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 -5يتم ارس�ال السيرة الذاتية املخترصة للباحث /للباحثني
عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
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من القطع()28×21س�م ،للمتن العريب يس�تخدم اخلط
( )Lotus Linotypeمق�اس ( ،)14والعن�وان الرئيسي
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فيشار إليهم هكذا ( :أبو حطب وآخرون1412 ،هـ).
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عن�وان الكت�اب بخط مائ�ل .الطبعة غير األوىل ،مكان
النرش ،دار النرش.
		 مثل :القايض ،يوس�ف1401( .هـ ) .سياسة التعليم
والتنمية يف اململكة .ط ،2الرياض ،دار املريخ.
أما إذا كان املرجع بح ًثا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:
		 اسم العائلة للمؤلف ،االسم األول( .سنة النرش) .عنوان
البحث .اسم املجلة بخط مائل .العدد ،صفحات النرش.
		 مثل :العبدالقادر ،عيل1413( .هـ ) ».التعليم األهيل
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العدد  ، 234ص ص 20– 7
 -6يستحس�ن اختص�ار اهلوام�ش إىل أقىص ح�دٍّ ممكن ،ويف
حال�ة اس�تخدامها تك�ون لتزوي�د الق�ارئ بمعلوم�ات
توضيحية ،ويش�ار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،
ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
 -7تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.

افتتاحية العدد
احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل ،والصالة والسالم عىل النبي العدنان  ....وبعد

حترص وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عىل االستمرار يف الوفاء بتأدية دورها املحوري يف

حتقيق رسالة اجلامعة وفق خطتها االسرتاتيجية الثانية (1440هـ2020/م) بدعم املشاريع البحثية واملبادارات

املجتمعية التي تسهم يف حتقيق التنمية املستدامة وتعزيز الوالء واالنتامء للوطن .ومن هذا املنطلق تلتزم الوكالة
يف رؤيتها بتوفري بيئة أكاديمية حمفزة للبحث العلمي ،أما يف رسالتها فقد كان دأهبا االهتامم بتقديم خدمات بحثية

متطورة يف إطار بيئة حمفزة.

ويسعدين أن اضع بني يدي القراء األعزاء العدد الثاين عرش من « جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية « والتي

تصدرها جامعة املجمعة من خالل مركز النرش والرتمجة بوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وحيمل هذا العدد بني طياته ستة بحوث متنوعة املجاالت ،ثرية املضمون ،وحمكمة الصياغة .وجاء يف العدد

بحثان يف ختصص اللغة العربية ،وبحث يف الرتبية اخلاصة  ،وبحث يف احلديث النبوي الرشيف  ،وبحث يف العلوم
الرتبوية وأخريا بحث يف ختصص علم االجتامع.

وبصدور هذا العدد تواصل املجلة مسريهتا املباركة  -بعون اهلل وتوفيقه  -ليبلغ عدد البحوث التي تم نرشها
يف أعدادها السابقة أكثر من ستني بح ًثا علميا حمكام يف املجاالت اإلنسانية واإلدارية .وقد تلقت هيئة التحرير ما

يزيد عىل مخسني بحث ًا علمي ًا يف األونة األخرية ،و هذا يدل عىل السمعة الطيبة التي أضحت املجلة حتظى هبا يف
األوساط العلمية املحلية واالقليمية من جهة  ،وعىل ثقة الباحثني واألكاديمني الكبرية فيها من جهة ثانية  ،ومن
جهة ثالثة عىل الدعم الدائم الذي تتلقاه املجلة من إدارة اجلامعة ومن معاىل مدير اجلامعة عىل وجه اخلصوص .

وهيئة حترير املجلة إذ يسعدها هذا النجاح  ،فإهنا ترجو اهلل العيل القدير أن يوفقها يف إكامل هذه املسرية بالشكل

الذي يرضيه سبحانه  ،ثم يرىض طالب العلم والدارسني والباحثني يف خمتلف أرجاء العامل العريب  .وأخر دعوانا

أن احلمد هلل رب العاملني.
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شعرية العزلة
مقاربة في تشاكل النص السجني القديم
عبداهلل بن خليفة السويكت.د
 قسم اللغة العربية- األستاذ املشارك
)كلية الرتبية بالزلفي (جامعة املجمعة

Abstract

«Lostopie» is one of the new semiotic concepts that
have been transferred from the field of experimental
science such as physics - for example - by the principle
of unity, parallelism, homogeneity and symmetry,
the same characteristics in all sides to the field of
Western and Arabic literary studies; a mechanism
of analysis the contemporary critical discourse, As
this concept of Old rooted in our Arabic literature,
I applied to some poems that were born in isolation
from each other in the moment of self-union and selfsufficiency.
In this approach we try to apply the stylistic reading
of the text of isolation according to the Semianic
approach as a new critical approach, dealing with
literary work with study and analysis from a
contextual point of view, within the data of linguistics
that are interested in text analysis, attempts to acquire
different diodes and triangles, and search between
text signs of logical relations, or homogeneity or
symmetry that we find in compositions or intertwined
formulas.
This approach also seeks to highlight the geometrical
aesthetics at the syntactic, grammatical, phonetic
and rhythmic levels, and other correlations Such
as adaptive, concomitant or acquisition problems,
benefiting from the recent critical studies that
preceded this field, Dr. Abdul Malk Mortad and Dr.
Mohamed Muftah.
As the texts of isolation - and old Segni texts in
particular - occupy a large area in our ancient poetic
heritage, the study will limit its manipulation to the
incarceration and the prayers that were spoken until
the end of the Abbasid era.
Keywords: poetry - isolation - approach - Lostopie
- Segni
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املستخلص
) أح�د املفاهي�م الس�يميائيةlostopie( »ُي َع�دُّ «التش�اكل
اجلدي�دة التي نُقلت من حق�ل العلوم التجريبي�ة كعلم الفيزياء
 بم�ؤداه ال�دال على الوح�دة والت�وازي والتجان�س-ًمثلا إىل حق�ل، وتس�اوي اخلصائ�ص يف مجي�ع اجله�ات،والتامث�ل
الدراس�ات األدبي�ة الغربية ث�م العربي�ة؛ آلي ًة من آلي�ات حتليل
 وملا هلذا املفهوم من جتذر قديم يف أدبنا،اخلطاب النقدي املعارص
العريب رأيت تطبيقه عىل بعض القصائد التي ُولدت بمعزل عن
. واالنكفاء عىل الذات،اآلخر يف حلظة التوحد مع النفس
ويف ه�ذه املقارب�ة نح�اول تطبيق الق�راءة األس�لوبية لنص
،العزلة وفق� ًا للمنهج الس�يميائي باعتباره منهج� ًا نقدي ًا جديد ًا
،يتن�اول العم�ل األديب بالدراس�ة والتحليل من وجهة س�ياقية
 حماولني،ضمن معطيات اللس�انيات التي هتتم بالتحليل النيص
 وبحث مابني عالم�ات النص من،اس�تكناه خمتل�ف الثنائي�ات
 كمنطق املش�اهبة أو التجانس أو التامثل الذي،عالق�ات منطقية
.نجده يف الرتاكيب أو الصيغ املتشاكلة
كام تسعى هذه املقاربة إىل إبراز اجلامليات اهلندسية املتشاكلة
، أو الص�ويت واإليقاع�ي،على املس�توى الرتكيب�ي والنح�وي
وغريه�ا من التش�اكالت كالتش�اكل التالؤم�ي أو التالزمي أو
 مس�تفيدين م�ن الدراس�ات النقدي�ة احلديثة التي،االحتي�ازي
عبدامللك. ويف مقدمتها ماقدمه الناقدان د،سبقت يف هذا املجال
.حممد مفتاح. ود،مرتاض
-  والنصوص الس�جنية حتديد ًا- وملا حتتله نصوص العزلة
من مساحة واسعة يف تراثنا الشعري القديم فإن الدراسة سوف
تقصر تناوالهتا عىل الس�جنيات واألرسيات الت�ي قيلت حتى
.هناية العرص العبايس
-  تش�اكل-  مقارب�ة-  العزل�ة-  ش�عرية:الكلمات املفتاحي�ة
السجني
 شعرية العزلة مقاربة يف تشاكل النص السجني القديم:عبداهلل بن خليفة السويكت
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املقدمة

كام تس�عى هذه املقاربة إىل إبراز اجلامليات اهلندس�ية

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل َمن النبي بعده،

املتش�اكلة عىل املس�توى الرتكيبي والنحوي ،أو الصويت

ُي َعدُّ «التشاكل» ( )lostopieأحد املفاهيم السيميائية
اجلدي�دة الت�ي نُقلت من حق�ل العل�وم التجريبية كعلم

االحتي�ازي ،واالنتش�اري ،وغريمه�ا ،مس�تفيدين م�ن
الدراس�ات النقدية احلديثة التي س�بقت يف هذا املجال،

والتجان�س والتامث�ل ،وتس�اوي اخلصائ�ص يف مجي�ع

ود.عبدامللك مرتاض.

املفه�وم من جتذر قديم يف أدبن�ا العريب رأيت تطبيقه عىل

فإن الدراس�ة س�وف تقرص تناوالهتا عىل الس�جنيات

وبعد:

الفيزي�اء -مثلاً -بمؤداه ال�دال عىل الوح�دة والتوازي

اجلهات ،إىل حقل الدراسات األدبية الغربية ثم العربية؛
آلي ًة من آليات حتلي�ل اخلطاب النقدي املعارص ،وملا هلذا
بع�ض القصائد التي ُولدت بمع�زل عن اآلخر يف حلظة

واإليقاعي ،والداليل وغريها من التشاكالت كالتشاكل

ويف مقدمته�ا ماقدم�ه الناق�دان ود.حمم�د مفت�اح،
وملا حتتله نص�وص العزلة  -والنصوص الس�جنية
حتديد ًا  -من مس�احة واس�عة يف تراثنا الشعري القديم
واألرسي�ات الت�ي قيلت حت�ى هناية العصر العبايس،

التوحد مع النفس ،واالنكفاء عىل الذات ،مع مايكتنف

وه�ي مدة زمنية طويلة إذا ما قورنت بقرص الدراس�ة،

كل جانب بام تصوره من هواجس وأحاس�يس ومناجاة

الت�ي قيل�ت يف تل�ك الفترات قليل�ة إىل حد م�ا إذا ما

تلك اللحظات من ظروف قاسية أحاطت هبا اآلالم من
وانكس�ار واش�تياق َبعدَ ال ُبع�د ،وكلها تتمث�ل يف أفكار

لكن جي�ب أن ُيراع�ى يف ذلك أن النصوص الس�جنية
وضع�ت يف مص�اف األغ�راض الش�عرية التقليدي�ة

تصور حالة الس�جني ،ومعامل السجن -الذي ستنحرص
ِّ

األخرى كاملديح واهلجاء والرثاء ،...ثم إن النصوص
التي تتضمن ملمح ًا تشاكلي ًا قليلة أيض ًا ،وهذا ماجيعل

الس�جن املثقلة ب�أمل الفراق والبع�د ،والنازعة  -يف ذات

بغيت�ه بما يتصل بالتش�اكل .س�ائلني اهلل التوفيق ،وهو

الدراس�ة على النص�وص الت�ي ول�دت بين جدرانه -

وترس�م مالمح القسوة والوحش�ة ،وجتليِّ للقارئ حياة
الوق�ت  -إىل أم�ل احلري�ة واالنعتاق من قيود الس�جن

وع�وامل العزل�ة ،اللذي�ن نقلا ه�ذا املصطل�ح م�ن بيئته

الغربية ووظفاه يف الدراسات العربية.

الباحث يظل يقرأ نصوص ًا س�جنية كثرية ثم الجيد فيها

املستعان.

شعرية العزلة:

تبق�ى العزلة  -يف أظهر مفاهيمها  -دالة عىل التوحد

ويف ه�ذه املقارب�ة نح�اول تطبيق القراءة األس�لوبية
لن�ص العزلة وفق� ًا للمنهج الس�يميائي باعتب�اره منهج ًا

م�ع النف�س واالنكفاء عىل ال�ذات؛ ألهنا حتتل مس�احة

من وجهة س�ياقية ،ضمن معطيات اللسانيات التي هتتم

النفس�ية الت�ي ألق�ت بظالهلا على كثري م�ن النصوص؛

نقدي� ًا جديد ًا ،يتناول العمل األديب بالدراس�ة والتحليل

بالتحلي�ل النصي ،حماولني اس�تكناه خمتل�ف الثنائيات،
وبح�ث مابين عالم�ات النص م�ن عالق�ات منطقية،
كمنط�ق املش�اهبة أو التجانس أو التامث�ل الذي نجده يف
الرتاكيب أو الصيغ املتشاكلة.
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واس�عة من س�جايا الذات اإلنس�انية يف إحدى حاالهتا

ملهمة وحمفزة لإلب�داع؛ ولذا فقد «وصف أحد الفنانني
الغربيين العم�ل الفن�ي وصف� ًا دقيق� ًا ومناس�ب ًا ،فقال:
(العم�ل الفني هو الفعل االجتامعي إلنس�ان يف عزلة)،

بمعنى أن األدب مل يكن ليصدر لوال أن اإلنسان يف عزلة،
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وبحاج�ة لكرس عزلت�ه واالتصال بغيره»((( ،وهي هبذا

الوصف تتحك�م -بصورة مبارشة -يف صياغة أش�كال
التعبري الفني واألديب ،ومايتش َّظى من تلك األشكال من
دالالت ،وماحييط ببني�ة نصوصها من طاقات تصويرية
ق�د تكون متناقضة يف كثري من أحواهلا؛ ولذا فإن املفارقة
التصويري�ة س�تختط هلا طريق ًا يف جس�د نصوص العزلة

باعث�ة فيه�ا القوة والثراء ،والتفاعل مع حمنة اإلنس�ان يف
ه�ذا الوجود ،ومايكتنفه من ظروف نفس�ية أو جس�دية
أف�رزت يف ش�عره مثل هذه األنس�اق الت�ي تتآلف تارة،
وختتلف مع اآلخرين تارة أخرى.

ومتش�ي ًا مع مفه�وم العزل�ة نج�د أنفس�نا منقادين إىل
تص�وره متلبس� ًا بكثري من املس�ميات التي جتعل الش�اعر

ول�و ُعدن�ا بالذاك�رة إىل الش�عر اجلاهلي لتج َّلت لنا

ص�ورة العزل�ة يف أوض�ح معانيه�ا ،بما حتمل�ه م�ن أمل،

وش�عور باإلقص�اء اللذي�ن كان�ا مثريين لإلب�داع ،فهذا
طرفة بن العبد يعرب عن اعتزال عشريته له ،وحتامي أهل

بيت�ه عليه بإف�راده إفراد البعري األجرب ع�ن بقية اإلبل؛

كي التنتقل عدواه إليها ،حيث يقول :
حتـامتن�ي ال َعش�ــري ُة ُك ُّله�ا
إىل ْ
أن َ
ِ (((
ِ
ِ
البعير امل َع َّب�د
دت إفــ�را َد
َو ُأ
فـــ�ر ُ
وم�اذاك إال امت�داد لص�دود ابن عم�ه (مالك) عنه،

فكلما دنا طرفة منه ابتع�د عنه ونأى ،وهو نوع من أنواع

العزل�ة عم�ن يريد الق�رب من�ه ،فهاهو ذا ي�راه كل يوم

يف النهاي�ة غير متواصل م�ع املجتمع ،منفرد ًا بنفس�ه عن
اآلخري�ن ،متخ�ذ ًا من تل�ك العزلة ج�دار ًا أخير ًا يلتقي

يف احل�ي ،إال أنه اليس�تطيع الوص�ول إليه؛ ول�ذا أطلق
مايم�ر به ماهو
صيحت�ه املدوي�ة يف ذلك احل�ي معلن ًا أن
ُّ

أواملكاني�ة ،أوالتوح�د ،والتفرد ،أوالنف�ي ،أو املرض ،أو

وقع احلسام املهند!

في�ه املبدع بذاته؛ ولذلك أس�باب ش�تى كالغربة النفس�ية
الس�جن ،أو اإلقص�اء ،أو التغيي�ب ،وما يتول�د عن تلك

األسباب من تداعيات وانثياالت تصطبغ باللغة الشعرية

التي قيلت يف تلك الظروف ،وماتش�تمل عليه من نس�يج

لغ�وي ،وبني�ة تركيبية ،وخي�ال تصوري ،وحالة نفس�ية،
تفيض  -جمتمعة  -إىل التامهي متام ًا مع صوت الش�اعر يف
نصه الش�عري ،وتتجىل صورهتا احلية عندما تكون خيار ًا
لدى الش�اعر ،الح ًّ
ال حلالة طارئة يمك�ن أن تزول بزوال

تلك احلالة كاملنفى يف األوىل ،والسجن يف الثانية  -مثالً-
عىل أن بيئة املنفى قد تكون ح ً
ال حلالة لكنها اتخُ ذت خيار ًا
ٍ
عندئذ
الحميص عنه عندما تنغلق السبل وتتضايق النفس،

تك�ون بيئة خالص وحمطة إب�داع وإنتاج ،وهذا ماجتىل يف
كثري من إبداعات أدباء املهاجر وشعرائها.

( )1د.سعد البازعي ،أبواب القصيدة قراءات باجتاه الشعر ،ط :1
2004م ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ص .22

إال (ظلم ذوي القريب) ،الذي عدَّ وقع أمله عليه أشد من
وهكذا ،فالعزلة فيامسبق من مفاهيم يمكن تصنيفها

:عزل�ة اختي�ار ،وعزل�ة اضط�رار ،فعزل�ة طرف�ة عزل�ة

اضط�رار؛ وه�ي يف نظري أش�د م�ن أخته�ا؛ ألن طريق
العودة إىل اجلامعة ليست يف يد صاحبها ،بل هي مرهونة
برىض اآلخر عنه.

ماه َّية التشاكل :

جي�در بن�ا الوق�وف عن�د التعريف�ات اللغوي�ة

واالصطالحي�ة املحدِّ دة لذلك املصطل�ح لدى اللغويني

والنق�اد الع�رب ،فقد ُعرف لدهي�م قدي ًام بـ «املش�اكلة»،

وه�و املصطلح ال�ذي ش�اع يف الكتب اللغوي�ة والنقدية
القديمة.

( )2حيي�ى بن عيل بن حممد الش�يباين ( اخلطي�ب التربيزي) ،رشح
املعلقات العرش املذهبات ،ضبط نصوصه ورشح حواشيه:
د.عم�ر فاروق الطب�اع( ،د.ت) ،دار األرقم بن أيب األرقم،
بريوت ،ص .100

عبداهلل بن خليفة السويكت :شعرية العزلة مقاربة يف تشاكل النص السجني القديم
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 التشاكل لغة :يقول ابن فارس« :الشني والكاف والالم معظم بابه
املامثلة ،تقول :هذا َشكْل هذا ،أي ِمثله ،ومن ذلك يقال:
أمر مشكل ،كام يقال :أمر مشتبه ،أي هذا شابه هذا»(((.
وج�اء عن�د اب�ن منظ�ورَّ :
«الش�كل :بالفتح :الش�به
واملِثل ،واجلمع أشكال ،وشكول ...واملشاكلة :املوافقة،
والتش�اكل:مثله» (((،ويف املعجم الوس�يط« :تشاكال أي
تشاهبا ومتاثال»(((.
وبما أن دراس�ة التش�اكل س�تكون منحصرة يف
النصوص الس�جنية ،فإنني  -وهذا من خالل البحث -
وقفت عىل نص للشاعر العبايس عيل بن اجلهم قاله حني
سجنه املتوكل إثر هجائه له ،ويف هذه القصيدة يقول:
أال حــرم�ة تُـرعـ�ى أال عقدُ ٍ
ذمة
َ
َ
ُ
فـعـــ�ل ٍ
ِ (((
ٍ
ٌ
لقول ُمش�اكل
جلــ�ار أال
فقوله« :أال فعل لقول مش�اكل» ي�راد به متاثل القول
مع الفعل وجتانسهام وتشاهبهام ،ومن ذلك ُأخذ املصطلح
اللغوي للتش�اكل الذي نحن بصدد احلديث عنه يف هذه
الدراسة.
 التشاكل اصطالح ًا :خض�ع مصطل�ح التش�اكل إىل تطوير وتوس�يع عىل
مستوى املفهوم حتى ُص ِقل و ُن ِّظر له إىل أن ظهر عىل هيئة
نظرية يمكن من خالهلا حتليل النص من مجيع جوانبه.

( )3أبو احلسين أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة،
ط 1422 : 1ه�ـ2001 /م ،دار إحي�اء التراث الع�ريب،
بريوت ،مادة (شكل) ،ص .511
( )4أب�و الفض�ل مج�ال الدين حممد ب�ن مكرم ابن منظور ،لس�ان
الع�رب ،ط 1417 : 6هـ1997/م ، ،دار صادر ،بريوت،
مادة ( شكل).357-356/11 ،
( )5إبراهي�م مصطف�ى وآخ�رون ،املعج�م الوس�يط ،ط : 4
1425هـ ،2004/مكتبة الرشوق الدولية ،مرص ،ص .491
( )6دي�وان عيل ب�ن اجلهمُ ،عن�ي بتحقيقه ونرشه ومج�ع تكملته
خليل م�ردم ب�ك1369 ،ه�ـ1949/م ،املطبعة اهلاش�مية
بدمشق ،ص .42
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و ُي َعدُّ التش�اكل أحد املفاهيم السيميائية اجلديدة التي
نُقلت م�ن حقل العل�وم التجريبي�ة ،و ُأدخلت إىل حقل
ٍ
كآلي�ة م�ن آليات حتلي�ل اخلطاب
الدراس�ات الغربي�ة؛
النق�دي املع�ارص ،وم�ن خلال اس�تقرائنا لتدابير هذه

الظاه�رة وتناوالهت�ا يف الدراس�ات احلديثة ،س�نجد أن
أكثره�ا دوران ًا ما ل�دى الدكتور حممد مفت�اح والدكتور
عبدامللك مرتاض.

فالناقد د.حممد مفتاح كان عىل رأس من طبقوا هذا

املفهوم الغ�ريب يف ميدان املامرس�ة النقدية ،حني أفاض

احلديث عن هذا املصطلح يف بعض مؤلفاته ،ففي كتابه
حتليل اخلطاب الش�عري ،يذكر أن أول من نقل مفهوم
التش�اكل من مي�دان الفيزياء إىل ميدان اللس�انيات هو

«كريماص»(((  -ويس�مى عند بعض النق�اد غريامص،

وجريماس ،-وقد احتل منذ ذل�ك الوقت هذا املفهوم
ل�دى التي�ار الس�يميوطيقي البني�وي مرك�ز ًا أساس�ي ًا.

وكأي مفه�وم جدي�د ف�إن املهتمين تلق�وه باملناقش�ة
والتمحي�ص ،ولكن�ه مل يرفض مع ذلك ،وإنام س� َّلموا

بوجاهته كمفهوم إجرائي لتحليل اخلطاب عىل ضوئه.
ولذلك فقد خضع لتطورات عرب تنقله لدهيم .فإذا كان

«كريماص» قد قصره عىل تش�اكل املضم�ون يف كتابه

عممه ليشمل التعبري
«الداللة البنيوية» ،فإن «راس�تي» َّ
واملضم�ون مع� ًا ،أي أن التش�اكل يصب�ح متنوع ًا تنوع

مكون�ات اخلط�اب ،بمعن�ى أن هناك تش�اك ً
ال صوتي ًا،
ال منطقي ًا ،وتش�اك ً
ال نربي� ًا وإيقاعي ًا ،وتش�اك ً
وتش�اك ً
ال
معنوي� ًا((( .وي�رى د.حمم�د مفتاح أن ه�ذا التخصيص

والتعمي�م ،والتضيي�ق والتوس�يع سينعكس�ان على
( )7انظر :كتاب :

A.J.Greimas: Courtes/ Dictioonnaire Raisonne de la
theorie du langage Hachette Paris 2 Edition 1980 P/196

( )8انظر  :د.حممد مفتاح ،حتليل اخلطاب الش�عري ( إسرتاتيجية
التن�اص ) ،ط 2005 : 1م ،املرك�ز الثق�ايف الع�ريب ،ال�دار
البيضاء ،املغرب ،ص.20-19
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تعريف�ات التش�اكل ،فعن�د «كريماص» ه�و جمموع�ة

ومعناه يس�اوي أو التساوي ،و ( )toposومعناه املكان،

جتعل القراءة متشاكلة للحكاية ،كام نتجت عن قراءات

فقيل ( ،) lostopy lostopieوهذه الرتكيبة تعني املكان

مرتاكم�ة من املق�والت املعنوي�ة (أي املقوم�ات) التي
جزئية لألقوال بعد حل إهبامها ،هذا احلل نفس�ه موجه

بالبحث عن القراءة املنسجمة.

كما يرى د.حممد مفتاح أنه إذا ماحاول أحد مناقش�ة

ه�ذا التعريف فقد يتضح له قص�ور واضح فيه ،إذ يعني

ث�م مج�ع بينهما يف لفظ واح�د مركب من جذري�ن اثنني
املتساوي أو تساوي املكان(.((1

ويرتيض د.مرتاض نظرية القراءة أن تنهض عىل مجلة

من األسيقة ،منها:

 -ارتباط النص األديب بمجموعة من العنارص األدبية

تش�اكل املعن�ى ال�ذي عبر عن�ه «باملق�والت املعنوي�ة»

(السمات) الت�ي جتعل م�ن تلك السمات اللفظية

املقومات األساسية التي يتبناها أصحاب اجتاه «التحليل

مرتبطة ببعضها عن طريق التشاكل أو التباين .

باملقوم�ات» وه�ذا اضط�راب مصطلح�ي نج�ده لدى
املؤل�ف الذي كان خليق� ًا به أن يتجنبه ،عىل أنه قد جياب

 قيام النص األديب يف أحوال تشاكله وتباينه ومتاثلهعىل تراكم االنتش�ار واالمتداد ،أكثر مما يقوم عىل

ع�ن هذا بأن ذلك التعبري إنام هو لفظ جامع تولدت عنه

تراكم االنحصار واالنجزاز.

مفاهيم أخرى فرعية مثل  :مقوم ،ومقوم سياقي .ومهام

 االجته�اد يف ق�راءة النص األديب داخل التش�اكلاللفظي واملعنوي مع ًا.

يكن األمر ،وبدون مش�احة يف األلف�اظ .فإن هذا اجلزء

من التعريف اليش�مل إال التش�اكل املعن�وي ،كام أنه قد

 -إعط�اء العناية الالزمة إلج�راء التباين أثناء حتليل

اقترص عىل احلكاية ،يف حني أن التشاكل موجود مالصق

ل�كل تركي�ب لغوي .و»األق�وال» توحي ب�أن كريامص
ٍ
حينئ�ذ مل يعر انتباه ًا إىل التقس�يم الثنائي (املقال ،القول)
الذي أصبح معروف ًا فيام بعد(((.

وم�ن ذل�ك نص�ل إىل حمصل�ة مفاده�ا أن مصطل�ح

«التش�اكل» ( )lostopieيمثل فرعية س�يميائية ،اقتبسها
جولي�ان غريماس ع�ام 1966م ،م�ن عل�وم الفيزي�اء
والكيمي�اء ،الدال�ة على الوح�دة واملوح�د ،والت�وازي

والتجان�س والتناظ�ر والتش�ابه والتامث�ل ،كما يدل عىل
تساوي اخلصائص يف مجيع اجلهات ،ويعنى أيض ًا االنتامء
إىل حقل أو جمال أو مكان معني.

لك�ن الدكت�ور عبدامللك مرت�اض ي�رى أن األصل

يف مصطل�ح (التش�اكل) مأخ�وذ م�ن اللغتني الفرنس�ية
واإلنجليزية مع� ًا ،ومن جذرين إغريقيين ومها ()lsos

( )9انظر :املرجع السابق ،ص . 20

نص أديب؛ للكشف عن مقدار االختالف الواقع
بني السامت اللفظية لتحديد الداللة(.((1

ومن هذه األس�يقة التي تنهض عليه�ا عملية القراءة،
يرى د.مرتاض أنه يمكن تعريف التش�اكل تعريف ًا موجز ًا
خيتصر مامىض ،فهو يرى أنه «تش�ابه العالق�ات الداللية
عرب وحدة ألس�نية ،إما بالتك�رار أو التامثل ،أو بالتعارض

سطح ًا وعمق ًا وسلب ًا وإجياب ًا»(.((1

أم�ا عند األقدمني ،فقد تر َّدد مصطلح «املش�اكلة» يف
كت�ب البالغيني األقدمني ،ترصحي ًا به ت�ارة ،وتعبري ًا عنه

( )10انظ�ر  :د.عبداملل�ك مرت�اض ،نظري�ة الق�راءة ،تأس�يس
للنظري�ة العامة للقراءة األدبية2003 ،م ،دار الغرب للنرش
والتوزيع ،وهران ،اجلزائر،ص.246
( )11انظر  :املرجع الس�ابق ،ص  .127-126وانظر :د.صالح
حللوحي ،الشكل والتباين ،يف شعر مصطفى الغامزي ،جملة
األثر ،العدد  )2013( 17اجلزائر ،ص.125
( )12انظ�ر :د.عبداملل�ك مرت�اض ،ش�عرية القصي�دة ،قصي�دة
الق�راءة ،حتليل مركب لقصيدة أش�جان يامني�ة1994 ،م، ،
دار املنتخب العريب ،بريوت ،ص.43
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بمصطل�ح مرادف ل�ه تارة أخ�رى ،إال َّ
أن أظهر تعريف

النظ�رة الس�طحية والتعام�ل األفق�ي ،والتبق�ى مقاربة

غريه لوقوعه يف صحبته حتقيق ًا أو تقدير ًا»( ،((1وعنه نقل

إىل املالحظ�ة والوص�ف واستكش�اف قوانين الظواهر

خيتصره ماذهب إليه القزويني من أنه «ذكر اليشء بلفظ

كثير من مؤلف�ي املعاج�م اللغوية والبالغي�ة يف عرصنا
احلديث(.((1

أم�ا ابن رش�يق القريواين ،فق�د حتدث ع�ن املامثلة يف

التجنيس ،قائلاً :التجنيس رضوب كثيرة ،منها املامثلة،

وهي :أن تك�ون اللفظة واحدة باختلاف املعنى ( ،((1ثم

النص�وص رهينة الذاتية واألح�كام العامة ،بل تنرصف
وف�ق البحث الدائ�م عن دالالت األلف�اظ منفردة ،ويف

عالقاهت�ا مع الس�ابق والالحق هلا ،فتخل�ص إىل أحكام
قريبة من املوضوعية متصلة بالنص نفسه(.((1

كما أن التش�اكل ي�ؤدي دور ًا رئيس� ًا يف تش�ييد مس�ار

أس�هب احلديث عن ه�ذا الباب ،ويف هناي�ة حديثه قال :

الدالل�ة داخل اخلطاب برصف النظر عن ش�كل متظهره؛
ألن�ه يضم�ن للن�ص االنس�جام واالتس�اق ،انطالق� ًا من

هذا أحدها ،وهي املشاكلة يف اللفظ خاصة ،وأما املشاكلة

إطار جمموعة من املقومات الس�ياقية املتكررة يف اخلطاب،

«وهذا النوع يسميه الرماين املشاكلة ،وهي عنده رضوب:

يف املعنى فننبه عليها يف أماكنها إن شاء اهلل»(.((1

تك�رار وتكثيف الوحدات املعجمي�ة املندرجة بدورها يف

والضامنة بناء التشاكل(.((1

ولتعدد جماالت التش�اكل فإنه يمكن توظيفه يف عدة

وظيفة التشاكل :

يذكر األس�تاذ منصوري مصطفى أن التشاكل يسهم

ميادي�ن لغوية ،كالبالغة ،واألس�لوبية ،وعل�م الداللة؛
وصوالً إىل بناء معنى النص ،وخلق انس�جامه .ومن هنا
يس�تطيع الق�ارئ –واحلالة هذه -حتديد تش�اكل النص،

يف انس�جام الن�ص أو تناف�ره ،ويبع�د الغم�وض عن�ه،
وبذل�ك يقي�م جس�ور ًا م�ع املتلق�ي عندما يمن�ح بعض

م�ن خلال رص�د تك�رار البن�ى اللغوي�ة عىل املس�توى

وجتلية املستور.

واملنطقي ،وغري ذلك.

مفاتي�ح ولوج�ه ،وتظه�ر أمهيته يف الكش�ف عن اخلفي
إن استكش�اف مناط�ق ظ�ل يف الن�ص تغ�دو م�ع

التش�اكل حممل�ة بمرجعي�ة معرفي�ة ولغوي�ة ،تبع�د عن
( )13جالل الدين حممد بن عبدالرمحن القزويني ،اإليضاح يف علوم
البالغة ،حتقيق إبراهيم ش�مس الدين2003 ،م1424/هـ ،
دار الكتب العلمية ،بريوت  ،لبنان ،ص .263
( )14انظ�ر  :ب�دوي طبان�ة ،معج�م البالغ�ة العربي�ة ، ،ط ،3
1408ه�ـ1988/م ،دار املن�ارة ج�دة ،ودار الرفاع�ي،
الرياض ،ص  ،313-312وجم�دي وهبة وكامل املهندس،
معج�م املصطلح�ات العربي�ة يف اللغ�ة واألدب1979،م،
مكتبة لبنان ، ،ص .200
( )15انظر  :أبو عيل احلسن بن رشيق القريواين ،العمدة يف حماسن
الش�عر وآدابه ونقده ،ق�دم له ورشحه وفهرس�ه :د.صالح
الدين اهلواري ،وأ.هدى عودة ،ط 1416 :1هـ1996/م،
دار ومكتبة اهلالل ،بريوت. 510-503/1 ،
( )16املرجع السابق. 510/1 :

6

الداليل ،والص�ويت ،والرتكيب�ي ،واإليقاعي ،والرصيف،

التشاكل يف عزلة السجن :

س�تنحرص ه�ذه الدراس�ة عىل ن�وع من أن�واع عزلة

االضط�رار ،وذل�ك عندم�ا تك�ون ال�ذات الش�اعرة
مس�جونة؛ ألن�ه يف بيئ�ة الس�جن كثير ًا ماتس�لب حرية
املرء ،وتصادر زمنه يف عتمة الس�جن ،ويتحول الس�جن

( )17انظ�ر  :منص�وري مصطف�ى ،حم�ارضات امللتق�ى الوطن�ي
الث�اين( الس�يمياء والن�ص األديب) ،مقال�ة بعن�وان ( بني�ة
التش�اكل والتقاب�ل يف مقدم�ة معلق�ة عبيد ب�ن األبرص )،
تاريخ  /16-15 :أبريل2002 ،م ،ص . 337-336
( )18انظر :عبدالرازق احليدري ،مقال بعنوان  :تشاكالت النص
الس�جني ،جمل�ة فص�ول ،الع�دد  ، 82 ،81ربي�ع ،صيف:
2012م ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ، ،ص .304
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إىل حي�اة حمرضة عىل مزيد م�ن اإلبداع ،وحتميل الكلمة

فم�ن التش�اكل الص�ويت :تش�اكل ير ُد عىل مس�توى

التاري�خ قصائ�د ومقطوع�ات ه�ي غاي�ة يف روعته�ا
ومجاهل�ا! على الرغ�م م�ن أن كثير ًا م�ن تل�ك القصائد

الب�د أن تصطب�غ باملعنى ال�ذي حتمله؛ ولذا ف�إن تكرار
حرف واحد داخل بيت واحد يلعب دور ًا كبري ًا يف إيقا ٍع

بما تصوره من هواجس وأحاس�يس ومناجاة وانكس�ار

فه�ذا أب�و الطمح�ان القيني – الش�اعر الصعل�وك -له

األدبية بقضاي�ا أكرب حج ًام وأكثر صدق� ًا( ،((1وقد حفظ

ولدت يف ظروف قاس�ية حتيط هبا اآلالم من كل جانب؛

تصور حالة الس�جني،
واش�تياق ،وكلها تتمثل يف أفكار ِّ

وترس�م مالمح القسوة والوحش�ة ،وجتيل للقارئ معامل
حياة الس�جن املثقلة بأمل الفراق والبع�اد ،والنازعة  -يف
ذات الوقت  -إىل أمل احلرية والفكاك من قيود السجن

وعذاب العزلة.

وليس بإمكاين يف هذه الدراسة القصرية اإلحاطة بكل

النصوص التي قيلت يف العزلة ،لكنني س�أقرص الدراس�ة

عىل تش�اكالت النص السجني؛ ألنه نوع من أنواع العزلة
القرسية أو االضطرارية املومأ إليها سلف ًا.
أنامط التشاكل يف النص السجني:

 -1التشاكل الصويت واإليقاعي:
س�يتم الرتكيز هنا عىل التش�اكل الصويت واإليقاعي،
وس�تتناول الدراس�ة في�ه الرتمي�زات الصوتي�ة ،والقيم
التعبريي�ة هل�ا ،وما حتدث�ه تل�ك املقارب�ات الصوتية من
تأثير ح�ي يف تلق�ي الن�ص الش�عري؛ ألن لألص�وات
قيم ًة تعبريية تأتيها م�ن خصائصها الفيزيائية (الطبيعية)
واألكوس�تيكية (الس�معية) ،ومن التداعيات باملشاهبة؛
مث�ل تش�بيه يشء بشيء كمح�اكاة بع�ض األص�وات
الش�فوية االحتكاكي�ة لص�وت الريح -مثالً -وتش�كل
صورة دائرة أو زاوية أثناء التلفظ كاإلشمام ،وكالتشابه
يف اخلط مثل (يفرتع-يقرتع)(.((2
( )19انظ�ر :علي إبراهي�م مغ�اوي ،ب�وح الس�جون ،ط :1
1427هـ2006/م ،إصدارات النادي األديب بأهبا ،ص .10
( )20انظر :د.حممد مفتاح ،حتليل اخلطاب الشعري ،ص.36-35

احلروف؛ ألن الصيغة التعبريية ذات احلروف املتش�اكلة

بنائي ،يفيض إىل قيمة نغمية تُش�اكل مضموهنا الشعري،
قصي�دة قاهلا بع�د أرسه يف احلرب التي يق�ال هلا «حرب
الفس�اد» ( ،((2افتتحها ببيت اعتمد فيه عىل تكرار حرف

القاف ست مرات ،إذ التكاد ختلو كلمة من هذا احلرف؛

ملا له من وقع شديد ،وجهورية عالية ،يقول:
الـهم�و ُم ال َط ِ
وار ُق
َأ ِر ُ
ق�ت َوآ َبتني ُ
ِ
ُ ليِ
(((2
�ق
لـــ�ق م�ا ال َق
َو مَل َي
عاش ُ
َ
ـيـ�ت َقب َ
فحش�و البيت بحرف(القاف)؛ ش�ديد الوقع؛ الذي
يعد أكثر األصوات االنفجارية شيوع ًا يف أوائل اجلذور،

وت�رد ُد صوت�ه س�ت م�رات مرتين:يف ص�در البي�ت،
وأربع ًا يف عجزه (أرق�ت ،الطوارق ،يلق ،القيت ،قبيل،

عاش�ق) ،كل ذل�ك يش�كل بن�ا ًء صوتي� ًا يش�اكل حال�ة
الش�اعر الت�ي تقف موقف� ًا صعب� ًا ،هييمن عليها ش�عور

بالضي�ق والضجر؛ ذل�ك ألن طبيع�ة الصعلكة تفرض
على صاحبه�ا االنطالق واجلري يف س�باق مع الريح يف

مهامه الصحاري ،ومتس�ع القف�ار ،لك َّن صاحبنا يعيش

حياة األرس واالحتجاز؛ لذا فإننا عند تدبر إحياءات هذا
التش�اكل الصويت القوي س�نجده يو ِّلد كتل�ة التحم فيها
س�هل
الص�وت باحلالة الراهنة ،وهذا التش�اكل الصويت َّ
فهم اجلو الذي ساد القصيدة ،مما كان له األثر يف تقريب

املعنى إىل الذهن رغم قرص القصيدة.

( )21انظ�ر :قص�ة َأسرْ ه يف :أب�و الف�رج األصفه�اين ،كت�اب
األغ�اين ،حتقي�ق د.إحس�ان عب�اس وآخ�رون ،ط:2
1425هـ2004/م ،دار صادر ،بريوت.8/13 ،
( )22املصدر السابق.9/13 ،
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ومن تك�رار احلروف ماورد يف قصيدة تُعدُّ من أروع

ماجاء يف ديوان أيب العتاهية ،بعث هبا إىل الرش�يد ،وكان

قد أمر بحبس�ه والتضييق عليه ألمر ارتكبه ،فلام سمعها
الرش�يد َّ
رق ل�ه ،وأم�ر بإطالق�ه ،وه�ي قصي�دة ميمي�ة

طويلة ،يقول فيها:
ــلـــ�م لــ�و ٌم
إن ال ُّظ
َأ َمـــ�ا واهللِ َّ
َ
هــ�و ال َّظ ُلو ُم
املــس�ـيء
ولــكـــ�ن
َ
َّ
َ
ِ
ـــ�ان يـــو ِم الـدِّ ِ
يـن نَمض
إىل َد َّي
ِ
ِ
ــع ُ
ـصــو ُم
اخل ُ
وعـــنـــدَ اهللِ جتـتـم ُ
َ
عـنـك املنايا
َـــم
تَــنـــا ُم ومل تَــن ْ
ِ
(((2
للـمـنـيـــ�ة يانَـــؤو ُم!
تــنَـــ َّبـ ْه

يِ
حيـه�ا
وي�ا
َ
ث�م و َ
وي�ح نفِس� و َ
حيه�ا َّ

ِ
ِ
احلبائـ�ل
ش�باك
َن�ج يوم� ًا م�ن
أمل ْ ت ُ

(((2

فبالنظر إىل حرف احلاء املتكرر يف كثري من ألفاظ البيتني

(:ياويح  -املكررة ثالث مرات ،-قروح ،وحيها-املكررة

مرتين -احلبائ�ل) ،س�نجد أن أه�م خصائص�ه أنه حرف
حلقي احتكاكي مهموس؛ لذا فإن تردد هذا الصوت -يف
أغل�ب الكلامت -قد أح�دث إيقاع ًا تش�اكل مع احتكاك

حز
املتقرحتني بس�بب ِّ
حلق�ات القي�ود التي حتيط بس�اقيه ِّ

السالس�ل التي طال بقاؤها ،وماحتدثه تلك السالسل من

أصوات هامس�ة أثناء حتركه يف ظلامت الس�جن ،كل ذلك
كان عام ً
لا قوي� ًا يف ش�حن الن�ص بطاق�ات ضاغطة عىل

إن تآلف ص�وتيَ النون وامليم مكررتين عدة مرات،

املدرك السمعي للمتلقي؛ األمر الذي جعله يتشاكل نفسي ًا

ليسمع القارئ إيقاع احلالة النفسية املتوجعة من أمل الظلم

الص�وت املنبع�ث من ت�ردد صوت احل�اء يف كلمة (ويح)
التي اس�تخدمها الش�اعر بش�كل الفت للنظر دالل ًة ،فهو

وإش�اعتهام يف النس�يج الش�عري داخل األبيات الثالثة،

ال�ذي وقع عليه بس�بب الس�جن ،ثم إن ه�ذه التأثريات

الصوتي�ة املنبعثة من تكرار حريف امليم والنون قد منحت
الشاعر تعويض ًا عن النغم احلزين واألنني املنكرس الذي

يواكب التشكي يف كثري من أحواله.

على أن املالح�ظ يف ه�ذه األبي�ات أن هنال�ك صوت� ًا

فرضته احلالة الراهنة للش�اعر هو ص�وت املدّ املمتد داخل

األبيات عىل تنوع أحرفه(األلف ،والواو ،والياء)؛ ولذا فال

يمكن إغف�ال األثر النفيس يف صياغة هذا الصوت املتس�ق

مع احلالة التي يعيشها أبو العتاهية.

ويف قصي�دة ل�ه يرثي نفس�ه وهو يف حبس الرش�يد،

وفيها يناجي قلبه وينوح عىل نفسه قائ ً
ال :
ِ
البالبـ�ل
َجـ�ي
وي�ح قلبِ�ي ِم�ن ن
أ َي�ا َ
ِّ
ِ
ِ
الس�ل
الس
وي�ا َ
ويح س�اقي م�ن قروحِ َ

( )23دي�وان أيب العتاهية ،حتقي�ق  :عبدالرمحن املصطاوي ،ط:2
1430هـ2009/م ،دار املعرفة ،بريوت ، ،ص . 309
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مع الشاعر ،ويتامهى مع حالته ،ويعيش معه يف سجنه ويف

يدل عىل الرتحم والتوجع وإظهار الشفقة!

وم�ن ذلك أيض� ًا م�اورد إلبراهي�م بن املدب�ر ،الذي
س ِ
�جن بأمر من املت�وكل ،وتعود قصة س�جنه إىل ماذكره
ُ
أب�و الفرج ،حينام ويل أمحد بن املدبر لعبيد اهلل بن حييى بن
خاق�ان عمالً ،فلم حيم�د أثره فيه ،وعمل على أن ينكبه،
وبل�غ أمح�د ذل�ك فه�رب ،وكان عبي�داهلل منحرف� ًا ع�ن
إبراهيم ،شديد النفاسة عليه برأي املتوكل فيه ،فأغراه به،
وعرفه خرب أخيه ،وادعى عليه ماالً جليالً ،وذكر أنه عند
َّ
إبراهيم أخيه ،وأوغر صدره عليه حتى أذن له يف حبس�ه،

فقال وهو حمبوس:
ِ
ُ
احلب�س ع�ار ًا
ط�ول
لـيــ�س
َ
َ
تس�ـليَّ ْ
ِ
(((2
اخـتـيـار
مـ�ن اهللِ
وفــيــه لــنــا َ
ُ
( )24املصدر السابق ،ص .298
( )25املصدر السابق.111/22 ،
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وهنا يتجىل التش�اكل الصويت يف صدر البيت؛ بسبب

تك�رار ح�رف السين يف (تسَّل�يَّ  ،ليس ،احلب�س) ،وهو
م�ن حروف اهلمس املش�عر بج�و الصمت الذي يس�بق
الغضب؛ لش�دة الظل�م الذي لقيه من أخيه املتس�بب يف
سجنه ،لكنه عندما طال سجنه ،استغاث باملتوكل قائالً:
ُ�ك م�ن ك ٍ
َدعوت َ
ي�ت َدع�ويت
َ�رب فل َّب َ
�وت املع ِ
َومل ت ِ
�اذ ُر
َعرتضنِ�ي إ ْذ َد َع ُ
َ
َ
ئ�ت (َ ((2أ ْو َر ْد ُت َّ مِهت�ي
إلي�ك وق�د ُح ِّل ُ
املص�ادر
وق�د أ ْع َجزَتني ع�ن مُهومي
ُ

(((2

ومتفحص البيتني ُيلفي تكرار حرف التاء ،وتنوعها،

فتج�يء مرة يف حمل رفع فاعل دال على املتكلم ،وجتيء

مرة أخرى يف حمل رفع فاعل للمخاطب ،ويف ثالثة جتيء

عالمة تأنيث تسبق الفعل،ومرة تاء تأنيث تلحق الفعل؛
ولذا فإن استخدامها املتنوع هذا أسهم يف صناعة الصيغ

واألبني�ة واأللف�اظ املختلف�ة؛ لتحم�ل دالالت معين�ة،
وتشكل صوت ًا رامز ًا إىل حالة يقصدها.

وهكذا؛ فإن هذا احلرف املهموس االنفجاري املر َّقق،

ير ُد متش�اك ً
ال مع اإلطار النفيس للش�اعر حينام يتوسل إىل
املت�وكل مبتدئ� ًا قصيدته باالس�تغاثة به(دعوت�ك)؛ وهنا
يكرر الدع�اء ثالث مرات(:دعوت�ك ،دعويت ،دعوت)،
مشتملة عىل حرف التاء املهموس ،فشيوع صوت التاء بام

تشاكل بصوهتا وتكرارها اهلادر مايعرتي نفس املسجون
من معاين احلرمان؛ لذا جاء صوت التاء متالئ ًام مع معظم

حاالت النفس البرشية املتضادة يف ضعفها وقوهتا.

ويس�اهم ص�وت الب�اء يف أداء وظيفة داللي�ة عميقة،

تتج�اوز الص�وت الظاه�ر واإليق�اع الباهر إىل املس�امهة
يف تنام�ي احلدث والتضام�ن مع املعنى بص�ورة متتابعة؛

بغي�ة الوص�ول إىل درج�ة عالية من الوج�د النفيس الذي
يلق�اه الش�اعر يف س�جنه -أو ُق ْ�ل :يف أرسه ،-فه�ذا أب�و
ف�راس احلمداين يعاتب ابن عمه س�يف الدولة يف إحدى
قصائده ،مس�تحرض ًا موقف طرفة ب�ن العبد وظلم ذوي

ال متش�اك ً
قرابت�ه له ،وفيه�ا يظهر صوت الباء جملج ً
ال مع

داللة اللوم والعتاب ،فيقول:
ْـب
زَمــاينكُـ ُّلــهغ َ
ــبو ُعـت ُ
َــض ٌ
عـلـ�ي واأليــ�ا ُم إِ
لــــ�ب
وأنــ�ت
َ
ُ
َّ
كل َخ ٍ
داف�ع ِّ
طب-
وأنتوأن�ت
َ
َ
ُ
ِ
ط�ب
اخلـطـ�ب
مـ�ع
لي َخ ُ
ِّ
املل�م َع َّ
فـال بالـش�ـا ِم َّ ِ
�ــرب
ـي ُش
ٌ
لـذ بِـف َّ
ِ
األس�ـر َّ
ـلـ�ب
عـلـ�ي َق
رق
والفـ�ي
ُ
َّ
األق�وال ِ
َ
بع�دي
لـل�ت تُـبـ�دِّ ُل
َظ
َ
ِ
(((2
و َيـبـ ُلـغُـنــ�ي اغتِـيـا ُب َ
ب
�ك ما ُيغ ُ

فص�وت الباء هنا جاء منس�اق ًا يف خدم�ة البناء الداليل،
مش�حون ًا بطاقة تضغط عىل املدرك السمعي للصوت الذي

فيها م�ن رقة تالئم حالة اخلنوع التي يتلبس هبا الش�اعر،
وتكرار حرف التاء قد أضفى عىل البيتني جرس ًا موسيقي ًا،

اس�تثمره الش�اعر اس�تثامر ًا أبان ع�ن قدرت�ه يف التوفيق بني

وحرارة حرمان احلرية.

الب�اء ،تكمن�ان يف امتصاص قدر أو ش�حنة م�ن التوتر من

وح َّق�ق إيقاع� ًا وتلوين� ًا صوتي� ًا يش�اكل م�رارة الس�جن

حالتين أحدثتهما الذبذبات الصوتية الناجت�ة عن انفجارية

وليس هذا وحس�ب ,بل إن التاء االنفجارية الشديدة

جه�ة ،والتعبري عن احلن�ق وعتاب األق�ارب لتخليهم عنه
ِ
وغيبتهم له من جهة أخرى.

( )26حلئت :منعت .انظر  :املعجم الوسيط ،مادة (حأل) ،ص .191
( )27أبو الفرج األصفهاين ،كتاب األغاين . 113/22 ،

( )28دي�وان أيب ف�راس احلم�داين ،رشح د.خلي�ل الدوهي�ي،
2012م  ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ص .49-48

تالئ�م حال�ة اجلزع وش�دة الص�وت أثناء الدع�اء ،فهي

عبداهلل بن خليفة السويكت :شعرية العزلة مقاربة يف تشاكل النص السجني القديم
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ويف غياه�ب الس�جن ي�رى املعتم�د بن عب�اد ُقمرية

وم�ن التش�اكل الصويت :تش�اكل ير ُد عىل مس�توى

مهجة الشاعر املأسور ،فيبوح قائالً:
أت إِ ْل َف ِ
ْ�ر
أن َر ْ
َبكَ�ت ْ
ين َض َّم ُهما َوك ُ
ِ
هر
س�اء ،وق�د َأخنَى على إِ ْلف َه�ا الدَّ ُ
َم ً
ت َفاستراح ْ رِ
سها
َاح ْ
َ
�ت و َب َ
ون َ
اح ْ ْ
ت بِ ِّ
ِ رِ (((2
س
وما َن َط َق ْ
�ت َحـرفـــ� ًا َي ُب ُ
َ
وح ب�ه ُّ

ووضعوا هلا أسماء متعددة ،منها :اجلناس ،والتجنيس،

أمامه�ا وكر في�ه طائران يصدح�ان ،فيهيج ذل�ك املنظر

فه�ذا التش�اكل الص�ويت يفضي بفعل هيمن�ة حرف

«احل�اء» املتكرر بنغم صويت واحد يف ثالثة أفعال ماضية

متصل�ة بت�اء التأنيث»:ناح�ت ،باحت ،استراحت» إىل
الس�عة واالنبس�اط اللذين مه�ا من أه�م خصائص هذا

احل�رف ،زيادة عىل ماحيدثه م�ن احتكاك حلقي هامس،
جعل�ه صاحل ًا للنياح�ة ،وبيئة للبوح ع�ن مكنون النفس

اللذي�ن يؤدي�ان يف النهاي�ة إىل راحة القل�ب ،والتنفيس

عنه من العناء والوجع النفيس؛ فالعلامء النفس�يون يرون
أن اإلنس�ان إذا أح�س برغب�ة يف البكاء فعلي�ه أال حيبس
دموعه؛ ألن كثري ًا من اآلالم واألحزان والغضب تس�يل

مع هذه الدموع.

وهك�ذا ،ف�كل ه�ذه التسلسلات التي انته�ى إليها
البي�ت الثاين واصف ًا هب�ا حال زوجي احلمام املتآلفني يف

وكر ضمهام حين ًا من الدهر ،تش�اكلت مع احلالة النفسية
الراهنة للشاعر؛ ليأيت التسلسل هبذه الصيغة:
ناحت

باحت

اسرتاحت

فالنياح�ة تفيض إىل البوح ،والب�وح يفيض بدوره إىل
الراح�ة والتنفي�س ،وهك�ذا تنعك�س جمري�ات الطبيعة
الصامتة ،والطبيعة احلية عىل انفعاالت بني البرش .

( )29ديوان املعتمد بن عباد (ملك أشبيلية) ،مجعه وحققه أمحد أمحد
بدوي وحامد عبداحلميد ،أرشف عليه وراجعه د.طه حسين
باشا1951 ،م ،املطبعة األمريية ،القاهرة ،ص .69-68
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الكلمات ،وقد انتبه اللغويون القدماء إىل هذه الظاهرة،

واملامثلة ،واملش�اكلة ،فالتجنيس عند ابن جني «أن يتفق

اللفظ�ان وخيتلف أو يتقارب املعنيان»( ،((3أما أبو هالل

العسكري فقد أفرد هلا فص ً
ال أسامه (يف ذكر التجنيس)،
ووض�ع هل�ا ح�د ًا بقوله»:التجني�س أن ي�ورد املتكل�م

كلمتين جتان�س كل واح�دة منه�ا صاحبته�ا يف تأليف
حروفها»( .((3كام أفرد هلا ابن رش�يق القريواين باب ًا أسامه

وعرف�ه بقول�ه»:أن تك�ون اللفظة واحدة
(التجني�س)َّ ،

باختالف املعنى»( .((3ويرى د.حممد مفتاح أن ابن جني

وكثري ًا من الدارسين املعارصين ي�رون أنه كلام تقاربت
أصوات الكلامت تقاربت معانيها ،أو التفكري يف إمكان

اجلم�ع بينه�ا .وإذا ماثبت�ت صح�ة ه�ذا على مس�توى

ال�كالم فإنه يصح عىل مس�توى التجربة الش�عرية التي

تكون مهيمنة عىل الش�اعر وهو خيرج تعابريه املتش�اهبة
تلفظ� ًا أو كتابة ،فليس ال�كالم إال جتلية لتلك التجارب
واملشاعر(.((3

وعن�د النظ�ر يف بع�ض النص�وص الس�جنية احلزين�ة

س�نقف عىل نصوص يمكن قراءهتا قراءة تشاكلية تفصح

ع�ن مفارق�ة تصويري�ة بين حالين متباينتين ،وحينه�ا
سيكتشف املح ِّلل جتانس ًا كبري ًا بني بعض املفردات بصورة
تسمح له بتناوهلا واستنطاق مجالياهتا.

( )30أب�و الفت�ح عثمان بن جن�ي ،اخلصائص ،حتقي�ق حممد عيل
النجار (،د.ت) ،املكتبة العلمية.48/2
( )31أبو هالل العس�كري ،كت�اب الصناعتني ،حتقيق :عيل حممد
البجاوي ،وحممد أبو الفضل إبراهيم1419 ،هـ1998/م،
املكتبة العرصية ،بريوت ،،ص.321
( )32أب�و علي احلس�ن بن رش�يق القيرواين ،العمدة يف حماس�ن
الش�عر وآدابه ونقده ،ق�دم له ورشحه وفهرس�ه :د.صالح
الدين اهل�واري ،وأ.ه�دى عودة1996،م1416/هـ ،دار
ومكتبة اهلالل للطباعة والنرش. 503/1 ،
( )33انظر :د.حممد مفتاح ،حتليل اخلطاب الشعري ،ص .39
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فم�ن وراء القضب�ان يصلن�ا ص�وت صال�ح ب�ن

َع�م َيعلمونَ� ُه
أيعـلــ�م مـانَلـقـ�ى؟ ن ْ
ُ
بائ�ب
علــ�ى النَّ�أي َأ
وح ُ
حـب�اب لن�ا َ
ٌ

مأس�اة يعيش�ها الش�اعر حينما يتحول س�جنه إىل

فالشك أن أقسى شعور يعيشه السجني  -وبخاصة

التنكيل وعذابات العزلة ،واس�تخدام الفعل املضارع

ه�و ش�عوره بتخيل أقربي�ه عنه ،يف حني ي�رى أهنم هم

تش�اكلية تتجاوب مع النغ�م اإليقاع�ي البائس الذي
يقدم�ه الفع�ل متجانس� ًا إال يف ح�رف واح�د ،وه�و

تناث�رت الكلمات وتش�اكلت املف�ردات يف جتان�س
لطيف؛ مما أشاع نغ ًام حزين ًا ممتزج ًا بروح العزة واألنفة؛

عبدالقدوس قائالً:
َح�ن بم ْع ِ
�ز ٍل
ُقـبرِ ن�ا ومل ُندْ َف�ن ون ُ
()11
ِ
ِ
الناس ال ُنخْ َشى َفنُغ َْشى وال َنغ َْشى
عن

قبر مل يدف�ن في�ه ،فقد ظ�ل غري مستريح م�ن غلواء

املبني للمجهول (النُخش�ى ،ونُغش�ى) ب�ؤرة تكثيف

بذل�ك حيق�ق الوظيف�ة الداللي�ة للنص؛ ألن غش�يان
الن�اس له ناتج عن خش�يته ،فكأن الفع�ل اآلخر جاء

استجابة للفعل األول ،كام أن التجاوب املتامثل للفعل

الثالث(:والنَغش�ى) ق�د خلق بؤرة توت�ر إيقاعية ألنه
ُبن�ي للمعلوم ،لكنه يف ذات الوق�ت مل ُ
خيل من وظيفة

جزئية وهي التأكيد عىل ذلك األمر ،فمن كان معزوالً
ال ُيغشى َق ِم ٌن بأال َيغشى.
وهن�ا ن�ص للش�اعر أيب ف�راس احلم�داين يف أرسه،

فق�د كتب إىل أخيه «حرب بن س�عيد» يعذله عىل عظيم
عجزوا رأيه يف
ماحلقه عند أرسه من اجلزع ،ويذكر قوم ًا َّ
الثبات يوم أرسه ،وفيها يمكن حتس�س التشاكل يف كثري

من وحداهتا األلس�نية الت�ي تنتمي إىل تعبري متضامن مع

حالة اجلزع والعتبى ،يقول:
ُّ
الوغَ�ى
أمل يـعـلـ� ِم
الــ�ذ ُ
الن أن بن�ي َ

�الب
كَــذاك َس
وس ُ
ٌ
بالرماحِ َ
�ـلـيــب ِّ
سـيـف الدَّ ِ
الـم ُ
ُ
لك كَافِل
ولة
كان
إذا َ
َ

َالب
مغل�وب وال
فـلا احلز ُم
اخلصم غ ُ
ٌ
ُ
س�ـابــق
ـلــت
�ــابق ممـــا خت َّي
والس
ُ
ٌ
ٌ
َ
احب
وال َص
ـاحـــ�ب مم�ا ختَّي�رَّ ُت َص ُ
ٌ

وأن�ت أخٌ تص ُف�و ونص ُف�و وإنَّما ال�ـ
َ
(((3
ه�ذا الز ِ
قـــ�ارب يف َ
ق�ارب
َّمان َع
َأ
ُ
ُ

األسير -بعد الش�عور باإلهان�ة والتعذيب اجلس�دي

املعني�ون بالدرجة األوىل بش�أن فكاك�ه وافتدائه ،ولذا

ولذا اشتملت األبيات عىل تشاكالت صوتية متناقضة
تتوافق متام ًا مع حالة الش�اعر النفس�ية املتناقضة أيض ًا،

فحني ذكرنا سابق ًا أنه لقي الظلم من أقربيه الذين ينتظر

منه�م النرصة ،نج�د ذلك يلقي بظالله على التجانس

املتناقض الدائر بني لفظتي  :سليب ،وسالب يف البيت

األول ،وبني مغلوب وغالب يف البيت الثاين ،فاشرتاك
الكلمتني يف ثالثة أحرف هي جذر الكلمة ،جيعل ذلك
االشرتاك ذا قيمة نغمية أدت إىل ربط األداء باملضمون

الشعري الذي حيمل آهات العتاب ،وفحوى اجلزع.
وإذا علام أن التكرير يعد تش�اك ً
ال لغوي ًا يلفت االنتباه

 كما يرى ج�ون كوهني ،((3(-فإننا ن�رى البيت الثالثيش�تمل عىل تش�اكل إيقاعي يتمثل يف تك�رار متتابع بني
«س�ابق» مرتني ،و»صاحب» مرتني يصب يف داللة اسم
الفاع�ل ال�ذي جيري جم�رى الفع�ل املض�ارع؛ ألنه جاء
منون ًا.
ويف البي�ت األخير نلمس تش�اك ً
ال صوتي� ًا دقيق ًا بني

لفظت�ي (أق�ارب) و(عقارب) ،يف حين أن بينهام مفارقة

( )34ديوان أيب فراس احلمداين ،ص .43-40
( )35انظ�ر  :جون كوهني :بناء لغة الش�عر ،ترمجة أمحد درويش،
(د.ت) ،مكتبة الزهراء  ،ص . 120

عبداهلل بن خليفة السويكت :شعرية العزلة مقاربة يف تشاكل النص السجني القديم
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عجيب�ة! فالعق�ارب تنفر منه�ا الناس ،وتقتله�ا يف احلل

وبع�د جتزئة املقط�ع يتبني لن�ا تش�اكل كل مفردة مع

بس�بب واقرتب من�ك وقربت منه ،وهنا تكمن تش�اكلية

ويب�دو -م�ن الن�زوع إىل التكثي�ف النغم�ي والرتاك�م

واحل�رم ،أم�ا األق�ارب ف�كل من اتص�ل بك بنس�ب أو

املفارق�ة ،الت�ي جتع�ل طبيعة الذات الش�اعرة ل�دى هذا
امللك السجني تتجه نحو التناقض النفيس الذي يعيشه.

الصلات الوثيق�ة بابن
وي�أيت ابن زي�دون صاحب ِّ

جهور ليمدحه ،ثم يش�كو له ماالقى يف سجنه ،ويضمنه
عتاب ًا رقيق ًا ،فيقول:
ت�ك ه ِ
ِ
�وادالً
�م َش�كوى َص َّب َح َ َ
حمَ ائ ُ
َ ِ
آداب ُاهل ِ
ِ
َ
دل
ت
ُنــاديــ�ك مــن أفنــ�ان يِ َ
أن وا َف َ
تك تَترْ َ ى َرس�ائيل
أيف ال َعدْ ِل ْ
ي�دي َع ِ
دل؟
فل�م ترتك َْن وضع� ًا هلا يف
ْ
ْ
ِ
الص َب�ا
ومثلي ق�دْ هتف�و ب�ه نش�وة ُ ِّ
َ
لك م�ن ِم ِ
�ك ق�د يعف�و ،وم�ا َ
َومث ُل َ
ثل
هن�اي ِ
ع�ن ا ّلت�ي
لتــنهــ�اين
َ
وإنيّ
َ
(((3
أش�ــا َد هبا الوايش ،ويعق ُلن�ي َعقيل

أخته�ا يف كل بيت وفق صيغة صوتي�ة ورصفية واحدة،
الصويت -أن الش�اعر حياول الوصول بالوحدة الصوتية
إىل ترمي�م الوح�دة الداللي�ة املضطرب�ة الت�ي يبتغي من
ورائها اإليغال يف عاطفة ابن جهور ،مع التنويع الواضح

بين أغراض�ه الش�عرية وتنقله م�ن الش�كوى إىل املديح
ومن�ه إىل االعتراف باخلطيئة ،ثم إىل الفخ�ر بام لديه من

رجاح�ة عقل ،ومل يك�ن ذلك التوزيع النغم�ي والتنويع
املوضوع�ي ليج�يء اعتباط ًا ،إنام جاء خماض� ًا عن معاناة
طويلة مع السجن وصاحب السجن.

كام تنبغي اإلش�ارة إىل أن ابن زيدون -بحكم خربته

 -جع�ل معيار املقارب�ة بني اإليقاع والدالل�ة ينطلق من

حماولت�ه الش�عرية الدؤوب�ة يف توحي�د الص�وت وتنويع
الغرض؛ ألنه أراد أن يقوم التشاكل هنا بوظيفة تعويضية

يف حال قصرُ املستوى الصويت عن املبتغى الداليل.
الش�اعر املعتمد بن عباد الذي انتقل من
وش�بيه هبم
ُ

يف تلك التش�اكالت اللفظية املتنوعة استطاع الشاعر

عظمة امللك إىل ظلمة الس�جن إىل أن مات! تزوره بناته

الت�وازن الص�ويت والتامث�ل املعجم�ي ،وبذل�ك التطريز

ولبس اجلديد ،لكن دخوهلن عليه بأسامل بالية ،وأقدام

أن حي�ول املقط�ع الش�عري إىل قط�ع موس�يقية يش�دها
اإليقاع�ي املنتشر يف أوائل األش�طر وأواخرها ُوجدت

عالق�ة محيمة بني النظم والدالل�ة ،وبتجزئة املقطع يتبني

لنا ماييل:

هوادالً

اهلدل

مثيل

مثلك

العدل
تنهاين

يعقلني

عدل

هناي

حافي�ة يريه م�ا آلت إليه أحوال أرست�ه بعد األرس؛ لقد
أضح�ت بناته يغزل�ن للناس بأجرة لس�د الرمق ،حتى

إن إحداه�ن غزل�ت لبيت صاحب الرشط�ة الذي كان
يف خدم�ة أبيها وهو يف س�لطانه ،و ُأخ�ذت إحدى بناته

 -وه�ي بثينة -س�ب َّية وبيع�ت! لكنها رفض�ت الزواج

من مثل

إال ب�إذن أبيها ،ويعمل أحد أبنائه نافخ كري عند صانع،
وحين معاين�ة القصي�دة والنظر إليها م�ن مجيع جهاهتا

عقيل

( )36دي�وان اب�ن زي�دون  ،دراس�ة وهتذيب عبداهلل س�ندة ،ط :2
1429هـ2008 /م ،دار املعرفة ،بريوت ،ص .174-172
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األمريات يف سجن(أغامت) يوم عيد الفطر ،يوم الفرح

س�نجدها تق�ارن بني حالين؛ إحدامها ع�ز ،واألخرى
ّ
ذل ،واتس�اق ًا مع هاتني احلالني كان لزام ًا عىل الشاعر-

م�ن وجه�ة نفس�ية -أن يس�تخدم مف�ردات تتجان�س
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لفظ� ًا ،لكنها تتباين معنى ،وكان لزام ًا عليه -أيض ًا -أن
يستفتح هبذه الفلسفة قصيدته ،فيقول خماطب ًا نفسه:
ِ
رسورا
فيما َمىض ك َ
ُن�ت باألعي�اد َم ُ

�ورا
فس � � � َ
�اءك العي ُد في أ َ
َغمات َم ُ
أس � � � َ

(((3

فلم يكتف املعتمد باملقارنة بني حالتيه ُحر ًا وسجين ًا ،بل
أمع�ن حني قارن بني حاله ُح ّر ًا مل�ك ًا يوم عيده ،وبني حاله
ملك ًا مأس�ور ًا يف س�جن أغامت ،فهذه املفارقة البعيدة جد ًا
جعلت الش�اعر يس�تخدم مفردتني تتش�اكالن لفظ ًا إىل حد

من التش�اكل حينام ينتج إيقاع بوس�اطة تعادل الرتاكيب

النحوي�ة أو إعادهت�ا م�ن خلال ألف�اظ ذات إيقاع�ات
متساوية أو متامثلة صوتي ًا من خالل تقارب األشطر ،أو

جتاور كلامهتا.

ويف قصي�دة لعاص�م ب�ن حممد ب�ن احلس�ن الكاتب

-أح�د كت�اب العصر العب�ايس -الذي س�جنه أمحد بن

عبدالعزيز يف األهواز ،يربز التشاكل الرتكيبي والتوازي
بصورة أفقية وعمودية ،حيث يقول:

فقلت:
بس�ت
قال�ت ُح
خط�ب أنكدُ
ُ
َ
ٌ

قريب جد ًا ،اليفرق بينهام سوى حرفني فقط ،تلك املشاكلة
ُعقدت بني (مرسور ًا ،ومأسور ًا) ،إضافة إىل دورمها الكبري

عيل بـ�ه
الـزمــ�ان املرصدُ
ُ
أنـحــ�ى َّ
لـ�و
رِيب مطلق� ًا
ُ
كـنـ�ت ُح�ر ًا كان س َ
ُ
مـاكـنـ�ت ُأ
ؤخــذ ُعنــ�و ًة وأقــيـدُ
ُ
ِ
ِ
ك�ن
كن�ت
أو
ُ
كالس�يف املهن�د مل َأ ْ
َّ
ِ
ِ
غم�دُ
َ
وقــ�ت الش�ــديدة والكرهي�ة ُأ َ
كن�ت كال َّل ِ
ِ
ت
ي�ث
أو
اهلص�ور مل�ا َر َع ْ
ُ

توحد عىل
يف خلق توازن إيقاعي م َّثل وسيلة ربط موسيقية َّ
إثرها طرفا البيت ،وقد اس�تثمر الشاعر هذه البنية الصوتية

الت�ي تش� َّبعت بش�حنات التذك�ر والتبُّص�رُّ الداعيين إىل
التصرب ،فشحنات التذكر بثتها املالئات املعجمية الدالة عىل

وج
َّيف
ــ�ذويت تَتــو َّقـــدُ
َ
الـذئـــاب َ
ُ
بـيــ�ت ك ُِّل م ٍ
هانة
احلـبـــ�س إال
ما
ُ
ُ
َ
ٍ
ٍ
(((3
ومـك
َـــ�اره ماتـنـ َفـدُ
ومــذ َّلــ�ة َ
َ

كنت)،
امل�ايض كاألداة (فيام) ،والفعلين املاضيني( :مىضَ ،

وشحنات التبصرُّ بثتها املالئات املعجمية الدالة عىل احلارض
كسجن أغامت ،وحالة األرس الراهنة.

ومما س�بق يتضح إسهام التش�اكل يف تفجري العالمة
اللسانية داللي ًا هلاتني اللفظتني؛ ألهنام حتيالن إىل وضعني
خمتلفني كانت األوىل فيه متناقضة مع الثانية ،والشك أن

استثامر ثنائية األقارب والعقارب كمؤرش عىل أن الظلم
أحيان� ًا -ي�أيت م�ن أقارب الش�خص ،فإن ذل�ك يقودإىل تولي�د جمموعة من التداعيات املس�توحاة من النس�ق

التخيييل لتشكيل صورة األقارب املشاهبة للعقارب.
 -2التشاكل الرتكيبي النحوي:

فه�ذا ن�ص حزي�ن يص�ف النم�ط التفصيلي حلي�اة
السجني ،مما خلق تتابع ًا متحرك ًا يتناغم مع السياق الذي
يصل يف النهاية إىل الوظيفة الكلية للتشاكل.

وهن�ا اس�تعان الش�اعر -وه�و يف غم�رة حالت�ه

الس�جينة -برتاكيب تشاكلية متعاقبة عىل عدة مستويات
َ
فشاكل بني صدري البيتني الثالث والرابع
من التوظيف،
من النص ،وقد جاءت تشاكالهتا عىل النحو اآليت:
أو

تسعى هذه املقاربة اجلاملية إىل إبراز اهلندسة التشاكلية

عىل املس�توى الرتكيبي النحوي ،ويمكن فهم هذا النوع
( )37ديوان املعتمد بن عباد ،ص .100

كنت
ُ

أو

كنت
ُ

( افتتاح الفعل :مطابق يف كل يشء)

( مقولة الفعل  :مطابق يف كل يشء)

( )38إبراهيم بن حممد البيهقي ،املحاسن واملساوئ ،حتقيق :حممد
أبو الفضل إبراهيم( ،د.ت) ،دار املعارف ،مرص. 348/2 ،

عبداهلل بن خليفة السويكت :شعرية العزلة مقاربة يف تشاكل النص السجني القديم
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إن

كالسيف كالليث ( الوظيفة التشبيهية)

املهند

اهلصور ( الوظيفة الوصفية )

زارين

أكن

( الوظيفة النحوية )

العدو

مل

ملا

رعت

( الوظيفة النحوية )

فيه

وبع�د النظر إىل هذه الرتاكيب عمودي� ًا وأفقي ًا ،يتبني
أن هنال�ك تش�اكالً ،تتش�ابه وحدات�ه حين� ًا كما يف (أو،

أو) ،وبني(كن�ت ،وكن�ت) ،وتلتق�ي وزن ًا حين� ًا آخركام
يف(كالسيف ،كالليث) ،وتتشاكل وظيفي ًا كام يف (املهند،
اهلص�ور) ف�األول وص�ف للس�يف ،واآلخ�ر وص�ف

لألسد.

وم�ن الناحية الرتكيبية جاءت كثير من هذه العنارص
ِ
(كالس�يف
جم�رورة مكونة من جزأين :صفة وموصوف:

ِ
ِ
ِ
اهلصور) ،ومعط�وف ومعطوف عليه:
وكاللي�ث
املهن�د،
ٍ
(مهان�ة ،ومذ َّل ٍ
ٍ
�ة،
وم�كاره) ،فمج�يء ه�ذه الصف�ات،

واملعطوفات يف حالة جمرورة -واجلر يف اللغة يعني الكرس
يف غالب أحواله -وهذا ٍ
موح إحيا ًء مبارش ًا باحلالة احلزينة

املنكرسة التي أحاطت بالنص.

كما ت�دل عالق�ة االتص�ال الرتكيب�ي بين الصفات

املربوطة بحرف العطف الواو عىل تتابع يف اجلهة اخلطية

املتوازية التي تق ِّيد تش�اكل الوظائف الرتكيبة والنحوية.
وإكامالً للنص السابق ،يقول:
ِ
فش�امت
�دو
ٌ
ْ
َارين فــيــ�ه ال َع ُ
إن ز َ
ِ
ُيــبــ�دي الـت
َّـــوجع تـــ�ار ًة ويفنِّدُ
َ
ِ
فم ِ
وج ٌع
الص ُ
َارين فـيـــ�ه َّ
ديق ُ
أو ز َ
ٍ
(((3
بزف�رة تَرت َّد ُد
مـــوع
َيـــ�ذري الـدُّ
َ
ويف هذي�ن البيتين نج�د تكاف�ؤ العن�ارص بص�ورة

متوازية ،ويتضح ذلك من خالل ماييل:

( )39املصدر السابق ،اجلزء والصفحة نفسهام.
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ف

أو

زارين

فيه

( افتتاح الفعل)

( فعل الرشط  :مطابق يف كل يشء)

(الوظيفة اإلشارية:مطابق يف كل يشء)

الصديق ( الوظيفة التباينية )
ف

( الوظيفة النحوية )

شامت
ٌ

موجع
ٌ

التوجع

الدموع ( الوظيفة اإليضاحية)

يبدي

يذري

( الوظيفة اإلخبارية )

( الوظيفة الوصفية )

فمام س�بق يتض�ح تكافؤ العن�ارص من خلال البناء

املتوازي وتعدُّ د تش�اكالته املبنية عىل أساس من التشابه،

والتباين ،والتوازن ،والوظيفية ،وبذلك التوازي ينساب

الن�ص متص ً
ال بني وحدتني معجميتني أو أكثر يف س�ياق
تركيبي يشير إىل تش�اكل يف الوظيفة الرتكيبية والوظيفة

الداللية.

إذن فتع�دد التش�اكالت ينبغ�ي أن يؤخ�ذ م�ن ب�اب

التنوع النحوي والداليل يف السياقات االستعاملية املوظفة
يف النصوص الش�عرية والنثرية عىل الس�واء؛ ألن الشاعر

عندما يبدأ يف نظم قصيدته يتخري عبارات تتبعها عبارات

أخرى ،متصلة ببعضها ،أو مرتتبة عليها ،س�واء أكان هذا
االتصال أو هذا الرتتب مضاد ًا هلا يف املعنى أم مش�اهبا هلا

يف الشكل النحوي(.((4

ومث�ال جيل للتش�اكل املت�وازي املتعدد م�ن الوجهة

الرتكيبية واإليقاعية قول عاصم الكاتب:
ف�إىل َمت�ى ه�ذا َّ
�قاء مؤكَّ�دٌ ؟
الش ُ

لاء مجُ�دَّ ُد؟
وإىل َمتـــ�ى ه�ذا ال َب ُ

(((4

( )40انظر :عبدالواحد حس�ن الش�يخ ،البدي�ع والتوازي ،ط:1
1419ه�ـ1999/م ،مكتب�ة ومطبع�ة اإلش�عاع الفني�ة،
اإلسكندرية ،ص.8
( )41إبراهيم بن حممد البيهقي ،املحاسن واملساوئ.348/2 ،
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�ن َر َأى يِل ال ُقي�و َد ُمو َث َق� ًة
َي َام ْ
بي�ب ال ُف ِ
(((4
على َح ِ
�ؤاد َأ ْث َق ُل َه�ا

ويمك�ن حتليل هذا التوازي التام والتش�اكل املتس�ق

عىل النحو اآليت:
فإىل
متى
هذا
الشقاء
مؤكد

وإىل
متى
هذا
البالء
جمدد

ومن�ه يتض�ح التش�اكل عمودي� ًا وأفقي ًا بني ش�طري
البي�ت ،كام يظهر التوازي لفظ� ًا ووزن ًا وإيقاع ًا  ،عل ًام بأن
ذلك التوازي جيسد لنا تكرار ًا للحالة النفسية والشعورية
التي أنتجتها التقس�يامت الرتكيبي�ة املتامثلة معنى ومبنى،
وكان ذلك عام ً
ال مه ًام يف كش�ف حالة العزلة ،واالنكفاء
على ال�ذات ،واخلل�و بالنفس داخل الس�جن ،بواس�طة
تفاع�ل املكون�ات الرتكيبي�ة كح�رف اجلر املتك�ر (إىل)،
واس�م االس�تفهام (متى)املتكرر ،واسم اإلش�ارة(هذا)
املتكرر ،والتوازن اللفظي املتعادل بني (الشقاء ،والبالء)،
و(مؤك�د ،وجم�دد) ،وهذا الت�وازن اللفظي أنتج تش�اهب ًا
داللي ًا ،فالشقاء نتيجة للبالء ،وتأكيده دليل جتدده!
وق�د جتىل التش�اكل الرتكيبي يف كثري م�ن قصائد أيب
فراس احلمداين السجنية ،وبرز واضح ًا يف قصيدته التي
بعثها إىل «س�يف الدولة احلمداين» ،حينام طال الس�جن
على والدت�ه فخرجت م�ن منب�ج إىل حلب ،وراس�لت
س�يف الدول�ة ووافق ذل�ك أن البطارقة ُق ِّي�دوا بحلب؛
ف ُق ِّي�د أب�و ف�راس بـ»خرش�نة» ،ورأت األمر ق�د عظم،
فاعت َّل�ت م�ن احلرسة ،فلما بلغ ذلك أبا ف�راس كتب إىل
سيف الدولة بقصيدة قال فيها:
خر َش ٍ
يامن ر َأى يِل ِ
بح ِ
�نة 
صن َ ْ
َ َ ْ َ
ِ
رج ُل َه�ا
ى ،يف ال ُقي�ود َأ ُ
ُأس�ـــدَ رَش ً
روب َش�اخم ًة
�ن َر َأى يِل ال�دُّ َ
 َي َام ْ
ِ
ون لِ
ِ
ــقـــ�اء َ
ـــبيـ�ب َأطولهُ�ا
احل
ُد َ

فف�ي هذه املقطوعة نجد ت�وازي الوحدات الرتكيبية

ي�رد بصورة أفقية يف الش�طر األول م�ن كل بيت ،فتتابع
الن�داء متبوع� ًا باالس�م املوص�ول ،ث�م الفع�ل «رأى»،

ث�م اجلار واملجرور ،ثم ختم الش�طر بكلم�ة خمتومة بتاء

تأنيث «خرش�نة ،ش�اخمة ،موثق�ة» ،كل ذل�ك يؤدي إىل
حالة نفسية ضاغطة من الشاعر عىل ابن عمه لينهض يف

سبيل فكاكه من سجن الروم.
ويف س�جن آخر نق�ف عىل قصيدة اخلطي�م بن نويرة
العبش�مي املح�رزي ال ُعلك�ي الرائي�ة التي بع�ث هبا إىل
اخلليف�ة س�ليامن ب�ن عبداملل�ك عندم�ا كان مس�جون ًا
بنج�ران اليمن؛ ال�ذي أمىض في�ه زمن ًا طويالً؛ لش�هرته
باللصوصية ،مما أدى إىل اعتقاله( ،((4حيث يقول :
أبيت�ن َليل� ًة
لي�ت ِش�عري َه�ل
أال
َ
َّ
الس ِ
�در
السلا ِم وذي ِّ
بأعلى ُبلى ذي َّ
ٍ
أهبط�ن َ
خائف
غير
وه�ل
ْ
روض ال َقطا َ
س�ط َبن�ي َص ِ
الدهر َو َ
خر
صبح�ن
وه�ل ُأ
َّ
َ
ٍ
محام�ة
�كاء
وه�ل
ْ
أس�معن يوم� ًا ُب َ
ِ
ٍ
خضر
َنض�ب
تنــ�ادي محام� ًا يف َذرى ت
وه�ل أري�ن يوم� ًا ِج ِ
ي�ادي َأقو ُده�ا
َ ْ
ِ
الش ِ
�قوق أو بأن َقائه�ا ال ُع ْف ِ
ب�ذات ُّ
�ر
َ
اخل�رق يب َع ْيدَ ه َّي� ٌة
تقطع�ن
وه�ل
َّ
ِ (((4
مَ�رح للزَّج�ر
نج�ا ٌة م�ن العي�دي ت ُ
( )42ديوان أيب فراس احلمداين ،ص .263
( )43انظ�ر :خري الدين الزركيل ،األعالم ،ط1999 /14م ،دار
العلم للماليني ،بريوت.308/2 ،
( )44د.نوري محودي القييس ،شعراء أمويون1976 ،م ،مؤسسة
الكتب ،جامعة املوصل 258/1 ،ومابعدها ،وانظر :ياقوت
احلم�وي ،معج�م البلدان ،طبع�ة جديدة ومنقح�ة ،قدم هلا
حممد عبدالرمحن املرعشلي ،ط1417 :1هـ1977/م ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت.389/1 ،
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فنالح�ظ اختلاف حال�ة الش�اعر هنا عنه�ا يف النص

واالنس�ياب التعبريي الذي س�يكون باس�تطاعته جتسيد

الس�ابق؛ ألنه خياطب اخلليفة وهو قابع يف س�جنه ،وثمت
ف�ارق مكاين بعي�د بني املخاطِب واملخا َطب ،فالش�اعر يف

ومناج�اة وأف�كار يفي�ض هب�ا خاط�ر الش�اعر ،وهي يف

مكونني لذلك اخلطاب
يعتمد عىل تركيبني أساسني ُيعدَّ ان ِّ

ولفعل األمر تنفيس نفيس لدى املسجون عندما يشتمل

ظلمات الس�جن ،واخلليف�ة يف بالط�ه؛ لذا نجد الش�اعر
غري املبارش ومها :أس�لوب االستفهام ،وأسلوب التوكيد،

فتكرار حرف االس�تفهام (هل) يف مطل�ع كل بيت ،يتبعه

فع�ل مض�ارع متصل بن�ون التوكيد اخلفيفة ت�ارة والثقيلة

ت�ارة أخ�رى( :أبيت� َّن ،أهبط ْن ،أس�مع ْنَ ،أري� ْن ،تقطع َّن،
ُأصبح� َّن) ،كل ذلك حيدث تش�اك ً
ال بني تلك األفعال من

حي�اة الس�جون ،وتصوي�ر مايكتنفه�ا م�ن أحاس�يس
الوقت عينه تصور هواجس االنطالق وأمل احلرية.

على معنى الرج�اء ،وتتأكد داللته حينام يك�ون ذلك األمر
موجه� ًا إىل َم�ن بيده أم�ر الفكاك م�ن ذلك الس�جن ،وقد
تر َّب�ع الفع�ل ( َأ ْب ِل ْغ) عىل حيز واس�ع من االس�تخدام لدى
فئة من الشعراء املسجونني ،وسيطرت تركيبته املرفولوجية

وداللته االس�تعطافية عىل كثري من استفتاحات قصائدهم،

الناحي�ة الزمنية؛ ألهنا تلتف حول الفع�ل املضارع املبدوء

وبخاصة عندما يتعذر لقاء املسجون بمن أمر بسجنه؛ ليأيت

واملالح�ظ يف ه�ذه األفع�ال أن الش�اعر ح�اول أن
يش�اكل بني مدلوالهتا؛ ألهنا تتعلق بحياة اإلنسان عموم ًا،

َ
(أبل�غ)  ،عىل وزن :
إىل مس�تقبل؛ ألن (اإلبلاغ) -مصدر
َ
أفع�ل ،وأمره ْ
(أبلغ) -عبارة عن نقل خرب من ش�خص إىل

احلواس (أس�مع ْن) لداللة عىل حاس�ة الس�مع ،و(أر َي ْن)

املنق�ول إليه ،وقد جتلىَّ اس�تخدام ه�ذا الفعل لدى عدد من

باهلمزة الدالة عىل املتكلم؛ ألنه يتحدَّ ث عن نفسه.

وبإحس�اس الس�جني على وج�ه اخلصوص ،م�ن خالل

لداللة عىل حاس�ة البرص ،كام ش�اكل بين فعلني هلام داللة
تعاقبية مس�تديمة يف حياة اإلنس�ان،مها (أبيت ْن) داللة عىل

هذا الفعل حام ً
ال يف إضاممته رس�الة يقوم بإيصاهلا مرس�ل

آخ�ر ،م�ع التأكيد على أن ذلك اخلرب املنق�ول قد وصل إىل

الش�عراء ،منهم الش�اعر اجلاهلي «عدي بن زي�د العبادي»

يف القصائ�د الت�ي بعثه�ا إىل امللك أيب قاب�وس -النعامن بن

الن�وم ،و(أصبح َّن) داللة عىل االس�تيقاظ ،ثم إتباع ذلك
بمتش�اكلة دالة عىل الزمان(يوم ًا ،ليلة ،الدهر) ،وتش�اكل

املنذر -وهو يف سجنه يستعطفه ،قائالً:
ُّــعـامن َعــنِّ�ي َم ْ
ــألك ًا
َأ ْبــلــ� ِغ الن
َ
ــ�ال ح يِ
ِ (((4
بِس� وانْتِظ�اري
َأنَّــ�ه َقدْ َط َ َ

كلها بحرف استفهام ،يدل عىل متدد الشكل ،ومتدد املعنى

يف ه�ذا البي�ت يتض�ح ط�ول أم�د س�جن الش�اعر،
وصعوبة انتظاره اللذين جعاله يش�تكي مستغيث ًا بامللك

ه�ذه الرتاكيب املنتج�ة لألزمنة بواس�طة تفاعل املكونات

الفعلي�ة املؤكَّدة بنون التوكيد الثقيلة واخلفيفة ،واملس�بوقة
إثر تفاعل عام�ل الزمان مع عامل املكان=الس�جن ،وأثر
الفع�ل املؤكد يف رغبة الش�اعر بوص�ول ذلك اخلطاب إىل
اخلليفة؛ لعله يكون سبب ًا يف اإلفراج عنه.
أم�ا متدُّ د الش�كل فهو ٍ
آت من خلال تركيب اجلملة

الت�ي مل تعد مكتفية بالفعل والفاعل ،بل جتاوزته إىل نون
مؤك�دة ،ومفع�ول به دال على الزمان ،فبني�ة التعدي يف

تركي�ب اجلملة هن�ا تعدُّ عام ً
ال من عوام�ل النامء األفقي

16

ع َّل�ه ينه�ي غربت�ه ويفرج كربت�ه ،وواض�ح –أيض ًا -أن
البي�ت حيمل ثالثة أركان لإلبالغ :املب ِّلغ وهو من خاطبه

الش�اعر وهو إما أن يكون أحد س�جانيه أو أحد أقاربه،
واملب َّلغ وهو امللك ،و«مألك ًا» وهو الرس�الة ،ويتاش�كل
( )45دي�وان عدي بن زيد العبادي ،ح َّققه ومجعه حممد جبار املعيبد،
1965م ،رشكة دار اجلمهورية للنرش والطبع ،بغداد ،ص .93
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َيــ�ا أب�ا ُم ْس ِ
�ـهــر َف َأبلِـــغْ َر ُس�ـوال
أتـيـ�ت صح�ن ِ
الع ِ
�راق
إِ ْخــ�ويت إِ ْن
َ َ ْ َ
َأبــلـغَـ�ا َع ِامــ�ر ًا َوأبل�غْ َأخ�ا ُه
ــ�ق َش ِ
ِ َ ِ (((4
�ـديدٌ وثاقي
ــو َث ٌ
َأنَّــنـ�ي ُم ْ

ه�ذا البيت م�ع أبيات كثرية ،تشترك بعضه�ا يف تركيبة
ص�در البيت لتطابقهام متام ًا ،وتتش�اكل بعضها يف افتتاح

البيت بالفعل «أبلغ» ،فمن األوىل قوله:
ِّ�ي َمأل�ك ًا
َأبــلــ� ِغ الن
َ
ُّـعـمان َعن ْ

�اف َظنَّ� ًا َفا ْعت َ
َ�ذ ْر
�و َل َم�ن َق�دْ َخ َ
َق ْ

(((4

فقد تشاكل صدرا البيتني متام ًا عىل مستوى الرتكيب،
مما خلق حالة م�ن التوازي ،الذي جعل تراكيبه النحوية
املوظفة من قبل الشاعر يسيطر عليها طابع التشابه؛ ألنه
املخاطب يف البيتني شخصية واحدة.
ومن الثانية وهي تش�اكل أبيات أخرى مع هذين

البيتني باالفتتتاح بالفعل «أبلغ» قوله:
“أبـيــ� ًا” عـ َلـ�ى ن َْأيِ ِ
ِ
�ه
َ
َأبـلــ�غْ ُ َّ

ِ
َو َه ْ
�م؟
ـــ�ع
ـ�ل َين َف ُ
امل�رء َما َقدْ َعل ْ
َ

ساد هذه األبيات تشاكل نحوي يتمثل يف اعتامدها عىل
الزمن املس�تقبل املتم ِّثل يف فعل األمر(أبلغ)؛ الذي حيمل

األمل املس�هم يف إنامء داللة االس�تعطاف ومعنى التذلل،
والفيض بنربة تتجاوز الواقع إىل املستقبل ،يف رغبة جاحمة
يف الفكاك واخلروج من ظلامت السجون وقيودها.
 -3التشاكل الداليل:

أ) التالؤمي(:((5

(((4

لك�ن ه�ذا البيت -وإن تش�اكل يف اس�تخدام الفعل
يب»،
«أبل�غ» -اختل�ف يف ش�خصية املب َّلغ وهو أخ�وه « ُأ ّ
وق�د جل�أ إلي�ه بع�د أن يئس�ت رجاءات�ه واعتذاراته من
النعامن ،أرسل إىل أخيه يرجوه أن هيب لفكاكه من وثاقه
احلديدي.

ي�راد بالتش�اكل التالؤمي أن يتالءم معن�ى كلمة مع

ليكونا –
معنى كلمة أخرى ،فيحيال إىل داللة مشتركةِّ ،
عىل إثر ذلك -زوج ًا متش�اكالً ،ومن خالل البحث تبني

أن هذا النوع من أكثر أنواع التشاكل دوران ًا يف النصوص
الس�جنية ،ومن أكثره�ا ورود ًا ،ومنه قول عيل بن اجلهم

واصف ًا َس َّجانه:

ٍ
حلاج�ة
ان يوم� ًا
�ــج ُ
الس َّ
ـاءنـ�ا َّ
إذا َج َ
َع ِ
�اء َه�ذا م�ن الدُّ نيا
جبنــ�ا و ُقلن�اَ :ج َ
بالرؤيــ�اَ ،ف ُج ُّ
�ل َح ِديثن�ا
ون ْف
ُ
ــ�رح ُّ
احلديث ِ
ُ
الرؤيا
أصبحنَا،
إذا
نح�ن ْ
ُ
ع�ن ُّ
ف�إن حس�نت مل ِ
ت�أت َعجَل�ىَ َ
أت
وأب َط ْ
ْ َ ُ
(((5
حتتب�س َ
َ�ت َعجل
بح�ت مل
وإن َق
وأت ْ
ْ
ْ
ْ

ويس�تفتح بديعة أخ�رى من قصائ�ده التي قاهل�ا وهو يف

سجنه مشتاق إىل مايض احلب وسالف الذكريات ،يقول:
َأبـلِــ�غْ َخلِيــِل�يِ عب�دَ ِهن ٍ
ْ�د َفلا
َ
ِ
ِ
ِ (((4
�ت قريب ًا من َس�واد ُ
اخل ُص�وص
ِز ْل َ
وق�د تتش�اكل أبيات أخ�رى مع مامىض م�ن نامذج،

لك�ن الفع�ل «أبلغ» ه�ذه املرة الي�أيت يف مفتت�ح البيت،

ومن تلك األبيات قوله:

( )46املصدر السابق ،ص .60
( )47املصدر السابق ،ص .164
( )48املصدر السابق ،ص .68

( )49املصدر السابق ،ص .151
( )50انظ�ر  :ه�ذا املصطل�ح يف  :د.عبداملل�ك مرتاض ،ش�عرية
القصيدة ،ص . 45
( )51دي�وان علي ب�ن اجله�م ،ص  .69وروي�ت ه�ذه األبيات
لصال�ح ب�ن عبدالق�دوس ،مع اختلاف طفيف فب�دالً من
«جاءن�ا» وردت «دخ�ل» ،انظ�ر :أمايل املرتضى ،للمرتىض
عيل بن احلسني.146-145/1 ،

عبداهلل بن خليفة السويكت :شعرية العزلة مقاربة يف تشاكل النص السجني القديم
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وبي�ت القصيد هن�ا قوله« :مل تأت عجلى وأبطأت»،

فع�دم إتياهنا عجىل ُيالئ�م يف معناه «أبط�أت» ،بل حيمل

املعن�ى ذات�ه ،فالتش�اكل بينهما تالؤم�ي ،إذ حييلان إىل

تص�ور م�ن خالل�ه
الس�جن ،وذات�ه ،ويف كل تش�اكل ُي َّ
إحي�اءات ودالالت تصنع فضا ًء تش�اكلي ًا تنزل إىل أغوار
النص الراسم لألدبيات املسموعة عىل ألسن املسجونني.

معن�ى واح�د جيمعهام هو «ع�دم اإلرساع» ،وك�ذا قوله:
«مل حتتبس وأتت عجىل» ،هو تش�اكل تالؤمي أيض ًا ،ألن

األبي�ات ،فف�ي البي�ت األول جيم�ع الس�جني بين عدة

جيمعهما ه�و «اإلرساع» ،وهن�ا جتب مالحظ�ة أن املعنى

القيد ،والس�اق ،وكعوهبا ،وهنا عنرصان يتشاكالن أمام

عدم احتباس�ها يالئم إتياهنا عجىل ،فهام حييالن إىل معنى
املف�رد يف العبارة األوىل واملعنى املف�رد يف العبارة الثانية؛

وس�نحاول أن نع�رف ذل�ك م�ن خلال ابت�داءات

عن�ارص تش�اكلت بص�ورة متالئم�ة :احل�داد ،ورضب
عنرصين ،فاحلداد يش�اكل القيد؛ ألن احلداد يف السجن

فإهنما يؤديان معنى متقابالً ،لكنه يف ذات احلني يتش�اكل
مع احلالة املحتبس�ة للسجني الذي مل جيد له مؤنس ًا سوى

التكون مهمته إال تقييد املس�جونني ،ومامن شك يف أن
القيد غالب ًا اليكون إال من احلديد لقوته ،وتتالءم الساق

بعد استيقاظه ،فقد تكون حسنة ،وقد تكون سيئة ،ولكل
رؤيا صفة تتشاكل تالؤمي ًا معها ُحسن ًا أو سوء ًا.

فاحل�داد يقي�د الس�اق إىل الكع�ب ،وم�ن هن�ا تتش�كل

رؤاه وأحالم�ه التي يس�عى إىل تفسيرها صب�اح كل يوم

وق�د محلت كثري من الس�جنيات أنامط� ًا من اخلطاب
الت�ي يستش�ف م�ن ورائه�ا إظه�ار التجل�د ،والتصرب،
على الرغم مما يتعرض له الس�جني م�ن اإلهانة واحلزن
والش�وق ،فهذه ثالثية البن الدمينة أيب الرسي يف سجنه
خياطب هبا حمبوبته قائالً:
ِ
ضرب قي�دَ ُه
كرتـــ�ك واحل�دَّ ا ُد َي
َذ
ُ
�اق ِم�ن عوج�اء ٍ
الس ِ
ب�اد ُك ُعوبهُ ا
عىل َّ
َ َ َ
ِ
الس ِ
جامع
�جن
ف ُق ُ
ٌ
والس ُ
�جن ِّ
ل�ت َلراعي ِّ
َق َ
م�ن َش�تى َ
�تى ُذنوبهُ�ا
بائ�ل ْ
وش ً
لي�ت ِش ِ
ُورن نِس�و ًة
أال َ
�عري َه�ل َأز َّ
(((5
ِ
َّعف�ران ُجيوبهُ�ا
ُمضرَ َّ ج� ًة بالز

م�ع الكع�وب ،وبجمعهما تتلاءم العن�ارص األربع�ة،

الصورة وتتشاكل!

أما البيت الثاين -وهو يمثل الفئة الثانية من اخلطاب

التش�اكيل -ففي�ه يتش�اكل راعي الس�جن مع الس�جن،

وكي�ف ال ؟ وهو حارس�ه! ،كام أن من صفات الس�جن
الت�ي تتالءم م�ع طبيعت�ه أنه جيمع أش�خاص ًا م�ن قبائل

ش�تى ،وذنوهبا هي األخرى ش�تى ،فلكل س�جني قضية
ختتلف عن اآلخ�ر ،ولو أعدنا قراءة هذا البيت لوجدناه
يتكئ يف قيمته الداللية عىل استجالء مايتصف به السجن
ويتصل بخصائصه دون احلاجة إىل مزيد تفصيل.

وحني حترض مصيبة السجن يعود السجني بذاكرته إىل

من خلفه من النس�اء والولدان الذين اليستطيعون حيلة

والهيتدون س�بي ً
ال بعد س�جنه وهاهو ابن الدمينة يتمنى

عىل «راعي الس�جن» أن يزور نس�وة مرضجة بالزعفران

عن�د قراءة هذه الثالثية تتبادر إىل الذهن أفكار متكننا

جيوهبا ،يعلن حيثي�ات التمني بـ»ليت ،وهل» ،وكالمها
تتشاكالن إحيائي ًا مع السياق اآليت من عمق السجن ليعرب

( )52دي�وان اب�ن الدمين�ة ،صنع� ُة أيب العباس ثعل�ب وحممد بن
حبي�ب ،حتقي�ق أمح�د رات�ب النف�اخ( ،د.ت) ،مكتب�ة دار
العروبة ،القاهرة ،ص .186-185

بالزعف�ران جتملاً ،وه�ي احلالة الت�ي تتالءم م�ع طبيعة

من رسم مس�توى أفقي من التالؤم بني مفرداهتا ،يتلون
في�ه اخلطاب متوجه ًا إىل ثلاث فئات :املحبوبة ،وراعي
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عن أولئك النس�وة الالئي وصفن ب�أن جيوهبن مرضجة
النسوة ،وماجبلهن اهلل عليه من حب التزين.
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وقد وظف أبوفراس يف س�جنياته كثير ًا من أدوات
التجل�د والتصبر ،األمر ال�ذي جعل من ش�عره عالمة
بارزة يف أش�عار املسجونني ،ويفتخر حني بلغه أن الروم
قالت :ماأرسنا أحد ًا مل نس�لب سلاحه غير أيب فراس،
فنراه خيطاب نفسه قائالً:
َ يِ
ِص� الدَّ م ِع ِش�يمت َ
رب
ُك َّ
أراك َع َّ
الص ُ
(((5
نهَ�ي َع َ
م�ر؟
َأم�ا َ
لي�ك وال َأ ُ
لله�وى ٌ
أبوفراس هنا حياول أن يرسم حالة الصرب التي عجزت
أن تظهر يف ترصفاته وأقواله ،حتى وإن كانت متك َّلفة؛ فنراه

يكرر ذلك املعنى يف ثالثة تراكيب متشاكلة تشاك ً
ال تالؤمي ًا،
فخاط�ب ش�خصه واصف ًا بـ»عصي الدم�ع» أي أن الدمع

الخيرج منه إال ألمر جلل ،ثم أردفها بمشاكلة تالئم املعنى

السابق بأن «شيمته الصرب» والشيمة هي الصفة الثابتة التي

التتزحزح ،ثم ختم البيت بسؤال تقريري قائ ً
ال  :أما للهوى

هني عليك وال أمر؟ وطبعي أن يكون جوابه( :ال)!

واحلق أن تالؤم التش�اكل ال�ذي يظهر بني الرتاكيب
يضعف يوم ًا من األيام أمام مايالقيه يف سجنه
الثالثة قد
ُ

من مواقف بفعل سجانيه ،أو مايتعرض له أصفياؤه من
إهانات أو تعذيب ،يقول يف وصف تلك املواقف خماطب ًا

ابن عمه سيف الدولة:
ِ
ِ
ِ
�ن َص ٍ
فمن ُح ْس ِ
بالسلامة ،واعدي
ْ
برَّ ،
ه�ر بال�ردي ،متوع ِ
وم�ن َر ِ
�دي
ي�ب َد ٍ َّ َ ُ ِّ
�ل ُم َك َّب ٍ
�ب َط�ريف بين ِخ ٍّ
�ل
ُأ َق ِّل ُ
باحلـــدي�د مص َّف ِ
ِ
ِ
�د
�ي
ُ َ
َ
وبيــ�ن َصــف ٍّ
َ
ال�ر َدى
ُأ
نادي�ك ال أين َأخ�افُ
َ
م�ن َّ
وال َأرجتـــ�ي تَأخـــير يــ�و ٍم إىل غ ِ
َ�د
َ
امل�وت يف د ِار غُرب�ةٍ
�ت
َ
ولك�ن َأنِ ْف ُ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((5
بأي�دي النَّصارى ال ُغ ْل�ف ميتَ� َة َأك َْمد

( )53ديوان أيب فراس ،ص .162
( )54املصدر السابق ،ص .97-96

ف�إذا علمن�ا أن اللغ�ة ش�فرة مشتركة بين املرس�ل

واملتلق�ي االفرتايض؛ ف�إن املقطع الس�ابق اليمثل ذلك
متام� ًا؛ ألن املتلقي ليس افرتاضي ًا ،وإنام هو معروف لدى
الش�اعر ،واحلال ليس�ت بش�فرة رامزة ،وإنما هي حالة

مرصح هبا؛ لذا فإن النص يتش�اكل بص�ورة متالئمة مع
مر بنا كثري ًا يف شعره
حالة أيب فراس يف س�جنه ،وهو أمر َّ
وبخاص�ة يف خطابه املتكرر لس�يف الدول�ة؛ ألنه أقرب

الناس إليه؛ وهلذا جاء املسلك األسلويب للصرب والتصرب
جلي� ًا من خالل الوحدات األس�لوبية املحش�وة بعوامل

الش�جاعة ،والت�ي رصح فيه�ا بقول�ه«:ال أين أخاف من
ال�ردى» ،وقول�ه»:وال أرجتي تأخري ي�وم إىل غد» ،وعىل
هذا األس�اس بنيت مناقش�ة عنرص «الصبر» الذي لعبه

نظام اللغة وكيفية الكشف عنه.

وكيفما كان األمر ،ف�إن تعبريات االنفعاالت النفس�ية

الت�ي تظهر من خلال ترصف�ات تنبئ عن حال�ة من األمل،
عادة ماتكون لدى السجني أكثر من غريه؛ لذا فإن التشاكل

التالؤم�ي يب�دو يف مالم�ح الص�ورة العميقة التي رس�مها

أبوف�راس إب�ان أرسه م�ن ثالث�ة أط�راف :ه�و ،ورفاقه يف
الس�جن ،والس�جان ،أما هو فطرف راصد «يق ِّلب طرفه»،

وأم�ا رفاق�ه فقد وص�ف أحدهم ب�ـ» اخلل» – وه�و أرقى

درج�ات الصداقة ،-واآلخر بـ»الصف�ي» وهو اليقل عنه
قرب ًا ،أما الس�جان فقد رصح بفعله دون تسميته ،فاملشاكلة

هن�ا تب�دو بني الط�رف الثاين والثال�ث ،فالط�رف الثاين قد

ش�اكل بين�ه وبني اآلخ�ر عندم�ا وص�ف األول بـ«اخلل»،
ثم وصف اآلخر بوصف مش�اكل له وهو «الصفي» ،ومها

وصفان يتالءمان مع اإلحس�اس الذي يش�عر ب�ه جتاههام،
ويتأك�د األمل الذي يتطلب مزيد صرب م�ن أيب فراس عندما
يك�ون التعذي�ب منصب ًا عىل هاتين الفئتين القريبتني إليه،
ويتأك�د -أيض� ًا -عندم�ا يكون ه�و ومها يف س�جن واحد

يش�هد مايتعرضان إلي�ه من تنكيل ،بينام ه�و واقف «يقلب

عبداهلل بن خليفة السويكت :شعرية العزلة مقاربة يف تشاكل النص السجني القديم
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طرفه بينهما» دون أن يكون بمقدوره تقديم أدنى معونة أو

حبست! فابتدرها
عندما توجهت إليه باخلطاب قائلة له :
َ

والتش�اكل ال�ذي حاول الش�اعر إي�راده متالئ ً
ما جاء
منصب� ًا على فعل الط�رف الثالث وهو «الس�جان» ،فخله

حبيس وأي مهند اليغمد؟! وهنا تأسيس قوي بنى عليه
القصي�دة م�ن عتبته�ا ،ثم ختلص م�ن ذلك لغوي� ًا لين ُفذ

مساعدة هلام.

«مكبل» ،وصفي�ه «باحلديد مصفد» ، ،فالتكبيل يتش�اكل
تالؤمي ًا مع التصفيد باحلديد ،لكن هنالك فرق ًا دقيق ًا بينهام،

باجلواب دون أن تس�تكمل حديثها قائالً :ليس بضائري

إىل ما آلت إليه تسلسلات األبيات بامتداد تش�اكالهتا،

فالغيث يتش�اكل بصورة تالزمية مع الغامم والرعد ،فال

فالتكبيل لليدين ،وأما التصفيد فللرجلني ،ويشتركان يف

يكون غيث دوهنام.

ومها يتشاكالن مع حالة األسري.

مضمونه عن إس�قاطات الشاعر النفس�ية واملالبسات
املحيطة به داخل س�جنه؛ ألنه لي�س إال إفراز ًا ألبيات

معنى التقييد يف الس�جن ،وعدم القدرة عىل احلركة احلرة،

ب) التشاكل التالزمي(:((5
هو أن يتالزم املتشاكالن يف مؤدى واحد من املعاين،
وعندما تكون املش�اكلة ُيتطلب م�ن املعنى وجود معنى
آخر مالزم له ومرتبط به.
فلعيل بن اجلهم حينام س�جن بأمر من اخلليفة املتوكل
ملا بلغه أنه هجاه ،قوله:
ي�س بِضائِري
س�ت َف ُق ُ
�ت ُحبِ َ
قا َل ْ
لت َل َ
ٍ
غم�دُ ؟
َحبسي َو َأ ُّ
ي ُم َهنَّ�د ال ُي َ
والغ ُ
يحَصر ُه الغَما ُم فلا ُي�رى
َي�ث
ُ
أال َور ِّيـــ ُقــه
يــــــ�راع يـــرعــدُ
ٌ
ِ
ـجـاره�ا مخَ ْب�وء ٌة
أح
َّــ�ار فـ�ي ْ
والــن ُ
التَصـ َطلــ�ي َمـ�امل ت ُْثره�ا األَز ُن�دُ

(((5

أم�ا البي�ت الث�اين فينبغ�ي أال يك�ون بمع�زل يف

مض�ت ،فالن�ار تتش�اكل بصف�ة تالزمي�ة م�ع عام�ل
االصطلاء ،وتتلازم أيض ًا مع األداة وه�ي «األزند»،
فبدونه التشتعل! واليكون االصطالء بغري نار!

وم�ن هن�ا يمك�ن رصد سلس�لة م�ن التش�اكالت

التالزمي�ة الت�ي أفض�ت إليه�ا احلال�ة النفس�ية اخلاصة

بالش�اعر؛ ألن�ه مل يقترب م�ن أي خليف�ة عب�ايس ،ومل

تك�ن له أية توجهات سياس�ية ،لكنه كان يوثق عالقاته
الفكري�ة والش�عرية مع رموز ذلك العصر ممن يتفقون

مع�ه يف أف�كاره ومذهبه من العلامء والش�عراء ،يف حني
أن�ه مل يقب�ل عىل ب�اب احلك�م إال عندم�ا ت�وىل اخلليفة
املتوكل ال�ذي يوافقه مذهبي� ًا ،وكان ينتظر منه اإلكرام

واالقرتاب منه ،ليفاجأ بأنه يودعه الس�جن الذي مل يدر
يف خل�ده يوم� ًا رؤيت�ه فض ً
ال ع�ن احلبس في�ه إثر قضية

ه�ذا األس�لوب ل�ه قيمت�ه الداللي�ة يف إظه�ار العزة

يدع�ي رشفها؛ ولذا متردت لغته عن احلبس وعدَّ ه مزية

الن�اس؛ ول�ذا ف�إن الش�اعر يف تس�ارع ذهني وتأس�يس

ومن�ه مايصفه مش�هد بنات امللك املعتم�د بن عباد
حينام ُأرس يف سجن أغامت ،وقد عرب املعتمد عن دخول

واألنف�ة وع�دم االكتراث بالس�جن ال�ذي حجب�ه عن

معجم�ي ،أراد أن يتامس�ك أم�ام حمبوبت�ه م�ن خلال
أس�س القصيدة عليه من خالل مطلعها،
اخلطاب الذي َّ

( )55انظ�ر  :ه�ذا املصطل�ح يف  :د.عبداملل�ك مرتاض ،ش�عرية
القصيدة ،ص .80
( )56ديوان عيل بن اجلهم  ،ص .43-42
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بناته وزوجت�ه عليه بثياب بالية وه�ن يتضورن جوع ًا،
ف�كاد قلبه ينفط�ر حزن ًا عليهن ،فتذك�ر األمس القريب

ومافيه من النعيم والفرح ،وهاهو اليوم يفيق من حلمه
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ليق�رع العي�دُ ب�اب األرس املوص�د دونه فيرى زوجته

وبناته حافيات حسريات ،ليقول:
طـــأن يف ال ِّط ِ
ــين واألقدا ُم َحافي ٌة
َي
َ
(((5
كَأهنـــا مل َت َطـــأ ِم ْس�ـك ًا وكَا ُفورا

وفق ًا لرؤية الش�اعر -مل يكن عقاب� ًا بقدر ماكان تدريب ًا

على ح�ال مقبل�ة تتطل�ب مزيد صبر وحتم�ل ،لكن
تصدع ج�دار العالقة بني اخلليفة واب�ن املدبر جعلت

األخير يقارب منحى الن�ص إىل ابتكار هذا النوع من
التش�اكل؛ تعبري ًا عن املالزمة الت�ي كان حيظى هبا قبل

فبني الفعل «يطأن» واالسم «الطني» ،تشاكل صويت
وتالزم�ي أيض� ًا؛ ألن الطين يوط�أ ،ويتالزم م�ع تينك

احلبس؛ ولذا ن�راه يف أول دفقة من القصيدة جيعل من
احلبس أمر ًا هين ًا حني يقول:
ِ ِ
علي غ ََضاض� ٌة
�و
ُ
ُه َ
احلب�س مافي�ه َّ
ِ
ِ (((5
كان يف َحب ِ
ْ
اخلليفة م�ن َعار؟!
س
وه�ل َ

إبراهي�م ب�ن املدبر ،فقد س�جنه املت�وكل ،رغ�م أنه كان
مقدم ًا ذا جاه ورأي عنده ،يقول يف قصيدته مظهر ًا جتلده

والتشاكل يأيت من خالل تكراره ملفردة احلبس مرتني

املفردتين لفظة «األقدام» فوطء الطني صادر عنها؛ ألنه

يقع الوطء إال من القدمني.

وس�جانه ،الش�اعر
ومماث�ل ل�ه يف حالت�ه ،وعصره،
َّ

ف�األوىل خمتص�ة ب�ه ،والثانية عام�ة عىل كل م�ن ُحبس،

يف س�جنه ،وأن الس�جن ماج�اء إال لتهيئت�ه ألمر عظيم

وفيهما إحال�ة إىل حالة الق�رب التي جيدها الش�اعر عند

َاجلـــ�و ِاد َي ُصونُه
َومـــ�ا أنَــا إال ك
َ
للس ِ
ــ�ي ِمضـماَ ِر
ُم َق ِّ
�ــبق يف َط ِّ
ــو ُم�ه َّ

به ،ثم يأيت بالتعميم بأن حبس اخلليفة ألي شخص ليس
عار ًا ،فكيف به هو؟!

قادم:

يف خاليا هذا النَّ َف�س التجلدي يظهر لنا كيف عرب

ابن املدبر عن حاله يف السجن بعد ذاك العز والسلطان

الذي حفل به لدى املتوكل ،وقد تناوله من منظور جيعل
املحلل يفتش يف االس�تعامالت املعجمية التي نثرها يف
هذا البيت ،وانتظمت خيطه املتشاكل ،فاجلواد يالزمه

املق�وم –وهو صاحب�ه الذي ُيعن�ى بتدريبه ،واليكون
ِّ

خيل والمدرب إال لس�بق ،واليكون س�بق إال يف طي

مضامر تعدو عىل متنه اخليل ،فهذا التش�اكل القائم بني

العن�ارص األلس�نية األربعة ( :اجلواد ،املقوم ،الس�بق،
املضمار) ،ذات األبع�اد املتالزم�ة يعبر عن اشتراك

مك�ون واح�د ه�و (التدري�ب
يف احل�ال والفع�ل ويف
ِّ
واالس�تعداد) ،فه�ذا الس�جن الذي أمر ب�ه املتوكل –

( )57ديوان املعتمد بن عباد ،ص .100

اخلليفة ،فسجن اخلليفة له الغضاضة فيه فهو أمر خاص

يض�اف إىل ذل�ك ترصيح الش�اعر يف الش�طر األول
بالنف�ي (مافي�ه) ،واس�تخدم نفي� ًا مبطن ًا ع�ن طريق أداة
االس�تفهام (ه�ل) الت�ي حتم�ل معن�ى النفي يف الش�طر

الث�اين ،فه�ذا التنوي�ع الصياغي يظه�ر القيم�ة التعبريية

املنوطة بذاك التشاكل.

وه�ذا ابن زيدون يبع�ث برائية رائعة من س�جنه إىل

احل�زم بن جه�ور يمدحه هبا ،ويصف حاله يف الس�جن،

ال مجي ً
ونرى فيها تشاك ً
ال حني يقول:
ِ
َّ�اس عن َحايل َفش�اهدُ ها
َم ْن
يس�أل الن َ
حم�ض ال َع ِ
اخل ِ
ي�ان ال�ذي ُيغن�ي ِ
ع�ن َ
ُ
بر
ِ
وأرى
مل ت
َطـــ�و ُب�ر َد َش�ـــبايب كَبر ٌة َ
ِ
املشيب اعتَىل يف َع ِ
َب َ
ارض َّ
الش َع ِر
ـــرق

(((5

( )58املصدر السابق ،اجلزء والصفحة نفسهام.
( )59ديوان ابن زيدون  ،ص . 158
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وبقراءة تشاكلية للبيت الثاين ندرك أنه ُبني عىل مقومني

وفق ًا ملنظور املدرس�ة القريامس�ية ،وينبغي أن نش�يد -يف

بعد مكثه يف السجن ،فالكل يرى حمض عينه أن املشيب قد

مرت�اض يف كتاب�ه «ش�عرية القصي�دة ،ش�عرية القراءة»
ع�ن مصطل�ح «التش�اكل» عموم� ًا ،وتفريع ع�دة أنواع

متشاكلني يتمثالن يف اإلحالة إىل التغري اجليل يف هيئة الشاعر
عاله قبل أوانه؛ ملا يقاسيه من هم وغم بني جدران السجن،

فالتشاكل التالزمي هنا يكمن بني زوجي:

برق املشيب – عارض الشعر

من�ه ،وترشحي�ه ملش�تقات ج�ذره اللغ�وي واملفهوم�ي
واللفظ�ي وتنويعه إىل عدة مس�ارات كل مس�ار يتطلب

ومجال التش�اكل هنا يستقر يف مقصد الشاعر اإلخبار

عن ظهور الش�يب فيه وهو يف ريعان ش�بابه؛ لذا عرب عنه

بـ(عارض الشعر)؛ ألن الشيب أول مايبدأ يف العارضني
ثم يش�تعل يف بقية الرأس ،وعرب أيض ًا بـ(برق املش�يب)،
ولفظ�ة (ب�رق) تنبئ عن ختلله الش�عر كبي�اض الربق يف

فمقوم الشيب وظهوره يف العارضني جاءا
حالك الظلمِّ ،

يف موضعهما لكنهما يف غري أواهنام ،وذل�ك متعلق بإطار
الصورة العامة التي رغب الش�اعر أن يرس�مها ملمدوحه

اب�ن جه�ور ،ولس�ائل أن يس�أل :كي�ف يم�دح س�جني
س�جانه؟! إهن�ا الثقاف�ة اجلدي�دة التي وج�دت عند كثري
َّ
من الش�عراء -منهم أبوفراس مع سيف الدولة -فالشعر

حيف�ل بخطابات معينة حتمل ش�بكة من ال�دالالت التي

ترتكز عىل تفاعل سياقي بني السجني وسجانه ،يستقبلها

الط�رف األق�وى فتكون ق�ادرة على اس�تجابته دون أن
يش�عر ،وهو املكم�ن اخلفي يف غرض املدي�ح؛ ولذا جاء

اب�ن زي�دون هبذه املش�اكلة التي حتمل يف جوفه�ا مفارقة
تصويرية بني صدر البيت الثاين وعجزه.

دراس�ة مستقلة ،هي التي أعانتنا يف دراسة هذا النوع من
التشاكل.

أما التش�اكل االحتيازي فهو باب واس�ع ،س�نتوقف

عن�ده طوي ً
لنفرع�ه إىل فرعين مس�تفيدين مم�ا طرحه
لا ِّ

د.مرتاض يف هذا املجال.

فالتش�اكل االحتي�ازي؛ ٍ
آت من حاز حيوز اليشء إذا
متلك�ه وآل إلي�ه ،فيكون االحتياز هن�ا مرادف ًا لالمتالك.
ه�ذا لغ� ًة ،أم�ا م�ن حي�ث املفه�وم االصطالح�ي ،فإن

االحتي�از يق�وم عىل النزع�ة الذاتي�ة التي جتس�دها األنا
الكامنة يف النفس البرشية منذ نشأهتا األوىل(.((6

وبعي�د ًا ع�ن التنظير لندل�ف إىل تل�ك العط�اءات

املتجانس�ة الت�ي تتش�كل م�ن خلال الن�ص املتف�رع
بتفرع نزعته التش�اكلية ،وعليه فس�وف أقس�م التشاكل

االحتيازي إىل قسمني:

أوهلا :التش�اكل االمتالكي( :((6وهو الذي تسعى فيه

الذات إىل أن متتلك كل يشء وتس�تأثر به دون سواها من
البشر ،ونقصد بال�ذات هنا الذات الش�اعرة التي متتلك

مقومات االحتياز.

فهذا ُخبيب بن عدي األنصاري يقيم أسري ًا عند بني

 -4التشاكل االحتيازي(:((6

يف دراس�تنا ه�ذه ،تكش�فت لن�ا نص�وص غني�ة

بالتش�اكالت الت�ي جيب أن ختض�ع للدرس الس�يميائي
( )60انظ�ر  :ه�ذا املصطل�ح يف  :د.عبداملل�ك مرتاض ،ش�عرية
القصيدة ،ص .86
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هذا املق�ام -بالدراس�ة الوثيقة التي قدمه�ا د.عبدامللك

احل�ارث ب�ن عامر بن نوفل ،وكان قد قت�ل أباهم يف يوم
بدر ،وملا بلغه –وهو يف أرسه -أن القوم اجتمعوا لصلبه

قال:

( )61انظر :املرجع السابق ،ص.87-86:
( )62انظر  :املرجع السابق ،ص .97
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أبنــاءه�م ونِ َس�اءهم
وقـــ�دْ َق َّرب�وا
َ
بــ�ت م�ن ِج�ذ ٍع َط ٍ
وي�ل ممُ نَّ� ِع
و ُق ِّر
ُ

إن مفاتي�ح االمتلاك :غربت�ي ،كربت�ي ،مرصع�ي،
حلمي ،ليست احتياز ًا تسعى إليه الذات الشاعرة بشكل

وما �ع األح�زاب يل عن�دَ م ِ
رصعي
ُ
جمَ َ َ
َ
ِ
َ
الع�رش َصِّب�رِّ ين َعلى َأ َصابن�ي
ف�ذا
فق�دْ ب َضعوا ِ
ِ (((6
حلمي وق�دْ َض َّ
�ل َم ْط َمعي
َ ُ

حت�ى تص�ل باجلس�د إىل القبر ،فالغرب�ة تتلوه�ا كربة،

إىل اهللِ أش�كُو غُربت�ي بع�دَ كُربت�ي

التفاع�ل هن�ا بين ال�ذات الش�اعرة وبين مامتتلك�ه
يأيت يف وقت حاس�م س�يعقبه انفصال تام؛ ألن الش�اعر
على مقربة من ج�ذع الصلب ،ثم مفارق�ة للحياة ،وهنا
يتج�اوز الش�اعر كل احلج�ب ليلتج�ئ إىل اهلل تع�اىل
بش�كواه؛ ألن حال�ه أضع�ف ماتك�ون اآلن؛ لكون�ه
مأس�ور ًا ،وليس ذلك فحس�ب ،بل هو مأس�ور الينتظر
الفداء ،إنام ينتظر القصاص؛ ألنه بني يدي (أحزاب) أي
خص�وم له يدَّ عون أنه قاتل أبيه�م ،فكل هذه الضواغط
جس�دت إيقاع املوت ماث ً
لا أمامه يف كل حلظة،
الفاعلة َّ
وبما أن الن�ص مل يظف�ر بثنائية احلياة وامل�وت جمتمعتني،
بل نرش الن�ص رائحة املوت فقط ،فإنه س�يلفت انتباهنا
ثنائية تش�اكلية أشاعت داللتهام االحتيازية لتكون سيدة
املوق�ف (غربتي ،كربتي) ،ويتجىل التش�اكل االمتالكي
م�ن خلال النس�ج املتجانس ش�به التام بين الوحدتني
الش�عريتني املتتاليتني؛ ألن تقدي�م األوىل ماجاء إال ألهنا
نتيجة طبعية للثانية ،ومن هنا يتكش�ف لنا البعد املرتائي
حلالت�ه املأس�ورة مضف�ورة بمف�رديت امل�وت (مرصعي،
حلم�ي) ،وبما أن احل�ال ضعيف�ة ،وش�فرة الس�يف عىل
مش�ارف الرقبة ،نرى الش�اعر يلتجئ إىل اهلل بأسلوبني:
األول أس�لوب اخلرب (إىل اهلل أش�كو) ،والثاين أس�لوب
اخلطاب( فذا العرش) ،رغبة يف استجابة اهلل له.
( )63أبواحلس�ن علي ب�ن حمم�د اجلزري(ابن األثري)ُ ،أ ْس�د
الغاب�ة يف معرفة الصحابة ،حتقيق خليل مأمون ش�يحا،
ط1430 :4ه�ـ2009/م ،دار املعرف�ة  ،بيروت،
.109/2

ع�ام ،فض ً
ال ع�ن ذات متأزمة تقرتب من امل�وت؛ وهلذا
ن�رى هذا التش�اكل يأيت متتابع ًا،كل مف�ردة تدفع بأختها
والكرب�ة يتلوها مصرع ،واملصرع يتلوه العب�ث بلحم
اجلس�د على اعتب�ار الصلب ال�ذي ي�راد به ،وم�ن هذا
التداف�ع يغ�دو التش�اكل أفقي ًا عىل س�طح الن�ص ،وكل
أولئك استخالصات جتعلنا نقرر بانتامء املفردات األربع
إىل ي�اء االمتلاك ،إال أنه لي�س امتالك ًا مالصق� ًا كاملال

والنفس واألهل –كام س�بق -بل امتلاك مؤقت مرهتن
بحالة خاصة قد تزول بزواهلا.

ويق�ول اخلطي�م ب�ن نوي�رة العبش�مي –وكان لص� ًا
مش�تهر ًا باللصوصي�ة -ثم اعتق�ل وس�جن بنجران(يف

اليم�ن) ،يق�ول خماطب� ًا س�ليامن ب�ن عبداملل�ك وهو يف

سجنه:

عش�ي َة أع َط�اين ِس ِ
لاحي ونَا َقت�ي
َ َّ ْ
وس ِ
ِ (((6
ضل ِذي ن ٍ
�يفي َجد ًا م�ن َف ِ
َائ�ل غَمر
َ

فنالحظ أن الرغبة تشتعل لدى الشاعر هنا يف إظهار

الذات مفتخ�ر ًة بام لدهيا من صنوف الكرم والش�جاعة
واإلق�دام ،ويت�م تس�ديد دواف�ع ذل�ك أو أحده�ا نحو

الرغب�ة يف اخلالص من الس�جن ،ومن هنا يتجىل نس�ج
التش�اكل االمتالك�ي ال�ذي أودع�ه يف ثالث�ة مقومات

مملوكة له هي:

				
أعطاين

			

سالحي
سيفي
ناقتي

( )64د.نوري محودي القييس ،شعراء أمويون.389/1 ،
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ويالح�ظ انصهار بعض املقومات ببعضها فالس�يف

بمعن�ى «التمليك» للغري ،فاإلطار التش�اكيل االحتيازي

يف الغالب ،إال أن الثالثة جمتمعة تتشاكل احتيازي ًا؛ ألهنا

حتتاز اخلري هلا دون سواها ،لكنها هذه املرة هتبه للغري مع
حمبته�ا األكيدة ل�ه ،وبذلك يمكن معاجلة املش�اكلة وفق ًا

أحد أنواع السلاح ،لكن السالح والسيف اليتشاكالن
وظيفي� ًا مع الناقة؛ ألن الناقة ليس�ت من ركائب احلرب

تنتهي بياء امللكية أو ماتسمى عند النحاة «بياء املتكلم».

ال�ذي نعاجله هن�ا يتجاوب م�ع الذات الش�حيحة التي

هلذا املستوى:

والفت للنظر أن األسماء املنتهية بياء امللكية تتشاكل

				

مايل

ال مستق ً
من نوع آخر هو احتياز متذايت سنفرد له تفصي ً
ال
الحق� ًا ،لكنن�ا عندما نجي�ل النظر يف إش�عاعات الفعل

			

مايل

م�ع الفعل (أعط�اين) املختوم بياء االحتي�از لكنه احتياز

(أعط�ى) س�ندرك أنه يمنح معن�ى االحتي�از ،إذ العطاء
هنا حيمل معن�ى األخذ؛ ألنه انتهى بياء املتكلم ،وبذلك

يك�ون ماأخ�ذه حيم�ل معن�ى امللكي�ة التي تتش�اكل مع
املقومات الثالثة آنفة الذكر.

أعطيت
ُ

				
هذه املقومات متساوية يف االمتالك

أهيل

صدري
متساوية يف العطاء

وإذا وضعن�ا ه�ذه املقوم�ات الثالث�ة حت�ت جمه�ر

فاختي�ار الش�اعر هل�ذا الفعل مل ي�أت اعتباط� ًا ،وإنام

التحليل وجدناها تتشاكل مع ذات الشخصية الشعرية

مرهونة بحالته التي استبطأت اخلروج من السجن؛ ألنه

كان�ت تأخذ يف املقطع األول ،لتتحول إىل ذات معطية

ج�اء منس�ج ًام مع الص�ورة العام�ة التي جعلها الش�اعر
مكث يف الس�جن م�دة طويلة حتى أدرك والية س�ليامن

ب�ن عبدامللك وهو يف س�جنه ،فبع�ث برائيته ه�ذه إليه،
وضمنه�ا اس�تغاثته ببن�ي عمه بن�ي حمرز الذي�ن بث هلم

ش�كواه ،وخي ِّيل إليهم أنه ل�و كان أحدهم يف مكانه فامذا

الت�ي أراد صاحبها إظهار التوبة م�ن اللصوصية التي

يف ه�ذا املقط�ع ،ففي مقطعها الس�ابق كانت تأخذ أي
تسلب السالح والس�يف والناقة كي تعينها عىل املهنة

التي كانت تتخذها مص�در عيش ،لكنها اآلن حتولت

إىل معطية فامذا عساها أن هتب؟! حتام إهنا ستهب املال

سيفعل؟ ،فيقول:
ِ
ُ�م
َكَم�اَ أنَ�ا َل�و ك َ
َان املَش�رَ َّ َد منك ُ
قي�ت َعلى ُع ِ
�ذر
ي�ت ن َْجح� ًا أو َل ُ
أل ْب َل ُ
ي�ت م�ن َم�ايل َ
وأ ْهِل�يِ َرهين ًة
أل ْع َط ُ
ِ (((6
وال َض َ
�اق باإلصالحِ َم�ايل وال َصدْ ري

اآلن يعطيهما ملن يرى اس�تحقاقه هلما ،وهنا تأيت قيمة

ويف البيت الثاين أيض ًا يكرر الفعل (أعطى) ،لكنه هذه

يف العط�اء دون تفري�ق لواح�دة ع�ن أخ�رى؛ وه�ي

امل�رة ير ُد متص ً
ال بتاء الفاعل ،إال أنه يف إش�عاعه املعنوي
ض�د س�ابقه ،فس�ابقه بمعن�ى «امللكي�ة» لل�ذات ،وهنا

( )65املرجع السابق ،اجلزء والصفحة نفسهام.
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واأله�ل والصدر ،ونراه يكرر املال مرتني؛ ألنه أرسع

مايؤخ�ذ وأرسع مايوه�ب لس�هولة تنقله بين املعطي
واآلخ�ذ ،لكن األهل والنفس –وقد عرب عن األخرية

بالص�در -مها أغىل مايتملكه اإلنس�ان ومع ذلك نراه
التش�اكل االحتي�ازي ليجعله�ا كله�ا يف مرتبة واحدة
الوظيف�ة التي أداها ح�رف العطف(الواو) الذي يفيد
معنى املس�اواة مرفولوجي ًا ،وه�ذا ماجعل د.مرتاض

يعلق عىل هذا النوع من التش�اكل بقوله»:إن االحتياز
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يقوم عىل النزعة الذاتية التي جتس�دها األنا املفرتسة يف

املعن�ى ،لك�ن عبد يغوث على خالف ذل�ك ،يقول عنه

ينطلق من محيم ال�ذات اإلفرادية ،ثم اليلبث أن يمتد

العبد وعبد يغوث ،وذلك أنا إذا قس�نا جودة أش�عارمها

النف�س البرشية منذ نش�أهتا األوىل ذلك ب�أن هذا األنا
إىل محيم الذات اجلامعية (األرسة ،األقارب ،القبيلة أو

مايقوم مقامها ،ثم الشعب) ،أي أنه يمتد إىل أن يشمل

الوط�ن كله بمن فيه ومافي�ه ،فيقع االعتزاز هبذا الذي
فيه ويشتد االلتفات من حوله»(.((6

ثاني� ًا :التش�اكل املت�ذايت( :((6الت�ذايت كام ه�و ٍ
باد من

تقاليد االس�تعامل العريب ،هو االشرتاك يف صفة الذات.

فكأن التش�اكل املتذايت هو ذاك ال�ذي حياول الذوبان يف
ال�ذات األخ�رى ،أو اإلذع�ان هلا ،أو السير يف س�بيلها
طوع� ًا واختي�ار ًا .وإذا كان الن�وع األول م�ن التش�اكل

-أعني االحتياز االمتالكي -ينرصف إىل جتس�يد القدرة

على االمتلاك ،أو التطلع إىل احتواء ه�ذا االمتالك ،أو
االعتزاز به ،فإن الشخصية يف هذا الصنف من التشاكل،

قصارها التعلق يف أغلب ش�أنه بعالقة خارجية هي التي

تتحكم يف الشخصية الشعرية وتقرر أمرها(.((6
ولنقف عند نص للش�اعر ّ
املقل عبد يغوث احلارثي،

اجلاحظ»:ولي�س يف األرض أعج�ب م�ن طرف�ة ب�ن
يف وق�ت إحاط�ة املوت هبام مل تكن كس�ائر أش�عارمها يف

حال األمن والرفاهية»(( ،)((7فمصري الش�خصية بات يف
ي�د اآلخرين ،وليس هل�ا من األم�ر يشء ،ونتيجة لذلك

فإن العالقات اخلارجية املحيطة بالش�خصية ذات حتكم
تام؛ ويمكننا حتليل عالقات التش�اكل املتذايت عىل النحو
العمودي اآليت:

إن /تقتلوين  /تقتلوين  /سيد ًا

إن  /تطلقوين  /حتربوين  /بامليا

نالحظ أن العنارص التش�اكلية الت�ي أقامت َأو َد هذا
البيت أربعة:
أداة الرشط  :إن
فعل الشـرط  :تقتلوين ،تطلقوين
جواب الرشط  :تقتلوين  ،حتربوين
معمول الرشط :سيد ًا ،بامليا

ال�ذي قاد قومه يف مواجه�ة بني متي�م وأنصارهم ،فقتل
العديد م�ن قومه ،وأرس بعضه�م ،وكان أحد األرسى،

فعندما َه َّم خصومه بقتله قال:
َقتلوين َس� ِّيد ًا
�وين ت
َ
َفـــ�إن تَقـــت ُل ْ
(((6
وإن ُت ْطلــقوين تحُ ِ
ــر ُبـ�وين بِ َمـال َيا
ْ
الشك أن حلظة املوت تصيب املرء بالذهول ،وجتعله

يف أمر مريج ،وعليه فإن تلك احلالة النفس�ية س�تنعكس

على ج�ودة الش�عر ،وارتب�اك املف�ردة ،واضط�راب
( )66د.عبدامللك مرتاض ،شعرية القصيدة ،ص .86
( )67انظر  :هذا املصطلح يف  :املرجع السابق ،ص .122
( )68انظر :املرجع السابق ،ص .121
( )69أبو الفرج األصفهاين ،األغاين.228/16 ،

فالتمل�ك هن�ا يتجس�د يف اس�تقبال أم�ر خارج�ي

متحكِّ�م بي�ده مصير تل�ك الش�خصية ،وعند حتس�س
التش�اكل املت�ذايت يف ه�ذا البيت تتوارى قوة الش�خصية

الش�اعرة لتن�وب عنه�ا ق�وة قاه�رة ،لك�ن ه�ذا القه�ر

والس�طوة اللتين خيمتا عىل ج�و النص مل متنعا الش�اعر
من أن يط�رح اخليارين املتباينني إم�ا القتل أو اإلطالق،
مظهر ًا حال�ة من (الالمباالة) بام س�تحكم به تلك القوة

القاهرة ،وصحيح أن الذات الش�اعرة معرتفة بضعفها،

وع�دم قدرهت�ا عىل حتدي�د مصريه�ا ،وه�ذا ماتوضحه
( )70أب�و عثامن عمرو ب�ن بحر اجلاحظ ،البي�ان والتبيني ،حتقيق
ورشح عبدالسالم حممد هارون ،ط 1395 :4هـ1975/م،
مكتبة اخلانجي ،القاهرة. 268/2 ،،
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أداة الشرط الت�ي أس�همت يف حتدي�د النتيجة بن�ا ًء عىل
فعل الرشط املس�تخدم يف ص�در كال اجلملتني ،لكنها يف
ذات احلين حريصة على عدم االهتامم باس�تمرار احلياة

م�ن عدمه�ا ،فه�ي يف كال احلالني كريمة( ،ف�إن تقتلوين
تقتل�وين س�يد ًا) ،و (إن تطلق�وين حترب�وين باملي�ا) ،ولو
أخذنا بناصية التش�اكل أللفينا ال�ذات األبية املنبئة عنها
ي�اء املتكلم تتكرر يف كل مقطع مرتني؛ تبيان ًا للحال التي
ختضع للتصرف اخلارج�ي متأهب�ة إلح�دى النتيجتني
املتباينتين إما احلياة أو املوت ،فعندما يطلق اإلس�ار فقد
ٍ
س�يد له شأنه عند عشيرته وأقربيه ،وإن يقتلوه
ُف َّك قيدُ

فحاله هي مل يغريها التغييب عن احلياة ،فالنتيجة واحدة
مهما اختلف احلكم ،وهنا يتجىل مجال الذات املتش�اكلة

التي تتامهى مع احلالني مهام تباينتا.

إذن فالش�خصية –رغ�م صعوب�ة املوق�ف وه�ول

املصير -اس�تطاعت أن ترت�ب مف�ردات اخلط�اب عىل
نحو تتشاكل فيه ياءات التذايت ،وحتدث جرس ًا موسيقي ًا
متشاك ً
ال مع احلالة املتأهبة الستقبال أي من احلالني!

صعلوك ًا يأيت املدائن فيمر بعامل جوخى فيأخذ ما معهم

م�ن األم�وال ،ثم يمي�ل إىل اجلب�ل ،فلم ي�زل عىل ذلك
حت�ى قتل املختار فلما ُقتل املختار ،ق�ال الناس ملصعب

يف واليت�ه الثانية إن ابن احلر ش�اق بن زياد واملختار وال

نأمنه أن يثب بالسواد كام كان يفعل فحبسه مصعب(،((7
فقال يف حبسه:

مــ�ن مبـــلِغُ ِ
ِ
خـــاهم
أن َأ
الف
ـتــــي�ان َّ
ُ
َ
نيـ�ع َو ِ
حاج ُب ْه
ب�اب َم ُ
َأتـــ�ى دونَــ� ُه ٌ
بِم ِنز َل ٍ
كــ�ان َيرضــ�ى بِ ِمثلِه�ا
ــ�ة مـ�ا
َ
َ
كـبــ�ول تجُ ِ
ٌ
او ُب ْه
إِذا قـــ�ا َم َعـــنَّتــ� ُه
َعب َأس�ود ِ
ِ
�وق الك ِ
الس�اق َف َ
صام ٌت
َعىل
ُ
ـط�و ُه َو ُي ِ
قار ُب� ْه
َش�ــــديدٌ ُيــ�داين َخ َ
كان ذا ِم�ن ُعـظـــ� ِم ُج�ر ٍم َجنَيتُ� ُه
َوم�ا َ
و َلكِ�ن س�عى الس�اعي بِما ه�و ِ
كاذ ُب ْه
ُ َ
َ
َ
العريض ِ
كان يف األَ ِ
�ة َمس� َل ٌك
رض
َ
َو َق�د َ
ي�ه م ِ
ِ
(((7
ي اِ ِ
ذاه ُب� ْه
َو َأ ُّ
م�ر ٍئ ضا َق�ت َع َل َ

فيمكننا استكناه تشاكلية االنحصار يف مر َّبع السجن

 -5التشاكل االنتشاري( ((7واالنحصاري(:((7

التش�اكل االنتش�اري واالنحصاري ثنائية( ((7يفيض

جيسد تلك التشاكلية
ومايدور فيه من أحداث ،فالشاعر ِّ
من خالل ثنائية انحصار اخلارج والداخل:

األول فيه�ا إىل االندي�اح واالنطلاق ،واآلخ�ر إىل

أم�ا انحصار اخل�ارج ،فيمثله قوله« :أت�ى دونه باب

ه�ي أص�دق مايعرب عن الس�جني يف تقيي�ده ،يف حني أن

داخلي�ة ،إذ الب�د ل�كل ب�اب م�ن حاجب ،فه�ذا الباب

االنحباس واالنحسار ،ويف يقيني أن تشاكلية االنحصار

تشاكلية االنتش�ار أصدق مايعرب عام يتوق إليه السجني،

منيع وحاجبه» ،وفيه يش�كل الزوج�ان ثنائية انحصارية
اليمك�ن ألح�د الول�وج من خالل�ه إال ع�ن طريق هذا
احلاج�ب ،وق�د وصف ه�ذا الباب ب�ـ( املني�ع) ،كام أنه

كيف ال وهو نوع م�ن أنواع التأديب والعقاب! ،ونذكر
لذل�ك أنموذج� ًا لعبي�د اهلل ب�ن احل�ر اجلعف�ي ،وكان

عبر عن الس�جان بلف�ظ «احلاج�ب»؛ ملا هل�ذا احلاجب

( )71انظر هذا املصطلح :د.عبدامللك مرتاض ،شعرية القصيدة،
ص 51
( )72انظر هذا املصطلح :املرجع السابق ،ص .67
( )73لالطلاع على بع�ض نامذجه�ا :انظ�ر :املرج�ع الس�ابق،
ص.45-44

( )74انظ�ر قصت�ه كامل�ة  :تاريخ الطربي املس�مى( تاريخ األمم
واملل�وك)  ،أليب جعفر حممد ب�ن جرير الطربي ،حتقيق :إياد
ب�ن عبداللطي�ف ب�ن إبراهي�م القيسي ،ط1426 ،1:هـ/
2005م ،دار ابن حزم ،الرياض.1863-1861 /2 ،
( )75املرجع السابق.1863/2 ،
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من صفات ش�خصية وجس�دية تتش�اكل مع املهمة التي

بالذاك�رة إىل احلياة احل�رة ،والس�عي يف مناكب األرض

مأخوذ من احلجب وهو الستر ،فالس�جني مس�تور عن

وم�ن ذل�ك نخل�ص إىل أن ابن عبد يغ�وث احلارثي

أوكلت إليه واملتمثلة يف ش�دة املن�ع واحلرص ،فاحلاجب
اخلارج ال َيرى وال ُيرى.

البسيطة ذات املسالك والفجاج.

قد حشد حواس�ه ،وأيقظ تفكريه ،واستحرض عقله فلم

وأم�ا انحص�ار الداخ�ل ،فيمثله قول�ه« :إذا قام عنَّته

يغب يشء منها يف هذا املوقف الصعب ،فكانت تشاكلية

ش�ديد يداين خط�وه ويقاربه» :وهن�ا انحصار يف جوف

وخارجي ،واالنتش�ار جاء عىل س�بيل التذكار والتبرص

كب�ول جتاوبه ،عىل الس�اق ف�وق الكعب أس�ود صامت
انحص�ار آخ�ر ،فالب�اب واحلاج�ب يش�يان باحلرص من
اخل�ارج ،وأم�ا الكب�ول املحيطة بالس�اق ودون الكعب

ت�داين خط�وات الس�جني وتقارهب�ا فه�و انحص�ار من
الداخ�ل ،فالش�اعر لي�س بمس�جون فحس�ب ،ب�ل هو
مك َّبل.

االنحص�ار واالنتش�ار ح�ارضة ،فاالنحص�ار داخلي

يف احلال احلارضة.

النتائج

م�ن خلال ماس�بق ،يمكنن�ا اس�تخالص ع�دد من

النتائج التي تتمثل فيام ييل :

وعلى ذلك فإن العن�ارص التش�اكلية امللتئمة يف بوح

 -1أكدت الدراس�ة إمكانية نق�ل النظريات اخلاصة

يف دائ�رة االعت�داد بط�ريف الداخ�ل واخل�ارج -الداخل

األدبي�ة ،واإلف�ادة م�ن مفاهيمه�ا ومؤدياهت�ا

الس�جني نجدها قائمة عىل منظومة لفظية متجانس�ة تقع

املب َغض واخلارج املبتغى ،-وبني عتامت جدران السجن

األربع�ة يقت�ات الش�اعر جرع�ات احلقد على جالديه،
وتلتهب يف أعامقه نريان الذل والعس�ف اإلنساين .وهذا
األم�ر املري�ر ال�ذي يكاب�ده الس�جني يف كل حلظ�ة م�ن
حلظات س�جنه يصور وجه ًا آخر للس�جني يف التش�اكل

االنتش�اري؛ ألن احلي�ز الضي�ق يقابله فضاء واس�ع عرب

عنه الشاعر بقوله:

بحق�ل العل�وم التجريبي�ة إىل حق�ل الدراس�ات
وتطبيقها عىل آليات حتليل اخلطاب النقدي.

جس�دت الدراس�ة مجالي�ات الش�عر الس�جني
َّ -2

القدي�م ،وتسرب الكثري من�ه رغم القي�ود التي

كان�ت مرضوب�ة على الس�جني يف س�جنه ،فل�م
ُ
يك ذلك الس�جن يوم ًا عائق� ًا للمنتج الفردي أو

معط ً
ال لقدراته وإبداع�ه األديب ،بل عىل العكس

فف�ي أعامق الس�جون فاض�ت قرائح املس�اجني
بغ�ر القصائ�د الت�ي خل�دت أدب� ًا الي�زول أبد ًا؛
ّ

كان يف األَ ِ
العريض ِة َمس َل ٌك
رض
َ
َو َقد َ
ي�ه م ِ
ِ
(((7
َو َأ ُّي اِ ِ
ذاه ُب�ه
م�ر ٍئ ضا َق�ت َع َل َ

وبات الس�جن بيئة حمفزة للبوح الصادق ،اقتات

فالشاعر –يقين ًا -لن خيرج من سجنه إىل فضاء احلياة؛

بغ�ض النظر عن اس�تحقاقه للس�جن م�ن عدمه

الس�جني من عتمة جدران�ه األربعة نور اإلبداع،

فه�ذا ماالنبحث�ه هن�ا ،فاإلب�داع الينحصر عىل

ألن�ه اآلن يف انتظار الصلب والتغيي�ب؛ لذا فإنه مل يفكر
يف املس�تقبل ،وال يف احلري�ة؛ ألن أمرمها قد ُقيض ،فكان

املظلومني فحس�ب ،بل يمتد إىل كثري ممن وطئت

( )76املرجع السابق ،اجلزء والصفحة أنفسهام.

وعلى رأس�هم فئ�ة الصعالي�ك الذي�ن يس�لبون

لزام� ًا عليه أن يس�تخدم اللفظة املاضوي�ة (كان) العائدة
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الن�اس حقوقهم وقد يس�فكون دماءهم ،وكيف
كان إبداعه�م الش�عري يف الس�جن يفوق الكثري

م�ن الطلقاء األس�وياء ،وهذا ما أكدته الدارس�ة

حينام تشاكل الشعر مع احلالة النفسية للسجني.
 -3كش�فت الدراس�ة عن أن هنال�ك نصوص ًا مل تنل
نصيبه�ا م�ن التحلي�ل أدى التش�اكل إىل إبرازها
وتشييد مسار الداللة فيها.

 -4أثبت�ت الدراس�ة أن احلالة النفس�ية تتامهى كثري ًا
مع صوت الشاعر يف نصه الشعري ،ويتأكد ذلك
لدى الش�عراء الذين تعرضوا لتجربة السجن أو

األرس؛ ألن دافع االحتباس عن الناس والوحشة

يف غياهب الس�جن هتزان الش�اعر ليهتف بش�عر
يتش�اكل م�ع ذل�ك الوض�ع ،وكأن�ه الي�رىض

الصمت بل يس�عى إىل إسماع اآلخري�ن صوته؛

معرة سجنه ،ويسعون يف فكاكه.
كي الينسوا َّ

 -5أوضحت الدراسة تعدد أنامط التشاكل يف النص
السجني ،وسعت تلك املقاربة إىل إبراز مجاليات

مس�توياته الرتكيبية والنحوية والصوتية والنربية
واإليقاعية.

 -6كام كش�فت الدراس�ة عن وجود تلاؤم وتالزم
داليل مشرتك بني زوجي املشاكلة ،وقد استبانت

تل�ك اجلامليات بعد إخض�اع كثري من النصوص
لل�درس الس�يميائي وفق� ًا ملنظ�ور املدرس�ة

القريامس�ية ،وهو األمر ال�ذي أرشنا إليه يف بداية
حديثنا اخلاص بوجوب االستفادة من النظريات

اخلاصة بحقل العلوم التجريبية يف حتليل اخلطاب
النقدي.
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دور مواقع اإلعالم االجتماعي في تعزيز العالقات االجتماعية ورفع مفهوم
الذات لذوي االحتياجات الخاصة وعالقتها ببعض المتغيرات االخرى.
			
د .واصف العايد
		

		
أستاذ مشارك يف قسم الرتبية اخلاصة كلية الرتبية جامعة املجمعة

املستخلص
هدفت الدراسة إىل معرفة دور مواقع اإلعالم االجتامعي يف تعزيز
العالق�ات االجتامعية ورفع مفه�وم الذات ل�ذوي االحتياجات
اخلاص�ة وعالقته�ا ببع�ض املتغيرات األخ�رى .وتكون�ت عينة
الدراس�ة احلالي�ة م�ن ( )131مبحو ًث�ا م�ن ذوي االحتياج�ات
اخلاصة املنتس�بني لعدد من املؤسس�ات الرس�مية وغري الرس�مية
يف مدين�ة الري�اض .وق�د توصل�ت نتائج الدراس�ة إىل ق�وة تأثري
وس�ائل اإلعالم االجتامعي يف تعزيز العالقات االجتامعية لذوي
االحتياجات اخلاصة ،كام أثبتت نتائج الدراس�ة قوة تأثري اإلعالم
يف رف�ع مفهوم ال�ذات لذوي االحتياجات اخلاصة .وأن وس�ائل
التواص�ل االجتامعي ذات تأثري إجي�ايب عىل املجتمع واألرسة وأن
إجيابياهتا أكثر من س�لبياهتا .كام أكدت نتائج الدراس�ة أن تأثريهم
وتأثره�م يف وس�ائل اإلعلام اجلديد كان قوي� ًا وخاصة يف تعزيز
العالقات االجتامعية لدى مجيع الفئات ،وأن هناك تأثري ذو داللة
إحصائي�ة بني متغري س�اعات املش�اهدة ومتغري تعزي�ز العالقات
االجتامعي�ة لصال�ح املبحوثين املتصفحين ملواق�ع التواص�ل
االجتامعي ألكثر من أربع ساعات.
الكلامت املفتاحية :االعلام االجتامعي ،العالقات االجتامعية،
مفهوم الذات

املقدمة

أ .د .حممد بن عبداهلل الشايع
أستاذ علم االجتامع

Abstract

The study aimed to know the role of social media
sites in promoting social relations and raising the
self - concept for persons with special needs and their
relation to some other variables. The sample of the
current study consisted of (131) persons with special
needs affiliated with a number of official and nonofficial institutions in Riyadh. The results of the study
reached the strength of the impact of the social media
in promoting social relations for persons with special
needs, and it also proved the impact of the media in
raising the self - concept for people with special
needs. Also the means of social communication have a
positive impact on society and the family and that the
pros more than negative. The results of the study also
confirmed that their impact and influence in the new
media was strong, especially in the promotion of social
relations among all groups, and there was a statistically
significant effect between the variable of watching
hours and the variable of social relations enhancement
for the benefit of respondents who log into social
communication sites for more than four hours.
Keywords: Social Media, Social Relations, SelfConcept

يميز هذه الوسائل اإلعالمية عن سابقتها بأهنا سهلة

كانت البداية الفعلية النطالقة وسائل اإلعالم اجلديد

املشاهدة واملشاركة فيها والتفاعل معها ،وتتعدد طرق

العنكبوتية ،ظهور وسائل إعالمية جديدة تتناسب

األفراد واملؤسسات الرسمية وغري الرسمية يف املجتمع.

يف عام ) ،(1997إذ صاحب الطفرة اهلائلة يف الشبكة

مع النقلة النوعية التي أحدثتها هذه الشبكة .فظهرت
برامج تواصل اجتامعي مثل الفيس بوك والتويرت

واليوتيوب وغريها من وسائل اإلعالم اجلديد التي

غريت من مفهوم وسائل اإلعالم التقليدية .ولعل ما
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الوصول ،إليها كل ذلك جعل منها وسيلة مؤثرة يف
(عوض)2011 ،

وهذا ما ساعد عىل حدوث نقلة نوعية وكبرية

يف جمال اإلعالم ووصل األمر باإلعالم احلديث أو
البديل إىل كونه أصبح هو الفاعل واملؤثر واألقوى يف
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العالقات االجتامعية واالقتصادية واإلنسانية ،وشكل
اإلعالم االجتامعي سلطة معرفية وأخالقية ،فتحت آفاق ًا

لألشخاص للتعبري بحرية بعيد ًا عن الرقابة وبمساحة
واسعة ومفتوحة ملناقشة خمتلف القضايا واألمور التي
هتم شؤوهنم بمنتهى احلرية املطلقة ،كام لعب دور ًا حيوي ًا
يف األحداث اليومية التي تدور حول العامل ،ويكاد هذا

الدور يصل إىل دور الالعب الرئيس يف تلك األحداث،
كام أنه يشكل اليوم عامد ًا أساسي ًا يف بنية املؤسسات

ونسبة املستخدمني خارج الواليات املتحدة (.)%70

وكذلك بينت الدراسة أن نسبة اهتامم املستخدمني بتويرت
وصلت إىل ( ،)%87وأن نسبة املستخدمني بشكل دائم

ويومي بلغت ( ،)%27وأن نسبة مستخدمي التويرت عرب

اهلواتف وصلت إىل ( ،)%37وأن املستخدمني املهتمني
بالعالمات التجارية ( ،)%25واملستخدمني املحدثني
حلساباهتم الشخصية بشكل يومي ( ،)%67وأن نسبة
املستخدمني خارج الواليات املتحدة (( .)%60تيدوز،

باختالف أنواعها االقتصادية والسياسية واالجتامعية
احلكومية منها وشبه احلكومية وغري احلكومية عىل ٍ
حد

االجتامعي مميزات أتاحت ملستخدمي هذا النوع من

وقد أشارت الدراسات التي أجريت يف عام ()2010

حمددة ومعينة ،هتم املشرتكني اآلخرين يف نفس الصفحة

بوك "يصل إىل ) (15مليون شخص ،ويف مرص وحدها

تتوفر إمكانية التعليق عىل املواضيع املطروحة فيها ،وهذا

من إمجايل عدد السكان ،وقد دلت الدراسات احلديثة أن

بأنفسهم وكتابة أي يشء عنهم كاملهنة واالختصاص

سواء)Daved, 2009(.

 ، Arenإىل أن عدد املستخدمني العرب ملوقع" الفيس

بلغ عدد املستخدمني ) (3.5مليون ،بنسبة) (%4.5

عدد املستخدمني العرب يزداد بمعدل مليون شخص كل

التقنية بالعربية )2010 ،وهذه الدراسة تعطي اإلعالم
اإلعالم إمكانية إرفاق امللفات والكتابة حول مواضيع

وختدم مصاحلهم املشرتكة ،ففي كل املواقع االجتامعية
ما يدفع زائرو تلك الشبكات للمشاركة بعد التعريف
واالهتامم)Russell, 2011( .

شهر ،ومن املفارقات الالفتة أن عدد مستخدمي"الفيس

إن ذوي االحتياجات اخلاصة باعتبارهم جزء ال

(عوض .)2011 ،كذلك فإن «توتري» تعد من أهم

املجتمع ،يؤثرون ويتأثرون بوسائل اإلعالم اجلديد

االجتامعي وأفضل مواقع التعليقات القصرية ،وتعد

األرس باملعلومات عن إعاقة أبنائهم ،واحلصول عىل

بوك" العرب يفوق عدد قراء الصحف يف العامل العريب.

وسائل اإلعالم االجتامعي ومن أفضل شبكات التواصل
توتري من أهم وسائل اإلعالم االجتامعي يف تناول قضايا
اإلعاقة يف بعض الدول العربية)Diaz, et al, 2011( .

يتجزأ من املجتمع ويشكلون ما يقارب  %3من أفراد
باعتبارهم جزء من املجتمع ويتمثل هذا التأثر يف تزويد

خدمات فعلية من خالل التواصل ،وإقامة العالقات
االجتامعية مع غريهم من األرس التي تعاين من نفس

كام كشفت دراسة حديثة أن نسبة اهتامم املستخدمني

املشكلة ،واألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة يمكن

بوك بشكل دائم ويومي ( ،)%41وأن مستخدمي الفيس

الضخمة التي تتمتع هبا ،مما جيعل احلاجة ملحة
الستغالل وسائل اإلعالم اجلديد واستثامره إجيابي ًا مع

بالفيس بوك وصلت إىل ( ،)%88وأن املستخدمني للفيس
بوك عرب اهلواتف ( ،)%30وأن املستخدمني املهتمني
بالعالمات التجارية ( ،)%40أما نسبة املستخدمني
املحدثني حلساباهتم الشخصية بشكل يومي (،)%12

أن يستفيدوا من التكنولوجيا احلديثة ،واإلمكانيات

هذه الفئة التي هي بأمس احلاجة إليه)Miller, 2008( .

وتشري الدراسات احلديثة إىل أمهية وسائل
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التواصل االجتامعي لذوي احلاجات اخلاصة عموم ًا،

االجتامعي وحتديد ًا لدور مواقع اإلعالم االجتامعي

التواصل زاد من جودة احلياة االجتامعية وجعل ذوي
االحتياجات اخلاصة أكثر انسجام ًا وتكيف ًا من قبل.

لذوي االحتياجات اخلاصة وعالقتها ببعض املتغريات

االخرى.

إحدى الدراسات أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني

مشكلة الدراسة:

نقص االنتباه أو النشاط الزائد واألطفال غري املضطربني

لدى األفراد كوهنا ترتبط باإلنسان دون غريه من

حيث بينت إحدى الدراسات أن استخدام مواقع

( (meshel ,2010 & Blom, et.al,2014كام بينت

املهارات االجتامعية ومفهوم الذات ألطفال اضطراب

عند استخدامهم لوسائل التواصل االجتامعي(.حممد،
 )2013وكذلك أشارت دراسة حسني ()2012
إىل أن هناك أثر ملواقع التواصل االجتامعي يف تنمية
املسؤولية املجتمعية لدى فئة الشباب بشكل عام ،كام

يف تعزيز العالقات االجتامعية ورفع مفهوم الذات

تعد العالقات االجتامعية من القضايا املهمة جد ًا

املخلوقات ،وكذلك يرتتب عليها أفعال وممارسات
إجيابية وسلبية تظهر يف شخصية الفرد ،وبالتايل فهي

تؤثر يف املجتمع الذي يعيش فيه ،ومن أجل ذلك
يمكن أن يلعب اإلعالم االجتامعي «مواقع التواصل
االجتامعي « دور ًا مه ًام يف إقامة العالقات االجتامعية،

بينت بعض الدراسات أن التقنيات واألنشطة املوجهة
للمواقع االجتامعية أصبحت عنرص ًا مه ًام يف املجتمع

ورفع مفهوم الذات ( .)Maggie, et al.2012ال سيام

وخاصة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات حمددة،

تسعى الرتبية اخلاصة إىل التخفيف من آثارها ،سيام وأن

للعمل واملشاركة ،وأهنا تقدم فرص ًا جديدة للمشاركة
حيث أهنا تساعدهم يف البحث عن فرص عمل وتعزز

نشاطاهتم االجتامعية ،وتزيد من خدمات الدعم

املقدمة هلم ( .)Baker et. al,2011ويشري األدب
إىل أن اإلعالم االجتامعي يعزز العالقات االجتامعية

لدى األفراد من ذوي االحتياجات اخلاصة حيث
املشكالت االجتامعية ترتبط بشكل وثيق بوجود اإلعاقة

بشكل عام (اخلطيب ,واحلديدي ،)2010 ,ويمكن هلذه
املواقع أن تكون أداة فعالة يف إقامة العالقات االجتامعية

وبالتايل رفع مفهوم الذات لدهيم عن طريق استخدام

هذه املواقع ،حيث يمكن لألفراد ذوي االحتياجات

عىل مستوى األرسة واالقارب واألصدقاء وجيعلهم
أكثر قرب ًا من بعضهم( .موقع «بتكوم» )2011 ،وأن

اخلاصة وأرسهم من إنشاء صفحات خاصة هبم عىل

األصدقاء املقربني ،ودرجة انخراطهم يف السياسة أعىل

اهتامماهتم والعمل عىل نرشها والدفاع عنها باستخدام

مستخدمي الفيس بوك أكثر ثقة ولدهيم قدر أكرب من
وأن أثر استخدام مواقع التواصل االجتامعي عىل احلياة

االجتامعية قوي ومؤثر يف العالقات االجتامعية( .مركز
بيو األمريكي لألبحاث .)2011 ،وبنا ًء عىل ما تقدم
من نتائج للدراسات التي بينت أمهية وسائل التواصل
االجتامعي تكمن أمهية هذه الدراسة احلالية والتي

تبحث يف فئة مهمة وبحاجة ماسة لوسائل التواصل
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هذه املواقع ،يتبنون هبا قضية اجتامعية تقع يف صلب

مواقع اإلعالم االجتامعي (.)Blom, et al,2014

وقد أكدت إحدى الدراسات أن شبكات التواصل

االجتامعي فرضت نفسها بقوة داخل الواقع االجتامعي،
بفضل قدرهتا عىل التأثري يف الرأي العام وتوجيه

األحداث وأحدثت ثورة جذرية يف حياة األشخاص

من ذوي االحتياجات اخلاصة ،حيث سمحت هلم
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باندماج أفضل وسامهت يف تعزيز حريتهم يف التعبري عن

أفكارهم واستخدامها كوسيلة وأداة إليصال رسائلهم
وآرائهم إىل أكرب رشحية ممكنة من الناس ،باإلضافة
إىل زيادة معارفهم ومفاهيمهم ،وهذا يعني زيادة يف

استقالليتهم دون حواجز تقف أمام اإلعاقة واحلركة

واالنتقال وهذا ما أكدته دراسة (مركز بيو األمريكي

لألبحاث .)2011 ،من هنا فإن دراسة دور مواقع
اإلعالم االجتامعي يف تعزيز العالقات االجتامعية ورفع

مفهوم الذات لذوي االحتياجات اخلاصة سوف تسهم
يف توضيح التأثري الذي حتدثه وسائل اإلعالم يف حياهتم

ومدى انسجامهم االجتامعي.

أسئلة الدراسة:

تتحدد أسئلة الدراسة فيام ييل:

-1م�ا دور مواق�ع اإلعلام االجتامع�ي يف تعزي�ز
العالق�ات االجتامعي�ة ل�ذوي االحتياج�ات
اخلاصة؟

-7م�ا درج�ة تأثير ع�ادات املش�اهدة (س�اعات
التصف�ح ،ه�دف التصفح) عىل متغيرات تعزيز

العالقات االجتامعية ومفهوم الذات؟

أمهية الدراسة:

األمهية النظرية:

 -١يس�تمد هذا املوضوع أمهيت�ه من طبيعة فئة ذوي
االحتياج�ات اخلاص�ة داخ�ل املجتم�ع ،فه�ذه

الفئ�ة تع�دّ طاق�ة برشي�ة مهم�ة ومؤث�رة يف كيان
املجتم�ع ،ل�ذا ف�إن األمهي�ة النظري�ة تبين مدى

تأثري أدوار مواق�ع التواصل االجتامعي يف تعزيز

العالقات االجتامعية ورفع مفهوم الذات لذوي
االحتياجات اخلاصة مما يفتح املجال أمام استثامر

وس�ائل التواص�ل االجتامع�ي بش�كل إجيايب مع
هذه الفئة.

 -٢تكمن أمهية الدراسة النظرية يف اجلوانب والنقاط
املهم�ة واملؤث�رة يف مواقع التواص�ل االجتامعي،

-2م�ا دور مواقع اإلعالم االجتامعي يف رفع مفهوم

وعالقته�ا بتنمي�ة العالق�ات االجتامعي�ة يف رفع

-3ما هي اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم االجتامعي

 -٣تتمث�ل أمهي�ة الدراس�ة النظرية بتمهي�د الطريق

الذات لدى ذوي االحتياجات اخلاصة؟

عىل ثقافة املجتمع؟

-4ما هي عادات التصفح لدى عينة الدراسة؟

-5ه�ل توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة عن�د
مس�توى ( )α=0.05لتأثري وس�ائل التواصل عىل

تعزي�ز العالق�ات االجتامعي�ة تع�زى ملتغيرات

(العمر ،املؤهل ،الدخل ،نوع اإلعاقة)؟

مفهوم الذات لذوي االحتياجات اخلاصة.

أم�ام إجراء عدد من الدراس�ات املامثلة ،بصورة

علمية وشاملة والتي تضيف املزيد من املتغريات

املؤث�رة ،بما يس�هم يف حتقي�ق الرتاك�م املع�ريف
والبحثي.

األمهية العملية:

-6ه�ل توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة عن�د

 -1تكم�ن األمهي�ة العملية يف اس�تخدام مواقع

تعزي�ز مفهوم ال�ذات تع�زى ملتغيرات (العمر،

اخلاص�ة يف رفع مفه�وم الذات ع�ن طريق إقامة

مس�توى ( )α=0.05لتأثري وس�ائل التواصل عىل

املؤهل ،الدخل ،نوع اإلعاقة)؟

اإلعلام االجتامعي من قب�ل ذوي االحتياجات
العالقات االجتامعية من خالل هذه املواقع.
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 -٢تبرز األمهي�ة العملية يف هذه الدراس�ة يف مدى
اس�تخدام األنش�طة والفعالي�ات التي يامرس�ها
ذوو االحتياج�ات اخلاص�ة ،يف زيادة العالقات

االجتامعي�ة ،وم�دى تأثريه�ا يف رف�ع مفه�وم
الذات.

-3تبرز أمهية الدراس�ة العملية يف مدى االس�تفادة
م�ن تل�ك األنش�طة وأمهيته�ا يف حي�اة ذوي
االحتياج�ات اخلاص�ة ،وكيفي�ة االس�تفادة منها

دون ضياع للوقت واجلهد واملال.

 -1التع�رف على دور اإلعلام االجتامعي يف تعزيز
العالقات االجتامعية لألفراد ذوي االحتياجات
اخلاصة وعالقتها ببعض املتغريات.

-2التع�رف على دور مواقع اإلعلام االجتامعي يف
رف�ع مفهوم ال�ذات لألف�راد ذوي االحتياجات
اخلاصة وعالقتها ببعض املتغريات.

-3التعرف عىل اآلثار االجتامعية لوس�ائل اإلعالم
اجلدي�د على املجتم�ع م�ن وجه�ة نظ�ر عين�ة

الدراسة.

العالقات االجتامعية القائمة عىل االستقاللية الفردية

والتي تشكل أساس االجتامعي.
مفهوم الذات:

هو املحور الرئيس يف شخصية الفرد ،ويشكل أمهية

كبرية يف حتديد سلوك الفرد ودرجة تكيفه ،ويعترب نتاج ًا

للتفاعل االجتامعي بني الفرد واآلخرين يف اجلوانب
مفهوم الذات لدى الفرد( .رشدي)2009 ،

حمددات الدراسة:

احلدود املوضوعية:

اقترصت هذه الدراسة عىل إبراز أثر مواقع التواصل

االجتامعي يف تعزيز العالقات االجتامعية ورفع مفهوم
الذات لدى عينة من األفراد ذوي احلاجات اخلاصة.
احلدود املكانية:

املراكز واملؤسسات املتخصصة يف اإلعاقة يف مدينة

الرياض باململكة العربية السعودية.

مصطلحات الدراسة:
اإلعالم االجتامعي:

يعرب عنه باألدوات التكنولوجية اجلديدة التي

متثلت يف مواقع التواصل االجتامعي مثل "الفيس بوك"
"تويرت" "اليوتيوب" و"املدونات" و"الربيد اإللكرتوين
الشخيص" التي تدمج التكنولوجيا ،وتساعد عىل

التفاعل االجتامعي باستخدام الكلامت والفيديو
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تعرف بأهنا أية عالقة تنشأ بني فردين أو أكثر ،وأهنا

اإلجيابية أو السلبية وبناء عىل هذا التفاعل يتم حتديد

ثالث ًا :أهداف البحث:

والصورة والصوت.

العالقات االجتامعية:

احلدود البرشية:

اقترصت عىل ( )131فرد ًا لدهيم حاجات خاصة.

احلدود الزمانية:

الفصل الدرايس األول من العام 1435هـ -

1436هـ.
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الدراسات السابقة:

عىل طبيعة العالقة بني املهارات االجتامعية ومفهوم

نظر ًا حلداثة موضوع شبكات التواصل االجتامعي

الذات،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )90طف ً
ال,

الباحثان صعوبة يف الوصول إىل دراسات تفيد موضوع

املصحوب بالنشاط الزائد .أوضحت النتائج أن

(الفيس بوك ،وتويرت ،واليوتيوب )...فقد واجه

الدراسة احلالية بشكل مبارش ,إال دراسات سابقة لبعض

الباحثني األكاديميني وبعض مراكز األبحاث ,حول
املواقع اإللكرتونية واملواقع االجتامعية ,قد تكون قريبة
من موضوع البحث يف هذه الدراسة ,كام أن هناك العديد

من الدراسات تطرقت ألثر استخدام مواقع التواصل

االجتامعي" الفيس بوك توتر» عىل شخصية الشباب،

وعىل حتصيلهم الدرايس ،وخرجت بنتائج مهمة تفيد
أغراض الدراسة احلالية ،بينام ال توجد دراسات  -حسب
علم الباحثني -فيام خيص ذوي االحتياجات اخلاصة

بشكل مبارش ،مما يعطي الدراسة أمهية كبرية ومن هنا
تناول الباحثان بعض الدراسات التي تتعلق هبذه الدراسة

أو تقرتب منها ،وفيام ييل عرض موجز لبعض الدراسات:

منهم ( )45طف ً
ال لدهيم اضطراب نقص االنتباه
هناك عالقة ارتباطية موجبة بني املهارات االجتامعية
ومفهوم الذات ألطفال اضطراب نقص االنتباه أو

النشاط الزائد واألطفال غري املضطربني ،وأظهرت

النتائج وجود فروق بني األطفال ذوي اضطراب

نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد واألطفال

غري املضطربني يف مستوى املهارات االجتامعية ،وأن
األطفال غري املضطربني يتمتعون بمستوى ٍ
عال من
املهارات االجتامعية ومفهوم الذات عن األطفال ذوي

اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد.

ويف دراسة حديثة قام هبا الظفريي ( )2012هدفت

إىل التعرف عىل العالقة بني املهارات االجتامعية
واحلاجات النفسية لدى طلبة الصف العارش من ذوي

من الدراسات احلديثة دراسة (Blom, Helen et.al.,

صعوبات التعلم والعاديني ،وذلك لدى ( )71طال ًبا من

أنشطة عرب اإلنرتنت من قبل الطالب الصم ،تكونت

من الطلبة العاديني ،حيث بلغ جمموع العينة النهائية

املتحدة األمريكية تراوحت أعامرهم بني()26 -18

اجلهراء والعاصمة التعليميتني ،وقد أسفرت نتائج
الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائي ًا يف املهارات

 )2014بعنوان العثور عىل األصدقاء عىل اإلنرتنت:

عينة الدراسة ( )109طالب من هولندا والواليات
منهم ( )23%صعوبة يف السمع و( )% 49وصمم كيل

( )30%يستخدم لغة اإلشارة ،وبينت نتائج الدراسة أن
األفراد الصم يميلون إىل استخدام املواقع اإللكرتونية

يف تشكيل الصداقات ،وأن ذلك يزيل العزلة االجتامعية

لدهيم وجيعلهم يطلعون عىل جتارب أصدقائهم اإلجيابية
ويقومون بمحاكاهتا ،كام أن استخدام مواقع التواصل
زاد من جودة احلياة االجتامعية لدهيم.

ومن الدراسات ذات العالقة دراسة عبد العظيم،

والقطان ،وحممد ( )2013التي هدفت إىل التعرف

ذوي صعوبات التعلم ( 39ذكور و 32اناث) ومثلهم

للدراسة ( )142من طلبة الصف العارش بمنطقتي

االجتامعية بني ذوي صعوبات التعلم والعاديني وذلك
لصالح الطلبة العاديني .وأن هناك فروق دالة إحصائي ًا
يف احلاجات النفسية بني العاديني وذوي صعوبات
التعلم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ًا بني املهارات
االجتامعية واحلاجات النفسية بني العاديني وذوي

صعوبات التعلم.

ويف دراسة بركات وصبحة ( )2012هدفت إىل

الكشف عن الدوافع النفسية واالجتامعية واإلدارية
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األكثر أمهية وراء استخدام الشباب لوسائل االتصال
احلديثة (اهلواتف املحمولة والدش واالنرتنت).
تكونت عينة الدراسة من ( )348طالب ًا وطالبة،

وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى تأثري الدوافع قد
تراوح بني قوي جد ًا عىل املجال اإلداري ،وقوي عىل
املجاالت النفسية واالجتامعية واملجموع الكيل .ودلت
النتائج أيض ًا عىل وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى

تأثري الدوافع النفسية واالجتامعية واإلدارية ،واملجموع

الكيل يف استخدام الشباب لوسائل االتصال احلديثة
تبع ًا ملتغري الدخل الشهري لألرسة ،وذلك لصالح فئة

من إعاقات حمددة ،حيث أهنا تساعدهم يف البحث عن
فرص عمل وتعزز نشاطاهتم االجتامعية ،وتزيد من

خدمات الدعم املقدمة هلم.

أما دراسة موقع «بيت.كوم» (« :)2011غالبية

العرب يستخدمون اإلنرتنت للدردشة» ،فقد أظهرت

أن غالبية مستخدمي اإلنرتنت يف الدول العربية يلجأون

إىل الشبكة اإللكرتونية للدردشة مع أصدقائهم ،أو
العثور عىل أصدقاء جدد ،مقارنة بمستخدمي اإلنرتنت
ألغراض أخرى ،مثل التعلم عرب اإلنرتنت أو التسوق

اإللكرتوين أو البحث عن وظيفة .وذكرت الدراسة أن

الشباب ذوي الدخل الشهري املرتفع ،لكن النتائج

السبب الرئيس الستخدام اإلنرتنت يف املنطقة العربية،

الدوافع يف املجاالت املختلفة يف استخدام الشباب هلذه
الوسائل تبع ًا ملتغريي اجلنس والتخصص.

اإللكرتونية ،بمعدل يصل إىل ثالث ساعات أو أكثر

أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة يف مستوى تأثري

أما دراسة حسني ( )2011والتي هدفت إىل فحص

أثر مواقع التواصل االجتامعي يف تنمية املسؤولية

املجتمعية لدى فئة الشباب ،بلغت عينة الدراسة)(18

يعود إىل املشاركة يف النشاطات االجتامعية عىل الشبكة

بصفة يومية ،وأفاد املشاركون أن اإلعالم االجتامعي

يعزز العالقات االجتامعية عىل مستوى األرسة واألقارب
واألصدقاء وجيعلهم أكثر قرب ًا من بعضهم.

ويف دراسة مركز (بيو) األمريكي لألبحاث

شا ًبا وفتاة ،وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية وجود

( :)2011بعنوان «فيس بوك يساعد يف تكوين صداقات

املجموعة التجريبية يف مستوى املسؤولية االجتامعية

أكثر ثقة ولدهيم قدر أكرب من األصدقاء املقربني ،ودرجة

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد
قبل تطبيق الربنامج وبعده لصالح الربنامج التدريبي،
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور

واإلناث يف املجموعة التجريبية يف مستوى املسؤولية
االجتامعية بعد تطبيق الربنامج.

ويف دراسة قام هبا ( )Baker, et.al, 2011هدفت

إىل حتديد مدى استمرار مشاركة املجتمع واملعاقني يف

أفضل» ،أظهرت نتائجها أن مستخدمي الفيس بوك

انخراطهم يف السياسة أعىل وأن أثر استخدام مواقع

للتواصل االجتامعي عىل احلياة االجتامعية للشخص
من النتائج اهلامة التي عرضت يف الدراسة.

ويف دراسة لرشكة كيتشوم بلون (« :)2011الفيس

بوك ومحاية اخلصوصية الفردية» التي أجريت يف أملانيا عىل

الفيس بوك ,فقد أظهرت نتائج مثرية لالهتامم عىل الصعيد

العاملي ،ألمهية الشبكة االجتامعية (الفيس بوك) ,وقد

الشبكات االجتامعية ،وأوضحت الدراسة أن التقنيات
واألنشطة املوجهة للمواقع االجتامعية أصبحت عنرص ًا

أشار املشاركون إىل أن لدهيم قلق حول سوء استخدام

جديدة للمشاركة وخاصة األشخاص الذين يعانون

املشهور ,وأن ( )%6منهم فقط مع محاية خصوصياهتم عىل

مه ًام يف املجتمع للعمل واملشاركة ،وأهنا تقدم فرص ًا
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شبكة اإلنرتنت ,وقال ( )% 80منهم بأهنم ال يسمحون

ويف دراسة السغاف ( )2009التي هدفت إىل

منهم لدهيم حتفظات ،ولكن ( )%8فقط عملوا ما يلزم

اإللكرتوين واملجتمع العام ،وتكونت عينة الدراسة من

للجميع بالوصول إىل الصور اخلاصة هبم ,وأن ()%12
لتأمني صورهم وتبادهلا مع األصدقاء واملعارف ،وأن
( )%50ينرش صوره بال قيود عىل اإلنرتنت.

فهم مدى تأثري املجتمع اإللكرتوين عىل املجتمع غري

( )7ذكور و( )8إناث ،واعتمدت عىل املقابالت احلية
عرب اإلنرتنت ،وتوصل الباحث إىل عده نتائج وقسمها

أما الدراسة التي قام هبا حلس ومهدي ()2010

إىل نتائج إجيابية ونتائج سلبية حيث أن النتائج اإلجيابية

الوعي االجتامعي لدى الشباب الفلسطيني ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )219طالب ًا ،وتوصلت الدراسة إىل

من الشباب داخل املجتمع السعودي ساعد عىل االنفتاح
العقيل إجيابي ًا بني الذكور واإلناث ،كام استنتج أن الفئات

االجتامعي لدى طالب اجلامعة ،كام خرجت بتوصيات

خالل املجتمع اإللكرتوين ،وأن هناك تأثري واضح

فقد هدفت إىل معرفة دور وسائل اإلعالم يف تشكيل

أن هناك دور لوسائل اإلعالم يف بلورة وتشكيل الوعي
من أمهها وضع آليات واسرتاتيجيات عملية ملواجهة
طوفان املادة اإلعالمية غري اهلادفة ،والتي تستهدف

قيم ومفاهيم املجتمع الفلسطيني ،والعمل عىل حتقيق
اإلشباع السيايس ،والثقايف ،واالجتامعي ،والرتبوي.

ويف دراسة قام هبا ( )meshel, 2010هدفت إىل

التعرف عىل أثر استخدام شبكات التواصل االجتامعي

عىل العالقات االجتامعية ،طبقت الدراسة عىل عينة بلغ
قوامها ( )1600شاب ًا من مستخدمي شبكات التوصل

تكمن يف استنتاج الباحث أن التواصل اإللكرتوين بني فئة

أصبحت أكثر حذر ًا ودع ًام يف تواصلها ومشاركتها من
للتواصل احلي عرب مواقع التواصل االجتامعي ،وازدياد

ثقة املشاركني بأنفسهم من خالل املشاركة والتعبري عن
الرأي داخل هذا املجتمع وأن النتائج السلبية تتضح

يف مدى ابتعاد املشاركني يف املجتمع اإللكرتوين عن

جمتمعاهتم احلية وعائالهتم ,وافتقادها للحياة يف بعض
األحيان واملامرسات السلبية من بعض املشاركني.

وتوصلت دراسة أجرهتا جامعة تكساس األمريكية

) (2009إىل أن الناس يقبلون عىل استخدام مواقع

االجتامعي يف بريطانيا ،وقد أظهرت النتائج أن أكثر من

التواصل االجتامعي وعىل رأسها موقع "فيس بوك“
هبدف التعبري عن حقيقة شخصياهتم ،بدالً من رسم

التواصل االجتامعي تسببت بالفعل يف تغيري أنامط

لدى معظم املستخدمني.

نصف األشخاص البالغني الذين يستخدمون مواقع

من بينها) الفيس بوك وبيبو ويوتيوب) ،وأن شبكات

حياهتم.

وتوصلت الدراسة التي أجرهتا جامعة تكساس

األمريكية ) (2009إىل أن الناس يقبلون عىل استخدام

صور مثالية عنها ،حيث أهنا تشبع احلاجات النفسية
وجاءت دراسة العتيبي ) (2008لتهدف إىل التعرف

عىل تأثري الفيس بوك عىل طلبة اجلامعات السعودية،

وأشارت نتائجها إىل أن نسبة انتشار استخدام "الفيس

مواقع التواصل االجتامعي وعىل رأسها موقع" فيس
بوك " هبدف التعبري عن حقيقة شخصياهتم ،بدالً من

بلغت ( ،)%77وأن دور األهل واألصدقاء وتأثريهم

معظم املستخدمني.

الستخدامه ،حيث جاء هذا العامل يف املرتبة األوىل يف

رسم صور مثالية عنها ،حيث أهنا تشبع احلاجات لدى

بوك " بني طالب اجلامعات السعودية وطالباهتا
يف التعرف عليه بدافع قطع الوقت هو عامل رئيس
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اإلشاعات املتحققة من استخدامه ،وخلصت النتائج

باملدارس التابعة إلدارة تعليم بمدينة الرياض الذين

األخرى وأن استخدام الفيس بوك كان له تأثريه عىل

مجيع ذوي االحتياجات اخلاصة يف كل من مجعية األطفال

إىل أن "الفيس بوك "حقق ما مل حتققه الوسائل اإلعالمية
الشخصية أكثر من الوسائل اإلعالمية األخرى.

يستخدمون املواقع االجتامعية .وتم اختيار النزالء من

املعاقني ،وبرامج ومعاهد الصم واملكفوفني ومجعية

ويف دراسة أسرتالية لرشكة (آي يف جي) ألمان

اإلعاقة املكفوفني يف الرياض وبعض املدارس التابعة

تعرضه للخطر» ,والتي شملت عينية الدراسة فيها
( )2200طفلاً  ،أكدت هذه الدراسة أن ( )%84من

مجيع هذه الفئات واملقدر عددهم ( )250حيث تم

اإلنرتنت (« :)2008صور طفلك عىل (فيس بوك)

األطفال الكنديني ينرشون صورهم الشخصية عىل

صفحات املواقع االجتامعية ،مثل (فيس بوك) ،وهو

ما جيعلهم أكثر عرضة جلرائم انتهاك اخلصوصية
واالعتداءات اجلنسية ,ووفق ًا للدراسة التي أعدهتا رشكة

(آي يف جي) ألمان اإلنرتنت فإن ( )%81من األطفال
يف ( )10دول غربية لدهيم (تواجد رقمي) ،وهي النسبة
التي ترتفع إىل ( )%92يف الواليات املتحدة ،تليها

هولندا ( ،)%91ثم أسرتاليا وكندا ( ،)%84ربعهم
كان (متواجد ًا رقمي ًا) حتى قبل أن يتواجدوا يف صور

الفحص باملوجات فوق الصوتية.

الطريقة واإلجراءات:

أوالً :منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي املسحي

الذي يسعى إىل حتديد دور «مواقع التواصل

االجتامعي» يف تعزيز العالقات االجتامعية ورفع
مفهوم الذات لذوي االحتياجات اخلاصة وعالقتها

ببعض املتغريات وذلك من خالل عينة عمدية.
ثاني ًا :جمتمع وعينة الدراسة:

تكون جمتمع الدراسة من مجيع ذوي االحتياجات

اخلاصة يف املؤسسات احلكومية واألهلية اخلاصة
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إلدارة تعليم حمافظة الرياض والطلبة امللتحقني باجلامعة
العربية املفتوحة .وحتقيق ًا هلدف الدراسة تم استهداف
توزيع االستبانة عليهم بالتعاون مع اإلخصائيني

االجتامعني ،وقد بلغ العدد النهائي للمشاركني يف
البحث ( .)131وفيام ييل وصف ًا خلصائص العينة كام هو

موضح باجلدول رقم (:)1

جدول رقم ( )1وصف عينة الدراسة

الوصف
العمر
املؤهل

الدخل

فئة العمر

أقل من 25

النسبة

%78.6

أكثر من 26

%21.4

جامعي

%25.2

تعليم عام
متدين

متوسط
جيد

%74.8
%7.6

%33.6
%58.8

يتضح من اجلدول السابق أن الفئة العمرية

للمبحوثني يف غالبيتهم أعامرهم تقل عن مخسة
وعرشين عام ًا بنسبة ( )%87.6مما يعني أهنم من صغار

السن وفئة الشباب ،وهذا أمر متوقع كون أكثرهم من
مراجعي املراكز املتخصصة من ذوي االحتياجات
اخلاصة ،أما فيام يتعلق باملؤهل التعليمي فيتضح أن

واصف العايد وحممد بن عبداهلل الشايع  :دور مواقع اإلعالم االجتامعي يف تعزيز العالقات االجتامعية ورفع مفهوم الذات
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غالبية املبحوثني يدرسون أو حيملون مؤه ً
ال أقل من
درجة البكالوريوس ،وهذا يعود لكون غالبية املبحوثني

الذي شملتهم الدراسة ممن هم يف مرحلة الشباب .يف
حني جاء مستوى الدخل للمبحوثني يف مستوى جيد

لدى كثري منهم وبنسبة جتاوزت ( )%58.8مما يشري إىل

كون املستوى املعييش ألفراد العينة من أصحاب الدخل
اجليد وليس لدهيم معاناة مالية ،من جهة أخرى فإن

هناك ما يقارب ( )%7.6من املبحوثني يصنفون أنفسهم

بأصحاب الدخل املتدين ،مما يؤكد أمهية مساندهتم من

قبل املؤسسات الرسمية وغري الرسمية وخاصة يف تلبية
احتياجاهتم املختلفة.

رابع ًا :أداة الدراسة:

متثلت أداة الدراسة امليدانية يف االستبانة التي أعدت

هبدف التعرف عىل دور «مواقع التواصل االجتامعي»
يف تعزيز العالقات االجتامعية ورفع مفهوم الذات

لذوي االحتياجات اخلاصة وعالقتها ببعض املتغريات،
والتي أجابت عىل تساؤالت الدراسة ،ومتثل ذلك يف

استطالع آراء ذوي االحتياجات اخلاصة ،ألهنم املعنيني
باإلجابة عىل تساؤالت الدراسة ،نظر ًا ملعايشتهم للواقع
ومعرفتهم الدقيقة بتفاصيله.

وقد اشتمل املقياس يف جزئه األول عىل بيانات

أولية حول املبحوثني ،ويف اجلزء الثاين عىل عادات
املشاهدة والتصفح لوسائل اإلعالم ،أما اجلزء

الثالث فقد اشتمل عىل مقياس العالقات االجتامعية.

واشتمل اجلزء الرابع عىل مقياس مفهوم الذات .وقد

تم بناء املقاييس من خالل الدراسات السابقة وكذلك

استطالع آراء اإلخصائيني االجتامعني العاملني يف جمال
ذوي االحتياجات اخلاصة وقد خرج املقياس بصورته
النهائية وتم اعتامده من قبل الباحثني.

 -2اخلصائص السيكومرتية لالستبانة:

صدق االستبانة :تم التحقق من صدق االستبانة من

خالل:

 ص�دق املحكمين :للتحقق من صدق االس�تبانةتم عرضه�ا يف صورهتا األولية على جمموعة من

األس�اتذة املتخصصين يف جم�ال الرتبي�ة اخلاصة
كمحكمني وكان عددهم عرشة حمكمني ،وذلك

للحك�م على م�دى وضوح عب�ارات االس�تبانة
ومتثيله�ا للمح�اور املختلف�ة وم�دى ش�موهلا
أله�داف البحث ،حيث ق�ام املحكمون بحذف
فقرات وإضافة فق�رات وتعديل بغض الفقرات
يف االستبانة وتم األخذ بآرائهم.

ثب�ات االس�تبانة :حلس�اب ثب�ات االس�تبانة ت�ماستخدام معامل « كرونباخ ألفا « حلساب الثبات
وق�د طبقت معادلة الثبات عىل ( )131مس�تفيد
وق�د أظه�ر معام�ل ألفا أن هن�اك ثب�ات عال يف
املقياس يصل إىل .85

املعاجلة اإلحصائية:

تم حساب املتوسطات احلسابية ،واالنحرافات

املعيارية ،واستخدام حتليل التباين بواسطة اختبار (ف)

« والنسب املئوية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

هدفت الدراسة احلالية إىل الوقوف عىل دور مواقع

اإلعالم االجتامعي يف تعزيز العالقات االجتامعية
ورفع مفهوم الذات لذوي االحتياجات اخلاصة

عالقتها ببعض املتغريات وقد جاءت نتائج الدراسة

كام ييل:

واصف العايد وحممد بن عبداهلل الشايع  :دور مواقع اإلعالم االجتامعي يف تعزيز العالقات االجتامعية ورفع مفهوم الذات
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أوالً :دور مواقع اإلعالم االجتامعي يف تعزيز العالقات

إىل تعزيز العالقات االجتامعية ومن هذه الدراسات.

لإلجابة عىل السؤال األول للدراسة تم استخدام

 )al, 2011ودراسة موقع «بيت .كوم» ()2011

االجتامعية لذوي االحتياجات اخلاصة.

املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لفقرات املقياس

والتي شكلت يف جمموعها النهائي حمور تعزيز العالقات
االجتامعية كام هو موضح يف اجلدول التايل:

جدول رقم ( )2تأثري مواقع اإلعالم االجتامعي يف
تعزيز العالقات االجتامعية

املجال

العامل االجتامعي

املتوسط احلسايب
2.41

االنحراف املعياري
0.34

يظهر من اجلدول ( )3أن املتوسط احلسايب الكيل

لدرجة موافقة أفراد العينة عىل دور مواقع اإلعالم

االجتامعي يف تعزيز العالقات االجتامعية لدهيم
جاءت بمتوسط حسايب قدره ( )2.41وبانحراف

معياري ( )0.34مما يدل عىل أن املبحوثني يعتربون

تأثري وسائل اإلعالم االجتامعي يف اإلنرتنت هلا

تأثري مرتفع يف تعزيز عالقاهتم االجتامعية باألخرين.
وبالتمعن بفقرات املوافقة نجد أهنا حصلت عىل

متوسطات حسابية تراوحت بني ()2.33- 2.53
وهذا املتوسطات واقعة بني درجة التأثري املرتفع من

وجهة نظر املبحوثني .مما يؤكد عىل قوة تأثري وسائل
اإلعالم االجتامعي يف تعزيز العالقات االجتامعية

لذوي االحتياجات اخلاصة وتعترب هذه النتيجة

( ،)Blom,Helen el.al.2014ودراسة (Blom et.

ودراسة مركز (بيو) األمريكي لألبحاث ()2011
ودراسة السغاف (.)2009

ثاني ًا :دور مواقع اإلعالم االجتامعي يف رفع مفهوم

الذات لدى ذوي االحتياجات اخلاصة.

لإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة تم استخراج

املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لدرجة تأثري

مواقع التواصل االجتامعي يف رفع مفهوم الذات كام هو
موضوح يف اجلدول التايل:

جدول رقم ( )3دور مواقع اإلعالم االجتامعي يف

رفع مفهوم الذات لدى ذوي االحتياجات اخلاصة
املجال

العامل الذايت

املتوسط احلسايب
2.33

االنحراف املعياري
0.31

يتضح من اجلدول رقم ( )4أن تأثري مواقع اإلعالم

االجتامعي يف رفع مفهوم الذات لدى املبحوثني

جاء بدرجة متوسطة وذلك بمتوسط حسايب قدرة

( )2.33وبانحراف معياري قدره (.)0.31
مما يؤكد أن وسائل التواصل االجتامعي أسهمت
بشكل متوسط يف التأثري يف رفع مفهوم الذات
لدى املبحوثني .وقد جاءت عبارات مفهوم الذات

منطقية ألن كثرة التفاعل االجتامعي الذي ال يكون
مقيد ًا يؤدي إىل هذه النتيجة حيث توافقت نتائج

يعني أن هناك عبارات وقعت ضمن التأثري املرتفع ،يف

بينت أن استخدام مواقع التواصل االجتامعي يؤدي

ترش أي عبارة إىل التأثري الضعيف لوسائل التواصل

هذه الدراسة مع الكثري من الدراسات األخرى التي
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االجتامعي عىل مفهوم الذات مما يؤكد قوة تأثري

ذوي اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط

اخلاصة ،وهذا يتوافق مع األدب يف الرتبية اخلاصة أن

االجتامعي ومفهوم الذات وهذا ما جاءت به نتيجة

اإلعالم يف رفع مفهوم الذات لذوي االحتياجات
التفاعل االجتامعي يؤثر وبشكل مبارش عىل مفهوم

الذات وأن مفهوم الذات قد يكون جلميع فئات
الرتبية اخلاصة وأن التفاعل االجتامعي قد يكون سبب ًا
رئيس ًا يف تدين مفهوم الذات لدرجة أن التوجه يف
عالج رفع مفهوم الذات أصبح يتجه إىل إرشاك ذوي

االحتياجات اخلاصة يف نشاطات ال منهجية والقيام

بدعمهم بصداقات خمتلفة لرفع مفهوم الذات لدهيم

(حممد )2013 ،ومن هنا تعترب نتيجة هذه الدراسة
نتيجة منطقية كون وسائل التواصل االجتامعي
حققت لذوي االحتياجات اخلاصة هذا اهلدف وهو

تكوين صداقات بشكل مبارش وغري مبارش ،مما كان له
األثر األكرب يف التأثري عىل مفهوم الذات وقد وافقت

الدراسة احلالية الدارسات التي بحثت املوضوع
وبينت أن استخدام املواقع االلكرتونية يف تشكيل

الصداقات يزيل العزلة االجتامعية لدهيم وجيعلهم

يطلعون عىل جتارب أصدقائهم اإلجيابية ويقومون

بمحاكاهتا مما يعزز نجاحهم وبالتايل يرتفع مفهوم

الذات لدهيم ومن هذه الدراسات دراسة (Blom,

)Helen el.al., 2014

ومن الدراسات التي كان هلا عالقة مبارشة مع

الدراسة احلالية وتوافقت مع نتائجها دراسة (عبد

العظيم والقطان وحممد )2013 ،والتي بينت

نتائجها وجود فروق بني األطفال ذوي اضطراب
نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد واألطفال

غري املضطربني يف مستوى املهارات االجتامعية وأن
األطفال غري املضطربني يتمتعون بمستوى ٍ
عال من
املهارات االجتامعية ومفهوم الذات عن األطفال

الزائد وهذا يبني أن االرتباط وثيق بني اجلانب
الدراسة احلالية ومن الدراسات التي وافقت الدراسة

احلالية الدراسة التي قام هبا (الظفريي)2012 ،
والتي بينت أن هناك فروق دالة إحصائي ًا يف احلاجات

النفسية بني العاديني وذوي صعوبات التعلم ،ووجود
عالقة ارتباطية دالة إحصائي ًا بني املهارات االجتامعية
واحلاجات النفسية بني العاديني وذوي صعوبات

التعلم .ودراسة كل من (بركات وصبحة )2012
التي بينت أن مستوى تأثري الدوافع تراوح بني قوي
جد ًا عىل املجاالت النفسية واالجتامعية .ودلت النتائج
أيضا عىل وجود فروق دالة إحصائي ًا يف مستوى تأثري
الدوافع النفسية واالجتامعية واإلدارية ،وتقاطعت

هذه النتائج مع نتائج الدراسة التي قام هبا مركز
(بيو األمريكي لألبحاث )2011 ،ومن الدراسات
الواضحة جد ًا يف موافقتها للدراسة احلالية دراسة

(السغاف )2009 ،التي بينت أن هناك تأثري واضح
للتواصل احلي عرب مواقع التواصل االجتامعي،

وازدياد ثقة املشاركني بأنفسهم من خالل املشاركة
والتعبري عن الراي داخل هذا املجتمع .وهبذا يتبني أن

نتائج الدراسة احلالية جاءت موافقة للدراسات التي

بحثت وسائل التواصل االجتامعي.

ثالث ًا :اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم االجتامعي عىل

ثقافة املجتمع.

لإلجابة عىل السؤال الثالث تم استخدام النسبة

املئوية هبدف التوضيح الدقيق لكل إجابة يف عبارات
البعد كام هو موضح يف اجلدل التايل:

واصف العايد وحممد بن عبداهلل الشايع  :دور مواقع اإلعالم االجتامعي يف تعزيز العالقات االجتامعية ورفع مفهوم الذات
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جدول رقم ( )4اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم االجتامعي عىل ثقافة املجتمع
م

1

2

3

العبارة

موافق

إىل حد ما

غري موافق

%23

%41

%36

سامهت مواقع التواصل االجتامعي يف رفع مستوى التعصب لدى أفراد املجتمع

%30

أسهمت مواقع التواصل االجتامعي يف إضعاف العالقات األرسية

أثرت مواقع التواصل االجتامعي يف زيادة مستوى العزلة لدى األفراد

%28

%22

%50

%21

%40

%39

4

زادت مواقع التواصل االجتامعي من مستوى قلة مشاركة الفرد يف االنشطة االجتامعية

%18

6

زادت مواقع التواصل االجتامعي من دخول عادات وقيم غري مرغوب هبا يف املجتمع

%17

5

كثرة اطالع الشباب عىل مواقع التواصل االجتامعي اثرت سلبا يف قيم الشباب

%29

%41

%31
%35

%51
%48

يتضح من اجلدول السابق أن املبحوثني ينظرون إىل

«كثرة اطالع الشباب عىل مواقع التواصل االجتامعي
أثرت سلب ًا يف قيم الشباب» بنسبة تأييد ( )%21مما يؤكد

أكثر العبارات ذات التأثري السلبي لوسائل اإلعالم عىل

نظر املبحوثني .وفيام يتعلق بعبارة «زادت مواقع التواصل

وسائل التواصل االجتامعي عىل أهنا ليست ذات تأثري

سلبي عىل املجتمع وأن إجيابياهتا أكثر من سلبياهتا .وجاءت
املجتمع من وجهة نظر املبحوثني فقرة «سامهت مواقع
التواصل االجتامعي يف رفع مستوى التعصب لدى أفراد
املجتمع» بنسبة موافقه قدرها ( ،)%30يف حني مل تؤيد

هذه العبارة من قبل ( )%40من املبحوثني .وجاءت
عبارة «سامهت مواقع التواصل يف زيادة مستوى العزلة
لألفراد» بدرجة موافقة منخفضة قدرها ( .)%23وقد

جاءت عبارة «أسهمت مواقع التواصل االجتامعي يف

إضعاف العالقات األرسية» بنسبة ( )%50بعدم املوافقة،
يف حني أن ربع املبحوثني تقريب ًا وافقوا عىل التأثري السلبي

هلا عىل العالقات األرسية .مما يؤكد أن هناك تأثر اجيايب

بشكل عام للوسائل التواصل االجتامعي عىل األرسة.
ويف عبارة «زادت مواقع التواصل االجتامعي من
مستوى قلة مشاركة الفرد يف االنشطة االجتامعية» أكد

أكثر من نصف املبحوثني ( )%51بعدم تأييدهم لذلك

مما يؤكد وجهة نظرهم بأن وسائل التواصل مل تؤثر سلبا

عىل مشاركتهم يف األنشطة االجتامعية .بينام جاءت عبارة
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أن وسائل التواصل مل تؤثر سلب ًا عىل الشباب من وجهة

االجتامعي من دخول عادات وقيم غري مرغوب هبا يف
املجتمع» فقد احتلت هذه العبارة عدم موافقة قرابة

نصف املبحوثني بنسبة ( .)%48وخالصة القول مما سبق

يؤكد نظرة املبحوثني إىل أن وسائل التواصل االجتامعي

ذات تأثري إجيايب عىل املجتمع واألرسة واملجتمع وأن
إجيابياهتا أكثر من سلبياهتا ،مما يؤكد دور وسائل التواصل

االجتامعي يف التأثري اإلجيايب يف املبحوثني ،كام ظهر

ذلك من خالل استجاباهتم .وقد توافق هذه النتيجة
بعض الدراسات وخاصة الدراسات التي تناولت
ذوي االحتياجات اخلاصة بأن تأثري وسائل التواصل

االجتامعي تأثريها هو إجيايب عليهم وهذا كان واضح
جد ًا من خالل استجابات املبحوثني ومن الدراسات

التي أيدت هذه النتيجة( Blom, Helen et. al.,

 )2014والتي بينت نتائجها أن األفراد الصم يميلون إىل
استخدام املواقع اإللكرتونية يف تشكيل الصداقات ،وأن

ذلك يزيل العزلة االجتامعية لدهيم وجيعلهم يطلعون عىل
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جتارب اصدقائهم اإلجيابية ويقومون بمحاكاهتا ،كام أن
استخدام مواقع التواصل زاد من جودة احلياة االجتامعية
ومن الدارسات التي أشارت إىل إجيابية مواقع التواصل

االجتامعي دراسة ( ),.Bakerl, et. al 2011والتي بينت

أن التقنيات واألنشطة املوجهة للمواقع االجتامعية
أصبحت عنرص ًا هام ًا يف املجتمع للعمل واملشاركة،

وأهنا تقدم فرص ًا جديدة للمشاركة وخاصة األشخاص
الذين يعانون من إعاقات حمددة ،حيث أهنا تساعدهم يف

األطفال عىل الفيس بوك جيعلهم أكثر عرضة جلرائم
انتهاك اخلصوصية واالعتداءات اجلنسية.

رابع ًا :عادات التصفح لدى املبحوثني.

تم استخدام النسب املئوية لعادات املشاهدة كام هو

موضح يف اجلدول التايل:

جدول رقم ( )5وصف عادت التصفح للمبحوثني

البحث عن فرص عمل وتعزز نشاطاهتم االجتامعية،

الوصف

التي توافقت مع الدراسة احلالية دراسة (مركز بيو

ساعات التصفح

وتزيد من خدمات الدعم املقدمة هلم .ومن الدراسات

األمريكي )2011،حيث بينت أن أثر استخدام مواقع
للتواصل االجتامعي عىل احلياة االجتامعية للشخص

يكون إجيابي ًا ،وكذلك دراسة ( )meshel, 2010والتي

بينت أن شبكات التواصل االجتامعي تسببت بالفعل يف
تغيري أنامط حياهتم إجيابي ًا .ومن الدراسات التي اتفقت
واختلفت مع الدراسة احلالية دراسة (السغاف2009 ،

(حيث اتفقت يف اجلانب اإلجيايب أن وسائل التواصل
االجتامعي ساعد عىل االنفتاح العقيل اجيابي ًا بني الذكور

واإلناث ،كام استنتج أن الفئات أصبحت أكثر حذر ًا ودع ًام
يف تواصلها ومشاركتها من خالل املجتمع اإللكرتوين،

وأن هناك تأثري واضح للتواصل احلي عرب مواقع

التواصل االجتامعي ،وازدياد ثقة املشاركني بأنفسهم من
خالل املشاركة والتعبري عن الرأي داخل هذا املجتمع
واختلفت مع نتائج الدراسة احلالية أن النتائج السلبية

تتضح يف مدى ابتعاد املشاركني يف املجتمع اإللكرتوين
عن جمتمعاهتم احلية وعائالهتم ,وافتقادها للحياة يف بعض
األحيان .ومن الدراسات التي اختلفت نتائجها مع
الدراسة احلالية أيضا الدراسة األسرتالية لرشكة (آي يف

جي ألمان اإلنرتنت  ),2008والتي بينت أن نرش صور

اهلدف من التصفح

ثالث ساعات فأقل

النسبة
%71

أكثر من أربع ساعات

%29

املشاركة

%56.5

االطالع

%43.5

يتضح من اجلدول السابق أن قرابة ثلثي املبحوثني

يتصفحون مواقع اإلنرتنت لثالث ساعات فأقل وبنسبة

( )%71مما يعني أهنم يف احلدود الطبيعية لساعات التصفح
مقارنة باألشخاص العاديني .وفيام يتعلق هبدف التصفح

يتضح من اجلدول السابق أن أكثر من نصف املبحوثني

( )%56.5يشاركون يف مواقع التواصل االجتامعية
واملواقع األخرى مما يؤكد تأثريهم وتأثرهم بام يتصفحونه

يف وسائل اإلعالم اجلديد .وهذه النتيجة منطقية ويف حدود
الطبيعي ،أما فيام خيص ساعات التصفح قد تبني أن هذه
النتيجة ال تتناقض مع السؤال الثالث الذي يبني أن نتائج

استخدام وسائل التواصل االجتامعي هي نتائج إجيابية ،بل
إن هذه النتيجة تدعم اإلجابة عىل السؤال الثاين وتبني أن

هناك مصداقية عالية عىل اإلجابات املوجهة للمبحوثني،
ومما يؤكد أن هذه النتيجة صحيحة بعض الدراسات التي

أشارت إىل معدل التصفح الطبيعي عىل وسائل التواصل
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االجتامعي ومنها دراسة (موقع «بيت .كوم»:)2011 ،

والتي أظهرت أن املستخدمني يستخدمون وسائل
التواصل االجتامعي بمعدل يصل إىل ثالث ساعات أو

أكثر بصفة يومية ،وأفاد املشاركون أن اإلعالم االجتامعي

أفادت مقالة ( )Baker, et.al., 2011أن األنشطة املوجهة
للمواقع االجتامعية أصبحت عنرص ًا هام ًا يف املجتمع
للعمل واملشاركة ،وأهنا تقدم فرص ًا جديدة للمشاركة

وخاصة بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات

يعزز العالقات االجتامعية عىل مستوى األرسة واألقارب
واألصدقاء وجيعلهم أكثر قرب ًا من بعضهم .وهذا يدعم

وتعزز نشاطاهتم االجتامعية ،وتزيد من خدمات الدعم

املعدل الطبيعي إال أن دراسة ( )meshel, 2010خالفت

من التصفح هو املشاركة ،أما فيام خيص التأثر والتأثري

إجابات املبحوثني ويبني أن اجابتهم منطقية وضمن
الدراسة احلالية وأظهرت النتائج َّ
أن )أكثر من نصف

حمددة ،حيث إهنا تساعدهم يف البحث عن فرص عمل
املقدمة هلم .وهذا يتفق مع إجابات املبحوثني يف أن اهلدف

من خالل املشاركة فيتبني من نتيجة دراسة مركز (بيو

األمريكي لألبحاث )2011 ،بأن أثر استخدام مواقع

األشخاص البالغني الذين يستخدمون مواقع من بينها
(الفيس بوك ويوتيوب قد اعرتفوا بأهنم يقضون وقت ًا

التواصل االجتامعي عىل احلياة االجتامعية للشخص من

مع أصدقائهم احلقيقيني ،أو مع أفراد أرسهم ،وأن

 )2010التي بينت أن هناك دور لوسائل اإلعالم يف بلورة

أطول عىل شبكة اإلنرتنت من ذلك الوقت الذي ي ْق ُضونه
شبكات التواصل االجتامعي عىل شبكة اإلنرتنت تسببت

بالفعل يف تغيري أنامط حياهتم إىل اجلانب السلبي إال اهنا
مل حتدد عدد الساعات التي يقضيها الشباب يف التصفح.

أما فيام يتعلق هبدف التصفح يتضح والذي بني أن أكثر

من نصف املبحوثني ( )%56.5يشاركون يف مواقع
التواصل االجتامعية واملواقع األخرى مما يؤكد تأثريهم

وتأثرهم بام يتصفحونه يف وسائل اإلعالم اجلديد .تؤكد
إجابة السؤال األول والثاين صحة ما ذهب إليه املبحوثون

يف السؤال الرابع عىل أن هناك عالقة تفاعلية تبادلية تنتج

من خالل املشاركة عىل مواقع التواصل االجتامعي .حيث

النتائج احلتمية .كذلك أكدت دراسة (حلس ومهدي،

وتشكيل الوعي االجتامعي من خالل املشاركة وهذا دليل
عىل عملية التأثر والتأثري من خالل املشاركة.

خامس ًا :وجد فروق ذات داللة إحصائية بني

املتغريات الديموغرافية (العمر ،املؤهل ،الدخل،
نوع اإلعاقة) ومتغري تأثري وسائل التواصل عىل تعزيز

العالقات االجتامعية.

تم استخدام حتليل التباين بواسطة اختبار (ف)

ويبني اجلدول رقم ( )6أثر املتغريات السابق توضيحها

عىل تعزيز العالقات االجتامعية.

اجلدول رقم ( )6يوضح حتليل التباين بني متغري العمر ،املؤهل العلمي،
الدخل ،نوع اإلعاقة ومتغري تعزيز العالقات االجتامعية

املتغري
العمر
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النوع

من  25عام فأقل
من 26عام فأكثر

املتوسط
2.40
2.45

االنحراف
.35
.31

ف

.50
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املتغري

النوع

املؤهل
العلمي

تعليم عايل

2.58

الدخل

متوسط

2.50

سمعية

2.38

اإلعاقة

		

تعليم عام
متدين

مرتفع

صعوبات
حركية

* دالة إحصائيا عن مستوى ).(0.05

املتوسط
2.35
2.36

2.36
2.56
2.35

االنحراف
.31
.37

ف

*12.17
2.63

.45

.26
.36

.40

.19
.26

*3.23

يتضح من اجلدول السابق أثر املتغريات املستقلة

من أصحاب التعليم اجلامعي بمتوسط حسايب قدره

االجتامعية ،إذ أن متغري العمر أظهر قيمة (ف) غري دالة
إحصائي ًا مما يعني أن هناك شبه اتفاق بني املبحوثني

إىل أن املستوى التعليم العايل يزيد من مستوى إدراك
الشخص لتأثريه وتأثره بام حوله مما جيعلهم أكثر ادراك ًا

عىل دور وسائل اإلعالم االجتامعي يف تعزيز العالقات

حول تأثريها عىل تعزيز العالقات االجتامعية لدى مجيع

( )2.85مقارنة بذوي التعليم العام .وقد يعود ذلك

لتأثري وسائل التواصل عىل العالقات االجتامعية ،كام

وهنا يتبني أن إجابة املبحوثني هي إجابة منطقية

أنه يف الغالب ما يكون أصحاب التعليم العايل أكثر
استفادة اجيابي ًا من وسائل التواصل مقارنة بمن هم أقل

أشارت مجيع الدراسات إىل أن مجيع املشاركني يف

بمتغري املؤهل العلمي وقد أشارت الدراسات بطريقة

الفئات العمرية.

وتتفق مع الدراسات التي تناولت املوضوع حيث

وسائل التواصل االجتامعي بغض النظر عن عمرهم

أهنم متفقني عىل أهنا تعزز عالقاهتم االجتامعية ومن

هذه الدارسات دراسة ))Blom, Helen el.al.2014

تعلي ًام .وهذا واضح جد ًا ألن اهلدف من املشاركة يتغري
غري مبارشة لتغري اهلدف من املشاركة وحسب اهلدف
من املشاركة خيتلف مدى تعزيز العالقات االجتامعية

حيث ينظر إىل املوضوع بالقيمة التي حيققها اهلدف

ودراسة ( )Baker, et.al., 2011ودراسة (موقع

ومدى إدراك الشخص له حيث بينت دراسة حلس

فيام خيص متغري املؤهل العلمي فقد أشارت النتائج إىل

بلورة وتشكيل الوعي االجتامعي لدى طالب اجلامعة.

«بيت.كوم» ،)2011 ،ودراسة ( .)meshel, 2010اما
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املبحوثني ذوي

التعليم العام مقارنة بذوي التعليم اجلامعية حيث

كانت قيمة ف ( )12.17وذلك لصالح املبحوثني

ومهدي ( )2010أن هناك دور لوسائل اإلعالم يف

مما ينعكس عىل العالقة االجتامعية فيام بني املتواصلني.

وأكدت ذلك دراسة ( )meshel, 2010أن أكثر من

نصف األشخاص البالغني الذين يستخدمون مواقع
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من بينها )الفيس بوك وبيبو ويوتيوب) ،وأن شبكات
التواصل االجتامعي تسببت بالفعل يف تغيري أنامط

حياهتم وانعكست عىل عالقتهم االجتامعية .كام أن
دراسة (العتيبي (2008 ،بينت أن طلبة اجلامعات
السعودية خلصوا إىل أن وسائل التواصل حققت ما

مل حتققه الوسائل اإلعالمية األخرى .وهذه الدراسات
مجيعها تتفق مع نتائج الدراسة احلالية .وفيام يتعلق
بمتغري الدخل فقد أظهرت نتائج الدراسة عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغري الدخل

وتعزيز العالقات االجتامعية حيث كانت قيمة ف

( )2.63مما يؤكد مجيع فئات املبحوثني هلذا التأثري
بغض النظر عن الدخل الشهري هلم .وهذه إجابة

أيضا منطقية كون الدخل الشهري ال عالقة له بتعزيز
العالقات االجتامعية اثناء املشاركة يف وسائل التواصل

االجتامعي ،علام بأن هذه الدراسة ختتلف مع أحد

ولعل أهم ما ترتكه يتضح يف النواحي االجتامعية
ويتحدد ذلك يف نوع اإلعاقة وشدهتا ،وجاءت النتيجة
منطقية جد ًا وذلك بقيمة االنحراف لكل إعاقة حيث

مثلت صعوبات التعلم ( )19وهذه نتيجة منطقية كون
الطلبة ذوي صعوبات التعلم ال يوجد لدهيم مشكلة

إال يف اجلانب التعليمي بينام تشري نسب ذكائهم إىل
احلدود الطبيعية ،وكذلك فمستواهم االجتامعي جيد

وقد ال يظهر عليهم يشء يؤثر يف عالقاهتم االجتامعية،
فقد ال يتأثر تعزيز عالقاهتم االجتامعية أثناء استخدام
مواقع التواصل االجتامعي مقارنة مع املعاقني سمعي ًا
والذين تبني أن درجة انحرافهم هي ( )40حيث
أهنم يفتقدون إىل جانب مهم وهو التواصل اللفظي

والذي يظهرهم أقل تأثرا بتعزيز العالقات االجتامعية
من ذوي صعوبات التعلم ،واإلعاقة احلركية .وتتفق
نتائج الدراسة احلالية مع دراسة (عبد العظيم والقطان

وحممد )2013 ،التي أظهرت نتائجها وجود فروق

الدراسات وهي دراسة بركات وصبحة ()2012
حيث دلت النتائج فيها عىل وجود فروق دالة إحصائي ًا

بني األطفال ذوي اضطراب نقص االنتباه املصحوب

ملتغري الدخل الشهري لألرسة .ومل جيد الباحثان ما

املهارات االجتامعية وان األطفال غري املضطربني
يتمتعون بمستوى ٍ
عال من املهارات االجتامعية عن

يف مستوى تأثري الدوافع واالجتامعية واملجموع الكيل
يف استخدام الشباب لوسائل االتصال احلديثة تبع ًا

يدعم اإلجابة للمبحوثني يف الدراسة مع أن النتيجة

منطقية .وفيام يتعلق بمتغري نوعية اإلعاقة وتعزيز
العالقات االجتامعية أظهرت قيمة ف ( )3.23وجود
فروق ذات داللة إحصائية بني نوعية اإلعاقة ومتغري
الدراسة ،وبالرجوع الختبار شيفيه لتحديد درجة

االختالف بني متغري نوعية اإلعاقة أظهرت النتائج أن
هناك فروق دالة إحصائيا تعود للمبحوثني الذين لدهيم

إعاقة صعوبات تعلم بمتوسط قدره ( )2.56مقارنة

باملبحوثني ذوي اإلعاقة السمعية واحلركية .بالرغم
من أن اإلعاقة بشكل عام ترتك آثار ًا سلبي ًة عىل األفراد
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بالنشاط الزائد واألطفال غري مضطربني يف مستوى

األطفال ذوي اضطراب نقص االنتباه املصحوب
بالنشاط الزائد .وقد أشارت دراسة (الظفريي،

 )2012أن هناك اختالف يف املهارات االجتامعية بني

ذوي صعوبات التعلم والعاديني وذلك لصالح الطلبة
العاديني .وأن هناك فروق دالة إحصائي ًا يف احلاجات
النفسية بني العاديني وذوي صعوبات التعلم ،ووجود
عالقة ارتباطية دالة إحصائي ًا بني املهارات االجتامعية

واحلاجات النفسية بني العاديني وذوي صعوبات
التعلم .وقد تدعم هذه الدراسة مستوى االختالف

والفروق فيام خيص متغري تعزيز العالقات االجتامعية.
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سادس ًا :وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتغريات

الديموغرافية (العمر ،املؤهل ،الدخل ،نوع اإلعاقة)

ومتغري تأثري وسائل التواصل عىل رفع مفهوم الذات.

تم استخدام حتليل التباين بواسطة اختبار (ف)

ويبني اجلدول رقم ( )7أثر املتغريات السابق توضيحها

عىل تعزيز مفهوم الذات.

اجلدول رقم ( )7يوضح حتليل التباين بني متغري العمر ،املؤهل العلمي ،الدخل ،نوع اإلعاقة ومتغري تعزيز مفهوم الذات
املتغري
العمر
املؤهل العلمي

الدخل

اإلعاقة

		

النوع

املتوسط

االنحراف

2.39

.30

من  25عام فأقل

2.31

تعليم عام

2.30

من 26عام فأكثر

.31
.29

تعليم عايل

2.42

.35

متوسط

2.38

.24

سمعية

2.35

متدين
عايل

صعوبات
حركية

2.26

2.31
2.36
2.25

.39

.33
.35

.18
.29

ف
1.43
*3.32

1.10

1.15

*دالة إحصائيا عن مستوى ).(0.05

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات

إال أن االنحراف غري دال إحصائي ًا عند مستوى ألفا

مفهوم الذات لدى املبحوثني حيث ظهرت قيمة

املأخوذة يف العينة وهي اإلعاقة احلركية والسمعية

داللة إحصائية بني متغري نوعية اإلعاقة عىل متغري
ف بقيمة عند مستوى أعىل من ( )0.05مما يعنى
عدم وجود داللة إحصائية مؤثرة .وهذا يعني أن

نوع اإلعاقة مل يكن له داللة فارقة عىل املعاقني عند
استخدام وسائل التواصل االجتامعي تبني أن بعضهم

تأثر لديه مفهوم الذات وبعضهم مل يتأثر ،ولكن
لو نظرنا ظاهري ًا ملستوى االنحراف نجد أن هناك
فروق يف االنحراف حيث كانت اإلعاقة السمعية
( )0.35والصعوبات ( )0.18واحلركية ()0.29

) .(0.05وقد يلعب يف هذه النتيجة نوع اإلعاقة
وصعوبات التعلم والتي تشري الدراسات أن متوسط
ذكائهم متوسط أو فوق املتوسط وهذا الذي قد

يكون له أثر يف أن نوعية اإلعاقة أنه مل يكون هلا أثر
فريفع مفهوم الذات عند استخدام وسائل التواصل

االجتامعي .عل ًام بأنه ال توجد دراسات بحثت هذا

املتغري إال إشارة بسيطة لدراسة العتيبي ) (2008التي
أشارت إىل أن الوسائل اإلعالمية وحتديد ًا استخدام
الفيس بوك كان له تأثريه عىل الشخصية .كام أنه ال
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغري الدخل

األمور وشعوره النفيس بأنه ال خيتلف عن اآلخر اال

بمتغري العمر للمبحوث فقد أظهرت نتائج الدراسة

الذات فعندما يتواصل مع اآلخرين ويكون بذلك

ومتغري مفهوم الذات لدى املبحوثني .وفيام يتعلق
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بينه وبني

متغري مفهوم الذات لدى املبحوثني .مما يعني عدم

وجود اختالف جوهري يف استجابات املبحوثني.
وهنا يتحقق للباحثني أن اإلجابة كانت منطقية ألن
ذلك ظهر يف إجابة السؤال السابق الذي بني أن
الدخل ال تأثري له عىل تعزيز العالقات االجتامعية،
وهذا يؤكد أن الدخل ال يؤثر يف العالقات االجتامعية

وال يف مفهوم الذات مع أن أحد الدراسات وهي

دراسة (بركات وصبحة )2012 ،دلت النتائج فيها
عىل وجود فروق دالة إحصائي ًا يف مستوى تأثري
الدوافع واالجتامعية واملجموع الكيل يف استخدام
الشباب لوسائل االتصال احلديثة .تبع ًا ملتغري الدخل

الشهري لألرسة .ومل جيد الباحثان ما يدعم اإلجابة
للمبحوثني يف الدراسة مع أن النتيجة منطقية .ومن

جهة اخرى أظهرت قيمة ف ( )3.32أن هناك داللة
ذات داللة إحصائية بني متغري املؤهل العلمي ومتغري
مفهوم الذات لصالح ذوي التعليم العايل بمتوسط

قدره ( )2.42مما يؤكد أن البعد التعليمي يسهم يف
زيادة مستوى إدراك الفرد بشكل أكرب ملا حوله مقارنة

بأقرانه األقل تعلي ًام .وهذه إجابة منطقية ويدعمها
أيض ًا اإلجابة عىل السؤال اخلامس والتي بينت أن
املؤهل العلمي مل يكن له أثر يف تعزيز العالقات
االجتامعية وقد يكون الفرق كامن يف أن املؤهل
العلمي قد يكون له األثر مسبق ًا قبل استخدام وسائل

بمحدودية اإلعاقة لدية وهذا كله له عالقة يف مفهوم

أقدر من األشخاص املعاقني غري املتعلمني ،وبالتايل
جيعل املؤهل العلمي يؤثر يف مفهوم الذات عند

استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،وتتفق نتائج

الدراسة احلالية مع دراسة (عبد العظيم والقطان
وحممد )2013 ،التي أظهرت نتائجها وجود فروق
بني األطفال ذوي اضطراب نقص االنتباه املصحوب

بالنشاط الزائد واألطفال غري املضطربني يف مستوى
املهارات االجتامعية وأن األطفال غري املضطربني
يتمتعون بمستوى ٍ
عال من املهارات االجتامعية مقابل
األطفال ذوي اضطراب نقص االنتباه املصحوب

بالنشاط الزائد .كام أشارت

دراسة (الظفريي،

 )2012أن هناك اختالف يف املهارات االجتامعية بني
ذوي صعوبات التعلم والعاديني وذلك لصالح الطلبة
العاديني .وأن هناك فروق دالة إحصائي ًا يف احلاجات
النفسية بني العاديني وذوي صعوبات التعلم وجود
عالقة ارتباطية دالة إحصائي ًا بني املهارات االجتامعية
واحلاجات النفسية بني العاديني وذوي صعوبات

التعلم .قد تدعم هذه الدراسة مستوى االختالف

والفروق فيام خيص متغري تعزيز العالقات االجتامعية.
سابع ًا :درجة تأثري عادات املشاهدة (ساعات

التصفح ،هدف التصفح) عىل متغريات تعزيز العالقات
االجتامعية.

لإلجابة عىل سؤال الدراسة قام الباحث باستخدام

التواصل االجتامعي وذلك بسبب قدرة الشخص

حتليل التباين بواسطة اختبار (ف) ويبني اجلدول رقم

كثري من األمور ،وكذلك قدرته عىل بحث كثري من

التصفح) عىل متغريات تعزيز العالقات االجتامعية.

عىل مناقشة بعض املواضيع وذلك الطالعه عىل
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اجلدول رقم ( )8يوضح تأثري عادات املشاهدة (ساعات التصفح ،هدف التصفح)
عىل متغريات تعزيز العالقات االجتامعية

املتغري
ساعات املشاهدة للمتغري االجتامعي
ساعات املشاهدة للمتغري الذايت
هدف االطالع للمتغري االجتامعي
هدف االطالع للمتغري الذايت

املتوسط

االنحراف

النوع

أكثر من أربع ساعات

2.55

.26

أكثر من أربع ساعات

2.43

املشاركة

2.50

ثالث ساعات فأقل

ثالث ساعات فأقل
املشاهدة

املشاهدة
املشاركة

2.35

2.29

2.29

2.29
2.36

.36

.31

.28
.33

.34
.33
.29

ف
*10.19
*5.58
*11.82
2.01

يتضح من اجلدول السابق أن هناك تأثري ذو داللة

املشاهدة ومتغري مفهوم الذات لدى املبحوثني لصالح

العالقات االجتامعية لصالح املبحوثني املتصفحني ملواقع

ساعات بمتوسط حسايب قدره ( )2.43مما يؤكد أن

إحصائية بني متغري ساعات املشاهدة ومتغري تعزيز
التواصل االجتامعي ألكثر من أربع ساعات بمتوسط

حسايب وقدره ( )2.55مقارنة بمن يتصفحون مواقع

التواصل ألقل من ثالث ساعات .مما يؤكد أن زيادة

ساعات التصفح تؤثر يف املتصفحني بشكل مبارش أو غري
مبارش .وهذه إجابة منطقية جد ًا ،فكلام زادت ساعات
التصفح كلام كان التأثري يف تعزيز العالقات االجتامعية،
وهذه النتيجة قد تتوافق مع دراسة موقع «بيت.كوم»

( )2011التي أشارت إىل أن املشاركة يف النشاطات
االجتامعية عىل الشبكة اإللكرتونية بمعدل يصل إىل
ثالث ساعات أو أكثر بصفة يومية ،والتي أفاد املشاركون

أن اإلعالم االجتامعي يعزز العالقات االجتامعية عىل

مستوى األرسة واألقارب واألصدقاء وجيعلهم أكثر
قرب ًا من بعضهم .ومن جهة أخرى أظهرت الدراسة
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغري ساعات

املتصفحني للمواقع التواصل االجتامعي ألكثر من أربع
هناك تأثري لساعات التصفح يف التأثري يف مفهوم الذات

لدى املبحوثني .وكذلك األمر تعترب هذه النتيجة منطقية
والذي يعني أن متغري ساعات املشاهدة من حيث طول

الفرتة الزمنية التي يتم فيها املشاركة يف وسائل التواصل
االجتامعي وقد يرجع ذلك إىل إتاحة الفرصة بشكل

أفضل للتعبري عن الرأي وحماولة إقناع اآلخر بوجهة
النظر مما جيعل ذلك مؤثر ًا يف مفهوم الذات حيث أنه
ال توجد دراسات تدعم هذه النتيجة مع أن هناك قناعة

للباحثني بأن هذه النتيجة متناغمة مع واقع املشاركة يف
وسائل التواصل االجتامعي .وفيام يتعلق بمتغري هدف
االطالع عىل متغري تعزيز العالقات االجتامعية أظهرت

نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني املبحوثني لصالح املشاركني يف مواقع التواصل

االجتامعي بمتوسط حسايب قدره ( )2.50مما يؤكد
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أن املشاركة والتفاعل مع مواقع التواصل تؤثر بشكل

مبارشة إىل أن هذه النتيجة خمالفة هلا ومنها دراسة (عبد

وهذا يدلل عىل أن هذه النتيجة تدعم أن اهلدف وأدراك

 )2012ودراسة (بركات وصبحة )2012 ،ودراسة

مبارش يف تعزيز العالقات االجتامعية لدى املبحوثني.
اهلدف من قبل املشارك يف وسائل التواصل االجتامعي

هو الذي يوصل املشارك إىل النتيجة املرجوة والوصول

إىل نتائج سواء كان التعبري عن الرأي أو البحث عن أي

قضية مما جيعل العالقة االجتامعية تتعزز وقد تتحول إىل
صداقة وزيادة الثقة بالشخص املشارك وهذا بدورة

يؤدي إىل هذه الفروق من حيث اهلدف من املشاركة.
ومن جهة أخرى مل تتوصل الدراسة إىل أية فروق ذات

داللة إحصائية بني متغري هدف التصفح ومتغري مفهوم

العظيم والقطان وحممد )2013 ،ودراسة (الظفريي،

(مركز بيو األمريكي لألبحاث.)2011 ،

نتائج الدراسة والتوصيات
ملخص نتائج الدراسة:

هدفت الدراسة إىل «معرفة دور مواقع اإلعالم

االجتامعي يف تعزيز العالقات االجتامعية ورفع
مفهوم الذات لذوي االحتياجات اخلاصة وعالقتها

ببعض املتغريات األخرى» وقد توصلت الدارسة إىل

الذات لدى املبحوثني حيث حصلت (ف) عىل قيمة
( )2.01وهي قيمة غري دالة إحصائي ًا مما يعني عدم

ما دور مواقع اإلعالم االجتامعي يف تعزيز العالقات

الباحثان أن هذه اإلجابة ختالف اإلجابة يف السؤال الثاين

النتيجة قوة تأثري وسائل اإلعالم االجتامعي يف تعزيز

وجود اختالف بني املبحوثني يف هذا املتغري .ويرى

وهي أن تأثري مواقع اإلعالم االجتامعي تساهم يف رفع

مفهوم الذات لدى املبحوثني فقد جاء بدرجة متوسطة.
مما يؤكد أن وسائل التواصل االجتامعي أسهمت بشكل

متوسط يف التأثري يف رفع مفهوم الذات لدى املبحوثني.
وقد تبدو اإلجابة متناقضة مع هدف التصفح يف تعزيز

العالقات االجتامعية وذلك كون العالقات االجتامعية

هلا ارتباط واضح يف رفع مفهوم الذات ،لذا يمكن تربير
هذه اإلجابة أن اهلدف من التصفح قد ال يكون واضح ًا

النتائج التالية :إن إجابة السؤال األول والذي نصه

االجتامعية لذوي االحتياجات اخلاصة؟ حيث بينت
العالقات االجتامعية لذوي االحتياجات اخلاصة .اما
السؤال الثاين وهو ما دور مواقع اإلعالم االجتامعي
يف رفع مفهوم الذات لدى ذوي االحتياجات اخلاصة؟
فقد أثبتت قوة تأثري اإلعالم يف رفع مفهوم الذات لذوي
االحتياجات اخلاصة .أما اإلجابة عىل السؤال الثالث

وهو ماهي اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم االجتامعي
عىل ثقافة املجتمع؟» كانت النتيجة أن هناك تأثري إجيايب
بشكل عام لوسائل التواصل االجتامعي عىل األرسة.

من املشاركة وبالتايل فإن اإلدراك للهدف قد تشوبه
ضبابية مما جيعل عدم الفروق وعدم التأثري واضح ًا ،هذا

إجيايب عىل املجتمع واألرسة واملجتمع وأن اجيابياهتا أكثر

هدفها التعارف فقط وقد تنجح حماوالت التعارف وقد

عادات التصفح لدى املبحوثني؟ فقد بينت النتائج أن

من جهة ومن جهة أخرى فإن كثري من املشاركات يكون
تكون عرضة للفشل ،مما جيعل اهلدف غري واضح
وبالتايل ال يكون له تأثري ،وال توجد دراسات تدعم

هذه النتيجة .مع أن هناك دراسات أشارت بطريقة غري
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كذلك بينت أن وسائل التواصل االجتامعي ذات تأثري
من سلبياهتا .وكان والسؤال الرابع والذي نصه ماهي
قرابة ثلثي املبحوثني يتصفحون مواقع اإلنرتنت لثالث
ساعات فأقل وبنسبة ( )%71مما يعني أهنم يف احلدود
الطبيعية لساعات التصفح مقارنة باألشخاص العاديني.
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وفيام يتعلق هبدف التصفح يتضح من اجلدول السابق
أن أكثر من نصف املبحوثني ( )%56.5يشاركون يف

مواقع التواصل االجتامعية واملواقع األخرى مما يؤكد

تأثريهم وتأثرهم بام يتصفحونه يف وسائل اإلعالم
اجلديد .كام كانت إجابة السؤال اخلامس والذي نصه
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

( )α=0.05لتأثري وسائل التواصل عىل تعزيز العالقات
االجتامعية تعزى ملتغريات (العمر ،املؤهل ،الدخل،

نوع اإلعاقة)؟ فقد أكدت نتائج الدراسة أن تأثريهم
وتأثرهم يف وسائل اإلعالم اجلديد كان قويا وخاصة يف

تعزيز العالقات االجتامعية لدى مجيع الفئات العمرية.

كام أن السؤال السادس والذي نصه «هل توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05لتأثري
وسائل التواصل عىل تعزيز مفهوم الذات تعزى
ملتغريات (العمر ،املؤهل ،الدخل ،نوع اإلعاقة)؟» فقد

أشارت النتائج إىل عدم وجود داللة إحصائية مؤثرة.

 -2اس�تخدام وس�ائل التواصل االجتامعي كربامج
عالجي�ة يف رف�ع مفهوم ال�ذات بطريق�ة منظمة
وهادفة.

-3وض�ع برام�ج هادف�ة وخمطط هل�ا ذات فاعلية يف
املجتم�ع واألرسة تركز عىل اإلجيابيات لوس�ائل
التواصل االجتامعي وتبني السلبيات.

-4تبن�ي مؤسس�ات الرتبية اخلاصة برامج إرش�ادية
إلرش�اد ذوي االحتياج�ات اخلاص�ة فيما يتعلق
بع�ادات التصف�ح واألوق�ات املناس�بة والكيفية
التي جي�ب فيه�ا التعامل م�ع ذوي االحتياجات

اخلاصة.

 -5إقام�ة دورات تدريبي�ة وورش عم�ل مشتركة
للعاملين يف قطاعي اإلعالم االجتامعي والرتبية
اخلاص�ة ،بام يس�اهم يف تطوير اخلبرات يف جمايل

اإلعالم االجتامعي واإلعاقة.

واخريا بني السؤال السابع والذي نصه ما درجة تأثري

عادات املشاهدة (ساعات التصفح ،هدف التصفح)
عىل متغريات تعزيز العالقات االجتامعية ومفهوم
الذات؟ فقد وجد أن هناك تأثري ذو داللة إحصائية

بني متغري ساعات املشاهدة ومتغري تعزيز العالقات
االجتامعية لصالح املبحوثني املتصفحني ملواقع التواصل

االجتامعي ألكثر من أربع ساعات.
التوصيات:

 -1توس�يع مس�امهة وس�ائل اإلعالم االجتامعي يف
تكري�س الص�ورة اإلجيابية ل�ذوي االحتياجات
اخلاص� ًة وتقليص الصورة الس�لبية .واحلث عىل

اس�تخدام وس�ائل التواصل االجتامع�ي من قبل
املختصني يف الرتبية اخلاصة.
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أستاذ مساعد – قسم الدراسات اإلسالمية
كلية الرتبية – جامعة املجمعة

Abstract

Wathilah’ Hadith (May Allah be pleased with him) is
considered as one of the most important and major
hadiths in the Holy Qura’an science, as well as one of
the fundamentals that have been adopted by scholars
to determine different issues in the Qur’an science,
including: “dividing Qura’an and its surahs according
to its characteristics“. This indicates that the order of
Qura’an Surahs is “TAWQEEFI” and it also introduces
“the virtues of the Surahs”.
It also shows the importance of the topic in: What is meant
by the Seven Long Surahs? And what is the Seventh Surah
which completes the six ones that scholars have agreed
on?
This research answers many scientific and general
questions:
-What is the degree of verification of the Seventh Surah
included in the description of the Seven Long Surahs?
-Do the Seven Long Surahs in Al Hadith have any relation
with the Seven of Al- Mathani;(seven repeatedly recited
verses in Surat Al – Fatiha) that are mentioned in Surat
Al – Alhijr?
-What is the comparison among the descriptions of the
mentioned Surahs in Al Hadith and the other Holy books
revealed by Allah? i.e. what is the similarity between the
seven long Surahs of the Holy Qura’an and the Torah ?
This research consists of an introduction, six chapters and a
conclusion that contains the results and recommendations.
One of the most important results is the necessity to
differentiate between the Seven of Al – Mathani and the
Seven Long Surahs of the Holy Qura’an and the seventh
Suraht is “Bara’h”.
Keywords: The Seven Long Surahs- Al Mathani- Wathila
bin Al Asqa- Al Mefsel- Holy Quran- the Psalms of David

 فالسنة،فإنه ال خيفى ارتباط علوم السنة بعلوم القرآن

 ومن هذه، وكذلك فهي مبينة لعلوم القرآن،مبينة للقرآن

ُ
حديث واثلة بن األسقع
: األحاديث املبينة لعلوم القرآن

املستخلص

ِ
َ
َّ
األحادي�ث العمدة يف
حدي�ث واثل�ة ريض اهلل عنه ُيع�د من
إن
ِ ،القرآن الكري ِم
ِ
ومن األُص�ول التي قرر هبا العلامء قضايا
عل�و ِم

ِ ،خمتلف�ة يف علوم القرآن
ِ
ِ وس
ِ
ففيه
بحس�ب
�وره
ُ «تقس�يم القرآن
ُ
ِ
ِ
ِ
ُّ  وبه ُيس�ت،»الصفات
،»«توقيفي
القرآن
�و ِر
َدل عىل أن
َ ترتيب ُس
ٌّ
ِ
ُ
.»الس َو ِر
وفيه
ُّ «فضائل
ِ ِول ب
ِ املراد بالس ْب ِع ال ِّط
ِ «حتقيق ال َق
ِ
،»وال
تظه ُر أمه َّي ُة املوضو ِع يف
َ كام
َّ
ِ
.العلامء
للس ِّت امل َّت َف ِق عليها عند
ِّ املتم َم ُة
ِّ ور ُة السابع ُة
َ الس
ُّ وما

ٍ
:أسئلة ِعلم َّي ٍة وعا َّم ٍة
يب البحث عىل عدَّ ِة
ُ ُويج
ِ الداخلة يف وص
ِ
ِ
ِ التحقيق يف الس
ف السب ِع
الس�ابعة
�ورة
 ماُ
ْ َ
ُّ
ِ
.الطوال؟
ِ
ُ الس� ْب ُع ال ِّط
بالس� ْب ِع املثاين
َّ �وال يف احلديث هل�ا عالق ٌة
َّ  هلِ املذكُور ِة يف سورة
احل ْجر؟
َ
ِاملذكورة يف احلديث
ِ
ِ
ِ
ِ�ور
َ الس
ُّ املقارنة بني أوصاف
َ  م�ا َو ْج ُهِ
ِ َ ُب
ِ وم�ا ُيقابِ ُلها ِم�ن ال ُكت
 ما َو ْج ُه:أي
ّ املنزل�ة الس�ابقة؟
ِ وال والت
ِ
ِ بني الس ْب ِع ال ِّط
. َّوراة؟
َّ َ التشا ُبه
 وخامتة تضمنت،وق�د جعلت البحث يف مقدمة وس�تة مباحث
. النتائج والتوصيات

وكان من أهم النتائج وجوب التفريق بني الس�بع املثاين والسبع

.  وأن السورة السابعة هي سورة براءة،الطوال

 واثلة بن األس�قع-  املثاين-  الس�بع الطوال:الكلامت املفتاحية
.  الزبور- القرآن الكريم-  املفصل-

املقدمة

احلم�د هلل رب العاملني والصالة والسلام عىل س�يدنا

: ُحممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد

ِ
ِ
ِ جل َّب
َ الس ْب َع ال ِّط
َ يت َم
. وحتقيق املراد بالسبع الطوال،وال) دراية
ُ ُم ْر َه
ُ ِ ( ُأعط:ِ ِد َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقع: ار َس َّقا
َّ كان التَّوراة
َ ف ب ُن عبد ا
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ريض اهلل عن�ه ،ع�ن النب�ي صلى اهلل علي�ه وس�لم ق�ال:
�وال ،و َم َ
ي�ت َم َ
الس ْ�ب َع ِّ
الز ُبو ِر
ُ(أ ْع ِط ُ
�كانَ َّ
الط َ
�كانَ ال َّت ْو َر ِاة َّ
المْ َئِ َ
ني ،و َم َكانَ الإْ ِن ِْجيلِ المْ َ َثانيِ ََ ،و ُف ِّض ْل ُت بِالمْ ُ َف َّصلِ ).

املوضوع:
أمهي ُة
ِ
َّ

َّ
َ
أمهي َ�ة املوضو ِع تتجلىَّ يف ّ
حديث واثلة ريض اهلل
أن
إن َّ
ِ
ِ
الكريم،
الق�رآن
األحادي�ث العمدة يف علو ِم
عن�ه ُيعد من
ِ

أهداف ال َب ْح ِ
ُ
ث:

ِ
ِ
ِ
اآلتية:
بالنقاط
البحث
يمكن اختصار املرا َد من
ِ
 ِاملراد بالس�ب ِع ال ِّط ِ
�بع ال ِّط َ
والّ ،
وال ال
بيان
الس َ
وأن َّ
َّ
بالسب ِع املثاين.
عالق َة هلا َّ
ِ
القول يف الس ِ
السابعة من السب ِع ال ِّط ِ
ِ
ِ
وال.
ورة
حتقيق
َّ
ُّ
ِ
ِ
 ِذك ِاحلدي�ث األُ ْخ�رى على علو ِم
الالت
أه�م َد
ْ�ر ِّ
ِ
ِ
القرآن َ
التفصيل فيها.
دون

وم�ن ُ
ِ
األصول التي قرر هبا العلماء قضايا خمتلفة يف علوم
القرآنِ ،
ِ
ِ
ِ
الصفات»،
بحسب
وس�و ِره
«تقس�يم
ففيه
القرآن ُ
ُ

نهج ال َب ِ
حث:
َم ُ

َرضيِ َ ُ
ِ
عنه مم َّْن َّ
رسول
أي :أنّه َس ِم َعه ِمن
تأخ َر
اهلل ُ
إسالمهّ ،
ُ
ُ
الع ِ
وس�ل َم يف ِ
اهلل ِ
علي�ه ّ
هد امل�دينِّ ،وهلذا
اهللِ صّل�ىّ
أواخ ِ�ر َ

ِ
َ
و(املنهج
احلدي�ث،
قرائي) يف معرف�ة م�ن أخ�رج
َ
االس�ت َّ
ِ
ِ
التارخي�ي) يف ِ
ِ
احلديث
دراس�ة
التخري�ج ،أ ّم�ا يف
ترتي�ب
َّ

«توقيفي»ِ ،
ِ
وبه ُيس�ت ُّ
ِ
وفيه
الق�رآن
ترتيب ُس َ�و ِر
َدل عىل أن
ٌّ
أن َر ِ
ُ
ُ
�و ِر» ،كما ّ
اجللي�ل َواثِ َل ُة
الصحا ُّيب
اوي�ه َّ
الس َ
«فضائ�ل ُّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ترتيب
الرشيف عىل
باحلديث
االس�تدالل
أمهي ٌة يف
املعن�ى َّ
ِ
الكريم.
القرآن
الس َو ِر يف
ِ
ُّ

ِ
�ول بِ ِ
«حتقي�ق ال َق ِ
املراد
املوض�وع يف
أمهي ُة
ِ
كما َ
تظه ُ
�ر َّ
بالس ْ�ب ِع ِّ
الط ِ
ُ
للس ِّ�ت
�ور ُة
الس َ
الس�ابعة ِّ
املتم َم ُة ِّ
َّ
وال» ،وما ُّ
ِ
العلامء.
امل َّت َف ِق عليها عند

أسئل ُة ال َب ِ
حث:

َوي على ِعدَّ ِة ِ
ُ
لمي ٍة
لق�د اقتَىض
البحث أن يحَ ت َ
مناه َج ِع َّ
ِ
ِ
لــطبيعة الدِّ
(املنهج
التخريج ا َّت َب َع�ت
راس�ة ،فف�ي
َنظ�ر ًا
ِ
َ

ِ
« َمتن ًا»ف َق�د ا َّت َب َع�ت يف ِ
املوضوعي،
(املنه�ج
معاني�ه
بي�ان
َ
َّ
ِ
دراسة ِ
بع ِّ
الط ِ
واملنهج التحلي َّ
وال.
خاص ًة يف
بالس ِ
يل)َّ ،
َ
املراد َّ

احلدي�ث ِمن مظا ِّن ِ
ِ
وج َ
عل
بتخري�ج
و َق�د قمت
ِ
�ه َ
التخريج عىل الو َف ِ
ِ
ثم بينت َ
احلديث
حال
ترتيب
ِ
َ
ياتَّ ،

(((
ث�م َّبينت معاين
م�ن خالل بي�ان م�داره ومتابعاته َّ ،
ِ
ِ
احلديث -محُ ا ِو ً
ِ
األقوال،
االقتص�ار عىل ِذ ْك ِر
ال
ألف�اظ
َ
ِ
ِ
الراج�ح عن�دَ
االختلاف ،-ولكنِّي َد َرس�ت
وبي�ان
ِ

ٍ
َّ
َ
لمي ٍة وعا َّم ٍة:
يب عىل عدَّ ِة
إن هذا
البحث يجُ ُ
أسئلة ِع َّ
ِ
ِ
الس ِ
الداخل�ة يف َو ْص ِ
ُ
ف
الس�ابعة
�ورة
ما
التحقيق يف ُّ

َ
ِ
»مب ِّي ً
األقوال
ن�ا
الطوال «دراس� ًة
بالس�بع
املراد
َ
ِ
حتليلي ًة ُ
َّ
َ
القول الذي
ور َّجحت
فيها ُ
ثم ناقش�تهاَ ،
ومس�تنَدَ هاَّ ،

ِ
الس ْب ُع ِّ
الط ُ
ٌ
بالس ْب ِع املثاين
احلديث هلا
وال يف
عالقة َّ
هل َّ
ور ِة يف سورة ِ
ُ
احل ْجر؟
املذك َ

ِ
ِ
ترق ِ
ِ
َ
«و»ع�ز ِو
املأث�ورة
األق�وال
«ختري�ج
وكذل�ك
يمه�ا،
َ
ِ

ِ
الطوال؟
السبع
ِ

ِ
املقار ِ
ِ
املذك�ورة يف
�و ِر
ن�ة بين
م�ا َو ْج ُ
�ه َ
الس َ
أوصاف ُّ
ِ
ب املنزَ ِ
ِ
احلدي�ث وما ُيقابِ ُلها ِمن ُ
الك ُت ِ
أي :ما
لة
الس�ابقة؟ ّ
وال وال َّت ِ
الس ْب ِع ِّ
الط ِ
وراة؟
َو ْج ُه التشا ُب ِه بنيَ َّ

اطمأن ِ
ئناس بِ
َّ
ِ
إليه َق ْلبي مع االستِ ِ
القرائن املعتبرَ َ ِة.
ِ
اآلي�ات» لِس�و ِرها م�ع
�ز ِو
كما اعتنَي�ت بِ َ
ـ»ع ْ
( )1وأود يف هذه املناسبة القول بأين قد قمت بدراسة احلديث رواية
بتخري�ج طرق�ه ورواياته ودراس�تها دراس�ة حديثي�ة مفصلة
وبي�ان اختلاف األلفاظ في�ه ...وأخرجت ش�واهده وبينت
حكمه�ا ..ولكن خوف ًا من طول البحث اخترصت ما يلزم يف
بيان حكمه هنا ،ولعل اهلل ييرس إخراجه يف املستقبل القريب.

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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صادرها ،ونظ�ر ًا لِ ِ
قول»ألصحابهِ�ا ِم�ن َم ِ
ال ُّن ِ
كثرة األعال ِم
ِ
ِ
ِ
احلديث وبيان
البحث ف َقد اقترصت يف ختريج
الواردة يف

حكم�ه عىل ِ
ِ
أح�وال األعال ِم الت�ي ُتؤ ِّث ُ�ر َمع ِر َف ُت ُهم يف
بيان
ِ
ْ
احلديث ،و ْمل ألتزم برتمجة األعالم التي أستشهد
احلك ِم عىل
بأقواهل�م نظ�ر ًا لطول البحث واقتصرت يف التخريج عىل
ذكر وفاهتم لبيان ترتيب التخريج حسب الوفيات .

خطة البحث:

وقد جعلت البحث يف ستة مباحث بعد هذه املقدمة،

وهذه املباحث هي:
ُ
األو ُل :ختريج احلديث وحكمه.
املبحث َّ
املبحث الثاين :ترمجة الراوي .
ِ
احلديث.
حات
املبحث الثالثُ :مصط َل ُ

ورة ِ
الس ْب ُع املثاين يف ُس ِ
ُ
احل ْج ِر
املبحث الرابعَّ :
الس ْب ُع ِّ
الط ُ
ُ
وال
املبحث اخلامسَّ :

ِ
احلديث يف علو ِم ال ُق ِ
ُ
رآن
أهم فوائِ ِد
املبحث السادسُّ :
اخلامتة :وفيها النتائج والتوصيات.

ه�ذا وأس�أل اهلل تع�اىل أن أك�ون ق�د وفق�ت للحق

وأس�أله تعاىل أن ينف�ع هبذا البح�ث وأن يكون حجة يل

يوم القيامة..

عي�م األصبه�اين ( ٤٣٠ه�ـ) يف
ِ
واملنس�وخ»((( ،وأب�و ُن ٍ
ِ
ِ
الصحاب�ة»(((،
عرف�ة
« َم
والبيهق�ي (ت ٤٥٨ه�ـ)((( يف
ُّ

البيهقي يف ُ
«ش َ�ع ِ
ِ
ب
أخ َر َج ُه
«الس�نَ ِن
الصغير» ،وأيض� ًا ْ
ُّ
ُّ
(((
ِ
اإليمان»  ،كله�م من طري�ق عمران القطان ع�ن َقتا َد َة
ع�ن أيب ِ
قالَ :
األس َ�ق ِعَ ،
قال ُر ُس ُ
امللي�ح عن َواثِ َل َة ِ
�ول
بن ْ
اهللِ صلىَّ ُ
اهلل ِ
عليه َّ
يت َم َك َ
الس ْب َع،
وس�ل َم(ُ :أ ْع ِط ُ
ان ال َّت ْو َر ِاة َّ

و َم َ
الز ُبو ِر المْ ِئِنيَ  ،و َم َك َ
�ك َ
ان الإْ ِن ِْج ِي�ل المْ َ َثانيِ ََ ،و ُف ِّض ْل ُت
ان َّ
بِالمْ ُ َف َّصلِ ).

البيهقي (ت ٤٥٨هـ) يف ُش َ�ع ِ
ب اإليامن
�ه
أخرج ُ
َ
ُّ
ِ
ويف
بوة( ((1من طريق عم�ران القطان به بلفظ
دالئ�ل ال ُّن َّ
(((1

ِ
ُ(أ ِ
الط َ
الس ْ�ب َع ِّ
ي�ت َم َ
�وال )...احلديث،
�كان ال َّت
عط ُ
�وراة َّ

وهي هنا بزيادة «الطوال».
ِ
بن َسلاّ ٍم (ت٢٢٤ :هـ) يف «فضائلِ
أخرج ُه
و
القاس ُم ُ
َ
ِ
الق�رآن»(َّ ،((1
والط ِ
ِ
التفسير(،((1
بر ُّي (ت٣١٠ه�ـ) يف
َّ
«املعج ِم الكب ِ
ري»( ،((1ك ُّلهم
ين (ت  ٣٦٠ه�ـ) يف
والطبرا ُّ
َ

من طريق س�عيد بِن بشير ع�ن َقتاد َة ع�ن أيب المُ ليح عن
ً
الس ْ�ب َع
واثل�ة ريض اهلل عن�ه
مرفوع�ا بلف�ظ(ُ :أ ْع ِط ُ
ي�ت َّ
ِّ
يت المْ ِئِنيَ َم َ�ك َ
الط َ�و َل َم َك َ
ان الإْ ِن ِْجيلِ ،
ان ال َّت ْ�و َر ِاةَ ،و ُأ ْع ِط ُ
يت المْ َ َثانيِ َم َك َ
الز ُبو ِرَ ،و ُف ِّض ْل ُت بِالمْ ُ َف َّصلِ ).
َو ُأ ْع ِط ُ
ان َّ

«الش َ�ع ِ
البيهقي (ت ٤٥٨هـ) يف ُّ
ب» من
�ه
ْ
رج ُ
أخ َ
ُّ
طريق سعيد بن بشري به مرفوع ًا بدون ذكر «الطوال».
(((1

املبحث األول

ختريج احلديث وحكمه

�ه َّ
ُ
وأمح�د (ت
سي (ت ٢٠٤ه)(((،
أخر َج ُ
َ
الطيالِ ُّ
٢٤١ه�ـ)(((َّ ،
والط ِ
ِ
بر ُّي (ت٣١٠ه�ـ) يف
التفسير(((،
َّ
والط
ح�اوي (ت٣٢١ه�ـ) يف كتاب�ه مش�كل اآلث�ار(((،
ُّ

ياليس  ٣٥١ /٢بر ْقم (.)١١٠٥
(ً )2مسنَدُ ال َّط ِّ
(« )3مسندُ اإلما ِم أمحدَ )١٦٩٨٢( ،١٨٨/٢٨
ٍ
تفسري ِ
جرير  ١٠٠/١ر ْقم (.)١٢٦
ابن
()4
ُ
( )5م ِ
ِ
ُ
َّ
حاوي )١٣٧٩( ،٤٠٩ /٣
ط
لل
اآلثار
ل
شك
ِّ
ُ
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ِ
«الناس�خ
�اس (ت٣٣٨ :هـ) يف كتابِه
وأ ُب�و َجع َف ٍر ال َّن َّح ُ

واملنسوخ للن ََّّح ِ
ُ
ُ
اس (ص.)٤٨١ :
الناسخ
()6
ِ
( )7معرف ُة الصحابة أليب نعيم .)٦٤٨٥( ،٢٧١٦ /٥
للبيهقي  ٣٤١/١برقم (.)٩٦٢
الصغري
( )8السن ُن
ِّ
ُ
ِ
للبيهقي.)٢٢٥٥ /٤( ،
ب اإليامن
(ُ )9ش َع ُ
ِّ
ِ
(ُ )10ش َعب اإليامن للبيهقي .)٢١٩٢( ٧١ /٥
ِ
دالئل الن َُّّبو ِة للبيهقي (.)٤٧٥ /٥
()11
( )12فضائل القرآن للقاسم بن سالم صـ .225
ٍ
تفسير ِ
جرير  ١٠٠/١ر ْقم ( ،)١٢٦وقد أخرجه رمحه
ابن
()13
ُ
اهلل من رواية عمران وبشري مع ًا بلفظ واحد ملفق ًا.
رباين .٧٦ /٢٢
املعجم
()14
الكبري لل َّط ِّ
ُ
ُ
ِ
ُ
اإليامن  ١٠٨/٤ر ْقم (.)٢٢٥٦
ب
ع
ش
()15
َ ُ

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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ِ
احلدي�ث إذن عىل َقت�ا َد َة ِ
�دويس
الس
�دار
فم َ
ِّ
َ
بن دعام َة ّ
املليح ِ
بن ُأس�ا َم َة ا ُهلذ ِّيل
التابع�ي أيب
الثق�ة الثبت( ،((1ع�ن
ِ
ِّ

ِ
يب واثِ َل َة ِ
الليثي.
األس َق ِع
الصحا ِّ
طي ال ِّث َق ِة( ،((1عن َّ
بن ْ
الواس ِّ
ِّ
و َي ِ
القط ِ
داو َر َّ
العوا ِم ِع ُ
ان،
مران ُ
بن َ
رويه عن قتَا َد َة :أ ُبو َّ

(ر َوا ُه َأحمْ َ دُ َ ،و ِف ِ
َ
يه ِع ْم َر ُان ا ْل َق َّط ُ
انَ ،و َّث َق ُه ا ْب ُن
قال
اهليثمي َ :
ُّ
ِح َّب َ
�ان َو َغْي�رْ ُ ُهَ ،و َض َّع َف ُه ال َّن َس�ائِ ُّي َو َ ْي�رْغ ُ ُهَ ،و َب ِق َّي ُ�ة ِر َجالِ ِه

ات»)(.((1
«ثِ َق ٌ

اب�ن َمع ٍ
ني
فق�د اختل�ف يف عم�ران إذنَ ،ض َّع َفه ُ

(((1

ُّ
وو َّث َق ُه
العجيل( ، ((2وذكره ابن حبان يف الثقات(.((2
بن حن َب َ
ع�ن ا ِ
مح�دَ ِ
َو َو َر َد ِ
(أرجو
إلم�ا ِم َأ َ
�ل أ َّنه َق�الُ :
ِ
َ
ْ
�ح
أن
ع�دي يف
اب�ن
ٍّ
احلدي�ث)( ،((2وق�ال ُ
يك�ون صالِ َ

«الكاملِ »َ ( :و ُه َو مم َّْن ُي ْكت َُب حدي ُثه.((2().
ِ
«التقري�ب» فقال:
�ه يف
اب�ن َح َج� ٍر حا َل ُ
خل�ص ُ
وق�د َّ َ
ِ
ُ
الع َّوا ِم
(ع
اب�ن داو ٍر ب َف ِ
م�ران ُ
ت�ح ال�وا ِو بعدَ ه�ا ٌ
راء أ ُب�و َ
رصي َص ُ�د ٌ
ال َق َّط ُ
اخلوارج ِمن
وق يهَ ِ ُمَ ،و ُر ِم َي برأي
ِ
ان ال َب ُّ
والس ِ
ِ
بع ِ
الس ِّت ِ
ني)(.((2
السابعة َ
مات بنيَ ِّ
ني َّ

وأه ُل
فعمران من أهل املرتبة اخلامس�ة عن�د ابن حجرْ ،
ِ
ِ
ِ
َ
اخلامس�ة عندَ ِ
والسادس� َة عندَ
ابن َح َج ٍر
أعنيه�ذه
املرتبة ْ

يل فيه َصدُ ٌ
ريه ِّمم ْن ِق َ
َغ ِ
وق -ال ُيق َب ُل َحدي ُث ُهم إلاّ َبعدَ االختِبا ِر
وال َّن َظ ِر( ،((2وبالنظر يف متابعات احلديث نجد أن عمران قد
( )16انظر تقريب التهذيب البن حجر صـ ( ،)453رقم (.)5518
( )17انظر تقريب التهذيب البن حجر صـ ( )675رقم (.)8390
ِ
ِ
الفوائد» (.)٤٦ /٧
ومنبع
الزوائد
مع
ُ
(« )18مجَ ُ
ِ
ِ
ِ
الرجال» البن عدي ،١٦٢ /٦
( )19انظر« :الكامل يف ُضعفاء ِّ
«تاريخ ال ِّث ِ
ُ
ِّ
للعجيل صـ . ٣٧٣
قات»
()20
ِ
لاِ
ِ
قات» ْبن ح َّبان ()٢٤٣ /٧
(« )21ال ِّث ُ
ِ
ٍ
ِ
«اجل�رح والتعدي�ل» /٦
ازي يف
ال�ر ِّ
( )22انظ�ر :اب� َن أيب حات�م َّ
«الكامل يف ض ِ
عفاء الر ِ
ِ
جال» ١٦٢ /٦
عدي يف
ُ
 ،٢٩٨اب َن ٍّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
الرجال» (.)١٦٤ /٦
( )23ابن ٍّ
عدي يف «الكامل يف ُضعفاء ِّ
التهذي�ب ( )٤٢٩ /٢و َذكَ�ر خليف ُة ب�ن اخلي ِ
ِ
اط يف
تقري�ب
()24
ُ َّ
ُ
َ
ٍ
ِ
«الطبقات» صـ  ٣٨٠أنَّه ُتوفيِّ َ بعد اخلمسني ومئةــ.
ِ
َ
ِ
الرج�ال» د .نور
اجل�رح
«أص�ول
( )25انظ�ر:
والتعدي�ل وعلم ِّ
الدين عرت صـ . ١٨٨

حف�ظ يف ه�ذه الرواي�ة( ،((2ولذل�ك ف�إن الباح�ث يرى أن
احلديث حسن لذاته.
ِ
َ
ٍ
بشير
بن
م�ران يف ه�ذا
تاب�ع ِع
احلديث س�عيدُ ُ
فق�د َ

الر ِ
األزدي أ ُب�و ِ
مح�ن ،و ُي ُ
قال أ ُب�و َس� َل َم َة أص ُله ِمن
ِّ
عب�د َّ
رص ِة.
ال َب َ

ٍ
ق�ال ُش�ع َب ُةَ :
ِ
(ذاك َص�دُ ُ
رواية:-
اللس�ان -،ويف
وق
ِ
ِ
َص�دُ ُ
اللس�ان يف
وق
حاتم
اب�ن أيب
ٍ
احلدي�ث)( ،((2و َن َق َل ُ

ِ
قي َة ُ
سعيد ِ
بن بش ٍ
ري
(سألت ُشع َب َة عن
يقول:
ُ
الرازيِ عن َب َّ
َّ
ِ (((2
َ
«صدُ ُ
وق اللسان») .
فقالَ :

ِ
�ه حمُ يد كام
اب�ن ُع َي ْينَ� َة ب�ـ
«احلاف�ظ»َ ،و َو َّث َق ُ
وو َص َف ُ
�ه ُ
َ
َن َق َ
خ�اري( :يتك َّل ُم َ
�ل ُع ُ
ون يف
عن�ه ،قال ال ُب
ارمي ُ
ُّ
ثامن الدَّ ُّ

ٌ
اجلرح والتعديلِ
مجاعة ِمن أهلِ
ِح ْف ِظ�ه)( ،((2وقد َض َّع َف ُه
ِ

ني ،وع ّ
وابن َمع ٍ
يل ِ
كأيب ُم ْس ِه ٍرِ ،
سائي،
بن
املديني ،وال َّن ِّ
ِّ
ب�ن َح ْن َب َ
س�ائي:
�ل( ،((3وق�ال ال َّن
وكذل�ك َض َّع َف ُ
�ه أمح�دُ ُ
ُّ
(((3

بشير َيروي عن َقتا َد َة َض ٌ
ٍ
بن
ابن
(س�عيدُ ُ
عيف)( ،((3قال ُ

ِ
ِ
الصغري» َ
قال محُ َّمدُ ب ُن
يوطي يف «اجلام ِع
الس ُّ
( )26وقد َذ َه َب إىل حتسينه ُّ
ِ
ِ
َ
باألمري (ت١١٨٢ :هـ)
املعروف كأسالفِه
نعاين،
إسامعيلَّ ،
الص ِّ
يف ِ
ِ
(ر َم َز
:)٤٨٧
(/٢
الصغير»
ع
اجلام�
رشح
«التنوي�ر
�ه
رشح
َ
الس�يوطي] لحِ ُ ْس�نِه) انتهى ،وقد َح َّس� َن هذا
املصن ُ
ِّ�ف [يقص�دُ
َّ
ِ
ِ
احلدي�ث من املعاصرِ
َ
السلس�لة
األلباين يف «
ن
ي�
الصحيحة « (٣
َ
ُّ
ِ
 )٤٦٩ /ر ْقم (َ ،)١٤٨٠
قالُ ( :ق ْل ُت :وهذا إس�نا ٌد َح َس ٌن ر َجا ُل ُه
ِ
ني؛ َغري ِ
مران الق َّط ِ
�يخ ِ
َ
الش َ
قات ِر َج ُال َّ
احلديث
فه َو َح َس� ُن
ان
ع
ثِ ٌ
ُ
ِ ِ
ِ ِ
َ
بم ْج ُم�و ِع ُط ُر ِق ِه
ث�م َص َّح َح
احلديث َ
للخالف املع�روف فيهَّ )..
ِ
ِ
َف َ
ُ
أعلم)
بمجمو ِع ُط ُرق�ه
فاحلديث
ق�الُ ( :ق ْل ُت
ٌ
«صحيح» .واهللُ ُ
ُ
ِ
ِ
�يخ ُش�عيب األرن�اؤوط َف َ
الش ُ
ا.ه�ـ ،وتَب َع�ه َّ
ق�ال يف تعليقه عىل
ِ
احلدي�ث يف ُمس�ن َِد اإلم�ا ِم أمح�د ( :١٨٨ /٢٨إس�نا ُده َح َس� ٌن،
ِ
ِ
ِ
ِع ُ
فهام
رجال
احلديث ،وباقي
..ح َس� ُن
اإلس�ناد ثِ ٌ
قاتُ ،)..
مران َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح َّسنا ُه لالختالف يف ع َ
باعتبار ِروايته ،و ُثبوت َض ْبطه.
مران ال
ِ
ُ
هتذي�ب
الب�ن أيب حات� ٍم (،)١٣٤ /١
والتعدي�ل
اجل�رح
()27
ُ
ُ
ِ
َّ
َ
هبي« :و َّث َق ُه ُش� ْع َب ُة» انظر
الذ
قال
ولذلك
)٩؛
(/٤
التهذيب
ُّ
الضعفاء (.)٢٥٦ /١
املغني يف ُ
اجلرح والتعديل ()٦ /٤
()28
ُ
ُ
التاريخ الكبري (.)٤٦٠ /٣
()29
َّس�ائي ص�ـ  ،١٢٦هتذيب
( )30انظ�ر :الضعف�ا َء واملرتوكين للن
ِّ
للذهبي (.)٢٥٦ /١
عفاء
الض
التهذيب ( )٩ /٤واملغني يف ُّ
ّ
ُ
والتعديل البن أيب حاتم (.)٧ /٤
اجلرح
()31
ُ
ِ
لاِ
ِ
ِ
ُ
عدي ()٣٧٠ /٣
ن
ب
جال
الر
عفاء
ض
يف
ل
الكام
()32
ُ
ٍّ
ْ
ِّ

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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ِ
س�عيد ِ
ٍ
بشير بأس� ًا،
بن
روى عن
ٍّ
ع�دي( :ولاَ أرى بِما ُي َ
ِ
ِ
اليشء بعدَ
والغالب عىل
الشيء ،و َيغ َل ُط،
و َل َع َّل ُ�ه يهَ ِ ُم يف
ُ

َأ ْس� َل َم َوال َّنبِ ُّي َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّ�ل َم َيت ََج َّه ُز إِلىَ َت ُب َ
وك،
َف َش ِهدَ َها َم َع ُهَ ،و َك َ
الص َف ِة.
ان ِم ْن ُف َق َر ِاء َأ ْهلِ ِّ

ير ِف ِ
ِ
(و ُه َو َح ِد ٌ
يبَ ،و َس ِ�عيدُ ْب ُن َب ِش ٍ
يه
عن
يث َغ ِر ٌ
احلديثَ :
ُ
(ه َذا َح ِد ٌ
ابن كث ٍ
يبَ ،و َس ِ�عيدُ
لِنيٌ )(،((3
ريَ :
ويقول ُ
يث َغ ِر ٌ

اطَ ،ق َ
وف الخْ َ َّي ُ
بن َعماَّ ٍرَ ،حدَّ َثنا َم ْع ُ�ر ٌ
ال:
�ام ُ
وقال ِه َش ُ
�اس َ
األ َح ِ
اد َ
�ت َواثِ َل َة ُي ْمليِ َعلىَ ال َّن ِ
يث َو ُه ْم َي ْك ُت ُبونهَ َ ا
(ر َأ ْي ُ
َ
الص ْف َر ِةَ ،و َي ْعت َُّم بِ ِعماَ َم ٍة َس ْ�و َدا َء
َبينْ َ َيدَ ْي ِهَ ،و َر َأ ْي ُت ُه يخَ ْ ِض ُب بِ ُّ
ُي ْر ِخي لهَ َا ِم ْن َخ ْل ِف ِه َقدْ َر ِشبرْ ٍَ ،و َي ْر َك ُب حمِ َ ار ًا).
ب َم ْولىَ َبنِي َي ِز َي�د َق َ
وع�ن أيب المْ ُ ْص َع ِ
(ر َأ ْي ُت َواثِ َل َة
الَ :
ْب َن الأْ َ ْس َ�ق ِع َيت ََغدَّ ى َأ ْو َيت ََع َّشى بِ ِفن ِ
اس
َاء َم ْن ِزلِ ِهَ ،و َيدْ ُعو ال َّن َ
إِلىَ َط َع ِ
ام ِه)(.((3
الص َحا َب ِ
ان ِ
�ال َس ِ
َو َق َ
يرَ :
(ك َ
�ن َب ِش ٍ
�ة َم ْو ًتا
�عيدُ ْب ُ
�ر َّ
آخ َ
�ن َ
بِ ِد َمشْ �قَ َواثِ َل ُ
األ ْس� َق ِع)(َ .((4و َو َر َد ِم ْث ُل ُه ع�ن َقتا َد َة
�ة ْب ُ

الص ُ
حديثِه االستِ ُ
قامة،
دق)(.((3
والغالب عليه ِّ
ُ
وق ِ
قال َّ
الصدُ ُ
احلاف ُظ)(.((3
هبي:
ُ
(اإلمام املحدِّ ُث َّ
الذ ُّ
الز َ
الض ْع ُ
إذنَ :
فغ ِ
ْ
رك ُّ
ال�ب حالِ�ه َّ
يش
�ف؛ ولذلك ق�ال َّ

يرِ ،ف ِ
ْب ُن َب ِش ٍ
يه لِ ٌ
للمتا َب َع ِة،
ين)( .((3و َل ِك َّ
�ن حدي َث ُه َيص ُل ُ
�ح ُ
ِ
وعليه فبِ ُمتا َب ِ
ِ
س�عيد ِ
بن بش ٍ
القطان يرتقي
العوا ِم
عة
ري أليب َّ

الصحيح لِ َغ ِ
ُ
ريه،
احلديث من طريق عمران القطان لِدَ َر َج ِة
ِ

ويرتقي احلديث من طريق سعيد بن بشري للحسن لغريه.

املَ ُ
بحث ال َّثاين

ِ
احلديث
ترمج ُة راوي

(((3

الر ِ
ِ
ِ
ِ
تأيت ُ
واية،
معرفة
احلديث يف
ترمجة راوي
أمهية
ِ
تاريخ ِّ
وح ْس ِ�ن إِ ِ
ِ
ِ
االستدالل،
يراد ِه يف
وهلذا أثر ُه يف َفهم
احلديثُ ،

ري أو يف ِ
سوا ًء يف التفس ِ
بيان قضايا علوم القرآن.
ُه َوَ :واثِ َل ُة ْب ُن َ
األ ْس َ�ق ِع ْب ِن َك ْع ِ
الليثيِ ،م ْن
ب ْب ِن عام ٍر
ِّ
ابن َ
َبنِ�ي ِكنَا َن َةِ ،
وق َ
�زى ْب ِن َع ْب ِد
األ ْس� َق ِع ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُع َّ
ي�لُ :
ِ
َيالِ َ
«االس�ت ِ
وأكثر ْ
إن
أصح
يعاب»( :
ي�ل ،قال يف
َّ
واألو ُل ُّ
ُ

ش�ا َء اللهَّ ُ تعاىل)(َ ،((3وفيِ ُك ْن َيتِ ِ�ه َأ ْق َو ٌالَ :أ ُبو َ
اخل َّط ِ
ابَ ،و َأ ُبو
َ
َ
قر َصا َف َةَ ،و َأ ُبو َشدَّ ٍاد.
األ ْس َق ِعَ ،وأبو محُ َّم ٍد ،وأ ُبو ْ

ِ
ُ
الرج�ال ( )٣٧٦ /٣هتذيب التهذيب
()33
الكام�ل يف ُضعف�اء ِّ
(.)٩ /٤
( )34سري أعال ِم النبالء (.)٣٠٥ /٧
( )35البرُ ُ
للزركيش ()٢٤٤ /١
هان يف علو ِم ال ُقرآن
ِّ
تفسري ابن كثري ()١٥٤ /١
(ُ )36
ِ
( )37انظ�ر :الطبق�ات الكُبرى ( )٤٠٧ /٧ط دار ص�ادر،
ِ
ِ
األصحاب ( ،)١٥٦٣ /٤اإلصاب َة يف
معرفة
االستيعاب يف
َ
ِ
ِ
ِ
َ
تاريخ اإلسلا ِم (/٢
حجر ،٤٦٢ /٦
متيي�ز الصحابة البن َ
ِ
 ،)١٠١٥سري أعال ِم النبالء ()٣٨٣ /٣
( )38االستيعاب يف معرفة األصحاب ()١٥٦٤ /٤
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صَ ،و َس َك َن ِد َمشْ قَ َ ،و َم ْس ِجدُ ُه
َو َش ِهدَ َف ْت َح ِد َمشْ قَ وحمِ ْ َ
َم ْع ُر ٌ
س َب ِ
وف بِ ِد َمشْ �قَ إِلىَ َجانِ ِ
ب َح ْب ِ
الص ِغ ِ
ريَ ،و َد ُار ُه
�اب َّ
ب َدا ِر ا ْب ِن ا ْل َب َّق ِ
إِلىَ َجانِ ِ
ال.

ريض ُ
ابن ِ
أيض ًاَ ،
س َ
وقيل ُتوفيِّ َ يف امل ْق ِد ِ
عبد
اهلل ُ
عنه وقدَّ َم ُ
َ
القول.
البرَِّّ هذا

ال ٍ
�وفيِّ َ َواثِ َل ُ�ة فيِ َس�نَ ِة َث َ
ث َو َثماَ ْي�نْنِ َ َ ،و ُه َو ا ْب ُ�ن ما َئ ٍة
( ُت ُ
َوخمَ ْ ِ
س ِسنِينْ َ  ،اعت ََمدَ ُه ال ُب َخا ِر ُّيَ ،و َغيرْ ُ ُه.
َو َق َ
ات َس َن َة خمَ ْ ٍ
س َو َثماَ نِينْ َ َ ،و َل ُه
ال َأ ُبو ُم ْس� ِه ٍر َو ِعدَّ ٌةَ :م َ
َثماَ ٍن َوتِ ْس ُع ْو َن َس َن ًة)(.((4

املبحث الـ َّث ُ
ُ
الث
ُم َ
ِ
احلديث
حات
صطل ُ

ِ
ِ
ُ
األلف�اظ الت�ي
احلدي�ث ه�ي
ح�ات
امل�راد ُبمصط َل
ُ
ما ُتس�ت َْخدَ ُم يف الدَّ ِ
اللة عىل ٍ
ص�ارت َع َل ً
أم�ر مخَ ُص ٍ
وص،
ْ
«الس ْ�ب ِع ِّ
الط ِ
ني واملثاين» ،وسأع َتبرِ ُ َ
وال ،واملِئِ ِ
بيان هذه
كـ َّ
ِ
ِ
احلديث.
رشح
املصطلحات بِمثا َب ِة ِ

( )39الطبقات الكربى ()٤٠٨ /٧
( )40تاريخ اإلسالم ()١٠١٦ /٢
( )41سري أعالم النبالء ()٣٨٦ /٣

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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الس ْ�ب ُع ِّ
الط ُ
ُ
املعروفَّ ،أما
الع َ�د ُد
الس ْ�ب ُع ف ِه َي َ
والَّ :أما َّ
َّ
ِّ
ُ
الط ُ
عج ِم ِهَّ :
ٍ
والواو
�اء
ابن
�وال؛
فيق�ول ُ
ف�ارس يف ُم َ
(الط ُ
ُ

ُ
َ
الكهف
الس َ�و ُر التي َّأولهُ ا ما ييل
ويقول
ُّ
املناويّ :
(أي ُّ
زي�ادة ُك ٍّل ِمنها على ِم ِ
ِ
لِ
ائة ٍ
ص أو
آية ،أو التي فيه�ا ال َق َص ُ

الطوي�لِّ ،
ُ
�والَّ :
ُّ
مج�ع
يق�ول:
�م
�والُ :
والط َ
(والط َ
ُث َّ
َّ
الطويلِ )(.((4
الط ِ
ركشي يف البرُ ِ
الط َو ُل بِ َض ِّم َّ
(و ُّ
ُّ
اء جمَ ْ ُع
الز
قال َّ
هانَ :

الكهف) كام سيأيت ُ
ُ
أعلم.
أو
واهلل ُ
بأن ِ
ِ
وال هي ُس�ور ُة َب ٍ
�ر ِّ
الط ِ
فإن ُق ْلن�ا َّ
وعلي�هْ :
راءة
آخ َ
(ال َّت ِ
وبة)َّ ،
ور ُة ُيو ُنس واهلل أعلم.
فإن َّأو َل املئِنيَ هي ُس َ

ِ
ٍ
والالم ٌ
صحي�ح َيدُ ُّل عىل َف ْضلٍ
اليشء.
وامتداد يف
أصل
ُ
ٌ
ذلكَ :
ول ُطو ً
يط ُ
طال الشيَّ ُء ُ
ِمن َ
ال)(.((4

ان ال َّت ْو ِح ِ
ُطولىَ َكا ْل ُكبرَ ِ جمَ ْ ُع ُكبرْ َ ىَ ،ق َ
ال َأ ُبو َح َّي َ
يد ُّي َو َكسرْ ُ
الط ِ
اء َم ْر ُذ ٌ
َّ
ول)(.((4
�م َي ْت ِ
الس ْ�ب َع
ق�ال ُ
ابن جري� ٍر( :وإ َّنام ُس ِّ
الس َ�و ُر َّ
هذه ُّ

ِ
ُّ
الط َو َل؛ لِ ُطولهِ ا عىل سائ ِر ُس َو ِر
القرآن)(.((4
ِ
ِ
فإن زي�اد َة ِّ
الط ِ
وكما تقدَّ َم َّ
س�عيد
رواية
هي ِمن
�وال َ
�و ٍر ِط ٍ
ِ
ٍ
وال وس�يأيت بيانهُ ا
بشير،
ب�ن
ُ
واملراد َعدَ ُد َس ْ�ب ِع ُس َ
بالتفصيلِ ِ
بإذن اهللِ تعاىل.

املَئِينَ :
ِ
امليم
وض َب َطها يف
«فيض القدي ِر»ب َقولِ ِه( :بِ َف ْت ِح ِ
ِ
فمث ٍ
س�اك ٌنة)( ،((4جمَ ْ ُع ِمئ ٍَ�ةَ ،
َ
حت�ت
قال
َّناة َ
وكْس�رْ ِ ا َهل ْم َ�ز ِة ُ

�اد( :واملِئ َُةُ :ح ِذ َف ْت ِم�ن ِ
ِ
عب ٍ
واو أو
�ب ُ
آخ ِرها ٌ
الصاح ُ
بن َّ
واجل ِم ْي ُع املِئِينْ ُ واملِئ ُْو َن ِ
ي�اءَ ،
أى)(ُ ،((4
ابن جري ٍر:
وم ً
يقول ُ
ٌ

دد ٍ
الق ِ
فهي ما َ
(وأ ّم�ا املِئ َ
�و ِر ُ
آية ِمئ َُة
�رآن َع ُ
كان ِمن ُس َ
ُونَ :
ٍ
أو تزيدُ عليها شيئ ًا أو
تنقص ِمنها شيئ ًا يسري ًا)(.((4
ُ
آيةْ ،

(((5
َ
والكهف؛
س
ُ
غير ذلك)  ،أق�ول :ولع َّل ُه اس�تثْنى ُيو ُن َ
ِ
الس ْ�ب ِع ِّ
الط ِ
ِ
َّ
ألن َ
س
األقوال
أح�د
وال أنهَّ ا ( ُيو ُن ُ
الواردة يف َّ

املَث�اين :أص ُله�ا ِمنَ (:ثني)َ ،
ِ
املقاييس:
عج ِ�م
قال يف ُم َ
والي�اء ٌ
ُ
تكري�ر الشيّ ِء
أصل واح�دٌ  ،وهو
والن�ون
(الث�اء
ُ
ُ
ُ
«متوالِ َيَي�نَ ِ أو ُمتبايِ َن ِ
ين ،أو َج ُع ُل ُه َش�ي َئ ِ
َم ّر َت ِ
ني» ،وذلك
ني ُ
عر ِ
ِ
قو ُل َ
وفان.
�ت الشيّ َء َث ْني� ًا.
�ك َثن َْي َ
واالثنان يف َ
الع�دَ ِد َم ُ

ُ
وال ِّثنَى وال ّث ْن ُ
الس ِّي ِد ،...وال ِّثنَى :األ ْم ُر
يان الذي
يكون بعدَ ّ
ُي َع ُاد َم ّر َت ِ
ني)(.((5
ُ
اب�ن جري� ٍر( :وأ ّم�ا «املث�اين :فإنهّ ا م�ا َثن�ي املِئِ َ
ني
يق�ول ُ
ئ�ون هلا َ
فتَاله�ا ،وكان امل ِ َ
أوائل ،وكان املث�اين هلا َثواين .و َقد
يت َمث�اينَ؛ لِ َتثْنِ ِ
ِق َ
ي�لَّ :
ي�ة اهللِ َج َّ�ل ِذ ْك ُ�ر ُه فيها
إن املث�اين ُس ِّ�م ْ

واخلبرَ َ ِ ،
األمثالَ ،
َ
وهو ُ
قول ِ
عب ٍ
اس)(.((5
والعبرَ َ َ ،
ابن َّ
(و ِه َي جمَ ْ ُ�ع َم ْثنَ�ىَ ،أ ْو َم ْثن ٍ
ُ
َاة ِم ْن
�ر ِز ِّي(َ :((5
يق�ول ا ُمل َط ِّ
آن» َفلأِ َ َّن ُ�ه ُي َك َّر ُر ِف ِ
ال َّتثْنِ َي ِ�ة بِ َم ْعنَ�ى «ال َّت ْك َرا ِر»َ ،أ َّم�ا «ا ْل ُق ْر ُ
يه
�صَ ،والأْ َ ْن َب ُاءَ ،وا ْل َو ْعدُ َ ،وا ْل َو ِعي�دُ َو ِق َ
يل :لأِ َ َّن ُه ُي َث َّنى
ا ْل َق َص ُ
فيِ ال َِّل�اَت َو ِة َفَل�اَ ُي َم ُّ�لَ ،و َأ َّما «ا ْل َفاتحِ َ ُ�ة» َفلأِ َ نهَّ َ �ا ُت َث َّنى فيِ ُك ِّل
يل :لمِ َ�ا ِف َيها ِم ْن ال َّثن ِ
َصَل�اَ ٍةَ ،و ِق َ
َ�اء َعلىَ اللهَّ ِ ُس ْ�ب َحا َن ُهَ ،و َأ َّما

يش يف ِ
ُونَ :ما َوليِ َ
الز َ
(والمْ ِئ َ
الس َ�و ِر املئ ِ
رك ُّ
قال َّ
نيَ :
بيان ُّ
الس ْ�ب َع ُّ
�ور ٍة ِم ْن َها َت ِزيدُ
الط َو َل ُس ِّ�م َي ْت بِ َذلِ َك؛ لأِ َ َّن ُك َّل ُس َ
َّ
َعلىَ ِما َئ ِة آ َي ٍة َأ ْو ُت َقا ِربهُ َ ا)(.((4

ني َم َب ِ
الس َو ُر َفلأِ َ َّن المْ ِئِ َ
اد ُئَ ،و َه ِذ ِه َم َثانيِ )(.((5
ُّ

ِ
اللغة ِ
ٍ
ِ
فارس ()٤٣٣ /٣
البن
مقاييس
معجم
()42
ُ
( )43معجم مقاييس اللغة البن فارس ()٤٣٤ /٣
( )44البرُ ُ
هان يف علو ِم القرآن ()٢٤٤ /١
الطربي ()١٠٣ /١
تفسري
ِّ
(ُ )45
ِ
رشح اجلام ِع الصغري ()٧٢٢ /١
(ُ )46
فيض القدير ُ
ِ
ِ
ُ
املحيط يف اللغة للصاحب بن عباد ()٤٥٦ /١٠
()47
الطربي ()١٠٣ /١
تفسري
ِّ
(ُ )48
( )49البرُ هان يف علو ِم القرآن ()٢٤٤ /١

ِ
القدير رشح اجلام ِع الصغري ()٧٢٢ /١
فيض
(ُ )50
ِ
ِ
ِ
معجم مقاييس اللغة البن فارس ()٣٩١ /١
()51
ُ
الطربي ()١٠٣ /١
تفسري
()52
ِّ
ُ
ِ
صرِ
الس� ِّي ِد ِ
اخل َو ِار ْز ِم ُّيَ ،
بن َعليِ ٍّ ُ
احلن َِف ُّي،
(َ )53أ ُبو ال َفت ِْح نَا ُ ب ُن َع ْبد َّ
دب ،د ِ
ِ
،ش ْي ُخ ا ُمل ْعت َِز َل ِة ،ك َ
اع َي ًة إِلىَ
الن َّْح ِو ُّي َ
َان َر ْأس ًا فيِ ُفن ُْون األَ ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
االعتز ِ
(رشح ا َمل َقا َمات) ت:
الَ ،و َل� ُه عدَّ ُة ت ََصان ْيف ،من َْه�ا:
َ
ُ
 616هـ انظر :سري أعالم النبالء (.)28 /22
( )54ا ُمل ِ
ترتيب امل ْع ِر ِ
ِ
ب صـ ٧١ ،٧٠
غر ُب يف

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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ٍ
و َق�د َو َر َد ِ
ِ
ثالث�ة
الق�رآن واآلث�ا ِر على
ت املث�اين يف
َأ ْو ُج ٍه(:((5

َّ
ُ
واس�تدل بِ َقولِ�ه تع�اىل:
�ه،
أحدُ ه�ا :أنهّ�ا
الق�رآن ُك ُّل ُ

ﵛﭐﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﵚ [الزمر،]٢٣ :
في�هِ ،
ص�ص ُث ِّن َي ْت ِ
َ
وق َ
ذل�ك َّ
يل يف معنى
ألن األنب�ا َء وال َق َ َ
ِ َ
�رر ًاُ ،ك ِّر َر ِف ِ
اب)( ((5قال
اب َوا ْل ِع َق ُ
يه الث ََّ�و ُ
اآلي�ة( :أ ّي ُم َك َّ
ِ
أب�و ُع ٍ
ُ
القرآن
�ه
الو
بي�د( :فه�ذا
ج�وه ِم�ن املثاين أ َّن ُ
ُ
أجود ُ
ُك ُّل ُه)(.((5
والوج ُ�ه الث�اين :أنهّ�ا «فاتحِ َ ُ�ة ِ
»املوص ُ
الك ِ
وف�ة ب�ـ:
تاب
ُ
ْ
«الس ْ�ب ِع املثاين»يف قولِه تع�اىل:ﵛﲬﲭﲮﲯ
َّ

ﲰﲱﲲﵚ َ
«قي�ل لهَ َاَ :مثاين؛ لأِ َ َّن ُ�ه ُي ْثنَى َهبا فيِ
الص ِ
ُكل َر ْك َع ٍة ِمن َر ْك َع ِ
الةَ ،
وقيل :ألنهَّ ا ممِ َّا ُأ ْثني بِ ِه عىل
ات َّ
اهللِ ،لأِ َ َّن ِف َيه�ا حمَ ْ دَ اهللِ ،و َت ِ
وح َي�د ُهَ ،و ِذ ْك َر َما َله َي ْوم الدِّ ِ
ين،
�ات ِم ْن جمُ َل ِ
والمْ َ ْعن�ىَ :و َل َقدْ آ َتين َ
�ة الآْ َي ِ
َاك َس ْ�ب َع آ َي ٍ
ات ا َّلتِي
ُي ْثنَى بهِ َ ا عىل اهللِ ،وآ َتين َ
َاك ا ْل ُق ْر َ
يم(.((5
آن ا ْل َع ِظ َ
ابن َ
الثالثَ :
َ
ُ
(وقي�ل :امل َثاين
اجل�زَ ِر ِّي:
والوج�ه
ُ
ق�ال ُ

الس َو ُر التي َت ْقصرُ ُ عن املِئِ ِ
فصلِ َّ
كأن املِئنيَ
ني و َت ِزيدُ عن ا ُمل َّ
ُّ
بادي وال َّتي َت ِليها َم َثاينَ)(.((5
ُج ِع َل ْت َم َ
�ال ا ْب ُن َبر ٍّيَ :
(كأ َّن املِئِنيَ ُج ِع َل ْ�ت ِ
َق َ
مباد َي َوا َّلتِي
ِّ
إذن :املثاين ِمن ُس َ�و ِر ا ْل ُق ْ�ر ِ
يه�ا َم َثانيِ َ)(ْ ،((6
آنُ ،ك ُّل
َت ِل َ
ور ٍة ُدون ُّ
ون املِئِنيَ َ ،و َف َ
الط َو ِل َو ُد َ
وق
املفصلِ (.((6
َّ
ُس َ

ِ
احلديث
غريب
الطربي (،)١٠٤ -١٠٣ /١
تفسري
( )55انظر:
َ
ِّ
َ
أليب ُعب ٍ
َ
ولس�ان
القاس�م بن سلام،١٤٧ – ١٤٦ /٣ :
ي�د
َ
ُ
ي�ب المُْ ْع ِر ِ
ب فيِ ت َْرتِ ِ
الع�رب  ،١١٩ /١٤المُْ ْغ ِر ِ
للمطرزي
ب
ِّ
ِ
لألزهري .١٠١ – ١٠٠ /١٥
اللغة
هتذيب
صــــــ ،٧٠
ِّ
َ
ِ
ِ
َّ
للتهان�وي (/١
�اف اصطالح�ات الفن�ون والعل�وم
كش َ
ِّ
)٩٩٠
ِ
َ
الفر ِاء.
عن
ه
ل
ونق
،)١٠٠
(/١٥
:
لألزهري
اللغة
هتذيب
()56
ِّ
ُ
َّ
ِ
غريب احلديث أليب ُعبيد ابن سلاَّ م ()١٤٦ /٣
()57
ُ
ِ
اللغة ()١٠٠ /١٥
هتذيب
()58
ُ
ِ
ِ
ِ
اجلزري .٢٢٥ /١
واألثر ال ْب ِن
احلديث
غريب
( )59النهاي ُة يف
ِّ
ِ
ُ
العرب ()١١٩ /١٤
لسان
()60
ِ
وروا ُه عن أيب اهليث ِم.
)١٠١
(/١٥
اللغة
هتذيب
انظر:
()61
َ
َ

64

ط�اف بِال َب ِ
حين َق ِد َم َمكَّ� َة َف َ
ُ
حدي�ث ع ْل َق َم َة َ
يت
وم ْن ُ�ه
َ
ُ
ثم َصَّل�ىَّ ِع ْندَ املق�ا ِم َر ْك ِعت ِ
الس ْ�ب ِع
أس� ُبوع ًاَّ ،
َين َف َقرأ ِفي ِهام ِّب َّ
ني َ
ُّ
الط َو ِلُ ،ث َّم َ
طاف ُأس ُبوع ًاُ ،ث َّم صلىَّ َر ْك َع َت ِ
قرأ ِفي ِهام بِاملِئِني،
�م َ
طاف ُأس� ُبوع ًاُ ،ث َّم صَّل�ىَّ َر ْك َع َت ِ
ني َق َر َأ ِفي ِهما بِاملثاينُ ،ث َّم
ُث َّ
َ
طاف ُأس ُبوع ًاُ ،ث َّم َصلىَّ َر ْك َع َت ِ
ني َق َر َأ ِفي ِهام بِامل َف َّصلِ (.((6

اس َرضيِ َ ُ
ِ
عنهام ِحنيَ َ
حديث ِ
عب ٍ
ُ
قال
وم ْن َذلِ َك
اهلل ُ
ابن َّ
�ور ِة َبراءة ِ
لِ ُعث َ
ْمان( :ما حمَ َ َل ُك ْم عىل ْ
وه َي
أن َع ِمدَ ُت ْم إىل ُس َ
ِمن املِئِنيَ  ،وإىل األن ِ
وهي ِمن املثاين َف َق َر ْن ُت ْم َبين َُهام ،و ْمل
ْفال َ
يم» َف َج َع ْل ُت ُموها
الر ِح ِ
الرحمْ َ ِن َّ
تجَ ْ َع ُلوا َبين َُهام َس ْط َر «بِ ْس ِم اهللِ َّ

الس ْب ِع ِّ
الط ِ
وال...احلديث)(.((6
يف َّ
«هتذيب ِ
ُ
ِ
رأت
األزهري يف
يقول أ ُبو منصو ٍر
اللغة»( :و َق ُ
ُّ

بِ َخ ِّط َش ِ�م ٍرَ ،ق َ
�الَ :روى محُ ََّمدُ ُب�ن َط ْل َح َة ِ
ب�ن ُمصرَ ّ ٍف َعن
اب ِ
عبد اهللَِ :أ َّن (املثاينَ) ِس ٌّت َو ِعشرْ ُ َ
َأ ْص َح ِ
ور ًةَ ،و ِهي:
ون ُس َ
ِ
�ج ،وال َق َص ِ
واألنفال،
�ص ،وال َّن ْم�لِ  ،وال ُّن�و ِر،
�ورة «الحْ َ ِّ
ُس َ

والر ِ
َو َم ْر َي َمَ ،وا ْل َع ْن َك ُب ِ
وتَ ،ويسَ ،وا ْل ُف ْر َق ِ
عد،
انَ ،والحْ ِ ْج ِرَّ ،
وس�بأٍَ ،والمْ َلاَ ئِ َك ِ�ةَ ،وإِ ْب َر ِ
ي�م ،وصَ ،ومحُ ََّم ٍ�د ،و ُل ْق َ
مان،
اه َ

ِ
والغ ِ
ُ
�رفَ ،والمْ ُ ِ
واألحقاف،
والس ْ�جدَ ِة،
ؤم�نُّ ،
والزخْ ُر ِفَّ ،
اب ِ
ِ
واجلاثيةَ ،والدُّ َخ ِ
انَ ،ف َه ِذ ِه ِه َي املثاين ِع ْند َأ ْص َح ِ
عبد اهللِ.

قل�تَ :و َه َك َ
�ت ِم ْن َها
�خ ا َّلتِي َن َق ْل ُ
�ذا َو َجدتهُ َ�ا فيِ ال ُّن َس ِ
الظ ِ َ
الس ِ
ينَ ،و َّ
ين ِه َي
اد َس َ�ة َوا ْل ِعشرْ َ
خمَ ْ َس ً�ة َو ِعشرْ َ
اه ُ�ر أ ّن َّ
َ
َ
أسقطها ال ُّن َّس ُ
اخَ ،وإِ َّما َأ ْن
يكون
فإما َأن
«س َ
ُ
ور ُة ا ْل َفاتحِ َ ِة»َّ ،
َ
َ
يكون
�ي َعن ِذ ْك ِر َها بِماَ َقدَّ َم ُه ِمن َذلِكَ ،وإِ َّما َأ ْن
يكون َغنِ َ
ري َذلِ َك.((6().
غ َ
( )62أخرجه ابن أيب َشيب َة يف «املصن ِ
َّف»  ٢٦٠ /٢برقم (٨٧٧١
َ
ُ ُ
ِ
) ،و َذك ََر اب ُن ٍ
تفسريه َّ
«صحيح» ()٨٤ /١
بأن إسنا َده
كثري يف
ٌ
ُ
فص ً
ضعيف ِجدَّ ًا كام س�يأيت
واحلديث
لا
ٌ
( )63وس�يأيت ُ
خترجي ُه ُم َّ
ِ
ِ
واضح باالس�تدالل عىل
ه�و
كام
فيه
بيان� ُه؛ ولك َّن
الش�اهدَ
ٌ
معنى املثاين واملئنيِ.
( )64هتذي�ب ِ
اللغة ( ،)١٠١ -١٠٠ /١٥ونقل هذا النص أيض ًا
ُ
يف لس�ان الع�رب  )115 /(14م�ادة ثن�ى ع�ن األزهري.
والغ�رف اس�م لس�ورة الزم�ر ،انظ�ر :مج�ال الق�راء وكامل
اإلقراء ،للسخاوي (.)200 /1

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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�ل»َ ،
ُف ِّض ْل ُ�ت :أص ُله�ا ِم�ن « َف ُض َ
ٍ
ف�ارس يف
ابن
ق�ال ُ
والالم ٌ
(الفاء َّ
صحيح َيدَ ُّل عىل
أص�ل
والض ُاد
عج ِم�ه:
ُم َ
ُ
ُ
ٌ
زيادة يف ٍ
ٍ
ذلك ال َف ْض ُل :الزِّ ياد ُة َ
يشءِ .من َ
واخليرْ ُ .((6()..
�لَ ،
ا ُمل َف َّص ُ�ل :أص ُله�ا ِم�ن َف َص َ
ٍ
ف�ارس يف
اب�ن
ق�ال ُ

ٌ
ٌ
صحيح�ة َتدُ ُّل
كلم�ة
واللام
والص�اء
(الف�اء
عج ِم�ه:
ُم َ
ُ
ُ
ُ
على ِ
ِء وإبانتِه َع ُنهُ .ي ُ
ق�الَ :ف َص ْل ُت
متيي�ز الشيَّ ٍء ِمن الَّش�يَّ

ِ
الشيَّ َء َف ْص ً
احلاك ُم .وال َف ِص ُ
يلَ :و َلدُ ال َّنا َق ِة
ال .وال َف ْي َص ُ�ل:
ألن ِ
إذا اف ُت ِص َ
�ل ع�ن ُأ ِّم ِه .وامل ِ ْف َص ُل :ال ِّل ُ
س�ان؛ َّ
ب�ه ُت ْف َص ُل

األمور وتمُ َّي ُز)(.((6
ُ
ُ
(وأما امل َف َّص ُل :فإنهَّ ا ُس ِّم َي ْت ُم َف َّص ً
ال
يقول ُ
ابن جري ٍرَّ :
الف ُص ِ
ْ�ر ِة ُ
الرحمْ َ ِن
�و ِرها ب�ـ «بِ ْس ِ
�ول التي َبنيَ ُس َ
لِ َكث َ
�م اهللِ َّ

يم»)(.((6
الر ْح ِ
َّ

و َق�د َت َعدَّ َد ِ
ُ
أو َص َلها
ت
األق�وال يف َّأو ِل امل َف َّصلِ ح ّتى ْ
ه�ان إىل ا ْثن�ي َعشرَ َ َق�و ً
ِ
الز َ
رك ُّ
ال( ،((6و َتبِ َع ُه يف
َّ
شي يف البرُ
كالم ِ
ابن َح َج ٍر لأِ َّن ُه
ذلك ُ
ابن َح َج ٍر يف «ال َف ْت ِح» ،وسأن ُْق ُل َ
يش رحمِ َ ُهام ُ
اهلل تعاىلَ ،
الز َ
رك ِّ
ابن َح َج ٍر:
مخُ َتصرَ ٌ لِكال ِم َّ
قال ُ
اخ ُت ِل َ
ف فيِ المْ ُ َر ِاد بِالمْ ُ َف َّصلِ َم َع الاِ ِّت َف ِ
اق َعلىَ َأ َّن ُم ْنت ََها ُه
(و ْ
َ
ِ
الصا َّف ِ
�ر ِ
آنَ :ه ْ
�اتَ ،أ ِو الجْ َ اثِ َي ِة،
�و ِم ْ
�ن َأ َّو ِل َّ
�ل ُه َ
آخ ُ
�ر ا ْل ُق ْ

َال-محُ َّم ٍ�دَ ،-أ ِو ا ْل َف ْت ِ�حَ ،أ ِو الحْ ُ ُج َ�ر ِ
َأ ِو ا ْل ِقت ِ
اتَ ،أ ْو قَ ،أ ِو
الض َحى إِلىَ ِ
آخ ِر ا ْل ُق ْر ِ
الص ِّ
ار َكَ ،أ ْو َس ِّ�ب ْحَ ،أ ِو ُّ
آن
َّ
فَ ،أ ْو َت َب َ
»علىَ
�و ٌال َأ ْك َث ُر َها ُم ْس� َتغْ َر ٌب ا ْق َتَص�رَ َ فيِ «شرَ ْ ِح المْ ُ َه َّذ ِ
ب َ
َأ ْق َ
�ة ِم َن الأْ َ َوائِلِ ِس َ لأْ َ
َأ ْر َب َع ٍ
الرابِ ِعَ ،و َح َكى الأْ َ َّو َل
�وى ا َّو ِل َو َّ
السابِ َع َوالث ِ
الص ْي ِ
الرابِ َع
َّام َن ابن َأبيِ َّ
َو َّ
ف ا ْل َي َمنِ ُّيَ ،و َح َكى َّ

الط ِ ُّي َق ْ�ولاً َش�ا ّذ ًاَ :أ َّن المْ ُ َف َّص َل جمَ ِ ُي�ع ا ْل ُق ْ�ر ِ
آنَ ،و َأ َّما َما
َّ َب�رَ
يق ُز َر َار َة ْب ِن َأ ْوفىَ َق َ
َأ ْخ َر َج ُه َّ
الط َحا ِو ُّي ِم ْ�ن َط ِر ِ
الَ :أ ْق َر َأنيِ

ب ِ
َاب ُع َم َر إِ َل ْي ِه :ا ِ ْق َر ْأ فيِ المْ َغْ ِر ِ
آخ َر المْ ُ َف َّصلِ ،
وسى ِكت َ
َأ ُبو ُم َ
ن�ة ]١:إِلىَ ِ
َو ِ
آخ ِر ا ْل ُق ْر ِ
�ر المْ ُ َف َّصلِ ِم ْن «لمَ ْ َي ُك ْن» [الب ِّي ُ
آن،
آخ ُ
س َت ْف ِسري ًا لِ ْل ُم َف َّصلِ َ ،ب ْل لآِ ِخ ِر ِه َفدَ َّل َعلىَ َأ َّن َأ َّو َل ُه َق ْب َل
َف َل ْي َ
َذلِك)(.((6
ِ
ووي ِمن َّ
أن َّأو َل
وم ُنه َيت َبَّي�نَّ ُ أ َّن ُه ُي َر ِّج ُح ما َر َّج َح ُ�ه ال َّن ُّ
احل ُج ِ
املفص ِ�ل ُه َو ُس�ور ُة ُ
�رات ،و َقد َس� َب َق ُه ْم إىل َت ِ
يح
رج ِ
َّ
احل ُج ِ
�ور ِة ُ
�م الدِّ ِ
�خاوي (ت ٦٤٣ :ه)
الس
ُّ
ُس َ
رات َع َل ُ
ين َّ
احل ُج ِ
�ور ُة ُ
الق َّر ِاء َ
ِ
جمَ�ال ُ
رات،
يف
(وأو ُل َّ
املفصلِ ُس َ
فقالَّ :

ِ
وق َ
يل :سور ُة «ق»)

(((7

يش يف البرُ ِ
الز َ
هان َّ
رك ُّ
�ور ُة
َو َص َّح َح َّ
أن َّأو َل َّ
املفصلِ ُس َ

(حكا ُه
(ق)( ((7وق�ال
ُّ
املاوردي (٤٥٠هـ ) يف تفسِي�رِ هَ :
عن كث ٍ
الصحا َب ِة)(.((7
ِعيسى ُ
بن ُع َم َر ْ
ري ِمن َّ
ِ
�ن ُح َذ ْي َف َة َق َ
واس�تدَ َّل عىل َ
س ْب ِ
بحدي�ث َأ ْو ِ
ال:
ذلك

�د ا َّل ِذ َ َ
�ول اهللِ َصَّل�ىَّ ُ
�ت فيِ ا ْل َو ْف ِ
�وا َر ُس َ
ُ
اهلل َع َل ْي ِه
(ك ْن ُ
ي�ن أ َت ْ
َو َس� َّل َم َأ ْس� َل ُموا ِم ْن َث ِق ٍ
يف ِم ْن َبنِ�ي َمالِ ٍ
كَ ،أ ْنزَ َلنَ�ا فيِ ُق َّب ٍة

ان يخَ ْ ت َِل ُف إِ َل ْينَا َبينْ َ ُب ُيوتِ ِه َو َبينْ َ المْ َ ْس ِ�ج ِدَ ،فإِ َذا َصلىَّ
�هَ ،ف َك َ
َل ُ
ا ْل ِع َش�ا َء الآْ ِخ َر َة ا ْنصرَ َ َف إِ َل ْينَاَ ،فلاَ َيبرْ َ ُح يحُ َ دِّ ُثنَا َو َيشْ �تَ ِكي
ُق َر ْيش ًاَ ،و َيشْ ت َِكي َأ ْه َل َم َّك َة ُث َّم َي ُق ُ
ول« :لاَ َس َوا َءُ ،ك َّنا بِ َم َّك َة

يه»َ ،و َح َكى ال َّت ِ
َّام َ�ن الدِّ زَّ َم�ا ِر ُّي فيِ «شرَ ْ ِح ال َّت ْنبِ ِ
َوالث ِ
اس َ�ع
المْ َ ْر ُز ِ
او ْر ِد ُّي ا ْل َعاشرِ َ ،
وق ُّي فيِ شرَ ْ ِح ِهَ ،و َح َكى الخْ َ َّطابيِ ُّ َوالمْ َ َ

ُم ْس�ت ََذ ِّلنيَ َأ ْو ُم ْس�تَ ْض َع ِفنيَ َ ،ف َلماَّ َخ َر ْجنَ�ا إِلىَ المْ َ ِدين َِة َكا َن ْت
�ج ُ
ال الحْ َ ْر ِ
ب َع َل ْينَا َو َلنَا «َ ،ف َم َك َث َع َّنا َل ْي َل ًة لمَ ْ َي ْأتِنَا َح َّتى
ِس َ
ال َذلِ َك َع َل ْينَا َب ْعدَ ا ْل ِع َش ِ
�اءَ .ق َ
َط َ
الُ :ق ْلنَاَ :ما َأ ْم َك َث َك َع َّنا َيا
�ول اهللِ؟ َق َ
َر ُس َ
�الَ :
يل ِح ْز ٌب ِم َن ا ْل ُق ْ�ر ِ
«ط َر َأ َع َّ
آنَ ،ف َأ َر ْد ُت
�ول اهللِ
اب َر ُس ِ
َأ ْن لاَ َأ ْخ ُر َج َح َّتى َأ ْق ِض َي ُه «َ .ف َس َ�أ ْلنَا َأ ْص َح َ

ِ
اللغة ِ
ٍ
ِ
فارس ()٥٠٨ /٤
البن
مقاييس
معجم
()65
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
فارس ()٥٠٥ /٤
مقاييس اللغة البن
معجم
()66
ُ
الطربي ()١٠٤ /١
تفسري
ِّ
(ُ )67
ُ
الربهان يف علو ِم القرآن ()٢٤٥ /١
()68

فتح الباري ِ
البن َح َج ٍر ()٢٤٩ /٢
(ُ )69
ِ
( )70جمَ ُال ال ُق َّراء وك ُ
َامل اإل ْقراء (ص)٨٩ :
( )71البرُ ُ
هان يف علو ِم القرآن ()٢٤٦ /١
املاوردي ()٢٧ /١
تفسري
ِّ
(ُ )72

الر ِ
ات» َذ َك َ�ر ُه ال َّن َ�و ِو ُّيَ ،و َن َق َ�ل المْ ُ ِح ُّ�ب
اج ُ�ح «الحْ ُ ُج َر ُ
َو َّ

َصَّل�ىَّ ُ
ين َأ ْص َب ْحنَا؟ َق َ
�الُ :ق ْلنَاَ :ك ْي َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّ�ل َم ِح َ
ف

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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ون ا ْل ُق ْر َ
تحُ َ زِّ ُب َ
س ُس َو ٍر،
آن؟ َقا ُلواُ :ن َحزِّ ُب ُه ِس َّ�ت ُس َو ٍرَ ،وخمَ ْ َ
ور ًةَ ،وثَلاَ َث
َو َس ْب َع ُس َو ٍرَ ،وتِ ْس َع ُس َو ٍرَ ،وإِ ْحدَ ى َعشرْ َ َة ُس َ

ور ًةَ ،و ِح ْز ُب المْ ُ َف َّصلِ ِم ْن
«ق»ح َّتى تخَ ْ تِ َم»(.((7
َ
َعشرْ َ َة ُس َ
ِ
َ
شي ُمب ِّي ً
الز َ
رك ُّ
باحلدي�ث:
ن�ا َو ْج َ�ه اس�تِداللِه
ق�ال َّ
ِ
(و ِحينَئِ ٍ
كانت التي
دت َثامني ًا
�ذ فإذا َعدَ َ
�ور ًة ْ
َ
وأربعنيَ ُس َ
ثالث :البق�ر ُةُ ،
وآل ِع َ
�ه ٌ
مران،
�ور ُة «ق» َبيا ُن ُ
َب ْعدَ ُه َّن ُس َ

والن ِ
واألع ُ
ِّس�اء ،و ْ
�راف،
واألنع�ام،
مخٌ�س :املائ�د ُة،
ْ
ُ
ُ
وس ُ
�ف،
سَ ،و ُه ٌ
واألنف�ال ،و َبراء ُةَ ،
ود ،و ُي ُ
وس ْ�ب ٌعُ :يو ُن ُ

ِ
�ر ،وال َّن ْح ُ
�ع:
وإبراهي�م،
والر ْع ُ�د،
�ل ،وتِ ْس ٌ
ُ
واحل ْج ُ
َّ
حانَ ،
ف ،و َمر َي ُمَ ،
والك ْه ُ
ُس ْ�ب َ
واحلج،
واألنبياء،
وط�ه،
ُ
ُّ

ِ
�ورُ ،
واملؤمن َ
ُ
رق�ان ،وإح�دى َعشر َة:
والف
ُ�ون ،وال ُّن ُ
ُّ
وم،
والع ْنك ُب ُ
�عراء ،وال َّن ْم ُل ،وال َق َ ُ
والر ُ
الش ُ
ص�صَ ،
وتُّ ،

ِ
و ُل ْق ُ
وفاط�ر،
وس�بأ،
الس ْ�جدَ ُة،
ُ
واألح�زابَ ،
مان ،وأمل َّ
َ
والز َم ُر،
و َيس،
الصا َّف ُ
�ات ،و»ص»ُّ ،
وثلاث َعشر َةَّ :
ِ
والز ْخ ُ
�رف،
وح�م َع ِس�قَ ُّ ،
�جدَ ُةَ ،
وغاف�رَ ،
الس ْ
وح�م َّ

ق�افِ ،
والق ُ
�ان ،واجلاثِ ُ
واألح ُ
والدُّ َخ ُ
ت�ال ،وال َف ْت ُح،
ي�ة،
ْ
ُ
�ور ُة
واحل ُج ُ
ثم َب ْعدَ َذلِ َك ِح ْز ُب َّ
وأو ُل ُه ُس َ
املفصلِ َّ ،
راتَّ ،

«ق»)(.((7
ِ
ِ
ُ
االس�ت ِ
باحلديث،
دالل
جواب ًا عىليقول ُ
اب�ن َح َج ٍر َ

املفصلِ َي ُ
ومؤُ ِّك�د ًا ِ
َّ
�ور ِة
�ه-
يح ُ
ترج َ
ب�ـ(أن َّأو َل َّ
بدأ ِمن ُس َ
احل ُج ِ
ي�ث َح ِد ِ
�ن َه َذا الحْ َ ِد ِ
ُ
يث َأ ْو ٍ
س
رات)َ :
(و ُي ْس�تَ َف ُاد ِم ْ

ون َأ َّو ُل المْ ُ َف َّصلِ ِم َن الحْ ُ ُج َر ِ
َفإِ َّن ُه َي ْلزَ ُم ِم ْن َعدِّ َها َأ ْن َي ُك َ
ات،
اع ٌة ِم َن الأْ َ ئِ َّم ِة)(.((7
َوبِ ِه َجزَ َم جمَ َ َ

ابن َح َج ٍ�ر يف َم ِ
آخ َر ِمن « َف ْت ِح َّ
وض ٍع َ
ه»أن َّأو َل
ث�م َّأكدَ ُ
َّ
احل ُج ِ
�ور ُة ُ
رات َف َق َ
الس َو ُر
الَ :
َّ
املفصلِ ُس َ
(والمْ ُ َر ُاد بِالمْ ُ َف َّصلِ ُّ

ات إِلىَ ِ
ا َّلتِ�ي َك ُث َر ْت ُف ُصولهُ َاَ ،و ِه َي ِم َن الحْ ُ ُج َر ِ
آخ ِر ا ْل ُق ْر ِ
آن
يح)(.((7
الص ِح ِ
َعلىَ َّ
أن َم َ
نشأ ِ
اخل ِ
ِ
الس�ابق َّ
وي َّت ِض ُح ِمن كال ِم ِ
الف
ابن َح َج ٍر

ِ
الفاحتة ،كام ي َّت ِض ُ�ح ِمن كال ِم اإلما ِم
�ور ِة
يف اعتب�ا ِر َعدِّ ُس َ
َ
شي َرحمِ َ ُ�ه ُ
الز َ
رك ِّ
الس�و ِر
َّ
اهلل أ َّن ُه مل َي ُع َّ�د الفاتحِ َة لمَ ّا بدأ بِ َعدِّ ُّ

احل ُج ِ
ِ
�ح ُ
�ل اس�تِ َ
ولع َّ
�رات ُه َو
وتقس�يمهاَ ،
رج َ
دالل َمن َّ
بي صلىَّ ُ
الق ِ
حاب�ة يف ِ
اهلل ِ
عليه َّ
َع َم ُ
والص ُ
راءة
وس�ل َم َّ
�ل ال َّن ِّ

ِ
يف
الصالة(.((7
يق�ول ِ
ِ
ُ
ُ
البحث يف
َوس ٍ�ع يف
الباح ُث:
املس�ألة ُ
حتتاج لِت َّ
ِ
وليس ه�و ُ
ُ
حديث
البحث ُهنا ،ولوال
هدف
أكثر
َ
األد َّل ِة َ

احل ُج ِ
�ور ُة ُ
َّ
أو ٍ
رات) ُم َّتبِع ًا
س َل ُق ْل ُت
بـ(:أن َّ
املفص َل َّأو ُل ُه ُس َ
ْ
رحمِ َ ُه ُيف َ
َ
الوقوف عند األث ِر
ولكن
اهلل-
ذل�ك َ
َّ
ابن َح َج ٍر َ
أوىل ُ
واهلل أع َل ُم.

ُ
الرابِ ُع
املبحث َّ
ور ِة ِ
احل ْج ِر
الس ْب ُع املَثاين يف ُس َ
َّ

إن م�ا ِ
ِ
َّ
األق�وال َح ْو َل
�ت االنتِب�ا َه ِع ْن�دَ ال َّن َظ� ِر يف
يلف ُ
املذك ِ
الس ْ�ب ِع ِّ
الط ِ
الس ْب ُع املثاين ُ
ورة يف
وال-كام سيأيت -أنهَّ ا َّ
َّ

َ
�ور ِة «ق»إِلىَ ِ
الر ِ
آخ ِر
اج َ�ح فيِ المْ ُ َف َّص ِ�ل َأ َّن ُ�ه ِم ْن َأ َّو ِل ُس َ
أ َّن َّ
آنَ ،ل ِك َّن ُه َم ْبنِ ٌّي َعلىَ َأ َّن ا ْل َفاتحِ َ َة لمَ ْ ُت َعدَّ فيِ ال ُّث ُل ِ
�ر ِ
ث الأْ َ َّو ِل
ا ْل ُق ْ

قولِ�ه تع�اىل:ﵛﭐﲬﲭﲮﲯﲰﲱ

ُ
أخر َج� ُه أمح�دُ يف املس�نَد )٣٦٢ /٣١( :بر ْق�م
()73
احلدي�ث َ
الس�نَن ( )٥٥ /٢بر ْقم ()١٣٩٣
( ،)١٩٠٢١وأ ُب�و داو َد يف ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
باب حتزيب القرآن ،اب ُن
أبواب قراءة القرآن وحتزيبه وترتيلهُ ،
ُ
ِ
ماج�ه كتاب ِ
ُ
ب
َح
ت
س�
ي
َم
ك
يف
باب
فيها
ة
ن
�
والس
الصالة
إقامة
َّ
َ ُّ
ْ ُ
ٌ
َ ْ ُ
ُّ
ِ
َّ
ْ
ياليس
ط
ال
(،)١٢٤٢
م
ق
بر
)٣٩٣
(/١
الق�رآن
َب َختْ� ِم
مس�ندُ
ِّ
( دار هج�ر ) ( )٤٣٢ /٢بر ْق�م ( ،)١٢٠٤وق�ال اب� ُن كثريٍ:
ِ
ُ
القرآن البن ِكثري (ص)١٤٨ :
فضائل
(وهذا إسنا ٌد حس ٌن).
( )74البرُ ُ
هان يف علو ِم القرآن ()٢٤٨ -٢٤٧ /١

فتح الباري ال ْب ِن َح َج ٍر ()٤٣ /٩
(ُ )75
( )76فتح الباري ال ْب ِن َح َج ٍر ()٨٤ /٩
ُ
َّووي يف «املجم�و ِع شرَ ح َّ
املهذب» (/٣
()77
يق�ول اإلم�ا ُم الن ُّ
�ح بِطِ
�و ِ
فيِ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ِ
ال
ب
الص
أ
�ر
ق
ي
ن
أ
ب
َح
ت
�
س
ي
و
�وا
ل
ا
ق
(
:)٣٨٥
َ
ُّ ْ
َ ُ ْ َ ُّ
َ َ
ات) (وا ْلو ِاقع ِ
�ل كَـ(الحْ ج�ر ِ
�ة) َوفيِ ال ُّظ ْه ِ
�ر بِ َق ِر ٍ
المُْ َف َّص ِ
يب
َ َ َ
ُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
�ن َذل ِ َكَ ،وفيِ ا ْل َعْص�رْ ِ َوا ْلع َش�اء بِ َأ ْو َس�اطهَ ،وفيِ المَْ ْغ ِربِ
م ْ
بِ ِق َص ِ
ار ِه).
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ﲲﵚ ِ
[احل ْجر.]٨٧ :

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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ِ
�ور ِة
الر ُج�و ِع إىل
«س َ
الس ْ�ب ِع املث�اين يف ُ
تفسير َّ
وع ْن�دَ ُّ
وال ِ
ِ
الس ْ�ب ُع ِّ
الط ُ
ِ
احل ْج ِر»تجَ ِ ُ�د ِمن ِ
ع ْل ًام ّأن
بين
األقوال أنهَّ ا َّ

�وال يف ِ
الس ْ�ب ِع ِّ
الط ِ
ُ
َ
واآلية
الع ْه ِد امل�دينِّ-
أواخ� ِر َ
حدي�ث َّ
وال ِمنها َم ِّك ٌّيِ ،
الس ْب ِع ِّ
الط ِ
ومنها « َمدينٌّ »،
وس ُ
« َم َّك َّي ٌة»ُ ،
�ور َّ

ض م�ا َ
و َق�د اس�تَدعاين ه�ذا لِ َع ْر ِ
الس ْ�ب ِع املثاين-
قي�ل يف َّ
الس ْ�ب ِع ِّ
الط ِ
ُ
وبيان
�وال،-
وس�يأيت
ُ
ال�كالم عىل ما ِق ْي َ�ل يف َّ
ِ
ثم
الراجح ِمن
ِ
الس ْب ِع املثاين لتحرير االلتباسَّ ،
األقوال يف َّ
ِ
الس ْب ِع ِّ
الط ِ
وال.
ننتق ُل للكال ِم عن َّ
ُ
بالسبع املثاين باآليت:
ين
أقوال امل َف رِّس َ
تنحصرِ ُ
َ
ِ
أحدُ ه�ا :أنهَّ ا «فاتحِ َ ُة ِ
بن َّ
اخلط ِ
اب،
الكتاب» ،قا َل ُه ُع َم ُر ُ

ٍ
ٍ
وع ّ
ٍ
عب ٍ
اس
سعود يف
وابن َم
بن أيب
روايةُ ،
طالبُ ،
يل ُ
وابن َّ
عن�ه ،وأ ُبو ُهري�ر َةُ ،
ِ
ب�ن َك ْع ٍ
ب،
يف
رواي�ة األك َث ِر َي�ن ُ
يب ُ
وأ ُّ
رواية ،ومجُ ِ
ٍ
َ
واحل َس ُن ال َب ِ
بن ُج َب ٍ
اهدٌ يف
ري يف
وسعيدُ ُ
رص ُّيَ ،
ٍ
آخ ِ
طاء ،وقتَا َد ُة يف َ
رين(.((7
روايةَ ،
وع ُ
(((7
ِ
العاليةَ ،
وزا َد ُ
بن ٍ
وقال
أنس وأبا
بيع ُ
الر َ
رطبي َّ :
الق ُّ

ال إِ ْب َر ِ
(وبِ ِه َق َ
اب�ن كث ٍ
ي�م ال َّن َخ ِع ُّيَ ،و َع ْبدُ اللهَّ ِ ْب ُن ُع َب ْي ِد
ُ
ريَ :
اه ُ
ْب ِن ُع َميرْ ٍَ ،وا ْب ُن َأبيِ ُم َل ْي َك َةَ ،
وش ْه ُر ْب ُن َح ْو َشب.((8()..

ُح َّج ُة هذا ال َق ِ
ول:
الَ :ق َ
بَ ،ق َ
حديث ُأبيَ ِّ ْب ِن َك ْع ٍ
ُ
ُ
ال
أحاديث ِمنها
ِمن ال َّنقْلِ :
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّ�ل َمَ ( :ما َأ ْنزَ َل ُ
�ول اهللِ َصلىَّ ُ
َر ُس ُ
اهلل فيِ ال َّت ْو َر ِاة،
َولاَ فيِ الإْ ِن ِْج ِي�ل ِمث َْل ُأ ِّم ا ْل ُق ْر ِ
الس ْ�ب ُع المْ َ َثانيِ َ ،و ِه َي
آنَ ،و ِه َي َّ
َم ْق ُسو َم ٌة َب ْينِي َو َبينْ َ َع ْب ِديَ ،ولِ َع ْب ِدي َما َس َأ َل)(.((8
تفسير ِ
املحر َر
الطربي ،١٣٢ /١٧
تفسير
( )78انظ�ر:
ِّ
اب�ن عطية َّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الوجي�ز يف تفسير الكت�اب العزيز ( ،)٣٧٣ /٣زا َد املسير يف
َ
تفسري
،)٥٤
(/١٠
القرطبي
وتفسري
)٥٤١
(/٢
التفسري
ِع ْل ِم
ِّ
َ
َ
ابن ٍ
املنثور  ٩٥ /٥ط دار الفكر.
ِكثري ( ،)٥٤٧ /٤الدُّ َّر
َ
القرطبي (.)٥٤ /١٠
تفسري
ِّ
(َ )79
( )80تفسري ابن كثري ()٥٤٧ /٤
أخرج� ُه اإلم�ا ُم أمحدُ يف ُمس�ن َِده  ١٩ /٣٥طَ ،
وقال الش�يخُ
()81
َ
ِ
رشط ُم ْس ِل ٍم).
(صحيح عىل
للمسند:
حتقيقه
يف
شعيب
ٌ

خاري ِ
حديث َأبيِ َس ِ�ع ِ
ِ
يد ْب ِ
ُ
وفيه:
�ن المْ ُ َعلىَّ يف ال ُب
ومنها
ِّ
َ
(أ َ
الق ْر ِ
�ور ٍة فيِ ُ
آن َق ْب َ�ل َأ ْن َأ ْخ ُر َج ِم َن
ال ُأ َع ِّل ُم َ�ك َأ ْع َظ َم ُس َ

املَ ْس ِ�ج ِد)َ ،ف َذ َه َب ال َّنبِي َصلىَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم لِ َي ْخ ُر َج ِم َن
ُّ
الَ :
املَ ْس ِ�ج ِد َف َذ َّك ْر ُت ُهَ ،ف َق َ
العالمَ ِنيَ [ا ْل َفاتحِ َ ِة:
(احل ْمدُ للِهَّ ِ َر ِّب َ

الق ْر ُ
الس ْب ُع املَ َثانيِ َ ،و ُ
يم ا َّل ِذي ُأوتِي ُت ُه)(.((8
آن َ
الع ِظ ُ
ِ .]٢ه َي َّ
الَ :ق َ
حديث َأبيِ ُه َر ْي َر َةَ ،رضيِ َ اللهَّ ُ َع ْن ُهَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ُ
ول
َو

ص اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّ�ل َم(ُ :أ ُّم ا ْل ُق ْر ِ
اللهَّ ِ َ َّل�ىَّ
الس ْ�ب ُع المْ َ َثانيِ
آن ِه َيَّ :
َوا ْل ُق ْر ُ
يم)(.((8
آن ا ْل َع ِظ ُ
ِ
اللغة:
ِمن

ازيَ َ :
الس َ�ب ُب فيِ
ق�ال
ال�ر ُّ
(وأ َّم�ا َّ
َّ
بِـ»المْ َ َثانيِ » َف ُو ُجو ٌه:
ص ٍة ،بِ َم ْعنَىَ :أنهَّ َ ا ُت ْق َر ُأ فيِ
الأْ َ َّو ُلَ :أنهَّ َ �ا ُت َث َّنى فيِ ُك ِّل َ َل�اَ
ُك ِّل َر ْك َع ٍة.
َوال َّثانيِ َ :ق َ
اجُ :س ِّم َي ْت َم َثانيِ َ؛ لأِ َ نهَّ َ ا ُي َث َّنى َب ْعدَ َها
ال َّ
الز َّج ُ
َما ُي ْق َر ُأ َم َع َها(.((8
ات ا ْل َفاتحِ َ ِ�ة َم َثانيِ َ؛ لأِ َ نهَّ َ ا ُق ِّس َ�م ْت
�م َي ْت آ َي ُ
الثَّالِ ُ�ثُ :س ِّ
يل َع َل ْي ِه َم�ا ُر ِو َي َأ َّن ال َّنبِ َّي َصلىَّ اللهَّ ُ
�مينْ ِ ا ْثنَْي�نْ ِ َ ،والدَّ لِ ُ
ِق ْس َ
َع َل ْي ِه َو َس� َّل َم َق َ
الَ ( :ي ُق ُ
الصلاَ َة َب ْينِي
ول اللهَّ ُ َت َعالىَ َق َس ْ�م ُت َّ
َو َبينْ َ َع ْب ِدي نِ ْص َفينْ ِ ) َوالحْ َ ِد ُ
ور»(.((8
يث « َمشْ ُه ٌ
َ�اءَ ،و ُد َع ٌاء»،
الرابِ ُعُ :س ِّ�م َي ْت َم َثانيِ َ؛ لأِ َ نهَّ َ ا ِق ْسَم�اَ ِن « َثن ٌ
َّ
الر ُبوبِ َّي ِةَ ،و ُه َو ال َّثن َُاء»،
َو َأ ْي ًضا الن ِّْص ُف الأْ َ َّو ُل ِم ْن َه�ا َ
«ح ُّق ُّ
«ح ُّق ا ْل ُع ُب ِ
ود َّي ِةَ ،و ُه َو الدُّ َع ُاء».
َوالن ِّْص ُف ال َّثانيِ َ :
َت ْس ِ�م َيتِ َها

ِ
باب قولِ�ه
كتاب
أخرج� ُه ال ُب
()82
تعاىل(:و َل َقدْ
َ
التفسير ُ
خاريُ ،
ُّ
َ
ِ
آ َت ْين َ
َاك َس ْبع ًا م َن املثاين) بر ْقم .٤٧٠٣
ِ
ِ
(و َلقدَْ
أخرج� ُه ال ُب
()83
باب قول�ه تعاىلَ :
كتاب التفسير ُ
خاريُ ،
ُّ
َ
آ َت ْين َ
َاك َس ْبع ًا ِم َن املثاين) برقم .٣٧٠٤
( )84قال الزجاج ( :وإنام قيل هلا املثاين ألهنا ُي َثنَّى بهِ ا يف كل ركعة
من ركعات الصالة ،ويثنى هبا مع َما ُي ْقرأ من القرآن) معاين
القرآن وإعرابه للزجاج (.)185 /3
الصلاة ،باب وجوب قراءة الفاحتة
( )85أخرجه ُمس�لم ،كتاب َّ
يف كل ركعة ،برقم (.)395

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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الخْ َ ِ
�م َي ِ
ت ا ْل َفاتحِ َ ُ�ة بِ�ـ «المْ َ َثانيِ »؛ لأِ َ نهَّ َ �ا َنزَ َل ْت
ام ُ�سُ :س ِّ
َم َّرَْي�نْت ِ َم َّر ًة بـ ِ« َم َّك َ�ة»فيِ َأ َوائِلِ َما َنزَ َل ِم َن ا ْل ُق ْ�ر ِ
آنَ ،و َم َّر ًة

بِـ «المْ َ ِدين َِة».
الس ِ
�م َي ْت بِـ»المْ َ َثانيِ »؛ لأِ َ َّن َك ِلماَتهِ َ�ا ُم َث َّنا ٌة ِمث ُْل:
�اد ُسُ :س ِّ
َّ
اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
يم ...إِ َّي َ
اك َن ْست َِعنيُ ْاه ِد َنا الصرِّ َ
اط
الر ِح ِ
الرحمْ ِن َّ
َّ

يم صرِ َ
ين َأن َْع ْم َت َع َل ْي ِه ْم [الفاحتة]٧ -٥ ،٣ :
اط ا َّل ِذ َ
المْ ُ ْست َِق َ
َوفيِ ِق َرا َء ِة ُع َم َرَ :
(غيرْ ِ المْ َغْ ُض ِ
وب َع َل ْي ِه ْم َو َغيرْ ِ َّ
الضا ِّلنيَ).

اجُ :س ِّم َي ِ
السابِ ُعَ :ق َ
ت ا ْل َفاتحِ َ ُة بِـ «المْ َ َثانيِ »لاِ ْشتِماَلهِ َا
ال َّ
الز َّج ُ
َّ
َعَل�ىَ ال َّثن ِ
َ�اء َعَل�ىَ اللهَّ ِ َت َع�الىَ َ ،و ُه َ�و حمَ ْ ُ�د اللهَّ َِ ،و َت ْو ِح ُي�د ُه،

َو ُم ْل ُك ُه)(.((8
سع ٍ
«الس ْب ُع ِّ
ُ
ود يف
الطوال» ،قا َل ُه ُ
ابن َم ُ
القول الثاين :أنهَّ ا َّ
ٍ
ٍ
ٍ
عب ٍ
ب�ن ُجب ٍ
رواية،
ري يف
اس يف
وس�عيدُ ُ
رواي�ةُ ،
روايةَ ،
وابن َّ

ِ
ٍ
والض َّح ُ
زي�د ٍ
رواي�ةَّ ،
اك( ،((8وس�يأيت َم ُ
بيان يف
وجماه ٌ�د يف
الس ْب ِع ِّ
الط ِ
ِ
َ
وال.
ذلك عندَ ِذ ْك ِر
األقوال يف َّ

اجلوزي يف ِ
القول الثاينُ :
ِ
زاد املس ِ
ري:
ابن
وح َّج ُة
ِّ
يقول ُ
ُ
ِ
قوالن:
(فعىل هذا ،يف َت ْس ِميتِها باملثاين

أحدهمُ�ا :لأِ َّن ُ
َ
احل�دو َد ،وال َفرائِ َ
واألمث�ال ُث ِّن َي ْت
ض،
عب ٍ
اس.
فيها ،قا َل ُه ُ
ابن َّ
والثاين :لأِنهّ ا تجُ ا ِو ُز املائ َة ُ
ِ
األوىل إِىل ِ
الثانيةَ ،ذ َك َر ُه
املائة
املاوردي)(.((8
ُّ
ُ
الس ْ�ب َع املَثاين َس ْ�ب ُع َم ٍ
الثالثَّ :
ُ
عان ُأ ْن ِز َل ْت يف
القول
أن َّ
الق ِ
الق ِ
(أقس�ام ُ
رآن ،وسَّم�اَّ ها ُ
ُ
أم�ر ،ونهَ ٌي،
رطبي
َ
رآنٌ :
الق ُّ
ِ
�م،
األمث�ال ،و َت
ن�ذار ،وضرَ ْ ُب
ُ
ع�داد الن َِّع ِ
وبِش�ار ٌة ،وإِ ٌ
وأخبار ُ
ريم(.((8
األ َم ِم) ،قا َل ُه ُ
زياد ُ
ُ
بن أيب َم َ

الرازي ()١٥٩ /١٩
تفسري َّ
(ُ )86
الرازي (/١٩
تفسير
الطربي ،١٢٩ /١٧
تفسير
( )87انظ�ر:
ِّ
ِّ
َ
َ
 ،)١٦٠تفسري ابن ٍ
ِكثري (،)٥٤٦ /٤
َ
ِ
ِ
تفسير
التفسير ( ،)٥٤٢ /٢وانظ�ر:
املسير يف عل� ِم
( )88زا ُد
َ
القرطبي (.)٥٥ /١٠
ِّ
ِ
املسير يف عل� ِم
الطبري (  ،)١٣٦/١٧زا َد
تفسير
( )89انظ�ر:
ِّ
َ
تفسري ابنِ
القرطبي (،)٥٥/١٠
تفسري
التفسري ()٥٤٢/٢
ِّ
َ
َ
ٍ
كثري ()٥٤٧/٤
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أق�ول وباهللِ
ُ
ِ
ُ
القول ما َي ِر ُد
التوفيق :و َقد َي ِر ُد على هذا
الس ْ�ب ِع ِّ
الط ِ
ِ
الق َ
أن ُ
وال ِمن َّ
رآن مل يكت َِم ْل ُن ُزو ُله
عىل
القول بِ َّ
خاص ًة َّ
الترشيع ْمل
األمر والنهي ال�ذي ُه َو محِ َو ُر
أن
ِ
َب ْع�دُ َّ ،
َ
ُ
َي ْن ِز ْل َب ْعدُ
فاآلية « َم ِّك َّي ٌة».

كذلك لو َن َظرنا يف ِ
الس ْ�ب ِع َل َو َجدْ ناها ك َّلها
هذه املعاين َّ
الق�رآن ،فماَ فائ�د ُة َع ْط ِ
ِ
ِ
َ
القرآن
�ف
ضم�ون
هي ن ْف َس�ها َم
َ
ِ
الس ْب ِع املثاين يف ِ
احلالة؟!
هذه
ِ
العظيم عىل َّ
ُ
«الق ُ
أن املَثاينُ :
الرابِ ُعّ :
رآن ُك ُّله» ،قا َل ُه طاووس،
القول َّ

والض َّح ُ
�اك ،وأ ُب�و ٍ
مالك(ُ ،((9
َّ
اجلوزي( :فعىل
اب�ن
ِّ
يقول ُ
ِ
الق ِ
ٍ
ُ
تسمية ُ
أقوال:
أربعة
رآن باملثاين
هذا ،يف

اآليات يت ُلو َب ْعض ًا ،ف ُت َث َّنى ِ
ِ
أحدُ ها :لأِ َّن َ
اآلخ َر ُة
بعض
على ُ
ِ
األوىل ،ولهَ�ا ِ
مقاط ُ�ع َت ِ
فص ُل َ
اآلي�ة َب ْعدَ
اآلي�ة ح ّتى

السور ُة ،قا َله أ ُبو ُعبيد َة.
تن َقضيِ َ ُّ
فيه ِمن الث ِ
والثاين :أ َّن ُه ُس ِّم َي بـ»املثاين»لمِ ا َيترَ َ َّد ُد ِ
َّناء عىل
َّ
وجل.
عز
اهللِ َّ
في�ه ِم�ن ِذ ْك� ِر (اجل َّن ِ
والثال�ث :لمِ َ�ا َيَت�رَ َ َّد ُد ِ
ُ
�ة ،وال َّن�ا ِر،
َّوابِ ،
والع ِ
والث ِ
قاب).
ِ
واملواع َظ،
واألخب�ار،
(األقاصي�ص،
�ع :لأِ َّن
َ
َ
والرابِ ُ
واآلداب) ُث ِّن َي ْت ِ
األنباري.
ابن
ِّ
َ
فيهَ ،ذ َك َر ُه َّن ُ

الق ِ
ُ
�و َر ُ
رآن ُك ِّل ِه،
ابن ُقتَي َب� َة :قد
وق�ال ُ
يكون املثاين ُ
«س َ
�م َي َمث�اينَ؛ لأِ َّن األنبي�ا َء
ِق َ
صاره�ا وطوالهَ�ا» ،وإِ ِّنما ُس ِّ

�ص ُت َث ّن�ى ِ
ِ
الس ْ�ب ِع:
في�هَ ،فعلىَ هذا
الق�ولُ ،
وال َق َص َ
املراد بِ َّ
الق ِ
ُ
اع ُ
تقديره:
ضامر،
رآن،
أس� َب ِ
ويكون يف الكال ِم إِ ٌ
َس ْ�ب َع ُة ْ
ُ

الق ُ
وهي ُ
رآن
العظيم)(.((9
ُ
َ
َ
ِ
ُ
ِ
الس ْ�ب ِع املث�اين أنهَّ َ ا ِه َي
�س :يف
الق�ول
اخلام ُ
تفسير َّ
ون ِّ
الط َو ِ
«الس َ�و ُر ا َّلتِي ِه َي ُد َ
ال َوالمْ ِئِنيَ َو َف ْو َق المْ ُ َف َّصلِ »،
ُّ

تفسير ِ
ِ
املسير يف عل ِم التفسير
ابن عط َّي َة ( ،)٣٧٣ /٣زا ُد
()90
ُ
( ،)٥٤٢ /٢تفسري القرطبي ()٥٥ /١٠
ِ
ُ
�وه يف
( )91زا ُد
نح َ
املسير يف عل� ِم التفسير ( .)٥٤٣ /٢وانظ�ر ْ
ِ
القرطبي ()٥٥ /١٠
تفسري
ِّ

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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احت َُّجوا َع َل ْي ِه بِ َح ِ
ديث واثِ َل َة
َو ْ
اخت َ
�و ٌمَ ،و ْ
َار َه َذا ا ْل َق ْو َل َق ْ
ِ
راستِ ِه.
األس َق ِع الذي َن ُق ُ
وم بِ ِد َ
بن ْ

القول(ُ ((9ث َّ�م َ
َ
(و َأ ُق ُ
ول إِ ْن
ازي هذا
الر ُّ
قالَ :
و َق�د َذ َك َر َّ
ير َع ْن َر ُس ِ
�ول اللهَّ ِ َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّ�ل َم
َص َّح َه َذا ال َّت ْف ِس ُ

ار َع َل ْي ِه َوإِ ْن لمَ ْ َي ِص َّح َف َه َذا ا ْل َق ْو ُل ُمشْ ِ�ك ٌل؛ لأِ َ َّنا َب َّي َّنا
َفَل�اَ ُغ َب َ
َ
الس ْب ِع المْ َ َثانيِ يجَ ِ ُب َأ ْن َي ُك َ
ون َأ ْف َض ُل ِم ْن َسائِ ِر
أ َّن المْ ُ َس َّ�مى بِ َّ
َ
َ
وها بِالمْ َ َثانيِ
الس َو َر ا َّلتِي َس ُّم َ
الس َ�و ِرَ ،وأجمْ َ ُعوا َعلىَ أ َّن َه ِذ ِه ُّ
ُّ
َليس ْ َ
الس ْ�ب ِع المْ َ َثانيِ َعلىَ
َْ
�ت أ ْف َض َل ِم ْن َغيرْ ِ َهاَ ،ف َي ْمتَنِ ُع حمَ ْ ُل َّ
الس َو ِر).
تِ ْل َك ُّ
الرتجيح:
ُ

ِ
األقوال وال َّن َظ ِر يف ُح َّج ِة ُك ِّل َق ٍ
وبعدَ َع ْر ِ
ولَ :يت َبينَّ ُ
ض
أن ال َق َ
ه�و ال َق ُ
ِ
وه َو َّ
َّ
الس ْ�ب َع
�ول
�حُ ،
الراج ُ
�ول َّ
األو َل َ
«أن َّ
ِ
املثاين ِه َي ُّأم ِ
َ
ِ
الك ِ
اآلتية:
لألسباب
وذلك
تاب»»الفاتحِ َ ُة»،
ِ
س�عيد ِ
ُ
ُ
بن
حديث
وه�و
احلديث ن ََّص� ًا فيها،
 ج�اءَ
ُ
املعَّل�ىَّ
ري�ر َة َرضيِ َ اهللُ عن� ُه ،ويف
وحدي�ث أيب ُه َ
يق�ول إما ُم امل َفسرِّ ي َن اب ُن َج ٍ
ُ
َ
رحمِ َ ُه اهللُ:-ذلك
رير َ

(وأولىَ األ ْق ِ
بالص ِ
قول َمن َ
وابُ ،
وال يف َ
قال:
ذلك َّ
ْ
ِ
آيات أ ِّم
الس� ْب َع اللوايت ُه َّن ُ
بالس� ْب ِع املثاينَّ :
ـي َّ
َعن َ
الكتاب؛ لِ ِص َّح ِة اخل ِ بِذلِ َك ع ْن رس ِ
ِ
ول اهللِ صلىَّ
َ ُ
برَ
اهللُ ِ
(((9
ثم َ
ساق ْ
عليه وس َّل َم)..
بار السابق َة.
األخ َ
َّ
 َّ ِور ُة الفاتحِ َ ِة ن ََز َل ْت بِ َم َّك َة،
»وس َ
إن هذه اآلي َة « َم ِّك َّي ٌة ُ
تحِ ِ
و َق�د ا ْمتَ� َّن اهللُ تعاىل ِ
خاص ًة َب ْعدَ
عليهم بالفا َ �ةَّ ،
ِ
نُزوهل�ا ،وم َّن ِ
«الس� ْب ُع
عليهم بال ُقرآن ُعمو َم ًا ،أ َّما َّ
ال ِّط ُ
َّ
الكثري ممَّا مل ْ َين ِْز ْل َب ْعدُ  ،وكذلِ َك
»ف�إن ِمنها
وال
ُ
ِ
ِ
َّ
بالقول
املذكورة
األمر والنَّهي وباق�ي املعاين
فإن
َ
ِ
الثالث مل َت ْكت َِم ْل.

الرازي ()١٦٠ /١٩
تفسري
ِّ
(ُ )92
الطربي ()١٣٧ /١٧
تفسري
ِّ
(ُ )93

ِ
الق�ول بأنهَّ ا الفاتحِ َ ُ
�ة ُب َ
طالن
ترجيح
�ن ه�ل َيعني
و َل ِك ْ
ُ
ِ
َغ ِ
األقوال؟!
ريها ِمن

مح ُ�ه ُ
اهلل ف َي ُ
يجُ ُي�ب عن َ
ابن كث ٍ
ص
ري َر َ
ذلك ُ
قولَ ( :ف َه َذا َن ٌّ
َ
الس ْ�ب ُع المْ َ َثانيِ َوا ْل ُق ْر ُ
يمَ ،و َل ِك ْن لاَ ُي َنافيِ
آن ا ْل َع ِظ ُ
فيِ أ َّن ا ْل َفاتحِ َ َة َّ
الس ْ�ب ِع ُّ
َو ْص َ
الط َ�ول بِ َذلِ َك ،لمِ َا ِف َيه�ا ِم ْن َه ِذ ِه
�ف َغيرْ ِ َها ِم َن َّ

الص َف ِ�ةَ ،كَم�اَ لاَ ُينَ�افيِ َو ْص َف ا ْل ُق ْ�ر ِ
آن بِ َكماَ لِ ِه بِ َذلِ َ�ك َأ ْيض ًا،
ِّ
َكَم�اَ َق َ
�ال َت َع�الىَ :ﵛﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﵚ

�ن َو ْج ٍه،
ُّ
�ن َو ْج ٍهَ ،و ُمت ََش�ابِ ٌه ِم ْ
�و َم َث�انيِ ِم ْ
[الز َم ِ�رَ ]٢٣ :ف ُه َ
َ
آن ا ْل َع ِظ َ
�ر ُ
السَل�اَ ُم لمَ َّا ُس ِ�ئ َل
َو ُه َ
ُ
ي�م أ ْيض ًاَ ،كماَ أ َّن ُه َع َل ْي ِه َّ
�و ا ْل ُق ْ
ُ
س َعلىَ ال َّت ْق َوىَ ،ف َأ َش َار إِلىَ َم ْس ِج ِد ِه،
َع ِن المْ َ ْس ِ�ج ِد ا َّل ِذي أ ِّس َ
ِ
َوالآْ َي ُ�ة َنزَ َل ْت فيِ َم ْس ِ�ج ِد « ُق ٍ
َ
باء» َفلاَ
تنايفَّ ،
اليشء
ف�إن ِذ ْك َر
�ةَ ،واللهَّ ُ
الص َف ِ
�ر َم�ا َع�دَ ا ُه إِ َذا ْ
اشَت�رَ َ َكا فيِ تِ ْل َك ِّ
ال َينف�ي ِذ ْك َ

َأ ْع َل ُم)(.((9

أن ِ
َّ
ري يرى َّ
ابن كث ٍ
ياني ٌة»كماَ ُي ْف َه ُم ِمن
ولعل َ
(من) ُهنا « َب َّ
توس َ�ع يف املعاين إ ْذ َج َع َل َو ْص َ
الس ْب ِع
اس�تِداللِه ،ح َّتى َّ
ف َّ

والس ْ�ب َع ِّ
الطوال لمِ َا ِفيها
املث�اين ُمشَت�رَ َ ك ًا :الفاتحِ َ َة بال َّن ِّ
صَّ ،
صِ ،
ِم�ن ال َّتك�را ِر (ال َّتثْنِ ِ
والعَب�رَ ِ  ،واألوام ِر،
ي�ة) يف ال َق َص َ

وو َص َ
الق َ
ف ُ
رآن ُك َّل ُه بأ َّن�ه أيض ًا َمثاين...الخ،
والنواه�يَ ،
ُ
وضرَ َ َب لِ َذلِ َك َمث ً
س عىل ال َّت ْقوى،
املس ِج ِد الذي أ ِّس َ
ال يف ْ

ِ
الو ْص ِ
«قباء»و» َم ْس ِ
إ ْذ ْ
�جدُ
املدينة» عىل
�ف ُ
اشَت�رَ َ َك بهِ�ذا َ
الص ِ
ِ
الة َ
سليم.
صاحبها
وأزكى ال َّت ِ
ُ
أطيب َّ
أق�ول :لو ِ
ُ
ري ُمضا َف ٍة لِ َعدَ ٍد َ
ري
كانت ِّ
وغ َ
عام ً�ة َغ َ
الص َف ُة َّ
ٍ
ص�ار َع َل ً
ما على ِك ِ
ت�اب اهللِ «أعني:
اس�م
عطوف�ة على
َم
ٍ
َ

الق�ول ُم ِ
ُ
العظي�م»؛ َ
الق َ
ُ
للج ْم ِع بنيَ
لكان هذا
�رآن
ناس�ب ًا َ
َ
قال لل َفاتحِ َ ِة ،و ُي ُ
فاملثاين-وحدَ هاَ -و ْص ٌف ُي ُ
ِ
قال
األقوال،
ْ

األو ِلِ ،
ِ
للق ِ
ُ
ولك ْن
العظيم ُك ِّله ِكما َتقدَّ َم يف
�رآن
ِ
املبح�ث َّ
الق ِ
رآن باس�تِ ِ
ال َيدْ ُخ ُ�ل َو ْص ُ
�ف ُ
الس ْ�ب ِع ِمن املثاين،
دالل َّ
رحمِ َ ُه ُو ُي ِ
اب�ن ُ
كالم ِ
ِ
تفسيره إ ْذ
اهلل -يف
عج ُبن�ي ُ
عاش�و ٍر َ

تفسري ِ
ابن كثري ()٥٤٧ /٤
(ُ )94

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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يض َّي ٌ�ة» َو َذلِ َك َأ ْي ًضا َش ْ�أ ُن ِ
(و َأ َّن ِ
َي ُ
«من»» َت ْب ِع ِ
«م َن»
ق�ولَ :
�م َعدَ ٍدَ ،و َأ َّن المْ ُ َ�را َد َأ ْجزَ ٌاء ِم َن ا ْل ُق ْر ِ
آن،
اس ِ
إِ َذا َو َق َع ْت َب ْعدَ ْ
يص َها بِ ِّ
الذ ْك ِر ِم ْن َبينْ ِ
آ َي ٌ
اتَ ،أ ْو ُس َو ٌر لهَ َا َم ِز َّي ٌة ا ْقت ََض ْت تخَ ْ ِص َ
آنَ ،و َأ َّن المْ َ َثانيِ َ َأ ْسَم�اَ ُء ا ْل ُق ْر ِ
َس�ائِ ِر ا ْل ُق ْر ِ
آن َكماَ َد َّل ْت َع َل ْي ِه آ َي ُة
الز َم ِرَ ،و َكماَ ا ْقت ََض ْت ُ�ه ِ
«م َن» ال َّت ْب ِع ِ
ُّ
يض َّي ُةَ ،ولِ َك ْو ِن المْ َ َثانيِ َغيرْ َ
يحا لِ ْل َع ْط ِ
ف)(.((9
الس ْب ِع ُم َغا َي َر ًة بِا ْل ُك ِّل َّي ِة َوالجْ ُ ْزئِ َّي ِة َت ْص ِح ً
َّ
اك ِ
فيب َقى االشِت�رِ َ ُ
والس ْب ِع ِّ
الط ِ
وال ،و َقد
به بنيَ الفاتحِ َ ِة َّ
ْ
ِ
الس ْ�ب ُع ِّ
الط ِ
�وال يف هذا
�ص
بالفاحتة َ
ج�ا َء ال َّن ُّ
فه ْل َتدْ ُخ ُل َّ
ِ
وسع ًا؟!
الوصف َت ُّ

اجلوابّ :
بأن هذا َبعيدٌ أيض ًا ولو عىل تأويلِ َتكرا ِر ما
ُ
�ص ِ
والعبرَ ِ..إلخَ ،
َ
ِفيها ِمن ال َق َص ِ
حديث َواثِ َل َة
ذلك لأِ َّن

األس� َق ِع َرضيِ َ ُ
ِ
بي
اهلل ُ
عنه َذ َك ِ�ر ِمن بني ما ْ
ب�ن ْ
أع ِط َي ُ�ه ال َّن ُّ
صلىَّ ُ
اهلل ِ
َ
ين َم َ
عليه وس َّل َم (املثا َ
الز ُبو ِر)،
كان َّ
فكيف ُن َفسرِّ ُ
الط َ
الس ْب َع ِّ
الس ْب َع املثاين ِّ
بالط ِ
الس ْب َع
هي َّ
وال ،أو َن ْج َع ُل َّ
َّ
وال َ
ُ
اآلية ،و َقد ا ْمت ََّن اهلل ِ
املثاين يف ِ
عليه ْ
بأن أعطا ُه املثاينَ ،ف َل ِز َم
بينهام ُ
يكون َ
َ
ْ
واهلل أع َل ُم.
أن
هناك ُمغا َي َر ًة ُ

الس�بع
القرطبي حلج�ة من أنكر عىل إدخال
ع�رض
ِ
و َي ُ
ُّ
ِّ
ُ
(و َأن َْك َر َق ْو ٌم
اجلواب عليها
الط َوال يف املثاين ويذكر
َ
فيقولَ :

َه َ
الط ِ
�ت َه ِذ ِه الآْ َي ُة بِ َم َّك� َة ،ومل َي ْن ِز ْل ِمن ُّ
ول
�ذا َو َقا ُلواُ :أ ْن ِز َل ْ
يشء إِ ْذ َذ َ
َ
السما َء
اكَ .و ُأ ِج َي�ب بِ َأ َّن اللهَّ َ َت َعالىَ َأ ْنزَ َل
ٌ
القرآن إىل َّ
َ
السماَ ِء الدُّ ْن َيا َف َك َأ َّنماَ
الدُّ نياُ ،ث َّم أ ْنزَ َل ُه ِم ْن َها ُن ُجوم ًاَ :فماَ أ ْنزَ َل ُه إِلىَ َّ
آ َتا ُه محُ ََّمد ًا َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َوإِ ْن لمَ ْ َي ْن ِز ْل َع َل ْي ِه َب ْعدُ )(.((9
َ
ِ
(و َّأما
اجلواب
ازي على هذا
الر ُّ
فق�الَ :
و َل ِك ْ
�ن َ
أور َد َّ
�ه بِ َأ َّن ُه لمَ َّ�ا َح َك َم اللهَّ ُ َت َع�الىَ بِإِ ْنزَ الِ ِه َ َل�ىَع محُ ََّم ٍد َصلىَّ اللهَّ ُ
َقو ُل ُ
ْ�رى َما َنزَ َل َع َل ْي ِ
َع َل ْي ِ
ان َذلِ َ
�ه َو َس� َّل َم َك َ
�ه َف َه َذا
�ك َجا ِري ًا مجَ َ
َأ ْي ًض�ا َض ِع ٌ
�ام ال َّنا ِز ِل
ي�ف؛ لأِ َ َّن إِ َقا َم� َة َما لمَ ْ َي ْن� ِز ْل َع َل ْي ِه َم َق َ
لظ ِ
َع َل ْي ِه مخُ َ الِ ٌف لِ َّ
اه ِر)(.((9
والتنوير ()٨٠ /١٤
التحرير
()95
ُ
ُ
القرطبي.)٥٥ /١٠( :
تفسري
ِّ
(ُ )96
الرازي (.)١٦٠ /١٩
تفسري
ِّ
(ُ )97

70

املبحث ِ
ُ
س
اخلام ُ
الس ْب ُع ِّ
الط ُ
وال
َّ

األقوال يف ِ
تعدَّ َد ِ
بالس ْ�ب ِع ِّ
ُ
الط ِ
وال :وس�أذكرها
ت
املراد َّ
مع ُمنا َق َشتِها:

الس ْ�ب ُع ِّ
الط ُ
الس ْ�ب ُع املث�اين يف قولِ�ه
�وال ه�ي َّ
َّ - 1

تعاىل:ﵛ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱ

ﲲﵚ ِ
[احل ْجر.]٨٧ :
ِ
ِ
الس�ابق ُ
ِ
الس ْ�ب ِع
بي�ان
املبح�ث
تق�دَّ َم يف
األق�وال يف َّ

املث�اينَّ ،
الس ْ�ب ُع
وأن ِمن
ُ
األوج ِه التي ُفسرِّ َ ْت هبا أنهَّ ا ِه َي َّ
ِ
َ
ِّ
الط ُ
�وال ،ويب�دُ و َّ
األقوال يف
احلدي�ث َجع ُل�وا
اح
أن شرُ َّ َ

آية ِ
الس ْ�ب ِع املث�اين يف ِ
ِ
هي َو ْج ٌه ِم�ن ُأو ُج ِه
تفسير َّ
احل ْج ِ�ر َ
الس ْ�ب ِع ِّ
ُ
الط ِ
الق�ول عن ِ
ابن
وال ،و َقد اش�تَ َه َر هذا
َمع�اين َّ

س�ائي يف ُ
عب ٍ
«الكربى»( ((9عندَ تفس ِ
أخرج ُه ال َّن
اس كام
ري
َ
َّ
ُّ
(و َل َقدْ آ َت ْين َ
ابن َح َج ٍر:
َاك َس ْ�بع ًا ِم َ
�ن المْ َ َثانيِ )،ق�ال ُ
قولِ�هَ :

ٍ
اس َّ
عب ٍ
«أن
بإسناد
(و َقد َروى ال َّنس�ائِ ُّي
ٍ
صحيح عن ا ْب ِن ّ
الس ْ�ب ُع ِّ
الط ُ
أو ِل
وال»ّ ،
الس َ�و ُر ِمن َّ
هي َّ
َّ
أيُّ :
الس ْ�ب َع املثاين َ

قرة إىل ِ
ال َب ِ
ِ
األعرافُ ،ث َّم براءة َ
آخ ِر
وقيل ُيو ُنس)(.((9
�ول أيض� ًا ع�ن مجُ ِ
اه ٍ
ور ِو َي ال َق ُ
�د( ،((10و َق�د َن َق َ
�ل
ُ
َ
ِ
اب�ن ٍ
الق�ول أيض� ًا ع�ن َع�دَ ٍد ِمن
تفسيره ه�ذا
كثير يف
ُ
�ال َأ ُب�و ُع َب ْي ٍ
�م َق َ
َ
التابِ َ
�دَ :حدَّ َثنَ�ا ُه َش ْ�يم،
عين
فق�الُ ( :ث َّ
�ع ِ
�ن َس ِ
�ن ُجبَْي�رْ ٍ  ،فيِ َق ْولِ ِ
يد ْب ِ
�ه
َأ ْخبرَ َ َن�ا َأ ُب�و بِْش�رْ ٍ َ ،ع ْ
َت َعا لىَ :ﵛ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﵚ [ا لحْ ِ ْج ِ�ر :
َ ،]٨٧ق َ
�ر ُةَ ،و ُ
الس ْ�ب ُع ُّ
آل ِع ْم َر َ
ان،
الط َ
�و ُل :ا ْل َب َق َ
�ي َّ
�الِ :ه َ

ِ
ِ
تأويل قولِه
ب�اب
كتاب
الس�نَ ُن الكُربى للن
التفسير ُ
َّس�ائي ُ
ِّ
(ُّ )98
ِ
(ول َق�دْ آت ْين َ
َ�اك َس� ْبع ًا م� َن املث�اين) ر ْق�م (،)٩٨٩
تع�اىلَ :
البغوي ()٣٩١ /٤
تفسري
و( .)٩٩٠وانظر:
ِّ
َ
�ر يف ِ
ويق�ول اب ُن َح َج ٍ
ُ
موق ٍع َ
آخ َر
فت�ح الب�اري ()١٥٨ /٨
(ُ )99
ِ
أش�ار إليه ُه َو ٌ
قول َ
آخ ُر
(وهذا الذي
من «الفت ِْح» َ :٣٨٢/٨
َ
ِ
ربي،
َم
َّسائي ،وال َّط ُّ
الس ْب ِع ال ِّطوال ،وقد أس�نَدَ ُه الن ُّ
ش�هور يف َّ
ٌ
ٍ
ِ
ِ
واحلاك ُم عن ابن ع َّب ٍ
قوي»)
اس أيضا بـ «إسناد ٍّ
ِ
ِ
ِ
ْ
البيهقي يف ُّ
الش َعب ُش َعب اإليامن ( )٧٣ /٤برقم
أخرج ُه
()100
َ
ُّ
(.)٢١٩٦

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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سَ .ق َ
�اءَ ،والمْ َائِدَ ُةَ ،والأْ َ ن َْع ُامَ ،والأْ َ ْع َر ُ
ال:
َوالن َِّس ُ
افَ ،و ُيو ُن ُ
ال مجُ ِ
الط َو ُلَ .و َه َك َ�ذا َق َ
َو َق َ
ال َم ْك ُح ٌ
الس ْ�ب ُع ُّ
ول،
َاهدٌ ِ :ه َي َّ
سَ ،و َأ ُبو محُ ََّم ٍد ا ْل َفا ِرسيِ ُّ َ ،
َو َع ِط َّي ُة ْب ُ�ن َق ْي ٍ
وش َّ�د ُاد ْب ُن ُع َب ْي ِد

اللهَّ َِ ،ويحَ ْ َي�ى ْب ُن الحْ َ ا ِر ِ
ث ِّ
الذ َما ِر ُّي فيِ َت ْف ِس ِ
ير الآْ َي ِة بِ َذلِ َك،
َ
السابِ َع ُة)(.((10
َوفيِ َت ْعدَ ِاد َهاَ ،وأ َّن ُيو ُن َ
س ِه َي َّ
ور َة ِ
الس ْب َع
وقد سبق الكالم يف َأ َّن ُّس َ
احل ْج ِر « َم ِّك َّي ٌة» َو َّ
يف َي ُم ُّن ُ
الط َ�و َل َنزَ َل ْت َب ْعدَ َهاَ ،
ُّ
اهلل تعاىل عىل َنبِ ِّي ِه بِام لمَ ْ
فك َ
ُيؤتِ ِه َب ْع�دُ  ،وعرضنا كالم القرطبي بأنه إنزال ما س�ينزل

منزلة ما نزل ،وجواب الرازي عليه بأنه خالف الظاهر،
و َق�د َو َر َد ِم�ن اآلثا ِر ما يقوي حج�ة اإلمام الرازي رمحه

ِ َ
يع ْب ِن
اهلل ،ف َقد ُر ِو َي ِمن
الربِ ِ
الرا ِز ِّيَ ،ع ِن َّ
طريق أبيِ َج ْع َف ٍر َّ
َأ َن ٍ
سَ ،ع ْن َأبيِ ا ْل َعالِ َي ِة ،ﵛﲬﲭﲮﲯﲰﵚ

ِ
َاب َس ْ�ب ُع آ َي ٍ
[احل ْج�رَ ]٨٧ :ق َ
الَ « :فاتحِ َ ُة ا ْل ِكت ِ
�ات « َف ُق ْل ُت
الَ ،ف َق َ
الس ْ�ب ُع ِّ
الط َو ُ
يع :إِنهَّ ُ ْم َي ُقو ُل َ
ال« :ل َقدْ َنزَ َل ْت
لربِ ِ
ونَّ :
لِ َّ
َه ِذ ِه الآْ َي ُة َو َما َنزَ َل شيَ ْ ٌء ِم َن ُّ
الط َو ِل)(.((10
ف�إن َ
ق�ال قائِ ٌ
�ل :ق�د َي� ِر ُد عىل ه�ذا َّ
ْ
أن اآلي� َة ﵛﲬ

ﲭﲮﲯﲰﵚ ِ
[احل ْج�رَ ]٨٧ :م َّن ْ�ت على
ال َّن ِّب�ي صلىَّ ُ
ِ
اهلل ِ
بالق ِ
عليه َّ
وس�ل َم ُ
العظي�م أيض ًا ،ومل
�رآن
َي ُك ْن َقدْ َت َّم ُن ُزو ُل ُه َب ْعدُ َ ،ف ِل َم ال َي ِص ُّح أن َي ُّم َن ِ
بالس ْب ِع
عليه ِّ
ِّ
الط ِ
وال َق ْب َل ُن ُزولهِ ا؟
أن َ
اهلل تعاىل َم َّن عىل َنب ِّي ِه محُ َّم ٍد صلىَّ ُ
اهلل ِ
اجل�وابّ :
عليه
ُ
وس َّل َم بأ ْم َر ِ
العدَ ُد
ين :أحدهمُ ا ُمبينَّ ٌ َم ٌ
علوم َبعدَ ٍد َو ِص َف ٍة ،أ َّما َ
الص َف ُة ف ِه َي «املثاين»ْ ،
إذن :ف ِه َي َمع ُلو َم ٌة
«س ْبع ًا» ،وأ َّما ِّ
ُ
فه َو َ
واألمر الثاينَ :م َّن ِ
يتم ُن ُزو ُل ُه َب ْعدُ َو ُه َو
ُمنَزَ َل ٌ�ة،
عليه بِ َع�ا ٍم ْمل َّ
ُ

والس ْ�ب ُع ِّ
الط ُ
�وال مل َي ْكت َِم ْ
الق ُ
ُ
�ل ُن ُزولهُ ا َب ْعدُ يف
�رآن
ُ
العظيمَّ ،
ظي�م ،لأِ َّن ِمنها «املدين ِ
َّ»وه َي ال َبقر ُة ُ
الق ِ
وآل ِع َ
ُ
مران
الع ِ
رآن َ
ال ،ف ِه َي ِمن جمُ ْ َل ِة ما َم َّن ُ
َمث ً
اهلل ِبه عىل َنبِ ِّي ِه إجمْ ا ًال واهلل أعلم.
تفسري ِ
ابن ٍ
كثري ()١٥٥ /١
(ُ )101
ِ
ِ
ْ
البيهق�ي يف ُ
«ش� َعب اإليمان» ( )٧٣ /٤برق�م
أخرج� ُه
()102
َ
ُّ
فتح الباري ()٣٨٢ /٨
وانظر:
(،)٢١٩٧
َ

ٍ
ِ
َتم َّي ُز بِ ُطولهِ ا ِ
عن املِ ِئني،
 - 2ه َي َس� ْب ُع ُس َو ٍر طويلة ،وت َ
ني وامل َفص ِل لِلدَّ ِ
اللة عىل
لأِنهَّ�ا جا َء ْت ُمقابِ َل ًة لِ ْل َم ِئ َ
َّ
أ ا أ ْط ُ ِ
وجا َء ِذك ُْرها بالترَّ تِ ِ
األو ِل يف
يب َّ
�ول منهاَ ،
نهَّ
ِ
احلديث.

و َقد ا َّت َف َق ِ
ُ
واخ ُت ِل َ
ف
ت
األقوال عىل ِس ِّ�ت ُس َو ٍر ِمنهاْ ،
(البقر ُةُ ،
وآل ِع َ
مران،
الس ُّ�ت ِه َي:
والس َ�و ُر ِّ
َ
يف الس�ابِ َع ِة ُّ

واخ ُت ِل َ
ُ
ف يف
واألنعام،
ِّس�اء ،واملائِدَ ُة،
واألع�راف)ْ ،
ُ
والن ُ
ٍ
أقوال:
السابِ َع ِة عىل
ٍ
األول :أنهّ�ا ُيو ُن ُ�سَ ،
رواي�ة
اب�ن َح َج� ٍر( :ويف
ق�ال ُ
ّ
ِ
حاتم عن مجُ ِ
ٍ
وس�عيد ِ
صحيح�ة عندَ ِ
بن ُج َب ٍ
ري
اه ٍد
ابن أيب
ٍ

س.((10()..
أنهَّ ا ُيو ُن ُ
ِ
ري َ
وبه َ
ابن َجري ٍر َّ
ربي يف تفس ِ
ه(قال أ ُبو َج ْع َف ٍر:
الط ُ
قال ُ
الط َو ُل :ال َبقر ُةُ ،
والس ْ�ب ُع ُّ
وآل ِع ْم َ
ِّساء ،واملائد ُة،
ران ،والن ُ
َّ

ُ
واألنع�ام،
ابن
�ح ُ
ُ
رج َ
واألع�راف ،و ُيو ُن�س)( ،((10و َقد َّ
َر َج ٍ
�س»( ،((10بن�ا ًء عىل م�ا َو َر َد
�ب يف ال َف ْت ِ
�ح أنهَّ�ا « ُيو ُن ُ
وس ِ
ع�ن مجُ ِ
ير ،و َقد تقدَّ َم ال َّن ْق ُ�ل عن ِ
�عيد ِ
بن ُج َب ٍ
ابن
اه ٍد َ
ري(َ ((10
كث ٍ
باجل ْز ِم أنهّ ا « ُيو ُنس»(.((10

ٍ
س�عيد أيض ًا
أخرج رواي َة
فت�ح الب�اري ( ،)٣٨٢ /٨و َقد
َ
(ُ )103
ب اإليامن»ِ
ِ
ٍ
«ش َع ِ
والبيهقي يف ُ
اب ُن جرير يف تفسريه ،١٠٢ /١
ُّ
«الس�ن َِن الصغري»ِ
ً
 ٧٣ /٤بر ْق�م ( ،)٢١٩٥و َن َق َل� ُه أيضا يف ُّ
للبيهقي ()٣٤١ /١
ِّ
تفسري اب ِن جري ٍر .)١٠٢ ،١٠١(/١
(ُ )104
ِ
ٍ
فتح الباري البن رجب ()٤٦٦ /٤
(ُ )105
ٍ
تفسري ابن ِكثري ()١٥٥ /١
(ُ )106
ِ
ٍ
ٍ
ْ
ّ
القول،
ب هل�ذا
ه
يذ
ن
�
مم
�اس
ب
ع
ن
اب�
أن
جري�ر
ن
اب�
�رى
( )107و َي
َ
َّ
ُ
ْ
َ َّ
ُ
دل على موا َف َقتهِ
ِ
ِ
ٍ
�ول َي ُّ
ق�ول( :و َق�د ُرو َي ع�ن ا ْب�ن ع َّباس َق ٌ
ف َي ُ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
َ
ثم َ
ساق بِسن َِده
،١٠٢/١
جرير
ابن
تفسير
هذا).
س�عيد
قول
َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
حدي�ث اب�ن ع َّب ٍ
اس َ
ق�الُ ( :ق ْل ُت ل ُع ْث َ
َ
مان بن ع َّفان :م�ا حمَ َ َلك ُْم
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
على أن َع َمدْ تُم إىل األنفال ،وه َي من املث�اين ،وإىل َبراءة وه َي
ِِ
ِ
مح ِن
الر َ
�طر« :بِ ْس� ِم اهللِ َّ
ُ�م بين َُهام ومل ْ تَكتُبوا َس َ
م� َن املئينَ ،ف َق َر ْنت ْ
ِ
الس ْب ِع ال ُّط َو ِل ما حمَ َ َلك ُْم عىل َ
ذلك؟
الرحي ِم»َ ،و َو َض ْعتُموهمُ ا يف َّ
َّ
عليه وس� َّلم مما يأيت عليهِ
�ول اهللِ صلىَّ اهللُ ِ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
س
ر
«كان
:
امن
ث
ع
قال
ُ
َ َّ
َ ُ
م�ان ،وهو ُتن ِْ�ز ُل ِ
َ
ُ
ف�كان إذا ن ََز َل
ذوات ال َعدَ ِد،
�و ُر
عليه
الز
ُ
َّ
الس َ
ُّ
فيق�ول :ضعوا هؤالءِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ُب
َ ُ َ
علي�ه الشيَّ ُء َدع�ا ب َب ْعض َم ْن كان َي ْكت ُ
ِ
ِ
ُ
األنفال
وكانت
�ور ِة التي ُي ْذك َُر فيها ك�ذا وكذا.
الس َ
اآليات يف ُّ

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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الثاين :أنهَّ�ا ُس�ور ُة « َب ٍ
ِ
األنفالَ :
وذل�ك باعتِبا ِر
راءة»مع
أنهَّ ُ ام ُس�ور ٌة ِ
واح َ�د ٌة ال ِّتصالهِ ِما باملوضو ِع واملعن�ى ،ولِ َعدَ ِم

�ل َم�ن َي ُ
ِ
�م َل ِةَ ،و ُج ُّ
الق�ول
ق�ول بهِ�ذا
ال َف ْص�لِ بين َُهما بِال َب ْس َ
ري ِ
اس يف ُس ِ
ِ
ني ُعث َ
بحديث ِ
عب ٍ
�ؤاله لأِ م ِ
املؤمن َ
ْامن
َيس�ت َِد ُّل
ابن َّ
َرضيِ َ ُ
األنفال َق ْب َل َب ٍ
ِ
عن�ه يف َس َ�ب ِ
ب َج ْعلِ
�راءة ،وجمَ ْ ِع ِهام
اهلل ُ

ِ
َ
وعليه ُ
األنفال و َب�راء َة بِمثا َب ِة
م�ع َب ْع ِض ِهام،
َ
فك ُّل َم�ن اعتبرَ َ
ِ
ورة ِ
ُس ٍ
بأن ها َت ِ
ني َّ
بالنتيجة ممِ َّْن َيدْ ُخ ُل يف القائِل َ
ني
فه َو
واحدَ ٍة ُ
كع َط ٍ
سابع ِّ
الط ِ
ور َت ِ
اء( ،((10و َقتا َد َة( ،((10وأيب
ني ِمن ِ
والَ ،
الس َ
ُّ
(روا ُه ُس ُ
سعر عن
ابن
ِّ
روق( ،((11وقال ُ
فيان ْ
عن ِم َ
اجلوزيَ :

وكانت براء ُة ِمن ِ
املد ِ
أوائل ما ن ََز َل بِ ِ
آخ ِر ال ُق ِ
ِ
رآن نُزوالً،
ينة،
ِمن
ْ َ
وكان َْت ِق َّصتُها َشبيه ًة بِ ِق َّصتِهاَ ،ف َظنَن ُْت أ ا ِمنها .ف ُقبِ َض رس ِ
ول
َ ُ
نهَّ
ِ
ِ
ِ
أج ِل َذلِ َك
اهللِ صلىَّ اهللُ عليه وس� َّل َم ومل ْ ُيبينِّ ْ َلنا أنهَّ ا منهاَ ،فم ْن ْ
الر ِحي ِم»،
َق َرن ُْت بين َُهام ،ومل ْ أكت ْ
الرحمْ َ ِن َّ
ُب بين َُهام َس ْط َر« :بِ ْس ِم اهللِ َّ
جرير وجه استِداللهِ
ِ
ٍ
ثم شرَ َ َح اب ُن
َ ْ َ
الس ْب ِع ال ُّط َولَّ ،
َو َو َض ْعت ُُهام يف َّ
ِ
امن ِ
َ
بن ع َّفان رمحةُ
�ئ ع ْن ُع ْث َ
فق�ال (َ :)١٠٢ /١
(فهذا اخلبرَ ُ ُينْب ُ
ِ
ِ
َ
اهللِ علي�ه؛ أنَّ� ُه مل َيكُ� ْن َتبَّي�نَّ َ ل� ُه َّ
الس� ْب ِع
أن
األنفال و َب�راء َة من َّ
ِ
ال ُّط َو ِل ،و ُيصرَ ِّ ُح عن ِ
ابن ع َّب ٍ
اس أ ّن ُه مل ْ َي ُك ْن َيرى َ
ذلك منها).
وحديث ِ
ابن ع َّب ٍ
ُ
باب َمن
أخر َج ُه أ ُبو داو َد يف الصالةُ ،
اس َ
ِ
الرحي� ِم) ٢٠٨ / ١ :ر ْقم ()٧٨٦
الرحمْ َ ِن َّ
َج َه َ�ر بهِ ا (بِ ْس� ِم اهللِ َّ
ِ
مذي يف
ت :محُ يي الدِّ ين عبدُ احلميد ط .املكتب ُة العرصية ،والترِّ
ُّ
ِ
ِ
�ورة التوبة= ،٢٧٢ / ٥ :ر ْقم ()٣٠٨٦
التفسير باب ومن ُس َ
ٍ
ِ
ِ
ٌ
حديث َح َس� ٌن ال نَعر ُف ُه إال من حديث عوف عن
وقال( :هذا
ِ
الفاريس عن ِ
ابن ع َّب ٍ
َّسائي
يزيد
اسُ )..
حتقيق :أمحد شاكر ،والن ُ
ِّ
رآن باب الس ِ
فضائل ال ُق ِ
ِ
�ورة التي ُيذك َُر فيها
كتاب
يف الكُبرى ُ
ُ َّ
ِ
حس�ن عبد املنع ِم ش�لبي
كذا  ٢٥٣ /٧ر ْقم ( )٧٩٥٣حتقيقَ :
ط مؤسس�ة الرس�الة األوىل ٢٠٠١م ،واإلمام أمحدُ يف املسنَد:
ِ
ِ
الكت�اب
�ق
َ�م
علي�ه حم ِّق ُ
 ٤٥٩ / ١بر ْق�م ( ،)٣٩٩وق�د َحك َ
ٌ
وحك ََم
«حديث
الش�يخ ش�عيب بأنَّه
ٌ
َ�ر»َ .
ضعي�ف و َم ْتنُ ُه ُمنك ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
تفسير ابنِ
َ
ُ
الش�يخ أمحد ش�اكر فق�ال يف تعليقه عليه من
عليه
ٍ
ٌ
ضعيف
حدي�ث
جري�ر (تفسير الطبري (( :)١٠٢ /١وهو
ٌ
ِ
ِجد ًا) ،وبِم ْث ِل ذلك َف َع َل يف تعليقه عىل «املسنَد»)٣٢٩ / ١( :
حديث ال َ
ٌ
ٌ
أصل
ضعيف؛ ْبل ُه َو
حديث
بتحقيه ،وقال( :ه�و
ٌ
له ،يدُ ور يف ك ُِّل رواياتِه عىل يزيدٍ
الفاريس الذي َروا ُه عن ابنِ
َ ُ
ِّ
ع َّب ٍ
َ
يب وهو ثِ َق ٌة).
األع�را
ة
مجيل
أيب
ن
ب
وف
ع
ه
عن�
به
د
تفر
،
ُ
ُ َ
ّ
ُ
�اس َّ َ
ِ
ِ
وم ْن َق ْب ُلَ :ض َّع َف ُه اب ُن عط َّي َة وسيأيت كال ُمه بإذن اهللِ تعاىل.
ِ
الر َّزاق (.)١٢٩ /٢
تفسري عبد َّ
(ُ )108
التفسري البسيط (.)٢٧٩ /١٠
()109
ُ
ِ
للس�يوطي/٤( :
أخرج� ُه أب�و الش�يخِ كما يف ال�دُّ ِّر املنث�ور
()110
َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
نيِ
فيِ
ِ
َ
ْ
لحْ
ُ
لهْ
 ،)١٢٠وهو َعط َّية ْب ُن ا َارث ،أ ُبو َر ْوق ا َ ْمدَ ا ُّ الكُو ُّ  ،من
ِص ِ
التابعني ت  ١٥٠هـ انظر :تاريخ اإلسالم (.)٩٢٨ /٣
غار
َ
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العل�م)( .((11و َقد َ
ٌ
َب ِ
ع�ض أهلِ
عياض يف
قال هب�ذا القايض
ِ
رشح ُم ِ
املصحف( ،((11وقدَّ َم
بينهما يف
ِ
س�ل ٍم ألنهَّ ا مل ُي ْف َص ْل ُ
َ
هان(َ ((11
َ
القول يف البرُ ِ
الس ْ�ب ُع ُّ
الز َ
رك ُّ
الط َو ُل
يش هذا
َّ
فقالَ ( :ف َّ
َأ َّولهُ َ�ا ا ْل َب َق َ�ر ُةَ ،و ِ
َ
�را َء ُة ،لأِ َ نهَّ ُ ْم كا ُنوا َي َع ُّ�د َ
األنفال
ون
آخ ُر َها َب َ
�ور ًة َو ِ
احدَ ًة؛ َولِ َذلِ َك لمَ ْ َي ْف ِص ُلوا َب ْين َُهماَ  ،لأِ َ نهَّ ُ ماَ َنزَ َلتَا
و َبراء َة ُس َ
جمَ ِيع ًا فيِ َم َغا ِزي َر ُس ِ
واعتمدَ
�ول اللهَّ ِ َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم).
َ
املن�اوي يف ِ
َ
«في�ض القدي� ِر»( ،((11واس�ت َْظ َه َر ُه
القول
ه�ذا
ُّ
ه»فقالِ :
َ
ِ
ِ
األنف�ال
(وق َي�لُ :س�ور ُة
«تفسير
الزمخََْش�رَ ُّي يف
َّ
�ت يف ِ
وال َّتو َب ِ�ة ُس�ور ٌة ِ
ت�الُ ،ت َعدّ ِ
الق ِ
ان
واح�دَ ٌةِ ،ك ْلتاهمُ ا َنزَ َل ْ

الط َو ِلِ ،
الس�ابِع َة ِم�ن ُّ
وه َي َس ْ�ب ٌع وما َبعدَ ه�ا املِئ َ
َون ،وهذا
َّ
وس ٌّ�تَ ،ف ُهما بِ َم ْن ِز ِ
مائتان ِ
ق�ول ِ
ٌ
ِ
لة إحدَ ى
ظاه ٌ�ر؛ لأِنهَّ ُ ام َمع ًا

�ول اهللِ صَّل�ىَّ ُ
اهلل ِ
حاب َر ُس ِ
ُّ
عليه
أص ُ
الط َ�و ِل .و َق�د اخ َت َل ُف ْ
ْفال و َبراء ٌة ُس�ور ٌة ِ
واحد ٌةَ .
وس� َّل َم َف َ
عض ُه ْم :األن ُ
قال َب ُ
وقال
ول َمن َ
�ور ِ
بينهام ُف ْر َج ٌة لِ َق ِ
َب ُ
قال:
تانَ ،فترُ ِ َك ْت ُ
عض ُه ْم :همُ ا ُس َ
الر ِح ِ
�ور ِ
ي�م لِ َق ِ
ول َم ْن
تان ،و ُت ِر َك ْت بِ ْس ِ
همُ ا ُس َ
الرحمْ َ ِن َّ
�م اهللِ َّ

ور ٌة ِ
َ
واحدَ ٌة)(.((11
قال :همُ ا ُس َ
املصح ِ
(و ُر ِو َي َّ
ري ِ
ويف تفس ِ
ف يف ُمدَّ ِة
أن َك َت َب َة
َ
عطي َةَ :
ابن َّ
هل ِه َي ُسور ٌة ِ
ِ
األنفال و َبراءةْ ،
ُع َ
واحدَ ٌة أو
ثامن اخْ ت َل ُفوا يف

ول َمن َ
ور ِ
بينهام ُمراعا ًة لِ َق ِ
تان؟ َفترَ َ ُكوا َفص ً
قال همُ ا
ال ُ
همُ ا ُس َ
ِ
«مراعا ًة لِ َق ِ
ول
ُس
الر ِ
حيم ُ
الرحمْ َ ِن َّ
ورتان و ْمل َيك ُت ُبوا «بِ ْس ِم اهللِ َّ

ق�ال ِم ْن ُه ْم« :همُ ا ِ
مجيعه�م بِ َذلِ َكَ ،
َمن َ
قال
واح�دَ ٌة « َف َرضيِ َ ُ
ُ
القول ُي َض ِّع ُفه ال َّن َظ ُر ْ
أن يخُ ت َل َف يف
وهذا
الق�ايض أ ُبو محُ َّم ٍدَ :
ِ
كتاب اهللِ هكذا)(.((11

املسير يف ِع ْل ِم التفسير (ِ ،)٥٤٢ /٢
ِ
ومس َع ُر ب ُن ِكدام
( )111زا ُد
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ليِ
بن ُظ َهري ،اإل َما ُم ،ال َّث ْب ُتَ ،ش� ْي ُخ الع َراق ،أ ُبو َس� َل َم َة اهل َ
ال ُّ ،
الكُ�وفيِ  ،األَحو ُل ،احلافِ ُظِ ،من َأس�ن ِ
َان ُش� ْع َب َة ت155 :هـ،
ْ َ
ْ ْ
َ
ْ ُّ
انظر :سري أعالم النبالء)163 /7( :
إكمال املعلِ ِم ب َفو ِ
ائد ُمسلِم (.)١٩٨ /٣
(ُ )112
ِ
( )113البرُ ُ
للزركَيش .٢٤٤ /١
هان يف علو ِم ال ُقرآن َّ
ِ
القدير رشح اجلام ِع الصغري (.)٧٢٢ /١
فيض
(ُ )114
الز ْخمشرَ ِّي (.)٢٤٢ /٢
تفسري َّ
(ُ )115
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
بين
()116
تفسير اب�ن عط َّي�ة ( ،)٣ /٣الق�ول ب ْ
َت�رَ ك ال َبس�ملة َ
ُ
ِ
ِ
الفص�ل
م�ع
َني
ت
�ور
الس
�ورتان
بينهام ُمراع�ا ًة َلمِ ْن قال بأنهَّ ا ُس
ُ
ُّ َ

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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يق�ول ِ
ُ
الباح ُثْ :
الصحا َب ِة عىل
ب�ل َو َي ُر ُّد ُه أيض ًا
ُ
إمج�اع َّ
املصح ِ
الش�كلِ َ ،و َق َ�د ُع ِر َ
َت ْر ِ
ف بهِ ذا َّ
ض علي ِهم ومن
تيب
َ

الأْ َ ْن َف ِ
�ور َتينْ ِ بِدَ لِيلِ َأ َّن « َب َرا َءة» َكا َن ْت
ال َو َب َرا َءةَ ،وإِ ْن َكا َنتَا ُس َ
ِ
آنَ ،و َأ َّن الأْ َ ْن َف َ
آخ َر َما َأ ْنزَ َل اللهَّ ُ ِم َن ا ْل ُق ْر ِ
ال ُأ ْن ِز َل ْت فيِ َبدْ ٍر َس َن َة

ِ
عطي َة ُث َّم
الر
واي�ات التي ال َس�نَ دَ لهَ�ا كالت�ي َذ َك َرها ُ
ِّ
اب�ن َّ
وغاية ما يف ِ
اس أ َّنه َي ُّ
دل عىل ا ِّت ِ
ُ
حدي�ث ِ
عب ٍ
فاق
َر َّده�ا،
ابن َّ

كالمه.
َق ْولاً غري َه َذاَ ((11().
انتهى ُ
ِ
الم اإلم�ا ِم ٍ
َ
غاي�ة األ ِّ
مه َّية لمِ َا
مال�ك ُهن�ا ِعن�دي يف
وك ُ
�ه َرضيِ َ ُ
ِ
يه َع ِ
حتر ِ
م�ل أهلِ
املدينة وما
اهلل ُ
ُع� ِر َف ع ْن ُ
عنه يف ِّ

صح
ه�ذه العرض�ة األخيرة ُنق�ل إلين�ا بِال َّتوا ُت� ِر ،فلا َي ُّ
�اس ،وال بِ ِمثْ�لِ ِ
ِ
عار َض ُ
�ة ال َّتوا ُت� ِر بِ
حدي�ث ِ
عب ٍ
هذه
ُم َ
اب�ن َّ

األنفال َق ْب َل ُس ِ
الص ِ
ِ
حاب�ة عىل َّ
�ورة َب َ�راءةّ ،
وأن
أن ُس�ورة
َّ
كان َي َظ ُّن أنهَّ ُ ام ُس�ور ٌة ِ
بعض ُه�م َ
َ
واح�د ٌة ال ِّتصالهِ ِام بِاملعنى
الص ِ
وال يعلم أنهَّ ُ ما ُمن َف ِص َل َت ِ
غيب عن ِ
حابة
ني و َقد َي ُ
بعض َّ
هذه ُ
األم�و ِرِ ،
ْ�ل ِ
ولك ْن لمَ ّ�ا تبينَّ َ لهَ ُ �م أنهَ ُ ما ُمن َف ِص َلت ِ
ِمث ُ
َان،
اجلاد ِة َ
َّ
وانط َبقَ
رج ُع�وا إىل َّ
س�م َل َة ْمل َت ْن ِز ْل مع َب َراءة َ
وأن ال َب َ
اإلمجاع عىل َ
ذلك.
ُ

عاش�و ٍر ع�ن اإلما ِم مالِ ٍ
ُّ
ابن ُ
ك،
وي�دل لِ َذلِ َك ما َن َق َل ُه ُ
ُ
ريه َ
ابن عاشو ٍر يف تفس ِ
قال:
نص ُ
وأو ِر ُد َّ

(وا َّل ِ�ذي َو َق ْفنَا َع َل ْي ِه ِم ْن َكلاَ ِم َمالِ ٍ
ك فيِ َت ْر ِك ا ْل َب ْس َ�م َل ِة
َ
ور ِة الأْ َ ْن َف ِ
ور ِة َب َرا َء ٌة:
ال َو ُس َ
ِم ْن ُس َ

َاب الجْ َ ِ
ُه َو َما فيِ َسماَ ِع ا ْب ِن ا ْل َق ِ
اس ِم فيِ َأ َوائِلِ ِكت ِ
ام ِع الأْ َ َّو ِل
�ن «ا ْل ُع ْت ُب َّي ِ
�ة» « َق َ
ال َمالِ ٌ
�ك فيِ َأ َّو ِل َب َرا َء ٌة إِ َّنماَ َت َ�ر َك َم ْن َمضىَ
ِم َ

َ
َ
يم»َ ،ك َأ َّن ُه َرآ ُه
الر ِح ِ
الرحمْ َ ِن َّ
أ ْن َي ْك ُت ُبوا فيِ أ َّو ِل َب َرا َء ٌة «بِ ْس ِ�م اللهَّ ِ َّ
�ن َو ْج ِه الاِ ِّت َبا ِع فيِ َذلِ َكَ ،كا َن ْت فيِ ِ
آخ ِر َما َنزَ َل ِم َن ا ْل ُق ْر ِ
آن.
ِم ْ
اب فيِ َس َب ِب ِكتَا َب ِة المْ ُ ْص َح ِ
َو َس َ
يث ا ْب ِن ِش َه ٍ
�اق َح ِد َ
ف فيِ َز َم ِن

الص ُح َف ِم ْن َح ْف َص َة ُأ ِّم المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
ني
َأبيِ َب ْك ٍ�ر َو َك ْي َف َأ َخ َذ ُع ْثماَ ُن ُّ
ال ا ْب ُن ُر ْش ٍ
َو َأ ْر َج َع َه�ا إِ َل ْي َهاَ .ق َ
�د فيِ «ا ْل َب َي ِ
�ان َوال َّت ْح ِصيلِ »َ :ما
َت َأ َّو َل ُه َمالِ ٌك ِم ْن َأ َّن ُه إِ َّنماَ َت َر َك َم ْن َمضىَ َأ ْن َي ْك ُت ُبوا فيِ َأ َّو ِل َب َرا َء ٌة
واللهَّ ُالر ِح ِ
يم ِم ْن َو ْج ِه الاِ ِّت َبا ِعَ ،والمْ ْعنَى ِف ِيه َ
الرحمْ َ ِن َّ
بِ ْس ِم اللهَّ ِ َّ
تعاىل َ
ان َو َم ْن َك َ
وأ ْع َل ُمَ -أ َّن ُه إِ َّنماَ َت َر َك ُع ْثماَ ُن ْب ُن َع َّف َ
ان بِ َحضرْ َ تِ ِه
ني َعلىَ جمَ ْ ِع ا ْل ُق ْر ِ
الص َحا َب ِة المْ ُ ْجت َِم ِع َ
ور ِة
ِم َن َّ
آن ا ْل َب ْس َ�م َل َة َبينْ َ ُس َ

يني َ
آخ ُر َ
عصمة َو َ
ون)
(وبِه َق َالَ :خ ِار َج ُة َو َأ ُبو
فقالَ :
َ
=ن َق َله ال َع ُّ
ِ
البخاري (.)٢٥٨ /١٨
صحيح
عُمدَ ُة القاري رشح
ِّ

الص ُح ِ
ف ا َّلتِ�ي جمُ ِ َع ْت َعلىَ َع ْه ِد
�ع ،ا ِّت َب ً
َأ ْر َب ٍ
اع�ا لمِ َا َو َجدُ و ُه فيِ ُّ
َأبيِ َب ْك ٍ�ر َو َكا َن ْت ِع ْندَ َح ْف َص َةَ ،ولمَ ْ َي ْذ ُك ِر ا ْب ُن ُر ْش ٍ�د َع ْن َمالِ ٍك

الصحا َب ِة َرضيِ َ ُ
كا ُنوا ِ
قريب
عنهم ُ
اهلل ُ
وهو ُ
عليه عىل َع ْه ِد َّ
َع ٍ
املصح ِ
الق َ
خاص ًة أ َّنه تل َّقى ُ
رآن ممِ َّْن
ه�د هبِم وبِ َج ْم ِع
َ
فَّ ،

الصحا َب ِة َرضيِ َ ُ
َتل َّقا ُه ِ
عنه ْم ،إذ َيتبينَّ ُ لنا ِم ُنه:
اهلل ُ
عن َّ
َ
َ
ّ
كانت
إن
س�يدُ نا أ ُب�و َب ْك ٍر بِ َج ْم ِع ِه ْ
املصحف الذي َبدأ ِّ
ُ
األنفال َ
َ
�راءة َم ْف ُصولت ِ
الصحا َب ُة عىل
َين،
في�ه
وكان َّ
قبل َب َ

اهلج ِ
ِد ٍ
ور ِ
ِ
تان؛ لِ َت َقدُّ ِم ُن ُز ِ
رة،
ول
راية بأنهّ ُ ام ُس َ
األنفال يف َّأو ِل ْ
بي صلىّ ُ
اهلل ِ
ول َب َراءة يف ِ
و ُن ُز ِ
عليه وس َّل َم(.((11
آخ ِر َع ْه ِد ال َّن ِّ

َّ
�ح
�راءة ،وأ َّن ُ
�ه لمَ ّ�ا ات ََّض َ
وإن ال َبس�مل َة مل َت ْن ِ�ز ْل م�ع َب َ
اإلش ُ
عنه َ
وح َّل ْ
تم َن ْس ُ�خ
غاب ُ
�كال عىل َمن َ
َ
املبه ُ�م ُ
ذلك َّ

ِ
واإلمج�اع
ل�ه،
املصح ِ�ف،
ث�م َنْش�رْ ُ ُه
ُ
واملراجع ُ�ة ُ
َ
َ
علي�هَّ ،
باألمصا ِر.
ُ
ُ
ين يف
وأ
�ر ُه الباقلا ُّ
ضي�ف إىل م�ا تق�دَّ َم م�ا َذ َك َ
ثمان َرضيِ َ ُ
أن ُع َ
اهلل ع ْن ُه َيع َل ُم َّ
«االنتِص�ا ِر»(ِ ((11من َّ
أن ُك َّل

ٍ
والتنوي�ر ()١٠٢ /١٠؛ ِع ْل ًما َّ
عاش�ور
أن اب� َن
التحري�ر
()117
ُ
ُ
َ
َّ
بني
القول
اس�ت ْظ َه َر
س�م َل َة جمَ ع ًا َ
ب�ـ:أن َّ
الصحا َب َة مل َي ْك ُت ُبوا ال َب َ
«األنفال وبراءة س�ور ٌة ِ
واح�دَ ةٌ» ،و َم ْن َي ُقولُ
َ
َم�ن ُ
َّ
يقول بأن
ََ ُ
ِ
ِ
واس�تدل بحديث ُهر ُمز ع�ن ِ
ابن ع َّب ٍ
َّ
اس،
�ورتان»،
«س َ
بأنهَّ ُام ُ
ِ
الشنقيطي يف أضواء البيان (.)١١٢/٢
وكذلك
ُّ
ِ
صحي�ح البخاري
ين�ي يف عُم�دَ ِة القاري رشح
ع
ال
يق�ول
()118
ُ َ ُّ
()٢٥٨ /١٨
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
يها
َب ف َ
�ملة مل ُت ْكت ْ
الصح ُ
( َق َال ا ْل ُقشير ُّيَ :و َّ
ي�ح أن ال َب ْس َ
ِ
ِ
لأِ َ ّن ِجبرْ ِ َ
السَل�اَ ُمَ ،ما نزل بهِ َا ف َيه�ا ،وروى ال َّث ْع َلبِ ُّي
ي�ل َع َل ْيه َّ
َعن َع ِائ َش� َة َرضيِ اهلل َت َعالىَ َعن َْها َأ ّن س� ِّيدَ نَا َر ُس َ
�ول اهللِ صلىَّ
اهللُ َع َل ْي ِه َوس� َّل َم َق َالَ ( :ما ن ََز َل َعليَ َّ ا ْل ُق ْر ُ
آن إلاّ آ َي ًة آ َي ًةَ ،و َح ْرف ًا
َح ْرف ًاَ ،خال َب َ�را َءة َو ُق ْل ُه َو اهللُ أحدٌ ؛ َفإِنهَّ ُماَ ُأن َْز َلتَا َعليَّ َّ َو َم َع ُهام
َس ْب ُع َ
ون ألف ًا ِمن المَْلاَ ِئك َِة).
ِ
ِ
للباقالين ()٢٨٢ /١
صار لل ُقرآن
( )119االنت ُ
ِّ

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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ِ
�ور َت ِ
وع َل ٌ�م ُت ْع َر ُف ِبه،
اس�م يخَ ُّصهاَ ،
الس َ
ني هلا ٌ
واحدَ ٍة ِمن ُّ
ول اهللِ صلىَّ ُ
اهلل ِ
عن َر ُس ِ
كام َّ
عليه وس َّل َم
أن
َ
الصحا َب َة َت َل َّقوا ْ

ِ
سَ :
مع ِقصرَ ِ ها لِ َكث َْر ِة
قيل :الفاتحِ َ ُةُ ،عدَّ ْت ِمنها َ
اخلام ُ
َمعانِيه�ا( ،((12وه�ذا ٌ
ري�ب ِج�دَّ ًا ،وال َيتَوا َف ُق مع
قول َغ ٌ

ِ
وبِذلِ َ
�ك َّ
َ
القول ِمن
الباحث َي َرى اس�تِبعا َد ه�ذا
ف�إن
األق�وال املعتبرَ َ ِة يف أنهَّ ُ ام مجُ ِ
الس ْ�ب ِع ِّ
الط ِ
ِ
وال ْ
تمع َت ِ
بل
ني ِمن َّ

واهلل أعلم.

ُس�ور ًة ِم ُنهما ،ومل يت َل َّق�وا الثاني� َة ،و َب ُ
عض ُه�م َح ِف َظها ،و ْمل
يحَ َف ْظ َب َراء َةْ ،
بل َح ِف َظ ما َبعدَ ها.

ِ
ان ُم ْن َف ِص َل ِ
همُ�ا ُس�ور َت ِ
تان عىل ما انْع َقدَ
اإلمجاع وما
علي�ه
ُ
ُن ِق َل إلينا بِال َّتوا ُت ِر.
ُ
ابن َح َج ٍر
أو َر َد ُ
الثالث :أنهَّ ا ُسور ُة براءة َو ْحدَ هاَ :ف َقد ْ
ِ
بأن الس�ابِ َع َة براء ٌة فقط ُد َ
اس َّ
أثر ًا عن ِ
عب ٍ
األنفال،
ون
ابن َّ

س�ائي بِإِ ْس�نَ ٍ
ف َق َ
يح
(و َقد َروى ال َّن
�ال يف
ِ
اد َص ِح ٍ
«الفتح»َ :
ُّ
ابن َعب ٍ َ
الس ْ�ب ُع ِّ
الط َو ُ
الَ ،أ ِّي:
الس ْ�ب َع المْ َ َثانيِ َ ِه َي َّ
اس أ َّن َّ
َعن ِ َّ
الس َ�و ُر ِم ْن َأ َّو ِل ا ْل َب َق َر ِة إِلىَ ِ
آخ ِر الأْ َ ْع َر ِ
افُ ،ث َّم َب َرا َء ٌةَ ،و ِق َ
يل
ُّ
وانتقل إىل براءة بِـدَ ِ
َ
َ
اللة ( ُث َّم).
األنفال
فلم َي ْذ ُك ِر
ُيو ُن ُ
س) ْ

ِ
وه�و ُ
قول ِ
عب ٍ
اس
الراب�ع :أنهّ�ا ُس�ور ُة
الكهفُ ،
ُ
اب�ن َّ
الس ْ�ب ُع ِّ
الط ُ
ِ
�وال على م�ا
يف
الس ْ�ب ِع املث�اين أنهّ�ا َّ
تفسير َّ

الط َ
الس ْ�ب َع ِّ
بالس َ�و َر الت�ي َذ َك ْرناها،
َت َق�دَّ َمُ ،ث َّم ََّس�رَّف َ َّ
وال ُّ
ِ
وج َع َ
َ
�م ع�ن
أخ�ر َج
الكه�ف ،ف َق�د
�ل الس�ابِ َع َة
َ
احلاك ُ
َ
�اس َرضيِ َ ُ
ِ
عب ٍ
وج َّ�ل
اهلل ُ
عنهما :يف قولِ�ه َع َّ�ز َ
اب�ن َّ

ﵛﭐﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﵚ
َ
قال( :البقر ُةُ ،
وآل ِع َ
ْعام،
ِّس�اء ،واملائِد ُة ،واألن ُ
مران ،والن ُ
الكه ِ
واألع ُ
ف)(.((12
ْ
ور ُة ْ
وس َ
رافُ ،
ِ
َ
الق�ول و َذلِ َ
الباح ُ
و َيس�ت َْب ِعدُ
�ور َة
�ث ه�ذا
�ك لأِ َّن ُس َ
وال كـ(الب َق ِ
الكه ِ
الس َو ِر ِّ
الط ِ
رة،
ف َل ْي َس ْت فيها َخصائِ ُ
ْ
ص ُّ

مران ،والن ِ
ِ
وآل ِع َ
ور ِة
ِّس�اء)َ ،
وعدَ ُد آياتهِ ا أيض ًا أ َق ُّل ِمن ُس َ
أصح َ
َب َراءة ُم ْن َف ِر َدةْ ،
بل َكونهُ ا ِمن املِئِنيَ
وأ ْوىل ،لِ َش َب ِهها بهِ ا
ُّ
العدَ ِد والبِ ِ
ناء.
يف َ

ِ
ِ
ِ
( )120املس�ت ُ
الذهبي
تعليقات
للحاكم مع
يح ِني
الصح َ
َدرك عىل َّ
ِّ
ِ
ٌ
يف التلخيص ( ،)٣٨٦ /٢قال احلاك ُم :هذا حديث صحيح
عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهبي.
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احلديثَ ،ف َ
ِ
ـ»الكث َْ�ر ُة تخَ ِتل ُف عن ُّ
ِ
الط َو ِل» ،كام َّ
أن
نطوق
َم
الس ِ
ول بِ ِ
ِ
«العْب�رْ َ َة يف ُط ِ
�ورة وآياتهِ ا ال بِ َكث َْ�ر ِة َمعانِيها»
ناء ُّ

الرتجيح:
ُ

ي�ان ِ
األق�وال يف ِ
ض وال َب ِ
ِ
�ر ِ
بيان
هلذه
و َب ْع�دَ هذا َ
الع ْ
�وال ،و َمنا َق َش ِ
ِ
للس ْ�ب ِع ِّ
�ة ِ
الط ِ
بعضها،
�ور ِة
الس َ
الس�ابعة َّ
ُّ

فإن َ
�ور ِة الس�ابِ َع ِة والترَ
ّ
جيح ينبني عىل َمع ِر َف ِة
َ
الس َ
بيان ُّ
ِ
الس ِّ�ت لِ ُن ْل ِحقَ هبِ ُم
اخلصائ�ص َّ
الس َ�و َر ِّ
العام ِة التي تمُ ِّي ُز ُّ

�ر ُب لخِ َ صائِصه�ا ،وهذا َي ُك ُ
�ون ِمن
الس�ابِ َع َة بِما ُه َو أ ْق َ
بارات ِ
ِع�دَّ ِة اعتِ
ِ
ِ
ٍ
الكلامت،
اآلياتَ ،ع�دَ ُد
(عدد
�ي:
ُ
وه َ
ص ِ
ِ
َع�دَ ُد ُ
ِ
ُ
الفواص ُل،
حي�ث
اآلية ِمن
احل
�روف ،خصائِ ُ
الس َو ِر والقضايا التي ُت ِ
ضم ُ
ناق ُشها).
َم ُ
ون ُّ

ِ
الس َ�و ِر
تم َّي ُز َبع َ�د ِد
الس ُّ�ت َت َ
فالس َ�و ُر ِّ
اآليات التي يف ُّ
ُّ
ِّ
آي�ةُ ،
الط ِ
الس ِّ�ت وبياهن�ا كاآليت( :البق�ر ُةً ٢٨٦ :
آل
�وال ِّ

ِع َ
ِّس�اء ١٧٦ :آي ًة ،املائِدَ ُة ١٢٠ :آي ًة،
مران ٢٠٠ ::آي ًة ،الن ُ
األعرافٍ ٢٠٦ :
ُ
آيات).
األنعام ١٦٥ :آي ًة،
ُ

�ورة ِفي ِه َّن «البقر ُة ِ
«عدَ ُد ِ
»فأط َو ُل ُس ٍ
الكل ِ
امت ْ
وه َي
َّأما َ
ون آي ًةِ ،
�ت ِ
مائت�ان ِ
وس� َّت ُة ٍ
ِ
»وق َ
«س ْ�ب ٌع و َثام ُن َ
آالف
وس ٌّ
يلَ :
ون َك ِل َم ًة ،وخمَ ْ َس ٌ�ة ِ
وإحدَ ى ِ
ِ
ون ِ
وم ُ
وعشرْ ُ َ
وعشرْ ُ َ
ألف
ائ�ة ْ
ِ
�ور ٍة ِم ُنه َّن ِ
سمائة َح ْر ٍ
�ر ٍ
ُّ
ف وخمَ ْ
وه َي
ف(،((12
وأق�ل ُس َ
َح ْ

وع�دَ ُد ِ
ألف�ان و َثام ُن ٍ
ِ
امئ�ة وأر َب ُع
كلامتهِ ا:
املائِ َ�د ُة  ١٢٠آي� ًة َ
ِ
وس ْ�ب ُع ٍ
كل ٍ
ُ
وثالث�ة
امئة
وح ُرو ُفه�ا َ
مات ُ
أح�دَ َعَش�رَ َ ألف� ًا َ
وثال ُث َ
ون َح ْرف ًا»(.((12

ِ
ِ
املباركفوري (/٧
مش�كاة املصابي�ح
املفاتيح رشح
( )121مرقا ُة
ّ
)٣٣٣
ِ
ِ
ِ
ُ
باب التأويل يف معاين التنزيل ()٢٢ /١
تفسري اخلازن ل ُ
(ُ )122
ِ
اإلعانة
املنري يف
اج
ال
،)٥٣٩
(/٢
َّيس�ابوري
ن
ال
تفسري
ِّ
سرِّ ُ ُ
(ُ )123

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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أ ّما ِمن ُ
اخلصائص:
حيث
ُ

ُ
اهلل ِ
علي�ه َّ
احلدي�ث َّ
ُ
ف َق�د بَّي�نَّ َ
وس�ل َم
النب�ي صَّل�ىَّ
أن َّ
ِ
ُأ ِ
الط َ
الس ْ�ب َع ِّ
�وال َم َ
أيَ ( :ب�دَ َل م�ا
�كان ال َّت
�وارةّ ،
�ي َّ
عط َ
ٍ
آي�ات َو َص َف ِ
الق ُ
اش�تم َل ُ
ت
رآن عىل
ِفيه�ا)( ،((12و َق�د
َ

أن ِ
ال َّت�ورا َة بِ ِص ٍ
مهه�اّ :
ف�ات ِع�دَّ ٍة أ ّ
«هدَ ًى َو ُن�ور ًا»،
في�ه ُ
ُ
َ
ّ
إرسائي�ل
�ر ْت َبنُ�و
وأن ِفيه�ا ُ
«ح ْك َ
�م اهللِ ال�ذي أ ِم َ

تع�اىل :ﵛ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ
ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ
ﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃ ﳄ ﳅﳆﳇ

ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﵚ[التوبة]١١١ :
ُ
ِ
ب�ي صَّل�ىَّ
كما ّ
علي�ه
اهلل
أن ال َّت�ورا َة فيه�ا ِذ ْك ُ
�ر ال َّن ِّ

اليه�ود وال َّنبِ ُّي َ
�ون أن يحَ ُك ُم�وا بِما فيه�ا»ّ ،
وأن ِفيه�ا
ُ
«أح�كام ِ
ص�اص»َ ،
ِ
ق�ال تع�اىل:ﵛﭐﱱﱲﱳ
الق
َ

ﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐ

ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ

ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ

ﲐﲑ ﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ

ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ

ﱴﱵ ﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ

َ
ق�ال تع�اىل:ﵛ ﭐﱁ ﱂﱃﱄ
وس� َّل َم وأصحابِ�ه كما
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ

ﲆﲇ ﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ

ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ

ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ

ﱺﱻﱼﵚ[الفتح]٢٩:
أن َ
ِ
الكري�م ّ
كما ّ
ب�أن التورا َة
اهلل تع�اىل بَّي�نَّ َ يف كتابِ�ه

ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ
ﲫﲬ ﲭ ﲮﲯﲰﲱﲲﲳ

ﲴ ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﵚ

[املائدة.]٤٥ - ٤٣ :

�ال ِمن ال َّت ِ
«ح ٌ
وراةَّ ،
فإن ما ِفيها ِمن
ف�ـ ُ
ور)َ :
(هدَ ًى َو ُن ٌ
الشرَّ ِ
إرش�ادها لل َّن ِ
ائ�ع واألحكا ِم ِمن ُ
اس إىل احلقِّ
حيث
ُ

الذي ال محَ َي�د عنه ُهدَ ًىِ ،
إظهارها َ
ومن ُ
وكشْ ُ�فها
حيث
ُ
�ق هبا ِمن ُ
ما اس�ت َْب َه َم ِم�ن األحكا ِم عنه ،و َما َي َتع َّل ُ
األ ُمو ِر
املس ُت ِ
ورة بِ ُظ ُل ِ
امت َ
ور»
اجل ْهلِ ُن ٌ
(فا ُهل َ�دى محَ ُْم ٌ
ِ
والرشائ�ع
األح�كا ِم
�ول على
ِ
بي�ان ْ
بيان ال َّت ْو ِ
حيد ،وال ُّن ُب َّو ِة ،واملَ َع ِ
وال َّتكالِ ِ
ور ُ
اد)(.((12
يف ،وال ُّن ُ
(((12

جل ِ
بي�ان ا ِ
ُ
كَم�اَ ّ
ُّ
واحل�ث
ه�اد،
أن ال َّت�ورا َة فيه�ا
ِ
املجاه ِ
ِ
ِ
َ
علي�هَ ،و ُ
بي�ان َف ْض�لِ
ق�ال
والش�هيد كما
�د
ِ
ِ
ِ
اخلبري ()٣٥٠ /١
بعض معاين كال ِم ر ِّبنا احلكي ِم
معرفة
عىل
ِ
فيض القدير ()٥٦٥ /١
(ُ )124
ِ
السعود ()٤٠ /٣
()125
تفسري أيب ُّ
ُ
ِ
ُ
الكتاب (:)٣٤٥ /٧
لباب يف علو ِم
ل
ا
()126
ُ

ٍ
ِ
احللال واحل�را ِم
يشء ِم�ن
�و ْت َتفصي�ل َُك ِّل
َح َ
ق�ال ُ
واملواع�ظ(َ ،((12
اهلل :تع�اىل :ﵛﭐﱐ ﱑﱒ

ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﵚ اآلية

[ األعراف. ] ١٤٥:
أن (البق�ر َةَ ،
الس ِّ�ت َن ِج ُ�دَّ :
وآل
الس َ�و ِر ِّ
وبال َّن َظ ِ�ر يف ُّ
دني ٌةَ ،ي ِ
ِع َ
غل ُب عىل آياتهِ ا
مران ،والنِّسا َء ،واملائِدَ َة) ُس ٌ
ور َم َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلسالمية
الدولة
الداخلية يف
العالقات
وتنظيم
الترشيع
ُ
ُ
ِ
واحل ِ
ص�اصُ ،
ِم�ن ُأم�و ِر ُ
ِ
وتنظي�م
�دود)،
كـ(الق
�م
ِ
احل ْك ِ
صي ِة) ِ
ِ
ِ
(املدني ِةَّ ،
بادات،
والع
األحوال
ُشؤونهِ ا يف
والش ْ�خ َّ
َّ
ِ
ِ
واملعا َم ِ
ِ
لات َ
وغ ِ
العالقات
تنظي�م
تش�تم ُل عىل
ريها ،كام

ِ
ِ
ِ
اإلسالمية.
للدولة
اخلارجية
تان» ،و ُت ِ
ناق ِ
واألعراف بأنهَّ ُ ام « َم ِّك َّي ِ
ُ
شان
األنعام
و َتشترَ ِ ُك
ُ
ِ
ِ
(اإلهلي ِ
والعقائد َ
يبي ِة ُعموم ًا)
واملعاد،
ات ،وال ُّن َّبو ِة،
قضايا
الغ َّ
َّ
ِ
اجلميع ِمن ال َق َص ِ
واملواعظ.
ص
عىل ما يف
ِ

( )127انظر :البداي ُة والنهاية ()٣٣٢ /١

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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بالط ِ
مجيعه�ا ُّ
العمو ِم،
كما تتش�ا َب ُه ُ
�ول يف ُ
�و ِر ُ
الس َ
آيات ُّ
مر َّ
�ور ُة
فإن َ
وبال َّنظ ِر يف ِ
هي ُس َ
أقرب ُس َ
مجيع ما َّ
�ور ٍة لِ َذلِ َك َ

ِ
�ي بعيد ٌة أيض ًا ع�ن َعدِّ ها يف
�ور ُة
أ َّما ُس َ
«الكهف» ف ِه َ
وال ِ
الس ْ�ب ِع ِّ
الط ِ
وإحدَ ى َعرش َة
وه َي « َم ِّك َّي ٌة» وآياتهُ�ا ِما َئ ٌة ْ
َّ

وع�دَ َد ِ
ِ
كلامتهِ ا
«ع�دَ ُد آياتهِ�ا  ١٢٩آي ًةَ ،
�راءة) ،فـ َ
التوب�ة ( َب َ
َ (((12
ُ
ِ
وس ْ�ب ُع
ألف�ان
أطول ِمن
�ي
وأربع ِمئ ٍَة وتِ ْس ٌ
�ع َ
ُ
ون»  ،ف ِه َ

وك ِلامتهُ ا ٌأل�ف وخمَ ْ ُس ٍ
آي� ًةَ ،
وس ْ�ب ُع َ
ون َك ِلم ًة،
وس ْ�ب ٌع َ
مائةَ ،
وثالثامئة ِ
ِ
وح ُرو ُفها ِس َّت ُة ٍ
وس ُّت َ
آالف
وليس
ون َحرف ًا(،((13
ُ
َ

ِ
ِ
الترشيعي َة لِ
ِ
اخلارجية
العالقات
ـ(تنظي�م
�ج القضايا
و ُتعالِ ُ
َّ
ِ
ِ
جل ِ
(احلرب ،وا ِ
ِ
والع ْه ِد،
اإلسلامية) ،وقضايا
للدولة
هادَ ،

ُ
النتيج�ةّ :
حس�ب رأيه�ي
َ
إن ُس َ
�ور َة « َب َ
�راءة» َ
ِ
للس ْ�ب ِع ِّ
الط ِ
املتم ُ
ُ
وال لأِنهّ ا
الباحث -الس�ور ُة
الس�ابعة ِّ
مة َّ

ِ
�ور ِة املائِدَ ِة ،كام َّ
ُ
�ور ٌة
حيث َعدَ ُد
أن التوب َة ُس َ
اآليات ِمن ُس َ
م�ران ،والن ِ
« َمدَ نِ َّي ٌ�ة «كـ(ال َب ِ
ق�رةِ ،
َ
ِّس�اء ،واملائِ�دَ ِة)،
وآل ِع

ِ
ِ
وتنظي�م ِ
بعض
الرعايا،
وكيفي�ة
واألم�ان)،
ِ
ُ
التعام�لِ م�ع َّ
ِ
ِ
املالي�ة ،كام ُت ِّ
والترشيع)
(احلاك ِم َّي ِ�ة
ؤكدُ على أم ِر
القضاي�ا
ِ
�ور ِة َم ِ
ِ
اإليامن
دخ ٌ�ل يف أم�و ِر
للس َ
وأنهَّ ُ ما هللِ َو ْح َ�د ُه ،،كما ُّ
ِ
ِ
كـ(عالمات الن ِ
والتوبة
اإلسالمي ِة،
وتعظيم الش�عائ ِر
ِّفاق،
ِ
َّ

إىل اهللِ تعاىل).
تتمي ُز ِ
الس ُّ�ت ِّ
الط ُ
ُ
ُّ
الباقية،
�وال
الس َ�و ُر ِّ
به ُّ
كل ه�ذا ممِ ّا َّ
ِ
وهذا م�ا َيدْ َف ُع بِ
�ور ِة َب َراءة
الباحث الختِيا ِر،
ِ
وترجيح ُس َ

الس َو ِر ِّ
وال ،وهو ُ
الط ِ
فقط لِت َُك َ
قول ِ
عب ٍ
اس
ون س�ابِع َة ُّ
ابن َّ
صحيح» كام َس َبقَ بيا ُن ُهُ ،
واهلل تعاىل أعىل وأع َل ُم.
بـ «سن ٍَد
ِ

الباحث أن ُي ِ
ِ
َ
ناق َ
القول ّ
هي
ش
�ي عىل
بأن «الس�ابع َة َ
َب ِق َ
اه ِة َمن َ
َّ
ولعل ُح َّجت َُهم
قال به،
وج َ
س» ،و َذلِ َك لِ َ
ُس َ
ور ُة ُيو ُن َ
ٍ
يف َذلِ َ�ك يف َك ِ
طويلة َب ْعدَ
�ور ٍة
«أو َل ُس َ
ون ُس َ
�س َّ
�ور ِة « ُيو ُن َ

�راءة) ُ
ِ
أعل�م ،و َل ِك ْن ممَّا ُي َ
ؤخ ُ�ذ عىل هذا
واهلل ُ
(األنف�ال و َب َ
بالط ِ
ِ
تتمي ُز ُّ
القول َّ
فهي ِما َئ ٌة وتِ ْس ُع
بأن ُس َ
ور َة ُيو ُنس ال َّ
ولَ ،

ٍ
ٍ
ِ
ُ
واثنتان وثال ُث َ
�ع ُة
وثامنامئ�ة
وأل�ف
آيات،
�ون َك ِل َم ًة ،وتِ ْس َ
(((12
ٍ
�ع َ
الس َ�و ِر َب ْعدَ ها ما
آالف وتِ ْس َ�ع ٌة وتِ ْس ُ
ون َح ْرف ًا  ،ويف ُّ

الك ْه ِ
أطول ِمنها َ
ُ
ف َمث ً
ال ،كام َّ
ليس ْت يف أغلبِها
ُه َو
أن آياتهِ ا َ
�ول ِ
بِ ُط ِ
�ور ِة « َب َراءة» أو غ ِ
�ت
الس ِّ
آيات ُس َ
الس َ
�و ِر ِّ
ريها ِمن ُّ
ُ
األ ْخرى.

النيسابوري ()٤٢٦ /٣
تفسري
ِّ
(ُ )128
ِ
اخلازن ()٤٢٦ /٢
تفسري
(ُ )129
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ِ
ِ
الس َ�و ِر ِّ
الط ِ
كـ(البقرة،
وال
يف
الكه�ف و ُيو ُنس خصائِ ُ
ص ُّ
ِ
وآل ِع َ
مران ،والنِّساء)..إلخ.

ِ
ُ
وأقرب لخِ صائِ ِ
الكهف و ُيو ًن�س،
أط�ول ِمن
�و ِر
ُ
الس َ
ص ُّ
ِ
توضيح ُه ِمن َق ْب ُل .-
تم
الس ِّت
ُ
ِّ
السابقة -كام َّ
َ
ولِقائ�لٍ أن َيعَت�رَ ِ َ
ض في َقولّ :
الق�ول َي ِر ُد عليه
إن هذا
ِ
ِ
فصل ُس ِ
ُ
بس�ورة األنفال،
�ت البواقي
�ورة
الس ِّ
التوبة عن ِّ
ٍ
الس ْب ِع ِّ
الط ِ
واحد!!.
وال عىل َن ْس ٍق
َ
وعدَ ُم َت ُ
وار ِد َّ

الط َ
«الس ْب َع ِّ
ُ
ُ
وال»
احلديث
واجلواب :ل َقد َذ َك َر
ُ
الرشيف َّ
و ْمل َي ُق ْل السب َع ُ
ِ
املتواليات ،وال َي ْلزَ ُم ِمن َ
ترتيب
ذلك
األ َو َل
ُ
َّ ْ

تتاب�ع؛ لأِ َّن ِ
«العْب�رْ َ َة بِ ِص ِ
الس َ�و ِر على َن ٍ
الس َ�و ِر
س�ق ُم
ٍ
فات ُّ
ُّ
الس َو ِر املس ِّب ِ
حات ،فإنهَّ ُ َّن ْمل ُي َرت َّْب َن
َّ
الس ْب ِع ال بِتَوالِيها «كام يف ُّ

ِ
االس�ت ُ
دالل عىل َّ
ِ
أن ُو ُجو َد
الرتتيب
بالتوايل ،و ُي ْم ِكنُنا هبذا
ِ
ِ
التوبة ٌ
دليل عىل َّ
توقيفي»،
الس َ�و ِر
األنفال َق ْب َل
أن « َت َ
رتيب ُّ
ٌّ

األنفال َق ْب َل ال َّت ِ
ِ
ِ
واحل ْك َم ُة يف َك ِ
ِ
ناس ُ
ضمون
�بة َم
ون
وبة هو ُم َ
يع ِهما ،وأ َّما ِ
واض ِ
ِ
س�اق َم ِ
ِ
للتوبة وا ِّت ُ
«العبرْ َ ُة
األنفال
�ور ِة
ُس َ
ِ
ِ
الصفات
الس َ�و ِر ِمن
يف
الس َ�و ِر إ َّنام ُهو خصائِ ُ
ص ُّ
تصنيف ُّ
ِ
احلدي�ث ال الترَّ ِ
ِ
ِ
�ود
تي�ب
املذك�ورة يف
وج ُ
املتسلس�ل»َ ،ف ُ

ِ
«التوب�ة» ال يجَ َْع ُله�ا ِمن ِّ
ِ
الط ِ
«األنف�ال َ
�وال ،و َف ْص ُل
«قبل
ِ
وال ال يخُ ْ ِر ُجها عن َكونهِ ا ِمن ِّ
الس ِّت ِّ
الط ِ
الط ِ
وال
التوبة عن ِّ

ِ
بالص ِ
الس ِّت البواقي ،فاحلديث جاء
لِتَوا ُف ِق
التوبة ِّ
فات مع ِّ
ال يف بيان الفضائل إمجا ً
ال ال يف بيان الرتتيب تفصي ً
أص ً
ال،

رمحه ُو ُيس�تَأ َن ُس هلذا ِ
اهلل تعاىل:-
�يوطي
الس
ُ
بقول اإلما ِم ُّ
ِّ

ِ
اخلازن ()١٥٢ /٣
تفسري
(ُ )130

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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�ت وممِ َّا ُّ
«توقيفي»
الس َ�و ِر]
( ُق ْل ُ
ي�دل عىل أ َّن�ه ّ
[أي َت ُ
رتيب ُّ
ٌّ
الط ِ
وكذا َّ
احلواميم ُر ِّت َب ْ�ت وال ًءَ ،
َك ُ
واس ِ
ين ،و ْمل ُترت ِ
َّب
�ون
ِ

حات َوال ًءْ ،
ني ُس َو ِرها ،و ُف ِص َل ب َ
بل ُف ِص َل ب َ
ني َط ِسم
املس�ب ُ
ِّ
وط ِس�م ال َق َصص َ
الش�عراء َ
ُّ
أقرص ِم ُنهام
بـ»طس» ،مع أنهَّ ا ُ

املس�ب ِ
تي�ب «اجتهاد َّي ًا « َل ُذ ِك َر ِ
ول�و َ
«وال ًء
ت
حات َ
كان الترَّ ُ
ِّ
ُ
س عن ال َق َص ِ
«وأ ِّخ َر ْت َط ِ
ص)(.((13

الس ِ
ُ
س
اد ُ
املبحث َّ
احلديث الشرَّ ِ
ِ
الق ِ
يف يف ُعلو ِم ُ
الكريم
رآن
أهم فوائِ ِد
ِ
ُّ

اس�تدل ِ
املبح ِ
َّ
ُ
عليه
أهم ما
أرا َد
الباحث ِمن هذا َ
ث ِذ ْك َر ِّ
ِ
ون الدُّ ُخ ِ
الكري�م ُد َ
ول يف
الق�رآن
لماء يف قضايا عل�و ِم
ِ
الع ُ
ُ

ِ
ِ
َ
البحث
األهداف األساس ِمن
ش�ات ،لأِ َّن
التحليلِ واملنا َق
ِ
املبحث ِم�ن َق ِ
ُ
ُ
اإلحاطة
بي�ل
واحلم�د هللِ ،وه�ذا
َق�د َّمت ْ�ت
ٍ
ِ
ٌ
احلدي�ث ،إذ ُ
حقيقة
علمي ٌة
«ك ُّل
ب َفوائِ�د
قضي ٌ�ة َّ
فائ�دة منها َّ
ِ
ِ
ِ
االس�ت ِ
دالل
أمهي ُة
باإلف�راد
واملناقش�ة والتحري� ِر» ،وت�أيت َّ

رضيِ َ ُِ
الق ِ
اهلل عنه -يف قضايا ُعلو ِم ُ
رآن :أ َّنه
بحديث َواثِ َل َة َ
ِ
حايب َّ
وس ِم َع ُه
تأخ َر
ِمن
ُ
إسلام ُه َ
األحاديث التي َيروهيا َص ٌّ

�ول اهللِ صَّل�ىَّ ُ
اهلل ِ
وس�ل َم بعدَ ما َن َ�ز َل ُم َ
ِم�ن َر ُس ِ
علي�ه ّ
عظ ُم
أي :أنّه ال َن ِ
�خ ل�ه ،وال احتِ ٍ
الق ِ
ُ
اس َ
امالت َت ِر ُد
�رآن
ِ
العظيمّ ،
ِ
عليه ُت ِ
سق ُط االستِ َ
ِ
الس َو ِر.
قضية
خاص ًة يف
دالل بهَّ ،
ترتيب ُّ

الع ِ
ض ِ
ِ
وسأع ِر ُ
لامء فيها دون
هلذه الفوائِد بِ ِذ ْك ِر
أقوال ُ
التفصيل والتحليل وباهللِ
ُ
املستعان.
�د ُة ُ
الق ِ
�و ِر ُ
الفائِ َ
وتقس�يمها
�رآن
األوىلَ :تس�مي ُة ُس َ
ُ
سب َع َد ِد آياتهِ ا ِ
بِ َح ِ
وصفاتهِ ا:
أهم ِ
مباح ِ
ِ
َّ
أقدم َمن
القرآن
ث ُعل�و ِم
ولعل َ
وه�ذا ِمن ِّ

ِ
ِ
ِ
َّ
الس َو ِر فيه
القرآن
تقس�يم
باحلديث عىل
اس�تدل
ِ
وتسمية ُّ
ِ
رمحهالطربي
اب�ن جري� ٍر
الوصف ه�و
حس�ب
ُ
ُّ
اإلمام ُ
َ
ُ

ُ
اإلتقان يف علو ِم ال ُقرآن (.)٢١٩ /١
()131

ُ
اهلل تعاىل -إذ ُ
ِ
أسماء سّم�اّ ها بهِ ا
القرآن
يقولُ ( :ث َّم لِ ُس َ�و ِر
ٌ
ول اهللِ صلىَّ ُ
اهلل ِ
َر ُس ُ
احلديث تدلي ً
َ
ال
عليه وس َّل َم) ُث َّم َذ َك َر
يق�ول َرضيِ َ ُ
ُ
على َ
جاءت
(وبِ ِمث َْل ما
ذلكُ ،ث َّم
اهلل ُ
ْ
عن�هَ :
�ول اهللِ صلىَّ ُ
ِ
اهلل ِ
ِ
الرواية عن َر ُس ِ
عليه َّ
ُ
أسامء
وس�ل َم يف
به
ِ
�عراءَ .
ِ
�عر ُّ
فقال
الش
�و ِر
ُس َ
الق�رآن التي ُذ ِك َ
�ر ْت ،جا َء ِش ُ
ُ
بعضهم:

�ت
َح َل ْف ُ
الس ْ�ب ِع ال ّل�وايت ُط ِّو َل ْ
�ت بِ َّ
ـع َ
�ت
وبِ ِم
ــده�ا َقــ�دْ ُأ ْمئِــ َي ْ
َ
ئيــ�ن َب ْ
ــ�ت َف ُ
َوبِ َمــ َث ٍ
ـــر َر ْت
ان ُثنِّــ َي ْ
ــك ِّ

ِ
َوبِ َّ
ــواس�ــ ِ
ني الـتـي َقــدْ ُث ِّل َث ْت
الــط
َوبِ َ
احل ِ
ـــع ْت
ــيم ال َّل َواتِـي ُس ِّب َ
ــوام ِ
ــص ِ
ــ�ل ال َّل�واتيِ ُف ِّص َل ْ�ت)
َوبِامل َف َّ

(((13

�م الدِّ ِ
كما اعتم�دَ
�خاوي يف كتابِه
الس
ُّ
ُ
اإلم�ام َع َل ُ
ي�ن َّ
ِ
ِ
«جمَ َ ال ُ
ِ
بحسب
القرآن
تقسيم
احلديث يف
الق َّر ِاء»عىل هذا
ِ
ُس َو ِره(.((13

ِ
ِ
َ
الز َ
رك ُّ
تس�مية
ه�ان»يف
وكذل�ك اعتم�د َّ
شي يف «البرُ
�رآن َ
الق ِ
أنواع علو ِم ُ
الرابع َ
فقال( :ال َّن ْو ُع
عرش من
الن�وع
ِ
ِ
ِ
الرابِ َ�ع َعشرَ َ َ :م ْع ِر َف ُة َت ْق ِس ِ
ِ
�يم ِه بِ َح َس ِ
وترتيب
�و ِر ِه،
�ب ُس َ
َّ
ِ
وعدَ ِدها) ،ثم قالَ ( :ق َ
ال ا ْل ُعلَماَ ُء َرضيِ َ
الس َو ِر،
واآلياتَ ،
ُّ
آن ا ْل َع ِز ُيز َأ ْر َب َع ُة َأ ْق َس�ا ٍمُّ :
الط َو ُلَ ،والمْ ِئ َ
اللهَّ ُ َع ْن ُه ْم :ا ْل ُق ْر ُ
ُون،
َوالمْ َ َثانيِ َ ،والمْ ُ َف َّص ُل)(.((13

واألبيات ن ََس َبها أبو ُع َبيدَ َة
الطربي (،)١٠٤ -١٠٣ /١
تفسير
()132
ُ
ِّ
ُ
ِ
عم ُر ب ُن املثنَّى يف ِ
القرآن لسليامن – هكذا َ
دون نسبِه -و َذ َه َب
جماز
َم َ
ِ
محُ ِّق ُق الكتاب إىل أنَّه ُس ُ
الع�دوي ،انظر (جماز القرآن صـ،٦
�ليامن
ّ
ِ
بع�ض مفرداتِ
األبي�ات فيقولُ
ُ
الش�يخ أمحد ش�اكر َ ُ
 ،)٧و ُي َفسرِّ ُ
ِ
يف ِ
ِ
اب�ن ٍ
تعليقه عىل تفسير ِ
(أمأيت َ
لك
جرير عندَ هذه األبي�ات:
ُ
لك ِعدَّ َته حتّى ب َل َغ املِ َئ َة ،ال َّط ِ
الشي َء :أك َْم ْل ُت َ
واسين التي ُث ِّل َث ْت،
َ
ُ
الش�عراء ،و َط ِ
يعني َط ِس�م ُّ
س الن َّْمل ،و َط ِسم ال َق َصص ،احلوامي ِم
ِ
غافر إىل س ِ
التي سبع ْت :سبع سو ٍر ِمن س ِ
األحقاف).
ورة
َ ُْ ُ َ
ُ ِّ َ
ورة ٍ ُ
ُ َ
ُ
ْ
ُ
( )133جمَ ُال الق َّراء وكَامل اإلقراء ()١٨٥ /١
( )134البرُ ُ
للزركيش ()٢٤٤ /١
هان يف علو ِم ال ُقرآن
ِّ

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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رحمِ َ ُه ُ«اإلتق�ان»إذ َ
ِ
قال
اهلل -يف
الس
�يوطي َ
وتبعه�م ُّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
الق ِ
الق ُ
س�م ُ
أسماء ُس َ�و ِر ُ
رآن
كالمه عن
خاتمِ�ة
يف
رآنُ ( :ق َ

قل�ت [أي :اب�ن حجر] :فه�ذا ُّ
يدل على َّ
ترتيب
أن
ُ
َ
ِ
اآلن َ
املصح�ف َ
بي
الس َ�و ِر عىل ما ُه�و يف
ُّ
كان يف َع ْه ِد ال َّن ِّ

ِ
اس�م)ُ ،ث َّم َذ َك َر
إىل
أربعة أقس�ا ٍمُ ،
وج ِع َل لِ ُك ِّل ِق ْس ٌ�م ِم ُنه ٌ
حديث َواثِ َل َة َرضيِ َ ُ
َ
عنه.
اهلل ُ
الق ِ
ترتيب ُس َو ِر ُ
«توقيفي»:
رآن وأ َّن ُه
الفائِد ُة الثاني ُة:
ُ
ٌّ

صلىَّ ُ
اهلل ِ
ِ
عليه َّ
وحيتم ُل َّ
أن الذي كان ُمرتَّب ًا ِحينئِ ٍذ
وس�ل َم،
ِ
أن ُ
يك َ
خاص ًة بِ
فيحت َِم ُل ْ
املفصلِ
ون
َّ
ِح ْز ُب َّ
خالف ما َعدا ُه ْ
ِ
حديث ُحذيف َة أ َّنه
وتأخري»كام َث َب َت ِمن
«تقديم،
كان في�ه
ٌ
ٌ

ان َرضيِ َ ُ
َ
عنه إنّام َ
بن ع َّف َ
جمَ َ َع ُه ُع ُ
كذلك
كان ُمؤ َّلف ًا
اهلل ُ
ثامن ُ
يف َع ْه ِ�د ال َّن ِّب�ي صلىَّ ُ
اهلل ِ
وس�ل َم ُمس�تَ ِدلاَّ ً عىل َ
عليه َّ
ذلك

�ور ِة «ق»إىل ِ
الق ِ
آخ ِر ُ
رآنَ ،ل ِك َّنه
يف َّ
املفص ِ�ل أ َّنه ِمن َّأو ِل ُس َ
مبن�ي عىل ّ
األو ِل ،فإ َّنه َي ْلزَ ُم
أن «الفاتحِ َة»مل ُت َعدَّ يف ال ُّث ُل ِ�ث َ
ٌّ

رحمِ َ ُه ُِ
َ
اهلل-
اس�تدل
�اس َ
باحلدي�ث أبو َج ْع َف� ٍر ال َّن َّح ُ
الق ِ
الق َ
وأن ُ
ترتيب ُس َو ِر ُ
توقيفي»َّ ،
عىل َّ
رآن الذي
رآن
«أن
َ
ٌّ

ريض ُ
ِ
بِ
األس� َق ِع َ
حدي�ث َواثِ َل� َة ِ
عن�ه(ُ ،((13ث َّم قال
اهلل ُ
بن ْ
التأليف ِمن ِ
لفظ َر ُس ِ
ُ
�ول اهللِ،
اس( :فهذا
أبو َج ْع َف ٍر ال َّن َّح ُ

ِ
ِ
وه�ذا ٌ
املس�ل ِمنيَ ال َي َس ُ�ع ُه ْم َج ْه ُل ُه لأِ َّن
صول
أصل ِمن ُأ
ِ
َ
تأليف
إعجا ِزه)(.((13
القرآن ِمن َ
ِ
وم�ن َّ
املؤك ِد َّ
َ
َ
احلدي�ث الوحيدَ
ليس
أن ه�ذا
احلديث َ
اس�تدل ِ
املصح ِ
َّ
ِ
�ف ،وأ َّنه
ترتي�ب
لماء على
ال�ذي
َ
الع ُ
ب�ه ُ

ذلكِ ،
أه�م األد َّل ِة يف َ
«توقيف�ي»ْ ،
بل ُهو أحدُ
ومن األد َّل ِة
ِّ
ُّ
رحمِ َ ُه ُ«الفتح» إذ ُ
يقول:
اهلل -يف
ما سا َق ُه
ِ
اإلمام ُ
ُ
ابن َح َج ٍر َ
ِ
(وممَّا ُّ
يدل عىل ّ
توقيفي ًا»ما
املصحف كان
ترتي�ب
«أن َ
َّ

أوس ِ
عن ِ
بن أيب ٍ
أوس
ْ
أخ َر َج ُ
ريمها ْ
�ه أمحدُ وأب�و داو َد وغ ُ
ِ
َّقفي َ
الوفد الذين َ
ق�الُ :
أس�ل ُموا ِمن
(ك ْن ُت يف
ُحذي َف� َة الث ِّ
ِ
ٍ
وفي�ه َ
فقال لنا َر ُس ُ
�ول اهللِ صلىَّ
َ
احلديث،
�ر
ثقي�فَ ،ف َذ َك َ
وس�ل َم َ
ُ
اهلل ِ
الق ِ
علي�ه َّ
ط�رأ ع َّ
يل ِح ْزيب ِم�ن ُ
ف�أر ْد ُت ّ
أن
رآن َ

�ول اهللِ
أقض ُيهَ .
ال َأ ْخ ُر َج ح ّتى ِ
أصحاب َر ُس ِ
قال فس�أ ْلنا
َ
صلىّ ُ
اهلل ِ
عليه َّ
وس�ل َم ُق ْلناَ :
الق َ
كي�ف تحُ زِّ ُب َ
ون ُ
رآن؟ قا ُلوا:
ُنحزِّ ُب ُه َ
وس ْب َع ُس َ�و ٍر ،وتِ ْس َع
س ُس َ�و ٍرَ ،
ثالث ُس َ�و ٍر ،وخمَ ْ َ

وثالث عشر َةَ ،و َحزِّ ِ
َ
املفص َل
�و ٍر ،وإحدَ ى َعرش َة،
ب َّ
ُس َ
ِمن «ق»ح َّتى تخَ ْ تِ َم.

ُ
ُ
واملنسوخ للن ََّّحاس (ص)٤٨١ :
الناسخ
()135
ُ
ُ
واملنسوخ للن َّّحاس (ص)٤٨٢ :
الناسخ
()136
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صلىّ ُ
ِ
اهلل ِ
قبل ِ
البقرة َ
آل ِع َ
عليه وس َّل َم َق َرأ النِّسا َء بعدَ
مران،
ِ
ِ
سَّ -
حدي�ث َأ ْو ٍالراجح
أن
احلديث
َفاد ِمن هذا
و ُيس�ت ُ
َ

راتِ ،
احل ُج ِ
املفصلِ ِمن ُ
َ
ِمن َعدِّ ها ْ
وبه َجزَ َم
أن
يكون َّأو ُل َّ
ِ
ٌ
األئمة)(.((13
مجاعة ِمن
القول يف ِ
َ
وقد َب َس َ
ِ
القرآن،
كت�ب علو ِم
العلامء فيها
�ط
ُ
ِ
التوس َ�ع يف ِ
وكما تقدَّ َم َّ
ليس ِمن
بحث هذه
فإن
ُّ
القضي�ة َ
ِ
ِ
البحث.
أهداف

�رآن َ
الق ِ
الفائِ�د ُة الثالِث� ُة :بي�انُ َف ْضلِ ُ
ري�م و َمناقبِه
الك ِ
ِ
األولِ َ
رين:
ني
واآلخ َ
وجمَ ْ ِع ِه لِ ُع ُلو ِم َّ
و َقد اس�تفدت ِ
من املجد ال َفريوز
هذه الفائِدَ َة اجلليل َة َ
ِ
آب�ادي يف « َبصائ ِره» ،و َذلِ َ�ك ِعندَ ما كان َي ُس ُ
اآليات
�وق
ُّ

ِ
َ
واألحادي�ث يف (فضائلِ
القرآن و َمناقبِ�ه) ،فأ َتى عىل أ َّنه
ِ
َ
األولِنيَ
حديث
ري�ن)(ُ ،((13ث َّم َذ َك َر
واآلخ َ
(يحَ�وي ُع ُل َ
وم َّ

األس َق ِع َرضيِ َ ُ
َواثِ َل َة ِ
عنه(.((13
اهلل ُ
بن ْ
أن َ
َّ
وه�ذا أفهمن�ي َّ
ج�ل َجال ُل ُ�ه -لمَ ّ�ا َت َف َّض َ�لاهلل
الع ِ
طاء ،و َم َّن علينا بِال َّت ْنزيلِ
أسفار
احلكيم الذي جمَ َ َع فيه
ِ
بِ َ
َ
فتح الباري (.)٤٣ -٤٢ /٩
(ُ )137
ٍ
ِ
ُ
ْ
(وأخ َر َج س�عيدُ ب� ُن َمن ُْصورَ ،وا ْب ُن أيب
( )138ففي الدُّ ِّر املنثورَ :
«زو ِائ ِ
َش�ي َب َةَ ،وع ْبدُ اهللِ ب ُن َأحمْ دَ فيِ
ِ
يس
الز ْه ِد» َوا ْب ُن الضرّ
�د ّ
ََ
َصر فيِ
فيِ « َف َض ِائ�ل ا ْل ُق ْ�رآن»َ ،ومحُ َ ّم�دُ ب� ُن ن ٍ
ِ
«كت�اب اهللِ»
يامن» َعن اب ِن مس�عودٍ
اإل ِ
ب ِ
«ش� َع ِ
َوال َّطَب�رَ َ انيِ ُّ َ ،وا ْل َب ْي َه ِق ُّي فيِ ُ
ْ َ ْ ُ
ِ ِ ِ
ِ
َق َ
�م َف ْل َي َتن ََّو ِر ا ْل ُق ْر َ
ني
األولِ َ
آن؛ َفإِنَّ� ُه فيه ع ْل ُم ّ
�الَ :من َأ َرا َد ا ْلع ْل َ
ِ
يوطي .١٥٨ /٥
للس
واآلخري َن) الدُّ ُّر
ِّ
املنثور ُّ
ُ
ِ
( )139انظرِ :
ِ
ِ
ِ
العزيز (.)٦٢ /١
الكتاب
لطائف
التمييز يف
بصائر َذوي

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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َ
واإلنجيل،
األولِنيَ وما فيها ِمن ُعلو ٍمَ ،ف َحوى (ال َّتورا َة،
َّ
�ف إ ْب ِ
(ص ُح َ
يم)،
َّ
�ور) ،كَم�اَ أ َّن ُه َح�وى -أيض ًاُ -
والز ُب َ
راه َ

املفص�لِ ) ،ع َّل َمنا بِ َذلِ َ
�ك معنى قولِه
�و َر َّ
َوزا َد عليه�ا ُ
(س َ
تع�اىلَ ( :ما َف َّر ْطنَا يف ِ
َاب ِم ْن شيَ ٍء) ،وأ َّن ُه (تِ ْب ٌ
الكت ِ
يان لِ ُك ِّل

شيَ ٍء).

�وت َه ِ
ِ
فالس ْ�ب ُع ِّ
الط ُ
�وال َم َ
ذه
�كان ال َّت
�وراة ،و َق�د َح ْ
َّ
ِ
�ص و َم ِ
ضام َ
�وراةُ ،مصدِّ َق� ًة ما ِفيها
ين ال َّت
الس َ�و ُر َخصائِ َ
ُّ

ِمن اهل�دى وال ُّنو ِرِ ،
ِ
وكان�ت املِئِني َم َ
كان
حاك َم ً�ة عليها،
اإلنجيلِ امل ْن َّز ِل عىل عيس�ى ِ
السلام ،كذلك تحَ توي
عليه
ُ
ِ
ما ِفيها ِم�ن (احلقِّ َ ،
واخلصائِ ِ
واهلداي�ة ،والدَّ الئلِ )،
ص،
�م املث�اين َم َ
السلام
الز ُب�و ِر امل ْن َّز ِل على داو َد عليه
�كان َّ
ُ
ُث َّ

ِ
ِ
َ
الق ُ
ف�كان ُ
أعظ�م
�ع
بأقس�امه
�رآن
كذل�ك،
ه�ذه َق�د جمَ َ َ
َ
السماو َّي ِة امل َت َقدِّ َم ِ�ةُ ،ث َّ�م ج�ا َء ِ
ُ
الك ُت ِ
اآلي�ات ُتبِّي�نِّ ُ
ت
ُ
�ب َّ
عض َم ِ
َ
ب» َق َ
ني ه�ذه ُ
صائِ�ص ُ
ضام ِ
الك ُت ِ
الك ِّل َّي َ�ة و َب َ
ال
«اخل َ
َت َع�ا لىَ

:ﵛ ﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱸﵚ[الأْ َ ْنبِ َي�اءَ ،]٤٨ :
وقال تعاىل:ﵛﭐﱬﱭﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷﵚ [األنبي�اء ،((14(]١٠٥ :وق�ال تع�اىل:

ﵛﭐﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶ ﱷﱸﱹﱺ

ﱻﱼﱽﱾ....ﵚ [املائ�دة ]٤٤ :اآليةُ ،ث َّم
َ
قال تعاىل:ﵛﭐﲞﲟﲢﲣﲤﲥ
ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ

ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﵚ [املائ�دة:
�م َ
قال تع�اىل:ﵛﭐﱁ ﱂﱃﱄ
 ]٤٥اآلي�ةُ ،ث َّ
ﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏ

ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ

ﱚﱛﵚ [املائدة]٤٦ :

ِ
تفسيرها التحري�ر والتنوي�ر ( ،)١٦٢ /١٧إ ْذ
(ُ )140ين َظ�ر يف
رج ُح َّ
كتاب داو َد عليه السال ُم.
أن َّ
ور هو ُ
ُي ّ
الز ُب َ

ويقول ُ
ُ
اهلل تع�اىل:ﵛﭐﱯﱰﱱﱲﱳ

ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﵚ [املائ�دة،]٤٨ :
تفسيره َب ْع�دَ َع ْر ِض ِ
ُ
�ه لأِ ْق ِ
ِ
اب�ن ٍ
وال
كثير يف
يق�ول
اإلم�ام ُ
ُ
(و َه ِ
الس َ�ل ِ
�و ُال ُك ُّل َه�ا
ف يف معن�ى :ﵛﭐﱹﱻﵚ َ
�ذ ِه الأْ َ ْق َ
َّ
�ن « َيت ََض َّم ُن َه َ
�م «المْ ُ َه ْي ِم ِ
�ذا ُك َّل ُه،
ُم َت َقا ِر َب ُ�ة المْ َ ْعنَ�ىَ ،فإِ َّن ْ
اس َ
»ح ِ
»ش ِ
ين» َو َ
اك ٌم» َعَل�ىَ ُك ِّل ِكت ٍ
�و َ«أ ِم ٌ
َ�اب َق ْب َل ُه،
�اهدٌ » َو َ
َف ُه َ
َاب ا ْل َع ِظ َي�م ،ا َّل ِذي َأ ْنزَ َل ُه ِ
َج َع َ
آخ َ�ر ا ْل ُك ُت ِ
ب
�ل اللهَّ ُ َه َ�ذا ا ْل ِكت َ
�م َل َها َو َأ ْع َظ َم َه�ا َو َأ ْح َك َم َه�ا َح ْي ُ
�ع ِف ِيه
�ث جمَ َ َ
َو َخاتمَ َ َه�اَ ،أ ْش َ

محَ ِ
َاس َ�ن َم�ا َق ْب َل ُ�هَ ،و َزا َد ُه ِم َن ا ْل َكَم�اَلاَ ِ
�س فيِ َغيرْ ِ ِه؛
ت َما َل ْي َ
«ح ِ
«ش ِ
َف ِل َه َ
�ذا َج َع َل ُ�ه َ
اك ًام َع َل ْي َه�ا ُك ِّل َها»،
»و َ
�اهد ًا» َو َ»أ ِمين� ًا َ

يم ِةَ ،ف َق َ
�ال [ َت َعالىَ ] ()٢
َو َت َك َّف َ�ل َت َعالىَ بِ ِح ْف ِظ ِه بِ َن ْف ِس ِ�ه ا ْل َك ِر َ
ﵛﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﵚ [الحْ ِ ْج َر.((14()]٩:
ابع� ُةَ :ف ْض ُ
�و ِر ا ُمل َف َّص�لِ ُ
وصي ُة
الر َ
�ل ُس َ
وخ ُص َّ
الفائِ�د ُة َّ
بي محُ َّم ٍد صلىَّ ُ
اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم هبا:
ال َّن ِّ

ِ
ِ
احلدي�ث ٌّ
دال عىل ّ
املفص ِ�ل عىل هذا
�ر
أن ُس َ�و َر َّ
ظاه ُ
ِ
ِ
الترَّ ِ
بي
دالئ�ل
املصح ِ�ف ِمن
تي�ب ال�ذي يف
َ
تفضي�ل ال َّن ِّ
صَّل�ىَّ ُ
وس�ل َم عىل َمن َق ْب َل ُه ِمن األنبِ ِ
اهلل ِ
عليه َّ
ي�اء فيام أ ْنزَ َل ُه

ُ
اهلل تعاىل ،و ُي ِّ
ؤكدُ َذلِ َك ما َو َر َد َع ْن َم ْع ِقلِ ْب ِن َي َسا ٍر المْ ُزَ نيِ ِّ،
الَ :ق َ
َق َ
ال َر ُس ُ
(وا ْل ُق ْر ُ
ور
�ول اللهَّ ِ َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّلمَ :
آن ُن ٌ
الذ ْك ِر َ
�و َم ا ْل ِق َيا َم ِ
يت ا ْل َب َق َر َة ِم َ�ن ِّ
األ َّو ِل،
�ةَ ،أال َوإِنيِّ ُأ ْع ِط ُ
َي ْ
ي�ت َط َه َو َط ِ
واس َ
يت
وس�ىَ ،و ُأ ْع ِط ُ
َو ُأ ْع ِط ُ
�و ِ
اح ُم َ
ين ِم ْن َأ ْل َ
ور ِة ا ْل َب َق َر ِة ِم ْن تحَ ْ ِ
ش ،لمَ ْ
َفاتحِ َ َة ا ْل ِكت ِ
ت ا ْل َع ْر ِ
يم ُس َ
َاب َو َخ َواتِ َ
ُي ْع َط َها َأ َحدٌ َق ْبليِ َ ،و َأ ْع َطانيِ َربيِّ المْ ُ َف َّص َل َن ِاف َل ًة)(.((14

( )141تفسري ابن كثري ()١٢٨ /٣
ِ
ِ
اهليثمي يف جمم ِع الزوائد ومنب ِع الفوائد (:)١٧٠ /١
( )142ق�ال
ُّ
(رواه ال َّط انيِ فيِ ا ْلكَبِ ِري..،و َل�ه إِس�نَاد ِ
ان :فيِ َأ َح ِدهمِ َ �ا َع ْبدُ
َ ُ ْ َ
َ َ ُ َب�رَ َ ُّ
اللهَِّ ْب� ُن َأبيِ حمُ َ ْي ٍدَ ،و َقدْ َأجمْ َ ُعوا َعلىَ َض ْع ِف ِهَ ،وفيِ الآْ َخ ِر ِع ْم َر َ
ان
�ان فيِ «ال ِّث َق ِ
ات»َ ،و َض َّع ُف� ُه ا ْل َبا ُق َ
�انَ ،ذك ََر ُه ا ْب ُن ِح َّب َ
ا ْل َق َّط َ
ون).
ِ
ِ
أن رواي َة ع َ
و َقد تقدَّ َم ّ
مران الق َّطان َح َس�نَ ٌة باملتا َب َعة ،فال َي ْب ُعدُ
ِ
ُ
أن َيك َ
لإلسناد الثاين.
احلديث َح َسن ًا
ُون

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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ويف َذلِ َ�ك ما َي�دُ ُّل عىل َف ْضلِ َه ِ
الس َ�و ِرَ ،ف َع ْن أ َن ِ
س
ذه ُّ
مال�ك َرضيِ َ ُ
ٍ
قالَ :
اهلل َع ْن ُه َ
بي صلىَّ
ِ
قال
ب�ن
ُ
أصح�اب ال َّن ِّ
ُ
اهلل ِ
عنهم :يا َر ُس َ
علي�ه َّ
�ول اهللِ َل َقد َع َّج َل
ورضيِ َ ُ
وس�ل َم َ
الش ْ�ي ُب! ،ف َق َ
َ
�الَ :
�ود َ
إلي�ك َّ
وأخواتهُ�ا ِم�ن
(ش َّ�ي َب ْتني ُه ٌ

املفصلِ )(.((14
َّ
ص فيه�ا ِ
و َذلِ َ
املفص ُل ِم�ن َق َص ٍ
العبرَ ُ ،
�ك لمِ َ�ا احتَ�وى َّ
ِ
ُ
القيام�ة وم�ا
وأه�وال وعظائِ ُ�م ي�و ِم
اني ُ�ة،
َّ
الر َّب َّ
والس�نَ ُن َّ

والوعيدُ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
صول
وأ
الوعد
أس�اليب
فيها ،إضاف ًة إىل َت َعدُّ ِد
ِ
ِ
ِ
املس�ل ُم َ
الع ْه ِد
اإلسلامية التي َت َر ّبى عليها
العقيدة
ون يف َ

ود َرضيِ َ ُ
سع ٍ
ِّ
رو ْ
عنه بأنهّ ا
اهلل ُ
أن َي ِص َفها ُ
املك ِّي ،فال َغ َ
ابن َم ُ
الق ِ
باب ُ
رآن».
لِ َذلِ َك « ُل ُ
�ع ٍ
عن�ه َق َ
�ال( :لِ ُ
�ن ا ْب ِ
فع ِ
�ك ِّل شيَ ْ ٍء
ود ريض اهلل ُ
َ
�ن َم ْس ُ

َام ا ْل ُق ْر ِ
�ور ُة ا ْل َب َق َر ِةَ ،وإِ َّن لِ ُك ِّل شيَ ْ ٍء ُل َباب ًا،
َسن ٌَامَ ،و َسن ُ
آن ُس َ
الش َ�ي ِ
�ر ِ
آن المْ ُ َف َّص ُ�لَ ،وإِ َّن َّ
اطنيَ َلت َْخ ُر ُج ِم َن
َوإِ َّن ُل َب َ
�اب ا ْل ُق ْ
�ت ا َّل ِذي ُي ْق َر ُأ ِف ِ
�ر ِةَ ،وإِ َّن َأ ْص َغ َر ا ْل ُب ُي ِ
ا ْل َب ْي ِ
وت
يه ُس َ
�ور ُة ا ْل َب َق َ
الجْ َ ْو ُف ا َّل ِذي ِف ِ
يه ِم ْن ِكت ِ
َاب اللهَّ ِ شيَ ْ ٌء)(.((14
الص ُ�ه
فاألح�كام
وخي�ار ُه(،((14
و ُل ُ
ب�اب الَّش�يَّ ِء َخ ُ
َ
ُ

ِ
(احلالل ،واحل�را ِم ،واألوام ِر ،والنواهي)،
الترشيعي َ�ة ِمن
َّ
الع َملِ  ،ف ِه َي املح ِّفزَ ُة عىل االلتِزا ِم
إ َّنام ُبنِ ْ
يت عىل املفصل يف َ
هبا ،والضابِ ُ
التقي ِد هبا ،و َيدُ ُّل لِذلِ َك ما َو َر َد عن ُأ ِّمنا
طة عىل ُّ

رآن للمس�تغفري ( ،)٥٥٧ /٢وكَ�رره ٍ
فضائ�ل ال ُق ِ
ُ
بلفظ
()143
َّ َ ُ
ّ
ُ
ِ
ِ
َ
مح�اد بن حييى
آخ َ�ر نَح�وه ()٦٥٦ /٢
وم�دار احلديث عىل َّ
ُ
ِ
أنس ِ
ق�ايش عن ِ
بن مالِ ٍك َرضيِ َ اهللُ عنه
الر
/األ َب ِّ
�ح عن يزيد ّ
ِّ
ِ
ٍ
َ
ُ
ً
مح�اد ب� ُن حييى قال عن� ُه احلافظ اب� ُن َح َجر يف
« َمرفوع�ا» ،و ّ
ِ
ِ
ٌ
التهذي�ب (ص:)١٧٩ :
تقريب
(صدوق يخُ طِ�ى ُء) ،و َيزيدُ
ٍ
ِ
ِ
ق�ايش قال اب ُن َح َجر يف تقري�ب التهذيب (ص:
الر
ب� ُن أبان ّ
ِّ
ُ
واحلدي�ث ل ُه ش�واهدُ ِم�ن ُط ُر ٍق
ضعي�ف)
ٌ
( :)٥٩٩زاه�دٌ
ِ
املفص ِل.
ُأ ْخرى فيها ِذك ُْر
بعض ُس َو ِر َّ
ِ
ِ
الفوائد ()١٥٩ /٧
الزوائد ومنب� ِع
اهليثمي يف جمم ِع
( )144ق�ال
ُّ
اص�م اب�ن دَ َل� َة ،وه�و ثِ َق� ٌة وفِيهِ
ِ
ِ
ِ
نيِ
(ر َوا ُه ال َّطَب�رَ َ ا ُّ َ ،وفي�ه َع
َ
َ ُ َ
ُ ْ ُ بهَ ْ
َ
�ف ،وب ِقي ُة ِرجالِ ِ
ِ
ُ
الص ِح ِ
ي�ح ).وفضائل ال ُقرآن
�ال
ج
ر
ه
ع
ض
ٌ
َّ
َ
َ َ َّ َ
َ ْ
ِ
البن الضرّ يس (ص )٨٨ :برقم .١٧٨
ِ
َ
غري�ب
لس�ان الع�رب ( ،)٧٢٩ /١النهاي� َة يف
( )145انظ�ر:
َ
ب.
ب
ل
ة
د
ما
)٢٢٣
(/٤
واألثر
احلديث
ُ
َّ َ َ
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رضيِ َ ُُأ ِّم ِ
املؤمن َ
اهلل عنها -يف ِق َّص ٍة لهَ ا وفيها أنهَّ ا
ني عائِ َش َ�ة َ
ور ٌة ِمن امل َف َّصلِ ِفيها ِذ ْك ُر
ْ
قالت( :إ َّنام َنزَ َل َّأو َل َما َنزَ َل ِم ْن ُه ُس َ
َ
ُ
احلالل
اإلسلا ِم َنزَ َل
اجل َّن ِة وال َّنا ِر ،ح ّتى إذا َ
ثاب ال َّن ُ
اس إىل ْ

واحل�رام ،ولو َن�زَ َل َّأو ُل شيَ ٍء :ال تَشرْ َ ُبوا َ
اخل ْم َرَ ،ل َقا ُلوا :ال
ُ
َندَ ُع َ
اخل ْم َر أ َبد ًا ،و َلو َنزَ َل :ال َت ْز ُنواَ ،لقا ُلوا :ال َندَ ُع الزِّ نا أبد ً,ا
َل َقد َنزَ َل بِ َّ
صلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ,وإنيِّ لجَ ا ِر َي ٌةمك َة عىل محُ َّم ٍد َ

ألعب :ﵛﭐﳄﳅﳆﳇﳈﳉﵚ [القمر،]46 :
ُ
البقرة والن ِ
ِ
ِّساء إلاّ وأنا ِع ْندَ ُه)(.((14
ور ُة
و َما َنزَ َل ْت ُس َ
ُ
باملفصلِ أن كا ُنوا َي ْبت َِد َ
ولِ َذلِ َك َب َلغَ
ئون
عناية الس�لف
َّ
أوال َد ُه ْم بِت َْح ِف ِ
َ
باملحك ِم لِ َعدَ ِم
سمى ِع ْندَ ُه ْم
يظها وكا َن ْت ُت َّ

املنس�وخ فيهاَ ،ع ْن َس ِع ِ
ُو ُج ِ
يد ْب ِن ُجبَيرْ ٍَ ،ق َ
ود
ال :إِ َّن ا َّل ِذي
ِ
�الَ :و َق َ
�و ا ُمل ْح َك ُمَ ،ق َ
�ن َع َّب ٍ
اس:
َتدْ ُعو َن ُ
ال ا ْب ُ
�ه ا ُمل َف َّص َ�ل ُه َ
ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّ�ل َم َو َأ َن�ا ا ْب ُن َعشرْ ِ

�وفيِّ َ َر ُس ُ
ص
�ول اللهَّ ِ َ َّل�ىَّ
( ُت ُ
ِسنِنيَ َ ،و َقدْ َق َر ْأ ُت ا ُمل ْح َك َم)(.((14

هذا واهلل أعىل وأعلم وأساله سبحانه التوفيق والسداد

واهلداية وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

مِ
اخلات ُة :النَّتائِج والت ِ
يات:
َّوص ُ
ُ
َ

النتائج:
َّأو ًال:
ُ
األس َق ِع َرضيِ َ ُ
ِ
حديث واثِ َل َة ِ
«ح َس ٌن
ُح ْك ُم
اهلل ع ْن ُه َ
بن ْ
يح لِ َغ ِ
ري ِه».
لِ َذاتِ ِهَ ،و َص ِح ٌ

ِ
حديث واثِ َل َة ِ
ُ
األحاديث التي حدَّ َثها
األس َ�ق ِع ِمن
بن ْ
ال َّنبي محُ َّمدٌ صلىَّ ُ
ِ
اهلل ِ
الع ْه ِد املدينِّ»،
عليه وس َّل َم يف
«أواخ ِر َ
ُّ

ِ
ِ
القرآن ص�ـ ٦٥بر ْقم (،)١٢
فضائل
َّس�ائي يف
( )146أخرج� ُه الن
ُّ
ِ
والقاسم
فضائل القرآن صـ  ٣٦٠بر ْقم ،٤٢٦
املستغفري يف
ُّ
ُ
ِ
ب ُن سَّل�اَّ م يف فضائل القرآن ص�ـ  ،٣٦٥فضائل القرآن البن
ٍ
كثري (ص)١٣٩ :
ِ
صحيحه ( )١٩٣ /٦برقم ()٥٠٣٥
خاري يف
( )147أخرج ُه ال ُب
ُّ
ِ
الصبيان ال ُق َ
ِ
رآن ،قال اب ُن
م
تعلي
ب�اب
القرآن،
فضائل
كتاب
ِّ
ُ
ِ
ٍ
ِ
َح َج�ر يف ِ
(:)٨٤والمُْ َ�را ُد بالمُْ ْحكَ� ِم ا َّلذي
فت�ح الب�اري (/٩
َ
ِ
ِ
ِ
َ
لمْ
ُ
لمْ
ُ
ْ
ٌ
�ق ا ْحك َُم َعلىَ ضدِّ ا ت ََش�ابهَ ،و ُه َو
َل ْي َس فِ ِيه َمن ُْس�وخَ ،و ُيطل ُ
اصطِلاَ ُح َأ ْه ِل الأْ ُ ُص ِ
ول.)..
ْ

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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دالل ِ
ِ
املصح ِ
االس�ت ِ
ولهِ ذا األم ِر أ ِّ
ِ
ف
ترتيب
به عىل
مه َّي ٌة يف
َ
دالل بأ َّن ُه ِ
وس َو ِر ِه ،و َت ِ
قوية االستِ ِ
يفي».
ُ
«توق ٌّ
الس ْب ُع ِّ
الط ُ
الس ْ�ب ِع املثاين ،وينبغي االنتِبا ُه ِمن
وال َغ ُ
ري َّ
َّ

ال َّت ُ
داخلِ بين َُهام.

للس ْ�ب ِع ِّ
الط ِ
�ور ُة
وال ِه َي ُس َ
الس�ور ُة الس�ابِ َع ُة ِّ
املتم َم ُة َّ
ُّ
�ك ال ِّت ِ
والص ِ
فاقه�ا َ
َب�راءة فق�ط؛ وذلِ َ
باخلصائِ ِ
ف�ات
�ص ِّ

ِ
ِ
�ت ،وبِ َق ِ
احلديث
الالت
رائ�ن ( َد
الس ِّ
الس َ
�و ِر ِّ
م�ع س�ائ ِر ُّ
اآليات ِ
وس ِ
ِ
ِ
ور ِة).
الرشيفَ ،و َعدَ ِد
الس َ
امت ُّ
التوصيات:
ثاني ًا:
ُ
ِ
ف�إن ِ
ِ
وختَام� ًا هل�ذا ال َب ِ
حث َّ
الباح َ
بالعناية
�وص
�ث ُي يِ
ِ
ِ
باألحاديث التي َيس�تَ ُّ
لامء يف ُك ِ
القرآن
تب علو ِم
الع ُ
دل بهِ ا ُ
الق ِ
الكري�م عىل قضايا علو ِم ُ
الكريم ،لمِ َا هلا ِمن دقائقَ
رآن
ِ
ِ

ِ
ً
(إخالص�ا ،و ُتؤ َد ًة ،و َت ُّثب َت ًا ،وإرهاف ًا)،
الباحث
حتتاج ِمن
ُ
ِ
وحتري�ر َمس�ائِلها-
ود َر ِره�ا)-
الس�ت
خراج (كنو ِزه�اُ ،
ِ
َ
يها(صح ًة ،حسن ًاَ ،ضعف ًا.)..
لح ْك َم ع َل
لِ ُ
َّ
وأسأل َ
ُ
اهلل تعاىل الع َّ
القدير أن َ
أكون َقد ُو ِّف ْق ُت
يل
هذا
َ
وأما م�ا ِ
ِ
فيه ِمن
يف ه�ذا
البح�ث ،و َقدَّ ْم ُت ما ه�و ُمفيدٌ َّ ،

�و ِمن ن ْفسي ،وأس� َتغْ ِف ُر َ
العظيم ،وأس�أ ُله
اهلل
ُق ُص�و ٍر ُ
فه َ
َ
مال ،وصَّل�ىَّ ُ
والس�دا َد َ
والك َ
التوفي�قَ
اهلل عىل نب ِّين�ا محُ َّم ٍد
َّ

وص ْحبِ ِه وس� َّل َمِ ،
وعلى ِ
«احل ْمدُ هللِ
أن َ
وآخ ُر َدعوان�ا ْ
آل�ه َ
َر ِّب العالمَ ِنيَ ».

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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قائمة املراجع

(((14

املراجع العربية:
 اإلتق�ان يف علوم الق�رآن ،عبد الرمحن بن أيب بكر،جالل الدين السيوطي (ت٩١١ :هـ) ،ت :حممد
أب�و الفض�ل إبراهي�م ،ط :اهليئة املرصي�ة العامة
للكتاب١٣٩٤ ،هـ.
 االس�تيعاب يف معرف�ة األصح�اب ،أب�و عم�ريوس�ف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري القرطبي
(ت٤٦٣ :هـ) ،ت :عيل حممد البجاوي ،ط :دار
اجليل ،بريوت ،األوىل ١٤١٢ ،هـ  ١٩٩٢ -م.
 اإلصابة يف متييز الصحابة ،أبو الفضل أمحد بن عيلبن حجر العس�قالين (ت٨٥٢ :ه�ـ) ،ت :عادل
أمحد عب�د املوجود وعىل حممد مع�وض ،ط :دار
الكتب العلمية  -بريوت ،األوىل  ١٤١٥ -هـ
 أص�ول اجل�رح والتعدي�ل وعل�م الرج�ال د .نورالدين عرت ،ط :دار الياممة دمشق ،الثانية  ٢٠٠٧م
 أض�واء البي�ان يف إيض�اح الق�رآن بالق�رآن ،حممداألمين بن حممد املختار اجلكني الش�نقيطي (ت:
١٣٩٣ه�ـ) ،ط :دار الفك�ر للطباع�ة والنشر
والتوزيع بريوت  -لبنان ١٤١٥ ،هـ  ١٩٩٥ -م.
ِ ِ
�د مس ِ
ِ
�لم ،أب�و الفضل عياض
 إِكَم�اَ ُل ا ُمل ْعل� ِم ب َف َوائ ُ ْبن موس�ى بن عي�اض اليحصبي الس�بتي( ،ت:
حي َيى إِ ْسَم�اَ ِعيل ،ط :دار
٥٤٤ه�ـ) ،ت :الدكتور ْ
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مرص ،األوىل،
 ١٤١٩هـ  ١٩٩٨ -م
 إكمال هتذيب الكمال ،علاء الدي�ن ُمغ ُلطاي بنقلي�ج احلنف�ي (ت ٧٦٢:ه�ـ ) ،ت :ع�ادل ب�ن
حممد ،أس�امة ب�ن إبراهيم ،ط :الف�اروق احلديثة
للطباعة والنرش ،األوىل  ١٤٢٢هـ  ٢٠٠١ -م
( )148املنه�ج املتبع يف ترتيب املراجع :اس�م الكت�اب ،املؤلف،
(ت :تاري�خ الوف�اة) ،ت :املحق�ق إن وج�د ،ط :ال�دار
الطابعة ،رقم الطبعة ،مكان وتاريخ الطبع.
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 االنتص�ار للق�رآن ،أب�و بك�ر حمم�د ب�ن الطي�ب،القايض الباقلاين املالكي (ت٤٠٣ :هـ) ،ت :د.
حمم�د عصام القض�اة ،ط :دار الفتح َ -عماَّ ن ،دار
ابن حزم  -بريوت ،األوىل  ١٤٢٢هـ  ٢٠٠١ -م
 البداي�ة والنهاي�ة ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بنكثير القريش الدمش�قي (ت٧٧٤ :هـ) ،ت:عيل
شيري ،ط :دار إحي�اء التراث الع�ريب ،الطبعة
االوىل  ١٤٠٨هـ  ١٩٨٨ -م
 الربه�ان يف علوم الق�رآن ،أبو عب�د اهلل بدر الدينحمم�د ب�ن عب�د اهلل ب�ن هب�ادر الزركشي (ت:
٧٩٤هـ) ،ت :حممد أبو الفضل إبراهيم ،الطبعة:
األوىل ١٣٧٦ ،ه�ـ  ١٩٥٧ -م ،ط :دار إحي�اء
الكتب العربية عيسى البايب احللبي ورشكائه،
 بصائ�ر ذوي التميي�ز يف لطائ�ف الكت�اب العزيز،جم�د الدي�ن أبو طاه�ر حممد بن يعق�وب الفريوز
آبادي (ت٨١٧ :هـ) ،ت :حممد عيل النجار ،ط:
املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية  -جلنة إحياء
الرتاث اإلسالمي ،القاهرة ١٤١٦هـ.
 تاريخ ابن معني  -رواية الدوري ،املؤلف :حييى بنمعني أبو زكريا ،ط :مركز البحث العلمي وإحياء
الرتاث اإلسلامي  -مكة املكرمة حتقيق :د .أمحد
حممد نور سيف الطبعة األوىل١٩٧٩ - ١٣٩٩ ،
 تاري�خ اإلسلام َو َوفي�ات املش�اهري َواألعلام،ش�مس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن
بن َقا ْيماز الذهبي (ت٧٤٨ :ه�ـ) ،ت :الدكتور
عواد معروف ،ط :دار الغرب اإلسالمي،
بش�ار ّ
الطبعة :األوىل ٢٠٠٣ ،م
 التاري�خ الكبري ،حممد بن إسماعيل البخاري ،ت:السيد هاشم الندوي
 تاريخ دمشق ،أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهللاملعروف بابن عس�اكر (ت٥٧١ :هـ) ،ت :عمرو

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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ب�ن غرام�ة العم�روي ،ط :دار الفك�ر للطباع�ة
والنرش والتوزيع ١٤١٥ ،هـ  ١٩٩٥ -م
 التحري�ر والتنوي�ر «حتري�ر املعنى الس�ديد وتنويرالعق�ل اجلديد من تفسير الكت�اب املجيد ،حممد
الطاه�ر ب�ن حممد ب�ن حمم�د الطاهر بن عاش�ور
التونسي (ت١٣٩٣ :ه�ـ) ،ط :ال�دار التونس�ية
للنرش  -تونس ١٩٨٤ ،هـ
ِ
ير ال َب ِس ْيط ،أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد
 ال َّت ْفس ُبن عيل الواحدي ،النيس�ابوري ،الش�افعي (ت:
٤٦٨هـ) ،ت :رسائل علمية ملجموعة طلبة ،ط:
عمادة البحث العلمي  -جامع�ة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية .الطبعة :األوىل ١٤٣٠ ،هـ
 تفسير النكت والعيون ،أبو احلس�ن عيل بن حممدالبصري البغ�دادي ،الش�هري بامل�اوردي (ت:
٤٥٠ه�ـ) ،حتقي�ق :الس�يد ابن عب�د املقصود بن
عبد الرحي�م ،ط :دار الكت�ب العلمية  -بريوت
 /لبنان.
 تقريب التهذيب ،ابن حجر العسقالين ،ت :حممدعوام�ة طبع�ة دار الرش�يد بحل�ب الطبعة األوىل
َّ
١٤٠٦هـ
 هتذي�ب اللغ�ة ،أب�و منص�ور حمم�د ب�ن أمح�د ب�ناألزه�ري اهل�روي( ،ت٣٧٠ :ه�ـ) ،ت :حمم�د
عوض مرع�ب ،ط :دار إحياء التراث العريب -
بريوت ،األوىل٢٠٠١ ،م
 الثقات ،أبو حاتم حممد بن حبان بن أمحد التميميالبستي ،حتقيق :السيد رشف الدين أمحد ،ط :دار
الفكر ،األوىل١٩٧٥ - ١٣٩٥ ،
 اجلام�ع «س�نن الرتم�ذي» ،أب�و عيس�ى حمم�د بنعيسى بن َس ْورة ،الرتمذي( ،ت٢٧٩ :هـ) ،ت:
بشار عواد معروف ،ط :دار الغرب اإلسالمي -
بريوت ،سنة النرش ١٩٩٨ :م

 جام�ع البي�ان يف تأوي�ل الق�رآن ،أب�و جعفر حممدب�ن جري�ر اآلميل ،الطبري (ت٣١٠:ه�ـ) ،ت:
أمحد حممد ش�اكر ،ط :مؤسس�ة الرسالة ،األوىل،
 ١٤٢٠هـ  ٢٠٠٠ -م
 اجلامع املس�ند الصحيح املخترص من أمور رسولاهلل صىل اهلل عليه وس�لم وس�ننه وأيامه «صحيح
البخ�اري» ،أب�و عب�داهلل حمم�د ب�ن إسماعيل
البخ�اري اجلعف�ي ،ت :حمم�د زهير ب�ن ن�ارص
الن�ارص ،ط :دار طوق النج�اة (ترقيم حممد فؤاد
عبد الباقي) ،الطبعة :األوىل١٤٢٢ ،هـ.
 اجل�رح والتعدي�ل ،أيب حمم�د عب�د الرمح�ن بن أيبحاتم حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظيل
ال�رازي (ت  ٣٢٧هـ ) ،الطبع�ة :األوىل بمطبعة
جمل�س دائ�رة املع�ارف العثامني�ة  -بحي�در آب�اد
الدك�ن  -اهلند س�نة  ١٢٧١ه  ١٩٥٢م ،تصوير:
دار إحياء الرتاث العريب بريوت.
 مج�ال الق�راء وكمال اإلق�راء ،أبو احلس�ن عيل بنحممد  ،علم الدين الس�خاوي املرصي الشافعي،
(ت٦٤٣ :هـ) ،ت :عبد احلق عبد الدايم س�يف
القايض ط :مؤسس�ة الكت�ب الثقافية  -بريوت،
األوىل ١٤١٩ ،هـ  ١٩٩٩ -م.
 حلي�ة األولي�اء وطبق�ات األصفياء ،أب�و نعيمأمح�د ب�ن عب�د اهلل بن أمح�د األصبه�اين (ت:
٤٣٠هـ) ،تصوي�ر :دار الفكر بريوت عن ط:
الس�عادة  -بجوار حمافظة مصر١٣٩٤ ،هـ -
١٩٧٤م .
 الدر املنثور بالتفسير باملأث�ور ،عبد الرمحن بن أيببكر ،جالل الدين السيوطي (ت٩١١ :هـ) ،ط:
دار الفكر  -بريوت.
 دالئ�ل النب�وة ،أبو بك�ر أمحد بن احلسين البيهقي(ت ٤٥٨ :ه�ـ) ،ت :د.عب�د املعط�ي قلعج�ي،

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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ط :دار الكت�ب العلمي�ة ـ ودار الري�ان للرتاث،
الطبعة :األوىل  ١٤٠٨هـ  ١٩٨٨ /م
 زاد املسير يف علم التفسير ،أبو الفرج مجال الدينعب�د الرمح�ن ب�ن عيل ب�ن حمم�د اجل�وزي (ت:
٥٩٧ه�ـ) ،ت :عب�د ال�رزاق امله�دي ،ط :دار
الكت�اب الع�ريب  -بيروت ،الطبع�ة :األوىل -
 ١٤٢٢هـ
 الزاه�ر يف مع�اين كلامت الناس ،أب�و بكر حممد بنالقاس�م األنباري ،ت :د .حاتم صالح الضامن،
ط :مؤسس�ة الرس�الة :األوىل ،بريوت ١٤١٢ -
هـ ١٩٩٢-
 السراج املنير يف اإلعانة عىل معرف�ة بعض معاينكالم ربنا احلكيم اخلبري ،املؤلف :ش�مس الدين،
حمم�د بن أمحد اخلطيب الرشبيني الش�افعي (ت:
٩٧٧ه�ـ) ،ط :مطبع�ة ب�والق (األمريي�ة) -
القاهرة ١٢٨٥ ،هـ
 سلس�لة األحادي�ث الصحيح�ة ويشء م�ن فقههاوفوائ�ده أب�و عب�د الرمح�ن حمم�د ن�ارص الدي�ن
األلب�اين (ت١٤٢٠ :ه�ـ) ،ط :مكتب�ة املع�ارف
للنرش والتوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل.
 س�نن أيب داود ،املؤل�ف :أب�و داود س�ليامن ب�نالس ِج ْس�تاين (ت٢٧٥ :ه�ـ)،
األش�عث األزدي ِّ
ت :حمم�د حمي�ي الدين عب�د احلمي�د ،ط :املكتبة
العرصية ،صيدا  -بريوت.
 الس�نن الصغري للبيهقي ،املؤلف :أبو بكر أمحد بناحلسني ،البيهقي (ت٤٥٨ :هـ) ،ت :عبد املعطي
أمين قلعج�ي ،دار النشر :جامع�ة الدراس�ات
اإلسالمية ،كراتيش ـ باكس�تان ،الطبعة :األوىل،
١٤١٠هـ ١٩٨٩ -م.
 السنن الكربى ،املؤلف :أبو بكر أمحد بن احلسني،البيهق�ي (ت٤٥٨ :ه�ـ) ،ت :حممد عب�د القادر
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عط�ا ،ط :دار الكت�ب العلمية ،بيروت ،الثالثة،
 ١٤٢٤هـ  ٢٠٠٣ -م
 الس�نن الكبرى ،املؤل�ف :أب�و عب�د الرمحن أمحدبن ش�عيب ب�ن علي اخلراس�اين ،النس�ائي (ت:
٣٠٣هـ) ،ت :حس�ن عبد املنعم ش�لبي ،أرشف
علي�ه :ش�عيب األرن�اؤوط ،قدم له :عب�د اهلل بن
عب�د املحس�ن الرتك�ي ،ط :مؤسس�ة الرس�الة -
بريوت ،الطبعة :األوىل ١٤٢١ ،هـ  ٢٠٠١ -م
 سير أعلام النبلاء ،أب�و عب�د اهلل ش�مس الدينحمم�د بن أمحد ب�ن عثامن بن َقا ْيماز الذهبي (ت:
٧٤٨ه�ـ) ،ت :جمموعة من تني بإرشاف الش�يخ
شعيب األرناؤوط ،ط :مؤسسة الرسالة ،الثالثة،
 ١٤٠٥هـ  ١٩٨٥ /م
 رشح الس�نة ،أب�و حمم�د احلسين ب�ن مس�عود بنحممد بن الفراء البغوي الشافعي (ت٥١٦ :هـ)،
حتقي�ق :ش�عيب األرناؤوط-حمم�د زهير
الش�اويش ،ط :املكت�ب اإلسلامي  -دمش�ق،
بريوت ،الثانية١٤٠٣ ،هـ ١٩٨٣ -م
 رشح مش�كل اآلث�ار ،املؤلف :أب�و جعفر أمحد بنحممد بن سلامة بن عبد امللك بن سلمة األزدي
احلج�ري املصري املع�روف بالطح�اوي (ت:
٣٢١هـ) ،ت :ش�عيب األرناؤوط ،ط :مؤسسة
الرسالة ،األوىل  ١٤١٥ -هـ ١٤٩٤ ،م
 ش�عب اإليامن ،املؤلف :أبو بكر أمحد بن احلسينبن عيل البيهقي (ت٤٥٨ :هـ) ،ت :د .عبد العيل
عبد احلميد حامد ،ب�إرشاف :خمتار أمحد الندوي
اهلند ،ط :مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض
بالتع�اون م�ع ال�دار الس�لفية ببومب�اي باهلن�د،
الطبعة :األوىل ١٤٢٣ ،هـ  ٢٠٠٣ -م
 صحي�ح ابن حب�ان برتتيب اب�ن بلب�ان ،أبو حاتمحممد بن حبان ،التميمي ،ال ُبستي (ت٣٥٤ :هـ)،
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ت :ش�عيب األرناؤوط ،ط :مؤسس�ة الرسالة -
بريوت ،الثانية١٩٩٣ - ١٤١٤ ،
 الضعف�اء واملرتوكين ،املؤل�ف :أب�و الف�رج عبدالرمح�ن ب�ن علي بن حمم�د ب�ن اجل�وزي ( ،ت:
٥٧٩ه�ـ) ،ت :عبد اهلل الق�ايض ،ط :دار الكتب
العلمية ،بريوت ١٤٠٦هـ.
 الطبق�ات الكبرى ،أبو عبد اهلل حممد بن س�عد بنمني�ع ،البرصي ،البغ�دادي املعروف بابن س�عد
(ت٢٣٠ :ه�ـ) ،ت :إحس�ان عب�اس ،ط :دار
صادر  -بريوت ،األوىل ١٩٦٨ ،م
 عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،أبو حممد بدرالدي�ن حممود بن أمحد الغيتايب احلنفي العيني (ت:
٨٥٥هـ) ،ط :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت
 غرائ�ب الق�رآن ورغائ�ب الفرق�ان ،نظ�ام الدي�ناحلس�ن بن حمم�د بن حسين القمي النيس�ابوري
(ت٨٥٠ :ه�ـ) ،ت :الش�يخ زكريا عمريات ،ط:
دار الكتب العلمية  -بريوت ،األوىل  ١٤١٦ -هـ
 غريب احلديث ،أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي(ت224 :ه) إرشاف :حمم�د عب�د املعي�د خ�ان،
الطبع�ة :األوىل بمطبع�ة جمل�س دائ�رة املع�ارف
العثامني�ة بحيدر آباد الدكن اهلند س�نة  ١٣٨٤هـ
 ١٩٦٤ /م
 فت�ح الب�اري رشح صحي�ح البخ�اري ،أب�والفض�ل أمح�د ب�ن علي ب�ن حج�ر العس�قالين
الش�افعي(ت852:ه) ،ت:حم�ب الدين اخلطيب
ط :دار املعرفة  -بريوت.١٣٧٩ ،
 فت�ح الباري رشح صحي�ح البخاري ،عبد الرمحنالسلامي ،البغ�دادي ،ثم
ب�ن أمحد ب�ن رج�بَ ،
الدمشقي ،احلنبيل (ت795 :هـ) ،حتقيق جمموعة
من الباحثين ،ط :مكتبة الغرب�اء األثرية ،املدينة
املنورة ،األوىل  1417هـ.

 فتح املغيث برشح الفية احلديث للعراقي ،أبو اخلريحمم�د بن عب�د الرمحن بن حممد الس�خاوي (ت:
٩٠٢هـ) ،ت :عيل حسين عيل ،ط :مكتبة السنة
 مرص ،الطبعة :األوىل١٤٢٤ ،هـ ٢٠٠٣ ،م. فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزلباملدين�ة ،أبو عبد اهلل حممد بن أيوب بن الرضيس
البجلي ال�رازي (ت٢٩٤ :ه�ـ) ،حتقي�ق :غزوة
بدي�ر ،ط :دار الفك�ر ،دمش�ق  ،األوىل١٤٠٨ ،
هـ  ١٩٨٧ -م
 فضائ�ل الق�رآن ،أبو الفداء إسماعيل ب�ن عمر بنكثري القريش البرصي الدمش�قي (ت٧٧٤ :هـ)،
ط :مكتبة ابن تيمية ،الطبعة األوىل  ١٤١٦ -هـ
 فضائل القرآن ،أبو ُعبيد القاس�م بن سلاّم اهلرويالبغ�دادي (ت٢٢٤ :هـ) ،حتقيق :مروان العطية،
وحمسن خرابة ،ووفاء تقي الدين ،ط :دار ابن كثري
(دمشق  -بريوت)،األوىل ١٤١٥ ،هـ  ١٩٩٥-م
 فضائ�ل الق�رآن ،املؤلفَ :أ ُب�و ال َع َّب�اس َج ْع َف ُر ب ُن�د ا ُملس� َت ْغ ِف ِري ،النَّس ِ
محُ َم ِ
�ف ُّي (ت٤٣٢ :ه�ـ)،
ُّ
َ
ْ
َّ
ت :أمح�د بن ف�ارس الس�لوم ،ط :دار ابن حزم،
الطبعة :األوىل ٢٠٠٨ ،م.
 الكام�ل يف ضعف�اء الرجال ،أبو أمح�د عبد اهلل بنع�دي اجلرجاين (ت٣٦٥ :ه�ـ) ،ط :دار الكتب
العلمية الطبعة األوىل  ١٤١٨هـ  ١٩٩٧ -م
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسمحمم�ود ب�ن عم�رو ب�ن أمح�د ،الزخمشري (ت:
٥٣٨ه�ـ) ،ط :دار الكت�اب الع�ريب  -بيروت،
الطبعة :الثالثة  ١٤٠٧ -هـ.
 الكن�ى واألسماء ،أبو برش حممد ب�ن أمحد بن محادال�دواليب( ،ت٣١٠ :ه�ـ) ،حتقي�قَ :ن َظ�ر حمم�د
الفاري�ايب ،ط :دار اب�ن ح�زم ،لبنان س�نة النرش:
 ١٤٢١هـ ٢٠٠٠ -م.
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 لب�اب التأوي�ل يف مع�اين التنزي�ل ،أبو احلس�ن عالءالدي�ن عيل بن حممد الش�يحي  ،املع�روف باخلازن
(ت٧٤١ :ه�ـ) ،ت :حمم�د علي ش�اهني ،ط :دار
الكتب العلمية بريوت ،الطبعة :األوىل ١٤١٥ ،هـ
 جم�از الق�رآن ،أب�و عبي�دة معمر ب�ن املثن�ى التيميالبرصي (ت٢٠٩ :هـ) ،ت :حممد فواد س�زگني،
ط :مكتبة اخلانجي  -القاهرة ،الطبعة ١٣٨١ :هـ
 جمم�ع الزوائ�د ومنب�ع الفوائ�د ،أب�و احلس�ن نورالدي�ن عيل ب�ن أيب بكر بن س�ليامن اهليثمي (ت:
٨٠٧هـ) ،ت :حس�ام الدين القديس ،ط :مكتبة
القديس ،القاهرة ١٤١٤ ،هـ.
 املجم�وع رشح املهذب أبو زكريا حميي الدين حييىبن رشف النووي (ت٦٧٦ :هـ) ط :دار الفكر.
 املحيط يف اللغة أبو القاس�م إسماعيل ابن عباد بنالعب�اس الصاحب ،حتقيق :الش�يخ حممد حس�ن
آل ياسين ،ط :ع�امل الكت�ب :األوىل ،بيروت
١٤١٤هـ  ١٩٩٤-م
 مرع�اة املفاتي�ح رشح مش�كاة املصابي�ح ،أب�واحلس�ن عبيد اهلل ب�ن حممد عبد السلام الرمحاين
املباركف�وري (ت١٤١٤ :ه�ـ) ،ط :إدارة
البح�وث العلمية والدع�وة واإلفت�اء  -اجلامعة
السلفية  -بنارس اهلند ،الطبعة :الثالثة ١٤٠٤ -
هـ ١٩٨٤ ،م
 مس�ند أيب داود الطيالسي ،س�ليامن ب�ن داود ب�ناجل�ارود (ت٢٠٤ :ه)ـ ،ت :د .حمم�د ب�ن عب�د
املحس�ن الرتك�ي ،بالتع�اون مع مرك�ز البحوث
والدراس�ات العربية واإلسالمية بدار هجر ،ط:
هجر للطباع�ة والنرش ،الطبع�ة :األوىل١٤١٩ ،
هـ  ١٩٩٩ -م.
 مس�ند أيب يعلى ،أبو يعلى أمحد بن عيل ب�ن امل ُثنىالتميم�ي ،املوصلي (ت٣٠٧ :هـ) ،ت :حسين

86

س�ليم أس�د ،ط :دار املأم�ون للرتاث  -دمش�ق،
الطبعة :األوىل١٩٨٤ - ١٤٠٤ ،
 مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل ،أب�و عبد اهلل أمحد بنحممد بن حنبل بن هالل بن أس�د الش�يباين (ت:
٢٤١ه�ـ) ،ت :ش�عيب األرن�اؤوط  -ع�ادل
مرش�د ،وآخ�رون ،إرشاف :د عب�د اهلل ب�ن عبد
املحس�ن الرتكي ،ط :مؤسسة الرس�الة ،الطبعة:
األوىل ١٤٢١ ،هـ  ٢٠٠١ -م
 املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدلإىل رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم« ،صحيح
مس�لم» ،مس�لم ب�ن احلج�اج أب�و احلس�ن
القشيري النيس�ابوري (ت٢٦١ :ه�ـ) ،ت:
حمم�د فؤاد عب�د الباق�ي ،ط :دار إحياء الرتاث
العريب  -بريوت.
 مع�اين الق�رآن وإعراب�ه ،إبراهي�م بن السري بنسهل ،أبو إس�حاق الزجاج (ت311 :هـ) ،ت:
عبد اجلليل عبده شلبي ،ط :عامل الكتب بريوت،
الطبعة :األوىل  1408هـ  1988 -م
 معجم الش�يوخ ،تاج الدي�ن عبد الوهاب بن تقيالس�بكي (ت٧٧١ :هـ) ،ختريج :ش�مس
الدي�ن ُّ
الدي�ن أيب عب�د اهلل اب�ن س�عد الصاحل�ي احلنبيل
(ت ٧٥٩ :هـ) ،ت :الدكتور بش�ار عواد  -رائد
يوسف العنبكي  -مصطفى إسامعيل األعظمي،
ط :دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األوىل ٢٠٠٤
 املعجم الكبري ،أبو القاسم سليامن بن أمحد اللخميالش�امي ،الطرباين (ت٣٦٠ :هـ) ،ت :محدي بن
عب�د املجيد الس�لفي ،دار النرش :مكتبة ابن تيمية
 القاهرة ،الطبعة :الثانية، معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسين أمحد بن فارسبن زكريا ،ت :عبد السالم حممد هارون ،ط :دار
الفكر ،الطبعة١٣٩٩ :هـ ١٩٧٩ -م.

ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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 معرف�ة الصحاب�ة ،املؤلف :أبو نعي�م أمحد بن عبداهلل بن أمحد األصبهاين (ت٤٣٠ :هـ) ،ت :عادل
ب�ن يوس�ف الع�زازي ،ط :دار الوط�ن للنرش -
الرياض ،الطبعة :األوىل  ١٤١٩هـ  ١٩٩٨ -م
يب المُْ ْع ِر ِ
ب فيِ ت َْرتِ ِ
 المُْ ْغ ِر ِب ،أبو الفتح نارص بن عبد
الس�يد ،برهان الدين اخلوارزم�ي ا ُمل َط ِّر ِز ّى (ت:
٦١٠ه�ـ) ،ط :دار الكت�اب الع�ريب ،بدون طبعة
وبدون تاريخ.
 املغن�ي يف الضعفاء ،ش�مس الدين حمم�د بن أمحدبن عثامن الذهبي (ت٧٤٨ :هـ) ،حتقيق الدكتور
نور الدين عرت ،ط .قطر.
 موس�وعة كش�اف اصطالحات الفن�ون والعلوم،حمم�د ب�ن علي اب�ن الق�ايض الفاروق�ي احلنفي
التهان�وي (ت :بع�د ١١٥٨ه�ـ) ،إرشاف
ومراجعة :د .رفيق العجم ،ت :د .عيل دحروج،
نق�ل الن�ص الف�اريس إىل العربي�ة :د .عب�د اهلل
اخلال�دي ،ط :مكتب�ة لبن�ان ن�ارشون ،بيروت،
الطبعة :األوىل ١٩٩٦ -م.
 موط�أ اإلم�ام مالك ،مال�ك بن أنس ب�ن مالك بنعامر األصبحي امل�دين (ت١٧٩ :هـ) ،ت :حممد
فؤاد عب�د الباق�ي ،ط :دار إحياء التراث العريب،
بريوت  -لبنان ،عام النرش ١٤٠٦ :هـ  ١٩٨٥ -م
 الناس�خ واملنس�وخ ،أب�و جعفر الن ََّّح�اس أمحد بنحمم�د املرادي النح�وي (ت٣٣٨ :ه�ـ) ،حتقيق:
د .حممد عبد السلام حمم�د ،ط :مكتبة الفالح -
الكويت ،األوىل١٤٠٨ ،
 النهاي�ة يف غريب احلديث واألثر ،أبو الس�عاداتاملبارك بن حممد اجلزري ،ت :طاهر أمحد الزاوي
 حمم�ود حمم�د الطناحي ،ط :املكتب�ة العلمية -بريوت١٣٩٩ ،هـ ١٩٧٩ -م.
ِ
ِ
جل َّب ِ
الس ْب َع ال ِّط َ
يت َم َ
وال) دراية ،وحتقيق املراد بالسبع الطوال.
ُم ْر َه ُ
ار َس َّقا ِ :د َراس ُة حديث واثِ َل َة بِ ِن األَ ْس َقعُِ ( :أعطِ ُ
كان التَّوراة َّ
ف ب ُن عبد ا َ
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البنية اإليقاعية في شعر الطبيعة
أنموذجا»
«شعر الصنوبري وكشاجم
ً
د .عامد محدي عبداهلل

مدرس األدب العريب  -قسم اللغة العربية  -كلية اآلداب
جامعة الفيوم

املستخلص

Abstract

هذه الدراس�ة بعنوان« :البنية اإليقاعية يف ش�عر الطبيعة ،شعر
الصن َّْو َب ِر ّي وك َُش ِ
أنموذجا» .والطبيعة أوسع منابع الكون
�اجم
ً
َ

غن�ى؛ فه�ي ملهمة الفن�ان ،ومص�در الوحي ،ومنب�ع اإلهلام.
وش�عر الطبيع�ة واحد من املوضوعات املهم�ة يف أدبنا العريب.
�ر ّي وك َُش ِ
والصن َْو َب ِ
�اجم م�ن ش�عراء العصر العب�ايس الثاين؛
َّ

مجعهما م�كان واحد يف كنف س�يف الدول�ة ،وزم�ان واحد،

غنى
وعالق�ة إنس�انية أضفت على ش�عر الطبيعة يف ش�عرمها ً
وتنوعا ،يتيح دراسة البنية اإليقاعية يف شعرمها بام يفي بغرض
ً
الدراسة.

عرف النقاد الش�عر بالكالم املوزون املقفى،
ويف عصور متأخرة َّ

الذي حتكمه هندس�ة صوتية ال تقبل اخللل ،وما أن انتقل مفهوم
موسيقى الشعر إىل مفهوم اإليقاع حتى أضحت البنية اإليقاعية

ذات مفه�وم أش�مل يس�عى إىل اس�تثامر كل الطاق�ات الصوتية
والداللية والبالغية بدافع التجربة وعمقها.

ومن ثم تناولت هذه الدراسة البنية اإليقاعية من خالل مبحثني:
األول :موسيقى احلشو وتناولت فيه الصوت واللفظ وما يتولد

عنهام من إيقاع شعري متميز من خالل خصائصهام ،وصفاهتام،
ونس�بتهام .واآلخ�ر :موس�يقى اإلط�ار ،وتناول�ت في�ه البح�ر
الش�عري ،والقافي�ة وأبنت فيه نس�ب كل منهام يف ش�عر الطبيعة

عند الصنوبري وكشاجم.

الكلامت املفتاحية  :البنية اإليقاعية  -ش�عر الطبيعة – موس�يقى
احلشو – موسيقى اإلطار – البحر الشعري – القافية .

املقدمة

لش�عر الطبيعة بينهام ،ومل تكن البنية اإليقاعية واحدة من

لقاء جيمعنا  ...ولقاء جيمعهام ...

كان اللق�اء األول ال�ذي مجعن�ي والش�اعرين يف بحث�ي
ال�ذي نل�ت ب�ه درج�ة الدكت�وراه ،يف دراس�ة أس�لوبية
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This study is entitled: «The Rhythmic Structure in
the Poetry of Nature, the Poetry of Al-Sanawbari and
»Koshajem as a Model.
Nature is the richest source of the universe; it inspires
the artist, the source of revelation and inspiration.
Nature Poetry has been one of the most important issues
in our Arab literature. The two poets had a significant
human relationship; as they lived in the same place and
the same time under the caretaking of Saif Al-Dawlah.
This gives more richness and diversity to the poetry
of nature in the works of the two poets and provides a
good reason for studying the rhythmic structure in their
poetry which meets the purpose of this study.
Recently, critics have defined poetry as the rhymed
metered speech, controlled by a restricted sound system
that does not accept any defect. No sooner did the
concept of the music of poetry change into the concept
of rhythm, than the rhythmic structure has become
a more comprehensive concept, seeking to exploit
all the vocal, semantic and rhetorical energies out of
experience and its depth.
Thus, the study approaches the rhythmic structure
through two topics: Firstly: the music of filling where
the sound and the word and the distinct poetic rhythm
resulting from their characteristics, qualities and
proportion have been addressed. Secondly: the music
of paradigm where the poetic meter and rhyme have
been dealt with. Finally, the proportion of each topic in
the poetry of nature of Al-Sanawbari and Koshajem has
been pointed out
Keywords: The Rhythmic Structure- the Poetry of
Nature- the music of filling- the music of paradigm- the
poetic meter- rhyme .

وحدات الدراسة.

والي�وم ألتق�ي هبام يف دراس�ة ختت�ص بدراس�ة البنية

اإليقاعي�ة يف ش�عر الطبيع�ة عند كليهام ،أح�اول فيها أن
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أستكش�ف أرسار ه�ذه العالق�ة املتج�ذرة واملتنامية بني

الدول�ة بن محدان ما مل جيتمع لغريه م�ن امللوك ،كان ابن

حتى تضحى هادئة يف جمملها ،أو صاخبة يف أحيان منها.
فالصن َْو َب ِر ّي وك َُش ِ
�اجم
وأما اللقاء الذي جيمعهام َّ ...

والصن َْو َب ِ
والسلامي ،وال�وأواء
َّ
�ر ّي ،ومدَّ اح�ه املتنب�يّ ،

الطبيعة واملوس�يقى ،وهل ثمة قراءة تؤصل هذه العالقة

من ش�عراء العرص العبايس الثاين؛ وهو عرص ازدهار يف
العل�وم ،ونض�وج يف الفكر ،وتط�ور يف األدب ،وجتديد
يف الش�عر .مجعهام م�كان واحد يف كنف س�يف الدولة،

وزمان واحد ،وعالقة إنس�انية أضفت عىل شعر الطبيعة
غنى وتنو ًعا ،يتيح دراس�ة البنية اإليقاعية بام
يف ش�عرمها ً

يفي بغرض الدراسة.

نبات�ه الفارق�ي خطيب�ه ،ومعلمه اب�ن خالوي�ه ،ومطربه
الف�ارايب ،وطباخ�ه ك َُش ِ
�اجم ،وخ�زان كتب�ه اخلالديان،
والسعدي.
الدمشقي ،والببغاء ،والنَّاميَّ ،
الصن َْو َب ِ�ر ّي خازنً�ا يف مكتبة س�يف الدولة فقد
وإذا كان َّ
كان ك َُش ِ
اجم طباخه ،وما أروع أن جيتمع لسيف الدولة خازن
(((

وطباخ من الشعراء الذين ينبغي للشاعر أن يعي شعرمها.
الصن َْو َب ِر ّي وك َُش ِ
�اجم من أوضح
وتعد العالقة بين َّ
�ر ّي وك َُش ِ
الصن َْو َب ِ
�اجم
ص�ور اإلخواني�ات؛ ويف ش�عر َّ

كان عرص س�يف الدولة احلم�داين من أزهى العصور

قصائ�د ومقطع�ات تؤكد هذه الظاهرة عند الش�اعرين،

املدنية .فهو واس�طة عق�د بني مح�دان ،ودرة تاج دولتهم

وكان�ت ه�ذه القصائ�د واملقطعات أش�به باملس�اجالت

الت�ي حي�ت فيه�ا دول�ة األدب ،وازدهرت فيه�ا رياض
املرص�ع .وأس�هم حب س�يف الدول�ة للأدب واألدباء
يف تنش�يط احلرك�ة الثقافي�ة يف عصره؛ فش�جع األدب�اء،
وجالس العلماء ،وصادق الكتاب ،واحتضن الش�عراء.

وجملس�ا
فتهافت�وا عىل بالطه الذي كان مقصدً ا للمبدعني
ً

للمفكري�ن ،األم�ر ال�ذي جع�ل املؤرخين يع�دون هذا
العصر م�ن أزهى العص�ور التي م�رت بحلب الش�هباء
وأهباها ،وذلك ملا بلغه س�يف الدولة احلمداين من عنايته

بأهل العلم واألدب ،وازدحام العلامء واألدباء يف حرضته
بعضا ح ًبا للتفوق ونواالً للشهرة.
ومنافسة بعضهم ً

ويف بلاط س�يف الدول�ة كان اللق�اء؛ ح ًب�ا وم�ودة
الصن َْو َب ِر ّي وك َُش ِ
اجم ((( «فقد اجتمع لسيف
وصداقة بني َّ

الصن َْو َب ِر ّي
( )1يرى الدكتور شوقي ضيف أن أهم صداقة كانت بني َّ
وبني ش�اعر  ،الصداقة التي انعقدت بينه وبني ك َُش ِ
�اجم  ،وقد
بدأت يف الرقة  ،وكان ك َُش ِ
اجم قد اتصل هناك بأيب اهليجاء عبد
اهلل بن محدان والد سيف الدولة  ،فرعاه وصار من حاشيته ،ثم
ص�ار من حاش�ية ابنه  ،ورافقه حني ألق�ي عصاه بحلب ،حتى
الصن َْو َب ِ
�ر ّي  ،وكأنه اختذ
هناي�ة حيات�ه  ،وكان أصغر س�نًا م�ن َّ
من�ه معلمه ورائده يف الش�عر  ،فنس�ج عىل منوال�ه  ،يف وصف
الرياض ،ويف اخلمريات والغزل  ،وبينهام مداعبات ومعاتبات
حريصا عىل
=واس�تعطافات كثرية  ،وكأن األس�تاذ دائما كان
ً

وتسجل اإلخوانيات ما بينهام من عتاب وشوق وغريه.
واملطارح�ات وأظهرت مقدرة الش�اعرين عىل النظم يف
القافية ذاهتا والبحر نفسه الذي بدأ الشاعر األول بالنظم

في�ه واختيار القافي�ة ختا ًما ألبياته ،كام أن الش�اعر الثاين
يأيت ببعض تعبريات الشاعر األول ح ًبا له واقتداء به

(((

مدخل  :البنية اإليقاعية

احل�واس وس�يلة اإلنس�ان األوىل ملعرف�ة األش�ياء؛

فاإلنس�ان يعي�ش يف ه�ذا الك�ون ،وي�درك م�ا حول�ه،
ويتواصل معه بحواسه .السمع والبرص واللمس والشم

والت�ذوق؛ وه�ي ح�واس مخ�س ال تس�توي يف درج�ة

رض�ا تلميذه  .ومتن�ي التلميذ يو ًما لو أصهر إىل أس�تاذه يف ابنة
له .انظر :ش�وقي ضيف ،العرص العبايس األول ،دار املعارف،
القاهرة ،الطبعة التاسعة 1994 ،ص .352
( )2حمم�د راغب الطب�اخ ،الروضيات ،املطبع�ة العلمية ،حلب،
د .ط ،1932 ،ص  13وانظ�ر :حمم�د راغب الطباخ ،أعالم
النبالء يف تاريخ حلب الش�هباء ،دار القلم ،حلب – س�وريا
د.ط 1923 ،ج 1ص .263
الصن َْو َب ِر ّي  ،حتقيق إحسان عباس.
الصن َْو َب ِر ّي :ديوان َّ
( )3انظر َّ :
دار ص�ادر ،بريوت ،لبن�ان ،طبعة أويل .1998 ،ص ،393
�اجم :ديوان ك َُش ِ
وك َُش ِ
�اجم ،تقديم ورشح جمي�د طراد ،دار
صادر ،بريوت ،لبنان ،طبعة أويل 1997، ،ص .101

أنموذجا»
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التعري�ف .فهي صنفان أحدمها :مادي ويش�مل حواس
التذوق والشم واللمس واآلخر :معنوي أكثر منه مادي

ويشمل حاستي السمع والبرص (((.

و«الشعر من املعارف اإلنسانية ،ومن جوانبه ما يدرك

بح�واس الس�مع ،واللم�س ،والبصر ،وهي موس�يقاه،
تكون ما يمكن
وحركت�ه ،وصوره ،هذه مس�تويات ثالثة ّ
تسميته بـ «حميط الكالم»(((.

و»للشعر نواح عدة للجامل أرسعها إىل نفوسنا ما فيه من

جرس األلفاظ ،وانس�جام يف ت�وايل املقاطع ،وتردد بعضها
بع�د ق�در معني منه�ا ،وكل ه�ذا هو ما نس�ميه بموس�يقى
الش�عر»(((« ،فالش�عر بشكل عام فن سماعي يعتمد اعتام ًدا

كبيرا يف توضيح معانيه وتأثريه يف النفوس عىل املوس�يقى؛
ً
لذا فإن متلقيه هيتز طر ًبا قبل أن يدرك معنى» (.((1

وكان املنهج الوصفي الذي اعتمدت فيه عىل اإلحصاء

وتعترب حاس�ة الس�مع أهم احلواس لدى اإلنس�ان؛

هو املنهج املعتمد هلذه الدراسة ،ومل أقف فيه عند جمرد مجع

أيضا من التواصل م�ع الكون كله
غيره ،ولكنها متكّن�ه ً

حماولة التشخيص والتحليل والربط هلذه البيانات واألرقام

«فحاسة الس�مع ال متكّن اإلنسان فقط من التواصل مع
ال�ذي يمتلئ بمئ�ات األصوات لي ً
وهن�ارا»((( .فكل
لا
ً

بيانات وأرقام ونسب مئوية ،وإنام حاولت أن أجتاوز ذلك إىل
والنس�ب ،وتصنيفها ،وقياس�ها ،وبيان نوعي�ة العالقة بني

ظاه�رة كوني�ة هل�ا إيقاعه�ا املؤثر وم�ن تآلف التش�كيل

متغرياهتا وأس�باهبا واستخالص النتائج منها؛ لعيل أكشف

ال�روح ،وموس�يقى الزمان واملكان .وملا وجد اإلنس�ان

قادرة عىل رصد الظاهرة التي متيز ش�عر الشاعرين؛ بفضل

اإليقاعي حلركة الكون تنبثق موسيقى احلياة ،وموسيقى
كل م�ا حوله ينتظ�م بحرك�ة إيقاعية توفر له االنس�جام
والتوازن ومتنحه الراح�ة واملتعة ،راح حياكيها بحركات

جس�ده ،ونبرات صوت�ه م�ن خلال إبداع�ه جلمل�ة

م�ن الفن�ون كالرس�م والنح�ت والرق�ص واملوس�يقى

والشعر((( .ومن األصوات تُصنع املوسيقى فيكون عىل
الروح واجلس�م تأثريها؛ «فمن َح ِز َن فيس�مع األصوات
احلسنة فإن النفس إذا حزنت خمَ ِدَ نورها ،فإن سمعت ما
يطرهبا ويرسها اشتعل منها ما مخد»(((.

( )4تع�د هذه احلواس معنو ًي�ا أكثر منها ماد ًيا ألن ا ّمل ْس�ت َِهلك ال
سته َلك شي ًئا عند سامعه أو ملسه أو رؤيته.
ينتقص من ا ُمل ُ
( )5حممد اهلادي الطرابليس :خصائص األسلوب يف الشوقيات،
املجلس األعىل للثقافة ،القاهرة ،1996 ،ص.17
( )6كري�م زك�ي حس�ام الدين :الدالل�ة الصوتية «دراس�ة لغوية
لداللة الصوت ودوره يف التواصل» ،مكتبة األنجلو املرصية،
القاهرة ،طبعة أوىل  ،1992ص10
( )7ينظ�ر :حمم�د العي�ايش :نظرية إيقاع الش�عر الع�ريب ،املطبعة
العرصية ،تونس ،1976 ،ص .126
( )8الزخمشري :ربي�ع األب�رار ،حتقيق د .س�ليم النعيم�ي ،طبعة
بغداد.559 /2 ،1982 ،
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خباي�ا أرسار أفت�ش عنها ،واعتق�ادي أن لإلحص�اء داللة
ما متنحه نتائجه التي تكون أقرب إىل املوضوعية.

وموس�يقى الش�عر تصنعه�ا األص�وات ،وترس�مها

الكلمات ،وحييطن�ا بصداه�ا البي�ت الش�عري كل�ه هو
م�ا سندرس�ه ضم�ن دراس�تنا ملوس�يقى احلش�و .أما ما
يصنعه البيت الش�عري  -بمقاطعه-من موسيقى فهو ما

سندرسه ضمن موسيقى اإلطار (.((1

املبحث األول
موسيقى احلشو

ونتن�اول فيها األص�وات ،وما يتولد عنه�ا من إيقاع

موس�يقي نتيجة تركيبها يف البيت الش�عري ،وخصائص
( )9إبراهي�م أنيس :موس�يقى الش�عر ،مكتبة األنجل�و ،القاهرة،
طبعة ثانية ،1952 ،ص .6
( )10أبو القاس�م امحد رش�وان :الرس�م باألصوات ،حولية اجلامعة
اإلسلامية العاملي�ة ،باكس�تان :الع�دد الس�ابع ،1999-1420
ص.384
( )11هذا التقسيم مستمد من تقسيم الدكتور حممد اهلادي الطرابليس
يف كتابه خصاص األسلوب يف الشوقيات ص 20وما بعدها.

أنموذجا»
عامد محدي عبداهلل :البنية اإليقاعية يف شعر الطبيعة «شعر الصنوبري وكشاجم
ً
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ه�ذه األصوات م�ن حيث خمارجها ،وصفاهتا ،ونس�ب

ه�ذه الصف�ات  -خاص�ة  -يف ش�عر الطبيع�ة عن�د كل
م�ن الصنوبري ،وكش�اجم ،وبي�ان م�دى عالقتها هبذا
أيض�ا تركيب هذه األصوات
النمط من الش�عر ونتناول ً

وغريه�ا؛ فال يكون الصوت وحده داالً ،وإنام ما يصنعه
ٍ
إلطار
م�ن رشاكة م�ع أصوات أخرى ينتقل م�ن خالهلا
داليل وه�و اللف�ظ ،وهو ما نج�ده مع اجلن�اس واملامثلة
والتك�رار ،وغريه�ا م�ن الظواه�ر األخرى الت�ي تصنع

موسيقى.

«فالص�وت اللغوي املنط�وق ُيعد أصغ�ر الوحدات

اللغوي�ة يف الن�ص األديب فضًل�اً عن أنه ُيع�د املادة اخلام

للكالم اإلنس�اين من ناحية ،ولرتاكي�ب النص اللغوية،

والس�ياقي ّة ،والداللي�ة من ناحي�ة ثانية»( ،((1فموس�يقى

وكشاجم كام ييل (:((1
احلروف

احلروف اجلوفية أو اهلوائية
(األلف  -الواو  -الياء)

()15

احلروف احللقية

احلروف احللقية :ب)وسط احللق  1354صوتًا
%4.81
(العني واحلاء)

 1359صوتًا
%4.83

 639صوتًا
%4.83

احلروف احللقية :ج)أدنى احللق  464صوتًا
%1.65
(الغني واخلاء)
احلروف اللهوية
(القاف  -الكاف)

احلروف َّ
1619صوتًا
الش ْجرية
(اجليم والشني والياء غري املدّ ية) %5.76
احلروف َّ
الذلقية
(الالم ،والنون والراء)
احلروف النطعية
(الطاء والدال والتاء)

الفيزيائي�ة لنوعي�ة األص�وات الت�ي تنتظ�م يف املقاط�ع

للن�ص ،فاألص�وات ذرات ال�كالم املتجمع�ة يف م�دار
املف�ردات ،واحلاضن�ة الرمزي�ة التي نؤلف منه�ا كالمنا

املنط�وق واملكت�وب وهي اإلطار األس�ايس ال�ذي يبني
البنى األخرى النحوية ،والرصفية ،والداللية (.((1

وج�اءت األصوات حس�ب خمارجه�ا  -طبقا ألكثر

التصنيف�ات ش�يو ًعا-يف ش�عر الطبيعة عن�د الصنوبري
( )12مراد عبد الرمحن مربوك :من الصوت إىل النص نحو نس�ق
منهجي لدراسة النص الشعري «اهليئة العامة املرصية لقصور
الثقافة ،القاهرة ،سلس�لة كتابات نقدي�ة ( )50أبريل 1996
ص.1
( )13انظ�ر :قاس�م الربيس�م :منه�ج النق�د الص�ويت يف حتليل
اخلطاب الشعري ،دار الكنوز األدبية ،طبعة أوىل،2000 ،
ص .9

 4350صوتًا  2003صوتًا
%15.14
%15.47

 659صوتًا
%4.98

واإليقاع ذاته ال يتش�كل من ال�وزن فقط بل من الطبيعة

ومن ث�م فدراس�ة األص�وات تش�كل اللبِنَ�ة األوىل

 3779صوتًا  1613صوتًا
%12.19
%13.44

احلروف احللقية :أ) أقىص احللق  2532صوتًا  1093صوتًا
%8.26
%9
(اهلمزة واهلاء)

الش�عر التي ينظمها الوزن والتفعيل�ة ،حيتضنها اإليقاع،

والكلامت داخل البيت الشعري.

الصنوبري

كشاجم

 251صوتًا
%1.89

 844صوتًا
%6.38

 6042صوتًا  2865صوتًا
 %21.66 %21.49م
 2211صوتًا  1337صوتًا
 %10.10م
%7.86

( )14هذه هي ألقاب احلروف مع خمارجها وفق تسلس�ل صدورها
من جهاز النطق؛ وهي أكثر التصنيفات شيو ًعا واجلدير بالذكر
أن علامءن�ا القدام�ى ق�د اختلفوا ح�ول األص�وات وخمارجها
وملزيد م�ن التفصيل انظر :اخلليل بن أمح�د الفراهيدي وكتاب
العني ،حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي ،دار اهلجرة
إي�ران .طبعة أوىل1405 ،هـ  60-52 /1وس�يبويه :الكتاب،
حتقي�ق ورشح عبد السلام ه�ارون ع�امل الكتب ،بيروت ،د.
ت 436-432 /4 ،واب�ن جنى رس صناع�ة اإلعراب ،حتقيق
مصطف�ى الس�قا وحمم�د الزف�زاف ،وإبراهيم مصطف�ى وعبد
اهلل أمين ،مطبع�ة الب�ايب احللبي ،القاه�رة ،طبع�ة أوىل 1954
ص ،76-46واب�ن س�نان اخلفاج�ي :رس الفصاح�ة ،صححه
وعل�ق علي�ه عبد املتع�ال الصعي�دي مكتبة حممد علي صبيح،
القاه�رة ،1953 ،ص ،112-109وضي�اء الدي�ن بن األثري:
املثل الس�ائر يف أدب الكاتب والش�اعر ،حتقيق حممد حمي الدين
عبد احلميد ،مطبعة البايب احللبي ،القاهرة.152 /1 ،1939 ،
( )15وه�ي ح�روف امل�دّ  :األلف ،وال�واو الس�اكنة املضموم ما
قبله�ا ،والياء الس�اكنة املكس�ور م�ا قبلها ،وهل�ذه احلروف
خم�رج واح�د ينس�ب إىل اجل�وف وه�و اخللاء الداخل من
احلل�ق .أمحد حممد قدور :مدخل إىل فق�ه اللغة العربية ،دار
الفكر ،دمشق ،طبعة ثانية  1999ص.187

أنموذجا»
عامد محدي عبداهلل :البنية اإليقاعية يف شعر الطبيعة «شعر الصنوبري وكشاجم
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احلروف

احلروف األسلية
(الصاد والسني والزاي)
احلروف اللثوية
(الظاء والدال والثاء)

الصنوبري

 1276صوتًا
%4.54
 540صوتًا
%1.92

كشاجم

 557صوتًا
%4.21

 208صوتًا
%1.57

 4984صوتًا  2380صوتًا
احلروف الشفوية
%17.99
(الفاء والباء وامليم والواو غري %17.73
املدّ ية)

اهت�زازا قو ًّي�ا وحروف�ه عشرة (.((1
الصوتي�ان
ً

وج�اءت احل�روف أو األصوات املجه�ورة عند

الصنوب�ري  22094صوتً�ا بنس�بة %78.62
واحل�روف املهموس�ة  680صوتً�ا بنس�بة

 .%21.38وج�اءت األص�وات املجه�ورة
عن�د كش�اجم  10218صوتًا بنس�بة %77.26

واألص�وات املهموس�ة  3007صوتً�ا بنس�بة
 %22.74من جمموع األصوات أو احلروف.

ومن اجلدول السابق يالحظ أن نسب هذه األصوات

-2الش�دّ ة وضدّ ها الرخاوة :والشدّ ة تعني انحباس

التس�اوي .وج�اءت احلروف َّ
الذلقية ممثلة ألعىل نس�ب

مرور النفس فإذا أزيل الغلق املحكم فجأة أحدث

م�ن حيث خمارجها عند كليهما متقاربة إىل حد يصل إىل
ه�ذه األصوات من حيث املخارج عند كال الش�اعرين.
وتلتها احلروف الش�فوية ثم احللقي�ة ،وجاءت احلروف

اللثوي�ة ممثلة أدنى النس�ب ،وأقلها لألصوات من حيث
املخارج عندمها.

وكما أن للح�روف أو لألص�وات خمارجه�ا ف�إن هلا

صفاهت�ا ،وكام اختل�ف اللغويون القدام�ى يف املخارج،
أيضا يف تعداد ه�ذه الصفات ،غري أن أكثر هذه
اختلف�وا ً
أيضا أهنا سبع عرشة صفة منها عرشة
التصنيفات شيو ًعا ً

انحباسا يعيق
جزء الصوت عند النطق باحلرف،
ً

النفس املحبوس صوتًا انفجار ًيا وحروف الشدّ ة

ثامنية

(((1

وقد بلغت هذه احلروف عند الصنوبري

 6522صوتً�ا بنس�بة  %23.20وعند كش�اجم

والرخاوة تعني
 3388صوتًا بنس�بة ّ .%25.61

جري�ان الص�وت م�ع احلرف مت�ام ضعف�ه لعدم

االعتماد على خمرج�ه وهي س�تة عرش حر ًف�ا

(((1

وبلغ�ت نس�بة ه�ذه احل�روف عن�د الصنوب�ري

 13105صوتً�ا بنس�بة  %46.63وبلغ�ت عند

كش�اجم  6077صوتً�ا بنس�بة  %45.95م�ن

متضادة وس�بعة غري متض�ا ّدة ،ولقد ج�اءت األصوات

جمم�وع األص�وات أو احل�روف .وهناك حروف

كام ييل:

ع ،م ،ن) ( ((1وق�د بلغ�ت عند الصنوبري 8477

حسب صفاهتا يف شعر الطبيعة عند الصنوبري وكشاجم

الصفات التي هلا ضد وتشمل:

-1اجله�ر وض�دّ ه اهلم�س :واجله�ر انحب�اس جزء
من النّف�س عند النطق باحلرف ث�م هزة للوترين

الصوتيين عن�د اندفاع�ه وحروف�ه تس�عه عرش.
أم�ا اهلمس فجري�ان النفس عن�د النطق باحلرف

لضع�ف االعتماد عىل املخ�رج فال هيت�ز الوتران
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مخس�ة وقعت بني الش�دة والرخاوة وهي (ل ،ر،
( )16األصوات املجهورة (أ ،ب ،ج ،د ،ذ ،ر ،ز ،ض ،ط ،ظ ،ع،
غ ،ق ،ل ،م ،ن ،و ،ي ،ا) انظ�ر :مدخ�ل إىل فقه اللغة العربية
.189
األصوات املهموسة (ت ،ث ،ح ،خ ،س ،ش ،ص ،ف ،ك،
هـ) انظر :السابق ص .189
( )17حروف الش�دة هي( :أ ،ب ،ت ،ج ،د ،ط ،ق ،ك) وانظر:
مدخل إىل فقه اللغة العربية ص .189
( )18ح�روف الرخ�اوة ه�ي( :ت ،ح ،خ ،ذ ،ز ،س ،ش ،ص،
ض ،ظ ،ع ،ف ،هـ ،و ،ي.)1 ،
( )19انظر :مدخل إىل فقه اللغة العربية ص .189

أنموذجا»
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صوتً�ا بنس�بة  %30.16وعند كش�اجم 3998

الذالق�ة وضدها اإلصامتَّ :
َّ -5
والذالقة هي رسعة

-3االس�تعالء وض�دّ ه االس�تفال :واالس�تعالء هو

احل�روف عن�د الصنوب�ري  9722صوتًا بنس�بة

صوتًا بنسبة .%30.23

النط�ق باحل�روف َّ
املذلق�ة(( ،)((2وق�د بلغت هذه

ارتف�اع اللس�ان عن�د النط�ق باحل�رف إىل احلنك

 ،%34.63وعند كش�اجم  4672صوتًا بنس�بة

احل�روف عن�د الصنوب�ري  2412صوتًا بنس�بة

ماعدا حروف ّ
الذالقة (( )((2وبلغت هذه احلروف

األعلى وحروف�ه س�بعة ( ((2وق�د بلغ�ت ه�ذه

 %35.32واإلصمات صفة للح�روف اهلجائية

 ،%8.58وعن�د كش�اجم  1098صوتً�ا بنس�بة

عند الصنوبري  18371صوتًا بنسبة %65.37

 %8.30من جمموع األصوات.

وعن�د كش�اجم  8553صوتًا بنس�بة %64.68

واالس�تفال انحط�اط اللس�ان عن�د خروج

احل�رف م�ن احلن�ك إىل ق�اع الف�م وحروف�ه

اثن�ان وعشرون ( ((2وبلغ�ت هذه احل�روف عند

الصنوب�ري  25692صوتً�ا بنس�بة ،%91.42

وعند كش�اجم  12127صوتًا بنسبة % 91.70

من جمموع األصوات.

من جممع األصوات أو احلروف.

أما صفات احل�روف أو األصوات التي ليس هلا ضد

يف ش�عر الطبيع�ة عن�د الصنوبري وكش�اجم فس�بع

(((2

وهي:

-1الصفري :وهو صوت زائد خيرج من الشفتني عند

-4اإلطباق وضدّ ه االنفت�اح :واإلطباق هو انحصار

النط�ق بحروفه وهي( :ص ،س ،ز) ،وقد مثلت

الرتف�اع ظه�ر اللس�ان إىل احلن�ك األعلى حين

بنس�بة  %4.54وعند كشاجم  577صوتًا بنسبة

ع�دد احل�روف عن�د الصنوب�ري  1276صوتً�ا

ص�وت احل�رف بين اللس�ان واحلن�ك األعلى
يلتص�ق وحروفه أربع�ة( :ص ،ض ،ط ،ظ) (،((2
وق�د بلغت هذه احلروف عن�د الصنوبري 1147

صوتً�ا بنس�بة  %4.8وعند كش�اجم  515صوتًا

بنسبة  %3.90من جمموع األصوات أو احلروف.

واالنفت�اح ض�دّ اإلطب�اق وحروف�ه مخس�ة

وعرشون وهي ما ع�دا حروف اإلطباق وبلغت

ه�ذه احل�روف عن�د الصنوب�ري  26957صوتًا
بنسبة  %95.92وعند كش�اجم  12709صوتًا

بنس�بة  %96.10م�ن جمم�وع األص�وات أو
احلروف.

( )20حروف االستعالء هي( :خ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،غ ،ق).
( )21حروف االستفال هي( :أ ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ،د ،ذ ،ر ،ز ،س،
ش ،ع ،ف ،ك ،ل ،م ،ن ،هـ ،ي )1 ،انظر :السابق ص 189
( )22مدخل إىل فقه اللغة العربية ص .190

 %4.21من جمموع األصوات أو احلروف.

 -2القلقلة :وه�ي اضطراب احلرف وحتركه بحركة
عن�د النط�ق به ،وهو س�اكن حتى يس�مع له نربة

( )23وتضم هذه احلروف الالم والنون والراء وهي من احلروف
وأيضا من حي�ث الصفة .وتضم
الذلقي�ة من حيث املخ�ارج ً
أيض�ا حروف الف�اء والباء وامليم وهي من احلروف الش�فوية
ً
ولكنه�ا جتتمع مع الذلقي�ة يف الصفة .انظر :صبحي الصالح:
دراس�ات يف فق�ه اللغ�ة ،دار العلم للماليني ،بيروت ،طبعة
رابعة ،1970 ،ص.284-283
( )24يصعب عىل اللس�ان النطق باحل�روف املصمتة ،وإذا كانت
الكلم�ة العربي�ة على أربع�ة أو مخس�ة أحرف ال ختل�و من أن
يك�ون فيه�ا ح�رف فأكث�ر م�ن احل�روف ّ
املذلق�ة التصافه�ا
باخلف�ة وس�هولة النط�ق دون كلمة س�واء كان�ت خارجة من
ذل�ق اللس�ان أو من ذلق الش�فة .انظ�ر :الس�يوطي املزهر يف
علوم اللغة وأنواعه�ا حتقيق حممد امحد جاد املوىل وعيل حممد
البج�اوي وحممد أبو الفض�ل إبراهيم ،مطبع�ة البابيل احللبي
القاهرة د .ت ص .194 /1
( )25انظر :مدخل إىل فقه اللغة العربية .191-190
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قوية وهي مخس�ة( :ب ،ج ،د ،ط ،ق) وقد بلغت

أو احل�روف م�ن حي�ث صفاهت�ا يف ش�عر الطبيع�ة عند

 %12.31وعن�د كش�اجم  1860صوتًا بنس�بة

كال الش�اعرين إىل ح�د يقرتب من التس�اوي .كام نلمح

هذه احلروف عن الصنوبري  3462صوتًا بنسبة

 %14.06من جمموع األصوات.

 -3اللين :وه�و إخ�راج احل�رف ب�دون كلف�ة عىل
اللس�ان ،وه�ي ح�روف ال�واو والي�اء واألل�ف
الس�اكنة واملفتوح ما قبله�ا وبلغت هذه احلروف
عن�د الصنوبري  3743صوتًا بنس�بة %12.21

الصنوبري وكش�اجم أهنا جاءت يف نس�بها متقاربة عند

أن األص�وات املجه�ورة زادت نس�بتها ع�ن األصوات

املهموس�ة .وأن األص�وات أو احل�روف الرخ�وة زادت
يف نسبتها عن احلروف الشديدة .وأن حروف اإلصامت
زادت عىل احلروف َّ
الذلقية.

واحلق أن دراس�ة األص�وات هبذه الص�ورة مل يرض

وعن�د كش�اجم  1627صوتًا بنس�بة %12.30

حفيظتن�ا ،وال غايتن�ا الت�ي كن�ا نطم�ح إليه�ا يف س�بيل

-4االنح�راف :وه�و مي�ل احلرف بع�د خروجه إىل

اخلاص من الش�عر -وأعنى به شعر الطبيعة -وربام كان
هلذه النتائج دور مؤثر إذا ما ُقورنت بمثيالهتا التي ترتبط

بنس�بة  %15.51وعن�د كش�اجم  2095صوتًا

وغريه�ا ،ولكن�ي أعترف ب�أن ه�ذه النتائ�ج ربما تأيت

من جمموع األصوات.

ط�رف اللس�ان وه�و صف�ة لل�راء واللام ومثل
جمموع هذه الصفة عند الصنوبري  4361صوتًا

بنسبة  %15.84من جمموع األصوات.

احلصول عىل نتائج خاصة حتمل ميزة خاصة هلذا النمط

بأغراض الش�عر األخ�رى كاهلجاء والرث�اء ،واملدح...

متقاربة إذا ما تم دراس�ة األصوات عىل مس�توى الكالم

-5التكرار :وهو ارتعاد اللسان عند النطق باحلرف،

عامة؛ ولكني توقعت أن الشاعر ربام يعمد يف هذا النوع

 1739صوتً�ا بنس�بة  %6.18وعن�د كش�اجم

أصواهت�ا موس�يقى غير تل�ك الت�ي نتوقعه�ا يف وصف

وه�و صفة الزم�ة للراء وبلغت عن�د الصنوبري

 708صوتًا مكرر بنسبة .%5.35

م�ن الش�عر إىل أن يتخري أصلح األلف�اظ ملعانيه ،فتصنع

حركة أو هجاء أو موضوع سيايس.

-6التفشي :وهو انتش�ار النفس يف الف�م عند النطق

ومن ث�م كان لزا ًما علينا أن نتخير نامذج ندرس من
خالهل�ا موس�يقى الصوت مع�زولاً عن اإلط�ار الداليل

 307مرة ،وعند كش�اجم  %1.32بواقع تكرار

األص�وات يف خل�ق إيق�اع متمي�ز يف ش�عر الطبيعة عند

بح�رف الشين ،وبلغت نس�بة ه�ذه الصفة عند
الصنوب�ري  %1.09بواقع تكرار حرف الشين

حرف الشني  176مرة.

األدن�ى (اللف�ظ) دراس�ة نلم�ح م�ن خالهل�ا دور ه�ذه
الصنوب�ري وكش�اجم وال ش�ك أن الش�اعر يتأثر فينتج

-7االس�تطالة :وه�و امت�داد م�ن أول حافة الس�ان

أصواتً�ا منتظم�ة بإيق�اع م�ا حتمل مع�ان تثير القارئ «

الصف�ة عن�د الصنوب�ري  1.32بواق�ع تك�رار

الوجدانية املتشابكة فتستحيل تلك األصوات (املجهورة

إىل آخره عن�د النطق بالضاد ،وبلغت نس�بة هذه

حرف الضاد  374مرة ،وعند كش�اجم %1.26
بواقع تكرار حرف الضاد  167مرة.

ومن ثم فإن املالحظ من خالل دراسة األصوات
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واملهموس�ة الصحيحة واملمدودة  )...إىل نبضات قلب
الش�اعر املتموج�ة وزفرات�ه املحرقة .كام تس�تحيل تلك
املقاط�ع (الطويلة والقصيرة ،املنبورة وغير املنبورة إىل
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زوايا عميقة يف وجدان الش�اعر «( ((2ونبدأ هنا بدراس�ة

األص�وات يف حالت�ي ترديد املتامثل م�ن هذه األصوات
ودراسة التجانس أو املتقارب منها.
أوال :املامثلة:

أ) األصوات املعربة بصفتها اجلوهرية:
 اجله�ر واهلم�س :وكان م�ن أحس�ن ما يبين دوراملهم�وس يف خلق إيق�اع متميز يف ش�عر الطبيعة
عن�د الصنوب�ري ول�ه التح�ام باملعنى األس�ايس
قوله:
ِ
ِ
النرجس
عي�ون
أحس�ن من
أرأيت
َ
َ
َ
وس�ط املجل�س
ه�ن
أم م�ن
ُ
تالح ِظ َّ
ٍ
در َّ
يواقيــــ�ت على
تش�ق َق ع�ن
ُّ
فوق ُب ْس ِ
الزم ِ
�رد َ
ُق ُض ِ
الس� ْندس
�ب ُّ
�ط ُ

ين بأع ٍ
أجفـ�انُ كافـــــ�و ٍر ُحبِ َ
ني
ٍ
ٍ
ِ
امللمــ�س
ناعمات
زعفـ�ران
م�ن
أقمــ�ار ليــــ�لٍ َ
أحد َق ْت
وكأنهَّ�ا
ُ

ٍ
دج�ن ف�وق ُغ ِ
ِ
أملس
ص�ن
بش�موس
َ
�ت
ف�إذا َت َغ َّش� ْتها
الري�اح َت َن َّف َس ْ
ُ
(((2
ِ
أي ُّ
تنف�س
ع�ن مثلِ ري�ح
املس�ك َّ

فرتدي�د صوت (السين) يف البي�ت األول واألبيات
التي تليه ،أعطى نغماً موس�يق ًيا مجيلاً  ،تستريح له األذن
وتطرب ،وتعطي إحياء باحلسن واللني والنعومة والرقة،

وختل�ق نو ًع�ا م�ن اإلحس�اس باجلمال وروع�ة م�كان

كرر الصنوبري حرف السين وه�و حرف الروي ثالث

عشرة م�رة يف األبيات اخلمس�ة ،مم�ا يعط�ي األبيات -
ُم َ
جرسا موسيق ًيا حمب ًبا إىل النفس.
نشد ًة ً -

أيضا-من أحس�ن ما يبين دور املهموس يف
وكان ً -

خلق اإليقاع عند كشاجم وله التحام باملعنى قوله:
َ�رى ِمْص�رْ َ َك ْي َ
ت
�ف َق�دْ جمُ ِ َع ْ
َأ َم�ا ت َ
ِ
الر َي ِ
�س
بهِ َ �ا ُصن ُ
�اض فيِ مجَ ْل ْ
ُ�وف ّ
�ن ا ْلغ ُّ
�ج َوال
َ�ض َوال َبنَ ْف َس ُ
الس ْو َس ُ
َّ
ـــه ِ
ــ�ار َوالن َّْر ِج�س
َو ْر ُد َو ُصـ ْف ُ�ر ال َب َ
ت
َّـهـــ�ا الجَْ ـــنّــَ� ُة التِي جمَ َ َع ْ
ك ََأن َ
�س
َمـــ�ا ت َْش�ــت َِه ْي ِه ا ْل ُع ُي ُ
�ون َواألَ ْن ُف ْ
�ــت ُح َلـــ ً
ال
ك ََأ َّنَم�اَ األَ ْر ُض ُأ ْلبِ َس ْ
ِم�ن َف ِ
(((2
�ر ال َع ْب َق ِ
اخ ِ
الس�نْدُ ْس
�ر ّ
ْ
ي َو ُّ
فرتدي�د ص�وت (السين) أس�هم يف خل�ق ج�و م�ن

اإلحس�اس بجمال الري�اض ،وم�ا تضم�ه م�ن زه�ور

إحساسا برقة هذه الزهور ونعومتها كام أسهمت
أضفت
ً
أيضا يف اإلحس�اس بروعة امل�كان يف قوله( :املجلس)،
ً

واإلحس�اس برق ّة الزهور يف قوله( :السوسن والبنفسج
والنرجس) واإلحساس بجامل الشكل واللون يف قوله:

(ألبس�ت والس�ندس) واإلحس�اس بتأثير الرائح�ة يف

قوله( :األنفس).

أيضا ق�ول الصنوبري يف وصف
ويمثل ه�ذا النمط ً

السفرجل (:((2

ِ
منظ�ر حتظ�ى به
الس�فرجل
ل�ك يف
ٌ

ومــذاق ِ
ِ
ــ�ه
بش�ــم ِه
وتـــفـ�و ُز من�ه
ّ
س�عدت منه بِحس�نه
ه�و كاحلبيب
َ
ِ
وعــنـــاق�ه
متـــأمـــًل�اً وبلـــثم�ه

وملم�س ورائح�ة النرج�س .وغال ًب�ا ما يك�ون احلرف

ال�ذي يؤثر الش�اعر تكراره ه�و حرف الروي كما رأينا

مع أبيات الصنوبري ،ونلحظها مع أبيات كشاجم .فقد

( )26تامر سلوم :نظرية اللغة واجلامل يف النقد العريب ،دار احلوار
للنرش والتوزيع ،سورية ،ط ،1،1973ص 39
( )27ديوان الصنوبري ص.161

( )28ديوان كشاجم ص.189
( )29ديوان الصنوبري ص .431
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الذه�ب املص َّف�ى لونُ� ُه
حيك�ى لن�ا
ُ
ِ
إرشاق�ه
وتــزيـ�دُ هبجــتـ�ه علــ�ى
ترديــ�د صـ�وت الـس�ـني يعـطي

إحســاس�ـا باحلـس�ــن والســرور.
ً

(((3
دورا مهام يف
وكما تلع�ب األص�وات املهموس�ة
ً

دورا مهام
خل�ق إيقاع متميز ،تلعب األصوات املجهورة ً
أيضا-يف خلق إيقاع متميز له التحام باملعنى األسايس
ً -

ومن أحسن ما يبني دورها قول الصنوبري:
ِ
ِ
ِ
َ
الرياض
ح�ق
نقض
ه�ات
الرياض َّ
ُــ�رى بِ َعْي�نْ ِ ان ِْق ِ
وا ْن َقبِ ْ
باض
ــ�ض أن ت َ
ِ
الري�اض ط�ريف ت َُر ْض ُه
َ�ر ْض يف
إن ت ُ
غــير ٍ
الــ�ر َّو ِ
اض
آب ريــاضــــ� َة
ُ
َ

َ
تقاض�اك أن تقاض�اين الش�ــو
ك�م
(((3
ُق فل�م ُ
ت�أل يف تق�ايض التَّق�ايض

والضاد هنا وه�و حرف جمهور ُم َّفخمَ ،ف َّخ َم املوقف
وعرب خري تعبري عن اإلحس�ان بالضيق والتربم والسعي
حي�ث ال َتنَّعم والراح�ة يف كنف الري�اض ورحاهبا ومن
ث�م جاء تكرار حرف الضاد أرب�ع عرشة مرة يف األبيات
جرسا صوت ًيا شد ًيا يوحي باملعنى املراد
الثالثة مما أعطى ً
من اللف�ظ .والواضح أن حرف القاف بام فيه من قوة يف
النطق والسمع يدل عىل شدة األمر وصعوبته.
ب) األصوات املعربة بصفتها الثانوية:

 التك�رار :والتك�رار عىل مس�توى األص�وات صفةالزم�ة لل�راء ،وه�و ارتعاد اللس�ان ع�ن النط�ق باحلرف
( )30دراستنا لألصوات املهموسة أو املجهورة تقوم عىل أساس
أن هلذه األصوات نسبة للشيوع يف الكالم فإذا استعملت هذه
األص�وات بكثرة تتجاوز َحدَّ ها العادي تَع َّلقت هبا –حينئذ-
داللة خاصة.
( )31ديوان الصنوبري ص .215
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شك َ
«وال ّ
أن ما يف عملية إخراج هذا الصوت من اجلهاز
الصويت من تكرير تقتضيه طبيعة الصوت وميزاته اللغوية
األصلي�ة يزي�د تقوي�ة تردي�ده يف البيت من الش�عر»(.((3
ويمثل هذا قول الصنوبري يف وصفه هلدية ورد:
ِ
البــك�ور
باكـــ�ور ُة طريـفــــ� ُة
ِ
خـطــيــر
خطيــ�ر ٌة م�ن س�ــ ّي ٍد
الش ِ
ِ
يف لـــ�ون خـدّ َّ
الغــرير
�ـاد ِن
ِ
ــ�ور
ض َة ال َبخُ
ْ
ج�اءت فكَان�ت رَ َّ
ِ
وامل ِ
ِ
ِ
والكـافـور
والعـنبـ�ر
س�ــك
ـ�ق ُأب ِ
ِ (((3
ــ�دع فيَ التصوي�ر
يف َط َب ٍ ْ
فتك�رار الراء إح�دى عرشة مرة يف األبيات الس�ابقة
أس�هم يف عرض وتقدي�م صورة هذه الباق�ة من الورود
وخلق جو من اجلامل مجع بني الشكل أو اللون والرائحة
وامللمس وهي عنارص ومقومات مجال الورود فتكررت
ال�راء يف قوله( :الغرير) وهي صفة للش�ادن وتبني مجال
اللون ،وتكررت الراء يف قوله( :رضة البخور ،والعنرب،
والكافور) وه�ي مفردات تبني مجال الرائحة ،وتكررت
الراء مع (البكور ،والباكورة) وهي تبني مجال امللمس.
أيضا:
ويقول ً
ِ
األمط�ار
عس�اكر
َ�ت
ه�ا ق�د َدن ْ
ُ
ِ
األس�ـــار
ــ�ق الـ ُق ُّر مــن
وأ ْطـلِ َ
ِ
وأش�ــرف َ
البـــــوار
ــر عىل
َ
احل ُّ
ِ
ُبـــ�ار
ــ�ت هـزيمــ� ُة الغ
ــر َب ْ
َو َق ُ
فـ�اآلن تـأتـ�ي دولـ ُة ِ
ِ (((3
القط�ار
فتك�رار الراء عرشة مرات يف األبيات أس�هم بقس�ط
وافر يف تصوير هذا اجلو الذي يتنازعه اإلدبار واإلقبال،
والرحي�ل واملج�يء األول للصيف واآلخر للش�تاء كام
( )32خصائص األسلوب يف الشوقيات ص.56
( )33ديوان الصنوبري ص.22
( )34السابق ص.32

أنموذجا»
عامد محدي عبداهلل :البنية اإليقاعية يف شعر الطبيعة «شعر الصنوبري وكشاجم
ً
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م�ا َ
زال حت�ى الصب�احِ منهم ً
لا
ٍ
ِ
(((3
م�ن س�قـــف بيــ�ت كأنَّ�ه َقْب�رْ ُ

أس�هم يف إبراز الس�عادة والرسور والتي تتمثل يف فرحة
استقبال الشتاء املنترص وتوديع الصيف املهزوم.
أيضا قول كشاجم:
ويمثل هذه الظاهرة ً
امل�رج ُم ْع َش ْو ِش� َبا
َ�رى
َأ َل ْس َ
َ
�ــت ت َ
َ
ــر
الر
يـــ�اض َمـري ًعــا ُخ ُض ْ
أنيــ�ق ّ
َ
ــج ْ
كأ َّن الــ�ذي َد َّب َ
ـ�ت ت ْ
ُـس�ـترَ ُ
شرِ
وطــ�رز ِ
َت
َ
ّ
الـسوس�ـن فـيـــ�ه ُن ْ
ِ
َو َقـــ�دْ ُض ِ
فـــي�ه َخ ْيماَتهُ ا
ب�ت
ــر ْ
ِ
تش�ــــرين بـ�ر ًدا بِ ّح ّْ�ر
وعـــ�دَّ َل
وراح
�ار ُه
ْ
ــــ�ت تجُ َ
َ
ُ
ــــ�اوب أط َي َ
َ�ر
ّ�اي َو ْق�ع َ
�اوب الن ُ
كما َج َ
الوت ّ

(((3

فتك�رار ال�راء أس�هم يف تش�كيل ص�ورة امل�رج وقد

ربا عن طول الليلة
فاس�تعامل الالم بوفرة هنا جاء مع ً

وكثرة س�قوط املطر ،فالالم يف( :ظ�ل  ،وطول  ،وليلته،
وم�ازال) ،عبرت عن الط�ول .ويف (هيط�ل  ،ومنهال ،

وتبلج) عربت عن تواصل سقوط املطر بكثرة.

ويقول كشاجم مستخد ًما صوت الالم بوفرة َعبرّ ت
ع�ن الليل وما فيه من متع�ة ،وأمن ،وعمل ففي طوله -
عن�د كش�اجم  -متع�ة  ،ويف خلوته إنج�از للعمل  ،وال
يسلم األمر فيه من امللل ووقتها تنفي الراح امللل:
أتخَّ ِ
ُ
ــم ْ
ــــ�ذ الـــ َّل ْي َ
ــــل
ــــل َج َ

ُ
مـــ� َا حمُ ِّ َ
ــــم ْل
ـــ�ل الـــ َّل
يـــ�ل َح َ
والـــــ َّلـــ ْي ُ
�ل فيـــ�ه ُمتــْ َعـــ� ٌة
ِ
ــــم ْل
والـــ َّل ْي ُل َأ ْخــــ َلــــ�ى ل ْلـ َع َ
ِ
ـــــ�ه زَائــــــــ َِر ًا
ــــ�ن فِــ ْي
َآم
ُ
َي ْش�غَـــــ ُلـــنِي َعـــ�ن الـــشُّ�ـغ ُْل
ٌ
ــــــ�ل
ـــــرانِــ�ي َمـــ َل
وإن َع
ْ
َ
َ ْ (((3
�ت بِ
الــــ�راحِ ا َملــــل�ل
َن َفـــــ ْي ُ
َّ

وط�رزت جوانب�ه أزه�ار السوس�ن،
اكتس�ى خضرة،
ّ
وغردت فيه أصوات الطيور.
 -االنحراف:

وهو ميل احلرف بعد خروجه إىل طرف اللسان وهو

صفة للراء والالم ويظهر يف ش�عر الصنوبري وكش�اجم

ويمثله قول الصنوبري:

َ
يأل�وك تغريـ�دا
غ�ر ُد اللي�ل م�ا
ُم ّ
َّ
الصب�ح جمهودا
م�ل الكرى فه�و يدعو
َ
طر ٍ
َ
ب
مل�ا َت َط َّ�رب ه� َّز
العطف م�ن َ
ِ
(((3
للص�وت ،مل�ا مـ�دَّ ه ،اجلي�دا
ومـ�دَّ

حرف الالم هنا ورد بوفرة عربت عن امللل وثقل الليل.

ويقول الصنوبري:
ط�ول َلي َلتِ�هِ
ٍ
َ
َّ
ظ�ل
وواك�ف
ْ
ُ
الفج�ر
�ج
طــــ�ل حتـــ�ى تَبــــ َّل َ
ُ
يهَ

( )35ديوان كشاجم ص.129
( )36ديوان الصنوبري ص.418

ثان ًيا-املجانسة واملقاربة:
ويتمث�ل ذل�ك يف اس�تغالل الطاق�ة املوس�يقية يف
األصوات املعزولة وإيرادها متجانسة أو متقاربة مرتبطة
بمعان متفقة ،وبمثلها قول الصنوبري:
ٍ
وروض�ة م�ا ُ
َس�م النــ�ـ
ي�زال َي ْبت ُ
ِ
مس�ـرور
ــــ�و ُار فيــــها ابتس�ـــا َم
َّ
الش�قيق أردي ًة
ش�ــــق علــــيها
ُ
َّ
ِ (((3
ألـــ�وان منثور
ينثــــ�ر فــــيه�ا
َ
ُ
( )37السابق ص.25
( )38ديوان كشاجم ص .250
( )39ديوان كشاجم ص .71

أنموذجا»
عامد محدي عبداهلل :البنية اإليقاعية يف شعر الطبيعة «شعر الصنوبري وكشاجم
ً

97

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)12ديسمبر 2017م  -ربيع األول 1439هـ

فتك�رار «القاف» ثلاث مرات والق�اف صوت من

امله�ارة الرائع�ة يف نظ�م الكلمات والرباع�ة يف ترتيبها

م�ن أدنى احلنك يوحي بال�رص وااللتحام ومن ثم فهو

وللموس�يقى درج�ات يف اس�تخدام اجلناس أعالها

أصوات احللق مس�تعلية توحي بالقطع .والشني صوت
حرف فيه قوة يف النطق والس�مع مما يعطي قوة يف األداء
جرسا موسيق ًيا شديدً ا.
وحيدث ً

واملوس�يقى كما يصنعه�ا الص�وت يصنعه�ا اللفظ.

فاملف�ردة م�ا هي إال جمموع�ة من األص�وات أو احلروف
حت�اول من خلال اجتامعه�ا خلق إط�ار داليل هل�ا ،وإذا

كان�ت موس�يقى الصوت ال تُدرك إال م�ن خالل اللفظة
أو املف�ردة ،فإن موس�يقى املفردة ال ت�درك إال من خالل
مفردة أخرى فيتولد إيقاع موسيقي ناتج من خالل اجلمع

بني مفردتني مشرتكتني يف كل األصوات أو بعضها ،وقد

يكون هذا اجلمع بني أكثر من مفردتني أو لفظني.

ولدراس�ة موس�يقى األص�وات املحص�ورة يف إطار

وتنسيقها.

اجلناس بمراعاة التصدير« ،والتصدير مظهر من مظاهر

موس�يقى احلشو يف الشعر ويتمثل يف إيراد اللفظ املتخيرّ
وإطارا لعنارص قافيت�هّ ،مرة أوىل يف صلب
خامت�ة للبيت
ً
م�رة ثانية يف آخ�ره»( .((4ومل تأخذ
البيت ،قبل اس�تعامله ّ

أش�كال التصدي�ر باجلناس مراتب معين�ة؛ ولكن أغلب
ه�ذه األش�كال تق�وم عىل ك�ون اللفظ املجان�س األول

توات�را ،وإن
يف غير منزل�ة معين�ة ،وهو أكثر األش�كال
ً

كان أقله�ا ح ًظ�ا يف تولي�د املوس�يقى ،وذل�ك مثل قول
الصنوبري:

ج�س املضـــ
النـر ُ
بـــ�ك عـــ� َّز َّ

ــعـــ�ف فـــ�ي ِ
ُ
دارة عـــــ�زَّا

داليل أدنى وهو اللفظ نبدأ بدراسة:

 -1اجلناس:
وه�و اس�تعامل لفظني يرجع�ان إىل مادتين خمتلفتني
أو م�ادة واح�دة للتعبير عن معن�ى خاص ل�كل منهام،
أي أهنام متقاربان أو متح�دان يف األصوات وخمتلفان يف
املعنى ومن هنا يمكن سحر اجلناس فيكون ذا مسار فني
يدفع املس�تمع إىل إقامة مقارنة ناجتة عن تش�ابه اللفظني
من ناحية وعن اختالف املعنيني من ناحية أخرى (.((4

واحل�ق «إن أيقون�ة اجلن�اس ليس�ت جم�رد مجع بني

لفظني متش�اهبني يف الش�كل خمتلفين يف املعنى ،إال أهنا
خاص�ة  -إذا وفق الش�اعر يف توظيفها-تكون ذات أثر
فع�ال يف املتلقي فهي تدفعه حثي ًثا صوب الكش�ف عن

املختل�ف من خلال املؤتلف»( ((4والكش�ف عن تلك
( )40انظ�ر :حمم�د رجاء عيد املذهب البديعي يف النقد والش�عر،
مكتبة الشباب ،القاهرة ،طبعة أوىل 1978ص .423
( )41رمضان صادق :ش�عر عمر بن الفارض دراس�ة اس�لوبية،
اهليئة املرصية العامة للكتاب ،1998 ،ص.58
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(((4

ع�ز األوىل بمعنى :قوي وب�رئ من الذل .واألخرى
ّ

دارة عزة :وهي املدينة اهلادئة وتقع إىل الغرب من مدينة

حلب يف س�وريا مدينة هادئة بطباع قروية أصيلة منترشة
بين اجليل القدي�م وعادات متمدنة جلبه�ا معهم قاطنو
مدينة حلب.

دورا موس�يق ًيا ودالل ًيا ال بنصيب
وق�د يلعب اللفظ ً

تك�راره وح�ده وإنام بزي�ادة الثاين ع�ن األول يف الداللة

ومن أمثلة قول الصنوبري:

الس�ــــ َقا ِم يف ُج َّل ٍ
نار
فش�فـــــاء َّ
َ

َـــي ُج َّل ِ
نار
نجتــــنيه مـــن َو ْج َنت ْ

(((4

فجلنار األوىل :الزهر ،واألخرى :املحبوبة.
( )42خصائص األسلوب يف الشوقيات ص.65
( )43ديوان الصنوبري ص.121
( )44ديوان الصنوبري ص.69

أنموذجا»
عامد محدي عبداهلل :البنية اإليقاعية يف شعر الطبيعة «شعر الصنوبري وكشاجم
ً
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ومن ذلك قول كشاجم:

الص ُب�وح أ ّي�دَ َك اهلل
َ�رى يف َّ
م�ا ت َ

َّ
أوان َح
الص ُبوحِ
فهــــ�ذا ُ
ــــ�ث َّ

(((4

وقول الصنوبري:
الده�ر إالّ
املس�تنري إذا
الربي�ع
م�ا
ُ
ُ
ُ

ُّ�ور
أتـــ�ى
الربي�ع أت�اك الن ْ
ُ
َّ�و ُر والن ُ
في�ه لن�ا ال�ور ُد منض�و ٌد ُم�ؤز َُّر م�ا
(((4
ِ
منث�ور
واملنث�ور
املجـــال�س
بين
ُ
ُ

الصب�وح األوىل :املرشق اجلميل ،واألخرى :رشاب

الصباح.

أيضا قول الصنوبري:
ويمثله ً
مـــ�ا كــــ�ان َّملــــــ�ا تب�دَّ ي
(((4
أالَّ
ـــــرســـا
عــــــــروسا و ُع
ً
ً

الزه�ر واألخ�رى النُّور بضم النون وتعن�ي الضوء .ويف

واجلناس يف البيت بني العروس والعرس ،والعروس:

موسيقيا يف جرس األلفاظ.

املرأة عند زواجها .والعرس :الزفاف والتزويج.

وقول كشاجم:
ي�ا م�ن َأ ِ
ِ
كالع�ار ِ
الس�اري
نام ُل� ُه
َ َ ْ
ض َّ
ِ (((4
وفِ ُع ُلـــ�ه أبـــ�دً ا ٍ
من الع�ار
ع�ار َ

واجلن�اس يف البي�ت بين ع�ار والعار :فع�ار األوىل:
ٍ
خال من العيب ،وس�ليم .وع�ار األخرى :العيب ،وهو

كل ما ُيعيرَّ به اإلنسان من ٍ
ُّ
فعل أو قول أو يلزم منه ُس َّبة.
وقول كشاجم:

ودر
ُ
ذهــــ�ب حيثـــما ذهبــن�ا ُّ
(((4
حي�ث ُدرن�ا وفض� ُة يف الفض�اء

واجلن�اس يف البيت بين الفضة والفض�اء ،والفضة:

مع�دن أبي�ض مل�اع لني ثمين يوج�د يف الطبيع�ة ممتزجا
ببعض املعادن األخرى ،والفضاء :ال َف َضا ُء :ما اتَّسع من

األرض ،وال َف َض�ا ُء اخلايل م�ن األرض ،وال َف َضا ُء ما بني
الكواكب والنجوم من مسافات ال يعلمها إِالَّ اهلل.
( )45ديوان كشاجم ص.65
( )46ديوان الصنوبري ص.179
( )47ديوان كشاجم ص.166
( )48ديوان الصنوبري ص.380

فاجلن�اس يف البي�ت األول بين النًّ�ور األوىل وتعني

البي�ت الث�اين بين املنث�ور وه�و نوع م�ن أن�واع الزهور
واألخ�رى تعن�ي املبس�وط .وأح�دث اجلن�اس مج�الاً

وقول كشاجم:
اجل ِدي ِ
ِ ِ
�د
ُي ِم ْي
ُ
ــــ�س يف ِردائـــ�ه َ ْ
ِ ِ (((5
ــــ�ل الت ِ
ِ
ُ
ـــس والتّوريد
ّور ْي
ُم َص َّق

واجلن�اس يف البي�ت بين التوري�س والتوري�د،
والتوري�س :من َو َّر َس الث�وب ت َْو ِريس�ا صبغه بالورس

ولون�ه أصفر ،وال�ورس :نبت َأصفر مث�ل اللطخ خيرج
على الرم ِ
�ث بني آخر الصي�ف و َأ َّول الش�تاء إِذا َأصاب
ِّ ْ
الثوب َل َّونَه .والتوريد :يف الثوب صبغه عىل لون الورد.
َ

وتوريد املرأة :امحرار خدهيا.
 وهن�اك جناس يك�ون بمراعاة مقادي�ر معينة وهو«ال�ذي مل يبن على تصدي�ر ،ولكن دخل يف اس�تخدامه
عنصر موس�يقي آخر مميز ه�و مراعاة مقادي�ر معينة بني
اللف�ظ املجانس األول منه واللفظ الثاين»( .((5وورد فيه

ش�كل واحد فقط عند الصنوبري ومل يرد منه أي ش�كل
يف شعر الطبيعة عند كشاجم وهو ما كان اللفظ األول يف
أول الصدر والثاين يف آخره مثل قول الصنوبري:
( )49ديوان الصنوبري ص.121
( )50ديوان كشاجم ص.111
( )51خصائص األسلوب يف الشوقيات ص.66
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ينظم�ن فوقه�ا ُس� َب ًحا
ب
َ
�ح ُ
والس ْ
ُّ
ِ
(((5
بس�ـبحتها
نــــظـــــا َم معـــن ٍّية
وق�د ي�رد اجلناس غري مقي�د بمقادي�ر ونظام معني

 ،في�أيت اللفظ�ان متصلين أو منقطعين بلف�ظ دخيل

حمص�ورا بلفظيه يف ش�طر من البيت
أو أكث�ر وق�د يرد
ً
موزعا عىل الشطرين من مثل قول
دون األخر كام يأيت
ً

الصنوبري:

ودر
ٌ
ذهـــــ�ب حـيثــــما ذهبنا ُّ
(((5
حيـــ�ث ُدرنا وفض� ٌة يف الفض�اء

وقوله :

أور ِ
األس يف ِ
ِ
اقــه
َــ�و َر
َ
وكـــأن ن ْ
(((5
ِ
يلم�ع
الكـــــواك�ب يف ظلا ٍم
ن�ور
ُ
ُ

دورا موس�يق ًيا ودالل ًيا
ومن ثم فإن هذا اللفظ يلعب ً

ال بنصيب تكراره وحده وإنام بزيادة الثاين عن األول يف
الداللة

ِ
ِ
الرقاق
الش�فار
يف القطع حــــ�دَّ

(((5

تــــقررا
إن
يحَ َســـ ُبه الـــنــَّاظِ ُر ْ
َّ
ِ
دب الـــدَّ بـــ�ى بمتِ
ّ (((5
ـــن�ه فأث�را
َ َّ

( )52ديوان الصنوبري ص.402
( )53السابق ص.380
( )54السابق ص.276
( )55السابق ص.368
( )56ديوان كشاجم 380
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 -2التكرار:

والتكرار هو «أن يكرر املتكلم اللفظة الواحدة باللفظ

واملعن�ى »( ،((5أي اس�تعامل اللفظ مرتين يف نفس املعنى

اللغ�وي .ولكن هلذا االس�تعامل داللته فالكلمة الثانية ال
حتم�ل معنى األوىل وإن كانت تعني�ه ولكنها حتمل معنى
إضاف ًي�ا ه�و مَُب�رَ ّر وجودها ،قد يك�ون معن�ى التأكيد أو
التعج�ب أو التكثير أو غري ذل�ك من املع�اين املقدرة يف
ذهن الش�اعر من ناحية واملتلقي من ناحية ثانية .ودراسة

التك�رار هن�ا تقوم عىل أس�اس أن الكلمة املك�ررة مركز
داليل خيلق عالقة لغوية جديدة فقط ،والتكرار قد يكون

ماد ًيا أو ليس له وظيفة ويمثله قول الصنوبري:
م�ن ًش�م ري�ح حتي ِ
�ات الربي�ع َي ُق ْل
َ ْ
َ ّ
َّ

ٌ
ُ
كافور
مسك وال
املسك
ال
الكافور ُ
ُ

(((5

وقوله:

ِ
الده�ور
ـــ�ن و ُد ْمن�ا على دوا ِم
َ

(((5

وق�د يك�ون التك�رار معنوي� ًا ويش�مل التك�رار عىل

مستوى الوظيفة مثل قول الصنوبري:

فاألوىل شفار الرباغيث والثانية شفار املوسى.

وقول كشاجم:

االستمرار والتجديد ،و(األخرى) النمل الصغري.

ترشين بل َ
ألف ترشيـــ
وس�لخنا
َ

وقوله:

ٍ
ٍ
رقــــاق ُ
تفوق
�ــــفـار
ذوات ِش
ُ

ف�دب (األوىل) مش�ى مش� ًيا خفي ًف�ا ودل�ت على
َّ

( )57تق�ي الدي�ن ب�ن حج�ة احلم�وي :خزان�ة األدب ،وغاي�ة
األرب املطبع�ة اخلريي�ة ،مصر  1304ص 164والتك�رار
أيضا يعد أحد الوس�ائل التي ت�ؤدي يف القصيدة دورا تعبري ًيا
ً
واضحا ووظيفة إحيائي�ة بارزة باعتباره أحد األدوات اجلاملية
التي تس�اعد الش�اعر عىل تش�كيل موقفه وتصويره ،ومن ثم
فس�يكون له نصيب من دراس�تنا عند دراسة الصورة عند كل
من الصنوبري وكش�اجم عىل أساس أن الكلمة املكررة مركز
داليل قد خيلق عالقة لغوية جديدة أو صورة شعرية جديدة.
( )58ديوان الصنوبري ص.43
( )59السابق ص.44

أنموذجا»
عامد محدي عبداهلل :البنية اإليقاعية يف شعر الطبيعة «شعر الصنوبري وكشاجم
ً

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،العدد ( ،)12ديسمبر 2017م  -ربيع األول 1439هـ

ـــ�ل ُخضرْ ٍ
ٍ
َبــــ�دَ ْت فــــي ُح َل
(((6
ـــــ�ل ُ
َـــفـــ�وق ُ
َ
ُ
اخلْض�رْ ا
احل َل
ت
حيث اس�تعمل لفظي «احلل�ل اخلرضا» جمرورة مرة،

ومنصوبة مرة.

ومثل قول الصنوبري:

هبــــ�ار مـــ�ا رآه التـــبــــ�ـ
ٌ
(((6
َ
أخـــجـــ�ل التبرا
ــــــ�ر إال
ُ

حيث اس�تعمل لف�ظ «الترب» فاع ً
لا مرفو ًعا مرة ،ثم

مفعوالً منصو ًبا أخرى.

أيضا قو كشاجم:
ومثله ً
وت�ار ح ّظ ِ
فخ�ذي م�ن األَ ِ
�ك َّإنما
ُ (((6
ُ
وت�ار
تتح
حين تحَ ّ �رك
َ
ّ
ـــ�رك األَ ُ

حيث اس�تعمل لفظ «األوتار» جم�رورة مرة ،وفاعال

مرفو ًعا أخرى.

وقد يكون من التكرار رضب عن طريق التسلس�ل ،

مثل قول الصنوبري:

الب�اب ُم�ز ٌْن بع�د ُم�ز ٍْن
ت ذا
َس� َق ْ
َ

ِ
ٍ
عير
مـــ�رور
متــ�ر
عـــير بع�دَ
َ
ُّ

وقوله:

كما يمثل هذا النوع التكرار ع�ن طريق العطف مثل
قول الصنوبري:
ُ
والش�تاء ت�ول
الصي�ف
قـــ�دم
ُ
(((6
مقــــدمات الش�تاء
وتــــو َّل�ت
ُ
قول كشاجم:
َ
كأنــــَّم�اَّ الــــ ّ
لاز ََو ْر ُد َن ّق َط� ًة
(((6
َ
ــــ�ط الـــ ّ
لاز ََور َد بالــ َعنَ� ِم
َو َن َّق
وق�د يكون التكرار ملجرد مجال الصوت ،وخلق نوع

من التوازن واالنس�جام بني صدر البي�ت وعجزه ،مثل

قول الصنوبري:

ِ
األبصار ليس كام
س�احر
ونرجس
ٌ
ُ

(((6

دمــــ�ى ي ْقن ِ
�ن باألحلــ�ا
ــــص ُ
ْ
ً َ
ِ
(((6
ظ منــه�ا البـــــك�ر والبــــكرا

( )60السابق ص.59
( )61ديوان الصنوبري ص.59
( )62ديوان كشاجم ص.247
( )63ديوان الصنوبري ص.95
( )64السابق ص.59

والتك�رار ق�د تقتضي�ه الضرورة اللغوي�ة؛ أي أن
تركي�ب اجلمل�ة يف البي�ت قد يتطل�ب تكرار لفظ س�بق
ذكره ،وبدون هذا التكرار قد ختتل بنية البيت.
ويمث�ل ه�ذا الن�وع م�ن التك�رار ع�ن طري�ق
االستئناف()((6مثل قول الصنوبري:
فحـــ�اذر أن َي ُفوتَ�ك ي�و ُم َد ْج ٍ
�ن
ْ
ِ (((6
ِ
ُ
يع�دل ي�و َم ع�رس
الدج�ن
في�و ُم

ِ
�حور
األبصار َم ْس
كأن�ه من َع َم�ى
ُ
وقول كشاجم:
رائ�ح َو ِد ُ
ص�دوح
ي�ك
�ـــق
َع َش ُ
ٌ
َ
فأِ
(((7
الصدُ وحِ
جـــ�ب َد ْع َو َة ا ُملنَ�ادي ّ
ْ
(((6

( )65يقص�د باالس�تئناف َت َع ُّل�ق حدي�ث س�ابق وحديث الحق
يف نف�س البيت بنف�س اللفظ ،انظر :خصائص األس�لوب يف
الشوقيات ص.63
( )66ديوان الصنوبري ص.161
( )67السابق ص.380
( )68ديوان كشاجم ص.292
( )69ديوان الصنوبري ص.43
( )70ديوان كشاجم ص.65
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وقوله:

الش�عر اخلارجي�ة وال�وزن ه�و « الوس�يلة الت�ي متك�ن

ِ
للن ِ
�اع
َّب�ت
َ
حت�ت الدّ َج�ا اضط َج ُ
ِ
ِ
(((7
�اع
وللنَّــــ�دَ ى فـــو َق� ُه اضط َج ُ

نط�اق ممك�ن .ففي ق�راءة الكالم امل�وزون ي�زداد حتديد

وق�د يأيت التك�رار ملجرد ملء البي�ت وهو مظهر من

أيضا يكاد يصب�ح التحديد كام ً
ال
تس�تعمل فيها القافي�ة ً

مظاهر حشو البيت لغاية الوصول بالبيت إىل منتهاه مثل

قول الصنوبري:

الرب َا ِغ ُ
َ�رى
ي�ث
َ
طي�ب الك َ
حمَ َ تْن�ي َ

يط�وف الك�رى باملآق�ي
فلـي�س
ُ

(((7

التوق�ع زي�ادة كربى بحي�ث إنه يف بعض احل�االت التي
وعلاوة على ذلك فإن وج�ود فرتات زمني�ة منتظمة يف

ال�وزن ُيم َّكنَنَا م�ن حتديد الوقت الذي س�يحدث فيه ما
نتوقع حدوثه(.((7

«وال�وزن أعظ�م أركان ح�د الش�عر ،وأواله�ا ب�ه

خصوصي�ة وه�و مش�تمل على القافي�ة وجال�ب هل�ا
رضورة»( ((7وه�و الرك�ن الثال�ث ال�ذي الب�د ال�كالم

وقول كشاجم:

ِ
�ها
َ
وبـــات َب�دْ ُر الدّ ّجـــا يشعش ُ

الكلمات من أن يؤثر بعضه�ا يف بعضها اآلخر عىل أكرب

تلبــــ�س الدّ َج�ا نُ�ورا
نور ّيـــ� ًة
ُ

ش�عرا ( ((7وذلك مل�ا حيققه من إيقاع
أن يس�توفيه ليكون
ً

(((7

يط�رب الفهم لصوابه ،وم�ا يرد عليه من حس�ن تركيبه

وإذا كان�ت املوس�يقى تصنعه�ا األص�وات ،وتصنعها

وإذا كان اإلحس�اس بموس�يقى الش�عر ينش�أ م�ن

الشعري كله؛ وذلك بفضل ما يتولد عنه من إيقاع موسيقي

وتكرارها عىل نحو خاص -ووضح ذلك عند دراس�تنا

الكلمات أو املف�ردات ،فه�ي  -كذل�ك يصنعه�ا البي�ت

عام ناجم من تركيب األصوات يف القصيدة وفق ما يندرج
حتت اختيارات الشاعر املبدئية يف نظم الشعر ويشمل ذلك

البحور والقوايف وسندرسه حتت ما يسمى:

واعتدال أجزائه (.((7

إدراك االنس�جام املتولد من ت�ردد ظاهرة صوتية معينة،
أيضا يربز عند
املوس�يقى احلش�و -فإن هذا اإلحس�اس ً
دراس�تنا ملوسيقى اإلطار ممثلة يف دراسة الوزن والقافية؛
ف�األول :حيث تكرر وحدة صوتي�ة معينة وهي «وحدة

باسم
اإليقاع» والتي تتألف مما ُعرف يف العروض العريب ْ
التفاعي�ل «حيث تتألف كل تفعيلة من توايل جمموعة من

املبحث الثاين
موسيقى اإلطار

السواكن واحلركات عىل نحو معني .ووحدة اإليقاع قد

الوزن والقافية ركنان أساس�ان م�ن أركان القصيدة

تك�ون تفعيل�ة ،وقد ترتكب م�ن أكثر م�ن تفعيلة .ومن

عليهام( ((7ومها حجر األساس الذي تبنى عليه موسيقى

( )75انظ�ر :ريتش�ارد أ ،أ مب�ادئ النق�د األديب ،ترمج�ة مصطفى
بعدوي ،مطبعة مرص ،القاهرة .1963 ،ص .194
( )76العمدة يف صناعة الشعر ونقده .134 /1
( )77انظ�ر :ط�ه حسين :التوجي�ه األديب ،مطاب�ع دار الكات�ب
العريب ،القاهرة ،1954 ،ص.143
( )78انظ�ر :اب�ن طباطب�ا العل�وي :عي�ار الش�عر ،حتقي�ق ط�ه
احلاج�ري ،وزغلول سلام ،رشك�ة ف�ن للطباع�ة ،القاهرة،
 ،1956ص.15

العربي�ة أو قاعدت�ان ال يمك�ن أن يق�وم بناؤه�ا إال

( )71السابق ص.216
( )72السابق ص.368
( )73ديوان كشاجم ص.161
( )74انظر  :يوسف خليف :مقدمة ديوان نداء القمم ،دار الكاتب
العريب للطباعة والنرش ،القاهرة ،د .ط  1956ص .15
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تك�رار هذه الوح�دة الصوتية وهي التفعيل�ة وفق تنويع

حمدد ومنضبط يتم اإليقاع األساس يف القصيدة ( ((7وهو

ما يسمى بالبحور الشعرية.

كام توزعت البحور الش�عرية ونس�بها املستخدمة يف

ديوان كشاجم عىل النحو التايل:
م

البحر

وقد لزم األمر دراس�ة البحور الش�عرية ( ((8يف ديوان

1

الكامل

الطبيع�ة عند كليهما ملعرفة أي ه�ذه البحور أكث�ر ثباتًا،

3

البسيط

اآليت يوضح نسب البحور الشعرية يف ديوان الصنوبري

5

كل م�ن الصنوب�ري وكش�اجم» ث�م دراس�تها يف ش�عر

2

وأعالها نسبة مقارنة بنسبتها يف الديوان عامة ،واجلدول

4

وكشاجم.

6

وقد توزعت البحور الش�عرية املس�تخدمة يف ديوان

الصنوبري عىل النحو اآليت:
م

البحر

1

اخلفيف

3

البسيط

%10.82

2
4
5
6
7
8
9

اهلزج

الرجز

%8.23

الطويل

%7.71

%8.08
%6.88

%18.3

اخلفيف

%11.6

الرجز

%11.2

%11.2

املتقارب

%9.3

الرسيع

%6.9

املنرسح
الوافر
اهلرج

%9.08
%6.7
%5.4

10

الطويل

%3.7

12

املديد

%1.4

11

%8.13

املنرسح

الوافر

9

%17.96

%8.04

الرسيع

8

النسبة

%18.51

الكامل

7

النسبة

13

الرمل

املجتث

%3.4
%1.1

م�ن خلال اجلدولني الس�ابقني يالح�ظ املتأمل يف

إط�ارا صوت ًيا عا ًما،
مظاهر اس�تخدام بحور العروض
ً

أن الصنوبري وكش�اجم مل خيرجا يف بناء ش�عرمها عن
بح�ور اخلليل؛ والتزامهام هب�ا كان مطل ًقا ،وتقيدمها هبا

10

املتقارب

%3.48

12

املجتث

%0.98

البحور اخلمس�ة عرش كلها (((8؛ فهكذا مل حيظ املضارع

%0.10

الصنوبري وكش�اجم .وكذلك مل حي�ظ املقتضب وهو

11
13
14

الرمل

املقتضب
املديد

%1.89

كان كاملاً .إال أن الصنوبري وكش�اجم مل يس�تخدما

%0.12

وه�و من دائرة املختل�ف ( ((8ولو ببيت واحد يف ديوان

( )79انظ�ر :عيل عرشي زاي�د ،عن بناء القصيدة العربية احلديثة،
مكتبة الشباب ،القاهرة الطبعة الرابعة  ،1995ص.177
ب األبيات الشعرية
( )80بتم إحصاء نسب البحور الشعرية َح َس َ
ولي�س تبع�ا لع�دد القصائد وذلك حتى يتس�نى لن�ا مقارنتها
بنس�ب البحور الش�عرية يف ش�عر الطبيعة والتي تتوزع أبياهتا
داخل قصائد خمتلفة الطول ،ومتنوعة األغراض.

( )81مل ي�رد للش�اعرين يف ديواهنما أي بي�ت ش�عري على ّ
وزن
املتدارك ،وهو الوزن الذي ابتدعه األخفش.
( )82انظ�ر :اخلطي�ب التربي�زي :ال�وايف يف الع�روض والق�وايف
حتقيق فخر الدين قباوة ،دار الفكر دمشق سورية ،طبعة رابعة
 ،1986ص.148

أنموذجا»
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أيضا ولو ببيت واحد يف ديوان
من دائرة املجتل�ب (ً ((8

كشاجم

واملتأمل يف مظاهر استخدام البحور يف شعر الصنوبري

يالح�ظ أن بح�ري اخلفي�ف والكامل( ((8مه�ا أكثر بحور

تواترا يف ش�عر الصنوبري ،وأن بحور املجتث
الش�عر ً

(((8

واملقتضب( ((8واملديد( ((8هي أقل البحور عنده اس�تعامال

يف مجلة البحور األربعة عرش املس�تخدمة أم�ا بقية البحور
املستخدمة وعددها تسعة فجاءت عىل ثالث مراتب.

 -1البس�يط( ((8يف املرتبة الثاني�ة منفر ًدا بعد اخلفيف
والكامل.

 -2ثم اهلزج( ((8فاملنرسح ،فالرسيع( ،((9فالرجز(،((9
فالوافر( ،((9فالطويل( ،((9يف مرتبة أخرى.

( )83انظر :السابق ص.152
( )84اس�تخدم الصنوبري بحر اخلفيف تا ًما وجمزو ًءا وكانت جمموع
أبيات�ه  1226بيتً�ا ش�عر ًيا ،منه�ا  1146بيتًا ش�عر ًيا تا ًما بنس�بة
 %17.30و 80بيتًا ش�عر ًيا جمزو ًءا بنس�بة  %1.20كام استخدم
ومرفال  ،وكانت جمموع أبياته
بحر الكامل تا ًما وجمزو ًءا ومنهوكا ّ
 1190بيتًا شعر ًيا ،منها  804بيتًا استخدمه تا ًما بنسبة %12.13
و 269بيتًا اس�تخدمه جمزو ًءا بنسبة  %4.06و 86بيتًا استخدمه
منهوكًا بنسبة  %1.29و  31بيتا استخدمه بنسبة .%0.46
( )85ج�اءت ع�دد أبيات بحر املجتث يف دي�وان الصنوبري 65
بيتًا شعر ًيا.
( )86جاءت عدد أبيات بحر املقتضب يف ديوان الصنوبري  8أبيات.
( )87جاءت عدد ابيات بحر املديد يف شعر الصنوبري  7أبيات.
( )88اس�تخدام الصنوبري بحر البس�يط تا ًما وجمزو ًءا وخمل ًعا ،وقد
بلغ�ت جمم�وع أبي�ات البح�ر  717بيتًا ش�عر ًيا منه�ا  521بيتًا
استخدمه تا ًما بنسبة  ،%7.86ومنها  140بيتًا استخدمه خمل ًعا
بنسبة  %2.11ومنها  56بيتًا استخدمه جمزو ًءا بنسبة .%0.84
( )89بلغت عدد أبيات بحر اهلزج يف شعر الصنوبري  539بيتًا شعر ًيا.
( )90استخدم الصنوبري بحر الرسيع تا ًما وجمزو ًءا وبلغت جمموع
أبيات�ه  511بيتً�ا ش�عر ًيا منه�ا  498بيتًا اس�تخدمه تا ًما بنس�بة
 %7.51ومنها  13بيتًا استخدمه جمزو ًءا بنسبة .%0.19
( )91استخدم الصنوبري بحر الرجز تا ًما وجمزو ًءا ،بلغت جمموع
أبيات�ه  479بيتًا ش�عريا منها  383بيتًا اس�تخدمه تا ًما بنس�بة
 %5.87ومنها  96بيتًا استخدمه جمزو ًءا بنسبة .%1.44
( )92اس�تخدم الصنوب�ري بح�ر الواف�ر تا ًما وجم�زو ًءا ،وبلغت
جمم�وع أبياته  469بيتًا ش�عر ًيا منها  457بيتًا اس�تخدمه تا ًما
بنسبة  %6.90و 12بيتًا استخدمه جمزو ًءا بنسبة . %0.18
( )93بلغت عدد أبيات بحر الطويل  456بيتًا شعر ًيا.
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 -3ثم املتق�ارب فالرمل ( ((9يف مرتبة ثالثة ،يليهام أقل
البحور استعامال وهي املجتث واملقتضب واملديد.
يف حني أن املتأمل يف البحور الش�عرية املستخدمة يف
ش�عر كشاجم يالحظ أن بحر الكامل ( ((9هو أكثر بحور
(((9
تواترا يف شعره ،وأن بحر املديد ( ((9واملجتث
الش�عر ً
مه�ا أقل البحور عنده اس�تعامال من مجل�ة البحور الثالثة
عرش املستخدمة يف شعره أما بقية البحور وعددها عرشة
فكانت عىل مراتب أربع وهي:
 -1حيت�ل اخلفي�ف( ،((9والبس�يط( ،((9والرجز(،((10
املرتبة الثانية.
 -2ثم املتقارب( ((10فاملنرسح( ((10يف مرتبة أخرى.
 -3ثم الرسيع( ،((10فالوافر( ((10فاهلزج(.((10

( )94بلغت عدد أبيات بحر املتقارب  231بيتًا ش�عر ًيا ،استخدم
الصنوب�ري بح�ر الرم�ل تا ًما وجم�زو ًءا وبلغت جمم�وع أبياته
 192بيتًا شعر ًيا منها  6أبيات استخدمها تا ًما بنسبة  %0.9و
 186بيتًا شعر ًيا استخدمه جمزو ًءا بنسبة %2.80
( )95اس�تخدم كش�اجم بحر الكامل تا ًما وجمزو ًءا ،وبلغت عدد
أبياته  575بيتًا ش�عر ًيا ،منها  447بيتًا اس�تخدمه تا ًما بنس�بة
 %14.2ومنها  128بيتًا استخدمه جمزو ًءا بنسبة .%4.09
( )96بلغت عدد أبيات بحر املديد يف ديوان كشاجم  48بيتًا شعر ًيا.
( )97بلغت عدد أبيات بحر املجتث يف شعر كشاجم  35بيتًا شعر ًيا.
( )98اس�تخدم كش�اجم اخلفي�ف تا ًم�ا وجم�زو ًءا ،وبلغ�ت عدد
أبياته  363بيتًا ش�عر ًيا ،منها  345بيتًا اس�تخدمه تا ًما بنس�بة
 %11.03ومنها  18بيتًا استخدمه جمزو ًءا بنسبة .%0.5
( )99اس�تخدم كش�اكم بحر البس�يط تا ًما وخمل ًعا وبلغ�ت أبياته
 353بيتًا ش�عر ًيا ،منها  218بيتًا استخدمه تا ًما بنسبة %6.9
ومنها  135بيتًا استخدمه خملعا بنسبة %4.3
( )100واس�تخدم كش�اجم الرج�ز تا ًم�ا وجمزو ًءا وبلغ�ت أبياته
 351بيتً�ا منه�ا  342بيتًا اس�تخدمه تا ًما بنس�بة  %10.9و9
أبيات استخدمها جمزوءة بنسبة .%0.2
( )101وبلغت عدد أبيات بحر املتقارب يف ش�عر كش�اجم 291
بيتًا شعر ًيا.
( )102وبلغت عدد أبيات بحر املنرسح يف ش�عر كش�اجم 284
بيتًا شعر ًيا.
( )103وبلغ�ت عدد أبيات بحر الرسيع يف ش�عر كش�اجم 217
بيتًا شعر ًيا.
( )104وقد اس�تخدم كش�اجم بحر الوافر تا ًم�ا وجمزو ًءا وبلغت
جمموع أبياته  212بيتًا ش�عر ًيا ،منها  187بيتًا اس�تخدمه تا ًما
و 25بيتًا استخدمه جمزو ًءا بنسبة .%0.7
( )105بلغت عدد أبيات بحر اهلزج يف شعر كشاجم  170بيتًا شعر ًيا.

أنموذجا»
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 -4ث�م الطويل ( ((10فالرم�ل( ((10يليهام أقل البحور

املدي�د وهو م�ن دائرة املختل�ف ،وال املقتض�ب وهو من

وم�ن ثم ف�إن املالح�ظ أن البح�ور الش�عرية الثالثة

الصنوبري.

تواترا ومها املديد واملجتث.
ً

األوىل ( ((10عند الصنوبري هي نفس�ها عند كشاجم ،كام

أن البحور الثالثة التي وردت يف املؤخرة ( ((10هي نفسها

عن�د كل م�ن الصنوبري وكش�اجم .وأما نس�بة البحور
الش�عرية يف ش�عر الطبيعة عند الصنوب�ري فجاءت عىل
النحو اآليت:
م

البحر

1

الرجز

3

الكامل

2
4
5
6
7
8
9

%21.78

اخلفيف

%18.65

املنرسح

%11.81

البسيط

%5.44

الطويل
اهلزج

الرسيع

%11.81
%9.84
%5.09

%4.98

املتقارب

%4.71

جمزوء الرمل

%1.38

10

الوافر

12

املجتث

11

النسبة

%3.59
%0.92

واملالح�ظ أن الصنوبري مل يس�تخدم البحور األربعة

عشر( ((11الت�ي اس�تخدمها يف ش�عره كله فل�م حيظ بحر
( )106بلغت عدد أبيات بحر الطويل يف شعر كشاجم  116بيتًا شعر ًيا.
( )107اس�تخدم كش�اجم بحر الرمل تا ًما وجمزو ًءا وبلغت جمموع
أبياته  111بيتًا شعر ًيا منها  83بيتًا استخدمه الشاعر تا ًما بنسبة
 %2.6و 28بيتًا استخدمه الشاعر جمزو ًءا بنسبة .%0.8
( )108وه�ي بح�ور اخلليف والكامل والبس�يط عند الصنوبري
وتقدم الكامل عىل اخلليف عند كشاجم.
( )109وه�ي بح�ور الرم�ل واملجت�ث واملديد عن�د الصنوبري،
وتقدم املديد عىل املجتث عند كشاجم.
( )110مل يستخدم الصنوبري بحري املضارع أو املتدارك.

دائ�رة املجتل�ب ول�و ببي�ت واحد يف ش�عر الطبيع�ة عند

وج�اء بحر الرج�ز( ((11يف املركز األول باعتباره أكثر
تواترا يف ش�عر الطبيعة عند الصنوبري
البحور الش�عرية ً
بنس�بة  %21.78م�ن إمجايل ش�عر الطبيعة بع�د أن كان
حيت�ل املرك�ز الس�ابع يف دي�وان الصنوب�ري وكان بح�ر
املجتث( ((11وهو أقل البحور الش�عرية عنده استعامال يف
مجلة البحور االثني عرش املستخدمة.
أم�ا بقي�ة البح�ور األخ�رى ومجلتها عشرة فجاءت

موزعة كالتايل:

 -1اخلفيف

(((11

 -2ثم الكامل

يف املرتبة الثانية منفر ًدا.

(((11

فاملنرسح

(((11

فالبسيط

املرتبة الثانية.

 -3ثم الطويل

(((11

(((11

بنس�ب متس�اوية يف

فاهلزج

(((11

.

( )111اس�تخدم الصنوبري بح�ر الرجز تا ًما وجم�زو ًءا ،وبلغت
جمموع أبياته  188بيتًا ش�عر ًيا ،منها  112بيتًا اس�تخدمه تا ًما
بنسبة  %12.9و 76بيتًا استخدمه جمزو ًءا بنسبة %8.75
( )112بلغت أبيات بحر املجتث يف شعر الطبيعة عند الصنوبري
 8أبيات شعرية
( )113اس�تخدم الصنوب�ري بح�ر اخلفي�ف تا ًم�ا وجم�زو ًءا
وبلغ�ت جمم�وع أبيات�ه  161بيتًا ش�عر ًيا ،منه�ا  149بيتًا
اس�تخدمه تا ًما بنس�بة  %17.16و 12بيتًا جمزو ًءا بنس�بة
.%1.39
( )114اس�تخدم الصنوبري بحر الكامل تا ًم�ا وجمزو ًءا ومنهوكًا
وبلغ�ت جمم�وع أبيات�ه  102بيتً�ا ش�عر ًيا .منه�ا  6أبي�ات
اس�تخدمه تا ًم�ا بنس�بة  %7.06و 30بيتً�ا اس�تخدمه جمزو ًءا
بنسبة  %3.71و 11بيتًا منهوكًا بنسبة .%1.27
( )115بلعت عدد أبيات بحر املنرسح يف ش�عر الطبيعة  102بيتًا
شعر ًيا.
( )116بلغ�ت ع�دد أبي�ات بح�ر الطوي�ل يف ش�عر الطبيعة عند
الصنوبري  85بيتًا شعر ًيا.
( )117اس�تخدم الصنوبري بحر البسيط تا ًما وخمل ًعا وبلغت
ع�دد أبيات�ه  47بيتًا ش�عر ًيا ،منها  41بيتًا اس�تخدمه تا ًما
بنس�بة  %4.75و 6أبي�ات اس�تخدمها خملع�ة بنس�بة
.%0.69
( )118بلغ�ت ع�دد أبي�ات بح�ر اهل�زج يف ش�عر الطبيع�ة عن�د
الصنوبري  44بيتًا شعر ًيا.

أنموذجا»
عامد محدي عبداهلل :البنية اإليقاعية يف شعر الطبيعة «شعر الصنوبري وكشاجم
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 -4ثم الرسيع( ((11فاملتق�ارب( ((12فالوافر ،فمجزوء
الرمل(.((12

واجلدول اآليت يوضح البحور الشعرية املستخدمة

يف شعر الطبيعة عند كشاجم:

إذا قارب اجتاه الشاعر إليه بنسبة الثلث ويزيد ،بينام ظهر
أن بحر الطويل ( ((12هو أقل البحور الش�عرية اس�تعامال
يف ش�عر الطبيع�ة .أم�ا بقية البحور املس�تخدمة يف ش�عر
الطبيعة وعددها سبعة فجاءت موزعة كاآليت:
 -1بحر الكامل (( )((12يف املرتبة الثانية منفر ًدا.
 -2ثم بحر املنرسح ( ((12يف املرتبة الثالثة منفر ًدا.
 -3ثم املجتث ( ((12فاملتقارب (.((12
 -4ثم اخلفيف ( ،((12فالبسيط ( ،((13فالرسيع (.((13

م

البحر

النسبة

1

الرجز

%35.2

2

الكامل

%21.6

3

املنرسح

%14.8

4

املجتث

%9.13

5

املتقارب

%6.7

واملتأمل لدراس�ة نس�ب البحور الش�عرية يف ش�عر
الطبيع�ة عن�د الصنوبري وكش�اجم يالحظ َت َق�دُّ م بحر

6

اخلفيف

%4.9

7

البسيط

%4.1

تواترا .وقيل :إنه
متصدرا البحور الش�عرية لكونه أكث�ر ً
ً

8

الرسيع

%2.34

9

الطويل

%0.78

الرج�ز عن�د الصنوب�ري وكش�اجم إىل املنزل�ة األوىل
كان دي�وان الع�رب يف اجلاهلية واإلسلام وكان كتاب
لساهنم ،وخزانة أنساهبم وأحساهبم ،ومعدن فصاحتهم
وهو من بحور الش�عر التي توس�ع فيه�ا العرب ،وذلك

لكثرت�ه يف كالمهم ولس�هولته وعذوبت�ه( ((13ولقد كان

فاملالحظ أن كشاجم مل يستخدم البحور الثالثة عرش
( ((12التي اس�تخدمها يف شعره كله .فلم حيظ املديد وهو
م�ن دائرة املختل�ف ،وال الوافر وهو م�ن دائرة املؤتلف
وال اهلزج والرمل ومها من دائرة املشتبه ولو ببيت واحد
يف شعر الطبيعة عند كشاجم .وكان بحر الرجز ( ((12هو
تواترا يف شعر الطبيعة عند كشاجم
أكثر البحور الشعرية ً

( )119بلغ�ت ع�دد أبي�ات بح�ر الرسيع يف ش�عر الطبيع�ة عند
الصنوبري  43بيتًا شعر ًيا.
( )120بلغ�ت ع�دد أبيات بح�ر املتقارب  36بيتً�ا ،وعدد أبيات
بحر الوافر  31بيتًا شعر ًيا.
( )121بلغت عدد أبيات بحر جمزوء الرمل يف ش�عر الطبيعة عند
الصنوبري  16بيتًا شعر ًيا.
( )122مل يس�تخدم كش�اجم بح�ور املض�ارع وال املقتض�ب وال
املتدارك يف شعره.
( )123اس�تخدم كش�اجم بح�ر الرج�ز يف ش�عر الطبيع�ة تا ًم�ا
وجمزو ًءا وبلغت جمموع أبياته  135بيتًا ش�عر ًيا منها  131بيتًا
اس�تخدمه تا ًما بنس�بة  %34.2و 4أبيات استخدمها جمزوءة
بنسبة %1.04

106

الناس يف هلوهم وعبثهم يف أسواقهم وبيعهم ورشائهم،

ويف بعض أغانيه�م وغزهلم يف دعابتهم وفكاهتهم ،ويف

القص�ص واحلكاي�ات يف كل م�ا يعرض هلم من ش�ئون
حياهت�م العادي�ة التي ختلو م�ن مواقف اجل�د واجلالل،

( )124بلغ�ت ع�دد أبي�ات بح�ر الطوي�ل يف ش�عر الطبيعة عند
كشاجم  3أبيات.
( )125استخدم كش�اجم بحر الكامل تا ًما وجمزو ًءا وبلغت عدد
أبياته  83بيتًا ش�عر ًيا منها  73بيتًا استخدم تا ًما بنسبة 19.6
و 10أبيات استخدمت جمزوءة بنسبة .%2.6
( )126بلغ�ت ع�دد أبي�ات بح�ر املنسرح يف ش�عر الطبيعة عند
كشاجم  57بيتًا شعر ًيا.
( )127بلغت عدد أبيات بحر املجتث حوايل  35بيتًا شعر ًيا.
( )128بلغت عدد أبيات بحر املتقارب  26بيتًا شعر ًيا.
( )129بلغت عدد أبيات بحر اخلفيف  19بيتًا شعر ًيا.
( )130اس�تخدم كشاجم بحر البس�يط تا ًما وخملعا وبلغت أبياته
 16بيتًا ش�عر ًيا منها  7أبيات اس�تخدمت تامة بنس�بة %1.8
و 9أبيات استخدمت مخُ َ َّل َعة بنسبة .%2.3
( )131بلغت عدد أبيات بحر الرسيع  9أبيات شعرية.
( )132انظر :موسيقى الشعر ص.127
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كان�وا يعم�دون إىل الرج�ز فريوح�ون ب�ه عن أنفس�هم
ٍ
مع�ان هي ملك
ويعبرون عما جييش يف صدوره�م من

هلم مجي ًعا ،وأخيلة وصور يف متناوهلم مجي ًعا للعامة منهم

لفظ ثالثة أس�باب  ،واألس�باب أخف من األوتاد ومن

أمثلة ذلك قول الصنوبري :

َ�م ُع ٍ
ٍ
�راض
ي�ون ِم
َ�م َثناي�ا وك ْ
ك ْ
ِ
ٍ
ي�اض
الر
م�ن َأقــــ�احٍ ون
ْ
َرج�س يف ِّ
�دود مصون�ة ٍم�ن َش ِ
كَ�م ُخ ٍ
�ق ٍ
يق
ْ
َ ُ
ْ
مَل ُتبـــــ�ذل ل َّل ْثـــ� ِم أو ِ
للع َض ِ
�اض
ْ َ
اك َخْي�رْ ِ
زام�ى ذا ُخ َّ�ر ٌم َذ َ
َذا ُخ َ

واخلاص�ة»( .((13وه�ل الطبيع�ة غري ذل�ك! فهي مهوى
األفئ�دة وملاذ النف�وس ا ُمل ْت َعب�ة .فيها الراحة والس�كن

وإحس�اس مشترك بامللكية فم�ن حق اجلمي�ع أن ينعم
بأرض وسماء بطري وهواء ب�كل مفردات الطبيعة مفردة

ي َقــــَض�ىَ
ٌّ

أو جمتمعة شاء.

انظر إىل قول الصنوبري :

ِ
البكـ�ور
باك�ور ُة طريفــــ� ُة
ِ
خطيــر
خطيــــ�ر ٌة م�ن س�ـــ ّي ٍد
الش ِ
ِ
يف ل�ون خ�دّ َّ
الغــري�ر
�اد ِن

ِ
ــ�ور
ض َة ال َبخُ
ْ
ج�اءت فكَان�ت رَ َّ
وامل ِ ِ
ِ
ِ
والكافـ�ور
والعنبر
س�ك
�ق ُأب ِ
ِ (((13
�دع فيَ التصوي�ر
يف َط َب ٍ ْ

ف�أول مالحظة تتب�ادر إىل أذهاننا هو طريقة الكتابة ،

فالش�اعر نظم عىل بح�ر الرجز املش�طور وهذا يدل عىل

سعي الشاعر إىل جتاوز نمطية اإليقاع وتنويعه من خالل

واملقطوعة مل تس�لم من اجلوازات الشعرية ،وما حلق

بتفعيالهت�ا م�ن زحافات كان هل�ا دور يف تكييف اإليقاع
وفق ما يناس�ب بناء الدالل�ة ،والترصيع يف البيت األول

مميزا عىل املقطوعة.
جرسا ً
بني مراض ورياض أضفى ً

وقد نجح الش�اعر يف توظيف بنيات موس�يقية رائعة

هلذا االبحر وبتداخ�ل إيقاعي رائع  ،حني وصف الورد
والرحي�ان موظ ًفا أوصافه عىل نغم�ة البحر ومعتمدً ا عىل

الوقع املوسيقي اآلرس لألذن  ،فقال :
َض ِ
ال�و ْر ُد على َق َف�ا ا َملنَ ُث ِ
ح َ
�ور
�ك َ

مـــــ�ن َر ْع�دَ ِة ا َمل ْق ُ�ر ِ
ور
واسَت�رَ َ ْحنَا
ْ
ْ
ي�ل م�ن ب ِ
واس�تطيب ِ
�رد ظِ ٍّ
املق ُ
�ل
َ
َ
ْ
ــــ�ان بالك ِ
َ
َاف�ور
حي
َ
الر َ
ــــمنا َّ
�م ْ
وش َ

تغيري مواقع الزحاف  ،واختالف أنواعه .وكأن الش�اعر
ق�د فض�ل التعبري عن باق�ة الورد بإيق�اع خمتلف عن كل

اإليقاعات ألهنا ختتلف عن كل الباقات .

بع�د أن احت�ل الرج�ز املرتبة األوىل يف ش�عر الطبيعة

عن�د الصنوب�ري وكش�اجم .احتف�ظ بح�ر اخلفي�ف
والكامل املرتب�ة الثانية فاألول عن�د الصنوبري واآلخر

عند كش�اجم فثبتت بذلك مرتبتهما بعد ان احتال املرتبة

يِل بِخَ ْي�رْ ه َخْي�رْ ُ َق ِ
�اض

كذلك فإن من املالحظ يف نس�بة البحور الش�عرية يف
شعر الطبيعة عند الصنوبري َت َقدُّ م املنرسح والطويل عىل
بحور البسيط واملزج والرسيع والوافر.
وأيض�ا َت َق�دَّ م بح�ر املنسرح يف ش�عر الطبيع�ة عن�د
ً

كش�اجم عىل بحور اخلفيف والبس�يط واملتق�ارب َت َقدُّ م

األوىل يف شعر الصنوبري وكشاجم عامة .وبحر اخلفيف
س�مي خفي ًفا خلفته يف الذوق والتقطي�ع  ،ألنه يتواىل فيه

بح�ر املجت�ث بع�د أن كان حيت�ل الرتتي�ب األخير يف

( )133موسيقى الشعر ص .129
( )134ديوان الصنوبري ص.22

شعر الطبيعة.

الدي�وان أصبح اخلامس يف تصنيف البحور الش�عرية يف
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انظ�ر مع�ي إىل هذه املقطوع�ة الرائعة الت�ي يتحدث
فيه�ا الصنوبري عن بس�تانه  ،من خالل موس�يقى غنية
م�ن كثرة الزحافات فيها  ،فتقرأ القصيدة معها بسالس�ة
وتنس�اب رقة وعذوبة يرتبط فيها الص�در بالعجز  ،وال
ُيسمح فيها بالتوقف عند قراءاهتا :
�اء َفَمَ
�و َغ ُبس�ــــتاين ال َب َ
ُس ّ
ــــه َ
ُق ْل ُ ِ
ــــ�و ِل في�ه َين َْس�ا ُغ
�ن ال َق
ْ
ــ�ت م َ
ٍ
اح�دة
َّــــ�و ِر ك ُُّل َو
مـ�ن الن
َب�ا ٌغ
ْ
َ
ِ
ِ
ُّــــ�ور َو ْحـــدَ ه�ا َب�ا ُغ
م�ن الن
في�ه َ
ِ
�و ِن الَ
أ ْل
ُ
ـــــ�وان َخــــيرْ ّي�ه ا ُمل َل َّ
ُ
أص َبــــا ُغ
َي ْع
ـ�ن ْ
أصــــ ْباغ َُه َّ
ـــ�دل َ

وتفعيلات بحر املنسرح هنا النت بع�د الزحافات
والعلل التي دخلتها ،واختزلت الس�واكن واملتحركات
فيها ،لتزيد من سهولته ،وجريان إيقاعه عىل اللسان وقد
ساعد عىل ذلك اندفاع دفقته الشعورية جتاه الن َّْور والنُّور
وأنواع الزهور.
كذلك يالحظ تراجع بحر الرسيع إىل املرتبة األخرية
عند كش�اجم بع�د أن كان حيتل مرتب�ة متقدمة من إمجال
البحور الشعرية يف الديوان.
وإذا كان اإلحس�اس بموس�يقى الش�عر ينش�أ م�ن
إدراك االنس�جام املتول�د م�ن ت�ردد ظاه�رة صوتي�ة
أيضا تعطي
معينة ،وتكراره�ا عىل نحو خاص فالقافية ً
اإلحس�اس من خلال تكرار صوت معين أو جمموعة
م�ن األص�وات الس�اكنة واملتحرك�ة يف هناي�ة كل بيت
والت�زام هذا الصوت بعينه يف آخر أبيات القصيدة وهو
القافية.
والقافي�ة «عدة أصوات تتكرر يف أواخر األش�طر أو
األبي�ات من القصي�دة ،وتكررها هذا يك�ون جز ًءا ها ًما
من املوس�يقى الش�عرية .فهي بمثابة الفواصل املوسيقية
يتوقع الس�امع ترددها ،ويس�تمع بمثل هذا الرتدد الذي
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(((13
َمم
يط�رق اآلذان يف فترات زمنية منتظم�ة»  .ومما ُيت ُ
البني�ة اإليقاعية ألي ديوان الوقوف عند قوايف قصائده.
وإذا كان الوزن الذي خيتاره الش�اعر لبناء قصيدته حيدد
أمام�ه ع�دد البدائل عىل مس�توى املفردات املس�تخدمة
يف اجلمل�ة ،واختي�ار أكث�ر البدائ�ل مالءمة مل�ا يريد من
خلال ملكت�ه الت�ي تعم�ل على التوفي�ق بين الكلامت
وبعضه�ا ،واختيار أكثرها مالءم�ة ،فإن اختياره أو جمال
االس�تبدال يكون ضي ًقا عندما يصل إىل الكلمة األخرية
يف البي�ت وه�ي القافي�ة .وذلك ألهنا تتطل�ب عنرصين
أساس�يني مها :التكرار املنتظم للحرف األخري ،أو لعدد
م�ن احلروف األخيرة والتامثل احلركي يف أج�زاء معينة
(حرف الروي) (.((13
وذل�ك عىل اعتبار أن حروف القافية بعامة وحروف
ال�روي بخاصة ُيع�د اخلامت�ة الصوتية والداللي�ة للبيت
الشعري .والروي هو الصوت الذي تُبنى عليه األبيات،
تنته�ي ب�ه القافي�ةَ .في ّش ِ
�كل الفق�رة اخلاص�ة الواضحة
ُ
واجلامع�ة التي ترتد إليها األصوات الس�ابقة عليها مهام
اختلف�ت س�واء أكان ذل�ك يف البي�ت ككل أم يف القافية
باعتبار أنه الرتجيع�ة الضابطة التي نتوقع جميئها دائماً كام
نتوق�ع جميئ غائ�ب عزيز ،ولوالها حل َّل�ت الفوىض حمل
النظام(.((13
وإذا تكرر وحده ومل يشرتك معه غريه من األصوات،
ُع�دت القافي�ة حينئ�ذ أصغ�ر ص�ورة ممكن�ة للقافي�ة
الش�عرية( .((13ومعظ�م حروف اهلج�اء يمكن أن تكون
رو ًيا ولكنها ختتلف يف نس�بة شيوعها .واملتأمل يف ديوان
الصنوبري الش�عري عامة جيد أنه نظم عىل كل احلروف

( )135موسيقى الشعر ص.246
( )136انظر :حممد محاسة عبد اللطيف ،اجلملة يف الشعر العريب:
مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،طبعة أوىل 1990 ،ص.95 -92
الرباع�ي :الصورة الفنية يف ش�عر أيب
( )137انظ�ر :عب�د الق�ادر َ
متام ،املؤسس�ة العربية للدراسات والنرش ببريوت ،طبعة ثانية
 1999ص.291
( )138انظر :موسيقى الشعر ص .247
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م�ا عدا حرفني مه�ا (الثاء وال�واو) ولكنه غ َّل�ب حرو ًفا
معينة بحيث جعل هلا السيادة يف شعره.
وأول ه�ذه احلروف التي ج�اءت رو ًيا بكثرة (الراء)
بنس�بة  %24.01م�ن جمم�وع أبي�ات الدي�وان .حي�ث
جاءت الراء رو ًيا يف  1607بيت ًا شعري.
وث�اين احلروف (السين) بنس�بة  %10.70فجاءت
رو ًيا يف  674بيتًا شعري.
وثال�ث احلروف (الق�اف) بنس�بة  %9.44فجاءت
رو ًيا يف  632بيتًا شعري.
ورابع هذه احلروف (العني) بنسبة  %8.59فجاءت
رو ًيا يف  574بيت شعري.
وخام�س اخل�روف (الفاء) بنس�بة  %6.79فجاءت
رو ًيا يف  455بيت شعري.
وم�ن ثم فإن ح�روف الراء والسين والقاف والعني
والفاء هي احلروف التي كانت هلا الصدارة يف اس�تعامهلا
رو ًي�ا يف ش�عر الصنوب�ري واملالحظ تفوق ح�رف الراء
بصورة واضحة عن بقية احلروف.
وإذا تأملنا احلروف التي كانت رو ًيا يف ش�عر الطبيعة
خاص�ة .نج�د أن الصنوب�ري نظم عىل غالبي�ة احلروف
التي نظم فيها يف شعره عامة ما عدا حروف.
(اخلاء ،والذال ،والشين ،والصاد ،والطاء ،والنون،
والياء ،والثاء ،والواو).
وق�د غلب الصنوب�ري حرو ًفا بعينه�ا وكانت رو ًيا.
أول هذه احلروف.
(الراء) بنسبة  %30.52وجاءت رو ًيا يف  265بيت
شعري.
حروف الروي يف ديوان الصنوبري

وث�اين ه�ذه احل�روف (الق�اف) بنس�بة %10.82
وجاءت رو ًيا يف  94بيت شعري.
وثالث هذه احلروف (الباء) بنسبة  %8.64وجاءت
يف  75بيت شعري.

وراب�ع ه�ذه احل�روف (السين) بنس�بة %7.48

وجاءت رو ًيا يف  65بيت شعري.

وخامس احلروف (الضاد) بنس�بة  %5.99وجاءت

رو ًيا يف  52بيت شعري.

واملالح�ظ أن هن�اك تناس�ب واض�ح بين ح�روف

ال�روي وحال�ة الش�اعر وجتربت�ه وارتباط�ه بالطبيع�ة
ومفرداهتا .وحرف الروي الذي غلب عىل شعر الطبيعة

عند الصنوبري وكش�اجم هو حرف الراء بنسبة مرتفعة

مقارن�ة بالنس�ب األخرى ،وربام يرجع ذلك إىل اش�تامل
كثري من مفردات الطبيعة عىل هذا احلرف يف آخرها وهو

ما حيقق التناس�ب بني اإليقاع واملوض�وع ومنها :النور،
والعرار والنيلوفر  ،واملنثور  ،والبهار  .وكذلك اش�تامل
بع�ض مفردات الطبيع�ة عىل هذا احلرف فيه�ا  :كالورد
والنرجس واخلريي والقر والربد واملطر والرهام واخلرم

واآلذري�ون والنرسي�ن  .ودرج�ة حرف ال�راء واضحة

عالي�ة يف اإلسماع وكأن الش�اعر أراد أن يض�ع ص�دى
لصور اجلامل الت�ي يتمتع برؤيتها أثناء النظر يف مفردات

الطبيعة .

واجل�دوالن التالي�ان يوضح�ان نس�ب كل حروف

اهلج�اء التي جاءت رو ًيا يف ش�عر الصنوبري ويف ش�عر

الطبيعة عنده.

حروف الروي يف شعر الطبيعة

حروف الروي

عدد األبيات

النسبة املئوية

حروف الروي

عدد األبيات

النسبة املئوية

الباء

212

%3.16

الباء

75

%8.64

اهلمزة

83

%1.24
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اهلمزة

41

%4.72
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حروف الروي يف ديوان الصنوبري
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حروف الروي يف شعر الطبيعة

حروف الروي

عدد األبيات

النسبة املئوية

حروف الروي

عدد األبيات

النسبة املئوية

التاء

43

%0.64

التاء

7

%0.8

اجليم

41

%0.61

اجليم

13

%1.49

احلاء

59

%0.88

احلاء

5

%0.57

اخلاء

31

%0.46

اخلاء

/

/

الدال

100

%1.49

الدال

23

%2.64

الذال

5

%0.7

الذال

/

/

الراء

1607

%24.01

الراء

265

%30.52

الزاي

250

%3.73

الزاي

25

%2.88

السني

674

%10.70

السني

65

%7.47

الشني

201

%3.00

الشني

/

/

الصاد

258

%3.85

الصاد

/

/

الضاد

315

%4.70

الضاد

52

%5.99

الطاء

383

%5.72

الطاء

43

%4.95

الظاء

60

%0.89

الظاء

/

/

العني

575

%8.59

العني

16

%1.84

الغني

136

%2.03

الغني

15

%1.72

الفاء

455

%6.79

الفاء

38

%4.37

القاف

672

%9.44

القاف

94

%10.82

الكاف

15

%0.22

الكاف

8

%0.92

الالم

22

%0.32

الالم

6

%0.69

امليم

28

%0.41

امليم

51

%5.87

النون

286

%4.27

النون

/

/

اهلاء

196

%2.92

اهلاء

26

%2.99

الياء

14

%0.20

الياء

/

/

ألف القرص

12

%0.17

ألف القرص

/

/
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واملتأم�ل لدي�وان كش�اجم جي�د أن�ه نظ�م على كل
احل�روف عدا ثالث�ة :الثاء والذال والظ�اء ،ولكنه َغ َّلب

والظاء ،والفاء ،والنون ،واهلاء ،والواو ،والياء).
وق�د َغ َّلب حرو ًفا بعينها بحيث جعل هلا الس�يادة يف

ح�رف الراء وهو أكثر احلروف التي جاءت رو ًيا بنس�بة

وأوهلا الدال بنس�بة  %25.73حيث وردت رو ًيا يف

حرو ًف�ا معينة بحيث جعل هلا الس�يادة يف ش�عره ،وأوهلا
 %22.81حيث جاء رو ًيا يف  742بيتًا شعر ًيا.

شعر الطبيعة عنده.
 105بيتًا شعر ًيا.

وثانيه�ا ال�دال بنس�بة  %12وجاء روي�ا يف  381بيتًا

وثانيها الراء بنس�بة  %23.23حيث وردت رو ًيا يف

وثالثها الالم بنسبة  %10.27وجاءت رو ًيا يف 326

وثالثها الالم بنس�بة  %13.31حيث وردت رو ًيا يف

ورابعها احلاء بنس�بة  %7.59وجاءت رو ًيا يف 241

ورابعها القاف بنس�بة  %6.78حيث وردت يف 26

وخامس�ها املي�م بنس�بة  %6.68وج�اءت رو ًي�ا يف

وخامس�ها امليم بنسبة  %6.52حيث وردت رو ًيا يف

على حين أن املتأم�ل يف أبي�ات ش�عر الطبيع�ة عند

واجل�دوالن اآلتي�ان يوضح�ان نس�ب كل ح�روف

شعر ًيا.

بيتًا شعر ًيا.

بيتًا شعر ًيا.

 212بيتًا شعر ًيا.

كش�اجم جيد أنه نظم عىل معظ�م احلروف ما عدا (الثاء،
واخل�اء ،وال�ذال ،والزاي ،والشين ،والص�اد ،والطاء،
حروف الروي يف ديوان كشاجم

 89بيتًا شعر ًيا.
 51بيتًا شعر ًيا.
بيتًا شعريا.

 25بيتَا شعريا.

اهلجاء التي وردت رو ًيا يف ديوان كش�اجم الشعري ويف
شعر الطبيعة عنده بصفة خاصة.

حروف الروي يف شعر الطبيعة

حروف الروي

عدد األبيات

النسبة املئوية

حروف الروي

عدد األبيات

النسبة املئوية

الباء

176

%5.54

الباء

4

%1.04

/

/

اهلمزة
التاء

الثاء

98

51

اجليم

66

اخلاء

3

احلاء

الدال

%1.60

التاء

%2.08

اجليم

3

اخلاء

/

الثاء

241

%7.59

احلاء

381

%12

الدال

724

%22.81

الذال

/

الزاي

7

الراء

%3.8

اهلاء

2

%0.09
/

%0.22
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7

/

%1.82
/

%0.78

16

%4.17

105

%25.73

89

%23.23

الذال

/

الزاي

/

الراء

%0.52

/

/
/
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حروف الروي يف ديوان كشاجم

حروف الروي يف شعر الطبيعة

حروف الروي

عدد األبيات

النسبة املئوية

حروف الروي

عدد األبيات

النسبة املئوية

الشني

2

%0.06

الشني

/

/

94

%2.96

الضاد

/

/

السني

91

الصاد

2

الطاء

97

الضاد
الظاء

العني

%2.86

%0.06

%3.05

134

%4.22

48

%1.51

الصاد

/

الطاء

/

الظاء

العني

19
/

/

9

الغني

القاف

108

%3.40

326

%10.27

الالم

النون

175

%5.51

النون

/

الواو

14

%044.

الواو

/

الكاف

99

امليم

212

الالم

اهلاء

الياء

22
5

%3.12

%6.68

/

%4.96

9

الفاء

%0.28

السني

11

%2.87

/

%2.34

الغني

7

القاف

26

%6.78

51

%13.31

الفاء

/

%1.82
/

الكاف

9

امليم

25

%6.52

/

/

%0.69

اهلاء

%0.15

الياء

/

%2.34

/

/

/

واملتأم�ل يف تلك احلروف التي وردت رو ًيا يف ديوان

من احلروف التي جتيء رو ًيا بكثرة يف الشعر العريب وشذ

جي�د أهن�ا مل خترج عام ألفه الش�عر العريب من حيث نس�بة

وإذا نظرن�ا إىل احل�روف التي جاءت رو ًي�ا يف ديوان

الصنوبري وكش�اجم ،ويف ش�عر الطبيع�ة عند كل منهام
جم�يء ه�ذه احلروف رو ًي�ا .فاحلروف التي هل�ا الصدارة

وج�اءت رو ًيا يف دي�وان الصنوب�ري كان�ت يف غالبيتها
م�ن احلروف التي تأيت بكثرة وهي الراء والسين والعني

وكانت القاف والفاء من احلروف متوس�طة الش�يوع يف
الشعر العريب.

وجاءت حروف الراء والباء والسني وامليم يف صدارة

احل�روف التي جاءت رو ًيا يف ش�عر الطبيع�ة عنده وهي

112

الضاد فهي من احلروف قليلة الشيوع وجاءت هنا بكثرة.

كش�اجم نجده�ا مل خترج كذل�ك عام ألفه الش�عر العريب
فج�اءت ال�راء والدال واملي�م والالم يف الص�دارة وهي

من احل�روف التي جتيء رو ًيا بكثرة وجاءت معهم احلاء

وهي من احلروف متوسطة الشيوع.

ويف ش�عر الطبيع�ة جاءت الدال وال�راء والالم وامليم

أيضا من احلروف التي تأيت بكثرة رو ًيا
يف الص�دارة وهي ً

وجاءت معها القاف وهي من احلروف متوسطة الشيوع.

أنموذجا»
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وجي�يء الروي يف الش�عر الع�ريب متحركًا أو س�اكنًا
ومن ثم َق َّس َم القدماء القافية تب ًعا لذلك إىل قسمني:
 -1مطلقة :وهي التي يكون فيها الروي متحركًا.
 -2مقيدة :وهي التي يكون فيها الروي ساكنًا.

وج�اءت القافي�ة مقيدة بنس�بة  %11.75وتكررت

( 12مرة) وجاءت يف  96بيتًا شعر ًيا.

 واملالح�ظ أن القافي�ة املطلق�ة هل�ا الص�دارة علىالقافي�ة املقيدة يف ش�عر الطبيعة عن�د الصنوبري

وقي�ل إن الن�وع الث�اين وه�و «القافي�ة املقي�دة» قليل

وكش�اجم وربام يرجع ذل�ك إىل طبيعة املوضوع

اجلاهلية أقل منه يف ش�عر العباس�يني وذلك ألن الغناء يف

انتشرت معه ه�ذا النوع من القوايف فهو مناس� ًبا

روح�ا م�ن الغن�اء الذي
فش�عر الطبيع�ة أق�رب ً

الشيوع يف الشعر العريب ،وال يكاد جياوز  %1وهو يف شعر

له يف س�هولته ويف طبيعته .كما نالحظ أن حركة

العرص العبايس قد التأم مع هذا النوع وانسجم (.((13

ال�روي بالكسر هلا الص�دارة عن الض�م والفتح

وج�اءت القافي�ة املطلق�ة والت�ي يكون ال�روي فيها

وأن حرك�ة الض�م هل�ا ص�دارة على الفت�ح عند

متحركًا يف ش�عر الطبيعة عند الصنوبري بنسبة %2 .88

الصنوبري وكشاجم.

عىل حني جاءت القافية مقيدة بنسبة .%11.8

ويف ش�عر الطبيع�ة عن�د الصنوب�ري ج�اءت القافية

املطلق�ة بنس�بة  %81.25يف حني ج�اءت القافية مقيدة
بنسبة .11.75

 -1ج�اءت القافي�ة مطلقة بنس�بة  %88.2وجاءت
حركة الروي:

 -ضمة ( 52مرة) وجاءت يف  762بيتًا شعر ًيا.

 -فتحة ( 22مرة) وجاءت يف  002بيتًا شعر ًيا.

اخلامتـة:

اختذت الدراس�ة من البنية اإليقاعية يف شعر الطبيعة
الصن َّْو َب ِر ّي وك َُش ِ
أنموذج�ا موضو ًعا هلا ،وكان من
�اجم
ً
َ

أهم نتائجها ما ييل:

دورا مهماً يف خلق إيقاع متميز
 -1لعبت األص�وات ً
يف ش�عر الطبيع�ة عن�د الصنوب�ري وكش�اجم،

 -كرسة ( 53مرة) وجاءت يف  723بيتًا شعر ًيا.

ووض�ح ذلك م�ن خالل دراس�ة تردي�د املتامثل

عىل حني أهنا جاءت مقيدة بنس�بة  %8.11وجاءت

دورا
 -2لعب�ت األص�وات املهموس�ة واملجه�ورة ً

أو تك�ررت هذه القافي�ة ( 11مرة) وج�اءت يف  96بيتًا

شعر ًيا.

منها ،والتكرار والتجانس واملتقارب فيها.

متميزا يف اإليقاع له التحام باملعنى األساس.
ً

 -3اس�تطاع الصنوبري وكشاجم أن يستغال الطاقة
املوس�يقية يف األص�وات املعزول�ة وإيراده�ا

 -2وجاءت القافية مطلقة يف ش�عر كش�اجم بنس�بة

متجانس�ة أو متقارب�ة مم�ا كان له األث�ر الكبري يف

 %81.25وجاءت حركة الروي:

 ضمة ( 01مرات) وجاءت يف  26بيتًا شعر ًيا. -فتحة ( 6مرات) وجاءت يف  34بيتًا شعر ًيا.

اإليقاع.

 -4كان لإليقاع املوس�يقي النات�ج من خالل اجلمع

 -كرسة ( 32مرة) وجاءت يف  281بيتًا شعر ًيا.

( )139موسيقى الشعر ص.260
أنموذجا»
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بني مفردتني مشتركتني يف األص�وات أو بعضها
دورها املؤثر يف البنية اإليقاعية من خالل دراس�ة
اجلناس والرتديد والتكرار.
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 -5مل خي�رج الصنوب�ري وكش�اجم يف بناء ش�عرمها
ع�ن بحور اخللي�ل ،فاحرتامهما هل�ا كان مطل ًقا،
وتقيدمه�ا هب�ا كان كامًل�اً إال أهنما مل يس�تخدما

البحور الشعرية اخلمسة عرش كاملة.

 -6احت�ل بح�ر الرج�ز النس�بة األوىل واألعلى يف
ش�عر الطبيعة عند كل من الصنوبري وكش�اجم
بنس�بة  %21.78م�ن إمج�ايل ش�عر الطبيعة عند

الصنوبري ،ونس�بة  %35.2عند كشاجم .وربام
يعود ذلك إىل أن الش�عراء ع�ادة «كانوا يعمدون

إىل الرج�ز فريوح�ون به ع�ن أنفس�هم ويعربون
ٍ
مع�ان هي ملك هلم
عما جيي�ش يف صدورهم من

مجي ًع�ا ،وأخيل�ة وصور يف متناوهل�م مجي ًعا للعامة
منهم واخلاصة»

(((14

 -7ج�اء ح�رف ال�راء رو ًيا بكث�رة يف ش�عر الطبيعة
عند الصنوبري وكش�اجم بنسبة  %30.52عند

الصنوب�ري ،وبنس�بة  %23.23عن�د كش�اجم،
واملالح�ظ أن حروف الراء والباء والسين وامليم
ج�اءت يف صدارة احلروف التي ج�اءت رو ًيا يف

ش�عر الطبيع�ة عن�د كل منهام وهي م�ن احلروف
التي جتئ رو ًيا بكثرة يف الشعر العريب.

 -8كان للقافي�ة املطلقة الصدارة على القافية املقيدة
يف شعر الطبيعة عند الصنوبري وكشاجم.

( )140موسيقى الشعر ص .129
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املصادر واملراجع

املراجع العربية:
 إبراهيم أنيس :موس�يقى الش�عر ،مكتبة األنجلو،القاهرة ،طبعة ثانية.1952 ،
 أمحد حممد قدور :مدخل إىل فقه اللغة العربية ،دارالفكر ،دمشق ،طبعة ثانية .1999
 اب�ن أيب األصب�ع :حتري�ر التحبري ،حتقي�ق حنفيحممد رشف ،القاهرة 1383
 تامر سلوم :نظرية اللغة واجلامل يف النقد العريب،دار احلوار للنرش والتوزيع ،سورية،ط.1973،1
 تق�ي الدين ب�ن حجة احلم�وي :خزان�ة األدب،وغاية األرب املطبعة اخلريية ،مرص 1304
 اب�ن جنى رس صناعة اإلع�راب ،حتقيق مصطفىالس�قا وحممد الزفزاف ،وإبراهيم مصطفى وعبد
اهلل أمين ،مطبع�ة الب�ايب احللبي ،القاه�رة ،طبعة
أوىل .1954
 احلس�ن بن رش�يق القريواين ،العمدة يف حماس�نالش�عر وأدبه ونقده ،حتقيق حممد حمي الدين عبد
احلميد ،دار اجليل ،بريوت،
 اخلطي�ب التربيزي :ال�وايف يف العروض والقوايفحتقي�ق فخ�ر الدي�ن قب�اوة ،دار الفك�ر دمش�ق
سورية ،طبعة رابعة .1986
 اخللي�ل بن أمحد الفراهيدي وكتاب العني ،حتقيقمه�دي املخزوم�ي وإبراهي�م الس�امرائي ،دار
اهلجرة إيران .طبعة أوىل1405 ،هـ.
 رمض�ان صادق :ش�عر عمر بن الفارض دراس�ةاسلوبية ،اهليئة املرصية العاملة للكتاب1998 ،
 ريتشارد أ ،أ مبادئ النقد األديب ،الرتمجة مصطفىبعدوي ،مطبعة مرص ،القاهرة1963 ،
 الزخمشري :ربي�ع األب�رار ،حتقي�ق د .س�ليمالنعيمي ،طبعة بغداد.1982 ،

-

-

-

-

-

-

-
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اب�ن س�نان اخلفاج�ي :رس الفصاح�ة ،صحح�ه
وعل�ق عليه عب�د املتعال الصعي�دي مكتبة حممد
عيل صبيح ،القاهرة.1953 ،
س�يبويه :الكت�اب ،حتقي�ق ورشح عب�د السلام
هارون عامل الكتب ،بريوت ،د .ت.
السيوطي املزهر يف علوم اللغة وأنواعها حتقيق حممد
امح�د جاد امل�وىل وعلي حممد البج�اوي وحمم�د أبو
الفضل إبراهيم ،مطبعة البابيل احللبي القاهرة د .ت.
ش�وقي ضي�ف ،العصر العب�ايس األول ،دار
املعارف ،القاهرة ،الطبعة التاسعة1994 ،
صبح�ي الصال�ح :دراس�ات يف فق�ه اللغ�ة ،دار
العلم للماليني ،بريوت ،طبعة رابعة1970 ،
الصن َْو َب ِر ّي ،حتقيق إحسان عباس.
الصن َْو َب ِر ّي :ديوان َّ
َّ
دار صادر ،بريوت ،لبنان ،طبعة أويل.1998 ،
ضي�اء الدي�ن ب�ن األثير :املث�ل الس�ائر يف أدب
الكات�ب والش�اعر ،حتقيق حممد حم�ي الدين عبد
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دور المؤسسات الحكومية في إكساب وتنمية مهارات القيادة
لدى الشباب السعودي (دراسة ميدانية على عينة من شباب منطقة الرياض)
د .نورة إبراهيم الصويان
أستاذ مساعد -علم اجتامع
جامعة املجمعة

املستخلص
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور املؤسسات احلكومية ىف
إكساب وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب السعودي وحتددت
تساؤالت الدراسة ىف «ماهو دور املؤسسات احلكومية ىف إكساب
وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب السعودي؟» ومااملهارات
القيادية التى تقوم املؤسسات احلكومية بتنميتها؟ واعتمدت
الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل  ،واالستبانة كأداة جلمع
البيانات  .وكانت نتائج الدراسة إرتفاع نسبة الذين يرون أمهية
اكتساب املهارات القيادية  %96.2ووجود مهارات قيادية
مطلوب توفرها  :كتحمل املسؤولية  %87.1وتعدد املهارات
القيادية والريادية مثل مهارات االتصال ،حتمل املسؤولية،
املبادأة واالبتكار ،صنع واختاذ القرار وارتفاع نسبة الذين
يرون معوقات حلضور دورات تنمية مهارات القيادة %67.3
وأوصت الدراسة بتصميم برامج لتنمية مهارات القيادة للشباب
السعودي من خالل املؤسسات احلكومية و توعية الشباب
بأمهية االستفادة من برامج تنمية مهارات القيادة ورضورة توفري
وحتديد وقت للمتدربني حلضور الدورات التدريبية.

الكلامت املفتاحية  :املؤسسات احلكومية  -تنمية  -مهارات
القيادة  -الشباب السعودي

املقدمة

Abstract

The study aimed to identify the role of government
institutions in the acquisition and development of
leadership skills among Saudi youth. The study questions
were identified in “What is the role of government
institutions in the acquisition and development of
leadership skills among Saudi youth?” “What are the
”?leadership skills that government institutions develop
The study relied on descriptive analytical method and
questionnaire as a data collection tool. The results of
the study showed a high percentage of those who see
the importance of acquiring leadership skills as 96.2%
and having leadership skills required such as: Taking
responsibility skills 87.1% and multiple leadership and
Pioneer skills as communication skills, responsibility,
innovation, innovation and making decision. And the high
percentage of those who see obstacles to attend leadership
development courses 67.3%. The study recommended
designing programs to develop leadership skills for Saudi
youth through government institutions and to sensitize
youth to the importance of benefiting from leadership
development programs and the need to provide and set
time for trainees to attend training courses.
keywords: Governmental institutions- developmentleadership skills- Saudi youth-Riyadh

املجتمعات،فهم يمثلون عقوله املفكرة وطاقاته املبدعة

متثل تنمية مهارات القيادة لدى الشباب أمهية كبرية،

وأدواته الفعالة يف حتقيق تقدمه وازدهاره.وحتى يكون
الشباب حمقق ًا ألهداف جمتمعه ينبغي أن توفر له الفرص

للمؤسسات احلكومية عدة وظائف وأدوار جمتمعية

حتى يتمكن من حتمل مسئولياته والقيام بواجباته ،

فالشباب قادة املستقبل  ،ومتثل تنمية مهارات القيادة
لدهيم أمهية جمتمعية و رضورة مستقبلية  ،كام أن
ومنها تنمية وتأهيل أفراد املجتمع.

واإلمكانات التي تساعد يف إعداده وتكوينه وتأهيله،

وحتى يستطيع قيادة املجتمع.

ُيعد الشباب عامد األمم وأمل املجتمعات يف قيادة

كام تربز أمهية مرحلة الشباب كمرحلة ذات سامت

القوية والقادرة وقاطرة التنمية يف أي جمتمع من

وقيمه ،وترسخ أفكاره ،وتنمو ثقافته ،وىف هذه املرحلة

تقدمها وتشكيل مستقبلها،ويعد الشباب الفئات

وخصائص مميزة تتشكل يف أثنائها معتقدات الشباب
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تتضح كل حمددات شخصيته التى تقود مسرية حياته

وتعقدها أصبحت احلاجة ملحة إلحداث التغيري

املقبلة،ألن هذه املرحلة تتصل بمرحلة الرشد اتصاالً

والتطوير املالئم بالشكل الذي يضمن هلا االستمرارية

و ُيكَّون فيها معامل ميوله واجتاهاته ىف احلياة ويصبح فيها
مستعد ًا لتحمل مسؤوليات احلياة املجتمعية (.أبو دف،

يمكنها من حتريك
واعية ،متتلك من املهارات القيادية ما ّ
اجلهود وتوجيه الطاقات لتحقيق أافضل مستوى من

ومتثل قضايا التنمية البرشية أحد األهداف األساسية

مهارات تساعده عىل التأثري يف سلوك تابعيه وحتقيق

وصقل مواهبهم وتنمية قدرهتم عيل التفكري والعمل

القيادية أمهية جمتمعية( .السلمي )2002 ،وتتطلب
القيادة تفاع ً
ال ديناميكي ًا بني األفراد وهو ما يتطلب

مبارش ًا ،وألهنا هي التي حيقق فيها الفرد نضجه الكامل

)2008

للمؤسسات احلكومية حيث إطالق طاقات الشباب
وتدريبهم عيل القيادة االجتامعية والثقافية والكشفية
والفنية ،وذلك ليسهم الشباب مسامهة فعالة يف بناء

الوطن عيل أسس حضارية متقدمة( .السلمي)2002 ،
ال شك أن أي جمتمع بحاجة لتنمية املهارات القيادية

لدى أفراده ،وإعداد وتأهيل قادة املستقبل يف الوقت

الذي تواجه فيه املجتمعات حتديات اجتامعية وثقافية
وتكنولوجية تتطلب مهارات خاصة .كام أن النظرة
احلديثة إىل القيادة هي أهنا يمكن تعلمها وأن املهارات

القيادية يمكن غرسها وتنميتها من خالل التدريب.
أوالً :مشكلة الدراسة:

البد للمجتمعات عىل اختالفها من قيادة توجهها،

وتتوىل التنظيم والتنسيق بني مجيع فئات املجتمع

ومناشطه .وهذه القيادة تصبغ املجتمع بوجهتها
وتضفي عليه طابعها املميز .وتعود أمهية تنمية مهارات

القيادة إىل العنرص البرشي الذي أخذ حيتل املكانة األوىل

بني خمتلف العنارص اإلنتاجية األخرى التي تساهم يف
حتقيق أهداف الفرد واملؤسسات واملجتمع.

حمورا مهماً ترتكز عليه خمتلف
تشكل القيادة
ً
النشاطات يف املنظامت العامة واخلاصة عىل حد سواء
 .ويف ظل تنامي املنظامت وكرب حجمها وتشعب أعامهلا
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والتميز .وهذه مهمة ال تتحقق إال يف ظل قيادة إدارية

اإلنجاز .كام أن كل قائد جيب أن يتميز بصفات أو
أهداف اإلدارة التي يعمل فيها ،لذا متثل تنمية املهارات

التحيل بخصائص وحمتوى املهارات القيادية لتمكينه

من جماهبة املشكالت اإلدارية والتنظيمية والعمل عىل
جتاوزها ومعاجلتها خلدمة األهداف يف العمل اإلداري

التي متكنهم من قيادة العمل والعاملني بكفاءة وفعالية.

(قدي)2004 ،

أوضح اهلرم السكني يف اململكة العربية السعودية

الذي كشفت عنه مصلحة اإلحصاء العامة مؤخرا ،عن
بعض املعطيات األولية اخلاصة بخارطة السكان داخل

اململكة ،حيث محلت هذه املعطيات متركزا أكثر من

 %30من السكان يف الفئة العمرية الشبابية ،فيام نجد أن
فئات صغار السن والذين هم أقل من  20سنة يمثلون

أكثر من  %50من مجلة سكان اململكة(http://www..

)2015/4/almokhtsar.com/node/435355,14

ولألمهية االجتامعية والديموجرافية للشباب

ولرضورة االهتامم بتنمية املهارات اإلدارية والقيادية

هلذه الفئة ،يف إطار االستعانة هبذه الفئة يف الوظائف
اإلدارية والفنية لتنمية املجتمع ،وذلك يف إطار سعودة

الوظائف .ويتطلب ذلك تفعيل دور املؤسسات
احلكومية يف تنميتها .وأنه ال تزال هناك فجوة كبرية بني

برامج إعداد وتأهيل الشباب للقيادة ،وبني حاجاهتم
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الفعلية هلذه املهارات .فتغيري سلوك أفراد املنظمة ال

وتنمية املهارات القيادية لدهيم  .،علام أنه التوجد دراسة

املدير القائد باجتاه إحداث التغيري املطلوب( .عارف،

مهارات القيادة لدى الشباب السعودي،عىل حد علم

يتحقق إال باستخدام املهارات القيادية التي يتصف هبا

 )1994كام أن ما يتمتع به املدير من قدرات ومهارات
قيادية تعد املرتكز األسايس التي اجتهت إليها مضامني
الفكر املعارص ،ومن هنا أصبحت املشكلة يف كيفية

اختيار القادة اإلداريني وتنمية مهاراهتم من أهم ما تعنى

وتطمح إليها البلدان (صالح ) 1990،

وتتعدد املعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس

يف تنمية املهارات اإلدارية لدى طالب كلية امللك خالد
العسكرية بدرجة مرتفعة وتتمثل يف  :عدم اهتامم الطلبة

بالعمل اإلداري ،وضعف قدرة بعض أعضاء التدريس
عىل إيصال املهارات اإلدارية للطالب(املطريي،
2013م) كام أن التدريب يسهم يف دور فعال يف

تنمية املهارات القيادية للعاملني يف جملس الشورى

السعودي .الصامل ( .)2011كام أن صياغة األهداف
االسرتاتيجية ملناهج العمل بطريقة قابلة للقياس
وحتديد السقف الزمني لتحقيق كل هدف من أهداف

اخلطة كانت متوسطة .الغامدي(.)2007

وألمهية احلاجة لوضع خطة خاصة لتنمية املهارات

القيادية لدى طالب دبلوم العلوم األمنية بكلية امللك
فهد األمنية ،واحلاجة لوضع برنامج متكامل لتدريب

ترصد دور املؤسسات احلكومية يف إكساب وتنمية

الباحثة .

ثاني ًا :أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة إىل التعرف عىل دور املؤسسات

احلكومية يف إكساب وتنمية مهارات القيادة لدى
الشباب السعودي .ويتفرع منها عدة أهداف هى:

 -1التعرف على املهارات القيادية املطلوب توافرها
لدى الشباب السعودي.

 -2التع�رف على امله�ارات القيادي�ة الت�ي تق�وم
املؤسسات احلكومية بتنميتها.

 -3التع�رف عىل معوقات إكس�اب وتنمية املهارات
القيادية للشباب.

 -4رصد األساليب املقرتحة للمؤسسات احلكومية يف
غرس وتنمية املهارات القيادية للشباب السعودي.

ثالث ًا :تساؤالت الدراسة :

حتاول الدراسة اإلجابة عىل تساؤل رئيس هو  :ما

دور املؤسسات احلكومية يف إكساب وتنمية مهارات

القيادة املجتمعية لدى الشباب؟

الطلبة عىل تنمية املهارات القيادية(.الوهيبي )2005،
ووجود عالقة موجبة دالة إحصائي ًا بني أمهية املهارات

 -التس�اؤل األول :م�ا امله�ارات القيادي�ة املطل�وب

القيادية وفعالية األداء الوظيفي (الرشودي)2002 ،

 -التس�اؤل الثاين :ما مدى قيام املؤسسات احلكومية

القيادية وفعالية األداء الوظيفي  ،وبني تنمية املهارات

تتحدد مشكلة الدراسة يف أمهية إكساب و تنمية
املهارات القيادية لدى الشباب السعودي وتأثريها عىل
األداء الوظيفي ،وتوعية الشباب بأمهيتها ودورها يف

صقل الشخصية و كفاءة اإلنتاجية  ،وحتفيزهم للتدريب

ينبثق من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية- :
تنميتها لدى الشباب السعودي؟

بإكس�اب وتنمي�ة امله�ارات القيادي�ة للش�باب

السعودي؟

 التس�اؤل الثالث :ما مدى حضور دورات تدريبيةعن القيادة باملؤسسات احلكومية؟
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 -التس�اؤل الراب�ع :م�ا معوقات حض�ور الدورات

وىف هذه الدراسة يعني الدور:جمموعة األنشطة

 -التس�اؤل اخلامس :ما امله�ارات القيادية التي تقوم

احلكومة يف تنمية املهارات القيادية لدى الشباب العودي.

التدريبية يف جمال تنمية املهارات القيادية؟

املؤسسات احلكومية بتنميتها للشباب؟

 التس�اؤل الس�ادس :م�ا املعوق�ات الت�ي تؤثر عىلاختاذ القرار عند الشباب؟

 -2املؤسسات احلكومية :

املؤسسات احلكومية هي جمموعة من القواعد التي

تنظم سلطة األمر يف املجتمع عضو ًيا ووظيف ًيا وبمعنى

رابع ًا:أمهية الدراسة:

أبسط فإن املؤسسة هي منظمة برشية أي جمموعة من أعضاء

تتحدد يف جانبني مها:

 -1أمهي�ة علمي�ة :تتمثل يف حماولة إثراء الدراس�ات
السوس�يولوجية املعني�ة بتأهيل وتنمية الش�باب
وتدريبهم عىل تنمية مهارات القيادة.

 -2أمهي�ة جمتمعي�ة :قد تفي�د نتائج الدراس�ة احلالية يف
توجيه املسئولني إىل أمهية تنمية مهارات القيادة لدى
الشباب السعودي .وحماولة وضع بعض التوصيات

لتفعيل دور املؤسسات احلكومية يف تنمية املهارات
القيادية والريادية للشباب السعودي.

خامس ًا :مفاهيم الدراسة:

حتاول الدراسة حتديد املفاهيم األساسية وتتمثل يف:

 -1مفهوم الدور:

يشري قاموس  Webster’sإىل أن الدور هو" وظيفة

تؤدى من خالل شخص ما  ،أو تنظيم ما يف موقف معني،

عملية أو عمل ما" ()Philip Babcock, 1993 , p.1968

ويؤكد بارسونز إن الدورهو قطاع من النسق التوجيهى

الكىل للفرد الفاعل وهو ينتظم حول التوقعات ىف عالقتها

بمحتوى تفاعل معني ،تلك التوقعات التى تتكامل مع
جمموعة بعينها من املعايريالقيمية التى تتحكم ىف التفاعل
مع واحد أو أكثرمن املتغريات ىف األدوارالتكميلية

املناسبة(الساعايت.)117 -116 :2000 ،
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والربامج والدورات التدريبية التي تقوم هبا املؤسسات

يقومون بمجموعة من الوظائف (.مهنا)2000:118 ،

وتتحدد يف هذه الدراسة بأهنا تلك املؤسسات اململوكة

للدولة والتي تنظمها قوانني اخلدمة املدنية وختدم املجتمع

وترشف عليها الدولة وتتكفل برواتب موظفيها.
 -3إكساب:

تتحدد يف هذه الدراسة بغرس املهارات القيادية

لدى الشباب السعودي
 -4تنمية:

« التنمية من قبل الناس» يعني متكـينهم من املشاركة

بفعالية يف التأثري عىل العمليات التي تشكل حياهتم»(

تقرير التنمية اإلنسانية العربية)14 :2002،

وتتحدد يف هذه الدراسة بتطوير املهارات القيادية

لدى الشباب السعودي عن طريق التدريب
 -5مهارات القيادة:

برزت مهارات القيادة من خالل تعريف دافت Daft

للقيادة بأهنا»:القدرة عىل التأثري يف اآلخرين لتحقيق
أهداف املنظمة» (،)Richard L. Daft, 2000, P502

حيث يشري «دافت» إىل أن القيادة هي القدرة التي تتيح

للقائد مهارات رضورية للتأثري يف اآلخرين لتحقيق
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هدف تم حتديده مسبق ًا ،وعىل رأس هذه املهارات فهم

من أن شاغيل هذه املراكز والقائمني بمامرسة سلوك

حتى يستطيع التأثري فيهم .كام تربز مهارات القيادة

وخلفياهتم العامة ،يف أسلوب وكيفية تطبيق هذه احلقوق

ديناميات اجلامعة وفهم اآلخرين وإدراك عواطفهم
فيأهنا»:القدرة عىل إقناع اآلخرين لتحقيق األهداف
املتفق عليها بحامسة» (.)James H.,1998,P359

ووفقا لتعرف ستيفن روبني Stephen p.Robbins

الدور خيتلف كل منهم عن اآلخر باختالف شخصياهتم
وتلك الواجبات) (.إسامعيل  25 :1995 ،ـ )28

ويمكن حتليل قضية الدراسة يف إطار مبادئ نظرية

الدور وذلك فيام ييل:

القيادة بأهنا»:القدرة عىل التأثري يف اجلامعة لتحقيق

 -1يتحل�ل البن�اء االجتامع�ي إىل عدد من املؤسس�ات

ويمكن حتديد مهارات القيادة يف هذه الدراسة

املؤسسات احلكومية إىل عدد من األدوار االجتامعية

أهدافهم» (.)Stephen P.,2003,p314

بأهنا :مهارات االتصال  ،ومهارات املبادأة واالبتكار،
ومهارات اختاذ القرار  ،ومهارات حتمل املسؤولية،
مهارة حل املشكالت.
 -6الشباب:

يتمثل يف الفئة التي تقع أعامرها بني  35-20سنة

من اجلنسني( ذكور -إناث)

سادس ًا :التحليل النظري لقضية الدراسة:

االجتامعي�ة ومنه�ا املؤسس�ات احلكومي�ة وتتحلل
ومن هذه األدوار التدريب والتأهيل وإعداد القوى

البرشية عىل املهارات اإلدارية والقيادية.

 -2ينط�وى الدور عىل جمموعة من الواجبات تؤدهيا
املؤسس�ات احلكومي�ة بن�اء عىل إمكاناهت�ا املادية
والفنية والبرشية.

 -3تش�غل املؤسس�ات احلكومي�ة يف املجتم�ع ع�دة
أدوار اجتامعي�ة وظيفي�ة ىف آن واحد وال تش�غل

دورا واحدا .وه�ذه األدوار هى التى حتدد قوهتا

االجتامعية.

تستند نظرية الدور إىل أحداث واقعية ملموسة،

 -4أن الدور الذي تش�غله املؤسس�ات احلكومية يف

وجود أنواع معينة من الوظائف ،فالدور هو سلوك

التدريبية الت�ي تعمل عىل غرس وتنمية املهارات

تتأسس عيل جمموعات من احلقوق والواجبات مع
ذو أوصاف معينة يمثل وحدة صغرى يف إطار النشاط
الذي يمثل وحدة متوسطة ،يف إطار النسق االجتامعي
الذي يمثل وحدة كربى .ومن هذا املنطلق يمثل دور

املؤسسات احلكومية يف تنمية املهارات القيادية أحد
األدوار الوظيفية للمؤسسات احلكومية.

حيث تتعدد أدوار املؤسسات احلكومية وختتلف
كل منها عن األخر  -عيل املستوي املتوقع (انطالق ًا

املجتمع هو الذي حيدد طبيعة الربامج والدورات
القيادية واإلدارية للشباب السعودي.

 -5تك�ون األدوار االجتامعي�ة متكاملة يف املؤسس�ة
عندما تؤدى املؤسسة مهامها بصورة جيدة حيث

اليكون هناك تناقض يف األدوار.

 -6تك�ون األدوار متصارع�ة أو متناقض�ة عندم�ا
التؤدى املؤسسة دورها بشكل جيد.

 -7يتصل  -الش�باب واملؤسس�ات احلكومية -عن
طريق الدور .

من اختالف احلقوق والواجبات والوظيفة املرتبطة
بمراكز هذه األدوار) ،وعيل املستوي الفعيل (انطالق ًا 			
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سابع ًا :الدراسات السابقة وموقف الدراسة احلالية منها:

دراسة فروانة ( )2014بعنوان :فاعلية برنامج

يف جمال مهارات القيادة وذلك لتحديد األبعاد التي

الثانوية .وهدفت الدراسة إىل الكشف عن مستوى

حتاول الدراسة عرض الرتاث النظري واإلمبرييقي

متت معاجلتها ،واملناهج التي استخدمت يف الدراسات
السابقة والنتائج التي تم التوصل إليها  ،وذلك لتحديد
موقع الدراسة احلالية عىل خريطة الدراسات السابقة.
وتتمثل هذه الدراسات فيام ييل:

دراسة البوعينني وآخرين( )2015بعنوان :أثر

برنامج إثرائي يف تنمية مهارات القيادة اإلبداعية لدى

الطالبات املوهوبات بالصف السادس االبتدائي يف

مملكة البحرين .هدفت الدراسة إىل التحقق من مدى
فاعلية برنامج إثرائي يف تنمية مهارات القيادة اإلبداعية

لدى الطالبات املوهوبات بالصف السادس االبتدائي

يف مملكة البحرين .اعتمدت الدراسة عىل املنهج
التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )60طالبة
موهوبة من الصف السادس االبتدائي كمجموعة

جتريبية و( )60طالبة متثل املجوعة الضابطة تم
اختيارهم من مدرستني متشاهبتني ،وتم تطبيق مقياس
مهارات القيادة اإلبداعية ( من إعداد الباحثة) كام تم

تقييم اختبار الصدق والثبات عىل مقياس الدراسة.

وأظهرت نتائج الدراسة:

 وجود فروق دالة إحصائي ًا بني درجات املجموعةالتجريبي�ة والضابطة يف االختبار البعدي لصالح

املجموعة التجريبية.

 وجود فروق دالة إحصائي ًا بني درجات املجموعةالتجربي�ة يف االحتب�ار القبلي والبع�دي لصالح
االختبار البعدي.

تدريبي لتنمية املهارات القيادية لدى طالب املرحلة
املهارات القيادية لدى طالب املرحلة الثانوية ،باإلضافة

إىل معرفة نسبة التغري يف متوسط املهارات القيادية لدى
طالب املرحلة الثانوية نتيجة تطبيق الربنامج .اتبعت

الدراسة املنهج التجريبي .تكونت عينة الدراسة من
( )15طالب ًا من الصف احلادي عرش ممن حصلوا عىل
متوسط الدرجات عىل مقياس سمة القيادة واستخدم

الباحث األدوات التالية :استبانة املهارات القيادية
والربنامج التدريبي لتنمية املهارات القيادية .وتوصلت
الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:

 -1أن متوس�ط الدرج�ة الكلية للمه�ارات القيادية
ل�دى الطلاب بل�غ  215.06ب�وزن نس�بي

 %72.9وهي أكرب من املتوسط احليادي والذي
يبل�غ وزن�ه النس�بي  %60وفقا هل�ذا املقياس ،مما
يشير إىل ارتفاع امله�ارات القيادي�ة لدى طالب

املرحلة الثانوية.

 -2أظه�رت الدراس�ة وج�ود ف�روق ذات دالل�ة
إحصائي�ة عن�د مس�توى  0.05بني متوس�طات

درجات أف�راد املجموعة التجريبية يف القياسين

البع�دي والتتبعي عىل مقياس امله�ارات القيادية
بعد مرور شهرين من تطبيق الربنامج التدريبي.

 -3كفاءة وأثر الربنامج يف رفع املهارات القيادية.
(فروانة)2014،

دراسة الدعجاين ( )2014بعنوان :مسامهة األنشطة

 -ق�درة الربنام�ج اإلثرائ�ي على حتسين الق�درات

الطالبية ىف تنمية املهارات القيادية لدى طالبات جامعة

(البوعينني وآخرون)2015 ،

الدراسة إىل التعرف عىل درجة إسهام األنشطة الطالبية

اإلبداعية لدى أفراد املجموعة التجريبية.
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ىف تنمية املهارات القيادية لدى طالبات جامعه أم القرى

من وجهة نظرهن ،والتعرف عىل مدى وجود فروق بني
استجابات الطالبات تعزى ملتغريات (العمر  -احلالة

اإلجتامعية  -التخصص العلمى  -نوع النشاط  -عالقة
الطالبة بالنشاط عضوة أو مشرتكة) واتبعت الدراسة
املنهج الوصفى املسحى .وشمل جمتمع الدراسة

مجيع طالبات جامعة أم القرى املشاركات ىف األنشطة
الطالبية والبالغ عددهن ( )561طالبة ،تم توزيع اإلداة

عليهن مجيعا ،استجاب منهن ( )393استبانة بنسبة
( )% 71.1من جمتمع الدراسة األصىل .متثلت األداة

ىف استبانة مكونة من ( ) 54عبارة وموزعة عىل أربعة
حماور (مهارات االتصال  ،ومهارات املبادأة واالبتكار
 ،ومهارات اختاذ القرار  ،ومهارات حتمل املسؤولية ) .

وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أمهها:

 -اتض�ح أن إس�هام األنش�طة الطالبي�ة ىف تنمي�ة

مه�ارات القي�ادة جمتمع�ه ومنف�ردة (مه�ارات
االتص�ال ،واملب�ادأة واالبتكار ،ومه�ارات اختاذ

القرار ،ومهارات حتمل املسؤولية) لدى طالبات

جامعة أم القرى كان بدرجة عالية.

 جاءت مهارات حتمل املس�ؤولية ىف املرتبة األوىل،تاله�ا مه�ارات االتص�ال ،ث�م مه�ارات املبادأة
واالبتكار ،وأخريا مهارات اختاذ القرار.

			

(الدعجاين)2014 ،

نارص بن عيل الصامل ( )2011تنمية املهارات

القيادية للعاملني وعالقتها باألداء الوظيفي يف جملس

الشورى السعودي.

تتحدد مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل :ماعالقة

تنمية املهارات القيادية للعاملني يف جملس الشورى
السعودي باألداء الوظيفي لدهيم؟

يتكون جمتمع هذه الدراسة من مجيع املوظفني

العاملني بمجلس الشورى السعودي وعددهم ()٧١٤
موظ ًفا قام الباحث باختيار عينة عشوائية من مجيع

العاملني يف جملس الشورى السعودي قدرت ب () ٢٦
موظ ًفا يف مستويات إدارية خمتلفة ،وذلك باستخدام
املعادالت اإلحصائية التي حتدد احلد األدنى املناسب
بحجم العينة بالعدد (  ) ٢٥٠موظ ًفا
منهج الدراسة وأدواهتا:

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل حيث أنه

من املناهج التي

تسهم بدراسة وحتليل الظواهر اإلنسانية واالجتامعية

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن

تساؤالهتا ،وقد اعتمد الباحث عىل االستبانة كأداة

جلمع بيانات هذه الدراسة.
أهم النتائج:

إن أكث�ر امله�ارات القيادي�ة املطلوب�ة ه�ي مه�ارةالتخطيط واختاذ القرارات.

إن أكثر املهارات القيادية املتوفرة لدى العاملني يفجملس الشورى السعودي هي

مهارة حل املشكالت ومهارة االتصال.

يس�هم التدري�ب يف دور فع�ال يف تنمي�ة املهاراتالقيادية للعاملني يف جملس الشورى السعودي.

أس�همت تنمي�ة امله�ارات القيادي�ة يف حتسينمستويات األداء الوظيفي.

دراسة عبد املوجود ( )2011بعنوان :برنامج

تدريبي للمامرسة العامة يف اخلدمة االجتامعية لتنمية
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املهارات القيادية "جتربة يف التدريب امليداين باملعهد العايل

التجريبية والضابطة .وتم استخدام املنهج التجريبي.

برنامج تدريبي للمامرسة العامة يف اخلدمة االجتامعية

املتفوقني بمملكة البحرين بالصف الثالث الثانوي.

للخدمة االجتامعية بقنا .وتستهدف الدراسة حتديد تأثري
لتنمية املهارة املعرفية للطالب أعضاء املجلس التنفيذي

للتدريب امليداين ،وتنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات
التجريبية ،معتمدة عىل املنهج التجريبي .وتكونت عينة
الدراسة من  30طال ًبا.

وتكونت عينة الدراسة من  31طال ًبا وطالبة من الطالب

وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها:
 توج�د ف�روق دالة إحصائي� ًا يف امله�ارات القياديةبني املجموعتني وذلك لصالح جمموعة املتدربني

مم�ا يدل عىل أن امله�ارات القيادية ل�دى جمموعة

واستخدمت الدراسة مقياس مهارات القيادة لدي

املتدربين أعلى م�ن امله�ارات القيادي�ة ل�دى

ممثيل اجلامعات املنتخبة ،وتوصلت إيل ارتفاع متوسطات
درجات أفراد املجموعة التجريبية مقارنة بإفراد

املجموعة الضابطة عيل أبعاد مقياس مهارات القيادة

يف القياس البعدي وان هناك فروق لصالح املجموعة

املجموعة الضابطة.

 توصلت الدراس�ة إىل وج�ود فروق دالة إحصائي ًايف الق�درة اإلبداعي�ة بين املجموعتين وذل�ك

لصال�ح جمموعة املتدربني مم�ا يدل عىل أن القدرة

التجريبية ,كام يتضح فنيات الربنامج املستخدم يف

اإلبداعية لدى املتدربني أعىل منها لدى املجموعة

التعامل مع السامت واألنامط البرشية ,وهذا عامل قوي

الضابطة( .املناعي)2010،

لنجاح برنامج التدخل املهني للمامرسة العامة للخدمة
االجتامعية يف التعامل مع املجموعة التجريبية وظهور
الفروق بينها وبني املجموعة الضابطة والتي كانت

لصالح املجموعة التجريبية( .عبد املوجود.)2011،

دراسة الغامدي( )2007مستوى املهارات القيادية

املتوفرة وتطويرها لدى مديري املدارس الثانوية يف

منطقة الباحة اململكة العربية السعودية .هدفت الدراسة

دراسة املناعي ( )2010بعنوان :دراسة أثر برنامج

احلالية إىل التعرف عىل مستوى املهارات القيادية املتوفرة

املتفوقني بمملكة البحرين .وهدفت الدراسة إىل

العربية السعودية ،وتطوير هذه املهارات املتوفرة لدي

مهارات القيادة والقدرة اإلبداعية لدى الطالب
التعرف عىل أثر برنامج املهارات القيادية عىل مهارات

القيادة والقدرة اإلبداعية لدى الطالب املتفوقني

بمملكة البحرين ،وذلك بعد اجتياز برنامج تدريبي يف

لدى مديري املدارس الثانوية يف منطقة الباحة  /اململكة
املديرين هبدف حتسني العمل املدريس من خالل األسئلة

اآلتية:

 ما مس�توى املهارات القيادية املتوفرة لدى مديريامل�دارس الثانوي�ة يف منطق�ة الباح�ة /اململك�ة

املهارات القيادية التابع لربنامج سمو ويل العهد لرعاية
الطالب املتفوقني ،كام هدفت الدراسة أيض ًا التعرف

العربي�ة الس�عودية كما يراه�ا مدي�رو امل�دارس

اإلبداعية ،وذلك من خالل التعرف عىل داللة الفروق

 -هل هناك اختالف معنوي بني املديرين واملعلمني

عىل الفرق بني اجلنسني يف املهارات القيادية والقدرة
يف املهارات القيادية والقدرة اإلبداعية بني املجموعتني
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 م�ا االستراتيجية املقرتح�ة يف رف�ع املس�توياتاملهاري�ة القيادية ل�دي مديري امل�دارس الثانوية
وجعلهم أكثر فاعلية يف أداء مهامهم؟

باجلمهورية اليمنية» كام هدفت للتعرف عىل داللة الفروق
الفردية يف آراء العينة حول مدى توافر املهارات القيادية

وفق متغريات (اجلنس  -املؤهل  -العمر -املهنة).

واتبعت الدراسة املنهج االستكشايف كأسلوب يف

وتقديم التوصيات واملقرتحات الالزمة لتحسني أداء

من خالل تطوير عملهم القيادي ،واستخدمت الدراسة

االجتامعي ،وتكون جمتمع الدراسة يف مديرية احلداء

البحث عىل فقرات العمل القيادي لدي املديرين لسدها
أداة االستبيان للكشف عن مستوى املهارات وضعت عىل

سلم مخايس شملت ستة جماالت من املهارات القيادية.

وطبقت األداة عىل املجتمع األصيل املكون من
( )308مدير ًا ومعل ًام منهم ( )35مدير ًا و ( )273معل ًام
وذلك لصغر حجم املجتمع األصيل يف منطقة الباحة.
وتوصلت الدراسة إىل أهم النتائج اآلتية:

 -يتمتع املديرون بمس�توى مهارات كبري يف القيادية

-

الذين هم املديرين واملديرات ،املوجهني واملوجهات،

واملعلمني واملعلامت العاملني بمديرية احلداء .وفيام
يتعلق بعينة البحث بلغ عدد املديرين واملديرات ()31

مديرا ومديرة ،وبلغ عدد املوجهني واملوجهات ()27
ً
موجه ًا ،كام بلغ عدد املعلمني واملعلامت ( )95معل ًام
وتم االعتامد عىل مقياسني كأدوات للدراسة  .وتوصلت
الدراسة إىل عدة نتائج منها:

االستراتيجية بص�ورة عام�ة ولك�ن صياغ�ة

 -وج�ود ف�روق دال�ة إحصائي ًا بني أف�راد العينة وفق

قابل�ة للقياس وحتديد الس�قف الزمن�ي لتحقيق

 -ال توجد فروق دال�ة إحصائي ًا بني أفراد العينة وفق

األه�داف االستراتيجية ملناه�ج العم�ل بطريقة

-

اإلدارات للمهارات املختلفة .تم استخدام منهج املسح

كل هدف من أهداف اخلطة كانت متوسطة.

متغري املهنة.

متغري اجلنس.

يتمت�ع املدي�رون بمس�توى مهاري كبير يف اختاذ

 -ال توجد فروق دال�ة إحصائي ًا بني أفراد العينة وفق

والعمل معهم عىل تقييم القرارات املتخذة كانت

 -ال توجد فروق دال�ة إحصائي ًا بني أفراد العينة وفق

القرارات ولكن مس�توى مش�اركة العاملني معه

متوسطة.

متغري املؤهل.

متغري العمر.

إن مس�توى توف�ر امله�ارات التنظيمي�ة عن�د 			
املديرين كانت كبرية بص�ورة عامة ما عدا إدراك

نظري�ة املنظمة ومنهجية البح�ث العلمي يف حل

مشكالت التنظيم كانت متوسطة.

دراسة الفالحي ( )2007بعنوان :مدى توافر

املهارات القيادية لدى مديري إدارات املدارس الريفية

باجلمهورية اليمنية .وهدفت الدراسة إىل «مدى توافر
املهارات القيادية لدى مديري إدارات املدارس الريفية

(الفالحي)2007،

دراسة الوهيبي ( )2005بعنوان  :دور برامج

التأهيل القيادي يف تنمية املهارات القيادية األمنية دراسة

تطبيقية عىل طالب دبلوم العلوم األمنية يف كلية امللك
فهد األمنية.

والتي هدفت إىل التعرف عىل مدى إسهام برامج

التأهيل والتدريب والنشاطات املنهجية والال منهجية
يف تنمية املهارات القيادية لطالب دبلوم العلوم األمنية
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يف كلية امللك فهد األمنية من وجهة نظر املتدربني

التعقيب عىل الدراسات السابقة:

واملدربني ،والتعرف عىل اختالف تقييم أفراد العينة
لربامج التأهيل القيادي وفق ًا خلصائصهم الشخصية.

مه�ارات القيادة لدى الطلاب أو القيادات األمنية

املسح االجتامعي لعينة الدراسة املكونة من () 236

 -م�ن حي�ث مناه�ج الدراس�ة :املنه�ج التجريب�ي،

و تم استخدام املنهج الوصفي من خالل تطبيق مدخل

من املدرسني واملدربني بالكلية ،أما الطالب فكان
جمتمع الدراسة هو نفسه عينة الدراسة ( )251طالب ًا.
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:

 -1رضورة وض�ع خط�ة خاص�ة لتنمي�ة امله�ارات
القيادية لدى طالب دبل�وم العلوم األمنية بكلية
امللك فهد األمنية

 -2وض�ع برنام�ج متكام�ل لتدري�ب الطلب�ة على
تنمية املهارات القيادي�ة ال عن طريق إخضاعهم
ملحارضات دراس�ية فقط كام هو متبع اآلن ولكن

عن طريق املؤمترات والندوات اهلادفة واملخترصة
من أجل تفجري الطاقات الكامنة واملهارات لدى

الطلبة وتصحيح مس�ار اجتاهاهتم بام يتناسب مع

أو املدرسية من خالل الربامج اإلثرائية أو األنشطة.

املنه�ج الوصف�ى املس�حى ت�م اس�تخدام املنهج

الوصفي(الوهيب�ي)2005،

(الدعج�اين،

 )2014الصام�ل ( ،)2011ومنه�ج املس�ح
االجتامعي(الفالح�ي .)2007،وتم اس�تخدام
املنه�ج التجريب�ي (املناع�ي( )2010،عب�د

املوج�ود( )2011،فروان�ة( )2014،البوعينني
وآخرون)2015 ،

 م�ن حي�ث أدوات الدراس�ة :ت�م االعتمادعلى ع�دة أدوات متع�ددة متثل�ت يف؛

املقاييس(الفالح�ي)2007،

وعلى

اس�تبانة

(الدعج�اين )2014 ،الصام�ل ( )2011وعلى

مقي�اس مه�ارات القيادة(عب�د املوج�ود)2011،

األساليب احلديثة ألنامط السلوك القيادي املثالية

دراس�ة الغام�دي( )2007كما ت�م االعتماد على

لطلب�ة كلي�ة املل�ك فه�د األمني�ة والتغيرات

املهارات القيادية (فروانة )2014،مقياس مهارات

 -3رضورة األخ�ذ بمفه�وم حمدد لتدري�ب القيادي
الت�ي جي�ب أن حيدثه�ا يف الطال�ب املت�درب من

(معلوم�ات .س�لوك .اجتاه�ات) على أن يؤخذ
يف االعتب�ار عن�د حتدي�د ذل�ك املفه�وم أو تل�ك
األه�داف العالق�ة الوثيق�ة التي ترب�ط التدريب
والتأهيل مع التدريب القيادي

 -4رضورة أن تكون املناهج والربامج واملواد املقررة
والتي تعني باجلانب القيادي متامشية مع ظروفنا

وواقعن�ا األمني وال جيب أن تكون مس�تعارة من
جتارب اآلخرين وتكوينهم اإلداري ومش�اكلهم

األمنية ( .الوهيبي)2005،
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 -فيام يتعلق بموضوعات الدراسة :فقد متثلت يف تنمية

استبانة املهارات القيادية والربنامج التدريبي لتنمية

القيادة اإلبداعية(البوعينني وآخرون.)2015 ،

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة:

 ق�درة الربنام�ج اإلثرائ�ي على حتسين الق�دراتاإلبداعي�ة ل�دى أف�راد املجموع�ة التجريبي�ة.

(البوعينني وآخرون)2015 ،

 وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية عند مس�توى 0.05بني متوس�طات درجات أفراد املجموعة

التجريبي�ة يف القياسين البع�دي والتتبع�ي على
مقياس املهارات القيادية (فروانة)2014،
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 -رضورة وض�ع خط�ة خاص�ة لتنمي�ة امله�ارات

عىل دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بوصف طبيعة

ووضع برنامج متكامل لتدريب الطلبة عىل تنمية

تنمي�ة امله�ارات القيادية للش�باب  .حي�ث تتجه

القيادي�ة ل�دى طلاب دبل�وم العل�وم األمني�ة،
املهارات القيادية دراسة (الوهيبي )2005

دور وأس�اليب وبرامج املؤسس�ات احلكومية يف
الدراس�ات الوصفي�ة إىل الوص�ف الكم�ي أو

 -إسهام األنشطة الطالبية ىف تنمية مهارات القيادة

الكيفي للظواهر املختلفة بالصورة التي هي عليها

واالبت�كار  ،ومه�ارات اختاذ الق�رار  ،ومهارات

 -2منهج الدراس�ة:تعتمد الدراسة عىل منهج املسح

جمتمع�ه ومنفردة ( مه�ارات االتص�ال ،واملبادأة
حتمل املس�ؤولية ) لدى طالبات جامعة أم القرى

كان بدرجة عالية ( .الدعجاين.)2014 ،

موقف الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:

تتميز الدراسة احلالية بعدة جوانب تتمثل يف اآليت:

 -1م�ن حيث موض�وع الدراس�ة :يتمث�ل موضوع
الدراس�ة احلالية ب�دور املؤسس�ات احلكومية يف

إكس�اب وتنمية املهارات القيادية لدى الش�باب
الس�عودي ،يف حني ركزت الدراس�ات الس�ابقة

على تأثير بع�ض الربام�ج اإلثرائية واألنش�طة
على تنمية مه�ارات القي�ادة.ومل يتم تن�اول دور
املؤسسات احلكومية يف هذا املجال.

 -2من حيث أداة الدراسة :تم تصميم استامرة إلكرتونية
لرصد دور املؤسسات احلكومية يف إكساب وتنمية
مهارات القيادة لدى الشباب السعودي.

 -3م�ن حيث جمتم�ع الدراس�ة :يتمث�ل يف عينة من
الش�باب السعودي من اجلنسين من مستخدمي

اإلنرتنت بمنطقة الرياض.

ثامن ًا :اإلجراءات املنهجية للدراسة:

يف املجتمع للتعرف عىل تركيبها وخصائصها

االجتامعي بالعينة.

 -3أداة الدراس�ة :اعتم�دت الدراس�ة عىل اس�تامرة
استبيان إلكرتونية.

وتكونت أداة الدراسة من عدة أبعاد هي:

 امله�ارات القيادي�ة املطل�وب تنميته�ا ل�دىالشباب السعودي.

 م�دى قي�ام املؤسس�ات احلكومي�ة بإكس�ابوتنمية املهارات القيادية للشباب السعودي.

 م�دى حض�ور دورات تدريبي�ة ع�ن القي�ادةباملؤسسات احلكومية.

 معوق�ات حضور ال�دورات التدريبية يف جمالتنمية مهارات القيادية.

 امله�ارات القيادي�ة الت�ي تق�وم املؤسس�اتاحلكومية بتنميتها للشباب.

 -املعوقات التي تؤثر عىل اختاذ القرار عند الشباب.

 -4صدق وثبات صحيفة االستبانة :

تم اختي�ار صدق صحيفة االس�تبانة باس�تخدام
الطرق التالية:

أ) ص�دق املحكمين :هدف�ت ه�ذه اخلط�وة اىل
التأكد من صالحية االستبانة ومدى مالءمتها

 -1نوع الدراس�ة :تعد هذه الدراس�ة وصفية حتليلية

ألغراض البح�ث ولتحقيق ذلك تم عرضها

تنمي�ة هذه املهارات .فالدراس�ات الوصفية تركز

املنهجي�ة والعلمي�ة ىف مي�دان عل�م االجتامع

هتتم برصد وحتليل دور املؤسس�ات احلكومية يف

على ع�دد م�ن املحكمين م�ن ذوى اخلبرة
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وذل�ك قب�ل التطبي�ق هب�دف توجي�ه الباحثة

ملواط�ن الضعف والقصور من حيث ش�كل
االس�تبانة ومنطقية األسئلة صياغة وأسلوبا،

ولق�د قام�ت الباحث�ة بن�اء على مالحظات
املحكمين بتعدي�ل االس�تبيان ،وكان اتف�اق
املحكمني عىل أس�ئلة االس�تبانة بنسبة،%08

وهو ما يؤكد عىل صدق استامرة االستبيان.

ب) الثب�ات :ت�م اختب�ار الثب�ات باس�تخدام
طريق�ة إع�ادة التطبي�ق م�ن خلال دراس�ة
اس�تطالعية عىل عين�ة مكونة م�ن  03مفردة
من الش�باب(ذكور وإن�اث) بمدينة الرياض

من خلال تطبي�ق صحيفة االس�تبانة مرتني

بفاص�ل زمن�ى أس�بوعني بني التطبي�ق القبيل
والبع�دي وتم حس�اب معام�ل الثبات الذى

بل�غ (  )%58وه�ى نس�بة مرتفع�ة ت�دل عىل
قابلية األداة للتطبيق.

وت�م اإلجاب�ة على أداة الدراس�ة ع�ن طرق
اإلنرتن�ت (عينة إلكرتوني�ة) وجييب كل بعد

من أبعاد االستامرة عىل تساؤل من تساؤالت

الدراسة.

 -5عينةالدراس�ة :تم التطبيق على عينة صدفية من
الشباب السعودي من اجلنسني من سن 35-20
سنة بمنطقة الرياض من مستخدمي اإلنرتنت.

 وكان�ت عينة الدراس�ة 651مفردة من الذكورواإلناث

 والعينة كانت إلكرتونية من مستخدمي اإلنرتنت. وكانت العينة صدفية حيث أجاب عليها من دخلعىل مواقع اإلنرتنت التي تم نرش االس�تبيان من
خالهل�ا بالصدفة وقت تطبيق االس�تبان والذي

يتضح يف املجال الزمني للدراسة.

128

 -6جماالت الدراسة:
أ) املجال البرشي :يتمثل يف الشباب بمنطقة الرياض
من سن 20سنة  53-سنة ،من اجلنسني (ذكور
 إناث) من مستخدمي اإلنرتنت ،واملستفيدينمن التدريب باملؤسسات احلكومية.
ب) املج�ال اجلغرايف :متثل يف الش�باب يف منطقة
الرياض كمجتمع الدراس�ة للتطبيق امليداين،
وذلك حيث تم اس�تبعاد االستامرات الواردة
للباحث�ة بع�د التطبي�ق الت�ي التنطي�ق عليها
رشوط العينة واملتمثلة يف:
 املجال اجلغرايف للدراسة (منطقة الرياض). املج�ال العمري لعينة الدراس�ة (فئة الش�بابمن  53-20سنة) من اجلنسني.
ج) املج�ال الزمن�ي :ت�م تطبي�ق الدراس�ة امليدانية
(اإللكرتوني�ة)يف الفترة م�ن ش�هر ربي�ع
االول حت�ى ش�هر مج�ادى اآلخ�رة 1436ه�ـ
يناير2015م وحتى هناية إبريل من نفس العام.

تاسع ًا :نتائج الدراسة

 -1نوع املبحوث:
يمثل التعرف عىل نوع املبحوث أمهية تكشف عن
مدى شمول العينة للنوعني (ذكور -إناث) وذلك
للتعرف عىل املهارات القيادية للشباب من اجلنسني،
وذلك يف ظل االهتامم بتنمية مهارات املرأة وتفعيل
دورها التنموي.
جدول رقم ( )1النوع

النوع

ك

أنثى

109

ذكر

اإلمجايل

47

156

%

30.1
69.9
100
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تشري البيانات يف اجلدول رقم ( )1إىل ارتفاع نسبة

اإلناث بنسبة  %69.9مقابل الذكور بنسبة ،%30.1
وهو ما قد يعكس اهتامم اإلناث باملشاركة اإللكرتونية

كبديل عن تراجع مشاركتهم يف األنشطة العامة باملقارنة
للذكور ألسباب قد ترتبط بالعادات والتقاليد املحافظة
التي تعوق املشاركة العامة للمرأة .وهو مايساعد عىل

معرفة وجهات نظر اإلناث والذكور فيام يتعلق بدور
املؤسسات احلكومية يف إكساب وتنمية مهارات القيادة

للشباب السعودي.

جدول رقم( )2احلالة التعليمية

احلالة التعليمية

ك

أقل من جامعي

20

دراسات عليا

58

جامعي

اإلمجايل

%

املهارات القيادية
املطلوب تنميتها لدى
الشباب السعودي العدد  %العدد  %العدد %
نعم

وضع اخلطط

إىل حد ما

1 13.5 21 85.9 134

تقدير املوقف

3 19.9 31 78.2 122

صنع القرار

2 17.3 27 81.4 127

حتديد األهداف 2 11.5 18 87.1 136
اختاذ القرار

إصدار األوامر
قيادة الفريق

84 131

156

الذين حصلوا عىل مؤهل جامعي بنسبة  %50حيث

جاء يف املرتبة األوىل ،يليها الدراسات العليا بنسبة
 %37.2وهو ما يمكن أن يشري إىل زيادة مشاركة

ذوي املستويات التعليمية املرتفعة وهو ما يساعد عىل

فهم املصطلحات والعبارات الواردة يف االستامرة
اإللكرتونية ،ثم يأيت يف املرتبة األخرية الذين حصلوا

عىل مؤهل أقل من جامعي بنسبة  %12.8وتعكس
هذه االستجابات ارتفاع مستوى التعليم بني عينة
الدراسة ،ويؤثر ذلك عىل مستوى الوعي لدى الشباب

بواقع دور املؤسسات احلكومية يف إكساب وتنمية

1.3

1.3

5 19.2 30 77.6 121

3.2

37.2
100

1.9

7.1 11 35.3 55 57.7 90

استقراء
وحتليل ألحداث

78

50

0.6

4 13.5 21

12.8

ابتكار احللول

ال

2.6

تفويض السلطة 7 26.9 42 68.5 107

تشري البيانات يف اجلدول رقم ( )2إىل ارتفاع نسبة

مهارات القيادة للشباب.

التساؤل األول :ما املهارات القيادية املطلوب
تنميتها لدى الشباب السعودي؟
جدول رقم ( )3املهارات القيادية املطلوب تنميتها
لدى الشباب السعودي(ن=)156

3 14.1 22

1.9

3 17.9 28 80.1 125

1.9

3 10.9 17 87.1 136

1.9

4 26.9 42 70.5 110

2.6

كسب ثقة الرؤساء 5 18.6 29 78.2 122

3.2

حتمل املسئولية
إلزام العاملني
بعمل حمدد

84 131

4.5

القدرة عىل اإلقناع 4 17.3 27 80.1 125

2.6

2 18.6 29 80.1 125

1.3

القدرة عىل املواجهة 4 12.2 19 85.3 133
بناء عالقات

تطوير األداء

توظيف املوارد

84 131

5 12.8 20

82 128

2 16.7 26

84 131

5 12.8 20

التعامل مع
التقنيات احلديثة
املبادأة لرفع
2 19.9 31 78.8 123
مستوى اإلدارة

أن يتصف باملرونة يف
تعامله مع اآلخرين
تقبل املختلف

3.2

1.3
3.2
1.3

3 15.4 24 82.7 129

1.9

3 21.8 34 75.3 119

1.9

أن يتصف باملوضوعية 3 19.9 31 78.2 122
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تشري البيانات امليدانية يف اجلدول رقم()3إيل وجود

تطوير األداء لتصل إىل  . %84والقدرة عىل التعامل

أول هذه املهارات القدرة عىل حتمل املسئولية بنسبة

من القرن املايض وحتى اآلن تطورات رسيعة وكبرية

مهارات قيادية مطلوب تنميتها لدى الشباب السعودي
 .%87.1وذلك ألمهية تنمية مهارة حتمل املسؤولية

 ،وذلك أن هذه املهارة ترتبط باالنتامء للمجتمع
وتساعد عىل القيام بأدوار إجيابية يف تنمية املجتمع.

كام ارتفعت نسبة الذين لدهيم القدرة عىل حتديد
األهداف لتصل إىل %87.1وذلك أن حتديد األهداف
يساعد عىل حتديد الربامج واألنشطة وأساليب تنمية

املجتمع وحيثيات اختاذ القرار .ثم يليها الذين لدهيم
القدرة عىل وضع اخلطط بنسبة . %85.9للتخطيط

أمهية كبرية يف نجاح أي عمل يقوم به اإلنسان ،وألن

التخطيط يعد سمه مالزمة للحياة البرشية املعارصة
 ،سواء يف صورها البسيطة او املعقدة فاإلنسان ينظم

حياته وأولويات عمله وفق تصور معني يضعه لنفسه
ويسري عليه ،وذلك يف ضوء ظروفه املادية واالجتامعية

 ،فالتخطيط ليس بدعه مستحدثه يف ميادين اإلصالح،

وإنام هو رضورة ال غنى عنها كأسلوب ومنهج يف

النهوض بحياة املجتمعات وبخاصة النامية منها.
يليها الذين لدهيم القدرة عىل املواجهة بنسبة%85.3

وذلك أن املواجهة أهم املهارات التي تساعد عىل
التغلب عىل املشكالت .يليها الذين لدهيم القدرة عىل

ابتكار احللول بنسبة  ،%84وهو ما يمثل القدرة عىل

جتاوز املشكالت ووضع التصورت ملواجهتها .ثم

مع التقنيات احلديثة بنسبة%84وقدشهد العقد األخري
يف جمال تكنولوجيا االتصال واملعلومات إذ ظهرت

وسائل وأجهزة حديثة مل تكن موجودة من قبل مثل
االجهزة الذكية والشبكة الدولية للمعلومات (
االنرتنت ) والقنوات الفضائية بكل أشكاهلا .وتنوعت

وتعددت مصادر املعرفة واملعلومات وأصبح الفرد

يتلقي كم الهنائي من املعلومات بسبب هذه الوسائل
سواء من خالل االنرتنت أو وسائل االتصال احلديثة

األخرى .

يليها الذين لدهيم املرونة يف تعاملهم مع اآلخرين

بنسبة %82.7وتتمثل يف القدرة عىل التفكري يف

أفكار متنوعة ليست من نوع األفكار املتوقعة عادة،
وتوجيه أو حتويل مسار التفكري مع تغيري املثري أو

متطلبات املوقف .تلك املهارة التي يتم استخدامها
لتوليد أنامط أو أصناف متنوعة من التفكري،وتغيري

اجتاه التفكري واالنتقال من عمليات التفكري العادى
إىل االستجابة وردالفعل ،وإدراك األمور بطرق
متفاوتة أو متنوعة.

ثم يليها القدرة عىل توظيف املوارد بنسبة%82

وذلك بام حيقق االستفادة املثىل من املوارد سواء متثلت

يف املوارد املادية أم املوارد البرشية ،وذلك أن هذه

املهارة متثل أمهية يف تنمية الفرد واملجتمع.

يليها الذين لدهيم القدرة عىل اختاذ القرار بنسبة%84
أن القرار اجليد هو القرار الذي متت دراسته جيد ًا

بنسبة %81.4وذلك أن صنع القرار هو سلوك الفرد

درسنا مجيع اخليارات املتاحة لنا ونظرنا يف كل ناحية

املشكلة وتقييم البدائل أو احللول باستخدام املعلومات

قبل إصداره ,بمعنى أننا قبل أن نتخذه ,فإننا نكون قد

وفهمنا كل مضمون من مضامينه .وعليه ,فإن اختاذ
قرار مدروس يتطلب الكثري من التفكري.والقدرة عىل
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يليها الذين لدهيم القدرة عىل صنع القرار

يف املواقف احلياتية التي تتطلب ح ً
ال من إدراك وحتديد
املتوفرة لديه املفاضلة بينها عىل أساس املنفعة أو تقليل
اخلسارة أو اخلطر وحتديد أحد هذه البدائل.
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بعد استعرض االستجابات الواردة باجلدول

السابق يتضح تعدد املهارات القيادية املطلوب

تنميتها لدى الشباب يتمثل أمهها يف؛ مهارة حتمل
املسؤولية  ،حتديد األهداف ،وضع اخلطط ،ومهارات

اختاذ القرار ،مهارات املبادأة واالبتكار حيث ابتكار
احللول ،ومهارات االتصال منها التعامل مع التقنيات

احلديثة .وهو ما حترص املؤسسات احلكومية عىل

تنميتها لدى الشباب.

بإكساب وتنمية املهارات القيادية للشباب السعودي؟

جدول رقم( )4قيام املؤسسات احلكومية بإكساب
وتنمية املهارات القيادية للشباب السعودي

نعم

ك

%

62

39.8

46

29.5

إىل حد ما

48

اإلمجايل

156

ال

يف إكساب وتنمية املهارات القيادية للشباب؟
جدول رقم()5

األساليب املقرتحة لتفعيل دور املؤسسات الح

كومية يف إكساب وتنمية املهارات القيادية احلكومية
ما اقرتاحاتك لتنمية دور
املؤسسات احلكومية يف تنمية
املهارات القيادية للشباب؟
زيادة الديمقراطية
داخل املؤسسات

التساؤل الثاين :ما مدى قيام املؤسسات احلكومية

هل تقوم املؤسسات احلكومية
بإكساب وتنمية املهارات
القيادية للشباب السعودي؟

األساليب املقرتحة لتفعيل دور املؤسسات احلكومية

30.8
100

تنمية وعي الشباب
بالقضايا واملشكالت

إتاحة الفرص للشباب
للمشاركة يف صنع القرار

تكليف الشباب بأعامل قيادية

من خالل الندوات واملؤمترات

من خالل إقامة دورات تدريبية
القضاء عىل البريوقراطية
من خالل املطويات
تنسب النتائج إىل

ك

%

41

37.3

69

62.7

63

57.3

54

49.1

46

74
1
2

110

41.8

67.3
0.9
1.8

100

تشري البيانات يف اجلدول رقم ( )5إىل وجود

أساليب عديدة مقرتحة

لتفعيل وزيادة تأثري

تشري البيانات يف اجلدول رقم ( )4إىل ارتفاع نسبة

املؤسسات احلكومية إلكساب وتنمية مهارات القيادة

وتنمية املهارات القيادية للشباب السعودي بنسبة

دورات تدريبية بنسبة  %67.3حيث جاء يف املرتبة

دورا يف إكساب
الذين يرون أن للمؤسسات احلكومية ً

 %39.8حيث جاء يف املرتبة األوىل ,يليها الذين يرون
ذلك إىل حد ما بنسبة  %30.8ثم من اليرون هلا دور

دورا
بنسبة  %29.5وتعكس هذه البيانات أمهية تفعيل ً

املؤسسات احلكومية يف تنمية املهارات القيادية للشباب

السعودي .

لدى الشباب أول هذه الوسائل واألساليب إقامة
األوىل(من أجابوا بنعم  -إىل حد ما بجدول،)5
حيث تزويد املتدربني باألساليب واخلربات الالزمة

لتعديل اجتاهاهتم وتنمية مهاراهتم وزيادة معارفهم
من خالل جمموعة األدوار التي يؤدهيا القائمون
بالعملية التدريبية بكفاءة واقتدار ،مستهدفني بذلك
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حتقيق خمرجات التدريب والتنمية املحددة سلفا وهو

ما تؤكده دراسة(املناعي )2010،أنه توجد فروق دالة
إحصائي ًا يف املهارات القيادية بني املجموعتني وذلك

لصالح جمموعة املتدربني مما يدل عىل أن املهارات
القيادية لدى جمموعة املتدربني أعىل من املهارات
القيادية لدى املجموعة الضابطة ,يليها زيادة وعي
الشباب بالقضايا واملشكالت بنسبة  %62.7وهو
ما يساعد عىل حتديد املشكالت واألولويات ,يليها

إتاحة الفرص للشباب للمشاركة يف صنع القرار بنسبة

 ،%57.3إن توسيع نطاق املشاركة قد يؤدي اىل إثراء
القرارات ألهنا تصبح متأثرة بمعلومات وخربات

متنوعة ،كام أن االجراءات املتخذة تكون أكثر مالءمة
ملتطلبات املوقف الذي يتفاعل معه املشاركون .وذلك
أن القرارات تصنع ىف ظل توفر معلومات غري كاملة
حول املوقف وعنارصه ،مما يؤدى إىل وجود مقدار

من املخاطرة يقوم هبا صانع القرار ،وأن عملية صنع
القرار تتأثر بعدة عوامل ،منها ما يتعلق باملوقف
نفسة ،أو عوامل شخصية تتعلق بالفرد صانع القرار.

()Herbert Bulmer , 1992,p32

يليها تكليف الشباب بأعامل قيادية بنسبة

 %49.1وهو ما يتيح إبراز املهارات يف املواقف
التي تساعد عىل تنمية مهارة القيادة ,يليها من خالل
الندوات واملؤمترات بنسبة , %41.8ثم يليها زيادة

الديمقراطية بنسبة  %37.3فالقائد الديمقراطي

يستأنس بآراء املشاركني معه ويعري أفكارهم االهتامم

الالزم ويقدم هلم املعلومات واإلرشادات الالزمة
ويلعب دور ًا فعاالً يف تنمية االبتكار وحتقيق التعاون
وإطالق قدرات املرؤوسني وطاقاهتم الكامنة .ثم
يأيت يف املرتبة األخرية القضاء عىل البريوقراطية بنسبة

. %0.9

132

التساؤل الثالث :هل حرضت دورات تدريبية عن
القيادة باملؤسسات احلكومية؟
جدول رقم( )6حضور دورات تدريبية عن القيادة
باملؤسسات احلكومية
هل حرضت دورات
تدريبية عن القيادة
باملؤسسات احلكومية؟
نعم
ال

اإلمجايل

ك

ذكور

%

ك

إناث

%

اإلمجايل

ك

%

34.6 54 37.6 41 27.7 13
65.4 102 62.4 68 72.3 34
100 156 100 109 100 47

تشري التحليالت اإلحصائية إىل أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بني الذكور واإلناث فيام يتعلق بحضور
دورات تدريبية للشباب عن القيادة باملؤسسات احلكومية.
تشري البيانات يف اجلدول رقم ( )6إىل ارتفاع نسبة
الذين مل حيرضوا دورات تدريبية للشباب عن القيادة
باملؤسسات احلكومية بنسبة  %65.4وذلك يف مقابل
الذين حرضوا دورات تدريبية للشباب عن القيادة
باملؤسسات احلكومية بنسبة . %34.6وهو ما يؤكد عىل
أمهية تفعيل دور املؤسسات احلكومية يف تدريب وتنمية
املهارات والقدرات .حيث تؤكد نظرية الدور عىل البد
من التدريب عىل أداء الدور االجتامعي.
التساؤل الرابع :ما معوقات حضور الدورات التدريبية
يف جمال تنمية املهارات القيادية؟
جدول رقم( )7هل توجد معوقات حلضور هذه
الدورات التدريبية
هل توجد معوقات
حلضور هذه الدورات
ك
التدريبية؟

ذكور

%

ك

إناث

%

اإلمجايل

ك

%

نعم

67.3 105 77.1 84 44.7 21

اإلمجايل

100 156 69.9 109 30.1 47

ال

32.7 51 22.9 25 55.3 26
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تشري التحليالت اإلحصائية إىل وجود فروق ذات

داللة إحصائية بني الذكور واإلناث فيام يتعلق بوجود
معوقات حلضور هذه الدورات التدريبية عند مستوى

معنوية  .0.01وتوضح البيانات يف اجلدول رقم ()7
إىل ارتفاع نسبة الذين يرون بوجود معوقات حلضور
هذه الدورات التدريبية بنسبة  %67.3وترتفع عند
اإلناث بنسبة %77.1وهو ما يمكن أن يرجع إىل زيادة

ما هى هذه املعوقات؟

معوقات جهة العمل
وعدم تعاوهنم يف السامح - 4.7 1
للموظف بأخذ الدورات

%

ك

%

-

1

1

- 4.7 1

-

1

1

ال يوجد تنسيق
مع اجلهات املعنية
تنسب النتائج إىل

ك

ذكور

21

%

ك

إناث

اإلمجايل

84

105

مشاغل اإلناث مابني العمل واملنزل ،إضافة إىل الثقافة
املجتمعية املحافظة التي تضع الضوابط خلروج اإلناث

تشري التحليالت اإلحصائية إىل وجود فروق ذات

بعدم وجود معوقات حلضور هذه الدورات التدريبية

املعوقات وذلك عند مستوى داللة  .0.01وتوضح

الدورات التدريبية يؤثر بشكل كبري عىل حتقيق أهداف

حلضور هذه الدورات التدريبية أول هذه املعوقات

وانتقاهلم ألماكن بعيدة  ،وذلك يف مقابل الذين يرون

داللة إحصائية بني الذكور واإلناث فيام يتعلق بطبيعة

بنسبة  .%32.7والشك أن وجود معوقات حلضور

البيانات يف اجلدول رقم ( )8إىل وجود معوقات عديدة

هذه الدورات.

معوقات تتعلق بالوقت بنسبة  ( %54.3ممن يرى

جدول رقم( )8معوقات حضور هذه الدورات التدريبية

باعتبار أن هذه الدورات حتتاج لوقت قد يكون من

ما هى هذه املعوقات؟
معوقات من األرسة

معوقات من اجلهات
املنظمة للدورات
معوقات مادية

ك

عدم الوعي
بأمهية الدورات

عدم اقتناعي هبا
اجلهل بمواعيد
الدورات

%

ك

%

ك

%

17.1 18 19 16 9.5 2
21.9 23 23.8 20 14.3 3
29.5 31 26.2 22 42.9 9

معوقات تتعلق بالوقت 8
معوقات تتعلق ببعد
املسكن عن مكان
التدريب

ذكور

إناث

اإلمجايل

54.3 57 58.3 49 38

41.9 44 50 42 9.5 2
- 4.7 1

-

1

1

- 4.7 1

-

1

1

- 4.7 1

-

1

1

وجود معوقات)حيث جاءت يف املرتبة األوىل وذلك
الصعب التفرغ لبعض الدورات وارتفعت عند اإلناث

بنسبة %58.3وذلك لضيق وقت اإلناث وتوزعه بني

العمل واملنزل,يليهامعوقات تتعلق ببعد املسكن عن
مكان التدريب بنسبة  %41.9والشك أن بعد السكن
قد يؤثر عىل حضور اإلناث الدورات التدريبية بنسبة

 %50حيث صعوبة تنقل املرأة بدون حمرم ملسافات
بعيدة ,ثم معوقات مادية بنسبة %29.5وترتفع عند
الذكور بنسبة  %42.9مقابل %26.2لإلناث  ،وترتفع
النسبة عند الذكور ربام العتبارهم مسئولني عىل اإلنفاق

عىل األرسة ,يليها معوقات من اجلهات املنظمة للدورات
بنسبة  ،%21.9وارتفعت عند اإلناث بنسبة ،%23.8

ثم يليها معوقات من األرسة بنسبة , %17.1ثم يأيت يف
املرتبة األخريةعدم الوعي بأمهية الدورات ,عدم اقتناعي
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هبا ،اجلهل بمواعيد الدورات ،معوقات جهة العمل
وعدم تعاوهنم يف السامح للموظف بأخذ الدورات ,ال
يوجد تنسيق مع اجلهات املعنية بنسبة واحدة وهي. %1

التساؤل اخلامس :ما املهارات القيادية التي تقوم

املؤسسات احلكومية بتنميتها للشباب؟

جدول رقم( )9املهارات القيادية التي تقوم املؤسسات احلكومية بإكساهبا وتنميتها
ما املهارات القيادية التي تقوم
املؤسسات احلكومية بتنميتها للشباب؟
أوالً :مهارات االتصال

العدد

%

العدد

%

العدد

34

42

27

61

%

 .1القدرة عىل تبادل املعلومات مع القيادات

53

 .3كتابة التقارير

24.4 38 36.5 57 39.1 61

 .2القدرة عىل تبادل املعلومات مع الزمالء

 .4التعامل مع التقنيات احلديثة لتطوير اإلدارة

 .5القدرة عىل االتصال والتفاعل مع اآلخرين.

 .6إقامة عالقات جيدة مع اآلخرين

ثاني ًا :مهارات حتمل املسئولية

 .1االعتامد عىل النفس

39

24.4 38 44.2 69 31.4 49

23.1 36 44.2 69 32.7 51

42.4 38 43.6 68 32.1 50

21.2 33 47.4 74 31.4 49
29.5 46 44.2 69 25.3 41

 .2توزيع العمل ,والعمل بروح الفريق.

26.3 41 43.6 68 30.2 47

 .4القدرة عىل حتديد االحتياجات

34.4 38 46.2 72 29.5 46

 .3االلتزام بأداء الواجبات

 .5القدرة عىل مواجهة املخاطر

ثالث ًا :مهارات املبادأة واالبتكار

.1ابتكار احللول

.2توظيف املوارد

.3القدرة عىل االستنتاج واملقارنة

.4املرونة واالستعداد الذهني لتقبل أفكار اآلخرين

.5ابتكار املرشوعات والربامج

.6ابتكار وتقييم البدائل

رابع ًا :مهارات صنع واختاذ القرار

.1القدرة عىل الدراسة والتحليل

.2تقدير املواقف

.3وضع اخلطط

.4حتديد األهداف بوضوح
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نعم

إىل حد ما

ال

29.5 46 28.8 45 41.7 65

42

27

27.6 43 45.5 71

39

25

34.6 54 40.4 63

42

27

31.4 49 41.7 65

53 40.4 63 25.6 40

34

32.7 51 39.1 61 28.2 44

15.4 24 28.2 44 20.5 32

11 29.5 46 27.6 43
42

27

7

35.3 55 37.8 59

30.8 48 45.5 71 24.7 37

53 41.7 65 24.4 38

34

28.2 44 43.6 68 28.2 44
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ما املهارات القيادية التي تقوم
املؤسسات احلكومية بتنميتها للشباب؟

نعم

العدد

%

إىل حد ما

العدد

%

العدد

ال

%

.5حتديد أساليب حتقيق األهداف

31.4 49 44.2 69 24.4 38

.7القدرة عىل إصدار األوامر

29.5 46 41.7 65 28.9 45

.6القدرة عىل ترتيب األولويات

32.1 50 39.7 62 28.2 44

.8القدرة عىل إلزام العاملني بتنفيذ األوامر

26.3 41 40.4 63 33.4 52

.10صنع القرار

38.5 60 35.9 56 25.6 40

.9القدرة عىل اإلقناع

.11اختاذ القرار

.12تفويض السلطة

28.8 45 48.7 76 22.5 35

35.3 55 37.8 59 26.9 42

39

25

32.1 50 42.9 67

.13القدرة عىل تنظيم وإدارة الوقت بكفاءة

28.2 44 42.9 67 28.9 45

.15القدرة عىل تقييم أداء العاملني

23.1 36 45.5 71 31.4 49

.14ترتيب األعامل حسب أمهيتها

خامس ًا :مهارة حل املشكالت:

 .1القدرة عىل حل مشكالت العاملني

 .2القدرة عىل حتديد املشكالت
.3القدرة عىل حتديد البدائل

تنسب النتائج إىل تراجع

تشري البيانات امليدانية يف اجلدول رقم()9إيل

املهارات القيادية التي تقوم املؤسسات احلكومية

بإكساهبا وتنميتها وتتمثل هذه املهارات يف:

28.8 45 38.5 60 32.7 51

25.6 40 46.2 72 28.2 44

42

27

27.6 43 45.5 71

29.5 46 49.4 77 21.1 33
156

التقن�ي احلدي�ث  ،وأمهي�ة متابعة املس�تجدات من

خلال وس�ائل التكنولوجي�ا  ،حيث تس�اعد هذه
املستجدات عىل معرفة الظروف املوضوعية لصنع

 -1مه�ارات االتص�ال وتتمث�ل يف كتاب�ة التقاري�ر

واخت�اذ القرار،الق�درة على االتص�ال والتفاع�ل

أن كتاب�ة التقاري�ر تطل�ب الق�درة على اإلمل�ام

والتفاعل يتيح للقيادة فهم حيثيات القرار ،ومعرفة

بنس�بة%39.1ومتثل ه�ذه امله�ارة أمهي�ة حي�ث
باملوض�وع ،كما تتطل�ب منهجي�ة وتفكير منظ�م
يس�اعد على ع�رض املوض�وع بش�كل س�ليم،
الق�درة على تب�ادل املعلوم�ات م�ع القي�ادات
بنس�بة ،%34التعامل مع التقني�ات احلديثة لتطوير

اإلدارة بنس�بة%32.7وذلك يف ظ�ل التط�ور

م�ع اآلخري�ن بنس�بة%32.1حيث أن االتص�ال
متطلبات اآلخرين ،ومعرفة أكثر القرارات مالئمة
وانطباع اآلخرين عىل القرارات،القدرة عىل تبادل

املعلوم�ات م�ع الزملاء بنس�بة ،%31.4إقام�ة
عالق�ات جيدة مع اآلخرين بنس�بة%31.4حيث

ُيعتَبر النجاح يف العالقات من أهم جوانب نجاح
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اإلنس�ان يف احلي�اة .وه�ذه الق�درة على التعام�ل

توظيف املوارد بنسبة  ،%42القدرة عىل االستنتاج

خبرات اإلنس�ان ومعامالت�ه واحتكاك�ه بغيره.

ابتكار املرشوعات والربامج بنسبة .%32ويعكس

بنج�اح م�ع اآلخري�ن مهارة مكتس�بة م�ن خالل
والعالقات الناجحة ه�ي العالقات الصحية التي
جتلب الش�عور باالرتياح عند اإلنس�ان جتاه نفس�ه

وجتاه من حيتك هبم يف عالقات.

 -2مهارات حتمل املس�ئولية :وتتمثل يف االلتزام بأداء
الواجبات بنس�بة ،%41.7والعم�ل بروح الفريق

بنس�بة،%30.2القدرة على حتدي�د االحتياجات

بنسبة%29.5والش�ك أن حتدي�د االحتياج�ات
يتيح بناء قدرة القائد يف حتديد املشكالت وحتليلها

والتفكير يف احللول املمكنة واختاذ قرارات بش�أن

أفضلي�ات األعامل الت�ي يتم القيام هبا باس�تخدام
امل�وارد املتاحة  ،كام أهنا تعترب أداة هامة من أدوات
إدارة العمل التنموي باملجتمع  ،و تساعد عىل إجياد
احللول وحتديد احتياجات املجتمع ووضع اخلطط

التنموية ،اإلعتامد عىل النفس بنسبة%25.3

واملقارنة بنس�بة ،%40ابتكار احللول بنسبة،%39

ارتفاع من يرى قيام املؤسسات احلكومية بإكساب

وتنمي�ة هذه امله�ارات أمهي�ة تعك�س فعالية دور
املؤسس�ات احلكومي�ة يف تنمية امله�ارات القيادية

للشباب.وهو ما تؤكد عليه نظرية الدور.

 -4مهارات صنع واختاذ القرار :وتتمثل يف القدرة عىل
إلزام العاملني بتنفيذ األوامر بنس�بة%33.4وذلك

أن هذه املهارة تعكس القدرة الش�خصية  ،والقدرة
على اإلقن�اع أو تنفيذ األه�داف والربامج ،ترتيب

األعمال حس�ب أمهيته�ا بنس�بة،%32.7القدرة
على تقيي�م أداء العاملين بنسبة%31.4والش�ك

أن تقيي�م أداء العاملني يس�اعد عىل اختاذ القرارات
املتعلق�ة بكيفية توزيع امله�ام ،والتحفيز والعقاب،

الق�درة على تنظي�م وإدارة الوق�ت بكف�اءة
بنس�بة %28.9حيت�اج القائ�د إىل مق�درة رسيع�ة

 -3مه�ارات املب�ادأة واالبتكار  :وتتمث�ل يف املرونة

يف تنظي�م أف�كاره وترتي�ب أولويات�ه والتعامل مع

 ،%44ابت�كار وتقييم البدائل بنس�بة  %43تقييم

أن يق�ود وقت�ه ويتحكم في�ه  ،القدرة على إصدار

واالس�تعداد الذهني لتقبل أفكار اآلخرين بنسبة
البدائ�ل  Evaluation of alternativesويف

األوامر بنس�بة ،%28.9حتدي�د األهداف بوضوح

ه�ذه املرحلة يقوم صانع الق�رار بتقييم كل بديل

بنس�بة%28.2وهو ما يعكس وعي القيادة بكيفية

بيئة القرار ،وإجي�اد العالقة بني البدائل املختلفة،

األه�داف وإمكاني�ة حتقيقه�ا ،القدرة على ترتيب

على حده يف ض�وء اهلدف من الق�رار ،ويف ضوء
باإلضاف�ة إلىالتحدي�د الدقي�ق لآلث�ار املختلف�ة

ل�كل بديل ،كام لو كان قد ت�م اختيار هذا البديل
وتنفي�ذه ،ومقارن�ه النتائ�ج املتوقعة ل�كل بديل،

وذل�ك من خالل حتديد إجيابيات وس�لبيات كل
بدي�ل عىل حده هبدف اس�تبعاد البدائل الضعيفة
()Bazerman Max, 2002, P5
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مساعديه ,وتوفري الوقت للتفكري والتخطيط وعليه

حتويل األه�داف إىل برامج ومرشوعات  ،وواقعية
األولوي�ات بنس�بة ،%28.2القدرة عىل الدراس�ة
والتحليل بنسبة ،%27اختاذ القرار بنسبة،%26.9

صن�ع الق�رار بنس�بة ،%25.6تفوي�ض الس�لطة
بنسبة ،%25تقدير املواقف بنسبة%24.7وذلك أن

تقدير املواقف يمثل مهارة من أهم مهارات القيادة
والريادة ،حيث تعكس اس�تبصار القائد بالظروف
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املحيط�ة باختاذ الق�رار وتبعات ه�ذا القرار ،وضع

اخلط�ط بنس�بة ،%24.4حتدي�د أس�اليب حتقي�ق

األه�داف بنس�بة ،%24.4الق�درة على اإلقن�اع
بنسبة%22.5فمن املهم أن يكون لدى القائد قدرة

عىل إقناع اآلخرين بقراراته حتي يتعاونوا معه عىل
حتقيقها ،وتنخفض مقاومة حتقيقها .

التساؤل السادس :ما املعوقات التي تؤثر عىل اختاذ

القرار عند الشباب؟

جدول رقم( )10املعوقات التي تواجهك عند اختاذ القرار
ما املعوقات التي تواجهك
عند اختاذ القرار؟
ضعف املعلومات

 -5مهارة حل املش�كالت :وتتمثل يف القدرة عىل حل

قلة اخلربة

مش�كالت العاملين بنس�بة ،%28.2الق�درة عىل
حتديد املش�كالت بنس�بة ،%27الق�درة عىل حتديد

البدائل بنس�بة%21.1حيث أن ل�كل قرار بدائل،

اخلوف من تبعات القرار

الرتدد وعدم الثقة يف صحة القرار
اختالف وجهات النظر

ومن األمهية أن يكون القائد عىل دراسة هيذه البدائل

تأثريها عىل أداء الفريق

حتي يستطيع املفاضلة بينها .ويقصد بالبدي ل (�Al

اإلمجايل

 )ternativeوض�ع ف�روض متعددة حلل املش�كلة

بحيث يصل�ح كل منها بدرجة معينة وكيفية حمددة

ك

%

63

40.4

58

70

34
1
1

156

37.2

44.9

21.8
0.6

0.6

100

للوص�ول إىل األه�داف املطلوب�ة ،وخيتل�ف ع�دد
البدائ�ل أو احللول املتاحة من موق�ف آلخر ،وف ًقا

معوقات عند اختاذ القرار بالنسبة للمبحوثني ،أول هذه

وسياس�تها وفلس�فتها وإمكاناهتا املادي�ة ،والوقت

جاء يف املرتبة األوىل ،يليها ضعف املعلومات بنسبة

تتطل�ب وج�ود عدد م�ن البدائ�ل املتاح�ة ،بحيث

وختزينها ثم استعادهتا وعرضها يف الوقت نفسه املربر

لطبيعة املش�كلة وظروفها ،وبناء عىل وضع املنظمة

املتاح حلل املش�كلة .والش�ك أن صناع�ة أي قرار
يمكن ألي منها أن يسهم بدرجة ما يف معاجلة ذلك
املوق�ف ،وبالتايل ف�إن وجود أكثر م�ن بديل جيعل

عملي�ة صناع�ة القرار فعال�ة ومفيدة؛ ألهنا تس�هم

بدرج�ة مايف وضع حل�ول للمش�كلة ،وتُرتك أمام
صانع القرار خيارات متعددة تس�اعده عىل اختيار
البديل املناسب( .هليقادومنري1991،م)4:

حيث تربز نظرية الدور أن املؤسسات االجتامعية

تتحلل إىل عدد من األدوار االجتامعية ومن هذه األدوار
تنمية املهارات القيادية من خالل الدورات التدريبية

وغريها من األساليب.

تشري البيانات يف اجلدول رقم ( )10إىل وجود

املعوقات اخلوف من تبعات القرار بنسبة  %44.9حيث

 %40.4فقد أصبحت عمليات مجع البيانات وحتليلها
األسايس لتصميم نظام املعلومات إىل عملية صناعة

القرارات (نيونيو .)2 :2001 ،

ثم قلة اخلربة بنسبة %37.2وذلك أن اخلربة من أهم

حمددات اختاذ القرار السليم ،والشك أن الشباب ليس

لدهيم اخلربة الكافية املتعلقة باختاذ القرار يف املواقف
القيادية ،يليها الرتدد وعدم الثقة يف صحة القرار

بنسبة ,%21.8ثم يأيت يف املرتبة األخرية وبنسبة واحدة
اختالف وجهات النظر ،تأثريها عىل أداء الفريق بنسبة

%0.6
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جدول رقم ( )11الرتدد يف اختاذ القرار
هل ترتدد يف اختاذ القرار؟

ك

أحيان ًا

106

67.9

اإلمجايل

156

100

نادر ًا

كثري ًا

31
19

%

19.9
12.2

تشري البيانات يف اجلدول رقم ( )11إىل انخفاض
نسبة الذين يرتددون يف اختاذ القرار نادر ًا بنسبة ،%19.9
ارتفاع نسبة الذين يرتددون أحيان ًا يف اختاذ القرار بنسبة
 %67.9حيث جاء يف املرتبة األوىل ،ثم يأيت يف املرتبة
األخرية الذين يرتددون يف اختاذ القرار كثري ًا بنسبة

 %12.2وهو ما يتطلب التعرف عىل أسباب الرتدد
سواء تعلقت بقلة اخلربة أم ضعف الثقة ،أو اخلوف من

تبعات القرار ،وذلك ملواجهة أسباب الرتدد يف اختاذ
القرار.

قراراهتم إذا رأو أفضل منها بنسبة  ,%37.2ثم يأيت يف

املرتبة األخريةالذين نادرا ما يقومون بتعديل قراراهتم
إذا رأوا أفضل منها بنسبة . %3.8

عارش ًا:نتائج الدراسة:

من خالل عرض نتائج الدراسة امليدانية توصلت

الدراسة إىل عدة نتائج هى:

فيام يتعلق باإلجابة عىل التساؤل األول :ما املهارات

القيادية املطلوب تنميتها لدى الشباب السعودي؟

 أكدت الدراسة عىل وجود مهارات قيادية ورياديةعديدة مطلوب توفرها لدى الش�باب السعودي
أول ه�ذه امله�ارات الق�درة عىل حتمل املس�ئولية
بنس�بة  %87.1وذل�ك ألمهي�ة حتمل املس�ئولية

عن�د القي�ادات وهو ما يس�اعد على اإلخالص
والتف�اين يف العم�ل .يليه�ا الق�درة على حتدي�د

جدول رقم( )12مدى القيام بتعديل قراراتك إذا
رأيت أفضل منها

هل تقوم بتعديل قراراتك
إذا رأيت أفضل منها؟
نادر ًا

ك

%

6

3.8

أحيان ًا

58

37.2

اإلمجايل

156

100

كثري ًا

92

59

تشري البيانات يف اجلدول رقم ( )12إىل ارتفاع نسبة
الذين يقومون كثري ًا بتعديل قراراهتم إذا رأوا أفضل منها
بنسبة  %59حيث جاء يف املرتبة األوىل ،وهو ما يعكس
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الثقة بالنفس والقدرة عىل الرجوع للحق وهى من
أهم سامت القيادة،يليها الذين يقومون أحيان ًا بتعديل

األه�داف لتص�ل إىل %87.1وه�و م�ا يس�اعد

على حتديد اخلط�ة واملنهجية لتحقي�ق األهداف.
ث�م الذي�ن لدهي�م الق�درة على وض�ع اخلط�ط
بنس�بة ، %85.9يليه�ا الذين لدهي�م القدرة عىل

املواجه�ة بنس�بة .%85.3يليه�ا الذي�ن لدهي�م
القدرة عىل ابتكار احللول بنسبة  ، %84ثم الذين

لدهي�م القدرة عىل اختاذ القرار بنس�بة، %84اختاذ
الق�رارات هو حمور العملية اإلدارية؛ فهي عملية
متداخل�ة يف مجي�ع وظائ�ف اإلدارة ونش�اطاهتا،

فعندم�ا مت�ارس اإلدارة وظيف�ة التخطي�ط فإهن�ا

تتخ�ذ قرارات معين�ة يف كل مرحل�ة من مراحل

وض�ع اخلطة ,س�واء عند وضع اهلدف ،أو رس�م
السياس�ات ،أو إعداد الربام�ج ،أو حتديد املوارد
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املالئم�ة ،أو اختي�ار أفض�ل الطرق واألس�اليب

 -مه�ارات صن�ع واخت�اذ الق�رار :ويتمث�ل أمهها يف

 -ارتفاع نسبة الذين يرون أن للمؤسسات احلكومية

بنس�بة ، %33.4ترتيب األعامل حس�ب أمهيتها

لتشغيلها ،ثم القدرة عىل تطوير األداء.

الق�درة على إل�زام العاملين بتنفي�ذ األوام�ر

دورا يف تنمي�ة امله�ارات القيادي�ة للش�باب
ً
الس�عودي بنس�بة  %39.8وهو ما يعكس أمهية

بنس�بة %31.4ويتمث�ل يف قي�اس كف�اءة األداء

املؤسسات بأمهية تنمية مهارات القيادة.

للتق�دم كام أن تقيي�م األداء هو عملي�ة إجيابية ال

دور املؤسس�ات احلكومي�ة ،وإدراك ق�ادة ه�ذه

فيام يتعلق باإلجابة عىل التساؤل الثاين :ما مدى قيام

املؤسسات احلكومية بإكساب وتنمية املهارات القيادية

للشباب السعودي؟

بنس�بة،%32.7القدرة على تقيي�م أداء العاملني

الوظيفي لفرد ما و احلكم عىل قدرته و استعداده
نس�عى م�ن خالهل�ا فقط إىل الكش�ف ع�ن نقاط
الضع�ف للفرد وإنام أيضا هيت�م بنقاط القوة التي
جس�دها الف�رد أثناء س�عيه إىل حتقي�ق األهداف
 ،الق�درة على تنظي�م وإدارة الوق�ت بكف�اءة

أكدت الدراسة عىل تعدد املهارات القيادية والريادية

فق�د يكون الوق�ت املت�اح للمديرين والرؤس�اء
الخت�اذ ق�رارات معين�ة قصير ًا أو حم�دود ًا كام يف

 -مه�ارات االتصال ويتمثل أمهه�ا يف كتابة التقارير

يف ه�ذه احل�االت ف�إن الفوائد الت�ي ترتتب عىل

مع القيادات بنس�بة ،%34التعامل م�ع التقنيات

بع�ض األه�داف األخ�رى الت�ي قد تك�ون أكثر

التي تقوم املؤسسات احلكومية بإكساهبا وتنميتها لدى
الشباب وتتمثل هذه املهارات يف:

بنس�بة ،%39.1الق�درة على تب�ادل املعلومات

احلديثة لتطوير اإلدارة بنسبة، %32.7ثم القدرة
عىل االتصال والتفاعل مع اآلخرين

حال�ة الق�رارات ذات الصف�ة العاجل�ة امللح�ة
املش�اركة قد ت�ؤدي يف نف�س الوق�ت إىل تعطيل

أمهي�ة .وعىل املديري�ن والرؤس�اء أن يوازنوا بني
ه�ذا وذاك على وج�ه الرسع�ة وأكدت دراس�ة

 -مهارات حتمل املسئولية :ويتمثل أمهها يف االلتزام

الغام�دي( )2007أن مس�توى توف�ر امله�ارات

الفري�ق بنس�بة،%30.2ثم الق�درة على حتدي�د

الق�درة على إص�دار األوام�ر ،حتدي�د األهداف

بأداء الواجب�ات بنس�بة ،%41.7والعمل بروح
االحتياجات .

التنظيمية عند املديرين كانت كبرية بصورة عامة،

بوضوح  ،القدرة عىل ترتيب األولويات  ،القدرة

 -مه�ارات املبادأة واالبتكار  :ويتمثل أمهها يف املرونة

على الدراس�ة والتحلي�ل ،اخت�اذ الق�رار  ،صنع

 ،%44ابت�كار وتقيي�م البدائل بنس�بة  %43وذلك

اخلط�ط وتوصلت دراس�ة الصامل ( )2011إىل

واالس�تعداد الذهن�ي لتقبل أفكار اآلخرين بنس�بة

الختي�ار البدي�ل املناس�ب ال�ذي يتف�ق وأه�داف

املؤسس�ة ،توظي�ف امل�وارد بنس�بة %42س�واء

كان�ت موارد مادي�ة أو برشية أو فني�ة ،القدرة عىل
االستنتاج واملقارنة بنسبة ،%40ثم ابتكار احللول .

القرار  ،تفويض الس�لطة ،تقدير املواقف  ،وضع
أن أكث�ر امله�ارات القيادي�ة املطلوب�ة ه�ي مهارة

التخطيط واختاذ القرارات ،حتديد أساليب حتقيق
األهداف  ،القدرة عىل اإلقناع .وتوصلت دراسة

الغام�دي( )2007إىل متت�ع املديري�ن بمس�توى
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مهاري كبير يف اخت�اذ القرارات ولكن مس�توى

حضور ال�دورات التدريبية ،يليها معوقات تتعلق

القرارات املتخذة كانت متوسطة.

معوقات مادية ،يليها معوقات من اجلهات املنظمة

مش�اركة العاملني معه والعم�ل معهم عىل تقييم
 مهارة حل املش�كالت :وتتمثل يف القدرة عىل حلمش�كالت العاملين بنس�بة ،%28.2والق�درة
على حتدي�د املش�كالت بنس�بة ،%27والق�درة

على حتدي�د البدائ�ل بنس�بة %21.1وتوصل�ت

دراس�ة الغام�دي( )2007إىل أن أكثر املهارات
القيادية املتوفرة لدى العاملني يف جملس الشورى

ببعد املسكن عن مكان التدريب بنسبة  ,%41.9ثم
للدورات ث�م يليها معوقات م�ن األرسة ،وهو ما

يمك�ن أن يؤثر عىل مس�توى أداء دور املؤسس�ات
احلكومية يف تنمية املهارات القيادية للشباب.

فيام يتعلق باإلجابة عىل التساؤل اخلامس :ما املهارات

القيادية التي يمكن أن تقوم املؤسسات احلكومية بتنميتها

الس�عودي هي مه�ارة ح�ل املش�كالت ومهارة

للشباب؟

 ) 2014عىل أن إسهام املؤسسة ىف تنمية مهارات

مقرتحة لتفعيل وزيادة تأثري املؤسسات احلكومية عىل

االتص�ال .وأك�دت نتائ�ج دراس�ة الدعج�اين (

القي�ادة جمتمع�ه ومنف�ردة ( مه�ارات االتصال ،
واملب�ادأة واالبت�كار  ،ومه�ارات اخت�اذ الق�رار ،

ومهارات حتمل املسؤولية ) لدى طالبات جامعة

أم القرى كان بدرجة عالية.

توصلت الدراسة إىل وجود أساليب عديدة

إكساب وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب أول هذه
األساليب إقامة دورات تدريبية بنسبة  %67.3حيث

تتم هذه الدورات من خالل برامج تدريبية وهو ما

توصلت إليه دراسة (عبد املوجود )2011،والتي
أكدت عىل ارتفاع متوسطات درجات أفراد املجموعة

فيام يتعلق باإلجابة عىل التساؤل الثالث :مامدى

التجريبية مقارنة بإفراد املجموعة الضابطة عيل أبعاد

 -ارتفاع نس�بة الذين يرون بوجود معوقات حلضور

فروق لصالح املجموعة التجريبية ،وهو ما أكدت
عليه أيض ًا دراسة (فروانة )2014،ودراسة (البوعينني

حضور دورات تدريبية عن القيادة باملؤسسات احلكومية؟

ه�ذه ال�دورات التدريبي�ة بنس�بة  %67.3وهو

م�ا يؤثر عىل دور املؤسس�ات احلكومي�ة يف تنمية
املهارات القيادية للشباب.

مقياس مهارات القيادة يف القياس البعدي وأن هناك

وآخرون .)2015 ،ثم تنمية وعي الشباب بالقضايا

واملشكالت ,%62.7إتاحة الفرص للشباب للمشاركة

فيام يتعلق باإلجابة عىل التساؤل الرابع :ما معوقات

يف صنع القرار %57.3ذلك أن كل مشارك يصبح
أكثر اهتامم ًا باملوقف طاملا أن القرارات واالجراءات

 -وج�ود معوق�ات عدي�دة حلض�ور ه�ذه ال�دورات

أكثر تزيد من كفاءته ونضجه ،يليها تكليف الشباب

حضور الدورات التدريبية يف جمال تنمية مهارات القيادية؟
التدريبي�ة أول ه�ذه املعوق�ات معوق�ات تتعل�ق

بالوق�ت بنس�بة  %54.3وذل�ك أن توف�ر الوقت
يمث�ل أمهي�ة حي�ث يس�اعد الوق�ت على إمكانية

140

املتخذة مشارك فيها وتتأثر به وهذا يكسبه خربات

بأعامل قيادية ،%49.1من خالل الندوات واملؤمترات،
زيادة الديمقراطية داخل املؤسسات ،القضاء عىل

البريوقراطية .
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فيام يتعلق باإلجابة عىل التساؤل السادس :ما

-5تنمي�ة مه�ارات االتص�ال ل�دى الش�باب ويف

 -وج�ود معوق�ات عن�د اخت�اذ الق�رار بالنس�بة

على االتص�ال والتفاعل مع اآلخري�ن ،والقدرة

تبعات القرار بنسبة  %44.9حيث جاء يف املرتبة

-6تنمية مهارات حتمل املسئولية ويف مقدمتها العمل

املعوقات التي تؤثر عىل اختاذ القرار عند الشباب؟

للمبحوثين ،أول ه�ذه املعوق�ات اخل�وف م�ن
األوىل  ،يليها ضعف املعلومات بنسبة ،%40.4

ث�م قلة اخلبرة  ،واخلربة هي الق�وة التي تأيت من
اخلربات واملعلومات الس�ابقة وكذلك التجارب

التي يمر هبا القائد فتزيد من قدرته عىل الترصف
والتأثري عىل اآلخرين نتيجة للمامرسات السابقة،

الرتدد وعدم الثقة يف صحة القرار .

حادي عرش :توصيات الدراسة:

مقدمته�ا التعامل مع التقني�ات احلديثة ،والقدرة

عىل التواصل وتبادل املعلومات مع الزمالء

ب�روح الفريق ،القدرة عىل حتدي�د االحتياجات،

االعتامد عىل النفس.

-7تنمي�ة مه�ارات املب�ادأة واالبت�كار ويف مقدمتها
القدرة عىل االس�تنتاج واملقارنة ،ابتكار احللول،
ابتكار املرشوعات والربامج.

 -8تنمي�ة مهارات صنع واختاذ الق�رار ويف مقدمتها
الق�درة عىل تنظيم وإدارة الوق�ت بكفاءة وتوفري

الوق�ت للتفكري والتخطيط وعلي�ه أن يقود وقته

من خالل عرض نتائج الدراسة يمكن اقرتاح عدة

ويتحك�م في�ه ،الق�درة على إص�دار األوام�ر،

 -1رضورة توفير وحتدي�د وق�ت مالئ�م يتناس�ب

األولويات ،القدرة عىل الدراسة والتحليل.

توصيات هى:

م�ع أوض�اع وظ�روف املتدربني وذل�ك حلضور
الدورات التدريبية.

 -2االهتامم بتع�دد وتوزع أماكن التدريب جغرافي ًا

حتدي�د األه�داف بوض�وح ،القدرة على ترتيب
-9تنمية مهارة حل املش�كالت ويف مقدمتها القدرة
عىل حل مش�كالت العاملين ،القدرة عىل حتديد
املشكالت ،القدرة عىل حتديد البدائل.

 -10ثم تنمية وعي الش�باب بالقضايا واملشكالت،

حت�ى يمك�ن التغلب عىل مش�كلة بعد الس�كن،
حيث يمثل قرب أماكن الدورات للسكن حافز ًا

وإتاح�ة الف�رص للش�باب للمش�اركة يف صن�ع

-3مواجه�ة املش�كالت املتعلق�ة باجله�ات املنظمة

 -11تنمي�ة القدرة عىل اختاذ القرار وذلك من خالل

لاللتحاق بالدورات التدريبية.

لل�دورات والت�ي تؤثر عىل تراجع نس�بة حضور
الدورات التدريبية ،سواء كانت مشكالت تتعلق

القرار ،تكليف الشباب بأعامل قيادية

تنمية املعلومات ،وتنمية اخلربة.

ب�اإلدارة أو املدربين ،أو الدعاية ،والتس�هيالت
حلضور الدورات.

 -4مواجهة املعوقات املتعلقة باألرسة مثل عدم موافقة
الوال�د أو ال�زوج ،أو زي�ادة األعب�اء األرسي�ة التي

حتول دون حضور املتدربني ،إضافة إىل فقر األرسة.
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املراجع العربية:

قائمة املراجع

بفعالي�ة آدائه�م الوظيف�ي :دراس�ة مقارن�ة بين
ضب�اط مدينت�ي الري�اض والدم�ام ،ماجس�تري ،

 -أب�و دف ،حممـ�ود خليـ�ل ( )2008املتطلب�ات

قس�م العل�وم اإلدارية،كلي�ة الدراس�ات العليا،

التحدي�ات املع�ارصة ،بح�ث مق�دم إىل املؤمت�ر

 -الس�اعايت ،س�امية (« )2000نظري�ة ال�دور» يف

الرتبوي�ة إلع�داد الش�باب الفلس�طيني يف ضوء
العام للشباب الفلسطيني املنعقد بوزارة الشباب
والرياضة يف إبريل 2008

أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.

جمموعة من أس�اتذة علم االجتامع ،دراس�ات يف
علم االجتماع واألنثروبولوجيا ،مركز البحوث

-إسماعيل ،حمم�د أمح�د ( )1995دور املؤسس�ات

والدراس�ات االجتامعي�ة ،كلي�ة اآلداب ،جامعة

رس�الة دكت�وراه يف العل�وم السياس�ية( ،جامع�ة

 -الس�لمي ،علي ( )2002إدارة التمي�ز ،نماذج

الديني�ة يف التنمي�ة السياس�ية ـ دراس�ة وتقدي�م،
القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياس�ية ،قسم

العلوم السياسية.

القاهرة.،

وتقني�ات اإلدارة يف عصر املعرف�ة ،دار غري�ب
للطباعة والنرش ،مرص.

-البوعينين ،عائش�ة حس�ن وآخ�رون( )2015أثر

 -الصام�ل ،نارص بن علي ( )2011تنمية املهارات

ل�دى الطالب�ات املوهوب�ات بالص�ف الس�ادس

يف جمل�س الش�ورى السعودي،ماجس�تري ،قس�م

برنامج إثرائي يف تنمية مهارات القيادة اإلبداعية
االبتدائ�ي يف مملك�ة البحري�ن ،املؤمترال�دويل

الث�اين للموهوبين واملتفوقين  -حت�ت ش�عار

نحواستراتيجية وطني�ة لرعاي�ة املبتكري�ن

تنظي�م قس�م الرتبيةاخلاص�ة /كليةالرتبي�ة /
جامعةاإلمارات العربيةاملتحدة 21-19مايو.

 احلس�ن ،إحس�ان حمم�د ( )2005النظري�اتاالجتامعية املتقدم�ة  ،دار وائل للنرش والتوزيع ،

عامن،األردن.

 الدعجاين ،نوره بنت محد مرسع ( )2014مسامهةاالنشطة الطالبية ىف تنمية املهارات القيادية لدى

طالبات جامعة أم القرى بمكهاملكرمه من وجهة
نظره�ن ،جامع�ةأم الق�رى ،ماجس�تري  ،قس�م
اإلدارة الرتبوية والتخطيط.

 الرش�ودي ،حمم�د ب�ن علي إبراهي�م ()2002املهارات القيادي�ة لدى ضباط الرشطة وعالقتها
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القيادي�ة للعاملين وعالقته�ا ب�األداء الوظيف�ي

العل�وم اإلداري�ة ،جامع�ة نايف العربي�ة للعلوم
األمنية.

 الغامدي ،عبد اهلل مس�فر سعيد ( )2007مستوىاملهارات القيادية املتوفرة وتطويرها لدى مديري
املدارس الثانوية يف منطقة الباحة اململكة العربية

السعودية ،ماجستري،كليى الرتبية ،جامعة عدن،
اليمن.

 الفالح�ي  ،حمم�د صال�ح جبران ( )2010مدىتواف�ر امله�ارات القيادي�ة ل�دى مدي�ري إدارات
امل�دارس الريفية باجلمهورية اليمنية ،ماجس�تري،

جامعة النيلني ،السودان2007،

 املطريي يوسف بن خالد مرزوق(2013م)  ،دوراألنامط القيادية ألعض�اء هيئة التدريس يف تنمية

امله�ارات اإلدارية لدى طلاب كلية امللك خالد
العسكرية،ماجستري  ،قسم العلوم اإلدارية ،كلية
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الدراس�ات العليا ،جامعة ناي�ف العربية للعلوم
األمنية ،الرياض

غزة ،كلية الرتبية ،قسم علم النفس.

 -قدي ،عبد املجيد ( )2004إش�كالية تنمية املوراد

 -املناعي،شمس�ان  ،دراس�ة أث�ر برنام�ج مه�ارات

البرشي�ة يف ظ�ل العومل�ة  ،امللتق�ى ال�دويل حول

بمملك�ة البحري�ن ،جملةالدراساتالنفس�ية،

املعرف�ة والكفاءات البرشية ،جامعة ورقلة،09 ،

القيادة والقدرة اإلبداعية لدى الطالب املتفوقني

.)4(20

 الوهيب�ي ،خال�د ب�ن مح�د إبراهي�م( )2005دوربرامج التأهيل القيادي يف تنمية املهارات القيادية

األمنية دراس�ة تطبيقية عىل طالب دبلوم العلوم

األمني�ة يف كلي�ة امللك فه�د األمنية ،ماجس�تري-

جامع�ة ناي�ف العربي�ة للعل�وم األمني�ة ،كلي�ة
الدراسات العليا ،قسم العلوم اإلدارية .

 برنام�ج األم�م املتح�دة اإلنامئ�ي ،تقري�ر التنمي�ةاإلنس�انية العربي�ة  ،2002األردن :إيق�ون
للخدمات املطبعية2002 ،

التنمي�ة البرشي�ة وف�رص اإلندم�اج يف إقتص�اد
 10مارس 2004

 مهن�ا ،حمم�د نرص(2000م)الوجي�ز يف منه�اجالبح�وث السياس�ية واإلعالمي�ة الطبع�ة
الثانية,القاهرة دار الفجر للنرش والتوزيع.

 نيونيو،مارك�و إبراهي�م ( )2001أث�ر كف�اء نظ�ماملعلوم�ات يف فاعلي�ة اخت�اذ الق�رارات ،أرب�د
للبحوث ،املجلد الرابع ،العدد األول.

 هليقادومنير( )1991اخت�اذ الق�رارات الفعال�ة،ترمجة مصطفى درايس (،القاهرة :دار املعارف.

 صال�ح  ،أن�ور على ( )1990امله�ارات اإلداري�ةملدي�ري امل�دارس اإلعدادي�ة  ،جامع�ة بغ�داد،

كلية الرتبية ( أبن رش�د )  ،رس�الة ماجستري غري

منشورة.

 ع�ارف ،عب�د املعط�ي حمم�د ( )1994مب�ادئاإلدارة ،األردن  ،عامن.

 عبد املوجود ،أبو احلسن ( )2011برنامج تدريبيللمامرس�ة العام�ة يف اخلدم�ة االجتامعي�ة لتنمية
امله�ارات القيادي�ة «جترب�ة يف التدري�ب املي�داين
باملعه�د الع�ايل للخدم�ة االجتامعي�ة بقن�ا ،جمل�ة

دراسات يف اخلدمة االجتامعية والعلوم اإلنسانية
العدد الثالثون اجلزء اخلامس.

 فروانة،عام�ر حممد عب�د ( )2014فاعلية برنامجتدريب�ي لتنمي�ة امله�ارات القيادية ل�دى طالب
املرحلة الثانوية ،ماجس�تري ،اجلامعة اإلسلامية،
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:املراجع اإلنجليزية

- Bazerman Max, H., (2002) Judgment in
Managerial Decision Making , 5th,ed.
(New York: John Wiley.
- Herbert Bulmer (1992) “Society as
Symbolic in Arnold M. Rose (ed) :
Human Behavior and social processes .
Boston : Houghton Mifflin
-

James

H.

Donnelly,jr

et.al(1998)

Fundamentals Of Management,10th
Edition, McGraw-Hill, International
Edition,Boston.
- Philip Babcock, and Others , Webster’s
New International Dictionary of the
Enghish language (U.S.A , Merriam –
Webster inc, 1993 ) , p.1968
- Richard L. Daft(2000): Management, 5th
Edition, Harcourt College Publishers,
New York.
- Stephen P. Robbins(2003) Organizational
Behavior,10th Edition, Prentice Hall,New
Jersey.
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Editorial
Praise be to Allah who guided us to this and we wouldn’t guide if God guided us, peace and
blessings on the Prophet Al- Adnan ...then
The University's Vice Presidency for Postgraduate Studies and Scientific Research is keen
to fulfill its pivotal role in achieving the University's mission in accordance with its second
strategic plan (1440 AH / 2020 AD) to support research projects and community initiatives
that contribute to achieving sustainable development, enhancing loyalty and belonging to the
nation. In this regard, the Vice Presidency is committed to its vision of providing an academic
environment conducive to scientific research. In its mission, it has always been interested in
providing advanced research services in a stimulating environment.
I am pleased to present to my dear readers the twelfth issue of Human and Administrative
Sciences Journal, which is published by Al Majamah University through the Center for
Publishing and Translation at the University's Graduate Studies and Scientific Research Vice
Presidency.
This issue includes six various fields of research, rich in content, and reviewed. Two of them
are in Arabic language Specialization, A research in Special Education, A research in Hadith of
the Prophet, A research in Educational Sciences and the last one is in Sociology.
With the publication of this issue, the Journal continues its blessed march - with the help of
God and its success - to reach sixty-two scientific research published in its successive editions in
the fields of human and administrative. The editorial board has received more than 50 scientific
researches in recent times. This indicates the good reputation that the magazine has in the
local and regional scientific on one hand, the confidence of researchers and academics on the
other hand. And on the third hand the permanent support received by the magazine from the
University administration and the President of the University in particular.
The editorial board as pleased by this success, it wishes Almighty God to help them to
complete this march in the form that pleases God, and then satisfied science students, scholars
and researchers in various parts of the Arab world. And Praise be to Allah, the Lord of the
World.

Editor-in-Chief
Professor Mohammed Al-Shayea

Publishing Guidelines
I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era
of humanities and administrative in Arabic and
English languages, books review, summaries of
thesis, conference proceedings, forums as well
as related scientific activities.
2. The journal publishes original, innovative
work; which follows a sound methodology,
referencing and have a proper thought and
maintain language and style. Articles must not
be a part of thesis or books.
3. The author(s) must provide three printed copies
with a summary not exceeding (200) words.
Articles submitted in English should provide a
summary in Arabic language.
4. Research submitted for possible publication
should not exceed 30 pages; size 2128/ cm.
In Arabic text, please use Lotus Linotype,
with font size 14 for the main text and 15 for
the title. In English texts, please use Times
New Roman, with font size 12 for the main
text and bold type 13 for the title. Also, use
Lotus Linotype, size 12 for Arabic footnotes
and Times New Roman size 10 for English
footnotes. Books reviews, reports and theses
should not exceed five pages.
5. The author should declare that the article
submitted to the journal should not have been
published before in their current or substantially
similar form, or be under consideration for
publication with another journal. Once the
article is to be accepted, it is not permitted to be
published in another journal.
6. All submissions are refereed and judged on
academic rigor and originality. Initial comments
are sent back to authors to carry out corrections
before the final acceptance of the articles.
7. The author will be notified of the decision
of accepting or rejecting of the article. The
submitted articles are the sole property of the
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles
in other sources without a written permission
from the editor-in-chief.
9. The author of accepted articles will receive a
complimentary author package of a hard copy
of the journal issue as well as (5) re-prints of the
article.

II. Technical Guidelines

1. A cover letter should be attached to the
submitted article requesting an opportunity
for possible publications. Details of each of
the contributing authors should be supplied;
as full name, title, the affiliation, postal
address and correct email address.
2. Tables and figures should fit the space
provided on the journal’ pages (12X18 cm).
3. Article files should be provided in Microsoft
Word format.
4. You should cite publications in the text using
the last named author’s name, followed
by the year (Smith, 2015). Page No. to be
added in case of quotation (Smith, 2015: 66).
(Smith et al., 2015), to be used when there
are two or more authors.
5. At the end of the paper a reference list in
alphabetical order should be supplied using
the surname. All references related to the
article to be included.
- For books Surname, Initials (year). Title
of Book. Publisher, Place of publication.
e.g. Harrow, R. (2005). No Place to Hide,
Simon & Schuster, New York, NY.
- For journals Surname, Initials (year), “Title of
article”, Journal Name, volume, number, pages.
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R.
(2005).“Loyalty trends for the twenty-first
century”, Journal of Consumer Marketing,
Vol. 22 No. 2, pp. 72 - 80.
6. Footnotes should be consisted and used only
if absolutely necessary and must be identified
in the text by consecutive numbers, enclosed
in square brackets.
7. Appendices go after the reference list.
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