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ضع امللخص ىنا (يتم اإلشارة يف امللخص إىل ىدف البحث ،والنتائج املتوصل إليها يف
فقرتني) .ضع امللخص ىنا (يتم اإلشارة يف امللخص إىل ىدف البحث ،والنتائج املتوصل إليها يف
فقرتني) .ضع امللخص ىنا (يتم اإلشارة يف امللخص إىل ىدف البحث ،والنتائج املتوصل إليها يف
فقرتني) .ضع امللخص ىنا (يتم اإلشارة يف امللخص إىل ىدف البحث ،والنتائج املتوصل إليها يف
فقرتني) .ضع امللخص ىنا (يتم اإلشارة يف امللخص إىل ىدف البحث ،والنتائج املتوصل إليها يف
فقرتني).
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authorC@mail.com : اإليميل، االسم الكامل:المؤلف المرسل
: مقدمة.1
 مث طرح إلشكالية البحث،جيب أن حتتوي مقدمة املقال على دتهيد مناسب للموضوع
. باإلضافة إىل حتديد أىداف البحث ومنهجيتو،ووضع الفرضيات املناسبة
العنواف الرئيسي األكؿ.2
: العنواف الفرعي األكؿ1.2

أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول ،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول ،أدخل ىنا
حمتوى العنوان الفرعي األول ،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول ،أدخل ىنا حمتوى العنوان
الفرعي األول ،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول ،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول.
 2.2عنواف فرعي ثاني
أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين ،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين  ،أدخل ىنا
حمتوى العنوان الفرعي الثاين  ،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين ،أدخل ىنا حمتوى العنوان
الفرعي الثاين ،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين ،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي الثاين.
.3العنواف الرئيسي األكؿ
1.3العنواف الفرعي األكؿ:
أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول ،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول ،أدخل ىنا
حمتوى العنوان الفرعي األول ،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول ،أدخل ىنا حمتوى العنوان
الفرعي األول ،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول ،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول.
 2.3العنواف الفرعي الثاني:
أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول ،أدخل ىنا
حمتوى العنوان الفرعي األول،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول،أدخل ىنا حمتوى العنوان
الفرعي األول،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول،أدخل ىنا حمتوى العنوان الفرعي األول.
مسافة البدء  1سم تقاس بواسطة مسطرة الـــ Wordوليس بواسطة Espace

الجدكؿ )Traditionnalarabic, taille 13, Gras ; Centrer( :1
نتيجة 3
نتيجة 2
نتيجة 1
اختبار
15.21
15.21
15.21
15.21
18.58
18.58
18.58
18.58
11.14
11.14
11.14
11.14
المصدر :املؤلف(ة) ،السنة ،الصفحة( Traditionnalarabic, taille 13,
)Normal ; Centrer
مالحظة( :ضع رأس الماكس على الكتابة كاألرقاـ داخل الجدكؿ لتعرؼ نمط كحجم
الخط ،نمط كحجم الخط بالنسبة لألرقاـ).
الشكل )Traditionnalarabic, taille 13, Gras ; Centrer(:1

المصدر :املؤلف(ة) ،السنة ،الصفحة( Traditionnalarabic, taille 13,
)Normal ; Centrer
مالحظة( :األشكاؿ كالمخططات بصيغة صورة Sous forme d’imageيجب أف
تكوف.)habillage devant le texteكيجب أف يكوف الشكل متوسط الصفحة
(.)Centrer


المخططات كاألشكاؿ المركبة يجب أف تكوف مجمعة ()Grouper

 .4خاتمة:
ضع يف خادتة البحث تلخيصا ملا ورد يف مضمون البحث ،مع اإلشارة إلىأبرز النتائج
املتوصل اليها ،وتقدمي اقرتاحات ذات الصلة مبوضوع البحث.

 .5قائمة المراجع:
تدوين املراجع يكونفي آخر املقال وباعتماد أسلوب(APA) :
https://www.youtube.com/watch?v=AmiKblUQs_A
وذلك بذكر (صاحب املرجع ،السنة ،الصفحة) يف قلب النص (Brown, 2006,
)p35بصفة آلية ،على أن يُدون املرجع كامال يف قائمة املراجع كاآليت:
المؤلفات :االسم األخري ،مث االسم األول للمؤلف(ة)( ،سنة النشر) ،عنوان الكتاب ،الناشر،
بلد النشر.
األطركحات :االسم األخري ،مث االسم األول للباحث(ة)( ،سنة النشر) ،عنوان األطروحة،
القسم ،الكلية ،اجلامعة ،البلد.
المقاالت :لقب وامساملؤلف(ة)(،سنة النشر) ،عنوان املقال ،اسم اجمللة ،اجمللد
(العدد)،الصفحات؛
المداخالت :االسم األخري ،مث االسم األول للمؤلف(ة)(،تاريخ انعقاد املؤدتر) ،عنوان املداخلة،
عنوان املؤدتر ،اجلامعة ،البلد؛
مواقع االنترنيت:اسم الكاتب )السنة(  ،العنوان الكامل للملف ،ذكر املوقع بالتفصيل:

)http://adresse complète (consulté le jour/mois/année

 .6مالحق:
مالحظات ىامة:

يجب أف ال تتجاكز عدد صفحات المقاؿ (أبم حاؿ من األحواؿ)  25صفحة كال يقل عن
 15صفحة
ترسل المقاالت إلى البريد اإللكتركني للمجلة:
Academic.studies.aflou@gmail.com
ميكن حتميل CODE JELمن الرابط التايل:
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php
Academic.studies.aflou@gmail.com
مالحظة:
 ختضع عملية ترتيب املقاالت العتبارات فنية .عّب عن رأي اجمللة أوىيئة التحرير.
 -املقاالت املرسلة للمجلة تُعبـّر عن آراء أصحاهبا وال تُ ّ

افتتاحية العدد
افتتاحية
العدد
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذم علم بالقلم ،علم اإلنساف ما لم يعلم ،كصلى اهلل كسلم كبارؾ على رسولو محمد كعلى آلو
ستن بسنتو إلى يوـ الدين ،أما بعد :
األطهار؛ كصحبو األبرار كمن اىتدل بهديو كمن ا ّ

وعلى بركة اهلل وحسن عونو وتوفيقو و إلتزاما منا بالنشر الدوري واملنتظم جمللة الدراسات األكادميية " ،يشرفنا أن
نضع بني أيديكم ىذا العدد اجلديد "العدد الثالث لشهر مارس "  "2021حيث متّ صد ورهيف ظل ظروف جد صعبة
دتر هبا البالد ،والعامل عموما بسبب فريوس كورونا املستجد.
واليت ّ
إ ّن جملة األكادميية للبحوث يف العلوم االجتماعية يف عددىا العدد الثالث تثري إعجاب قرائها وكل املهتمني باملعرفة
من جديد وىو ما جعلها ذات طابع متميز ومتألق من حيث جودة البحث.
لقد أبدعت أقالم املبدعني يف ىذا العدد بجملة من املقاربات املعرفية يف االختصاصات املتنوعة إلضفاء التميز

وقد أدى ىذا التنوع إىل ظهور العديد من املقاالت اليت سامهت يف تفوق اجمللة جبودهتا  ،وذلك بالنظر جلدية أعضاء
اهليئة العلمية من جهة ،ومن جهة أخرى لطبيعة األحباث املقدمة يف كل املعارف االجتماعية  ،النفسية  ،والشرعية ،
واالقتصادية وغريىا ...وه ذا ما جعلها كمرجع علمي معتمدة من قبل الباحثني.
تعد املقاالت والدراسات اليت مت اقرتاحها يف ىذا العدد من اجمللة ىي مجلة من االنعكاسات املباشرة
 ،ملا هلا من أمهية عند
والغري املباشرة جلهود باحثني وأساتذة من خمتلف االختصاصات يف العلوم اإلنسانية
املنشغلني مب جال البحث والعلم .وبالرغم من الصعوبات اليت تطرأ على جانب اإلخراج يف وقتو ىو نتاج
ظروف ما؛ ّإال أن جملة األكادميية للبحوث يف العلوم االجتماعية أصرت أن تكون يف املوعد لباحثيها ولقرائها
الذين منحوىا ثقتهم وفق مبدأ تشاركي ضمن ىيئة اجمللة.
ويف ىذا املقام أتقدم بكلمات الشكر واالمتنان بكل حب لكل من ساىم بورقة حبث أو من خالل
ىيئة التحكيم للمقاالت أو من حيث الدعم لالرتقاء باجمللة حنو النجاح والتألق والتميز يف ظل استمرارية
العطاء و اإلبداع للمجلة.

وكما جن ّدد دعوتنا جلميع الباحثني لإلسهام بأوراقهم البحثية ،والعمل الدؤوب من أجل ترقية مستوى البحث
العلمي والنهوض بو حتقيقا ألمال األمة وطموحها .ويف األخري نسأل اهلل العلي القدير أن يتقبل منا ىذا العمل ،ويرضى
بو عنا ،وجيعلو خالصا خلدمة البالد والعباد
عضو ىيئةتحرير المجلة
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من ادلقاصد العامة اليت جاءت شريعة اإلسالم لتكريسها يف واقع ادلسلمُت ربقيق التكافــل
االجتماعي بُت أفراد ادلسلمُت ،فوصفتهم بأهنم كاجلسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر
اجلسد بالسهر واحلمى ،وبالبنيان ادلرصوص متماسك اللبنات ،فشرعت لذلك أحكاما وتشريعات لتجسيد
ىذا ادلبدأ  ،وربقيق ىذا ادلقصد ،وشلا شرعتو ألجل ذلك الوقف .فالوقف مبدأ عظيم من مبادئ شريعة
اإلسالم ،كفيل  -إن استثمر أحسـن استثمار -بتحقيق التكافل االجتماعـي بُت أفراد ادلسلمُت

 ،وسل

الضغائن من قلوهبم ،وما شهدتو األمة اإلسالمية يف مراحلها ادلختلفة من ربريك عجلة الوقف واستثماره
يف وجوه اخلَتات خلَت شاىد على ذلك ،ويف ىذا ادلقال بيان لذلك.
كلمات مفتاحية :الوقف؛ التشريع ،التكافل االجتماعي.
Among the general purposes of Islamic jurisdiction the achievement of
social solidarity between Muslims. In fact, Islam compared them to a body,
if a part suffers; the whole body does as well. Hence, it made a set of rules
and dispositions for the realization of this principle. El Waqf is one of these
dispositions which, if exploited appropriately, can attend social solidarity
between Muslims and to erase hater and grudge. Through history, the
Islamic nation witnessed a number of reforms to develop the Waqf. Thus,
the present paper comes under
key –words: Waqf, Legislation, Social Solidarity
__________________________________________
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من علينا باإلسالم وجعلنا من أمة خَت األنام ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال
احلمد هلل الذي َّ
شريك لو ،لو يف كل تشريع حكمة وتدبَت ،وأشهد أن

سيدنا زلمدا عبد اهلل ورسولو ،البشَت النذير،

والسراج ادلنيـر ،صلـى اهلل عليـو وعلـى آلو وصحابتو األطهار ما تعاقب الليل والنهار ،وسائر من اقتفى
أثرىم إلـى يـوم تشخص فيو األبصار ،أما بعد:
فإن ادلستقرئ لنصوص الشريعة اإلسالمية وقواعدىا ليجزم يقينا بصالحية الشريعة اإلسالمية لكـل
زمـان ومكـان ،ومواكبتها لكل ما يستجد من أقضية الناس يف كـل مصر وأوان ،ومراعاهتا دلصاحل الناس دبا
يكفل ربقيق سعادهتم يف العاجل واآلجل ،وذلك دلِاَ قصدت إليو من حكـم وغايات فيما سنتو من قواعـد
وأحكام ،ومن ادلقاصد اليت رمت إليها شريعة اإلسالم ،ربقيق مبدأ األخوة يف اجملتمع اإلسالمي ،وتكريس
روح التكافل االجتماعي بُت أفراده ،فوصفت ادلؤمنُت يف توادىم وترامحهم وتعاطفهم باجلسد الواحد ،إذا
اشتكى منهم عضو تداعـى لو سائر اجلسد بالسهر واحلمـى ،ووصفتهم بالبنيان ادلرصوص ،يشد بعضو
بعضا ،إذا اختلت منو لبنة من اللبنات هتاوى البناء واهنار البنيان ،وألجـل ربقيق ىـذا ادلقصد العظيم شرع
اهلل عز وجل يف كتابو وسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم مجلة من الوسائل  ،لو انتهجها ادلسلمون يف حياهتم،
وجعلوا منها واقعا عمليا لكانت كفيلة بإقامة رلتمع قـوي البنيان ،متماسك األركـان ،ال تزعزعو مؤامرات
األعداء ،وال كيد أىل األطماع ،ومن ىذه الوسائـل :اإلنفاق يف وجـوه اخلَتات وادلربات ابتغـاء وجـو رب
األرض والسموات ،سواء كان ىذا اإلنفاق واجبا أو مسنونا ،ومن أعظم النفقات ما َع َّم نفعو و َّ
امتد أثره،
يف احلياة وبعد ادلمات ،وىي الصدقة اجلارية اليت ذكرىا النيب صلى اهلل عليو وسلم يف قولو:

( إذا مات

اإلنسان انقطع عملو إال من ثالثة :صدقة جارية أو علم ينتفع بو أو ولد صاحل يدعو لـو )( ،)1قال اإلمام
النووي رمحو اهلل عند شرحو ذلذا احلديث " :وكذلك الصدقة اجلارية ،وىي الوقف ....وفيو دليل لصحة
أصل الوقف ،وعظيـم ثوابو "  ،2وقال اإلمام الشوكاين رمحو اهلل يف نيل األوطار " :وكذا الصدقة اجلارية،
وىي الوقف ،وفيو اإلرشاد إىل فضيلة الصدقة اجلارية ".3
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ويُ ُّ
عد الوقف تشريعا إسالميـا أصيال ،يستمد أصالتو ومكانتو يف التشريع اإلسالمي من نصوص الكتاب،

والسنة القولية والفعلية ،وقواعد الشريعة اإلسالمية ،الرامية إىل نشر معاين التواد والًتاحم بُت أفراد اجملتمع
اإلسالمي.

ولقد أوىل علماء ادلسلمُت قدشنا وحديثا عناية كبَتة دلوضوع الوقف ،فألفوا فيو ادلؤلفات ،وأقاموا حولو
الدراسات ،السيما فـي زماننا احلاضـر ،فتناولـوا مفهومـو ،وأنواعو ،وأركانو ،وأبعـاده االقتصـادية واالجتماعية،
وأسباب احنسـاره يف فتـرة من الفًتات التارسنية ،وسبل تفعيلو واالستفادة منو إىل أبعد مدى ،وذكر دناذج
عن األوقاف يف مراحل سلتلفة من تاريخ األمة اإلسالميـة ،وغَت ذلك من ادلباحث اليت ذلا صلة دبوضوع
الوقف.
ويف ىذه الـدراسة أركز احلديث عـن مفهوم الوقف ودوره يف ربقيـق التكافـل االجتماعي بُت أفراد اجملتمع
اإلسالمي فعنونتها بـ (:األوقاف وبعدىا ادلصلحي يف ربقيق التكافل االجتماعي يف اجملتمع اإلسالمي )،
فمـا ىو مفهوم األوقاف وكيف استطاعت ربقيق التكافل بُت أفراد اجملتمع اإلسالمي ؟ ىذا ما سوف
أجيب عنو يف ىذا البحث ،فقسمتو إىل ثالثة زلاور - :مفهوم الوقف يف اللغة واالصطالح.
 دليل مشروعية الوقف يف ضوء نصوص الكتـاب والسنـة وإمجاع علماء األمة. دور األوقاف يف ربقيق التكافل االجتماعي.سائال ادلـوىل عز وجل أن شندين بعونو وتوفيقـو ( وما توفيقي إال باهلل عليو توكلت وإليو أنيب ).
 أوال :معنى الوقف:أ -لغة :أصل الوقف يف اللغة :احلبس وادلنع ،تقول :وقفت الدار ،أي :حبستها يف سبيل اهلل،
ووقفت الدابة ،أي :منعتها عن السَت ،وجعلتها تقف.4
ب -شرعا :لقد اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف الوقف انطالقا مـن نظرهتم للوقـف وتصورىم
لو ،ىل ىو عقد الزم أم ال ؟ وىل ىو على ملك اهلل أم على ملك الواقف ؟ وىل الوقف عقد تعترب فيو
إرادة ادلتعاقدين أم ىو إسقاط ؟ فجاء كل تعريف حبسب ما يعتقده اجملتهد ويـراه من خصائـص عقـد

3

د .معطي العيد

الوقف ،وذلك ألن معظم أحكـام الوقف إدنا ىي مبنية علـى االجتهاد استنادا على مصادر التشريـع
الثانويـة ،كاالستصـالح ،واالستحسان ،والعرف.
وأمجع ىذه التعاريف قوذلم يف الوقف " :ىو رببيس األصل وتسبيل ادلنفعة "  ،5ألنو موافق لعبارة
النيب صلى اهلل عليو وسلم حينما جاءه عمر رضي اهلل عنو يستأمره يف الوقف،

 -وسيأيت ذكرىا أثناء

احلديث عن مشروعية الوقف.-
قال الشيخ زلمد أبو زىرة رمحو اهلل " :أمجع تعريف دلعاين الوقف عند الذين أجازوه أنو حبس
العُت وتسبيل مثرهتا ،أو حبس العُت والتصدق دبنفعتها ".6
 ثانيا :أدلة مشروعية الوقف.لقد ثبتت مشروعية الوقف بنصوص من الكتاب والسنة وإمجاع علماء األمة.
أ -من الكتاب :عموم النصوص ادلرغبة يف اإلنفاق يف سبيل اهلل ،منها:
البر َحتَّى تُـ ْن ِف ُقوا ِم َّما تُ ِحبُّو َن ) [ آل عمران ،]92 :فهذه اآلية الكرشنة دلا
* قول اهلل تعاىل ( :لَ ْن تَـنَالُوا َّ
نزلت على النيب صلى اهلل عليو وسلم ومسعها الصحايب اجلليل أبو طلحة رضي اهلل عنو جاء إىل النيب صلى
اهلل عليو وسلم وعرض عليو حديقـة كانت عنده ىي أحب مالو ،مث قـال لو :ضعها حيث أراك اهلل ،فأقره
النيب صلى اهلل عليو وسلم على ىذا الصنيع وعده ماال راحبا ،ففي الصحيحُت عن أنس رضي اهلل عنو
قال :كان أبو طلحة أكثر األنصار بادلدينة ماال من خنل ،وكان أحب أموالو إليو بَ َُتحاء  ،7وكانت مستقبلة

ادلسجد ،وكان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ،قال أنس :فلما أنزلت
البر َحتَّى تُـ ْن ِف ُقوا ِم َّما تُ ِحبُّو َن ) قام أبو طلحة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
ىذه اآلية ( :لَ ْن تَـنَالُوا َّ
البر َحتَّى تُـ ْن ِف ُقوا ِم َّما تُ ِحبُّو َن )  ،وإن أحب
فقال :يا رسول اهلل ،إن اهلل تبارك وتعاىل يقول ( :لَ ْن تَـنَالُوا َّ
إيل بَتحاء ،وإهنا صدقة هلل ،أرجو برىا وذخرىا عند اهلل ،فضعها يا رسول اهلل حيث أراك اهلل ،قال:
أموايل َ
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:

( بخ 8ذلك مال رابح ،ذلك مال رابح ،وق ـد مسعت ما قلت،

وإين أرى أن ذبعلها ـ ـفي األقربُت ) ،فقال أبو طلحة :أفعل يا رسول اهلل ،فقسمها أبو طلحة يف أقاربو وبٍت
عمو.9
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ِ ِ
ِ
ِ
س ْبتُ ْم َوِم َّما أَ ْخ َر ْجنَا لَ ُك ْم ِم َن األ َْر ِ
ض)
ين َ
* وقولو تعاىل ( :يَا أَيُّـ َها الذ َ
آمنُوا أَنْف ُقوا م ْن طَيِّبَات َما َك َ
[ البقرة.]267:

ِ
يل ِ
ين يُـ ْن ِف ُقو َن أ َْم َوالَ ُه ْم فِي َسبِ ِ
ت َس ْب َع َسنَابِ َل فِي
اهلل َك َمثَ ِل َحبَّ ٍة أنْـبَتَ ْ
* وقولـو تعالـىَ ( :مثَ ُل الذ َ
ُك ِّل س ْنبـلَ ٍة ِمااَةُ حبَّ ٍة واهلل ي ّ ِ
ِ ِ
يم ) [ البقرة.]261:
ف لِ َم ْن يَ َ
اع ُ
ُُ
َ َ ُُ
شااُ َواهللُ َواس ٌع َعل ٌ
ضا حسنا فَـي َ ِ
ِ
ِ
اع َفهُ لَهُ أَ ْ
* وقـولو سبحانـوَ ( :م ْن ذَا الذي يُـ ْق ِر ُ
ض َعافً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َكث َيرةً َواهللُ
ض اهللَ قَـ ْر ً َ َ ً ُ

ص ُ َوإِلَْي ِه تُـ ْر َجعو َن ) [ البقرة.]245:
يَـ ْقبِ ُ َو ْيب ُ
وغَت ذلك من النصوص ادلرغبة يف اإلنفاق ابتغاء وجو رب األرض والسماء.
ب -من السنة:

ولقد وردت نصوص من السنة ادلطهرة ،شنكن القول أهنا نص يف مشروعية الوقف ،منها:
* ما جاء يف الصحيحُت من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال :أصاب عمر رضي
اهلل عنو أرضا خبيرب ،فأتى النيب صلى اهلل عليو وسلم يستأمره فيها ،فقال :يا رسول اهلل ،إين أصبت أرضا
خبيرب ،مل أصب ماال قط ىو أنفس عندي منو ،فما تأمرين بو ؟ قال :إن شئت حبست أصلها وتصدقت
هبا" ،قال :فتصدق هبا عمر :أنو ال يباع أصلها ،وال يبتاع ،وال يورث ،وال يوىب " ،قال

 :فتصدق هبا

عمر فـي الفقراء ويف القرىب ،ويف الرقاب ،ويف سبيل اهلل ،وابن السبيل ،والضيف ،ال جناح على من وليها
أن يأكل منو ـ ـا بادلعروف ،أو يطعم صديقا غَت متمول منو " .10
* ويف رواية البن ماجة عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال ":قال عمر بن اخلطاب رضي
اهلل عنو :يا رسول اهلل إن مائة سهم اليت أصبت خبيرب مل أصب ماال قط أحب إيل منها ،وقد أردت أن
أتصدق هبا ،فقال النيب صلى اهلل عليو وسلم " :أحبس أصلها وسبل مثرىا ".11
* وعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال " :إذا مات اإلنسان انقطع
عملو إال من ثالثة :صدقة جارية أو علم ينتفع بو أو ولد صاحل يدع ـ ـ ـو لو "  ،12وادلراد بالصدقة اجلارية يف
ىذا احلديث  :الوقف ،قال اإلمام النووي رمحو اهلل عند شرحو ذلذا احلديث " :وكذلك الصدقة اجلارية،
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وىـي الوقف .....وفيو دليل لصحة أصل الوقف ،وعظيـم ثوابو " ،13وقال اإلمام الشوكاين رمحـو اهلل يف نيل
األوطـار " :وكذا الصدقة اجلارية ،وىي الوقـف ،وفيو اإلرشاد إىل فضيلة الصدقة اجلارية ".14
* وعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال " :من أحبس فرسـا يف
سبيـل اهلل إشنـانا باهلل وتصديقا بوعده ،فإن شبعو وريَّـو وروثـو وبولو يف ميزانو يوم القيامة ".15
ىذه بعض النصوص الواردة يف سنة ادلصطفى صلى اهلل عليو وسلم ادلرغبة يف الوقف ،ومل يكتف
النيب صلى اهلل عليو وسلم يف الًتغيب يف الوقف بقولو فحسب ،بل جسد ذلك بفعلو أيضا ،ومن ذلك:
* ما رواه عمرو بن احلارث أخو ميمونة بنت احلارث أم ادلؤمنُت رضي اهلل عنها قالت " :واهلل ما ترك
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عند موتو دينارا وال درذنا وال عبدا وال أمة وال شيئا إال بغلتو البيضاء
وسالحو ،وأرضا جعلها صدقة" ،16ويف لفظ " :وأرضا جعلها البن السبيل صدقة "  ،17أي :أرضا حبسها
البن السبيل ينتفعون هبا.
* ومن ذلك أيضا فعلو صلى اهلل عليو وسلم يف أموال سلَتيق ،وىي سبعة حوائط بادلدينة أوصـى
هبا حملمد صلـى اهلل عليو وسلم إن ىو قتل يوم أحد أن يضعها حيث أراه اهلل ،فقتل يوم أحد ،وىو على
يهوديتو ،فقبض النيب صلى اهلل عليو وسلم تلك احلوائط السبعة ،وجعلها أوقافـا بادلدينة هلل ،وكانت أول
وقف بادلدينة.18
ج -اإلجماع:
أمجع صحابة النيب صلى اهلل عليو وسلم ،ومن بعدىم علماء األمة على مشروعية الوقف ،قال
اإلمام الًتمذي بعد أن ساق حديث عمر رضي اهلل عنو يف الوقف " :والعمل على ىذا عند أىل العلم من
أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم وغَتىم ،ال نعلم بُت ادلتقدمُت منهم يف ذلك اختالفا يف إجازة وقف
األرضُت ،وغَت ذلك " ،19وعن جابر رضي اهلل عنو قال " :مل يكن أحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليو
وسلم ذو مقدرة إال وقف ". 20
قال أبو الوليد ابـن رشد القرطيب رمحـو اهلل " :فاألحباس سنة قائمـة عمل هبـا النيب صلى اهلل
عليو وسلم وادلسلمون من بعده ،وقد قيل دلالك :إن شرزنا كـان ال يرى احلبس ،ويقول :ال حبس عن
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فرائض اهلل ،فقال مالك :تكلم شريح ببالده ،ومل يرد ادلدينة فَتى آثار األكابـر مـن أزواج النيب صلى اهلل
عليو وسلم وأصحابو ،والتابعُت بعدىم ،وىلم جرا إىل اليوم ،وما حبسوا من أمواذلم ،ال يطعن فيو طاعن،
وىذه صدقات النيب صلى اهلل عليو وسلم سبعة حوائط ،وينبغي للمرء أن ال يتكلم إال فيما أحاط بو خربا،
وهبذا احتج أيضا مالك رمحو اهلل دلا ناظر أبا يوسف حبضـرة الرشيد ،فقال :ىـذه أحباس رسول اهلل صلى
اهلل عليو وسلم صدقاهتا ينقلها اخللف عن السلف قرنا بعد قرن ،فقال حينئذ أبو يوسف :كان أبو حنيفة
يقول :إهنا غَت جائزة ،وأنا أقول :إهنا جائزة ،فرجع يف احلال عن قول أيب حنيفة إىل اجلواز "  ،21لكن قول
ابن رشد حكاية عن أيب يوسف " :كان أبو حنيفة يقول :إهنا غَت جائزة " يوىم أن أبا حنيفة ينكر
مشروعية الوقف مطلقا ،وليس األمر كذلك ،ويف ىذا ادلقام أسوق كالما نفيسا لإلمام التهانوي زندد
موقف اإلمام أيب حنيفة من الوقف يقول فيو " :واحلق أن الوقف ينقسم قسمُت:
مقبـرة ،أو خانا للم ـ ـ ــارة ،أو
 أحدذنا :ما تصدق الواقف بأصلو ،كأرض جعلو ـ ـ ـ ــا مسجـدا أو ـ ـمنزال للغزاة ،أو مسكنا للحاج.
 والثاين :ما تصدق الواقف دبنفعتو دون أصلو.فاألول ال نزاع يف صحتو ولزومو ،وقول أيب حنيفة فيو كقول اجلمهور ،والثاين ال نزاع يف جوازه يف
غلـ ـة داره ،أو أرضو على مسجد،
حتـ ـى إن من وقف ـ ـ
بالفرع ما دام الواقف حيا ،ـ ـ ـ ـ
حق وجوب التصدق ـ ـ
أو على الفقراء يلـزم التصدق بغلـة الـدار واألرض ،ويكـون ذلك دبنزلة النذر بالتصدق بالغلة ،وال خـالف
أيضا يف جوازه يف حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل بو حكم احلاكم ،أو أضافو إىل ما بعد ادلوت ،بأن قال:
إذا مت فقد جعلت داري أو أرضي وقفا على كذا ،أو قال :ىو وقف يف حيايت صدقة بعـد وفايت ،كمـا
يف البدائع "  ،22مث زندد رمحو اهلل تعاىل زلـل النزاع بُت أيب حنيفـة واجلمهور فيقول " :والنزاع إدنا ىو يف
وقف مل يتصدق الواقف بأصلو بل حبس أصلو وتصدق بثمرتو ومنفعتو على نفسـو أو ولـده أو ولد ولده،
وعلى الفقـراء بعدىم ،أو تصدق بو على الفقراء ابتداء ،ومل يضفو إىل ما بعد ادلوت ،ومل يصرح بكونو وقفا
مؤبدا ،وال حكم حاكم بصحتو ،فهذا ال يكون الزما عند أيب حنيفة رمحو اهلل ،حىت كـان للـواقف بيعـو
وىبتو ،وإذا مات يصَت مَتاثا ......،وىذا صريح يف أن أبا حنيفة إدنا كان يذىب يف الوقف إىل ما كان
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عليو فقهاء بالده ،وينكر ما أنكروه ،فكان رنيز ما كان منو صدقة على الفقراء ابتداء وانتهاء ،وينكر ما
كان وقفا على الولـد وولد الولـد ،وال يرجع آخره صدقة على الفقراء ".23
وبعد ىذا البيان دلنشأ اخلالف وربرير زلـل النزاع بُت أيب حنيفة ومن حنا منحـاه  ،ومجهور الفقهاء
ترجع ادلسألة زلل وفاق ال زلل نزاع ،فال ينكر أحد من الفقهاء أصل مشروعية الوقف ،وإن كان مثت
خالف فهو يف بعض الفروع وادلسائل اجلزئية اليت ال تؤثر يف أصل مشروعية الوقف.
 ثالثا :البعد المصلحي لألوقاف في تحقيق التكافل االجتماعي في المجتمع اإلسالمي.الر ْز ِق )
َّل بَـ ْع َ ُك ْم َعلَى بَـ ْع ٍ فِي ِّ
دلا كـان النـاس متفـاوتون يف الـرزق كما قـال تعـاىلَ ( :واهللُ فَ َ
[ النحل - ،]71 :فجعل فيهم الغٍت والفقَت ومتوسط احلال ،-شـرع اهلل عـز وجل ما بو زنصل التقريب
بُت فئات اجملتمع ،شلا يزيل الفوارق الطبقية ،ويسود بو التواد والتآلف أفراد اجملتمع اإلسالمي ،ويتحقق بو
ِ
األغنياا ِم ْن ُك ْم ) [ احلشر ،]07 :وشلا شرعو اهلل سبحانو
قول الباري يف ادلالَ ( :ك ْي الَ يَ ُكو َن ُدولَةً بَـ ْي َن
لتحقيق ىذا ادلقصد الوقف.
فلقد كان للوقف منذ فجر اإلسالم إىل يوم الناس ىذا دور بارز يف ربقيق التكافل االجتماعي بُت
أفراد اجملتمع اإلسالمي ،دلا اشتمل عليو من صور متعددة من وجـوه الرب واإلحسان ،حسب ما تقتضيو
ابـة ،أو الوقف على ادلعوزين وذوي احلاجات ،أو
ظروف اجملتمع ادلختلفة ،كالوقف عل ـ ـى الذريـة أو القر ـ ـ ـ
الوقف على ابن السبيل الذي انقطعت بو احليل ،ومل رند ما يبلغو مقصده ،ويوصلـو إىل موطنـو ،أو الوقف
لبنـاء ادلـدارس وادلستشفيـات ،أو دور لطلبة العلم والغربـاء ،أو الوقف لرعاية األيتـام ووقايتهم من تصاريف
الزمان ،وغَت ذلك من وجوه الرب واإلحسان.
وال شـك أن مثل وجوه اإلحسان ىذه كفيلة بنشر احملبة وادلودة ،وربقيق روح اإلسناء والتسامح،
وذبسيد مبدأ التكافل والًتاحـم بُت أفراد اجملتمع اإلسالمي ،فتـزول احلساسيـة ،وتنمحـي األنانية ،ويذىب
الغـل والشحناء ،وزنل زللهما احلب والوئام.
ولو رحنا نقلب صفحات تاريخ األمة اإلسالمية لوجدناىا حافلـة بنماذج ناصعة ،وأمثلة رائعة يف
رلال األوقاف ،تنبئ عن خَتية ىذه األمة ،بدءً من عصر الرسالة ،ومرورا بعهد اخلالفة الراشدة ،مث العصر
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األموي ،فالعباسي ،وانتهاء إىل زماننا ىذا ،دناذج ال تكاد تلفيها عند أرقى احلضارات ،وأعرق اجملتمعات،
يف ادلاضي ويف احلاضر ،متمثلة يف بناء ادلساجد ،إذ إن ادلساجد أول ما أواله ادلسلمون الرعاية واالىتمام،
زندوىم قول سيد األنام يف تعداد األعمال اليت يستمر مددىا مدى األزمان ( :أو مسجدا بناه )

، 24

وذلك للدور البالغ الذي تلعبو ادلساجد يف بث روح التآخي ،ونشر معاين التسامـح يف أوساط اجملتمع
الواحـد ،فضال عن رسالتها التعليميـة والًتبوية.
وال تقل عنها أذنيةً ادلدارس بشىت أشكاذلا ،فلقد كان ذلا احلظ األوفر من أوقاف ادلسلمُت على مـر
إلـ ـ ـ ـى " إنشاء األربطة ودور
العصور ،ومل يتوقف األمر عند بناء ادلساجد وادلدارس فحسب ،ب ـ ـ ـ ـل تعداه ـ
للطالب الغرباء ،إليوائهم وهتيئة اجلو ادلنـاسب ذلم ،واستتبع ذلك ظهور الوقف للصرف على ىؤالء
الطالب ،باعتبارىم من طالب العلم ادلستحقُت للمساعدة يف دار الغربة ،وال زبلو كل ىذه ادلراحل
واألنواع من جوانب اجتماعية ذلا داللتها وأذنيتها وأثرىا يف اجملتمع بشكل عام ".25
أضف إىل ذلك إقامة الدور وادلكاتب لرعاية األيتام وإيوائهم ،وتعليمهم ما ينفعهم يف أمور
دينهم ودنياىم ،باعتبار الوقف يف ىذا اجملال من أعظم األسباب اجلالبة لرضا الرمحن ،ومرافقة سيد ولد
عدنان ،يف يوم ال ينفع فيو ادلال والولدان ،بإخـبار خليـل الرمحن يف قولو( :كافل اليتيم لو أو لغَته ،أنا وىو
كهاتُت يف اجلنة– وأشار مالك بالسبابة والوسطى.26)-
وقد لفت انتباه الرحالة ابن جبَت أثناء رحلتو كثرة احملاضر وادلدارس اليت تعٌت باأليتام وعدىا من
مفاخر البالد الشرقية من العامل اإلسالمي ،مث ساق بعض الشواىد دلا عاينو منها.27
ولقد بلغ من حرص بعض الواقفُت ربديد حىت مناىج وطرق تدريس األيتام ،وضرورة اختيار
معلم ذلـم من أىـل الدين والتقوى ،فقـد ورد يف نص بعـض الوثائق الوقفيـة " :ويعلمهم -أي :األيتام –
األدب أوال ،مث ما يطيقون تعلمو من كـتاب اهلل عـز وجل ،واخلط العريب "  ،28وجاء يف وثيقة أخرى" :
ويعلمهم الفقيو ما تيسر لكل منهم تعلمو من القرآن ،واخلط واذلجاء ،واالستخـراج أسوة أمثاذلم على
العـادة......،ويعاملهم ادلؤدب باإلحسان والتلطف فيما يرغبون بو يف االشتغال ،ومن أتى منهم دبا ال
يليق ّأدبو بفعل ما أباحو الشرع الشريف ،وال يضـرب الضرب ادلربح "  ،29وجاء يف بعض الوثائق ما ينص
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على اشًتاط مواصفات معينة فـي ادلعلـم وادلربـي ،مثل أن يـكون " رجال حافظا لكتاب اهلل العزيز ،ذا عقـل
وعفـة وصيانـة وأمانة ،متزوجا زوجة تعفو ،صاحلا لتعليم القرآن واخلـط واألدب ".30
إىل جـانب الوقف على ادلساجـد وادلدارس ،خصص جانبا من األوقاف لبناء ادلستشفيات دلعاجلـة
ادلرضـى من الفقراء والبؤساء وذوي الدخل الضعيف ،ودفع أجور األطباء ،وتوفَت األجهزة الالزمة ،كما
تكفلت دبأكل ومشرب الوافدين إليها من الفقراء واحملتاجُت ،بل إن بعضها اىتم بتوفَت العناية والرعاية
بادلرضى حىت بعد خروجهم من ادلستشفى ،ومدىم دبا يتقوتون بو ريثما يباشرون أعماذلم ،وقد بلغ ببعض
ادلستشفيات عنايتهم بادلرضى حىت بعد موهتم ،كما جاء يف بعض وثائق الوقف " :يصرف الناظر ما تدعو
احلاجة إليو من تكفُت من شنوت من ادلرضى وادلختلُت من الرجال والنساء فيصرف ما زنتاج إليو برسم
غسلو ،ومثن كفنـو ،وحنوطو ،وأجرة غاسلو ،وحافر قربه ،ومواراتو يف قربه ،على السنة النبوية
واحلالة ادلرضية .31
ومن صور الوقف اليت شهدهتا األمة اإلسالمية عرب مراحلها ادلختلفة ،إقامة الدور إليـواء العجزة
والغربـاء ،والعناية هبم ،السيما إن كانوا من طلبة العلم ،ويكفي أن نلقي نظرة يف رحلة ابن جبَت لنعرف
العناية اليت أوالىا احلكام والسالطُت ،يف مرحلة من ادلراحل التارخية للوقف على مثل ىذه الدور ،ويصف
ابن جبَت ىذه الدور وما يقدم فيها فيقول " :إن الوافد من األقطار النائيـة رند مسكنا يأوي إليو ،ومدرسا
يعلمو الفن الذي يريد تعلمو .....،واتسع عناية السلطان هبؤالء الغرباء حىت بتعيُت محامات يستحمون
فيها ...،ونصب ذلم مرستانا لعـالج من مرض منهم ....،ولقد عُت ذلم السلطان خبزتُت لكل إنسان يف
كل يوم ،حاشا ما عينو من زكاة العيد ذلم ".32
خاتمة:
إن ما ذكرناه يف ىذه العجالة من صور الوقف يف وجوه الرب واإلحسان ليدل داللة واضحة على
أذنية الوقف يف حياة ادلسلمُت دلا لو من أثر بارز يف ربقيق التكافل االجتماعي ونشر روح احملبة والتآلف
أوساط اجملتمع اإلسالمي ،شلا يستلزم ضرورة العناية بو بإرناد الوسائل ادلثلـى لتفعيلو واستثمـاره االستثمار
الالئـق ،وذلك بالتحسيس ادلتواصل بأذنية األوقاف ودورىا يف ربقيق النهضة اإلسالمية يف رلاذلا
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االقتصـادي واالجتماعـي بعقد البحوث والندوات وإقامة الربامج اإلذاعية والتلفزيونية إلبراز مكانة الوقف
يف حياة اجملتمع اإلسالمي.
هوامش البحث :
1
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التراث الجزائري المخطوط المحفوظ في خزائن العراقرسالة في معرفة طالع سنة العالم ألبي
وموذجا
)ه622ائري(ت
ً
الععاا أمد بن لي العووي الجز ّي

Manuscript Algerian heritage preserved in the treasuries of Iraq
A Treatise on Knowing the Horoscope of the Sunnah of the World by
Abu Al-Abbas Ahmed bin Ali Al-Boni Al-Jazaery (d.622 AH) as a
model

هجيرة دالوي
Hadjira adlani

adlanihajira@gmail.com،)افاجلزائر
( جامعة أمحد زبانة غليز
2021/03/15:تاريخ النشر

2021/01/26 :تاريخ القبوؿ

2020/12/17:تاريخ االستالـ

:ملخص
 ويفرد احلديث عن نسخة نفيسة،بحث يسلّط الضوء على اآلثار اخلطيّة اجلزائريّة احملفوظة يف خزائن العراؽ
تعود إىل مؤلف من رجاالت القرف السابع اذلجري وىو أبو العبّاس أمحد بن علي البوين اجلزائري ادلتوىف سنة
، مثّ احملور األوؿ وىو ترمجة لصاحب النسخة،ائري ادلخطوط
ّ  وجاء البحث دبق ّدمة حوؿ الًتاث اجلز.ىػ622
) وفيو (الوصف ادلادي والتارخيي والعلمي للمخطوط،مث احملور الثاين وخيتص بالنسخة اخلطيّة
Abstract:
Research highlights the Algerian written monuments preserved
in the coffers of Iraq, and only talk about a valuable copy belongs to the
author of the men of the seventh century AH, the father of Abbas Ahmed
bin Ali al-Boni Algerian died in 622 AH. The research comes with an
introduction on the Algerian heritage manuscript, then the first axis is a
translation of the owner of the copy, and then the second axis and
specializes in the written version, and therein (the physical, historical and
scientific description of the manuscript)

_______________________________________

adlanihajira@gmail.com: اإليميل، ىجَتة عدالين:المؤلف المرسل

هجيرة دالوي

 .1مقدمة:
ادلختصُت أ ّف اجلزائر ربتوي على عدد غَت قليل من الًتاث ادلخطوط ،فتضم ادلكتبة
ال خيفى على
ّ
الوطنية يف اجلزائر حاليا حنو الثالثة االؼ سلطوط  ،وىي حباجة إىل تضافر اجلهود لفهرستها وربقيقها
ودراستها خباصة اليت مل تر النور منها.
وإف أوؿ فهرست للمخطوطات العربية والًتكية والفارسية دبكتبة اجلزائر ىذه،صنفو «دليل فانياف»بالفرنسية
وطبع بباريس سنة  1893وعدد صحائفو 680صحيفة.
وقد بلغ عدد اجمللدات ادلفهرسة يف الفهرست ادلطبوع ادلذكور 1987رللدا ،كثَت منها يضم عددا من
ادلخطوطات يف اجمللد الواحد ،وكل ما فقد من ىذه ادلخطوطات ال يتجاوز ادلئة عن طريق السلب
والسرقة.
 ،1962دخلت ادلكتبة الوطنية
وخالؿ الفًتة بُت طبع الفهرست ادلذكور وبُت استقالؿ اجلزائر عاـ
سلطوطات كثَتة صنع ذلا السيد عبد الغٍت أمحد بيوض مسودة فهرست مل يطبع ،احتوى التعريف
بادلخطوطات من رقم 1977إىل .2519
مث أضيفت سلطوطات مكتبة السيد بن محودة اخلاصة اىل سلطوطات الدار وعددىا 219رللدا .كما
اشًتت الدار مؤخرا حنو الثمانُت رللدا سلطوطاً ىي قيد الفهرسة.
وتعمل الدار أيضا على إثراء سلطوطاهتا ،فمن ذلك أنو تويف عاـ  1974عامل قسنطيٍت جليل ىو الشيخ
(النعيمي) وخلف مكتبة غنية بادلخطوطات ،ذبري زلالة لشرائها وضمها إىل ادلكتبة الوطنية.
إف فهرست –فانياف -ادلصنف باللغة الفرنسية ،أصبح نادرا للغاية( .ادلخطوطات العربية يف ادلكتبة الوطنية
اجلزائر)9،8:
وىناؾ الكثَت من الًتاث اجلزائري احملفوظ خارج البالد اجلزائريّة ،ويف سلتلف الدوؿ العربيّة ،ومنها العراؽ
فيحوي العراؽ كثَت من الًتاث اجلزائري ادلخطوط ،وسَتكز البحث على إحدى ىذه اآلثار اخلطيّة.
وىي رسالة يف معرفة طالع سنة العامل زلفوظة يف ضمن رلموع برقم (  )768يف خزانة العتبة العبّاسيّة يف
العراؽ ،وىي خزانة يعود تارخيها إىل سنة 1250ىػ ،وربتوي على أكثر من ( )5000رللد سلطوط.
وتع ّد ىذه الرسالة من أوائل ادلؤلفات اجلزائريّة اليت ألفت يف علم النجوـ واذليأة ،يليها رسالتاف بنفس
ادلوضوع األوىل :يف حل معضالت علم اذليئة ،والثانية :أحكاـ الكسوؼ واخلسوؼ.
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أخَتا أسأؿ من اهلل سبحانو وتعاىل أف يكوف مقايل ىذا ق ّدـ معلومة يستفيد منها أىل الًتاث ادلخطوط،
و ً
وأف يكوف شغل فراغا يف ادلكتبة اجلزائريّة .إنّو ويل التوفيق واحلمد هلل رب العادلُت.

.2المحور األول :ترجمة المؤلف

وقد اعتمد يف ذلك على ما نشر يف موسوعة ) (Wikipediaفالحظأمحد بن علي البوين :ىو شرؼ
الدين أو شهاب الدين أمحد بن علي بن يوسف البوين ادلالكي.ولد يف مدينة بونة (عنابة)باجلزائرسنة 520
ىػتقريباً وتويف بالقاىرةسنة 622ىػ.
رحالتو وطلبو للعلم:
قرأ القرآنالكرمي بالقراءات يف مدينة تونس .تفقو على ادلذىب ادلالكيلإلماـ مالك بن أنسرضي اهلل
عنو .تفنن يف عدة علوـ ،وأخذ عن مجاعة منهم :ابن حرز اللهوابن رزؽ اللهوابن عوانة الفزاري األندلسي.
رحل إىل األندلسحيث لقي ىناؾ أبا القاسم السهيليوابن بشكوالوالفقيو أمحد بن جعفر اخلزرجي السبيت.
انتقل إىل اإلسكندريةولقي احلافظ أيب طاىر السلفيوأيب الطاىر إمساعيلنب عوؼ الزىري ادلالكي .أقاـ
بالقاىرةزمن اخلليفة العاضد لدين اهلل .مث خرج من القاىرة إىل مكةألداء فريضة احلج .وبعده رحل إىل بيت
ادلقدسومنها توجو إىل دمشقوالتقى باحلافظ أيب القاسم ابن عساكر .مث دخل واسطوبغدادولقي احلافظ أبا
الفرج ابن اجلوزي .ورجع إىل بيت القدسومنها إىل مكةوأدى فريضة احلج مرة أخرى وعاد إىل مصر .وقيل
لو" :كيف كاف سفرؾ ىذا؟" ،فقاؿ" :خَت سفر بدأناه ببيت اهلل وختمناه بو (يريد احلج)" .مث عاد إىل
تونسمرة أخرى وأقاـ هبا يعلم الصبياف ويؤـ الناس بأحد ادلساجد ىناؾ ,مث ترؾ التعليم وأقبل على الوعظ.
.1.2مؤلفاته :صنف الشهاب البوين ما يقرب من  40كتابا ،منها:
 .1كتاب يف الوعظ ،يتداولو الناس يف أفريقية كما يتداولوف كتب ابن اجلوزي يف ادلشرؽ.
 .2شرح أمساء اهلل احلسٌت يف رللدين كبَتين ،قاؿ ادلقريزي :ضمنو فوائد حسنة.
 .3مشس ادلعارؼ الكربى.
 .4كتاب اللمعة النورانية.
 .5كتاب األمناط.
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.2.2صفاته ومناقعه:
هتاب منو األمة العباسية وكاف
رجل إمسو (بدر ) ُ
كاف كثَت االنقطاع والعبادة ،وكاف كثَتاً ما يقوؿ سيأيت ُ
كثَت التهجد والصياـ ،وميسك عن الطعاـ يف أكثر أوقاتو ،ويؤثر العزلة على سلالطة الناس ،وخيرج يف أغلب
األحياف إىل جبل (ماكوض) على البحر شرقي تونس على يومُت منها فيقيم بو ،ومل يكن لو أوالد وال
أتباع إلعراضو عن ذلك.
.3.2كراماته و أواله في لوم الحرف
مل يكن يف زمنو ببلده أحسن منو خلقا وال أكثر معرفة بعلم احلساب واحلروؼ والفلك منو ،حىت
كاف يقاؿ لو :كندي الزماف ،ويقاؿ :أف احلروؼ زباطبو فيعلم منها منافعها ومضارىا .تؤثر عنو أحواؿ
عجيبة كطي األرضفي ادلشي (أي كاف من أىل اخلطوة ) ،واالختفاء عنالناس واالحتجاب عنهم ،فساعة
ىو معك تراه وساعة يغيب عنك ويتوارى يف الطريق فال يظهر لك إال بعد أسبوع وأكثر.
كاف كثَتا ما يأيت دبا يقًتح عليو من الفواكو واخلضروات يف غَت وقت أواهنا ،ويأيت إىل النساء احلوامل هبذه
الفواكو واخلضروات يف غَت حينو ،ويقرع أبواهبن ليال وهنارا ،ويقوؿ :خذوا شهواتكن لعل اهلل ينفعنا
بسببكن.
.3المحور الثاوي( :الوصف المادي والتاريخي والعلمي للمخطوط)
.1.3الوصف العلمي:

رسالة يف معرفة طالع سنة العامل (ؽ.)14_1
622ىػ).
تأليف :أيب العباس أمحد بن علي البوين (
يتحدث ادلؤلف عن الطوالع ادلختلفة ،ومايدؿ كل واحد منها على السعادة والنحوسة والشػرؼ،
ومعاملة ادللوؾ مع الرعية ...وغَتىا ،ربت فصوؿ كثَتة ،ينقل فيها عن بطليموس ودنطاونطوس الكلداين يف
كتاب «نوسيونس»؟.وقد جاءأخرىا (:سبت رسالة يف معرفة طالع ساؿ (كذا) العامل للبوين رحو اهلل ).
أوؿ ادلخطوطة (ناقصة)«:وظهورىا يعلم من كوف األدالء يف األوتاد ،وما يتوقع ظهوره من كوهنا فيما يليها،
واخلموؿ والضعف من كوهنا ساقطا .فصل:النقطة األربع».
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آخر ادلخطوطة «:وباقي طوالع ادلبادي منقولة من اراء حكماء الكلدانيُت والفرس واذلند واليوناف ،على ما
اب»
حرره العلماء وقصوا بو يف األذىاف اخلالية  ،واهلل أعلم بالصو .
ضمت رسالتُت بنفس ادلوضوع ومها كاآليت:
ومن اجلدير ذكره أف اجملموعة ّ
حل معضالت علم اذليئة « ؽ 16ب ػ  (» 19ىيئة  /عريب )
 .1رسالة يف ّ

زلمد بن أمحد اخلفري ( 957ىػ ) .
تأليف  :مشس الدين ّ
كل
حلل معضالت علم اذليئة ،وإيضاحها وبياف اخللل فيما قيل ،رتّبها على بابُت ،ويف ّ
تص ّدى فيها ّ
األوؿ .
باب فصوؿ ،وىذه النسخة تشتمل على جزء من الباب ّ
والرسالة ىذه غَت كتاب « منتهى اإلدراؾ يف مدرؾ األفالؾ » للخفري ىذا ظاىراً ،حيث إ ّف ذلك
الكتاب يف أربعة مطالب ،كما إ ّف ّأولو خيتلف مع ّأوؿ ىذه ادلخطوطة.
العلى،
العلي  ،وتعاليت يا مبدع السماوات ُ
ّأوؿ ادلخطوطة  « :بفضلك العظيم تباركت يا ذا العرش ّ
زلمد سيّد الورى ،وآلو أنوار ملك الورى ».
ِّ
صل على ّ
آخر ادلخطوطة ( ناقصة ) « :وقاطعاً لتزوير ،فأرى دبركزه يكوف تعطياً وط ...األوسطُت أل ّهنما » .
 .2أحكاـ الكسوؼ واخلسوؼ « ؽ 20ػ  (» 23جنوـ  /فارسي )
رلهوؿ ادلؤلّف .
سلتصر ،ذكر فيو أحكاـ خسوؼ القمر وكسوؼ الشمس يف الشهور العربيّة.
زلرـ روز يكشنبو زمستاف خوش باشد كِشتو دارىا نيكو باشد و
ّأوؿ ادلخطوطة ( ناقصة ) « :چوف ّ
باراف بسيار بارد ».
آخر ادلخطوطة ( ناقصة ) « :ودمشناف با ايشاف حرب نكنند االّ حبرعت شوند واگرستاره نيفتد سيل
بسيار باشد ) .
.2.3خصائص المجمو ة:
األوؿ )،
زلرـ احلراـ من سنة  985ىػ ( يف آخر الكتاب ّ
ُكتبت خبط النستعليق القدمي ،يف شهر ّ
األوؿ وردت جداوؿ لطوالع بلداف مشهورة مع ادلستويل ،وأوراؽ
جاءت فيها أشكاؿ سلتلفة  ،ويف آخر الكتاب ّ
ط الناسخ ،وقد ُكتبت
الكتاب الثاين والثالث اختلطت ،ويف آخرىا أيضاً فوائد جنوميّة يف ثالث صفحات خب ّ
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العناوين واجلداوؿ واألشكاؿ بقلم الشنجرؼ .
عدد األوراؽ ، 23 :سلتلفة السطور ،القياسات19/6 × 9/5:سم .
.3.3الوصف التاريخي للمخطوط:
يبُت احلقبة الزمنيّة اليت ُكتبت هبا النسخة،
يع ّد الوصف التارخيي للمخطوطات من أىم األوصاؼ ،كونو ّ
ومدى نفاستها ،وقيمتها ادلاديّة ،وميكن إجياز اجلانب التارخيي للنسخة باآليت:

- 1ميكن القوؿ إ ّف ادلخطوط من أوائل ادلصنّفات اجلزائريّة على مستوى ادلطالع والنجوـ واذليئة.

- 2فرغ ادلصنّف من تأليفو هناية القرف السادس اذلجري ،والنسخة منسوخة يف القرف العاشر اذلجري.
ضمت النسخة فوائد علميّة وتارخييّة سلتلفة ميكن أف يستفيد منها ادلتخصصوف وادلتتبعوف لشخص
ّ - 3
البوين.

.4.3الوصف المادي للمخطوط:
علما أ ّف اجللد حديث ليس من زمن الكتاب.
نوع اجللد :جلد غنمً /
نوع احلرب :كاربوف أسود.
الصبغات ادلستخدمة :الشنجرؼ (اللوف األمحر يف النص).
نوع الورؽ :خراساين ،وىو ورؽ جيّد ومسيك وناعم الحتوائو على القطن والكنف واألقمشة القدمية.
الشَتازة :ال توجد.
نوع اخلط :النستعليقي ،وكاف يستخدـ يف القرف نفسو الذي نُسخ يف ادلخطوط.
القطع :وزيري.
حالة األوراؽ :مصابة باحلشػرات ،وقد متّ معاجلتها وترميم األضرار األخرى اليت أصابت ادلخطوط.
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.4وماذج مصورة من المخطوط
.1.4صورة ول المخطوط:
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2.4صورة آخر المخطوط:
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.5صور المجمو ة الثاوية من المخطوط:
1.5صورة ول الرسالة الثاوية من المجمو ة:
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2.5صورة آخر الرسالة الثاوية من المجمو ة:
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.3.5صورة آخر المخطوط الثالثة في المجمو ة:
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إسهام التكنولوجيات الحديثة في دعم تدريس التربية اإلسالمية
The contribution of modern technologies to support the teaching
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:ملخص
،يهدف ىذا البحث إىل بيان مدى إسهام التكنولوجيات اغبديثة يف تدريس الًتبية اإلسالمية باؼبدارس
 وذلك من أجل الوصول.ستشرفة يف تدريس ىذه اؼبادة
َ وسنقدم مقاربتنا ؽبذا اؼبوضوع مع تقدمي مناذج تطبيقية ُم
.إىل طريقة أقبع يف تلقينها ألبنائنا يف اؼبستقبل القريب بإذن اهلل
، التكنولوجيات اغبديثة: وىي،وستكون طريقة معاعبة ىذا البحث عرب التعريف باؼبصطلحات اؼبفاتيح
 مث بعد ذلك نلج يف اؼبوضوع مباشرة من خالل بيان الدور الذي تؤديو ىذه التكنولوجيات.والًتبية اإلسالمية
.التدرجات التعليمية
ُّ خدمة للًتبية اإلسالمية وتدريسها يف ـبتلف اؼبراحل و
. تعليمية، تطور، تدريس، تربية إسالمية، تكنولوجيا:كلمات مفتاحية

Abstract:
This article aims to demonstrate the contribution of modern technologies to the
teaching of Islamic education in schools, and we will present our vision of this subject while
presenting future-oriented applied models in the teaching of this subject. This is in order to
come up with a better way to educate our children in the near future, God willing.
The way to approach this article will be to introduce the key terms, which are:
modern technologies and Islamic education. Then, we go directly into the subject by
explaining the role that these technologies play in serving Islamic education and teaching it
at the different stages of education.
Keywords: Technology, Islamic education, Teaching, Development, Didactics.

__________________________________________

khelil-abdelkarim@univ-eloued.dz : اإليميل- عبد الكريم خليل. د: االسم الكامل:المؤلف المرسل

إسهام التكنولوجيا الحديثة في دعم تدريس التربية اإلسالمية

مق ّدمة البحث:
تتم عملية التدريس يف اؼبنظومة الًتبوية يف اعبزائر –على األغلب -وفق الطريقة التقليدية اؼبعتمدة
منذ عشرات السنُت ،وىي الطريقة اليت ذبعل من الكتاب اؼبدرسي ىو احملور األساس الذي تنعقد عليو
عملية التلقُت .وعلى الرغم من تطوير بعض اؼبناىج ،كاعتماد اؼبقاربة بالكفاءات مثال ،لكنها تبقى غَت
كافية.
إن الًتبية اإلسالمية ،كوهنا تقوم على األسلمة وذبعل منها ىدفا للتلميذ ،ربتاج إىل اعتماد مناىج
تعليمية تقوم على التكنولوجيات اغبديثة ،كاعتماد الربامج اغباسوبية ،وأجهزة العرض ،واألجهزة السمعية
البصرية اليت ديكن ؽبا أن تسهم يف استيعاب أفضل للتلميذ ،وخباصة عند عرض اآليات القرآنية اؼبتضمنة
أحكام القراءة والتالوة والتجويد ،وكذلك عند عرض طريقة أداء الصلوات بأحكامها اؼبختلفة ،وغَت ذلك
من الدروس.
ويهدف ىذا البحث إىل بيان مدى إسهام التكنولوجيات اغبديثة يف تدريس الًتبية اإلسالمية
ستشرفة يف تدريس ىذه اؼبادة .وذلك
باؼبدارس ،وسنقدم مقاربتنا ؽبذا اؼبوضوع مع تقدمي مناذج تطبيقية ُم َ
من أجل الوصول إىل طريقة أقبع يف تلقينها ألبنائنا يف اؼبستقبل القريب بإذن اهلل.
وستكون طريقة معاعبة ىذا البحث عرب التعريف باؼبصطلحات اؼبفاتيح ،وىي :التكنولوجيات
اغبديثة ،والًتبية اإلسالمية .مث بعد ذلك نلج يف اؼبوضوع مباشرة من خالل بيان الدور الذي تؤديو ىذه
التدرجات التعليمية.
التكنولوجيات خدمة للًتبية اإلسالمية وتدريسها يف ـبتلف اؼبراحل و ُّ
وقد اعتمدنا يف ىذا البحث على اؼبنهج الوصفي ،الذي يعتمد على التحليل يف بيان أوجو
االستخدامات اؼبتميزة لتكنولوجيات اإلعالم والربؾبة ،وكذلك عند تعريف اؼبواد اللغوية للمصطلحات
اؼبفاتيح.
وكنا نود أن نعتمد مصحف اؼبلك فهد للنشر اغباسويب ،وكذلك بعض الربامج واػبطوط الكتابية
ُسديت إلينا من طرف
األخرى يف إخراج البحث؛ لكننا أعرضنا عن ذلك ،عمال باؼبالحظات العامة اليت أ ْ
اللجنة اؼبنظمة للمجلة ،واليت زبص رقن اؼبادة البحثية وتدقيقها.
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اغبديث النبوي الشريف عناية خاصة؛ ألنو ال
وعلى الرغم من ذلك فإننا أولينا القرآن الكرمي و َ
ديكن التساىل يف التعامل معهما ،فحركة واحدة قد تقلب اؼبعٌت رأسا على َع ِق ٍ
ب ،كيف ال؟ ،والنّحو
ميزان الكالم وغربالو ،وىو اآللة اليت ربفظ لغة القرآن الكرمي ،بعد أن تعرض للتصحيف والتحريف بسبب
اللحن.
وقد اقتضت ىذه العناية أن نقوم بأخذ اآليات القرآنية من الربامج اغباسوبية اليت ال تشًتط
خطوطا معينة ،واعتمدنا :برنامج الفرقان ،كما أننا أخذنا اغبديث النبوي الشريف من مصدره يف برنامج
اؼبكتبة الشاملة مع التأكد من عزوىا إىل اؼبصدر ورقم الصفحة يف النسخة الورقية اؼبطبوعة.
اؼبتغَتات
منيل إىل الدراسات اغباسوبية والربؾبية ،وذلك إديانا منا باإلسهام الكبَت ؽبذه ّ
وإننا ُ
الرقمية يف خدمة اللغة العربية والقرآن الكرمي وعلومو ،وـبتلف العلوم االجتماعية واإلنسانية ،على غرار
العلوم التطبيقية والتجريبية األخرى.
أوال :مفهوم التكنولوجيا.
أشارت بعض اؼبصادر أن أول ظهور ؼبصطلح "تكنولوجيا" (  )Technologieكان يف أؼبانيا
عام 1770م ،وىو مركب من مقطعُت )techno ( :وتعٍت يف اللغة اليونانية "الفن" أو "صناعة يدوية"
و( )Logieوتعٍت "علم" أو "نظرية" .وينتج عن تركيب اؼبقطعُت معنی "علم صناعة اؼبعرفة النظامية يف
فنون الصناعة أو العلم التطبيقي" .وليس لديها مقابل أصيل يف اللغة العربية بل عربت بنسخ لفظها حرفيا
"تكنولوجيا"[ .فضيل دليو ،2010 ،ص.]19 :
ويقًتب معٌت التقنية من معٌت التكنولوجيا؛ فهي «اسم مؤنَّث منسوب إىل تِْقن[ :كقولنا]":تُعِ ّد
الصناعة».
اؼبعاىد التِّ ْقنِيّة خرباء تِْقنِيُِّت يف ـبتلف اغبقول"[ .وكذلك] علم التِّقنيَّة :التِّكنولوجيا[ ،و] علم ِّ
[أضبد ـبتار عمر وآخرون2008 ،م.]296/1 ،
وقد أشار "حسن الساعاا إىل َّ
وضعوُ كمقابل لكلمة "التكنولوجيا"
أن " :التفنينية" اصطالح مت ُ
التقنية" فالتقنية توحي

ألنو يؤدي اؼبعاين اؼبتضمنة فيها ،واليت ال يدل عليها كلها االصطالح الشائع "
باإلبداع واغبذق ودقة الصنعة وجودهتا[ .حسن الساعاا ،1982 ،ص.]27 :
وخيتلف مفهوم التكنولوجيا حسب اختالف التخصصات ،فكل اذباه يعرف ىذا اؼبصطلح وفق
رؤيتو وفلسفتو ،لذلك تعددت مفاىيم ىذه الكلمة ،ولكن ما مت االتفاق عليو ىو َّ
أن التكنولوجيا قددية
قدم اؼبخًتعات البشرية ،حيث كانت وسيلة من الوسائل اليت اكتشفها اإلنسان عند تطويعو البدائي
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للطبيعة ،وبعدىا أصبحت أداة يستعملها ػبدمتو ومساعدتو لقضاء حاجياتو اؼبتنامية ،مث تطور استعماؽبا
وعم إىل درجة أصبحت فيها مهمة جدا يف حياتو العامة واػباصة .فبا جعل البعض من اؼبفكرين يعتقدون
َّ
بأهنا اؼبسئولة عن معظم التغَتات اليت ربدث داخل اجملتمع اؼبعاصر[ .فضيل دليو ،2010 ،ص.]19 :
ويرى "ماىر إظباعيل صربي" و"صالح الدين ؿبمد توفيق" أن التكنولوجيا ليست ؾبرد علم أو
تطبيق العلم أو ؾبرد أجهزة ،بل ىي أعم وأمشل من ذلك بكثَت فهي نشاط إنساين يشمل اعبانب العلمي
واعبانب التطبيقي .من خالل ىذا العرض ديكننا تعريف التكنولوجيا على أهنا :جهد إنساين وطريقة
للتفكَت يف استخدام اؼبعلومات واؼبهارات واػبربات والعناصر البشرية و غَت البشرية اؼبتاحة يف ؾبال معُت
وتطبيقها يف اكتشاف وسائل تكنولوجية غبل مشكالت اإلنسان وإشباع حاجاتو وزيادة قدراتو"
[نور الدين زمام ،2013 ،ص.]165 :
وخالل النصف الثاين من القرن العشرين كان ىناك تطور تكنولوجي يف صبيع اؼبيادين سواء
الصناعية أو اغبربية أو العملية ...وغَتىا ،وقد استفادت الًتبية والتعليم من التكنولوجيا اغبديثة ،اليت كان
من شبارىا عدد كبَت من األجهزة اليت ظبيت ب ( :تقنيات التعليم) وانتشرت ىذه الوسائل يف اؼبدارس على
اختالف أنواعها ومستوياهتا.
ولن نُطيل اغبديث يف موضوع التكنولوجيا كثَتا؛ ولن نُكثر من التعاريف ،وذلك كي ال نُثقل
كاىل البحث ،ولذلك سوف نتطرق بعد ىذا إىل مفهوم الًتبية اإلسالمية.
ثانيا :مفهوم التربية اإلسالمية.
مصطلح الًتبية اإلسالمية مكون من كلمتُت :مها :الًتبية ،واإلسالم ،ومعناه الًتبية على تعاليم
َّيء يَ ْربُو ربوا إِذا
الدين اإلسالمي .والًتبية مأخوذة من الفعل" :ربا" ،فقد ورد يف "جهمرة اللغة"َ « :ربِّا الش ْ
ارتَفع ...والربو والربوة والرباوة و ِ
احد َوُى َو الْ ُعلُ ّو من األ َْرض[ ».ابن دريد ،1987 ،ص.]330 :
ْ
َ
ِ
اىل:
الربَا ْ
اغبََرام؛ َوقَ َ
ال اهلل تَ َع َ
ويقول األزىري أيضا :يُقالَ :ربا الشيءُ يَْربُو ،إِذا ز َادَ .ومْنو أُخذ ِّ
ند اللَّن ِل
ون َنوَنم َناتَنـ ْليتُه ْلم ِّمم ِّمرباًا لِّميَنـ ْلربُهـ َنواْل فِلي أ ْلَنم َنو ِلال ِل
الروم».)39 :
ُ ه ُهم ال ُهْلم ْلفلِل ُهح َن
النَّناس فَنالَن يَنـ ْلربُهواْل ِلع َن
ّ(
[األزىري.]195/15 ،2001 ،
َي َغ َّذاهُ َوَى َذا لِ ُك ِّل َما يَْن ِمي
وقد أشار
"الرازي" إىل معٌت الًتبية بقولوَ « :و( َربَّاهُ تَ ْربِيَةً) َو(تَ َربَّاهُ) أ ْ
الزْرِع َوَْكب ِوهِ» [الرازي1999 ،م ،ص .]117 :ومعٌت ىذا أن الًتبية ىي تنمية للجسم
َكالْ َولَ ِد َو َّ
والعقل معا.
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وقد جاء يف معجم اللغة العربية اؼبعاصرة إىل ذلك بقولو« :ربَا الو ُلد يف بٍت فالن :نشأ وترعرع
فيهم "ربا الو ُلد يف بيئة ريفية -ربا يف النعمة[ ».أضبد ـبتار عمر وآخرون2008 ،م.]851/2 ،
اخ ِلفض لَنهما جناح ُّ ِّم ِل
وقد ورد معٌت ىذه الكلمة يف القرآن الكرمي يف قولو تعاىلَ  :نو ْل ْل ُه َن َن َن َن
الذل م َن
ِل
ك فِلينَنا
ص ِلغ ًايرا (اإلسراء ،)24 :وقولو عز وجل :قَن َن
الر ْلح َنم ِلة َنوقُه ْلل َنر ِّم
َّن
ال أَنلَن ْلم نُهـ َنربِّم َن
ب ْلار َنح ْلم ُهه َنما َنك َنما َنربَّنـيَناني َن
يدا َنولَنبِلثْل َن فِلينَنا ِلم ْل ُهع ُهم ِلر َن ِلسنِلي َن ( الشعراء.)18 :
َنولِل ًا
وعرفت الًتبية اإلسالمية عدة تعاريف منها« :أن الًتبية ىي بناء اإلنسان بناء متكامال متوازنا
متطورا من صبيع الوجوه ،جسميا وعاطفيا واجتماعيا وخلقيا وصباليا وإنسانيا ،كما يكون ىذا اإلنسان
بشخصيتو لبنة حية فعالة يف بناء ؾبتمعو[ ».ؿبمد أضبد السيد ،1978 ،ص.]78 :
عرف الًتبية اإلسالمية بأهنا« :إعداد اؼبسلم إعدادا کامال من صبيع النواحي ويف صبيع
ومنهم من َّ
مراحل منوه للحياة الدنيا واآلخرة يف ضوء اؼببادئ والقيم وطرق الًتبية اليت جاء هبا اإلسالم».
[مقداد ياعبن ،1989 ،ص]20 :
كما ُعِّرفت بأهنا نظام متكامل من اغبقائق واؼبعايَت والقيم اإلؽبية الثابتة واػبربات واؼبعارف
واؼبهارات اإلنسانية اؼبتغَتة ،اليت تقدمها مؤسسة تربوية إسالمية إىل اؼبتعلمُت فيها بقصد إيصاؽبم إىل مرتبة
الكمال اليت ىيأىم اهلل ؽبا ،وبذلك يكونون قادرين على القيام حبق اػبالفة يف األرض عن طريق اإلسهام
بإجيابية وفاعلية يف عمارهتا وترقية اغبياة على ظهرىا وفق منهج اهلل.
وبنظرة موضوعية إىل الًتبية اإلسالمية قبد أهنا يف مناىجها وموضوعاهتا اإلؽبية والبشرية ربقق
جانيب القيمة الظاىرية والباطنية ،فهي تعٌت بسلوك الفرد مع نفسو ومع الناس ،وربثو بأداء العبادات على
طهارة القلب والنفس واعبوارح ،وسبنحو الوازع الذي يدفعو إىل التضحية والفداء والصرب .وتقًتب بو يف
مثاليتها إىل جوانب اغبق واعبمال واػبَت ،وتصل بو يف بعض مواقفها إىل ظبو يرفعو فوق ترابيتو ويدنيو من
عامل الروح ،فهي إذن تربية أخالقية ،تنشد الوصول إىل اػبلق الكامل عند الفرد اؼبسلم ،وتساعده هبذا
البناء األخالقي على االىتمام باعبسم والعقل والعلم والعمل ،والطفل يف حاجة إىل قوة ىذه اعبوانب
صبيعها ،كما ىو يف حاجة إىل تربية اػبلق والوجدان واإلرادة والذوق والشخصية [ .عبد الرشيد عبد العزيز
سامل ،1982 ،ص.]253 :
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ثالثا :مصادر التربية اإلسالمية.
دائما باألخالق
تستمد الًتبية اإلسالمية أصوؽبا من أطهر وأعظم اؼبصادر اليت سبأل النفس البشرية ً
السامية؛ حيث جعل اإلسالم مصادر الًتبية يف:
 .1القرآن الكريم :وىو كالم اهلل -سبحانو وتعاىل ،وىو الوحي اؼبتلو بواسطة جربيل -عليو السالم -إىل
يضمو اؼبصحف الشريف بُت دفتيو.
ؿبمد -صلى اهلل عليو وسلم ،والذي ُّ
َنن يَنـ ْله ِلدي لِللَّنتِلي ِل َني أَنقـ َنْلو ُهم ( اإلسراء .)9 :مل يدع القرآن شيئًا
يقول اهلل عز وجل :إِل َّنن َن َنذا ال ُهْلق ْلرآ َن
بُت اهلل يف ىذا القرآن ما يقيم أمر اإلنسان ويضمن لو
من أمور الناس يف دنياىم ّإال ولو فيو ذكر ،كما َّ َ
أيضا فوزه يف اآلخرة.
سعادتو يف الدنيا ،ويضمن لو ً
كامل لإلنسانية يشتمل على العقائد
ولقد وضع القرآن لإلنسان دستور حياتو ،وىو
ٌ
دستور ٌ
لكل
والعبادات واؼبعامالت واآلداب الفردية واالجتماعية بأسلوب واضح وحجة قوية؛ حبيث يصلح ِّ
األجناس ولكل زمان ومكان؛ فمنهجو من صنع اػببَت العليم ،الذي أحكم كل شيء صنعو ،وىو منهج
تتضاءل جبانبو قوى العقول البشرية ،وتتقاصر دونو كل اعبهود البشرية [ .كمال الدين عبد الغٍت اؼبرسي ،
1988م ،ص.]27 :
عمال بقول اهلل -
 .2السنة النبوية  :وىي أقوال وأفعال وتقريرات وصفات النيب -صلى اهلل عليو وسلمً ،
يد ال ِلْلع َنق ِل
اب 
الر ُهس ُه
ول فَن ُهخ ُهذووُه َنوَنما نَنـ َنه ُه
تبارك وتعاىلَ  :نوَنما آتَن ُه
اك ُهم َّن
اك ْلم َنع ْلن ُه فَنانْلـتَنـ ُههوا َنواتَّنـ ُهقوا اللَّن َن إِل َّنن اللَّن َن َن ِلد ُه
[اغبشر.]7:

ون
فصل ما أصبلو القرآن ،وكمثال عن ذلك فإننا إذا قرأنا يف القرآن ً
السنَّة تُ َّ
مثال إِلنَّن َنما ال ُهْلم ْلؤِلمنُه َن
و ُ
تفصيال رحيبًا يف
ون (اغبجرات )10:وجدنا
ً
َنخ َنويْل ُهك ْلم َنواتَّنـ ُهقوا اللَّن َن لَن َنعلَّن ُهك ْلم تُهـ ْلر َنح ُهم َن
َنصلِل ُهحوا بَنـ ْلي َن أ َن
إِل ْلخ َنوةٌة فَن ْل
ٍ
أسلوب ر ٍاق
ب للناس كل معاين األخوة ،وحيببها إليهم يف
أحاديث اؼبصطفى -صلى اهلل عليو وسلمِّ -
يقر ُ
بدي ٍع يليق بتفسَت كالم رب العاؼبُت.
حيث روي عن أيب ىريرة أنو قال؛ قال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم« :ال رباسدوا وال
تفاحشوا وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وال يبيع أحدكم على بيع بعض ،وكونوا عباد اهلل إخوانًا ،اؼبسلم أخو
اؼبسلم ،ال يظلمو ،وال خيذلو ،وال حيقره ،التقوى ىا ىنا -ويشَت إىل صدره ثالث مرات ،حبسب امرئ من
الشر أن حيقر أخاه اؼبسلم ،كل اؼبسلم على اؼبسلم حرام :دمو ومالو وعرضو[ ».أبو اغبسن مسلم ،د.ت،
]1986/4
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اإلسالمي الرفيع ،ؼبا جيب أن يكون عليو اؼبسلم ذباه أخيو اؼبسلم يف
فاغبديث يبُت اػبلق
ّ
كلمات قليلة؛ حيث نبَّو فيو النيب -صلى اهلل عليو وسلم -على كل أسباب الفرقة واػبالف والشقاق بُت
الناس ،فنهاىم عنها حىت ربقق معٌت األخوة الصايف الذي يريده اهلل من عباده اؼبؤمنُت ،كل ىذا يف
كلمات قليلة[ .كمال الدين عبد الغٍت اؼبرسي ،د.ت ،ص.]48 :
 .3دي الصحابة  :رضوان اهلل عليهم ،وىم الذين تعلموا من النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،وعاصروه
كالم و ٍ
رجاال ونساء؛ إذ كل ما أُثِر عنهم من ٍ
أفعال يعد مصدرا للًتبية اإلسالمية.
وآزروه ً
ً
َ
 .4دي التابعي  :والتابعون ىم الذين أخذوا العلم من صحابة رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،وىم

أجالء ـبلصون هلل ،ضبلوا العلم عن صحابة الرسول -صلى اهلل عليو وسلم ،وأبلغوه
ىداة مهديون ،وعلماء ّ
َم ْن بعدىم كما وصلهم ،وما َّ
تبديال[ .كمال الدين عبد الغٍت اؼبرسي ،د.ت ،ص.]27 :
بدلُوا ً
رابعا :إسهام التكنولوجيات الحديثة في تدريس التربية اإلسالمية.
كغَتىا من اؼبواد اؼبقررة على التالميذ وطالب اعبامعات ،ديكن ؼبادة الًتبية اإلسالمية أن تُفيد
من التكنولوجيات والتقنيات اغبديثة ،كأنظمة الرقمنة واغبوسبة والتوثيق ،واالستعانة باألجهزة السمعية
البصرية لتلقُت التالميذ والطالب ـبتلف الدروس واحملاضرات.
وسوف نبدأ يف عرض ىذه العناصر تِباعاً.

 -1نظام الحوسبة والتوثيق:

أ -مفهوم الرقمنة (الحوسبة):
 المفهوم العام:"الرقمنة" أو "اغبوسبة" ىي التحويل اإلرادي للوثيقة الورقية التناظرية إىل وثيقة رقمية أو حاسوبية
ال تقرأ إال باغباسوب.
وقبد تعريف "الرقمنة" يف القاموس اؼبوسوعي للمعلومات والتوثيق على «أهنا عملية إلكًتونية
إلنتاج رموز إلكًتونية أو رقمية ،سواء من خالل وثيقة أم أي شيء مادي ،أو من خالل إشارات الكًتونية
تناظرية]Serge, CACALY,2001. P43[ ».
نفسو مع إضافة
كما أعطت اؼبوسوعة العنكبوتية اغبرة "ويكيبيدبا" تعري ًفا آخر حيقق
َ
اؽبدف َ
الوسيط الذي يتدخل يف عملية اسًتجاع اؼبعلومات؛ جاء فيها أن الرقمن ة ىي «ربويل شيء من حالتو
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اغبقيقية إىل ؾبموعة من األرقام ،تسمح بعرض ىذا الشيء على جهاز اإلعالم اآليل أو جهاز إلكًتوين
رقمي.
يظهر لنا من خالل ىذين التعريفُت أن كلمة " رقمنة" مشتقة من الفعل "رقمن" الذي يدل يف
العربية على الصناعة ،وىو يستخدم لألفعال العالجية اؼبطاوعة ،وىي تقوم على ربويل الشيء من الصورة
الفيزيائية اؼبلموسة إىل صورة أخرى ديكن أن نصطلح عليها بأهنا صورة "افًتاضية" ال تتحقق إال من خالل
اغباسوب ،أو غَته من الذواكَت.
كما أن كلمة "حوسبة" مشتقة ىي األخرى من لفظ "اغباسوب" أو الكمبيوتر الذي ال تتم ىذه العملية
إال بو.
 رقمنة كتب ووثائق التربية اإلسالمية في الجامعات:وتتم عرب ربويل الوثائق الورقية اؼبطبوعة إىل قيم رقمية قابلة للمعاعبة من طرف اغباسوب ،كما
ديكن أن نعرفها بأهنا ربويل الوثيقة الورقية إىل ملف معلوماا بغرض اغبفظ أو البث الداخلي واػبارجي.
وتكون عملية الرقمنة أو اغبوسبة من خالل أنظمة اؼبسح الضوئي اليت تقوم بتصوير صفحات
الكتاب واحدة بعد أخرى ،مث يتم بعد ذلك دؾبها وذبميعها ،ومعاعبتها الكًتونيا بربامج معاعبة الصور
لزيادة نسبة تباينها ووضوحها بدرجة أكرب.
وال تتم عملية اغبوسبة االلكًتونية اػباصة بالكتب من طريق إدراجها بقيم رقمية حاسوبية قابلة
للتعديل ،وإمنا يكون ذلك باستخدام طريقة القالب الذي تتيحو عملية التصوير الضوئي جبهاز اؼباسح أو
السكانَت.
 فكرة الحوسبة االلكترونية:على مر التاريخ ،كانت اؼبكتبات واحملفوظات ىي اؼبؤسسات األمينة على الًتاث الوثائقي
للبشرية .وعلى الرغم من أن تغيَتات قليلة جدا طرأت على اؼبواد اؼبستخدمة يف الكتابة خالل القرون
اؼباضية ،فإن القرنُت األخَتين شهدا الظهور اؼبتكرر لوسائل جديدة تًتاوح بُت عملية التصوير الفوتوغرايف
واألشكال الرقمية[ .جاسم ؿبمد جرجيس2001 ،م ،ص.]64 :
وُديكن أن نستفيد من اغبوسبة يف اعبامعات عند تدريس مادة الًتبية اإلسالمية ،وذلك من طريق
رقمنة الوثائق اػباصة باؼبادة ،مثل الربامج والكتب النادرة واؼبخطوطات ،ويكون ذلك عرب جهاز اؼباسح
الضوئي  SCANNERالذي يقوم بتحويل الصور اؼبوجودة على الورق أو على فيلم شفاف إىل صور
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إلكًتونية ،هبدف التحكم يف معاعبتها بربامج خاصة مثل فوتوشوب  ،PHOTOSHOPSمث إخراجها
يف صورة منتج هنائي إما مطبوعا ألغراض النشر اؼبكتيب أو مقدما على اإلنًتنت.
ب -مراحل الرقمنة االلكترونية:
ديكن أن نقسم عملية إعداد الصورة الرقمية واحملوسبة إىل مراحل.
 مرحلة التصوير والمسح الضوئي:قد يعتقد البعض أن عملية التصوير ،وىي العملية األساسية األوىل للرقمنة ال تتم إال من خالل
تصوير كل صورة أو صفحة على حدة ،غَت أنو بإمكان تقنيي الصورة تصوير عشرات الصفحات دفعة
واحدة.
 مراجعة جودة المسح الضوئي وتصحيح األخطا :ويف ىذه اؼبرحلة يتم تنقيح الصور وزيادة نسبة وضوحها ومعاعبتها بربامج خاصة بالصور
كالفوتوشوب وغَته من الربامج إىل جانب تصحيح األخطاء اليت قد تقع يف اؼبرحلة األوىل ،كنسيان بعض
الصفحات مثال وإعادة تصوير صفحات أخرى أكثر من مرة.
 الحفظ والتخزي :ويكون ذلك عرب الوسائط اغباسوبية ،واألقراص اؼبضغوطة والصلبة اػباصة بالذواكَت ،وديكن أن
تتم عملية اغبفظ بصيغ وامتدادات ـبتلفة .ويتم حفظ اؼبلفات بالصيغ الرقمية التالية [ :تشَتل غولد،
 ،2006ص.]64 :
الصيغة الرقمية اػبام  :Tiffوىي تصوير الوثائق والكتب اػباصة دبادة الًتبية اإلسالمية بصيغ رقميةعالية اعبودة طبق األصل عن الوثيقة األصلية على أقراص خاصة ،وحفظها دبكان آمن ديكن الرجوع إليها
يف حال ضياع أو تلف الوثيقة األصلية ،وتكون ىذه حقوق ىذه الصيغة ؿبفوظة للهيئة اليت قامت بعملية
التصوير ،وتكون الوثيقة حينئذ غَت متاحة للجميع.
الصيغة الرقمية  :PDFديكن استخدامها الستعراض اؼبخرجات على الشبكة الداخلية دون اغباجةللرجوع للكتاب األصلي ،وبذلك يقلل من إمكانية تعرضو للتلف نتيجة التصفح اؼبستمر.
الصيغة الرقمية  :JPGوىي حفظ الكتاب أو الوثيقة يف شكل صور ؾبمعة يف ؾبلد ملفات أو أكثر،وديكن من خالل ىذه الصيغة الرقمية أن نقوم بالتعديل عليها ،حبذف بعض اآلثار أو الشوائب اليت خيلفها
اغبرب ،أو عملية التصوير الضوئي.
34

إسهام التكنولوجيا الحديثة في دعم تدريس التربية اإلسالمية

 مرحلة النشر:وىذه ىي اؼبرحلة اليت سبكن اؼبتعلمُت والطلبة من استغالل تلك الوثائق ،وديكن أن تنشر الوثائق
احملوسبة يف شبكة األنًتنت ومواقع اعبامعات واؼبؤسسات التعليمية[ .تشَتل غولد ،2006 ،ص]64 :
ج -نموذج جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة في حوسبة المخطوطات:
تساعد عملية رقمنة اؼبخطوطات على حفظها من التلف ،والضياع ،إضافة إىل أن زبزين
اؼبخطوطات يف قواعد معطيات ،وإتاحتها للباحثُت سيساعد يف التعريف هبذا الرصيد على اؼبستوى الوطٍت
والدويل عن طريق إتاحتو على شبكة اإلنًتنت.
لذلك فإن جامعة األمَت عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة سايرت التطور العلمي يف ؾبال
اغبوسبة االلكًتونية للمخطوطات ،حيث مت حوسبة  148ـبطوطا من أصل  1025مت إحصاؤىا دبكتبة
اعبامعة يف ـبتلف التخصصات ،كالفقو اؼبالكي ،التاريخ واللغة العربية اؼبخطوطات ،ومت ربميلها يف أقرص
مضغوطة من نوع “  ،”DVDوقد سبت ىذه العملية يف إطار اإلتفاقية اليت أبرمتها جامعة األمَت عبد
القادر للعلوم اإلسالمية مع السفارة األمريكية لكون ىذه األخَتة سبتلك خربة يف ىذا اجملال ،وقد مت من
خالؽبا إنشاء قسم خاص باؼبخطوطات باعبامعة ،وقد مت تشكيل ثالث ورشات تعكف على صيانة
اؼبخطوطات وإعادة تأىيلها مث رقمنتها من أجل حفظها ،واستغالؽبا العلمي والبحثي.
وديكن اإلطالع على عناوين اؼبخطوطات اؼبتوفرة يف مكتبة جامعة األمَت عبد القادر للعلوم
اإلسالمية من خالل تصفح موقع األنًتنيت اػباص هبا ،ومن أشهر ما ربوز عليو اعبامعة من اؼبخطوطات
اليت سبتلكها ـبطوطات الشيخ ابن الفنون ،وـبطوطة ضبدان خوجة شيخ العالمة عبد اغبميد ابن باديس،
اؼبخطوطة اليت بعنوان“ :بشائر أىل اإلديان بفتحات آل عثمان“ لصاحبها حسن خوجة ،الذي نسخها
يف عام  1137للميالد ،وىي نسخة كاملة امتلكها الشيخ بدر الدين ؿبمد بن عبد الكرمي الفكون عام
 1163للميالد ،ـبطوطة “شرح اؼبشدايل على ـبتصر ابن اغباجب” يف الفقو اؼبالكي ،للشيخ ؿبمد ين
ؿبمد بن أيب القاسم ابن ؿبمد اؼبشدايل البجائي (نسبة إىل جباية) اؼبتوىف عام  865للهجرية اؼبوافق لسنة
 1461للميالد.
ويظهر لنا من خالل ذلك أن جامعة "قسنطينة" قد أرادت أن يكون للتطور العلمي يف ؾبال
التكنولوجيا اغباسوبية حظا وافرا ،حيث إهنا أمضت إتفاقية شراكة مع سفارة الواليات اؼبتحدة األمريكية
باعبزائر ػبربهتا يف ىذا اجملال؛ من أجل توفَت البيئة اؼبناسبة واؼبعلومة الالزمة ؼبختلف الباحثُت والدارسُت
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اؼبنتسبُت للجامعة وغَتىم ،يف سبيل تطوير وتيسَت البحث العلمي ،وىذا ىو اؽبدف األظبى للجامعة
واؽبيئة العلمية واألكادديية ،بل إنو من األىداف السامية للحياة كلها؛ ألنو يندرج ضمن طلب العلم.
 -2األجهزة السمعية البصرية:
أ -الت صيل الشرعي أل مية :السمع ،البصر.
ورد اعبذر اللغوي لكلمة "ظبع" أكثر من طبسُت ومائة مرة يف القرآن الكرمي ،وقد أمر اهلل تعاىل
ِل ِل
ِل

بالسمع والطاعة ،حيث قال:
عباده َّ
َ نواتَّنـ ُهقوا اللَّن َن َنو ْل
اس َنم ُهعوا َنواللَّن ُه َنال يَنـ ْلهدي ال َنْلق ْلوَنم ال َنْلفاسقي َن
ِل
يعوا َنوأَننْل ِلف ُهقوا َنخ ْليـ ًارا
استَنطَن ْلعتُه ْلم َنو ْل
[اؼبائدة ،]108:وقال أيضا :فَناتَّنـ ُهقوا اللَّن َن َنما ْل
اس َنم ُهعوا َنوأَنط ُه
ِلألَننْلـ ُهف ِلس ُهك ْلم[التغابن ،]16:ويقول سبحانو وتعاىل آمرا عباده باالستماع إليو وتدبر كلماتو ومعانيو،
استَن ِلمعوا لَن ُه وأَننْل ِل
ون[األعراف.]204 :
صتُهوا لَن َنعلَّن ُهك ْلم تُهـ ْلر َنح ُهم َن
قائالَ :نوإِل َنذا قُه ِلر َن ال ُهْلق ْلر ُه
آن فَن ْل ُه
َن
إن تكرر عدد اآلي اؼبتضمنة كلمة "السمع" ،لدليل على أمهيتها ،بل وجوهبا على كل مسلم
موحد هلل تعاىل ،مؤمن بو ،بل قد وصف اهلل تعاىل نفسو ب " :السميع" ،وقد أحصينا ؽبذه الكلمة يف القرآن
ّ
ِل
ِل
يع
سيَنكْلف َن
يك ُهه ُهم اللَّن ُه َنو ُه َنو َّن
السم ُه
الكرمي سبعة وأربعُت ورودا يف القرآن الكرمي ،ومن ذلك قولو تعاىل :فَن َن
ال َنْلعلِليم[البقرة.]137:
أما اعبذر اللغوي لكلمة "بصر" ،فقد أحصينا لو ما يقارب أربعُت ومائة ذكرا يف القرآن الكرمي،
ومن ذلك قولو تعاىل :إِل َّنن فِلي َنذلِل َن ِل ِل ِل
َنعيُه ٌة َنال
صار [ آل عمران  ،]13 :وقولوَ  :نولَن ُهه ْلم أ ْل
ك لَنع ْلبـ َنرًاة ألُهولي ْلاألَنبْل َن
يـ ْلب ِل
ون بِل َنها [ األعراف  ،]179 :وقد وصف اهلل تعاىل أيضا نفسو
ون بِل َنها َنولَن ُهه ْلم آذَن ٌة
ان َنال يَن ْلس َنم ُهع َن
ص ُهر َن
ُه
بال "بصَت" ،ومنو قولو :واللَّن ُه ب ِل
ون[ البقرة .]96 :
ص ٌةير بِل َنما يَنـ ْلع َنملُه َن
َن َن
إن ورود الكلمتُت ومشتقاهتما يف القرآن الكرمي بصفة مطَّردة ،لدليل على أمهيتهما بالنسبة
للمؤمن ،إذ إن بينهما عالقة وطيدة ،فكالمها يتطلب اآلخر .فقد أحصينا يف القرآن الكرمي اجتماع
اللفظتُت يف آية واحدة أكثر من ثالثُت مرة.
ب -تعريف الوسائل السمعية البصرية:
ويُطلَ ُق عليها يف ؾبال التعليمية عدد من اؼبصطلحات اليت تدل عليها ،وذلك من مثل "وسائل
االتصال التعليمية" و"الوسائل السمعية البصرية للتعليم" و"الوسائل التعليمية" و"الوسائل اؼبعينة على
التدريس".
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ف أهنا « ـبتلف األدوات اليت يستخدمها اؼبعلم يف العملية التعليمية لكي تعينو أثناء
وتُ َّ
عر ُ
التدريس على توضيح ما غمض من موضوعات الدروس ،وتساعد الطلبة على فهم الدروس وسرعة
تعلمها ،تلك ىي الوسائل اؼبعينة اليت تعتمد على اغبواس اػبمس عامة ،لكنها تعتمد أكثر على حاسيت
السمع والبصر خاصة[ ».ظباح رافع ؿبمد1976 ،م ،ص.]23 :
آخر ،ونصو" :ىي كل ما يستعُت بو اؼبعلم من الوسائل التوضيحية اؼبختلفة ،وىي
وىناك تعر ٌ
يف ُ
نوعان ،حسية ولغوية ،وهتدف إىل تنمية الثروة العقلية وتنمية اؼبهارات اليدوية حبيث يصبح لكل معٌت أو
حقيقة مفهوم واضح ؿبدد يف الذىن ،وتستخدم ىذه الوسائل إىل جانب الكلمات ليستفاد منها إىل حد
كبَت يف تزويد اؼبعلمُت باػبربات اليت سبكنهم من فهم معاين األلفاظ والًتاكيب فهما صحيحا كامال ،كل
حسب قدراتو واستعداداتو[ .و.ت.و ،1999 ،ص.]53 :
قسم الوسائل إىل نوعُت ،حسيَّة ولغويَّة .دبعٌت أنو ديكن استخدام الكلمات
ىذا التعريف َّ
واأللفاظ کوسائل [و.ت.و ،1999 ،ص ..]53 :ونتوصل من ىذين التعريفُت إىل أن الوسائل السمعية
معتمدا
البصرية ىي كل ما يستخدمو اؼبعلم إلقباح العملية التعليمية ،سواء كان ذا طبيعة حسية أو لغوية.
ً
على اغبواس اػبمس عامة وحاسيت السمع والبصر خاصة.

ج -نظام عرض المعلومات ،باستخدام جهاز الـ(:)data-show
 -ما و جهاز الداتا او؟

جهاز يتم توصيلُو بالكمبيوتر أو أجهزة الفيديو مثل ال  DVDيقوم بدوره بعرض وتكبَت
ىو ٌ
صورة العرض على شاشة عرض كبَتة تساعد يف إظهار تفاصيل الصورة اؼبعروضة وخاصة إذا كان ىناك
أعداد كبَتة تشاىد العرض .ويتم توصيل اعبهاز مع ؾبموعة من األجهزة مثل :جهاز الكمبيوتر ،أو
الفيديو ،أو التليفزيون أو أجهزة العرض البصري ،وكامَتات التصوير الثابتة والرقمية وغَتىا.
وديكن أن نربط ىذا اعبهاز بوسائط ظبعية ،ليكون جهازا ظبعيا بصريا ،حيث تزيد كفاءتُو
التعليمية؛ ألنو يربط الصورة بالصوت.
 استثمار جهاز عرض المعلومات في تدريس مادة التربية اإلسالمية.لعل ؽبذا اعبهاز فائدة عظيمة يف تدريس مادة الًتبية اإلسالمية للتالميذ ،سواءٌ أكان ذلك يف
اؼبراحل األوىل أم اؼبراحل اؼبتقدمة؛ َّ
ألن دروس ىذه اؼبادة ربتاج إىل تطبيقات عمليَّة.
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وعلى الرغم من أن بعض الدروس قد ال يكون استخدام جهاز "الداتاشاو" ضروريا؛ مثل:
اإلديان ،والصوم ،مثال .إالَّ أنو قد يتوقف فهم التالميذ لبعض الدروس على إجراء التطبيقات العملية
فد ْر َسا الصالة واغبج ،على سبيل اؼبثال ،ال ديكن للتلميذ أن يفهمهما فهما كامال ،إال من خالل
اؼبيدانيةَ ،
إجراء حركات الصالة أمام عينيو إما إجراءً حقيقيا ميدانيا يف القسم ،أو عرض صور ثابتة أو متحركة أو
فيديوىات توضح ذلك.
د -التلفزيون التعليمي:
يعد التلفزيون عامة والتعليمي خاصة من أىم الوسائل السمعية البصرية ويفوق يف مزاياه السينما
واؼبسرح [بشَت عبد الرحيم ،1993 ،ص ،]147 :وال تتطلب مشاىدتو أي استعداد مسبق كالًتدد على
السينما [عاطف عديل ،1997 ،ص .]176 :وىو موجود يف كل بيت ،وديكن تزويد اؼبدارس بو
وبالفيديو بسهولة فبا ديكن من تقدمي دروس من طرف أحسن األساتذة بأصوات ديكن التحكم يف شدهتا،
ومزودة بشواىد وأمثلة من الطبيعة ومن اؼبصادر األصلية واؼبسرحيات إخل [ .بشَت عبد الرحيم،1993 ،
ص .]147 :ويقدم صورة متحركة ومرئية ومسموعة يف آن واحد فبا يؤثر يف اؼبشاىدين ،كما يالحظ مثال
يف بث مناسك اغبج ،وصالة الًتاويح من اغبرمُت الشريفُت فيكون تأثَتىا أشد فبا لو قدمت يف شكل
ؿباضرة [آمنة عوض ضبدان ،1996 ،ص .]241 :ولكن الذي نأسف لو أنو ال يكاد يوجد عندنا
مؤسسات تعليمية مربوطة بشبكة تلفزيونية تبث عليها الربامج الًتبوية اؼبختلفة[.حنا غالب ،1950 ،ص:
.]271
اتصال ِ
مباشٌر
طو ٌ
وىذا ىو الذي نستشرفو يف ىذا اجملال أن يكون باعبامعات -على األقل -رب ٌ
يستفاد من ذلك يف مراحل
ببعض الربامج التلفزية اليت تدخل ضمن اؼبنهاج اؼبربمج للطلبة ،وديكن أن ُ
اؼباجستَت أو الدكتوراه؛ ألن عدد الطلبة فيهما يقل عن اؼبراحل األخرى.
وما يعزز ىذا الطرح ىو مدى رسوخ تلك الدروس واحملاضرات اليت يقدمها العلماء والدعاة عرب
الربامج التلفزية ،يف ـبتلف القنوات واألقطار العربية.

38

إسهام التكنولوجيا الحديثة في دعم تدريس التربية اإلسالمية

الصالة" في المرحلة االبتدائية.
 .3نموذج تقديم درس " َّن
درس الصالة على سبيل اؼبثال باستخدام التكنولوجيات اغبديثة ،حُت تعرض
يفهم التالمي ُذ َ
ُ
عليهم حركات تكبَتة اإلحرام والركوع والسجود ،وغَت ذلك ،ويكون ذلك إما باستخدام جهاز العرض
التلفزي أو عن طريق جهاز عرض اؼبعلومات ،أو غَتمها من الوسائل األخرى اؼبالئمة.
حُت نرجع إىل الطريقة اؼبعتمدة يف تدريس الصالة يف مدارسنا فإننا قبد التالميذ ال يستوعبون
الدرس جيدا ،بل إن البعض منهم ال يفهم الدرس أصال.
إن تدريس الصالة جيب أن يكون من طريق التدريب يف اؼبصلى ،وؿباكاة التالميذ ألستاذىم بعد
أن يتوضأ أمامهم أكثر من مرة ،مث يطلب من بعض التالميذ أن حياكوه واحدا بعد واحد ،مث ؾبموعة بعد
ؾبموعة ،حىت يطمئن إىل أهنم قد أدركوا صبيعا كيفية الوضوء .وأثناء قيام بعض التالميذ بالوضوء يشرح
اؼبعلم للباقُت ترتيب استعمال األعضاء وكيفيتو ،ويناقشهم فيما يفعلو زمالؤىم مبينا ؽبم الصواب من
اػبطأ ،وجيب أن يكرر ذلك أكثر من مرة ويف أكثر من حصة .حىت يطمئن إىل أن التالميذ صبيعا أصبحوا
جييدون الوضوء[ .عبد الرشيد عبد العزيز سامل ،1982 ،ص.]142 :
ويف درس الصالة يصلي اؼبدرس أمام التالميذ مرة أو أكثر ،ويشرح قبل أن يصلي ،مث بعد األداء
يطلب من أحد التالميذ فبن جييدون الصالة أن يصلي أمام زمالئو ،ويقف اؼبدرس مع اآلخرين يف موقف
خاضع[ .عبد الرشيد عبد العزيز سامل ،1982 ،ص.]142 :
مث يشرح ؽبم ما يفعلو زميلهم ،مث يطلب من آخر أن يصلي ويالحظو بدقة من حيث الركوع
والسجود والقيام والقعود ،ويصلح لو خطأ كل فعل أوال بأول أمام التالميذ حىت يدركوا مواقع الصواب
واػبطأ ،وىكذا يتابع عملية التعلم من واحد إىل آخر حىت يصلي اعبميع أمامو.
تقرب العبد من ربو وتسهل لو أمور دينو ودنياه ،وتساعد
وعليو أن ِّ
يوج َه ُهم إىل أن ىذه الصالة ِّ
على النجاح والفوز والسعادة .وحيثهم على أدائها يف اؼبنزل ويف اؼبساجد يف أوقاهتا .مث يتابع ذلك يف
حصص متفرقة حىت يطمئن إىل أن التالميذ أجادوا أداء الصالة وأصبحوا حيرصون عليها.
ومدارسنا ال تتوفَّر على أمكنة ـبصصة للوضوء ،كما أهنا ال تتوفر على مصلّيات؛ لذلك فإنو ال
ُ
ديكن أن يكون فهم التالميذ مطلقاً .وعلى ىذا األساس فإن استخدام التكنولوجيا يكون حال مناسبا ،من
خالل عرض فيديوىات أو برامج مرئية تعرض طريقة الوضوء والصالة.
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خاتمة البحث:
للوسائل التكنولوجية دور كبَت ومهم يف تلقُت دروس مادة الًتبية اإلسالمية يف اؼبدارس
واعبامعات ،وقد يتوقف فهم الدرس على ىذه الوسائط.
ديكن تلخيص األىداف اؼبرجوة من عملية حوسبة وثائق ودروس الًتبية اإلسالمية فيما يلي:
 حفظ الرصيد الوثائقي ،اعبامعي واؼبدرسي ،وصيانتو ،وذلك بتوفَت نسخة رقمية ديكن الرجوع
إليها واالعتماد عليها مستقبالً.
 تشجيع وتسهيل االطالع على ىذا الرصيد الوثائقي من قبل تالميذ وطلبة الًتبية اإلسالمية
باختالف مستوياهتم.
 خلق خدمات توثيقية عن بعد واإلسهام يف نشر اؼبعرفة وتعميمها وضمان ال سبركزىا ،وقد
يناسب ىذا األمر طلبة اعبامعات ،الذين ديكنهم تلقي احملاضرات وفق ىذه الطريقة.
 تيسَت عملية البحث للدارسُت والباحثُت يف ـبتلف التخصصات؛ وذلك بتوفَت الوقت الثمُت
واعبهد الوفَت ،دون إغفال اعبانب اؼبادي الذي يثقل كاىل الباحث.
 تطوير عملية البحث العلمي من خالل االستفادة من التقنيات اغبديثة يف ؾبال اغباسوب
واالنًتنت ،وذلك يزيد حتما يف مردودية الباحثُت وقدراهتم التكنولوجية والبحثية ،اليت سبد
الدارسُت والباحثُت اؼبتلقُت فيما بعد بأفكار وتصورات جديدة.
صبيع الوسائل اليت تعتمد يف استقباؽبا على حاسيت السمع
أما الوسائل السمعية البصرية
فتشمل َ
ُ
والبصر كالتلفاز التعليمي واألفالم التعليمية الناطقة واؼبتحركة والشرائح عندما تستخدم دبصاحبة
التسجيالت الصوتية للشرح والتفسَت.
ومن ميزاهتا أهنا ذبمع بُت الصوت والصورة يف الغالب ،وىي حركية ،حبيث تلفت االنتباه وذبذب
اؼبشاىد ،وتتميز بطابع التشويق واإلثارة ،وىي غَت تقليدية يف براؾبها ،وإن كانت تقليدية يف طريقتها
العقلية اؼبعتمدة على التلقُت دون التفاعل.
وتتعامل الوسائل السمعية البصرية مع كافة النواحي العقلية واغبواس اؼبتعلقة وتقدم ما تعجز
اؼبصادر األخرى عن تقدديو ،ولذلك فإهنا تُ ْسهم إسهاما عظيما يف إمداد التالميذ بكل الكفاءات اليت
حيتاجون إليها من أجل اكتساب أفضل لدروس مادة الًتبية اإلسالمية.
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كما أنو عند استخدام الوسائل السمعية والبصرية يف تعليم مادة الًتبية اإلسالمية؛ تتغَت أساليب
وؾبرد ٍ
متلق .لكن
التدريس التقليدية اليت تعتمد على اؼبعلم ،أين يتحول فيها
الطالب منفذا ؼبا ديلى عليو َ
ُ
تتحول إىل عملية تأملية.
باستخدام ىذه الوسائل فإن عملية التدريس ّ
وكذلك لن يكون الطالب متعلما سلبيا؛ متلَقِّيًا فقط ،بل سيصبح العنصر األىم واألنشط يف
عملية التعلم ،دبشاركتو الفاعلة ،وبتمحور كل أنشطة التعليم حولو.
وخيلص البحث إىل أن العلوم اإلسالمية مل تنل حظها من ىذه الوسائل ،عكس بعض
التخصصات األخرى اليت قطعت أشواطا كبَتة فيها كالعلوم البيولوجية والتجريبية ،وعلى ىذا األساس فإن
اغبُت قد أ ِزف إلعادة االعتبار ؽبذه اؼبادة اؼبهمة جدا بالنسبة للتالميذ؛ وذلك ألهنا ليست كغَتىا من
َ
اؼبواد ،ػبصوصيتها بكتاب اهلل تعاىل وسنة نبيو الكرمي.
ِ
اؼبختصةَ واؼبسؤولة عن قطاع الًتبية الوطنية والتعليم العايل بتوفَت
اعبهات
ويف األخَت نوصي
َّ
النصوص القانونية واآلليات اؼبالئمة ،وكذلك العتاد الالزم من أجل تفعيل استخدام التكنولوجيا يف
اؼبؤسسات التعليمية واؼبراكز البحثية اليت تعٌت بالًتبية اإلسالمية وتدريسها ،وكذا اعبامعات واؼبعاىد
اإلسالمية.
المراجع المعتمدة في البحث
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ملخص:
ادلصطلحات تعبًنات لفظية دقيقة اصطلح عليها ادلخ تصوف ،فهي مفاتيح العلوـ كدبثابة الركيزة
األساسية ذلا ،كذلذا يفرتض أف تصاغ بدقة كبإجياز كبساطة ،كاذليدركنيميا (

)Hydronymie

ادلاء) من أىم اجملاالت اليت ىي
(اذليدركنيميا أك اإليدركنيميا ( )Hydronymieعلم يعىن بأمساء مرتبطة ب
حباجة إىل ربديد مصطلحاهتا ،خاصة يف اللغة األمازيغية.
مدكنة مصطلحية باللغة العربية كالفرنسية مث اختيار عيّنة من ىذه ادلصطلحات
ينطلق البحث من ّ

ككضع مقابالهتا باللغة األمازيغية ،كالتدقيق يف مفاىيمها ،كتوضيح مدلوالهتا بالرتكيز على أبعادىا اللغوية
التوصل إىل معجم دلصطلحات ادلياه ثالثي اللّغة.
كالثقافية ،هبدؼ ّ

كلمات مفتاحية :اللغة األمازيغية ،ادلصطلحات ،ادلياه.

Abstract:
Terminology is accurate verbal expressions that are called by specialists, as
they are the keys to science and serves as its main pillar, and for this it is assumed
to be formulated accurately, concisely and simply, and hydronymie is one of the
most important areas that need to define its terminology, especially in the
Amazigh language.
The research starts from a terminological code in Arabic and French,
then selecting a sample of these terms and setting up their opposites in the
Amazigh language, scrutinizing their concepts, and clarifying their connotations

مصطلحات المياه في اللّغة األمازيغية بين البعدين اللّغوي والثقافي
by focusing on their linguistic and cultural dimensions, with the aim of arriving at
a trilingual dictionary of water terms.
Keywords: Amazigh language, Terminology, Water
__________________________________________

المؤلف المرسل :فتيحة بوسبر ،اإليميلfbmail.thira@yahoo.fr :

 .1مقدمة:
كلمة "ادلياه" باللّغة األمازيغية "أماف" "  ،"amanجذرىا (ـ.ف) ( )m.nكحلرؼ ادليم يف األمازيغية
تبٌن بعض الدراسات أف ادلصطلحات اليت يوجد هبا حرؼ ادليم تدؿ
عالقة بادلاء كمواقعها يف األرضّ ،

على ظاىرات من أشكاؿ سطح األرض اليت ربتوم على ادلياه "الطبوغرافية اليت ربتوم على ادلياه"( .زلمد

ضباـ ،2006 ،ص )43
نذكر على سبيل ادلثاؿ :أذميم  ،admimأقلميم  ،agulmimألْ َما "."alma

 أذميم " :"admimعبارة عن سهل من األرض ادلنخفضة ذبتمع فيها مياه األمطار.
 أقلميم " :"agulmimسهل منخفض بو ماء.
 أدلا " :"almaصبع إدلا " "Ilmaيطلق على مراعي األكدية الرطبة.

لدراسة ىذه ادلصطلحات كغًنىا اتبعنا اخلطوات اآلتية:
 تعريف ادلصطلح عامة كمصطلح ادلياه خاصة.
 جرد مصطلحات ادلياه باللّغات (العربية ،الفرنسية ،األمازيغية).
 اختيار عيّنة كربديد مفاىيمها باللغة العربية.

 دراسة ربليلية ذلذه ادلصطلحات يف اللّغة األمازيغية:
التعرؼ على جذكرىا ككيفية اشتقاقها.
 ّ
 أبعادىا اللغوية كالثقافية.
.2تعريف المصطلح:
ادلصطلح مصدر ميمي من "اصطلح" نقل إىل اإلمسية بتخصيصو للمفهوـ ،كادلصطلح أك
االصطالح ىو اتفاؽ طائفة سلصوصة على أمر سلصوص ( .شلدكح زلمد خسارة2008 ،ـ ،ص)13
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كيعرؼ زلمود فهمي حجازم ادلصطلح بقولو« :ادلصطلح كلمة أك رلموعة من الكلمات من لغة
ّ

متخصصة علمية أك تقنية يوجد موركثا أك مقرتضا للتعبًن عن ادلفاىيم كليدؿ على أشياء مادية زل ّددة».

(زلمود فهمي حجازم ،ص .)11
كادلصطلح يف رأم شلدكح خسارة «ىو لفظ منقوؿ من معناه اللغوم إىل معىن آخر ،متفق عليو بٌن
طائفة سلصوصة فاللّفظية كنقل ادلعىن كاالتفاؽ أىم أركاف ادلصطلح» (شلدكح زلمد خسارة2008 ،ـ ،ص
 )14يف أم رلاؿ من اجملاالت كإذا أخذنا كنموذج مصطلحات ادلياه فهي تلك األلفاظ اليت اختصت
دبفهوـ دقيق يف رلاؿ ادلياه ،كديكن تصنيفها كما يلي( :فتيحة بوسبر2015 ،ـ ،ص)215
 مصطلحات علوـ اجملاؿ ادلائي.
 مصطلحات ادلياه(تسميات ادلاء).
 مصطلحات مصادر ادلياه الطبيعية.
قمنا جبرد ىذه ادلصطلحات كما ىو موضح يف اجلدكؿ أدناه (زلمد طيب2005 ،ـ ،ص -221
 )248باللغة الفرنسية كاللغة العربية مث كضع مقابالهتا باللّغة األمازيغية (فتيحة بوسبر2015،ـ ،ص)215
بالتعرؼ على مفاىيمها كأبعادىا اللغوية كالثقافية.
كبعدىا أخذنا عيّنة لدراستها كذلك ّ

 .3جرد مصطلحات المياه:

الجدول  :1مصطلحات المياه
ادلاء

Eau

ادلياه

Eaux

جلب ادلياه
اخنفاض األرض
رافد

Addition d ' eau
de

Affaissement
terrain
Affluent

رافد (ركافد)

)Affluent (s

تدفق جانيب

Afflux latéral
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مضاد للرغوة

Antimousse

مضاد لألكسدة

antioxydant

جهاز التقطًن
جهاز الرش
جهاز االمتصاص
جهاز هتوية
جهاز التسخٌن

Appareil à distiller
Appareil à pulvériser
Appareil
d’absorption
Appareil d’aération
de

Appareil
chauffage

مصطلحات المياه في اللّغة األمازيغية بين البعدين اللّغوي والثقافي
Appareil de mesure
des états de surface
Approvisionnement
en eau
aquaculture

مقياس

تدفق

Afflux

السطحيات
سبوين مائي
تربية ادلائيات

Affouillement
eaux
Agiter

Alimentation en eau
de surface

إمداد بادلياه

Alimentation en eau

التزكد بادلاء

Agrégat

Alimentation en eau

تغذية مائية

Aire de base

Alimentation flotteur

تغذية بعوامة

Agrégat de sol

des

جرؼ ادلياه ربت بناء
 رج،قلب
تكتل الرتبة

السطحية

Aire de drainage

ذبمعي
عرض القاعدة
مساحة التصريف
)(ادلائي

Alimentation en eau

التزكد بادلاء

Agrégat

Alimentation en eau

تغذية مائية

Aire de base

Alimentation flotteur

تغذية بعوامة

Aire de drainage

ذبمعي
عرض القاعدة
مساحة التصريف
)(ادلائي

)الرم
ّ (تغذية مائية

Alimentation
hydraulique
Aller au fond

ترسب يف القاع
)غرين (طٌن

Alluvion
Aménagement
l'eau
Aménagement
Amerrir
Amerrissage
Amont
Ampèremètre
Amphibie

de

تنظيم ادلياه
هتيئة
ىبط على ادلاء
ىبوط على ادلاء
عالية النهر
مقياس شدة التيار
برمائي

Algue (s)
A pente raide
Abattre à la cote
Abîme
Absorption

)طحلب (طحالب
شديد االحندار
ألقى على الساحل
ىوة
امتصاص

Accostage

دنو من الساحل

Accoster

دنا من الساحل

Achromatique
Acide silicique
Acide sulfurique
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اللوين
ضبض السيليسيك
ضبض الكربيت
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Analyse statistique

ربليل إحصائي

Acide

ضبض

Ancrage dans le sol

تثبيت يف األرض

Acidité

ضبوضة

مرساة عائمة

Ancre flottante

Anhydre (sel…)

Ancre

مرساة

Anhydriser

Ancrer

أرسى

Année hydrologique

Avaloir

بالوعة

Anticongélateur

Aval

رلرل حنو األسفل

Aval

ىبوط النهر

Anticorrosif
Antigène

Chambre de vapeur

حجرة البخار

Chauffe-bain

Chambre de captage

حجرة ادلصدر

Chauffe-eau

Champignon d'eaux
usées
Compte-gouttes

فطر ادلياه القذرة
قطارة
عداد ادلاء

Compteur à eau

عداد تلقائي

Compteur
automatique
Conduit d’eau

رلرل ادلاء

Confluence

ملتقى اجملارم

Congélation

ذبمد

Conglomerate
de
base
Consommateur d’eau
Circulation de l’eau
Circulation inverse

Captage des eaux
souterraines
Captage des eaux
Capuchon
imperméable
Boue
Bouillir
Bouteille
Bulles

ذبمع صخرم

Burette

مستهلك ادلاء

Câble immerge

مركر ادلاء
دكرة معكوسة

مضاد للتجمد
مضاد للصدأ
مولد الضد
سخاف احلماـ
سخاف ادلاء
مياه جوفية زلبوسة
التقاط ادلياه
غطاء غًن منفذ للماء
كحل
غلي
زجاجة
)فقاعة (فقاعات
قاركرة
سلك مغمور

Canal d'assèchement

قناة التجفيف

Canal collecteur

Circulation
pompe
Citerne d’eau

مركر دبضخة

Canal d'écoulement

صهريج ادلاء

Couche
aquifère
littorale
Coupure d’eau

صهريج

سنة مائية

خزاف ادلاء (يف
)السفينة

مركر طبيعي

Citerne

فرغ من ادلاء

Cale à eau

Circulation naturelle
par

)...ال مائي (ملح
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قناة رلمعة
قناة التصريف
طبقة مائية ساحلية
قطع ادلاء
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Clepsydre

ساعة مائية

Courbe de remous

Eau de cristallisation

ماء التبلور

Consummation d’eau

Eau de fusion

ماء الذكباف

Pollution de l’eau

Eaux de la nappe
artésienne
Eau de lavage

مياه ارتوازم

Inondation

Eau de mer

منحىن ادلياه ادلتبقية
تلوث ادلاء
فيضاف طوفاف

ماء الغسل

Cours d’eau récepteur

ماء البحر

Cours d’eau

Eau de mine

ماء منجمي

Chlore

Eaux de pluie

مياه األمطار

Chlorhydrique

کلور
كلور ادلاء

ماء اآلبار

Cascade

Eau
de
refroidissement
Eau (qualité de l'...)

ماء التربيد

Chute de température

Eau bouillie
Eau brut

ماء مغلي
ماء خاـ

مستقبل رلرل ادلياه
رلرل مائي

Eau de puits

)...ماء (نوعية اؿ

استهالؾ ادلاء

شالؿ
ىبوط درجة احلرارة
رلرل سفلي

Cours inférieur

رلرل مائي ربيت

Cours souterrain
Critères de qualité de
l’eau
Cycle hydrologique

معايًن نوعية للماء

Eau buvable

ماء شركب

دكرة مائية

Eau captive

ماء زلتبس

Déversoir

Eau buvable

ماء شركب

Cycle hydrologique

Eau captive

ماء زلتبس

Déversoir

حاجز مائي

Eau chaude

ماء ساخن

Déversoir

عائق مائي

Eau colorée

ماء ملوف

Centre hydraulique

زلطة مائية

حاجز مائي
دكرة مائية

Eau d'égouts

ماء القاذكرات

Chaleur
vaporisation

Réseau
hydrographique

شبكة اجملارم

Eaux de cavernes

مياه قبوية

متشبع بادلاء

Eau de chaux

ماء اجلًن

مياه ماحلة

Eau de chlore

ماء الكلور

Saturé d’eau
Saumatre
Sauvegarder
des
resources en eau
Saveur de l’eau

de

حرارة التبخر

ادلائية

ضباية مصادر ادلاء
نكهة ادلاء

Eaux de compensation

مياه تعويضية

Eau de constitution

ماء التشكيل

49

فتيحة بوتمر
سطل-دلو

Sceau
Rive alimentée par
nappe
Rivière antécédente

كاد شلوف من

Epuration d’égouts

معاجلة مياه اجملارم

Epuration des
d’égouts
Eaux retenues

تنقية مياه القنوات

اجلرؼ
كاد سابق

Rivière continue

كاد مستمر

Rivière interrompue

كاد متقطعة

مياه معدنية

Eaux thermals

Rivière pérenne

كاد دائمة

Rivière remblayante

هنر ردمي

Eaux
domestique
Eau

Ecaille

شظايا

ينبوع ارتوازم

Flaque d’eau

بركة صغًنة ماء

Géohydrologie

علم ادلياه اجلوية

Source d’infiltration

ينبوع تسريب

Irrigation

Source
débordement
Source
déversement
Source froide

de

ينبوع متدفق

Irriguer

de

منبع جاذيب

Lac intérieur

Source saline
Source thermal
Usine d’eau

ماء

سيل سطحي

ينبوع اخنفاضي

Source minérale

مياه رلارم ادلنازؿ

غلياف

Source d’émergence

Source geyser

usées

Ebullition

ينبوع حار

Source chaude

مياه متجمعة
مياه جوفية

كاد منعزلة

جرياف سطحي

eaux

Eaux souterraines

Rivière isolée

Ruissellement
de
surface
Ruissellement
de
surface
Source artésienne

مياه متبقية

Eaux de remous

Goutte d’eau

ينبوع بارد

Mare

منبع حار

Marécage fluvial

منبع معدين
ينبوع ماحل
ينبوع حرارم
مصنع ماء

marécage
Lac (s)
lac
Limnologie
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قطرة ماء
رم
ركل
حبًنة داخلية
بركة
مستنقع هنرم
سبخة
)حبًنة (حبًنات
حبًنة
علم بيئة ادلياه العذبة
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Utilisation d’eau
Tube d’eau
Tube de drainage
Vapeur d’eau
vaporisation

استعماؿ ادلاء
أنبوبة ادلاء
أنبوبة صرؼ ادلياه
خبار ادلاء
تبخر

Eaux de rinçage

مياه الغسل ادلرتد

Eaux de surface

مياه سطحية

Eau de toilette
Eaux superficielles
Eau turbulent
Eau usée
Eaux volcaniques
Eau (...traite)
Eau (alimentation en
...)
Eau (HO2)
Eaux intérieures

ماء مطهر
مياه سطحية
ماء ىائج
ماء قذر
مياه بركانية
) معاجل...( ماء
ماء (تغذية

Neige

ثلج

Pollution de l’eau

تلوث ادلاء

Pollution du sol

تلوث الرتبة

Pluie excédentaire
Pluie fine
Pluies torrentielles
pluie
Réseau de distribution
d’eau

مطر غزير
رذاذ
أمطار عاصفة
مطر
شبكة توزيع ادلاء

Eau disponible

ماء متوفر

Eau distillée

ماء مقطر

Eau douce

ماء عذب

Eau du puits

ماء البئر

Eau du sol

ماء الرتبة

Eaux fossiles

مياه زلبوسة

)...باؿ
)...ماء (رمز ادلاء
مياه داخلية

Eau fraîche

ماء بارد

Eau gazeuse

ماء غازم

Eau glacée

ماء مثلج

Eaux boueuses

مياه باألكحاؿ

Eaux courantes

مياه جارية

Eau importée

ماء مستورد

Eaux d'égouts

مياه اجملارم

Eau industrielle

ماء للصناعة

Eaux de diffusion

مياه االنتشار

Eaux dystrophies

مياه قليلة ادلواد

Eau légère

ماء خفيف

Eau liée

ماء مرتبط

Eaux météoriques

مياه جوية

ادلغذية
Eaux lacustres

مياه حبًنات
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ماء طبيعي

Eau naturelle

مياه ملوثة

Eaux polluées

مياه معدنية
علم تسميات

Eaux minérales
Hydronymie

ادلياه
ماء الشرب

Eau potable

ماء صاحل للشرب

Eau potable

الرم
ّ
الرم
علم ّ

السوائل
علم حركة ّ

ماء زالؿ

Eau pure

ماء نقي

Eau pure

ماء ملكي

Eau régale

علم ادلياه اجلوفيّة
نبات مائي

ماء ماحل

Eau salée

غالؼ األرض

Hydraulique
Hydraulique
Hydraulique
Géohydrologie
Hydrophyte
Hydrosphere

ادلائي
ماء أجاج

Eau saumatre

ماء ماحل

علم بيئة ادلياه

Limnologie

العذبة
Eau saumâtre

ىيدركغرافيا

Hydrographie

مياه دائمة التجمد

Eaux sous la zone de
pergélisol

علم شكل

Hydrographie

مياه جوفية أصلية

Eaux
souterraines
originaires
Eaux stagnantes

مياه راكدة

الشبكة ادلائية
علم احلركية ادلائية

Hydrodynamique

ىيدركديناميك

Hydrodynamique

المصدر) :زلمد طيب2005 ،ـ ،ص )248-221
 .4مصطلحات المياه من الناحية اللّغوية:
السيوؿ كالعيوف كالغدراف
رّكزنا يف التعريف اللغوم على ادلصطلحات ادلرتبطة بالبحار كاألهنار ك ّ
كالبحًنات كاألمطار( .ابن منظور1324 ،ق)( ،شلدكح زلمد خسارة2007 ،ـ ،ص )463 -449
األكقة :ىبطة جيتمع فيها ادلاء (صبعها أكؽ).
البحَرة :الركضة العظيمة مع سعة،الفجوة من األرض نتسع.
ْ
احلسي :سهل من األرض يستنقع فيو ادلاء.
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الرْى ُوو :مستنقع ادلاء.
َّر

ليل :الوادم العريض الواسع ينبت الشجر.
َ
الس ُو
الغوطة :رلتمع ادلاء كالنبات.

القرار كالقرارة :القاع ادلطمئن جيتمع فيو ادلاء.
النشيج :مسيل ادلاء (اجلمع أنشاج).
الناشط :ادلسيل.
التب ّدح( :األمطار) تب ّدح السحاب.
حب ادلاء.
البدع :قطر ّ

الربد :مطر جامد.
َ

ِب
سار).
البُو ْسُور كالبَ ْسُور :ادلاء ُّ
الطرم احلديث العهد بادلطر ساعة ينزؿ من ادلزف (اجلمع ب ُو
البَ ُّع :اإلحلاح بادلطر.

الباعق :ادلطر يفاجئ بوابل.

عاؽ :ادلطر الشديد ادلندفع.
اؽ كالبِب ُو
البنػ َع ُو
النو بادلطر.
البُوػغُوو :ىياج ِّ

البغرةّ :قوة ادلاء،الدفعة الشديدة من ادلطر.

ش كالبَػ ْغشة :ادلطر الضغيف الصغًن ال َقطْ ِبر .ادلطر الضعيفة.
الب ْغ ُو
البق كاالبقاؽ :كثرة ادلطر كتتابعو.
َّر

البكور :ادلطر الذم جييء يف آخر الليل كأكؿ النهار.
ُو
ع :كثًن ادلطر.
سحاب تَ ِبر ُو

اإلثجاـ :سرعة ادلطر.

الثَ َم ُود ادلاء الذم يظهر يف الشتاء كيذىب يف الصيف.

اجلليد :ما يسقط من السماء على األرض من الندل فيجمد ،احلليت ،الصقيع.
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اجلماد :السنة اليت ال مطر فيها.األرض اليت مل يصبها مطر.
احلفش :أف سبطر السماء ساعة مث تقلع.
احلفل :اشتداد كقع ادلطر.
ب :احتباس ادلطر.
احلََق ُو

احلر.
احلميم :ادلطر الذم يأأ يف الصيف بعد أف يشتد ّ
احليا :ادلطر اخلَ َدر.

ريف :مطر اخلريف.
اخلَ ُو
اخلشف كاخلِبشيف :الثلج ،الثلج اخلشن.
ف :ادلاء اخلاشف كاجلامد.
اخلاشف كاخلَ ْش ُو
أياما.
اإلدجاف :دكاـ ادلطر ن

َّرث :أضعف ادلطر كأخفو صبع دثاث.
الد ُو
ِب
يم :الندل.
ال َذم ُو
اإلراضة :استنقاع ادلاء يف الوادم.
األَضاةُو :الغدير (صبع :أضوات كإضاءه).ادلاء ادلستنقع من سيل أك غًنه.
اف :ادلاء على كجو األرض.
ِّ
اإلم َد ُو
البتيل :ادلسيل يف أسفل الوادم.
البحر :ادلاء الكثًن ملحا كاف أك عذبا ،كىو خالؼ َِب
الرب .كل هنر ال ينقطع ماؤه.
البحًنة :البحر الصغًن.

البحرة :الوادم الصغًن يكوف يف األرض الغليظة.
البحوـ :الغدير الكثًن ادلاء.
البخثرة :الكدرة يف ادلاء.
ِب
اس :البئر العميقة.
ْ
الرببَ ُو
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الربكة :مستنقع ادلاء.
البقاع :مواضع يستنقع فيها ادلاء.
اجلئة كاجليئة :حفرة يف اذلبطة جيتمع فيها ادلاء.
احلاجر ،احلاجور :ما ديسك ادلاء من شفة الوادم.
القاموس كالقومس :قعر البحر كسطو كمعظمو.
الكافر :البحر .الوادم العظيم .النهر العظيم.
النّبع كالنبّوع :تفجر ادلاء .خركج ادلاء من العٌن.

الينبوع :اجلدكؿ الكثًن من ادلاء.

ادلستنقع ،ادلْنػ َقع :ادلكاف الذم جيتمع فيو ادلاء.
َ
النقوع كاالستنقاع :اجتماع ادلاء.
النقائع :قيعاف مستديرة جيتمع فيها ادلاء.
َّرهُور كالنَػ َهُور :رلرل ادلاء (اجلمع أهنار كهنور).
النػ ْ
ادلنهر :موضع النهر.

النهر كاالستنهار :جرياف ادلاء.
ادلورد :منهل ادلاء.
الوج ُوذ :النقرة يف اجلبل سبسك ادلاء .الربكة (اجلمع كجذاف ككجاذ).
ْ
الوجيل :حفرة يستقنع فيها ادلاء يف اجلبل.

احلسي كاحلسا :سهل من األرض يستنقع فيو ادلاء.
ُو
احلَْب ُول :ادلاء ادلستنقع يف بطن كاد.
اخلُوبة :مستنقع ادلاء.

اخلَ ُّد :اجلدكؿ (صبع َّر
أخدةَ كخدَّراف).
اخلََّررارة :عٌن ادلاء اجلارية.
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العٌن :ينبوع ادلاء.
العييهم :العٌن العذبة ادلاء
العوار :البئر اليت ال يستقى منها.
غدر كغُودراف .مستنقع ادلاء من مطر ال يدكـ.
الغدير :قطعة من ادلاء يغادرىا كيرتكها السيل .صبع ُو
الغدؽ :ادلاء الكثًن.
َ
الغيث :ادلطر.
الفرات :أشد ادلاء عذكبة.
ضيَةُو :ادلاء ادلستنقع.
ال َف ْ

الفقًن :اآلبار اجملتمعة الثالث فيما زادت (اجلمع فُوػ ُوقهر).
الفوارة :منبع ادلاء.

ادل ْقرل كادل ْقرأة :احلوض العظيم جيتمع فيو ادلاء من ادلطر (حوض طبيعي).
َ
َ
 .5دراسة تحليلية لمصطلحات المياه في اللّغة األمازيغية:
التعرؼ على أبعادىا اللغوية كالثقافية يف
اخرتنا عيّنة من ادلصطلحات السابقة لدراستها كربليلها ك ّ

اللّغة األمازيغية.

 .1.5مصطلحات المياه من الناحية اللغوية:
 علم تسميات ادلياه (  ←tismaman )Abdlaziz Berkaï, 2009, p101مصطلح مركب من
ادلاء ( +)amanإسم ( + )isemعلم (.)tusna
الرم ←  tisswit ← imeswiأصل ادلصطلح من كلمة (  )ssewأم السقي ،فهي زبتلف
 ّ

عن ( )sewاليت تعين الشرب ك(  )tisswitإذا أضفنا ذلا كلمة علم (  )tusnaيتشكل مصطلح
الرم.
علم ّ

السكائل← )Hamid Boutlioua, 2005, p113( tasnaman
 علم ّ
الرم ←علم حركة ّ
← tasniswit
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)anxar () تعين العلم كtusna (  مصطلح مكوف من شقٌنtasnamanxar  علم ادلياه اجلوفيّة
.تعين اخرتاؽ
Kamal ( aman idyezzin ilbrur – amantmurt marra ←  غالؼ األرض ادلائي

)Boumara, 2010, p242
tasnamahlawn ←  علم بيئة ادلياه العذبة
tasnitergwaman ←  ىيدركغرافيا ← علم شكل الشبكة ادلائية
tasnamateddun ←  ىيدركديناميك ← علم احلركية ادلائية

)m، (تدؿ على ادلفرد كاجلمع ادلذكريف اللغة األمازيغية) جذر (ـaman ← مياه- ماء
) Mohand Akli Haddadou ; 2006 2007, p12(
irekmen – itezdagen – aman yiwlen ←  ماء مغلي

.aman tissit ←  ماء شركب
aman hlawen ←  ماء عذب
aman i genni- aman ugama- aman tegnawt ←  ماء طبيعي

ّ
aman irsen / amen iḥebsen ←  مياه راكدة

aman ddaw tmurt/ aman inaxren ←  مياه جوفيّة

aman imelhen / aman imerɣen (imelhanen-imeɣanen) ←  ماء ماحل
aman lbir ← مياه البئر
aman uguffur ←  مياه ادلطر
aman lebhar-aman n yill ←  مياه البحر
aman tzuliɣt ←  ماء القاذكرات
aman zeddigen- amen isfan ← ماء زالؿ← ماء نقي
aman n terda ←  ماء الغسل
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aman nwasif ←  ماء النّهر
aman ireggen ← ماء مقطّر
asluru n waman ← تلوث ادلاء
ّ ،aman iluɣen ←ملوث
ّ  ماء

.anxar - inxar- aman i naxren ← aman n daw akal ←  مياه جوفيّة
Izder ← azder ← ترسب
ّ 
aman n ufellakel - aman n ufellatmurt ← مياه سطحيّة
abruri ←  َبرد/Agris ← جليد/ Adfel ←  ثلج

tikuffa ←  رغوة/ afurru ←  تبخر ادلاء/ iraggen ←  خبار ادلاء
afsay u dfel-iffesi w edfel ←  ذكباف الثلج
agefur ←  رذاذ/azeffuf ←  مطر غزير/ lgerra- agefur-lehwa ←  مطر

.aneznez- nnec- arqaq
yerwi- ihewel ←  ىائج
tiqqit ←  قطرة ماء
arekem n waman /tayzagt n waman/tiwlin n waman ←  غلياف ادلاء
aseggem n wama /asiweḍ n waman ←  تنظيم ادلياه
agmay ←  التّزكيد بادلياه
) Hamid Boutlioua,2005 , p19( aguer

←  هتيئة

tigmin ←  جلب ادلياه
asenxar – asufeɣ n waman ←  جرؼ ادلياه ربت البناء
asegwass n waman ←  سنة مائية
tibarrint ←  مفتاح عٌن ادلاء
tazuliɣt ←  بالوعة
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 صهريج ادلاء ← tibetit / asarig nwaman
الرم ← targa n teswit
 قناة ّ

 الس ّد ← alnay-asdaw - essad
 حاجز مائي ← acema n targa ← aḥebbas / acemma

 حاجز جليدم ← )yarza asalu( ← asalu
 رلرل مائي ← etiyut n waman / targa / amziab

الرب  ،أحبر ادلاء  ،أم ملح ← ( il-ill-illenئل  ،ئ ْلل ،ئالف)(،زلمدشفيق،
 البحر ،خالؼ ّ
( ،)2000-1996-1993صmerɣen waman-lebḥar ← )183

 النّهر) :أسيف :اجلمع إسافن ( ← ( tezzalen –iɣzer moqren ← )asif-isaffen

.degs waman kul ass
 ِب
الربكة :احلوض أك ادلستنقع( -آمذا -إمذكاف)

كيصغر على (ثامذا ،شبذكينtimedwin،

( )tamdaشعباف بوعريسة ،2007 ،ص)25
 الغدير( :أفرض إفرضاف ،ألوغ ،إيلوغن) afraḍ ifarḍan- aluɣ iluɣan
اجلرؼ( :أقاذير) agadir -
 ْ
 الينبوع( :إليغ) iliɣ -

 النّبع :عٌن ادلاء "تاال"  ،تاىاال ،ثيط ،أغبالو  ،أكارك l3inser،aɣbalu ، ta3wint ، tala ،

حّت كإف
"أغبالو" ،يتميز بكثرة مائو كتليو "تيط" ك"تاىاال" ك"ثاال" ّأما أكارك؛ فهو منبع النّهر ّ

جف الوادم من ماء النّهر) كالنّبع :ربدثو غزرة األمطار ( .زلمد
ّ

شفيق)2000-1996-1993( ،

ص )183

 كاد)itili di catwa mara yilin w aman atass( – iɣzer :
 حبًنة /مستنقعagulmim, abalma, amruj :
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 معرب يف النّهرayen if zegran medden ar u gumaḍ n yeɣzer naɣ n ( ،asaka :

)wasif
 طوفاف ،فيضافssix :

السيل ← /tiɣzert
السيّاؿ ←  / amazzalادلسيل :موضع ّ
 سيالف ادلاءّ / acercur :
السيلayen ad ttawin -)taḥemelt/iḥemmula/tiḥemmelin(–aḥemmel ←:
ّ
. waman ma daɣli lahwa s watas

شالؿ.acacraf / acarcar :
 ّ
الرم)Hamid Boutlioua,2005,p( asseswi-tiswit :
السقيّ ،
الساقيّ -ameswi :
 ّ
استسقى ،yugam :ادلستسقيanagum :
الس َقاء :سقاء ادلاء←.ayeddid
 ِّ
 ادلِبسقاة( lmarca/ asagum :زلمد شفيق 2000-1996-1993(،ص .)522
 البئرamdun lqayen iqqazen meden deg akal i wakken adssilin ( ،lbir :

)aman
 حوض صغًن جدا tamduct /
 نبات مائي← imɣi n waman

 .2.5مصطلحات المياه من الناحية الثقافية:
أ -الماء المياه "  :"amanأماف لفظ أمازيغي معناه ادلياه ،ال يكوف إال يف صيغة اجلمع كىو منتشر
يف اجملاؿ األمازيغي كلّو كيبدك أنو قدمي جدا إذ يعود إىل البدايات األكىل لربكز اللّغة األمازيغية كيرمز
ادلاء لدل األمازيغ للحياة فهو لدل التوارؾ ديثل اإلنساف كلدل القبا
كادلاء ،كما يرتبط أماف بقيم االستقامة كاحلقيقة الشفاىية»

مؿ (باجلزائر) تعترب احلقيقة

 ( .زلمد ضباـ2004 ،ـ ،ص )40

الصفاء كقد ذكر ذلك يف بعض األمثاؿ الشعبية منها:
كاألمن كاألماف ك ّ

)Aman d laman (Youssef nacib
Cqani medden ma nnan uliw zeddig am aman
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Laman iwint waman
Serrah i waman ad lhun
Ibra i ṭbal deg aman
Iwint waman deg sawen
Yuflawed am zzit ɣaf aman

يرتبط ادلاء  amanببعض العادات كالطقوس فبعض ىذه ادلمارسات الط ّقوسية ذبرل كقائعها يف
رش الناس بعضها بادلاء  ( .زلمد ضباـ،2004 ،ص « )44كيبدك أف الطقوس
يوـ عاشوراء كتتمثل يف ّ
ادلتعلقة باالغتساؿ دبياه األهنار كعيوف كآبار معينة كاف هبدؼ اإلخصاب أك الزكاج أك طرد النّحس كالعٌن

السحر» (.زلمد ضباـ ، 2004 ،ص  )41فالعركس يف بالد القبائل تذىب جللب ادلاء من النّبع
ّ
الشريرة ك ّ

(ثالة )tala ،يف اليوـ السابع من زكاجها باستعماؿ إناءين من الفخار كتستغل ىذا ادلاء يف الطبخ بعد أف
يشرب منو األطفاؿ خاصة الذكور.
كبالنسبة للمرأة اليت كضعت مولودىا فيطلب منها جلب ادلاء من

النّبع باستعماؿ اجلرة

(ثقذكرث )tagdurt ،إضافة إىل ذلك سبأل فمها بادلاء كال تتحدث إىل أحد حّت تصل إىل بيتها فرتش
كتغتسل لولدىا بادلاء الذم جلبتو كىذه الطقوس حسب بعض الركايات تستعمل للمولود ادلصاب بالعٌن
أك كثًن البكاء كتعرؼ بػ"ثقذكرث نتسومسي" ) (tagdurt n tsusmiاجلرة الصماء.
ب  -أذميم (  :)admimمن الناحية اللغوية مصطلح مرتبط بالكلمات اليت تشرتؾ يف جذر ادليم
(ـ.ـ) كىو عبارة عن سهل من األرض ادلنخفضة اليت ذبتمع فيها مياه األمطار نتيجة طبيعة صخرىا
كنوع تربتها( .زلمد ضباـ، 2004،ص )13
ج  -أكلميم ( :)aklmimسهل منخفض مثال :أكلميم نسيدم علي كىو حبًنة أك برؾ مشهورة يف
جباؿ األطلس ادلتوسط( .زلمد ضباـ، 2006 ،ص )13
د -ألميم ( :)almimكىي األضاة كصبعها أضوات كإضاء (زلمد ضباـ، 2006 ،ص  )13إىل جانب
النهر كىو ادلاء ادلستنقع من سيل أك غًنه( .ابن منظور1374،ق،ص)90
كقد كرد يف معجم زلمد شفيق أدليم أك أكودليم أك إكلماـ -أكودلاـ كصبعها ثكلميمٌن تكلمامٌن
(زلمد شفيق ،)2000-1996-1993( ،ص  .)146كىذه التسمية موجودة أيضا يف منطقة تكجدة
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بالبويرة "  "tamda ugelmimكىي عبارة عن حبًنة أك بركة ككلمة "أقودليم" "  "agelmimباألمازيغية
تعين مكاف عميق يتجمع فيو ادلاء)Mohand Akli Haddadou, p55( .
ه ( -أَلْمو -أَلما) (  )alma- almuصبع إِل َْما ( :)ilmaيطلق على ادلراعي كاألكدية الرطبة
كاجلباؿ حيث تقاد قطعاف ادلاشية خالؿ فصل الصيف بعد ذكباف الثلوج (.زلمد ضباـ ،2004،ص
)Mohand Akli Haddadou, p56( )19
و -المطر " :"ageffurكرد يف لساف العرب البن منظور ادلطر ىو ادلاء ادلنسكب من السحاب كادلطر
ماء السحاب كاجلمع أمطار( .ابن منظور،1374،ص) 4224
ىناؾ عادات مرتبطة بادلطر ( )tislit n wanzarك«من الطقوس العتيقة عركس ادلطر (ثيسليث ف
كنزار) اليت تقاـ الستجالب ادلطر يف ادلغرب كاليت كانت بل كال زالت سبارس كىي طقوس سحرية على
شكل موكب ألجل االستسقاء ،كاف ادلوكب يتجوؿ بػ"أغنجا" كىي ملعقة كبًنة من اخلشب ترمز لألرض
ادلتعطشة إىل ادلاء تغطى بثياب على شكل دمية يطلق عليها إسم "ثيسليث ف كنزار" كتتم ىذه الطقوس
على شكل زكاج رمزم بٌن األرض كادلطر من أجل اخلصوبة كذبديد حياة النبات كالزرع»  ( .زلمد ضباـ ،
نصها نوعا
، 2004ص )43كيف اجلزائر ،خاصة منطقة القبايل يتغىن ىذا ادلوكب بأ غنية أنزار اليت خيتلف ّ
ما من منطقة إىل أخرل (حسب ركايات أىايل ادلنطقة يف البويرة ك تيزم كزك كأخرل):

Anzar anzar rabi switid ar azar ad mɣin yerden t mzin aken lxir ad yeččar
Anzar anzar rabi switid ar azar atesaw nna3ma n wadrar aternu tin u zaɣar
Anzar anzar rabi switid ar azar di la3naya n jeddi lmuxṭar
Anẓar anẓar rebbi ssw it ar azar adeffaɣ yemma 3anṭiṭ ated ssaw s teyaṭiṭ
aɣenga itegririb

 .6خاتمة :من خالؿ ىذا البحث ادلصطلحي نستخلص ما يلي:
 كضع ادلصطلحات حيتاج دراية كافية بتقنيات صياغتها كإتقاف اللغة ادلنقوؿ منها كادلنقوؿ إليها.
التعرؼ على البعدين اللغوم كالثقايف يساعد يف دقة ترصبة ادلصطلحات ادلرتبطة بتسميات ادلاء
 ّ
كادلصادر الطبيعية.
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 ديكن تصنيف مصطلحات ادلياه كما يلي:
 مصطلحات علوـ اجملاؿ ادلائي.
 مصطلحات ادلياه (تسميات ادلاء).
 مصطلحات التغيًنات اليت تطرأ على ادلاء.
الرم.
 مصطلحات علم ّ

 مصطلحات مصادر ادلياه الطبيعية
 تأليف معجم يف ىذا اجملاؿ باللغات الثالث (األمازيغية كالعربية كالفرنسية) جيب أف يشرتؾ فيو
ادلعٌن.
كل من ادلصطلحي كاللساين كادلتخصص يف احلقل العلمي ّ

التعرؼ على بعض العادات كالطقوس ادلرتبطة بادلاء كاليت
 التحدث عن البعد الثقايف قد قادنا إىل ّ
ديكن أف تشكل مواضيع لبحوث يف علم االجتماع كاألنثركبولوجيا.

 .7قائمة المراجع:
 ابن منظور ،لساف العرب ،دار صادر ،بًنكت ،لبناف1374،ق.
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كالتوزيع ،اجلزائر.2007 ،
 فتيحة بوسبر" ،أمساء ادلصادر ادلائية يف البويرة رؤية معجمية" ،رللة معارؼ ،ع  ، ،19جامعة آكلي
زلند أكحلاج البويرة ،اجلزائر2015،ـ.
 زلمد طيب" ،معجم مصطلحات ادلياه" ،رللة اللساف العريب ،مكتب تنسيق التعريب ،ع
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مجلـة الدراسات األكاديمية

األوبئة واألمراض دراسة في ضوء األحاديث النبوية الشريفة
Epidemics and diseases are a study in the light of the noble prophetic
hadiths

أ .د .عقيد خالد حمودي العزاوي
مركز اؼبستنصرية للدراسات العربية والدولية،صبهورية العراق
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ملخصَّ :
إن أعظم وظيفة لإلنسان وأشرف دور يؤديو على األرض وأكرب مسؤولية يتحملها ىي إخضاع
األرض ؼبنهج اهلل اػبالد وشرعو اغبكيم يف كل جزئيات اغبياة وـبتلف مستوياهتا ،وربقيق اؽبدف األكرب وىو
االستخالف يف األرض والتمكُت لدينو إىل يوم البعث،حىت تنعم البشرية بأرقى درجات الرقي والسعادة واغبياة
اعبميلة يف كل جوانبها.
كلمات مفتاحية :كورونا ،فايروس كورونا ،جائحة ،وباء ،مرض.
Abstract:
The greatest job for man and the most honorable role he plays on earth
and the greatest responsibility he bears is subjecting the earth to the eternal
method and law of God in all parts of life and its various levels, and achieving
the greatest goal which is the succession on earth and empowering his religion
until the day of resurrection, so that humanity can enjoy the highest levels of
sophistication, happiness and beautiful life in All its aspects.
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 .1مقدمة:
اغبمد هلل رب العاؼبُت الذي وعد بالتمكُت لدينو والغلبة لعباده اؼبتقُت والصالة والسالم على إمام
اؼبتقُت وقائد الغر احملجلُت اؼببعوث رضبة للعاؼبُت سيدنا ؿبمد وعلى آل بيتو الطاىرين وأصحابو الغر
اؼبيامُت وعلى التابعُت وتابع التابعُت وعلى من سار على هنجو واىتدى ّٔديو إىل يوم الدين  ،وبعد .
فإن أعظم وظيفة لإلنسان وأشرف دور يؤديو على األرض واكرب مسؤولية يتحملها ىي إخضاع
األرض ؼبنهج اهلل اػبالد وشرعو اغبكيم يف كل جزئيات اغبياة وـبتلف مستوياهتا  ،وربقيق اؽبدف األكرب
وىو االستخالف يف األرض والتمكُت لدينو إىل يوم البعث ،حىت تنعم البشرية بأرقى درجات الرقي
والسعادة واغبياة اعبميلة يف كل جوانبها.
وبتضييع اؼبنهج الرباين وىجره يف قيادة اغبياة ،تعاين البشرية اليوم من الًتدي يف أخالقها وكثرة اإلراقة
لدمائها والتضييع لثرواهتا وعدم استثمارىا يف أفضل اؼبيادين خدمة لواقعها وإعداداً ؼبستقبل أفضل ينتظرىا
وال سيما العامل اإلسالمي الذي أكرمو اهلل بكل مقومات النهضة من اؼبال الوفَت واؼبوقع التجاري اؼبتميز
واألرض الصاغبة للزراعة والوفرة للمياه من األهنار وغَتىا ىذا مع إكرامها بأفضل منهج وأعظم دستور
وأنقى عقيدة واختيارىا من بُت األمم وجعلها الطليعة يف ذلك  ،لكن الواقع اليوم يشهد بالتخلف عن
ركب األمم وتأخرىا يف كثَت من جوانب اغبياة فضالً عن تسلط األعداء والوىن الذي مأل قلوب أبنائها
واالنقسام الذي عم أركاهنا ومن الواجبات اؼبلقاة على عاتق أبنائها ىو إعادهتا إىل سابق عزىا وريادهتا
ومنـزلتها بُت األمم  ،وذلك أمر عظيم ومطلب جسيم يتطلب عمالً دؤوباً وجهداً جهيداً متواصالً غَت
منقطع يف كافة مستوياهتا .
ومن ىذه اؼبسؤولية العظيمة ينبغي للعلماء يف شىت التخصصات التصدي لألوبئة اؼبنتشرة يف العامل من
قبيل الكورونا وغَتىا من صبيع اعبوانب الطبية والشرعية..اخل ،ولعل حبثنا اؼبوسوم (

األوبئة واألمراض

دراسة في ضوء األحاديث النبوية الشريفة ) أن يكون إضافة علمية بسيطة لتقدمي الوعي الشرعي
الجتياز ىذه النازلة العظيمة .
ولذلك للنهوض باألمة والتقدم واالرتقاء بكافة مستوياهتا لتخطي آثار األوبئة العاؼبية ،من خالل
رسم اػبطط وربديد لألىداف وبيان للوسائل وربديد الزمن إىل غَت ذلك من مسالك الدراسات العلمية.
وىذا الواجب اإلسالمي واإلنساين حيتم علينا االىتمام الكبَت ّٔذه النازلة ،وىذا ال يقتصر على اؼبسلمُت
بل ينبغي التعاون مع الدول كافة  ،وخاصة مع الدول اليت قطعت شوطا كبَتا يف ؿباربة ىذه اعبائحة
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وغَتىا من األوبئة ،ولعل أحد أسباب اجتياز ىذه اعباكبة ىو االىتمام ّٔذه الدراسات – دبختلف
أنواعها -وجعل معيار النجاح يف اجتياز ىذه اعباكبة ىو ما ربملو تلك الدراسات العلمية من رؤيا عليمة
وأىداف تسعى لتحقيقها على وفق خطوات منتظمة.
 .2التمهيد :التعريف بالوباء واألمراض
ينبغي التعريف دبصطلحات اؼبوضوع واليت تتمثل دبصطلح الوباء أو األمراض اؼبعدية :
(ينظر:
الوباء مهموز مقصور :مرض عام وصبعو األوباء وال جيوز مده وصبعو أوبئة.

محمد بن أحمد بن

يوسف ،أبو عبد اهلل ،الكاتب البمخي الخوارزمي (المتوفى387 :هـ)( ،د.ت)،ص)190:

وقيل ىو  :اؼبرض الذي تفشى وعم الكثَت من الناس ،كاعبدري والكوالَتا وغَتمها

(ينظر :محمد رواس

قمعجي  -حامد صادق قنيبي 1408 ، ،هـ  1988 -م،ص)498:

اؼبرض :كيفية بدنية غَت طبيعية تصدر األفعال عنها مؤوفة أي ذات آفة وتغَت وضده الصحة وال واسطة
بُت اؼبرض والصحة والنزاع بُت اؼبثبتُت والنافُت لفظي ألنا إن عنينا باؼبرض كون اغبي حبيث خيتل صبيع
أفعالو وبالصحة كونو حبيث تسلم صبيعها فالواسطة ثابتة قطعا وىو الذي تسلم بعض أفعالو دون بعض ويف
بعض األوقات دون بعض وإن عنينا كون الفعل الواحد يف الوقت الواحد سليما أو ال فال واسطة قطعا -
وقيل اؼبرض عارض غَت طبيعي يستدعي حالة غَت طبيعية .قوؽبم غَت طبيعي احًتاز عن عارض طبيعي
كالصحة فإهنا عارض طبيعي خبالف اؼبرض وؽبذا يداوي لدفعو .وقوؽبم يستدعي احًتاز عن عارض طبيعي
ال يستدعي حالة أصال كحمرة اػبجل وصفرة الوجل .وقولو حالة غَت طبيعية احًتاز عن عارض غَت
طبيعي يستدعي حالة طبيعية كالكيفية اغباصلة من استعمال الدواء أعٍت الصحة والعلة عندىم ترادف
اؼبرض ( ينظر :القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري (المتوفى :ق 12هـ1421)،هـ 2000 -م،
)168/3:

1.2تاريخ األوبئة في العالم اإلسالمي :
تعاقبت األزمات واالبتالءات واحملن اليت أصابت البشرية عرب تارخيها الطويل ،ونزلت بالناس صنوف
شىت من االبتالء؛ كالطواعُت وآّاعات والفيضانات والزالزل واعبفاف وغَت ذلك .وبالطبع ،فقد نال
اؼبسلمُت من ذلك البالء واعبوائح الكثَت ،وسجل تارخيهم أحداثها ووقائعها وآثارىا .ولعل أكثرىا فتكاً
كان مرض "الطاعون" الذي انتشر أكثر من مرة يف مصر والشام واؼبغرب والعراق واألندلس وقتل ألوفاً من
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سكاهنا.
وقد قدم اؼبؤرخون الذين عاصروا تلك األحداث صوراً متنوعة عن تلك األوبئة وآثارىا وعواقبها يف
سائر أرجاء األرض ،مثل اؼبقريزي وابن تغري بردي وابن كثَت وابن إياس وابن بطوطة وابن عذارى
اؼبراكشي ،كما حبثت يف ذلك كتب النوازل الفقهية للونشريسي وابن رشد وغَتىم… ونظراً ؼبا تركت تلك
األوبئة من آثار يف التاريخ اإلسالمي نظراً النعكاسها على األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية
واألخالقية للمجتمع اإلسالمي واإلنسانية ككل ،فال بد من تناوؽبا واالىتمام بدراستها.
وقد مات بطاعون عمواس بالشام مات فيو أبو عبيدة بن اعبراح ومعاذ بن جبل ويزيد بن أيب سفيان
وشرحبيل بن حسنة واغبارث بن ىشام بن اؼبغَتة ( أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباين العصفري

البصري (اؼبتوىف240 :ىـ)، ،ص)138 : 1397

وأكثرىا شهرةً وتأثَتاً ىي:
فبعد حدث طاعون عمواس ( 18ه693 /م) .وطاعون اعبارف (69ه688 /م)وطاعون الفتيات أو
األشراف ( 87ه705 /م) .وطاعون مسلم بن قتيبة ( 131ه748 /م).فضال عن األوبئة والطواعُت يف
العصر العباسي واؼبملوكي واأليويب يف اؼبشرق اإلسالمي واألوبئة والطواعُت يف اؼبغرب اإلسالمي.
 2.2صيانة حقوق المرضى في الحديث الشريف:
ينبغي التقدمي بدراسة بعض االحاديث الشريفة اليت ربفظ حقوق اؼبريض عامة  ،وينبغي الًتكيز
على ىذا اعبانب للتخفيف عن كاىل مرضى األوبئة  ،والتأكيد على حقوقهم وذلك من خالل دراسة
بعض االحاديث الشريفة اليت ربث آّتمع على صيانة ىذه اغبقوق واآلداب .
ومنها عيادة اؼبريض :
أىل
حثت األحاديث الشريفة على عيادة اؼبريض  ،لكن من الفقو ّٔذه النازلة اليت ذكر
االختصاص أ ّن ىذه الوباء ينتشر بالتالمس بُت اؼبريض والسليم  ،كان على الفقهاء إنزال ىذه األحاديث
على األمراض اليت ال تنتقل بالعدوى  ،لذلك ال ديكن ضبل ىذه األحاديث الشريفة على مرضى األوبئة
اليت تنتشر بُت الناس وتصيب أعداد كبَتة منهم  .ومن أبرز األحاديث على فضل عيادة اؼبريض ما روي:
حمهُ اهللُ ـ :
ـ قال اإلمام مسلم ـ َر َ

ون  :ح َّدثَـنَا بـهز  :ح َّدثَـنَا َضبَّاد بن سلَمةَ  ،عن ثَابِ ٍ
اِت ب ِن ميم ٍ
ِِ
ت َ ،ع ْن أَِِب
ُ ُْ َ َ َ ْ
َ َ ٌْ َ
(( َح َّدثٍَِت ُؿبَ َّم ُد بْ ُن َح ْ َ ْ ُ
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ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ـ :
َرافِ ٍع َ ،ع ْن أَِِب ُىَريْـَرةَ  ،قَ َ
ول اللَّو ـ َ
ال  :قَ َ َ ُ

ِ ِ
ود َك
ت فَـلَ ْم تَـ ُع ْدِين ،قَ َ
إِ َّن اللَّوَ َعَّز َو َج َّل يَـ ُق ُ
ال  :يَا َر ّْ
آد َم َم ِر ْ
َع ُ
ب َكْي َ
ول يَـ ْوَم الْقيَ َامة  :يَا ابْ َن َ
ف أُ
ضُ
ِ
ال  :أَما علِمت أ َّ ِ
وأَنْت ر ُّ ِ
ت أَن َ
ب الْ َعالَم َ
ض فَـلَ ْم تَـ ُع ْدهُ  ،أ ََما َعل ْم َ
ُت ؟ قَ َ َ َ ْ َ
َّك لَ ْو ُع ْدتَوُ
َن َعْبدي فُالَنًا َم ِر َ
َ َ َ
ِ
لََو َج ْدتٍَِت عْن َدهُ .
ِ
ك وأَنْت ر ُّ ِ
ال :
ُت ؟ قَ َ
ك فَـلَ ْم تُطْعِ ْم ٌِت ،قَ َ
ال  :يَا َر ّْ
استَطْ َع ْمتُ َ
ب َوَكْي َ
يَا ابْ َن َ
ب الْ َعالَم َ
آد َم ْ
ف أُطْع ُم َ َ َ َ
أَما علِمت أَنَّو استطْعمك عب ِدي فُالَ ٌن فَـلَم تُطْعِمو  ،أَما علِمت أَنَّك لَو أَطْعمتو لَوج ْد ِ
ك ِعْن ِدي .
ت ذَل َ
ْ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َُْ َ َ َ
َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َْ

ب َكيف أ ِ
يك وأَنْت ر ُّ ِ
ال :
ُت ؟ قَ َ
ك فَـلَ ْم تَ ْس ِق ٍِت ،قَ َ
استَ ْس َقْيتُ َ
يَا ابْ َن َ
ب الْ َعالَم َ
ال  :يَا َر ّْ ْ َ ْ
آد َم ْ
َسق َ َ َ َ
اك عب ِدي فُالَ ٌن فَـلَم تَس ِق ِو  ،أَما إِنَّك لَو س َقيتو وج ْد ِ
ك ِعْن ِدي )) .
ت ذَل َ
َ َ ْ َ َْ ُ َ َ َ
استَ ْس َق َ َْ
ْ
ْ ْ
تخريج الحديث :
اغبديث رواه مسلم .

(صحيح مسمم  ، 1990/4 :رقم ( )) 2596

الحكم على الحديث :
اغبديث صحيح لوروده يف صحيح مسلم .
شرح الحديث :
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ـ عن ربو تعاىل بعض ما حياسب بو عباده يوم القيامة .
حيدث الرسول ـ َ

ِ ِ
ت فَـلَ ْم
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ـ  ( :إِ َّن اللَّوَ َعَّز َو َج َّل يَـ ُق ُ
آد َم َم ِر ْ
ول يَـ ْوَم الْقيَ َامة  :يَا ابْ َن َ
ضُ
قولو ـ َ
ال  :أَما علِمت أ َّ ِ
ب َكيف أَعود َك وأَنْت ر ُّ ِ
ض فَـلَ ْم
تَـ ُع ْدِين ،قَ َ
ب الْ َعالَم َ
ُت ؟ قَ َ َ َ ْ َ
َن َعْبدي فُالَنًا َم ِر َ
ال  :يَا َر ّْ ْ َ ُ ُ َ َ َ
ِ
َّك لَْو ُع ْدتَوُ لََو َج ْدتٍَِت ِعْن َدهُ ) إمنا أضاف اؼبرض إليو سبحانو وتعاىل  ،واؼبراد العبد
ت أَن َ
تَـ ُع ْدهُ  ،أ ََما َعل ْم َ
تشريفاً للعبد وتقريباً لو  ،ومعٌت وجدتٍت عنده  :أي وجدت ثوايب وكراميت  ،ويدل عليو قولو تعاىل يف سبام
اغبديث  (:لَو أَطْعمتو لَوج ْدت َذلِك ِعْن ِدي )  ( ،لَو س َقيتو وج ْد ِ
ك ِعْن ِدي )  ،أي  :ثوابو (ينظر :
ت َذل َ
ْ َ َُْ َ َ َ َ
ْ َ َْ ُ َ َ َ
شرح صحيح مسمم ). 125/16 :

أهم ما يرشد إليه الحديث :
 .1اغبديث خرج ـبرج التنبيو على شرف اؼبؤمن والتعريف حبظوتو عند اهلل تعاىل .
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 .2حث اػبلق على اؼبواصلة لذاتو  ،والتحبب فيو  ،واإلحسان .
 .3أن عيادة اؼبؤمن ألخيو عيادة اهلل تعاىل من حيث إهنا إمنا فعلت لوجهو .
ِ
 .4سر ىذا اإلكرام أن اؼبريض ال يروح إىل أحد  ،بل يأيت الناس إليو فناسب قولو ( :لََو َج ْدتٍَِت عْن َدهُ
) خبالف ذينك ،فإهنما قد يأتيان لغَتمها من الناس(.ينظر  :فيض القدير  312/2 :ـ ) 313
 .5اغبديث خرج ـبرج اغبث على عيادة اؼبرضى اؼبصابُت بامراض غَت معدية  ،أما االمراض اؼبعدية
فال حيمل اغبديث عليها.
حمهُ اهللُ ـ :
ـ قال اإلمام البخاري ـ َر َ

(( ح َّدثـَنَا ُؿب َّم ٌد  :ح َّدثـَنَا عمرو بن أَِيب سلَمةَ  ،عن األَوز ِ
َخبـرِين ابْن ِشه ٍ
ال :
اب  ،قَ َ
اع ّْي  ،قَ َ
َ َ ُْ ْ ُ َ َ َ ْ َْ
َ
ال :أ ْ َ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
أ ِ ِ
ِ
يد بْن الْمسيَّ ِ
ب  :أ َّ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم
ت َر ُس َ
َن أَبَا ُىَريْـَرَةـ َرض َي اللَّوُ َعْنوُ ـ  ،قَ َ
ْ
ال َ :ظب ْع ُ
ول اللَّو ـ َ
َخبَـَرين َسع ُ ُ ُ َ
ول :
ـ يَـ ُق ُ

الس ِ
ِِ
ِِ
الم َ ،و ِعيَ َادةُ الْ َم ِر ِ
َّع َوةِ،
اع ْ
س َ :رُّد َّ
اعبَنَائِِز َ ،وإِ َجابَةُ الد ْ
يض َ ،واتـّْبَ ُ
َح ُّق الْ ُم ْسلم َعلَى الْ ُم ْسلم طبَْ ٌ
وتَ ْش ِميت الْع ِ
اط ِ
س.
ُ َ
َ
الرز ِ
المةُ َع ْن ُع َقْي ٍل)) .
َّاق  ،قَ َ
تَابَـ َعوُ َعْب ُد َّ
ال  :أ ْ
َخبَـَرنَا َم ْع َمٌر َ ،وَرَواهُ َس َ

تخريج الحديث :
اغبديث متفق عليو ( .

صحيح البخاري  ، 418/1 ،رقم (  ، ) 1183وصحيح مسمم  ، 1704/4 ،رقم (

 ، 1705/4 ، ) 2162رقم ( )) 2162

الحكم على الحديث :
اغبديث صحيح لوروده عند الشيخُت  ،ولتلقي األمة كتابيهما بالقبول .
غريب الحديث :
السُت  :الدُّعاء باػبَت والبـر ِ
ِّش
كة  ،يقال  :مشَّت فالناً  ،ومشَّت عليو تَ ْشميتاً  ،فهو
ميي  :بالشُت و ّْ
تش ُ
ُ َْ َ َ
للعاطس بالثبات على ِ
م َش ّْمت  .واشتقاقُو من الش ِ
َّومت وىي القوائِم كأنو دعا ِ
طاعة اهللِ تعاىل وقيل معناه
َ
ُ
ٍَّ
ادةُ ( شمت ) ). 51/2
الع َرب َ :م َ
أبْـ َع َدك اهللُ عن الشَّماتة ( .ابن َسالم  ، ، 183/2 :ولِ َسان َ
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عاد
َويَـ ُع ُ
الع ْودة اؼبَّرة الواحدة ؛ وقوؽبم َ :
الع ْود :ىو تثنية األمر ً
عودا بعد بدء  ،تقول  :بَ ْدأ ُُثَّ عاد  ،و َ
ود َُ :
ِ
ِ
يضا ( ُي ْنظَ ُر  :ابن فارس (
أحس َن ُث زاد  ،ومن الباب العيادة أن تعود مر ً
فال ٌن دبعروفو  ،وذلك إذا َ
ت  395هـ ) 1399هـ ـ 1979م  ، 139/2 :ابن منظور َ :م َ
ادةُ

( عود ) ) . 319/3

شرح الحديث :
يبُت اغبديث الشريف بعض حقوق اؼبسلمُت  ،وىي طبس  ،ويف رواية مسلم عن أيب ىريرة ـ
ص ْح لَوُ ))
َر ِض َي اهللُ َعْنو ـ َ (( :ح ُّق الْ ُم ْسلِ ِم َعلَى الْ ُم ْسلِ ِم ِس ّّ
ص َح َ
ت ))  ،وزاد َ (( :وإِذَا ْ
ك فَانْ َ
استَـْن َ

(صحيح مسمم  ، 1705/4 ،رقم ( ) 2162

ِِ
ِِ
وقولو ـ َ َّ َّ ِ َّ
س )  ،معٌت اغبق ىنا  :الوجوب
صلى اللوُ َعلَْيو َو َسل َم ـ ( َح ُّق الْ ُم ْسلم َعلَى الْ ُم ْسلم طبَْ ٌ
خالفاً لقول ابن بطال  :حيتمل أن يكون األمر على الوجوب دبعٌت الكفاية كإطعام اعبائع وفك األسَت،
وحيتمل أن يكون للندب للحث على التواصل واأللفة ،وجزم الداودي باألول فقال :ىي فرض حيملو
بعض الناس عن بعض .واؼبراد حق اغبرمة والصحبة  ،والظاىر أن اؼبراد بو ىنا وجوب الكفاية  ،وقال
اعبمهور :ىي يف األصل ندب ،وقد تصل إىل الوجوب يف حق بعض دون بعض .ونقل النووي اإلصباع
على عدم الوجوب ،يعٍت على األعيان  ( .ينظر  :شرح ابن بطال  ، 257/3 :وشرح صحيح مسمم :

 ، 143/14وفتح الباري ). 113/3 :

الس ِ
الرد ؼبا فيو من
( َرُّد َّ
الم )  ،أي يقول لو السالم عليكم  ،والسالم سنة  ،واالبتداء بالسالم أفضل من ّ
اج ْه لمسيوطي :
التواضع والتسبب ألداء الواجب  ،وأما رد السالم ففرض كفاية ( ُي ْن َ
ظ ُر َ :ش ْرح ُسَنن ْاب ُن َم َ

 ، 104 / 1وفَْيض ا ْلقَِد ِ
ير ) 291/5 :

( َو ِعيَ َادةُ الْ َم ِر ِ
يض )  ،أي  :يزوره إذا مرض  ،مسلماً كان أم ذمياً قريباً للعائد بصلة رحم أو حقاً عبوار .
ويزوره ولو كان مرضو من األمراض اليسَتة كصداع خفيف ،وضبى يسَتة  ،وكذا الرمد على األرجح  ،وال
يتوقف على مضي ثالثة أيام على األصح  .واغبديث يدل على أن العيادة من حقوق اؼبخصوص
بالصحبة  ،ويفهم أهنا من حقوق الصحبة  ،فإن اؼبسلمُت كلهم كانوا يف عهد رسول اهلل ـ صلى اهلل عليو
ظ ُر  :شرح سنن ابن ماجه لمسيوطي  ، 104 / 1 :وفَْيض ا ْلقَِد ِ
ير :
وسلم ـ أصحابو باؼبعٌت األعم ( ُي ْن َ

). 291/5
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والعيادة لكل مريض ،لكن استثٌت بعضهم األرمد لكون عائده قد يرى ما ال يراه ىو ،وىذا األمر
خارجي قد يأيت مثلو يف بقية األمراض كاؼبغمى عليو ،ويلتحق بعيادة اؼبريض تعهده وتفقد أحوالو والتلطف
بو ،وردبا كان ذلك يف العادة سببًا لوجود نشاطو وانتعاش قوتو ( ينظر  :شرح صحيح مسمم ، 143/14 :

وفتح الباري ). 113/3 :

اعبَنَائِِز ) ويتبع بتشديد التاء من االتباع  ،وجيوز أن يكون بسكوهنا وفتح اؼبوحدة  ،أي  :يشهد
اع ْ
( َواتـّْبَ ُ
ي ). 6/8 :
ويشيع (ُي ْنظَ ُر  :تُ ْحفَةَ األ ْ
َح َوِذ ّ
واؼبراد بو ما يشمل صالهتا  ،فإهنا فرض كفاية  ،وذكر االتباع اىتماماً وإشارة أىل أنو ينبغي أن
ظ ُر  :شرح سنن ابن ماجه لمسيوطي / 1 :
يتوقف بعد الصالة ويتبعها  ،والتوقف إىل الدفن أفضل ( ُي ْن َ
 ، 104وفَْيض ا ْلقَِد ِ
ير ). 291/5 :

َّع َوةِ ) ،أي إىل دعوة لضيافة إذا مل يكن ىناك بدعة من اؼبالىي واؼبناىي ومن صبلتهما طعام
( َوإِ َجابَةُ الد ْ
اؼبباىاة واؼبفاخرة  ،فإن السلف كانوا يكرىوهنا .وحيتمل جييبو إذا ناداه بأن يقول  :ما شأنك أو كبوه ؟

ظ ُر  :شرح سنن ابن ماجه لمسيوطي  ، 104 / 1 :وفَْيض ا ْلقَِد ِ
ي ).5/8 :
(ُي ْن َ
ير  ، 291/5 :وتُ ْحفَةَ األ ْ
َح َوِذ ّ

( وتَ ْش ِميت الْع ِ
اط ِ
وخص عموم
س ) أي أن يقول العاطس  :اغبمد هلل  ،فيقول لو السامع  :يرضبك اهلل ،
ّ
ُ َ
َ
األمر بتشميت العاطس صباعة  ،ىم :

األول ـ من مل حيمد .
الثاين ـ الكافر  .ويؤيد ىذا ما روي عن أيب موسى األشعري ـ َر ِض َي اهللُ َعْنو ـ قال  (( :كانت اليهود
يتعاطسون عند النيب ـ صلى اهلل عليو وسلم ـ رجاء أن يقول :يرضبكم اهلل  ،فكان يقول  :يهديكم اهلل
ذي  298/4 :باب ما جاء كيف تشميت العاطس رقم (  . ) 2739وقال
ويصلح بالكم )) ( ُسَنن التُّْرِم ّ
الترمذي  :حديث حسن صحيح ).

ونقل عن ابن دقيق العيد قولو  :إذا نظرنا إىل قول من قال من أىل اللغة  :أن التشميت الدعاء
باػبَت ،دخل الكفار يف عموم األمر بالتشميت وإذا نظرنا إىل من خص التشميت بالرضبة مل يدخلوا ،
خص التشميت بالدعاء بالرضبة بناء على الغالب ؛ ألنو تقييد لوضع اللفظ يف اللغة (
قال  :ولعل من ّ

الب ِاري  ، 604/ 10 :و شرح سنن ابن ماجه لمسيوطي ). 104 / 1 :
ُي ْن َ
ظ ُر  :فَتْح َ

قال ابن حجر معلقاً  :وىذا البحث أنشأه من حيث اللغة  ،وأما من حيث الشرع فحديث أيب موسى ـ
َر ِض َي اهللُ َعْنو ـ دال على أهنم يدخلون يف مطلق األمر بالتشميت  ،لكن ؽبم تشميت ـبصوص وىو الدعاء
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ؽبم باؽبداية وإصالح البال  ،وال مانع من ذلك  ،خبالف تشميت اؼبسلمُت  ،فإهنم أىل الدعاء بالرضبة
خبالف الكفار (ُي ْن َ
الب ِاري  ، 604/ 10 :و شرح سنن ابن ماجه لمسيوطي  ، 104 / 1 :وتُ ْحفَةَ
ظ ُر  :فَتْح َ

ي ). 5/8 :
األ ْ
َح َوِذ ّ

الثالث ـ اؼبزكوم  ،إذا تكرر منو العطاس فزاد على الثالث  ،فإن ظاىر األمر بالتشميت يشمل من عطس
واحدة أو أكثر  ،يؤيد ىذا ما روي عن سلمة بن األكوع ـ َر ِض َي اهللُ َعْنو ـ أنو ظبع النيب ـ صلى اهلل عليو
وسلم أ وعطس عنده رجل فقال لو  :يرضبك اهلل ُ ،ث عطس أخرى فقال لو رسول اهلل ـ صلى اهلل عليو
ص ِحيح ُم ْسمٍِم  2292/4 :كتاب التوبة  ،باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب
وسلم ـ  :الرجل مزكوم )) ( َ

رقم (  ) 2993؛ ُسَنن أَبِي َد ُاود  308/4 :باب كم مرة يشمت العاطس رقم ( )) 5037

الرابع ـ من يكره التشميت  ،ذىب بعض أىل العلم إىل أن من عرف من حالو أنو يكره التشميت أنو ال
يشمت إجالالً للتشميت أن يؤىل لو من يكرىو  ،فإن قيل  :كيف يًتك السنة لذلك ؟
قيل  :ىي سنة ؼبن أحبها  ،فأما من كرىها ورغب عنها  ،فال  .ويطرد ذلك يف السالم والعيادة  ،وروي
عن ابن دقيق العيد قولو  :والذي عندي أنو ال ديتنع من ذلك إال من خاف منو ضرراً  ،فأما غَته فيشمت
امتثاالً لألمر  ،ومناقضة للمتكرب يف مراده  ،وكسراً لسورتو يف ذلك  ،وىو أوىل من إجالل التشميت .
وقال ابن حجر  :ويؤيده أن لفظ التشميت دعاء بالرضبة  ،فهو يناسب اؼبسلم كائناً من كان (ُي ْنظَ ُر  :فَتْح
الب ِاري  ، 606/10 :وشرح سنن ابن ماجه لمسيوطي  ، 104 / 1 :وتُ ْحفَةَ األ َْح َوِذ ّي . )6/8 :اػبامس ـ
َ

يستثٌت أيضاً من عطس واإلمام خيطب  ،فإنو يتعارض األمر بتشميت من ظبع العاطس  ،واألمر
باإلنصات ؼبن ظبع اػبطيب والراجح اإلنصات إلمكان تدارك التشميت  ،وال سيما إن قيل بتحرمي الكالم
واإلمام خيطب  ،وعلى ىذا فهل يتعُت تأخَت التشميت حىت خيلو اػبطيب أو يشرع لو التشميت باإلشارة
؟

فلو كان العاطس اػبطيب فحمد واستمر يف خطبتو  ،فاغبكم كذلك وإن ضبد فوقف قليالً ليشمت  ،فال
الب ِاري  ، 607/10 :و شرح سنن ابن ماجه لمسيوطي ). 104 / 1 :
ديتنع أن يشرع تشميتو (ُي ْنظَ ُر  :فَتْح َ
السادس ـ من كان عند عطاسو يف حالة ديتنع عليو فيها ذكر اهلل كما إذا كان على اػبالء  ،أو يف اعبماعة
 ،فيؤخر ُ ،ث حيمد اهلل  ،فيشمت فلو خالف فحمد يف تلك اغبالة  ،ىل يستحق التشميت ؟ فيو نظر (

ي ) 6/8 :
ُي ْن َ
الب ِاري  ، 607/10 :و شرح سنن ابن ماجه لمسيوطي  ، 104 / 1 :وتُ ْحفَةَ األ ْ
ظ ُر  :فَتْح َ
َح َوِذ ّ
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أهم ما يرشد إليه الحديث :
ويف إطالق اغبديث أن العيادة ال تتقيد بوقت دون وقت ،لكن جرت العادة َِّٔا يف طريف النهار (

ينظر :

فتح الباري  ، 113/3 :و شرح سنن ابن ماجه لمسيوطي  ، 104/1 :وفيض القدير ).297/4 :

اغبديث خرج ـبرج اغبث على تشميت العاطس لكن ؼبا كانت عدوى كورنا تنتقل بالعطاس  ،كان ينبغي
على الفقهاء اؼبعاصرية التنبو على االبتعاد عن ىؤالء اؼبرضى وذبنب االقًتاب منهم .
3.2أخبار النبي ( عليه الصالة والسالم ) عن أمراض تصيب األمة في آخر الزمان:
بيّنت األحاديث الشريفة أن يف آخر الزمان ستظهر أمراض جديدة ينبغي على األمة االستعداد ؽبا واغبذر
من عواقبها واخذ اغبيطة ؽبا.
ومن تلك األحاديث :
 .قال اإلمام البخاري :
ِ
يد بن ُم ْسلِ ٍم حدثنا عبد اللَّ ِو بن الْ َع َال ِء بن َزبْ ٍر قال ظبعت بُ ْسَر بن ُعبَـْي ِد اللَّ ِو
حدثنا ْ
اغبُ َمْي ِد ُّ
ي حدثنا الْ َول ُ
ٍِ
ِِ
وك وىو
ت النيب صلى اهلل عليو وسلم يف َغْزَوةِ تَـبُ َ
يس قال ظبعت َع ْو َ
ف بن َمالك قال أَتَـْي ُ
أَنَّوُ ظبع أَبَا إ ْدر َ
ِ
ٍ
الساع ِة موتى ُُثَّ فَـْتح بـي ِ
ت الْ َم ْق ِد ِس ُُثَّ ُم ْوتَا ٌن يَأْ ُخ ُذ فِي ُك ْم
يف قُـبَّة من آدم فقالْ ((:اع ُد ْد ستِّا بُت يَ َد ْي َّ َ
ُ َْ
ِ
اص الْغَن ِم ُُثَّ استِ َفاضةُ الْم ِال حىت يعطي َّ ِ ِ
ِ
ت من
َك ُق َع ِ َ
الر ُج ُل مائَةَ دينَا ٍر فَـيَظَ ُّل َساخطًا ُُثَّ فْتـنَةٌ َال يَـْبـ َقى بَـْي ٌ
ْ َ َ
ِ
ِ
الْعر ِ
ت كل
ت َشبَان َ
ب إال َد َخلَْتوُ ُُثَّ ُى ْدنَةٌ تَ ُكو ُن بَـْيـنَ ُك ْم َوبَـ ْ َ
ُت َغايَةً َْرب َ
َص َف ِر فَـيَـ ْغد ُرو َن فَـيَأْتُونَ ُك ْم َْرب َ
ُت بٍَِت ْاأل ْ
ََ
ٍ
شَر أَلْ ًفا ))( سبق تخريجة :ص  112من البحث ).
َغايَة أثنا َع َ

.3بعض معاني ألفاظ الحديث

( موتان )  :بضم اؼبيم ويقال بفتحها والضم لغة سبيم والفتح لغة غَتىا وىو اسم للطاعون واؼبوت
(ينظر  :مشارق األنوار )390 / 1 :
( قعاص الغنم )  :بضم العُت وزبفيف القاف  :ىو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت
فجأة  .قال أبو عبيدة  :ومنو اخذ االقعاص وىو القتل مكانو وقال ابن فارس  :القعاص داء يأخذ يف
الصدر كأنو يكسر العنق (ينظر  :مشارق األنوار  ، 390 / 1 :وفتح الباري ). 278 / 6 :
شرح الحديث :
من األمراض اليت أصابت األمة وأدت إىل وفاة أالف من اؼبسلمُت ،ويقال أن ىذه اآلية ظهرت يف
طاعون عمواس يف خالفة عمر وكان ذلك بعد فتح بيت اؼبقدس ( ينظر  :فتح الباري ، )278 / 6 :ففي
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سنة شباين عشرة للهجرة على اؼبشهور الذي عليو اعبمهور (

ينظر  :البداية والنهاية / 7 :

) . 90وقع

طاعون يف كورة عمواس ُ ،ث انتشر يف ارض الشام  ،فمات فيو خلق كثَت من الصحابة  ومن غَتىم
وقيل بلغ عدد كم مات فيو طبسة وعشرون ألفا من اؼبسلمُت  ،ومات فيو من اؼبشهورين أبو عبيدة عامر
بن اعبراح أمُت ىذه األمة ( 
وعمواس  :بلدة يف فلسطُت على ستة أميال من الرملة على طريق بيت اؼبقدس ( ينظر  :معجم البمدان :
ينظر  :معجم البمدان  157 / 4 :ـ  ، 158والبداية والنهاية . )94 / 7 :

). 157 / 4

وأما الطاعون فقد عرفو اإلمام النووي رضبو اهلل  ( :فهو قروح زبرج يف اعبسد فتكون يف اؼبرافق أو
اآلباط أو األيدي أو األصابع وسائر البدن ويكون معو ورم وأمل شديد وزبرج تلك القروح مع ؽبيب ويسود
(ينظر  :شرح
ما حواليو أو خيضر أو حيمر ضبرة بنفسجية كدرة وحيصل معو خفقان القلب والقيء )

النووي لصحيح مسمم ). 204 / 14 :

ويف تعريف آخر لصاحب معجم الرائد  :انو مرض خبيث و ضبى شديدة اغبرارة ينتقل إىل اإلنسان
من الفئران(معجم البمدان ). 96 / 2 :
في مرض الطاعون وردت عدة أحاديث منها :
ٍِ ِ
َع ْن أَنَ ِ
اعو ُن َش َه َادةٌ لِ ُك ّْل
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
ال  ((:الطَّ ُ
س بْ ِن َمالك َرض َي اللَّوُ َعْنوُ َع ْن النِ ّْ
َّيب َ
سلِ ٍم )) (صحيح البخاري رقم الحديث  ، 2675كتاب الجهاد والسير ،باب الشهادة سبع سوى القتل :
ُم ْ

/3

 . 1041وصحيح مسمم رقم الحديث  ،1916كتاب اإلمارة  ،باب بيان الشهداء ). 1522 / 3 :

ِ ِ
ٍِِ
ِ
ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو و َسلَّم  (( :الطَّ ُ ِ
يل أ َْو َعلَى َم ْن
ول اللَّو َ
وقَ َ َ ُ
َ َ
اعو ُن ر ْج ٌ
س أ ُْرس َل َعلَى طَائ َفة م ْن بٍَِت إ ْسَرائ َ
ض فَ َال تَـ ْق َد ُموا َعلَْي ِو َوإِذَا َوقَ َع بِأ َْر ٍ
َكا َن قَـْبـلَ ُك ْم فَِإذَا َِظب ْعتُ ْم بِِو بِأ َْر ٍ
ال أَبُو
ض َوأَنْـتُ ْم َِّٔا فَ َال َزبُْر ُجوا فَِر ًارا ِمْنوُ قَ َ
ك ْم إَِّال فَِر ًارا ِمْنوُ )) (صحيح البخاري رقم الحديث  ،3286كتاب أحاديث األنبياء  ،باب
َّض ِر َال خيُْ ِر ْج ُ
الن ْ

حديث الغار  . 1281 / 3 :وصحيح مسمم رقم الحديث  ،2218كتاب السالم  ،باب الطاعون من الطيرة

 ، 1737 / 4 :وسنن أبي داود رقم الحديث  ، 3103كتاب الخراج واإلمارة  ،باب الخروج من الطاعون :
 ، 186 / 3وسنن الترمذي رقم الحديث  ، 1065كتاب الجنائز عن رسول اهلل ،باب ما جاء في كراهية
الفرار من الطاعون  ، 378 / 3 :وسنن النسائي رقم الحديث  ، 7524باب الخروج من األرض التي ال

تالئمه ). 362 / 4 :
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َن اللَّو جعلَو ر ْضبةً لِْلم ْؤِمنُِت لَي ِ
َّ
َّ
َح ٍد
ويف حديث  (( :أَنَّوُ َع َذ ٌ
س م ْن أ َ
اب يَـْبـ َعثُوُ اللوُ َعلَى َم ْن يَ َشاءُ َوأ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ
ِ
ث ِيف بـلَ ِدهِ ِ ِ
ِ َِّ
َج ِر
يَـ َق ُع الطَّ ُ
ب اللَّوُ لَوُ إَِّال َكا َن لَوُ مثْ ُل أ ْ
اعو ُن فَـيَ ْم ُك ُ َ َ
صابًرا ُْؿبتَسبًا يَـ ْعلَ ُم أَنَّوُ َال يُصيبُوُ إال َما َكتَ َ
ش ِه ٍ
يد))( صحيح البخاري رقم الحديث  ، 5402كتاب أحاديث األنبياء  ،باب حديث الغار ).2165 / 5 :
َ
وقال الشيخ أبو ؿبمد بن أيب صبرة يف قولو فال تقدموا عليو  ( :فيو منع معارضة متضمن اغبكمة
بالقدر وىو من مادة قولو تعاىل وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة ويف قولو فال زبرجوا فرارا منو إشارة إىل
الوقوف مع اؼبقدور والرضا بو قال وأيضا فالبالء إذا نزل إمنا يقصد بو أىل البقعة ال البقعة نفسها فمن أراد
اهلل إنزال البالء بو فهو واقع بو وال ؿبالة فأينما توجو يدركو فأرشده الشارع إىل عدم النصب من غَت أن
يدفع ذلك احملذور وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد الذي يًتجح عندي يف اعبمع بينهما أن يف
اإلقدام عليو تعريض النفس للبالء ولعلها ال تصرب عليو وردبا كان فيو ضرب من الدعوى ؼبقام الصرب أو
التوكل فمنع ذلك حذرا من اغًتار النفس ودعواىا ما ال تثبت عليو عند االختبار وأما الفرار فقد يكون
داخال يف التوغل يف األسباب بصورة من حياول النجاة دبا قدر عليو فأمرنا الشارع بًتك التكلف يف اغبالتُت
ومن ىذه اؼبادة قولو صلى اهلل عليو وسـمل ال تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموىم فاصربوا فأمر بًتك التمٍت ؼبا
فيو من التعرض للبالء وخوف اغًتار النفس إذ ال يؤمن غدرىا عند الوقوع ُث أمرىم بالصرب عند الوقوع
تسليما ألمر اهلل تعاىل) (فتح الباري )189 / 10 :
وحقيقتو أن يوجد حديثان متضادان يف اؼبعٌت حبسب الظاىر فيجمع بينهما دبا ينفي التضاد بينهما
ِ
اء قال
كحديث ال عدوى وال طَتة مع حديث فر من آّذوم فرارك من األسد ( الحديث عن َس ِع ُ
يد بن م َين َ

ِ
َّ ِ
صفََر َوِفَّر
امةَ وال َ
سمعت أََبا ُه َرْي َرةَ يقول قال رسول المه صمى اهلل عميه وسمم َ (( :ال َع ْد َوى وال طَي َرةَ وال َه َ
ِ
من ا ْل َم ْج ُذ ِ
َس ِد ))  ،صحيح البخاري رقم الحديث  ، 5380كتاب الطب  ،باب الجذام 5 :
وم كما تَفُّر من ْاأل َ
). 2158 /

وحديث ال يورد فبرض على مصح (الحديثَ َع ْن أبي َسمَ َمةَ سمع أََبا ُه َرْي َرةَ يقول قال النبي صمى اهلل
ض عمى م ِ
عميه وسمم َ (( :ال ُي ِ
ص ٍّح ))  ،صحيح البخاري رقم الحديث  ، 5437كتاب الطب ،
ورَد َّن ُم ْم ِر ٌ
ُ

باب ال هامة ) . 2177 / 5 :

فإن ظاىرمها التضاد لكن قد صبع بأن ىذه األمراض ال تعدى بطبعها ولكن اهلل تعاىل جعل ـبالطة
اؼبريض للصحيح سببا إلعداء بو دبا قد خيتلف ذلك عن سببو كما يف سائر األسباب ففي األول نفى ما
يعتقده اعباىل من كونو يعدي بالطبع وؽبذا قال فمن أعدى األول وىف الثاين أعلم بأن اهلل تعاىل جعل
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ذلك سببا لذلك وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل اهلل تعاىل وىذا أي إمكان اعبمع
ىو أحد القسمُت اؼبشار إليهما(ابن الجزري  ،السخاوي  2001 ،م  230 / 1 ،ـ ). 231
والدراسات اغبديثة يف معاعبة األمراض تثبت لنا إن ىنالك بكًتيا خاصة ىي اليت تقوم بنقل
األمراض من خالل اؽبواء أو إحدى الوسائل األخرى مثل اؼباء أو اؼبالبس أو التماس مع شخص بطريقة
أو أخرى وتوضح لنا أن اؼبرض حبقيقتو ال ينتقل من شخص إىل آخر إال إن ىذه البكًتيا ىي اليت تساعد
على ذلك وجاء يف اغبديث  (( :فر من آّذوم فرارك من األسد )) و (( ال يورد فبرض على مصح))
والذي يبدو إن الطاعون من األمراض اػبطرة اليت هتدد األمة وواجب االحًتاز منو قدر اؼبستطاع  ،فال
خيرج من مدينة قد وقع فيها خوفا من نقلو إىل مدينة أخرى وكذلك عدم الدخول إىل تلك اؼبدينة إن كان
خارجها وكل ذلك من األخذ باألسباب يف اغبفاظ على أبناء األمة وىو أشبو بكراىية سبٍت لقاء العدو وان
ابتليت بو مدينة وأصاب بعض أىلها فلهم عظيم األجر والثواب وىو اجر الشهيد يف سبيل اهلل .
وعند اؼبقارنة بُت اؼبرضُت اػبطَتين مل قبد ذلك التشابو الكبَت يف أعراضهما  ،إال اهنما يتشأّان يف
النتيجة وتلك إحدى فبيزات السنة النبوية أهنا مشولية التحذير من كل األمراض وعلى مدار الزمان واىل
كتبا وشرح الفقهاء يف مواضع وأبواب من
قيام الساعة  ،ويف ىذا الباب أحاديث كثَتة قد صنف العلماء و و
كتب العلم .
الخاتمة والنتائج
تعرضت األمة اإلسالمية يف تارخيها الطويل إىل ابتالءات كثَتة وأمراض شىت راح ضحيتها الكثَتين
والسيما يف البالد الفقَتة اليت تقل فيها الرعاية الصحية .
وما قبده يف اغبديث ىو أخبار خبطر يهدد األمة ال يقل خطرا عن اغبروب والفنت العظيمة فال بد من
عدة تقلل نتائج ذلك اػبطر ومنها دعوة إىل االىتمام باعبانب الصحي واخذ صبيع األسباب يف ذلك
مثل:
 االىتمام بعلم الطب وهتيئة اؼبتخصصُت يف ذلك .

 إنشاء اؼبستشفيات اغبديثة اليت تسد حاجة األمة .
 التوعية الصحية لعموم األمة باالبتعاد عن أماكن التلوث واألمراض وإذا حدثت يف منطقة ما فواجب
اغبفاظ عليها واألخذ بكافة التدابَت الصحية حىت ال تصاب مناطق أخرى.
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 بعد األخذ جبميع األسباب تعليم األمة وتربيتها على العقيدة الربانية  لِ ُك ّْل أ ِ
اب  ومن ابتلي
َج ٍل كتَ ٌ
َ
باؼبرض فعليو الصرب واؽبدوء وعدم اعبزع ولو عظيم األجر فهو حيشر يف قوافل الشهداء واألخذ بأسباب
العالج والوقاية من اؼبرض ال يتعارض مع العقيدة الربانية بل ىو جزء منها .
 يؤكد اغبديث الشريف على االحتياط والتحوط من نقل العدوى يف االمراض اؼبعدية اليت حذرنا منها
اغبديث الشريف .
 ىذه األحاديث الشريفة سبثل استعدادا نفسيا للتعامل مع االوبئة اليت تصيب الناس.
واهلل العاصم .

قائمة المصادر والمراجع:
أبو الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصري ُث الدمشقي (اؼبتوىف774 :ىـ)،1408 ،
.1
ىـ  1988 -م ،البداية والنهاية  ،،احملقق :علي شَتي ،دار إحياء الًتاث العريب
أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباين العصفري البصري (اؼبتوىف240 :ىـ)1397 ،
.2
،تاريخ خليفة بن خياط ،احملقق :د .أكرم ضياء العمري ،الناشر :دار القلم  ,مؤسسة الرسالة  -دمشق ,
بَتوت
.3
أبو العال ؿبمد عبد الرضبن بن عبد الرحيم اؼبباركفورى (اؼبتوىف1353 :ىـ)(،د.ت)،تحفة األحوذي
بشرح جامع الًتمذي ،،دار الكتب العلمية  -بَتوت
القاضي عبد النيب بن عبد الرسول األضبد نكري (اؼبتوىف :ق 12ىـ1421 ،ىـ 2000 -م
.4
جامع العلوم يف اصطالحات الفنون ،عرب عباراتو الفارسية :حسن ىاين فحص ،دار الكتب العلمية -
لبنان  /بَتوت.
الس ِج ْستاين
.5
أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشَت بن شداد بن عمرو األزدي َّ
(اؼبتوىف275 :ىـ) ،سنن أيب داود ،احملقق :ؿبمد ؿبيي الدين عبد اغبميد ،اؼبكتبة العصرية ،صيدا  -بَتوت
ِ
ذي ؿبمد بن عيسى بن َس ْورة بن
.6
،سنَن التـُّْرم ّ
أبو عيسى الًتميذي (اؼبتوىف279 :ىـ)ُ 1998 ،
موسى بن الضحاك ،احملقق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بَتوت
أبو عبد الرضبن أضبد بن شعيب بن علي اػبراساين ،النسائي (اؼبتوىف303 :ىـ)– 1406 ،
.7
،1986سنن النسائي ،ربقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب اؼبطبوعات اإلسالمية – حلب
ابن بطال أبو اغبسن علي بن خلف بن عبد اؼبلك (اؼبتوىف449 :ىـ) 1423 ،ىـ 2003 -م
.8
،شرح صحيح البخارى البن بطال ،ربقيق :أبو سبيم ياسر بن إبراىيم ،مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض.
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ؿبمد بن إظباعيل أبو عبداهلل البخاري اعبعفي1422 ،ىـ ،صحيح البخاري ،احملقق :ؿبمد زىَت
.9
بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم ؿبمد فؤاد عبد الباقي)
261ىـ)(،د.ت) ،صحيح
 .10مسلم بن اغبجاج أبو اغبسن القشَتي النيسابوري (اؼبتوىف:
مسلم،احملقق :ؿبمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الًتاث العريب – بَتوت
 .11السخاوي  2001 ،م ،،الغاية يف شرح اؽبداية يف علم اؽبداية البن اعبزري  ،ربقيق  :أبو عائش
عبد اؼبنعم إبراىيم  ،مكتبة أوالد الشيخ للًتاث
،1379فتح الباري شرح صحيح
 .12أضبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،
البخاري ،دار اؼبعرفة  -بَتوت ،رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو :ؿبمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجو وصححو
وأشرف على طبعو :ؿبب الدين اػبطيب ،عليو تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
 .13زين الدين ؿبمد اؼبدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفُت بن علي بن زين العابدين اغبدادي ُث اؼبناوي
القاىري (اؼبتوىف1031 :ىـ)، 1356 ،فيض القدير شرح اعبامع الصغَت ،اؼبكتبة التجارية الكربى – مصر
 .14ؿبمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،صبال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعىاإلفريقى (اؼبتوىف:
711ىـ)، 1414 ،لسان العرب ،دار صادر – بَتوت
 .15عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت ،أبو الفضل (اؼبتوىف:
544ىـ)(،د.ت)،مشارق األنوار على صحاح اآلثار ،اؼبكتبة العتيقة ودار الًتاث
 .16شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي اغبموي (اؼبتوىف626 :ىـ)  1995 ،م ،
معجم البلدان ،دار صادر ،بَتوت
 .17ؿبمد رواس قلعجي  -حامد صادق قنييب 1408 ،ىـ  1988 -م ،معجم لغة الفقهاء ،دار
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع
،م ْع َجم َم َقايِيس
 .18أبو ْ
اغبَ َسن أ ْ
َضبَد بن فارس بن زكريا  ( ،ت  395ىـ ) 1399 ،ىـ ـ 1979م ُ
اللُّغَة  ،ربقيق َ :عْبد السالم ىارون َ ،دار الفكر  ،بَـْيـُرْوت
 .19ؿبمد بن أضبد بن يوسف ،أبو عبد اهلل ،الكاتب البلخي اػبوارزمي (اؼبتوىف387 :ىـ) ،مفاتيح
العلوم( ،د.ت)،احملقق :إبراىيم األبياري ،دار الكتاب العريب
 .20ؾبد الدين أبو السعادات اؼببارك بن ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد ابن عبد الكرمي الشيباين اعبزري ابن
األثَت (اؼبتوىف606 :ىـ)1399 ،ىـ 1979 -م ،النهاية يف غريب اغبديث واألثر ،ربقيق :طاىر أضبد
الزاوى  -ؿبمود ؿبمد الطناحي  ،اؼبكتبة العلمية  -بَتوت
79

المجلد  / 03الع ــدد ،)2021( 01 :ص 88 -80

مجلـة الدراسات األكاديمية

مصطلح الحركة والسكون عند عبد الرحمن الحاج صالح
The terms of «HARAHKA » and « SKOUNE » in Abdelrrahmen haj
salah studies
فاطمة صياد* 1محمد عجوط

2

Fatima Sayed1 , Mohamed ADJOUT 2

 1جامعة حسيبة بن بوعلي -الشلف (اجلزائر)f.sayed@univ-chlef.dz ،
 2جامعة حسيبة بن بوعلي -الشلف (اجلزائر)m.adjout@univ-chlef.dz،
تاريخ االستالـ2021./01/03 :

تاريخ القبوؿ2021./02/12 :

تاريخ النشر2021./03/15 :

ملخص:
إ ّف تتبع نظاـ األصوات اللغوية لتحديد سلارجها وصفاهتا بدقة ،يكشف لنا العالقات الوظيفية
للوحدات الصوتية اليت تربطها ببعضها البعض ،إذ حيمل ىدا النظاـ اللغوي وظيفة معينة ،داخل الًتكيب
الصويت للغة ،فيأيت ىذا البحث لتحديد مصطلح احلركة والسكوف عند الدكتور عبد الرمحاف احلاج صاحل
رمحو اهلل ،وآليات توظيفهما يف الدراسات الصوتية الوظيفية.
الكلمات المفتاحية :ادلصطلح  -احلركة  -السكوف  -الدراسة الصوتية -التكنولوجية احلديثة.
Abstract:
Folowing the system of languagesounds to determinetheir exact exits
and qualitiesreveals to us the functionalrelationships of the vocal
unitsthatconnectthem to eachother. This language system has transmit
function, within the phoneticstructure of the language. This researchcomes
to determine the termof HARAKA and SOKOUN of Dr. Abdurrahman Al
Hajj Saleh Rahmullah and the mechanisms for theiremployment in
phonologialstudies.
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مصطلح الحركة والسكون عند عبد الرحمن الحاج صالح.
 .1مقدمة:
لقد تطرؽ عبد الرمحن احلاج صاحل للنظريات اللسانية احلديثة ،اليت ظهرت فيها النزعة البنيوية يف
النصف األوؿ من القرف العشرين ،ودرس الوظيفة األساسية للغة ،اليت ىي التبليغ والبيان (صاحل ع،.
حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،2012 ،صفحة  )240وحتديدىا يف تفسَت الظواىر اللغوية
(حىت الزمانية منها) ،كما درستها ادلدرسة الوظيفية الفرنسية.
كما حاولت اللسانيات البنيوية أف تعمل مببدأ االفًتاض  :بأ ّف أصوات اللغة تشكل نظاماً
منسجماً ،ويقوـ ىذا النظاـ الصويت للغة من ىذا األساس الفونولوجي ،على فكرة التقابل واالختالؼ بُت
عناصره"الفونيمات" (بكوش ،2004 ،صفحة  ،)103فالفونيم ال يتحدد مبا ىو مادة فيزيائية ،بل مبا
ىو سلسلة من ادلالمح ادلميزة ادلتوزعة داخل السلسلة الكالمية ،يتحدد بالرتبة و ادلوقع والتجاور الصويت.
وصلد الدكتور دتاـ حساف يعطي تعريفا للفونوجليا ،أو كما مساىا "التشكيل الصويت" فقاؿ« :إف
ىذا العلم يعٌت بالقواعد اليت ختضع ذلا األصوات يف جتاورىا ،ويف ارتباطاهتا ،ومواقعها ،وكوهنا يف ىذا
احلرؼ أو ذاؾ ،وإمكاف وجودىا يف ىذا ادلوقع أو ذاؾ ،وكثرة ورودىا وقلتو ،مث دراسة الظواىر اليت ال
ترتبط باألصوات (الصحاح والعلل) من حيث ىي؛ بل باجملموعة الكالمية بصفة عامة كادلوقعية والنرب
والتنغيم » (حساف ،1990 ،صفحة ( ،)111بلعيد ،دت ،صفحة ( ،)44صاحل ع ،.حبوث
ودراسات يف اللسانيات العربية.)2012 ،
موزعة ضمن السلسلة الكالمية
فالوحدات الصوتية من خالؿ ىذا التعريف ىي حزمة فيزيائية ّ

فتؤدي وظيفة تبليغة حبسب التموقع و التوزيع لكل حزمة من الوحدات الصوتية .

متكوف يف سلسة من ادلوجات واالىتزازات اليت تنتقل
علما أ ّف الصوت ىو ظاىرة فيزيائية معروفةّ ،

ادلادية ،وىي ادلو ّاد الصلبة ،والغازية ،والسائلة ،إال أنّو ال يتنقل يف الفراغ ،بل ينتقل عن طريق
عبر األوساط ّ
ويتجمع يف األذف فنسمعو.
جراء اىتزاز اجلزيئات،
اىتزاز ّ
ّ
ادلادة ،فينشأ الصوت ّ
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 .2مفهوم الحركة والسكون:
تعترب زلاولة عبد الرمحاف احلاج صاحل يف ضبط "مفهوـ احلركة والسكوف ،من أىم اجلهود الصوتية
اليت توصل إليها ،وذلك من خالؿ تتبعو ،واستقرائو ،وشرحو ألقواؿ العلماء قصد إحياء الًتاث العلمي
اللغوي األصيل ،وزلاولة ربطو بأىم ما توصلت إليو الصوتيات احلديثة يف التكنولوجيا ،لذا كاف على
الباحث أف يدرؾ مفهومها -احلركة والسكوف ،-ولكن عبد الرمحاف احلاج صاحل قبل أف يتطرؽ ذلذاّ ،بُت
لنا سبب تسمية العرب ادلصوت باحلركة فقاؿ « :ال ينظر النحاة العرب إىل التسلسل الصويت يف الكالـ،
على أنو رلرد توايل ادلقاطع صوتية ،وأف كل مقطع من مصوت وغَت ذلك -وىو أصغر ما ديكن أف ينطق
مصوت وغَت ذلك ،فإهنم الحظوا أف للكالـ
مصوت على األقل أو صامت مع ّ
بو عندىم -يتكوف من ّ

مظهرين مظهر خيص الكالـ كأصوات،ومظهر خيص حراكيتو وكيفية تسلسلو؛ فيحب أف ال خيلط الباحث

عندىم بُت ما ىو راجع إىل الصوت كظاىرة ختص السمع وبُت اآلليات اليت يُبٌت عليها تسلسل الكالـ،
ولكل جانب قوانينو اخلاصة بو ،ىذا مع وجود عالقة بُت القوة االندفاعية للحركة احملدثة للصوت ،وما

ادلصوت حركة؛ ألف ادلقصود منها عند
يتصف بو الصوت اللغوي من قوة أو ضعف ،وىذا سبب تسميتهم ّ

اخلليل ىو احلركة العضوية اذلوائية اليت حتدث احلرؼ من جهة ،ودتكن من االنتقاؿ من سلرجو إىل سلرج آخر

ويرافقها يف الغالب مصوت» (صاحل ع ،.حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،2012 ،صفحة ،)64
(االسًتاباذي( ،)1358 ،صاحل ع ،.منطق العرب يف علوـ اللساف.)2010 ،
ويفهم من ذلك أنو على الباحث أف دييّز بُت نوعُت من احلركة:

بادلصوت.
احلركة اليت ختص السمع -صوت مسموع -واليت أطلق عليها العربّ
-احلركة اليت دتكن من االنتقاؿ من سلرج حرؼ إىل سلرج حرؼ آخر.

ومن ىذا ادلنطلق صاغ عبد الرمحن احلاج صاحل مفهوـ احلركة والسكوف ،مستوحيا إياىا من الًتاث
اللغوي العريب األصيل ،إذ يرى بأهنما« :مفهوماف اختص هبما النحاة ،وال يوجد ما دياثلهما يف الصوتيات
الغربية احلديثة ،اللهم إالّ فيما أثبتو ادلهندسوف ادلختصوف يف العالج اآليل ألصوات اللغة»
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حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،2012 ،صفحة ( ، )64النحوي( ،)2016 ،صاحل ع،.
احلركة والسكوف عند الصوتيُت العرب ،دت)؛ لذا يعتقد عبد الرمحاف احلاج صاحل أف ثنائية احلركة والسكوف
يف اللغة العربية خاصية دتييزية ال نظَتة ذلا يف اللغات الطبيعية األخرى ،إذ ترتكز عليها القاعدة الصوتية
تسهل عملية التمثّيل الفيزيائي لنم ذ جة الصوت العريب وحوسبتو العتباره إشارة
الفنولوجية للغة ّشلا قد ّ

فيزيائية أكوستيكية قابلة للتعرؼ اآليل ،ذات بعدين أساسُت مها  :إشارة فيزيائية ذات قيمة 1 :ذلا وظيفة

آلية ىي ( احلركة ) وإشارة فيزيائية ذات قيمة  0 :ذلا وظيفة عدمية شلثّلة يف فراغ داؿ ىي يف األصل
التلفظ:السكوف.
األمر الذي صلده جليا يف العمليات التقنية وااللكًتونية لعمل ادلعاجلة اآللية لإلشارة ،والتعرؼ اآليل
على ادلنطوؽ العريب يف ميداف التكنولوجيا اللغوية .من خالؿ زللل الطيف اإللكًتوين الذي حيدد ادلوجات
الًتددية الطيفية للصوت يف حالة احلركة أو السكوف،فهو تقنية مهمة يف استخراج ادلرجعية األكوستيكية
والفيزيائية لألطياؼ الصوتية اليت دتيّز لوف الصوت وبصمتو ،ناىيك عن قياس درجة االىتزاز حلركة

الصوت ،ومركز ثقلو يف التبوث والوقف ليؤدي وظيفة السكوف باعتبارىا قيمة فيزيائية ضمن الوحدات

ادلوزعة داخل ادلوجة الصوتية.
الصوتية ّ
 .3آليات النطق بالحركة و السكون:
إف علم األصوات النطقي  ،articulatoryphoneticsيُعٌت بدراسة آلية النطق ،وكيفية إنتاج

األصوات اللغوية ،وحركات أعضاء النطق أثناء اإلنتاج الصويت  ،وكيفية توليده للموجة اذلوائية خالؿ نطق

الصوت وحتديد  ،واجتاه حركتو ،وتصنيف األصوات تبعاً لذلك ،ومواضع نطق األصوات األصلية وادلَر َّحلَة،
ُ
وخصائص األصوات من حيث سَتورة تيار اذلواء أو توقفو ،واخلصائص األخرى اليت دتيز كل رلموعة من
األصوات ،مث خصائص كل صوت يف كل رلموعة .ويدرس توزيع األصوات اللغوية إىل صوامت وحركات
وأصناؼ حركات فهي قوائم منتهية ينتقى منها زمرا صوتية لتشكيل سلسلة كالمية ذات عالقات ووظائف
داخلية وخارجية دتثلها احلركة بصوامتها والسكوف بفراغو الداؿ.
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وقد ّبُت عبد الرمحاف احلاج صاحل ما ذكره العلماء القدامى يف قولو  «:ال يتكلم حبرؼ واحد حىت

يوصل بغَته فالوصل ىو األصل يف الكالـ» (صاحل ع ،.حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية،2012 ،
صفحة  ،)284و أف احلرؼ ال ديكن أف حيدث إال موصوالً مع غَته ،والوصل ىنا يعٍت اإلدراج أي
االحتواء مع التنقل فاحلرؼ ال حيدث إال يف مدرج صوت ،أي يف سياؽ متسلسل من احلروؼ ،واحلركة
ىي اليت دتكن من إخراج احلرؼ ،و«حتريك احلرؼ اقتضى اخلروج منو إىل حرؼ آخر ،فػالوصل يقتضي
التحريك ويقوؿ أيضا «:يقتضي الوصل التحرؾ لتمكُت احلرؼ الذي بعده متحركا كاف أو ساكنا ،ففي
ىذه احلالة الصوت الذي مع احلركة ال دور لو يف حتصيل احلرؼ وحتصيل الوصل بينو وبُت الذي يليو»
(صاحل ع ،.حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،2012 ،صفحة .)65
فحركية الصوت تستدعي الوصل باالحتواء مع اذلوا ء ادلقروف بالصوت مث االندفاع من

ادلوضع

للتلفظ.
وهبذا يستنتج الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل « ،أف اخلروج من حرؼ إىل حرؼ آخر» أي
االنفصاؿ من حيز إىل آخر كما يقوؿ من جاء بعده ،ىي ادليزة احلقيقية اليت دتيز احلرؼ ادلتحرؾ من
الساكن ،فإف احلركة يف األوؿ ليست أي حركة عضوية وىوائية بل تلك اليت يرتفع هبا العضو وينتقل هبا
اذلواء من موضع إىل موضع آخر ،وىذا خالؼ احلرؼ الساكن الذي ديتنع فيو العضو واذلواء معو من
االنتقاؿ من ادلوضع (صاحل ع ،.حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،2012 ،صفحة .)185
ومن اخلصائص التمييزية اآللية اليت دتيز احلرؼ الساكن عن ادلتحرؾ ىي "االنفصاؿ أي خلو
ادلوضع من اذلواء.
ذلذا يرى عبد الرمحاف احلاج صاحل أف احلركة يف احلرؼ ادلتحرؾ أخص من احلركة العضوية اذلوائية؛
ألهنا حركة إطالؽ ال حركة حبس للعضو واذلواء ،فالرفع للعضو والتزجية للصوت ال يكوناف إال مع ىذه
احلركة ،اليت دتكن من اخلروج إىل حرؼ آخر ،فتحريك العضو واذلواء أعم من حتريك احلرؼ ،ألف حتريك
الشفتُت يف الواو اجلامدة (القابلة للتحريك) ،مثال قد حيدث يف ىذا احلرؼ سواء كاف متحركا أو ساكنا،
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ّأما إذا كاف متحركا فبإطالؽ الشفتُت أي رفعهما عن احلالة اليت كانتا عليهما قبل ذلك وىو االنضماـ،

و ّأما يف التسكُت فهو انضماـ الشفتُت جزئيا

(صاحل ع ،.حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية،

 ،2012صفحة ..)185

يظهر جليا من ىذا الشرح أف العملية ادليكانيكية لتموضع احلركة و السكوف يف النطق تسهم
بالدرجة األوىل يف إنتاج ظواىر صوتية تتجسد يف أحكاـ القراءات القرآنية مثل الروـ و اإلمشاـ والوقف
واإلطباؽ.و اإلدغاـ (اجلزري .... )2000 ،و غَتىا .
 .4أهمية مصطلح الحركة والسكون في الوظيفة الكالمية:
ديكننا أف منيّز بُت احلركة والسكوف من خالؿ قوؿ الرماين « :ألف احلركة دتكن من إخراج احلرؼ
والسكوف ال ديكن من ذلك» (صاحل ع ،.حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية،

 ،2012صفحة

مبصوت،
 ..)179؛ فاحلركة ليست بالضرورة صوتا أي مصوتا  ،وإف كانت يف غالب األحياف مصحوبة ّ
والدليل على ذلك ىو "ظاىرة اإلخفاء(اخلاصة باحلركة ال حبرؼ النوف) ،فإف احلركة ادلخفاة ىي اليت يتم

توىُت صوهتا حىت يظن أف احلرؼ ادلتحرؾ هبا ساكن ،وذلك يف مثل اسم "موسى" و"دلو واقد" ،فهنا ال
جيوز إسكاف ادليم والواو (لسكوف ما قبلهما) ،وحيصل اإلخفاء يف اللهجات العربية احلديثة كثَتا وذلك
مثل(كتاب) بإخفاء الكسرة ،فالكاؼ ختتلس حركتها حىت ال يظهر صوهتا وىي بزنة متحرؾ" (صاحل ع،.
حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،2012 ،صفحة .)284
وبناء على ىذا  ،فإف احلركة ىي قبل كل شيء الدفعة والنقلة العضوية واذلوائية ،اليت يتم هبا
اإلدراج؛ فهي إطالؽ اذلواء بعد احتباسو يف البواين الصوتية ،فليزـ من ذلك االنتقاؿ؛ أي "التحرؾ إىل
سلرج آخر ،و ّأما السكوف فهو حبس بعد إطالؽ ،وىو وقف ال يلزـ منو االنتقاؿ (إال بتحريك جديد)،

واحلركة كصوت ىو جانب آخر( إذا مل حيصل بإخفاء) ،ومن ىذا اجلانب احلركة ادلصوتة ادلسموعة ىي من

جنس احلرؼّ ،أما حرؼ ادل ّد فهو امتداد لصوت احلركة الفيزيولوجية ،فهو حرؼ ساكن ألنو ال يستلزـ
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االنتقاؿ منو إىل حرؼ آخر" (صاحل ع ،.حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية،

 ،2012صفحة

.)184
حيث يرى عبد الرمحاف احلاج صاحل أف ىذه الوجهة من النظر ديكن أف يُعتمد عليها يف إجراء

عملية الًتكيب للكالـ االصطناعي ،إذ أثبت اإلحصائيوف يف ىذا ادليداف أف" حدوث الكالـ ال يتم بضم
احلرؼ إىل مصوت مثّ ضم ادلصوت إىل حرؼ آخر وىكذا ،بل بإدراج احلرؼ؛ أي بتحريكو مع
حبرؼ ساكن بعده أو استئناؼ حرؼ متحرؾ آخر متلو حبرؼ ساكن وىكذا".

اإلتياف

(صاحل ع ،.حبوث

ودراسات يف اللسانيات العربية ،2012 ،صفحة .)285
و ّأما احلرؼ ادلتحرؾ واحلرؼ الساكن فهذا لو وجود زلسوس يف ىذا ادلدرج ،إذ الذي أثبتو العلماء

اليوـ ىو أف اإلدراؾ السمعي أو اآليل للحروؼ ال حيصل بإدراؾ احلرؼ على حدى ،إمنا الذي يدرؾ ىو
االنتقاؿ من سلرج إىل سلرج آخر أو الوقف عليو ،فالنظرية العربية اخلليلية ىي نظرية دينامية ،صورية زلضة
تتجلى يف األمناط الرياضية اليت وضعتها يف التنظَت حلوسبة اللغة العربية بصفة خاصة وإعادة النظر يف
وحتث على كيفية إدراج عناصر الكالـ يف سياؽ متسلسل.
مناىجها التطبيقية بصفة عامةّ ،
خاتمة:
من خالؿ ىذه الدراسة اليت تناوذلا العديد من الباحثُت تبينت النتائج التالية:
.1

أمهية ربط علم األصوات التشرحيي وعلم النطق اآليل بعلم التجويد.

.2

التحليل الصويت للغة العربية ىو عبارة عن معادالت فيزيائية تنبٍت على القوة والضعف

واحلركة واالندفاعية والسكوف ....
.3

تًتتب عن ادلفاىيم ادلصطلحية للحركة والسكوف عند عبد الرمحن احلاج صاحل منذجة

ىندسية لتحليل الصوت اللغوي ،دتثّلت يف تلك ادلصطلحات ادلولّدة عن ىذه الدراسة على سبيل ادلثاؿ
مايلي :
الوصل:فصل الصوت عن القيمة  0و اليت تساوي احلركة.
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مصطلح الحركة والسكون عند عبد الرحمن الحاج صالح.
الفصل :فصل الصوت عن القيمة  1واليت تساوي السكوف.
التموقع:أخد الصوت دلوقع معُت ليمثل زوج مركب داخل الدالة الصوتية .
التوزيع :توزيع األصوات يف السلسة الكالمية .
السكون :ديثل الفراغ الداؿ يف اإلشارة الضوئية يف علم ادلعاجلة اآللية .
الموضع  :نقطة انطالقا القيمة صفر يف دالة التدرج الصويت .
االحتواء  :احتواء احلركة ذات قيمة ( 1الذي ىو ادلصوت ) يف اذلواء الساكن ذو القيمة  0ليؤدي وظيفة
الفونيم.
الترتيب :قواعد وشروط ترتيب األصوات يف السلسلة الكالمية (قواعد التلفظ ).
وأخَتا ديكن القوؿ أف عبد الرمحن احلاج صاحل رمحو اهلل كاف وسيظل من مؤسسي الدراسات اآللية
والتكنولوجية للغة العربية من خالؿ دعوتو لقراءة الًتاث العريب واستثماره يف التكنولوجيا احلديثة.
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الملخص :الكتابة مهارة دتيّز اإلنساف عن باقي ادلخلوقات ،كسواء كانت ألغراض فنية أك كظيفية فإنو من
الضركرم تدريب الفرد عليها منذ مراحلو الدراسية األكىل .كال شك أف للقراءة دكر كبَت يف جتسيد ىذه ادلهارة
كتطويرىا فقد أصبح من البديهي الواضح أف عبلقةَ ٍ
تفاعل كطيدةٍ جتمع بُت مهاريت القراءة كالكتابة ،ذلك أف
ظلو قدراهتم.
التفاعل ادلتبادؿ بينهما ىو الذم يسمح للمتعلمُت بالتدرج يف ّ
كمنو يعد النص انعكاسا منطقيا لوقائع اجتماعية معينة ،ما غلعل عملية اختيار النصوص التعليمية ادلناسبة
للتبلميذ مهمة صعبة خاصة يف ادلراحل التعليمية األكىل ،كعليو تتطلب الكتابة اجليدة قراءة جيدة مراعية أمور
عديدة منها ما ىو نصي كمنها ما ىو لغوم .
الكلمات ادلفتاحية :النص – التعليم – التعبَت الكتايب-ادلدرسة –اجلزائر
Abstract:Writing is a skill that distinguishes a person from other creatures,
and whether it is for technical or functional purposes, it is necessary to train
the individual in it from his early school stages. There is no doubt that reading
has a major role in embodying and developing this skill.
Hence, the text is a logical reflection of certain social realities, which
makes the process of selecting appropriate educational texts for students a
difficult task, especially in the early stages of education, and therefore good
writing requires a good reading taking into account many things, including
what is textual and some that is linguistic
Key words: text - education - written expression - school – Algeria
__________________________________________

المؤلف المرسل :خليدة بن عياد ،اإليميلk.benayad@univ-boumerdes.dz :
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 .1مقدمة:
كانت العملية التعليمية كال تزاؿ الشغل الشاغل الذم يؤرؽ اآلباء كادلربُت كيرىق ادلعلمُت
كادلدرسُت ،كىي ادليداف ادلعريف كاحملور العلمي الذم غلتمع عليو اللساين كالنفساين كاالجتماعي
...كضركب من العلوـ األخرل .كما كل ىذه العلوـ ادلختلفة إال دليل على تعقد العملية التعليمية نتيجة
عظم أعليتها كبالغ خطورهتا ،فهي تستثمر معارفها كجتارهبا يف النشء ،كاخلطأ فيها ال يُغتفر بل ىو إف
كقع جترعت كيبلتو اجملتمعات أجياال كأجياال حىت يزكؿ العيب أك يندثر كمع ذلك فهو يًتؾ ندبا كآثارا
جانبية .كمن أجل ذلك توصي النصوص الدينية الشرعية بضركرة القراءة لعظم فائدهتا على الفرد يف
ك الَّ ِذي َخلَ َق ( َ )1خلَ َق
اس ِم َربِّ َ
تدفعو للتدبر يف نفسو كفيما ػليط حولو؛ استنادا لقولو تعاىل " :اقـ َْرأْ بِ ْ
ِْ
سا َن ِم ْن َعلَ ٍق (("(2سورة العلق ،اآلية ) 2.1
اإلنْ َ

كأما عن تعليم اللغة حتديدا ػ ػ فلوظيفتها التواصلية كألعليتها التفكَتية كاإلبداعية ػ ال ؽلكن ألم
كتبسط طريقة تعليمها
تيسر ّ
رلتمع كاف أف يتخلى عنها ،كقد اجتهدت ادلناىج الًتبوية عادليان إلغلاد كيفية ّ
كاكتساهبا .كعلى غرار ذلك تسعى ادلنظومة الًتبوية اجلزائرية جاىدة دلواكبة التغَتات العادلية من أجل جيل
قادر على حتمل حتديات الكينونة يف عصر العودلة مبقومات اذلوية الوطنية كثوابت األمة اجلزائرية ،كتعليم
اللغة العربية يف مدارسها أمر ضارب يف اجلذكر ينبع من عمق رلتمع كأصالة شعب يفرض لنفسو مكانة
بُت شعوب العامل.
كيعترب التعليم االبتدائي مرحلة ىامة يف حياة التلميذ دلا لو من دكر يف إكساب األجبديات األكىل
للغة ،كقد اعتمدت ادلنظومة الًتبوية مبدأ ادلقاربة بالكفاءات للتدريس كمنو فإف تدريس اللغة يتم كفق
حتصيل رلموعة من الكفاءات موزعة عرب حصص سلتلفة ىي :فهم ادلنطوؽ -القراءة ػ القواعد النحوية ػ
التعبَت (الشفوم كالكتايب).
كىنا يطرح سؤاؿ زلورم مفاده :كيف ؽلكن اجلمع بُت درس القراءة كالكتابة شلا غلعلهما متفاعلُت
فتنمي إحداعلا األخرل؟
كلئلجابة عن ىذه اإلشكالية حاكلنا يف ىذه الورقة االستفادة من منجزات علم النص يف قراءة
النصوص تصنيفا كحتليبل ،متخذين من كتب ادلنظومة الًتبوية ظلوذجا للتحليل كالدراسة ،كبالتحديد توظيف
ادلنتج الكتايب يف ادلستول الثالث ابتدائي من خبلؿ ادلنجزات القرائية ادلعدة سلفا يف الكتاب كذلك
باالعتماد على دراسة النصوص كفق ثبلثة مستويات-1 :مستول البٌت الصغرل للنص -2كمستول البٌت
الكربل يف النص -3مستول االستعماؿ يف سلتلف التفاعبلت.
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كطللص يف األخَت إىل السبب احلقيقي النسجاـ النصوص اليت تعد انعكاسا منطقيا لوقائع
اجتماعية معينة ،ما غلعل عملية التعليم مهمة صعبة يف اختيار النصوص ادلناسبة للتبلميذ خاصة أكلئك
الذين ال ػلملوف جتربة كافية عن عادلهم ،كعليو تتطلب الكتابة اجليدة قراءة جيدة مراعية أمور عديدة منها
ما ىو نصي (الوحدة ادلوضوعية كالًتابط ادلعنوم) كمنها ما ىو لغوم (متعلق بادلعجم كبالًتكيب).
 .2ماهية التعبير وأهميته:
كىو كفاءة حتصيلية ختامية يتدرب عليها التلميذ يف هناية كل زلور ،يوظف التلميذ فيو رصيده
ٍ
مكتسب سلفان.
ادلعجمي كفق أساليب معينة كموظفان لرصيد ضلو ٍم
كىذه الكفاءة اللغوية تدعيم للمجاؿ التعبَتم البسيط الذم ؽلتلكو التلميذ كحثو على اإلنتاج الكتايب
مبساعدة سلزكنو اللغوم من جهة كما تلتقطو حواسو سلتلفة من البيئة احمليطة بو من جهة أخرل.
.1.2تعريف لغوي:
فسرىا كأخرب مبا يؤكؿ إليو أمرىا كعرب عما
جاء يف لساف العرب البن منظور من عرب الرؤيا يعربىاّ :
يف نفسو :أعرب كبُت بالكبلـ كالعبارة :ما يبُت ما يف الضمَت من الكبلـ "(ابن منظور  ،صفحة مادة عرب)
عما
عرب ،كادلفعوؿ ُم رَّب
تعبَتا ،فهو ُم ر
جاء يف معجم ادلعاين أ ّف َع رَّبرب فعل فنقوؿ :عبرَّبػَر  /عبرَّبػَر عن ر
عربَ -ع رَّبرب رَّب
يعرب ،ن
كتعابَت مصدر عبرَّبػَر  /عبرَّبػَر عن ؽلَْتَ ُاز
كبُت بالكبلـ ،تعبَت  :اسم اجلمع :تعبَتات
يف نفسو كعن فبلف :أعرب رَّب َ
ُ
ِ
ٍ
ص رَّبح ال َق ْوُؿ َكال َكبلَ ُـ لِ ُك رل َش ْخ ٍ
ص
رَّبعبِ َِت :ال ر
صيَا َغةُ َذ ُ
ات نَػْبػَرةٍ َكَدالَلَة......إِ َذ َج َاز التػ ْ
بُِق رَّبوة التػ ْ
رَّبعبِ َُت إِ َذا َج َاز َك َ
الترَّبعبَت عن نفسو ،إف
الرجل ُػلسن
رَّبعبِ َِت ،قوؿ ،أسلوب تعبَت مجيل  /موفرَّبق ،ىذا رَّب
احلَ ُّق ِيف ُحريرَّبِة رَّب
الرأْ ِم َكالتػ ْ
َ
القوؿ ،بتعب ٍَت آخرٍ :
بكبلـ آخر ُّ
يدؿ على ادلعٌت نفسو(ادلعاين ،2020 ،صفحة مادة
صح ُ
جاز الترَّبعبَت :إف رَّب
عرب؛ ادلعاين.)2020 ،إذف ىو تفسَت دلا يف ذىن الفرد ككسيلة ينقل هبا خرباتو كجتاربو كمشاعره لآلخر.
 2.2تعريف اصطالحي:
ىو كسيلة لتعويد الطبلب على التعبَت عن أفكارىم يف أسلوب سليم كما أنو الطريقة اليت تزكدىم
بالكثَت من ادلفردات  ،كبواسطتها يتعودكف على صوغ األفكار(الًتباسي ،1971 ،صفحة  )69كيعرؼ
أيضا على أنو العمل ادلدرسي ادلنهجي الذم يسَت كفق خطة متكاملة للوصوؿ بالطالب إىل مستول ؽلكنو
من ترمجة أفكاره كمشاعره كأحاسيسو كمشاىداتو .كعرفو بعضهم " ىو الطريقة اليت يصوغ هبا الفرد أفكاره
كأحاسيسو كحاجاتو كما يطلب إليو صياغتو بأسلوب صحيح يف الشكل كادلضموف" (كليد،2002 ،
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صفحة  )23كىو العمل ادلدرسي ادلنهجي الذم يسَت كفق خطة متكاملة للوصوؿ بالطالب إىل مستول
ؽلكنو من ترمجة أفكاره كمشاعره كمشاىداتو كخرباتو احلياتية شفاىا ككتابة بلغة سليمة ،كفق مستول فكرم
معُت"(سعاد  ،2004 ،صفحة .)77من خبلؿ ىذه التعريفات يبدك أف التعبَت يف منظور األكادؽليُت ىو
الكيفية اليت ندرب هبا التلميذ لكي ؽلتلك تلك ادلهارة ادلهمة اليت تعينو داخل ادلدرسة كخارجها.
 .3.2أهمية مادة التعبير:
يعترب التعبَت الغاية القصول اليت تسعى إليها تعليمية اللغات ألنو كسيلة اإلفهاـ ككسيلة االتصاؿ بُت
األفراد كما أنو أداة لتقوية الركابط الفكرية كاالجتماعية بُت األفراد " إف للعجز عن التعبَت أثر كبَت يف
إخفاؽ األطفاؿ كفقد الثقة بالنفس كتأخر ظلوىم االجتماعي كالفكرم( ".إبراىيم  ،1991 ،صفحة
)145
كقبل الوصوؿ بادلتعلم إىل حصة التعبَت الكتايب ؽلر بعدة مراحل تبدأ بالنص حيث يبدأ التمهيد
للمقطع كادليداف التعليمي الذم ػلمل مجلة من األفكار كادلفردات اليت تنتمي لنفس احلقل ادلعرفُت إذف ىو
نشاط إدماجي توظف كتدمج فيو مجيع ادلكتسبات القبلية(.كزارة الًتبية كالتعليم اجلزائرية)2020 ،
"ختتلف كظائف نصوص القراءة يف كتب الطور االبتدائي حبسب مواضيعها ،كتًتاكح عموما بُت التواصلية
 /العلمية كاإلػلائية ،إضافة إىل رلموعة من ادلنظومات ذات اذلدؼ الًتبوم ،كجتمع ىذه ادلنظومات بصورة
عامة أشكاال جتديدية يف منظور احلداثة العربية دتس أساسا جبانب البناء كالركم".

(مرابعي)2007 ،

كبذلك يظهر لنا جليان أف مادة التعبَت كنشاط مهم كضركرم جلميع الفئات كادلستويات التعليمية ،ناىيك
عن ادلستول االبتدائي فهو ادلرحلة احلساسة كاخلطَتة أين يأخذ التلميذ ادلبادئ األكىل للتعبَت.
 .3العوامل المساعدة على التعبير الكتابي:
إف ادلتأمل للكتب اللغوية كالتعليمية عامة غلد أف مادة التعبَت تتأخر دائما عن دركس لغوية سابقة،
كزلسان بالسياؽ الذم يكتب عنو كىذا
فادلعلم يسبق حصة التعبَت حبصص حتضَتية جتعل ادلتعلم فردا شاعرا ّ
بعدة طرؽ تطرحها ادلقاربة النصية ادلعتمدة يف ادلنظومة الًتبوية ،إذ ؽلكن أف تكوف:
نص القراءة الذم كوف بأسلوب شيق شلتع للمتعلم.اعتماد مهارة السماع مع نص فهم ادلنطوؽ. اكتشاؼ ادلكتوب كتوظيف حاسة الرؤية كفك الشفرة مع نص فهم ادلكتوب.92
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 اعتماد ادلهارة البصرية بتأمل الصورة ادلرافقة لكل نص ،إذ ترسم عادة بيئة شاملة للنص ادلرافق " موضوعالتعبَت ؽلكن أف يكوف صورة تستقبلها العُت أك كلمة تلتقطها األذف ،أك فكرة تثَت الفضوؿ أك ظاىرة
تسًتعيها العُت ،...هبذه الصورة ؽلكننا نعدد إمكانيات كفرص ال حصر ذلا إلثارة موضوع ما ،كمن ناحية
األداء الًتبوم ؽلكن أف يكوف حادث سقوط مطر خرج القسم أك صورة مطرية على اجلدار ،أك إماءة
لقشعريرة بدف موضوع تعبَت يستقطب فكرة كاحدة كيصورىا بأكثر من صورة"(.مرابعي)2007 ،
كمنو فإف مهاريت االستماع كاحلديث كخطوتُت حسيتُت ىامتُت غلب أف توظفا بصورة جيدة
ليحصل اإلفهاـ كالتعبَت ،كتتجسداف يف حصيت (فهم ادلنطوؽ كالتعبَت الشفوم) «يعترب االستماع
كالتحدث ميدانُت أساسُت للتواصل الشفوم ففيهما يتم الًتكيز على اإلصغاء كاحلوار تنمية مهارات
االستماع كاحلديث( ".بن عزكز  )2017 ،كإف كانت ادلهارتاف تبدكاف من الذات الشاعرة العميقة للفرد،
فإف ذلك ما ذىبت إليو بعض ادلدارس كالنظريات اللسانية اليت اجتهدت كسعها يف حتليل ذات ادلتعلم
دلعرفة مصادر خركج اللغة ككيفية تشكلها داخلو.
"ظهر رلموعة من اللسانيُت مثل سابَتكسكينر حاكلوا ربط اللغة بعلم النفس ككذا تطبيق األحباث
اللسانية يف رلاؿ تعليم اللغة كتعلمها نظريا كمنهجيا" (حساين ،دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل
تعليمية اللغات .)2000 ،تنظر ىذه ادلدرسة إىل ادلتعلم على أنو رلرد مستجيب لتغَتات كمثَتات طارئة
تطرأ عليو يف اجلو التعليمي كبالتايل فدكره غَت فعاؿ إذا كاف رلرد مستقبل فقط .بينما الدكر اإلغلايب
كالفعاؿ ؽللكو األستاذ الذم ؽللك ادلعرفة كػلركها ".تويل ادلدرسة السلوكية أعلية بالغة لتعزيز االستجابة
الصحيحة كىي األظلاط اللغوية ادلرغوب يف اكتساهبا ،كنظرا لتوجو معلمي اللغة العربية السلوكيُت إىل
السوؾ اللفظي الظاىرم ،فإننا صلد أف جهودىم يف رلاؿ التعلم اللغوم انصبت على ادلهارات اللغوية
الشفهية كلذلك ينعت ىذا النمط من التعليم بالتعليم اللغوم اآليل(".غوؿ )2017 ،
أما النظرية ادلعرفية فًتل أف منبع ادلعرفة ىو اإلدراؾ احلسي الذم يعتمد على مبدأ التنظيم كالفهم.
كبذلك تعطي أعلية كبَتة للعمليات الذىنية يف التعلم كىذا عرب مرحلتُت ىي :مرحلة االستكشاؼ :تفاعل
ادلتعلمُت ادلباشر كاخلربات اذلدؼ بالبحث كالتقصي.
مرحلة اإلبداع :كنعٍت هبا سعي ادلتعلم إىل توظيف خرباهتم احلسية كادلمارسات الفعلية ذلا عرب أنشطة
كمشاريع يقدمها يف احلصة بإشراؼ ادلعلم.
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مرحلة التوسع :كنعٍت هبا االستخداـ الفعلي للمفاىيم عرب اإلسقاط اخلارجي بتطبيق ادلكتسبات يف احلياة
العادية.
"كمن أىم األسس اليت تعتمدىا النظرية ادلعرفية أثناء تدريس اللغة ،الكفايات اللغوية كاليت ىي قدرات
مكتسبة تضم مجلة من ادلعارؼ كادلهارات كالقدرات كاالجتاىات ادلتداخلة ،كاليت تسمح للمتعلم بتوظيف
أطرىا يف سياقات سلتلفة "(دباغ  -تزركيت ،2003 ،صفحة )25
إف التلميذ (ادلتعلم) أثناء أداء مهاـ التعلم أماـ عمليات كثَتة معقدة تتشابك مع بعضها البعض من
أجل التحصيل ادلعريف كىو اذلدؼ ادلنشود ،لذلك فالتلميذ يوضع أماـ سياقات سلتلفة جتعلو يتخيل ادلوقف
الذم يكتب عنو ،كأف يلتقي مبجاىد كيتكلم عن حوار دار بينهما أك يزكر حديقة احليوانات كيعرب عما
شاىده ىناؾ أك يعرض لو ادلعلم مشاىد متسلسلة كيعرب عنها كذلك بتحويلها من الصورة اجلامدة إىل
الصورة اللغوية الناطقة ،كلذلك فمسألة ادلنبع كادلصدر الذم يدفع بالتلميذ إىل التعبَت فرضيات تطرحها
ادلدارس اللسانية فمنها من تعيده إىل فكرة الشكل كادلضموف (الداؿ كادلدلوؿ) أم صورة خارجية تتحوؿ
إىل صورة ذىنية مث إىل صورة أكوسيتيكية صوتية ،كما ذىبت إليو ادلدرسة البنيوية السوسورية ،كمن
ادلدارس من تؤمن بفكرة اخللق ادلتجدد بعد أف يتلقى التلميذ ادلبادئ األكىل من ادلصدر( ادلعلم) كقد
أشارت إليها ادلدرسة التوليدية التحويلية مع تشومسكي ،كقد القت الفكرة الثانية ركاجا بُت الباحثُت
كاعتمدت على أساس فكرة الفرد ادلبدع" .كيبدك أف للفرضية الثانية نسبة من الصحة كذلك من خبلؿ
تتبع مسألة التعبَت الكتايب كإنتاجو على أرض الواقع التعليمي فالفرد ينتج – أك يطلب منو – أف ينتج ماال
حصر لو من التعابَت اجلديدة على نسق ما تعلمو سالفان كمبعاينة بسيطة منا للواقع اإلبداعي نلمس احلضور
الفعلي للفرضية الثانية على اعتبار نتائج التحويل الداليل الباىر الذم أفرزتو الثورة احلداثية ،من ىذا
ادلنطلق ينبغي لنا أف نثق يف مثل ىده القدرات على أف نتوقعها حبسب ادلستويات اليت تنتجها" (مرابعي،
.)2007
كعليو فإف فكرة التحويل جململ ادلعطيات اليت يتلقاىا ادلتعلم تبقى قائمة كأساس تعليمي ما مل تكن
ىناؾ عوائق فيزيولوجية مرضية أك ىنّات نفسية تعيق ادلتعلم على اإلنتاج التعبَتم كالكتايب.
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.4نظرة المدرسة الجزائرية قديماً وحديثاً إلى مادة التعبير الكتابي:

 1.4قديما:

ال شك أف أعلية مادة التعبَت الكتايب كإنتاجو يف ادلدرسة اجلزائرية يستمد كيستلهم من أعلية ادلادة
األـ نفسها؛ (اللغة العربية) كما مدل العناية اليت تبلقيها يف التعليم االبتدائي" إف مادة اللغة العربية من أىم
ادلواد ادلقررة على تبلميذ السنة األكىل حبيث حتظى اللغة العربية مبكانة متميزة يف منظومتنا الًتبوية ،باعتبارىا
اللغة الوطنية كالرمسية كمكونا رئيسيا للهوية الوطنية ،كلغة التدريس لكافة ادلواد التعليمية يف ادلراحل
الثبلث"(كزارة الًتبية اجلزائرية ،2016 ،صفحة )08
كمن خبلؿ ذلك استمد التعبَت أعلية قصول بالعناية فهو الدليل الساطع على حسن حتكم التلميذ
باللغة ،كجاء يف ادلنهاج تصريح بأعليتو كأعلية تلم ادلرحلة التعليمية "كأعليتو يف نظر ادلنظومة الًتبوية كاذليئات
ادلتخصصة يف الببلد كىي ادلرحلة اليت غلب أف يتحكم فيها الطفل جيدا باللغة من حيث القدرة على
التعبَت الشفهي كفهم ادلقركء كالقدرة على التحرير" (كزارة الًتبية كالتعليم اجلزائرية)2020 ،كنظرا ألعلية
التعبَت كمادة توظّف ادلكتسبات اللغوية فقد اىتمت بو ادلدرسة منذ القدمي  ،كحتديدا منذ تأسيسها بعد
االستقبلؿ  ،كىو ادلعرب عنو ػقدؽلا باإلنشاء كقد كرد يف مرجع اعتمده ادلدرسوف آنذاؾ أف " اإلنشاء من
أىم الدركس ادلدرسية كىو ما يعادؿ من حيث أعليتو درس القراءة  ،إنو يساعدنا على كتابة ما نعرفو
بكلمات صحيحة كسلتصرة  ،إنو يسمح لنا بالتعبَت عما نشاىده  ،كنفكر فيو  ،كنشعر بو  ،كنتمناه،
كنشتهيو  ،إنو يسمح لنا" (عضاضة  )1972 ،كقد تبُت أف ىذه ادلادة ذلا تأثَت قوم يف احلياة اليومية
كالعادية للفرد " إف التبلميذ ال يشعركف مبدل أعلية اإلنشاء إال ساعة ؼلرجوف إىل احلياة االجتماعية  ،كىم
عندما يعودكف إىل ادلدارس ادلسائية ليتابعوا دراستهم  ،فإف أكؿ شيء يطلبونو درسو ىو كتابة الرسائل،
حىت إهنم يفضلوف ىذا الدرس على سائر الدركس " (عضاضة )1972 ،
كقد عمدت احلكومة اجلزائرية بعد االستقبلؿ مباشرة بإعطاء األعلية كالعناية لتعليم اللغة الوطنية،
بعدما بقيت رىنا من الزمن حبيسة الكتاتيب الصغَتة ،كمطاردة منبوذة من طرؼ ادلستعمر ،ناىيك عن
اكتساح لغة ادلستعمر (الفرنسية) مجيع اإلدارات احلكومية،كالتعامبلت اليومية ،حينها أصبح األمر يستدعي
تكثيف اجلهود الداخلية ،ككذا اخلارجية بتلقي يد العوف من الدكؿ العربية سواء بادلعلمُت أك بالكتب
الدراسية.
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 2.4حديثا:
كبقيت ادلناىج احلديثة تسَت على نفس النمط يف العناية بتعليم اللغة العربية ثقافة كلغة كىوية،
نصبت سنة
كسعت يف اآلف نفسو إىل مواكبة احلديث ادلستحدث فقد حاكلت ادلناىج الدراسية اليت ّ
 2004/2003اإلجابة عن السؤاؿ اآليت " :كيف نضمن يف أحسن الظركؼ صلاح االنتقاؿ من النموذج
بيداغوجي جديد يف القسم بضماف
بيداغوجي جديد يف القسم بضماف إىل ظلوذج
القدمي إىل ظلوذج
ّ
ّ
خصوصية أحدعلا كتكامل اآلخر؟ "(كزارة الًتبية كالتعليم اجلزائرية.)2020 ،
كينبغي أال يغيب عن أذىاننا أ ّف ركح ىذه ادلناىج تطرح بصورة كاضحة يف فلسفتها القاعدية العبلقة
بكل تعقيداهتا ،كالطموح ادلتمثّل يف تزكيد التبلميذ بكفاءات فكرية عالية.كتصميم ادلناىج
االجتماعية ّ
كإصلازىا يرّكز على درجة التنسيق قصد ضماف الوحدة كاالنسجاـ النسقي :االنسجاـ بُت مناىج سلتلف
ادلراحل التعليمية .ككاف لزاما يف بناء مضامُت ادلناىج أف نتوخى ادلصممات التالية:
للمادة اليت تضمن االنسجاـ الداخل
حتديد ادلعارؼ ادلهيكلة ّادلعارؼ كادلفاىيم كادلبادئ ادلهيكلة للمو ّاد.
درجة االنسجاـ العمودم للمو ّاد.
(كزارة الًتبية كالتعليم اجلزائرية،
ادلادة يف حتقيق ادللمح الشامل.....
تقدمي كظيفي للمواد يربز مساعلة ّ
)2020
"أما اذلدؼ األمسى لتعليم اللغة العربية فهو تزكيد ادلتعلمُت بكفاءة ؽلكنهم استثمارىا يف سلتلف كضعيات
التواصل الشفهي كالكتايب .كمل يعد ادلطلوب من تعليم اللغة العربية يقتصر على معرفة بعض النماذج
األدبية كببلغتها (مهما كاف ادلستول كالنوع) كال معرفة القواعد النحوية كالصرفية فحسب ،بل جعل
التلميذ يبلغ أعلى مستول من الفهم كاإلدراؾ كاستعماؿ ادلعرفة ،سواء على ادلستول الشفهي أك
الكتايب(اللجنة الوطنية للمناىج ،مارس .)2009
كلقد اعتمدت ادلنظومة الًتبوية ادلقاربة بالكفاءات كخيار بيداغوجي مستوحى من النظرية البنائية
كادلقاربة النسقية ،كاليت تقوـ على تنشيط ادلتعلمُت يف حصص الدرس كترغيبهم يف التحصيل باإلقباؿ
عليها تفكَتا كشلارسة كفعبل.
كيعترب ميداف إنتاج ادلكتوب من الكفاءات اخلتامية لكل زلور تعليمي حيث يتدرب ادلتعلم على كتابة
النصوص ادلنسجمة أك تلخيصها بأسلوبو اخلاص كإما مناقشة فكرة معينة كالغرض من ذلك توسيع الفكر
كابداء الرأم اخلاص كقد كرد يف ادلنهاج ما يلي ":يف ميداف االنتاج الكتايب يكوف ادلتعلم متحكما يف كتابة
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نص منسجم يف إطار مشركع الكتابة ادلختار أك ادلقًتح من األظلاط ادلقررة كيف سياؽ كضعية تؤطّر ادلهمة
ادلطلوبة ػ تلخيص نص مناسب دلستول ادلتعلم ػ ػ توسيع فكرة أك نقدىا كالتعليق عليها( ".. .اللجنة الوطنية
للمناىج ،مارس )2009
كيهدؼ الربنامج يف هناية كل مقطع إىل أف نتحصل على تلميذ ػلسن" كتابة نصوص متوسطة الطوؿ
منسجمة تتكوف من 40إىل 60كلمات أغلبها مشكولة ،من سلتلف األظلاط بالًتكيز على النمط السردم
يف كضعيات تواصلية دالة كمشاريع ذلا دالالت اجتماعية "(كزارة الًتبية اجلزائرية  ،2016 ،صفحة )26
شليزات دركس اللغة العربية يف ادلستول االبتدائي:
يقسم التعليم االبتدائي اجلزائرم إىل ثبلثة أطوار كىي:
الطور األكؿ :السنتاف األكىل كالثانية.
الطور الثاين :السنتاف الثالثة كالرابعة.
الطور الثالث :السنة اخلامسة.
ككل تلك السنوات حتتوم على كتاب للقراءة كرلموعة من األنشطة كالتمارين اللغوية ادلرافقة لكل
سند قرائي كؼلتتم عادة بنشاط إدماجي يتوافق كموضوع ادلقطع التعليمي ادلقصود ،كتتميز تلك الكتب
بنصوص سلتلفة ادلواضيع كمتدرجة يف مستواىا اللغوم حبسب التدرج يف الطور التعليمي "يتميز الكتاب
بنصوص ثرية تظهر فيها خطاطة النمط السردم كتعزز مكتسبات ادلتعلم اللغوية يف تدرجها كتناميها خبلؿ
السنة ،باإلضافة إىل احتوائو على أكثر من مخسُت بادلائة من نصوص جزائرية .....مستمدة من زليط
ادلتعلم ىادفة إىل تنمية طاقاتو الفكرية كالسلوكية معززة للقيم  ،تتميز باحلداثة كالوجاىة كمناسبتها لسن
ادلتعلمُت كما تتوفر على درجة عالية من القابلية للقراءة من الناحيتُت اللسانية كاخلطية " ( كزراة الًتبية
اجلزائرية جلنة من ادلؤلفُت ،2017-2018 ،صفحة ادلقدمة)
عرضت ادلفاىيم كفق نظاـ منسجم يتبلءـ مع ما يتلقاه التلميذ يف سنوات تدرجو ،كيتجزأ برنامج
اللغة يف كل السنوات إىل زلاكر موزعة إىل كحدات كأساليب مستقاة كتراكيب ضلوية ككذا الصيغ الصرفية
كالظواىر اإلمبلئية كالرصيد اللغوم مث احملفوظات كاإلدماج (نص اإلدماج +ادلشركع) نذكر من قفاؾ مثاؿ
كتاب السنة الثالثة ابتدائي :ادلقطع الثاين مثبل :الحياة االجتماعية
الوحدات:العيد-ختاف زىَت -التاجر كالشهر الفضيل.
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األساليب :مؤشرات زمنية (بعدما -دلا -عندما) /الصيغ كالظركؼ الدالة على ادلكاف (أماـ جبانب على
ؽلُت على يسار  /األمساء ادلوصولة (اليت-الذم -الذين)
التراكيب النحوية :ادلفرد كمجع التكسَت.
الصيغ الصرفية :اسم الفاعل.

الظواهر اإلمالئية :التاء ادلفتوحة يف األمساء.
الرصيد اللغوي :الرصيد اخلاص باحللي.
المحفوظات :رمضاف – الفتاة اجلزائرية.

اإلدماج :فرحة العائلة – إصلاز بطاقة دعوة.
.5المقاربة النصية وسيلة تعليمية:
تعترب ا دلقاربة النصية كسيلة علمية معتمدة تنظر إىل اللغة

ككل متكامل ككعنصر شامل يدركو

التلميذ من خبلؿ النصوص القرائية ادلنجزة  " ،تتيح ادلقاربة النصية للمتعلم إمكانية رصد العناصر ادلكونة
للنص اليت جتعلو يفهم ادلعاين ،كيستوعب العبلقات الداخلية ادلتحكمة يف اتساقو كانسجامو كيدرؾ داللة
الزماف كادلكاف ،كفق خطة منهجية متدرجة كمنتظمة تضمن لو إمكانية تفكيك النصوص

كإعادة بنائها

مبختلف أنواعها كحسب خصائصها البنائية كادلعجمية( ".شريفي  )2017 ،كتدخل ادلقاربة النصية يف
تفاعل مستمر كمتجدد مع ادلقاربة بالكفاءات اليت تعترب عنصرا مهما يف مناىج التعليم اجلزائرم" كما
أكضحنا أعلية ىذه ادلقاربة بالنسبة إىل ادلقاربة بالكفاءات يف كوهنا رافدا لغويا ؽل ّكن ادلتعلم من شلارسة
كفاءتو عن طريق تفعيل مكتسباتو" (كزارة الًتبية الوطٍت اللجنة الوطنية للمناىج ،جانفي  .)2005كمنو
فالنص نقطة جوىرية تدكر حولو مجيع فركع اللغة كؽلثل البنية الكربل اليت تظهر فيها كل ادلستويات اللغوية
ك الصوتية ك الداللية ك النحوية كالصرفية ك األسلوبية  ،كهبذا يصبح النص( ادلنطوؽ أك ادلكتوب) زلور
العملية التعلّمية  ،كمن خبلذلما تنمى كفاءات ميادين اللغة األربعة  ( :فهم ادلنطوؽ  ،التعبَت الشفهي ،
فهم ادلكتوب  ،اإلنتاج الكتايب )"مبجرد فهم ادلتعلم للطريقة اليت تتكوف هبا النصوص كادلنطق الذم
ػلكمها يستثمرىا يف إعادة بناء النصوص خاصة اليت تتضمن عناصر االتساؽ كاالنسجاـ ،كتتيح لو تلقي
ادلوضوعات بشكل جيد ،كإدراؾ الًتابط بُت البنيات الفرعية للنص مث البنية الكلية للنص ،أما قدرة
اإلنتاج فتتمكن من إنتاج موضوعات كذلك بوضع سلطط رلمل للموضوعات ادلبتكرة مع احلرص على
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ترتيب عناصره ترتيبا منطقيا سليما ،كعلى مطابقتو لؤلظلاط كالنماذج النصية " (بن ىادية  .)1979 ،كيتم
تناكؿ النص يف الدرس مبعاجلة البنيتُت:
ـ البنية الداللية :كذلك مبعاجلة كظيفة ادلركبات النصية (ادلعجم اللغوم ،الدالالت الفكرية )...إذ ال يكوف
النص سول شبكة مجل مركبة كمًتاصة حتقق قصدا تبليغيا كحتمل فكرة كاضحة.
ـ البنية النحوية :كنعٍت هبا اجلانب الًتكييب لوحدات اجلملة اليت تشكل جتانسا نسقيا ُ ،ػلدد الدكر

الوظيفي لكل كلمة.

1.5أنماط النصوص في التعليم االبتدائي:
يقًتح ادلنهاج رلموعة من أظلاط النصوص يف التعليم االبتدائي على النحو التايل:
الطور

الطور األول

السنة
النمط
المعتمد

الطور الثالث

الطور الثاني

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الحواري

التوجيهي

السردي

الوصفي

الخامسة
الحجاجي والتفسيري

هتم التلميذ ،فيستفيد من معرفة خصائصها كشليزاهتا ،كيتعلم
كتعترب تلك األظلاط أىم األنواع اليت ّ
أكثر العبارات كالصياغات ادلناسبة يف تلك ادلواقف كي يستعملها يف احلياة اليومية ،فيعتمد الطور األكؿ
على احلوار كالتوجيو ،كلعل احلوار يف تشكيل لغة الطفل مرحلة سابقة كضركرية يف تعاملو مع الغَت ،كيأيت
بعده التوجيو الذم يعينو على أف يكوف عنصرا فعاال يف اجملتمع بإبداء الرأم ،كينتقل يف الطور الثاين إىل
مرحلة السرد كالوصف حىت يتمكن من التعبَت عما حدث لو كلغَته كيصف ما رآه يف بيئتو فهو نوع من
تطوير اإلدراؾ كتنمية الوعي بذاتو كما حوذلا.
.6أهمية العملية التعليمية المتكاملة:
كإذا كانت القراءة ىي ما يعٍت ادلتعلمُت يف أىم مراحلهم التعليمية األكىل ،فإف الوصوؿ إىل مرحلة
الكتابة كتطويع اللغة ألغراض شخصية كشلارستها بالتعبَت عن العامل الداخلي للفرد ،ال يكوف بإنتاج
الكلمات ادلنعزلة أك اجلمل السليمة احملدكدة كادلبتورة بل بتسلسل الفكرة كترابط اجلمل كفق نص منسجم.
كلذلك فَتل البعض أف النص ال يكفي لوحده من باب التزاـ ادلقاربة النصية منعزلة عن ادلقاربات األخرل
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كال يوفر النص مجيع متطلبات الكفاءة التعبَتية يف التلميذ " كاإلشكاؿ ادلطركح أف النص احملورم ادلقرر ال
يستطيع أف يوفر األكجو ادلختلفة اليت تتطلبها دركس قواعد اللغة كالقراءة كالتعبَت " (لوصيف-2008 ،
)2007
كلذلك نشَت إىل كفاءة األستاذ يف استحضار األساليب ادلساعدة يف تفعيل نشاط التعبَت كال تنحصر
مهمتو يف دتكُت ادلتعلم من التحكم –كتابة يف أظلاط نصية كيفما اتفق بل عليو احلرص يف التوجيو مبا
غلعل التلميذ قادرا على إنتاج نص كظيفي ػلمل داللة كيتوفر على مبدأ التماسك ،دتاشيا مع ادلقاربة
بالكفاءات؛ األساس اليت تؤثر أف تكوف التعلّمات اليت يتلقاىا ادلتعلم ذات منفعة تأخذ بيده يف حياتو
ادلدرسية كالعملية.
كبعد اطبلع شامل كحتليل دقيق ،قمنا هبما جململ الربامج ادلقًتحة يف ادلستول االبتدائي بأطواره
تبُت لنا أعلية إغلاد عملية تعليمية متكاملة حتافظ على مبدأ التدرج كالتسلسل ادلنطقي يف تكوين
الثبلث ّ
لغة الطفل كباألحرل حياة الطفل من خبلؿ النصوص ادلقًتحة كالتعابَت ادلوظفة يف ادلدرسة تؤىلو للحياة
خارجها.
كتعترب السنة اخلامسة كنتيجة حتمية لؤلطوار السابقة كمرحلة ختامية للكفاءات ادلكتسبة سلفا تظهر
فيها مجيع ادلهارات احملصلة ،لذلك يركـ ادلنهاج اجلزائرم إىل طريقة أكثر نشاطا كإثارة دلخزكف الطفل مبعية
ادلعلم الذم يشجعو على السؤاؿ من أجل امتبلؾ الكفاءة ادلستهدفة بواسطة" ادلقاربة النصية اليت توفر
الشمولية كاإلدماج كترفض –تفتيت -ادلعرفة اللغوية إىل عناصر يصعب إدراجها يف سياؽ كاحد كتساىم
بيداغوجيا اإلدماج يف ىذا التحصيل ادلتكامل الذم غلعل ادلعرفة كبلّ مركبا؛ فادلتعلم الذم يدرس ظاىرة
لغوية معينة من خبلؿ نص ،ال يكتشف من كرائها القاعدة النحوية فحسب ،بل يتجاكز ذلك إىل
اكتساب رصيد لغوم كإىل توظيف آليات لغوية يف إنتاجو الشفهي كالكتايب" (تزركيت،2011-2012 ،
الصفحات )162-163
كتساىم النظرية الرصينة كادلتبعة يف عملية االكتساب على ترسيخ ادلنهج كادلعرفة لذلك يهتم ادلنهاج
بنوعية النص كطريقة تركيبو كفق ما يعرؼ بلسانيات النص لبحث مدل حتقيق تلك النصوص للخواص
التواصلية التداكلية مبستوياتو الثبلثة" حتديد البٌت الصغرل (االتساؽ كاالنسجاـ) كحتديد البٌت الكربل مبعرفة
أنواع النصوص (احلوارم-الوصفي) مث حتديد الوظيفة كاالستعماؿ (مدل كمبلءمتها للسياقات
االجتماعية) .كبعد دتحيص يف ىذه ادلستويات ندرؾ أعلية التدرج يف التعليم ككيف أف العقل يلجأ إىل
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تقسيم ادلعطيات من أجل ختزينها كإعادة توظيفها مرة أخرل ،كبقدر ما ينشأ ادلتعلم على قراءة النصوص
ادلنسجمة كادلتماسكة بقدر ما تتولد لديو عناصر الربط كاالسًتجاع دلعطيات التعبَت الكتايب.
كباالطبلع على آراء علماء ادلعرفة صلدىم يصركف على "اعتبار التعبَت مظاىر فيزيقية تستقبل بواسطة
احلواس"(فضل )1995 ،كىو تعريف أقرب منو إىل التحليل الفلسفي حيث غلعل النشاط عملية غَت
كاعية .كمن ادلظاىر الفيزيقية اليت تعترب شلهدة للتعبَت" الكلمة ادلنطوقة كادلرسومة " كىي تبعا لذلك تستقبل
إما بواسطة األذف أك بواسطة العُت ،كىنا البد "للكلمة ادلنطوقة كادلرسومة " من مثَت يستفزىا لتتحقق كلن
يكوف ىذا ادلثَت إال صورة أك صوتا " (مرابعي )2007 ،كبذلك يكوف التعبَت حصيلة احلواس كإف سجل
ادلعلم ضعفا أك نقصا يف التلميذ استكملو كساعد على ختطي الصعوبات بتوجيو العُت أك األذف(احلواس)
إىل أىم النقاط اليت قد تكوف أساسية يف إذلاـ التلميذ مبادة تعبَتية .لذلك تصر ادلناىج اجلزائرية على
بيداغوجيا اإلدماج حيث تتكاثف ادلعارؼ كتتحد األنشطة التعليمية األخرل ببعضها البعض لتخرج يف
النهاية طاقة تعبَتية خبلقة كامنة يف الطفل يكوف إما قد خزهنا من قبل كإما من كفاءة طبيعية ىو مستعد
ذلا بالفطرة حسب ما أشارت إليو النظريات اللسانية ادلختلفة.
 .7خاتمة:
كأخَتا فإف ادلعطيات اللسانية كالنظريات اللغوية تتشكل يف صورة متكاملة تظهر جليا يف العملية
التعليمية يف كل أقطاهبا الثبلثة (ادلعلم – ادلتعلم-احملتول) .فمن جانب ادلعلم نرل أنو يتوجب عليو
االطبلع كادلعرفة بكل ما غلد كيستجد يف ميداف اللسانيات ألهنا ذات أعلية قصول دلا ذلا من عبلقات
كارتباطات عديدة مع شىت صنوؼ ادلعرفة اإلنسانية " كعلى معلم اللغات أف يستنَت مبا دتده بو اللسانيات
من معارؼ علمية حوؿ طبيعة الظاىرة اللغوية .كلذلك فإ ّف اإلفادة من النظرية اللسانية يف رلاؿ تعليم
اللغات يؤدم إىل تقاطع منهجي بُت اللسانيات العامة كعلم النفس الًتبوم من جهة ،كطرائق التلقُت
البيداغوجي من جهة أخرل .كيف ظل ىذه التوأمة ادلنهجية يتحدد اإلجراء التطبيقي للسانيات التطبيقية إذ
(حساين،2012 ،
يتمحور حوؿ مباحث تتعلق بثبلثة عناصر أكلية :ادلتعلم-ادلعلم-طريقة التعليم"
الصفحات )17-18
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كأما عن ادلتعلم كاحملتول معا؛ فهما يتفاعبلف معا كينسجماف ،إذ ادلتعلم يف ادلستول االبتدائي جتده
يقرأ نصوصان سردية ،ألف السرد يساعده يف االنسجاـ النفسي كالعقلي مع النصوص القرائية ،كال ؼلفى
على أحد مدل تأثَت القصة على ادلتعلم عامة كالطفل خاصة كوهنا تسهم يف توسيع اخلياؿ كتقوية الذىن
كالذاكرة فيمكن لو إعادة سردىا بسبلسة لغوية مع مبلحظة تثبت بعض الصيغ اللغوية ادلستخدمة يف
النصوص بكل عفوية.
"كما ؽلكن قولو يف األخَت ىو أف فعلي القراءة كالكتابة ،إذا ما أدرجا يف سَتكرة تعليمية نشطة كذات
خطوات منهجية كاضحة كمستندة إىل نظرية متينة ،يصبحاف كسيلة جيدة للتعلم ،كيكتسب التلميذ من
خبلذلما كفاية نصية عالية على ادلستويُت القرائي كاإلنتاجي" (الصبيحي ،2008 ،صفحة  )130كمنو
فإف ىذه اخلطوة التعليمية – ادلستول االبتدائي -تعزز من مكتسبات التلميذ كتنميها خبلؿ مراحل
ادلشوقة ادلستمدة من زليطو كعادلو .فالنص ضركرة ملحة غلب
متدرجة يف أطواره بواسطة النصوص ّ
االىتماـ بو من عدة نواحي لكي يأيت بثماره على ادلعلم كادلتعلم:
 ختصيص احلجم الساعي الكايف لدراستو. اختيار النصوص بعناية مطلقة. االىتماـ الشديد حبصة القراءة. لفت انتباه التلميذ ألعلية القراءة كادلطالعة يف حياتو ادلستقبلية. ترغيب ادلتعلم يف القراءة بشىت الوسائل. االستعداد ادلسبق حلصة القراءة. استخداـ الصور ادلساعدة للنصوص ككل الوسائل ادلتاحة لذلك. .8المصادر والمراجع:
-1كزراة الًتبية اجلزائرية جلنة من ادلؤلفُت .)2017-2018 ( .كتاب التلميذ السنة الثالثة ابتدائي ( اللغة
العربية) .اجلزائر :ديواف ادلطبوعات اجلامعية.

-2أمحد حساين .)2000 ( .دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات.
ادلطبوعات اجلامعية.
-3أمحد حساين .)2012( .ديب :كلية الدراسات اإلسبلمية كاألدبية.
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نظرية التصوير الفني عند سيد قطب بين التنظير و التطبيق
The artistic photography theory of Sayed Qutb between theorizing and
application

خلضر شارف
Lakhdar charef
جامعة اجلزائر  1كلية العلوم االسالمية خروبة Chareflakdar5@gmail.com ،
تاريخ االستالم 2020/12/18 :تاريخ القبول 2021/02/27 :تاريخ النشر2021/03/15 :

ملخص:إن نظرية التصوير الفٍت تعد حبق من أبرز النظريات احلديثة يف اإلعجاز البياين للقرآن الكرًن،وقد
لعبت دورا بارزا يف كشف مكامن اجلمال الفٍت فيو،ولئن تباينت آراء النقاد والدارسُت يف شأن سيد قطب
رمحو اهلل ،إال أنو جيب االعًتاف بأن الرجل كان لو قدم السبق ورائدا يف اكتشاف ىذه النظرية.
لقد اعترب سيد قطب التصوير الفٍت أداة مفضلة يف أسلوب القرآن الكرًن،فأوالىا اىتماما كبَتا سواء من
الناحية التنظَتية أومن الناحية التطبيقية،وتأيت ىذه الدراسة لبيان حقيقة التصوير الفٍت عند سيد قطب
ومراحل اكتشافو ذلذه النظرية،وىو الذي أمضى حياتو يبحث يف مجاليات النصوص وينتقد
أساليبها،ويبحث عن أسرارىا البيانية والبالغية.
كلمات مفتاحية :القرآن الكرًن،التصوير الفٍت  ،سيد قطب .
Abstract: The theory of artistic photography is truly one of the most
prominent modern theories in the graphic miracle of the Holy Qur’an, and it
played a prominent role in revealing the artistic beauty in it, and while the
opinions of critics and scholars differed regarding Sayyid Qutb, may God
have mercy on him, but it must be recognized that the man had a foot A
forerunner and pioneer in discovering this theory.
Sayyid Qutb considered artistic photography as a preferred tool in the style
of the Noble Qur’an, and he gave it great attention, both theoretically.

__________________________________________

المؤلف المرسل :خلضر شارف ،اإليميلChareflakdar5@gmail.com :

نظرية التصوير الفني عند سيد قطب بين التنظير و التطبيق
 .1مقدمة:
لقد بلغت الصورة الفنية مبلغا عظيما يف الدراسات النقدية واألدبية احلديثة ،حىت صارت شغل
النقاد الشاغل ،فال يستحسن نص وال يستهجن إال وفقا ذلا واعتمادا عليها ،وأضحت ركنا ركينا وأساسا
متينا يف ادلفاضلة بُت النصوص األدبية،وصارت أداة مثلى يف إبراز ماوراء ادلعاين من ظالل وصور.
ويعد سيد قطب رمحو اهلل من أوائل األدباء والنقاد ادلعاصرين الذين اىتموا بالصورة الفنية شكال
ومضمونا،فراحوا ينظرون ذلا ويضعون ذلا احلدود والتعريفات واألسس واألركان.
وبعد صوالت وجوالت لسيد قطب يف ميادين اللغة واألدب تطلعت نفسو وىفت إىل قراءة مجالية فنية
للقرآن الكرًن من خالل الصورة الفنية وأبعادىا وظالذلا ،فخرج على الناس بكتابو "التصوير الفٍت يف
القرآن"ويف ىذا الكتاب عرض نظريتو واليت خلص من خالذلا إىل أن الصورة ىي القاعدة ادلثلى وادلطردة
للقرآن الكرًن،وأسلوبو ادلفضل يف عرض وبسط موضوعاتو وحتقيق أىدافو.
يقول رمحو اهلل...:إن حقيقة جديدة تربز يل وىي أن الصورة يف القرآن ليست جزءا منو خيتلف عن
سائره،إن التصوير ىو قاعدة التعبَت يف ىذا الكتاب اجلميل[]...سيد قطب ص]9
ومن خالل ىذا تربز بُت أيدينا إشكالت عدة أبرزىا:
ماحقيقة التصوير الفٍت عند سيد قطب رمحو اهلل ؟ وكيف تبلورت ىذه النظرية عنده ؟ وما ىي أىم مراحل
تطور البحث يف مجاليات القرآن عند عند سيد قطب؟
.2الصورة الفنية:
إن مصطلح الصورة الفنية كان قد ظهر يف ادلناىج النقدية الغربية يف بدايات القرن العشرين ،أما يف
األدب العريب فلعل سيد قطب رمحو اهلل ىو رائد ىذا النوع من النقد بال أدىن شك ،وإن حاول الكثَت من
ادلفكرين واألدباء ولدواعي فكرية وسياسية نسبة ىذا الفضل لغَته ،وال يعذر من ىؤالء إال من يرى أن
سيد قطب استعمل ىذا االصطالح يف حدود ضيقة مل تلم جبميع حيثيات الصورة.
وقبل ىذا وذاك البد من الوقوف على الصورة الفنية وأىم تعريفاهتا.
 1.2تعريف الصورة في اللغة:

تستعمل مادة ( ص و ر) يف ٍ
معان ع ّدة سلتلفة ومتباينة حىت قال ابن فارس (  395ىـ) " :وليس
ىذا الباب بباب قياس وال اشتقاق "اىـ فهي تطلق على اخللق والشكل والنوع والصفة واحلقيقة (ابن
فارس ص ٍ ...)580
ومعان أخرى كثَتة لكن تبقى أمهها بالنسبة دلوضوعنا ىذا :التمثال والتمثّل والوىم
107

د.لخضر شارف

التوىم دلا ذلما من عالقة وطيدة بادلفهوم االصطالحي ،يقال تصورت الشيء إذا مثّلت صورتو وشكلو يف
و ّ
الذىن و تومهتو فيو.
الصورة في القرآن الكريم:
وردت مادة ( ص و ر) ست مرات يف القرآن الكرًن مرتُت بصفة الفعل ادلاضي ،األول ( :صوركم)
َّ ِ
ض قَـراراً و َّ ِ
ص َوَرُك ْم َوَرَزقَ ُك ْم ِم َن
ص َّوَرُك ْم فَأ ْ
َح َس َن ُ
الس َماءَ بنَاءً َو َ
يف قولو تعاىل (:اهللُ الذي َج َع َل لً ُك ُم ْاأل ًْر َ َ ً
الطَّيِّيب ِ
ات ذَلِ ُكم اهلل ر ُّب ِ
ُت)(غافر)58
ب الْ َعالَم َ
َ
ْ َُ
الثاين ( :صورناكم) يف قولو تعاىل( َولًَقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال
إبليس مل يكن من الساجدين)(االعراف)11
ومرة بصيغة اسم الفاعل ( ادلصور) كما يف قولو تعاىل ( :ىو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء
ال إلو إال ىو العزيز احلكيم)(آل عمران)06
ومرة بصورة اجلمع (صوركم) يف آية سورة غافر السابقة ،ومرة بصيغة ادلفرد ( صورة) يف قولو تعاىل( يف أي
صورة ما شاء ركبك)(غافر)58
ورلمل كالم ادلفسرين أن ىذه األلفاظ تدور حول معٌت اخللق واإلجياد والًتكيب والشكل واذليئة
والصفة ولكن ما ينبغي تسجيلو ىا ىنا أ ّن التشكيل والتصوير مرحلة متباينة وتالية للخلق إذا أريد هبما
معان سلتلفة ،ولعل التصوير يف غالب استعمالو متعلق بصفات زائدة على مطلق اآلدمية من ذكورة وأنوثة
وحسن وقبح وسعادة أو شقاء.
 2.2تعربف الصورة في االصطالح:
إ ّن ادلتتبع لتعريفات الصورة الفنية ادلتداولة بُت ادلفكرين واألدباء والنقاد وادلنتشرة يف الكتب
والبحوث والدراسات األدبية والبالغية يأخذه العجب من تعددىا وكثرهتا أوال ،ومن تباينها واختالفها
ثانيا ،حىت ليصعب على الواحد منا أن يقف على ادلعٌت احلقيقي وادلفهوم القاعدي ( ادلبدئي) للصورة
الفنية من خالل ىذه التعريفات فقط
يقول األستاذ إبراىيم أمُت الزرزموين " :يكاد يكون ىناك إمجاع على صعوبة إجياد تعريف شامل
للصورة(...الزرزموين ص ،)91ويقول األستاذ علي علي صبح ":فالوصول دلعٌت الصورة ليس باليسَت اذلُت،
وال السهل اللُت ،ومن قال ذلك ،فقد احتجبت عنو أسرار اللغة ومجاذلا ادلكنون ادلستًت ،وروحها ادلتجددة
النامية ،وليس ذلا – كما عند ادلناطقة -حدود جامعة ،وال قيود مانعة"(علي صبح ص)5
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وىناك تعريفات عدة للصورة نورد منها:
مكون من األلفاظ وادلعاين العقلية والعاطفة
.1
الدكتور علي البطل عرفها ب ":تشكيل لغوي ّ
واخليال "(علي البطل ص)30

.2

خارجي جلبو الشاعر أو الكاتب ليعرب بو عن
الدكتور عبد القادر الرباعي عرفها ب ":مظهر
ٌ

.3

علي صبح عرفها أيضا ب ":الصورة األدبية ىي الًتكيب القائم على اإلصابة يف التنسيق احلي

دوافعو وانفعاالتو" (عبد القادر الرباعي ص)14

لوسائل التعبَت اليت ينتقيها وجود الشاعر – أعٍت خواطره ومشاعره وعواطفو -ادلطلق من عامل احملسات
ليكشف عن حقيقة ادلشهد وادلعٍت يف إطار قوي تام زلس مؤثر على ضلو يوقظ اخلواطر وادلشاعر يف
اآلخرين"(.علي صبح ص)149
.4

زلمد حسن عبد اهلل عرفها ب ":صورة حسية يف كلمات ،إستعارية إىل درجة ما ،يف سياقها

نغمة خفيضة من العاطفة اإلنسانية ،ولكنها أيضا ُشحنت – منطلقة إىل القارئ – عاطفة شعرية خالصة،
أو انفعاالً"(.زلمد حسن عبد اهلل ص)32
.5

عبد القادر الرباعي عرفها أيضا ب ":والصورة ابنة للخيال الشعري ادلمتاز الذي يتألف -عند

الشعراء -من قوى داخلية تفرق العناصر وتنشر ادلواد مثّ تعيد ترتيبها وتركيبها لتصبها يف قالب خاص حُت
تريد خلق فن جديد متحد منسجم والقيمة الكربى للصورة الشعرية يف أهنا تعمل على تنظيم التجربة

اإلنسانية الشاملة للكشف عن ادلعٌت األعمق للحياة والوجود ادلتمثل يف اخلَت واجلمال من حيث ادلضمون
وادلبٌت بطريقة إحيائية سلصبة" (.عبد القادر الرباعي ص)9
ىذه مجلة من التعريفات يستطيع ادلطّلع عليها التأكد من تعددىا وتباينها وصعوبة اجلمع بينها حىت
ف أشياء متعددة وسلتلفة ال ُم َعّرفا واحداً.
ليكاد يشعر الواقف عليها أهنا تُـ َع ِر ُ

 .3أسـس نظرية التصويرالفني وأركانها:

التصوير الفٍت عند سيد قطب قائم على أربعة أسس :التخييل والتجسيم ،التناسق بُت سلتلف
جزئيات الصورة ،احلياة الشاخصة ،احلركة ادلتجددة لكن سيد قطب عليو رمحة اهلل دلا أراد تفصيل نظريتو،
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جعل ىذه األسس األربعة ركنُت اثنُتّ ،أوذلما التخييل والتجسيم ،وأدرج حتتو احلياة الشاخصة واحلركة
وفصل يف جزئياتو.
ادلتجددة ،وثانيهما التناسق الفٍت الذي ّتوسع يف حبثو ّ
 1.3التخييل والتجسيم:

تشعو العبارات من صوٍر متخيلة ،ومن أفكار ومواقف وحوادث مشخصة ورلسمة،
وادلقصود بو ما ّ
تنبض باحلركة واجل ّدة واحلياة ...
يقول عليو رمحة اهلل ) :قليل من صور القرآن ىو الذي يعرض صامتاً ساكناً – لغرض فٍت يقتضي
الصمت والسكون -أما أغلب الصور فيو حركة يرتفع هبا نبض احلياة ،وتعلو هبا حرارهتا .وىذه احلركة
ليست مقصورة على مشاىد القصص واحلوادث ،وال على مشاىد القيامة ،وال صور النعيم والعذاب ،أو
صور الربىنة واجلدل .بل إهنا لتلحظ كذلك يف مواضع أخرى ال ينتظر أن تلحظ فيها.
وجيب أن ننبو إىل نوع ىذه احلركة ،فهي حركة حيّة شلا تنبض بو احلياة الظاىر للعيان ،أو احلياة
ادلضمرة يف الوجدان .ىذه احلركة اليت نسميها " التخييل احلسي" ،وىي اليت يسَت عليها التصوير يف القرآن
لبث احلياة يف شىت الصور ،مع اختالف الشيات واأللوان) (.سيد قطب ص (72
قصد بو حياة النص واحلركة اليت تشعها العبارة
فالتخييل احلسي الذي يقوم عليو التصوير يف القرآن ،يُ َ
 ...أما التجسيم فهو ما يلحق ادلعنويات اجملردة ،فيربزىا النص القرآين يف شكل أجسام وأشخاص
وزلسوسات ،وقد جيتمع يف النّص الواحد كل من التخييل والتجسييم ،وىذا ىو الغالب على التصوير يف
القرآن ،ويف األسلوبُت كليهما نبض احلياة واجل ّدة واحلركة ،يقول عليو رمحة اهلل):وظاىرة أخرى تتضح يف
تصوير القرآن وىي '' التجسيم'' :جتسيم ادلعنويات اجملردة ،وإبرازىا أجساماً أو زلسوسات على العموم.
وإنو ليصل إىل مدى بعيد ،حىت ليعرب بو يف مواضع حساسة ،حيرص الدين اإلسالمي على جتريدىا كل
التجريد ،كالذات اإلذلية وصفاهتا ،على أن طريقة ' التجسيم' ىي األسلوب ادلفضل يف تصوير القرآن ،مع
االحًتاس والتنبيو إىل خطورة التجسيم يف األوىام) (.سيد قطب ص (87
 2.3التناسق بين جزئيات الصور:
ىذه ىي القاعدة الثانية اليت يقوم عليها التصوير الفٍت يف القرآن الكرًن ،فالتناسق والتناسب يف القرآن
الكرًن بُت سوره ادلختلفة ،وبُت بداية ذات السورة وهنايتها ،وبُت آياهتا ،وبُت فواصلها ،والتناسق بُت
األلفاظ وادلعاين ،وبُت ادلواضيع واألغراض ادلختلفة  ....وغَتىا من أنواع التناسق العجيب ،الذي لن صلد
لفظا وال عبارة أو اصطالحا لوصفو سوى كونو معجزا ،يستحيل أن يصل إليو كالم البشر أو يبلغ مستواه
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 ...وقد تعرض لو القدماء وحتدثوا عنو طويال ،وسيد يقر هبذا السبق ،وىذا الفضل ،ولكنو كما قال ،وقف
ىذا اجلهد دون الوصول إىل مناذج أخرى من التناسق أكثر عمقا ودقة ،وأكثر بيانا وبالغة وإعجازا .يقول
عليو رمحة اهلل) :والتناسق ألوان ودرجات ،ومن ىذه األلوان ما تنبو إليو بعض الباحثُت يف بالغة القرآن،
ومنها من مل ديسسو أحد منهم حىت اآلن) (.سيد قطب ص(77
منها ذلك التنسيق يف تأليف العبارات ،بتخَت األلفاظ ،مث نظمها يف نسق خاص ،يبلغ يف الفصاحة أرقى
درجاهتا .وقد أكثروا من القول يف ىذا اللون ،وبلغوا غاية مداه ،بل جتاوزا الصحيح منو ،إىل التمحل
الذي ال ضرورة لو !
ومنها ذلك اإليقاع ادلوسيقي الناشىء من ختَت األلفاظ ونظمها يف نسق خاص .ومع أن ىذه
الظاىرة واضحة جد الوضوح يف القرآن ،وعميقة كل العمق يف بنائو الفٍت ،فإن حديثهم عنها مل يتجاوز
اجلو الذي
ذلك اإليقاع
ّ
الظاىري ،ومل يرتق إىل إدراك التعدد يف األساليب ادلوسيقية ،وتناسق ذلك مع ّ
تطلق فيو ىذه ادلوسيقى ،ووظيفتها اليت تؤديها يف كل سياق.
ومنها تلك النكت البالغية اليت تنبِّيو ذلا الكثَتون ،من التعقيبات ادلتفقة مع السياق ،كأن جتيء
الفاصلة " :وىو على كل شيء قدير" ) ادللك(1بعد كالم يثبت القدرة ،والفاصلة " :إن اهلل عليم بذات
الصدور"(آل عمران ص  )119بعد كالم يف وادي العلم ادلستور  ....وكأن يعرب باالسم ادلوصول لتكون
مجلة الصلة بيانا لعلة اجلزاء مثل " :إن الذين كذبوا بآياتنا واستكربوا عنها ال تفتح ذلم أبواب السماء وال
يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط("..االعراف  )40و كأن يعرب بلفظ " الرب" يف مواضيع
الًتبية والتعليم مثل" :اقرأ باسم ربك الذي خلق .خلق اإلنسان من علق .اقرأ وربك األكرم .الذي علَّم
بالقلم .علم اإلنسان ما مل يعلم"( العلق من  1إىل  )5بينما يعرب بلفظ" :اهلل" يف مواضع التأليو والتعظيم
 ..)34وكما يظهر اسم
مثل" :إن اهلل عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام" (لقمان
اجلاللة ،أو يضمر لغرض يقتضيو السياق .وكما يقدم ويؤخر ،ويصل أو يفصل ،ويطلق أو يقصر،
ويستفهم أو يقرر ...إىل آخر ادلباحث البالغية ادلعروفة ...وفيهم من يعد ىذا أقصى مظاىر البالغة يف
تعبَت القرآن !
ومنها ذلك التسلسل ادلعنوي بُت األغراض يف سياق اآليات ،والتناسب يف االنتقال من غرض إىل
غرض .وبعضهم يتمحل ذلذا التناسق دتحالً ال ضرورة لو ،حىت يصل إىل حد من التكلف ،ليس القرآن يف
حاجة إىل شيء منو".
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ويستمر رمحو اهلل يف سرد أمثلة للتناسق اليت طاذلا حبث القدماء مث خيلص للقول" :ومع أن اخلصائص
اليت طرقوىا حقيقة وقيّمة ،فإهنا ال تزال أوىل مظاىر التناسق اليت يلمحها الباحث يف القرآن ،ووراءىا آفاق
أخرى مل يتعرضوا ذلا أصالً ،فيما عدا ظاىرة اإليقاع ادلوسيقى ،فهي أحد ىذه اآلفاق العالية .ولكنهم كما
قلت ،وقفوا عند مظاىرىا اخلارجية"(.سيد قطب ص )89
ويف ختام حبثو يذكر أ ّن الذي يهمو من ىذا التناسق الذي ديتاز بو القرآن الكرًن كلو ،ىو ما وقف
دونو القدماء ،وىو على وجو اخلصوص ما يتعلق منو بالتصوير الفٍت فقط حيث يقول " :ودلا كان التصوير
يف القرآن مسألة مل يعرضوا ذلا قط ،بوصفها أساساً للتعبَت القرآين مجلة ،فقد بقي التناسق الفٍت يف ىذا
التصوير بعيدا عن آفاق حبثهم بطبيعة احلال (.سيد قطب ص )90
وادلتعلق بالتصوير الفٍت أدق واعمق من مجيع ما تكلموا فيو .ولكن ىذا كلو إمنا ينتهي إىل تناسق
ادلعاين واألغراض .والبحث يف ىذا النطاق مهما دق وارتفع يبقى يف معزل عن أمجل وأبدع وسائل القرآن
يف التعبَت ،وىو التصوير.
3.3مراحل في النظر في جماليات النص القرآني:
حبث سيد ىاتو ادلراحل يف فصل خاص حتت عنوان ( كيف فهم القرآن) يف إحدى عشرة صفحة
وديكن حصرىا يف مراحل ثالث :
أ /مرحلة النزول أو مرحلة التذوق الفطري :لقد شعر العرب بإعجاز البيان القرآين ،ولكنّهم مل يعربوا
عنو باسم التصوير أو البالغة أو ضلو ذلك  ....وإمنا مسّوه سحرا وشعرا وكهانة  ....وىم أكثر الناس –
وأوذلم – معرفة ويقينا أ ّن ىذه التسميات ال تناسبو ،بل إ ّن الذي ديتاز بو القرآن الكرًن شيء آخر فوق
ويقروا بعجزىم عن مبارات القرآن يف ادليدان الوحيد الذي
ىذا وذاك ،عزفوا عن تسميتو ،حىت ال يثبتوا ّ
حيسنونو ،أال وىو ميدان البيان وجودة الكالم ّ ...أما ادلؤمنون ،فقد أخذ بيان القرآن بلبهم ،فأقروا
بإعجازه ،ولبّوا نداءه ،فأسلموا ،واكتفوا يف معرفة مكمن اإلعجاز وسببو بأن علموا أنو كالم اهلل سبحانو
وتعاىل خالق البشر ،فهو والب ّد فوق كالمهم،يقول رمحو اهلل" :لقد تلقوه مسحورين ،يستوي يف ذلك
ادلؤمنون والكافرون :ىؤالء يسحرون فيؤمنون ،وىؤالء يسحرون فيهربون .مث يتحدث ىؤالء وىؤالء عما
مسهم منو ،فإذا ىو حديث غامض ،ال يعطيك أكثر من صورة ادلسحور ادلبهور ،الذي ال يعلم موضع
َّ
السحر فيما يسمع من ىذا النظم العجيب ،وإن كان ليُحس منو يف أعماقو ىذا التأثَت الغريب.
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رق لو قليب فبكيت ودخلت اإلسالم" ويقال
فهذا عمر بن اخلطاب يقول يف رواية " :فلما مسعت القرآن ّ
يف رواية عنو إنو قال ":ما أحسن ىذا الكالم وما أكرمو !".
وىذا الوليد بن ادلغَتة يقول وىو كافر مبحمد والقرآن ،ال يهتم حببو أو مبواالتو ":واهلل إن لو حلالوة ،وإن
عليو لطالوة ،وإنو ليحطم ما حتتو ،وإنو يعلو وما يعلى" .مث يقول " :ما ىو إال سحر يؤثر .أما رأيتموه
يفرق بُت الرجل وأىلو وولده ومواليو؟"(.سيد قطب ص)25
ّ
مث يقول" :ىذا كلو يقال ،وىذا كلو يقع ،فال جتد فيو صورة واضحة عن اجلمال الفٍت يف القرآن
الكرًن .فالقوم يف شغل عن بيان ىذه الصورة مبا يتملونو منها يف نفوسهم ،وما حيسونو منها يف شعورىم.
وىم حياري مضطربون ،أو ملبون مهعطون .وتلك مرحلة التذوق الفطري للفنون"(.سيد قطب ص )26
ب /مرحلة البدايات األولى للتفسير والنظر في النص القرآني :يف ىذه ادلرحلة ابتعد األوائل عن
النص القرآين ،ألن الكثَت منهم كان خيشى ويتحاشى التفسَت أصال ،سلافة الوقوع يف
البحث يف مجاليات ّ
اإلمث ،والت ّقول على اهلل ما مل يقلو أو يقصده ،واقتصر من تكلم يف التفسَت على بيان أسباب النزول،
وتفسَتات موجزة مقتضبة تفي بغاية ادلعٌت اإلمجايل للنص ...وحىت القليل الذين تعرضوا للحديث عن
أسلوب القرآن وروعة بيانو تناولوه بطريقة ذوقية ذاتية ،بعيدة عن النقد العلمي ادلؤسس ،خاصة وأن تلك
تقعد وانضبط بقوانينو واصطالحاتو ومبادئو ،بل كان يف غالب األحيان
ادلرحلة مل يكن النقد األديب قد ّ
أحكاما ذوقية ،تعرب بكالم عام عن إعجاهبا أو استهجاهنا للنّص األديب ،دون بيان وجو ىذا احلكم وسببو
...
ج /مرحلة العلوم المتخصصة ( التفسير والبالغة) :أما التفسَت فَتى سيد أنو أضاع فرصة الوقوف على
سر اجلمال الفٍت للقرآن الكرًن ،بسبب خوضو وتوسعو يف ادلباحث الفقهية والكالمية والنحوية وغَتىا من
ّ
العلوم الذىنية اجملردة ،اليت صرفتهم عن الوقوف على أسرار مجال القرآن الكرًن .يقول عليو رمحة اهلل" :مث
أخذ التفسَت ينمو ويتضخم ابتداءً من أواخر القرن الثاين ،ولكن بدالً من أن يبحث عن اجلمال الفٍت يف
القرآن الكرًن أخذ يغرق يف مباحث فقهية وجدلية ،وضلوية وصرفية ،وخلقية وفلسفية ،وتارخيية وأسطورية.
وبذلك ضاعت الفرصة اليت كانت مهيّأة للمفسرين لرسم صورة واضحة للجمال الفٍت يف القرآن .واستثٌت
وشىت على بعض جوانب
من ىؤالء ادلفسرين الزسلشري وذكر أنو وقف مرات ع ّدة ،ويف آيات كثَتة ّ
مجاليات النّص القرآين ،لكنو مل يتوصل إىل معرفة القاعدة اليت جتمع ذلك اجلمال كلّو أال وىي التصوير
("...سيد قطب ص)27
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سر مجال
أما البالغيون وعلماء اإلعجاز فيذكر سيّد رمحو اهلل أنّو كان من ادلفروض أن يكتشفوا ّ
القرآن حبكم ختصصهم ،ولكن ذلك مل حيدث ،ألهنم شغلوا أنفسهم مبباحث "عقيمة" حول اللفظ وادلعٌت
وأيّهما تكمن فيو البالغة ،كما أ ّن غلبة القواعد ادلنطقية ،والتوسع يف التفريعات واالصطالحات واحلدود
وسر مجال النّص القرآين ،يقول رمحو اهلل":بقي
كل ذلك حال دون الوقوف والوصول إىل مكمن ّ
ّ ..
الباحثون يف البالغة ويف إعجاز القرآن ،وكان ادلنتظر أن يصل ىؤالء – وقد ُخلّي بينهم وبُت البحث يف
صميم العمل الفٍت يف القرآن -أن يصلوا إىل ما يصل إليو ادلفسرون ،ولكنهم شغلوا أنفسهم مبباحث
عقيمة حول " اللفظ وادلعٌت" أيهما تكمن فيو البالغة ،ومنهم من غلبت عليو روح القواعد البالغية،
ادلنسق ،أو انصرف عنو إىل التقسيم والتبويب ،ووصلوا يف ىذا وذلك يف بعض
فأفسد اجلمال الكلي ّ
األحيان ،إىل درجة من اإلسفاف ال تطاق"(.سيد قطب ص)29
ويضرب أمثلة وشواىد لبالغيُت كيف تعاملوا مع بعض النصوص فائقة اجلمال ،وكيف مل ينتبهوا
للتصوير فيها ،وعدلوا عنو ٍ
دلعان ال ترتقي جلمال وأمهية التصوير .يقول رمحو اهلل" :فانظر إىل تعبَت مجيل
كهذا التعبَت " :ولو ترى إذ اجملرمون ناكسو رؤوسهم عند رهبم" ( السجدة  )11ىذا التعبَت الذي يرسم
ويصور ىؤالء اجملرمُت شخوصا قائمة يتمالىا اخليال ،وتكاد تبصرىا
صورة حيّة للخزي يف يوم القيامةّ ،
العُت لشدة وضوحها وتسجيل ىيئتها "ناسكو رؤوسهم" وعند من؟ " عند رّهبم" فيخيّل للسامع أهنا
حاضرة ال متخيلة  ...ىذه الصورة للهول ال تساوي من باحث يف البالغة إال أن يقول " :وأصل اخلطاب
معُت ،كما تقول :فالن لئيم إن أكرمتو أىانك ،وإن أحسنت إليو أساء
دلعُت ،وقد يًتك إىل غَت ّ
أن يكون ّ
إليك .فال تريد سلاطبا بعينو ،بل نريد أن أكرم وأحسن إليو ،فتخرجو يف صورة اخلطاب ليفيد العموم ،أي
إن سوء معاملتو غَت سلتص بواحد دون واحد .وىو يف القرآن كثَت كقولو تعاىل ":ولو ترى إذ اجملرمون
ناكسو رؤوسهم عند رهبم" أخرج يف صورة اخلطاب دلا أريد العموم للقصد يف تفظيع حاذلم ،وأهنا تناىت
يف الظهور حىت امتنع خفاؤىا فال ختتص هبا رؤية راء ،بل كل من يأيت منو الرؤية داخل يف ىذا
اخلطاب" (سيد قطب ص)30 29
وهبذا تطوى تلك الصورة الفنية احلية ،وتنتهي إىل أن يكون " تفظيعاً حلاذلم اليت تناىت يف
الظهور".
مث كما فعل مع ادلفسرين يستثٍت رجال واحدا يقول رمحو اهلل" :الذي ذكرناه ىناك ،بلغ غاية التوفيق ادلقدر
لباحث يف عصره ،ىو " عبد القاىر اجلرجاين" .فلقد أوشك أن يصل إىل شيء كبَت يف كتابو " دالئل
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اإلعجاز" لوال أن قصة " ادلعاين واأللفاظ" ظلت حتايل لو من أول الكتاب إىل آخره ،فصرفتو عن كثَت شلا
كان وشيكا أن يصل إليو ،ولكنو على الرغم من ذلك كلّو كان أنفذ حساّ من كل من كتبوا يف ىذا الباب
على وجو العموم ،حىت يف العصر احلديث ("..سيد قطب ص  )30 29مث ضرب سيّد أمثلة لبعض
دراسات عبد القاىر اجلرجاين ومباحثو البالغية كحديثو الرائع والشيّق عندما تعرض لقولو تعاىل ( اشتعل
كل ذلك بقولو :رحم اهلل"عبد القاىر" لقد كان
الرأس شيبا) وقولو ( ّ
وفجرنا األرض عيونا) ويعلق سيد على ّ
النبع منو على ضربة معول فلم يضرهبا .إن اجلمال يف " اشتعل الرأس شيبا" (مرًن  ")04وفجرنا األرض
عيونا"( القمر  )12ىو ذلك الذي قالو من ناحية النظم ،ويف شيء آخر وراءه ،ىو ىذه احلركة التخييلية
يصورىا التعبَت :حركة االشتعال اليت تتناول الرأس يف حلظة ،وحركة التفجَت اليت تفور هبا
السريعة ،اليت ّ
احلس وتثَت اخليال ،وتشرك النظر وادلخيلة يف تذوق
األرض يف ومضة .فهذه احلركة التخييلية تلمس ّ
اجلمال ،وىي يف " اشتعل الرأس شيبا" أوضح وأقوى ،ألن حركة االشتعال ىنا حركة شلنوحة للشيب،
وليست لو يف احلقيقة ،وىذه احلركة ىي عنصر اجلمال الصحيح ،ويدل على ما نقول ،إن اجلمال يف
قولك " :اشتعل البيت نارا" ال يقاس وال يقرب من قول القرآن " :اشتعل الرأس شيبا" ،ففي التعبَت
باالشتعال عن الشيب مجال ،ويف إسناد االشتعال إىل الرأس مجال آخر ،يكمل أحدمها اآلخر ،كان ىذا
يصوره
حيسو يف ضمَته ،وال ّ
اجلمال الباىر! وىذا ىو الذي وقف دونو عبد القاىر ،وإن كان يبدو أنو كان ّ
كامال يف تعبَته .وليس لنا على أية حال أن نطالبو بالتعبَت يف لغة عصرنا األخَت  ...يرمحو اهلل !
وخيلص إىل احلديث عن السبب الكامن وراء عدم اكتشاف القدماء للتصوير الفن ،الذي يعتربه سيد
السر األول والعنصر األساسي يف مجال القرآن ،ويقر أنو تناول النص القرآين بطريقة رلزأة ،وعدم البحث
عن نظرية مجالية عامة تشمل القرآن كلو ...يقول رمحو اهلل" :وأيًّا ما كانت تلك اجلهود اليت بذلت يف
التفسَت ،ويف مباحث البالغة واإلعجاز ،فإهنا وقفت عند حدود عقلية النقد العريب القددية ،تلك العقلية
اليت تتناول كل نص على حدة ،فتحللو وتربز اجلمال الفٍت فيو إىل احلد الذي تستطيع –دون أن تتجاوز
ىذا إىل إدارك اخلصائص العامة يف العمل الفٍت كلو(.سيد قطب ص.)34
 .4خاتمة:
إن سيد قطب رمحو اهلل ،قد توصل دون من سبقو من علماء البالغة والنقد العرب إىل اكتشاف
أسلوب التصوير الفٍت يف القرآن الكرًن ،أو على األقل إىل ىذا التوسع الكبَت والتفصيل الدقيق يف احلديث
عن التصوير ،سواء من الناحية التنظَتية ،مبا سطره من تعريف التصوير وبيان أركانو ودوره يف النقد األديب
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احلديث يف كتابو" :التصوير الفٍت يف القرآن الكرًن" و "النقد األديب أصولو ومناىجو" أو من الناحية
التطبيقية دلا حاول تتبع تصوير القرآن يف مجيع سوره وآياتو يف كتابو"يف ظالل القرآن "و"مشاىد القيامة يف
القرآن.
لقد أمضى سيد حياتو يبحث يف مجاليات النصوص وينتقد أساليبها ،ويبحث عن أسرارىا البيانية
والبالغية ،ودلا أراد أن يقرأ القرآن الكرًن قراءة مجالية فنية مل جيد وسيلة مثلى كالتصوير الفٍت وديكننا حتديد
:
نظريتو يف نقاط ثالث
معامل
-1التصوير ىو قاعدة التعبَت القرآين األوىل واألساسية ،وأن الصور يف القرآن ليست جزءا منو خيتلف عن
سائره،بل ىي القاعدة األساسية ادلتبعة يف مجيع األغراض ،فيما عدا غرض التشريع .
-2التصوير ىو األسلوب ادلفضل للقرآن ،فالقصة ،ومشاىد القيامة ،والنماذج اإلنسانية ،وادلنطق الوجداين
يف القرآن ،مضافا إليها تصوير احلاالت النفسية ،وتشخيص ادلعاين الذىنية ،ودتثيل بعض الوقائع اليت
عاصرت الدعوة احملمدية  ...تؤلف على التقريب أكثر من ثالثة أرباع القرآن من ناحية الكم .وكلّها
تستخدم طريقة التصوير يف التعبَت .فال يستثٌت من ىذه الطريقة إالّ مواضع التشريع.
 -3التصوير ىو مكمن اإلعجاز البياين يف القرآن الكرًن،وإن اإلعجاز يف موضوعات وأغراض القرآن
الكرًن عند سيد قطب عليو رمحة اهلل كامن يف طريقة عرضها التصويرية.
.5قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع .

-1إبراىيم أمُت الزرزموين ،الصورة الفنية يف شعر علي اجلارم ،دار قباء للطباعة
القاىرة ،ط 1،س2000م
-2ابن فارس ،معجم ادلقاييس يف اللغة  ،دار الفكر لبنان ،كتاب الصاد باب الصاد
والواو وما ديثلها
-3سيد قطب  ,مشاىد القيامة يف القران  ,دار الشروق  ,بَتوت – دار الثقافة
الدار البيضاء .
-4سيد قطب ،التصوير الفٍت يف القرآن ،دار الشروق القاىرة /ط

2002 19م

. 1423ه
-5سيد قطب ،النقد األديب أصولو ومناىجو ،دار الشروق ،الطبعة الثانية 2002.م
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-6عبد القادر الرباعي ،الصورة الفنية يف النقد الشعري دراسة يف النظرية والتطبيق،
دار العلوم للطباعة الرياض ،ط 1س 1989م
-7عبد القادر الرباعي ،الصورة الفنية يف شعر أيب دتام،دار العلوم للطباعة ،الرياض
ط1989 1م
-8علي البطل ،الصورة يف الشعر العريب حىت أواخر القرن الثاين للهجري ،دار
األندلس بَتوت الطبعة الثانية 1983م
-9علي علي صبح :الصورة األدبية تاريخ ونقد دار إحياء الكتب العربية القاىرة.
-10زلمد حسن عبد اهلل ،الصورة والبناء الشعري ،دار ادلعارف القاىرة( ،د ط)،
(د .س.
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ملخص:
شهدت اللّغة العربية انفجارا ىائال وتق ّدما ملحوظا يف سلتلف رلاالهتا العلميّة؛ فأصبح من

أىم اجملاالت اليت تستوجب إجياد بيئة
لوجي ،ويع ّد احلقل ّ
الًت ّ
عليمي ّ
بوي التّ ّ
احلتمي أن تواكب التّطور التّكنو ّ
ّ
رقميّة تفاعليّة غنيّة بالتّطبيقات اإللكًتونيّة ادلعتمدة على أسس وآليات احلاسوب اليت تيّسر عمليّة التّعليم

والتّعلم من خالل وسائل التّعليم اإللكًتونيّة ادلختلفة كالكتب اإللكًتونية وادلكتبات الرقميّة ،وقد القت

عامة واجلزائريّة على وجو اخلصوص دلا لو من
ىذه التّقنيّة استحسان كثَت من الباحثُت يف اجلامعات العربيّة ّ

ادلنصات اإللكًتونيّة
أمهيّة بالغة يف رفع مؤىالت وكفاءة ادلتعلمُت التّنافسيّة ،وال يكون ذلك ّإال باستخدام ّ
منها منصة موودل اليت دتثّل أففل بيئات التّعلم اإللكًتووّ.

منصة موودل.
عليمي ،التّعليم اإللكًتووّ ،كفاءة ادلتعلّمُت ،اجلامعات العربيّةّ ،
كلمات مفتاحية :احلقل التّ ّ

Abstract:
The Arabic language witnessed a huge explosion and noticeable progress
in its various scientific fields‚ so it is inevitable to keep pace with the
technological devlopment‚ and the educational field is considered the most
important magazine that requires the creation of interactive digital

اإللكتروني موودل moodlelفي تحقيق الجودة العلمية في
عنوان المقال:فاعلية منصات التعليم الرقمي
ّ
الجامعات الجزائرية

جامعة محمد بوضياف المسيلة أنموذجا-environment rich in electronic applications ‚it is based on computer bqses
and mechanisms that facilitate learning and education‚ through various elearning methods such as e-books and digital libraries‚ this technology has
been favored by many scholars in Arab universities in general and in
Algeria in particular‚ because of its great interest in raising the
qualifications and only by targeting electronic platforms‚ including the
MOODLE platform‚ which represents the best of e-learning environments.
Keywords: educational field, e-learning, learner competence, Arab
universities, Moodle platform.
__________________________________________

المؤلف المرسل :رابح بن عليRabah1055@gmail.com ،

.1مقدمة:
الفكري ،وانطالقا من
تطور األمم واحلفارات اليت يشهد ذلا التّاريخ بتق ّدمها
العلمي و ّ
إ ّن البحث يف كنو ّ
ّ
اليت تبحث يف معايَت تطوير التّعليم؛ حظي
اليت سطّرىا ادلشتغلون يف احلقل ّ
ادلسلّمات ّ
بوي و ّ
الًتبويّة ّ
الًت ّ

عليمي ،دلا لو من
ط اىتمام كثَت من الباحثُت يف احلقل
تعليم اللّغة العربيّة حبصة األسد ،وكان زل ّ
العلمي التّ ّ
ّ

بالفرورة تطوير األمم ،فقد بذل العاملون يف اجملال
أمهيّة بالغة يف تربية األجيال ،وتطوير العلم يقتفي ّ

عليمي جهودا كثَتة لتطوير التّعليم ومواكبتها مع متطلّبات العصر ،وإجياد احللول لنقائص كثَتة شهدىا
التّ ّ
التّعليم بشىت أنواعو ،وضع الباحثون يف حقل تعليم اللّغات سلتلف ادلعايَت العلميّة اليت ترمي إىل حتقيق

ادلؤسسات اجلامعيّة ،وتزامن ظهور التّغَتات العلميّة على التّعليم مع
معايَت اجلودة ،والنّهوض بالتّعليم يف ّ
الرئيس للتّفكَت يف إجياد احللول
استمراريّة النّقائص ّ
اليت ما انفك العلم يشهدىا وكان مبثابة ال ّدافع ّ

العايل ،وتزامنا مع جائحة كورونا انتشر التّعليم اإللكًتووّ على
واالسًتاتيجيّات ّ
اليت تدعو إىل ترقية التّعليم ّ

احلل الوحيد الستمرار التّعليم ،لذا سعى بعض الباحثُت إىل دراسة حيثيّاتو وجعلو
نطاق واسع ،وأصبح ّ

الصحيّة ،ودتثّل ّ
ظل ىذه الظروف ّ
منصات التّعليم اإللكًتووّ
ركيزة أساسيّة الستمراريّة التّعليم والتّعلّم يف ّ
موودل ،نقلة نوعيّة علميّة عرفها التّعليم اإللكًتووّ ،فهي وسيلة علميّة تقنيّة جتمع بُت أقطاب العمليّة
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علمي ،من شأنو تقريب احملاضرات للباحثُت ،بصورة علميّة تواكب
التّعليميّة التّعلميّة يف جانب إلكًتووّ ّ

منصات التّعليم
مستواىم
العلمي ،ومتطلّبات العصر ،ونسعى من خالل ىذا ادلقال إىل البحث يف فاعليّة ّ
ّ

:اإللكًتووّ موودل يف تطوير التّعليم اإللكًتووّ وتعليم اللّغة العربيّة ،كإجابة لإلشكالية التالية

كيف تسهم منصات الّتعليم اإللكًتووّ موودل يف ترقية التّعليم وحتقيق الكفاءة اللغويّة باجلامعة اجلزائريّة؟
وقد مشلت الدراسة رلموعة من ادلستجوبُت يف فئة الطلبة من جامعة زلمد بوضياف بادلسيلة كنموذج ذلذه
الوصفي ،والتحليل واإلحصاء كإجراء ذلذه الدراسة.
الدراسة ،معتمدين يف ذلك على ادلنهج
ّ

اإللكتروني :
.2مففوو التّعليم
ّ

التّعليم اإللكًتووّ نوع من أنواع التّعليم اليت تتّسم باحلداثة وادلعاصرة ،وىو التّعليم عن بعد

«ويعرف على أنّو عمليّة اكتساب ادلهارات وادلعرفة خالل تفاعالت مدروسة مع ادلواد التّعليميّة اليت يسهل

الوصول إليها عن طريق استعمال برنامج للتّصفح مثل برنامج نتسكيب  Netscapeأو برنامج إنًتنت
إكسبلورير ( » Internet Explorerبن سليمان اخلليفة ،دت)« ،وىو تعليم قريب من مفهوم
التّعليم ادلعتمد على االنًتنت ولكنّو خيتلف عنو يف أنّو يـستخدم تقنية االنًتنت ،ويفيف إىل ذلك أدوات
يتم فيها التّحكم يف تصميم و تنفيذ وإدارة وتقومي عمليـّة التّعليم والتّعلّم ،باستخدام برامج مثل
ّ

 ،WebCTوىو يف حقيقتو شكل من أشكال التّعليم عن بعد ،و ديكن تعريفو بأنّو طريقة للتّعليم
الشبكات و الوسائط ادلتع ّددة و ّبوابات اإلنًتنـت مـن
باسـتخدام آليات االتّصال احلديثة كاحلاسب و ّ
أقل تكلفة وبصورة دت ّكن من إدارة العمليـّة التّعليميـة
أجـل إيصال ادلعلومات للمتعلّمُت بأسرع وقت و ّ

وضبطها وقياس وتقييم أداء ادلتعلّمُت» (اذلييت ،دت ،صفحة  ،)4فهو نوع من أنواع التّعليم اليت من شأهنا
تقريب ادلعلومات للمتمدرسُت ،حىت يتفاعل ادلطّلع عليها مع ال ّدروس عن بعد يف صورة اسبصاريّة مبتكرة

والشك يف أ ّن التّعليم اإللكًتووّ ىو الثّورة احلديثة يف أساليب وتقنيّات التّعليم واليت
قياسي «
ويف وقت
ّ
ّ

تتوصل إليو التّقنية من أجهزة وبرامج يف عمليّات التّعليم ،بدءا من استخدام و سـائل
ّ
تسخر أحدث ما ّ

العـرض اإللكًتونيّة إللقاء ال ّدروس يف الفصول التّقليديّة و استخدام الوسائط ادلتع ّددة يف عمليّـات التّعلـيم

الفصلي والتّعليم ال ّذايتّ ،وانتهاءً ببناء ادلدارس الذكية و الفصول االفًتاضيّة اليت تتيح للطـّالب احلفور
ّ
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فاعلي»
والتّفاعل مع زلاضرات وندوات تقام يف دول أخرر مـن خـالل تقنيـات اإلنًتنـت والتّلفزيون التّ ّ

قليدي ،ووجوده ال حيذف التّعليم
علمي عن التّعليم
احلفوري التّ ّ
ّ
(اذلييت ،دت ،صفحة  ،)4فهو بديل ّ

السابقة ،وال ديكن االبتعاد عنو أو جتاوزه ،لكن من
اإللكًتووّ وال ينكر ميزاتو العلميّة اليت شهدهتا األجيال ّ

األففل ادلزاوجة بُت النّوعُت ،وكان ظهور التّعليم اإللكًتووّ متزامنا مع متطلّبات العصر ،والتكنلوجيا

احلديثة اليت شهدىا العامل واليت استوجبت تطوير التّعليم يف اجلامعات ،دلا يعرفو من نقائص ،ناجتة عن
ادلادة العلميّة ادلق ّدمة يف احملاضرة ،والتّعليم اإللكًتووّ «منظومـة تعليميّـة لتقـدمي البـرامج التّعليميّـة
ادلنهاج و ّ
أي مكـان باسـتخدام تقنيـات ادلعلومـات واالتّصـاالت
أو التدريبيـّة للمتعلّمـُت أو ّ
أي وقت ويف ّ
ادلتدربُت يف ّ
اسي أو غيـر
التّفاعليّـة لتـوفَت بيئـة تعليميّـة تعلّميـة تفاعليّـة متعـ ّددة ادلصادر بطريقة متزامنة يف الفصل ال ّدر ّ
متزامنـة عـن بعد دون االلتزام مبكـان زلـ ّدد اعتمـادا علـى الـتعلّم الـذايتّ والتّفاعـل بُت ادلتعلّم وادلعلّم تـالزم

ـوجي ادلتسـارع وثـورة فـي ادلعلومـات أففــت إل ــى التــّراكم ادلعرف ـ ّـي األم ــر ت ــرك بص ــماتو عل ــى
التّط ّـور التكنول ّ
من ــاحي احلي ــاة ادلختلفـة ولع ّـل التّعلـيم اإللكًتون ّـي كـان أبرزىـا فـي إطـار األنظمـة التّعليميّـة ادلختلفـة لقـد

الشـكل التّعليم ّـي حيـث أصـبح منافسـاً جـدياً ألشـكال التّعلـيم األخـرر وفـي
تسـارعت خطـى ىـذا ّ

التقليدي بل متجاوزا ادلتغي ـرات اذلائلــة التــي
مقـ ّدمتها التّعلـيم إيّاىا يف بعض ادلفاصل األساسيّة دتاشـياً مـع
ّ
وفرهتــا وســائل االتّصــاالت احلديثــة التــي كانـت إحـدر ذتـار ثـورة التّكنولوجيـا احلاصـلة فـي زمـن ادلتغيّـرات

ويرجح بعض الباحثُت سبب ىذه النّقائص إىل
احلديثة» (احلويل و احلويل ،2012 ،الصفحات ّ ،)8-6

طبيعة الطريقة اليت تق ّدم هبا الدروس يف اجلامعة ،ونالحظ إقبال بعض ادلتمدرسُت على األجهزة الذكيّة
حىت يكون يف قلب
كل األوقات ّ
والتّكنولوجيّة لذا ال ب ّد من تقريب التّعليم للباحث ،وجعلو مصاحبا لو يف ّ

العلمي ،وتطلّعاتو ادلستقبليّة اليت من شأهنا تكوين إطارات يف
كل حيثيّات البحث
احلدث ،مطّلعا على ّ
ّ
رلاالت علميّة سلتلفة.

3المراحل التي مر بفا التعليم االلكتروني:
مر مفهوم التّعليم اإللكًتووّ بع ّدة مراحل؛ ىي كاآليت:
ّ
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 1.3المرحلة األولى؛ التعلّم عن بعد :
وىي أوىل ادلراحل اليت شهدىا التّعليم اإللكًتووّ؛ واليت هتدف أساسا إىل حتصيل ادلعرفة اللغوية عن

بعد باستخدام سلتلف الوسائط التّعليميّة؛ «حيث متّ توظيف تقنية االتّصال يف التّعليم عن بعد منذ ظهور

فخصـصت اإلذاعـات العادلية برامج تعليميّة ،مثل ىيئة اإلذاعة الربيطانيّة  ،BBCكذلك اسـتغلّت
اإلذاعـة ّ
الصحية والبيئيّة عرب موجات
ـصحة العادليّة اإلذاعات اإلقليميّة يف ال ّدول الفقَتة لنشر التّوعية ّ
منظمـة ال ّ

وتطور األمر بعد ذلك إىل ظهور إذاعات تعليميّة ،مثّ ظهر التلفزيون يف اخلمسينات من القـرن
األثيـرّ ،

ـسينما والفيـديو والتّسجيالت
التّاسع عشر ،ووظّف يف نفس السياق ،مثّ وظّفـت التّقنيّـات األخـرر مثـل ال ّ

الصوتية ،وأصبح ما يطلق عليو التّعليم عن بعد باستخدام حقائب التّدريب والتّعلـيم ،وظهرت اجلامعة
ّ

اليت تق ّدم التّعليم عن بعد ،و ّأول جامعة يف ىـذه اجملـال اجلامعـة الربيطانيّة ادلفتوحة يف بريطانيا يف
ادلفتوحة و ّ
هناية الستينات من القرن التاسع عشر» (احلويل و احلويل ،2012 ،الصفحات .)7-6

 2.3المرحلة الثانية؛ التّعليم المعتمد على الحاسب:
كأىم وسيلة علمية تعليميّة« ،وقد اتّسع
يعتمد التّعليم اإللكًتووّ يف ىذه ادلرحلة على احلاسوب ّ

ىذا ادلفهوم بعد ظهور أجهزة احلاسب ال ّدقيق يف مطلـع الثمانينـات مـن القـرن ادلاضي ،وظهرت ع ّدة
استخدامات للحاسب يف التّعليم» (احلويل و احلويل،

 ،2012صفحة  )7ومنها ما يلي( :احلويل و

احلويل ،2012 ،صفحة )7
يصمم لتعلّم الطّالب ،وقد كان
 التّعلّم ّ
ادلعزز باحلاسب :وىو تفاعل بُت ادلتعلّم ونظام احلاسب ّ
تطور ليشمل العديد من أمنـاط وصـيغ التّعلـيم
مقتصرا على بررليّات التّدريب وادلمارسة ،مث ّ

األخرر.

ـتم فيـو تـدريس احلاسب
 التّعليم ادلدار باحلاسب :وىو عبارة عن استخدام احلاسب ّ
كمادة تعليميّـة ي ّ

كادلختصُت
مهتمـة بعلـوم احلاسـب وادلعلوماتيّة،
ّ
ّ
كمادة تعليميّة وىو رلال ّ
خيص –يف الغالب -فئة ّ

يف كليّات علوم وىندسة احلاسب اآليل.
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 استخدام احلاسب كأداة :ويعٍت استخدام ادلعلّم للحاسب كأداة تـدريس ،واسـتخدام الطّالـب
ادلادي والربرليّات ومـن أمثلـة
للحاسب كأداة تعلّم وىذا يشتمل على تشكيلة واسعة من العتاد ّ

الربرليّات؛ برامج معاجل النّصوص ،وقواعد البيانات ،واجلداول الرياضـية ،وغَتىـا مـن الربرليّات
الفوئي ،والكامَتا الرقميّة ،وغَتىا مـن أجهزة العتاد
األخرر ،يفاف إىل ذلك أجهزة ادلاسح
ّ

ادلادي.
ّ

 3.3المرحلة الثالثة؛ التّعليم المعتمد على تقنية اإلنترنت:
احلتمي توظيفها يف سلتلف اجملاالت
مع االنتشار الواسع دلستخدمي الشبكة العادليّة أصبح من
ّ

الشبكات العادليّة ادلتّصلة
العلميّة ،واعتمادىا يف العمليّة التّعليميّة؛ «ونظرا أل ّن اإلنًتنيت رلموعة من ّ

اليت تنقل ادلعلومات اذلائلة بسرعة فائقة ،فإ ّن أبرز ما تق ّدمو شبكة اإلنًتنت
مباليُت األجهزة حـول العـامل و ّ

بوي اخلدمات اآلتية:
يف العمل الًت ّ

•

الربيد اإللكًتووّ((Mail Electronic

•
•

نظام اجملموعات اإلخباريّة )(new News Groups, Usenet, Net

برامج احملادثات )(Internet Relay Chat

•

الصورة((Conferencing Video
بالصوت و ّ
التّحاور ّ

•

الشبكة العنكبوتيّة)(www

•

ادلعززة باحلاسب) (Assisted –Computer Research
األحباث ّ

• خدمة نقل ادللفات (

) ،FTPوقد متّ توظيف ىذه اخلدمات وغَتىا الكثَت واليت توفّرىا شبكة

ادلعلومات العادليّة لتوصـيل ادلعلومة من ادلعلّمُت إىل ادلتعلّمُت»(احلويل و احلويل ،2012 ،الصفحات)8-7

اإللكتروني:
الرابعة؛ التّعليم
 4.3المرحلة ّ
ّ

وىو األكثر استخداما يف اجلامعات ،خصوصا يف الفًتة اليت عرفت انتشار جائحة كورونا« ،وىو

تعليم قريب من مفهوم التّعليم ادلعتمد على االنًتنت ولكنّو خيتلف عنو يف أنّو يـستخدم تقنية االنًتنت،
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يتم فيها التّحكم يف تصميم وتنفيذ وإدارة وتقومي عمليـّة التّعليم والتّعلم،
ويفيف إىل ذلك أدوات ّ

باستخدام برامج مثل  WebCTأو Blackboard...إخ» (احلويل و احلويل ،2012 ،صفحة )8
.4خصائص تكنولوجيا التعليم :
)39

تتميز تكنولوجيا التعليم مبميّزات عديدة نذكرىا كما يأيت( :الزاجي2012 ،م ،الصفحات -38

1.4التّفاعليّة:

ويتم التّفاعل بُت ادلستخدم والعرض من
تعٍت احلوار بُت طريف العملية التّعليميّة للمتعلّم والربنامجّ ،

فيسَت يف احملتور ويتلقى
خالل واجهة ادلستخدم اليت جيب أن تكون سهلة ،حىت جتذب انتباه ادلستخدم ّ

األقل.
تغذية راجعة كما أ ّن ىذه اخلاصية توفّر بيئة اتّصال ثنائيّة على ّ
 2.4الفرديّة:

من اخلصائص اذلامة وىي دتثل التّغلّب على الفروق ما بُت ادلتعلّمُت ،والوصول هبم إىل مستور

كل منهم ،وذكائو والقدرة على التّفكَت والتذ ّكر
تعليمي واحد من اإلتقان وفق لقدرات والستعدادات ّ
ّ

واالسًتجاع.

التنوع:
ّ 3.4

توفَت رلموعة من البدائل واخليارات التّعليميّة أمام الطّالب ،وتتمثّل يف األنشطة وادلواد التعليميّة
كما تتمثّل يف مستويات احملتور ،وتع ّدد أساليب التّعليم.

 4.4التّكامل:
يؤثّر بشكل مباشر على نتائج الطّلبة ،فاالعتماد على ىذه التكنولوجيا ومعرفة التّنسيق فيما بينها
الصور...إخل ،شلّا يش ّكل مزجيا متجانسا جيذب انتباه ادلتعلّم وحي ّقق
الرسومات و ّ
من خالل عرض ّ
الصور و ّ

التعليمي.
اذلدف
ّ

 5.4الكونية:
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تتيح فرصة االنفتاح على مصادر ادلعلومات يف رتيع أحناء العامل ،وذلك باستخدام شبكة
اإلنًتنت كما م ّكنت تكنولوجيا التّعليم من تطوير العمليّات التّعليميّة ادلفتوح وسلتلف أنواع التّعليم عن

بعد.

اإللكتروني:
 .5أسساا االعتماد على التّعليم
ّ

يلجأ بعض ال ّدارسُت والباحثُت للتّعليم اإللكًتووّ من أجل تيسَت عمليّة التّعليم ،وتقريبها من

كل مرفق من
القارئ يف صورة عصريّة ّ
مبسطة ،لذلك «فإ ّن ثقافة ادلعلومات ادلبنية على احلاسوب تغزو ّ
قياسي ،مث ولدت الشبكة
تغَت أوجو احلياة ادلختلفة يف زمن
مرافق احلياة ،فاستطاعت ىذه الثقافة أن ّ
ّ

العادليّة اإلنًتنت من رحم الثقافة فأحدثت طوفانا معلوماتيّا ،وأصبحت ادلسافة بُت ادلعلومة واإلنسان

كل رلتمع يريد اللّحاق بالعصر
تقًتب ،و ّأما زمن الوصول إليها فأصبح بال ّدقائق والثواو ،فكان لزاما على ّ

ويؤىلها مع التّغَتات ادلتسارعة يف ىذا العصر»
ادلعلومايتّ أن ينشئ أجياال لتعلّم احلاسوب وتقنياتو ّ

(الشريفي ،دت ،صفحة  ،)2وديكن استخالص ىذه األسباب فيما يأيت( :عبد العزيز2004 ،م ،صفحة
)8
الًتبية لتطورات العصر ادلتسارعة.
•ضرورة مواكبة ّ
• ّأدت ثورة ادلعلومات واالتّصاالت إىل مراجعة شاملة ودقيقة ألسس عملية التّعليم والتّعلّم ،فلم يعد

اذلدف حتصيل ادلعرفة وادلعلومات لفًتة زلدودة ،بل أصبح حتصيلها واستمرارية االستفادة منها وتوظيفها يف

األىم.
حل مشكالت اجملتمع ىو ّ
ّ

الطالب.
حلب االطّالع لدر ّ
منسق للمعرفة ومثَت ّ
•تغَت دور ادلعلّم جذريا من كونو مصدرا ،إىل ّ
•أصبح التّعلّم ذاتيا فخرج من رلرد كونو تلقي للمعلومات إىل البحث عنها.

ثقايف وفقدان للهويّة الوطنيّة والتّحدي ىنا
•استخدام شبكة اإلنًتنت حيدث سلاوف من إحداث دتازج ّ
كل ىذا االنفتاح.
قدرة الًتبية على احلفاظ على اذلويّة الوطنية والثقافيّة أمام ّ
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بكل ما حتتويو من بررليّات ونظم تشغيل مواقع
•أن تكون ال ّدول العربية منتجة للتّكنولوجيا اليت تستعملها ّ
وزلركات حبث.
وتعليميّة ّ

 .6ال ّدراسة الميدانية:

جس
قمنا يف ىذه ال ّدراسة بإعداد استبانة علميّة ،حتوي رلموعة تساؤالت حاولنا من خالذلا ّ
النّبض ّ
اليت يطرحها التّعليم اإللكًتووّ
وتقصي سلتلف النّتائج اليت من شأهنا إجياد احللول دلختلف ادلشاكل ّ

عرب منصات موودل كنموذج وعيّنة ذلذه الدراسة ،مشلت عيّنة ال ّدراسة استجواب سلتلف الطلبة من جامعة

الرقمي يف اجلامعات اجلزائريّة على غرار سلتلف اجلامعات األخرر.
الرائدة يف اجملال
ادلسيلة ،كوهنا ّ
ّ

 1.6.تحليل السيانات الشخصية:

الجنس

النسسة

العدد

ذكر

5

29,41

أنثى

12

70,58

اجملموع

17

%100

نالحظ من خالل اجلدول ادلرفق أعاله ،أ ّن نسبة اإلناث ادلستجوبُت يف ىذه االستبانة تفوق
نسبة الذكور ،وىو ما تشهده بعض اجلامعات ،حيث أ ّن أغلبية الذكور ال خيتارون األدب لدراستو يف
سن ادلستجوبُت يف ىذه االستبانة
اجلامعة ،لذلك نالحظ نقصهم ادللحوظ يف أغلب اجلامعات ،ويًتاوح ّ

بُت  ،26 ،22 ،20إىل  ،27وسنمثّل ذلا يف ىذه ال ّدائرة النسبيّة:
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نوعية التكوين العلمي

النسسة

العدد

والتربوي
ليسانس يف التعليم العايل

16

%94,11

ماسًت يف التعليم العايل

1

%5,88

اجملموع

17

%100

العايل،
ديثّل اجلدول ادلرفق أعاله نوعيّة التّكوين يف اجلامعة ،وقد ّ
تنوع بُت شهادة الليسانس يف التّعليم ّ

حيفرون لشهادة الليسانس ،عدد
العلي ،حيث يفوق عدد ادلستجوبُت الذين ّ
وتكوين يف ادلاسًت يف التّعليم ّ

حيفرون لشهادة ادلاسًت يف التّعليم العايل ،إذ بلغ عدد طلبة الليسانس ادلستجوبُت 16
ادلستجوبُت الذين ّ

طالبا ،وقد بلغت نسبتهم ادلئويّة  ،%94,11يف حُت مت استجواب طالب واحد فقط من الطلبة الذين
متعمدا كوهنم من
حيفرون لشهادة ادلاسًت ،وتق ّدر نسبتو ادلئويّة  ،%5,88وكان اختيار طلبة الليسانس ّ
ديارسون التّعليم اإللكًتووّ بصفة كبَتة ،كما نعلم بأ ّن طلبة ادلاسًت يدرسون سداسيا واحدا فقط ،كون
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سلصص إلعداد مذكرة التخرج ،ذلذا رّكزنا على طلبة الليسانس ،وقد أضاف بعض
السداسي الثاو ّ

ادلستجوبُت تكوينا آخر مارسوه يف حياتو العمليّة من قبيل :أستاذ تعليم ابتدائي بادلدرسة العليا لألساتذة
علمي واحد ىو
قسنطينة ،ومنهم من ديلك شهادة مدربة أطفال ،وينتمي كل ادلستجوبُت إىل ختصص ّ

العامة ،وفيما يلي دتثيل للنسب ادلئوية يف دائرة نسبيّة:
اللسانيات ّ

 2.6تحليل األسئلة الخاصة بالتّعليم اإللكتروني وفق منصات موودل الرقمية:

المؤشر

النسسة

العدد

جيد

6

%35,29

شلتاز

00

%00

متوسط

11

%64,70

اجملموع

17

%100

ديثّل اجلدول أعاله تقييم الطلبة للتّعليم اإللكًتووّ وفق منصات موودل ،وادلالحظ أن أغلب

الطلبة وصفوا التعليم اإللكًتوو وفق منصات موودل بادلتوسط ،وبلغ عددىم
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 11طالبا لتكون النّسبة
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ادلئويّة ذلذا العدد  ،%64,70أما بقيّة الطلبة فقد كانت رؤيتهم للتعليم اإللكًتوو بواصلة منصات موودل
جيدة وبلغ عددىم  6طلبة ،لتبلغ نسبتهم ادلئويّة  ،%35,29يف حُت صفة ادلمتاز مل يتم اختيارىا من
يدل على أ ّن التعليم أإللكًتووّ ال ديكن وصفو بالبديل النهائي أو
دل على شيء إّمنا ّ
قبل الطلبة ،وىذا إن ّ

قليدي.
الكلي الذي يعوض التّعليم التّ ّ

يهدف التّعليم اإللكًتووّ إىل حتقيق رتلة من ادلهام العلمية اليت من شأهنا خدمة الباحثُت يف

التخصصات العلمية ،وقد قمنا بسؤال الطلبة عن ىذه األىداف؛ فأرتع الطلبة على أن التعليم
شىت ّ

اإللكًتووّ يهدف إىل تسهيل عمليّة البحث العلمي ،التعلّم عن بعد دون احلاجة إىل التنقل ،تسهيل
إيصال ادلعلومة ،وتكمن األىداف أيفا يف االطّالع على العديد من الثّقافات لكونو حيمل كثَتا من

العلمي إىل التّقنيّات اإللكًتونيّة.
ادلعلومات ،باإلضافة إىل توسيع دائرة البحث
ّ

سألنا الطلبة عن تقييمهم للتّعليم اإللكًتووّ جبامعتهم مقارنة باجلامعات األخرر ،وىل التّعليم يف

اجلزائر مواكب لتطورات العصر مقارنة مع التّجارب العلميّة يف ال ّدول ادلتق ّدمة ،فكانت اإلجابات كما

يلي:

 بالنسبة جلامعة ادلسيلة فهو شلتاز ،والتعليم يف اجلزائر مزال بعيد عن مواكبة تطورات العصر.
 جيّد نوعا ما وىو فكرة جيدة لكن يعاو الطلبة من صعوبة يف الفهم ،لكن من ناحية أخرر
عدم الذىاب إىل ادلكاتب.

 نعم التّطور الذي يلحق بالنسبة للجامعات األخرر ضعيف وأرر أ ّن التّعليم يف اجلزائر بدأ
يتواكب مع مقارنة التجارب العلمية ادلتقدمة
 التعليم اإللكًتوو جبامعة زلمد بوضياف شلتاز مقارنة مع جامعات أخرر ّأما بالنسبة للتعليم يف
اجلزائر فهو يف الدرجات األخَتة مقارنة بالدول ادلتقدمة.

ّأدت ثورة ادلعلومات والتكنولوجيات احلديثة إىل مراجعة دقيقة وشاملة ألسس عملية التّعليم ،ذلك أ ّن

حل
اذلدف مل يعد منكبّا على حتصيل ادلعرفة ورتع ادلعلومات فقط ،بل أصبحت منبعا وظيفيّا يف ّ
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أىم ادلشكالت اليت
األىم" ،وقد سألنا الطلبة – من خالل ىذا القول -إىل إبراز ّ
مشكالت اجملتمع وىو ّ

احلل األمثل لتقصَت
ذلّلتها تكنولوجيا التّعليم ،فكانت معظم إجاباهتم ترمي إىل أن التّعليم اإللكًتوو كان ّ

ادلسافة البعيدة ،وتذليل صعوبة البحث وتوفَت الوقت ،وتع ّد منصة موودل فكرة جيدة للتواصل مع

اجلامعي مشكالت كثَتة ذللتها تكنولوجيا التعليم ،من خالل منصات رقمية
األساتيذ ،حبيث عرف التّعليم
ّ
الكم اذلائل من
تعليمة عديدة ،منها التّقليل من اجملهودات الكتابيّة الورقيةّ ،
اليت جتعل الباحث يكتسب ّ

ادلعلومات ،وقد أضاف بعض الطلبة اقًتاحات لتطوير التّعليم اإللكًتووّ ،جتسد يف تطبيق ادلعلوماتية يف

ادلدارس ولكن على ال ّدول حل ادلشكالت األصل ،وتوفَت مراكز رلانية للطلبة والتّالميذ من أجل التّواصل

مع األساتيذ.
 3.6تحليل نتائج السؤال الخاص بتقديم االقتراحات االستشرافية المناسسة وذات الجودة الدقيقة
منصات موودل:
إلنتاج برمجيّات علميّة من شأنفا تطوير التّعليم
اإللكتروني وتحيين ّ
ّ

اآليل يف
ق ّدم الطلبة ادلستجوبُت رلموعة من ادلقًتحات دتثلت يف االستعانة بطلبة اإلعالم ّ

منصات
دل على شيء إمنّا ّ
منصات موودل ،وىذا إن ّ
يدل على وجود بعض النّقائص يف ّ
اإلشراف على ّ
حبل ىذه ادلشكالت ،أضاف الطلبة أيفا بعض االقًتاحات
موودل ،واليت تستوجب اىتمام ادلسؤولُت ّ

ادلنصة ،مع تطوير شبكات االتّصال اإلنًتنت ،وإنشاء
كإضافة فيديوىات لألساتيذة وشرح الدروس يف ّ
قاعات إنًتنت رلهزة ومكيّفة بأجهزة وبررليّات يف اجلامعات لدعم الباحث وتعليمو.

العادي:
اإللكتروني والتّعليم
 4.6تحليل نتائج السؤال الخاص بالمزاوجة بين التّعليم
ّ
ّ

المؤشر

النسسة

العدد

نعم

12

%70,58

ال

5

%29,41

اجملموع

17

%100
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التقليدي ،إذ بلغ
ديثّل اجلدول ادلرفق أعاله رأي الطّلبة يف ادلزاوجة بُت التّعليم اإللكًتووّ والتعليم
ّ

عدد الطلبة الذين يشجعون ادلزج بُت التّعليمُت  12طالبا ،ح ّددت نسبتهم ادلئويّة ب  ،%70,58وىي
نسبة ال بأس هبا ،أم عدد الطلبة الذين أجاب بال فقد بلغ عددىم  5طلبة ،ق ّدرت نسبتهم ادلئويّة ب

يؤدي الغرض واذلدف
 ،%29,41وىو يرون عدم االعتماد على التّعليم اإللكًتووّ بصفة كليّة كونو ال ّ

ادلنصات التّعليميّة
للكم اذلائل من احملاضرات ادلق ّدمة يف ّ
عليمي ،وكان تعليلهم على ذلك عدم استيعاهبم ّ
التّ ّ
الرقميّة.
ّ

منصات التّعليم عن بعد عمليّة التّواصل
 5.6تحليل نتائج السؤال الخاص بتوضيح كيفيّة تسفيل ّ
مع األساتيذ :

ادلنصات تساعدنا على التّواصل مع األساتذة دون احلاجة إىل التن ّقل
أرتع الطلبة على أ ّن ّ

والبحث عن األستاذ يف اجلامعة ،من خالل التّواصل معو عرب الربيد اإللكًتووّ وصفحات موودل ،إيصال

فسهل علينا العمليّة ،باإلضافة إىل إرسال العروض والبحوث العلميّة والدروس دون التن ّقل
البحوث سريعا ّ
إىل اجلامعات ،ومن شليّزاهتا أيفا تقليص وختفيف معاناة الباحث واألستاذ ،مع جودة ادلطبوعات

والدروس.

منصات موودل في تحقيق مسدأ تكافؤ الفرص
السؤال
الخاص بكيفيّة استخداو ّ
ّ
 7.6تحليل نتائج ّ
والفروق الفرديّة بين الطلسة:

المؤشر

النسسة

العدد

نعم

2

%11,76

ال

15

%88,23

اجملموع

17

%100
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منصات موودل يف حتقيق مبدأ تكافؤ
ديثّل اجلدول ادلرفق أعاله رأي الطلبة يف إمكانيّة توظيف ّ

الفرص وكان عدد الطلبة الذين يوافقون ىذا الرأي طالبُت فقط ،ق ّدرت نسبتهم ادلئويّة ب  ،%11,76أما
بقية الطلبة فقد كان رأيهم معارض ذلذه الفكرة وبلغ عددىم  15طالبا ،إذ ديثلون نسبة  ،%88,23وىو

منصات موودل لتحديد الفروق الفردية بُت الطلبة اجلامعيُّت،
ما يفنّد الفرضية القائلة بفرورة توظيف ّ
وسنمثّل ذلذه النسب ادلئوية بال ّدائرة النسبيّة اآلتيّة:

الرقمي:
الخاصة باألستاذ ومواكستت لمعايير التّعليم
 8.6تحليل نتائج األسئلة
ّ
ّ

مكون فعال ومؤهل للتدريس عن بعد:
•األستاذ ّ

إجاب الطلبة بأ ّن ىذه الفرضيّة تتح ّقق حسب األستاذ وكفاءتو ،فنعم يستطيع األستاذ االستعانة

مؤىال للعمل بأجهزة الكومبيوتر واإلنًتنت ،وكانت آراء الطلبة نسبيّة،
بالتّدريس عن بعد ولكن إن كان ّ
تعليمي يف ىذا اجملال.
مكون ،وال ب ّد من إقامة تكوين
أل ّن بعفهم يرر أ ّن األستاذ غَت ّ
ّ

الرقمي:
•ضرورة تكوين األستاذ في مجال التّعليم
ّ

أيّد الطلبة ىذه الفرضيّة كوهنا دتثّل شرطا أساسيّا لنجاح التّعليم اإللكًتووّ ،وحتقيق الكفاءة

اللغويّة للطلبة ،نعم فهذا وىو ما تسعى وزارة التعليم العايل لتحقيقو.

•الطريقة التي يق ّدو بفا األستاذ المادة العلمية تكون:
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الطريقة

النسسة

العدد

مرئية

4

%23,52

مسموعة

3

%17,64

مقروءة

10

%58,82

اجملموع

17

%100

ادلنصات الرقميّة ،حيث
اليت يق ّدم هبا األستاذ ّ
مادتو العلميّة عرب ّ
ديثّل اجلدول السابق الطريقة ّ

مادتو العلميّة بطريقة مرئيّة وبلغ عددىم
أجاب بعض الطلبة أن األستاذ يق ّدم ّ

 4طلبة ،ق ّدرت نسبتهم

ادلادة العلمية مساعا (بطريقة مسموعة) ،فقد وقع االختيار عليها من قبل
ادلئويّة ب ّ ،%23,52أما تقدمي ّ

" طلبة ،بلغت نسبتهم ادلئويّة  ،%17,64لتحظى الطريقة ادلقروءة ببقية العدد وق ّدر ب  10طلبة ،بلغت

نسبتهم ادلئويّة  ،%58,82ومن األففل اجتماع الكيفيات الثالث؛ (ادلرئيّة ،ادلسموعة ،ادلقروءة) حىت
التايل:
ّ
تًتسخ ادلعلومة للطّالب ،وسنمثّل ذلذه النسب ادلئويّة يف ادلنحٌت البياوّ ّ
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9.6تحليل نتائج السؤال الخاص بالطّريقة التي يراها الطّالب مناسسة وتعود بالنّفع على الطّالب:
لكن طريقة ادلشروع ىي األنسب وىذه تعتمد على التّجارب
يرر الطّلبة أ ّن ىناك طرق عديدة و ّ

وعلى ادلسموع وادللموس وادلرئي.

منصات موودل لعمليّة التّفاعل بين المتعلّمين
10.6تحليل نتائج الفرضيّة القائلة بإمكانيّة تفعيل ّ
والمعلّمين من خالل تسادل الخسرات العلميّة :

منصات موودل
صحة ىذه الفرضيّة ،إذ يرر أغلبهم أ ّن ّ
أثبت الطلبة ادلستجوبُت يف االستبانة ّ

تقول بتسهيل التّواصل بُت طريف العمليّة التّعليميّة ،ألنّو عرب منصة يكتسب الطالب خربة ومعلومات

للمادة ادلعرفيّة.
جديدة دتكنّهم من اإلقبال الكبَت والفهم اليسَت ّ

11.6تحليل نتائج األسئلة الخاصة بمستوى الطالب:

•تحليل نتائج السؤال الخاص بمدى اطّالع الطّالب على منصات موودل فقط ،وإمكانيّة اطّالعت
منصات رقميّة أخرى:

المؤشر

النسسة

العدد

نعم

5

%29,41

ال

12

%70,58

اجملموع

17

%100

منصات موودل فقط ،وعدد
ديثّل اجلدول ادلق ّدم أعاله عدد الطلبة الذين يكتفون باالطّالع على ّ

مصات التّعليم اإللكًتووّ ،حيث بلغ
ادلنصات بل يطّلعون على غَتىا من ّ
الطّلبة الذين ال يكتفون هبذه ّ

مبنصات موودل يف التعلّم  5طلبة ،ق ّدرت نسبتهم ادلئويّة ب  ،%29,41يف
عدد الطّلبة الذين يكتفون ّ
منصات موودل فقط ،بل ينكبّون
خصصت النسبة ادلتبقيّة للطّلبة الذين ال يكتفون باالطّالع على ّ
حُت ّ

منصات رقميّة أخرر ،وق ّدر عددىم ب  12طالبا ،بلغت نسبتهم ادلئويّة  ،%70,58وفيما يأيت
علة ّ
دائرة نسبيّة دتثّل النسبة ادلئويّة لعددىم.
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تحسن المستوى مقارنة بالتّعليم حضوريّا:
12.6تحليل نتائج السؤال الخاص بمعرفة مدى ّ

المؤشر

النسسة

العدد

نعم

4

%23,52

ال

13

%76,47

اجملموع

17

%100

ادلنصات الرقميّة
عليمي يف ّ
ديثّل اجلدول ادلرفق أعاله ،معرفة آراء الطلبة حول ّ
حتسن ادلستور التّ ّ
 4طلبة ،إذ ق ّدرت نسبتهم
من عدمو مقارنة بالتّعليم حفوريّا ،وبلغ عدد الطلبة الذين أجابوا بنعم

يتحسن وق ّدر عددىم ب
 ،%23,52يف حُت يرر بعض الطّلبة أ ّن ادلستور مل ّ

 13طالبا ،وق ّدرت

وتفخمها ،وفيما يأيت دتثيل
ادلنصات الرقميّة
ّ
نسبتهم ب  ،%76,47وقد يعود ذلك لكثرة ال ّدروس على ّ
ذلذه النسب ادلئويّة يف دائرة نسبيّة.
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منصات موودل
13.6تحليل نتائج السؤال الخاص بمعرفة مدى موافقة المحتوى المق ّدو في ّ
المتخصصون في تكنولوجيات التّعليم:
لمعايير الجودة العلميّة التّي سطّرها
ّ

منصات موودل توافق معايَت اجلودة العلميّة ،يف حُت يرر البعض اآلخر،
يرر بعض الطّلبة أ ّن ّ

أهنا ال توافق معايَت اجلودة ،وكان تعليلهم على ذلك وجود بعض النّقائص يف ىذا اجملال وعدم وجود مبدأ
ادلدرسُت ،لذا وجب النظر يف ىذا األمر وإجياد احللول
تكافؤ الفرص سواء على مستور الباحثُت أو ّ

لذلك.

 .7الخاتمة :
ادلنصات
أىم ّ
يف األخَت وانطالقا شلّا سبق ديكن القول أ ّن ّ
منصات التّعليم اإللكًتووّ موودل تع ّد ّ

ادلتخصصون يف العمليّة التّعليميّة التعلّميّة ،واليت هتدف إىل تيسر العمليّة التّعليمية
الرقميّة ،اليت يعتمدىا
ّ

وتسهيلها ،وتقريب ادلادة العلمية للباحثُت يف صورة استبصاريّة مبتكرة ،من شأهنا حتقيق الكفاءة العلميّة
ادلادة ادلعرفيّة ،لكن ال تتح ّقق ىذه األىداف ّإال
للطّلبة اجلامعيُّت ،وخلق روح التّفاعل بينهم وبُت األستاذ و ّ

ادلنصات العلميّة التّعليميّة
اخلاصة بالتّعليم
اجلامعي ،يف تصميم ّ
باعتماد معايَت اجلودة العلميّة العادليّة ّ
ّ
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اإللكتروني موودل moodlelفي تحقيق الجودة العلمية في
عنوان المقال:فاعلية منصات التعليم الرقمي
ّ
الجامعات الجزائرية

-جامعة محمد بوضياف المسيلة أنموذجا-

قليدي والربط بينهما ،حتة تتح ّقق الكفاءة
الرقميّة ،مع ضرورة ادلزاوجة بُت التّعليم اإللكًتووّ والتّعليم التّ ّ

العلميّة للطلبة اجلمعيُّت.

 .8قائمة المصادر والمراجع:
العريب مبدارس فيصل ،مشروع مقًتح للكتاب
.1أزتد سلتار الشريفي( .دت) .ندوة التّعليم اإللكًتووّ ّ
العريب.2 .
اإللكًتووّ ّ

مقومات التجسيد وعوائق التّطبيق دراسة
.2حليمة الزاجي2012 ( .م) .التّعليم اإللكًتووّ باجلامعة ّ
ميدانيّة جامعة سكيكدة .39-38 .اجلزائر.

قليدي والتّعليم اإللكًتونيّورقة عمل تلقي الفوء عن جتربة
.3عبد الستار ابراىيم اذلييت( .دت) .التّعليم التّ ّ
التعليم اإللكًتووّ دلقرر الثقافة اإلسالميّة .جامعة البحرين :قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالميّة.

 .4عليان عبد اهلل احلويل ،وفادي عبد اهلل احلويل .)2012 ( .التعليم اإللكًتوو ودوره يف تعزيز رلتمع
ادلعلومات يف فلسطُت .ادلؤدتر العريب الدويل الثالث لفمان جودة التعليم العايل( ،الصفحات

.)6-8

فلسطُت.
.5مها عبد العزيز2004 ( .م) .دراسة تقودييّة لتجربة التّعليم اإللكًتووّ مبدارس البيان النّموذجيّة للبنات
جبدة (الرياض) .السعوديّة.

.6ىند بن سليمان اخلليفة( .دت) .االجتاىات والتطورات احلديثة يف خدمة التعليم اإللكًتووّ دراسة
مقارنة بُت النماذج األربعة للتعليم اإللكًتووّ .مت االسًتداد من

future/seminars/sa.edu.ksu.
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تقليد المرأة العاملة المتزوجة مناصب عالية؛ وأثره في بناء السلطة داخل األسرة الجزائرية
دراسة ميدانية للنساء المتزوجات العامالت بالقطاع العام بمدينة أدرار.
- The Impact of High Positions of Married Working Women in

Building Authority within the Algerian Family
-

-
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 ملخص:-

هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على أثر عمل ادلرأة و شغلها مناصب وظيفية عالية يف بناء
السلطة داخل األسرة اجلزائرية و كذا سل طة اختاذ القرارات داخل األسرة  ،أجريت ىذه الدراسة
باستخدام منهج ادلسح االجتماعي واعتمدت على استخدام اإلستبانة يف مجع البيانات يف مدينة
أدرار ومرت مرحلة اختيار العينة بعدة زلطات انتهت بانشاء قاعدة بيانات خاصة بالنساء
العامبلت ادلتزوجات باالتصال بكل مؤسسة أو مديرية بسحب سجل ادلوظفُت و حتديد العناصر
ادلرغوب يف دراستها ( النساء العامبلت ادلتزوجات )  ،و الستخراج حجم العينة يف دراستنا
اعتمدنا على تطبيق معادلة الباحثُت كرجسي و مورغن اخلاصة مبجتمع معلوم  ،و قدرت العينة

ب (  )297عاملة من رلموع العامبلت ادلتزوجات مبدينة أدرار ادلقدر ب  1300عاملة متزوجة .
إ ّن تقلد ادلرأة العاملة ادلتزوجة زاد من مشاركتها يف اختاذ القرارات األسرية و بالتايل قلل من سلطة
الرجل داخل األسرة  ،و بروز ادلبدأ التشاركي بُت الزوجُت يف اختاذ القرارات األسرية  ،و أن
العبلقات الزوجية أصبح يسودىا االحًتام ادلتبادل و االستشارة يف مجيع القضايا اليت ختص
الزوجُت .

 تقليد ادلرأة العاملة ادلتزوجة مناصب عالية؛ وأثره يف بناء السلطة داخل األسرة اجلزائرية:عنوان المقال
.دراسة ميدانية للنساء ادلتزوجات العامبلت بالقطاع العام مبدينة أدرار

 عمل ادلرأة،  مناصب وظيفية عالية،  السلطة األسرية،  ادلرأة العاملة: كلمات مفتاحية-

Abstract:

- This study aims to identify the impact of woman’s job in establishing
authority within the Algerian family as well as making decisions.
This study was conducted using the social survey method and relied
on using the questionnaire tool in collecting data in the city of Adrar.
The process of selecting the sample went through several stages and
ended up with the creation of a reliable database for married working
women. Through the research, we contacted all institutions or
directorates where they work by withdrawing the employee record
and selecting the desired participants of the study (married working
women). We adopted Kerjcie and Morgan’s table to extract the
sample size in our study which is estimated to (297) among (1213)
female workers in Adrar. The study found that women occupying
higher positions at work get more involved in taking family
decisions. Consequently, men’s authority decreased. On the other
side, the emergence of a participatory principle between spouses in
family decisions, the mutual respect between them, and the
collaborative counseling on all couple issues.
- Keywords: woman's job, Family authority, working woman, High
positions.
-

__________________________________________

boybein32@gmail.com : اإليميل، زلمد بن صفية: المؤلف المرسل-

:)توطئة (مق ّدمة
تعد السلطة ظاىرة اجتماعية اىتم هبا اإلنسان منذ القدم من سقراط وأفبلطون وابن خلدون
 فالسلطة، لكن ىذا االىتمام خيتلف من عصر إىل آخر، مروراً هبوبز ولوك وماكس فيرب وإىل عصرنا ىذا
تعرف ضمن مفهوم أو طابع واحد وىو مفهوم التسلط ألشخاص على رلموعة من األفراد حبكم أهنم
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أقوياء جسدياً أو عقلياً ،فالسلطة ظاىرة نظامية داخل احلياة االجتماعية يف كافة أشكاذلا وشلارستها وأثارىا
االجتماعية ،فهي تعترب قوة خلدمة فكرة معينة ،و قوة سلصصة لقيادة مجاعة لتحقيق الصاحل العام ،وتأثَت
وإقناع األعضاء التابعُت على االلتزام بادلواقف اليت حيددىا اجملتمع  ،لكي يتحقق االستقرار والتوازن داخل
البناء االجتماعي.
ومنذ فجر التاريخ و الرجل وادلرأة يشكبلن نواة ىذا البناء االجتماعي مبا يقيمانو من عبلقات
بينهما من أجل بناء األسرة ،واليت تعترب ظاىرة عادلية وجدت يف مجيع اجملتمعات ويف مجيع العصور ،مع
وجود اختبلفات يف دور كل من الرجل وادلرأة داخلها ،وكانت ادلرأة وما زالت من أىم أعمدهتا بل ىي
العمود الذي ال ديكن أن تقوم األسرة بدونو ولقد شهد العامل العريب منذ وقت طويل حتوالت أصابت
سلتلف رلاالت احلياة و مظاىرىا ،و انعكست نتائجها على بنائو عموما ،ومؤسساتو االجتماعية خصوصا
األسرة ،أما السلطة يف األسرة اجلزائرية شأهنا يف اجملتمعات احلديثة قد تغَتت كثَتا عما كانت عليو سابقا
حيث األدوار التقليدية لؤلب و األم تغَتت ،فلم تعد األم تتخصص فقط يف الوظائف ادلنزلية وإمنا اتسعت
وظائفها خارج ادلنزل فضبل عن مشاركتها بإدارة شؤون األسرة وتقرير مصَتىا .
من خبلل دراسة أجراىا الدكتور مصطفى بوتفنوشت حول العائلة اجلزائرية توصل فيها إىل
ف
أن ادلرأة تعمل هبدف حتسُت ميزانية األسرة وحتسُت أوضاعها الشخصية ،حيث شكلت نسبة العامبلت
هبذا الدافع أكرب نسبة من رلموع عينة البحث واليت قدرت ب %

 28,8من اللوايت يسامهن جبزء من

مرتبهن يف ميزانية األسرة  (Boutefnouchet, 1982, p. 38) .ونفس احلقيقة توصل إليها أمحد
اخلويل حيث يرى توزيع األدوار أصبح يتسم بطابع دديقراطي حيث تشارك ادلرأة يف بعض األدوار األساسية
من خبلل التحاقها بالعمل ومسامهتها يف توفَت بعض االحتياجات ادلادية لؤلسرة ،حيث أصبح الزوجان
يتقامسان األدوار اجتاه أبنائهما (اخلويل ،دراسات يف علم االجتماع العائلي ، ) 1991 ،فهاتو التغَتات يف
وضع ادلرأة يف اجملتمع ،وأمهها خروجها للعمل ،واكتساهبا خلربات جديدة من اجملتمع اخلارجي ،مع حصوذلا
على عائد نقدي مستقل عن الزوج و شغلها مناصب وظيفية عليا أدى إىل تأكيد وجود مكانة ذلا داخل
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األسرة وىو ما جيرنا إىل سؤالنا الرئيسي والذي مفاده  :ماىو أثر عمل المرأة المتزوجة الشاغلة لمنصب
عال على بناء السلطة داخل األسرة الجزائرية ؟
 1الفرضيات  :الفرضية العامة :
ـ ـ تقلد ادلرأة العاملة ادلتزوجة منصب وظيفي عايل جيعلها تتمتع بسلطة اختاذ القرارات داخل األسرة اجلزائرية .
أىمية الدراسة :
بالرغم من كثرة الكتابات اليت تناولت موضوع ادلرأة إال أننا صلدىا قد مالت إىل دراسة موضوعات
معينة كأثر عمل ادلرأة على شخصيتها ،ودوافع خروجها للعمل ،ودراسات تناولت أثر عمل ادلرأة على
األبناء واألسرة ككل واجتاىات ادلرأة نفسها ضلو العمل وأخرى باجتاه الرجل ضلو عمل ادلرأة ،والقليل من
الدراسات اىتمت بدراسة عمل ادلرأة وأثره على السلطة داخل األسرة واليت كانت أغلبها دراسات أجنبية،
ومن ىنا تأكدت احلاجة إىل ادلزيد من البحوث إلثراء فهمنا دلوضوع عمل ادلرأة وبناء السلطة ومنطها
وعوامل تشكل ىذه السلطة وىذا حُت خروجها للعمل ،وكذا التعرف على أثر التفاعل بُت ادلرأة العاملة
وزوجها على بناء السلطة داخل األسرة.
أىداف الدراسة :
- 1التعرف على أثر عمل ادلرأة ادلتزوجة يف بناء السلطة داخل األسرة .
- 2التعرف على أثر التفاعل بُت ادلرأة العاملة وزوجها يف بناء السلطة يف األسرة .
- 3تغَت بناء السلطة داخل األسرة أثناء عمل ادلرأة ادلتزوجة و تقلدىا رتب وظيفية عالية.
- 4نتائج عمل الزوجة و تقلدىا رتبة وظيفية عالية على مركزىا يف األسرة .
تحديد مفاىيم الدراسة :
 -1عمل المرأة :
وىو التحاق ادلرأة بأحد مراكز العمل احلكومية منها أو اخلاصة يف أوقات زلددة باليوم أو باألسبوع نظَت
مبلغ مايل معُت و زلدد قابل للزيادة( .كاميليا ،1984 ،صفحة )110
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ويقصد بادلرأة العاملة ادلرأة اليت تؤدي عمبل سواء يدويا أو غَت يدوي مقابل أجر من صاحب العمل الذي
تعمل حتت سلطتو أو إشرافو .
أما ادلفهوم اإلجرائي لعمل ادلرأة فهو العمل الذي تقوم بو ادلرأة ادلتزوجة بشكل رمسي ومنتظم يف رلاالت
عدة كالتدريس والطب والتمريض ويف األعمال اإلدارية يف القطاع العام وذلك مقابل أجر تتقاضاه من
ذلك العمل الذي تقوم بو وىذا باإلضافة إىل أدوارىا داخل بيتها ادلتمثلة يف دور الزوجة.
 -2األسرة  :ىي الوحدة األساسية اليت تعمل على تشكيل الفرد خبلل حياتو األوىل كما أهنا الوحدة
اليت تتضمن عبلقات إنسانية سلتلفة بُت الرجل وادلرأة و األبناء وىذه العبلقات ال تنشأ على ضلو عفوي.
(كاميليا ،1984 ،صفحة )131
أما التعريف اإلجرائي لؤلسرة فهو رلموعة من األفراد ( الزوج و الزوجة و األبناء) جيمعهم سكن واحد
تتميز بتقسيم األدوار و الواجبات و التماسك و التضامن والعمل ادلشًتك واالجتاه ضلو غايات و أىداف
واحدة والتكتل لدرء أي خطر يهدد كياهنا ،وختضع لعادات و أعراف و قوانُت اجملتمع و تتأثر عبلقتها مع
بعضها (الزوجان و بينهما األوالد) مبا حييط هبا من ظروف وتغَتات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
 -3السلطة  :يعترب مفهوم السلطة مفهوم حساس ومتفرع  .حيث اختلفت فيو آراء ادلنظرين وادلفكرين
باختبلف مشارهبم  ،وأىم من حتدث عن السلطة ىم علماء االجتماع الرتباط ىذا ادلفهوم باحلكم و
السياسة ،واستطاعوا أن دييزوا بُت مفهوم السلطة والقوة.
حيث عرف دينكن متشيل السلطة بأهنا " نوع من أنواع القوة اليت تنظم واجبات وحقوق األفراد،
تكون فعالة عندما تصدر عن أشخاص شرعيُت حسب اعتقاد األشخاص اخلاضعُت دلشيئتها".
أما التعريف اإلجرائي للسلطة األسرية إهنا القوة ادلطلقة والتحكم يف اختاذ القرارات اليت ديارسها األب أو
من حيتل مكانو يف حالة غيابو و اليت حتدد مسَتة األسرة و مستقبلها.
 -4بناء السلطة  :إن بناء السلطة حيتوي على ثبلثة مفاىيم ىي القوة والتأثَت وادلبادرة  ،لذلك البد أن
نفرق بُت ىذه ادلفاىيم.
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التعريف اإلجرائي للقوة يف ىذه الدراسة فيمكن القول أن الشخص ذا القوة ،ىو ذلك الشخص يف األسرة
الذي يستطيع فرض إرادتو على اآلخرين ويلزمهم بقبول أفكاره،

وآرائو وقراراتو.

(قاسيمي ،دليل

مصطلحات علم اجتماع التنظيم والعمل ،2011 ،ص )103
أما التعريف اإلجرائي للتأثَت يف ىذه الدراسة ديكن القول أن الشخص ذو التأثَت ،ىو ذلك الشخص يف
األسرة الذي جتد أفكاره قبوال و موافقة من جانب شخص آخر ببل إكراه.
أما التعريف اإلجرائي للمبادرة يف ىذه الدراسة ديكن القول أن الشخص الذي يقوم بدور ادلبادرة يف األسرة
ىو الشخص الذي يبادر بتقدمي األفكار واحللول واآلراء مبعٌت ادلبادرة بالفعل لآلخرين يف األسرة.
سابعا  :منهجية الدراسة :
 -1منهج الدراسة:
ادلنهج الوصفي التحليلي يف دراستنا يصف وحيلل بعض أثر عمل ادلرأة على بناء السلطة داخل األسرة
اجلزائرية.
 -2مجاالت الدراسة:
أ -المجال الزمني :
استعمال مقاببلت مع موظفات يف قطاع الًتبية مبدينة أدرار ويف قطاع الصحة وقد دامت ىذه ادلرحلة
االستكشافية ما يقارب  9أشهر  .قمنا أيضا بتوزيع  20استمارة للتجريب على ادلبحوثات .وتوزيع 300
استمارة على العامبلت ادلتزوجات و اعتمدنا على العامبلت بادلؤسسات الوطنية العمومية وكذا ادلديريات
ادلختلفة مبدينة أدرار .
ب -المجال المكاني :
التسمية :
والية أدرار باإلصلليزية  ، Adrarأطلق اسم أدرار على اإلقليم بعد دخول االستعمار الفرنسي
للمنطقة خبلل مطلع القرن  20م ،حيث كانت تعرف ادلنطقة يف كتب ادلؤرخُت و الرحالة ب ( قورارة،
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توات الوسطى ،تيديكلت ) (مديرية السياحة لوالية أدرار ، 2013 ،صفحة  ، )6ىي والية تقع يف
اجلنوب الغريب للجزائر ،وىي الوالية رقم ( )1يف تصنيف الواليات حسب تنظيم الدولة اجلزائرية
ج -المجال البشري  :رلموع العامبلت ادلتزوجات وذلن اوالد مبختلف القطاعات مبدينة أدرار ىو
 1300عاملة عرب كل مديريات وادلؤسسات على مستوى الوظيف العمومي مبدينة أدرار ،كما ىو
موضح يف عينة الدراسة و أسس اختيارىا .
 -3عينة الدراسة وأسس اختيارىا :
مرت مرحلة اختيار العينة بعدة زلطات نوجزىا يف النقاط التالية :
 انشاء قاعدة بيانات معلوماتية خاصة بالنساء العامبلت ادلتزوجات حسب معطيات مصلحةالوظيف العمومي مبقر والية ادرار والبالغ عددىا  109مؤسسة مع احصاء عدد ادلوظفُت هبا .
 انتقاء ادلؤسسات التابعة لبلدية أدرار فقط و البالغ عددىا  52مؤسسة . -انشاء قاعدة بيانات خاصة بالنساء العامبلت ادلتزوجات بسحب سجل ادلوظفُت

من كل

مؤسسة أو مديرية وحتديد العناصر ادلرغوب يف دراستها ( النساء العامبلت ادلتزوجات و ذلا اوالد
 بعد مرحلة اعداد القاعدة ادلعلوماتية اخلاصة مبوظفي قطاع الوظيف العمومي لبلدية أدرار مت إدخالادلعطيات لربنامج التحليل االحصائي  SPSSمن أجل انتقاء عينة عشوائية صحيحة سلتارة على
أساس احتمايل متناسبة حسب حجم كل مؤسسة .
 مرحلة حتديد حجم العينة  :والستخراج حجم العينة يف دراستنا اعتمدنا على تطبيق معادلة الباحثُتكرجسي ومورغن اخلاصة مبجتمع معلوم .
ضلسب  Sحجم العينة ادلطلوبة بتطبيق معادلة كرجسي و مورغن :
=  Sو عليو :
ومنو نصل إىل النتيجة  296.7085بالتقريب . 297 =S
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 -4أدوات جمع البيانات :
 -1-4االستبانة :

اعتمدت الدراسة جلمع البيانات وادلعلومات الرئيسية من رلتمع الدراسة على أداة االستبانو واليت تع ّد
أفضل طريقة جلمع البيانات نظراً لكرب رلتمع الدراسة.
الدراسة الميدانية:
أثر عمل المرأة المتزوجة الشاغلة لمنصب عال على بناء السلطة داخل األسرة الجزائرية :
جدول رقم ()01
يوضح عالقة الرتبة المهنية للزوجة و الشعور بأن العالقة الزوجية يسودىا اإلحترام المتبادل
الشعور بأن العالقة الزوجية يسودىا اإلحترام المتبادل

ىل تشعرين أن العالقة الزوجية يسودىا المجموع
اإلحترام المتبادل

الرتبة المهنية
اطار
الرتبة
المهنية

عاملة مؤىلة
عاملة بسيطة
المجموع

دائما

أحيانا

أبداًا

التكرار

75

27

1

103

%

72.8%

26.2%

1.0%

100.0%

التكرار

88

39

1

128

%

68.8%

30.5%

0.8%

100.0%

التكرار

34

31

1

66

%

51.5%

47.0%

1.5%

100.0%

التكرار

197

97

3

297

%

66.3%

32.7%

1.0%

100.0%

من خبلل اجلدول يظهر أن نسبة  %66.3من ادلبحوثات يشعرن دائما أن العبلقة الزوجية يسودىا
االحًتام ادلتبادل  ،بنسبة أكرب ذات الرتبة ادلهنية اطار  ، %72.8أما العاملة ادلؤىلة بنسبة  ، %68.8مث
العاملة البسيطة بنسبة  %51.5ىذا يدل على أنو كلما زادت الرتبة الوظيفية زادت نسبة الشعور بأن
العبلقة الزوجية يسودىا االحًتام ادلتبادل بُت الزوجُت  ،ىذا التناسب ينعكس يف حالة اإلجابة بأحيانا أو
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أبدا  ،حيث دتثل نسبة  %32.5يشعرن أحيانا بأن العبلقة الزوجية يسودىا االحًتام ادلتبادل بُت الزوجُت ،
بنسبة أكرب للعاملة البسيطة  ،%47و نسبة  %30.5للعاملة ادلؤىلة ،و نسبة  %26.2للعاملة اإلطار يف
حُت من أجنب أهنن اليشعرن أبدا بأن العبلقة الزوجية اليسودىا اإلحًتام ادلتبادل بنسبة  %1موزعة كما
يلي  %1.5 :للعاملة البسيطة %1 ،للعاملة االطار %0.8 ،للعاملة ادلؤىلة ،من خبلل ىذه النتائج يظهر
أنو كلما زادت الرتبة الوظيفية علوا كلما زاد الشعور بأن العبلقة الزوجية يسودىا االحًتام ادلتبادل قد يكون
ذلك راجع للمستوى التعليمي والثقايف للزوجة واكتساب خربة يف كيفية ادارة شؤوهنا وحل ادلشاكل من
حتمل مسؤوليات قيادية يف عملها،

واكتساب ادلهارات التحليلية والقدرة على اختاذ القرارات والذكاء

االجتماعي والعاطفي ومهارات التأثَت يف اآلخري ن  ،ومهارات اإلصغاء وإدارة اخلبلفات وادلهام ادلتعددة
والتوازن بُت احلياة والعمل وادلهارات التفاوضية وحل ادلشكبلت والتحدث أمام اجلمهور والقدرة على اختاذ
ادلبادرات كلها مهارات ساعدهتا على اكتساب احًتام اآلخرين سواء كان ذلك يف عملها أو داخل بيتها
من طرف زوجها وأبناءىا .
جدول رقم ()02
يوضح عالقة الرتبة المهنية للزوجة وإىتمام الزوج برأي الزوجة وإستشارتها في مشاكلو المهنية
اىتمام الزوج برأي الزوجة وإستشارتها في مشاكلو المهنية

في الزوجة وإستشارتها برأي الزوج إىتمام

المجموع

المهنية مشاكلو
الرتبة المهنية
اطار
الرتبة
المهنية

عاملة مؤىلة
عاملة بسيطة
المجموع

دائما

أحيانا

أبدا

التكرار

31

55

17

103

%

30.1%

53.4%

16.5%

100.0%

التكرار

31

73

24

128

%

24.2%

57.0%

18.8%

100.0%

التكرار

10

44

12

66

%

15.2%

66.7%

18.2%

100.0%

التكرار

72

172

53

297

%

24.2%

57.9%

17.8%

100.0%
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من خبلل اجلدول يظهر أن نسبة  %57.9من ادلبحوثات يهتم األزواج برأيهن و يستشرهنن يف مشاكلهم
ادلهنية أحيانا موزعة كما يلي  %66.7 :للعاملة البسيطة %57 ،للعاملة ادلؤىلة ،و  %53.4للعاملة االطار،
يف حُت ادلبحوثات اللوايت يهتم يهتم األزواج برأيهن ويستشرهنن يف مشاكلهم ادلهنية دائما فنسبتهن
 %24.2و أكثرىن ادلرأة العاملة االطار بنسبة  ،%30.1و  %24.2للمرأة العاملة ادلؤىلة ،و  %15.2للمرأة
العاملة البسيطة ،أما العامبلت اللوايت ال يهتم األزواج برأيهن وال يستشرهنن يف مشاكلهم ادلهنية أبدا
نسبتهن  %17.8موزعة كالتايل  %18.8 :للعاملة ادلؤىلة %18.2 ،للعاملة البسيطة ،و  %16.5للعاملة
االطار ،ادلتتبع ذلذه النتائج يرى أن العاملة االطار وادلؤىلة ىي أكثر من يهتم الزوج برأيها ويستشَتىا يف
مشاكلو ادلهنية قد يعود ذلك حلكم رتبتها الوظيفية اليت أكسبتها خربة يف التعامل مع ادلشاكل واجياد
احللول فادلبلحظ من خبلل اجلدول ادلدروس أنو كلما زادت رتبة الزوجة العاملة كلما زاد اىتمام الزوج
برأيها واستشارهتا يف مشاكلها ادلهنية فقد جيد فيها ادلعُت حلل ىذه ادلشاكل،
جدول رقم ()03

يوضح عالقة الرتبة المهنية للزوجة بمشاركة زوجىا مشاكلىا المهنية
مشاركة الزوج المشاكل المهنية للزوجة

المهنية للزوجة المشاكل الزوج مشاركة

الرتبة المهنية
اطار
الرتبة
المهنية

عاملة مؤىلة
عاملة بسيطة
المجموع

المجموع

دائما

أحيانا

أبدا

التكرار

33

59

11

103

%

32.0%

57.3%

10.7%

100.0%

التكرار

37

83

8

128

%

28.9%

64.8%

6.2%

100.0%

التكرار

13

40

12

65

%

20.0%

61.5%

18.5%

100.0%

التكرار

83

182

31

296

%

28.0%

61.5%

10.5%

100.0%

من خبلل اجلدول يظهر أن  %61.5من ادلبحوثات يشاركن الزوج يف مشاكلهن ادلهنية أحيانا ىذه
النسبة مرتبة تنازليا  ،العاملة ادلؤىلة  ،%64.8تليها العادلة البسيطة بنسبة  %61.5والعاملة االطار بنسبة
 ،%57.3يف حُت أن نسبة  %28من ادلبحوثات يشاركن الزوج يف مشاكلهن ادلهنية دائما وىي النتيجة اليت
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هتمنا أكثر يطهر فيها أنو بنسبة أكرب العاملة االطار ب  ،%32مث العاملة ادلؤىلة  ،%28.9و العاملة
البسيطة  %20وعليو فكلما زادت الرتبة الوظيفية زادت مشاركة الزوجة زوجها مشاكلها ادلهنية زوجها
وألهنا متعودة على ادلسؤولية ومعاجلة مثل ىذه ادلواقف فهي ال ختشى من ردة فعل الزوج بقدر ما ختشاه
العاملة البسيطة من تعرضها ادلنع من العمل من طرف زوجها أو تفاقم ادلشكلة ما قد يعرضها لئليقاف
من رب العمل و بالتايل حتاول العاملة البسيطة اخفاء ما تتعرض إليو من مشاكل يف عملها ،وحىت نظرة
اجملتمع للمرأة ذات العمل البسيط كعاملة نظافة ىي نظرة دونية فمثل ىذه االعمال ال تقبل على العمل
فيها إال النساء ذوات مستوى تعليمي ضعيف ،أما بقية النسبة من ادلبحوثات  %10.5ال يشاركن أزواجهن
مشاكلهن ادلهنية أبدا و أغلبهن من فئة العاملة البسيطة  ،%18.5ولعل النتائج و األسباب اليت ذكرهتا
سابقا تفند ذلك ،مث تأيت فئة العاملة االطار ب  ،%10.7و العاملة ادلؤىلة  ،%6.2وعليو فالرتبة الوظيفية
تزيد من ثقة ادلرأة العاملة بنفسها واليت حتدت العوائق اليت كادت حتول بينها وبُت وصوذلا للمناصب
القيادية ما يطلق عليو ( السقف الزجاجي )
الجدول رقم ()04
يوضح عالقة الرتبة المهنية للزوجة بالتعامل بتوتر وعصبية مع الزوج عند العودة من العمل
التعامل بتوتر و عصبية مع الزوج بعد العودة من العمل

زوجك مع وعصبية بتوتر تتعاملين ىل

المجموع

العمل من عودتك عند
الرتبة المهنية
اطار

الرتبة المهنية

مؤىلة عاملة
بسيطة عاملة
التكرار

نعم

ال

احيانا

التكرار

8

48

47

103

%

7.8%

46.6%

45.6%

100.0%

التكرار

7

78

43

128

%

5.5%

60.9%

33.6%

100.0%

التكرار

2

44

20

66

%

3.0%

66.7%

30.3%

100.0%

التكرار

17

170

110

297

%

5.7%

57.2%

37.0%

100.0%

من خبلل اجلدول يظهر أن ما نسبتو  %57.2من ادلبحوثات يقررن أهنن ال يتعاملن بعصبية مع الزوج عند
العودة من العمل منهن  %66.7للعاملة البسيطة %60.9 ،للعاملة ادلؤىلة %46.6 ،للعاملة االطار ،يبلحظ
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أنو ىناك تناسبا عكسيا كلما قلت الرتبة الوظيفية زادت قراراهتا بعدم التعامل مع زوجها بعصبية عند العودة
 %37من
من العمل ،ىذا التناسب يتغَت اىل تناسبا طرديا يف احلالتُت األخرتُت حيث صلد أن نسبة
ادلبحوثات يتعاملن بعصبية مع الزوج أحيانا عن د العودة من العمل مرتبة تنازليا من األعلى رتبة وظيفية
العاملة االطار  ، %45.6و العاملة ادلؤىلة  ، %33.6مث  %30.3للعاملة البسيطة ،وىذا منطقيا قد يعود
لضغوط العمل فكلما زادت الرتبة الوظيفية زادت مسؤولية العاملة و بالتايل تزيد ضغوط العمل وقد حتملها
معها العاملة إىل بيتها ،و ىو ما تأكده نتيجة من يتعاملن بعصبية مع أزواجهن عند العودة من العمل
بنسبة  %5.7ولو أهنا نسبة قليلة ولكنها تربز أن ذوات الرتبة ادلهنية االطار أكثر تعامبل بعصبية بنسبة
 ،%7.8و العاملة ادلؤىلة بنسبة  ،%5.5و أخَتا العاملة البسيطة بنسبة  ،%3وعليو فمن خبلل النتائج
يظهر أن للرتبة الوظيفية تأثَت على ادلرأة العاملة ادلتزوجة من حيث تعاملها مع زوجها حيث تزداد عصبيتها
كلما كانت ذات رتبة وظيفية عالية ومسؤولية أكرب .
جدول رقم ()05
يوضح عالقة الرتبة المهنية للزوجة و من يتخذ القرارات في االنجاب وتنظيم النسل
اتخاذ قرارات االنجاب و تنظيم النسل

وتنظيم االنجاب في القرارات يتخذ من

الرتب المهنية

النسل

اطار
الرتبة
المهنية

مؤىلة عاملة
بسيطة عاملة
المجموع

المجموع

الزوج

الزوجة

بالتشاور

التكرار

4

10

89

103

%

3.9%

9.7%

86.4%

%100.0

التكرار

5

10

113

128

%

3.9%

7.8%

88.3%

%100.0

التكرار

26

8

32

66

%

39.4%

12.1%

48.5%

%100.0

التكرار

35

28

234

297

%

11.8%

9.4%

78.8%

%100.0

يظهر من خبلل اجلدول أن نسبة  %88.3من العامبلت ادلؤىبلت يتشاورن مع أزواجهن يف اختاذ قرارات
االصلاب وتنظيم النسل تليها نسبة  %86.4من النساء االطارات و ىو ما يظهر مدى الثقافة الصحية ذلاتو
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الفئة زد على ما نسبتو  %9.7من النساء االطارات ىن من يتخذن قرارات االصلاب و تنظيم النسل أكثر
من الرجال بنسبة  %3.9نفس ادلبلحظة صلدىا عند العامبلت ادلؤىبلت بنسبة  %7.8للزوجة و نسبة
 %3.9للزوج يف حُت خيتلف األمر عند العامبلت البسيطة فيظهر أن نسبة  %78.8يتشاورن مع أزواجهن
يف تنظيم النسل و اختاذ قرارات االصلاب يف حُت أن نسبة  %39.4يقرن بأن الزوج ىو الذي يتخذ ىذه
القرارات مقابل نسبة  %12.1من يتخذن مثل ىذه القرارات ،وكل ىذه النتائج تدل على ان النساء
العامبلت ديلن اىل تنظيم النسل و يظهر كذلك من عدد االوالد و الذي يًتاح مابُت  1و  4و ىو ما
سيظهره جدول عدد االوالد حسب الرتب ادلهنية فمنصب الزوجة العال منحها القوة يف رلاالت زلددة
كتحديد حجم األسرة كما أن العبلقات بينهما بدأت تأخذ ادلنحى الدديوقراطي التشاوري يف مثل ىذه
القضايا وىو ما أشارت إليو الكثَت من الدراسات (مسيحة عليوات  ،بن حسان ينة  ،عوامل تشكيل بناء
السلطة يف األسرة ادلعاصرة) و دراسة (عبد القادر القصَت ،األسرة ادلتغَتة يف رلتمع ادلدينة العربية) واليت
أظهرت أن ىناك ارتباطا عكسيا بُت الوضع االقتصادي والطبقي والثقايف و حجم األسرة .
جدول رقم ()06

يوضح عالقة الرتبة المهنية للزوجة باتخاذ القرارات المتعلقة بالمنزل من تأثيث كراء و شراء
اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنزل

كراء تأثيث من بالمنزل المتعلقة القرارات اتخاذ

الرتب المهنية

المجموع

و شراء
الزوج

الزوجة

بالتشاور

التكرار

12

19

72

103

%

11.7%

18.4%

69.9%

100.0%

الرتبة

عاملة

التكرار

13

14

101

128

المهنية

مؤىلة

%

10.2%

10.9%

78.9%

100.0%

عاملة

التكرار

18

6

42

66

بسيطة

%

27.3%

9.1%

63.6%

100.0%

التكرار

43

39

215

297

%

14.5%

13.1%

72.4%

100.0%

اطار

المجموع
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عنوان المقال :تقليد ادلرأة العاملة ادلتزوجة مناصب عالية؛ وأثره يف بناء السلطة داخل األسرة اجلزائرية
دراسة ميدانية للنساء ادلتزوجات العامبلت بالقطاع العام مبدينة أدرار.

يظهر من خبلل اجلدول أن نسب عالية من العامبلت من سلتلف الرتب ادلهنية يتشاورن مع أزواجهن يف
اختاذ القرارات ادلتعلقة بادلنزل من تأثيث و كراء و شراء و غَتىا ،قدرت ب  %72.4موزعة كما يلي :
 % 78.9من العامبلت ادلؤىبلت و  % 69.9اطارات و  % 63.6عامبلت بسيطات ،أما نسبة %14.5
 % 27.3للعاملة
من ادلبحوثات يرين أن الزوج ىو من يقوم باختاذ ىذه القرارات موزعة كما يلي :
البسيطة %11.7 ،للعاملة االطار %10.2 ،للعاملة ادلؤىلة  ،أما ما نسبتو  %13.1من ادلبحوثات ىن من
يتخذن قرارات تتعلق بادلنزل من تأثيث كراء و شراء موزعة كما يلي  %18.4 :من العامبلت االطار،
تليهن النساء ادلؤىبلت بنسبة  % 10.9مث العامبلت ذوات عمل بسيط بنسبة  ،% 9.1من خبلل كل ىذه
النتائج يظهر أن حىت اختاذ قرارات تتعلق بادلنزل من تأثيث وكراء وشراء واليت كانت حكرا على الرجال ىي
األخرى أخذت ادلنحى التشاوري الدديقراطي وال دخل للرتب الوظيفية وال ادلناصب العليا يف مثل ىذه
القرارات وىو ما يوافق دراسة (د .جهاد ذياب الناقوال ،اآلثار األسرية النامجة عن خروج ادلرأة السورية
للعمل).
جدول رقم ()07

يوضح عالقة الرتبة المهنية للزوجة و من يقوم اتخاذ قرارات متابعة األطفال ومراقبة نشاطهم
نشاطهم ومراقبة األطفال بمتابعة يقوم من

اتخاذ قرارات متابعة األطفال و مراقبة نشاطهم
الرتب المهنية
اطار
المهنية الرتبة

مؤىلة عاملة
بسيطة عاملة
المجموع

المجموع

الزوج

الزوجة

معا

اخر

التكرار

5

39

57

2

103

%

1.7%

0.7%

34.7%

التكرار

6

2

128

%

2.0%

0.7%

43.1%

التكرار

1

25

39

1

66

%

0.3%

8.4%

13.1%

0.3%

22.2%

التكرار

12

110

170

5

297

%

4.0%

1.7%

100%
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19.2% 13.1%
46

74

24.9% 15.5%

57.2% 37.0%

إسم ولقب المؤلف (ين)

يظهر من خبلل اجلدول أن اختاذ قرارات متابعة األطفال ومراقبة نشاطهم يتشارك فيو الزوجان بنسبة
 %57.2موزعة كما يلي  %24.9 :للعاملة ادلؤىلة تليها نسبة  %19.2من االطارات مث النساء ذوات العمل
البسيط بنسبة  ،%13.1يف حُت أن نسبة  %37من ادلبحوثات يرين أن الزوجة ىي من تقوم باختاذ مثل
ىذه القرارات مقسمة كما يلي  %15.5 :من الزوجات العامبلت ادلؤىبلت ىن من يتابعن أطفاذلن تليها
الزوجة االطار بنسبة  %13.1والعاملة البسيطة بنسبة  ،%8.4أما األزواج فنسبهم متدنية يف حتمل مسؤولية
واختاذ قرارات متابعة الطفال ومراقبة نشاطهم حسب رأي ادلبحوثات بنسبة

 %2ألزواج العامبلت

ادلؤىبلت و  %1.7ألزواج العامبلت االطار مث  %0.3ألزواج العامبلت ذوات العمل البسيط وىذا ما
يدل على أن ادلرأة العاملة ادلتزوجة ىي من تتحمل مسؤولية متابعة األطفال ومراقبة نشاطهم وباألخص
ادلرأة العاملة االطار وادلؤىلة اليت تريد أن ترفع مكانة أبناءىا مثل مكانتها وتظهرىم بادلظهر البلئق مثل
ظهورىا فهي جتسد شخصيتها يف أوالدىا ،ففي كل احلاالت و كيفما كانت رتبتها ادلهنية ،ىي مسؤولة
مثلها مثل الرجل على رعاية أبناءىا.
جدول رقم ()08
يوضع عالقة الرتبة المهنية للزوجة واتخاذ قرارات متابعة األعمال المدرسية لألطفال
اتخاذ قرارات متابعة األعمال المدرسية
الرتب المهنية
اطار
الرتبة
المهنية

مؤىلة عاملة
بسيطة عاملة
المجموع

للألطفال المدرسية األعمال اتخاذ قرارات متابعة

المجموع

الزوج

الزوجة

معا

آخر

التكرار

5

50

47

1

103

%

1.7%

16.8%

15.8%

0.3%

34.7%

التكرار

11

51

66

0

128

%

3.7%

17.2%

22.2%

0.0%

43.1%

التكرار

14

22

29

1

66

%

4.7%

7.4%

9.8%

0.3%

22.2%

التكرار

30

123

142

2

297

%

10.1%

41.4%

47.8%

0.7%

100%
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عنوان المقال :تقليد ادلرأة العاملة ادلتزوجة مناصب عالية؛ وأثره يف بناء السلطة داخل األسرة اجلزائرية
دراسة ميدانية للنساء ادلتزوجات العامبلت بالقطاع العام مبدينة أدرار.

من خبلل اجلدول يظهر أن ما نسبتو  %47.8من ادلبحوثات يتشاركن مع أزواجهن يف متابعة األعمال
ادلدرسية لؤلطفال مقسمة كالتايل  %22.2 :للعاملة ادلؤىلة  %15.8 ،للعاملة االطار ،و  %9.8للعاملة
البسيطة ،يف حُت أن نسبة  %41.4من ادلبحوثات يرين أن الزوجة ىي من يقوم باختاذ قرارات متابعة
األعمال ادلدرسية لؤلطفال وىي نسبة كبَتة تقًتب من نسبة تشارك الزوجُت يف العملية  ،مقسمة ما يلي :
 %17.2للعاملة ادلؤىلة %16.8 ،للعاملة االطار و  %7.4للعاملة البسيطة  ،أما مشاركة الزوج يف اختاذ
قرارات متابعة ىذه األعمال فنسبتو  %10.1حسب رأي ادلبحوثات وىي نسبة صغَتة مقارنة مبشاركة
الزوجة يف العملية مقسمة كالتايل  %4.7 :رأي العاملة البسيطة %3.7 ،للعاملة ادلؤىلة %1.7 ،للعاملة
االطار ،أحيانا قد يتدخل شخصا آخر للقيام مبتابعة االعمال ادلدرسية لؤلطفال (اجلد ،اجلدة ،األخوة أو
أحد األقارب) و ىي نسبة صغَتة جدا  %0.7مقسمة كما يلي  %0.3 :رأي العاملة االطار ،و

%0.3

العاملة البسيطة ،ىذه النتائج تظهر مبدأ التشاركي يف اختاذ قرارات متابعة األعمال ادلدرسية لؤلطفال
وبنسبة أكثر الزوجة وىو ما يدل على مدى حرصها على ىذه القرارات وىو حرص نابع من مؤىبلهتا
الوظيفية والتعليمية واليت تريد أن تظهر على أبناءىا ما جيعلها أكثر حرصا من الزوج ،فادلرأة العاملة ادلؤىلة
واالطار وحىت العاملة البسيطة طموحة إذ تعمل مكانتها الوظيفية ومستواىا التعليمي على الرفع يف زيادة
تطلعاهتا يف رؤية أبناءىا ناجحون ومتفوقون يف دراستهم من أجل شغل مناصب و وظائف راقية حسب
مؤىبلهتم العلمية و يف سؤال طرح ذليئة التدريس يف مؤسسات تعليمية أظهرت إجاباهتم أن ادلرأة ىي
األكثر زيارة للمعلمُت و األساتذة و السؤال عن حال طفلها يف الدراسة وال نكاد نرى األباء إال نادرا .
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إسم ولقب المؤلف (ين)
جدول رقم ()09
المهني للزوجة و اتخاذ قرارات متابعة الجانب الصحي للألطفال
ة
عالقة الرتبة
اتخاذ قرارات متابعة الجانب الصحي لألطفال
الرتب المهنية
اطار
الرتبة
المهنية

مؤىلة عاملة
بسيطة عاملة
المجموع

للألطفال الصحي اتخاذ قرارات متابعة الجانب

المجموع

الزوج

الزوجة

معا

اخر

التكرار

11

32

59

1

103

النسبة المئوية

3.7%

10.8%

19.9%

0.3%

34.7%

التكرار

2

38

88

0

128

النسبة المئوية

0.7%

12.8%

29.6%

0.0%

43.1%

التكرار

3

18

44

1

66

النسبة المئوية

1.0%

6.1%

14.8%

0.3%

22.2%

التكرار

16

88

191

2

297

النسبة المئوية

5.4%

29.6%

64.3%

0.7%

100.0%

من خبلل ىذا اجلدول يظهر أن نسبة  %64.3من ادلبحوثات يتشاركن مع أزواجهن يف اختاذ قرارات متابعة
اجلانب الصحي مقسمة حسب الرتب ادلهنية إىل  :نسبة

 %29.6للعاملة ادلؤىلة  %19.9 ،للعاملة

االطار %14.8 ،للعاملة البسيطة ،يف حُت أن مانسبتو  %29.6من ادلبحوثات يرين أن الزوجة ىي من
تتخذ قرارات متابعة اجلانب الصحي لؤلطفال مقسمة كما يلي  %12.8 :للعاملة ادلؤىلة %10.8 ،للعاملة
االطار و نسبة  %1للعاملة البسيطة ،و ىذا منطقي ما يتناسب مع غريزة ادلرأة وما تتمتع بو من عطف
وحنان اجتاه أوالدىا ويدل كذلك على الثقافة الصحية للزوجُت والوعي الصحي ادلنتشر يف اجملتمع وتعليم
ادلرأة متابعة أبناءىا صحيا عن طريق الدفًت الصحي أو احلمبلت التوعوية يف ىذا اجملال من طرف وسائل
االعبلم او ادلصاحل الصحية ،أما نسبة  %5.4من ادلبحوثات يرين أن الزوج ىو من يقوم باختاذ قرارات
متابعة األطفال صحيا مقسمة حسب الرتب ادلهنية  %3.7 :للعاملة االطار %1 ،للعاملة البسيطة ،و
 %0.7للعاملة ادلؤىلة ،يف حُت قدرت نسبة تدخل شخص آخر يف ىذه العملية بنسبة ضئيلة

%0.7

موزعة بُت العاملة االطار  %0.3والعاملة البسيطة  ،%0.3النتائج تدل على مدى حرص الوالدين على
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عنوان المقال :تقليد ادلرأة العاملة ادلتزوجة مناصب عالية؛ وأثره يف بناء السلطة داخل األسرة اجلزائرية
دراسة ميدانية للنساء ادلتزوجات العامبلت بالقطاع العام مبدينة أدرار.

متابعة أبناءىم صحيا وىو ما يدل على انتشار الوعي بُت األزواج والثقافة الصحية و لقد أسهمت الربامج
التوعوية الصحية يف تغيَت رؤية األباء اجتاه رعاية الصحية لؤلطفال والواضح من خبلل النتائج ادلرأة العاملة
االطار والعاملة ادلؤىلة ىن أكثر حرصا على اختاذ قرارات متابعة اجلانب الصحي ألطفاذلن .
جدول رقم ()10
يوضع عالقة الرتبة المهنية للزوجة واتخاذ قرارات تأديب األطفال وتوجيههم
األطفال

اتخاذ قرارات تأديب
وتوجيههم

وتوجيههم األطفال اتخاذ قرارات تأديب
الزوج

معا

الزوجة

المجموع
اخر

الرتبة المهنية
التكرار

6

16

80

1

103

النسبة المئوية

5.8%

15.5%

77.7%

1.0%

100.0%

عاملة

التكرار

5

24

98

1

128

مؤىلة

النسبة المئوية

3.9%

18.8%

76.6%

0.8%

100.0%

عاملة

التكرار

11

13

41

1

66

بسيطة

النسبة المئوية

16.7%

19.7%

62.1%

1.5%

100.0%

التكرار

22

53

219

3

297

النسبة المئوية

7.4%

17.8%

73.7%

1.0%

100.0%

اطار
المهنية الرتبة

المجموع

من خبلل اجلدول يظهر أن نسبة  %73.7من ادلبحوثات يتشاركن ىن وأزواجهن يف اختاذ قرارات تأديب
األطفال وتوجيههم مرتبة تنازليا %77.7 ،للعاملة االطار %76.6 ،للعاملة ادلؤىلة ،و  %62.1للعاملة
البسيطة ،فكلما زادت الرتبة الوظيفية للمرأة زادت مشاركتها لزوجها يف اختاذ قرارات تأديب األطفال و
توجيههم ،و أنا مانسبتو  %17.8من ادلبحوثات يرين أن الزوجة ىي تقوم باختاذ قرارات تأديب األطفال
وتوجيههم موزعة كما يلي  %19.7للعاملة البسيطة %18.8 ،للعاملة ادلؤىلة،

%15.5

للعاملة االطار ،يف

حُت أن ما نسبتو  %7.4من ادلبحوثات ترى أن الزوج ىو من يقوم باختاذ قرارات تأديب األطفال
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إسم ولقب المؤلف (ين)

وتوجيههم موزعة كما يلي %16.7 ،للعاملة البسيطة ،ونسبة  %5.8للعاملة االطار ،ونسبة  %3.9للعاملة
ادلؤىلة ،و أحيانا قد يكون ىناك من يساعد الزوجة يف اختاذ قرارات تأديب األطفال وتوجيههم بنسبة
 %1مقسمة كما يلي  %1.5 :للعاملة البسيطة  %1 ،للعاملة االطار %0.8 ،للعاملة ادلؤىلة ،ىذه النتائج
تظهر أن رتبة الوظيفية العالية تزيد من مشاركة الزوجة يف اختاذ قرارات تأديب األطفال وتوجيههم ،فمبدأ
التشاركي التشاوري يظهر يف مثل ىذه القرارات وبنسبة أكثر عند ادلوظفات ذوات الرتب الوظيفية العالية .
جدول رقم ()11
يوضح عالقة الرتبة المهنية للزوجة و كيف يتم اتخاذ القرار في تحضير الوالئم وزيارة األقارب والمعارف

األقارب وزيارة الوالئم تحضير في القرار اتخاذ

في القرار اتخاذ يتم كيف

المجموع

والمعارف األقارب وزيارة الوالئم تحضير
والمعارف

الزوج

الرتبة المهنية
اطار
المهنية الرتبة

مؤىلة عاملة
بسيطة عاملة
المجموع

الزوجة بالتشاور

التكرار

7

8

88

103

النسبة المئوية

6.8%

7.8%

85.4%

100.0%

التكرار

7

8

113

128

النسبة المئوية

5.5%

6.2%

88.3%

100.0%

التكرار

9

6

51

66

النسبة المئوية

13.6%

9.1%

77.3%

100.0%

التكرار

23

22

252

297

النسبة المئوية

7.7%

7.4%

84.8%

100.0%

من خبلل اجلدول يظهر أن نسبة  %84.8من ادلبحوثات يتشاورن مع أزواجهن يف اختاذ قرارات حتضَت
الوالئم والعزائم وزيارة األقارب وادلعارف وبنسب أكرب للنساء ذوات الرتب ادلهنية العالية %88.3 ،للعاملة
ادلؤىلة %85.4 ،للعاملة االطار ،و  %77.3للعاملة البسيطة ،وبالتايل مازال مبدأ التشاوري الدديقراطي خييم
على معظم العبلقات األسرية بعدما كان حكرا على الرجال يف األسر القددية ،مث صلد أن ىذه القرارات
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متقاربة بُت الزوجُت %7.7 ،من ادلبحوثات ترى أنو من اختصاص الرجال و أقرت هبا نسبة كبَتة

%13.6

للعاملة البسيطة ،و  %6.8للعاملة االطار ،و  %5.5للعاملة ادلؤىلة ،وىذا يظهر مدى تأثَت الرتبة الوظيفية
يف اختاذ مثل ىذه القرارات  ،يف حُت صلد ادلبحوثات اللوايت أقررنا أنا الزوجة ىي من يتخذ ىذه القرارات
نسبتها  %7.4موزعة كما يلي  %9.1 :للعاملة البسيطة  %7.8 ،للعاملة االطار %6.2 ،للعاملة ادلؤىلة،
من خبلل النتائج يظهر أن الزوجان يتشاوران يف اختاذ قرارات حتضَت الوالئم والعزائم وزيارة األقارب
وادلعارف وبقدر اكرب تشارك ادلرأة العاملة ذات الرتبة ادلهنية العالية كإطار أو عاملة مؤىلة ،وبقدر أقل
للعاملة البسيطة ،قد يرجع ىذا ألن ادلرأة ذات الرتبة الوظيفية العالية قد تكون اكتسبت خربات اجتماعية
من احتكاكها جبماعة العمل ختول ذلا ادلشاركة يف مثل ىذه القرارات أو حىت توكيد الذات حبكم عملها
ودخلها و حىت مستواىا التعليمي الذي أىلها لتويل مناصب عالية .
جدول رقم ()12
يوضح ىل تقلد المرأة رتبة وظيفية عالية تجعلها مركز السلطة داخل األسرة
األسرة داخل السلطة بمركز و عالقتو رتبة وظيفية عالية المرأة تقلد

التكرارات

النسبة المئوية

نعم

37

%12.5

ال

140

%47.1

أحيانا

120

%40.4

المجموع

297

%100.0

من خبلل ىذا اجلدول تظهر أن نسبة  %47.1من ادلبحوثات ال يرين أن تقلد ادلرأة رتبة وظيفية عالية
جتعل منهن مركزا للسلطة داخل األسرة ،و نسبة  %40.4أنو أحيانا قد تكون ادلرأة ىي مركزا للسلطة اذا
كانت تشغل رتبة وظيفية عالية ،يف حُت أن نسبة  %12.5يرين أن تقلد ادلرأة رتبة وظيفية عالية جتعل منها
مركز للسلطة داخل األسرة من خبلل ىذه النتائج يظهر أن مازال ىناك نسبة البأس هبا من النساء تؤمن
بأن الرجل ىو مركز السلطة مهما كانت رتبتهن الوظيفية ،و ىذا راجع لؤلسباب اليت ذكرناىا آنف
كادلوروث الثقايف بأن األنثى تأيت دوما يف الدرجة الثانية بعد الذكر و أن السلطة وظيفة ذكورية ،وكذا
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القوامة اليت جاء هبا الدين يف اآلية ادلشار إليها آنفا ،ولكن ادللفت لئلنتباه أن ىناك نسبة البأس هبا من
النساء ادلتزوجات العامبلت ترى أهنن أحق مبركز السلطة قد يرجع ذلك لرتبتهن الوظيفية ،أو حىت العمل
وكذا دخل العاملة ،وقد تكون رؤيتهن للسلطة كوظيفة كامنة ما أشار إليو تالكوت بارسونز لذلك أجابت
نسبة كبَتة منهن تكاد تكون قريبة من نصف العينة بأهنن أحيانا قد تكون ادلرأة اليت تتقلد مراتب وظيفية
عالية ىي مركز السلطة داخل األسرة اجلزائرية ،ففي دراسة (حفصي آسية ،ادلمارسة ادلهنية للمرأة و
عبلقتها بإنتاج مكانتها االجتماعية ) بينت أن مكانة ادلرأة مرتبطة بادلهنة اليت دتارسها يف السياق ادلهٍت
واالجتماعي الذي تنتمي إليو و تتفاعل معو ،فهي تلعب دورا كبَتا و حامسا يف إبراز مكانتها االجتماعية
وبناء عبلقاهتا التفاعلية اليت تربطها باآلخرين ،اليت تشكل ذلا رلاال من اجملاالت التفاعلية بالنسبة ذلا اليت
تؤثر وتتأثر هبا بعد ادلؤسسة االجتماعية األوىل يف بناء مكانة اجتماعية من خبلل دورىا السوسيومهٍت
الذي تقوم بو .
جدول رقم ()13

يوضح عالقة الرتبة المهنية للزوجة بمن ىو صاحب السلطة داخل األسرة
صاحب السلطة داخل األسرة

المجموع

األسرة داخل السلطة صاحب
الزوج دائما اكثر زوجي وزوجي أنا من اكثر أنا
زوجي

مني
الرتبة المهنية
التكرار

16

34

35

18

103

النسبة المئوية

15.5%

33.0%

34.0%

17.5%

100.0%

عاملة

التكرار

19

48

40

20

127

مؤىلة

النسبة المئوية

15.0%

37.8%

31.5%

15.7%

100.0%

عاملة

التكرار

18

22

18

8

66

بسيطة

النسبة المئوية

27.3%

33.3%

27.3%

12.1%

100.0%

التكرار

53

104

93

46

296

النسبة المئوية

17.9%

35.1%

31.4%

15.5%

100.0%

اطار
المهنية الرتبة

المجموع
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يظهر من خبلل اجلدول أن نسبة  %35.1من ادلبحوثات يرين أن الزوج ىو صاحب السلطة أكثر منها
داخل األسرة موزعة كما يلي  %37.8من العامبلت ادلؤىبلت ،و نسبة  %33.3من فئة عاملة بسيطة ،و
نسبة  %33من فئة العاملة االطار وىو كما أشرنا سابقا لؤلسباب الدينية و ادلوروث الثقايف ،يف حُت ما
نسبتو  %31.4من ادلبحوثات ترى أن صاحب السلطة ىي و زوجها أي يشًتكان يف السلطة وىنا تظهر
أن العامبلت االطار أكثر نسبة ب  %34تليها العاملة ادلؤىلة بنسبة  ،%31.5و العاملة البسيطة بنسبة
 %27.3و بالتايل كل مازادت رتبة ادلرأة الوظيفية زادت تشاركيتها للسلطة مع زوجها ،أما جواهبن أن الزوج
دائما مركز السلطة جاءت نسبتو  %17.9موزعة كمايلي  %27.3 :للعاملة البسيطة ،ونسبة

%15.5

للعاملة االطار ،و نسبة  %15للعاملة ادلؤىلة وىذا يدل عل أن كلما كانت ادلرأة تشغل وظيفة سامية
زادت سلطتها داخل األسرة ،و ىو ما تظهره نسبة أن تكون ىي مركز السلطة أكثر من زوجها ب
 %15.5موزعة من األكرب إىل األصغر  %17.5للعاملة االطار %15.7 ،للعاملة ادلؤىلة ،و  %12.1للعاملة
البسيطة ،ىذه النتائج تدل أن سلطة ادلرأة تزداد بزيادة رتبتها الوظيفية و تكون أكثر مشاركة فيها .
خاتمة:
نتائج ال ّدراسة والتوصيات:
ان ىذا الحبث ليس إدانة لعمل ادلرأة فهي اليت أثبتت جدارهتا و كسبت ثقة رؤسائها يف
العمل و زوجها و أسرهتا يف البيت  ،ىي من البلئي يعتمد عليهن يف كل ادليادين  ،بقدر ما ىو تسليط
نقطة ضوء على معاناة ادلرأة اجتماعيا جراء تألقها عمليا رغم تطور ادلساءلة االجتماعية يف اجملتمع
اجلزائري إال أنو كغَته من اجملتمعات الذكورية حيمل ادلرأة وحدىا ادلسؤولية خاصة يف حاالت الفشل و
حيتاج إىل مراجعة فكرية قد تستغرق عقودا ووقتا طويبل ...
وسنعرض يف ىذه اخلادتة بعض النتائج اليت خلصت إليها الدراسة علها تسهم ولو بقسط قليل يف تسليط
الضوء على قضية ىامة وضرورة ملحة أال وىي عمل ادلرأة و تقلدىا مناصب عليا يف الشغل و أثر ذلك يف
بناء السلطة داخل األسرة اجلزائرية :
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 النساء العامبلت ديلن اىل تنظيم النسل ويظهر كذلك من عدد األوالد والذي يًتاح مابُتفمنصب الزوجة العايل منحها القوة يف رلاالت زلددة كتحديد حجم األسرة كما أن

 1و ،4
العبلقات بُت

الزوجُت بدأت تأخذ ادلنحى الدديوقراطي التشاوري يف مثل ىذه القضايا.
 اختاذ قرارات تتعلق بادلنزل من تأثيث وكراء وشراء واليت كانت حكرا على الرجال ىي األخرى أخذتادلنحى التشاوري الدديقراطي وال دخل للرتب الوظيفية وال ادلناصب العليا يف مثل ىذه القرارات .
 ادلرأة العاملة االطار وادلؤىلة أكثر حتمبل دلسؤولية اختاذ قرارات متابعة األطفال ومراقبة نشاطهم . مبدأ التشاركية يف اختاذ قرارات متابعة األعمال ادلدرسية لؤلطفال وبنسبة أكثر الزوجة وليست حكراحىت على أي مرتبة وظيفية أو منصب ،فادلرأة العاملة ادلؤىلة و االطار وحىت العاملة البسيطة طموحة إذ
تعمل على الرفع يف زيادة تطلعاهتا يف رؤية أبناءىا ناجحون ومتفوقون يف دراستهم من أجل شغل مناصب
ووظائف راقية حسب مؤىبلهتم العلمية .
 ادلرأة العاملة االطار والعاملة ادلؤىلة ىن أكثر حرصا على اختاذ قرارات متابعة اجلانب الصحي ألطفاذلن مازال ىناك نسبة البأس هبا من النساء تؤمن بأن الرجل ىو مركز السلطة مهما كانت رتبتهن الوظيفية . سلطة ادلرأة تزداد بزيادة رتبتها الوظيفية وتكون أكثر مشاركة فيها . الرتبة الوظيفية العالية تزيد من مشاركة الزوجة يف اختاذ قرارات تأديب األطفال و توجيههم  ،فادلبدأالتشاركي التشاوري يظهر يف مثل ىذه القرارات و بنسبة أكثر عند ادلوظفات ذوات الرتب الوظيفية العالية
 الزوجان يتشاوران يف اختاذ قرارات حتضَت الوالئم و العزائم وزيارة األقارب و ادلعارف وبقدر أكرب تشاركالزوجة العاملة ذات الرتبة ادلهنية العالية كإطار أو عاملة مؤىلة مقارنة بالزوجة ذات العامل البسيط .
 للرتبة الوظيفية تأثَت على ادلرأة العاملة ادلتزوجة من حيث تعاملها مع زوجها حيث تزداد عصبيتها كلماكانت ذات رتبة وظيفية عالية ومسؤولية أكرب.
 كلما زادت الرتبة الوظيفية علوا كلما زاد الشعور بأن العبلقة الزوجية يسودىا االحًتام ادلتبادل قد يكونذلك راجع للمستوى التعليمي والثقايف للزوجة و اكتساب خربة يف كيفية ادارة شؤوهنا وحل ادلشاكل من
خبلل حتمل مسؤوليات قيادية يف عملها.
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 العاملة االطار وادلؤىلة ىي أكثر من يهتم الزوج برأيها و يستشَتىا يف مشاكلو ادلهنية . كلما زادت الرتبة الوظيفية زادت مشاركة الزوجة دلشاكلها ادلهنية مع زوجها .التوصيات :
 تقدمي اخلدمات الصحية اليت حتتاجها ادلرأة العاملة و ذلك لضمان حسن أدائهن و مشاركتهن يف التنميةاالجتماعية .
 اكساب النساء العامبلت ثقافة قانونية حىت يكن على اطبلع حبقوقهن و واجباهتن . زيادة خربة العامبلت و ذلك بتدريبهن و تأىيلهن  ،وكذا منحهن مراتب تتناسب مع مستوى اخلربة واالنتاجية .
 احلد من أثر العادات و التقاليد اليت تكرس األدوار النمطية للزوجُت .زوجات وتنظيم األسرة مبا يتناسب مع طبيعة عملهن .
نشر التوعية بالصحة االصلابية لدى العامبلت ادلت
 توعية و تثقيف النساء العامبلت ادلتزوجات خاصة بأمهية تنظيم الوقت هبدف التوفيق بُت الواجباتالوظيفية و الواجبات ادلنزلية حىت ال يكون على حساب األسرة .
 ضرورة توفر دور احلضانة و رعاية األطفال ألبناء العامبلت يف ادلؤسسات اليت يعملن هبا أو قريب منهن تأمُت خدمات النقل و ادلواصبلت من و إىل مكان العمل . إعطاء العامبلت الفرص ادلتساوية مع الرجل يف الًتقي يف ادلناصب . تشديد احلماية القانونية للمرأة العاملة إزاء الكثَت من الظواىر ( االغتصاب و التحرش  ،منع التعلم،اإلكراه على الزواج ادلبكر و دون رضا ادلرأة  ،خفض سن التقاعد . )...
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:ملخص
هتدف ىذه الورقة البحثية إىل تتبع مسار السياسة النقدية يف اجلزائر من خالل االتفاقيات ادلختلفة مع
 إضافة إىل توضيح مربرات اللجوء إىل سياسات التثبيت االقتصادي والتعديل اذليكلي دلا،صندوق النقد الدويل
شهدتو اجلزائر من اختالالت اقتصادية داخليا وخارجيا و كيف حتولت اجلزائر من اقتصاد التخطيط ادلركزي إىل
 كما سنقوم مبعرفة تأثَت السياسة النقدية على ادلتغَتات،اعتماد آليات السوق يف تطبيق اإلجراءات ادلالية والنقدية
.االقتصادية لالقتصاد اجلزائري ومدى فعاليتها يف حتقيق أىداف السياسة االقتصادية

. النمو االقتصادي. االقتصاد اجلزائري، ، السياسة النقدية، صندوق النقد الدويل:الكلمات المفتاحية

E52.E58.F33 : JEL تصنيفات

Abstract:
This research paper aims to trace the path of monetary policy in Algeria
through the various agreements with the International Monetary Fund, in addition
to clarifying the justifications for resorting to economic stabilization and structural
adjustment policies due to the economic imbalances that Algeria has witnessed
internally and externally and how Algeria has shifted from a central planning
economy to adopting market mechanisms In the application of financial and
monetary measures, we will also know the impact of monetary policy on the
economic variables of the Algerian economy and its effectiveness in achieving the
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.1

مقدمة:
منذ أزمة النفط اليت تعرضت ذلا الدول النامية ونتج عنها عدة اختالالت ومشاكل اقتصادية مع

عدم القدرة على تسيَت اقتصادياهتا خالل ىاتو الفًتة العتمادىا على اإليرادات النفطية بنسبة كبَتة
وجدت ىاتو الدول نفسها عاجزة على اخلروج من ىاتو األوضاع االقتصادية احلرجة رغم أهنا اعتمدت
العديد من االسًتاتيجيات وادلخططات اليت من شأهنا الدفع بعجلة ظلو اقتصادياهتا لكن سوء االستغالل
األمثل للموارد ادلتاحة والتحديد غَت الدقيق لألىداف وغياب مبدأ الرشادة االقتصادية حال دون حتقيق
أي قفزة اقتصادية خترجها من دائرة ادلديونية والتخلف ،فاجتهت العديد من الدول إىل دعم ومساعدات
ادلنظمات الدولية كصندوق النقد الدويل والبنك العادلي .
كغَتىا من الدول عرفت اجلزائر أوضاعا اقتصادية حرجة دتيزت بضعف النمو االقتصادي
واختالل التوازنات الداخلية واخلارجية خاصة خالل أزمة النفط  ،1986للخروج من ىذا الوضع تبنت
اجلزائر العديد من السياسات اإلصالحية الذاتية و ادلدعمة باللجوء إىل ادلنظمات ادلالية الدولية على غرار
صندوق النقد الدويل والبنك العادلي اليت أجربت اجلزائر على تبٍت اقتصاد السوق والتخلي عن التخطيط
ادلركزي ذو النهج االشًتاكي وقد استخدمت ىاتو السياسات ضمن آليات السياسة النقدية كوسيلة
لتحقيق التوازن االقتصادي والتنمية االقتصادية من خالل استعادة توازن ميزان ادلدفوعات و تقليص
حجم ادلديونية باإلضافة إىل كبح التضخم الذي شهد ارتفاعا كبَتا سنوات التسعينيات.
.2

إشكالية البحث:
من خالل ما تقدم

جتسدت لدينا العديد من التساؤالت حول زلتوى ىذه السياسات

اإلصالحية ادلدعمة ومستوى أداء السياسة النقدية يف حتقيق األىداف االقتصادية ادلرجوة

ومنو نطرح

إشكالية حبثنا كالتايل:
ما مدى تأثَت إصالحات السياسة النقدية ادلدعمة من طرف صندوق النقد الدويل على بعض
ادلتغَتات االقتصادية الكلية؟
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.3

أهمية البحث:
للسياسة النقدية أعلية كبَتة باعتبارىا وسيلة يف يد الدولة لتحقيق أىداف اقتصادية ،من خالل

ما تلعبو من دور مركزي يف تنشيط وحتريك عجلة االقتصاد الوطٍت  ،حيث التحكم يف كمية النقود
ادلتداولة يعترب من األدوات الضرورية لنجاح السياسة النقدية ،حيث يعيش االقتصاد حتوالت ىامـة تلعب
السياسة النقدية دورا ىاما يف إصلاح ىذه التحوالت للتكيف مع ميكانيزمات االقتصاد العادلي يف ضل
العودلة االقتصادية.
.4

أهداف البحث :هندف من خالل ىذا البحث إىل:
 معرفة وتتبع مسار السياسة النقدية يف اجلزائر يف ضل دخوذلا إىل اقتصاد السوق.
 التغَتات اليت طرأت على ادلتغَتات النقدية جراء ىذا التحول.
 تأثَت وصفات صندوق النقد الدويل اذليكلية على االقتصاد الوطٍت.
 أدوات السياسة النقدية ادلستعملة من طرف بنك اجلزائر بعد صدور قانون النقد
والقرض .10/90
 اغلابيات وسلبيات تطبيق اإلصالحات النقدية واالقتصادية ادلدعمة من طرف صندوق
النقد الدويل.

.5

منهج البحث واألدوات المستعملة
لإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة قمنا باستخدام ادلنهج الوصفي التارؼلي إلبراز التحوالت واإلصالحات

النقدية اليت اختذهتا السلطات النقدية اجلزائرية قبل وبعد تطبيق إصالحات صندوق النقد الدويل  ،كما اعتمدنا
على ادلنهج التحليلي من خالل اجلداول ،واإلحصاءات الرمسية للدولة .

سياسات وبرامج صندوق النقد الدولي:
أنشئ صندوق النقد الدويل استجابة إلحداث الكساد الكبَت واحلرب العادلية الثانية باعتباره
وسيلة لتشجيع التعاون النقدي وحتقيق االستقرار العادلي والنمو االقتصادي جلميع البلدان (.ضياء رليد
ادلوسوي ،2015 ،صفحة )69
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أوال:مؤتمر بريتون وودز مهد صندوق النقد الدولي
على اثر االضطرابات اليت سادت نظام النقد الدويل خالل فًتة احلرب العادلية الثانية وقبلها
أمجعت الدول رأيها على تسليم أمرىا إىل منظمة دولية تأخذ على عاتقها مهمة اإلشراف على حق
تغيَت أسعار صرف عمالت دول العامل ،وبالفعل ففي يوليو سنة  1944انعقد مؤدتر بريتون وودز يف
الواليات ادلتحدة األمريكية ضم الكثَت من رجال االقتصاد والسياسة لدراسة إمكانية الوصول إىل نظام
نقدي جديد ؽلكن أن يسَت عليو العامل بعد انتهاء احلرب العادلية الثانية ،وقد كان ىذا ادلؤدتر وليد
الظروف اليت سادت التجارة العادلية قبل نشوب احلرب العادلية الثانية (.ضياء رليد ادلوسوي،2008 ،
صفحة )301
قبل انعقاد ادلؤدتر كان قد طرح مشروعُت أحدعلا تقدمت بو ادلملكة ادلتحدة على لسان مبعوثها
جون مينارد كينز و الثاين ادلشروع األمريكي على لسان مبعوثها ىاري وايت والذي استهدف إغلاد
مؤسسة دولية تعمل على رفع القيود على التجارة اخلارجية وتسيَت النظام النقدي العادلي وكان ىذا
ادلشروع مشاهبا حلد ما مع ادلشروع الربيطاين ،غَت أن قوة الواليات ادلتحدة األمريكية االقتصادية
والسياسية والعسكرية مكنتها من كسب أصوات الكثَت من الدول خاصة دول أمريكا الالتينية ،وت
سلض عن مناقشات ادلؤدتر إنشاء ثالث منظمات دولية صندوق النقد الدويل ولبنك العادلي لإلنشاء
والتعمَت ومنظمة التجارة العادلية وذلك بغية وضع األنظمة الالزمة لقواعد التبادل الدويل وقواعد القروض
واالستثمار (.فاطمة الزىراء خبازي ،2016 ،صفحة )86
صندوق النقد الدولي

: International Monetary Fund

ىو وكالة متخصصة من وكاالت منظومة األمم ادلتحدة ،أنشئ مبوجب معاىدة دولية يف عام
 1945للعمل على تعزيز سالمة االقتصاد العادلي .ويقع مقر الصندوق يف واشنطن العاصمة ،ويديره
أعضاؤه الذين يشملون مجيع بلدان العامل تقريباً بعددىم البالغ  189بلدا .وصندوق النقد الدويل ىو
ادلؤسسة ادلركزية يف النظام النقدي الدويل  -أي نظام ادلدفوعات الدولية وأسعار صرف العمالت الذي
يسمح بإجراء ادلعامالت التجارية بُت البلدان ادلختلفة )(www.imf.org, 2020
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يستهدف الصندوق منع وقوع األزمات يف النظام عن طريق تشجيع البلدان ادلختلفة على اعتماد
سياسات اقتصادية سليمة ،كما أنو كما يتضح من امسو صندوق ؽلكن أن يستفيد من موارده األعضاء
الذين ػلتاجون إىل التمويل ادلؤقت دلعاجلة ما يتعرضون لو من مشكالت يف ميزان ادلدفوعات

.

)(www.imf.org, 2020
تتمثل مهام الصندوق يف  ( :سعود جاسد مشكور العامري  ،2010 ،صفحة  ،)86مراقبة
تطور نظام النقد الدويل وتشجيع التعاون النقدي الدويل.


ادلساعدة يف استقرار ادلبادالت وأسعار الصرف.



مساعدة البلدان يف الدفاع عن عمالهتا النقدية حينما يكون لديها عدم توازن مؤقت يف ميزان

مدفوعاهتا وذلك منحها دتويل قصَت ومتوسط األجل.


تشجيع حرية تداول األموال والسلع بُت البلدان.



ادلساعدة يف وضع أنظمة مصرفية فاعلة ومراقبة القواعد يف البلدان ذات األسواق الناشئة والبلدان

النامية اليت ىي يف طريقها للتحول إىل بلدان صناعية
ثانيا :صندوق النقد الدولي وبرامج اإلصالح االقتصادي في الدول النامية
بدأ الصندوق عملو كمؤسسة "طلبة" تتعامل بدرجة أكرب مع الدول الصناعية لضمان استقرار
أسعار الصرف وتوفَت حرية حتويل العمالت ومع مرور الزمن بدأت الدول حتل مشاكلها النقدية خارج
إطار الصندوق وخاصة يف إطار الًتتيبات األوروبية ،ومع صدمة النفط األوىل  1974-1973ظهرت
مشكلة تدوير الفوائض ادلالية مث سرعان ما ظهرت مديونية دول العامل بشكل كبَت يف الثمانينيات وقد
حدد البنك الدويل  17من دول العامل الثالث من أثقل البلدان مديونية يف العامل

(حازم الببالوي،

 ،2000صفحة )166
تعترب وصفة صندوق النقد الدويل لعالج ادلشكالت االقتصادية يف الدول النامية ،نابغة من فكر
ادلدرسة النيوكالسيكية ،لذلك فان أي دولة تلجأ إىل صندوق النقد الدويل تطلب ادلساندة حلل
مشكالهتا االقتصادية فان الصندوق يطرح أمامها األدوات التالية )2020 ،www.imf.org(:
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.1اتفاقات االستعداد

االئتماني(Stand-By Arrangements):

ودتثل ىذه االتفاقات جوىر سياسات اإلقراض يف الصندوق .ويعترب اتفاق االستعداد االئتماين
مبثابة تأكيد للبلد العضو بأنو يستطيع السحب من موارد الصندوق إىل حد معُت ،يغطي ىذا االتفاق
بُت سنة أو سنتُت دلعاجلة ما يواجهو من مشكالت قصَتة األجل يف ميزان ادلدفوعات.
.2تسهيل الصندوق

الممدد(Extended Fund Facility):

استحدث الصندوق ىذه اآللية سنة

1974

(،2020 ،Robert j barro, jong-wha lee

صفحة ، )4يعترب الدعم الذي يقدمو الصندوق للبلدان األعضاء طبقاً لتسهيل الصندوق ادلمدد مبثابة
تأكيد للبلد العضو بأنو يستطيع السحب من موارد الصندوق إىل حد معُت ،على مدى فًتة تًتاوح بُت
ثالثة إىل أربع سنوات يف العادة ،دلساعدتو يف معاجلة ادلشكالت االقتصادية اذليكلية اليت تتسبب يف
إغلاد مواطن ضعف خطَتة يف ميزان مدفوعاتو.
.3تسهيل النمو والحد من

الفقر(Poverty Reduction and Growth Facility) .

.4تسهيل االحتياطي التكميلي
.5خطوط االئتمان الطارئ
 .6مساعدات الطوارئ.
.6

)(Supplemental Reserve Facility

)(Contingent Credit Lines

)(Emergency Assistance

مسار السياسة النقدية في ضل برامج التثبيت االقتصادي لصندوق النقد الدولي في

الجزائر
إن ادلرحلة االنتقالية اليت عرفها االقتصاد اجلزائري من خالل تبٍت نظام اقتصاد السوق كان ذلا أثـر
كبَت على تطور األوضاع وادلؤشرات النقدية الداخلية ،من خالل فرض صندوق النقد الدويل عدة
إجراءات صارمة يف مقدمتها إعادة تقييم لقيمة الدينار اجلزائري بتخفيضو مبعدالت كبَتة ،أضف إىل
ذلك حتول تطبيق البنك ادلركزي ألدوات السياسة النقدية من شكلها ادلباشر إىل استخدام األدوات غَت
ادلباشرة يف إدارة االئتمان وتوجيهو ،وكلها إجراءات وتدابَت تدفعنا للتساؤل عن مدى تغَت طبيعة تطبيق
السياسة النقدية شكال و مضمونا بعد تغَت التوجو االقتصادي.
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قبل صدور قانون النقد والقرض  10/90كان القطاع ادلايل اجلزائري صغَتا ورلزئا ،إذ عمل يف
واقع األمر كأداة مالية الستثمارات القطاع العام بينما مل تكن األسواق ادلالية موجودة على اإلطالق ،ومل
تكن البنوك التجارية دتارس أي نشاط جتاري ،بل كانت جتمع مدخرات قطاع العائالت وقطاع
ادلؤسسات من خالل شبكة واسعة من الفروع ،وتوجو ىذه ادلوارد ضلو دتويل الواردات وعمليات
ادلؤسسات العامة .وقد لعبت اخلزينة حينها الدور الرئيسي يف القطاع ادلايل إذ احتكرت معظم ادلدخرات
الوطنية من خالل حسابات التوفَت الربيدية وإصدار السندات االستثمارية ،وقد استخدمت ىذه ادلوارد
أساسا لتمويل ادلشاريع اجلديدة يف ادلؤسسات العمومية ،اليت كانت تعاين على العموم من قصور الرمسلة
معتمدة على االقًتاض من البنوك لتمويل استثماراهتا .
وقد لعب البنك ادلركزي اجلزائري دورا ثانويا ،وحددت معدالت الفائدة بقرارات إدارية عند
مستويات نتجت عنها أسعار فائدة حقيقية سالبة ،شلا دفع ادلديرين ضلو االستثمارات ذات الًتكيز
الرأمسايل العايل .ويف ىذه احلالة مل ؽلارس البنك ادلركزي أي نشاط ملموس يف رلال الرقابة ادلصرفية ومل
تكن وظيفتو يف إعادة اخلصم سوى أداة لتزويد البنوك بالسيولة الالزمة.
عجل بظهور مرحلة جديدة بعد اإلصالح ادلايل والنقدي لسنة  1971-1970حيث
ىذا ما ّ

مل تعد النقود كرأس مال فقط وإظلا أضحت كوسيلة لتداول الدخول احملصل عليها من ريـع البًتول (

ظاىرة عددية حلساب الكميات الرأمسالية احملصل عليها من جراء التغَت النقدي للبًتول) .لذلك تفطنت
السلطات العامة يف هناية الثمانينات إىل ىذا الدور احليادي والسليب للنقود وإعطائها مفهوم جديد يتمثل
يف اعتبار النقود وسيلة لتداول رأس ادلال والعمل على الرجوع إىل نظام تعبئة ادلوارد النقدية الوطنية ،وكان
ذلك زلتوى ترتيبات قانون  1986وإنشاء اجمللس الوطٍت للقرض والنقد ،فأصبحت النقود كأداة للقرض
والتنمية بُت أيدي السلطات العامة النقدية وادلالية ،وبالتايل ظهر دورىا اإلغلايب وتأثَتىا ادلباشر على
اإلنتاج والتوزيع واالستهالك .أي أهنا أصبحت أداة إسًتاتيجية مهمة لدى ادلخطّط والسلطات العامة.
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وعلى العموم ؽلكن أن نرجع سبب احلالة اليت آلت إليها النقود خالل الفًتة اليت تبنت فيها
السلطات العامة يف اجلزائر لنظام اقتصادي اشًتاكي انعكس على دور وفعالية السياسة النقدية ،وذلك
لألسباب التالية( :أمسهان ,بقبق ليلى ،2003 ،صفحة )63


تسيَت إداري دلعدالت الفائدة ادلثبتة عند مستويات دنيا.




تسيَت نقدي إداري ّلُت يوحي باخلضوع التام للسلطة النقدية إىل السلطة السياسية وأجهزهتا.

عرض نقدي خارجي غَت مرتبط بالنشاط االقتصادي وتابع كليا لرغبة زبائن القطاع العمومي.



طلب القرض غَت مرن دلعدالت الفائدة.



الدور ادلهم للبنك ادلركزي اجلزائري يف إعادة دتويل البنوك.



تأطَت القروض الذي يشكل األسلوب ادلفضل لتنظيم النشاط النقدي للبنوك .
إن السياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفًتة ادلمتدة من سنة  1962إىل غاية عام  1990كانت

حيادية بسبب الدور السليب للنقود يف االقتصاد الوطٍت ،إذ مل تتمكن تلك السياسة من حتقيق األىداف
وادلهام ادلنوطة هبا والسبب يف عدم فعاليتها خالل تلك الفًتة يرجع أيضا إىل كون تلك األخَتة مل تكن
تعدوا كوهنا مفهوم نظري منصوص عليو يف القوانُت التشريعية بعيدا عن الواقع التطبيقي ،أضف إىل ذلك
اعتماد البنك ادلركزي على األدوات ادلباشرة يف الرقابة والتحكم يف االئتمان على مستوى جهاز مصريف
ىش بعيد كل البعد عن الدور ادلنوط بو من خالل حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر .وقد اعترب البنك
ادلركزي رلرد ملجأ لتمويل عجز ادليزانية العامة ،إذ كانت اخلزينة العمومية ىي ادلكلفة مبهمة إصدار النقد
والتحكم يف حجم تداولو ،شلا دفع بالسلطات اجلزائرية إىل تبٍت برنامج اقتصادي باللجوء إىل صندوق
النقد الدويل على اثر عقد عدة اتفاقيات مع صندوق النقد الدويل.


االستعداد االئتماني األول :1989
بعد التوترات اليت شهدهتا السوق النفطية باإلضافة إىل تفاقم أزمة الديون اخلارجية يف اجلزائر يف

 1989/05/31حتصلت اجلزائر مبوجبو على  155.7مليون وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل
 200مليون دوالر أمريكي،كما استفادت من تسهيل دتويلي تعويضي يقدر ب  315.2مليون وحدة
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حقوق سحب خاصة ما يعادل  360مليون دوالر أمريكي نظرا الطلفاض أسعار احلبوب ادلستوردة سنة
 ،1988إذن فادلبلغ اإلمجايل للقرض بلغ

 560مليون دوالر أمريكي (شنوف زلمد-1996 ،

 ،1995صفحة )35
وكان ىذا االتفاق يهدف إىل ما يلي ( :بوزعرور عمار ،2008-2007 ،صفحة )254
مراقبة توسع الكتلة النقدية وتقليص حجم ادلوازنة العامة.
حترير األسعار وجتميد األجور وتطبيق أسعار فائدة موجبة.
احلد من التضخم وختفيض قيمة الدينار.
حترير التجارة اخلارجية والسماح بتدفق رؤوس األموال األجنبية.
إلغاء عجز ادليزانية وإصالح النظام الضرييب اجلمركي.
وقد أدى ىذا االتفاق إىل رلموعة من النتائج أعلو

ا( :بوزعرور عمار،2008-2007 ،

صفحة )197
رفع معدل إعادة اخلصم من  %7.5إىل  %10.5بغية التأطَت الشامل للقروض.
رفع معدل سعر الفائدة من  %5إىل  %8هبدف جعل سعر الفائدة احلقيقي موجب ومن مث
رفع حجم ادلدخرات.
ارتفاع الكتلة النقدية  M2بُت سنة  1989و  1990بنسبة  %11.32يف حُت زاد
الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار  %0.8شلا يعٍت وجود مؤشر للتضخم نظرا لعدم وجود تناسب
بُت الكتلة النقدية والناتج احمللي اخلام .
ارتفاع معدل التضخم من  %9.3سنة  1989إىل  %16.7سنة .1990
ارتفاع حجم النقود ادلتداولة خارج قطاع البنوك بنسبة %..12.57
اطلفاض معدل صرف الدينار مقابل الدوالر فقد انتقل إىل من % 6.73يف سنة  1988إىل
 8دج،مث ارتفع إىل  13دج يف سنة .1990
إدخال سوق تعامل بُت البنوك.
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من خالل ىذه النتائج احملققة تتبُت االختالالت الواضحة يف مؤشرات االقتصاد الكلي يف
االقتصاد اجلزائري جراء التحول من اقتصاد التخطيط ادلركزي ادلوجو إىل اقتصاد السوق ،وكذلك تأزم
األوضاع األمنية واالجتماعية حال دون حتقيق األىداف ادلسطرة خالل تطبيق برنامج االتفاق مع
صندوق النقد الدويل وىو ما دعا إىل وجوب االستنجاد رلددا بالصندوق.


برنامج االستعداد االئتماني الثاني جوان :1991
مت االتفاق بُت اجلزائر وصندوق النقد الدويل على تنفيذ برنامج االستعداد الثاين وذلك يف

27

أفريل  1991إذ مت مبوجبها تقدمي  400مليون دوالر أمريكي وىي مقسمة على أربعة شرائح ودتتد إىل
غاية مارس (1992خليل عبد القادر ،2008-2007 ،صفحة  ، )262ومل جتد اجلزائر غَت التوجو
إىل صندوق النقد الدويل للمرة الثانية حبيث مل يكن لديها خيار أخر بسبب االضطرابات األمنية
والسياسية اليت شهدهتا البالد بداية التسعينيات ووجهت الدولة ىذا الربنامج لضبط األوضاع االقتصادية
على ادلستوى الكلي ال سيما اجلانب النقدي وادلايل و استهدف الربنامج ما يلي :

( بن عبد الفتاح

دمحان ،2014 ،صفحة )4


تقليص حجم الكتلة النقدية بعد النمو الكبَت وجعلها تًتاوح يف حدود

 41مليار دج وذلك

لزيادهتا مبستوى  %13.94سنة  1990و  %21.30سنة  ،1991وؽلكن توضيح ىذا النمو الكبَت
يف الكتلة النقدية من خالل معرفة وظيفة اخلزينة العمومية قبل

 1990وطبيعة ميكانيزمات دتويل

االقتصاد.


تعديل ادلعدالت ادلطبقة على إعادة التمويل،حيث مت رفع معدل اخلصم يف أكتوبر  1991من

 %10.5إىل %. 11.5


حلد من استمرار انزالق الدينار اجلزائري واحلد من ارتفاع نشاط السوق ادلوازية نتيجة للفرق

الشاسع بُت سعر الصرف الرمسي وسعر الصرف ادلوازي شلا يعٍت وجود تسر بنقدي خارج القنوات الرمسية
حبيث بلغ سعر الصرف الرمسي للدوالر الواحد

 10دج لَتتفع سنة  1991إىل  17.72بينما يف

السوق ادلوازية صلد أن الدوالر األمريكي الواحد يباع مقابل  32.050دج.
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وقد سجلت ادلؤشرات النقدية خالل ىذا الربنامج ما يلي ( :بوزعرو عمار ،2015 ،صفحة )265
 استمرارية سلبية معدل الفائدة.
 ارتفاع التكلفة ادلتوسطة إلعادة التمويل لدى بنك اجلزائر إىل % . 14
 التوسع يف القروض ادلقدمة لالقتصاد بنسبة %.31.90
 ظلو الكتلة النقدية  M2بنسبة  %21.3بعدما بلغت  %11.3سنة .1990
 تراجع معدل السيولة إىل  %53بعدما بلغ  %6.4خالل سنة .1990
 استمرار ارتفاع معدل التضخم مبؤشر أسعار االستهالك حيث وصل إىل %..22.8
من خالل نتائج برنامج االستعداد االئتمان الثاين نالحظ أن اإلجراءات النقدية اليت انتهجها
بنك اجلزائر من خالل قانون النقد والقرض  10-90مل حتقق ادلستوى ادلرغوب وذلك الرتفاع معدالت
التضخم وعدم حتكم أدوات السياسة النقدية يف التحكم فيو نتيجة العجز ادلوازين الذي ؽلول من
اإلصدار النقدي والقروض ادلباشرة ادلوجهة للحكومة وليس لالقتصاد من أجل دتويل ادلؤسسات
العمومية  ،باإلضافة إىل استمرار ىبوط قيمة الدينار اجلزائري بشكل كبَت ابتداء من الشروع يف تطبيق
برامج التثبيت االقتصادي باالتفاق مع صندوق النقد الدويل.


برنامج االستعداد االئتماني الثالث .1995/1994
نظرا لتفاقم األزمة األمنية والسياسية وتزايد السخط االجتماعي يف اجلزائر بداية سنة

،1994

إضافة إىل العراقيل والقيود اليت اعًتضت مسار إعادة حتقيق التوازن االقتصادي الداخلي واخلارجي يف
اجلزائر جلأت احلكومة اجلزائرية مرة أخرى إىل صندوق النقد الدويل من أجل إبرام برنامج تكييفي ثالث
دلدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ  1994/04/01إىل غاية  1995/03/31ىذا االتفاق الذي يضم
البنود التالية ( :بوزعرور عمار ،2015 ،صفحة )265
 حتقيق ظلو مستقر ومقبول عند حدود  % 3يف سنة  1994و معدل  % 6سنة .1995
 ختفيض معدالت التضخم.
 حترير التجارة اخلارجية من أية عوائق شلكنة.
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 كما يهدف االتفاق أيضا إىل :
 رفع معدل إعادة اخلصم إىل % .15
 جعل معدل تدخل البنك ادلركزي يف السوق النقدية عند مستوى %.20
 معدل السحب على ادلكشوف للبنوك على بنك اجلزائر يعادل %.24
 التخلي عن استعمال وسائل ادلراقبة ادلباشرة لقروض االقتصاد يف  ،1994حتضَتا لالستعمال
التدرغلي لوسائل الرقابة غَت ادلباشرة.
ومن أىم النتائج النقدية احملققة على مستوى االقتصاد اجلزائري ؽلكن تقدؽلها يف العناصر التالية

:

(بوزعرور عمار ،2015 ،صفحة )265
o

ارتفاع نسبة السلع اليت حررت أسعارىا إىل  %84من إمجايل السعر ادلدرجة يف مؤشر أسعار

االستهالك.
o

حتقيق ظلو سليب على مستوى الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مبعدل  %0.4سنة  1994مقارنة

مبعدل النمو ادلقدر يف الربنامج %.03
o

تسجيل معدل تضخم باألرقام القياسية العامة بالنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل مبعدل %4.4

مقابل  %5.7ادلقدرة يف الربنامج احلكومي.
o

دتكن احلكومة من ختفيف مديونيتها اجتاه اجلهاز ادلصريف مببلغ  22مليار دج

o

ارتفاع االئتمان احمللي بنسبة  %10يف عام  ،1994يف حُت أن الزيادة ادلقدرة يف الربنامج

كانت عند مستوى  %14.2وىذا يعكس تباطؤ معدل ظلو االئتمان احمللي عن النسبة ادلستهدفة.
o

إلغاء السقوف على الفوائد ادلدينة كما مت فرض  %25كمعدل احتياطي إلزامي على الودائع

بالعملة الوطنية كما باشرت اخلزينة إصدار السندات بأسعار فائدة تبلغ % .16.5
o

مت اعتماد سعر إعادة اخلصم للبنوك التجارية من أجل السماح ذلم بالقيام بعملية التوسع

االئتماين.
o

حتسُت احتياطات الصرف مببلغ  2.64مليار دوالر.
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انطالقا من ىاتو النتائج نرى أن السلطات النقدية يف اجلزائر قد قلصت من استعمال أدوات
السياسة النقدية ادلباشرة واجتهت ضلو اعتماد وتفعيل أدوات السياسة النقدية غَت ادلباشرة من خالل زيادة
تدخل البنك ادلركزي يف السوق النقدية بعد طرح اخلزينة لسندات مبعدل فائدة

 %16.5أما بالنسبة

دلعدالت الفائدة فشهدت ارتفاعا وذلك من خالل اذلدف لتعبئة ادلدخرات وتوجيهها ضلو االستثمار
حيث كانت معدالت الفائدة تسَت وفق معدالت سلبية خالل برنامج التثبيت االقتصادي قصَت األجل
األول والثاين ،وما يفسر أيضا نية بنك اجلزائر العتماد آلية السوق للسَت ضلو نظام مايل ونقدي فعال يف
التأثَت على ادلتغَتات االقتصادية حيث فرض بنك اجلزائر معدل االحتياطي القانوين  %25على كافة
الودائع بالعملة الوطنية.
.7

مسار السياسة النقدية في ضل برنامج التعديل الهيكلي 1998/1995
دخلت اجلزائر نطاق اإلصالح اذليكلي بعد أن عاش االقتصاد اجلزائري االختالالت يف كل

جوانب االقتصاد الكلي والناجتة عن ضيق وتَتة النمو والتسيَت غَت الفعال للموارد ،إىل جانب مشكل
ادلديونية  ،إضافة إىل معدالت التضخم ادلرتفعة مع التدين ادلستمر لسعر صرف الدينار اجلزائري مقارنة
بالدوالر ،فرضت ىذه االختالالت الدخول يف مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدويل إذا ما
أرادت الدولة اجلزائرية إعادة جدولة ديوهنا و إعادة توجيو االقتصاد لتحقيق معدالت ظلو اقتصادي
مرتفعة .


اتفاقية الجزائر مع صندوق النقد الدولي في إطار التسهيل التمويلي الموسع
يف تاريخ  09أفريل  1995قامت السلطات بإرسال رسالة النية السنوية ادلرفقة بوثيقة إطار

السياسات االقتصادية لربنامج التعديل اذليكلي احلامل لفًتة  3سنوات مت إيداعها رمسيا مبقر الصندوق
يف نفس التاريخ بناءا على االتفاق التمهيدي أثناء مفاوضات جينيف ،ومع هناية شهر ماي وافق
الصندوق على إمضاء اتفاق موسع مع السلطات اجلزائرية (سهيلة دحو ،صفحة  ،)12وأتاح أمامها
حق استخدام موارده واالستفادة من دعمو ادلايل يف إطار التسهيل التمويلي ادلمدد لدعم عمليات
اإلصالح اليت يستخدمها البلد حسب ما ورد يف الربنامج ،وقد حدد مبلغ االتفاق  1169.28مليون
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وحدة حقوق سحب خاصة حبيث قامت اجلزائر بسحب القسط األول وقدره  325.28مليون وحدة
سحب خاصة واستخدام ادلبلغ ادلتبقي

 844.08مليون وحدة سحب خاصة على أقساط قبل

تاريخ 21ماي ( . 1998بوزعرور عمار ،2015 ،صفحة )262
عملت احلكومة اجلزائرية يف تنفيذ ىذا الربنامج بانتهاج سياسة صارمة دتثلت يف تقليص اإلنفاق
احلكومي والزيادة يف نطاق الضرائب بتوسيع الضريبة على القيمة ادلضافة ،أما من الناحية النقدية فكانت
ىي األخرى متشددة بتفعيل أدوات السياسة النقدية غَت ادلباشرة ( معدل االحتياطي القانوين،ختفيض
معدل إعادة اخلصم) و ىدف ىذا االتفاق إىل حتقيق ما يلي

( :بن بوزيان زلمد  ،مليكة ستيتو،

 ،2009صفحة  )12رفع معدل النمو االقتصادي بغية زيادة استيعاب الزيادة يف القوى العاملة وخفض
البطالة تدرغليا من خالل إعطاء األعلية لقطاع السكن وقطاع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ادلنفتحة
على اخلارج.


اإلسراع يف حتقيق التقارب بُت معدالت التضخم السائدة يف اجلزائر مع تلك السائدة يف البلدان

الصناعية يف حدود  % 4.37سنة .1997


خفض التكاليف االنتقالية للتصحيح اذليكلي على القطاعات السكنية األكثر تضررا.



استعادة القوة يف ميزان ادلدفوعات مع حتقيق مستويات مالئمة من احتياطات النقد األجنيب.



السعي إلرساء نظام سعر صرف مستقر وإرفاقو بإنشاء سوق ما بُت البنوك للعمالت الصعبة مع

إنشاء مكاتب للصرف ابتداء من تاريخ

 01جانفي والعمل على حتويل الدينار اجلزائري ألجل

ادلعامالت اجلارية اخلارجية.


توجيو اجلهود ضلو توزيع ادلوارد مع مراعاة القطاع اإلنتاجي وفتح اجملال لالستثمار األجنيب ادلباشر.



نتائج تطبيق برنامج التعديل الهيكلي على أداء السياسة النقدية في الجزائر
تبٌت بنك اجلزائر خالل ىذه الفًتة سياسة انكماشية صارمة وذلك لتخطي مرحلة التحول من

اقتصاد السوق بأقل التكاليف ،وقد حققت التعديالت النتائج التالية ادلوضحة يف اجلدول:
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الجدول  :1نتائج تطبيق برنامج التعديل الهيكلي
البيان :ادلؤشر
/السنوات

1994

1995

1996

1997

1998

النمو االقتصادي

-%0.9

3.9%

%4

1.1%

%4.5

GDP/M2

15.3

10.5

15.0

18.2

19.1

معدل إعادة اخلصم

15%

14%

13%

11%

11%

معدالت الفائدة
احلقيقية

%-14.4

-14.78%

-5.76%

5.27%

4.55%

معدل االحتياطي
اإلجباري

%2.5

2.5%

2.5%

2.5%

6.25%

%29

29.8%

%18.7

%5.7

5%

السيولة

52.8

40.7

35.7

38.9

56.3

القروض ادلوجهة
لالقتصادGDP/

22.3

28.8

30.3

133.7

105.1

التضخم

CPI/

من إعداد الباحث باالعتماد على https://www.imf.org/en/Countries/DZA:

األخضر أبو عالء عزي ،الواقعية النقدية يف بلد بًتويل ،دار اليازوري ،للنشر والتوزيع.2014 ،
النشرات الثالثية اإلحصائية لبنك اجلزائر.2017-2014-2009-1994 ،
/https://www.bank of-algeria.dz

إن ىذه النتائج احملققة عكست مدى احًتام وحرص السلطات اجلزائرية على تنفيذ وتطبيق ما
ورد يف االتفاقية مع صندوق النقد الدويل السيما فيما تعلق جبوانب السياسة النقدية وسوف نستعرض
اثر أىم التغَتات يف مؤشرات السياسة النقدية غَت ادلباشرة اليت أقرىا بنك اجلزائر مبوجب قانون النقد
والقرض :الكتلة النقدية:
ارتفعت الكتلة النقدية مبعدالت مرتفعة خالل تطبيق برنامج التعديل اذليكلي حبيث ارتفعت سنة
 1998/1997إىل  19.1/18.2على التوايل بالرغم من أىداف االتفاق اليت كانت تسعى إىل
إبقائها يف حدود  %14ويرجع ىذا االرتفاع إىل اإلصدار النقدي الذي خصص لتمويل العجز يف
ادليزانية العامة جراء اطلفاض أسعار البًتول سنة  1994وليس لتمويل االقتصاد وىذا ما يربر اطلفاض
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القروض ادلقدمة لالقتصاد يف السنوات الثالثة  1996/1995/1994وىو ما نالحظو يف اجلدول ،
ويعترب االرتفاع يف األسعار أيضا عامال يف ظلو الكتلة النقدية وذلك لالحتياج للسيولة يف االقتصاد نتيجة
زيادة الطلب على النقود من طرف الوحدات االقتصادية واألسر والعائالت .
)1

تطور معدل إعادة الخصم :تعترب ىاتو األداة من أكثر األدوات أعلية ومن حيث استخدامها

وتأثَتىا على االئتمان ادلصريف ،وقد نص قانون النقد والقرض بأنو ؽلكن للبنك ادلركزي أن يقوم بعمليات
إعادة معدل اخلصم كما مت توضيح السندات اليت ؽلكن إعادة خصمها فيما يلي ( :تومي فتيحة بن علية
صاحل ،2020 ،صفحة )55
.1

سندات جتارية مضمونة من قبل اجلزائر أو دولة أجنبية ناجتة عن تبادل حقيقي للسلع واخلدمات.

.2

سندات قرض قصَتة األجل دلدة أقصاىا ستة أشهر وؽلكن جتديد ىاتو العمليات على أن ال

تتعدى ثالث سنوات غلب أن حتمل السندات توقيع شخصُت طبيعي ناو معنويُت ذوي مالءة وغلب أن
هتدف ىذه القروض إىل تطوير وسائل اإلنتاج وحتويل الصادرات أو اصلاز السكنات.
.3

السندات العامة اليت ال تتعدى الفًتة ادلتبقية الستحقاقها ثالثة أشهر.
يرجع االرتفاع ادلسجل يف معدل إعادة اخلصم يف السنوات األوىل من تطبيق الربنامج إىل

السياسة النقدية الصارمة ادلطبقة من طرف بنك اجلزائر يف احلد من الطلب على حجم األوراق ادلالية
للحد من التوسع يف االئتمان وذلك الستهداف التضخم والسعي للتحكم يف مستويات ارتفاعو وىذا ما
نالحظو من خالل اطلفاض معدل التضخم ابتداء من سنة

 1997وبلوغو  % 5.7إىل  %5سنة

.1998
)2

تطور معدالت الفائدة ومعدل االحتياطي القانوني:
ارتفع معدل إعادة اخلصم ومعدل تدخل البنك ادلركزي يف السوق النقدية نتيجة لتطبيق برنامج

التعديل اذليكلي شلا جعل أسعار الفائدة احلقيقية تتجو ضلو الصعود االغلايب وذلك راجع إىل استخدام
البنك ادلركزي معدل الفائدة كأداة فعالة يف التأثَت على سلوك ادلستثمرين واألفراد ضلو زيادة االدخار
وتوجيهها ضلو االستثمار حبيث بلغت سنة  1997أول معدل اغلايب بنسبة  %5.27حبيث كان البد
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من الرفع يف ادلعدالت الفائدة االمسية حىت ال يكون ادلعدل احلقيقي سالبا ،أما بالنسبة لالحتياطي
اإلجباري فيلتزم كل بنك جتاري باالحتفاظ جبزء أو نسبة من أصولو النقدية وودائعو يف شكل رصيد دائم
لدى البنك ادلركزي وقد حدد قانون النقد والقرض  10-90يف ادلادة ( 93تومي ف )2020 ،.أنو ال
غلب أن يتعدى االحتياطي اإللزامي  %28ويف سنة  1994التعليمة رقم  94-16اليت تلزم ادلصارف
وادلؤسسات ادلالية باالحتفاظ مببالغ معينة من االحتياطات لديها يف شكل ودائع لدى البنك ادلركزي ومت
حتديد معدل االحتياطي اإللزامي يف ىذه التعليمة من االحتياطات ب

 %2.5على رلموع العناصر

ادلذكورة يف ادلادة الثانية من ىذه التعليمة واجلدول أعاله يوضح تطور معدل االحتياطي القانوين على
ودائع ادلدخرين لدى البنوك التجارية.
)3

السياسة النقدية والتضخم:
كان أىم أىداف السياسة النقدية خالل ىذه ادلرحلة خالل تطبيق إجراءات التصحيح اذليكلي

وىو تقليص معدل التضخم وجعلو عند مستوى مستقر ومقبول
 ،2017 ،Mohamedصفحة

( Aoudi kahina, Nait

 )12وىو ما نالحظ من خالل اجلدول أن تطبيق السياسة النقدية

الصارمة بتفعيل أدوات السياسة النقدية غَت ادلباشرة  ،حبيث وصل معدل التضخم إىل مستوى

%5

،بالرغم أن االختالالت اليت يشهدىا االقتصاد اجلزائري طبيعتها مؤسساتية وىيكلية بالدرجة األوىل
وليست نقدية فقط وىو ما يربر عدم صلاح برامج االستعداد االئتماين الثالثة من
 ، 1995حيث سجل ارتفاع مستوى التضخم إىل

 1989إىل غاية

 %29و  %29.8خالل سنوات 1994

و 1995والسبب يف ىذا االرتفاع ىو عدم استحداث وسائل دتويل جديدة لتمويل العجز يف ادليزانية
واالعتماد فقط على اإلصدار النقدي الذي ساىم كذلك يف ظلو الكتلة النقدية بشكل متزايد ومستمر
بالرغم من أن ىذا االرتفاع ال يتفق وأىداف برنامج التعديل اذليكلي اليت اقرىا صندوق النقد الدويل من
خالل إجراءات صارمة ومتشددة.
.8

الخاتمة:
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من خالل ما سبق نرى اىتمام اجلزائر بالسياسة النقدية خالل االتفاقيات ادلربمة مع صندوق
النقد الدويل ودخوذلا مرحلة التحول ضلو اقتصاد السوق وخاصة بعد إصدار اجلزائر لقانون النقد
والقرض 10/90الذي أعطى استقاللية كبَتة للبنك ادلركزي يف توجيو السياسة النقدية والتحكم يف
أدواهتا ،السيما استخدام األدوات النقدية غَت ادلباشرة يف التأثَت على النشاط االقتصادي كمعدل إعادة
اخلصم ونسبة االحتياطي القانوين وقد مت استعمال ىاتُت األداتُت للحد من الضغوط التضخمية اليت
كانت تعيق ظلو االقتصاد الوطٍت وتزيد من ىبوط أسعار صرف العملة الوطنية .
إن من أىداف االتفاق مع الصندوق يف اجلوانب النقدية كان استهداف التضخم وكبح مجاحو
خاصة يف فًتة التعديل اذليكلي طويل ادلدى سنوات  ،1996/1995سجل أداء السياسة النقدية نتائج
اغلابية ولكن ىاتو النتائج مل ترتقي إىل ادلستوى ادلطلوب ومل يكن ذلا األثر الواضح على التوازنات الكلية
وبالتايل نقول أن أداءىا كان زلتشما خالل الفًتة ألن آلياهتا مل تؤثر على ادلتغَتات االقتصادية والتوازنات
الداخلية واخلارجية ألن ىذه األخَت ترتبط مبستوى أسعار النفط اليت أدت عودة ارتفاعها إىل أعلى
مستوى يف السداسي الثاين من سنة  1999بعدما اطلفضت سنة  1998إىل مستوى أقل من 12
دوالر للربميل.
قائمة المراجع:
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Aoudi kahina, Nait Mohamed, Efficacité de la politique monétaire en
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 Algérie (1990/2017),اجمللة العلمية جلامعة اجلزائر العدد  ،09ديسمرب .2017
3

فتيحة بن علية ،صاحل تومي ،حتليل وتقييم أدوات السياسة النقدية وفعاليتها يف حتقيق أىداف السياسة
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ما ساغ لغة وجاز ولم يصح في القرآن الكريم
Correct in the Arabic language and not true in the Holy Quran
2
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ماساغوصح لغةكجازكدليصحفيالقرآنالكرصل دراسة تأصيلية تودؼ إذل بياف ما يذكر يف
ىذا حبث يف
ٌ

 عند،  كسائغة يف اللغةاؿعربية إال أنوا دل يقرأ هبا كدل ترد هبا الركاية، بعض الكتب من قراءات جائزة يف اللغة
التأمل يف ىذا الصنيع تظهر بعض ادلربرات اليت ؽلكن أف تكوف عذران ألصحاهبا كمن نظر ذلذا األمر مبنظار
 كأنو فتح لباب االجتهاد إذ قد يفهم منو أف كل ما يصح حبث غلوز القراءة،آخر كأنو جتثَّم دلا ال فائدة فيو
.بو كيقبل
. قراءة، جاز، صح لغة،القراءات، القرآف الكرصل:كلمات مفتاحية
This is a study of what is valid and correct in a language, and it is not
valid in the Holy Qur’an an authentic study aimed at explaining what is
mentioned in some books of permissible readings in the language Arabic.
When contemplating this matter and looking at the methods calling for it,
some justifications may appear that may be an excuse for their owners,
especially that they are scholars who have noble intentions and lofty goals
in what they write and want from issues and who looked at this matter with
another viewpoint and that it has taken. As it may be understood from him
that whatever is valid research may be read by it and accepted.
Keywords: The Holy Quran, readings, true language, jazz, reading.
__________________________________________

tadj.bettir@univ-mascara.dz : اإليميل،  علي رضوان درار،بالطير تاج.د

د.بالطـ ـ ـ ـ ـ ــير تاج ،علي رضوان درار

احلمد هلل احلق زتده ،كالصالة كالسالـ على خَت خلقو ،نبينا زلمد كآلو كصحبو كمن اىتدل هبديو ،كسار
على هنجو.
ماساغوصح لغةكجازكدليصحفيالقرآنالكرصل دراسة تأصيلية تودؼ إذل بياف ما يذكر
أما بعد :فهذا حبث يف
ٌ

يف بعض الكتب من قراءات جائزة يف اللغة  ،كسائغة يف اللغةاؿعربية إال أنوا دل يقرأ هبا كدل ترد هبا الركاية ،

كغالبان ما تذكر ىذه اجلائزات يف معاشل كتب القرآف كإعرابو اليت غلب على أصحاهبا االىتماـ باللغة العربية
ككانوا من علمائها فكاف من اىتمامهم توجيو القراءات مستعملها كشاذىا .بل جتاكزكا يف ذلك إذل إعراب
كتوجيو ما قد تقرأ بو اللفظة القرآنية من كجوه متعددة توافق العربية كتصح لغة بغض النظر عن كوهنا كاردة
أـ ال.
عند التأمل يف ىذا الصنيع كالنظر يف األساليب الداعية إليو قد تظهر بعض ادلربرات اليت ؽلكن أف تكوف
عذران ألصحاهبا خاصة أهنم علماء ذلم مقاصد شريفة كأىداؼ سامية فيما يكتبوف كيرادكف من ادلسائل
كمن نظر ذلذا األمر مبنظار آخر كأنو جتثَّم دلا ال فائدة فيو ،كأنو فتح لباب االجتهاد إذ قد يفهم منو أف كل
ما يصح حبث غلوز القراءة بو كيقبل فعندئذ يقبح ىذا الفعل كيشنع على أصحابو ،ذلذا كلو كاف لزامان أف
يسَت الصواب يف ىذه ادلسالة من مراعاة االعتذار دلن سلك ىذا ادلسلك.
عندما تقرأ يف كتب معاشل القرآف كإعرابو اليت اىتم أصحاهبا بإيراد القراءات الواردة يف اآليات ،جتدىم
يتبعوف ذلك مبا ؽلكن أف تقرأ بو ألفاظ القراءة من حيث اللغة بغض النظر عن كوهنا كردت قراءةن أـ ال ،
كلكوف بعضهم قد أكثر من إيراد عبارات سلتلفة يف ىذا الباب كقوذلم :لو قرأ قارئ كذا جلاز ،كقوذلم :لو
قرأ قارئ كذا لكاف صوابان يف العربية ،كقوذلم :كغلوز يف النحو كذا ،كقوذلم :كغلوز كذا كال أحفظو قراءةن.
لكوف ىؤالء أكثركا من إيراد ذلك يف كتبهم ،كدل أجد – حسب علمي – من تكلَّم يف ىذه ادلسألة
باستفاضة ،كرتع أقواؿ أىل العلم فيها ،فقد رأيت أف احبث ىذا ادلوضوع من جوانبو ادلختلفة ،كأدرسو
يتعٌت ذكر ذلك عمد توجيو القراءات الواردة ،كإرادة بياف معٌت
دراسة تأصيلية خاصة كقد كجدت من َّ
اآلية.
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كلتحقيق ذلك فقد قمت بتتبع األمثلة ادلتعلقة مبا غلوز لغة كدل يقرأ بو يف مظاهنا ،كانتقيت منها رتلة صاحلةن
لالستشهاد على ادلوضوع ،كتأملت يف تعليقات العلماء عليها ،كصنفتها حبسب ما تدؿ عليها ،كصنفتها
حبسب ما تدؿ عليوٍ ،ب كانت نتيجة البحث التالية:
 – 1معٌت ما غلوز من القراءة.
 -2مظاف ما غلوز لغةن كدل ييقرأ بو.

 -3أسباب ذكر ما غلوز لغةن كدل يقرأ بو.
 -4زلاذير ذكر ما غلوز لغةن كدل ييقرأ بو.

 -5عالقة ما غلوز لغةن بالقراءات الصحيحة.
 -6حكم القراءة مبا غلوز لغةن.
معنى ما يجوز من القراءة
اجلائز اسم فاعل من جاز غلوز كأصلو من جوز كأصلو يف اللغة من قوذلم جزت الطريق كجاز ادلوضع أم
سار فيو كسلكو ٍب استعمل مصطلحان دلا غلوز كيصح فيو .قاؿ الفيومي " :كجاز العقد كغَته :نفذ كمضى
أجزت العقد :جعلتو نافذان" ( .الفيومي ، )114 /1 ،كانظر( :ابن منظور.)416 /2 ،
على الصحة ،ك ي
كىناؾ لفظ آخر قريب منو ،كىو من (أجزأ) من مادة اجليم كالزام كاذلمزة ،كأجزأه مبعٌت كفاه كأغٌت عنو.

جاء يف التهذيب لألزىرم " :أىل اللغة يقولوف :أجزأ باذلمز ،كىو عندىم مبعٌت :كفى ،قاؿ األصمعي:
"أجزأشل الشيء إجزاءن مهموز ،معناه :كفاشل" ( اجلوىرم1436 ،ىػ. )144 /11،

كقاؿ ابن سيده " :كاجلىزء :االستغناء بالشيء عن الشيء ،ككأنو االستغناء باألقل عن الكثر ،فهو راجع إذل

كرلزأتو :أغٌت عنو يمغناه"(.
كرلزأه ،ي
كرلزأتو ،ي
معٌت اجليزء ...كأجزأ عنو ىرلزأه ،ى

. )334

ابن سيٌدة1421 ،ىػ/7،

عليو ،فيمكن حتديد مفهوـ اجلائز من القراءة بأنو :ما حتتملو الكلمة القرآنية من أكجو إعرابية جتوز لغةن
كتى ً
ص ُّح عربيةن ،كتشبو يف صورهتا القراءات الورادة ادلقركء هبا كليست منها (ابن عطية1413 ،ىػ /1 ،
.)32
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كعلى ذلك ،فسيكوف موضوع حبثنا متعلقان مبا ؽلكن أف تقرأ بو األلفاظ القرآنية من كجوه متعددة جائزة يف
اللغة ،سائغة عربية ،كىي اليت مسَّاىا بعض العلماء باجلائزات ،كما كرد عي كالـ ابن عطية رزتو اهلل حيث
مكي يف ىذه اآلية بذكر جائزات دل ييقرأ هبا"...
قاؿ" :ككثر ٌّ

مظان ما يجوز لغةً ولم يُقرأ بو

من خالؿ التتبع كاألمثلة اليت ذكرت للجائز من القراءة صلد أف مواضع إيراد العلماء ذلا ،أك نقلها عن

كتجيهها من حيث اللغة.
غَتىم يكوف عند تعرضهم إلعراب القراءات الواردة يف اآلية ك
كلذلك صلد مظاف اجلائز من القراءة يف بعض كتب معاشل القرآف كإعرابو ،كمعاشل القرآف للفراء ،كمعاشل
القرآف لألخفش ،كمعاشل القرآف للزجاج ،كإعراب القرآف للنحاس ،كقد يتعرض ذلذا النوع أيضان أصحاب
السَّراج يف األصوؿ.
كتب كسيبويو يف الكتاب ،ك ِّ
ادلربد يف ادلقتضب ،كابن َّ
كإليك رتلةن سلتارةن من األمثلة منقولةن من كتب معاشل القرآف:
قاؿ الفراء عند قولو تعاذل{ :كاجنبٍت كبٍت أف نعبد األصناـ} [ إبراىيم:]35 :
" فلو قرأ قارئ( :كأ ً
ٍت) ألصاب ،كدل أمسعو من قارئ" (الفراء1403 ،ىػ.)78 /2،
ىجنبٍت ىكبىً َّ
ٍ
كقاؿ األخفش" :كأما قولو تعاذل { :إنا كل شيء خلقناه بقدر} [ القمر ]49 :فهو غلوز فيو الرفع ،كىي
اللغة الكثَتة ،غَت أف اجلماعة اجتمعوا على النصب ،كرمبا اجتمعوا على الشيء كذلك شلا غلوز كاألصل
غَته" ( األخفش1411 ،ىػ.)58 ،84 /1 ،
كقاؿ الزجاج عند قولو تعاذل { :كل شيء ىالك إالٌ كجهو} [ القصص:]88 :
"  ...كغلوز (إالَّ ىك ٍج ىهوي) بالرفع ،كلكن ال ينبغي أف ييقرأء هبا(. "...الزجاج 1408 ،ىػ.)78/2 ،

كقاؿ أيضان عند قولو تعاذل { :حرمت عليكم ادليتة كالدـ كحلم اخلنزير كما أىل لغَت اهلل بو كادلنخنقة
كادلوقوذة كادلًتدية كالنطيحة} [ ادلائدة ]3 :االية " :كلو كاف بعض ادلرفوعات نصبان على ادلعٌت جلاز يف غَت

القرآف ،لو قلت :يحِّرمت على الناس ادليتةي كالدـ كحلم اخلنزير ،كػلملو على معٌت :كحرـ اهلل الدـ كحلم

اخلنزير جلاز ذلك ،فأما القرآف فخطأ فيو أف تقرأ مبا دل ييقرأ بو من ىو قدكة يف القرآف ،ألف القراءة سنة ال

تتجاكز"( الزجاج1408 ،ىػ.)147 /2،
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كقاؿ النحاس عند قولو تعاذل { فما كاف جواب قومو} [ النمل" :]56 :كغلوز رفع {جواب} جتعلو اسم
كاف ،كاخلرب{ أف قالوا}" ( العكربم1417 ،ىػ.)253 /3( ،
كقاؿ ابن خالويو " :فلو قرأ قارئ{ :فلينظر اإلنساف} [الطارؽ ]5 :بكسر الالـ لكاف سائغان يف العربية
غَت أنو ال يقرأ بو إذا دل يتقدـ لو إماـ ،كالقراءة سنة يأخذىا آخر عن أكؿ ،كال يحتمل على قياس العربية".
ى

( )3إعراب ثالثُت سورة ص (.)42

إمساؾ)،
كقاؿ مكي بن أيب طالب" :قولو{ :فإمساؾ مبعركؼ} ابتداءن ،كاخلرب زلذكؼ تقديره( :فىػ ىعلي يك ٍم
ه

كمثلو{ :أك تسريح بإحساف} ،كلو نيصب على ادلصدر يف غَت القرآف جلاز" ( القيسي1405 ،ىػ /1
.)130
" كلو قيرئ( :كإًف ادلساجد هلل) كاف حسنان" ( )1الكتاب (.)127 /3
– كقاؿ ادل َّربد يف قولو تعاذل{ :كإنك ال تظمؤا فيها كال تضحى} [طو" :]119 :كغلوز { كإنك ال تظمأي
ي
( ادلربد1415 ،ىػ،
فيها} (  )2كىي قراءة متواترة ،قرأ نافع كشعبة بكسر اذلمزة كالباقوف بفتحها
.)342/2
– كقاؿ ابن ىشاـ يف قولو تعاذل{ :كمن يقنط من رزتة ربو إالَّ الضالوف} [احلجر" :]56 :كلو قرئ (إالَّ
الضَّالُت) بالنصب على االستثناء جلاز ،كلكن القراءة سنة متبعة" (ابن ىشاـ2004 ،ـ ،ص .)274
أسباب ذكر ما يجوز لغةً ولم يُقرأ بو

عند التأمل يف األسباب اليت دعت بعض العلماء إذل ذكر أمثلة شلا غلوز لغةن كدل ييقرا بو ،كالدكافع اليت
جعلت بعضهم يتعٌت ذكرىا بعد إيراد ما كرد يف اآلية من القراءات ،ؽلكن حصرىا يف التارل:

 – 1االىتماـ البالغ ببياف األكجو اإلعرابية أللفاظ القرآف الكرصل.
 -2احلرص على زتاية القرآف العظيم أف ييقرأ بغَت ما قرئ بو.
 -3تأييد كجو من بىػلىغىٍتوي قراءة كصحت عنده.
 -4ذكر ذلك على سبيل النقل كاحلكاية.
كإليك تفصيل ىذه األسباب:
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 – 1االىتماـ البالغ ببياف األكجو اإلعرابية أللفاظ القرآف الكرصل:
لتضلُّعهم يف اللغة كدتكنهم منها كتشبعهم هبا صار عندىم اىتماـ بالغ باستخراج األكجو
فهؤالء العلماء ى

اإلعرابية لأللفاظ القرآنية بغية بياف معٌت اآلية.

لذا فال يستغرب أف يستخلصوا كل ما ؽلكن أف حتملو الكلمة القرآنية من األكجو اإلعرابية كما يسوغ أف
توجو بو لغةن.
َّ
كيوجهو أيضان حبيث ال
عليو فقد يورد أحدىم كجو ما قرئ بو كصحٍ ،ب يذكر ما كرد من القراءات شاذانِّ ،
يقتصر على ذلك ،كال يقف عند ما ػلفظو من ادلستعمل كغَت ادلستعمل من القراءات ،بل يتعداه
ليستوعب كل ما ؽلكن أف حتتملو القراءة لغةن ،كيوافق العربية من كجوه.
فهو ىنا ييقدِّر من باب االفًتاض أف لو قيدِّر كركد القراءة بوجو آخر شلا يسوغ لغةن ألمكن أف ييقرأ هبا ،أك

لو يك ِّجهت القراءة بوجو آخر حتتملو اللغة جلاز يف غَت القرآف.

كلعل ىذا الصنيع منهم يشبو ما اعتاده أىل اللغة من ذكرىم األكجو اجلائزة لغةن عند شرحهم لشواىد

كيقعدكف.
يؤصلوف ذلا ِّ
القواعد اللغوية اليت ِّ
كقد سلك العلماء ىذا ادلسلك يف توجيو ألفاظ احلديث أيضان ،فلو تأملنا على سبيل ادلثاؿ طريقة أيب
كربم يف إعراب ما ييشكل من األلفاظ الواقعة يف األحاديث لوجدناىا ىي ذات الطريقة اليت
الع ى
البقاء ي
انتهجت يف إعراب القراءات الواقعة يف اآليات.

كإليك بعض األمثلة اليت ذكرىا:
أ – عند توجيو قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم أليب ذر " :يا أبا ذر كيف تصنع إذا خرجت من ادلدينة؟"،
حيث جاء يف احلديث" :أك خَت من ذلك؟"  .قاؿ رزتو اهلل" :كلو نيصب على تقدير :تصنع خَتان من
ذلك جاز"( العكربم1986 ،ـ،ص.)85
ب -عند توجيو حديث" :ضرب لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أمثاالن"  .قاؿ رزتو اهلل" :كاح هد كما
بعده بالرفع ،كتقديره :ىي كاحد ،كلو نصب جاز على أف يكوف بدالن من أمثاؿ"
1986ـ.)75
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ج -عند توجيو حديث معاذ بن جبل يف عالمات الساعة" :كأف يعطى الرجل ألف دينار فيتسخطها".
قاؿ رزتو اهلل" :اجليد نصب ،فيتسخطها عطفان على يعطى ،كغلوز الرفع على تقدير :فهو
يتسخطيها"(العكربم.)174( ،
ييلحظ من خالؿ ىذه األمثلة أف توجيو ىذه األلفاظ ادلشكلة يف األحاديث قد استعمل فيها ادلصنف
نفس ادلنهج ادلتبع يف بياف األكجو اإلعرابية ادلختلفة كاليت حتتملها القراءة.

ككذلك صلد اإلماـ ابن مالك اتبع نفس ادلنهج يف كتابو "شواىد التوضيح كالتصحيح دلشكالت اجلامع
الصحيح" ،كذلك عند إعراب األلفاظ ادلشكلة من صحيح البخارم.
كفيما يلي بعض األمثلة على ذلك:
أ – عند توجيو قوؿ أـ عطية رضي اهلل عنها " :أيمرنا أف يطلرج احلييَّض يوـ العيدين" قاؿ رزتو اهلل" :يف ىذا

مثٌت ،كلو هركم بلفظ التثنية على األصل،
احلديث توحيد (اليوـ) ادلضاؼ إذل (العيدين) ،كىو يف ادلعٌت َّ
كبلفظ اجلمع ألمن اللَّبس جلاز( "..ابن مالك1413 ،ىػ،ص .)60

ب -عند توجيو قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم" :اجتنبوا ادلوبقات :الشرؾ باهلل كالسحر ( "...ابن مالك،
1413ىػ ،ص.)113
ج -عند توجيو قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم " :ييشك أف يكوف خَت ماؿ ادلسلم غنم يتبع هباشى ىعف

اجلباؿ" قاؿ رزتو اهلل " :كغلوز يف (خَت) ك(غنم) رفع أحدعلا على أنو اسم (يكوف) ،كنصب اآلخر على
أنو خربه ،كغلوز رفعهما على أهنما مبتدأ كخرب يف موضع نصب خربان ؿ (يكوف) ،كامسو ضمَت الشأف؛ ألنو
تضمن حتذيران كتعظيمان دلا ييتوقَّع ،كتقدصل ضمَت الشأف عليو مؤِّكد دلعناه" (
كالـ َّ

ابن مالك1413 ،ىػ،

ص.)145

 -2احلرص على زتاية القرآف العظيم أف ييقرأ بغَت ما قرئ بو:

ىذا السبب ؽلكن استنتاجو من عدة معطيات تظهر من خالؿ سياؽ العلماء عند إيرادىم ذلذه اجلائزات،

شلكن كؽلكن االستدالؿ على صحة ىذا السبب باألمور التالية:
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أ – أف موردم ىذه اجلائزات ىم من العلماء الذين أفنوا أعمارىم يف خدمة الدين ،كصرفوا أكقاهتم يف
الدفاع عنو كالنصح لو  ،فال ييظن هبم إالَّ خَتان ،كال ييفسر صنيعهم ىذا إالَّ بإرادة احلق ،كال يػلمل إالَّ على
أحسن احملامل ،كىو احلرص على الذب عن كتاب اهلل كصيانتو عن التحريف كالتبديل.

ب -من ادلتقرر أف القرآف الكرصل ػلمل على أحسن الوجوه شلا يستدعي أف تكوف األكجو اإلعرابية
للقراءات القرآنية متوافقةن مع ما يسوغ لغةن كغلوز يف العربية.
لذا فقد يي ٍستى ٍش ىك نل كجوي بعض القراءات اليت قيرئ هبا ،كييعزل ذلك بأف يكوف ما قرأ هبا القارئ قد أخذه

من غَت متقن ،فيذكر األكجو اإلعرابية األخرل اليت حتتملها القراءة كاليت قد يكوف قرئ هبا كدل تبلغو ،كىي

موافقة كجو الصواب يف اللغة.
ج -ما يذكره أكثر ىؤالء العلماء من التعقيب بعد إيرادىم ذلذه الوجوه كادلتضمن تارنة التحذير من القراءة
بذلك ألنو دل يقرأ هبا ،كتارةن نفي العلم بأنو قرئ هبا كمن أمثلة ذلك :ما ذكره الزجاج عند قولو تعاذل{ :
مبا أكحينا إليك ىذا القرآف} [يوسف ،]3 :قاؿ" :أم :بوحينا إليك ىذا القرآف ،كالقراءة نصب القرآف،
كغلوز اجلر كالرفع رتيعان ،كاجلر كالرفع رتيعان ،كال أعلم أحدان قرأ هبما.
فأما اجلر فعلى البدؿ من قولو { :مبا اكحينا إليك} ،فيكوف ادلعٌت :ضلن نقص عليك أحسن القصص هبذا
القرآف ،كال تقر َّ
أف هبا.
كالرفع على تررتة ما أكحينا إليك ،كأف قائالن قاؿ :ما ىو؟ كما ىذا؟  ،فقيل :ىذا القرآف ،كال تقر َّ
أف هبا
أيضان"( .الزجاج1408 ،ىػ.)88 /3 ،

ىجنًبٍت
كمن األمثلة أيضان قوؿ الفراء عند قولو تعاذل{ :كاجنبٍت كبٍت أف نعبد األصناـ}" :فلو قرأ قارئ( :كأ ٍ

ٍت) ألصاب ،كدل أمسعو من قارئ" (الفراء1403 ،ىػ.)78 /2
ىكبىً َّ

كمن األمثلة كذلك قوؿ سيبويو" :كلو قرؤكىا{ :كإف ىذه أمتكم أمةن كاحدة} [ادلؤمنوف:

 ]52كاف

جيدان ،كقد قرئ"(  )3الكتاب (  )127/3ككسر اذلمزة ىو قراءة الكوفيُت ،كأما الباقوف فقرؤكىا بفتحها ،
(ابن اجلزرم ،)602 /2( ،كالبدكر الزاىرة (.)219
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فهذا –كاهلل أعلم -يدؿ على حرصهم على أال يقرأ أحد إال مبا كرد كثبت كإف كاف لو كجو سائغ يف
العربية.
فكأهنم هبذا يؤكدكف على أف القراء ال يقرؤكف بكل ما جاز يف العربية ،بل مبا توفرت فيو الشركط األخرل.
كؽلكن أف يشبِّو صنيعهم ىذا باحملًتزات اليت خترج عن القاعدة كاألصل ،فعندما يي ِّبُت أحدىم أكالن ما ييقرأ بو

كموضحان دلعناىا =
موجهان ذلا ِّ
من الوجوه ادلتفقة مع الركاية يف اللفظة القرآنية ادلشتملة على القراءات سلتلفة ِّ
يشرع يف ذكر ما قد يتفق معها يف الصورة ،كؼلتلف عنها من حيث القراءة هبا ،كذلك من باب االحًتاز
عنها ،كعدـ قبوذلا قراء نة ،كالتمييز بينها كبُت الكلمات القرآنية حىت ال يدخل يف القرآف ما ليس منو.
فهذا التعقيب من قبيل ىؤالء يدلنا بوضوح أف من دكافع ذكر ىذه اجلائزات ىو احلرص على زتاية القرآف
كالذب عنو ،كصيانتو أف يدخل فيو ما ليس منو.
 -3تأييد وجو من بَـلَغَْتوُ قراءة وصحت عنده:

من خالؿ تأمل األمثلة اليت ذكرىا العلماء للجائزات اليت يقرأ هبا صلد لذلك فائدة دقيقة ،كىي تاييد كجو

من كافقت قراءتو ىذه اجلائزات لغةن ،ككأف ادلورد ذلا يقوؿ :من قرأ بذلك ،كصحت عنده الركاية ،كاتصل
فليقر عينان مبا يقرأ كليطب
سنده يف القراءة هبا فإنو على صواب ،كقراءتو موافقةن لوجو من األكجو اإلعرابيةَّ ،
نفسان مبا يتلو ،فقد قرا مبا يوافق شركط الصحة.
كمن أمثلة ذلك:
 – 1قوؿ الفراء يف قولو تعاذل { :كإف كاف مثقاؿ حبة من خردؿ} [ األنبياء:]47 :
"كلو رفع ادلثقاؿ كما قاؿ (كإف كاف ذك عسرة فنظرة ) كاف صوابان" (الفراء1403 ،ىػ.)205 /2 ،
 -2قوؿ األخفش يف قولو تعاذل{ :فبم تبشركف} [احلجر" ]54 :كلو قيرئت {فبم تبشركف} بتثقيل النوف
كحذفت الياء كما يحتذؼ من رؤكس اآلم ضلو{ :بل دلا يذكقوا
مكاف جيدان كدل أمسعو ،كأف النوف أدغمت ،ي

عذاب}[ص ]8 :يريد :عذايب"( .األخفش14011 ،ىػ.)255 /1 ،
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احلق) بالنصب ،فمن
 -3قوؿ الزجاج عند قولو عز كجل{ :قوؿ احلق} [مرصل" ]34 :بالرفع ،كغلوز (قوؿ ِّ
رفع فادلعٌت :ىو قوؿ احلق ،كمن نصب فادلعٌت :أقوؿ قوؿ احلق الذم فيو ؽلًتكف أم :يشكوف" ( الزجاج،
1408ىػ.)329 /3 ،
 -4ذكر ذلك على سبيل النقل كاحلكاية:
قد ييقلِّد بعض أصحاب كتب معاشل القرآف من سبقهم من العلماء يف ذكر ما غلوز لغةن كدل ييقرأ بو؛ ألنو

يرل أف ىؤالء السابقُت أئمة أعالـ يػلتذل طريقهم كيينهج صلحهم يف ذلك.

كمن خالؿ النظر يف بعض األمثلة ادلذكورة صلد أف أصحاهبا نصوا على أف فالنان من العلماء ىو العلماء ىو

ككجهها ،كإليك أمثلةن على ذلك:
الذم ذكرىا َّ
أ – قاؿ الزجاج عند قولو تعاذل{ :فإذا نفخ يف الصور نفخة كاحدة} [ احلاقة" :]13 :القراءة بالرفع يف
{نفخة} على ما دل يي ىس َّم فاعلو ،كذكر األخفش (نفخةن كاحدةن) بالنصب ،كدل يذكر قيرئ هبا أـ ال ،كىي
يف العربية جائزةه على أف قولك { :يف الصور} يقوـ مقاـ ما دل يي َّسم فاعلو ...اخل"( .

األخفش،

1411ىػ.)216 /5 ،

ب -قاؿ أبو جعفر النحاس {" :كالطَت صافات} [النور ]41 :عطفان على {من} ،قاؿ أبو إسحاؽ:
الطَت) مبعٌت مع الطَت ،كدل ييقرأ بو" )2( .إعراب القرآف (.)141/3
كغلوز (ك ى

فنجد ىنا أف النحاس قد حكى ما ذكره الزجاج يف معاشل القرآف ،كدل يعقب عليو بشيء ،فهو رلرد نقل دلا

ذكره غَته.
السراج" :قاؿ (  )3أم سيبويو  :كسألت اخلليل عن قولو{ :ك َّ
أف ىذه أمتكم
ج -جاء يف األصوؿ البن ِّ
أمة كاحدة كأنا ربكم فاتقوف} [ادلؤمنوف ،]52 :فقاؿ :إظلا ىو على حذؼ الالـ ،قاؿ :كلو قرأىا قارئ
{كإف} كاف جيدان" (  )4األصوؿ يف النحو (  ،)271/1كقد قرأىا الكوفيوف كما يف البدكر الزاىرة ص
(.)219
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د -قاؿ قًواـ السنة يف إعراب القرآف" :أجاز الفراء الرفع يف {الكواكب} (  )5من قولو تعاذل{ :إنا زينا
الدنيا بزينة الكواكب} (الصافات .)6 :مع تنوين {بزينة} على أف تكوف الكواكب ىي الزينة للسماء،
قاؿ :يريد زيَّناىا بتزيينها الكواكب" ( .)6إعراب القرآف لقواـ السنة ص (.)335
صوا على أهنا منقولة ،كما
كقد ينقل بعض العلماء شيئان من تلك األمثلة يف كتبهم دكف أف ينسوهبا أك يني ُّ
ىو الشأف يف تبٍت بعض ادلعاشل ،كالفوائد ،كاالستنباطات اليت ينقلوهنا من غَت إسناد ألصحاهبا ،كىذا شائع
كاضح يف كتب العلماء.
محاذير ذكر ما يجوز لغةً ولم يُقرأ بو

اتفقت أقواؿ العلماء على أف ىذه اجلائزات من القراءة ليست من القراءات اليت يقرأ هبا ،ك َّ
أف عدـ كركد
ما يعضدىا من األثر شلا صح قراءة منعها أف تلحق باأللفاظ القرآنية فضالن عن أف ييقرأ هبا ،كإظلا امتازت
ىذه اللفاظ مبشاهبتها دلا يقرأ بو يف كوهنا متجهة اإلعراب.

كبالرغم من الفرائد اليت ؽلكن أف يستفاد من ذكر اجلائزات كما سبق يف ادلبحث الثالث ،إالَّ أف ىناؾ
بعض احملاذير اليت تقع بسبب ما قد ييفهم من ذلك كػلصل من اللبس ،كؽلكن أف يغلمل ذلك يف النقاط

التالية:

 – 1قد يفهم بعضهم –بسبب جهلوَّ -
أف قىبوؿ القراءة متوقف على استقامة كجهها يف العربية فقط ،كال
يشًتط صحة السند –فضالن عن أف تكوف متواترة -كال موافقة لفظها خلط ادلصحف ،فيخرج القرآف بذلك
عن كونو توقيفيان ال غلوز فيو االجتهاد.
جراء االحتفاء مبثل ىذه
كىذا زلذكر عظيم ،كمنزلق خطَت ،قد يقع فيو بعضهم بسبب ما يلتبس عليو من َّ
اجلائزات ،كاالىتماـ حبكايتها ،كجتلية معانيها.
 -2قد يفتح ىذا الصنيع باب القياس ،كيكوف سببان يف إحلاؽ بعض األلفاظ بالقرآف كليست منو ،كيكوف
أيضان مدخالن ألعداء الدين بأف يطعنوا يف القرآف ،كيىلجوا من ىذه الثغرة ،كغلدكا فيها ما ؽلكنهم من حتقيق

مبتغاىم ،كتأييد زعمهم بأف ىذه القراءات الثابتة خاضعة آلراء العلماء كاجتهادىم؛ ليكوف ذلا معٌت مقبوؿ

رد عليها
كما َّادعى ذلك جولد تسهَت يف كتابو .كلسنا بصدد الرد على مثل ىذه الشبهة الواىية؛ فقد َّ
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العلماء ،كبينوا بطالهنا يف كتبهم ،إظلا مرادنا ىنا أف نشَت إذل منهج بعض ادلفسرين يف اإلكثار من ذكر
اجلائزات من القراءة مسلك قد يستغل من قبل ضعفاء النفوس ،كيتخذكنو حجة يف الوصوؿ إذل أىدافهم
يف النيل من القرآف الكرصل زلتجُت بأقواؿ ىؤالء العلماء ،خاصةن كأف ىناؾ أمثلة متعددة شلا ذكركه دل يعقبوا
عليها بكوهنا دل ييقرا هبا.

كتعٍت ذكرىا جتشُّمان دلا ال فائدة فيو ،كحكايتو يف كتب التفسَت
 -3يعد بعض العلماء إيراد ىذه اجلائزات ِّ
ال قيمة لو كال غناء ،يقوؿ ابن عطية رزتو اهلل تعليقان على قولو تعاذل{ :إف الذين كفركا سواء عليهم

ءأنذرهتم أـ دل تنذرىم ال يؤمنوف} [البقرة" :]6 :ككثر ِّ
مك ُّي يف ىذه اآلية بذكر جائزات دل ييقرأ هبا،
كحكاية مثل ىذا يف كتب التفسَت عناء" ( ابن عطية1413 ،ىػ.)32 /1 ،

يتعن أصحاهبا إيراد ما حتتملو القراءات من األكجو اإلعرابية
ككتب التفسَت اليت دل تذكر ىذه اجلائزات كدل َّ
دل يكن ذلك شلا ييعاب كيينتقد ،أك خطأ ييستدرؾ على أصحاهبا ،أك نقصان يؤاخذكف عليو.

عالقة ما يجوز لغةً بالقراءات الصحيحة

من ادلعلوـ عند العلماء أف ىناؾ شركطان لقبوؿ القراءة ،كىي :
 – 1موافقتها لوجو من أكجو اللغة العربية ،سواء كاف أفصح أـ فصيحان ،رلمعان عليو أـ سلتلفان فيو مع قوتو
(ابن اجلزرم1437 ،ىػ ،)10/1 ،إحتاؼ فضالء البشر ص ( ( ،)7الزرقاشل.)422/ 1 ،1976 ،
 -2موافقتها لرسم أحد ادلصاحف العثمانية كلو احتماالن (  .)2انظر ىذا الشرط بتوسع يف النشر( ابن
اجلزرم1437 ،ىػ.)13-12 /1 ،
 -3صحة السند ،كذىب بعضهم غلى اشًتاط التواتر فيو معلالن ذلك أنو قرآف ،كالقرآف ال يثبت إالَّ
بالتواتر (  .)3كانظر حجة القائلُت بشرط التواتر يف :شرح الطيبة للنويرم (  ،)119/1غيث النفع ص
( ( ،)6الزرقاشل1976 ،ـ.)434 – 431/1 ،
كهبذه الشركط اليت اشًتطها العلماء صلد أف اجلائز من القراءة قد افتقد الشرط األساسي من شركط ال ىقبوؿ،
كىو صحة اإلسناد أك التواتر.
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يقوؿ إمساعيل اذلركم" :السنة أف تؤخذ القراءة إذا اتصلت ركايتها نقالن كقراءةن كلفظان ،كدل يوجد طعن على
أحد من ركاهتا" ( )4انظر( :الزركشي1423 ،ىػ .)330 /1
كيقوؿ ابن الصالح رزتو اهلل" :يشًتط أف يكوف ادلقركء بو قد تواتر نقلو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم قرآنان أك استفاض نقلو كذلك ،كتلَّقتو األمة بالقبوؿ( "..ابن اجلزرم1437 ،ىػ.)38/1 ،
كيقوؿ ابن اجلزرم رزتو اهلل يف شأف ما كافق الرسم كدل يأت بو النقل" :كبقي قسم مردكد أيضان ،كىو ما
رده أحق ،كمنعو أشد ،كمرتكبو لعظيم من الكبائر .كقد ذيكر جواز
كافق العربية كالرسم كدل ينقل البتة؛ فهذا ُّ
ذلك عن أيب بكر زلمد بن احلسن بن ًمقسم البغدادم ادلقرئ النحوم ،ككاف بعد الثالذتائة" (  .)1النشر
(.)17/1

ً
قسم شذكذ ،كسلالف دلا عليو العلماء.
كىذا الذم َّ
جوزه ابن م ى

قاؿ القاضي أبو بكر ابن الباقالشل" :كقاؿ قوـ من ادلتكلمُت :إنو يسوغ إعماؿ الرأم كاالجتهاد يف إثبات
قراءة كأكجو كأحرؼ إذا كانت تلك األكجو صوابان يف العربية ،كغن دل يثبت َّ
أف النيب صلى اهلل عليو كسلم

قرا هبا ،كأىب ذلك أىل احلق ،كأنكركه ،كخطَّؤكا من قاؿ بو" ( .)2االنتصار للقرآف (.)69/1

كمن الدعاكل ادلعاصرة كاليت تطعن يف الشركط اليت ارتضاىا العلماء ما ذىب إليو طو حسُت من القوؿ
بأف مصدر القراءات القرآنية ىو اللهجات ،كقرر ذلك بقولو" :كىنا كقفة ال بد منها  :ذلك أف قومان من
رجاؿ الدين فهموا أف ىذه القراءات السبع متواترة عن النيب نزؿ هبا جربيل على قلبو ،فمنكرىا كافر من
غَت شك كال ريبة ،كدل يػي ىوفَّػ يقوا لدليل يستدلوف بو على ما يقولوف سول ما يركم يف الصحيح من قولو عليو

الصالة كالسالـ" :أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ" أخرجو البخارم يف باب انزؿ القرآف على سبعة أحرؼ
برقم ( ،)4992كمسلم يف باب بياف أف القرآف على سبعة أحرؼ كبياف معناه برقم (.)818
كاحلق أف ليست ىذه القراءات السبع من الوحي يف قليل كال كثَت ،كليس منكرىا كافران كال فاسقان كال
متغمزان يف دينو ،كإظلا ىي قراءات مصدرىا اللهجات كاختالفها "...يف األدب اجلاىلي
1983ـ ،ص (.)95
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كىذه الدعمى الفاسدة ،كالفرية كاخلبيثة ال شك يف بطالهنا كسلالفتها للحق ،كال تستحق أف يلتفت إليها،
كلكن من باب إيضاح األمر دلن قذ ػلصل عنده شك بسبب إثارة ىذه السبهة يقاؿ:
 – 1إف العلماء على أف القراءات أبعاض القرآف كجزء منو ،كالقرآف كلو بقراءاتو الصحيحة من عند اهلل،
كال دخل ألحد فيو ،كاآليات القرآنية الدالة على ذلك كثَتة ،كقولو تعاذل{ :كإذا تتلى عليهم ءاياتنا بينات
قاؿ الذين ال يرجوف لقاءنا ائت بقرآف غَت ىذا أك بدلو} [يونس ،]15 :كقولو عز كجل{ :كما ينطق عن
اذلول إف ىو إال كحي يوحى علمو شديد القول} [النجم ]5- 3:كقولو سبحانو{ :كلو تقوؿ علينا بعض
األقاكيل ألخذنا منو باليمُت ٍب لقطعنا منو الوتُت} [احلاقة.]46 – 44 :
 -2الطعن يف استدالؿ العلماء على تواتر القراءات السبع حبديث األحرؼ السبعة أمر مردكد؛ فهذا
منزلة من عند اهلل ،كموحى هبا إذل
احلديث لو ركايات متعددة مشهورة تدؿ مبجموعها على أف القراءات َّ
النيب صلى اهلل عليو كسلم ،كأف الصحابة –رضواف اهلل عليهم -تلقَّوىا من معلِّمهم رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم ،كتلقاىا عنهم التابعوف كمن بعدىم حىت كصلت إلينا بالتواتر ،كشلا ال يدع رلاالن دلطعن طاعن،

أك تشكيك ِّ
مشكك يف كوهنا تنزيالن من حكيم زتيد.

 -3سلَّمنا أف ىذه القراءات مصدرىا اللهجات ،فما يقاؿ يف القرءات اليت ال دخل للهجة فيها؟ مثل:
فأزَّذلما}{ ،فأزا ىذليما}{ ،قاسية}ك {كقى ًسيَّةن}  {،لنيبوئنهم} ك{لىنيثوينهم}،
{ؼلىٍ ىدعوف} ك{ يؼلىادعوف} { ،ى
{بضنُت} ك{بظنُت} ،كغَتىا من القراءات اليت تدؿ على و
معاف شىت ،كؼلتلف تفسَتىا ،كال ؽلكن ابدان
أف ييعزل اختالفها للهجات ،بل يقاؿ دكف ريب كبكل ثقة :ليس كل القراءات ذلجات حىت ييدَّعى أف

مصدرىا اللهجات ادلختلفة ،كلو جاز ألحد أف يأٌب مبا شاء من األلفاظ ليلحقو بالقراءات لبطات قرآنية

القرآف ،كأنَّو منزؿ من عند اهلل.
 -4ىذه الدعول اآلذتة تقرير لفتح باب الرأم كاالجتهاد يف القراءة ،كمدخل كبَت للقياس مبا يعٍت أف كل
كلمة يف القرآف ؽلكن أف تقرأ بوجو آخر موافق للغة العربية فهي مقبولة بغض النظر عن صحة سندىا،
فضالن عن تواترىا.
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كىذا –لعمر اهلل -ىو ما ينشده أعداء الدين من الطعن كالتشكيك يف مصدر التشريع ،كزلاكلة إظهاره
بصورة جتعلو متناقضان ال ييوثق فيو ،كال ييطمأف إليو.

كأسل ذلم ىذا كقد تكفَّل اهلل حبفظو  ،انظر رد ىذه الشبهة بتوسع يف القراءات كأحكامها كمصدرىا ص

( ،)154 – 151القراءات القرآنية تاريخ كتعريف ص (  ،)97 ،96جبَتة اجلراحات يف حجية القراءات
(.)51 -39
كقد أحسن الشاطيب رزتو اهلل إذ يقوؿ:
كما لً و
الرضا يمتى ىك ِّفالى (
ك ما فيو ِّ
قياس يف القراءة ىم ٍد ىخ يل فى يدكنى ى
مذاىبهم يف الراءات ،رقم البيت (.)354

 )2حرز األماشل ككجو التهاشل يف باب

حكم القراءة بما يجوز لغةً
شلا ال خالؼ فيو أف القرآف يؤخذ بالتلقي كالسماع ،كأف ألفاظو زلفوظة منقولة ليس ألحد أف يزيد فيها
حرفان ،كال ينقص ،كال أف يثبت منها شيئان برأيو ،كال أف غلعل للقياس يف ذلك مدخالن.
يقوؿ اإلماـ ابن اجلزرم رزتو اهلل" :كمن ٍب امتنعت القراءة بالقياس ادلطلق ،كىو الذم ليس لو أصل يف
القراءة ييرجع إليو ،كال ركن كثيق يف األداء ييعتمد عليو ،كما يرِّكنا عن عمر بن اخلطاب كزيد بن ثابت رضي
اهلل عنهما من الصحابة كعن أبن ادلنكدر كعركة بن الزبَت كعمر بن عبد العزيز كعامر الشعيب من التابعُت

أهنم قالوا :القراءة سنة يأخذىا اآلخر عن األكؿ ،فاقرؤك كما يعلِّمتيموه ،كلذلك كاف الكثَت من أئمة القراءة
أت حرؼ كذا كذا ،كحرؼ كذا كذا"
كنافع كأيب عمرك يقوؿ :لوال أنو ليس رل أف أقرأ إالَّ مبا قرأت لقر ي

(ابن اجلزرم1437 ،ىػ.)17/1 ،

يقوؿ أيضان رزتو اهلل" :يقرأ اإلنساف مبا تعلم ،كليس برأيو كال بالقياس" ( .)2التمهيد ص (.)211
كتبُت لنا مكانة اجلائزات من القراءات من قبل ،فإف اجلائزات من القراءة كاليت ذكرىا بعض
إذا يعلم ذلك َّ

العلماء ال غلوز القراءة هبا إطالقان؛ إذ ليست من األلفاظ القرآنية ،كال من قراءاتو الصحيحة يف شيء ،كإظلا
ىي كلمات متشاهبة للقراءات يف صحتها لغةن ،كجوازىا عربيةن فقط ،كفقدت شرطي صحة السند كموافقة
ادلصحف.
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كإليك رتلةن من أقواؿ العلماء يف بياف منع القراءة بذلك كحرمتو:
يقبحن عندؾ تشنيع شلا دل يقرأه القراء شلا
قاؿ الفراء رزتو اهلل" :كالقراء ال تقرأ بكل ما غلوز يف العربية ،فال
َّ
غلوز" ( الفراء1403 ،ىػ.)223/1 ،
كقاؿ الزجاج رزتو اهلل" :فأما القرآف فخطأ فيو أف تقرأ مبا دل يقرأ بو من ىو قدكة يف القرآف؛ ألف القراءة
سنة ال تتجاكز" (الزجاج1408 ،ىػ.)147/2 ،
كقاؿ ابن رلاىد رزتو اهلل يف سياؽ كالمو عن تفاضل زتلة القرآف ..." :فرمبا دعاه بصره باإلعراب إذل أف
يقرأ حبرؼ جائز يف العربية دل يقرأ بو أحد من ادلاضُت ،فيكوف بذلك مبتدعان ( "...ابن رلاىد1988 ،ـ،
ص (.)46
كقاؿ أبو علي الفارسي رزتو اهلل عند ذره دلا يصرؼ كما ال يصرؼ يف ذتود" :إال أنو ال ينبغي أف ؼلرج عما
قىػىرأت بو القراء؛ ألف القراءة سنة ،فال ينبغي أف حتمل على ما يجتى ِّوزه العربية حىت ينضم إذل ذلك األثر من

قراءة القراء" (احلجة (.)407 /2
الخاتمة

بعد دراسة ىذا ادلوضوع كرتع مادتو؛ توصلت إذل النتائج التالية:
 – 1إف أصحاب كتب معاشل القرآف ىم أكثر الناس اىتمامان بذكر اجلائزات من القراءة طبيعةن جملاؿ
ختصصهم ،كتعمقهم يف اللغة ،كتبحرىم يف فنوهنا.
كمنهج
 -2إف االعتماد على ما صح لغةن ،كساغ عربيةن من القرائة دكف أف يكوف لو ركاية خطأه فاحش،
ه
سلالف دلا عليو عمل العلماء.
مردكد ه
ه

 -3ما نسب إذل القراء أهنم يغلى ِّوزكف القراءة جملرد موافقتها للغة ،كأف ذلم اجتهادان فيها دعول كاذبة ،كاهتاـ

باطل؛ إذ دل يثبت أف أحدان منهم قرأ إالَّ مبا تلقاه كأخذه من ادلشايخ الثقات ،فكانت قراءهتم سنةن متبعةن .

مربرة لذكر اجلائزات من القراءة ،منها :احلرص على زتاية
 -4ىناؾ مقاصد سامية ،كتوجيهات سديدة َّ

القرآف ،كالذب عنو ،كبياف األكجو اليت دل ييقرأ هبا حىت ال يغًت هبا أحد فيأخذ هبا ،إالَّ إذا جاء ما يعضدىا

من الركاية.
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 -5ظاىر صنيع الذين أكردكا جائزات دل ييقرأ هبا األخذ مبذىب أف القراءة جائزة مبا غلوز يف العربية ،كىذا
مردكد مبا سبق ،سلالف للمنهج احلق.

كتعٍت ذلك عناء،
 -6بعض العلماء يرل أنو ال فائدة من ذكر ىذه اجلائزات كال غناء ،كأف جتشُّم إيرادىا ِّ
يفسر ىذا الصنيع بالدعوة إذل القراءة مبا غلوز لغةن
كلعل ذلك دلا قد يسببو ذكرىا من فهم غَت مراد ،كأف ِّ
غلوزكف القراءة باللغة ،كأهنا ترجع الختيارىم.
كلو دل يرد ركايةن ،أك أنو الطعن يف منهج القراء بأهنم ِّ
يضره ذلك شيئان ،كال ييعتقد أنَّو
 -7إف من أغفل ذكر اجلائزات من القراءة من أصحاب كتب التفسَت دل َّ

يثرب أحد
ترؾ ما كاف ال بد من ذكره يف بياف معٌت اآلية ،كأما من ذكرىا منهم فلو منهجو كمقصده ،فال ِّ

منهم على اآلخر ،بل لكل منهم كجهة ىو مولِّيها أراد من كرائها اخلَت ،كإصابة احلق ،فرزتة اهلل على
اجلميع ،كجزاىم عن اإلسالـ كادلسلمُت خَت اجلزاء.
كيف اخلتاـ أسأؿ اهلل تعاذل أف ينفع هبذا البحث ككاتبو كقارئو ،كأف غلعلو خالصان لوجهو الكرصل.
كصلى اهلل على نبينا زلمد كعلى آلو كصحبو أرتعُت.
قائمة المراجع:

 – 1الدمياطي ،شهاب الدين أزتد بن زلمد بن عبد الغٍت 1419( ،ىػ) ،إحتاؼ فضالء البشر يف
القراءات األربعة عشر ،حتقيق :أنس مهرة ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،ط،1
أب بكر زلمد بن سهل1988( ،ـ)،األصوؿ يف النحو ،حتقيق د .عبد احلسُت الفتلي،
 -2ابن السراج ،ك
مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،ط.3
أب عبد اهلل احلسُت بن أزتد1958 (،ـ) ،إعراب ثالثُت سورة من القرآف الكرصل ،دار
 -3ابن خالويو ،ك
مكتبة اذلالؿ ،بَتكت.
أباؿبقاء 1417 ( ،ىػ) إعراب القراءات الشواذ ،دراسة كحتقيق :زتد السيد أزتد عزكز،
 -4العكربم ،ك
عادل الكتب ،بَتكت.
 -5النحاس ،أبو جعفر أزتد بن زلمد بن إمساعيل  1409( ،ىػ)،إعراب القرآف ، ،حتقيق :د .زىَت
غازم زاىد ،عادل الكتب ،بَتكت.
 -6العكربم  ،أبو البقاء 1986( ،ـ) ،إعراب ما يشكل من ألفاظ احلديث النبوم ،حتقيق :عبد اإللو
نبهاف ،رلمع اللغة العربية ،دمشق.
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أب بكر 1422 ( ،ىػ) ،االنتصار للقرآف ،حتقيق د .زلمد عصاـ القضاة ،دار ابن
 -7الباقالشل،القاضي ك
حزـ ،بَتكت.
 -8األندلسي ،زلمد يوسف الشهَت بابن حياف 1413 ( ،ىػ)  ،البحر احمليط ،دراسة كحتقيق :عادؿ
عبد ادلوجود كعلي معوض كآخرين ،دار الكتب العلمية ،بَتكت.
 -9القاضي ،عبد الفتاح 1430( ،ىػ) ،البدكر الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترة ،دار الكتب العلمية،
بَتكت.،
 -10الزركشي ،زلمد بن عبد اهلل 1376( ،ىػ) ،الربىاف يف علوـ القرآف ،حتقيق :زلمد ابو الفضل
إبراىيم ،مطبعة عيسى البايب كشركاه ،القاىرة.
 -11ابن اجلزرم ،زلمد بن زلمد بن علي بن يوسف 1406 ( ،ىػ) ،التمهيد يف علم التجويد ،حتقيق:
د .غازل قدكرم احلمد ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت.
 -12األزىرم ،أبو منصور زلمد بن أزتد 1384 ( ،ىػ) هتذيب اللغة ،حتقيق :عبد السالـ ىاركف ،دار
القومية العربية للطباعة  ،القاىرة.
 -13القرطيب ،أبو عبد اهلل زلمد بن أزتد األنصارم 1423 ( ،ىػ) ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،دار عادل
الكتب ،الرياض.
 -14زلمدم ،صهيب أزتد 1422 ( ،ىػ) ،جبَتة اجلراحات يف حجية القراءات ،مكتبة بيت السالـ،
الرياض.
 -15الفارسي ،أبوعلي احلسن بن أزتد 1421 ( ،ىػ ) ،احلجة للقراء السبعة ،كضع حواشيو كعلق عليو
كامل اذلنداكم ،دار الكتب العلمية ،بَتكت.
 -16الشاطيب ،أبو القاسم القاسم بن ُّفَته 1417 ( ،ىػ) ،حرز األماشل ،مكتبة دار اذلدل ،ادلدينة
ادلنورة.
 -17ابن رلاىد ،أبو بكر أزتد بن موسى بن العباس 1988 ( ،ـ) ،السبعة ،حتقيق :د .شوقي ضيف،
دار ادلعارؼ ،القاىرة.
 -18ابن ىشاـ ،أبو زلمد بن عبد اهلل 2004 ( ،ـ) ،شرح شذكر الذىب يف معرفة كالـ العرب،
حتقيق :زلمد زلي الدين عبد احلميد ،دار الطالئع ،القاىرة.
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 -19النويرم ،أبو القاسم 1423 ( ،ق) ،شرح طيبة النشر ،حتقيق :رلدم باسلوـ ،دار الكتب العلمية،
بَتكت.
 -20ابن ىشاـ ،أبو عبد اهلل بن يوسف بن أزتد بن عبد اهلل 1421 ( ،ىػ) ،شرح قطر الندل كبل
الصدل ،حتقيق :زلمد زلي الدين عبد احلميد ،ادلكتبة العصرية ،بَتكت،
 -21ابن مالك ،رتاؿ الدين زلمد بن مالك األندلسي1413 ( ،ىػ) ،شواىد التوضيح كالتصحيح
دلشكالت اجلامع الصحيح ،حتقيق تعليق :زلمد فؤاد عبد الباقي ،مكتبة دار العركبة ،القاىرة.
 -22البخارم ،أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل 1419 ( ،ىػ) ،صحيح البخارم ،بيت األفكار الدكلية،
الرياض،
 -23مسلم ،أبو احلسُت مسلم بن احلجاج النيسابورم )1419 ( ،ىػ ،صحيح مسلم ،بيت األفكار
الدكلية ،الرياض.
 -24الصفاقسي ،أبو احلسن علي النورم 1424 ( ،ىػ) ،غيث النفع يف القراءات السبع ،حتقيق :أزتد
زلمود الشافعي احلفياف ،دار الكتب العلمية ،بَتكت.
 -25طو حسُت 1352( ،ىػ) ،يف األدب اجلاىلي ،مطبعة فاركؽ ،القاىرة.
 -26شعباف إمساعيل 1402( ،ىػ) ،القراءات :أحكامها كمصدرىا ،سلسلة كتاب دعوة احلق ،رابطة
العادل اإلسالمي ،العدد (،)19
 -27الفضلي ،اؿدكتور عبد اذلادم الفضلي 1399 ( ،ىػ) ،القراءات القرآنية :تاريخ كتعريف ،دار اجملمع
العلمي ،جدة
 -28سيبويو ،أبوبشر عمرك بن عثماف بن قنرب ( 1408ىػ) ،الكتاب ،حتقيق :عبد السالـ ىاركف،
مكتبة اخلاصلي ،القاىرة.
 -29ابن منظور ،زلمد بن مكرـ اإلفريقي  1419 ( ،ىػ) ،لساف العرب ،دار إحياء الًتاث العريب،
بَتكت.
 -30ابن عطية ،ابو زلمد عبد احلق بن غالب األندلسي 1413 ( ،ىػ) ،احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب
العزيز ،حتقيق :عبد السالـ عبد الشايف زلمد ،دار الكتب العلمية ،بَتكت.
 -31ابن سيده ،علي بن إمساعيل1421 ( ،ىػ ) ،احملكم كاحمليط األعظم ، ،حتقيق :د .عبد احلميد
ىنداكم ،دار الكتب العلمية ،بَتكت.
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 -32القيسي ،أبو زلمد مكي بن أيب طالب 1405 ( ،ىػ) ،مشكل إعراب القرآف،حتقيق :د .حاًب
صاحل الضامن ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت.
 -33الفيومي ،أزتد بن زلمد بن علي ادلقرم1994( ،ـ)،ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت ،ادلكتبة
العلمية ،بَتكت.
 -34الزرقاشل ،زلمد عبد العظيم1976( ،ـ)،مناىل العرفاف يف علوـ القرآف ،مطبعة عيسى البايب احلليب
كشركاه ،القاىرة.
ب إسحاؽ إبراىيم بن السرم 1408 (،ىػ) ،معاشل القرآف ،حتقيق :الدكتور عبد اجلليل
 -35الزجاج ،أ ك
شبلي ،عادل الكتب ،بَتكت ،ط،1
 -36األخفش ،أبو احلسن سعيد بن مسعدة 1411( ،ىػ) ،معاشل القرآف ،حتقيق :د .ىدل زلمود
قراعة ،مكتبة اخلاصلي ،القاىرة.
 -37الفراء ،أبو زكريا ػلي بن زياد 1403( ،ىػ) ،معاشل القرآف ،عادل الكتب ،بَتكت.
ادلربد ،أبو العباس زلمد بن يزيد 1415 ( ،ىػ) ،ادلقتضب ،حتقيق :زلمد عبد اخلالق عضيمة ،جلنة
ِّ -38
إحياء الًتاث اإلسالمي بوزارة األكقاؼ ،القاىرة.
 -39ابن اجلزرم ،زلمد بن زلمد بن علي بن يوسف 1437( ،ىػ) ،النشر يف القراءات العشر ،حتقيق:
علي زلمد الضباع ،ادلكتبة التجارية ،القاىرة.
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1اجلامعة ادلستنصرية (العراؽ) ،اإلدييل ادلهٍت للباحث األوؿ
2مؤسسة االنتماء (البلد) ،اإلدييل ادلهٍت للباحث الثاين
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تاريخ االستالـ 2020/12/09 :تاريخ القبوؿ 2021/02/18 :تاريخ النشر2021/03/15 :

ملخص:
شلا ال شك فيو إف للحزف تأثَت سليب على اإلنساف سواء من اجلانب النفسي ،او ادلادي ،فنحن يف
احلالة احلزف ال نرى وال نتذوؽ األشياء كما ىي ،بل نراىا بصورة سلتلفة سباماً ،ومن ىنا عالج الفالسفة
احلزف بوصفو حالة إنسانية ينفر د هبا دوف الكائنات األخرى بشكل كبَت ،فقد وظف ىؤالء الفالسفة كل
ادلعارؼ سواء أكانت دينية أو اسطورية او فلسفية ألجل التخلص من ىذه األحزاف اليت تفتك باإلنساف،
من خالؿ التأكيد على إف ال شئ يدوـ يف ىذا العادل ،واحلرص على امتالؾ األشياء بشكل مفرط ،يؤدي

اف سبتلك ىذه األشياء اإلنساف ،وبالتارل يصاب باحلزف عند فقدىا.
كلمات مفتاحية :احلزف  ،السرور ،التملك  ،األدل النفسي
Abstract
There is no doubt that sadness, has a negative effect on a preson, whether
on the psychological or financial side, in the state of grief we see things
completely differently from what they are, and hence philosophers here
treated sadness as a human condition that is unigue to man not all other
beings in a big way, these philosophers have employed all the knowledge
whether religious, mythological or philosophical, in order to get rid of these
sorrows that destroy, by human beings to a large extent. By ensuring that
nothing lasts in this word and by making sure that excessive possession
leads thing and thus a preson suffer grief.
Keywords: sadness, pleasure possessiveness, psychological pain
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مقدمة
ال شك يف اف للحزف تأثَت يف تكوين الشخصية اإلنسانية بصورة عامة ،فهذه العاطفة والسلوكية
عندما تتملك شخصاُ ما ،تتغَت من وجهة نظره ،إذل ذاتو واالخروف والعادل ،فهي عامل مزدوج الفاعلية،
اليت ديكن اف يصبح دبوجبها الشخص مبدعاً ،ومن احلزف يولد االبداع ىذا من جانب ،من جانب آخر
ديكن اف يؤدي احلزف بالشخص االنكفاء والعزلة عندما ال نستطيع تفهم ابعاده احلقيقية ،لذلك حرصت
األدياف والفلسفات على ربديد منابع احلزف األساسية وعالقتو بالوجود اإلنساين والعادل ،فاألدياف باعتبارىا
رؤية خالصية ،ىدفها األساس ىو خالص اإلنساف من شرور العادل واعتربه شلر إذل الدار األخرة ،واف
اإلنساف والعادل امجعو مصَته إذل زواؿ ،حضرت يف نفس اإلنساف ،فكرة اف ال شيء يستحق احلزف ما داـ
ال يوجد ثبات يف ىذا العادل وبالتارل فهو عارض وليس طبعاً وجودياً الزماً ،والفلسفات سعت إلىابراز
فكرة اف الفكر امسى خصائص اإلنساف ،وأنو بالفكر يستطيع التخلص من الشوائب وادلصائب اليت
تصيبو ،وبالتارل فأف ازباذ مسافة معينة من كل العواطف مسألة ضرورية ،كي يشعر اإلنساف بالسعادة،
فالسعادة ليست فقط شعوراً بالفرح والغبطة ،بل ىي البعد عن اآلالـ واحلزف .أما االشكالية االساسية
والسؤاؿ ادلركزي بُت االدياف والفلسفات ،ىو ىل احلزف عارض اـ طبع يف اإلنساف ،فجاءت االجابات
متنوعة ومتعددة حيث منتوجهات الفيلسوؼ ادلذىيب والديٍت وادلعريف ،سواء كاف ينتمي إذل الفلسفة الغربية
اـ إذل الفلسفة االسالمية ،فاذلدؼ واحد وىو كيفية دفع احلزف ،وزلاولة الوصوؿ إذل اإلنساف احلقيقي،
الوجود االصيل ،أي شعور اإلنساف بإنسانيتو وكينونتو احلقيقية ،ومن ىنا جاء ىذا البحث دلعرفة كيف
وظف الفالسفة ،الغربيُت وادلسلمُت القدامى منهم وادلتأخروف ،آليات دفع اآلالـ واإلحزاف ،ويكاد يتفقوف
على أف احلزف ىو آدل نفسي يصيب اإلنساف عندما يفقد زلبوباً ،سواء أكاف ىذا احملبوب شخصاً ،ربفة،
منزالً...إخل ،فأنو يتحسر عليو ويصبح مزاجو مرتبكاً ،أذاً احلزف حالة مزاجية تصيب اإلنساف ،لذلك
يدعونا ىؤالء الفالسفة إذل التخلص من القلق ،والغم ،والبحث عن شروط افضل للحياة ،ولكنهم اختلفوا
يف طبيعة احلزف ،الكندي ،الرازي ومسكوية ،واريك فروـ ،روبنز ،يذىبوف إذل إف احلزف عارض باإلمكاف
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ذباوزه وليس طبعاً بشرياً ثابتاً ،واف اختلفت األساليب يف دفعو .وىذا ما انعكس على الفكر االخالقي
ادلتأخر كما صلده يف كتاب جامع السعادات
:

المطلب األول :ما الحزن

اذلم والكآبة ،قاؿ تعإذل( :وابيضت عيناه من
الغم ،و َ
احلزف أدل نفساين يغمر النفس كلها ،ويرادفو ً

احلزف فهو كظيم) ،واحلزف اما اف حيصل للنفس بالعرض لوقوع مكروه ،او فراؽ زلبوب ،واما اف حيصل ذلا
بالطبع النطواء مزاجها على القلق واالضطراب .ومن عادة احلزين اف يكوف مكفهر الوجو ،مطرقاً اطواؽ
األسى ،مفرطاً يف النظر إذل العواقب .قاؿ أالف ،إذا أرجعت احلزف إذل اسبابو احلقيقية شفيت نفسك منو،
مونيو ،اذا اصابك حزف عميق تغَتت قيم األشياء يف عينيك(.)1

تعم النفس عند حصوؿ نفع او
واحلزف نقيض السرور:السرور-لذة نفسانية أو حالة شعورية شاملة َ

دفع ضرر ،يف حُت اف اللذة حالة مفردة زلددة .نشاط عقلي يكوف مصحوب باالرتياح(.)2

والسعادة -الرضا التاـ دبا تنالو النفس من إخلَت ،وىي حالة خاصة باإلنساف ،ومن شروطها اف
تكوف النفس راضية مرضية والسعادة عندما تسمو إذل مستوى الرضا الروحي مسيت غبطة .السعادة عند
الرواقيوف -الفعل ادلوافق للعقل .مذىب السعادة ،ىو السعادة العقلية ىي إخلَت األعلى ،وىي غاية العمل
اإلنساين سواء كانت خاصة بالفرد اـ باجملتمع

( .)3وىي نقيض مذىب اللذة :اف اللذة ىي إخلَت

االعلى( .)4وعالج احلزف ىو معرفة اسبابو احلقيقية ،دبعٌت اف احلزف عارض وليس اصالً جوىرياً يف طبيعة
اإلنساف ،ومىت عرفنا العلة احلقيقية لو استطاعت النفس اف تتخلص منو كما يقوؿ آالف.
وللحزف تأثَت يف النفس ورؤيتها لؤلشياء والقيم ،مىت كاف اإلنساف حزين تبدلت رؤية األشياء
وقيمتها ،ألنو أدل نفساين ويف حالة األدل تفقد النفس صافها يف تقييم األشياء  ،وردبا يصبح اجلميل قبيحاً
والعكس وإخلَت شراَ وشر خَتاً  ،ويعتقد مجيل صليبا احلزف ديكن اف يكوف خاصية للطبع اإلنساين وليس
عارضاً خصوصاً اذا كانت سبلك مزاج انطوائي شلتلئ بالقلق واالضطراب ،وىو عكس رؤية النراقي اليت ترى
اف احلزف ليس من الطبع بل ىو عارض نتيجة وقوع حوادث مؤدلة تؤدي باإلنساف إذل احلزف .دفع االحزاف
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يكوف من خالؿ إرادة الفهم وإرادة الفعل .جدؿ العالقة بُت الفهم والفعل ىو من حيدد لنا اسلوباً يف دفع
احلزف.
يدعونا الفيلسوؼ الفرنسي ىنري بينا-روينز ،يف كتابو دروس يف السعادة ،اف الصدمة االوذل
لالنساف بالعادل ،تشوش األشياء واحلضور ،وتضعو اي اإلنساف يف حَتة من أمره ،فالوجود واحلضور ىو
وجد اإلنساف ليتعذب اـ ليتمتع ،وىو تساؤؿ بسيط ،ولكنو عندما يتطور يتحوؿ إذل قلق،
غامض ،ىل ً

وعي قلق ،حياوؿ االجابة عن معٌت احلياة ،وىو يرسم لنفسو مالمح طريقاً ما ،شرط ابعاد اذلواجس والقوؿ
باحلرية ،دبعٌت ىل ينتصر إخلوؼ من األدل إذل درجة حيجب عنا الفرح ،اوقات احلزف تدفعنا إذل اليآس،
وإذل حبس الوعي داخل ىذه االحزاف ،وىو ما ينبغي ذبنبو يف البدء ،وسيلة اإلنساف للتخلص من األالدل
واالحزاف ،ىي الفكر بوصفو حياة الوعي ،بالفكر ضلن ننعتق من اليومي يف سراءه وضراءه ،ونستخلص من

الضغط اليومي ،فإخلياؿ حيَررنا ،األمل خيلصنا ،الذاكرة ،تذكرنا اف احلاضر ليس سجناً ،وبالتارل نستطيع
ازباذ مسافة من العادل اليومي واألشياء ،أهنا معرفة جذذل ،اي فرحة(.)5

عندما حياور اإلنساف نفسو ،حوار داخلي ،ويبقى على مسافة من الذات ،يكتشف أنو ليس
سجُت اللحظة الراىنة ،بل ىو ربرر من األدل ،وإخلوؼ وكل ما يشوش احلياة ،فبالوعي نكتشف سعة
العادل الداخلي وقدرتو على العادل إخلارجي ،وترسم لنا طريقاً من خالؿ ىذا ادلشهد الداخلي ،فالوعي
يكشف لنا عن قدرتو يف بناء احلياة ،وازباذ القرارات ،فالوعي ىو وعي احلياة ،والسعادة ىي تلك ارل
نكتشفها بالوعي ،لكن كيف ديكن التخلص من اذلموـ واالحزاف اليت تسيطر علينا ،اف ذلك شلكن من
خالؿ ادلعرفة ،ارل حيصل االنعتاؽ بو من ضغط اللحظة ،حوار داخلي من أجل تذوؽ الفرح ،وذلك يكوف
بادلسافة اليت نتخذىا ،والكف عن إخلضوع واالستسالـ ،ىذا التأمل الداخلي ،ىو تذكَت للذات وربرر ،ما
ذاقت احلياة حرية ،وازباذ مسافة منها ،يؤكد قدرة التأمل (ادلؤثر الداخلي) على التخلص من االحزاف
واذلموـ(.)6
عندما يدرؾ اإلنساف اف احملنة ليست خاسبة ادلطاؼ ،جيب عليو تنشيط الذاكرة ،دبعٌت استحضار
حلظات أخرى ،وعندما تنتابنا احلَتة علينا تنشيط إخلياؿ لغرض أعادة تركيب العادل ليكوف اقرب الينا،
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وعندما نقارف بُت الذاكرة وإخلياؿ والتفكَتواالحساس ،نصل إذل رؤية اكثر مجاالً وروعة ،دبعٌت وكما يقوؿ
((علينا أف نعرؼ كيف نتذكر احلضور يف العادل ،بدؿ اف نغرؽ يف اذلوس الذي خيزنا وخزاً .لكن علينا أف
نعرؼ أيضاً كيف نتذكر قدرتنا العجيبة الغياب فيو))(.)7

احلزف دبثابة نظرة نلقيها على األشياء ،لكن ال ديكن ابداً ،للحظة ما ،أف تلخص وحدىا احلياة

برمتها(.)8
َ

ال دواـ للحزف وال دواـ لؤلدل ،بل مها يف حالة تعاقب ،ومن ىنا ضرورة استثمار كل مرحلة بالشكل

االمثل ،فالبصر على احلياة ،والقدرة زبطي االحزاف ،وبالسعادة ينجز اإلنساف اعماؿ جديدة دبساعدة
الذاكرة وإخلياؿ ،وىنا تدعم احلياة الداخلية ،اليت تدعم طعم احلرية والسعادة والتخلص من أفات العادل
إخلارجي.
إذاً التخلص من االحزاف ىو مسألة ازباذ مسافة معينة من األشياء يف العادل ،ماداـ الفكر ىو فن
العيش الصحيح ،وطريقاً إذل احلرية والدعوة إذل شلارسة الفرح حسب الطاقة اإلنسانية ،دفع االحزاف يكوف
بالفكر بوصفو تأمالَ داخلياً وحواراً للذات مع الذات تصل من خالذلا إذل السعادة.
إذا عرفنا اف الفلسفة ىي فن حياة وحكمة بالفعلوىي ال هتتم كثَتاً بالفكر النظري وتبصراتو ،بل
ىي هتدؼ إذل ذلك عملياً ،ىدفها عملي واحد ىودفع االحزاف.
يفرؽ اريك فروـ بُت التملك والكينونو ،فاإلنساف ذو نزعة التملك ىو انساف مغًتب وضائع
وحزين ،على عكس الكينونة اليت تعٍت الوجود احلقيقي ،فاذلدؼ من احلياة ىو ربقيق وجودنا ال سبلك
األشياء.
تتصارع يف نفس اإلنساف النزعتاف ،التملك والكينونة ،واف قوة احدمها ىي من ربدد شخصية الفرد داخل
اجملتمع ،ففرؽ بُت انساين سبلكي واخر كينوين ،بُت وجود حقيقي ووجود مغًتب (حزين) ذلك اف ىنالك
فرقاً بُت أنا املك وأنا سعيد ،أنا املك تكوف عالقيت بالعادل حيازه وملكية ،يف حُت أنا سعيد (يعٍت حيوية
وارتباط حقيقي بالعادل).
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التملك يرتبط باالستهالؾ (وجود زائف) عكس الكينونو مرتبط باحلياة والوجود احلقيقي القائم على
ادلالءمة ،نشاط يؤدي إذل الفرح والسعادة(.)9
إف ما يدعو اليو فروـ ىو اف نزعة التملك االستهالكي ،ىي نزعة زائفة وبالتارل ذبعل اإلنساف يف
حالة قلق مستمر يؤدي بو إذل احلزف عند عدـ استطاعتو سبلك األشياء اليت يريد ،ويف حُت اف نزعة
الكينونة (الوجود اإلنساين االصيل) تؤدي إذل الفرحة ألهنا نشاط حيوي وفعاؿ ،حبث عن جوىر اإلنساف
االصيل ،وتتصارع ىاتاف النزعتاف داخل اإلنساف ،انا املك ،وانا سعيد ،وقوة احدمها ىي من ربدد
شخصية الفرد داخل اجملتمع ،عندما اكوف انا املك ،تكوف عالقيت بالعادل عالقة حيازة وسبلك (وجود
زائف) وعندما تكوف عالقيت بالعادل عالقة كينونة (وجود حقيقي) دبعٌت عالقة حيوية ونشاط وإرتباط
حقيقي بالعادل ،يصبح وجودي حقيقي وليس زائفاً ،ومن ىنا نالحظ اف احلزف (االستهالؾ ادلستمر)
مرتبط بنزعة التملك ،ودفعو يكوف عن طريق الوصوؿ إذل وجود حقيقي يشعرنا بالبهجة والسرور ،وسلوؾ
غَت استهالكي ،وامنا طريقة وجود يف احلياة.
يقوؿ اريك فروـ ((تتعلق الكينونة بالصورة احلقيقية للواقع ،ال الصورة الومهية ادلزيفة .وهبذا ادلعٌت فأف
اي زلاولة لزيادة جانب الكينونة يف وجودنا يعٍت زيادة نفاذ بصَتتنا يف حقيقة أنفسنا وغَتنا ،ويف العادل من
حولنا .واألىداؼ األخالقية األساسية للديانات-وىي التغلب على اجلشع والكراىية -ال ديكن ربقيقها
إال بتوفر جانب واحد ،ىو أف الطريق للكينونة يتطلب احًتاؽ ادلظهر والوصوؿ إذل اجلوىر))(.)10
الوجود اإلنساين احلقيقي (الكينونة) تكوف من خالؿ معرفة حقيقة النفس ،والغَت والعادل احمليط بنا،
واذلدؼ االخالقي ىو ضرورة التخلص من ادلظاىر إخلداعة والومهية اليت تكوف سبباً اولياً يف الوصوؿ إذل
اجلوىر اإلنساين.
ومن ىنا حيدد لنا اريك فروـ رلموعة من النقاط لكي خيرج من حالة التملك إذل منط الكينونة ،من حالة
عبودية األشياء وضياع اإلنساف وحزنو إذل الوجود اإلنساين االصيل ،من الوجود االصيل:
التملك بكل أشكالو ،لكي حيقق كينونتو ربقيقاً كامالً.
 )1االستعداد لنبذ ً
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 )2االحساس باألماف وتكامل الشخصية والثقة القائمة كلها على االدياف بكينونتو ،وحباجة لؤلنتماء،
والشغف واحلب والتكامل مع العادل احمليط بو ،ال لشهوة التملُك واالستحواذ ،واحتواء العادل،
ومن مث التحوؿ إذل عبد دلقتنياتو.
 )3الفرحة اليت تغمر اإلنساف حُت يعطي ويشارؾ ،وليس حُت يشغل او يكتنز.
 )4زلاولة احلد من الشراىة والكراىية واألوىاـ بقدر االمكاف.
 )5تنمية قدرة اإلنساف على احلب ،مع تنمية قدرتو يف الوقت نفسو على التفكَت النقدي غَت
االنفعارل.
 )6نبذ عشق الذات (النرجسية) والقبوؿ باحلدود وادلأساوية الكامنة يف حالة الوجود اإلنساين.
 )7عدـ خداع االخرين ،وعدـ السماح لؤلخرين خبداع الذات ،فالرباءة ال تعٍت السذاجة.
 )8معرفة اف الشر والنزوع للتدمَت ليس إال نتيجة االخفاؽ يف اختبار سبيل النمو والنضج ( .)11أما
يف الفكر االخالقي االسالمي صلد انالنراقي :يعرؼ احلزف بأنو ((وىو التحسر والتأدل ،لفقد
زلبوب ،او فوت مطلوب ،وىو ايضاً كاالعًتاض واالنكار ،مًتتب على الكراىية للمقدرات

االذلية))(.)12

ويقوـ بعقد مقارنة بُت الكراىية ،واحلب ،والسرور والرضا ،الكراىية مرفوضة يف األعًتاض على
ادلقدرات اإلذلية وىو اشد من احلزف ،يف حُت اف احلب والسرور مها بضد من الكراىية واحلزف ،فاحلب
مكأنو يف الرضا الذي عدـ االعًتاض ،فالرضا ىو منع النفس من الكراىية والفرح ومنعها كذلك من اجلزع
واالبتهاج ،فالسرور فوؽ الرضا يف الشرؼ ،واحلزف ربت االعًتاض يف إخلسة ،وسبب احلزف ىو ادليل إذل
الشهوة الطبيعة وادليل إذل قويت الغضب والشهوة ،وتوقع البقاء لؤلمور ادلادية ،وعالج احلزف ،ىو اف كل ما
يف الكوف مائلو إذل الزواؿ والفناء وما يبقى ىو االمور العقلية والكماؿ النفسي ،ادلتعارل عن الزماف
وادلكاف ،وبذلك تزوؿ عن نفسو االوىاـ وإخلياالت الفاسدة ،واالماين الباطلة ،فال يتعلق بالدنيا ويتجو ضلو
الكماؿ العقلي والنفسي عندئذ ((يصل إذل مقاـ البهجة والسرور ،وال تلحقو احزاف عادل الزور))(.)13
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كما أشَت يف القرآف الكرمي ((أال إف أولياء اهلل ال خوؼ عليهم وال ىم حيزنوف)) يونس اآلية
ص 62اولياء اهلل ال ىم ذلم بالدنيا ،ألف اذلم يذىب حالوة ادلناجاة .ألف ىم ما حب ىو زواؿ خالؼ
العقل ،الذي حيزف بزواذلا) على اإلنساف الرضا بادلوجود حىت ال حيزف عند الفقد ،والرضا ىو رضا بإخلَت
والشر ((فقد فاز بأمن بال فزع ،وسرور بال جزع ،وفرح بال حسرة ،ويقُت بال حَتة))(.)14
والسعادة احلقيقية ىي سعادة الكماؿ اليت تؤدي إذل الفرح وبالتارل ال حيزف لفقد حطاـ الدنيا وزخافها

()15

سبدف عينيك إذل ما متعنا بو أزواجاً منهن زىرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيو
وضرورة اف يتذكر قولو تعإذل (( وال َ
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ورزؽ ربك خَت وأبقى))طو االية  .وعندما تلقي نظرة على اصناؼ الناس صلد اف كل واحد منهم فرحاً

بشيء ما فالطفل يفرح باللعب ،والرجاؿ يفرحوف تعبهم بادلواؿ ،والعقار وغَتىا وآخروف باالتباع واالنصار،
واجلاه والنسب والقوة وادلنصب ،واخروف باجلماؿ اجلسماين .وكذلك احلاؿ مع اصحاب الكماالت
النفسية وادلعنوية وىم على اصناؼ كذلك ،بعضهم يفرح بالعبادة وادلناجاة ،وآخر دلعرفة حقائق األشياء،
واخروف يفرحوف باألنس حبضرة الربوبية ،وىذه ىي اسباب الفرح ورفع احلزف ،ويعتقد النراقي اف احلزف امرا
اختياري خيتاره ادلرء بنفسو ،فاحلزف عند بعض الناس ال يعٍت شيئاً عند االخرين وىو يصل إذل اف ((أف
احلزف ليس أمراً وجودياً الزماً ،بل ىو أمر اختياري حيدثو الشخص يف نفسو بسوء اختياره))(.)16

فاحلزف ليس امرأ الزماً لكل شخص ،ألف ىنالك امور كثَتة ربدث لكن بدوف حزف للجميع ،اضافة إذل
اف احلزف ألجل مصيبة يزوؿ بالزمن ،أذاً فهو ليس امراً وجودياً الزماً وليس اصالً ثابت .الدنيا زائلة والناس
فيها ودائع ،فعندما ترد الودائع جيب اف ال ضلزف ((فال ينبغي للعاقل أف يغتم وحيزف ألجل رد الوديعة ،كيف
واحلزف يردىا كفراؽ للنعمة)) ( .)17ويستشهد بقوؿ سقراط :اين دل احزف قط ،إذ ما أحببت قط شيئاً حىت

سره أال يرى ما يسوؤه ،فال يتخذ شيئاً خياؼ لو فقداً(.)18
أحزف بفوتو ،ومن َ
وجيعل منها عدـ االعتماد على اهلل والتوكل الكفراف وضده الشكر.

فالنراقي يرفض أف يكوف احلزف امراً وجودياً الزماً يف طبيعة اإلنساف بل ىو اختيار اإلنساف وسوء
يف االختيار ،ألف احلزف ال يعٍت حزناً عند االخرين ،وعالجو اف يعزؼ عن الدنيا وحطامها واديأنو بالكوف
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والفساد يف ىذه احلياة الدنيا .عندما يعرؼ اإلنساف اف ادلوجودات فانية فهو ال يتحسر وال يتأدل فاألدل
الناتج عن فقداف األشياء ليس حقيقاً بل ىو وىم ناذبة عن سليلة فاسدة واماين باطلة.
كذلك يقدـ لنا الفيض الكاشاين رؤية اسالمية اخالقية هتدؼ إذل بناء السلوؾ اإلنساين وعدـ
تعلق بالتملك والدعوة لكي يصبح انساف ربانياً حيث فيو احاديث االئمة والعلماء واآليات القرآنية
الداعية إذل نبذه الدنيا والتعلق باآلخرة وعدـ احلرص عليها فهي دار زواؿ ،ويقدـ برنارلاً تربوياً أخالقياً
لبناء اإلنساف اآلذلي ادلتعلق باهلل سبحأنو ويضع لنا شروطاً واسباباً لدفع االحزاف والفوز بالسعادة .فاألدياف
باهلل تعإذل والتوكل عليو يف السراء والضراء من اسباب السعادة ودفع االحزاف.
الفرع األول:الحيلة لدفع األحزان :
يصف االستاذ ماجد فخري ىذه الرسالة ،بأهنا طبعت الفكر العريب إخللقي الالحق َبرمتو
عدي ومسكوية وابن سينا والغزارل قد هنلوا منها مجيعاً من معينها ،سواء يف
بطابعها ،فالرازي وحيِت بن َ
باب دفع الغم ،وإخلوؼ من ادلوت ،فهي رسالة أخالقية ،صيغت بأسلوب فلسفي ،مدعوـ باألدلة

واألمثلة ،سواء منها ادلقدس ((القرأف)) او التارخيية القصص ،والعرب بأسلوب واضح غَت معقد وسلس
العبارة فيها رصف للمعاين واالفكار األخالقية ،ذلك خالؼ اسلوب الكندي الفلسفي ذو الصيغة
ادلعقدة وخصوصاً يف قضية خلق العادل ،يقدـ لنا وصايا ارشادية لدفع احلزف عن اإلنساف ،من أجل السمو
بو إذل عادل اكمل وافضل عادل السعادة ،عادل بل آالالـ.وأوجاع ،ولكن ىذه امنية عند الكندي مثلما
السعادة امنية ،فاحلزف راسخ يف تكوين الشخصية اإلنسانية ،مثلما ىو الفرح .حىت االنبياء والفالسفة
كانت ذلم أحزأهنم وأألمهم ،وافراحهم ولعل القرآف الكرمي .خَت من يصور ذلك ،فالنيب يعقوب حزف على
يوسف حىت بيضت عيناه وىو كظيم ،والنيب زلمد حزف لوفاة زوجتو ووفاة اب طالب واالماـ علي تأثر
لوفاة الزىراء ،وكذلك حزنت حزناً شديداً على وفاة أبيها .وكذا االماـ (السجاد) وىنالك من يسموف
انفسهم بالبكائوف....إخل .وتاريخ اإلنسانية والعادل مليء هبذه االحزاف ،وخصوصاً ذوي الضمائر احلية.
الفرع الثاني  :من الحزن تولدت المعاناة ومن المعاناة يولد اإلنسان ويولد االبداع:
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يعرؼ الكندي احلزف ((اف احلزف أدل نفساين ،يعرض لفقد احملبوبات ،او قوت ادلطلوبات ،اذاً ال
ديكن اف يناؿ احد مجيع مطلوباتو وال يسلم من فقد زلبوباتو ،الف الثبات والدواـ معدوـ يف عادل الكوف
والفساد الذي حلق فيو ،امنا الثبات والدواـ موجودات ،اضطراراً يف علم العقل ،الذي ىو شلكن لنا
العقلي،وتصَت
مشاىدتو .أذا أردنا اف ال نفقد زلبوب وال نفوت مطلوب،ينبغي اف نشاىد العادل
َ
زلبوباً))(.)19
من ىذا التعريف ،يربط بُت األدل وفقد احملبوب ،وأنو ال ديكن الحد اف يناؿ كل زلبوباتو ،يف ىذا
العادل (الدنيا) ألهنا زائلة وىي معرض للفساد والتبدؿ .القنية احلسية حسب رأي الكندي متوفرة لكل
شخص ،ولكن ال يؤمن تبدذلا وفسادىا .وىي زائلة فمن طبع ىذه القنية تُبدؿ ،وال ثبات فيها ((ومن أراد

ما ليس يف الطبع ،أراد ما ليس دبوجود ،ومن أراد ما ليس دبوجود عدـ طلبتو ،او العادـ طلبتو شقي))(.)20

وىنا يأيت الغم ،لذلك يدعو إذل السعادة ورفض الشقاء ،وال تأسف على ما فاتنا .اف احلزف يقع يف مقابل
السرور ،فهما ضداف يف النفس(( ،واف صلعل انفسنا بالعادة اجلميلة ،راضية بكل حاؿ لنكوف مسرورين
أبداً))(.)21
يعتقد الكندي اننا نكتسب الغم واحلزف بالعادة ،فادلكروه واحملبوب احلسي ،ليس شيئاً يف الطبع
الزماً ،بل بالعادات وكثرة االستعماؿ ،ادلتنعم بادلأكل وادلشروب ،وادلنكح وادلالبس ،يرى كل ما خالف
ذلك نقصاً ومصائب ،والكلف بالقمار بالرغم من استالب وضياع مالو كل ما خالف ذلك نقصاً،

ومصائب الشاطر كذلك قطع االعضاء ،ضرب السياط ،وكثرة اجلراحات ادلؤدلة ،يعدىا فخراً وشرفاً(.)22
أذاً احلزف ليس طبعاً يف األشياء ،بل ىو يأيت من االعتياد .لذلك وجب دفع ىذه األالدل اجلسدية،
سواء باألدوية ،او القطع .وىو يقدـ اصالح النفس على اصالح البدف ،باعتباره فيلسوفاً يرى اف النفس

ىي اليت تديَت البدف وربركو وتوجهو ،لذا اصالحها واجب ،خصوصاً اذا كانت النفس باقية ،فهي يف عادل
إخللود ،واحلسد فاين من عادل الفناء ((فأصالح النفس اوجب من اصالح البدف فنحن بأنفسنا ال
بأجسامنا ،واجلسم مشًتؾ والنفس فانية ،واجلسم ألة للنفس تظهر هبا افعاذلا ،فاصالح النفس اوذل بنا من
اصالح اآللة( .)23ذلك االصالح يكوف من خالؿ:
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أ  -أذا فعلنا ما نريد ،وال نريد اف ضلزف ،فنحن نريد ،ما ال نريد ،وىذه خاصية العادـ عقلو.
ب -رفض احلزف ،قبل وقعو ،وبالتارل نكسب انفسنا حزناً لعلو غَت واقع.
جػ -ضرورة دفع الغم ،الف من أحزف نفسو اضرهبا ،ومن أضرهبا فهو جاىل ،فظ.
د -احلزف وضع ال طبع ،وعليو اف ال نصنع شيئاً ألنفسنا رديئاً ،الف العادـ عقلو ال فرؽ بينو وبُت
احليواف يربط الكندي بُت احلسد ،واحلزف(( ،من حزف على ما ال ديلك فهو بالطبع حسود))

()24

الشيء الوحيد الذي ديكن اقتناءه ىو انفسنا .والقنية ادلشًتكة (معناه عارية دلعيد) جل ثنائو بأمكأنو
ُ
استعادهتا مىت شاء وليس يف ذلك عار ،بل العار أف ضلزف أذا رجعت منو ىذه العواري ،وىذا ىو
العدؿ.
ىػ -احلزف ليس واجب ،وما ليس بواجب ،ال جيب على العاقل اف يفكر فيو ،أذا أخذنا بنظر االعتبار
أنو مؤدل وضار ،ومن ذلك قوؿ سقراط ،قيل لو(( ،ما بالك ال ربزف؟ قاؿ :ألين ال اقتٍت واذا فقدتو
حزنت عليو))(.)25
و -تقليل ادلقتنيات شرط ضروري لتعليل مصائب واالحزاف ((من شغلتو نفسو بتزيُت إخلارجات
عنو ،عدـ حياتو الدائمة ،وتكدر عليو عيشو يف حياتو الزائلة ،وكثرت اسقامو ،ودل تنهزـ أالمو))(.)26
أذاً احلرص على األشياء ((ادلقتنيات)) احلسية والرغبة يف عدـ تبدذلا وفناءىا ،ال يكوف سيئاً ،بل السيء
والروئ ىو احلزف عليها ،ألهنا تدخل االآلـ على النفس ،وكل ما يدخل األـ على النفس فهو ضار وكل ما
ىو ضار من الواجب دفعو عنا.
الفرع الثالث :أبو بكر الرازي (الطب الروحاني)
يربط ابو بكر الرازي بُت الغم والفقد ،وبُت الكوف والفساد يف حاؿ الدنيا والغم ،وكل ما ليس
ثابت ال يدعو إذل االطمئناف ،وبُت الغم واذلوى وابعاد العقل ،ويدعونا إذل االعتداؿ يف الفكر واستعماؿ
ادلسرات يف احلياة بشرط عدـ االفراط ،وادلالحظ اف الرازي يدعونا إذل دفع احلزف عن طريق ازباذ مسافة
فكرية من األالدل وادلسرات ،وما داـ الغم يؤذي الفكر والعقل ،لذلك يقًتح طريقُت لدفع الغم يكوف واجباً
على اإلنساف اتباعها ومها:
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- 1االحًتاس من الغم قبل وقوعو
- 2دفع ما قد حدث ونفيو
لكن من اين يأيت الغم ،الغم وليد فقد احملبوبات ،ومن كانت زلبوباتو اكثر كاف غمو اكثر(( ،الغم
يولد من فقد احملبوبات واكثر الناس وأشدىم غماً ،من كانت زلبوباتو اكثر عدداً ،او كاف ذلا اشد حباً،
وأقل الناس من كانت حالتو بالعكس)) ( )27وكأنو ىنا يشَت إذل ما يسمى اليوـ باجملتمع االستهالكي،

القائم على اساس كثرة ادلقتنيات واف ىي من تولد السعادة ،وتبعد احلزف ،ولكن باعتباره فيلسوفاً مسلماً
فأنو يربط بُت الكوف والفساد يف حاؿ الدنيا والغم ،اطمئناف فيها فهو جيلب الغم ((ومن احب ما ال ديكن
وجوده ،كاف جالباً بذلك الغم إذل نفسو ،ومائالً من عقلو إذل ىواه(.)28
وىنا يأيت دور العقل ،العاقل ال خيتار من األشياء ،إال ذو منفعة وفائدة لو ،ومن ىنا ضرورة
البحث عن األسباب ،فاذا كاف ضار ذبنبو واحًتس ،وبالتارل من يدفع إذل الغم ،ىو اذلوى ال العقل
((الذي يدعو إذل الغم اذلوى ،ال العقل ،الف العقل جيلب نفعاً عاجالً وآجالً)) ومن نالحظ ىنا دعوتو
إذل دفع الضار من الفكر واذلم ويدعو إذل االعتداؿ يف الفكر ((ينبغي اف يكوف ىناؾ ذلو وسرور يف ذبديد
حيوية اإلنساف ،دعوة إذل االعتداؿ يف فكر ومهومنا اليت تروـ بلوغ مطالبنا لنبلغها وال نعدمها ،من قبيل
تقصَت او افراط))(.)29
اف ابو بكر الرازي يدعونا إذل دفع الغم بالفكر واالعتداؿ فيو ،ونبذ اذلوى ،ما داـ العقل دبعرفة
االسباب العاجلة ،فهو من يقرر كيف التخلص من ىذا الغم ،وذلك باالعتداؿ فكراً ومهاً ،فهو حيكم
االسلوب الفلسفي إخلالص ويف مقابلو يوظف االسلوب الديٍت يف دفع االحزاف.
المطلب الثاني :مسكوية ،تهذيب االخالق
يوظف ادلنظومة ادلعرفية والفلسفية والدينية ،من قرآف ونظر عقلي وبأسلوب رائع ،من أجل ما
يدور يف الدنيا من غم ،وحيمل اإلنساف مسؤولية ىذا الغم ،خصوصاً أذا كاف ذا عقلػ قادر على ربديد الغم
من غَته ،أما اذا كاف جاىل باالسباب فهو مبتلى هبذه اذلموـ وادلصائب ،ال لسبب ،إال أنو نقصاف او
محق ،مهما كاف اإلنساف آمنا يف سربو ،معاىف يف بدنو ،ولو قوت يومو ،فحزنو وغمو بسبب أمر الدنيا،
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إمارة نقصأنو ومحاقتو .فالتأسف على ادلاضي ،وإخلوؼ من ادلستقبل فالغم عليو خوؼ ولذلك قاؿ تعإذل
((لكيال تأسوا على ما فاتكم)) فالناظر يف الدنيا جيد أهنا محالة ادلصائب ،وكدورة ادلشارب ،تورث للربية
انواع البلية ،مع كل نعمة غصة ،فكل انساف ذلا منها ،اما نعمة او رزية ،او منية.
الفرع األول  :تناضله األوقات من كل جانب فتخطئه طورا تصيبه
وقيل لبعضهم دل ال تغتم ،قاؿ ،ألين ال اقتٍت ما يغمٍت فقده ،أذا كاف الغم شلا ال ديكن دفعو،
مثالً ،فعالجو زلاؿ ،أما اذا كاف قابالً للدفع ،فال معٌت للغم عليو ،وىنا يأيت دور العقل يف دفع ىذا الغم،
عقل بال حزف ،فاذا دفعو أصبح ساكن القلب ،منتظراً لقضاء اهلل وقدره ،مؤمناً بقولو تعإذل ((ما اصاب
من مصيبة يف االرض ،وال يف انفسكم إالٌ يف كتاب قبل أف نربأىا)) ويدعم ذلك بقوؿ لالماـ علي
(رض) ،ما قاؿ الناس لقوـ طوىب لكم ،إالٌ وقد خبأىم الدىر ليوـ اسوء.
فالعاقل أذا أمعن النظر يف مصائب الدنيا ،دبا فيها من الفقر وادلرض واحلاجة ،والبالء ،فعليو اف
ينظر إذل ما دونو يف العيش ،والعبادة والرزؽ ،ال إذل ما ىو أعلى منو ،اما إخلالص من مهوـ الدنيا ،فيكوف
بالتدرج ورياضة النفس عن االفعاؿ احلميدة ،والرغبة يف نيل السعادة االخروية واالستفادة من قوؿ
الصديقُت ،ويراعي ىذا التدرج من خالؿ قطع العالئق مع كل ما جيلب الغم ،وبذلك يكوف بعيداً عن
َ

الغم واحلزف.

بعد وصف الدنيا بأهنا زائلة ،واف الغم على ادلاضي وادلستقبل ،بال معٌت ،والعاقل من نظر يف
الباليا ،وادلصائب ،وضرورة اجتناهبا ،من خالؿ شكر البارئ على الصحة ،والنعمة ،لذلك يضع برنامج
قائم على اف احملبوبات يف الرئاسة وحب السلطة زائلة ،والباقي ىو األخرة ،والوصوؿ إذل السعادة االخروية،
يكوف بقطع كل ما ديكن اف جيذبنا إذل الدنيا ،ويبعد عنا األخرة ،وىذه ال تكوف إالَ لذو عاقل غَت مبتلي،
حبزناً على الدنيا ،الغالب على اسلوب مسكوية ىو االسلوب الفلسفي العقالين ،الذي وظف فيو كل
ادلنظومة الدينية الًتاثية يف دفع الغم ،ويبقى للفلسفة دورىا ادلرشد يف بلوغ احلقائق(.)30
الفرع الثاني :مداواة النفوس
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إف ابن حزـ يف كتابو السَت واألخالؽ ورسالة يف مداواة النفوس ،يربط بُت الطمع وما يتفرغ عنو
من احلسد واحلرص واحلزف ويقابل كل ذلك بنزاىة النفس ،فأصل اذلم ((اف الطمع سبب إذل كل ىم))
( )31فاإلنساف وىو يف حالة االحتضار ولديو ما اليستطيع احلصوؿ عليو ،حيصل لديو ىم ،لذا يصف
الطمع بأنو من أسوء االخالؽ الذميمية ،لذلك يعقد مقارنة بُت الطمع ونزاىة النفس ((وىذه صفة فاضلة
مًتكبة ،من النجدة واجلود والعدؿ والفهم ،ألنو فهم قلة الفائدة يف استعماؿ ضدىا فاستعملها ،وكانت فيو
صلدة انتجت لو عزة نفسو فتنتزه ،وكانت فيو طبيعة سخاوة نفس ،فلهم يهتم دلا فاتو ،كانت فيو طبيعة
عدؿ حببت اليو القنوع وقلة الطمع ،فاذاً نزاىة النفس مًتكبة من ىذه الصفات ،فالطمع الذي ىو ضدىا

مًتكب من الصفات ادلضادة ذلذه االربع صفات ،وىي اجلنب ،والشح ،واجلور ،واجلهل)) ( )32فاحلرص وليد

الطمع ،والطمع وليد احلسد ،وللحرص رذائل منها الذؿ والسرقة والغضب والزنا واذلم بالفقر ،وسؤاؿ
الناس دلا يف ايديهم ،لذلك يربط ابن حزـ بُت احلرص والطمع واحلسد والرغبة ،لكنو يفرؽ بُت الطمع
واحلرص ،ألف احلرص ىو اظهار ما استكن يف النفس من الطمع))(.)33
يف العادة تأيت الرغبة يف الشيء اوالً ،مث يأيت الطمع فيها بعد ذلك ،لكن صلد عند ابن حزـ قلباً للقيم
من خالؿ ربط احلرص والذؿ ،السرقة ،الغضب ،الزنا ،فهو يربط ربطاً منطقياً بُت ىذه الفضائل والرذائل،
فالدعوة االخالقية عنده قائمة على اسلوب الوعظ واالرشاد اكثر منها دعوة فلسفية ،فهو ال يدعو إذل
ىم من غاظو احلق))
دفع الغم واحلزف عالنية ،امنا بأسلوب أقرب إذل الوعظ لذلك يقوؿ ((لقد طاؿ َ

اذلم للفقد من احملبوب وتوقع ادلكروه ،مث ادلرض ،مث إخلوؼ ،مث الفقر))
واكثر األشياء آيالماً للنفس (( َ

()34
()35

لكن النفس الكردية الذؿ عندىا أىوف من إخلوؼ ،واذلم من ادلرض والفقر ،وبالعكس عند النفس اللئيمة،

ادلرض ،الفقر ،وإخلوؼ يأيت يف مرحلة دينا من نزاىة النفس وعزهتا.
((اذا تعقبت االمور كلها فسدت عليك ،وانتهت يف آخر فكرتك باضمحالؿ مجيع أحواؿ الدنيا ،إذل أف
احلقيقة امنا ىي العمل لآلخرة فقط ،ألف كل أمل ظفرت بو فعقباه حزف إما بذىابو عنك ،وإما بذىابك
عنو ،والبد من احد السلبيُت ،إالف العمل هلل عز وجل ،فعقباه على كل حاؿ سرور يف عاجل وآجل .أما
اذلم دبا يهتم بو الناس بو معظم من الصديق والعدو ،وأما يف األجل فإخلبة))(.)36
يف العاجل ،فقلة َ
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اف طرد اذلم ،اتفقت عليو األمم مجيعاً ،فاحلركة اإلنسانية امنا ىي لطرد اذلم ،لذا جعل ابن حزـ طرد
اذلم ،ىو مهو االساسي يقوؿ ((فلما استقر يف نفسي ىذا العلم الرفيع ،وانكشف رل ىذا السر العجيب
اذلم الذي ادلطلوب
وأثار اهلل تعإذل لفكري ىذا الكنز العظيم حبثت عن سبيل موصلة على احلقيقة إذل طرد َ
النفيس الذي اتفق مجيع انواع اإلنساف ،اجلاىل منهم والعادل والصاحل والطاحل على السعي لو .فلم اجدىا

إالَ بالتوجو إذل اهلل عز وجل بالعمل لآلخرة .....وجدت العمل لآلخرة سادلاً من كل عيب ،خالصاً من
كل كدر ،موصالً إذل طرد اذلم على احلقيقة))(.)37

الربط بُت طرد اذلم وفكرة التوجو إذل اهلل يقًتب ابن حزـ من فكرة الصراع االجتماعي الذي يتمثل يف
()38
توجيو الرغبات ضلوومةغاية مثالية  ،ينصح ابن حزـ بالبساطة يف احلياة وترؾ التكلف ،ويعطي مثالً

برسوؿ اهلل (ص) أنو ال يتكلف ما حيتاج اليو ،فهو يأكل التمر اذا حضر بدوف خبز ،وإخلبز بدوف سبر،
ويزور ادلريض من اصحابو راجالً يف اقصى ادلدينة ،ولذلك فيقوؿ اف تطمع النفس فيو ىم وقلق ،وىو
ينصح باالبتعاد عن اذلم ،بأف كل الناس يف سلتلف االزمنة واالمكنة متفقوف على طرد اذلم سواء ،واجلاىل،
واف على اإلنساف اف يعلم اف الدنيا ذاىبة فعلية اف يعمل لآلخرة ،فالعمل جزاءه اجلنة ،واف خَت وسيلة
لطرد اذلم ىو التوجو هلل عز وجل بالعمل لآلخرة ،ألف العمل لآلخرة ،سادل من كل عيب خالص ،وأنو
موصل إذل طرد اذلم على احلقيقة ،الف العامل لآلخرة ،أذا امتحن دبكروه دل يهتم بل يسر ،اذ جاءه يف
()39

عاقبة ما يناؿ

الخاتمة
لقد جاءت أجابة ىؤالء الفالسفة ،على مشكلة دفع الغم ،متنوعة ومتعددة ،لكنها تشًتؾ ،بتوظيف
الًتاث الديٍت ،شلثالً بالقرأف الكرمي ،واالحاديث ،وقوؿ احلكماء والفالسفة السابقُت ويشًتكوف بنقاط
وخيتلفوف يف اخرى:
- 1رفض الدنيا باعتبارىا دار فناء وعدـ استقرار وال سعادة حقيقية فيها.
- 2حضور العقل باعتباره سبييز بُت ما ىو ذو فائدة ومنفعة ولو دور خالصي قيمي ،ويضفي طابع
ادلعقولية على األشياء.
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- 3االكثار من (القنية) بلغو الكندي سبب الغم ،الف ىذه القنية او القنيات ال تدوـ ،وما داـ
اإلنساف حيب ىذه ادلقنيات وىي غَت دائمة يأيت حزنو عليها.
- 4سبب الغم عندىم مجيعاً حب الدنيا ،وحب البقاء فيها.
- 5فرقوا بُت اشياء ديكن دفع الغم ،مثالً اقتناء األشياء وأشياء ال ديكن دفع فيو مثل ادلوت.
- 6اختلفوا يف االسلوب ويف الطريقة والطرح ،الكندي فلسفي ديٍت ،الرازي فلسفي ،ابن حزـ ديٍت
فلسفي ،مسكوية فلسفي ديٍت.
.I
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