثین ال�ذین عن�وا ب�البردة وكعبھ�ا ص�ورة    
الشاعر لیس في موقف الغ�زل  سعاد الفتاة حقیقیة كانت أم خیالیة لسبب واحد وكفى بھ حجة وھو أن

الصریح بكل ما اضطم علیھ ھذا الغرض من وص�ف مف�اتن الحبیب�ة والش�وق إل�ى اللق�اء بھ�ا ولوع�ة 
فراقھا وترك األحبة واألھلین أمال بالظفر بھا والوقوف على الدیار التي أمست وباتت فیھا . لقد كان  

عنھ الموت ردحا من الزمن بلسانھ الذي كعب بن زھیر  وبكل إیجاز أما أن یموت من یومھ أو یدفع 
رمى بھ في مھاوي الردى والمنیة من قبل .إنھ�ا إذن مس�ألة حی�اة أو م�وت فن�اء أو بق�اء وتل�ك لحظ�ة 
تتوقف عن�دھا ك�ل ن�وامیس البش�ر وتط�رح معھ�ا ك�ل رغب�ات ال�نفس وتھ�ون إزاءھ�ا األم�اني وتلف�ظ 

، موضوعاً ینأى ع�ن التش�بیب والغ�زلن أمامھا اللذات . وال شك أن مطلع القصیدة ومحورھا یحمال
الموقف ال یسمح بذلك مھما كانت عادة الشعراء العرب من افتت�اح قص�ائدھم . فھ�ذا موق�ف جدی�د ل�م 

ف عرفھ شاعر یعرفھ شعراء العرب ، خارج عن عادتھم التي ألفوھا . وھو موقف أجّل من كّل موق
، ویُ�درك أّن علی�ھ أن یتخیّ�ر أطی�ب أس�لوب بن زھیر یدرك ذلك حقَّ اإلدراك قبل ذلك . وكان كعب 

یخاطب بھ النبوة الخاتمة ، وأطھر كلمة یقولھا بین یدي الرسول صلى هللا علیھ وسلم . ف�ال یُعق�ل أن 
یبتدئ إیمانھ بعظم�ة اإلس�الم بالتش�بیب بفت�اة حقیقی�ة أو خیالی�ة . ول�و ك�ان مطل�ع القص�یدة یش�یر إل�ى 

عن ذلك وال ریب  . فم�ن ذا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) ول هللا غزل حقیقي في فتاة حقیقیة لنھاه رس
الذي یجرؤ أن یعرض حبّھ وغزلھ وتش�بیبھ عل�ى رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم وھ�و ف�ي موق�ف 
التائ��ب العائ��ذ بالرس��ول . وال یتص��ور أیض��ا أن كعب��اً ذك��ر ف��ي مطل��ع قص��یدتھ فت��اة غی��ر حقیقی��ة ، 

 ً عل�ى ع�ادة أو اتباع�اً لقاع�دة  ألن تل�ك ل�م تك�ن عرف�ا جاری�ا وع�ادة  اخترعھا خیالھ لیتغّزل بھ�ا جری�ا
مس��لم بھ��ا ف��ي الش��عر العرب��ي قب��ل اإلس��الم ، وك��ان أم��ام كع��ب أس��الیب أخ��رى یتخیّ��ر منھ��ا أطیبھ��ا 
وأطھرھا .فضال عن أّن الخط�ر ال�ذي یتھ�دّده ، ك�ان كافی�اً لیبع�د ع�ن قلب�ھ النس�اء والغ�زل والتش�بیب 

قیقة .فال بدّ _  إذن_ أن یختار كع�ب أس�لوباً یناس�ب إیمان�ھ الجدی�د ویناس�ب مق�ام وھماً أو خیاالً أو ح
 النبوة وعظمة رسالة اإلسالم وأنّى للغزل والتشبیب والنسیب أن یالئم ذلك . 

واالھت�داء إل�ى م�دلول ھ�ذا الرم�ز ،فط�رح  ولذا مضى الدارسون یجتھدون ف�ي ف�ك طلس�م (س�عاد)   
 (إن بینونة س�عاد ف�ي قول�ھ  "على طاولة البحث فكرة المشركین فقال : الدكتور عبد الجبار المطلبي

تشیر إلى بینونة المشركین أو ق�ل بینونت�ھ ، أي انفص�الھ ع�نھم ، أولئ�ك ال�ذین اخت�ارھم  )بانت سعاد 
عل�ى جمالھ�ا  –وھ�ي ترم�ز إل�ى المش�ركین  -من قبل وكان في معسكرھم ومكث فیھم . وسعاد ھ�ذه 

لیس وراء حبھا طائل فال یصدق وعدھا وال تقبل النصح من غیرھ�ا وھ�ي خلیل�ة خل�ط الفج�ع ب�دمھا 
ح�ال والكذب في القول وإخالف الوعد وتبدیل خلیل بآخر وھي فوق ذلك ال تدوم على  في المصائب

وتل�ك ص�فات ظاھرھ�ا یتص�ل بالحبیب�ة الجمیل�ة وباطنھ�ا نق�د عنی�ف  ولیست مواعیدھا إال األباطی�ل،
 .)22("لوعود المشركین بالنصر وأباطیلھم في ذلك

قصیدة بمعناھا الع�ام ب�ل عل�ى العك�س نج�د م�ا وھذه فكرة مع جرأتھا ال نجد ما یعضدھا بین ثنایا ال  
 -ینقضھا ذلك أن   الشاعر قد رم�ز لجماع�ة ال�ذكور ورؤوس الق�وم _المش�ركین _ب�المفرد المؤن�ث  

وھذا یجعل الملمح الداللي ما بینھما بعیدا . ثم إن الش�اعر إن رام ھ�ذه اإلش�ارة الداللی�ة وھ�و  -سعاد 
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) فقد بالغ في بیان تعلقھ بالمشركین وھیف�ھ بھ�م وإعجاب�ھ ملى هللا علیھ وآلھ وسلبحضرة الرسول (ص
بما عندھم وشوقھ إلى اللحاق بھم راكبا النوق النجیبات المراسیل بغیة بلوغ مضاربھم ، فال یعقل أن 
ی��رى كع��ب _ المزھ��و بإس��المھ ح��دیثا _ المش��ركین ك��ـ(أغن غض��یض الط��رف مكح��ول ) و(منھ��ل 

 .7_2على وفق ما یلحظ في األبیات من  وغیر ھذابالراح معلول) و(ماء معنیة صاف) 
 

وما سعادُ َغــدَاةَ البَْیِن إذ َرحلُـوا-2 إال أََغنُّ َغِضیـُض الطَّْرِف َمْكحـول  
ھیـــــــــفــاُء ُمْقبِلَـةً َعْجَزاء  مــــــــُـْدبَِرةً -3 ال یُْشـــــــــتََكى قَِصــــــٌر ِمنھـا وال طـولُ   

ھُ ُمْنـ احِ َمعلُــولُ كأنـَّ ـَھــٌل بالرَّ تَْجلـــــــــــــو َعَواِرَض ذي َظْلٍم إذا ابتََسـمــــــــــــــَتْ -4   
ْت بِِذي َشبٍم ِمن مــاِء َمْعنِیَةٍ -5 صاٍف بـأَْبَطَح أَْضحى َوْھَو َمشُمولُ  ُشــــــــــجَّ  

یَـــــــــــــــــــاُح القَذَى َعنھُ وأَْفَرُطھُ تَْنِفي -6 ِمن َصْوِب ســــــــــــاِریٍَة بِیــٌض یَعَـالیـلُ    الّرِ
)23(مـــَواعیدَھـا أَو لَو انَّ النُّْصَح َمقبول   أَْكـــــــــــــــــــِرْم بـــــــــــھا ُخلَّةً لـو أَنََّھا َصـــدَقَْت -7 

 
مث��ل رم�زاً إل��ى ویط�رح ق�ارئ آخ��ر فك�رة الجاھلی�ة وھ��و یفس�ر األس�طورة (س��عاد) فی�رى أن س�عاد ت

فھي السعادة للشاعر ، وھي تتمیز ببھ�اء مظھرھ�ا وس�وء مخبرھ�ا ، وإنَّ الش�اعر عل�ى » الجاھلیة «
الرغم من كون�ھ عازم�اً عل�ى الق�دوم إل�ى الرس�ول ، فإن�ھ ال ی�زال ینظ�ر إل�ى الجاھلی�ة الت�ي ال یمك�ن 

بد إذن م�ن رحل�ة ین�أى بھ�ا  بلوغھا أو الوصول لھا تعبیراً عن التغیر الذي یحدث في الواقع.وكان ال
الباھرة الجمال الردیئة األخالق ولقد كان كعب شاعراً جاھلیاً . وكانت » الجاھلیة« الشاعر عن ھذه 

الجاھلیة بكّل أعرافھا وأفكارھا ملكت علیھ نفسھ ، حتى ظّن أنھا ھي الحق وھي التي تستحق الح�ّب 
أن یرتك�ب اإلث�م العظ�یم ال�ذي ال یص�در إال ع�ن والوالء .ولقد بلغ من ذلك م�ن نفس�ھ ح�دّاً دفع�ھ إل�ى 

ك��افر مح��ارب � ولرس��ولھ ، ح��ین ھج��ا رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لم ھج��اًء أعل��ن فی��ھ رفض��ھ 
لإلسالم وتمّسكھ بجاھلیتھ ودنیاه وأھوائھ ونزواتھ ، وما ورثھ عن آبائھ من ھ�ذه الجاھلی�ة . لق�د ك�ان 

.م�ا یق�ال ف�ي رد )24(وحدّد على أساسھ موقفھ ورأیھ وكلمتھ ھذا ھو حبّھ األول الذي ملك علیھ نفسھ ،
فك��رة تفس��یر س��عاد بالمش��ركین ،یق��ال أیض��ا ف��ي تفس��یرھا بالجاھلی��ة ب��ل ربم��ا كان��ت الفك��رة الالحق��ة 

 مستوحاة من األولى دون تنویھ
إن فكرة تفسیر البردة بالبردة أمر یكشف النقاب عما خف�ي ع�ن م�دارك الق�راء س�واء عم�د الش�اعر   

إلى ذلك الغموض أم جاء منھ ذلك من دون قصد . ولذا یبدو استشفاف فكرة الحیاة من الرمز (س�عاد 
عل�ن إس�المھ ) أمرا مالئما لألحداث التي ساقھا الشاعر وھو یقطع األمیال نحو المدینة المنورة ك�ي ی

ذل�ك أن الھ�اجس الوحی�د ال�ذي ك�ان یس�اوره _ال ش�ك (ص�لى هللا علی�ھ وآل�ھ وس�لم) بحضرة الرسول 
_ھو النجاة من الموت فمن حقھ إذن أن یكون معنى القلب مكبلھ خوفا على أنفاسھ من أن تصعد وال 

زین�ة لتجی�ره م�ن أھ�در دم�ھ ، لج�أ إل�ى م(ص�لى هللا علی�ھ وآل�ھ وس�لم) تنزل فلما بلغ�ھ أن رس�ول هللا 
خطر الموت الذي یتھدّده ، فأبت علیھ . وانتشر الخبر بأنھ مقت�ول وتخلّ�ى الن�اس عن�ھ . وتخلّ�ى عن�ھ 
أخوه ، وشعر أنھ وحید . ، وأخذت الحی�اة تبتع�د عن�ھ ش�یئاً فش�یئاً . وك�ان قلب�ھ م�ا زال معلق�اً بھ�ا ، " 

طیع انفكاك�اً عنھ�ا " ل�م یُف�دَ مكب�ول " ! وھ�ذه متیّماً بھا " ، أضناه حبّھا فھو " متبول " ، كأنھ ال یس�ت
ھي النقطة الثانیة المھمة في نفسیة كعب ، حین أخذ یدرك أن ھ�ذه الحی�اة الت�ي ك�ان ی�نعم بھ�ا أخ�ذت 
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تغیب عنھ مع ما كان یحمل لھا من جم�ال ف�ي نفس�ھ ، فكأنھ�ا الغ�ادة الجمیل�ة " الھیف�اء " الت�ي یزھ�و 
وف�ي طرفھ�ا : " غض��یض الط�رف مكح��ول " ، وف�ي قوامھ��ا  جمالھ�ا ویب�دو ف��ي ص�وتھا " أغ��ّن " ،

مقبلة ومدبرة : " ھیفاء مقبلة عجزاء مدبرة " ، وفي اعتدال طولھا " ال یشتكي قصر منھا وال طول 
ھ��ذا الجم��ال كلّ��ھ ال��ذي ك��ان …." " وف��ي ثغرھ��ا وأس��نانھا : " تجل��و ع��وارض ذي ظل��م إذا ابتس��مت 

ي حالة الخطر ، فنقض�ت حیات�ھ ف�ي الجاھلی�ةُ عھ�دھا، وكان�ت یحّسھ في حیاتھ الدنیا لم یسعفھ وھو ف
عنده أثیرة لوال نقضھا لعھدھا وتخلیھا عنھ . ولكنھا ھي الحیاة التي أخذ یكتش�ف مس�اوئھا ومس�اوئ 
دنیاھا. إنھا الدنیا المملوءة بالخیانة والغدر وعدم الوفاء، مما یرمي بالفواجع والكذب واإلخ�الف : " 

تبدیل "، حتى ك�أن ھ�ذه الص�فات طبیع�ة ممزوج�ة ب�دمھا ال تس�تطیع الخ�الص فجع وولع وإخالف و
منھا : " لكنّھا ُخلّة قد سیط من دمھا "!ولقد ألمح الشاعر نفسھ إلى تفسیر األسطورة (س�عاد) ب�الواقع 
(الحیاة)  في مواضع من قصیدتھ تلمیحا یكاد یقترب من التص�ریح ، فرمزی�ة س�عاد للحی�اة یعض�دھا 

 بق _ أمور ھي :_فضال عما س
_ إن لفظة (سعاد ) باشتقاقھا من األصل (سعد) ومجیئھا على روي لفظ (حیاة) لتوحي إلى ما ذھبنا 
إلیھ ، إذ لم یعھد شاعرنا متیما بس�عاد ف�ي غی�ر بردت�ھ ھ�ذه ث�م أن�ھ ل�م یك�ن ش�غوفا باس�مھا فیكث�ر م�ن 

بخل�یالتھم ،ول�ذا یمك�ن الق�ول : إن  ترداده مرارا  في تقدیمھ الغزلي للبردة  كما فعل أقرانھ الھ�ائمون
س��عاد ھ��ي الحی��اة الس��عیدة الت��ي ك��ان ی��نعم بھ��ا الش��اعر ، بغ��ض النظ��ر ع��ن تقیی��دھا بالمعتق��د الفاس��د 

الجاھلیة) أو مریدیھ (المشركین) ذلك إن كلمة " سعاد " تعبّر عن حبّ�ھ ال�ذي ك�ان یم�أل قلب�ھ ، حبّ�ھ (
 الذي إن فرط بھ ماتت نفسھ واضمحل وجوده .  

تكتنفھ��ا دالالت التع��ارض ف��ي    الغ��زل __إنَّ الش��كوى الطاغی��ة ف��ي القس��م األول م��ن القص��یدة   _
المحبوبة بین ظاھرھا وباطنھا من ناحیة ، ومن تعارض بین المحبوبة والشاعر من ناحی�ة أخ�رى ، 

س�م فالمحبوبة على الرغم من بھائھا الظاھري الخارجي فإنھ�ا تتمی�ز بص�فات داخلی�ة س�یئة ، ث�م إن ا
یوحي بھذه التعارض أیضاً ، فھي لم تسعد الشاعر بل قد أس�قمتھ وأدخل�ت الح�زن » المحبوبة  سعاد 

إلى قلبھ حقبة من ال�زمن .وھ�ذا ھ�و ح�ال الحی�اة عموم�ا ملیئ�ة بالتقلب�ات والمتناقض�ات ال تس�تقر م�ع 
 بغرورھا .امرئ على حال بعینھا وكذا حال الناس مع الحیاة واللبیب منھم من لم تغره الدنیا 

بیت�ا تب�ین أنھ�ا ملیئ�ة بالحرك�ة والتقل�ب  -14-_ إن نظرة فاحصة في المقدمة الغزلیة التي جاءت من 
واالضطراب    كش�أن الحی�اة ،  فاأللف�اظ المھیمن�ة عل�ى ن�ص المقدم�ة طغ�ى علیھ�ا الط�ابع الحرك�ي 

إثرھ��ا ، غ��داة الب��ین ،أض��حى، مواعی��د (عموم��ا ،ذل��ك أنھ��ا أم��ا ألف��اظ دال��ة عل��ى ال��زمن ال��دائر مث��ل 
،مواعیدھا ، أبد ،ط�وال ال�دھر ، م�ا من�ت وم�ا وع�دت، األم�اني واألح�الم ، أمس�ت .) أو أفع�ال دال�ة 
على الحركة السریعة في معناھا فضال عن بنائھا إذا ما علمن�ا أن  األفع�ال عموم�ا تفی�د الدالل�ة عل�ى 

لم یجز ،تجلو عوارض ، ابتسمت ، رحلوا ، شجت  الحركة والتغییر من حال إلى حال .مثل (بانت ،
، یعجلن ، تجلو الریاح ، ما تدوم ، قد سیط ، زعمت ،وم�ا تمس�ك ،كم�ا تمس�ك ،ال یغرن�ك ، ل�و أنھ�ا 
صدقت ، أرجو وآمل .) أو أسماء مفاعیل قفى بھا أبیات المقدمة بش�كل ینب�ئ ع�ن س�ر حش�رھا بھ�ذه 

شمول ،مقبول ) وربما رام الشاعر من ذلك تصویر الكثرة وھي (متبول ،مكبول ،مكحول ،معلول،م
حالھ مع الحیاة التي أدبرت عنھ أو تكاد فعم�د إل�ى ھ�ذا البن�اء ینتق�ي م�ن ألفاظ�ھ الدال�ة عل�ى م�ن وق�ع 
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علیھ الفعل وأضحى ال حیلة لھ أمام بطش الفاعل (الحی�اة) لك�ن الش�اعر ی�أبى االستس�الم والخض�وع 
 الرزایا علیھ وفقده األمان والطمأنینة . على الرغم من قسوة الزمن بھ وتكالب

فالمھیمن��ات اللفظی��ة عل��ى ن��ص المقدم��ة_إذن_ تكش��ف ع��ن أن الش��اعر ك��ان ف��ي دوام��ة م��ع الحی��اة   
یتحرك ذات الیمین وذات الشمال حركة خاطفة بحثا ع�ن س�بل النج�اة وھروب�ا م�ن الم�وت ،لق�د ك�ان 

أن فقد األمان فال غرو من أن یظھر أثر ذلك  ضائعا تائھا ھائما في البوادي غیر مستقر في مقام بعد
الھیم في األرض في مقدمة ما قال لیصور بخیالھ الواسع وأفق نظره البعید حالھ تلك ولما وصل في 
قول�ھ إل��ى ل�ب الموض��وع (الم�دح واالعت��ذار) ج�رى ش��عره ھادئ�ا متسلس��ال منتظم�ا م��ن ألف�اظ راك��دة 

ج��ة فحس��ب فص��ور بش��عره ھ��دوء بال��ھ كی��ف ال وھ��و س��اكنة ف��ي م��دلولھا غایتھ��ا اإلب��الغ وإلق��اء الح
بحضرة الرسول العظیم الذي أنزل رحم�ة للع�المین .وق�د بل�غ ال�ذروة ف�ي الھ�دوء واالت�زان الروح�ي 

 حین قال :
دٌ ِمن ُسیوِف هللاِ َمْســلُولُ  )25(ُمَھنـَّ ُسوُل لََسْیٌف یُْستََضــاُء بِھِ -52  إنَّ الرَّ  

  
تھ سعاد الصفات التي وردت  مقصورة عل�ى لف�ظ الحی�اة ف�ي التنزی�ل _ إن الشاعر قد خلع على متیم

 العزیز من مثل (لعب ،متاع الغرور ،زینة ،لھو، متاع قلیل ).فالشاعر لما قال :
 

وما ســـــــــعادُ َغــدَاةَ البَْیِن إذ َرحلُـوا-2 إال أََغنُّ َغِضیـُض الطَّْرِف َمْكحـول  

ھُ ُمْنــَھــٌل   احِ َمعلُــولُ كأنـَّ )26(بالرَّ تَْجلـــــــــــــو َعَواِرَض ذي َظْلٍم إذا ابتََسـمــــــــــــــَتْ -4     
 )(اعلموا أنما الحیاة الدنیا لع�ب ولھ�و وزین�ة)( :كان قد اقترب كثیرا في ھذه الرمزیة من قولھ تعالى

وھذه الروای�ة تجع�ل  إذ برزت)،وما سعاد غداة البین (،علما أن البیت األول یروى : ] 20: الحدید[ 
األحداث جمیعھا تدور في فلك سعاد وحدھا وھو أمر ال یتحقق مع (رحلوا) الذي قد یص�رف تفس�یر 

  ولما قال كعب: سعاد بالحیاة عن مقصده.
 

  أَنََّھا َصـــدَقَْت أَْكـــــــــــــــــــِرْم بـــــــــــھا ُخلَّةً لـو -7 مـــَواعیدَھـا أَو لَو انَّ النُّْصَح َمقبول
ـــــــــــــَھـا ُخلَّةٌ َقد ِســــــــــــــــــــــیَط -8 فَْجـٌع َوَوْلـــــــــــــــــــٌع وإخالٌف وتــــــــــــــَبدیـلُ  لكنـَّ

 ِمن دَِمَھــا
ُن في أثــــــــــــــــــــــوابھا الغول )27(َكــــــــــــمـا تَلَوَّ ــــدوُم على حـاٍل تكوُن فما تـــــــ-9 

 بِــــــــــھـــا
. فالش�اعر ] 185[ ال عمران :  )وما الحیاة الدنیا إال متاع الغرور)((كان قد اقترب من قولھ تعالى:

اعلم�وا أنم�ا (( :(فجع وولع وإخالف وتبدیل ) كما سیقت في قول�ھ تع�الى :ساق نسق األلفاظ في قولھ
. وواضح ھنا أّن ھذا الوصف لسعاد أق�رب لوص�ف ] 20[الحدید :  ))الحیاة الدنیا لعب ولھو وزینة 

ول�ٌع ) ، وإخ�الف وتض�لیُل . (فج�ٌع ) وغ�در وك�ذب (حال الحیاة الدنیا وما تحمل للناس من مصائب 
یا أیّھا النّاس اتّق�وا ربّك�م واخش�وا یوم�اً ال یج�زي وال�دٌ ع�ن (وكأنّھ بلغھ وصف القرآن الكریم للدنیا :

ھو ج�اٍز ع�ن وال�ده ش�یئاً إّن وع�د هللا ح�قٌّ ف�ال تَغ�رنّكم الحی�اة ال�دنیا وال یغ�رنّكم ب�ا�  ولده وال مولود
 ]  33الغرور ) [ لقمان : 
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إّن ھ��ذا  )ف��ال یغرنّ��ك م��ا منّ��ت وم��ا وع��دت  (فكأنّ��ھ س��مع ھ��ذه اآلی��ة وأمثالھ��ا ف��ي كت��اب هللا ، فق��ال : 
م�ا فیھ�ا م�ن أم�انّي وأح�الم ال تزی�د ع�ن الوصف أقرب ما یكون للحی�اة ال�دنیا وفتنتھ�ا وغرورھ�ا ، و

 غرور وتضلیل . 
إن مرحلة االنتقال من الحیاة الجاھلیة إلى حیاة اإلس�الم كان�ت بالغ�ة القص�ر إذا م�ا قیس�ت ب�التحول   

الھائل الذي طرأ على الحیاة العربیة بعد الفتح اإلسالمي . ویالحظ الدارس أن الشعراء منذ السنوات 
ا یتأثرون تأثیرا واضحا بالمعاني الدینیة الجدیدة وباألس�لوب القرآن�ي مم�ا یؤك�د األولى لإلسالم بدءو

أن مواجھة الشاعر المخضرم للمجتمع الجدید كان�ت مواجھ�ة س�ریعة فرض�ت علی�ھ التكی�ف الس�ریع 
، كما یلح�ظ عن�د كع�ب ب�ن زھی�ر إذ نج�ده ف�ي مدیح�ھ للنب�ي والمھ�اجرین ی�رق ویل�ین ویس�تخدم  )28(

 ومعاني إسالمیة جدیدة .ألفاظا وعبارات 
 

 :الناقة أم الذات
إن مبالغة الشاعر في وصف الناقة _مع أھمیتھا في حیاة البدوي _ ال یمكن أن یرق�ى ف�ي أي ح�ال   

من األحوال إلى مبالغتھ في وصف الحبیبة (سعاد/ الحی�اة )الت�ي ل�م تن�ل مم�ا ق�ال نص�ف م�ا ق�ال ف�ي 
بیتا من بردتھ للناقة وھذا األمر یدعو الباحث إلى التأم�ل ال�دقیق قب�ل  -22-الناقة ،فقد خصص كعب 

أن یطلق الحكم معتمدا على ظاھر القول ، فما قالھ الشاعر في الناقة یفوق حتى ما قال�ھ ف�ي الغ�رض 
األساسي من قصیدتھ _االعتذار ثم مدح الرسول ومن معھ . فبعد أن أعلن عن تمس�كھ بالحی�اة  ق�رر 

لة المضنیة المؤدیة إلى الظفر بالحیاة والنجاة واألمان والنعیم الجدید ، وأشار إلى خوض غمار الرح
في المدینة المن�ورة ) ، ف�ي مك�ان ال یبلغ�ھ إال اإلب�ل القوی�ة الس�ریعة ، وأخ�ذ (أن السبیل إلى ذلك ھو 

ف�ال تص�لح یصف ھذه اإلبل وصفاً دقیقاً لیُعبّر عن عظیم الرحلة التي یریدھا وأھمیتھا وخطورتھ�ا ، 
لھا اإلبل الضعیفة . ومن خالل ھ�ذا الوص�ف ال�دقیق ال�ذي بل�غ ب�ھ درج�ة عالی�ة م�ن الف�ّن والجم�ال ، 
یُعبّر كعب عن شدّة شوقھ للقیا الرسول ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ، وذل�ك بوص�ف الس�رعة الھائل�ة الت�ي 

رك�ة وجم�ال الص�ورة تمضي بھا اإلبل في رحلتھا إلى النبوة الخاتمة . إنھ تصویر یحم�ل الق�وة والح
تخ�دي ) عل�ى ق�وائم خف�اف (وتناسق األلفاظ وق�وة الس�بك والتركی�ب وجم�ال اللح�ن . فاإلب�ل  تُس�رع 

یس��رات ) كأنّھ��ا الرم��اح الص��لبة (ذواب��ل ) ال تك��اد تم��سُّ األرض م��ن ش��دّة س��رعتھا ، وكأنّھ��ا تم��سُّ (
اح س�مر لقوتھ�ا وص�البتھا ، العُجای�ات ) وھ�ي رم�(األرض مّساً خفیفاً جدّا ،وكأن أعصاب قوائمھ�ا 

وإذا مّست الحصى فّرقتھ بقوتھا ورجوعھما من شدّة السرعة ، وقد عرقت ال من التع�ب ألنھ�ا قوی�ة 
الق�ور ) ، فكأنّھ�ا (العساقیل ) على الجبال الصغیرة (، بل من شدّة الحر الذي بلغ حدّاً انتشر الّسراب 

ھ�ا م�ع ھ�ذا الَح�ّر وم�ع ھ�ذه الس�رعة ، ح�ین اش�تدّ تلفّعت بھ أو التحفت ب�ھ ، ك�أّن س�رعة تقلّ�ب ذراعی
نَص�ف ) ف�ي لطمھ�ا (ذراع�ا عیط�ل ) المتوس�طة الس�ّن (النھار بحّره سرعة ذراع�ي الم�رأة الطویل�ة 

على خدّیھا لفقدھا ولدھا ، یجاوبھا نساء ال یعیش لھّن أوالد . فالنُّكد جمع نكداء وھ�ي الت�ي ال یع�یش 
ِرخ�وة (ھ�ي كثی�رة الثك�ل ، الم�رأة النّواح�ة ، مس�ترخیة العض�دین لھا ولد . والمثاكی�ل جم�ع مثك�ال و

معقول ) لّما بلّغھا الناعون م�وت ول�دھا البك�ر ، فاش�تدّ لطمھ�ا لخ�دّیھا .  (الضبعین ) ، فقدت صوابھا 
جنابیھا ) لیمنعوا من نقل صاحبھا إلى بر األم�ان ، ولیثبّط�وا عزیم�ة (ویسیر الوشاة حول " سعاد " 
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ول . فال غرو _بعد ھذا _ من أن تكون الناقة في الب�ردة ھ�ي ذات الش�اعر وال نرض�ى كعب بأنھ مقت
 بغیر ھذا المدلول في تفسیر ھذه الرمزیة یعضد ذلك أمور تلحظ في قول الشاعر منھا.

_ میلھ العجیب إلى صبغ الناقة بصبغة الرجل الشجاع األصیل الكریم النجیب الشدید ،وإسناده أفعال 
، فق��د خل��ع الش��اعر ص��فات عل��ى الناق��ة یجع��ل منھ��ا كائن��اً أس��طوریاً وذل��ك م��ن خ��الل العق��الء إلیھ��ا

إنم�ا ھ�و  التشبیھات العدیدة التي تت�والى وتتعاق�ب بطریق�ة فری�دة ، وك�أنَّ الح�دیث ع�ن الناق�ة وقوتھ�ا
، ویوحي في الوقت نفسھ أنَّ الناقة تمثل وسیلة وحیدة لالنتقال بصاحبھا حدیث عن صاحبھا وراكبھا

» الق�وة والس�رعة والق�درة عل�ى التحم�ل « حالة إلى أخرى ، بمعنى أنَّ الشاعر یجسد خصائص  من
في الناقة وصاحبھا ، كما یؤكد دورھا في االنتق�ال م�ن موق�ف وط�ور إل�ى آخ�ر. وال ش�ك أن مبالغ�ة 
الشاعر في التعبیر عن خصائص الناق�ة الجس�دیة والذاتی�ة م�ن ناحی�ة والمن�اخ ال�ذي تتح�رك فی�ھ م�ن 

احیة ثانیة ، یوحي إلى أن المقصود ھو ذات الش�اعر ال الناق�ة نفس�ھا ، فك�أنَّ (الناق�ة/ ال�ذات ) تمث�ل ن
 حیث یقول:23إلى  15 ، ففي األبیاتبیعة فھي كائن أسطوري جبار منتصرنقیضاً للط

 
َھــا إال ُغـــذَافَِرةٌ ولَْن یُبَلِّغَ -15 لـــــــــــــــــــــــــــــــھا على األیـِن اِْرقـاٌل وتَـْبغیـلُ   

ْفَرى إذا َعِرقَتْ -16 ُعْرَضتَُھا طاِمُس األعـالِم َمجھـولُ  اَخِة الذِّ ِمن ُكـّلِ نَضَّ  
اُز والِمیــلُ  دَِت الَحـزَّ تَرمــــــــــــــــــــــــِي الغُیُــــــــــــــــــــــوَب بِعَْینَْي ُمْفَرٍد -17 إذا تَـَوقـَّ

  لَِھٍق 
ھا َعن بَناِت الفَْحِل تَْفِضیـلُ في َخْلقِ    َضْخٌم ُمقَلــــَّدُھـــا فَْعٌم ُمقَیَّدُھــا -18 

عْلبـاُء َوْجــــــــــــــــــــــنـاُء َعْلــــــــــــــــــكــوٌم ُمذَكََّرةٌ -19 في دَفِّـَھا َسـعَـةٌ قُدَّاَمـَھا ِمیـلُ   
تْنَْیِن َمْھـزولُ َطْلـــــــــــــــــــٌح بضـاِحیَـِة المَ  وِجْلدُھــا ِمن أُُطوٍم ال یَُؤیُِّســھُ -20   

ـَھا خالُــــــــــــــــــــــــــــــــــَھا قَْودَاُء ِشـْمِلیـلُ  نَةٍ  21 وَعمُّ َحْرٌف أَُخوھـا أَبُوھــا ِمن ُمَھجَّ  
یَمِشي القَُرادُ -22 ِمنھـا ِلبَـاٌن وأَْقـَراٌب َزَھـاِلیـلُ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھــا ثُمَّ یُْزِلقُـھُ علیـــــــــ
وِر َمْفتُـولُ ـِمْرفَقَُھـا َعن بَنَـ )29(ـــاِت الزُّ َعْیَرانَةٌ قُِذفَْت باللحم عن ُعُرٍض -23   

 
 یقول فیھ : يالذ 27تحدث عن صفات الناقة الجسدیة، ثم ینتقل في البیتقد 

 
)30(ذََوابِـٌل َمسُّـُھنَّ األرَض تَْحِلیـلُ  تُْخِدي على بََسـَراٍت َوِھَي الِحقَـةٌ    -27    

تقدیم صورة عن قسوة الحر في الصحراء ، وتبدو (الناقة /الذات)  قاھرة للطبیع�ة بص�برھا فقام ب    
 وصالبتھا وإصرارھا .

الرم��ز _الناق��ة _ وبع��د ب��ث ش��كواه _ إن الش��اعر بع��د تطویل��ھ ف��ي الفخ��ر غی��ر المباش��ر م��ن خ��الل 
وحرقت��ھ م��ن الوش��اة والخ��الن ال��ذین یرون��ھ ھالك��ا ال محال��ة عم��د ف��ي نھای��ة األم��ر وقب��ل انتقال��ھ إل��ى 

 الغرض الرئیس إلى التصریح بشخصھ حین قال :
  

حَمُن َمفعُــولُ  )31( فَُكـلُّ ما قَـدََّر الرَّ وا َسـبیِلي ال أبا لَُكــم -37    فقُلُت َخلـُّ  
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ھنا أصبح الطریق لھ ولیس للناقة التي انقطع نفسھ وھو یصف محاس�نھا فك�ان حری�ا ب�ھ أن یطل�ب و
لھ�ا م�ن أفع�ال أخ�رى أس�ندھا إل�ى الناق�ة وھ�ي  مالئمةإخالء الطریق لھا ال سیما أن ھذا الفعل  أكثر 

مختصة بالعقالء .  فالشاعر أدرك بعد ھذا الحصار من الطبیعة القاسیة مرة ، ومن الوشاة مرة ثانیة 
، ومن الخالن مرة ثالثة ، أنَّ نھایتھ اقتربت ،وإن الحیاة توشك أن تفارق�ھ وعن�دھا ال ب�د م�ن التوج�ھ 

ا ، وھ��ي ق��وة قدری��ة خاض��عة ل��إلرادة اإللھی��ة ، ویقت��رن بالتق��دیر إل��ى ق��وة تتج��اوز ھ��ذه الق��وى جمیع��
، فالش�اعر ل��م یع��د یمل�ك الخی��ارات الكثی��رة ول��یس » الم��وت « اإللھ�ي الح��دیث ع��ن مص�یر اإلنس��ان 

أمامھ إال أحد أمرین : إما الیأس المطلق واالستسالم التام للموت الذي یحیط ب�ھ، وام�ا التس�لیم لل�ذات 
وق��د اخت��ار الش��اعر األم��ر الث��اني بع��د أن وج��ده أكث��ر رجحان��اً ، ألن��ھ ینس��جم م��ع اإللھی��ة وق��دریتھا ، 

الفكرة الدینیة ،وألنھ یزرع في نفس الشاعر الثقة واألمل الجدید بالظفر بالحیاة البائنة  ، وألنھ یمھ�د 
 لالعتذار والمدیح الرسول الكریم الذي توجھ الشاعر إلیھ.

لم�وت یص�بح مص�دراً للحی�اة ، أي أنَّ الرس�ول ح�ین أھ�در دم وفي ضوء ھذا ف�إنَّ م�ا ك�ان مص�دراً ل
الش��اعر أص��بح س��بباً لم��وت الش��اعر ، وھ��و نفس��ھ یص��بح س��بباً إلنق��اذه ، وال ی��تم ذل��ك إال م��ن خ��الل 
االعتذار للرسول واإلیمان بھ وبرسالتھ ، فالشاعر في ھذا ینتق�ل إل�ى مرحل�ة االم�تالء الحقیق�ي الت�ي 

لرس��الة وجماع��ة المس��لمین والتوح��د بھ��م ومعھ��م ، وم��ن ث��م ینتص��ر تمث��ل التواص��ل م��ع الرس��ول وا
الشاعر على ذاتھ التي فقدت التوافق االجتماعي وعلى المعاناة التي واكبتھ حقبة بفعل شعوره بفقدان 

 فضالً عن تجاوزه حالة التأزم والقلق التي تتجلى في رحلتھ نحو المجھول .» سعاد / الحیاة « 
ال وھو یصف الناقة إلى الفخر المبطن والزھو ب�النفس وش�حذ الھم�ة ف�ي وق�ت _ إن الشاعر یبدو میا

اصطراعھ مع الموت والتشبث بتالبیب الحیاة. فقد كان موقنا أن حیاتھ في خطر وكان ف�ي خل�ده أن�ھ 
لن یفلت من العقاب الدنیوي بعد أن أمر الرسول (ص) بھدر دمھ وعلى الرغم من نأي الحیاة(سعاد) 

ل�ى التق�اعس والی�أس والقع�ود ع�ن اللح�اق بھ�ا ف�ركن إل�ى نفس�ھ یش�حذ ھمتھ�ا وی�زرع عنھ لم یركن إ
األمل فیھا وقد عھدھا نفسا أبیة شجاعة ال تأبى الضیم وانتظار المنیة ،على وفق ما یلحظ في البیتین 

 اذ یقول:) 15،  14(
 

ـــعادُ بأرٍض ال یُبَلِّغُھــاأمَسْت ُســــــــــــــــــ-14 إال الِعتـاُق النَِّجیباُت الَمـَراسـیلُ   
)32(لــــــــــــــــــــــھا على األیـِن اِْرقـاٌل وتَـْبغیـلُ  ولَْن یُبَلّــــــِغََھــا إال ُغـــذَافَِرةٌ -15   

_ إن الشاعر قد آلمھ ما یلقى من أقوال الوشاة والمغرضین الذین یتربصون بھ الدوائر ولكنھ مض�ى 
 :یقول فیھا حلة المباركة ونجد ھذا المعنى مقرونا بالناقة التيفي شمم وإباء مواصال الر

 
)33(ِمنھـا ِلبَـاٌن وأَْقـَراٌب َزَھـاِلیـلُ    یَمِشــــــــــــــــــــــــي القَُرادُ علیھــا ثُمَّ یُْزِلقُـھُ -22 

وفي یقیني أن حمل معنى البیت على ظ�اھره فی�ھ م�ن الس�ذاجة والغب�اء م�ا ال یلی�ق بالش�اعر  
.فأي حشرة حقیرة  ھذه  التي تستأھل أن تذكر في ذلك المقام المبجل ،وأي ناقة ھذه الت�ي ت�زیح ع�ن 

حم�ھ نفسھا القراد بصدرھا وخواصرھا .؟ ال شك إنھم الوشاة الذین تمسكوا بتالبیب الشاعر ف�أكلوا ل
، 35-حیا فلم یكن أمام الشاعر من بد في التصریح بھم والشكوى من مكرھم وكیدھم كما في البیتین 

 فیقول: -42
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عَى الُوَشـاةُ َجنَـابَْیَھا وقَْولُُھــمُ ــــــــــــــــــــتَس-35 اِنََّك یـا ابَن أبي ُسـْلَمى لََمْقتُـولُ   

 )34(ــــواِل الُوَشــــــــــــــــاةِ ولَْم أْذنِْب وقَد َكثَُرت فِيَّ األَقـاِویـلُ ال تَأُْخذَنِّي بـأَْقـــــــــــ-42   
فقد أحاط الوشاة بالشاعر وسعوا إلى تثبیط عزیمتھ ، ویتجلى ذلك في تأكیدھم المتیقن ب�أنَّ الش�اعر   

لوش�اة بالتوكی�د مقتول ویتأكد ذلك الیقین بالتعبیر األسلوبي ، الذي جاء ف�ي س�یاق جمل�ة عل�ى لس�ان ا
 إن والالم الداخلیة على الخبر) : انك یا ابن أبس سلمى لمقتول . (بـ

_ ت��راكم ألف��اظ الطبیع��ة الحی��ة ف��ي الب��ردة قص��د تش��بیة العق��الء م��ن مث��ل (الفی��ل ،الجم��ال الزھ��ر ، 
ضرغامین ، سباع الجو ،لیوث األ سد ، القراد ،أغن ، الغول ) یوحي إلى أن الشاعر واجد ف�ي ھ�ذه 

م�دح  األلفاظ التي تنبض بالحی�اة  غای�ة الم�دح ، وق�د رك�ن إلیھ�ا ف�ي أعل�ى مرات�ب الم�دح عن�ده وھ�و
 اذا یقول : -47-كما في البیت (صلى هللا علیھ والھ وسلم ) الرسول 

 
َر ِغیـٌل دُونَھُ ِغیـلُ  )35(ِمْن بَْطن َعثـَّ ِمن خاِدٍر ِمن لُــــــــــــــیُوِث االْسِد َمْســَكنُھُ -47   
ناق�ة دون فال غرو بعد ھذا من أن یتخذ  كع�ب الناق�ة رم�زا ع�ن ذات�ھ ونفس�ھ ، وإنم�ا اتخ�ذ الش�اعر ال

غیرھا  ترمیزا لذاتھ ألن العالقة بین (ال�ذات /الش�اعر)  و(الرمز/الناق�ة) جلی�ة بادی�ة لك�ل م�ن یمع�ن 
النظر في أحداث البردة ذلك أنَّ الشاعر یعیش حالة القلق والتأزم بسبب الرحل�ة المض�نیة ف�ي طبیع�ة 

عل�ى ش�خص ق�د أھ�در  صحراویة قاسیة ، وبسبب مجتمع یتخلى عن الشاعر وال یجیره ألن الحف�اظ
تخلت » سعاد / الحیاة « دمھ أمر ال یطیقھ الكثیرون فكانت الشكوى طاغیة في البردة ألنَّ المحبوبة 

عن الشاعر تماماً ، كما أنَّ قبیلت�ھ و خالن�ھ ق�د تخل�و عن�ھ ك�ذلك ألنَّ الرس�ول الك�ریم ص�لى هللا علی�ھ 
 وقساوة الصحراء ومتاھاتھا.وسلم قد أھدر دمھ ، فضالً عن قساوة الحیاة وصعوبتھا ، 

إنَّ قرار الرحلة یعني أنَّ الشاعر ینتصر للحیاة على الموت ویتخ�ذ الناق�ة بوص�فھا رم�زا ع�ن ذات�ھ   
الطامحة بالظفر بالحیاة وسیلة لتحقیق ھذه الغایات المتعددة ، فقد كان  مثقال بالقلق والخواء والركود 

لى الحركة ومن الیأس إلى األمل وق�د تحق�ق ل�ھ م�ا أراد ،ولكنھ سرعان ما  ینتقل فیھ من االستسالم إ
 وعاش القابل من أیامھ في كنف اإلسالم عزیزا أبیا وصحابیا جلیال وشاعرا ذا قضیة مقدسة . 

لیب�دي إعجاب�ھ الش�دید فیخل�ع بردت�ھ عل�ى كع�ب م�ن  )وس�لموآل�ھ صلى هللا علیھ (وما كان رسول هللا 
أجل أبیات من النسیب والغزل بل إن الفكرة الرائعة التي تعرضھا القصیدة في ألفاظ قویة وتعبیرات 
غنیّة ووقع فنّي مؤثّر ، ھي التي أثارت إعجاب رسول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم . إنھ�ا تمثّ�ل رحلت�ھ 

مات إلى النور، وقد كان كعب صلبا قویا صابرا فیھا لم یستسلم للیأس من الفناء إلى الخلود ومن الظل
وھي رحلة تستحّق كل ھذا الجھ�د والعن�اء والب�ذل والص�بر والمعان�اة وال یُعق�ل أن یك�ون ش�اغلھ ف�ي 

 ھذه المعاناة النفسیة حّب فتاة حقیقیة أو خیالیة. 
 

 :الھوامش
 ) . 515-501(، ص 2ینظر في ترجمة الشاعر : سیرة ابن ھشام : ج )1
 لسان العرب / مادة : ر م ز  )2
 القاموس المحیط /مادة : رمز )3
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البالغة الحدیثة في ضوء المنھج االسالمي : محمود البستاني ، دار الفقھ للطباعة والنشر ،  -
 ه.1424-1الطبعة

الخیال الرمزي، كولیردج والتقلید الرومانسي : ج روبرت بارث الیسوعي ، ترجمة : علي  -
العربي ، لیبیا دار الكتب الوطنیة العاكوب ، مراجعة : خلیفة عیسى الغرابي ، معھد االنماء 

 م.1992، 
، مكتبة 1دراسات في أدب ونصوص العصر اإلسالمي ، الدكتور محمد عبد القادر أحمد ،ط -

 النھضة المصریة شارع عدلي القاھرة
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 م.1977-الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر : محمد فتوح احمد ، دار المعارف بمصر  -
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ه)، 456العمدة في محاسن الشعر وادابھ ونقده ، البي علي الحسن بن رشیق القیرواني ( -
 م.1981-ه1401-5جیل بیروت ، طحققھ:محمد محي الدین عبد الحمید ، دار ال

 م.1978-عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة : علي عشري زاید ، دار الفصحى ، القاھرة  -
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 م.1973
 م.1987 ،بیروت  -دار النھضة العربیة  ،عبد القادر القط: الشعر اإلسالمي واألموي في -
-ه)، دار الحدیث ، القاھرة 711لسان العرب : ابو الفضل جمال الدین بن منظور االنصاري ( -

 م.2003
المدائح النبویة بین المعتدلین والغالة : محمد سعد حسین ، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمیة  -

 م.1986-ه1406-1، قسم التوزیع واالعالم ، ط
ه)، تحقیق : عبد 792المطول في شرح تلخیص المفتاح : سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني ( -

 ه.1424-1قم ، ط –الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، مؤسسة انتشارات، ایران 
 م.1999-2المعجم المفصل في االدب : محمد التونجي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط - 
ه) ، تحقیق: نعیم زرزور ، 626یوسف بن ابي بكر محمد السكاكي (مفتاح العلوم : ابي یعقوب  -

 م.1983-ه1403-1دار الكتب العلمیة ، بیروت ،ط
--------------- 

 الدوریات
، 17آراء في دراسة النص ، المطلبي ،(بحث) منشور في مجلة كلیة الدعوة اإلسالمیة ، ع -

 ف2000
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كعب بن زھیر /البردة ، د. عدنان علي رضا ، (بحث) دار النحوي  وقفة ورأي مع قصیدة -
 م.2004كانون االول -15 للنشر
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 أنموذجاالقبائل العدنانیة  تجلیات األخر في الشعر الجاھلي
 أ.م.د حمادي خلف سعود                                          أ.م.د احمد حیال جھاد

 اإلنسانیة جامعة ذي قار /كلیة التربیةاإلنسانیة                  جامعة ذي قار /كلیة التربیة
 

 المقدمـــــــة

القبیلة العمود الفقري لمجتمع عصر ما قبل اإلسالم وأساسھ الذي تقوم علیھ في كل مقوماتھ . والعصبیة القبلیة تُعدُّ    
. وكبی�ر القبیل�ة ھ�و )1(ھي السائدة ، إذ كانت سیاستھ المتبعة فیھ، سیاسة القبیلة التي تقاب�ل ال�وطن ف�ي العص�ر الح�دیث

دھا ، فضالً عن شخص�یتھ الت�ي یتمت�ع بھ�ا . وكبی�ر القبیل�ة أو ش�یخھا " المتنفذ والمسؤول ، ویستمدُّ قوتھ من قوة أفرا
تجسید حي للقیم العلیا التي تعتز بھا القبائل العربیة وتفتخر وفي مقدمتھا المروءة والعّزة واألنف�ة والكبری�اء واإلب�اء" 

ب ال�رأي والش�أن، ف�ال بُ�دَّ م�ن . ولیس بمقدور رئیس القبیلة اتخاذ القرارات بمعزل ع�ن أفرادھ�ا المعنی�ین م�ن أص�حا)2(
 .)3(الرجوع إلیھم إلصدار القرار النھائي 

وعلى أیة حال ال یمكن للفرد العیش خارج القبیلة ؛ ألنھا ضرورة من ضرورات الحیاة ، فھي توفر لھ األم�ن  
یة النحن) تتحق�ق واألمان ومن دونھا یظل متشرداً ال یستطیع مواجھة مصاعب الحیاة وحده ، كما أن الذات " (الجماع

عن طریق القبیلة والمجتمع أو األُم�ة ، فتتح�ول ال�ذات م�ن إطارھ�ا الف�ردي إل�ى اإلط�ار الجمع�ي  أي ال�نحن الجماعی�ة ، 
. إذ إن )4(وھذه النحن ما ھي إالّ صورة لألنا الفردیة تتحقق في إط�ار الجماع�ة الت�ي تش�كل م�ن مجموع�ة م�ن األف�راد" 

ھ نح�و القبیل�ة واالنض�مام تح�ت خیمتھ�ا ، مم�ا یجعل�ھُ ی�أتمر بأمرھ�ا ، ویتقب�ل قراراتھ�ا ھناك دوافع تجع�ل الف�رد أن یتج�
 .المتخذة 

 اآلخر القبيلة ــ بنو أسد: -1

و�رجع نسبها إلى أسد بـن خز�مـة بـن مدر�ـة بـن الیـاس بـن مضـر بـن نـزار ، وهـي ذات  

 . )5(دودان �طون �ثیرة منها بنو �اهل ، بنو غنم بن دودان بن أسد، بنو ثعلبة بن 

ولو أردنا معرفـة العالقـات اإلنسـانّیة فـي المجتمعـات القبلیـة التـي تكـون العصـبیة القبلیـة  

مثلهـا األعلــى ، ال �مكــن أن تتســم عالقاتهــا دائمــًا �ـالودِّ واالحتــرام ، بــل �حــدث العكــس ، و�كــون 

التعـرف علـى مـدى االنفصال واالبتعاد مصیرها ، وهـذا مـا تكشـفه النصـوص الشـعر�ة . وحسـبنا 

هذه العالقات سواء أكانت ودّ�ة اتصالیة أو انفعالیة تنافر�ة . ولعلَّ أول ما نقوم �ه الكشـف عـن 

 العالقة الود�ة، التي تحدث بین الذات الشاعرة واآلخر القبیلة .

وفي هذه العالقة أول مـا �طالعنـا التغنـي �أ�طـال القبیلـة فـي سـیاق الفخـر، و�ـأتي الفخـر  

فات الشخصیة ، �الكرم والشجاعة ، فهذا عبید بن األبرص �فتخر �شجاعة قومه بني بذ�ر الص

 على ید بني أسد ، فیقول ُعبید :)6(أسد في انتصارهم على امرئ القیس �عد مقتل أبیه
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ـــــــــــاِئُل عـــــــــــْن َمْجـــــــــــِدنا  �ـــــــــــا أیُّهـــــــــــا السَّ

ـــــــــــــــَت لـــــــــــــــْم َتْســـــــــــــــَمْع �آ�اِئنـــــــــــــــا   إْن ُ�ْن

 ْل بنــــــــــا حجــــــــــرًا غــــــــــداَة الــــــــــوَغىســــــــــائ

 لُقــــــــــــوا َســــــــــــْعدًا علــــــــــــى مــــــــــــاِقطٍ َیــــــــــــْوَم 

ــــــــــــــــــال  فــــــــــــــــــأْوَردوا ســــــــــــــــــر�ًا لــــــــــــــــــُه ُذ�َّ

ـــــــــــــــــــــوُهم  ـــــــــــــــــــــَف �ْعُل  وعـــــــــــــــــــــامرًا أن َ�ْی

ـــــــــــــــــــــــاَن لَقْیَنـــــــــــــــــــــــاُهمُ   َوَجْمـــــــــــــــــــــــُع غسَّ

ــــــــــــا ــــــــــــل الحج ــــــــــــو دودان أه ــــــــــــومي بن  ق

ــــــــــــــیِّدٍ  ــــــــــــــٍد َس ــــــــــــــیهُم مــــــــــــــن أیِّ  كــــــــــــــْم ف

ــــــــــــهُ  ــــــــــــْوٌل ومــــــــــــن ِفِعُل ــــــــــــه َق ــــــــــــْن قْول  َم

 القاِئــــــــــــــــُل الَقــــــــــــــــْوَل الــــــــــــــــذي ِمْثُلــــــــــــــــهُ 

ــــــــــــــــــــاِئَل إْن جــــــــــــــــــــا  َءهُ ال �ْحــــــــــــــــــــِرُم السَّ

 الّطـــــــــــــاِعُن الَطْعَنـــــــــــــَة َیـــــــــــــْوَم الــــــــــــــوَغى
 

ـــــــــــــَك عـــــــــــــْن مســـــــــــــعاِتنا جاِهـــــــــــــلُ    إنَّ

ــــــــــــــأ أیُّهــــــــــــــا الســــــــــــــاِئلُ   َفَســــــــــــــْل ُتنب

ـــــــــــــَوّلى َجْمُعـــــــــــــُه الجاِفـــــــــــــلُ   یـــــــــــــْوَم َت

 وجاولــــــــــــْت مــــــــــــن ُدونــــــــــــِه �اِهــــــــــــلُ 

 كــــــــــــــــــأنَُّهنَّ اللََّهــــــــــــــــــُب الشـــــــــــــــــــاِعلُ 

 إْذ التقینـــــــــــــــا الُمرَهـــــــــــــــُف النَّاِهـــــــــــــــلُ 

ــــــــــــــــــــلُ ِ�جَ   ْحَفــــــــــــــــــــٍل َقْســــــــــــــــــــَطُلُه ذاِئ

 ذا ُألقحـــــــــــــــــت الحاِئـــــــــــــــــلُ َیْومـــــــــــــــــًا إ

ــــــــــــــــــٌل فاِعــــــــــــــــــلُ   ذي نفحــــــــــــــــــاٍت قاِئ

 ِفْعــــــــــــــٌل ، وَمــــــــــــــْن ناِئلــــــــــــــِه ناِئــــــــــــــلُ 

ـــــــــــــُد الماحـــــــــــــلُ  ـــــــــــــُه الَبَل ـــــــــــــَرُع من  َ�ْم

ــــــــــــــــــاِذلُ  ــــــــــــــــــَى ســــــــــــــــــْیَبُه الع  وال ُ�َعّف

ــــــــــلُ  ــــــــــُل الباِس ــــــــــْذَهُل منهــــــــــا الَبَط   )7(َی
 

تــزدحم األبیــات بــدوال الفخــر ، وتظهــر الــذات الشــاعرة �مظهــر األنفــة والكبر�ــاء، فیطــلُّ  

علینــا مــن خــالل نســقها الحــواري ، مفتتحــة ذلــك �أســلوب النــداء (�ــا أیهــا)، و�بــدو هــذا األســلوب 

محمًال�ــــالعنفوان والكبر�ـــــاء ، فالــــذات تبـــــدأ بتعـــــداد مناقــــب اآلخـــــر/ بنـــــي أســــد فتصـــــفهم �المجـــــد 

لكـــرم . أمـــا الجانـــب الثـــاني مـــن الفخـــر فیقـــوم علـــى تعـــداد مناقـــب �طونهـــا (دودان ، والشــجاعة وا

ـــات اآلخـــر ، هـــي  ـــة بوصـــفها أحـــد تجلّی ـــا إنَّ القبیل ســـعد، و�اهـــل) وال نعـــدو الصـــواب إذا مـــا قلن

صـــاحبة الفعـــل الشـــعري ونقطـــة انطالقـــه ومحـــور داللتـــه النصـــّیة ، �مـــا أنهـــا صـــاحبة الحضـــور 

لـى لنـا ذلـك مـن خـالل الحضـور المعرفـي (االسـمي) لهـذه القبیلـة ، إذ المتوّهج في الـنص ، و�تج

تكرر ورودها ثالث مرات توزعت توز�عًا عمود�ًا و�أسماء مختلفة ، ناهیك عن األسـماء الظـاهرة 

الصر�حة ، أما الضمائر فقد أشارت إلى سمات اآلخر ، وقد ساقها فـي صـورة �نا�ـات �ّنـى بهـا 

الموقـف الشـعري نفهـم أن الشـاعر �سـتذ�ر حـدثًا زمانیـًا یتمثـل  عن شـجاعة اآلخـر وقوتـه . ومـن

في إحدى المعارك التي دارت رحاها بین حجر بن الحارث حین �ـان ملكـًا علـى بنـي أسـد و�ـین 

قبیلة بني أسد نفسها، وهـذا مـا نتلمسـه عبـر الكـم الهائـل المهـیمن مـن الـدوال الفعلیـة التـي طغـت 
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إلظهار فاعلیة الموضـوع وأهمیتـه فنجـد أن التر�یـز علـى  على النص واحتلت فیه مساحة واسعة

هــذه الــدوال جــاء �كثافــة لتحقیــق الهــدف الــذي ســعت إلیــه وهــو (الفخــر) وقــد تر�ــت أثــرًا �الغــًا فــي 

نفــس القبیلــة/ بنــي أســد ، ولــو لــم تحــدث هــذه المعر�ــة لكــان الضــیاع مصــیرها ، إذ عــّدْت هــذه 

تهــــا بــــین القبائـــل ، وضــــاعفت إحساســــهم القــــد�م المعر�ـــة معر�ــــة فاصــــلة أعــــادت لبنـــي أســــد هیب

الثـورة علـى حجـر و��ـائهم دفـع األتـاوة إلیـه"  �الشجاعة، وأضافت إلیهم إحساسًا جدیدًا "دفعهم إلى
)8(. 

لقد �ان أل�طال بني أسد أثـٌر واضـح فـي النجـاة والـتخلص مـن ملـك جـائر وهـذا مـا یـدلُّ  

 األمر وأنبأ عن هز�مة الملك واندحار جیشه . علیه فعل األمر (سائل) الذي أفاد الداللة على

إنَّ قـراءة متأنیــة للــنص تكشـف لنــا عمــا خلفتـه األفعــال فــي داللتهـا الزمنیــة الماضــیة مــن  

 أن الحدث قد انتهى ولم یبَق سوى التغني �أمجاد القبیلة المنتصرة وهذا ما دلَّ علیه قوله :

 یــــــــــوَم لقـــــــــــوا ســـــــــــعدًا علـــــــــــى مـــــــــــأقط

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــُه ذ�َّ ــــــــــــــــأوردوا ســــــــــــــــر�ًا ل  الً ف

ـــــــــــــــــــوُهمُ  ـــــــــــــــــــَف �عل  وعـــــــــــــــــــامرًا إن �ی

 وجمـــــــــــــــــــــع غســـــــــــــــــــــان لقینـــــــــــــــــــــاهم
 ج 

 وجاولــــــــــــت مــــــــــــن دونــــــــــــِه �اهـــــــــــــلُ  

 كــــــــــــــــــأنهنَّ اللهـــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــاعلُ 

 إذا التقینـــــــــــــــا المرهـــــــــــــــف الناهـــــــــــــــلُ 

ـــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــَطُلُه ذاِئ ـــــــــــــــــٍل َقْس  ِبَ◌جْحَف
 

لحــز رؤوس بنــي عــامر ، فلمعانهــا البــّراق فــوق رؤوســهم ، إذ �قــوم الــنص علــى الصــور  

 البالغیة متمثلة في قوله :

 وجمـــــــــــــــــــــع غســـــــــــــــــــــان لقینـــــــــــــــــــــاهم
 

ـــــــــــــــــلُ   ـــــــــــــــــَطُلُه ذاِئ ـــــــــــــــــٍل َقْس  ِبَ◌جْحَف
 

�خیـل للقــارئ و�أنــه أمــام منظــر طبیعــي �شـاهده ، وهــو دلیــل علــى براعــة الــذات وقــدرتها  

على التصو�ر ، وجذب انتباه القـارئ ، و�لمـا تعمقنـا فـي قـراءة الـنص تكشـف لنـا مشـهد تصـو�ر 

 الذات لقوة القبیلة وشجاعتها ، من ذلك قوله :

ـــــــــــــٍد َســـــــــــــیَّدٍ   كـــــــــــــْم فـــــــــــــیهم مـــــــــــــن أیِّ
 

ــــــــــــــــــل فاِعــــــــــــــــــل   ذي نفحــــــــــــــــــات قاِئ
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نلمس في النص الشعري عنصرًا إبداعیًا �سـتدعي الوقـوف عنـده ال �مكـن أن نغفـل عنـه  

أال وهــو المفارقــة القائمــة علــى القبیلتــین أحــداهما إ�جــابي یتمثــل �موقــف قبیلــة بنــي أســد المؤمنــة 

حققًا النصر األكید ، واآلخر سلبي یتمثـل �عـامر �التضحیة من أجل الحر�ة وحب االستقالل ، م

 وغسان، اللتین انهزمتا في المعر�ة مخّلفتین وراءهما أذ�ال الخیبِة المتمثل في قوله :

ـــــــــــــــــــوُهمُ  ـــــــــــــــــــَف �عل  وعـــــــــــــــــــامرًا إن �ی
 

 إذ التقینـــــــــــــــا المرهـــــــــــــــف الناهـــــــــــــــلُ  
 

فالشـــــاعر �ســـــتخدم أســـــلوب المفارقـــــة إلظهـــــار (التنـــــاقض بـــــین شـــــیئین) �غلـــــب علیهمـــــا    

، وال �فوتنـا القـول أن الـذات الشـاعرة قـد تالشـت وذابـت مـع اآلخـر القبیلـة )9(االختالف والتفاوت 

 أو الذات الجمعیة �ما یتجلى في البیت قول الناص :

 قـــــــــــومي بنـــــــــــو دودان أهـــــــــــل الحجـــــــــــا
 

 ِئـــــــــــــــــلُ َیْومـــــــــــــــــًا إذا ألقحـــــــــــــــــْت الحا 
 

" الوعي �الذات ال یتحقـق إّال  0مما جعل الذات الفرد�ة أن ال تنفصل عن اآلخر ؛ ألنَّ  

. فالتواصل والتماسك ظاهرتان متأصلتان عند عرب ما قبل اإلسالم . لـذا )10(من خالل اآلخر" 

نجد أن "العقد االجتماعي بین الشاعر والقبیلـة تحـول إلـى عقـد فنـي جعلـه معّبـرًاَ◌ عـن مشـاعرها 

 . )11(وتطلعاتها قبل أن �كون معّبرًا عن مشاعره واتجاهاته الشخصیة" 

یــات ، �ّلهـــا تكشـــف عـــن جانـــب مـــن طبیعـــة وعلــى الـــرغم مـــن الطـــا�ع الحر�ـــي لهـــذه األب 

ارســه اآلخــر تجــاه مجتمــع مــا قبــل اإلســالم بــرفض الــذل والهــوان ، وهــو الجانــب المضــئ الــذي م

 ، أما النصر أو الهز�مة ، �الحق أو الباطل .الكم الجمعي

ومهما تكن العالقة ودّ�ة تواصلیة بین الذات واآلخـر ، قـد �حـدث العكـس أو تسـتمر مـع  

 عیة القبلیة من ذلك نقرأ قول الشاعر :الذات الجم

 إّنــــــــــــا إذا عــــــــــــضَّ الثِّقــــــــــــاُف َقناَتنــــــــــــا

 َنْحمــــــــــــي حقیقَتنــــــــــــا ونمنــــــــــــُع جاُرنــــــــــــا
 

ـــــــــراِم  ـــــــــَر َم ـــــــــْت وراَمـــــــــْت ثـــــــــمَّ َخْی  حاَل

  )12(وَنلــــــــــفُّ بـــــــــــیَن أرامـــــــــــِل األْیتـــــــــــاِم
 

تحاول الذات أن تتجاوز أنانیتها ، وتتجه نحـو الُمثـل العلیـا التـي تقـدمها الـذات الجمعیـة    

فــي تحقیــق الصــفات اإلنســانیة التــي تتخلــق بهــا الــنفس البشــر�ة وتؤسســها علــى البــذل والعطــاء ، 
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و�ذا مـــا تأملنـــا الـــنص ، تطـــلُّ علینـــا الـــذات الفرد�ـــة مفتخـــرة �الـــذات الجمعیـــة المتمثلـــة �القبیلـــة ، 

و�شـكل جلــي ، وهــو مــا توضــحه البنــى اللغو�ـة التــي تفصــح عنهــا الضــمائر الظــاهرة والمســتترة ، 

حیث الهّمة والشكیمة والثقة العالیة �النفس ، فضًال عن األفعال المشـحونة فخـرًا قبلیـًا علـى نحـو 

 (نحمي حقیقتنا، ونمنع جارنا، ونلّف) .

سد لبعث ماضیها الزاهر �االنتصارات وتستمر الذات متواصلة مع اآلخر القبیلة / بني أ 

متخــذة مــن الفخــر �شــجاعة أ�طالهــا موضــوعًا �مجــد انتصــاراتها محــذرة أعــداءها ، �قــول النا�غــة 

 الذبیاني :

 إذا حاولـــــــــــــَت فـــــــــــــي أَســـــــــــــٍد فجـــــــــــــوراً 

 فهــــــــم ِدْرعــــــــي التــــــــي اســــــــْتألْمُت فیهــــــــا

ـــــــــــى تمـــــــــــیمٍ   وهـــــــــــم وردوا الجفـــــــــــاَر عل

 شـــــــــــهدُت لهـــــــــــم مـــــــــــواِطَن صـــــــــــادقاتٍ 

 فــــــــي خمــــــــیسٍ  وهــــــــْم ســــــــاروا لحجــــــــرٍ 

ـــــــــــــوا لغســـــــــــــاٍن بزْحـــــــــــــفٍ  ـــــــــــــم زحف  وه
 

ــــــــيِّ   ــــــــَك ولْســــــــَت مِن ي لســــــــُت مْن  فــــــــإنِّ

ـــــــي ـــــــوم النِّســـــــاِر ، وهـــــــم َمجنِّ ـــــــى َی  إل

ــــــــي  وهــــــــم أصــــــــحاُب یــــــــوِم عكــــــــاَظ إنِّ

ـــــــــــــي ـــــــــــــدِر منِّ ـــــــــــــُتُهم بـــــــــــــُودِّ الصَّ  أتْی

ـــــــــيِّ  ـــــــــَد ظْن ـــــــــَك عن ـــــــــوم ذل ـــــــــانوا ی  و�

ـــــــْرَجِحنِّ  ـــــــب الســـــــرِب أرعـــــــن ُم   )13(رحی
 

مع اآلخر / القبیلـة / بنـي أسـد ، وخیـر دلیـل علـى ذو�ـان  یتبدى التحام الذات وانصارها   

الـذات الفرد�ـة وتماســكها قـول النــاص ( فـإني لســت منـك ، ولســت منـي) ، إذ تعلــن الـذات ُ�عــدها 

وانفصــالها عــن �ــل مــا �قلــل مــن شــأن القبیلــة و�علــن عــداءه إلــى بنــي أســد، لــذا أكــد حبــه للقبیلــة 

أنَّ الــدرَع حما�ـة المقاتـل الـذي یوشــح �ـه . لـذلك �ــان وتالحمـه معهـا �قولـه (فهــم درعـي) ومعلـوم 

تأكیده �استعمال الضمیر (هم) وتكراره ست مـرات ، دلـیًال علـى ترسـیخ مفهـوم اآلخر/القبیلـة فـي 

 وجدان الذات الشاعرة وعقلها.

والحقیقة أن اآلخر الرئیس الفّعال الذي یـدور علیـه مفهـوم األبیـات هـو (بنـو أسـد)، أمـا  

یم، حجــر، غّســان) فهــي آخــر ثــانوي �ســهم فــي خلــق المشــهد الحر�ــي ، لــذا تطلــق األعــالم (تمــ

 الذات أنفاسها المملوءة عداًء وحقدًا على أعداء تلك القبیلة ، وتقوم �معاداة َمْن �عادیها .
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تعلن الذات الشاعرة الفرد�ة وحدتها وانضمامها مع الذات الجمعیـة ، لتصـبح تحـت ذات  

القبیلة آخر �مؤازرة الذات الفرد�ة ، وتحاور الذات ضمیرها الفـردي  واحدة ، في حین صار عدو

عبــر اآلخــر ، محاولــة إ�جــاد صــیغ بدیلــة عــن الحــرب والعــدوان، فتخاطــب الــذات اآلخــر/ العــدو 

عبــر الفعــل الماضــي (حاولــت) الفعــل المتصــل(بتاء) المخاطــب ، ولكــن تبــرز فرد�ــة الــذات مــن 

مكررًا مرتین لتؤ�د انفصالها عن الذات الجمعیة ، و�ـأتي خالل الفعل الناقص (لیس) الذي جاء 

انفصــال الــذات الفرد�ــة عــن القبیلــة أو عــن الــذات الجمعیــة إلرغامهــا علــى التفــاوض مــع اآلخــر 

العدو الذي ال �عرف إّال الدمار ، حیـث الـذات الفرد�ـة ال تسـتطیع إقنـاع الـذات الجمعیـة . ولكـن 

ذاتها الجمعیة فترجع آ�سة معلنة اندماجها بدافع اإلنسانیة  الذات الفرد�ة ال �مكن أن تتخلى عن

 وفاًء للقبیلة، و�تجلى ذلك من خالل الجملة االسمیة الواردة في البیت الثاني :

 فهــــــــم دْرعــــــــي التــــــــي اســــــــتألمُت فیهــــــــا
 

ــــــــيِّ   ــــــــم مجن ــــــــْوِم النَّســــــــاِر وه ــــــــى َی  إل
 

إنَّ الفخــر الــذي أعلـــى مــن مكانـــة القبیلــة ومنزلتهــا ، �مكـــن أن نلمســه مـــن خــالل البنـــى  

اللسانیة المتكررة ، التـي تشـیر إلیهـا الضـمائر المنفصـلة (هـم) الـذي وردت سـت مـرات ، إذ �ـان 

 لها أثٌر في تعظیم القبیلة وسمو مكانتها واالعتراف �شجاعتها . 

ت الشــاعرة ال ألجــل تعظــیم القبیلــة حســب ، بــل أرادت إنَّ اســتخدام التكــرار مــن قبــل الــذا 

 . )14(أن تؤدي أكبر قدر لتحقیق أهدافها التي جاءت من أجلها في إثارة الرعب في نفس اآلخر

وتبقـــى الـــذات الشـــاعرة عازمـــة علـــى تحـــدي اآلخـــر ونلمـــس ذلـــك مـــن خـــالل األداة (إذا) 

وة ضـدها ، و�تجلـى ذلـك �قـول النـاص الشرطیة غیر الجازمـة ، محاولـة إنـذاره �عـدم اسـتعمال القـ

(إذا حاولــت) و�ســتمر تحــدي الــذات لآلخــر عبــر أســلوب التو�یــد الماثــل فــي عجــز البیــت األول 

(فــإّني) ثــم تــأتي بـــ (�ــاء النســب) لز�ــادة التأكیــد وتعظــیم موقــف الــذات مــن جهــة ، ونفیهــا للــذل 

 والخضوع واالستكانة لآلخر العدو .

ود�ــة التــي تجمــع بــین الــذات واآلخــر ، آَن لنــا الحــدیث عــن و�عــد حــدیثنا عــن العالقــة ال 

العالقــة الضــد�ة بــین الــذات واآلخــر، التــي تبــرز فــي اتجاهــات وســیاقات شــتى �التوعــد �ــالحرب 

 والتهدید �أخذ الثأر ، فهذا امرؤ القیس �قول :
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ــــــــــــــُدوَدان عبیــــــــــــــِد الَعَصــــــــــــــا ــــــــــــــوال ل  ُق

ِت الَعْینـــــــــــاِن مـــــــــــن مالـــــــــــكٍ   قـــــــــــد َقـــــــــــرَّ

 دودان ِإذْ  وِمـــــــــــْن بنـــــــــــي َغـــــــــــْنم بـــــــــــن

ــــــــــــــــــةً   نطعــــــــــــــــــنهم ُســــــــــــــــــْلكى ومْخُلوَج

ــــــــــــــدى َمْعــــــــــــــَرٍك   حتــــــــــــــى ترْ�نــــــــــــــاهم َل

ــــــــــرأً  ــــــــــُت اْم ــــــــــُر و�ن ــــــــــي الخْم ــــــــــت ل  حل

ـــــــــــَتْحِقٍب  ـــــــــــَر مْس ـــــــــــالَیْوَم أســـــــــــقى غْی  ف
 

 مـــــــــــــا غـــــــــــــّرُكْم �اَألَســـــــــــــِد الباســـــــــــــلِ  

 ومــــــــن بنــــــــي َعْمــــــــرٍو ومــــــــن �اهــــــــلِ 

ــــــــــاِفلِ  ــــــــــى السَّ ــــــــــذُف أعالهــــــــــم عل  نْق

ــــــــــــــلِ  ــــــــــــــَك ْألَمــــــــــــــْین علــــــــــــــى ناِب  َلْفَت

 شــــــــــــــــِب الشــــــــــــــــاِئلِ أْرُجُلهــــــــــــــــم �الخ

ــــــــُغِل شــــــــاِغلِ  ــــــــي ُش ــــــــْرِ�ها ف  عــــــــن ُش

 )15(إثمـــــــــــــــًا ِمـــــــــــــــَن هللا وال واغـــــــــــــــلِ 
  

فهـو حـین أقــرَّ �ـأن (دودان) وهـي قبیلــة مـن بنــي أسـد ـ �أنهـا (عبیـد العصــا) دلیـل علــى  
الضیاع وخضوع اآلخر(القبیلة) لبطش اآلخـر الُمتسـّید أو غیـر الُمتسـّید وقوتـه إشـارة لقبـول الـذل 

خــالل الحــوار الــذي بــدأه الشــاعر �صــیغة األمــر (قــوال) الحــوار البســیط ، إذ وّجــه والهــوان . ومــن 
لشخصین �طلب منهما إ�صال رسالة شفو�ة إلى بني أسد تتضمن �الغًا شـدید اللهجـة ، محمـًال 
�الســعادة یــبلغهم أنــه قــد اســتوفى حقــه وأخــذ ثــأره مــن غیــر اكتــراث بهــم . ونلمــس اســتقرار الحالــة 

 ر بدلیل قوله :النفسیة لدى الشاع

ــــــــــُت امــــــــــرأً  ــــــــــُر وُ�ن ــــــــــي الخْم ــــــــــت ل  حل
ـــــــــــر مســـــــــــتحقٍب  ـــــــــــالَیْوم أســـــــــــقى غی  ف

 

ــــــــُغِل شــــــــاِغلِ   ــــــــي ُش ــــــــْرِ�ها ف  عــــــــن ُش
 إثمـــــــــــــــــــًا مـــــــــــــــــــن هللا وال واغـــــــــــــــــــل 

 

وعلیــه تبــدأ العالقــة الضــد�ة بــین الــذات الفرد�ــة ، واآلخــر القبیلــة / بنــي أســد ممثلــة فــي    
قرت ، تر�نا ، حلت، و�نُت) ، فضًال عن �طونها و�تجلى من صیغ األفعال الماضیة (أغّركم ، 

األفعــال المضــارعة التــي تــدلُّ علــى اســتمرار�ة المعر�ــة ، وتحــاول الــذات إنــزال أقصــى العقو�ــات 
 متمثلة �قتل اآلخر/ بني أسد وتعذیبه ، و�ظهر في قوله:

ــــــــــــــــــلكى ومخلوجــــــــــــــــــةً   نطعــــــــــــــــــنهم ُس
 

ــــــــــــــلِ    لفتــــــــــــــك ْألمــــــــــــــین علــــــــــــــى ناِب
 

فردیتهـــا وانتمائهـــا القبلـــي ، فعنـــدما تعـــدُّ الـــذات  ممـــا جعـــل حضـــور الـــذات متأرجحـــًا بـــین  
نفسها �ائنًا ممیزًا عن الذات الجمعیة ، �كون حضورها في النص فرد�ًا، وذلك لطغیان النرجسیة 

. ومــن األمثلــة الفرد�ــة لحضــور الــذات علــى نحــو (قــد قــرت العینــان مــن مالــك) )16(علــى الــنص 
نحـو (نقـذف أعالهـم علـى السـاحل، نطعـنهم  فهي تمثل ازدواجیة الحضـور أو الحضـور الجمعـي

ُسلكى ومخلوجًة) إذ تتجلى ذاتًا جمعیة متضخمة في الفعلین (نقذف ، ونطعن). و�سـوقنا الـنص 
إلى تأمل یتمثل في اآلخر الجاهلي (المعتقد االجتماعي والدیني) ، فهو ینـأى عـن شـرب الخمـر 

یت األخیر ُ�شیر بوضـوح إلـى المعتقـد الـدیني (النشوة والمتعة) ما دام مشغوًال �الثأر . �ما أن الب
 (اآلخر التراثي أو المعتقد) .
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والحقیقة أن الشاعر عّبر عن الذات وعن الجماعـة ؛ ألنَّ "الشـاعر الجـاهلي الـذي عّبـر  

�شـعره تعبیـرًا ذاتیـًا عــن وجـوده وأحالمـه وحبـه ومختلــف منـاحي حیاتـه لـم �كــن رغـم ذلـك یتصــور 
ّبــر مــن خاللــه عــن ذاتــه ، بــل یتصــور نوعــًا مــن النبــوغ فــي التعبیــر عــن الشــعر عمــًال فرد�ــًا ، �ع

 .)17( أحالم القبیلة"

وللعصبیة القبلیة أثرها الواضح في توفیر الحما�ة لألفراد الذین �عیشـون تحـت خیمتهـا ،  
ومــا عنتــرُة أّال  الســّیما الشــعراء مــنهم �مــا �قــّدموا لوحــدة القبیلــة وتماســكها والــذود عنهــا �أنفســهم ،

. وال تـدوم عالقـة الـذات الشـاعرة مـع اآلخـر القبیلـة علـى حـال ، فقـد �حـول بینهمـا  تجسیدًا لقولنا
الخــالف ، و�فضــي إلــى التحــدي والتحــر�ض علــى المواجهــة فــي القتــال مــن قبــل اآلخــر . وخیــر 

بیلــة /بنــي أســد مثـال علــى ذلــك مــا حــدث بــین الــذات الفرد�ـة والــذات الجمعیــة المتمثلــة �ــاآلخر الق
 ومن ذلك قول زهیر بن أبي ُسْلمى في بني نوفل :

ـــــــي فقـــــــْد َبَلغـــــــْت   َأْبَلـــــــْغ بنـــــــي َنْوَفـــــــٍل عنِّ
 القـــــــــــــــــــائلیَن َ�ســـــــــــــــــــارًا ال ُتنـــــــــــــــــــاظُره
ـــــــــهُ   إنَّ ابـــــــــَن ورقـــــــــاء ال ُتخشـــــــــى َغوائُل
ــــــهُ  ــــــُد ل ــــــَن ورقــــــاء والمجــــــَد التَّلی ــــــوال اب  ل
ـــــــــوال مـــــــــآثرهُ   والمجـــــــــُد فـــــــــي غیـــــــــرهم ل

ــــــــى أن  ــــــــم أْول ــــــــم ث ــــــــى لك  �صــــــــیبكمأْوَل
 

 منــــــي الحفیظــــــُة لمــــــا جــــــاَءني الَخَبــــــرُ  
 َغشـــــًا لســـــیِّدهم فـــــي األمـــــِر إذ أمـــــروا
 لكـــــــن وقاُئعـــــــُه فـــــــي الحـــــــرِب تنتِظـــــــرُ 
ـــــروا ـــــا �ث ـــــا عـــــزوا وم ـــــیًال فم ـــــانوا قل  ك
ـــــــــُه والحـــــــــرُب تســـــــــتِعرُ   وَصـــــــــْبَرُه نفَس

ــــــــذرُ  ــــــــي نــــــــواِقُر ال تبقــــــــي وال َت   )18(منِّ
 

خــــــر/ القبیلــــــة ، ُمتخــــــذة مــــــن د اآلولمــــــا أتبعــــــت الــــــذات أســــــلوب التهدیــــــد والوعیــــــد ضــــــ     
الطلبي المتمثــل �فعــل األمر(أبلــْغ) منطلقــًا لــذلك التهدیــد و�مــا أنــه �حمــل ســردًا قصصــیًا، األســلو�
هــو استحضــار لصــیغة شــعر�ة عرفتهــا أبیــات مــا قبــل اإلســالم ، وقــد احتلــت مســاحة )19((فــأبلْغ) 

ر للتـراث القـد�م ، الـذي �مثـل واسـعة فـي مقـدمات القصـائد واألبیـات ، وهـذا فـي حقیقتـه استحضـا
اآلخـــر الثقـــافي ، فهـــو إشــــعاٌر للـــذات �ـــاأللم النفســــي الحـــز�ن النـــاتج مــــن عـــدم اســـتجا�ة الحالــــة 
الشعور�ة عن سماع النبـأ السـیئ مـن قبـل اآلخـر القبیلـة/ بنـي أسـد ، فشـعور الـذات �ـالقلق وعـدم 

مفـردة (الخبـر) ولكـون نـص  االطمئنان متأٍت من شعورها �عدم الرغبة �القتال ، ونلمس ذلـك فـي
الشـعر الماثــل بــین أیـدینا �شــبه إلــى حــدٍّ مـا نــص امــرئ القــیس السـالف الــذ�ر . و�مــا أن األبیــات 

، وهذا یثیر رعـب الـذات وأحزانهـا . فمفـردة (الحفیظـة) شمُّ فیها رائحة الغضبتحمل صورة فنیة ن
�اســـم الفاعـــل یتلـــوه االســـم  كانـــت تحمـــل عمقـــًا مأســـاو�ًا فـــي الـــذات ، و�تبعهـــا فـــي البیـــت الثـــاني

الصر�ح (�سارًا) الذي یتبعه الفعل المنفي بـ (ال) الناهیة والصادر من اآلخر الثـانوي إلـى اآلخـر 
الـــرئیس ( ال تنـــاظرُه) ، إذ �ـــان الفعـــل المـــذ�ور �منزلـــة طلقـــة الرحمـــة فـــي صـــدر الـــذات، وشـــلِّ 

التـي جـاءت مـن ورائـه ، و�كــل حر�تهـا وتـأجیج حالـة الـذات النفسـیة ، ألجـل إ�عادهـا عـن هـدفها 
عز�مة واقتدار تبقى الذات عازمة في الوصول إلى هدفها، وأخیرًا تظهـر ، هـي صـاحبة الموقـف 
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المتســّید المنتصــر علــى عــدوها . أمــا اآلخــر/ القبیلــة بنــو أســد بــدت ضــعیفة ینتابهــا الخــوف أثــر 
 المقاومة الشرسة التي صنعتها الذات. 

خـر جنسـًا تـدمیر�ًا إذا مـا بـدر منـه فعـٌل عكسـيٌّ ، فضـًال وعلیه أن الذات اتخـذت مـن اآل
، وذلك ما دّلت علیه األفعال (ما غزو، ومـا �ثـروا) و�بـدو اآلخـر )20(عن تحطیم قدراته المعنو�ة 

مــن خــالل الــنص قلیــل الشــأن فــي مقابــل الــذات التــي بــدت صــاحبة الكبر�ــاء ، وهــو ذم وتحقیــر 
والعار. فالذات هي األقوى و�ن �انت في موقف االنفعال لشأن اآلخر ووضعه موضع الخساسة 

 ، و�ظهر التحدي واضحًا من قبل الذات موجهًا إلى اآلخر بدلیل قولها :

ــــــــى أن ُ�صــــــــیبكم ــــــــمَّ أْول ــــــــم ث ــــــــى لك  أْول
 

ــــــــــذُر   ــــــــــي وال ت ــــــــــواِقُر ال تبق ــــــــــي ن  مّن
 

ه المفـردة إذ ینتا�ه القلق والخوف أي (اآلخر) وهو ما توحي إلیه مفردة (�صیبكم) ، وهذ 
مرتبطة �مفردة (نواقر) التي ارتبطت �صیغة الحاضر (ال تبقي ، وال تذر) ، ومهما �كن إصـرار 

 اآلخر على فعل الشر ، تكون الذات في مواجهته والوقوف ضده .

 اآلخر القبيلة/ تغلب : -2

هــــي مــــن قبائــــل قــــیس بــــن عــــیالن بــــن مضــــر بــــن نــــزار بــــن معــــد ، وهــــي مــــن القبائــــل  

ومن القبائل التـي �انـت لهـا مكانـة مرموقـة بـین القبائـل اُألخـرى ، والتـي عرفـت  . )21(العدنانیة

ببطشها وشجاعتها أ�ام العرب في الجاهلیة . وال ینحصر دورها في الشجاعة، بل ُعرفت �قیمها 

المحمــــودة ، �ــــالكرم ، و�غاثــــة الملهــــوف، ونصــــرة الضــــعیف، فضــــًال عــــن ذلــــك دورهــــا السیاســــي 

عـــرب قبـــل اإلســـالم . وال یهمنـــا ســـوى معرفـــة العالقـــة بـــین الـــذات الشـــاعرة المشـــهود فـــي تـــار�خ ال

واآلخــر القبیلــة ، و�شــف العالقــة الود�ــة بینهمــا ، ولزامــًا علینــا فــي بدا�ــة حــدیثنا أن نعــرف مــدى 

هذه العالقة ، و�شف ما تضم من عالقات ود�ة بین الـذات واآلخـر �ـالفخر �أمجادهـا ، وأ�امهـا 

 ب ضد أعدائها ، ومن ذلك قول عمرو بن �لثوم :التي سجلتها في الحرو 

 أ�ــــــــــــا هنــــــــــــٍد فــــــــــــال تعجــــــــــــل علینــــــــــــا

ـــــــــــــــا نـــــــــــــــورد الرا�ـــــــــــــــاِت بیضـــــــــــــــاً   �أّن

 وأ�ــــــــــــــــــاٌم لنــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــرِّ طــــــــــــــــــوالٍ 

 وســـــــــــــــّید معشـــــــــــــــٍر قـــــــــــــــد تّوجـــــــــــــــوْه 

 تر�نــــــــــــــا الخیــــــــــــــل عاكفــــــــــــــًة علیــــــــــــــهِ 

ـــــــــــــــــــرَك الیقینـــــــــــــــــــا   وانظرنـــــــــــــــــــا نخبِّ

ــــــــــــرًا قــــــــــــد رو�نــــــــــــا   ونصــــــــــــدرُهنَّ ُحْم

 عصــــــــــینا الَملــــــــــك فیهــــــــــا أن نــــــــــدینا

ـــــــــا  ـــــــــِك �حمـــــــــي الُمحجر�ن ـــــــــاِج الُمل  بت

ـــــــــــــــــــَدًة أعنَِّتهـــــــــــــــــــا ُصـــــــــــــــــــفونا  مقل
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 وقــــــــــد هــــــــــّرْت �ــــــــــالُب الحــــــــــيِّ مّنــــــــــا 

ـــــــــــا ـــــــــــوٍم رحان ـــــــــــى ق  متـــــــــــى ننقـــــــــــْل إل

 �كــــــــــــوُن ثفالهـــــــــــــا شــــــــــــْرقي ســـــــــــــلمى

ــــــــــغنَ   �عــــــــــَد الضــــــــــغِن یبــــــــــدو و�نَّ الضِّ

 ورثنــــــــــا المجــــــــــَد قــــــــــد علمــــــــــت معــــــــــدِّ 

ْت   ونحــــــــــــُن إذا عمــــــــــــاد الحــــــــــــّي خــــــــــــرَّ
 

ــــــــــا ــــــــــن یلین ــــــــــادَة م ــــــــــا قت  وشــــــــــذَّ بن

ــــــــا   �كونــــــــوا فــــــــي اللقــــــــاِء لهــــــــا طحین

ـــــــــــــــا قضـــــــــــــــاعة أجمعینـــــــــــــــا  ولهوُته

ـــــــــــدفینا ـــــــــــداء ال ـــــــــــك و�خـــــــــــرُج ال  علی

 نطـــــــــــــاعُن دونـــــــــــــُه حتـــــــــــــى یبینـــــــــــــا 

ـــــا یلینـــــا ـــــع م ـــــاض نمن ـــــى األحف   )22(عل
 

القصــیدة تتجلـــى فیهــا الصـــور الجمیلــة والمعـــاني العمیقــة التـــي تصــدر مـــن الــذات �حـــق  

رس الرّنــان المــوحي �أ�قونــة المجــد تعمــل علــى اآلخــر القبیلــة / تغلــب ، إذ إنَّ مفرداتهــا ذات الجــ

 تعظیم الذات الجمعیة ، حیث االنتصارات المتالحقة .

یبدأ النص �أسـلوب النـداء القر�ـب (أ�ـا هنـد) هـذا األسـلوب الـذي تطلقـه الـذات فـي بدا�ـة  

الـــنص والـــذي یــــوحي �التحـــدي والقـــوة والثبــــات ، إذ �حـــاول إ�صـــال معنــــاه إلـــى قلـــب المتلقــــي . 

حظ أن الذات توجه خطابها نحو الملك ، إنه السلطة العلیا في القبیلة، وهو المسـؤول عـن والمال

أخبارهــا ، �قتــرن أســلوب النــداء �جمــل فعلیــة إنشــائیة تعتمــد النهــي واألمــر وتــنعكس مــن خاللهــا 

الثقة العالیة �النفس واتحادها �اآلخر القبیلة ، إذ ُیبّین انصهار الـذات �ـاآلخر مـن خـالل ضـمیر 

لجماعــة (ال تعجــل علینــا وانظرنــا نخّبــرك الیقینــا) . و�عــدها تنتقــل الــذات إلــى ذ�ــر مــآثر القبیلــة ا

وانتصاراتها ومواقفها المشرفة تجاه أعدائها لكونها " جزءًا من حیاة الجاهلیة ، فقد توارثوا أخبارها 

الكبیـــر ...  جـــیًال �عـــد جیـــل وأحاطوهـــا بهالـــة مـــن التمجیـــد والتعظـــیم وأرادوا فیهـــا مصـــدر فخـــرهم

 .)23(تناسب والحالة التي �عرضون لها" 

ولما �انت الذات تفخر �اآلخر القبیلة ، جعلتها ذاتًا جمعیة متضخمة �أفرادها الذین هم  

مصــدر قوتهــا ، �ــأتي األســلوب الخبــري (وســید معشــر) المــوحي بداللــة التضــخم، و�الوقــت نفســه 

ا�ع من ثقة النفس ، ثم �أتي األسلوب اإلنشائي یوحي �الشعور �الشجاعة والغلبة ذلك الشعور الن

المبدوء �االستفهام الذي �كبر الذات واآلخر و�عظمهما معًا ، ونلمح ذلك من خالل البیت اآلتي 

: 
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ـــــــــــا ـــــــــــوٍم رحان ـــــــــــى ق  متـــــــــــى ننقـــــــــــُل إل
 

 �كونــــــــوا فــــــــي اللقــــــــاِء لهــــــــا طحینــــــــا 
 

التي تعّبر عن إثبـات  وتتا�ع الذات القوة الفاعلة للقبیلة /تغلب األفعال الواردة في النص 

فاعلیـة القبیلـة وقـدرتها علــى إ�جـاد قـرائن تمثلــت �الشـجاعة والتـدمیر علــى النحـو التـالي : (نــورد، 

نصـــدر، هـــرت ... الـــخ) ولشـــدة الحقـــد والضـــغینة التـــي تظهرهمـــا القبیلـــة /تغلـــب ألعـــدائها �ـــأتي 

الــذات علنــًا ضــد  الشــاعر �ــالظرف (و�ن الضــعن �عــد الضــعن) لتوثیــق داللــة الحقــد التــي تطلقــه

أعــداء القبیلــة ، إذ تعلــن الـــذات تالحمهــا �ــاآلخر القبیلــة مـــن خــالل توحیــد موقفهــا الـــرافض ألي 

تدخل خارجي تأتي �مفـردة (نطـاعن) إلثبـات موقفهـا الموحـد مـن القبیلـة و�صـرارها علـى القتـال ، 

 و�براز شجاعتها وقوتها .

وأهمها ؛ ألنها صاحبة الموقف المهیمن على إنَّ اآلخر القبیلة �ان األسمى بین الذوات  

األفعال الواقعّیة ، ثم سیطرتها الداللیة جعلها صاحبة الحضور على البنى الصیاغیة �الضمائر 

واألفعــال ، التــي تجعــل حضــورها ، حضــورًا إ�جابیــًا ممیــزًا، إذ إنَّ ورود األفعــال والضــمائر �ــان 

 متساو�ًا وموزعًا توز�عًا مثالیًا في النص.

و�زداد توحد الذات مع اآلخر القبیلة/ تغلب حتى �صل أعلى درجة في الفاعلیة ، وذلك  

من خالل التغني �أمجاد القبیلة وأفعالها التي سجلتها على أعدائها ، و�أتي هذا التغنـي فـي قولـه 

: 

ـــــــــــم القبائـــــــــــل مـــــــــــن معـــــــــــدٍّ   وقـــــــــــْد عل

ـــــــــــــلٍ  ـــــــــــــلِّ �ح ـــــــــــــا العاصـــــــــــــمون �ك  �أّن

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــا المـــــــــــــــانعون لمـــــــــــــــا یلین  وأّن

 المــــــــــــــــــــانعون إذا قــــــــــــــــــــدرناوأّنــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــا المـــــــــــــــانعون لمـــــــــــــــا أردنـــــــــــــــا  وأّن

 وأّنــــــــــــا الشــــــــــــار�ون المــــــــــــاء صــــــــــــفواً 
 

 إذا ُقبـــــــــــــــــٌب  �أ�طحهـــــــــــــــــا ُبنینـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــاذلون لمجــــــــــــــــــدتینا  و�ّن

ـــــــــا ـــــــــت الجفون ـــــــــیض فارق  إذا مـــــــــا الب

ـــــــــــــــــون إذا ُأتینـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــا المهلك  و�ّن

ـــــــــــث شـــــــــــیئنا ـــــــــــازلون �حی ـــــــــــا الن  و�ّن

ـــــــــا ـــــــــدرًا وطین ـــــــــا �   )24(و�شـــــــــرُب غیرن
 

نــرى أنَّ الــذات ، قــد ارتبطــت مــع الــذات القبلیــة ، إذ بــدأت تتضــخم  عنــد قراءتنــا لألبیــات  

عبر أسلوب التو�ید (قد) التي لحقها الفعل الناسخ (علم) الدال على الیقین ، المـرتبط �المكـان ؛ 

490



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29/  المؤتمر العلمي الدولي األول 
     ISSN: Issue One     / Al-Kut University College   7419 - 2414              األول/ العدد كلیة الكوت الجامعة         
 

فهــي صــاحبة الشــأن المتضــخم ، ومــن المعلــوم أن مكــان اآلخر/القبیلــة �قــع قــرب البیــت الحــرام ، 

مكانتهـــا المرموقـــة مـــن بـــین القبائـــل ، �مـــا تؤ�ـــد الـــذات قولهـــا الســـابق وهـــذا یرجـــع لســـمو قـــدرها و 

) . و�فهــم مــن ســیاق الكــالم أن حــرف  المتمثــل �عظمــة القبیلــة عبــر الجــار والمجــرور ( مــن معــدٍّ

 الجر (من) جاء لبیان الجنس ، وألجل ذلك ارتبط �مفردة (معد) .

ـــة ومكانتهـــا وشـــجاعتها لـــئال  ـــذات عظمـــة القبیل ـــدع مجـــاًال للشـــك مـــن قبـــل إنَّ تأكیـــد ال  ت

المتلقي واإلقرار �شجاعتها و�رمها الباذخ في أوقات الشدة والرخاء ، فالشعراء الجاهلیون " �ـانوا 

كثیــرًا مــا �مــدحون القبیلــة التــي �جــدون فیهــا �ــرم الجــوار متحــدثین عــن عزتهــا و��ائهــا وشــجاعة 

 .)25(أبنائها وما فیهم من فتك �أعدائهم و�كرام لضیوفهم" 

وتســــتمر الــــذات فــــي ذ�ــــر مناقــــب اآلخــــر وتعــــدادها ، و�تبــــین ذلــــك مــــن خــــالل الصــــیغ  

والتراكیــب التــي اعتمــدها الشــاعر والتــي عملــت فــي صــیغتها التر�یبیــة الموحــدة عــن إعطــاء نغمــة 

الكبر�ـــاء والتحـــدي جرســـًا ینســـجم والـــنفس األبّیـــة التـــي توحـــدت عبرهـــا الـــذات الفرد�ـــة �الجمعیـــة ، 

الواردة على نحو : العاصمون ، الباذلون ، والمانعون)، التي �ررهـا الشـاعر فالصیغ (الفاعلین) 

أكثـر مــن مــرٍة ، والمهلكــون والنــازلون والشــار�ون ، و�لهـا صــیغ تعكــس الطــا�ع النفســي المتعــالي، 

و�لـتحم هــذا �لــه �ضـمیر المــتكلم الــذي ســاد قافیـة األبیــات والــذي یـوحي �انصــهار الــذات �ــاآلخر 

الـذي �مثـل ) 26(هذه األبیات سمة اآلخر الذي �شعر �ضیم ما فعل (أبو هند) (الجماعة) وتعكس 

 . اآلخر السلبي

ـــد   ـــأتي فـــي ســـیاق تهدی ـــة ، ت ـــذات الشـــاعرة ، واآلخـــر/ القبیل أمـــا العالقـــة الضـــد�ة بـــین ال

الشــاعر ووعیــده "ألبنــاء عمومتــه بتــرك مســببات الحــرب �أســلوب �میــل إلــى النصــح والتــروي فــي 

، وهي دعوة للسالم ولّم الشمل و�فشاء روح اإلخوة والسالم بین )27(رار وقوعها" معالجة بواعث تك

أفـراد القبیلــة الواحــدة بـدًال مــن تــأجیج الــروح العدائیـة واالنتقامیــة القائمــة علـى الســلب والنهــب ممــا 

 یؤدي إلى إحیاء روح الفرقة والتشتت ، من ذلك نقرأ :

 إن نبشــــــــتم مــــــــا بــــــــیَن ملحــــــــة فالصــــــــا

 النقِش �جشــــــــــمُه النــــــــــاأو نقشــــــــــتم فــــــــــ

 أوســـــــــكتم عّنـــــــــا فكّنـــــــــا �مـــــــــن أغمـــــــــــ

ـــــــــــوات واألحیـــــــــــاء   ـــــــــــب فیـــــــــــِه األم  ق

ــــــــــــــراء ــــــــــــــِه الصــــــــــــــحاح واألب  س وفی

 ــــــــــض عینـــــــــًا فـــــــــي جفنهـــــــــا أقـــــــــذاء
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ــــــــتم مــــــــا تســــــــألوَن فمــــــــن حــــــــد  أو منع

ـــــــــــــ ــــــــــــد السه ــــــــــــز �البل ــــــــــــیُم الَعَز�  ال �ق

 فــــــــــــاتر�وا الطــــــــــــیخ والتعــــــــــــدي وأمــــــــــــا
 

ــــــــــــــُه علینــــــــــــــا العــــــــــــــالء  ثتمــــــــــــــوُه ل
 

 النجــــــــــــــــاءِل وال ینفــــــــــــــــُع الــــــــــــــــذلیل 

 )28(تتعاشـــــــوا ففـــــــي التعاشـــــــي الـــــــداء
 ل

توجه الذات الشاعرة ، نقدها الالذع وغضـبها الشـدید علـى اآلخـر /القبیلـة �االبتعـاد عـن   

لغــة التهدیــد والوعیــد التــي تطلقــه نحــو القبائــل اُألخــرى ، فتوجــه الــذات إلــى اآلخــر، عبــر أســلوب 

الشـــرط المـــوحي �ـــاأللم (إن نبشـــتم مـــا بـــین ملحـــة فالصـــاقب) إذ یتبـــین التر�یـــب اللغـــوي ، الحقـــد 

الــذي یوجهــه اآلخــر لخصــوم ســا�قین وهــم (البكر�ــون) و�ــذ�رهم �حــروب قــد انتهــت وذهــب الــدفین 

مــع أدراج الــر�ح َمــْن أشــعلها وأوقــد نارهــا ، ولّمــا �ــان األمــر �ــذلك توجــه الــذات نصــحها محــذرة 

والتـروي فـي معالجـة بواعـث تكـرار ) 29(اآلخر "بترك مسببات الحرب �أسـلوب �میـل إلـى النصـح" 

ستحضار معارك سا�قة مشیرًا لما أفرزته من مآٍس وو�الت، فـذ�راها قـد امتزجـت وقوعها ... " �ا

 .)30(في ذهن الشاعر" 

فهــــذه الزفــــرات التــــي تطلقهــــا الــــذات بوجــــه/ اآلخــــر جــــاءت تأكیــــدًا علــــى عمــــق الموقــــف  

وصعو�ته �ما �حمل من و�الت و�وارث ال ُتحمـد عقباهـا ، ولصـعو�ة األمـر وهـول الموقـف بـین 

. نجد الشاعر �صل بین الشطر�ن بـ (أو) التـي تفیـد الجمـع واإل�احـة ، أمـا فعـل  اآلخر وخصمه

الخیر أو الشر ، ثم تنتقل الذات إلى مخاطبة اآلخر عبر طر�ق الحوار الداخلي ، الحوار الناتج 

عن حرصها على اآلخر والخوف علیه مـن الوقـوع فـي نـار الحـرب المـدمرة التـي إذا مـا اشـتعلت 

، فتــذهب �قوتــه و�ضــعافه ثــم إذاللــه ، و�رفــع فیهــا الضــعیف والجبــان ، وحســبنا لــن تطفــئ أبــدًا 

 السرد اإلخباري الموحي �الصورة المكانیة :

ـــــــــــــ ــــــــــــِد السه ــــــــــــز �البل ــــــــــــیم العز�  ال �ق
 

 ِل وال ینفـــــــــــــــُع الــــــــــــــــذلیل النجــــــــــــــــاء  
 

 وهذا إخبار یدلُّ على قلق الذات وخوفها .     

�عــدها تنتقــل الــذات إلــى األســلوب اإلنشــائي المتمثــل (�ــاألمر) المــوحي �ــالرفق واللــین ،  

فتلـتمس مـن اآلخــر إلـى اإلصــغاء ، واألخـذ �طلبهـا مــن االسـتماع إلیهــا �النصـیحة ؛ ألنَّ خــالف 

 ذلك قد �حدث العكس ، ونلحظ ذلك من قول الحارث بن حلزة : 
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 فــــــــــــاتر�وا الطــــــــــــیخ والتعــــــــــــدي وأمــــــــــــا 
 

 ففــــــــــي التعاشــــــــــي الــــــــــداءتتعاشــــــــــوا  
 

 وتعید الذات صیغة األمر الدالة على االلتماس مرة ُأخرى : 

ــــــــــا  ــــــــــف ذي المجــــــــــاز وم ــــــــــروا حل  وأذ�
 

 )31(قـــــــــدَم فیــــــــــِه العهـــــــــود والكفــــــــــالء  
 

إذ عّمـــق تعلقهـــا �ـــاآلخر/ القبیلـــة ، لـــئال �حـــدث الشـــر معهـــا وتـــذهب عظمتهـــا، فیـــذ�رهم  

 .)32(ن �كر وتغلب وأخذ علیهم المواثیق �حلف ذي المجاز الذي عقد �موجبه الصلح بی

خــر فــي الــنص المــذ�ور ال لشــيء إنَّ مــن أســباب نشــوء العالقــة الضــد�ة بــین الــذات واآل 

، بل جاءت إلرساء قواعد السلم واألمان بین المجتمعات المتجاورة آنذاك ، فشعر " التهدید حدث

 .)33(والوعید هي رغبة الشعراء المتدفقة في السالم " 

فالشـــعراء دائمـــًا نجـــدهم یـــذ�رون القبائـــل بـــو�الت الحـــرب والـــدمار التـــي تلحـــق الشـــعوب  

المتنـــاحرة ، وألجـــل ذلـــك �طلقـــون تهدیـــداتهم وتوجیهـــاتهم لمـــن �ســـمعهم رغبـــًة مـــنهم لتفـــادي تلـــك 

الحــروب ، ولــیعّم األمــن والســالم فــي جمیــع المجتمعــات . ولكــن نجــد عنــد الــبعض وجهــات نظــر 

 .)34(ّدوها " من سیماء القوة والشجاعة ومن عدم المباالة �العدو" مختلفة للحرب ، إذ ع

ونحن نعتقد �صحة الحرب من سمات القوة، ولكن العر�ي �طبیعة الحال �ـارٌه لهـا، فیمـا  

 إذا فرضت علیه وأرغم علیها ، حینئٍذ �كون محبًا لها.

 اآلخر القبيلة/ بكر : -3

 .)35(ار بن معد من القبائل العدنانیةوهي من قبائل قیس بن عیالن بن مضر بن نز  

و�مكــن أن نتعــرف علــى العالقــة (الود�ــة) أو عالقــة التقــارب بــین الــذات واآلخر/القبیلــة 

�كر، عبر أنساقها المتعددة ، ولعلَّ من أسـماها وأبرزهـا نمـط التغنـي �شـرف النسـب ، والشـجاعة 

ا العصــر الجــاهلي ، �مــا نلحــظ ، والكــرم ، ومــا إلــى ذلــك مــن القــیم االجتماعیــة التــي أنمــاز بهــ

صــفات ُأخــرى غیــر التــي ذ�ــرت ، فــالعفو والصــفح تــأتي فــي مقــدمتها ، ولمعرفــة أنســاق العالقــة 

 الود�ة نطالع نص طرفة الذي �قول فیه:

493



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29/  المؤتمر العلمي الدولي األول 
     ISSN: Issue One     / Al-Kut University College   7419 - 2414              األول/ العدد كلیة الكوت الجامعة         
 

ــــــــــهِ  ــــــــــذي فــــــــــي مثل  ولــــــــــَي األصــــــــــُل ال

ــــــــــــــُب البــــــــــــــاءِة َســــــــــــــْهٌل ولُهــــــــــــــمْ   طّی

ـــــــــــوا ـــــــــــا لبُس ـــــــــــْم إذا م ـــــــــــا ُه ـــــــــــْم م  ُوُه

ــــــــــــــرَّةً  ــــــــــــــْوم �أســــــــــــــًا ُم  وتســــــــــــــاقى الق

ــــــــــــــ  مَّ زادوا أّنهــــــــــــــم فــــــــــــــي قــــــــــــــْوِمهمْ ُث

 ال تعــــــــــــزُّ الخْمــــــــــــُر إْن طــــــــــــاُفوا بهــــــــــــا 

ـــــــــــــائهم  ـــــــــــــؤدد عـــــــــــــن آ� ـــــــــــــوا السُّ  ورث

ـــــــى ـــــــدعو الَجَفل ـــــــي المشـــــــتاِة ن  نحـــــــُن ف

ــــــــهمْ  ــــــــي مجِلِس ــــــــاُس ف ــــــــاَل الن ــــــــیَن ق  ح

 �جفـــــــــــــــــــــــاٍن تعتـــــــــــــــــــــــري ناِدینـــــــــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــَؤتبْر   ـــــــــــــــُر زرع الم  ُ�صـــــــــــــــِلُح اآلب

 ُســـــــُبٌل إْن شـــــــئَت فـــــــي وحـــــــِش وِعـــــــْر 

 نســــــــــــــَج داووَد لبــــــــــــــأٍس محتضــــــــــــــْر 

 وعـــــــــــال الخْیـــــــــــِل دمـــــــــــاٌء �الشـــــــــــِقْر 

ــــــــــــــْر  ــــــــــــــُر فُخ ــــــــــــــُبهْم غی ــــــــــــــٌر ذَن  ُغُف

 �ســــــــــباِء الشــــــــــْوِل والكــــــــــوِم الُبكــــــــــْر 

 ثـــــــــمَّ ســـــــــاُدوا ُســـــــــوَددًا غیـــــــــَر زمـــــــــْر 

 ال تــــــــــــــــرى األدَب فینــــــــــــــــا ینتَقــــــــــــــــْر 

 أقتــــــــــــــــــاٌر ذاَك أم ر�ــــــــــــــــــُح ُقُطــــــــــــــــــْر 

ـــــنّبْر   )36(مـــــن ســـــد�ٍف حـــــیَن هـــــاَج الصَّ
 

افتخروا �قبائلهم ، ففي النص نرى الذات ال �ختلف طرفة عن سا�قیه من الشعراء الذین   

الشاعرة تندمج ، وتنصهر مع اآلخر القبیلة ، فهي فرٌع من أصٍل ، لذا نجد القبیلة هـي صـاحبة 

الســیادة والمــؤثرة �قــوٍة وعنفــوان ، فالشــاعر �عــرض مــا أنمــازت �ــه قبیلــة �كــر ، �الشــجاعة و�ثــرة 

 ت اآلتي :خیراتها ، وما تقدمه الذات على اآلخر �مثله البی

ــــــــــــــُب البــــــــــــــاءِة ســــــــــــــهٌل ولُهــــــــــــــمْ   طیِّ
 

 ســـــــبٌل إْن شـــــــئَت فـــــــي وحـــــــِش وِعـــــــْر  
 

تقــاء المــرتبط �الزمــان، ففــي إْذ تؤ�ــد الــذات رفعــِة هــذه القبیلــة وســمو شــرفها، وعلــى االر  

 :قوله

ـــــــــــوا ـــــــــــا لبُس ـــــــــــْم إذا م ـــــــــــا ُه ـــــــــــْم م  ُوُه
 

 نســــــــــــــَج داووَد لبــــــــــــــأٍس محتضــــــــــــــْر  
 

علــى عــدوهم ، وتــذ�ر علــى مــاٍض قتــالي إذ تــوحي لفظــة نســج داود �ــالقوة وشــدة البــأس  

 عر�ق ، وهو تقلید جاهلي للحسب والنسب العظیم والكثرة العدد�ة .

وتمضي الذات في وصف وشجاعة اآلخـر/ القبیلـة محاولـة فـي �عـث رسـائل إلـى أعـداء 

 القبیلة ، ففي قوله :
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ــــــــــــــرَّةٌ  ــــــــــــــوُم �أســــــــــــــًا م  وتســــــــــــــاقى الق
 

 وعـــــــــــال الخیـــــــــــِل دمـــــــــــاٌء �الشـــــــــــقر  
 

عـزمهم فـي تحقیـق النصـر ، و�صــرارهم علـى وحـدة القـرار المتخـذ وفـي الفعــل كنا�ـة عـن     

(تساقى) تكمن روح الشعر�ة ، فبوساطة هذه المفردة استطاع الشـاعر أن یـوجز المعنـى و�جسـده 

 من خالل سعیه إلى خلق صورة المشار�ة الجمعیة في اتخاذ القرار .

حاضــرة �شــكل الفــت للنظــر، وهــو  ونجــد أن المبالغــة ، قــد اكتنــز بهــا الــنص ، إذ �انــت 

أمٌر شائٌع ومعروف عند الشـعراء الجـاهلیین ؛ ألنَّ أغلـبهم �ـانوا فرسـانًا و�قتحمـون سـوح القتـال ، 

. وتمضي الذات الشاعرة في المبالغة عن اآلخر/ القبیلـة ، )37(فتعبیرهم عند الحرب واقع مشهود 

العطـف (ثـم) الدالـة علـى الترتیـب مـع بوصفها لـه �اإلقـدام والصـبر وقـت الحـرب عـن طر�ـق أداة 

التراخي في الزمن ، ثم تتبعهـا �مفـردة (سـادوا) الموحیـة �ـالعفو والصـفح عمـن أذنـب ، �مـا تـذ�ر 

 الذات أن اآلخر قد اكتسب عّزه وورث شجاعته من آ�ائه وأجداده :

ـــــــــــــوا الســـــــــــــؤدد عـــــــــــــن آ�ـــــــــــــائهم   ورث

ـــــــدعو الجفلـــــــى ـــــــي المشـــــــتاة ن ـــــــُن ف  نح
 

 ثـــــــــم ســـــــــادوا ســـــــــؤددًا غیـــــــــر زمـــــــــر 

ــــــــــــــــر  ــــــــــــــــا ینتق ــــــــــــــــرى األدب فین  ال ت
 

ومـــن خـــالل قراءتنـــا لنصـــوص شـــعراء المعلقـــات العشـــر ، نجـــد أن الشـــعراء اتخـــذوا مـــن  

المبالغــة ســمة طــّرزوا بهــا أشــعارهم ، حیــث أرادوا بهــا توثیــق حقیقــة طبــع بهــا عصــرهم أنهــا أمــٌر 

والقبـول عنـد ، وتساعد علـى الحفـظ )38(مستحب عند �عض الشعراء لتقر�ب "المعنى على السامع"

 السامع والمتلقي معًا .

إنَّ �ثرة الضمائر في النص ، جعل اآلخر صاحب الشأن المهیمن الممتلئ �رمًا وجودًا  

وقوًة ، ونالحظ أن الذات الفرد�ة �انت متوحـدة مـع الـذات الجمعیـة ، و�ـرد هـذا فـي البیـت األول 

ُأخــرى فــي ســیاق الفخــر ، فتــذ�ر والثــاني ، حیــث تنــدمج الــذات الشــاعرة مــع اآلخــر القبیلــة مــرة 

 الذات خصال القبیلة ، �قول األعشى :

 إنـــــــــي امـــــــــرٌؤ مـــــــــن عصـــــــــبٍة قیســـــــــیةٍ 

 الـــــــــــواطئین علـــــــــــى صـــــــــــدور نعـــــــــــاِلهم 

 والشــــــــــــــار�ین إذا الــــــــــــــّذوارُع غولیــــــــــــــت

ـــــــــــق أحشـــــــــــاد   ـــــــــــوِف غران  شـــــــــــمَّ األن

 �مشــــــــــون فــــــــــي الــــــــــدفنى واألبــــــــــراد 

 َصــــــــــفَو الفضــــــــــاِل �طــــــــــارٍف وتــــــــــالدِ 
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 والّضـــــــــامنیَن �قــــــــــومهم یـــــــــوم الــــــــــوغى

 كـــــــْم فـــــــیهم مـــــــن فـــــــارٍس یـــــــوم الـــــــوغى

 و�ذا اللقــــــــــــــــاح تّروحــــــــــــــــت �أصــــــــــــــــیلة

ـــــــــوُذ ر�اُعهـــــــــا مـــــــــن ضـــــــــّره ـــــــــًا یل  ا جر�

ــــــى أضــــــیافهم وشــــــووا لهــــــم  حجــــــروا عل

 و�ذا العشــــــــــــــیرِة أعرضــــــــــــــت ُســــــــــــــالُفها

ــــــــــِه ونرعــــــــــى رعیــــــــــه ــــــــــد نحــــــــــّل �  فلق

ـــــــــــى الغبـــــــــــاب �جانبیـــــــــــِه وجـــــــــــامالً   نبِق

ــــــــــــــة ــــــــــــــع ملبون ــــــــــــــك نزائ ــــــــــــــت إلی  ر�ب

ــــــــــون �قیســــــــــنا  ــــــــــیٌس �ك ــــــــــرى ق  إذ ال ی
 

 وم تنـــــــــــــاُزٍل وطـــــــــــــرادللحمـــــــــــــِد یـــــــــــــ

 ثقــــــــــُف الیـــــــــــدیِن یهــــــــــّل �األقصـــــــــــادِ 

ــــــــــــرادِ   رتــــــــــــك النعــــــــــــاِم عشــــــــــــّیة الصَّ

ــــــــــیَن طــــــــــوارف وهــــــــــوادي   �ــــــــــالخیِم ب

ـــــــــادِ   مـــــــــن شـــــــــٍط منقیـــــــــٍة ومـــــــــن أكب

 جنفــــــــیِن مــــــــن ثغـــــــــٍر �غیــــــــِر ســـــــــدادِ 

ــــــــــــــوٍة وعتــــــــــــــادِ  ــــــــــــــه �ق ــــــــــــــد نلی  ولق

 عكـــــــــــــرًا مراتعـــــــــــــُه �غیـــــــــــــِر جهـــــــــــــادِ 

ـــــــادِ  ـــــــي األلب ـــــــن ف ـــــــوٍن �ُجل ـــــــبُّ البط  ق

  )39(والدِ حســـــــــــبًا وال �َبِنیـــــــــــه فـــــــــــي األ 
 

تتضــامن الــذات أو الــذات الجمعیــة مــع اآلخــر/ القبیلــة، وتؤ�ــد تالحمهــا وتضــامنها عبــر  

أســـلوب التو�یـــد (إنـــي) الـــذي �عـــزز أهمیـــة التو�یـــد مفـــردة (امـــرؤ) ، إذ جـــاءت نكـــرة لعظمـــة هـــذا 

ة التضامن وأهمیته واالنصهار مع اآلخر ، ثم تالها �مفردة (عصبة) المضافة على مفردة "قّیسی

للداللة على مدى �بر مساحته بینهما ، المـرتبط �ـالظرف المكـاني ـ الملتصـق "�الشـرف والسـیادة 

ــــدها لیوصــــل ــــي �ــــل عصــــر علــــى توطی الماضــــي �الحاضــــر والتلیــــد  ومــــن ثــــم عمــــل أبناؤهــــا ف

. ولمــا �انــت القبیلــة تعطــي قیادتهــا لمــن تثــق �ــه مــن أبنائهــا ، فالســیادة موصــلة   )40("�الطــارف

أشــبه مــا تكــون �الوراثــة ، وال نقصــد �الوراثــة المعروفــة فــي مفهومنــا ، بــل الوراثــة التــي تــأتي عــن 

 طر�ق االختیار لمن تثق �ه .

رة الحر�یـة إنَّ التضامن بین الذات واآلخر /القبیلـة فـي الـنص ، �ظهـر مـن خـالل الصـو  

ء والعظـــة الناتجـــة عنـــد صـــدق الماثلـــة فـــي قولـــه : ( شـــم األنـــوف) ، فكلمـــة (شـــم) تحمـــل الكبر�ـــا

، النا�ع من دافع عصبي إل�جاد أرضیة مناسبة ، تلیق �ه و�القبیلة التي دافع مـن أجلهـا التصور

 .)41(ى وشغل فكره �أمورها ، لكي یرفع من مكانتها وقیمتها االجتماعیة بین القبائل اُألخر 

وتـــأتي �لمتـــا (الواطئـــون ، الشـــار�ون) فـــي البیـــت ، واللتـــان جاءتـــا �صـــیغة اســـم الفاعـــل  

الرتباطهمــا �الــذات الجمعیــة ، مهیمنــة علــى الــذات الفرد�ــة الشــاعرة ، فمفردتــا الــواطئ والشــارب 
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ــًا فــي اختیــار  همــا اللتــان جعلتــا مــن اآلخــر متعاظمــًا متضــخمًا . والقــول: إن الشــاعر �ــان موفق

فــردات قصــیدته ، إذ إنَّ إضــافة (صــدور نعــالهم) لــم �ــأِت بهــا اعتباطــًا، بــل أراد مــن خاللهــا أن م

�عّظــم الــذات الجمعیــة . فاإلنســان الشــجاع ، هــو الــذي �حكــم علــى صــدور الجبنــاء ، فكّنــى فــي 

(صــدور النعــال) لإلنســان الشــجاع القــوي . وتســتمر الــذات فــي إعــالء شــأن اآلخــر ومكانتــه ، إذ 

لیه صفة ُأخرى من الصفات اإلنسانیة التي أصبح اآلخر/القبیلة من خاللها فـي أسـمى أضافت إ

مراتب القـوة والشـجاعة، ولمـا �ـان اآلخـر �حمـل المعـاني والصـفات الرفیعـة �لهـا ، جعلـت الـذات 

الشـــاعرة تستحضـــر قـــوة اآلخـــر ومكانتـــه، عبـــر األداة (كـــم) الدالـــة علـــى التكثیـــر المـــرتبط �أهمیـــة 

ه بــین القبائــل . وتــأتي مفــردة (فــارس) التــي تحمــل تأكیــد قــوة اآلخــر وســطوته لمــا اآلخــر ومكانتــ

 حققه من انتصارات متالحقة على القبائل التي نازلته في سوح القتال.

وتتا�ع الذات الفرد�ة تأكیدها الفخـر القبلـي ، مـن خـالل أسـلوب الشـرط بوسـاطة الظـرف 

التــي جــاء �عــدها فعــل حتمــي الحــدوث. ولشــجاعة  الزمــاني (و�ذا اللقــاح تروحــت) ، فــاألداة (إذا)

 القوم عمدت الذات إلى تشبیه اآلخر �الغیم الذي �مأل السماء ، دلیل على عطائه المستمر.

إنَّ تضخم اآلخر/القبیلة من لدن الذات ، �ان موفقـًا صـادقًا، لـم �ـأِت مـن أجـل مكاسـب 
ماد�ة ، بـل هـي " مـآثر اسـتطاعت قـیس أن تحققهـا فـي الجاهلیـة �فضـل مواقـف مشـهودة جعلهـا 

، فضــًال عــن التصــو�ر الرائــع الــذي جعلهــم ســادًة أشــرافًا، )42(تتر�ــع علــى ســدة الشــرف والســیادة " 
ء ثــائرون نــاقمون إذا مــا دعــتهم العشــیرة، لــئن ترفــع مــن الــروح الحماســیة الوثا�ــة ، وصــفتهم أشــدا

 التي ال تبرد �حسب األفعال الماضیة والمضارعة صاحبة الفاعلیة المهیمنة. 

 أما عن العالقة الضد�ة بین الذات واآلخر/القبیلة ، �قول األعشى :

 مــــــــــا بــــــــــیَن عانــــــــــَة والفــــــــــراِت �َأّنمــــــــــا

 ِإ�ــــــــــاٌد دارهــــــــــالســــــــــنا �مــــــــــن َجَعلــــــــــْت 

 قومــــــــــــــًا ُ�عــــــــــــــالُج ُقّمــــــــــــــًال أبنــــــــــــــاؤهم

 َجَعـــــــــَل اإللـــــــــه طعاَمنـــــــــا فـــــــــي مالنـــــــــا

 مثـــــــــــَل الهضـــــــــــاب َجـــــــــــزارة لســـــــــــیوفنا
 

َ◌ الُغـــــــواُة بهـــــــا حر�قـــــــًا ُموقـــــــدا   َحـــــــشَّ

 تكر�ــــــــَت تنظــــــــُر َحّبهــــــــا أن ُ�حصــــــــدا

 وسالســــــــــًال ُأجــــــــــدًا و�ا�ــــــــــا مؤصــــــــــدا

ـــــــــًا تَضـــــــــمَنُه لنـــــــــا لـــــــــن ینفـــــــــدا  رزق

)43(فــــــــإذا ُتــــــــراُع فإنهــــــــا لــــــــن ُتطــــــــَرَدا
 

 

فهذه األبیات تعكس نقدًا واضحًا الستكانة قبیلة (ِإ�اد) التي اضطرها موقعها في أطراف 

الجز�رة إلى مماالة الفرس فینفیهم عن العرب و�شبههم �األنباط و�تهكم بهم ، ألنهم �عتمدون في 
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، حیـــاتهم " الزراعـــة ال الفروســـیة والقتـــال ، فهـــم لیســـوا �قومـــه �رمـــاء �قـــدمون الـــذ�ائح للضـــیوف 

والشاعر هنا یهاجم �سرى حین أراد من قومه الرهائن ، و�أتي �عد إغارة الحارث ابن وعلة على 

�عــض الســـواد ، ولهــذا یتوعـــده �حـــرب حر�قهــا بـــین عانــة والفـــرات ، لقـــد تضــمن الـــنص عالقـــات 

 إ�جابیة وسلبیة بین ذات الشاعر والقبیلة ، فهو حین �علن قوله: 

ـــــــــت إ�ـــــــــاد دارهـــــــــا  ولســـــــــنا �مـــــــــن جعل
 

 كر�ــــــــت تنظــــــــر حّبهــــــــا أن �حصــــــــدات 
 

وحین �علن �رم قومه (جعل اإلله طعاُمنا في مالنا) فإنه �عكس عالقة الـود واالنصـهار      

بــین الــذات الشــاعرة واآلخــر/ القبیلــة ، ولكنــه مــا إن یتحــدث عــن (إ�ــاد) حتــى �خاصــمها خصــام 

 المحب الذي یرى ذلها أمام األعجمي الذي استلب حر�تها .

فالــذات توجــه ســهامًا قاتلــة لآلخــر ، حــین تصــفهم �المتقاعســین عــن عملهــم �الزراعــة، إذ  

كان اآلخر مسلوب اإلرادة والفكر من لدن الذات الفرد�ة ، �ما �ان ممتلئًا من ذي قبل �األفعـال 

المذمومـــة . ومـــن الفعـــل المضـــارع (�عـــالج) تظهـــر حالـــة االستســـالم والخضـــوع واضـــحة ، بینمـــا 

فـــي حالـــة الـــرفض والتضـــخم �عظـــم الخصـــال الكر�مـــة وجلیـــل الِفعـــال ، و�ـــأنَّ هللا تظهـــر الـــذات 

 سبحانه وتعالى قد خّصهم بذلك ، ومن ذلك قوله : (جعل اإلله طعامنا في مالنا) .  

إنَّ األفعــال الســلبیة قــد أســندتها الــذات إلــى اآلخــر/ القبیلــة ، تأكیــدًا منــه للــرفض ، فهــي  

هانة لآلخر عمدًا منه واألفعـال نحـو (�عـالج، تنظـر) فالصـور الشـعر�ة أفعال تتسم �االحتقار واإل

التي أسندت للذات �لها تمتلئ تضخمًا وعنفوانًا ، فهـي صـور جمیلـة نحـو (مثـل الهضـاب جـزارة 

لســیوفنا) بینمــا الصــور الشــعر�ة التــي وصــفت اآلخــر ، �انــت صــورًا ذمیمــة قاصــرة نحــو (قومــًا 

�صـــف اآلخـــر بهـــذه الصـــور الرائعـــة التـــي تـــدلُّ علـــى التقـــاعس �عـــالج قمـــًال أبنـــاؤهم) وحســـن أن 

والضعف في مواجهة الحیاة . وعندها نقول إن العالقة بین الذات واآلخر/القبیلة ، �انت عالقـة 

 ضد�ة رفضًا لآلخر.

وتستمر الذات في عالقتها المخالفة لآلخر/ القبیلة، إذ تعلن الـذات ابتعادهـا عـن اآلخـر   

دة خصومها �القتال وعدم الصلح ما دامت تضمر له العداء والضغینة ، فهذا غاضبة ثائرة متوع

األعشى الكبیر یتجه إلى أبناء عموته ( بني جحدر) لیصور ما بین الحیین القر�بین من عالئق 
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ال �ســودها الوئــام ، ولهــذا نجــد فیهــا روح العنــف والغضــب ، والشــاعر �صــّرح فــي بدا�ــة قصــیدته 

 أي ُأمور جلیلة عظیمة و�صّرح عنها :)44() �أنه ُأصیب بـ (موازىّ 

ــــــــــــةٍ   مصــــــــــــارُع إخــــــــــــواٍن وفخــــــــــــُر قبیل
 

ـــــــا قبیُلَهـــــــا  ـــــــا لـــــــیَس مّن  )45(علینـــــــا �أّن
 

 و�دعو في قصیدته إلى االحتكام للحق : 

ــــــــــــوا  نعــــــــــــاطیكم �ــــــــــــالحقِّ حتــــــــــــى تبّین
 

ـــوَق فضـــوُلها  ـــؤدي الحق ـــا ُت ن ـــى َأیِّ   )46(عل
 

غضبه ُمعلنًا أنه لیس �حاجٍة لهؤالء الخصوم ثم یتعالى إصراره على الحق و�متلك زمام  

 من بني جحدر ومازن ، إذ إن (شیبان) هم نصرته على الحق :

 رعــــــــــــاًال �أمثــــــــــــال الجــــــــــــراد لخــــــــــــیلهم
 

 )47(عكــــــوٌب إذا ثابــــــت �طــــــيٌء نزولهــــــا 
 

 �عدها یهدأ و�ثور معّبرًا عن ذاته خیر تعبیر : 

 فـــــــــــــَأّني �حمـــــــــــــِد ِهللا لـــــــــــــم افتقـــــــــــــد�م

ـــــــــــــا محـــــــــــــّرمٌ أجـــــــــــــاُرتُكْم �ســـــــــــــٌل   علین

 َفـــــــانَّ �ـــــــاَن هـــــــذا ُحُكُمكـــــــم فـــــــي قبیلـــــــةٍ 

 فـــــــــــــــأّني وربِّ الســـــــــــــــاجدیَن عشـــــــــــــــّیة

 أصــــــــــــالحُكْم حتــــــــــــى تُبــــــــــــوؤا �مثلهــــــــــــا 

ــــــــــیُكمُ  ــــــــــاَن ف ــــــــــد � ــــــــــا وق ــــــــــاهیُتُم عّن  تن

ـــــــــهِ   ولْســـــــــنا بـــــــــذي عـــــــــزٍّ ولْســـــــــَنا �ُكفِئ

 وُ�ْخبــــــــــــــــــُركم ُحْمــــــــــــــــــراُن أنَّ بناتنــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــُكْم  ـــــــــــــــــت أَذلَّ وأْرُض ـــــــــــــــــُرُكُم �ان  َفِعی
 

 إلـــــــــــيَّ ُحُلُولهـــــــــــا إذا ضـــــــــــمَّ َهمامـــــــــــًا  

ــــــــــــا ــــــــــــم َوَحلیُلَه ــــــــــــلٌّ لك ــــــــــــا ِح  وجارُتن

ــــــــا ــــــــلَّ قلیُله ــــــــذا فق ــــــــأْن رضــــــــیْت ه  ف

ـــــاقوس النصـــــارى أبیُلهـــــا  ومـــــا صـــــّك ن

ـــــــــرْتها قُبوُلهـــــــــا   كصـــــــــرخِة ُحبلـــــــــى �سَّ

 أســـــــاِوُد صـــــــْرعى لـــــــم ُیوّســـــــد قتیُلهـــــــا

 كمــــــــــا حّدَثْتــــــــــُه نفُســــــــــها ودخیلهــــــــــا 

ــــا ــــِعَ◌یَر میُله ــــع ال ــــم یرف  ســــُیْهَزْلَن إن ل

 )48(م َجــــْدُبها َوُمُحوُلهــــا كمــــا قــــْد َعِلْمــــتُ 
 

وتســـتمر الـــذات الشـــاعرة فـــي العالقـــة الضـــد�ة مـــع اآلخر/القبیلـــة ، إذ تبـــدأ خطابهـــا إلـــى  

) تؤ�ــد مضــمون الجملــة ، �االنفصــال  اآلخــر عبــر أســلوب التو�یــد (فــإني �حمــد هللا) فــاألداة (إنَّ

علـى الفعـل الماضـي المـرتبط  عن اآلخر ، تأخذ الذات �إطالق تأكیدها عبر األداة (إذا) الداخلـة

عبــر أســلوب االســتفهام (أجــارتكم) هــذا األســلوب الــدال )49(�المكــان وتخفیــف لهجتهــا المتشــنجة 
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علــى حصــول شــيء، وجعلــت الــذات تســتعطف اآلخــر ، ووضــعه �عــین االعتبــار ، فتمنیــه عــدم 

 إراقة الدم . 

الـذات واآلخـر القبیلـة ،  و�أتي الشاعر �الوصل بین الشطر�ن �الواو العاطفة تناسـبًا بـین 

فقــد جــاء �صــیغة االســتفهام �اســتعمال الهمــزة داللــة علــى الشــعور �ــالخوف الــذي �مــنح الحرمــان 

الــدال علــى الضــعف والــوهن المســیطر�ن علــى نفســیة الــذات مــن اآلخــر . ممــا أدى إلــى أن تقــوم 

التشاؤم الـذي �مـنح الذات �طرح السؤال من خالل الثنائیة الضد�ة  (الحالل والحرام) ، الموحي �

اللون األحمر الدال على الدم ولكن الذات عندما تأتي �مفردة (جارتنا) ال تقصد ذاتًا ُأخرى سوى 

 نفسها ثم تأتي مفردة (جارتكم) وتقصد من ورائها اآلخر/ القبیلة .

إنَّ الذات في البیت األول �انت هي صاحبة الفعل الشعوري المتضخم ، في حـین نـرى  
لثاني أنَّ الذات اآلخر هي صاحبة الفعل الشعوري المتضخم ، حینئٍذ نجد توازنـًا بـین في البیت ا

الذات واآلخر . ولكن نفهم من النص أنَّ الذات فیما �عد أخذت ُتعید تضخمها مـرة ُأخـرى، وهـذا 
 ما نلمحه في البیت الثالث ، و�وساطة أداة الشرط (إن) إذ ترفض الخضوع لآلخر .

وتنتقــل الــذات الشــاعرة إلــى القســم الــذي یر�ــد �ــه تأكیــد الكــالم و�ثباتــه ، ألنَّ الفائــدة مــن  
حتــى ال �شــك اآلخــر )50(التو�یــد " تحقیــق الجــواب عنــد الســامع وتأكیــده لیــزول عنــه التــردد فیــه " 

�كالمه أو �عدم رضائه �حكم الذل ، والذات �انت تر�ـد أن تفصـح عّمـا فـي نفسـها �أنهـا ال تقبـل 
بهذا الحكم حتى أن رضیت �ه غیرها ، فتطلق زفرات الحرب عبر تهدیدها ، فإذا ما اشـتعلت ال 
تنطفــئ ، ففــي البیتــین الرا�ــع والخــامس ، نجــد أن الــذات تصــب جــّم غضــبها وانتقامهــا إلــى حــد 
الـتهكم والســخر�ة �حـق اآلخــر، ممـا تؤ�ــد ضـعف العالقــة التـي تفضــي إلـى االنفصــال ، وهـذا مــا 

البنــى اللســانیة (لــم افتقــد�م) الواقعــة فــي صــدر البیــت األول التــي نفیهــا نفــيٌّ أبــدي  بـــ دّلــت علیــه 
(لم) وغایتها اإلثبات والتأكید على مقاطعة اآلخر ، والتقلیل من قدرته لئال تعطیه أهمیة وتحّطـم 

�ـه  نفسیته ، إذ ظهـرت الـذات فـاعًال مـن خـالل مفـردة (افتقـد�م) فیمـا ظهـر اآلخـر القبیلـة مفعـوالً 
�الضمیر (كم) ثم تأتي الجملة االسمیة في البیت الرا�ع في شن الحرب المفتوحة التي ال تنطفئ 
. و�ســـوقنا الحـــدیث عـــن اآلخر/القبیلـــة إلـــى اآلخـــر التراثـــي ـ الـــدیني ، إذ جـــاء القســـم �التقلیـــد 

حبلــى النصــراني المعــروف فــي قــرع النــواقیس مــن قبــل الرهبــان وربِّ الســاجدین ، وُتعــدُّ صــرخة ال
حـــین تعینهـــا القابلـــة فـــي المخـــاض مـــن ُقبیـــل اآلخـــر االجتمـــاعي الـــذي وظفـــه الشـــاعر فـــي عـــدم 

 مصالحتهم حتى یبوؤا �مثل جنایتهم و�غیهم .
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إنَّ الصــورة الشــعر�ة التــي جــاءت بهــا الــذات الشــاعرة ، �انــت صــورة حیــة مثلــت خّســة  

ن هدفــه �الدرجــة األولــى هجــاء اآلخــر الــذي لــم �كــن غیــورًا ودناءتــه. و�بــدو مــن الــنص أنــه لــم �كــ
 القبیلة/ تغلب وذمها �قدر ما �ان �ستهدف بني (جحدر).

 نتائج البحث

�عـد شـعر مـا قبـل االسـالم ارض خصـبة وفتیــة �مكـن معهـا تطبیـق العدیـد مـن المنـاهج النقد�ــة   

 الحدیثة , وهذه الدراسة تسعى الى الوقوف عند االخر الذي یر�ط الذات مع االخر / القبیلة.

نالحـظ فـي إطـار عالقـة االتصـال التـي تحـدث بـین الـذات واألخـر / القبیلـة �ظهـر فـي األعـم    

ـــذات فـــي �عـــض  ـــد ال ـــان النرجســـیة عن ـــا طغی ـــة . و�طالعن ـــب أن األخـــر هـــو صـــاحب الدالل األغل

النصــوص ممــا یــدعوها إلــى التمیــز واالنفصــال عــن الــذات الجماعیــة , وفــي هــذه الحالــة تصــبح 

 ة للذات الفرد�ة. القبیلة أخرا �النسب

وفــي إطــار العالقــة الضــد�ة التــي تحــدث بــین الــذات واألخــر, نالحــظ أن الــذات هــي صــاحبة    

الحضور ونقطة االنطالق ومحـور الداللـة , فـي حـین یتجلـى األخـر اقـل حضـورا ضـعیفا منتهكـا 

 من قبل الذات .

األبـدي ( القطیعـة ) إال  وفي قولنا انفصال الذات عن األخـر / القبیلـة ال نعنـي �ـه االنفصـال   

في �عض المواقف التي تكاد تكون قلیلة نادرة وان حصل ذلك فسرعان ما ترجع األمور �عادتها 

السا�قة . وعلیة نجد أن االنفصـال الـذي �حـدث بـین الـذات واألخـر / القبیلـة قـد �كـون دافعـا مـن 

واجهـة مصـاعب الحیـاة , �مـا دوافع القوة والصال�ة التـي تمـنح الـذات ثقتهـا العالیـة �ـالنفس فـي م

 �منحها إحساسا عمیقا تجاه األخر �ختلف عن إحساسها السابق.

ـــى     نجـــد فـــي �عـــض النصـــوص أن انفصـــال الـــذات عـــن األخـــر قـــد �حـــدث ألجـــل الحفـــاظ عل

المصلحة العامة لألخر    / القبیلة , وهذا ما �ستدعي األخر عدم سماع النصح من قبل الذات 

الحــارث بــن حلــزة فــي إرســاء قواعــد الســلم واألمــان بــین المجتمعــات  و�طالعنــا هــذا فــي نصــوص

 المتجاورة آنذاك.
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 هوامش البحث :

 .  16ُینظر: شعر الجاهلیة وشعراؤها ، د. قصي الحسین :   )1(

األدب العر�ي من ظهور اإلسالم إلى نها�ة العصر الراشدي ، دراسة وصفیة نقد�ـة ، د. حبیـب مغنیـة   )2(
 :26 . 

 . 117ُینظر: النا�غة الذبیاني مع دراسة القصیدة العر�یة الجاهلیة ، د. محمد ز�ي العشماوي :   )3(
 .8صورة اآلخر في الشعر العر�ي اُألموي إلى نها�ة العصر العباسي ، د. سعد فهد الذو�خ:   )4(
 .1/21معجم قبائل العرب القد�مة والحدیثة ، د. عمر رضا �حالة :   )5(
 .1/39لشعر والشعراء ، ابن قتیبة : ُینظر: ا  )6(
. بني دودان : قبیلة الشاعر فخذ من بني أسد . المأقط : المأزق ، وهو 98دیوان ُعبید بن األبرص :   )7(

مضیق الحرب . جاولت من خلفه : طاردت ودفعـت . الـذبل : القنـا الیـا�س . الناهـل : العطشـان إلـى 
 .   دمائهم . قسطلة : الغبار . ذائل : طو�ل . الحائل : التي �أتي علیها حول ولم تحمل

 . 18شعر بني أسد في الجاهلیة ، دراسة فنیة ، د. أحمد موسى الجاسم :   )8(

 . 271ُینظر: عناصر اإلبداع الفني في شعر أحمد مطر ، �مال أحمد غنیم :   )9(
 .36تمثیالت اآلخر في أدب ما قبل اإلسالم ، د. فاطمة المزروعي :  )10(
 .174لیف : دراسات في الشعر الجاهلي ، د. یوسف خ )11(
. الثقــــاف: آلــــة تقــــو�م الرمــــاح . القنــــاة : الــــرمح . حالــــت : تحولــــْت 123دیــــوان ُعبیــــد بــــن األبــــرص :  )12(

وانقلبــْت. الحقیقــة �ــل مــا �حقــق علــى اإلنســان أن �حمیــه . الجــار: �ــل مــا یلجــأ إلیــك . نلــفُّ : نجمــع 
 ونضم .

. اســتألمُت : لبســُت الّالمــة وهــي الــدرع ، النَّســار : موضــع �انــت فیــه  127دیــوان النا�غــة الــذبیاني :  )13(
وقعة.المجن : الترس . الجفار: موضع . یوم عكاظ : یوم �انوا فیه مع قـر�ش . الخمـیس : الجـیش . 

 رحیب السرب : واسع. المرَحِجن : الثقیل . 
 . 171تأثیر ، عزِّ الدین علي السید : ُینظر: التكر�ر بین المثیر وال )14(
وما �عدها , دودان: قبیلـة بنـي أسـد . سـلكى: طعنـة مسـتقیمة حیـال الوجـه.  119دیوان امرئ القیس :  )15(

المخلوجــة : �مّنــه و�ســّره . لفتــك : أي ردك وعطفــك الألمــان: ســهمان . غیــر مســتحقب إثمــًا مــن هللا : 
 الداخل على القوم �شر�ون ولم ُیدَع . أي غیر مكتسبة وال محتملة . الواغل :

 .369ُینظر: النرجسیة في أدب نزار قباني ، د. خر�تو نجم :  )16(
    . 17جدلیة القیم في الشعر الجاهلي ، رؤ�ة نقد�ة معاصرة ، د. بوجمعة بو�عیو:  )17(

وما �عدها . بني نوفل : من بني أسد وهم رهط الحـارث بـن ورقـاء.  305دیوان زهیر بن أبي ُسلمى :  )18(
الحفیظـة : الغضــب . �ســار: غــالم زهیـر . ال تنــاظره : أقتلــه وال تــأخره . غوائلـه: خبائثــه. أولــى لكــم : 

 تهدد .  
، ودیــوان النا�غــة : 348، 213، 210، 198، 117ُینظــر علــى ســبیل المثــال : دیــوان امــرئ القــیس :  )19(

. ودیــوان 171، 97، ودیـوان طرفـة : 355، 305، 113، 61، ودیـوان األعشـى : 211، 153، 104
 .67، 44، ودیوان عمرو بن �لثوم: 62، 48ُعبید : 

 .10ُینظر: صورة اآلخر في التراث العر�ي ، د. ماجدة حمودة :  )20(
 .1/120العرب القد�مة والحدیثة :  ، ومعجم قبائل2/261نظر: االشتقاق : ُي◌ُ  )21(

502



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29/  المؤتمر العلمي الدولي األول 
     ISSN: Issue One     / Al-Kut University College   7419 - 2414              األول/ العدد كلیة الكوت الجامعة         
 
وما �عدها . المحجر�ن: الـذین ألجئـوا إلـى الضـیق . ذو طلـوح: فـي حـزن  26دیوان عمرو بن �لثوم :  )22(

بـن یر�ـوع بـین الكوفـة وفیــد . الصـفون : الخیـل القـائم علـى ثالثــة . الثفـال : خرقـة تجعـل تحـت الرحــى 
الطعـام تلقـى فـي الرحـى . األحفـاض : اإلبـل التـي تحمـل لیسقط الطحین علیها . اللهوة : القبضة مـن 

 المتاع . الضغن : الحقد الدفین المستتر في القلب .
 .84أ�ام العرب في الجاهلیة وأثرها في الشعر الجاهلي ، د. منذر الجبوري :  )23(
 وما �عدها. 36دیوان عمرو بن �لثوم :  )24(
 .21، د. شوقي ضیف : تار�خ األدب العر�ي في العصر الجاهلي  )25(
، وهو أن عمرو بن �لثوم قام بهذه القصیدة خطیبًا فیما �ان بینـه 23ُینظر : دیوان عمرو بن �لثوم :  )26(

و�ین عمرو بن هند أ�ام الموسم في سوق عكاظ ، ثـم زاد علیهـا وضـمنها مـا جـري بینهمـا أثـر محاولـة 
ما أدى إلى �طش عمرو بـن �لثـوم �عمـرو أم عمرو بن هند عمل أم عمرو بن �لثوم على خدمتها ، م

 بن هند ، فكان نتاج هاتین الحادثتین هذه القصیدة.

 .43البناء الفكري والفني لشعر الحرب عند العرب قبل اإلسالم ، د. سعد الجبوري :  )27(
: مادة  . الطبخ : الكالم القبیح . الصاقب : المكان القر�ب ، ابن منظور11دیوان الحارث بن حلزة :  )28( 

 صقب.
 .43البناء الفكري والفني لشعر الحرب عند العرب قبل اإلسالم :  )29(
 .  44المصدر نفسه :  )30(

 .13دیوان الحارث بن حلزة :  )31(
ُینظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیـات ، ألبـي �كـر محمـد بـن القاسـم األنبـاري ، ضـبطه وعّلـق  )32(

 .389علیه : بر�ات یوسف هبود: 
 .43البناء الفكري والفني لشعر الحرب عند العرب قبل اإلسالم :  )33(
 .5/434المفصل في تار�خ العرب قبل اإلسالم ، د. جواد علي :  )34(
 .21، وُ�نظر: فجر اإلسالم : 2/261ُینظر: االشتقاق :  )35(
والقـائم علیـه ، والمـؤتبر : المسـتدعي وما �عـدها . األبـر : المصـلح للشـيء  57دیوان طرفة بن العبد:  )36(

إلى الصالح ، وأكثر ما �ستعمل اآلبر في النخل . طیب الباء : أي سـاحتهم لمـن أراد معـروفهم وهـي 
وعرة لمن أرادهم �سوء . الباءة : الساحة والفناء . والوحش : المتوحش وهو �نا�ة عن خشونة الجانـب 

صمعي هو شجر له ثمر أحمر . السـباء : شـراء الخمـر ، وشدته . الشقر : شقائق النعمان ، وقال األ
�قال سبأت الخمر إذا اشتر�تها . الشـول: جمـع شـائلة وهـي التـي أتـى علیهـا مـن نتاجهـا سـتة أشـهر أو 

 سبعة. الزمر: القلیل . القتار : رائحة اللحم إذا شوى . والقطر : العود الذي یتبخر �ه .
 .177وفنونه ، د. �حیى الجبوري : ُینظر: الشعر الجاهلي ، خصائصه  )37(
 .2/86العمدة في محاسن الشعر وآدا�ه ونقده :  )38(
. الغرانـــق : الشـــاب األبـــیض النـــاعم الجمیـــل . ُینظـــر: اللســـان ، مـــادة غرنـــق. 131دیـــوان األعشـــى :  )39(

لوحشیة . الدفني: ضرب من الثیاب ، وقیل: الثیاب المخططة : اللسان ، مادة دفن . الذوارع : البقرة ا
ُینظــر: اللســان ، مـــادة ذرع . الفضــال : الخمــر . الطـــارف: المســتحدث. الرتــك: مشـــیة فیهــا اهتـــزاز ، 
اللسان ، مادة(رتك) . القراد : سحاب �ارد تسفره الر�ح . ُینظر: اللسان ، مادة (قرد) . النزائع : الخیل 

 أو اإلبل التي انتزعت من أیدي الغر�اء : اللسان ، مادة نزع .  
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 .92األعشى الكبیر ، میمون بن قیس ، شاعر اللذة والحیاة ،دراسة وتحلیل ، د. مفید قمیحة:  )40(
 .92ُینظر: المصدر نفسه :  )41(
 .92المصدر نفسه :  )42(
 .231دیوان األعشى  :  )43(
 .175ُینظر: البیت الخامس من القصیدة :  )44(
 .175دیوان األعشى :  )45(
 .175 المصدر نفسه : )46(
 .175المصدر نفسه :  )47(
 وما �عدها . 175المصدر نفسه :  )48(

 . األبیل : الراهب . الِعیر : اإلبل ال واحدة لها من لفظها . 176ُینظر: المصدر نفسه :  )49(
 .2/274البرهان في علوم القرآن ، للزر�شي :  )50(

 املصادر واملراجع 

نها�ة العصر الراشدي ، دراسـة وصـفیة، د. حبیـب مغنیـة ، دار األدب العر�ي من ظهور اإلسالم إلى  -1
 م.2007ومكتبة الهالل للطباعة والنشر ، 

االشتقاق ، ألبي �كر محمد بن الحسین بـن در�ـد ، تحقیـق عبـد هللا محمـد هـارون ، الخـانجي ، مصـر  -2
. 

میحـة ، دار اآلفـاق األعشى الكبیر میمون بن قیس ، شاعر اللذة والحیاة ، دراسـة وتحلیـل ، د. مفیـد ق -3
 م.1997هـ ـ 1417، 1الجدید ، بیروت ، ط

أ�ام العرب في الجاهلیة وأثرها فـي الشـعر الجـاهلي ، منـذر الجبـوري ، دار الحر�ـة للطباعـة ، �غـداد ،  -4
 م.1974هـ ـ 1394

هـــ)، تحقیــق: محمــد أبــو 794البرهــان فــي علــوم القــرآن ، بــدر الــدین محمــد بــن عبــد هللا الزر�شــي (ت  -5
 ، (د.ت).2إبراهیم ، البابي الحلبي ، ط الفضل

 تار�خ األدب العر�ي في العصر الجاهلي ، السباعي بیومي ، مكتبة النهضة المصر�ة ، (د.ت) . -6

 م.1978هـ ـ 1338التكر�ر بین المثیر والتأثیر ، د. عز الدین علي السید ، عالم الكتب ،  -7

لمزوعـــي ، أبــــو ظبـــي للثقافــــة والتــــراث ، تمثـــیالت اآلخــــر فـــي أدب قبــــل اإلســـالم ، د. فاطمــــة احمــــد ا -8
 م .2007هـ ـ 1428

 دراسات في الشعر الجاهلي ، د. یوسف خلیف ، دار غر�ب للطباعة والنشر، القاهرة ، (د.ت) . -9

دیــوان األعشــى الكبیـــر ، میمــون بــن قـــیس ، شــرح وتعلیــق : د. محمـــد محمــد حســین ، مكتبـــة اآلداب  -10
 �الجمامیز .

 م.1969اد تحقیقه : هاشم الطعان ، مطبعة الرشاد ، �غداد ، دیوان الحارث بن حلزة ، أع -11

 م.1985، 2دیوان النا�غة الذبیاني ، تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار المعارف ، مصر ، ط -12

 . 3دیوان امرئ القیس ، تحقیق : محمد أبو الفضل ، دار المعارف ، مصر ، ط -13

504



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29/  المؤتمر العلمي الدولي األول 
     ISSN: Issue One     / Al-Kut University College   7419 - 2414              األول/ العدد كلیة الكوت الجامعة         
 

العبــاس أحمــد بــن �حیــى بــن ز�ــد الشــیباني ، ثعلــب ، دیــوان زهیــر بــن أبــي ُســلمى ، صــنعة اإلمــام أبــي  -14
 م .1964هـ ـ 1384الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

دیــوان طرفــة بــن العبــد البكــري مــع شــرح األدیــب یوســف األعلــم الشــنتمري ، اعتنــى بتصــحیحه : مكــس  -15
 سلغسون ، طبع في مدینة شالون على نهرتسون �مطبع برجراند 

قار�ة سیمیائیة أنثرو�ولوجیة لنصوصها ، عبد الملك مرتـاض، منشـورات اتحـاد الكتّـاب السبع معلقات م -16
 م .1998العرب ، دمشق ، 

، 1شــعر الجاهلیــة وشــعراؤها ، د. قصــي الحســین ، المؤسســة الحدیثــة للكتــاب ، طــرابلس ـ لبنــان ، ط -17
 م .2006

، 1دار الكنــوز األدبیـــة، ط شــعر بنــي أســد فـــي الجاهلیــة ، دراســة فنیــة ، أ.د. أحمـــد موســى الجاســم ، -18
 م .1995

الشعر والشعراء ، البن قتیبة ، ألبـي محمـد عبـد هللا بـن مسـلم بـن قتیبـة ، دار إحیـاء العلـوم، بیـروت ،  -19
 م .1986هـ ـ 1406، 2ط

 صورة اآلخر في التراث العر�ي ، د. ماجدة حمودة ، الدار العر�یة للعلوم ، (د.ت) . -20

أبــي الحســن بــن رشــیق القیرانــي ، ، قــّدم لــه وشــرحه وفهرســه : د. العمــدة فــي محاســن الشــعر ونقــده ،  -21
 م .2002صالح الدین الهواري ، أ. هدى عودة ، منشورات دار ومكتبة الهالل ، 

هــ ـ 1425، 1عناصـر اإلبـداع فـي شـعر أحمـد مطـر ، د. �مـال أحمـد غنـیم ، منشـورات نـاظر�ن ، ط  -22
 م .2004

هــ ـ 1418، 8ر رضا �حالة ، مؤسسـة الرسـالة ، بیـروت ، طمعجم قبائل العرب القد�مة والحدیثة، عم -23
 م .1997

، 2النا�غـــة الـــذبیاني مـــع دراســـة القصـــیدة العر�یـــة الجاهلیـــة ، د. محمـــد ز�ـــي العشـــماوي ، الكو�ـــت، ط -24
 م .2009
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ً  أثر كف البصر في إغتراب الشعراء  سبط ابن التعاویذي أنموذجا
 م.د. عیسى محسن      و    م.د. آیات عبد جوني

 قسم اللغة العربیة /كلیة اآلداب/ الجامعة المستنصریة
 

 الخالصة

الى نتائج سلبیة تؤثر في نفسیة االنسان، ویشكل یؤدي فقدان البصر     
االغتراب بأنماطھ المتعددة اھم ھذه النتائج، فإذا أضفنا الى كف البصر سوء 
االوضاع االقتصادیة والسیاسیة والوضع األسري المفكك علمنا الوضع المأساوي 

كابن  الذي یصل الیھ الكفیف، فكیف یكون الحال إذا كان ھذا الكفیف شاعرا ٌمجیدا
ھـ) الذي یذكر مترجموه ودارسوه أنھ لیس ھناك من یضاھیھ 584التعاویذي (ت 

 في عصره.

لقد أدى كف البصر بابن التعاویذي الى انماط متعددة من االغتراب منھا     
االغتراب السیاسي حیث انقلب علیھ مادحوه من الساسة واصحاب المناصب ولم 

لذي رفع من شأنھم وأدخلھم التاریخ من یعیروه اھتماما بعد عقود من المدح ا
اوسع أبوابھ، واغتراب اجتماعي تمثل بنأي أصحابھ عنھ وتغیرھم بعد مصابھ، 
وأسوء من ھذا قلب عائلتھ ظھر المجن لھ وشدة جشعھم وطمعھم، واغتراب 
زماني یمثل تغیر رؤیة الشاعر للزمن والدھر باتجاه السوداویة المطلقة وھي 

 ماع نمطي االغتراب السابقین . نتیجة منطقیة الجت

 -المقدمة:
یلق�ى بظالل�ھ عل�ى نفس�یتھ ورؤیت�ھ ویُلحق كف البصر ضرراً فادحاً باإلنسان 

للحیاة وینعكس غالب�اً عل�ى نم�ط تعامل�ِھ م�ع الن�اس، ویص�بح الض�رر أكث�ر فداح�ة إذا 
ش����اعراً كبی����راً یمتل����ئ باألحاس����یس المرھف����ة كس����بط ب����ن ھ����ذا بص����ر ال ك����ان فاق����د
فقد قیل فیھ أنَّھُ (شاعر وقتھ، لم یكن فیھ مثلھ، جمع ش�عره ب�ین جزال�ة  .  )1(التعاویذي

األلف��اظ وع��ذوبتھا ورق��ة المع��اني ودقتھ��ا، وھ��و ف��ي غای��ة الحس��ن والح��الوة، وفیم��ا 
. وأن (ش��عره روض��ة غنَّ��اء م��ن )2( اعتق��ده ل��م یك��ن قبل��ھ بم��ائتي س��نة م��ن یض��اھیھ)

 .)3( الصناعي غایتھ القصوى)ریاض الشعر العراقي بلغ فیھ الفن الشعري 
وقد بین�ت بع�ض الدراس�ات النفس�یة ان لفق�دان البص�ر ت�داعیات كبی�رة، ك�ون 
المكف��وفین أكث��ر تعرض��اً لإلص��ابة باإلض��طرابات النفس��یة م��ن المبص��رین، 

وأنھم یعانون جموداً ف�ي س�لوكھم  ،تكیفھم االجتماعي أقل من المبصرینوان درجة 
كف البص�ر ض�عف ، ومن اآلثار األخرى ل)4(ضویةبسبب عوامل نفسیة أكثر منھا ع

عف الشعور بالطمأنینة واألمن التي تؤدي الى التمحور حول ال�ذات الثقة بالنفس وض
والش��عور باألنانی��ة والنرجس��یة، ومنھ��ا ارتف��اع مس��توى اإلحب��اط واإلنط��واء والكآب��ة 
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نتیج����ة ت����أخر أو ض����عف أو ع����دم إش����باع الحاج����ات األساس����یة وتحق����ق الرغب����ات 
موح��ات الشخص��یة، ومنھ��ا أیض��اً س��رعة الغض��ب والعدوانی��ة وازدی��اد الش��كوك والط

. أم�ا ال�ذكاء ف�ال )5(واألوھام واالستغراق في احالم الیقظ�ة، وع�دم المب�االة ب�اآلخرین
 .  )6(یختلف فیھ المكفوف عن المبصر إال في نسبة قلیلة وغیر ملحوظة

لی�ھ ك�ي یس�تطیع ویضطر المكفوف الى طلب العون من أس�رتھ أو المق�ربین ا
قضاء حوائجِھ مما یؤثر في عالقاتِھ مع محیطھ وھو ربما یتخذ موقفاً مغایراً ب�رفض 

قبول العون أو رفضھ الى عدم التكیف أو العزل�ة  –ھذا العون، ویؤدي كال الموقفین 
الض���غوط عل���ى العام���ل الحاس���م ف���ي زی���ادة . إذ تع���د البیئ���ة األس���ریة )7(االجتماعی���ة

فر لش��اعرنا تل��ك البیئ��ة االس��ریة الص��الحة الت��ي ا. ول��م تت��و)8(أو نقص��انھا المكف��وف
 .)9(تخفف وطأة مصابھ إذ لم یجد من أھلِھ اال الطمع والمصلحة اآلنیة

الغ لتأكد من األم�ور، والتش�اؤم المبُ�عدم ان الذین یشعرون بالعزلة یتمیزون با
دواف��ع فی��ھ م��ن المس��تقبل، وع��دم الثق��ة الت��ي تص��ل ال��ى ح��د الش��ك، والس��خریة م��ن 

اآلخرین، وأنھ�م یج�دون ص�عوبة ف�ي بن�اء عالق�ات قوی�ة م�ع مجتمع�اتھم، ویش�عرون 
ب��أنھم ال یقوم��ون ب��أي دور ف��ي مح��یطھم، ویھ��یمن عل��یھم ش��عوٌر ب��رفض اآلخ��رین 

 .  )10(لھم
 [الطو�ل]        -�قول ابن التعاو�ذي:

 یوُمهُ  ُ�َعدُّ من الَموتى وما حانَ  َأَال َمْن ِلَمْسُجوٍن ِ�َغْیِر ِجَناَ�ة ٍ 
باِح انِتباُههُ   ْمَتدَّ َنْوُمهُ َوُطوَ�ى َلُه َلْو َطاَل َوا ُیَروُِّعُه عنَد الصَّ
 )11(وأْسَلَمُه للَهمِّ والُحزِن َقوُمهُ  َجفاُه �ال ذْنٍب أتاُه صد�ُقهُ 

ً أما      غتراب بمختلف اال مإِنَّ التداعیات التي یمر بھا المكفوف تفتح الباب مھیعا
ان  نتماعي معاصر مھب الیھ ھنا ما توصل الیھ باحث اجومما یدعم ما نذأنماطِھ، 

التركیز على الذاتیة   -ة توجھات متشابكة ھي:مفھوم االغتراب یتألف من خمس
 .)12(والقلق واالستیاءوالتشاؤم وعدم الثقة 

ویذھب بعضھم الى القول ان مفاھیم كالعزلة والعجز وعدم االنتماء ھي من  
ن فقدان المعاییر وغیاب المعاني، ھیم مختلفة لإلغتراب فضالً عة مفاضمن خمس

ن مجتمعھ، ترابیة حیث ینفصل الفرد عاالجتماعیة ھي أوضح االبعاد االغ فالعزلة
ني ان عویشعر بافتقاده للصالت االجتماعیة مع واقعِھ. أما الشعور بالعجز فھو ی

 یة التي یواجھھا، ومن ثماعالمرء یشعر أنھ ال یستطیع ان یؤثر في المواقف االجتم
طیع ان یقرر مصیره، أو التأثیر في مجرى األحداث، او صنع القرارات ال یست

المھمة التي تخص حیاتھ ومصیره، ویمكن ان یدخل في ھذا االطار العجز 
الفسیولوجي وما یحدثھ من أثر عمیق في ذات الفرد، واما عدم االنتماء فإنھ یشمل 

ً وقسوة یشعر فیھا الفرد بعدم قدرتھ على التواصل مع نفسھ،  مرحلة أكثر عمقا
وشعوره باالنفصال عما یرغب في ان یكون علیھ. وبین احساسھ بنفسھ في الواقع، 

من اجل أما فقدان المعاییر فھي االنفصال بین اھداف الفرد وغایاتھ الذاتیة التي یحیا 
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 معاني فإنھا تعني ان، وفیما یخص غیاب الومعاییره المجتمع تحقیقھا، وبین قیم 
الفرد یرى الحیاة بال معنى، لكونھا تسیر وفق منطق غیر معقول ولذلك فإنھ یعیشھا 

 .)13(دون مباالة
. )14(ان ما شھده عصر ابن التعاویذي من اضطراب سیاسي أیام السالجقة 

أدى الى انعدام األمن وتردي األحوال االجتماعیة  )15(وما بعد ذلك
اھات دینیة وفكریة متشددة ادت الى قمع الحریات وسیادة اتج. )16(واالقتصادیة

 المجتمع لى تدھور خطیر في طبائع. مما أدى في النھایة ا)17(الفكریة والثقافیة
فمال الى الوصولیة والتملق والریاء وتغلیب  –طبقة العامة  والسیما – واخالقیاتھ

كسالً  ؛مع الى التصوف. فیما التجأ الكثیر من افراد المجت)18(المنافع الشخصیة
 و طلباً للثراء والمناصب حتى غداوتراخیاً أو ھروباً من الواقع المعیشي المزري أ

. ان ذلك كلھ یدفعنا )19(المتصوفة طبقة اجتماعیة لھا وزنھا وتأثیرھا في المجتمع
ابیة فریدة رتجربة اغت –بعد كف بصرِه  –الى القول بأنَّ ابن التعاویذي عاش 

ة مع اننا ال ننكر انھ عایش االغتراب بمختلف انماطِھ حتى قبل ومؤلمة وحاد
كف البصر  ال ان التجربة االغترابیة تعمقت لدیھ بعد. ا)20(فجیعتھ ببصره

 ً◌. نھ كما سنرى الحقاوالتداعیات التي نتجت ع
 مفهوم اإلغتراب

ال النزر الیسیر من تعریفات غتراب ال یشكل إان ما تقدم من كالم عن مفھوم اال   
اد االھتمام بھا كثیراً في العصر الحدیث، بل دزاكثیرة ومتنوعة لھذِه الظاھرة التي 

ً تشترك فیھ العلوم االجتماعیة وا ً محوریا لنفسیة واالقتصادیة اصبحت موضوعا
ال یزال مصطلحاً  –تمام الواسع ، ولكن االغتراب حتى مع ھذا االھألدبوالفلسفة وا

ضاً یندر ان یتفق الباحثون على تحدیده، وربما كان تشعبھ في ھذِه العلوم كلھا غام
. ویؤخذ بنظر االعتبار ھنا ان لكل مصطلح تطوراً تاریخیاً، )21(سبباً في غموضھ

ً ثم یتطور ویستعمل في حاالت أوسع واكثر دقة، وان كثیراً من  حیث یبدأ بسیطا
ا، تجد لھا تجلیات عملیھ في ممارسة ما المصطلحات التي تستقر داللیاً في زمن م

او ظاھرة تكون قد سبقت تداول المصطلح او جاءت بعد ظھوره من دون ان تكون 
.  وال یستطیع الباحثان االحاطة بكل  ما كتب عن )22(ھناك معرفة بھا أو بتسمیتھا

 . )23(االغتراب نظراً لكثرتھ وتشعبھ وسنقتصر على اھم ما كتب فیھ
غوي للفظ االغتراب الى الفعل الثالثي (َغَرَب)، فالغَْرُب یعود االصل الل

) أمر بتغریب الزاني الذھاُب والتنحي واغرابھُ نّحاهُ، وفي الحدیث ان النبي (
النوى والبعْد، والغُربة  : أي نفیِھ عن بلده، والغرْبة والغَْرب ،سنة إذا لم یحصنْ 

والغُْرب النزوُح عن الوطن واالغتراْب، واغتَرَب الرجُل نََكَح في الغراِئْب، وتزوج 
ً تدور حول االغتراب المكاني )24(الى غیر أقاربھِ  . فدالالت االغتراب لغویا

(الذھاب والنوى والبعد والنزوح) واالغتراب االجتماعي (تغریب الزاني والنكاح 
. ومع ان األصل اللغوي للغربة، واالغتراب واحد ھو الفعل )25( ائب)في الغر
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(َغَرَب) فأن داللتیھما تختلف الى حد ما ففي االغتراب معنى القصد والتصمیم وھو 
على وزن (االفتعال) ومن معانیھ الصرفیة الزیادة والمبالغة نحو ارتد اي بالغ في 

واقعیة التجربة وھي على وزن (فُعلة) الردة وفي الغربة معنى العفویة المنبثقة من 
 .)26(ومن معانیھا القلة نحو نُطفة وھي القلیل من الماء

موضوع أزلي، موجود منذ فجر التاریخ، سبق  –كظاھرة  –ان االغتراب 
. وھو معروف وشائع في جمیع العصور، یحیاه جمٌع )27(وجوده الوعي بھ بكثیر

ً الزمة )28(ل من المعاناةمن الذین یعیشون حاالت خاصة تكتنفھا احوا . لكنھ ایضا
حیاتیة مكنت االنسان من صنع تقدمھ الفكري والثقافي والفلسفي والعلمي، فھو 

 .)29(یصنع حیاة جدیرة بأن نحیاھا
ویعد ھیجل أھم فیلسوف درس االغتراب في العصر الحدیث، فقد درج على 

احثین أبا االغتراب، ولذا یعده بعض الب لھ استعماالً مقصوداً في مؤلفاتھ؛استعما
واالغتراب عنده واقع وجودي متجذر في وجود االنسان في ھذا العالم، وان ھناك 
ً مبدعة خالقة ترید أن تكون وان تحقق نفسھا،  ثمة انفصام بین الفرد بوصفھ ذاتا

ً تحت تأثیر اآلخرین، وقد عَّرفھ بأنھ حالة عدم الفرد بوصوبین  ً واقعا فھ موضوعا
ز التي یعانیھا االنسان عندما یفقد سیطرتھ على مخلوقاتھ ومنتجاتھ القدرة او العج

وممتلكاتھ، فتوظف لصالح غیره بدل ان یسیطر ھو علیھا، وبھذا یفقد القدرة على 
وتسھم  ،تقریر مصیره والتأثیر في مجرى االحداث التاریخیة بما فیھا تلك التي تھمھ

 .)30(بتحقیق ذاتھ وطموحاتھِ 
سمة متأصلة في وجود الذات االنسانیة، وال سبیل لتجاوزھا  ویرى فروید أنھ

. وقد توصل في ابحاثھ الى نتیجة مفادھا ان االنسان ككائن معذب في )31(أو انكارھا
عمق وجوده، حتى انھ ال یعي مصادر عذابھ، فیلجأ الى وسائل تخفیفیة منھا مثالً 

 . )32(اللجوء الى اختراع االوھام
عد اكثر علماء النفس استعماالً لمفھوم االغتراب فقد أما أریك فروم الذي ی

 ،یةس صفة متأصلة في الطبیعة االنسانخالف استاذه فروید ورأى ان االغتراب لی
 ً االغتراب نمط من في وانما ھو ولید ظروف موضوعیة وذاتیة، ویرى ایضا

التجربة یرى نفسھ فیھا كما لو كانت غریبة عنھ، وان االغتراب یختلف بحسب 
 . )33(طبیعة التجربة التي یمر بھا االنسان

وتورد دائرة المعارف البریطانیة الجدیدة ستة دالالت لإلغتراب ترى انھا 
العجز واالستسالم، والھراء وفقدان المعنى والتحلل من  : وھي ،األكثر انتشارا

 .)34(یةالقواعد العامة المتبعة، والغربة الثقافیة، والعزلة االجتماعیة، والغربة الذات
مما سبق یتضح ان لإلغتراب معاٍن متعددة نظراً لدخولھ في میادین مختلفة 

قاسماً مشتركاً  نفس واالقتصاد واالدب، لكننا نرىكالفلسلفة وعلم االجتماع وعلم ال
في مفھوم االغتراب في ھذا المیادین، حیث االنفصال وعدم التوافق واالنسجام مع 

. ویبقى )35(تماعیة والسیاسیة او الظروف االقتصادیةالذات الفردیة، او البنیة االج
متناقضات وانعدام اث االغتراب لما فیھ من ازمات والمجتمع األول في احد
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ً في داخل االنسان، ویؤدي بھ الى االحباط والنزعة  للمنطق، مما یحدث شرخا
 .)36(االنفرادیة والتوحد

 أنماط اإلغتراب عند ابن التعاو�ذي
. تطوراً في )37(بعد فقده البصر ي نظمھابن التعاویذي الذیالحظ في شعر  

ة والمعاني واالستفادة من الفنون لیتخدمة على صعید االخاللغة الشعریة المس
البدیعیة كما سنرى الحقاً، وقد یكون مرد ذلك الى االثار النفسیة الى خلفھا فقد 

ن طریق تطویر ى التعویض عوشعور بالنقص مما حدا بالشاعر الالبصر من عزلة 
ھي : . وبشكل عام توجد في ھذا الشعر ثالثة أنماط من االغتراب )38(ادائھ الشعري

السیاسي واالغتراب االجتماھي واالغتراب الزماني، وقد تحوي القصیدة االغتراب 
 الواحدة من ھذا الشعر اكثر من نمط اغتراب. 

 االغتراب السیاسي أوالً:
بان القرن السادس الیھ احوال بغداد من التردي الت سبق لنا االلماح الى ما آ 

الھجري من جور السالجقة والخلفاء العباسیین وبطش األمراء الممالیك وظلم 
وین وغیرھم، وقد ضج الشعراء بالشكوى راء والقضاة والحجاب وكتاب الدواالوز

رغیفاً  یجدوا في ظلھم أمناً وال عدالً وال األحوال ومن والة األمور، إذ لم من ھذهِ 
. وكان ابن التعاویذي من اولئك الذین اولعوا بھجاء )39(یسد رمقھم ورمق عیالھم

. االمر الذي دعا بعض الباحثین الى القول )40(تلك األحوال وكبار شخصیات الدولة
. وھو رأي ینافي واقع )41(ظھیراً للمستضعفین المظلومین من ابناء بلده نانھ كا

. )42(راء الدیوان العزیزعكس ذلك، فھو احد شع یوانھ یثبتانالحال، فسیرتھ ود
ذاقوا الشعب الدولة ممن أودیوانھ طافح بمدائح الخلفاء والوزراء وأكابر رجال 

غراض ذاتیة و مجند ألنوف العذاب، وأما ھجاؤه لبعض ساسة عصره احیاناً فھص
ً في ممدوح لم ینل منھ ما تمنى بحتة كأن . او بدفع من شخص ما )43(یكون طعنا

 -في أحد الوزراء: قولھ. وھكذا فمن أي ھجائھ )44(
 [مجزوء الكامل]

 �ا َرّب َقْد َحجَّ الوز�رُ  وَماَلُه في الحجِّ َرْغبهْ 

بطاِن نكبهْ  (َعِن السُّ 45(  لكن مخافَة أن َ�ُحلَّ �هِ  

 �ا رّب قد وافاك ِمنهُ  َوَمْن ذو�ِه َشرُّ ُعصبهْ 
  

(لهم �ا َربَّ غر�هْ  46( مساِلِكهم وال تْرُددْ  فاسُددْ    
 

الذي یمثل اغترابھ السیاسي بعد فقده البصر فیتمثل في شعر  أما الشعر 
الشكوى والھجاء الموجود في قصائد المدح التي نظمھا في الخلیفة الناصر لدین هللا 

ویتخذ اغلب ھذا الشعر اتجاھین: )48(مجد الدین ابن الصاحب)47(واستاذ دار الخالفة
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صریح (مباشر) والثاني اتجاه ضمني (غیر مباشر) ویتخذ االتجاه األول اتجاه 
ومناورة تحتمل اكثر من  ،الثاني اھمیتھ من أنَّ اللغة المستخدمة فیھ لغة ذكیة جداً 

وجھ، ظاھرھا غزل وعتاب وتشبیب كما اعتاد الشعراء ان یفعلوا في المقدمات 
ابن قد شكا يء الكثیر، والغزلیة، وباطنھا رسائل فیھا من التقریع والھجاء الش

لت الیھ حالھ بعد فقد البصر بأسلوب حزین ومؤثر ذاكراً ما آ ذي كثیراً التعاوی
مطالبة من الممدوح بشكل مباشر وصریح، وحین یواجھ النكران والصدود 

من  نیاً وبشكل غیر مباشر، فھو لقيوالتسویف یكرر الطلب ُمعرضاً بممدوحھ ضم
اطرائھ لھما في خطبة دیوانھ التي كتبھا قبل فقده الرجلین نصباً، وال یعتد ب

قال في الخطبة ذاتھا (فال أمدُح أال  فھذا االطراء لیس بشيء ما دام قد )49(البصر
ً أخافھُ) ستاذ وقد سألھما العون مراراً وتكراراً بعد مصابھ، فھو یقول أل) 50(عظیما

ً منھ ان االغراق579(الدار في مدحھ لھ سنة ً ظنا في التفجع یستجلب  ھـ) متفجعا
 [الطویل]      -العطاء الجزیل:

 ِلَنْظِم َمِد�ٍح َأْو ِلَرْصِف َثَناءِ  ُرِزْئُت ِ�َعْیٍن َطاَلَما َسِهَرْت َمعي    
ةً اَخَدْمُت ِبَها      ْلُخَلَفاءِ اَوَأْجَهدتَُّها ِفي ِخْدَمِة  آلَداَب َخْمِسیَن ِحجَّ

(سواٌء ًصباحي ِعندُه وَمسائي 51(
ا �المْقُبوِر في ِ�ْسِر َمْنِزلَوَها أنَ    

 [الطو�ل]      -ومن ثم �عرض له طلبه: ،و�طر�ه مادحاً 

 َوِمثُلَك َمن َلبَّى َنَداُه ِنَداِئي ُأَناِد�َك َمرُجّوًا ِلَسدِّ َخَصاَصِتي

ِتي )52(َوَأنَت ُمِجیِبي ِفي َزَماِن َرَخاِئي َوَما ِلَي ال َأدُعوَك ِفي َیوِم ِشدَّ
 

 [الطو�ل]      -و�سأله ان یوصل حاله الى الخلیفة:
 )53(َأنْل حاجتي ما ُ�ْنَت من شَفعاِئي الى جوِد الخلیفة شافعاً  َوُ�ْن لي

 

وال الخلیفـــة ینتبـــه  ُ�قنـــعو�بـــدو ان شـــیئًا ممـــا رجـــاه منـــه لـــم �حصـــل فـــال وجـــود 

. فیعــود الیــه مادحــًا فــي العــام التــالي معرضــًا �حاجتــِه غیــر المقضــیة مــؤثرًا )54(لحالــه
 [مجزوء الرمل]    -ان �كون ذلك في المقدمة الغزلیة و�خطاب المؤنث:

 َوجَفــــــاءا �ــــــأبي َمــــــْن َعــــــذََّب القلــــــَب َمــــــَالالً 
 .................................. 
 
 
 

ــدیِن قضــاَءا ــُر وال ینــو�َن لل  )55( ینقضــي الْعُم
  -و�ؤ�د هذا الغمز �خطاب اقرب الى المباشرة و�التذ�یر هذِه المرة: 
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 )56(وأٍخ َلــْم َیــْرَع لــي فــي مــذهِب الــُوِد اإلخــاَءا
�اه هذِه المرة و�ـالتلمیح مقرعًا ا -هـ):581سنة ( منه شیئًا عاد الیه فلما لم یر 

   -والتعر�ض في المقدمة الغزلیة وخطاب المؤنث �ي ال �ستثیر غضبه:
 [المنسرح]

ْلَكَمدُ اَوُمْهَجٌة َقْد َأَذاَبَها  ُلوِع َتتَِّقدُ اَناُر َجوًى ِفي   لضُّ  

ْلَجَلدُ اَوُمْذ َوَهى َخْصُرُه َوَهى  َقاِم َعاِرُضهُ   َضِني ِللسَّ  َعرَّ

فیِه والُعَددُ  ذخائُر الصبرِ  ْصطَباِري َعْنُه َوَقْد َفِنَیْت اَكْیَف    

 َأُحوُم من َحوِلِه و�ي ظمأٌ  إَلى َجَنا ِر�ِقه َوَال َأِردُ 

(َمرَّ على َمسمَعْیِه ما أِجدُ  57(  َأْشُكو إَلْیِه َوْجِدي َوَأْهَوُن َما 
 

 [المنسرح]-المدح:ي ثنا�ا التعر�ض والغمز من قناة الممدوح ثانیة حتى فو�عود الى 
ْهُر ولكْن َأبناُؤُه َفُسُدوا ال تشِكِه َظالمًا َفَما َفُسَد الــ  دَّ
 َعقِد ِرجاٌل للنَّكِث ما َعَقدوا �فد�َك �ا ُمحكَم اإلعادِة والــ

 )58(َعْهدًا وال ُینِجُزوَن إْن َوَعدوا ال �ضمروَن الَوفاَء إْن َعِهُدوا
 -هـ خوفًا وطمعًا مّعرضًا �ه في المقدمة �حاله دائمًا:583في سنة  وعاوده

 [مجزوء الرجز]
 

 مایبالي مااجترح  مسلط على القلوب   

 ــــــتأثر دوني �الفرحـــــــــ     افردني �الهم واس
كأن ابن وقد جدد مطالبھ في القصائد كلھا ویبدو ان كل ذلك كان بال طائل ف

ھـ، وحال ابن 583عظیمة فلم یرثھ بعد قتلھ سنة  موجدةالتعاویذي وجد علیھ 
افور األخشیدي التعاویذي ھذِه مع ابن الصاحب تشبھ الى حد بعید حال المتنبي مع ك

مطالب الشاعر وصدود الممدوح وتسویفھ ومن ثم تعریض الشاعر بتلك  من ناحیة
الیأس  الى المطالب في مطالع القصائد وفي تضاعیفھا الى ان یصل في النھایة

 .)59(والقنوط
وال یختلف الحال كثیراً في قصائده التي یمدح بھا الخلیفة فقد عرض علیھ 

. حتى أنھ یأس منھ ووصل في )60(حالھ كثیراً وعرض بھ حین لم یجد منھ ما تمناه
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ً لذلك خیراً من رثاء زوج الخلیفة في سنة  مرارتھ الى الذروة ولم یجد معرضا
  [الطویل]   -یل فكأنھ یرثى نفسھ:ھـ) قبیل وفاتھ بقل584(

 ضـري  ِقُفوا َتْعَجُبـوا ِمـْن ُسـوٍء َحـاِلي َوِمـنْ 
  

 

  
 
 

 فِمــــــْن َزفــــــَرٍة َترقــــــى ومــــــن دمعــــــٍة تجــــــري  
ــــدًا و�ّنمــــا   وقــــد �نــــُت قبــــَل الیــــوِم َجْل

 
  

 )61(َأحاَل الهـوى مـا �نـَت تعَهـُد مـن َصـبري   

 
 
 
 
 

وار�ـاب الدولـة فحزنـه  ،من الخلیفـةولم یبق له شيء یؤمله �عد ان نفض ید�ه 
   -ممتد الى األبد:

إِذ لیس فیھا من رثاء زوج الخلیفة ما یمكن ان  ،وھي مرثیة الفتة للنظر
یشار الیھ، وھو ما عھدناه في المراثي الرسمیة التي كانت (جمیعھا خلواً من 

 . )63( العاطفة الصادقة والدموع الحرار)
والشعراء حین ال یستطیعون الوقوف بوجھ والة األمر المتجبرین وال 

مھاجمة الزمن وصب (یستطیعون الجھر بالمساوئ التي یخلفھا ھؤالء یلجأون الى 
 . )64( ء)غضبھم علیھ، وھم یعلمون ان أھل الزمن أو حكامھ ھم اساس البال

ً یخفي وراَءهُ ھجاَءه  للظالمین من وقد اتخذ السبط من ھجاء الزمن قناعا
في أحدى مدائحه  ساسة البلد في حال لم یحصل منھم على مراده، فھو یقول

 [الكامل]         للخلیفة:
      )65(وتنكََّرْت َأْتراُ�ُه َوِلَداُتهُ        َزَمٌن َخَلْت َأ�َّاُمُه َوُعُهوُدهُ 

 [الطو�ل]     -و�قول البن الصاحب:
 َجفــاٌء مـــن األ�ـــاِم �عـــد مـــوّدةٍ 

 
 

 وَســـــْلٌب مـــــن األ�ـــــاِم ِغـــــبَّ عطـــــاءِ  
َقـــْت   ـــيَّ فَفوَّ ـــدنیا عل ـــَرِت ال  تَنكَّ

 
 

 )66(إلـــيَّ ِســـهاَم الَغـــدِر �عـــَد وفــــاءِ  
 

ِتي ــــــاِم ِشــــــدَّ ــــــُتُكُم ُذْخــــــِري َأل�َّ  َجَعْل
 

  

 ولـــم أْدِر أنَّ الـــدهَر َ�ســـُلُبني ُذخـــري   
ْهِر ِلْلُحْزِن َغاَ�ةٌ اْنِقَضاُء اَوَقاُلوا    لدَّ

 
  

 .)62(وُحزنــي ُممتــدٌّ لــَد�كْم مــَع الــدهرِ   
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د ف�ي س�یاق ومما یؤكد ذلك ما سبق ان أوردناه من اتھام�ھ ابن�اء ال�دھر بالفس�ا
ب، ویُفھم م�ن ذل�ك كل�ھ ان ش�اعرنا ع�اش اغتراب�اً سیاس�یاً أحدى مدائحھ البن الصاح

لسببین ھما فقده البصر وعدم تحقیق ساسة البلد مطالبھ، فقد جعلھ فقد البصر یع�ایش 
ة، وحاجات�ھ ھ�ذِه كثی�رة تتناس�ب م�ع االجتماعیة إذ ل�م یج�د حاجات�ھ ملب�االقلق والعزلة 

ظ�ل تعس�ر الحی�اة ون�درة  كثرة عیالھ ونھمھم ومع ص�عوبة تحقی�ق ھ�ذِه الحاج�ات ف�ي
الش�اعر م�ن ھ�ؤالء یج�د األرزاق واتساع رقعة المظالم التي جلبھ�ا ساس�ة البل�د، ول�م 

الساسة أذاناً صاغیة وال وفاًء مع كثرة مدحھ لھ�م ورفع�ھ لش�أنھم ب�ل ومنافحت�ھ ع�نھم 
اً ای���اه ب���التعریض ت���ارة لعلھ���م ص���ومھم، وم���ع ذل���ك اس���تمر بالم���دح مازج���ض���د خ

الخفي والتقریع تارة أخرى، فھو م�ن جھ�ة یرتج�ي نفعھ�م وم�ن  یستجیبون، وبالھجاء
بھجائھم أو انقطع ع�ن م�دحھم، فكأن�ھ اخت�ار  حجھة أخرى یخشى بطشھم إذا ما صر

مواصلة مدحھم خوفاً ورجاءاً معرضاً بھم ومقّرع�اً كلم�ا س�نحت ل�ھ فرص�ة حت�ى إذا 
ض یدیھ عنھم وأعلن لم یجد في ذلك كلھ نفعاً مع تقادم العمر واقتراب شبح الموت نف

 حزنھ على نفسھ ویأسھ ممن ال رجاء فیھم. 
:ً   االغتراب االجتماعي ثانیا

شعور الفرد باالنفصال ع�ن  عضھم االغتراب االجتماعي بالقول أنھ(یُعرف ب
جانب أو أكثر من جوانب المجتمع، كالشعور باالنفصال عن االخ�رین، أو ع�ن الق�یم 
واالعراف والعادات السائدة في المجتم�ع أو ع�ن الس�لطة السیاس�یة الحاكم�ة، اض�افة 
الى ما یصحب ذل�ك م�ن احس�اس ب�األلم والحس�رة، أو بالتش�اؤم والی�أس، وم�ا یرافق�ھ 

. وق�د كان�ت الظ�روف الموض�وعیة  لالغت�راب )67()خط وتمرد أو ث�ورةاحیاناً من س
مت��وافرة ف��ي بیئ��ة بغ��داد ف��ي الرب��ع األخی��ر م��ن الق��رن الس��ادس الھج��ري فح��ین زار 

 ھ�ـ) وص�ف اخ�الق اھلھ�ا وس�لوكھم بقول�ھ: (ام�ا580الرحالة اب�ن جبی�ر بغ�داد س�نة (
ری�اًء وی�ذھُب بنفس�ِھ ُعْجبَ�اً  ُم أال م�ن یتص�نُع بالتواض�عِ اخالق اھلھا فال تكاد تَلقى ِمْنھ

ب��اُء ... فالغری��ب ف��یھم رب��اء ویُظھ��ُرون لم��ن دُنَُھ��م األنف��ة واإلَن الغُ و، ی��زدرُ وكبری��اء
َمعدوُم االرفاق، متضاعف االنفاق، ال یجد م�ن اھلھ�ا اال م�ن یعامل�ھ بنف�اق، أو یھ�ش 

ش��رط الی��ھ ھشاش��ة انتف��اع واس��ترقاق، ك��أنھم م��ن الت��زام ھ��ذا الخل��ة القبیح��ة عل��ى 
. )68(اصطالح بینھم واتفاق، فسوُء ُمعاش�رة ابنائھ�ا یُغل�ب عل�ى طب�ع ھوائھ�ا ومائِھ�ا)

وشھادة ابن جبیر ھذِه لھا اھمیتھا بوصفھ قد لمس ھذا الواقع عل�ى االرض ول�یس ل�ھ 
في وصفھ ھذا مأرب یبتغیھا اال الحقیقة فھو رجل رحالة غریب عن البلد وص�ف م�ا 

م�ا یص�فھ ھ�و النتیج�ة النھائی�ة الت�ي وص�لھا المجتم�ع، رآه وما عایشھ بحذافیره، وان 
لطة والصراع بین الم�ذاھب االضطرابات والصراع على الس من نتیجة املتھا قرون

وف�ي  )69(جناس وشیوع الفساد الخلقي والطغی�ان السیاس�ي والتف�اوت الطبق�يوبین األ
الغتراب ظل التغیی�ر المس�تمر وع�دم االس�تقرار ف�ي حی�اة االف�راد یص�بح الش�عور ب�ا

اد عن مجتمعھم بعادات�ھ بغد . فال غرو اذن ان ینفصل مثقفو)70(والوحدة نتیجة حتمیة
انفص��ال ینب��ئ احیان��اً ع��ن تم��رد أو س��خط او ش��ك او عج��ز ع��ن ال��تالؤم وافك��اره، 

 والتوافق مع البیئة السائدة. 
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وقد عانى اب�ن التعاوی�ذي م�ن ش�ظف الع�یش  وذاق م�رارة الحرم�ان وعس�ف 
علّی��ة الق��وم وك�ل م��ن ل��ھ عم��ره ف�ي س��ؤال الخلف��اء وال�وزراء ووالة األم�ور، وقّض��ى 

سلطة ونف�وذ، وتفاقم�ت معانات�ھ اكث�ر بع�د فق�د البص�ر م�ع ازدی�اد عج�زه ع�ن تحقی�ق 
النس��ان م��ع الواق��ع فف��ي ظ��ل (ص��راع ا ،)71(حاجات��ھ وزی��ادة اعتم��اده عل��ى اآلخ��رین

االجتماعي، وفي ظل الحاجات المادیة االساسیة لإلنسان یتعمق الشعور باالغتراب، 
وقد یكون ھذا اآلخ�ر  ،)72( وتزداد محنة الذات، ویتأجج الصراع بین الذات واآلخر)

أقرب المقربین الیھ، أھلھ وبنوه، ال�ذین ش�عر بجف�ائھم وان�ھ ال ی�ربطھم ب�ھ اال المن�افع 
 [المنسرح]                                       -قول في ذلك:� اآلنیة.

ــــــــــمُ  ــــــــــاٌل َال َدرَّ َدرُُّه ــــــــــي ِعَی  َوِل
 

 

ـــــا َشـــــِبُعوا  ـــــوِني َدْهـــــِري َوَم ـــــْد َأَكُل  َق
ـــْو َوَســـُموِني َوْســـَم   ـــااَل  ْلَعِبیـــِد َوَ�

 
 

ـــوا  ـــوني �ســـوِق األعـــراِب مـــا َقِنع  ُع
 إذا رَأْونـــــــي ذا َثـــــــروٍة جلســـــــوا 

 
 

 ْجَتَمُعــــــوااَحــــــْوِلي َوَمــــــاُلوا إَلــــــيَّ َو  
ــــــاِلَي إعـــــــوَ   ــــــوا ِحَب ــــــا َقَطُع  َطاَلَم

 
 

ـــــعُ   ـــــي ِقَط ـــــْن َمِع ـــــْم َ�ُك  َراضـــــًا إَذا َل
 َ�ْمُشــــوَن َحــــْوِلي َشــــتَّى َ�ــــَأنَُّهمُ  

 
 

 )73(عقـــــارٌب �ّلمـــــا َســـــَعْوا َلَســـــُعوا  
 [المنسرح] -و�ستمر الهجاء الساخر المشوب �اآللم والحسرة األبو�ة: 

 اجــ نظرُت في َنفِعهْم وما أنـا فـي
 

 

 َألْوَالِد ُمْبَتــــــــــــِدعُ اِتــــــــــــَالِب َنْفــــــــــــِع  
ــمْ   ــوُن َلُك ــِدي َ�ُك ــُت هــَذا َ�ْع  َوُقْل

 
 

ــــــِمُعوا  ــــــِري َوَال َس ــــــاُعوا َأْم ــــــا َأَط  َفَم
ـــي َفَمـــا َتَرُكـــوااَو    ْخَتَلُســـوُه ِمنِّ

 
 

ــــــــعُ   ــــــــِدي َتَق ــــــــِه َوَال َی ــــــــي َعَلْی  َعْیِن
ــْئَس َو    َفَأْضـــ   َمــا َصــَنْعتُ للااَِّ َفِب
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 )74(َرْرُت ِبَنْفِســي َوِ�ــْئَس مــا َصــَنُعوا 
وھذِه السخریة ما ھي اال وسیلة لجأ الیھا شاعرنا لیس من عیالھ حسب بل  

، فإذا كان ھذا حال عیالھ من الجفاء ) 75(من المجتمع الذي أوصلھ الى ھذا الدرك
 [الطویل]   -وسیادة المنفعة فال عجب ان تتقطع حبال اخائِھ مع الصحاب:

 َجفاهُ بال ذْنٍب أتاهُ صدیقُھُ 
  )76(ُ◌زِن قَوُمھُ وأْسلََمھُ للَھّمِ والح

ومن البدیهي ان یرى المكفوف ان مصا�ه �عینیه احدى الطوارق التي �عجز 

 [السر�ع]   : )77(اساس �ل و�الته عنها الصبر وانها
ني  فیـــــــا لهـــــــا طارقـــــــًة َهـــــــد�

    
 

ــــــــــرِ      ــــــــــي آخــــــــــر اْلُعم  ُطُرُقهــــــــــا ف
ــــــها  ــــــي َمسُّ ــــــل ب ــــــة مثَّ  طارق

 
 

 �عجــــــــُز عــــــــن أمثالهــــــــا ًصــــــــبري  
ـــــْن حالـــــةٍ    فـــــال َرعاهـــــا هللا ِم

 
 

 )78(ثالثـــــــــــٍة للشـــــــــــیِب والفُقـــــــــــرِ  
  -طارقة أودت �ه الى العزلة القسر�ة �عد تنكر األهل والصحاب: 

 حبـــیُس بیـــٍت ُمفـــردًا ًمســـَلماً 
 

 

ـــــــــرِ   ـــــــــى األحـــــــــزاِن والفك ـــــــــه ال  فی
 تضــییُق عــن خطــوي أقطــاُرهُ  

 
 

 وهـــــــــو َرحیـــــــــٌب واســـــــــُع الْقْطـــــــــرِ  
ــــــرِِه جاثمــــــاً   ــــــي ُقع  كــــــَأنَّني ف

 
 

 میــــــــٌت َوَمــــــــا أّلحــــــــُد فــــــــي َقْبــــــــرِ  
 َعــْن األحیــاء فــي بــرَزخٍ  نــاءٍ  

 
 

 )79(ُمْنَقِطــــــٌع عــــــن بیــــــِنهْم ِذ�ــــــري  

  -وجعلته �شعر �أنه دون بني البشر: 
ــاِس فــي  كــأنَّني لســُت ِمــْن النَّ
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 شــــــــــــيٍء َوال َدْهــــــــــــُرُهم َدْهــــــــــــري  
ــــــــا ألنســــــــانیتي شــــــــاهدٌ    وَم

 
 

 عنـــــدي ســـــوى أّنـــــي فـــــي ُخْســـــرِ  
نیا َعلـى َحالــةٍ    أعـیُش فـي الـدُّ

 
 

ـــــــــري    )80(واحـــــــــدٍة أصـــــــــَحُبها ُعم
  

. ورأى أنه األولى �التقد�م وهجا من )81(وهو الذي افتخر �شعره طول حیاته 

، فإذا �ه �كتشف �عد مصا�ه ان الشعر جر علیه الهوان ورقة )82(قدم غیره 
  -الحال:

 فلیَت شعري �ا زماني متى

 )83(أخرُج ِمْن دائرة الشعرِ  
العیش ان فقده البصر من  الفقر وضنكلقد قر في ذھن الشاعر الذي عاش 

وشتت من حولھ األھل والصحاب فلم یعد احد یبالي بھ اال بمقدار ما  سوء حالھ
ینتفع منھ، فارتمى في احضان الوحدة والعزلة التي اذاقتھ القلق والھوان فلم یجد بّداً 

نیھ، یعامن ترجمة آالمھ تفجعاً تارة وسخریة تارة أخرى لعلھ بھذا یخفف شیئاً مما 
ن حالھ الحافز األقوى الذي جعلھ یرتقي بأشعاره في وقد یكون مصابھ وعزلتھ وھوا

محاولة منھ لتعویض نقصھ، وقد اسھمت ھذِه االشعار في جعلھ شاعر العراق في 
 .)84(وقتھ
 االغتراب الزماني-ًا:ثالث

، )85(یبدو ان مشكلة الزمان ھي المشكلة االساسیة في الوجود االنساني 
االنسان الطرف الضعیف الخاسر دائماً في معادلة طرفھا اآلخر ھو الزمان ویظل 

ره العلل ا .... الخ) فھو الطرف الذي تتعاوومرادفاتھ (الدھر، اللیالي، االیام، الدنی
لحظة في مواجھة حقیقة كونیة عظیمة وسرمدیة، فال یملك اال  أیة ویھدده الفناء في

سبت كل االحداث العظیمة التي تجري على االستسالم والخضوع، ومن أجل ذلك ن
المھ یمة، وقد حملھا االنسان مسؤولیة آاالنسان وعلى بیئتھ الى ھذِه القوة العظ

واخفاقاتھ ولم یتورع عن كیل التھم الیھا ناسیاً أو متناسیاً ان كل ھذا یجري بأمر هللا 
ر سبحانھ عز وجل ولحكمة ارادھا، كان ھذا دیدن العرب في الجاھلیة، وقد اشا

﴿َوقَالُوا َما ِھَي إِالَّ َحیَاتُنَا  وتعالى الى ذلك في قولھ على لسان أھل الجاھلیة: 
ْنیَا نَُموُت َونَْحیَا َوَما یُْھِلُكنَا إِالَّ الدَّْھُر َوَما لَُھم بِذَِلَك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُھْم إِالَّ  الدُّ

. وقد توارث الشعراء جیالً بعد جیل ھذِه الالزمة فأولعوا بھجاء الدھر )86(﴾ یَُظنُّونَ 
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ومرادفاتھ فھو المسؤول عن فراق االحبة وتوالي العلل والفقر ونضوب الشباب 
وھجوم الشیب وغدر الناس .. الخ. وقد شكا ابن التعاویذي دھره مر الشكوى مراراً 

وقفھ من الدھر بعد مصابھ في ویتمثل م . أو بعده،)87(وتكراراً سواء قبل عماه
بعدین: األول معایشة الحاضر وتصور المستقبل عبر التفجع والسوداویة والتشاؤم، 

وام البعدین عند شاعرنا والثاني ھروب من الواقع عبر استذكار الماضي، وق
 كوى الدھر والموت واللیل والشیب والشباب. موضوعات ش

ودائم الشعور بالظلم ان كف البصر یجعل االنسان كثیر الشكوى 
  -رادفاتھ مرمى لسھامھ:. فال یجد اال الزمان الظالم وم)88(واالضظھاد

 [الكامل]
 َفاســـلْم ِلموتـــوٍر َأَبـــْت َأْن ُتقتضـــى

 
 

ــــــــهُ   ــــــــُه وتراُت ــــــــَد الزَّمــــــــاِن ُدُیوُن  ِعْن
 ضــــاقْت َمذاهُبــــُه وُقــــورَب َخْطــــُوهُ  

 
 

 )89(فكأنَّمـــــا ُســـــدْت َعلیـــــِه ِجهاُتـــــهُ  
 [مجزوء الرمل]                      أو قولھ :                                 
 ِث ُخطــــــــــــــوٍب امــــــــــــــا َألحــــــــــــــد

 
 

ـــــــــــــراءا   كیـــــــــــــُدها َ�مشـــــــــــــي الضَّ
ــــــــــــْت   ــــــــــــدي َوهبَّ  عصــــــــــــفْت عن

 
 

هِر ُرخـــــــــــاَءا   فــــــــــي بنـــــــــــي الــــــــــدَّ
 )90(تـــــــاُم ِإالَّ الُفَضـــــــالءاـــــــــ     و�ـــــــذا اَأل�ـــــــاُم ال َتعْ  

 [السریع]وقولھ:                                                                    
ــــي ُهُر ب ــــدَّ ــــا ال  مــــا هــــَو ِإَال َأن َنَب

 
 

ـــــــــِت �ـــــــــاَلیلى  ْهرِ  َفِمْل  َمـــــــــْع الـــــــــدَّ
ــــــــام ُحر�َّتــــــــي   ّذْنبــــــــي الــــــــى اَألْ�

 
 

ـــــى اْلُحـــــرِ   ـــــزل َألبـــــًا َعَل  )91(ولـــــم َت
  

الـدعم االسـري والمجتمعـي والعزلـة القسـر�ة ان فجیعة الشـاعر ببصـرِه وفقدانـه 
وتقـــدم العمـــر �فیلـــة �ازد�ـــاد التشـــاؤم والقلـــق مـــن المســـتقبل أو �عبـــارة أدق القلـــق مـــن 

 [الكامل]       -:)92(الموت
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 فـــــالیوَم ُعـــــوُد الـــــدهِر ُمحَتَطـــــبٌ 
 

 

ــــــلِ    ذاٍو وشــــــمُس الُعمــــــِر فــــــي الطَّْف
ــــــذٍَّة َأَربَّ   ــــــي َل ــــــي ِف ــــــَق ِل ــــــْم َیْب  َل

 
 

ـــــُغلِ   ـــــي ُش ـــــمِّ ِف ـــــاِم اْلَه ـــــْن ِزَح ـــــا ِم  َأَن
ــــــا  ْنَیا َوَ�ْهَجِتَه ــــــدُّ ــــــى ال ــــــي َعَل  َأْ�ِك

 
 

 )93(ْقِتـــــَراِب َمَســـــاَفِة اَألَجـــــلِ اَوَعَلـــــى  
ولقــد فتحــت العزلــة التــي عاشــها ابــن التعاو�ــذي �عــد مصــا�ه الطر�ــق الســتبداد  

غیــر ســوي یــدل النفســیة أمــرًا وهــو مــا تعــده �عــض الدراســات  )94(فكــرة المــوت بتفكیــره

 [الطو�ل]      -:)95(طراب انفعاليعلى اض

 ك�����أنِّي می�����ٌت ال ض�����ریح لجنب�����ھِ 
 

 

 )96(أبَا لَك یُضرحُ  وما كلُّ میٍت ال 
 یُمس���ي َحبیس���اً ف���ي ق���رارة من���زلٍ  

 
 

 )97(س������یاِن َمْحیَ������اهُ ب������ِھ ومماتُ������ھُ  
 وھ���ا أن���ا م���ن بع���ِد ُط���وِل الحی���اةِ  

 
 

 َواْلَخْف�����ِض ِص�����ْرُت إلَ�����ى َم�����ا تَ�����َرى 
 َوُغ���������وِدْرُت ُمْنفَ���������ِرداً بِ���������اْلعََرا 

 
 

 )98(َوَقـــْد َقَصـــَم اْلَمـــْوَت ِتْلـــَك اْلُعــــَرى  
  ً تتوالد فیھ الھموم، فھ�و یش�كل ال�ذروة ف�ي  خصبا وقد شكل اللیل لشاعرنا وقتا

ی�ة ، والعتم�ة االبد)99(الوحدة والعزلة، وقد عكس سواده قتامة النفس المثخنة ب�الھموم
 [الطویل]       التي یستشعرھا المكفوف:

 ی��������ا ل��������َك م��������ن لی��������ِل ِحج��������ا
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــُه ُمعَتِكـــــــــــــــــــــــــــــرُ    ٍب ُجنُح
 َظَالُمــــــــــــــــــــــــُه َال َیْنَجِلــــــــــــــــــــــــي 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــِفرُ    وُصــــــــــــــــــــــــــــبُحُه ال َ�ْس
 َلــــــــــْیَس َلــــــــــُه إَلــــــــــى اْلَمَمــــــــــاتِ  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ    آِخــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر ُیْنَتَظ
ــــــــــــهُ   ــــــــــــاٍة مع ــــــــــــي حی  مــــــــــــا ف

 
 

ــــــــــــــرُ   ــــــــــــــذي َحصــــــــــــــاٍة َوَط  )100(ل
عكاسـًا لشـعوره ن�ان ا ان تعبیر الشاعر عن دهشته من اللیل الطو�ل المعتكر 

الـداخلي وذلــك مـن خــالل لفظـِه (حجــاب) التــي تـنم عــن الضـیق الــذي �مـر �ــه مؤ�ــدًا 
ذلك عبر ثنائیة (ظالمه ال ینجلي) (و صبحه ال �سـفر) معبـرًا بـذلك عـن امتـداد تلـك 
الظلمة الى الممات، وما ذلك اللیل وال تلك الظلمة سوى عمـاه الـذي طغـى علـى �ـل 

مـــه ؤسســـًا تفـــرده المأســـاوي وعاكســـًا آالق لـــه عالمـــًا معتمـــًا، مشـــيء مـــن حولـــه، وخلـــ
 ومعاناتِه النفسیة. 

وتستدعي مسـامرة اللیـل ثنائیـة الشـباب والشـیب، إذ تقـف القـوة واللهـو والغـواني الـى   
 [الكامل] -جنب الشباب، فما �صطف الوهن وصدود الغواني الى جنب المشیب:

       

َمْت أوقا ـــهُ عصـــُر الشـــباِب َتصـــرَّ  ُت
 

 

ــــــــَمْت عــــــــن فجِرهــــــــا َلیالُتــــــــهُ    وتبسَّ
ــــْت   ــــِه الَمشــــیُب فأْخَلَق ِت  َأودى �ِجدَّ

 
 

ــــــــــــهُ   ــــــــــــُه واســــــــــــُترِجَعْت عاراُت  َأثواُ�
 مضـى ذْ سـاِن فمـكاَن الشفیَع إلى الحِ  

 
 

 )101(أمَســــْت ُتَعــــدُّ َمســــاِو�ًا حســــناُتهُ  
وھن�ا نس�تطیع ان نلم�س نوع�اً م�ن التوقی�ع الص�وتي ال�ذي احدث�ھ الش�اعر م��ن  

خالل عدة عناصر ایقاعیة تنغیمیة، فمن خالل عنص�ر التك�رار ف�ي الت�اء االنفج�اري 
في (تصرمت اوقاتھ، وتبسمت لیالتھ، بجدتھ، فأخلق�ت، اس�ترجعت عارات�ھ، أمس�ت، 

) فض�الً ع�ن الس�ین الص�فیري تعدُ حس�ناتِھ) والش�ین ف�ي  (الش�باب، المش�یب، الش�فیع
ویاً حس��ناتھ) اق��ام الش��اعر بن��اء المھم��وس ف��ي (تبس��مت، اس��ترجعت، الحس��ان، مس��ا

موس��یقیاً داالً عل��ى نفس��یة تعل��و أو تھ��بط لتك��ون بمجموعھ��ا ایقاع��اً منس��قاً ومتناغم��اً، 
فالتكرار یخلق ذلك الجرس الموسیقي (عبر اصوات االلفاظ والح�روف المؤدی�ة ال�ى 

وتي یتناس�ب والص�ورة الت�ي یرس�مھا الش�اعر الث�ارة المتلق�ي وش�د خلق مس�توى ص�
خدم�ة للغ�رض ال�ذي ی�نظم فی�ھ وھ�و ) 102( انتباھھ وجذبھ ال�ى م�ا یری�د التعبی�ر عن�ھ)

 التعبیر عن الحسرة والندم على الشباب المنقضي. 
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 –ومم��ا یعم��ق معن��ى الحس��رة مقارن��ة الش��اعر ب��ین ای��ام الش��باب ولیالی��ھ الت��ي یراھ��ا  
 [المتقارب]        -كومضة البرق: لھنائھا

 ك������أنّي رأی������ُت زم������اَن الش������بابِ 
 

 

 ونَض�����رةَ ع�����یٍش ب�����ِھ ف�����ي الَك�����رى 
 َوَم�����ا َك�����اَن َم�����رُّ لَیَ�����اِلي السُّ�����لُوِّ  

 
 

 )103(إالّ كَخطفَ���������ِة ب���������رٍق َس���������رى 
وب���ین ای���ام المش���یب المعتم���ة ولیالی���ھ الوئی���دة الت���ي كب���دھا رھین���ا للھم���وم واآلالم     

 [الكامل]        -المبرحة، یقول:

 َدْھ���ٌر َرَم���انِي فِ���ي قَ���َراَرِة َمْن���ِزلٍ 
 

 

 َض������ْنٍك نَھ������اِري فی������ِھ لی������ٌل ُمع������تِمُ  
 لَیل�����ي ب�����ِھ لَی�����ُل الس�����لیِم وإنّن�����ي 

 
 

 )104(اِء فِی�����ِھ لَُمْس�����لَمُ ِلْلَھ����ّمِ َواْلبُرَح����� 
 

ھنا یشیر الفعل (رمى) الى وجود تعارض بین الفعل وال�دھر، ویتض�ح البن�اء 
عل ھ�و رم�ى والفاع�ل ففي االستعارة التشخیصیة (دھر رماني) فالاالستعاري للدھر 

ھو الدھر، وقد قام الشاعر بتشخیص الدھر عندما اسبغ علیھ فعالً انسانیاً ھ�و الرم�ي 
فأصبح الدھر داخالً في االطار االنساني خارجاً عن مجال المجرد مم�ا یؤك�د فاعلی�ة 

 تُ�رد وذل�ك ألن�ھ محس�وس الفع�ل الدھر في حیاة الشاعر وموقفھ منھ، وھي فاعلی�ة ال
 ً ، فض�الً ع�ن ان دالل�ة )105(أذ بیّن الش�اعر التح�والت الت�ي ط�رأت علی�ھ بیان�اً ض�منیا

ع�ل فالفعل (رمى) تعیدنا الى الصورة الحركی�ة للفع�ل (الرم�ي ف�ي البئ�ر المظل�م)، فال
الماض��ي یمث��ل دالل��ة االنحص��ار والقی��د ف��ي مك��ان ض��نك وھ��و المن��زل ب��دلیل االس��م 

ع�ل (رم�ى) یمث�ل فؤك�د االس�تعارة األول�ى، فال) وھي اس�تعارة ثانی�ة ج�اءت لتراراة(ق
بعداً زمنیاً والجملة (في قرارة منزل ضنك) تمثل بع�دادً مكانی�اً، وھ�و م�ا أك�د المعن�ى 

المك��اني (ق��رارة من��زل) وس��عة الم��دى  واغن��اه، ومم��ا یش��یر ال��ى محدودی��ة الم��دى
لش�باب) مؤك�دا اغتراب�ھ الزم�اني، الزماني (رم�اني) رج�وع الش�اعر ال�ى الماض�ي (ا

یقوى فی�ھ عل�ى  ومما یعكس سلبیة الصراع بین الشاعر والزمان لیلھ الطویل الذي ال
 الراحة والرقاد .

لق��د امتط��ى اب��ن التعاوی��ذي ص��ھوة الش��عر میمم��ا ص��وب الش��باب ف��رارا م��ن 
ووقف أمامھ (وقوف ش�حیح ض�اع ف�ي الت�رب  )106(مشیب مر تجرع غصصھ وحیدا

 :خاتمھ)
 انُ ــــــــــــوللهو واألطراب أوطـــرابي  اتـــــ  �ادار لهوي واطرابي وملعب 
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 أعائد لي ماض من جدید هوى    أبلیته وشباب فیك فینــــــــــــــــــــان
 )107(إذ الرقیب لنا عیم مساعدٌة      والكاشحون لنا في الحرب أعوان

من أنم�اط مواجھ�ة االغت�راب  ان الركون الى اجترار ذكریات الماضي شكل نمطا  
ل���دى طائف���ة م���ن ش���عراء الع���رب س���عیا لتخفی���ف أزم���ة االغت���راب الت���ي یعانونھ���ا 

، وھو یعكس ایضا اعترافا بسطوة الزم�ان وجبروت�ھ، حی�ث أب�اد م�ن قب�ل )108(شحیح
ول��م تس��تثن مص��ائبھ حت��ى آل النب��ي األطھ��ار  )109(االم��م العظیم��ة والمل��وك العظ��ام

 (علیھم السالم) :
 نـــــــــــآل النبـــ   ـــي مجاھرا برزیئتیوأناخ في 

 فبدا برزء في أبي    حسن وثنى بالحسیـــــن
 الطیبین الطاھریـــ     ــــن الخیرین الفاضلین
 )110(المدلیین الى النبــــــــ  ــــــــــــي محمد بقرابتین

البل أن كید الزمان لیرقى أبع�د م�ن ذل�ك مش�تتا ش�مل نج�وم الس�ماء وناس�فا جب�ال     
أف�ال  یك�ون ف�ي ذل�ك كل�ھ عب�رة لل�ذات القلق�ة والمغترب�ة وتس�لیة )111(األرض الراسیة

 لھا:

 ب وأینــــــــــــھا الدھر في تع  واطرح ھموما أنت منـــــــ   

 ف قینـــــــــــــفي كفالناس في كف الحـــــــوا      دث ُزبرة 

 )112(ألحداث من صعب وھین واصبر لما طرقت بھ ا     
د الشاعر موقف االعتبار الحكیم م�ن الحی�اة المتلون�ة الغ�رور بأبی�ات أخ�رى، ویؤك   

 بنفض صاحبھا غبار الملذات عن مخیلتھ ومداھمة شبح الموت مخیلتھ:أبیات وشت 
 فقف بي معتبرا إن مررت     على جدثي وا�ك مستعبرا

 والتخـــــــــــــــــــــــــــدعن �مغترة     حدیث مودتها مفــــــــــــــترى 
 )113(والتر�نــــــــــــــــــــــــن الى ثروة     مقیلك �عدها في الثرى 

ن ع��ن تحمیل��ھ لق��د احت��رف اب��ن التعاوی��ذي ھج��اء الزم��ان ط��وال حیات��ھ ول��م یت��وا    
وھ��وان حال��ھ ورفع��ھ لش��أن م��ن الیس��تحق، وتص��اعدت نب��رة ش��كواه بع��د أوزار فق��ره 

، وھ�و مصابھ، وبكى شبابھ وأیام�ھ الخ�والي، وق�د ج�نح الش�اعر أحیان�ا ال�ى االعتب�ار
عل�ى س�یطرة الفك�ر الس�وداوي المتش�ائم عل�ى  موقف ممیز النراه یتكرر كثیرا مایدل

 الشاعر بحیث لم یدع لھ مجاالً للتفكر واستخالص العبر. 
 الخاتمة

لق��د أدى ك��ف البص��ر ال��ى تبل��ور ثالث��ة انم��اط اغترابی��ة ف��ي ش��عر س��بط اب��ن 
   -التعاویذي ھي:
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تجلى ف�ي ش�عر الش�كوى والھج�اء الموج�ود ف�ي قص�ائد الم�دح  -اغتراب سیاسي: .1
الخلیف�ة الناص�ر ل�دین هللا واس�تاذ ال�دار مج�د ال�دین اب�ن الص�احب،  التي قالھا ف�ي

وفیھ اتجاھان اولھما صریح یشتكي فیھ حالة للرجلین اس�تدارا لعطفھم�ا، واالخ�ر 
وھو األھم ھجاء ضمني لھما وتعریض بھما وغمز م�ن قناتھم�ا ی�أتي ب�ھ الش�اعر 

طنھ��ا م��ن المع��اني ف��ي المقدم��ة الغزلی��ة وب��ین ثنائ��ا الم��دح باس��تخدام لغ��ة یحم��ل ا
 اضعاف ما في ظاھرھا في تجٍل واضح لذكاء الشاعر وبراعة اسلوبھ. 

تمث��ل ف��ي مجموع��ة اش��عار تت��رجم عزل��ة الش��اعر وعج��زِه  -اغت��راب اجتم��اعي: .2
وقلق��ھ وتش��اؤمھ وانس��داد اف��ق الحی��اة أمام��ھ بس��بب اتس��اع الھ��وة بین��ھ وب��ین عیال��ھ 

 سیادة المصالح الذاتیة. واصحابھ نتیجة عماه وتقھقر اخالقیات المجتمع و
اغتراب زماني: وھو اكثر نمط اغترابي طرقھ الشاعر بعد عماه، ویتمثل موق�ف  .3

الش�اعر م��ن الزم��ان ببع��دین: األول معایش��ة الحاض��ر وتص��ور المس��تقبل ب��التفجع 
والتشاؤم والس�وداویة. واآلخ�ر ھ�روب م�ن الواق�ع الم�ر عب�ر اس�تذكار الماض�ي، 

 ى ال���دھر، والم����وت، واللی���ل، والس����یبوالبع���دین یش���مالن موض����وعات ش���كو
 والشباب.  

                                                           

 الهوامش
ھو ابو الفتح محمد بن عبد هللا المعروف بسبط اب�ن التعاوی�ذي نس�بة ال�ى ج�ده أب�ي  ) (1

محمد المبارك بن المبارك ب�ن عل�ي ب�ن نص�ر الس�راج الفقی�ھ الزاھ�د المع�روف ب�أن 
بھ ھ�ـ) وعم�ل ف�ي ش�با519التعاویذي، شاعر وكاتب مشھور، ول�د ف�ي بغ�داد س�نة (

بدیوان المقاطعات، جمع دیوانھ بنفسِھ ورتبھ اربع فص�ول، وعم�ي ف�ي آخ�ر عم�ره 
ھـ). ینظر: معج�م األدب�اء: 584ھـ) أو ( 583ھـ) وتوفي في بغداد سنة (579سنة (

، س��بط اب��ن التعاوی��ذي، حیات��ھ 473-4/466، وفی��ات األعی��ان: 2567 – 6/2560
 .   67 – 42وشعره: 

 . 4/466وفیات االعیان:  ) (2
نقالً عن بحث للمرحوم الدكتور مصطفى جواد في مجل�ة  101سبط ابن التعاویذي:  ) (3

 . 1955، سنة 2/ج3المجمع العلمي العراقي، مج 
 .26ینظر: العزلة االجتماعیة لدى المكفوفین وعالقتھا بأسالیب المعادلة الوالدیة:  ) (4
 .  73-72ینظر: بناء مقیاس لألنانیة، دراسة مقارنة بین المكفوفین والمبصرین:   ) (5
 . 25ینظر: العزلة االجتماعیة لدى المكفوفین:  ) (6
 . 24ینظر: م. ن  ) (7
 . 74ینظر: بناء مقیاس لألنانیة ) (8
 . 187ینظر: دیوان سبط ابن التعاویذي القصیدة  ) (9

 . 28لدى المكفوفین  ینظر العزلة االجتماعیة ) (10
 . 396دیوانھ:  ) (11
، االغت�راب 36االغتراب في الثقافة العربی�ة، متاھ�ات االنس�ان ب�ین الحل�م والواق�ع/  ) (12

 . 88وعالقتھ بالتمرد وقلق المستقبل لدى طلبة الجامعة، 
 . 6ینظر االغتراب في الشعر الجاھلي:  ) (13
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، 18-4:10الق��افي واالجتم��اعي: م��ج ینظ��ر: ت��اریخ االس��الم السیاس��ي وال��دیني و ) (14

 . 36-6: 3، حضارة العراق 306-308
ھ�ـ): "ك�ان قب�یح 622 – 575یقول ابن األثیر م�ثالً ع�ن الخلیف�ة الناص�ر ل�دین هللا ( ) (15

السیرة في رعیتھ ظالم�اً، فخ�رب ف�ي ایام�ھ الع�راق، وتف�رق أھل�ھ ف�ي ال�بالد، واخ�ذ 
 .12/440لكامل في التاریخ: امالكھم واموالھم، كان یفعل الشيء وضده" ا

-200ھـ)، رحلة ابن جبیر 580انظر وصف ابن جبیر لجانبي بغداد إذ زارھا سنة ( ) (16
، وانظر ما یذكره اب�ن االثی�ر م�ن ح�وادث ج�رت ف�ي بغ�داد ف�ي الق�رن الس�ادس 205

الھجري كالفیضانات والحرائق والجدب واألوبئة وغالء االسعار والف�تن ب�ین عام�ة 
غارات القبائل والمواجھات مع األمراء العج�م وح�وادث أخ�رى/ الكام�ل أھل بغداد وا

11/118 ،132-133 ،137 ،152  ،248  ،268  ،409  ،410 ،411  ،446  ،
452  ،523 ،562  . 

، 70-66ینظر: الشعر العربي ف�ي الع�راق م�ن س�قوط الس�الجقة حت�ى س�قوط بغ�داد  ) (17
 . 31-29الشعر العراقي في القرن السادس الھجري 

 . 204-196ینظر: الشعر العربي في العراق من سقوط السالجقة حتى سقوط بغداد  ) (18
 . 195، 61-60ینظر المصدر نفسھ  ) (19
 ، وغیرھا .142، 139، 60، 53، 47، 45، 39، 37، 27، 19ینظر: دیوانھ  ) (20
 . 7، االغتراب في الثقافة العربیة19ینظر: االغتراب في تراث صوفیة االسالم  ) (21
 . 9ینظر االغتراب في تراث صوفیة االسالم  ) (22
االغتراب  49-13للمزید ینظر: المصدر السابق االغتراب في تراث صوفیة االسالم  ) (23

 . 100-50قبل ، االغتراب وعالقتھ بالتمرد وقلق المست53-35في الثقافة العربیة 
 ینظر: لسان العرب مادة [َغَرَب].   ) (24
 . 2، االغتراب في الشعر الجاھلي 12ینظر: االغتراب في صوفیة االسالم  ) (25
 . 3ینظر: االغتراب في الشعر الجاھلي  ) (26
 ، 12ینظر: تحول المثال، دراسة لظاھرة االغتراب في شعر المتنبي  ) (27
 . 14ث صوفیة االسالم: ینظر: االغتراب في ترا ) (28
 . 50ینظر: االغتراب وعالقتھ بالتمرد وقلق المستقبل  ) (29
-37، االغت�راب ف�ي الثقاف�ة العربی�ة 37ینظر:االغتراب ف�ي ت�راث ص�وفیة االس�الم  ) (30

38 . 
 . 68ینظر: االغتراب وعالقتھ بالتمرد وقلق المستقبل  ) (31
 . 52ینظر: االغتراب في الثقافة العربیة  ) (32
، االغتراب وعالقتھ بالتمرد وقلق المستقبل 26ینظر: االغتراب في الشعر الجاھلي  ) (33

73 . 
 نقالً عن  14-13ینظر: االغتراب في تراث صوفیة االسالم  ) (34

The new encyclopedia Britannica, w, Benton, USA, 1974, Vol, 1,P. 574. 
 . 39ینظر: االغتراب في الشعر الجاھلي  ) (35
 . 5ینظر: المصدر نفسھ  ) (36
) قصیدة قالھا بعد فقده البصر، ونظن أن�ھ ق�ال أكث�ر 20یوجد في الدیوان المطبوع ( ) (37

من ھذا العدد بكثیر ألن جامع الدیوان لم یطلع على مخطوطتین للدیوان على درج�ة 
) بی�ت، واالخ�رى مكی�ة 7087عالیة من األھمی�ة والنفاس�ة، اح�دھما بغدادی�ة فیھ�ا (

) بی�ت فق�ط؟ ینظ�ر: 6655) بیت، بینما یحوي الدیوان المطب�وع عل�ى (8335ا (فیھ
 . 100-93سبط ابن التعاویذي 
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 . 68ینظر: االبداع في الفن والعلم  ) (38
، 126-111ینظر: الشعر العربي في العراق من سقوط السالجقة حتى سقوط بغداد  ) (39

 . 114 – 11، 82، 28-27الشعر العراقي في القرن السادس الھجري 
 وغیرھا.  144، 142، 139، 75، 69، 60، 59، 47، 45ینظر: دیوانھ  ) (40
 . 107 – 104ینظر: سبط ابن التعاویذي  ) (41
ال��دیوان العزی��ز او دی��وان الخالف��ة دی��وان یخ��ص ش��عراء الدول��ة العباس��یة وكتابھ��ا  ) (42

: الش�عر العرب�ي یُعتقد ان الخلیفة الناصر لدین هللا أنشأه في أول س�ني حكم�ھ. ینظ�ر
 .  97-87في العراق من سقوط السالجقة حتى سقوط بغداد 

 . 356، 303، 302، 296، 269ینظر: دیوانھ  ) (43
، 123ینظ��ر: الش��عر العرب��ي ف��ي الع��راق م��ن س��قوط الس��الجقة حت��ى س��قوط بغ��داد،  ) (44

 .141 – 139دیوانھ 
 كذا في الدیوان والصواب یحل بھ من السلطان.   ) (45
 . 60دیوانھ  ) (46
استاذ الدار: وظیفة استحدثت ف�ي العص�ر العباس�ي األخی�ر، یت�ولى ص�احبھا ش�ؤون  ) (47

 .5/64دار الخالفة، وقد تتعدى سلطتھ سلطة الوزیر، ینظر: حضارة العراق 
ھ��و مج��د ال��دین اب��و الفض��ل ھب��ة هللا ب��ن الص��احب اس��تاذ دار الخالف��ة، ق��ام بالبیع��ة  ) (48

ھ�ـ) ب�أمر م�ن 583وتحكم في أمور الدول�ة، قت�ل ف�ي س�نة ( للخلیفة الناصر لدین هللا
 .   11/562الخلیفة، ینظر: الكامل في التاریخ 

 .13-12ینظر: دیوانھ  ) (49
 .12ینظر: م. ن  ) (50
 .7 – 6م. ن  ) (51
 .8 – 7م. ن  ) (52
 .8م. ن  ) (53
 ) في دیوانھ.57انظر القصیدة ( ) (54
 . 9م. ن  ) (55
 . 10م. ن  ) (56
 . 152 – 151م. ن  ) (57
 . 155 – 154م. ن  ) (58

 99) م.ن 59(
 
 . 291 – 289ینظر: مطلع القصیدة العربیة وداللتھ النفسیة  )60(
 دیوانھ.  267و  266و  243و  208و  98و 44انظر القصائد  )61(
 . 222م. ن  )62(
 . 223م. ن  )63(
 . 149الشعر العراقي في القرن السادس الھجري  )64(
 . 117م. ن  )65(
 ، االتراب واللدات/ المتماثلون. 44دیوانھ  )66(
ق السھم: جع�ل 7م. ن  ) 67( ، غب عطاء: قلیل عطاء، ففّوفَت [اساس البالغة/ فوف وفوَّ

 الوتر في فوقھ عند الرمي]. 
 . 151االغتراب في الشعر العباسي  )68( 
 . 194رحلة ابن جبیر  )69(
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 . 95 – 94العباسي ینظر:  االغتراب في الشعر  )70(
 . 77ینظر: االغتراب وعالقتھ بالتمرد وقلق المستقبل  )71(
 . 52ینظر: االغتراب في الثقافة العربیة  )72(
 . 115االغتراب في الشعر الجاھلي  ) 73(
 . 272دیوانھ  )74(
 . 273م. ن  ) 75(
 . 30ینظر: توظیف الون في شعر المكفوفین في العصر العباسي  )76(
 . 396دیوانھ  )77(
 . 79، ودیوانھ 23ینظر: قلق الكفیف  )78(
 . 192م. ن  ) 79( 
 م. ن الصفحة ذاتھا.  )80(
 . 191م. ن  ) 81(
، 374، 373، 276، 67، 30، 21، 8، 6وال�����دیوان  12ینظ�����ر: خطب�����ة دیوان�����ھ  ) 82(

 وغیرھا. 
 . 16 – 15ینظر: م. ن  ) 83(
 . 191م. ن  ) 84(
 . 466/ 4ووفیات االعیان  2560/ 6اء ینظر: معجم االدب ) 85(
 . 119ینظر: العزلة والمجتمع  ) 86(
 

  ینظر دیوانھ ) (87
 . 24ینظر: قلق الكفیف  ) (88
 .68دیوانھ  ) (89
 ، یمشي الضراء: یمشي مستویاً، ُرخاء: ریح لینة سریعة، تعتام: تختار121م. ن  ) (90
 . 191م. ن  ) (91
 . 84ینظر: قلق الكفیف  ) (92
 . 395دیوانھ  ) (93
 .113ینظر: مشكلة االنسان  ) (94
 . 18ینظر: قلق الموت  ) (95
 . 79دیوانھ  ) (96
 . 68م. ن  ) (97
 . 482م. ن  ) (98
 . 172ینظر: االغتراب في الشعر الجاھلي  ) (99

 . 192دیوانھ  ) (100
 . 63م. ن  ) (101
 . 55القیم الجمالیة في شعر الكمیت بن زید االسدي  ) (102
 . 148، 79، 9، وینظر المصدر نفسھ 482دیوانھ  ) (103
 . 371م. ن  ) (104
 . 693ینظر: البناء االستعاري للدھر في الشعر الجاھلي، ص ) (105

 . 85) ینظر : مشكلة االنسان 106(
 . 412) دیوانھ 107(
 . 200) ینظر : االغتراب في الشعر الجاھلي 108(
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 . 473) ینظر : دیوانھ 109(
 ذاتھا . ) م.ن الصفحة110(
 . 838) ینظر : م. ن 111(
 ) م.ن الصفحة ذاتھا، االین : األعیاء والتعب، الُزبرة : قطعة الحدید، القین: الحداد .112(
 . 882) م.ن 113(

 مظان البحث
 المصادر  ) أ(

 القرآن الكر�م. 

)، المجلـس 24عیسـى، سلسـلة عـالم لمعرفـة ( االبداع في الفن والعلـم، د. حسـن احمـد .1

 . 1979الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكو�ت 

االغتــراب فــي تــار�خ صــوفیة االســالم، د. عبــد القــادر موســى المحمــدي، بــین الحكمــة،  .2

 .  2001�غداد/ 

االغتـراب فـي الشـعر العباسـي فـي القـرن الرا�ـع الهجـري، الـد�تورة سـمیرة سـالمي، دار  .3

 . 2000، 1دمشق، ط الینابیع،

الشــعر العراقــي فــي القــرن الســادس الهجــري، مزهــر عبــد الســوداني، منشــورات وزارة  .4

 .  1980) �غداد، 215الثقافة واالعالم، سلسلة دراسات (

الشعر العر�ي فـي العـراق مـن سـقوط السـالجقة حتـى سـقوط �غـداد، عبـد الكـر�م توفیـق  .5

 .  1976) ، �غداد، 97الحدیثة (العبود، منشورات وزارة االعالم، سلسلة الكتب 

العزلة والمجتمع، نیقوالي برد�ائف، ترجمة فؤاد �امل عبـد العز�ـز، مراجعـة علـى أدهـم،  .6

 . 1982الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، 

الكامل في التار�خ، الشیخ العالمة عز الدین ابي الحسن على ابن ابي الكرم محمد بـن  .7

الشــیباني المعــروف �ــأبن األثیــر، دار صــادر،  محمــد بــن عبــد الكــر�م بــن عبــد الواحــد

 . 1982 – 2-14بیروت، 

تــار�خ االســالم السیاســي والــدیني والثقــافي والجتمــاعي، الــد�تور حســن ابــراهیم حســن،  .8

 ، (د. ت). 4مكتبة النهضة المصر�ة، القاهرة، مج 
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ر�یـة تحول المثال، دراسة لظاهرة االغتراب في شعر المتنبي، صالح زامل، المؤسسة الع .9

 . 2003للدراسات والنشر، بیروت، 

دیوان سبط بن التعاو�ذي اعتنـى بنسـخه وتصـحیحه د. س. مرجلیـوث (نسـخة مصـورة  .10

 )، بیروت، دار صادر (د. ت)1903عن طبعة المقتطف �مصر 

 رحلة ابن جبیر، دار صادر ، بیروت، (د. ت) .11

، 1زهـر، �غـداد، طسبط ابن التعاو�ذي، حیاته وشعره، نوري شاكر اآللوسـي، مطبعـة األ  .12

1975  . 

ــن منظــور  .13 ــن مكــرم أب ــدین محمــد ب ــال ال ــي الفضــل جم ــة أب لســان العــرب لإلمــام العالم

 األفر�قي المصري، دار صادر، بیروت، (د. ت). 

مطلع القصیدة العر�یة وداللته النفسیة، د. عبد الحلیم حنفـي، الهیئـة المصـر�ة العامـة  .14

 .  1987للكتاب، 

ــ .15 ــاء (ارشــاد االر� ــق معجــم االد� ــاقوت الحمــوي الرومــي، تحقی ــب) لی ــة األدی ــى معرف ب ال

 . 1993، 1الد�تور احسان عباس، دار الغرب االسالمي، بیروت، ط

وفیات االعیان وانباء أبناء الزمان، ألبي العباس شمس الدین احمد بن محمـد بـن ابـي  .16

هـ) حققه الد�تور احسان عباس، دار صادر، بیـروت (د. 681 – 608�كر بن خلكان (

 ) .  ت
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 حدیدالائك لى سبعكاسید والكبریتیدات األ تأثیردراسة 

 ستار عبود عباس
 تربیة االساسیةمعة واسط/كلیة الجا

 الخالصة:
تخلف عدد من األكاسید إلنتاج السبائك الحدیدیة المختلفة أثناء عملیات الصھر والصب  یحصل

یكونان مخلفات ال  حیثوذلك لكون قابلیة ذوبانھما واطئة ,, السبائك تلك  والكبریتیدات في
معدنیة في الفوالذ. أن شكل وعدد وحجم وطریقة توزیع ھذه المخلفات  یؤثر على نوعیة 

تم في ھذا البحث دراسة حجم وشكل وأنواع  السبیكة وادائھا وسلوكھا في التطبیقات الھندسیة.
مثل النسبة المئویة والذي ی K0ھذه األكاسید باستخدام محالیل كیمیائیة إلظھارھا وإلیجاد الدلیل 

داخل البنیة التركیبیة للفوالذ. وكذلك دراسة العالقة بین ھذا الدلیل والكبریتیدات لألكاسید 
تبین وجود عالقة من خالل النتائج التي حصلنا علیھا  والخواص المیكانیكیة للفوالذ المطروق .

عالقة طردیة بینھما وبین والى وجود  K0االستطالة ومقاومة الصدمة مع الدلیل قیم عكسیة بین 
 مقاومة الشد.

 
Study influence of size and sulphides and oxides on the steel 
alloy.   

Sattar A.Abass 
Science department , college of basic education, wasit 

University 

 Abstract : 
      Number of elements as Sulpher and Oxygen can be found as 
sulphides and oxides in steel, and as they have low solubility in steel, 
they are presented as non-metallic inclusions. The shape, number, size 
and distribution of these inclusions have a significant influence on the 
comportment of steel in various engineering applications. 
The object of this study is to examine the shape and type of non-metallic 
inclusions by using chemical reagents and to determine the indices K0 
which give the percentage amount of these inclusions in the structure of 
steel. Then to investigate the relation between these indices and 
mechanical properties. 
It is concluded that ductility and shock resistance are inversely 
proportional to the indices, which tensile strength is proportional 
directly with these indices. 

 
 الالمعدنیة: والكبریتات كاسیدأنواع األ

یك��ون االوكس��جین والكبری��ت وبع��ض العناص��ر االخ��رى كالس��لیكون والمنغنی��ز متض��منات      
بینھ�ا وب�ین المع�دن االس�اس   طوار غی�ر معدنی�ة ف�ي اس�اس مع�دني والیوج�د ت�رابطأالمعدنیة ك�

 .  [2-4]ھما  وتصنف المتضمنات الالمعدنیة الى نوعین رئیسیین , [1]فیھ وغیر ذائبة 
 المتضمنات الخارجیة :
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و المواد التي تلتصق بالمعدن خالل عملیة أمصادر خارجیة مثل الخبث  ھي التي تنتج منو      

ً یالصھر والصب وغالبا ما یكون ھذا النوع من المتضمنات عیان على س�طح المص�بوبة ویمك�ن  ا
 .مباشرةً معالجتھ 

 یة :لالمتضمنات الداخ
وھ��ي الت��ي تك��ون عل��ى ش��كل مركب��ات اغلبھ��ا م��ن االوكس��یدات والكبریت��ات وتتك��ون نتیج��ة      

والمنغنی���ز , منی���وم واالوكس���جین ،والس���یلیكون واالوكس���جینلالتف���اعالت الكیمیائی���ة ب���ین اال
وتحت�اج ال�ى تكبی�ر مجھ�ري  تكون صغیرة ج�داً  ما عادةً وھذا النوع من المتضمنات  والكبریت .
ً یزھا یلرؤیتھا وتم ح�دود  التوج�د عل�ى  ویكون توزیعھا من�تظم داخ�ل التركی�ب المجھ�ري واحیان�ا

 الحبیبیة .
نواع , حی�ث ص�نفھا الباحث�ان س�میز وداھ�ل ال�ى أ ت الى عدةالمتضمنا من وقد صنف ھذا النوع

 . [5]نواع حسب شكلھا وحجمھا وطریقة توزیعھا أثالثة 
ھذا النوع من المتضمنات الى اربعة  تصنفد فق DIN-50602 اما المواصفة الاللمانیة القیاسیة

 . [6]انواع ھي: 
   SS.ویرمزلھا   sulphide elongated inclusionsالمتضمنات الكبریتیة المستطالة -1
ویرم�ز لھ�ا ب�الرمز   oxide forgmented inclusionsالمتضمنات االوكسیدیة المبعث�رة  -2

OA ا).ن(الومی 
ویرم�ز لھ�ا ب�الرمز   oxide elongated inclusionsالمتض�منات االوكس�یدیة المس�تطالة  -3

OS (سیلیكات) 
ویرم��ز لھ��ا ب��الرمز   oxide globular inclusionsالمتض��منات االوكس��یدیة الم��دورة  -4

OG , . كبریتیدی�ة،أو م�زیج مخ�تلط م�ن االلومین�ا  –وقد تتكون متضمنات مختلفة مثل االوكسي
 ید المنغنیز.وكبریت

 درجة النقاوة:
ف�ي البنی�ة  اتو كبریتیدأمعدنیة التي تكون على شكل أكاسید المحتوى المتضمنات ال تبین قیمة  

ھ�ذا  رفویع ( K )  التركیبیة ، ویوظف دلیل یتناسب مع محتوى المتضمنات یرمز لھ بالحرف
النسبة المئویة لمساحة المتضمنات الالمعدنیة في البنی�ة التركیبی�ة ونحص�ل علی�ھ الدلیل على انھ 

من حاصل جمع عدد المتضمنات على ضوء مساحتھا وأبتداءاً من حجم محدد وصاعداً .وھن�اك 
وھ��ي م��ن ص��فر ال��ى ثمانی��ة ت��وزع علیھ��ا   rating numbersأع��داد تس��مى أع��داد تت��ابع 

قطرھا حیث أن كل مدى مع�ین م�ن الط�ول أو الع�رض  المتضمنات حسب طولھا أو عرضھا أو
 . تحت عدد تتابعي  عللمتضمنات یوض

 ( 2n-4 )حسوب على أساس المتوالی�ة الھندس�یة  محساب المتضمنات على العامل الویعتمد       
ع���دد التت���ابع المع���ین حس���ب طریق���ة تص���نیع الف���والذ ھ���و ع���دد التت���ابع وی���تم أعتم���اد  nحی���ث 

 (4)ونوع�ھ .فم�ثالً ف�ي ط�رق الص�ھر ب�الھواء وف�والذ الھیاك�ل والع�دد یس�تخدم ع�دد التت�ابع رق�م 
وصاعداً أي  (4)العدد التتابعي رقم  منالتي تكون أبعادھا حساب المتضمنات وصاعداً أي نبدأ ب

) م�ایكرون ،ونھم�ل 2200-4400(ح ب�ین وطول یتراو مایكرون 0.5المتضمنات التي بعرض 
) K) ال��ى الح��رف (4المتض��منات الت��ي تك��ون اص��غر م��ن ذل��ك وف��ي ھ��ذه الحال��ة یض��اف ال��رقم (

). اما الفوالذ المصنع عن طریق الصھر بالفراغ او ف�ي طریق�ة اع�ادة K4السابق فیسمى الدلیل (
ف�ي داً ویس�مى ال�دلیل ع) وص�ا1) فیتم اس�تخدام ع�دد التت�ابع رق�م (ESRالصھر بكھربة الخبث (

) فیعن��ي حس��اب جمی��ع المتض��منات دون اس��تثناء اي نب��دأ K0ام��ا ال��دلیل ()   K1ھ��ذه الحال��ة (
م�ایكرون  0.5الت�ي تك�ون بع�رض  بالمتضمنات التي تكون تحت العدد التتابعي رقم صفر وھ�ي

) یش��یر ال��ى Kي یل��ي الح��رف () م��ایكرون أي ان ال��رقم ال��ذ 150-290وط��ول یت��راوح ب��ین (
 في ھذا البحث . (K0). وقد تم أستخدام العدد التتابعي [6]اصغر عدد تتابعي مستخدم 
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 طریقة أعادة الصھر بكھربة الخبث :

عالیة ویرمز تستخدم تقنیة اعادة الصھر بكھربة الخبث النتاج فوالذ وبمواصفات ونوعیة        
ص��ھر قط��ب م��ن الف��والذ من��تج  بإع��ادةخص ھ��ذه الطریق��ة لوت��ت ) .ESRا اختص��اراً ب��الرمز (لھ��

درجة الحرارة ال�ى أعل�ى  ارتفاعبعملیة صھر اولي ویغمر ھذا القطب في خبث ساخن جداً فعند 
م�ن درج�ة ح�رارة الس�یولة للمع�دن ف�أن رأس القط�ب سینص�ھر ویم�ر خ�الل ھ�ذا الخب�ث الس��ائل 

والكبریتی�دات م�ن خ�الل التفاع�ل ب�ین وخالل مروره فأنھ ینقى وینظف من الملوث�ات كاألكاس�ید 
مكونات الخبث والمنصھر المع�دني وأن المتض�منات المتبقی�ة س�تكون ص�غیرة الحج�م وموزع�ة 

والفج�وات مم�ا ی�ؤدي  (segregation)األنعزالی�ھ وبھ وتكون متجانسھ وخالیھ من بخالل المص
 .]  7الى تحسین الخواص المیكانیكیة بشكل كبیر [ 

 أي أس�تخدام نف�س ھ�ذه الطریق�ة, ة الخاصة بموضوع المتضمنات الالمعدنیةومن البحوث السابق
وجماعت��ھ ال��ى أن الخ��واص المیكانیكی��ة للف��والذ یمك��ن تحس��ینھا  R.H.Elweel(1975)توص��ل 

بالسیطرة على ش�كل المتض�منات وذل�ك بالوص�ول ال�ى نس�بة قلیل�ة ج�داً م�ن الكبری�ت م�ن خ�الل 
 [8]. (ESR)أستخدام طریقة الـ 

ف��ي العالق��ة ب��ین التركی��ب المجھ��ري والھشاش��ة وأك��د أن الفج��وات  S.LEE(1989)وبح��ث ل��ي 
 [9]. تتكون أوالً حول المتضمنات الكبریتیدیة الكبیرة الحجم

الى سلوك المتضمنات والمادة االس�اس المحیط�ة بھ�ا  Chunhn,iuo(2000)وأشار جونھن یو 
وأش�ار ال�ى أن الفج�وات تتك�ون ف�ي الس�طح  ,خالل عملیات الدرفلة على الح�ار والط�رق للف�والذ

الفاص���ل ب���ین الم���ادة األس���اس والمتض���منات وتن���اول االجھ���ادات المتول���دة نتیج���ة وج���ود ھ���ذه 
 .[10]المتضمنات 

 الجانب العملي :
مقدم��ة: ت��م ف��ي ھ��ذا البح��ث أس��تخدام نم��اذج م��ن س��بیكة الف��والذ واط��ئ التس��بیك ھ��ي الس��بیكة 

(30NiCrMo16-6) ��ة بطریق��ة أع��ادة الص��ھر بكھرب��ة الخب��ث وھ��ذه الس��بیكة منتج(ESR) .
 [11].یبین التركیب الكیمیائي القیاسي لھذه السبیكة  (1)والجدول رقم 

 
 التركیب القیاسي الكیمیائي للسبیكة . (1)جدول رقم                      

  Ni   Mo    Cr     S     P   Mn  Si  C نوع السبیكة 
3.8- 
 4.2 

 0.4- 
 0.5 

 1.3- 
 1.5 

0.035  0.035 
 

 0.4- 
 0.6 

0.15- 
0.35 

0.27- 
0.33 

30NiCrMo16-

6 
 

 تحضیر النماذج :
أن الفحوصات التي أجری�ت خ�الل ھ�ذا البح�ث تتطل�ب تھیئ�ة خاص�ة للنم�اذج ول�ذلك تطل�ب       

 أجراء عملیات عدیدة تشمل :
 حیث یتم تقطیع النماذج من أماكن وأتجاھات معینة بوسطة آلة القطع.  : التقطیع -أ

التش��غیل : ی��تم تش��غیل نم��اذج خاص��ة لفحوص��ات الش��د والص��دمة وبأبع��اد معین��ة بواس��طة -ب
  والفریزه . المخرطة

التنع��یم والص��قل : ج��رى تنع��یم وص��قل النم��اذج الخاص��ة بفحوص��ات درج��ة النق��اوة والحج��م  -ج
ة الم��اس وباحج��ام ن��وعجی ذل��ك باس��تخدام ورق التجل��یخ ب��درجات مختلف��ةوالتركی��ب المجھ��ري و

 حبیبیة مختلفة . 
 (2-4%)یتم معاملة النموذج بمحلول حامض النتریك والذي یتكون م�ن  ظھار الكیمیائي :ألا -د

 كحول أیثانول أو میثانول. (96-98%)حامض النتریك و 
 

 األجھزة المستخدمة :
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لغ��رض فح��ص التركی��ب الكیمی��ائي ت��م أس��تخدام جھ��از ت��ألق األش��عة  التركی��ب الكیمی��ائي : -أ

 . X-Ray Fluorescence(XRF)السینیة 
 الفحوصات المیكانیكیة: -ب

بجھاز فحص  DIN50125 [12],األلمانیة القیاسیة  ةتمت فحوصات الشد حسب المواصف      
 یاباني الصنع. Shimadzo Servoالشد 

بجھاز فحص    DIN50115 [13]مانیة القیاسیة لالمواصفة األأما فحص الصدمة فتمت حسب 
أنكلیزي الصنع ,أضافة الى فحص الصالدة بمقیاس برینل حیث تم أستخدام  (Impact)الصدمة 

 أمریكي الصنع. (Willson Rockwell-500)جھاز 
 : ةفحص درجة النقاو-جـ

بأس�تخدام المجھ�ر الض�وئي و DIN50602مانی�ة القیاس�یة لتم الفحص حسب المواص�فة األ      
حی��ث أج��ري الفح��ص بع��د أتم��ام عملیت��ي الص��قل والتنع��یم فتظھ��ر المتض��منات  100Xوبتكبی��ر 

  [6].ع األربعة الواردة سابقاً ابوضوح على سطح النموذج فیتم حسابھا حسب األنو
 حجم الحبیبي :فحص ال -د

وبأتب��اع أس��لوب األكس��دة وحس��ب المواص��فة  100Xأس��تخدم المجھ��ر الض��وئي وبتكبی��ر       
رن ویس�خن ف�یصقل النموذج جیداً ویوض�ع ف�ي ال حیث ASTM E112-96القیاسیة األمریكیة 
 رال ظھ�المدة ساعة ث�م یب�رد بالم�اء ویع�اد ص�قلھ م�رة اخ�رى  0م 14 ±  875الى درجة حرارة 

 ] .14الحدود الحبیبة لالوستنایت [
 

 النتائج والمناقشة :
 فحص التركیب الكیمیائي :نتائج  

 نتائج التحلیل الكیمیائي للنماذج المأخوذة من السبیكة المنتجة محلیاً. (2)یبین الجدول       
 .التركیب الكیمیائي یبین نتائج  (2)الجدول رقم 

V% Ni% Mo% Cr% Mn% P% S% Si%  C%      رقم
 النموذج

0.1 2.63 0.44 1.27 0.42 0.007 0.007 0.02 0.2 1 
0.13 3.3 0.49 1.62 0.46 0.011 0.006 0.34 0.37 2 
0.09 3.25 0.49 1.58 0.46 0.009 0.007 0.33 0.36 3 
0.08 3.45 0.45 1.58 0.48 0.009 0.01 0.21 0.28 4 
0.1 3.42 0.43 1.56 0.47 0.012 0.011 0.23 0.29 5 
0.09 3.45 0.45 1.54 0.47 0.008 0.014 0.21 0.28 6 
0.07 3.43 0.44 1.52 0.43 0.009 0.009 0.32 0.3 7 
0.12 3.45 0.51 1.67 0.58 0.026 0.01 0.3 0.3 8 
0.08 3.46 0.45 1.85 0.48 0.008 0.01 0.22 0.29 9 
0.06 3.5 0.44 1.51 0.43 0.011 0.009 0.24 0.31 10 

 
 نتائج فحوص درجة النقاوة : 

-25متوسطة  نسبیاً حی�ث تراوح�ت ب�ین  یاتضمن مداختلفت درجة النقاوة للنماذج المفحوصة 
 معدنیة في الحساب)ال(اًي شمول جمیع المتضمنات ال Koبالنسبة للدلیل  7.0
ص�فة تح�دد ا) مایكرون وم�ع أن المو150-290مایكرون وبطول یتراوح بین ( 0.5بعرض أي 

ننا اخذنا أاال  ESRمعدنیة بالنسبة للفوالذ المصنع بطریقة الفي حساب المتضمنات ال K1الدلیل 
لنرى تأثیر ذلك عل�ى خ�واص الف�والذ  K0صغر أي حساب الدلیل ألابنظر االعتبار المتضمنات 

معدنیة في تلك الحال�ة ع�ن تل�ك العالق�ة الوھل تتغیر عالقة تلك الخواص بمحتوى المتضمنات ال
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ئی��ة لدرج��ة النق��اوة بدالل��ة ) النت��ائج النھا3یتض��من الج��دول رق��م ( . K1  [15]ف��ي حال��ة حس��اب 

غلب النم�اذج منتج�ة ب�نفس الطریق�ة ولكنن�ا نالح�ظ  تف�اوت ف�ي أوالحجم الحبیبي , ان  K0 الدلیل
وھذا یعتمد على الدقة ف�ي تنفی�ذ خط�وات العم�ل , K0یل مقدار محتوى المتضمنات من خالل الدل

 الدق�ة ف�ي حس�اب النس�بة المئوی�ة للعناص�ر الس�بائكیة المض�افةفي عملیة الصب والصھر وعل�ى 
 كذلك على محتوى الكبریت واالوكسجین .و
 والحجم الحبیبي. K0,النتائج النھائیة لمحتوى المتضمنات بداللة (3)الجدول رقم  
 

 رقم الحجم الحبیبي
    ASTM(G)  

الحجم الحبیبي    
(مایكرون)           

       K0 رقم النموذج 

        5.4         55       8         1 
        5.7         50       10          2 
        4.7         70        7         3 
        6.3         40       15         4 
        6.5         38       18         5 
        6         45       13         6 
        6.8         35       25         7 
        5.2         60       20         8 
        5.4         55       16         9 
      6.2         43       5.5         10 

 
 فحص الحجم الحبیبي :

بینا سابقاً بأن للمتضمنات تأثیر على حجم الحبیبات المتكونة من خالل كونھا تعتبر أجنة یبدأ     
 3)ن العالقة بین عدد المتضمنات والحجم الحبیبي موضحة ضمن الجدول رقم(أعندھا التبلور و

 مع نتائج فحوصات النقاوة .
حی�ث  K0) العالقة البیانیة بین الحج�م الحبیب�ي ومحت�وى المتض�منات بدالل�ة 1یمثل الشكل رقم (

نالحظ من الشكل المذكور التناسب العكسي غیر الخط�ي بینھم�ا م�ع انح�راف بع�ض النق�اط مث�ل 
عل�ى الت�والي حی�ث یالح�ظ م�ن الج�دول  10و  8على الشكل والتي تمثل النماذج  10و  8النقاط 
یمتلك نسبة عالی�ة م�ن النیك�ل ل�ذا ك�ان الحج�م الحبیب�ي ص�غیراً أم�ا  10) ان النموذج رقم 2رقم (

 8من الكروم والذي یساعد على نمو الحج�م الحبیب�ي أي النقطت�ین عالیة فیمتلك نسبة  8 النموذج
 .(1)في الشكل  10و 
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 K0.العالقة بین الحجم الحبیبي ودرجة النقاوة  (1)شكل رقم                        

 
  التركیب المجھري :حص ف

وجد من الواضح في ھ�ذا الفح�ص أن التركی�ب المجھ�ري لجمی�ع النم�اذج ھ�و المارتنس�ایت       
تمتل�ك نف�س التركی�ب المجھ�ري حی�ث أن الط�ور نفسھا ل�ذا فأنھ�ا  ألنھا تعرضت لعملیة األصالد

 . ةالمسبوك یتكون عند تسخین الفوالذ الى منطقة األوستینات ثم یبرد بالماء في مرحلة تصنیع
  (1).صورة فوتوغرافیة لتركیب المارتنسایت للنموذج رقم  (2)ویمثل الشكل رقم 

 

 
                      

 100X(1).رق��������������������م  للنم�������������������وذج تركی��������������������ب المارتنس�������������������ایت (2)الش�������������������كل رق�������������������م  
 

0.00 10.00 20.00 30.00
k0

20.00

40.00

60.00

80.00
G

ra
in

e 
Si

ze
  (

m
icr

on
e)

8

10

534



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue One      /Al-Kut University College   7419 - 2414            األولكلیة الكوت الجامعة / العدد         

 
 المعاملة الكیمیائیة :

من حامض األوكزالیك على مجموعة مستطالة م�ن المتض�منات  1%عند أستخدام محلول       
مما یدل على أنھا لیست كبریتیدات حدیدیة, بل ت�أثرت بمحل�ول  ألالمعدنیة لم تتأثر بھذا المحلول

على أنھا كبریتیدات منغنیزی�ة كم�ا ف�ي % من حامض الكرومیك وأصبح لونھا داكن مما دل 10
بمحل�ول األوكزالی�ك مم�ا دل عل�ى أنھ�ا كبریتی�دات  .وتأثرت بع�ض المتض�منات (3)الشكل رقم 

% من حامض الھیدروفلوریك مما دل عل�ى 1حدیدیة  وكذالك تأثرت متضمنات أخرى بمحلول 
  (4).أنھا سلیكات   وھناك متضمنات لم تتأثر بأي من ھذه المحالیل, كما في الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متضمنات من كبریتید  (4)الشكل                                     ) متضمنات مستطالة بعد3الشكل(
 100xالحدید وسلیكات الحدید                                           100xالمعاملة الكیمیاویة    

 : نتائج الفحوصات المیكانیكیة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            نتائج الفحوصات المیكانیكیة ودرجة النقاوة .4)  یتضمن الجدول (

 ودرجة النقاوة . المیكانیكیة یبین نتائج الفحوصات4) لجدول رقم (ا
  

K0 األستطالة 
% 

 مقاومة  الصدمة
    J 

 صالدة برینل
HB 

   الشد ةمقاوم
 N/mmالقصوى

 

 مقاومة الخضوع
N/mm 

 رقم النموذج

8 15.5 170 350 1120 1020 1 
10 15 160 352 1155 1055 2 
7 16 180 345 1130 1030 3 
15 14 140 363 1200 1090 4 
18 12.5 135 340 1070 990 5 
13 14.5 150 350 1160 1040 6 
25 11 110 380 1200 1110 7 
20 12 120 350 1070 980 8 
16 14 140 360 1180 1100 9 
5.5 17 200 365 1310 1120 10 

 
حی�ث نالح�ظ التناس�ب  Koض�منات بدالل�ة تومحت�وى الم ) العالقة بین الص�الدة5ویمثل الشكل (

ض��منات ھ��ي اط��وار ص��لدة ل��ذا فأنھ��ا م��ن الب��دیھي ان ت��ؤدي ال��ى زی��ادة تالط��ردي بینھم��ا ألن الم
م�ع مالحظ�ة أنخف�اض القیم�ة الت�ي تق�ل فیھ�ا  K1 [16]او  Koكان�ت بدالل�ة  ءصالدة المادة س�وا

تسبب ضعف في تركیب المادة حیث نالح�ظ  صالدة المادة مع أزدیاد المتضمنات أي القیمة التي
الموض�حة ف�ي فھ�ي قیم�ة محت�وى المتض�منات  20و18تس�اوي  Koھبوط الص�الدة عن�د قیمت�ي 

 .(5)الشكل رقم  ) 2و1(  النقطتین
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 . k0والدلیل  یبین العالقة بین الصالدة (5)الشكل رقم                    
حی��ث نالح��ظ  K0فیمث��ل العالق��ة ب��ین مقاوم��ة الش��د ومحت��وى المتض��منات  (6)أم��ا الش��كل رق��م 

ا مقاوم�ة الش�د حی�ث ذكرن�ا س�ابقاً ب��أن م�ت��نخفض فیھ ت�ینالتناس�ب الط�ردي أیض�اً م�ع وج�ود نقط
 .)  2و  1 ةالنقط(, المتضمنات تعتبر أحیاناً من عوامل الضعف في تركیب المادة

 
 .K0یبین العالقة بین مقاومة الشد القصوى و  (6)الشكل رقم                   
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حی�ث نالح�ظ  (7)فیمثلھا الشكل رقم  K0أما العالقة بین األستطالة ومحتوى المتضمنات بداللة  

جی�دة حی�ث تص�ل ال�ى  اس�تطالةھ�ذه الس�بیكة نس�بة التناسب العكسي بینھما م�ع مالحظ�ة أم�تالك 
 أي أمتالكھا نسبة جیدة من المطیلیة . %17

 
 .K0العالقة البیانیة بین األستطالة ودرجة النقاوة  (7)الشكل رقم                    

,ونالحظ كذلك التناسب العكس�ي غی�ر  K0العالقة بین مقاومة الصدمة و   (8)ویمثل الشكل رقم 
الخطي بینھما ألن زیادة المتضمنات تؤدي الى تحول تصرف المادة من المطیلي ال�ى الھ�ش أي 

 لصدمة مع زیادة نسبة المتضمنات الالمعدنیة .قلة مقاومة ا
 الص�دمة نالحظ الت�أثیر الواض�ح للمتض�منات عل�ى األس�تطالة ومقاوم�ة)  8و  7( ومن الشكلین 

ألن ھاتین الخاصیتین المیكانیكیتین م�ن الخ�واص الحساس�ة ج�داً لوج�ود المتض�منات الالمعدنی�ة 
بین كل  B.BSeth & L.E.Wagnerوھما مشابھین تقریباً للعالقة التي حصل علیھا الباحثین 

م��ن األس��تطالة ومقاوم��ة الص��دمة وب��ین نس��بة الكبری��ت ال��ذي یمث��ل العنص��ر الرئیس��ي لتك��وین 
 [8].المتضمنات 
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 K0.العالقة البیانیة بین مقاومة الصدمة ودرجة النقاوة  (8)الشكل رقم                 
 األستنتاجات :

الل المعطی��ات الت�ي حص��لنا علیھ�ا ف�ي ھ��ذا البح�ث نس��تطیع أن نلخ�ص األس��تنتاجات خ�م�ن       
 التالیة :

 .  k0  الدلیل في حالة حساب واضحتأثیر  الالمعدنیةللمتضمنات  -1       
 للمتضمنات الالمعدنیة تأثیراً عكسیاً وبشكل غیر خطي على كل من  -2       

 األستطالة ومقاومة الصدمة .            
 للمتضمنات الالمعدنیة تأثیراً طردیاً بالنسبة لمقاومة الشد القصوى    -3       

 . والخضوع             
 المتضمنات المستطالة والكبیرةالحجم لھا تأثیر أكبر من المتضمنات كرویة  -4       

 یرة الحجم .الشكل وصغ           
 المصادر :

 
1- Metal Handbook 9th edition Vol.9 "Metallugraphy and 
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 هومعالجات الدفع الشكلي ببطالن التبلیغ  القضائي

 مھند ابراھیم حسین المحامي      و      نبأ محمد عبد    د.
 قسم القانون / جامعة تكریت

 الخالصة

تأخذ نظر�ة الدفوع الشكلیة  ومنهـا التبـالیغ القضـائیة مكانـه  هامـه فـي لمـا لهـا مـن اهمیـة عملیـة 

في مجال الخصومة القضائیة وتعتبر هذه الدفوع مصطلحًا اجرائیًا مضمونه �عني االداة االخرى 

مــن ادوات اســتعمال الحــق فــي الــدعوى �ملــك صــاحبها ســلطة اســتعمالها مــن عدمــه وان تعلقــت 

ظـام العــام وتخضـع الــدفوع الشـكلیة لجملــة مـن المبــادئ واالحكـام التــي تشـكل مجتمعــة النظــام �الن

یهـــا و�ــؤدي قبولهــا الـــى فالقــانوني الــذي �حــدد �یفیـــة اســتعمالها منــذ وقـــت ابــدائها لغا�ــة الفصــل 

ترتیب اثار هامة ابرزها �طـالن العمـل االجرائـي الـذي یترتـب نتیجـة مخالفـة االجـراء القـانوني او 

 م توفر احد الشروط الالزمة لصحته �االضافة النعدام االثر القانوني لذلك االجراءعد

وتدق مشكلة البحث حین التحدث عن تملیك �عض االشخاص لعقارات على اساس حكم غیابي 

صــدر �حــق الخصــم االخــر علــى اســاس التبلیــغ لخصــمه  فقــط عــن طر�ــق النشــر فــي الصــحف 

 ا االجراء �افیًا للقول �صحة الحكم القضائي الصادر ؟ هذا المحلیة ، فهل �مكن ان �عتبر مثل

 المبحث االول
 النظام القانوني للدفوع الشكلیة

ان اســتعمال الــدفوع الشــكلیة یتوقــف علــى إحتــرام المبــادئ واالحكــام المقــررة لهــا والتــي تتمثــل فــي 
لكیفیـة التمسـك بهـا ضرورة إبدائها في الوقت المحدد لها مع توفر شروط قبولها والتنظیم المحـدد 

والفصل فیها واالثـار المترتبـة علـى ذلـك وهـو مـا سـوف نوضـحه لكـن قبـل ذلـك ال بـد مـن تحدیـد 
 مفھومھا .

 المطلب االول
 الشكلیة مفھوم الدفوع

اختلفت مصطلحات وعبارات الفقهاء في تعر�فهم للدفع الشكلي لكنهم أجمعوا على نفس عناصر 

 ومضمون مفهومه فما هو تعر�ف الدفوع الشكلیة ؟ 

تعین بهـا اوًال: تعر�ف الدفوع الشكلیة : عرفها الد�تور احمد ابو الوفـا �أنهـا " : الوسـائل التـي �سـ

الخصــومة دون أن یتعــرض ألصــل الحــق الــذي صــحة إجــراءات  يالخصــم و�طعــن �مقتضــاها فــ
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. و�عــد الــدفع الشــكلي واحــد ) 1(زعمــه خصــمه فیتفــادى بهــا مؤقتــًا الحكــم علیــه �مطلــوب خصــمه ی

إجــراءات الخصــومة خالفــًا للشــكل او الترتیــب او المیعــاد مــن الحقــوق االجرائیــة فــإن تــم مباشــرة 

 .2شكلي  المقرر قانونًا نتج �طالن العمل االجرائي وتولد عنه دفع

ومن هذا التعر�ف یتضـح لنـا �ـأن الـدفع الشـكلي هـو الوسـیلة التـي یرمـي مـن خاللهـا احـد طرفـي 

الخصومة وغالبًا �كون المدعى علیه إ�قاف سیر الدعوى �صورة مؤقتة دون المساس �الموضوع 

 3وذلك بتوجیه الدفع الجراء الخصومة دون موضوعها و�ما سبق وقلنا فـإن الـدفع �قابـل الـدعوى 

, فهــل یتطلــب حــق إبــداء الــدفوع شــروطًا لقبولــه علــى غــرار مــا �شــترط لقیــام الــدعوى ؟ وان �ــان 

 كذلك ما هذه الشروط ؟ .

 ثانیا : شروط قبول الدفع 

 بیانه : �أتيلما ,  )4(�شترط لقبول الدفع ما �شترط لقبول الدعوى طبقا 

قاضـــي مـــن تلقـــاء نفســـه لتعلقهـــا یثـــور هـــذا الشـــرط �النســـبة للـــدفوع التـــي یثیرهـــا ال الصـــفة :  -1

خصــم فــي هــذه الحالــة ابــداؤها لتنبیــه القاضــي الیهــا یثــور �النســبة  ألي�النظــام العــام , اذ �جــوز 

التـــي یلـــزم التمســـك بهـــا حتـــى تقضـــي بهـــا المحكمـــة والتـــوافر الصـــفة فـــي الـــدافع للـــدفوع االخـــرى 

 . االجرائي لصاحب الحق االجرائي الذي یتمسك �ه الخصم في الدفع

المصــلحة : وهــي الفائــدة العلمیــة لقبــول الــدفع و�جــب ان تتــوفر فیهــا خصــائص �ــان تكــون   -2

 مصلحة قانونیة شخصیة مباشرة قائمة وحالة وهي :

                                                           
 11ص ارجع د. احمد ابو الوفا , نظر�ة الدفوع في قانون المرافعات , منشأة المعارف , االسكندر�ة ,  ) ( 1

 وما �عدها .
 .126ارف: االسكندر�ة, دون سنة نشر, صي, مواعید المرافعات, منشأة المعد. امال احمد الفرایز  - 2
, السنة العاشرة, 2مجلة الرافدین للحقوق, مج د. نجالء توفیق فلیح, الدفوع الشكلیة في قانون المرافعات, - 3

 .7,ص2005جامعة الموصل, �لیة القانون,
, ص 2000ل, د. عباس العبودي, شرح أحكام قانون المرافعات, دار الكتب للطباعة والنشر, الموص -1

197. 
 .84, ص2009العاتك لصناعة الكتب: القاهره,  ,2و د. ادم وهیب النداوي, المرافعات المدنیة, ط
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الـى حـق او ان تكون مصـلحة قانونیـة :  اي المصـلحة التـي �قرهـا القـانون اي �سـتند الـدفع   -ا

مر�ــز القــانوني امــا اذا �ــان الـــدفع ال ض منــه حما�ــة هـــذا الحــق او المر�ــز قــانوني �حیــث الغــر 

 �ستند على حق او مر�ز �قره القانون فهنا تكون المصلحة اقتصاد�ة ال تكفي لقبول الدفع .

ان تكون المصلحة شخصیة ومباشـرة : اي �جـب ان یتعلـق الـدفع �صـاحب الحـق فیـه فـال  -ب 

�جــوز ان یبــدي الــدفع شــخص لصــالح غیــره مــالم �كــن ممثــل قــانوني لــه اولــه الوال�ــة علیــه و�ــرى 

 �عض الفقهاء ان الشرط هو ذاته شرط الصفة .

 �جب ان تكون المصلحة قائمة وحالة :  اي غیر محتملة  -ج 

ما یتعلق �شرط االهلیة فهو لیس شرط لقبول الدفع (كذلك الدعوى ) انما هي شرط لصحة اما فی

االجــراءات �التــالي اذا ابــدى الــدفع ممــن لــیس اهــل ألبدائــه �ــان دفعــه مقبــوال لكــن اجراءاتــه تكــون 

 �اطلة وجاز للخصم المقابل الدفع ببطالن االجراءات لعدم  توفر شرط االهلیة .

 یز بین الدفوع  الشكلیة والدفوع الموضوعیة ثالثا : اهمیة التم

ســوف  تشــترك الــدفوع الشــكلیة فــي صــفات  خاصــة تتمیــز بهــا عــن الــدفوع الموضــوعیة وهــذا مــا

 نحاول تبیانه :

انها تبدء قبل التكلم في موضوع الدعوى اي في بدء النزاع واال سقط الحق في االدالء بهـا   -1

زل عنهــا وهــذا �النســبة للــدفوع التــي التتعلــق �النظــام علــى اعتبــار ان صــاحب الحــق فیهــا قــد تنــا

. �الــدفع �عــدم العــام , امــا الــدفوع المتعلقــة �ــه فیجــوز ابــدائها فــي ا�ــة حالــة تكــون علیهــا الــدعوى 

االختصــاص النـــوعي , و�ــذلك حالـــة الــدفوع الشـــكلیة التــي ینشـــا ســببها �عـــد الــتكلم فـــي موضـــوع 

بینمــا الــدفوع الموضــوعیة فللخصــم ابــدائها فــي ا�ــة حالــة ,  )1(الــدعوى �الــدفع �ســقوط الخصــومة 

 لما لم توضع القضیة في المداولة .تكون علیها الدعوى طا

یترتب علیه انهاء النزاع علـى اصـله الحـق المـدعى �ـه فیجـوز  الحكم �قبول الدفع الشكلي ال -2

عتبـر حكمـا للخصم رفع الدعوى من جدید �إجراءات صحیحة �خالف قبـول الـدفع الموضـوعي فی

                                                           
, 1986, منشأة المعارف: االسكندر�ة: 4المرافعات المدنیة والتجار�ة, ط) ارجع د. احمد ابو الوفا,  1( 

 .15ص
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�جوز تجدید المطالبة �ه امام القضـاء مـرة  في موضوع الدعوى منهیا للنزاع على اصل الحق وال

 . 1اخرى لسبق الفصل فیه

�عتبر حكما صادرا في موضوع الدعوى واستئناف هذا الحكم الصادر في الدفع الموضوعي  -3
الحكم الصادر في الدفع  الحكم یؤدي الى عرض الدعوى برمتها على االستئناف اما استئناف

الشكلي فال ینتقل لجهة االستئناف من الخصومة اال هذه المسألة فاذا دفع �عدم االختصاص 
الغاء محكمة الموضوع رأت واستؤنف هذا الحكم فأن مثال وقضیت المكمة �عدم اختصاصها 

ملك اال ان �عید القضیة الى محكمة الدرجة االولى للفصل في موضوعها تال  فإنها  لحكم اهذا 

 المطلب الثاني
 احكام الدفوع الشكلیة

تقتضي دراسـة النظـام القـانوني للـدفوع الشـكلیة البحـث فـي المبـادئ التـي تحكمهـا , لـذا سـنتناولها 
 : فرعینفي 

 الفرع االول
 المبادئ التي تحكم الدفوع الشكلیة

 عامة تشترك اغلبها فیها منذ وقت ابدائها لغا�ة سقوطها  ألحكامتخضع الدفوع الشكلیة 

 اوًال : وقت ابداء الدفع الشكلي : وهنا نمیز بین حالتین :

ان منطق االمـور �قتضـي أن یبـدا الخصـم اوًال وفـي بـدء النـزاع �التمسـك �كـل جـزاء رتبـه القـانون 

الــى الموضــوع , ولــم یتعلــق �شــكل االجــراءات مــن دفــوع علــى مخالفــة الشــكل ثــم یتــدرج �عــد ذلــك 

ه القـانون علـى مخالفـة الشـكل ثـم ان العدالـة بنازله عن التمسك �الجزاء الذي رت�عني بذلك عن ت

دعى مهددًا �الدفوع الشكلیة في جمیع مراحل الخصـومة فیتراخـى خصـمه فـي متقتض اال یبقى ال

وضـوع الـدعوى , وتهدیـد االجـراءات المتخـذة فیهـا إبدائها و�كون نتیجة ذلك تعطیل الفصل في م

ــــة  لإللغــــاءتكــــون عرضــــة  ألنهــــا ــــه وزوال �اف ــــى زوال ــــؤدي ال , إذ القاعــــدة ان �طــــالن االجــــراء ی

 . )2(االجراءات الالحقة له متى �ان هو أساس لها وترتبت هي علیه 

                                                           
 .19-18,ص1994د. سعید عبدالكر�م مبارك, المرافعات المدنیة, مطبعة جامعة الموصل,  - 1
دار الفكر  اصول المرافعات,  , و د. احمد مسلم,.170) راجع احمد ابو الوفا , مصدر سابق , ص  2( 

 وما �عدها. 478, ص1978العر�ي: القاهره,
 .88-87, ص1978, دار الفكر العر�ي, القاهره,1و د. وجدي راغب, مبادئ الخصومه المدنیه, ط
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وعلى ذلك �جب على المدعى علیه ان یتمسك �الدفوع الشكلیة قبل أي دفـع او دفـاع واال سـقط  

�عـدم القبـول یترتـب علـى ذلـك سـقوط حقـه فـي الحق فیها , فـإذا تمسـك بـدفع موضـوعي او بـدفع 

الــدفوع الشــكلیة . وتجــدر االشــارة الــى انــه ال �ســقط حــق الخصــم فــي الــدفع الشــكلي إذا تضــمنت 

 ح الدعوى دفعًا إجرائیًا وتناولت دفوع موضوعیة أ�ضًا.عر�ضة افتتا

 االستثناء : �جوز ابداء الدفوع الشكلیة ولو �عد التطرق للموضوع في حالة :

                    �جــــــــــوز االدالء �ـــــــــــه فــــــــــي اي مرحلـــــــــــة �انــــــــــت علیهـــــــــــا  الخصـــــــــــومة . �اإلحالـــــــــــةالــــــــــدفع  -أ

ع �عـدم االختصـاص النـوعي فهـذه �جـوز إبـدائها الدفوع الشكلیة المتعلقة �النظـام العـام �الـدف -ب

 . )1(في ا�ة مرحلة ولو �عد الكالم في الموضوع 

الدفع �انعدام االجراء �جوز ابداؤه في ا�ة حالة تكون علیها الـدعوى الن المعـدوم ال تالحقـه  -ج

 أ�ة حصانة وال یتصور ان تزول حالة االنعدام الن المعدوم ال یرتب أي اثر قانوني .

ثانیًا : الجمع بین الدفوع الشكلیة : ان جمیع الـدفوع الشـكلیة تبـدا فـي بدا�ـة النـزاع معـًا و�ّال سـقط 

فیمــا لــم یبــد منهــا فهــي تبــدأ �ــال ترتیــب معــین ولكــن �لهــا معــًا وذلــك لتفــادي تعطیــل الفصــل فــي 

اء الـدفوع القضیة �سبب إبداء دفـوع إجرائیـة متتالیـة فـي مناسـبات متعـددة . �ـل هـذا طبعـًا �اسـتثن

 . )2(الشكلیة المتعلقة �النظام العام فیجوز �ما سبق إبدائها في أ�ة مرحلة 

في المقابـل نجـد المشـرع الفرنسـي فـي قـانون االجـراءات المدنیـة الجدیـد اتبـع نفـس مـنهج المشـرع 

المصري من حیث وجوب إبـداء جمیـع الـدفوع الشـكلیة معـًا وقبـل الـتكلم فـي الموضـوع لكنـه شـدد 

ه فلم �ستثني من ذلك حتى الدفوع الشكلیة المتعلقة �النظام العام �التالي �جب أن تبـدي في موقف

هذه االخیـرة مـع غیرهـا مـن الـدفوع الشـكلیة فـي بدا�ـة النـزاع وقبـل الـتكلم فـي الموضـوع واال سـقط 

الحق في التمسك بها , لكن ذلك ال ینفي جواز إثارتهـا مـن طـرف المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها فـي 

 . )3(مرحلة تكون علیها الدعوى ة �أ

                                                           
ص , 1989: بیروت, الدار الجامعیةجع د. احمد هندي , اصول المحاكمات المدنیة والتجار�ة , یرا)  1( 

218. 
 .172ارجع د. احمد ابو الوفا , مصدر سابق , ص )  2( 
 .182 -181) ارجع د. احمد ابو الوفا , مصدر سابق , ص  3( 
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 سقوط الدفوع الشكلیة: الثاني الفرع

على المدعي علیه ابداء جمیـع الـدفوع الشـكلیة وجمیـع الوجـوه او االسـباب التـي تبنـى علیهـا  -1

معا , وقبل ابداء اي طلب او دفاع في الدعوى او دفع �عدم القبول واال سـقط الحـق فیمـا لـم یبـد 

 منها معناه �جب على المدعى علیه ابداء دفوعه الشكلیة �لها مرة واحدة وفي جلسة واحدة . 

�ســقط الحــق فــي التمســك �الــدفع الشــكلي اذا طلــب الخصــم رفــض طلبــات خصــمه المتعلقــة  -2

او �عضــه او طلــب ادخــال ضــامن فــي �الموضــوع او ناقشــها او عــرض دفــع �ــل المطلــوب منــه 

الــدعوى او طلــب التأجیــل لتقــد�م المســتندات التــي تثبــت بــراءة ذمتــه مــن الــدین �لــه او �عضــه او 

ـــى مســـت ـــب لتأجیـــل لالطـــالع عل ـــه �عـــدم طل ند معـــین قدمـــه خصـــمه �ـــذلك اذا دفـــع المـــدعى علی

االختصـــاص المكـــاني ثـــم طلـــب التأجیـــل لیثبـــت بتقـــد�م مســـتندات معینـــة تبرئـــه ذمتـــه مـــن الـــدین 

وقـــدمها فأنـــه �كـــون قـــد عـــدل عـــن حقـــه فـــي التمســـك �عـــدم االختصـــاص �ـــذلك الحـــال اذا طلـــب 

جیلهـا لتحقیـق الصـلح واجلـت فـال �جـوز لـه أالمدعى علیه في اول جلسـة محـددة لنظـر القضـیة ت

 ذلك التمسك �عدم إختصاص المحكمة . �عد 

�ما �سقط الحق في التمسك �الدفع الشكلي اذا طلب المدعى علیـه ضـم الـدعوى الـى اخـرى  -3

إذا �انــت مرفــوعتین امــام نفــس المحكمــة الن المــدعى علیــه بــذلك �ســلم ضــمنًا �صــحة إجــراءات 

محكمــة مخصصــة �مــا �ســقط حــق التمســك �الــدفع الشــكلي إذا تمســك  الخصــومة و�قیامهــا امــام

المــدعى علیــه بوقــف الــدعوى حتــى �فصــل فــي مســائل اولیــة ال تــدخل فــي إختصــاص المحكمــة 

 النوعي فال مجال للتمسك �عدم االختصاص المكاني .

�سقط ا�ضًا حق الخصم في التمسـك �الـدفع الشـكلي إذا تمسـك �مـا مـن شـأنه أن یـؤدي الـى  -4

  )1(ها . �ما لو تمسك �سقوطها او انقضائها �التقادم زوال الخصومة �غیر حكم في موضوع

                                                           
) من 73) من المادة (3�ما نصت الفقرة ( .174 -173) ارجع د. احمد ابو الوفا , مصدر سابق , ص  1( 

قانون المرافعات المدنیة على انه:( یزول �طالن التبلیغ اذا حضر المطلوب تبلیغه او من �قوم مقامه في الیوم 
 المحدد).
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و�سقط أ�ضًا حق ابداء الدفع ىالشكلي إذا أبدى المدعى علیـه دفعـًا �عـدم القبـول , إذا �كـون  -5

هنا قد تعرض للموضوع مما �ستشف منه تنازله الضمني عن الدفوع الشكلیة �الـدفع �عـدم قبـول 

 وى النتفاء الصفة او النتفاء المصلحة.الدع

 المبحث الثاني
 الدفوع الشكلیة االثار المترتبة على قبول

مــا یترتــب علــى الوقــائع مــن أحكــام متمثلــة �ــالحقوق وااللتزامــات للخصــم فــي الــدعوى  و�ــراد �ــاألثر
والمطلب  المقامه, وعلیه سنتاول هذا المبحث في مطلبین, المطلب االول: �طالن العمل االجرائي

 ته.      االثاني �عنوان �طالن التبلیغ القضائي ومعالج

 المطلب االول
 . بطالن العمل االجرائي

 لو یولده كان الذي أثره فینعدم القانوني لنموذجه االجراء مخالفة على القانون  یرتبه الذي االثر إن

 االجــراءات فــإن لصــحته الالزمــة الشــروط احــد االجــراء فــي یتــوفر لــم فــإذا, صــحیحاً  االجــراء كــان

 : �أتي كما سنتناولها واحكام صور وله,  �اطلة تكون 

 : هما صورتین وسنتناول:  البطالن صور: الفرع األول

 الناشــئ الــبطالن وهــو الخاصــة �المصــلحة المتعلــق أي:  الخصــوم لمصــلحة المقــرر الــبطالن -1

 . التقاضي اجراءات في الغالب وهو الخصوم مصالح لحما�ة المشرع قررها قاعدة مخالفة عن

 مخالفــة عــن ینشــأ النــوع وهــذا العامــة للمصــلحة المقــرر أي:  العــام �النظــام المتعلــق الــبطالن -2

 االهلیـة أو النـوعي االختصـاص قواعـد من قاعدة كمخالفة العامة المصلحة حما�ة تستهدف قاعدة

 العامة المصلحة نفسه الوقت في �حمي الخاصة المصلحة �حمي عندما المشرع إن االمر وحقیقة

 العامــة المصــلحة �حمــي عنــدما أنــه كمــا  المجمــوع خیــر �حقــق الفــرد خیــر �حقــق مــا أن �اعتبــار

 �مصـلحة الفـرد مصـلحة إصـطدام مـن �منـع ال ذلـك لكن الخاصة المصالح نفسه الوقت في �حمي

 .  )1(االخرى  على إحداهما تغلیب ضرورة تنشأ هنا ومن المجتمع

  البطالن احكام: الثاني الفرع

                                                           
. و د. عبدالرحمن 74,ص1980د. عبد الباسط جمیعي, مبادئ المرافعات, دار الفكر العر�ي: القاهرة,  -1

 .87, ص1970, مطبعةالعاني: �غداد, 1نون المرافعات المدنیة, جالعالم, شرح قا
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  الخاصة �المصلحة المتعلقة للبطالن �النسبة -1

 الــبطالن هــذا فــإن خاصــة مصــلحة لحما�ــة تقــرر شــرط لمخالفــة مقــرراً  أي نســبیاً  الــبطالن كــان اذا

 : �ه للتمسك �النسبة اساسیتان قاعدتین تحكمه

 لصـاحب إذ لمصـلحته شـرع مـن علـى �قتصر �البطالن التمسك في الحق ان:  االولى القاعدة -أ

 لــیس أنــه كمــا,  ذلــك لغیــره فلــیس �ــه یتمســك لــم فــإن �ــالبطالن التمســك حــق وحــده المصــلحة هــذه

 مـثالً  �جـوز فـال �التـالي نفسه تلقاء من إثارته حق للقاضي �كون  ال كما �ه التمسك العامة  للنیا�ة

 . الدعوى  نفس في غیرهم إعالن ببطالن التمسك الخصوم من اعالنهم صح لمن

 یتمســك أن االجرائــي العمــل �طــالن فــي ســبباً  كــان لمــن لــیس انــه فــي تتمثــل:  الثانیــة القاعــدة -ب

 �إســـمه �عمــل شـــخص فیــه تســـبب الــذي كـــان أو بنفســه فیـــه تســبب الـــذي هــو كـــان ســواء ببطالنــه

 . فیها اسهم مخالفة أو ارتكبه خطأ من �ستفید أن للخصم �جوز ال انه ذلك واساس

 مقـررة قاعـدة لمخالفـة كجـزاء مقـرراً  الـبطالن كـان اذا:  العـام �النظـام المتعلق للبطالن �النسبة -2

 علـى تعلـو العامـة المصـلحة ورعا�ـة �ـالبطالن الحكم فإن العام �النظام یتعلق أي العامة للمصلحة

 : یلي ما ذلك على و�ترتب اخر اعتبار أي

 مخالفـة �عتبـر الـذي العـام للنظـام صـیانة وذلـك:  نفسـها تلقـاء مـن �ـالبطالن تحكم ان للمحكمة -أ

,  السـلطة هـذه للمحكمـة اعطـاء علـى صـراحةً  القـانون  یـنص وقـد.  لمبادئـه انتهاكـاً  المعنیة القاعدة

 حاجـة دون  العـام �النظـام الـبطالن فیهـا یتعلـق مـرة كل في �البطالن الحكم سلطة للمحكمة انه اال

 . 1 صر�ح لنص

 مر�ـز فـي �كـون  مـن كـل أن أي:  العـام �النظـام المتعلـق �ـالبطالن التمسك مصلحة ذي لكل -ب

 كان سواء هذا له و�كون  البطالن بهذا التمسك حق له �كون  االجرائي العمل ببطالن یتأثر قانوني

 . 2االجراء الیه الموجه أو �األجراء قام من هو كان سواء متدخالً  أو أصلیاً  طرفاً 

                                                           
, 1962د. صالح الدین الناهي, الوجیز في قانون المرافعات المدنیة ةالتجار�ة, شر�ة الطبع والنشر األهلیة,  - 1

 .67ص
لحكمة, �غداد, , دار ا2د. عبدالرزاق عبدالوهاب, الطعن في األحكام �التمیز في قانون المرافعات المدنیة,ج - 2

 .90,ص1991
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 المطلب الثاني
 ومعالجاته بطالن التبلیغ القضائي

وســنعرض لهــذا المطلــب فــي ضــوء بیــان أســباب �طــالن التبلیــغ القضــائي ومــن ثــم �یفیــة معالجتــه 

 االتیین.وذلك في الفرعین 

  القضائي التبلیغ �طالن الفرع االول :

التبلیغ القضائي هو اجـراء شـكلي الغـرض منـه  ان یلحـق شـخص علـم �مضـمون تبلیـغ یوجـه الیـه 

 من قبل المحكمة و�التالي فانه یلزم ان �قع صحیحًا لیلحق الهدف منه .

االســاس نصــت المـــادة علیــه اذا شــاب التبلیــغ اي عیــب فــان ذلــك یــؤدي الــى �طالنــه وعلــى هــذا 

) من قانون المرافعات المدنیة العراقي على انه (�عتبر التبلیغ �اطًال اذا شا�ه عیـب او نقـص 27(

 جوهري �خل �صحته او �فوت الغا�ة منه ) .

و�ذلك فان المشرع قد عامل المسائل الخاصة �التبلیغات في الـدعاوى العاد�ـة معاملـة تختلـف عـن 

لكــــون المســــائل  )1(المســــتعجلة و�خاصــــة مــــا یتعلــــق �مــــدد التبلیغــــات تلــــك التــــي تتعلــــق �المســــائل

المســـتعجلة مـــن االمـــور التـــي ال تتحمـــل التـــأخیر والتـــي �خشـــى علیهـــا مـــن فـــوات الوقـــت ,و�ـــذلك 

استوجب ا�جاد مفاهیم حدیثة للتبلیغـات القضـائیة ذات �عـد ودور فعـال فـي سـرعة حسـم الـدعوى , 

ال �خلـو مـن �عـض المصـاعب الحقیقیـة التـي تتمثـل �احتمـال  وان االسلوب التقلیدي للتبلیغات  قد

تعــذر التبلیــغ مــن قبــل القــائم �ــه فــي الوقــت القصــیر نســبیًا وفــي وقــت نشــهد فیــه صــعو�ة التنقــل و 

الظــروف االمنیــة , هــذا مــن جانــب ومــن جانــب اخــر نحتــاج الــى ضــمان وصــول التبلیــغ  والعلــم 

الترافـــع وحســـم موضــوع الـــدعوى وازاء هـــذه الوســـائل �موعــد ومكـــان الترافـــع تحقیقـــًا لســیر اجـــراءات 

المقــررة فــي قــانون المرافعــات المدنیــة فانهــا ســتمثل معوقــات واقعیــة امــام تلــك الســبل ان اقتصــرنا 

علیهــا دون تعــدیل تشــر�عي او محــاوالت فقهیــة لتعــدیل تلــك النصــوص ,خالصــة الكــالم ان هنالــك 

والتـــي تمثـــل مشـــاكل اجرائیـــة  لیغ القضـــائیةجملـــة مـــن  المعوقـــات التـــي تعتـــرض ســـیر عملیـــة التبـــا

 :ومنها

                                                           
) م قانون المرافعات المدنیة على انه ( تراعي المحكمة محل عمل واقامة الشخص 22نصت المادة ( - 1

المطلوب تبلیغه عند اصدار ورقة التبلیغ الیه على ان ال تقل  المدة بین تار�خ تبلیغه والیوم المعین للمرافعة عن 
 المستعجلة  )ثالثة ا�ام وتستثنى من ذلك االمو ر 
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) 16عــدم تقــد�م الخصــوم فــي الــدعوى العنــاو�ن الكاملــة لخصــومهم �مــا قضــت بــذلك  المــادة (-1

 ) مرافعات مدنیة .3الفقرة (

عــدم تعــاون المــواطنین ومختــاري المحلــة مــع المبلغــین بــل ان الــبعض قــد یتواطــأ مــع الشــخص -2

 لمبلغ �أن هذا الشخص قد ارتحل الى جهة مجهولة.المطلوب تبلیغه او �خبر ا

عدم تثبیت العناو�ن الكاملـة فـي الورقـة المـراد تبلیغهـا وقـد �كـون سـبب ذلـك عـدم قیـام طرفـي  - 3

) مــن قــانون 46الــدعوى ببیــان العنــاو�ن الكاملــة فــي اســتدعاء الــدعوى , �مــا اوجبــت ذلــك المــادة (

 المرافعات المدنیة .

ارئ الــذي مـرت �ــه �عـض المحافظــات �حیـث ال یتســنى تحقـق الغا�ــة مــن ظـرف النــزوح الطـ -4  

التبلیــغ �النشــر فــي صــحیفتین محلیتــین ولمــرة واحــدة وال حتــى وجــود مختار�ــة تا�عــة لتلــك المنــاطق 

ــــبعض مســــائل االحــــوال  ــــق ب ــــر مســــتقرة  خصوصــــًا مــــا یتعل ــــي حــــدود المحافظــــات الغی ــــة ف الداخل

 الشخصیة ومنها تصدیق الطالق الخارجي .

 تأخر نشر اعالنات وتبلیغات المحاكم في الصحف المحلیة . - 5 

 �طالن التبلیغ القضائي معالجة :  الثاني فرعال

فقــد اصــدر مجلــس القضــاء االعلــى اعمامــًا الــى المحــاكم �افــة ببــذل العنا�ــة �خصــوص الــدعاوى 

مجهولیـــة اقامـــة حیــث ان االعمـــام یتضــمن عـــدم اصــدار قـــرار غیــابي اال �عـــد اجــراء التحقـــق مــن 

 . 1المدعى علیه عن طر�ق بذل العنا�ة الكافیة

                                                           
ومفاد هذا االعمام انه ( للوقوف على صحة االجراءات التي �قوم بها المبلغین �النسبة لمجهولي محل  - 1

الدعاوي التي �كون موضوعها تملیك العقارات او ازالة شیوعها والتي یتم �عد ورود أوراق التبالیغ اإلقامة في 
لمطلوب تبلیغه قد ارتحل الى جهة مجهولة ونتیجة لذلك یتم مشروحًا علیها من قبل المبلغ �أن المدعى علیه ا

 نشر التبلیغ �صحیفتین محلیتین). 
قبل للتأكید على ضرورة إجراء التحقیقات الكافیة  2/2/2017قرر مجلس القضاء األعلى �جلسه المنعقدة بتار�خ

ح من المجاور�ن لدار سكن اتخاذ القرار الذي یتضمن تبلیغ المدعى علیه �الصحف المحلیة ومنها االستیضا
المدعى علیه واالستفسار من المجلس البلدي او مختار المنطقة و�ذلك مراكز التمو�ن التا�عه لوزارة التجارة 

 ومكتب المعلومات قبل اتخاذ القرار المذ�ور أعاله.
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یتضــح مــن تحلیــل هــذا االعمــام ان التبلیــغ لمجهــول االقامــة فــي الوقــت الــراهن لــم �عــد �افیــًا ذلــك  

لتــأخر النشــر اوًال ومــا ینــتج عــن ذلــك مــن التــأخر فــي اجــراءات الــدعوى وحســمها الحقــًا ثــم لوجــود 

ر منهــا شــكلیة ,  فأصــبحنا �حاجــة الـــى وســائل اخــرى وعلــى هـــذا عراقیــل امــام تحقــق واقعــة النشـــ

االساس صدر االعمام وان �ان قد اعطـى وأفـرد خصوصـیة لـدعاوى التملیـك ألهمیتهـا وخطورتهـا 

وال �مكــن حســمها �ســهولة اال �عــد التحــري والتحقــق مــن صــحة نتیجــة االجــراءات القضــائیة ومنهــا 

 امة او السكن .التبلیغ اذا �ان مالك العقار مجهول االق

وفي حقیقة االمر ان مثل هذا االعمام انما �مثل سالحًا ذو حدین فمن جانب �مثل خطوة ا�جابیة 

تصب في التحقق والتثبت من محل سكن المطلوب تبلیغه حتى تصبح اجراءات المرافعـات �عـدها 

فـس الوقـت صحیحة و�تسنى للمحكمة اتخاذ ما یلزم من قرارات واحكام الحقة و�عطي فرصة في ن

للمطلوب تبلیغه ان یهئ نفسه لتقد�م دفوعه او ما الى ذلك ان �ان لد�ه علم �أن دعوى مـا سـتقام 

علیه و�ان على علم ببعض تفاصیلها خارج ساحة القضاء , اال انه في نفس الوقت خطوة ال تنم 

ات ومنهـا عن اتباع المنهج المطلوب تحققـه فـي العمـل القضـائي وهـو تبسـیط الشـكلیة فـي االجـراء

التبلیغــات القضــائیة او التقلیــل مــن عــددها بــل یلــزم االمــر مفاتحــة تلــك الجهــات التــي نــص علیهــا 

االعمام وهي المجلـس البلـدي ثـم بیـان مـا یؤ�ـده المختـار واعـادة االجا�ـة الـى المحكمـة عـن طر�ـق 

الـى ذلـك ان .�ضـاف 1المبلغ او الشرطي القـائم �ـالتبلیغ وهـو مـا �حتـاج الـى فتـرة زمنیـة قـد تطـول 

هذا  التوجه انما �عتبر محاولة تشر�عیة علـى غـرار مـا سـبقه مـن محـاوالت تشـر�عیة �ـان منهـا مـا 

 �أتي :

) مرافعــات مدنیــة وللتقلیــل مــن عــدد التبلیغــات 62) مــن المــادة (4مــا اضــافه المشــرع فــي ف( -1

للتبلیــغ بیــوم �ــالقول ( علــى الخصــم طالــب التأجیــل غیــر الحاضــر فــي المرافعــة مراجعــة المحكمــة 

المرافعــة الــذي اجلــت الیــه الــدعوى وفــي جمیــع االحــوال �عتبــر مبلغــًا �ــالیوم اللمــذ�ور دون حاجــة 

 الصدار ورقة تبلیغ له)

                                                           
وقد اتضح لنا ذلك من خالل ز�ارة قصر القضاء في تكر�ت واللقاء �قاضي محكمة االحوال الشخصیة السید  - 1

ان ذلك صالحیة للقاضي من اجل التثبت من دقة حصول التبلیغ  2017\3\25محمد یونس احمد بتار�خ 
 وتحققه على النحو المطلوب و تحقق الغا�ة منه .  
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ـــى المحكمـــة اذا قضـــت �عـــدم اختصاصـــها 78المـــادة ( -2 ـــة اوجبـــت عل ـــة مرافعـــات مدنی ) المعدل

المحكمة المختصـة مباشـرة ولـیس القیمي او الوظیفي او النوعي او المكاني ان تحیل الدعوى الى 

الى جهة اخرى لتحدید االختصاص وتبلـغ الطـرفین او الحاضـر منهمـا �مراجعـة المحكمـة المحالـة 

 علیها الدعوى وفي ذلك اختصار للوقت .

وغیرهــا العدیــد مــن المحــاوالت التــي ال �ســعنا ان نعرضــها فــي هــذا البحــث المــوجز غیــر ان العبــرة 

د�الته وانما في جد�ة واصرار القاضي على تطبیق هذه النصوص لیست في نصوص القانون وتع

وعـــدم التهـــاون او فســـح المجـــال لتعطیلهـــا اعتمـــادًا علـــى مـــنح القاضـــي الـــدور اال�جـــابي والمرونـــة 

 الالزمة في تفسیر النصوص وهو ما �صب �التالي في مصلحة سیر العملیة القضائیة .

 الخاتمة:

الشكلي ببطالن التبلیغ القضائي ومعالجاته, أتضح مدى أهمیة �عد أن أنهینا دراسة موضوع الدفع 

تكـزات هذا الموضوع ودقة مسائلة, وهذا األمر الذي یدفع الى االهتمام �ه, وذلـك بوصـفه أحـد المر 

وقــد اختتمنــا دراســتنا �ــأهم النتــائج التــي توصــلنا الیهــا, مــع ایــراد األساســیة فــي عملیــة التقاضــي , 

 تعالج الموضوع �صورة صحیحة.المقترحات التي نأمل ان 

 النتائج: -1

إذا �انـت الشــكلیة تمثــل أحــد معــالم التبلیغــات القضـائیة والصــفة البــارزة فیهــا, إال أنهــا لــم تعــد  اوًال:

العقبة الرئیسـیة أمـام المتقاضـین �مـا �انـت فـي القـوانین القد�مـة, �حیـث یترتـب علـى إغفـال �عـض 

العمــل القضــائي, بــل أصــبحت الشــكلیة ذات طبیعــة مرنــة, فــال یترتــب علــى تخلــف  �طــالنأر�انهــا 

إحـدى بیانــات ورقــة التبلیــغ �طــالن تلــك الورقــة �كـل وذلــك إذا وجــد بیــان َاخــر فــي ذات الورقــة مــن 

 شأنه إكمال البیان الناقص وهو ما �سمى �مبدأ تكافؤ البیانات.

لتعامــل مــع التبلیغــات الموجهــة إلــى الشــخص المقــیم إن معالجــة المشــرع العراقــي فــي �یفیــة ا ثانیــًا:

في منطقة �عیدة نسبیًا عن محل وجود المحكمة, �عد و�ال شـك مـن الدقـة والموضـوعیة مـا �سـاعد 

 �شكل قصیر. على انسیابیة التبلیغات القضائیة, وسرعة انجازها و�ما �خدم حسم الدعوى المدنیة
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تمـام التبلیغـات القضـائیة لمـا لـذلك مـن مـردود ا�جـابي رغبة مـن المشـرع العراقـي فـي سـرعة إ ثالثًا:

علـى مصــیر الــدعاوى, فلــم �حعــل مهمـة إجــراء التبلیغــات حكــرًا علــى جهـة معینــة �الــذات, بــل مــنح 

جهات عدیدة صالحیة القیام �التبلیغات, فضـًال عـن بیـان وسـائل متعـددة �مكـن مـن خاللهـا إجـراء 

ى توقـع �افـة االحتمـاالت, ولـئال �كـون تحدیـد جهـة التبلیغات, �ل ذلك ینبع من حرص المشرع عل

 معینة حجر عثرة تحول دون إتمام التبلیغات في مواعیدها المقررة. 

 التوصیات: -2

قانون المرافعات العراقي من نص �منع القائمین �التبلیغ من مباشرة عمل یدخل في  : إزاء خلواوالً 

نطــاق وظــائفهم إذا تعلــق األمــر �ــأزواجهم أو أقــار�هم حتــى الدرجــة الرا�عــة, علیــه نعتقــد أن اقتــراح 

نــص مــادة تحــت عنــوان "عــدم صــالحیة القــائمین �ــالتبلیغ" أســوة �مبــدأ عــدم صــالحیة القضــاة أمــر 

�أرقار�ــه أو هتمــام, �حیــث یتنحــى القــائم �ــالتبلیغ عــن القیــام �التبلغیــات إذا تعلــق األمــر جــدیر �اال

  أصهاره ا�عادًا له من �افة الشبهات, �حیث تكون المادة �اَالتي:

 ى ال �جــوز للقــائمین �ـــالتبلیغ أن یباشــروا عمـــًال یــدخل فــي حـــدود وظــائفهم وذلـــك فــي الـــدعاو  -1"

 ار�هم أو أصهارهم حتى الدرجة الرا�عة, و�ال �ان التبلیغ �اطًال.الخاصة بهم أو �أزواجهم او أق

للقائم �التبلیغ إذا استشعر �الحرج من إجراء التبلیغـات القضـائیة أن �عـرض أمـر تنحیتـه علـى  -2

 رئیس محكمة االستئناف التا�ع لها للبت في المسألة".

َاثـار قـد  یة, ومـا یتر�ـه ذلـك مـنمن اجـل وضـع حـد للـبطالن الـذي �شـوب التبلیغـات القضـائ ثانیًا:

تنعكس على نظر الـدعوى متمثلـة بتـأخیر حسـمها, نقتـرح ایـراد نصـوص تجیـز تصـحیح التبلیغـات 

القضائیة الباطلة �االستناد إالى القواعد العامة لتصحیح اإلجراءات القضائیة الباطلة, �حیث تكون 

 النصوص �اَالتي:

افرت فیـه عناصـر تبلیـغ َاخـر, فـان التبلیـغ �كـون صـحیحًا "إذا �انت التبلیغات القضائیة �اطلـة وتـو 

 �اعتباره التبلیغ الذي توافرت عناصره"
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"إذا �انت التبلیغات القضـائیة فـي شـق منهـا �ـاطًال, فهـذا الشـق وحـده الـذي یبطـل, أمـا البـاقي مـن 

�انــت لتــتم �غیــر إذا تبــین أن التبلیغــات مــا التبلیغــات فیظــل صــحیحًا �اعتبــاره تبلیغــًا مســتقًال, إال 

 الشق الذي وقع �اطًال".

ا شددًا تجاه غیاب األطـراف, فـاذا مـفي �عض األحیان اتحاذ مواقف أكثر ت قد یتطلب األمر ثالثًا:

تمــت التبلیغــات علــى النحــو المقــرر فلــم �عــد مبــرر امــام الخصــوم لعــدم حضــور المرافعــة فــي الیــوم 

المهـل للخصـم ممـا قـد �أخـذ وقتـًا طـو�ًال لحسـم المحدد، حیث یتطلب االمـر عـدم االفـراط فـي منـع 

) مــن قــانون المرافعــات المدنیــة علــى النحــو 78تلــك الــدعاوى ، علیــه نقتــرح اعــادة صــیاغة المــادة (

 الذي �منع استخدام هذا النص للمماطلة في حسم الدعوى .

 المصادر

 . د. احمد ابو الوفا , نظر�ة الدفوع في قانون المرافعات , منشأة المعارف , االسكندر�ة  .1
, منشــأة المعــارف: االســكندر�ة: 4المرافعــات المدنیــة والتجار�ــة, طد. احمــد ابــو الوفــا, -2 .2

1986 . 
 . 1978د. احمد مسلم, اصول المرافعات,  دار الفكر العر�ي: القاهره, .3
  1989الدار الجامعیة: بیروت, المحاكمات المدنیة والتجار�ة , د. احمد هندي , اصول  .4
 .2009, العاتك لصناعة الكتب: القاهره, 2د. ادم وهیب النداوي, المرافعات المدنیة, ط .5
 . د. امال احمد الفرایزي, مواعید المرافعات, منشأة المعارف: االسكندر�ة, دون سنة نشر .6
 . 1994المدنیة, مطبعة جامعة الموصل, د. سعید عبدالكر�م مبارك, المرافعات  .7
د. صـــالح الـــدین النـــاهي, الـــوجیز فـــي قـــانون المرافعـــات المدنیـــة ةالتجار�ـــة, شـــر�ة الطبـــع  .8

 . 1962والنشر األهلیة, 
د. عباس العبودي, شرح أحكـام قـانون المرافعـات, دار الكتـب للطباعـة والنشـر, الموصـل,  .9

2000 . 
 .  1980د. عبد الباسط جمیعي, مبادئ المرافعات, دار الفكر العر�ي: القاهرة,   .10
ـــــة, ج  .11 ـــــدالرحمن العـــــالم, شـــــرح قـــــانون المرافعـــــات المدنی , مطبعـــــةالعاني: �غـــــداد, 1د. عب

1970. 
, 2د. عبـدالرزاق عبـدالوهاب, الطعـن فـي األحكــام �ـالتمیز فـي قـانون المرافعـات المدنیــة,ج .12

 .1991دار الحكمة, �غداد, 
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د. نجــالء توفیــق فلــیح, الــدفوع الشــكلیة فـــي قــانون المرافعــات, مجلــة الرافــدین للحقـــوق,    .13
 . 2005, السنة العاشرة, جامعة الموصل, �لیة القانون,2مج

 . 1978, دار الفكر العر�ي, القاهره,1د. وجدي راغب, مبادئ الخصومه المدنیه, ط .14
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 حق قوامة الرجل على المرأة في ضوء الشریعة والقانون

 أ.م.د. ساھرة حسین كاظم
 جامعة واسط/ قسم القانون الخاص/ كلیة القانون

 مقدمة
تعتبر القوامة من الحقوق التي اقرها االسـالم للرجـل علـى المـرأة �مـا فضـل هللا تعـالى 

االســرة وادارة شــؤونها . الرجــل بــبعض الممیــزات والخصــائص التــي تؤهلــه الــى قیــادة 

حیث �قول الحق تبارك وتعالى في محكم �تا�ه الكر�م ( الرجال قوامـون علـى النسـاء 

 .  )1(�ما فضل هللا �عضهم على �عض و�ما انفقوا من اموالهم )

والقوامــة فــي االســالم هــي تكلیــف التشــر�ف ومغــارم المغــانم ، فالرجــل هــو الــذي تقــع 

واالنفــاق علـى االسـرة دون المــرأة �مـا تقــع علیـه مســؤولیة علیـه مسـؤولیة الكــد والكـدح 

رعا�ــــة االســــرة والقیــــام �متطلباتهــــا المالیــــة وغیــــر المالیــــة �مــــا انــــه یتحمــــل مســــؤولیة 

االخطاء التي قد تقـع مـن احـد افرادهـا . مـن هـذا المنطلـق �مكننـا ان نبحـث فـي حـق 

 القوامة للرجل على المرأة وفق خطة البحث االتیة :

 .34ة النساء / سور  -)1(
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 المطلب االول

 القوامة مفھومھا ونطاقھا واسبابھا

 مفھوم القوامة ونطاقھا  –الفرع االول 

القوام���ة لغ���ة : م���ن القی���ام وتعن���ي قی���ام الش���خص عل���ى ام���ور غی���ره والس���عي ف���ي مص���الحھم . 
اماالقوام���ة ف���ي االص���طالح : فالمقص���ود منھ���ا قی���ام الرج���ل عل���ى ش���ؤون الم���رأة ورعایتھ���ا 

 .)1(النفاق علیھاوا

وتعتب���ر القوام���ة م���ن الحق���وق الت���ي التقب���ل االس���قاط الن الش���ارع اعتبرھ���ا وص���فا ذاتی���ا       
لص��احبھا الزم��ا ل��ھ الینف��ك عن��ھ ھ��ذا م��ن جھ��ة ، ولتعل��ق ح��ق الغی��ر بھ��ا م��ن جھ��ة اخ��رى . 
حی����ث تعتب����ر القوام����ة م����ن الحق����وق االس����ریة الممنوح����ة الص����حابھا اللتحقی����ق مص����لحتھم 

، ب���ل لتحقی���ق مص���لحة الش���خص الخاض���ع لھ���ا بوج���ھ خ���اص ، ومص���لحة  الشخص���یة فحس���ب
 االسرة كلھا بوجھ عام .

فالقوام��ة التقتص��ر عل��ى م��نح الش��خص س��لطة عل��ى الغی��ر ب��ل تف��رض علی��ھ ف��ي الوق��ت       
ذات���ھ واج���ب اس���تعمال ھ���ذه الس���لطة ف���ي مص���لحة ھ���ذا الغی���ر بحی���ث تب���دو وكأنھ���ا مزیج���ا 

 ي تخرج عن مركبا من الحق والواجب معا . لذا فھ

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

 .228ص -2ج -احكام القرآن –الجصاص  -)1(

 

. ل���ذا )1(دائ���رة التعام���ل ف���ال یص���ح التن���ازل عنھ���ا وال التص���رف فیھ���ا ب���اي ش���كل م���ن االش���كال
یس���مي بع���ض ش���راح الق���انون ھ���ذا الن���وع م���ن الحق���وق ب���الحقوق الغیری���ة الن���ھ الیقص���د بھ���ا 

 .)2(وانما مصلحة الغیر الذي تقررت تلك الحقوق الجلھمصلحة اصحابھا 

ام��ا نط��اق القوام��ة فل��یس المقص��ود بالقوام��ة ھ��ي قوام��ة ال��زوج عل��ى زوجت��ھ فحس��ب ب��ل ھ��ي 
اش���مل م���ن ذل���ك ف���النص القرآن���ي ج���اء مطلق���ا حی���ث یق���ول الح���ق تب���ارك وتع���الى:( الرج���ال 

. فق���د ج���اءت ھن���ا كلم���ة الرج���ال عل���ى عمومھ���ا وكلم���ة النس���اء )3(قوام���ون عل���ى النس���اء...)
عل��ى عمومھ��ا ، وھ��ذا یعن��ي ان الرج��ل ق��ائم عل��ى ام��ر الم��رأة س��واء كان��ت ھ��ذه الم��رأة ھ��ي 

االخ������ت او البن������ت....الخ م������ن النس������اء الل������واتي یك������ن تح������ت رعای������ة الزوج������ة او االم او 
 .)4(الرجل

الم����دخل ال����ى  -2ج –ھ الجدی����د الفق����ھ االس����المي ف����ي ثوب���� –مص����طفى احم����د الزرق����ا  -)1( 
 -دمش�����ق –مطبع�����ة الجامع�����ة الس�����وریة  –نظری�����ة االلت�����زام العام�����ة ف�����ي الفق�����ھ االس�����المي 

الكت���اب  –دروس ف���ي اص���ول الق���انون  –. وانظ���ر ك���ذلك جمی���ل الش���رقاوي 12ص -ه1377
 .37ص-1966–القاھرة  –دار النھضة العربیة  –نظریة الحق  –الثاني 
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مكتب���ة عب���د هللا وھب���ة  –رات ف���ي النظری���ة العام���ة للح���ق محاض��� –د. اس���ماعیل غ���انم  -)2(
 .16ص -1958 -2مصر ط –
 .34سورة النساء/ -)3(
 –انظ����ر ف����ي تفس����یر قول����ھ تع����الى ( الرج����ال قوام����ون عل����ى النس����اء ...) الجص����اص  -)4(

 .22ص -5ج –روح المعاني  –ومابعدھا ، اآللوسي 228ص -2ج –احكام القرآن 
 وامة للرجل دون المرأةاسباب جعل الق -الفرع الثاني

ی��ذھب اس��تاذنا ال��دكتور احم��د الكبیس��ي ال��ى الق��ول ب��ان ( القوام��ة تكلی��ف التش��ریف ومغ���ارم 
ال مغ��انم، وھ��ي ف��ي حقیقتھ��ا ال��زام للرج��ل بالك��دح ودف��ع ل��ھ ال��ى العم��ل والكف��اح وان القوام��ة 
مس���تحقة للرج���ل لقدرت���ھ عل���ى ذل���ك بن���اء عل���ى تك���وین الفط���رة ، ث���م بم���ا ف���رض عل���ى الرج���ل 
م���ن واج���ب االنف���اق عل���ى الم���رأة ، وھ���و واج���ب مرجع���ھ ال���ى واج���ب االق���در لم���ن ھ���و دون���ھ 

 .)1(قدرة 

فق���د نص���ت الش���ریعة االس���المیة بقوام���ة الرج���ل عل���ى الم���رأة لك���ون الرج���ل اق���در م���ن       
الم����رأة عل����ى الك����د والك����دح والس����عي ف����ي مص����لحة االس����رة وتحم����ل مش����اق الحی����اة وادارة 

ري ھ���ذا م���ن جان���ب . وك���ذلك ان الرج���ل ھ���و المس���ؤول ش���ؤون االس���رة بحك���م تكوین���ھ الفط���
ع���ن ت���وفیر ك���ل مس���تلزمات الحی���اة ومتطلب���ات الم���رأة المعیش���یة م���ن مأك���ل ومل���بس ومش���رب 
فك��ان ل���ھ ح���ق القوام���ة علیھ���ا قبال��ة النفق���ة الواجب���ة علی���ھ لھ���ا ، م��ن جان���ب آخ���ر. وھن���اك م���ن 

ك��ن للم��رأة ان ی��رى عك��س ذل��ك حی��ث یق��ول ب��ان القوام��ة لیس��ت حك��را عل��ى الرج��ل وانم��ا یم
تك����ون ھ����ي ص����احبة القوام����ة اذا ثب����ت انھ����ا افض����ل م����ن الرج����ل ف����ي ادارة ش����ؤون االس����رة 

.وی���ذھب بع���ض الكت���اب المعاص���رین ال���ى ابع���د م���ن ذل���ك حی���ث ی���رى ان���ھ الحاج���ة ال���ى )2(
وجود مدیر او قائد لالسرة الن الزوجین في اطار االسرة تربطھما العاطفة 

 -2ط –بغ�����داد  –نظ�����ام االس�����رة ف�����ي االس�����الم  فلس�����فة–للتوس�����ع اكث�����ر انظ�����ر كتاب�����ھ  -)1(
 .118ص -ه1410

الم���رأة العربی���ة المعاص���رة واش���كالیة المجتم���ع -راج���ع ح���ول ھ���ذا ال���راي :د.ش���بر الفقی���ھ-)2(
 وما بعدھا. 128ص-2009 -1ط -بیروت –المكتبة الجامعیة  -الذكوري

حاج����ة وحاج����ة ك����ل منھم����ا لالخ����ر وانھم����ا یكم����الن بعضھماویتش����اركان ف����ي ك����ل ش����ي فال
 .)1(لیكون احدھما رئیسا واالخر مرؤوسا
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ق��راءة جدی��دة لقض��ابا  -الم��رأة المف��اھیم والحق��وق-انظ��ر ف��ي ھ��ذا ال��راي :احم��د القب��انجي-)1(
 .136ص-2009-1ط-لبنان -بیروت -المرأة في الخطاب الدیني

 المطلب الثاني
 عناصر القوامة

واجب الرعایة  –الفرع االول 
لق��د ك��رم االس��الم الم��رأة واعطاھ��ا حقوق��ا مالی��ة وشخص��یة ل��م تك��ن تتمت��ع بھ��ا ف��ي ای��ة        

فت��رة م��ن الفت��رات .واج���الال للم��رأة س��میت س���ورة ب��القرآن باس��م النس���اء وم��ن اك��رام الق���رآن 
الك���ریم للم���رأة ان ف���رض عل���ى الرج���ل واج���ب رعای���ة الزوج���ة واالحس���ان الیھ���ا ومعاش���رتھا 

ب مرجع���ھ كم���ا اس���لفنا م���ن قب���ل لم���ا اعط���ي للرج���ل م���ن ح���ق ب���المعروف وان ھ���ذا الواج���
القوام���ة عل���ى الم���رأة وھ���و تكلی���ف عل���ى الرج���ل برعای���ة االس���رة والقی���ام عل���ى ش���ؤونھا . 
حی����ث یق����ول الح����ق تب����ارك وتع����الى ف����ي محك����م كتاب����ھ الك����ریم ( وعاش����روھن ب����المعروف 

 علی����ھ ص����لى هللا –محم���د  –.وف���ي الح����دیث النب���وي الش����ریف یق����ول الرس���ول الك����ریم )1(...)
وآل���ھ وس���لم ( م���ااكرم النس���اء اال ك���ریم وم���ا اھ���انھن اال لئ���یم ). كم���ا یق���ول علی���ھ وعل���ى آل���ھ 
افض���ل الص���الة وات���م التس���لیم ( اكم���ل الم���ؤمنین ایمان���ا احس���نھم اخالق���ا وخی���اركم خی���ارھم 

ف��ي ح��ث اآلب��اء عل��ى رعای��ة م��ن ھ��م  -ص��لى هللا علی��ھ وآل��ھ وس��لم –لنس��ائھم ...) وق��ال ایض��ا 
وق��وامتھم ( م��ن ك��ان ل��ھ ابن��ة فأدبھ��ا فاحس��ن تأدیبھ��ا، وغ��ذاھا فاحس��ن غ��ذاءھا  تح��ت والی��تھم

، واس��بغ علیھ��ا م��ن النعم��ة الت��ي اس��بغ هللا علی��ھ كان��ت میمن��ة ومیس��رة م��ن الن��ار ال��ى الجن��ة 
()2(. 

 .19سورة النساء / -)1(

 -الم����رأة عب����ر الت����اریخ البش����ري –انظ����ر الترم����ذي نق����ال ع����ن د. عب����د الم����نعم جب����ري  -)2(
 .39ص-2009 -دمشق –ا سوری
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وم��ن التبع��ات الت��ي تترت��ب عل��ى قوام��ة الرج��ل عل��ى الم��رأة ھ��و ان یت��ولى الرج��ل ام��ر       

تأدی����ب وتوجی����ھ م����ن تح����ت والیت����ھ م����ن النس����اء اذا ماب����در منھ����ا م����ا یعرض����ھا لالنح����راف 
والخ���روج ع���ن الطری���ق الس���وي ویك���ون ذل���ك بالكلم���ة الطیب���ة والموعض���ة الحس���نة او ع���ن 

اش بالنس����بة ل����الزواج واذا ل����م ینف����ع معھ����ا النص����ح والھج����ر ف����یمكن طری����ق الھج����ر ب����الفر
اللج���وء ال���ى الض���رب . وف���ي ذل���ك یق���ول الح���ق تب���ارك وتع���الى ف���ي كیفی���ة معامل���ة ال���زوج 
لزوجت��ھ اذا م���ا ظھ���ر علیھ��ا ب���وادر النش���وز من��ھ وع���دم طاعت���ھ ( والالت��ي تخ���افون نش���وزھن 

بغ�����وا عل�����یھن فعض�����وھن واھج�����روھن ف�����ي المض�����اجع واض�����ربوھن ف�����ان اطع�����نكم ف�����ال ت
 .)1(سبیال)

ص���لى هللا علی���ھ وآل���ھ وس���لم_ ان���ھ ق���ال ف���ي حج���ة -وك���ذلك م���اروي ع���ن النب���ي محم���د        
ال����وداع (اتق����وا هللا ف����ي النس����اء ف����انھن ع����وان عن����دكم ، اخ����ذتموھن بامان����ة هللا ، واس����تحللتم 
ف���روجھن بكلم���ة هللا ، وان لك���م عل���یھن ان الی���وطئن فرش���كم اح���دا ، وان الی���أذن ف���ي بی���وتكم 

 .)2(الحد تكرھونھ فاذا فعلن ذلك فاضربوھن ضربا غیر مبرح)

 

 

 .34سورة النساء/  -)1(

 –لمح����ي ال����دین یحی����ى ب����ن ح����زام الن����ووي الش����افعي  –انظ����ر ش����رح ص����حیح مس����لم  -)2(
 -م1973-ه 1393 –الق����اھرة  –دار الش����عب  -عب����د هللا احم����د اب����و زین����ة–تحقی����ق واش����راف 

 .344ص -3ج

زوج الح���ق ف���ي تأدی���ب زوجت���ھ لحملھ���ا عل���ى طاعت���ھ ولك���ن وعل���ى ھ���ذا االس���اس ف���ان لل���    
یج���ب عل���ى ال���زوج ان یس���تعمل حق���ھ ف���ي ذل���ك اس���تعماال یط���ابق الحكم���ة الت���ي م���ن اجلھ���ا 
تقررل���ھ ھ���ذا الح���ق واال ع���د متعس���فا ف���ي اس���تعمالھ . حی���ث تش���یر اآلی���ة الكریم���ة ال���ى وس���ائل 

رتب���ة ترتیب���ا ث���الث للتأدی���ب وھ���ي ال���وعظ والھج���ر ف���ي المض���جع والض���رب وھ���ذه الوس���ائل م
تص���اعدیا ، بحی���ث الیج���وز لل���زوج اس���تعمال اح���دى الوس���ائل اال اذا اس���تنفذت الوس���یلة الت���ي 
قبلھ���ا وظھ���ر انھ���ا التفی���د . اي بمعن���ى آخ���ر الیح���ق لل���زوج ان یلج���أ ال���ى وس���یلة الھج���ر قب���ل 
ان یق���وم ب���الوعظ او یس���تعمل وس���یلة الض���رب فب���ل اللج���وء ال���ى وس���یلة الھج���ر. وھ���ذا التن���وع 

العقوب���ة یرج���ع ال���ى تن���وع طب���ائع الن���اس , فم���ن النس���اء م���ن یكفیھ���ا ال���وعظ  والترتی���ب ف���ي
 .)1(ومنھن من الیصلح حالھا اال باشد من ذلك

 

 

 

---------------------------- 
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وبھ��ذا الص��دد قض��ت محكم��ة ال��نقض المص��ریة ب��ان ( ح��ق ال��زوج ف��ي تأدی��ب زوجت��ھ  -)1(
الحس����نة والھج����ر ف����ي المض����اجع بالض����رب الیلج����أ الی����ھ االبع����د س����لوك طری����ق الموعض����ة 

والیب����اح اال اذا رأى ال����زوج ان رج����وع الم����رأة ع����ن نش����وزھا یتوق����ف علی����ھ فھ����و من����وط 
مجموع����ة المب����ادئ  –بالض����رورة االش����د واش����بھ ب����الحالل المك����روه ). انظ����ر ان����ور طلب����ة 

 -1983-االس�����كندریة –دار المطبوعاتالجامعی�����ة  –القانونی�����ةالتي قررتھ�����ا محكم�����ة ال�����نقض 
 .24ص

 

ھ����م مم����ا تق����دم ان����ھ یج����ب عل����ى الرج����ل لالحتف����اظ ب����دوره القی����ادي الض����ابط لس����لوك یف    
االس���رةان الیك���ون تعس���فیا او تس���لطیا وبالت���الي یك���ون وس���یلة لممارس���ة العن���ف ض���د الم���أة . 
فع����دم ق����درة الرج����ل عل����ى ح����ل النزاع����ات االس����ریة بالحكم����ة والمش����ورة والنص����یحة غالب����ا 

ت وتتح���ول ھ���ذه الس���لطة الت���ي بی���د الرج���ل مایلج���أه ال���ى اس���تخدام الق���وة ف���ض ھ���ذه النزاع���ا
 .)1(داخل االسرة الى نوع من االستبداد والتحكم

واذا ك����ان التأدی����ب ض����ررا ، فات����ھ ض����رردعت الی����ھ ض����رورة االص����الح ولك����ن ھ����ذه       
الض����رورة یج����ب ان تق����در بق����درھا ف����ان هللا س����بحانھ وتع����الى حینم����ا اعطل����ى للرج����ل ح����ق 
القوام��ة عل��ى الم��رأة وم��ا یتف��رع عنھ��ا م��ن ح��ق ال��زوج ف��ي تأدی��ب زوجت��ھ ك��ان ذل��ك ض��من 

تأدی���ب عل���ى الق���در ال���الزم لالص���الح ك���ان ض���وابط وح���دود كم���ا بیناھ���ا س���ابقا . ف���اذا زاد ال
 اساءة تستوجب الجزاء . وقد اعطى المشرع

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

 –العن���ف ض���د الم���رأة  –د. ط���ارق عب���د ال���رؤوف ع���امر ود. ایھ���اب عیس���ى المص���ري -)1(
. وانظ�����ر ك�����ذلك د.مدیح�����ة احم�����د عب�����ادة 61ص-2014-الق�����اھرة  -1ط -اس�����بابھ واش�����كالھ

كلی���ة  –جامع���ة س���وھاج  -دراس���ة میدانی���ة –العن���ف ض���د الم���رأة  –ح وأ.خال���د ك���اظم اب���و دو
 .127ص-2008 –دار الفجر للنشر والتوزیع  –االداب 

العراق���ي للزوج���ة الت���ي یس���یئ ال���زوج معاملتھ���ا والیحس���ن عش���رتھا ح���ق طل���ب التفری���ق من���ھ 
 188وھ���و مانص���ت علی���ھ الم���ادة االربع���ون م���ن ق���انون االح���وال الشخص���یة العراق���ي رق���م 

المع���دل بقولھ���ا ( للزوج���ة طل���ب التفری���ق م���ن زوجھ���ا ف���ي الح���االت االتی���ة :  1959لس���نة 
 .)1(...اذا اضر بھا الزوج ضررا یتعذر معھ استمرار الحیاة الزوجیة )

وان معی����ار الض����رر ال����ذي ج����اء ب����ھ الق����انون ھ����و معی����ار شخص����ي یختل����ف ب����اختالف       
زوجھ��ا اض��رارا بھ��ا ، االش��خاص بیئ��ة وخ��الق وتربی��ة . ف��رب زوج��ة الیعتب��ر ض��ربھا م��ن 

واخ���رى یك���ون مج���رد ھجرھ���ا او ج���رح عواطفھ���ا اض���رارا بلیغ���ا بھ���ا . ل���ذلك ك���ان تق���دیر 
الض����رر ال����ذي یلح����ق بالزوج����ة م����ن زوجھ����ا ویترت����ب علی����ھ التفری����ق متروك����ا لفاض����ي 

 الموضوع یفصل فیھ بالنظر لكل قضیة حسب اختالف البیئات وتنوع التربیة.

------------------------------- 
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 1959لس���نة  188) م���ن ق���انون االح���وال الشخص���یة العراق���ي رق���م 40انظ���ر الم���ادة ( -)1(
لس���نة  25) م���ن الق���انون المص���ري رق���م 6المع���دل . وھ���ذا م���ا نص���ت علی���ھ ایض���ا الم���ادة (

) م���ن ق����انون 112. وانظ���ر ك���ذلك الم���ادة (1985لس���نة  100المع���دل بالق���انون رق���م  1929
 المعدل. 1953لسنة  59االحوال الشخصیة السوري رقم 

 واجب االنفاق -الفرع الثاني

ان نفقة الزوجیة واجبة للزوجة على زوجھا سواء كانت الزوجة غنیة ام فقیرة اوكانت مسلمة ام 
غیر مسلمة على اعتبار ان النفقة حكم من احكام عقد الزواج الصحیح وحق�ا م�ن الحق�وق الثابت�ة 

معق��ول . فم��ن حس��ن رعای��ة االس��الم للزوج��ة ع��اى زوجھ��ا بمقتض��ىالكتاب والس��نة واالجم��اع وال
للمرأة واحترامھ لھا ان اعطاھا حقھا في التملك وف�رض لھ�ا المھ�ر والنفق�ة وجع�ل ذل�ك حق�ا لھ�ا 
عل��ى الرج��ل . وان ھ��ذا الب��ذل م��ن جان��ب الرج��ل یطی��ب نف��س الم��رأة ویرض��یھا بقوام��ة الرج��ل 

 .)1(علیھا

قوام��ون عل��ى النس��اء بم��ا فض��ل هللا فم��ن الثاب��ت ف��ي الكت��اب الك��ریم قول��ھ تع��الى (الرج��ال        
. وقول��ھ تع��الى ( وعل��ى المول��ود ل��ھ رزقھ��ن )2(بعض��ھم عل��ى بع��ض وبم��ا انفق��وا م��ن ام��والھم )

 –صلى هللا علیھ وآلھ وس�لم -. واما عن السنة فقد روي عن النبي محمد)3(وكسوتھن بالمعروف)
اخ�ذتموھن بامان�ة هللا ...ولك�م انھ قال في حجة الوداع ( اتقوا هللا في النساء ف�انھن ع�وان عن�دكم 

. وكذلك م�اروي )4(علیھن ان الیوطئن فرشكم احدا...ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف)
 عنھ علیھ وعلى 

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

المعھد العراقي  –بحوث في حقوق االنسان  –حقوق االنسان في االسالم  –حیدر عبد فھد  -)1(
 .202ص -2007 -1ط –
 .34سورة النساء/ -)2(
 .233سورة البقرة/ -)3(
 .344ص-3ج-شرح صحیح مسلم -النووي-)4(
 

 

 

آلھ الصالة والسالم من ان رجال سألھ ما حق زوج احدنا علیھ ،فاجابھ بقولھ(ان یطعمھا اذا طعم 
. وقد اجمع المسلمون على ان النفقة حق للزوج�ة عل�ى زوجھ�ا وفض�ال )1(ویكسوھا اذا اكتسى..)

ذلكفان ھذا الحكم واجب عقال فالنفقة وجبت جزاء االحتباس فمن كان محبوسا لحق ش�خص عن 
كانت نفقتھ علیھ لعدم تفرغھ لحاجة نفسھ ، فم�ثال القاض�ي وال�والي والمقاتل�ة والوص�ي..الخ ف�ان 
نفقة ھؤالء واجبة لھم في مال من ھم محبوسون لحقھ.ولما كانت الزوجة محبوس�ة بالنك�اح لح�ق 

.ونفقة )2(وعة من االكتساب بحقھ فكان نفع حبسھا عائدا الیھ وبذلك تكون كفایتھا علیھالزوج ممن
الزوجة الواجبة لھا على زوجھا تتناول كل ما یتوقف علیھ كفایتھا وھذا معی�ار شخص�ي یختل�ف 
باختالف الزوجات وباختالف االوقات وباختالف القدرة المالیة ل�الزواج . وف�ي جمی�ع االح�وال 

561



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue One      /Al-Kut University College   7419 - 2414                     األولكلیة الكوت الجامعة / العدد         

الزوجة في ذلك بوجوب مراعاة حال زوجھا یسرا وعسرا، فیقدر لھا قدر كفایتھ�ا مم�ا یتقید حق 
تسمح بھ حال الزوج فان كان موسرا فعلیھ نفقة الیس�ار وان ك�ان معس�را فنفق�ة االعس�ار . وھ�ذا 
ماخوذ من قولھ تعالى (لینفق ذو سعة من سعتھ ومن قدر علیھ رزقھ فلینفق مم�ا آت�اه هللا الیكل�ف 

 .)3(ا اال ما آتاھا سیجعل هللا بعد عسر یسرا)هللا نفس

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

 .364ص-6ج -نیل االوطار –الشوكاني -)1(

 -مكتب�ة النھض�ة –ش�رح االحك�ام الش�رعیة ف�ي االح�وال الشخص�یة  –محمد زی�د االبی�اني  -)2(
 .227ص-1ج–بیروت 

 .7سورة الطالق / -)3(

 لخاتمةا

القوام�ة ف�ي االس�رة المس�لمة نج�د ان الش�ارع االس�المي ق�د اعط�ى ھ�ذا بعد البحث في موض�وع 
الح��ق ال��ى الرج��ل دون الم��رأة . لك��ون ان الرج��ل ھ��و االق��در عل��ى ادارة ش��ؤون االس��رة وھ��و 

 المسؤول عن االنفاق علیھا . ومن النتائج والتوصیات التي یمكن ان نخرج بھا بھذا الصدد :

التش�ریفا ل��ھ ، حی�ث ترت��ب عل�ى الرج�ل واج��ب االنف�اق عل��ى تعتب�ر القوام�ة تكلیف��ا للرج�ل  -اوال
 االسرة وادارة شؤونھا والقیام بكل ما من شانھ الحفاظ علیھا.

البد من وجود قائدا لالس�رة وم�دیرا لش�ؤونھا والق�ول بخ�الف ذل�ك یعن�ي الفوض�ى وغی�اب -ثانیا
 التنظیم وضیاع االفراد داخل االسرة.

لقی�ادي ف�ي ادارة ش�ؤون االس�رة بعی�دا ع�ن التس�لط والعن�ف على الرج�ل ان یم�ارس دوره ا-ثالثا
 وبما یوافق الحكمة التي من اجلھا شرع حق القوامة لھ.

نشر الوعي والتثقیف بمبادئ االسالم الحنیف بعیدا عن التط�رف والغل�و والتاكی�د عل�ى ان -رابعا
 . االسالم حرص على حمایة المرأة ورعایة شؤونھا بان جعل القوامة بید الرجل

على المرأة ان تعي دورھا التربوي داخل االسرة والذي الیقل اھمی�ة ع�ن دور الرج�ل  –خامسا 
 القیادي ، فھي مصدر الحنان والعاطفة التي الغنى الفراد االسرة عنھا ، فكالھما مكمل لآلخر.

 المصادر

 القرآن الكریم

 ه.1347 -المطبعة البھیة المصریة –احكام القرآن  –الجصاص  -1
الم��دخل ال��ى نظری��ة  -2ج –الفق��ھ االس��المي ف��ي ثوب��ھ الجدی��د  –احم��د الزرق��ا مص��طفى  -2

 ه1377 -دمشق –مطبعة الجامعة السوریة  –االلتزام العامة في الفقھ االسالمي 
دار  –نظری�ة الح�ق  –الكت�اب الث�اني  –دروس ف�ي اص�ول الق�انون  –جمیل الش�رقاوي  -3

 .1966 –القاھرة  –النھضة العربیة 
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مصر  –مكتبة عبد هللا وھبة  –محاضرات في النظریة العامة للحق  –انم د. اسماعیل غ -4
 .1958 -2ط

ادارة الطباع���ة  -روح المع���اني ف���ي تفس���یر الق���رآن العظ���یم والس���بع المث���اني-االلوس���ي  -5
 ه.1354 -مصر -المنیریة

 ه.1410 -2ط –بغداد  –فلسفة نظام االسرة في االسالم -د.احمد الكبیسي  -6
 –المكتب�ة الجامعی�ة  -العربیة المعاصرة واشكالیة المجتمع الذكوري المرأة-د.شبر الفقیھ -7

 .2009 -1ط -بیروت
ق��راءة جدی��دة لقض��ابا الم��رأة ف��ي الخط��اب  -الم��رأة المف��اھیم والحق��وق-احم��د القب��انجي -8

 .2009-1ط-لبنان -بیروت -الدیني
 .2009 -دمشق –سوریا  -المرأة عبر التاریخ البشري –د. عبد المنعم جبري  -9

تحقی��ق -ش��رح ص��حیح مس��لم  –ال��دین یحی��ى ب��ن ح��زام الن��ووي الش��افعي  مح��ي -10
 م.1973-ه 1393 –القاھرة  –دار الشعب  -عبد هللا احمد ابو زینة–واشراف 

دار  –مجموع��ة المب��ادئ القانونی��ةالتي قررتھ��ا محكم��ة ال��نقض  –ان��ور طلب��ة  -11
 .1983-االسكندریة –المطبوعات الجامعیة 

العن�ف ض�د الم�رأة  –ود. ایھاب عیسى المصري د. طارق عبد الرؤوف عامر  -12
 .2014-القاھرة  -1ط -اسبابھ واشكالھ –

دراس��ة  –العن��ف ض��د الم��رأة  –د.مدیح��ة احم��د عب��ادة وأ.خال��د ك��اظم اب��و دوح  -13
 .2008 –دار الفجر للنشر والتوزیع  –كلیة االداب  –جامعة سوھاج  -میدانیة

 –وث ف��ي حق�وق االنس��ان بح� –حق�وق االنس�ان ف��ي االس�الم  –حی�در عب�د فھ��د  -14
 .2007 -1ط –المعھد العراقي 

مكتب�ة  –شرح االحك�ام الش�رعیة ف�ي االح�وال الشخص�یة  –محمد زید االبیاني  -15
 بال سنة طبع . -بیروت -النھضة

 القوانین 
 المعدل. 1959لسنة  188قانون االحوال الشخصیة العراقي رقم  -1
والمع��دل  1929لس��نة 25الق��انون المص��ري الخ��اص ب��بعض مس��ائل االس��رة رق��م  -2

 .1985لسنة  100بالقانون رقم 
 المعدل. 1953لسنة  59قانون االحوال الشخصیة السوري رقم   -3
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الحقائق العلمیة والمكتشفة حدیثاً مع القران الكریمبعض تطابق   

 . یسرى جلوب مدلولد
 قسم / علوم القران / الكلیة التربویة المفتوحة

 الملخص : 
العلمیة والمكتشفة حدیثاً مع القران الكریم نتناول في ھذا البحث عن موضوع تطابق بعض الحقائق 

من خالل مطلع الحدیث عن كتاب هللا . فالبد من تحدید عدد من معالمھ الثابتة التى منھا أنھ كالم 
هللا المعجز، الموحى بھ إلى خاتم األنبیاء والمرسلین صلوات هللا وسالمھ علیھ  بلسان عربى مبین ، 

نقال متواترا  بال أدنى شبھة ، بنفس النص الذى أوحى   -مھ علیھ صلوات هللا وسال –والمنقول عنھ 
إلیھ ، والذى نجده فى المصاحف التى خطت أو طبعت على مر العصور ، ومسجال فى صدور 
الحفاظ جیال بعد جیل ، ومن ثم على مختلف صور األشرطة واالسطوانات الممغنطة والمضغوطة 

 حاسوبیة المتعددة .، وعلى غیر ذلك من مختلف صور الحفظ ال
 –وقد نزلت آیات القرآن الكریم منجمة على مدى ثالث وعشرین سنة ، وكتبت فى حیاة رسول هللا 

عقب الوحى بكل منھا مباشرة ، ثم رتبت تلك اآلیات فى مائة وأربع عشرة  -صلى هللا علیھ وسلم 
الذى تعھد بحفظ آخر  -سبحانھ وتعالى –) سورة ، وسمیت السور ورتبت بتوقیف من هللا 114(

كتبھ المنزلة  فحفظھ حفظا كامال ، بنفس اللغة التى نزل بھا ، كلمة كلمة ، وحرفا حرفا ، بینما 
تعرضت أصول الكتب السماویة السابقة كلھا للضیاع التام ، وتعرض ما بقى من ذكریات نقلت 

إلى یومنا الراھن ، ولن شفاھا عنھا للتحریف والتبدیل والتغییر ، وال یزال یتعرض لذلك العبث 
یتوقف العبث بھا أبدا ألن أصحابھا ال یتعاملون معھا كنص سماوى ، بل على أنھا كتابات بشریة 

 قابلة للتعدیل والتبدیل .
ولذلك فالقرآن الكریم ھو الكتاب السماوى الوحید الذى یتعبد بتالوتھ ، والذى  ال تصلح الصالة إال 

ى عنھ شىء من األحادیث أو األذكار أو األدعیة ؛ ألنھ الوحى بقراءة فاتحتھ ، والذى ال یغن
السماوى الوحید الموجود بین أیدى الناس علي مدي االربعة عشر قرنا الماضیة إلى الیوم بنفس 

 لھ كلمة كلمة وحرفا حرفا .  –تعالى  -اللغة التى أوحى بھا (اللغة العربیة) ,والمحفوظ بحفظ هللا  
لبشریة ، وال تزال عاجزة عن أن تدانى كتاب هللا فى روعة بیانھ ، أو فى وقد عجزت القدرات ا 

كمال صفاتھ ، ودقة دالالتھ  وصدق أنبائھ  وسمو معانیھ ، وعدالة تشریعھ ، أو فى نھجھ وصیاغتھ  
وتمام إحاطتھ بطبائع النفس البشریة  وقدرتھ على التعامل معھا وعلى ھدایتھا ، ودقة استعراضھ 

علیھ وعلیھم  –إلى بعثة خاتم األنبیاء والمرسلین   -علیھ السالم–شریة، من لدن أبینا آدم لمسیرة الب
 )1ومن ھنا كان القول بـ "إعجاز القرآن" ..( –أجمعین أفضل الصالة وأزكى التسلیم 

في ھذا البحث تتجلّى أمامنا كنوز ودُرر وآللئ من بحر إعجاز القرآن الكریم الذي ال تنقضي  
 ال تفنى معجزاتھ.عجائبھ و

فقد ثبُت علمیاً وبما ال یقبل الجدل أن القرآن العظیم تحدّث عن العدید من الحقائق العلمیة والكونیة 
 قبل أن یكتشفھا العلم الحدیث بأربعة عشر قرناً!
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وسوف نرى بأن القرآن تحدث عن ھذه الحقائق بلغة علمیة دقیقة وتعابیر لغویة محكمة تدل على  
أن ھذا القرآن كالم هللا الحّق، وأن محّمداً علیھ صلوات هللا وسالمھ الینطق عن الھوى، بل ھو 

 رسول هللا إلى الناس كافة.
اتھ، إنما الھدف ھو زیادة التثبیت الیقیني ویجب أن نتذكر دائماً أن اإلعجاز العلمي لیس ھدفاً بحدّ ذ

با� عّز وجّل، وزیادة الخوف والخشوع أمام َعَظَمة كتاب هللا تعالى، الذي قال عنھ: (لَْو أَنَزْلنَا َھذَا 
ِ َوتِْلَك اْألَْمثَاُل نَْضرِ  ْن َخْشیَِة �َّ عاً ّمِ تََصدِّ بَُھا ِللنَّاِس لَعَلَُّھْم یَتَفَكَُّروَن) اْلقُْرآَن َعلَى َجبٍَل لََّرأَْیتَھُ َخاِشعاً مُّ

 ].21[الحشر: 
ویاتي ھذا البحث والتطرق الى اھمیتھ من خالل فصلین ومبحثین . یتناول الفصل االول في بیان 
اعجاز القران الكریم من خالل سوره  وایاتھ ما یتعلق بھا من اكتشافات حقیقیة جلیة لالنسان 

 لكون. المتلقي والباحث عن اسرار ا
یتناول في المبحث االول : اإلعجاز العلمى لكتاب هللا ونشیر في المبحث الثاني  الى  االیات 

 القرانیة في اإلشارات الكونیة فى القرآن الكریم. 
فیما نستعرض في الفصل الثاني من خالل المبحث االول فیھ الى اإلعجاز العلمي في القرآن , فیما 

 الى بعض الحقائق العلمیة والمكتشفة حدیثاً مع القران الكریم. یشار في المبحث الثاني منھ
ومن خالل ھذا بحثنا نوجز بعض الشواھد والحقائق الدالة على عظمة ماجاء في كتاب هللا وتفسیره 
للحقائق العلمیة التي جاء بھا ویتسابق العلماء والباحثین الى اكتشاف اسرار تلك الحقائق 

 والمكتشفات .
 لمقدمةا

لحمد � الذي أنعم علینا بھذا القرآن، وجعلھ نوراً لنا في ظلمات ھذه الحیاة، وصلّى هللا على ھذا ا  
النبّي األمّي الذي كان القرآُن ُخلُقَھ وإماَمھ وشفاَءه ونور قلبھ، وعلى آلھ وأصحابھ وسلّم تسلیماً 

 كثیراً.

غیره مما یقصر الحدیث عنھ فھناك ومن العلماء من یرى إعجاز القرآن الكریم فى ذلك كلھ وفى 
اإلعجاز اللغوى ، البیانى ، النظمى ؛ واإلعجاز العقدى والتعبدى واألخالقى ، والتشریعى ، وھناك 
اإلعجاز التاریخى ، والتربوى ، والنفسى ، واالقتصادى ، واإلدارى ، واإلعالمى ، وھناك 

لحسابى ، وإعجاز التحدى الذى لم یجب واإلعجاز العددى / الرقمى / ا، اإلعجاز العلمى والتقنى
 ) 1ولن یجب إلي قیام الساعة ، واإلعجاز الحفظى ،وغیر ذلك كثیر. (

إن أجمل لحظة یعیشھا المؤمن عندما یتّخذ من العلم طریقاً لإلیمان با� تعالى والیقین بعََظَمة كتابھ 
فیض بھا القرآن إالّ وسیلة ھیّأھا هللا ومعجزتھ الخالدة. وما الحقائق العلمیة والكونیة الغزیرة التي ی

ً بھذا الخالق العظیم، ووسیلة لكّل ملحد یرى من خاللھا  تبارك وتعالى لكّل مؤمن لیزداد بھا إیمانا
 )2نور اإلیمان ونور القرآن وصدق رسالة اإلسالم.(

وفھ ، من خالل تتعدد أوجھ اإلعجاز فى كتاب هللا بتعدد جوانب النظر فیھ ، فكل حرف من حرو
وكل كلمة من كلماتھ ، وكل آیة من آیاتھ فیھا إعجاز لفظى وبیانى وداللى ، وكل مجموعة من 

تشھد لكتاب هللا تعالى بأنھ معجز بما فیھا من  –طالت أم قصرت  –اآلیات ، وكل سورة من السور 
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ة أو إشارات قواعد عقدیة  أو أوامر تعبدیة  أو قیم أخالقیة  أو ضوابط سلوكیة  أو أحداث تاریخی
علمیة إلى شىء من أشیاء ھذا الكون الفسیح وما فیھ من ظواھر وسنن وكائنات . فكل تشریع  وكل 
قصة وكل واقعة تاریخیة  وكل وسیلة تربویة  وكل نبوءة مستقبلیة ، وكل إشارة تنظیمیة ، وكل 

میز عن كل صیاغة خطاب إلى النفس اإلنسانیة; جاء فى القرآن الكریم یفیض بجالل الربوبیة  ویت
 إنسانیة  مما یشھد للقرآن الكریم بالتفرد  كما یشھد بعجز اإلنسان عن أن یأتى بشىء من مثلھ 

وقد أفاض المتحدثون عن أوجھ اإلعجاز فى كتاب هللا ، فكان منھم من رأى ذلك فى جمال بیانھ  
ا  وقدرتھا على مخاطبة ودقة نظمھ  وكمال بالغتھ  وروعة معانیھ وشمولھا واتساقھا ودقة صیاغتھ

الناس على اختالف مداركھم وأزمانھم  وإشعاعھا بجالل الربوبیة فى كل آیة من آیاتھ .. !! ومنھم 
من أدرك أن إعجاز القرآن ھو فى كمال تشریعھ  ودقة تفاصیل ذلك التشریع وحكمتھ وشمولھ ، 

ن األمم السابقة من لدن أبینا ومنھم من وجده فى استعراضھ الدقیق لمسیرة البشریة ولتاریخ عدد م
علیھ وعلیھم أجمعین أفضل الصالة وأزكى  –إلى خاتم األنبیاء والمرسلین   -علیھ السالم  –آدم 

 ، مما لم یكن یعلم تفاصیلھ أحد من الناس فى زمن الوحى . –السالم 

یة والعلمیة فى ومنھم من رأى إعجاز القرآن الكریم فى منھجھ التربوى الفرید وأطره النفسیة السام
نفس الوقت  والثابتة على مر األیام ، أو فى إنبائھ بالغیب مما تحقق بعد نزولھ بسنوات طویلة ، أو 
فى إشارتھ إلى العدید من حقائق الكون وسنن هللا فیھ مما لم یكن ممكنا ألحد من البشر أن یصل إلى 

 بعد ذلك . شىء من معرفتھ وقت نزول القرآن الكریم وال لمئات السنین من

ومنھم من رأى إعجاز القرآن فى صموده أمام كل محاوالت التحریف التى قامت بھا قوى الشر 
المتعددة متمثلة فى الكفرة والمشركین والمالحدة المتشككین على مدى األربعة عشر قرنا الماضیة 

تھ العلیة ولم یقطعھ على ذا -سبحانھ  وتعالى –وذلك ألن هللا تعالى قد تعھد بحفظھ بعھده الذى قطعھ 
ْكَر َوإِنَّا لَھُ لََحافُِظوَن " (الحجر: ْلنَا الذِّ  ) .9لرسالة سابقة أبدا ، وذلك بقولھ العزیز : " إِنَّا نَْحُن نَزَّ
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 الفصل االول
 المبحث االول

 اإلعجاز العلمى لكتاب هللا
كائنات (أحیاء وجمادات) ،  یزخر القرآن الكریم بالعدید من اآلیات التى تشیر إلى الكون وما بھ من

وإلى صور من نشأتھا  ومراحل تكونھا ، وإلى العدید من الظواھر الكونیة التى تصاحبھا ، والسنن 
اإللھیة التى تحكمھا ، وما یستتبعھ كل ذلك من استخالص للعبرة  وتفھم للحكمة ، وما یستوجبھ من 

الخالق البارئ المصور الذى  -بحانھ وتعالى س  -إیمان با� ، وشھادة بكمال صفاتھ وأفعالھ ، وھو 
 أبدع الخلق بعلم وقدرة وحكمة ال تحدھا حدود ، وال یفیھا حقھا وصف .

وقد أحصى الدارسون لھذه اإلشارات الكونیة فى كتاب هللا ما یقدر بحوالى  ألف آیة صریحة ، 
ساع دائرة المعرفة باإلضافة إلى آیات أخرى عدیدة تقرب دالالتھا من الصراحة . وبدوام ات

جیال بعد جیل ، وعصرا  –اإلنسانیة ، وتكرار تأمل المتأملین فى كتاب هللا ، وتدبر المتدبرین آلیاتھ 
ال ینفك العلماء والمتخصصون یكتشفون من حقائق الكون الثابتة فى كتاب هللا ما یؤكد  –بعد عصر 

: " َسنُِریِھْم آیَاتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِي  -ى تبارك وتعال –على تحقق الوعد اإللھى الذى یقول فیھ ربنا 
 ) .53أَْنفُِسِھْم َحتَّى یَتَبَیََّن لَُھْم أَنَّھُ اْلَحقُّ أََولَْم یَْكِف بَِربَِّك أَنَّھُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِھیدٌ " (فصلت:

ألفراد وخلفیاتھم وبدیھى أن یتباین موقف العلماء من تلك اإلشارات الكونیة فى كتاب هللا بتباین ا
الثقافیة وأزمانھم ، وباتساع دائرة المعرفة اإلنسانیة فى مجال الدراسات الكونیة التى تعرف الیوم 
باسم دراسات العلوم البحتة والتطبیقیة من عصر إلى عصر . وأول من بسط القول فى ذلك كان 

قرآن" والذى رفع فیھما ھـ) فى كتابیھ "إحیاء علوم الدین" و"جواھر ال505اإلمام الغزالى (ت
شعارات عدیدة منھا أن القرآن الكریم یشمل العلوم جمیعا ، وأن من صور إعجاز القرآن الكریم 
اشتمالھ على كل شىء ، وأن كل العلوم تشعبت من القرآن الكریم ، حتى علم الھیئة ، والنجوم ، 

 والطب  إلى آخر ما ذكر .

ھـ) ، وفى 606ان من أشھرھم فى القدیم  الفخر الرازى (توتبع اإلمام الغزالى فى ذلك كثیرون ، ك
ھـ) ، ومحمد بن أحمد اإلسكندرانى الطبیب ، 1359الحدیث فضیلة الشیخ طنطاوى جوھرى (ت

وعبد هللا فكرى ، وعبد العزیز سید األھل ، وأحمد مختار الغازى ، وحنفى أحمد ، ومحمد أحمد 
یم عبد القادر محمد فرج ، ومحمد جمال الدین الفندى ، الغمراوى ، ومحمد محمود إبراھیم ، وإبراھ

وعبد الرزاق نوفل ، ویوسف مروة ، وعبد الغنى الخطیب ، وأحمد محمود سلیمان ، وحسین كمال 
الدین ، وأحمد محمد مجاھد ، ومحمد رشاد الطوبى ، ومحمد عبد المنعم أبو الفضل ،وعبد الحافظ 

ى محمود ، ویوسف السویدى ، ومنصور حسب النبى ، حلمي محمد، وعبد هللا شحاتة ، ومصطف
وعبد المحسن صالح ، وحسن أبو العنین ، وعدد كبیر من العلماء المعاصرین الذین أضافوا 

وأسأل هللا تعالى أن یبارك فى جھودھم حتى یكملوا المسیرة  –إضافات أصیلة إلى ھذا الموضوع 
مما أدى  –وعن اإلسالم والمسلمین خیر الجزاء على خیر إن شاء هللا ، وأن یجزى السابقین عنا 

، والذى یعتمد فى تفسیر اإلشارات الكونیة »بروز المنھج العلمى فى تفسیر القرآن الكریم «إلى 
الواردة فى كتاب هللا على ضوء من معطیات العلوم البحتة والتطبیقیة ، مع تفاوت فى ذلك من 

 عصر إلى عصر .

ن "مفاتیح الغیب" أول تفسیر یفیض فى بیان المسائل العلمیة والفلسفیة ویعتبر تفسیر الرازى المعنو
، خاصة ما یتعلق منھا بعلم الھیئة ، وغیر ذلك من العلوم والفنون التى كانت معروفة فى زمانھ ، 

 والتى كان ھو على درایة بھا .
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فیقع فى خمسة أما تفسیر الشیخ طنطاوى جوھرى والمعنون "الجواھر فى تفسیر القرآن الكریم" 
تفسیر القرآن الكریم تفسیرا یتجاوب مع  –یرحمھ هللا  –وعشرین جزءا كبارا ، حاول فیھا الشیخ 

روح العصر وما وصلت إلیھ المعارف اإلنسانیة فى مجال دراسات الكون وما فیھ من أجرام 
سنن اإللھیة التى سماویة ، ومن عوالم الجمادات واألحیاء  ومن الظواھر الكونیة التى تصاحبھا  وال

تحكمھا ؛ لیبرھن للقارئ أن كتاب هللا الخالد قد أحاط بالكون فى تفصیل وبیان وإیضاح غفل عنھ 
 كثیر من السابقین ، وأنھ بحق ینطوى على كل ما وصل وما سیصل إلیھ البشر من معارف .

جانب العلمى فى على علماء المسلمین إھمالھم لل –یرحمھ هللا  –ھذا ، وقد نعى الشیخ الجوھرى 
القرآن الكریم ، وتركیز جھودھم على الجوانب البیانیة والفقھیة فقط بقولھ : "لماذا ألف علماء 
اإلسالم عشرات األلوف من الكتب فى علم الفقھ ، وعلم الفقھ لیس لھ فى القرآن الكریم إال آیات 

فقھ ، وقًل جدا فى علوم الكائنات قالئل ال تصل إلى مائة وخمسین آیة ؟ فلماذا كثر التألیف فى علم ال
التى ال تكاد تخلو منھا سورة ؟" ; ولذا فإننا نجده فى مطلع تفسیره یتوجھ بنداء إلى المسلمین یقول 

اجتذبت فرعا من علم  -یقصد آیات المیراث  -فیھ : "یا أمة اإلسالم ، آیات معدودات فى الفرائض 
آیة فیھا عجائب الدنیا كلھا .. ھذا زمان العلوم ، وھذا  الریاضیات ، فما بالكم أیھا الناس بسبعمائة

زمان ظھور اإلسالم .. ھذا زمان رقیھ ، یا لیت شعرى ، لماذا ال نعمل فى آیات العلوم الكونیة ما 
فعلھ آباؤنا فى علوم المیراث ؟" ، ثم یضیف : "إن نظام التعلیم اإلسالمى البد من ارتقائھ ، فعلوم 

ایة علوم القرآن الكریم ، بل ھى علوم لفظھ ، وما نكتبھ الیوم (یقصد فى البالغة لیست ھى نھ
 تفسیره) علوم معناه ..." .

ولم یكتف الشیخ طنطاوى جوھرى فى تفسیره بتتبع اآلیات واستنتاج معانیھا وفق ما ارتآه فیھا من 
 –رید من نوعھ الف –إشارات إلى مختلف الدراسات الحدیثة ; بل إنھ قد استعان فى ھذا التفسیر 

بكثیر من صور النباتات والحیوانات والظواھر الكونیة ، والوسائل التجریبیة ، كما استخدم اآلراء 
» حساب الجمل«الفلسفیة عند مختلف المدارس الفكریة  وكذلك األرقام العددیة التى ینظمھا 

 المعروف .

جنوحا  -كما اعتبر من قبل -ر وقد اعتبر المفسرون من بنى عصره ذلك المنھج العلمى فى التفسی
إلى االستطراد فى تأویل بعض آیات القرآن الكریم على غیر مقاصدھا التشریعیة واإلیمانیة ; 
استنادا إلى الحقیقة المسلمة : أن القرآن الكریم لم یأت لكى ینشر بین الناس القوانین العلمیة 

سماء الكائنات وصفاتھا ; وإنما ھو فى ومعادالتھا ، وال جداول المواد وخصائصھا ، وال قوائم بأ
األصل كتاب ھدایة ، كتاب :عقیدة وعبادة وأخالق ومعامالت ، وھى ركائز الدین التى ال یستطیع 
اإلنسان أن یضع لنفسھ فیھا أیة  ضوابط صحیحة . والقرآن العظیم حین یلفت نظر اإلنسان إلى 

ستدالل على قدرة الخالق العظیم وعلمھ مختلف مظاھر ھذا الوجود إنما یعرض لذلك من قبیل اال
وحكمتھ وتدبیره ، ومن قبیل إقامة الحجة البینة على الجاحدین من الكافرین والمشركین  ومن قبیل 
التأكید على إحاطة القدرة اإللھیة بالكون وبكل ما فیھ ، وعلى حاجة الخلق فى كل لحظة من لحظات 

 –رحمھ هللا  –تھ . فھذا ھو الشیخ محمد رشید رضا الوجود إلى رحمة ذلك الخالق العظیم ورعای
 یكتب فى مقدمة تفسیره "المنار" 

ما نصھ : " .... وقد زاد الفخر الرازى صارخا آخر عن القرآن ھو ما یورده فى تفسیره من العلوم 
الریاضیة والطبیعیة وغیرھا من العلوم الحادثة فى الملة على ما كانت علیھ فى عھده ، كالھیئة 

بإیراد مثل   -ویقصد الشیخ طنطاوى جوھرى -لفلكیة الیونانیة وغیرھا  وقلده بعض المعاصرین ا
 –ھذا من علوم العصر وفنونھ الكثیرة الواسعة  فھو یذكر فیما یسمیھ تفسیر اآلیة  فصوال طویلة 
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ارئ عما من علوم الفلك أو النبات أوالحیوان  تصد الق –بمناسبة كلمة مفردة ، كالسماء أو األرض 
 أنزل هللا ألجلھ القرآن". 

وعلى الرغم من استنكارأعداد من علماء التفسیر لھذا المنھج العلمى قدیما وحدیثا ، إال أن عددا 
أى اآلیات المتعلقة  –كبیرا من العلماء المسلمین ظل مؤمنا بأن اإلشارات الكونیة فى كتاب هللا 

تبقى بیانا من هللا  خالق  –بین آیات الكتاب المجید ببعض أشیاء ھذا الكون على إجمالھا وتناثرھا 
الذى ال  –الكون ومبدع الوجود ; ومن ثم فھى حق مطلق  وصورة من صور اإلعجاز فى كتاب هللا 

وأن ذلك قد ال یتضح إال للراسخین فى العلم من  –یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ 
، وحتى  –كل في حقل تخصصھ  –ة والتطبیقیة المتخصصین فى مختلف مجاالت العلوم البحت

ھؤالء یظل یتسع إدراكھم لذلك اإلعجاز باتساع دائرة المعرفة اإلنسانیة جیال بعد جیل ، وعصرا 
  -:تبارك وتعالى –بعد عصر ، مصداقا لقول الحق 

 ) .87،88(ّص:  " إِْن ُھَو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِمیَن * َولَتَْعلَُمنَّ نَبَأَهُ بَْعدَ ِحیٍن) "

فى وصفھ للقرآن الكریم بأنھ : " مأدبة هللا والنور  -صلى هللا علیھ وسلم –ومصداقا لقول رسول هللا 
المبین ، والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك بھ ، ونجاة عن أتبعةال یزیغ فلیستعتب ، وال یعوج 

 ]) .3فیقوم ،وال تنقضى عجائبھ ، وال یخلق عن كثرة الرد "([

فى كل  –ھنا كان واجب المتخصصین من المسلمین فى مختلف مجاالت المعرفة اإلنسانیة  ومن
أن تنفر منھم طائفة للتسلح بمستلزمات تفسیر كتاب هللا من إلمام بقدر كاف  –عصر وفى كل جیل 

ع من علوم اللغة العربیة وآدابھا ، ومن الحدیث وعلومھ ، والفقھ وأصولھ ، وعلم الكالم وقواعده ، م
معرفة بعادات المجتمع العربى األول ، وإحاطة بأسباب النزول ، وبالمأثور فى التفسیر ، وبالسیرة 
النبویة المطھرة ، وباجتھاد السابقین من أئمة المفسرین  وبغیر ذلك من الشروط التى حددھا علماء 

حتى  –ا یخصھ كل فیم –التفسیر وأصولھ ، ثم تقوم تلك الطائفة على شرح آیات الكتاب الحكیم 
تستبین للناس جوانب من اإلعجاز فى كتاب هللا  لم یكن من السھل بیانھا قبل عصر العلم الذى 
نعیشھ . وحتى یتحقق قول هللا تعـالى فى محكم كتابھ :  "ِلُكّلِ نَبٍَأ ُمْستَقَرٌّ َوَسْوَف تَْعلَُموَن " 

 ) 67(األنعام:

تعالج قضیة اإلعجاز العلمى فى كتاب هللا من  وانطالقا من ذلك الفھم  ظھرت مؤلفات عدیدة
أشھرھا فى القدیم كتاب "كشف األسرار النورانیة القرآنیة فیما یتعلق باألجرام السماویة واألرضیة 
والحیوانات والنباتات والجواھر المعدنیة" لمحمد بن أحمد اإلسكندرانى الطبیب وھو من علماء 

 القرن الثالث عشر الھجرى .

د هللا فكرى وھو من وزراء المعارف السابقین فى مصر فى مطلع القرن العشرین التى ورسالة عب
یقارن فیھا بین بعض مباحث علم الھیئة (الفلك) وبین الوارد من نصوص القرآن الكریم فى ذلك ، 
وكتاب "اإلسالم والطب الحدیث" لعبد العزیز إسماعیل ، و"ریاض المختار" ألحمد مختار 

اب "معجزة القرآن فى وصف الكائنات والتفسیر العلمى لآلیات الكونیة" لحنفى (الغازى) ، وكت
أحمد ، وكتاب "فى سنن هللا الكونیة" و"اإلسالم فى عصر العلم" لمحمد أحمد الغمراوى ، 
و"إعجاز القرآن فى علم طبقات األرض" لمحمد محمود إبراھیم ، و"العلوم الطبیعیة فى القرآن" 

ة كتب كل من محمد جمال الدین الفندى وعبد الرزاق نوفل فى نفس لیوسف مروة ، وسلسل
الموضوع ، وكتاب "أضواء من القرآن على اإلنسان ونشأة الكون والحیاة" لعبد الغنى الخطیب ، 

 و"القرآن والعلم" ألحمد محمود سلیمان ، و"من إشارات العلوم فى القرآن الكریم" لعبد العزیز
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م عصرى للقرآن" لمصطفى محمود ، و"تفسیر اآلیات الكونیة" لعبد هللا سید األھل ، و"محاولة لفھ
شحاتة ، و"اإلسالم والعلم التجریبى" لیوسف السویدى ، و"القرآن تفسیر الكون والحیاة" لمحمد 
ً "اإلنجیل والقرآن والعلم" لموریس بوكاى ، وكتاب "خلق اإلنسان بین الطب  العفیفى ، وكتابا

البار ، ھذا باإلضافة إلى ما ظھر مؤخرا من كتب ومجالت عدیدة وأبواب والقرآن" لمحمد على 
كثیرة عن اإلعجاز العلمى فى القرآن الكریم وفي السنة النبویة المطھرة ،وردت مجمعة فى كتب 

 إسالمیة متعددة ، أو متناثرة فى كثیر من التفاسیر التى حررت فى النصف األخیر من ھذا القرن .

بحق أحیانا ، وبغیر ذلك فى أحیان أخرى  –جھة أخرى فقد تعرض ھذا المنھج  ھذا من جھة ، ومن
للمزید من النقد والتجریح الذى أسس على أن معجزة القرآن الكریم ھى فى األصل معجزة  –كثیرة 

بیانھ الذى أدرك أساطین اللغة العربیة فیھ  ومنذ سماع أولى آیاتھ  أنھ عالمة فارقة بین كالم هللا 
.  -صلوات هللا وسالمھ علیھ   –البشر ، وأن علینا أن نفھم اإلسالم كما بینھ نبى اإلسالم وكالم 

وكان من شواھد ذلك ومبرراتھ حیود عدد من الذین تعرضوا للقضایا الكونیة فى القرآن عن جادة 
تفسیر الطریق إما عن قصور فى فھم الحقائق العلمیة ، أو انتفاء لشروط القدرة على االجتھاد فى ال

 ، أو لكلیھما معا .

وعلى الرغم من ذلك كلھ  فقد تمكن ھذا السیل من الكتابات عن اإلعجاز العلمى فى آى القرآن 
الكریم من تھیئة النفوس لقبول ذلك المنھج  حتى قام المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة فى مصر 

یره  والحدیث ورجالھ  والفقھ بتشكیل عدد من اللجان العلمیة التى ضمت إلى علماء القرآن وتفس
وأصولھ  والشریعة وعلومھا  واللغة العربیة وآدابھا  والتاریخ وتفاصیلھ  عددا من كبار العلماء 
والباحثین والمفكرین فى مختلف جنبات المعرفة اإلنسانیة . وقد قام كل ھؤالء بمدارسة كتاب هللا 

ر موجز تحت اسم "المنتخب فى تفسیر فى اجتماعات طالت لسنین عدیدة ، ثم تبلورت فى تفسی
القرآن الكریم" ، كتب بأسلوب عصرى وجیز ، سھل مبسط ، واضح العبارة ، بعید عن الخالفات 
المذھبیة  والتعقیدات اللفظیة والمصطلحات الفنیة ، وقد أشیر فى ھوامشھ إلى ما ترشد إلیھ اآلیات 

العلمیة التى لم تعرف إال فى السنوات األخیرة  القرآنیة من نوامیس الحیاة وأسرار الكون ، ووقائعھ
، والتى خصھا ذلك التفسیر فى مقدمتھ بأنھ ال یمكن إال أن یكون القرآن قد أشار إلیھا; ألنھ لیس من 
كالم البشر ، ولكنھ من كالم خالق القوى والقدر ، الذى وعد بذلك فى محكم ھذا الكتاب فقال : " 

فَاِق َوفِي أَْنفُِسِھْم َحتَّى یَتَبَیََّن لَُھْم أَنَّھُ اْلَحقُّ أََولَْم یَْكِف بَِربَِّك أَنَّھُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َسنُِریِھْم آیَاتِنَا فِي اْآل 
 ).53َشِھیدٌ "(فصلت:

 المبحث الثاني
 اإلشارات الكونیة فى القرآن الكریمفي االیات القرانیة 

اإلشارات الكونیة فى القرآن الكریم قد صیغت صیاغة مجملة معجزة یفھم منھا أھل كل عصر  ان
معنى من المعانى یتناسب مع ما توافر لھم من علم بالكون ومكوناتھ ، وتظل ھذه المعانى تتسع 
 باتساع دائرة المعرفة اإلنسانیة باستمرار فى تكامل ال یعرف التضاد ، حتى یبقى القرآن الكریم

صلى هللا علیھ –مھیمنا على المعرفة اإلنسانیة مھما اتسعت دوائرھا ، تصدیقا لنبوءة المصطفى 
 ]) .10فى وصفھ القرآن الكریم بأنھ : " ال تنقضى عجائبھ ، وال یخلق عن كثرة الرد "([ -وسلم

ولیس ھذا لغیر كالم هللا تعالى .. !! ألنھ ال یمكن لعاقل أن یتخیل مصدرا لھذا الكم الھائل من 
الحقائق العلمیة فى القرآن الكریم غیر هللا الخالق ؛ ألنھ كتاب قد أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة 

یین ، وفى فترة ، وفى أمة كانت غالبیتھا الساحقة من األم -صلى هللا علیھ وسلم–على نبى أمى 
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زمنیة لم یكن ألحد من الخلق إلمام بشىء من ھذه الحقائق العلمیة التى لم تكتشف إال فى القرنین 
 الماضیین ، وال تزال تكتشف إلى الیوم وحتى یوم الدین .

واإلشارات الكونیة فى القرآن الكریم جاءت فى أكثر من ألف آیة صریحة ، باإلضافة إلى آیات 
ترب داللتھا من الصراحة ، وتشكل ھذه اآلیات الكونیة حوالى سدس مجموع آیات أخرى عدیدة تق

على أھمیة  –القرآن الكریم .وھذه اآلیات الكونیة ال یمكن فھمھا فھما كامال فى إطارھا اللغوى فقط 
وھو ما نسمیھ باإلعجاز العلمى  –وال یمكن الوصول إلى سبقھا بالحقیقة الكونیة  –ذلك وضرورتھ 

دون توظیف الحقائق العلمیة التى توافرت معرفتھا ألھل زمننا ؛ ألن فى ھذه  –آن الكریم للقر
كل فى حقل  –اآلیات الكونیة من المحتوى العلمى ما ال یقف على داللتھ إال الراسخون فى العلم 

 . –تخصصھ 

دالالت بعض  ومن ھنا كانت تلك اآلیات القرآنیة العدیدة التى تشیر إلى مستقبلیة االستكشاف فى
 اآلیات القرآنیة ، وذلك من مثل قولھ تعالى :

 ) .67* " ِلُكّلِ نَبٍَأ ُمْستَقَرٌّ َوَسْوَف تَْعلَُموَن " (األنعام:

ا تَْعَملُو ِ َسیُِریُكْم آیَاتِِھ فَتَْعِرفُونََھا َوَما َربَُّك بِغَافٍِل َعمَّ َن " وقولھ عز من قائل :* " َوقُِل اْلَحْمدُ ِ�َّ
 ) 93لنمل:(ا

 ) .87،88:* " إِْن ُھَو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِمیَن * َولَتَْعلَُمنَّ نَبَأَهُ بَْعدَ ِحیٍن " (ّص: -سبحانھ وتعالى–وقولھ 

یَْكِف  :* " َسنُِریِھْم آیَاتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِي أَْنفُِسِھْم َحتَّى یَتَبَیََّن لَُھْم أَنَّھُ اْلَحقُّ أََولَمْ  -عز وجل–وقولھ 
 ) .53بَِربَِّك أَنَّھُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِھیدٌ " (فصلت:

وفى المقابل فإننا نجد اآلیات القرآنیة المتعلقة بركائز الدین من العقیدة والعبادة واألخالق 
والمعامالت قد صیغت صیاغة محكمة ، محددة المعنى ، واضحة الداللة ، ال تحتمل غیر وجھ 

ى فى قلب الصحراء كما یفھمھ أكثر الناس ثقافة وعلما ، وھذا أیضا جانب من واحد ، یفھمھ البدو
حضا على  -تبارك وتعالى–جوانب اإلعجاز القرآنى التى ال تحصى وال تعد ؛ ولذلك یحضنا ربنا 

ِ تدبر آیات القرآن الكریم فیقول عز من قائل :* " أَفَال یَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنْ  ِد َغْیِر �َّ
 ) .82لََوَجدُوا فِیِھ اْختِالفاً َكثِیراً " (النساء:

 ) .29:* " ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَْیَك ُمبَاَرٌك ِلیَدَّبَُّروا آیَاتِِھ َوِلیَتَذَكََّر أُولُو اْألَْلبَاِب " (ّص: -عز وجل–ویقول 
 ) .24قُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالَُھا " (محمد:: * " أَفَال یَتَدَبَُّروَن الْ  -تبارك وتعالى–ویقول 

 ]) .4: " أعربوا القرآن والتمسوا غرائبھ "([ -صلى هللا علیھ وسلم–وفى ذلك یقول المصطفى 
وإعراب القرآن الكریم یقصد بھ معرفة معانیھ ، وفھم رسالتھ المتضمنة فى آیاتھ ، والتماس غرائبھ 

ھ على قارئھ . ویتجلى ذلك أكثر ما یتجلى فى اآلیات الكونیة التى ؛ أى معرفة ما غمض من معانی
تتسع دالالتھا باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة اإلنسانیة جیال بعد جیل وأمة بعد أمة وذلك لندرة 
تلك المعرفة بالكون ومكوناتھ وظواھره فى زمن تنزل الوحى ولطبیعتھا التراكمیة مع الزمن ؛ 

ة المعرفة فیھا بزیادة استقراء اإلنسان للكون وتعرفھ على السنن المنتظمة بمعنى اتساع دائر
فیھ ، ولوال انتظام تلك السنن واطرادھا ما تمكن  -سبحانھ وتعالى–الحاكمة لھ ، والتى وضعھا هللا 

اإلنسان من معرفة شىء عنھا . وھذا االنتظام واالطراد فى سنن الكون وظواھره ھو من وسائل 
 ن لإلنسان ، وقد تحدث القرآن الكریم عن ذلك التسخیر فى مواطن كثیرة .تسخیر الكو

 ومبررات االھتمام باإلشارات الكونیة فى القرآن الكریم عدیدة ، ولكن یمكن إیجازھا فیما یلى :
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إن القرآن الكریم نزل لنا لنفھمھ ، واآلیات الكونیة ال تفھم فھما كامال فى إطار اللغة وحدھا ،  – 1
 رفة كل ال یتجزأ .والمع

إن اإلسالم والمسلمین یتعرضان الیوم لھجوم ظالم فى جمیع وسائل اإلعالم العالمیة والمحلیة ؛  – 2
، وإنكارھم الوحى بالقرآن  -صلى هللا علیھ وسلم–بسبب إنكار غیر المسلمین لنبوة المصطفى 

على حجیة  –قنیات المتقدمة عصر العلوم والت –الكریم واإلشارات الكونیة خیر دلیل ألھل عصرنا 
 ذلك كلھ ، وباللغة التى یفھمونھا .

تقصیرا  -صلى هللا علیھ وسلم–وعن رسولھ  -سبحانھ وتعالى–إننا قصرنا فى التبلیغ عن هللا  – 3
كبیرا ، ولذلك وصلنا إلى ما وصلنا إلیھ من تكتل أھل الباطل علینا ، وتآمرھم على دیننا ومقدساتنا 

نا وأراضینا ، وخیر وسیلة لتبلیغ ھؤالء القوم الیوم فضل اإلسالم على غیره من وأعراضنا وأموال
األدیان ، وفضل القرآن الكریم على غیره من الكتب : ھو ما ورد من حقائق علمیة راسخة فى كل 

؛ ألن العلم قد أصبح  -صلى هللا علیھ وسلم–وفى سنة رسولھ  -سبحانھ وتعالى–من كتاب هللا 
 نعة ألھل عصرنا .الوسیلة المق

إن العالم قد أصبح قریة كبیرة تلتقى فیھا كل الثقافات وثقافة عصرنا الراھن ترتكز على العلوم  – 4
البحتة والتطبیقیة وما تنتجھ من تقنیات مختلفة ولذلك فإن إثبات سبق كل من القرآن الكریم والسنة 

من أنجح الوسائل إلقناع أھل عصرنا النبویة المطھرة باإلشارة إلى العدید من حقائق الكون ھو 
 . -صلى هللا علیھ وسلم–بصدق القرآن الكریم وبصدق نبوة خاتم األنبیاء والمرسلین 

إن المؤامرة الدولیة على اإلسالم والمسلمین قد أسقطت من أیدینا كل سالح نستطیع بھ الدفاع  – 5
، ولكن على الرغم من ذلك فقد بقى  عن أنفسنا وأراضینا وعن دیننا ومقدساتنا وأعراضنا وكرامتنا

بأیدینا سالح الدعوة إلى هللا على بصیرة بلغة العصر ، ومنھ اإلعجاز العلمى فى القرآن الكریم وفى 
السنة النبویة المطھرة ، والذى لو أحسنا توظیفھ فى الدعوة إلى دین هللا لفتح هللا تعالى علینا الدنیا 

ى ھذا المجال تثبت جدوى ذلك وأھمیتھ وعلى الرغم من ذلك من أطرافھا . والتجارب المحدودة ف
عارض نفر من أبناء المسلمین قضیة اإلعجاز العلمى للقرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة ، وال 
یزالون والسبب الرئیسى لذلك ھو : ازدواجیة التعلیم ، والفصل الكامل بین تعلیم دینى  إنسانى 

معطیات الكلیة للعلوم . وتعلیم مدنى علمى تقنى ال یعطى للدارس الحد نظرى لم یعد لھ اھتمام بال
األدنى من الثقافة الدینیة التى تعینھ على فھم أصول دینھ ، وعلى حسن القیام بعباداتھ ، وحسن 

بالكلمة الطیبة والحجة البالغة ، ونتیجة لھذه  -صلى هللا علیھ وسلم–التبلیغ عن هللا تعالى ورسولھ 
تخوف كل من الشرعیین والعلمیین من الخوض فى ھذه التجربة التى بدأھا علماء  المفاصلة

 المسلمین فى القرن الھجرى الثالث ، واستمرت فى مد وجزر حتى عصرنا الراھن .

 وكان من مبررات المعارضین ما یلى :

ولكن  –ندھم وھو مذموم ع –اعتبارھم التفسیر العلمى للقرآن الكریم نوعا من التفسیر بالرأى  – 1
المقصود بالرأى المذموم ھو الھوى ، ولیس الرأى المؤسس على الحقائق العلمیة الثابتة التى یقبلھا 

 كل عقل سوى ، وتؤیدھا الحجة المنطقیة المقبولة والدلیل المادى الملموس .

اعتبارھم أن اإلسرائیلیات كانت قد نفذت إلى التفسیر أول ما نفذت عن طریق محاوالت  – 2
السابقین التعرض لشرح داللة اآلیات الكونیة استنادا إلى ما جاء فى سفر التكوین من العھد القدیم ، 
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وقد أثبت العلم خطأھا كما جاء فى كتاب الدكتور الفرنسى (موریس بوكاى) "التوراة واإلنجیل 
 والقرآن والعلم" .

ك فھو حق كلھ ، وثابت ثبوت ولذل –فى صفائھ الربانى  –إن القرآن الكریم ھو كالم هللا  – 3
الرواسى ، والعلوم المكتسبة متغیرة وال یجوز مقابلة الثابت بالمتغیر ؛ أى ال یجوز مقابلة كالم هللا 

نزل لنا  –الذى ھو فى األصل كتاب ھدایة  –بكالم الناس . وللرد على ذلك نقول : إن القرآن الكریم 
محدودة ، وإنا ال نوظف فى مجال اإلعجاز العلمى للقرآن لنفھمھ ولنتدبر آیاتھ بإمكاناتنا البشریة ال

 الكریم والسنة النبویة المطھرة إال الحقائق التى حسمھا العلم والتى ال رجعة فیھا .

إن العلوم الكونیة انطلقت فى زماننا من منطلقات مادیة بحتة ال تؤمن بما فوق المدرك من  – 4
ا صیاغات منافیة ألصول الدین نتیجة للصراع المریر صور المادة والطاقة ، ولذلك تصاغ أحیان

الذى قام فى بدایات عصر النھضة األوروبیة بین العلمیین ورجال الكنیسة فى العالم الغربى ، 
وانتھى بانحسار دور الكنیسة . وللرد على ذلك نقول : إن ھذا الموقف كان فى البدایات األولى 

الیوم فإن المعطیات الكلیة للعلوم أصبحت تؤكد على العدید  لتطبیق المنھج العلمى فى الغرب ، أما
من حقائق الدین ؛ ولذلك طالبنا وال زلنا نطالب بضرورة التأصیل اإلسالمى للمعرفة بمعنى 

 إرجاعھا إلى أصولھا اإلسالمیة.

 – بغیر خلفیة علمیة سلیمة –إن بعض الذین تعرضوا لتفسیر اآلیات الكونیة فى القرآن الكریم  – 5
إما تكلفوا فى تحمیل اآلیات ما ال تحتملھ ، أو توسعوا أكثر من الالزم فى إعطاء اآلیة القرآنیة 
الكریمة من المعانى ما ال تقصده ؛ والقرآن العظیم أجل من ذلك وأكرم . وللرد على ذلك نقول إن 

كل فى حقل  –خصصین إثبات اإلعجاز للقرآن الكریم وللسنة النبویة المطھرة ال یتم إال بواسطة المت
وعلى الناقلین عنھم أن ینسبوا كل قضیة إلى محققھا وإال ألصبح األمر فوضى ال  –تخصصھ 

 )1( بین دور المحقق ودور الناقل .ضابط لھ وال رابط ، وھناك فرق كبیر 

 الفصل الثاني
 المبحث االول

 اإلعجاز العلمي في القرآن
القرآن عن حقائق في الكون والخلق والفضاء والبحار اإلعجاز العلمي في القرآن یقصد بھ حدیث 

 .وعوالم اإلنسان والحیوان والنبات ونحو ذلك

واإلعجاز في القرآن الكریم إعجاز متنوع، ففیھ إعجاز لغوي ، وھناك إعجاز تاریخي.أما الشيء 
ثة یضم الثالث الذي یمكن ان نصنفھ ضمن اإلعجاز فھو اإلعجاز التشریعي. وھذه اإلعجازات الثال
 .إلیھا اإلعجاز العلمي لتجتمع في إطار إعجاز القرآن الكریم الذي یتممھ إعجاز السنة النبویة

 : وأھداف اإلعجاز العلمي في القرآن ثالثة

أولھا: تثبیت مبدأ وحدانیة هللا عز وجل، فا� ھو اإللھ الخالق القادر المدبر الذي قدر األمور فجرت 
ا النظام المتناسق في جمیع جوانبھ في البحار والفضاء والجبال على تقدیره، وأوجدھا في ھذ

واإلنسان والحیوان والنبات الذي تجده نظاماً لیس متصادماً وإنما نظام واحد یكون في النھایة خلق 
 .متكامل وراءه إرادة واحدة
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ن كبار أما الھدف الثاني: فیتمثل في صدق محمد الذي كان أمیا لكنھ أتى بمعارف وعلوم إلى اآل
العلماء یعانون حتى یصلوا إلى بعضھا وهللا عز وجل ھو الذي أوحاھا إلیھ. ویـقول تعالى: َوَعلََّمَك 

 َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم 

أما الھدف الثالث من أھداف اإلعجاز العلمي في القرآن فھو: إثراء المعرفة البشریة فالقرآن مصدر 
 .مھم من مصادر المعرفة البشریة

 مثلة على اإلعجاز العلمي في القرآن الكریم كثیرة جداً ـ واأل

نَساَن  ـ فمن ذلك أول ما نزل من كتاب هللا عز وجل قولھ تعالى اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق َخلََق اْإلِ
نَساَن َما  لَْم یَْعلَْم فأشار القرآن إلى أصل خلق ِمْن َعلٍَق اْقَرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم َعلََّم اْإلِ

اإلنسان، وأنھ خلق من علق، والحدیث عن خلق اإلنسان في القرآن الكریم حدیث مستفیض وواسع 
جداً . وھو یتسم باإلعجاز ولو تتبعت مفرداتھ في القرآن الكریم لوجدت أنھ حدیث من ینظر إلى 

. وكلما تطور علم اإلنسان اآلن في موضوع الخلق وھو بین یدیھ ینتقل من مرحلة إلى مرحلة ..
الخلق واألرحام واألجنة كلما وجد أن حدیث القرآن ھو الصدق الذي ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ 

 .وال من خلفھ فكان الحدیث في خلق اإلنسان أحد النقاط التي تناولھا إعجاز القرآن العلمي

القرآن الكریم عن جلود اآلدمیین وأنھا مواطن ـ ومن ذلك الحدیث عن خلق اإلنسان یأتي حدیث 
األلم ُكلََّما نَِضَجْت ُجلُودُُھْم بَدَّْلنَاُھْم ُجلُودًا َغْیَرَھا ِلیَذُوقُواْ اْلعَذَاَب ـ وعن التنفس البشري الذي یضیق 

عَّدُ فِي السََّماءفي طبقات الجو العلیا َوَمن یُِرْد أَن یُِضلَّھُ یَْجعَْل َصْدَرهُ َضیِّقًا َحَرًجا َكأَنَّ   . َما یَصَّ

ـ ومن مجاالت اإلعجاز العلمي حدیث هللا عز وجل عن النحل بقولھ: َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحِل أَِن 
ا یَْعِرُشوَن ثُمَّ ُكِلي ِمن ُكّلِ الثََّمَراِت فَاْسلُِكي ُسبُلَ  َربِِّك ذُلُالً  اتَِّخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُیُوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ

ْختَِلٌف أَْلَوانُھُ فِیِھ ِشفَاء ِللنَّاِس ومن اإلشارة في القرآن الكریم عن الحیوان  یَْخُرُج ِمن بُُطونَِھا َشَراٌب مُّ
ً للشاربین، وكیف أن ھذا الحیوان الذي  ً سائغا ً خالصا كیف أن هللا یخلق لنا من بین فرث ودم لبنا

ومنھا العصارات الموجودة واألجھزة التي بداخلھ ثم إذا بھ یخرج  یرعى المرعى ثم یختلط بأجزائھ
 .اللبن الصافي الذي ھو غذاء أساسي لإلنسان

ً عن الثنائیة في الخلق في الحیوان وغیره فیقول هللا تعالى: َوِمن ُكّلِ  ویتحدث القرآن الكریم أیضا
الثنائیة أقرھا العلم الحدیث وھو أنھ ال بد وأن یكون ھناك  َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْیِن لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن ، وھذه

 .ثنائیة حتى یتم التزاوج وبالتالي یتكامل ویبقى

ـ ومن مجاالت اإلعجاز العلمي في القرآن الكریم الحدیث عن عالم الفضاء الذي یحوي الشمس 
َال الشَّْمُس یَنبَِغي لََھا  والقمر والكواكب وفي كتاب هللا عز وجل تقف أمام حقائق كونیة كقولھ تعالى:

أَن تُْدِرَك اْلقََمَر َوَال اللَّْیُل َسابُِق النََّھاِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك یَْسبَُحوَن ویتناول القرآن دوران الفلك والنجوم 
ْنیَا وما بث هللا سبحانھ وتعالى في الفضاء من زینة للسماء كما یراھا الناظرون إِنَّا َزیَّنَّا السََّماء الدُّ 

بِِزینٍَة اْلَكَواِكِب وفي نفس الوقت ما أبدعھ الخالق من نظام عجیب متماسك تصبح األرض فیھ وما 
ً عن والدة  علیھا عبارة عن ذرة من رمل في صحراء الفضاء الواسع. كما یتحدث القرآن أیضا

السََّماَواِت َواْألَْرَض َكانَتَا  الكواكب بعضھا من بعض یقول هللا عز جل : أََولَْم یََر الَِّذیَن َكفَُروا أَنَّ 
َرتْقًا فَفَتَْقنَاُھَما أي كانتا قطعة واحدة ففصلنا بینھما، وھذا أقرب ما یكون إلى نظریة نشوء األرض 
وكیف نشأت وكیف كانت كتلة غازیة انفصلت عن كواكب أكبر بكثیر ثم مع مرور الزمن أخذت 

ً حتى وصلت إلى درجة لھا مداراً بتقدیر هللا عز وجل وبدأت القش ً فشیئا رة األرضیة تبرد شیئا
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نستطیع أن نعیش علیھا بھدوء واطمئنان واستقرار مع أنھ ال یزال إلى اآلن باطن األرض یغلي 
 .ویفور، ودلیلنا في ذلك البراكین التي تنبعث بین الفینة والفینة في مواطن متعددة من أجزاء األرض

ُ َخلََق ُكلَّ ـ ومن مجاالت اإلعجاز العلمي في  القرآن حدیثھ عن أصل المخلوقات یقول تعالى: َو�َّ
اء ال یقصد ھنا بالدابة فقط اإلنسان وإنما كل دابة تشمل اإلنسان وكل ما یدب على  دَابٍَّة ِمن مَّ
األرض فربط سبحانھ وتعالى بین الماء وبین الحیاة ، وحدثنا القرآن الكریم أن كل مخلوق كان 

یقول هللا تعالى: َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحّيٍ . وقد ال یكون المقصود بالماء أنھ الماء أصلھ الماء و
 .الذي نشربھ لكنھ شيء یسمى بصورة أو بأخرى ماء

ً في القرآن الكریم حدیثھ عن الجیولوجیا والجبال والبحار واألنھار  ومن اإلعجاز العلمي أیضا
الجبال كرواس راسخات في قولھ تعالى: َوَجعَْلنَا فِیَھا َرَواِسَي َشاِمَخاٍت  والبراكین فتجده یتحدث عن

ً ال اضطراب فیھ وال إعوجاج  واألرض تدور كأنما ھي نقاط ارتكاز حتى یكون الدوران ثابتا
 . تَاًعا لَُّكْم َوِألَْنعَاِمُكمْ َواْألَْرَض بَْعدَ ذَِلَك دََحاَھا أَْخَرَج ِمْنَھا َماءَھا َوَمْرَعاَھا َواْلِجبَاَل أَْرَساَھا مَ 

وعندما یتحدث القرآن عن صورة األرض في قولھ: َواْألَْرَض بَْعدَ ذَِلَك دََحاَھا ال یتحدث عن سطح 
منبسط وإنما یتحدث عن سطح مدحي بیضاوي عبارة عن كرة اشبھ بالكمثرى وھذا ما أكده العلماء 

 .وإنما فیھا شيء من االستطالة الیوم بأن األرض لیست كرویة مائة في المائة
ـ أما حدیث القرآن عن األمطار وعن الریاح والینابیع وعن دورة المیاه في األرض وكیف قرر أن 
هللا سبحانھ وتعالى یرسل الریاح فتثیر سحاباً، إذن الوجھ الواسع جداً للبحار تتصاعد منھ األبخرة 

لى أعلى وتتجمع حتى تصبح غیوماً، ثم تسیرھا بواسطة اإلشعاع والریاح، ثم ترتفع تلك األبخرة إ
الریاح إلى أنحاء األرض ثم تنزل أمطار فتجري في األرض جداول وأنھار ثم تعود فتختزن في 
باطن األرض وتتفجر ینابیع وآباراً من أماكن أخرى. إن ھذا حدیث یجد فیھ المتخصص صدقاً 

عود وكیف یستفید منھا اإلنسان عجیًب في وصف دورة المیاه في األرض كیف تبدأ وكیف ت
 .والحیوان والنبات إنھ أعجاز عجیب

والمجاالت السابقة لإلعجاز العلمي في القرآن الكریم ھي جزء من اإلعجاز الكبیر الذي اشتمل 
علیھ القرآن في مجاالت التشریع، واللغة، والتاریخ. ولكن المجال العلمي أصبح اآلن مثار اھتمام 

 .خالل ظاھرة التخصص كثیر من العلماء من

ً  –والتوسع في ھذا المجال حفز ھمم علماء المسلمین  للتوسع في حدیثھم عن  -بل وغیرھم أیضا
إعجاز القرآن في مجاالت الكون والحیاة ونحو ذلك فظھرت ظاھرة التخصص في ھذا الحدیث، 

رة وكیف تحدث فمثالً الدكتور عبدالمجید الزنداني تجد لھ كتابات وأشرطة ومحاضرات حول الذ
 عنھا القرآن ویحدثك عن علم طبقات األرض وعلم الجراثیم والفیروسات والكون والنجوم... 

وكذلك الدكتور أحمد شوقي إبراھیم كانت لھ في ھذا مساھمات طیبة في تلفزیون الكویت وإذاعتھا، 
القرآن الكریم إلیھا طافت بالمستمع والمشاھد في ارجاء الكویت وثنایاه وربط ذلك كلھ بإشارات 

إشارات واضحة جلیة. وممن تحدثوا أیضا عن اإلعجاز العلمي في القرآن الكریم الدكتور حسان 
 ) 5( .حتحوت ، والدكتور خالد محمد خالد وغیرھم كثیر

 اإلسالم بین الماضي والحاضر

ص�بح ع�دد س�نة برج�ل واح�د ھ�و س�یدنا محم�د ص�لى هللا علی�ھ وس�لم، وأ 1400لقد ب�دأ اإلس�الم قب�ل 
المسلمین الیوم أكثر من ألف وأربع مئة ملیون مسلم!! فما ھو سّر ھذا االنتشار المذھل، وماذا تق�ول 

 اإلحصائیات العالمیة عن أعداد المسلمین الیوم في العالم؟
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دیانة في العالم. وتدل اإلحصائیات على أن الدین اإلسالمي ھو األس�رع  4200یوجد الیوم أكثر من 
ملی�ون  1200بل�غ ع�دد المس�لمین ف�ي الع�الم  1999انتشاراً بین جمی�ع األدی�ان ف�ي الع�الم! فف�ي ع�ام 

 مسلم. 
ف�ي الق�ارات  1997 إن اإلسالم ینتشر الیوم في جمیع قارات العالم، فق�د بل�غ ع�دد المس�لمین ف�ي ع�ام

 ):3الست (
ملی�ون.وفي  7ملی�ون. وف�ي أمریك�ا  32ملیون. وفي أوروبا  308ملیون. وفي أفریقیا  780في آسیا 
 ألف. 385أسترالیا 

 تطور نسبة المسلمین في العالم 
سوف  2025أقل من نصف عدد المسیحیین، ولكن في عام  1900كان عدد المسلمین في العالم عام 

 سلمین أكبر من عدد المسیحیین بسبب النمو الكبیر للدیانة اإلسالمیة .یصبح عدد الم
 % . 26.9%، أما المسیحیة فقد بلغت نسبتھا  12.4بلغت نسبة المسلمین في العالم  1900ففي عام 
 % . 30% ، أما المسیحیة فقد بلغت نسبتھا  16.5بلغت نسبة المسلمین في العالم  1980وفي عام 
 % . 29.9%، أما المسیحیة فقد بلغت نسبتھا  19.2غت نسبة المسلمین في العالم بل 2000وفي عام 

 25% ، أم�ا المس�یحیة فس�تكون نس�بتھا  30سوف تبلغ نسبة المسلمین في الع�الم  2025أما في عام 
  . % 

 بالمئة، وھذه أعلى نسبة للنمو في العالم . 2.9من ھنا نستنتج أن اإلسالم ینمو كل سنة بنسبة 
 تحدث النبي الكریم عن ھذا األمر؟كیف 

ھنالك معجزة نبویة مذھلة تحدث من خاللھا الرسول األعظم علیھ الصالة والسالم وبین أن اإلس�الم 
أي  –(س�یبلغ ھ�ذا األم�ر سینتشر في جمی�ع أج�زاء األرض. یق�ول رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم: 

 ما بلغ اللیل والنھار). -اإلسالم 
نطقة من األرض یصلھا اللیل والنھار سوف یبلغھا اإلسالم، وھذا ما حدث فعالً ومعنى ذلك أن كل م

 ألن جمیع الدول الیوم فیھا مسلمون.

وإذا تذكرنا بأن ھذا الحدیث قد نطق بھ النبي الكریم في مرحلة ضعف المسلمین وقلة عددھم، في 
عندھا عظمة المعجزة.  ظروف لم یكن أحد یتوقع أن اإلسالم سینتشر في بقاع األرض كافة ندرك

لقد جاء ھذا الحدیث الشریف لیواسي المؤمنین على ضعفھم وقلة عددھم، ولو أن محمداً صلى هللا 
علیھ وسلم لم یكن رسوالً من عند هللا لما تجّرأ أن یخبر أصحابھ بأن اإلسالم سینتشر في كافة أنحاء 

 األرض، إذ كیف یضمن ذلك؟

ب ھو الذي أخبره بھذه الحقیقة لیحدث بھا أصحابھ قبل ألف وأربع ولكن هللا تعالى الذي یعلم الغی
 مئة سنة، ولتكون بشرى نصر بالنسبة إلیھم، ولتكون دلیالً على نبّوتھ في ھذا العصر! 

ومن دالئل ھذه المعجزة أن النبي الكریم قرن بین انتشار اإلسالم وبین اللیل والنھار، وھذه المقارنة 
اللیل والنھار یبلغ كل نقطة من نقاط الكرة األرضیة، كذلك فإن اإلسالم قد  دقیقة وصحیحة. فكما أن

 بلغ كل نقطة على سطح األرض، وھذا ما ال یمكن تخیلھ في ذلك الزمن.

مع مالحظة أنھ لم یكن أحد یعلم حدود اللیل والنھار، ولم یكن أحد یعلم أن األرض كرویة، ولم یكن 
جمیع دول العالم. ولذلك یمكن القول بأن ھذا الحدیث یمثل معجزة أحد یتوقع أن اإلسالم سینتشر في 

 علمیة للنبي الكریم صلى هللا علیھ وسلم.
 كیف تحدث القرآن عن ھذا األمر؟
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ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن * ھُ  ِ بِأَْفَواِھِھْم َو�َّ الَِّذي أَْرَسَل  وَ یقول تعالى: (یُِریدُوَن ِلیُْطِفئُوا نُوَر �َّ
یِن ُكلِِّھ َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكوَن) [الصف:  ]. وتأمل معي 9-8َرُسولَھُ بِاْلُھدَى َوِدیِن اْلَحّقِ ِلیُْظِھَرهُ َعلَى الدِّ

یِن ُكلِِّھ)، أال تدل على أن اإلسالم سیكون الدیانة األولى في العالم؟ وھذا ما  كلمة (ِلیُْظِھَرهُ َعلَى الدِّ
 ث قریباً إن شاء هللا تعالى. سیحد

سیكون اإلسالم ھو الدین األول من حیث العدد على مستوى  2025فاإلحصائیات تخبرنا بأنھ عام 
العالم، وھذا الكالم لیس فیھ مبالغة، بل ھي أرقام حقیقیة ال ریب فیھا. ھذه األرقام جاءت من علماء 

 غیر مسلمین أجروا ھذه اإلحصائیات.

 األرض سبع طبقات

عندما بدأ العلماء بسبر أغوار األرض وبذل الجھود لمعرفة أسرار بنیتھا وتركیبھا، وجدوا أن 
األساطیر والخرافات التي سادت في العصور السابقة لیس لھا أي أساس علمي. وبعد أن اكتشف 
العلماء أن األرض عبارة عن كرة اقترحوا أن باطن ھذه الكرة یتألف من نواة، وسطح األرض 

ة عن قشرة أرضیة رقیقة جداً مقارنة بحجم األرض، وبینھما طبقة ثالثة ھي الوشاح. وھكذا عبار
 قرر علماء القرن العشرین أن األرض عبارة عن ثالث طبقات فقط.

 تطور الحقائق العلمیة

ولكن نظریة الطبقات الثالث لألرض لم تصمد طویالً بسبب الكشوفات الجدیدة في علم األرض. 
الختبارات الحدیثة أظھرت أن المادة الموجودة في نواة األرض ذات ضغط ھائل یبلغ فالقیاسات وا

 مالیین مرة الضغط على سطح األرض!! 3أكثر من 

وفي ظل ھذا الضغط سوف تتحول المادة إلى الحالة الصلبة، وھذا یعني أن قلب األرض صلب 
ً أن ھنالك في باطن جداً! وتحیط بھ طبقة سائلة ذات درجة حرارة عالیة جداً. وھذا  یعني أیضا

 األرض طبقتین ولیس طبقة واحدة، أي طبقة صلبة في المركز تحیط بھا طبقة سائلة.

ً بین أجزاء األرض الداخلیة. فلو نزلنا  ثم تطورت أجھزة القیاس وأظھرت للعلماء تمایزاً واضحا
لصخري. ثم تأتي تحت القشرة األرضیة رأینا طبقة أخرى من الصخور الملتھبة، ھي الغالف ا

 بعدھا ثالث طبقات أخرى متمایزة من حیث الكثافة والضغط ودرجة الحرارة.

ولذلك وجد العلماء أنفسھم یصنفون طبقات األرض إلى سبع طبقات، وال یمكن أن تكون أكثر من 
ذلك. والشكل المرفق یوضح ھذه الطبقات مع أبعادھا حسب ما وجده العلماء حدیثاً، وھو من 

الیقینیة التي یدرسونھا لطالبھم في الجامعات. والتي یشاھدونھا من خالل مقاییس الزالزل الحقائق 
 ومن الدراسة النظریة للحقل المغنطیسي لألرض وغیر ذلك.

لقد وجد العلماء أیضاً أن الذرة تتألف من سبع طبقات، وھذا یؤكد وحدة الخلق، فالنظام الذي یحكم 
  ات، وكل ذرة من ذراتھا سبع طبقات أیضاً.الكون كلھ واحد. فاألرض سبع طبق

ً من حیث تركیبھا وكثافتھا ودرجة حرارتھا ونوع  ً جذریا طبقات األرض السبعة تختلف اختالفا
المادة فیھا. ولذلك ال یمكن أبداً أن نعتبر أن الكرة األرضیة طبقة واحدة كما كان االعتقاد سائداً في 

رضیة ھي فكرة حدیثة نسبیاً، ولم تكن مطروحة زمن نزول الماضي. وھنا نجد أن فكرة الطبقات األ
  القرآن الكریم. ھذا ما یقولھ لنا علماء القرن الحادي والعشرین، فماذا یقول كتاب هللا تعالى؟
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 في رحاب السنّة المطھرة :

 ولو تأملنا أحادیث الرسول الكریم علیھ الصالة والسالم وجدنا حدیثاً یؤكد وجود سبع أراضین، أي
قھ  سبع طبقات تغلف بعضھا بعضاً. یقول صلى هللا علیھ وسلم: (َمن َظلَم قید شبر من األرض ُطّوِ
من سبع أراضین) [رواه البخاري]. وھنا نجد أن الرسول الكریم قد فّسر صفة الطباق بصفة ثالثة 

قَھُ من سبع أراضین) والتي ت عني التطویق وھي صفة اإلحاطة بقولھ علیھ صلوات هللا وسالمھ: (ُطّوِ
واإلحاطة من كل جانب كما في معاجم اللغة، وھذه فھالً ھي حقیقة طبقات األرض التي یطّوق 

 بعضھا بعضاً.

والسؤال ھنا: ألیست ھذه معجزة نبویة عظیمة؟ ألیس ھذا الحدیث الشریف یحدد عدد طبقات 
ذا إشارة إلى األرض وھو سبعة، ویحدد شكل ھذه الطبقات وھو التطویق واإلحاطة، بل وفي ھ

 الشكل الكروي أو القریب منھ أي أن الحدیث الشریف یتحدث عن كرویة األرض؟ 

إذن القرآن الكریم والسنّة النبویة قد سبقا العلم الحدیث لھذه الحقیقة العلمیة. بل إن القرآن قد أعطانا 
دقیق لھذه الطبقات التسمیة الدقیقة لحقیقة تركیب األرض من خالل كلمة (طباقاً) وأعطانا العدد ال

وھو سبعة، بینما العلماء استغرقوا سنوات طویلة وغیروا نظریاتھم مرات عدة لیخرجوا بنفس 
النتائج الواردة في كتاب هللا وسنة رسول هللا. فسبحان هللا العلي العظیم القائل في كتابھ المجید: 

 ].21-20أَفََال تُْبِصُروَن؟) [الذاریات: (َوفِي اْألَْرِض آَیَاٌت ِلْلُموقِنِیَن * َوفِي أَْنفُِسُكْم 

ونتذكر أخیراً أن هللا تعالى قد أودع في ثنایا ھذا الكون إشارات رقمیة سباعیة تدل على وحدانیة 
الخالق عز وجل، فقد اقتضت مشیئة هللا أن یجعل كل ذرة من ذرات الكون عدد طبقاتھا سبع، 

أما في اآلخرة فقد أعد هللا تعالى لمن یكذب بقرآنھ  ویجعل عدد أیام األسبوع سبعة، ھذا في الدنیا
وآیاتھ نار جھنم وجعل لھا سبعة أبواب. ومن عجائب القرآن التي تثبت صدق ما جاء فیھ، أن كلمة 

مرة من مضاعفات الرقم سبعة، ولو بحثنا عن عبارتي (سبع سماوات،  77(جھنم) تكررت 
   القرآن كلھ. فسبحان خالق السماوات السبع! السماوات السبع) نجدھا قد تكررت سبع مرات في

)7 ( 

، وذلك لظنّھم بأن الكون مليء »فضاء«عندما بدأ العلماء باكتشاف الكون أطلقوا علیھ كلمة 
ولكن بعدما تطورت معرفتھم بالكون واستطاعوا رؤیة بنیتھ بدقة مذھلة، ورأوا نسیجاً ». بالفراغ«

 ». بناء«ق مصطلح جدید ھو كونیاً محكماً ومترابطاً، بدءوا بإطال

إنھم بالفعل بدءوا برؤیة بناء ھندسي ُمحكم، فالمجرات وتجّمعاتھا تشّكل لبنات وأساس ھذا البناء، 
 وتشترك ھذه المجرات مع الغبار الكوني والدخان الكوني لتشكیل بناء شدید اإلتقان.

لم نعھدھا من قبل مثل كما بدءوا یتحدثون عن ھندسة بناء الكون ویطلقون مصطلحات جدیدة 
الجسور الكونیة، والجدران الكونیة، وأن ھنالك مادة غیر مرئیة سّموھا بالمادة المظلمة، وھذه 
المادة تمأل الكون وتسیطر على توزع المجرات فیھ، وتشكل جسوراً تربط ھذه المجرات بعضھا 

 ببعض.

جھزة السوبر كمبیوتر أظھرت لقد بدءوا یطلقون مصطلحات غریبة أیضاً، فالصور التي رسمتھا أ
 الكون وكأن المجرات فیھ آلِلئ تزیّن العقد! لقد اكتشفوا أشیاء كثیرة وما زالوا. 
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وفي كل یوم نجدھم یطلقون أبحاثاً جدیدة وینفقون بالیین الدوالرات في سبیل ھذه االكتشافات، بل 
ھا كل یوم مواقع اإلنترنت ویؤكدون ھذه االكتشافات عبر آالف األبحاث العلمیة التي تطالعنا ب

 )2( والمجالت والصحف العلمیة.

 تطـابـق مذھل

في محراب جاللھا وجمالھا، ین أمامھا خاشع ووقفوا طویالً، ما أكثر اآلیات التي استوقفت الباحثین 
روروعةَ أسلوبھا وسحرھا، ومتدبِّرین دقّة بنائِھا وإحكامھا،  لین متأمِّ  في ین ِدالالتھا ومعانیھا، ومتفّكِ

 عجائبھا وعلومھا ومعجزاتھا.

أمام أعظم وأجمل وأروع كتاب على اإلطالق، أال وھو الكتاب ھم ھذا الموقف ویقفون كیف ال 
دُوَن الذي وضع هللا تعالى فیھ علَمھ فقال: ﴿لـِكِن ّ�ُ یَْشَھدُ بَِما أَنَزَل إِلَْیَك أَنَزلَھُ بِِعْلِمِھ َواْلَمآلئَِكةُ یَْشھَ 

 ].166بِاّ�ِ َشِھیداً﴾ [النساء: َوَكفَى 

إنھ علم هللا الذي یعلم أسرار الكون والذي أودع في كتابھ ھذه األسرار، وقال عنھ: ﴿قُْل أَنَزلَھُ الَِّذي 
ِحیماً﴾ [الفرقان:  رَّ فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض إِنَّھُ َكاَن َغفُوراً رَّ  ].6یَْعلَُم الّسِ

لكریم تحدث بدقة فائقة عن حقائق كونیة نراھا الیوم! والدالئل التي والعجیب جداً أن القرآن ا
 سنشاھدھا ونلمسھا في ھذا البحث العلمي ھي حّجة قویة جداً على ذلك. 

سوف نضع أقوال أھم الباحثین والمكتشفین على مستوى العالم بحرفیتھا، وبلغتھم التي ینشرون بھا 
والتي یمكن لكل إنسان أن یرى ویتأمل ھذه األقوال  أبحاثھم، ومن على مواقعھم على اإلنترنت،

ل ھذه اآلیات ما ال  مباشرة. ونتأمل بالمقابل كالم هللا الحّق عّز وجّل، ونقارن ونتدبّر دون أن نحّمِ
 تحتملھ من التأویالت أو التفسیرات.

ون طویلة. سوف نرى التطابق الكامل بین ما یكشفھ العلم الیوم وبین ما تحدث عنھ القرآن قبل قر
ھ لإلعجاز  ولكن قبل التعرف إلى ھذه الحقائق ال بدّ أن نقف على أحد االنتقادات المزعومة التي تُوجَّ

 العلمي في القرآن الكریم والسنّة النبویة المطھرة.

 ھجوم على اإلعجاز العلمي

ة موجودة صدرت بعض المقاالت مؤخراً یتساءل أصحابُھا: إذا كانت ھذه الحقائق العلمیة والكونی
سنة، فلماذا تنتظرون الغرب حتى یكتشفھا ثم تقولون إن القرآن قد سبقھم  1400في القرآن منذ 

 للحدیث عنھا؟ ولماذا تحّملون النص القرآني ما ال یحتمل من التأویل والتفسیر؟

ساساً والجواب نجده في نفس اآلیات التي جاء فیھا التطابق بین العلم والقرآن، فھذه اآلیات موجھة أ
للملحدین الذین ال یؤمنون بالقرآن، خاطبھم بھا هللا تعالى بأنھم ُھْم َمن سیرى ھذه الحقائق الكونیة، 

 وھم من سیكتشفھا. 

لَْم َحقُّ أَوَ لذلك نجد البیان اإللھي یقول لھم: ﴿َسنُِریِھْم آیَاتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِي أَنفُِسِھْم َحتَّى یَتَبَیََّن لَُھْم أَنَّھُ الْ 
 ].53یَْكِف بَِربَِّك أَنَّھُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِھیدٌ﴾ [فصلت: 
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ھذه اآلیة الصریحة تخاطب أولئك الذین یشّككون بالقرآن، وأن هللا سیریھم آیاتھ ومعجزاتھ حتى 
یدركوا ویستیقنوا أن ھذا القرآن ھو الحق، وأنھ كتاب هللا تعالى. ویخاطبھم أیضاً بل وینادیھم بقولھ 

 ]. 82 لى: ﴿أَفَالَ یَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْیِر ّ�ِ لََوَجدُواْ فِیِھ اْختِالَفاً َكثِیراً﴾ [النساء:تعا

إذن لو كان ھذا القرآن من عند بشر أي من عند غیر هللا تعالى، لرأینا فیھ االختالفات والتناقضات، 
 ً للعلم الحدیث وال یناقضھ أبداً، فھذا دلیل علمي على أنھ صادر من  ولكن إذا رأیناه موافقاً ومطابقا

 هللا تبارك وتعالى فھو خالق الكون وھو منَّزل القرآن.

وھذا ھو ھدف اإلعجاز العلمي، أن نرى في ھذا القرآن التناسق في كّل شيء، وال نجد فیھ أي خلل 
كتب البشر مھما أتقنھا مؤلفوھا سیبقى  أو خطأ أو تناقض، وھذه مواصفات كتاب هللا تعالى. بینما

 فیھا التناقض واالختالف واألخطاء. 

وأكبر دلیل على ِصدق ھذه الحقیقة القرآنیة أن العلماء بدءوا یغیّرون مصطلحاتھم الكونیة: مثل 
(فضاء) إلى (بناء). إذن ھم اكتشفوا أنھم مخطئون في ھذه التسمیة فعدلوا عنھا إلى ما ھو أدّق 

 ھا بعدما اكتشفوا المادة المظلمة.وأصّح من

ل من الذي یعلم أسرار السماوات واألرض، أعطانا التعبیر الدقیق مباشرة، وھو  ولكن القرآن المنَزَّ
 فّصلت:القائل عن كتابھ الكریم: ﴿ َال یَأْتِیِھ اْلبَاِطُل ِمْن بَْیِن یَدَْیِھ َوَال ِمْن َخْلِفِھ تَْنِزیٌل ِمْن َحِكیٍم َحِمیٍد﴾ [

42.[ 

إن ھذه االكتشافات لو تمَّت على أیدي مؤمنین ثم قالوا إنھا موجودة في القرآن إذن لشكَّك الملحدون 
د كلمات ھذا  بمصداقیتھا، وقالوا بأنھا غیر صحیحة. ولكن المعجزة أنك تجد من ینكر القرآن یردِّ

 )2( دي المؤمنین.القرآن وھو ال یشعر!! وفي ھذا إعجاز أكبر مما لو تمَّ االكتشاف على أی

ولو تتبعنا آیات القرآن الكونیة نجدھا غالباً ما تخاطب الملحدین البعیدین عن كتاب هللا والمنكرین 
لكالمھ تبارك وتعالى. فالمؤمن یؤمن بكل ما أنزل هللا سبحانھ وتعالى، وھذه الحقائق العلمیة تزیده 

ِ الَِّذي أَتْقََن ُكلَّ َشْيٍء إِنَّھُ  یقیناً وإیماناً بخالق ھذا الكون ومبدعھ وھو القائل عن إبداع خلقھ: ﴿ُصْنَع �َّ
 ].88َخبِیٌر بَِما تَْفعَلُوَن﴾ [النمل: 

َل لیصل إلى  أما الملحد الذي ینكر القرآن وال یؤمن برسالة اإلسالم، فیجب علیھ أن ینظَر ویتأمَّ
صدق خاتم النبیّین علیھ أفضل إیمان عن قناعة، ولیدرك من وراء ھذه الحقائق صدق ھذا الدین و

 الصالة والتسلیم.

 عظمة الكون

ھنالك أنواع متعددة من المجرات تسبح في الكون وتشكل لبنات بناء في ھذا الكون الواسع. وتوجد 
في الكون المرئي من ھذه المجرات أو "اللبنات" مئات البالیین!! وبالرغم من ذلك ال تشكل إال أقل 

بالمئة الباقیة فھي مادة مظلمة ال تُرى. إن كل مجرة من  95الكوني، أما الـ  بالمئة من البناء 5من 
 ھذه المجرات تحوي أكثر من مئة ألف ملیون نجم! فسبحان مبدع ھذا البناء العظیم. 

 9.5ألف كیلو متراً تقریباً، وھو یقطع في سنة كاملة  300إن الضوء یقطع في الثانیة الواحدة 
ة التي تبعد عنا بلیون سنة ضوئیة، یحتاج ضوؤھا للوصول إلینا تریلیون كیلو متراً ت قریباً، والمجرَّ

ألف ملیون ملیون  9.5إلى بلیون سنة! خالل ھذا الزمن یقطع ضوء ھذه المجرة مسافة قدرھا 
 ملیون كیلو متر!! 
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 الكون لبنات بناء

وھي موجودة في القرآن قبل واآلن سوف نستعرض مثاالً على كلمات ردّدھا علماء غربیّون حدیثاً، 
مئات السنین! ففي أحد األبحاث التي أطلقھا المرصد األوروبي الجنوبي یصّرح مجموعة من 
ات]، ویؤكدون  العلماء بأنھم یفّضلون استخدام كلمة [لبنات بناء من المجرات] بدالً من كلمة [مجرَّ

 قد أو الخیط!!أن الكون مزیَّن بھذه األبنیة تماماً كالخرز المصفوف على الع

 ففي ھذا البحث یقول الدكتور بول میلر مكتشف النسیج الكوني وزمالؤه، یقولون بالحرف الواحد: 

"إن المجرات األولى، أو باألحرى لبنات البناء األولى من المجرات، سوف تتشكل في خیوط 
النسیج. وعندما تبدأ ببث الضوء، سوف تُرى وھي تحدّد مختلف الخیوط غیر المرئیة، وتشبھ إلى 

 حد كبیر الخرز على العقد". 

 السَّماء بناء

ً حول الكون وتركیبھ، وبعد أن أبحرُت في الكثیر من المقاالت واألبحاث ال علمیة والصادرة حدیثا
تأكدُت أن ھذا العاِلم لیس ھو الوحید الذي یعتقد بذلك، بل جمیع العلماء یؤكدون حقیقة البناء الكوني، 
وال تكاد تخلو مقالة أو بحث في علم الفلك من استخدام مصطلح [بنیة الكون]. وھذا یدل على أن 

 –حقیقة العلمیة، أي حقیقة البناء. وذھبُت مباشرة إلى كتاب الحقائق العلماء متفقون الیوم على ھذه ال
 القرآن، وفتَّشُت عن كلمة ﴿بناء﴾، وما ھي دالالت ھذه الكلمة.

ُ الَِّذي َجعََل لَُكُم اْألَْرَض  وكانت المفاجأة أن ھذه الكلمة وردت كصفة للّسماء في قولھ تعالى: ﴿�َّ
ُ َربُّ قََراراً َوالسََّماء بِنَاء وَ  ُ َربُُّكْم فَتَبَاَرَك �َّ َن الطَّیِّبَاِت ذَِلُكُم �َّ َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوَرَزقَُكم ّمِ َصوَّ

]. وفي آیة أخرى نجد قولھ تعالًى: ﴿الَِّذي َجعََل لَُكُم اْألَْرَض فَِراًشا َوالسََّماَء 64اْلعَالَِمیَن﴾ [غافر: 
 ].22بِنَاًء﴾ [البقرة: 

سبحان هللا تعالى! كلمة یستخدمھا القرآن في القرن السابع المیالدي، ویأتي العلماء في القرن و
الحادي والعشرین لیستخدموھا بحرفیتھا بعدما تأكدوا وتثبَّتوا بأن ھذه الكلمة تعبِّر تعبیراً دقیقاً عن 

ِل اْنُظُروا َماذَا فِي حقیقة الكون وأنھ بناء محكم، فھل ھذه مصادفة أم معجزة؟! یقول تعالى: ﴿قُ 
 ].101السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما تُْغنِي اْآلَیَاُت َوالنُّذُُر َعْن قَْوٍم َال یُْؤِمنُوَن﴾ [یونس: 

 آللئ تزیِّن العقد!

عندما رأى العلماء ھذا الكون بمناظیرھم المقربة والمكبرة، ورأوا ما فیھ من نجوم ومجرات وغبار 
أمام بناء ھندسي كوني فسارعوا إلطالق مصطلح [البناء] على ھذا الحشد كوني وجدوا أنفسھم 

 الضخم من المجرات والدخان والغبار، ورأوا فیھ ألواناً وزینة فشبھوھا بالآللئ!

وفي أقوال العلماء عندما تحدثوا عن البناء الكوني نجدھم یتحدثون أیضاً عن تشبیھ جدید وھو أن 
ً بمختلف األلوان األزرق واألصفر واألخضر مثل الخرز المجرات وتجمعاتھا تشكل منظر اً رائعا

 على العقد، أو مثل الآللئ المصفوفة على خیط. أي أن ھؤالء العلماء یرون بناًء وزینةً.

ففي إحدى المقاالت العلمیة نجد كبار علماء الفلك في العالم یصرحون  بعدما رأوا بأعینھم ھذه 
 الزینة: 
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ً كونیاً، تتشكل فیھ المجرات على طول الخیوط للمادة العادیة  "إن المادة في الكون تشكل نسیجا
 والمادة المظلمة مثل الآللئ على العقد".

إذن في أبحاثھم یتساءلون عن كیفیة بناء الكون، ثم یقررون وجود بناء محكم، ویتحدثون عن زینة 
المادة المظلمة التي ال تُرى، أي ال ھذا البناء. ویقررون أن الكون یمتلئ بالمادة العادیة المرئیة و

وجود للفراغ أو الشقوق أو الفروج فیھ. لقد وجدُت أن القرآن یتحدث بدقة تامة وتطابق مذھل عن 
 ھذه الحقائق في آیة واحدة فقط!!! 

واألعجب من ذلك أن ھذه اآلیة تخاطب الملحدین الذین كذبوا بالقرآن، یخاطبھم بل ویدعوھم للنظر 
ل ما بین ھذه الزینة كإشارة إلى والتأمل وال بحث عن كیفیة ھذا البناء وھذه الزینة الكونیة، وتأمُّ

 المادة المظلمة، تماماً مثلما یرون!!! 

]. 6یقول تعالى: ﴿أَفَلَْم یَنُظُروا إِلَى السََّماء فَْوقَُھْم َكْیَف بَنَْینَاَھا َوَزیَّنَّاَھا َوَما لََھا ِمن فُُروجٍ﴾ [ق: 
 ي اللغة ھي الشقوق.والفروج ف

والیوم نحن نشاھد من خالل الصور البناء الكوني كما ظھر للعلماء في أضخم عملیة حاسوبیة، 
 وتظھر المجرات كلبنات البناء التي تزین السماء، وتظھر المادة المظلمة بلون أسود.

أمل كذلك قول هللا إذن تأمل معي قول العلماء بأن السماء بناء، ومزینة، وال فروج أو فراغ فیھا، وت
نا اآلیة تعالى: ﴿أَفَلَْم یَنُظُروا إِلَى السََّماء فَْوقَُھْم َكْیَف بَنَْینَاَھا َوَزیَّنَّاَھا َوَما لََھا ِمن فُُروجٍ﴾، أال تصور ل

 الكریمة ما یراه العلماء الیوم بأحدث األجھزة؟ 

ً كیف یتحدث ھؤالء العلماء في أحدث اكتشاف لھم عننتأمل و كیفیة البناء لھذه المجرات،  أیضا
وكیف تتشكل، وكیف تُزیّن الّسماء كما تزین الآللئ العقد! حتى الفراغ بین المجرات والذي ظنّھ 
العلماء أنھ خاٍل تماماً، اتضح حدیثاً أنھ ممتلئ تماماً بالمادة المظلمة، وھذا یثبت أن السماء خالیة من 

 )2(ماماً مع النص القرآني الكریم.أیة فروج أو شقوق أو فراغ، وبما یتطابق ت

 المبحث الثاني 
ً  مع القران الكریم  بعض الحقائق العلمیة والمكتشفة حدیثا

 
ھناك من یشككون في إعجاز القرآن الكریم قائلین مثالً إن ما ورد من حقائق علمیة ـ خاصة ما 

یوجد مثلھا في اإلنجیل كثیر، یتعلق بتكوین الجنین ـ قد سبق إلیھا اإلغریق، ومنھم أرسطو كما أنھ 
وبدیھي أن تسمع من المشككین مغالطات بقصد التشویش على غیر العارفین بالحقائق، وقد خاب 
مسعاھم ویكفي أن نخبة من كبار المختصین في العالم في علم األجنة قد بھرتھا األوصاف العلمیة 

الدولیة وقرر أساطین المتخصصین الدقیقة في القرآن، فشاركت في العدید من المؤتمرات العلمیة 
في ذلك العلم سبق القرآن للمعارف البشریة، بل ذھب بعضھم إلى االعتراف بربانیة القرآن وأنھ 

رئیس قسم التشریح وعلم األجنة بجامعة  Keith Moore لیس بقول بشر، ومن ھؤالء كیث مور
 The Developing نین البشريتورنتو في كندا، ولك أن تطالع كتابھ باإلنجلیزیة حول تخلق الج

Human  على ید أشخاص معروفین متوافقة مع ً لتجد أمامك حقائق علم األجنة المكتشفة حدیثا
الدالالت الواردة في آیات القرآن الكریم وذلك شاھد على أن ھذا القرآن إنما ھو تنزل من خالق 

 .الكون جل وعال
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قرن الرابع قبل المیالد؛ حیث أصاب شھرة في ال Aristotle لقد عاش المفكر اإلغریقي أرسطو
واسعة نتیجة لتأمالتھ الصائبة في كثیر من الظواھر الطبیعیة قبل اكتشاف المجھر في القرن السابع 
عشر، ولھ مساھمات تجریبیة في وصف تطور جنین الدجاجة وغیرھا بالعین المجردة،حتى إن 

الثورة العلمیة الحدیثة ابتداء من القرن البعض یعتبره واضع أساس علم األجنة، ومع ذلك جاءت 
السابع عشر بمكتشفات نقضت الكثیر من معتقداتھ التي ثبت أنھا خاطئة، ومن ذلك اعتقاده بتخلق 
الجنین من دم الحیض نتیجة لالتحاد مع السائل المنوي، علما بأنھ لیس أول من وصف تطور جنین 

بحوالي قرن عدا الكثیر من اجتھاداتھ في  Hippocrates الدجاجة من اإلغریق فقد سبقھ أبو قراط
الطب حتى أن بعض الغربیین ممن یحاولون قصر تاریخ العلوم على األسالف مجترئین على 

 .الحقیقة یعتبرونھ أبا الطب

الذي عاش في القرن الثاني قبل المیالد أكثر دقة من أرسطو في كثیر من  Galen وربما كان جالن
بعد مشاھدتھا بالعین المجردة. وفي العصور الوسطى قبل عصر النھضة  الوصف ألجنة الحیوانات

البروفیسور  عاشت أوروبا في كساد علمي جعلھا ال تتجاوز ترداد أفكار اإلغریق، ولذا یتعجب
 :كیث مور في كتابھ من وفرة وتآزر الحقائق العلمیة المتعلقة بخلق الجنین في القرآن، فیقول

طى معلومات ذات قیمة في مجال تخلق الجنین ومع ذلك قد سجل لم تضف في العصور الوس( 
القرآن في القرن السابع وھو الكتاب المقدس عند المسلمین أن الجنین البشري یتخلق من أخالط 

أطوار عدة ابتداًء مما یماثل في التركیب قطیرة  تركیبیة من الذكر واألنثى مع بیان تخلق الجنین في
 الرحم كالبذرة..، ومع وصف الجنین في أول مرحلة بما یماثل العلقة أو نطفة تنغرس وتنمو في

Leech  التي تعیش على مص دماء الغیر، ثم مما یماثل كتلة ممضوغة بما فیھا من عالمات أسنان
 :وانبعاجات وھو ما یتفق مع تطور األعضاء في المرحلة التالیة. ویتابع كیث مور قولھ

لعلمیة في القرآن في مجال علم األجنة فإني أحیلك إلى كتابي طبعة وإذا أردت مزیداً من األوصاف ا
 Harvey م، مع العلم أن أول من درس جنین الدجاجة ـ باستخدام عدسة بسیطة ـ ھو ھارفي1986

ولصعوبة معاینة المراحل األولى للحمل استنتج أن  Deer م، ودرس كذلك أجنة األیل1651عام 
 .ةاألجنة لیست إال إفرازات رحمی

 حویصالت في المبایض ما زالت تسمى باسمھ Graaf م اكتشف جراف1672وفي عام 
Graafian Follicles  وعاین حجیرات في أرحام األرانب الحوامل تماثلھا، فاستنتج أن األجنة

لیست إفرازات من الرحم وإنما من المبایض، علما بأنھ لم تكن تلك التكوینات الدقیقة التي عاینھا 
م عاین 1675، وفي عام Blastocysts تجاویف في كتل الخالیا الجنینیة األولیةجراف سوى 

أجنة في بیض دجاج ظنھ غیر محتاج لعناصر تخصیب من الذكر واعتقد أنھ  Malpighi مالبیجي
 .یحتوي على كائن مصغر ینمو وال یتخلق في أطوار

الحیوان المنوي  Leeuwenhoek ولیفنھوك Hamm وباستخدام مجھر أكثر تطوراً اكتشف ھام
م ولكنھما لم یدركا دوره الحقیقي في اإلنجاب 1677لإلنسان للمرة األولى في التاریخ وذلك في عام 

ً أنھ یحتوى على اإلنسان مصغراً لینمو في الرحم بال أطوار تخلیق، وفي عام  م 1759وظنا أیضا
ئة الكائن المكتمل، وحوالي تطور الجنین من كتل أولیة التكوین لیس لھا ھی Wolff افترض وولف

ً معرفة حقیقة 1775العام  م انتھى الجدل حول فرضیة الخلق المكتمل ابتداًء؛ حیث استقرت نھائیا
 .التخلیق وأنھ یتم في أطوار
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على الكالب على أھمیة الحوینات المنویة في عملیة  Spallanzani وأكدت تجارب إسباالنزاني

ة بأن الحوینات المنویة كائنات غریبة متطفلة ولذا سمیت حتى التخلیق، بعد أن سادت قبلھ الفكر
 .Semen Animals الیوم بحیوانات المني

 Von Baer سنة من اكتشاف الحوین المنوي عاین فون بیر 150م بعد حوالي 1827وفي عام 
 .البویضة في حویصلة مبیض إحدى الكالب

من تكون الجسم البشري من  Schwann وشوان Schleiden م تأكد شلیدن1839وفي عام 
وأصبح من الیسیر الحقاً  Cells وحدات بنائیة أساسیة حیة ونواتجھا وسمیت تلك الوحدات بالخالیا

 .تفھم حقیقة التخلق في أطوار من خلیة مخصبة ناتجة عن االتحاد بین الحیوان المنوي والبویضة

داخل الخالیا،  Chromosomes الفتائل الوراثیة Flemming م اكتشف فلیمنج1878وفي عام 
اختزال عددھا في الخالیا التناسلیة، وفي القرن  Beneden م اكتشف بینیدن1883وفي عام 

ً من احتواء الخلیة البشریة األولى على العدد الكامل من تلك  Zygot العشرین تم التحقق نھائیا
 .األخالط الوراثیة من الذكر ومن األنثى وعرف عددھا

شاف تلك الحقائق التي سبق القرآن وذكر الكثیر منھا قبل اكتشافھا بقرون، فكیف ھذا ھو تاریخ اكت
لعالم محقق أن یجھلھا أو یتجاھلھا ویعارض الحقیقة! ال شك أن مثل ھذا العالم سوف یتھمھ التاریخ 

 .!والعلم بالجھل أو الحیدة عن اإلنصاف

ِ وَ ) :یقول العلي القدیر )، ویقول عز 13،14نوح: ) (قَاًرا * َوقَْد َخلَقَُكْم أَْطَواًراَما لَُكْم ال تَْرُجوَن ِ�َّ
ن ذََكٍر َوأُنثَى) :وجل )، قال القرطبي: بین هللا ـ تعالى ـ 13الحجرات: ) (یَآأَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم ِمّ

نین إنما یكون في ھذه اآلیة أنھ خلق الخلق من الذكر واألنثى، وقد ذھب قوم من األوائل إلى أن الج
من ماء الرجل وحده، ویتربى في رحم األم ویستمد من الدم الذي یكون فیھ. والصحیح أن الخلق 

إنَّا َخلَْقنَا ) :إنما یكون من ماء الرجل والمرأة لھذه اآلیة فإنھا نص ال یحتمل التأویل، ویقول عز وجل
كاني: (وأمشاج صفة لنطفة وھي جمع مشج أو )، قال الشو2اإلنسان: ) (اإلنَساَن ِمن نُّْطفٍَة أَْمَشاجٍ 

مشیج وھي األخالط والمراد نطفة الرجل ونطفة المرأة واختالطھما)، وقال ابن القیم: الجنین یخلق 
 .من ماء الرجل وماء المرأة خالفاً لمن یزعم من الطبائعیین أنھ إنما یخلق من ماء الرجل وحده

ل، ولیس نادراً أن نجد من یعمل على وأد الحقیقة عن تعمیم وأما االدعاء بسبق اإلنجیل فال یسنده دلی
التزاماً بموروث اآلباء حتى لو قام على التناقض وعابھ الخلل، ولكن النادر أن ینبري محقق للنقد 
الموضوعي واالعتراف بالحقیقة وإن خالفت اإلرث الطائفي، وھكذا ففي یقظة جریئة بین ركام 

ي موریس بوكاي بسبق القرآن الكریم في تسجیل كثیر من الحقائق في التقلید اعترف المحقق الفرنس
میادین علمیة مختلفة بال خطأ واحد بینما لم تثبت المدونات األخرى التي تنسب للوحي أمام النقد 

 العلمي،

ومن ھنا نال بكتابھ (القرآن واإلنجیل في ضوء العلم الحدیث) شھرة واسعة ورفعة وما ذلك إال 
جرأتھ التي بلغت حد الجھر بھا دون تردد، وفي التماعة ال تخلو من جرأة كذلك في بسبب صدقھ و

م والمطبوع 1982تشرین الثاني عام  12كتاب (دلیل إلى قراءة الكتاب المقدس) المنشور في 
بالعربیة في بیروت كتب المحقق الفرنسي األب أسطفان شربنتییھ قائالً: (إن الكتاب المقدس السیما 
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قدیم كتاب محیر، نعلم قبل أن نفتحھ أنھ الكتاب المقدس عند الیھود والمسیحیین ونتوقع أن العھد ال
 ..نجد فیھ كالم هللا غیر ممزوج بأي شيء

ً كثیرا ما تكون ال فائدة فیھا،  ً من ماضي شعب صغیر، قصصا وعندما نفتحھ نجد فیھ قصصا
ً واعتداءات، وقصائد ال وروایات ال نستطیع أن نقرأھا بصوت مرتفع دون أن نخجل، وح روبا

تحملنا على الصالة وإنما سمیناھا مزامیر، وفضائح أخالقیة قدیمة تخطاھا الزمن وكثیراً ما ھي 
، (وكذلك فإن أسفار الكتاب المقدس كثیراً ما تبدو لنا مبتذلة وال فائدة لھا) 8مبغضة للنساء) ص 

اف عدد من أعالم الطائفة ھم المترجم: ، وفي الحقیقة قد شارك الكاتب في فضل جرأة االعتر8ص 
األب صبحي حموي الیسوعي، والكاتب لمقدمھ الكتاب األب أنطوان أودو الیسوعي أستاذ الكتاب 
المقدس بجامعة القدیس یوسف في بیروت، والمرجع الرسمي الموافق على النشر النائب الرسولي: 

ھ فیما یتعلق بالجوانب العلمیة عامة أو بولس باسیم، وما یھمنا في أقوال األب أسطفان شربنتییی
الحقائق التي فاض بھا القرآن الكریم ھو اعترافھ بجرأة قائالً: (قد نجد في الكتاب المقدس كثیراً من 

، ولو تناول أي إنسان یرغب في معرفة الحقیقة جمیع ما ینسب 9األمور غیر المطابقة للواقع) ص
ً خاصة في مجال علم األجنة، فمن أین إذن ذلك للوحي من مدونات تسبق القرآن فلن یجد ش یئا

الفیض غیر المسبوق من الحقائق العلمیة في القرآن قبل أن یبزغ عصر الكشوف العلمیة بأكثر من 
عشرة قرون إذا كان كل ما سبقھ ناقصاً ومغلوطاً بشھادة أعالم محققین أحرار!، إن فیض التفاصیل 

یدركھا بشر زمن التنزیل ھي بعض دالئل النبوة الخاتمة التي العلمیة في القرآن والتي یستحیل أن 
 )8( .تسطع الیوم أمام النابھین دون أي خفاء

 خاتمة

الحمد � الذي یسر لي جمع ھذه اإلعجازات و الحجج البینة في ضوء الكتاب و السنة، و التي ال 
صلى هللا علیھ و سلم،  ھذا  تشكل إال القلیل في كتاب ال تنقضي عجائبھ كما أخبرنا الرسول الكریم

اإلعجاز العلمي ما ھو إال كقطرة ماء في بحر لجي، فكتاب هللا جل في عاله كلھ إعجاز  علمي و 
تشریعي و بالغي و هللا سبحانھ و تعالى یقول : (أفال یتدبرون القران و لو كان من عند غیر هللا 

 لوجدوا فیھ اختالفا كثیرا )

فالقران الكریم لیس تمیمة توضع تحت المخدة للتبرك بھا  و لكنھ   فھذه دعوة لتدبر كتاب هللا
سلوكیات و منھج حیاة. فیجب الوقوف عند حدوده و اإللتزام بأوامره فھو حبل هللا الذي ال ینقطع 

 من اعتصم بھ نجا بنفسھ من النار و هللا جل و عال یقول: (قوا أنفسكم و أھلیكم نارا).

بأنھ یخاطب العقل والروح معاً، فیتحدث عن الحقائق العلمیة وبالوقت نفسھ  ویتمیَّز كتاب هللا تعالى
یدعم ھذه الحقائق بالھدف منھا، وھو الوصول إلى هللا تعالى، أي یتخذ من الحقیقة العلمیة وسیلة 

 للتقرب من الخالق جلَّ شأنھ.

دى الناس الیوم بنفس فالقرآن الكریم ھو الصورة الوحیدة من كالم رب العالمین المحفوظة بین أی
ولذلك فھو معجز فى كل أمر من أموره ؛ ألنھ البد وأن یكون مغایرا  –اللغة العربیة  –لغة وحیھا 

لكالم البشر ، فھو معجز فى بیانھ ونظمھ ؛ ألنھ لیس بالشعر وال بالنثر ، ولكنھ نمط من العربیة 
م فى قمة من قمم الفصاحة فرید ، وصیاغة متمیزة ، لم یدركھا فصحاء العرب وبلغاؤھم وھ

 والبالغة وحسن البیان ، وعجزوا عن اإلتیان بشىء من مثلھ .
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وبما أن القرآن الكریم ھو بیان من هللا تعالى فالبد وأن یكون كل ما فیھ حقا مطلقا : حدیثھ عن 
العقیدة ؛ وھى غیب مطلق ، وعن العبادة ؛ وھى أوامر إلھیة محضة ، وعن كل من األخالق 

مالت ؛ وھى ضوابط للسلوك .والتاریخ یؤكد لنا أن اإلنسان كان عاجزا دوما عن وضع والمعا
 ضوابط فى أى من ھذه القضایا لنفسھ بنفسھ .

وكذلك إشارات القرآن الحكیم إلى الكون ومكوناتھ وبعض أشیائھ وظواھره ؛ ألنھ كالم الخالق ، 
ن األنبیاء السابقین ، واألمم البائدة التى ومن أدرى بالخلق من خالقھ ؟! ، واستعراضھ لسیر أعداد م

لم یدون لنا التاریخ شیئا عنھا ، واالكتشافات األثریة المتتابعة تثبت صدق القرآن الكریم فى جمیع 
 ما أورد .

والقرآن الكریم ھو أیضا معجز فى دستوره التربوى الفرید ، وفى خطابھ إلى النفس اإلنسانیة 
العلیا إلى ما ال یمكن ألى خطاب آخر أن یصل ، وفى إنبائھ بعدد من  وارتقائھ بھا فى معارج هللا

الغیوب التى تحققت من قبل وال تزال تتحقق ، وفى تحدیھ لإلنس والجن مجتمعین أن یأتوا بسورة 
من مثلھ دون أن یتمكن عاقل من التقدم لیقول : نعم لقد استطعت أن أكتب سورة من مثل سور 

 القرآن الكریم .

اكتشف العلماء حقائق علمیة جدیدة كان للقرآن السَّبق في ذلك، فنحن في كتاب هللا أمام وكلما 
 معجزة متجددة تناسب كل زمان ومكان، فالقرآن كتاب ُمعجٌز للبشر جمیعاً كلٌّ حسب اختصاصھ.

ي فمن أحبَّ أن یعرف نبأ السابقین فلیقرأ القرآن، ومن أحبَّ أن یدرك الحقیقة الحاضرة فسیجدھا ف
ھذا القرآن، ومن أراد أن یُبحر إلى عالم المستقبل فعلیھ أن یفتح قلبھ أمام ھذا القرآن. والمیزة التي 
تمیزت بھا معجزة سید البشر علیھ الصالة والسالم، أنھا معجزة مستمرة ومتجددة تأتي في كل 

 عصر بإعجاز جدید یناسب لغة ھذا العصر.

ى صلى هللا علیھ وآلھ وسلم  كانت محددة في زمان فجمیع المعجزات السابقة لرسالة المصطف
ومكان، بینما المعجزة القرآنیة تجاوزت حدود الزمان والمكان وحتى حدود اللغة. إن الذي یتأمل 
مخلوقات ھذا الكون والنظام المحكم الذي قدره هللا تعالى لكل نجم وكل مجرة وحتى كل ذرة، یدرك 

 أن هللا أكبر وأعظم من أي شيء.عظمة الخالق سبحانھ وتعالى، ویدرك 

ً ال بد أن  وھذا ھو ھدف التفكر في خلق هللا تبارك شأنھ، فالمؤمن الذي أحبَّ هللا ورضي بھ ربّا
یكون في شوق لمعرفة المزید عن ھذا اإللھ العظیم، والتفكر في خلق هللا ھو وسیلة لمعرفة من ھو 

 هللا!

ً أمام عظمة كتاب هللا تعالى وأمام عظمة وفي نھایة ھذا البحث ال نملك إال أن نسجد خ شوعا
ِ َسیُِریُكْم آَیَاتِِھ فَتَْعِرفُونََھا َوَما  إعجازه، وال نملك إال أن نردّد قول الحق جّل وعال: ﴿َوقُِل اْلَحْمدُ ِ�َّ

ا تَْعَملُوَن﴾ [النمل:   ].93َربَُّك بِغَافٍِل َعمَّ
 المصادر

  القرآن الكریم.

للقرآن الكریم : الحاضر واآلفاق، بقلم األستاذ الدكتور/ زغلول راغب محمد  اإلعجاز العلمى) 1(
 .النجار/ رئیس لجنة اإلعجاز العلمى للقرآن الكریم بالمجلس األعلى للشئون اإلسالمیة
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) أسرار الكون بین العلم والقرآن/المـھندس عـبد الدائم الكحیـل/ 2(
WWW.KAHEEL7.COM  / موقع موسوعـة اإلعجـاز العلمي في الـقرآن والسـنَّة /

www.55a.net دمشق ـ سوریة / 

ھـ) : "روح المعانى فى تفسیر 1270األلوسى : أبو الفضل شھاب الدین محمود شكرى (ت – 3
 –القاھرة (بدون تاریخ) ، دار الفكر  –المنیریة إدارة الطباعة  –القرآن العظیم والسبع المثانى" 

م .1985ھـ/1405) 4م) ، دار إحیاء التراث العربى / الحلبى / مصر (ط1978ھـ/1398بیروت (  

مطبعة  –ھـ): " فضائل القرآن" 774) ابن كثیر ، الحافظ عماد الدین أبو الفداء إسماعیل (ت4( 
 م) .1909ھـ/1327القاھرة ( –المنار 

 اإلعجاز العلمي في القرآن الكریم ... تعریف ونماذج/الشیخ عبد هللا سالم) 5(

 العالمیة الھیئة / العلمي الباحث دودح/ محمد د. المكابرین/ أفحمت القرآن في علمیة حقائق) 6(
 والسنة القرآن في العلمي لإلعجاز

 02/10/2010اإلعجاز العلمي في القران الكریم وفي السنة النبویة/ ) شكیب خلوقي 7(
  اإلعجاز العلمي في القرآن الكریم ... تعریف ونماذج/) الشیخ عبد هللا سالم8(

التفاسیر المعروفة: تفسیر اإلمام ابن كثیر، تفسیر اإلمام الطبري، تفسیر اإلمام القرطبي ) 9(
 رحمھم هللا تعالى.

هللا بن مسعود ، ) من كالم عبد 2/526،525) ، والدارمى فى "سننھ" (2906الترمذى () 10(
 ) .2/267وصححھ األلبانى فى "السلسلة الصحیحة" (

 معاجم اللغة العربیة: لسان العرب، الصحاح، القاموس المحیط.) 10(

 www.kaheel7.comأبحاث علمیة على موقع المؤلف "أسرار إعجاز القرآن"  )11(
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 أخالقیات الحوار عند الرسول محمد  (صلى هللا علیھ والھ وسلم )   

 القران الكریم  ءفي ضو
 ا.م.د. حیدر تقي فضیل العالقو            ا.م.د.  محمد فھد حسین القیسي

 قسم علوم القران والتربیة االسالمیة / كلیة التربیة / جامعة واسط 

Dr_hayder_taqi1972@yahoo.com07725191922   

 لمقّدمةا

), قال ذلك في وصف نبیھ األكرم محمد (ص) , 1)( وانك لعلى خلٍق عظیمقال هللا تعالى (       

ونحن في وقتنا الحاضر نعاني من أزمة حقیقیة ؛تكاد تكون بمثابة الكارثة التي حلت باإلنسانیة, 

أال وھي إلغاء اآلخر , ومحاولة فرض الرأي الواحد دون السماح للتعدد الفكري والثقافي 

 وم باإلسالم , فھنا تكون الطامة الكبرى .,ویزداد األمر خطورة عندما یرتبط ھذا المفھ

لذا جاء ھذا البحث كمحاولة لمعرفة موقف رسول اإلنسانیة م�ن اآلخ�ر,  أي طبیع�ة خطاب�ھ       

مع غیر المسلمین واالخالقیات المتبع�ة ف�ي ذل�ك  ,وكی�ف ك�ان  ھ�ذا الخط�اب ,  ك�ي نتأس�ى ب�ھ , 

)  لق�د ك�ان لك�م ف�ي رس�ول هللا أس�وة حس�نة:(ونعده قدوة لنا في ھذا المجال ,تحقیقا لقول�ھ تع�الى

 ), مع االعتماد الكبیر على ما جاء  بھ القران الكریم  من توجیھات للرسول (ص).2(

 جاء ھذا البحث من خالل المحاور اآلتیة :         

 الحوار مع الكفار.  –أوال 

 الحوار مع المنافقین . –ثانیا 

 الحوار أھل الكتاب . -ثالثا

ت في نھایة  البحث  خاتم�ة لتوض�ح, اب�رز م�ا ج�اء ب�ھ البح�ث م�ن معطی�ات ,ث�م قائم�ة وجاء     

 المصادر والمراجع .

نسأل هللا تعالى أن یجعلنا ممن یسیر على خطى الرسول األعظم , وان یجعل بحثنا خالصا        

 لوجھھ الكریم , ومن العلم الذي ینتفع بھ .

 الحوار مع الكفار:   –أوال 

القران الكریم صورة متكاملة لعالقة الرسول االكرم ( ص) وصیغة حواره مع الكفار  رسم      

.   ویمكن لنا ان نوضح ان الحوار مع الكفار قد م�ر بمراح�ل متع�ددة, وذل�ك م�ن خ�الل دراس�تنا 

 للقران الكریم .وكانت ھذه المراحل ھي :

 وصف الكفر وتوضیحھ للرسول االكرم . .1

الكافرین ودعوتھم كي یعودوا ع�ن غ�یھم ,وذل�ك م�ن خ�الل ذك�ر ضرب االمثال ووعظ  .2

 قصص االقوام السابقة التي كفرت, وتبیان ما جرى علیھم بعد عملیة الكفر ھذه .
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 تسلیة الرسول االكرم عن كفر الكفار, وتخفیف الوطأة عنھ . .3

 وعد الكفار بالعذاب الشدید اذا لم یعودوا عن كفرھم . .4

نھایة المطاف , وذلك بعد استنفاد كل وسائل ال�دعوة واالرش�اد االمر بقتال الكافرین في  .5

 والحوار.

وعلی�ھ س�نبدأ ب�أول ھ�ذه المراح�ل ,وھ�ي وص�ف الكف�ر وتوض�یحھ للرس�ول االك�رم ( ص ),      

)  وھن��ا نج��د ان هللا س��بحانھ وتع��الى 3) (لق��د كف��ر ال��ذین ق��الوا ان هللا ثال��ث ثالث��ھ  حی��ث ی��رد :(

ك�افرین یجعل�ون � ش�ركاء ف�ي اإللوھی�ة, وبالت�الي ف�نحن ام�ام اول یوضح لرس�ولھ االك�رم ان ال

مراحل الحوار م�ع الكف�ار وھ�ي مرحل�ة تعری�ف الك�افر للرس�ول االك�رم . واالی�ات كثی�رة ح�ول 

 الذین كفروا یقاتلون ف�ي س�بیل الط�اغوتماھیة الكفار وتوضیحھم في القران الكریم , ومنھا :( 

ال�ذین كف�روا یفت�رون فرین وتوض�یحھا للرس�ول االك�رم: ( ) وایضاً یرد ح�ول ص�فات الك�ا4) (

 ) 5( على هللا الكذب )

وھنا یخبر هللا تعالى الرسول (ص)ان الكفار یكذبون على هللا بادع�ائھم ان ھ�ذه االش�یاء م�ن      

) حی�ث یوض�ح لرس�ولھ  وأكث�رھم ال یعقل�ون فعل هللا او امره , ثم یكمل هللا تعالى االی�ة بقول�ھ :(

) , وبالت�الي فھ�م 6هللا علی�ھ وآل�ھ وس�لّم) أن أكث�ر ھ�ؤالء الكف�ار ال یعقل�ون, ألنھ�م أتب�اع ((صلّى 

 یسیرون وفقاً الراء رؤسائھم .

وھنا نالحظ أّن القران قد التفت الى ام�ر مھ�م م�ن خ�الل توجی�ھ هللا تع�الى لرس�ولھ االك�رم ,      

تبیان صفاتھم العامة لرسولھ , ك�ي یك�ون وھو  أنّھ من  المھم, وقبل البدء بالحوار مع الكفار ھو 

 على بینة مع من یحاور منھم, وھنا قّسمھم القران الكریم الى قسمین :

اغل��ب االم��ور ف��ي كف��رھم , وذل��ك ك��ونھم  ال یعقل��ون وھ��ؤالء: وھ��م االتب��اع  .  القس��م االول     

 تابعین لرؤسائھم وزعمائھم , الذي یوجھونھم حیثما شاءوا .

عل�ى معرف�ة ودرای�ة  بالض�رورة: وھ�م الزعم�اء والرؤس�اء. وھ�ؤالء یكون�ون  انيالقسم الث     

 باألشیاء التي كفروا من اجلھا , وغیبوا عبادة هللا وھي واضحة .

الی��ة ح��وار ونق��اش تختل��ف عل��ى االخ��ر , وم��ن  ھ��ؤالءوبطبیع��ة الح��ال ف��أن لك��ل قس��م م��ن       

والنق�اش م�ع الرؤس�اء والزعم�اء ,  ذل�ك الواضح ان الحوار مع االتباع یكون اسھل م�ن الح�وار 

الن الرؤساء عندھم من المصالح واالمتیازات ما یمنعھم من الھدای�ة واإلیم�ان  , والت�ي س�تزول 

 حتماً عند تخلیھم عن كفرھم وعبادتھم � جل وعال. 

وھنا نالحظ ان من اھم االمور في الحوار مع االخ�ر ,ھ�و معرف�ة ماھیت�ھ , وك�ل ش�ئ حول�ھ      

ظروف المحیطھ بھ , قبل الحوار معھ , ك�ي یك�ون المح�اور ملتفت�اً إل�ى س�لوك افض�ل الس�بل, وال

الموصلة ال�ى تحقی�ق افض�ل النت�ائج ف�ي ح�واره ، ألّن نت�ائج الح�وار ال یمك�ن أن تك�ون موج�ودة 
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بشقھا االیجابي إالّ إذا كان المحاِور عل�ى عل�م بطبیع�ة المح�اَور ، وملت�زم ف�ي الوق�ت ذات�ھ ب�أدب 

ار. وھذا ھو منھج القرآن الكریم فھ�و ل�م یحك�م عل�ى األش�خاص إالّ بع�د بی�ان أس�باب الحك�م الحو

 علیھم, وھذا األمر  یعطي نتائج مھمة بحد ذاتھ فیما یتعلق بنتائج الحوار. 

التالیھ , وبع�د ان وض�ح هللا لرس�ولھ االك�رم ص�فات الكف�ار واقس�امھم , فان�ھ  المرحلةاما في      

الحوار معھم , وذلك من خالل ض�رب االمث�ال لھ�م ومحاول�ة وعظھ�م وارش�ادھم یعمد الى بدایة 

,وذل��ك م��ن خ��الل التفك��ر بعظ��م خل��ق الس��موات واالرض واعم��ال العق��ل ف��ي ھ��ذا الجان��ب ، وق��د 

استخدم القرآن الكریم ما یدّل على ذلك من ألفاظ وعبارات منھا( أفال یعقلون، أفال ینظرون، فال 

ل تبی�ان م�ا ح�ل ب�االقوام الس�ابقھ , وكی�ف انھ�م كف�روا فل�م یغ�ن ع�نھم یتدبرون) ,وكذلك من خ�ال

  .)7أولم یر الذین كفروا ان السموات واألرض كانتا رتقا ففتقناھما) (كفرھم شیئاً. حیث ورد: (

وھنا یوجھ الرسول االكرم عنایة الكفار الى التفكر في عظمة الكون , وعظم خلق الس�موات      

 النتقال معھم الى السوؤال المھم :واالرض , وبالتالي ا

 من خلق ھذا الخلق العظیم ؟

ویوجھ عنایتھم بذلك الى حقیقھ مھمھ للس�موات واالرض , م�ن خ�الل ان الس�موات واالرض     

كانتا في البدایھ مرتوقتین ,اي متالصقتین ولم یكن بینھما فضاء , ولم یكن بینمھا فرج , لك�ن هللا 

 ). 8مطر والنبات, بعد ان كانت االرض مصمتھ(سبحانھ وتعالى فتقھما بال

وبعد مطالعة اآلیة السابقة , وما المراد منھا نج�د ان�ھ وف�ي حال�ة ك�ون الكف�ار غی�ر معان�دین ,     

وانما ھدفھم الحقیقھ اینما تكون, نستطیع الجزم انھ وبعد االستماع لھ�ذا المث�ل الك�وني واالعج�از 

سیعیدوا النظ�ر ف�ي عقائ�دھم وافك�ارھم , ولك�ن بش�رط  –فار أي الك –التكویني , فان كثیرا منھم 

 یجب علیھم ترك العناد واالستكبار . –مھم وھو كما اسلفنا 

الن قسما منھم  وعلى الرغم من كل اآلیات االفاقیھ واالنفسیة ، ((س�نریھم آیاتن�ا ف�ي اآلف�اق      

وقالوا ل�ن ن�ؤمن ل�ك حت�ى مة : ( وفي أنفسھم)) فقد جاھر بعناده وكفره, كما ورد في اآلیة الكری

یفج�ر لن�ا م�ن االرض ینبوع�اً . أو تك�ون ل�ك جن��ة م�ن نخی�ل وعن�ب فتفج�ر األنھ�ار م�ن خاللھ��ا 

 ).9( تفجیرا . أو تسقط السماء كما زعمت علینا كسفاً )

ولكن الغریب االمر انھم وحتى لو فرضنا ان الرسول قد استجاب لھم , واجابھم الى م�ا یطلب�ون 

... ل�ن ن�ؤمن لرقی�ك حت�ى تن�زل علین�ا كتاب�اً نجدھم یقول�ون بع�د طل�بھم لك�ل ھ�ذه المعج�زات :(  

 ).10نقرؤه)(

االك�رم, م�ن ونالحظ ھنا  أّن ھناك كمیة كبیرة جدا من العناد واالص�رار والتح�دي للرس�ول      

قبل الكفار . ولكن التساؤل الذي یطرح بقوه : ما كان رد الرس�ول عل�ى ھ�والء بع�د ھ�ذا التح�دي 

 الواضح واالستھزاء المّر ؟
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)  :( س���بحان رب���ي ھ���ل كن���ت اال بش���راً رس���والنج���د ان الرس���ول یجی���بھم وبك���ل ھ���دوء      

الضد والنقیض من اسلوبھم,  ),ونالحظ ھنا  تسامي لغة الحوار النبوي مع الكفار, فھو  على11(

فبالنسبة لھم نجد الوقاحھ والتحدي والتكبر واالصرار, الذي ل�م یقاب�ل م�ن قبل�ھ ( ص�لّى هللا علی�ھ 

وآلھ وسلّم) إالّ  بأسمى آیات التواضع والرحمة والحب والرغبة في ھ�دایتھم , فھ�و یجی�بھم عل�ى 

) ,وبالت�الي فان�ا ال اس�تطیع أن 12)( ان�ي ماكن�ت االبش�راً م�ثلكمما تحدوه ب�ھ م�ن خ�الل قول�ھ :( 

 اجلب لكم ما اردتم من آیات ,ال یوجد غیر هللا قادر على االتیان بھا . 

وبالمقابل فان الرسول األكرم لم ییأس من ھدایتھم أو یصد عنھم, فھ�و یخب�رھم نق�ال ع�ن هللا      

)، وھذا بطبیعة الحال منھج ثاب�ت للرس�ول 13) ( ان ینتھوا یغفر لھم ما قد سلفجل وعلى : ( 

األكرم ( صلّى هللا علیھ وآلھ وسلّم) في تعاملھ مع الناس جمیعا مخالفین أم م�وافقین ، ولع�ّل ھ�ذا 

األمر من أھم أسباب قبول دعوة النبي من قبل المخالفین لھ ، قال تعالى (( ول�و كن�ت فظ�ا غل�یظ 

). فح��وار النب��ي ( ص��لّى هللا علی��ھ وآل��ھ وس��لّم ) 159/ القل��ب النفض��وا م��ن حول��ك)) (آل عم��ران

ح��وار یعتم��د األس��س العقلی��ة والعلمی��ة عل��ى ح��د س��واء ، ألّن ھ��ذه األس��س ھ��ي الطری��ق الس��لیم 

للوصول إلى الغایة التي بعث النبي ( صلّى هللا علیھ وآلھ وسلّم) ألجلھا، فق�د روي عن�ھ أن�ھ ق�ال 

 )14(( إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق))(

ومن مكارم األخالق التي ح�رص النب�ي ( ص�لّى هللا علی�ھ وآل�ھ وس�لّم) علیھ�ا ھ�ي لغ�ة الح�وار ، 

فالحوار الھادف الذي ال یعتمد الزجر والتكفیر والتنفیر ھو الطریق الصحیح للوص�ول إل�ى قل�ب 

مة اآلخر ، ولذلك لم یكن رسول هللا سبابا وال فحاشا كما روى ذلك البخاري عن (( ھالل بن أسا

عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ قال لم یكن النبي ( صلّى هللا علی�ھ وآل�ھ وسلّم)س�بابا وال فحاش�ا 

)، ألّن الس��ب والش��تم إنم��ا ھ��و لغ��ة الض��عفاء ال��ذین ال یملك��ون م��ن األدل��ة م��ا 15وال لعان��ا....)) (

 یجعلھم ینافسون اآلخر في حواره ، أو حتى مجاراتھ فیھ .

ل��یس ح��وارا لمج��رد  –ویمثل��ھ ھن��ا الكف��ار  –لح��وار النب��وي م��ع االخ��ر وم��ن ھن��ا نس��تنتج ان ا    

الح��وار , ب��ل ھ��و ح��وار یھ��دف ال��ى ادخ��الھم ف��ي حض��یرة االیم��ان , دون االلتف��ات ال��ى ماض��یھم 

بالتكذیب والجحود , وبالتالي فھو حوار یھتم بالنتائج النھائیة , دون التركیز عل�ى الس�لوك االن�ي 

 للكفار .

ل األخرى للكفار التي یضربھا الرسول االكرم لھم لغرض ھدایتھم, ھي محاولة ومن األمثا      

تذكیرھم بالنماذج التي اتخذت سبیل الكفر في االق�وام الس�الفة , وكی�ف كان�ت ع�اقبتھم , وبالت�الي 

فان الرسول یرجو من وراء ذلك ان یراج�ع ھ�والء انفس�ھم , وان یح�اولوا اب�دال واقعھ�م الض�ال 

 ) .16) ( ضرب هللا مثالً للذین كفروا امرأة نوح شراقاً باالیمان ,حیث ورد :(بمستقبل اكثر ا
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وقد كان نوح یرى ان امرأتھ استیئست من رحمة هللا تعالى , وامره هللا بعدم حملھ�ا مع�ھ ال�ى     

 ) .17السفینة , ثم ضم هللا الى جملھ المستثنین من عائلتھ ابنھ أیضا   (

ر فیما لو كانوا راغبین في جني حصیلة مثمرة للحوار , وھو ان هللا ل�م وھنا درس بلیغ للكفا     

یغف�ر ألح��د م�ن الكف��ار , وھ��و ام�رأة ن��وح واوع�دھا الع��ذاب, ب��الرغم م�ن انھ��ا كان�ت زوج��ة اح��د 

الرسل ذوي العزم , وبالتالي فھن�ا نج�د اول�ى مراح�ل الوعی�د للكف�ار , بع�د ان ت�م اس�تنفاد وس�ائل 

( ال�م ی�أتكم نب�وء ال�ذین المث�ال والتخوی�ف م�ن الع�ذاب. حی�ث ی�رد: الحوار االخرى , وضرب ا

). وھنا نجد ترابطا وثیقا بین أسلوب الحوار م�ن جھ�ة 18( كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرھم ) 

وأس��لوب الترغی��ب والترھی��ب م��ن جھ��ة أخ��رى ، فأس��الیب الق��رآن الك��ریم مترابط��ة بطبیعتھ��ا ، 

 نسان.وموافقة لما اعتاد علیھ طبیعة اال

وھنا نالح�ظ إن أس�لوب الح�وار م�ع الكف�ار ق�د اخ�ذ منح�ى تص�اعدیا , فق�د انتق�ل م�ن الل�ین        

وتحدید المفاھیم للكفر, إلي الطلب من الكفار اخذ العبرة من األقوام الت�ي س�بقتھم , والت�ي كف�رت 

ر الن��ار ب��انعم هللا . وم��ایعزز ذل��ك مایوض��حھ هللا س��بحانھ وتع��الى ح��ول ض��رورة أن یتق��ي الكف��ا

 ).19) ( فاتقوا النار التي وقودھا الناس والحجارة أعدت للكافرینوعذابھا األلیم, حیث یرد :( 

وقیل في معنى ھذه اآلیة فاتقوا أن تصلوا النار بتكذیبكم رسولي بما جاءكم بھ من عندي من       

 ).20تنزیلي , وقیام الحجة علیكم بأنھ كالمي ووحیي  (

االمث�ال , ومحاول�ة تخوی�ف الكف�ار م�ن عاقب�ة الكف�ر, نج�د أنھ�م ب�دالً م�ن  ولكن وعند ضرب     

استجابتھم لالیمان , وقبولھم الدخول في الحوار الذي یفضي الى الحقیقھ , نجد انھم على العك�س 

من ذلك ,یصرون على كفرھم ویستكبرون عن االیات , ویطعنوا بشخص المحاور معھم , وھ�و 

 وق�ال ال��ذین كف�روا للح��ق لم�ا ج��اءھم ان ھ�ذا اال س��حر )لھم :  ( الرس�ول االك�رم م��ن خ�الل ق��و

)21 .( 

وك��ي یواس��ي هللا س��بحانھ نبی��ھ االك��رم ویس��لیھ ع��ن كف��ر الك��افرین , وع��ن غلظ��تھم وقس��وتھم     

المفرطة في حوارھم معھ , نج�د ان�ھ یخاط�ب نبی�ھ االك�رم ك�ي یخف�ف عن�ھ م�ایالقي , م�ن خ�الل 

 اآلیة الكریمة: 

 ). 22) (القوم الكافرین  فال تأس على( 

أي ال تحزن علیھم , وفي ھذه تسلیھ للنبي ( ص ), أي فال تحزن؛ فأن تك�ذیب االنبی�اء ع�ادة      

الكفار ودأبھم , بل ان هللا یطلب من نبیھ ان الیتجاوز الحد في الظلم منھم , وقی�ل ایض�اً التح�زن 

 ). 23على ھالكھم وعذابھم فذلك جزاؤھم المناسب  (
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وفي بعض االحیان یصل الحوار مع الكفار الى تط�ور قلی�ل نس�بیاً ,حی�ث ی�رد عل�ى لس�انھم:       

) , لكن مع ھذا التنازل فان الرسول ال یساوم عل�ى 24) ( (ویقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض

 المبادئ في حواره معھم ,حیث یرد :

 ) .25) (لعباده الكفر ال یرضى) ولكن هللا بالمقابل :(  ( ان تكفروا فان هللا غني عنكم

وھنا نجد أن الحوار قد وصل الى طریق مسدود, لذلك فانھ ینتقل   إلى مستوى آخ�ر , وھ�و       

الوعد بالعذاب الشدید لمن یصر على الكفر, ویصم آذانھ عن الحوار المقن�ع م�ع الرس�ول االك�رم 

جھ�نم وب�ئس المص�یر )  ( ولل�ذین كف�روا ب�ربھم ع�ذاب(صلّى هللا علیھ وآلھ وسلّم) حی�ث ی�رد : 

 ) .27( (أصلوھا الیوم بما كنتم تكفرون )  ,ویرد أیضا :)26(

وم��ن ھن��ا نالح��ظ أن الح��وار بع��د انتقال��ھ م��ن مرحل��ة ال��وعظ واإلرش��اد, إل��ى مرحل��ة الوع��د      

والوعید ,نجد انھ یصل إلى  أخر مراحل الحوار , وبالتالي ینھي الحوار مع الكف�ار, بع�د اس�تنفاد 

ئل الھدایة واإلرشاد واإلقن�اع , وبع�د ان واجھوھ�ا بالتك�ذیب والتعن�ت والتعص�ب, لتب�دأ كافة وسا

أخر مرحلة في العالقة مع الكفار , وھي مرحل�ة االم�ر بقت�الھم واستئص�الھم , بع�د ان ثب�ت ع�دم 

 ) .28) ( فقاتلوا أئمة الكفر أنھم ال أیمان لھمجدوى الحوار معھم حیث یرد :(

دون األتب��اع  -أي رؤس��اؤه  -ھ رائع��ة , حی��ث ج��اء االم��ر بقت��ال أئم��ة الكف��ر وف��ي ھ��ذا التفات��     

والمرؤوسین, وذلك  كي تفسح لألتباع فرصھ الھدای�ة  واالیم�ان , بع�د ان ثب�ت قطع�اً ان رؤوس 

الكفار وزعمائھم قد ت�م الی�أس م�نھم بش�كل قطع�ي وم�ن ھ�دایتھم ولك�ن ھ�ذا یعن�ي  قت�ال اتب�اعھم 

). والدّعوة إلى قتال أئمة الكفر م�نھج 29ھم وتبعوھم في تكذیب النبي   (ایضاً, إن ھم ساروا خلف

ص��حیح ك��ونھم س��بب ض��الل األئم��ة وكفرھ��ا وطغیانھ��ا ، فض��ال ع��ن كون��ھ ( أعن��ي ال��دّعوة ال��ى 

 قتالھم)  خطوة من خطوات نجاح الحوار مع أتباعھم بعد انتفاء سبب الكفر بقتل الرؤساء.

 ة المطاف في الحوار مع الكفار بعد ان لم یستجیبوا للرسول ( ص ) ویرد ایضاً في نھای

 ) 30( یا ایھا النبي جاھد الكفار والمنافقین واغلظ علیھم ) (

وھن��ا نالح��ظ المراح��ل المتعاقب��ة, الت��ي ت��م الت��درج بھ��ا عن��د ح��وار الرس��ول األك��رم م��ع اح��د      

 اصناف (اآلخر) وھم الكفار.

 ین :الحوار مع المنافق –ثانیا 

بما ان المنافقین الیمكن لنا ان نضعھم على جھة معینة, س�واء ك�انوا م�ؤمنین ام  ك�انوا كف�اراً,    

لذا نجد ان اسلوب الحوار معھم من قبل الرسول االكرم ( ص ) , ھو اس�لوب ق�ائم بمجمل�ة عل�ى 

تق�ال معھ�م عب�ر التھدید والوعید , الن الشخص المنافق  الذي ال یملك موقفاً محدداً ,ال یمك�ن االن

 مراحل الحوار المعتادة . ولكن یمكن تلمس صیغة الحوار معھم من خالل  :

 توضیح المنافقین وبیان شأنھم . •
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 بیان أسلوب الحوار معھم . •

 تبیان نتیجتھم النھائیة . •

( ال�م ت�ر ال�ى ال�ذین ففیما یخ�ص توض�یح م�ن ھ�م المن�افقین ت�رد االی�ة الكریم�ة ح�ول ذل�ك :      

), وھن��ا نج��د أّن الق��ران الك��ریم یوض��ح م��ن ھ��م 31(یقول��ون الخ��وانھم ال��ذین كف��روا )ن��افقوا 

المن��افقون , حی��ث جعلھ��م بمرتب��ة الكف��ار, ألنھ��م ك��انوا یوال��ونھم ویؤاخ��ونھم, وك��انوا معھ��م عل��ى 

 ).32المؤمنین في السر , وكانوا ینصرون الكفار على المؤمنین (

ین ف��ي اغ��رائھم الیھ��ود عل��ى القت��ال ووع��دھم ای��اھم ب��ل إن ھن��اك رأي یق��ول ان مث��ل المن��افق     

النصر, ثم مشاركتھم لھم واخالفھم ( كمثل الشیطان ) ,إذ استغوى اإلنسان بكیده ثم تبرأ منھ في 

 ).33العاقبة (

وھنا نجد ان المنافق ال وعد لھ حتى مع الكافر حیث یعتبره وسیلة للوصول الى غایتھ,وھ�ذه      

الیمكن ان نطب�ق عل�یھم ش�روط  ما ذھبنا الیة من كون المنافقین ذلك إلثباتالنقطة مھمة جداً , و

الحوار العامة ,فالمنافق شخص ال أخالق لھ , وال امان ,وبالتالي ال یمكن الوثوق بنت�ائج الح�وار 

 معھ , ویؤید ذلك ما ورد في االیة القرانیة مخاطبة الرسول االكرم : 

ن���ك لرس���ول هللا وهللا یعل���م ان���ك لرس���ولھ وهللا یش���ھد ان ( اذا ج���اءك المن���افقون ق���الوا نش���ھد ا

 ) 34(  المنافقین لكاذبون )

اذ تعني ھذه الحواریة بین هللا جل وعال ورسولھ االكرم ( ص�لّى هللا علی�ھ وآل�ھ وس�لّم ) : ان�ھ     

یامحم��د اذا ج��اءك المن��افقون یقول��ون بالس��نتھم نش��ھد ان��ك لرس��ولھ, وهللا یعل��م ان��ك لرس��ولھ ق��ال 

من��افقون ذل��ك اول��م یقول��وا وهللا یش��ھد ان المن��افقین لك��اذبون یق��ول : وهللا یش��ھد ان المن��افقین ال

لكاذبون ف�ي اخب�ارھم ع�ن انفس�ھم , وذل�ك أنھ�م ال یعتق�دون ذل�ك, وال ت�ؤمن ب�ھ فھ�م ك�اذبون ف�ي 

 ).35خبرھم عنھا بذلك .(

م�ع االخ�رین , وبالت�الي وھنا نجد ان المنافق غیر صادق حتى مع نفسھ فكیف یكون ص�ادقاً      

یزول التعجب, كون الحوار مع المنافقین ك�ان ح�واراً مقص�وراً ف�ي أعم�ھ االغل�ب عل�ى نقطت�ین 

 رئیستین ھما :

 : توضیح صفاتھم .االولى 

 : وعدھم بعاقبة السوء . الثانیة

 االع�راب اش�دثم یستمر توضیح من ھم المن�افقون , م�ن خ�الل االی�ات القرانی�ھ حی�ث ی�رد : (    

وھنا نجد إن ھن�اك مرات�ب وص�فات للمن�افقین , حی�ث جع�ل األع�راب ف�ي ) , 36كفرا ونفاقاً ) (

 أعالھا و اشدھا . 
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وإذ یق�ول المن�افقون وال�ذین ف�ي قل�وبھم م�رض كما یذكر الق�ران ایض�اً ح�ول المن�افقین: (       

اس�تقر ف�ي قل�وبھم ), وھنا نجد صفتین للمنافقین ھم�ا  االول�ى: الم�رض ال�ذي 37( ماوعدنا هللا )

 بفعل النفاق , وبالتالي فمن الصعوبة جداً ارشادھم وعودتھم عن غیھم .

 أما الثاني: فھو تكذبیھم بوعد هللا سبحانھ وتعالى . 

إن المن�افقین :(  –وھ�ي اول�ى مراح�ل الح�وار م�ع اي جھ�ة  –كما یرد ایضاً ح�ول ص�فاتھم      

صالة قاموا كسالى یراؤون الن�اس والی�ذكرون هللا یخادعون هللا وھو خادعھم واذا قاموا الى ال

 ) .38( اال قلیالً . مذبذبین بین ذلك ال الى ھؤالء وال إلى ھؤالء )

 وھنا نجد جملة صفات لھم وھي :      

 الخداع � . .1

 الكسل في الصالة. .2

 مراءاة  الناس. .3

 ذكر هللا القلیل.  .4

 التذبذب في المواقف. .5

 وبعد مناقشة ھذة الصفات , یمكن معرفة ماھیة ھوالء , وھل یمكن الحوار معھم ام ال ؟     

فالذي یحاول خداع هللا الیفقھ شیئاً , الن هللا مطلع على الخفایا والسرائر . وبالتالي فھو یعل�م      

ھ اس�تحب العم�ى نیة العبد في عملھ , ف�أذا اراد مخادع�ة هللا , ف�ا� اول�ى ان یخدع�ھ ویض�للھ ,ألن�

 على الھدى .

اما الكسل في الصالة فھذة النقط�ة ف�ي غای�ة االھمی�ة , وھ�ي ان المن�افقین ولك�ي یص�لوا ال�ى      

األغ��راض الت��ي یری��دونھا, ف��إنھم یعم��دون إل��ى إتی��ان الش��عائر والطق��وس والعب��ادات االس��المیة , 

ب�دون ,وق�د عم�دوا إل�ى ھ�ذا رغبة منھم ف�ي ایھ�ام الم�ؤمنین انھ�م معھ�م , ولك�نھم یض�مرون ماالی

العم��ل ك��ي یحقن��وا ب��ھ دم��ائھم وام��والھم , واض��یف ال��ى مخ��ادعتھم � مخادع��ة النب��ي, وذل��ك م��ن 

 ) . 39خالل مبایعتھم لھ  وھم یضمرون خالفھ( 

ولقد كان المنافقون شدیدي الخوف والترقب رغم مخ�ادعتھم هللا , فق�د ك�انوا یخش�ون م�ن أن      

یح��ذر المن��افقون ان تن��زل عل��یھم س��ورة تنب��ئھم عم��ا ف��ي ی��ث ی��رد :( یفض��حھم هللا  نع��الي ,ح

 ) .40قلوبھم)(

وقد أوضح هللا (ج�ل وع�ال) لرس�ولھ األك�رم  (ص�لّى هللا علی�ھ وآل�ھ وس�لّم ) م�ن خ�الل ھ�ذه       

أش�خاص ال یمك�ن الت�درج معھ�م حس�ب مرات�ب الح�وار    -أي المن�افقین –اآلیھ أّن ھؤالء الق�وم 

لیس لھ�م موق�ف  مح�دد وثاب�ت ك�ي یس�تند علی�ة الش�خص ف�ي الح�وار , ب�ل ھ�م   المعروفة  , فھم

595



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue One      /Al-Kut University College   7419 - 2414                     األولكلیة الكوت الجامعة / العدد         

متقلبي المواقف ومتذبذبین في القناعات . وقد قیل حول سورة التوبة التي وردت فیھ�ا ھ�ذه االی�ة 

 ). 41انھا فاضحة المنافقین (

ول��م تك��ن  وباالس��تناد لم��ا س��بق نج��د ان ص��یغة الح��وار م��ع المن��افقین ل��م تأخ��ذ م��دیات اوس��ع,     

متدرجة , وذلك كونھم اضمروا الكفر واظھروا االیمان , لذا جاءت معظم االیات الت�ي تتع�رض 

 للحوار معھم بین مرحلتین فقط وھما   :

 : تبیان من ھم المنافقین . اوالً 

 ً◌ : بیان النتیجة  النھائیة لنفاقھم .ثانیا

حی��ث ی��رد فیم��ا یخ��ص ثانی��اً , وذل��ك بع��د ان اوض��ح هللا (س��بحانھ وتع��الى) ان المن��افقین ھ��م      

) . وھن�ا نج�د ان الح�وار 42( و� یشھد ان المنافقین لكافرون )بمرتبة الكافرین، قال تعالى :( 

( ال تط���ع الك���افرین ق���د وص���ل ال���ى مراحل���ة االخی���رة .ویوض���ح هللا س���بحانھ وتع���الى لرس���ولھ: 

 ) . 43) ( نافقین ودع أذاھموالم

وفي خاتمة المطاف معھم نجد الحكم النھائي علیھم بعد ان استنفد الحوار معھم اخر مراحل�ة      

 ). 44( ( ان المنافقین في الدرك االسفل من النار )حیث یرد : 

لنب�ذ وبالتالي انتھ�ى الح�وار معھ�م ال�ى ھ�ذه النتیج�ة, بع�د  ع�دم اس�تجابتھم ل�دعوات الرس�ول      

 النفاق و اإلخالص في اإلیمان .

ویرد ایضاً حول خاتمتھم إن هللا وعد المنافقین سواء كانوا رجاالً  أم نساًء نار جھنم م�اكثین      

 ). 45فیھا مخلدین ھم والكفار   (

أي إن حالة التذبذب قد زالت منھم  في ھذه المرحلة  ,وعلیھ فقد قرنوا بالكف�ار بع�د ان ك�انوا      

 ذبین بین الكفار والمؤمنین .مذب

ومن كل ذلك نستنتج ان الذي یس�د ب�اب الح�وار عل�ى نفس�ھ , م�ن خ�الل ع�دم س�ماع االفك�ار      

 ومناقشتھا واالخذ بھا ان كانت صحیحة, ستكون عاقبتھ ھي العذاب الخالد.

 ثالثاً : الحوار مع أھل الكتاب :

ھ��و توض��یح ص��فات الجھ��ة الت��ي ی��تم  عن��د بدای��ة أي ح��وار یج��ب أن تك��ون أول��ى ش��روطھ       

الحوار معھا , وذلك كي یتم التعرف عل�ى خصائص�ھ , وبالت�الي ی�تم معرف�ة كیفی�ة ادارة الح�وار 

 معھ .

وعلیھ فقد بدء الحوار مع اھل الكتاب بتوضیح صفاتھم ومن ھم, وابرز خصائصھم :( فأھل      

نبیائھ , كالتوراة واالنجیل) . حی�ث ی�رد الكتاب ھم اصحاب الكتب السماویھ التي نزلھا هللا على ا

) ,وعلیھ فیكون الحوار معھم على 46) (وان من اھل الكتاب لمن یؤمن با� حول قسم منھم: ( 

اختالف كبی�ر م�ن الح�وار م�ع المن�افقین , فاھ�ل الكت�اب س�واء ك�انوا یھ�ود ام نص�ارى لھ�م كت�ب 
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أن عب�ادة هللا عن�دھم یش�وبھا بع�ض  عل�ى ال�رغم م�ن  –سماویھ یعتقدون بھ�ا وھ�م یؤمن�ون ب�ا� 

لذا فان الحوار معھم اخ�ذ منح�ى  –الخلل سواء كان التفضیل عند الیھود والتثلیث عند النصارى 

 اكثر شمولیة وتواصل .

فبعد ان وضح هللا تعالى صفاتھم لرسولھ, انتقل معھ الى المستوى الثاني للحوار وھو اقرار       

 ,ومحاولة مناقشتھم من خالل كتبھم المقدسة, حیث یرد : اھل الكتاب على دینھم وكتبھم

 ).47(( یااھل الكتاب لستم على شئ حتى تقیموا التوریھ واإلنجیل ) 

وھ�ذا أم�ر م�ن هللا تع�الى لنبی�ھ (ص ) ب�ابالغ الیھ�ود والنص�ارى ال�ذین ك�انوا ب�ین ظھرانی�ھ,      

ى : یااھل الكت�اب الت�وراة واالنجی�ل , حیث یقول هللا تعالى : قل یا محمد لھؤالء الیھود والنصار

لستم على شئ مما تدعون انكم علیة مما جاءكم ب�ھ موس�ى (ع) ایھ�ا الیھ�ود , وال مم�ا ج�ائكم ب�ھ 

 ). 48عیسى (ع) ایھا النصارى, حتى تقیموا التوراة واإلنجیل  (

م�ا ان�زل ال�یھم لو انھم اقاموا التوراة واالنجیل وویعزز ھذه المرحلة من الحوار ماورد : (      

 ) .49( من ربھم الكلوا من فوقھم ومن تحت أرجلھم )

أي أنھم لو أقاموا التوراة واالنجیل , وما انزل الیھم من ربھم , على الرغم من اختالف ھ�ذه      

الكت��ب ونس��خ بعض��ھا بع��ض , لك��ن جمی��ع ھ��ذه الكت��ب متفق��ھ ف��ي االم��ر باالیم��ان برس��ل هللا, 

 ) .50ن عند هللا تعالى (والتصدیق بما بما جاءت بھ م

), 51)( لیحكم اھل االنجیل بما ان�زل هللا فی�ھوعلى ھذا االساس , فقد طلب الرسول منھم: (      

أي أنھ أراد االنطالق بالحوار معھم من خالل كتبھم المقدسھ عندھم , ذلك ان هللا تعالى ل�م ین�زل 

 ). 52بالعمل بما فیھ   (كتاباً على نبي من انبیائھ اال لیعمل اھلھ الذین امروا 

ولم یكن الحوار مع النصارى فقط بھذه الكیفیة, فقد اخذ نفس المنحى مع الیھ�ود حی�ث ی�رد :      

 ).53)( إنا انزلنا التوراة  فیھا ھدى ونور یحكم بھا  النبیون الذین اسلموا(

, فل�م یجمعھ�م  ثم انتقل الحوار الى مستوى اخر, حیث قام بتخصیص اھل الكتاب ال�ى اقس�ام     

 كلھم في مرتبھ واحدة , بل ان ھناك تفاوتاً بینھم في االیمان , حیث یرد :

), أي إن م����نھم أھ����ل التوحی����د 54)( وم����ن اھ����ل الكت����اب ام����ة قائم����ة یتل����ون آی����ات هللا(      

 ). 55واالستقامة(

ن اھل الكت�اب , وفي نفس الوقت وبجنب ھذه الطائفة المؤمنھ والقائمھ التي تتلوا كتاب هللا م      

) ,وعلی�ھ 56) ( ودت طائفھ م�ن اھ�ل الكت�اب ل�و یض�لونكمنجد على النقیض منھم, حیث یرد: ( 

فقد بدء الحوار الفعلي معھم , بعد ان وض�ح ص�فات اھ�ل الكت�اب ومحاول�ة اق�رارھم عل�ى دی�نھم 

ص�ریح حی�ث انتق�ل الح�وار ال�ى الطل�ب ال –من خالل الثوابت الموجوده في كتبھم  -,ومناقشتھم 
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منھم بال�دخول ال�ى االس�الم, كون�ھ الرس�الة الخاتم�ھ للرس�االت الس�ماویة س�واء كان�ت یھودی�ھ او 

 مسیحیھ , حیث یرد :

), وبع�د أن اق�رھم عل�ى أنفس�ھم  انھ�م ل�م یقیم�وا 57) ( ( یااھل الكتاب لم تكف�رون بای�ات هللا     

التوراة واالنجیل وانھم كفروا بایات هللا , بدأ هللا تعالى یوضح لرس�ولھ االك�رم مس�اوئ عقائ�دھم 

( یااھ�ل الكت�اب التغل�وا ف�ي دی�نكم وبعدھم  عن المنبع الرئیس لدیاناتھم التوحیدی�ة , حی�ث ی�رد : 

 ).59مجاوزة الحد   ( ) واصل الغلو :58(غیر الحق )

وب��دء الح��وار معھ��م ین��اقش عقائ��دھم الرئیس��یة : فأھ��ل الكت��اب یعتق��دون ان اب��راھیم (ع) ھ��و      

ابوھم االعلى ,ویستندون على أن عقائدھم وكتبھم جاءت على سیرتھ وتعالیم�ھ , ل�ذا فق�د اوض�ح 

اجون ف�ي اب�راھیم ق�ل ی�ا اھ�ل الكت�اب ل�م تح�هللا تعالى لرس�ولھ ولھ�م عك�س ذل�ك, حی�ث ی�رد : ( 

 ). 60) (وماانزلت التوراة واالنجیل اال من بعده

أي لم تنازعون وتجادلون في ابراھیم وتدعون انھ على دینكم, ول�م تن�زل الت�وراة واالنجی�ل       

اال م��ن بع��ده, اي أن اإلقام��ة عل��ى ال��دعوى م��ن غی��ر برھ��ان غی��ر ج��ائزه بالعق��ل, وعلی��ھ یك��ون 

 ).61یا ,بل وصفھ القران الكریم انھ كان مسلماً  (ابراھیم ال یھودیا والنصران

یااھ�ل الكت�اب تع�الوا ال�ى ثم بدء الحوار بالعتاب الھادئ مع اھل الكت�اب م�ن خ�الل االت�ي : (     

) . أي ھلموا الى كلمة عدل ال می�ل لھ�ا , فیھ�ا ت�رك العب�ادة لغی�ر 62) (كلمة سواء بیننا وبینكم 

 )63هللا.(

معھم وذلك بعد ان لم یستجیبوا لدعوات النقاش والحوار والتفكر, حیث جاء  ثم یشتد الحوار      

یس�ألك اھ�ل الكت�اب ان تن�زل عل�یھم كتاب�ا م�ن جوابھم  بعد كل مراحل الح�وار معھ�م ك�االتي: ( 

) ,وفي ھذا لھجة تحدي واصرار على الخطأ ,وقد قیل انھم سألوا الرسول ان ینزل 64(السماء) 

 ). 65ء یكون مكتوباً , كما كانت التوارة مكتوبة من عند هللا في األلواح (علیھم كتابا من السما

وبعد ھذا التعنت واالصرار یصل الحوار الى مراحلة االخیرة مع ھذه الفئھ من اھل الكتاب,      

وذلك بع�د أن  ثب�ت نجاح�ھ  ف�ي إیم�ان قس�م م�ن اھ�ل الكت�اب, مث�ل عب�د هللا ب�ن س�الم ب�ن ح�ارث 

 ) .66ان حبراً عالما عند أھلھ ( االسرائیلي وقد ك

لكّن القسم االكبر منھم وصل الحوار معھ�م إل�ى طری�ق مس�دود, انتھ�ى إل�ى الح�رب والقت�ل،      

كما حصل لیھود بني قریضھ والقینقاع وبني النضیر ویھود خبیر . وبالتالي فان اإلسالم كم�نھج 

سماوي قد استنفد ك�ل الوس�ائل الممكن�ة م�ن أج�ل تالف�ي الن�زاع ، ول�م تك�ن الوس�ائل الت�ي اتبعھ�ا 

إلسالم بعد ذلك مع ھؤالء من حرب لبعضھم وإجالء للبعض اآلخ�ر إالّ آخ�ر وس�یلة ممكن�ة م�ن ا

 أجل الحفاظ على بیضة اإلسالم.
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 الخاتمة

 بعد اكمال البحث یمكن إیراد أبرز النتائج التي وردت فیھ :

إل�ى  تدّرج الحوار مع اآلخر في الق�رآن الك�ریم إل�ى ع�دة مراح�ل, مبت�دءا ب�الرفق ص�عودا – أوال

 الشدة .

 میّز هللا تعالى بین نوعین من الكفار , وھم الرؤساء واألتباع . – ثانیا

لم یلجأ الرسول األكرم إلى الش�دة ف�ي الح�وار, إال بع�د اس�تنفاده لك�ل وس�ائل اإلقن�اع, م�ن  – ثالثا

 خالل إتباع أسلوب الرفق بالحوار مع الكفار .

اس�تعمال الش�دة والوعی�د , ذل�ك الن المن�افقین ال  غلب على أسلوب الحوار م�ع المن�افقین – رابعا

 مبادئ ثابتة عندھم .

اقر الرسول األكرم في حواره مع أھل الكتاب كتبھم السماویة ,سواء كان�ت الت�وراة أو  – خامسا

 اإلنجیل ,  ذلك كي یحاول إقناعھم  باإلیمان بالرسالة الخاتمة , وھي اإلسالم. 
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ABSTRACT  
     

   God said (and you are creating a great) Al-Qalam: 4, said that in the 
description of Prophet Mohammed (PBUH), and we in the present day 
suffer from a real crisis; almost a disaster that has befallen humanity, 
namely the abolition of the other, and try to impose opinion one without 
allowing the multiplicity of intellectual, cultural, and it becomes more 
serious when associated with this concept of Islam, here are a great 
disaster.  
      So, this research was in an attempt to know the position of the 
Messenger of humanity than the other, ie, the nature of his speech with 
non-Muslims, and how was this speech , and we consider an example 
for us in this area, an investigation on him (you've had in the Messenger 
of Allah a good example) Al-Ahzab : 21, with heavy reliance on what is 
stated by the directives of the Holy Quran to the Prophet (PBUH). 
The research through the following themes:  
I. Dialogue with the infidels.  
II - Dialogue with the hypocrites.  
III - Dialogue with other religions. 
And came at the end of the study has a conclusion to explain the high 
points of the search data, then the list of sources and references.  
We ask Allaah to make us who follow in the footsteps of the Great 
Prophet, and that makes our purely for Allah's sake, and the science that  
will benefit from it.  
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 دراسة احصائیة واقتصادیة لدالة االنتاج لقطاع الصناعات التحویلیة في العراق للمدة

1970-2011 

الباحثة شیماء خطاب عبید                        العقابي       كنیھر االستاذ الدكتور عباس لفتة
alafta@uowasit.edu.iq                                     sema9827@gmail.com  

 كلیة الكوت الجامعة / الكوت                                                       كلیة االدارة واالقتصاد/جامعة واسط

 المستخلص   

 - 1970تم ف�ي ھ�ذا البح�ث دراس�ة وتحلی�ل دال�ة اإلنت�اج لقط�اع الص�ناعات التحویلی�ة للم�دة      
وذلك بتحلیل ھذه الدالة من خالل البیانات الخاصة بھذا القطاع والعمل على كشف أسباب  2011

وإنخفاض مساھمتھ في الناتج المحلي اإلجمالي ، وھذا ما دلت علی�ھ نت�ائج ضعف وتدني مستواه 
تحلیل بیاناتھ بإستخدام إسلوب تحلیل السالسل الزمنیة ، وكذلك تم التوصل إلى نتائج مھم�ة ك�ان 

س�لبیا ف�ي قی�ام  أم�راً یع�د  أبرزھا إن الصناعات التحویلی�ة ف�ي الع�راق كثیف�ة عنص�ر العم�ل وھ�ذا
ومس��ألة دخ��ول  اإلس��تراتیجیة الض��روریة لبن��اء اإلقتص��اد ال��وطني لتحویلی��ةالص��ناعات اوتط��ور 

الع�املین  األفرادمن  یلمال كبیر مقابل االكتفاء بعدد قل رأسلوجیة التي تتطلب والتطورات التكن
 .كبیرة  إنتاجوینتج عنھا كمیات 

   مقدمة   

مما ال یمكن التغاضي عنھ ان القطاع الصناعي عامة والصناعات التحویلی�ة بش�كل خ�اص       
یلعبان دورا بالغ األھمیة  في خلق وتوفیر متطلبات التنمیة االقتصادیة بما یشملھ ذلك من تطویر 
القطاع��ات االقتص��ادیة واالجتماعی��ة األخ��رى والعم��ل عل��ى اس��تغالل الطاق��ات البش��ریة والمادی��ة 

، والعمل على رفع انتاجیة القطاع�ات االقتص�ادیة وزی�ادة مس�اھمتھا ف�ي الن�اتج المحل�ي  المعطلة
یعمل على  –ان توفرت عوامل تطوره وخطط نجاحھ  –االجمالي ، فقطاع الصناعات التحویلیة 

توفیر متطلب�ات نج�اح القطاع�ات االقتص�ادیة االخ�رى كون�ھ یتمی�ز بوج�ود جمل�ة م�ن التش�ابكات 
القطاعات كالقطاع الزراع�ي واالس�تخراجي ، ع�ن طری�ق اس�تغالل مخرج�ات  القطاعیة مع تلك

تل��ك القطاع��ات ویعی��د اس��تخدامھا كم��دخالت ل��ھ ، فض��ال ع��ن ت��وفیر متطلب��ات تط��ویر ذات��ھ ع��ن 
طریق انتاج وتطویر اآلالت والمكائن والمعدات الضروریة للعملیة االنتاجی�ة ، ول�ذا ف�إن وج�ود 

وم�ات النج�اح وی�تم بن�اءه وتخط�یط عملیات�ھ اإلنتاجی�ة وفق�اً قطاع ص�ناعي متط�ور تت�وفر فی�ھ مق
إلس��تراتیجیة معین��ة تتف��ق وإمكان��ات وم��وارد اإلقتص��اد الق��ومي سیس��اعد حتم��اً ف��ي تحقی��ق ھ��دف 
التنمیة اإلقتصادیة  واإلجتماعیة الشاملة ، وھذا ما یفضي حتما للعمل على تحلیل مفصلیات ھ�ذا 

اإلنتاجی�ة ، وأفض�ل الط�رق ل�ذلك ھ�و العم�ل عل�ى إج�راء  القطاع وسلوك مفرداتھ وسیر عملیاتھ
دراسة وتحلیل دالة اإلنتاج لھذا القطاع والعمل على كشف نقاط الضعف فیھ�ا م�ن أج�ل تنش�یطھا 

 وإبراز نقاط القوة فیھا  وبالتالي العمل على تعزیزھا . 
 -: أھمیة البحث

ات تط�ور قط�اع الص�ناعات تنبع أھمی�ة البح�ث م�ن كون�ھ یس�لط الض�وء عل�ى أب�رز ض�روری    
التحویلیة في العراق أال وھو الدراسة القیاسیة واإلقتصادیة لدالة إنتاج ھذا القطاع والذي سیس�ھم 

 في العمل على كشف نقاط الخلل والضعف فیھ وبالتالي العمل على تصحیحھا .
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   -مشكلة البحث :

الع�راق ع�دم وج�ود دراس�ة تتلخص مشكلة البحث في أن من أبرز مشاكل القطاع الص�ناعي ف�ي 
حقیقی��ة وواض��حة لدالت��ھ اإلنتاجی��ة وھ��ذا م��ا یعن��ي ع��دم وج��ود تخط��یط حقیق��ي لس��یر العملی��ات 

 اإلنتاجیة فیھ .

   -ھدف البحث :

یھدف البحث إلى دراس�ة واق�ع قط�اع الص�ناعات التحویلی�ة ف�ي الع�راق اقتص�ادیا وإحص�ائیا      
مس��اھمتھ ف��ي الن��اتج ھ��ذا القط��اع وأس��باب ت��ردي مس��تواه و وبی��ان مجم��ل التغی��رات الت��ي م��ر بھ��ا

 المحلي اإلجمالي .

 -فرضیة البحث :

كان للظروف التي مر بھا البلد أثرا كبیرا على مجمل مؤشرات قط�اع الص�ناعات التحویلی�ة      
دالة اإلنتاج لقطاع الصناعات التحویلی�ة ترھل عدد العاملین في ھذا القطاع ، أي ان ، فضال عن 
 العمل .كثیفة في العراق 

 نبذة مختصرة عن دوال اإلنتاج  -أوالً :

كانت والزالت دوال اإلنتاج تعد من أھم األدوات المس�تخدمة عل�ى نط�اق واس�ع ألغ�راض        
التحلی��ل اإلقتص��ادي وذل��ك لتحدی��د عالق��ة اإلنت��اج بعناص��ره ، وكش��ف أث��ر التغی��رات ف��ي تل��ك 
العناص�ر عل�ى ك�ل مس�توى م�ن مس�تویات اإلنت�اج ، كم�ا تع�د م�ن أب�رز رك�ائز نظری�ات اإلنت��اج 

یر التطور التكنولوجي على العملیة اإلنتاجیة ، وعلى الرغم من شیوع استخدامھا واإلنتاجیة وتأث
في العدید م�ن الدراس�ات عل�ى مس�توى االقتص�اد الجزئ�ي , ولكونھ�ا تمث�ل العالق�ة ب�ین م�دخالت 
العملیة اإلنتاجیة ومخرجاتھا ؛ فقد استخدمت بش�كل منقط�ع النظی�ر ف�ي تحدی�د مجم�ل الم�دخالت 

توى معین من اإلنتاج وخاصة الصناعي من�ھ ، وتحدی�د م�دى ك�ون الص�ناعة الالزمة لتحقیق مس
كثیفة العمل أو كثیف�ة رأس الم�ال ، وی�تم ذل�ك ع�ن طری�ق قس�مة مرون�ة اإلنت�اج بالنس�بة لعنص�ر 
العمل عل�ى مرون�ة اإلنت�اج بالنس�بة لعنص�ر رأس الم�ال ، فتك�ون الص�ناعة كثیف�ة العم�ل إذا ك�ان 

الص��حیح ، أم�ا إذا ك�ان الن��اتج أص�غر م�ن الواح��د الص�حیح تك��ون  ن�اتج القس�مة أكب��ر م�ن الواح�د
. أما عناصر دالة اإلنتاج فھي العمل  ورأس الم�ال والتكنولوجی�ا ،  1الصناعة كثیفة راس المال 

حیث أنھ یتم خلط ھذه العناصر وفقاَ إلسلوب إنتاجي معین وبأسالیب إنتاجیة معینة لیتم الحصول 
  -: 2. ویتم بناء دالة اإلنتاج وفقا للشكل اآلتي  على حجم معین من المخرجات

𝑄 = 𝐴𝐹(𝐿 ,𝐾 ) 
 -حیث أن :

Q  :-  ، حجم اإلنتاجL :-  ، عنصر العملA :-  ، العامل التكنولوجيK :-  عنصر رأس الم�ال
 . 

                                                           
واإلنتاجیة في الصناعة الفلسطینیة ، رسالة هللا قاسم عبد الخالق ، تحلیل دوال اإلنتاج  نصر عبد 1

 . 27، ص  2004فلسطین ،   –جامعة النجاح الوطنیة / كلیة الدراسات العلیا ، نابلس ،  ماجستیر
 .  28المصدر السابق نفسھ ، ص  2
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 العالق�ات الت�ي تحك�م اإلنت�اج دال�ة دراس�ة إنوقد أش�ارت الدراس�ات والتج�ارب االقتص�ادیة       

ف��ي  تس��ھم الت��ي الم��ال والعام��ل التكنول��وجي ) ورأس وعناص��ره ( العم��ل اإلنت��اج ب��ین التفاض��لٌیة
كبی�رة والس�یما بالنس�بة للمنش�أة االنتاجی�ة ذاتھ�ا ، وذل�ك  اقتصادیة  أھمیة لھا, اإلنتاج ذلك تكوین

من  عنصر بالعملیة اإلنتاجیة وبیان مساھمة كل الخاصة المعلومات كافة لكون دالة اإلنتاج توفر
 .  3وإمكانیة اإلحالل بینھا خالل مراحل العملیة اإلنتاجیة  , تلك العناصر في العملیة اإلنتاجیة

ً  اإلنتاجیة ع�ادة الدالة وتأخذ        یج�ب ول�ذلك عدی�دة متغی�رات ض�وء ف�ي تتح�دد ریاض�یة ص�یغا
 اإلنتاجیة للدالة المناسبة الریاضیة الصیغة إختبار قبل وإحصائیة إقتصادیة إختبارات عدة إجراء

 األھمی��ة ف��يبالغ��ة  اإلنت��اج دوال  تطبیق��اتإن .  المختلف��ة اإلنت��اج بمج��االت دراس��تھا المطل��وب
ة ك�ل عنص�ر م�ن عناص�ر می�ح أھی, وتسمح بتوض وعناصره ین اإلنتاجة بالقة الفعالح العیتوض

المؤش��رات  ف��ي الق��درة عل��ى حس��اب ال��ذي س��اعد  األم��ر, اإلنت��اج ودوره ف��ي العملی��ة اإلنتاجی��ة 
القط��اع ال��ذي اس��تخدمت فی��ھ للنھ��وض بواق��ع  الالزم��ةورس��م الخط��ط  واإلحص��ائیة  االقتص��ادیة

ة التنب��ؤ لی��عمي س��تفاد من��ھ ف��ی اإلنت��اجل دوال لی��, كم��ا أن تححس��ابات أو تطبیق��ات دوال اإلنت��اج 
 يف� اجاإلنت�التنب�ؤ بوت�ائر نم�و یمك�ن  , كم�ااإلنت�اج المستھدفة م�ن  المستویات قیقبمستلزمات تح

 . 4مستقبال  اإلنتاجیةة یالعملٌ ي سوف تستخدم ف يالداخلة أو الت اإلنتاجحال معرفة عناصر 

 نبذة مختصرة عن الصناعات التحویلیة  -ثانیا :

القط��اع الص��ناعي بش��كل ع��ام والص��ناعات التحویلی��ة خاص��ة تع��د م��ن أھ��م مقوم��ات التنمی��ة     
الصناعیة لكونھا تتمتع بوجود ترابطات أمامیة وخلفیة ( ضمن القطاع ذاتھ ومع بقی�ة القطاع�ات 
االقتصادیة ) ، فالصناعة تعمل على توفیر المقومات والھیاكل اإلرتكازیة  في االقتصاد الوطني 

ف��إن أغل��ب ال��دول المتقدم��ة ھ��ي دول ص��ناعیة ، حی��ث أن إنتاجی��ة الص��ناعة أعل��ى م��ن  ؛ ول��ذلك
اإلنتاجیة في القطاع�ات األخ�رى ، كم�ا أن التج�ارة الداخلی�ة والخارجی�ة تعتم�د بش�كل كبی�ر عل�ى 

، أما الصناعات التحویلیة فتعرفھا األمم المتحدة ( على أنھا عملیة  5مخرجات القطاع الصناعي 
یك��انیكي او الكیمی��اوي للم��واد العض��ویة  وغی��ر العض��ویة إل��ى م��واد أخ��رى جدی��دة ، التحوی��ل الم

س��واء تم��ت ھ��ذه العملی��ة بواس��طة المك��ائن أو ی��دویاً ، وس��واء تم��ت ف��ي المص��انع أو ف��ي البی��وت 
. والص��ناعات التحویلی��ة ص��ناعات معق��دة متنوع��ة  6وس��واء بیع��ت مفرداتھ��ا بالجمل��ة أو المف��رد 

بجملة من الضوابط والمقومات وتخضع لھا ، كما أنھا تعتمد عل�ى عوام�ل االشكال ، وھي تتأثر 
أكث��ر تعقی��دا م��ن العوام��ل الت��ي تعتم��د علیھ��ا أو تت��أثر بھ��ا غیرھ��ا م��ن الص��ناعات ، وھ��ي ت��رتبط 
بالعوام��ل البش��ریة واإلقتص��ادیة والطبیعی��ة ، وھ��ي تت��ألف م��ن سلس��لة م��ن العملی��ات اإلنتاجی��ة 

                                                           
أ.م .د مناھل مصطفى عبد الحمد ، محمد نوري فرحان ، تقدیر أفضل دالة إنتاج للشركة العامة  3

، بحث منشور ، كلیة االدارة واإلقتصاد / جامعة بغداد ،  2010 - 1996لألسمنت العراقیة للمدة 
 .  2014، السنة  77، العدد  20المجلد 

ة العامة للصناعات یشركة القادس يف اإلنتاجل دالة لیر وتحیتقد , العبیدي مھدي عبد القادرنادیة  4
/ جامعة بغداد,  واالقتصاد اإلدارةة لیك ماجستیر ،رسالة ) ،  1995 – 1983( للمدة  الكھربائیة

 .32ص  , 0226
الشارقة ، الطبعة األولى ،  –صالح تركي القریشي ، علم إقتصاد التنمیة ، مكتبة الجامعة  محمد 5

2010  ،313  . 
اقتصادیات المشروع الصناعي  –صائب ابراھیم جواد ، اقتصادیات الصناعة والتنمیة الصناعیة  6

 . 26، ص  2011الجزء األول ، مطبعة جامعة صالح الدین / اربیل ،  –ألول ، الكتاب ا
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یل شكل الم�واد الخ�ام أو الم�واد األولی�ة ، وال�بعض اآلخ�ر ی�رتبط المتنوعة ، بعضھا یرتبط بتحو

بتركیب أجزاء المصنوعات أو السلع ، والنشاط الصناعي الخاص بتص�لیح أج�زاء المص�نوعات 
 . 7كصیانة وتصلیح أجزاء السیارات والمكائن وغیرھا 

 التحویلیة في العراق  واقع قطاع الصناعات -: ثالثا

یتمتع القطاع الصناعي بموقع متمیز بین قطاعات االقتصاد القومي المختلف�ة ، یع�زى ذل�ك       
إلى الدور المھم والمحوري في بناء الركائز واالسس البنیویة ألي إقتص�اد وتعزیزھ�ا ، فالقط�اع 
الص��ناعي ف��ي الع��راق یتمی��ز بأھمی��ة كبی��رة وذل��ك ألن ص��ناعة ال��نفط وأنش��طتھا اإلس��تخراجیة 

، وبم�ا ی�وفره م�ن تق�دم اقتص�ادي عب�ر بن�اء  8م�ن أھ�م أنش�طة وفعالی�ات ھ�ذا القط�اع  والتحویلیة
فیما لو توفرت لھ الظروف واإلمكانات المالئمة  –قاعدة قویة لتطویر المجتمع بنواحیھ المختلفة 

. غی��ر إن التوجھ��ات  9 -وبم��ا یمك��ن أن یخلق��ھ م��ن تط��ویر لكاف��ة قطاع��ات االقتص��اد الق��ومي 
تصادیة الردیئة المتتالیة والمشكالت األمنیة كان لھا األثر ب�الغ األھمی�ة ف�ي ت�ردي السیاسیة واإلق

وضع القطاع الصناعي في اإلقتصاد العراقي منذ الثمانینات وحتى الوق�ت الحاض�ر ، ف�الحروب 
والتوجھ نح�و التص�نیع العس�كري بم�ا یتطلب�ھ م�ن تخصیص�ات مالی�ة ض�خمة إلس�تیراد المع�دات 

ریة المتقدم���ة ، والت���ي اس���تقطبت الم���وارد المالی���ة والبش���ریة عل���ى حس���اب والتكنولوجی��ا العس���ك
والت��دمیر والتوق��ف  2003النش��اطات الص��ناعات ذات الط��ابع الم��دني ، فض��ال ع��ن أح��دات ع��ام 

ألغلب المصانع ، وكذلك فتح الحدود أمام اس�تیراد ك�ل الس�لع ب�دون اس�تثناء وم�ن دون أن یك�ون 
الحمای��ة للمن��تج المحل��ي ، باإلض��افة إل��ى مش��اكل التی��ار ھن��اك برن��امج إس��تیرادي واض��ح ی��وفر 

الكھربائي وانعدام اإلستقرار األمني وتأثیره عل�ى ت�ردد القط�اع الخ�اص ع�ن اإلس�تثمار ف�ي ھ�ذا 
القط��اع ، ك��ل ھ��ذه العوام��ل وغیرھ��ا الكثی��ر أدت إل��ى القض��اء عل��ى المن��تج الص��ناعي المحل��ي 

 . 10 وإخراجھ من عملیة المنافسة في السوق المحلیة
 قطاع الصناعات التحویلیة في العراق  إمكانات

من ابرز ممیزات قطاع الصناعات التحویلیة في العراق ھو توفر االمكان�ات الالزم�ة لقیام�ھ      
وتط��وره واس��تمرار نش��اطھ ف��ي ت��وفیر متطلب��ات عملی��ة النھ��وض ب��الواقع اإلقتص��ادي للع��راق ، 

 -: 11یلیة في العراق بما یلي ویمكن بیان أھم إمكانات قطاع الصناعات التحو

 توفر العدید من الموارد الطبیعیة في أغلب محافظات العراق . .1
 توفر األسواق المحلیة المستھلكة لمنتجات قطاع الصناعات التحویلیة .  .2
 توفر األیدي العاملة الماھرة وغیر الماھرة المطلوبة .  .3
حاجة البلد المتنامیة للصناعات المختلفة وباألخص اإلنشائیة ف�ي المرحل�ة الحالی�ة إلع�ادة إعم�ار  .4

 البلد . 
وك��ذلك العوام��ل واإلمكان��ات مجموع��ة كبی��رة م��ن وفض��ال ع��ن ذل��ك یمك��ن الج��زم بوج��ود       

الفرص المشجعة على إقامة صناعة تحویلی�ة محلی�ة ناجح�ة ف�ي الع�راق ، والت�ي م�ن الممك�ن أن 

                                                           
 9، ص  2012لبنان ،  –سول ، جغرافیة الصناعة ، دار النھضة العربة ، بیروت احمد حبیب الر 7
 . 
، بغداد ، كانون األول /  2014 – 2010جمھوریة العراق ، وزارة التخطیط ، خطة التنمیة الوطنیة  8

 .  80، ص  2009
 .  283فارس مھدي ، مصدر سابق ، ص  9

 . 210 – 206كامل كاظم بشیر ، مصدر سابق ، ص  10
 . 86، مصدر سابق ، ص  2014 – 2010وزارة التخطیط ، خطة التنمیة الوطنیة  11
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المس�تویین المحل�ي والعرب�ي خ�الل األج�ل البعی�د،  من النجاح والتقدم علىتحقق مستویات عالیة 

 -: 12ومن ھذه العوامل ما یلي 

 إمتالك البلد لمساحات واسعة من األراضي الزراعیة التي أھملت خالل الحقب السابقة . .1
 للبلد خلفیة تأریخیة صناعیة تفوق مثیالتھا من دول المنطقة . .2
 البلد قاعدة لجذب اإلستثمارات المحلیة والعربیة واألجنبیة بشرط توفر اإلستقرار األمني .یمتلك  .3
، وم��ا یس��ري عل��ى ذل��ك م��ن  2003إنفت��اح اإلقتص��اد العراق��ي عل��ى اإلقتص��اد الع��المي بع��د ع��ام  .4

 موافقة على المعاھدات الدولیة ، والسیما ما یعنى منھا بالتنمیة اإلقتصادیة . 
یاسة الخصخصة وفسح المجال أمام القطاع الخاص لزیادة حجم إستثماراتھ في توجھ البلد نحو س .5

 مجال الصناعة . 
الوعود التي قطعتھا بعض الدول بالعم�ل عل�ى تبن�ي ومس�اعدة قط�اع الص�ناعات التحویلی�ة عل�ى  .6

التطور من خالل تقدیم الدعم سواء كان بشكل قروض بفوائد زھیدة أو ت�وفیر مس�تلزمات إنج�اح 
 اإلنتاجیة فیھ ، أو على شكل تقدیم المساعدات الفنیة .    العملیة 

ع�الوة عل�ى م�ا س�بق ف�إن م�ن أب�رز األدوار الت�ي م�ن الممك�ن یلعبھ�ا وج�ود قط�اع ص��ناعات     
  -: 13تحویلیة متطور في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة في العراق اآلتي 

اإلخ�تالل ف�ي الھیك�ل اإلنت�اجي إن قطاع الصناعات التحویلیة یعمل على توفیر إمكانی�ة تص�حیح  .1
وھیكل الصادرات لكونھ سیحقق اإلنخفاض المطلوب في اإلعتماد على مساھمة صادرات ال�نفط 
الخام في الناتج المحلي اإلجمالي والتشغیل واإلستثمار ومیزان المدفوعات ومیزانی�ة الحكوم�ة ، 

 اذا ماتم رفع مساھمتھ في الناتج المحلي اإلجمالي .
عزیز اإلس�تقالل اإلقتص�ادي وتقل�یص مع�دالت اس�تیراد الس�لع بكاف�ة أنواعھ�ا ، مم�ا العمل على ت .2

یؤدي إلى تخفیض معدالت التبعیة التجاری�ة والتكنولوجی�ة لل�دول الص�ناعیة المتقدم�ة ، وھ�ذا م�ا 
 سیحققھ وجود قطاع صناعات تحویلیة ناضج ومتكامل األطراف . 

الت نم��و أس��رع إذا م��ا قورن��ت بمثیالتھ��ا ف��ي تتمی��ز إنتاجی��ة العم��ل ف��ي القط��اع الص��ناعي بع��د .3
القطاعات األخرى، ویمكن أن یعزى ذلك إلى قدرتھ العالیة على إستیعاب منجزات التقدم العلمي 

 . 
قدرتھ كقطاع یواكب التطورات التكنولوجیة الحدیثة على تحقیق اإلستخدام األمثل للقوى العامل�ة  .4

، فض�ال ع�ن إج�راء التغیی�ر والتط�ور المس�تمر ف�ي ، وذلك لقابلیتھ عل�ى تحقی�ق الح�راك المھن�ي 
ور المس���تمر ف���ي المؤسس���ات األجھ���زة االداری���ة ورف���ع مس���توى أدائھ���ا لتواك���ب التوس���ع والتط���

 . الصناعیة
دینامیكیة ومرونة أعلى من بقیة قطاعات اإلقتصاد الوطني األخرى ، لكونھ یمتلك قابلی�ة تحفی�ز  .5

ع�ن طری�ق الترابط�ات اإلنتاجی�ة األمامی�ة والخلفی�ة وتحریك وبالتالي تطویر القطاعات األخرى 
 معھا . 

یعد القطاع الكثر مس�اھمة ف�ي عملی�ة الت�راكم الرأس�مالي وتحقی�ق التنوی�ع اإلنت�اجي وذل�ك لكث�رة  .6
 المراحل .

                                                           
 . 10حیدر صالح مھدي ، مصدر سابق ، ص  12
، متاح على  2008فالح الربیعي . دور قطاع الصناعات التحویلیة في التنمیة اإلقتصادیة في العراق ،  13

 الموقع 
http:/www.alhewar.org . 
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وعلى الرغم من ت�وفر اإلمكان�ات الس�الفة ال�ذكر ف�إن اإلقتص�اد العراق�ي م�ا زال متخلف�ا ف�ي       

اإلقتصادیة س�واء ك�ان ذل�ك م�ن حی�ث تحقی�ق التنمی�ة الص�ناعیة أو بتط�ویر  اغلب میادین التنمیة
القطاع الزراعي أو توفیر متطلبات نمو القطاعات االنتاجیة األخرى ، ولعل سبب ذلك یمك�ن ان 
یعزى إلى مجمل الظروف التي مر بھا البلد ، حیث أن العید من خط�ط ومح�اوالت تحقی�ق النم�و 

البلد وخاصة في مجال القطاع الصناعي ق�د ب�اءت بالفش�ل ، وق�د كان�ت والتنمیة اإلقتصادیین في 
أسباب ذلك متعددة یمكن إرجاعھا إلى عدم كفاءة الجھات المنفذة لتلك الخط�ط التنموی�ة أو بس�بب 
عدم توفر إمكانات تنفیذھا ، أو بسبب تعرض إقتصاد البلد في مدد تنفیذ تلك الخطط التنمویة إلى 

تص��ادیة وسیاس��یة معین��ة كم��ا ح��دث ف��ي الثمانین��ات والتس��عینات كح��دوث تغی��رات او تح��والت إق
،  2003حرب العراق والكویت ومن ثم ف�رض العقوب�ات اإلقتص�ادیة ، فض�ال ع�ن أح�داث ع�ام 

فاإلمكان��ات مت��وفرة ف��ي البل��د س��واء كان��ت الث��روات الطبیعی��ة كاألراض��ي الشاس��عة وال��نفط الخ��ام 
لبشریة المتوفرة وغیرھا الكثیر مما یمك�ن إس�تغاللھ ف�ي والمعادن األخرى ، فضال عن الموارد ا

تحقیق تنمیة اقتصادیة شاملة تستند إل�ى تنمی�ة ص�ناعیة فاعل�ة تتض�من قط�اع ص�ناعات تحویلی�ة 
متطورة قادرة على قیادة عملیة التطور ونقلھا الى القطاع الصناعي نفسھ باإلضافة إلى قطاعات 

 االقتصاد الوطني األخرى . 

 القطاع الصناعي في العراق مشاكلابرز  
 14ھناك العدید من المعوقات والمشاكل التي أدت إلى فش�ل القط�اع الص�ناعي ف�ي الع�راق أھمھ�ا 

:- 

الفعلی�ة ف�ي موازن�ات الدول�ة یتبع�ھ  االس�تثماریةضعف الجانب التمویلي نتیجة قلة التخصیص�ات  .1
حسب التصنیف الدولي  لالستثمارالقادمة الى العراق كونھ بیئة طارده  األجنبیة االستثماراتقلة 

ثم یأتي بعد ذلك قصور الجھ�از المص�رفي وتخلف�ھ وع�دم قدرت�ھ عل�ى تعبئ�ة الم�دخرات وتجھی�ز 
 .المطلوب باالئتمانالمجتمع 

ة الدمار الذي لحق ب�البنى التحتی�ة للقط�اع الص�ناعي س�یما المص�انع الكبی�رة واھم�ال عملی�ة اع�اد .2
 وتأھیل تلك البنى و المنشآت التي طالھا التدمیر والنھب اإلعمار

 واإلج�راءاتفي جمیع مؤسسات الدول�ة وغی�اب ال�رادع الق�انوني  واإلداريانتشار الفساد المالي  .3
 .الصارمة 

رتفاع حزمة تكالیف المنتج العراقي بسبب شح الطاقة الكھربائیة والمنتجات والمشتقات النفطی�ة إ .4
 مالتس�ویقیة الت�ي ظھ�رت ام�ا المش�اكل ، فضال ع�ن ذلك على مجمل تكالیف المنتجاتوتأثیر كل 

الحكومی��ة ع��ن ش��راء منتج��ات الص��ناعة  األجھ��زةمنش��آت القط��اع الص��ناعي واع��راض بع��ض 
 ھالوطنیة بسبب الفساد بكل انواع

عة الق�وانین الص�ادرة الت�ي ت�نظم الص�نابمتابع�ة وتنفی�ذ  االھتم�امضعف الجانب التشریعي وع�دم  .5
بالبض�ائع الردیئ�ة ورف�ع الحمای�ة ع�ن الص�ناعة الوطنی�ة  األس�واقالذي ادى الى اغ�راق  وطنیةال

المئات من المصانع نتیجة عدم قدرتھا على المنافسة سیما اثناء فترة  إغالقالمحلیة مما ادى الى 
 . الغاء التعرفة الجمركیة

                                                           
 المباشر على نمو القطاع الصناعي في العراق األجنبي االستثمارأثر ،  م. كریم عبیس حسان العزاوي 14

، لسنة  3، العدد  18) ، مجلة القادسیة للعلوم االداریة واإلقتصادیة ، المجلد  2013 – 2003( للمدة 
2016 . 
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والتكنوقراط من قمة القرار الصناعي اي استبعاد الكفاءات العلمیة  االختصاصابتعاد ذوي  .6

 . سباب سیاسیة منھا نظام المحاصصة والتوافقاتألاصحاب الخبرة 
المستخدمة في المصانع ناھیك عن تخلفھا التقني والعلمي وعدم  اإلنتاجتھالك وتقادم وسائل  .7

 انتاجیة بأكملھا من المصانع العراقیةتعویضھا واستیراد البدیل عنھا مما ادى الى شطب خطوط 
. 

اھمال البحث العلمي الذي یعتبر اھم عوامل النھوض بالقطاع الصناعي وحلقة الوصل بین  .8
 . التنمیة والتخطیط

الدوائر الخدمیة عن تقدیم مختلف انواع واجباتھا للقطاع الصناعي كتخلف دوائر البلدیة تخلف   .9
 .باء والنفط والماء والتخطیط العمراني ودوائر الكھر األراضيمن جھة تخصیص 

ة ورفع الدعم وھجر األمنیةف والظرسوء لق العدید من مصانع القطاع الخاص تحت وطأة غ .10
 . المستوردة األولیةالعمالة الفنیة ورداءة المواد 

 اعات التحویلیة في العراق تحلیل مؤشرات قطاع الصن -رابعا :

یلعب القطاع الصناعي عامة والصناعات التحویلیة بشكل خ�اص دوراً ھام�ا ب�ین القطاع�ات      
اإلقتصادیة في تحقیق التنمیة اإلقتصادیة وتطویر القطاعات اإلقتصادیة األخرى وتشغیل األیدي 
 العاملة وبالت�الي المس�اھمة ف�ي الن�اتج المحل�ي اإلجم�الي . فھ�ي م�ن المرتك�زات األساس�یة لعملی�ة
التنمی���ة الش���املة ، وعل���ى أساس���ھا یمك���ن إقام���ة القاع���دة الالزم���ة لتط���ویر البنی���ة اإلقتص���ادیة 
واإلجتماعیة والتعجیل بمستویات النمو اإلقتصادي وتوفیر عوامل رفاھیة الفرد والمجتمع . وق�د 
مر قطاع الصناعات التحویلیة بجملة من التغیرات منذ نشأتھ في العراق وحت�ى المرحل�ة الحالی�ة 
، وذلك تبعاً للظروف الصعبة والحروب التي حصلت في العراق . ولذلك فمن أج�ل تحلی�ل واق�ع 
قط���اع الص���ناعات التحویلی���ة ف���ي الع���راق ، س���یتم إس���تعراض التغی���رات الت���ي حص���لت ل���بعض 

وحت�ى ع�ام  1970المؤشرات التي تعكس بوضوح مسیرة التنمیة الصناعیة في العراق منذ ع�ام 
) س�نة ، 41م إستعراض ودراسة وتحلی�ل تط�ور ھ�ذه المؤش�رات لم�دة (وتحلیلھا، أي سیت 2011

) ، (1981-1990)، وثانیھ���ا 1970-1980) م���دد ، أولھ���ا (4ولغ���رض التبس���یط قس���مت إل���ى (
) ، وذل�ك بإس�تعمال البیان�ات والمجموع�ات (2003 - 2011، واألخیرة (1991-2002)والثالثة

الجھ���از المرك���زي  -والتع���اون اإلنم���ائي اإلحص���ائیة الت���ي ت���م تحص���یلھا م���ن وزارة التخط���یط  
 لإلحصاء.

 تحلی��ل تط��ور مؤش��رات قط��اع الص��ناعات التحویلی��ة باألس��عار الثابت��ة للم��دة -:1
1980 – 1970     

نتیج��ة لألح��دات الت��ي ش��ھدتھا ھ��ذه الم��دة فق��د ح��دثت تغی��رات كثی��رة وكبی��رة عل��ى الص��عید       
السیاسي واإلقتصادي واإلجتماعي في البلد ، والتي كان أبرزھا ت�أمیم ال�نفط العراق�ي وم�ا راف�ق 
ذلك من تغیرات جذریة وكبیرة في اإلقتصاد العراقي ، إذ أصبحت واردات النفط العراق�ي الخ�ام 

ھ بالكام��ل وھ��ذا م��ا ش��جع عل��ى العم��ل ف��ي إع��داد الخط��ط اإلس��تثماریة لتنمی��ة قطاع��ات تع��ود إلی��
اإلقتص��اد ال��وطني كاف��ة والس��یما القط��اع الص��ناعي ، وعل��ى ال��رغم م��ن ذل��ك ف��إن ع��دد المنش��آت 

كانت متذبذبة بین اإلرتفاع واإلنخفاض خالل أعوام الم�دة  لكنھ�ا  )1(رقم الصناعیة في الجدول 
لتناقص أكثر في النصف الثاني أكثر مما ھي علیھ في  النصف األول من المدة في الغالب تمیل ل

، وھذا ما أشار إلیھ التغیر السنوي ونسبة التغیر السنوي لھ�ذه األع�وام ، أم�ا نس�بة التغی�ر العام�ة 
) ،  2.03%( فقد بلغ�ت اما نسبة الزیادة ألعوام المدة،  )%22.3فقد كانت موجبة وبلغت قیمتھا (

  بعد أن كان�ت تبل�غ (  1980 منشأة في عام   (36025)حیث بلغ عدد المنشآت الصناعیة نحو 
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وعلى الرغم من ذلك فإنھ  ) منشأة صناعیة ،8765أي بواقع ( ، 1970منشأة في عام  29438)

ما ال یمكن التأكید بشكل قطعي بأن التغیر اإلیجابي لعدد المنشآت الصناعیة یعد مؤشرا إیجابیا ؛ 
ل�م ی�رتبط ذل��ك بتط�ور فعل��ي ف�ي الس�لع والخ��دمات الت�ي تنتجھ��ا تل�ك المنش�آت بحی��ث تمكنھ�ا م��ن 
السیطرة واإلس�تحواذ عل�ى رغب�ات المس�تھلكین ف�ي المجتم�ع وترف�ع مس�توى رف�اھیتھم ، ویع�ود 
س��بب تن��اقص ع��دد المنش��آت الص��ناعیة ف��ي الص��ناعات التحویلی��ة خ��الل ھ��ذه الم��دة إل��ى أس��باب 

یتعلق بتعطل بعض الوحدات اإلنتاجیة أو نقص قطع الغیار أو نقص المستلزمات  مختلفة منھا ما
اإلنتاجی��ة أو نق��ص الفنی��ین المھ��رة أو معوق��ات النق��ل أو تراج��ع الطل��ب عل��ى ھ��ذه الس��لعة أو تل��ك 
داخل أنشطة قط�اع الص�ناعات التحویلی�ة ، كم�ا إن العم�ل عل�ى إعط�اء األولوی�ة ل�بعض الف�روع 

ألسباب تتعلق بالتوسع في الصادرات والتعویض عن اإلستیرادات أو س�د الصناعیة دون غیرھا 
إحتیاجات الطلب المحلي كالصناعات الغذائیة والبترولیة والبتروكیمیاوی�ة والھندس�یة واإلنش�ائیة 
یؤدي إلى استقطاب معظ�م الم�وارد واإلمكان�ات المتاح�ة ، مم�ا أدى إل�ى إغ�الق بع�ض المنش�آت 

 النسبة ال یستھان بھا من الطاقة اإلنتاجیة لھذا القطاع .الصناعیة األخرى ، وھذه 

، فمم�ا یمك�ن  1970 - 1980أما مؤشر عدد الع�املین ف�ي قط�اع الص�ناعات التحویلی�ة للم�دة     
،  1976،  1973مالحظتھ حصول  زیادة نسبیة في أعوام المدة المذكورة جمیع�ا  إال ف�ي ع�امي

) بإش��ارة موجب��ة بس��بب زی��ادة ع��دد %72.4حی��ث بل��غ نس��بة التغی��ر للم��دة المح��ددة ف��ي الج��دول (
) أل�ف عام�ل 149.071) ألف عامل بعد أن كان یبلغ (257.147لیبلغ ( 1980العاملین في عام 

)  %6.57( نح�و زیادة النسبة بلغت ) ألف عامل ، حیث 108.076أي بواقع (،  1970في عام 
زیادة في نسبة العاملین في قطاع معین إذا ما إقترنت بزیادة اإلنتاجیة ل�ذلك العام�ل  . وبما أن أي

تؤدي بالضرورة إلى تطور ذلك القطاع وم�ن ث�م زی�ادة مس�اھمتھ ف�ي الن�اتج المحل�ي اإلجم�الي ، 
وإن زی��ادة ع��دد الع��املین خ��الل ھ��ذه الم��دة یمك��ن أن یع��زى إل��ى خصوص��یة ھ��ذه الم��دة وطبیع��ة 

صادیة فیھا ، وكان تركیز الجھات الحكومیة فیھا على العمل في تطویر اإلقتصاد التوجھات اإلقت
الوطني عن طریق تطویر األقطاب الرئیسیة فی�ھ وھ�ي الص�ناعة والزراع�ة والخ�دمات ، وبق�در 
تعلق األمر بقطاع الصناعات التحویلیة فقد أقبلت الحكومة أو صانعو القرارات اإلقتصادیة عل�ى 

سعة في القطاع الص�ناعي عام�ة وقط�اع الص�ناعات التحویلی�ة بش�كل خ�اص ، عملیات تنمویة وا
كان من أبرزھا زیادة عدد العاملین في ھذا القطاع م�ن أج�ل النھ�وض ب�الواقع الص�ناعي ، وھ�ذا 

ف��ي ماترت��ب علی��ھ إرتف��اع ع��دد الع��املین ف��ي قط��اع الص��ناعات التحویلی��ة خ��الل الم��دة المح��ددة 
 . 1)(رقم الجدول 

وإذا إنتقلنا إلى المؤشر الثالث فھو قیم�ة اإلنت�اج الص�ناعي وال�ذي یمث�ل م�ن أھ�م مؤش�رات        
ھذا القطاع حیث أن  زیادتھ تؤدي إلى زیادة القیمة المضافة ومن ثم مساھمتھ ف�ي الن�اتج الق�ومي 

دة ، بشكل عام متزای1970-1980 ، حیث كانت قیم اإلنتاج في قطاع الصناعات التحویلیة للمدة 
، حی��ث بلغ��ت نس��بة  1979،1980غی��ر إنھ��ا تعرض��ت لإلنخف��اض ف��ي نھای��ة الم��دة أي الع��امین 

وھ�ي موجب�ة اإلش�ارة ومش�یرة بوض�وح إل�ى زی�ادة قیم�ة اإلنت�اج ، أم�ا %72.7) التغیر العامة (
، حی���ث إرتفع���ت قیم���ة اإلنت���اج الص���ناعي لتص���ل إل���ى  %6.61 )نس���بة الزی���ادة فق���د بلغ���ت (

ملیون دینار في  25.441789)بعد أن كانت تبلغ (1980 ینار في عام ) ملیون د43.441789(
 . ملیون دینار  18.521)، وذلك بواقع (1980 عام 
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، أما بخصوص مؤشر قیمة مستلزمات اإلنتاج فقد شھدت إرتفاعا ملحوظا خالل ھ�ذه الم�دة       

ویمكن أن نعزي ذلك إلى سعي الجھات الرس�میة إل�ى العم�ل م�ن أج�ل تط�ویر القط�اع الص�ناعي 
وغی��ره م��ن القطاع��ات الس��تراتیجیة ف��ي اإلقتص��اد العراق��ي ، فعمل��ت عل��ى ت��وفیر متطلب��ات ھ��ذه 
القطاع��ات وعل��ى وج��ھ الخص��وص قط��اع الص��ناعات التحویلی��ة لقدرت��ھ عل��ى قی��ادة القطاع��ات 

لنھ�وض ب�الواقع اإلقتص�ادي وحت�ى االجتم�اعي ف�ي البل�د ، فعمل�ت الدول�ة اإلقتصادیة األخرى وا
على توفیر كافة المستلزمات الضروریة لتنمیة الفروع الصناعیة وتطویرھ�ا للعم�ل عل�ى إش�باع 
الحاجة المحلیة ، وتم توزیع التخصیصات اإلستثماریة حسب الفروع الصناعیة الرئیسیة . حیث 

ال�دول والش�ركات العربی�ة واألجنبی�ة م�ن أج�ل ت�وفیر متطلب�ات أو أنشأت اإلتفاقیات م�ع مختل�ف 
مستلزمات اإلنتاج الصناعي ، وذل�ك للنھ�وض بواق�ع ھ�ذا القط�اع المھ�م والحی�وي ف�ي اإلقتص�اد 
العراقي ، وتم إعفاء مستلزمات اإلنتاج الصناعي المستوردة من الرسوم والضرائب الكمركی�ة ، 

مث���ل للث���روات الطبیعی���ة  المحلی���ة كالغ���از الطبیع���ي والعم���ل عل���ى وض���ع خط���ط اإلس���تغالل األ
ومخرج���ات المق���الع الخاص���ة بإنت���اج الحج���ر والحص���ى والرم���ل والمرم���ر ، وك���ذلك الكبری���ت 
والفوسفات وتطویر الممالح البحریة ، وكذلك العمل على تط�ویر القط�اع الزراع�ي وذل�ك لكون�ھ 

ناعي ، ك�ل ھ�ذه العوام�ل وغیرھ�ا من المصادر األساسیة لتوفیر مستلزمات اإلنتاج للقط�اع الص�
) ، فق��د %9.22ھ��ذه الم��دة بنس��بة تغی��ر بلغ��ت قیمتھ��ا (أدت إل��ى زی��ادة مس��تلزمات االنت��اج خ��الل 

ملی�ون دین�ار بع�د أن كان�ت  27.341147)إلى ( 1980إزدادت قیمة مستلزمات اإلنتاج في عام 
، أي ) %0.83، أي بنس��بة زی��ادة مق��دارھا ( 1970) ملی��ون دین��ار ف��ي ع��ام 17.217263تبل�غ (

 ) ملیون دینار .10.124بواقع (
المؤشر اآلخر فھو القیمة المضافة والت�ي تع�د م�ن أب�رز مؤش�رات أي قط�اع س�واءاً ك�ان  أما     

إقتص��ادیاً أم إجتماعی��اً، وذل��ك ألنھ��ا م��ن أھ��م الوس��ائل المس��تخدمة لمعرف��ة م��دى تط��ور القط��اع 
ستخدام مدخالتھ من الموارد المتاحة. وبما أن قیم اإلنتاج وقیم مستلزماتھ الصناعي وكفاءتھ في إ

ج��اءت مرتفع��ة نس��بیاً ، فھ��ذا ی��ؤدي إل��ى إرتف��اع القیم��ة المض��افة ألنھ��ا ناتج��ة ع��ن ط��رح ق��یم 
مستلزمات اإلنتاج ) ، كما أن القیمة المض�افة  -مستلزمات اإلنتاج من قیم اإلنتاج (أي = اإلنتاج 

موجب��ة ) عن��دما تك��ون ق��یم المخرج��ات (اإلنت��اج ) أكب��ر م��ن ق��یم الم��دخالت س��تكون مرتفع��ة ( 
(متطلبات أو مستلزمات اإلنتاج) ، وذلك یدل على معنویة العملیة اإلنتاجیة وجدواھا إقتص�ادیاً ، 
وبعكسھ إذا كانت القیمة المضافة سلبیة  فإن ذلك یؤش�ر س�لبیة العملی�ة اإلنتاجی�ة وع�دم معنویتھ�ا 

نج��د أنھ��ا كان��ت  )1رق��م ( ، وبمالحظ��ة تط��ور القیم��ة المض��افة ف��ي الج��دولدیاً وج��دواھا إقتص��ا
)  وبنس��بة %102.1، إذ بلغ��ت نس��بة  التغی��ر العام��ة نح��و (1970-1980 متزای��دة خ��الل الم��دة 

 ملیون دینار)(16.621895) ،حیث تضاعفت القیمة المضافة لتصل إلى  %9.28زیادة بلغت (
، أي بواق���ع  1970ملی��ون دین��ار ف��ي ع��ام ) 8.224526بع��د أن كان��ت تبل���غ ( 1980ف��ي ع��ام 

 ) ملیون دینار .8.397(
وبالنسبة لمؤشر قیمة اإلجور الذي یمثل دخل العامل وتعویض جھده والوقت الذین بذل�ھ ف�ي      

عملھ , حیث إن اإلجور تمثل عائدا لعنصر العمل ، وبلغت نسبة التغیر العامة ل�ھ خ�الل األع�وام 
) ، حیث إرتفعت قیم  %4.59)  بإشارة موجبة ، وبمعدل زیادة (  %50.5نحو ( 1980-1970

) 4.373789بعد أن كان�ت تبل�غ ( 1980ملیون دینار في عام  6.583067)صل إلى (اإلجور لت
 ) ملیون دینار .2.209، وذلك بواقع (1970 ملیون دینار عام 
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أما بالنسبة لمؤشر تكوین رأس المال الثابت ، فإن حجم تكوین رأس المال ومعدالت�ھ ت�رتبط       

إرتباطا وثیقا بحجم النمو االقتصادي ومعدالتھ عموما والصناعي خصوصا ، فكلما ك�ان تك�وین 
إلنتاج رأس المال سواء كان ثابتأ أو متداوال (مع إعطاء األولویة للثابت) متزایدا كلما زاد حجم ا

الص��ناعي ومع��دل نم��وه ، وھ��ذا ی��نعكس ایجابی��ا عل��ى مس��یرة التنمی��ة الص��ناعیة خاص��ة والتنمی��ة 
یالحظ أن معدل تكوین رأس   (1) رقم اإلقتصادیة واإلجتماعیة بشكل عام ، ومن متابعة الجدول

ال ، فقد بلغت نسبة التغیر لتكوین رأس الم 1970-1980الثابت شھد  تغیرات كبیرة خالل المدة 
) ، إذ %14.6، كما بلغ�ت نس�بة الزی�ادة ل�ھ نح�و (  %161.1)نحو (1970-1980 الثابت للمدة 

إرتفع��ت قیم��ة ت��راكم رأس الم��ال الثاب��ت ف��ي قط��اع الص��ناعات التحویلی��ة خ��الل الم��دة الم��ذكورة 
بع�د أن  1980ف�ي ع�ام ملی�ون دین�ار 11.680798)لتص�ل إل�ى (ملی�ون دین�ار  7.207)بمقدار (

  . 1970ملیون دینار في عام )4.473684كانت تبلغ (

وإذا إنتقلنا إلى المؤشر اآلخر وھو مس�اھمة قط�اع الص�ناعات التحویلی�ة ف�ي الن�اتج المحل�ي       
اإلجمالي ، والذي یحتل موقعا متمیزا في قیاس تطور ھذا القطاع ونمو أھمیتھ في الناتج الق�ومي 

متص�اعد ف�ي الن�اتج الق�ومي ال�ذي ی�ؤثر ب�دوره ، كما وان الھدف الرئیسي للدولة ھو تحقیق نم�و 
عل��ى المس��توى المعیش��ي ورفاھی��ة المجتم��ع ، وم��ن مالحظ��ة الج��دول نج��د أن تل��ك القیم��ة كان��ت 

في أغلب سنوات المدة وھذا م�ا أش�ارت إلی�ھ نس�بة التغی�ر العام�ة س�البة اإلش�ارة والت�ي  ةمتناقص
في الواقع نسبة تناقص بس�بب إش�ارتھا والتي كانت  -، كما بلغت نسبة الزیادة  %44.5) بلغت (
ملی�ون  20.156534)تبل�غ(  GDP ) ، حیث كانت قیم�ة المس�اھمة ف�ي %4.04نحو ( -السالبة 

) ملی��ون دین��ار ف��ي ع��ام 11.178520، ث��م تراجع��ت تل��ك القیم��ة لتبل��غ  ( 1970دین��ار ف��ي ع��ام 
 ) ملیون دینار .8.798، وذلك بواقع ( 1980

مؤشرات تطور قطاع الصناعات التحویلیة في الع�راق ھ�و اإلنتاجی�ة  أما المؤشر األخیر من     
والت��ي ھ��ي أداة مھم��ة ف��ي التحلی��ل االقتص��ادي وذل��ك لكونھ��ا تس��تخدم ف��ي تقی��یم األداء أو دراس��ة 
تطور القطاع من خالل المقارنة بین المدد الزمنیة أو من خالل المقارنة ب�ین الوح�دات اإلنتاجی�ة 

ة استخدام الموارد من خالل العالقة بین اإلنتاج أو القیم�ة المض�افة م�ن ، أو بوصفھ معیارا لكفاء
ناحیة والمستخدم من أحد عناصر اإلنتاج (المواد األولیة ، العم�ل ، رأس الم�ال) أو جمیعھ�ا م�ن 
ناحیة أخرى ، ودراسة اإلنتاجیة في االقتصاد العراقي وعلى نحو أكثر دقة القطاع الصناعي فیھ 

كبی�ر م�ن األھمی�ة وذك لخصوص�یة ھ�ذا القط�اع ودوره المھ�م والحی�وي ف�ي  ، یعد على مس�توى
تنمیة قطاع�ات االقتص�اد العراق�ي األخ�رى ، فض�ال ع�ن ك�ون ھ�ذا القط�اع ش�أنھ ش�أن االقتص�اد 

 العراقي قد عانى من التخلف والدمار واالختناقات الھیكلیة . 

ي عامل إنت�اجي آخ�ر، فإنتاجی�ة العم�ل یمكن النظر إلى اإلنتاجیة بحسب العالقة بین اإلنتاج وأ   
ھي العالقة بین قیمة اإلنتاج ومقدار العمل المبذول ف�ي تحقی�ق تل�ك القیم�ة ، إذ انھ�ا تعك�س م�دى 
كفاءة استخدام العمل في تحقیق أقصى قدر من اإلنتاج بأقل قدر من العمل . أما بالنس�بة إلنتاجی�ة 

تھا الوحدة الواح�دة م�ن مس�تلزمات اإلنت�اج ، أي مستلزمات اإلنتاج فھي القیمة المضافة التي حقق
إنھا تعك�س م�دى كف�اءة اس�تخدام مس�تلزمات اإلنت�اج ف�ي العملی�ة اإلنتاجی�ة الص�ناعیة ، وبالنس�بة 
إلنتاجی��ة األج��ور فھ��ي نس��بة مس��اھمة م��ا ی��دفع م��ن أج��ور كتع��ویض للع��املین ف��ي اإلنت��اج خ��الل 

ل الثاب�ت فھ�ي تؤش�ر كف�اءة مس�اھمة رأس الم�ال العملیة اإلنتاجیة ، أما إنتاجیة تك�وین رأس الم�ا
 الثابت في القطاع الصناعي . 
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نالح�ظ انھ�ا كان�ت موجب�ة اإلش�ارة مم�ا ی�دل عل�ى أنھ�ا كان�ت  )1(رق�م  وبمالحظة الج�دول       

متزایدة نسبیا خ�الل ھ�ذه الم�دة ، فیم�ا ع�دا إنتاجی�ة تك�وین رأس الم�ال الثاب�ت والت�ي كان�ت نس�بة 
، %3.07) بنس��بة انخف��اض بلغ��ت نح��و ( %33.8)التغی��ر العام��ة لھ��ا س��البة اإلش��ارة وبلغ��ت (
) بنس�بة  %0.17التغی�ر العام�ة لھ�ا منخفض�ة وبلغ�ت (وبالنسبة إلنتاجی�ة العم�ل فق�د كان�ت نس�بة 

) ، أما إنتاجیة مستلزمات اإلنت�اج فق�د كان�ت نس�بة التغی�ر  %0.01زیادة منخفضة جدا مقدارھا (
) وبنس�بة زی�ادة مق�دارھا %8.81العامة  لھا أعلى نسبیا م�ن نس�بة التغی�ر إلنتاجی�ة العم�ل وبل�غ (

كانت أعلى من قیم اإلنتاجیة المذكورة فقد بلغت نسبة  ) ، وأخیرا إنتاجیة األجور والتي0.80%(
 ) .%1.34) وبمسبة زیادة (%14.8التغیر العامة لھا (

مما تم ذكره یتبین أن أغلب مؤشرات قطاع الصناعات التحویلیة كانت متزایدة ، والس�بب ف�ي    
م ال�نفط وطبیع�ة إلى زی�ادة إی�رادات الدول�ة بفع�ل عملی�ة ت�أمی –كما ذكرنا  –ذلك یمكن أن یعزى 

التوجھ التنموي للدولة وكذلك اإلستقرار اإلقتصادي والسیاسي واألمني خالل ھذه الم�دة ، وغی�ر 
ذلك من الظروف والتغیرات التي شجعت على تطور مؤش�رات قط�اع الص�ناعات التحویلی�ة ف�ي 

 . 1)رقم (العراق بالشكل الذي نراه في الجدول 

تحلیل مؤشرات قطاع الصناعات التحویلیة باألسعار الثابتة في الع�راق للم�دة   -: 2
1990-1981 

نجد أنھ كان متناقصا خال أغلب سنوات المدة المح�ددة ، بمالحظة عدد المنشآت الصناعیة         
 ، %5.11)وبنس�بة زی�ادة مق�دارھا ( %51.1)اال أن نسبة التغیر العامة كانت جی�دة وق�د بلغ�ت (

نح���و  1990لیبل���غ ع���دد المنش���آت الص���ناعیة ف���ي ع���ام  ) منش���أة ص���ناعیة،16090أي بواق���ع (
ویمك�ن مالحظ�ة ذل�ك ف�ي  . 1981) منش�أة ف�ي ع�ام 31462) منشأة بعد أن كان یبلغ (47552(

 . 2)الجدول رقم (

وام�ا وإذا إنتقلنا إلى عدد العاملین ، نجد أن�ھ ش�ھد اِرتفاع�ا خ�الل اع�وام وانخفاض�ا خ�الل أع      
، اما نسبة  %12.5)اخرى  خالل المدة المحددة ، إذ كانت نسبة التغیر العامة منخفضة وبلغت (

) أل��ف 271.595إل��ى ( 1990) ، فق��د ازداد ع��دد الع��املین ف��ي ع��ام %1.25الزی��ادة فق��د بلغ��ت (
أل�ف  30.195)، وذل�ك بوق�ع ( 1981) ألف عامل ف�ي ع�ام 241.400عامل بعد أن كانت تبلغ (

 عامل .

وبالنسبة لمؤشر اإلنتاج الصناعي فقد كانت قیمھ متناقصة ت�ارة ومتزای�دة ت�ارة أخ�رى وھ�ذا      
و  %13.5)م��ا أش��ارت إلی��ھ اإلش��ارة الس��البة لك��ٍل م��ن نس��بة التغی��ر والزی��ادة اللت��ان ق��د بلغت��ا (

لتبل����غ  1990) عل����ى الت����والي ، إذ تراجع����ت قیم����ة اإلنت����اج الص����ناعي ف����ي ع����ام 1.35%(
، أي إنھ إنخفض  1981)في عام 43.963366(لیون دینار بعد أن كانت تبلغ م )29.846339(

 ) ملیون دینار . 4.690بواقع (

وإذا الحظن��ا مؤش��ر مس��تلزمات اإلنت��اج فق��د ك��ان ھ��و اآلخ��ر منخفض��ا ، فق��د تناقص��ت ق��یم       
) ، ام��ا نس��بة %2.47بنس��بة تن��اقص مق��دارھا  ( 1981-1990مس��تلزمات اإلنت��اج خ��الل الم��دة 

بإش��ارة س��البة لت��دل عل��ى ذل��ك التن��اقص ، إذ بلغ��ت قیم��ة  %24.7 )التغی��ر العام��ة فق��د بلغ��ت (
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، بع������د أن كان������ت  1990) ملی������ون دین������ار ف������ي ع������ام 16.418895مس������تلزمات اإلنت������اج (

 ) ملیون دینار .5.408ن وذلك بواقع ( 1981) ملیون دینار في عام 21.827615(تبلغ

لزمات اإلنت��اج فق��د ك��ان مؤش��ر القیم��ة المض��افة موجب��ا وعل��ى خ��الف مؤش��ر اإلنت��اج ومس��ت      
، أي  %0.56)) ، بنسبة زیادة مق�دارھا (%5.65ولكنھ منخفضا ، وبلغت نسبة التغیر لھ نحو  (

) ملی�ون 13.427444لتص�ل إل�ى () ملی�ون دین�ار 0.718بواق�ع (إن القیمة المضافة ق�د اِزدادت 
 . 1981)ملیون دینار في عام 12.709096بعد أن كانت تبلغ ( 1990دینار في عام 

ث��م  1981وبالنس��بة لمؤش��ر ق��یم اإلج��ور نج��د  أن��ھ ك��ان مرتفع��ا ف��ي بدای��ة الم��دة أي ف��ي ع��ام      
إذ بلغت قیمتھ ف�ي ملیون دینار ،  2.825)، وذلك بواقع ( 1990تناقصت في نھایتھا أي في عام 

) 3.296501بلغت قیمتھ () ملیون دینار ثم أخذت بالتناقص حتى 6.122096نحو ( 1981عام 
) ، وكانتا %46.1وبنسبة تغیر ( %4.61)، بنسبة تناقص مقدارھا ( 1990ملیون دینار في عام 

 بإشارة سالبة لتدل على ذلك التناقص .

أما قیم تكوین رأس المال الثابت فنجد أنھا متناقصة ، وقد كانت نس�بتي التغی�ر والتن�اقص ل�ھ      
عل��ى الت��والي ، إذ إنخفض��ت قیم��ة تك��وین رأس  %5.16)و ( (%51.6)س��البتي اإلش��ارة وبلغت��ا 

) ملی�ون 6.290942لتبل�غ (ملی�ون دین�ار  6.718) بواق�ع ( الم�ال الثاب�ت خ�الل الم�دة الم�ذكورة
 . 1981) ملیون دینار في عام 13.009615بعد أن كانت تبلغ ( 1990دینار في عام 

ات التحویلیة في الناتج المحلي اإلجم�الي متزای�د وبالنسبة لقیم مؤشر مساھمة قطاع الصناع      
، بعدھا أخذ بالتن�اقص لترتف�ع م�ن جدی�د ألعل�ى قیم�ة لھ�ا خ�الل  1986منذ أول المدة وحتى عام 

، ث��م إنخفض��ت قیم��ة  1989ملی��ون دین��ار ف��ي ع��ام  )27.395729(الم��دة المح��ددة والت��ي بلغ��ت 
 )8.602773(لتص�ل إل�ى ملی�ون دین�ار  7.224)بواق�ع (1990) في نھایة المدة (عام  المساھمة

) ، إذ إنخفض�ت قیم�ة %45.6ملیون دینار ، وقد كانت نس�بة التغی�ر لھ�ا س�البة اإلش�ارة وبلغ�ت (
لتص�ل إل�ى ماوص�لت إلی�ھ م�ن القیم�ة المنخفض�ة الم�ذكورة  1990في ع�ام  GDPالمساھمة في 

، وبنس�بة تن�اقص مق�دارھا  1981ملیون دینار في عام  11.178520)أعاله بعد أن كانت تبلغ (
)4.56% (. 

حیث نجد أنھا جمیعا كانت متزایدة بإستثناء إنتاجیة العم�ل  وأخیرا ھو مؤشر قیم اإلنتاجیة ،      
) ، وبنس��بة تن��اقص %23.1فق��د كان��ت متناقص��ة بحی��ث كان��ت نس��بة التغی��ر لھ��ا س��البة وبلغ��ت (

ت نس�بة التغی�ر لھ�ا منخفض�ة وبلغ�ت ، وبالنسبة إلنتاجی�ة مس�تلزمات اإلنت�اج فق�د كان� 2.31%)(
) . أما إنتاجیة األجور فقد كانت نسبة التغی�ر بإش�ارة %1.48) ، بنسبة تزاید مقدارھا (14.8%(

) ، بمعدل زیادة %60.4بلغت (موجبة لیدل على حصول زیادة في إنتاجیة األجور خالل المدة و
كان�ت معدالت�ھ متزای�دة مقارن�ة م�ع ) ، وبالنسبة إلنتاجیة تكوین رأس المال الثابت فق�د 6.04%(

، وبنس��بة زی��ادة بلغ��ت نح��و  ) %78.7( نح��و ل��ھ تغی��رال مثیالتھ��ا الم��ذكورة ، فق��د بلغ��ت نس��بة
)(7.87% . 

یالح�ظ المتتب��ع لتط��ور المؤش��رات الس�ابقة أن��ھ یمك��ن الق��ول أن أغل�ب تل��ك المؤش��رات كان��ت      
ه المدة یمكن أن یعزى إلى ظ�روف متناقصة ، وسبب ذلك التناقص في قیمة المؤشرات خالل ھذ
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ماعی��ة الح��رب والعقوب��ات اإلقتص��ادیة واِنعك��اس ذل��ك عل��ى مجم��ل الجوان��ب اإلقتص��ادیة واإلجت

 ) .2رقم (دة كما ھو مبین في الجدول والسیاسیة خالل ھذه الم

تحلیل مؤشرات قطاع الصناعات التحویلیة باألسعار الثابتة في الع�راق للم�دة   -:3 
2002 – 1991 

،  1991 - 2002وبخص�وص تط�ور مؤش�رات قط�اع الص�ناعات التحویلی�ة خ�الل الم�دة        
خ�الل  متناقص�انالح�ظ أن ع�دد المنش�آت خ�الل ھ�ذه الم�دة ك�ان ) 3رق�م (فمن مالحظة الج�دول 

التغی��ر ل��ھ س��البة اإلش��ارة ومق��دارھا   نس��بةأغل��ب س��نوات الم��دة المح��ددة ، وھ��ذا م��ا جع��ل 
 ، إذ أنخف��ض ع��دد المنش��آت الص��ناعیة خ��الل ھ��ذه الم��دة %8.23)) وبنس��بة تن��اقص (98.7%(

) 41193بعد أن كان یبلغ ( 2002) منشأة في عام 498لیبلغ ( ) منشأة صناعیة 40695بواقع (
 . 1991منشأة في عام 

) ، وبنس�بة %42.3أما بالنسبة لعدد العاملین فقد كانت نسبة التغیر ل�ھ س�الب اإلش�ارة وبل�غ (     
 2002) ألف عامل في عام 80.637، إذ تراجع عدد العاملین لیبلغ ( %3.53)مقدارھا (تناقص 

 ) ألف عامل .59.292، أي بواقع ( 1991) ألف عامل في عام 139.929بعد أن كان یبلغ (

أما مؤشر قیم اإلنتاج الصناعي نجد أنھا متناوبة بین التناقص والتزاید غیر أنھ یمكن وص�فة      
) بإش�ارة س�البة لت�دل عل�ى %39.7بأنھ متناقصا بشكل عام ، فقد بلغت نسبة التغیر العامة نح�و (

  (بواق�ع ، إذ اِنخفض�ت قیم�ة اإلنت�اج  %3.31)ذل�ك التن�اقص ، أم�ا نس�بة التن�اقص فق�د بلغ�ت (
، بع��د أن كان�ت تبل��غ  2002) ملی��ون دین�ار ع�ام 4.439879لتبل�غ (ملی��ون دین�ار  2.933402)

 . 1991) ملیون دینار في عام 7.373282(

) ، وبنسبة %43.8أما بالنسبة لمؤشر قیم مستلزمات اإلنتاج فقد كانت متناقصة كذلك  بلغ (      
بعد أن ك�ان یبل�غ  2002نار في عام ) ملیون دی2.273827) ، إذ بلغت (%3.65تناقص بلغت (

 ) ملیون دینار .1.744048، وذلك بواقع ( 1991) ملیون دینار في عام 4.047876(

وكما ھو الحال مع المؤشرات السابقة ، فقد كان مؤشر القیمة المضافة متناقصا كذلك ، وھذا      
ما أشارت إلیھ اإلشارة السالبة لكل من نسبتي التغیر والتناقص ، حیث بلغت نس�بة التغی�ر العام�ة 

ه ) ، إذ انخفض�ت الق�یم المض�افة خ�الل ھ�ذ%2.90) ، بنسبة تناقص مق�دارھا (%34.8لھ نحو (
بع�د أن  2002) ملیون دینار في ع�ام 2.166051لتبلغ ( ملیون دینار 1.159354)بواقع ( المدة

 . 1991) ملیون دینار في عام 3.325405كانت تبلغ (

وإذا انتقلنا إلى مؤشر قیم األجور نجد أن�ھ ل�م یختل�ف ع�ن المؤش�رات الس�ابقة ، إذ تراجع�ت       
) ملی�ون 0.843386لتبل�غ ( ) ملی�ون دین�ار0.234329( بواقع قیمة اإلجور خالل المدة المحددة

، اي بنس�بتي  1991) ملیون دینار في عام 1.077715بعد أن كانت تبلغ ( 2002دینار في عام 
 ) على التوالي .%1.81) و (%21.7تغیر وتناقص سالبتي اإلشارة بلغتا نحو (

الم�ال الثاب�ت متزای�دا خ�الل  وعلى خالف المؤشرات السابقة فقد كان مؤشر قیم تكوین رأس     
) ، إذ ازدادت قیم�ة تك�وین %5.81) , وبنس�بة زی�ادة مق�دارھا (%69.8ھذه الم�دة بنس�بة تغی�ر (
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) ملیون دینار ف�ي ع�ام 2.610175لتبلغ  ( ) ملیون دینار 1.073046بواقع ( رأس المال الثابت

 . 1991) ملیون دینار علم 1.537129بعد أن كانت تبلغ ( 2002

فقد كانت متناقصة خ�الل ھ�ذه الم�دة ودل�ت بوض�وح عل�ى  GDPأما مؤشر قیم المساھمة في     
ذل��ك م��ن خ��الل نس��بة التغی��ر والتن��اقص س��البتي اإلش��ارة ، إذ بلغ��ت نس��بة التغی��ر العام��ة نح��و 

) ، حی��ث تراجع��ت قیم��ة المس��اھمة خ��الل ھ��ذه %6.79) وبنس��بة تن��اقص بلغ��ت نح��و (81.5%(
)ملیون دین�ار ف�ي 1.480060لتبلغ ( ) ملیون دینار 6.542532بواقع ( ) 17( المدة في الجدول

 (في بدایة المدة ) .  1991) ملیون دینار في عام (8.022592نھایتھا، بعد ان كانت تبلغ 

وبالنس��بة للمؤش��ر األخی��ر خ��الل ھ��ذه الم��دة وال��ذي ھ��و ق��یم اإلنتاجی��ة ، فق��د ك��ان تط��ور قیم��ھ      
متفاوتة ، حیث كانت نسب التغیر والتناقص موجبة اإلشارة لكل من انتاجی�ة العم�ل ومس�تلزمات 

)، وبنس�بة زی�ادة %4.49اإلنتاج موجبة اإلشارة ، حیث بلغت نسبة التغیر إلنتاجیة العمل نح�و (
) ، %7.49) . وبالنس�بة إلنتاجی�ة المس�تلزمات فق�د بلغ�ت نس�بة التغی�ر لھ�ا (%0.37بلغت نحو (

) ، أما إنتاجیة تكوین رأس المال الثابت وإنتاجی�ة األج�ور فق�د %0.59وبنسبة زیادة بلغت نحو (
) عل�ى الت�والي، %23) و(%46.5كانت معدالت النمو المركبة لھما سالبة اإلشارة وبلغتا نح�و (

 ) .%1.92) و (%5.37نسبتي تناقص (وب

مما یمكن مالحظتھ أن أغلب المؤشرات كانت متناقصة ھذه المدة  وأشارت إلى تأثرھا بش�كل    
كبیر بالظروف السیاسیة واإلقتصادیة وتأثیر ذلك على سائر األوضاع اإلقتص�ادیة واإلجتماعی�ة 
. وذلك كون أغل توجھات الدولة خالل ھذه المدة ھي نح�و الح�رب وم�ا یترت�ب علیھ�ا م�ن أم�ور 

یة عملت بشدة على برمجة التغیرات في مؤشرات قطاع الصناعات التحویلیة ، فكان من اقتصاد
أھم نتائجھا تن�اقص ع�دد المنش�آت نتیج�ة إلغ�الق أغلبھ�ا لت�وفیر مس�تلزمات اإلنت�اج ف�ي منش�آت 
التصنیع العسكري وتدمیر البعض اآلخر على أثر الحرب ومخلفاتھا ، كما تناقص عدد الع�املین 

غل��ب فئ��ات المجتم��ع طوع��ا وكرھ��ا نح��و س��احات القت��ال ، وبالنس��بة لق��یم اإلنت��اج بس��بب التوج��ھ أ
متناقصة أیض�ا ، وك�ذلك  GDPومستلزماتھ فقد تناقصت مما جعل القیم المضافة والمساھمة في 

الحال بالنسبة ألنواع اإلنتاجیة وھذا ما أكدتھ نسب التغیر السنویة والعام�ة ونس�ب الزی�ادة والت�ي 
 ) .3خالل اغلب اعوام المدة المحددة في الجدول رقم ( ب تناقصكانت اغلبھا نس

: تطور مؤش�رات قط�اع الص�ناعات التحویلی�ة باألس�عار الثابت�ة ف�ي الع�راق للم�دة 4
2011 – 2003 

تع��د ھ��ذه م��ن اھ��م الم��دد الت��ي ش��ھدت تغی��رات بنیوی��ة كبی��رة عل��ى المس��تویین اإلقتص��ادي       
والسیاس��ي وحت��ى اإلجتم��اعي ، إذ تبل��ورت تل��ك التغی��رات بتح��والت أساس��یة ف��ي كاف��ة قطاع��ات 

یلی��ة بش��كل خ��اص نص��یبا اإلقتص�اد ال��وطني ، وك��ان للقط��اع الص��ناعي عام�ة والص��ناعات التحو
 .)4رقم (یمكنن مالحظتھ من الجدول  وافرا منھا وھذا ما

وإذا الحظن��ا مؤش��ر ع��دد المنش��آت الص��ناعیة ، نج��د أن��ھ ك��ان متزای��دا بنس��بة كبی��رة ، حی��ث      
) 48001لیص�ل إل�ى ( ) منشأة29542بواقع ( تضاعف عدد المنشآت الصناعیة خالل ھذه المدة

، بنس��بة تغی��ر  2003) منش��أة ف��ي ع��ام 18459بع��د أن ك��ان یبل��غ فق��ط ( 2011منش��أة ف��ي ع��ام 
 ) .%17.7) ، وبنسبة زیادة بلغت نحو (%160مرتفعة بلغت (
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، إذ ازداد ع�دد الع�املین ف�ي ع�ام  %100أما مؤشر ع�دد الع�املین فنج�د أن�ھ ق�د ازداد بنس�بة      

) أل��ف عام��ل بع��د أن ك��ان یبل��غ 333.729لیص��ل إل��ى ( أل��ف عام��ل 173.358)بواق��ع ( 2011
) ، أم��ا درج��ة التزای��د فق��د %108، بنس��بة تغی��ر ( 2003ي ع��ام ) أل��ف عام��ل فق��ط ف��160.371(

  %12.01) . بلغت (

وبالنسبة لمؤشر قیمة اإلنت�اج ، فق�د ك�ان متزای�دا كم�ا ھ�و الح�ال م�ع مؤش�ري ع�دد المنش�آت      
 2011) ملی�ون دین�ار ف�ي ع�ام 11.978412الصناعیة وعدد العاملین ، إذ بلغ�ت قیم�ة اإلنت�اج (

  وذل����ك بواق����ع (،  2002ملی����ون دین����ار ف����ي ع����ام  4.906056)بع����د أن كان����ت تبل����غ (
) ، وبنس���بة زی���ادة مق���دارھا %144.1ي أنھ���ا تغی���رت بنس���بة (ملی���ون دین���ار ، أ7.072355)

)16.01%. ( 

) نجد أن قیم مستلزمات اإلنت�اج كان�ت ك�ذلك متزای�دة ، إذ بلغ�ت 4(رقم وإذا الحظنا الجدول      
) ، إذ ارتفع�ت ق�یم مس�تلزمات %10.2بنسبة تزاید مق�دارھا ( ) %92.2لعامة لھا (نسبة التغیر ا

) ملی��ون 5.518372لتص��ل إل��ى () ملی��ون دین��ار  2.647913بواق��ع ( اإلنت��اج خ��الل ھ��ذه الم��دة
 . 2002) ملیون دینار في عام 2.870459بعد ان كانت تبلغ ( 2011دینار في عام 

) ملی�ون دین�ار ف�ي 6.460039كذلك اِزدادت القیم المض�افة خ�الل ھ�ذه الم�دة ، لتص�ل إل�ى (     
وذل���ك بواق���ع  ، 2002) ملی���ون دین���ار ف���ي ع���ام 2.035597بع���د أن كان���ت تبل���غ ( 2011ع���ام 

) ، وبنس��بة تزای��د %217.3أي أنھ��ا ازدادت بنس��بة تغی��ر بلغ��ت ( ) ملی��ون دین��ار،4.424442(
 ) .%24.1مقدارھا (

أما مؤشر قیم األجور فل�م یختل�ف ع�ن المؤش�رات الس�ابقة ، إذ ازدادت ق�یم اإلج�ور ف�ي ع�ام      
) ملیون دین�ار بع�د أن كان�ت 1.665952لتبلغ ( ) ملیون دینار 0.427459وذلك بواقع ( 2011
، وبلغ��ت نس��بة التغی��ر العام��ة لق��یم اإلج��ور 2002 ) ملی��ون دین��ار ف��ي ع��ام 1.238492تبل��غ (

 ) .%3.83بنسبة زیادة مقدارھا ( ) ، أي34.5%(

وعلى خالف المؤشرات السابقة فقد كان مؤشر قیم تكوین رأس المال الثابت متناقصا خ�الل      
ھ��ذه الم��دة ، وھ��ذا م��ا أش��ارت إلی��ھ اإلش��ارة الس��البة لنس��بة التغی��ر العام��ة ل��ھ والت��ي بلغ��ت قیمتھ��ا 

 2011) ، إذ بلغ�ت قیم�ة التك�وین ف�ي ع�ام  %6.57) ، ونسبة التن�اقص والت�ي بلغ�ت (59.1%(
، أي بواق��ع  ) ملی��ون دین��ار1.067841) ملی��ون دین��ار بع��د أن كان��ت تبل��غ (0.436143نح��و (

 ) ملیون دینار . 0.631697(

وبالنسبة لقیم المساھمة في الناتج المحلي اإلجمالي فقد كان�ت متزای�دة خ�الل ھ�ذه الم�دة وھ�ذا      
وجبة لكل م�ن نس�بتي التغی�ر والزی�ادة ، بحی�ث إزدادت مس�اھمة القط�اع ما دلت علیة االشارة الم

ملی�ون دین�ار ف�ي ع�ام  5.066943)لتص�ل إل�ى (ملی�ون دین�ار  2.060512)بواقع (  GDPفي 
، أي بنس���بة تغی���ر   2002ملی���ون دین���ارفي ع���ام 3.006431) بع���د أن كان���ت تبل���غ ( 2011

  ) .%7.61) وبنسبة زیادة (68.5%(

المؤشر األخیر الذي سیتم تحلیل�ھ ھ�و مؤش�ر ق�یم اإلنتاجی�ة ف�ي قط�اع الص�ناعات التحویلی�ة ،     
) ، اي 17.3حیث نجد أنھا كانت متزایدة بشكل ع�ام ، إذ بلغ�ت نس�بة التغی�ر إلنتاجی�ة العم�ل (%

) %27) ، أم�ا إنتاجی�ة المس�تلزمات فق�د ازدادت بنس�بة تغی�ر (%1.92بنسبة زی�ادة بلغ�ت نح�و (
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) ، وبالنس��یة إلنتاجی��ة اإلج��ور فق��د ازدادت بنس��بة تغی��ر اعل��ى م��ن %3س��بة زی��ادة مق��دارھا (وبن

) ، وأخی��را كان��ت نس��بة التغی��ر %9.05) ، وبنس��بة زی��ادة (%81.5النس��بتین الس��ابقتین وبل��غ (
إلنتاجیة تكوین رأس المال الثابت أعلى من مثیالتھا المذكورة جمیعا وفي الواقع ھي أعلى نس�بة 

) وبنس��بة زی��ادة %497.7وق��د بلغ��ت نح��و ( 1970-2011ل إلی��ھ مؤش��ر خ��الل الم��دة تغی��ر یص��
 . %55.3)مقدارھا (

نجد أن أغلب المؤشرات كانت متزایدة خالل  )4رقم (الجدول و من مالحظة التغیرات أعاله     
، ویمك�ن أن یع�زى  الم�ال الثاب�ت وال�ذي ك�ان متناقص�ا فیما عدا مؤشر تك�وین راس –ھذه المدة 

سبب ھذه الزیادة وخاصة في السنوات األولى م�ن الم�دة إل�ى ظ�روف الح�رب والتحش�ید لھ�ا م�ن 
قب��ل النظ��ام الس��ابق ، وتھیئ��ة كاف��ة المس��تلزمات المادی��ة والبش��ریة والت��ي س��اعدت زی��ادة ھ��ذه 

، غی��ر أنھ��ا ع��ادت لإلنخف��اض ف��ي منتص��ف الم��دة المح��ددة لتؤش��ر تأثرھ��ا بظ��روف المؤش��رات 
لحرب وما رافقھا من عملیات سلب ونھب وھج�رة األی�دي العامل�ة ورؤوس الم�وال ال�ى خ�ارج ا

رغم ض�عفھا  –البلد ، وقد أدت الخطط التنمویة التي اتبعت فیما بعد من قبل الحكومات االنتقالیة 
ساعدت على ازیاد قیم المؤشرات في نھای�ة الم�دة المح�ددة ع�دا ق�یم تك�وین رأس الم�ال الثاب�ت  –

والتي استمرت في التناقص لتدل بوضوح إل�ى ع�دم مس�اھمة أي م�ن تل�ك السیاس�ات اإلقتص�ادیة 
ت التحویلیة یة للقطاع الصناعي عامة وللصناعافي رفع أو العمل على بناء البنى التحتیة والھیكل

 ل خاص .بشك

حددت بأربع فق�رات ألرب�ع م�دد  والتي – النتائج التي تم التوصل إلیھا في الفقرات السابقةإن     
أشارت كل مدة إلى حقبة تأریخی�ة م�ن ت�أریخ الع�راق والظ�روف الت�ي م�ر بھ�ا البل�د خ�الل الم�دة 

بمجم�ل  دلت بوضوح على تأثر مؤشرات قطاع الصناعات التحویلیة  -المحددة في ھذه الدراسة 
الظروف السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة الص�عبة الت�ي م�ر بھ�ا البل�د ، وذل�ك م�ا ترت�ب علی�ھ 
تناقص أغلب تلك المؤشرات وإنخفاض مس�اھمتھا ف�ي تط�ور القط�اع الص�ناعي ذات�ھ م�ن جان�ب 

 .وإنخفاض مساھمتھا في الناتج المحلي اإلجمالي من جانب آخر 

  بناء األنموذج القیاسي -خامسا :

 دوكالس -أنموذج دالة اإلنتاج الكلي لكوب  -أوال :

كالس لإلنتاج الكلي والتي تكتب دو -للصناعات التحویلیة ممثلة بدالة كوب  اإلنتاجن دالة إ  
 بالصیغة :

P(S, K) =  β° Sβ1Kβ2 + 𝑒𝑈                                                  (1)   

 حیث أن :

 P(S,K):-  الكلي ( القیمة النقدیة لجمیع السلع التي تنتج في السنة ) اإلنتاجمتغیر . 

S . تمثل متغیر العمل ممثالً باألجور : 

K  . ( القیمة النقدیة لجمیع اآلالت والمعدات ) تمثل متغیر رأس المال : 
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 β° . الحد الثابت والذي یمثل اجمالي انتاجیة عوامل االنتاج : 

β2 , β1   الكلي من العمل ورأس المال على التوالي .: تمثالن مرونة الناتج 

𝑈 .یمثل حد الخطا العشوائي: 

 -: اآلتیةنحصل على المعادلة الخطیة  , (1)وبأخذ اللوغاریتم لطرفي المعادلة 

𝐿𝑂𝐺(𝑃) = 𝐿𝑂𝐺�β0� + 𝛽1𝐿𝑂𝐺(𝑆) + 𝛽2𝐿𝑂𝐺(𝐾) + 𝑈                    (𝟐) 

الحصول على النتائج الت�ي عرض�ت ف�ي  ) تم(EVIEWS اإلحصائي وباستخدام البرنامج       
ج�اءت ، و) 0.224233ي (ھ�مرون�ة رأس الم�ال المق�درة  أن) والذي یتبین من�ھ 5( رقم الجدول

المتوافقة معھا  (t) ةبإشارة موجبة وھو ما یتفق ومنطق النظریة االقتصادیة وبلغت قیمة احصاء
بكثی�ر مم�ا  0.05المعنوی�ة والتي ھ�ي أق�ل م�ن مس�توى  (p=0.0027)بقیمة احتمالیة  (3.210)

یعني معنویة المعلمة المقدرة . وبالتالي معنویة لوغاریتم رأس الم�ال ف�ي الت�أثیر عل�ى لوغ�اریتم 
المق��درة والت��ي بلغ��ت قیمتھ���ا األج��ور وك��ذلك الح��ال م��ع مرون��ة لوغ���اریتم LOG(P) اإلنت��اج

دي لمتغی��ر والت��ي ج��اءت ھ��ي األخ��رى بإش��ارة موجب��ة مم��ا یعن��ي الت��أثیر الط��ر (0.550486)
المرافق��ة لھ��ا ق��د بلغ��ت قیمتھ��ا التقدیری��ة  (t)بالنس��بة لإلنت��اج الكل��ي, وأن قیم��ة إحص��اءه  األج��ور

 فھ�يبكثی�ر  (0.05)والت�ي ھ�ي اق�ل م�ن  (p-value =0.0002)بقیم�ة احتمالی�ة  (4.194093)
 إل�ىة بالنس�ب األج�ورتدل على معنوی�ة عالی�ة للمعلم�ة المق�درة وبالت�الي معنوی�ة متغی�ر لوغ�اریتم 

أظھ�رت ھ�ي األخ�رى معنوی�ة °β الكلي . وأیضا لوغ�اریتم الح�د الثاب�ت  اإلنتاجلوغاریتم متغیر 
والتي  (p-value =0.000)بقیمة احتمالیة  (0.9076337)عالیة بعد أن بلغت قیمتھا التقدیریة 

الخاصة باختیار مدى  Fاختبار  ةاحصاءوإن  تدل على رفض الفرضیة الصفریة وقبول البدیلة .
-p)بقیم��ھ احتمالی��ة  (15.82223)معنوی��ة النم��وذج ھ��ي األخ��رى أظھ��رت قیم��ة تقدیری��ة بلغ��ت 

value =0.000)  والتي تدل على معنویة عالیة للنموذج كك�ل . وال�ذي یع�زز ذل�ك قیم�ة معام�ل
�R وقیم���ة معام���ل التحدی���د المع���دل    R2التحدی���د  و  (%84.12) ذ بلغ���ت قیمتیھم���ا التقدیری���ةإ 

وال��ذي یعن��ي أن المتغی��رین ، عل��ى الت��والي والت��ي تعك��س الق��وة التفس��یریة للنم��وذج  (83.31%)
LOG(S) , LOG(K)  التغی��رات الحاص��لة ف��ي  إجم��اليم��ن  (%84.12)ق��د فس��را م��ا نس��بة

 قیمة عالیة ومقبولة في بناء مثل ھكذا نموذج . إلى والتي تشیر (LOG(P))المتغیر المعتمد 

 

 

 

 (2)نتائج تقدیر أنموذج االنحدار الخطي في المعادلة  (5)الجدول 
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β�1نفسھ أن مجموع المرونات للعمل ورأس المال  (5)رقم كما بین الجدول     + β�2 =
0.0225 + β�1والذي یكون أقل من الواحد أي أن  (0.775)والذي یساوي  0.550 + β�2 <

التي تدل على تناقص غلة الحجم لإلنتاج ، وإن العملیة اإلنتاجیة تمر بمرحلة تدھور ، و1 
 -رأس المال نحصل على : على مرونة متغیر األجوربقسمة المرونة لمتغیر لوغاریتم و

β�2
β�1

=
0.550486
0.22493 = 2.447 

 :في حین أن النسبة  في الصناعات التحویلیة كثیفة العمل بشكل كبیر. اإلنتاجى أن والتي تدل عل

β�1
β�2

=
0.22495

0.550480 = 0.4086 

 إنیتضح منھما  أعالهالكلي .النسبتین  اإلنتاجالمال في عملیة  رأسوالتي تبین مقدار مساھمة    
س��لبیا ف��ي قی��ام  أم��راً الص��ناعات التحویلی��ة ف��ي الع��راق كثیف��ة العم��ل بش��كل كبی��ر وھ��و م��ا یع��د 

مال كبیر مقابل االكتفاء بعدد  رأسلوجیة التي تتطلب والصناعات التحویلیة في  التطورات التكن
 .كبیرة  إنتاجالعاملین وینتج عنھا كمیات  األفرادمن  یلقل

ھ���و قیم���ة درب���ن واس���تون والت���ي بلغ���ت  (5)رق���م الج���دول ف���ي  ت���ھم���ا یمك���ن مالحظ أھ���مأن    
 ) علی��ھ ف��أن(0.841245والبالغ��ة   R2وبم��ا أنھ��ا اق��ل م��ن قیم��ة معام��ل التحدی��د  (0.384683)

ربم��ا یك��ون  (5)البیان��ات تعط��ي مؤش��راً أولی��ا عل��ى أن االنح��دار ال��ذي ت��م تق��دیره وفق��ا للج��دول 
وك��ذلك  بالمس��توى ةالمتغی��رات الثالث�� إس��تقراریةذل��ك بع��دم  تع��ززانح��داراً مزیف��اً وخصوص��اً أذا 

ف��ولر  -ار دیك��ي ب��ختإ إج��راءعلی��ھ س��وف ی��تم یتع��زز بإختب��ار سلس��لة االرتباط��ات ف��ي الب��واقي . 
 : للكشف عن مدى إستقراریة سالسل المتغیرات كاآلتيالمعدل 

 اختبار إستقراریة متغیرات النموذج .1

 
Dependent Variable: LP 
Method: Least Squares 
Sample: 1970 2011 
 

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0027 
0.0002 
0.0000  

3.210334 
4.194093 
21.51953  

0.070065 
0.131253 
0.042177  

0.224933 
0.550486 
0.907637 

 

LK 
LS 
C 

 
1.180730 
0.421720 
-0.610582 
-0.486463 
-0.565088 
0.384683 

  

 
Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Hannan-Quinn criter. 
Durbin-Watson stat 

 
 

 
0.841245 
0.833103 
0.172285 
1.157605 
15.82223 
103.3305 
0.000000 

 
 

 
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 
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 األج��ورولوغ��اریتم  اإلنت��اجالسلس��لة الخاص��ة بمتغی��رات لوغ��اریتم  ةس��تقراریإفرض��یة ع��دم    

 -اآلتیة :المال وذلك باختبار الفرضیة العامة  رأسولوغاریتم 

H°: Variable has unit Root = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 is not stationrry 

H1: Variable has not unit Root = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 is  stationrry 

 (LS=LOG(S))والمتغیرات التوضیحیة  LP=LOG(P)التابع الختبار للمتغیرنتائج ا          
,(LK = LOG(K))   م��ع الفرض��یات الخاص��ة بك��ل متغی��ر والق��یم الحرج��ة والقیم��ة االحتمالی��ة

االختب�ار دیك�ي  ةحص�اءإأن  من�ھیتب�ین  و ال�ذي )(6رقم االختبار عرضت في الجدول  ةحصاءإل
كانت ولجمیع المتغیرات و بوجود الحد  (Dickey – Fuller test statistics)فولر المصحح 

 ً فأن القیمة االحتمالیة لجمیع ھذه االختب�ارات كان�ت  ؛ الثابت واالتجاه العام أو بعدم وجودھما معا
α اكب��ر م��ن مس��توى المعنوی��ة  = نن��ا وف��ي جمی��ع الح��االت ال نس��تطیع رف��ض إوبھ��ذا ف0.05

قبولھا , علیھ فأن جمیع المتغیرات ال تعد مستقرة في المس�توى  علینا الصفریة وبالتالي الفرضیة
ھ�ذه تتع�زز ثقتن�ا بع�دم  ةس�تقراریإلأي جمیعھا تحتوي على جذور الوح�دة . وبوج�ود حال�ة ع�دم ا

ورأس المال عل�ى الن�اتج  األجورعتماد نتائج اختبارات االنحدار الخطي المتعدد لتأثیر متغیري اِ 
تأك�د م�ن ذل�ك نج�ري اختب�ار سلس�لة االرتباط�ات لیة في الع�راق , ولالكلي في الصناعات التحویل

 للبواقي .

 نتائج اختبار جذر الوحدة لسالسل المتغیرات بالمستوى (6)جدول ال

 
 اختبار سلسلة االرتباطات في البواقي للنموذج المقدر

 -سیتم إجراء ھذا االختبار باختبار الفرضیات اآلتیة :
H°:𝑅𝑖𝑠𝑑𝑢𝑎𝑙 has unit Root = 𝑅𝑖𝑠𝑑𝑢𝑎𝑙 is not stationrry 

H1:𝑅𝑖𝑠𝑑𝑢𝑎𝑙 has not unit Root = 𝑅𝑖𝑠𝑑𝑢𝑎𝑙 is  stationrry 

) Mackinnon 1996وال�ذي یب�ین أن قیم�ة () 7( رق�م الج�دولنتائج االختبار عرضت في    

، علی�ھ أص�بح ل�دینا ال�دلیل   test statisticالجدولی�ة ج�اءت جمیعھ�ا أق�ل م�ن إحص�اءة االختب�ار

Null Hypothesis MacKinnon (1996) 
one-sided p-values. 

t statistics Include in test 
equation 

 
Variable 

 

Lp has aunit Root 
 0.6416 1.253892- Intercept  

LP 0.6555 -1.862541 Trend and intercept 
0.3990 -0.719223 None 

L𝐾 has aunit Roo  
 0.6107 -1.321237 Intercept  

L𝐾 0.5439 -2.074829 Trend and intercept 
0.1181 -1.524194 None 

LS has aunit Root 
 0.6573 -1.218718 Intercept  

LS 0.6026 -1.962218 Trend and intercept 

0.2060 -1.202796 None 
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الص�فریة وبالت�الي القب�ول ب�أن سلس�لة األخط�اء الناتج�ة م�ن القاطع بعدم إمكانیة رفض الفرضیة 

علی�ھ ,  تحت�وي عل�ى ج�ذر الوح�دة وم�ن ث�م الق�ول بع�دم إس�تقراریتھا) 2( تقدیر معادل�ة االنح�دار

وذل�ك .  أصبح بإمكاننا إجراء اختبارات إنحدار التكامل وإمكانیة استخدام نموذج تصحیح الخط�أ

االنح�دار ( على المتغیرات الت�ي تع�اني م�ن ع�دم إس�تقراریة ألن القاعدة في ذلك ھي أن االنحدار

 Spuriousربم���ا یتس���بب بانح���دار مزی���ف)  المق���ام عل���ى السالس���ل الزمنی���ة غی���ر المس���تقرة

Regression. أو یتسبب بتقدیرات غیر مقبولة لمعادلة اإلنحدار الخطي 
الناتجة من تقدیر معادلة  األخطاءلسلسلة  Augment Dickey – Fullerنتائج االختبار  (7)الجدول 

 (2) نحداراإل

 
Prop 

Mackinnon 
(1996) One side 

test 5% 

Augment Dickey 
– Fuller test 

statist 

Include in test 
equation 

0.0998 -3.74 -2.607644 Intercept 
0.2261 -4.12 -2.742533 Intercept and Trend 
0.097 -3.74 -2.635866 None 

 سالسل المتغیرات ةستقراریإالبحث في  -ثانیا :

, والمتغی��رات  Lp اإلنت��اجالمتغی��ر الت��ابع لوغ��اریتم  ة ،س��تقراریإبع��د أن ت��م التأك��د م��ن ع��دم    
البح�ث  اآلن. ی�تم  متغی�ر لوغ�اریتم األج�ور LSمتغیر لوغ�اریتم رأس الم�ال و  L𝐾التوضیحیة 

 Firstأخ����ذ الف����رق األول بع����د  ةالسالس����ل الزمنی����ة للمتغی����رات الثالث���� ةس����تقراریإف����ي 
Differenceاآلتي  (8)رقم .النتائج عرضت في الجدول :- 

 وL𝒌 و Lpاختبار دیكي فولر المعدل بعد أخذ الفرق األول للسالسل الزمنیة الخاصة بالمتغیرات  (8)   جدول
Ls 

P-value 
 
 

t-statistic Include in test 
equation 

Null hypothesis Variable 

0.000 -5.501226 Intercept 
D(Lp)has a unit 

Roots 

 
Lp 
 

0.004 -5.419671 Intercept and Trend 
0.0000 -5.543092 None 

0.000 -5.591745 Intercept D(L𝐤)has a unit 
Roots 

 
L𝛄𝛄 0.0003 -5.520113 Intercept and Trend 

0.0000 -5.595176 None 

0.0893 -2.665844 
Intercept 

D(Ls)has a unit 
Roots 

 
Ls 0.0013 -4.977738 Intercept and Trend 

0.0087 -2.680572 None 
 

ج��اءت بق��یم  t-statisticاالختب��ار  إحص��اءاتم��ن مالحظ��ة نت��ائج الج��دول أع��اله تب��ین أن      
αاحتمالیة أقل م�ن  = ف�ي  D(Ls) لجمی�ع االختب�ارات ماع�دا االختب�ار الخ�اص ب�المتغیر 0.05

p)حالة وجود الحد الثابت فقد كانت القیمة االحتمالی�ة  − value = والت�ي تك�ون  (0.08393
αقیمتھا أكبر من مستوى المعنویة  = في ھذه الحالة ال یمكن رف�ض الفرض�یة ووبالتالي  0.05
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الصفریة الخاصة باحتواء السلسلة على جذر الوحدة على عك�س االختب�ارات األخ�رى الت�ي أدت 

ا إلى رفض الفرضیة الصفریة , وقبول البدیل�ة , أي القب�ول بس�كون السالس�ل  للمتغی�رات نتائجھ
الثالثة بعد أخ�ذ الف�رق األول وق�د اتف�ق أن تك�ون جمی�ع المتغی�رات مس�تقرة ب�الفرق األول عن�دما 

وك�ذلك ف�ي حال�ة  (Intercept and Trend)یحتوي االختبار عل�ى الح�د الثاب�ت واالتج�اه الع�ام 
نحدار إء االختبار على أي منھما . لذا وفي مثل ھذه الحالة یمكننا االستمرار باستخدام عدم احتوا

ولكن بعد أن یتم اختبار عدد التخلفات  (ECM)التكامل المشترك وتقدیر أنموذج تصحیح الخطأ 
 في االختبارات القادمة .للجاجة لھا  األمثلالزمنیة 

 الزمنیة ار العدد األمثل من التخلفاتباخت -ثالثا :

Optimal Number Of Lags Selection 

ومن  Johansen Test Of Co integratingالخطوة الالحقة ھي أجراء اختبار جوھانسن     
. ولكن اختبار جوھانسن للتكامل یحتاج إلى تحدید  VECMثم تقدیر أنموذج تصحیح الخطأ 

ت الزمنیة ) كذلك الحال في تقدیر عدد التخلفات الزمنیة المستخدمة ( أي العدد األمثل للتخلفا
اآلتي یعرض عدداً من التخلفات  (9) رقم والجدول VECMأنموذج متجھ تصحیح الخطأ 

 -:الزمنیة للمتغیرات الثالث , وفقاً لخمسة معاییر ھي 

LR=Sequential Modefied Test each test at 5% Level  
FPE =Final prediction error 
AIC=Akaike information criterion  
SC= Chwars information criterion 
HQ =Hanan - Quinn information criterion 

 VAR Lag Order Selection Criteria ةار التخلفات الزمنیتینتائج اختبارات اخ (9)جدول ال
HQ SC AIC FPE LR LogL  Lag 

 4.621562  4.708857  4.575542  0.019486 NA  -77.07198 0 
 1.353207   1.702387*  1.169125  0.000648  121.5418 -8.459680 1 
 1.601940  2.213005  1.279796  0.000734  11.30119 -1.396434 2 
 1.838771  2.711721  1.378566  0.000837  10.38791  5.875100 3 
 1.691952  2.826788  1.093686  0.000670  17.58165  19.86050 4 
 2.071410  3.468131  1.335082  0.000950  5.184900  24.63607 5 
 1.799106  3.457712  0.924717  0.000749  14.79441  40.81746 6 
  1.01318*  2.933673   0.000731*   0.000390*   18.69753*  65.98721 7 

 

الھدف ھنا ھو اختیار التخلف الزمني الذي یمكن استخدامھ في االختبارات الالحقة مثل      
اختبار جوھانسن للتكامل وأنموذج تصحیح الخطأ , القرار ھنا سیكون باختیار عدد التخلفات 

، ضمن صف التخلف الزمني الذي سوف یتم اختیاره  (*)طبقا للعدد األكبر من القیم التي تحمل 
الزمني الذي یحصل على أكبر عدد من أقل قیمة لكل معیار , وھنا سیكون االختیار  أي التخلف

تخلفات زمنیة كعدد أمثل للتخلفات التي یمكن استخدامھا , كونھا حققت القیم األمثل (7)على 
 .  (AIC, FPE, LR, HQ)ألربعة من المعاییر الخمسة المشار إلیھا وھي 

 اختبار كرانكر للسببیة  -رابعا :

 -: اآلتیةیتم ھنا اختبار الفرضیة الصفریة   
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H0 = D(L𝐾)Does not Granger cause D(p) 
 D(LK)ار م�دى ت�أثیر المتغی�ر الت�ابع رأس الم�ال بفرق�ھ األول بوھي الفرضیة الخاصة باخت    

 :وكذلك سیتم اختبار الفرضیة  D(Lp)بفرقھ األول  اإلنتاجعلى المتغیر التابع  

H1 = D(Ls)Does not Granger cause D(Lp) 

ار مدى تأثیر المتغیر التوضیحي األجور بفرقھ األول على المتغیر بوھي الفرضیة الخاصة باخت
 . الجدول اآلتي یبین نتیجة اختبار الفرضیتینو. D(Lp)التابع 

 نتائج اختبار السببیة  (10)جدول ال

Dependent variable D(Lp) 
Prop Df Chi-sq Excluded 

0.0000 7 60.22656 D(Lk) 
0.0000 7 91.32724 D(Ls) 

 

الخاصة باختبار فرضیة  Chi-sqاالختبار إحصاءات من مالحظة النتائج أعاله یتبین لنا أن     
وبما أن قیمة مربع  D(Lp)على المتغیر التابع  D(L𝐾)العدم األولى الخاصة بتأثیر المتغیر 

p)بقیمة االحتمالیة  (60.22656)كاي بلغت  − value = , وبما أن القیمة  (0.000
αاالحتمالیة كانت أقل بكثیر من مستوى المعنویة  = والتي من خاللھا نستطیع رفض 0.05

فرضیة العدم وقبول الفرضیة البدیلة أي نرفض فرضیة عدم وجود تأثیر للمتغیر التوضیحي 
الكلي بفرقھ األول أیضا وكذلك الحال ینطبق  اإلنتاجرأس المال بفرقھ األول على المتغیر التابع 

في اختیار فرضیة العدم الثانیة الخاصة باختبار أثر المتغیر التوضیحي األجور بفرقھا األول 
p)بقیمة احتمالیة بقیمة االحتمالیة  (91.32724)ت غوبما أن قیمة مربع كاي بل − value =

αعنویة  وبما أن القیمة االحتمالیة أقل من مستوى الم (0.000 = بكثیر فھذا یدل على 0.05
الناتج  لىرفض الفرضیة الصفریة وقبول البدیلة وبالتالي القول بأھمیة تأثیر متغیر األجور ع

لسنا بحاجة إلى أجراء اختبار مدى تأثیر نا . من الجدیر بالذكر ھنا أن كلیھمالالكلي بالفرق األول 
حیة وكذلك لسنا بحاجة لبیان مدى تأثیر أي على أي من المتغیرات التوضی(Lp)المتغیر التابع 

 من المتغیرات التوضیحیة على اآلخر . 

 اختبار جوھانسن للتكامل المشترك  -خامسا :

سالس��ل المتغی��رات عل��ى أنھ��ا غی��ر مس��تقرة بالمس��توى وق��د تحقق��ت  بع��د أن ت��م تش��خیص     
سالسل ال�ثالث بع�د أخ�ذ الف�رق األول , ل�ذا فأنھ�ا تع�د متكامل�ة م�ن الدرج�ة األول�ى لل ةستقراریاإل

ج�راء اختب�ار إار عدد مع�ادالت التكام�ل م�ن خ�الل یجراء اختبار جوھانسن الختإوبالتالي یمكن 
واختبار أعظم قیمة ممیزة وذلك من خالل اختبار الفرضیات الصفریة الثالث Trace testاألثر 
 -:اآلتیة 

H° = No cointegration equation 
األم�ر والتي تعني في حال قبولھا ع�دم وج�ود معادل�ة انح�دار تكام�ل وف�ي ح�ال رفض�ھا یعن�ي    

 على األقل وجود معادلة انحدار تكامل مشترك واحدة .
H° = Al𝑚ost one cointegration  
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  -فھ���ي :والت���ي تعن���ي وج���ود معادل���ة تكام���ل مش���ترك واح���دة . أم���ا فرض���یة الع���دم الثالث���ة    

H° = Almost two cointegration  
وج�ود  ذل�ك والتي تعن�ي وج�ود مع�ادلتین النح�دار التكام�ل المش�ترك وف�ي حال�ة رفض�ھا یعن�ي   

 . ثالث معادالت للتكامل المشترك

ع��دم رف��ض الفرض��یة الص��فریة األول��ى یعن��ي ع��دم وج��ود تكام��ل مش��ترك ب��ین المتغی��رات إن    
تخدام أنموذج تصحیح الخطأ والذي یعد مؤشراً عل�ى ع�دم وج�ود اس إمكانیةالثالث وبالتالي عدم 

ج��راء اختب��ار إعالق��ات توازنی��ھ طویل��ة األم��د ب��ین متغی��رات الدراس��ة وف��ي ھ��ذه الحال��ة یمك��ن 
Unrestricted VectorAuto Regression (VAR). 

. وم�ن مالحظ�ة  (11)رق�م نتائج اختبار جوھانسن للتكامل المش�ترك عرض�ت ف�ي الج�دول       
أظھ�رت أن قیم�ة احص�اء االختب�ار  Trace Testنتائج الجدول یتبین لنا أن نت�ائج اختب�ار األث�ر 

(Trace Test = 137.2817)   0.05)أكب���ر م����ن القیم���ة الحرج���ة Critical 
Value=42.91525)  مش����یلس  -ھ����وك  -والت����ي تعن����ي ان القیم����ة الجدولی����ة ل����ـ م����اكینون

Mackinnon- Haug - Michelies (1999) p- value عن�د مس�توى معنوی�ةα = 0.05 
وبما أن القیمة االحتمالی�ة أق�ل م�ن مس�توى المعنوی�ة ,  p- value = 0.0000)وبقیمة احتمالیة (

 األمدمتكاملة في  ةفھذا یعني رفض فرضیة العدم وقبول الفرضیة البدیلة أي أن المتغیرات الثالث
. وكذلك كان�ت نتیج�ة اختب�ار الفرض�یة الثانی�ة م�ن   VECجراء تقدیراتإمكن یالطویل وبالتالي 

والت�ي كان�ت أكب�ر م�ن نظیراتھ�ا  40.46813االختبار بلغ�ت قیمتھ�ا  إحصاءخالل كون أن قیمة 
αالجدولی��ة عن��د مس��توى معنوی��ة  = -p)وبقیم��ة احتمالی��ة ( 25.87211والبالغ��ة قیمتھ��ا  0.05

value = 0.004  علی�ھ ت�م رف�ض فرض�یة ، وبما أن القیمة االحتمالیة أقل من مستوى المعنوی�ة
لالنح�دار التك�املي المش�ترك . وك�ذلك الح�ال  نالعدم وقبول البدیلة وبالتالي الحكم بوجود معادلتی

والقیم�ة الجدولی��ة  (13.53002)االختب��ار البالغ�ة  إحص�اءةم�ع الفرض�یة الثالث�ة م��ن خ�الل قیم�ة 
وبم�ا أن القیم�ة ،  (p-value = 0.0337) بقیم�ة احتمالی�ة (12.51798)والبالغ�ة المن�اظرة لھ�ا 

αاالحتمالیة اقل م�ن مس�توى المعنوی�ة  = الع�دم وقب�ول  ةفھ�ذا دلی�ل عل�ى رف�ض فرض�ی  0.05
البدیل��ة وبالت��الي الحك��م بوج��ود ث��الث مع��ادالت للتكام��ل وھ��ذا م��ا اظھرت��ھ نتیج��ة البرن��امج اس��فل 

 Maxmumختب�ار أعظ�م قیم�ة ممی�زة إ خص�وصب�ار األث�ر . أم�ا بالج�دول الخ�اص بنت�ائج اخت
Eigen value وجاءت نتائج�ھ مع�ززة لق�رارات  ھا ،نتائج االختبار األول نفس فھو اآلخر أظھر

االختبار األول وذلك من خالل رفض الفرضیات الثالث وبالتالي وجود ث�الث مع�ادالت للتكام�ل 
مج ف�ي ھ�ذا االختب�ار أس�فل الج�دول الخ�اص بالنت�ائج . الذي أظھرت�ھ نت�ائج اس�تخدام البرن�ا األمر

 Error Correction Model أج�راء تق�دیرات أنم�وذج تص�حیح الخط�أ  اآلنعلی�ھ یمك�ن و
Estimate  . 

 اختبار جوھانسن لمعادالت التكامل المشترك (11)الجدول 

     
      0.05 Trace  Hypothesized 

Prob.** Critical Value Statistic Eigenvalue No. of CE(s) 
     
      0.0000  42.91525  137.2817  0.942058 None * 

 0.0004  25.87211  40.43933  0.546813 At most 1 * 
 0.0337  12.51798  13.53002  0.328299 At most 2 * 
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      Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
      0.05 Max-Eigen  Hypothesized 

Prob.** Critical Value Statistic Eigenvalue No. of CE(s) 
     
      0.0000  25.82321  96.84240  0.942058 None * 

 0.0033  19.38704  26.90931  0.546813 At most 1 * 
 0.0337  12.51798  13.53002  0.328299 At most 2 * 

     
      Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
الطوی�ل وال�ذي أظھ�ر أن  األم�دمعامالت أنموذج الت�أثیر ف�ي  أنیبین ف (12) رقم الجدول أما     

وبخط��أ  (4.258218-)الطوی��ل ق�د ق��درت ب األم�د(لوغ�اریتم األج��ور) ف��ي  Lsمعام�ل المتغی��ر 

( لوغ�اریتم رأس الم�ال ) ق�دّر (L𝑘)الطوی�ل للمتغی�ر  األمدوكذلك معامل  (0.20943)معیاري 

أم������ا معام������ل االتج������اه الع������ام ،  (0.18796)بخط������أ معی������اري ق������دره  (3.338434)بـ������ـ 

@TREND(71)  الس�البة  اإلش�ارة.  (0.00734)بخطأ معی�اري ق�دره  (0.21687)فقد بلغت

 اإلنت�اجتن�اقص ف�ي  إل�ىلمعامل لوغاریتم األج�ور ت�دل عل�ى أن�ھ عن�د زی�ادة األج�ور فھ�ذا ی�ؤدي 

ونعتق��د أن ھ��ذا المؤش��ر بإش��ارتھ الس��البة یع��د تفس��یرا لم��ا یعانی��ھ قط��اع  الكل��ي والعك��س ص��حیح

د أھ�م الصناعات التحویلیة من تدٍن في كمیات اإلنتاج والسبب یكمن في زیادة التكالیف والتي أح�

قیاس��ا بالح��د األمث��ل المقب��ول عل��ى مس��توى ك��ل مؤسس��ة أو منش��أة  نأس��بابھا تض��خم ع��دد الع��املی

علیھ فان قط�اع الص�ناعات  وبالتالي تضخم ھذا العدد بالنسبة لقطاع الصناعات التحویلیة ككل ،

 التحویلیة یمر بمرحلة تناقص غلة الحجم ، والذي بدوره یشیر إلى عجز محقق في ھذا القط�اع

معامل لوغاریتم رأس المال فأنھا تشیر إلى أنھ في حالة زیادة رأس الم�ال المس�تخدم  إشارة. أما 

، والذي یكون بأحد أوجھ�ھ زی�ادة اإلنف�اق عل�ى  الكلي أیضا یكون بالزیادة اإلنتاجفأن  اإلنتاجفي 

 تحدیث المكائن واآلالت ، وإدخال عوامل التكنولوجیا الحدیثة في اإلنتاج .

 

 معادالت التكامل المشترك ومعامل تصیح الخطأ تتقدیر معامال (12)جدول 

     
          

103.3113 Log likelihood     Equation(s):   1 Cointegrating   
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

  LK LS 
 

LP 
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   3.338438 -4.258218 1.000000 
   (0.18796)  (0.20943)  
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
   -3.043874 D(LP) 
    (0.42349)  
   -0.368802 D(LS) 
    (0.12470)  
   -0.235133 D(LK) 
    (0.38258)  

     
          

 116.7659 Log likelihood Equation(s):  2 Cointegrating  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

 @TREND(71) LK LS LP 
  0.601276  8.410065  0.000000  1.000000 
  (0.12782)  (2.12765)   
  0.090274  1.191021  1.000000  0.000000 
  (0.02969)  (0.49424)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
   15.43106 -3.486117 D(LP) 
   (2.07789)  (0.44274)  
   1.099768 -0.284516 D(LS) 
   (0.66368)  (0.14141)  
  -1.311140  0.178961 D(LK) 
   (1.85582)  (0.39543)  

     
 VECMأنموذج متجھ تصحیح الخطأ   -سادسا :

بما أن اختبار جوھانسن للتكامل المشترك أظھر وجود ثالث معادالت النحدار التكامل    
المشترك علیھ سیتم المضي قدما بتقدیر أنموذج تصحیح الخطأ , ونتائج تقدیر متجھ تصحیح 

أدناه والتي تبین من الجزء األعلى من الجدول معامالت  (13) رقم الخطأ عرضت في الجدول
یظھر ثالثة نماذج لتصحیح الخطأ , فمعادلتي انحدار التكامل المشترك , أما الجزء الثاني 

 ، وھو ما یعد ھدفنا في ھذا البحث اإلنتاجوالعمود األول منھا یبین أن المتغیر التابع ھو متغیر 
منھما یمثالن معادالت التصحیح والتي یكون فیھا في كل  ثالثالوالثاني فاألخرى  األعمدةأما 

المتغیر المعتمد في النموذج المعني , علیھ سینصب التحلیل ھو حد المتغیرات التوضیحیة أمرة 
أي أنموذج تصحیح الخطأ ،  إلیھلألنموذج في العمود األول من جھة الیسار في الجدول المشار 

 tاختبار  ةیرات التوضیحیة واألخطاء المعیاریة وقیمة احصاءیظھر معامالت المتغ األول الذي
لكل معلمة , ولكن المطلوب ھنا حساب القیم االحتمالیة نتیجة اختبار كل معلمة للحكم بمدى 

استخدام نظام المعادالت لتقدیر معامالت  إلىد ممعنویة أي من معالم النموذج المقدر , علیھ سیع
 (9)في الجدول  تعرض والتي یقة المربعات الصغرى والناتجالمقدر باستخدام طر األنموذج

الطویل ( معامل أنموذج التكامل المشترك).  األمدیمثل معامل التأثیر في  C(1)والذي یكون فیھ 
 معامالت التأثیرات في األمد القصیر .فھي  C(23),…,C(3)أما المعامالت 

یمثل معامل سرعة التصحیح باتجاه معامل تصحیح الخطأ والذي ھو  C(1)معامل الھنا    
في األمد الطویل والذي یتوجب أن یكون معنویاً وسالبا باإلشارة . وفي حال كونھ  ةستقراریاإل

غیر سالب اإلشارة أو غیر معنوي ففي ھذه الحالة ال یمكن القول بوجود عالقة في األمد الطویل 
-p)إشارة سالبة وبقیمة احتمالیة (ظھر ب C(1)بین المتغیرات المدروسة . وبما أن المعامل 
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value = 0.000  أقل من مستوى المعنویة وھيα = یعني رفض فرضیة عدم  فھذا 0.05
وجود أثر في األمد الطویل وقبول البدیلة وبالتالي الحكم بوجود السببیة طویلة األمد للمتغیرات 

Ls,Lγ  على المتغیر التابع Lp. 

عني أن سرعة التصحیح من عدم ی C(1)= -3486617ن معامل تصحیح الخطأ إ   
وھي تعد سرعة كبیرة باتجاه التحول  )(%348.6السلسلة قد بلغت  إستقراریة إلى اإلستقراریة

 الطویل . األمدفي حال فقدان ھذه الخاصیة في  اإلستقراریةنحو 

C(23),…,C(4),C(3)     من  كلھي معامالت التأثیر قصیر األمد وھنا سیتم أجراء اختبار
 وأو عدم معنویتھا ألھا تأثیراً معنویا على المتغیر التابع فیما إذا كان ھذه المعامالت مشتركة 

تمثل  فھي C(24)أما  ، Waldاختبار  إجراء، وذلك من خالل  كونھا توصف بعدم تأثیرھا 
لیة ، والتي أظھرت بدورھا معنویة إحصائیة إتضحت من خالل القیمة اإلحتمامعلمة الحد الثابت 

 .المرافقة لھا 

 تقدیر واختبارات معامالت معادلة انحدار التكامل ( 13)جدول 
 

D(LP) = C(1)*( LP(-1) - 7.06122261631*LS(-1) - 0.0361687186585 
*@TREND(70) + 1.03978362103 ) + C(2)*( LK(-1) + 0.839615699394 
*LS(-1) + 0.075795454254*@TREND(70) - 2.25523242491 ) + C(3) 

*D(LP(-1)) + C(4)*D(LP(-2)) + C(5)*D(LP(-3)) + C(6)*D(LP(-4)) + C(7) 
*D(LP(-5)) + C(8)*D(LP(-6)) + C(9)*D(LP(-7)) + C(10)*D(LK(-1)) + C(11) 

*D(LK(-2)) + C(12)*D(LK(-3)) + C(13)*D(LK(-4)) + C(14)*D(LK(-5)) + 
C(15)*D(LK(-6)) + C(16)*D(LK(-7)) + C(17)*D(LS(-1)) + C(18)*D(LS(-2)) 
+ C(19)*D(LS(-3)) + C(20)*D(LS(-4)) + C(21)*D(LS(-5)) + C(22)*D(LS( 

-6)) + C(23)*D(LS(-7)) + C(24) 
Prob. t- Statistic Std. Error Coefficient  

0.0000 -7.507495 0.464352 -3.486117 C(1) 
0.0000 -7.967596 1.373031 -10.93976 C(2) 
0.0000 7.201916 0.356378 2.566608 C(3) 
0.0001 6.218141 0.312926 1.945815 C(4) 
0.0012 4.479434 0.235896 1.056682 C(5) 
0.0018 4.218345 0.180945 0.763289 C(6) 
0.0446 2.295993 0.126368 0.290140 C(7) 
0.2558 1.205422 0.140167 0.168960 C(8) 
0.0041 3.705606 0.137582 0.509825 C(9) 
0.0001 5.923105 1.378225 8.163374 C(10) 
0.0004 5.182202 1.044248 5.411503 C(11) 
0.0004 5.249404 0.696919 3.658408 C(12) 
0.0032 3.849981 0.582890 2.244115 C(13) 
0.0028 3.945533 0.467040 1.842723 C(14) 
0.9215 0.101018 0.435058 0.043949 C(15) 
0.1136 -1.733682 0.546471 -0.947407 C(16) 
0.0000 -7.236149 2.386986 -17.27259 C(17) 
0.0001 -6.187294 1.978451 -12.24126 C(18) 
0.0123 -3.047803 1.690328 -5.151786 C(19) 
0.3642 0.950681 1.301404 1.237219 C(20) 
0.0008 4.711277 1.330090 6.266423 C(21) 
0.0042 3.687603 1.481341 5.462597 C(22) 
0.0239 2.660546 1.054006 2.804231 C(23) 
0.0002 5.713187 0.252642 1.443389 C(24) 
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 Waldاختبار -سابعا :     

ھن��ا س��یتم اختب��ار م��دى ت��أثیر المتغی��رات التوض��یحیة م��ن خ��الل مع��امالت المتغی��ر ض��من       
 اإلنت����اجمتغی����ر لوغ����اریتم لالتخلف����ات الزمنی����ة لك����ل متغی����ر، أي س����یتم اختب����ار المع����امالت 

LpC(9),…,(3)  بتخلفات���ھ الس���ابقة كمتغی���ر توض���یحي لبی���ان م���دى معنوی���ة الت���أثیر المش���ترك
 لوغ��اریتم رأس الم��ال  االختب��ار لمع��امالت متغی��ر إج��راءلمعلم��ات ھ��ذا المتغی��ر وك��ذلك س��یتم 

LkC(16),…,C(11),C(10),  اإلنت�اجلبیان مدى معنویة تأثیر متغی�ر رأس الم�ال ف�ي متغی�ر 
,بتخلفات�ھ الس�ابقة م�ن خ�الل اختب�ار  Lsثیر متغی�ر األج�ور والحال نفس�ھ یك�ون باختب�ار م�دى ت�أ

 . C(23),…,C(18),C(17)معنویة التأثیر المشترك للمعالم 

   -: اإلنتاجاختبار مدى تأثیر التخلفات السابقة لمتغیر  .1
 -: اآلتیةویكون باختبار الفرضیة  

H°: C(3) = C(4) = ⋯ = C(9) = 0 
 مقابل الفرضیة البدیلة 

H1: At Least one of them not equal zero 
 ةوالبالغ� Fاختب�ار  إحص�اءةوالتي تبین فیھا أن  (14) رقم نتائج االختبار عرضت في الجدول   

αأق��ل م��ن مس��توى المعنوی��ة  p-value = 0.001)بقیم��ة احتمالی��ة ( )(9.49467قیمتھ��ا  =
-p)بقیم�ة احتمالی�ة  66.46269Chi-sqكذلك احصاء اختب�ار مرب�ع ك�اي والب�الغ قیمتھ�ا 0.05

value = 0.0000 أقل من مستوى المعنویة (α = وبالتالي الحكم برفض فرضیة العدم  0.05
بتخلفات�ھ الس�بعة الس�ابقة ك�أن ل�ھ  Lp اإلنت�اجلوغ�اریتم متغی�ر  ف�إنوقبول فرضیة البدیلة , علی�ھ 

 . )Lp اإلنتاجغاریتم األثر المعنوي على المتغیر التابع (القیمة الحالیة لمتغیر لو

 Lpالخاص بالمعامالت للتخلفات السابقة للمتغیر Waldاختبار   (14)جدول ال

Probability Df value Test statistic 
0.0010 (7,10) 9.494670 F- statistic 
0.0000 7 66.46269 Ch-square 

 

 L𝒌اختبار تأثیر متغیر رأس المال  .2
 -:اآلتیة بتخلفاتھ السابقة یكون باختبار الفرضیة الصفریة  Lkاختبار تأثیر المتغیر      

H°: C(10) = C(11) = ⋯ = C(16) = 0 

 مقابل الفرضیة البدیلة 
H1: At Least one of them not equal zero 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 

Sum squared resid 
Log likelihood 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

0.952906 
.844591 

0.269372 
0.725611 
17.15682 

8.797496 
0.000554 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Hannan-Quinn criter  
Durbin-Watson stat 

-0.104012 
0.683303 
0.402540 
1.479971 
0.769975 
2.142663 
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والذي تبین من رفض الفرضیة الصفریة (15)  رقم نتائج االختبار عرضت في الجدول   

, أي أن  Lpعلى الناتج الكلي  Lkوبالتالي معنویة تأثیر متغیر رأس المال وقبول البدیلة 
C(16)المعامالت  = C(11) = ⋯ = C(10)  التابع .لھا تأثیر مشترك على المتغیر 

 L𝒌نتائج اختبار معامالت متغیر رأس المال  ( 15) الجدول

Probability Df value Test statistic 
0.0015 (7,10) 8.603795 F- statistic 
0.0000 7 60.22656 Ch-square 

 

 للتخلفات الزمنیة السابقة  Ls األجوراختبار تأثیر  .3
  -: اآلتیةاختبار التأثیر المشترك للمتغیر األجور یكون اختبار الفرضیة الصفریة       

H°: C(17) = C(18) = ⋯ = C(23) = 0 

 مقابل الفرضیة البدیلة 
H1: At Least one of them not equal zero 

والذي یتبین من خاللھ معنویة تأثیر  (16) رقم عرضت في الجدول Waldنتائج اختبار    
على الناتج الكلي في الصناعات التحویلیة وذلك Lsمعامالت التخلفات الزمنیة لمتغیر األجور 

 p-value = 0.0003)(بقیمة احتمالیة  13.04675بلغت قیمتھا  Fاختبار  إحصاءةكون أن 
وبما  p-value = 0.0000)بقیمة احتمالیة ( Chi-square = 91.32724اختبار مربع كاي 

, علیھ ترفض  0.05كانت أقل من مستوى المعنویة  اإلحصائیتینأن القیمة االحتمالیة لكال 
وبالتالي الحكم بمعنویة أثر  0.05أقل من مستوى المعنویة  وھيالفرضیة الصفریة وتقبل البدیلة 

 . Lpلى المتغیر التابع التخلفات الزمنیة مشتركة ع

 L𝒔الخاص بالمتغیر  Waldنتائج اختبار  (16)جدول 

Probability Df value Test statistic 
0.0003 (7,10) 13.04675 F- statistic 
0.0000 7 91.32724 Ch-square 

 مالئمة أنموذج تصحیح الخطأ -ثامنا :

یكون من خالل قیم معامل  تھ) وكفای VECMلبیان مدى مالئمة النموذج المقدر (أنموذج    
الخاص باختبار مدى معنویة تأثیر  Fاختبار  وإحصاءةالتحدید ومعامل التحدید المصحح 

 رقم الجدول إلىالمتغیرات التوضیحیة في أنموذج تصحیح , ویكون ذلك من خالل الرجوع 
وھي نسبة عالیة   R-square = 95.29%والذي تبین من خاللھ أن قیمة معامل التحدید  (11)

جداً تمثل الكفاءة العالیة للمتغیرات التوضیحیة في تفسیر التغیرات الحاصلة في المتغیر التابع 
-p)بقیمة احتمالیة  (8.797496)قد بلغت قیمتھا  Fاالختبار  إحصاءةالكلي) . كذلك  اإلنتاج(

value = 0.00055)  وبما أن القیمة االحتمالیة أقل بكثیر من مستوى المعنویةα = 0.05 
 فھذا یدل على معنویة عالیة ألنموذج تصحیح الخطأ المقدر . كذلك من العوامل االیجابیة ھو 

 : المعالمة معنوی
(13),C(12),C(11),C(10),C(9),C(8),C(7),C(6),C(5),C(4),C(3),C(2),C(1) 

,C(23),C(22)C(21),C(20),C(19),C(18),C(17),C(16),(C(15),C(14),C 
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ن جمیع المعالم المذكورة كانت القیمة االحتمالیة المناظرة لكل منھ�ا أق�ل م�ن مس�توى وذلك أل    

αالمعنوی��ة  = أش��رت معنوی��ة  (24)معلم��ة م��ن مع��الم النم��وذج ال��ـ (17 )ن إوبالت��الي ف�� 0.05
 األنموذج المقدر . ةأ وھي نسبة عالیة وكافیة للحكم بأمثلیالتأثیر ألنموذج تصحیح الخط

 اختبارات البواقي  -تاسعا :

الثق�ة بتق�دیرات أنم�وذج تص�حیح  إیالء تعد اختبارات البواقي من االختبارات المھمة في مدى    
وك��ذلك  Heteroskedasticiyج��راء اختب��اري تج��انس تب��این الخط��أ إالخط��أ , وذل��ك م��ن خ��الل 

 .  اختبار طبیعیة توزیع البواقي

 Breusch-Pagan-Godfrey test  كودفري لتجانس التباین –باكان  –اختبار بروش  .1
 یجرى اختبار تجانس التباین باختبار الفرضیة 

𝐻0: The Residual is Homoskedasticiy 

H1: The Residual is Heteroskedasticiy 

تبین من  ھيو،  (17) رقم في الجدول تعرض Breusch-Pagan-Godfreyنتائج اختبار    
 = p-value)بقیم�ة احتمالی�ة  F- statistic = 0.530855خاللھا أن قیم االحص�اءات ال�ثالث 

 = p-value)) بقیم���ة احتمالی���ة (Obs*R-square =19.92491واحص���اءه ( 0.8959
 = p-value)بقیم�ة احتمالی�ة Sculled explained s = 0.824513)واحص�اءه (0.7010

وبم���ا أن الق���یم االحتمالی���ة لإلحص���اءات ال���ثالث كان���ت اكب���ر م���ن مس���توى المعنوی���ة  1.000
α = قبولھ��ا والحك��م بتج��انس نحك��م ب, علی��ھ ال یمك��ن رف��ض الفرض��یة الص��فریة وبالت��الي 0.05

 تباین الخطأ وھي خاصیة جیدة تعزز الثقة في أنموذج تصحیح الخطأ المقدر .  

 Breusch-Pagan-Godfrey 𝐇𝐞𝐭𝐞𝐫𝐨𝐬𝐤𝐞𝐝𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐲 نتائج اختبار (17) جدولال

Probability Df value statistic 
0.8959 (24,9) 0.530855 F- statistic 
0.7010 𝜒24 19.92491 Obs*R-square 
1.000 𝜒24 0.824513 Sculled explained s 

 Jarque- Bera for Normality testبیرا لطبیعة توزیع البواقي  –اختبار جاركي  .2
یجرى اختبار جاركي بیرا لبیان م�دى مطابق�ة توزی�ع سلس�لة الب�واقي للتوزی�ع الطبیع�ي وذل�ك    

 -:باختبار 
H0The Residual is Normality distribution  
H1: The Residual is 𝑛𝑜𝑡 Normality distribution 

 = Jarque- Beraاالختب�ار  إحص�اءةوالت�ي تب�ین م�ن خاللھ�ا أن  (1)نت�ائج بینھ�ا الش�كل ال   
وبم��ا أن القیم��ة االحتمالی��ة اكب��ر م��ن  p-value = 0.407311)بقیم��ة احتمالی��ة ( 1.796356

αمستوى المعنویة  = علیھ ال یمكن رفض الفرضیة الصفریة وبالتالي قبولھا , علیھ فأن  0.05
 األمرسلسلة البواقي تتوزع طبیعیاً وھي بدورھا تعد صفة جیدة في حال تقدیر نماذج االنحدار , 

 .(VECM)الذي یترتب علیھ قبول نتائج تقدیر أنموذج تصحیح الخطأ 
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 أنموذج تصحیح الخطأاختبار التوزیع الطبیعي لبواقي  (1)شكل ال
 
 كودفري لسلسلة االرتباطات البواقي  –اختبار بروش  .3

Breusch – Godfory Serial correlation test 

 األنموذجیعد اختبار سلسلة االرتباطات للبواقي من االختبارات المھمة لبیان مدى موثوقیة     
  -المقدر , ویجرى االختبار باختبار الفرضیة الصفریة اآلتیة :

H0: There  is no Serial Correlation    
H1: There  is  Serial Correlation    

لسلسلة الرتباطات في بواقي األنموذج عرضت في  Breusch – Godforyنتائج اختبار    
 = F- statisticاالختبار  إحصاءةوالتي تبین من خاللھا أن قیمة 18)(رقم  الجدول

اختبار معامل التحدید المشاھد  ةواحصاءp-value = 0.6612) بقیمة احتمالیة ( 0.205313
Obs*R-square = 0.758327 ) بقیمة احتمالیة(p-value = 0.3839  وبما أن القیمة ,

, علیھ ال یمكن رفض  α=0.05االحتمالیة لكال اإلحصائیتین كانت اكبر من مستوى المعنویة 
لة االرتباطات في قیم البواقي ألنموذج الفرضیة الصفریة وبالتالي الحكم بعدم وجود سلس

 تصحیح الخطأ والذي بدوره یعد میزة جیدة في تقدیر األنموذج .

 الرتباطات سلسلة البواقيBreusch –Godfrey نتائج اختبار (18)جدول ال

Probability Df Value statistic 
0.6612 (1,9) 0.205313 F- statistic 
0.3839 𝜒1 0.758327 Obs*R-square 

 

واختبار التوزیع الطبیعي ، أن تحلیل البواقي باختباراتھ الثالث اختبار تجانس التباین    
على صفات جیدة ومقبولة لتقدیر  أشرتواختبار االرتباطات لسلسلة البواقي , جمیعھا ، لألخطاء

 أنموذج تصحیح الخطأ .

 اإلستنتاجات

 -یأتي : إلیھا مامن أھم اإلستنتاجات التي تم التوصل 

0

1

2

3

4

5

6

-3 -2 -1 0 1 2

Series: Residuals
Sample 1978 2011
Observations 34

Mean      -7.19e-14
Median   0.349357
Maximum  2.485833
Minimum -3.149000
Std. Dev.   1.482842
Skewness  -0.211898
Kurtosis   1.956730

Jarque-Bera  1.796356
Probability  0.407311
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ي البل�د وك�ذلك ف�على الرغم من توفر اإلمكانات والم�وارد لقط�اع الص�ناعات التحویلی�ة  .1

قدرتھ الكبیرة على التطور والتوسع عمودیا وأفقیا ، فإنھ یعاني الكثیر من المشكالت والمعوق�ات 
الس�یئة وتق�ادم  التي سببتھا ظروف الحرب والعقوبات اإلقتصادیة المتعاقبة والسیاسات اإلنتاجی�ة

اآلالت والمكائن والمعدات الصناعیة ، فضال عن اإلدارة السیئة ونقص التموی�ل والتخصیص�ات 
 المالیة وغیرھا الكثیر من الظروف السیئة التي ألقت بضاللھا علیھ ، 

نھا شھدت تراجعا بین اإلرتفاع واإلنخفاض ولك متذبذبة قیم المؤشرات الرئیسة كانت .2
 ملحوظا خالل مدة 

 .حویلیة بسبب األسباب المذكورة الثمانینات وبدایة التسعینات  في الصناعات الت

إنخفاض مساھمة قطاع الص�ناعات التحویلی�ة بالن�اتج المحل�ي اإلجم�الي ، مم�ا أدى إل�ى  .3
جعل الصناعة العراقیة مھملة وغیر فاعلة في اإلقتصاد العراقي ، فض�ال ع�ن كونھ�ا غی�ر ق�ادرة 

اق اإلقلیمیة ، وذلك كلھ بسبب نقص التمویل والتخصیصات اإلستثماریة على المنافسة في األسو
 الفساد المادي واإلداري .، فضال عن وفشل إستراتیجیات التصنیع  

كان من أكثر المؤشرات الت�ي ش�ھدت تراجع�ا ف�ي قیمھ�ا خ�الل الج�زء األكب�ر م�ن الم�دة  .4
كم رأس الم�ال ، ومس�اھمة القط�اع المدروسة ھي اإلنتاج ، والقیمة المضافة ، واإلنتاجی�ة ، وت�را

في الناتج المحلي اإلجمالي ، وھذه المؤشرات تعد من أھم مؤشرات تطور القطاع الصناعي ف�ي 
اإلقتص��اد العراق��ي ، وإن م��ن أھ��م أس��باب اِالنخف��اض ف��ي قیمھ��ا ع��الوة عل��ى األس��باب الم��ذكورة 

المس��توردات م��ن  إعتم��اد القط��اع الص��ناعي بأجمع��ھ والص��ناعات التحویلی��ة بش��كل خ��اص عل��ى
المستلزمات اإلنتاجیة والتي تتصف بِارتفاع أسعارھا وھذا ما أدى إلى إنخفاض القیم�ة المض�افة 

 في الصناعات التحویلیة .
وب��رامج التط��ویر ورداءة الخط��ط وس��وء تنفی��ذھا ، وقل��ة المتخصص��ة قل��ة الدراس��ات  .5

ض��عف الجان��ب فض��ال ع��ن الكف��اءات العلمی��ة الت��ي تمتل��ك الخب��رة والمھ��ارة ف��ي ھ��ذا المج��ال ، 
القانوني والتشریعي الذي یعمل عل�ى ج�ذب اإلس�تثمار لھ�ذا القط�اع ، ع�الوة عل�ى إنع�دام ب�رامج 
التدریب وإعادة التأھیل لقوى العاملة وفقا للتطورات والتكنولوجیة الحدیثة ، وكذلك تردي البن�ى 

 التحتیة ووسائل وطرق النقل والمواصالت .
متمثلة بعدد العاملین ورأس المال معنویة إحصائیة بالت�أثیر أظھرت متغیرات الدراسة ال .6

على العملیة اإلنتاجیة في قطاع الصناعات التحویلیة ، كما وأظھرت الدراسة سالبیة ذلك الت�أثیر 
 اي أن العملیة اإلنتاجیة في تراجع كبیر وخطیر .

انح�دار التكام�ل بینت الدراسة أفضلیة وكفاءة طرائق التحلیل القیاسي بإستخدام منھجی�ة  .7
 المشترك ومعادالت تصحیح الخطأ .

 التوصیات

تكثی��ف الجھ��ود المبذول��ة ف��ي العم��ل عل��ى إس��تغالل الم��وارد المتاح��ة لإلس��تغالل األمث��ل  .1
العم��ل عل��ى توجی��ھ ألولی��ة الض��روریة ألغل��ب الص��ناعات ، وبكف��اءة عالی��ة لت��وفیر الم��وارد ا

ل على إستكمال الھیاكل والخطوط اإلنتاجی�ة التخصیصات والموارد المالیة نحو ھذا القطاع للعم
 وتلبیة متطلبات نموه وتطوره .
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السعي لحمایة المنتج المحلي من المنافسة وعملیات اإلغراق ودعمھ عن طری�ق ف�رض  .2
العمل على تشجیع  المنتجات األجنبیة المنافسة لھ ، فضال عن الرسوم والضرائب الكمركیة على
 التحویلیة . تثمار في الصناعاتالقطاع الخاص على الدخول واإلس

تخفیف الضرائب والرسوم عل�ى عملی�ات التب�ادل التج�اري الخاص�ة بت�وفیر مس�تلزمات  .3
اإلنتاج للصناعات اإلستراتیجیة والسیما السلع اإلنتاجیة التي تلع�ب دورا ھام�ا ف�ي عملی�ة البن�اء 

 والتطور الحالیة على أمل أن یتم صناعتھا محلیا في المستقبل .
اإلھتمام إلى القطاعات األخرى التي ترتبط بروابط أمامیة وخلفیة مع الصناعات  توجیھ .4

التحویلی��ة والس��یما القط��اع الزراع��ي والص��ناعات اإلس��تخراجیة ، وذل��ك لكونھ��ا ت��رتبط معھ��ا 
بروابط أمامیة فتوفر لھا أغلب م�دخالت عملیاتھ�ا اإلنتاجی�ة ، وب�روابط خلفی�ة حی�ث تع�د الس�وق 

 لمنتجات الصناعیة والسیما اإلنتاجیة منھا .األكثر إستیعابا ل
إج��راء الدراس��ات والخط��ط الكفیل��ة بتوزی��ع األی��دي العامل��ة ف��ي المنش��آت العم��ل عل��ى  .5

والوحدات اإلنتاجیة الصناعیة وفق�ا لحاج�ة ك�ٍل منھ�ا وطبیع�ة عملیات�ھ اإلنتاجی�ة ونوعی�ة الخب�رة 
العم��ل و بإنس�یابیة وكف�اءة عالی�ة .والمھ�ارة المطل�وب توفیرھ�ا لض�مان س�یر العملی�ات اإلنتاجی�ة 

على توفیر البنى التحتیة والخدمات الضروریة لنمو القطاع الصناعي كاإلھتمام بطرق ووس�ائل 
النق��ل والمواص��الت وغیرھ��ا م��ن الوس��ائل الت��ي تض��من توص��یل مس��تلزمات اإلنت��اج ومتطلب��ات 

 منتجاتھا .اإلنتاج األخرى إلى المشاریع والمنشآت الصناعیة ، كما تضمن تصریف 
تفعی��ل دور الجھ��از الرق��ابي عل��ى الص��ناعات المحلی��ة م��ن حی��ث ت��وفر ش��روط الج��ودة  .6

والمتان��ة وغیرھ��ا م��ن المواص��فات الت��ي تجع��ل الس��لع المنتج��ة محلی��ا ق��ادرة عل��ى المنافس��ة ف��ي 
 األسواق الخارجیة . 

 المصادر
الصناعة الفلسطینیة هللا قاسم عبد الخالق ، تحلیل دوال اإلنتاج واإلنتاجیة في  نصر عبد .1

 . 2004فلسطین ،   –جامعة النجاح الوطنیة / كلیة الدراسات العلیا ، نابلس ،  ، رسالة ماجستیر
أ.م .د مناھل مصطفى عبد الحمد ، محمد نوري فرحان ، تقدیر أفضل دالة إنتاج   .2

، بحث منشور ، كلیة االدارة واإلقتصاد  2010 - 1996للشركة العامة لألسمنت العراقیة للمدة 
 .  2014، السنة  77، العدد  20/ جامعة بغداد ، المجلد 

 العامة القادسیة شركة في اإلنتاج دالة وتحلیل تقدیر,  العبیدي القادر عبد مھدي نادیة  .3
/  واالقتصاد اإلدارة كلیة ، ماجستیر رسالة ،)  1995 – 1983(  للمدة الكھربائیة للصناعات

 . بغداد جامعة
 الطبعة ، الشارقة – الجامعة مكتبة ، التنمیة إقتصاد علم ، القریشي تركي صالح محمد  .4

 .  2010 ، األولى
 المشروع اقتصادیات – الصناعیة والتنمیة الصناعة اقتصادیات ، جواد ابراھیم صائب .5

 .  2011 ، اربیل/  الدین صالح جامعة مطبعة ، األول الجزء – األول الكتاب ، الصناعي
 ، لبنان – بیروت ، العربة النھضة دار ، الصناعة جغرافیة ، الرسول حبیب احمد .6

2012 . 
 ك�انون ، بغ�داد ، 2014 – 2010 الوطنی�ة التنمی�ة خط�ة ، التخطیط وزارة ، العراق جمھوریة  

  . 2009/  األول

635



 First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017             2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
 ISSN: 2414 - 7419     Al-Kut University College / Issue One                        األول / العدد كلیة الكوت الجامعة            

 
 رس�الة ، 2007 لعام العراق في الكبیرة التحویلیة الصناعات واقع ، محمد مھدي فارس .7

 . 2011 ، 58 العدد ، البصرة جامعة مجلة ، التربیة كلیة/  البصرة جامعة ، منشورة ماجستیر
 وتطلع�ات الماض�ي ارث ب�ین الع�راق ف�ي التنمی�ة أرجوح�ة ، الكن�اني بش�یر ك�اظم كامل .8

 . 2013 ، األولى الطبعة ، بغداد جامعة ، اإلستراتیجي التحلیل في نظرة – المستقبل
اد ، ، بغ�د 2010 - 2014جمھوریة العراق ، وزارة التخط�یط ، خط�ة التنمی�ة الوطنی�ة  .9

 . 2009كانون األول / 
 محافظ��ة – التحویلی��ة الص��ناعة ف��ي الع��املین ترك��ز م��دى قی��اس ، مھ��دي ص��الح حی��در   .10

  ، ك�ربالء جامع�ة/  واإلقتص�اد اإلدارة كلی�ة ، منش�ورة ماجس�تیر رس�الة – تطبیقی�ة حال�ة كربالء
2004 . 

 ، الع�راق ف�ي اإلقتص�ادیة التنمی�ة ف�ي التحویلی�ة الصناعات قطاع دور.  الربیعي فالح   .11
  http:/www.alhewar.org الموقع ىعل متاح ، 2008

 القط��اع نم��و عل��ى المباش��ر األجنب��ي االس�تثمار أث��ر ، الع��زاوي حس��ان عب��یس ك�ریم. م   .12
 ، واإلقتص�ادیة االداری�ة للعل�وم القادس�یة مجلة ،)  2013 – 2003(  للمدة العراق في الصناعي

 .2016 لسنة ، 3 العدد ، 18 المجلد
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 الجدول الرئیسي 

 1980- 1970 للمدة التحویلیة الصناعات قطاع مؤشرات مجمل 

 

 من عمل الباحثة باإلعتماد على المجامیع اإلحصائیة   -المصدر  :

عدد  األعوام
 المنشآت

عدد 
 العاملین

قیم اإلنتاج 
 ملیون دینار

قیم مستلزمات 
 اإلنتاج

 ملیون دینار

 القیمة المضافة
 قیم اإلجور ملیون دینار

قیم تكوین 
رأس المال 

 الثابت

قیمة المساھمة 
 GDPفي 

1970 29438 149.071 25.441789 17.217263 8.224526 4.373789 4.473684 20.156534 
1971 31239 170.881 26.257244 20.783775 5.473469 4.772142 4.428571 18.424817 
1972 30832 182.232 27.883679 16.951792 10.931886 4.674622 4.745283 21.128529 
1973 27592 180.576 31.764117 20.485546 11.278571 4.40042 4.924369 23.645252 
1974 27573 182.731 32.271449 23.168985 9.1024637 4.760724 6.811594 12.642536 
1975 40624 236.594 44.951446 31.025283 13.926163 6.134716 13.59748 17.983745 
1976 39148 228.16 46.369945 30.142918 16.227027 5.820864 6.686486 16.361389 
1977 43267 245.902 47.342407 29.21787 18.124537 6.409027 3.199074 17.455805 
1978 41719 249.145 49.532177 30.376693 19.155483 6.563508 14.85887 17.505778 
1979 42111 274.661 48.951548 29.957806 18.993741 7.061483 16.22258 13.588885 
1980 36025 257.147 43.963366 27.341471 16.621895 6.583067 11.680798 11.17852 
1981 31462 241.4 34.536711 21.827615 12.709096 6.122096 13.00962 15.827309 
1982 36101 252.119 39.901448 23.734911 16.166537 6.241784 12.13251 17.76229 
1983 31724 239.815 35.566834 19.308897 16.257937 5.360362 8.87874 17.894589 
1984 22175 221.802 36.833635 19.336496 17.497138 5.050744 4.176642 17.339848 
1985 22044 230.188 37.933767 19.232114 18.701652 5.193333 3.785714 18.04228 
1986 41536 263.892 41.360539 19.710857 21.649681 5.739806 3.908713 20.409135 
1987 41368 224.967 35.80682 18.331953 17.474866 4.341492 1.854368 16.764007 
1988 40380 249.754 39.15591 20.46946 18.68645 3.91537 1.483 20.150013 
1989 54625 302.769 52.595418 29.86523 22.730188 5.007262 8.591721 27.395729 
1990 47552 271.595 29.846339 16.418895 13.427444 3.296501 6.290942 8.602773 
1991 41193 139.929 7.373282 4.047876 3.325405 1.077715 1.537129 8.022592 
1992 26760 186.86 8.069389 4.803554 3.265835 1.013619 1.772148 5.950302 
1993 32554 205.545 8.702866 4.818741 3.884125 0.757171 1.477308 7.064907 
1994 27184 200.901 5.008427 3.102703 1.905724 0.425908 0.404757 4.669667 
1995 31577 188.732 3.674585 2.250195 1.424389 0.336407 0.416337 3.830299 
1996 32194 188.151 4.086843 2.282273 1.80457 0.399799 0.076376 3.710376 
1997 31707 184.565 3.862422 2.280128 1.582294 0.376222 0.182304 1.858139 
1998 25870 166.831 4.408864 2.439584 1.969279 0.448031 0.27023 2.145371 
1999 30205 174.131 5.371287 3.464572 1.906715 0.676022 0.261824 1.462144 
2000 77962 286.654 11.589703 6.31848 5.271223 1.434067 0.734314 2.273141 
2001 69893 279.547 11.928162 6.231767 5.696394 1.736725 1.481505 3.309042 
2002 498 80.637 4.4398799 2.273827 2.166051 0.843386 2.610175 1.48006 
2003 18459 160.371 4.906056 2.870459 2.035597 1.238492 1.067841 3.006431 
2004 18180 208.54 7.430696 4.323064 3.107631 2.314289 0.856212 3.212955 
2005 10616 180.644 5.795114 3.21204 2.583073 1.938493 0.209361 2.484526 
2006 12083 213.699 5.781037 2.976881 2.804155 1.655645 0.666231 2.921572 
2007 13886 227.235 4.188555 2.068307 2.120247 1.318275 0.477634 2.375193 
2008 487 190.247 4.063005 1.778097 2.284908 2.102394 0.445853 1.678988 
2009 10864 222.502 7.215101 3.1072 4.107901 3.057155 0.498589 3.466492 
2010 11716 226.825 7.922286 3.477692 4.444594 2.925327 0.42477 3.207526 
2011 48001 333.729 11.97841 5.518372 6.460039 1.665952 0.436143 5.066943 
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	الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحبه اجمعين وبعد.....
	فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا بان الله اعطى كل ذي حق حقه وامرنا بان لا نضيع ما فرضه على عباده  فقال :  ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها ومن فرائضه على عباده توزيع التركة على الوجه الذي بينه الباري عز وجل في آيات المواريث ,...
	المبحث الاول : تعريف ذوي الارحام وبيان اصنافهم ومراتبهم :
	المطلب الاول : تعريف ذوي الارحام :
	الرحم في اللغة : هو في الاصل مصدر تقول : بيني وبينه قرابة وقربٌ وقربى 0F   وايضاً هو موضع تكوين الجنين وجمعه أرحام 1F  .
	وفي الاصطلاح : هو كل قريب لايرث بفرض ولا تعصيب 2F  وهم احد عشر:
	ولد البنات , وولد الاخوات , وبنات الاخوة , ووللد الاخوة من الام , والاخوال , والخالات , وبنات الاعمام , والجد أبو الام , وكل جدة أدلت بأبٍ بين امين , أو بأبٍ أعلى من الجد , فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الارحام 3F  .
	ويصنفون الى أصناف عدة , والمشهور هو أربعة أصناف نسترسل في تصنيفهم في المطلب التالي .
	المطلب الثاني : اصناف ذوي الارحام :
	ينحصر ذوي الارحام في المشهور عند العلماء الى أربعة أصناف كما يأتي :
	الصنف الأول : من كان من فروع الميت الذين يدلون اليه بواسطة انثى
	وهم نوعان : أولاد البنات ,  واولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً واناثاً
	مثل : بنت البنت وبنت ابن البنت , وابن بنت الابن , وبنت بنت الابن وهكذا نزولاً 4F
	الصنف الثاني :
	من كان من أصول الميت الذين يتوصلون به بواسطة انثى سواء أكانوا رجالاً وهم الأجداد الرحميون ام من النساء وهن الجدات الرحميات ,
	مثل : ابي ام الميت , وابي ابي الام , وام ابي ام الميت وام ام ابي ام الميت , سواء كان كل من الجد والجدة قريبين ام بعيدين وهكذا علوّاً , أي انهم نوعان ايضاً  5F   , أي نوع من الجد ونوع من الجدة .
	الصنف الثالث :
	من كان من فروع ابوي الميت , وهم الاخوة والاخوات , وهم ثلاث أنواع :
	النوع الأول : الاخوات وان نزلوا مطلقاً , أي سواء كنَّ شقيقات ام لاب ام لام
	مثل : ابن الأخت , وبنت ابن الأخت وهكذا نزولاً .
	النوع الثاني : بنات الاخوة وان نزلوا مطلقاً أي سواء كانوا اشقاء ام لاب
	مثل : بنت الأخ الشقيق , وبنت الأخ لاب , وابن بنت الأخ الشقيق , ام لاب وهكذا نزولاً
	اما أبناء الاخوة الذكور فهم عصبة كما سيأتي بيانه .
	النوع الثالث : أولاد الاخوة لام وان نزلوا
	مثل : ابن اخ لام , وبنت اخ لام , وهكذا نزولاً  6F  .
	الصنف الرابع : وهؤلاء نوع يتفرع الى ستة طوائف على الترتيب التالي :
	من كان من فروع احد اجداد الميت او جداته الذين ليسوا باصحاب فروض ولا عصبة , سواء كانوا قريبين ام بعيدين , وهم ست طوائف : الاعمام لام , والعمات مطلقاً , أي سواء كن شقيقات ام لاب ام لام
	الاخوال والخالات مطلقاً , أي سواء كانوا اشقاء ام لاب ام لام , اما الاعمام لابوين او لاب فهم من العصبات وهذه هي الطائفة الأولى
	اما الطائفة الثانية : فهم أولاد الطائفة الأولى وان نزلوا , وبنات اعمام الميت الاشقاء او لاب , وبنات أبنائهم وان نزلوا , واولاد من ذكرن من النساء في الطائفة الأولى وان نزلوا . 7F
	الطائفة الثالثة : هم اعمام ابي الميت لام , وعماته , واخواله وخالاته جميعاً , وهؤلاء قرابته من جهة الاب , واعمام ام الميت وعماتهم واخوالهم وخالاتها وهؤلاء قرابتهم من جهة الام .
	والطائفة الرابعة : أولاد من ذكروا في الطائفة الثالثة وان نزلوا , وبنات اعمام ابي الميت الاشقاء او لاب , وبنات أبنائهم وان نزلوا , واولاد هؤلاء جميعاً وان نزلوا .
	الطائفة الخامسة : اعمام ابي ابي الميت لام , وعماته واخواله وخالاته , واعمام ام ابي الميت , وعماتهم واخوالها وخالاتها , وقرابة هؤلاء من جهة الاب , واعمام ابي ام الميت وعماته واخواله وخالاته , واعمام ام ام الميت وعماتها واخوالها وخالاتها , وقرابة هؤلاء ...
	الطائفة السادسة : أولاد من ذكروا في الطائفة الخامسة , وان نزلوا , وبنات اعمام ابي ابي الميت الاشقاء او لاب , وبنات أبنائهم وان نزلوا , واولاد من ذكرن من النساء وان نزلوا وهكذا 8F .
	هذه هي أصناف ذوي الارحام الأربعة التي اشتهرت عند العلماء .
	المطلب الثالث : مراتبهم من القرابة :
	بقي ان نذكر ترتيبهم في الإرث فنقول هم مرتبون في الإرث كترتيبهم السابق , أي كترتيب العصبات , فلا يرث الصنف الثاني قبل الأول ولا الثالث قبل الثاني وهكذا
	فيكون الصنف الأول مقدم على الثاني والثاني مقدم على الثالث , اما الفروع فهم مقدمون على الأصول , فالذي يكون من جهة البنوة مقدم على الذي يكون من جهة الابوة ومن كان من جهة الأصل مقدم على من كان من جهة الاخوة  9F  .
	المطلب الرابع : أحوال ذوي الارحام :
	أحوال ذوي الأرحام ثلاث : ومعنى احوالهم أي احوالهم عند موت المورث
	الحالالأولى: أن يكون موجودا من ذوي الارحام واحدا فيأخذ المال كله بالتعصيب اذا اتصل بالميت بعصبة , وياخذه بالفرض اذا اتصل بالميت بصاحب فرض  10F .
	مثال ذلك :
	مات شخص عن بنت أخ شقيق , فهنا تأخذ المال كله , ولو مات عن بنت اخ لام فتاخذ السدس بالفرض والاقي بالرد .
	الحال الثانية :
	أن يكون الموجود من ذوي الارحام اثنين او اكثر ويدلون بالميت بواحد أيضا هنا يأخذ المال كله أيضا ؛ لان الذي ادلو به اما صاحب فرض او عصبة وكلاهما يأخذ المال كله , ومن ثم يقسمون المال بينهم كان الذي مات عنهم هو المدلى به , وهنا يكون الذكر والانثى سواء وهذا...
	مثال ذلك :
	مات شخص عن اخت وابن بنت الأخ الشقيق , في هذه الحالة يتقاسمون المال بينهم ؛ لان جدهم واحد وهنا أيضا الذكر والانثى سواء .
	اما اذا مات وترك ثلاثة اخوال , فالخال الشقيق والخال لام يأخذان المال مله ؛ لانهما يتصلان بالميت بالام ,ولا شيء للخال لاب ؛ لانه قد حجب بالخال الشقيق .
	اما اذا كان بدل الخال الشقيق خالة شقيقة فتأخذ النصف والباقي للخال لاب  .
	الحالة الثالثة:
	أن يكون ذوي الارحام اثنان او اكثر , والمدلى بهم اثنين او اكثر في هذه الحالة نقسم المال بين المدلى بهم فان سقط احد المدلى به الى الميت سقط من ادلى به أيضا ويقسم الباقي بين من ادلو به حسب حصة كل من ادلى به , ويكون الذكر والانثى سواء ايضاً .
	مثال ذلك :
	مات شخص عن بنت اخ لاب وبنت اخ لام وخالة وابن بنت , في هذه الحالة نقسم المال بين من المدلى بهم فتاخذ البنت النصف ويأؤول لابنها , والسدس للام ويأؤول للخالة , وابنة الابن تأخذ الباقي وهي حصة الأخ لاب , ولا شيء للاخ لام لانه حجب بالام .
	ولو مات عن ثلاث عمات وثلاث خالات , هنا تأخذ الخالات الثلث وهي حصة الام وللعمات الاقي وهي حصة الاب ثم يقسم الثلث بين الخالات , تأخذ الشقيقة ثلاث والخالة لاب واحد , ويقسم الباقي بين العمات فيكون للعمة الشقيقة ثلاثة والعمة لاب واحد والعمة للام واحد .
	ولو مات عن ابني بنت، وبنت من بنت أخرى وبنت عم , في هذه الحالة , الابنان للبنت ياخذان الثلث وهو حصة الام , والثلث الآخر لبنت البنت الأخرى وبنت العم تأخذ الاقي وهو حصة أبيها.12F
	المطلب الخامس : جهات ذوي الأرحام :
	جهات ذوي الارحام ثلاث هي : ابوة وامومة وبنوة لان القرابة اما اصولا او فروعا او حواشي هذا هو المشهور عند متاخري الحنابلة  .
	فالأبوة يدخل فيها كل من ادلى الى الميت عن طريق الاب كالاجداد والجدات وحواشيهم الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب مثل ام الاب وجميع العمات والعم لام , وبنات اخوان الميت من غير امه واولاد الاخوات من غير الام وبنات اعمام الميت , وكل من ادلى بواحد من هؤلاء .
	اما الامومة : فكل من يتصل بالميت عن طريق الام من الجد والجدة والحواشي ممن ليس لهم فرض او تعصيب وهم الاخوال وأبو الام والخالات واولاد اخ الميت لامه , وكل من ادلى بواحد من هؤلاء .
	والبنوة : هم كل من يتصل بالميت من فروعه وليس لهم فرض او تعصيب الذين بينهم وبين الميت انثى مثل أولاد البنات وبنات الابن وهكذا .
	وفي حلة اجتمع اكثر من واحد من جهة واحدة باتصالهم بالميت فايهما سبق حجب الاخر , اما اذا كانو من جهات متفرقة فياخذ , مهما ابتعد عن الميت اذا كان من غير جهة , فياخذ كل واحد منهم حصة من ادلى به كما سبق 13F
	فاذا مات شخص عن بنت بنت , وبنت بنت بنت , وبنت بنت بنت عم , هنا يكون النصف لبنت لبنت , فهي تنزل منزلة البنت , وبنت بنت بنت العم تأخذ الباقي فتنزل منزلة العم , ولا شيء لبنت بنت البنت ؛ لأن بنت البنت تحجبها لانها اقرب الى الميت ومن نفس الجهة , علما انها ...
	اما اذا مات عن بنت بنت اخ شقيق وبنت عم شقيق , فهنا بنت العم الشقيق تأخذ المال كله وتحجب بنت بنت الأخ الشقيق ؛ لانها اقرب ومن جهة واحدة الى الميت .
	فاذا مات عن بنت بنت و بنت بنت عمة وبنت خال , فيكون الأقرب الى الميت بنت البنت ثم بنت الخال , فهنا ننظر فنجد ان الجهات متعددة , فلا يسقط البعيد بالقريب فياخذ كل واحد حصة من ادلى به الى الميت , فتاخذ بنت البنت النصف كونها نزلت منزلت البنت , والسدس للخال...
	المبحث الثاني : بيان اصحاب الفروض والعصبات وتقسيماتهم :
	ـ المطلب الاول : اصحاب الفروض :
	أصحاب الفروض هم الذين ذكرهم الباري عز وجل في كتابه الكريم وذكر انصبائهم
	يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقي فللاولى رجل ذكر) 15F  , المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى وهي النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفهما ، ونصف نصفهما , والمراد باهلها من يستحقها بنص القرآن ...
	( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إ...
	وقال تعالى :
	( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَ...
	وقال تعالى تبشيراً لمن اطاعه بالأخذ بكلامه وفصله , وتحذيراً لمن خالف امره وغير حكمه :
	( تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَل...
	وقال تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِم...
	إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) 20F
	اشتملت هذه الآيات على ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات والإخوة الأخوات , وهؤلاء هم أصحاب الفروض
	- فميراثُ الأولادِ في قولِه تعالَى:  (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ )
	- وميراث الوالدين  في قوله تعالى  : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )
	- وميراث الأزواج في قوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ )
	- وميراث الزوجة والزوجات في قولِه تعالَى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ                         الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )
	- وميراث الإخوة من الأم  في قوله تعالى  : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى...
	- وميراث الإخوة من الأب  في قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْن...
	والانصباء هي : النصف والربع والثلثان والثلث والسدس والثمن .
	المطلب الثاني : العصبات جهاتها وأقسامها :
	العصبات لغة : جمع عصبة من العصب وهو الشد والتقوية والاحاطة , ومنه قيل للعمائم عصائب لإحاطتها بالرأس وشدها له , وسميت القرابة عصبة من الإحاطة لانهم يحيطون بالشخص او من الشد والتقوية لانهم يشدون ازره ويمنعونه من التطاول عليه 21F
	والعاصب، هو من يرث بلا تقدير، فإذا انفرد أخذ جميع المال ، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإن استغرقت الفروض التركة سقط ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) 22F .
	أقسام العصبة :
	ثم تنقسم العصبة ثلاثة أقسام عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
	فالعصبة بالنفس هم:
	1 - جميع الذكور الوارثين من الأصول، والفروع، والحواشي، إلا الإخوة من الأم , لانهم يرثون بالفرض لقوله تعالى { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} 23F
	2 – جميع من يرث بالولاء من ذكر أو أنثى، كالمعتق والمعتقة .
	والعصبة بالغير : هن البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفاً، أو أنزل منهن في بنات الابن خاصة ، إذا استغرق من فوقهن الثلثين، فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
	والعصبة مع الغير : هن الأخوات الشقيقات ، والأخوات لأب مع إناث الفروع ، فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب بمنزلة الإخوة لأب 24F
	جهات العصوبة وترتيب الإرث بها :
	جهات العصوبة على القول الراجح خمس ، مجموعة على الترتيب التالي :
	بنوة , وابوة , واخوة , وعمومة , وولاء
	فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذا البنات وبنات الابن مع ذكر معصب لهن , والأبوة يدخل فيها الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور , والأخوة يدخل فيها الإخوة لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذا الأخوات لغير أم إذا كن عصبة ...
	هذه جهات العصوبة على القول الراجح الذي يجعل الجد أباً.
	أما على القول المرجوح الذي لا يجعله أباً فالجهات ست :
	البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء.
	فيقدم في التعصيب الأسبق جهة ، فإن كانوا في جهة واحدة ، قدم الأقرب منزلة ، فإن كانوا في منزلة واحدة ، قدم الأقوى ، وهو من يدلي بالأبوين على الذي يدلي بالأب وحده ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فما بقي فالأولى رجل ذكر) 26F
	ولأنه أسبق جهة ، والأب أولى من الجد لأنه أقرب منزلة ، والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب لأنه أقوى .
	مثال ذلك :
	فلو مات شخص عن أب، وابن: فللأب السدس فرضاً، والباقي للابن تعصيباً، ولا تعصيب للأب ؛  لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة.
	ولو مات عن زوجة ،  وابن ، وابن ابن : فللزوجة الثمن ، والباقي للابن وحده ؛ لأنه أقرب منزلة.
	ولو مات عن عم أبيه ، وابن ابن ابن ابن عمه: فالمال لابن العم النازل دون عم الأب ؛ لأن ابن العم يتصل بالميت في الجد وعم أبيه يتصل به في أبي الجد، فابن العم أقرب منزلة.
	ولو مات عن أخ لأب، وابن أخ شقيق: فالمال للأخ ؛ لأنه أقرب منزلة ولم نعتبر قوة الثاني ؛ لأن قرب المنزلة مقدم على القوة.
	ولو مات عن بنت، وأخت شقيقة ، وأخ لأب: فللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة ؛ لأنها أقوى من الأخ لأب.27F
	المبحث الثالث : اختلاف العلماء في توريث ذوي الارحام وتقسيم التركة عليهم :
	المطلب الاول : اختلاف العلماء في توريث ذوي الارحام :
	اختلف الفقهاء في توريث ذوي الارحام على مذهبين رئيسيين او هما الأقوى من بين الآراء الأخرى وسوف نقتصر على ذكر هذين المذهبين منعا للاطالة  .
	المذهب الأول :
	ذهب الامام أبو حنيفة والامام احمد رحمهم الله تعالى والشيعة الامامية الى توريثهم وهو رأي عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين  28F وقد احتج أصحاب هذا المذهب بما يلي :
	قوله تعالى (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) 29F  معنى الآية ان اولوا الارحام بضهم أولى ببعض في كتاب الله وحكم به سبحانه وتعالى , ويشمل هذا كل الاقرباء سواء كانوا ذوي فرض او عصبة ام لا وقد بينت آية المواريث ميراث...
	وقوله صلى الله عايه وسلم ( من ترك مالا فلورثته , وانا وارث من لا وارث له , اعقل عنه وارثه , والخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه ) 34F
	وايضاً بدليل الوقائع التي وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده رضي الله عنهم من توريث ذوي الارحام , ونورد منها :
	ان ثابت بن دحداح مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم , وكان ثابت لا يعرف له نسباً , لانه غريب ولا يعرف من هو , فقال صلى الله عليه وسلم : لعاصم بن عدي هل تعرف له فيكم نسباً ؟ قال : لا , يا رسول الله , فدعا ابن اخته أبا لبابة بن عبد المنذر فأعطاه ميراث...
	ومنها ان أبا عبيدة بن الجراح كتب الى عمر يسأله عمن يرث سهل بن حنيف حين قتل , ولم يكن له من الأقارب الا الخال , فأجابه عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الله ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ) 36F                            ...
	وجه الاستدلال : ان الخال من ذوي الارحام فيقاس عليه غيره.
	وري عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في رجل مات وترك عماً لإم وأخاً ,  فأعطى العم الثلثين , وأعطى الخال الثلث 37F
	وقد قضى ابن مسعود فيمن ترك عمة وخالة , بأن للعمة الثلثين وللخالة الثلث 38F
	مما تقدم كله يدل على توريث ذوي الارحام وهم الأقارب الذين ليس لهم فرض ولم يكونوا عصابة للميت .
	المذهب الثاني :
	ذهب مالك والشافعي وابن حزم الظاهري رحمهم الله تعالى الى ان ذوي الارحام لا يرثون , ومعنى هذا انه اذا مات شخص وليس له ذو فرض ولا عصبة ردت التركة الى بيت المال , وهو رأي زيد ابن ثابت رضي الله عنه , وقول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 39F  رحمهم الله تعالى
	وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي :
	1 - ان الله تبارك وتعالى ذكر في آية المواريث نصيب كل من أصحاب الفروض والعصبات , ولم يذكر نصيباً لذوي الارحام شيء , ولو كان لهم حق لبينه , قال تعالى (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) 40F  وقال صلى الله عليه وسلم : ( ان الله اعطى كل ذي حق حقه ) 41F
	2- اما ما ذكر في توريث العمة والخالة : فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ميراث العمة والخالة : ( اخبرني جبريل ان لا شيء لهما ) 42F  فما لم يذكره الله تبارك وتعالى من الانصباء لم يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم , بل اخبره جبريل بأن العمة والخ...
	فاذا لم يرثن هاتان مع اخيهما فمع عدمه أولى 43F  .
	ويرد على ذلك :
	بان قولهم ان المواريث تثبت نصاً بان التعليل واجب ما امكن وقد امكن هاهنا فلا يصار الى التعبد المحض .44F
	اما الحديث الذي تمسكوا به أصحاب المذهب الثاني لا يحتج به , ذلك لانه مرسل 45F  ولو صح كان التوفيق بينه وبين ما رواه أصحاب المذهب الثاني أولى , وهو ان نفي الميراث عن العمة والخالة قبل نزول آية الانفال  (وَأْوْلُواْ الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي ك...
	وهذا يعني ان ذوي الارحام يرثون مع الزوجان وعند عدم صاحب فرض او عصبة , هذا وقد حكي عن شيوخ المذهب المالكي انهم اتفقوا على توريث ذوي الارحام بعد المئتين لعدم انتظام بيت المال 48F .
	فمن كل ماتقدم نجد ان ذوي الارحام يرثون اذا لم يكن هناك صاحب فرض او عصبة وكذلك بيت مالٍ أو عدم انتظامه , وهذا هو الراجح , فلا يمكن إعطاء المال الى الذي لايستحقه او اضاعته في بيت المال غير المنتظم  .
	المطلب الثاني : قواعد توريث ذوي الارحام :
	بعد ان تبين رجحان مذهب من ورث ذوي الارحام نجد ان الذين قالوا بتوريثهم وضعوا قواعد لتوريثهم على أساسها يأخذ ذوي الارحام ما يستحقون من التركة وهما طريقتان , طريقة اهل القرابة , وطريقة اهل التنزيل
	اولاً : طريقة اهل القرابة :
	وهي تعني انه اذا ترك الميت شخصاً واحداً من ذوي الارحام أخذ المال كله , مثال ذلك :
	لو مات شخص عن زوج وبنت عم , كان للزوج النصف ولبنت العم الباقي وهو النصف , ومن مات عن زوجة وبنت اخ للزوجة الربع ولبنت الأخ الباقي وهوثلاثة ارباع 3/4 , ولو مات عن خال فقط اخذ المال كله .
	ثم ان ذوي الارحام يرثون على هذه الطريقة للذكر مثل حظ الانثيين .
	مثال ذلك : فمن مات عن ابن بنت وبنت بنت , يقسم المال اثلاثاً  لابن البنت الثلثين ولبنت البنت الثلث , وهذا يسمى التقديم بالجهة : ويعني اذا مات عن عدد من ذوي الارحام وهم من عدة أصناف كما ذكرنا اصنافهم في المبحث الأول , قدم الصنف الأول على الثاني والثاني ...
	مثال ذلك : من مات عن ام وخال وبنت بنت , يكون المال كله للام , الثلث فرضاً والثلثان بالرد , فلا شيء للخال وبنت البنت .
	وكذلك يرث ذوي الارحام بوجود احد الزوجين ,
	مثال ذلك : من مات عن زوجة وبنت عم لابوين , تأخذ الزوجة الربع فرضاً والباقي كله لبنت العم الشقيق
	فهذه الطريقة يعتبر فيها قرب الجهة - أي القرب من الميت - وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى , فيجعل الجهات اربعاً بنوة , وابوة , واخوة , وعمومة
	فإن كان من الجهة الأولى وارث , لم يرث من الجهة التي بعدها احد , قياساً على الإرث بالتعصيب وتسمى هذه الطريقة ,بطريقة اهل القرابة 50F
	ثانياً : طريقة اهل التنزيل :
	اما التوريث بهذه الطريقة فيكون الاعتبار بالتنزيل , أي ينزل كل واحد من ذوي الارحام منزلة من ادلى به الى الميت ثم يقسم المال بين المدلى بهم , فما صار من مال لكل واحد اخذه ذو الرحم , وهذا هو المشهور من مذهب احمد بن حنبل رحمه الله تعالى  51F  , وكذلك الشا...
	المطلب الثالث : مسائل متفرقة في تقسيم التركة على ذوي الارحام :
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	المقدمة
	الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحبه اجمعين وبعد.....
	فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا بان الله اعطى كل ذي حق حقه وامرنا بان لا نضيع ما فرضه على عباده  فقال :  ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها ومن فرائضه على عباده توزيع التركة على الوجه الذي بينه الباري عز وجل في آيات المواريث ,...
	المبحث الاول : تعريف ذوي الارحام وبيان اصنافهم ومراتبهم :
	المطلب الاول : تعريف ذوي الارحام :
	الرحم في اللغة : هو في الاصل مصدر تقول : بيني وبينه قرابة وقربٌ وقربى 0F   وايضاً هو موضع تكوين الجنين وجمعه أرحام 1F  .
	وفي الاصطلاح : هو كل قريب لايرث بفرض ولا تعصيب 2F  وهم احد عشر:
	ولد البنات , وولد الاخوات , وبنات الاخوة , ووللد الاخوة من الام , والاخوال , والخالات , وبنات الاعمام , والجد أبو الام , وكل جدة أدلت بأبٍ بين امين , أو بأبٍ أعلى من الجد , فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الارحام 3F  .
	ويصنفون الى أصناف عدة , والمشهور هو أربعة أصناف نسترسل في تصنيفهم في المطلب التالي .
	المطلب الثاني : اصناف ذوي الارحام :
	ينحصر ذوي الارحام في المشهور عند العلماء الى أربعة أصناف كما يأتي :
	الصنف الأول : من كان من فروع الميت الذين يدلون اليه بواسطة انثى
	وهم نوعان : أولاد البنات ,  واولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً واناثاً
	مثل : بنت البنت وبنت ابن البنت , وابن بنت الابن , وبنت بنت الابن وهكذا نزولاً 4F
	الصنف الثاني :
	من كان من أصول الميت الذين يتوصلون به بواسطة انثى سواء أكانوا رجالاً وهم الأجداد الرحميون ام من النساء وهن الجدات الرحميات ,
	مثل : ابي ام الميت , وابي ابي الام , وام ابي ام الميت وام ام ابي ام الميت , سواء كان كل من الجد والجدة قريبين ام بعيدين وهكذا علوّاً , أي انهم نوعان ايضاً  5F   , أي نوع من الجد ونوع من الجدة .
	الصنف الثالث :
	من كان من فروع ابوي الميت , وهم الاخوة والاخوات , وهم ثلاث أنواع :
	النوع الأول : الاخوات وان نزلوا مطلقاً , أي سواء كنَّ شقيقات ام لاب ام لام
	مثل : ابن الأخت , وبنت ابن الأخت وهكذا نزولاً .
	النوع الثاني : بنات الاخوة وان نزلوا مطلقاً أي سواء كانوا اشقاء ام لاب
	مثل : بنت الأخ الشقيق , وبنت الأخ لاب , وابن بنت الأخ الشقيق , ام لاب وهكذا نزولاً
	اما أبناء الاخوة الذكور فهم عصبة كما سيأتي بيانه .
	النوع الثالث : أولاد الاخوة لام وان نزلوا
	مثل : ابن اخ لام , وبنت اخ لام , وهكذا نزولاً  6F  .
	الصنف الرابع : وهؤلاء نوع يتفرع الى ستة طوائف على الترتيب التالي :
	من كان من فروع احد اجداد الميت او جداته الذين ليسوا باصحاب فروض ولا عصبة , سواء كانوا قريبين ام بعيدين , وهم ست طوائف : الاعمام لام , والعمات مطلقاً , أي سواء كن شقيقات ام لاب ام لام
	الاخوال والخالات مطلقاً , أي سواء كانوا اشقاء ام لاب ام لام , اما الاعمام لابوين او لاب فهم من العصبات وهذه هي الطائفة الأولى
	اما الطائفة الثانية : فهم أولاد الطائفة الأولى وان نزلوا , وبنات اعمام الميت الاشقاء او لاب , وبنات أبنائهم وان نزلوا , واولاد من ذكرن من النساء في الطائفة الأولى وان نزلوا . 7F
	الطائفة الثالثة : هم اعمام ابي الميت لام , وعماته , واخواله وخالاته جميعاً , وهؤلاء قرابته من جهة الاب , واعمام ام الميت وعماتهم واخوالهم وخالاتها وهؤلاء قرابتهم من جهة الام .
	والطائفة الرابعة : أولاد من ذكروا في الطائفة الثالثة وان نزلوا , وبنات اعمام ابي الميت الاشقاء او لاب , وبنات أبنائهم وان نزلوا , واولاد هؤلاء جميعاً وان نزلوا .
	الطائفة الخامسة : اعمام ابي ابي الميت لام , وعماته واخواله وخالاته , واعمام ام ابي الميت , وعماتهم واخوالها وخالاتها , وقرابة هؤلاء من جهة الاب , واعمام ابي ام الميت وعماته واخواله وخالاته , واعمام ام ام الميت وعماتها واخوالها وخالاتها , وقرابة هؤلاء ...
	الطائفة السادسة : أولاد من ذكروا في الطائفة الخامسة , وان نزلوا , وبنات اعمام ابي ابي الميت الاشقاء او لاب , وبنات أبنائهم وان نزلوا , واولاد من ذكرن من النساء وان نزلوا وهكذا 8F .
	هذه هي أصناف ذوي الارحام الأربعة التي اشتهرت عند العلماء .
	المطلب الثالث : مراتبهم من القرابة :
	بقي ان نذكر ترتيبهم في الإرث فنقول هم مرتبون في الإرث كترتيبهم السابق , أي كترتيب العصبات , فلا يرث الصنف الثاني قبل الأول ولا الثالث قبل الثاني وهكذا
	فيكون الصنف الأول مقدم على الثاني والثاني مقدم على الثالث , اما الفروع فهم مقدمون على الأصول , فالذي يكون من جهة البنوة مقدم على الذي يكون من جهة الابوة ومن كان من جهة الأصل مقدم على من كان من جهة الاخوة  9F  .
	المطلب الرابع : أحوال ذوي الارحام :
	أحوال ذوي الأرحام ثلاث : ومعنى احوالهم أي احوالهم عند موت المورث
	الحالالأولى: أن يكون موجودا من ذوي الارحام واحدا فيأخذ المال كله بالتعصيب اذا اتصل بالميت بعصبة , وياخذه بالفرض اذا اتصل بالميت بصاحب فرض  10F .
	مثال ذلك :
	مات شخص عن بنت أخ شقيق , فهنا تأخذ المال كله , ولو مات عن بنت اخ لام فتاخذ السدس بالفرض والاقي بالرد .
	الحال الثانية :
	أن يكون الموجود من ذوي الارحام اثنين او اكثر ويدلون بالميت بواحد أيضا هنا يأخذ المال كله أيضا ؛ لان الذي ادلو به اما صاحب فرض او عصبة وكلاهما يأخذ المال كله , ومن ثم يقسمون المال بينهم كان الذي مات عنهم هو المدلى به , وهنا يكون الذكر والانثى سواء وهذا...
	مثال ذلك :
	مات شخص عن اخت وابن بنت الأخ الشقيق , في هذه الحالة يتقاسمون المال بينهم ؛ لان جدهم واحد وهنا أيضا الذكر والانثى سواء .
	اما اذا مات وترك ثلاثة اخوال , فالخال الشقيق والخال لام يأخذان المال مله ؛ لانهما يتصلان بالميت بالام ,ولا شيء للخال لاب ؛ لانه قد حجب بالخال الشقيق .
	اما اذا كان بدل الخال الشقيق خالة شقيقة فتأخذ النصف والباقي للخال لاب  .
	الحالة الثالثة:
	أن يكون ذوي الارحام اثنان او اكثر , والمدلى بهم اثنين او اكثر في هذه الحالة نقسم المال بين المدلى بهم فان سقط احد المدلى به الى الميت سقط من ادلى به أيضا ويقسم الباقي بين من ادلو به حسب حصة كل من ادلى به , ويكون الذكر والانثى سواء ايضاً .
	مثال ذلك :
	مات شخص عن بنت اخ لاب وبنت اخ لام وخالة وابن بنت , في هذه الحالة نقسم المال بين من المدلى بهم فتاخذ البنت النصف ويأؤول لابنها , والسدس للام ويأؤول للخالة , وابنة الابن تأخذ الباقي وهي حصة الأخ لاب , ولا شيء للاخ لام لانه حجب بالام .
	ولو مات عن ثلاث عمات وثلاث خالات , هنا تأخذ الخالات الثلث وهي حصة الام وللعمات الاقي وهي حصة الاب ثم يقسم الثلث بين الخالات , تأخذ الشقيقة ثلاث والخالة لاب واحد , ويقسم الباقي بين العمات فيكون للعمة الشقيقة ثلاثة والعمة لاب واحد والعمة للام واحد .
	ولو مات عن ابني بنت، وبنت من بنت أخرى وبنت عم , في هذه الحالة , الابنان للبنت ياخذان الثلث وهو حصة الام , والثلث الآخر لبنت البنت الأخرى وبنت العم تأخذ الاقي وهو حصة أبيها.12F
	المطلب الخامس : جهات ذوي الأرحام :
	جهات ذوي الارحام ثلاث هي : ابوة وامومة وبنوة لان القرابة اما اصولا او فروعا او حواشي هذا هو المشهور عند متاخري الحنابلة  .
	فالأبوة يدخل فيها كل من ادلى الى الميت عن طريق الاب كالاجداد والجدات وحواشيهم الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب مثل ام الاب وجميع العمات والعم لام , وبنات اخوان الميت من غير امه واولاد الاخوات من غير الام وبنات اعمام الميت , وكل من ادلى بواحد من هؤلاء .
	اما الامومة : فكل من يتصل بالميت عن طريق الام من الجد والجدة والحواشي ممن ليس لهم فرض او تعصيب وهم الاخوال وأبو الام والخالات واولاد اخ الميت لامه , وكل من ادلى بواحد من هؤلاء .
	والبنوة : هم كل من يتصل بالميت من فروعه وليس لهم فرض او تعصيب الذين بينهم وبين الميت انثى مثل أولاد البنات وبنات الابن وهكذا .
	وفي حلة اجتمع اكثر من واحد من جهة واحدة باتصالهم بالميت فايهما سبق حجب الاخر , اما اذا كانو من جهات متفرقة فياخذ , مهما ابتعد عن الميت اذا كان من غير جهة , فياخذ كل واحد منهم حصة من ادلى به كما سبق 13F
	فاذا مات شخص عن بنت بنت , وبنت بنت بنت , وبنت بنت بنت عم , هنا يكون النصف لبنت لبنت , فهي تنزل منزلة البنت , وبنت بنت بنت العم تأخذ الباقي فتنزل منزلة العم , ولا شيء لبنت بنت البنت ؛ لأن بنت البنت تحجبها لانها اقرب الى الميت ومن نفس الجهة , علما انها ...
	اما اذا مات عن بنت بنت اخ شقيق وبنت عم شقيق , فهنا بنت العم الشقيق تأخذ المال كله وتحجب بنت بنت الأخ الشقيق ؛ لانها اقرب ومن جهة واحدة الى الميت .
	فاذا مات عن بنت بنت و بنت بنت عمة وبنت خال , فيكون الأقرب الى الميت بنت البنت ثم بنت الخال , فهنا ننظر فنجد ان الجهات متعددة , فلا يسقط البعيد بالقريب فياخذ كل واحد حصة من ادلى به الى الميت , فتاخذ بنت البنت النصف كونها نزلت منزلت البنت , والسدس للخال...
	المبحث الثاني : بيان اصحاب الفروض والعصبات وتقسيماتهم :
	ـ المطلب الاول : اصحاب الفروض :
	أصحاب الفروض هم الذين ذكرهم الباري عز وجل في كتابه الكريم وذكر انصبائهم
	يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقي فللاولى رجل ذكر) 15F  , المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى وهي النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفهما ، ونصف نصفهما , والمراد باهلها من يستحقها بنص القرآن ...
	( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إ...
	وقال تعالى :
	( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَ...
	وقال تعالى تبشيراً لمن اطاعه بالأخذ بكلامه وفصله , وتحذيراً لمن خالف امره وغير حكمه :
	( تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَل...
	وقال تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِم...
	إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) 20F
	اشتملت هذه الآيات على ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات والإخوة الأخوات , وهؤلاء هم أصحاب الفروض
	- فميراثُ الأولادِ في قولِه تعالَى:  (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ )
	- وميراث الوالدين  في قوله تعالى  : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )
	- وميراث الأزواج في قوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ )
	- وميراث الزوجة والزوجات في قولِه تعالَى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ                         الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )
	- وميراث الإخوة من الأم  في قوله تعالى  : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى...
	- وميراث الإخوة من الأب  في قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْن...
	والانصباء هي : النصف والربع والثلثان والثلث والسدس والثمن .
	المطلب الثاني : العصبات جهاتها وأقسامها :
	العصبات لغة : جمع عصبة من العصب وهو الشد والتقوية والاحاطة , ومنه قيل للعمائم عصائب لإحاطتها بالرأس وشدها له , وسميت القرابة عصبة من الإحاطة لانهم يحيطون بالشخص او من الشد والتقوية لانهم يشدون ازره ويمنعونه من التطاول عليه 21F
	والعاصب، هو من يرث بلا تقدير، فإذا انفرد أخذ جميع المال ، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإن استغرقت الفروض التركة سقط ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) 22F .
	أقسام العصبة :
	ثم تنقسم العصبة ثلاثة أقسام عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
	فالعصبة بالنفس هم:
	1 - جميع الذكور الوارثين من الأصول، والفروع، والحواشي، إلا الإخوة من الأم , لانهم يرثون بالفرض لقوله تعالى { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} 23F
	2 – جميع من يرث بالولاء من ذكر أو أنثى، كالمعتق والمعتقة .
	والعصبة بالغير : هن البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفاً، أو أنزل منهن في بنات الابن خاصة ، إذا استغرق من فوقهن الثلثين، فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
	والعصبة مع الغير : هن الأخوات الشقيقات ، والأخوات لأب مع إناث الفروع ، فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب بمنزلة الإخوة لأب 24F
	جهات العصوبة وترتيب الإرث بها :
	جهات العصوبة على القول الراجح خمس ، مجموعة على الترتيب التالي :
	بنوة , وابوة , واخوة , وعمومة , وولاء
	فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذا البنات وبنات الابن مع ذكر معصب لهن , والأبوة يدخل فيها الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور , والأخوة يدخل فيها الإخوة لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذا الأخوات لغير أم إذا كن عصبة ...
	هذه جهات العصوبة على القول الراجح الذي يجعل الجد أباً.
	أما على القول المرجوح الذي لا يجعله أباً فالجهات ست :
	البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء.
	فيقدم في التعصيب الأسبق جهة ، فإن كانوا في جهة واحدة ، قدم الأقرب منزلة ، فإن كانوا في منزلة واحدة ، قدم الأقوى ، وهو من يدلي بالأبوين على الذي يدلي بالأب وحده ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فما بقي فالأولى رجل ذكر) 26F
	ولأنه أسبق جهة ، والأب أولى من الجد لأنه أقرب منزلة ، والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب لأنه أقوى .
	مثال ذلك :
	فلو مات شخص عن أب، وابن: فللأب السدس فرضاً، والباقي للابن تعصيباً، ولا تعصيب للأب ؛  لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة.
	ولو مات عن زوجة ،  وابن ، وابن ابن : فللزوجة الثمن ، والباقي للابن وحده ؛ لأنه أقرب منزلة.
	ولو مات عن عم أبيه ، وابن ابن ابن ابن عمه: فالمال لابن العم النازل دون عم الأب ؛ لأن ابن العم يتصل بالميت في الجد وعم أبيه يتصل به في أبي الجد، فابن العم أقرب منزلة.
	ولو مات عن أخ لأب، وابن أخ شقيق: فالمال للأخ ؛ لأنه أقرب منزلة ولم نعتبر قوة الثاني ؛ لأن قرب المنزلة مقدم على القوة.
	ولو مات عن بنت، وأخت شقيقة ، وأخ لأب: فللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة ؛ لأنها أقوى من الأخ لأب.27F
	المبحث الثالث : اختلاف العلماء في توريث ذوي الارحام وتقسيم التركة عليهم :
	المطلب الاول : اختلاف العلماء في توريث ذوي الارحام :
	اختلف الفقهاء في توريث ذوي الارحام على مذهبين رئيسيين او هما الأقوى من بين الآراء الأخرى وسوف نقتصر على ذكر هذين المذهبين منعا للاطالة  .
	المذهب الأول :
	ذهب الامام أبو حنيفة والامام احمد رحمهم الله تعالى والشيعة الامامية الى توريثهم وهو رأي عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين  28F وقد احتج أصحاب هذا المذهب بما يلي :
	قوله تعالى (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) 29F  معنى الآية ان اولوا الارحام بضهم أولى ببعض في كتاب الله وحكم به سبحانه وتعالى , ويشمل هذا كل الاقرباء سواء كانوا ذوي فرض او عصبة ام لا وقد بينت آية المواريث ميراث...
	وقوله صلى الله عايه وسلم ( من ترك مالا فلورثته , وانا وارث من لا وارث له , اعقل عنه وارثه , والخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه ) 34F
	وايضاً بدليل الوقائع التي وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده رضي الله عنهم من توريث ذوي الارحام , ونورد منها :
	ان ثابت بن دحداح مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم , وكان ثابت لا يعرف له نسباً , لانه غريب ولا يعرف من هو , فقال صلى الله عليه وسلم : لعاصم بن عدي هل تعرف له فيكم نسباً ؟ قال : لا , يا رسول الله , فدعا ابن اخته أبا لبابة بن عبد المنذر فأعطاه ميراث...
	ومنها ان أبا عبيدة بن الجراح كتب الى عمر يسأله عمن يرث سهل بن حنيف حين قتل , ولم يكن له من الأقارب الا الخال , فأجابه عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الله ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ) 36F                            ...
	وجه الاستدلال : ان الخال من ذوي الارحام فيقاس عليه غيره.
	وري عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في رجل مات وترك عماً لإم وأخاً ,  فأعطى العم الثلثين , وأعطى الخال الثلث 37F
	وقد قضى ابن مسعود فيمن ترك عمة وخالة , بأن للعمة الثلثين وللخالة الثلث 38F
	مما تقدم كله يدل على توريث ذوي الارحام وهم الأقارب الذين ليس لهم فرض ولم يكونوا عصابة للميت .
	المذهب الثاني :
	ذهب مالك والشافعي وابن حزم الظاهري رحمهم الله تعالى الى ان ذوي الارحام لا يرثون , ومعنى هذا انه اذا مات شخص وليس له ذو فرض ولا عصبة ردت التركة الى بيت المال , وهو رأي زيد ابن ثابت رضي الله عنه , وقول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 39F  رحمهم الله تعالى
	وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي :
	1 - ان الله تبارك وتعالى ذكر في آية المواريث نصيب كل من أصحاب الفروض والعصبات , ولم يذكر نصيباً لذوي الارحام شيء , ولو كان لهم حق لبينه , قال تعالى (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) 40F  وقال صلى الله عليه وسلم : ( ان الله اعطى كل ذي حق حقه ) 41F
	2- اما ما ذكر في توريث العمة والخالة : فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ميراث العمة والخالة : ( اخبرني جبريل ان لا شيء لهما ) 42F  فما لم يذكره الله تبارك وتعالى من الانصباء لم يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم , بل اخبره جبريل بأن العمة والخ...
	فاذا لم يرثن هاتان مع اخيهما فمع عدمه أولى 43F  .
	ويرد على ذلك :
	بان قولهم ان المواريث تثبت نصاً بان التعليل واجب ما امكن وقد امكن هاهنا فلا يصار الى التعبد المحض .44F
	اما الحديث الذي تمسكوا به أصحاب المذهب الثاني لا يحتج به , ذلك لانه مرسل 45F  ولو صح كان التوفيق بينه وبين ما رواه أصحاب المذهب الثاني أولى , وهو ان نفي الميراث عن العمة والخالة قبل نزول آية الانفال  (وَأْوْلُواْ الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي ك...
	وهذا يعني ان ذوي الارحام يرثون مع الزوجان وعند عدم صاحب فرض او عصبة , هذا وقد حكي عن شيوخ المذهب المالكي انهم اتفقوا على توريث ذوي الارحام بعد المئتين لعدم انتظام بيت المال 48F .
	فمن كل ماتقدم نجد ان ذوي الارحام يرثون اذا لم يكن هناك صاحب فرض او عصبة وكذلك بيت مالٍ أو عدم انتظامه , وهذا هو الراجح , فلا يمكن إعطاء المال الى الذي لايستحقه او اضاعته في بيت المال غير المنتظم  .
	المطلب الثاني : قواعد توريث ذوي الارحام :
	بعد ان تبين رجحان مذهب من ورث ذوي الارحام نجد ان الذين قالوا بتوريثهم وضعوا قواعد لتوريثهم على أساسها يأخذ ذوي الارحام ما يستحقون من التركة وهما طريقتان , طريقة اهل القرابة , وطريقة اهل التنزيل
	اولاً : طريقة اهل القرابة :
	وهي تعني انه اذا ترك الميت شخصاً واحداً من ذوي الارحام أخذ المال كله , مثال ذلك :
	لو مات شخص عن زوج وبنت عم , كان للزوج النصف ولبنت العم الباقي وهو النصف , ومن مات عن زوجة وبنت اخ للزوجة الربع ولبنت الأخ الباقي وهوثلاثة ارباع 3/4 , ولو مات عن خال فقط اخذ المال كله .
	ثم ان ذوي الارحام يرثون على هذه الطريقة للذكر مثل حظ الانثيين .
	مثال ذلك : فمن مات عن ابن بنت وبنت بنت , يقسم المال اثلاثاً  لابن البنت الثلثين ولبنت البنت الثلث , وهذا يسمى التقديم بالجهة : ويعني اذا مات عن عدد من ذوي الارحام وهم من عدة أصناف كما ذكرنا اصنافهم في المبحث الأول , قدم الصنف الأول على الثاني والثاني ...
	مثال ذلك : من مات عن ام وخال وبنت بنت , يكون المال كله للام , الثلث فرضاً والثلثان بالرد , فلا شيء للخال وبنت البنت .
	وكذلك يرث ذوي الارحام بوجود احد الزوجين ,
	مثال ذلك : من مات عن زوجة وبنت عم لابوين , تأخذ الزوجة الربع فرضاً والباقي كله لبنت العم الشقيق
	فهذه الطريقة يعتبر فيها قرب الجهة - أي القرب من الميت - وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى , فيجعل الجهات اربعاً بنوة , وابوة , واخوة , وعمومة
	فإن كان من الجهة الأولى وارث , لم يرث من الجهة التي بعدها احد , قياساً على الإرث بالتعصيب وتسمى هذه الطريقة ,بطريقة اهل القرابة 50F
	ثانياً : طريقة اهل التنزيل :
	اما التوريث بهذه الطريقة فيكون الاعتبار بالتنزيل , أي ينزل كل واحد من ذوي الارحام منزلة من ادلى به الى الميت ثم يقسم المال بين المدلى بهم , فما صار من مال لكل واحد اخذه ذو الرحم , وهذا هو المشهور من مذهب احمد بن حنبل رحمه الله تعالى  51F  , وكذلك الشا...
	المطلب الثالث : مسائل متفرقة في تقسيم التركة على ذوي الارحام :
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