




رئي�س التحرير/المدير الم�س�ؤول:

د. عـلـي مـحــ�سـن قـبـالن

الـعـنــــوان:

الجامعة الإ�سالمية في لبنان

اإدارة مجلة �س�ت الجامعة

خلدة - الأوت��ستراد

�س.ب.: 30014 - ال�س�يفات - لبنان

هاتف: 807711 - 807716 / 5 - 961+ )�ستة خط�ط( - فاك�س: 807719 / 5 - 961+

iul@iul.edu.lb :البريد الإلكتروني - www.iul.edu.lb :اإنترنت

مة مجلة أكاديمية علمية نصف سنوية محكَّ
تصدر عن:

الجامعة اإلسالمية في لبنان
العدد الخامس عشر، ٢0٢1م / 144٢هـ



هيئة المستشارين العلمية

♦ أ. د. دينا المولى

رئيسًا رئيس�الجامعة�اإلسالمية�في�لبنان�

♦ أ. د. هشام نشابة

عضوًا رئيس�جامعة�المقاصد�في�بيروت�)سابقًا(�

عضوًا ♦ أ. د. أحمد حطيط 

عضوًا ♦ أ. د. إبراهيم بيضون�

♦ أ. د. وجيه فانوس

عضوًا رئيس�قسم�الدراسات�العليا�)سابقًا(�/كلية�اآلداب�/�الجامعة�اإلسالمية�في�لبنان�

♦ م. أ. د. عبد المنعم قبيسي

عضوًا عميد�كلية�الهندسة�)سابقًا(�/�الجامعة�اإلسالمية�في�لبنان�

♦  د. علي محسن قبالن

عضو�الهيئة�التعليمية�

رًا عضوًا�مقرِّ ورئيس�تحرير�مجلة�»صوت�الجامعة«�/�الجامعة�اإلسالمية�في�لبنان�



صوت الجامعة

أواًل: المواصفات والقواعد العامة:

مركز� عن� تصدر� محكمة،� سنوية� نصف� علمية� أكاديمية� مجلة� الجامعة� صوت� ��مجلة� -
البحوث�والنشر/الجامعة�اإلسالمية�في�لبنان.

مة�إليها�في�مجاالت�اآلداب�واللغات� ��المجلة�ُتعنى�بنشر�البحوث�العلمية�األصيلة�المقدَّ -
والعلوم�االجتماعية�واإلنسانية�وعلوم�الطبيعة.

من� السري� والتحكيم� والمراجعة� للتقويم� المجلة،� إدارة� إلى� المرسلة� البحوث� ��تخضع� -
مة. قبل�الهيئة�العلمية�المحكَّ

مة�إجراء�أي�تعديل�في�مضمون�البحث�ومنهجيته،�يعاد� ��إذا�ارتأت�الهيئة�العلمية�المحكَّ -
البحث�إلى�صاحبه�إلجراء�التعديالت�الالزمة�قبل�النشر.

ذلك،� الضرورة� اقتضت� إذا� إليها،� ترد� التي� البحوث� صياغة� إعادة� التحرير� لهيئة� ��يحق� -
شرط�أن�ال�يؤدي�هذا�األمر�إلى�اإلخالل�بالمضمون.

��المواد�البحثية�المرسلة�إلى�إدارة�المجلة�ال�تعاد�إلى�أصحابها،�سواء�ُقبلت�للنشر�أم�لم� -
ُتقبل،�وليس�على�المجلة�تبرير�عدم�نشرها.

��يعبِّر�البحث�عن�رأي�كاتبه�وليس�بالضرورة�عن�رأي�المجلة. -

��إن�ظهور�البحث�وترتيبه�في�المجلة�يخضع�العتبارات�فنية�فقط. -

ثانيًا: خطوات إعداد البحث:

يتقيد�الباحث�في�إعداد�بحثه�بالخطوات�اآلتية:

��أن�يكون�البحث�أصياًل�وجديدًا�ولم�يسبق�نشره�في�أية�دورية�أخرى. -

المصادر� وتوثيق� العلمية� المنهجية� حيث� من� العلمي� البحث� بقواعد� الباحث� ��يلتزم� -
والمراجع.



��يراعي�الباحث�سالمة�اللغة�وحسن�صياغتها. -

��ال�يزيد�عدد�صفحات�البحث�عن��30صفحة�وال�يقل�عن��15صفحة�في�مجال�العلوم� -
ذلك� في� بما� الطبيعة،� علوم� في� صفحات� �10 عن� يقل� وال� واالجتماعية،� اإلنسانية�

األشكال�والرسوم�والجداول�والمالحق.

��ُيرفق�البحث�بملخص�عنه�ال�يتعدى�الصفحتين. -

.CDم�إلى�إدارة�المجلة�من�ثالث�نسخ�ومعه� ��ُيطبع�البحث�على�الحاسوب،�وُيقدَّ -

��ُيكتب�عنوان�البحث�واسم�الباحث�ولقبه�العلمي�والجهة�التي�يعمل�لديها�على�صفحة� -
البحث�األولى.

متن� في� تسلسليًا� المرقَّم� ورودهــا� حسب� الهوامش� الواحدة� الصفحة� ذيل� في� ��ُتثبت� -
آخر� في� بحثه� في� الباحث� اعتمدها� التي� والمراجع� المصادر� ُتثبت� ثم� الصفحة.�
تليها ثم� أوالً� العربية� المراجع� ُتذكر� بحيث� مستقلة،� صفحات� أو� صفحة� على� �البحث�

المراجع�األجنبية.

��ُترسل�البحوث�إلى�إدارة�مجلة�»صوت�الجامعة«�على�العنوان�اآلتي: -

الجامعة الإ�سالمية في لبنان

إدارة�مجلة�صوت�الجامعة
خلدة�-�األوتوستراد

ص.ب.:��30014-�الشويفات�-�لبنان
هاتف:��807711-��5�/�807716-�961+�)ستة�خطوط(

فاكس:�961�-�5�/�807719+
www.iul.edu.lb�:إنترنت

ali.kabalan@iul.edu.lb / iul@iul.edu.lb�:البريد�اإللكتروني
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االفتتاحية

�ُدَولِِه�ومجتمعاته�يرزح� �علينا�عدٌد�جديٌد�من�مجلة�»صوت�الجامعة«�والعالم�بكلِّ يطلُّ
زاَد� البْينية،� والعالقات� والبيئة� واألمن� والسياسة� االقتصاد� في� متفاقمٍة� أزماٍت� وطأة� تحت�
الكرة� جهات� في� � الكارثيِّ � الوبائيِّ يه� وتفشِّ السريع� بانتشاره� )كورونا(� فيروس� تفاُقِمها� من�

األرضية�األربع،�حاصدًا�ماليين�األرواح�وعشرات�ماليين�الُمصابين.��

األزمة� هذه� تداعيات� من� نشره� ووسائُل� والثقافي،� العلمي� اإلنتاج� ميداُن� ينُج� ولم� �
وإجراء� ونشرها،� العلمية� وريات� الدَّ إصدار� مواعيد� صعيد� على� أقلُّه� ة،� المستجدَّ الوبائية�
م�بالوقت�واألعباء� الخطوات�التنظيمية�والفنِّية�العملية�الُمعتادة�قبل�النشر�والتوزيع،�فالتحكُّ

ية�والنفسيَّة�يروُغ�من�قبضتنا�وسط�هذه�األزمة. المادِّ

إرادتنا،� عن� الخارجة� ة� والمعنويَّ ية� المادِّ واألثقال� التعقيدات� من� الرغم� وعلى� لكن،�
بذلنا� فقد� واستيعايها،� معها� بالتعامل� بل� لها،� االستسالم� بعدم� الُمطلق� إيماننا� من� وانطالقًا�
يؤازُرنا� العلمية�ونشرها،� البحوث� إنتاج� في� المتمثِّلة� العلمية� لمتابعة�رسالتنا� أقصى�جهدنا�
ي،� والتقصِّ والبحث،� القراءة،� في� نهجهم� مواصلة� على� وا� أصرُّ الذين� الباحثين� من� فريٌق�
والتكنولوجيا� واألدب� الفكر� في� جديدًة� علميًة� بحوثًا� ُمنِجزين� المعلومات،� وامتالك�
المجلة،� من� العدد� هذا� محتوياِت� َل� لتشكِّ واالقتصادية،� والتربوية� االجتماعية� والخدمة�
في� النحل� »إَبَر� يشبه� لما� اًل� وتحمُّ وعزيمًة� إرادًة� يحتاج� طيٍِّب� أمٍر� � كلَّ أن� على� ولَتشهَد�
الرابعِة� وللسنِة� �،2021 العام� في� الجامعة«� »صوت� مجلة� نجاُح� وما� العسل«.� سبيل�
العربي� المرجعية� واالستشهادات� التأثير� معامل� اعتماِد� معاييِر� تحقيِق� في� التوالي،� �على�
ثمار� من� ثمرة� إال� العالمية� المعايير� مع� المتوافقِة� �Arab Citation & Impact Factor

لنا. إرادتنا�وعزيمتنا�وتحمُّ

قسم� �/ الهندسة� كلية� من� باحثون� أنجزه� بما� المقام،� هذا� في� َه� ننوِّ أن� � الحقِّ ومن�
في� قوها� حقَّ نوعيٍَّة� علميٍَّة� إضافٍة� من� لبنان،� في� اإلسالمية� الجامعة� في� الطبية� األدوات�
ابتكاٍر،� شهادَتْي� ونالوا� �)Nafas Ventilator( االصطناعي� التنفُّس� لجهاز� �ابتكارهم�
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يحاتتفالا

الوطنية� الهيئة� من� واألخرى� �،IFIA المخترعين� لجمعيات� الدولي� االتحاد� من� واحدًة�
أن� ونأمل� � �.National Association for Science and Research � والبحوث� للعلوم�
اإلضافات� من� المزيد� الجامعة� َق� تحقِّ وأن� َف،� الُمشرِّ � العلميَّ الّصدى� اإلنجاُز� هذا� يلقى�

واإلبداعات�في�شتى�الميادين�العلمية�والمعرفية.
داَد�والتَّوفيق واللَه�نسأُل�السَّ �

 82/9/8282 التاريخ:   
   L82/545  ARCIFالرقم: 

 المحترم      مجلة صوت الجامعةسعادة أ. د. رئيس تحرير 
 الجامعة اإلسالمية في لبنان، خلده، لبنان

 تحية طيبة وبعد،،،
 
 

لإلنتاج والمحتوى  "معرفة"ة بيانات قاعد مبادرات، أحد (ARCIF -معامل التأثير واالستشهادات المرجعية للمجالت العلمية العربية )ارسيف يسر 
  .0202للمجالت للعام  السادسالسنوي تقرير الأطلق  قدالعلمي، إعالمكم بأنه 

)مكتب اليونيسكو :عدة جهات عربية ودوليةليتكون من ممثلين  الذي "مجلس اإلشراف والتنسيق" إلشراف" Arcif رسيفيخضع معامل التأثير "ا
جمعية المكتبات  ،قاعدة بيانات معرفة، مكتبة االسكندرية، (اإلسكوالجنة األمم المتحدة لغرب اسيا )، ببيروت العربيةاإلقليمي للتربية في الدول 

 .ة رائدة من عدة دول عربية وبريطانياعة علميذوي سملجنة علمية من خبراء وأكاديميين ل باإلضافة(. العالمية/ فرع الخليج المتخصصة

في  بحثيةأو  عنوان مجلة عربية علمية (0222زيد عن)يبيانات ما ودراسة فحص بالعمل على  قام "Arcif"ارسيف معامل  بأن ومن الجدير بالذكر        
) باستثناء دولة جيبوتي وجزر القمر لعدم توفر  دولة عربية (02)هيئة علمية أو بحثية في  (2022)عن أكثر من والصادرة  ،مختلف التخصصات
 .  0202عام  في تقرير "Arcif ارسيف "معامل العالمية لمعايير المجلة علمية فقط  لتكون معتمدة ضمن   (788) البيانات(. ونجح منها

   
اعتماد  معايير في تحقيقنجحت  قد الجامعة اإلسالمية في لبنان، خلده، لبنان الصادرة عن مجلة صوت الجامعةإعالمكم بأن نا تهنئتكم و يسر و  

، ولالطالع على هذه المعايير يمكنكم الدخول إلى الرابط معيارا  ( 32)والتي يبلغ عددها المعايير العالمية،  وافقة معالمت  Arcif"  ارسيفمعامل "
 /marefa.net/arcif/criteria-http://eالتالي: 

 .(0.0278) 1212" العام لمجلتكم لسنة  Arcifارسيف و كان معامل "

متوسط معامل ، مع العلم أن الوسطى الفئة وهي ،( الثالثة) الفئة ضمن (العلوم اإلنسانية )متداخلة التخصصاتتخصص وقد صنفت مجلتكم في  
 .(2.295على المستوى العربي كان ) هذا التخصصفي ارسيف 

كذلك اإلشارة في النسخة الورقية لمجلتكم على مواقع التواصل االجتماعي، و  كانكم اإلعالن عن هذه النتيجة سواء على موقعكم اإللكتروني، أووبإم 
وفي حال رغبتكم بالحصول على شهادة إلكترونية رسمية خاصة بنجاحكم في معامل ارسيف، أرجو  الخاص بمجلتكم." Arcif"ارسيف  إلى معامل

  التواصل معنا مشكورين.

 م والتقديرراوتفضلوا بقبول فائق االحت                                                  

 رأ.د. سامي الخزندا  
 رئيس مبادرة معامل التأثير                                 

 " Arcif ارسيف "                                     

 
                  



11

ال ق ن حم ي ع .د

 

  
 

 
 

 

 

G
old M

edal C
ertificate 

 

T
he N

ational A
ssociation for S

cience and R
esearch 

N
A

SR 

The organizer of the 
2

nd Beirut International Innovation Show
 – BIIS 2021 

A
w

ards the G
old M

edal to 
M

oham
m

ad A
yache - Lilian Sahili - A

sm
aa Serhan- A

bbas D
iab - H

ussein H
azim

e - A
lH

assan Chehadeh 
From

 Islam
ic U

niversity of Lebanon -Lebanon  
For the Innovation 

N
afas V

entilator

 
Beirut, Lebanon 

President | Radw
an Chouaib 

 
10 A

pril 2021 
 

 

 



12

يحاتتفالا

For the Outstanding Invention 

 

IF
IA

 B
E

S
T

 IN
V

E
N

T
IO

N
 M

E
D

A
L

 IS
 A

W
A

R
D

E
D

 T
O

08 - 10 April 2021

Beirut, Lebanon

2nd BEIRUT INTERNATIONAL INNOVATION SHOW
BIIS 2021

Alireza Rastegar

 Referen
ce N

o˚: 21 - 107

N
afas V

entilator

M
oham

m
ad A

yache - Lilian S
ahili - A

sm
aa S

erhan- A
bbas D

iab -
                   H

ussein H
azim

e - A
lH

assan C
hehadeh

                       From
 Islam

ic U
niversity of Lebanon



13

 الجامعُة وبحوثُها العلميُة 
في ميزاِن الكفايِة وجودِة اإلنتاج

- مقاربة تحليلية -

د. علي محسن قبالن
 رئي�س تحرير مجلة »�صوت الجامعة« 

الجامعة الإ�سالمية في لبنان

الملّخ�ص:

العالي،� التعليم� الهيكلية�والتعليمية�لمؤّسسات� البنية� �في�صلب� العلميُّ البحُث� يدخل�
الجامعية� المؤّسسة� منها� � تطلُّ نافذًة� ل� يشكِّ كونه� الرئيسة،� اهتماماتها� بين� األولويَة� � ويحتلُّ
وخبراتها� العلمية،� طاقاتها� توظِّف� التي� الُمبِدعة،� البشرية� بالعناصر� ترفده� المجتمع،� على�
في� وتستثمر�خبراتها� والتربوية،� واالجتماعية� االقتصادية� الميادين� في� والتجريبية� التطبيقية�
قطاعات�اإلنتاج،�وتوظف�ما�كنزته�من�المعارف�اإلنسانية�في�التطوير�الثقافي�والفكري.

الجامعة� بين� الجوهرية� العالقة� على� الضوء� نسّلط� سوف� هذه� دراستنا� في� فإننا� لذا�
ومصطلحاتِه،� وخصائَصه� � العلميَّ البحَث� والتحليل،� بالبحث� فنتناول،� العلمي،� والبحث�
الجيد،� الباحث� تميِّز� التي� واألخالقية� العلمية� والمعايير� والصفاِت� � العلميَّ والباحَث�
�في�احتضان�البحوث�العلمية�ورعايتها.�كما� وكذلك�المؤسسَة�الجامعيَة�ودوَرها�المحوريَّ
�من� قات�التي�تعاند�وهج�هذه�العالقة،�وكيف�يمكن�التغلُّب�عليها،�والحدُّ سنتعرض�للمعوِّ

آثارها�السلبية�على�مسيرة�النهوض�العلمي.

الكلمات المفتاحية: الجامعة�-�مؤسسات�التعليم�العالي�-�البحث�العلمي�-�الباحث�العلمي
Résumé:

La recherche scientifique constitue la base de la structure éducative 
des établissements d’enseignement supérieur, et occupe la priorité de 
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leurs préoccupations, car elle est l’accès des institutions universitaires à la 
société, lui fournissant des éléments humains créatifs, qui mettent en œuvre 
leur énergie scientifique, et son expérience appliquée et expérimentale 
dans les domaines économique, social et éducatif, investissent leurs 
expériences dans les secteurs de la production, et appliquent ce qui ont 
collecté des connaissances humaines dans le développement culturel  
et intellectuel.

Par suite, on souligne dans cette étude la relation essentielle entre 
l’université et la recherche scientifique. Alors on poursuit la recherche et 
l’analyse du concept de la recherche scientifique, ses caractéristiques et 
sa terminologie, les qualités et les normes scientifiques et éthiques qui 
distinguent un bon chercheur, ainsi que l’institution universitaire et son 
rôle central dans l’adoption et le parrainage de la Recherche scientifique. 
On liste également les obstacles qui résistent à l’éclat de cette relation et 
comment ils peuvent être surmontés et la réduction de leurs effets négatifs 
sur le processus du progrès scientifique.

Mots clés: l’université - les établissements d’enseignement supérieur-
la recherche scientifique - le chercheur scientifique.

مقدمة:

االجتماعية� ُبناه� في� المجتمع� تطوير� ُأُســس� برمجة� إلى� يهدف� المعرفة� إنتاج� إن�
من� � يستجدُّ لما� الحلول� إيجاد� في� ومساعدته� والعلمية،� والبيئية� والتربوية� واالقتصادية�
�معضالتها�حلوالً،�إن�لم�تكن�نهائيًة،�فعلى� مشاكل�وأزماٍت،�وفهم�مكنونات�العيش�وحلِّ
الحيوان،� عن� يميِّزه� � غريزيٍّ فضوٍل� ذو� فاإلنسان� المعرفي،� اإلنسان� لفضول� مرضيًة� األقل�
والفلسفات� األفكار� من� المزيد� لمعرفة� الخصوص،� على� والباحثين� العلماء� البشر،� ك� يحرِّ

واألسرار�العلمية�لتصحيح�مسيرة�اإلنسان�في�رحاب�الكون�والمجتمع.

والقوانيَن� المعادالِت� يجترحون� والحياة� الكون� أســرار� مع� تعاملهم� في� والعلماء�
متحّررٍة� دينامّيٍة� ًفي� دائما� دة� والمتجدِّ الكون،� لهذا� الُمتَقن� النظام� من� المنبثقَة� العلميَة�
من� اليوم� نعاينه� وما� ر.� التطوُّ من�سمات� والتغيُّر�سمٌة� تغيٌُّر،� هناك� ليكون� رٍة� ومتطوِّ وُمبِدعٍة�
وازدياٍد� دائمٍة� صيرورٍة� في� ك� يتحرَّ والمعرفة،� والثقافة� العلم� ميادين� شتى� في� ٍر� وتطوُّ تغيٍُّر�
دٍة،�وهذا�ما�ينبغي�استثماره�لصناعة�حضارٍة� الفٍت،�واكتشافاٍت�وإبداعاٍت�جديدٍة�أو�متجدِّ

ومستقبٍل�إنسانيين�زاهرين�وُمشرقين.

لتوجيه� الصالحَة� البيئَة� وستبقى� تزال� وال� كانت� الجامعة� إن� القول� المبالغة� من� وليس�
العقول�وإعدادها�من�أجل�إحداث�نقلٍة�نوعيٍَّة�في�إنتاج�المعرفة�وتطبيقاتها�واالستفادة�منها�
سة�التعليمية�بصورٍة�عاّمٍة،�تقوم�بإنتاج�المعرفة�وتحقيق� ألقصى�الحدود،�فإذا�»كانت�المؤسَّ
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ة�وضميرها،�فإن� الخبرة،�ونقلهما�من�جيٍل�إلى�جيٍل،�وزرع�الِقَيم�اإلنسانية،�وبناء�عقل�األمَّ
المعرفة،�ومنه� تبدأ� منه� �، القياديَّ � العصبيَّ سة�ومركزها� المؤسَّ �هذه� يمثِّل�مخَّ العالي� التعليم�

ُتنَتج�المعرفة،�ومنه�تبدأ�التنمية«)1(.

إلى� التنفيذ،� وقف� مع� للعلم� منتِجٍة� من� الجامعة� انتقال� رافعة� هو� العلمي� والبحث�
،�ليكون�مدخاًل�حضاريًا�بدياًل�من� بق�العلميِّ مًا�في�ميدان�السَّ جامعٍة�تحجز�لها�موقعًا�متقدِّ
لألفراد� واالجتماعيَّة� والنفسيَّة� الذهنيَّة� النماذج� أو� البراديغمات� يخترق� الُمعاش،� الواقع�
بقضايا� وااللتزام� العصر� بقضايا� لالرتباط� والطالَب� واألستاَذ� َر� المفكِّ ويدفع� والجماعات،�
المجتمع،� لشباب� والتثقيف� بالتعليم� مهامها� ضمن� من� تقوم� الجامعة� »كانت� فإذا� الواقع،�
� الثقافيِّ للمخزون� والتنمية� اإلضافة� مرحلة� يمثِّل� أنه� من� أهميُته� تنبع� � العلميَّ البحث� فإن�

،�وبالتالي�فهو�يؤدِّي�إلى�إثراء�المعرفة�ودفعها�إلى�رحاٍب�أوسع«)2(. �الوطنيِّ والمعرفيِّ

ُمستجّدًا،� أو� جديدًا� شأنًا� ليست� العلمي� والبحث� الجامعة� بين� الجوهرية� والعالقة�
فهذه�العالقة�فرضت�نفسها�تاريخيًا�مع�إنشاء�الجامعات�الحديثة�في�القرن�العشرين،�ومع�
الجامعة� بين� أي� بينهما،� والتكامل� التالزم� أواصر� �من� �شدَّ تطوريٍّ الوقت�سارت�في�مساٍر�
في�عمق� يدخل� اسًا� رئيسًا،�وشأنًا�حسَّ ًا� همَّ الموضوع� هذا� أصبح� بحيث� العلمي،� والبحث�
المشروعات� في� � محوريٍّ دوٍر� من� له� لما� والنامية،� منها� مة� المتقدِّ الدول،� استراتيجيات�

التطويرية�في�ميادين�العلم�المختلفة،�وقطاعات�اإلنتاج،�والتنمية�المستدامة.

الجامعيين،� واألساتذة� للباحثين� الشاغَل� الّشغَل� ومازالت� كانت� العالقة� هذه� إن� كما�
وألنها� لمشكالتها.� المناسبة� الحلول� ويقترحون� فيها،� يجتهدون� موضوعاتها،� يتناولون�
إن�عبر� دًا،� يبقى�متجدِّ فيها� البحث� فإن� رها،� العلمية�وتطوُّ المعرفة� د� دٌة�مع�تجدُّ حيٌَّة�ومتجدِّ

م�بمسارها. إضافاٍت�نوعيٍَّة�أو�عبر�تصويباٍت�علميٍَّة�لنماذجها�واألُطر�التي�تتحكَّ

العلمية� للبحوث� المباشرة� وُمعاينتنا� ة،� المستمرَّ ُمعايشتنا� منطلق� ومن� بدورنا،� ونحن�
زة�إلنشاء�قاعدٍة�من�العلوم،�ُيبنى�عليها� التي�تصدر�من�رحاب�جامعٍة�من�الجامعات�المتحفِّ
ر�المنظَّم،�والمرتكز�إلى�العناصر�العلمية�الاّلزمة،�وألن�العالقة�الجوهرية� في�عملية�التطوُّ
بين�الجامعة�والبحث�العلمي�هي�من�المسائل�التي�نعيشها،�وامتداداتها�حاضرٌة�في�مجتمعنا�
،�وتعيش�معنا�عصرنا،�وألن�ما�قرأناه�حولها،�وهو�كثيٌر،�لم� والمجتمع�اإلنساني�بشكٍل�عامٍّ

الجديدة،��2012م،� الجامعة� المعاصرة،�مصر:�دار� العربية� النهضة� العالي�في�ظل� التعليم� نبيل�جامع،�تطوير� �محمد� )1(
ص�318.

�م.�ن،�ص�243. )2(
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نجْد�له�تطبيقًا�مستوفيًا�لكل�الشروط،�ولم�يتحّيز�عمليًا�في�اإلمكان�الواقعي،�لكل�ما�تقّدم،�
والتحليل،� واالستقصاء� البحث� من� للمزيد� المسألة� هذه� إخضاع� المفيد� من� أنه� وجدنا�
وتزويد�المعنيين�باقتراحاٍت�علميٍة�وعمليٍة�حولها،�ليأتَي�ذلك�في�سياق�األبحاث�األخرى�
أن� أمل� على� والمتكاملة،� المترابطة� عناصرها� من� أكثر� أو� عنصرًا� تناولت� أو� تناولتها� التي�
التي� العلمي�والجامعة� تحمل�مقاربُتنا�لها�إضافًة�علميًة�مثمرًة�في�تصويب�مساري�البحث�

تحتضنه،�إغناًء�لهما،�ومساهمًة�في�تعميق�نظرتنا�إليهما�وتطويرها.

وقد�قّسمنا�هذه�الدراسة�إلى�أربعة�محاور�وخاتمة:

��في�المحور�األول،�استعرضنا�مفهوم�البحث�العلمي�ومصطلحاته�وخصائصه. -
العلمية� فات� والصِّ الجيد،� العلمي� الباحث� مفهوم� استعرضنا� الثاني،� المحور� ��في� -

واألخالقية�التي�يجب�أن�يمتلَكها.

ص�للجامعة�ودورها�كحاضنٍة�للبحث�العلمي،�وخطواتها�العملية� ��المحور�الثالث،�ُخصِّ -
في�تطوير�مجاله�الحيوي�وإغنائه�وتطويره.

الجامعة� حضور� أمام� عثرٍة� حجَر� تقف� التي� قات� المعوِّ شّخصنا� الرابع،� المحور� ��في� -
يطبع� الذي� والتكنولوجي� العلمي� ر� التطوُّ مسلسل� في� ومخرجاتهما� العلمي� والبحث�
الحضارَة�المعاصرَة،�وبالتالي�كيف�يمكن�مواجهُة�هذه�العوائق�والتخفيف�من�ارتداداتها�

لبية،�بل�وإزالتها�إذا�أمكن. السَّ

��أما�الخاتمة�فقد�ضّمنَّاها�النتائَج،�والتوصياِت�التي�يمكن�األخذ�بها�وتطبيقها. -

: المفهوُم والم�سطلحاُت والخ�سائ�ص اأواًل: البحُث العلميُّ

أ- مفهوم البحث العلمي
والبْحث� معرفته،� يريد� شيٍء� عن� واستوضح� واستقصى� فّتش� أي� بَحَث� نقول:� لغًة�
اث�أي�الكثير�البحث،�والمبحثة�أي�البحث� )ج(�أبحاث،�يعني�التفتيش//التحقيق،�والبحَّ
والبحث:� واستْبحثه.� َثه� وتبحَّ كاْبَتحَثه� سأل:� فتَّش:� عنه:� وبَحث� بحثًا،� وبَحَثه� والتدقيق)1(.�
الشيء� عن� تسأَل� أن� والبحث:� المعنى«.� في� األصــل� »وهــو� التراب� في� الشْيء� طلُبك�

وتستخبر...ج�)بحوث()2(.

�المنجد�في�اللغة�واألعالم،�بيروت:�دار�المشرق،�ط�2008�،43،�ص�27. )1(
�أحمد�رضا،�معجم�متن�اللغة،�مج1،�بيروت:�دار�مكتبة�الحياة،��1377هـ�/�1958م،�ص�243. )2(
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ف� فُيعرَّ بْحث،� االسم� أما� ثانيًة.� ينشد� يعني� يبحث،� »الفعل� فإن� المفهوم� حيث� ومن�
مجموع� زيادة� سبيل� في� المنهجي� االستقصاء� � األخصِّ وعلى� بعنايٍة،� ي� التقصِّ يعني� بأنه�
لمحاولة� الدقيق� بالتنظيم� يتميَّز� الذي� االستقصاء� به� »ُيقصد� العلمي� والبحث� المعرفة«)1(.�
المعلومات� هذه� من� ق� والتحقُّ جيِّدٍة،� عالقاٍت� أو� معارف� أو� معلوماٍت� إلى� ل� التوصُّ
فإن� كذلك� صدقّيتها«)2(.� في� موثوق� مناهج� أو� طرائق� باستخدام� وتطويرها� والمعارف�
وفحصها،� وتنميتها،� عنها،� والتنقيب� المعرفة،� الكتشاف� »محاولٌة� هو� العلمي� البحث�
تسير� لكي� وإدراٍك،� بذكاٍء� مكتماًل� عرضًا� عرضها� ثم� عميٍق،� ونقٍد� دقيٍق،� � بتقصٍّ وتحقيقها�

في�ركب�الحضارة�العالمية،�وتساهم�فيه�مساهمًة�إنسانيًة�حّيًة�شاملة«)3(.

وبحاجٍة� قديمٍة� موضوعاٍت� أو� أفكاٍر� من� موجوٌد� هو� ما� يتناول� قد� العلمي� والبحث�
اكتشافاٍت� أو� إلى�حقائق� ُيبنى�عليه�في�تطوير�األفكار،�والوصول� �جديٍد� إلى�تحقيٍق�علميٍّ
انطالقٍة�جديدٍة� للماضي،�في�سبيل� بفهٍم�جديٍد� العلمي-يسمح� البحث� »فهو-أي� جديدٍة،�
»عمليٌَّة� أنه� العلمي� البحث� تعريفات� أهم� ومن� للمستقبل«)4(.� استشرافيٍة� ورؤيٍة� للحاضر،�
ي�الحقائق�في�شأن�مسألٍة�أو� ى�)الباحث(�من�أجل�تقصِّ ٌة�منظَّمٌة�يقوم�بها�شخٌص�يسمَّ فكريَّ
ى�)موضوع�البحث(،�باتباع�طريقٍة�علميٍة�منّظمٍة�تسمى�)منهج�البحث(،� مشكلٍة�معّينٍة�تسمَّ
المشكالت� على� للتعميم� صالحٍة� نتائج� إلى� أو� للعالج� مالئمٍة� حلوٍل� إلى� الوصول� بغية�

ى�)نتائج�البحث(«)5(. المماثلة�تسمَّ

يقوم� ما� العلمي،� البحث� أي� وهو،� بعد.� ُيعرف� لم� ما� مع� يتعامل� إذًا،� العلمي� البحث�
الجاّدة� ورغبته� ر� المفكِّ عقله� من� بتوجيٍه� �، يٍّ وحسِّ � ريٍّ تصوُّ ممنهٍج،� نشاٍط� من� اإلنسان� به�
إبداعيٍة�لألحداث�والمسائل�والحقائق� التجربة�واالكتشاف،�إليجاد�حلوٍل� والمنضبطة�في�
قوا�حولها�إضافاٍت�غير�جوهرية،�ولكن� أنهم�حقَّ أو� إليها،� التوصل� التي�أخفق�آخرون�في�
م� ر�األحداث�ويتحكَّ مفيدًة�ويمكن�البناء�عليها،�واستدعت�إنتاج�شيٍء�جديٍد�أو�أصيٍل�يفسِّ

المعرفة،� باليونيسكو،�كتاب�عالم� الترجمة� ترجمة:�شعبة� العلمي،� بالبحث� والمشتغلون� العلم� ديكنسون،� �جون�ب.� )1(
العدد�1987�،114،�صص�45-44.

�مروان�عبد�المجيد�إبراهيم،�أُسس�البحث�العلمي�إلعداد�الرسائل�الجامعية،�عمان:�مؤسسة�الوراق،�ط�2000�،1م،� )2(
ص�15.

نقاًل� �.1968 آب� �20 في� اللبنانية� الجمهورية� رئيس� إلى� العلوم� لتقدم� اللبنانية� الجمعية� قدمتها� التي� المذكرة� �من� )3(
ط3،� اللبناني،� الكتاب� دار� بيروت:� الجامعيين،� للطالب� العلمية� البحوث� منهج� ملحس،� الفتاح� عبد� ثريا� �عن:�

1982م/��1402هـ،�ص�42.
هـ/� �1428 للجامعات،� النشر� دار� مصر:� العربي،� والوطن� مصر� في� العلمي� البحث� أزمة� ياقوت،� مسعد� �محمد� )4(�

�2007م،�ص17.
�م.�ن،�ص�12. )5(
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هو� اإلنسان� إن� حيث� وكينونته،� اإلنسان� لحياة� معنًى� تعطي� تغييراٍت� من� عليها� يترتَّب� بما�
وسيلة�إعمار�الكون�ومعرفة�أسراره،�وحامل�رساالت�السماء�إلى�األرض،�وهو�في�الوقت�
الدهور�وفق� اإلنسانية�وتراكمها�عبر� المعرفة� بنسبية� التسليم� والهدُف،�هذا�مع� الغايُة� نفسه�
ٍر�وتغيٍُّر�في�معطيات�العلم�الذي�ال�حدود�له�»وما�أوتيتم�من�العلم� �من�تطوُّ ما�يطرأ�ويستجدُّ
إال�قليال«�)اإلسراء/85(.�وألن�العلم�يقوم�بإصالح�نفسه،�فإن�هذا�األمر�يستوجب�إعادة�
بمثل� جديدًا� سؤاالً� يولِّد� � حلٍّ � »كلَّ ألن� نها،� وتلوُّ لها� وتشكُّ والوقائع� المفاهيم� في� النظر�

صعوبة�السؤال�السابق�ويدفعنا�في�أبحاٍث�أبعد«)1(.

التفكير،� طريقة� حيث� من� بالمفاهيم،� يرتبط� ما� كل� في� البحث� يوجب� األمر� هذا� إن� كما�
ومنهج�البحث،�وأساليب�الربط�واالستنتاج،�واالستنباط،�والتحليل،�والنقد،�وهذا�ينطبق�على�
النشاط�اإلنساني�في�إطاره�النظري�كما�في�إطاره�العملي�التطبيقي،�فهذا�النشاط�ال�بد�أن�يكون�
� غوف�بالمعرفة،�فيِجدُّ دة�التي�تثير�فضول�الباحث�الشَّ ُمنفعاًل�بمشكالت�الحياة�وأسئلتها�المتجدِّ
إذ� القوانين،� المعادالت،�ويكتشف� وُينشئ� النظريات،� البحث�عن�أجوبٍة�علميٍة،�ويفترض� في�
التي�يمكن�أن� النظريات� القوانين،�وافتراض� العلمي�هو�اكتشاف� البحث� الهدف�من�وراء� »إن�

توضح�الظواهر�الطبيعية�أو�االجتماعية،�أو�بطريقٍة�أخرى�بناء�المعرفة�العلمية«)2(.

علم� األرض،� علوم� )فيزياء،� الطبيعية� العلوم� يه،� بشقَّ العلَم� يتناول� العلمي� والبحث�
وخاضٌع� ٌد� ومحدَّ دقيٌق� ألنه� الباحث� عن� � مستقلٌّ العلم� من� � الّشقُّ وهذا� الحياة...ألخ(،�
نفس،� )علم� االجتماعية� العلوم� به� ونعني� الثاني،� الشق� أما� الحر،� واالستقصاء� لالختبار�
علم�اجتماع،�علم�اقتصاد...إلخ(،�فإن�آراء�علماء�االجتماع�والباحثين�االجتماعيين�تتباين�
الموضوعي� التخطيط� على� وقدراتهم� ومخرجاتها،� بحوثهم� فرضيَّات� حيث� من� إن� حوله�
د� التجرُّ حيث� من� أو� لها،� مّتسقٍة� بتفسيراٍت� اإلتيان� وبالتالي� المطروحة،� المشكلة� لبحث�
البحوث� ما�يضفي�على�هذه� بأحكامه،� ره�واالعتصام� العقل�وتحرُّ التحيُّز�واستقالل� وعدم�

قة. الغموَض�وعدَم�الدِّ

قابلًة� تكون� وأن� واقعيٍة،� مالحظاٍت� من� تنطلق� أن� ينبغي� االجتماعية� العلوم� في� والنظرية�
�نظريًة�علمية«)3(. لالختبار�العلمي،�إذ�إن�»النظرية�التي�تأتي�بقضايا�تستعصي�على�االختبار�ال�ُتعدُّ

�ديفيد�هيوم،�مبحث�في�الفاهمة�البشرية،�ترجمة:�موسى�وهبة،�بيروت:�دار�الفارابي،�ط�2008�،1م،�ص57. )1(
حيان،� آل� ناصر� بن� خالد� ترجمة:� والممارسات،� والمناهج� المبادئ� االجتماعية:� العلوم� بحوث� باتشيرجي،� �أنول� )2(�

عمان:�دار�اليازوري�العلمية�للنشر�والتوزيع،�ط�2015�،2م،�ص�18.
للنشر� العربية� مصر� مصر:� الخواجة،� ياسر� محمد� ترجمة� البحثية،� والممارسة� االجتماعية� النظريات� جونز،� �فيليب� )3(

والتوزيع،�ط�2010�،1م،�ص�15.
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ب - مصطلحات البحث العلمي

حقله� أو� البحث� ة� مــادَّ هو� األول� المصطلح� أربعٌة،� مصطلحاٌت� العلمي� وللبحث�
العلمي�الذي�يتمايز�بين�مجال�اختصاٍص�وآخر�)طب،�هندسة،�علم�اجتماع،�علم�نفس...
كلها،� والمعرفة� العلم� حقول� في� مشتركٌة� فهي� األخرى� الثالثة� المصطلحات� أما� إلخ(،�
مؤخرًا� اعُتِمَدت� وقد� والرياضيات،� اإلحصاء� البحث،� وُطُرق� مناهج� المنطق)1(،� وهي:�
في� عليه� الدقَّة� وإضفاء� وتسريعه� البحث� لتسهيل� أداًة� باعتباره� الكمبيوتر� مصطلحات�
العلم،� مفاتيح� أحد� وسائل،�أضحت� من� وفَّرته� بما� التكنولوجية� فالثورة� مراحله)2(.� معظم�
العلم� بأهمية� وعيها� ونتيجة� وتطبيقاتها.� المعرفة� توفير� في� العلمي� البحث� درب� ورفيقة�
عن� حياتها� أسباب� ز� وتعزِّ باقتداٍر،� اندفاعها� تواصل� مة� المتقدِّ »الدول� فإن� والتكنولوجيا،�
البحث� يكون� وبذلك� العلمي.� البحث� الناتجة�عن� التكنولوجية� رات� التطوُّ استغالل� طريق�
نطاٍق� فهمه�على� ن� يتضمَّ بحيث� األساسية،� رية� التطوُّ األهمية� عاليٍة�من� درجٍة� العلمي�على�
وتسخيره،� توجيهه،� يمكن� حتى� وذلك� متكاملًة،� عمليًة� باعتباره� قيمٍة،� ذي� وتقديٍر� أوسع،�

والتحّكم�فيه�بطريقٍة�أكثر�حكمة«)3(.

ال� قيِّمًة،� مخرجاٍت� وعملياُته� مدخالُته� ولتعطَي� سليمٍة،� وجهٍة� نحو� العلم� وليتقدَم�
والدليل� )النظرية(� المنطق� وهما:� بضوابطهما،� والتقيُّد� األساسين� ركنيه� احترام� من� بد�
�theoretical النظري� »المستوى� مستويين� على� يعمل� العلمي� فالبحث� )المالحظات(،�
مفاهيم� بتطوير� النظري...� المستوى� ويهتم� �،empirical� level التجريبي� والمستوى� �level

دٍة��abstract�conceptsحول�طبيعٍة�أو�ظاهرٍة�اجتماعيٍة،�والعالقات�بين�تلك�المفاهيم� مجرَّ

�علم�المنطق�هو�علم�التفكير�الدقيق�والصحيح،�وال�غنى�عنه�في�دراسة�فروع�العلوم�المختلفة،�فهو�يبيِّن�كيف�تفكر� )1(
حسب� والمنطق� الصحيح.� بالبرهان� نظرك� وجهة� تؤيد� وكيف� المعطيات،� من� النتائج� وتستخلص� صحيحًا� تفكيرًا�
لكن� كاماًل.� أرسطو� مع� نشأ� أنه� � ُظنَّ وقد� البرهان.� على� ويدور� �،)organon( النظر� آلة� هو� أرسطو� اليوناني� الفيلسوف�
الفلسفية�والعلمية،�ُأضفي�على� المفاهيم� تغيٍُّر�في� الصناعية�من� الثورة� ما�أحدثته� التاسع�عشر�وبالتزامن�مع� القرن� في�
ي�المنطق�الرياضي،�فبعد�أن�كانت�تعاليم� علم�المنطق�شكٌل�جديد�يتجاوز�المنطق�األرسطي�التقليدي�ويستوعبه،�ُسمِّ
المنطق�التقليدي،�خصوصًا�القياس،�ملتصقًة�باللغة�وألفاظها،�تحول�مع�المنطق�الرياضي�إلى�تناول�القوانين�وبراهينها�
ي�أيضًا�المنطق�الرمزي�الستخدامه�الرموز�الرياضية� باألساليب�والرموز�الرياضية�البحتة�عوضًا�عن�اللغة�وألفاظها.�وسمِّ
»بحيث�أن�تأثيره�شمل�مختلف�أصناف�المعرفة،�فهو�للفلسفة،�وتحليل�اللغة،�واأللسنية�المعاصرة،�ومناهج�العلوم،�
�وأصول�الرياضيات،�ونظرية�المعلومات�وكثير�غيرها،�أداٌة�ال�غنى�عنها«.�عادل�فاخوري،�المنطق�الرياضي،�بيروت:�

دار�العلم�للماليين،�ط2،�شباط�1979،�ص5.
�أنظر:�مصطفى�زايد،�قاموس�البحث�العلمي،�مصر:�النسر�الذهبي�للطباعة،�1999م،�صص�8�-�7. )2(

�جون�ب.�ديكنسون،�العلم�والمشتغلون�بالبحث�العلمي،�م.�س،�ص�22. )3(
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...�باختبار�المفاهيم�النظرية�والعالقات� �المستوى�التجريبيُّ )مثل�بناء�النظريات(،�بينما�يهتمُّ
لرؤية�كيف�سيتوافقان�مع�مالحظاتنا�للواقع،�مع�هدف�بناء�النظريات�األفضل�في�النهاية«)1(.

لها� أوَّ اعتماد�مناهج�ثالثة،� بناءها�يستدعي� فإن� العلمية�االجتماعية،� النظريات� وفي�مجال�
البناء�االستقرائي��inductionأو�بناء�األُُسس�النظرية�على�المالحظات�التجريبية،�وهذا�المنهج�
غير�مأمون�النتائج�إذا�ما�أخذنا�بعين�االعتبار�تحيُّزات�الباحثين،�وعدم�قدرة�الباحث�على�القيام�
المنهج� فهو� الثاني� المنهج� أما� المختلفة.� المالحظة� ألنماط� بالنسبة� متَّسقٍة� تفسيراٍت� بتوفير�
deduction،�وذلك�من�خالل�بناء�النظريات�الجديدة�على�نظرياٍت�قائمٍة�بالفعل.� االستداللي�
التشابه� ألوجه� القياس� باعتماد� االستداللي� المنهج� استخدام� على� يقوم� الثالث� والمنهج�

الهيكلية�بين�سياقين،�للوصول�إلى�تطبيق�النظريات�القائمة�في�سياقاٍت�جديدٍة�بالكامل)2(.

ج - مواصفاُت البحث العلمي وخصائُصه
ٌة�من�الباحث�العلمي�الجيِّد،�فالباحث�هو�السبب،� إن�سماِت�البحث�العلمي�الجيِّد�مستمدَّ
والبحث�هو�النتيجة.�لذا�فإن�المواصفات�والخصائص�العلمية�التي�يجب�أن�يحوزها�البحث�
كون� في� واضٍح� تمايٍز� مع� العلمي،� الباحث� وخصائص� مواصفات� في� أيضًا� تدخل� العلمي،�
دها،�يحلِّل،� بالمشكلة�ويحدِّ الفكري،�يستحضره�في�ذهنه،�يشعر� العمل� الباحث�هو�صاحب�
ب،�ويختبر،�مّتبعًا�في�ذلك�كله�منهجيًة�علميًة�منّظمًة،�ثم�يعرض�النتائج،�فتتحيز� ويؤلِّف،�ويركِّ
العمليات�واألفكار�في�ما�نسميه�البحث�العلمي�الذي�بدوره�ينقلها�من�ملكية�الباحث�الذهنية�

الخاصة�إلى�الحّيز�الواقعي،�لتصبح�بالتالي،�ملكيًة�عامًة�لكل�البشر.

مواصفاٌت� فيه� تتوفَّر� أن� يجب� »العلمي«،� صفَة� البحُث� � يستحقَّ وحتى� ذلك،� ومع�
وخصائُص�علميٌة�معياريٌة�نذُكر�أهّمها:

�ذاته،�بل�وسيلًة�الرتياد�آفاق�العلم�والمعرفة. ��أن�ال�يكون�البحث�غايًة�بحدِّ •

��أن�يتميَّز�بالُعمق�واألصالة. •

��أن�يكون�ُمتَقَن�التنظيم�والعرض�والتبويب. •

ية�والفكرية،�أي�أن�يكون�ُمثمرًا�ُيغني�المعرفة�اإلنسانية،� ��أن�يكون�أحد�منابع�الثروة�المادِّ •

ره. وتساهم�مخرجاُته�في�رفاهية�المجتمع�وتطوُّ

��أن�يمثِّل�جانبًا�من�جوانب�االبتكارات�العلمية. •

�أنول�باتشيرجي،�بحوث�العلوم�االجتماعية:�المبادئ�والمناهج�والممارسات،�م.�س،�ص�19. )1(
�أنظر:�م.�ن،�صص�87�-�85. )2(
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��أن�تكون�األفكار�حول�الظاهرة�المطروحة�للمعالجة�قابلًة�لالختبار�والمعالجة. •

القواعد� من� »إلى�مجموعٍة� فيستند� وأساليبه،� العلمي� البحث� مستوفيًا�ألصول� يكون� ��أن� •

بمجموعها� ل� تشكِّ التي� المنّظمة� العلمية� واألساليب� الموضوعي،� والمحتوى� الشكلية،�
ص�ٍمتميِّز«)1(. خصائص�ومرتكزات�المنظومة�الفكرية�للبحث�العلمي�كمجاِل�تخصُّ

إنتاج� على� اإلنساني� للعقل� زًا� محفِّ ويكون� أخرى،� بحوٌث� إليه� توصلت� مما� يبدأ� ��أن� •

المزيد�من�المعلومات�والمعارف�اإلنسانية�وتطويرها.

�معالجُة�موضوع�البحث�وفق�منهجيٍة�علميٍة�مناسبٍة�لالختصاص�الذي�يندرج�فيه� ��أن�تتمَّ •

مات�الرئيسة� الموضوع،�فتحديد�المنهج�المناسب�للحقل�المعرفي�المدروس�من�المقوَّ
للبحث�العلمي.�وقد�تقتضي�بعض�الموضوعات�اتباع�أكثر�من�منهٍج�انسجامًا�مع�وحدة�

المعرفة�والخبرات�المعرفية.

من� اللغة� بقواعد� وملتزمٍة� األخطاء،� من� وخاليٍة� سليمٍة� بلغٍة� ُمصاغًا� البحث� يكون� ��أن� •

صرٍف�ونحٍو�وعالماِت�ترقيٍم.

ثانيًا: الباحث العلمي: المفهوم والموا�سفات العلمية واالأخالقية

أ-  من هو الباحث العلمي؟
وفوائدها.� وتطبيقاتها� العلمية� المعارف� وينشر� العلَم،� ُينتِج� من� هو� العلمي� الباحث�
العلوم� يه،� بشقَّ والعلم� بروية«)2(.� العلميَة� والمهاراِت� المعارَف� ويزيد� ُيبِدع� »من� وهو�
الخاصة� توصيتها� في� اليونسكو� استخدمته� الذي� للتعريف� وفقًا� واالجتماعية،� الطبيعية�
جماعاٍت� أو� أفرادًا� الَبَشر،� يبذله� الذي� »الجهد� هو� العلمي،� بالبحث� والمشتغلين� بالعلم�
والعالقات� والمسبِّبات� األسباب� سلسلة� الكتشاف� منظَّمٍة� محاولٍة� في� كبيرًة،� أو� صغيرًة�
الظواهر� هذه� دراسة� طريق� عن� فيها� م� والتحكُّ المرصودة،� بالظواهر� المتعلِّقة� والتفاعالت�
استعراض� والبيانات�وعمليات� النتائج� الدراسة�من�خالل�تشاطر� دراسًة�موضوعيًة،�وإقرار�
قٍة،�من�خالل�التفكير� األقران،�وجمع�ما�ينتج�عن�ذلك�من�ُنُظٍم�فرعيٍة�للمعرفة�في�صورٍة�منسَّ
ر�المنهجيين،�والتمكين،�بالتالي،�من�تسخير�فهمهم�)أي�البشر�المشتغلين�بالبحث� والتصوُّ
العلمي�وإنتاج�العلم(�للعمليات�والظواهر�التي�تجري�في�الطبيعة�والمجتمع�لمنفعتهم«)3(.

�ربحي�مصطفى�عليان،�البحث�العلمي:�أسسه-�مناهجه�وأساليبه-�إجراءاته،�عمان:�بيت�األفكار�الدولية،�ص�24.� )1(
www.afkar.ws�:على�الموقع

�جون.�ب.�ديكنسون،�العلم�والمشتغلون�بالبحث�العلمي،�م.�س،�ص�192. )2(
�منظمة�األمم�المتحدة�للتربية�والعلم�والثقافة�)اليونسكو(،�التوصية�الخاصة�بالعلم�والمشتغلين�بالبحث�العلمي،��13 )3(

en.unesco.org/recommendation-on-science�:تشرين�الثاني/نوفمبر�2017.�متوفر�على�الموقع
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فلك� في� يدور� الذي� والباحث� األصيل� العلمي� الباحث� بين� الدقيق� التمييز� يجب� وهنا�
في� نسبيًة� ولو� علميًة� إضافًة� يبتكر� من� هو� األصيل� فالباحث� أغواره.� إلى� النفاذ� دون� العلم�
الذي�ال�حدود� والمعرفي� العلمي� والتراكم� التطوير� مسيرة� في� عليها� ُيبنى� صه،� تخصُّ مجال�
األصالة� صفات� عنه� وتنتفي� والمحاكاة،� التقليد� خطيئة� في� الباحث� يقع� وإال� له،� نهائية�
وحملة� الجامعيين� األساتذة� من� الكبير� العدد� ضمن� فمن� والتطوير،� واإلبــداع� والتجديد�
الذين�جعلوا� الباحثين� العربي،�هناك�عدٌد�متواضٌع�من� العالم� العليا�على�مساحة� الشهادات�
اآلخرون� اكتفى� فيما� ومتابعاتهم)1(،� لنشاطهم� رئيسًا� هدفًا� العلميين� واالبتكار� اإلبداع� من�
عند� يستدعي� الذي� األمر� الشخصي،� لطموحهم� منتهى� العلمي� اللقب� أو� العلمية� بالشهادة�
األستاذ�الجامعي�»الخمول�واالسترخاء�نتيجة�التوقُّف�عن�إجراء�البحث�العلمي،�لمجرد�أن�

الباحث�أو�األستاذ�الجامعي�قد�بلغ�مرتبة�األستاذ،�وال�حاجة�لبحوِث�ترقيٍة�بعد�ذلك«)2(.

لدى� تتوفَّر� أن� يجب� التي� واألخالقية� والثقافية� العلمية� المعايير� من� مجموعٌة� وهناك�
الهيئات� ِقَبِل� من� االعتماِد� موثوقِة� درجٍة� إلى� � العلميُّ نتاُجه� يرقى� كي� العلمي� الباحث�
في� والتطبيقية� النظرية� مخرجاته� اعتماد� وبالتالي� العلمية،� البحوث� تقويم� في� صة� المتخصِّ

عد�االجتماعية�والفكرية�والحياتية. رفد�مشاريع�التنمية�على�مختلف�الصُّ

ب- أهم الصفات والمعايير العلمية واألخالقية للباحث العلمي:

بها� يتميَّز� أن� يجب� التي� واألخالقية� العلمية� والمعايير� فات� الصِّ � أهمَّ نورد� يأتي� ما� في�
الباحث�العلمي،�والتي�يتفق�عليها�المعنيون�بالضوابط�التقويمية�لنتائج�البحوث�وتعميمها:

نًا�من�تجويد�عمله�حتى� ٍر،�ومتمكِّ �ومتحرِّ ��أن�يكون�الباحث�قارئًا�جيدًا،�وذا�عقٍل�مستقلٍّ •

يمارس�قدراته�التحليلية�والنقدية،�فيضع�بصماتِه�في�مسيرة�اإلبداع�العلمي.

�أهم�عشر�دوٍل�في�مجال�االبتكار�واإلبداع،�حسب�ما�ورد�في�تقرير�المنتدى�االقتصادي�العالمي�السنوي�عام�2015،� )1(
في� الدول� هذه� بين� المرتبة� في� تمايٍز� مع� وإسرائيل،� واليابان،� األميركية،� المتحدة� والواليات� أوروبيٌة،� دوٌل� جاءت�
مندرجات�التقويم�المعتمدة�من�قبل�المنتدى.�وحصلت�الدول�العربية�على�المراتب�اآلتية:�السعودية�في�المرتبة�43،�
اإلمارات�العربية�المتحدة�في�المرتبة�47،�وقطر�في�المرتبة�50،�وُعمان�في�المرتبة�69،�ولبنان�في�المرتبة�74،�واألردن�
في�المرتبة�75،�وتونس�في�المرتبة�76،�والكويت�في�المرتبة�77،�والمغرب�في�المرتبة�78،�ومصر�في�المرتبة�100،�
واليمن�في�المرتبة�137،�والسودان�في�المرتبة�141.�أنظر:�ما�هي�أهم�عشر�دول�في�مجال�االبتكار�واإلبداع،�على�

almasdar�online.com�:الموقع
�محمد�نبيل�جامع،�تطوير�التعليم�العالي�في�ظل�النهضة�العربية�المعاصرة،�م.�س،�ص250. )2(
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عن� عبارٌة� هو� والمنطق� منطقية.� أُسٍس� على� الباحث� ِقَبل� من� البحث� معالجة� تقوم� ��أن� •

لمشكلة� معالجته� في� واستدالالً� استقراًء� الباحث� يعتمدها� ومّتسقٍة،� متتابعٍة� خطواٍت�
بحثه،�وفي�تعزيز�المعرفة�اإلنسانية،�إن�إضافًة،�أو�تعدياًل،�أو�ابتكارًا...

لـه�العميق،�نحـو�القضية�التي� ز،�وتأمُّ ـه�الباحـث�بفكـره�المسـتنير،�وعقلـه�المتحفِّ ��أن�يتوجَّ •

ـٍة�وموضوعيـٍة�بموضوع� �بدقَّ ،�بعـد�أن�يكـون�قـد�ألـمَّ �إبداعـيٍّ يعالجهـا�وتحتـاج�إلـى�حـلٍّ
والوقـوع� التكـرار،� يتالفـى� حتـى� حولـه،� السـابقة� والبحـوث� الدراسـات� وبـكل� بحثـه،�
وهـذا� مضافـة.� قيمـٌة� لبحثـه� وليكـون� العلميـة،� األصالـة� وعـدم� االقتبـاس� � مطـبِّ فـي�
شـأن�المبتكريـن،�سـواء�فـي�ميـدان�العلـوم�االجتماعيـة�أو�العلـوم�البحتـة.�والمبدعـون�
المشـكلة� يدرسـون� مبدعـون� هنـاك� جهـٍة� فمـن� اإلبـداع،� مـن� مسـتويين� فـي� يندرجـون�
المطروحـة�أمامهـم،�فيضيفـون�إليهـا�عناصـَر�جديـدًة،�أو�أنهـم�يسـتخدمون�نهجـًا�جديدًا�
فـي�دراسـتهم�لهـذه�المشـكلة،�وهنـاك�من�جهـٍة�أخرى�مـن�ال�تنتفـي�عنهم�صفـة�اإلبداع�
قبـل� مـن� موجـودًة� كانـت� ألشـياء� اسـتخدامهم� فـي� إبداعهـم� يظهـر� وإنمـا� بالمطلـق،�

اسـتخدامًا�جديـدًا�وفـي�مسـاٍر�جديـٍد)1(.

إلى� والوصول� المطروحة،� المشكلة� � لحلِّ التخطيط� على� بالقدرة� الباحث� يتمتَّع� ��أن� •

دٍة� الحقائق�والمعلومات�المتعلِّقة�بها،�فتنفيذ�خطَّته�يتطلب�منه�أن�يرجع�إلى�حاالٍت�محدَّ
واقعيٍة،�وبالتالي�أن�يستخدَم�»المادَة�المتاحَة�لتوضيح�نقاٍط�ذات�قابليٍة�للتطبيق�العام«)2(.

��علـى�الباحـث�أن�يتسـلَّح�بثقافٍة�عامـٍة،�وقاعـدٍة�معرفيـٍة�ومعلوماتيـٍة،�أقّله�حـول�مواضيع� •

ـص�»ال�يتنافى�مع�إلمام�الشـخص� صه،�فهـذا�التخصُّ لهـا�صلـٌة�غير�مباشـرٍة�بمجـال�تخصُّ
)الباحـث(�بالمعـارف،�واألصول�العامـة�لفروع�العلـوم�والمعرفة�األخـرى،�وبخاصٍة�ما�

صه«)3(. يرتبـط�منها-بطريٍق�غير�مباشـٍر-�بمجـال�تخصُّ

�من�األمثلة�على�الصنف�األول�من�المبدعين�الذين�أضافوا�عناصر�جديدًة�إلى�مشكلٍة�كانت�مطروحًة،�واجتهد�عالٌم� )1(
�1908�-�1852�Becqueerelأو�علماء�آخرون�في�معالجتها�ليتوصلوا�إلى�نتائج�معّينٍة،�أن�عالم�الفيزياء�الفرنسي�بكرل�
اكتشف�النشاط�اإلشعاعي�الناتج�عن�إشعاعات�اليورانيوم�الخام�على�لوحاٍت�فوتوغرافية�في�سنة�1896،�واستمر�في�
إجراء�مزيٍد�من�البحوث�الكتشاف�أي�عنصٍر�جديٍد�يكون�موجودًا�باليورانيوم�الخام�ومسبِّبًا�لتلك�اإلشعاعات.�ثم�ترك�
�)Pierre Curie 1859-1906(وزوجها�بيير�كوري��)1867-1934�Marie�Curie(بكرل�هذه�المشكلة�إلى�مدام�كوري�
ما�بعنايٍة�عددًا�من�األبحاث�والتجارب�التي�نتج�عنها�في� في�سنة��1898لكي�يجريا�عليها�المزيد�من�البحوث،�وقد�صمَّ
النهاية�اكتشاف�البولونيوم�والراديوم.�أتظر:�حسن�أحمد�عيسى،�اإلبداع�في�الفن�والعلم،�كتاب�عالم�المعرفة،�العدد�24،�
سلسلة�كتب�ثقافية�شهرية�يصدرها�المجلس�الوطني�للثقافة�والفنون�واآلداب�-�الكويت�-،�1979،�ص��23وما�بعدها.

�جون�ب.�ديكنسون،�العلم�والمشتغلون�بالبحث�العلمي،�م.�س،�ص�22. )2(
الحجيالن� صالح� مكتب� عن:� تصدر� دراسات� سلسلة� العربي،� العالم� في� العلمي� البحث� أزمة� خضر،� الفتاح� �عبد� )3(

للمحاماة�واالستشارات�القانونية،�الرياض،�المملكة�العربية�السعودية،�ط�1412�،3هـ،�1992م،�ص�49.
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عي�لنفسـه�ما�يقتبسـه�من�إضافـات�اآلخرين� ��أن�يتسـلَّح�الباحـث�باألمانـة�العلمية،�فـال�يدَّ •

وأفكارهـم�العلميـة�التي�هـي�ملٌك�لهـم�أوالً،�وتدخـل�في�نطـاق�الملكية�العامة�للبشـرية�
ثانيـًا.�وكثيـرًا�مـا�نرصـد�فـي�العديـد�مـن�البحـوث�اقتباسـاٍت�حرفيـًة�مـن�بحـوٍث�سـابقٍة�
االقتباسـات�األصلـي� إلـى�صاحـب� المقتبِـس� الباحـث� يشـير� أن� لباحثيـن�آخريـن،�دون�
فينسـبها�إلـى�نفسـه،�ٌوقـد�»تتَّخـذ�سـرقة�األفـكار�العلميـة�صـورًا�شـتَّى،�أظهرهـا�السـرقة�

الشـاملة،�والسـرقة�الجزئيـة،�والسـرقة�عـن�طريـق�الترجمـة«)1(.

الحاضر،� فهَم� يستطيع� لكي� دقيٍق،� بشكٍل� الماضي� فهم� على� قادرًا� الباحث� يكون� ��أن� •

وتشخيَص� وأنماطها،� واالقتصادية� والسياسية� االجتماعية� التغيُّرات� اتجاه� واستكشاَف�
م�حلوالً�لتخطِّيها. أمراض�المجتمع�ومشكالته�فُيلقي�عليها�الضوء،�ويقدِّ

وبالتالي� البحث،� تعميم� أو� لنشر� المناسب� التقرير� كتابة� على� قادرًا� الباحث� يكون� ��أن� •

استخدام�مخرجاته�من�ِقَبل�الجهات�المعنية.

الموضوع� هذا� حول� معلوماته� يستحضر� أن� الباحث� على� موضوٍع،� ألي� مواجهته� ��عند� •

�منّظٍم،�وأداء�دوره�على�الوجه�األكمل�في�معالجته،�واإلتيان�بنتائج�عمليٍة� بشكٍل�منهجيٍّ
�قوانين�ُمستخلصٍة�من�الحقائق،�فيعطي�بذلك�معنًى�لحياته�وحياة�اآلخرين،� ُمنتِجٍة،�وسنِّ
غُف�واالنضباُط،�والحذُر�من�أن�تؤثِّر�»إيحاءاُت�حلوٍل� �والشَّ رائده�في�ذلك�كلِّه،�الُحبُّ
دراسته،�على� بالظاهرة�محل� مرتبطًة� تكون� أو�ال� تكون� قد� خارجيٍة�مستمّدٍة�من�عوامل�

رأيه�في�الظاهرة�المعنية،�وفي�النتائج�المسّجلة�فعاًل«)2(.

دها،�ويستوعب� ��على�الباحث�أن�يعتنَي�باللغة�التي�يعالج�بها�موضوع�بحثه،�فيتقنها�ويجوِّ •

قواعدها�وأصول�نْحوها،�ويطبِّقها�عمليًا،�فيعينه�ذلك�»في�التعبير�عن�أفكاره�وأحاسيسه،�
للقيام� توظيفها� على� القدرة� لتحقيق� تكفي� ال� اللغة� َنْحِو� لقواعد� النظرية� الدراسة� إن� إذ�
رؤيتها� من� بد� وال� الدراسة،� هذه� وتعمقت� واتسعت� طالت� مهما� التعبير،� في� بمهمتها�
ق�ذلك«)3(.� تحقِّ القراءة� والمواظبة�على� �، نحٍو�مستمرٍّ العملي�على� التطبيقي� إطارها� في�
فاللغة�إذًا�هي�األداة�التي�ُيفترض�بالباحث�أن�ُيعبَِّر�بها،�بصفاء�ذهٍن�وإشراق�ديباجٍة،�عن�

العمل�البحثي،�شكاًل�ومضمونًا.

�م.�ن،�ص�36. )1(
�جون�ب.�ديكنسون،�العلم�والمشتغلون�بالبحث�العلمي،�م.�س،�ص�48. )2(

ثقافية� كتب� المعرفة-سلسلة� عالم� تنميتها،� وسائل� -أهميتها�-مصادرها-� اللغوية� الحصيلة� المعتوق،� محمد� �أحمد� )3(
شهرية�بصدرها�المجلس�الوطني�للثقافة�والفنون�واآلداب�-�الكويت،�العدد�212،�ربيع�األول�1417هـ/�آب�1996م،�

ص�61.



25

ال ق ن حم ي ع .د

نفسه� فُيلِزم� عداه،� وما� من� مع� اإلنسانيَة� عالقاتِه� بحثه� في� ُيهِمَل� ال� أن� الباحث� ��على� •

والهدف� بحثه� موضوع� � يخصُّ بما� أحكامها� ذ� وينفِّ واألخالقية،� االجتماعية� بالمسؤولية�
العلمية� النتائج�بحدود�اإلساءة�للمعرفة� بة�عنه،�فقد�تكون� المترتِّ منه،�وتطبيقاته�والنتائج�
يطال�حياة�اإلنسان�وحقوقه�وصحته� تتسبَّب�بسوٍء� قد� أنها� أو� العلم،� المحايدة،�ولنزاهة�

البدنية�والنفسية�والفكرية،�أو�قد�تتسبَّب�بكوارث�بيئيٍة،�ومجازر�بشريٍة...إلخ)1(.

��أن�ال�تتغلَّب�نزعُته�الوجدانية�على�نزعتِه�العلمية. •

رًة�أو�مضافًة�إلى�قوًى�خارجيٍة�تتحّكم�به،� ��أن�يكون�الباحث�ذاتًا�فاعلًة،�وليس�ذاتًا�مسخَّ •

وُتفِقده�قيَمته�الجوهريَة�كباحٍث�عن�الحقيقة�أيَن�وَجَدها.

ثالثًا: الجامعُة حا�سنُة العقول الُمبِدعة وراعيُة ن�ساطها العلمي

أ- الجامعة من حيث المفهوم والوظيفة:
قة�يجمعه�جمعًا،�والجمع�اسٌم�لجماعة� لغًة،�الجامعة�من�جمَع،�وجمَع�الشيَء�عن�تفرُّ
أهله،� يجمع� الذي� الجامع� والمسجد� الناس،� يجمع� جامٌع� وأمٌر� جموع،� وجمعه� الناس�

�ألنها�تجمع�اليدين�إلى�العنق. والجامعة:�الُغلُّ

ويكيبيديا� موسوعة� فها� وتعرِّ األجنبية.� �université لكلمة� ترجمٌة� هي� الجامعة� وكلمة�
أكاديميًة� إجازاٍت� أو� شهاداٍت� تعطي� واألبحاث،� العالي� للتعليم� سٌة� »مؤسَّ بأنها� اإللكترونية�
االبتدائي� المستويين� بعد� ما� )أي� والرابع� الثالث� المستوى� من� دراسًة� وتوفِّر� يجيها،� لخرِّ
الناس� يجتمع� ففيها� واالجتماع...� الجمع� كلمة� من� ٌة� مشتقَّ »جامعة«� وكلمة� والثانوي(.�
عدة� من� ن� تتكوَّ العالي� للتعليم� مؤسسٌة� �university »الجامعة� فإن� كذلك� للعلم«)2(.�
هذه� في� جامعيٍة� درجاٍت� منح� � حقَّ وتخّول� المجاالت،� مختلف� في� دراساٍت� تنظِّم� كلِّياٍت�
وهي� العالي،� التعليم� لمؤسسة� مــرادٌف� هي� حديٍث� كمفهوٍم� والجامعة� الــدراســات«)3(.�

�فضاًل�عن�اهتمامها�باألغراض�العلمية،�فإن�المنظمات�الدولية�للعلماء�والباحثين�تهتم�أيضًا�بالجانب�اإلنساني،�فتقوم� )1(
الجنس� بإبالغ� تقوم� إنها� كما� اإلنسانية.� ضد� العلمية� البحوث� نتائج� استغالل� عدم� أجل� من� الحكومات� على� بالتأثير�
�ثمار�الجهود�العلمية�ضد�مصلحته.�فحركة�البجواس��Pugwashمثاًل،�تقوم�بعقد�مؤتمرات� البشري�بالطرق�التي�ٌتستغلُّ
نزع� ومشكالت� األسلحة� على� والرقابة� التسلح� سباق� عن� البحوث،�خصوصًا� وتجري� العالمية،� والشؤون� العلم� عن�
بذكرى� االحتفال� بمناسبة� تأسس�عام��1966 الذي� السالم،� لبحوث� الدولي� استوكهولم� أيضًا،�معهد� السالح.�كذلك�
المعلومات�عن�األسلحة�والتسلح�في� يهتم�بجمع� السويد،�فهو� المتواصل�في� السالم� مرور�ماية�وخمسين�عامًا�على�
بالبحث� العلم�والمشتغلون� أو�تخفيض�مستواها.�راجع:�جون�ب.�ديكنسون،� منها� � الحدِّ العالم،�وبالتالي�يعمل�على�

العلمي،�م.�س،�صص��37-42،�وص��287وما�بعدها.
:�http//ar.wikipedia.org/wiki�:أنظر�على�الموقع� )2(

�محمد�حمدان،�معجم�مصطلحات�التربية�والتعليم،�عمان:�دار�كنوز�المعرفة،�ط�2006�،1م،�ص�50. )3(
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»النشأة�األولى�واألهم�التي�تضطلع�بمهمتها�األساسية�في�التعليم�العالي،�والبحث�العلمي،�
العلمية�حيث�تساهم�بشكٍل�كبيٍر�في�ترشيد�المجتمع�وترقيته،� القدرات� والتطوير،�وتكوين�
البشرية� الموارد� آخر� بمعنًى� أو� المعرفي،� المال� برأس� ى� يسمَّ لما� تكوينها� وذلك�عن�طريق�
الجامعة� ف� ُيعرِّ من� وهناك� و)كفايات(«)1(.� ومهاراٍت� قدراٍت� على� تتوفَّر� التي� نة� المتمكِّ
يدرس� الذي� ص� المتخصِّ العلمي� البحث� لممارسة� � حرٌّ »فضاٌء� إنها� فيقول� إجرائيًا،� تعريفًا�
مشكالت�المجتمع�في�جميع�المجاالت،�ويعمل�على�صياغة�حلوٍل�علميٍة�وعمليٍة�لها«)2(.

وقد�كان�العرب�سبَّاقين�إلى�إنشاء�الجامعات،�نذكر�منها�جامعة�القرويين�التي�ُأنِشئت�
بمدينة�فاس�بالمغرب�في�العام�245هـ/859م،�وهي�ُتعتبر�أقدم�جامعة�في�العالم�وال�تزال�
قائمًة�حتى�اليوم.�وقد�تلت�جامعَة�القرويين�جامعُة�األزهر�التي�أنشأها�جوهر�الصقلي�أثناء�

الحكم�الفاطمي�لمصر�في�العام��359هـ/�970م)3(.

والمعرفي� العلمي� رها� وتطوُّ أوروبا،� في� الوسطى� القرون� في� الجنينية� انطالقتها� ومنذ�
ٍر�في�المفاهيم�واألُسس� بالتزامن�مع�ما�طرأ،�بعد�الثورة�الصناعية�في�أوروبا،�من�تغيٍُّر�وتطوُّ
تزال� وال� راحت� الجامعات� فإن� والسياسية،� واالقتصادية� واالجتماعية� والعلمية� الثقافية�
تمارس�دورًا�رياديًا�في�المجتمعات�األوروبية�خصوصًا،�ومن�ثّم�في�المجتمعات�اإلنسانية�
ُهُهم�لُيمِسكوا�بمفاصل� ُدُهم�بالعلم�والمعرفة،�وتوجِّ �العناصَر�البشرَيَة�وتزوِّ على�العموم،ِ�ُتِعدُّ
تحقيق� في� ويساهموا� القيادية،� والمناصب� الحرة� واألعمال� والمهن� اإلدارة� في� الوظائف�

االزدهار�االقتصادي�والصناعي�والتكنولوجي،�والرقي�االجتماعي.

ب - الترابط الجوهري بين المؤسسة الجامعية والبحوث العلمية:
ما� في� جهٍة،� من� يتمثل� العلمية� والبحوث� الجامعة� مساري� بين� � المحوريَّ الرابط� إن�
ما� في� أخرى� جهٍة� ومن� طالبها،� ِقَبل� من� علميٍة� وأطروحاٍت� رسائل� من� الجامعة� في� � ُيَعدُّ
اإلنساني� المجال� أكانت�في� نوعيٍة،� ه�أساتذتها�وباحثوها�من�بحوٍث�وإنجازاٍت�علميٍة� ُيِعدُّ
د�في�إنتاجها� ة�الجامعِة�الرئيسُة�تتجسَّ عمومًا�أو�في�المجال�العلمي�البحت.�فإذا�كانت�َمهمَّ
خطيرًة� تصبح� وعظمتها� تها� دقَّ على� المسؤوليَة� هذه� فإن� بها،� المجتمع� وتحصين� للمعرفة�
�ما�فيها،�وهو�منهج�البحث،�وطريقة�البحث�العلمي�في�جميع� »إذا�أهملت�الجامعاُت�أهمَّ

اإلنسانية� العلوم� في� الماجستير� طلبة� مذّكرات� خالل� من� الجزائرية� الجامعة� في� العلمي� البحث� خدنة،� �ياسمينة� )1(
واالجتماعية�-�دراسة�ميدانية�لبعض�جامعات�الشرق�الجزائري،�أطروحة�دكتوراه�-�جامعة�محمد�لمين�دباغين�سطيف�

-�كلية�العلوم�اإلنسانية�واالجتماعية�-�قسم�علم�االجتماع،�السنة�الجامعية��2017-�2018،�ص�41.
�م.�ن،�ص�54. )2(

�راجع:�م.�ن،�صص�99�-�96. )3(
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مجاالتها،�فالبحث�ينظِّم،�يربِّي�عادَة�العمل،�واالستمرار�فيه�حتى�يصل�إلى�آخر�ما�يستطيع�
ًا�من�الوطن� أن�يصَل�إليه�من�الحقيقة،�الستكشاف�طريق�الصواب�لإلنسان�أينما�كان،�ممتدَّ

إلى�العالم،�ولتقويم�الخطأ�بقدر�المستطاع««)1(.

موضوَع� العلمي،� والبحث� الجامعة� بين� العضوي� الترابط� في� البحث� كان� ولطالما�
عن� صدرت� التي� المذّكرات� من� الكثير� في� رئيسًا� وبندًا� العلمية،� الدراسات� من� العديد�
متها�الجمعية�اللبنانية� المؤتمرات�والجمعيات�العلمية،�فعلى�سبيل�المثال،�هناك�مذّكرٌة�قدَّ
م�العلوم�إلى�رئيس�الجمهورية�اللبنانية�في��20آب�1968،�ومما�جاء�فيها�»إن�التعليَم� لتقدُّ
�مرتبطان�ارتباطًا�وثيقًا�متكاماًل،�وال�يمكن�أن�يكون�هناك�تعليٌم� �والبحَث�العلميَّ الجامعيَّ
�أصيٌل...�وال�تصبح�الجامعة�جديرًة�بهذا�االسم� �صحيٌح�دون�أن�يرافقه�بحٌث�علميٌّ جامعيٌّ
التعليم،� نوعيَّة� تطوير� في� األساسي� العنصر� وهو� العلمي،� للبحث� حيًَّا� مركزًا� تكن� لم� إن�

م�البلد�اقتصاديًا�واجتماعيًا...«)2(. وفي�تقدُّ

ج - مرجعية المؤسسة الجامعية في اإلعداد المحكم للبحوث العلمية:
ه�والراعي�للدراسات�والبحوث� الجامعة�بهيئاتها�اإلدارية�والتعليمية�والفنية�هي�الموجِّ
العلمية�التي�تجري�في�رحابها،�والمسؤولة�عن�إعدادها�الُمحكم،�وهذه�المسؤولية�ُتلِزمها�

ها�في�اآلتي: ات�والخطوات،�يمكن�أن�نورد�أهمَّ بمجموعٍة�من�الَمهمَّ

التعليمية� األهــداف� لوضع� � علميٍّ كمنحًى� �، والوظيفيُّ � الهيكليُّ �، التربويُّ ��التخطيُط� •

من� المجتمع� يواجهه� لما� مواكبًا� التخطيط� هذا� يكون� أن� على� التحقيق،� قيد� التعلُّمية�
عد� الصُّ مختلف� على� ات� المستجدَّ مع� للتكيُّف� بالمرونة� ويتَّصف� الحاضر،� يات� تحدِّ
ق� يتحقَّ كي� يحتاج� الذي� التربوي� للتطوير� مالزٌم� التربوي� والتخطيط� والحياتية.� التربوية�
وعملياته� التربوي� النظام� مدخالت� لجميع� مولية� »الشُّ أهمها� عناصر،� مجموعِة� إلى�
الكبيرة(،� الطموحات� وبناء� الواقع� )بتجديد� والواقعية� العلمية،� والمنهجية� ومخرجاته،�
خطٍة� )وفق� والتجريب� المجتمعية(،� للمشاركة� الواسعة� الُفَرص� )بإتاحة� والديمقراطية�
علميٍة�تتَّصف�بالمرونة�وقابلية�التعديل�ووضوح�الرؤية(،�والمتابعة�)بترجمة�التوصيات�

إلى�برامج�قابلٍة�للتطبيق(...«)3(.

�ثريا�عبد�الفتاح�ملحس،�منهج�البحوث�العلمية�للطالب�الجامعيين،�م.�س،�ص�37. )1(
�نقاًل�عن:�م.�ن،�ص�42. )2(

�أمل�لطفي�أبو�طاحون،�التخطيط�التربوي�واعتباراته�الثقافية�واالجتماعية�واالقتصادية،�عمان:�دار�اليازوري�العلمية� )3(
للنشر�والتوزيع،�ط2010�،1،�ص�43.
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العالية�في� الكفايات� البشرية�ذات� الكوادر� الجامعة�أن�تعمل�دون�كلٍل�على�إعداد� ��على� •

إطاٍر� المواقع�في� ك�هذه� تتحرَّ أن� البدهي� إذ�من� المواقع�اإلدارية�والفنية�والتعليمية،� كل�
فهي� األخرى،� بالمواقع� ٍر� وتأثُّ تأثيٍر� من� موقٍع� لكل� لما� المشتَرك،� التشبيكي� العمل� من�
� ك�الجوَّ ق�نقلًة�نوعيًة�للعملية�التعليمية،�وتحرِّ ُيكمل�بعُضها�بعضًا�في�حركٍة�تفاعليٍة�تحقِّ
�في�الجامعة،�وتدفع�باألداء�الجامعي�إلى�مستوى�الجودة�المعياري،�وتجعل�من� العلميَّ
وحسب،� للتعليم� مكاٌن� أنها� مقولة� بها� تلتصق� أن� بدل� الُمبِدعة� للعقول� ملتقًى� الجامعة�
�الصرف،�لتكون�صرحًا�علميًا�ُينتِج�المعرفة� فيما�هي�تستطيع�أن�تتخطَّى�الدوَر�التعليميَّ
ج�الكفايات�العلمية،�ويضع�الجامعة�في�موقعها� والثقافة،�ويصنع�العلم�والعلماء،�ويخرِّ
في� والعلمي� اإلنساني� المجتمعي� ر� التطوُّ وقيادة� الحضاري،� الفعل� عملية� من� الصحيح�

مختلف�المجاالت�والميادين.

فتنتقي� أساتذتها،� اختيار� في� واألكاديمية� العلمية� المعيارية� على� الجامعة� د� تؤكِّ ��أن� •

والساعَي� العلمي،� البحث� ميدان� في� والناشَط� جديٍد،� علٍم� إلى� بالسعي� جدارًة� األكثَر�
األستاذ� من�عمل� رئيٌس� فالبحث�جزٌء� وأناٍة،� بصبٍر� العلمية� الحقائق� إلى� للوصول� دائمًا�
ل� تشكِّ وبأنها� والعلمية،� البحثية� مسؤوليته� عينيه� نصَب� يضع� أن� به� � والحريُّ الجامعي،�
يه�ولرتبته�العلمية،�على�أن� مفتاحًا�لحضوره�األكاديمي�المميَّز،�فضاًل�عن�كونها�بابًا�لترقِّ
)الرتبة� أحدهما� كان� فإذا� اآلخر،� أرجحية�على� والمفتاح،� الباب� يكون�ألحد�هذين،� ال�
يقتضيه� واجٌب� هو� والعلمية(� البحثية� )مسؤوليته� اآلخر� فإن� حقوقه،� من� حقًا� العلمية(�
على� واإلبداع� العلم� ومسيرة� التنموية�خصوصًا،� مجتمعه� وحاجة� جهٍة،� من� اختصاصه�
والعزيمة،� الكفاية� توّفرت� إذا� معجزًة� يتطلب� ال� األمر� وهذا� ثانيٍة)1(.� جهٍة� من� العموم�
وفّكرنا�في�مصلحة�الجامعة�والوطن،�فالمهم�أن�نحاول،�وإن�لم�تأِت�المحاولُة�بكل�ما�

نطمح�إليه�ونريد�تحقيقه.

تنمية� على� فتعمل� صة،� المتخصِّ الكفايات� إعداد� على� باستمراٍر� الجامعة� تواضب� ��أن� •

الرصينة،� العلمية� البحوث� إجراء� على� وبالتالي� والنقد،� التحليل� على� الطالب� قدرات�
صات� تخصُّ في� البحوث� مناهج� وفق� الجامعية� العلمية� أطروحته� أو� رسالته� وإعــداد�
جامعيٍة،� وأطروحاٍت� رسائل� من� رحابها� في� � ُيعدُّ لما� خاصًا� اهتمامًا� تولَي� وأن� العلوم،�

�في�أكثر�الجامعات�العربية،�كما�في�بعض�الجامعات�األجنبية،�فإن�مهام�التدريس�واإلدارة،�تحتل�أولويًة�على�الخدمة� )1(
في�النشاط�البحثي،�وهذا�يعود�بالدرجة�األولى�إلى�تخصيص�الجامعات�بصفٍة�رئيسٍة�لتحقيق�أهداف�التدريس،�»ففي�
البحوث� جامعات� في� بينما� الجامعة،� سي� مدرِّ عند� الفائض� الوقت� نشاط� من� نوعًا� كان� لو� كما� البحث� يبدو� اليابان،�
أنظر:�جون�ب.� البحوث«.� تقريبًا�في�أعمال� فيها�أن�يمضوا�كل�وقتهم� المتحدة�األمريكية�يمكن�لألساتذة� بالواليات�

ديكنسون،�العلم�والمشتغلون�في�البحث�العلمي�في�المجتمع�الحديث،�م.�س،�ص�152.
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�التقّدم�والتنمية،� إن�من�حيث�اختيار�المواضيع�ذات�الصلة�بالمسائل�الحيوية�التي�تمسُّ
ل�إليها.�وهذا� أو�من�حيث�المناهج�العلمية�المتَّبعة،�أو�على�صعيد�المخرجات�الُمتوصَّ

يشمل�المواضيع�في�المجال�اإلنساني�والمجال�العلمي�البحت.

ألطول� العلميين� للباحثين� الُمبدعة� الطاقات� من� الجامعية� المؤسسة� تستفيد� ��حتى� •

عن� لرضاهم� الالزمة� والمعنوية� ية� المادِّ الظروف� � كلَّ لهم� ء� تهيِّ أن� عليها� ممكنٍة،� فترٍة�
بحوٍث� إنجاز� في� الذاتيَة� جهوَدهم� فيضاعفون� الوظيفي)1(،� وألمنهم� عملهم،� �أداء�

علميٍة�نوعية.

��إذا�كان�البحث�العلمي�يأتي�على�رأس�ركائز�التنمية�والتطوير�في�المجتمع،�وحتى�تأخَذ� •

يشوبها� ال� يٍة� بجدِّ � تهتمَّ أن� عليها� ر،� التطوُّ ومواكبة� الحداثة� نحو� مجتمعاتها� بَيد� جامعاتنا�
ارتجاٌل�بمادة�البحث�العلمي)2(،�ورفد�أساتذتها�وباحثيها�وطالب�الدراسات�العليا�فيها�
بكل�الوسائل�والتقنيات�واألجهزة�والمخابر�العلمية،�كي�يستطيعوا�إنجاز�بحوٍث�علميٍة�
أو� مقيمٍة� مشاكل� من� مجتمعاتهم� يعترض� لما� عمليٍة� حلوٍل� إيجاد� في� تساهم� تطبيقيٍة،�
� عد�الحياتية�والسياسية�واالقتصادية�والتربوية�وغيرها،�وفي�سدِّ ٍة�على�جميع�الصُّ مستجدَّ
الفجوة�العلمية�الُمزمنة�بين�مجتمعاتنا�والمجتمعات�األخرى�التي�سارت�أشواطًا�بعيدًة�
الكفايات� اعتماَد� يستدعي� األمر� وهذا� قرون.� منذ� العلمي� واالبتكار� العلم� ميادين� في�
طريٍق� خارطة� واعتماَد� والفنية،� واإلدارية� األكاديمية� المواقع� في� صة� المتخصِّ العلمية�
الطبيعية� العلوم� صعيد� على� أو� النظرية،� واألبحاث� العلوم� صعيد� على� إن� ممنهجة،�
ينمَو�ويتطوَر� أن� ينبغي� الذي� الجامعي� التعليم� فهذا�كله�من�صميم� والتطبيقية.� المعملية�
يًا� ؤى�المستقبلية�للتنمية�المستدامة،�مادِّ من�خالل�التصاقه�باإلبداع�في�العلم�والفن،�والرُّ

وإداريًا�وسياسيًا�واجتماعيًا�وتربويًا.

ل�واحدًا�من�الضمانات�التنظيمية�األساسية� �التوصية�الدولية�لليونسكو�)1997(�على�أن�األمان�الوظيفي�يشكِّ �تنصُّ )1(
بأعضاء� االحتفاظ� ز� يعزِّ كما� الشخصية،� المسؤولية� ز� يعزِّ وهو� فية،� التعسُّ القرارات� األكاديمية،�وحصنًا�ضد� للحريات�
�للتعليم� هيئة�التدريس�أصحاب�المقّدرات�الفّذة.�أنظر:�منظمة�األمم�المتحدة�للتربية�والعلم�والثقافة،�نحو�فضاٍء�عربيٍّ
العالي:�التحديات�العالمية�والمسؤوليات�المجتمعية،�أعمال�المؤتمر�اإلقليمي�العربي�حول�التعليم�العالي،�القاهرة��31
أيار/�مايو�-��1-��2حزيران/�يونيو�2009،�تحرير�عدنان�األمين،�بيروت:�مكتب�اليونسكو�اإلقليمي،�2010.�نقاًل�عن�
المداخلة�التي�قدمها�في�المؤتمر:�رمزي�سالمة،�المسار�الوظيفي�ألعضاء�هيئات�التدريس�في�التعليم�العالي�في�الدول�

يات�النوعية،�ص�374. العربية�وتحدِّ
�(Ministère de l’enseignement et de la recherche supérieur, 2009) د�وزارة�التعليم�العالي�والبحث�العلمي�في�فرنسا �تحدِّ )2(
ألعضاء�هيئات�التدريس�دورين�أساسيين�متالزمين�كالتالي:�»تأمين�تطوير�البحث�العلمي�األساسي�والتطبيقي،�ونقل�
المعارف�التي�تنبثق�عنه�إلى�الطلبة«،�أي�أنها�تجعل�البحث�العلمي�يتقدم�على�التعليم،�ويجعل�التعليم�يعتمد�على�نتائج�

البحث�العلمي،�أنظر:�م.�ن،�ص�366.
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مخابرها� رحاب� في� الُمنجزة� العلمية� البحوث� مخرجات� تحرير� في� الجامعة� تجهَد� ��أن� •

المنتِج،� التطبيقي� اإلطار� إلى� األّولي،� المعملي� والتطبيقي� النظري� إطارها� من� العلمية،�
الجامعة� في� العلمي� البحث� مراكز� بين� المتبادلة� والثقة� لة� الصِّ تعزيز� عبر� وذلــك�
القيام�بمشروعاٍت� المؤسسات�في� ما�يساعد�هذه� المجتمع،� اإلنتاجية�في� والمؤسسات�
الباحث� شأن� من� بالتالي� وترفع� المجتمع،� في� المعيشي� المستوى� ن� تحسِّ منتجٍة�
تغريه� فال� وطنه،� في� بالبقاء� فيتشبَّث� �، واالقتصاديَّ � االجتماعيَّ وضَعه� ز� وتعزِّ المبتِكر،�
لطاقاته� األخرى� المجتمعات� استنزاف� مقابل� المعيشي� لتحسين�وضعه� االغتراب� فكرة�
باستثمارها� اآلخرون� يباشر� أن� قبل� وطنيًا� ُتستثَمر� أن� يجب� التي� العلمية،� ومؤهالته�
الملكية� نطاق� أن�تدخل�في� إنسانيٌة،�و»ينبغي� المعرفة� أن�هوية� منها�من�منطلق� واإلفادة�

العامة�للبشرية،�وأن�تصبح�جزءًا�من�تراثها�العام«)1(.

كثيرون� طالٌب� فهناك� العلمي،� البحث� منهجية� ر� لمقرَّ قصوى� أهميًة� الجامعُة� تولَي� ��أن� •

ونه�من�بحوٍث� ِقَبلهم�في�ما�يعدُّ يجهلون�هذه�المنهجية،�ولألخذ�بأساليبها�وتطبيقها�من�
مادًة� وتصبح� � النظريَّ الدرَس� تدريُسها� يتخطَّى� أن� يجب� جامعيٍة،� وأطروحاٍت� ورسائَل�

تطبيقيًة،�وخطًة�عمليًة�يلتزم�الطالب�بها�في�نشاطه�البحثي.

وربطها� المجتمع� في� الوظيفية� البحوث� إعــداَد� ها� مهامِّ صلب� في� الجامعُة� تضع� ��أن� •

ء� تهيِّ أن� بعد� ميدانيٍة،� بدراساٍت� القيام� على� وطالبًا،� أساتذًة� باحثيها،� وتشجع� بالتنمية،�
ل�عمَلهم،�إن�من�حيث�تدريبهم�على�البرامج�الحديثة�في�إعداد�االستمارات،� لهم�ما�يسهِّ
التي� الموثوقة� العلمية� النتائج� واستخالص� اإلحصاءات،� وإجراء� البيانات،� واستخدام�
مع� التواصل� أو�من�حيث� العالقة،� ذات� األخرى� والدراسات� البحوث� في� عليها� ُيعتمد�
من� إليه� يحتاجون� بما� لتزويدهم� والخاصة� الرسمية� واإلدارات� والشركات� المؤسسات�

معلوماٍت�أو�قوانين�أو�بياناٍت�أو�أرقاٍم،�تتطلَّبها�القضية�المطروحة�للدراسة.

مان� »يقدِّ اللذين� والتكنولوجيا� العلم� بين� والتكامل� التَّوأمة� برامَج� وتطبَِّق� الجامعُة� تعَي� ��أن� •

في� م� للتحكُّ المختلفة� للمجتمعات� والسياسية� االجتماعية� لــإلرادة� واضحًة� إضافاٍت�
�العلم� أقدارها،�ويوفِّران�لها�الوسائَل�والقوَة�الالزمتين�لتحقيق�ذلك،�وعالوًة�على�ذلك�يمدُّ

والتكنولوجيا�المجتمعاِت�باختياراٍت�واسعٍة�لما�يمكن�أن�يكون�عليه�مصيُر�البشرية«)2(.

�جون�ب.�ديكنسون،�العلم�والمشتغلون�بالبحث�العلمي�في�المجتمع�الحديث،�م.�س،�صص�53-52. )1(
�م.�ن،�ص�22. )2(
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المعلومات،� شبكة� استعمال� مهارات� على� بة� المدرَّ البشرية� الكوادر� بإعداد� ��االهتماُم� •

الذي� الكمبيوتر� أعني� الرئيسة،� وأداتها� وتكنولوجيتها،� الحديثة� المعلومات� ومصادر�
الظواهر� لجميع� أصيلًة� سمًة� � ُيَعدُّ الذي� د� التعقُّ التعّقد،� ظاهرَة� اليوم� حضارُة� به� »تواجه�

المادية،�والبيولوجية،�والبيئية،�واالجتماعية«)1(.

قاُت البحِث العلميِّ الجامعي رابعًا: معوِّ

المبادئ� أهم� النظرية،� وسياقاتها� التحليلية� الدراسة� هذه� فقراِت� من� سبق� فيما� تناولنا�
وفي� العلمية،� البحوث� إنشاء� عملية� في� تتوفَّر� أن� يجب� التي� العلمية� والمعايير� واألُسس�
والباحث� البحث� احتضان� في� الجامعات� دور� وفي� الباحثين،� من� ُمنِشئيها� شخصية�
إنتاُج� ليأتَي� العلمية،�والوسائل�واألساليب�العملية،� ة�المعرفية�والمنهجية� بالعدَّ وتزويدهما�
لكن� األساسية.� اإلبداعية�وشروطها� العملية� لمتطّلبات� الجامعية�مستوفيًا� العلمية� البحوث�
التي� والمعّوقات� الكوابح� من� بالعديد� الواقع� أرض� على� يصطدم� المشروَع� الطموَح� هذا�
ى�للحكم�على�قيمة�الجامعة� يٍة،�وتفرض�علينا�الحذَر�عندما�نتصدَّ تتذبذب�بين�كيفيٍَّة�ومادِّ
وسنكتفي� اإلبداعية.� والقدرة� اإلبداع� وتطور� العلمية،� البحوث� إنتاج� في� العالي� والتعليم�
قات�األكثر�تأثيرًا،�والتي�يمكن�التغلُّب�عليها�وإزاحتها�إذا�ما�امتلكنا� بذكر�الكوابح�والمعوِّ
� تامٍّ وعٍي� عن� صادرتين� تاّمتين،� وواقعيٍة� بموضوعيٍة� وواجهناها� والعزيمة،� اإلرادة� حيالها�

. ٍر�معرفيٍّ �وتطوُّ ٍد�اجتماعيٍّ بمدى�تأثير�التعليم�على�المجتمع�وما�يطرأ�عليه�من�تعقُّ

قات�وأكثُرها�تأثيرًا: أهم�هذه�المعوِّ

المحتضنين� إعداد� وفي� الكفاية،� أصحاب� من� الباحثين� احتضان� في� الجامعات� ��تقصير� •

�على�تدريبهم�وتزويدهم�باإلمكانات�والمهارات� إعدادًا�كافيًا،�إذ�هم�بحاجٍة�لسهٍر�مستمرٍّ
الالزمة،�العلمية�والتكنولوجية.

البحوث� إنتاج� في� عاتقه� على� الملقاَة� المسؤوليَة� الجامعي� العلمي� الباحث� ل� تحمُّ ��عدم� •

أن� يجب� معنًى،� ذاَت� مثاًل(� )الدكتوراه� العلمية� درجته� تكون� فلكي� المبِدعة،� العلمية�
نفسه� فيه�على� اعتمد� الذي� تدريبه� ُمْرِضيٍة،� بصورٍة� � أتمَّ قد� أن�حاملها� دلياًل�على� »تكون�
من� مزيدًا� ليجرَي� ًا� مستعدَّ أصبح� قد� أنه� على� تشهد� وأن� العلمي،� البحث� مجال� في�

البحوث�العلمية�على�أي�نوٍع�من�اإلشراف«)2(.

للثقافة� الوطني� المجلس� يصدرها� ثقافية�شهرية� كتب� المعرفة:�سلسلة� عالم� المعلومات،� العرب�وعصر� �نبيل�علي،� )1(
والفنون�واآلداب-�الكويت،�العدد�184،�شوال��1414هـ/�نيسان��1994م،�ص�84.

�جون�ب.�ديكنسون،�العلم�والمشتغلون�بالبحث�العلمي�في�المجتمع�الحديث،�م.�س،�ص�99. )2(
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��محدوديُة�دور�اإلدارات�والهيئات�ومؤسسات�التعليم�العالي�الرسمية�في�مواكبة�النهضة� •

العلمية،�والُموازاة�بين�السياسة�والحقل�العلمي.

الدخل� من� اإلنفاق� نسبة� وتدنِّي� العلمية،� للبحوث� ية� والمادِّ المالية� صات� المخصَّ ُة� ��قلَّ •

القومي�عليها،�ما�ينعكس�سلبًا�على�ُمنشئيها،�وعلى�اللجان�والهيئات�العلمية�المختصة�
في�تقويم�البحوث�العلمية�واعتماد�نتائجها�وتعميمها)1(.

التعليم� استراتيجيات� الرسمية،�وصياغة� الجامعات� دعم� في� الحكومات� دور� ��محدودية� •

وأصوله�وأهدافه،�خصوصًا�التعليم�العالي�والبحوث�العلمية.

واألجهزة� والمعدات� التقنية� المستلزمات� وقلَّة� المناسبة،� التحتية� الُبنى� توفُّر� ��عدم� •

وتجديٍد� تطويٍر� إلى� بحاجٍة� منها� توفَّر� فما� العلمية،� البحوث� إجــراء� في� �الضرورية�
وإضافٍة�دائمة.

في� صة� المتخصِّ والمراجع� المصادر� إلى� األحيان� أغلب� في� الجامعية� المكتبات� ��إفتقار� •

إلى�االعتماد� ما�يضطرهما� الحديثة�منها�خصوصًا،� الطالب�واألستاذ،� مجال�اختصاص�
فائدٍة� رًا،�وفي�أحسن�األحوال�ذات� بالتالي�نمطًا�مكرَّ البحوث� لتأتَي� المتوفِّر�منها،� على�

يِة�القيمة. علميٍة�متدنِّ

ُنُظٍم� ومن� والبشرية،� المادية� التأسيس� عناصر� من� ه� تستحقُّ ما� البحوث� مراكز� إيالء� ��عدم� •

العلمي� التقدم� ظل� في� خصوصًا� العلميين،� واإلنتاج� العطاء� موقع� في� تضعها� هيكليٍة�
استراتيجيات� في� حاسمًا� دورًا� البحوث� مراكز� فيه� وتلعب� اليوم،� عالم� يشهده� الذي�

الدول�المتقدمة�وطموحاتها�السياسية�واالقتصادية�والعسكرية�والثقافية....

نطاٍق� يبقى�في� فيها� ُينشر� ما� فإن� ُوِجدت� صة،�وإن� المتخصِّ العلمية� الدوريات� ��محدوديُة� •

ضيٍِّق�وقليل�الفائدة�العلمية.

بينها� ال�في�ما� الفعَّ التنسيق� ��اختالُف�األعراف�والتقاليد�بين�الجامعات،�ففضاًل�عن�عدم� •

واتحاداٍت� رابطاٍت� وجود� من� الرغم� على� وتطويَره،� � الجامعيَّ التعليَم� يعني� ما� كل� في�

�إن�مبالغ�اإلنفاق�في�الدول�العربية�اآلسيوية�على�البحث�والتطوير�عام�2000،�لم�تتجاوز�0٫6بليون�دوالر،�أي�ما� )1(
متوسط�نسبته�0,1%�من�الدخل�القومي�اإلجمالي�لهذه�الدول.�وفي�الدول�العربية�األفريقية�فإن�مجمل�اإلنفاق�بلغ��1,1
بليون�دوالر�أي�ما�متوسط�نسبته�0,2%�من�الدخل�القومي�اإلجمالي�لهذه�الدول،�مع�ما�هنالك�من�فارٍق�بالنسبة�المئوية�
�آخر.�بينما�وصلت�هذه�النسبة�في�اليابان�إلى�2,9%،�وفي�أمريكا�الشمالية�إلى�2,7%،�وفي�دول� �وبلٍد�عربيٍّ بين�بلٍد�عربيٍّ
االتحاد�األوروبي�إلى�1,9%،�وفي�دول�جنوب�شرق�آسيا�الصناعية�إلى�1,7%.�وفي�إسرائيل�وصلت�النسبة�عام��2004
إلى�4,7%�من�ناتجها�القومي�اإلجمالي�بعد�أن�كانت�هذه�النسبة�2,6%�عام�1999.�أنظر:�محمد�مسعد�ياقوت،�أزمة�

البحث�العلمي�في�مصر�والوطن�العربي،�م.�س،�صص�66�-�60.
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السياسية،�كل�ذلك�يقف� والتنافس،�واالعتبارات� التعليم،� تباُين�مستويات� فإن� جامعيٍة،�
� كلٌّ يتمتَّع� مثاًل،� لبنان� في� فالجامعات� واإلنتاجية.� الجودة� من� أدنى� � توفير�حدٍّ أمام� عقبًة�
بين� التناسق� إلى�بروز�عدم� أدَّى� التعليم،�ما� البرامج�وُنُظم� بنوٍع�من�االستقاللية�في� منها�
برامج�هذه�الجامعات�وُنُظم�التعليم�فيها،�واختالف�اللغات�والمناهج،�هذا�فضاًل�عن�أن�

�التعليم�في�أغلبها�ال�تعكس�حاجات�المجتمع�وأهدافه�اإلنمائية. موادَّ

ومعنى� اإلنسان� ماهية� دان� يحدِّ اللذان� العنصران� هما� المسؤولُة� والحريُة� ُر� المفكِّ ��العقُل� •

ما� وكل� التاريخ،� في� الكبرى� الفاعلُة� والقوُة� األصُل� أنه� اإلنسان� ُيثبت� وبهما� وجوده،�
الجامعية� المؤّسسة� أركان� من� أساٌس� ركٌن� هي� األكاديمية� الحرية� فإن� لذا� ففرع.� عداه�
�بحٍث� ،�وتشمل�فيمن�تشملهم�األستاَذ�والطالَب،�وهي�»المناخ�الطبيعي�أليِّ بشكٍل�عامٍّ
َر�البحث�من�أية�التزاماٍت�قد�تؤثِّر�على�مصداقيته�وصحة�نتائجه،� ،�كما�تكفل�تحرُّ علميٍّ
� شخصيٍّ طموٍح� بين� تتذبذب� عندما� عائقًا� تصبح� الحرية� هذه� ولكن� أهدافه«)1(.� ومسار�
بين� الخلط� إلى� البعض� يلجأ� حيث� والموقع،� اللقب� إلى� مرتكٍز� � معنويٍّ وطموٍح� � مادِّيٍّ
ي�وراء�الدرجة�العلمية�والوظيفة�اإلدارية،�وبين�العطاء�العلمي� العلمي�واإلداري،�والتخفِّ
المتواضع�الذي�ال�يرقى�إلى�المستوى�المطلوب،�وفي�هذا�تجاوٌز�للحرية�األكاديمية�التي�
مطلٍق� إيماٍن� من� األكاديمية� الحرية� تنساب� إذ� المتميزة،� للجامعة� األول� المتطلَّب� »تمثِّل�

�والمعرفة«)2(. لقيمة�الحقِّ

على� إن� االجتماعية،� الخريطة� مناحي� في� العلمية� البحوث� مخرجات� حضور� ��عدُم� •

إلخ،� اإلنتاجي...� أو� التربوي� أو� الّسلوكي،� أو� االقتصادي،� أو� السياسي،� المستوى�
ينفعل� بحيث� �، عامٍّ بشكٍل� اإلنساني� النشاط� على� المخرجات� هذه� انعكاس� عدم� أي�
ُيميِّز� فما� عليها.� التغلُّب� إلى� يطمح� له� مادًة� ل� تشكِّ التي� الحياة� بمشكالت� النشاط� هذا�
المتقدمة� الدول� العلمية�وتطبيقاتها�ساهمت�في� البحوث� ُدولِنا،�أن� المتقدمة�عن� الدول�
ٍم�كبيرين،�وحضور�مخرجاتها�في�الخريطة�االجتماعية�لهذه�الدول. �وتقدُّ بإحداث�نموٍّ

إلنجاز� السعي� في� الباحث� وقت� يستنزف� الذي� � اإلداريُّ الروتيُن� أيضًا� قات� المعوِّ ��من� •

ر� ويؤخِّ ومعنوياته،� نشاطه� على� يؤثِّر� وبالتالي� ببحثه،� الصلة� ذات� اإلداريــة� المعامالت�
الزمُن� تجاوزها� وقد� النتائج� تأتي� قد� إذ� إليها،� يسعى� التي� والنتائج� األهــداف� �تحقيق�

وباحثون�آخرون.

�م.�ن،�ص�29. )1(
�محمد�نبيل�جامع،�تطوير�التعليم�العالي�في�ظل�النهضة�العربية�المعاصرة،�م.�س،�ص332. )2(
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الوقت� وفي� معّمٍق� بشكٍل� البحثية� المشكلة� دراسة� عن� البحثية� الفرق� تغييُب� أو� ��غياُب� •

ع�األستاذ�الجامعي�على�القيام�بمفرده�بالبحوث�بهدف�الترقية،� الالزم�لدراستها.�ما�ُيشجِّ
وعلى�تغليب�الجانب�التدريسي�لديه�على�الجانب�البحثي�األصيل�والُمنتِج)1(.

��ندرُة�المشاركة�في�المؤتمرات�الدولية�واإلقليمية�ذات�الشأن�في�موضوعات�البحوث�العلمية،� •

ومواكبة�كل�جديٍد�حولها�يتعلق�بمناهج�البحث�العلمي�ووسائله�وأساليبه�الحديثة)2(.

��الفجوُة�بين�مخرجات�الجامعة�وسوق�العمل،�وأكبر�دليٍل�على�ذلك�األعداد�الكبيرة�من� •

يجين�الذين�يحملون�إجازاٍت�جامعيًة�في�العلوم�االجتماعية�واإلنسانية�وتفيض�عن� الخرِّ
في� العمل� أو� البطالة� في� الكثيرين� يوقع� ما� االختصاصات)3(،� هذه� إلى� المجتمع� حاجة�
التطبيقية،� العلمية� االختصاصات� أصحاب� أما� باختصاصاتهم.� صلٌة� لها� ليس� مجاالٍت�
المتميِّزون� آخرون،� يطرق� فيما� للعمل،� محدودًة� فرصًا� وطنه� في� يجُد� منهم� قسمًا� فإن�
كفاياتهم� من� أخرى� ومجتمعاٌت� دوٌل� لتستفيد� الهجرة� باَب� خصوصًا،� والمبدعون�

وتخّصصاتهم�العلمية)4(.

ف�على�األهمية�النسبية�التي�يوليها�أعضاء�الهيئة�التدريسية�بجامعة�الموصل�في�العراق،� �في�دراسٍة�هدفت�إلى�التعرُّ )1(
لألدوار�الوظيفية�ألساتذة�يمثِّلون�30%�من�القطاعات�العلمية�التدريسية�في�الجامعة،�توصلت�الدراسة�في�أحد�محاور�
استبياناتها�إلى�أن�اهتمام�األساتذة�»كان�بالتدريس�أوالً،�ثم�البحث�العلمي�والتأليف�والترجمة�ثانيًا�ثم�األعمال�اإلدارية،�
محمد� عيسى� الطالب«.� شخصية� وتطوير� التربوي� اإلرشاد� وأخيرًا� االستشارات،� وتقديم� العامة� الخدمة� ذلك� يلي�
األنصاري،�واقع�البحث�العلمي�في�جامعة�الكويت�من�وجهة�نظر�أعضاء�هيئة�التدريس،�مجلة�الشارقة�للعلوم�اإلنسانية�

واالجتماعية،�المجلد�8،�العدد�2،�جمادى�اآلخرة�1432هـ/�يونيو�2011م،�ص�94.
لت�إحدى�الدراسات�التي�أجريت�بجامعات�الخليج�العربي�إلى�»قلة�عدد�األفراد�الذين�شاركوا�في�المؤتمرات� �توصَّ )2(
في� منٍح� على� حصلوا� والذين� ودوليٍة،� عربية� مؤسساٍت� إلى� علمية� بزياراٍت� قاموا� والذين� والدولية،� العربية� العلمية�

السنوات�الخمس�التي�شملتها�الدراسة«.�أنظر:�م.�ن،�ص93.
�في�العام��2008م�بلغت�نسبة�الطالب�المنتسبين�إلى�كليات�العلوم�االجتماعية�واإلنسانية�في�الجامعات�العربية��63,4 )3(
بلغت� فقد� نفسه� العام� والتطبيقية�في� البحتة� العلوم� إلى�كليات� المنتسبين� نسبة� أما� الجامعيين،� الطالب� %�من�مجموع�
العالي:� للتعليم� � والثقافة،�نحو�فضاٍء�عربيٍّ للتربية�والعلم� المتحدة� أنظر:�منظمة�األمم� الطالب.� �28,3%�من�مجموع�

التحديات�العالمية�والمسؤوليات�المجتمعية،�أعمال�المؤتمر�اإلقليمي�العربي�حول�التعليم�العالي،�م.�س،�ص�46.
ء�لها�الحد�األدنى�من�الرعاية�وفرص�العمل،�واالستفادة� �من�العقول�اللبنانية�المبدعة�التي�لم�يستثمرها�الوطن،�ولم�يهيِّ )4(
من�علمها�وخبراتها�العلمية�التجريبية،�عالم�الفيزياء�رّمال�رّمال،�الذي�لم�يسمع�به�أكثر�اللبنانيين�إال�بعد�وفاته�المفاجئة�وهو�
في�أوج�عطائه�العلمي،�بينما�احتضنته�جامعات�فرنسا�ومراكز�األبحاث�فيها،�وحاولت�الواليات�المتحدة�جذبه�للعمل�في�
مراكز�أبحاثها،�كما�دعته�جامعاٌت�غربيٌة�كبرى�ليحاضر�فيها،�فقّدر�الغرب�عاليًا�علمه�وأبحاثه،�وكّرمته�فرنسا�حّيًا�وميتًا�فمنحته�
العديد�من�األوسمة،�وهو�كان،�حسب�ما�يعتقد�زمالؤه�سيحصل�على�جائزة�نوبل�للفيزياء�لو�أطال�الله�بعمره�سنواٍت�عدة.
�حول�رمال�رمال�الذي�خسرته�اإلنسانية،�أنظر:�افتتاحية�مجلة�أوراق�جامعية،�مجلة�دورية�متخصصة�تصدرها�رابطة�األساتذة� �
في�الجامعة�اللبنانية،�العددان�4/3،�ربيع�وصيف�1993،�صص�7-�9.�أيضًا:�سعاد�منيَّر،�رمال�رمال�العالم�الذي�خسرته�
�Journal�de�Physiqueلمجلة��J.�C.�Anglès;�B.Douçot,�J.M.Maillard�:اإلنسانية�)ترجمة�بتصرف�لنص�المقدمة�التي�كتبها
الفرنسية�المتخصصة�والتي�تصدرها:�الجمعية�الفيزيائية�الفرنسية،�بدعم�وزارة�البحث�والفضاء�)DIST(،�والمركز�الوطني�

ص�هذا�العدد�تكريمًا�لذكرى�رّمال�رّمال.�أنظر:�م.�ن،�صص16�-�11. للبحث�العلمي�)C.N.R.S(.�وقد�خصِّ
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��التخلُّف�عن�مواكبة�االتجاهات�الحديثة�للتعليم�الجامعي�المعاصر. •

نظرياٍت� من� عنهم� يصدر� ما� في� وتقليدهم� اآلخرين� لمحاكاة� الّتام� شبُه� ��االستسالُم� •

وأساليب�تربويٍة�تحاكي�تاريخ�مجتمعاتهم�وظروفها�وطموحاتها،�وكذلك�في�ما�يصدر�
،�دون�أن�تأخذ�مجتمعاُتنا�وقادُتنا�وهيئاُتنا�المعنية،� �وتطبيقيٍّ ،�نظريٍّ عنهم�من�إنتاٍج�علميٍّ
العلم� ميادين� في� مة� المتقدِّ المجتمعات� منافسة� على� القدرة� وامتالك� النهوض،� بأسباب�

واإلبداع�والتنمية.

الخاتمة والتو�سيات

بين� العضوية� العالقة� بحيثيات� كاملًة� إحاطًة� أحطنا� قد� الدراسة� هذه� في� أننا� عي� ندَّ ال�
سة�الجامعية،�ففضاًل�عن�الدراسات�التي�اعتمدناها�مراجَع�لدراستنا� البحث�العلمي�والمؤسَّ
هذه،�هناك�دراساٌت�وبحوٌث�عديدٌة�أخرى�أجمعت�على�االرتباط�الجوهري�بين�الجامعة�
جاءت� جميعها،� لكنها،� دة،� متعدِّ وتساؤالٍت� مختلفٍة� زوايا� من� وإن� العلمي،� والبحث�
متكاملًة�في�التوصيف�والتحليل�والنتائج،�ونحن�بدورنا�رأينا�أنه�من�المفيد�تسليط�الضوء�
� �مستمرٍّ على�هذه�القضية،�في�سياق�اإلضاءات�األخرى�المستمرة،�لما�لها�من�دوٍر�محوريٍّ
مندرجاتها� � بكلِّ الحياتية� يات� التحدِّ ومواجهة� البشري،� العنصر� وإعداد� العلم� مواكبة� في�
هو� العلمي� فالبحث� وغيرها.� والبيئية� والتربوية،� واالقتصادية،� واالجتماعية،� الثقافية،�
وتوأُم� المعرفة� إنتاج� حاضنات� � أهمُّ والجامعات� إنتاجها،� ومحور� المعرفة� أعمدة� أساس�
تفاعليٍة� حركٍة� في� معًا� يتضافران� العلمي،� والبحث� الجامعة� أي� فهما،� العلمي،� البحث�
ق�نقلًة�نوعيًة�للعملية�التعليمية،�وتدفع�باألداء�الجامعي�إلى�مستوى�الجودة�المعياري،� تحقِّ
في� لتصبح� الّصرَف� � التعليميَّ الدوَر� متخطيًة� الُمبِدعة� للعقول� ملتقًى� الجامعة� من� وتجعل�
ر�المجتمعي�اإلنساني�والعلمي،� موقعها�الصحيح�من�عملية�الفعل�الحضاري،�وقيادة�التطوُّ

في�مختلف�المجاالت�والميادين�المعرفية�والثقافية�والعلمية.

من� مساحًة� العلمية،� نهضتنا� ر� وتؤخِّ أّخرت� التي� الكثيرة� قات� للمعوِّ صنا� خصَّ ُكنّا� وإن�
مجتمعهم� مصلحة� على� الغيورين� عزيمة� من� ُيثبط� ال� أن� يجب� ذلك� أن� غير� الدراسة،� هذه�
بأقصى� متسلِّحًة� الحقائق،� تبحث�عن� التي� العلميَة� الطاقاِت� نمتلك� زلنا� ما� إننا� إذ� ومستقبله،�
درجات�الوعي�بأن�منطقتنا�ومجتمعاتنا،�بإنسانها�وخيراتها�وبيئتها،�هي�أمانٌة�بأعناقنا�جميعًا،�
الذين� تنا� ُأمَّ علماء� من� السابقون� عليه� كان� ما� مصاف� إلى� نرتِق� لم� اآلن� حتى� كنا� إن� وإننا�
�والجبِر�والفَلِك�والفلسفِة�وغيرها�من�العلوم،�في�العصر�الذهبي�من� أبدعوا�في�علوم�الطبِّ



36

يلتفحكان ثدمحونِف يلك الان ان حلفيد  يلعلف ا  ثوحاو  يعمتفل 

الحقائق� امتالك� نستطيع� ال� كنا� وإن� مة،� المتقدِّ العصرية� الدول� مصاف� إلى� وال� تاريخنا)1(،�
فأضعُف� العلميين،� وباحثينا� رينا� مفكِّ إرادة� عن� خارجٍة� وخارجيٍة� داخليٍة� ألسباٍب� العلمية�
ٍر�وأدواٍت�ووسائل�متاحة)2(. اإليمان�أن�نبحث�عن�هذه�الحقائق�بما�توفَّر�لدينا�من�عقٍل�مفكِّ

وعلى�صعيد�االقتراحات�والتوصيات�التي�ال�بد�من�أن�نختم�بها،�فإن�أكثر�المندرجات�
واألفكار�التي�أوردناها�في�سياق�الحديث�عن�البحث�العلمي�وخصائصه،�والباحث�العلمي�
وتالفي� العلمية،� البحوث� إنتاج� في� والدقيق� الحساس� ودورهــا� والجامعة� ومواصفاته،�
أن� أيضًا� يصح� األفكار،� هذه� فإن� البحوث،� هذه� إنتاج� في� عثرٍة� تقف�حجر� التي� قات� المعوِّ
الجامعي،� العلمي� البحث� نجاح� في� � تصبُّ التي� واالقتراحات� التوصيات� سياق� في� تندرَج�
طريق� واستكشاف� المعرفة،� أبواب� اقتحام� في� جامعة،� أية� الجامعة،� دور� تميُّز� في� وبالتالي�

الصواب�للحاضر،�والتأسيس�للمستقبل�الذي�سيصبح�حاضرًا�بعد�حين.

ومن�المفيد،�في�نهاية�هذه�الدراسة،�أن�نضيف�بعض�االقتراحات�والتوصيات،�وهي:

��إفسـاُح�المجـال�من�ِقَبـل�الهيئـات�المعنية�بالتعليـم�الجامعـي،�لمراجعاٍت�نقديٍة�مسـتمرٍة� •

تصـدر� الجامعـي،� العلمـي� للبحـث� المنهاجيـة� نـات� والمكوِّ المفاهيميـة،� البنـى� فـي�

�بعد�انتقال�العلم�إلى�العالم�العربي�واإلسالمي�في�تلك�الفترة،�خصوصًا�التراث�اليوناني،�وبعد�هجرة�المكتبة�اإلسكندرانية� )1(
من�اإلسكندرية�إلى�بغداد،�وما�أعقبها�من�هجرٍة�علميٍة�من�إيران�والهند�والسند،�حظي�هذا�التراث�بعناية�جيٍل�من�جبابرة�
لوا�بعدها�إلى�نتائج�هامة،�فهم�لم�يقفوا�عند�ما�وصلهم،� الباحثين�الذين�عملوا�على�نقده�وتمحيصه�ومقارنته�وتعديله،�ليتوصَّ
القياس،�والتمثيل،�وضرورة�االعتماد� �ومقارٍن،�قوامه� ،�استقرائيٍّ إبداعيٍّ أبحاثًا�أخرى،�فكانوا�ذوي�منهٍج� إليه� بل�أضافوا�
سبيل� على� )البيروني� عامًة� العلوم� وفي� اإلسالمي� العلم� تطور� في� المنهجية� هذه� استخدموا� وقد� الموجود،� الواقع� على�
في� أكمل�صوره� في� � التجريبيٍّ المنهج� استخدموا� كما� الحديثة.� العلمية� البحوث� في� المتبع� المنوال� على� وذلك� المثال(،�
العلوم�التطبيقية.�ونذكر�من�علماء�تلك�الفترة،�الحسن�بن�الهيثم�وأفكاره�في�علم�الضوء�والبصريات�التي�عاشت�في�أوروبا�
إلى�زماٍن�ليس�ببعيٍد�منا،�وجابر�بن�حيان�وابتكاراته�في�الكيمياء�وإضافاته�فيها،�وأبحاث�الطوسي�في�الرياضيات�وتناوله�
لهندسة�العالم�اليوناني�إقليدس�ومصادراته،�وابن�سينا�الذي�بقي�مؤلفه�الطبي�-القانون-�المرجع�األساس�لكليات�الطب�
سًا�لعلم�االجتماع. في�أوروبا�حتى�القرن�السابع�عشر.�وال�ننسى�هنا�ذكر�ابن�خلدون�الذي�جمع�الشروط�التي�تجعله�مؤسِّ
سامي� علي� أيضًا:� للطباعة،�ال�ط.،�ال�ت.� مصر� دار� مصر:� العرب،� عند� العلوم� طوقان،� حافظ� قدري� راجع:� �للمزيد� �
ري�اإلسالم�واكتشاف�المنهج�العلمي�في�العالم�اإلسالمي،�بيروت:�دار�النهضة�العربية،� �النشار،�مناهج�البحث�عند�مفكِّ

�1404هـ/��1984م.
�)Erastothemes(خ�والفيلسوف�والشاعر�والناقد�المسرحي�وعالم�الرياضيات�إيراتوسشيبنس� �فها�هو�الفلكي�والمؤرِّ )2(
الذي�عاش�في�مدينة�اإلسكندرية�في�القرن�الثالث�قبل�الميالد،�قد�توصل�من�خالل�المالحظة�والتجربة�إلى�أن�سطح�
األرض�محّدٌب،�واستطاع�أن�يحسب�محيط�الكرة�األرضية�بخطأٍ�ال�يزيد�على�أجزاء�قليلة�بالمئة،�ولم�تكن�أدواته�»سوى�
ٍر،�إضافًة�إلى�الرغبة�في�التجربة«.�أنظر:�كارل�ساغان،�الكون،�ترجمة�نافع� قضيبين،�وعينين،�وقدمي�رجل،�ودماٍغ�مفكِّ
أيوب�لبَّس،�عالم�المعرفة،�العدد�178،�ربيع�اآلخر��1414هـ�/�تشرين�األول��1993م،�صص��27و�28و29.�هذا�مع�
األخذ�بعين�االعتبار�الفارق�الزمني،�وبطء�االكتشافات�العلمية،�ومحدودية�وبدائية�األدوات�المستخدمة،�التي�حكمت�
تلك�المرحلة�من�التاريخ،�وبين�معطيات�زمننا�الحالي�واكتشافاته�وأدواته�العلمية،�غير�أن�ما�يجمع�بين�هاتين�المرحلتين�

من�الزمن،�هو�االعتماد�على�العقل�واالعتصام�بأحكامه�المؤيَّدة�بالتجربة.
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القيـوَد� الـرأي�واالختصـاص�عبـر�مطارحـاٍت�علميـٍة�هادئـٍة،�تأخـذ�باالعتبـار� عـن�ذوي�
الّسـعة� مـن� وهـي� الجامعـي،� العلمـي� البحـث� مسـار� تعرقـل� التـي� المختلفـَة� والعوائـَق�

وبيـن�مجتمـٍع�وآخـر. بيـن�مؤّسسـٍة�جامعيـٍة�وأخـرى،� بمـكاٍن،�وتختلـف�

��علـى�المعنيين�بالبحـث�العلمي،�وللحصـول�على�درجـٍة�ُمرضيٍة�فـي�إدارة�الجودة،�عدم� •

االكتفـاء�بوضـع�الخطط�والبرامـج�التطويرية،�وإنمـا�أيضًا�اتخـاذ�قراراٍت�تنفيذيـٍة�عمليٍة،�
تجعـل�مـن�هـذه�الخطـط�قاعـدًة�حّيـًة�ودينامّيـًة�تؤتـي�ثمارهـا�علـى�أرض�الواقـع،�ومـن�
� ٍر�نوعيٍّ األسـاتذة�والطـالب�الجامعييـن�خاليا�ناشـطًة�تعمل�باسـتمراٍر�على�إحداث�تطـوُّ

في�مؤسسـات�التعليـم�العالي.

ؤوُب�لفتـح�قنـواِت�تواصـٍل�واتصاٍل�بيـن�الجامعـات�وأسـاتذتها�وطالبها�من� ��العمـُل�الـدَّ •

جهـٍة،�والقطاعـات�اإلنتاجيـة�فـي�المجتمـع�مـن�جهـٍة�أخـرى،�لمـا�فـي�ذلـك�مـن�فائـدٍة�
القنـوات� لهـم�هـذه� ل� تشـكِّ الذيـن� الطـالب� علميـٍة�وماديـٍة�تشـملهم�جميعـًا،�خصوصـًا�
جسـَر�عبـوٍر�مـن�الجامعـة�باتجـاه�سـوق�العمل.�هـذا�فضاًل�عـن�أن�مسـتوى�التعـاون�بين�
الجامعـة�وقطاعـات�اإلنتـاج،�وبالتحديـد�قطـاع�الصناعـة،�في�البحـث�العلمـي�وتطويره،�
هـو�أحـد�مؤشـرات�الجـودة�العاليـة�التـي�يصدرهـا�المنتـدى�االقتصـادي�العالمـي�سـنويًا.

��إن�مـا�ينبـُت�علـى�أرضنـا�مـن�أفـكاٍر�وإنجـازاٍت�علميـٍة،�هـي�أفـكاٌر�وإنجـازاٌت�متفرقـٌة� •

ومبعثـرٌة�ال�رابـط�بينها،�فهي�في�أحسـن�األحـوال�تبقى�فرديـًة�على�مسـتوى�الباحثين)1(،�
أو�أحاديـًة�على�مسـتوى�المؤّسسـات�الجامعية،�فيمـا�مقتضياُت�البحـث�العلمي�الهادف�
أو� ُمشـتَرٍك� فكـٍر� وعـن� واحـٍد،� � كيـاٍن�عضـويٍّ عـن� البحـث� يصـُدَر� أن� تتطلـب� والمنتـج�
فـي� والمنفصلـة� ـرة� المفكِّ الفرديـة� العقـول� لجمـع� أساسـًا� ل� يشـكِّ ُمشـتَرٍك،� ـٍر� مفكِّ عقـٍل�
ده�مؤسسـاٌت�وأجهـزٌة�وآالٌت�تقنيـٌة�ومخابر� تيـاٍر�متصـٍل�من�البحـث�واالسـتقصاء،�توحِّ
علميـٌة،�فبذلك�نشـارك�اآلخرين�فـي�الخلق�واإلبـداع،�ونرقـى�إلى�مسـتوى�المجتمعات�

الُمنتِجـة�للعلـوم،�غيـر�المكتفيـة�فقـط�باسـتهالك�مـا�ينتجـه�اآلخرون.

فـات�العلميـة�واألفـكار� ��البعثـاُت�العلميـُة�مـن�العوامـل�الرئيسـة�فـي�االنفتـاح�علـى�المؤلَّ •

�فـي�طلبـه�مهمـا�بعـد،�يسـاعد�علـى� األدبيـة�والفنيـة.�وطلـُب�العلـم�أينمـا�ُوِجـد،�والجـدُّ

ي�ومدروس�بنظام�الحوافز�الذي�يستهدف� �المطلوب�من�الجامعات�العربية�أن�تهتم�بالفرق�البحثية�فتلحظها�بشكِل�جدِّ )1(
الباحث�الفرد�وتعتمده�بعض�الجامعات.�فعلى�سبيل�المثال�قامت�الجامعة�اللبنانية�في�بداية�األلفية�الثالثة�بوضع�نظام�
وقد� بالمعلوماتية...إلخ(،� الخاصة� التجهيزات� بعض� وتمويل� نثرية،� ونفقات� ميدانية،� )موازنة� الفرد� للباحث� حوافز�
العلمية� األدنى� � الحدِّ ضوابط� ووضع� البحث،� مراحل� بمواكبة� الرئيسة� مهمتها� تمثلت� للبحث،� مركزيًة� لجنًة� أنشأت�
نات� له.�أنظر:�جاك�أ.�قبانجي،�مصائر�البحث�العلمي�االجتماعي�في�لبنان�في�سياٍق�»ُمعولم«،�محاولة�في�فهم�المكوِّ

والشروط�والحدود،�من�أعمال�المؤتمر�العربي�حول�التعليم�العالي،�م.�س،�ص�586.
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�في� االتصـال�بيـن�الباحثيـن�وتبـادل�األفـكار�فيمـا�بينهـم،�واالطـالع�علـى�كل�ما�يسـتجدُّ
العلم. دنيـا�

��تمتيـن�الروابـط�بين�الجامعـات،�إن�على�المسـتوى�الثنائـي،�أو�على�مسـتوى�االتحادات� •

واكتسـاب� الخبـرات،� تبـادل� فـي� أهميـٍة� مـن� ذلـك� فـي� لمـا� الَجماعيـة،� والرابطـات�
إذا� التكـرار،� وتالفـي� التعليميـة،� والمناهـج� البرامـج� اعتمـاد� فـي� والتنسـيق� المهـارات،�
صـات�في�الجامعـات�يؤدِّي�إلى� صـات�الجامعيـة،�إذ�إن�تكرار�التخصُّ أمكـن،�في�التخصُّ

الجامعييـن. يجيـن� للخرِّ العمـل� فـرص� البطالـة،�ومحدوديـة�

��اعتمـاد�اإلبـداع�فـي�البحـوث�العلميـة�فـي�ترقيـة�األسـاتذة�الجامعييـن�كبديـٍل�عـن�نظـام� •

الترقيـات�فـي�الجامعـات�العربيـة�بشـكٍل�عـام�الـذي�يعتمد�علـى�معيـار�سـنوات�الخدمة�
مـع�بحـوٍث�تفتقـد�بمعظمهـا�للقيمـة�العلميـة�المضافة.

أخيرًا�نختُم�فنقول،�إن�مسألَة�العالقة�العضوية�بين�البحث�العلمي�والجامعة،�الحاضرة�
وتصويب� متابعتها� على� يثابروا� أن� المخلصين،� رين� المفكِّ على� ُتحتِّم� وعينا،� في� دائمًا�
هما� تحتضنه،� التي� والجامعة� العلمي� فالبحث� الشاسعة،� العلم� آفاق� وارتياد� مسارها،�
العلمي،� وحضوره� الفكرية� ته� ُهويَّ دان� تحدِّ المجتمع،� على� ن� تطالَّ واحٍد،� لبناٍء� نافذتان�
والسياسية،� الفكرية،� المنظومة� في� البارزة� االشتباهات� من� كثيٍر� إصالُح� عبرهما� ويمكن�
إذ� المطلوب،� الطموح� وهو� والعقدية،� والدينية،� والتربوية،� واالقتصادية،� واالجتماعية،�
األولويات� تحديد� في� واالرتجال� الفوضى� � وبثِّ مجتمعاتنا،� اختراق� إلى� يؤدِّي� إهماَله� إن�

الضرورية�في�دفع�مسيرة�النهوض�والتقّدم�والّرقي�والحضارة�اإلنسانية.
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 األزماُت 
اقِة النفسيَِّة للتطوُّع ودورُها في تعزيِز الطَّ

مبادرُة )نحنا حّدك( نموذجًا

د. فاطمة دقماق 
اخت�صا�صّية في علم النف�س المدر�صي

�ص الملخَّ

على� بها� � تحلُّ التي� األزمات� وقت� الجهود� تضافر� إلى� والمجتمعات� األوطان� تحتاج�
تفعيل� في� دوٍر� من� لألزمات� ما� استعراض� تّم� البحثية� الورقة� هذه� وفي� أنواعها.� اختالف�
بالمجتمعات� جديٍد� من� النهوض� بهدف� وذلك� عية،� التطوُّ لألعمال� النَّفسيَّة� الطَّاقات�
لحقتها� التي� المجاالت� كافة� في� المطلوب� الدعم� تقديم� أو� البناء� وإعــادة� ــان،� واألوط
ألزمة� � خاصٍّ بشكٍل� ق� التطرُّ � تمَّ وقد� النفسية،� أم� المعنوية� أم� المادية� سواء� األضــرار،�
تزامنت� تأثيراٍت�سلبيٍة� من� لها� كان� وما� لبنان،� ومنها� البلدان� كافة� اجتاحت� التي� )كورونا(�

مع�ترّدي�األوضاع�االقتصادية.

مستوى� على� اإليجابية� ــاره� وآث وأهمّيته� ع� التطوُّ موضوع� أيضًا� البحث� تناول� كما�
في� ومــؤّثــٍر� ــارٍز� ب دوٍر� من� لــألزمــات� ومــا� المتطّوعين،� األفـــراد� لــدى� النفسية� الصحة�
والدعم� المساعدة� لتقديم� المجتمعات،� أفراد� بين� ما� في� االجتماعي� التعاضد� تحريك�
جهود� تضافر� من� لبنان� في� شاهدناه� ما� وهــذا� مقابٍل،� ودون� � طوعيٍّ بشكٍل� الممكنين�
ما� أيضًا� وهــذا� النفسي،� المستوى� على� سيما� المجاالت،� من� الكثير� في� المتطّوعين�
نموذٌج� هي� والتي� حــّدك(،� )نحنا� مبادرة� في� والمتطّوعون� المعنيُّون� ــراد� األف به� �تميَّز�

في�بحثنا�هذا.
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تفرض� مثلما� اختالفها،� على� ــات� واألزمـ الضغوط� أن� إلــى� البحث� خُلص� وقــد�
على� االنهيار� مــن� حـــاالٍت� أو� المجتمع،� أفـــراد� لــدى� الــَعــوز� أو� الشقاء� مــن� حـــاالٍت�
وفّعاالً� ــارزًا� ب دورًا� تلعب� أخــرى� جهٍة� من� فهي� والمجاالت،� المرافق� بعض� مستوى�
زيــادة� بهدف� األفـــراد،� لــدى� اإليجابية� النفسية� الطاقة� وتفعيل� الهمم� استنهاض� في�
بناء� جديٍد� من� ُتعيد� أن� شأنها� من� التي� عية� التطوُّ واألعمال� الخدمات� لتقديم� �دافعيَّتهم�

كّل�ما�تّم�هدُمه.
The Summary

Homelands and societies need concerted efforts in times of crisis of 
all kinds. In this research, we reviewed the role of crises in activating the 
psychological energies of voluntary works, in order to revive societies and 
homelands and rebuild or provide the required support in all areas affected 
by the damage, whether material, moral or psychological. Particularly, 
we addressed the Covid 19 crisis that swept all the countries, including 
Lebanon, and its negative effects that coincided with the deteriorating 
economic situation.

The research also addressed the topic of volunteering and its 
importance and positive effects on the level of psychological health of 
volunteer individuals, and the prominent and influential role of crises 
in mobilizing social solidarity among community members to provide 
assistance and possible support voluntarily and without compensation. 
This is what we have seen in Lebanon, from the combined efforts of 
volunteers in many fields, especially on the psychological level, among 
the individuals and volunteers in the initiative «Nehna Haddak», which is 
our research model.

The research concluded that although pressures and crises impose 
misery and destitution among community members and collapse at the 
level of some facilities and areas, they also have a prominent and effective 
role in stimulating endeavors and activating the positive psychological 
energy in individuals in order to increase their motivation to provide 
services and volunteer work that would rebuild again all what had been 
demolished.
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مقدمة

ض�األوطان�والمجتمعات�ألزماٍت�شّتى�على�مدى�األيام�والعصور،�إالّ�أن�ألزمة� تتعرَّ
يزال� وال� قبل،� من� مسبوقٍة� غير� كونها� األزمات،� من� غيرها� عن� مختلفًا� تأثيرًا� )كورونا(�
دون� والبلدان� الدول� كل� اجتاحت� التي� األزمة� هذه� تداعياتها،� بتفاصيل� يحيط� الغموض�
سابق�إنذاٍر�أو�تهيئٍة�لنفوس�البشر،�وجعلت�العالم�أجمع�يعيش�محنًة�حقيقيًة�غير�مسبوقٍة،�
كما�أنها�فرضت�تغييرًا�في�نمط�العيش�والحياة،�ما�استدعى�وجود�مهاراٍت�وقدراٍت�عاليٍة�
أبرز� من� النفسية� والطاقة� المناعة� تعتبر� حيث� األفراد،� لدى� � السويِّ التكيُّف� على� تساعد�
�من�تأثير� الملكات�التي�تجعل�الفرد�قادرًا�على�التكيُّف�مع�األزمات�على�اختالفها،�وتحدُّ
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لمواجهة� الذاتية� والدافعية� بالنشاط� الفرد� تمّد� كونها� إلى� إضافًة� يواجهها،� التي� الضغوط�
،�كما�إنها�قد�تفسح�مجاالً�أمام�بعض�األفراد�لتحقيق�بعض� الحدث�الطارئ�بشكٍل�إيجابيٍّ

اإلنجازات�الهامة�وتحويل�األزمات�والضغوط�إلى�ُفَرص.

فإنها� األفراد،� النفسي�لدى� المستوى� إلى�مقّومات�صموٍد�على� األزمات� وكما�تحتاج�
الحكومية� الجهات� تقوم� أن� ُيفترض� وتقنيًة� وماديًة� اقتصاديًة� مقّوماِت�صموٍد� أيضًا� تتطلَّب�

الرسمية�بتأمينها�ورعايتها�والسهر�عليها.

ظل� وفي� )كورونا(،� جائحة� لتداعيات� واللبنانيين� لبنان� مواجهة� دوامة� وفي� واليوم،�
االقتصادي� الصمود� مات� مقوِّ فإن� متفاقمٍة،� ونفسيٍة� وسياسيٍة� ومعيشيٍة� اقتصاديٍة� أزماٍت�
مبادرات� على� الّرهان� ليبقى� الجائحة،� هذه� مواجهة� عن� تغيب� تكاد� والتقني� والمادي�
التكاتف� األمل�حاضرًة�من�خالل� بارقة� فكانت� أفرادًا�ومجموعاٍت،�وهّمتهم.� المتطّوعين،�
والمعيشية،� المادية� المساعدات� لتقديم� ع� التطوُّ ومبادرات� العطاء،� وحب� اإلنساني،�
الّصحية� والخدمات� الطب� ميدان� في� سيما� الغير،� إنقاذ� في� الشبابية� المبادرات� إلى� إضافة�
تقديم� وفي� )كورونا(،� وباء� محاربة� معركة� في� األمامية� الصفوف� المتطّوعون� شغل� حيث�
ما� اإليجابية� النفسية� طاقاتهم� من� ين� مستمدِّ بهم،� والمحيطين� للمصابين� النفسي� الدعم�
لحقهم� ما� مضض� في� ومشاركتهم� واإلنسانية� الوطن� في� إخوانهم� مساعدة� على� زهم� �يحفِّ

فوا�عنهم. لُيخفِّ

علم� اختصاص� طالب� من� ممّيزٌة� مبادرٌة� برزت� التطوعية،� المبادرات� هذه� بين� ومن�
الالزم� النفسي� الدعم� تقديم� بهدف� ك(،� حدَّ )نحنا� مبادرة� اللبنانية،� الجامعة� في� النفس�
النفسية� وبالطاقة� المسؤولية� بروح� المبادرة� هذه� أفراد� من� فرٍد� كل� تميَّز� وقد� لآلخرين.�

اإليجابية،�وبالفضائل�الخلقية�التي�ال�يتم�الوجود�اإلنساني�إال�بها.

فهل هناك تأثيٌر لألزمات في تعزيز الطاقة النفسية لدى األفراد في عملهم التطّوعي؟

الكلمات المفتاحية للبحث

��األزمات:�هي�عبارٌة�عن�حدٍث�مغايٍر�لما�هو�مخّطٌط�له،�قد�يكون�متوّقعًا�وقد�ال�يكون� .1
)عباس،�2004،�ص�28(.

فهي� العقل،� لوظائف� الحيوية� أو� النشاط� من� نوعًا� كونها� من� أكثر� هي� النفسية:� ��الطاقة� .2
أساس�الدافعية.
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�الذي�يبذله�الفرد�بطواعيٍة�ودون� ،�أو�البذل�الماليُّ �أو�الفكريُّ ع:�هو�الجهد�البدنيُّ ��التطوُّ .3
أي�مقابٍل�لمساعدة�الغير.

المحور االأول: االأزمات

- مفهوم األزمة بشكل عام
�،1991 واألعالم،� اللغة� في� )المنجد� والقحط� الشدة� تعني:� أْزمات،� ج.� لغة:� ��األزمة� -�

ص�10(.

عن� عبارٌة� هو� األزمة� مصطلح� أن� إلى� �)2018( الجميلي� أشارت� اصطالحًا:� ��األزمة� -
نتيجة� متوّقعٍة� غير� تطّوراٌت� عليها� يترّتب� مستقّرٍة� غير� ألوضــاٍع� نتيجًة� مفاجٍئ� خلٍل�
اإلنسان� بفعل� تكون� ما� وغالبًا� المعنية،� األطراف� قبل� من� احتوائها� على� القدرة� �عدم�

)فقرة�7(.

مباشٍر� تهديٍد� على� ينطوي� المعتاد،� السلوك� �عن� فجائيٌّ ٌل� تحوُّ بأنها� األزمة� ف� ُتعرَّ كما�
للِقَيم�أو�المصالح�الجوهرية�للدولة،�ما�يستلزم�معه�ضرورة�اتخاذ�قراراٍت�سريعٍة�في�وقٍت�

.)Barton, 1993, P2(ضّيٍق�حتى�ال�تنفجر�األزمة�

ومن�األمثلة�عن�األزمات�المتوّقعة�في�حياة�البشرية:

��حدوث�كوارث�طبيعية. .1

��الحروب. .2

��نشوب�الحرائق. .3

��انتشار�األمراض�والعدوى. .4

��انقطاع�التيار�الكهربائي. .5

��السرقات�وأعمال�التخريب. .6

- أنواع األزمات
في تقسيم�األزمات�أشار�المحمد�)2017(�إلى�نوعين�أساسيّين�منها:

��أزمات�تقع�بفعل�اإلنسان:�وهي�األعمال�التي�يقوم�بها�اإلنسان،�مثل: .1
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��التهديد�بالغزو�العسكري. -
��عمليات�خطف�الطائرات�واحتجاز�الرهائن�وزرع�المتفّجرات. -

��العصابات�المنظَّمة،�اإلضرابات�العامة�وأعمال�الشغب. -
ب�اإلشعاعات�والمواد�الكيماوية�والصناعية� البيئة،�مثل�تسرُّ ث� ��الحوادث�التي�تلوِّ -

إلى�الهواء�واألرض�والماء.
��انهيار�السدود�أو�قطع�التيار�الكهربائي�أو�تفجير�أنابيب�النفط. -

��الحرائق�الكبرى�للمدن�والقرى�والغابات. -
��حوادث�الطائرات�)فقرة�19(. -

��أزمات�تقع�بفعل�الطبيعة:�وهي�تلك�التي�ال�دخل�لنشاط�اإلنسان�فيها،�مثل: .2

��الزالزل�والفيضانات�والثلوج. -
��الجفاف�ونضوب�الموارد. -

��غزو�الجراد. -
��األوبئة�واألمراض�المعدية. -

وفي�الوقت�الذي�قد�تتسبَّب�فيه�األزمات�على�اختالف�أنواعها�بخسران�األفراد�للكثير�
من�المقّومات�الداعمة�لهم�في�الحياة،�ما�قد�ُيفقد�البعض�القدرة�على�االستمرار�والتكيُّف�
البعض�منهم�يستطيع�تجاوز�ظروفها�بصالبٍة،�بل�ويعمل�على� أن� مع�ظروف�األزمة،�نرى�

استثمار�الضغوط�الناتجة�عن�األزمات�ليحّولها�إلى�ُفَرٍص،�فكيف�يمكن�للفرد�ذلك!

- تحويل األزمة إلى ُفرصة
للظروف� يستسلم� من� األول� األفراد،� من� صنفين� نواجه� واألزمات� الضغوط� خالل�
حياته� جوانب� في� سلبًا� والتأثير� كيانه� اجتياح� فرصة� لها� ويترك� �، سلبيٍّ بشكٍل� الضاغطة�
والمرونة�ومحاولة� للتكّيف� منه� أية�محاولٍة� والنفسية،�دون� والعملية�واالجتماعية� الصحية�
بفكٍر� الضغوط� مع� ويتعامل� فرصٍة،� إلى� األزمة� ل� يحوِّ فإنه� الثاني� الصنف� وأما� التغيير.�
نقاط� لتطوير� المتاحة� إمكاناته� ومستثمرًا�كل� لديه،� القوة� نقاط� من� مستفيدًا� منفتٍح،� � إيجابيٍّ

الضعف�وتنميتها�لتصبح�نقاط�قوٍة�في�مواجهة�األزمات�والظروف�الضاغطة.

وملكاٍت� مهاراٍت� امتالك� الفرد� من� يتطلَّب� فرٍص� إلى� والضغوط� األزمات� تحويل� إن�
المشاعر� من� وتقيه� ل� التحمُّ على� بالقدرة� ه� تمدُّ نفسيٍة� مناعٍة� وجود� يتطلَّب� كما� شخصيٍة،�
تأثير� واقيًا�ضد� ودرعًا� � حائط�صدٍّ تشّكل� المناعة� هذه� وغيره.� باإلحباط� كالشعور� السلبية،�
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األزمات،�كما�إنها�تساعد�الفرد�في�التعامل�مع�المشكالت�ومواجهتها�بأقل�خسائر�ممكنٍة،�
�إلى�بعض�االنحناء�لكن�دون�أن�ينكسر. فهو�قد�يضطرَّ

على� أساسيٌة� حاجٌة� أيضًا� هي� الشخصية� والملكات� المهارات� هذه� مثل� امتالك� إن�
المحيطين� أو� المصابين� األفراد� مستوى� على� إن� )كورونا(،� أزمة� النفسي�خالل� المستوى�
الالزمتين�على�مستوى� الرعاية�والعناية� إلى� بفيروس�كورونا� بهم،�فمثلما�يحتاج�المصاب�
مناعته� تقوية� وإلى� النفسي،� المستوى� على� العناية� إلى� أيضًا� يحتاج� فإنه� الجسدية،� الصحة�
يتجاوز� كي� النفسية� بالطاقة� ويمّده� المرض،� هذا� على� ليتغلَّب� يساعده� بشكٍل� النفسية�

م. ظروف�هذه�األزمة�الضاغطة�بسالم�ٍودون�تأزُّ

فماذا�عن�هذه�الطاقة�النفسية؟!

المحور الثاني: الطاقة النف�سية

- مفهوم الطاقة النفسية
ُيستخدم�مصطلح�الطاقة�النفسية�في�مجال�علم�النفس�على�نحٍو�مرادٍف�لمصطلحاٍت�
الطاقة� إلى� وُينظر� والجسم،� العقل� من� � لكلٍّ االستثارة(� التنشيط،� )الدافع،� مثل� أخرى�
العقل،�فهي� النشاط�أو�الحيوية�والشدة�لوظائف� أنها�أكثر�من�كونها�نوعًا�من� النفسية�على�
حيث� السلبي� أو� اإليجابي� الشكل� تتَّخذ� أن� يمكن� النفسية� الطاقة� إن� كما� الدافعية.� أساس�

يتوقَّف�ذلك�على�طبيعة�االنفعاالت�مصدر�الطاقة�)محمد،�2010،�ص�19(.

ويكُثر� المجتمعات� في� ُتلحظ� التي� المختلفة� عية� التطوُّ واألعمال� المبادرات� خالل�
عالية� نفسيٍة� لطاقاٍت� الحاجة� � بأمسِّ نكون� الصعبة،� والظروف� األزمــات� في� وجودها�
يمتلكونه�من� �عقولهم�وما� يستفزُّ قويًا� دافعًا� األفراد�وتشّكل� تستثير� أن� وإيجابيٍة،�من�شأنها�
المواطنة� في� إخوانهم� تجاه� اإلنسانية� وروح� بالمسؤولية� وُتشعرهم� وقناعاٍت،� معتقداٍت�
ما� أقصى� لتقديم� الجسدية� الحيوية� خصوصًا،� عين� المتطوِّ األفراد،� في� وُتثير� واإلنسانية،�
المهم� الصدد�من� الكلل،�وفي�هذا� بقلوٍب�فرحٍة�وأجساٍد�ال�تعرف� الخدمات� يمكنهم�من�

أن�نستعرض�أهم�العوامل�التي�ُتسهم�في�تعزيز�هذه�الطاقة.

- العوامل التي تُّسهم في تعزيز الطاقة النفسية
النفسية،� الطاقة� تعزيز� في� � وإيجابيٍّ اٍل� فعَّ بشكٍل� ُتسهم� التي� التقنيات� من� العديد� هناك�

نعرض�أهمها:
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بعيدًا� وقٍت�آلخر،� من� واالسترخاء� للراحة� مساحًة� النفس� إعطاء� على� الدائم� ��الحرص� .1
عن�مشاكل�العمل�وضغوط�الحياة.

��االهتمام�بساعات�النوم�الكافية�للجسم�خالل�اليوم�الواحد. .2

��عدم�التفكير�بصغائر�األمور�وباألحداث�السلبية�التي�أصبحت�من�الماضي. .3

��االهتمام�بممارسة�الرياضة�على�اختالفها،�وكذلك�الهوايات�المفّضلة�)قراءة�-�كتابة�-� .4�
موسيقى...(

��إتقان�مهارات�التفكير�اإليجابي�والنظر�إلى�النصف�الممتلئ�من�الكوب. .5

��تفعيل�النشاط�االجتماعي. .6

��االهتمام�بالجوانب�الروحانية. .7

ويتفاعل� لينمَو� منه� جانٍب� عزل� ُيمكن� ال� الجوانب،� متكامل� � بشريٌّ كائٌن� فاإلنسان�
ببعٍض� بعضها� مرتبطٌة� لديه� والطاقات� الجوانب� فكل� األخــرى،� الجوانب� عن� بمعزٍل�
أن� ص59(:� �،2009( الفقي� ذكر� وكما� ــدًا،� واح شخصًا� واالئتالف� باالتفاق� لتصير�
أيضًا� ى� ُتغذَّ والتي� الفكرية� بالطاقة� ى� ُتغذَّ التي� الجسمانية� بالطاقة� ى� ُتغذَّ الحركية� الطاقة�
وجود� فلوال� الروحانية،� بالطاقة� الطاقات� هذه� كل� ى� ُتغذَّ النهاية� وفي� العاطفية،� بالطاقة�
اإلنساني� الثراء� هذا� وجود� ولوال� لإلنسان،� � روحانيٌّ ثراٌء� هناك� كان� لما� الروحانية� �الطاقة�

لما�كان�هناك�بقاء.

هذا�إضافًة�إلى�أهمية�أن�يكون�لإلنسان�هدٌف�واضٌح،�وتخطيٌط�مدروٌس�لتحقيق�هذا�
الهدف،�دون�أن�ننسى�أهمية�أن�يكون�له�أعواٌن�صالحون�وأصدقاء�مخلصون،�وأن�يرافق�

األشخاص�اإليجابّيين�ويبتعد�ما�أمكن�عن�األفراد�السلبّيين.

المجتمعات� فيها� � تمرُّ التي� والــِمــَحــن� والمجتمعية� الوطنية� ــات� األزمـ وُتعتبر�
للقيام� ــراد� األف عند� النفسية� الطاقة� تعزيز� في� وُيسهم� الحماس،� ُيثير� دافعًا� ــان� واألوط
يستطيع� التي� والخدمات� موقعه� خالل� من� � كلٌّ االجتماعي،� والتكافل� التعاون� بواجب�
اإلنسانية� الــروابــط� وُتفّعل� األفـــراد� بين� اللحمة� تزيد� ــات� واألزمـ فالِمَحن� تقديمها،�
على� عية� التطوُّ األعــمــال� في� واضــحــًا� يتجّلى� ذلــك� ولعّل� بينهم،� فيما� �واالجتماعية�

اختالف�أنواعها.
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المحور الثالث: التطّوع

عي وأهّميته: - العمل التطوُّ

تجاوز� نحو� بها� والسير� بالمجتمعات� للنهوض� أساسّيًة� ركيزًة� � عيُّ التطوُّ العمُل� ُيعتبر�
األفــراد،� بين� اإلنسانية� الروابط� متانة� إلى� ُيشير� وهو� والمحتملة.� المختلفة� األزمــات�
المقابل،� انتظار� دون� والعطاء� التضحية� بِقَيم� التحّلي� من� عــاٍل� مقداٍر� على� � يــدلُّ كما�
لغيرهم،� ويقّدمون� نشاطهم،� لممارسة� تامٍة� بطواعيٍة� يبادرون� المتطّوعين� نجد� حيث�
والمال� والمعرفة� والجهد� الوقت� وهو� أال� يمتلكون،� ما� أثمن� من� جزءًا� كبيرٍة،� �وبمحبٍة�

وغير�ذلك.

عي�إيجابياٌت�كثيرٌة�على�مستوى�حياة�الفرد�والمجتمع،�ُنشير�إلى�بعضها: وللعمل�التطوُّ

��زيادة�أواصر�المحبة�والترابط�بين�أفراد�المجتمع. .1

ف�على�أشخاٍص�ُجدٍد،�وتوسيع�دائرة�العالقات�االجتماعية. ��التعرُّ .2

��استثمار�طاقات�الشباب�بشكٍل�ُيسهم�في�الحّد�من�السلوكيات�المنحرفة. .3

أثناء� اآلخرين� مع� الخبرات� تبادل� فرصة� من�خالل� الفرد� خبرات� تنمية� في� ��المساهمة� .4
العمل�الجماعي.

��استثمار�أوقات�الفراغ�بما�هو�مفيد. .5

��تنمية�مهارات�العمل�الجماعي�لدى�األفراد. .6

��تعزيز�التنافس�اإليجابي�بين�األفراد�والجماعات. .7

��يزيد�من�نسبة�الوالء�واالنتماء�للمجتمع�والوطن. .8

��ُيسهم�في�تجاوز�األزمات�والقضاء�ما�أمكن�على�العوز�الموجود�في�المجتمعات. .9

��كْسُب�رضا�الله�تعالى،�ففي�الحديث�الشريف:�»الَخْلُق�كلُّهم�ِعيال�الله�وأحبُّهم�إليه� .10
أنفُعهم�لِعياله«.

��شعور�الفرد�بالراحة�النفسية. .11
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عي في الصحة النفسية: - آثار العمل التطوُّ
الفرد،�وفي�هذا� لدى� الجيدة� النفسية� بالصحة� التمتُّع� في� إيجابيٌة� آثاٌر� عي� التطوُّ للعمل�

المجال�ُيمكننا�تبويب�هذه�اآلثار�وفقًا�لما�يأتي:

أّكد�عليها�علماء� إنسانيٍة�أساسيٍة� النفسية�والمعنوية�كحاجاٍت� الحاجات� ��إشباع�بعض� -1
�Abraham ماسلو� إبراهام� األميركي� النفس� عالم� رأسهم� وعلى� والباحثون،� النفس�
ليثبت� من�حياته� عامًا� من�عشرين� يقرب� ما� الذي�وهب� �)1970-1908(�Maslow

تحقيق� نحو� الهادف� للسلوك� تدفعه� التي� هي� العليا� وحاجاته� اإلنسان� إمكانات� أن�
الذات�)إبراهيم،�1985،�ص�59(،�ومن�أهم�تلك�الحاجات:

��الحاجة�إلى�اإلنجاز. -� ��أ

�الحاجة�إلى�التقدير�واالحترام. ب-

�الحاجة�إلى�الحب�واالنتماء. ت-

�الحاجة�إلى�تحقيق�الذات. ث-

الطَّوعي� واالندماج� الذات� دائرة� للخروج�من� الفرد�مساحًة�ممكنًة� أمام� يفتح� ع� فالتطوُّ
بتحقيق� يسمح� ما� االجتماعية،� العالقات� من� واسٍع� بنسيٍج� الفردية� المصلحة� عن� البعيد�
التفاعل�االجتماعي�بين�جماعٍة�من�األفراد�قد�آمنوا�بعمل�الخير� اإلنجازات،�وُيتيح�فرصة�
وخدمة�الناس،�ومن�الطبيعي�أن�تنمَو�في�ما�بين�هؤالء�األشخاص�النوعّيين�مشاعر�إنسانيٌة�

راقيٌة�من�الحب�والتقدير�واالنتماء.

��توجيه�االنفعاالت�والعواطف�وضبطها: -2

عي�هو�من�أقدر�الناس�على�توجيه�انفعاالته�وضبطها،� حيث�إن�الُممارس�للعمل�التطوُّ
ع�على�كيفية� التطوُّ التي�ُيشارك�فيها�عبر�مجاالت� المواقف� س�من�خالل� ذلك�ألنه�قد�تمرَّ
الوجهة� العواطف� توجيه� في� ُيسهم� عي� التطوُّ العمل� أن� كما� االنفعاالت،� تلك� مع� التعامل�

الصحيحة�)البطاطي،�2010،�ص4(.

��ملء�الفراغ: -3

في� سيما� الشباب،� لفئة� بالمفيد،�خصوصًا� الوقت� تعبئة� فرصة� ُيتيح� عي� التطوُّ فالعمل�
ملء� في� ُيسهم� ما� العمل،� من� والعاطلين� البطالة� نسبة� فيه� تتزايد� الذي� اللبناني� مجتمعنا�
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اللهو� مجاالت� عن� الشباب� وُيبعد� اإلنجاز،� إلى� الحاجة� أي� األساسية� الحاجات� إحدى�
هم�إلى�المفاسد�واالنحراف. المتعّددة�التي�قد�تجرُّ

��تفريغ�الطاقة: -4

للخير� تصلح� ومحايدٌة،� حيويٌة� الطاقة� هذه� داخله،� في� هائلًة� طاقًة� اإلنسان� يحمل�
والبناء،�كما�للشر�والهدم،�والمهم�أن�ال�ُتختزن�أكثر�مما�ينبغي،�فاالختزان�الطويل�بال�غايٍة�

ة�بكيان�اإلنسان�)البطاطي،�2010،�ص4(. هو�عمليٌة�مضرَّ

عية�على�اختالفها،�يفسح�المجال� في�حين�أن�المشاركة�في�األعمال�والنشاطات�التطوُّ
أمام�الفرد�لتصريف�طاقاته،�إن�على�المستوى�البدني�أو�على�مستوى�االنفعاالت�المتراكمة�
أشكال� كل� بعيدًا�عن� الداخلي� النفسي� والهدوء� السكينة� يعيش� أن� في� يساعده� ما� بداخله،�

الضغوط�وتأثيراتها.

��المساهمة�في�عالج�األمراض�وتهذيب�األخالق: -5

من� � الحدِّ في� ُيسهم� عية� التطوُّ األعمال� في� االنخراط� أن� نلحظ� م� تقدَّ ما� كل� من�
في� إيجابّيًا� دورًا� والممارسات� األعمال� لهذه� فإن� كذلك� والنفسية،� الجسدية� األمراض�
تهذيب�األخالق�والوصول�إلى�مكارمها،�من�خالل�حسن�التعايش�مع�نسيٍج�من�العالقات�
الغير� حوائج� قضاء� في� التواضع� خالل� ومن� وتقاليدها،� بثقافاتها� المتمايزة� االجتماعية�

وتقديم�الدعم�والمعونة�لآلخرين.

- األزمات والعمل التطّوعي
واألزمــات،� الشدائد� ــات� أوق وفــي� المتفرقة،� األزمنة� في� يظهرون� قليلون� أفــراٌد�
قلياًل� مونه� يقدِّ ما� كان� وإن� رعايتهم.� من� ويكثروا� إخوانهم� بحقوق� يوفوا� أن� ويستطيعون�

ة. دَّ مونه�في�وقت�الشِّ بنظر�الكثيرين،�إال�أنه�يجب�أن�ال�نستهين�بالقليل�الذي�يقدِّ

والتطوير� التغيير� وإحداث� المجتمعات� تنمية� أجل� من� األفراد،� بين� التكافل� كان� وإذا�
ظروف� في� أهميًة� أكثر� فهو� العادية،� الظروف� في� وهامًا� ضروريًا� المجاالت،� كافة� في�
من� العديد� لدى� الحياة� مات� مقوِّ من� للكثير� الحاجة� � تشتدُّ حيث� والكوارث،� األزمــات�
أصحاب� لدى� واإلنسانية� الوطنية� الروح� فتنشط� االجتماعية،� وطبقاته� المجتمع� فئات�
والمساندة� العون� أيدي� � وتمتدُّ الحياة،� عروق� في� ع� التطوُّ � حبُّ ويتدفَّق� الخيِّرة،� النفوس�
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� تستمرَّ أن� يجب� الحياة� بأن� جديٍد� من� واألمل� البسمة� لُتعيد� الحب،� بمشاعر� �الممزوجة�
رغم�كل�أزماتها.

بعد� بالمجتمعات� النهوض� إلــى� يهدف� ــذي� ال الــراقــي� الحضاري� المظهر� هــذا�
الشخصية� المصالح� كل� فــوق� تسمو� التي� الوجدانية� المشاركات� وتلك� انكسارها،�
على� ة� الممتدَّ البشرّية� والمشتركات� اإلنسانية� مات� السِّ من� هي� المادية،� والمنافع�
التي� المعايير� من� ذلــك� وغير� العرق� أو� الدين� عند� التوقُّف� دون� األوطـــان،� مساحة�
الخير،� وعمل� الناس� خدمة� بأهمية� واإليــمــان� الصادقة� اإلنسانية� المشاعر� ُتلغيها�
حّيٍز� في� نقّيدها� أن� يمكن� ال� التي� نفسها،� اإلنسانية«� »األخوة� عبارة� اتساع� تّتسع� �فنجدها�

محدوٍد�أبدًا.

محدودية� ظل� وفي� واللبنانيون،� لبنان� بها� � ويمرُّ � مرَّ التي� الصعبة� الظروف� وأثناء�
والمالية� والسياسية� االقتصادية� األزمــات� تداعيات� مواجهة� في� الرسمية� الجهات� دور�
بل� الواقع،� لهذا� مواجهتهم� عند� مأسويًا� اللبنانيين� من� العديد� يتراجع� لم� والصحية،�
ويعملون� يخطِّطون� فراحوا� حولهم،� الظروف� من� يمكن� ما� أحسن� يصنعوا� أن� حاولوا�
خالله� من� عبَّروا� مثمرًا،� نشاطهم� فكان� مــأزوم،� وجــوٍد� إطار� في� أفضل� وجــوٍد� لتحقيق�
من� يه� يقومون� ما� بفاعلية� وشعورهم� العطاء،� في� قدراتهم� به� وتجّلت� طاقاتهم،� عن�
والصحية� االجتماعية� الخدمات� لتقديم� ع� التطوُّ مبادرات� خالل� من� وذلــك� أعمال،�
مبادرة� في� المتطّوعين� ــراد� األف لدى� جــدًا� الفــٍت� بشكٍل� الحظناه� ما� وهــذا� والنفسية،�
هذه� عن� فماذا� )كورونا(،� جائحة� لظروف� استجابًة� فكرتها� انطلقت� التي� حّدك(� �)نحنا�

المبادرة�وأعمالها!

- نبذٌة عن مبادرة )نحنا حّدك( في العمل التطّوعي
ي�جائحة�)كورونا(�في�لبنان،�من�قسم�علم�النفس� انطلقت�هذه�المبادرة�مع�بداية�تفشِّ
من� فرديٍة� بمبادرٍة� بدأت� وقد� اللبنانية،� الجامعة� في� اإلنسانية� والعلوم� اآلداب� كلية� في�
لتصبح�على�شكل� عت� انتشرت�وتوسَّ أن� لبثت� الطالب�حسين�حمية،�وما� الفكرة� صاحب�
حائزين� واختصاصّيين� معالجين� بين� ما� وخّريجين� حالّيين،� طالٍب� من� متطّوعين� ِع� تجمُّ
األكاديمية� المراحل� كل� ومن� والمسارات،� الفروع� مختلف� من� المهنة،� مزاولة� إذن� على�
الجامعة� أساتذة� من� ِقَبل�عدٍد� من� وتنسيٍق� بإشراٍف� ليسانس(،�وذلك� �- ماستر� �- )دكتوراه�
لألفراد� اإلجمالي� العدد� بلغ� المبادرة،� انطالق� من� وجيزٍة� فترٍة� وبعد� االختصاصيين،�

ع. المتطّوعين�1400 متطوِّ
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أزمة� خالل� النفسي� الدعم� تقديم� إلى� تزال� وال� التأسيس� منذ� المبادرة� هدفت� وقد�
الصحة� أن� منطلق� من� اللبناني،� المجتمع� في� النفسي� الوعي� رفع�مستوى� وإلى� )كورونا(،�

النفسية�هي�جزٌء�ال�يتجّزأ�من�الصحة�العامة�ككل.

يتوّهمون� بمن� اسُتنِزفت� المستشفيات� أن�طوارئ� المبادرة� بهذه� القيام� ع�على� وما�شجَّ
أنهم�مصابون�بالوباء،�فكانت�أعدادهم�أكبر�من�أعداد�المصابين�به�فعاًل.

المناطق� كل� مستوى� على� شاملًة� أهدافًا� لتطال� عت� وتنوَّ المبادرة� أنشطة� تعّددت� وقد�
وعلى�مساحة�الوطن،�فتّم�من�خاللها�تقديم�الدعم�والمساندة�للمصابين�والمتضررين�من�

جراء�انفجار�مرفأ�بيروت�في��4آب�2020.

ل في مبادرة )نحنا حّدك(: - طرق التدخُّ

عدد� في� الاّلفت� ــاد� االزدي واكبُت� المبادرة،� في� متطّوٍع� كفرٍد� وجــودي� خالل  من�
أعمال� تكامل� على� ساعد� بشكٍل� واألدوار،� المهام� في� التنّوع� عن� فضاًل� فيها،� عين� المتطوِّ
التي� العامة� األهداف� لتحقيق� يعتمدونها� التي� المنظَّمة� تدّخلهم� وطرق� عين� المتطوِّ جميع�
عين�إلى�عدة�مجموعاٍت�أو�فَِرِق� �تقسيم�المتطوِّ ُوِجدت�المبادرة�من�أجلها،�ولهذه�الغاية�تمَّ

عمٍل�وفقًا�لما�يأتي:

��فريق�الدعم�النفسي�عبر�الهاتف. .1

��الدعم�النفسي�الميداني. .2

��التعاون�مع�وزارة�الصحة. .3

��فريق�إعداد�المحتوى. .4

��فريق�إعداد�األبحاث. .5

��فريق�تنظيم�المحاضرات. .6

ات�التواصل�االجتماعي. ��فريق�إدارة�منصَّ .7

��فريق�الترجمة. .8

��فريق�التصميم�الغرافيكي. .9
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- نتائج المتابعات في مبادرة )نحنا حّدك(:

المبادرة� في� عون� المتطوِّ األفــراد� أحدثه� الــذي� الفارق� إلــى� نشير� أن� هنا� يمكننا�
إليه� آلت� ما� تفاصيل� على� أكثر� وللوقوف� ونوعًا،� ًا� كمَّ النفسية� الخدمات� مستوى� على�
)اتصال� حمية� حسين� النفسي� االختصاصي� مطلقها� مع  التواصل� � تمَّ المبادرة،� أنشطة�
تاريخه� حتى� ت� تمَّ التي� اإلنجازات� لّخص� حيث� �)2021 الثاني� كانون� �6 �شخصي،�

وفق�ما�يأتي:

��وصول�عدد�المتطّوعين�إلى��1400متطّوع. .1

���208من�المتطّوعين�ينشطون�ضمن�فرق�العمل�الميداني�)النفسي(. .2

���110من�المتطّوعين�يعملون�على�الخط�الساخن�التابع�لوزارة�الصحة�العامة. .3

إجراء� في� الصحة� وزارة� لمساعدة� الدولي� الحريري� رفيق� مطار� في� متطّوعًا� �20�� .4
.PCRفحوصات�الـ�

��وضع��25خطًا�ساخنًا�لتلّقي�االتصاالت�واالستشارات�النفسية�من�منطقة�بيروت. .5

باقي� مــن� النفسية� واالســتــشــارات� االتــصــاالت� لتلّقي� ساخنًا� خطًا� �120 ��وضــع� .6�
المناطق�اللبنانية.

��تلّقي�أكثر�من��700اتصاِل�استشارٍة�نفسيٍة�أو�طلٍب�للمساعدة�منذ�بدء�أزمة�)كورونا(. .7

��تلّقي�أكثر�من��1500اتصاٍل�على�الخط�الساخن�التابع�لوزارة�الصحة�العامة. .8

��التواصل�مع�أكثر�من��7آالف�شخٍص�وعائلٍة�لتقديم�الدعم�النفسي�لهم. .9

النفسية� المتابعة� لتلّقي� الــحــاالت� بعض� تحويِل� بطاقِة� �200 من� أكثر� ��إعــداد� .10�
والطبية�الالزمة.

��إعداد�نحو��250منشوَر�توعيٍة�نفسيٍة�تتعلَّق�بفيروس�)كورونا(. .11

ع�مع�دكاترٍة�متخّصصين�من�الجامعة. ��تنظيم�لقاءاٍت�توجيهيٍة�وإرشاديٍة�لِفَرق�التطوُّ .12

»نفس«� جمعية� مع� �TFT وتقنية� األولية� النفسية� اإلسعافات� حول� دورتين� ��إجراء� .13
الكويتية�وجمعية��SHEZLONGالمصرية�بمشاركة��800طالٍب�ومتخّصص.
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محلية� جمعيات� )جامعات،� عية� التطوُّ الجهات� غالبية� مع� والتنسيق� ��التواصل� .14

ودولية..(�على�األرض�والتنسيق�معهم.

ع�الختصاصّيي�علم�النفس�من�الجامعات�الخاصة. ��فتح�مجال�التطوُّ .15

نفسي-اختصاص� )طب� مختلفة� مجاالٍت� من� الختصاصّيين� ع� التطوُّ مجال� ��فتح� .16

ي�حركي-عالج�انشغالي(. نطق-عالج�حسِّ

��إجراء�عدٍد�من�المقابالت�مع�وسائل�إعالميٍة�مختلفٍة�مرئيٍة�ومسموعٍة�ومقروءة. .17

��تدعيم�حمالت�التوعية�واإلرشاد�النفسي�على�مواقع�التواصل�االجتماعي. .18

الخدمات� تقديم� على� فقط� يقتصر� لم� عين� المتطوِّ عمل� أن� )حمّية(� أضــاف� وقد�
بعض� وأن� للمحتاجين،� المالية� المساعدات� تقديم� إلى� ذلك� ى� تعدَّ إنما� المتنوعة،� النفسية�
أعمالهم� أماكن� إلى� للوصول� بعيدٍة� أماكن� من� انتقالهم� مشّقة� يتكبَّدون� كانوا� عين� المتطوِّ

عية،�ويدفعون�كلفة�هذا�االنتقال�من�مالهم�الخاص. الميدانية�التطوُّ

كنت� أنشطتها،� ببعض� ومشاركتي� حّدك(� )نحنا� مبادرة� ألعمال� متابعتي� خالل� ومن�
ما� أقصى� موا� ليقدِّ فيها� الناشطين� األفراد� لدى� والهّمة� واالندفاع� الحماس� أيضًا� ُأالحظ�

ُيمكن�تقديمه.

)نحنا� المبادرة� فازت� أن� فكان� وتنفيذها،� األفكار� بابتكار� عون� المتطوِّ تميَّز� كما�
ناشطيها� البتكار� تقديرًا� األعمال،� لريادة� اإلقليمية� المسابقة� في� األولى� بالمرتبة� حّدك(�
بأساليب� النفسية� الخدمات� لتقديم� الذكية� الهواتف� على� تطبيٍق� تصميَم� �المتخّصصين�

ابتكاريٍة�حديثٍة.

العالية� النفسية� الــطــاقــات� لــوال� لتنجَح� تكن� ــم� ل واألعــمــال� األنــشــطــة� ــذه� وهـ
الحياة� أن� ــد� ــؤكِّ ت الــطــاقــات� فــهــذه� ــّدك(،� ــ ح )نحنا� ــادرة� ــب م ــي� ف عين� المتطوِّ لــدى�
االجتماعي� التعاضد� ظاهرة� وأن� ــاٍت،� وأزمـ صعوباٍت� من� تحمله� ما� رغــم� ستستمر�
الحياة� فــي� الــتــفــاؤل� وتبعث� األمـــل� ُتشيع� أن� شأنها� مــن� عية،� التطوُّ ــادرات� ــب ــم �وال

من�جديد.
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خاتمة

دورًا� تلعب� اختالفها،� على� األزمــات� أن� نستخلص� أن� نستطيع� تقّدم� ما� ضوء� في�
دافعّيتهم� وزيادة� اإليجابية،� النفسية� طاقاتهم� وتفعيل� األفــراد،� همم� استنهاض� في� بارزًا�
البحث� نتائج� أبــرز� عند� نتوّقف� أن� ويمكننا� عية،� التطوُّ واألعــمــال� الخدمات� �لتقديم�

فنوجزها�باآلتي:

بحماٍس� تعمل� عين� المتطوِّ من� فـِـَرٍق� إلى� فرديٍة� مبادرٍة� من� التطّوع� ظاهرة� تحّول� ��إن� -
البحث� حوله� تمحور� الــذي� الرئيس� التساؤل� عن� ُيجيب� عاليٍة،� وهّمٍة� وانــدفــاٍع�
عي� التطوُّ للعمل� النفسية� الطاقة� تعزيز� في� لــألزمــات� � إيجابيٍّ تأثيٍر� وجــود� �وهــو�

لدى�األفراد.

المادية،� الظروف� أسوأ� وفي� األزمــات� كل� رغم� ــراد،� األف لدى� فطريٌة� حاجٌة� ��يوجد� -
عالم� إليها� أشــار� التي� المختلفة� والمعنوية� النفسية� اإلنسانية� الحاجات� لتلبية�
التقدير� إلــى� اإلنجاز-الحاجة� إلــى� الحاجة� ومنها:� أسلفنا،� كما� »ماسلو«� النفس�
فالعمل� ــذات،� ال تحقيق� إلى� والحاجة� واالنتماء،� الحب� إلى� واالحترام-الحاجة�
ذواتهم� وتحقيق� الحاجات� هذه� إلشباع� األفــراد� أمام� واسعًا� الباب� يفتح� �التطّوعي�

بشكٍل�إيجابي.

اللحمة� ــادة� وزيـ ــراد� األفـ بين� العالقات� توطيد� فــي� فــّعــاالً� دورًا� ــات� األزمـ ��تلعب� -�
�، إيجابيٍّ بشكٍل� اإلنسانية� والعواطف� االنفعاالت� توجيه� في� كذلك� بينهم،� ما� في�
بيئته� عن� بمعزٍل� العيش� يستطيع� ال� وهو� وفطرته،� بطبعه� � اجتماعيٌّ مخلوٌق� فاإلنسان�
فيه� يستطيع� الذي� الوقت� في� مجتمعه� أفــراد� وحاجات� هموم� عن� وال� االجتماعية،�
تجاوزوا� الذين� حّدك(� )نحنا� مبادرة� أفراد� لدى� الحظناه� ما� وهذا� المساعدة،� تقديم�
طاولت� التي� عية� التطوُّ بخدماتهم� والحزبية،� والطائفية� المناطقية� الحواجز،� �كل�

كل�أبناء�الوطن.

التو�سيات:

في�ختام�هذه�الورقة�البحثية�نوصي�بما�يأتي:

في� الشبابية� والنشاطات� عية� التطوُّ المبادرات� تشجيع� على� الجامعات� تعمل� أن� �-
وطالبها� أساتذتها� نفوس� فــي� الُمختَزنة� الطاقات� إبـــراز� وعلى� صات،� التخصُّ كــل�
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مصلحة� فــي� تــصــّب� أن� شأنها� مــن� الــتــي� إنــجــازاتــهــم� على� واإلضــــاءة� �وعــقــولــهــم،�
المواطن�والوطن.

ن�لها�كافة� -�أهمية�وجود�إداراٍت�وجهاٍت�رسميٍة�تدعم�المبادرات�الشبابية�التطّوعية�وُتؤمِّ
ية�والمعنوية. الموارد�المادِّ

صين�النفسّيين�بشكل�رئيٍس�في�خاليا�مواجهة�األزمات. -�تفعيل�حضور�المتخصِّ

هذه� استمرار� لتشجيع� � رسميٍّ بشكٍل� إنجازاتهم� وتكريم� عين� بالمتطوِّ االحتفاء� �-�
المبادرات�وانتشارها.

وغيرها،� اإلعالم� ووسائل� التربوية� المناهج� خالل� من� النفسية� التوعية� بتفعيل� االهتمام� �-
بإيجابيٍة� األزمات� تجاوز� في� وُيساعد� األفراد،� لدى� النفسية� المناعة� زيادة� في� ُيسهم� بشكٍل�

وتحويلها�إلى�فَرٍص�حيث�ُيمكن�ذلك.
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وقفات تفسيرية مع سورة طه

Explanatory reflections for Surat Taha

د. منذر مازن عودة المساعدين 
 اأ�صتاذ م�صاعد/ ق�صم الدرا�صات القراآنية/كلية التربية/ 

جامعة الملك في�صل/ الأح�صاء/ المملكة العربية ال�صعودية

الملّخ�ص

احتوت�هذه�الدراسة�)وقفاٌت�تفسيريٌة�مع�سورة�طه(�على�ثمان�وقفاٍت،�هي:

مريم(،� )سورة� قبلها� بما� وصلتها� نزولها،� وسبب� السورة،� اسم� في� األولى� �الوقفة�
وما�بعدها�)سورة�األنبياء(.

الوقفة�الثانية�في�بيان�المراد�بـ�»طه«�الوارد�في�بداية�السورة،�فهو�من�الحروف�المقطعة�
التي�تدل�على�إعجاز�القرآن�الكريم،�وقد�يكون�بمعنى�يا�رجل؛�لورود�الحديث�الصحيح�

في�ذلك.

الوقفة�الثالثة�في�سبب�األمر�لموسى�عليه�السالم�بخلع�نعليه،�وأنه�للخشوع�والتواضع�
عند�مناجاة�الله�تعالى،�وتعظيمًا�لذلك�المكان.

السالم-،� التي�كانت�في�لسان�موسى-عليه� الرتة� بيان�حقيقة� الرابعة�كانت�في� الوقفة�
ُيعرف،� فال� سببها� وأما� لسانه،� في� عقدًة� كانت� أنها� والراجح� ال؟� أم� لسانه� من� زالت� وهل�

يًا،�فقد�زال�بعضها�وبقي�شيٌء�منها. فلعلها�تكون�خلقًة،�وهي�لم�تنحل�كلِّ

[�)طه/39(،� ّمِّنِ َمَبًَّة  َعلَيَْك  لَْقيُْت 
َ
ّمِّنَِوأ َمَبًَّة  َعلَيَْك  لَْقيُْت 
َ
بيان�معنى�قوله�تعالى:�]َوأ الخامسة�في� الوقفة�

وأنه�تعالى:�ألقى�على�موسى�رحمته،�وجعل�فيه�مسحًة�من�جماٍل،�حيث�أحبَّه�الله�تعالى،�
وحبَّبه�في�قلوب�خلقه�عز�وجل.
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بُُّكَما  بُُّكَما قَاَل َفَمن رَّ الوقفة�السادسة�في�سبب�ذكر�موسى�دون�هارون�في�قوله�تعالى:�]قَاَل َفَمن رَّ
كان� فقد� والمعجزة،� الرسالة� هو�صاحب� السالم� عليه� ألنه� وذلك� )طه/49(،� �] ُموَسٰ ُموَسٰيَا  يَا 

عليه�السالم�معروفًا�لدى�فرعون.

الوقفة�السابعة�في�معنى�»ُسوى«�في�قوله�تعالى:�]فَاْجَعْل بَيَْنَنا َوَبيَْنَك َموِْعًدا لَّ ُنْلُِفُه فَاْجَعْل بَيَْنَنا َوَبيَْنَك َموِْعًدا لَّ ُنْلُِفُه 
نَت َمَكنًا ُسًوى[�)طه/58(،�وأنها�بمعنى:�نصف�وعدل�ووسط،�أو�مكانًا�مستويًا.

َ
نَت َمَكنًا ُسًوىَنُْن َوَل أ
َ
َنُْن َوَل أ

َشدُّ 
َ
أ َنا  يُّ

َ
أ َشدُّ َوَلَْعلَُمنَّ 

َ
أ َنا  يُّ

َ
أ نا«�الوارد�في�قوله�تعالى:�]َوَلَْعلَُمنَّ  الوقفة�الثامنة�في�تحديد�المقصود�بـ�»أيُّ

[�)طه/71(،�أي�أنا-�فرعون-�أو�رب�موسى�عليه�السالم. بَْقٰ
َ
بَْقَٰعَذابًا َوأ
َ
َعَذابًا َوأ

نا،�العقدة(. الكلمات المفتاحية:�)وقفات،�طه،�ُسوى،�أيُّ
Abstract

This study contains eight explanatory reflections for Surat Taha. These 
eight reflections are:

The first reflection is the name of the Surat, the reason for its 
revelation, its relation to the pre-Surat Maryam, and the subsequent of the 
Surat «Al-Anbia».

The second reflection is showing the meaning of «Taha» at the 
beginning of the Surat. It is separate letters that indicate the miracle of the 
Holy Quran. It is also maybe in the sense of a man as it was mentioned in 
one of the Hadiths.

The third reflection is that the reason Allah commanded Moses to take 
off his sandals, is to show the reverence and humility in praying Allah and 
to maximize that place.

The fourth reflection is showing the truth of dysarthria that was in 
the tongue of Moses, peace be upon him, and if was it still in his tongue 
or not? And most likely it was a knot in his tongue, but its reason is not 
known, maybe from his birth, some of it disappeared, and some remained.

The fifth reflection is showing what it is meant by the word «Iyana: 
which of us» in the verse» which of us is more severe in {giving} 
punishment and more enduring», Pharaoh and the god of Moses.

The sixth reflection is explaining the meaning when Allah says,» And 
I bestowed upon you love from me», that is Allah has sent His mercy to 
Moses, made a swipe of beauty, in which Allah loved him, and spread his 
love in the hearts of all Allah’s creatures.

The seventh reflection is explaining the reason for mentioning Moses 
in the verse without Harun in Allah’s saying, «So who is the Lord of you, 
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Moses». That is because Moses, peace be upon him, is the man who has 
the message and the miracle. Moreover, he was known as Pharaoh.

The eighth reflection is in analyzing the meaning of the word «Sawa: 
assigned» when Allah says» in a place assigned», this word means the 
center, the middle, justice, or a flat place.

Keywords: (Reflections, Taha, Assigned, Which of us, a tongue Knot).

خطة الدرا�سة:

وخاتمة،� الكريمة،� السورة� مع� وقفاٍت� وثمان� مقدمة،� على� الدراسة� هذه� اشتملت�
وقائمة�بالمصادر�والمراجع،�حيث�كانت�على�النحو�اآلتي:

والدراسات� ومنهجيته،� وأهدافه،� وأهميته،� الموضوع،� اختيار� أسباب� وفيها� المقدمة،�
السابقة،�وخطة�الدراسة.

أما�الوقفات�مع�السورة�الكريمة،�فقد�كانت�ثمانَي�وقفاٍت،�كل�وقفٍة�منها�تمثِّل�مسألًة�
علميًة�من�المسائل�المتعلقة�بالسورة،�وهذه�الوقفات�هي:

الوقفة األولى:��في�اسم�السورة،�وسبب�نزولها،�ومناسبتها�لما�قبلها�وما�بعدها.

رين�في�المراد�بـ�»طه«. الوقفة الثانية:��في�أقوال�المفسِّ

الوقفة الثالثة:��في�سبب�األمر�لموسى�عليه�السالم�بخلع�نعليه.

الوقفة الرابعة:��في�بيان�حقيقة�الرتة�التي�كانت�في�لسانه�عليه�السالم،�وهل�زالت�أم�ال؟

�] لَْقيُْت َعلَيَْك َمَبًَّة ّمِّنِ
َ
لَْقيُْت َعلَيَْك َمَبًَّة ّمِّنَِوأ
َ
الوقفة الخامسة:��في�بيان�معنى�»محبًة�مني«،�في�قوله�تعالى:�]َوأ

)طه/39(.

بُُّكَما  رَّ َفَمن  بُُّكَما قَاَل  رَّ َفَمن  ]قَاَل  تعالى� قوله� في� هارون� دون� موسى� ذكر� سبب�  الوقفة السادسة:��في�
[�)طه/49(. يَا ُموَسٰيَا ُموَسٰ

ّمِثْلِهِ  بِِسْحٍر  تَِينََّك 
ْ
ّمِثْلِهِ فَلََنأ بِِسْحٍر  تَِينََّك 
ْ
تعالى:�]فَلََنأ قوله� في� الوارد� بـ»ُسوى«،� المراد� بيان� الوقفة السابعة:��في�

نَت َمَكنًا ُسًوى[�)طه/58(.
َ
نَت َمَكنًا ُسًوىفَاْجَعْل بَيَْنَنا َوَبيَْنَك َموِْعًدا لَّ ُنْلُِفُه َنُْن َوَل أ
َ
فَاْجَعْل بَيَْنَنا َوَبيَْنَك َموِْعًدا لَّ ُنْلُِفُه َنُْن َوَل أ

َشدُّ 
َ
أ َنا  يُّ

َ
أ َشدُّ َوَلَْعلَُمنَّ 

َ
أ َنا  يُّ

َ
أ ]َوَلَْعلَُمنَّ  تعالى:� قوله� في� الوارد� نا«� بـ»أيُّ المقصود� تحديد� الوقفة الثامنة:��في�

[�)طه/71(. بَْقٰ
َ
بَْقَٰعَذابًا َوأ
َ
َعَذابًا َوأ

الخاتمة:��فيها�أهم�النتائج�والتوصيات.
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المقدمة

عبدالله،� بن� محمد� الله� خلق� خير� على� والسالم� والصالة� العالمين،� رب� لله� الحمد�
وعلى�آلِه�وصحبه�ومن�تبَِعهم�بإحساٍن�إلى�يوم�الدين.

من� وإخراجهم� الناس� لهداية� وسلَّم،� عليه� الله� صّلى� رسوله� على� الكريم� القرآَن� اللُه� أنزل� لقد�
الظلمات�إلى�النور.�وقد�وجدت�البشرية�سعادتها�بهذا�القرآن�عندما�قرأته�وتدبَّرته�وعملت�بمقتضاه،�

وأقبلت�على�كتاب�الله�عز�وجل�لمعرفة�أسراره�واستنباط�حكمه�وأحكامه.
العلوم� هذه� ومن� منه،� ُمْستَقاٌة� هي� بل� الكريم،� القرآن� حول� تدور� اإلسالمية� والعلوم�
بقدر� كالمه� من� تعالى� الله� مراد� ببيان� يتعلَّق� ألنه� به،� عالقًة� أقواها� هو� الذي� التفسير� علم�
فدرسوا� ونشره،� العلم� بهذا� للعناية� سواعدهم� عن� العلماء� ر� شمَّ ولذلك� البشرية،� الطاقة�

لة�والمختصرة. فوا�فيه�المؤلفات�المطوَّ سَور�القرآن�وآياته،�وألَّ
أتناول�سورًة�من�سوره؛� أن� أحببت� ينضب،� ومعينه�ال� دًا� متجدِّ القرآن� كان�عطاء� ولما�
ألدرس�بعض�المسائل�التفسيرية�فيها،�إذ�وقع�اختياري�على�سورة�طه،�التي�هي�من�الّسَور�
عليه� الله� صلى� النبي� قلب� وتثبيت� والتوحيد،� العقيدة� قضايا� على� ز� تركِّ والتي� المّكية،�
وسلم،�وقلوب�المؤمنين�بذكر�قصص�األنبياء،�كما�إنها�تتعرض�لبعض�مواقف�يوم�القيامة�
اشتملت� مع�سورة�طه«،�حيث� تفسيريٌة� بـ�»وقفاٌت� دراستي� يت�موضوع� وقد�سمَّ وأهواله،�

الدراسة�على�بعض�المسائل�التي�شغلتني�منذ�زمٍن،�والتي�تحتاج�إلى�بياٍن�وتفصيل.
وصلَّى�الله�على�سيدنا�محمد�وعلى�آله�أجمعين.

اأ�سباب اختيار المو�سوع:

تتجلَّى�األسباب�التي�دعتني�إلى�اختيار�هذا�الموضوع�في�األمور�اآلتية:
من� مسألٍة� كل� توضيح� وفي� تعالى،� الله� لكتاب� خدمٌة� هو� الموضوع� هذا� في� ��البحث� -1

المسائل�الواردة�في�هذه�الدراسة�وبيانها�خدمٌة�لهذا�الكتاب�العظيم.
المسائل� من� فبعضها� والدراسة،� بالبحث� جديرٌة� المسائل� هذه� من� مسألٍة� كل� ��أن� -2

الشائكة،�والتي�تحتاج�إلى�مزيٍد�من�اإليضاح�والبيان.

اأهمية الدرا�سة:

تظهر�أهمية�هذه�الدراسة�في�أنها�تعطي�إجابًة�واضحًة�عن�المسائل�التفسيرية�الواردة�فيها،�
�رافدًا�للمكتبة�اإلسالمية،�ولطلبة�العلم�والباحثين�في�القرآن�الكريم�وعلومه. كما�إنها�ُتَعدُّ
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اأهداف الدرا�سة:

تهدف�هذه�الدراسة�لتحقيق�األمور�اآلتية:

��اإلسهام�في�تفسير�كتاب�الله�تعالى،�من�خالل�تناول�المسائل�الواردة�في�هذه�الدراسة� -1
كل� في� الصواب� الــرأي� إلى� الوصول� ومحاولة� والتحقيق،� والتمحيص� �بالبحث�

مسألٍة�منها.

منها،� � كلٍّ في� العلماء� أقوال� عرض� خالل� من� المسائل،� هذه� من� مسألٍة� كل� ��دراسة� -2
تهم�في�ذلك�ومناقشتها،�والوصول�إلى�الرأي�الراجح�مع�ذكر�المرّجحات. وعرض�أدلَّ

الدرا�سات ال�سابقة:

العربية�واإلسالمية،�وسؤال�أهل�الخبرة� ي�في�مكتبات�الجامعات� بعد�البحث�والتحرِّ
واالختصاص،�لم�أجد�من�تناول�هذه�القضايا�التفسيرية،�سواء�أكان�ذلك�بدراسٍة�مستقلٍة،�
تفسيرها،�وثمة� تناولت� التي� الكريم� القرآن� تفاسير� باستثناء� تفسير�سورة�طه،� أم�من�خالل�

بعض�المواقع�اإللكترونية�التي�أشارت�إلى�بعض�مفردات�الدراسة.

ومن�الجدير�بالذكر�أن�هناك�دراساٍت�تناولت�تفسير�سورة�طه�تفسيرًا�موضوعيًا،�ولم�
تتطرق�إلى�دراسة�القضايا�التفسيرية�التي�هي�موضوع�دراستنا�هذه.

منهجية الدرا�سة:

قامت�هذه�الدراسة�على�المناهج�اآلتية:

العلمية� المادة� باستقراء� المنهج� هذا� خالل� من� الباحث� قام� إذ� االستقرائي:� ��المنهج� -1
المتعلقة�بالدراسة�من�مصادرها�األصلية.

العلماء�في�كل�مسألٍة�من� أقوال� ِذكُر� المنهج� المقارن:�وقد�تم�من�خالل�هذا� ��المنهج� -2
بيان� مع� بينها،� والموازنة� واألدلة� األقوال� هذه� ومناقشة� تهم،� أدلَّ وِذكُر� المسائل،� هذه�

الراجح�من�المرجوح�منها�مع�ِذكر�الدليل.

هذه� من� مسألٍة� بكل� المتعلقة� القضايا� استنباط� على� يقوم� حيث� االستنباطي:� ��المنهج� -3
وأقوال� النبوية،� واألحاديث� القرآنية،� اآليات� من� جمعه� � تمَّ ما� خالل� من� المسائل،�

�منها. رين�والعلماء؛�للوصول�إلى�الرأي�الراجح�في�كلٍّ المفسِّ
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الوقفة االأولى: ا�سم ال�سورة، و�سبب نزولها، ومنا�سبتها لما قبلها وما بعدها:

أوالً: اسم السورة:
في� أثرًا� العلماء� أورد� وقد� الشريف،� المصحف� في� ثابٌت� هو� كما� طه،� سورة� ى� تسمَّ
ى�سورة�الكليم)2(،�ونقل�السيوطي�عن� سبب�تسميتها�بذلك)1(،�وذكر�السخاوي�بأنها�تسمَّ

ى�سورة�موسى)3(. الهذلي�بأنها�تسمَّ
ثانيًا: سبب نزول السورة:

دت�األسباب�التي�ذكرها�العلماء�لنزول�سورة�طه،�وهذه�األسباب�هي: لقد�تعدَّ
��وَرد�عن�مقاتل�أن�أبا�جهل�والنضر�بن�الحارث�قاال�للنبي�-�صلى�الله�عليه�وسلم�-:� -1�
�،- وسلم� عليه� الله� صلى� �- عبادته� وطول� اجتهاده� بسبب� ديننا؛� بترك� لتشقى� إنك�
�] لَِّمن َيَْشٰ نَزْلَا َعلَيَْك الُْقْرآَن لِتَْشَقٰ  إِلَّ تَْذكَِرةً 

َ
أ لَِّمن َيَْشٰطه  َما  نَزْلَا َعلَيَْك الُْقْرآَن لِتَْشَقٰ  إِلَّ تَْذكَِرةً 
َ
أ فنزل�قوله�تعالى:�]طه  َما 

)طه/3�،2�،1(.�وفي�روايٍة�عن�الضحاك�أنه�لما�نزل�القرآن�على�النبي�صلى�الله�عليه�
القيام،�فقالت� الله�عليهم� الله�عليه�وسلم�وأصحابه�رضوان� النبي�صلى� وسلم،�أطال�

قريش:�لقد�شقَي�محمٌد�بهذا�القرآن،�فنزلت�اآلية)4(.
��ووَرد�عن�الربيع�بن�أنس�أن�النبي�صلى�الله�عليه�وسلم،�كان�إذا�صّلى�َقام�على�رجٍل�ورفع� -2
�األخرى،�فأنزل�الله�تعالى�»طه«،�يعني:�طأ�األَرض�يا�محمد،�ما�أنزلنا�عليك�القرآن�لتشقى)5(،�

�لالطالع�على�األثر�وتضعيف�العلماء�له،�ينظر:�أبو�الفداء�إسماعيل�بن�عمر�بن�كثير�)774ه(،�تفسير�القرآن�العظيم،� )1(
تحقيق:�سامي�بن�محمد�سالمة،�ج:�5،�الرياض:�دار�طيبة�للنشر،�ط1420�،2ه/1999م،�ص:�271.

�ينظر:�أبو�الحسن�علي�بن�محمد�بن�عبد�الصمد�السخاوي�)ت643هـ(،�جمال�القراء�وكمال�اإلقراء،�تحقيق:�روان� )2(
العطية،�بيروت:�دار�المأمون�للتراث،�ط1418�،1ه/1997م،�ص:�91.

أبو� محمد� تحقيق:� القرآن،� علوم� في� اإلتقان� السيوطي�)ت911هـــ(،� الدين� بكر�جالل� أبي� بن� الرحمن� عبد� �ينظر:� )3(
الفضل،�ج:1،�القاهرة:�الهيئة�العامة�المصرية�للكتاب،�1394ه/1974م،�ص:�199.

�ينظر:�أبو�الحسن�علي�بن�أحمد�الواحدي�النيسابوري�)ت468ه(،�أسباب�النزول،�تحقيق:�كمال�بسيوني�زغلول،� )4(
دمشق:�دار�الكتب�العلمية،�ط1،1311ه/1991م،�ص:�145.�وهذا�األثر�لم�أجد�له�سندًا،�وهذا�ما�أكده�ابن�عاشور�
في�تفسيره،�ينظر:�محمد�الطاهر�بن�محمد�بن�محمد�الطاهر�بن�عاشور�)ت1391ه(،�التحرير�والتنوير�»تحرير�المعنى�
السديد�وتنوير�العقل�الجديد�من�تفسير�الكتاب�المجيد«،�ج:�16،�تونس:�الدار�التونسية�للنشر،�ط1404�،1ه/1984م،�
ص:�185.�وعلق�عليه�ابن�الجوزي�في�زاد�المسير،�بعدما�ذكر�كالم�العلماء�حوله،�حيث�قال:�»فيه�يزيد�بن�بالل،�قال�
البخارى:�فيه�نظر،�وكيسان�أبو�عمرو�وثقه�ابن�حبان،�وضعفه�ابن�معين،�وبقية�رجاله�رجال�الصحيح�وهو�إلى�الضعف�
أقرب«،�ينظر:�جمال�الدين�أبو�الفرج�عبدا�لرحمن�علي�بن�محمد�الجوزي�)ت597ه(،�زاد�المسير�في�علم�التفسير،�

تحقيق:�عبدالرزاق�المهدي،�ج:�3،�بيروت:�دار�الكتاب�العربي،�ط1422�،1ه/2001م،�ص:�150.
�ينظر:�عبد�الرحمن�بن�أبي�بكر�جالل�الدين�السيوطي�)ت911هـ(،�الدر�المنثور�في�التفسير�بالمأثور،�ج:�5،�بيروت:�دار� )5(
الفكر،�ط1432�،1ه�1902م،�ص:�544،�والحديث�أخرجه�البزار�في�مسنده،�ينظر:�أبو�بكر�أحمد�بن�عمرو�بن�عبد�الخالق�بن�
خالد�المعروف�بالبزار�)ت292هـ(،�مسند�البزار�»البحر�الزخار«،�ج:�3،�تحقيق:�محفوظ�الرحمن�زين�الله،�المدينة�المنورة:�
والحديث� �،926 رقم� حديث� �،126 1408ه/1988م،�ص:� علي،�ط1،� عن� بالل� بن� يزيد� باب:� والحكم،� العلوم� �مكتبة�
بزوائد� المهرة� الخيرة� إتحاف� البوصيري�)ت840ه(،� قايماز� بن� سليم� بن� إسماعيل� بن� بكر� أبي� بن� أحمد� ينظر:� ضعيف،�

المسانيد�العشرة،�ج:�7،�تحقيق:�دار�المشكاة،�الرياض:�دار�الوطن،�ط1320�،1ه/2001م،�ص:�166،�حديث�رقم�710.
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وكذلك�ورد�عن�علي�بن�أبي�طالب-رضي�الله�عنه-�موصوالً�أنه�قال:�»لما�نزل�على�
إِلَّ قَلِيًل[،� اللَّيَْل  قُِم  ّمُِل   الُْمزَّ َها  يُّ

َ
أ إِلَّ قَلِيًليَا  اللَّيَْل  قُِم  ّمُِل   الُْمزَّ َها  يُّ
َ
أ النبي-صلى�الله�عليه�وسلم-�قوله�تعالى:�]يَا 

مت�قدماه،�فجعل�يرفع�رجاًل�ويضع�رجاًل،�فهبط�عليه�جبريل� قام�الليل�كلَّه�حتى�تورَّ
عليك� أنزلنا� ما� محمد،� يا� بقدميك� األرض� طأ� يعني:� طه،� فقال:� السالم-،� �-عليه�

القرآن�لتشقى«)1(.

ثالثًا: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها:

1-مناسبة السورة لما قبلها:
الكريم،� القرآن� ترتيب� في� »مريم«� سورة� بعد� جاءت� قد� »طه«� سورة� أن� المعلوم� من�
 َ ِلُبَّشِ بِلَِسانَِك  نَاهُ  ْ يَسَّ َما  َ فَإِنَّ ِلُبَّشِ بِلَِسانَِك  نَاهُ  ْ يَسَّ َما  تعالى:�]فَإِنَّ بقوله� منها� األخير� قبل� بما� مريم� ُختِمت�سورة� وقد�
بلسان� رًا� ميسَّ الكريم� القرآن� تعالى�قد�جعل� الله� أن� ا[)2(،�أي� ًّ لُّ قَوًْما  بِهِ  َوتُنِذَر  الُْمتَّقِنَي  ابِهِ  ًّ لُّ قَوًْما  بِهِ  َوتُنِذَر  الُْمتَّقِنَي  بِهِ 
بأنه�ُبشرى�للمتَّقين�وإنذارًا�للكافرين،� الله�عليه�وسلم-،�معلِّاًل�سبحانه�ذلك� النبي�-صلى�
نَزْلَا َعلَيَْك الُْقْرآَن 

َ
نَزْلَا َعلَيَْك الُْقْرآَن طه  َما أ
َ
د�سبحانه�وتعالى�ذلك�في�بداية�سورة�طه�بقوله�تعالى�]طه  َما أ وأكَّ

للسعادة� وإنما� للشقاء� ليس� فالقرآن� �،)3 �،2 )طه/1،� �] َيَْشٰ لَِّمن  تَْذكَِرةً  إِلَّ    َيَْشٰلِتَْشَقٰ  لَِّمن  تَْذكَِرةً  إِلَّ    لِتَْشَقٰ 
وتذكرٌة� بشارٌة� الكريم� القرآن� أن� من� مريم� سورة� به� جاءت� ما� مع� يتوافق� وهذا� والبشارة،�

للمتَّقين،�وليس�سببًا�في�شقائهم)3(.

دعاء� عن� الشقاوة� بنفي� للشقاوة،� سببًا� ليس� القرآن� بأن� طه� سورة� افتتاح� ناسب� وقد�
ِمّنِ  الَْعْظُم  َوَهَن  إِّنِ  َرّبِ  ِمّنِ قَاَل  الَْعْظُم  َوَهَن  إِّنِ  َرّبِ  تعالى:�]قَاَل  قوله� في� مريم،� سورة� في� السالم-،� -عليه� زكريا�
والتجّبر� الشقاوة� نفي� وكذا� َشقِيًّا[)4(،� َرّبِ  بُِدَعئَِك  ُكن 

َ
أ َولَْم  َشيًْبا  ُس 

ْ
أ الرَّ َشقِيًّاَواْشَتَعَل  َرّبِ  بُِدَعئَِك  ُكن 

َ
أ َولَْم  َشيًْبا  ُس 

ْ
أ الرَّ َواْشَتَعَل 

َيَْعلِْن  َولَْم  ِت  بـِـَواِلَ ا  َيَْعلِْن َوَبرًّ َولَْم  ِت  بـِـَواِلَ ا  ]َوَبرًّ تعالى:� قوله� في� السالم� عليه� مريم� ابن� عيسى� سيدنا� �عن�
قوله� في� الــســالم-،� ابراهيم-عليه� دعــاء� عن� الشقاوة� نفي� وكــذا� َشقِيًّا[)5(،� َشقِيًّاَجبَّاًرا  َجبَّاًرا 
بُِدَعءِ  ُكوَن 

َ
أ لَّ 

َ
أ َعَسٰ  َرّبِ  ْدُعو 

َ
َوأ  ِ اللَّ ُدوِن  ِمن  تَْدُعوَن  َوَما  ْعَتِلُُكْم 

َ
بُِدَعءِ َوأ ُكوَن 

َ
أ لَّ 

َ
أ َعَسٰ  َرّبِ  ْدُعو 

َ
َوأ  ِ اللَّ ُدوِن  ِمن  تَْدُعوَن  َوَما  ْعَتِلُُكْم 

َ
]َوأ �تعالى:�

َرّبِ َشقِيًّاَرّبِ َشقِيًّا[)6(.
�السيوطي،�الدر�المنثور،�ج:�5،�م.�س،�ص:�545. )1(

�سورة�مريم،�اآلية:�97. )2(
المحيط� البحر� )745ه(،� األندلسي� الدين� أثير� حيان� بن� يوسف� بن� علي� بن� يوسف� بن� محمد� حيان� أبو� �ينظر:� )3(�

في�التفسير،�تحقيق:�صدقي�محمد�جميل،�ج:�7،�بيروت:�دار�الفكر،�ط��1420�،1ه/1999م،�ص:�314.
�سورة�مريم،�اآلية:4. )4(

�سورة�مريم،�اآلية:32. )5(

�سورة�مريم،�اآلية:48. )6(
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كقصة� مبسوطًة،� األنبياء� من� مجموعٍة� قصص� مريم� سورة� في� تعالى� الله� ذكر� ولما�
واإليجاز،�وقصة�موسى� البسط� بين� التي�هي� إبراهيم� زكريا�ويحيي�وعيسى،�وقصة�سيدنا�
ل�في� عليه�السالم�الموجزة،�ثم�أشار�إلى�بقية�قصص�األنبياء�بشكٍل�مجمٍل،�ناسب�أن�يفصِّ

سورة�طه�قصة�موسى�عليه�السالم،�وآدم�عليه�السالم�الذي�ذكر�اسمه�في�سورة�مريم)1(.

وافتتاح� األمم،� وإهالك� للمؤمنين،� � الودِّ بجعل� مريم� البقاعي�سبب�ختم�سورة� ويعلِّل�
تلك� ختم� لما� سبحانه� أنه� التأمين� هذا� إلى� »والداعي� يقول:� الشقاء،�حيث� بنفي� طه� سورة�
بإهالك�القرون�وإبادة�األمم�بعد�إنذار�القوم�اللُّد،�ولم�يختم�سورًة�من�السور�الماضية�بمثل�
انقضت�مدتهم،�وحل�بوارهم،�وأتى�دمارهم،�وأنه�ال�يؤمن� أنه�قد� ذلك،�كان،�ربما�أفهم،�
منهم،�لما�هم�فيه�من�اللُّد،�إال�من�قد�آمن،�فحصل�بذلك�من�الغم�والحزن�ما�ال�يعلم�قدره�
سبحانه� ن� فسكَّ جدًا،� يسيٍر� نفٍر� سوى� منهم� يسلم� ولم� ابتدائه،� في� كان� األمر� ألن� الله،� إال�
أعظم� أي� »القرآن«� الخلق،� أعلم� وأنت� أي:� »عليك«� بعظمتنا  أنزلنا«:� »ما  بقوله:� الروَع�
بتعب� بلسانك،�»لتشقى«�أي:� رناه� يسَّ الذي� الجامع�لكل�خير،�والدافع�لكل�ضير،� الكتب،�

قلبك،�بكونك�من�أقل�المرسلين�تابعًا�بعد�استئصال�قومك�وشقائهم�بإنذارك«)2(.

2- مناسبة سورة »طه« لما بعدها:

الله�عليه�وسلم- الرسول-صلى� تسلية� اشتملت�عليها�سورة�طه،� التي� المواضيع� من�
للنبي� تسليًة� القصة� هذه� جاءت� فقد� السالم-.� موسى-عليه� قصة� في� جليًا� ذلك� وظهر� �،
يواجهه� كان� وعما� ورسالته،� لدعوته� وتكذيبهم� المشركين� أذى� من� وسلم� عليه� الله� صلى�
في� طه� سورة� في� ذكر� لما� متممًة� طه� سورة� بعد� األنبياء� سورة� جاءت� لذلك� البالء.� من�
أذى� وعلى� االبتالء� على� وصبرهم� الرسل� من� مجموعٍة� قصص� لنا� فذكرت� الجانب،� هذا�

أقوامهم�وتكذيبهم�لهم،�كقصة�إبراهيم�ونوح�ولوط�وأيوب�عليهم�السالم)3(.

ولما�ُختمت�سورة�طه�بالحديث�عن�القرآن�الكريم�وبيان�جزاء�المتبعين�له�والمعرضين�
عنه،�وعن�الحياة�الدنيا،�ونهي�النبي�صلى�الله�عليه�وسلم�من�التطلع�إليها؛�ألنها�فانيٌة�وزائلٌة�

�ينظر:�عبد�الرحمن�بن�أبي�بكر�جالل�الدين�السيوطي�)ت911هـ(،�أسرار�ترتيب�القرآن،�تحقيق:�عبدالقادر�أحمد�عطا� )1(
ومرزوق�علي�إبراهيم،�بيروت:�دار�الفضيلة�للنشر�والتوزيع،�ط1422�،1ه/2001م،�ص:181.

�إبراهيم�بن�عمر�بن�حسن�الرباط�بن�أبي�بكر�البقاعي�)ت885هـ(،�نظم�الدرر�في�تناسب�اآليات�والسور،�ج:�12،� )2(
القاهرة:�دار�الكتاب�اإلسالمي،�ط1415�،1ه/1995م،�ص:�266.

�ينظر:�أبو�جعفر�أحمد�بن�إبراهيم�بن�الزبير�الغرناطي،�)ت708هـ(،�البرهان�في�تناسب�سور�القرآن،�تحقيق:�محمد� )3(
شعباني،�المغرب:�وزارة�األوقاف�والشؤون�اإلسالمية،�ط1410�،1ه/1989م،�ص:�255.
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يوم� يأتي� حتي� واالنتظار� والتربُّص� والكافرين،� المتَّقين� عاقبة� عن� والحديث� لها،� بقاء� ال�
�القيامة،�الذي�َيظهر�فيه�أصحاب�الصراط�السوي�والمهتدون،�بحيث�يتميَّزون�عن�الكافرين�
ِف  َوُهْم  ِحَساُبُهْم  لِلنَّاِس  ِف اْقَتََب  َوُهْم  ِحَساُبُهْم  لِلنَّاِس  بقوله�تعالى:�]اْقَتََب  افتتاح�سورة�األنبياء� والعصاة،�ناسب�ذلك�
َْدٍث إِلَّ اْسَتَمُعوهُ َوُهْم يَلَْعُبوَن[)1(،�الذي� ّبِِهم مُّ تِيِهم ّمِن ذِْكٍر ّمِن رَّ

ْ
ْعرُِضوَن  َما يَأ َْدٍث إِلَّ اْسَتَمُعوهُ َوُهْم يَلَْعُبوَنَغْفلٍَة مُّ ّبِِهم مُّ تِيِهم ّمِن ذِْكٍر ّمِن رَّ
ْ
ْعرُِضوَن  َما يَأ َغْفلٍَة مُّ

يدل�على�أن�يوم�القيامة�ُيجازى�فيه�المتبعون�لكتاب�الله�تعالى،�والمعرضون�عنه،�فهو�يوٌم�
االهتمام� إليها�وال� التطلُّع� التي�يجب�عدم� الدنيا،� في� له� المنِكرين� إنكار� من� بالرغم� قريٌب�

�بها؛�ألنها�دار�الخلد)2(. �لها�ويهتمَّ بها،�بل�اآلخرة�هي�التي�يجب�على�المرء�أن�يستعدَّ

جاء� فقد� يخشى،� لمن� تذكرٌة� الكريم� القرآن� بأن� طه� سورة� بداية� في� جاء� قد� كان� وإذا�
في�بداية�سورة�األنبياء�بأن�الكفار�ال�يتَّقون�الله�تعالى،�وال�يتذّكرون�بالقرآن�العظيم،�ألنهم�

]اْسَتَمُعوهُ َوُهْم يَلَْعُبوَناْسَتَمُعوهُ َوُهْم يَلَْعُبوَن[.�

قوله  في  الوارد  »طه«  لفظ  معنى  في  المف�سرين  اأقوال  الثانية:  الوقفة 

.
)((

تعالى »طه«

دت�في�بيان�المقصود� رين�قد�تعدَّ من�خالل�استقراء�ُكُتب�التفسير،�تبيَّن�أن�أقوال�المفسِّ
بِ�»طه«،�ويمكن�إجمال�هذه�األقوال�في�ما�يأتي:

القول األول:�إنه�قسٌم�أقسم�الله�تعالى�بطوله�وهدايته،�وهو�من�أسمائه�سبحانه�وتعالى،�
وقيل:�هو�اسم�الله�األعظم،�وهذا�القول�ذكره�الطبري)4(،�والقرطبي)5(،�والخازن)6(،�وابن�
عباس� بن� عبدالله� عن� ورد� بما� ذلك� على� وا� واستدلُّ وغيرهم.� والشوكاني)8(،� الجوزي)7(،�

�سورة�األنبياء،�اآليات:2-1. )1(
�ينظر:�أبو�جعفر�الغرناطي،�البرهان�في�تناسب�سور�القرآن،�م.�س،�ص:�256.�وأبو�حيان�األندلسي،�البحر�المحيط� )2(

في�التفسير،�ج:�7،�م.�س،�ص:�407.
�سورة�طه،�اآلية:�1. )3(

القرآن،�تحقيق:�أحمد�محمد� تأويل�آي� البيان�عن� الطبري�)310ه(،�جامع� يزيد�بن�كثير� بن� �ينظر:�محمد�بن�جرير� )4(
شاكر،�ج:�18،�بيروت:�مؤسسة�الرسالة،�ط1420�،1ه/1999م،�ص:�268.

�ينظر:�أبو�عبدالله�محمد�بن�أحمد�بن�أبي�بكر�القرطبي�)671ه(،�الجامع�ألحكام�القرآن،�تحقيق:�أحمد�البردوني،�ج:� )5(
17،�القاهرة:�دار�الكتب�المصرية،�ط�1384�،2ه/1964،�ص:�166.

�ينظر:�عالء�الدين�علي�بن�محمد�بن�إبراهيم�بن�عمر،�المعروف�بالخازن�)ت741هـ(،�لباب�التأويل�في�معاني�التنزيل،� )6(
تحقيق:�محمد�علي�شاهين،�ج:�3،�بيروت:�دار�الكتب�العلمية،�ط�1415�،1ه/1994م،�ص:�300.

�ينظر:�ابن�الجوزي،�زاد�المسير،�ج:�3،�م.�س،�ص:�116. )7(
�ينظر:�محمد�بن�علي�بن�محمد�بن�عبدالله�الشوكاني�)1250ه(،�فتح�القدير�الجامع�بين�فني�الرواية�والدراية�من�علم� )8(

التفسير،�تحقيق:�يوسف�الغوش،�ج:�3،�بيروت:�دار�المعرفة،�ط1428�،4ه/2007م،�ص:�426.
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وجل«)1(،� عز� أسمائه� من� وهو� به،� تعالى� الله� أقسم� قسٌم� هو� �« قال:� أنه� عنهما� الله� رضي�
وهذا�األثر�في�إسناده�عبدالله�بن�صالح،�وهو�ضعيف)2(.

الكريمة� للسورة� اسٌم� وقيل:� الكريم)3(،� القرآن� أسماء� من� اسٌم� إنه� الثاني:� القول 
»طه«)4(،�وهذا�القول-�إنه�من�أسماء�القرآن-�بعيٌد�عن�الصواب،�ألنه�لم�يرد�في�ذلك�خبٌر�
�على�أن�طه�من�أسماء�القرآن�الكريم.�أما�ما�ورد�من�أنه�اسٌم�للسورة،�فهذا� صحيٌح،�ينصُّ
الله�عليه� النبي�صلى� �قد�ورد�عن� أمٌر�توقيفيٌّ نقبله�على�اعتبار�أن�تسميتها�بذلك� يمكن�أن�

وسلم،�خصوصًا�أنه�ال�توجد�سورٌة�من�القرآن�تبتدئ�بهذا�اللفظ�سوى�سورة�طه.

اختاره� وقد� وسلم)5(،� عليه� الله� صلى� محمد� النبي� أسماء� من� إنه� الثالث:� القول 
الباحث�لم� النبوية،�فإن� السنة�والسيرة� أنه�من�خالل�استقراء�كتب� الشعراوي)6(.�والحقيقة�

يجد�ما�يدل�على�أن�طه�من�أسماء�الرسول�-صلى�الله�عليه�وسلم-.

تعني� والهاء� طوبى،� شجرة� تعني� فالطاء� �،)7( المقطعة� الحروف� من� إنه� الرابع:� القول 
رون� الهاوية،�إذ�يدل�كل�حرٍف�منها�على�معنى،�ومعاني�هذه�الحروف�اختلف�المفسِّ النار�
فيها،�بل�أعرض�بعضهم�عنها�ولم�يذكروها،�وهذا�يدل�على�إنكارهم�لهذا�القول)8(.�يقول�
في� اختلفوا� ثم� معنى،� على� منها� واحٍد� كل� يدل� مقطعٌة� حروٌف� »إنها� ذلك:� في� الشوكاني�

هذه�المعاني�التي�تدل�عليها�هذه�الحروف،�على�أقواٍل�كلها�متكلفٌة�متعّسفة«)9(.

�ينظر:�المصادر�السابقة�رقم:�22�،21�،20�،19�،18. )1(
مكتبة� عجمان:� �،3 ج:� البخاري،� من�صحيح� التفسير� كتاب� بشرح� القارئ� إمداد� الجابري،� عبدالله� بن� ُعبيد� �ينظر:� )2(

الفرقان،�1421ه/2001م�ص:�3.
�ينظر:�أبو�محمد�الحسين�بن�مسعود�البغوي�)510ه(،�معالم�التنزيل�في�تفسير�القرآن،�تحقيق:�محمد�عبدالله�النمر� )3(

وآخرون،�ج:�3،�الرياض:�دار�طيبة�للنشر�والتوزيع،�ط1417�،4ه/1997م،�ص:�225.
الجامع�ألحكام� القرطبي،� ينظر:� له،� االختيار� القرطبي�هذا� تفسيره،�وقد�نسب� في� أجده� القشيري،�ولم� اختيار� �وهو� )4(

القرآن،�ج:�11،�م.�س،�ص:�74.
التسهيل�لعلوم� الغرناطي�)ت741هـ(،� الكلبي� ابن�جزي� الله� القاسم،�محمد�بن�احمد�بن�محمد�بن�عبد� أبو� �ينظر:� )5(

التنزيل،�تحقيق:�عبد�الله�الخالدي،�ج:�2،�بيروت:�شركة�دار�األرقم�بن�أبي�األرقم،�ط1416�،1ه/1995م،�ص:�5.
اليوم،� أخبار� مطابع� القاهرة،� »الخواطر«،�ج:�15،� الشعراوي� تفسير� الشعراوي�)ت1418هـ(،� متولي� �ينظر:�محمد� )6(

ط1417�،1ه/1997م،�ص:�9210.
�هذا�القول�اختاره�الشنقيطي،�ينظر:�محمد�األمين�بن�محمد�المختار�الشنقيطي�)ت1393هـ(،�أضواء�البيان�في�إيضاح� )7(

القرآن�بالقرآن،�ج:�4،�بيروت،�دار�الفكر�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�ط1415�،1ه/1995م،�ص:�10.
�من�الذين�أنكروا�هذا�القول:�أبو�الطيب�القنوجي،�والشوكاني،�ينظر:�أبو�الطيب�محمد�صديق�خان�بن�حسن�بن�علي� )8(
البخاري�القنوجي�)ت1307هـ(،�فتح�البيان�في�مقاصد�القرآن،�تحقيق:�عبد�الله�بن�إبراهيم�األنصاري،�ج:�8،�بيروت:�

المكتبة�العصرية،�ط�1412�،1ه/1992م،�ص:�210.�والشوكاني،�فتح�القدير،�ج:�3،�م.�س،�ص:�422.
�المصدر�السابق،�ج:�3،�ص:�423. )9(
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رجل� يا� يعني� فهو� رين)1(.� المفسِّ أكثر� عند� وهذا� رجل،� يا� بمعنى� إنه� الخامس:� القول 
الكلمة� هذه� تكون� أن� ويجوز� عــك)2(،� وبلغة� وبالنبطية،� وبالسريانية،� الحبشة،� بلسان�
موضوعة�لهذا�المعنى�في�تلك�اللغات،�إذا�كان�النقل�صحيحًا)3(.�وهي�من�لغات�العرب،�
أنها�وإن�ُوجدت�في�لغٍة�ُأخرى�فإنها�من�لغة�العرب�وأنها�لغٌة� يقول�القرطبي:�»والصحيح�
�أصحاب�هذا�القول�بما�رواه�البخاري�بسنده�عن� يمنيٌة�في�عك�وطيء�وعكل«)4(،�واستدلَّ

عكرمة�والضحاك،�من�أن�طه�بالنبطية�يعني:�يا�رجل)5(.

مبدلٌة�من� فالهاء� يا�محمد،�وعلى�هذا� بقدميك� بمعنى�طأ�األرض� إنه� السادس:� القول 
يقوم� كان� وسلم� عليه� الله� صلى� النبي� أن� ورد� فقد� تخفيفًا،� ألفًا� ُأبدلت� والهمزة� الهمزة،�
روى� وقد� بقدميه،� األرض� يطأ� أن� فُأِمر� األخرى،� ويرفع� رجليه،� إحدى� على� تهّجده� في�
عَلى� قام� صلَّى� إذا� وسّلم� عليه� اللَّه� صلى� النبي� »كان� َقال:� عنه� الله� رضي� َأنس� بن� الربيع�
عليك� أنزلنا� ما� محمد،� يا� األرض� طأ� يعني� »طه«� تعالى:� اللَّه� فأنزل� األخرى� ورفع� �رجل�

القرآن�لتشقى)6(«)7(.

يعضده،� دلياًل� له� أجد� لم� القول� وهذا� اهتدى)8(،� لمن� طوبى� معناه� إن� السابع:� القول 
الله�عليه�وسلم�-،�وهذا�قوٌل� بها�رسوله)9(�-�صلى� الله� � أمور�خصَّ بأن�معناه�»طه«� وقيل�
مردوٌد�ألن�ذلك�لم�يثبت�في�القرآن�وال�عن�النبي�-صلى�الله�عليه�وسلم�-،�ولو�كان�ذلك�

�ينظر:�أبو�الحسن�علي�بن�أحمد�الواحدي،�النيسابوري،)ت468هـ(،�الوسيط�في�تفسير�القرآن�المجيد،�تحقيق:�عادل� )1(
أحمد�عبد�الموجود،�ج:�3،�بيروت:�دار�الكتب�العلمية،�ط1415�،1هـ/1994م،�ص:�199.

أبو� القرآن،�تحقيق:� تفسير� والبيان�عن� الكشف� الثعلبي�)ت427ه(،� إبراهيم� بن� بن�محمد� أبو�إسحاق�أحمد� �ينظر:� )2(
محمد�بن�عاشور،�ج:�6،�بيروت:�دار�إحياء�التراث�العربي،�ط1422�،1ه/2001م،�ص:�24.

�ينظر:�الشوكاني،�فتح�القدير،�ج:�3،�م.�س،�ص:�422. )3(
�القرطبي،�الجامع�ألحكام�القرآن،�ج:�11،�م،�س،�ص:�166. )4(

أمور� من� المختصر� الصحيح� المسند� الجامع� الجعفي�)ت256ه(،� البخاري� عبدالله� أبو� إسماعيل� بن� �ينظر:�محمد� )5(
بيروت:� الناصر،� ناصر� بن� زهير� محمد� تحقيق:� البخاري(،� وأيامه�)صحيح� وسننه� وسلم� عليه� الله� الله�صلى� رسول�
القرآن،�باب:�واصطنعتك�لنفسي،�ج:�6،�ص:�95،�حديث� النجاة،�ط1422�،1ه/2001م،�كتاب:�تفسير� دار�طوق�

� رقم4459.
�والحديث�سبق�تخريجه�في�الوقفة�األولى�في�سبب�نزول�السورة. )6(

�القرطبي،�الجامع�ألحكام�القرآن،ج:11،�م.�س،�ص:�167،�وقد�رد�الشنقيطي�هذا�القول�في�تفسيره،�ينظر:�الشنقيطي،� )7(
أضواء�البيان،�ج:�5،�م.�س،�ص:�3.

النكت� بالماوردي�)ت450هـ(،� الشهير� البغدادي،� البصري� بن�حبيب� بن�محمد� بن�محمد� علي� الحسن� أبو� �ينظر:� )8(
�.393 ص:� ط1،� العلمية،� الكتب� دار� بيروت:� �،3 ج:� الرحيم،� عبد� بن� المقصود� عبد� ابن� السيد� تحقيق:� والعيون،�

والشوكاني،�فتح�القدير،�ج:�2،�م.�س،�ص:�423.
�ينظر:�القرطبي،�الجامع�ألحكام�القرآن،�ج:11،�م.�س،�ص:�167. )9(
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ذلك،� بمعنى� خّصه� قد� تعالى� الله� بأن� �- وسلم� عليه� الله� صلى� �- النبي� ألخبرنا� صحيحًا�
ر�ُأمتك�من�الشرك)1(. ر�قلبك�من�الخوف،�وطهِّ ر،�أي:�طهِّ وقيل�إن�معناه:�طهِّ

من� سوٍر� عدة� فواتح� في� وردت� التي� المقطعة� الحروف� من� طه� إن� الراجح:� الرأي 
القرآن�الكريم،�كفاتحة�سورة�»البقرة«،�و»آل�عمران«،�و»مريم«،�و»ص«،�و»القلم«،�و»ق«،�
معناه:� يكون� أن� ويجوز� بدايتها،� في� الحروف� هذه� فيها� وردت� التي� السور� من� �وغيرها�

يا�رجل؛�وذلك�لورود�الحديث�الصحيح�الذي�رواه�اإلمام�البخاري�في�ذلك.

وال�مانع�يمنع�أن�يكون�المعنى�من�ذكر�هذا�الحرف�في�بداية�سورة�طه،�بيانًا�إلعجاز�
الحروف� هذه� من� ٌن� مكوَّ أنه� مع� بمثله،� اإلتيان� عن� عاجزون� البشر� وأن� الكريم،� القرآن�

المقطعة�التي�يتكلمون�بها)2(.

 الوقفة الثالثة: �سبب االأمر بخلع النعلين، الوارد في قوله تعالى:  

.
ِس ُطًوى[))( الُْمَقدَّ ِس ُطًوى إِنََّك بِالَْوادِ  الُْمَقدَّ ]إِّنِ َأنَا َربَُّك فَاْخلَْع َنْعلَيَْكإِّنِ َأنَا َربَُّك فَاْخلَْع َنْعلَيَْك  ۖۖ إِنََّك بِالَْوادِ 

جاءت�أقوال�العلماء�في�هذه�المسألة�على�النحو�اآلتي:

من�جلد� كانتا� فقد� نجستان؛� نعليه�ألنهما� بخلع� السالم� عليه� موسى� ُأِمر� األول:� القول 
ونسبه� والشوكاني)6(،� والواحدي)5(،� سليمان)4(،� بن� مقاتل� ذلك،� ذكر� وممن� ميٍت،� حماٍر�
رين)7(،�واستدل�أصحاب�هذا�القول�بما�ورد�عن�النبي�-�صلى� السمرقندي�إلى�عامة�المفسِّ

الله�عليه�وسلم�-،�أنه�قال:�»كانت�نعاله�من�جلد�حماٍر�ميت«)8(.

�ينظر:�الماوردي،�النكت�والعيون،�ج:�3،�م.�س،�ص:�393،�وهذا�القول�لم�يذكر�الماوردي�له�دلياًل. )1(
التنزيل� الله�)ت538هـ(،�تفسير�الكشاف�عن�حقائق� �ينظر:�أبو�القاسم�محمود�بن�عمرو�بن�أحمد�الزمخشري�جار� )2(

وعيون�األقاويل�في�وجوه�التأويل،�ج:1،�بيروت:�دار�الكتاب�العربي،�ط1407�،1ه/1996م،�ص:�19.
�سورة�طه،�اآلية:�12. )3(

�ينظر:�أبو�الحسن�مقاتل�بن�سليمان�بن�بشير�األزدي�البلخي�)ت150ه(،�تفسير�مقاتل�بن�سليمان،�تحقيق:�عبدالله� )4(
محمود�شحاتة،�ج:�3،�بيروت:�دار�إحياء�التراث�العربي،�ط�1423�،1ه/2002م،�ص:�22.

�وقال�الواحدي:�»هذا�قول�أكثر�المفسرين«،�ينظر:�الواحدي،�الوسيط�في�تفسير�القرآن�المجيد،�ج:�3،�م.�س،�ص:�202. )5(
�ينظر:�الشوكاني،�فتح�القدير،�ج:�3،�م.�س،�ص:�426. )6(

�ينظر:�أبو�الليث�نصر�بن�محمد�بن�أحمد�السمرقندي�)ت373ه(،�بحر�العلوم،�تحقيق:�علي�محمد�معوض،�ج:2،� )7(
بيروت:�دار�الكتب�العلمية،�ط1413�،1ه/1993م،�ص:391.

الترمذي�)ت�279ه(،�سنن� أبو�عيسى�محمد�بن�عيسى�الضحاك� ينظر:� بالغرابة.� الترمذي�على�هذا�الحديث� �حكم� )8(
الترمذي،�تحقيق�وتعليق:�احمد�محمد�شاكر،�مصر:�مكتبة�ومطبعة�مصطفى�البابي�الحلبي،�ط1395�،5ه/1975م،�
كتاب:�اللباس،�باب:�ما�جاء�في�لبس�الصوف،�ج:�4،�ص:�224،�حديث�رقم:�1653،�والحديث�ضعفه�األلباني،�ينظر:�
الصغير�وزياداته،�أشرف�على� الجامع� الحاج�األلباني�)ت1420ه(،�ضعيف� الدين�بن� الرحمن�محمد�ناصر� أبو�عبد�

طبعه�زهير�الشاويش،�)المكتب�اإلسالمي(،�ج:�1،�ص:606،�حديث�رقم:�4154.
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للخشوع� هو� النعلين،� بخلع� السالم� عليه� لموسى� األمــر� سبب� إن� الثاني:� القول 
والتواضع�عند�مناجاة�الله�تعالى،�حيث�كان�السلف�يفعلون�ذلك�عندما�يطوفون�بالبيت)1(.�
بنعلين،� إليه� ُيدَخل� ال� الحرم� أن� كما� المكان،� لذلك� تعظيمًا� ذلك� في� بأن� بعضهم� وقال�
طأ� له� »قيل� جبير:� بن� سعيد� وعن� والرازي)2(.� عطية� ابن� القول� هذا� اختار� وقد� له.� إعظامًا�

األرض�حافيًا،�كما�تدخل�الكعبة�حافيًا«)3(.

الخصاصية� ابن� بشير� فيه� أمر� الذي� وسلم� عليه� الله� صلى� النبي� بحديث� وا� واستدلُّ
ألِق� السبتيتيِن،� صاحب� »يا� له:� قائاًل� القبور،� بين� بهما� يمشي� كان� بينما� نعليه� يخلع� بأن�
وسلم� عليه� الله� صلى� الله� رسول� رأى� فلما� الرجل،� فنظر� ثالثًا،� أو� مرتين� �سبتيتيَك،�

خلع�نعليه«)4(.

تعالى� الله� أن� وذلك� عندي،� بها� األليق� هو� آخر� معنى� اآلية� »وتحتمل� الثعالبي:� يقول�
ُتخَلَع� أن� الملوك� عند� والعرف� فيها،� حصل� التي� الحال� لِعَظم� ويتواضع� يتأدَّب� أن� أمره�
هذا� على� بذلك� ُأِمر� السالم� عليه� موسى� فكأن� تواضعه،� غاية� إلى� اإلنسان� ويبلغ� النعالن�

الوجه،�وال�نبالي�كانت�نعاله�من�ميتٍة�أو�غيرها«)5(.

ليكون� حافيًا؛� إال� يطأها� أن� من� البقعة� تعظيم� على� ذلك� »ويحمل� ــرازي:� ال وقــال�
بِالَْوادِ  بِالَْوادِ إِنََّك  عقبه�]إِنََّك  قال� تعالى� أنه� عليه� والدليل� ربه،� كالم� سماع� عند� وخاضعًا� لها� ُمَعظِّمًا�
بالوادي� ألنك� نعليك؛� اخلع� قال:� تعالى� فكأنه� التعليل،� يفيد� وهذا� ُطًوى[)6(،� ِس  ُطًوى الُْمَقدَّ ِس   الُْمَقدَّ

المقدس�طوى)7(«.

القرآن،� ألحكام� الجامع� القرطبي،� �.24 ص:� س،� م.� �،6 ج:� القرآن،� تفسير� عن� والبيان� الكشف� الثعلبي،� �ينظر:� )1(�
ج:11،�م.�س،�ص:�173.

�ينظر:�أبو�محمد�عبد�الحق�بن�غالب�بن�عبدالرحمن�بن�عطية�األندلسي�)ت542ه(،�المحرر�الوجيز�في�تفسير�الكتاب� )2(
العزيز،�تحقيق:�عبد�السالم�عبدالشافي�محمد،�ج:4،�بيروت:�دار�الكتب�العلمية،�ط1422�،1ه/2001م،�ص:39.�أبو�
عبدالله�محمد�بن�عمر�بن�الحسن�بن�الحسين�الملقب�بفخر�الدين�الرازي�)ت606ه(،�مفاتيح�الغيب�»التفسير�الكبير«،�

ج:22،�بيروت:�دار�إحياء�التراث�العربي،�ط1420�،3ه/1999م،�ص:18.
�الثعلبي،�الكشف�والبيان،�ج:�6،�م.�س،�ص:�24.�القرطبي،�الجامع�ألحكام�القرآن،�ج:11،�م.�س،�ص:�173. )3(

�أبو�عبدالله�أحمد�بن�محمد�بن�حنبل�بن�هالل�الشيباني�)ت241ه(،�المسند،�تحقيق:�شعيب�األرنؤوط�وآخرون،�ج24،� )4(
بيروت:�مؤسسة�الرسالة،�ط1421�،1ه/2000م،�باب:�حديث�بشير�ابن�الخصاصية،�ص:�382،�حديث�رقم:�20787،�
والحديث�صححه�األلباني،�ينظر:�أبو�عبدالرحمن�محمد�ناصر�الدين�بن�الحاج�نوح�األلباني�)ت1420ه(،�صحيح�الجامع�

الصغير�وزياداته،�أشرف�على�طبعه:�زهير�الشاويش،�)المكتب�اإلسالمي(،�ج:�2،�ص:�1310،�حديث�رقم:�3007.
محمد� تحقيق:� القرآن،� تفسير� في� الحسان� الجواهر� الثعالبي�)875ه(،� مخلوف� بن� محمد� بن� عبدالرحمن� زيد� �أبو� )5(
علي�معوض�وعادل�أحمد�عب�الموجود،�ج:�4،�بيروت:�دار�إحياء�التراث�العربي،�ط1418�،1ه/1997م،�ص:�45.

�سورة�طه،�اآلية:�12. )6(
�الرازي،�مفاتيح�الغيب،�ج:�22،�م.�س،�ص:�18. )7(
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القلب�من�األهل�والمال،�بحيث�ال� تفريغ� النعلين:� بأن�معنى�خلع� الثالث:�قيل� القول 
تلتفت�نفسه�إلى�الزوجة�والولد�والمال،�وال�ينشغل�قلبه�بهم،�وهذا�القول�ذكره�الشوكاني،�

وعلَّق�عليه�بأنه�من�بدع�التفاسير)1(.
القول الرابع:�ُأمر�موسى�عليه�السالم�بخلع�نعليه،�لتباشر�قدماه�تربة�األرض�المقدسة،�

فيناله�بركتها)2(.
تعالى�ذكره،� الله� أمره� قال:� بالصواب�قول�من� القولين�في�ذلك� الطبري:�»وأولى� قال�
أولى� ذلك� قلنا،� وإنما� مقدسًا،� واديــًا� كان� إذ� الــوادي،� بركة� بقدميه� ليباشر� نعليه؛� بخلع�
أنهما� أجل� بخلعهما�من� ُأمر� أنه� التنزيل،�على� في�ظاهر� بالصواب،�ألنه�ال�داللة� التأويلين�
من�جلد�حمار�وال�لنجاستهما،�وال�خبر�بذلك�عمن�يلزم�بقوله�الحجة، وإن�في�قوله�»إنك�

س�ُطوى«)3(�دلياًل�واضحًا،�على�أنه�إنما�أمره�بخلعهما�لما�ذكرنا. بالواِد�المقدَّ
القول الخامس:�ُأمر�موسى�عليه�السالم�بخلع�نعليه،�إذ�كان�ذلك�أول�ما�فرض�عليه،�
كما�أن�أول�ما�نزل�على�النبي�صلى�الله�عليه�وسلم�قوله�تعالى:�]ُقْم َفَأنِذْر  َوَربََّك َفَكبِّْر 

ْجَز َفاْهُجْر[)4(،)5(،�ومن�ذكر�هذا�القول�لم�يذكر�له�دلياًل. ْر  َوالرُّ  َوثَِياَبَك َفَطهِّ
وكان� نعليه،� بخلع� ُأمر� موسى� يكون� أن� بممتنٍع� »فليس� العربي:� ابن� يقول� ذلك� وفي�
أول�َتعبٍُّد�ُأحدث�إليه،�كما�كان�أول�ما�قيل�لمحمد�-�صلى�الله�عليه�وسلم�-:�]ُقْم َفَأنِذْر 

ْجَز َفاْهُجْر[)6(. ْر  َوالرُّ  َوَربََّك َفَكبِّْر  َوثَِياَبَك َفَطهِّ
بساط� له� بسط� تعالى� الله� ألن� نعليه؛� بخلع� السالم� عليه� موسى� ُأمر� السادس:� القول 

النور�والهدى،�وال�ينبغي�أن�يطأ�عليه�بنعليه،�ذكره�اإلمام�القرطبي�ولم�يذكر�له�دلياًل)7(.
نعليه:� السالم�بخلع� الله�تعالى�لموسى�عليه� َأمر� السبب�في� بأن� القول� الراجح:  الرأي 
بركة� ينال� حيث� الموضع،� لذلك� وتعظيمًا� تعالى،� الله� مناجاة� عند� والتواضع� للخشوع� أنه�

الوادي�المقدس،�من�مباشرة�قدميه�لتربته،�هو�القول�الراجح؛�وذلك�لآلتي:

�ينظر:�الشوكاني،�فتح�القدير،ج:3،�م.�س،�ص:�423. )1(
�ينظر:�أبو�حيان،�البحر�المحيط�في،�ج:�7،�م.�س،�ص:�316. )2(

�الطبري،�جامع�البيان،�ج:�14،�م.�س،�ص:�201. )3(
نزواًل�على� القرآنية� اآليات� أوائل� اآليات�من� بأن�هذه� العلماء� يقول�من� اآليات:�2-5،�على�رأي�من� المدثر،� �سورة� )4(

النبي-صلى�الله�عليه�وسلم-«من�السور�أو�على�اإلطالق«.
�ينظر:�القرطبي،�الجامع�ألحكام�القرآن،�ج:�11،�م,�س،�ص:�174. )5(

�محمد�بن�عبدالله�أبو�بكر�بن�العربي�المعافري�المالكي�)ت543ه(،�أحكام�القرآن،�تحقيق:�محمد�عبد�القادر�عطا،� )6(
ج:3،�بيروت:�دار�الكتب�العلمية،�ط1424�،3ه/2003م،�ص:�253.

�ينظر:�القرطبي،�الجامع�ألحكام�القرآن،�ج:�11،�م،�س،�ص:�174. )7(
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أوالً:�للحديث�الصحيح�الذي�أمر�فيه�النبي�صلى�الله�عليه�وسلم�الصحابي�بشير�ابن�
الخصاصية�رضي�الله�عنه�بنزع�نعليه،�عندما�كان�يمشي�بهما�بين�القبور.

جلد� من� وأنهما� نجستين،� كانتا� النعلين� أن� على� به� الُمستدل� الحديث� لضعف� ثانيًا:�
حمار�ميٍت�غير�مذكى.

بقوله:� أعقبه� نعليه،� بخلع� السالم� عليه� موسى� أمر� أن� بعد� تعالى� الله� ألن� �ثالثًا:�
�ذلك�على�قدسية�المكان. ِس ُطًوى[،�فدلَّ ِس ُطًوىإِنََّك بِالَْوادِ الُْمَقدَّ ]إِنََّك بِالَْوادِ الُْمَقدَّ

رابعًا:�أما�القول�بأن�السبب�في�خلع�النعلين�هو:�تفريغ�القلب�من�األهل�والمال،�ألن�
والمال،� والولد� الزوجة� إلى� نفسه� تلتفت� ال� بحيث� والولد،� بالزوجة� النوم� في� ر� يفسَّ النعل�

وال�يبقى�مشغول�القلب�بهم،�فهذا�القول�وصفه�الشوكاني�بأنه�من�بدع�التفاسير.

من� بساطًا� له� بسط� عز�وجل� الله� أن� هو� النعلين� خلع� في� السبب� بأن� والقول� خامسًا:�
النور�والهدى،�وأنه�ال�ينبغي�له�أن�يطأه�حافيًا،�فذا�قوٌل�ليس�له�دليل.

سبحانه� لربه� مناجاته� عند� السالم� عليه� موسى� ِقبل� من� النعلين� خلع� وألن� سادسًا:�
اًل�وخاضعًا�في�هذا�الموقف�الجلل. �له�أن�يكون�متذلِّ وتعالى،�فيه�حثٌّ

قول� هو� المكان،� ولعظمة� والخضوع� للتواضع� النعلين� خلع� في� السبب� إن� سابعًا:�
أغلب�المفسرين.

ذلك� كان� إذ� نعليه،� بخلع� السالم� عليه� موسى� َأمر� وجل� عز� الله� بأن� والقول� ثامنًا:�
تعالى:� قوله� وسلم،� عليه� الله� صلى� النبي� على� نزل� ما� أول� أن� كما� عليه،� فرض� ما� �أول�
يستبعده� لم� القول� فهذا� َفاْهُجْر[،� ْجَز  َوالرُّ   ْر  َفَطهِّ َوثَِياَبَك    َفَكبِّْر  َوَربََّك    َفَأنِذْر  ]ُقْم 

ابن�العربي)1(،�على�الرغم�من�عدم�وجود�دليل�عليه.

.
الوقفة الرابعة: مع قوله تعالى: ]َواْحلُْل ُعْقَدةً ّمِن ّلَِساِنَواْحلُْل ُعْقَدةً ّمِن ّلَِساِن[))(

أوالً: ماهية العقدة)الرتة(:
السالم،� عليه� موسى� لسان� في� كانت� التي� العقدة� حقيقة� في� العلماء� �اختلف�

على�ثالثة�أقوال:

�ينظر:�ابن�العربي،�أحكام�القرآن،�ج:�3،�م.�س،�ص:�253. )1(
�سورة�طه،�اآلية:�27. )2(
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وهو� فيه� في� أطفأها� التي� النار� جمرة� من� لسانه� في� كانت� ُعجمٌة� إنها� األول:� القول 
صغيٌر،�وقد�رجح�اإلمام�القرطبي�هذا�القول)1(،�وبه�قال�مجموعة�من�العلماء)2(.

موسى� فأخذ� يوٍم،� ذات� السالم� عليه� موسى� حمل� فرعون� »أن� من� وَرد� بما� وا� واستدلُّ
ال� � صبيٌّ إنه� آسية:� فقالت� بقتله،� وأمر� فغضب� الجواهر،� من� فيها� كاَن� لما� ينتفها� لحيته�
قيل:� فيه،� في� الجمرة�فوضعها� فأخذ� يديه� بين� فُأحِضر� والياقوت،� والتمر� الجمر� بين� ق� يفرِّ
تفسيره� في� النيسابوري� لكن� سندًا،� لها� يذكر� لم� القصة� هذه� ذكر� ومن� يده«)3(،� واحترقت�

عزاها�البن�عباس�رضي�الله�عنهما)4(،�ولعلها�تكون�من�اإلسرائيليات.

ومن�األدلة�التي�استدل�بها�العلماء�لهذا�القول�أيضًا:�»أن�موسى�عليه�السالم�كان�في�
آلسيَة� فرعون� فقال� بلحيته،� وأخذ� لطمًة� فرعوَن� فلطم� صغره،� في� يوٍم� ذات� فرعون� حجر�
�ال�يعقل�وال�يميِّز.�وفي�روايٍة� ي�وأراد�أن�يقتله،�فقالت�آسية:�إنه�صبيٌّ امرأته:�إن�هذا�عدوِّ
يربيانه،�واتخذاه� آسية� فنشأ�موسى�في�حجر�فرعون�وامرأته� رّدته� لما�فطمته،� أم�موسى� أن�
القضيب� رفع� إذ� به،� يلعب� قضيٌب� وبيده� فرعون� يدي� بين� يومًا� يلعب� هو� فبينما� ولــدًا،�
فضرب�به�رأس�فرعون،�فغضب�فرعون�وتطّير�بضربه�حتى�هّم�بقتله،�فقالت�له�آسية:�أيها�
به�إن�شئت،�فجاءت�بطستين،�في�أحدهما�الجمُر�وفي�اآلخر� الملك�إنه�صغيٌر�ال�يعقل�فجرِّ
فأخذ� الجواهر،� يأخذ� أن� السالم� عليه� فأراد�موسى� يدي�موسى،� بين� الجواهُر،�فوضعتهما�
فأحرقت� فيه� في� فوضعها� جمرة� فأخذ� النار� على� فوضعها� موسى� بيد� السالم� عليه� جبريل�

لسانه�وصارت�عليه�عقدة«)5(.

القول الثاني:�أنها�عقدٌة�كانت�بلسانه�حدثت�عند�مناجاته�لربه،�حتى�ال�يكلِّم�غيره�إال�
بإذنه)6(،�ومن�ذكر�هذا�القول�لم�يذكر�له�دلياًل.

�ينظر:�القرطبي،�الجامع�ألحكام�القرآن،�ج:�11،�م.�س،�ص:�192. )1(
�ومن�هؤالء�العلماء�اإلمام�البغوي،�ينظر:�البغوي،�معالم�التنزيل،�ج:�5،�م.�س،�ص:�271.�والرازي،�ينظر:�الرازي،� )2(
التفسير�الكبير،�ج:�22،�م.�س،�ص:�43.�وابن�كثير،�ينظر:�ابن�كثير،�تفسير�القرآن�العظيم،�ج:�5،�م.�س،�ص:�282.�وأبو�
السعود،�ينظر:�أبو�السعود�محمد�بن�محمد�بن�مصطفى�العمادي)ت982ه(،�إرشاد�العقل�السليم�إلى�مزايا�الكتاب�
الكريم،�ج:�6،�بيروت:�دار�إحياء�التراث�العربي،�ص:�12.�والشوكاني،�ينظر:�الشوكاني،�فتح�القدير،�ج:�3،�م.�س،�
التفاسير� أيسر� الجزائري�)ت1439ه(،� بكر� أبو� القادر� عبد� بن� بن�موسى� ينظر:�جابر� الجزائري،� بكر� وأبو� ص429.�

لكالم�العلي�الكبير،�ج:�3،�المدينة�المنورة،�مكتبة�العلوم�والحكم،�ط1424�،5ه/2003م،�ص:�346.
�أبو�السعود،�إرشاد�العقل�السليم،�ج:�6،�م.�س،�ص:�13،�بتصرٍف�يسيٍر�جدًا�في�النص. )3(

�ينظر:�نظام�الدين�الحسن�بن�محمد�النيسابوري�)ت850ه(،�غرائب�القرآن�ورغائب�الفرقان،�تحقيق:�زكريا�عميرات،� )4(
ج:�4،�بيروت:�دار�الكتب�العلمية،�ط1416�،1ه/1995م،�ص:�536.

�البغوي،�معالم�التنزيل،�ج:�3،�م.�س،�ص:�260. )5(
�ينظر:�الماوردي،�النكت�والعيون،�ج:�3،�م.�س،�ص:�401. )6(
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القول الثالث:�أن�تلك�العقدة�خلقة�الله�تعالى،�فطلب�من�الله�تعالى�إزالتها)1(.

ولعلها� ُيعرف،� فال� سببها� أما� السالم،� عليه� لسانه� في� كانت� عقدٌة� أنها� الراجح:� الرأي 
الواردة�في�قصة�الجمرة� الروايات� الله�تعالى�في�لسانه.�ويؤيد�ذلك�أن� تكون�خلقًة�خلقها�
يأِت�فيها�خبٌر� الماتريدي،�ألنه�لم� أبو�منصور� ها� د�صحتها،�وقد�ردَّ �يؤكِّ ليس�لها�سنٌد�قويٌّ
بلحية� أخذ� إنه� التأويل:� أهل� قول� »وأما� يقول:� حيث� وسلم،� عليه� الله� صلى� النبي� عن�
فرعون،�فلطمه،�فأراد�أن�يعاقبه،�فقالت�له�امرأته:�إن�فعل�ذلك،�فإنه�ال�يعقل.�فأتى�بطشٍت�
الجمر،� إلى� بيده� جبريل� فأهوى� الحلو،� من� يتناول� أن� � فهمَّ حلٍو،� من� وطشٍت� جمٍر،� من�
فأخذه�وجعله�في�فيه،�فتلك�الرتة�التي�سأله�أن�يحلَّها�لذلك،�لكن�ذلك�ال�ُيعلم�إال�بالوحي�

عن�اللَّه�أنه�كذلك،�واللَّه�أعلم«)2(.

ٌة�أي:�عقدٌة�لما� وقال�في�موضٍع�آخر:�»أما�أهل�التأويل،�فإنهم�قالوا:�كان�في�لسانه�رتَّ
ُأدخل�في�فمه�من�النار؛�فذلك�ال�نعلمه«)3(.

أما�اٌلقول�الثاني�الذي�يذكر�أن�هذه�العقدة�حدثت�لموسى�عليه�السالم�عند�مناجاته�لله�
تعالى،�فليس�له�دليٌل�ُيذكر،�مما�يدل�على�استبعاده.

ثانيًا: هل زالت هذه الرّتة« العقدة«؟
انقسمت�أراء�العلماء�في�مناقشتهم�لهذه�المسألة�إلى�قولين�اثنين:

القول� بهذا� قال� وقد� منها�شيٌء،� يبَق� ولم� كاملًة،� زالت� قد� الرّتة� هذه� إن� األول:� القول 
وا�بها�على�أن�هذه�العقدة�قد�زالت،�قوله� ة�التي�استدلُّ رين)4(.�ومن�األدلَّ مجموعٌة�من�المفسِّ
ال� ُذِكر� ما� أن� � »والحقُّ السعود:� أبو� يقول� �،)5(] ُموَسٰ يَا  ُسْؤلََك  وتِيَت 

ُ
أ قَْد  ُموَسٰقَاَل  يَا  ُسْؤلََك  وتِيَت 
ُ
أ قَْد  تعالى:�]قَاَل 

أما�قوله�تعالى�)هو�َأفصح�منى(�فألنه�عليه�الصالة�والسالم،� بقائها�في�الجملة،� يدل�على�

�ينظر:�محمد�بن�محمد�بن�محمود�الماتريدي�)ت333ه(،�تأويالت�أهل�السنة�»تفسير�الماتريدي«،�تحقيق:�مجدي� )1(
باسلوم،�ج:�8،�بيروت:�دار�الكتب�العلمية،�ط1426�،1ه/2005م،�ص:167.�الرازي،�مفاتيح�الغيب،�ج:�22،�م.�

س،�ص:�43.
�الماتريدي،�تأويالت�أهل�السنة،�ج:�7،�م.�س،�ص278. )2(

�المصدر�نفسه،�ج:�8،�ص:�167. )3(
�منهم�اإلمام�الطبري،�ينظر:�الطبري،�جامع�البيان،�ج:�16،�م.�س،�ص:�159.�وابن�الجوزي،�ينظر:�ابن�الجوزي،�زاد� )4(
المسير�في�علم�التفسير،�ج:�3،�م.�س،�ص:�165.�وأبو�السعود،�ينظر:�أبو�السعود،�إرشاد�العقل�السليم،�ج:�6،�م.�س،�
ص:�12.�والشوكاني،�ينظر:�الشوكاني،�فتح�القدير،�ج:�3،�م.�س،�ص:�429.�وابن�عاشور،�ينظر:�ابن�عاشور،�التحرير�

والتنوير،�ج:�25،�م.�س،�ص:�231.
�سورة�طه،�اآلية:�36. )5(
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�كما�ستعرفه،�على�أن�أفصحّيَته�منه�عليهما�الصالة�والسالم�ال�تستدعي� قاله�استدعاًء�لحلٍّ
الفصاحة� أصل� ثبوت� توجب� األفصحّية� أن� لما� البقاء؛� عدم� تستدعي� بل� أصاًل،� بقاءها�
باب� فمن� ُيبين،� يكاد� وال� تعالى� قوله� وأما� رأسا،ً� للعقدة� مناٍف� وذلك� أيضًا� المفضول� في�
وتنكيرها� أصاًل،� زوالها� عدم� على� � لدلَّ وإال� والطغيان� العتّو� في� )فرعون(� اللعين� � غلوِّ
في� )من(� كلمة� وتعلُّق� الكثير،� من� بعضًا� كونها� باعتبار� ِقلَّتها� ال� نفسها� في� ِقلَّتها� يفيد� إنما�
بنفس� تعلُّقها� الظاهر� بل� به،� لها�ليس�بمقطوٍع� ّلساني«�بمحذوٍف�هو�صفٌة� تعالى�»من  قوله�

الفعل.....«)1(.

كاملـًة،� تنحـل� لـم� فهـي� قليـٌل،� شـيٌء� منهـا� وبقـي� العقـد� أكثـر� � انحـلَّ الثانـي:  القـول 
عـادل)5(،� وابـن� كثيـر)4(،� وابـن� والقرطبـي)3(،� الـرازي)2(،� القـول� هـذا� اختـار� �وقـد�

والسعدي)6(،�والشنقيطي)7(.

وا�باآلتي: واستدلُّ

ِي ُهَو َمِهنٌي َوَل يََكاُد يُبنُِي[)8(،� نَا َخْيٌ ّمِْن َهَٰذا الَّ
َ
ْم أ

َ
ِي ُهَو َمِهنٌي َوَل يََكاُد يُبنُِيأ نَا َخْيٌ ّمِْن َهَٰذا الَّ

َ
ْم أ

َ
��بقوله�تعالى�حكاية�عن�فرعون:�]أ -1�

أنه� يبين،�وفي�ذلك�داللٌة�على� أن�ال� ُيقارب� »أي:� اآلية:� تفسير�هذه� الرازي�في� يقول�
كان�يبين�مع�بقاء�قدٍر�من�االنعقاد�في�لسانه«)9(.

��وبما�روته�أسماء�بنت�عميس�رضي�الله�عنها،�قالت:�رأيت�رسول�الله�صلى�الله�عليه� -2
وسلم�بإِزاء�ثبير�وهو�يقول:�أشرق�ثبير�أشرق�ثبير،�اللهم�إني�أسألك�بما�سألك�أخي�

�عقدًة�من�لساني«)10(. موسى�أن�تشرح�لي�صدري،�وأن�تيّسر�لي�أمري،�وأن�تحلَّ

�أبو�السعود،�إرشاد�العقل�السليم،�ج:�6،�م.�س،�ص:�12. )1(
�ينظر:�الرازي،�مفاتيح�الغيب،�ج:�22،�م.�س،�ص:�44. )2(

�ينظر:�القرطبي،�الجامع�ألحكام�القرآن،�ج:�14،�م.�س،�ص:�52. )3(
�ينظر:�ابن�كثير،�تفسير�القرآن�العظيم،�ج:�5،�م.�س،�ص:�282. )4(

�ينظر:�أبو�حفص�سراج�الدين�عمر�بن�علي�بن�عادل�الحنبلي�الدمشقي�)ت775ه(،�اللباب�في�علوم�الكتاب،�تحقيق:� )5(
عادل�أحمد�الموجود�وعلي�محمد�معوض،�ج:�13،�بيروت،�دار�الكتب�العلمية،�ط1419�،1ه/1998م،�ص:�225.
عبد� تحقيق:� المنان،� كالم� تفسير� في� الرحمن� الكريم� تيسير� السعدي�)ت1376هـــ(،� ناصر� بن� الرحمن� عبد� �ينظر:� )6(

الرحمن�بن�معال�اللويحق،�ج:�1،�الرياض:�مؤسسة�الرسالة،�ط1420�،1ه/2000م،�ص589.
�ينظر:�الشنقيطي�)ت1393هـ(،�أضواء�البيان،�ج:�4،�م.�س،�ص:�8. )7(

�سورة�الزخرف،�اآلية:�52. )8(
�الرازي،�مفاتيح�الغيب،�ج:�22،�م.�س،�ص:�44. )9(

�السيوطي،�الدر�المنثور،�ج:�5،�م.�س،�ص:�566،�وقد�أشار�اإلمام�السيوطي�إلى�أن�كاًل�من�ابن�مردويه�والخطيب� )10(
وابن�عساكر�قد�أخرجوا�هذا�الحديث،�ولكنني�لم�أجده�في�مصنفات�هؤالء�العلماء،�وال�في�مصنفات�علماء�الحديث.
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السالم� عليه� موسى� »شكا� قال:� أنه� من� عنهما،� الله� رضي� عباس� ابن� عن� ورد� ��وبما� -3
كان� فإنه� لسانه،� وعقد� القتل،� في� فرعون� آل� من� ف� يتخوَّ ما� وتعالى� تبارك� ربه� إلى�
يكون� هارون،� بأخيه� يعينه� أن� ربَّه� وسأل� الكالم،� من� كثيٍر� من� تمنعه� عقدٌة� لسانه� في�
عقدًة� � وحلَّ سؤله،� الله� فآتاه� لسانه،� به� يفصح� ال� مما� بكثيٍر� عنه� ويتكلم� ردءًا� �له�

من�لسانه«)1(.

�جميع�ُعقد�لسانه،�بل�بعضًا�منها،� ��وبأن�موسى�عليه�السالم�لم�يسأل�ربَّه�تعالى�أن�يحلَّ -4
بدليل�قوله�تعالى�]َواْحلُْل ُعْقَدةً ّمِن ّلَِساِنَواْحلُْل ُعْقَدةً ّمِن ّلَِساِن[،�فدّل�ذلك�على�أنه�بقي�في�لسانه�شيٌء�
قال:�»حّل� أنه� من� تعالى-� الله� البصري-رحمه� الحسن� وقد�ورد�عن� العقد،� من�هذه�

عقدًة�واحدًة،�ولو�سأل�أكثر�من�ذلك�ُأعطَي«)2(.

منها،� شيٌء� وبقي� بعضها� زال� فقد� بالكلية،� تنحل� لم� العقدة� هذه� أن� الراجح:  الرأي 
ويؤيِّد�ذلك�ما�يأتي:

�هذه�العقدة،�وقد�أجابه�الله� ��أن�موسى�عليه�السالم�سأل�الله�تعالى�وطلب�منه�أن�يحلَّ -1
�بأن� �وجلَّ �تلك�العقدة،�لذلك�كان�طلب�موسى�عليه�السالم�من�ربِّه�عزَّ تعالى�بأن�حلَّ
أنه�بقي�شيٌء�منها� �على� �عقدًة�من�لسانه،�ولم�يقل�فاحلل�كل�لساني،�وهذا�يدلُّ يحلَّ

في�لسانه.

رين. ��أن�هذا�قول�أكثر�المفسِّ -2

��أما�قوله�تعالى:�]َوَل يََكاُد يُبنُِيَوَل يََكاُد يُبنُِي[،�فيجوز�أن�يكون�معناه�أنه�ال�يأتي�ببياٍن�وال�حجٍة،� -3
المقصود�هنا� البيان،�وليس� أنه�ال�يقارب� َقُرَب،�أي:� ويمكن�أن�يكون�كاد�هنا�بمعنى�
كانوا� حيث� وقومه،� فرعون� خاطب� السالم� عليه� موسى� ألن� اللساني؛� البيان� نفي�
القوم�عن�موسى� ذلك�هو�صرف�وجوه� من� فرعون� كان�قصد� ولكن� يفقهون�كالمه،�
يبين� السالم�كان� أن�موسى�عليه� الثاني�يدل:�على� فالمعنى� السالم�وعن�دعوته،� عليه�

مع�بقاء�شيٍء�من�االنعقاد�في�لسانه)3(.

�ابن�كثير،�تفسير�القرآن�العظيم،�ج:�5،�م.�س،�ص:�283.�والحديث�أخرجه�النسائي،�ينظر:�أبو�عبد�الرحمن�أحمد�بن� )1(
شعيب�بن�علي�الخراساني،�النسائي�)ت303هـ(،�السنن�الكبرى،�تحقيق:�حسن�عبد�المنعم�شلبي،�بيروت:�مؤسسة�
الرسالة،�ط1421�،1ه/2001م،�باب:�حديث�الفتون،�ج:�10،�ص:�172،�حديث�رقم�11263،�وصححه�البوصيري،�

ينظر:�البوصيري،�إتحاف�الخيرة�المهرة،�ج:�6،�م.�س،�ص:�234،�حديث�رقم�14539.
�ابن�كثير،�تفسير�القرآن�العظيم،�ج:�5،�م.�س،�ص:�282. )2(

�ينظر:�الرازي،�مفاتيح�الغيب،�ج:�22،�م.�س،�ص:�43. )3(
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.
)((] لَْقيُْت َعلَيَْك َمَبًَّة ّمِّنِ

َ
لَْقيُْت َعلَيَْك َمَبًَّة ّمِّنَِوأ
َ
الوقفة الخام�سة: معنى قول اهلل تعالى: ]َوأ

اختلف�العلماء�في�هذه�المسألة�على�أربعة�أقوال،�وهذه�األقوال�هي:

القول األول:�أن�الله�عزو�جل�ألقى�على�موسى�عليه�السالم�رحمته�سبحانه�وتعالى)2(.

يكاد� السالم�مسحًة�من�جماٍل�ال� تعالى«�جعل�على�موسى�عليه� الله� أن� الثاني:  القول 
إال� أحٌد� رآه� ما� مالحٌة� السالم� عليه� موسى� عيني� في� »كانت� حيث� رآه«)3(،� من� عنه� يصبر�

أحبَّه�وعشقه«)4(.

السالم�في�قلوب�خلقه�سبحانه� أحبَّه،�وألقى�محبته�عليه� تعالى� الله� أن� الثالث:� القول 
وتعالى)5(.

رآك� من� جعلت� أني� يعني:�  ،] ّمِّنِ َمَبًَّة  َعلَيَْك  لَْقيُْت 
َ
ّمِّنَِوأ َمَبًَّة  َعلَيَْك  لَْقيُْت 
َ
]َوأ قتادة:  وقال� الرابع:� القول 

أحبك،�حتى�أحبك�فرعون،�وأحبتك�امرأته�آسية�»)6(.

الرأي الراجح: األقوال�السابقة�كلها�متقاربة�المعنى؛�وذلك�لآلتي:

رين�من�قال�باألقوال�الثالثة�األخيرة�كالماوردي)7(،�وابن�عادل)8(. ��ألن�من�المفسِّ -1

،�بحيث�يحافظ� اليمِّ الرقة�والشفقة�لمن�يجده�في� المحبة�هي�حصول� إلقاء� ��الغاية�من� -2
ويحرص�عليه)9(.

��األولى�حمل�اللفظ�على�العموم�مالم�يرد�دليٌل�بالتخصيص. -3

�سورة�طه،�اآلية:�39. )1(
�من�اإلمام�الطبري،�جامع�البيان،�ج:�18،�م.�س،�ص:�303.�وأبو�الحسن�علي�بن�أحمد�بن�محمد�الواحدي� �ذكره�كلٌّ )2(
)ت468هـ(،�التفسير�البسيط،�ج:�14،�الرياض:�جامعة�اإلمام�محمد�بن�سعود�اإلسالمية�ط1430�،1ه/2008م،�ص:�

398.�والشوكاني،�فتح�القدير،�ج:�3،�م.�س،�ص:�431.
�الثعالبي،�الجواهر�الحسان،�ج:�6،�م.�س،�ص244. )3(

�ابن�الجوزي،�زاد�المسير،�ج:�3،�م.�س،�ص:�158.�قال�به�الطبري،�ينظر:�الطبري،�جامع�البيان،�ج:�18،�م.�س،�ص:� )4(
304.�والشوكاني،�ينظر:�الشوكاني،�فتح�القدير،�ج:�3،�م.�س،�ص:�431.

�وهذا�القول�رجحه�اإلمام�القرطبي،�ينظر:�القرطبي،�الجامع�ألحكام�القرآن،�ج:�14،�م.�س،�ص:�58.�وبه�قال�البغوي� )5(
والخازن،�ينظر:�البغوي،�معالم�التنزيل،�ج:�3،�م.�س،�ص:�217.�والخازن،�لباب�التأويل،�ج:�3،�م.�س،�ص:�204.

�أحمد�بن�علي�أبو�بكر�الرازي�الجصاص�الحنفي�)ت370هـ(،�أحكام�القرآن،�تحقيق:�محمد�صادق�القمحاوي،�ج:� )6(
5،�بيروت:�دار�إحياء�التراث�العربي،�ط1405�،1ه/1984م،�ص:�53.

�ينظر:�الماوردي،�النكت�والعيون،�ج:�3،�م,�س،�ص:�402. )7(
�ينظر:�ابن�عادل،�اللباب�في�علوم�الكتاب،�ج:�13،�م.�س،�ص:�236. )8(

�ينظر:�ابن�عاشور،�التحرير�والتنوير،�ج:�9،�م,�س،�ص:�43. )9(
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َفَمن  َفَمن قَاَل  ]قَاَل  الوقفة ال�ساد�سة: �سبب ذكر مو�سى دون هارون في قوله تعالى 

.
)((] بُُّكَما يَا ُموَسٰ بُُّكَما يَا ُموَسٰرَّ رَّ

جاءت�أقوال�العلماء�في�هذه�المسألة�على�ثالثة�أقوال:

القول األول:�لرؤوس�اآلي)2(.

األصل� فهو� تعالى،� الله� ِقَبل� من� المرَسل� هو� السالم� عليه� موسى� ألن� الثاني:  القول 
وصاحب�المعجزة،�وهو�الذي�كان�يباشر�الكالم�مع�فرعون،�فإذا�تكلم�سكت�هارون،�ثم�

إن�هارون�كان�وزيرًا�له�يؤيده�ويؤازره�إذا�انقطع�عن�الكالم)3(.

� القول الثالث: ألن�»موسى�عليه�السالم�كان�معروفًا�في�بالط�فرعون،�ألنه�َربِيُُّه�أو�ربِيُّ
لَْم 

َ
لَْم قَاَل أ
َ
�عليه�قوله�له�المحكي�في�قوله�تعالى:�]قَاَل أ أبيه�فله�سابقة�اتصاٍل�بدار�فرعون،�كما�دلَّ

نَُرّبَِك فِيَنا َوِلًدا َوَلِثَْت فِيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسننَِينَُرّبَِك فِيَنا َوِلًدا َوَلِثَْت فِيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسننَِي[)4(()5(.
ألن� وذلك� الراجحان؛� هما� والثالث� الثاني� القولين� بأن� القول� يمكن� الراجح:� الرأي 
ثم� فرعون،� في�قصر� السالم� عليه� تربَّى� فقد� فرعون،� لدى� معروفًا� كان� السالم� عليه� موسى�
لموسى� موجهًا� كان� فرعون� من� والكالم� والمعجزة،� الرسالة،� صاحب� السالم� عليه� إنه�
السالم،� عليه� وهو�موسى� أحدهما� من� يكون� أن� بد� ال� والجواب� السالم،� عليهما� وهارون�
الكريم،�بخالف� القرآن� يتناسب�مع�إعجاز� فهو� رين،� المفسِّ أكثر� به� قال� الثاني� القول� وألن�

القول�األول.

تَِينَّـَك 
ْ
تَِينَّـَك فَلََنأ
ْ
]فَلََنأ تعالـى:  قولـه  فـي  الـوارد  �سـوى  معنـى  ال�سـابعة:  الوقفـة 

نـَت 
َ
أ َوَل  َنْـُن  ُنْلُِفـُه  لَّ  َموِْعـًدا  َوَبيَْنـَك  بَيَْنَنـا  فَاْجَعـْل  ّمِثْلِـهِ  نـَت  بِِسـْحٍر 
َ
أ َوَل  َنْـُن  ُنْلُِفـُه  لَّ  َموِْعـًدا  َوَبيَْنـَك  بَيَْنَنـا  فَاْجَعـْل  ّمِثْلِـهِ   بِِسـْحٍر 

.
َمَكنًا ُسًوىَمَكنًا ُسًوى[))(

في�المسألة�ثالثة�أقواٍل،�وهذه�األقوال�هي:

�سورة�طه،�اآلية:�49. )1(
�ينظر�القرطبي،�الجامع�ألحكام�القرآن. )2(

الوجيز،�ج:�4،�م.�س،�ص:�46.�وأبو� البيان،�ج:�16،�م.�س،�ص171.�وابن�عطية،�المحرر� الطبري،�جامع� �ينظر:� )3(
حيان،�البحر�المحيط،�ج:�6،�م.�س،�ص:�232.�والنسفي،�مدارك�التنزيل،�ج:�3،�م.�س،�ص:�57.

�سورة�الشعراء،�اآلية:�18. )4(
�ابن�عاشور،�التحرير�والتنوير،�ج:�16،�م.�س،�صص:�232-231. )5(

�سورة�طه،�اآلية:�58. )6(
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القول األول:�أن�المراد�بِ�»ُسوى«:�نصف�وعدل،�وهو�قول�مجاهد)1(،�واستحسنه�النحاس،�
ونسبه�إلى�أهل�التفسير)2(،�واختاره�السمعاني)3(،�ورجحه�اإلمام�القرطبي)4(،�والشوكاني)5(.

واستدل�أصحاب�هذا�القول�باآلتي:

الله� أن�رسول� الخدري� أبو�سعيد� الذي�رواه� الله�عليه�وسلم-،� النبي-صلى� ��بحديث� -1
َُكونُوا  ّلِ وََسًطا  ًة  مَّ

ُ
أ َجَعلَْناُكْم  َُكونُوا َوَكَذٰلَِك  ّلِ وََسًطا  ًة  مَّ
ُ
أ َجَعلَْناُكْم  الله�تعالى:�]َوَكَذٰلَِك  الله�عليه�وسلم:�»قرأ�قول� صلى�

ُشَهَداَء َعَ الَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعلَيُْكْم َشِهيًداُشَهَداَء َعَ الَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعلَيُْكْم َشِهيًدا[�)6(،�ثم�قال:�عداًل«)7(.
ِسًوى� »يقال:� سيبويه:� قال� ووسطًا،� وعدالً� نصفًا� تعني:� العرب� لغة� في� »ُسوى«� ��وبأن� -2
َوُسًوى،�أي:�عدل،�يعني�عدالً�بين�المكانين�فيه�النَّصفُة«)8(،�قال�النحاس:�»وأصله�من�
قولك:�جلس�في�سواء�الدار،�أي�في�وسطها�وفي�سواها،�ووسط�كل�شيء�أعدله«)9(.

القول الثاني:�قصدًا،�ذكره�القرطبي،�واستدل�له�بقول�الشاعر:

َلْو�َتَمنَّْت�َحبِيَبتِي�َما�َعَدْتنِي...�َأْو�َتَمنَّْيُت�َما�َعَدْوُت�ِسَواَها)10(()11(.

القول الثالث:�أي�هذا�المكان�الذي�نحن�فيه�اآلن،�أو�مستويًا،�أي:�»مكانًا�مستويًا�من�
ما� للناس� يتبين� بحيث� أكمة،�وال�مطمئن�من�األرض،� فيه،�وال�جبل،�وال� األرض�ال�وعر�

فيه«)12(،�وقيل:�»يستوي�حالنا�في�الرضا�به«)13(.

�ينظر:�أبو�الحجاج�مجاهد�بن�جبر�التابعي�المكي�القرشي�المخزومي�)ت104هـ(،�تفسير�مجاهد،�تحقيق:�محمد�عبد� )1(
السالم�أبو�النيل،�ج:1،�مصر:�دار�الفكر�اإلسالمي�الحديثة،�ط1410�،1ه/1989م،�ص:�463.

�ينظر:�أبو�جعفر�النحاس�أحمد�بن�محمد�بن�إسماعيل�بن�يونس�المرادي�النحوي�)ت338هـ(،�إعراب�القرآن،�علق� )2(
عليه:�عبد�المنعم�خليل�إبراهيم،�ج:�3،�بيروت:�دار�الكتب�العلمية،�ط�1421�،1ه/2000م،�ص:�29.

�ينظر:�السمعاني،�تفسير�القرآن،�ج:�3،�م.�س،�ص:�336. )3(
�ينظر:�القرطبي،�الجامع�ألحكام�القرآن،�ج:�14،�م.�س،�ص:�82. )4(

�ينظر:�الشوكاني،�فتح�القدير،�ج:�3،�م.�س،�ص:�438. )5(
�سورة�البقرة،�اآلية:�143. )6(

�البخاري،�الصحيح،�كتاب�التفسير،�باب:�قوله�تعالى:�»وكذلك�جعلناكم�أمة�وسطا«،�ج:�9،�م.�س،�ص:�107،�حديث� )7(
رقم7349.

�الشوكاني،�فتح�القدير،�ج:�3،�م.�س،�ص:�438. )8(
�النحاس،�إعراب�القرآن،�ج:�3،�م.�س،�صص:�30-29. )9(

�لم�أجد�قائل�هذا�البيت. )10(
�ينظر:�القرطبي:�الجامع�ألحكام�القرآن،�ج:�11،�م.�س،�ص:�213. )11(

�أبو�حيان،�البحر�المحيط،�ج:�7،�م.�س،�ص:�347،�بتصرف�يسير�جدًا�في�النص. )12(
�اللباب�في�علوم�الكتاب،�ج:�13،�م.�س،�ص:�287. )13(
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الراجح�من�األقوال�والله�تعالى�أعلم،�أن�جميع�األقوال�المذكورة�متقاربٌة�في�المعنى،�
وذلك�لآلتي:

أم� نبوية،� أحاديث� أكانت� سواء� األقوال� هذه� أصحاب� بها� استدل� التي� األدلة� ��لقوة� -1
االستعمال�في�لغة�العرب.

��وألن�سوى�تقرأ�بضم�السين�وكسرها،�وفي�ذلك�وجهان:�األول:�أن�معناهما�واحد،� -2
وإن�اختلفتا�في�اللفظ،�والثاني:�أنها�بالضم�تعني:�المنصف،�وبالكسر:�العدل)1(.

��أن�اآلية�تحتمل�جميع�المعاني،�وال�يوجد�مانٌع�يمنع�من�تفسير�اآلية�بهذه�المعاني�الصحيحة. -3

نا« الوارد في قوله تعالى:    الوقفة الثامنة: من المق�سود ِب »اأيُّ

)((] بَْقٰ
َ
َشدُّ َعَذابًا َوأ

َ
َنا أ يُّ

َ
بَْقَٰوَلَْعلَُمنَّ أ

َ
َشدُّ َعَذابًا َوأ

َ
َنا أ يُّ

َ
]َوَلَْعلَُمنَّ أ

اختلف�العلماء�في�هذه�المسألة�على�قولين�اثنين:

وموسى-عليه� أنا-فرعون-،� الكريمة:� اآلية� في� نا«،� »أيُّ بِ� المقصود� أن� األول:� القول 
السالم-،�وهذا�القول�اختاره�الطبري)3(،�والزمخشري)4(،�والرازي)5(،�والبيضاوي)6(،�وأبو�

السعود)7(،�وأبو�زهرة)8(.

ألن� �،] بَْقٰ
َ
َوأ َعَذابًا  َشدُّ 

َ
أ َنا  يُّ

َ
أ بَْقَٰوَلَْعلَُمنَّ 

َ
َوأ َعَذابًا  َشدُّ 

َ
أ َنا  يُّ

َ
أ تعالى:�]َوَلَْعلَُمنَّ  بقوله� القول� هذا� أصحاب� واستدل�

ِيَن يُْؤُذوَن  ِيَن يُْؤُذوَن َوِمنُْهُم الَّ الالم�مع�اإليمان�في�كتاب�الله�تعالى،�تكون�لغير�الله،�كقوله�تعالى�]َوِمنُْهُم الَّ
ِيَن آَمُنوا  ّلِلَّ َوُيْؤِمُن لِلُْمْؤِمننَِي َورَْحٌَة   ِ ُذُن َخْيٍ لَُّكْم يُْؤِمُن بِاللَّ

ُ
أ ِيَن آَمُنوا  قُْل  ّلِلَّ َوُيْؤِمُن لِلُْمْؤِمننَِي َورَْحٌَة   ِ ُذُن َخْيٍ لَُّكْم يُْؤِمُن بِاللَّ
ُ
أ ُذٌن ۚۚ قُْل 

ُ
أ ُذٌن الَِّبَّ َوَيُقولُوَن ُهَو 
ُ
أ الَِّبَّ َوَيُقولُوَن ُهَو 

ِلٌم[)9(()10(.
َ
لَُهْم َعَذاٌب أ  ِ ِيَن يُْؤُذوَن رَُسوَل اللَّ ِلٌم َوالَّ
َ
لَُهْم َعَذاٌب أ  ِ ِيَن يُْؤُذوَن رَُسوَل اللَّ ِمنُكْم ِمنُكْم ۚۚ َوالَّ

�ينظر:�الماوردي،�النكت�والعيون،�ج:�3،�م.�س،�ص:�50. )1(
�سورة�طه،�اآلية:�71. )2(

�ينظر:�الطبري،�جامع�البيان،�ج:�8،�م,�س،�ص:�436. )3(
�ينظر:�الزمخشري،�الكشاف،�ج:�3،�م.�س،�ص:�546. )4(
�ينظر:�الرازي،�مفاتيح�الغيب،�ج:�5،�م.�س،�ص:�76. )5(

�ينظر:�ناصر�الدين�أبو�سعيد�عبد�الله�بن�عمر�البيضاوي�)ت685هـ(،�أنوار�التنزيل�وأسرار�التأويل،�تحقيق:�محمد�عبد� )6(
الرحمن�المرعشلي،�ج:�3،�بيروت:�دار�إحياء�التراث�العربي،�ط1418�،1ه/1997م،�ص:�55.

�ينظر:�أبو�السعود،�إرشاد�العقل�السليم،�ج:�7،�م.�س،�ص:�27. )7(
�ينظر:�محمد�بن�أحمد�بن�مصطفى�بن�أحمد�المعروف�بأبي�زهرة�)ت1394هـ(،�زهرة�التفاسير،�ج:�9،�بيروت،�دار� )8(

الفكر�العربي،�ص4639.
�سورة�التوبة،�اآلية:�61. )9(

�ينظر:�الزمخشري،�الكشاف،�ج:�3،�م.�س،�ص:�546. )10(
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�موسى-عليه�السالم-،� نا«،�في�اآلية�الكريمة:�أنا�وربُّ القول الثاني: أن�المقصود�بـ»أيُّ
والبغوي)5(،� حيان)4(،� وأبو� والقرطبي)3(،� عطية)2(،� وابن� الثعالبي)1(،� اختاره� القول� وهذا�

والسمعاني)6(،�وابن�عاشور)7(،�وأبو�بكر�الجزائري)8(،�والزحيلي)9(.

واستدل�أصحاب�هذا�القول�بأن�االستفهام�الوارد�في�اآلية�هو�استفهاٌم�عن�المشَتِركين�
رغب� الذي� أن� علم� الله-� فرعون-لعنه� ألن� موسى-،� ورب� -نفسه� التعذيب،� شدة� في�
الحسنة� الموعظة� من� السالم-� لهم�موسى-عليه� قدمه� ما� هو� تعالى،� بالله� باإليمان� السحرة�
تعالى:� بقوله� السالم-� موسى-عليه� خاطبهم� عندما� اللعين،� فرعون� من� مسمٍع� �على�
َمِن  َخاَب  َوقَْد   ۖ بَِعَذاٍب  فَُيْسِحَتُكم  َكِذبًا   ِ اللَّ َعَ  وا  َتْفَتُ َل  َويْلَُكْم  وَسٰ  مُّ لَُهم  َمِن قَاَل  َخاَب  َوقَْد   ۖ بَِعَذاٍب  فَُيْسِحَتُكم  َكِذبًا   ِ اللَّ َعَ  وا  َتْفَتُ َل  َويْلَُكْم  وَسٰ  مُّ لَُهم  ]قَاَل 
به� قابل� بما� استدلوا� رُتُموه،�وكذلك� ُحذِّ الذي� العذاب� من� أشد� عذابي� أن� أي� ٰى[)10(،� ٰىاْفَتَ اْفَتَ
[،�فقد�أجابوه�بقولهم:� بَْقٰ

َ
َشدُّ َعَذابًا َوأ

َ
َنا أ يُّ

َ
بَْقَٰوَلَْعلَُمنَّ أ

َ
َشدُّ َعَذابًا َوأ

َ
َنا أ يُّ

َ
�المؤمنون�فرعون�حينما�خاطبهم�بقوله:�]َوَلَْعلَُمنَّ أ

[)11(،�أي� بَْقٰ
َ
ُ َخْيٌ َوأ ْحرِ ۗ َواللَّ ْكَرْهَتَنا َعلَيْهِ ِمَن الّسِ

َ
بَْقٰإِنَّا آَمنَّا بَِرّبَِنا ِلَْغفَِر َلَا َخَطايَانَا َوَما أ

َ
ُ َخْيٌ َوأ ْحرِ ۗ َواللَّ ْكَرْهَتَنا َعلَيْهِ ِمَن الّسِ

َ
]إِنَّا آَمنَّا بَِرّبَِنا ِلَْغفَِر َلَا َخَطايَانَا َوَما أ

أنه�خيٌر�منك�وأبقى�عماًل�من�عملك،�فثوابه�خيٌر�من�رضاك،�وعذابه�أشد�من�عذابك)12(.

كالنسفي)13(،� القولين،� بكال� قــال� من� رين� المفسِّ من� أن� إلــى� اإلشـــارة� وتجدر�
والشوكاني)14(،�وسيد�طنطاوي)15(.

�ينظر:�الثعالبي،�الجواهر�الحسان،�ج:�3،�م.�س،�ص:�54. )1(
�ينظر:�ابن�عطية،�المحرر�الوجيز،�ج:�10،�م.�س،�ص:�62. )2(

�ينظر:�القرطبي،�الجامع�ألحكام�القرآن،�ج:�11،�م.�س،�ص:�224. )3(
�ينظر:�أبو�حيان،�البحر�المحيط،�ج:�6،�م.�س،�ص:�245. )4(

�ينظر:�البغوي،�معالم�التنزيل،�ج:�3،�م.�س،�ص:�268. )5(
�ينظر:�أبو�المظفر،�منصور�بن�محمد�بن�عبد�الجبار�المروزى�السمعاني�التميمي�الحنفي�)ت489هـ(،�تفسير�القرآن،� )6(

تحقيق:�ياسر�بن�ابراهيم�وغنيم�بن�عباس�بن�غنيم،�ج:�3،�الرياض:�دار�الوطن،��1418ه/1997م،�ص:�242.
�ينظر:�ابن�عاشور،�التحرير�والتنوير، ج:�16،�م.�س،�ص:�256. )7(

�ينظر:�أبو�بكر�الجزائري،�أيسر�التفاسير،�ج:�3،�م.�س،�ص:�362. )8(
�ينظر:�وهبة�بن�مصطفى�الزحيلي�)1432ه(،�التفسير�المنير�في�العقيدة�والشريعة�والمنهج،�ج:16،�دمشق:�دار�الفكر� )9(

المعاصر،�ط1418�،1ه/1997م،�ص245.
� �سورة�طه،�اآلية:�61. )10(

�سورة�طه،�اآلية:�73. )11(
�ينظر:�ابن�عاشور،�التحرير�والتنوير،�ج16،�م.�س،�ص:�265. )12(

وحقائق� التنزيل� )مدارك� النسفي� تفسير� )ت710هـــ(،� النسفي� محمود� بن� أحمد� بن� الله� عبد� البركات� أبو� �ينظر:� )13(
التأويل(،�تحقيق:�يوسف�علي�بديوي،�ج:2،�بيروت:�دار�الكلم�الطيب،�ط1419�،1ه/1998م،�ص275.

�ينظر:�الشوكاني،�فتح�القدير،�ج3،�م.�س،�ص:�443. )14(
�ينظر:�محمد�سيد�طنطاوي�)ت1432ه(،�التفسير�الوسيط�للقرآن�الكريم،�ج:9،�القاهرة:�دار�نهضة�مصر�للطباعة� )15(

والنشر�والتوزيع،�ط�1418�،1ه/1997م،�ص:128.
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تهم. ة�أدلَّ رين،�ولقوَّ الرأي�الراجح:�هو�القول�الثاني؛�وذلك�ألنه�قول�أكثر�المفسِّ

الخاتمة:

وفيها�أهم�النتائج،�والتوصيات:
أوالً: النتائج:

وصحبه� آله� وعلى� محمد� سيدنا� على� والسالم� والصالة� العالمين،� رب� لله� الحمد�
أجمعين،�أما�بعد:

طه(،� سورة� مع� تفسيريٌة� )وقفاٌت� الدراسة� هذه� من� انتهى� أن� بعد� للباحث� ظهر� لقد�
النتائج�اآلتية:

ى�بسورة�طه،�كما�هو�ثابٌت�في�المصحف�الشريف،�وتسمى�أيضًا� ��أن�هذه�السورة�تسمَّ -1
بسورة�الكليم،�وسورة�موسى.

الحكم� في� العلماء� اختلف� التي� الروايات� من� العديد� طه� سورة� نزول� سبب� في� ��ورد� -2
عليها،�فمنهم�من�صّححها�ومنهم�من�ضّعفها.

��للسورة�الكريمة�ارتباٌط�وثيٌق�بسورة�مريم�التي�قبلها،�وسورة�األنبياء�التي�بعدها. -3
الباحث�فيها�جهدًا� التي�بذل� التفسيرية� العديد�من�المسائل� ��لقد�اشتملت�السورة�على� -4
كبيرًا�للوصول�إلى�الرأي�الصواب،�مثل�مسألة:�بيان�المقصود�بـ»طه«،�ومسألة:�سبب�
أمر�موسى�عليه�السالم�بخلع�نعليه،�ومسألة:�حقيقة�العقدة�التي�كانت�في�لسانه�عليه�
[،�ومسألة:� ّمِّنِ ّمِّنَِمَبًَّة  السالم�وهل�زالت�أم�ال؟،�ومسالة:�بيان�المراد�بقوله�تعالى:�]َمَبًَّة 
�،] ُموَسٰ يَا  بُُّكَما  رَّ َفَمن  ُموَسٰقَاَل  يَا  بُُّكَما  رَّ َفَمن  ]قَاَل  تعالى:  قوله� في� هــارون� دون� موسى� ذكر� سبب�
ومسألة:�بيان�معنى�»سوى«�في�قوله�تعالى:�]َمَكنًا ُسًوىَمَكنًا ُسًوى[،�ومسألة:�بيان�المقصود�

.] بَْقٰ
َ
َشدُّ َعَذابًا َوأ

َ
َنا أ يُّ

َ
بَْقَٰوَلَْعلَُمنَّ أ

َ
َشدُّ َعَذابًا َوأ

َ
َنا أ يُّ

َ
نا«�في�قوله�تعالى:�]َوَلَْعلَُمنَّ أ بـ�»أيُّ

ثانيًا: التوصيات:
��يوصي�الباحث�الدعاة�بضرورة�االستفادة�من�القصص�القرآني�الوارد�في�هذه�السورة� -1

الكريمة،�واستخالص�العبر�والعظات�منها.
��يوصي�الباحث�المسلمين�باستخدام�الحوار�البناء�والهادف�في�جميع�مجاالت�الحياة� -2

الدنيا،�اقتداًء�باألنبياء�عليهم�السالم،�وخصوصًا�في�محاولة�إقناع�الخصم.
أسأل�الله�تعالى�أن�يتقبل�مني�هذا�العمل،�وأن�ينفع�به�عباده�المؤمنين.
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قائمة الم�سار والمراجع:

��القرآن�الكريم. •

دار� بيروت:� التفاسير،� زهرة� )ت1394هـــ(،� مصطفى� بن� أحمد� بن� محمد� زهرة،� ��أبي� •

الفكر�العربي.
في� الدرر� نظم� )ت885هـــ(،� بكر� أبي� بن� الرباط� حسن� بن� عمر� بن� إبراهيم� ��البقاعي،� •

تناسب�اآليات�والسور،�القاهرة:�دار�الكتاب�اإلسالمي،�ط1415�،1ه/1995م.
تحقيق� الترمذي،� سنن� )ت279ه(،� الترمذي� سورة� بن� عيسى� بن� محمد� عيسى،� ��أبو� •

مصطفى� ومطبعة� مكتبة� مصر:� الباقي،� عبد� فؤاد� ومحمد� شاكر� محمد� أحمد� وتعليق:�
البابي�الحلبي،�ط1395�،5ه/1975م.

التميمي� السمعاني� المروزى� أحمد� ابن� الجبار� عبد� بن� محمد� بن� منصور� المظفر،� ��أبو� •

الحنفي�)ت489هـ(،�تفسير�القرآن،�تحقيق:�ياسر�بن�إبراهيم�وغنيم�بن�عباس�بن�غنيم،�
الرياض:�دار�الوطن،�ط1418�،1ه/1997م.

��األندلسي،�أبو�حيان�محمد�بن�يوسف�بن�علي�بن�يوسف�بن�حيان�أثير�الدين�)745ه(،� •

ط1،� الفكر،� دار� بيروت:� جميل،� محمد� صدقي� تحقيق:� التفسير،� في� المحيط� البحر�
1420ه/1999م.

��األندلسي،�أبو�محمد�عبد�الحق�بن�غالب�بن�عبدالرحمن�بن�عطية�)ت542ه(،�المحرر� •

دار� بيروت:� محمد،� عبدالشافي� السالم� عبد� تحقيق:� العزيز،� الكتاب� تفسير� في� الوجيز�
الكتب�العلمية،�ط1422�،1ه/2001م.

ضعيف� )ت1420ه(،� نوح� الحاج� بن� الدين� ناصر� محمد� الرحمن� عبد� أبو� ��األلباني،� •

الجامع�الصغير�وزياداته،�أشرف�على�طبعه:�زهير�الشاويش،�)المكتب�اإلسالمي(.
)المكتب� الشاويش،� زهير� طبعه:� على� أشرف� وزياداته،� الصغير� الجامع� ��صحيح� 

اإلسالمي(.
القرآن،� تفسير� في� التنزيل� معالم� )510ه(،� مسعود� بن� الحسين� محمد� أبو� ��البغوي،� •

ط4،� والتوزيع،� للنشر� طيبة� دار� الرياض:� وآخــرون،� النمر� عبدالله� محمد� تحقيق:�
1417ه/1997م.

إتحاف� قايماز�)ت840ه(،� بن� بن�سليم� إسماعيل� بن� بكر� أبي� بن� أحمد� البوصيري،� �.�� •

الخيرة�المهرة�بزوائد�المسانيد�العشرة،�تحقيق:�دار�المشكاة،�الرياض:�دار�الوطن،�ط1،�
1320ه/2001م.
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مسند� )ت292هـ(،� العتكي� خالد� بن� الخالق� عبد� بن� عمرو� بن� أحمد� بكر� أبو� ��البزار،� •

مكتبة� المنورة:� المدينة� الله،� زين� الرحمن� محفوظ� تحقيق:� الزخار«،� »البحر� البزار�
العلوم�والحكم،�ط1408�،1ه/1988م.

الشيرازي�)ت685هـ(،� محمد� بن� عمر� بن� الله� عبد� سعيد� أبو� الدين� ناصر� ��البيضاوي،� •

دار� بيروت:� المرعشلي،� الرحمن� عبد� محمد� تحقيق:� التأويل،� وأسرار� التنزيل� أنوار�
إحياء�التراث�العربي،�1418ه/1997م.

��إبن�عاشور،�محمد�الطاهر�بن�محمد�بن�محمد�الطاهر�)ت1391ه(،�التحرير�والتنوير� •

الدار� المجيد«،�تونس:� الكتاب� الجديد�من�تفسير� العقل� السديد�وتنوير� المعنى� »تحرير�
التونسية�للنشر،�ط1404�1ه/1984م.

بن� مقاتل� تفسير� األزدي�)ت150ه(،� بشير� بن� سليمان� بن� مقاتل� الحسن� أبو� ��البلخي،� •

ط1،� العربي،� التراث� إحياء� دار� بيروت:� شحاتة،� محمود� عبدالله� تحقيق:� سليمان،�
1423ه/2002م.

عن� والبيان� الكشف� )ت427ه(،� إبراهيم� بن� محمد� بن� أحمد� إسحاق� أبو� ��الثعلبي،� •

ط1،� العربي،� التراث� إحياء� دار� بيروت:� عاشور،� بن� محمد� أبو� تحقيق:� القرآن،� تفسير�
1422ه/2001م.

في� الحسان� الجواهر� )875ه(،� مخلوف� بن� محمد� بن� عبدالرحمن� زيد� أبو� ��الثعالبي،� •

دار� بيروت:� الموجود،� عب� أحمد� وعادل� معوض� علي� محمد� تحقيق:� القرآن،� تفسير�
إحياء�التراث�العربي،�ط1418�،1ه/1997م.

تفسير� ـــ(،� )ت538ه الزمخشري� أحمد� بن� عمرو� بن� محمود� القاسم� أبو� الله،� ��جار� •

الكتاب� دار� بيروت:� التأويل،� وجوه� في� األقاويل� وعيون� التنزيل� حقائق� عن� الكشاف�
العربي،�ط1407�،1ه/1996م.

المسير� زاد� بن�محمد�)ت597ه(،� عبدالرحمن�علي� الفرج� أبو� الدين� ��الجوزي،�جمال� •

ط1،� العربي� الكتاب� دار� بيروت:� المهدي،� عبدالرزاق� تحقيق:� التفسير،� علم� في�
1422هـ/2001م.

التفاسير� أيسر� )ت1439ه(،� بكر� أبو� بن� القادر� عبد� بن� موسى� بن� جابر� ��الجزائري،� •

لكالم�العلي�الكبير،�المدينة�المنورة،�مكتبة�العلوم�والحكم،�ط1424�،5هـ/2003م.
البخاري،� صحيح� من� التفسير� كتاب� بشرح� القارئ� إمداد� عبدالله،� بن� ُعبيد� ��الجابري،� •

عجمان:�مكتبة�الفرقان،�ط1421�،1هـ/�2011م.
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��الجعفي،�محمد�بن�إسماعيل�أبو�عبدالله�البخاري�)ت256ه(،�الجامع�المسند�الصحيح� •

البخاري(،� وأيامه�)صحيح� عليه�وسلم�وسننه� الله� الله�صلى� أمور�رسول� المختصر�من�
تحقيق:�محمد�زهير�بن�ناصر�الناصر،�بيروت:�دار�طوق�النجاة،�ط1422�،1هـ/2001م.
��الحنفي،�أحمد�بن�علي�أبو�بكر�الرازي�الجصاص�)ت370هـ(،�أحكام�القرآن،�تحقيق:� •

محمد�صادق�القمحاوي،�بيروت:�دار�إحياء�التراث�العربي،�ط1405�،1هـ/1984م.
��الخازن،�عالء�الدين�علي�بن�محمد�بن�إبراهيم�بن�عمر�المعروف�بـ�)ت741هـ(،�لباب� •

العلمية،� الكتب� دار� بيروت:� شاهين،� علي� محمد� تحقيق:� التنزيل،� معاني� في� التأويل�
ط1415�،1هـ/1994م.

��الدمشقي،�أبو�الفداء�إسماعيل�بن�عمر�بن�كثير�)774ه(،�تفسير�القرآن�العظيم،�تحقيق:� •

سامي�بن�محمد�سالمة،�الرياض:�دار�طيبة�للنشر�والتوزيع،�ط1420�،2هـ/1999م.
اللباب� الدين�عمر�بن�علي�بن�عادل�الحنبلي�)ت775ه(،� ��الدمشقي،�أبو�حفص�سراج� •

دار� بيروت:� معوض،� محمد� وعلي� الموجود� أحمد� عادل� تحقيق:� الكتاب،� علوم� في�
الكتب�العلمية،�ط1419�،1هـ/1998م.

الدين� بفخر� الملقب� الحسين� بن� الحسن� بن� عمر� بن� محمد� عبدالله� أبو� ــرازي،� ��ال •

ط3،� العربي� التراث� إحياء� دار� بيروت:� الكبير«،� »التفسير� الغيب� مفاتيح� )ت606ه(،�
1420هـ/1999م.

العقيدة�والشريعة�والمنهج،� المنير�في� التفسير� ��الزحيلي،�وهبة�بن�مصطفى�)1432ه(،� •

دمشق:�دار�الفكر�المعاصر،�ط1418�،1هـ/1997م.
الدين�)ت643هـ(،�جمال� علم� الصمد� عبد� بن� بن�محمد� علي� الحسن� أبو� ��السخاوي،� •

ط1،� للتراث،� المأمون� دار� بيروت:� العطية،� روان� تحقيق:� ــراء،� اإلق وكمال� القراء�
1418هـ/1997م.
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 مبدأ المعاملة اإلنسانية 
 للمشاركين في األعمال العسكرية 
من منظور اإلسالم واتفاقيات جنيف

- درا�سة تحليلية مقارنة -

مصباح بدران
طالب دكتوراه في كلية الحقوق- جامعة طهران

ملخ�ص:

الكرامة�اإلنسانية،�وحظرت�أي�عمٍل�من�شأنه�أن�يسلب� المنظومة�اإلسالمية� كّرست�
الوضعي� القانون� خطا� وقد� عنها.� المترتبة� الحقوق� من� أو� منها� ينتقص� أو� الكرامة� هذه�

�في�الحياة. خطواٍت�مهمًة�في�سبيل�تكريس�الكرامة�اإلنسانية�والحفاظ�على�الحقِّ

انتهاك� إلى� تؤدِّي� أن� شأنها� من� استثنائيًة،� حالًة� ُتعتبر� المسلَّحة� النزاعات� كانت� ولما�
الحالة� هذه� في� اإلنسان� حقوق� قواعد� تحظى� أن� الضروري� من� كان� اإلنسانية،� الكرامة�

باهتماٍم�خاص.

مبدأ� هو� المسلحة� النزاعات� أثناء� جّدًا� � مهمٍّ مبدأٍ� على� الضوء� الحالية� المقالة� ُتَسّلط�
كما� »الرحمة«� مبدأ� أو� جنيف،� اتفاقيات� في� حرفّيًا� ذكره� ورد� كما� اإلنسانية«،� »المعاملة�
ورد�ذكره�حرفّيًا�في�اإلسالم؛�حيث�سنتناول�في�المبحث�األول�مبدأ�الرحمة�وفقًا�للقانون�
األعمال� في� المشاركين� وجه� في� المسلحة� النزاعات� أثناء� ممارسته� وكيفية� اإلسالمي،�
جنيف،� اتفاقيات� ضوء� على� ذلك� نظير� بتبيان� الثاني� المبحث� يتكفل� أن� على� العسكرية،�
وُيصار�بعد�ذلك�إلى�مقارنة�أسس�هذا�المبدأ�ومبانيه�وبنوده�بين�اإلسالم�واتفاقيات�جنيف.�

وسنورد�النتائج�والمقترحات�كخاتمٍة�للبحث.
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ح ــم� يلاكفح ــا يعم ــفملا ل ا�ــفس�لي اــن يطقاــف� يلك ــع  ا حــي حا�ــحس يعتــ.� ثيقلفعلــف  والــ�  

النزاعات� في� المشاركون� الرحمة،� مبدأ� اإلنسانية،� المعاملة� مبدأ� المفتاحية:  الكلمات 
المسلحة،�الشريعة�اإلسالمية،�اتفاقيات�جنيف.

Abstract:
The Islamic system has sanctified human dignity and prohibited any 

act that would deprive or diminish this dignity. Similarly, positive laws 
have taken important steps to enshrine human dignity and preserve the 
right to life.

Since armed conflicts tend to lead to a violation of human dignity, 
there is a growing need for human right policies.

The current article sheds light on the principle of «humane treatment» 
as termed in the Geneva Conventions and the principle of «mercy» as 
termed by Islam. The first section will discuss how the Islamic principle 
of mercy is applied on the participants of armed conflicts. The second 
section will discuss how the Geneva Conventions applied their principle 
on them. The third section will compare between the two principles, and 
show the importance of this study at a structural level. The conclusion of 
the research will include the results and proposals.

Keywords: The principle of humane treatment, the principle of mercy, 
participants in armed conflicts, the Geneva Conventions.

تقديم:

ُيعتبر�من�أقدم�فروعه.� يضرب�»قانون�الحرب«�بجذوره�عميقًا�في�القانون�الدولي،�إذ�
السفراء،� وحماية� الحرب،� إعالن� قبيل� من� للحرب،� قواعد� السومريين� لدى� كان� فقد�
واتفاقيات�الصلح..�كما�إن�اآلثار�الباقية�من�ملوك�اآلشوريين�ُتَبين�اللَّوم�الذي�كان�يتعرض�

ب�بيوت�المدنيين. له�من�يحرق�األسرى�ويخرِّ

القرآن� يشير� ولذلك� أساسيًا،� أصاًل� تعتبر� اإلسالمية� المنظومة� في� اإلنسان� وحرمة�
َما َقَتَل الَّاَس َجِيًعا﴾)1(. نَّ

َ
رِْض فََكأ

َ
ْو فََساٍد ِف اْل

َ
َما َقَتَل الَّاَس َجِيًعاَمن َقَتَل َنْفًسا بَِغْيِ َنْفٍس أ نَّ

َ
رِْض فََكأ

َ
ْو فََساٍد ِف اْل

َ
الكريم�أّنه�]َمن َقَتَل َنْفًسا بَِغْيِ َنْفٍس أ

أثناء� الحقوق� ترعى� التي� القواعد� من� مجموعًة� المعاصر� الدولي� القانون� أقّر� وكذلك�
النزاعات�المسلحة،�وتعتبر�اتفاقيات�جنيف�األربعة�من�أبرزها.

من� يكون� عليه� والحفاظ� اإلنسانية،� الحقوق� أهم� من� هو� الحياة� في� اإلنسان� � وحقُّ
باب�الحفاظ�على�حق�اإلنسانية�في�الحياة.�وقيام�الثورات�يجب�أن�يكون�للدفاع�عن�هذا�

�سورة�المائدة،�اآلية�32. )1(
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حا فب دمسيدحا فب دمسيد

بد� بل�ال� المسلحة،� النزاعات� تلك� المتوخاة�من� الغاية� النصر�هو� تحقيق� يكون� الحّق،�فال�
من�تحقيق�غايٍة�أسمى،�تضمن�حق�اإلنسان�بحياٍة�كريمٍة�واحترام�كرامته�اإلنسانية.

من� المصير� تقرير� في� � الحقِّ كفالة� لتقنِّن� والوضعية� اإللهية� القوانين� جاءت� ولذلك�
�في�الحياة�من�جهٍة�أخرى.�وهذا�ما�أوصى�به�الله�تعالى� جهٍة،�ولتحظر�االعتداء�على�الحقِّ
َل   َ اللَّ إِنَّ  َل    َ اللَّ إِنَّ   ۚۚ َتْعَتُدوا  َوَل  ُيَقاتِلُونَُكْم  ِيَن  الَّ  ِ اللَّ َسبِيِل  ِف  َتْعَتُدوا َوقَاتِلُوا  َوَل  ُيَقاتِلُونَُكْم  ِيَن  الَّ  ِ اللَّ َسبِيِل  ِف  ﴿َوقَاتِلُوا  بقوله� الكريم� كتابه� في�
َنْفٍس  بَِغْيِ  َنْفساً  َقَتَل  َنْفٍس َمن  بَِغْيِ  َنْفساً  َقَتَل  ﴿َمن  الُْمْعَتِديَن﴾)1(،�في�حين�حظر�القتال�لغاياٍت�أخرى�قائاًل� الُْمْعَتِديَنُيِبُّ  ُيِبُّ 

.)2(﴾ۚۚ ْحَيا الَّاَس َجِيعاً 
َ
َما أ نَّ

َ
ْحَياَها فََكأ

َ
َما َقَتَل الَّاَس َجِيعاً َوَمْن أ نَّ

َ
رِْض فََكأ

َ
ْو فََساٍد ِف اْل

َ
ْحَيا الَّاَس َجِيعاً أ

َ
َما أ نَّ

َ
ْحَياَها فََكأ

َ
َما َقَتَل الَّاَس َجِيعاً َوَمْن أ نَّ

َ
رِْض فََكأ

َ
ْو فََساٍد ِف اْل

َ
أ

وال� البعد� هذا� تلحظ� أن� للتشريعات� بد� ال� كان� إنسانيًا� شعورًا� يملكون� البشر� وألن�
تكتفي�باألبعاد�العقلية�البحتة،�من�قبيل�المعاملة�بالمثل،�بل�أن�ترقى�إلى�المعاملة�اإلنسانية�

الرحيمة�التي�تزخر�بنبض�اإلنسانية.

وإذا�كان�هذا�المعنى�مخزونًا�في�مصطلح�»الرحمة«�في�الشريعة�اإلسالمية،�فقد�تمّثل�
يستثير� التعامل� من� النوع� هذا� إّن� إذ� اإلنسانية«.� »المعاملة� بمصطلح� جنيف� اتفاقيات� في�

الفطرة�اإلنسانية�لترقى�في�تعاملها�إلى�الرأفة�والرحمة.

مفهوم� يتناول� األول� المبحث� وخاتمة؛� مباحث� ثالثة� إلى� الدراسة� هذه� تقسيم� � تمَّ
الثاني� المبحث� ويتكفل� العدو،� مقاتلي� مقابل� ممارستها� وكيفية� اإلســالم� في� الرحمة�
على� تطبيقها� وكيفية� العسكرية� العمليات� في� للمشتركين� اإلنسانية� المعاملة� مفهوم� بتبيان�
كلتا� بين� واالختالف� الشبه� أوجه� تبيان� تم� الثالث� المبحث� وفي� جنيف،� اتفاقيات� ضوء�
والمقترحات� النتائج� بيان� وسيرد� القواعد،� أو� المباني� مستوى� على� سواء� �المدرستين،�

في�الخاتمة.

المبحث االأول: مبداأ الرحمة على �سوء االإ�سالم

تبرز�أهمية�الرحمة�اإللهية�في�كونها�في�األصل�إلهية،�فالله�عز�وجل�﴿بِالَّاِس لََرُءوٌف بِالَّاِس لََرُءوٌف 
فجميع� القرآنية؛� السور� افتتاح� في� األوصاف� جميع� دون� اسُتخِدَمت� أنها� وفي� رَِّحيٌمرَِّحيٌم﴾)3(،�
فًا�نفسه�بأنه�»الّرحمن�الّرحيم«.�هذا�االستخدام�الذي� السور-�إال�واحدة-�افتتحها�الله�معرِّ

�سورة�البقرة،�اآلية�190. )1(
�سورة�المائدة،�اآلية�32. )2(

ِحيٌم﴾،�سورة�البقرة،�اآلية�143. َه�بِالنَّاِس�َلَرُءوٌف�رَّ �اللَّ �﴿إِنَّ )3(
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للداللة� إال� هو� ما� �، سماويٍّ وكتاٍب� سماويٍة� شريعٍة� آخر� في� � نبيٍّ آخر� على� الوحي� به� نزل�
على�أن�الله�ينظر�إلى�المخلوقات�بعين�الرحمة،�وإال�ألمكن�أن�تبدأ�كل�سورٍة�بما�يناسب�
الله� بسم� وأخرى� الجبار،� القوي� الله� بسم� واحدٌة� فتبدأ� األخرى،� الصفات� من� مضمونها�
ألن� يدعونا� الرحمة،� بصفة� نفسه� امتدح� الذي� الكامل،� الله� أن� غير� القيوم،...إلخ.� الحي�
عز� الله� أوضح� ولذلك،� }الرحمة{،� منها� انطالقًا� سلوكنا� في� ونتعامل� بأخالقه)1(،� نتخلَّق�

وجل�أنه�ما�أرسل�نبيه�﴿إِلَّ رَْحًَة ّلِلَْعالَِمنَيإِلَّ رَْحًَة ّلِلَْعالَِمنَي﴾)2(.
أن�صفة� إلى� رون� المفسِّ إلى�رحمة�عامة،�ورحمة�خاصة،�وأشار� الرحمة� َمت� ُقسِّ وقد�
وبالتالي،� بالمؤمنين،� الخاصة� هي� الرحيم� صفة� أن� حين� في� العامة� الصفة� هي� الرحمن�
الفرد� وعلى� الجميع،� تشمل� تعالى� رحمته� بأن� يؤمن� أن� بالتوحيد� يؤمن� من� على� يجب�
وقد� كلها.� ونطافاتها� الحياة� مجاالت� في� حمة� الرَّ هذه� ممارسة� دة� الموحِّ واألّمة� د� الموحِّ
أهلها� يكن� لم� التي� مصر،� إلى� وإليه� أوصى� )ع(�حين� علي� اإلمام� في�خطاب� ذلك� تجّلى�
ذلك� وبعد� بهم..«،� واللطف  لهم  والمحبة  للرعية  الرحمة  قلبك  »وأشعر  قائاًل� مسلمين،�
وضع�القاعدة�العامة�والمعيار�الحاسم�في�التعامل�مع�اآلخر،�فأشار�إلى�أن�»الناس صنفان 
أساس� على� تكون� التعامل� في� فالرحمة� الخلق«)3(،� في  لك  نظيٌر  أو  الّدين  في  لك  أٌخ  إما 

اإلنسانية�اّلتي�كّرمها�الله)4(.

رٍة� مدمِّ آثاٍر� من� للحروب� لما� خاصًة،� أهميًة� المسلحة� النّزاعات� في� الّرحمة� وتتخذ�
يسمو� بعضها� لها،� ضوابط� بوضع� اإلسالم� اهتم� لذلك،� والحجر،� البشر� على� وويــالٍت�
على�مبدأ�العدالة�التي�تراعي�التعامل�اإلنساني�أثناء�الحروب،�والمنبثقة�من�قواعد�القانون�

الدولي�اإلنساني�في�عصرنا�الراهن.

1- تعريف الرحمة:
يحصل� � نفسيٍّ انفعاٍل� عن� ُيعبِّر� ذلك� فإن� اإلنساني،� للسلوك� الرحمة� ُتنَسُب� عندما�
فتكون� آخر)5(،� مخلوٍق� أي� أو� آخر� إنساٍن� لدى� الضعف� أو� النقص� أو� العجز� رؤية� بسبب�

�»تخلقوا�بأخالق�الله«،�بحار�األنوار،�ج�58،�ص�129. )1(
ْلَعاَلِميَن﴾،�سورة�األنبياء،�اآلية�107. �﴿َوَما�َأْرَسْلنَاَك�إاِلَّ�َرْحَمًة�لِّ )2(

�عز�الدين�عبد�الحميد�بن�هبة�الله�بن�أبي�الحديد،�شرح�نهج�البالغة،�الخطبة�53،�قم:�مكتبة�آية�الله�مرعشي�النجفي،� )3(
ط�1404�،1هـ.

ْن�َخَلْقنَا�َتْفِضياًل﴾،�سورة� مَّ ْلنَاُهْم�َعَلٰى�َكثِيٍر�مِّ يَِّباِت�َوَفضَّ َن�الطَّ �َواْلَبْحِر�َوَرَزْقنَاُهم�مِّ ْمنَا�َبنِي�آَدَم�َوَحَمْلنَاُهْم�فِي�اْلَبرِّ �﴿َوَلَقْد�َكرَّ )4(
اإلسراء،�اآلية�70.

�جعفر�مرتضى�العاملي،�تفسير�سورة�الفاتحة،�بيروت:�المركز�اإلسالمي�للدراسات،�ط�1420�،1هـ.ق،�صص43-42. )5(
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بمعنى�العطف�والرقة)1(.�أما�في�ما�يتعلق�بالرحمة�اإللهية،�فالمفهوم�مختلٌف،�إذ�إّن�صفتي�
فالرحمن�صفة� انفعاٍل�نفسي.� ناشئتين�عن� تعالى�غير� الصادرتين�عنه� الرحمانية�والرحيمية�
فيرحم� بكثرٍة� الرحمات� منه� تصدر� أن� والزمه� رحمًة،� ممتلٌئ� وجل� عز� أنه� بمعنى� مبالغٍة،�
الجميع)2(�)أي�المؤمن�والكافر،�والغني�والفقير،�والقوي�والعاجز..(.�فالرحمة�اإللهية�هي�

النّعم�المادية�والمعنوية�اإللهية.

2 - مدى مالءمة الرحمة مع الشدة:
بين� الكريمة� اآليـــة� مــّيــزت� ــد� وق ــّدة،� ــش وال بالخشونة� بطبيعتها� الــحــرب� تمتاز�
رَُّســوُل  ٌد  َمَّ رَُّســوُل مُّ ٌد  َمَّ ﴿مُّ تعالى:� يقول� حيث� الكفار،� مع� والتعاطي� المؤمنين� مع� التعاطي�
فَْضًل  يَبَْتُغوَن  ًدا  ُسجَّ ًعا  ُركَّ تََراُهْم   ۖ بَيَْنُهْم  رَُحَاُء  ارِ  الُْكفَّ َعَ  اُء  ِشدَّ

َ
أ َمَعُه  ِيَن  َوالَّ فَْضًل   يَبَْتُغوَن  ًدا  ُسجَّ ًعا  ُركَّ تََراُهْم   ۖ بَيَْنُهْم  رَُحَاُء  ارِ  الُْكفَّ َعَ  اُء  ِشدَّ
َ
أ َمَعُه  ِيَن  َوالَّ  ۚۚ  ِ ِ  اللَّ  اللَّ

ِ َورِْضَوانًا ۖۖ﴾)3(. ِ َورِْضَوانًا ّۖۖمَِن اللَّ ّمَِن اللَّ
المقاتل،� الكافر� مع� والتعاطي� المؤمن� مع� التعاطي� بين� مقابلًة� الكريمة� اآلية� تضمنت�
مباٍل� غير� يكون� ال� أن� يجب� فالمسلم� الشّدة.� مفهوم� مقابل� في� الرحمة� مفهوم� فيها� فورد�
قدرها،� بحسب� فئٍة� كل� مع� يتعاطى� تجعله� مبادَئ� يحمل� فهو� وغيره،� الحسن� بين� ق� يفرِّ ال�
أخيه،� مع� ورأفٍة� بمحبٍة� فيتعاطى� الحرب،� ساحة� في� ه� عدوِّ وبين� الدين� في� أخيه� بين� ق� يفرِّ
يبتغي:� كله� ذلك� في� وهو� المعتدين،� مع� وحزٍم� ٍة� بشدَّ يتعاطى� حين� في� الله،� في� �ويحبه�

ِ َورِْضَوانًا ۖ﴾. ِ َورِْضَوانًا ۖفَْضًل ّمَِن اللَّ فَْضًل ّمَِن اللَّ
فالرحمة�هنا�اسُتعِملت�وفقًا�لمعناها�الخاص،�ال�العام،�إذ�اسُتعِملت�في�مقابل�الشدة�

لتعني�أنه�يجب�أن�يكون�التعاطي�السائد�بين�المؤمنين�قائمًا�على�المحبة�واللين.

طياته� في� يحمل� أنه� إال� خشنة،� بــأدوات� كان� ولو� المتجاوزين،� مقابل� في� والدفاع�
وأذّية� � بصدِّ يقوم� إنما� المتعدي� هجوم� من� ووطنه� نفسه� عن� فالمدافع� الرحمة،� فلسفة�
هذه� ليست� أخرى،� جهٍة� ومن� جهٍة،� من� هذا� أّمة.� حياة� على� للحفاظ� جماعٍة� أو� شخٍص�
ومعاملٍة� عدالٍة� من� العامة� القانونية� الضوابط� تتعّدى� قد� بل� الضوابط،� من� متفلتًة� الّشدة�
ة،�وهذا�ما�سنشير�إليه�في� �بالمثل،�لتتجاوزها�إلى�سلوكيات�تعبِّر�عن�الرحمة�في�عين�الشدَّ

المباحث�المقبلة.

�الحسين�بن�محمد�بن�المفضل،�أبو�القاسم�المعروف�بالراغب�األصفهاني،�المفردات�في�غريب�القرآن�الكريم،�ج1،� )1(
دمشق:�دار�القلم،�ط�1992�،1م،�ص�347.

�جعفر�مرتضى�العاملي،�تفسير�سورة�الفاتحة،�م.س،�ص�43. )2(
�سورة�الفتح،�اآلية�29. )3(



94

ح ــم� يلاكفح ــا يعم ــفملا ل ا�ــفس�لي اــن يطقاــف� يلك ــع  ا حــي حا�ــحس يعتــ.� ثيقلفعلــف  والــ�  

3 - مبدأ الرحمة بالمشاركين في األعمال العسكرية:
بالمثل�تطبيقًا�ألحد� التعامل� القانون،�بأن�يجري� يمكن�في�ميدان�المعركة�العمل�وفق�
واألخالق� الرحمة� وفق� العمل� خالل� من� المبدأ� بهذا� الّرقي� يمكن� ولكن� العدالة،� مبادئ�
عندما� وذلك� الله،� بكتاب� دًا� مؤيَّ صفين� يوم� علي)ع(� اإلمام� فعل� كما� اإلنسانية،� السامية�
أوضح�ضابطتين�في�الحرب؛�األولى�هي�العمل�وفق�القانون�والقواعد،�والثانية�هي�العمل�
النحل،� الكريمة�في�سورة� اآليات� إحدى� في� المعنيان� يرد�هذان� لذلك� الرحمة،� مبدأ� وفق�
لُتَكّرس� بِهِ﴾)1(� ُعوقِبُْتم  َما  بِِمثِْل  َفَعاقُِبوا  َعَقبُْتْم  بِهِِإَوْن  ُعوقِبُْتم  َما  بِِمثِْل  َفَعاقُِبوا  َعَقبُْتْم  ﴿ِإَوْن  أّنه� إلى� األول� قسمها� في� فتشير�
التعامل�وفق�مبدأ� الثاني�إلى� القانون،�في�حين�تشير�في�قسمها� بالمثل�وإنفاذ� التعامل� مبدأ�

ابِرِيَن﴾)2(. ُتْم لَُهَو َخْيٌ ّلِلصَّ ابِرِيَنَولَئِن َصَبْ ُتْم لَُهَو َخْيٌ ّلِلصَّ الرحمة�واإلنسانية�كما�في�قوله�تعالى�﴿َولَئِن َصَبْ

وتمتد�الرحمة�اإلسالمية�الواسعة�لتشمل�حتى�المقاتلين،�وهي�تتخذ�أشكاالً�عدة�في�
حاالٍت�مختلفٍة.�وفي�ما�يأتي�سنتناول�مظاهر�الرحمة�بالمقاتلين�في�حاالٍت�عدة:

أهداف� تخدم� ال� التي� الممارسات� بعض� عن� اإلسالمية� الشريعة� نهت� القتال:� ��أثناء� •

يظهر� أن� شأنه� من� الذي� ذلك� للتبليغ؛� وسيلة� ُتعتبر� جوانبها� أحد� في� التي� الحرب�
تلك� غير�اإلسالمية.�ومن� األخرى� المجموعات� في�وجه� الحرب� في� محاسن�اإلسالم�
الممارسات�التي�يتوجب�على�المقاتل�التحلِّي�بها�أثناء�القتال،�نذكر�أمرين،�األول�يتعلق�

�الطرف�اآلخر،�والثاني�مرتبٌط�بالنهي�عن�قطع�الماء. بمنع�سبِّ

وسيرة� النبوية� والسنة� الله� كتاب� من� ذلــك� على� االســتــدالل� يمكن� السب:  ��منع� 	
اإلمام�علي�)ع(:

بَِغْيِ  َعْدواً   َ اللَّ فََيُسبُّوا   ِ اللَّ ُدوِن  ِمْن  يَْدُعوَن  يَن  الَّ تَُسبُّوا  بَِغْيِ َول  َعْدواً   َ اللَّ فََيُسبُّوا   ِ اللَّ ُدوِن  ِمْن  يَْدُعوَن  يَن  الَّ تَُسبُّوا  ﴿َول  تعالى� الله� يقول�
يملك� والذي� اإللهية،� باآلداب� يتحّلى� الذي� المؤمن� ِشَيم� من� ليس� فالّسب� ِعلٍْمِعلٍْم[)3(،�
الطرف� ليستميل� بالعاطفة� باألدلة،�والقلب� العقل� أن�يخاطب� ُأِمر� الحجج�والبراهين،�وقد�
ّب�سيؤدي�ال�محالة،�إلى�نتائج�عكسيٍة�تتمثل�بإصرار�الطرف�اآلخر�على� اآلخر.�وهذا�السَّ
الّسباب�بالمثل�من�جهٍة�أخرى،�وبالتالي�سيخسر�المسلم�فرصته� ظلمه�من�جهٍة،�ومقابلته�
�في�المحاججة�والحوار�مع�الطرف�اآلخر،�بل�سيسمع�منه�كالمًا�غير�الئٍق،�مشابهًا�لكالمه.�

�سورة�النحل،�اآلية�126. )1(
�م.ن. )2(

�سورة�األنعام،�اآلية�108. )3(
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ما� أروع� وما� الله.� رضا� عن� وليس� ي،� بالتشفِّ الرغبة� عن� ناجمًا� سيكون� النابي� الكالم� هذا�
يحدثنا�عنه�التاريخ�عن�مواجهة�اإلمام�علي)ع(�لعمرو�بن�ود�العامري�في�معركة�األحزاب،�
�اإلمام�بالقضاء�عليه�ولكنّه�تراجع�واستمهل�برهًة،�ثم�عاد�فقضى�عليه�بعد�ذلك.� حيث�همَّ
ي�َوَتَفَل�فِي�َوْجِهي�َفَخِشيُت� ولما�رجع�»َسَأَلُه�النَّبِّي�)ص(�َعْن�َذلَِك،�َفَقاَل:�»َقْد�َكاَن�َشَتَم�ُأمِّ

�َقَتْلُتُه�فِي�اللَّه�«)1(. �َنْفِسي�َفَتَرْكُتُه�َحتَّى�َسَكَن�َما�بِي�ُثمَّ َأْن�َأْضِرَبُه�لَِحظِّ

� وفي السنة جاء:�أن�رجاًل�من�بني�تميم�أتى�النبي�)ص(،�فقال�له:�»أوصني«،�فكان� 
وتشير� بينهم«)2(.� العداوة  فتكسبوا  الناس  تسبُّوا  »ال  قال)ص(:� أن� أوصاه� ما� في�
العداوة�والتفرقة� �والشتم�زيادة� بِّ أّنه�من�شأن�السَّ الرواية�إلى�حكم�العقل�في� هذه�

والكراهية،�ولذلك�يجب�تجنبهما.

أصحابه� من� قومًا� )ع(� � عليٌّ سمع� جاء:� الحروب� في� )ع(� علي� اإلمام� سيرة� ��وفي� 
سّبابين،  تكونوا  أن  لكم  أكره  »إّني  قائاًل:� فعلهم� على� فاعترض� الشام� أهل� يسبُّون�
ولكنّكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، 
بيننا وبينهم،  الّلهّم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات  إّياهم:  وقلتم مكان سّبكم 
واهدهم من ضاللتهم حّتى يعرَف الحقَّ من جِهَله ويرعوي عن الغّي والعدوان من 
إليه�بقوله�»لو�وصفتم�أعمالهم...«�أمٌر�بالغ�األهمية�واألثر،� لهج به«.�وإن�ما�أشار�
وهو�من�أحدث�أساليب�الحرب�في�العصر�الحديث،�وُيسّمى�بالحرب�اإلعالمية،�
القائمة�على�إقناع�الرأي�العام�بأن�الخصم�هو�الباغي�والمعتدي،�وبأنه�ال�يقيم�وزنًا�
للقوانين�الدولية،�وال�للِقَيم�اإلنسانية.�وقد�أثبتت�التجارب�أن�أية�قضيٍة،�مهما�كانت�
إظهار� والتبليغ� اإلعالم� شأن� من� إذ� والدعاة،� الدعاية� إلى� تحتاج� وعادلًة،� ًة� محقَّ
أما� العذر«،� في  »وأبلغ  بقوله:� )ع(� اإلمام� قصده� ما� وهذا� وتبيانها،� األمور� حقيقة�
قوله�)ع(�»كان أصوب في القول«،�فإنه�يشير�إلى�وجوب�األخذ�بالعدل�واإلنصاف�

�االفتراء�على�العدو�بما�هو�بري�ٌء�منه)3(. �األعداء،�وأنه�ال�يحلَّ حتى�مع�ألدِّ

مدى� ُتظهر� الحرب� في� إنسانيًة� قاعدًة� )ع(� علي� اإلمام� أرسى� الماء:� قطع  عن  � النهي  
معركة�صفين،� ففي� اللحظات،� أشد� في� حتى� الخصم� مع� التعامل� في� اإلسالم� رحمة�

ق،� �1403 �،2 ط� والنشر،� الطبع� مؤسسة� بيروت:� �،41 ج� ــوار،� األن بحار� المجلسي،� تقي� محمد� بن� باقر� �محمد� )1(�
صص�51-50.

�الكليني،�محمد�ابن�يعقوب،�الكافي،�ج2،�طهران:�دار�الكتب�اإلسالمية،�ط��1407�،4ق،�ص�360. )2(
�محمد�جواد�مغنية،�في�ظالل�نهج�البالغة،�ج2،�بيروت:�دار�العلم�للماليين،�ط�1978�،2،�صص243-233. )3(
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عدة� من� الرغم� وعلى� الماء.� من� جيشه� ومنعوا� الفرات� نهر� على� الشام� جيش� استولى�
أول� »هذا� موقفه:� على� ًا� مصرَّ كان� معاوية� أن� إال� الماء،� على� للحصول� محاوالٍت�
فبقي� بأجمعهم«)1(،� ُيقتلوا� حتى� منه� شربوا� إن� سفيان� أبا� وال� الله� سقاني� ال� الظفر،�
جيش�اإلمام�علي�)ع(�يومًا�وليلًة�بغير�ماء،�عند�ذلك�خاطب�علي)ع(�جيشه�قائاًل�»قد�
استطعموكم�القتال�فقّروا�على�مذّلة،�وتأخير�محّلة.�أو�رّووا�الّسيوف�من�الّدماء�ترووا�
فالموت�في�حياتكم�مقهورين،�والحياة�في�موتكم�قاهرين«)2(،�فشّد�جيش� الماء.� من�
معاوية،� يسقوا�جيش� أال� على� عليها،�وعزموا� واستولوا� الشريعة� على� اإلمام�علي)ع(�
قد� الله� فإن� الماء،� وبين� بينهم� الماء،�وخّلوا� أن�خذوا�حاجتكم�من� إليهم�)ع(� فأرسل�
نصركم�عليهم�بظلمهم�وبغيهم.�فقال�بعضهم:�»امنعهم�الماء�كما�منعوك«.�فقال:�»ال،�

خلُّوا�بينهم�وبينه،�ال�أفعل�ما�فعله�الجاهلون«)3(.

� عند األسر:�أمر�اإلسالم�بالتعامل�مع�األسير�من�باب�الرحمة�والرأفة�واإلحسان،�مراعيًا� •

كرامته�اإلنسانية،�ففي�الوقت�الذي�كانت�ال�تراعى�فيه�لألسير�أي�حرمٍة،�سّطر�اإلسالم�
أروع�النماذج�في�التعامل�معه،�فسّن�قواعد�رحيمًة�تتجاوز�القواعد�القانونية�التي�تقتضي�
حّقه� تلحظ� ومسكٍن� ومشرٍب� مطعٍم� من� الحسنة� المعاملة� هذه� كون� بالمثل،� المعاملة�
ف�المسلمين،� اإلنساني،�بغض�النظر�عن�عرقه�ودينه�وهويته.�وطالما�األسير�تحت�تصرُّ
ر�الحاكم�مصيره�من�إطالق�سراٍح�أو�تبادٍل�أو� فإنهم�مأمورون�بحسن�معاملته�إلى�أن�يقرِّ

غيره.�وقد�أشارت�جملة�من�األدلة�إلى�هذا�المطلب.

ِسًيا[)4(:�مدح�الله�في�كتابه�الذين�
َ
ِمْسِكيًنا َوَيتِيًما َوأ ٰ ُحّبِهِ  َعاَم َعَ ِسًياَوُيْطعُِموَن الطَّ
َ
ِمْسِكيًنا َوَيتِيًما َوأ ٰ ُحّبِهِ  َعاَم َعَ ��]َوُيْطعُِموَن الطَّ o

يتناولون� منهم)6(،� ثمارها� ودنو� جنته� ووعدهم� بإطعامه،� األسير)5(� إلى� يحسنون�
على� أي� ُحّبِهِ[�  ٰ َعَ َعاَم  الطَّ ُحّبِهَِوُيْطعُِموَن   ٰ َعَ َعاَم  الطَّ ]َوُيْطعُِموَن  العمل� هذا� فأصحاب� يشتهون.� ما� منها�
�الطعام،�ومن�هنا�يكتسب�الفعل�أهميته،�لُيصبح�مشكورًا�من�قبل�الله)7(.�كما� حبِّ

�عز�الدين�عبد�الحميد�بن�هبة�الله�بن�أبي�الحديد،�نهج�البالغة،�ج3،�م.�س،�ص320. )1(
�م.�ن،�الخطبة�51. )2(

�م.�ن،�ج3،�ص�331. )3(
�سورة�اإلنسان،�اآلية�8. )4(

بالصدوق(،� )المعروف� بابويه� ابن� علي،� بن� محمد� راجع� المشركين.� أسرى� من� هو� اآلية� هذه� في� المذكور� �األسير� )5(
األمالي،�المجلس�الرابع�واألربعون،�طهران،�ط��1418�،6هـ،�ص�261.

�سورة�اإلنسان،�اآلية�14. )6(

�سورة�اإلنسان،�اآلية�22. )7(
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اإلنفاق� فهذا� �،)1(]ۚۚۚۚ ُتِبُّوَن  ا  ِممَّ تُنفُِقوا   ٰ َحتَّ الِْبَّ  َتَنالُوا  ُتِبُّوَن لَن  ا  ِممَّ تُنفُِقوا   ٰ َحتَّ الِْبَّ  َتَنالُوا  أنه�]لَن  أخرى� آيٍة� في� ورد�
المتمثل�هنا�باإلطعام�لم�يقتصر�على�بعض�ما�يحبون،�بل�تعّداه�إلى�كل�ما�يحبون،�
العمل،� هذا� إنسانية� تبرز� وهنا� له،� حاجٍة� وعن� جوٍع� عن� الطعام� هذا� يطعمون� هم�
بروح� وتعاملوا� تساموا� هم� بل� عليهم،� مفروضًا� واجبًا� باألصل� يكن� لم� الذي�

اإلنسانية�والرحمة.

َفَأْطِعْمُه  َعَلْيَك  بَِحقِّي  َعَلْيِه...  َوَأْشِفْق  إَِلْيِه  َوَأْحِسْن  َواْرَحْمُه  بَِأِسيِرَك  َوَلِدي  َيا  ��»اْرُفْق  o

أن� فبعد� َيدا«)2(.� َلُه  َتُغلَّ  َواَل  َقَدمًا  َلُه  ُتَقيِّْد  َواَل  َتْشَرُب  ا  ِممَّ َواْسِقِه  َتْأُكُلُه  ا  ِممَّ ُبنَيَّ  َيا 
ُألِقي�القبض�على�ابن�ملجم،�الذي�ضرب�اإلمام�علي�على�رأسه�أثناء�صالته،�وفي�
الساعات�األخيرة�من�عمر�اإلمام)ع(،�كان�يوصي�ولده�اإلمام�الحسن�)ع(�بوصايا�
من� نوعين� إلى� )ع(� أشار� حيث� األسير� مع� التعامل� كيفية� في� وصيٌة� جملتها� من�

الحقوق،�األول�مادي�والثاني�معنوي:

فمراعاة� والشفقة،� والرحمة� الرفق� عبر� بالمداراة� تتمثل� المعنوية:� � الحقوق  -
حسنٍة،� ومعاملٍة� الئٍق� بأسلوٍب� معه� التعاطي� تعني� لألسير� اإلنسانية� الحقوق�
يأمر� أنه� )ع(� علي� اإلمــام� سيرة� من� يظهر� بل� ذلك،� على� األمر� يتوقف� وال�
األسير� مع� فالتعامل� ؛� قلبيٌّ شعوٌر� هي� التي� بالشفقة� األسير� مع� بالتعامل�
إلى� يتعداه� أن� يجب� بل� الظاهرية� ــور� األم على� فقط� يقتصر� ال� أن� �يجب�

األمور�الباطنية)3(.

األسير،� تجاه� واجباٌت� اإلسالمي� المجاهد� عاتق� على� أنه� المادية:� � الحقوق  -
تتمثل�بخدمته�وإيصال�األمور�األساسية�له�من�مأكٍل�ومشرٍب�الئٍق�بل�إطعامه�
من�نفس�طعام�المسلم.�إضافًة�إلى�ذلك�فال�ينبغي�تقييد�أيدي�وأقدام�األسير.

تشويٌه� وهي� المثلة)4(� عن� نهى� أنه� اإلسالم� في� العسكرية� التعاليم� جملة� من� الموت:� � بعد  •

بجسد�العدو�ميتًا�فضاًل�عن�كونه�حيًا)5(�وذلك�احترامًا�إلنسانيته،�وهي�تكون�تعذيبًا�لألحياء�

�سورة�آل�عمران،�اآلية�92. )1(
�محمد�باقر�بن�محمد�تقي�المجلسي،�بحار�األنوار،�ج�42،�م.س،�صص288-287. )2(

�مجموعة�من�الباحثين�في�مركز�األبحاث�اإلسالمية،�جهاد�في�نطر�الروايات،�ج�2،�قم:�انتشارات�زمزم�هدايت،�ط1،� )3(
�1428هـ.ق،�ص386.

�جواهر�الكالم�ج78-77�،21. )4(
�زين�الدين�بن�علي�العاملي،�مسالك�األفهام�إلى�شرح�شرائع�اإلسالم،�ج3،�قم-�إيران،�ط1413�،1هـ.ق،�ص�26. )5(
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العدو� جسد� على� الصالة� اإلسالم� فرض� ذلك،� على� وعالوة� ــوات)1(.� األم من� وانتقامًا�
المسلم)2(�)الباغي(�ودفنه�استنادًا�للعموميات�الملزمة�والقاضية�بوجوب�دفن�المسلم)3(.

ه� تشوِّ آثاٌر� السابقة،� العصور� عن� فضاًل� الحالي،� عصرنا� في� له� المثلة� موضوع� وألن�
صورة�اإلسالم�حيث�يقوم�بها�بعض�من�يّدعي�وصاًل�باإلسالم،�سنتوسع�نسبيًا�في�معالجته�

حيث�سنستعرض�مجموعتين�من�األدلة�كالتالي:

التشويه� جواز� وعدم� المثلة� حرمة� إلى� الروايات� من� مجموعٌة� أشارت� � الروايات:� -1
باألبدان�وقطع�األعضاء�سواء�للكافر�الحربي�أو�للمسلم�المحارب�)الباغي(:

ثم� يديه� بين� فأجلسهم� دعاهم� سريًة� يرسل� أن� أراد� »إذا� كان� أنه� )ص(� النبي� ��عن� أ-
يقول:�سيروا�باسم�الله�وفي�سبيل�الله..�وال�تمثلوا..«)4(.

بقاتله،� يمثل� أال� أوصى� إذ� قاتله� بخصوص� علي)ع(� اإلمام� وصية� في� ورد� ��ما� ب-
فقال�)ع(:�»إني�سمعت�رسول�الله�يقول�إياكم�والمثلة�ولو�بالكلب�العقور«)5(.

الميت)6(� احترام�جسد� إلى�وجوب� األدلة� أشارت� الميت:� احترام جسد  � أدلة وجوب  -2
مسلٍم،� غير� أو� مسلمًا� كان� سواٌء� لحرمته،� هتكًا� يشكل� األعضاء� قطع� أن� واعتبرت�

ويمكن�أن�ُيستدل�على�ذلك�بالنقاط�اآلتية:

ْمَنا  ْمَنا َولََقْد َكرَّ ��أن�اإلنسان،�بموجب�إنسانيته،�له�كرامٌة�بموجب�إطالق�دليل�اآلية�]َولََقْد َكرَّ 
ولها� آلدميته،� باإلنسان� متعلقٌة� الكرامة� هذه� أن� القرآن� اعتبر� حيث� آَدَم[)7(،� آَدَمبَِن  بَِن 
آثاٌر�أشار�إليها�اإلمام�علي�)ع(�في�عهده�إلى�مالك�األشتر�لما�واله�مصر،�حيث�

هـ.ق،� )ع(،��1422 طالب� أبى� بن� علي� اإلمام� مدرسة� إصدارات� قم:� هامة،� فقهية� بحوث� الشيرازي،� مكارم� �ناصر� )1(�
ص�317.

من� اختلف� فيما� االستبصار� الطوسي،� الحسن� بن� محمد� دون�صالة«:� أمتي� من� أحدًا� تدعوا� «..ال� النبي)ص(� �عن� )2(
األخبار،�ج1،�طهران:�دار�الكتب�اإلسالمية،�ط�1390�،1هـ.ق،�ص�469.�وعنه�)ص(:�»صلوا�على�من�قال�ال�إله�إال�
الله«:�ابن�إدريس�محمد�بن�أحمد،�السرائر�الحاوي�لتحرير�الفتاوي،�ج�1،�قم:�مؤسسة�النشر�اإلسالمي،�ط�1410�،2

هـ.ق،�ص�357.
دار�األسوة� العروة،ج�8،�طهران:� اشتهاردى،�مدارك� بناه� القبور�وفعله:�علي� بذلك�ووقف�على� أمر� �الرسول�)ص(� )3(

للطباعة�والنشر،�ط��1417�،1هـ.ق،�ص�309.
�الشيخ�محمد�بن�حسن�الحر�العاملي،�وسائل�الشيعة،�ج15،�قم:�مؤسسة�أهل�البيت،��1409هـ.�ق،�ص�58. )4(

�م.�ن،�ج�29،�ص�128. )5(
�للمزيد�من�التفصيل:�مراجعة�ناصر�مكارم�الشيرازي،�بحوث�فقهية�هامة،�م.�س،�ص319. )6(

�سورة�اإلسراء،�اآلية�70. )7(
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فإنهم  بهم..  واللطف  لهم  والمحبة  للرعية  الرحمة  قلبك  »وأشعر  قائاًل� أوصاه�
صنفان إما أٌخ لك في الدين أو نظيٌر لك في الخلق..«)1(.�وُيبِرز�اإلمام�علي�)ع(،�
الرعية،�وقد�عزا�)ع(�سبب� الوالي�تجاه� الرحمة�واجبٌة�على� أّن� المقطع،� في�هذا�
األول� عام�على�صنفين،� بشكٍل� الناس� أن� إلى� التعليل(،� »فاء«� )باستخدامه� ذلك�
هو�األخ�الديني�واآلخر�هو�األخ�النوعي)2(،�وكالهما�واجبا�الرحمة،�فهي�واجبٌة�

من�اإلنسان�لإلنسان�اآلخر،�كونهما�يشتركان�في�اإلنسانية.

ق�الشروط�لقتل�المحارب�ال�يستلزم�سقوط�كرامته،�وبالتالي�ال�يجوز�هتكه� ��تحقُّ 
]تِلَْك تِلَْك  إذ� عنه،� التجاوز� يتم� أال� يجب� عقابًا� للمذنب� ألن� بجسده،� التمثيل� وال�
الُِموَن[)3(،�ولذلك،� وَلٰئَِك ُهُم الظَّ

ُ
ِ فَأ الُِموَن َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَّ وَلٰئَِك ُهُم الظَّ
ُ
ِ فَأ ِ فََل َتْعَتُدوَها ۚۚ َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَّ ِ فََل َتْعَتُدوَها ُحُدوُد اللَّ ُحُدوُد اللَّ

للقتل�حكٌم�وللتمثيل�حكٌم�آخر،�فإذا�كان�الحكم�بالنسبة�إلى�نفس�المحارب�هو�
قد� المحارب� فكرامة� بجسده.� بالتمثيل� الحكم� في� حرمٌة� فهناك� قتله،� وجوب�

تسقط�من�ناحية�ماله�ودمه،�ولكنها�ال�تسقط�من�ناحية�حرمة�جسده)4(.

تم� ما� أن� األمر� غاية� آدم«.� »بني� تكريم� هو� األولي� واألصل� القاعدة� مقتضى� ��إن� 
كان� وما� الشروط،� ق� تحقُّ عند� المحارب� دم� إهدار� هو� وحرمته� تكريمه� من� رفعه�
خالف�األصل�ُيَقّدر�بقدره،�أما�ما�زاد�عن�هذا�المقدار�من�قطع�األعضاء�والعبث�
بكون� شككنا� فإذا� خالفه)5(،� على� الدليل� أن� على� فضاًل� عليه،� دليل� فال� بالبدن،�
الحرمة�والكرامة�سقطت�عن�الجسد�أيضًا،�نتمسك�بالقدر�المتيقن�ونقتصر�عليه�
للجسد� الحرمة� بقاء� استصحاب� إجراء� ويتم� فقط(،� النفس� عن� سقوطها� )وهو�

وعدم�سقوطها.

المبحث الثاني: المعاملة االإن�سانية على �سوء اتفاقيات جنيف

والمحطات،� المراحل� من� عــددًا� اإلنساني� الدولي� القانون� تدوين� مسيرة� شهدت�
القواعد� إلى� اإلشــارة� تجدر� االتفاقيات،� إلى� وباإلضافة� الدولية.� باالتفاقيات� تمّثلت�

�نهج�البالغة،�الخطبة�53. )1(
�محمد�جواد�أرسطا،�نظام�حقوق�بشر�إسالمي،�قم:�منشورات�مكث�انديشه،�ط��1396�،1هـ.ش. )2(

�سورة�البقرة،�اآلية�229. )3(
�محمد�السند�البحراني،�فقه�الطب�والتضخم�النقدي،�بيروت:�مؤسسة�أم�القرى�للتحقيق�والنشر،�ط��1423�،1هـ.ق،� )4(

ص�14.
�م.ن،�ص�25. )5(
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قواعد� من� أيضًا� بل� فحسب،� مكتوبٍة� قواعد� من� يتألف� ال� اإلنساني� فالقانون� العرفية،�
األمر� واقع� في� كله� القانون� هذا� وليس� تباعًا.� المكتوب� القانون� مدونة� في� تدخل� عرفيٍة�
ولقد� تدوينها.� عند� نطاقها� وتوسيع� تطويرها� تم� قديمٍة� عرفيٍة� لقواعد� جديدًا� تأكيدًا� إال�
ومضمون� بعد� ذات� اتفاقيٍة� كأول� بداية� �1864 بتاريخ� األولى� جنيف� اتفاقية� اعُتِمدت�
األربع� جنيف� اتفاقيات� بوضع� والمتمثلة� واألشمل� األهم� المرحلة� تبعتها� ثم� إنسانيين،�
ضحايا� بحماية� والمتعلَِّقين� �،1977 لعام� إليها� الُمضافين� والبروتوكولين� �،1949 لعام�
والغرقى� والمرضى� والجرحى� كالمدنيين� والداخلية،� الدولية� المسلحة� �المنازعات�

وأسرى�الحرب.

فأين�تتجلى�المعاملة�اإلنسانية�في�االتفاقيات�المذكورة�فيما�بتعلق�بالمقاتلين؟

في�ما�يلي،�سنتعرض�ألهم�بنود�المعاملة�اإلنسانية�الواردة�في�االتفاقيات،�والتي�تتخذ�
من�المقاتلين�مسرحًا�لعملها.

اإلنسانية� المعاملة� وتجليات� اإلنسانية،� المعاملة� تعريف� إلى� سنتطرق� ذلك� وألجل�
التي� العامة� اإلطارية� المبادئ� بعض� إلى� سنشير� كما� المسلحة؛� النزاعات� أثناء� للمقاتلين�
اإلنسانية� المبادئ� أهم� على� الضوء� تسليط� إلى� ذلك� بعد� ليصار� االتفاقيات� هذه� تحكم�

الواردة�لناحية�كيفية�التعامل�مع�العدو�أثناء�األسر،�وبعد�انتهاء�األسر،�وبعد�الموت.

1-  تعريف المعاملة اإلنسانية:
اإلنسانية�هي�ما�يميِّز�اإلنسان�من�خصائص�وصفاٍت�عن�سائر�الكائنات�الحية،�ويمكن�
القول�إنها�ما�يتميز�به�المرء�من�أعماله�الصالحة،�وهي�تحمل�مضمون�اإلحسان�واإليثار.

ظهور� مع� عشر� التاسع� القرن� منتصف� منذ� اإلنسانية� المعاملة� مفردة� تناول� بدأ� وقد�
االتفاقيات�الدولية�التي�ترعى�حقوق�اإلنسان�أثناء�النزاعات�المسلحة.�صحيٌح�أنه�ال�يوجد�
االستعانة� يمكن� ولكن� الظروف،� لتبدل� خاضعًة� كونها� اإلنسانية،� للمعاملة� شامٌل� تعريٌف�
تتغير�من�مجتمٍع�آلخر،�ومن�تشريٍع�آلخر،� التي� المعاملة�اإلنسانية� أمثلة� ُتعَتَبر�من� بنماذج�
مصاديق� من� ُتعَتَبر� عليهم� القضاء� وعدم� الحرب� زمن� في� العدو� لجرحى� العالج� فتقديم�

المعاملة�اإلنسانية.

فالمعاملة�اإلنسانية�تتمثل�باحترام�كرامة�اإلنسان،�بموجب�إنسانيته،�وصون�جسده�عن�
كل�أنواع�االعتداء.
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وبما�أن�األشياء�ُتعَرف�بأضدادها،�فإن�المعاملة�السيِّئة�هي�ما�يقابل�المعاملة�اإلنسانية،�
من� وغيره� التعذيب� به� لتشمل� السيئة{� }المعاملة� المصطلح� هذا� الدولية� اللجنة� وتستخدم�
والمهينة� القاسية� المعاملة� ذلك� في� بما� الدولي،� القانون� يحظرها� التي� االنتهاك� أساليب�

واإلساءات�المهدرة�للكرامة�اإلنسانية�واإلكراه�البدني�أو�المعنوي.

2-  المعاملة اإلنسانية للمقاتلين:
تختلف�المعاملة�اإلنسانية�التي�تتمثل�باحترام�الكرامة�اإلنسانية،�والتي�تحمل�نوعًا�من�
الرأفة�واإلحسان�عن�المعاملة�استنادًا�إلى�مبدأ�التعامل�بالمثل،�فبعض�هذه�المعامالت�قد�
روح� تحمل� التي� تلك� عن� تختلف� ولكنها� العدالة،� لمبدأ� تطبيقًا� المثال� سبيل� على� تكون�

التسامح�واإلنسانية.

اتفاقيات� ضوء� على� للمقاتلين،� اإلنسانية� المعاملة� سنتناول� اإلطار،� هذا� من� انطالقًا�
المقاتلين� مع� التعامل� تبيان� ثم� اإلطارية� المبادئ� تبيان� إلى� أواًل� سُيصار� حيث� جنيف)1(،�

أثناء�األسر�وبعده،�انتهاًء�بكيفية�التعامل�اإلنساني�مع�جسد�المقاتل�بعد�موته.

��المبادئ اإلطارية: 

وقد� المعاهدات،� هذه� في� التعامل� كيفية� إلى� ه� وتوجِّ تحكم� عامة� إطارية� مبادئ� هناك�
�من�اتفاقيتي�جنيف�األولى�والثالثة�كاآلتي: وردت�هذه�المبادئ�في�كلٍّ

أن� طرٍف� كل� على� يتوجب� أنه� على� األولى� جنيف� اتفاقية� من� �45 المادة� ��تنص� 
المادة،� هذه� تلقي� وبذلك،� االتفاقية.� هذه� مواد� تنفيذ� على� قادته� من�خالل� يعمل�
وتحثهم� عليها،� الموقِّعين� الدول� رؤساء� عاتق� على� االتفاقية� هذه� تنفيذ� مسؤولية�
عدم� عن� � جزائيٍّ لبنٍد� المادة� هذه� تتعرض� أن� دون� من� لتنفيذها،� العمل� �على�

التزام�األطراف.

تتخذ� بأن� األطــراف� تتعهد� أنه� على� األولى� جنيف� اتفاقية� من� �49 المادة� ��تنص� 
جسيمًة� مخالفاٍت� يقترف� لمن� جزائيٍة� عقوباٍت� لفرض� يلزم� � تشريعيٍّ إجراٍء� أي�

�حول�اتفاقيات�جينيف،�أنظر: )1(
اتفاقية�جينيف�األولى��1949لتحسين�حال�الجرحى�والمرضى�بالقوات�المسلحة� �1- اللجنة�الدولية�للصليب�األحمر،�

بالميدان،�على�الموقع:
https://www.icrc.org

https://palstinebooks.blogspot.com�:�2-�اتفاقيات�جينيف�المؤرخة�في��12آب/أغسطس�1949.�على�الموقع
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والمخالفات«� االستعمال� إساءة� »قمع� باب� في� الُمدَرجة� المادة� فهذه� للمعاهدة.�
بموجب� ُيلقي� الــذي� �،45 المادة� من� المستخرج� السابق� المبدأ� حذو� تحذو�
ُملِزٍم� � جزائيٍّ بنٍد� وضع� دون� من� نفسها� المتعاقدة� الدول� على� والتطبيق� �الرقابة�

للجهة�المخالفة.

��تنص�المادة��50من�اتفاقية�جنيف�األولى�على�أن�المخالفات�الجسمية�هي�القتل� 
حددت� أّنها� لالتفاقية� ُيَسّجل� وبذلك� الالإنسانية.� والمعاملة� والتعذيب،� العمد،�
باالنتقائية� عادًة� يتصف� الذي� النّسبي� للتقدير� تتركها� ولم� الجسيمة،� المخالفات�

وغياب�المعيار.

تتعهد� المتعاقدة� األطراف� أن� على� الثالثة� جنيف� اتفاقية� من� األولى� المادة� تنص� 	
للدول� إلزاميٌة� االتفاقية� أن�هذه� يدل�على� احترامها.�وهذا� االتفاقية�وتكفل� بأن�تحترم�هذه�

المنضوية�تحتها.

تنص�المادة��63من�اتفاقية�جنيف�على�أنه�لكل�طرٍف�من�األطراف�المتعاقدة�حق� 	
من� ناشئٌة� تعاقديٌة� مسؤوليٌة� هي� المعاهدة� هذه� في� فالمسؤولية� المعاهدة.� من� االنسحاب�

التزام�الدول�التي�تستطيع�التحلل�من�التزاماتها�بإرادتها�المنفردة.

��بعد الَجْرح: 

في�إطار�المعاملة�اإلنسانية،�نّصت�اتفاقيات�جنيف�على�عدة�مبادئ�تتوجب�مراعاتها�
في�التعامل�مع�العدو�بعد�َجْرحه�أو�مرضه،�ووقوعه�في�قبضة�الطرف�اآلخر:

��تنص�المادة��3من�اتفاقية�جنيف�األولى�على�أّن�األشخاص�العاجزين�عن�القتال� 
تؤكد� أي� إنسانية،� معاملًة� األحوال� في�جميع� ُيعاَملون� الجرح،� أو� المرض� بسبب�
تقديم� بوجوب� تعترف� بذلك� وهي� الحرب،� لجرحى� اإلنسانية� المعاملة� وجوب�
في� ذلك،� إذ�من�شأن� إصابتهم،� إثر� ليلقوا�حتفهم�على� تركهم� لهم�وعدم� العالج�

حال�حصوله،�أن�ُيَعد�خرقًا�للمعاملة�اإلنسانية.

أن� النزاع� طرف� على� يجب� أنه� على� األولى� جنيف� اتفاقية� من� �12 المادة� ��تنص� 
العنف� واستعمال� حياتهم� على� االعتداء� وُيحَظر� إنسانيًة،� معاملًة� الجرحى� يعامل�
أو�تركهم�عمدًا�دون� للتعذيب� أو�تعريضهم� إبادتهم� أو� قتلهم� معهم،�ويجب�عدم�
نصًا� بل� السابقة،� للمادة� تأكيدًا� المادة� هذه� اعتبار� ويمكن� طبية.� رعايٍة� أو� عالٍج�
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أهمية� ليؤكد� الخاص� النص� هذا� ويأتي� الجرحى،� مع� التعامل� كيفية� في� خاصًا�
التعامل�اإلنساني�مع�جرحى�العدو�أثناء�النزاعات�المسلحة.

يقعون� الذين� والمرضى� الجرحى� أن� األولى� جنيف� اتفاقية� من� �14 المادة� ��تنص� 
هذه� وتحدد� الدولي.� القانون� أحكام� عليهم� تنطبق� أسرى�حرٍب،� العدو� أيدي� في�
المادة�الوجه�القانوني�لهؤالء�األفراد�الجرحى،�بغية�تحديد�القانون�ذي�الصالحية�
التالي� القسم� في� إليه� سنتطرق� ما� وهذا� معهم.� التعامل� أساسه� على� يجب� الذي�

عند�الحديث�عن�أسرى�الحرب.

الثالثة�بتبيان�معاملة�أسرى�الحرب،�وقد�جاءت�في� تكفلت�اتفاقية�جنيف� ��بعد األسر:  
مائة�وثالثة�وأربعين�مادة،�وخمسة�مالحق،�وفي�ذلك�داللٌة�على�األهمية�التي�أوالها�

المجتمعون�للعناية�بأسرى�الحرب�وتنظيم�شؤونهم�وبيان�حقوقهم.

بشروط� مــرورًا� األسر� ابتداء� من� بدءًا� عدة،� مراحل� إلى� األسر� فترة� تقسيم� ويمكن�
مرورًا� والذهنية� الدينية� الشروط� تليها� الصحية،� الشروط� ثم� والملبس،� والغذاء� المأوى�
بالعقوبات�التأديبية�والقضائية،�وانتهاًء�بالموت.�وفي�ما�يأتي،�عرٌض�وتحليٌل�ألبرز�المواد�

التي�ترعى�المعاملة�اإلنسانية�ألسرى�الحرب:

على� الثالثة� جنيف� اتفاقية� من� �23 إلى� �17 المواد� نّصت� األسر:� البتداء  ��بالنسبة  
يلتزم� ال� أن� إلى� فأشاَرت� أسره،� ابتداء� بمرحلة� تتعلق� لألسير� حقوق� مجموعة�
بلغٍة� ُيسَتجَوب� أن� ويجب� الكامل،� باسمه� بــاإلدالء� إال� استجوابه� عند� األسير�
شخصيٌة� قيمٌة� لها� التي� أدواتهم� من� األسرى� تجريد� يجوز� ال� أنه� كما� يفهمها،�
إنسانيٍة،� بصورٍة� آمنٍة� أماكن� إلى� األســرى� إجــالء� يتم� األســر،� وفــور� ومعنوية،�
مباٍن� في� األسرى� اعتقال� ويجب� والطعام،� الشراب� من� كافيٍة� بكميٍة� وتزويدهم�

ُمقامٍة�فوق�األرض�توفر�لهم�ضمانات�الصحة�والسالمة.

اتفاقية� المواد��25إلى��28من� تناولت� المأوى والغذاء والملبس:  ��بالنسبة لشروط  
مأوًى� َتوفُّر� يجب� أنه� فاعتبرت� والملبس� والغذاء� المأوى� شروط� الثالثة� جنيف�
المحتِجزة،�وتكون� الجهة� الموفر�لجيش� للمأوى� الحرب�مماثٍل� مناسٍب�ألسرى�
وتنوعها،� وكميتها� كيفيتها� حيث� من� كافيًة� اليومية� األساسية� والطعام� المياه� كمية�
لمناخ� المناسبة� واألحذية� المالبس� ن� تؤمِّ أن� الحاجزة� الدولة� على� يتوجب� كما�

منطقة�األسر.
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هذه� بيان� �33 إلى� �29 المواد� تكفلت� الطبية:  والرعاية  الصحية  للشروط  ��بالنسبة  
الصحية� التدابير� كافة� اتخاذ� الحاجزة� الدولة� على� يتوجب� أنه� اعتبرت� إذ� النقطة،�
لتأمين�نظافة�المعسكرات�وتأمين�عيادٍة�لكل�معسكر،�ُيسَمح�لألسرى�من�خاللها�
الطبية،�ويتم�إجراء�فحوصاٍت�دوريٍة�لألسرى�كل� بعرض�أنفسهم�على�السلطات�

شهر.

جنيف� اتفاقية� من� �34 المادة� تنص� والبدنية:  والذهنية  الدينية  لألنشطة  ��بالنسبة  
الثالثة�على�أّنه�ُتتَرك�لألسرى�الحرية�الكاملة�لممارسة�شعائرهم�الدينية،�كما�تنص�
المادة��38على�أنه�على�الدولة�الحاجزة�أن�تشجع�على�ممارسة�األنشطة�الذهنية�
والتعليمية�والترفيهية�والرياضية،�وتتخذ�التدابير�الكفيلة�بضمان�ممارستها�وتوفير�

األماكن�المالئمة�لها.

��بالنسبة للعقوبات:�نصت�المادة��83على�أّنه�عند�البّت،�في�مسألة�اتخاذ�إجراءات� 
التأديبية� تأديبية�أو�قضائية،�يجب�مراعاة�أكبر�قدٍر�من�التسامح�وُتَطّبق�اإلجراءات�
ُيسَمح� أّنــه� �93 المادة� نّصت� كما� ممكنًا،� ذلك� كان� كّلما� القضائية،� دون� من�
بالتقدم� له� وُيسَمح� والرياضة،� الطلق� الهواء� إلى� يوميًا� يخرج� أن� تأديبيًا� للمعاَقب�
للفحص�الطبي�اليومي،�ونّصت�المادة��105على�أنه�يحق�لألسير�الحصول�على�

معاونة�أحد�زمالئه�أو�طلب�وكيل�محام.

��بعد الموت: تنص�المادة��15من�اتفاقية�جنيف�األولى�على�أن�أطراف�النزاع�يتخذون� 
أن� تؤكد�على� المادة��17 إن� الموتى�ومنع�سلبها،�كما� للبحث�عن�جثث� كافة� التدابير�
بحسب� حدة،� على� حالٍة� لكل� يجري� حرقها� أو� الجثث� دفن� أن� من� تتحقق� األطراف�
إال�ألسباٍب�صحيٍة� يحدث� ال� الجثث� أن�حرق� إلى� إشارة� في� الظروف،� به� تسمح� ما�
أن� من� يتحققوا� أن� النزاع� أطراف� وعلى� المتوفى،� بديانة� تتعلق� ألسباٍب� أو� قاهرٍة،�
المادة� أيضًا� تؤكده� ما� وهو� أمكن،� إذا� دينهم� لشعائر� وطبقًا� باحتراٍم،� ُدفنِوا� قد� الموتى�

�120من�اتفاقية�جنيف�الثالثة.

المبحث الثالث: المقارنة بين االإ�سالم والقانون الو�سعي التفاقيات جنيف:

أصبحت� أن� وبعد� التاريخ،� مدى� على� الحرب� ويــالت� البشرية� تجرعت� أن� بعد�
األسلحة�أكثر�فتكًا،�وبالتالي�أكثر�حصدًا�ألرواح�الضحايا،�ترسخت�القناعة�لدى�المجتمع�
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المسلحة.�فكانت� النزاعات� أثناء� التعامل� القتل،�ولتنظيم� البشري�بضرورة�وضع�قيوٍد�آللة�
الوضعية� القوانين� هذه� لحقت� إذ� طويلٍة،� لمسيرٍة� تكريسًا� جاءت� التي� الدولية� االتفاقيات�

بالقواعد�والمبادئ�التي�تعتمدها�األديان�السماوية،�خصوصًا�اإلسالم.

شأن� من� إذ� واالختالف،� للتوافق� موارد� طياتها� في� المدرستين� بين� المقارنة� وتحمل�
على� ولو� النتائج� في� التام� التطابق� عدم� إلى� يؤدي� أن� والمصادر� المناهج� في� االختالف�

مستوى�األصول�والمباني.

فما�هي�نتيجة�المقارنة�بين�التعامل�مع�مقاتلي�العدو�على�ضوء�اإلسالم�والتعامل�على�
بالمباني�واألطر� األولى�مرتبطة� ما�سنتناوله�عبر�مجموعتين؛� الوضعي؟�هذا� القانون� ضوء�

التي�تقوم�كل�مدرسة�على�أساسها،�والثانية�بالقواعد�والمبادئ.

أوالً- المقارنة على ضوء المباني:
والقواعد� الفكرية� والمنطلقات� واألطر� األسس� تعني� فكرية� مدرسة� لكل� المباني� إن�

د�مسيرها�ونظرتها. العليا�التي�تقوم�عليها�وتنطلق�منها،�وهي�التي�تحكم�عملها�وتحدِّ

تحوي� ال� أنها� إال� إلزاميٌة،� جنيف  معاهدة  أن� من� الرغم� على� اإلجراء:  ضمانة  ��بلحاظ  
الُمِخلة� األطراف� على� العقوبات� من� نوٍع� أي� تفرض� فلم� اإلجراء،� إلزامية� ضماناٍت�
من� �45 المادة� في� معتبرًة� نفسها،� المتعاقدة� الدول� إلى� األمر� أحالت� بل� بالمعاهدة،�
كما� االتفاق،� تنفيذ� ضمان� على� يعملوا� أن� طرٍف� كل� قادة� على� أنه� األولى� االتفاقية�
� أشارت�في�المادة��49منها�إلى�أنه�على�كل�طرٍف�أن�يتعهد�باتخاذ�أي�إجراٍء�تشريعيٍّ
في� ذلك� وكررت� للمعاهدة،� الجزائية� المخالفات� على� جزائيٍة� عقوباٍت� لفرض� يلزم�

المادة��129من�االتفاقية�الثالثة.

إجراءاٍت� اتخاذ� على� تعمل� ولم� االتفاقية،� نص� المتعاقدة� الدول� خالفت� لو� وحتى�
تشريعية،�فإن�االتفاقية�لم�تفرض�عقوباٍت�على�الدول�المتخلفة�نفسها.

ومن�المعلوم�أن�أي�اتفاٍق�ال�يحوي�ضمانات�إجراٍء�وعقوباٍت�صريحًة�على�مخالفته،�
االلتزامات،� التفلٌّت�من� أمام� الباب� يفتح� تنفيذه،� اتفاق�ال�يتضمن�رقابًة�على�حسن� بل�أي�
وتتمثل� ذاتي؛� ورادٌع� داخليٌة� رقابٌة� لديه� كانت� لمن� إال� ذات�جدوى� غير� المعاهدة� لتصبح�
أما� مقاتليها،� بها� وُتلِزم� الّدول� تسنّها� التي� الُملِزمة� الجزائية� بالتشريعات� الداخلية� الرقابة�

الرادع�الذاتي،�فيمثله�الضمير�اإلنساني�لدى�المقاتل.
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أحكامًا� ُتَشّكل� آمرٌة� قواعد� هي� الحرب� قواعد� إن� إذ� اإلســالم،� في� األمر� ويختلف�
سواٌء� الجزائية،� للمحاسبة� التعريض� بها� اإلخــالل� شأن� من� إلزاميًة� شرعيًة� تكليفيًة�
قواعد� بعض� أن� افــتــراض� مع� وحتى� الــحــدود،� طريق� عن� أو� التعزيرات� طريق� �عن�
تعاقديٍة،� مــســؤولــيــٍة� عــن� نــاشــئــٌة� قــواعــد� ــهــا� أّن إال� آمـــرة،� قــواعــد� تمثِّل� ال� الــحــرب�
عدم� عــن� الناتج� الــضــرر� بضمان� تقضي� مدنيًة� مسؤوليًة� بها� اإليــفــاء� عــدم� ويــرتــب�
التي� المتوجبة،� التكليفية� الــحــرمــة� عــن� فــضــاًل� التعاقدية،� بالموجبات� ــزام� ــت االل
يقابله� الــذي� ــاء،� ــف اإلي عــدم� عــن� ــًا� رادعـ ُيــَشــّكــل� أن� شأنه� مــن� ــًا� أخــروي ــعــدًا� ُب �تمتلك�

عقاٌب�أخروي.

تعاقدية،� مسؤوليٌة� هي� جنيف� اتفاقيات� وفــق� المسؤولية� المسؤولية:� ��بلحاظ  	
تتعهد� المتعاقدة� األطــراف� أّن� إلى� الثالثة� االتفاقية� من� األولــى� المادة� أشــارت� إذ�
المجتمعون،� عليه� اتفق� ما� وبحسب� احترامها،� وتكفل� االتفاقية� هذه� تحترم� بأن�
التزاماته� من� يتحلل� أن� وبالتالي� االتفاقية،� من� ينسحب� أن� طرٍف� ألي� ُيمِكن� فإنه�
إليه� أشــارت� ما� وهــذا� حينها،� قائٍم� ــزاٍع� ن في� طرفًا� يكن� لم� ما� المنفردة،� �بــإرادتــه�
حق� األطــراف� من� طــرٍف� لكّل� أنه� نّصت� حيث� ــى،� األول االتفاقية� من� �63 المادة�

االنسحاب�من�االتفاقية.

لها،� اعتباٍر� إعطاء� على� األفرقاء� توافق� هو� المبادئ� لهذه� قيمًة� يمنح� فالذي� بالتالي،�
وكما�اتفقوا�على�اعتبارها،�يمكن�لهم�أن�يتعاقدوا�على�إعادة�سلب�هذا�األمر�منها.

غير� مسؤوليٌة� فهي� اإلسالم،� في� اإلنساني� الدولي� القانون� قواعد� وفق� المسؤولية� أما�
�ملزم. تعاقدية،�بل�هي�مسؤوليٌة�وموجباٌت�في�مقابل�حكٍم�شرعيٍّ

تلك� من� أقــدم� اإلســالم� في� اإلنساني� الدولي� القانون� قواعد� إّن� التاريخ:  ��بلحاظ  
األول،� اإلسالمي� العصر� إلى� تعود� األولى� إن� إذ� جنيف،� اتفاقيات� في� الموجودة�
أهميًة� النقطة� هذه� وتتخذ� تنفيذها.� حسن� على� والرقابة� اإلجراء� ضمانة� مع� وتترافق�
التشبيه� فيعتمد� المدرستين� مقاربة� عند� � منهجيٍّ اشتباٍه� في� يقع� البعض� إّن� إذ� خاصًة،�
ُمَبّينًا� جنيف،� اتفاقيات� هو� واألصل� والمعيار� به� الُمَشّبه� أن� معتبرًا� المقارنة،� بدل�
جنيف،� اتفاقيات� هي� المرجعية� أّن� بذلك� يظهر� حيث� االختالف،� دون� الشبه� �أوجه�
تابعٌة�أو�طارئة.�والتاريخ�واألسبقية�هما�من�الوجوه�األساسية� القواعد�اإلسالمية� وأن�

التي�تدحض�هذه�المقاربات.
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ثانيًا- المقارنة على ضوء المبادئ:
حيث� من� الوضعية� نظيرتها� على� تتفوق� تزال� ال� أنها� اإلسالمية� للمنظومة� ُيَسّجل�
َجْرح�مقاتل� تبدأ�من�وقت� الشريعة�اإلسالمية�ال� اإلنسانية�على�ضوء� فالمعاملة� الشمولية،�
ثم� القتال،� قبَل� الدعوِة� على� فتؤكد� القتال،� ساحة� في� التواجد� بمجرد� بل� أسره،� أو� العدو�
التفاقيات� وُيَسّجل� عنه.� الماء� قطع� أو� العدو� شتم� بعدم� الحربية،� األعمال� بدء� مع� تلتزم،�
تدوين� إلى� باإلضافة� وسياٍق�جديَدين،� بقالٍب� اإلنسانية� المعاملة� مبادئ� دّونت� أنّها� جنيف�
بين� سنقارن� يلي،� ما� وفي� اإلسالم.� في�صدر� ومصاديق� وجود� لها� يكن� لم� جديدٍة� موارد�

المبادئ�التي�رعتها�كلتا�المدرستين:

��من حيث الجرح: كفل�اإلسالم�حق�الجريح�في�عدم�قتله،�بل�في�أن�ُيَقّدم�له�العالج،� -1
عالجه� فإن� واجبًا� إطعامه� كان� فإذا� به)1(،  والرفق� إليه� اإلحسان� باب� من� يأتي� وذلك�
على� اإلجهاز� بعدم� حروبه� في� )ع(� علي� اإلمام� أمر� فقد� وأولى،� أوجب� أمرًا� ُيعَتَبر�
الجرحى)3(� معالجة� ضرورة� على� أيضًا� جنيف� اتفاقية� نّصت� وقد� العدو)2(.� جريح�
وجوب� على� المدرستين� كلتا� تؤكد� وبالتالي،� قتل)4(.� أو� بأذى� لهم� التّعرض� وعدم�

المحافظة�على�الجريح�واالعتناء�به.

��من حيث اإلطعام: أوجب�كل�من�اإلسالم�واتفاقية�جنيف�إطعام�األسير،�وُيعَتَبر�الحق� -2
في�الغذاء�من�الحقوق�األساسية�التي�من�شأنها�أن�تحفظ�الكرامة�اإلنسانية�لإلنسان.

اللباس� تأمين� في� الحق� جنيف� واتفاقية� اإلســالم)5(� من� � كلٌّ أقر� اللباس:  حيث  ��من  -3
المناسب�لألسير.

تضع� عندما� األقصى،� بحده� اإلسالم،� في� األسر� أمد� ينتهي� األسر:  انتهاء  حيث  ��من  -4
لَقِيُتُم  لَقِيُتُم فَإَِذا  ﴿فَإَِذا  الكريم:� كتابه� في� وجل� عّز� الله� إليه� أشار� ما� وهذا� أوزارهــا� الحرب�
ا  ِإَومَّ َبْعُد  َمنًّا  ا  فَإِمَّ الَْوثَاَق  وا  فَُشدُّ ْثَنُتُموُهْم 

َ
أ إَِذا   ٰ َحتَّ الّرِقَاِب  فََضَْب  َكَفُروا  ِيَن  ا الَّ ِإَومَّ َبْعُد  َمنًّا  ا  فَإِمَّ الَْوثَاَق  وا  فَُشدُّ ْثَنُتُموُهْم 
َ
أ إَِذا   ٰ َحتَّ الّرِقَاِب  فََضَْب  َكَفُروا  ِيَن  الَّ

�118 المادة� أشارت� المقابلة،� الجهة� وفي� �.)6(﴾ۚۚ ْوَزارََها 
َ
أ اْلَرُْب  تََضَع   ٰ َحتَّ ْوَزارََها فَِداًء 
َ
أ اْلَرُْب  تََضَع   ٰ َحتَّ فَِداًء 

�بحار�األنوار،�ج48،�صص288�،287. )1(
�أصول�الكافي،�ج5،�ص�12. )2(

�المادة��3من�اتفاقية�جنيف�األولى. )3(
�المادة��121من�اتفاقية�جنيف�األولى. )4(

�محمد�حميد�الله،�السلوك�الدولي�للدولة�اإلسالمية،�قم:�مركز�نشر�العلوم�اإلسالمية،�ط2001�،1م. )5(
�سورة�محمد،�اآلية�4. )6(
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األعمال� انتهاء� بعد� األســرى� عن� ــراج� اإلف وجــوب� إلى� الثالثة� جنيف� اتفاقية� من�
الميؤوس� والمرضى� الجرحى� ُيعاد� أّنه� االتفاقية� وأضافت� إبطاء،� دون� من� العدائية�
أوطانهم� إلى� انهارت،� قد� النفسية� أو� البدنية� حالتهم� تكون� الذين� أو� شفائهم،� من�
وذلك� الحاكم� بيد� وقٍت� أي� في� األسير� تحرير� خيار� يكون� اإلسالم،� وفي� مباشرة.�
جائٌز� لكنه� جنيف،� اتفاقية� بحسب� واجــٌب� األخير� الحكم� فهذا� المن.� بــاب� �من�

بحسب�اإلسالم.

الميت�كإحراقه� انتهاك�حرمة�جسد� نهى�اإلسالم� الميت:  التعامل مع جسد  ��من حيث  -5
ديانة� كانت� حال� في� إال� الحرق� جنيف� اتفاقية� منعت� وكذلك� أعضائه،� أحد� قطع� أو�
الطريقة� وفق� العدو� مقاتلي� دفن� اإلسالمية� الشريعة� وأوجبت� بذلك،� تسمح� المتوفى�
العدو� قتلى� دفن� جنيف� اتفاقية� وفرضت� )البغاة(،� المسلمين� من� كانوا� إذا� اإلسالمية�

بحسب�ما�تسمح�به�الظروف.

النتائج والمقترحات:

االعتبار� بعين� العدو� مقاتلي� مع� التعامل� ترعى� التي� اإلنسانية� القواعد� تأخذ� أن� يجب�
الضوابط� وُتنَّظم� العسكرية،� واألعمال� الحرب� تبدأ� أن� قبل� فتبدأ� النزاع،� مراحل� جميع�

لسيرها،�مع�ما�يترتب�عنها�من�جرٍح�وقتٍل�وأسر.

حماية� شأنها� من� قواعد� وجنيف� اإلســالم� ضوء� على� اإلنسانية� المعاملة� س� وُتَكرِّ
العالج� لهم� ن� فتؤمِّ العدو،� أيدي� في� وقعوا� حال� في� المسلحة� النزاعات� أثناء� المقاتلين�
عند�الجرح�والحماية�عند�األسر،�بدءًا�بالحفاظ�على�حقوقهم�األساسية�من�طعاٍم�وملبٍس�

�أقصى�هو�إنهاء�الحرب. ومسكٍن،�وانتهاًء�بوجوب�إطالق�سراحهم�في�حدٍّ

في�سبيل� مهمًة� الوضعي�خطا�خطواٍت� اإلنساني� الدولي� القانون� أّن� من� الرغم� وعلى�
ارتقاء�حقوق�اإلنسان�أثناء�النزاعات�المسلحة،�ووّسع�دائرة�المشمولين�بالحماية�وأنواعها،�
اإلسالمية� الشريعة� تعّدت� فقد� أكبر،� تبقى� اإلسالم� سها� يكرِّ التي� اإلنسانية� القواعد� أن� إال�

إلى�قواعد�تجب�مراعاتها�قبل�بدء�القتال�وأثناءه.

المدرستان،� تها� أقرَّ التي� المشتركة� المبادئ� البناء�واالنطالق�من� أنه�يمكن� القول� يبقى�
الحياة� في� الحق� مقدمتها� وفي� اإلنسانية،� الحقوق� على� للحفاظ� يسعى� � تكامليٍّ مساٍر� في�

والحق�في�الكرامة�اإلنسانية.
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من� انطالقًا� واألصول� المباني� ويناقشوا� المدرستين،� علماء� يجتمع� أن� هو� واالقتراح�
وتغلِّبه،� اإلنساني� الحس� وتستنهض� والفطرة� الروح� تخاطب� التي� اإلنسانية� الخلفيات�

ويعملوا�ضمن�الخطوات�اآلتية:

على� تسمو� آمرٍة� قواعد� من� منطلقٌة� والحقوق� السامية� المبادئ� هذه� أن� على� ��االتفاق� -
القواعد�التعاقدية،�وبالتالي�ال�يمكن�إسقاطها�أو�االتفاق�على�مخالفتها�أو�عدم�احترامها.

المعارك،� لبدء� السابقة� المرحلة� لتشمل� للحرب� اإلنسانية� القواعد� جوانب� كافة� ��تنظيم� -
ومرحلة�المعركة�نفسها،�فضاًل�عن�الجرح�والقتل�واألسر.

��وضع�قوانين�أمميٍة�ُمَوّحدٍة،�ملزمٍة�بالعقاب�المتوّجب�على�اإلخالل�بهذه�القواعد. -

��تشكيل�هيئاٍت�رقابيٍة�لديها�القدرة�واإلمكانات�لقمع�التجاوزات�وإنفاذ�القانون. -
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 االستيحاء الداللّي للحرف 
في نقد الشعر عند المحدثين

مهدي عناد قبها
 طالب دكتوراه - اللغة العربّية واآدابها 

جامعة النجاح - نابل�س- فل�صطين

الملّخ�ص

نظر�هذا�البحث�في�ظاهرة�االستيحاء�الداللّي�للحروف�في�نقد�الشعر�عند�المحدثين،�
بطبيعتها� تدعم� أن� يمكن� الحروف� أّن� تبّين� وقد� األدبّي،� النقد� في� جديدًة� ظاهرًة� بصفتها�
ما� إذا� الفنّّية؛� الصورة� تشكيل� في� تسهم� وأن� الشعرّي،� النّص� داللة� الموحية� الصوتّية�

استخدمت�استخدامًا�خاّصًا�في�هذا�النّص.

الكلمات المفتاحّية:�االستيحاء،�الداللة�الصوتّية،�الحرف،�نقد،�الشعر،�المحدثين.
Abstract

This research analyses the phenomenon of semantic inspiration of letters 
in modernists’ poetry criticism, as a new phenomenon in literary criticism.

It was found that the letters, by its inspirational phonetic nature, can 
support the significance of the poetic text, and contribute to the formation 
of the artistic image; if it is used specifically in this text.

Key words: Inspiration, phonetic indication, letter, criticism, poetry, 
modernists.

المقّدمة

الحمد�لله�الذي�تكّرم�وَوَهب،�والصالة�والسالم�على�أفصح�العرب.�أّما�بعد:

في� باحثين� اللغوّية� إمكاناتهم� كّل� وّظفوا� راٍق؛� � �شعريٍّ نصٍّ على� وقعوا� إذا� النّقاد� فإّن�
كّل�جانٍب�من�جوانبه؛�الستخراج�كّل�ما�يمكن�استخراجه�من�مكنونات�هذا�النّص.
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النّص� داللة� في� الحروف� تحدثه� الذي� األثر� ذلك� المحدثون� النّقاد� فيه� بحث� ومّما�
الشعرّي؛�فأخذوا�يستوحون�هذه�الحروف�مشّكلين�بذلك�ظاهرًة�حديثًة�في�النقد.

ومحاولة� الظاهرة،� هذه� لدراسة� الوصفّي؛� المنهج� ينتهج� الذي� البحث� هذا� جاء� وقد�
في� بحٍث،� وجود� بعدم� مستأنسًا� العلمّية،� قيمته� ذلك� من� مكتسبًا� قواعدها،� وبيان� تأطيرها�

حدود�اّطالعي،�يلّم�شتات�ما�قيل�في�إيحاء�الحروف�في�الشعر،�قدر�االستطاعة.

الذي� النقد� في� دراســاٍت� من� عليه� وقعُت� ما� لوال� ُيكتب� أن� البحث� لهذا� يكن� ولم�
يعرض�للجانب�الصوتّي�في�الشعر،�وأخّص�بالذكر�كتاَب�الدكتور�محّمد�النويهي�)الشعر�
الجاهلّي،�منهٌج�في�دراسته�وتقويمه(،�وكتاَب�الدكتور�محّمد�الضالع�)األسلوبّية�الصوتّية(�

اللذين�كانا�عمدَة�هذا�البحث.

وهي:� والتوصيات،� النتائج� بأهّم� مختومٍة� عنواناٍت� خمسة� في� البحث� يقع� وأخيرًا،�
)مفهوم�األسلوبّية�الصوتّية(،�و)مفهوم�اإليحاء�الداللّي�للحرف(،�و)تأصيل�اإليحاء�الداللّي�
للحرف(،�و)االستيحاء�الداللّي�للحرف�في�نقد�الشعر�عند�المحدثين(،�و)نماذج�تطبيقّية(.

مفهوم االأ�سلوبّية ال�سوتّية

ُيعّرف�األدب�بأّنه�»الكالم�اإلنشائّي�البليغ�الذي�ُيقصد�به�إلى�التأثير�في�عواطف�القّراء�
ُتــقاس� لها�من�مقاييس� بّد� الكالم�ال� نثرًا«)1(،�وبالغة�هذا� أم� أكان�شعرًا� والسامعين،�سواٌء�
بها؛�فُيقبل�ما�تنطبق�عليه�هذه�المقاييس،�وُيرّد�ما�هو�دونها،�وفي�هذا�تكمن�وظيفة�النقد.

والنقد،�لغًة،�مصدٌر�للفعل�)نقَد(،�ونقَد�الشيَء:�نقره�ليختبره،�أو�ليمّيز�جّيده�من�رديئه.�
نْقدًا،� وغيرهما� والدنانير،� الدراهم،� ونقد� بإصبعي.� رأَسه� ونقدُت� �، الفخَّ الطائُر� نقَد� يقال:�

وتنقادًا:�مّيز�جّيدها�من�رديئها)2(.

النّقاد؛� باختالف� اختالفها� مع� المّتبعة،� األساليب� مجموعة� فهو� األدبــّي،� النقد� أّما�
عليه� بحكٍم� واإلدالء� األدبّي،� النّص� وتفسير� الغامض،� بقصد�كشف� األدبّية� اآلثار� لفحص�

في�ضوء�مبادئ،�أو�مناهج�بحٍث�يختّص�بها�ناقٌد�من�النّقاد)3(.

�شوقي�ضيف،�تاريخ�األدب�العربّي،�العصر�الجاهلّي،�القاهرة:�دار�المعارف،�ط8،�ال�ت،�ص7. )1(
�إبراهيم�أنيس�وآخرون،�المعجم�الوسيط،�ال�م:�مكتبة�الشروق�الدولّية،�ط2004�،4،�ن�ق�د. )2(

لبنان،�ط1984�،2،� بيروت:�مكتبة� اللغة�واألدب،� العربّية�في� المصطلحات� المهندس،�معجم� �مجدي�وهبه�وكامل� )3(
ص417.
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باألسلوبّية� ُيعرف� ما� األدبّي،� النّص� دراسة� في� المحدثون� اّتبعها� التي� األساليب� ومن�
الصوتّية،�وهي�دراسة�مواطن�الجمال،�وطريقة�تأثيرها،�من�الناحية�الصوتّية،�في�النصوص�
األدبّية)1(.�وِقواُم�هذه�األسلوبّية�دراسُة�جوانب�النّص�التي�ترتبط�بالمستوى�الصوتّي�لّلغة،�
البحث�من� يهّمنا�في�هذا� للحروف)2(.�وما� اإليحائّية� والقيمة� والقافية،� والوزن،� كاإلنشاد،�

هذه�الجوانب،�هو�القيمة�اإليحائّية�للحروف.

مفهوم االإيحاء الداللّي للحرف

من� األخرى� اللغوّية� الجوانب� فكّل� النّص؛� في� اللغة� جوانب� � أهمُّ الداللة� أّن� شّك� ال�
الوجه� على� ليخرج� الداللّي؛� الجانب� خدمة� إلى� تسعى� وغيرها،� وبالغٍة،� وصرٍف،� نحٍو،�

الذي�يريده�صاحب�النّص؛�فيحّقق�التأثير�المنشود�في�المتلّقي.

الكلمة� في� الكالم:� أجزاء� من� جزٍء� كّل� في� الداللة� يلتمسون� العلماء� جعل� ما� وهذا�
وصياغتها،�وفي�الجملة�ومراتب�كلماتها،�وفي�عموم�النّص�ومراتب�جمله،�حّتى�التمسوها�

في�الحرف�نفسه.

الصوتّية،� بالداللة� المحدثين� عند� فــُتعرف� الحــرف،� في� ُتــلتــمس� التي� الداللة� أّما�
في� الصوتّية� الطبيعة� للحرف)3(،�وتتمّثل�هذه� الصوتّية� الطبيعة� ُتستمّد�من� التي� الداللة� وهي�
الصفات�النطقّية�التي�يتكّون�منها�الحرف،�كالشّدة،�والرخاوة،�والتفخيم،�والترقيق،�وغيرها.�
وتتمّثل�كذلك،�في�كّل�ما�يمكن�أن�تنتجه�الصفاُت�النطقّية�من�ميزاٍت�يتمّيز�بها�الحرف�من�

غيره،�ومن�هذه�الميزات�الَجْرس،�وهو�نغمة�الحرف)4(؛�أي�وقعه�الموسيقّي�في�األذن.

أن� يمكن� حّسان،� تّمام� الدكتور� قول� وفق� أّننا،� للحرف� الداللّي� اإليحاء� أمثلة� ومن�
ننسب�إلى�صفة�التفخيم�التي�تتمّتع�بها�بعض�الحروف،�كالصاد،�والضاد،�إيحاًء�بالمبالغة�
العاليلي،� الله� الشيخ�عبد� الشين،�وفق�رأي� إلى�حرف� ننسب� السياقات)5(،�وأن� في�بعض�

إيحاًء�بالتفّشي�أو�االنتشار�بغير�نظام،�وإلى�حرف�الميم�إيحاًء�بالجمع)6(.

�محّمد�صالح�الضالع،�األسلوبّية�الصوتّية،�القاهرة:�دار�غريب،�ال�ط،�2002،�ص18. )1(
�إبراهيم�عبد�الله�البعول،�األسلوبّية�الصوتّية�اّتجاهًا�نقدّيًا،�مجّلة�دراسات،�العلوم�اإلنسانّية�واالجتماعّية،�مج36،�ع2،� )2(

2009،�ص319.
�إبراهيم�أنيس،�داللة�األلفاظ،�القاهرة:�مكتبة�األنجلو،�ط1993�،7،�ص46. )3(

�إبراهيم�أنيس�وآخرون،�المعجم�الوسيط،�م.�س،�ج�ر�س. )4(
�تّمام�حّسان،�البيان�في�روائع�القرآن،�القاهـرة:�عالم�الكتب،�ط1993�،1،�ص293. )5(

�عبد�الله�العاليلي،�مقّدمة�لدرس�لغة�العرب،�وكيف�نضع�المعجم�الجديد،�القاهرة:�المطبعة�العصرّية،�ال�ط،�ال�ت،� )6(
صص211-210.
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ومن�جميل�ما�جاء�في�هذا�المقام،�قول�نعيم�علوّية:�أبرُز�مـا�يصل�إلى�سمع�اإلنسان�من�
أصوات�)الرفرفة(�عنصران،�هما:�)ْفْفْفف(،�و)رررررر(.�الصوت�األّول�ينقل�صورًة�لصوت�
الطيور� بأجسـام� األجنحة� اصطفاق� لتكّرر� صورًة� ينقل� واآلخر� بالهواء،� الطير� جسم� احتكاك�

والهـواء�معًا،�واللفظـان:�)رّف(،�و)فـّر(�يشتمالن�على�ذينك�العنصرين�بصورٍة�مختصرة)1(.

)اإليحاء� مصطلح� أستخدم� أن� آثــرُت� وقد� للحرف،� الداللّي� اإليحاء� مفهوم� ذلك�
ُتــلتمس�في�الحرف�ال�تصل� التي� الداللة� الداللّي(�على�مصطلح�)الداللة�الصوتّية(؛�ألّن�
إلى�رتبة�الداللة�المعجمّية،�كداللة�كلمة�)أسد(�على�الحيوان�الذي�نعرفه،�وداللة�)أكَل(�
طبيعة� في� ُيستشعر� أكثر،� ال� � شعوريٌّ إيحاٌء� هي� وإّنما� نمارسه؛� الذي� الفعل� ذلك� على�

الحرف�الصوتّية؛�»فمثل�التأّثر�به�كمثل�التأّثر�باللحن�الموسيقّي«)2(.

تاأ�سيل االإيحاء الداللّي للحرف

بابًا�لم�يطرقوه؛�فقد�درسوا�اللغة�من�أصغر� لم�يترك�علماؤنا�القدماء�في�لغتنا�العظيمة�
ينشأ� أن� ما�يمكن� النّص،�مستقصيَن�كّل� أكبر�وحداتها،�وهي� إلى� الحرف،� وحداتها،�وهي�

بين�هذه�الوحدات�من�عالقاٍت�لغوّية.

وقد�الحظ�علماؤنا�القدماء�ما�في�الحرف�العربّي�من�قيمٍة�تعبيرّيٍة�موحية،�إذ�لم�يعنهم�
وأّن� معّبٌر�عن�غرض،� أّنه� الحرف� هذا� من�صوت� عناهم� وإّنما� أّنه�صوت،� كـّل�حرٍف� من�
من� مجموعٍة� إلى� أجزائها� حّل� يمكن� التي� الصوتّية� الماّدة� هذه� من� مرّكبٌة� العربّية� الكلمة�
�مـا�دام�يستقّل�بإحداث� �حرٍف�منها�يستقّل�ببيان�معنًى�خاصٍّ األحرف�الدواّل�المعّبرة؛�فكلُّ

�وإشعاع،�إذ�كان�لكّل�حرٍف�صًدى�وإيقاع)3(. صوٍت�معّين.�وكّل�حرٍف�له�ظلٌّ

)الخصائص(،� كتابه� في� جنّي،� ابن� هو� موّسعًة� علمّيًة� دراسًة� القضّية� هذه� درس� من� وأّول�
واسع...� عظيٌم� فباٌب� األحداث� من� أصواتها� يشاكل� بما� األلفاظ� مقابلة� »فأّما� قوله:� ذلك� ومن�
وذلك�أّنهم�}أي�العرب{�كثيرًا�ّما�يجعلون�أصواَت�الحروف�علـى�َسْمِت�}هيئة{�األحداث�الُمعبَّر�

بها�عنها؛�فيعّدلونها�بها،�ويحتذونها�عليها.�وذلك�أكثر�مّما�نقّدره،�وأضعاف�ما�نستشعره«)4(.

�نعيم�علوّية،�بحوث�لسانّية،�بين�نحو�الّلسان�ونحو�الفكر،�بيروت:�المؤّسسة�الجامعّية،�ط1986�،2،�صص22-21. )1(
�تّمام�حّسان،�البيان�في�روائع�القرآن،�م.�س،�ص293. )2(

�صبحي�الصالح،�دراسات�في�فقه�اللغة،�بيروت:�دار�العلم�للماليين،�ال�ط،�2009،�ص142. )3(
العلمّية،�ط2001�،1،� الكتب� دار� بيروت:� الحميد�هنداوي،�ج1،� تح:�عبد� الخصائص،� بن�جنّي،� الفتح�عثمان� �أبو� )4(

ص509.
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ه:�»من�ذلك�قولهم:�خضَم،�وقضَم؛�فالَخْضم� ومن�األمثلة�التي�ساقها�ابن�جنّي�ما�نصُّ
ألكل�الرطب،�كالبّطيخ،�والقـّثـاء،�وما�كان�نحوهما�من�المأكول�الرطب؛�والَقْضم�للصلب�
للرطب،� لرخاوتها� الخاء� فاختاروا� ذلك...� ونحو� شعيرها،� الّداّبة� قضمت� نحو:� اليابس،�

والقاف�لصالبتها�لليابس؛�حذوًا�لمسموع�األصوات�على�محسوس�األحداث«)1(.

قال� النَّْضح؛� من� أقوى� والنَّْضُخ� ونحوه،� للماء� )النَّْضح(� »قولهم� أيضًا:� أمثلته� ومن�
اَخَتاِن[)2(؛�فجعلوا�الحاء�لرّقتها�للمـاء�الضعيف،�والخاء� اَخَتاِنفِيِهَما َعيَْناِن نَضَّ الله،�سبحانه:]فِيِهَما َعيَْناِن نَضَّ

لغلظها�لما�هو�أقوى�منه«)3(.

ومن�جميل�ما�ُيذكر�في�هذا�المقام�عند�علمائنا�القدماء،�ما�ُنـقل�»عن�عّباد�بن�سليمان�
وكان� طبيعّية...� مناسبًة� ومدلوله� اللفظ� بين� أّن� إلى� ذهب� أّنه� المعتزلة،� من� الصيمرّي)4(�
فُسئل:�ما�ُمسّمى�)اذغاغ(؟� إّنه�يعرف�مناسبة�األلفاظ�لمعانيها؛� َمن�يرى�رأيه�يقول:� بعض�

�شديدًا،�وأراه�الحجر«)5(. وهو�بالفارسّية�)الحجر(؛�فقال:�أجـد�فـيـه�ُيـْبـسـًا

اال�ستيحاء الداللّي للحرف في نقد ال�سعر عند المحدثين

إشارات� من� الرغم� على� القدماء،� نقد� في� يظهر� لم� للحرف� الداللّي� االستيحاء� إّن�
اللغوّيين�إليه؛�ولعّل�ذلك�يعود�إلى�أّنهم�ال�يؤمنون�بتأثير�أصوات�الحروف�في�داللة�النّص�
الشعرّي،�على�الرغم�من�إيمانهم�بتأثيرها�في�موسيقى�هذا�النّص؛�فهذا�ابن�سنان�الخفاجّي�
مثاًل،�ينكر�على�المتنّبي�استخدامه�لفظ�)الِجِرّشى(�الذي�يعني�)النّْفس(؛�لما�وجد�فيه�من�
تأليٍف�يكرهه�السمع،�وينبو�عنه)6(،�دون�أن�يتبّين�أثر�هذا�التأليف�في�داللة�بيت�الشاعر:

ــْب ــَقـ ــّلـ ــارُك االْســـــــــِم، أغــــــرُّ الـ ــ ــبـ ــ كريُم الِجِرّشى، شريُف النَّسْب)7( )المتقارب(ُمـ

�م.�ن،�ص.�ن. )1(
�الرحمن،�66. )2(

�أبو�الفتح�عثمان�بن�جنّي،�الخصائص،�ج1،�م.�س،�ص509. )3(
�أنظر�ترجمته:�أبو�عبد�الله�شمس�الدين�الذهبّي،�سير�أعالم�النبالء،�تح:�حّسان�عبد�المنّان،�ج2،�عّمان:�بيت�األفكار� )4(

الدولّية،�ال�ط،�2004،�ص2114.
المكتبة� بيروت:� ج1،� وآخَرْين،� المولى� جاد� محّمد� تح:� وأنواعها،� اللغة� علوم� في� المزهر� السيوطّي،� الدين� �جالل� )5(

العصرّية،�ال�ط،�1986،�ص47.
�أنظر:�عبد�الله�بن�محّمد�بن�سنان�الخفاجّي،�سّر�الفصاحة،�ال�محّقق،�بيروت:�دار�الكتب�العلمّية،�ط1982�،1،�ص66. )6(
ت،� ال� ط،� ال� العلمّية،� الكتب� دار� بيروت:� ج2،� سبيتي،� مصطفى� هوامشه:� وكتَب� شرَحه� الديوان،� المتنّبي،� �أنظر:� )7(
ص198.�وال�بّد�أن�أشير�إلى�أّن�البيت�ورد�في�)سّر�الفصاحة(�السابق�ذكره:�»مبارك�اإلسم...«�بإثبات�همزة�القطع،�كما�
ورد�في�الديوان�الذي�عدُت�إليه،�وفي�ذلك�كسٌر�لوزن�البيت،�والصواب�أن�تكون�كلمة�)االسم(�على�أصلها؛�أي�بهمزة�

�في�المتن؛�ألّنني�أستبعد�خطًأ�بسيطًا�كهذا،�عن�شاعٍر�كالمتنّبي. الوصل؛�ليستقيم�وزن�البيت،�كما�أثبتُّ
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إّن� قولهم:� على� المجال� هذا� في� التفاتهم� يزيد� يكد� »لم� القدماء� والنّقاد� البالغّيين� إّن�
تنافر� عدم� الفصاحة� شروط� أحد� وجعلوا� »فصيحة«،� تكون� أن� ينبغي� الحروف� مخارج�
لفُظه�»سهل� يكون� أن� الشعر� بيت� لبالغة� يشترط� مثاًل،� بن�جعفر� قدامة� فهذا� الحروف«)1(؛�
الحروف� المتنافرة� األلفاظ� من� البيت� يخلو� أن� أي� مواضعها«)2(؛� من� الحروف� مخارج�

بتقارب�المخارج.

)مستشزرات(� لفَظ� الحتوائه� التنافر؛� قبح� على� بها� يستشهدون� التي� األبيات� ومن�
المتنافر�الحروف،�قول�أمرؤ�القيس)3(:

ــال ــُع تضلُّ المدارى في ُمثنًّى ومرسِل)4( )الطويل(غــــدائــــُره مـــســـتـــشـــزراٌت إلــــى ال

بعض� استشعرها� التي� الحروف� إيحاءات� في� وجــدوا� فقد� المحدثون،� النّقاد� أّمــا�
� اللغوّيين�القدماء،�كابن�جنّي،�أداًة�لفتح�باٍب�جديٍد�من�النقد،�يكشف�لهم�عن�وجٍه�جماليٍّ
كان�مكنونًا�في�النّص�الشعرّي؛�فأخذوا�يستوحون�الحروف�في�النّص�المدروس،�كاشفين�

عن�دالالٍت�أخرى�يريدها�الشاعر،�مستورٍة�في�حروف�أبياته.

والشاعـر�الحاذق،�كما�يرى�الدكتور�محّمد�الضالع،�يوّظف�في�قوافيـه،�أو�فـي�خالل�
حرٍف� إلى� فيعمد� الفنّّية؛� وصورتها� القصيدة،� بموضوع� ترتبط� التي� الحروف� بعَض� أبياته�

يكّرره�مصّورًا�به�اللوحَة�والحركَة�المطلوبتين)5(.

فالحروف�ال� اعتباطّيًا؛� ليس� النّقاد� عند� الحروف� استيحاء� أّن� الضالع� ويظهر�من�كالم�
النّص�الذي�يحتويها،�إضافًة�إلى� إذا�انسجمت�طبيعتها�الصوتّية�مع�داللة� إاّل� تكون�موحيًة�
عالقٍة� ووجود� معّين،� لحرٍف� الفٍت� كتكراٍر� النّص،� هذا� في� خاّصًا� استخدامًا� استخدامها�

صوتّيٍة�الفتٍة�بين�مجموعٍة�من�الحروف،�كعالقة�التنافر�التي�أشرُت�إليها�من�قبل.

نماذج� الذي�سأعرض� نقدهم� في� المجال� هذا� الذين�ظهر� المحدثين� النّقاد� أبرز� ومن�
منه،�محّمد�النويهي،�ومحّمد�مندور،�ومحّمد�الضالع.

الــُعــال ــى  إلـ ــشــزراٌت  مــســت ــُره  ــدائـ غـ ــِل1.  ــرس ــى وم ــنًّ ــث ــدارى فــي ُم ــمـ ــلُّ الـ ــض ت

�محّمد�النويهي،�الشعر�الجاهلّي،�منهج�في�دراسته�وتقويمه،�ج1،�القاهرة:�الدار�القومّية،�ال�ط،�ال�ت،�ص44. )1(
�قدامة�بن�جعفر،�نقد�الشعر،�تح:�محّمد�عبد�المنعم�خفاجي،�بيروت:�دار�الكتب�العلمّية،�ال�ط،�ال�ت،�ص74. )2(

�أنظر�مثاًل:�جالل�الدين�السيوطّي،�المزهر�في�علوم�اللغة�وأنواعها،�ج1،�م.�س،�ص185. )3(
�أنظر:�امرؤ�القيس،�الديوان،�ضبَطه�وصّحَحه:�مصطفى�عبد�الشافي،�بيروت:�دار�الكتب�العلمّية،�ال�ط،�ال�ت،�ص115. )4(

�محّمد�صالح�الضالع،�األسلوبّية�الصوتّية،�م.�س،�ص28. )5(
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بيٌت�المرئ�القيس�يصف�فيه�َشعر�محبوبته،�عاَبه�النّقاد�القدماء؛�لما�فيه�من�تنافٍر�يتمّثل�
في�لفظ�)مستشزرات(،�كما�ذكرُت�من�قبل.�وقد�وقف�عليه�محّمد�النويهي�مستوحيًا�هذا�

اللفظ�الذي�أنكره�القدماء،�رابطًا�موسيقاه�النشاز�بما�يحمل�البيت�من�دالالت.�يقول:

»ال�شّك�أّن�في�قوله:�»مستشزرات«�تنافرًا�بين�الحروف�يجعل�الكلمة�ثقيلًة�في�النطق،�
ينطبق�علـى� مؤّكدًا؛�ألّنه� فنّيًا� لزومًا� التنافر�الزٌم� أّن�هذا� إلى� يهدينا� التفكير� قلياًل�من� ولكّن�
تتزاحم� التي� الثقيلة� الكثيفة� الكثيرة� الخصالت� لهذه� يرسمها� أن� الشاعر� يريد� التي� الصورة�
على�رأس�محبوبته،�وترتفع�إلى�أعلى،�ويغيب�باقي�الشعر�الكثيف�تحتها،�من�مفتوٍل�ظّل�
على�انتظامه،�وغير�مفتوٍل�انطلق�هنا�وهناك.�صورٌة�غنّيٌة�رائعٌة�حاشدٌة�زاخرٌة�مزدحمة،�إذا�
وبدأنا� التنافر،� تقتضي�هذا� أّنها� أدركنا�كيف� إلى�»مستشزرات«؛� أجدنا�تصّورها،�واستمعنا�
مع� انسجامه� أقوى� ما� ولكن� تنافر،� حّقًا� هو� به.� النطق� في� لساننا� بتعّثر� ونتلّذذ� نستحليه،�

الصورة�المرسومة!«)1(.

لفٌظ� أن�يخرج� النويهي،� ما�ذكر� إلى� إضافًة� المعيب،�في�ظنّي،� الغريب�وال� وليس�من�
تظهر� أن� بّد� ال� التي� بيئته� ابن� فالشاعر� القيس؛� كامرئ� � جاهليٍّ شاعٍر� من� اللفظ� كهذا� ثقيٌل�
وقسوتها� صعوبتها� نستشعر� قاسيٌة،� صعبٌة� الجاهلّية� والبيئة� كلمات،� صورة� في� لسانه� على�

في�مثل�هذه�األلفاظ�الثقيلة�التي�جرت�على�ألسنة�شعرائها،�حّتى�في�غزلهم.
ــِع ــمــتَّ ــَت ف ــرًة  ــكـ بـ ُســـمـــيَّـــُة  َبـــكـــرْت  َيْرَبِع)2( )الكامل(2.  لم  ُمفارٍق  ُغــُدوَّ  وَغــَدْت 

نغمّيا� اّتساقًا� الحادرة،� قصائد� مطلعًا�إلحدى� يمّثل� الذي� البيت� هذا� في� النويهي� لمح�
بقوله:� عليه� نّبهنا� وقد� والسحر،� الجمال� من� مسحًة� البيت� على� يضفي� أن� شأنه� من� داللّيًا�
بجرسها� تساعد� وكيف� للشطرين،� روّيًا� تأتي� التي� العين� هذه� روعة� إلى� لنلتفْت� ثّم� �...«
الغينان� تساعدها� وكيف� إثارته،� الشاعر� يريد� الذي� والجزع� الروع� جّو� خلق� على� الصوتّي�

المرّددتان�في�قوله:�»َغَدْت�ُغدّو«�يغّص�بهما�الفم�في�مرارة�الشكوى«)3(.

في� تّمام�حّسان� استشعره� بما� الغين� استيحاء� في� النويهي� إليه� ما�ذهب� ُيؤّكد� أن� وُيمكن�
ُكلُُه إِلَّ اْلَاِطُئوَن[)4(،�

ْ
ُكلُُه إِلَّ اْلَاِطُئوَنَوَل َطَعاٌم إِلَّ ِمْن ِغْسلنٍِي  لَّ يَأ
ْ
لفظ�)غسلين(،�في�قوله،�تعالى:�]َوَل َطَعاٌم إِلَّ ِمْن ِغْسلنٍِي  لَّ يَأ

�محّمد�النويهي،�الشعر�الجاهلّي،�منهج�في�دراسته�وتقويمه،�ج1،�م.�س،�صص45-44. )1(
دار� القاهرة:� هارون،� السالم� وعبد� شاكر� أحمد� تح:� المفّضلّيات،� الضّبّي،� محّمد� بن� المفّضل� العّباس� أبو� �أنظر:� )2(

المعارف،�ط6،�ال�ت،�ص43.
�محّمد�النويهي،�الشعر�الجاهلّي،�منهج�في�دراسته�وتقويمه،�ج1،�م.�س،�ص173. )3(

�الحاّقة،�37-36. )4(
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وذلك�أّن�هذا�اللفظ�يوحي�»بأّن�هذا�الطعام�)غسالٌة(�لشيٍء�آخر،�وأّنه�غير�مستساٍغ�بسبب�ما�
في�مخرج�الغين�من�التأّخر�في�مكان�الغرغرة�التي�تكون�عند�إرادة�تنظيف�الحلقوم،�كما�إّن�

الغين�صـوٌت�يستعمل�ساكنًا�عنـد�إرادة�التعبير�عن�التقّزز«)1(.

بها مــعــرفــتــي  األّيـــــاَم  عـــرَف  ــْن  ــ وَم وبالنّاِس؛ َرّوى رمَحه غيَر راحِم)2( )الطويل(3. 

أعدائه؛� على� المتنّبي� حقد� فيه� يظهر� الذي� البيت� هذا� على� كذلك،� النويهي� وقف�
لُيسمعنا�ما�لم�نستطع�أن�نسمعه،�وليشعرنا�بما�استشعره�من�جمال�التصوير�الموسيقّي�في�

هذا�البيت؛�فيطلب�منّا�قبل�كّل�شيٍء�أن�نستمع:

اللسان� طرِف� قرُع� نطقه� في� يتكّرر� الذي� الراء� فحرُف� المتنّبي...� لبيت� مثاًل،� »استمْع،�
أوائل� في� مــّراٍت� ثالث� راحــِم«� غيَر� رمَحه� »َرّوى� قوله:� في� جاء� قد� الحنك)3(...� لحاّفة�
الكلمات:�األولى،�والثانية،�والرابعة،�ومّرًة�رابعًة�في�آخر�الكلمة�الثالثة.�أتحسبه�جاء�هكذا�
بغير�ارتباٍط�بالعاطفة�العنيفة�التي�يحملها�البيت�من�الحقد،�واالنتقام،�والقسوة،�والتشّفي؟�
االنطباق�على� قوّي� فيها؛�وجدَته� ترّدد� التي� مواضعه� في� إليه� اإلنصات� أجدَت� إذا� إّنك� بل�
وخزة�الرمح�الذي�يريد�الشاعر�أن�يغرسه�بقسوٍة�في�جسم�عدّوه،�حّتى�ليخّيل�إلينا�أّن�هذا�
الرمح�يزداد�إيغاالً�في�الجرح�مع�كّل�راء،�وكأّن�الشاعر�مع�كـّل�راٍء�من�الراءات�األربع�يدفع�
الرمح�دفعًة�جديدًة�في�الّلحم�الدامي�زيادًة�في�النكاية�والتلّذذ�بإيالم�البشر�الذين�يكرههم،�
الراء�حّقه� النطق�بهذه�الجملة�الشعرّية�يجب�أن�تعطي�حرف� ومن�هذا�يّتضح�لك�أّنك�في�
الكامل�في�علم�األصوات�العربّية�من�تكرار�قرع�اللسان�لحاّفة�الحنك،�وأن�تفعل�ذلك�في�

�كبيِر�الحقد«)4(. كّل�راٍء�من�الراءات�األربع�بتلّذٍذ�قاٍس،�وتشفٍّ

4. وألقـى جسـَمـه المنـهــوَك فــــي أحضــــاِن خـــاّلنِــْه)5( )مجزوء�الوافر(

الحرب� بعد� العائد� الجندّي� فيه�حال� نعيمة،�يصف� لميخائيل� بيٌت�من�قصيدة�)أخي(�
درجٍة� إلى� مندور� محّمد� دهشة� أثار� انسجامًا� معانيه� مع� أنغامه� تنسجم� وصفًا� وطنه،� إلى�

�تّمام�حّسان،�البيان�في�روائع�القرآن،�م.�س،�ص294. )1(
�أنظر:�المتنّبي،�الديوان،�ج1،�م.�س،�ص255. )2(

اللسان�وحاّفة� التقاء�طرف� لتكّرر� الراء؛� بها�حرف� يتمّيز� بالتكرار،�وهي�صفٌة� األصوات� علم� في� الصفة� هذه� �ُتعرف� )3(
لّينًا�يسيـرًا�مّرتين،�أو�ثالثًا.�أنظر:�إبراهيم�أنيس،� الحنك�في�أثناء�نطقه،�كأّنما�يطرق�طرُف�اللسان�حاّفــَة�الحنك�طرقًا�

األصوات�اللغوّية،�القاهرة:�مكتبة�األنجلو،�ط2007�،4،�ص66.
�محّمد�النويهي،�الشعر�الجاهلّي،�منهج�في�دراسته�وتقويمه،�ج1،�م.�س،�صص67-66. )4(

�أنظر:�ميخائيل�نعيمة،�همس�الجفون،�بيروت:�دار�نوفل،�ط2004�،6،�ص12. )5(
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الثالث:� المـّدات� هـذه� في� أهـو� البيت،� في� التأثيـر� مصدر� ما� أدري� »لسُت� يقول:� جعلته�
إلقاء� في� هو� أم� والحنان،� والراحة،� بالتأّسي،� توحي� التي� )خاّلن(� )أحضان(،� )منهوك(،�
في� صدٍق� أّي� األحضان.� بين� )ُيلقى(� منهوٌك� جسٌم� خاّلنه؟� أحضان� بين� جسَمه� المنهوك�

العبارة؟!�وأّي�صدٍق�في�التأثير؟!�ثّم�أّي�تجسيٍم�للصورة�التي�نكاد�نراها؟!«)1(.

مّدتين� مندور،� ذكرها� التي� الثالث� المـّدات� إلى� إضافًة� تجد،� أخرى؛� مّرًة� البيت� إقرأ�
أخريين�في�اللفظين:�)ألقى(،�و)في(؛�لتكون�خمس�مّداٍت�يسيطر�إيقاعها�على�الموسيقى�
في� المنطلق� الممتّد� اإليقاع� هذا� في� تستشعر� أن� ولك� الفتة،� سيطرًة� البيت� في� الصوتّية�
النطق،�إضافًة�إلى�ما�ذكره�مندور،�تلك�الدالالت�التي�توافق�امتداد�هذا�اإليقاع�وانطالقه،�

كالطول،�واالّتساع،�وما�جرى�مجراهما.

اّتساع� الجندّي�من� انطالقًا�ما�يجده� الفم� المنطلق�من� وإّني�ألستشعر�في�هذا�االمتداد�
الحياة�وحّرّيتها�في�وطنه،�بعد�الضيق�والتقّيد�اللذين�وجدهما�في�الحرب.

َدْتــهــا جــرَّ ــي  ــت ال الــغــصــوِن  وبـــيـــَن  الَعسوْف )المتقارب(5.  القويِّ  الخريِف  ليالي 
ــه َغـــــَفـــــواُت الـــكـــهـــوْفوقــــفــــُت وحــــولــــي غــــديــــٌر مـــــواٌت ــ تــــمــــادْت ب
ــَك الـــزهـــوُر ــل ــِه ت ــي ــاف ــْت فـــي حــف ــَضـ ــِع الـــخـــريـــْف)2(َقـ ــي ــق ــص ــال ــا ب ــه ــنَ ــفَّ ــك ف

الفاء�روّيًا�لهذه� اّتخاذه�حرَف� الشابّي�كان�موّفقًا�في� القاسم� أبا� أّن� الضالع� يرى�محّمد�
الشجر،� حفيف� لنا� يصّور� أن� الحرف� هذا� شأن� فمن� الفتًا؛� تكرارًا� فيها� وتكراره� األبيات،�

وتساقط�أوراق�الخريف)3(.

ال� أي� مهموس؛� الفاء�حرٌف� أّن� نعرف� حين� هذا� الضالع� استيحاء� إلى� نطمئّن� أن� ولنا�
يوافق� األذن،� في� خفيٍف� وقٍع� ذو� فهي�حرٌف� الصوتّيان)4(؛� الوتران� نطقه� أثناء� في� يتذبذب�

بهذا�الوقع�حفيف�الشجر،�وخّفة�تساقط�األوراق�في�الخريف.

على� الحروف(� حدوث� أسباب� )رسالة� مؤلَّفه� في� نّص� سينا� ابن� أّن� ذلك� إلى� أضف�
من� قوله،� وفق� ُتسمع،� قد� التي� الفاء� ومنها� نطقّية،� غير� من�حركاٍت� ُتسمع� قد� الحروف� أّن�

حفيف�األشجار)5(.

�محّمد�مندور،�في�الميزان�الجديد،�تونس:�مؤّسسات�ع.�بن�عبد�الله،�ط1988�،1،�ص80. )1(
�أنظر:�أبو�القاسم�الشابّي،�الديوان،�شرَحه:�أحمد�حسن�بسج،�بيروت:�دار�الكتب�العلمّية،�ط1995�،1،�ص104. )2(

�محّمد�صالح�الضالع،�األسلوبّية�الصوتّية،�م.�س،�ص29. )3(
�كمال�بشر،�علم�األصوات،�القاهرة:�دار�غريب،�ال�ط،�2000،�ص297. )4(

�أنظر:�أبو�علّي�الحسين�بن�عبد�الله�بن�سينا،�رسالة�أسباب�حدوث�الحروف،�تح:�محّمد�الطّيان�ويحيى�علم،�دمشق:� )5(
مجمع�اللغة�العربّية،�ال�ط،�ال�ت،�صص97-93.
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6. مطْر... )ُمْسَتْفِعُلْن(

مطْر...

ومنُذ أْن كنّا صغارًا، كانت السماْء

تغيُم في الشتاْء

ويهطُل المطْر

وكلَّ عاٍم، حيَن يعشُب الّثرى، نجوْع

ما مرَّ عاٌم والعراُق ليَس فيه جوْع

مطْر...

مطْر...

مطْر...

منها� � أثبتُّ التي� المطر()1(� )أنشودة� قصيدته� في� السّياب� أّن� إلى� الضالع� محّمد� ذهب�
المقطع�السابق،�قد�استغّل�كلمة�)مطر(�في�رسم�صورة�تساقط�قطرات�المطر�واصطدامها،�
المطر� قطرات� بترّدد� نشعر� فنحن� فيها؛� الراء� حرف� وتكرار� الكلمة،� هذه� بتكرار� وذلك�
نطق� أثناء� في� الفم� في� اللسان� ضربات� لتكرار� القصيدة؛� هذه� في� الراء� حرف� نطقنا� �كّلما�

هذا�الحرف)2(.

7. أحـــسُّ بالرعـــشـــِة تعتريــني )مشطور�الرجز(

والموت يسترسُل في وتيني
وموجــة اإلغمـــاِء تحتويـني)3(

قافية� لهّن� اختار� قد� القصيبي،� الرحمن� عبد� لغازي� )الحّمى(� قصيدة� من� أبياٍت� ثالثة�
عن� الضالع،� محّمد� يرى� ما� وفق� بها،� يعّبر� كي� الممدودة؛� بالياء� والمتلّوة� المسبوقة� النون�

اآلالم�العاطفّية�للحّمى،�ويصّور�ارتعاد�جسمه،�وطول�أنينه)4(.

�أنظر:�بدر�شاكر�السّياب،�الديوان،�ج1،�بيروت:�دار�العودة،�ال�ط،�1997،�صص481-474. )1(
�محّمد�صالح�الضالع،�األسلوبّية�الصوتّية،�م.�س،�ص26. )2(

�أنظر:�غازي�عبد�الرحمن�القصيبي،�المجموعة�الشعرّية�الكاملة،�ال�م:�مطبوعات�تهامة،�ط1987�،2،�ص570. )3(
�محّمد�صالح�الضالع،�األسلوبّية�الصوتّية،�م.�س،�ص29. )4(
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قول� في� النّص�حاضرًا� وداللة� النون� بين� االنسجاَم� هذا� الضالع� استشعار� لتجد� وإّنك�
المشّع� النغم� من� قوّيًة� شحنًة� يتضّمن� نّواح،� حرٌف� النون� أّن� نحّس� »نحن� شوشة:� فاروق�

كيفما�استعملناه«)1(.

نماذج تطبيقّية

الحشا قلقَل  ــذي  ال بالهمِّ  فقلقلُت  ــطــويــل(1.  قــالقــُل)2( )ال كّلهنَّ  عيٍس  قــالقــَل 
الشاعر� فيه� يصف� لفظّي،� تنافٍر� من� فيه� لما� األذن؛� منه� تنفر� النطق،� ثقيل� للمتنّبي� بيٌت�

هّمه�الذي�حّرك�به�إبله�مسافرًا.

أن� أراد� الشاعر� أّن� لوجدنا� والتأّمل؛� التغنّي� من� حّقه� البيت� أعطينا� لو� أّننا� إاّل�
داللة� بين� التناغم� هــذا� إحــداث� خــالل� من� صــدره� على� الــرابــض� هّمه� بثقل� ُيشعرنا�
الذي� الهّم� ثقل� اللسان� على� بثقله� يعكس� الذي� التنافر� هذا� فيه،� األلفاظ� وتنافر� �البيت�

يحمله�الشاعر.

وإّنك�لتحّس�القلق�يلهو�بالشاعر؛�فينّقله�من�مكاٍن�إلى�مكان،�ويوقفه�وُيقعده�متحّركًا�
الشاعر� يحمله� ما� يعكس� تناثرًا� البيت� في� المتناثرة� القافات� هذه� تنطق� عندما� يهدأ،� �ال�

من�توّتر.
موضِعها غــيــِر  فــي  مملكٍة  ــاُب  ــق أل كالهرِّ يحكي انتفاخًا صولَة األسِد)3( )البسيط(2. 

يحملوا� لم� الذين� األنــدلــس� ملوك� البيت� هــذا� في� القيروانّي� رشيق� ابــن� يعيب�
خصمه� ليوهم� جسمه؛� ينفخ� الـــذي� كــالــهــّر� فهم� اســمــهــا؛� ســوى� الملك� ــّوة� قـ �مــن�

أّنه�أسد.

وفي�هذا�البيت�مسحٌة�جمالّيٌة�صوتّية؛�فقد�أتبع�الشاعر�لفظ�)انتفاخًا(�بحرف�الصاد�الذي�
يعكس�بطبيعته�داللة�االنتفاخ�مضفيًا�على�الصورة�التي�أراد�الشاعر�أن�يرسمها�نوعًا�من�الكمال؛�
�فالصاد�تحمل�صفة�التفخيم�التي�هي�»عبارٌة�عن�سمٍن�يدخل�على�جسم�الحرف؛�فيمتلئ�

الفم�بصداه«)4(.

�فاروق�شوشة،�لغتنا�الجميلة،�الهيئة�المصرّية�العاّمة�للكتاب،�ال�ط،�1999،�ص77. )1(
�أنظر:�المتنّبي،�الديوان،�ج1،�م.�س،�ص78. )2(

�أنظر:�ابن�رشيق�القيروانّي،�الديوان،�جمَعه:�عبد�الرحمن�ياغي،�بيروت:�دار�الثقافة،�ال�ط،�1989،�ص60. )3(
�ابن�الطّحان�السماتي،�مرشد�القارئ�إلى�تحقيق�معالم�المقارئ،�تح:�حاتم�الضامن،�الشارقة:�مكتبة�الصحابة،�ط1،� )4(

2007،�صص74-73.
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أحـــــــزاِن ــَرْي  ــ ــْهـ ــ ــنَـ ــ كـ عـــيـــنـــاِك  َحَمالني)1( )المتدارك(3.  موسيقى  َنْهَرْي 

حبيبته� عيني� فيه� يتصّور� الذي� البيت� بهذا� األحزان(� )نهر� قصيدته� قّباني� نزار� استهّل�
نهرين�من�األحزان.

ينطلق� حين� الــذهــن� فــي� ينطبع� مــا� ســرعــان� لكنّه� مستحدث،� ــٌب� غــري ــصــّوٌر� ت
البيت:� موسيقى� على� النهر� كامتداد� الممتّد� إيقاعها� يسيطر� مــّداٍت� بثماني� اللسان�
يريد� الــشــاعــر� ــي(،�وكـــأّن� ــزاِن:�أحـــزانـــي(،�)مــوســيــقــى(،�)حــمــالن ــ ــاك(،�)أحـ ــن )عــي
من� يــجــده� لما� فــعــاًل؛� الــحــزن� نهر� بــوجــود� الــالفــت� الــطــويــل� الــمــّد� بــهــذا� يقنعنا� �أن�

حزٍن�شديد.

بعذوبته� تليق� كلماٍت� له� اختار� فقد� يحّب؛� بَمن� الرتباطه� جميل؛� عذٌب� الحزن� وهذا�
رائع،� اّتساٍق� في� المخارج� مختلفة� حروٍف� سّتة� من� تتكّون� التي� كـ)موسيقى(� وجماله،�
كلمة� اختار� لكنّه� أشّد،� وهو� جرفاني،� مثاًل:� يقول� أن� بمقدوره� كان� وقد� و)حمالني(،�
)حمالني(؛�فحسبك�ثالثة�الحروف�التي�تحملها�هذه�الكلمة:�الميم،�والالم،�والنون؛�فهي�
ناجٌم�عن�تجويٍف� رنيٌن� النطق� أثناء� التي�يصاحبها�في� الرّنانة،�وهي� باألصوات� ُيعرف� مّما�

في�الجهاز�النطقّي)2(.

الخاتمة

التشكيل� في� أثــرًا� الشعرّي� النّص� منها� يتشّكل� التي� للحروف� أّن� البحث� هذا� بّين�
على� قــدرًة� الصوتّية� طبيعتها� في� تحمل� الحروف� أّن� تبّين� فقد� النّص؛� لهذا� الداللّي�
المتلّقي؛� ــارة� إث تزيد� وأن� الــنــّص،� ــة� دالل تدعم� أن� شأنها� من� داللــّيــٍة� بظالٍل� اإليــحــاء�
الفتًا� تكرارًا� معّيٌن� حرٌف� ُيكّرر� كأن� خاّصًا،� استخدامًا� الحروف� استخدمت� إذا� �وذلك�

في�النّص.

الشعر،� لفهم� تجديٍد� من� فيه� لما� الدراسات؛� من� النوع� هذا� نطاق� يّتسع� أن� وإّني�آلمل�
واكتشاف�جمالّياته،�كما�آمل�أن�ُيبنى�استيحاء�الحروف�على�أسٍس�علمّيٍة�تبعده�عن�تسّلط�

�الذوق�الذي�قد�يوقعنا�في�التخّبط.�

�أنظر:�نزار�قّباني،�أحلى�قصائدي،�بيروت:�منشورات�نزار�قّباني،�ط1992�،16،�ص19. )1(
�محّمد�علّي�الخولي،�معجم�علم�األصوات،�ال�ن،�ط1982�،1،�صص90�،74. )2(
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 دراسٌة بالغيٌة للرواية العربية النيجيرية 
 »على الطريق« 

آلدم يحيى عبد الرحمن الفالني

د. جامع سعد اهلل عبد الكريم
 ق�صم اللغة العربية، جامعة اإلورن 

اإلورن، نيجيريا

ملخ�ص:

بحياة� التصاله� األخرى� األدبية� الفنون� بين� ممتازًة� مكانًة� يمثِّل� � طبعيٌّ � فنٌّ الروايَة� إن�
أسلوبه� ولجمال� المختلفة،� لألغراض� واتساعه� ولمرونته� والحاضرة،� الماضية� الناس�
المختارة� للرواية� بالغيًة� دراسًة� الباحث� يقصد� هذا،� ضوء� وعلى� النفوس.� على� ته� وخفَّ
»على�الطريق«�للوقوف�على�الظواهر�األسلوبية�فيها،�من�حيث�الوضوح�والقّوة�والجمال،�
البيئة� أمور� على� تطبيقها� وفي� صياغتها،� في� البالغية� الفنية� الكاتب� مقدرة� مدى� يبرهن� ما�
ذاتيٌة� سيرٌة� الطريق«� »على� ورواية� واألدب.� واللغة� والفن� والحضارة،� والدين� والثقافة،�
وما� حياته� الفالني�خالل� الرحمن� عبد� يحيى� آدم� األستاذ� القاها� التي� التجارب� جّل� تمثل�
�ال�يخرج�عن� البسها�من�أحواٍل�بيئيٍة�داخليٍة�وخارجيٍة؛�علمًا�بأن�أدب�القصص�بشكٍل�عامٍّ
والنتائج.� والمشاهد� األهداف� من� يكتنفها� وما� واالجتماعية،� التاريخية� المظاهر� أو� األطر�
والمشاهد� التجارب� وصف� على� تنبني� إنما� والقصيرة،� منها� الطويلة� كّلها،� والقصص�

التاريخية�والمعاشة�بأساليب�فنيٍة�وعلميٍة.

الكلمات المفتاحية: الرواية،�نيجيريا،�الفالني،�على�الطريق،�البالغة.
Abstract:

The novel is a natural art that represents an excellent status among 
other literary arts because of its connection to people’s past and present 
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life, its flexibility and breadth for different purposes, and the beauty of 
its style and lightness on souls. In light of this, the researcher intends a 
rhetorical study of the selected novel «Ala-Tariq» to find out the stylistic 
phenomena in it, in terms of clarity, strength and beauty, which prove the 
extent of the writer’s artistic rhetorical ability in formulating it, and in 
applying it to the matters of environment, culture, religion and civilization, 
art, language and literature. The novel «Ala-Tariq» is an autobiography that 
represents all the experiences of Professor Adam Yahya Abdul Rahman 
Al-Falani during his life and its internal and external environmental 
conditions. Note that the «Story Literature» in general includes historical 
and social frameworks or manifestations and what surround them of 
goals, scenes and results. All stories, long and short, are based on 
describing historical and lived experiences and scenes using artistic and  
scientific methods.

Key words: Novel, Nigeria, Al-Fulaniyy, ‘Alat-Tariq, Rhetoric.

المقدمة:

يجب� الذي� األديب� نفس� من� أمرها� أول� تنبع� نفسيٌة،� صفٌة� الصنعة� قوة� أن� ُيالَحظ�
حماسًة� ائه� ُقرَّ من� شاء� إذا� وأسلوبًا،� وأخالقًا،� وإرادًة،� عاطفًة،� ومنفعاًل،� متأثرًا� يكون� أن�

وانفعاالً،�وتتمثل�قوة�األسلوب�في�الصورة�والتركيب)1(.

أخرى� معاٍن� أو� معنًى� إلى� الحرفي� معناها� بالعقل� نجاوز� ما� فهي� الصورة� قوة� وأما�
ما� وكــل� والتشبيه،� واالستعارة� والكناية،� بالتمثيل� يكون� وذلــك� غيرها،� أو� مجازيٍة�
قوة� في� يستطيع� أو� األدبــي� يمكن� بينما� والتخييل� التفكير� من� آفاقًا� القارئ� أمــام� يفتح�
وتكرارها،� المنطق� في� بغيرها� الهامة� المعاني� ذات� الكلمات� على� يدل� أن� التركيب�
أهمية� القارئ� يعرف� أن� يجب� لذلك� للصوت،� فيه� أثــر� ال� المكتوب� الكالم� ولكن�
عنايًة� تكتسب� حيث� كلماتها� وضع� وهي� صوتية،� ليست� أخرى� بوسيلة� المعاني� هذه�
البالغية� الظواهر� عن� الكالُم� الفصِل� هذا� محوَر� يكون� المنطلق،� هذا� ومن� وانتباهًا)2(.�
وُيــدَرك� للقارئ،� الفائدة� زيــادة� أو� إيضاحًا� ليكون� الطريق«� »على� روايــة� في� الموجودة�
التحليلي� المنهج� استخدام� تم� وقد� الفني،� عمله� في� الكاتب� ملكة� مدى� خالله� من�
لكن� العربية،� الرواية� � لفنِّ تاريخيٍة� بدراسٍة� لها� مهدنا� وقد� البالغية.� الدراسة� لتلك� الفني�
على� الخاتمة،� قبل� البالغية،� الدراسة� مع� وكلها� الالزمة،� الجانبية� الموضوعات� �بعد�

الترتيب�اآلتي:
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ال وفحس تكم ي  ق م يلع  د

��القصة�والرواية�في�األدب�العربي. -

��القصة�والرواية�في�األدب�الغربي�والعربي�في�نيجيريا. -

��صاحب�»على�الطريق«�في�سطور. -

��موجز�المضمون�في�الرواية. -

��الظواهر�البالغية�في�الرواية. -

)-  الق�سة والرواية في االأدب العربي:

)القصة� واألقصوصة� واألسطورة،� الحكاية� المشهورة،� العربية� القصة� أنواع� ومن�
المسرحية� فكرة� كانت� القصة� ومن� والنادرة)3(.� الطويلة(،� )القصة� والرواية� القصيرة(،�
الرواية�موضوعًا�لهذا�البحث،� التلفاز.�وقد�اقتصرنا�على� ُمثِّلث�على�المسرح�وشاشة� التي�

معتمدين�رواية�»على�الطريق«�لألستاذ�آدم�يحيى�عبد�الرحمن�الفالني�نموذجًا.

بعد� العربي� النثر� فنون� إلى� ُأضيف� � فنٌّ وهي� الحديثة،� القصة� أنواع� من� هي� الرواية�
اتصال�العرب�باألوروبيين.�ويقال�إن�الرواية�أطوُل�سلسلًة�وأوسُع�نطاقًا�وأرحُب�حركًة�من�

ى�أيضًا�بالقصة�الطويلة. القصة،�ولذلك�تسمَّ

والعوامل�االجتماعية�البارزة�الداعية�إلى�نشأة�الرواية�هي�عوامل�سياسية،�يشهد�على�
بمواليد� مقترٌن� الحديثة� المصرية� القصة� مولد� بأن� المحسن� عبد� طه� الدكتور� قول� ذلك�
واألدبية� والعقلية� والسياسية� واالقتصادية� االجتماعية� حياتنا� مرافق� شملت� أخرى� جديدة�
من� كلها� صدرت� الكبرى� أهدافها� في� المتشابهة� الجديدة� المواليد� هذه� السواء..� على�
الدعوى� هذه� في� فلألدب� )مصر()4(.� بكلمة� العام� الرأي� في� الوعي� يقظة� هو� واحٍد� منبٍع�
التجديدية�دوٌر�يلعبه�بالتعبير�عن�مشاعر�مصرية�بواسطة�القصة،�واستخدام�الفن�القصصي�
به� يسجلون� جديٍد� شيٍء� إلى� الميل� كان� ثم� االجتماعية،� األمــراض� لمعالجة� الموروث�

مشاعرهم،�ووجدوا�المخرج�في�فن�الرواية.

ترجمة� مثل� األوروبية� الروايات� بعض� بنقل� العرب� عند� الروائية� المحاوالت� بدأت�
لـِ«إلياذة� البستاني� سليم� وترجمة� تلمياك«،� »مغامرات� فنلون� لرواية� الطهطاوي� رفاعة�
الرواية�العربية،�فكتب�الطهطاوي�»تخليص� هوميروس«.�ثم�راح�األدباء�يخوضون�في�فن�
اإلبريز�في�تلخيص�باريز«،�وكتب�البستاني�»الهيام�في�جنوب�الشام«،�وكتب�أحمد�فارس�
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�هؤالء�الجيل�األول�والرواد�للرواية�العربية،�وإن�رأى� الشدياق�»الساق�على�الساق«.�وُيعدُّ
النقاد�أنهم�قلَّدوا�األوربيين�ونسجوا�على�منوالهم.

الرواية� ر(� )فمصَّ التقليد،� من� الرواية� ر� حرَّ الذي� الثاني� الجيل� أعاله� المذكورين� وتبع�
الرواية� � لفنِّ الذهبي� العصَر� الجيل� هذا� عصر� وُيعتبر� العربية.� الحضارة� في� وكتب� بها� وعرَّ
عبدالله،� الحليم� وعبد� جودة،� الحميد� وعبد� محفوظ،� نجيب� نذكر� أعالمه� ومن� العربية،�

وإحسان�عبد�القدوس�وغيرهم.

أمثال� من� وكتَّاب� أدبــاء� أيدي� على� الخمسينات� في� أيضًا� العربية� الرواية� تقدمت�
يوسف�إدريس،�وفتحي�غانم،�وسهيل�إدريس،�ومحمد�ديب�وغيرهم.�ثم�استكمل�نضوج�
من� والثمانينات� والسبعينات� الستينات� رجال� أي� الرابع،� الجيل� أيدي� على� العربية� الرواية�
هؤالء،� من� ونذكر� والشكل.� الموضوع� في� العربية� الرواية� كتبوا� الذين� العشرين،� القرن�
من� وغيرهم� موسى� وصبري� إبراهيم،� الله� وصنع� الراهب،� وهاني� الربعي،� الرحمن� عبد�
تعمقوا� األمام،� إلى� العربية� الرواية� عجلة� دفع� في� الجهد� بذلوا� الذين� العرب� الروائيين�
الوطنية� المقاومة� في� فكتبوا� واالجتماعية،� السياسية� التغييرات� تحقيق� بهدف� الرواية� في�

لالستعمار�القديم�والجديد،�وفي�القضية�الفلسطينية.

والعالقات� واألعـــراف� والــعــادات� التقاليد� ر� تصوِّ اجتماعية،� الــروايــة� تكون� وقــد�
وتناقش� مضوا� الذين� الناس� بعض� حول� تتكلم� تاريخية� تكون� وقد� المجتمع،� في� السائدة�
روائيًا.� قصصيًا� عرضًا� فتعرضه� وغيره،� والفكر� واالجتماع� السياسة� عالم� في� مساهماتهم�
الفلسفية،�وهي�تعالج�العواطف�واألهواء،�ويغلب�فيها� التحليلية�أو� الرواية� وتوجد�كذلك�

أموٌر�تتصل�بالضمير)5(.

أهم� ومن� عــام؛� بوجٍه� القصصي� الفن� في� وجودها� من� بد� ال� فنيٌة� عناصر� �وهناك�
هذه�العناصر:

� ��الحادثة�أو�الحبكة:�توجد�فيها�الوحدة�العضوية.�وهي�الفعل�الذي�يبني�عليه�القاصُّ )1(
ل�معيارًا�لها،� �للقصة�من�حدٍث�يشكِّ عمله،�وقد�يكون�حادثًا�واقعيًا�أو�خياليًا.�فال�بدَّ
تتطور� حتى� ببعٍض� بعضها� وربط� الحوادث� بتنسيق� � القاصُّ ويهتم� به.� تنبض� وقلبًا�

وتنمو�تدريجيًا،�وتبلغ�العقدة،�فيقود�القارئ�إلى�الحل.

��السرد:�وهو�تتابٌع�متواصٌل�بين�أحداث�القصة�وشخصياتها،�وتالؤٌم�بين�بيئتها�الزمنية� )2(
والمكانية�بحيث�ال�يقع�فيها�فجوٌة�وال�خلل.
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��الشخصية:�ُويطلق�عليها�بطل�القصة،�ويكون�إنسانًا�أو�حيوانًا،�وهي�عبارة�عن�كائٍن� )3(
حاٍل� كل� وعلى� الحدث.� لذلك� مفعوالً� أو� فاعاًل� � وُيعدُّ الحدث،� عليه� أو� منه� وقع�
من�حيث� القصة� من� موقعه� يالئم� أو� يالئمه� بطَله�رسمًا� � القاصُّ يرسم� أن� من� � بدَّ فال�

الجسم�والنفس.

رسم� يجيد� أن� أيضًا� � القاصِّ وعلى� الحدث.� وقع� حيث� والمكان� الزمان� هي� ��البيئة:� )4(
البيئة�كي�يحتفظ�بمتابعة�قارئ�القصة�من�بدايتها�إلى�نهايتها�وتأثُّره�بما�تحكيه.

التعبير�عن�األحداث�أو�في�سرد� القاص�في� يتبعه� الذي� الطريق� ��األسلوب:�هو�ذلك� )5(
التراكيب،� أو� العبارات� وصياغة� األلفاظ� في� ُتعَكس� عادًة� والفكرة� القصة؛� حوادث�
القارئ�إلى� ومطابقة�األلفاظ�للمعاني،�بحيث�ال�تحمل�الغموض�واإلبهام،�وتوصل�

نتيجٍة�سالمٍة�معينة.

وتنمو� الشخصيات،� وتتحرك� الغاية،� د� وتتحدَّ الرواية،� معنى� ُيستكمل� العناصر� وبهذه�
الحوادث،�وتترابط�العناصر�الزمنية�والمكانية،�إلى�أن�تقود�الفكرة�القارئ�أو�المستمع�إلى�

نتيجة�معينة)6(.

)-  الق�سة والرواية في االأدب الغربي والعربي في نيجيريا:

ولها� إال� قبائله� من� قبيلًة� ترى� فال� القدم،� منذ� القصة� على� النيجيري� المجتمع� عاش�
جيٍل� من� فُتنقل� شفهيًا،� ُتروى� القصص� هذه� أن� غير� أبنائها.� آذان� بها� تمتِّع� التي� أقاصيصها�
التي� والحكايات� واألمثال� والخرافات� األساطير� من� النيجيرية� القصص� آخر.�وتصدر� إلى�

يدور�بعضها�على�ألسنة�الحيوانات.

أما�كتابة�القصة�فلم�ُتعَرف�في�نيجيريا�إال�بعد�دخول�المستعمرين�إليها،�فكتِبت�باللغة�
المحلية�ولغة�المستعمرين�)اإلنجليزية(.

»بنوو� قصة� نشرت� حين� عام�1926م،� إلى� يوربا� لغة� في� الجدية� المحاوالت� وترجع�
قصة� ثم� �،Eleti-Ofe )أيَليتِيَؤوَفي(� جريدة� في� �Emi� Banwo� Omo� Orukan»اليتيمة
�Emi�Segilola�Eleyiju�Ege�Elegberun�»َسيِغيَلوال�قرة�عين�ذات�آالف�زوج�في�الدنيا«
رواية� بعدهما� ومن� 1930م.� عام� �Akede� Eko)َأيَكو )أَكيَدي� جريدة� في� �Oko� Laye

�Ogboju� Ode� Ninu� Igbo اليورباوية� باللغة� العفاريت«� غابة� في� الجريء� »الصياد�
�Irumoleللكاتب�دانَِييْل�أوُلَوْنَفيِمي�فاغوا�عام�1938م،�وله�أيضًا�رواية�»القصب�المخيم«�
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أحمد� البروفيسور� وقام� جمبا،� مشهود� الدكتور� األولى� ترجم� وقد� �،Ireke� Oni� Budo

الشيخ�عبد�السالم�بترجمة�الثانية.

أعمالهم� ومن� بالدهم،� في� األدب� مكتب� بإنشاء� القصة� في� ألـ)هوسا(� إسهام� وكان�
وَغنُْدوِكي� اإلمــام،� بكر� أبي� للكاتب� المقدس(� )الماء� َبَغَجا� ُرَوْن� الهوساوية:� باللغة�
ُغوْرَزو،�ورواية� السائل(�للكاتب�محمد� َمَتنْبِي�)عين� َكَفَرا،�وإَِدْن� َبْيُلو� )المتلهف(�للكاتب�
»شيخ�عمر«�لرئيس�الوزراء�أبي�بكر�َتَفَوا�َبَلْيَوا،�ثم�رواية�»ِجيِكي�َمَغْي«�للكاتبين�َجوْن�َتافَِدا�

والدكتور�إيْسْت.

عام� أوَمْينُوُكو� للكاتب� �Pita�Nwana اْنــَوَن«� »بِيتا� هي� ألـ)إيبو(� لغة� في� قصٍة� وأول�
�Palm النخلة«� بلغة�االستعمار،�نحو�»سكير�خمر� يكتبون� ما� كثيرًا� كتَّابهم� 1933م،�ولكن�
للكاتب المدينة«� »أهل� ورواية� 1956م،� عام� ُتْوُتَؤال� أْيَموْس� للراوية� �Wine�Drunkard

قصة� في� �Chinua�Achebe َأْتَشيَبي� ْتِشينَُوا� وكذلك� 1952م،� عام� �Cyprian� Ekwensi

»رجل� رواية� في� َأُلوَكو� تِيَمْوتِي� الكاتب� وتبعه� �،Things� Fall�Apart تتداعى«� »األشياء�
واحد�وزوجة�واحدة«�عام�1959م)7(.

السيد� الغربية�والعربية،�ومنهم� الثقافتين� العربية�شباب� القصص�غير� ساهم�في�ترجمة�
َأوباَفيِمي،� َأْوُلو� للكاتب� �Irawo�Osan النهار«� »كوكب� ترجمة� في� أسليجو� الرفيع� عبد�
�Iyawo� Alarede والضراء«� السراء� في� »حبيبتي� ترجمة� في� جمبا� عبدالسالم� والسيد�
َأِديُغن�لرواية�»ليلة�سمر�إفريقية«،�عام�1994م،� للكاتب�نفسه،�وترجمة�الدكتور�َأوالَلْيَري�
رواية� في� راجي� والدكتور�مسعود� األسود«،� الثوب� في� »ثقوب� في� القدوس� عبد� وإحسان�
»الحبل� في� آدم� الدين� سراج� والدكتور� 1997م،� عام� �Burning�Grass ملتهبة«� »أعشاب�

األبيض�في�أيٍد�ملوثة«��The�White�Rope�In�Stained�Handsعام�2009م.

أمثلة� ومن� النيجيرية،� الثقافة� عن� تعبر� فهي� األصيلة� النيجيرية� العربية� القصص� وأما�
عن� الشعبية� »القصص� أوغنبي� إسحاق� البروفيسور� كتبه� ما� األقاصيص،� من� وجدنا� ما�
في�»قصص� زكريا�حسين� البروفيسور� بعده� اليوربويين«�عام�1975م،�ومن� عند� السلحفاة�

خط�االستواء«�عام�1999م)8(.

استطاع�األدب�العربي�النيجيري�أن�يتنوع�في�قوالبه�في�جميع�الفنون�النثرية�والشعرية�
الحديث� الفني� بمفهومها� القصة� أن� غير� اإللوريون،� فيهم� بما� النيجيريين-� الكتاب� لدى�
العرب،� واألدباء� القصصيين� ركب� إلى� � تنضمُّ التي� الحديثة� الفكرية� عصاراتهم� من� � فُتَعدُّ
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ولعل�الميالد�األول�للقصة�في�المنطقة�اإللورية�يتمثل�في�قصة�»السنة«�التي�ُأْصِدَرت�عام�
بـ«مذكرات� إذ�كانت�مسبوقة� النيجيري،� الوطني� المستوى� ثانية�أختها�على� 2006م،�وهي�
بكر،�وقد�أصدرها� أبي� األول� البروفيسور�محمد� للكاتب� مناخ�جامعي«� إمام�وخطيب�في�
�على�السيرة�الذاتية�لصاحبها�السيد� عام�1997م.�وأما�)السنة(�فهي�قصة�عربية�فنية،�تنصُّ
اإلنسانية،� الحياة� جوانب� من� مهمًا� جانبًا� تخص� وهي� الحقيقي،� السالم� عبد� مرتضى�
م� التجشُّ من� عقبها� وما� معاناة،� من� الكاتب� ه� تكبدَّ وما� وتحصيله،� العلم� اقتناء� في� المتمثل�
بتاج�العز�والنجاح)9(.�وكتب�على�غرار�ذلك�األستاذ�آدم�يحيى�عبد�الرحمن�الفالني�أعماله�
القصصية:�»راعي�الغم«�و»بالد�التكرور«�ثم�»على�الطريق«�الذي�هو�موضوع�هذا�البحث.

وبعد�ذلك،�صارت�أعنَّة�أقالم�بعض�الكتاب�بمدينة�إلورن�تبتدر�وتتجاوب�مع�أصداء�
عدادها:� في� فكان� المصرية،� البالد� أقصى� من� الصادرة� األدبية� العربية� القصص� كتابة�
»الرحلة«� ثم� الهجري،� إبراهيم� محمود� حامد� للكاتب� الرئيس«� و»السيد� الوطن«� »خادم�
محمود� مشهود� للدكتور� تمبكتو«� إلى� إلورن� و»من� العسلي،� القادر� عبد� بن� علي� للسيد�
للكاتب� )السنة(� ثانية� ثم� أكوحييدي،� مرتضى� للسيد� المجد«� سبل� و»في� جمبا،� محمد�
أسليجو�)وهو� الجامع� للكاتب�محمد� الحياة«� »كفاح� ثم� الزهراء،� الحقيقي-�وهي�»رحلة�
ثم� شعرا(،� الدافق«� العشق� على� الخافق� »نبضات� ومسرحية� السعدي«� »مقامات� كاتب�
القصص:� آنفا.�ومن�ضمن� المذكور� الهجري� للكاتب� الحب«� »مأساة� العام�2013م� وليد�
شعريٍة� قصٍص� ثالث� من� مجموعة� وهي� الغمبري،� إبراهيم� لألخ� وخلجات«� »نبضات�
ألبي� عيسى� الدكتور� اإلفريقي� الشاعر� بصنعة� الغمبري� المحامي� فيها� اقتدى� وقد� قصيرٍة،�
والتي� العربية،� إلى� يوربوية� حكايات� فيها� ترجم� حيث� الفم«� »دهاء� قصيدته� في� بكر� أبي�
سلمى� أبي� بن� زهير� حذو� حذوا� به� والمقتدى� المقتدي� وكال� بيتًا.� وستين� سبعة� تبلغ�
المرضعة«� »األرمــلــة� في� الرصافي� معروف� العراقي� والشاعر� نعمى«،� »مجنون� في�
لسان� على� المشهور� »ظلموني«� في� إبراهيم� حافظ� النيل� وشاعر� الشيخ«،� مقر� �»وإلــى�

اللغة�العربية)10(.

)-  �ساحب »على الطريق« في �سطور:

بمدينة� ولد� ونسبًا.� بلدًا� واإللــورّي� قبيلًة،� الفالني� الرحمن� عبد� بن� يحي� بن� آدم� هو�
أبويه� من� الفالني� الحي� في� 1963م)11(� عام� يناير� شهر� من� الثالثين� اليوم� في� إلــورن،�
الشريفين.�وقد�نشأ�وترعرع�في�كنفهما،�حيث�قضى�صباه�في�أسرٍة�فالنّيٍة�صالحٍة�مّيالٍة�إلى�
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جبتا،� علي� اإلمام� الشيخ� عّمه� إلى� أبوه� بعثه� ثم� الدينّية.� بالثقافة� مشغوفٍة� األخالق،� مكارم�
فقرأ�عليه�مبادئ�العلوم�الدينية�واللغوية،�فلبث�عنده�بضع�سنين.

من�هنا�انتقل�إلى�دار�العلوم�لجبهة�العلماء�واألئمة،�إسلي�كوتو-إلورن،�حيث�حصل�
أغيغي-الغوس،� اإلسالمي،� العربي� التعليم� بمركز� التحق� ثّم� اإلعدادية،� الشهادة� على�
شهادته� فيه� الفالني� الكاتب� نال� اإللــوري،� الله� عبد� آدم� الشيخ� فضيلة� القدير� لمؤّسسة�
القبول� ينال� أن� إلى� السعيد� الحظ� ساقه� حتى� استكان� وما� وهن� فما� )الّتوجيهّية(،� الثانوية�
شهادة� على� وحصل� العربية� اللّغة� دراســات� في� ص� تخصَّ حيث� بكنو،� بايرو� جامعة� في�
الفالني� الكاتب� عمل� وقد� باإلجادة.� لهم� المشهود� من� لكثيٍر� أيضًا� تتلمذ� كما� الليسانس،�
»دار� لمدرسته� مؤّسسًا� كنو،� مدينة� يستوطن� أن� قبل� الزمن� من� ردحًا� العلوم� بدار� مدّرسًا�
الهجرة«�ومديرًا�لها.�ومن�إنتاجاته�األدبية�والعلمية:�جولة�في�ظالل�الكتابة،�والمنهل،�ومع�
العشرين� القرن� الفكر�اإلسالمي�في� رائد� نفسك،�ومع� تربي� والغيبات،�وكيف� المؤّرخين،�

الميالدي،�وعلى�الطريق،�وأهل�التكرور،�وراعي�الغنم)12(.

4-  موجز لم�سمون رواية »على الطريق«:

الواسع� الَممّر� هو� الــذي� »الطريق«� الفالني� كاتبنا� أخــذ� المعجمّي،� المعنى� من�
منذ� فيه� وخاض� الكاتب،� عليه� سار� الذي� الحياة� موكب� عن� عبارة� هو� والذي� والممتد،�
)اإلعدادية(� العلمية� مراحله� أولى� وإلى� اإلسالمية،� العربية� للثقافة� أخذه� أيام� إلى� �طفولته�

بدار�العلوم،�إلورن.

تليها�صفحة� العنوان،� �وعشرين�ومئة�صفحٍة،�وهي�مستَهّلٌة�بصفحة� والّرواية�في�ستٍّ
الّداللة�على�حسنها�الّرائع�مستشهدًا�عليها�بآية�قرآنية�من�سورة�يوسف،�ثم�القّصة�مباشرًة.�
ث�فيها�الكاتب�بشيٍء�من�البسط�عن�خلفّيات�الحرب�األهلّية�النّيجيرّية)13(�»بيافرا«،� وقد�تحدَّ
ق�فيها�إلى�وصف� التي�أورت�نارها�طوال�ثالث�سنواٍت�متتاليٍة�)1967-1970(،�ثم�تطرَّ
بعض�الظواهر�االجتماعية،�من�حيث�انقسام�العلماء�حسب�ميولهم�وانطباعاتهم�فانتهجوا�
طرائق�قددًا)14(،�ثم�استطرد�فيها�بالحديث�عن�حب�والده�الشديد�للتعليم�اإلسالمي�اّلذي�
تسّبب�عنه�انضمامه�في�سلك�التعليم�العربي�واإلسالمي�في�أّول�وهلته�بدهليز�عّمه�جبتا،�
مبدئه� إلى� عودته� قبل� بأغيغي،� اإلسالمي� العربي� التعليم� ومركز� إلورن،� العلوم-� بدار� ثم�
مدرسته� بكنو� سًا� مؤسِّ للتعليم� نيجيريا� شمال� نحو� اتجاهه� وقبل� فيها،� سًا� مدرِّ العلوم� �دار�

»دار�الهجرة«�ومديرًا�لها.
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5-  الظواهر البالغية في رواية »على الطريق«:

يحقق� بالرعاية-ألنه� وأوالهــا� األسلوب� صفات� ألزم� الوضوح� أن� به� المسلَّم� من�
للكاتب�غايته�األساسية،�وهي�اإلفهام.�ونالحظ�أّن�الفنون�األدبية�التي�يغلب�فيها�الوضوح�
هي�النصوص�القائمة�على�المعاني�العقلية�لقصد�الثقافة،�كالقانون،�والفلسفة،�والجغرافيا.�
أكثر�من�ذلك� أو� ُنعنى�كذلك� الحقائق،�وإنما� فيما�نكتب�على�نشر� نقتصر� ولكننا�أحيانًا�ال�
بإيقاظ�العقول�الخامدة،�وبعث�الشعور�والحماسة،�وإثارة�العواطف�في�نفوس�الناس)15(،�
األفكار� وقوة� مؤثرًة.� ممتعًة� لتكون� العقلية،� حياتها� من� أقوى� حياة� لألفكار� نهب� وبذلك�
وصورها�أو�مالمحها،�تتمثل�في�الظواهر�البالغية�في�الرواية.�والظواهر�البالغية�في�رواية�

»على�الطريق«�تتمثل�بـِ:

1-  الظواهر البيانية )التشبيه، االستعارة، المجاز(:
التشبيه�في� ��التشبيه�وهو�إلحاق�أمٍر�بأمٍر�في�صفٍة�جامعٍة�بينهما�مع�األداة)16(.�وقد�ورد� أ-

رواية�»على�الطريق«�بعدة�أوجٍه،�هي:

الصبي� هذا� »ويفر� روايته:� في� الكاتب� كقول� األداة(،� فيه� ذكر� )ما� المرسل� ��التشبيه� •

أغراض� المشّبه�كأحد� لبيان�حال� الحمر�من�قسورة«)17(،�وهو� تفر� من�لطماٍت�كما�
حال� ولتقرير� الحال� مقدار� ولبيان� تقبيحه،� أو� المشّبه� تحسين� هي� التي� التشبيه�
لتقرير� السماء«)18(،�وهو� ينزل�من� الموصوف.�ويقول�في�موضٍع�آخر:�»كأنه�وحٌي�
يتكلم� حين� أيضًا� وتراه� فيهما.� الشبه� وجه� لحذف� ُمجَمٌل� الشاهدان� وكال� الصفة،�
الزينة�فكأنه� العلماء�في�هذه� إلى�حلقة� الوليمة�يقول:�»ويمشي� عن�أحوال�صاحب�
طاووٌس�قنبري...«)19(،�ثم�قال�حين�يروي�حالة�أمه�في�الحادثة�التي�جمعت�جميع�
ر� يصوِّ ونراه� دمية...«)20(،� كأنها� واجمًة� ساكنًة� ظلَّت� بل� شيئًا� تقل� ولم� �...« أسرته:�
كأنها� مدورًة� العمامة� ظهرت� عندما� الصغار� هؤالء� وجوه� »فترى� بقوله:� العمامة�

برتقالة...«)21(،�كما�يصف�شعر�رأس�الطالب�فيقول:�»فكان�رأسه�كالغابة«)22(.

الخائفة:� أمه� حالة� يروي� حين� الكاتب� كقول� الشبه(،� وجه� فيه� ذكر� )ما� ل� ��المفصَّ •

»أخذتني�أمي�بيمينها�تجرني�إلى�حجرتها�كما�يجر�الحصان�عربة�النقل«)23(،�ووجه�
. الشبه�هو�الجرُّ

��الضمني�)ما�ال�يوضع�فيه�المشبه�والمشبه�به�في�صورٍة�من�صور�التشبيه�المعروفة� •

حيث� الرواية� في� هذا� وندرك� الخبر.� إمكان� ليفيد� وهو� التركيب(،� في� يلمحان� بل�
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تجد� العبارة� هذا� ففي� غنم«)24(،� وبر� على� الجلوس� هذا� »...وكان� الكاتب:� يقول�
أركان�التشبيه�وتلمحها،�ولكنها�في�غير�الصورة�التي�عرفتها.

��البليغ�)ما�ُذكر�فيه�الطرفان�فقط�وُحذف�منه�الوجه�واألداة(�كقول�الكاتب:�»...هذا� •

القوت�طريق�شوك�وحجر...«)25(،�ويكون� ابتغاء� في� يسلكه�علماؤنا� الذي� الطريق�
يتخذونه� الذي� الوالئم،� علماء� مسلك� الكاتب� شبه� حيث� تقبيحا،� هذا� من� الغرض�

لجلب�قوتهم�اليومي�وإشباع�رغبتهم،�بشوٍك�وحجٍر�ليجعله�قبيحًا.

المشابهة� لعالقة� له� ُوضع� الذي� المعنى� غير� في� المستعمل� اللفظ� وهي� ��االستعارة:� ب�-
في� االستعارة� ظاهرة� وردت� وقد� األصلي)26(.� المعنى� إرادة� من� مانعة� قرينة� مع�

الرواية�على�وجهين:

كقول� لوازمه(� من� بشيء� إليها� ورمز� به� المشبَّه� فيها� ُحذف� )ما� مكنية� ��استعارة� •

الكاتب:�»...تتفجر�األقاويل�من�أفواه�بعضهم�بال�حساب«)27(،�تجده�يشبه�األقاويل�
استعملت� )تتفجر(� وكلمة� وشيوعها،� إفشائها� بجامع� تجري� التي� والمياه� باألنهار�
ر.� التفجُّ وهو� لوازمه� من� بشيء� له� ورمز� به� المشبه� من�حيث�حذف� معناها� غير� في�
وقوله�أيضًا:�»على�هذا�النحو�كان�كبار�الحي�ينفقون�أوقاتهم�في�الليل،�وعلى�هذا�
النهار...«)28(.�إذا�تأملنا�هذه�الجملة�ندرك� النحو�كان�صغارهم�يقتلون�أوقاتهم�في�
إليه� وَرَمَز� به� المشبه� وبالقتل،�وحذف� باإلنفاق� األوقات� إضاعة� الكاتب� شبه� كيف�

بشيء�من�لوازمه�وهو�ينفقون�ويقتلون.

حفلة� في� األكبر� اإلمام� حال� � يقصُّ فالكاتب� المشابهة(،� )لعالقة� تمثيلية� ��استعارة� •

الوليمة�نصيب�األسد«)29(،� يأخذ�من�أجور� الوليمة�في�قوله:�»...كان�األمام�األكبر�
إذ�ُيضَرب�على�كل�من�حصل�على�القسم�األعظم�والنصيب�األوفر�في�كل�شيء.

أورده� � اشتقاقيٍّ وكتعليٍق� المشابهة)30(،� غير� لعالقة� والعقلي:� المرسل� ��المجاز� ج�-
الجيش� )أفراد(� فرقة� إلى� االنضمام� عن� ألبي� »...وُعفي� يقول:� روايته،� في� الكاتب�
السبب� ويريد� المسبَّب� يذكر� فالكاتب� وقسرًا«)31(،� جبرًا� الموت� إلى� ُيساقون� الذين�
والمشاركة� المعارك� خوض� بل� إليه،� الناس� يحمل� حتى� بالمرئي� ليس� الموت� ألن�
حريصون� وهم� �...« أيضًا:� ويقول� والفناء؛� الموت� يسبب� الذي� هو� الحروب� في�
زمانية.�وقال�في�موضع� هنا� فالعالقة� الزمان�حقًا...«)32(� لهم� ما�خبأ� يعلموا� أن� على�
والوطن� عديدة«)33(،� عسكريًة� انقالباٍت� النيجيري� الوطن� هذا� شهد� »ولقد� آخر:�
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المحلية� العالقة� فذكر� الوطن،� أهل� أراد� بل� بها،� يشعر� � حواسٌّ وال� نفٌس� له� ليس�
أمورًا� أذكر� بدأُت� حتى� جدرانها� رأيت� إن� »...ومــا� قوله:� وكذلك� الحالية،� بــإرادة�
في� األشياء� بقية� من� جزٌء� الجدران� ألن� الكلية� بإرادة� الجزئية� فذكر� عنها«،)34(� كثيرًة�
األمر«)35(،� بداية� في� الرأي� هذا� إلى� يميل� أبي� »وكان� قوله:� ومنها� المدرسة.� رحاب�
لزامه.� ُينتِج�األول�وهو� العقل،�واألخير� بإرادة� الرأي� استخدم� فالعالقة�الزمية�حيث�
�رشوًة�يفاجئني�بها«)36(،�وهو�اعتبار� م�إليَّ ثم�نجد�في�قوله:�»فنجح�مرتين�وأخذ�يقدِّ

ما�سيكون�في�الزمن�المستقبل.

2-  الظواهر المعنوية
��الخبر�المجازي:�هو�ما�ُقِصَد�به�غرٌض�آخر�غير�الزم�الفائدة�وال�فائدة�الخبر)37(. �أ-

��الخبر:�في�قوله�حين�يحكي�ما�حدث�بينه�وبين�الشيخ�المتعّمم�من�المنافسة:�»قال:� •

في� ذراعكم� باع� طول� على� أقف� أن� أود� فإني� الحريري،� مقامات� عن� ثني� حدِّ إذن،�
التجرد،�هذا�وبدأت�أشرح�له�العصر�العباسي�وما�فيه�من�أحداٍث�وظروٍف�أدَّت�إلى�
بعد� نهاية�األمر،�ثم� المقامات�في� إلى�ظهور� أدَّت� ثم� ل،� الكدية�والتسوُّ ظهور�أدب�
هذا�كله�شرعت�في�قراءة�المقامة�األولى�الصنعانية�عن�ظهر�قلب،�وأقف�قلياًل�في�

�ألشرح�كثيَر�ما�فيه�من�روعٍة�أدبيٍة�وأساليَب�بالغية...«)38(. تعبيٍر�فنيٍّ

هذه� »في� موتاهم:� ندب� في� الحي� كبار� أحوال� يروي� قوله�حين� في� األسى:� ��إظهار� •

الحرب،� في� موتاهم� ويندبون� مساء� يتجمعون� الحي� كبار� كان� المضطربة� الحالة�
ويتحدثون� الفدرالية،� الحكومة� إيبو�ضد� قبائل� مؤامرات� بينهم�عن� فيما� ويتحدثون�
عن� ويتحدثون� الوطنية،� سبيل� في� ُقتِلوا� الذين� الشهداء� وعن� بلُّو� أحمد� عن�
ُنِقلوا� الذين� الشباب� عن� يتحدثون� ثم� االنفصالية،� الفرقة� زعماء� رئيس� أوجوكو�
تدريٌب� أو� تجربٌة� لهم� تكن� لم� الذين� اإللوريين� شبابنا� وخاصة� القتال،� ميدان� إلى�
القتال� ميدان� ينتظرهم�في� الشباب؟�وماذا� ما�مصير�هؤالء� قبل،� الحرب�من� �في�فن�

من�ويٍل�وثبور؟«)39(.

بهذا؟� أمرك� الذي� من� الالعنون!� ولعنك� علي!� يا� الله� »قاتلك� قوله:� في� ��الهجاء:� • 

وفي�أي�كتاٍب�قرأت�جواز�األذان�قبل�الصلوات�المفروضة«)40(.

كثيٌر،� فهو� الطلب)41(� وقت� موجوٍد� غير� مطلوبًا� يستدعي� ما� هو� الطلبي:� ��اإلنشاء� �ب�-
ومن�نماذجه:
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وا�إلى�الحفرة«)42(. وا�أيها�األبناء،�هلمُّ ��األمر:�في�قوله�»هلمُّ •

��النهي:�»�ال�تصطدم�بي�يا�فالن�وقد�رأيتك«)43(. •

��االستفهام:�»هل�صليت�المغرب؟«)44(. •

��النداء:�»وأنِت�يا�ربَّة�الدار«)45(. •

��الدعاء:�»بارك�الله�فيك�أنت�الولد�البار�في�هذه�الدار«)46(. •

العلم«)47(،� المال�-�فيما�أعلم�-�هو�الذي�ينقصهم،�وإنما�هو� ��التخصيص:�»وليس� •

وقوله:�»...�وفي�نفسه�حاجٌة�وفي�قلبه�موجدٌة�وحفيظٌة،�وفيه�مع�ذلك�رضًا�بالقضاء�
وإذعاٌن�للقدر«)48(.

��اإليجاز:�هو�التعبير�عن�المقصود�بلفٍظ�أقل�ولكنه�واٍف�بالمراد�لفائدة)49(.�والكاتب� ج�-
يحكي�عن�سبب�عدم�انضمام�أبيه�إلى�فرقة�الجيش�فيقول:�»والله�لوال�أمي�العجوز�
السبب� أن� على� � ُيِلحُّ وهو� أمــوت«)50(،� حتى� غمارها� أخوض� الحرب� إلى� لذهبت�
�الكبر�والشيخوخة،�وقد�ال�تجد�من�يعينها�ويخدمها�ويطعمها� يرجع�إلى�بلوغ�أمه�سنَّ

ويكسوها�كما�هو�يفعل،�وقد�يكون�هو�وحيدها�وقّرة�عينها.

وليمة� لنا� � يقصُّ الكاتب� ونجد� لفائدة)51(.� المعنى� على� اللفظ� زيادة� هو� ��اإلطناب:� د�-
� أتمَّ إذا� الصغرى� الوليمة� الصبي� تلميذه� يكلِّف� المعلم� الشيخ� »كان� ويقول:� القرآن�
�قراءة�»يس«�أو�»الكهف«،�والكبرى�إذا� قراءة�جزء�»عم«�من�القرآن،�والوسطى�إذ�أتمَّ
اختتم�القرآن�كله،�وكان�لكل�وليمٍة�أجٌر«)52(،�وهذا�إجماٌل�ال�بد�من�تفصيله�وشرحه،�
والقصب� السكر� من� وقطعٌة� دجاجٌة� فأجرها� الصغرى� الوليمة� »فأما� يقول:� ولذلك�
والفول،�وأما�الوليمة�الوسطى�فأجرها�خمسة�شلِّيناٍت�وجذٌع�من�الشاة،�وأما�الوليمة�

الكبرى�فأجرها�بقرٌة�وجنيٌه�واحد«)53(.

والكاتب� لفائدة)54(.� واإلطناب� اإليجاز� بين� المتوسط� المذهب� هو� ��المساواة:� هـ�-
الشارع،� على� بعيٍد� من� أمي� رأتني� »ولقد� قائاًل:� المضطربة� أمه� حالة� يصف� الفالني�
الحي� أهل� بين� يجري� عنيٍف� تصادٍم� بعد� فالتقينا� نحوي،� وتندفع� إلّي� تسعى� ورأيتها�
بيمينها�تجرني�إلى�حجرتها،�كما�يجر�الحصان� �في�ذلك�الوقت،�هكذا�أخذتني�أمي�

عربة�النقل«)55(.
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3-  الظواهر البديعية
ه�في�المعنى�إيجابًا�وسلبًا)56(.�ومن�نماذج�هذا�الطباق� ��الطباق:�هو�الجمع�بين�لفٍظ�وضدِّ أ�-
مساًء� السادسة� الساعة� بعد� الشارع� على� السير� انقطع� »ولقد� الكاتب:� قول� الرواية� في�
والنساء..«)58(،� الرجال� صيحات� »فتوالت� قوله:� في� كذلك� راكبًا«)57(،� وال� ماشيًا� ال�
ال� حتى� يبغضونه� آخر� وفريقًا� ًا،� جمَّ حبًا� يحبونه� الناس� من� فريقًا� »فترى� أيضا:� وقوله�
بين�)يحبونه�ويبغضونه(،�وبين�)ماشيًا� فيه�مثقال�ذرٍة�من�خير«)59(،�نجده�يطابق� يروا�
ما� يعرف� أنه� يزعم� بمن� »ويثقون� قوله:� في� كذلك� والنساء(.� )الرجال� وبين� وراكبًا(،�
والتي� وشقاٍء...� سعادٍة� أو� وعزٍل،� توليٍة� أو� وحياٍة،� موٍت� من� المستقبل� في� سيحدث�
ال�يشوبها�خوٌف�وال�رجاٌء«)60(.�وقد�طابق�هنا�أيضًا�بين�)موت�وحياة(،�وبين�)تولية�

وعزل(،�وبين�)سعادة�وشقاء(،�وبين�)خوف�ورجاء(.

على� بينها� يقابل� ثم� متوافقٍة� بمعاٍن� أو� متوافقين� بمعنيين� ُيؤتى� أن� هي� ��المقابلة:� ب�-
ضاقوا� حتى� أهلها� بعض� وَسِعد� �....« يقول:� الفالني� والكاتب� الترتيب)61(،�
بالسعادة،�وشقَي�بعض�أهلها�حتى�ضاقت�بهم�الشقاوة،�وكان�جلب�منافع�السعادة،�
)السعادة� وبين� وشقي(،� )سعد� بين� الكاتب� قابل� فقد� الشقاوة«)62(.� مضرة� ودفع�

والشقاوة(،�وبين�)جلب�ودفع(،�وبين�)منافع�ومضرة(.

في� ذلك� ويظهر� المعنى)63(،� في� واختالفهما� النطق� في� اللفظين� تشابه� هو� ��الجناس:� ج�-
وقوله� آخرهما.� قبل� ما� الختالف� واألشياء«)64(،� األحياء� »واضطرب� الكاتب:� قول�
حركتي� لتباين� وُعــدد«)65(،� َعدٍد� في� خليفتهم� دار� في� يتجمعون� وكانوا� �...« أيضًا:�
الثاني�لالستعداد،� بينما�يكون� العين،�فاألول�للمقدار�والمبلغ،� الفتحة�والضمة�على�

وكال�النموذجين�جناٌس�غير�تام.

��السجع:�هو�تواطؤ�الفاصلتين�أو�الفواصل�على�حرٍف�واحٍد،�أو�حرفين�متقاربين،�أو� د�-
حروٍف�متقاربٍة�في�النثر�فقط،)66(،�ويتنّوع�إلى�)المطرف(�و)المرصع(�و)المتوازي(،�
ولكن�سنكتفي�باألخير�فيما�يأتي:�»وكانوا�يتَّهموننا�بالعبث�والفسق�والفجور،�ونحن�
وزنا� والقصور� الفجور� لفظا� اتفق� فقد� والقصور«)67(،� الحماقة� بل� بالجمود� نتَّهمهم�

ونقيضة،�وهو�المراد�بالسجع�المتوازي.

�شيئًا�من�القرآن�أو�الحديث)68(،�تفخيمًا� ه�األدبيَّ ن�المتكلم�نصَّ ��االقتباس:�هو�أن�ُيضمِّ هـ�-
لشأنه�على�وجٍه�ال�ُيشَعر�بأنه�منه.�والكاتب�الفالني�يقول:�»وكان�أهل�القرى�كذلك�
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الصغار� للعلماء� »...ويترك� يقول:� أخرى� زاوية� وفي� عميق«)69(.� � فجٍّ كل� من� يأتون�
بصيصًا�من�المال�الذي�ال�ُيسمن�وال�ُيغني�من�جوع«)70(.�ويقول�أيضًا:�»صدق�ذلك�
ا�إليه�راجعون«)71(.�فالنماذج�كلها�من�قوله�تعالى:� ا�لله�وإنَّ الشيطان�في�هذه�المرة،�إنَّ
َعِميٍق[� فَّجٍ   ِ

ُكّ ِمن  تنَِي 
ْ
يَأ َضاِمٍر   ِ

ُكّ  ٰ َوَعَ رَِجاًل  تُوَك 
ْ
يَأ بِاْلَّجِ  الَّاِس  ِف  ّذِن 

َ
َعِميٍقَوأ فَّجٍ   ِ

ُكّ ِمن  تنَِي 
ْ
يَأ َضاِمٍر   ِ

ُكّ  ٰ َوَعَ رَِجاًل  تُوَك 
ْ
يَأ بِاْلَّجِ  الَّاِس  ِف  ّذِن 

َ
�]َوأ

وقوله:� �،)7 )الغاشية:� �] ُجوٍع� ِمن  ُيْغِن  َوَل  يُْسِمُن  ُجوٍعلَّ  ِمن  ُيْغِن  َوَل  يُْسِمُن  ]لَّ  وقوله:� �،)27 )الحج:�
ِ ِإَونَّا إَِلْهِ َراِجُعوَن[�)البقرة:�156(. ِصيَبٌة قَالُوا إِنَّا لِلَّ َصاَبتُْهم مُّ

َ
ِيَن إَِذا أ ِ ِإَونَّا إَِلْهِ َراِجُعوَنالَّ ِصيَبٌة قَالُوا إِنَّا لِلَّ َصاَبتُْهم مُّ
َ
ِيَن إَِذا أ ]الَّ

ينتقل� المتكلِّم�بغرٍض�لم�يكن�مقصودًا�من�كالمه،�ثم� يبتدئ� التخلُّص:�هو�أن� ��ُحسن� و�-
شرع� حين� الرواية� في� مثاًل� الفن� لهذا� نجد� تكلفة)72(.� بدون� المقصود� غرضه� إلى�
بيَّن� ثم� أنواٍع،� إلى� وتقسيمهم� تعريفهم� من� الجلب� علماء� أحوال� سرد� في� الكاتب�
� فجٍّ الناس�من�كل� يقصدهم� البالد،�وكيف� في� األكابر�واألثرياء� الرجال� أحوالهم�مع�
أبيه�مع�عمه� �مشاكلهم،�وبعد�هذا�تخلص�إلى�أهم�ما�يريده،�وهو�موقف� عميٍق�لحلِّ
منكبًا� عمه� وكان� يتعاطاه،� ما� بعض� إلى� أبوه� مال� بحيث� والحساب،� الرمل� علم� ضد�
منه� ويقتضي� به،� ب� ويتكسَّ فيه،� زاخرًا� بحرًا� العلم�حتى�صار� هذا� االنكباب�على� كل�

حاجاٍت،�ويكاد�ينتهي�بأبيه�وعمه�إلى�الخصومة�العنيفة.

��براعة�االستهالل:�وهي�االبتداء�بما�يكون�إشارًة�إلى�ما�سيق�الكالُم�من�أجله،�مشعرًا� ز�-
»على� الكاتب:� يقول� حيث� الرواية� بداية� في� ذلك� ونلمس� به)73(.� ومنبئًا� بالمقصود�
طريق�الحي�أمشي،�وال�أدري�متى�بدأت�هذا�المشي،�وإنما�وجدت�نفسي�ماشيًا�ذات�
بأن� نشعر� المقدمة� هذه� ومن� الفالني«)74(.� الحي� في� مالك(� )سهل� طريق� على� يوٍم�

هذه�الرواية�ال�تحتوي�على�شيٍء�سوى�سيرة�حياة�الكاتب�بدايًة�من�طفولته.

��حسن�االنتهاء:�وهو�اختتام�الكالم�بأروع�الخواتم)75(.�فإننا�ندرك�في�الزاوية�األخيرة� ح�-
تسألون� فقد� اليوم� أما� �...« يقول:� حيث� الكاتب� أسلوب� من� االختتام� روعة� للرواية�
عن� تسألونه� وقد� عنها،� يجيب� أن� يستطع� لم� أنه� فترون� كثيرٍة،� أشياء� عن� صاحبكم�
كيف�سار�أجداده�ووصلوا�إلى�موطنه�الراهن؟�كل�ذلك�هو�ما�ال�يدري،�والذي�علم�
من�األمر�هو�أن�أجداده�فالنيون�ال�مأوًى�لهم�وال�سكن...�وكل�ما�في�األمر�هو�أنه�
بلدًا�وموطنًا،� إلورن� وبمدينة� نبيًا�ورسوالً،� وبمحمٍد� دينًا،� وباإلسالم� رّبًا� بالله� رضي�
هذا� في� ببساطٍة� ندرك� وغدًا«.� اليوم� طريقه� في� الله� وضع� بما� كله� هذا� بعد� ورضي�
األمر�أن�الكاتب�الفالني�أظهر�إسالميته�حيث�أعقب�كالمه�بالشهادة�وبحبِّه�لمسقط�
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رأسه�مدينة�إلورن،�وقد�حافظ�في�هذا�االختتام�على�شروط�حسن�االنتهاء�من�تخيُّر�
األلفاظ�الجيدة�مع�صحة�المعاني�ومطابقتها�لمقتضى�الحال.

الخاتمة:

�الرواية�العربية�عند�العرب�وفي�نيجيريا،� هذه�محاولٌة�قام�بها�الباحث�لإلطاللة�على�فنِّ
وتبع�ذلك�تحليل�الظواهر�البالغية�الكامنة�في�رواية�»على�الطريق«�كنموذٍج�مختاٍر،�لإلقرار�
والتي� النيجيريين،� العربية� كتَّاب� من� كغيره� الفنية� المقدرة� أوتوا� ممن� الفالني� الكاتب� بأن�
تمّثلها�المالمح�البالغية،�ألنها�عبارٌة�عن�بيان�الشعور�العاطفي�الذي�يطالب�به�أي�كاتٍب�أو�
شاعٍر�كل�من�أراد�أن�يشاطره�في�عمله�األدبي،�يطالبه�بالتفاعل�الوجداني،�وال�يمكن�ذلك�
للمشاطر�إال�إذا�فهم�تلك�المالمح�الداخلية�والخارجية.�ولذا،�قام�الباحث�بهذا�العمل�من�

أجل�الفهم�الدقيق�لمقاصد�الكاتب.

البالغية،� بالظواهر� القصة� توشية� بأسلوبه� استطاع� قد� الكاتب� بأن� الباحث� أدرك� ولقد�
وتجليتها�باألساليب�الفنية،�ومراعاة�تشابك�األحداث،�وحسن�الحبكة،�وتناسق�الحوار�في�

طول�العمل�األدبي.

هذا،�ويقترح�الباحث�أن�ُيكثِر�عشاق�الثقافة�العربية�وآدابها�من�قراءة�مثل�هذا�النموذج�
األدبي�وغيره�من�الفنون�األدبية�ويكتبوا�على�غرارها�أسوًة�باألستاذ�آدم�يحيى�عبد�الرحمن�

الفالني�صاحب�هذا�المؤلف�الفني.

الهوام�ص:
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1976م،� ط7،� المصرية،� النهضة� مكتبة� القاهرة:� األســلــوب،� الشايب:� ��أحمد� -2�
ص�186.

��زكريا�إدريس،�أوبو�حسين:�خيرة الزاد من أدب لغة الضاد،�مخطوط�أوتشي،�نيجيريا،� -3
غير�مؤرخ،�ص�1.

ط2،� المعارف،� دار� القاهرة:� الحديثة،� العربية  الرواية  تطور  المحسن:� عبد� بدر� ��طه� -4�
غير�مؤرخ،�ص10.
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آلدم� الطريق«� »على� الرواية� في� الفكرية� »االتجاهات� الكريم:� عبد� الله� سعد� ��جامع� -11
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نيجيريا،�عام�2008م،� الطريق«،�كنو،� رواية »على  الفالني:� الرحمن� ��آدم�يحيى�عبد� -13
صص�25-3.
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��الدكتور�طه�عبد�الرحيم�عبد�البر:�النقد األدبي عند العرب أصوله ومناهجه،�القاهرة:� -15
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��آدم�يحيى�عبد�الرحمن�الفالني:�رواية »على الطريق«،�مصدر�سابق،�ص�60. -31

�المصدر�نفسه،�ص�130. -32

�المصدر�نفسه،�ص�113. -33

�المصدر نفسه،�ص�69. -34

�المصدر�نفسه،�الصفحة�نفسها. -35

�المصدر نفسه،�ص�22. -36

والنشر� للطباعة� الفكر� دار� القاهرة:� العربية،� البالغة  جواهر  الهاشمي:� أحمد� ��السيد� -37
والتوزيع،�ط�غير�مذكورة،�عام�2000م،�ص�46.

��آدم�يحيى�عبد�الرحمن�الفالني:�رواية »على الطريق«،�مصدر�سابق،�ص�68. -38

�المصدر�نفسه،�ص�8. -39

�المصدر�نفسه،�ص�42. -40

فودي،� بن  الله  عبد  األستاذ  ديوان  في  بالغية  أساليب  أغاكا:� شعيب� الباقي� ��عبد� -41
ط2،� والنشر،� والطباعة� الكمبيوتر� لخدمات� المضيف� مركز� �إلورن-نيجيريا:�

عام�2005م،�ص�174.

��آدم�يحيى�عبد�الرحمن�الفالني:�رواية »على الطريق«،�مصدر�سابق،�ص�11. -42

�المصدر�نفسه،�ص�18. -43



142

اسيتاا د.حلاا ل  ثي ا يلك دلا يلالتل  ا  ق ي يلم   ة با�  ملي ق م يل ااي يلل.من  
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تقييم أداء إنتاجية منظومة الجيل الخامس 
 باستخدام تقنية الـ MIMO الكثيفة 

مع نموذج قناة CDL بحالة عدم وجود خط نظر

5G system throughput performance Evaluation using  

Massive-MIMO technology with Cluster Delay Line (CDL) 

channel model and non-line of sight (NLOS) scenarios

م. جون باخوس
 هند�صة الت�صالت 

جامعة دم�صق

ملخ�ص:

كبيرًة،� تطوراٍت� �)4G( الة� النقَّ الخلوية� لالتصاالت� الرابع� الجيل� منظومة� قت� حقَّ
إلى� الحاجة� ظهرت� التقني� والتطور� الزمن� مرور� مع� أنه� هي� هنا� األساسية� والمشكلة�
تطبيقاٍت�وخدماٍت�جديدٍة،�وبالتالي�أصبحنا�بحاجٍة�إلى�منظومٍة�جديدٍة�تدعم�هذه�األمور،�

باإلضافة�إلى�المشكالت�التي�لم�تتمكن�منظومة�الجيل�الرابع�من�إيجاد�حلوٍل�لها.

يات�األساسية�التي�تعاني�منها�منظومة�الجيل�الرابع�)4G(�هي�إمكانية�دعم� من�التحدِّ
عدد�تجهيزاٍت�أكبر،�زمن�التأخير�المنخفض،�العمل�في�الزمن�الحقيقي،�تأمين�سعٍة�أكبر،�
المنظومة�عاجزًة�عن� تقف�عنده�هذه� والذي� مرتفٍع� بياناٍت� نقل� تأمين�معدل� إلى� باإلضافة�
هذه� من� للتخلص� يطمحون� الباحثين� جعل� ما� وهذا� الجديدة.� التطبيقات� من� العديد� دعم�
الجيل� منظومة� في� تحقيقه� نتوقع� ما� وهذا� �، حدٍّ أقصى� إلى� أثرها� تخفيض� أو� المشكالت�

.)5G(الجديد�
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من� الجديد� الجيل� على� ُيطلق� الــذي� االســم� هو� �)5G( الخامس� الجيل� منظومة�
المنظومة�الجديدة�ستوفر� النقالة.�وكما�هو�متوقٌع�فإن�هذه� االتصاالت�الالسلكية�الخلوية�
ُيعتبر� ما� وهذا� مستقباًل،� �)Gbps و)�100 �)Gbps �10( بين� تقريبًا� تتراوح� عاليًة� سرعاٍت�
من�أهم�أسس�قوة�هذه�المنظومة،�باإلضافة�إلى�السعة�الكافية�واألكبر�مما�سبق،�والتأخير�
�)4G(المنخفض،�حيث�يتراوح�زمن�التأخير�الذي�تم�توفيره�بواسطة�منظومة�الجيل�الرابع�
�msec�1 بين� التأخير� زمن� في�)5G(�سيكون� أنه� في�حين� �،msec 60إلى� �msec�40بين��
الجديدة� المنظومة� التي�سيتم�استخدامها�في�هذه� التقنيات�الحديثة� وmsec 10.�ومن�أهم�
لها� سيكون� التي� الكثيفة� �MIMO� )Multiple� Input� and� Multiple� Output(الـ� هي�
ما� وهذا� الجديدة،� للمنظومة� واإلنتاجية� السعة� في� زيادٍة� تحقيق� مثل� الفوائد،� من� العديد�

تحققنا�منه�في�هذا�البحث.

االتصاالت� من� الخامس� الجيل� منظومة� أداء� لتقييم� بدايًة� البحث� بهذا� االنطالق� تم�
الرابع� الجيل� وقف� التي� المشكالت� من� العديد� حل� في� عليها� ل� المعوَّ النقالة� الخلوية�
عاجزًا�عن�حلها،�وإحداها�سرعة�نقل�البيانات�واإلنتاجية،�التي�كانت�المشكلة�البحثية�في�

هذا�العمل.

)تعدد� وتقنية� الخلوي� الخامس� الجيل� اتصاالت� نظام� دراســة� البحث� هذا� في� تم�
مثل� بها،� المتعلقة� األخــرى� المفاهيم� وبعض� الكثيفة� �MIMO والمخارج(� المداخل�
قناة�االتصال� الطيفية،�ونموذج� اإلنتاجية،�وسيناريو�اتصال�عدم�وجود�خط�نظر،�والكفاءة�

الجديد�المستخَدم.

بالتركيز� وذلك� �)5G( الجديدة� المنظومة� هذه� أداء� دراسة� إلى� البحث� هذا� يهدف�
�)mobile�station النقالة�-� الواصلة�للمستخِدم�)الطرفية� البيانات� على�معامل�سرعة�نقل�
التركيز� المعامل�األهم،�والذي�تم� بواحدة�)Mbps(�كونه� المنظومة� يقاس�في�هذه� والذي�
ل� عليه�عالميًا�عند�البدء�بوضع�معايير�هذه�المنظومة�وتنفيذها،�وهو�أحد�المعامالت�المعوَّ

عليها�لتحقيق�العديد�من�التطبيقات�الجديدة�التي�لن�يكون�باإلمكان�تحقيقها�بدونه.

ومن�أجل�الحصول�على�قيٍم�دقيقٍة�ومعياريٍة،�تم�تنفيذ�هذه�المنظومة�برمجيًا�باستخدام�
المنحنيات،� برسم� القيام� عند� أساٍس،�خصوصًا� بشكٍل� �Matlab�&�Simulink برمجيات�
�،GPP �3 مجموعة� أصدرتها� كما� للمنظومة� الدقيقة� المواصفات� على� االعتماد� تم� حيث�
� خصوصًا�في�ما�يتعلق�بموضوع�نموذج�القناة�المستخدم،�وقد�اعتمدنا�على�نموذٍج�خاصٍّ
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�ل وحد دف حم�ل وحد دف حم

بهذه�المنظومة�وفق�المعيار�المستخدم�)5G-�New�Radio(،�ويعتبر�بالمقارنة�مع�النماذج�
السابقة�لألجيال�األخرى�التي�تمت�دراستها�بشكٍل�كبيٍر�وجديٍد�نسيبًا.

الثالثة� �CDL النتائج�لنماذج� التجارب�برمجيًا�عبر�عمليات�المحاكاة�وقياس� تنفيذ� تم�
ٍل،�والتوصل�إلى�النموذج�األفضل،�ودراسة�أثر�استخدام�تقنية� والمقارنة�بينها�بشكٍل�مفصَّ
على� والتأكيد� للمستخدم،� الواصلة� البيانات� نقل� سرعة� على� والكثيفة� العادية� �MIMO

أهمية�هذه�التقنية�بالمقارنة�مع�التقنيات�السابقة�لها�)�MIMOالعادية(�للحصول�على�أداء�
وترجمة�مستخدم�وجودة�خدمٍة�أفضل.

كلمات مفتاحية: منظومة�الجيل�الخامس،�تقنية�الـ��MIMOالكثيفة،�نماذج�قناة�الجيل�
.NLOSالخامس،�سيناريو�

).  المقدمة:

إلى� ترقيتها� تمت� قد� الالسلكية� الخلوية� االتصاالت� تقنيات� أن� من� الرغم� على�
تلبية� على� قــادرٍة� غير� فهي� المشاكل،� بعض� من� تعاني� تــزال� ال� أنها� إال� الرابع،� الجيل�
� مثاليٍّ بشكٍل� التعامل� �)4G( الرابع� الجيل� لشبكة� يمكن� ال� فمثاًل� المستخدمين.� متطلبات�
�Device( جهاٍز� إلى� جهاٍز� من� االتصال� تحقيق� الصعب� ومن� التلقائية،� االتصاالت� مع�
الدقة� عالية� الفيديو� مقاطع� نقل� دعم� على� قادرٍة� غير� أنها� كما� مكان.� أي� في� �)to�Device

)HD�Video(،�والصوت�عالي�الجودة،�والواقع�المعزز،�والواقع�االفتراضي،�والخدمات�
يتم� لم� التي� المهمة� المشكالت� بعض� الرابع� الجيل� منظومة� تركت� فقد� لذلك� األخرى،�
نقل� ومعّدل� للطرفيات،� المحدودة� غير� والزيادة� التردُّدي،� المجال� محدودية� مثل� حلُّها،�

البيانات�المحدود�وغيره)1(.

البيانات،� معّدل� زيادة� على� الطلب� لتلبية� الالسلكية� الشبكات� تحسين� يجب� ولذلك�
قبل� من� الطلب� تزايد� ومع� الخدمة.� نوعية� وتحسين� التأخير،� زمن� وتقليل� السعة،� وتحسين�
بمساعدة� �5G الخامس� الجيل� بشبكة� �4G الرابع� الجيل� استبدال�شبكة� المستخدمين،�سيتم�
بعض�التقنيات�المتقدمة�مثل��MIMOالكثيفة،�واالتصاالت�من�جهاز�إلى�جهاز،�واتصاالت�

األمواج�المليمترية�)mm�waves(،�و�Beam�division�multiple�accessوغيرها)2(.

تتمثل�أهداف�منظومة�االتصاالت�الخلوية�من�الجيل�الخامس�)5G(�في�تحقيق�معدل�
هنا،� األساس� األمر� هو� وهذا� مرة،� �100 إلى� �10 بمعدل� أعلى� النهائي� للمستخدم� بياناِت�
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كما�تتراوح�من��Gbps�1إلى��Gbps�10في�البيئات�الحضرية�الكثيفة.�كما�قد�تدعم�شبكة�
بالكثافة.� يدعى� ما� وهذا� المتصلة،� األجهزة� من� أضعاٍف� �10 إلى� �5 من� الخامس� الجيل�
الكثيفة�منخفضة� اتصاالت�اآلالت� فإن�كفاءة�استخدام�االستطاعة�في� وعالوًة�على�ذلك،�
االستطاعة�ستتحّسن�أكثر�من�عشر�مراٍت،�لذلك�فمن�الضروري�إدخال�تقنياٍت�جديدٍة�في�

منظومة�الجيل�الخامس��5Gلتحقيق�هذا�األمر)3(.

واعُتبرت� السابقة،� السنوات� في� كبيرًا� اهتمامًا� الكثيفة،� �MIMOالـ� تقنية� جذبت� لقد�
من� حيث� الخامس،� الجيل� منظومة� في� أهميًة� واألكثر� الواعدة� التقنيات� أكثر� من� واحدًة�
BS(�Base�station(�يمكنها� القاعدية� المحطة� الهوائيات�في� خالل�تطبيق�كميٍة�كبيرٍة�من�
محتملًة� مزايا� تمتلك� كما� نفسه،� الزمني� د� التردُّ مجال� في� المستخدمين� من� العديد� دعم�

لزيادة�كفاءة�الطيف�التردُّدي�وتحسينه،�ومواجهة�تخامد�القناة)4-3(.

:)5G( الجيل الخام�ص لالت�ساالت الخلوية الال�سلكية النقالة  .(

انتباه�وخيال� أبحاٍث�جذبت� إلى� القادمة� الخامس� الجيل� تطور�االهتمام�حول�منظومة�
الرابع�قد�تم�نشرها�ووصلت� الجيل� العالم،�نظرًا�ألن�منظومة� الباحثين�والمهندسين�حول�
من� ضيٍِّق� ومجاٍل� تدريجيٍة،� تحسيناٍت� سوى� توقُّع� يمكن� ال� حيث� النضج،� مرحلة� إلى�

ه�نحو�الجيل�الجديد)5(. الّطيف�التردُّدي�الجديد،�فمن�الطبيعي�التوجُّ

الكثيفة،� �MIMOالـ� المنظومة� هذه� في� استخدامها� سيتم� التي� الرئيسة� التقنيات� من�
د،� االتصال�من�جهاٍز�إلى�جهاٍز،�تقنية�األمواج�المليمترية،�وبعض�تقنيات�الوصول�المتعدِّ
�.)BDMA(� Beam�division�multiple�access الشعاع� بتقسيم� د� المتعدِّ الوصول� مثل�
بتقنية� الشبكة�للحصول�على�ما�يدعى� التجهيزات�والطرفيات�إلى� كما�يخطط�لربط�جميع�
IOT(�Internet�of�things(،�وبعده�من�المتوقع�أن�نصبح�بحالة�اإلنترنت�لكل�شيء.�كما�

البعض� يحتاج� بينما� البيانات،� من� كبيرٍة� كمياٍت� إلى� المتصلة� الطرفيات� بعض� تحتاج� قد�
األخر�إلى�حَزٍم�صغيرٍة�منها،�وبالتالي�يمكن�تخصيص�عرض�المجال�التردُّدي�لهذا�بشكٍل�

�ومنه�تحسين�القدرة�الكلِّية�للمنظومة)2(. تكيُّفيٍّ

عاليٌة،� وتوافريٌة� وثوقيٌة� االستطاعة،� كفاءة� وتحّدياتها،� �)5G( منظومة� متطلبات� من�
بياناٍت� نقل� معدل� مع� تتعامل� المنظومة� ألن� فنظرًا� المنخفض،� والتأخير� الكبيرة،� الّسعة�
مرتفٍع،�هناك�مشكلٌة�رئيسٌة�تتعلق�بكيفية�تقليل�زمن�التأخير،�فليتم�دعم�التطبيقات�وتقديم�

.)2(msec 1الخدمات�نحتاج�لتأخير�أقل�من�
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كما�لن�تكون�شبكة�الجيل�الخامس�عبارًة�عن�منظومٍة�مفردٍة�تعتمد�على�تقنية�وصوٍل�
السابقة،� األجيال� طراز� على� �)RAT(� Radio� Access� Technology واحدٍة� � السلكيٍّ
وُيعتقد�أن�شبكة�الجيل�الخامس�هي�»شبكٌة�من�الشبكات«،�أي�منظومٌة�غير�متجانسٍة�تضم�
وفئات� دية،� التردُّ والمجاالت� والبروتوكوالت،� الراديوية،� الواجهات� من� متنوعًة� مجموعًة�
� عقد�الوصول،�وأنواع�شبكاٍت�مختلفٍة،�أي�إن�هذه�المنظومة�لن�تكون�منظومًة�فرديًة�تحلُّ
جديٌد،� هو� وما� سبق� ما� كل� بين� بالجمع� ستقوم� بل� السابقة،� الرابع� الجيل� منظومة� محل�
ولذلك�فإن�أحد�التحّديات�الرئيسة�سيكون�التكامل�السلس�بين�كل�ما�هو�قديٌم�وجديد)6(.

من�المتوقع�أن�يتم�تلبية�متطلبات�هذه�المنظومة�بواسطة�الّطيف�التردُّدي�الجديد�الذي�
للقناة� الكبير� التردُّدي� المجال� عرض� واستخدام� المليمترية،� األمواج� مجاالت� إلى� يصل�
يزداد� الذي� البيانات� على� الكبير� الطلب� ورغم� المليمترية.� األمواج� مجاالت� في� والمتاح�
بشكٍل�كبيٍر،�فإن�أنماط�استخدام�هذه�المنظومة�ال�تقتصر�فقط�على�نمط�استخدام�المجال�
العريض�المتنقل،�بل�من�المتوقع�أن�يتم�دعم�مجموعٍة�متنوعٍة�من�سيناريوهات�االستخدام�

المصنَّفة�في�ثالث�فئاٍت�عريضة)7(:
1. ٠Enhanced٠mobile٠broadband٠(eMBB).

2. ٠Ultra-reliable٠and٠low٠latency٠communications٠(URLLC).

3. ٠Massive٠machine٠type٠communications٠(mMTC).

األداء� تحسين� مع� وذلك� البيانات،� من� أكبر� كمياٍت� على� هنا� سنحصل� �:eMBB�� -1
هذا� االستخدام� سيناريو� يغطي� حيث� سالسًة� أكثر� مستخدٍم� تجربة� على� والحصول�
مجموعًة�من�الحاالت،�بما�في�ذلك�التغطية�واسعة�المجال�والنقاط�األكثر�ازدحامًا،�
ٍن� ُيفّضل�توفير�تغطيٍة�سلسٍة�وحركيٍة�عاليٍة،�مع�تحسُّ التغطية�الواسعة،� حيث�في�حالة�
لنقاط� بالنسبة� أما� اليوم.� لدينا� هو� بما� مقارنًة� المستخدم� بيانات� معدالت� في� كبيٍر�
إلى� باإلضافة� للمستخدمين،� العالية� الكثافة� لدعم� حاجٌة� فهناك� العالية،� االزدحــام�
المشاة� بسرعات� تكون� هنا� الحركية� متطلبات� لكن� للغاية،� المرتفعة� الحركية� كمية�
معّدل� من� بكثيٍر� أعلى� المطلوبة� المستخدم� بيانات� معّدل� أن� هنا� ونالحظ� �فقط،�

التغطية�الواسعة)7(.

ومن� والتوافر،� والتأخير� للموثوقية� صارمٌة� متطلباٌت� هنا� لدينا� سيكون� �:URLLC�� -2
الذكية،� النقل� وأنظمة� الملموسة،� اإلنترنت� تطبيقات� السيناريو،� هذا� على� األمثلة�
ُبعد،� عن� الطبية� والجراحة� النقل،� وسالمة� �،)V2X( شيء� كل� إلى� والمركبات�
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م� والتحكُّ الكوارث،� حاالت� في� واإلغاثة� الجمهور� وحماية� الذكية،� والشبكات�
الالسلكي�في�التصنيع�الصناعي)7(.

الكمية� ذات� األجهزة� من� جــدًا� كبيٍر� عــدٍد� من� السيناريو� هذا� سيتكّون� �:mMTC�� -3
البيانات�غير�الحساسة�للتأخير،�كما�يجب�أن�تكون� المنخفضة�أو�المرتفعة�نسبيًا�من�

األجهزة�في�هذه�الحالة�منخفضة�التكلفة،�وتتميز�بعمِر�بطاريٍة�طويٍل�للغاية)7(.

ما� أو� الخامس� الجيل� لمنظومة� الدنيا� التقنية� األداء� متطلبات� �)1( الجدول� ويظهر�
:)2020�IMT(يعرف�أيضًا�بمعيار�

جدول )1(: متطلبات األداء التقنية الدنيا لمنظومة الجيل الخامس)7(

ValuesKey Use 
Case

KPI

DL: 20 Gbps, UL: 10 GbpseMBBPeak Data Rate
DL: 30 bps/Hz, UL: 15 bps/HzeMBBPeak Spectral 

Efficiency
DL: 100 Mbps, UL: 50 Mbps (Dense 
Urban)

eMBBUser Experienced 
Data Rate

DL: 0.3 bps/Hz, UL: 0.21 bps/Hz 
(Indoor Hotspot)

DL: 0.225 bps/Hz, UL: 0.15 bps/Hz 
(Dense Urban)

DL: 0.12 bps/Hz, UL: 0.045 bps/Hz 
(Rural)

eMBB5% User Spectral 
Efficiency

DL: 9 bps/Hz/TRxP, UL: 6.75 bps/Hz/
TRxP (Indoor Hotspot)

DL: 7.8 bps/Hz/TRxP, UL: 5.4 bps/Hz/
TRxP (Dense Urban)

DL: 3.3 bps/Hz/TRxP, UL: 1.6 bps/Hz/
TRxP (Rural)

eMBBAverage Spectral 
Efficiency

DL: 10 Mbps/m2 (Indoor Hotspot)eMBBArea Traffic 
Capacity

4 ms for eMBB and 1ms for URLLCeMBB, 
URLLC

User Plane 
Latency
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20 ms for eMBB and URLLCeMBB, 
URLLC

Control Plane 
Latency

1,000,000 Devices/Km2mMTCConnection 
Density

Capability to support high sleep ratio 
and long sleep duration to enable low 
energy consumption when there is no 
data

eMBBEnergy Efficiency

1-10-5 success probability of 
transmitting a layer 2 protocol data 
unit of 32 bytes within 1 ms in channel 
quality of coverage edge

URLLCReliability

Up to 500 Km/heMBBMobility
0 mseMBB, 

URLLC
Mobility 
Interruption Time

100 MHz up to 1GHz for operation in 
higher frequency (e.g. above 6 GHz)

eMBBBandwidth

ملموٍس،� بشكٍل� المنظومة� هذه� تواجه� التي� الهندسية� يات� التحدِّ فهم� أجل� من�
أنه� على� التأكيد� يجب� لكن� متطلباتها،� تحديد� أوالً� الضروري� من� لمواجهتها،� والتخطيط�
المختلفة� التطبيقات� العناصر�في�وقٍت�واحٍد،�حيث�ستضع� تلبية�جميع�هذه� � غير�ضروريٍّ
االستهالك� ذات� للتطبيقات� يكون� قد� المثال،� سبيل� فعلى� األداء،� على� مختلفًة� متطلباٍت�
مقارنًة� منخفضٌة،� وموثوقيٌة� تأخيٍر� متطلباُت� الدقة،� عالي� الفيديو� مثل� للبيانات،� العالي�
التأخير�والموثوقية�أمرين� العامة،�حيث�يكون� بالسيارات�بدون�سائٍق�أو�تطبيقات�السالمة�

أساسيين،�وعلى�العكس�يمكن�التسامح�مع�معدل�البيانات�المنخفض.

العناصر�اآلتية�هي�متطلبات�الذروة�للمنظومة�في�كل�ُبعٍد�رئيٍس،�التي�يجب�تلبيتها�في�
حاالٍت�معينة)5(:

�معّدل�البيانات. )1

�التأخير. )2

�االستطاعة�والتكلفة. )3

�الكثافة. )4
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االهتمام،� قدٍر�من� بأكبر� المجاالت� أعلى�في�جميع� بياناٍت� إلى�معّدل� الحاجة� تحظى�
وهذا�ما�تم�مناقشته�والتأكد�منه�في�هذا�البحث.�من�المتوقع�أن�يتحقق�المعدل�ذو��1000

ضعف�المطلوب،�في�معظم�الحاالت،�من�خالل�المكاسب�المجمعة�في�ثالث�فئات)5(:

النشيطة�ضمن� العقد� الطيفية�للمنطقة،�وزيادة�عدد� الكثافة�بشدٍة�لتحسين�الكفاءة� ��زيادة� أ(
د. واحدة�المساحة�والتردُّ

��زيادة�عرض�المجال�التردُّدي،�بشكٍل�أساٍس�من�خالل�التحرك�نحو�الطيف�التردُّدي� ب(
الواسع�وإمكاناته،�وأيضًا�من�خالل�االستفادة�بشكٍل�أفضل�من�الطيف�غير�المرخص�

�أكبر. لشبكة��Wi-Fiفي�مجال��GHz 5للحصول�على�طيٍف�تردُّديٍّ

لدعم� �،MIMOالـ� رتبة� في� التقدم� من�خالل� األول� المقام� في� الطيفية،� الكفاءة� ��زيادة� ج(
المزيد�من��bps/Hzلكل�عقدة.

د،�ومزيد�من�التردُّدات،�وأكثر� الجمع�بين�المزيد�من�العقد�لكل�واحدة�المساحة�والتردُّ
وقد� واحدة�مساحة.� لكل� �bps العديد�من�وحدات� في� لكل�عقدة،�سيتراكم� �bps/Hz من�
من� التردُّدي� التداخل� إدارة� مثل� أعاله،� الفئات� في� المدرجة� غير� األخرى� األفكار� تسهم�
من� السعة� زيادة� تأتي� أن� يجب� ولكن� التحسينات،� في� القاعدية� المحطات� تعاون� خالل�

األفكار�الواردة�في�الفئات�المذكورة�أعاله)5(.

تقنية� مزايا� من� االستفادة� القدرة�على� هو� �5G منظومة� تميز� التي� الرئيسة� العوامل� أحد�
من� كبيٍر� عدٍد� لوجود� نظرًا� مستخدمين،� لعدة� الوصول� تسهيل� الكثيفة،�خصوصًا� �MIMO

د�اإلرسال�واالستقبال16. عناصر�الهوائيات�المتصلة�بسالسل�راديويٍة�من�تعدُّ

المستقبلية� الخامس� الجيل� شبكات� أداء� تحسين� على� الكثيفة� �MIMO تقنية� ستعمل�
من�حيث�معدل�البيانات�والكفاءة�الطيفية،�مع�استيعاب�عدٍد�أكبر�من�المستخدمين.�عالوًة�
درجات� من� المزيد� توفير� أجل� من� األبعاد� ثالثية� الحزمة� بتكوين� يسمح� فإنه� ذلك،� على�

الحرية،�وزيادة�عدد�المستخدمين�ذوي�اإلنتاجية�العالية)17(.

من� األخرى،� بالحلول� مقارنًة� أكثر،� مزايا� الكثيفة� �MIMO تقنية� توفر� أن� المتوقع� من�
حيث�االستطاعة�والكفاءة�الطيفية.�سيتم�تحقيق�ذلك�من�خالل�تركيز�اإلشعاع�على�اتجاه�
مع� المستخدمين� من� للعديد� المتزامن� اإلرسال� تنفيذ� وبالتالي� المستهدفين،� المستخدمين�
ز�الّسعة�مقارنًة�بحل�الهوائي�التقليدي،�مما� الحفاظ�على�التداخل�منخفضًا.�ويمكن�أن�يعزِّ
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الرابع� الجيل� توفرها�شبكات� التي� تلك� أكبر�من� إلى��50مرة� إلى�كفاءٍة�طيفيٍة�تصل� يؤدِّي�
التنفيذ� التكنولوجيا�والتغلب�على�تحّديات� الفعلية.�ومع�ذلك،�لالستفادة�الكاملة�من�هذه�

في�بيئٍة�حقيقيٍة،�يلزم�وجود�نظام�راديو�معقد)17(.

من�األمور�الجديدة�في�المنظومة�أيضًا،�مسألة�األمواج�المليمترية�التي�يتراوح�مجالها�
ُيستخدم� لم� �.mm �)10-1( بين� الموجية� األطوال� تتراوح� حيث� �GHz �)300-30( بين�
هذا�المجال�من�طيف�األمواج�المليمترية�لفترٍة�طويلٍة،�وذلك�ألنه�حتى�وقٍت�قريٍب،�كان�
� إلى�حدٍّ والمعقدة� الدقيقة� االنتشار� بسبب�خصائص� النّقالة� لالتصاالت� مناسٍب� غير� ُيعتبر�
واالنعراج� والمطر،� الجوي� الغالف� وامتصاص� العالي،� المسار� ضياع� ذلك� في� بما� ما،�
الطور� ضجيج� بسبب� األشياء� عبر� الضعيف� واالختراق� المعيقات،� حول� المنخفض�
من�حيث� المشاكل� أغلب� على�حل� العمل� يجري� التقني� والتطور� التقدم� مع� لكن� �القوي.�

التكاليف�وغيره)5(.

ضروريًا.� أمرًا� الواقعية� الخامس� الجيل� لشبكات� لألداء� الدقيق� التقييم� ضمان� � ُيعدُّ
ظل� في� الكثيفة� �MIMO تقنية� تنفيذ� جــدوى� منظور� من� � خــاصٍّ بشكٍل� � مهمٌّ إنه� حيث�
بدء� قبل� وتحسينها� الشبكة� تخطيط� مرحلة� في� معينٍة� � راديويٍّ � اتصاٍل�السلكيٍّ قناة� �ظروف�

النشر�التجاري)16(.

:)MASSIVE MIMO( الكثيفة MIMOتقنية الـ  .(

دة� متعدَّ �Multi-user�Multiple-Input�Multiple-Output� )MIMO( تقنية� توفِّر�
نقطٍة،�حيث� إلى� نقطٍة� التقليدية�من� �MIMOالـ تقنية� بالمقارنة�مع� المستخدمين�مزايا�كبيرًة�

م�تحسيناٍت�في�عدة�محاور)8،15(: إنها�تقدِّ

��زيادة�معدل�البيانات. .1

�تعزيز�الموثوقية. .2

�تحسين�كفاءة�االستطاعة. .3

��تقليل�التداخل. .4

الصوت،� مثل� دة،� المتعدِّ الوسائط� تطبيقات� لخدمات� الواسع� االستخدام� بسبب�
السنوات� في� ذلك� إلى� وما� اإلنترنت،� إلى� والوصول� الفيديو،� ومقاطع� والصور،� والكتابة،�
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السريع�للمعلومات�وموثوقية�االتصاالت� النقل� الطلب�بشكٍل�كبيٍر�على� األخيرة،�فقد�زاد�
من�خالل�أنظمة�االتصاالت�الالسلكية.�وللتغلُّب�على�هذه�القيود�باستخدام�عدة�هوائياٍت�
أجل� من� � المكانيَّ البعَد� اإلرسال� أنظمة� تستغل� واالستقبال،� اإلرسال� في� واحٍد� وقٍت� في�
المجال،� واسع� �MIMO أو� �Massive-MIMOـــ� ب التقنية� هذه� ى� وُتسمَّ المعلومات،� نقل�

حيث�تسمح�لنا�بتحسين�اإلنتاجية�وأداء�الوصالت�الالسلكية)9(.

البيانات�الالسلكية�في�جميع�أنحاء�العالم�ضغطًا�كبيرًا� تضع�الزيادة�الكبيرة�في�حركة�
إلى� التردُّدي،� الطيف� وفرة� محدودية� ونتيجة� الحالية،� الالسلكية� االتصاالت� أنظمة� على�
إشعاعيٍة� عناصر� تتطلب� والتي� المليمترية،� األمواج� تردُّدات� نحو� االتصاالت� خبراء� توجه�

)هوائيات(�صغيرة)17(.

�MIMOالـ� تقنية� متطلبات� مع� تمامًا� تتناسب� الهوائي� التصغير�في�حجم�عنصر� عملية�
ذلك،� على� عالوًة� واعدة.� تقنيًة� المجال� واسعة� الهوائي� مصفوفات� من� وتجعل� الكثيفة،�
إلى� اإلشــارة� تداخل� ونسبة� أفضل،� أداٍء� إلى� الهوائي� عناصر� من� المتزايد� العدد� يؤدِّي�
التقليدية،�يبلغ�الحد�األقصى�لعدد�عناصر� �MIMO الضجيج�محسنة�)SINR(.�في�أنظمة�
أي� المستقبل� جانب� في� أخرى� عناصر� و�8 اإلرسال� جهاز� في� �8 المستخدمة� الهوائيات�
النموذج�األولي� الكثيف،�واعتمادًا�على� �MIMO MIMO(.�ومع�ذلك،�في� نظام�)�8×��8
المطبق�في�منظومة�الجيل�الخامس�5G،�ستصل�هوائيات�المتوضعة�على�المحطة�القاعدية�

)BS(�إلى�256،�وهوائيات�طرفية�المستخدم�تصل�إلى�32)17(.

في� كبيرٍة� تحسيناٍت� تحقيق� يمكن� الهوائيات،� مصفوفة� عناصر� عدد� زيادة� خالل� من�
الخسارة� على� التغلب� يمكن� ذلك،� على� الخلوية.�عالوًة� الشبكات� في� والتغطية� اإلنتاجية�
االستطاعة� لتجميع� متعددٍة� هوائي� عناصر� باستخدام� العالية� دات� التردُّ بسبب� القناة� في�
وبالتالي� �،MIMO في� الحَزم� تشكيل� تقنية� مع� بالتعاون� وذلك� المطلوبة.� االتجاهات� في�
في� كبيٍر� تحسيٍن� إلى� يؤدي� مما� أصغر� زاويــة� قطاعات� في� الراديوية� االستطاعة� �تتركز�

الكفاءة�الطيفية)17(.

المجال«� واسع� الهوائي� »أنظمة� باسم� أيضًا� )المعروف� الكثيفة� �MIMOالـ� تقنية� توفر�
�)»ARGOS«و األبعاد«� كامل� �MIMO«و �»Hyper� MIMO«و جدًا«� كبير� �MIMO«و
تقسيم� عملية� مع� الهوائيات� من� كبيٍر� عدٍد� استخدام� خالل� من� للمنظومة� كبيرًا� دعمًا�
لتوفير� باستمراٍر� مناطق�أصغر� في� تركيز�االستطاعة� العديدة�على� الهوائيات� تساعد� الزمن.�
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ة،�وحيث� المشعَّ المنخفض)6(،�وكفاءة�االستطاعة� والتأخير� اإلنتاجية،� كبيرٍة�في� تحسيناٍت�
لطرفيات� متقاربًة� متعامدًة� قنواٍت� توفر� التي� االنتشار� بيئة� على� المتوقَّعة� اإلنتاجية� تعتمد�
�المستخدم)8(.�تأتي�كل�تلك�الحسنات�على�حساب�زيادة�التعقيد�في�المحاطات�القاعدية

.)15()BS)�-�Base Station

�MIMO مع� بالمقارنة� كبيٍر� بشكٍل� الخلية� بزيادة�سعة� الكثيفة� �MIMOالـ� تقنية� تسمح�
من� عليها� الحصول� يتم� التي� المتاحة� للموارد� المكاني� اإلرسال� د� تعدُّ بسبب� التقليدي،�
تقنية� باستخدام� أي� الكبيرة،� الهوائيات� صفائف� باستخدام� المرّكزة� االستطاعة� خالل�
تشكيل�الحَزم،�حيث�تسمح�تقنية��MIMOالكثيفة�بإعادة�استخدام�عرض�المجال�التردُّدي�
نفسه�بواسطة�طرفيات�مستخدٍم�متعددٍة�في�ذات�الوقت.�ومع�ذلك،�فإن�مثل�هذا�السيناريو�
تكون� عندما� أي� المناسبة،� االنتشار� ظروف� حالة� في� فقط� ممكٌن� المستخدمين� د� متعدِّ
واحٍد� وقٍت� في� المستخدم� طرفيات� لخدمة� يكفي� بما� مختلفًة� االتصال� قناة� استجابات�
)تعتبر�طرفيات�المستخدم�متعامدًة�مكانيًا(.�من�وجهة�النظر�هذه،�يتم�ضرب�عدد�الموارد�

المتاحة�في�الخلية�في�عدد�طرفيات�المستعمل)16(.

د� وتــعــدُّ المكاني� ع� الــتــنــوُّ هما� بطريقتين،� �MIMOـــ� ــ ال تقنية� فــي� االتــصــال� �يتم�
اإلرسال�المكاني:

البيانات� استقبال� ويتم� مختلفٍة،� مساراٍت� عبر� نفسها� البيانات� تنتقل� المكاني� ع� التنوُّ ��في� )1
في�هوائياٍت�متعددٍة�ومعالجتها،�ومن�خالل�هذه�التقنية�يمكننا�تحسين�موثوقية�الوصلة.

أجزاء� إلى� البيانات� تقسيم� يتم� حيث� المكاني،� د� المتعدِّ اإلرسال� هي� األخرى� ��التقنية� )2
النقل� سرعة� زيادة� يتم� وبذلك� مختلٍف،� مساٍر� خالل� من� جزٍء� كل� نقل� ويتم� صغيرٍة،�

على�حساب�الموثوقية�األقل)2(.

اإلرسال�)M(،�واالستقبال� �من�عدٍد�من�هوائيات� عامٍّ بشكٍل� �MIMOالـ� نظام� يتألف�
التقنية� لهذه� العامة� المعادلة� تكون� وبالتالي� اإلشارة،� عبرها� تمر� التي� االتصال� وقناة� �،)N(

معطاًة�بالعالقة�)1()2(:
Y = H.X + W (1)

�X = M × 1 القناة.� �H�=�N�×�Mمصفوفة� المستقبل.� �Y = N × 1مصفوفة� حيث:�
مصفوفة�المرسل.��Wالضجيج.�ويوضح�ذلك�في�الشكل�)1(:
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شكل )1(: الشكل العام لمعادلة تقنية الـ MIMO الكثيفة)2(.

للخارجي� بالنسبة� �، وخارجيٌّ � داخليٌّ الشبكات،� لهذه� سيناريوهان� لدينا� سيكون�
الداخلي�سيتم� بينما� الخلية،� في�موقع� الموزعة� الهوائيات� مع� المستخدم� ستتواصل�طرفية�
المليمترية)2(.�ويظهر� الضوئية،�وتقنية�األمواج� الـ�Wi-Fi،�واالتصاالت� تقنية� بالتعاون�مع�

الشكل�)2(�تقنية�الـ��MIMOالكثيفة�بحالة�وصلة�هابطة.
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شكل )2(: تقنية الـ MIMO الكثيفة بحالة الوصلة الهابطة }10{.

4.  اأهمية تح�سين االإنتاجية والكفاءة الطيفية:

الخلوية� الشبكات� في� األعلى� البيانات� نقل� ل� ومعدَّ اإلنتاجية� على� الطلب� زيادة� إن�
المستقبلية�أدَّى�إلى�التفكير�في�تطوير�أو�الحصول�على�تقنياٍت�جديدٍة�مناسبٍة�لتحقيق�هذا�
يات�الكبيرة،�ومنها�طلب�المزيد�من�عرض�المجال� الهدف�الذي�يأتي�مع�العديد�من�التحدِّ
ما� إلى� الحاجة� دون� الهدف� هذا� تحقيق� يمكن� لكن� اإلضافية.� القاعدة� التردُّدي�ومحطات�

سبق�إذا�تم�تحسين�الكفاءة�الطيفية)11(.

يزداد� سوف� الالسلكية� اإلنتاجية� على� الطلب� إن� أوالً:� أساسيتان،� حقيقتان� هناك�
المتاح.�مع�األخذ�بعين�االعتبار� الكهرطيسي� التردُّدي� الطيف� دائمًا.�وثانيًا:�لن�تزداد�كمية�
اختالف�االتصاالت�الالسلكية�اختالفًا�جذريًا�عن�اتصاالت�األلياف�الضوئية،�حيث�يمكن�
دومًا�تصنيع�المزيد�من�األلياف�ووضعها�في�مكانها،�وال�شك�في�أنه�سيتم�تلبية�أّي�طلٍب�

�سهٌل�لإلنتاجية�الالسلكية)10(. �دائمًا.�بينما�في�المقابل،�ال�يوجد�حلٌّ �مستقبليٍّ ضوئيٍّ

وتعطى�اإلنتاجية�لمنطقة�معينة�بالعالقة�)2()11(:
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وتظهر�لدينا�المشكلة�الالسلكية�األساسية�في�الطبقة�الفيزيائية�حول�كيفية�توفير�اإلنتاجية�
ٍد�في�جميع�أنحاء�منطقٍة�معينة)10(. الالسلكية�اإلجمالية�المتزايدة�بشكٍل�موثوٍق�وموحَّ

يمكن� رئيسٍة� ناٍت� مكوِّ ثالثة� هناك� أن� �،)2( السابقة،عالقة� البسيطة� العالقة� تكشف�
تحسينها�لتحقيق�إنتاجيٍة�أعلى)10-11(:

.)5G(يمكن�تخصيص�المزيد�من�المجال�التردُّدي�لخدمات�الجيل�الخامس�� )1(

تعمل� وصوٍل� نقاط� مع� الخاليا� من� المزيد� إضافة� طريق� عن� الشبكة� تكثيف� ��يمكن� )2(
بشكٍل�مستقل.

ٍد�من�عرض�المجال� ��كما�يمكن�تحسين�كفاءة�نقل�البيانات�)لكل�خليٍة�ولمجاٍل�محدَّ )3(
دة�في�كال�طرفي�اإلرسال�واالستقبال. التردُّدي(�واستخدام�الهوائيات�المتعدِّ

في� به� الخاصة� العالقة� باالعتماد�على� البيانات� نقل� ل� معدَّ البحث�حساب� هذا� في� تم�
منظومة�الجيل�الخامس�والموضحة�في�العالقة�)3()14(:

حيث:
J: ٠is٠ the٠ number٠ of٠ aggregated٠ component٠ carriers٠ in٠ a٠ band٠ or٠ band٠

combination  
Rmax = 948/1024

٠ :٠is٠the٠maximum٠number٠of٠layers

٠ :٠is٠the٠maximum٠modulation٠order٠and٠takes٠the٠following٠values٠(2 
for QPSK, 4 for 16-QAM, 6 for 64-QAM, 8 for 256-QAM).

٠ :٠is٠ the٠ scaling٠ factor,٠ the٠ scaling٠ factor٠ can٠ take٠ the٠ values٠ 1,٠ 0.8,٠
0.75, and 0.4.

µ: ٠is٠the٠numerology٠(as٠defined٠in٠3GPP٠TS٠38.211)٠and٠can٠takes٠values٠
from 0 to 5.

٠ :٠is٠the٠average٠OFDM٠symbol٠duration٠in٠a٠subframe٠for٠numerology.



159

�ل وحد دف حم�ل وحد دف حم

٠ :٠is٠ the٠maximum٠RB٠allocation٠ in٠bandwidth٠with٠numerology٠
µ where is the UE supported maximum bandwidth.

٠ :٠is٠the٠overhead٠and٠takes٠the٠following٠values:
0.14, for frequency range FR1 for DL
0.18, for frequency range FR2 for DL
0.08, for frequency range FR1 for UL
0.10, for frequency range FR2 for UL

�SNRومعدل�نقل� كما�تعطى�عالقة�شانون�التي�تربط�بين�نسبة�اإلشارة�إلى�الضجيج�
البيانات�)bps(�بالعالقة�)4(:

�S القناة،� مجال� عرض� �bps،�B بواحدة� هنا� تقاس� والتي� القناة� سعة� �C تمثل:� حيث�
استطاعة�اإلشارة�المستقبلة،��Nاستطاعة�الضجيج،��Iالتداخل�الحاصل.

5.  نموذج القناة )CDL( و�سيناريو االنت�سار )NLOS( الم�ستخدم:

األشعة� مجموعات� من� عدٍد� من� �)CDL(� Cluster� Delay� Line نموذج� يتكون�
دة� نات�المسارات�المتعدِّ المتأخرة�المستقلة،�حيث�تحتوي�كل�مجموعٍة�على�عدٍد�من�مكوِّ
الوصول.� المغادرة�وزوايا� زوايا� في� تختلف� نفسها،�ولكنها� المعروفة� التأخير� ِقَيم� لها� التي�
قد�يكون�فارق�زاوية�الحزمة�مختلفًا�من�المحطة�القاعدية�بالنسبة�إلى�الطرفية�النّقالة�وتمثل�

زوايا�اإلزاحة�بشكل�ال�بالسي�لكل�حزمة)12(.

قناة� اإلشارة�ضمن� على� تؤثِّر� التي� األمور� جميع� االعتبار� بعين� �CDL نموذج� ويأخذ�
االتصال،�باإلضافة�إلى�خصائص�هوائيات�اإلرسال�واالستقبال�وتقنية�الـ��MIMOالكثيفة�
الحقيقية� البيئة� في� حيث� المسارات)13(،� دة� متعدِّ اإلشارة� وإلى� والمستقبل،� المرسل� في�
األخرى،� االنتشار� مسارات� من� والعديد� مباشٍر� مساٍر� من� عادًة� المستقبلة� اإلشارة� تتكّون�
الكهرطيسية� الموجة� بين� التفاعل� على� وتعتمد� العدد،� من�حيث� المسارات� هذه� وتختلف�
)هوائي� المستقبل� عند� عليها� الحصول� يتم� التي� اإلشارة� وتتوافق� المحيطة،� والعقبات�

االستقبال(�مع�مجموع�هذه�األمواج�التي�تصل�إلى�المستقبل�بتأخيراٍت�مختلفة)12(.

�Line�of� sight النظر� خط� مسار� يكون� قد� الداخلية،� البيئات� مثل� البيئات� بعض� في�
النظر� خط� وجــود� انعدام� مسارات� فإن� الحالة،� هذه� في� دائمًا.� متاحًا� ليس� �)LOS(�
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هذه� في� اإلشارة� على� يحصل� حيث� باالتصال� تسمح� �None�Line�of� sight )NLOS(
المسارات،� د� متعدِّ االنتشار� مفهوم� �)3( الشكل� ويوضح� والمطال.� بالطور� تغيُّراٌت� الحالة�

وكذلك�ظواهر�االنتشار�الرئيسة�المصادفة)12(.

د المسارات }12{. شكل )3(: سيناريو انتشار تعدُّ

التقارير� في� تقديمها� تم� والتي� الخامس،� الجيل� نماذج� كأحد� النموذج� هذا� م� ُقــدِّ
بين� يتراوح� ديًا� تردُّ مجاالً� يدعم� حيث� �،)138٫901( رقم� �GPP �3 لمجموعة� �التقنية�
سيناريوهات� وتقسم� �.GHz� 2 حتى� قناة� مجال� عرض� يدعم� كما�  GHz �)100-0٫5(
�)CDL-A(إلى�ثالثة�أنواٍع،�وهي��)NLOS(نظر�� االنتشار�المتعلقة�بنمط�عدم�وجود�خطِّ
حيث� من� الثالثة� النماذج� بين� اختالفاٍت� وجود� لدينا� يظهر� �.)CDL-C(و �)CDL-B(و

سيناريو�االستخدام�لكن�دون�ذكر�ذلك�صراحًة�)13(.

�نظٍر�بين�طرفي� قمنا�بالتركيز�في�هذا�العمل�على�سيناريوهات�اتصال�عدم�وجود�خطِّ
االتصال�وذلك�في�ثالثة�سيناريوهات:

��األول�)A(�يمثل�بيئة�اتصاٍل�مدنيًة�لخاليا�مايكروية�)Urban�Micro-Cell(�حيث�يتم� •

أسطح� مستويات� أسفل� �)BS)�Base�Station االتصال(� )برج� القاعدية� المحطة� تثبيت�
أو� مدينٍة� مثل� واقعيٍة،� سيناريوهاٍت� محاكاة� إلى� الحالة� هذه� تهدف� المحيطة.� المباني�
متر،� �100 إلى� �50 حدود� في� نموذجيٍة� مفتوحٍة� منطقٍة� عرض� تغطية� مع� محطٍة� ساحة�
حيث�يمكن�األخذ،�كمثاٍل،�بحالة�نموذجية�ارتفاع�مرسل��10م،�وارتفاع�المستقبل�بين�

�1٫5و�2٫5م،�ومع�مسافة�تغطيٍة�قصوى�تصل�إلى��200م.
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)Urban� Macro- ماكروية� لخاليا� ولكن� مدنيًة� أيضًا� اتصاٍل� بيئة� يمثِّل� �)B( ��الثاني� •

)Cell،�وهي�حالٌة�تشابه�الحالة�السابقة�ولكن�مع�مساحة�تغطيٍة�أكبر�تصل�إلى��500م،�
وارتفاع�هوائي�اإلرسال�أعلى�من�مستويات�أسطح�المباني�المحيطة،�أي�يمكن�اعتباره�

نموذجيًا�بحدود�25م�مع�بقاء�ارتفاع�هوائي�االستقبال�بين��1٫5و�2٫5م.

وبهذه� �،)Rural�Macro-Cell( ماكروية� لخاليا� ريفيًة� اتصاٍل� بيئَة� يمثِّل� �)C( ��الثالث� •

سكانيٍة� وكثافٍة� مختلفٍة� أبنيٍة� طبيعة� مع� أكبر� بشكٍل� مفتوحًة� المناطق� تكون� الحالة�
وارتفاعاِت�أبنيٍة�أقل.

�وبناًء�على�ماسبق،�يجب�أن�تكون�جودة�الخدمة�بحالة�السيناريو�الثالث� بشكٍل�منطقيٍّ
اإلشارة� لها� تتعرض� التي� األقل� والتخامدات� الضياعات� نتيجة� وذلك� األفضل� هي� �)C(

المرسلة،�يأتي�بعدها�السيناريوهان�األول�والثاني.

تم� عليه� وبناًء� �،)outdoor( الخارجية� االتصاالت� حــاالت� على� باالعتماد� قمنا�
كونها� نظٍر� � خطِّ وجود� عدم� بحاالت� الخارجية� االتصاالت� سيناريوهات� على� االعتماد�
السيناريوهات�األكثر�انتشارًا.�تم�االعتماد�على�المعادالت�والِقَيم�الموّضحة�في)13(�بشكٍل�

ٍل،�وسنعرض�بعض�المعادالت�األساسية�التي�تم�استخدامها�في�هذه�النماذج: مفصَّ

األبعاد� وثالثية� �)2D( األبعاد� ثنائية� بالمسافة� ُيدعى� ما� النماذج� هذه� في� لدينا� بدايًة،�
)3D(�كما�هو�موّضٌح�بالشكل�)4(:

شكل )4(: شكٌل توضيحيٌّ للمسافة ثنائية وثالثية البعد)13(.
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ثالثيـة� المسـافة� �d3D تمثـل� كمـا� األبعـاد� ثنائيـة� المسـافة� �d2D تمثـل� حيـث:�
عـن� الجوالـة� الطرفيـة� ارتفـاع� هـو� �h� UT� )UT:� User� Terminal(و األبعـاد،�
فـي� اإلرسـال� هوائـي� ارتفـاع� وهـو� �h� BS� )BS:� Base� Station(و األرض،� �سـطح�

المحطة�القاعدية.

تحسب�خسارة�المسار�في�السيناريو�الثالث�كما�يأتي:

�كما�يأتي: وتكون�مجاالت�القيم�بشكٍل�معياريٍّ
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د� وحيث�إن��hهو�ارتفاع�المباني،�و�wعرض�الطرقات�في�المنطقة�المدروسة،�و�fالتردُّ
المستخدم�)GHz 24(،�و�cسرعة�الضوء،�كما�إن�مجال�القيم�السابقة�يكون:

وبشكٍل�مشابٍه�للحالة�السابقة�تحسب�خسارة�المسار�في�السيناريو�الثاني�كما�يأتي:

�)اختياري(�كما�يأتي: كما�يمكن�أخذ�معادلة�خسارة�المسار�بهذه�الحالة�بشكٍل�معياريٍّ

وحيث:�

ونهاية�يتم�حساب�خسارة�المسار�بالسيناريو�الثالث�كما�يأتي:
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�)اختياري(�كما�يأتي: كما�يمكن�أخذ�معادلة�خسارة�المسار�بهذه�الحالة�بشكٍل�معياريٍّ

وحيث:�
البحث،� في� النتائج� على� والحصول� التجارب� تنفيذ� عند� استخدامه� تم� ما� وهو�
وحيث:� النماذج،� هذه� في� المستخدمة� المعامالت� و)4(� و)3(� �)2( الجداول� �وتظهر�
�،Azimuth� angle�Of�Arrival� )AoA(و �،Azimuth� angle�Of�Departure� )AoD(
�Azimuth� angle� Spread� ofو �،Azimuth� angle� Spread� of� Arrival� )ASA(و
�Zenith� angle� Ofو �،Zenith� angle� Of� Arrival� )ZOA(و �،Departure� )ASD(
�Zenith�angleو �،Zenith�angle�Spread�of�Arrival� )ZSA(و �،Departure� )ZOD(
Spread�of�Departure�)ZSD(،و�Cross-Polarization�Ratio�)XPR(.

.)13( CDL-A معامالت نموذج :)جدول )2
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)13( CDL-B معامالت نموذج :)جدول )3

)13( CDL-C معامالت نموذج :)جدول )4
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).  التنفيذ العملي والنتائج:

سرعة� أو� البث� و)معدل� )اإلنتاجية(� هما� مصطلحين� بين� الفرَق� سنعرض� البداية� في�
من� الخارجة� السرعة� يمثِّل� البث� ل� معدَّ فإن� �)5( الشكل� يوضح� وكما� البيانات(.� إرسال�
تم� القناة.� عبر� مرورها� بعد� المستخدم� إلى� الواصلة� السرعة� هي� اإلنتاجية� بينما� المرسل،�
التركيز�في�هذا�العمل�على�الوصلة�الهابطة�)Down�Link(�كونها�الوصلة�األساسية�والتي�
التجارب� تنفيذ� أثناء� المستخدمة� المعامالت� �)5( الجدول� ويظهر� أكبر.� نقٍل� بسرعة� تتميز�
بيئة� على� التركيز� تم� كما� �، أساسيٍّ بشكٍل� �Matlab� and� Simulink برمجيات� باستخدام�

:)outdoor(االتصال�الخارجية�

شكل )5(: المقارنة بين مفاهيم معدل البث واإلنتاجية.
جدول )5(: المعامالت المستخدمة أثناء التنفيذ.

القيمةالمعامل
1/2معدل�الترميز

16QAMنمط�التعديل

KHz 30تباعد�الحوامل�الفرعية

30كتلة�الموارد

2عدد�طبقات�البث

5عدد�األطر�المرسلة

CDL-A,B,Cنماذج�القناة

)Tx(8,16,32,64,128,256عدد�هوائيات�اإلرسال�

)Rx(2,4,8,16عدد�هوائيات�االستقبال�

د�المستخدم GHz 24التردُّ
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A.  التجارب األولية:

�)Massive�MIMO(بتقنية� المتعلقة� �)Tx(اإلرسال� هوائيات� عدد� بتغيير� هنا� سنقوم�
�)Rx(واإلبقاء�على�عدد�هوائيات�االستقبال��)إلى�الِقَيم�اآلتية�)8,16,32,64,128,256
يساوي�)2(،�وقياس�مدى�تأثير�هذا�التغير�على�أداء�اإلنتاجية.�سنقوم�بإجراء�هذه�التجارب�
في�ثالثة�سيناريوهات�لنموذج�القناة�المستخدم�)CDL-A,B,C(�وسيتم�أخذ�عالقٍة�تربط�

بين�إنتاجية�المنظومة�)Throughput(�وقيمة�)SNR(�ومقارنة�النتائج.

:CDL-A حالة)1(: استخدام نموذج قناة
و)2×16(� �)8×2( هوائيات� عدد� حالة� في� المنظومة� إنتاجية� �)6( الشكل� يظهر�

و)2×32(:

 شكل)6(: إنتاجية المنظومة بحالة عدد هوائيات )2×32 ,2×16 ,2×8( 
.)CDL-A( مع نموذج قناة

تكون� حيث� اإلرسال� هوائيات� عدد� زيادة� مع� األداء� ن� تحسُّ الشكل)6(� من� نالحظ�
حالة�)2×32(�هي�األفضل.�كما�تم�تحقيق�معّدل�إنتاجيٍة�كامٍل�في�كل�الحاالت،�ونالحظ�
dB (-4~4). مجال� ضمن� و16(� إرســال)�8 هوائيات� حالتي� في� بالِقَيم� تقارٍب� �وجود�

ويظهر�الشكل)7(�إنتاجية�المنظومة�في�حالة�)2×64(�و)2×128(�و)2×256(:



168

الكثيفة   MIMO الـ  تقنية  باستخدام  الخامس  الجيل  إنتاجية منظومة  أداء  تقييم 
مع نموذج قناة CDL بحالة عدم وجود خط نظر

 شكل)7(: إنتاجية المنظومة بحالة عدد هوائيات )2×256 ,2×128 ,2×64( 
.)CDL-A( مع نموذج قناة

ن�األداء�بشكٍل�واضٍح�مع�زيادة�عدد�هوائيات�اإلرسال،� الشكل)7(�تحسُّ نالحظ�من�
ل�إنتاجيٍة�كامٍل�في�كل�الحاالت�هنا. كما�تم�تحقيق�معدَّ

:CDL-B حالة)2(: استخدام نموذج قناة
يظهر�الشكل)8(�إنتاجية�المنظومة�في�حالة�)2×8(�و)2×16(�و)2×32(:

 شكل)8(: إنتاجية المنظومة بحالة عدد هوائيات )2×32 ,2×16 ,2×8( 
.)CDL-B( مع نموذج قناة

األداء� تقارب� نالحظ� كما� الهوائيات،� زيادة�عدد� مع� األداء� ن� تحسُّ الشكل� من� نالحظ�
الحاالت�عدا�حالة�)2×8(� إنتاجيٍة�كاملٍة�في�كل� في�كال�حالتي�)8×2،16×2(،�وتحقيق�
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�)64×2( حالة� في� المنظومة� إنتاجية� �)9( الشكل� ويظهر� المطبَّق.� �SNR مجال� ضمن�
و)2×128(�و)2×256(:

 شكل )9(: إنتاجية المنظومة بحالة عدد هوائيات )2×256 ,2×128 ,2×64( 
.)CDL-B( مع نموذج قناة

مجال� ضمن� وتطابقها� ملحوٍظ� بشكٍل� النتائج� تقارب� �)9( الشكل� من� �نالحظ�
�dB�[2~12]بين�المنحنيات�الثالثة.

:CDL-C حالة)3(: استخدام نموذج قناة
يظهر�الشكل�)10(�إنتاجية�المنظومة�في�حالة�)8×2(�و)16×2(�و)32×2(:

 شكل )10(: إنتاجية المنظومة بحالة عدد هوائيات )2×32 ,2×16 ,2×8( 
.)CDL-C( مع نموذج قناة
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ِقَيم�}2,4{� عند� الثالث� الحاالت� في� المنظومة� أداء� تقارب� الشكل�)10(� نالحظ�من�
الشكل� ويظهر� الهوائيات.� عدد� زيادة� مع� األداء� في� واضٍح� ٍن� تحسُّ لـ�SNR،�وحصول� �dB

)11(�إنتاجية�المنظومة�في�حالة�)2×64(�و)2×128(�و)2×256(:

 شكل )11(: إنتاجية المنظومة بحالة عدد هوائيات )2×2,256×2,128×64( 
.)CDL-C( مع نموذج قناة

إلى� والوصول� �)256×2( بحالة� األداء� في� الكبير� ن� التحسُّ �)11( الشكل� من� نالحظ�
إنتاجيٍة�كاملٍة�لكل�الحاالت.

B.  زيادة عدد هوائيات المستقبل:

�CDL-Aوسنكتفي� سنقوم�بزيادة�عدد�الهوائيات�عند�المستقبل،�وسنأخذ�السيناريو،�
والمبيَّنة� و)16×256(� و)8×256(� �)4×256( اآلتي� الشكل� على� وهي� حاالٍت،� �بثالث�

في�الشكل�)12(�للمقارنة�مع�حالة�)2×256(.

 شكل)12(: إنتاجية المنظومة بحالة عدد هوائيات )4×256 ,8×256 ,16×256( 
.)CDL-A( مع نموذج قناة
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كبيرًا� فرقًا� نجد� ال� كبيٍر�حيث� بشكٍل� المنحنيات� ِقَيم� تقارب� الشكل)12(� من� نالحظ�
في�هذه�الحالة.

C.  أداء المنظومة في حالة استخدام MIMO عادي:

وسنجري� العادي،� �MIMOالـ� تقنية� استخدام� عند� المنظومة� إنتاجية� عرض� هنا� سيتم�
و)4×4(� �)2×2( �MIMO رتبة� تطبيق� عند� وذلك� �،CDL-C سيناريو� بحالة� هنا� التجارب�
للتقنية�المستخدمة�ضمن� العليا� أداء�المنظومة�في�الحاالت� و)8×8(،�ونقوم�بمقارنتها�مع�
النموذج�نفسه�ومع�ضمان�ثبات�المعامالت�نفسها،�ويظهر�الشكل)13(�أداء�المنظومة�في�

هذه�الحالة:

 شكل)13(: إنتاجية المنظومة بحالة عدد هوائيات )8×8 ,4×4 ,2×2( 
.)CDL-C( مع نموذج قناة

�،)2×2( حالة� عدا� الحاالت� كل� في� كاملٍة� إنتاجيٍة� تحقيق� السابق� الشكل� من� نالحظ�
عدد� زيادة� مع� األداء� ن� تحسُّ مالحظة� إلى� باإلضافة� المطبَّق،� �SNR مجال� ضمن� وذلك�
الحاالت� لجميع� ومناقشتها� النتائج� مقارنة� وستتم� االتصال.� طرفي� كال� في� الهوائيات�

السابقة�في�الفقرة�اآلتية.
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7.  المناق�سة واال�ستنتاجات:

الكثيف،� �MIMOالـ� تقنية� استخدام� بأثر� يتعلق� األول� ين،� شقَّ على� هنا� المناقشة� ستتم�
أن� السابقة� التجارب� كل� من� نالحظ� المستخدم.� والسيناريو� القناة� بنموذج� يتعلق� واألخر�
ن� تحسُّ إلى� أدَّى� المستخدمة،� التقنية� برتبة� أيضًا� يدعى� ما� أو� اإلرسال� هوائيات� عدد� زيادة�
ن�اإلنتاجية.�أما�بالنسبة�للسيناريو�المستخدم،� أداء�المنظومة،�ويتضح�ذلك�من�خالل�تحسُّ
حققت� والتي� �SNRلـ� قيمٍة� أدنى� أخذ� عند� فمثاًل� السابقة،� المنحنيات� يبن� اختالفًا� نالحظ�
هو� ما� نالحظ� السابقة،� الثالثة� السيناريوهات� في� �%100 كاملًة� إنتاجيًة� عندها� المنظومة�

موضح�في�الجدول)6(:

.)CDL-A,B,C( مقارنة بين السيناريوهات :)جدول)6

رتبة�التقنية
)Txقيمة�(

عدد�هوائيات�
اإلرسال

�)dB(بالـ��SNRأدنى�قيمة�لـ��
التي�تحقق�عندها�المنظومة�إنتاجية�%100

CDL-ACDL-BCDL-C

86-12
16888
32666
641066
128464
256664

بًا،� متقلِّ كان� �)A(السيناريو في� المنحني� سلوك� أن� السابق� الجدول)6(� من� نالحظ�
ن� خصوصًا�في�الحالتين��2و4،�بينما�باقي�الحاالت�كانت�طبيعيًة�ومنطقيًة�حيث�يظهر�التحسُّ
في�اإلنتاجية�واضحًا.�ونالحظ�أن�أداء�المنظومة�كان�األفضل�ضمن�السيناريو)C(،�وطبعًا�
قد�يتم�التساؤل�عن�الحالة)6(�في�السيناريو)A(،�وكيف�أننا�لم�نحصل�على�إنتاجيٍة�كاملٍة�
المنحنيات� في� التدقيق� عند� لكن� �. تنازليٌّ ترتيٌب� لدينا� يكون� أن� أي� أقل،� أو� قيمة�4 عند�
الفرق.� ض�وُيظهر� ُيعوِّ ن�بشكٍل�كبيٍر،�وهذا�ما� المنحني�في�هذه�الحالة�قد�تحسَّ نالحظ�أن�
بين� بالمقارنة� المستقبل.� هوائيات� عدد� زيادة� عند� النتائج� مقارنة� الجدول)7(� في� وتظهر�
يظهر� ن� والتحسُّ األفضل� هو� �C نموذج� أن� نالحظ� السابقة،� الحاالت� في� الثالثة� النماذج�
أقل،� الحالة�تحوي�عوائق� بيئة�االتصال�بهذه� أن� نتيجة� �وذلك� بشكٍل�واضٍح،�وهذا�منطقيٌّ
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مع� المدينة� ضمن� اتصاٍل� بيئة� يمثِّالن� اآلخران� النموذجان� بينما� أكثر،� مفتوحًة� ومساحاٍت�
إلى� باإلضافة� �،)Micro( أو� �)Macro( المستخدمة� الخلية� حيث� من� االختالفات� بعض�
هو� �C النموذج� أن� المنحنيات،� على� بناًء� اعتبار،� يمكننا� لذلك� اإلرســال.� هوائي� ارتفاع�

.Bثم��Aاألفضل�ويأتي�بعده�

جدول)7(: المقارنة بين حاالت زيادة عدد هوائيات االستقبال.

)Txعندها�رتبة�التقنية�)قيمة� تحقق� التي� �)dB(بالـ� �SNRلـــ� قيمة� أدنى�
CDL-Aالمنظومة�إنتاجية�كاملة�بحالة�نموذج�

256×26
256×42
256×84
256×162

بالنسبة� أما� األداء،� ن� تحسُّ إلى� أدَّى� الهوائيات� عدد� زيادة� أن� الجدول)7(� من� نالحظ�
بين� الشديد� التقارب� نالحظ� المقابلة،� المنحنيات� إلى� وبالعودة� الجدول،� في� للحالة�3
�MIMOو العادي� �MIMO تقنية� بين� المقارنة� لحالة� بالنسبة� بينما� و4،� و�3 �2 الحاالت�
فيها� الحصول� تم� �SNRلـ� قيمٍة� أقل� يعرض� والذي� الجدول)8(� في� فهي�موضحٌة� الكثيفة�

على�إنتاجية�%100.

جدول)8(: مقارنة بين أثر MIMO العادي والكثيف.

)Txعندها�رتبة�التقنية�)قيمة� تحقق� التي� �)dB(بــالـــ� �SNRـــ� ل قيمة� أدنــى�
CDL-Cالمنظومة�إنتاجية�كاملة�بحالة�نموذج�

2×2-
4×48
8×86
2×812
2×168
2×326
2×646
2×1284
2×2564
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توضح�الحاالت�الثالث�األولى�في�الجدول)9(�حاالت�الـ�MIMO العادي،�بينما�باقي�
الحاالت�بحالة�الـ��MIMOالكثيفة.�من�الجدول�والمنحنيات�المتعلقة�بالحاالت�الموضحة�
في�الجدول�السابق،�نالحظ�أن�النتائج�منطقيٌة�تمامًا،�حيث�كلما�زاد�عدد�الهوائيات�في�كال�
�،SNRطرفي�اإلرسال�تحسنت�النتائج،�واستطعنا�الوصول�إلى�إنتاجيٍة�كاملٍة�عند�ِقَيٍم�أقل�لـ�
�MIMOٍن�بحالة�المنحني�على�أقل�تقدير.�كما�نالحظ�الفرق�في�األداء�بين�تقنية�الـ� أو�تحسُّ

والـ��MIMOالكثيفة�بحيث�حصلنا�على�نتائج�أفضل�مع�رفع�رتبة�التقنية.

8.  التح�سينات الحا�سلة:

�MIMOالـ� تقنية� استخدام� مع� المنظومة� إنتاجية� َن� تحسُّ السابقة� النتائج� من� نالحظ�
أو� البيانات� نقل� سرعة� من� أعلى� ِقَيٍم� على� الحصول� عبر� اإلنتاجية� ن� تحسُّ ومع� الكثيفة،�
ٍن�في� ن�اإلنتاجية�سنحصل�على�تحسُّ معدل�البث�)Bit�Rate(�عند�ِقَيم��SNRأقل�أي�تحسُّ
الكفاءة�الطيفية.�وبناًء�عليه�نجد�أنه�مع�زيادة�عدد�الهوائيات�في�كال�جهتي�االتصال�نالحظ�
ال�على� نًا�في�أداء�المنظومة�المدروسة،�ومنه�فإن�هذه�التقنية�الحديثة�ستترك�أثرها�الفعَّ تحسُّ

ن�من�تجربة�المستخدمين. أرض�الواقع�وُتحسِّ

9.  اال�ستنتاجات:

الخلوية� لالتصاالت� الخامس� الجيل� منظومة� عن� ملّخٍص� تقديم� البحث� هذا� في� تم�
تم� كما� المستخدمة،� النماذج� عن� ولمحٍة� الكثيفة،� �MIMOالـ� وتقنية� النقالة،� الالسلكية�
الالزمة�لدراسة�والتحقق�من� المنحنيات�والجداول�والمقارنات� العملي�مع� التنفيذ� عرض�
الـ��MIMOالكثيف�في�أداء�منظومة�الجيل�الخامس�)5G(�في�ظل� األثر�الذي�تتركه�تقنية�
إيجابًا� أثَّرت� الكثيفة� �MIMOالـ� تقنية� أن� إلى� النهاية� في� توصلنا� وقد� المستخدم.� النموذج�
مة�للمستخدم،�وذلك�بالتركيز�على�معامل�اإلنتاجية،�كما�الحظنا� على�جودة�الخدمة�المقدَّ

أن�سيناريو��CDL-Cكان�هو�األفضل.
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