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الجنان 
مجلة علمية محّكمة- ف�صلية 

ت�صدر عن مركز البحث العلمي في الجامعة 

الم�صرف العام : اأ. د. منى حداد يكن  / رئي�صة الجامعة 
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اأمين �صر التحرير : اأ. عايدة كبارة 

الم�شت�شارون: 
اأ.د. عاطف عطية: علم االإجتماع 

اأ.د. عبد الغني عماد: علم اإجتماع ترب�ي 
اأ.د. مهى خير بك: لغة عربية 

اأ. د. محم�د عب�د: فقه واأ�ص�له 
اأ. د. �صعدي �صناوي: لغة عربية 

اأ.د. انط�ان ديري: هند�صة 
اأ. د. ج�زيف فا�صل : عل�م �صيا�صية 
اأ.د. عمر عبد ال�صالم تدمري: تاريخ

اأ.د. اأحمد �صفر: اإقت�صاد اإ�صالمي 
اأ.د. منذر حمزة: مايكروب�ل�جي 

اأ.د. خالد ح�صين: فيزياء واإعجاز علمي في القراآن الكريم
اأ.د. ب�صار الح�صن: هند�صة 

اأ.د. اأ�صامة كبارة: �صحافة و اإعالم 
اأ.م.د. ح�صن الرفاعي: اإقت�صاد اإ�صالمي 



6

اأ.م.د. ماجد الدروي�س: عل�م الحديث 
د. ف�از حالب: طبيب ن�صائي

اأ.م.د. محمد خالد: �صحة عامة 
د. عمار يكن: هند�صة واإدارة اأعمال

د. ثائر عل�ان: �صيدلة 
د. ح�صام �صباط: اأ�ص�ل الفقه وح�صارة

د. ربى �صعراني: تربية
د. غادة �صبيح: لغة فرن�صية

د. ريما بركة: لغة فرن�صية

قواعد الن�شر 
»الجنان« مجلة علمية محّكمة ، ت�صدر عن مركز البحث العلمي – جامعة الجنان، وغايتها ن�صر االأبحاث الجدية 
والمحكم���ة في مختلف العل�م، وتن�صر باللغات العربية واالإنكليزي���ة والفرن�صية ُتف�صل االأبحاث التي تعالج م�صاكل 

تحتاج اإلى حل اأو نظريات اإفترا�صية. 

هدف المجلة 
اإن هدف المجلة في االأ�صا�س ه� الم�صاهمة في اإ�صافة جديدة على العل�م االإن�صانية اأو العلمية، فالما�صي ه� هذا 
الحا�ص���ر، وبم���ا اأن العلم تراكمي ف���اإن علينا واجب القيام بهذا الدور، لذلك ف���اإن �صيا�صة المجلة هي على ال�جه 

التالي :
1. تخ�صي�س مح�ر واحد لكل عدد من اأعدادها اإذا اأمكن واإال �صتنّ�ع اأبحاث العدد 

2. ُيط���رح الم��ص�ع العام والمح���اور التي يمكن للباحثين الكتابة فيها، مع حري���ة التن�يع ، فالعناوين المطروحة 
الإ�صتدرار االأفكار واإثارة الح�صرية العلمية .

3. ال ُتن�صر االأبحاث اإال بعد خ�ص�عها للتحكيم ، واإدارة المركز غير ملزمة باإعادة االأبحاث التي لم تقبل دونتعليل 
ال�صبب بعدم نجاحها.

�شروط اأ�شا�شية: 
1. الجدة في البحث، والت�ثيق في الهام�س وفق قاعد البحث العلمي )يرفق دليل الباحث( 

2. ال تزيد عدد �صفحات البحث على 30 �صفحة 
3. التعهد باأن البحث لم ين�صر من قبل ولن ين�صر اإال بناء على رد من هيئة المجلة 

4. اإر�صال البحث على عن�ان المجلة االإلكتروني واإذا لم ي�صتلم اإ�صعار باالإ�صتالم فال بد من اإر�صاله مّرة اأخرى 
5. تزويد اإدارة المجلة بال�صيرة الذاتية مع �ص�رة للكاتب 
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6. مقدمة تبين :   
الحقل الذي يعالجه البحث مع تحديد للم�صكلة واالأهداف المفتر�صة.

7. المنهجية المّتبعة في البحث مع ذكر لكل ال��صائل الم�صتعملة والمراحل المتبعة، وقائمة المراجع في اآخر البحث.
8. على الباحث مراعاة �صالمة اللغة والتدقيق قبل االإر�صال 

خطوات التحكيم: 
يح����ل البحث المقب����ل �صكاًل اإلى اأ�صتاذي���ن متخ�ص�صين في المادة الت���ي ح�تها الدرا�ص���ة، وت�ؤخذ النتيجة من 

حا�صل مجم�ع العالمتين مق�ص�مة على اإثنين . 

مالحظات �شكلية : 
1. يتم الت�ثيق في الهام�س 

2. يذكر اإ�صم الم�ؤلف اأواًل ، الكتاب، النا�صر، مكانه، الطبعة، ال�صنة، ال�صفحة )عند ذكر المرجع للمرة االأولى 
3. وعند تكرار اإ�صتعمال المرجع يكتب : اإ�صم الم�ؤلف ، الكتاب ، م.�س.�س

وفي النهاية: 
اإن مجلة الجنان جاءت حتى  تحاول االإ�صهام بجديد وت�صق الطريق اأمام الباحثين الجادين على اأمل الت��صل اإلى 
بح���ث علمي ي�صتخ���دم الطاقات المحلية ويك�ن تبعًا للثروة ال�طنية ويتم الن���اأي به عن اأن يك�ن في خدمة اأبحاث 

اأمم اأخرى .. لي�س ذلك من م�قع االأنانية ، بل من منطلق المناف�صة وتقديم االأف�صل اإن �صاء اهلل تعالى . 
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االفتتاحية
بين يدي هذا العدد من مجلة جامعة الجنان العلمية المحكمة، فاإن هناك جملة من االأفكار اأردناها 
اأن تك����ن عامل لقاء، ولتعب���ر بالتالي عن اآفاق جامعة، واإن تعددت ال�صبل اإال اأن نقطة االلتقاء تبقى 

واحدة.
ف���ي ال�اق���ع اإن م��ص�ع التخطيط عم�ما وما يخت�س منه بالتعلي���م العالي خ�ص��صًا، يجب اأن يك�ن 
محل بحث وعناية واهتمام لعظيم اأثره وكبير خطره، وكي ال نبقى اأمة ت�صتهلك النظريات، اآملة اأن 

تجد فيها ع�امل البقاء واال�صتمرار، اإن لم نقل رقيها وازدهارها.
اإن التخطي���ط ف���ي التعليم العالي هدف رئي����س، وغاية �صامية، وقد اخت���ارت جامعتنا �صمن روؤيتها 
ور�صالته���ا اال�صتثم���ار في الم����ارد الب�صرية، لي����س بالمعنى الم���ادي التجاري، واإنما ب���كل ما تعنيه 
التنمي���ة المجتمعية واال�صتفادة من الم����ارد الطبيعية والتقدم الح�صاري، مع التركيز على الجانب 
اال�صا�ص���ي الن�عي، النه العم�د الفقري وال�صري���ان االأ�صا�س والترجمة العملية لالأهداف التي ت�صب 

في �صلب التنمية الم�صتدامة البناءة والفاعلة.
اإن العال���م ي�صي���ر ب�صرعة كبيرة، وي�صهد متغيرات، واأن�اعًا كثي���رة من هذه المتغيرات ال عهد له بها 
من قبل، من هنا كان البد لنجاح هذه ال�صلة من التفا�صيل المتداخلة والمميزة في اآن معًا، اأن تحدد 
االأه���داف وتر�ص���م الم�صارات وتجهز الخط���ط والمراحل،  من اأجل ال��ص����ل للغاية االأ�صمى، حيث 
االرتقاء بالعمل الى م�صت�ى العن�ان الكبير الجامع الذي يخدمه مجم�عة من الكفاءات العلمية. وال 
يه���م حينها المكان اأو الزمان، بل االإنتاج والكفايات والفعالية، ومن ثم التغيير نح�االأف�صل. فالذي 
يخط���ط جي���دًا لمنطلقاته واأهدافه، ه� من ين����ع خياراته و�صيا�صاته ال�صامل���ة للنجاح، ومع اإيجاده 

معايير ثابتة ومدخالت لقيا�س االأداء في النظم التعليمية بعامة وفي التعليم العالي بخا�صة.
 لق���د اأظهرت النماذج والنظريات واالأنماط المتعاقبة في االإدارة، واالإدارة التعليمية خ�ص��صًا، اأن 
ل���كٍل اأ�صل�ب���ه واأهدافه وحاجاته وعنا�ص���ره، لكن يبقى هدف واحد جامع ومح���دد، اأال وه� ال��ص�ل 
للغاي���ة االأ�صمى للرقي وج����دة العمل. وعندها يتحد المكان والزم���ان واالنطالق ال�صحيح باالإنتاج 

والكفايات والفعالية والتغيير نح� االأف�صل.
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ولالأ�ص���ف، فاإن خط���ط التنمية الم��ص�عة من قب���ل الم�ؤ�ص�صات الر�صمي���ة اأو الخا�صة، على امتداد 
عالمن���ا العرب���ي واال�صالمي - ولبن���ان واحد من مك�ناته -  ت�صخ خطط���ًا ال عد لها وال ح�صر، دون 
االلتف���ات ال���ى تنفيذها، فتبقى مج���رد ع�صارة لالأدمغة، وحب���رًا على ورق يط�يه���ا الزمن وياأكلها 
الن�صيان، مغفلة تماما اأن م�ؤ�ص�صات التعليم المختلفة هي من اأهم روافد التنمية واال�صتقرار والنم� 
االقت�ص���ادي ف���ي المجتمع، والم�صاهم االأ�صا����س في الحراك الفكري االإن�صان���ي لي�ؤتي ثمرته تقدمًا 

وح�صارة.
من هنا تظهر اأهمية التخطيط البعيد المدى بالن�صبة للتعليم الجامعي، بخا�صة في الدول النامية، 
وذل���ك لم�اكب���ة التط����رات الحديث���ة وتقليل الفج�ة بي���ن الدول المنتج���ة للعل�م والتقني���ة والدول 
الم�صتهلكة، كما يجب اأن يالحظ في التخطيط تاأهيل الم�ؤ�ص�صات وت�صافر جه�دها وتبادل خبراتها 
فيم���ا بينها مع تن�ع مجاالتها، وذلك للحاق بم�صاف ال���دول التي تنتج المعرفة وت�صخرها لرفاهية 
مجتمعاتها؛ بغ�س النظر عن االأخالقيات التي تتحكم بم�صاراتها وتطبيقاتها. كما ال نغفل كم يتطلب 
ه���ذا الن����ع من اال�صتثمار في الم�ارد الب�صرية، الذي اأ�صرنا اإليه اآنفا، من تاأمين الحاجة اإلى ك�ادر 
م�ؤهلة وقادرة على االإبداع واالبتكار، من اأجل التعامل مع الم�صاكل والع�ائق لتط�ير الحل�ل العلمية 
المنا�صب���ة لها، مع كل العنا�ص���ر المك�نة الممهدة  للتخطيط الناجح، كتحديد المجال والتخ�ص�س 

والبعد الزمني والنطاق الجغرافي ...
م���ن ه���ذه المنهجية وبه���ذه الروحي���ة العلمي���ة، �صكلت جامع���ة الجنان �ص����رة وا�صح���ة الأهدافها 
وتطلعاته���ا، م�صتعينة بالمحا�صرات والندوات واأبحاث الكفاءات ال����اردة اليها من مناخات علمية 

مختلفة، يحدوها اإلى ذلك تثمير البحث العلمي وفق المعايير البحثية الدقيقة.
وهن���ا بداأت جامعة الجنان في �صياغة خططها انطالقا من الروؤية ال�ا�صحة، فبنت عليها اأهدافها 
و�صاغته���ا ب�صكل يتماهى مع الث�ابت والقيم في اأهداف عام���ة واأهداف تف�صيلية. وبحثت في �صبل 
واآلي���ات التنفي���ذ مع ما ي�اك���ب ذلك من اأن�صطة وبرامج تع���زز هذه المنطلقات، لتط���ال اأفقيًا اأكبر 

�صريحة مجتمعية دون اأن ينتق�س ذلك من عاملي: العالمية والج�دة.             
لق���د كان لزامًا علينا، اأن ننح� بالتعليم العال���ي ومخرجاته المعرفية والبحث العلمي - وهذا العدد 
ال���ذي بين اأيديكم عالم���ة ذلك - منحًى اإن�صانيًا راقي���ًا، يك�ن �صبيل خير ونم���اء، وي�ؤ�ص�س لميراث 
اإن�صان���ي جدي���د بقيادة �صبابية، تغي���ر من �ص�رة ما نحن علي���ه الي�م من تف���اوت وطبقية، فالحياة 

الكريمة حق للجميع.

اأ.د. منى حداد
رئي�سة جامعة الجنان
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مقدمة
اإن كل عمل يتعثر في بداياته ، وبعد ط�ل ممار�صة يتح�صن باتجاه مت�صاعد ، طالما اأن هناك تعزيزًا 
ودعم���ًا مت�ا�صلين، وفي اإطاللة العدد الثاني من مجلة الجنان ، ناأمل اأن نك�ن قد كّ�نا عند القارئ 

الكريم �ص�رة اإيجابية ، لما يق�م به مركز البحث العلمي في الجامعة.
اإن���ه بف�صل ما يقدمه كّتاب وباحث�ن ج���ادون، يمكن تقديم اأبحاث تعالج ال�اقع المعي�س في مختلف 
ج�انب الحياة االإن�صانية، وكما في العدد االأول، فاإن العدد الثاني ح�ى باقة م�فقة من الم��ص�عات:

فف���ي االأح���كام ال�صرعي���ة والدرا�ص���ات االإ�صالمية، �ص���ّم العدد ثالث���ة اأبحاث: في الفرق���ة بالخلع، 
وت��صيف الطبيب واأثره في الحكم ال�صرعي، لما لهذين الم��ص�عين من اأهمية في معالجة م�صاكل 
تحت���اج اإل���ى حل مرتبط بال�اقع المعي�س. واأما البحث الثالث فق���د تناول عملية تق�يم لكتب التربية 
االإ�صالمي���ة المط�رة في المملكة االأردنية الها�صمية حر�صه���ا اهلل تعالى، وهذا اأمر يحتاج اإلى جهد 
كبي���ر ك���ي ُي�صار اإلى ت�صكيل عقل يج�ص���د ما بين النقل والعقل من جه���ة، وين�صئ جياًل متفاعاًل مع 

م�صتجدات الحياة وحداثتها.
وفي الحقل االإداري فقد ا�صتمل العدد على ت�ظيف تكن�ل�جيا المعل�مات في اإدارة المخاطر البيئية، 
درا�ص���ة تطبيقي���ة على ال�صركة العامة ل�صناع���ة الزي�ت النباتية )م�صن���ع الر�صيد( في الجمه�رية 

العراقية، ونظرية االتفاقيات والمحا�صبة - قراءة في حالة الجزائر - حر�صها اهلل تعالى.
وفي محاولة جديدة جاء بحٌث في ا�صتثمار اأوقاف الجمعيات الخيرية االإ�صالمية.

وكانت ح�صة اللغة العربية مهمة لجهة ما جاء في: ل�صانيات الخطاب، واالإن�صجام ال�ص�تي، ودرا�صة 
تر�صيدية الإنجاز المعجم التاريخي للغة العربية.

وختام���ه م�صك، كانت ح�ص���ة التربية ببحث ع���ن دور الجامعات في التعامل م���ع ذوي االإحتياجات 
الخا�صة.

هذا جهد الُمقل، واإلى م�صاركة جديدة على طريق اإزالة المع�قات عن طريق البحث واالإبداع، علَّنا 
ن�صل اإلى الهدف االأ�صمى الذي نبتغيه: البحث العلمي الجاد.

اأ.د. علي الغا
نائب رئي�س جامعة الجنان ل�س�ؤون البحث العلمي
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د. فوزية احمد الح�سن طه 
اأ�شتـاذ التف�شير وعلوم القران الم�شارك

كلية ا�شول الدين جامعة ام درمان اال�شالمية

طول االأمل والغفلة عن االآخرة
في �صوء القراآن الكريم

م�شتخل�ص البحث : 
اثب���ت البحث اأن ط�ل االأمل ي����رث حب الدنيا والرك�ن اإليها ، وق�صر النظ���ر يق�د الم�ؤمن الإدراك 

حقارة الدنيا ويحمله للعمل ال�صالح الأجل الالآخرة. 
كما بين البحث ان�صغال النا�س بالدنيا، حتى اأ�صبح ط�ل االأمل ظاهرة تحكم اأم�رهم وت�صرفاتهم، 
وذّك���ر ب�ص���رورة ذكر اهلل، وذكر الم�ت الأنه يعين الم�ؤمن على العمل لالآخرة، واأال تك�ن الدنيا اأكبر 

همه، وال مبلغ علمه.
ومن اأهم النتائج : امتثال اأوامر اهلل، واجتناب  ن�اهيه ت�جب مر�صاة اهلل، والف�ز بالجنه. 

وط�ل االمل ي�رث الغفلة  التي ت�رد �صاحبها المهالك.
مقدمـة

الحمد هلل نحمده ون�صتعينه، ون�صتهديه، ون�صتغفره، ونع�ذ باهلل من �صرور اأنف�صنا و�صيئات اأعمالنا، 
م���ن يه���ده اهلل فال م�ص���ل له، ومن ي�صلل فال هادي له، واأ�صهد اأن ال ال���ه اإال اهلل وحده ال �صريك له، 

واأ�صهد اأن محمدًا عبده ور�ص�له.
اأما بعد: فاإن م��ص�ع االأمل والغفلة عن االآخرة اأ�صبح من ال�صمات المميزة لتعامل الب�صر مع ق�صايا 
الحي���اة الدنيا، علمًا باأن القراآن الكريم، وال�صنة النب�ية المطهرة قد ا�صتملتا على كثير من االأوامر 
والن�اه���ي، الت���ي تدع� لالإقبال على االآخرة، وعدم التم�صك بالفاني���ة، وكثيرًا ما كان الر�ص�ل �صلى 
اهلل علي���ه و�صلم يذك���ر بالم�ت واأه�ال القيامة، حت���ى ينتبه الغافل�ن، عن اأبي ب���ن كعب قال: »كان 
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ر�ص����ل اهلل �صل���ى اهلل عليه و�صلم اإذا ذهب ثلث���ا الليل قام فقال: يا اأيها النا����س اذكروا اهلل جاءت 
الراجف���ة تتبعها الرادفة، جاء الم�ت بما فيه، جاء الم�ت بم���ا فيه«)1(. وفي تنبيه الغافلين للخ�ف 

م���ن اهلل �صبحان���ه وتعالى، والعم���ل الأجل االآخرة، وقد م���دح الخائف�ن بق�ل���ه : {ىئ ىئ ی ی 
ی ی جئ})2(. اأي : ه���م مع اإح�صانهم واإيمانهم وعملهم ال�صالح م�صفق�ن من اهلل، 

خائف�ن منه وجل�ن من مكره بهم . قال تعالى: {ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
{ٹ  ڈ})4(،  ڈ  ڎ     ڎ  ڌ  ڌ  ڍ      {ڍ  ڇ})3(،  ڇ   ڇ  چ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ   ڦ ڦ ڄ})5(. {ہ ہ  ھ ھ ھ ھ 

ے  ے})6(.
ل���كل م���ا تقدم من هذه االآيات الدالة على حب الدنيا، والغفل���ة عن االآخرة جاء �صبب اختياري لهذا 

الم��ص�ع :
)1( لبيان ط�ل االأمل ، وارتباطه بالعمل للدنيا ال االآخرة.

)2( ت��صيح اأهمية العمل لالآخرة والزهادة في الدنيا.
)3( بيان الداء في ط�ل االأمل وحب الدنيا، والدواء في ذكر اهلل والعمل لالآخرة.

)4(  لل���رد على المتم�صكين بالدنيا العاملين لها، والأن هذا قد اأ�صبح ظاهرة ا�صتلزمت بيان حقارة 
الدنيا، ووج�ب ق�صر النظر الذي ي�جب ر�صاء اهلل �صبحانه وتعالى.

منهجي في البحث:
المنه���ج الذي اتبعته ه���� ا�صتقرائي، ا�صتنباط���ي، تحليلي، وذلك بعر�س ن�ص�����س الكتاب وال�صنة، 
وا�صتعرا����س اأق�ال المف�صرين المتعلقة بها، وبيان ما ذهب اإليه بع�س العلماء في النهي من الرك�ن 

اإلى الدنيا، والعمل لها ال لالآخرة .

خطة البحث : ق�شمت البحث اإلى مقدمة ومبحثين :
المقدمــة: تت�صم���ن تعريفًا م�جزًا لكل من ط�ل االأمل والغفلة ع���ن االآخرة، وبيان اأ�صباب اختيار 

الم��ص�ع، والمنهج المتبع في البحث ، والخاتمة وقائمة اأهم الم�صادر والمراجع.

1- رواه الرتمذي يف �صفة القيامة باب )23( ، )636/4( وقال حديث ح�صن �صحيح ، �صمن حديث ط�يل.
2- امل�ؤمن�ن: 57
3- امل�ؤمن�ن: 63
4- امل�ؤمن�ن: 64
5- امل�ؤمن�ن: 77
6- امل�ؤمن�ن: 99
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المبحث الأول: ط�ل االأمل وحب الدنيا والتفكر في حقارة الدنيا ، وفيه مطلبان:
المطلب الول: ط�ل االأمل وحب الدنيا

المطلب الثاني: ق�صر النظر والتفكر في حقارة الدنيا.
المبحث الثاني: الغفلة عن االآخرة.

الخاتمـة: وت�صتمل على اأهم النتائج والت��صيات ثم ذيلته بقائمة اأهم الم�صادر والمراجع.

المبحث الأول
طول الأمل وحب الدنيا والتفكر في حقارة الدنيا

المطلب الأول: طول الأمل وحب الدنيا
كثير من النا�س يحر�س على الحياة الدنيا، ويعي�س لدنياه  فح�صب ؛ وهذا ما يعرف بط�ل االأمل  وه� 

المذم�م في القراآن الكريم الأنه يرتبط بالغفلة عن االآخرة.
ج���اء ف���ي كتاب رحلة اإلى الدار االآخرة: جميل اأن نحمل في قل�بن���ا اأماًل، لكي نعّمر الك�ن بكل اأن�اع 
الخير ، فاالإن�صان مفط�ر على حب الحياة ، لكن ال بّد اأن نحذر من اأن يح�ل ط�ل االأمل بيننا و بين 

طاعة اهلل عّز وجل .
ف���اإن �صاح���ب االأم���ل الط�يل في الدنيا يرك���ن غالبًا اإلى ال�صه����ات و الملّذات، ولذل���ك نجد قلبه ال 
يتح���رك الآي���ات اهلل، وكالم ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و �صل���م، ومن اأجل ذلك حذر النبّي �صلى اهلل 
علي���ه و�صل���م من ط�ل االأمل)1(  و لهذا قال ر�ص�ل اهلل  �صل���ى اهلل عليه و�صلم: »يهرم ابن اآدم ويبقى 
معه اثنتان : الحر�س واالأمل«)2(  وقال بلفظ اآخر: »يهرم ابن اآدم و ت�صب منه اثنتان: الحر�س على 

المال، و الحر�س على العمر«)3(  
يق�ل اهلل تعالى: {ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ})4( 

ق���ال الطبري: »َوُيْلِهِهُم االأَمُل«  عن االأخ���ذ بحظهم من طاعة اهلل فيها وتزودهم لمعادهم منها بما 
يقربه���م م���ن ربهم ) َف�َص���ْ�َف َيْعَلُم�َن ( غدًا اإذا وردوا عليه وقد هلك����ا على كفرهم باهلل و �صركهم 
حين يعاين�ن عذاب اهلل اأنهم كان�ا من تمتعهم بما كان�ا يتمتع�ن فيها من اللذات وال�صه�ات كان�ا 

في خ�صار وتباب)5(.

1- رحلٌة اإىل الدار االآخرة . جمع وترتيب حمم�د امل�صري اأب� عمار، مكتبة ال�صفا ، الطبعة االأوىل 1426ه� - 2005 م - �س5
2- اأخرجه م�صلم يف كتاب الزكاة، باب : كراهة احلر�س على الدنيا ، مبعناه ، 410/1.

3- اأخرجه م�صلم يف كتاب الزكاة، باب : كراهة احلر�س على الدنيا، حديث رقم )1047( ، 460/1
4- احلجر: 3

5-  جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن الأبي جعفر حممد بن جرير الطربي املت�فى �صنة 310ه� وحتقيق اأحمد عبد الرازق البكري 
واآخرون - باإ�صراف اأ.د/عبد احلميد عبد املنعم مدك�ر ، دار ال�صالم للطباعة والن�صر الطبعة االأوىل 1425-2005م - 4865/6 
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ُع����ا« تهديد �صديد لهم ووعي���د اأكيد ولهذا ق���ال » َوُيْلِهِهُم  و يق����ل اب���ن كثي���ر : »َذْرُهْم َياأُْكُل����ا َوَيَتَمتَّ
ااْلأََم���ُل« اأي عن الت�بة واالإنابة »َف�َص���ْ�َف َيْعَلُم�َن« اأي عاقبة اأمرهم. كق�له تعالى: {ڱ  ں ں 

ڻ ڻ ڻ})1( )2(
وفي هذا دليل على اأّن ط�ل االأمل الذي يجعل المرء يركن اإلى الدنيا منهّي عنه بن�ص��س الكتاب و 
الحديث النب�ي ال�صريف وهذا ما اأّكده حديث المف�صرين اللذين تقدم ذكر ق�لهما، كما اأّيد �صاحب 
ُكُل����ا َوَيَتَمتَُّع�ا« تهديد لهم : اأي دعهم عما اأنت  فت���ح القدير ما ذهب اإليه ابن كثير بق�له: »َذْرُهْم َياأْ
ب�صدده من االأمر لهم و النهي، فهم ال يرع�ون اأبدًا و ال يخرج�ن من باطل وال يدخل�ن في حق، بل 
ذره���م بما ه���م عليه من اال�صتغال باالأكل ونح�ه من متاع الدنيا و م���ن اإلهاء االأمل لهم عن اإتباعك 

ف�ص�ف يعلم�ن عاقبة اأمرهم و �ص�ء �صنيعهم .
و ف���ي ه���ذا من التهديد و الزجر ما ال يقدر ق���دره ، يقال : األهاه كذا اأي �صغله االأمل عن اإتباع الحق، 
و م���ا زال����ا في االآمال الفارغة ، والتمنيات الباطلة حتى اأ�صف���ر ال�صبح لذي عينين و انك�صف االأمر 

وراأوا العذاب ي�م القيامة، فعند ذلك يذوق�ن وبال ما �صنع�ا)3(
ج���اء عن بع�س الحكماء ق�لهم: »عجب���ت ممن يحزن على نق�صان ماله وال يحزن على فناء عمره ، 

وعجبت من الدنيا م�لية عنه، واالآخرة مقبلة عليه ي�صتغل بالمدبرة ويعر�س عن المقبلة«)4(.
وعل���ى ه���ذا يجب اأن ال يركن المرء اإلى الدنيا، وين�صغل بها وين�صى االآخرة، وقد اأ�صار الر�ص�ل �صلى 
اهلل علي���ه و�صل���م اإلى هذا المعنى في ق�له: »مالي و للدنيا و م���ا للدنيا و مالي و الذي نف�صي بيده ما 
مثل���ي و مث���ل الدنيا اإاّل كراكب �صار ف���ي ي�م �صائف فا�صتظل تحت �صجرة �صاع���ة من النهار ثّم راح 
وتركه���ا«)5(. ولذل���ك علين���ا اأال نجعل الدنيا غايتنا ب���ل، نجعلها مطية االآخرة ، فق���د جاء في م�صند 
البزار عن اأن�س قال: قال ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »اأربعة من ال�صقاء جم�د العين و ق�صاوة 

القلب وط�ل االأمل والحر�س على الدنيا«)6(
و قال القرطبي: »ط�ل االأمل داء ع�صال و مر�س مزمن، ومتى تمكن من القلب ف�صد مزاجه و ا�صتد 

عالجه، ولم يفارقه داء وال نجع فيه دواء، بل اأعيا االأطباء ويئ�س من برئه الحكماء و العلماء«. 

1- اإبراهيم: 30
2- تف�صري القراآن العظيم لالإمام احلافظ عماد الدين اأب� الفداء اإ�صماعيل بن كثري القر�صي الدم�صقي - �صحح باإ�صراف ال�صيخ خليل

3-  فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدارية من علم التف�صري - ملحمد بن علي بن حممد ال�ص�كاين ت�يف ب�صنعاء 1250ه� ، 
مكتبة م�صطفى البابي احللبي - الطبعة الثانية 1383ه� - 1964م ، 121/3.

4- اأنظر : رحلة اإىل الدار االآخرة ، �س 16
5- اأخرجه اأحمد يف م�صنده )2796( و �صححه االألباين يف �صحيح اجلامع )5669( .

6- رواه البزار و فيه هانئ بن املت�كل و ه� �صعيف كما يف املجمع 226/10.
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و حقيق���ة االأمل : الحر�س على الدنيا و االنكب���اب عليها ، والحب لها واالإعرا�س عن االآخرة ، وروي 
ع���ن ر�ص����ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأنه قال: »نجا اأول هذه االأمة باليقين و الزهد، و يهلك اآخرها 

.)2 بالبخل و االأمل«)1(
و م���ا كتب���ه القرطبي يعتبر من اأروع ما كتب في كتب التفا�صير عن ط�ل االأمل، واأ�صاف ؛ ويروى عن 
اأبي الدرداء اأنه قام على درج م�صجد دم�صق فقال: »يا اأهل دم�صق اأال ت�صمع�ن من اأخ لكم نا�صح، اإن 
م���ن كان قبلكم كان�ا يجمع�ن كثيرًا و يبن�ن م�صي���دًا و ياأمل�ن بعيدًا، فاأ�صبح جمعهم ب�رًا وبنيانهم 
قب�رًا واأملهم غرورًا. هذه عادة قد مالأت البالد اأهاًل و مااًل و خياًل و رجااًل، فمن ي�صتري مّني الي�م 

تركتهم بدرهمين...« وقال الح�صن: »ما اأطال عبٌد االأمل اإاّل اأ�صاء العمل«.
و �ص���دق ر�ص���ي اهلل عن���ه! فاالأمل يك�صل ع���ن العمل، و ي�رث التراخ���ي و الت�اني، ويعق���ب الت�صاغل 
والتقاع�س، و يخلد اإلى االأر�س و يميل اإلى اله�ى. و هذا اأمر قد �ص�هد بالعيان فال يحتاج اإلى بيان 
وال يطلب �صاحبه ببرهان، كما اأّن ق�صر االأمل يبعث على العمل، و يحيل على المبادرة، ويحث على 

الم�صابقة)3(.
لذا ينبغي على االإن�صان اأن يغتنم �صبابه و فراغه و�صحته و عافيته في التقرب اإلى اهلل والعمل الأجل 
االآخ���رة، و قد قال ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل علي���ه و�صلم: »نعمتان مغب�ٌن فيهما كثير من الّنا�س ال�صّحة 

والفراغ« )4(
وق���د ق���ال �صاح���ب الك�صاف: »َذْرُه���ْم« يعني اأقط���ع طمعك م���ن ارع�ائهم و دعهم ع���ن النهى عما 
ُع�ا« بدنياه���م و تنفيذ �صه�اتهم  ه���م عليه وال�صد عن���ه بالتذكرة والن�صيحة و خله���م »َياأُْكُل�ا َوَيَتَمتَّ
و ي�صغله���م اأمله���م و ت�قعهم لط����ل االأعمار و ا�صتقامة االأح����ال ، واأن ال يلق�ا ف���ي العاقبة اإاّل خيرًا 
)َف�َص���ْ�َف َيْعَلُم����َن( �ص�ء �صنيعهم، والغر�س االإيذان باأّنهم من اأهل الخذالن واأنهم ال يجئ منهم اإاّل 
م���ا ه���م فيه ، واأّنه ال زاجر لهم وال واع���ظ اإاّل معاينة ما ينذرون به حين ال ينفعهم ال�عظ  وال �صبيل 
اإلى اتعاظهم قبل ذلك ، فاأمر ر�ص�له اأن يخليهم و�صاأنهم وال ي�صتغل بما ال طائل تحته ،  واأن يبالغ في 
تخليه���م حّت���ى ياأمرهم بما ال يزيدهم اإاّل ندمًا في العاقبة ، وفيه اإلزام للحجة و مبالغة في االإنذار، 
و اإعذار فيه، وفيه تنبيه على اأّن اإيثار التلذذ و النعم وما ي�ؤدي اإلى ط�ل االأمل . وهذه هجيري اأكثر 

1- اأخرجه اأحمد يف الزهد.
2-  اجلامع الأحكام القراآن الكرمي عبداهلل حممد بن اأحمد االأن�صاري القرطبي - حتقيق د/عبد احلميد هنداوي- املكتبة الع�صرية ، �صيدا 

- بريوت- الطبعة االأوىل 1425ه� - 2005م ، 255/5
3- املرجع ال�صابق نف�صه 5 / 255

4- اأخرجه البخاري -كتاب الرقاق- باب ال�صّحة و الفراغ والعي�س ااإالعي�س االخرة ، 7 / 169 .
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النا�س لي�س من اأخالق الم�صلمين. وعن بع�صهم : التمرغ في الدنيا من اأخالق الهالكين)1(.
ُكُل����ا َوَيَتَمتَُّع�ا} اأي اآية �ص�رة  وق���د اتفق القرطب���ي)2(  وال�ص�كاني)3(  على اأن ق�له تعالى: {َذْرُهْم َياأْ
الحج���ر هذه من�ص�خة باآي���ة ال�صيف)4(. ومع اأّن هذه االآية نزلت في الكّفار والم�صركين حين يعاين�ن 
الع���ذاب ي����م القيام���ة؛ اأي يتمّنى الكف���ار في وقت ما اأن ل���� كان�ا م�صلمين)5(  وه���ذا ال�قت ه� ي�م 
القيام���ة عند معاينة الع���ذاب، اإاّل اأّنها ت�صمل ع�صاة الم�صلمين الي�م الذين ركن�ا اإلى الدنيا و باتت 
اأكبر همهم. وط�ل االأمل في اعتقادي اأبلغ ما يك�ن في ق�صر النظر، وربط الفكر الديني بالم�صالح 
المادية، التي تطمح اإليها نف��صهم. و يجب اأن ال ين�صينا ط�ل االأمل ذكر اهلل، يق�ل ر�ص�ل اهلل �صلى 

اهلل عليه و�صلم: »ما عمل ابن اآدم عماًل اأنجى له من عذاب اهلل من ذكر اهلل«)6(.
و كم���ا ج���اء في �صب���ل ال�صالم ؛ الحديث م���ن اأدّلة ف�صل الذك���ر واأّنه من اأعظم اأ�صب���اب النجاة من 
مخ���اوف ع���ذاب االآخرة وه� اأي�صًا من المنجيات من ع���ذاب الدنيا و مخاوفها و لذا قرن اهلل االأمر 
بالثب���ات لقت���ال اأعدائه و جهادهم باالأم���ر بذكره)7(  و حب الدنيا و ط�ل االأم���ل يتمثل في االن�صياق 

وراء االأوالد و االأم����ال، واالن�صغ���ال بذلك عن ذك���ر اهلل، و ذكر االآخرة يق�ل تعالى: {ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ      ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      

ڃ ڃ چ})8(
اإاّل اأن النف����س الب�صري���ة اإذا ترك���ت عل���ى ه�اه���ا، و حجب عنها ن����ر االإيمان ، ونظ���رت اإلى ما بين 
يديه���ا م���ن االأ�صباب المادية، اأخذها الغرور و البطر، وظنت اأّنها ل���م ت�ؤت هذا المال وهذه المكانة 
وال�جاه���ة اإاّل لمزايا ذاتية فيه���ا، وهذا ال�صنف من الب�صر يتكرر في كل زمان و مكان وفي كل حال 

ل���م تهّذب نف�صه باإ�صراقه االإيمان، ولقد ظّن ه���ذا الظن قارون عندما قال : {... ٻ     ٻ ٻ 
ٻ    پ ... })9(  فالغ���رور والبطر عند التكّبر على عباد اهلل وك�صر قل�ب الفقراء، دائمًا مبعثه 
1-  الك�صاف عن حقائق التنزيل و عي�ن االأقاويل يف وج�ه التاأويل الأبي القا�صم جاد اهلل حمم�د ابن عمر الزخم�صري اخل�ارزمي 

467-538ه� ، دار املعرفة بريوت-لبنان ،)د.ط(، )د.ت( 310/2.
2- اجلامع الأحكام القراآن 254/5.

3- فتح القدير 121/3
4- وهي ق�له تعاىل: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ} احلج اية )39(.

5-  امل�صباح املنري يف تهذيب تف�صري ابن كثري، اإعداد: جماعة من العلماء باإ�صراف ال�صيخ �صفي الرحمن املباركف�ري، دار ال�صالم 
للن�صر والت�زيع الريا�س، الطبعة االأوىل 1420ه�-1999م ، �س563.

6- اأخرجه ابن اأبي �صيبة و الطرباين باإ�صناد جّيد.
7-  �صبل ال�صالم وبل�غ املرام ملحمد بن اإ�صماعيل االأمري اليمني الف�صعاين - حتقيق اإبراهيم ع�صر-دار احلديث )د.ط(، )د.ت(، 

.1619/4
8- احلديد: 20

9- الق�ص�س: 78
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ط�ل االأمل وحب الدنيا)1(. فليعلم ط�يل االأمل اإّنه لم يخلق عبثًا؛ لق�له تعالى: {ڱ      ڱ   ڱ 
ڱ   ں ں  ڻ      ڻ ڻ ڻ  ۀ    ۀ ہ ہ ہ       ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ   
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ         ۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ   })2(  و علي���ه فاالإن�ص���ان ال يت���رك هماًل ؛ يعني 
ال ي�ؤم���ر وال ينهى وال يبع���ث و الظاهر اأّن االآية تعم اأي لي�س يترك مهماًل، ال ي�ؤمر وال ينهى وال يترك 
في قبره �صًدى ال يبعث، بل ه� ماأم�ر منهي في الدنيا مح�ص�ر اإلى اهلل في الدار االآخرة و المق�ص�د 
هنا اإثبات المعاد و الرد على ما اأنكره من اأهل الزيغ و الجهل والعناد ولهذا قال تعالى م�صتداًل على 
االإعادة بالبداءة فقال تعالى: {  ڻ      ڻ ڻ ڻ  ۀ    ۀ} اأي اأما كان االإن�صان نطفة �صعيفة من ماء 

مهين . يمنى : يراق من االأ�صالب في االأرحام)3(.
ول���� تاأم���ل االإن�صان هذا االأمر لما طال اأمله في الدنيا بعي���دًا عن طاعة اهلل ، والأدرك ال�صعف الذي 
يعتري���ه والأكثر من الرج����ع هلل عّز وجل. وقال �صلى اهلل عليه و�صل���م: »كل النا�س يغدو فبائع نف�صه 
فمعتقها اأو م�بقها«)4(  وال يك�ن العتق اإاّل باعتزال الف�صاد، و الفرار اإلى اهلل تعالى، يق�ل اهلل تعالى 
ف���ي محك���م تنزيل���ه: { ىئ يئ   جبحب خب مب  ىب يب   جت})5(. وق���د تمثل ق�ص���ة قارون - في 
القراآن الكريم - جانب الطغيان بالمال و الغرور بالعلم ، و كيف اأّن ماآلهما اإلى الفناء، اإذا ت�صلطت 
االأه����اء، و �صيط���رت االأطماع، و تح���ّ�ل االإن�صان من مج���رد مخل�ق من مخل�ق���ات اهلل اإلى متجبر 
متكبر، يعل� بنف�صه ف�ق النا�س ، ويزه� و يتعالى عليهم، وينظر اإليهم بمنظار اال�صتعالء و اال�صتكبار 
و ليعل���م ط�ي���ل االأمل م���ن النا�س ؛ اأن كل �صيء ماآله اإل���ى زوال، و اأن الباقي ه� وجه اهلل ذو الجالل 
واالإك���رام)6(. و علي���ه يجب على المرء الحر�س على طاع���ة اهلل و طاعة ر�ص�له كما يجب اال�صتعداد 

لي�م الرحيل، اأي ال يك�ن المرء هّمه الدنيا فح�صب، بل يجعل من الدنيا مطية االآخرة.
الأّن الدني���ا كم���ا قال �صل���ى اهلل عليه و�صلم: »�صج���ن الم�ؤمن و جّنة الكافر«)7(  وق���د قال ر�ص�ل اهلل 
�صل���ى اهلل عليه و�صلم لالأن�صار حين �صمع����ا بقدوم اأبي عبيدة بن الجّراح من البحرين - وكان قد 
بعث���ه الر�ص����ل �صلى اهلل عليه و �صلم لياأت���ي بجزيتها »اأظنكم �صمعتم اأّن اأب���ا عبيدة قدم ب�صيء من 

1-  انظر: مباحث يف التف�صري امل��ص�عي للدكت�ر م�صطفى م�صلم، دار القلم الطبعة ال�صابعة 2009/1430م، �س 229-230 دم�صق.
2- القيامة: 40-36

3- تهذيب تف�صري ابن كثري �س1159
4- اأخرجه م�صلم يف �صحيحه حديث رقم )556( 203/1

5- الذاريات: 50
الثانية  الطبعة  بالقاهرة،  العمري مكتبة اخلاجني  اأحمد جمال  للدكت�ر  القراآين -  للق�ص�س  امل��ص�عي  التف�صري  6-  درا�صات يف 

1421ه� / 2001م، �س292
7- اأخرجه م�صلم يف �صحيحه كتاب الزهد و الرقائق حديث رقم )2956( ، 694/2
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البحري���ن ؟ فقال����ا: اأجل يا ر�ص�ل اهلل ! قال: »فاب�صروا و اأمّل�ا م���ا ي�صركم ف�اهلل ! ما الفقر اأخ�صى 
عليكم. و لكّني اأخ�صى عليكم اأن تب�صط الدنيا عليكم كما ب�صطت على من كان قبلكم فتناف�ص�ها كما 

تناف�ص�ها و تهلككم كما اأهلكتهم«)1( 
و ف���ي رواي���ة اأخرى »فتلهيكم كما اأهلهتهم«)2( و في هذا دليل عل���ى النهي عن ط�ل االأمل والترغيب 
في ق�صر االأمل الأّن ط�ل االأمل ي�ؤدي اإلى الهالك كما جاء في الحديث.  فالذي يتاأّمل اأح�ال النا�س 
في هذا الزمان، يعجب الأعمالهم يعي�ص�ن في هذه الدنيا، و كاأنهم خلق�ا لها و ل�صه�اتها، ال ياأبه�ن 
بق�له تعالى: {ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ})3(.  ذرهم فيما 
ه���م فيه م���ن حياة حي�انية مح�صة لالأكل و المتاع . ال تاأمل في���ه و ال تدبر و ال ا�صتطالع. ذرهم في 
تلك الدوامة : االأمل يلهي و المطامع تغر، و العمر يم�صي و الفر�صة ت�صيع، ذرهم فال ت�صغل نف�صك 
به����ؤالء الهالكين، الذين �صل�ا في متاهة االأمل و الغرور، يل�ح لهم و ي�صغلهم باالأطماع ، و يملي لهم 
فيح�صب�ن اأن اأجلهم ممدود، و اأنهم مح�صل�ن ما يطمع�ن ال يردهم عنه راد، وال يمنعهم منه مانع. 
و �ص����رة االأمل الملهي �ص����رة اإن�صانية حية. فاالأمل البراق ما زال يخايل لهذا االإن�صان، و ه� يجري 
وراءه، و ين�صغل به، و يتغّرق فيه، حتى يجاوز المنطقة الماأم�نة ؛ و حتى يغفل عن اهلل و عن القدر، 
و ع���ن االأج���ل؛ و حتى ين�ص���ى اأن هنالك واجبا، واأن هنالك محظ�رًا ؛ بل ن�ص���ي اأّن هنالك اإلها، و اأّن 
هنالك م�تا، واأّن هنالك ن�ص�رًا)4(.  و لعل هذا ه� االأمل القاتل الذي ي�ؤمر الر�ص�ل �صلى اهلل عليه و 
�صلم اأن يدعهم له )َف�َصْ�َف َيْعَلُم�َن( حيث ال ينفع العلم بعد ف�ات االأوان، و ه� اأمر فيه تهديد لهم، 

و فيه كذلك لم�صة عنيفة لعلهم ي�صح�ن من االأمل الخادع الذي يلهيهم عن الم�صير المحت�م)5(.

المطلب الثاني
ق�شر الأمل و التفكر في حقارة الدنيا

تعال���ى: {ٹ ٹ ڤ      ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ  اهلل  يق����ل 
ڄ     ڄڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ    ڇ ڇ ڇ ڇڍ 
ک})6(   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ     ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

1- اأخرجه م�صلم يف كتاب الزهد حديث رقم )2961( ، 695/2
2- اأخرجه م�صلم يف كتاب الزهد حديث رقم )2962( ، 695/2

3- احلجر: 3
4- �صيد قطب ، يف ظالل القراآن
5- يف ظالل القران 4 / 2126 

6- احلديد: 20
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يق����ل تعالى م�هنا اأم���ر الحياة الدني���ا و محقرا له���ا: {... ٹ ڤ      ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ     ڄ...} اأي : اإنم���ا حا�ص���ل اأمرها عند اأهلها هذا، كما 

قال تعالى: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ    ہ ہ ہ  ہ 
ڭڭ  ڭ    ڭ   ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ    ھ 
ۇ ۇ ۆ ۆ})1(  ث���م �ص���رب اهلل مثل الحياة الدنيا في اأنه���ا زهرة فانية و نعمة 
زائلة فقال : )َكَمَثِل َغْيٍث( وه� المطر الذي ياأتي بعد قن�ط النا�س ... اإلى ق�له تعالى: {َوَما اْلَحَياُة 
ْنَيا اإِالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر} اأي هي متاع فان غار لمن ركن اإليه ، فاإنه يغتر بها و تعجبه حتى يعتقد اأنه  الدُّ
ال دار �ص�اه���ا و ال مع���اد وراءها، و هي حقيرة قليلة بالن�صبة اإل���ى دار االآخرة)2(. دعا الر�ص�ل �صلى 
اهلل علي���ه و �صل���م لق�صر االأمل بق�له البن عم���ر: »كن في الدنيا كاأنك غري���ب اأو عابر �صبيل، و عد 

نف�صك في اأهل القب�ر«
و قال ابن عمر : »اإذا اأ�صبحت فال تحدث نف�صك بالم�صاء و اإذا اأم�صيت فال تحدث نف�صك بال�صباح، 
و خذ من �صحتك قبل �صقمك ، و من حياتك قبل م�تك فاإنك ال تدري يا عبد اهلل ما ا�صمك غدا«)3(.

و هذا دليل على حقارة الدنيا ، و نهيل عن التم�صك بها.  كما قال ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: 
»قلب ال�صيخ �صاب على حب اثنتين ط�ل الحياة و كثرة المال«)4(   يترتب على هذه االأق�ال الزهد في 

الدنيا ، و التقلل منها ؛ لق�له تعالى: {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ     ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې           ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئ   

ىئىئ ىئ           ی ی ی ی})5(  �ص���رب تب���ارك و تعال���ى مث���ال لزه���رة 

الحياة الدنيا و زينتها و �صرعة انق�صائها و زوالها، بالنبات الذي اأخرجه اهلل من االأر�س، بما اأنزل 
م���ن ال�صم���اء، مما ياأكل النا�س م���ن زروع و ثمار على اختالف اأن�اعه���ا و اأ�صنافها، حتى اإذا اأخذت 
االأر�س زينتها الفانية ، بما خرج من رباها من زه�ر ن�صرة مختلفة االأ�صكال و االأل�ان، وظن الذين 
زرع�ه���ا و غر�ص�ها اأنهم قادرون على ح�صادها، جاءتهم �صاعقة اأو ريح �صديدة، فاأيب�صت اأوراقها 

و اأتلف ثمارها)6(.

1- اآل عمران: 14
2- امل�صباح املنري يف تهذيب ابن كثري ، �س1083-1082

3- اأخرجه الرتمذي يف كتاب الزهد - باب ما جاء يف ق�صر االأمل 297/4.
4- اأخرجه الرتمذي يف كتاب الزهد باب ما جاء يف قلب ال�صيخ �صاب يف اثنني ، 299/4.

5- ي�ن�س: 24
6- انظر : امل�صباح املنري يف تهذيب تف�صري ابن كثري ، �س485
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ُروَن( فيعتبرون بهذا المثل في زول الدنيا من اأهلها  يبين اهلل عز و جل الحجج و االأدلة )ِلَقْ�ٍم َيَتَفكَّ
�صريع���ا م���ع اغترارهم بها، و تمكنهم وثقته���م بم�اعيدها ، و تفلتها عنهم، ف���اإّن من طبعها الهرب 
مم���ن طلبه���ا، والطلب لمن هرب منها، وقد �صرب اهلل تعالى مثل الدني���ا بنبات االأر�س في غير ما 

اآية من كت���اب العزيز)1(. فقال في �ص�رة الكه���ف: {ی جئ حئ مئ   ىئ يئ   جب 
حج  يث   ىث  مث  جث  ىتيت  مت  خت  حت  جت   يب  ىب  مب  خب  حب 
مج})2( و كذا في �ص�رة الزمر)3(؛ والحديد)4(.  واالآيات التي ي�صرب اهلل بها مثل الحياة الدنيا 
كثي���رة . يق����ل الر�ص�ل �صلى اهلل علي���ه و �صلم: »اإّن الدنيا حل�ة خ�ص���رة و اإّن اهلل م�صتخلفكم فيها، 
فينظ���ر كيف تعمل�ن، فاتق�ا الدنيا و اتق�ا الن�صاء«)5(  وق���ال عليه اأف�صل ال�صالة والت�صليم : »واهلل 
ما الدنيا في االآخرة اإاّل مثل ما يجعل اأحدكم اأ�صبعه في اليم فلينظر بم يرجع؟«)6(  ففي هذا دليل 
عل���ى حق���ارة الدنيا و اإّنها ال ت�ص�ي �صيئا. لذلك يجب اأن ال تركن اإل���ى الدنيا، وال تتخذها وطنًا، وال 
تح���دث نف�صك بط�ل البقاء فيه���ا، وال باالعتناء بها، وال تتعلق منها اإاّل بما يتعلق به الغريب في غير 

وطنه، وال ت�صتغل فيها بما ال ي�صتغل به الغريب الذي يريد الذهاب اإلى اأهله)7( 
يق�ل �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإزهد في الدنيا يحبك اهلل ، وازهد فيما عند النا�س يحبك النا�س«)8( 
ل���ذا يج���ب اأن يحمل المرء نف�صه على الزهد في الدنيا ، لق�له �صلى اهلل عليه و�صلم: »اأف�صل الزهد 
ف���ي الدني���ا ذكر الم�ت، واأف�صل العبادة التفكر ، فمن اأثقله ذكر الم�ت وجد قبره رو�صة من ريا�س 

الجنة«)9(. 
ق���ال �صل���ى اهلل عليه و�صلم: »ما من اأحد يم�ت اإاّل ندم«، قال�ا : وما ندامته يا ر�ص�ل اهلل؟! قال: »اإن 

كان مح�صنا ندم اأن ال يك�ن ازداد، و اإن كان م�صيئا ندم اأن ال يك�ن نزع«)10( 
فحت���ى ال يح�صل الندم الم�صار اإليه في الحديث علين���ا الزهد في الدنيا، وقد قال ر�ص�ل اهلل �صلى 

اهلل عليه و�صلم: »كفى بالم�ت مزهدًا في الدنيا، ومرغبا في االآخرة«)11( 

1- امل�صباح املنري �س 485.
2- الكهف: 45

3- �ص�رة الزمر االآية )29(
4- �ص�رة احلديد االآية )20 (

5- اأخرجه م�صلم 2193/4
6- اأخرجه م�صلم و اأحمد م�صنده ، 228/4.

7- ريا�س ال�صاحلني �س 226.
8- حديث ح�صن اأخرجه بن ماجة وغريه باأ�صانيد ح�صنة  ريا�س ال�صاحلني 472 ، �س 226

9- اأخرجه الديلمي يف الفردو�صي : 118/2.
10- اأخرجه الرتمذي يف كتاب : الزهد، باب : ما جاء يف ذهاب الب�صر، حديث رقم )2327(.

11- اأخرجه اأحمد يف 135/1
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ه���ذا وق���د كتب عمر بن عبد العزيز اإلى بع�س اأهل بيت���ه : اأما بعد ، فاإّنك اإن ا�صت�صعرت ذكر الم�ت 
في ليلك و نهارك، بّغ�س اإليك كل فان ، وحبب اإليك كل باق)1(.

بن���اء عل���ى ما تق���دم يتبين لن���ا ؛ اأن القراآن ممل����ء بالتزهيد في الدني���ا و االإخب���ار بخ�صتها وقلتها 
وانقطاعه���ا، و�صرع���ة فنائها. والترغيب في االآخرة و االإخبار ب�صرفه���ا ودوامها فاإذا اأراد اهلل بعبد 
خيرًا اأقام في قلبه �صاهدًا يعاين به حقيقة الدنيا و االآخرة وي�ؤثر منهما ما ه� اأولى باالإيثار)2(. كما 

قال تعال���ى: {ې  ى ى ائ ائ ەئ   ەئ وئ وئۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ           
ۈئ ېئ})3(   فالزاهد ال يفرح من الدنيا بم�ج�د وال ياأ�صف منها على مفق�د.

والزه���د ف���ي الدنيا ق�صر االأمل)4(  وهذا ه� المرج� من الفرد الم�صلم الذي يجب اأن ال ي�صغله ط�ل 
االأمل عن ذكر اهلل وذكر الم�ت.

وم���ن اأح�ص���ن ما قيل في الزهد: لي����س الزهد في الدنيا بتحريم الح���الل وال اإ�صاعة المال ولكن اأن 
تك����ن بم���ا في يد اهلل اأوثق منك بما في يدك واأن تك�ن في ث�اب الم�صيبة - اإذا اأ�صبت بها - اأرغب 

منك فيها ل� لم ت�صبك فهذا من اأجمع كالم في الزهد و اأح�صنه)5( 
من كل هذا يت�صح اأن ط�ل االأمل مذم�م ، وعلينا اأن نقلع عن ذلك الفعل الذي يبعد عن طاعة اهلل، 
وي����رث الغفل���ة عن االآخرة . فالثقة باالأم���ل ت�جب الفت�ر والت�اني)6(. ال���ذي يلهي �صاحبه عن ذكر 

اهلل، والعمل لالآخرة.
واأخ���رج الترم���ذي في �صنن���ه: اأن رجاًل قال: يا ر�ص�ل اهلل و اأي النا�س خي���ر ؟ قال : »من طال عمره 
وح�ص���ن عمله« قال : ف���اأي النا�س �صر ؟ قال : »من طال عمره و�صاء عمله«)7(  فط�ل العمر في طاعة 
اهلل خي���ر م���ن ط�ل االأمل في الدنيا و حبها، دون العمل لالآخرة. بناء على ذلك يجب على العبد في 
ح���ال �صحت���ه اأن يك�ن خائفا راجيًا، ويك�ن خ�فه و رجاوؤه �ص�اء، وفي حال المر�س يمّخ�س الرجاء. 
وق�اع���د ال�ص���رع من الكتاب وال�صنة وغير ذلك متظاهرة عل���ى ذلك)8(  ق�ل الر�ص�ل �صلى اهلل عليه 

1-  انظر : �صرح ال�صدور ب�صرح حال امل�تى والقب�ر ، للحافظ جالل الدين عبد الرحمن ال�صي�طي ، دار الفكر للطباعة والن�صر - 
بريوت- لبنان ، الطبعة االأوىل ، )د.ت( ، �س30

2-  انظر: مدارج ال�صالكني بني منازل اإياك نعبد واإياك ن�صتعني، الأبي عبداهلل حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجل�زية )751-691( ، 
مكتبة االإميان، طبعة 1999/1419م ، 8/2

3- احلديد: 23
4- مدارج ال�صالكني 8/2

5- املرجع ال�صابق نف�صه 10/2
6- املرجع ال�صابق نف�صه 4/3

7- اأخرجه الرتمذي يف كتاب الزهد ، باب ما جاء يف ط�ل عمر امل�ؤمن ، حديث رقم )2329(
8- ريا�س ال�صاحلني �س215
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و�صل���م : »اإن الدني���ا حل����ة خ�ص���رة)1(.  و اإن اهلل م�صتخلفكم فيها)2(.  فينظر كي���ف تعمل�ن . فاتق�ا 
الدني���ا و اتق����ا الن�ص���اء)3(.  فاإن اأول فتنة بن���ي اإ�صرائيل كانت في الن�ص���اء« )4(. تحذير وا�صح يجب 

ال�ق�ف عنده، والعمل به، واإاّل فالهالك واقٌع ال محالة .

المبحث الثاني
الغفلة عن الآخرة

اأن يجعل المرء الدنيا همه ، ويغفل عن االآخرة ؛ له� الخ�صران المبين، وقد قال علي بن اأبي طالب 
ر�صي اهلل عنه مزهدًا في الدنيا ومرغبًا في االآخرة : »اإن اأخ�ف ما اأخاف اتباع اله�ى وط�ل االأمل: 
فاأما اأتباع اله�ى في�صد عن الحق، واأما ط�ل االأمل فين�صي االآخرة، اإال واإن الدنيا قد ترحلت مدبرة 
اأال واإن االآخ���رة ق���د ترحلت مقبل���ة، ولكل واحد منهما بن�ن، فك�ن�ا من اأبن���اء االآخرة وال تك�ن�ا من 

اأبناء الدنيا، فاإن الي�م عمل وال ح�صاب، وغدًا ح�صاب وال عمل«)5( 
وهذا ق�ل مهم ليعمل المرء لالآخرة . يق�ل اهلل تعالى: {ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڈڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک})6(.
اأي : ماحالك���م اإاّل ح���ال من ر�صي بالدنيا، و�صعى لها ، ول���م يبال باالآخرة ، فكاأّنه ما اآمن بها، )فما 
مت���اع الحي���اة الدنيا( التي مالت بكم، وقدمتم�ها على االآخ���رة )اإاّل قليل( اأفلي�س قد جعل اهلل لكم 
عق����اًل تزن����ن بها االأم�ر ؟ واأيها اأحق باالإيثار ؟، اأفلي�صت الدنيا من اأولها اإلى اآخرها ال ن�صبة لها في 
االآخرة؟. فما مقدار عمر االإن�صان الق�صير جدًا في الدنيا فباأي راأي راأيتم اإيثارها على الدار االآخرة، 
الجامع���ة ل���كل نعيم ؟)7( ل���ذا ابن كثير يق�ل : »اإن اأكث���ر النا�س لي�س لهم عل���م اإاّل بالدنيا واإك�صابها 
و�ص�ؤونه���ا وما فيها، فه���م حذاق اأذكياء في تح�صيله���ا ووج�ه مكا�صبها، وه���م غافل�ن عما ينفعهم 

اأحدهما ح�صنها للنف��س ون�صارتها و لذتها. كالفاكهة اخل�صراء احلل�ة ، فاإن النف��س تطلبها طلبا  اأن املراد �صيئان :  1-  يحتمل 
حثيثًا. فكذا الدنيا. والثاين �صرعة فنائها كال�صيء االأخ�صر يف هذين ال��صفني .

2- اأي جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم ، فينظر هل تعمل�ن بطاعته اأم مبع�صيته و �صه�اتكم
3- اجتنب�ا االفتتان بها وبالن�صاء.

4-  اأخرجه م�صلم يف كتاب الذكر والدعاء والت�بة واال�صتغفار، باب اأكرث اأهل اجلنة الفقراء، واأكرث اأهل النار الن�صاء، حديث رقم 
2098/4 ،)2742(

5-  �صفة ال�صف�ة، لالإمام جمال الدين القر�صي البكري البغدادي املعروف بابن اجل�زي، حتقيق د. عبد احلميد هنداوي ، املكتبة 
الع�صرية �صيدا - بريوت ، طبعة 1426ه� / 2005م 107/1

6- الت�بة: 38
7-  اأنظر : ت�صري الكرمي الرحمن يف تف�صري كالم املنان للعالمة ال�صيخ عبد الرحمن نا�صر ال�صعدي ، مطبعة املدين 1408ه�/1998م، 

.246/2
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ف���ي الدار االآخ���رة كاأن اأحدهم مغّفل ال ذهن له وال فك���رة«)1(  فيق�ل اهلل تعالى: {ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ})2(، )يعمل����ن ظاهرًا من الحياة الدنيا( فينظرون اإلى 
االأ�صب���اب ، ويجزم����ن ب�ق�ع االأمر، الذي في راأيهم ، انعقدت اأ�صب���اب وج�ده، ويتيقن�ن عدم االأمر 
ال���ذي لم ي�صاهدوا له من االأ�صباب المقت�صية ل�ج�ده، �صيئًا فهم واقف�ن مع االأ�صباب، غير ناظرين 
اإل���ى م�صببها المت�صرف فيها)3(.  وحين يدرك المرء الم�ت ينتبه من الغفلة والت �صاعة مندم فقد 
ج���اء في الم�صب���اح المنير : )لما ح�صرت عبد العزيز بن مروان ال�ف���اة، قال: ائت�ني بكفني الذي 
اأكف���ن في���ه اأنظر اإليه فلما ُو�صع بين يديه نظر اإلي���ه فقال : »اأما لي من كبير ما اأخّلف من الدنيا اإاّل 
هذا ؟ ثم ولى ظهره فبكى وه� يق�ل: اأف لك من دار اإن كان كثيرك لقليل ، واإن كان قليلك لق�صير، 
واإن كن���ا من���ك لفي غرور«)4(  وف���ي معنى ق�ل���ه تعال���ى : {ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ} قد ت�جهت 
قل�به���م، واأه�اوؤهم واإراداتهم ، اإلى الدنيا و�صه�اته���ا، وحطامها، فعملت لها ، و�صعت واأقبلت بها ، 
واأدب���رت، وغفلت عن االآخ���رة، فال الجنة ت�صتاق اإليها، وال النار تخافه���ا وتخ�صاها، وال المقام بين 

يدي اهلل يروعها ويزعجها ، وهذا عالقة ال�صقاء، وعن�ان الغفلة عن االآخرة)5( 
 وق���د ج���اء ع���ن �صيدنا علي بن اأب���ي طالب ر�صي اهلل عنه اأن���ه قال : منبها ع���ن الغفلة: »الحمد هلل 
اأحم���ده واأ�صتعين���ه، واأوؤمن به واأت�كل عليه، واأ�صهد اأن ال اإل���ه اإاّل اهلل وحده ال �صريك له، واأن محمدًا 
عبده ور�ص�له، اأر�صله بالهدى ودين الحق ليزيح به علتكم ، ولي�قظ به غفلتكم ، واعلم�ا اأنكم ميت�ن 
ومبع�ث�ن من بعد الم�ت ، وم�قن�ن على اأعمالكم ، ومجزي�ن بها ، فال تغرنكم الحياة الدنيا فاإنها 
دار بالب���الء محف�ف���ة، وبالغناء معروفة، وبالغ���در م��ص�فة ، وكل ما فيها اإل���ى زوال، وهي من بين 
اأهلها دول و�صجال، وال تدوم اأه�الها، ولن ي�صلم من �صرها نزالها، بينا اأهلها منها في رخاء و�صرور، 
اإذا ه���م منها في بالء وغ���رور...«)6(  فهذه م�عظة عالم برية، م�قن بح�صابه وعقابه ، منبه لقل�ب 

غافلة عن االآخرة والعمل لها.
يا عجبًا اأن�س بالدنيا مفارقها، واأمن النار واردها، كيف يغفل من ال ُيغفل عنه، كيف يفرح بالدنيا من 
ي�مه يهدم �صهره، و�صهره يهدم �صنته و�صنته تهدم عمره، كيف يله� من يق�ده عمره اإلى اأجله ؟)7(.  

1- امل�صباح املنري �س835.
2- الروم: 7

3- تي�صري الكرمي الرحمن 76/2.
4- امل�صباح املنري يف تهذيب تف�صري ابن كثري �س454.

5- تي�صري الكرمي الرحمن 76/2 - 77
6- �صفة ال�صف�ة 107/1

7- الرحلة اإىل الدار االآخرة �س26
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فم���ا مقدار عم���ر االإن�صان الق�صير جدًا في الدنيا، حتى يجعله الغاي���ة التي ال غاية وراءها، فيجعل 
�صعيه وكده وهمه، ال يتعدى الحياة الدنيا الق�صيرة الممل�ءة باالأكدار الم�صح�نة باالأخطار)1(.

مالك���م فعلتم هكذا اأِر�ص���ًى منكم بالدنيا بداًل من االآخرة ؟ ثم زّه���د اهلل تبارك وتعالى في الدنيا، 
ورّغ���ب في االآخ���رة)2(،  فق���ال: {ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ژ  ژ  ڈڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ 

ڑ ڑ ک ک ک ک})3(  
ومن العجب اأن كثيرًا من النا�س ان�صغل بالدنيا ، وغفل عن االآخرة علمًا باأن هذا الق�صم من النا�س، 
ق���د بلغت بكثير منه���م، الفطنة والذكاء، في ظاهر الدنيا اإلى اأمر يحي���ر العق�ل، ويده�س االألباب، 
واأظه���روا م���ن العجائ���ب الذرية والكهربائي���ة، والمراك���ب البرية والبحري���ة، واله�ائي���ة، ما فاق�ا 
ب���ه وبرزوا، واأعجب����ا بعق�لهم، وراأوا غيرهم عاج���زًا عما اأقدرهم اهلل عليه، فنظ���روا اإليهم بعين 
االحتق���ار واالزدراء، وه���م مع ذلك اأبلد النا�س في اأمر دينهم، واأ�صدهم غفلة عن اآخرتهم ، واأقلهم 

معرفة بالع�اقب)4(.  
وكان ينبغ���ي اأن يتفكروا في قدرة اهلل وعظيم خلقه، حتى تزدهم اكت�صافاتهم واختراعاتهم معرفة 

باهلل واإيمانًا به.
وقد جاء عن عبداهلل بن عبا�س اأنه قال : ما انتفعت بكالم اأحد بعد ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
كانتفاع���ي بكت���اب كت���ب به اإلى علي بن اأبي طال���ب ر�صي اهلل عنه، فاإنه كتب : »اأم���ا بعد فاإن المرء 
ي�ص����ءه ف����ت ما لم يك���ن ليدركه، وي�صره درك ما ل���م يكن ليف�ته، فليكن �ص���رورك بما نلت من اأمر 
اآخرتك، وليكن اأ�صفك على ما فاتك منها ، وما نلت من دنياك فال تكثرن به فرحًا، وما فاتك منها 

فال تاأ�س عليه حزنًا، وليكن همك فيما بعد الم�ت«)5( 
وفي هذا تاأكيد على الحر�س على العمل لما بعد الم�ت اأي لالآخرة.

ومن اأمرا�س الغفلة :
داء العجب)6( :

حي���ن ا�صتغ���رق الق�م م�صاهدة النعم وعمي���ت ب�صائرهم عن المنعم، و�صغل����ا اأنف�صهم بالخلق عن 

1- انظر: تي�صري الكرمي الرحمن يف تف�صري كالم املنان ، 246/2
2- امل�صباح املنري يف تهذيب تف�صري بن كثري ، �س454

3- الت�بة: 38
4- تف�صري تي�صري الكرمي الرحمن 77/2

5- �صفة ال�صف�ة 109/1
6- د.خالد اأحمد اأب� �صادي، �صفقات رابحة كيف حتجز مقعدًا يف اجلنة، دار الب�صري للثقافة والعل�م 1425ه� - 2004م ، �س 189
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الخال���ق ، وغ���اب عنهم اأن���ه ما اأنعم عليهم اإاّل ليدله���م على نف�صه ، وما �صمله���م بف�صله اإاّل لي�صلك�ا 
طريق �صكره، ظهر فيهم داء العجب 

ولذل���ك ت���زداد الغفلة ع���ن االآخرة فيمن ا�صت�ص���رى فيهم داء العج���ب ، ويجد اإبلي����س �صالته فيمن 
اأ�صابهم هذا الداء)1(.

وما العجب اإاّل الغرور ، والمغرور اإن�صان نفخ ال�صيطان في دماغه ، وطم�س من ب�صره، واأ�صعف من 
ذوقه ، فه� مخل�ق م�ص�ه)2(. 

يق����ل اهلل تعال���ى: {ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ})3( . يق����ل �صاحب 
الظ���الل: »مطلع ق����ي يهز الغافلين هزا . والح�ص���اب يقترب وهم في غفل���ة . واالآيات تعر�س وهم 
معر�ص����ن ع���ن الهدى . والم�ق���ف جد وهم ال ي�صع���رون بالم�ق���ف وخط�رته ... )الهي���ة قل�بهم( 

والقل�ب هي م��صع التاأمل والتدبر والتفكير .
اإنه���ا �ص����رة للنف��س الفارغة التي ال تعرف الج���د ، فتله� في اأخطر الم�اق���ف ، وتهزل في م�اطن 

الجد؛ وت�صتهتر في م�اقف القدا�صة«)4(.
ويب���دو اأن هذه ال�ص�رة تج�صد ال�اقع الذي يعي�صه النا�س الي�م، ي�اجه�ن اقتراب الح�صاب بالغفلة، 

وه�ؤالء م�ج�دون في كل زمان .
ج���اء رج���ل لعامر بن ربيعة)5(  فاأكرم مث�اه .. ثم جاءه هذا الرج���ل وقد اأ�صاب اأر�صًا فقال له : اإني 
ا�صتقطع���ت من ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم واديًا في العرب. وقد اأردت اأن اأقطع لك منه قطعًة 
تك����ن لك ولعقبك من بعدك، فق���ال عامر : ال حاجة لي في قطيعتك. نزلت الي�م �ص�رة)6(  اأذهلتنا 

عن الدنيا: {ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ})7( 
وهذا ه� فرق ما بين القل�ب الحية المتلقية المتاأثرة، والقل�ب الميتة المغلقة الخامدة. التي تكفن 

ميتها بالله� ؛ وال تتاأثر بالذكر الأنها خاوية من مق�مات الحياة)8(. 

1- انظر: �صفقات رابحة ، �س189
2- انظر : د. م�صطفي ال�صباعي - هكذا علمتني احلياة – دار ال�صالم للطباعة والن�صر - ال�صاد�صة 1431ه� /2010 م - �س 20.

3- االأنبياء: 1
4- �صيد قطب . يف ظالل القراآن - بريوت - لبنان ، الطبعة ال�صابعة 1391ه� / 1971م ، 516/13

5-  عامر بن ربيعة بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة ، اأحد ال�صابقني االأولني ، هاجر اإىل احلب�صة ، ثم هاجر اإىل املدينة ، �صهد 
بدرًا ومن بعدها مات �صنة اثنني وثالثني ، وقيل �صبع وثالثني، كان م�ته بعد مقتل عثمان ر�صي اهلل عنه باأيام . انظر االإ�صابة يف 
متييز ال�صحابة ل�صهاب الدين اأبي الف�صل اأحمد علي بن حممد علي الع�صقالين ، طبعة دار الفكر ، 1409ه� / 1989م ، 249/2.

6- �ص�رة االأنبياء
7- االأنبياء: 1

8- يف ظالل القراآن 517/13
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يق����ل القرطبي عن اآية �ص�رة االأنبي���اء: {ٻ ٻ پ پ} ابتداء وخبر وفيه وجهان: 
اأحدهما : {ٻ ٻ پ پ} يعني بالدنيا عن االآخرة . والثاني : » عن التاأهب للح�صاب 
وعم���ا جاء ب���ه محمد �صلى اهلل عليه و�صلم)1(. وقال الن�صف���ي : »{ٻ ٻ پ} عن ح�صابهم 
�َن( عن التاأه���ب لذلك الي�م ، فاالقتراب ع���ام ، والغفلة واالإعرا�س  ْعِر�صُ وعم���ا يفعل بهم، ث���م )مُّ
يتفاوت���ان بتفاوت المكلفين ، فرب غافل عن ح�صابه ال�صتغراقه في دنياه واإعرا�صه عن م�اله ، ورب 
غاف���ل عن ح�صابه ال�صتهالكه في م����اله واإعرا�صه عن دنياه فه� ال يفيق اإال بروؤية الم�لى، فال�اجب 
علي���ك اأن تحا�ص���ب نف�صك قبل اأن تحا�صب ، وتتنب���ه للعر�س قبل اأن تنبه ، وتعر����س عن الغافلين ، 

وت�صتغل بذكر خالق الخلق اأجمعين لتف�ز بلقاء رب العالمين«)2(.
وتن���اول الطب���ري الغفلة التي ي�صاب بها النا����س بق�له: »اليعتبرون وال يتفك���رون في وعده ووعيده، 
ولك���ن ي�صتمع�ن���ه وهم يلعب����ن {ٿ ٹ})3(  اأي غافل���ة« )4( اإال اأن �صاح���ب االأ�صا�س في 
التف�صي���ر ي���رى اأنه وبرغم اأن االآيات المتقدمة تتحدث عن الكافرين ؛ اإال اأن فيها ف�ائد لخ�صها في 

االآتي :-
كثير من اأخالق الكافرين يمكن اأن يبتلى بها الم�ؤمن�ن، ومن ثم فان على الم�صلم اأن يالحظ نف�صه 

متخلقًا به وه� ال ي�صعر.
بمنا�صب���ة ق�له تعالى: {ٿ ٹ} اأي القلب الاله���ي : الم�صغ�ل بزينة الحياة وزهرتها ، 

الغافل عن االآخرة واأه�الها)5(.
لذل���ك فالم�ؤمن العامل ينبغي له اأن يجعل مق�ص����ده، وغايته التي يعمل الأجلها ، ال��ص�ل اإلى اهلل ، 

والى دار كرامته، فذلك يك�ن عمله خال�صًا نافعًا، وبف�اته يك�ن عمله باطاًل)6(.
ومن كل ما تقدم يتبين اأن القراآن ممل�ء من التزهيد في الدنيا واالإخبار بخ�صتها و قلتها وانقطاعها، 
و �صرعة فنائها، والترغيب في االخرة واالخبار ب�صرفها ودوامها، فاإذا اأراد اهلل بعبد خيرًا اأقام في 

قلبه �صاهدًا يعاين به حقيقة الدنيا واالآخرة وي�ؤثر منهما ما ه� اأولى باالإيثار)7(.

1- تف�صري القرطبي 131/6.
2-  تف�صري الن�صفي لالإمام اجلليل العالمة اأبي الربكات عبد اهلل بن اأحمد بن حمم�د الن�صفي دار الكتاب العربي بريوت – لبنان ، 

طبعة 1402ه� / 1982م، 71/3.
3- االأنبياء: 3

4- تف�صري الطربي 5668/7.
ي، دار ال�صالم للطباعة والن�صر، الطبعة ال�صابعة 1430 ه�/ 2009م، 4/ 48 - 50 5- اأنظر: االأ�صا�س يف التف�صري ، �صعيد ح�َّ

6- اأنظر : تف�صري الكرمي الرحمن 387-386/4.
7- مدارج ال�صالكني ، 8/2.
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واأبل���غ ما راأيت في ت�ص�ي���ر م�صهد �ص�رة االأنبياء، ما ذكره �صيد قطب ف���ي مقدمة تف�صيره لل�ص�رة : 
»وال�صي���اق في �ص����رة االأنبياء يبداأ بمطلع ق�ي ال�صربات، يهز القل�ب ه���زًا، وه� يلفتها اإلى الخطر 
القري���ب المحدق، وهي عن���ه غافلة الهية)1(  ومثل هذا التعبير يثير الخ����ف في النف��س، ونجد اأن 
�صاح���ب م���دارج ال�صالكين اأثن���ى على الخ�ف في النف�����س وبين ف�ائده بق�له: الخ����ف يثمر ال�رع 
واال�صتعان���ة وق�صر االأمل ، وق����ة االإيمان بلقاء االآخرة تثمر الزه���د)2(. فاالإن�صان ي�صح� كل �صباح 

على اآمال عرا�س ، وين�صى اأنه مهما �صعى لتح�صيلها فلن يدرك منها اإال ما كتب له.
وعلينا اأن ندرك اأن ط�ل االأمل كان �صببًا في هالك كثير من االأمم قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم:  

»�صالح اأول هذه االأمة بالزهد واليقين ، ويهلك اآخرها بالبخل واالأمل«)3(.
ونخل�س اإلى اأن ط�ل االأمل ه� �صبب الغفلة عن االآخرة ، حتى اأننا نجد بع�س الم�صلمين يطمع�ن في 
تح�صيل اآمال عرا�س ، دون ربطها . بم�صيئة اهلل ، ودون اأدنى تفكير في الم�ت. وق�صر االأمل �صببه 

التفكر في الماآل ، وه�ل ال�ص�ؤال، لذلك نجده يرتبط بالزهد ارتباطًا وثيقًا.
والعالقة بين الحياتين الدنيا واالخرة عالقة وثيقة، الن الم�صئ�لية االجتماعية في الدنيا هي نتيجة 
الزم���ة لعالق���ة الم�صئ�ليةة في االخرة، وتتطابق معها ، وهي الحلقة التي تربط بين م�اقف االن�صان 

في الدنيا واالخرة وتجعلهما ط�رين متعاقبين من االبتالء والجزاء)4( 
ل���ذا يج���ب العمل لكليهم���ا ، لتك�ن الدنيا مطي���ة االخرة ، فا�صتحب���اب الحياة الدني���ا علي االخرة، 
ي�صت�صط���دم بتكالي���ف االيمان ويتعار�س م���ع اال�صتقامة عل���ي ال�صراط. ولي�س االم���ر كذلك حين 
ت�صتح���ب االخ���رة، النه عندئذ ت�صلح الدنيا ، وي�صبح المتاع به���ا معتداًل، ويراعى فيه وجه، فاليقع 

التعار�س بين ا�صتحباب االخرة ومتاع الدنيا)5(. 
عن اأن�س بن مالك ر�صي اهلل عنه  قال: »خط النبي �صلي اهلل عليه و�صلم خط�طًا فقال : »هذا االأمل 

وهذا اجله فبينما ه� كذلك اذ جاءه الخط االأقرب«)6(

والخط االقرب ه� االجل، لذا البد من العمل الجل االآخرة.

1- يف ظالل القراآن ، طبعة دار ال�صروق ، الطبعة االأوىل 1972، 2366/4.
2- مدارج ال�صالكني ، 20/2.

3- رواه اأحمد يف الزهد والطرباين يف االأو�صط، �صحيح اجلامع 3845.
4-  م��ص�عة ن�صرة النعيم يف مكارم اخالق الر�ص�ل الكرمي �صلي اهلل عليه و�صلم - اعداد جمم�عة من املخت�صني باإ�صراف �صالح بن 
عبد اهلل  بن حميد امام وخطيب احلرم املكي، وعبد الرحمن بن حممد بن عبد الرحمن بن مل�ح، دار ال��صيلة للن�صر والت�زيع 

- ال�صع�دية الطبعة ال�صابعة 1431 ه�  - 2010 م ، 4/1 
5-  يف ظالل القران 4 / 2086

6- اأخرجه البخاري يف كتاب الرقاق ، باب يف االمل وط�له ، 7 / 171
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الخاتمة 
وت�شمل على اأهم النتائج والتو�شيات

اأوًل: النتائج :
تن���اول المبحث االأول : كيف اأن كثيرًا من النا�س يحر����س على الحياة الدنيا ، ويعي�س لدنياه فقط ، 

وهذا ما عرف بط�ل االأمل ، واأثبت البحث اأنه مذم�م الأنه يرتبط بالغفلة عن االآخرة.
اإلى ال�صه�ات والملذات، وال يتحرك قلبه الآيات  •��كما بين اأن �صاحب االأمل الط�يل يركن غالبًا 
اهلل، وال لحدي���ث ر�ص����ل اهلل �صل���ى اهلل عليه و�صل���م لهذا ج���اء تحذير الر�ص�ل �صل���ى اهلل عليه 

و�صلم من ط�ل االأمل.
المف�صرين. اأحد  �صماه  كما  مزمن  ومر�س  ع�صال  داء  االأمل  ط�ل  اأن  البحث  •�اأو�صح 

•��اأك���د البح���ث اأن االأمل يك�صل عن العمل ، وي�رث التراخي والت�اني، كما اأن ق�صر االأمل يبعث 
على العمل، ويحيل على المبادرة ، ويحث على الم�صابقة.

اأ�صباب النجاة من مخاوف عذاب  اأنه من اأعظم  •��ركز البحث على اأهمية ذكر اهلل تعالى وبين 
االآخرة، وه� من المنجيات من عذاب الدنيا ومخاوفها.

الدنيا، ويرغب في  اأنه يزهد في  الم�ت، وكيف  ال�صلف ال�صالح بذكرى  البحث اهتمام  •��اأو�صح 
االآخرة.

الدنيا بم�ج�د، وال  الدنيا، والزهد فيها. فالزاهد ال يفرح من  الثاني: حقارة  المبحث  •��وتناول 
ياأ�صف منها على مفق�د.

راجيًا. خائفًا  يك�ن  اأن  �صحته  حال  في  العبد  على  البحث  •�اأوجب 
والن�صاء. الدنيا  الفتنتين؛  من  البحث  •�حذر 

االآخرة. عن  وغفل  همه،  الدنيا  جعل  لمن  المبين  الخ�صران  البحث  •�اأكد 
غافل�ن. هم  االآخرة  عن  هم  لمن  الكريم  القراآن  ذم  البحث  •�اأبرز 

وه� )داء الُعجب(. الغفلة،  اأمرا�س  اأهم  بين  •�كما 
ثانيًا التو�شيات:

)1(  االهتم���ام بر�صائل تذكر بحقارة الدنيا والعمل لالآخرة كر�صائ���ل )كفى بالم�ت واعظًا( ونح� 
ذلك.

)2(   تغذي���ة النف����س الب�صري���ة بالقي���م الروحية ، الذي يحد م���ن انطالقها وراء االأم���ل الذي ي�ؤدي 
للهالك في الدنيا واالآخرة.
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هيفاء الكردي

الفرقة بالُخلع واآثارها ال�صرعية

مقدمة البحث.
الحمد هلل الذي �صرح قل�ب العارفين بن�ر هدايته وزينها باالإيمان، اأحمده حمد عارف لعظمته مقر 
���الم على من ُختمت به الر�صالة �صيدنا محمد الم�صطفى �صلى  ب�حدانيته، واأزكى ال�صالة واأتم ال�صَّ
اهلل علي���ه و�صلم، المخ�ص��س باإظهار ملته على الملل كلها، ودوام �صريعته اإلى اآخر الدهر ونهايته، 

وعلى اآله الكرام وجميع �صحابته وعلى التابعين لهم اإلى ي�م الدين.

اأم���ا بع���د فاإنني في هذا البحث اأحاول قدر الم�صتطاع مناق�صة م��ص����ع الُخ��لع، الذي ه� اأحد طرق 
اإنه���اء العالق���ة الزوجية في ال�صريع���ة االإ�صالمية، واإنني اخترت الكتابة في ه���ذا الم��ص�ع الأنه من 
الم�ا�صي���ع الت���ي تبقى متجددة ومتكررة ما دام���ت الحياة قائمة وم�صتم���رة، ويكثر الطرح والجدل 
ح�له���ا بين الفينة واالأخرى، باالإ�صافة اإلى اأن الخلع واأحكامه ال�صرعية من الم�ا�صيع الدقيقة جدًا 
الت���ي ي�صتبه بع�صه���ا ببع�س، ويختلف فيها اجتهاد الفقهاء، لذلك ف���اإن البحث فيه، وبيان تفا�صيله 

من االأهمية بمكان.

واأن���ا م���ن خالل هذا البحث ال اأدعي اأنني جئت ب�صيء جديد م���ن حيث المعل�مات، فكل ما ذكر في 
بحث���ي م�ج�د في كتب االأئم���ة المتقدمين والمتاأخرين الذين بحث�ا ف���ي الم��ص�ع، ولكني اإن فعلت 
�صيئ���ًا ف���ي هذا البحث، فاإنما ه� في جمع ما ناق�صه المتقدم����ن والمتاأخرون على المذاهب االأربعة 
المعتم���دة، و�صياغة االأف���كار ب�صكل مترابط، والترجي���ح بين االأق�ال على �ص����ء االأدلة، وعر�س ما 

تناولته عامة الق�انين العربية في ذات الم��ص�ع.

واإنني في عملي هذا اأ�صاأل اهلل تعالى الخال�س والت�فيق.
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خطة البحث:
المبحث الأول: مفهوم الُخلع.

المطلب االأول: التعريف اللغ�ي واال�صطالحي.
المطلب الثاني: م�صروعية الُخلع.

فرع: م�صروعية الخلع في الكتاب وال�صنة واالإجماع والمعق�ل.
فرع: م�صروعية اأخذ الع��س من الزوجة للفرقة بالخلع.

فرع: م�صروعية اإم�صاك المراأة �صرارًا لتختلع.
المطلب الثالث: الحكمة من ت�صريع الُخلع.

المبحث الثاني: الطبيعة الفقهية للخلع.
المطلب االأول: التكييف الفقهي للخلع.

المطلب الثاني: االأحكام المبنية على ك�ن الخلع يمينًا اأو معاو�صة.
المطلب الثالث: طبيعة الفرقة الثابتة بالُخلع.

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على الفرقة بالُخلع.
المطلب االأول: المهر.

المطلب الثاني: العدة.
المطلب الثالث: نفقة العدة.

المبحث الرابع: التجاه القانوني في الُخلع )المخالعة الر�شائية(
المطلب االأول: الخلع في بع�س ق�انين االأح�ال ال�صخ�صية العربية. 

المطلب الثاني: حكم الُخلع بحاكم وبدون حاكم.
المطلب الثالث: �صاحب الحق في الفرقة.

خاتمة.
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المبحث الأول: مفهوم الُخلع
المطلب الأول: التعريف اللغوي وال�شطالحي

اأوًل: في اللغة
الَخلع بالفتح م�صدر َخلع َيخلع على وزن َمنع َيمنع، من خلع الرجل ث�به ونعله وقائده، وَخَلَع امراأته 
ُخلع���ًا بال�ص���م، وُخلع ال�الي اأي ُعزل، وخالعت المراأة بعلها: اأرادته على طالقها ببذل منها له، فهي 

خالع، واال�صم الُخلع بال�صم، وقد تخالعا واخُتلعت فهي مْخَتَلفة. 
والًخل���ع ه���� ا�صتعارة من خلع اللبا�س، الأن كل واحد منهم���ا -اأي الزوجين-  لبا�س لالآخر فاإذا فعال 

ذل���ك ف���كاأن كّل واحد منهم���ا نزع لبا�ص���ه عنه، ففي ق�ل���ه تعال���ى: {پ ڀ  ڀ ڀ ڀ 
ٺ})1( وفي الدعاء »ونخلع ونهجر من يكفرك» اأي نبغ�صه ونتبراأ منه.

ويطلق الخلع في اللغة على عدة اأم�ر ، منها: ف�صل القبيلة رجاًل منها �صل�كه  حتى التتحمل جريرته، 
فه� خليع ومخل�ع، ومنها: الِت�اء العرق�ب)2( وانتقاله من محله، كما يطلق على النزع واالإزالة)3(. 

ثانيًا: في اال�صطالح. 
اأطل���ق الفقه���اء الُخلع ب�صم الخاء على ف�صم عروة النكاح المنعقدة بين الزوجين، ومفارقة الرجل 
زوجت���ه بع��س منها اأو من غيرها،  وربما اأراد به بع�صهم الطالق على مال فانح�صرت اأق�الهم في 

معناه على النح� التالي:
معناه)4(. في  ما  اأو  الُخلع  بلفظ  قب�لها  على  المت�قف  النكاح  ملك  اإزالة  الحنفية:  •�تعريف 

غيرها)5(. اأو  الزوجة  من  بع��س  الع�صمة  اإزالة  المالكية:  •�تعريف 
خلع)6(. اأو  طالق  بلفظ  بع��س  الزوجين  بين  ِفرقة  ال�صافعية:  •�تعريف 

باألفاظ مخ�ص��صة)7(. اأو من غيرها  •�تعريف الحنبلية: ِفراق الزوج امراأته بع��س ياأخذه منها 
ومن خالل هذه التعاريف المتقاربة يمكن اعتبار الخلع: 
اإزالة ملك النكاح من الزوج بلفظ الخلع اأو ما في معناه 

مقابل ع��س تلتزم به الزوجة اأو غيرها للزوج

1- البقرة: من االآية 187
2- العرق�ب: الع�صب الغليظ امل�تر ف�ق عقب االن�صان  ال�صحاح يف اللغة مادة )عرقب(

3- ال�صحاح يف اللغة، القام��س املحيط، ل�صان العرب، امل�صباح املنري، مادة )خلع(.
4- حا�صية ابن عابدين )766/2( وما بعدها، فتح القدير )199/3(، اللباب )64/3(،املب�ص�ط )172/6(.

5- حا�صية العدوي )238/5(.
6- مغني املحتاج )262/3(، املجم�ع �صرح املهذب )53/17(.

7- املغني البن قدامة )67/7(، �صرح منتهى االرادات )107/3(، ك�صاف القناع )237/5(.
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المطلب الثاني: م�شروعية الُخلع.
فرع: م�شروعية الخلع بالكتاب وال�شنة والإجماع

اأج���از فقه���اء المذاهب االأربعة الُخل���ع عم�مًا عند ت�اف���ر اأ�صبابه، وا�صتدل�ا عل���ى ذلك من الكتاب 
وال�صنة واالإجماع)1(.

فاأم���ا الكتاب ففي ق�له تعالى: {ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ      ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ  ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ائ...})2(، وكذلك 
ق�له تعالى: {ڻ  ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ} )3( 

وق�له تعالى: {پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ})4(
وجلي اأن هذه االآيات الكريمة اأباحت الفرقة بين الزوجين دفعًا لل�صرر مع تع�ي�س الزوج عما اأنفقه 

في الزواج)5(
واأما من ال�صنة النب�ية ال�صريفة فما رواه البخاري والن�صائي عن ابن عبا�س ر�صي اهلل تعالى عنهما: 
ِ َثاِبُت ْبُن َقْي�ٍس َما اأَْعِتُب  ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم َفَقاَلْت َيا َر�ُص�َل اهللَّ لَّى اهللَّ ِبيَّ �صَ َتْت النَّ »اأَنَّ اْمَراأََة َثاِبِت ْبِن َقْي�ٍس اأَ
يَن  ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم: اأََتُردِّ لَّى اهللَّ ِ �صَ ي اأَْكَرُه اْلُكْفَر ِفي االإِ�ْصالِم َفَقاَل َر�ُص�ُل اهللَّ َعَلْيِه ِفي ُخُلٍق َوال ِديٍن َوَلِكنِّ
ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم: اْقَبْل اْلَحِديَقَة َوَطلِّْقَها َتْطِليَقًة«)6(.   لَّى اهللَّ ِ �صَ َعَلْيِه َحِديَقَتُه َقاَلْت: َنَعْم، َقاَل َر�ُص�ُل اهللَّ

ا�ٍس ر�صي اهلل تعالى عنهم���ا »اأَنَّ اْمَراأََة َثاِبِت ْبِن َقْي�ٍس اْخَتَلَعْت  وروى اأب���� داود والترمذي َعِن اْبِن َعبَّ
ًة«)7(  َتَها َحْي�صَ ِبىُّ -�صلى اهلل عليه و�صلم- ِعدَّ ِمْنُه َفَجَعَل النَّ

ا�ٍس َكاَنْت ِعْنَدُه َزْيَنُب  وف���ي مر�ص���ل اأبي الزبير عند الدارقطني والبيهقي »اأَنَّ َثاِبَت ْبَن َقْي�ِس ْب���ِن �َصمَّ
ِبىُّ �صلى اهلل عليه و�صلم:  َدَقَها َحِديَقًة، َفَكِرَهْتُه، َفَقاَل النَّ �صْ ِ ْب���ِن اأُب ْبِن �َصُل�ٍل، َوَكاَن اأَ ِبْن���ُت َعْبِد اهللَّ
َياَدُة  ا الزِّ ِبىُّ �صلى اهلل عليه و�صلم: اأَمَّ ِتى اأَْعَطاِك؟ َقاَلْت: َنَعْم َوِزَياَدًة، َفَق���اَل النَّ ي���َن َحِديَقَتُه الَّ »اأََتُردِّ

املحتاج  مغني   ،)231/2( الكربى  املدونة   ،)66/2( املجتهد  بداية   ،)171/6( )767/2(،املب�ص�ط  عابدين  ابن  1-  حا�صية 
)262/3(، املهذب )75/2(،املغني )51/7(.

2- البقرة: من االآية229
3- الن�صاء:4

4- الن�صاء: من االآية128
5- تف�صري ابن جرير )132-110/8(

6-  �صحيح البخاري-باب اخُللع وكيفية الطالق فيه- رقم احلديث )4971(،�صنن الن�صائي - باب الطالق - رقم احلديث )3463(، 
)اأتردين عليه  والبيهقي ما ن�صه:  الدارقطني  الزبري عند  اأبي  اأنه يف مر�صل  ابن حجر  وقد ذكر  وقال: حديث ح�صن غريب. 
حديقته التي اأعطاك قالت نعم وزيادة، قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: اأما الزيادة فال ولكن حديقته، قالت: نعم فاأخذ ماله 

وخلى �صبيلها( انظر فتح الباري 332/9.
7- �صنن اأب� داود - رقم احلديث )2231( واللفظ له،�صنن الرتمذي - رقم احلديث )1185(
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ا َبَلَغ َذِلَك َثاِبَت ْبَن َقْي�ٍس َقاَل َقْد َقِبْلُت  َخَذَها َلُه َوَخلَّى �َصِبيَلَها َفَلمَّ َف���اَل َوَلِك���ْن َحِديَقَتُه، َقاَلْت: َنَعْم، َفاأَ
ِ �صلى اهلل تعالى عليه و�صلم«)1( اَء َر�ُص�ِل اهللَّ َق�صَ

واأم���ا االإجماع، فق���د اأجمع اأهل العلم)2( عل���ى م�صروعية الُخلع، ولم يخالف ه���ذا االإجماع �ص�ى اأب� 
بكر بن عبد اهلل المزيني، حيث كان يرى اأن الُخلع حرام، فال يحل للزوج اأن ياأخذ من زوجته �صيئًا 

مقابل اإطالق �صراحها)3(.
و روى ه���ذا االإجماع كثي���رون، فقد ذكر في المغني ق�له: »واإنه ق�ل عمر وعثمان وعلي وغيرهم من 

ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم لم نعرف لهم في ع�صرهم مخالفًا، فيك�ن اإجماعًا«)4(.
ه���ذا دليل االإجماع، واالإجماع حج���ة قاطعة اإذا ا�صتقل بنف�صه، فما بال���ك اإذا كان م�صتندًا ومدعمًا 

بالقراآن وال�صنة المطهرة ال�صحيحة كما تقدم.
وكذل���ك ا�صتدل����ا على ج�ازه بالمعق����ل، ذلك اأن ملك النكاح حق الزوج، وق���د تم باتفاق الزوجين 
على مال دفعه للزوجة )مهر(، فينحل باتفاقهما اأي�صا على ع��س ترده اإليه، فجاز له اأخذ الع��س 

عنه كالق�صا�س)5(.

فرع: م�شروعية اأخذ العو�ص من الزوجة في الخلع
ع��س الخلع ه�: ما ياأخذه الزوج من زوجته في مقابل خلعه لها، وقد ذهب المالكية وال�صافعية اإلى 
ج����از اأخذ الزوج ع��صًا م���ن امراأته في مقابل فراقه لها، �ص�اء كان الع��س م�صاويًا لما اأعطاها اأو 
اأق���ل اأو اأكث���ر منه، ما دام الطرف���ان قد ترا�صيا على ذلك، و�ص����اء كان الع��س منها اأو من غيرها، 

و�ص�اء كان الع��س ال�صداق نف�صه اأو ماال اآخر غيره اأكثر اأو اأقل منه)6( 
وذه���ب الحنبلي���ة اإلى اأن الزوج ال ي�صتحب له اأن ياأخذ منها اأكثر مما اأعطاها، بل يحرم عليه االأخذ 

اإن ع�صلها لي�صطرها اإلى الفداء)7( 
وف�ص���ل الحنفي���ة، فقال����ا: اإن كان الن�ص�ز من جهة ال���زوج كره له كراهة تحري���م اأخذ �صيء منها، 

لق�ل���ه تعال���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ 

1- �صنن الدارقطني- رقم احلديث )221(، )3/ 264(، و�صنن البيهقي- رقم احلديث )14626( - )314/7(
2- تبيني احلقائق )2/ 267( - بداية املجتهد )2/ 57( � مغني املحتاج )3/ 262(

3- ال�صرح الكبري )246/7(
4- انظر املغني مع ال�صرح الكبري )174/8(.

املحتاج  نهاية   ،)307/3( القلي�بي  حا�صية   ،)262/3( املحتاج  مغني   ،)57/2( املجتهد  بداية   ،)267/2( احلقائق  5-  تبيني 
)386/6(، حتفة املحتاج )457/7(، حا�صية البجريمي علي اخلطيب )411/3�412(، فتح الباري )395/9(.

6- حا�صية الد�ص�قي )356/2(
7- املغني )52/7(
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ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ})1(. والأن���ه اأوح�صه���ا بالفراق فال 
يزيد اإيحا�صها باأخذ المال.

واإن كان الن�ص����ز م���ن قبل الم���راأة ال يكره له االأخذ، وهذا باإطالقه يتن���اول القليل والكثير، واإن كان 
اأكثر مما اأعطاها، لق�له تعالى: {ې ې ى ى ائ  ائ})2(.

وقال القدوري: »اإن كان الن�ص�ز منها كره له اأن ياأخذ منها اأكثر مما اأعطاها، لق�له �صلى اهلل عليه 
و�صل���م في امراأة ثابت ب���ن قي�س: »اأّما الّزيادة فال«)3( وقد كان الن�ص����ز منها، ول� اأخذ الزيادة جاز 
ف���ي الق�ص���اء، وكذلك اإذا اأخذ والن�ص�ز منه، الأن مقت�صى ما ذكر يتناول الج�از واالإباحة، وقد ترك 

العمل في حق االإباحة لمعار�س، فبقي معم�اًل به في الباقي«)4(. 
وهن���ا اأرى رجح���ان ق�ل الحنفي���ة، الأنه اأكثر تف�صياًل وع���داًل بحق المراأة، فلي�س م���ن العدل اأن يقع 
عل���ى المراأة التي لم ت�صئ لزوجها عقابان، اأحدهما هدم حياتها الزوجية واالأ�صرية، والثاني دفعها 
للم���ال، فعل���ى االأقل ل� اأن هذا حدث معها واأرغمت عل���ى الدفع مع اأن الن�ص�ز لم يكن منها فاإنه مما 

يهدئ روعها اأن تعلم اأن في فعل زوجها ارتكابًا لمحرم �صرعًا.
وه���ذا الخ���الف ي�ص�قني اإلى ذكره الفقهاء ف���ي �صروط الع��س، فقد اتفق�ا عل���ى اأن كل ما جاز اأن 
يك����ن مه���رًا جاز اأن يك����ن بدل خلع)5(. وعلي���ه فاإنه يج�ز في ع�����س الخلع اأن يك�ن م���ااًل معينًا اأو 
م��ص�ف���ًا، ويج�ز اأن يك����ن دينًا للمراأة على الزوج ت�صقطه عنه فتفتدي ب���ه نف�صها، ويج�ز اأن يك�ن 
منفع���ة، وذل���ك كاأن يخالعها على اإر�صاع ولده منها اأو من غيرها بدون بدل مدة معل�مة معينة، كما 
ذك���ر المالكي���ة وال�صافعية، كما اأ�صاف الحنبلي���ة)6(، ب�صرط اأن يك�ن ذلك الح���ق حقًا للزوجة، اأما 
ل���� كان الع�����س حقًا من حق�ق اهلل تعالى، فاإنه ال يج�ز اعتب���اره ع��صًا، لذا ال يج�ز اعتبار اإخراج 
المراأة من م�صكنها الذي طلقت فيه ع��صًا للخلع، الأن �صكناها فيه اإلى انق�صاء العدة حق هلل تعالى، 

ال يج�ز الأحد اإ�صقاطه ال بع��س وال بغيره)7(.

1- الن�صاء:20
2- البقرة: من االآية229

3- �صبق تخريجه.
4- تبيني احلقائق )269/2(،البحر الرائق )83/4(،فتح القدير )203/3�204(.

5-  الهداية يف �صرح الهداية )23/2(، تبيني احلقائق )269/2(، �صرح اخلر�صي )13/4(، حا�صية الد�ص�قي )348/2(، املهذب 
)74/2(، رو�صة الطالبني )389/7(، مغني املحتاج )265/3(، الكايف )152/3(، ك�صاف القناع )218/5.

الكايف   ،)399/7( الطالبني  رو�صة   ،)357/2( الد�ص�قي  حا�صية   ،)22/4( اخلر�صي  �صرح   ،)298/2( ال�صغري  6-  ال�صرح 
)156/3(، املغني )64/7- 65(

7- �صرح اخلر�صي )15/4(، �صرح الزرقاين )68/4(، الد�ص�قي )350/2(، مغني املحتاج )265/3(
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كما اتفق الفقهاء على اأن الع��س في الخلع اإن كان معل�مًا ومتم�اًل ومقدورًا على ت�صليمه فاإن الخلع 
يعتب���ر �صحيح���ًا، اأما اإذا ف�صد الع��س باخت���الل �صرط من �صروطه، كاختالل �ص���رط المعل�مية، اأو 

المالية، اأو القدرة على الت�صليم، ففي الم�صاألة تف�صيل:
اإذا كان الخل���ع بالمجه����ل وبالمع���دوم وبالغرر اأو بما ال يق���در على ت�صليمه، فجمه����ر الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والحنبلية على �صحته، الأنهم يرون ج�از الع��س المجه�ل اأو المعدوم اأو ما �ص�اه 
ف���ي الخلع، الأن الخل���ع عندهم اإ�صقاط يج�ز تعليقه وخل�ه من الع�����س بالكلية، وه� مما يجري فيه 

الت�صامح)1(.
وقال ال�صافعية: ال يج�ز الخلع على ما فيه غرر كالمجه�ل، وه� ق�ل اأبي بكر من الحنبلية في الخلع 
بالمجه�ل وبالمعدوم الذي ينتظر وج�ده، وه� قيا�س ق�ل اأحمد، وجزم به اأب� محمد الج�زي، الأنه 
عق���د معاو�ص���ة، فال يج�ز على ما ذك���ر، كالبيع والنكاح، فل� خالع ب�صيء مم���ا ذكر بانت منه بمهر 

المثل، الأنه المراد عند ف�صاد الع��س)2(.

فرع: م�شروعية الُخلع بال عو�ص
اإحتلف كان الفقهاء في حكم الُخلع من غير ع��س على اأق�ال:

ذه���ب الحنفية اإل���ى اأن الزوج اإذا خلع زوجته من غير بدل، كاأن ق���ال لها خلعتك دون اأن يذكر بداًل 
م���ا، اأو ن����سّ على نفي البدل، كان خلع���ه باطاًل، ولي�س معنى هذا اأن عبارت���ه لغ� مطلقًا، بل ينظر، 
اإن كان ن����ى في خلعه هذا الط���الق، اأو دّلت قرائن الحال على ذلك، عّد ذلك منه طالقًا بائنًا، وال 
�صيء على الزوجة من الع��س، الأن األفاظ الُخلع كنايات في الطالق)3(. وكذلك ل� رافق لفظ الُخلع 
الع���رف كان طالق���ًا نافذًا، فاإن لم ين� �صيئ���ًا، ولم يكن هنالك من القرائ���ن اأو العرف ما يدّل على 

ق�صده الطالق، كان لغ�ًا.
اأما المالكية فقد اأجازوا الُخلع بع��س وبال ع��س، فقال�ا: »بانت َمْن خالعت زوجها بع��س، بل وبال 

ع��س«)4(. 
ولك���ن اإذا كان الُخلع على ع��س لزم الزوج���ة الع��س والُفرقة، واإاّل لزمت الُفرقة ولم يلزم الزوجة 

�صيء من الع��س، وذلك الأن المالكية ال يرون البدل في الُخلع ركنًا من اأركانه. 
واأما ال�صافعية فقد اتفق�ا على اأن البدل ركن في الُخلع، اإال اأنهم لم ي�صترط�ا ذكره، ولكن اإذا ذكر 

1- فتح القدير )207/3(
2- املهذب )74/2(، مغني املحتاج )265/3(، ك�صاف القناع )222/5(، الكايف )153/3(، املبدع )233/7(

3- حا�صية ابن عابدين )488/3(
4- منح اجلليل )183/2(.
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كان للزوج الم�صروط فقط، واإذا لم يذكر كان له مهر المثل –كما تقدم-، فاإذا نفى البدل �صراحة 
بطل الُخلع، وكانت الفرقة طالقًا رجعيًا، اإذا ن�ى الزوج به الطالق، اأو دلت قرائن الحال عليه، الأنه 
كناية في الطالق، فيقع الطالق دون نية، فاإذا كان كناية ولم ين� به �صيئًا، ونفي البدل، بطل الُخلع، 

وكان لغ�ًا، ولم يقع به فرقة ما.
وفي ق�ل لل�صافعية اإن لفظ الُخلع �صريح في الطالق نظرًا لتعارف النا�س عليه، فيقع به الطالق بال 

نية، ولكن االأول اأ�صح)1(.
والحنبلية يفرق�ن بين حالين:

االأولى: اأن تطلب الزوجة اإلى زوجها خلعها فيخلعها، كاأن تق�ل له: اخلعني فيق�ل لها: خلعتك، وهنا 
ي�ص���ح الُخل���ع به ويقع م�جبه، �ص�اء ُذِكَر البدل اأو لم يذك���ر، الأن الُخلع ما كان من قبل الن�صاء، فال 
يخرج���ه عن معناه انتفاء الب���دل ما دام الُخلع من قبلهّن، لكن اإن ذكر ب���دل لزمها البدل، واإال فال 

�صيء عليها.
والثانية: اأن يبتدئ الزوج خلع زوجته دون طلب �صابق منها، وهنا ي�صترط ذكر البدل ل�صحة الُخلع، 
فاإذا ذكر كاأن يق�ل لها: خلعتك على األف فتق�ل: قبلت، فقد �صّح الُخلع ولزم م�جبه، واإن لم يذكر 
الب���دل، كاأن يق����ل لها: خلعتك فقط، ل���م ي�صّح الُخلع، وهنا اإذا ن�ى الزوج ب���ه الطالق، اأو قام من 
القرائ���ن اأو الع���رف ما يرجح نيته ذلك، وقع بق�له ذلك طلقة رجعية، واإال كان لغ�ًا، الأن لفظ الُخلع 
وما في معناه كناية في الطالق، فتقع به طلقة رجعية مع النّية اأو داللة العرف اأو قرائن الحال)2(.

فرع: حكم اإم�شاك المراأة �شرارًا لتختلع:
اختل���ف اأهل العلم في حكم �صحة الُخل���ع حال ع�صل الزوج لزوجته حتى تختلع، وفي حكم ا�صترداد 

الع��س من الزوج، وكان�ا في ذلك على ق�لين:
الق����ل االأول: وه� ق�ل مال���ك، وال�صافعية والحنبلية، وبه قال بع�س ال�صحابة والتابعين)3( اأن الُخلع 
باط���ل والع�����س مردود، الأن���ه ع��س اأكرهت المراأة عل���ى بذله بغير حق، فل���م ي�صتحق، كالثمن في 
البيع، واالأجرة في االإجارة، والُخلع هنا يبطل وي�صبح طالقًا رجعيًا، الأن الرجعة اإنما �صقطت الأجل 

ملكية المال، فاإذا لم يملك المال كان له الرجعة)4(.

1- مغني املحتاج 268/3.
2- املغني 194/8 � 195.

3-  من ه�ؤالء ال�صحابة والتابعني عبد اهلل ابن عبا�س ر�صي اهلل عنهما، وجماهد، وال�صعبي والنخعي، والقا�صم بن حممد وعروة 
وعمرو بن �صعيب والزهري وغريهم. انظر املجم�ع �صرح املهذب )6/17(، املغني )55-54/7(

4- املجم�ع �صرح املهذب )6/17(، املغني )55-54/7(
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وا�صت���رط مالك ل�صح���ة المخالعة اأن يك�ن الُخلع اختيارًا من الزوجة وحبًا في فراق الزوج من غير 
اإكراه اأو �صرر، فاإن �صقط اأحد هذين ال�صرطين نفذ الطالق ولم يلزم البدل)1(.

الق�ل الثاني: وه� ق�ل الحنفية: الُخلع �صحيح ويلزم الع��س، ويعتبر الزوج اآثمًا عا�صيًا)2(.
دليل الق�ل االأول:

ا�صت���دل اأ�صحاب الق�ل االأول بق�له تعال���ى: {ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ 
ۇ      ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې})3(، وكذل���ك ق�ل���ه تعال���ى: {ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ   ۇ   ۇ ۆ  ۆ   ۈ})4(
وكال االآيتي���ن الكريمتين تدالن على عدم ج�از اأخ���ذ الع��س اإال ب�صبب، وه� عدم اإقامة حدود اهلل، 
وه���� هن���ا اأخذ الزوج للع��س في مقاب���ل اإكراهها على ذلك، فه� داخل في النه���ي الذي بينته االآية 

الكريمة.
دليل الق�ل الثاني:

ا�صت���دل الحنفي���ة جريًا عل���ى قاعدتهم باأن النهي ورد عل���ى اأمر خارج ع���ن ذات المنهي عنه، ففي 
االآي���ات ال�صابقة الذكر نهى اهلل تعالى عن الع�صل واالإم�صاك �صرارًا، ولكن الُخلع من حيث ه� عقد 
خ���ارج عن حقيق���ة المنهي عنه قيا�ص���ًا على البيع وقت الن���داء من ي�م الجمعة، فيك����ن مكروهًا ال 

باطاًل.
وال�صب���ب ف���ي عدم ا�صترداد الع��س من الزوح اأنه اأ�صقط ملكه عنها بع��س ر�صيت به، وه� من اأهل 

االإ�صقاط، اأما المراأة فهي من اأهل المعاو�صة)5(.
والراج���ح بح�صب م���ا اأراه واهلل تعالى اأعلم ه� م���ا ذهب اإليه الحنفي���ة، اإذ اإن عنا�صر وق�ع الفرقة 
بالخل���ع مت�اف���رة، �ص�اء كان باإكراه الزوج���ة اأو عدمه، ووق�ع الخلع اإنما ه���� مرتبط بت�فر عنا�صر 
الخل���ع، اأال وه���ي �صدور األفاظ مخ�ص��صة من الزوج في مقاب���ل ع��س مالي من الزوجة اأو غيرها، 
اأم���ا م�صاأل���ة اأن الع�����س المالي الذي اأخذ من الزوج���ة باإكراه اأو من دون اإك���راه فه� اأمر خارج عن 
ذل���ك، فيك����ن مكروهًا ال باطاًل. تعليق المجلة: هذا اإجتهاد في م�رد الن�س ما ذكره الجمه�ر ن�س 

في الم�صاألة األي�س هذا معنى ق�له تعالى وال تع�صل�هن لتذهب�ا ببع�س مااأتيتم�هن.

1- بداية املجتهد )68/2(
2- حا�صية ابن عابدين 772/2.

3- البقرة: من االآية229
4- الن�صاء: من االآية19

5- بدائع ال�صنائع )190/4(
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المطلب الثالث: الحكمة من ت�شريع الُخلع:
يع���د الُخل���ع رمزًا من رم����ز العدالة في ال�صريع���ة االإ�صالمية وو�صطيتها ودقتها ف���ي تحقيق الت�ازن 
بي���ن الت�صريعات التي تنظم حياة الب�صر، وت�صع ال�ص�ابط لتق�يمها دون اإفراط وال تفريط، وه� في 
ال�ق���ت نف�صه عالج لحاالت قد تحدث فجاأة في م�صيرة االأ�ص���رة، فقد تكره المراأة خلقًا من الزوج، 
اأو ق���د يعر����س لها ما يجعلها ال تطيق اال�صتمرار معه في حياته���ا الزوجية، وقد ال يك�ن لذلك االأمر 
�صبب وا�صح ومبا�صر، فعندئذ تخ�صى المراأة اأن ال ت�صتطيع القيام ب�اجباتها الزوجية، فتزيد ال�صقة 
بينه���ا وبي���ن زوجها، وتتعثر بينهما الحي���اة الزوجية، فحتى ال تعي�س المراأة بي���ن �صندان االإح�صا�س 
بالذن���ب تجاه ك�نه���ا غير قادرة على القيام بحق�ق الزوجية، ومطرقة عدم مقدرتها على الح�ص�ل 
عل���ى الط���الق الذي ه� بيد ال���زوج اأ�صاًل، فقد �صرع تعال���ى الُخلع ليك�ن و�صيلة ل�ق���ف ال�صقاق بين 
الزوجي���ن، تح�صل ب���ه المراأة على ما طلبت، وذلك في مقابل الع�����س الذي تعطيه للزوج الذي لم 
تبدر منه اإ�صاءة لها، ثم اإن الزواج معاو�صة كما يذهب اإليه عامة الفقهاء، والمعاو�صات كلها تجري 

فيها االإقالة بترا�صي الطرفينن، فكذلك الخلع.
واإنن���ي اأرى اأن الُخل���ع حالة من حاالت الفراق الهادئ بين الزوجي���ن-اأو هذا ما يجب اأن يك�ن عليه 
ف لها عيب في  الح���ال لع���الج م�صكلة اأ�صرية قد ال يك����ن الأحد الطرفين فيها يد، فالم���راأة اإذا تك�صَّ
زوجه���ا، اأو خل���ق لم تعد ت�صتطي���ع معه الحياة، فاإنها تلج���اأ اإلى هذا االأمر ال���ذي �صرعه اهلل تعالى، 
حت���ى ال ت�صطر للدخ�ل في دوامة الم�صاكل الزوجية، وعدم القيام بحق�ق اهلل تعالى وحق�ق الزوج 
واالأ�ص���رة، ول���� اأننا تاأملنا ق�ل اهلل تعالى: {ۅ ۅ ...})1( ل�جدنا اأن في عدم اإقامة حدود اهلل 
تعال���ى اإثم���ًا عظيمًا يجب تجنبه، ويك�ن بذلك من االأف�صل اأن يح���ل التفريق بينهما على الرغم من 
ك�ن���ه مكروهًا اأو خ���الف االأولى عماًل باأ�صل الطالق، لق�له عليه ال�صالة وال�صالم: »اأَْبَغ�ُس اْلَحالِل 
���الُق«)2(، ولكن م���ع ذلك فه� اأقل بغ�صًا من عدم اإقامة ح���دود اهلل، وذلك بداللة االآية  ِ الطَّ اإَِل���ى اهللَّ

الكريمة، وقد ف�صل هذا الم��ص�ع ب��ص�ح من حادثة  ثابت بن قي�س ال�صابقة.
المبحث الثاني: الطبيعة الفقهية للخلع

المطلب الأول: التكييف الفقهي للخلع
اختل���ف الفقهاء في التكيي���ف الفقهي لطبيعة الُخلع، اأه� يمين اأم معاو�صة، واختلف�ا تبعًا لذلك في 
كثي���ر م���ن االأحكام المتعلقة بالُخلع، الأن لكلٍّ من اليمي���ن والمعاو�صة اأحكامًا خا�صة به في انعقاده، 

واآثاره تختلف عن االآخر، وفيما يلي تف�صيل هذا االختالف.

1- البقرة: من االآية229
2- �صنن اأب� داود – باب كراهية الطالق – رقم احلديث )2180(
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اأوًل: الحنفية: 
انق�صم الحنفية فيما بينهم اإلى ق�لين:

االأول: ق����ل االإم���ام اأب���ي حنيفة - وه� المرجح ف���ي المذهب - حيث ذهب اإل���ى اأن الُخلع ذو طبيعة 
مزدوجة، فه� يمين من جهة الزوج، و معاو�صة من جهة الزوجة.

الثاني: ق�ل ال�صاحبي اأبي حنيفة اأبي ي��صف القا�صمي ومحمد بن الح�صن ال�صيباني الفقيه  ، حيث 
ذهبا اإلى اأنه يمين من كال الجانبين.

اأم���ا دلي���ل االإمام اأبي حنيفة في اعتباره الخلع م�صتركا بين اليمي���ن والمعاو�صة اأن الحا�صل حقيقًة 
من الزوج اإنما ه� يمين بالطالق معلق في المعنى، فاإن ق�له: »خالعتك على األف« ي�صاوي ق�له لها: 
»اإن اأعطيتني األفًا فاأنت طالق«، وهذا يمين باالإجماع، فيك�ن ذلك مثله، واأما الحا�صل من الزوجة، 
فاإنم���ا ه���� معاو�صة، ذل���ك اأن الطالق لي�س اإليها، فال يك����ن ق�لها يمينًا، ثم ه���ي تدفع بداًل مقابل 

فكاك نف�صها من الزوجية، وه� معنى المعاو�صة، فيك�ن كذلك في حقها.
واأم���ا دلي���ل ال�صاحبي���ن العتبار الُخلع يمين���ًا مطلقًا، فه���� اأن الحا�صل من الزوج يمي���ن لما تقدم، 
والحا�ص���ل من المراأة اإنما ه� تتمة اليمين، اإذ ال فائدة من تعليق الزوج اإذا لم ت�افق الزوجة عليه، 
مًا لليمين،  فالمعنى اأن الزوج يق�ل لزوجته: »اأنت طالق اإن �صئت« فتق�ل: »�صئت«، فيك�ن ج�ابها متمِّ
وم�قع���ًا ل���ه، ال معاو�ص���ة م�صتقلة، والبدل هنا اإنم���ا ه� تبرع منها دون مقابل، ذل���ك اأن الب�صع غير 
متق�م في حق خروجه من ذمة الزوج، بخالف دخ�له في ذّمته، فه� متقّ�م عليه، بدليل اأنه ل� عقد 
عليها دون م�صمى ثبت لها مهر المثل باالتفاق، ولكن اإذا ماتت قبل الدخ�ل اأو بعده لم ي�صترد الزوج 

�صيئًا مما اأعطاها باالتفاق، رغم خروج الب�صع عن ملكه ب�صبب لي�س من قبله)1(.

ثانيًا: المالكية 
ي���رى المالكي���ة الُخلع معاو�صة من الجانبي���ن مطلقًا، الأنه ت�صليم للب�صع مقابل ب���دل، فالزوج ي�صّلم 

الب�صع والزوجة ت�صّلم البدل، وه� اآية المعاو�صة)2(.

ثالثًا: ال�شافعية
تع���ددت اأق�ال ال�صافعي���ة في تكييفهم ال�صرعي للخلع، اأه� معاو�صة اأم يمين، وذلك تبعًا الختالفهم 

في طبيعته اأه� ف�صخ اأو طالق.
فعلى الق�ل باأنه طالق - وه� الراجح واالأ�صهر في المذهب - اإذا كان االإيجاب من جهة الزوج وكان 

1- حتفة الفقهاء )300/2 � 301(
2- ال�صرح ال�صغري بحا�صية ال�صاوي )518/2( � ط املعارف.
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منجزًا عد معاو�صة فيها �صيء من التعليق، اأما اأنه معاو�صة فالأخذ الزوج مقابل ما يخرج عن ملكه 
من الب�صع، واأما اأن فيه �صيئا من التعليق فلت�قف وق�ع الفرقة به على قب�ل المال.

واإن كان االإيج���اب م���ن جه���ة الزوجة فه� معاو�صة فيها �ص����ب ُجعالة، الأنها تب���ذل مالها في مقابل 
غر�س معين ه� الطالق الذي يملكه الزوج وحده.

واإن كان االإيج���اب من جهة ال���زوج وكان ب�صيغة التعليق فه� تعليق مح�س من جانبه لي�س فيه �ص�ب 
معاو�صة، كاأن يق�ل لها اإن اأعطيتني األفًا فاأنت طالق فه� تعليق، الأن هذه ال�صيغة من �صيغ التعليق، 

فال يلتفت اإلى ما فيها من �َصْ�ب المعاو�صة)1(.
وعل���ى الق�ل باأنه ف�صخ -وه� مرج�ح في المذهب- فه���� معاو�صة مح�صة من الجانبين، اإذ ال دخل 

للتعليق في الف�صخ.

رابعًا: الحنبلية
ذه���ب الحنبلية اإلى اأن الُخل���ع اإن كان �صادرًا من الزوج ب�صيغة التعليق كان تعليقًا، واإن كان �صادرًا 

منه ب�صيغة التنجيز، اأو كان �صادرًا من الزوجة، كان معاو�صة في حقهما معًا)2(.

المطلب الثاني: الأحكام المبنية على التفرقة بين كون الُخلع يمينًا اأو معاو�شة
اأوًل: على اعتبار اأن الُخلع يمين من جانب الزوج تترتب الأحكام التالية:

1-  اإذا ابتداأ الزوج الُخلع فاأوجبه لم يكن له الرج�ع عنه قبل قب�ل الزوجة، الأنه تعليق منه للطالق 
على ر�صاها، فلم يكن له الرج�ع عنه، بخالف ما ل� كان معاو�صة، فاإن الم�جب فيها مخّير في 

الرج�ع وعدمه قبل قب�ل الثاني.
2-  ال ي�ص���ّح ا�صتراط خيار ال�صرط من قبل الزوج، ف���اإن ا�صترط لنف�صه ذلك كان لغ�ًا، الأن االأيمان 
ال تحتمل ذلك، بخالف المعاو�صات، فاإنها تقبل خيار ال�صرط ا�صتح�صانًا على خالف القيا�س.

3-  ال يبط���ل اإيج���اب الزوج الُخلع بتغّير مجل�صه قبل قب�ل الزوج���ة، الأن االأيمان ال تحتاج اإلى وحدة 
المجل�س، بخالف المعاو�صات، فاإن من �صرط انعقادها اتحاد مجل�س االإيجاب والقب�ل.

4-  لل���زوج اأن ي�صي���ف اإيجابه اإلى زمن اأو يعلقه على �صرط، الأنه يمين، واليمين تقبل ذلك، بخالف 
ما ل� كان معاو�صة، فاإن من �صرطها التنجيز.

ثانيًا: على اعتبار اأن الُخلع معاو�شة من جانب الزوجة تترتب الأحكام التالية:
1-  اأن تك����ن الزوجة �صامع���ة اإيجاب الزوج عالمة بمعن���اه، فل� خاطبها بلغ���ة ال تفهمها، اأو ب�ص�ت 

1- مغني املحتاج )269/3(.
2- املغني )200/8(.
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الت�صمع���ه، فقبلت دون اأن تفهم المراد، لم ي�صّح قب�لها، الأن َفْهم االإيجاب من القابل �صرط في 
المعاو�صات.

2-  ال ي�ص���ّح قب�لها بعد اإيجاب ال���زوج اإال في مجل�صها، فاإذا اأوجب ال���زوج فقامت من مجل�صها ثم 
قبل���ت لم ي�صّح قب�لها، الأن���ه معاو�صة في حقها، ومن �صرط المعاو�ص���ة اتحاد مجل�س االإيجاب 

والقب�ل، والعبرة هنا بمجل�صها هي ال بمجل�س الزوج.
3-  اإذا كانت الزوجة هي المبتدئة باالإيجاب وقد قامت من مجل�صها بعد اإيجابها، فاإنه يلغ� االإيجاب 

بذلك، الأنه معاو�صة في حقها، بخالف ما ل� كان يمينًا.
4-  يج����ز للزوجة اأن ت�صترط خيار ال�صرط في اإيجابها، ب���اأن تق�ل: خاِلْعني على اأني بالخيار ثالثة 

اأيام، الأن المعاو�صة تحتمل خيار ال�صرط كما تقدم.
5-  لي�س للزوجة اأن ت�صيف اإيجابها اأو قب�لها اإلى زمن، اأو تعلقه على �صرط، كاأن تق�ل: خالعني اإذا 

جاء الغد، الأن المعاو�صة ال تقبل االإ�صافة وال التعليق.
6-  اأن يك����ن قب����ل الم���راأة م�افقًا الإيج���اب الزوج، فاإذا قال له���ا: خالعتك على األ���ف فقالت قِبلُت 

المخالعة على مئة لم ي�صح الخلع، الأن ت�افق االإيجاب والقب�ل �صرط في المعاو�صات)1(.
المطلب الثالث: طبيعة الفرقة الثابتة بالُخلع.

اختل���ف الفقهاء في طبيعة الفرقة الثابتة بالُخلع، اأهي طالق اأو ف�صخ، واإذا كانت طالقًا اأهي طالق 
بائ���ن اأو طالق رجعي، و�صبب االختالف في ك����ن الُخلع طالقا اأو ف�صخًا، اأن اقتران الع��س فيه هل 

يخرجه من ن�ع فرقة الطالق اإلى ن�ع فرقة الف�صخ، اأو ال يخرجه)2(.
وهنا وقبل اأن اأدخل في عر�س هذه االأق�ال اأجد اأنه من ال�صروري بيان الفرق بين الطالق والف�صخ 

لالأهمية، ولكن ب�صيء من االإجمال دون اإخالل اأو تف�صيل للجزئيات.

اأوًل: الفرق بين الطالق والف�شخ من حيث التعريف ال�شرعي.
ُيعرف الطالق باأنه: اإنهاء للرابطة العقدية واإيقاف المتداد اآثار العقد. اأما الف�صخ فه�: َحلٌّ ونق�س 
للرابط���ة العقدية، وفرق كبير بين االإنهاء والَحل، فاالإنهاء اإيق���اف لمفع�ل العقد مع االإقرار �صمنًا 
ب�ج�ده وبقائه، اأما الحل فه� اإعدام للعقد من اأ�صله، واعتباره كاأن لم يكن)3(، وبذلك يك�ن  الطالق 

اإيقافًا ال�صتمرار العقد، والف�صخ اإعدامًا للعقد من اأ�صا�صه.

1- حتفة الفقهاء  )300/2 � 301(.
2- تبيني احلقائق )2 / 268(، بداية املجتهد )2 /60(.

3- االأ�صباه والنظائر البن جنيم )195/2(
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ثانيًا: الفرق بين الطالق والف�شخ من حيث الأ�شباب
الف�صخ ال يك�ن اإال نتيجة قيام �صبب داع اإليه، اإن مرافقًا للعقد كما في العقد الفا�صد اأو خيار البل�غ، 
واإن طارئ���ًا علي���ه كما في اإر�ص���اع اإحدى الزوجتين �صّرته���ا ال�صغيرة مثاًل، فعنده���ا يف�صخ النكاح 
تلقائي���ًا، اأو يرف���ع اأمره للقا�صي فيحكم بف�صخه كم���ا �صياأتي، اأما الطالق فه� اإنه���اء للعقد واإيقاف 
ال�صتم���رار اآثاره دون الحاجة اإل���ى اأي �صبب من تلك االأ�صباب المتقدمة، بل �صببه ال�حيد ه� �صدور 

اللفظ الم�قع له.
ثالثًا: الفرق بين الطالق والف�شخ من حيث وقوعه

الف�صخ قد يقع بمجرد قيام �صببه، كما في حاالت االنف�صاخ بالردة، وقد يقع بحكم القا�صي باأي لفظ 
كان، كما في حاالت الف�صخ الق�صائي الأ�صباب مختلفة، اأما الطالق، فال يقع اإال باألفاظ مخ�ص��صة 
�صريح���ة كانت بنية اأو غير نية، اأو كناية م���ع ت�افر نية الطالق اأو العرف اأو قرائن الحال. واإنه مما 
يترت���ب اعتبار عليه ع���دد الطلقات، فمعل�م اأن للزوج على زوجته ثالث طلقات فقط، ت�صبح بعدها 
اأجنبي���ة عن���ه من كل وجه، وال تحل له ثانية حتى تنكح زوجًا غيره، وفي كل مرة ي�صتعمل الزوج حقه 
ف���ي الط���الق فاإنه ينق�س به ع���دد الطلقات التي في ر�صي���ده حتى ينتهي هذا الر�صي���د با�صتعماله 

للطلقة الثالثة، لق�له تعالى: {ہ ہہ  ہ ھ ھ ھ ھ})1( 
اأم���ا الف�ص���خ فلي�س اإنه���اء للعقد، بل ه� هدم لالأ�صا����س الذي ي�صتند اإليه الط���الق وغيره من االآثار، 

ولذلك ال ينق�س من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته �صيئًا. 
ل���ذا يذك���ر بع�س الفقهاء م�صاألة ل� حل���ف الرجل على زوجته بالطالق الث���الث على فعل �صيء ال بد 
ل���ه من���ه، كاالأكل وال�صرب وق�صاء الحاجة، فاإن ل���ه اأن يخلعها، ثم يفعل االأم���ر المحل�ف عليه ، ثم 

يتزوجها، فال تطلق وال يحنث بيمينه)2(.

رابعًا: الفرق بين الطالق والف�شخ من حيث المحل
الطالق ال يرد اإال على الزوجة في الزوجية ال�صحيحة، فيك�ن بذلك اأثرًا من اآثار العقد ال�صحيح، 
دون العق���د غي���ر ال�صحيح، بحي���ث اإذا كان العقد غير �صحيح لم ينجم عنه ه���ذا االأثر، اأما الف�صخ 

فلي�س كذلك، بل ه� نق�س للعقد وهدم الآثاره، بغ�س النظر اإن كان العقد �صحيحًا اأم فا�صدًا.
واالآن وبع���د بيان الفروقات الرئي�صة بين الف�صخ والطالق، اأع�د لبيان طبيعة الفرقة الثابتة بالخلع، 

هل تعتبر ف�صخًا اأم طالقًا؟

1- البقرة: من االآية229.
الر�صالة  على  العدوي  حا�صية   ،)347/2( الد�ص�قي  حا�صية   ،)518  �  517/2( ال�صغري  ال�صرح   ،)267/2( احلقائق  2-  تبيني 
)102/2 � 103(، �صرح اخلر�صي )12/4(، الق�انني الفقهية �س 233، حا�صية القلي�بي )308/3(، نهاية املحتاج )386/6(، 

رو�صة الطالبني )374/7(، مغني املحتاج )262/3(.
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نظ���رًا لت�صاب���ك �صبهتي الف�صخ والطالق ف���ي الُخلع،  فقد اختلف الفقهاء ف���ي طبيعة الفرقة الثابتة 
بالُخلع، اأهي طالق اأو ف�صخ، واإذا كانت طالقًا اأهي طالق بائن اأو طالق رجعي، على اأق�ال:

فذه���ب الحنفي���ة اإلى اأن الُخلع طالق بائن ق�اًل واحدًا، ولي����س ف�صخًا، الأنهم على اأ�صلهم ال يجيزون 
الف�ص���خ بع���د تمام النكاح، اإال الأ�صباب قليلة محدودة، والنكاح قبل الُخلع تام �صحيح، بل اإن الُخلع ال 

يك�ن اإال بعد النكاح ال�صحيح.
ه���ذا اإذا ت���م الُخلع بلفظ الُخل���ع اأو المباراأة اأو غيرها من األفاظ كناي���ة الطالق، �ص�اء ذكر الع��س 
فيها اأو لم يذكر، الأنه اإذا ذكر البدل كان خلعًا، والُخلع الغاية منه خال�س الزوجة، اإذ ه� معنى بذل 
الم���ال منها، وه� ال يك�ن اإال بالبين�نة، واإذا كان ب���ال بدل كان بائنًا اأي�صًا، الأنه كناية، والكناية يقع 

بها الطالق بائنًا عند الحنفية.
ف���اإذا كان الُخلع بلفظ الط���الق، كاأن يق�ل لها: اأنت طالق على األف، فتق�ل قبلت، فاإن ذكر في هذا 
الُخل���ع بدل �صحي���ح، كان الطالق بائن���ًا اأي�صًا، والب���دل الزم، للمعنى المتق���دم، واإن لم يذكر بدل 
مطلق���ًا، اأو ذكر بدل لي�س بمال، كاأن يق�ل له���ا اأنت طالق على ِزّق خمر، فاإنها تطلق وال يجب عليها 
�ص���يء، ويك����ن طالقًا رجعيًا ال بائنًا، الأن لفظ الطالق �صريح، والفرقة تقع به رجعيًا، اإال اأنها كانت 

بائنة مع ذكر البدل تغليظًا، فلما انتفى البدل عادت رجعية كما كانت في االأ�صل)1(.
وذه���ب المالكي���ة اإلى اأن الفرق���ة بالُخلع على بدل طالق بائ���ن ولي�صت ف�صخًا، ذل���ك الأنه بعد نكاح 
�صحي���ح، ول���م تثبت به حرمة م�ؤبدة، فال يك�ن ف�صخًا عل���ى اأ�صلهم، وه� طالق بائن ولي�س برجعي، 
الأن الغاية من هذه الفرقة تخلي�س الزوجة من هذه العالقة الزوجية، و ذلك ه� معنى بذل الع��س 
م���ن الزوجة، وهذا الخال�س ال يك����ن اإال بالبين�نة، فتجب كذلك، و�ص�اء ف���ي هذا اأكان الُخلع على 

بدل اأو غير بدل، ويقع به الطالق بائنًا ول� ن�س فيه على الرجعة،  الأن قيام البدل دليل البين�نة.
ف���اإذا كان م���ن غير بدل، فاإن كان بلف���ظ الُخلع اأو ما في معناه، كان بائن���ًا اأي�صًا، ول� ن�س فيه على 
الرجع���ة، الأن الغاي���ة من ا�صتعمال ه���ذه االألفاظ ُعرفًا ه� ق�صد البين�نة، بخ���الف ما ل� كان بلفظ 
الط���الق وكان بغي���ر بدل، ف���اإن ال�اجب في���ه فرقة بطالق رجع���ي، وذلك لخل�ه ع���ن البدل وق�صد 

االإبانة، فيك�ن رجعيًا ما لم يكن مكّماًل للثالث اأو قبل الدخ�ل، فيك�ن بائنًا اأي�صًا)2(.
ل�ا في الم��ص�ع كما يلي: واأما ال�صافعية والحنبلية، فقد ف�صّ

1.  اأن يك����ن الُخل���ع بلفظ الطالق، �ص�اء اأكان على بدل اأم ال ، وهذا تثبت به فرقة هي طالق قطعًا، 
وال تك����ن ف�صخ���ًا، ثم اإن كان على بدل كان بائنًا، واإذا كان على غير بدل كان رجعيًا، اإال اأن يك�ن 

1- بدائع ال�صنائع )152/3(.
2- حا�صية الد�ص�قي )351/2( ، وبداية املجتهد )75/2(
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اًل للثالث، فيك�ن بائنًا اأي�صًا، ذلك اأن لف���ظ الطالق لفظ �صريح، فال يقع  قب���ل الدخ����ل اأو مكمِّ
ب���ه الط���الق اإال رجعيًا، فاإذا كان على مال كان بائنًا، الأن الق�ص���د من دفع المال من الزوجة ه� 
البين�ن���ة، فيك�ن كذل���ك، وه� لي�س بف�صخ، الأنه من قبل الزوج بلفظه المراد منه الطالق، فيك�ن 

طالقًا.
2.  اأن يك�ن بلفظ الُخلع، وقد ن�ى الزوج به الطالق، فاإنه يك�ن طالقًا اأي�صًا، الأن الُخلع من كنايات 
الط���الق، ف���اإذا تحققت النّية اأُلحق بال�صريح، فيك�ن ال�اقع به طالقًا ال ف�صخًا، ثم اإذا كان على 

مال كان بائنًا، واإذا خال عن المال كان رجعيًا لما تقدم.
3.  اأن يقت���رن بلفظ الُخلع طالق، كاأن يق�ل لها: خالعتك على طلقة باألف، فاإنه طالق اأي�صًا، ل�ج�د 

لفظ الطالق من جهة الزوج، وه� بائن اأو رجعي على التق�صيم المتقدم.
4.  اأن يك�ن بلفظ الُخلع على مال ولم ين� به الطالق، وفي هذا عند ال�صافعي ثالثة اأق�ال:

الأول: اأن���ه طالق اأي�صًا، الأنه م���ن جهة الزوج بلفظ يق�صد به اإيقاع الفرقة، فيك�ن طالقًا كنائيًا، 
وه� االأرجح في المذهب.

الثاني: اأنه ف�صخ، ذلك اأنه لي�س من الزوج خا�صة، بل ه� باتفاق الزوجين، ول� كان واقعًا باإيجاب 
الزوج خا�صة لما كان له اأخذ البدل، وهذا الق�ل معزو اإلى مذهب ال�صافعي القديم.

الثالث: وقد ن�س عليه في االأم، اأنه ال يح�صل به �صيء من الفرق، ال طالق وال ف�صخ،  اإال اأن هذا غير 
م�صه�ر في المذهب فال يعّ�ل عليه.

وعند اأحمد في هذا ق�الن اأي�صًا:
الأول: اأنه ف�صخ وه� االأرجح.

الثاني: اأنه طالق بائن)1(.
وقد احتج من ذهب اإلى اأنه طالق بائن بما يلي:

1.  اأن اهلل تعال���ى ذكره في كتابه الكريم بي���ن طالقين في ق�له تعالى: {ہ ہہ  ہ 
ھ ھ ھ ھ})2( فدل هذا على اأنه ملحق بهما.

2.  ل���� كان الُخلع ف�صخًا لما جاز على غير ال�ص���داق، اإذ الف�صخ ي�جب ا�صترجاع البدل، كاالإقالة، ال 
تج�ز بغير الثمن االأول، لكن الفقهاء اأجازوا الُخلع على اأكثر من ال�صداق، فامتنع لذلك اأن يك�ن 

ف�صخًا، فكان طالقًا.

1- املغني )180/8 � 181( ، ومغني املحتاج )268/3(
2- االآية: 229 من �ص�رة البقرة
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3.  ث���م اإن المراأة هنا بذلت الع��س للفرقة الممل�كة للزوج، والفرقة التي يملك الزوج اإيقاعها اإنما 
هي الطالق دون الف�صخ، ف�جب اأن يك�ن طالقًا لذلك.

4.  اإن الحا�صل من الزوج اإنما ه� كناية الطالق مع ق�صد الفرقة، فيك�ن طالقًا لذلك.
واحتج َمْن قال باأن الُخلع ف�صخ بما يلي:

1.  ب���اأن الُخل���ع معاو�صة ولي����س يمينًا، ال�صتحقاق الزوج الب���دل فيه،  فيك�ن ف�صخ���ًا،  ك�صراء الزوج 
زوجته الرقيقة، فاإنه ينف�صخ نكاحها منه بال�صراء، لدخ�لها في ملكه باالتفاق،  فكذلك هنا.

2.  بم���ا احتج به ابن عبا����س ر�صي اهلل تعالى عنهما م���ن اأن اهلل تعالى قال: {ہ ہ})1(  
ث���م ق���ال: {ې ې ى ى ائ  ائ})2(  فقد ذكر �صبحان���ه تطليقتين والُخلع، وتطليقة 
بعدها، فل� كان الُخلع طالقًا لكان اأربعًا، والطالق ف�ق الثالث لغ� باالإجماع،  فكان ف�صخًا لذلك.

3. اللفظ اإذا خال من �صريح الطالق ونّيته لم يبَق اإال ف�صخًا، ك�صائر الف�ص�خ.
هذا والق�ل باأن الُخلع ف�صخ مروي عن ابن عبا�س، وطاو�س، وعكرمة، واإ�صحاق، واأبي ث�ر ر�صي اهلل 

عنهم.
والق����ل باأن���ه طالق بائ���ن مروي عن �صعيد ب���ن الم�صيب، والح�ص���ن،  وعطاء،  وقبي�ص���ة،  و�صريح، 
واأب���ي �صلمة بن عبد الرحمن، والنخع���ي،  وال�صعبي، والزهري، ومكح�ل، وابن اأبي جنيح، والث�ري، 
واالأوزاعي، وه� مروي قبل ذلك عن عثمان، وعلي، وابن م�صع�د ر�صي اهلل عنهم،  لكن اأحمد �صّعف 
الحديث عنهم، وقال: لي�س في الباب �صيء اأ�صح من حديث ابن عبا�س ر�صي اهلل عنه اأنه ف�صخ)3(.
وق���د ذك���ر اأن �صعيد بن الم�صيب والزهري يق����الن باأن الُخلع طالق رجعي،  ق���ال في المغني: »قال 

�صعيد بن الم�صيب والزهري: الزوج بالخيار بين اإم�صاك الع��س وال رجعة له وله الرجعة«)4(.

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على الفرقة بالخلع
المطلب الأول: المهر 

ال اأث���ر للفرق���ة بالُخلع على لزوم المه���ر للزوجة مطلقًا اإذا لم يكن ه� الب���دل الم�صروط في الُخلع، 
ه اإلى الزوج اإن كانت قب�صت���ه منه قبل ذلك، واإال �صقط  ف���اإن كان ه� البدل المخال���ع عليه لزمها ردُّ
عن ذمته، فاإن كان بدل الُخلع غير المهر ثبت لها المهر كاماًل اإن كانت الفرقة بعد الدخ�ل، وثبت 

1- من االآية229 من البقرة.

2- من الآية 229 من البقرة.
3- املغني )180/8 � 181(.

4- املغني )181/8( وما بعدها.
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له���ا ن�صفه اأو المتع���ة اإن كانت الفرقة قبل الدخ����ل، الأن الُخلع اإن كان طالق���ًا فحكمه كذلك، واإن 
كان ف�صخًا فكذلك اأي�صًا، الأنه ف�صخ لي�س كنق�س للعقد من اأ�صله، بل ه� ب�صبب ن�صاأ بعد تمام العقد 

و�صحته، فال يك�ن له اأّي اأثر على لزومه لها لما مر.
ه���ذا مذهب جمه�ر الفقهاء، وفيهم مالك وال�صافع���ي واأحمد وغيرهم)1(، وذهب اأب� حنيفة اإلى اأن 
الُخلع اإذا جاء بلفظ الُخلع اأو المباراأة وكان البدل الم�صروط فيه غير المهر، فاإنه يلزم الزوجة دفع 
الب���دل المتفق عليه في الُخلع، وي�صقط ما بين الزوجين من حق�ق ثابتة ب�صبب الزوجية، فاإن كانت 
لم تقب�س المهر بعد، �صقط عن الزوج ولي�س لها المطالبة به، واإن قب�صته لم ترد منه �صيئًا، وكذلك 
اإن كان لها عليه نفقة قديمة، فاإنها ت�صقط، وهكذا كل الحق�ق المتعلقة بالزوجية، بخالف الحق�ق 

التي ال عالقة لها بالزوجية، كدين وغيره، فاإن الُخلع ال اأثر له عليها مطلقًا.
ق���ال في الج�ه���رة: »اإذا خالعها عل���ى مال معل�م ولم يذك���ر المهر وقبلت هل ي�صق���ط المهر؟ هذا 
م��صع الخالف فعند اأبي حنيفة ي�صقط وعندهما ال ي�صقط ولها اأن ترجع به اإن دخل بها اأو بن�صفه 

اإن لم يدخل بها«)2(.
واإذا كان الُخلع بغير هذين اللفظين، لم يكن له اأي اأثر على �صق�ط الحق�ق الزوجية، وهي بحالها، 
فُيلزم الزوج بالمهر كاماًل لزوجته اإن كانت الفرقة بعد الدخ�ل، واإال لزمه ن�صفه اأو المتعة فقط.

وذهب االإمام محمد بن الح�صن اإلى اأن لفظي الُخلع والمباراأة كغيرهما من األفاظ الُخلع االأخرى، ال 
ي�صقط بهما �صيء من الحق�ق الزوجية وال غيرها، وال اأثر للخلع على لزوم المهر للزوجة كما تقدم.
اأما اأب� ي��صف فقد ذهب اإلى راأي االإمام في لفظ المباراأة، واإلى راأي محمد في لفظ المخالعة)3(.

واإنني اأرى هنا اأن هذا الخالف لي�س مناطه الفرقة الناتجة عن الُخلع، بل مناطه اللفظ الذي ثبت 
ب���ه الُخل���ع، اأيعني االإبراء الكامل عن كافة الحق�ق في و�صعه اللغ�ي اأو الُعرفي، اأوال، وهذا ال عالقة 
له مطلقًا بطبيعة الفرقة، وعلى ذلك يمكن الق�ل باأن الحنفية مع الجمه�ر في اأنه ال اأثر للخلع على 

لزوم المهر للزوجة من غير خالف.
المطلب الثاني: العدة

ذهب جماهير اأهل العلم وفيهم اأ�صحاب المذاهب االأربعة اإلى اأن الُخلع اإذا كان بعد الدخ�ل وجب 
عل���ى الم���راأة بع���ده اأن تعتد بعّدة الط���الق، وهي ثالثة اأ�صه���ر، اأو ثالث حي�ص���ات، اأو و�صع الحمل، 
بح�ص���ب حاله���ا، �ص�اء منهم من ذهب اإلى اأن الُخلع طالق اأو اأنه ف�ص���خ، ذلك اأن العدة اإنما �صرعت 

ال�صتبراء الرحم، وه� محتاج اإليه هنا، فتجب)4(.

1-  حا�صية الد�ص�قي على ال�صرح الكبري )2/ 356(، ال�صرح ال�صغري )2 / 517 � 518(، رو�صة الطالبني )7 / 374(، املغني )52/7(
2- اجل�هرة النرية )139/5(.

3- بدائع ال�صنائع )151/3(، وحتفة الفقهاء )301/2 � 303(، والهداية )215/3(، حا�صية ابن عابدين )862/2 � 876(.
4-  فتح القدير )269/3(، تبيني احلقائق )26/3(، حا�صية الد�ص�قي )468/2(، رو�صة الطالبني )365/8(، املغني )449/7- 

450(، االإن�صاف )279/9(.
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وروي ع���ن عثم���ان، وابن عمر، واب���ن عبا�س، واأبان بن عف���ان، واإ�صحاق، وابن المن���ذر، وه� اإحدى 
الروايتي���ن ع���ن االإمام اأحمد اأنها تعتد بحي�صة واحدة، وا�صتن���دوا في ذلك اإلى ما روي عن الر�ص�ل 
�صلى اهلل تعالى عليه و�صلم مما اأخرجه الترمذي عن الُرَبّيع بنت معّ�ذ اأنها اختلعت على عهد ر�ص�ل 
اهلل �صلى اهلل تعالى عليه و�صلم فاأمرها النبي �صلى اهلل تعالى عليه و�صلم اأو اأُمرت اأن تعتد بحي�صة، 

رواه الترمذي، وقال حديث الربيع �صحيح: انها اأمرت اأن تعتّد بحي�صة)1(.
وبم���ا روى اأب���� داود والترمذي عن ابن عبا�س ر�صي اهلل عنه���م اأن امراأة ثابت بن قي�س اختلعت من 
زوجه���ا فاأمره���ا النبي �صلى اهلل تعالى عليه و�صلم اأن تعتد بحي�ص���ة، رواه اأب� داود والترمذي، وقال 

حديث ح�صن غريب)2(.
لك���ن الفقه���اء اعت���ذروا عن االأخذ بما تق���دم من ال�صنة، واأجاب����ا عن ذلك باأن ه���ذه االأحاديث لم 
تثب���ت من ط���رق �صحيحة، اإذ فيها ال�صعي���ف والم�صطرب والغريب، فحديث ام���راأة ثابت بن قي�س 
م�صط���رب كم���ا تقدم في حكم الُخلع، وه� غري���ب اأي�صًا، كما جاء ذلك على ل�ص���ان الترمذي، واأما 

حدي���ث الربيع فه� على فر�س �صحته مخالف للكت���اب العزيز، حيث قال تعالى: {ڃ 
ڃ    چ چ چ})3(  والُخل���ع طالق عند االأكثر، وعلى فر�س اأنه ف�صخ فه� محتاج 
مع���ه اإلى الع���دة، الأنها �صرعت للتعّرف على براءة الرحم، وهي محتاج اإليها هنا، ومع �صراحة االآية 
ال يمكن اأن ي�ؤخذ بحديث االآحاد الذي لم ي�صتكمل �صروط ال�صحة، ولعل ذلك كان في اأول االإ�صالم 

ثم ن�صخ باالآية الكريمة.

المطلب الثالث: نفقة العّدة
اتف���ق الفقه���اء على اأن الُخل���ع اإذا كان واقعًا على نفقة العدة، بمعنى اأنها ب���دل الُخلع اأو داخلة فيه، 
�ص���ّح ذل���ك و�صقطت عن الزوج، فاإذا كان بدل الُخلع غيرها، فقد ذهب اأب� حنيفة اإلى اأن الُخلع اإذا 
كان بلف���ظ الُخل���ع اأو المباراأة �صقطت اأي�صًا، فاإذا كان بغير هذي���ن اللفظين لم ت�صقط، ووجب على 
الزوج اأداوؤها، الأن الُخلع طالق بائن اأو رجعي كما تقدم، وفي كليهما تجب نفقة العدة للزوجة عند 

الحنفية.
وذه���ب محمد ب���ن الح�صن اإلى اأن نفقة الع���دة واجبة للزوجة المطلقة مطلق���ًا، �ص�اء اأكان الطالق 

بلفظ الُخلع اأو غيره.
واأب���� ي��صف مع االإمام اأب���ي حنيفة في لفظ المباراأة، ومع محمد في لف���ظ الُخلع، وذلك مبني على 

1- املغني )77/9( دار الفكر
2- �صنن الرتمذي - باب ما جاء يف اخللع- رقم احلديث )1197(، �صنن اأبي داود -باب اخللع- رقم احلديث )2231(

3- البقرة: 228
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الخالف المتقدم في بحث ال�صداق واأثر الُخلع على لزومه، وقد تقدم تف�صيله قبل قليل.
اأم���ا جمه�ر الفقهاء، فقد ذهب�ا اإل���ى اأن هذه الفرقة طالق بائن اأو ف�صخ كما تقدم، ولذلك ال يك�ن 
للزوج���ة على زوجه���ا فيها نفقة عدة، اإال اأن تك����ن حاماًل، فيك�ن لها النفق���ة مراعاة لحق الحمل، 
الأنهم ال يرون النفقة للمعتدة اأ�صاًل اإال في عدتها من طالق رجعي فقط، اإال اأن تك�ن حامال، وهذا 

لي�س كذلك)1(.

المبحث الخام�ص: التجاه القانوني في الخلع )المخالعة الر�شائية(
المطلب الأول: الخلع في بع�ص قوانين الأحوال ال�شخ�شية العربية:

اأ- في م�شر:
ل���م يتعر�س الم�صرع الم�صري في القان�ن القديم لالأح����ال ال�صخ�صية للمخالعة واأحكامها مطلقًا 
�ص����ى م���ا جاء في المادة الخام�صة من القان�ن رقم )25( لع���ام 1929 من اأن كل طالق يقع رجعيًا 
اإال المكم���ل للثالث والطالق قبل الدخ�ل والطالق على مال، وبذلك يك�ن الُخلع )وه� الطالق على 
مال( طالقًا بائنًا في نظر القان�ن، وه� ما عليه مذهب جمه�ر الفقهاء، وفيهم الحنفية والمالكية 

والراجح من مذهب ال�صافعية.
اأم���ا في قان�ن االأح����ال ال�صخ�صية الجديد ل�صنة 2000 فقد ن�س في الم���ادة الع�صرين من الف�صل 
االأول م���ن الب���اب الثالث)2( على اأن للزوجين اأن يترا�صيا فيما بينهم���ا على الخلع، فان لم يترا�صيا 
علي���ه واأقامت الزوج���ة دع�اها بطلبه وافت���دت نف�صها وخالعت زوجها بالتن���ازل عن جميع حق�قها 

المالية وال�صرعية وردت عليه ال�صداق الذي اأعطاها اإياه ، حكمت المحكمة بتطليقها منه. 
وال تحك���م المحكمة بالتطليق للخلع اإال بعد محاولة ال�صلح بين الزوجين، وندبهما لحكمين لم�االة 
م�صاع���ي ال�صل���ح بينهما خالل مده ال تج���اوز ثالثة اأ�صهر، وعلى ال�جه المبي���ن بالفقرة الثانية من 
المادة )19( من هذا القان�ن)3( وبعد اأن تقرر الزوجة �صراحة اأنها تبغ�س الحياة مع زوجها واأنه ال 

�صبيل ال�صتمرار الحياة الزوجية بينهما وتخ�صى اأال تقيم حدود اهلل ب�صبب هذا البغ�س. 
وال ي�ص���ح اأن يك����ن مقابل الخل���ع اإ�صقاط ح�صانة ال�صغار اأو نفقته���م اأو اأي حق من حق�قهم، ويقع 

1- حا�صية الد�ص�قي )514/2 � 515(، ومغني املحتاج 440/3 � 440.
2- الباب الثالث: رفع الدع�ى ونظرها، الف�صل االأول: يف م�صائل ال�الية على النف�س.

3-  ن�س املادة )19( ه�: »يف دعاوي التطليق التي ي�جب فيها القان�ن ندب حكمني يجب علي املحكمة اأن تكلف كال من الزوجني 
بت�صمية حكم من اأهله قدر االمكان يف اجلل�صة التالية علي االأكرث فان تقاع�س اأيهما عن تعيني حكمه او تخلف عن ح�ص�ر هذه 
اإليه معا فاإن  اأمام املحكمة يف اجلل�صة التالية لتعيينهما ليقررا ما خل�صا  اجلل�صات عينت املحكمة عنه وعلي احلكمني املث�ل 
اختلفا اأو تخلف اأيهما عن احل�ص�ر ت�صمع املحكمة اأق�الهما اأو اأق�ال احلا�صر منهما بعد حلف اليمني وللمحكمة اأن تاأخذ مبا 

انتهي اإليه احلكمان اأو باأق�ال اأيهما اأو بغري ذلك مما ت�صتقيه من اأوراق الدع�ى«
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الخل���ع ف���ي جميع االأح�ال طالقًا بائن���ًا ويك�ن الحكم في جميع االأح�ال غي���ر قابل للطعن عليه باأي 
طريق من طرق الطعن.

ويالح���ظ عل���ى القان�ن الجديد للخلع اأنه ع���د التفريق باإرادة واح���دة -اإرادة الزوجة- خلعًا مع اأن 
الخلع ه� التفريق الناتج عن ترا�صي الطرفين باعتباره معاو�صة، والمعاو�صة ال تك�ن اإال بالترا�صي 

بين الطرفين، وبالتالي فاإن اال�صطالح عليه اأن يك�ن خلعًا ا�صطالح مخالف لما عليه الفقهاء.
اأم���ا ل� عددن���اه طالقًا باإرادة منفردة من القا�ص���ي كما ه� الحال في التفري���ق لل�صرر، اأو التفريق 
لل�صق���اق، فاإن���ه عد غير �صحيح اأي�صًا، وذلك اأنه في هذه االأن�اع من التفريق ي�ؤخذ باأق�ال الحكمين 

معًا، اأما ن�س القان�ن في المادة 19 فاإنه لم ي�صترط اتفاق الحكمين.

ب-  في �شوريا:
ن�س الم�صرع ال�ص�ري على المخالعة، ونظم اأحكامها في الم�اد /95 � 104/ من القان�ن رقم )59( 

لعام 1953.
وق���د اتجه الم�صرع ال�ص�ري في الفرقة الثابت���ة بالمخالعة اإلى ما ذهب اإليه جمه�ر الفقهاء، فعدها 

طالقًا بائنًا، وه� االتجاه الذي ذهب اإليه القان�ن الم�صري نف�صه من قبل.
لك���ن في التكييف الفقهي للمخالعة ذهب القان�ن ال�ص�ري اإلى االأخذ بمذهب المالكية، حيث عدها 
معاو�صة من الجانبين، فاأجاز بذلك للزوج الرج�ع عن اإيجابه قبل قب�ل المراأة له، خالفًا لما ذهب 

اإليه المذهب الحنفي.
اأما في حكم البدل في المخالعة، فقد ذهب القان�ن فيه مذهب ال�صافعية، فعد الُخلع مع نفي البدل 
باط���اًل، واأثبت ب���ه طلقة رجعية، ولك���ن القان�ن هنا لم ي�صت���رط النّية ل�ق�ع الط���الق بذلك خالفًا 
لالأرج���ح من مذهب ال�صافعية الذي ي�صت���رط النية ل�ق�ع الطالق، وهذا االتجاه من القان�ن ماأخ�ذ 

من ق�ل لل�صافعية ه� غير الراجح لديهم.
كم���ا ن����س القان�ن على اأن المخالع���ة اإذا اأُجريت على غير المهر وج���ب اأداء البدل الم�صمى، وتبراأ 
اأي�ص���ًا ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفق���ة الزوجية، وهذا الق�ل ماأخ�ذ من مذهب 
اأب���ي حنيف���ة، اإال اأن اأبا حنيفة قيد الحكم بالبراءة من ذلك بم���ا اإذا كان الُخلع بلفظي المخالعة اأو 
المباراأة دون غيرهما، وذلك لما لهذين اللفظين من معنى االإبراء عن الحق�ق الزوجية لغة وُعرفًا، 
اأم���ا القان����ن المذك�ر فلم يقيد االإبراء بهذي���ن اللفظين فقط، وال اأعرف له ف���ي ذلك م�صتندًا من 
اأق����ال الفقهاء ومذاهبه���م، لذلك فاإنه ينبغي عند التطبيق مالحظة هذا القيد، واإن لم ين�س عليه 
القان����ن �صراحة، واأغلب الظ���ن اأن القان�ن قد اأهمل ذكر هذا القي���د، الأن الغالب في المخالعة اأن 
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تك�ن باأحد هذين اللفظين.

ج- في الكويت
ذك���ر قان�ن االأح����ال ال�صخ�صية الك�يتي اأحكام الُخلع في الم�اد /111-118/ من القان�ن رقم 51 
لع������ام 1984 فذك���ر اأن الُخل���ع ه� طالق الزوج زوجت���ه نظير ع��س ترا�صيا علي���ه، بلفظ الُخلع، اأو 
الط���الق، اأو المباراأة، اأو ما في معناها، وال يملك الُخلع غير الزوجين، اأو من ي�كالنه، واأن لكل من 
الطرفين الرج�ع عن  اإيجابه في المخالعة قبل قب�ل االآخر، ويجب الع��س المتفق عليه في الُخلع، 
وال ي�صق���ط ب���ه �صيء لم يجعل ع��ص���ًا عنه، وي�صترط ال�صتحقاق الزوج ما خ�ل���ع عليه، اأن يك�ن خلع 

الزوجة اختيارا منها، دون اإكراه اأو �صرر.

المطلب الثاني: حكم الُخلع بحاكم وبدون حاكم.
ذه���ب جمه�ر الفقهاء اإلى ج�از الُخلع بحاكم وب���ال حاكم، وه� ق�ل عمر ر�صي اهلل عنه، فقد روى 
اب���ن اأب���ي �صيبة عن طريق خيثمة بن عبد الرحمن م��ص�اًل »اأن ب�صر بن مروان اأتي في خلع كان بين 
رج���ل وام���راأة فلم يجزه، فقال له عبد اهلل بن �صهاب الخ�الني: ق���د اأتي عمر في خلع فاأجازه« والأن 

الطالق من حيث النظر جائز بال حاكم فكذلك الُخلع. 
وذهب الح�صن الب�صري كما ذكر الحافظ في الفتح اإلى عدم ج�از الُخلع دون ال�صلطان بدليل ق�له 

تعالى: {ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې})1(، وق�له تعالى: {ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ})2( ووج���ه ا�صتدالله اأنه الخ�ف ال�ارد في ن�س االآية لغير 

الزوجين ولم يقل فاإن خافا.

المطلب الثالث: �شاحب الحق في الفرقة:
الفرق���ة ف���ي الُخلع حقٌّ لكل من الزوجي���ن وغيرهما، فهي ت�صّح بت�افق الزوجي���ن عليها، كما ت�صّح 
، فقال ال���زوج: ر�صيت اأو  بت�اف���ق الزوج مع اأجنب���ي، فل� قال اأجنبي للزوج طل���ق زوجتك باألف عليَّ
طلق���ت، فقد تم الُخلع، وللزوج على االأجنبي األف كما �ص���رط، وهذا مذهب جماهير الفقهاء، و�صذ 
عن ذلك اأب� ث�ر فقال: خلع االأجنبي عن المراأة بدون اإذنها �صفه، فاإنه يدفع الع��س في مقابلة ما ال 
منفعة له فيه، فيك�ن كما اإذا قال الآخر بْع عبدك من فالن باألف علي، فاإنه ال ي�صّح، فكذلك هذا.

والج����اب: اأن���ه بذل مااًل في مقابلة اإ�صقاط حق غيره، ف�ص���ّح، كما ل� قال: اعتق عبدك وعلّي ثمنه، 

1- البقرة: من االآية229
2- الن�صاء: من االآية35
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فاإنه ي�صح، فكذلك هذا)1(.
والراجح في نظري مذهب الجمه�ر هنا لما تقدم، ال �صيما اأنه ال م�صا�س مطلقًا بحق�ق الزوجة في 
هذا الُخلع على هذه ال�ص�رة، الأنها ال ُتلزم بدفع ع��س الُخلع اإذا لم تكن ر�صيت به �صابقًا، وه� في 
ذم���ة االأجنبي المخال���ع ال يرجع عليها به ما لم يكن وكياًل عنها في ذل���ك، واأما حل�ل الفرقة بينها 
وبين زوجها فذلك من عمل الزوج وحده، وه� يملكه بدون ع��س ال معّقب عليه فيه، فكذلك بع��س 

غير م�صم�ن على المراأة، وال اأقل من اأن يعد في حقها طالقًا ال تلتزم بمقابله ب�صيء من المال.

خاتمة:
في ختام هذا البحث اأخل�س للنقاط التالية.

1-  الخلع حكم �صرعي اأ�صيل من اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية دلت عليه ن�ص��س ال�صريعة االإ�صالمية 
االأ�صيلة.

2-  الخل���ع اأحد الطرق العادل���ة للفرقة بين الرجل وزوجته، حيث ال يت�ص���رر اأي من الطرفين، فكل 
ياأخذ حقه من االآخر.

3-  يفتر����س اأن يح�صن كل من الزوجين ا�صتخ���دام حقه في الخلع، فالمراأة ال تطلب الخلع اإال بعذر 
معتبر، والرجل ال ي�صار زوجته باأن تعطيه من المال ما يطلب حتى يخالعها.

4-  عل���ى المحاكم الق�صائية اأن ت�صتمد اأح���كام االأح�ال ال�صخ�صية المتعلق���ة بالخلع اأو غيرها من 
ال�صريعة االإ�صالمية ومذاهب الفقهاء المعتمدة. 

5-  يفتر����س بالمراأة الم�صلمة اأن تتعلم االأحكام ال�صرعية المتعلقة بها وتتفقه فيها كي تعرف مالها 
وما عليها، وحتى تح�صن ا�صتعمال حق�قها التي منحتها ال�صريعة االإ�صالمية اإياها، وحتى تح�صن 

القيام في ال�قت نف�صه ب�اجباتها المطل�بة منها �صرعًا.
6-  يج���ب اأن ال ي�ص���اء ا�صتعمال مبداأ الخلع في حياتنا العملية كما يفعل البع�س اأو كما ت�ص�ره بع�س 

و�صائل االإعالم اأحيانًا لما لذلك من اآثار �صلبية  في المجتمعات االإ�صالمية. 

1- املغني )218/8(.
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د. وليد رفيق العيا�سرة
ا�شتاذ م�شاعد / كلية االأندل�س/ جامعة البلقاء

تقويم كتب التربية االإ�صالمية المطورة للمرحلة االأ�صا�صية
في المملكة االأردنية الها�صمية في �صوء المعايير االأ�صا�صية لتاأليف 

الكتب من وجهة نظر معلميها

تق�ي���م كتب التربية االإ�صالمية المط�رة للمرحلة االأ�صا�صية في المملكة االأردنية الها�صمية في �ص�ء 
المعايير االأ�صا�صية لتاأليف الكتب من وجهة نظر معلميها

هدفت هذه الدرا�صة اإلى تق�يم كتب التربية االإ�صالمية لل�صف الثامن والعا�صر اال�صا�صي من وجهة 
نظ���ر المعلمين وذلك للع���ام الدرا�صي 2008/2007م. تك�نت عين���ة الدرا�صة من 49 معلما ومعلمة 

وتمثلت اأداة الدرا�صة من ا�صتبانة، ا�صتملت على 85 فقرة م�زعة على 5 مجاالت.

اأظهرت النتائج اأن تقديرات معلمي التربية االإ�صالمية لجميع المجاالت )اأهداف الكتاب، المحت�ى، 
الطريقة واأ�صاليب التدري�س، الن�صاطات الترب�ية، التق�يم( كانت بدرجة مت��صطة. واتفق المعلم�ن 
والمعلم���ات على وج�د بع�س ال�صلبي���ات في الكتاب اأبرزها: كبر حجم الم���ادة التعليمية مقارنة مع 
ع���دد الح�ص�س المخ�ص�صة لمادة التربية االإ�صالمي���ة، خل�ه من اأ�صل�ب حل الم�صكالت والتدري�س 
باال�صتق�ص���اء، وع���دم ت�فر الر�ص�م���ات الت��صيحية والخرائ���ط ب�صكل كاف، ع���دم ت�صجيع الطلبة 
عل���ى الرج�ع اإلى م�صادر المعرفة االخرى، وعدم منا�صبة حج���م الكتاب واإخراجه، واعتماده على 

االأ�صاليب التقليدية في التق�يم.

وبين���ت الدرا�ص���ة عددا من ج�انب الق�ة في الكتاب تتمثل في: عر����س المحت�ى بلغة �صليمة، وخل�ه 
م���ن التناق�س والخلل، وتنظيم االأفكار والعناوين الرئي�صة والفرعية ب�صكل منا�صب، وح�صن ت�ظيف 

االأدلة ال�صرعية واإثارة تفكير الطلبة وتنمية مهاراتهم العقلية.
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واأظه���رت الدرا�صة عدم وج�د فروق ذات دالل���ة اإح�صائية عند م�صت�ى الداللة ) α = 0.05( بين 
ا�صتجابات معلمي التربية االإ�صالمية تعزى لمتغير الجن�س )ذكر، اأنثى(.

 )0.05 = α( واأظه���رت الدرا�صة اأي�صا عدم وج�د فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صت�ى الداللة
بي���ن ا�صتجابات معلم���ي التربية االإ�صالمية تعزى لمتغي���ر الم�صت�ى العلم���ي )بكال�ري��س فما دون، 

ماج�صتير، دكت�راه(.

وفي �ص�ء النتائج اأو�صى الباحث باالآتي:

-  تركي���ز وزارة التربي���ة والتعليم على ال���دورات التدريبية المتخ�ص�صة التي ت���زود اللجان المكلفة 
بتاأليف الكتب بمهارات التاليف.

- اختيار اأفراد متخ�ص�صين م�ؤهلين في المناهج لتاأليف الكتب.

-  اأظهرت الدرا�صة اأن هذه الكتب المط�رة ركزت على الجانب المعرفي في مجال االهداف؛ لذلك 
ي��صي الباحث بمزيد من االهتمام والتركيز على الجانب المهاري االأالدائي والقيم واالتجاهات.

- اأظه���رت نتائ���ج الدرا�صة �صع���ف المحت�ى في اإثارة دافعي���ة المتعلمين لقلة ال�ص����ر والر�ص�مات 
واالأ�ص���كال، وكذلك ات�صاع المحت����ى مما يثقل كاهل المعلم والمتعلم لذل���ك ي��صي الباحث باإعادة 

�صياغة المحت�ى وتزويده بال�ص�ر واالأ�صكال والر�ص�مات ومراعاة االت�صاع.

- تزويد الكتب باالن�صظة التي ت�صهم في ا�صتخدام التكن�ل�جيا كاالأن�صطة المح��صبة وغيرها.

-  اإع���ادة النظر في عدد الح�ص�س المخ�ص�صة لم���ادة التربية االإ�صالمية لم�صاعدة المعلمين على 
االهتمام باالأن�صطة وتنفيذها.

-  تن�يع ا�صتراتيجيات التق�يم الت���ي يحت�يها الكتاب وباالأخ�س ا�صتراتيجيات التق�يم المبنية على 
االداء.

-  �ص���رورة تركيز الكتب على االن�صط���ة المهارية واالدائية وكذلك االن�صط���ة التي تنمي االتجاهات 
والقيم لدى الطلبة. 
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An evaluation of developed Islamic education books for the 
primary stages at the Hashemite kingdom of Jordan

Abstract: 
This study is aimed at evaluating Islamic education curriculum for the 8th & 10th 
Classes, from the view of teachers during the academic year 20072008/. The sample 
of study consisted of (49) male and female teachers. The research instrument consists 
of a questionnaires include (85) items specific to (5) domain.

The result of study showed that the evaluations of Islamic education teachers for 
the all of each domain: (curriculum purpose, index, the methods and teaching ways, 
educational activities and the evaluation) was medium in average. The teachers 
agreed that there are some negatives in the curriculum such as: the huge amount of the 
scientific material in comparison with the number of the class hours, the destitution 
of the book to the problem solving techniques and teaching with examination, 
unavailability of charts and maps that are using for clarification, absence of 
encouraging students to recourse to the other knowledge reference, unsuitability of 
size and direction of the book, and usage of the traditional methods of evaluation.

Also the study showed a number of strength points in the curriculum like: proffering 
the content of the curriculum with a proper language, the curriculum devoid of 
contradictions and mistakes, organizing of ideas and headlines and subsidiary titles 
in a suitable form, agitate the student to think and develop their mental skills.

There were no statistical significant differences found at (α=0, 05) level with regard 
to teachers' responses attributed to gender (male, female).

There were no statistical significant differences found at (α=0, 05) level with regard 
to scientific level (bachelor or less, master and doctorate.

In the light of results, the researcher recommended the following:

The concentration of the ministry of education on the specialized training course 
to provide the teachers with the needed skills of teaching the developed Islamic 
education curriculum.

Providing the suitable technological techniques at the schools.

The necessity of review in the number of Islamic education's class times.

The necessity of verify teaching methods and methodical and unmethodical activities 
and the using of the modern educational ways in teaching the Islamic education. 

The necessity of responsible authority participation in curriculum department 
to prepare programs and projects related to the activities and method of Islamic 
education teaching.
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المـقـدمــة:    
ت�صع���ى الدول العربية اإل���ى و�صع فل�صفة ترب�ي���ة، تعك�س حاجاتها، ومتطلب���ات تط�رها في مجاالت 
الحي���اة المتن�ع���ة، لم�اجهة التحديات والم�ص���كالت المختلفة التي تعاني منه���ا مجتمعاتها، وعلى 
راأ�صه���ا الع�لم���ة، وم���ا تظهره من تح���د كبير لها ف���ي الحفاظ عل���ى ه�يتها الثقافي���ة، فت�صعى هذه 
الفل�صف���ات اإل���ى تك�ي���ن م�اطن �صالح يخ���دم وطن���ه واأمته، كما حر�ص���ت على تك�ي���ن ال�صخ�صية 

االإ�صالمية المت�ازنة والمتميزة.
تتج���ه العملي���ة الترب�ية الحديث���ة اإلى جعل المتعل���م مح�ر العملي���ة التعليمية، وتركز عل���ى اإك�صابه 
المه���ارات المتن�عة بهدف التمك���ن من م�صايرة االنفجار المعرفي وث����رة المعل�مات التي اأفرزتها 
التغي���رات ال�صريع���ة في ج�انب الحياة المختلفة. كما ظهرت مفاهي���م فر�صت نف�صها على التعليم، 
كالتعلم الذاتي والتفكير الناقد ، واأ�صل�ب حل الم�صكالت وغيرها؛ االأمر الذي اأدى اإلى تغير النظرة 

اإلى المنهاج ومحت�اه والمعلم والطالب واأدوار  كل منهما.
يتعام���ل المتعل���م مع المنه���اج بهدف ا�صتيع���اب م�صم�نه، م�صتخدم���ا عدة ا�صتراتيجي���ات درا�صية 
للح�ص�ل على نتائج منا�صبة في النهاية. االأمر الذي يحتم جمع الخبرات المربية المنا�صبة ليتفاعل 
معها المتعلم�ن داخل المدر�صة وخارجها من اأجل اكت�صابهم لها، ليتحقق نم�هم ال�صامل في جميع 

ج�انب �صخ�صيتهم، وتعديل �صل�كهم وفقا لالأهداف الترب�ية. 
ال ي�ج���د نم���ط عام �صائ���د متفق عليه ي��ص���ح الخط�ات واالج���راءات المتتابع���ة اأو المتداخلة التي 
ت�ؤل���ف بمجم�عه���ا عملية بناء المنه���اج اأو تط�ره ونجد بدال من ذل���ك ، اتجاهات مختلفة تلتقي في 
بع�س النقاط وتختلف في اأخرى نتيجة الختالف المنطلقات النظرية الأ�صحابها، هذا على النطاق 
النظ���ري اأما على النظ���اق العملي فاإن عملية بناء المنهاج تاأخذ �صيغ���ا واأ�صكاال متعددة قد تختلف 
من بلد الآخر، وقد تختلف في البلد ال�احد من حين الآخر اأو من منهاج مادة معينة اإلى منهاج مادة 

اأخرى )ال�صبلي، 2000(.
وما من �صك في اأن عملية بناء المنهاج عملية غاية في االأهمية والخط�رة الأن محت�ى المنهاج يعك�س 
وظيفة المدر�صة والغر�س من اإن�صائها، وه� ال��صيلة الم�ؤثرة في تك�ين الجيل الذي نريد، فه� يمثل 
محت�ى العملية الترب�ية، وال بد من اأن تنال عملية بنائه عناية فائقة في جميع مراحلها مما ي�صاعد 
على تحقيق ذلك ووج�د ت�ص�ر علمي وا�صح لها وما تت�صمنه من خط�ات متتالية واأخرى متداخلة.

اإن الخب���رات الترب�ية التي يخطط له���ا المنهاج ينبغي اأن تتميز بعدد من الخ�صائ�س لتك�ن مجاال 
وا�صعا يتفاعل معها المتعلم لبناء �صخ�صيته وتعديل �صل�كه ومن هذه الخ�صائ�س: اأن تك�ن مبا�صرة 
كلم���ا اأمكن ذلك الأن التفاعل المبا�صر للمتعلم مع البيئة وخ��ص���ه التجربة الحياتية مبا�صرة يجعل 
تعلم���ه اأ�صرع واأكثر ر�ص�خا،  واأن تك�ن الخبرات الترب�ي���ة متكاملة: اأي اأن تتكامل الخبرات عم�ديا 
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عبر �صن�ات الدرا�صة واأفقيا عبر الم�اد الدرا�صية المختلفة؛ لذلك فاإن الخبرة بناء ي�صتلزم التدرج 
واالمت���داد المعق����ل،  واأن تعمل على اإعداد المتعلم للحياة وتكي���ف �صل�كه ليك�ن بال�صكل المرغ�ب 
في���ه والمطل�ب اجتماعيا بالن�صبة للحا�ص���ر والم�صتقبل، والتركيز على االإيجابية: بحيث تك�ن ذات 
طاب���ع متفائ���ل ال مت�صائ���م، م�ص�قة ال مملة، مفرح���ة محزنة، �صهلة الفهم، بن���اءة ال هدامة،  وربط 
النظري���ة بالتطبي���ق والعلم بالعمل،  والت���درج في الخب���رات،  والم�صاركة في تعل���م الخبرة )انظر 

ال�صبلي، 2000، �س 91-87(. 
يمث���ل الكت���اب المدر�صي اأحد ال��صائل المتبع���ة في تنفيذ المفردات التف�صيلي���ة للمنهاج المدر�صي 
وحري بنا اأن نعطى لعملية تاأليفه، ما ت�صتحقه من اهتمام وعناية لك�نه �صيئا ماديا مالزما للمتعلم 
يك����ن لمحت�اه تاأثي���ر مبا�صر، قد يتج���اوز تاأثير ال��صائل االأخ���رى الم�صتخدمة ف���ي تنفيذ المنهاج 
ويكت�ص���ب الكتاب اأهمية اإ�صافية نتيجة ما يظهره المعلم�ن نح�ه من اهتمام وجعله المح�ر الرئي�س 

واأحيانا ال�حيد للن�صاط العلمي في المادة الدرا�صية.
وحت���ى ي����ؤدي الكتاب المدر�ص���ي الغر�س الذي و�صع م���ن اأجله ال بد واأن يراعي ع���ددًا من المعايير 
عن���د اإع���داده اأبرزها اأن: تتفق مادته مع االأهداف الترب�ية بجمي���ع م�صت�ياتها، تك�ن مادته العلمية 
�صليمة وحديثة، يبتعد عن اال�صل�ب التقريري في عر�س المادة كلما اأمكن ذلك، يلجاأ اإلى االأ�صل�ب 
ال���ذي يحف���ز المتعلم على التفكر واال�صتنتاج، ي�صرك المتعلم ق���در االإمكان في عر�س مادة الكتاب 
كاأن يطل���ب اإلي���ه ا�صتكمال بع�س الفق���رات اأو الفراغات، يك����ن اأ�صل�به مب�صط���ا وا�صحا خاليا من 
اللب�س والتعقيد اللغ�ي، تك�ن المادة واأ�صل�ب عر�صها من�صجمين مع الخ�صائ�س النمائية للمرحلة 
العمري���ة، يح�ص���ن انتقاء مادة الكتاب بما ه� اأ�صا�صي و�صروري الأن كم المعل�مات في كل مجال من 
مجاالت المعرفة غدا غزيرا جدا،  تك�ن مادة الكتاب من�صجمة مع بيئة المتعلم م�صتفيدة منها في 
ال�ص���رح والت��صيح والن�صاطات ويمكن ا�صتخدامها في م�اقف جديدة، ت��صح مادة الكتاب عالقتها 
بم���ا يكملها من مف���ردات الن�صاطات الم�صاحبة والن�صاطات الح���رة وغيرها من الفعاليات ليدرك 
المتعلم اأن مجاالت اكت�صاب الخبرات متعددة ولي�صت مح�ص�رة بالكتاب المدر�صي وحده، ت�صتخدم 
ال�ص�ر واالأ�صكال الت��صيحية الإي�صاح االأفكار والحقائق، يك�ن الكتاب م�ص�قا وجذابا بمادته العلمية 
وطريقة عر�صها، يتم و�صع اأ�صئلة في اأثناء عر�س المادة الإثارة تفكير الطالب واإثارته علميا، يك�ن 
حجم الحروف معق�ال والتن�ع في اأحجام الحروف في�صتخدم حجمًا معينًا للعناوين الرئي�صة وحجم 
اأخ���ر للعناوين الفرعية وحجم ثالث لل�صرح االعتيادي، ويك�ن حجم الكتاب معق�ال )انظر الرو�صان 

واآخرون، 1992(.

والحدي���ث ع���ن ت�صنيفات المحت����ى هي ت�صنيف���ات المعرف���ة ؛ فالمحت�ى ه� مجم�ع���ة المعارف 
والمعل�م���ات، ولذلك ت�صنيف المعرف���ة المنطقية في المحت�ى ح�صب اإرتب���اط المعرفة باالأهداف 

فتك�ن لدينا معرفة اإدراكية ومعرفة قيمية ومعرفة اأدائية )مرعي واآخرون، 1993(.
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للكت���اب المدر�ص���ي دوٌر فاع���ٌل، واأهمية ب���ارزة في اإنج���اح العملي���ة التعليمية، وي�صاع���د في تحقيق 
االأه���داف الترب�ية وي�صتخدم���ه المعلم�ن والمتعلم�ن على حد �ص�اء. فه���� يقدم معل�مات ومعارف 
واأف���كارا منظمة تنظيما منظقي���ًا ومت�صل�صلة ح�ص���ب المرحلة النمائية والتعليمي���ة للطلبة. وي�صاعد 
المعلم في االنتقال من م��ص�ع الآخر بكل �صه�لة وي�صر. ويخفف على المدر�س والطلبة عناء الجهد 
والبح���ث والدرا�صة. وي�جه التالميذ اإلى تحقيق االأه���داف المطل�بة. وي�فر بين اأيدي الطلبة مادة 
وم��ص�ع���ات ي�صتطيع�ن االطالع عليها ح�صب اأوقاتهم. وي�صاعد المعلم في اال�صتذكار وفي ا�صتقاق 
وتحدي���د االأهداف. اإن نظرة عدد من المعلمين والطلب���ة اإلى الكتاب المدر�صي وطريقة ا�صتخدامه 
على اعتباره المنهاج، علمًا اأن المنهاج نظام متكامل يتاألف من عنا�صر متفاعلة والكتاب المدر�صي 
م���ا ه� اإال ال��صيلة التي يترج���م من خاللها المنهاج على اأر�س ال�اقع. فاالكتفاء بالكتاب المدر�صي 
واعتباره الم�صدر ال�حيد للمعرفة عند عدد من المعلمين والطلبة، يقلل من رج�عهم اإلى م�صادر 
المعرف���ة االأخرى وما يعك�صه ذلك على العملية التعليمي���ة التعلمية. اإن الطلبة ي�جه�ن في كثير من 
االأحي���ان اإلى حف���ظ الكتاب ونادرا ما يكلف�ن بالرج�ع اإلى م�ص���ادر اأخرى لجمع المعل�مات؛ لذلك 
يحرم�ن من فر�صة اكت�صاب االأ�صل�ب العلمي في البحث عن المعرفة، ويعتمدون اعتمادا كبيرا على 

المعلم والكتاب المدر�صي)1(. 
تنبث���ق اأهمي���ة التربية االإ�صالمية من الدور الحا�صم لالإيمان ال�صلي���م الذي ي�جد اتجاهات اإيجابية 
وحل����اًل جديدة ت�صاع���د الطلبة على تجن���ب االأفكار ال�صيئ���ة والتخل�س من الت�ت���رات وال�صغ�طات 
النف�صية، لتمكينهم من الت�ا�صل مع االآخرين بعقالنية وانفتاح. وفي ال�قت نف�صه ي�صهم بفاعلية في 

تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة في بلدهم. 
وتتعدى التربية االإ�صالمية في مفه�مها واأهدافها الحياة الدنيا لتعد الم�صلم للدار االآخرة التي اآمن 
بها. والتربية االإ�صالمية هي القا�صم الم�صترك بين جميع المباحث، وت�صكل البيئة االآمنة المن�ص�دة 
ل���كل م�صلم. وت�ؤكد التربي���ة االإ�صالمية على اأن �صل����ك االإن�صان يقا�س ويحكم علي���ه بمقدار ت�افقه 

وان�صجامه مع الحقائق الك�نية وما يحكمها من �ص�ابط وق�انين ونظم.
لقد اهتمت المملكة االأردنية الها�صمية بالتربية االإ�صالمية، باعتبار اأن دين الدولة ه� االإ�صالم، كما 
ن�س على ذلك البند االأول من  د�صت�ر المملكة االأردنية الها�صمية »االإ�صالم ه� دين الدولة«، وت�صتمد 
الفل�صف���ة الترب�ية في االأردن مبادئها ومفرداتها من الدي���ن االإ�صالمي والد�صت�ر االأردني، والتربية 
االإ�صالمية هي المحرك والم�جه ل�صل�ك الم�صلم، ف�صل�ك االإن�صان ما ه� اإال ترجمة حقيقية لعقيدة 

ذلك االإن�صان وما ي�ؤمن به.

اإن تعليم التربية االإ�صالمية وتاأ�صيل مبادئها قد بداأ في االأردن عن طريق الكتاتيب وما يدر�س فيها 

1- )انظر اللقان، واأب� �صنينة، �س 1989(
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م���ن قراآن وحديث �صريف، ومن اأب���رز المالحظات على تلك الفترة غياب المنهاج ال�ا�صح المحدد 
له���ا. وبع���د تاأ�صي�س المملكة االأردنية الها�صمي���ة عام 1921م  بداأ االهتم���ام بالتعليم ب�صكل منهجي 
ومنظ���م وياأخ���ذ الطابع الم�ؤ�ص�صي، واأخ���ذت الم�ؤ�ص�صة التعليمية في المملك���ة بالتط�ر الم�صتمر في 
جمي���ع عنا�صر النظام الترب�ي وعلى راأ�صها المنه���اج والكتب المدر�صية. فالتربية االإ�صالمية تعتبر 

مادة تعليمية وخ�ص�س لها ثالث ح�ص�س في االأ�صب�ع.
اإن التربي���ة االإ�صالمي���ة ه���ي االأ�صا�س المتين الذي ارت�صت���ه االأمة االإ�صالمية في �صت���ى بقاع االأر�س 
لتربي���ة الن�سء من اأبنائها، واختاره االأردن الأجياله ف���ي �صعيه الدوؤوب اإلى تط�ير �صخ�صية الطالب 
على اأ�ص�س االإ�صالم ومبادئه؛ بحيث تك�ن هذه ال�صخ�صية مت�ازنة عقليا واجتماعيا وج�صميا وروحيا. 
جعل���ت المملكة االأردني���ة الها�صمية  للتربية االإ�صالمية مناهج درا�صي���ة �صاملة   لكل مرحلة تعليمية 
بم���ا يتنا�صب مع حاجات وعم���ر الطبة. وفي الع���ام الدرا�صي 2007/2006 ب���داأت المملكة بتقديم 
كت���ب مدر�صية جديد لطلبة ال�صف الثامن وال�صف العا�صر، اإن هناك عددا من المالحظات تتردد 
بي���ن بع����س االأو�صاط الترب�ية ح�له���ا ، واأنها تعاني من بع�س الم�صكالت  كم���ا اأظهر ذلك عدد من 
المهتمين، من حيث الت�صميم والتنفيذ والتق�يم،  االأمر الذي ا�صتدعى اإجراء درا�صة تق�يمية لهذه 

الكتب للك�صف عن مدى منا�صبتها.  
يمك���ن لتكن�ل�جيا المعل�مات واالت�ص���االت اأن ت�صهم في تح�صين تعلم الطلبة في التربية اال�صالمية 
من خالل ا�صتخدام العديد من البرمجيات التي تتعلق بكيفية ممار�صة ال�صعائر الدينية التي ت�صاعد 
الطلبة على الت�ا�صل بفاعلية مع االآخرين. وا�صتكماال لتحقيق االأهداف المرج�ة من تدري�س مبحث 

التربية االإ�صالمية، ياأتي هذا التط�ر في برامجه واأن�صطته وطرق تق�يمه.
و�صح االإطار العام للمناهج المدر�صية في المملكة االأردنية الها�صمية، االأ�صباب التي دعت اإلى تط�ر 
المناهج الترب�ية والكتب المدر�صية؛ واأن ذلك كان بناء على نتائج درا�صات تق�يم المناهج والكتب 
المدر�صي���ة التي اأجراها عدد من الباحثين االأردنيين وكذلك التقارير االأخيرة التي قدمها الخبراء 
االأجانب للمناهج والكتب المدر�صية، فقد بينت معظم هذه النتائج اأن المناهج مبنية على المفه�م 
ال�صي���ق التقليدي للمناهج واأن المناحي العامة وطرائ���ق التدري�س الم�صتخدمة ركزت على عمليات 
التعليم فاأعطت الدور الرئي�صي االأكبر للمعلم واالأن�صطة التي تتم داخل غرفة ال�صف. واتفقت اأغلب 
الدرا�صات والتقارير على ت��صيات بتط�ير عملية التعلم والتعليم ومح�رتها على المتعلم ليق�م بدور 
اأكب���ر واأكث���ر فاعلية وا�صتقاللية. وهذا �صي�ؤدي اإلى اإثارة دافعي���ة الطلبة، وتك�ين اتجاهات اإيجابية 
لديه���م لتحمل الم�ص�ؤولي���ة في التعلم واختيار اأنماط التعلم وم�ص���ادره المتن�عة، واتخاذ القرارات 
وح���ل الم�ص���كالت، والتفكير الناقد باالإ�صافة اإل���ى تركيز التعلم على ت�ظي���ف المعارف والمهارات 
المكت�صب���ة والمتعلمة في الحياة الي�مية. وق���د اأكدت هذه الدرا�صات على مراعاة المناحي الحديثة 
لت�صمي���م المناه���ج وبنائها به���دف اإك�صاب الطلب���ة المعارف والخب���رات والمهارات م���ن م�صادر 
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التعل���م المتن�ع���ة، وان�صجاما مع التط�رات العالمية في المناح���ي المختلفة )االإطار العام للمناهج 
المدر�صية، 2003(.

النتاجات التعليمية المحورية لمبحث التربية الإ�شالمية:
لقد تم تحديد النتاجات على النحو الآتي:

1- تطبي���ق مبادئ االإ�صالم المبنية على االإيمان ب���اهلل �صبحانه وتعالى،2� اإيجاد �صخ�صية اإ�صالمية 
مت�ازن���ة ج�صمي���ا وعقليا وروحيا،3� الت�ا�صل م���ع القراآن الكريم وال�صنة النب�ي���ة ال�صريفة.4� تعزيز 
الفهم ال�صليم لمفردات االإ�صالم على �ص�ء القراآن الكريم وال�صنة،5� فهم الت�ص�ر االإ�صالمي للك�ن 
واالإن�ص���ان والحياة،6� تحري���ر العقل من االأوهام والخرافات واالأ�صاطي���ر،7� التاأكيد على ا�صتقاللية 
ال�صخ�صي���ة االإ�صالمية وتميزها،8� تطبيق االأخالق االإ�صالمي���ة ب��صفها ثمرة التربية االإ�صالمية،9� 
اال�صتب�ص���ار بت���راث االأمة االإ�صالمية واال�صتف���ادة منه في فهم الحا�صر وبن���اء الم�صتقبل،10� حمل 
ون�ص���ر الر�صالة االإ�صالمي���ة العالمية والدفاع ع���ن م�صلماتها،11� تطبيق مبداأ ال�ص����رى والح�ار في 
الحي���اة الي�مي���ة،12� تجاوز التقليد االأعم���ى والت�صلح باالإيمان ال�اعي الناق���د، 13�التب�صر بال�صنن 
الك�ني���ة واالجتماعي���ة في الق���راآن الكريم وال�صن���ة النب�ية، 14� تر�صي���خ مفه�م البيئ���ة االآمنة،15� 
ا�صتخ���دام التكن�ل�جي���ا الحديثة ف���ي نقل المعل�م���ات واإدارته���ا وت�ظيفها، واإتقان مه���ارة التالوة 

والتج�يد )االإطار العام والنتاجات العامة للتربية االإ�صالمية، 2005(.

الم�شوغات التي قدمت لتطوير المنهاج وكتب التربية الإ�شالمية
في المملكة الأردنية الها�شمية: 

ت�صمي���ن مناحي وطرق حديث���ة في التعليم من�صجمة مع كفايات منظ�م���ة اقت�صاد المعرفة، تركيز 
التعليم على المتعلم الإعطائة دورا فاغال  وم�ص�ؤوال وم�صتقال، تغيير دور المعلم لي�ؤدي اأدوارا جديدة: 
منظ���م ومدير ومط�ر وم�صهل وم�صرف ومقيم، ت�ظيف المعرفة والمهارات والكفايات التي يتعلمها 
الطلب���ة في تط�ير المجتم���ع وتلبية احتياجاته، تن�ع م�صادر التعل���م وت�فيرها ب��صائل التكن�ل�جيا 
االإلكترونية الحديثة، وتقليل حجم الفج�ة الرقمية بين النظام الترب�ي التعليمي االأردني واالأنظمة 

التعليمية المتقدمة.
لق���د و�صحت مقدم���ة هذه الكتب المط�رة اأنه���ا جاءت من�صجمة مع اأه���داف التط�ير الترب�ي نح� 
االقت�ص���اد المعرف���ي، وترجمة للنتاجات العام���ة والخا�صة لل�صفي���ن الثامن والعا�ص���ر من مرحلة 
التعلي���م االأ�صا�ص���ي، حيث ا�صتملت على �صت وح���دات درا�صية . وقد روعي في ه���ذه الكتب اأن تك�ن 
م�صتمل���ة على عنا�صر المعرف���ة المتعددة من حقائق، ومفاهيم، وم�صطلح���ات، وقيم، واتجاهات، 
ومب���ادئ، ومن�صجم���ة مع االأهداف التي و�صعت من اأجلها بحيث تحق���ق الكفايات التعليمية للطلبة. 
وت�صي���ر كذل���ك اإلى اأنها عر�ص���ت باأ�صل�ب �صهل �صائق يثير الدافعية ل���دى المتعلم، وذلك من خالل 
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اختي���ار االألف���اظ ال�صهلة الب�صيط���ة البعيدة ع���ن الغم��س، ومراع���اة الت�صل�صل العلم���ي والمنطقي 
لالأح���داث، وهي لي�صت الم�صدر ال�حي���د لتلقي العلم والمعرفة، بل للطال���ب اأن يرجع اإلى م�صادر 
المعرف���ة المختلفة وخ�ص��صا التقنيات الحديثة منها وا�صتخدام الحا�ص�ب في اإثراء معل�ماته عن 

الم��ص�عات التي ا�صتملت عليها الكتب)1(.
محت�ى كتاب مادة التربية االإ�صالمية: هناك كتاٌب مقرٌر لل�صف الثامن، واآخر مقرر لل�صف العا�صر، 
وي�صم���ى كل منها »التربية االإ�صالمية«، وه� مك�ن من جزاأين منف�صلين واحد للف�صل االأول واالآخر 
للف�ص���ل الثان���ي، وقد تم تاأليف كل كت���اب من قبل فريق وطني يتك�ن م���ن  مجم�عة من الم�صرفين 
الترب�يين لمادة التربية االإ�صالمية وعدد من معلمي التربية االإ�صالمية، وطبع عام 2006م. ويحت�ي 
كل كت���اب عل���ى �صتة محاور هي: مح�ر الق���راآن الكريم وعل�مه، ومح�ر الحدي���ث ال�صريف وعل�مه، 
ومح�ر العقيدة االإ�صالمية، ومح�ر ال�صيرة النب�ية، ومح�ر الفقه االإ�صالمي واأ�ص�له، ومح�ر النظام 

االإ�صالمي واالخالق االإ�صالمية.
اأما الأهداف التي ي�شعى كل محور من المحاور لتحقيقها في كتاب التربية الإ�شالمية 

لل�شف الثامن فهي:
محــور القراآن الكريم: حيث يهدف تف�صير اأوائل �ص�رة االإ�صراء وترجمة معاني القراآن الكريم، 
واأهميتها و�صروطها، كما ي�صعى اإلى ت��صيح معاني الحروف المقطعة ال�اردة في اأوائل بع�س ال�ص�ر 

الكريمة. 
محــور الحديــث ال�شريف وعلومه: حيث يهدف اإلى تعري���ف الطالب بالمراحل التي مرت بها 
عملي���ة تدوين ال�صنة ال�صريف���ة، واالأ�صباب التي دعت اإلى ذلك، وي�صعى اإل���ى تقديم ثمانية اأحاديث 

�صريفة بالدرا�صة وال�صرح ويلتزم كل طالب بما ورد فيها من اأحكام �صرعية وت�جيهات نب�ية. 
محــور العقيــدة ال�شالميــة: حيث يهدف اإل���ى ت��صيح بع����س المفاهيم االإيماني���ة مثل اأركان 
االإيم���ان، والت�حيد، والتعريف ببع�س الم��ص�عات الغيبية كالمالئك���ة والجن والتحذير من االأم�ر 
التي تم�س نقاء العقيدة االإ�صالمية و�صفاءها. كما يعر�س ق�صتي �صيدنا ه�د و�صيدنا �صالح عليهما 

ال�صالم كما بينت اأثر العقيدة في حياة الفرد والمجتمع. 
محــور ال�شيــرة النبويــة: حيث يه���دف اإلى ت��صي���ح بيعتي العقب���ة، والهجرة النب�ي���ة، واأ�ص�س 
المجتم���ع االإ�صالم���ي، وال�صرايا وغزوة بدر الكبرى وغزوة بني قنيق���اع كما تعرف باآل بيت الر�ص�ل 

�صلى اهلل عليه واآله و�صلم�خ�ص��صا زوجات الر�ص�ل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم واأبنائه.
محــور الفقــه الإ�شالمي: حي���ث يهدف اإلى تزوي���د الطلبة بقدر منا�صب من االأح���كام ال�صرعية 
ف���ي مجاالت   العبادات والمعام���الت واالأح�ال ال�صخ�صية، فتناول اأحكام الخطبة والغ�صل ال�صرعي 

1- )التربية االإ�صالمية، 2006(
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والحج وال�صالة واال�صتخارة و�صالة الحج والزكاة والرهن وال�قف والمزارعة والم�صاقاة. 

محــور النظــام الإ�شالمــي والأخــالق الإ�شالمي: حيث يه���دف اإلى بي���ان اآداب طلب العلم، 
وحق�ق الزوجين وواجباتهم تجاه بع�صهم وبين مفه�م الجهاد وم�صروعيته واأهميته ثم تناول بع�س 

م��ص�عات االأخالق وخ�ص��صا التق�ى والعزة)1(.

اأما الأهداف التي ي�شعى كل محور من المحاور لتحقيقها في كتاب التربية الإ�شالمية 
لل�شف العا�شر فهي:

محور القراآن الكريم وعلومه: حيث يهدف اإلى بيان مفه�م القراآن الكريم واأ�صمائه وخ�صائ�صه 
ومقا�صده، وت��صيح ن�عين من االإعجازهما البياني والعلمي، كما يهدف اإلى تف�صير اآيات طيبة من 
�ص�رتي )المدثر والم�ؤمنين(. اأما الف�صل الثاني فيهدف اإلى بيان االإعجاز الت�صريعي والغيبي، كما 

يهدف اإلى تف�صير وحفظ اآيات طيبة من �ص�رتي )اآل عمران، االأحقاف(. 
محــور الحديــث ال�شريــف وعلومه: حي���ث يهدف اإل���ى التعريف بالكت���ب ال�صت���ة وباأ�صحابها 
ومناهجه���م ف���ي الت�صنيف، اإلى جانب حديثين من االأحاديث النب�ي���ة ال�صريفة. اأما الف�صل الثاني 

فيهدف اإلى حفظ و�صرح خم�صة اأحاديث نب�ية �صريفة.
محــور العقيــدة ال�شالمية: حيث يهدف اإلى بيان خ�صائ�س العقي���دة االإ�صالمية، واالإخال�س 
في العقيدة واأثره والهداية وال�صالل واأ�صبابهما. اأما الف�صل الثاني فيهدف اإلى بيان دور العقل في 
اإدراك حقائق العقيدة، والنظر في الظ�اهر الك�نية الدالة على وج�د اهلل �صبحانه وتعالى، وت��صيح 
م�ق���ف االإ�ص���الم من العقائد االأخرى، وبي���ان �صبر وثبات الر�صل عليهم ال�ص���الم في تبليغ ر�صاالت 

ربهم، مع ال�ق�ف على ق�صة �صيدنا ÷.
محــور ال�شيرة النبوية: حيث يتحدث  عن اأربع غ���زوات لتحرير الجزيرة العربية من ال�صالل 
واالنحراف، والتبعية ال�صيا�صية للدولتين العظمتين في حينها: الروم والفر�س، وهذه الغزوات هي: 
م�ؤتة وفتح مكة وحنين وتب�ك، واختتم المح�ر بدرا�صة عام ال�ف�د. اأما الف�صل الثاني فيتناول حجة 
ال����داع ومر����س الر�ص�ل �صلى اهلل عليه واآل���ه و�صلم ووفاته، ويعرف بعدد م���ن �صهداء ثرى االأردن، 

ويختتم هذا المح�ر ببيان جه�د العلماء المعا�صرين في خدمة ال�صيرة النب�ية.
محــور الفقــه الإ�شالمــي واأ�شوله: حيث يهدف اإل���ى التعريف بعلم اأ�ص����ل الفقه وم��ص�عاته 
ومجاالت���ه، ومقارنت���ة بين عمل كل م���ن االأ�ص�ل���ي والفقيه، وكذل���ك االجتهاد والمجته���د و�صروط 
االجتهاد ومجاالته، باالإ�صافة اإلة ثالثة م��ص�عات فقهية هي ال��صية واالأيمان والنذر. اأما الف�صل 
الثان���ي فاإن���ه يهدف اإلى ت��صيح عدد م���ن الم�ا�صيع الفقهية  وهي: االحت���كار والت�صعير، والح�الة، 

1- )كتاب التربية االإ�صالمية لل�صف الثامن، 2006(
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والقمار، وتعدد الزوجات، وال�صروط في عقد الزواج. 

مح����ر النظ���ام االإ�صالم���ي واالأخالق االإ�صالم���ي: حيث يهدف اإل���ى بيان م��ص�ع العف���ة والت�صحية 
والت�بة. اأما الف�صل الثاني فيهدف اإلى بيان مبادئ الجهاد في االإ�صالم وت��صيح العالقات الدولية 
ف���ي االإ�ص���الم ومناق�صة م��ص�ع الفق���ر وعالجه في االإ�ص���الم، والحديث عن  اللبا����س في االإ�صالم 

ويختتم المح�ر بالحديث عن الريا�صة في االإ�صالم)1(.

م�شكلة الدرا�شة:
ت����ؤدي التربية االإ�صالمي���ة دورًا اأ�صا�صيًا في تك�ي���ن �صخ�صية الطالب الم�صل���م، وتزويده بالمعارف 
والمفاهي���م واالأح���كام ال�صرعي���ة ال�صرورية التي تلزمه ف���ي اإقامة �صعائره الديني���ة والتعبدية، كما 
اأنه���ا تعنى بتعزيز القيم واالتجاه���ات االإ�صالمية عنده، ونظرًا الأهمية هذا الدور فاإنه يت�جب علينا 
العناية بكتب التربية االإ�صالمية عناية كبيرة تتمثل في تحديد اأهدافها ومخرجاتها التعليمية، وفي 
ت�صمي���م محت�اه���ا التعليم���ي وتنظيمه وفق اأ�ص�س علمي���ة منطقية ونف�صية مح���ددة، وفي ا�صتخدام 
اأ�صالي���ب واأن�صط���ة تدري�صية تنظم العملي���ة التعلمية التعليمي���ة ب�ص�رة فّعالة، وف���ي تط�ير اأ�صاليب 

واأدوات التق�يم الم�صتخدم، من قبل م�صممي المنهج ومنفذيه.      
عمل���ت المملكة االأردنية الها�صمي���ة على تط�ير مناهج وكتب التربي���ة االإ�صالمية لت�اكب التط�رات 
الترب�ي���ة المعا�ص���رة، واالأ�صاليب الجدي���دة، ورغم االأهمية الت���ي تحتلها هذه الكت���ب المط�رة في 
النظ���ام الترب�ي االأردني اإال اأنه���ا ت�اجه عددا من المالحظات ، كما اأنها لم تحظ بدرا�صة تق�يمية 
ت�صم���ل عنا�صرها الخم�ص���ة: االأهداف، والمحت�ى، واالأ�صاليب، واالأن�صط���ة، والتق�يم، مما ا�صتدعى 

القيام بهذه الدرا�صة الميدانية التق�يمية للك�صف عن مدى منا�صبة هذه الكتب.
وق���د اأ�ص���ار المتخ�ص�ص�ن في تاأليف كتب التربي���ة المط�رة اإلى اأن هذه الكتب ق���د تم تاأليفها وفق 
المعايي���ر واالأ�ص����س العلمية الحديث���ة، اإال اأن هناك بع�س االأ�ص�ات �ص�اء كانت م���ن اأولياء االأم�ر اأو 
المعلمين القائمين على هذه الكتب المط�رة، تنادي باأن هناك بع�س الثغرات في تاأليف هذه الكتب 
وعدم مطابقتها للمعايير واالأ�ص�س العلمية، فقد جاءت هذه الدرا�صة للحكم على مدى مراعاة هذه 

الكتب للمعايير واالأ�ص�س العلمية الحديثة من خالل اأ�صل�ب ونهج علمي. 

اأ�شئلة الدرا�شة: 
تكمن  اأهداف الدرا�صة في االإجابة عن االأ�صئلة االآتية:

ال�شــوؤال الأول: م���ا مدى مالءم���ة كتب التربية االإ�صالمي���ة المط�رة لل�صف����ف الثامن والعا�صر 
لمعايير تاأليف الكتب المدر�صية من وجهة نظر معلميها؟ 

1- )كتاب التربية االإ�صالمية لل�صف العا�صر، 2006(
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ال�شــوؤال الثانــي: هل تختل���ف تقديرات معلم���ي التربي���ة االإ�صالمية لمدى مالءمة كت���ب التربية 
االإ�صالمي���ة المط����رة لل�صف����ف الثامن والعا�صر لمعايي���ر واأ�ص�س تاأليف الكت���ب  باختالف الجن�س 

)ذكر، اأنثى( عند م�صت�ى الداللة )α = 0.05(؟

ال�شــوؤال الثالــث: هل تختل���ف تقديرات معلم���ي التربي���ة االإ�صالمية لمدى مالئمة كت���ب التربية 
االإ�صالمي���ة المط�رة لل�صف�ف الثام���ن والعا�صر لمعايير واأ�ص�س تاأليف الكت���ب  باختالف الم�صت�ى 

العلمي )بكال�ري��س فما دون، ماج�صتير، دكت�راه( )α = 0.05( ؟

اأهمية الدرا�شة:  
ت�صتمد الدرا�صة اأهميتها من الم��ص�ع الذي تتناوله وه� تق�يم كتب التربية االإ�صالمية المط�رة في 
المملك���ة االأردنية الها�صمي���ة من وجهة نظر معلميها، للك�صف عن م���دى مالءمتها للمعايير العلمية 
ف���ي تاأليف الكتب المدر�صية، باعتبارها اأداة من اأدوات التعلم، وللك�صف عن م�اطن الق�ة وم�اطن 
ال�صع���ف فيها. وم���ن المت�قع اأن ي�صتفيد من نتائ���ج هذه الدرا�صة الم�ص�ؤول�ن ف���ي مديرية المناهج 
والكتب المدر�صية في وزارة التربية والتعليم في التعرف على ج�انب الق�ة في هذه الكتب وتفعيلها 
وج�انب ال�صعف والتخل�س منها، واإعداد دورات تدريبية للمعلمين من اأجل تمكينهم من الكفايات 

المنا�صبة لتنفيذ هذه الكتب على ال�جه االأكمل.

حدود الدرا�شة:
جرت هذه الدرا�صة �صمن الحدود االآتية:

-  اقت�صرت ه���ذه الدرا�صة على تق�يم كتب التربية االإ�صالمية المط����رة )ال�صف الثامن، وال�صف 
العا�صر( من وجهة نظر معلميها في محافظة جر�س. 

-  المعايي���ر الت���ي ا�صتملتها اأداة الدرا�ص���ة مق�صمة اإلى خم�صة مجاالت ه���ي: )االأهداف، المحت�ى، 
طرق واأ�صاليب التدري�س وال��صائل التعليمية، االأن�صطة التهليمية، التق�يم(  

- تتحدد دقة و�صحة النتائج على ا�صتجابة اأفراد العينة على اال�صتبانة.

الدرا�شات ال�شابقة:
ق���ام العمري )1995( بدرا�صة هدفت اإل���ى تحليل وتق�يم كتاب التربي���ة االإ�صالمية لل�صف التا�صع 
ف���ي االأردن، للتع���رف على م���دى مراعاته لمنطلقات التط�ي���ر الترب�ي المتعلق���ة بالمناهج والكتب 
المدر�صي���ة، وق���د ت��صل���ت النتائج اإل���ى اأن تقدي���رات الم�صرفين لمج���االت ال�صكل الع���ام للكتاب، 
واإخراج���ه، ولغته، واأ�صاليب تق�يمه، ومحت�اه كان���ت عالية، كما اأ�صارت اإلى اأن تقديراتهم مت��صطة 
للمج���االت االأخ���رى وهي: االأن�صط���ة البنائي���ة والختامية، والف���روق الفردية، وال��صائ���ل التعليمية، 
حت النتائج اأن تقدي���رات المعلمين كانت عالية لجمي���ع المجاالت، واإلى  وتنمي���ة التفكي���ر. كما و�صَ
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اتفاق المعلمين والم�صرفين على وج�د بع�س ال�صلبيات مثل: كبر حجم المادة العلمية مقارنة بعدد 
الح�ص����س المخ�ص�ص���ة لها، وع���دم ارتباط المحت�ى بحاج���ات الطلبة ومي�له���م، وعدم ات�صاف 

ال��صائل التعليمية بالجاذبية والت�ص�يق، وخل� المحت�ى من اأ�صل�ب حل الم�صكالت.
وق���ام الج���الد )1999( بدرا�ص���ة هدفت اإلى تق�ي���م مناهج التربي���ة االإ�صالمية ف���ي االأردن، حيث 
رك���زت الدرا�صة على منهج ال�صف العا�صر، طبق���ت الدرا�صة في )22( مدر�صة في عمان، وتناولت 
عنا�ص���ر المنهج االأربع���ة: االأهداف، والمحت����ى، واأ�صاليب التدري�س، والتق�ي���م، زاوج الباحث بين 
المنهجين الكم���ي والكيفي، حيث ا�صتخدم اال�صتبانات، والمقاب���الت، والمالحظات، وتاألفت عينة 
الدرا�ص���ة من )1،264( طالبًا، و)92( معلم���ًا ومعلمة للتربية االإ�صالمية، كما تم اإجراء المقابالت 
م���ع )88( طالب���ًا، و)22( مدر�صًا، و)12( م�صرف���ًا ترب�يًا في التربية االإ�صالمي���ة، واأما المالحظة 
فق���د تم اإجراوؤها في )22( ح�ص���ة للتربية االإ�صالمية، واأظهرت النتائ���ج اأن تركيز المنهج وعملية 
التعل���م والتعليم للتربية االإ�صالمي���ة كانا منح�صرين ب�صكل رئي�س بالمحت�ى، كما اأن االهتمام االأول 
للمدر�صي���ن تركز في نقل المع���ارف والمعل�مات للطالب خالل اأ�صل����ب المحا�صرة دون ا�صتخدام 
اأ�صالي���ب تدري�صية اأخ���رى، اإ�صافة اإلى قلة ا�صتخدام ال��صائل واالأن�صط���ة التعليمية، كما اأن اأ�صاليب 

التق�يم ركزت على قيا�س الجانب المعرفي عند الطلبة. 
وق���ام اأب� خ�صي���ر )1994( بدرا�صة هدف���ت اإلى تق�يم كت���اب التربية االإ�صالمي���ة لل�صف الخام�س 
االأ�صا�صي لمعرفة مدى مالءمته باعتباره اأداة من اأدوات التعلم، وللك�صف عن م�اطن الق�ة وم�اطن 
ال�صع���ف فيه، تاألفت عينة الدرا�ص�ة م�ن )45( معلم���ًا و)66( معلمة يدر�ص�ن الكتاب، وقد اأظهرت 
نتائ���ج الدرا�ص���ة اأن درجة مالءمة الكتاب، ب�صكل اإجمالي ومن وجه���ة نظر المعلمين والمعلمات قد 
بلغت )79.5%(، كما اأظهرت النتائج اأن اأف�صل اأبعاد الكتاب ه� لغة الكتاب، يليه ال�صكل العام، ثم 

المحت�ى، ثم التق�يم، اأما ال��صائل التعليمية فح�صلت على اأقل تقدير.
ق���ام وزان )1982( بدرا�ص���ة هدف���ت اإل���ى تق�يم مناه���ج التربي���ة االإ�صالمية في المملك���ة العربية 
ال�صع�دي���ة بالمرحل���ة المت��صطة لل�ق�ف على ج�انب ال�صعف فيه���ا، للم�صاهمة في تط�ير المناهج 
بال�ص����رة التي تحقق االأهداف المن�ص����دة منها، وقد اأظهرت النتائج اأهمية مراعاة مناهج التربية 
االإ�صالمية لطبيعة المجتمع ال�صع�دي، بحيث يظهر من خاللها االهتمام بالتغيرات التي طراأت عليه 
والم�ص���كالت التي يعاني منها، واالآمال التي يرن� اإليه���ا، و�صرورة تنظيم محت�ى التربية االإ�صالمية 
وفق���ا الأهداف المنه���اج، بحيث ي�صاعد على ت��صي���ح المفاهيم االإ�صالمي���ة وتحليلها ب�ص�رة تمكن 

التالميذ من اإدراكها وفهمها.

وق���ام العل����ي )1989( بدرا�صة هدفت اإلى تق�يم منهاج التربي���ة االإ�صالمية لل�صف الثالث الثان�ي 
ف���ي دول���ة البحرين ف���ي �ص�ء اأه���داف المرحلة وم�صكالت الط���الب، وقد اأظه���رت النتائج اأن هذا 
المنهاج كان  قا�صرا في عر�س الج�انب المختلفة للعقيدة، ولم ي�فق في عر�س الق�صايا الع�صرية 



65

الت���ي يعاني منها المجتمع البحريني، كما اأن���ه اأغفل المقارنة بين االإ�صالم والديانات االأخرى، ولم 
يتعر�س الأبرز الم�صكالت التي يعاني منها طالب ال�صف الثالث الثان�ي بدولة البحرين. 

وقام بدر )1989( بدرا�صة هدفت اإلى تق�يم مناهج التربية االإ�صالمية في جمه�رية م�صر العربية 
لمعرف���ة الخلل ال���ذي اأدى اإلى عدم تحقق بع����س اأهدافه لدى طالب المرحل���ة االأ�صا�صية، وطالب 
ال�ص���ف التا�ص���ع ب�جه خا����س، وقد اأظهرت نتائ���ج الدرا�صة، اأن كت���اب التربي���ة االإ�صالمية لل�صف 
التا�ص���ع لم يعالج االأهداف المحددة للمناهج، باالإ�صافة اإلى عدم ت�ازن الم��ص�عات في معالجتها 
لالأه���داف، كم����ا ك�صف����ت النتائج وج�د ف���روق ذات داللة اإح�صائي����ة )α = 0.05( بين المعلمين 
والمعلم���ات من حي���ث اأداوؤهم لمهارات التربي���ة االإ�صالمية ول�صالح المعلمي���ن، كما اأظهرت نتائج 
تحلي���ل محت�ى بع�س اختبارات ن�صف الع���ام ونهايته اأن هذه االمتحان���ات ينق�صها ال�صم�لية، كما 

اأنها ركزت على الناحية العقلية.
وق���ام االأزكي )1995( بدرا�صة هدفت اإلى تق�يم كتاب التربية االإ�صالمية لل�صف الثالث االإعدادي 
ف���ي �صلطنة عمان، من وجهة نظ���ر معلمي ومعلمات التربية االإ�صالمية، وذلك لمعرفة مدى مالءمة 
الكتاب، والك�صف عن م�اطن الق�ة وال�صعف فيه، واأظهرت النتائج اأن درجة مالءمة الكتاب ب�صكل 
اإجمالي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات بلغت )72.6%(، كما بينت عددًا من ج�انب الق�ة في 
الكت���اب تمثلت ب�صكل وا�صح في مجال االإخراج، ومجال اأ�صل�ب العر�س، ولغة الكتاب، وقد اأظهرت 
النتائ���ج ع���ددا من م�اطن ال�صع���ف وبخا�صة في مجال المحت����ى فيما يتعلق بالر�ص����م، وال��صائل 
التعليمي���ة من حيث كفايتها، وو�ص�حها، وتن�عها، يليها في �صعف ج�انب تنمية التفكير ثم مراعاة 

الفروق الفردية فالج�انب ال�ظيفية للمحت�ى.

الطريقة والإجراءات
مجتمع الدرا�شة : 

تكّ�ن مجتمع الدرا�صة من:
اأ. كتب التربية االإ�صالمية المط�رة لل�صف�ف الثامن والعا�صر )2007/2006(.  

ب.  المعلمين والمعلمات الذين يدّر�ص�ن مادة التربية االإ�صالمية لل�صف الثامن والعا�صر في الف�صل 
الدرا�صي االأول للعام الدرا�صي 2007 / 2008م، والبالغ عددهم )62( معلمًا ومعلمة وذلك في 

جميع  المدار�س الحك�مية التابعة ل�زارة التربية في محافظة جر�س.

عينة الدرا�شة : 
تم اختيار عينة للدرا�صة من جميع معلمي التربية االإ�صالمية الذين يدر�ص�ن مادة التربية االإ�صالمية 
لل�صفي الثامن والعا�صر، بطريقة ق�صديه، وقد بلغ عدد اأفراد عينة الدرا�صة )49( معلمًا ومعلمة، 
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منه���م )26( م���ن الذك����ر و)23( م���ن االإناث، وي��ص���ح الجدول رق���م )1( ت�زيع عين���ة المعلمين 
والمعلمات ح�صب متغيرات الجن�س والخبرة والم�ؤهل العلمي.  

جدول رقم )1(
ت�زيع اأفراد عينة الدرا�صة للمعلمين ح�صب متغيرات: الجن�س، والم�صت�ى العلمي

المجم�عدكت�راهماج�صتيربكال�ري��س فما دونالم�صت�ى العلمي
الجن�سالجن�سالجن�س

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر
14209330

3412349المجم�ع الكلي

اأداة  الدرا�شة:
ق���ام الباحث بتط�ير ا�صتبانة لتق�يم منهاج التربية االإ�صالمي���ة لل�صفي الثامن والعا�صر االأ�صا�صي، 
بع���د االإطالع على االأدب الترب�ي والدرا�صات المتعلقة في ه���ذا المجال، ومقدمة الكتب المدر�صية 
المط����رة التي تحدد المعايير التي راعاه���ا الكتاب. تك�نت اال�صتبانة من )102( فقرة م�زعة على 
)5( مجاالت هي: االأهداف الترب�ية، ومحت�ى الكتاب، واالأ�صاليب وال��صائل، واالأن�صطة، والتق�يم.

تم ترتيب فقرات اال�صتبانة وفق تدرج خما�صي ممثلة ب� : »دائما، وغالبا، واأحيانا، ونادرا، ومطلقا«. 
ومثلت رقميا باالأرقام التالية: )1،2،3،4،5( على الت�الي والملحق رقم1 ي��صح ذلك.

�شدق الأداة: 
للتحق���ق من �ص���دق االأداة قام الباحث بعر�س االأداة على عدد من المحكمين والمخت�صين في عدد 
من الجامعات االأردنية الحك�مية والخا�صة، وطلب منهم اإبداء مالحظاتهم ح�ل: منا�صبة الفقرات 
للمج���االت، وال�صياغ���ة اللغ�ي���ة، اأو اأي اقتراح���ات وتعدي���الت اأو مالحظات اأخ���رى. اأخذ الباحث 
بمالحظ���ات المحكمين، واأجريت التعديالت المنا�صبة الإثراء الدرا�صة. بعد التعديل النهائي اأ�صبح 

عدد فقرات الدرا�صة )85( فقرة م�زعة على )5( مجاالت. 

ثبات الأداة :
للتحق���ق م���ن ثبات االأداة قام الباحث بتطبيق االأداة عل���ى عينة مك�نة من 10 معلمين، حيث طبقت 
بطريق���ة االختبار واإعادة االختبار (test- retest) وبفارق اأ�صب�عين بين التطبيق االأول والثاني، تم 
ح�ص���اب معام���ل الثبات با�صتخدام معامل ارتب���اط )بير�ص�ن( اإذ بلغ معام���ل الثبات )0.88( وعد 
كافي���ا الأغرا�س ه���ذه الدرا�صة. ومن ثم تم ا�صتخ���راج معامل )كرومباخ األف���ا( للتاأكد من االت�صاق 
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الداخلي الأداة الدرا�صة وكانت قيمته )0.92( وعد كافيا الأغرا�س هذه الدرا�صة. 

اإجراءات الدرا�شة:
ق���ام الباحث بت�زيع اال�صتبانات عل���ى اأفراد عينة الدرا�صة البالغ عدده���م )62( معلما ومعلمة في 
محافظ���ة جر����س، وقد تمكن الباحث من ا�صترداد )49( ا�صتبان���ة وكانت ن�صبتهم )79%( من عدد 

اأفراد مجتمع الدرا�صة. 

طلب الباحث من اأفراد عينة الدرا�صة، االإجابة عن جميع فقرات اال�صتبانة، واإبداء راأيهم من حيث: 
درجة م�افقتهم على كتب التربية االإ�صالمية المط�رة لل�صف الثامن والعا�صر، من وجهة نظرهم. 

المعالجة الإح�شائية:   
لالإجاب���ة عن اأ�صئلة الدرا�صة تم ح�ص���اب المت��صطات الح�صابية واالنحراف���ات المعيارية لكل فقرة 
م���ن فق���رات الدرا�ص���ة، واختب���ار )ت( ( Independent Sample T-test)   لمعرف���ة اأث���ر متغير 
الجن����س )ذكر، اأنثى( على تقديرات المعلمين لمجاالت الدرا�ص���ة الخم�صة، وكذلك تحليل التباين 
االأح���ادي ( One Way ANOVA) لمعرف���ة اأث���ر متغير الم�صت�ى العلمي عل���ى تقديرات المعلمين 
عل���ى مجاالت الدرا�صة. اعتبر الباحث المت��صط���ات التي تتراوح بين )4.55 - 4.00( مت��صطات 
عالي���ة، والتي تتراوح بين )3.99 - 3.00( مت��صط���ات مت��صطة، والتي تتراوح بين )2.99 - فما 

دون( مت��صطات متدنية. 

نتائج الدرا�شة ومناق�شتها:
تن���اول ه���ذا الف�صل عر�صا للنتائ���ج التي ت��صل���ت اإليها الدرا�صة حي���ث تم ت�صنيفه���ا وفقا الأ�صئلة 

الدرا�صة على النح� االآتي:

اأوًل: النتائج المتعلقة بال�ص�ؤال االأول: ما مدى مالءمة كتب التربية االإ�صالمية المط�رة لل�صف�ف 
الثامن والعا�صر لمعايير تاأليف الكتب المدر�صية من وجهة نظر معلميها؟ 

لالإجابة عن ه���ذا ال�ص�ؤال، تم ا�صتخراج المت��صطات الح�صابي���ة واالنحرافات المعيارية لتقديرات 
المعلمي���ن عل���ى كل فقرة م���ن فق���رات اال�صتبانة والت���ي ت�زعت على مج���االت خم�ص���ة: االأهداف، 
والمحت����ى، االأ�صاليب وال��صائل واالأن�صطة، والتق�يم؛ وقد تم ترتي���ب الفقرات الخا�صة بكل مجال 
ترتيب���ًا تنازلي���ًا، والجدول رقم )2( يبي���ن المت��صطات الح�صابية واالنحراف���ات المعيارية لفقرات 

المجال االأول )اأهداف المنهاج(.
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الجدول رقم )2(

المت��صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال االأول )اأهداف(

المت��صط المجال االأول: اأهداف المنهاجرقم الفقرةالرتبة
الح�صابي

االنحراف 
المعياري

4.300.46يراعي المجال المعرفي بم�صت�ياته12
4.100.74ينمي االتجاهات االإيجابية.25
4.060.65يغر�س في نف��س الطلبة حب الدين واالعتزاز به.33
ي�ؤك���د على اأهمية الدي���ن االإ�صالمي في الحي���اة االجتماعية 410

بتقديم حل�ل للعديد من م�صكالت المجتمع.
3.890.84

للمنه���اج 57 العام���ة  باالأه���داف  التعليمي���ة  االأه���داف  يرب���ط 
واالأهداف الخا�صة للمرحلة االأ�صا�صية.

3.750.75

3.750.85ي�صهم في التكيف والقب�ل االجتماعي االإيجابي611
ينمي ج�ان���ب ال�صخ�صي���ة المتكامل���ة: الفكري���ة والعاطفية 71

والج�صدية واالجتماعية للطلبة
3.730.1.25

يع���زز لدى الطلب���ة ممار�ص���ة �صعائ���ر الدي���ن االإ�صالمي في 84
حياتهم الي�مية.

3.711.11

3.550.76يراعي المجال النف�س حركي بم�صت�ياته99

3.280.86ي�صاعد المعلم على تحديد االأداء المطل�ب من المتعلم بدقة1012
ي�ازن في االأهمية الن�صبية للمرتكزات المتعددة التي ي�صتند 118

اإليه���ا منه���اج التربي���ة االإ�صالمي���ة )الدين���ي، االجتماع���ي، 
الثقافي، ، النف�صي(

3.261.03

3.060.98يراعي المجال ال�جداني بم�صت�ياته126
3.700.85المجال ككل

يتبي���ن من الج���دول رقم 2 اأن المت��صط���ات الح�صابية الإجاب���ات اأفراد عينة الدرا�ص���ة عن المجال 
االأول )اأه���داف المنهاج( ق���د تراوحت بين )4.30 - 3.06( وكان المت��ص���ط الكلي لهذا المجال 
)3.70(. حيث ح�صلت الفقرة رقم )2( )يراعي المجال المعرفي بم�صت�ياته( على اأعلى مت��صط 
مق���داره )4.30(، وجاءت الفقرة رقم )5( والمتعلق���ة )بتنمية االتجاهات االإيجابية( في المرتبة 
الثانية حيث ح�صلت على مت��صط مقداره )3.26(، اأما الفقرة رق�م )3( والتي تتعلق )بغر�س حب 
الدي���ن واالعتزاز به في نف��س الطلبة(، فقد جاءت ف���ي المرتبة الثالثة حيث ح�صلت على مت��صط 

مقداره)3.06(.
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ويظهر من خالل النتائج ال�صابقة اأن تقديرات اأفراد العينة على فقرات هذا المجال جاءت بدرجة 
مت��صط���ة، واأن الفق���رات االآتية )تراعي المجال المعرفي بم�صت�يات���ه، تنمية االتجاهات االإيجابية، 
غر����س ح���ب الدين واالعتزاز ب���ه في نف��س الطلبة( ج���اءت عالية حيث حلت ف���ي المراتب الثالث 
االأولى في االأداة، وهذا ي�صير اإلى تركيز الكتب المط�رة على المجال المعرفي، اأما المجال المهاري 

بم�صت�ياته فقد ل�حظ �صعف تركيز كتب التربية االإ�صالمية عليه، فقد جاء في المرتبة التا�صعة.

وق���د يع���زى ذلك اإلى ميل المعلمين اإل���ى تدري�س التربية االإ�صالمية نظريا وع���دم اللج� اإلى تطبيق 
مه���ارات اأدائية داخل الغرفة ال�صفية وبالتال���ي ح�صر معرفتهم بالن�احي النظرية والمعرفية اأكثر 
من الن�احي المهارية االأدائية. وكذلك اإلى كبر حجم المادة الدرا�صية والذي ال يتنا�صب مع الزمن 
المخ�ص����س لها مما يدفع المعلمين اإلى التركي���ز على الجانب النظري والمعرفي اأكثر من الجانب 
االأدائي، الأنهم مطالبين باإنهاء المقرر الدرا�صي في ال�قت المحدد. وبذلك تتفق الدرا�صة بما يتعلق 

بتركيز الكتاب على الجانب المعرفي مع ما ت��صلت له درا�صة جالد )1999(

وح�صل���ت الفقرات رق���م )12،8،6( عل���ى المراتب االأخيرة ف���ي المجال، حيث حل���ت الفقرة رقم 
)12( عل���ى المرتبة قب���ل االأخيرة وهي )ي�صاعد المعل���م على تحديد االأداء المطل����ب من المتعلم 
بدقة(، وجاءت في المرتبة الثانية قبل االأخيرة الفقرة رقم )8( وهي )ي�ازن في االأهمية الن�صبية 
للمرتك���زات المتع���ددة التي ي�صتند اإليها منهاج التربية االإ�صالمي���ة -الديني، االجتماعي، الثقافي، 
النف�ص���ي- (، بينم���ا حلت ف���ي المرتبة االأخيرة الفق���رة رقم )6( وهي )يراع���ي المجال ال�جداني 

بم�صت�ياته(. 

ويظه���ر م���ن النتائ���ج ال�صابقة ع���دم تركيز الكت���ب على الجان���ب ال�جدان���ي بم�صت�يات���ه وال�صعف 
التطبيق���ي ل���ه، وهذا ي�صير اإلى اأن الكتب المط����رة تركز على طريقة ال�ع���ظ واالإر�صاد في تدري�س 

القيم واالتجاهات بدال من الطرق االأخرى كالقدوة وغيرها.

ويمك���ن اأن يعل���ل ذلك بعدم ت�فير دليل ار�ص���ادي للمعلم في كيفية تدري����س وتنفيذ الكتاب، وكذلك 
�صع���ف تدري���ب المعلمين على تنفي���ذ الكتاب، و�صعف الكت���ب في طرائق التدري����س التي يقترحها، 

و�صعفهم في مجال المعرفة باالأ�ص�س التي يبنى عليها منهاج التربية االإ�صالمية.
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نتائج المجال الثاني: المحتوى:    

جدول رقم )3(

المت��صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني )المحت�ى(

�صط المجال الثاني: المحت�ىرقم الفقرةالرتبة لمت� ا
الح�صابي

االنحراف 
المعياري

4.340.69يح�صن ت�ظيف االأدلة ال�صرعية120
ينظم االأفكار والعناوي���ن الرئي�صية والفرعية والمحاور ب�صكل 217

منا�صب
4.160.42

4.020.96يعر�س المحت�ى بلغة منا�صبة للطلبة39
4.020.55يخل� من التناق�س والخلل416
ي�صير اإلى الم�ص���در الذي اقتب�صت منه العبارات اأو نقلت منه 518

المعرفة والخبرة التعليمية
3.910.73

3.850.76يقدم المعل�مات ب�صكل مت�صل�صل مترابط67
3.850.86يخل� من االأخطاء اللغ�ية والنح�ية والطباعية.711
ي�صن���ف المعرفة ف���ي المحت�ى اإل���ى معرفة اإدراكي���ة وقيمية 84

واأدائية
3.750.63

3.750.85يرتبط باالأهداف التعليمية للمرحلة التعليمية912
3.691.02ينا�صب الخ�صائ�س النمائية للمرحلة العمرية الم�صتهدفة101
3.670.74ي�ازن بين الجانب النظري والجانب التطبيقي.1122
يفي���د الت���درج ف���ي خريط���ة المفاهي���م لم��ص�ع���ات التربية 123

االإ�صالمي���ة الت���ي �صيتعلمه���ا الطلب���ة ف���ي مرحلت���ي التعلي���م 
االأ�صا�صي والثان�ي.

3.530.91

3.531.04يعتمد على الكلمة المطب�عة فقط1310
3.480.98ي�صع المعارف والخبرات التعليمية في كلمات مرتبة متنا�صقة1419
يعر����س الف�ص����ل والفق���رات والر�ص����م الت��صيحي���ة باأل�ان 1514

منا�صبة
3.381.20

يعر����س الف�ص�ل ب�صكل مترابط بحي���ث يك�ن كل ف�صل مبنيا 1613
على الجزء ال�صابق له وممهدا للجزء الالحق

3.360.88

3.261.35يراعي الفروق الفردية1715
2.871.09يثير باأ�صكاله ور�ص�ماته اهتمام المتعلمين1821
2.811.07يعتمد على التقنيات المح��صبة في عدد من الم��ص�عات195
2.571.41ي�فر ال�قت ل�صياغة اأن�صطة وتدريبات اأ�صيلة واأكثر واقعية206
2.441.30ينا�صب حجم الكتاب واإخراجه الطلبة218
1.771.24يتنا�صب مع عدد الح�ص�س المقررة لمادة التربية االإ�صالمية.222

3.460.94المجال ككل
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يتبي���ن من الج���دول رقم )3( اأن المت��صطات الح�صابية الإجابات اأف���راد عينة الدرا�صة عن المجال 
الثان���ي )محت����ى المنهاج( قد تراوحت بي���ن )4.34 - 1.77( وكان المت��صط الكلي لهذا المجال 
)3.46(. حي���ث ح�صل���ت الفقرة رقم )20( والت���ي تتعلق )بح�صن ت�ظيف االأدل���ة ال�صرعية( على 
المرتب���ة االأولى بمت��صط مقداره )4.34(. وجاءت الفق���رة رقم )17( والمتعلقة )بتنظيم االأفكار 
والعناوي���ن الرئي�ص���ة والفرعي���ة والمح���اور ب�صكل منا�ص���ب( في المرتب���ة الثانية بمت��ص���ط مقداره 
)4.16(، واأم���ا الفقرة رق���م )9( التي تتعلق )بعر�س المحت�ى بلغة منا�صب���ة للطلبة( في المرتبة 

الثالثة بمت��صط مقدارة )4.02(.
ويظهر من النتائج ال�صابقة اأن م�ؤلفي الكتب قد راع�ا المعايير واالأ�ص�س العلمية في تنظيم المحت�ى 
ب�ص���كل مت�صل�صل منطقي وف���ي عر�صه بلغة منا�صبة للطلبة، في طرحه لالأف���كار ال�صرعية وذلك الأن 

هذه االأحكام ال تحتمل اأي خطاأ الأنها م�صتمدة من القراآن الكريم وال�صنة النب�ية المطهرة. 
وق���د ُيع���زى ذلك اإلى عناية القائمين عل���ى الكتاب المقرر وحر�صهم عل���ى اخراجه ب�ص�رة ت�ظف 
االأدل���ة ال�صرعي���ة باأ�صل�ب علمي منطقي ينمي المهارات العقلية عن���د الطلبة تحا�صيا لل�ق�ع في اأي 
خطاأ اأو عدم و�ص�ح االأحكام ال�صرعية، وكذلك يظهر حر�صهم على تنظيم الكتاب واالأفكار ب�ص�رة 
تتم�ص���ى مع ال�اقع وما تفر�صه ث�رة المعل�مات من تنظيم وترتيب، ويظهر في الكتاب الحر�س على 
اأن تك����ن لغت���ه منا�صبة للطلبة. وبذلك تتفق الدرا�صة بما يتعلق بلغة الكتاب مع ما ت��صلت له درا�صة 

العمري )1995(، واأب� خ�صير )1994(، واالأزكي )1995(.
وجاءت الفقرات )2، 8، 6( في المراتب االأخيرة فقد ح�صلت الفقرة )6( على المرتبة الثالثة قبل 
االأخي���رة والمتعلقة )بمدى ت�فير وق���ت ل�صياغة اأن�صطة وتدريبات اأ�صيل���ة واأكثر واقعية( بمت��صط 
مق���داره )2.57(. وحلت ف���ي المرتبة قبل االأخي���رة الفقرة رق�م )8( التي تتعل���ق )بمدى منا�صبة 
حجم الكتاب واإخراجه للطلبة( بمت��صط مقداره )2.44(، بينما حلت في المرتبة االأخيرة الفقرة 
رقم )2( والمتعلقة )بمدى منا�صبة مع عدد الح�ص�س المقررة لمادة التربية االإ�صالمية( بمت��صط 

مقداره )1.77(. 
ويظهر من النتائج ال�صابقة اأن الكتب المط�رة جاءت مقت�صبة بحيث لم ت�فر وقتًا منا�صبًا ل�صياغة 
اأن�صط���ة وتدريبات، وكذلك عدم اهتم���ام م�ؤلفي الكتب باإخراج الكتاب بحج���م منا�صب للطلبة بما 

ين�صجم مع عدد الح�ص�س المقررة لمادة التربية االإ�صالمية.
وق���د يع���زي الباحث  هذه النتائج اإلى:  اأن اإعداد هذه الكتب بني على فر�صية اأن عدد اأيام الدرا�صة 
�صتزي���د ف���ي كل عام في المملك���ة فجاءت ه���ذه الكتب لتتنا�صب م���ع عدد الح�ص�س ف���ي ال�صن�ات 
المقبلة، وكذلك اكتظاظ الكتاب المقرر بالمادة العلمية دفع المعلم اإلى واالإ�صراع في اإعطاء المادة 
الدرا�صية بغي���ة اإنهاء المقرر دون االإهتمام باالأن�صطة والتدريبات. وكذلك اكتظاظ الكتاب بالمادة 

العلمية وطباعته بحجم خط كبير اأدى اإلى كبر حجم الكتاب ب�ص�رة غير منا�صبة للطلبة.  

وتتفق هذه النتائج مع ما ت��صلت اإلي�ه درا�ص�ة ك�ل من العمري )1995م(.
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نتائج المجال الثالث: طرق واأ�شاليب التدري�ص والو�شائل التعليمية:
جدول رقم )4(

المت��صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث )طرق واأ�صاليب التدري�س وال��صائل العامة(

لمت��صط طرق واأ�صاليب التدري�سرقم الفقرةالرتبة ا
الح�صابي

االنحراف 
المعياري

4.000.50يثير تفكير الطلبة وينمى مهاراتهم العقلية.11
4.000.70يراعي اأ�صل�ب الح�ار والمناق�صة212

ي�ؤك���د على الت�اف���ق بي���ن ا�صتراتيجيات التدري����س والنتاجات 319
3.970.47التعليمية

3.830.96يراعي التدري�س بالقدوة47
3.810.95يراعي اأ�صل�ب الق�صة510
3.670.74يزيد من فاعلية نقل اأثر التعلم وت�ظيفه في الحياة618
3.401.07يراعي التدري�س بالعر�س العملي78
3.320.80يحفز على التعلم الذاتي811
3.221.00يجعل ن�اتج التعلم اأكثر ثباتًا ودوامًا واأقل عر�صة للن�صيان.916

ي�صتخ���دم الحا�ص����ب ف���ي البح���ث ع���ن اآي���ات واأحادي���ث في 102
3.121.05الم��ص�عات المختلفة

يت�صم���ن الكثي���ر من المعين���ات الب�صري���ة من �ص����ر واأ�صكال 1117
3.061.21ور�ص�مات  مما يقرب ال�اقع للمتعلم

2.931.10يراعي اأ�صل�ب التمثيل )لعب االأدوار(129
2.931.12ي�صتخدم الر�ص�مات واالأ�صكال الت��صيحية والخرائط1313
2.831.24يراعي االكت�صاف الم�جة ال�صتخال�س المفاهيم146
2.791.15يراعي اأ�صل�ب التدري�س باال�صتق�صاء155
2.751.19يركز على اأ�صل�ب حل الم�صكالت164
2.751.14ي�صتخدم الم�صجل في ح�صة التالوة1714

يراع���ي الفروق الفردية بين المتعلمي���ن من حيث القدرة على 183
2.711.17االإنجاز وال�صرعة.

2.420.79يحفز على ا�صتخدام م�اقع باالإنترنت1915
3.240.92المجال ككل

يتبي���ن من الج���دول رقم )4( اأن المت��صطات الح�صابية الإجابات اأف���راد عينة الدرا�صة عن المجال 
الثال���ث )ط���رق واأ�صاليب التدري�س وال��صائ���ل التعليمية( قد تراوحت بي���ن )4.00 - 2.42( وكان 
المت��ص���ط الكلي لهذا المجال )3.24(. حيث ح�صلت الفقرة رقم )1( والتي تتعلق )باإثارة تفكير 
الطلبة وتنمية مهاراتهم العقلية( والفقرة رقم )12( والمتعلقة )باأ�صل�ب الح�ار والمناق�صة( على 
اأعل���ى مت��صط مقداره )4.00(، واأم���ا الفقرة رقم )19( والتي تتعلق )بالت�افق بين ا�صتراتيجيات 
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التدري�س والنتاجات التعليمية( في المرتبة الثانية  بمت��صط مقداره )3.97(. 
ويظه���ر م���ن خالل ما �صبق اأن الكتب المط�رة تعطي اأهمية كبرى بط���رق التدري�س التي تثير تفكير 

الطلبة وتنمي مهاراتهم العقلية، وكذلك تربط بين ا�صتراتيجيات التدري�س والنتاجات التعليمية.
وق���د ُيعزى ذلك اإلى مراعاة النظرة الحديثة للمنه���اج وتركيزها على تنمية المهارات العقلية عند 
الطلب���ة وعدم تركيزها على حفظ المعل�مات فقط. وتتفق هذه النتائج فيما يتعلق بجانب تركيزها 
عل���ى طريقة الح�ار والمناق�صة م���ع ما ت��صلت اإلي�ه درا�ص�ة ج���الد )1999م(،  واختلفت بما يتعلق 

باإثارتها لتفكير الطالب مع درا�صة االأزكي )1995م(.
وج���اءت الفق���رات )15، 3، 14( ف���ي المراتب االأخيرة، فق���د ح�صلت الفق���رة )14( على المرتبة 
الثالثة قبل االأخيرة والمتعلقة )با�صتخدام الم�صجل في ح�صة التالوة( بمت��صط مقداره )2.75(. 
وحل���ت ف���ي المرتب���ة قبل االأخي���رة الفقرة رق����م )3( والتي تتعل���ق )بمراعاة الف���روق الفردية بين 
المتعلمي���ن م���ن حيث الق���درة على االإنج���از وال�صرعة( بمت�����س مق���داره )2.71(، بينما حلت في 
المرتبة االأخيرة الفقرة رقم )15( والمتعلقة )بالتحفيز على ا�صتخدام م�اقع باالإنترنت( بمت��صط 

مقداره )2.42(.
ن�صتنت���ج مما �صبق اأن الكتب المط�رة ال ت�صجع على ا�صتخدام التقنيات في عمليات التعليم والتعلم، 
كما اأنها ال ت�لي الفروق الفردية اأهمية، وكذلك ال ت�صجع الطلبة على ا�صتخدام الم�اقع االلكترونية 

وت�ظيفها في عملية التعليم والتعلم. 
ويعزو الباحث ذلك اإلى عدم ت�صمين الكتب المدر�صية ار�صادات خا�صة بكيفية ا�صتخدام وتزظيف 
تقني���ات التعلي���م، اأو اقت���راح بع����س اأ�صم���اء و�صائ���ل التكن�ل�جي���ا ال�صتخدامها من قب���ل المعلمين 

والمتعلمين. 
وتتفق هذه النتائج مع ما ت��صلت اإلي�ه درا�ص�ة ك�ل من االأزكي )1995م(، واأب��خ�صير )1994م(. 

ويت�ص���ح م���ن الجدول رق���م )4(  اأن اأكثر ط���رق واأ�صالي���ب التدري�س التي حظي���ت بمت��صطات هي: 
)الح����ار والمناق�صة( حي���ث حظي على اأعلى مت��ص���ط مقداره )4.00( وكان ف���ي المرتبة الثانية 
اأ�صل����ب )التدري����س بالق���دوة( حيث حظي عل���ى مت��صط مق���داره )3.83( يليه اأ�صل����ب )العر�س 
العلم���ي( بمت��ص���ط مقداره )3.40(.  في حين ح�صلت االأ�صاليب االأخ���رى على مت��صطات متدنية 
تراوح���ت بي���ن )2.93-2.75( كاأ�صل�ب التمثيل )لعب االأدوار(، واالكت�ص���اب الم�جه ال�صتخال�س 

المفاهيم، والتدري�س باال�صتق�صاء واأ�صل�ب حل الم�صكالت. 
يالح���ظ من الجدول ال�صاب���ق اأن الكتب المط�رة قد ركزت على ا�صتراتيجي���ات التدري�س المبا�صرة 
)الح����ار والمناق�ص���ة، والتدري�س بالقدوة(، �صنا اأن ه���ذه الطرق اأكثر فاعلية ف���ي تدري�س التربية 
االإ�صالمي���ة، واأكث���ر منا�صبة لقط���ع المحت����ى الدرا�صي ومالئمته���ا للبيئة ال�صفية، بينم���ا نجد اأن 
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اال�صتراتيجيات االأخرى القائمة على التعليم غير المبا�صر كالتفكير الناقد وحل الم�صكالت وغيرها 
قد جاء اهتمام الكتب الكط�رة بها �صعيفا.

وق���د تع���زى هذه النتائ���ج اإلى كبر حجم الم���ادة المقررة مما دف���ع م�ؤلفي هذه الكت���ب اإلى التركيز 
عل���ى ا�صتخ���دام طرائق التعلي���م المبا�صرة، لمنا�صبتها لقط���ع محت�ى الم���ادة الدرا�صية في الزمن 
المخ�ص����س له، طبيع���ة محت�ى الكتاب الذي يرك���ز على الجانب المعرف���ي وازدحامه بالمعل�مات 
والمع���ارف، قلة المهارات التدري�صية لدى المعلمي���ن. وتتفق هذه النتائج مع درا�صة كل من العمري 

)1995(، وجالد )1999(.
ويت�ص���ح من الجدول رقم )4( اأن ال��صائ���ل التعليمية التي تثري عملية التعليم لم تحظ بمت��صطات 
عالية فقد تراوحت مت��صطاتها من )3.12-2.42( وخا�صة ال��صائل التعليمية الحديثة كاالإنترنت. 
يالحظ من الجدول ال�صابق اأن ال��صائل التعليمية لم تحظ باهتمام ، بل كان االهتمام بها �صعيفا.

ويمك���ن اأن ُتعزى ه���ذه النتائج اإلى االأ�صباب االآتي���ة: اأن ال��صائل التعليمي���ة الم�صتخدمة في تدري�س 
التربي���ة االإ�صالمي���ة يمك���ن ح�صرها ف���ي ال�صب����رة والم�صج���ل، اإال اأن الحا�ص�ب دخ���ل متاأخرا في 
عملي���ة التدري����س، واإن كان مقت�صرا على بع�س المدار�س لعدم ت�ف���ر االمكانات المادية، وقلة ت�فر 
البرامج المح��صبة في مادة التربية االإ�صالمية، قلة عدد الح�ص�س االأ�صب�عية المخ�ص�صة للتربية 
االإ�صالمي���ة، حي���ث اإن ا�صتخدام االأجه���زة الحديثة مثل: الحا�ص�ب يحتاج اإل���ى وقت ط�يل، وتركيز 
دائم، وهذا ال يتنا�صب مع عدد الح�ص�س االأ�صب�عية المخ�ص�صة وهي ح�صتان في االأ�صب�ع للتربية 
االإ�صالمية وح�صة واحدة للتالوة. وتتفق النتائج ال�صابقة مع نتائج درا�صة كل من: جالد )1999م(، 

والعمري )1995م(، وبدر )1989م(.

نتائج المجال الرابع: الأن�شطة التعليمية:
جدول رقم )5(

المت��صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية والن�صبة المئ�ية لفقرات البند )ج( من المجال الثالث )االأن�صطة(

المت��صط االأن�صطة التعليميةرقم الفقرةالرتبة
الح�صابي

االنحراف 
المعياري

3.970.52ينا�صب النتاجات التعليمية للمبحث116
3.670.77ي�ازن بين العمل التناف�صي والعمل التعاوني للطلبة214
3.670.94ين�ع بين الن�صاط ال�صفي والن�صاط المدر�صي318
3.650.99يحفز على التعلم الذاتي49
3.650.77يتيح الفر�صة لجميع الطلبة للم�صاركة االإيجابية فيه.511
3.631.26ي�صهم في تن�ع م�صادر التعلم والتعليم617

يعمل على تحقيق اأهداف ترب�ية �صاملة معرفية ووجدانية 78
3.610.97واأدائية  واجتماعية
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3.590.97ي�ازن بين المخرجات النهائية والعمليات العقلية815
3.570.86يرتبط بالمتعلم )حاجاته، اهتماماته، اإثارته للتفكير(910

يثير حاجة الطلبة اإلى ا�صتخدام م�صادر تعلم متن�عة غير 1012
3.550.73الكتاب المدر�صي

ي�صجع الطلبة على زيارة المكتبة واال�صتفادة منها في جمع 113
3.421.04البيانات

3.361.20يدع� اإلى زيارة االأماكن الدينية127
3.320.92يجعل دور المتعلم اإيجابي في تخطيطها وتنفيذها.1313
3.201.22ي�صجع الم�صاركة في اإعداد مجالت الحائط141

ي�صجع الطلبة على ا�صتخدام برامج الحا�ص�ب لتنفيذ 155
3.120.94ن�صاطات في  المنهاج

3.041.15يربط عدد من الن�صاطات التعليمية بالم�صجد166
2.861.18ي�صجع الطلبة على كتابة البح�ث والتقارير172
2.530.98يكلف الطلبة بزيارة م�اقع الكترونية محددة با�صتمرار184

3.410.96المجال ككل
يتبي���ن من الج���دول رقم )5( اأن المت��صطات الح�صابية الإجابات اأف���راد عينة الدرا�صة عن المجال 
الرابع )االأن�صطة التعليمية( قد تراوحت بين )3.97 - 2.53( وكان المت��صط الكلي لهذا المجال 
)3.41(. تظه���ر النتائج اأن اإجاب���ات المعلمين  لقيت م�افقة بدرجة مت��صطة في معظم الفقرات، 
وبدرجة متدنية في باقي الفقرات، حيث ح�صلت الفقرة المتعلقة )بمنا�صبة الن�صاطات بالنتاجات 
التعليمي���ة للمبح���ث( بالمرتبة االأولى حيث ح�صل���ت على مت��صط مق���داره )3.97(، تلتها الفقرة 
المتعلق���ة )بم�ازنته���ا بين العم���ل التناف�صي والعم���ل التعاوني للطلبة( حيث ح�صل���ت على مت��صط 
مق���دارة )3.67(، تلتها الفقرة المتعلقة )بالتن�ع بين الن�صاط ال�صفي والن�صاط المدر�صي( حيث 

ح�صلت على مت��صط مقداره )3.67(.  
وق���د جاءت الفقرة رقم )6( في المرتبة الثالثة قبل االأخيرة والمتعلقة )بربط عدد من الن�صاطات 
التعليمي���ة بالم�صج���د( حيث ح�صلت على مت��صط مق���داره )3.04( تلتها ف���ي المرتبة الثانية قبل 
االأخي���رة الفقرة رقم )2( والمتعلقة )بت�صجع الطلبة عل���ى كتابة البح�ث والتقارير( حيث ح�صلت 
على مت��صط متدني مقداره )2.86( وح�صلت الفقرة رقم )4( والمتعلقة )بزيارة م�اقع الكترونية 

محددة با�صتمرار( على المرتبة االأخيرة حيث ح�صلت على مت��صط متدني مقداره )2.53(.
ويالح���ظ من الجدول ال�صابق قلة اهتمام كتب التربي���ة االإ�صالمية باالأن�صطة ب�صكل عام. وتركيزها 
عل���ى االأن�صط���ة المعرفية بينما نجدها اأهمل���ت االأن�صطة التي تركز على المه���ارات االأدائية وكذلك 
الت���ي تنمي االتجاهات والقيم لدى الطلبة. وتبي���ن النتائج عدم ت�صجيع  الكتب المط�رة  على كتابة 

البح�ث والتقارير، وزيارة الم�اقع االلكترونية.
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ويمك���ن اأن يرج���ع تف�صير ذلك اإل���ى: الفهم الخاظئ ل���دى م�ؤلفي كتب التربي���ة االإ�صالمية الأهداف 
التربي���ة االإ�صالمي���ة وح�صر اهتمامهم في االأه���داف المعرفية، قلة البرام���ج اأو الم�صاريع الخا�صة 
باالأن�صط���ة الديني���ة ف���ي المدار�س من قب���ل وزارة التربية والتعلي���م، عدم ت�فر االإمكان���ات المادية 
الالزم���ة لعم���ل برام���ج مدر�صية تحف���ز الطلبة عل���ى الم�صاركة ف���ي ن�صاطاتها المتن�ع���ة، قلة عدد 
الح�ص����س المخ�ص�ص���ة لمنهاج التربي���ة االإ�صالمية واكتظ���اظ المنهاج الدرا�صي، قل���ة االإمكانات 

المادية المتاحة في المدار�س. وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�صة الجالد)1999(.

نتائج المجال الخام�ص: التقويم 
جدول رقم )6(

المت��صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية والن�صب المئ�ية لفقرات المجال الرابع )التق�يم(

لمت��صط التق�يمرقم الفقرةالرتبة ا
الح�صابي

االنحراف 
المعياري

ين�ع في ا�صتخدام االأ�صئلة التح�صيلية الم��ص�عية )ال�ص�اب 19
والخطاأ، التكميل، المطابقة والمزاوجة، االختيار من متعدد(

4.360.60

4.200.45يركز على ا�صتخدام االأ�صئلة التح�صيلية المقالية.28
ين����ع ف���ي االأدوات الم�صتخدمة ف���ي التق�يم: ال�رق���ة والقلم 313

والعر�س العملي والم�صتقبالت الح�صية
4.140.54

4.120.92يت�صمن مجم�عة كافية ومتدرجة ومتن�عة من االأ�صئلة43
يهتم با�صتراتيجية المالحظة في التق�يم الترب�ي في المجال 510

ال�جداني
4.100.54

)ال�ص���رد، 67 ال�صف�ي���ة  التق�ي���م  اأدوات  ا�صتخ���دام  ف���ي  ين����ع 
الت�صميع(.

4.080.97

ي�صاهم في ال�ق�ف عل���ى منا�صبة المنهاج والمقرر المدر�صي 76
لتتحق���ق النتاج���ات الترب�ية والتعليمي���ة وال�صل�كية المخطط 

لها.

3.970.43

3.910.90يمكن الطلبة من تق�يم اأدائهم ذاتيا.85
يهت���م بتق�يم المج���ال المعرفي ب�صت�يات���ه )المعرفة، الفهم، 92

التطبيق، التحليل، التركيب، التق�يم(
3.870.88

3.670.77يق�م المهارات المتن�عة في التعبير والتفكير104
يق����م تح�صي���ل الطلب���ة ف���ي كاف���ة المج���االت ) المعرفي���ة 111

وال�جدانية والمهارية(.
3.481.19

يهت���م با�صتراتيجي���ة المقاب���الت ال�صخ�صي���ة ف���ي التق�ي���م 1211
الترب�ي.

3.400.91

3.041.24ي�ظف التكن�ل�جيا في تق�يم اأداء الطلبة.1312
3.870.79المجال ككل
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يتبي���ن من الج���دول رقم 6 اأن المت��صط���ات الح�صابية الإجاب���ات اأفراد عينة الدرا�ص���ة عن المجال 
ال�صاد����س )التق�ي���م( ق���د تراوح���ت بي���ن )4.36 - 3.04( وكان المت��ص���ط الكلي له���ذا المجال 
)3.78(. يت�ص���ح م���ن الجدول رق���م )6( اأن اأول �صت فقرات في المج���ال ح�صلت على مت��صطات 
عالي���ة تراوحت بين )4.36-4.08 (. فح�صلت الفقرة رق���م )9( والمتعلقة بالتن�ع في ا�صتخدام 
االأ�صئل���ة التح�صيلية الم��ص�عية )ال�ص�اب والخطاأ، التكمي���ل، المطابقة والمزاوجة، االختيار من 
متعدد(على المرتبة االأولي حيث ح�صلت على مت��صط مقداره )4.36(. وح�صلت الفقرة رقم )8( 
والمتعلق���ة بتركيز على ا�صتخدام االأ�صئلة المقالية عل���ى المرتبة الثانية حيث ح�صلت على مت��صط 
مقداره )4.20( كما وح�صلت الفقرة رقم )13( والمتعلقة بتن�ع االأدوات الم�صتخدمة في التق�يم 

على المرتبة الثالثة بمت��صط مقداره )4.14(. 

ويالح���ظ م���ن الجدول اأن اأكثر الطرق التي ح�صلت على مت��صط���ات عالية هي االأ�صئلة الم��ص�عية 
باأ�صكاله���ا المتعددة، واالأ�صئلة المقالية، والمالحظة واأدوات التق�ي���م ال�صف�ية. اأما التق�يم الذاتي 
والمقاب���الت وا�صتخ���دام التكن�ل�جيا في تق�يم اأداء الطلبة فقد ح�صل���ت على مت��صطات مت��صطة 

تراوحت  بين )3.04-3.91(.

يالح���ظ من الج���دول ال�صابق اأن كتب التربي���ة االإ�صالمية في مجال التق�يم ق���د ركزت على احدى 
و�صائل التق�يم وهي االختبارات بمختلف اأن�اعها وبدرجات متفاوته، واقت�صار التق�يم على المجال 
المعرف���ي، كم���ا يظهر من الج���دول اأن هذه الكتب المط����رة في مجال التق�يم ق���د اأهملت اأ�صاليب 
التق�يم االأخ���رى كا�صتراتيجية التق�يم المبني على االأداء وهي احدى اال�صتراتيجيات التي تتبناها 

وزارة التربية والتعليم في االأونة االأخيرة.

وق���د تعزى ه���ذه النتائج اإلى االأ�صب���اب االآتية: اعتم���اد م�ؤلفي الكت���ب على ا�صتراتيجي���ات التق�يم 
التقليدي���ة، مي���ل المعلمين له���ذا الن�ع من االختب���ارات نظرا ل�صه�ل���ة اإعداده���ا وتطبيقها، نظرة 
المعلمين التي تركز على الجانب المعرفي في التق�يم. وتتفق هذه  النتائج مع نتائج درا�صة كل من: 

�صم�ص�ل )1998م(، والجالد )1999(.  

النتائ���ج المتعلقة باالإجابة عن ال�ص�ؤال الثاني: هل تختلف تقديرات معلمي التربية االإ�صالمية لمدى 
مالءم���ة كتب التربية االإ�صالمي���ة المط�رة لل�صفي الثام���ن والعا�صر لمعايير واأ�ص����س تاأليف الكتب  

باختالف الجن�س )ذكر، اأنثى( عند م�صت�ى الداللة )α = 0.05( ؟

لالإجاب���ة عن هذا ال�ص�ؤال، تم ا�صتخراج المت��صط���ات الح�صابية واالإنحرافات المعيارية وفق متغير 
الجن�س، وتم ا�صتخدام اختبار )ت( للعينة الم�صتقلة (Independent Sample T-test)، للك�صف 

عن فروق ذات داللة اإح�صائية تعزى لمتغير الجن�س والجدول القم )7( ي��صح نتائج االختبار.
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جدول رقم )7(

نتائج اختبار ت ال�صتجابات المعلمين ح�ل مجاالت الدرا�صة وفق متغير الجن�س

االنحراف المت��صطالعددالجن�سالمجال
المعياري

قيمة ت 
المح�ص�بة

درجة 
الحرية

الداللة

اأهداف االأول:
المنهاج

2644.8465.300.52146.0000.605ذكر

2343.9566.62اأنثى
محت�ى الثاني

المنهاج
47.0000.321- 2674.76210.4511.022ذكر

2377.6529.128اأنثى
طرائق الثالث

واأ�صاليب 
التدري�صية

2662.61511.0960.70247.0000.486ذكر

2360.47810.085اأنثى
االأن�صطة الرابع

التعليمية
2661.6158.9980.10447.0000.918ذكر

2361.3479.053اأنثى
2650.4236.3570.01647.0000.987ذكرالتق�يمالخام�س

2350.3917.469اأنثى

يت�ص���ح من الجدول رق���������م )7(، ع�����دم وج�د فروق ذات داللة اإح�صائي���ة ع����ند م�ص��ت�ى  الداللة 
)α = 0.05(  بين مت��صطات تقديرات المعلمين والمعلمات في المجال االأول )اأهداف المنهاج(، 
والمجال الثاني )محت�ى المنهاج(، و المجال الثالث )طرائق واأ�صاليب التدري�س(، والمجال الرابع 

)االأن�صطة التعليمية(، والمجال الخام�س )التق�يم(. 
ويظه���ر م���ن الجدول ال�صاب���ق اأن تقدي���رات المعلمين )ذك�ر، اإن���اث( على مج���االت اأداة الدرا�صة 

جميعها جاءت متقاربة.
ويمك���ن اأن تع���زى هذه النتيج���ة اإلى: تق���ارب نظ���رة المعلمين ب�صبب اإع���داد المعلمي���ن وتدريبهم 

وخ�ص�عهم اإلى دورات تدريبية مت�صابهه.
النتائ���ج المتعلقة بال�ص����ؤال الثالث: هل تختلف تقدي���رات معلمي التربي���ة االإ�صالمية لمدى مالئمة 
كتب التربية االإ�صالمية المط�رة لل�صف�ف الثامن والعا�صر لمعايير واأ�ص�س تاأليف الكتب  باختالف 

الم�صت�ى العلمي )بكال�ري��س فما دون، ماج�صتير، دكت�راه( عند م�صت�ى الداللة )α = 0.05(؟
لالإجاب���ة عن هذا ال�ص�ؤال، تمَّ ح�ص���اب المت��صطات الح�صابية واالنحراف���ات المعيارية ال�صتجابات 

المعلمين على مجاالت الدرا�صة ح�صب متغير الم�صت�ى العلمي؛ كما ه� م��صح في الجدول رق�م )8(.
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جدول رقم )8(
المت��صطات الح�صابية ال�صتجابات المعلمين على مجاالت عنا�صر المنهاج االأربعة ح�صب متغير الم�صت�ى العلمي

االنحرافالمت��صطالعددالم�ؤهل العلميالمج��ال

اأهداف المنهاجاالأول
3444.1476.000بكال�ري��س  فما دون

1245.836.529ماج�صتير
345.0002.645دكت�راه

محت�ى المنهاجالثاني
3475.9419.461بكال�ري��س  فما دون

1278.33310.747ماج�صتير
369.33311.015دكت�راه

طرق واأ�صاليب التدري�سالثالث
3460.76411.078بكال�ري��س  فما دون

1264.7508.760ماج�صتير
358.00012.423دكت�راه

االأن�صطةالرابع
3461.3829.102بكال�ري��س  فما دون

1263.4167.867ماج�صتير
355.00011.000دكت�راه

التق�يمالرابع
3449.9116.779بكال�ري��س  فما دون

1252.2506.675ماج�صتير
348.6669.291دكت�راه

وللك�ص���ف عن مدى الداللة االإح�صائية للف���روق الظاهرية بين المت��صط���ات الح�صابية ال�صتجابات 
المعلمين على مجاالت عنا�صر المنهاج ح�صب متغير الم�صت�ى العلمي، فقد تّم اإجراء تحليل التباين 

االأحادي (One Way ANOVA)، والجدول )9( ي��صح نتائج هذا التحليل.

جدول رقم )9(
نتائج تحليل التباين االأحادي الأثر متغير الم�صت�ى العلمي للمعلمين على مجاالت عنا�صر المنهاج االأربعة

ج���ة مجم�ع المربعاتم�صدر التباينالمجال ر د
الحرية

�ص���ط  مت�
المربعات

ف  قيم���ة 
المح�ص�بة

الداللة

ف االأول ا ه���د اأ
المنهاج

5.788120.4821.4970.171بين الفئات
11.6003654.387بين االأفراد

17.38848الكلي

المحت�ىالثاني
5.121130.3941.1240.373بين الفئات
12.267350.350بين االأفراد

17.38848الكلي

االأ�صالي���ب الثالث
التدري�صية

4.921110.4471.3280.248بين الفئات
12.267370.337بين االأفراد

4848الكلي
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االأن�صطةالرابع
5.138110.4671.4110.209بين الفئات
12.250370.331بين االأفراد

17.38848الكلي

التق�يمالخام�س
5.304110.4821.4770.182بين الفئات
12.083370.327بين االأفراد

17.38848الكلي

تظه���ر النتائج الم��صحة في ج���دول رقم )9( عدم وج�د فروق ذات دالل���ة اإح�صائية عند م�صت�ى 
الداللة )α = 0.05(   بين ا�صتجابات المعلمين ُتعزى لمتغير الم�صت�ى العلمي فيما يتعلق بالمجال 
االأول )اأهداف المنهاج(، والمجال الثان���ي )محت�ى المنهاج(، والمجال الثالث )طرائق واأ�صاليب 
التدري�صية(، والمجال الرابع )االأن�صطة(، والمجال الخام�س )التق�يم(. وهذا يعنى عدم وج�د اأثر 

لمتغير الم�صت�ى العلمي في تقديرات  المعلمين على كل مجال من مجاالت الدرا�صة.

يظهر من الجدول ال�صابق اتفاق جميع فئات المعلمين على اختالف م�ؤهالتهم العلمية في نظرتهم 
وتقديراتهم لمجاالت الدرا�صة ح�ل طريقة تاأليف كتب التربية االإ�صالمية واختيار محت�ياتها 

ويمكن اأن ُيعزى ذلك اإلى االأ�صباب االآتية: اتجاه المدر�صين نح� التركيز على المحت�ى وتقديمة اإلى 
الطلبة دون االهتمام بج�انب الق�ة وج�انب ال�صعف في الكتاب.  

التو�شيات:
وفي �ص�ء نتائج الدرا�صة يمكن تقديم الت��صيات االآتية:

-  تركي���ز وزارة التربي���ة والتعليم على ال���دورات التدريبية المتخ�ص�صة التي ت���زود اللجان المكلفة 
بتاأليف الكتب بمهارات تاأليف الكتب.

- اختيار اأفراد متخ�ص�صين وم�ؤهلين في المناهج لتاأليف الكتب.

-  اأظه���رت الدرا�ص���ة اأن كتب التربية االإ�صالمي���ة المط�رة ركزت على الجان���ب المعرفي في مجال 
االأه���داف، لذل���ك ي��صي الباح���ث بمزيد من االهتم���ام والتركيز على الجانب المه���اري االأدائي 

والقيم واالتجاهات.

-  اأظه���رت نتائ���ج الدرا�صة �صعف المحت����ى في اإثارة دافعي���ة المتعلمين لقلة ال�ص����ر والر�ص�مات 
واالأ�ص���كال، وكذلك ات�صاع المحت�ى مما يثقل كاهل المعلم والمتعلم  لذلك ي��صي الباحث باإعادة 

�صياغة المحت�ى وتزويده بال�ص�ر واالأ�صكال والر�ص�مات ومراعاة االت�صاع.

- تزويد الكتب باالأن�صطة التي ت�صاهم في ا�صتخدام التكن�ل�جيا كاالأن�صطة المح��صبة وغيرها.
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-  اإع���ادة النظر في عدد الح�ص�س المخ�ص�صة لم���ادة التربية االإ�صالمية لم�صاعدة المعلمين على 
االهتمام باالأن�صطة وتنفيذها.

-  تن�يع ا�صتراتيجيات التق�يم الت���ي يحت�يها الكتاب وباالأخ�س ا�صتراتيجيات التق�يم المبنية على 
االأداء. 

-  �ص���رورة تركيز الكتب على االأن�صط���ة المهارية واالأدائية وكذلك االأن�صط���ة التي تنمي االتجاهات 
والقيم لدى الطلبة.   

-  �ص���رورة تن�يع ط���رق التدري�س، وتع���دد االأن�صطة المنهجي���ة والالمنهجية، وا�صتخ���دام ال��صائل 
التعليمية الحديثة في كتب التربية االإ�صالمية.
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د. اإ�سماعيل غازي مرحبا

تو�صيف الّطبيب
واأثره في الحكم ال�صرعّي

المقدمة
الحمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�ص�ل اهلل واآله و�صحبه ومن وااله، وبعد:

اإن معرفة ال�اقعة الطبية واإعطاءها الحكم ال�صرعي من االأم�ر المهمة التي ت�اجه الم�صلمين ب�صكل 
ي�م���ي، واإعطاء الحكم ال�صرعي ال�صحيح يحتاج اإلى اأم�ر عدة ومراحل مختلفة، فت��صيف الطبيب 
�ص���يء، والم�صتند ال�صرعي �صيء اآخر، وتنزيل الم�صتن���د ال�صرعي على ال�اقع �صيء ثالث، ثم معرفة 

الحال والماآل �صيء رابع، وهكذا.

وف���ي ه���ذا البحث �صنتكلم ع���ن ت��صيف الطبيب، وم���دى تاأثيره على الحكم ال�صرع���ي في الم�صائل 
الطبية.

وال اأعل���م وج����د بحث ح�ى ما اأردته من هذا البحث، وهذا م���ا دعاني اإلى الكتابة فيه، وال اأدعي اأن 
بحث���ي هذا بحث جديد من كل وجٍه ولم اأ�صبق اإليه ف���ي كل ج�انبه، و�صاأذكر هنا اأهم البح�ث التي 

تكلمت عن ج�انب من هذا الم��ص�ع والتي ا�صتفدت منها اأثناء اإعدادي لهذا البحث، وهي:

1-  ق����ل اأهل الخبرة في الفقه االإ�صالمي، للباحث ف�از القايدي، وهي ر�صالته المقدمة لنيل درجة 
الماج�صتي���ر ف���ي الدرا�صات االإ�صالمية، باإ�صراف الدكت�ر اأحم���د بن عبد اهلل بن حميد، مقدمة 
اإلى كلية ال�صريعة والدرا�صات االإ�صالمية بجامعة اأم القرى بمكة المكرمة، عام 1418-1419ه.

وه���ي ر�صال���ة جيدة نال الباحث من خالله���ا درجة الماج�صتير بتقدير ممت���از، واأح�صن الباحث في 
ل  جم���ع وا�صتق�ص���اء م�صائل اأهل الخب���رة التي تعر�س له���ا فقهاوؤنا رحمهم اهلل تعالى، بع���د اأن اأ�صّ

لم��ص�ع ق�ل اأهل الخبرة تاأ�صياًل �صرعيًا منا�صبًا.
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اإال اأنها ر�صالة عامة لم تخ�س الطبيب بالدرا�صة، كما اأنه قد غلب عليها الجانب اال�صتق�صائي على 
الجانب التحليلي، لذا لم تتناول ت��صيف الطبيب وبيان اأثره على االأحكام ال�صرعية.

2-  راأي الخبي���ر واأث���ره في ت��صيف النازلة والحكم ال�صرعي »ا�صتخ���دام الجيالتين مثاًل«، للدكت�ر 
اأ�صام���ة الخمي����س، وه� بح���ث مقدم لم�ؤتم���ر الفقه االإ�صالم���ي الثاني، ق�صايا طبي���ة معا�صرة، 
المنعق���د ف���ي رح���اب جامعة االإمام محمد ب���ن �صع�د االإ�صالمي���ة، في الريا����س العام 1431ه، 

2010م.
وه���� بحث جيد تناول في���ه باحثه جانب دقيق وقام ببيانه، اإال اأنه حفظه اهلل طبيب، فكان اأن تناول 
الم��ص�ع الفقهي باقت�صاب، ومع ذلك فلم يكن م�صلطًا على ت��صيف الطبيب ب�صكل خا�س، كما اأنه 
تكل���م عن جانب واحد من ج�انب الت��صيف من خ���الل المثال الذي ذكره، و�صيتبن معنا من خالل 

البحث اأن ت��صيف الطبيب له ج�انب اأخرى متعددة تحتاج اإلى بيان اأثرها.
3-  وظيف���ة الخبير في الن�ازل الفقهية، لالأ�صتاذ الدكت�ر اأحمد ال�ص�يحي، وه� بحث مقدم لندوة: 
»نح� منهج علمي اأ�صيل لدرا�صة الق�صايا الفقهية المعا�صرة«، التي عقدها مركز التميز البحثي 
في فقه الق�صايا المعا�صرة، في جامعة االإمام محمد بن �صع�د االإ�صالمية، في الريا�س 1431ه، 

2010م.
وه���� بحث جيد كذلك لكنه بحث ع���ام ك�صابقْيه، وغلب عليه الطاب���ع االأ�ص�لي، ومع ذلك فقد ذكر 
اأمثل���ة متع���ددة ع���ن الطبيب عند تمثيل���ه الأهل الخبرة في ع���دة م�ا�صع من بحث���ه، لكنه لم يخ�ّس 

ت��صيف الطبيب بالدرا�صة والتف�صيل، وبيان اأثر كّل ن�ع من الت��صيف في الحكم ال�صرعي.
وم���ا ذكرت���ه عن هذه البح����ث اإنما اأردت من خالله بيان الفرق بين م���ا ق�صدته من بحثي، وما ه� 
م�ج����د ف���ي تلك البح�ث، وال اأق�صد اأن ذلك نق�س فيها اأو خلل، بل تلك البح�ث كانت وافية كافية 

فيما اأراده اأ�صحابها، وجزاهم اهلل خيرًا على ما قدم�ه.

خطة البحث:
وخطتي في بحثي هذا هي:

ق�صمت البحث اإلى مقدمة وف�صلين وخاتمة:

المقدمة: وفيها االفتتاحية والبح�ث ذات العالقة وخطة البحث.
الف�شل الأول: ت��صيف الطبيب تعريفه واأهميته و�صفاته، وفيه اأربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف ت��صيف الطبيب.
المبحث الثاني: اأهمية ت��صيف الطبيب.
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المبحث الثالث: م�صروعية االعتماد على ت��صيف الطبيب.
المبحث الرابع: �صفات ت��صيف الطبيب.

الف�شل الثاني: بيان اأثر ت��صيف الطبيب في الحكم ال�صرعي، وفيه اأربعة مباحث:
المبحث الأول: بيان اأثر ت��صيف الطبيب للمر�س.
المبحث الثاني: بيان اأثر ت��صيف الطبيب للدواء.

المبحث الثالث: بيان اأثر ت��صيف الطبيب لطريقة عمل الدواء في المر�س.

المبحث الرابع: بيان اأثر ت��صيف الطبيب لماآل ا�صتخدام الدواء اأو العالج.
الخاتمة: وفيها اإبراز اأهم النتائج التي ت��صل اإليها الباحث.

منهجي في البحث:
منهجي الذي �صرت عليه في كتابة هذا البحث ه�:

1-  اتبعت المنهج اال�صتقرائي التحليلي، فحاولت ا�صتقراء مادة البحث من الكتب، ومن ثم تحليلها 
والتعقيب عليها.

2- عزو االآيات القراآنية اإلى الم�صحف ال�صريف.
3- تخريج االأحاديث النب�ية ال�اردة باالأ�صل�ب العلمي المتبع.

4-  اال�صتغن���اء عن الترجمة لالأعالم ال�اردة اأ�صماوؤهم في البحث طلبًا لالخت�صار، والأني لم اأذكر 
اإال من ه� معل�م عند طالب العلم.

5- حر�صت على بيان كالم العلماء القدامى مما له عالقة بالم��ص�ع.
6-  اقت�ص���رت في كّل مبحث مبحث م���ن مباحث الف�صل الثاني بمثال واح���د، اإذ به يت�صح المراد، 

ولي�س من الع�صير على القارئ اأن ُيطبق ذلك على م�صائل مختلقة.
7-  كم���ا اأني تعمدت اأن تك����ن االأمثلة الم�صروبة في تلك المباحث من الن����ازل الطبية المعا�صرة، 
الأنها اأقرب للقارئ المعا�صر فهمًا، والقيا�س عليها في نظيراتها من الن�ازل الطبية اأكثر اأهمية 

للكثيرين من الم�صائل الطبية التقليدية.

8- اأَْتَبعُت البحث بثبت الم�صادر والمراجع.

واهلل تعالى اأ�صاأل اأن يجعل هذا البحث خال�صًا ل�جهه الكريم، كما اأ�صاأله تعالى اأن ي�صد هذا البحث 
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في المكتبة االإ�صالمية نق�صًا، واأن يك�ن دافعًا بالعملية التعليمية في المجال الطبي قدمًا، واأرج� اأن 
اأك�ن قد ُوّفقُت وقدمُت جديدًا في هذا البحث المت�ا�صع. 

والحمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.

الف�شل الأول:
تو�شيف الطبيب 

تعريفه واأهميته و�شفاته
وفيه المباحث التالية:

المبحث االأول: تعريف ت��صيف الطبيب.

المبحث الثاني: اأهمية ت��صيف الطبيب.
المبحث الثالث: م�صروعية االعتماد على ت��صيف الطبيب.

المبحث الرابع: �صفات ت��صيف الطبيب.

المبحث الأول: تعريف تو�شيف الطبيب:
�صاأتن���اول في هذا المبحث تعريف ت��صيف الطبيب، بدءًا بتعريف الت��صيف وتعريف الطبيب، ومن 

ثم تعريف المركب االإ�صافي: »ت��صيف الطبيب«.

اأوًل: تعريف التو�شيف:
فًا،  فه َو�صْ ماأخ����ذ من ال��صف، و»ال����او وال�صاد والفاء اأ�صل واحد، وه� تحلية ال�صيء. وو�صفُته اأ�صِ

فُة: االأَمارة الالزمة لل�صيء«)1(. وال�صِّ
َفًة. والهاء ع��ٌس من ال�او. وَت�ا�صف�ا ال�صيء  فًا و�صِ ْفُت ال�صيء َو�صْ قال الج�هري في ال�صحاح: »َو�صَ

فًا ... . َف ال�صيُء، اأي �صار ُمَت�ا�صَ ِف. واتَّ�صَ من الَ��صْ
َفِة: اأن تبيع ال�صيء ب�صفٍة، من غير روؤية ... . وبيُع الُم�ا�صَ

���ا النح�ي�ن فلي�س يري���دون بال�صفة ه���ذا، الأنَّ ال�صفة عندهم هي  َف���ُة كالِعْل���م وال�َص�اِد، واأمَّ وال�صِ
النعت...«)2(.

1- معجم املقايي�س يف اللغة البن فار�س )�س1093(.
2- ال�صحاح 1439-1438/4.
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َف«)1(. َفًة َنَعَته، فاتَّ�صَ فًا و�صِ ُفه و�صْ َفُه َي�صِ وقال الفيروزاآبادي في القام��س: »و�صَ

ثانيًا: تعريف الطبيب: 
اء. تق�ل: ما  ٌة، والكثير اأِطبَّ ق���ال الج�هري ف���ي ال�صحاح: »الطبيب: العالم بالطب، وجمع القلة اأِطبَّ
���ب. والُطبُّ والَطبُّ لغتان في  ب: الذي يتعاطى ِعلم الطِّ كن���َت طبيبًا ولق���د َطِببت، بالك�صر. والمتطبِّ

الِطبِّ ...«)2(.

بيُب  ي الطَّ ل: الحاذُق باالأُم�ر الع���ارُف بها، وبه �ُصمِّ ِبيُب في االأ�صْ وق���ال ابن االأثي���ر في النهاية: »الطَّ
دة«)3(.  بَّ وال َيْعرفه َمْعرفة َجيِّ ُب الذي ُيعاني الطِّ الذي ُيِعالج الَمْر�صى ... والُمَتَطبِّ

وقال البعلي في المطلع: »والطبيب العالم بالطب، وجمع القلة اأطبة والكثير اأطباء، والمتطبب الذي 
ب بالك�صر«)4(. ب بالفتح وال�صم لغتان في الطِّ ب والطُّ يتعاطى علم الطب، والطَّ

بابة، وه� الذي ُيعالج المر�صى  ���بُّ اأو الطِّ وج���اء في المعج���م ال��صيط: »)الطبيب(: َمْن ِحرفتُه الطِّ
ونح�هم«)5(. 

ثالثًا: تعريف »تو�شيف الطبيب«:
ق���ال الج�هري ف���ي ال�صحاح: »وفالن ي�صتطّب ل�جع���ه، اأي ي�صت��صف الدواَء اأيُّ���ه ي�صُلح لدائه«)6(، 

َف لك ما تتعالج به«)7(.  ْفُت الطبيَب لدائي: اإذا �صاألته اأن َي�صِ »وا�ْصَتْ��صَ

َفه ِلداِئِه: �صاأَلُه اأن  ُف«)8(، »وا�ْصَتْ��صَ وقال الفيروزاآبادي في القام��س: »وه� َي�ْصَتِطبُّ لَ�َجِعِه: َي�ْصَتْ��صِ
َف له ما َيَتَعاَلُج به«)9(. َي�صِ

من خالل ما �صبق نقله يك�ن المراد من ت��صيف الطبيب ه�: و�صف العالج المنا�صب للمر�س.

ولك���ن في الحقيقة فاإن و�صف الع���الج المنا�صب وال�صحيح، اإنما يقع بعد ع���دة و�صفات �صابقة له، 
فال بد اأن ي�صبقه:

1- القام��س املحيط 204/3.
2- ال�صحاح 170/1.

3- النهاية 110/3.
4- املطلع )�س267(.

5- املعجم ال��صيط )�س549(.
6- ال�صحاح 170/1.

7- ال�صحاح 1439/4.
8- القام��س املحيط 97/1.

9- القام��س املحيط 204/3.
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و�صف �صحيح للمر�س.
وو�صف �صحيح للدواء اأو للعالج نف�صه.

وو�صف �صحيح لطريقة عمل الدواء اأو العالج في المر�س.
وبعد ذلك ي�جد اأمر مهم، اأال وه� ت��صيف ماآل ا�صتخدام الدواء اأو العالج.

ف���اإذا وقع  خطاأ في اأحد هذه الت��صيفات، ف�ق�عه راجٌح بطبيعة الحال في و�صف العالج المنا�صب 
للمر�س. واإذا كانت هذه الت��صيفات �صحيحة ودقيقة، كان و�صف العالج منا�صبًا و�صحيحًا.

وعلي���ه يمك���ن لنا اأن نعّرف ت��صيف الطبي���ب بهذا المعنى ال�ا�صع، وبح�صب الم���راد من الت��صيف، 
فهن���اك ت��صي���ف للمر�س، وهناك ت��صي���ف للدواء، وهن���اك ت��صيف لكيفية عمل ال���دواء، وهناك 

ت��صيف لماآل ا�صتخدام الدواء اأو طريقة العالج، واأخيرًا ت��صيف للعالج المنا�صب للمري�س.
ويمكن لنا اأن نعطي لكل ت��صيف من هذه الت��صيات تعريفه الخا�س به.

م���ن هنا ندرك اأن ت��صيف الطبيب اأبعد من مجرد و�صفة طبية ياأخذها المري�س لي�صرفها وي�صير 
عل���ى طريقتها، بل ي�صبق ذل���ك مجم�عة من الت��صيف���ات، وبناء عليها تك�ن ال��صف���ة الطبية التي 

ياأخذها المري�س بيده. واهلل تعالى اأعلم.
وف���ي هذا البحث باإذن اهلل تعالى �صيك�ن التركيز على الت��صيفات االأربع االأولى، التي ت�صبق اإعطاء 

ال��صفة الطبية للمري�س، اإذ اإنها ذات العالقة والتاأثير بالحكم ال�صرعي.

المبحث الثاني: اأهمية تو�شيف الطبيب:
ت��صي���ف الطبي���ب بمفه�مه ال�ا�صع الذي �صب���ق بيانه له اأهمية كبرى تاأتي م���ن اأهمية عالقة الطب 

باالإن�صان، لذا يمكن ذكر هذه النقاط التي تبرز هذه االأهمية:

اأوًل: اأهميته بالن�شبة للمري�ص وذويه:
1- اأن ت��صيف الطبيب قد يت�صبب في اإنقاذ حياة اإن�صان اأو م�ته.

2- كما اأنه يتعلق في كثير من الحاالت ببدن االإن�صان وي�ؤثر فيه �صلبًا اأو اإيجابًا.
3- وقد يتعلق في كثير من االأحيان باأعرا�س المر�صى وك�صف ع�راتهم.

4- كما اأنه قد يتعلق باالأن�صاب.
5- ولت��صيف الطبيب اأثر في اإثبات جناية وتبرئة اآخر منها.

6-  ع���دا عن التكاليف المادي���ة التي يتكبدها المري�س بناء على ت��صي���ف طبيبه الذي يكلفه اأدوية 
واأن�اعًا مختلفة من العالج، قد ال يك�ن بحاجة اإليها جميعًا.



88

ثانيًا: اأهميته في الق�شاء:
لت��صيف الطبيب اأهمية بالغة في حكم القا�صي، فالقا�صي ال يمكنه اال�صتغناء عن الطبيب وت��صيفه 
ف���ي اأق�صيته ذات العالق���ة باالأم�ر الطبية، وقد �صطرت كتب الفقهاء ف���ي المذاهب الفقهية نماذج 

متعددة في م�صائل مختلفة فيها رج�ع القا�صي اإلى االأطباء قبل الحكم، اأ�صير هنا اإلى بع�صها: 

-  ق���ال ف���ي تكملة فتح القدي���ر: »)اأو كان عيبا( اإ�صارة اإلى تاأويل اآخ���ر: اأي اأو كان العيب الذي يريد 
الم�صت���ري الرد به عيبًا )ال يعرفه اإال الن�صاء( كالَقَرن ف���ي الفرج ونح�ه )اأو االأطباء( اأي اأو عيبًا 
ال يعرف���ه اإال االأطباء كالدق وال�صعال القدي���م )وق�لهن( اأي ق�ل الن�صاء )وق�ل الطبيب حجة في 

ت�جه الخ�ص�مة( للم�صتري )ال في الرد( اأي لي�س بحجة في الرد على البائع«)1(.

-  وقال ابن ر�صد في البيان والتح�صيل: »ول� ا�صطر اإلى ترجمة الكافر اأو الم�صخ�ط اأو العبد الأعمل 
ق�ل���ه وحكم به ، كم���ا يحكم بق�ل الطبيب الن�صراني وغير العدل فيم���ا ي�صطر فيه اإلى ق�له من 

جهة معرفته بالطب«)2(.

-  ق���ال الن�وي في رو�ص���ة الطالبين: »اإذا اأ�صكل مر�س فلم يدر اأمخ�ف ه���� اأم ال فالرج�ع فيه اإلى 
اأهل الخبرة والعلم بالطب«)3(.

-  وذك���ر ابن قدامة فيمن قلع �صن من ل���م يثغر: »واإن عادت والدم ي�صيل، ففيها حك�مة؛ الأنه نق�س 
ح�ص���ل بفعل���ه. واإن م�صى زمن ع�دها ولم تعد ، �صئل اأهل العل���م بالطب، فاإن قال�ا: قد يئ�س من 

ع�دها، فالمجني عليه بالخيار بين الق�صا�س اأو دية ال�صن ...«)4(.

ثالثًا: اأهميته في اإعطاء الحكم ال�شرعي:
لت��صي���ف الطبيب اأهمية بالغة في اإعطاء الحكم ال�صرعي الأنه ت�ص�ير لل�اقع، وت�ص�ير ال�اقع مهم 
ج���دًا للفقيه حتى يعطي الحك���م ال�صرعي ال�صحيح، وفي ذلك يق�ل االإم���ام ابن القيم: »وال يتمكن 

المفتي وال الحاكم من الفت�ى والحكم بالحق اإال بن�عين من الفهم:

اأحدهم���ا: فهم ال�اقع والفق���ه فيه، وا�صتنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائ���ن واالأمارات والعالمات، 
حتى يحيط به علمًا.

والن����ع الثان���ي: فهم ال�اجب في ال�اقع، وه���� فهم حكم اهلل الذي حكم به ف���ي كتابه اأو على ل�صان 

1- تكملة فتح القدير 83/7.
2- البيان والتح�صيل 206/9.

3- رو�صة الطالبني 128/6.
4- املغني 553/11.
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ر�ص�له �صلى اهلل عليه و�صلم في هذا ال�اقع، ثم ُيطّبق اأحدهما على االآخر.

فم���ن بذل جه���ده وا�صتفرغ و�صعه في ذلك لم يعدم اأجرين اأو اأج���رًا)1(، فالعاِلم من يت��صل بمعرفة 
ال�اقع والتفقه فيه اإلى معرفة حكم اهلل ور�ص�له �صلى اهلل عليه و�صلم«)2(.

-  ويق����ل االإمام ال�صاطبي في الم�افقات: »قد يتعلق االجته���اد بتحقيق المناط فال يفتقر في ذلك 
اإل���ى العل���م بمقا�صد ال�صارع، كما اأنه ال يفتقر فيه اإلى معرفة علم العربية؛ الأن المق�ص�د من هذا 
االجته���اد اإنم���ا ه� العلم بالم��ص�ع على ما ه� عليه، واإنما يفتقر فيه اإلى العلم بما ال ُيعرف ذلك 
الم��ص����ع اإال به من حيث ق�صدت المعرفة به، فال بد اأن يك�ن المجتهد عارفًا ومجتهدًا من تلك 
الجه���ة التي ينظ���ر فيها، لَيتن�ّزل الحك���م ال�صرعي على وفق ذلك المقت�ص���ى؛ كالمحّدث العارف 
باأح����ال االأ�صانيد وطرقها و�صحيحها من �صقيمها ... وكذل���ك القارئ فى تاأدية وج�ه القراءات، 
وال�صانع في معرفة عي�ب ال�صناعات، والطبيب في العلم باالأدواء والعي�ب، وعرفاء االأ�ص�اق فى 
معرف���ة قيم ال�صلع ومداخل العي�ب فيها، والعاّد فى �صحة الق�صمة، والما�صح في تقدير االأر�صين 
ونح�ها، كل هذا وما اأ�صبهه مما يعرف به مناط الحكم ال�صرعي غير م�صطر اإلى العلم بالعربية 

وال العلم بمقا�صد ال�صريعة، واإن كان اجتماع ذلك كمااًل فى المجتهد«)3(.

المبحث الثالث: م�شروعية العتماد على تو�شيف الطبيب:
الطبيب ه� العالم بالطب الخبير به، »ويعبر الفقهاء عن الخبرة بعبارات مختلفة تفيد ذات المعنى: 

كالعلم والمعرفة والتجربة والنظر والب�صارة والحذق والمهارة وال�صناعة ونح�ها.

وفي هذا الع�صر ا�صتقر العرف على ن�صبة كل خبير اإلى تخ�ص�صه، كالطبيب والمهند�س واالقت�صادي 
والمحا�صب والفلكي والكيميائي وهكذا«)4(.

واالعتماد على ق�ل الخبراء والعلماء في مجال خبرتهم، ومدار علمهم، قد جاءت اأدلة متعددة تدل 
عليه، ومن ذلك:

1- ق�ل اهلل تعالى: {ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ    ٺ ٺ})5(.

1-  لق�ل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإذا حكم احلاكم فاجتهد ثم اأ�صاب فله اأجران، واإذا حكم فاجتهد ثم اأخطاأ فله اأجر«. اأخرجه 
البخاري يف �صحيحه احلديث رقم )7352(، وم�صلم يف �صحيحه احلديث رقم )1716(، كالهما من حديث عمرو بن العا�س 

ر�صي اهلل عنه.
2- اإعالم امل�قعني 88-87/1.

3- امل�افقات 528-527/4.
4- وظيفة اخلبري يف الن�ازل الفقهية للدكت�ر اأحمد ال�ص�يحي )�س 420-419(.

5- النحل: 43، االأنبياء: 7
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وجه الداللة: حيث المراد من اأهل الذكر: اأهل العلم)1(، فيدخل في عم�م هذه االآية الكريمة �ص�ؤال 
اأهل الخبرة واالخت�صا�س، ومنهم الطبيب)2(.

يق�ل القرطبي في تف�صيره: »م�صاألة: لم يختلف العلماء اأن العامة عليها تقليد علمائها واأنهم المراد 
بق�ل اهلل عز و جل: {ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ    ٺ ٺ}.

واأجمع�ا على اأن االأعمى ال بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة اإذا اأ�صكلت عليه فكذلك من 
ال علم له وال ب�صر بمعنى ما يدين به، ال بد له من تقليد عالمه«)3(. 

اأق�ل: ومن ال علم له بالطب ال بد له من تقليد الطبيب المخت�س.

2-  ق�ل اهلل تعالى: {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى ائ ائ ەئ    ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ 
ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ  يئجب حب خب مب ىب يبجت حت خت 

مت ىت})4(.
وج���ه الدالل���ة: »اأن جزاء ال�صي���د اإن كان له مثل، فيحكم في جزائه عدالن م���ن الم�صلمين خبيران 
بال�صيد وما يماثله فيحكمان فيه، وهذا دليل على م�صروعية االعتماد على ق�ل اأهل الخبرة في بيان 

الحكم ال�صرعي«)5(.

3-  ق�له تعالى: {ژ ژ ڑ ڑ  ک    ک ک ک گگ گ گ ڳ    ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ 

ۀ ہ    ہ ہ ہ})6(.
ق���ال ال�صي���خ محمد ر�صيد ر�صا ف���ي بيان من هم الذي���ن ي�صتنبط�ن: »وهم الذي���ن ي�صتنبط�ن مثله 
وي�صتخرج����ن خفاياه بدق���ة نظرهم، فه� اإذا من االأم�ر التي ال يكتنه �صرها كل فرد من اأفراد اأولي 
االأمر، واإنما يدرك غ�ره بع�صهم الأن لكل طائفة منهم ا�صتعدادا لالإحاطة ببع�س الم�صائل المتعلقة 
ح راأُيه في الم�صائل الحربي���ة، وهذا يرجح راأيه في  ب�صيا�ص���ة االأم���ة واإدارتها دون بع�س، فه���ذا ُيرجَّ
الم�صائ���ل المالية، وهذا يرجح راأيه في الم�صائ���ل الق�صائية، وكل الم�صائل تك�ن �ص�رى بينهم، فاإذا 

1- انظر: اجلامع الأحكام القراآن للقرطبي 72/10.
2- انظر: ق�ل اأهل اخلربة يف الفقه االإ�صالمي )�س19-20( ووظيفة اخلبري يف الن�ازل الفقهية للدكت�ر اأحمد ال�ص�يحي )�س 437(.

3- اجلامع الأحكام القراآن للقرطبي 181/11.
4- المائدة: 95

5- ق�ل اأهل اخلربة يف الفقه االإ�صالمي )�س20(. وانظر:  وظيفة اخلبري يف الن�ازل الفقهية )�س438(.
6- الن�صاء: 83
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كان مث���ل هذا ال ي�صتنبطه اإال بع�س اأول���ي االأمر دون بع�س، فكيف ي�صح اأن يجعل �صرعا بين العامة 
يذيع�ن به؟«)1(.

وكذلك االأمر في الم�صائل الطبية، فالطبيب ينطبق عليه مثل ذلك في مجال تخ�ص�صه.

4-  اأدل���ة ال�صنة التي تدل عل���ى م�صروعية الخر�س)2(، ومن ذلك حديث اأب���ي حميد ال�صاعدي قال: 
»غزون���ا مع النبي �صلى اهلل علي���ه و�صلم غزوة تب�ك فلما جاء وادي القرى اإذا امراأة في حديقة 
له���ا فقال النبي �صلى اهلل علي���ه و�صلم الأ�صحابه: اخر�ص�ا. وخر�س ر�ص����ل اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم ع�صرة اأو�صق«. الحديث)3(.

وجه الداللة: حيث دّل الحديث على م�صروعية الخر�س، وه� من عمل اأهل العلم والخبرة)4(، ومعل�م 
اأن اأهمية علم وخبرة الطبيب اأعظم واأ�صد اأثرًا من الخار�س في التمر.

5-  م���ا جاء من اأدلة ت���دل على م�صروعية القيافة)5(، ومن ذلك: حدي���ث عائ�صة قالت: »دخل قائف 
ور�ص����ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم �صاهد واأ�صامة ب���ن زيد وزيد بن حارثة م�صطجعان فقال: اإن 

ها من بع�س. ف�ُصّر بذلك النبي �صلى اهلل عليه و�صلم واأعجبه«)6(. هذه االأقدام بع�صُ

وج���ه الداللة: حيث دّل الحدي���ث على القيافة، وهي من عمل اأهل العلم والخبرة)7(، ولي�صت القيافة 
باأعظم من الطب.

ما �صبق كانت اأدلة عامة، وفيما يلي �صاأذكر اأدلة خا�صة تدل على االعتداد بالخبرة الطبية:

6-  حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�س ر�صي اهلل عنهما اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: »من 
تطبب، ولم ُيعلم منه طّب قبل ذلك، فه� �صامن«)8(.

يق����ل االإم���ام ال�ص�كاني: »في���ه دليل على اأن متعاط���ي الطب ي�صمن لما ح�صل م���ن الجناية ب�صبب 
عالج���ه، واأما من علم منه اأنه طبيب فال �صم���ان عليه وه� من يعرف العلة ودواءها وله م�صايخ في 

1- تف�صري املنار 243/5.
را ومن العنب زبيبا  طب مَتْ 2-  يق�ل ابن االأثري يف النهاية 22/2: »َخَر�س النخلة والَكْرمة َيْخُر�صها َخْر�صا : اإذا َحَزَر ما عليها من الرُّ

فه� من اخَلْر�س : الظّن الأن احَلْزر اإمنا ه� تقدير بظّن«.
3- رواه البخاري يف �صحيحه احلديث رقم )1481(.

4- انظر: ق�ل اأهل اخلربة يف الفقه االإ�صالمي )�س23(.
ع االآثاَر وَيْعِرفُها، وَيْعِرف �َصَبه الرُجل باأخيه واأبيه، واجلمع: القاَفة«. 5- يق�ل ابن االأثري يف النهاية 121/4: »القاِئف: الذي َيَتَتبَّ

6- رواه البخاري يف �صحيحه احلديث رقم )3731(، وم�صلم يف �صحيحه احلديث رقم )1459( واللفظ له.
7- انظر: ق�ل اأهل اخلربة يف الفقه االإ�صالمي )�س26(.

8-  رواه اأب� داود يف �صننه احلديث رقم )4586(، والن�صائي يف �صننه املجتبى احلديث رقم )4830(، وابن ماجه يف �صننه احلديث 
رقم )3466(، واللفظ له. و�صححه احلاكم يف امل�صتدرك 212/4 ووافقه الذهبي.
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هذه ال�صناعة �صهدوا له بالحذق فيها واأجازوا له المبا�صرة«)1(.
وفي رفع ال�صمان عنه اعتبار لخبرته واإعتداٌد بها.

7-  حدي���ث جابر ر�صي اهلل عنه قال: »بعث ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اإلى اأبّي بن كعب طبيبًا 
فقطع منه ِعرقًا ثم ك�اه عليه«)2(.

وهذا الحديث وا�صح في االعتداد بخبرة الطبيب الذي ت�لى قطَع عرٍق وكّيه.
8-  ع���ن �صع���د بن اأبي وقا�س ر�صي اهلل عنه ق���ال: مر�صت مر�صًا اأتاني ر�ص����ل اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صل���م يع�دن���ي، ف��صع يده بين ثديّي ... الحديث، وفيه ق�ل النب���ي �صلى اهلل عليه و�صلم: »ائت 
الح���ارث ابن َكَلدة اأخا ثقيف)3(، فاإنه رجل يتطب���ب، فلياأخذ �صبع تمرات من عج�ة المدينة...« 

الحديث)4(.
وهذا الحديث ك�صابقه في اعتبار خبرة الطبيب واالعتماد عليها)5(.

المبحث الرابع: �شفات تو�شيف الطبيب:
بن���اء عل���ى ما �صبق ذكره من اأهمية كبيرة لت��صيف الطبيب، فاإن���ه ينبغي اأن تت�فر فيه عدة �صفات 

طبية و�صرعية، واأحب اأن اأذكر هنا ال�صفات التالية:
1-  العلم، فينبغي اأن ال ي�صدر اأي ت��صيف من الطبيب اإال وه� عالم به، وعنده المعرفة التامة بكل 

تفا�صيله.
ب���ل ينبغي اأن يك�ن الت��صيف �صادرًا من الطبيب المتخ�ص�س في المجال المراد ت��صيفه، كطبيب 
القل���ب ي�ص���ف ما يتعلق باأمرا����س القلب، وهكذا في طبي���ب االأع�صاب اأو طبي���ب الم�صالك الب�لية 

وغيرها، وال ُيكتفى بالطبيب العام مثاًل.

وهكذا االأم���ر عندما تزداد التخ�ص�صات تعقيدًا، فاإنه ياأخ���ذ بت��صيف �صاحب التخ�ص�س الدقيق 
واالأدق، كطبيب االأع�صاب مثاًل اإذا ُوجد تخ�ص�س اأدق فاإنه ُيقدم عليه، كتخ�ص�س طبيب اأع�صاب 

1- نيل االأوطار 333/5.
2- اأخرجه: م�صلم يف �صحيحه احلديث رقم )1207(.

3-  ه�: احلارث بن كلدة بن عمرو بن اأبي عالج بن اأبي �صلمة بن عبد العزى بن غرية بن ع�ف بن ق�صي الثقفي، عا�س يف اجلاهلية 
واالإ�صالم، وبقي اإىل عهد معاوية ر�صي اهلل عنه، وكان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ياأمر من به علة اأن ياأتيه في�صاأله عن علته، 
رجح ابن حجر اإ�صالمه ، وذكر غريه اأنه ال ي�صح اإ�صالمه، وكان اأطب العرب، وقد تعلم الطب يف ناحية فار�س، واأخباره يف الطب 

كثرية، وله كتاب املحاورة يف الطب بينه وبني ك�صرى اأن��صروان.
 ،)283/1( واال�صتيعاب  )�س167-161(،  االأطباء  طبقات  يف  االأنباء  وعي�ن   ،)507/5( الكربى  الطبقات  يف:  ترجمته  انظر 

واالإ�صابة )595-594/1(.
4- اأخرجه: اأب� داود يف �صننه احلديث رقم )3875(. و�صححه عبد احلق االأ�صبيلي يف االأحكام ال�صغرى )837-836/2(.

5- ويدل لذلك اأي�صًا: كل ما يدل مل�صروعية اخلتان والكي واحلجامة، اإذ فيها اعتماد على خربة خاتن والكّ�اء واحلّجام، واهلل تعاىل اأعلم.
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الدماغ اأو طبيب اأع�صاب العين اأو طبيب اأع�صاب االأذن وهكذا)1(.
يق����ل �صي���خ االإ�صالم ابن تيمة في هذا ال�صدد: »واأي�صا فاإنه يج���ب الرج�ع اإلى ق�ل اأوثق الطبيبين 
والقائفين والمق�مين، فكذلك في ق�ل اأوثق المجتهدين في القبلة؛ الأنها اأم�ر جزئية وال ي�صق تعيين 

االأق�ى منها«)2(.
2-  ال�ص���دق، فينبغي اأن يك�ن ت��صيف الطبيب ال كذب في���ه، مهما كانت المغريات التي تدع�ه اإلى 

التزوير اأو التلفيق.
فال�اج���ب عل���ى الطبي���ب اأن ال ُيقِدم على ت��صيٍف غي���ر م�ؤهل له، �ص�اء لمر�س اأو ع���الج اأو دواء اأو 

طريقة عالج اأو ماآل ا�صتعمال العالج بطريقة ما.
واإذا اأق���دم عل���ى ت��صيٍف ما فينبغي اأن ال يذك���ر في الت��صيف اأم�رًا غير �صحيح���ة، اأو ينق�س منه 

بع�س ما ه� مهم اأو م�ؤثر.
3-  االإتقان، فينبغي اأن ياأتي ت��صيف الطبيب متقنًا، فيتعني في اإخراج ت��صيفه غاية االعتناء ليك�ن 

تام ال��ص�ح �صحيح االأركان ال اإهمال فيه.
حي���ث اإن هذا الت��صيف لم يع���د خا�صًا بالطبيب اأو باالأطباء فح�صب، ب���ل اإن ت��صيف طبيب ما في 
ع�صرنا الحا�صر قد ي�صل اإلى اآالف النا�س يطلع�ن عليه ويقروؤونه، وقد ُتبنى عليه اأحكام �صرعية، 

لذا ينبغى اأن يعمل الطبيب على اإتقانه واإح�صانه.
4-  الحف���اظ على اأ�صرار وع�رات المر�صى، فينبغي اأن يبتع���د ت��صيف الطبيب عن ك�صف ع�رة اأي 

م�صلم وف�صح اأ�صراره.
ففيم���ا عدا االأم����ر التي تتدخل فيها الدول للم�صلحة العامية، فاإن���ه ينبغي اأن تبقى اأ�صرار المر�س 

وما يتعلق بع�راتهم طي الكتمان، الأن ذلك ال ي�ؤثر على معرفة اأو فهم الت��صيف الطبي.
5-  ال�اقعي���ة، فينبغ���ي اأن يك�ن ت��صيف الطبي���ب مطابقًا لل�اقع، ال ته�يل في���ه ومبالغة على ال�اقع 

الفعلي، وال مجحفًا اأو منق�صًا في ت��صيفه لذلك ال�اقع.
فق���د تك�ن لطبيٍب ما م�صلحة في اإ�صدار الحكم اأو الفت�ى على كيفية معينة، فترى ت��صيفه منجاز 

جدًا، وفيه ت�صخيم لبع�س الحاالت المر�صية اأو االآثار ال�صلبية ب�صكل كبير.
وقد تجد عك�صه تمامًا، فترى فيه نق�صًا اأو اإجحافًا لبع�س الحالت المر�صية اأو االآثار ال�صلبية ليك�ن 

الحكم اأو الفت�ى على الجهة المعاك�صة.

1- انظر: وظيفة اخلبري يف الن�ازل الفقهية )�س421(.
2- �صرح العمدة –ال�صالة- )�س569(.
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وكل ذلك يجب اأن ُينزه عنه ت��صيف الطبيب، لذلك نجد في بع�س الدول التي اأجازت نقل االأع�صاء 
م���ن المت�فين دماغيًا ا�صتراطها اأن ت�صدر �صهادة ال�ف���اة من مجم�عتين من االأطباء، ي�صترط في 

كل واحدة منها اأن ال يك�ن لها عالقة ببرنامج نقل االأع�صاء.

وما ذلك اإال اجتنابًا لمثل تلك االأم�ر.

6-  الدقة والتف�صيل، فينبغي اأن تت�فر فيه الدقة الالزمة، الأن اأية غم��س اأو اإجمال قد ي�دي بحياة 
اإن�صان مع�ص�م اأو يكاد، اأو ي�ؤثر في الفت�ى اأو الق�صاء.

7-  الت�ثي���ق فيم���ا يحتاج اإل���ى ذلك، فحين يذك���ر الطبيب في ت��صيف���ه اأم�رًا مدعم���ة بذكر وقائع 
واأ�صكال واأن�اع واأعداد، فينبغي اأن يك�ن ذلك م�ثقًا.

ف���ال يق����ل مثاًل: »تق����ل الم�صادر الطبي���ة بكذ وك���ذا«، دون اأن ي�ثق من هي ه���ذه الم�صادر؟ وكم 
عددها؟ 

وال يق����ل مثاًل: »تراجعت المراكز الطبية ع���ن م��ص�ع كذا«، دون اأن ي�ثق من هذه هذه الم�صادر؟ 
وكم عددها؟ 

8-  اأن يك�ن ت�ثيق الطبيب لت��صيفه من م�صادر م�ث�قة معتمدة، خا�صة في الم�صائل ال�صائكة والتي 
يترتب عليها ف�س نزاع في م�صاألة ما.

الف�شل الثاني: 
بيان اأثر تو�شيف الطبيب 

في الحكم ال�شرعي
وفيه اأربعة مباحث:

المبحث الأول: بيان اأثر ت��صيف الطبيب للمر�س.
المبحث الثاني: بيان اأثر ت��صيف الطبيب للدواء اأو العالج.

المبحث الثالث: بيان اأثر ت��صيف الطبيب لطريقة عمل الدواء في المر�س.

المبحث الرابع: بيان اأثر ت��صيف الطبيب لماآل ا�صتخدام الدواء اأو العالج.

المبحث الأول: بيان اأثر تو�شيف الطبيب للمر�ص:
ح اأثر الت��صيف للمر�س اأو لل�اقعة الطبية في الحكم ال�صرعي، هي م�صاألة:  م���ن الم�صائل الت���ي ت��صّ
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»الم�ت الدماغي«، فبم�ت جذع الدماغ، فقد اختلفت ت��صيفات االأطباء)1(:
الت��صي���ف االأول: يدل على اأن الم�َت الدماغي م�ٌت حتمي، كالم�ت بت�قف القلب والدورية الدم�ية 

التنف�س، وه� ق�ل اأكثر االأطباء.
-  يق����ل الدكت�ر خيري ال�صم���رة: »ونحن في م�صر ال زلنا نترك المري����س على جهاز التنف�س حتى 
يت�ّف���اه اهلل، وال نعم���ل زراع���ة اأع�صاء، وال ت�جد حال���ة قد �صخ�صناها على اأنه���ا م�ت جذع دماغ 
وظه���رت اأنه���ا خطاأ، ب���ل بالعك�س اإننا نتع���ذب عندما ي�صتم���ر المري�س ثالثة اأ�صابي���ع على جهاز 

التنف�س وندخل له اأنب�ب لتغذيته وال يحدث اأي تح�صن«)2(. 
ويق����ل اأي�ص���ًا »... وقد وجدن���ا ما وجدتم�ه من اأنه: لم تع�س اأبدًا حال���ة �صخ�س م�ت دماغ، اأو م�ت 

جذع دماغ ...«)3(.
-  ويق����ل الدكت����ر مختار المه���دي: »اإن ت�فر هذا الع���دد الكبير من الفح��صات الت���ي تثبت ت�قف 
�صري���ان ال���دم في اأن�صجة المخ وبالتالي تلفها دون رجعة، دونًا ع���ن االأع�صاء االأخرى التي ت�صتمر 
لفترة، ال تدع مجااًل للت�صكيك في وج�د ما اأطلقت عليه المقاالت المعار�صة »ما ي�صمى م�ت المخ« 
واأنها حقيقة ولي�صت مفه�مة عند بع�س النا�س دون غيرهم، لقد تجاوز االأمر الفح�س االإكلينيكي 
واالختالفات في تفا�صيلها اأيًا كانت اإلى اليقين من خالل هذه الفح��صات المتعددة والتي يمكن 
ت�صجيله���ا ك�ثائق للرج�ع اإليها لمن ي�صاء، ويمكن لم���ن ي�صاوره ال�صك اأن يجري اأي عدد من هذه 

االختبارات ير�صيه ومعظمها ت�صل ن�صبة دقتها و�صحتها اإلى %100«)4(. 
-  ويق����ل الدكت�ر ع�صام ال�صربيني عن م�ت جذع الدم���اغ »و�ص�اء كان حقيقة اأو مفه�مًا فاإنه عند 

حدوثه ب�صرائطه المحددة، ي�صبح من الم�ؤكد اأن االإن�صان قد ا�صتدبر الحياة اإلى غير رجعة. 
ول���م يتقب���ل االأطباء ب�صه�لة ه���ذه الحقيقة اإال بعد �صني���ن ط�يلة من التح���ري والبحث والتمحي�س 

والمراقبة، ... واأجريت بعد ذلك درا�صات للتاأكد من �صحة هذه ال�صروط: 
فتم���ت مراجعة ملف���ات �صبعمائة حالة، تم فيه���ا ت�صخي�س م�ت جذع المخ، ولك���ن اأجهزة االإنعا�س 
ل���م ت�قف ل�صبب اأو الآخر، ف�جد اأن الحاالت جميعها مات���ت )م�تا اأكيدا باأي مقيا�س من المقايي�س 
المختلفة(، اإذ ت�قف القلب بعد �صاعات اأو اأيام قليلة رغم ا�صتمرار االأجهزة، ولم تعد حالة واحدة 
منه���ا اإلى الحياة رغم كل الجه����د فهل نعد م�ت جذع المخ م�تًا واإن ا�صتمرت بع�س االأع�صاء حية، 

1-  انظر: م�ت القلب اأو م�ت الدماغ للدكت�ر حممد علي البار )�س 105-106(، والناظر يف ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت الذي 
يقع يف )991( ورقة، يتعرف على وج�د هذا اخلالف بني االأطباء اأنف�صهم، واإن حاول بع�س االأطباء نفي وج�د هذا اخلالف.

2- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س209(.

3- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س314(.
4- مفه�م وفاة االإن�صان من الناحية العلمية للدكت�ر خمتار املهدي )�س264-263(.
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كما نعد ت�قف القلب م�تًا واإن ا�صتمرت بع�س االأن�صجة حية؟ 
ث���م اأعيَد النظر في الم��ص�ع من زاوية اأخرى: روجعت ملف���ات األف حالة اأدخل�ا اإلى الم�صت�صفيات 
في حالة غيب�بة عميقة اإثر اإ�صابة بالغة بالراأ�س، وتمت معالجتهم، وكان�ا جميعا اأحياء عند اإجراء 
الدرا�صة، اأي بعد ثالثة اأ�صهر من اإ�صابتهم، وكان هدف الدرا�صة االإجابة عن �ص�ؤال واحد »هل كان 
من الممكن اأن ي�صخ�س م�ت جذع المخ في اأي من هذه الحاالت؟« ولم يجد الباحث�ن حالة واحدة 
م���ن الحاالت االألف ا�صت�فت �صروط هذا الت�صخي�س حت���ى في اأ�ص�اأ مراحل االإ�صابة  فاإذا ات�صحت 
�صح���ة الت�صخي�س فيمن مات�ا، ولم يقع الت�صخي����س خطاأ فيمن عا�ص�ا )اأكثر من األف حالة(، فهل 

يك�ن ذلك دلياًل مقنعًا على اأنه تقدير �صحيح، واأنه ت�صخي�س يطماأن اإليه؟«)1(.
الت��صيف الثاني: يدل على اأن الم�ت الدماغي لي�س قطعيًا كالم�ت بت�قف القلب والدورية الدم�ية 

والتنف�س، وه� ق�ل لبع�س االأطباء.
-  يق�ل الطبيب اأحمد �ص�قي اإبراهيم: »ما هي عالمات م�ت المخ؟ لي�س لدنيا من العلم في ذلك اإال 
ر�صم المخ الكهربائي، وه� قطعي في بع�س الحاالت، وال يك�ن كذلك في بع�س الحاالت، كحاالت 

الت�صمم باالأدوية المن�مة مثاًل«)2(.
-  ويق����ل الدكت�ر روؤوف �ص���الم: »اإن الفح�س المتاأني لالفترا�صات الخم�ص���ة المبني عليها مفه�م 
»م����ت الم���خ« تظهر اأن االختبارات الت���ي ُتجرى للك�صف عن وظائف الم���خ لي�صت قطعية الداللة، 

واأنها ال ت�صمل كل وظائف المخ، واأنها اإن �صملت فاإنها تعك�س تعطل المخ ولي�س م�ته«)3(.
-  ويق����ل اأي�صًا: »بل هن���اك محاوالت جادة بداأت في النجاح في عالج حاالت م�ت المخ، كما تذكر 

المراجع الم�ج�دة معنا«)4(.
-  ويق����ل كذلك: »فقد اأّكدت االأبحاث المقدم���ة اإلى الم�ؤتمر الدولي لم�ت المخ في »هافانا 92« اأن 
الفح�����س الحديث���ة المذك�رة وغيرها يمك���ن اأن تعطي نتائج خاطئة، كم���ا اأو�صح�ا اأن مجم�عة 
الفح�����س الت���ي تعتمد على اختبارات الن�ص���اط الكهربائي لخاليا جذع الم���خ ... ال يمكن اعتبار 
نتائجه���ا قاطع���ة؛ حي���ث يمك���ن اأن ُتعطي نتائ���ج �صلبية كاذبة ب�صب���ب عدم التزامن ف���ي الن�صاط 

الكهربائي ... .

وبالن�صب���ة للمجم�ع���ة االأخرى م���ن الفح��س التي تعتمد عل���ى �صريان ال���دم، وت�صتهدف ت�صخي�س 
ت�ق���ف الدورة الدم�ية عن طريق الحقن بالم�اد الم�صعة، وعمل الم�صح االإ�صعاعي واالأ�صعة المل�نة، 

1- م�ت جذع املخ مراجعة ومناق�صة للدكت�ر ع�صام ال�صربيني )�س616-615(.
2- نهاية احلياة الب�صرية للدكت�ر اأحمد �ص�قي اإبراهيم )�س376(.

3- التعريف العلمي الطبي للم�ت للدكت�ر روؤوف حمم�د �صالم )�س460(.
4- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س316(.
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والمتابع���ة بالم�ج���ات ف����ق ال�ص�تي���ة وغيرها، ف���اإن جميع ه���ذه الفح�����س اأي�صًا -كم���ا اأقر ذلك 
الم�ؤتمرون في هذا الم�ؤتمر- يمكن اأن تتعر�س للخطاأ نتيجة للنق�س الكمي ...«)1(.

-  ويق�ل الدكت�ر �صف�ت ح�صن لطفي: »اإن و�صائل ت�صخي�س م�ت الدماغ )م.ج.د( (BSD) تتعر�س 
با�صتم���رار ي�ميًا -وف���ي كل اأنحاء العالم- اإم���ا للتعديل اأو الإحالل اأخرى اأح���دث منها، مما يثير 

ت�صاوؤاًل ق�يًا عن م�صداقية تلك ال��صائل المتاحة الي�م«)2(.
-  يق����ل الدكت����ر م�صطفى الذهبي: » وقد حدث في كثير من مراكز نق���ل وزراعة االأع�صاء وب�صكل 
متكرر، اأن بع�س م�تى الدماغ )المخ( الذين تّم اإعدادهم النتزاع االأع�صاء منهم، ف�جئ االأطباء 
بظه����ر عالمات ت�ؤكد ا�صتمرارهم في الحياة، مث���ل الكحة، او اال�صتعداد للقيء اأو ثني الذراعين 
و�ص���م اليدين اإلى ال�صدر، مما دفع بالكثير من ه���ذه المراكز اإلى تعيين اأطباء متخ�ص�صين في 

علم النف�س لبث الطماأنينة في قل�ب طاقم الجراحة.
وال نخفي على اأحد الق�ل باأن هناك اختالفات �صا�صعة بين الدول التي تاأخذ بم�ت المخ في تعريف 
ال�ف���اة، فلكل دولة تعريفها الذي يختل���ف عن الدول االأخرى، وما يتم ت�صخي�صه على اأنه م�ت المخ 
ف���ي اأمريكا، يتم عالجه في فرن�صا، بل تختلف المراكز والم�صت�صفيات من منطقة اأو والية في البلد 
ال�احد ح�ل عالمات ودالئل م�ت المخ، وكذلك الطرق الم�صتخدمة في ت�صخي�س تلك الحالة«)3(.

فههن���ا ت��صيفان لالأطب���اء متباينان، والناظر في الفت���اوى والت��صيات والق���رارات من المجمعات 
الفقهي���ة والهيئات ال�صرعية والمجال�س العلمية المختلفة، يجد فيها االختالف بناء على االختالف 

في ت��صيف االأطباء لهذه الحالة المر�صية:

القول الأول: اأن موت الدماغ ُيعّد موتًا �شرعًا.
وه� ما تمثله الت��صيات والقرارات التالية:

•��ت��صي���ة ن���دوة الحياة االإن�صانية بدايتها ونهايتها في المفه����م االإ�صالمي)4(، حيث جاء فيها ما 
ه:  ن�صّ

»... ونظ���رًا الأن ت�صخي�س الم�ت والعالم���ات الدالة عليه كان على الدوام اأمرًا طبيًا يبني بمقت�صاه 
الفقه���اء اأحكامهم ال�صرعية، فق���د عر�س االأطباء في الندوة الراأي الطب���ي المعا�صر فيما يخت�س 

بحدوث الم�ت....

1- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س 413-412(.
2- حتديد املفه�م احلديث مل�ت الدماغ للدكت�ر �صف�ت ح�صن لطفي )�س187(.

3-  نقل االأع�صاء للدكت�ر حممد م�صطفى الذهبي �س 109. وانظر: مفه�م وفاة االإن�صان من الناحية العلمية للدكت�ر خمتار املهدي 
)�س272(.

4- املنعقدة يف الك�يت يف الفرتة ما بني 24-26 ربيع االآخر 1405ه، امل�افق 15-17 يناير 1985م.
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خام�ص���ًا: اتج���ه راأي الفقهاء تاأ�صي�صًا على هذا العر�س من االأطب���اء اإلى اأن االإن�صان الذي ي�صل اإلى 
مرحل���ة م�صتيقنة، هي م�ت ج���ذع المخ، يعتبر قد ا�صتدبر الحياة، واأ�صب���ح �صالحًا الأن ُتجرى عليه 
بع�س اأحكام الم�ت، قيا�صًا –مع فارق معروف- على ما ورد في الفقه خا�صًا بالم�صاب الذي و�صل 

اإلى حركة المذب�ح.
اأما تطبيق بقية اأحكام الم�ت عليه، فقد اتجه الفقهاء الحا�صرون اإلى تاأجيله، حتى تت�قف االأجهزة 

الرئي�صية.
وت��صي الندوة باأن ُتجرى درا�صة تف�صيلية اأخرى لتحديد ما ُيعجل وما ي�ؤجل من االأحكام.

�صاد�ص���ًا: بن���اء عل���ى ما تقدم، اتفق ال���راأي على اأنه اإذا تحق���ق م�ت جذع المخ بتقري���ر لجنة طبية 
مخت�صة جاز حينئذ اإيقاف اأجهزة االإنعا�س ال�صناعية«)1(.

االإ�صالمي)2(، حيث جاء فيه ما ن�صه:  الفقه  مجمع  •�قرار 
»يعتب���ر �صرع���ًا اأن ال�صخ�س قد م���ات وتترتب جميع االأح���كام المقررة �صرعًا لل�ف���اة عند ذلك اإذا 

تبينت فيه اإحدى العالمتين التاليتين:
1- اإذا ت�قف قلبه وتنف�صه ت�قفًا تامًا وحكم االأطباء باأن هذا الت�قف ال رجعة فيه.

2- اإذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطاًل نهائيًا، وحكم االأطباء االخت�صا�صي�ن الخبراء باأن هذا 
التعطل ال رجعة فيه، واأخذ دماغه في التحلل.

وفي هذه الحالة ي�ص�غ رفع اأجهزة االإنعا�س المركبة على ال�صخ�س واإن كان بع�س االأع�صاء، كالقلب 
مثاًل، ال يزال يعمل اآليًا بفعل االأجهزة المركبة«)3(.

قل���ت: وا�ص���ح في هذين النقلين من الت��صية والقرار، االعتماد عل���ى الت��صيف الطبي ال�صادر من 
الطبيب المعالج باأن م�ت الدماغ م�ت قطعي ال رجعة بعده.

القول الثاني: اأن موت الدماغ ل ُيعّد موتًا �شرعًا.
وه� ما يمثله الت��صيات والقرارات التالية:

الك�يتية)4(، حيث جاء فيها: االأوقاف  وزارة  في  االإفتاء  لجنة  •�فت�ى 
»اأم���ا اإذا ل���م يكن هناك اأدنى اأمل في �صفائه، فيك�ن االأمر متروكًا للطبيب: اإن �صاء اأبقاه تحت هذه 

1- انظر: ثبت اأعمال ندوة احلياة االإن�صانية بدايتها ونهايتها )�س678-677(.
2-  القرار رقم 17 )3/5( يف الدورة الثالثة ملجل�س جممع الفقه االإ�صالمي املنعقدة يف عمان - االأردن، يف الفرتة ما بني 8-13 �صفر 

1407ه، امل�افق 11-16 ت�صرين االأول )اأكت�بر( 1986م.

3- انظر: جملة جممع الفقه االإ�صالمي )ع3، ج2، �س523(.
4- جلنة �صادرة عن اإدارة االإفتاء والبح�ث ال�صرعية، وذلك يف 18 �صفر 1402ه، امل�افق 1981/12/14م.
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االأجهزة، اأو �صرفها عنه، وال يمكن اعتبار هذا ال�صخ�س ميتًا بم�ت دماغه، متى كان جهاز تنف�صه 
وجهازه الدم�ي فيه حياة، ول� اآليًا.

وعلى هذا فال يج�ز اأخذ ع�ص� من اأع�صائه –وال �صيما اإذا كان رئي�صيًا كالقلب والرئتين- الإعطائها 
لغيره، اأو لالحتفاظ بها للط�ارئ.

كم���ا اأنه ال ُتجرى عليه اأح���كام الم�ت: من الت�ريث، واعتداد زوجته، وتنفي���ذ و�صاياه، اإال بعد م�ته 
الحقيقي، وتعطيل كل اأجهزته«)1(.

ث���م �ص���در اإثر ذلك فت�ى من نف����س هذه اللجنة، اإال اأن���ه وقع فيها تردد في الحك���م، كما يت�صح في 
التالي:  

الك�يتية)2(، حيث جاء فيها: االأوقاف  وزارة  في  االإفتاء  لجنة  ال�صابقة:  اللجنة  نف�س  •�فت�ى 
»ال يحك���م بالم����ت اإال بانتفاء جميع عالمات الحي���اة، حتى الحركة والتنف����س والنب�س، فال يحكم 
بالم����ت بمجرد ت�قف التنف�س اأو النب�س اأو م�ت المخ مع بقاء اأي عالمة من العالمات الظاهرة اأو 
الباطن���ة، التي ي�صت���دل بها على بقاء �صيء من الحياة، وذلك الأن االأ�صل بقاء الحياة، فال ُيعدل عن 
ه���ذا االأ�ص���ل بال�صك؛ الأن اليقين ال ي���زول بال�صك، هذا ما انتهت اإليه اللجن���ة مبدئيًا، وهي ترى اأن 

االأمر ي�صتحق مزيدًا من البحث الم�صترك بين االأطباء والفقهاء، واهلل اأعلم«)3(.
•��وبع���د ذل���ك �صدرت فت�ى ثالثة للجنة االإفتاء في وزارة االأوقاف الك�يتية)4(، حيث عادت لتاأكد 

اأن االإن�صان ُيعّد ميتًا بت�قف قلبه ورئتيه ال بت�قف دماغه)5(.
االإ�صالمي)6(، حيث جاء فيه ما ن�صه:  الفقهي  المجمع  •�قرار 

»المري����س ال���ذي ُركبت على ج�صمه اأجهزة االإنعا�س، يج�ز رفعه���ا اإذا تعطلت جميع وظائف دماغه 
تعطاًل نهائيًا، وقررت لجنة من ثالثة اأطباء اخت�صا�صيين خبراء اأن التعطل ال رجعة فيه، واإن كان 
القل���ب والتنف����س ال ي���زاالن يعمالن اآليًا بفعل االأجه���زة المركبة، لكن ال ُيحكم بم�ت���ه �صرعًا اإال اإذا 

ت�قف التنف�س والقلب ت�قفًا تامًا بعد رفع هذه االأجهزة«)7(.

1- انظر: اأبحاث اجتهادية يف الفقه الطبي للدكت�ر حممد االأ�صقر )�س83-84(، ونهاية احلياة له اأي�صًا )�س433(.
2- جلنة �صادرة عن اإدارة االإفتاء والبح�ث ال�صرعية، الفت�ى رقم 27/1ع / 84.

3- انظر: جمم�عة الفتاوى ال�صرعية ال�صادرة عن قطاع االإفتاء والبح�ث ال�صرعية الك�يتية )321/2(.
العام1415-1416ه،  الفت�ى )96/440/1( ورقم )3944(، وذلك يف  ال�صرعية يف  والبح�ث  االإفتاء  اإدارة  4-  جلنة �صادرة عن 

امل�افق 1996م.
5- انظر: جمم�عة الفتاوى ال�صرعية ال�صادرة عن قطاع االإفتاء والبح�ث ال�صرعية الك�يتية )496-495/12(.

6- القرار الثاين يف الدورة العا�صرة املنعقدة يف مكة املكرمة، يف الفرتة ما بني 24-28 �صفر 1408ه، امل�افق 17-21 اأكت�بر 1987م.
7- انظر: قرارات املجمع الفقهي االإ�صالمي لرابطة العامل االإ�صالمي لدوراته 10، 11، 12: )�س21(.
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•��فت����ى اللجنة الدائم���ة للبح�ث العلمية واالإفتاء، في المملكة العربي���ة ال�صع�دية)1(، حيث جاء 
فيها ما ن�صه: 

»اإذا كان االأم���ر كم���ا ذكر، فال مانع من نزع الجهاز التنف�ص���ي عنها، اإذا قرر طبيبان فاأكثر اأنها في 
حكم الم�تى، ولكن يجب اأن ينتظر بعد نزع االأجهزة منها مدة منا�صبة حتى تتحقق وفاتها«)2(.

•��وفت����ى اأخ���رى للجنة الدائمة للبح�ث العلمية واالإفتاء، ف���ي المملكة العربية ال�صع�دية)3(، حيث 
جاء فيها ما ن�صه: 

»اإذا كان ال�اق���ع كم���ا ذكر، جاز اإيقاف االأجهزة التي ت�صّغل القلب وجه���از التنف�س اأوت�ماتيكيًا، اإذا 
كان القل���ب ال ينب����س والتنف�س ال وج����د له اإال باالأجهزة؛ الأن���ه على هذا يك�ن ميت���ًا، وحركة القلب 
والتنف����س اإنما هي باالأجهزة ال حياة ال�صخ�س، لكن يج���ب التاأكد من م�ته بعد رفع االأجهزة، وقبل 

اإعالن الم�ت لكمال اأو احتياط«)4(.
ال�صابقة)5(، حيث جاء فيها ما ن�صه:  اللجنة  لنف�س  ثالثة  •�وفت�ى 

»اإذا كان االأم���ر كما ذكر، فال مانع من ن���زع الجهاز التنف�صي عن ولدك، اإذا قرر طبيبان فاأكثر اأنه 
في حكم الم�تى، ولكن يجب اأن ينتظر بعد نزعها منه مدة منا�صبة حتى تتحقق وفاته«)6(.

االإ�صالمية)7(، حيث جاء فيه ما ن�صه:  البح�ث  لمجمع  التابعة  الفقهية  البح�ث  لجنة  قرار  •�ثم 
»ثاني���ًا: يمنع االكتفاء بت�قف جه���از ر�صم المخ الكهربائي -وحده- دلي���اًل قاطعًا على ال�فاة، بل ال 
بّد مع هذا من ظه�ر تلك العالمات الج�صدية على نح� ما قرره الفقه االإ�صالمي، م�صتمدًا من �صنة 
ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، حيث اأكدت �صرورتها - عند ا�صتعمال جهاز ر�صم المخ الكهربائي 

ال�صتك�صاف م�ت المحت�صر من عدمه- بح�ث الم�ؤتمرات الطبية«)8(.
ال�صع�دية)9(، حيث جاء فيه: العربية  بالمملكة  العلماء  كبار  هيئة  •�قرار 

1- الفت�ى رقم )15964(، وامل�قعة با�صم: عبد اهلل بن غديان، و�صالح الف�ازن، وعبد العزيز بن عبد اهلل اآل ال�صيخ، وعبد العزيز بن باز.
2- جملة البح�ث االإ�صالمية ال�صادرة عن رئا�صة اإدارة البح�ث العلمية واالإفتاء – الريا�س، العدد رقم )58( )�س103(، .

3- الفت�ى رقم )6619( وامل�قعة با�صم: عبد الرزاق عفيفي، وعبد العزيز بن باز.
4- جملة البح�ث االإ�صالمية العدد رقم )58( )�س105(.

5- الفت�ى رقم: )12762(، وامل�قعة با�صم: عبد اهلل بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد العزيز بن باز.
6- جملة البح�ث االإ�صالمية، العدد رقم )58( )�س107-106(.

7- يف الدورة )28( املنعقدة برئا�صة ف�صيلة �صيخ االأزهر يف 16 ي�نية 1992م.
8-  انظر: املح�صر رقم )10( الجتماع جمل�س جممع البح�ث االإ�صالمية باالأزهر، الدورة رقم )28( )�س20(، نقلته ب�ا�صطة نقل 
االأع�صاء االآدمية يف �ص�ء ال�صريعة والطب وال�اقع للدكت�ر اأب� ال�فا عبد االآخر )�س 7(. وانظر اأي�صًا: نقل االأع�صاء يف �ص�ء 

ال�صريعة والقان�ن للم�صت�صار طارق الب�صري، عر�س: �صابر عبد اللطيف، كما يف جملة ح�صاد الفكر )ع113، �س19(.
9- القرار رقم )181( وتاريخ 1417/4/12ه. امل�افق 1996/8/26م.
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»وبعد المناق�صة وتداول الراأي في الم��ص�ع، قرر المجل�س: اأنه ال يج�ز �صرعًا الحكم بم�ت االإن�صان، 
الم����ت الذي تترتب علي���ه اأحكامه ال�صرعية بمجرد تقرير االأطباء اأنه م���ات دماغيًا، حتى ُيعلم اأنه 
م���ات م�ت���ًا ال �صبهة فيه، تت�قف معه حركة القلب والنف�س، مع ظه����ر االأمارات االأخرى الدالة على 

م�ته يقينًا؛ الأن االأ�صل حياته، فال ُيعدل عنه اإال بيقين«)1(.
•��وبعد ذلك �صدر قرار ثاٍن لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية ال�صع�دية)2(، ي�ؤكد فيه قراره 

االأول، حيث جاء فيه ما ن�صه: 
»وبعد البحث والمداولة قرر المجل�س ما يلي: 

ج����اب ال�ص����ؤال االأول: اإذا قرر ثالثة اأطباء متخ�ص�ص�ن فاأكثر، رف���ع اأجهزة االإنعا�س عن المري�س 
الم��صح���ة حالته في ال�ص�ؤال االأول، فاإنه يج�ز اعتماد ما يقررونه من رفع اأجهزة االإنعا�س، ولكن ال 
يج�ز الحكم بم�ته حتى يعلم ذلك بالعالمات الظاهرة الدالة على م�ته، اأما م�ت الدماغ فال يعتمد 

عليه في الحكم بم�ته«)3(.
قل���ت: وف���ي هذه الفتاوى والقرارات ن���رى اأنهم بن�ا على الت��صيفات الطبي���ة التي ذكرت اأن الم�ت 
الدماغي لي�س م�تًا قطعًا، لذلك لم تاأخذ هذه الفتاوى والقرارات بمجرد م�ت الدماغ حتى تتحقق 

العالمات الج�صدية االأخرى التي ت��صلنا اإلى القطع بالم�ت. واهلل اأعلم.
من هنا ينجلي االأثر ال�ا�صح لت��صيف الطبيب، واختالف الحكم ال�صرعي بناء عليها.

وعليه فيمكن تلخي�س ما �صبق بالتالي:
الم�ت الدماغي. المر�س:

الم�ت الدماغي م�ت قطعًا.الت��صيف الطبي )1(:
الم�ت الدماغي غير قطعي.الت��صيف الطبي )2(: 

يحك���م الفقيه بالم�ت من الجهة ال�صرعية، وتترتب عليه جميع اأحكام الم�ت اأثر الت��صيف )1(: 
من االإرث وعدة الم�ت و�صائر اأحكام الم�ت.

ال يحكم الفقيه بالم�ت، فال تنطبق اأحكام الم�ت حتى ُتنزع االأجهزة ويت�قف اأثر الت��صيف )2(: 
قلبه ورئتيه عن العمل.

المبحث الثاني: بيان اأثر تو�شيف الطبيب للدواء اأو العالج:
ح اأثر ت��صي���ف الدواء اأو العالج ف���ي الحكم ال�صرعي م�صاأل���ة: »نقل الغدد  م���ن الم�صائل الت���ي ت��صّ
التنا�صلي���ة«، فقد يح���دث عند بع�س الرجال اأن ُت�صاب خ�صيتيه بخلل م���ا، اأو ُي�صاب مبي�س امراأة 

1- انظر: الفتاوى املتعلقة بالطب واأحكام املر�صى )�س338(.
2- القرار رقم )190( وتاريخ 1419/4/6ه.

3- انظر: الفتاوى املتعلقة بالطب واأحكام املر�صى )�س327(.
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بمر����س فُي�صتاأ�ص���ل منه���ا، مما ي�ؤدي اإلى حرم���ان اأولئك من االإنجاب، ثم يت����ق الرجل الذي تلفت 
خ�صيتي���ه اأو َتُت�ق المراأة التي تلف مبي�صها اإل���ى االأوالد، فمن اأن�اع العالجات المت�فرة اأن ُينقل له 

خ�صية من متبرع، اأو ُينقل اإليها مبي�س من متبرعة.
واإذا نظرنا اإلى الت��صيفات الطبية لهذه العملية، من حيث احت�اء الخ�صية اأو المبي�س على ُح�ْينات 

المتبرع اأو بيي�صات المتبرعة اأو عدم احت�ائها، نجد التالي:

التو�شيف الأول: 
تق�ل الدكت�رة �صديقة الع��صي والدكت�ر كمال نجيب: »فالغدد التنا�صلية لي�صت مثل باقي االأع�صاء 
يمك���ن ن���زع التالف منها وا�صتبداله باآخ���ر �صليم، بل اإنها بما تحمله من الخالي���ا االأولية للب�ي�صات 
والحي�انات المن�ية، فاإنها تق�م بنقل ال�صفات ال�راثية من االآباء اإلى االأبناء، واإن اأي محاولة لنقل 

هذه االأع�صاء بين الرجال والن�صاء �ص�ف ي�ؤدي حتمًا اإلى خلط االأن�صاب«)1(.
ويق�الن اأي�ص���ًا: »ومهما كانت االإمكانيات والتجهيزات التي يقدمه���ا الطب الحديث له�ؤالء الرجال 
والن�ص���اء، فلن ُيتاح لهم االإنج���اب من �صلبهم، بل يكمن الق�ل باأن نجاح نقل الغدد التنا�صلية ما ه� 
اإال �ص����رة من �ص�ر االإخ�صاب لب�ي�صة من حي�ان من����ي لي�س من الزوج، اأو اإخ�صاب حي�ان من�ي 

لب�ي�صة لي�صت لزوجته«)2(.
واأي�ص���ًا: »م���ن هنا يت�صح لنا اأن المبي����س يحت�ي على ب�ي�صات تحمل ال�صف���رة االإلهية التي حددها 
واختاره���ا اهلل له���ذا الطفلة وال���ذي تم تحديده قب���ل والدة الطفلة من بطن اأمه���ا، والم�صتمدة من 
ال�صفات ال�راثية لالأم واالأب، فاإذا ما قمنا ونقلنا هذا الع�ص� )المبي�س( من اأنثى اإلى اأنثى اأخرى، 
فاإنن���ا بهذا قد نقلن���ا المبي�س بما يحت�يه من ب�ي�صات تحمل ال�صف���ات ال�راثية التي ورثتها االأنثى 

المنق�ل منها المبي�س من والديها اإلى اأنثى اأخرى والتي تم نقل المبي�س لها«)3(.
واأخي���رًا: »من هذا يت�ص���ح اأن الخ�صية تق�م بدور الم�صنع الذي ينت���ج الحي�انات المن�ية ب�ا�صطة 
تاأثي���ر الهرم�نات عل���ى الم�اد االأولي���ة... فاإذا ما نقلن���ا الخ�صيتين من �صخ�س اإل���ى اآخر، فكاأننا 
ق���د نقلن���ا الم�صنع باآالته ومعدات���ه والم�اد االأولية الت���ي يحت�يها اإلى ال�صخ����س االآخر، ويك�ن دور 
ال�صخ����س المنق����ل له الخ�صية لن يتعدى �ص�ى ت�صغيل هذا الم�صن���ع فقط، اأي اأنه لن يك�ن له دور 
في نقل الم�رثات التي يحملها اإلى اأوالده، بل �ص�ف ي�صاعد على نقل ال�صبغيات ال�راثية التي ورثها 

ال�صخ�س المنق�ل منه هذه الخ�صية اإلى ذرية ال�صخ�س المنق�ل له الخ�صية«)4(.

1- زراعة االأع�صاء التنا�صلية والغدد التنا�صلية للدكت�رة �صديقة الع��صي والدكت�ر كمال حممد جنيب )�س 443(.
2- امل�صدر ال�صابق )�س 443(.
3- امل�صدر ال�صابق )�س 446(.

4- زراعة االأع�صاء التنا�صلية والغدد التنا�صلية للدكت�رة �صديقة الع��صي والدكت�ر كمال حممد جنيب )�س 450(.
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وق���ال بنح� هذا الت��صيف الدكت�ر ماأم�ن الحاج)1(، والدكت����ر ع�صام ال�صربيني)2(، والدكت�ر عبد 
المنعم عبيد)3(، والدكت�ر طلعت الق�صبي)4(. 

التو�شيف الثاني: 
ينق���ل �صيخنا الدكت�ر محمد ال�صنقيطي عن جري���دة الم�صلم�ن ت��صيفًا طبيًا)5( ه�: »اأن الحي�انات 
المن�ية خارجة في االأ�صل من الرجل الثاني »المنق�لة اإليه الخ�صية«، واأن الخ�صية لي�صت اإال مجرد 

اآلة منظمة لتلك الحي�انات، فال وجه لل�صبهة في عملية نقلها«)6(.
ويق����ل الدكت�ر محم���د االأ�صقر: »... اأني وقعت على مقال ن�صر هنا ف���ي الك�يت لمقابلة مع الدكت�ر 
ح�ص���ن عب���د العال، اأ�صت���اذ االأمرا�س التنا�صلية في جامع���ة االأزهر، وهي عبارة ع���ن مقابلة ... اأنه 
يق�ل: اإن �صيمكن في عهد قريب اأو في وقت قريب تفريغ الخ�صية من ال�صائل المن�ي نهائيًا، وبذلك 

�صيمكن نقل الخ�صية بي�صر و�صه�لة، وبعد ذلك فال يحدث ا�صتباه االأن�صاب اأو ما اإلى ذلك...«)7(.
فههن���ا ت��صيف���ات متباينان للعالج بنقل الخ�صية اأو المبي�س، وبن���اء عليه فاإنه من تكلم في الحكم 

ال�صرعي انق�صم اإلى ق�لين:
القول الأول: يحرم نقلها.

ويمثله الت��صيات والقرارات والبيانات المجمعية التالية:
-  ت��صية ندوة روؤية اإ�صالمية لزراعة بع�س االأع�صاء الب�صرية)8(، حيث جاء في ت��صيتها ما ن�صه: 

»انته���ت الن���دوة اإلى اأن الخ�صية والمبي�س بحكم اأنهما ي�صتمران ف���ي حمل واإفراز ال�صفرة ال�راثية 
للمنق����ل منه، حتى بعد زرعهما في متلٍق جديد، ف���اإن زرعهما محرم مطلقًا؛ نظرًا الأنه يف�صي اإلى 
اخت���الط االأن�ص���اب، وتك����ن ثمرة االإنجاب غي���ر وليدة من الزوجي���ن ال�صرعيي���ن المرتبطين بعقد 

الزواج«)9(.

1- انظر: ثبت اأعمال ندوة روؤية اإ�صالمية لزراعة بع�س االأع�صاء الب�صرية )�س 480، 488(.
2- انظر: ثبت اأعمال ندوة روؤية اإ�صالمية لزراعة بع�س االأع�صاء الب�صرية )�س 483-482، 488(.

3- انظر: ثبت اأعمال ندوة روؤية اإ�صالمية لزراعة بع�س االأع�صاء الب�صرية )�س 487-486(.

4- انظر: ثبت اأعمال ندوة روؤية اإ�صالمية لزراعة بع�س االأع�صاء الب�صرية )�س 489، 497(.
5-  ومل ُيبنّي الدكت�ر حممد ال�صنقيطي ملن يع�د هذا الت��صيف، وعلى كّل فه� ت��صيف طبي، �ص�اء عاد اإىل طبيب اأم غري طبيب، 

وقد �صبق النقل عن طبيب.
6- اأحكام اجلراحة الطبية للدكت�ر حممد ال�صنقيطي )�س 369( حمياًل اإىل جريدة امل�صلم�ن االأعداد: 203، 204، 205.

7-  انظر: ثبت اأعمال ندوة روؤية اإ�صالمية لزراعة بع�س االأع�صاء الب�صرية )�س 483(. وقد كان الدكت�ر االأ�صقر مييل اإىل اجل�از، اإال 
اأنه بعد اأن ات�صح له الت��صيف الطبي االأول، عاد فقال بالتحرمي. انظر: ثبت اأعمال ندوة روؤية اإ�صالمية لزراعة بع�س االأع�صاء 

الب�صرية )�س 557-554(.
امل�افق 26-23  االأول 1410ه  ربيع  الفرتة ما بني 26-23  الك�يت يف  انعقدت يف  التي  ال�صاد�صة،  الطبية  الفقهية  الندوة  8-  وهي 

اأكت�بر 1989م.
9- انظر: ثبت اأعمال ندوة روؤية اإ�صالمية لزراعة بع�س االأع�صاء الب�صرية )�س649(.
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- قرار مجمع الفقه االإ�صالمي)1(، حيث جاء فيه ما ن�صه: 
»بما اأن الخ�صية والمبي�س ي�صتمران في حمل واإفراز ال�صفات ال�راثية )ال�صفرة ال�راثية( للمنق�ل 

منه حتى بعد زرعهما في متلٍق جديد، فاإن زرعهما محرم �صرعًا«)2(. 
قلت: هذا الق�ل اعتمد اأ�صا�صًا على الت��صيف الطبي لالأطباء القائل باأن نقل الغدد التنا�صلية، يعني 

نقل ال�صفرة ال�راثية للمتبرع، وه� اأمر مرف��س قطعًا.
القول الثاني: يجوز نقل الخ�شيتين، وبه يقول اأحد المعا�شرين))(.

القــول الثالــث: يجــوز نقل اإحــدى الخ�شيتيــن، اأو اأحــد المبي�شين. وهــو قول بع�ص 
المعا�شرين))(.

يق�ل ف�صيلة ال�صيخ عطية �صقر: »من المقرر اأن نقل الخ�صيتين معًا من �صخ�س اإلى اآخر ال يج�ز؛ 
الأن���ه خ�صاء للمنق����ل منه، والخ�صاء حرام ... اأم���ا نقل خ�صية واحدة فه� كنق���ل اإحدى الكليتين 
يج����ز ب�صرطي���ن هما مطل�ب���ان فى نقل اأي ع�ص� م���ن �صخ�س اإلى اآخر، وهما ع���دم ال�صرر الكبير 

بالمنق�ل منه ، وغلبة الظن فى ا�صتفادة المنق�ل اإليه به.
وال �ص���ك اأن الخ�صي���ة هي المعمل الذى يف���رز المادة المن�ية ويتخلق منه���ا الحي�ان المن�ي. وهذه 
المادة عندما تكثر ال بد من اإفراغها بطريقة اأو باأخرى، فاإذا نقلت الخ�صية بما فيها من مادة مع 
افترا����س اأن الحي�ان���ات المن�ية بعد القطع �صتبقى حية وُزرعت فى �صخ����س اآخر، وبا�صرت عملها 
م���ن ت�لي���د المادة من الج�ص���م الجديد كان فيها خلي���ط من مادة ال�صخ����س االأول ومادة ال�صخ�س 
الثان���ي، فل� فر�س تلقيح زوج���ة الثاني من هذا الخليط فال يعرف للحمل من اأي ال�صخ�صين يك�ن، 
وتحليل الدم اأو ال�صبه في الخلقة قد يحدد ذلك. ول� ثبت اأنه لل�صخ�س االأول كان االت�صال الجن�صي 
حرامًا، وتجيء هنا م�صكلة ن�صبة الم�ل�د على فرا�س الزوجية وحق الزوج فى ادعائه ونفيه وما قيل 

في التلقيح ال�صناعي.
ولذل���ك نخت���ار منع عملية النقل اأ�صاًل، وذلك لعدم ال�صرورة اإليه���ا، فلي�س عقم الرجل مف�صيًا اإلى 

هالكه اأو اإلى اإلحاق ال�صرر ال�صديد به.
ول� تم النقل وجب اأن تك�ن هناك فر�صة لتفريغ المادة المخزونة فيها واالطمئنان اإلى خل�ها منها 
بمعرف���ة المخت�صين، وذلك اأ�صبه بمدة اال�صتبراء والعدة حتى ال تختلط االأن�صاب بالزواج اأو التمتع 

1-  قرار رقم 6/8/59 يف دورة م�ؤمتره ال�صاد�س بجدة يف اململكة العربية ال�صع�دية من 17-23 �صعبان 1410ه  امل�افق 14-20 اآذار 
)مار�س( 1990م.

2- انظر: جملة جممع الفقه االإ�صالمي )ع6، ج3، �س2155(.
3-  ن�ّس على ذلك ال�صيخ �صيد �صابق، كما يف جريدة امل�صلم�ن العدد رقم 203، نقاًل من اأحكام اجلراحة الطبية للدكت�ر حممد 

ال�صنقيطي )�س 368(.
4- انظر: اأحكام اجلراحة الطبية للدكت�ر حممد ال�صنقيطي )�س 368(.
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قبل انتهائها وما ُيقال في نقل خ�صية الرجل ُيقال في نقل مبي�س المراأة«)1(.

قل���ت: نج���د اأ�صح���اب هذا الق�ل يذهب����ن مع الت��صي���ف الطبي الثان���ي، وتبقى م�صاأل���ة نقل الغدد 
التنا�صلية في حّيز المقب�ل من حيث المبداأ.

فنجد هنا التاأثير ال�ا�صح اأي�صًا للت��صيف الطبي على مجرى االأحكام الفقهية.

ويمكن تلخي�س ما �صبق بالتالي:
العقم ب�صبب خلل في الغدة التنا�صلية.المر�س:
نقل الغدة التنا�صلية الم�صابة من متبرع.العالج:

الغ���دة التنا�صلية تحت�ي عل���ى الخاليا الجن�صية للمتبرع، ف���اإذا نقلت هذه االأع�صاء الت��صيف الطبي )1(:
ل�صخ�س اآخر فاإنه تنتقل معها الخاليا الجن�صية ل�صحابها المتبرع.

الغ���دة التنا�صلية يمكن تفريغها من الخاليا الجن�صية، ومن ثّم تتك�ن خاليا جن�صية الت��صيف الطبي )2(: 
تع�د لل�صخ�س المنق�لة اإليه الغدة التنا�صلية.

يحرم نقل الخ�صية اأو المبي�س اإلى �صخ�س اآخر قطعًا.اأثر الت��صيف )1(: 
ال يحرم نقل الخ�صية اأو المبي�س من حيث المبداأ اإلى �صخ�س اآخر.اأثر الت��صيف )2(: 

المبحث الثالث: بيان اأثر تو�شيف الطبيب لطريقة العالج:
ح اأثر ت��صيف طريقة عالج المر�س في الحكم ال�صرعي م�صاألة: »ا�صتخدام  م���ن الم�صائل التي ت��صّ
الل�لب لمنع الحمل«، فقد ترغب بع�س الن�صاء كمن �صعف ج�صمها لتعدد الحمل وال�الدة اأو لغيرها 
م���ن الدوافع اأن تق�م بتنظيم الن�صل، ومعل�م اأن لتنظيم الحمل اأو تحديده الم�ؤقت عدة طرق، منها 

ا�صتخدام الل�لب.

ومعل����م اأن الحك���م ال�صرعي لتلك الطرق له عدة ن����اٍح ت�ؤثر فيه، والذي يهمنا هن���ا ه� ت��صيح اأثر 
ت��صيف الطبيب لطريقة عمل الل�لب في تنظيم اأو تحديد الن�صل.

واإذا نظرنا اإلى الت��صيفات الطبية لهذه الطريقة نجد التالي:

التو�شيف الأول: 
جاء في كتاب الطبيب اأدبه وفقهه: »كذلك تق�م هذه االأجهزة باإعاقة و�ص�ل الحي�انات المن�ية اإلى 

قناة الرحم، وتقلل من قدرتها على التلقيح«)2(.

ويق����ل الدكت�ر محم���د خالد المن�ص�ر نقاًل عن ع���دة م�صادر طبية: »الل�ل���ب )االأجهزة الرحمية 
لمن���ع الحم���ل(: وهي اأجهزة رحمية ُت�صتخ���دم لمنع الحمل على �صكل ل�ل���ب، ووظيفتها: منع و�ص�ل 

1- فتاوى دار االإفتاء امل�صرية الفت�ى رقم )74( بتاريخ: ماي� 1997م.
2- الطبيب اأدبه وفقهية للدكت�ر البار والدكت�ر ال�صباعي )�س288(.
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الحي�انات المن�ية اإلى قناة الرحم، وتقليل قدرتها على التلقيح«)1(.

التو�شيف الثاني: 
ج���اء ف���ي كتاب الطبي���ب اأدبه وفقهه: »وتعم���ل هذه االأجهزة عل���ى منع عل�ق الك���رة الجرث�مية في 
ج���دار الرحم، وذلك الأنها تحدث تغيي���رات في بطانة الرحم تجعلها غي���ر �صالحة النغرا�س الكرة 

الجرث�مية (Blastula)، كما اأنها ال ت�صاعدها على النم� اإذا انغر�صت فيطردها الرحم«)2(.
ويق�ل الدكت�ر البار: »ورغم اأن ال��صيلة التي يعمل بها الل�لب مجه�لة، اإال اأن الدوائر الطبية تعتقد 
اأن منع الحمل يتم بمنع انغراز الب�ي�صة الملقحة بالرحم )اأي منع العل�ق( .. كما يعتقد بع�صهم اأن 
وج�د الل�لب يزيد في تقل�صات الرحم وقناة الرحم، مما ي�ؤدي اإلى �صرعة تحرك الب�ي�صة من قناة 

الرحم اإلى الرحم ومن ثّم اإلى الخارج«)3(. 

التو�شيف الثالث: 
وه���� م���ا يمكن اأن ناأخ���ذه مما ذكرنا عن كت���اب الطبيب اأدب���ه وفقهه حيث جاء في���ه ت��صيف عمل 
الل�ل���ب: »وتعم���ل هذه االأجهزة على من���ع عل�ق الكرة الجرث�مي���ة في جدار الرح���م ... كما اأنها ال 

ت�صاعدها على النم� اإذا انغر�صت فيطردها الرحم«)4(.
فههنا ثالثة ت��صيفات لطريقة عمل الل�لب:

فالت��صي���ف االأول يذك���ر اأن���ه يمنع و�ص�ل الحي�ان���ات المن�ية اإلى البيي�صة، فه���� بذلك �صبيه بعزل 
الرجل عن زوجته.

والت��صي���ف الثان���ي يذكر اأنه يمن���ع اإنغراز البيي�صة الملحق���ة في الرحم، وه� بذلك ن����ع من اأن�اع 
االإجها�س قبل العل�ق في جدار الرحم.

والت��صيف الثالث: يذكر اأنه يعمل على طرد البيي�صة الملحقة المنغر�صة في الرحم، فه� بذلك ن�ع 
من اأن�اع االإجها�س بعد العل�ق في جدار الرحم.

اأما الأحكام ال�شرعية:
العتماد على التو�شيف الأول )العزل(:

يق����ل الدكت�ر محمد خالد المن�ص����ر بعد اأن ذكر حكم العزل في ال�صريع���ة االإ�صالمية: »بناء على 
البح���ث الفقهي المتقدم، فاإن حكم و�صائل منع الحمل الم�ؤقت الحديثة ينبغي اأن يك�ن مقا�صًا على 

1- االأحكام الطبية املتعلقة بالن�صاء )�س129(.
2- الطبيب اأدبه وفقهية للدكت�ر البار والدكت�ر ال�صباعي )�س288(.

3- خلق االإن�صان بني الطب والقراآن )�س495(.
4- الطبيب اأدبه وفقهية للدكت�ر البار والدكت�ر ال�صباعي )�س288(.
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حك���م العزل من حيث الج�از والحرمة؛ الأن هذه ال��صائ���ل ت�صترك مع العزل في منع الحمل م�ؤقتًا، 
وذلك بمنع و�ص�ل ماء الرجل اإلى رحم المراأة، مع اختالف و�صائل وطرق منع الحمل.

وقد ترجح فيما �صبق اأن العزل جائز مع الكراهة التنزيهية، عند وج�د �صبب وحاجة معتبرة للعزل، 
واإال فعلى الج�از مطلقًا.

وعلي���ه فيج����ز ا�صتخدام و�صائل منع الحم���ل الم�ؤقت���ة اإذا كان ثمة �صبب للمنع ي����ؤدي بالم�صلم اإلى 
الحرج والم�صقة«)1(.

ومثل���ه تمامًا م���ا فعله الدكت�ر �صيد حبيب بن اأحمد، حيث اعتمد على هذا الت��صيف الطبي، وو�صل 
اإلى نف�س الحكم ال�صرعي)2(.

قلت: فنرى هنا اأنهما و�صال اإلى حكم الكراهة بناء على حكم العزل المكروه عندهما، مع االعتماد 
على الت��صيف الطبي القائل باأن عمل الل�لب يك�ن بمنع الحي�ان المن�ي من تلقيح البيي�صة.

العتماد على التو�شيف الثاني )الإجها�ص قبل العلوق(:
اأكث���ر م���ن بحث م�صاألة ا�صتخدام الل�لب اإنما نظر اإلى الت��صي���ف الطبي االأول، وقّل من نظر النظر 
اإلى الت��صيف الثاني، واإن َذَكَره عند �صرح طريقة عمل الل�لب، ولكنه يع�د ليطبق الحكم على العزل 

فقط، دون االإجها�س)3(.
ومعل����م اأن اإعطاء الحكم ال�صرعي من خالل النظر اإلى العزل، يختلف عن اإعطاء الحكم ال�صرعي 

من خالل االإجها�س، اإذ الخالف في الم�صاألة االأولى يختلف عن الخالف في الم�صاألة الثانية.
وممن انتبه اإلى ذلك:

قرار اللجنة الفقهية الطبية لجمعية العل�م الطبية االإ�صالمية االأردنية)4(، وجاء فيها ما ن�صه: 
»ثانيًا: االإجراءات الطبية قبل حدوث العل�ق: لقد ت��صلت هذه الندوة، كما ت��صل الكثير مما �صبقها 
من اأبحاث وندوات اإلى اتفاق اأن الحياة المحترمة للبيي�صة الملقحة اإنما تبداأ بعد عل�قها في جدار 

الرحم بين الي�مين ال�صاد�س وال�صابع بعد التلقيح.
وعلى ذلك فاإن هناك اتفاقًا لدى غالبية العلماء على ما يلي:

1- االأحكام الطبية املتعلقة بالن�صاء )�س150(.
2- منع احلي�س واحلمل اأو تاأخريهما )�س49(.

االإنغرا�س، عند  امللقحة من  البيي�صة  الل�لب منع  اأن من طريقة عمل  وفقهه«: ففي )�س288( ذكر  اأدبه  »الطبيب  3-  ففي كتاب 
ذكرهما ل��صائل م�انع احلمل. ثم يف )�س305-310( ذكر امل�قف ال�صرعي من و�صائل منع احلمل على اأ�صا�س العزل فقط، فيما 

يتعلق بطريقة عمل الل�لب، ومل يتطرق لتن�زيل احلكم على اأ�صا�س اإجها�س البيي�صة امللقحة.
4-  �صدر هذا القرار يف ي�م اخلمي�س 1413ه، امل�افق 1992/10/22م. انظر: ق�صايا طبية معا�صرة يف �ص�ء ال�صريعة االإ�صالمية 

)91-90/1(



108

1- اأن ا�صتعمال الل�لب الطبي لمنع عل�ق البيي�صة الملقحة في جدار الرحم ه� اأمر جائز«)1(.
فنرى هنا اأنهم انطلق�ا اإلى بيان الحكم من خالل االإجها�س قبل العل�ق.

العتماد على التو�شيف الثالث )الإجها�ص بعد العلوق(:
ول���م اأَر م���ن بنى الحكم ال�صرعي عليه، اإال اأنه اإن كان �صحيحًا هذا الت��صيف الطبي، فاإنه ينبغي اأن 
ُيقال بالتحريم عند من يرى تحريم االإجها�س بعد العل�ق، كما �صبق في الفت�ى االأردنية ال�صابقة.

من هنا يت�صح للقارئ اأثر اختالف الت��صيف الطبي لطريقة عمل الل�لب، فمن اعتمد على الت��صيف 
االأول فاإن���ه �صيبحث الم�صاألة من خالل حكم العزل، ومن اعتمد على الت��صيف الثاني فاإنه �صيبحث 
الم�صاأل���ة من خالل حكم االإجها�س قبل العل�ق في الرح���م، ومن اعتمد على الت��صيف الثالث فاإنه 

�صيبحث الم�صاألة من خالل حكم االإجها�س بعد العل�ق في الرحم. واهلل تعالى اأعلم.

ويمكن تلخي�س ما �صبق في التالي:
�صعف المراأة ب�صبب كثرة ال�الدة مثاًل.المر�س:
تنظيم الن�صل با�صتخدام الل�لب.العالج:

الل�لب يق�م بمنع الحي�انات المن�ية من تلقيح البيي�صة.الت��صيف الطبي )1(:
الل�ب يمنع البيي�صة الملقحة من العل�ق في الرحم.الت��صيف الطبي )2(: 
الل�ب يمنع البيي�صة الملقحة المنغر�صة في الرحم من البقاء في الرحم.الت��صيف الطبي )3(:

�صيتم اإعطاء الحكم ال�صرعي بناء على م�صاألة حكم عزل الرجل عن زوجته.اأثر الت��صيف )1(: 
�صيتم اإعطاء الحكم ال�صرعي بناء على م�صاألة حكم االإجها�س قبل العل�ق.اأثر الت��صيف )2(: 
�صيتم اإعطاء الحكم ال�صرعي بناء على م�صاألة حكم االإجها�س بعد العل�ق.اأثر الت��صيف )3(:

المبحث الرابع: بيان اأثر تو�شيف الطبيب لماآل ا�شتخدام الدواء اأو العالج:
ت��صي���ف الطبيب لماآل ا�صتخدام الدواء اأمر مهم ال يقل اأهمية عن الت��صيفات ال�صابقة، فرب دواء 
اأو عالج يمتنع الطبيب من و�صفه اأو ا�صتخدامه ب�صبب اأنه يت�ص�ر اأن ماآل ا�صتخدامه في الم�صتقبل 

يك�ن �صارًا اأو ي�صبب اأعرا�صًا جانبية اأو يك�ن غير مجٍد الأم�ر فنية اأو تقنية.
كمثل دواء ي�صبب باأمر اهلل تعالى الق�صاء على ميكروب ما ب�صرعة مده�صة، اإال اأنه يت�صبب بعد ذلك 

باأعرا�س جانبية قد تك�ن اأكثر �صررًا من ذلك الميكروب.
وكمث���ل اآلة طبية حديثة، لها مزايا متط�رة، ُتعر�س للبيع الإحدى الم�صت�صفيات، فتطلب ت��صيفًا لها 
من اأحد اأطبائها العاملين في الم�صت�صفى، فاإذا كتب ذلك الطبيب في تقريره اأن هذه االآلة مزاياها 

1- ق�صايا طبية معا�صرة يف �ص�ء ال�صريعة االإ�صالمية )312/1(
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رائع���ة وا�صتخدامها �صهل واآم���ن، اإال اأن نتائجها لي�صت دقيقة وتعطي ن�صب���ة خطاأ معينة، فلن تقدم 
الم�صت�صفى على �صرائها، واإذا كانت م�ج�دة عند الم�صت�صفى فلن يرغب االأطباء في ا�صتخدامها.

ح اأثر ت��صيف الماآل م�صاألة: »اإن�صاء بن�ك الحليب«، فقد ن�صاأت هذه البن�ك  ومن الم�صائل التي ت��صّ
في الدول الغربية للدواعي التالية:

اأواًل: اإنق���اذ مجم�عة من االأطفال الذين يحتاج�ن ب�ص����رة خا�صة اإلى اللبن االإن�صاني، وال ت�صتطيع 
اأمهاتهم اأن يقمن بالر�صاعة)1(.

ثانيًا: اأن يك�ن الحليب الطبيعي و�صيلة بديلة عن الحليب ال�صناعي، هدفها اال�صتفادة الق�ص�ى من 
مميزات حليب االأم، في حين ال ت�صتطيع االأم اإر�صاع طفلها)2(.

اإال اأنها بعد انت�صارها وذي�عها اآلت اإلى القلة واالإنخفا�س، وفي بيان �صبب هذا الماآل ت��صيفان هما:
التو�شيف الأول:

يق����ل الدكت�ر ماهر حتح�ت في بحثه »بن�ك الحليب الب�صري المختلط« المقدم اإلى ندوة االإنجاب 
في �ص�ء االإ�صالم: 

»حجم الم�صكلة اأ�صغر مما قد تم ت�ص�ره ابتداء: 
الأن االألب���ان ال�صناعية تكفي وانح�صر اال�صتعمال لمن لهم ح�صا�صي���ة خا�صة لالألبان ال�صناعية اأو 

لمن الي�صتطيع�ن ه�صمه. 
ون�صب���ة االأطف���ال الخدج ح�الي 7% من الم�الي���د من ه�ؤالء اأقل من 1% من ال���� 7%، ولذلك انكم�س 

حجم الم�صكلة.
وق���د قم���ت باالت�صال ببن����ك االألبان فلق���د انكم�س اإل���ى ثالثة ف���ى ال�اليات المتحدة ث���م ات�صلت 
بم�صت�صفي االأطفال فى ل��س انجل��س لل�ص�ؤال عن عدد المرات التى ا�صتخدم�ا فيها بن�ك اللبن فى 

العامين االأخيرين فكان العدد �صفرًا. 
ولذل���ك ف���اإن الم�صكلة �صغيرة ومنكم�صة ولك���ن االحتمال م�ج�د ومطروح وق���د تختفي الم�صكلة ثم 

تظهر بعد ذلك«)3(.

1-  انظر: بن�ك احلليب درا�صة طبية فقهية )�س80(، وبن�ك احلليب للبار �صمن جملة جممع الفقه االإ�صالمي )�س393-392(، 
وبن�ك   ،)405/2( امل�صتجدة  الطبية  وامل�صائل   ،)188 )�س  االآدمي  باأجزاء  واالنتفاع  )�س350-349(،  وفقهه  اأدبه  والطبيب 

احلليب الب�صري املختلط للدكت�ر ماهر حتح�ت )�س35(، وامل��ص�عة الطبية الفقهية )�س487(.
2-  انظر: بن�ك حليب االأمهات بدعة غريبة حمرمة �صرعًا، وبن�ك اللنب للكحالوي )�س11(، واالنتفاع باأجزاء االآدمي )�س 188(، 
وامل�صائل الطبية امل�صتجدة )405/2(، وبن�ك احلليب الب�صري املختلط )�س35(، وجمم�عة فتاوى دار االإفتاء امل�صرية الفت�ى 

رقم )959(، وامل��ص�عة الطبية الفقهية )�س488(.
3- بن�ك احلليب الب�صري املختلط للدكت�ر ماهر حتح�ت )�س36(.
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التو�شيف الثاني:
يق����ل الدكت����ر محمد عل���ي البار في بحثه »بن�ك الحلي���ب درا�صة طبية فقهي���ة« المقدم اإلى مجمع 
الفقه االإ�صالمي: »وكنت قد قمت ب�ص�ؤال مجم�عة من اأطباء االأطفال العاملين في ال�اليات المتحدة 
عندم���ا كنت في زيارة له���ا في يناير 1983 فذكروا لي اأن بن�ك االأطف���ال في ال�اليات المتحدة في 

مرحلة االحت�صار وذلك لالأ�صباب التالية:
1- الحاجة اإليها نادرة.
2- تكلفتها عالية جًدا.

3- ندرة االأمهات المتبرعات باللبن.
4- يتعر�س اللبن المتجمع للف�صاد مع الزمن رغم حفظه في البنك فه� معر�س الإ�صابته بالميكروبات 

كما اأنه معر�س لتحلل بع�س الم�اد الم�ج�دة فيه فيفقد بذلك بع�س مزاياه وف�ائده«)1(.
قلت: من خالل ما �صبق نرى التفاوت بين الت��صيفين؛ فالت��صيف االأول ت��صيف هادئ يجعل �صبب 
م���ا اآلت اإليه البن�ك من االإنح�صار ب�صب���ب كفاية االألبان ال�صناعية مع قلة الذين يحتاج�ن اإلى هذا 

الحليب من االأطفال الُخّدج.
اأما الت��صيف الثاني فكان اأ�صد وقعًا حتى جاء و�صف حال البن�ك ب�)االحت�صار(، مع ذكر مجم�عة 
م���ن االأ�صباب الت���ي ُتنّفر من هذه البن�ك ومن حليبها فالحليب فيها معّر�س للف�صاد مع الزمن رغم 

حفظه فيها، ومعر�س لالإ�صابة بالميكروبات، ومعر�س لفقد مزاياه وف�ائده.
وه���ذا التف���اوت في ت��صي���ف �صبب ما اآلت اإليه البن����ك كان �صببًا رئي�صيًا في تف���اوت حكم الندوات 
والم�ؤتم���رات على هذا الن�ع من البن�ك، بح�صب البحث ال���ذي ُعر�س فيها والت��صيف الذي �صمعه 

الم�صارك�ن، على ال�صكل التالي:
اأواًل: ت��صي���ة اكتف���ت بع���دم الت�صجيع على اإن�صاء بن����ك الحليب، واأنه اإذا دعت ال�ص���رورة فال باأ�س 

باإن�صائها، وهي ت��صية ندوة االإنجاب في �ص�ء االإ�صالم)2(:
»ع���دم ت�صجي���ع قيام بن�ك الحليب الب�ص���ري المختلط، فاإذا دعت ال�ص���رورة الطبية اإلى ذلك تن�صاأ 

بن�ك حليب ب�صري لالأطفال الُخّدج«)3(. 
الأنه تم عر�س البحث االأول في هذه الندوة.

1- بن�ك احلليب درا�صة طبية فقهية للدكت�ر حممد علي البار )ع2، ج1، 394(.
2- املنعقدة يف الك�يت يف 11 �صعبان 1403ه، امل�افق 24 ماي� 1983م.

3- ثبت ندوة االإجناب يف �ص�ء االإ�صالم )�س349(.
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ثانيًا: قرار بالمنع من اإن�صاء بن�ك الحليب، وه� قرار مجمع الفقه االإ�صالمي)1(:
»اأواًل: اأن بن����ك الحلي���ب تجرب���ة قامت بها االأم���م الغربية، ثم ظهرت مع التجرب���ة بع�س ال�صلبيات 

الفنية والعلمية فيها فانكم�صت وقّل االهتمام بها. 
ثاني���ًا: اأن االإ�ص���الم يعتب���ر الر�ص���اع لحمة كلحم���ة الن�صب يحرم به م���ا يحرم من الن�ص���ب باإجماع 
الم�صلمي���ن. وم���ن مقا�ص���د ال�صريع���ة الكلي���ة المحافظة عل���ى الن�صب، وبن����ك الحلي���ب م�ؤدية اإلى 

االختالط اأو الريبة. 
ثالث���ًا: اأن العالق���ات االجتماعية ف���ي العالم االإ�صالم���ي ت�فر للم�ل����د الخداج اأو ناق����س ال�زن اأو 
المحت���اج اإلى اللبن الب�صري في الح���االت الخا�صة ما يحتاج اإليه م���ن اال�صتر�صاع الطبيعي، االأمر 

الذي يغني عن بن�ك الحليب. 
وبناء على ذلك قرر: 

اأواًل: منع اإن�صاء بن�ك حليب االأمهات في العالم االإ�صالمي. 
ثانًيا: حرمة الر�صاع منها. واهلل اأعلم«)2(.
الأنه تم عر�س البحث الثاني، واهلل اأعلم.

ويمكن تلخي�س ما �صبق في الجدول االآتي:
وج�د اأطفال يحتاج�ن اإلى الحليب الب�صري.المر�س:
اإن�صاء بن�ك للحليب الب�صري.العالج:

اآل���ت هذه البن�ك اإلى القلة ب�صبب ت�فر االألبان ال�صناعية، مع قلة الحاجة حاليًا الت��صيف الطبي )1(:
اإليها.

اآل���ت ه���ذه البن�ك اإلى القلة وهي االآن في مرحل���ة االحت�صار الأ�صباب منها: ندرة الت��صيف الطبي )2(: 
الحاج���ة اإليه���ا، والتكلفة العالي���ة، وندرة االأمه���ات المتبرع���ات، وتعر�س اللبن 
للف�ص���اد م���ع الزمن رغم حفظ���ه فيه���ا، والأنه معر����س لالإ�صاب���ة بالميكروبات، 

ومعر�س لفقد مزاياه وف�ائده.
عدم ت�صجيع اإن�صائها وال مانع منها اإذا دعت ال�صرورة.اأثر الت��صيف )1(: 
منع اإن�صاء بن�ك الحليب وتحريم الر�صاع منها.اأثر الت��صيف )2(:

1- وذلك يف دورة انعقاد م�ؤمتره الثاين بجدة من 10-16 ربيع االآخر 1406ه، / 22-28 كان�ن االأول )دي�صمرب( 1985م.
2- قرارات وت��صيات جممع الفقه االإ�صالمي )�س17-16(.
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الخاتمة
بع���د هذه الج�لة الق�صيرة وال�م�صات ال�صريعة، في هذا الم��ص�ع ال�ّصّيق والم�صائل المثيرة، ن�صل 
بف�صل اهلل تعالى وحده اإلى نهاية المطاف وخاتمة التط�اف، الأذكر للقارئ الكريم اأهم ما تم بحثه 

والت��صل اإليه في النقاط التالية:
1-  ت��صيف الطبيب ال���دواء للمري�س وطريقة اال�صتعمال ي�صبقه: و�صف للمر�س، وو�صف للدواء اأو 

للعالج، وو�صف لطريقة عمل الدواء اأو العالج، وو�صٌف لماآل ا�صتخدام الدواء اأو العالج.
2-  واإذا وقع  خطاأ في اأحد هذه الت��صيفات، فالخطاأ بطبيعة الحال راجٌح وق�عه في و�صف العالج 

المنا�صب للمر�س. 
3-  واإذا كان���ت هذه الت��صيف���ات �صحيحة ودقيقة، كان و�صف العالج �صحيحًا باإذن اهلل تعالى، من 
هن���ا ندرك اأن ت��صي���ف الطبيب اأبعد من مجرد و�صفة طبية ياأخذها المري�س لي�صرفها وي�صير 

على طريقتها، بل ي�صبق ذلك عدة ت��صيفات مهمة.
4- ت��صيف الطبيب له اأهمية كبرى لتعلقه ببدن و�صحة االإن�صان.

5-  لت��صي���ف الطبي���ب اأهمية بالغ���ة بالن�صب���ة للمري�س وذويه، وف���ي الق�صاء، وف���ي اإعطاء الحكم 
ال�صرعي.

6- االعتماد على ق�ل االأطباء اأمر م�صروع قد جاءت اأدلة متعددة تدل عليه.
7-  ينبغ���ي اأن تت�ف���ر ف���ي ت��صيفات الطبيب ع���دة �صفات من اأهمه���ا: العلم، وال�ص���دق، واالإتقان، 
والحفاظ على اأ�صرار وع�رات المر�صى، وال�اقعية، والدقة والتف�صيل، والت�ثيق فيما يحتاج اإلى 

ذلك، والعدل واالإن�صاف بعدم اإغفال المعطيات التي قد تدل لغير ما يراه.
ح اأث���ر الت��صيف للمر����س اأو لل�اقعة الطبية في الحك���م ال�صرعي، هي  8-  م���ن الم�صائ���ل التي ت��صّ

م�صاألة: »الم�ت الدماغي«:
اأ -  فم���ن االأطب���اء من ي�صف���ة باأنه م�ت قطع���ًا، وعليه يحكم الفقي���ه بالم�ت من الجه���ة ال�صرعية، 

وتترتب عليه جميع اأحكام الم�ت من االإرث وعدة الم�ت و�صائر اأحكام الم�ت.
ب -  ومنه���م من ي�صفه باأنه غير قطعي، وعليه فال يحك���م الفقيه بالم�ت، وال تنطبق اأحكام الم�ت 

حتى ُتنزع االأجهزة ويت�قف قلبه ورئتيه عن العمل.
ح اأثر ت��صيف الدواء اأو العالج في الحكم ال�صرعي م�صاألة: »نقل الغدد  9-  وم���ن الم�صائل التي ت��صّ

التنا�صلية«، للعقيم ب�صبب خلل في الغدة التنا�صلية:

اأ -  فمن ُو�صف له اأن الغدة التنا�صلية تحت�ي على الخاليا الجن�صية للمتبرع، فاإذا نقلت هذه االأع�صاء 
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ل�صخ����س اآخر فاإنه تنتقل معها الخاليا الجن�صية ل�صحابها المتبرع، فاإنه يحرم نقل الخ�صية اأو 
المبي�س اإلى �صخ�س اآخر قطعًا.

ب -  وم���ن ُو�ص���ف له اأن الغدة التنا�صلية يمكن تفريغها من الخالي���ا الجن�صية، ومن ثّم تتك�ن خاليا 
جن�صي���ة تع����د لل�صخ�س المنق�لة اإليه الغدة التنا�صلية، فاإن���ه ال يحرم نقل الخ�صية اأو المبي�س 

من حيث المبداأ اإلى �صخ�س اآخر.
ح اأثر ت��صيف طريقة العالج في الحكم ال�صرعي م�صاألة: »ا�صتخدام  10-  و م���ن الم�صائل التي ت��صّ

الل�لب لمنع الحمل«:
اأ -  فم���ن و�صف ل���ه الل�لب باأنه يق�م بمن���ع الحي�انات المن�ية من تلقيح البيي�ص���ة، �صيعطي الحكم 

ال�صرعي بناء على م�صاألة حكم عزل الرجل عن زوجته.
ب -  ومن ُو�صف له باأنه يمنع البيي�صة الملقحة من العل�ق في الرحم، ف�صيعطي الحكم ال�صرعي بناء 

على م�صاألة حكم االإجها�س قبل العل�ق.
ت -  اأم���ا من ُو�صف له باأنه يمنع البيي�صة الملقحة المنغر�صة في الرحم من البقاء في الرحم، فاإنه 

�صيعطي الحكم ال�صرعي بناء على م�صاألة حكم االإجها�س بعد العل�ق.
ح اأث���ر ت��صيف الماآل م�صاأل���ة: »اإن�صاء بن�ك الحلي���ب«، فبح�صب ن�ع  11-  وم���ن الم�صائ���ل التي ت��صّ

ال��صف �صيك�ن الحكم كما �صبق، اإما بعدم الت�صجيع، اأو بالقطع بالمنع.
والحمد هلل الذي ينعمته تتم ال�صالحات.
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ا.م.د. �سحر قدوري
مركز الم�شتن�شرية للدرا�شات العربية والدولية

الجامعة الم�شتن�شرية

توظيف تكنولوجيا المعلومات في ادارة المخاطر البيئية :
درا�صة تقويمية في ال�صركة العامة ل�صناعة الزيوت النباتية )م�صنع الر�صيد(

الم�شتخل�ص
ادارة المخاط���ر البيئية �صغلت اهتمام العديد من الباحثين من حق�ل معرفية مختلفة. وّعدت هذه 
االدارة م���ن قب���ل االأعمال لي�صت مهم���ة فح�صب في مجتمع الي����م بل تمثل تحديًا ام���ام المنظمات 
المختلفة. ومنحت عملية تح�يل االعتبارات البيئية الى فر�س جديدة امام االعمال الى اعتبار ادارة 
المخاط���ر البيئية عن�ص���رًا ا�صا�صيًا في تحقيق التط�ر والنم� الم�صتمر لل���دول ال�صناعية والنامية. 
ويعد عن�صر الح�ص�ل على المعل�مات البيئية الجيدة من متطلبات تح�صين ادارة المخاطر البيئية.
يرمي البحث الحالي الى و�صف كيف يمكن لتقنية المعل�مات ان تَ�ظف في ادارة المخاطر البيئية؟

وف���ي �ص�ء االجابة على ت�صاوؤالت البحث، ات�ص���ح انَّ االن�صطة البيئية تظهر معل�مات عالية الن�عية 
وهي بدورها تركز على كيفية تح�صين ال�اقع البيئي او الحد من المخاطر البيئية ،لكن ال�اقع البيئي 

اظهر م�صت�ى ت�افر المعل�مات البيئية متباينًا وعدم و�ص�ح ل�صيا�صات ادارة المخاطر البيئية.
ي�صتم���ل البح���ث على جانبين: االول، الجانب النظري وتم تغطيت���ه من خالل االطالع على ما تي�صر 
للباحث���ة من م�صادر ومراجع علمية حديثة. والجان���ب الثاني ،ه� التطبيقي وتم جمع معل�ماته من 
ال�صرك���ة العام���ة ل�صناعة الزي�ت النباتية بعدها مجال البحث .وق���د ا�صفرت النتائج عن مجم�عة 

من الت��صيات ومنها:

•��يتعي���ن عل���ى القي���ادة االدارية ان تك����ن مدركة لما تنط����ي عليه االعمال م���ن مخاطر بيئية 
وعليه���ا ان تقرر التغيي���ر في االنتاج والعمليات الت�صنيعية من اج���ل الم�اكبة مع النظم الحديثة 
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وا�صتحداث عمليات بيئية للحد من المخاطر وتقييم االثار البيئية .

•��لتغطية متطلبات ادارة المخاطر البيئية فر�صت ال�صرورة ت�افر قاعدة معل�مات بيئية تتالئم 
مع ان�صطة ال�صركة المبح�ثة وان هذه االمهمة تقع على عاتق ادارة المخاطر.

Abstract
Risks Environmental Management engage an increasing number of persons 
from different fields .The management and safeguarding of our environment 
by business not only an important issue in today’s society ,but also a challenge 
for the different enterprises to turn environmental concerns into new business 
opportunities .In this respect ,Risks Environmental Management is key 
element in achieving developing countries .Better access to good quality 
information and Environmental data is prerequisite for improved  Risks 
Environmental Management .
This research aims to describe how information technology can be used in 
Risks Environmental Management ?
Through the answers based on the questions that research in Environmental 
activities produces high quality data and information .It focuses on how 
to improve the distribution and retrieval of such information ,but the 
environmental practice ,availability varies and unclear environmental policies 
for acc
The research has consists of two sides ,one is theoretical we collected it 
information form the new books resources .The second side ,is practical and 
the information about it is collected form the general company of vegetable 
oils industry .
The finding led to a number of recommendations same of them were :-
•  The managerial leadership will have to be increasingly aware of the 

implications of environmental legislation on their business ,they will have 
to decide on product and process changes to comply with new regulation 
,introduce environmental audits and impact assessment .

•  A reach engine and database with all the relevant environmental information 
from the company ,and this activity must be do by the environmental risks 
management .



116

المقدمة
تع���د حماية البيئة والمحافظة عليها م���ن المخاطر البيئية من قبل المنظمات ال�صناعية لي�س امرًا 
مهمًا في مجتمع الي�م فح�صب، بل تمثل تحديًا امام مختلف المنظمات في اأمكان تح�يل االعتبارات 
البيئي���ة وااللت���زام بها الى فر�س جديدة للمناف�صة ،وفي هذا ال�ص���دد عدت ادارة المخاطر البيئية 
عن�صرًا ا�صا�صيًا في تحقيق النم� والتط�ر للمنظمات. وا�صبح يتعين على المدراء ان يك�ن�ا مدركين 
او اكث���ر وعي���ًا لما تنط�ي عليه الت�صريعات والمحددات البيئية من اثر على االعمال والم�صاريع ،وما 
تفر�ص���ه من اجراءات يج���ب اتخاذها ت�صمل التغيير في االنتاج والعملي���ات الت�صنيعية تمكنهم من 
الم�اكب���ة او االمتثال للنظم والت�جيه���ات البيئية الجديدة، ف�صاًل عن �ص���رورة ا�صتحداث فح��س 
بيئية قادرة على ا�صتيفاء المتطلبات البيئية في معظم االن�صطة الم�صببة لمخاطر التل�ث والمبادرة 

ال�صريعة للتعرف والبحث عن المنافع البيئية وم�اجهة التهديدات .
ان االهتم���ام بادارة المخاطر البيئية جاء من حق�ل معرفية مختلفة ومتعددة وتجلى هذا االهتمام 
ف���ي اع���داد ال�صيا�ص���ات البيئية الت���ي تت�صق م���ع اال�صتراتيجيات االنمائي���ة .وفي  �ص����ء المبادرات 
العالمية التي اأولت اهميًة خا�صة للظروف البيئية المحلية ،اأعَدت االإعداد الجيد لن�عية المعل�مات 
والبيانات البيئية من متطلبات تح�صين ادارة المخاطر البيئية .ومن هنا فان تكن�ل�جيا المعل�مات 
اداة ق�ي���ة لحف���ظ وا�صترجاع وتحليل وتقيي���م وت�زيع المعل�م���ات البيئية ،وقد ا�صهم���ت التط�رات 
التقنية ال�صريعة للمعل�مات واالت�صاالت في ت�صهيل الح�ص�ل على المعل�مات بغ�س النظر عن مكان 
وج�ده���ا وزمانها .ف�صاًل عن تعزيز اثر المعل�مات البيئية ف���ي القيام باالن�صطة البيئية التي ت�صمل 
التخطي���ط ،والتنظيم، والرقابة ،والمراجعة ،والتعلي���م ،والتدريب ،وال�عي ،واالت�صاالت ،والتقييم 

للمخاطر البيئية.
ان تزاي���د الت�غ���ل ف���ي المعل�مات البيئي���ة وا�صتخدامها ي����ؤدي الى معرفة جي���دة  وت�صخي�س دقيق 
للمخاطر البيئية، واًنَ ذلك �ص�ف ي�ؤدي الى �صنع قرارات معل�ماتية جيدة �صتعزز تلك النتائج ،وفي 
ال�ق���ت نف�صه قد تظهر مخاطر نتيجة اإهم���ال ت�افر او اإتاحة المعل�مات م�ؤدية الى م�صكالت �صعبة 
وتتطل���ب �صرف وقت وجهد كبيري���ن لتحقيق)الم�ث�قية( للمعل�مات الم�ج����دة في و�صائل الخزن 
المتعددة .ويجب على العاملين في مجال ادارة المخاطر البيئية ان يمتلك�ا و�صائل /ادوات تمكنهم 
من اإتاحة المعل�مات البيئية ذات م�صت�ى عاٍل من الج�دة وبي�صر وت�زيع كميات كبيرة منها بتكاليف 

اقل .
وازاء التحدي���ات التي ابرزتها ادارة المخاطر البيئي���ة وتكن�ل�جيا المعل�مات يتبادر ال�ص�ؤال االتي: 

»كيف اذن يك�ن رد فعل المنظمات ال�صناعية العراقية اتجاهها؟«
في حين ت�لي الدول ال�صناعية هذين المتغيرين )ادارة المخاطر البيئية، وتكن�ل�جيا المعل�مات( 
بع����س االهتم���ام في برامجها .اال اننا ال نعلم اال القليل عن مب���ادرات المنظمات في الدول النامية 



117

ومنه���ا الع���راق في هذا المجال، فم���ا زال هناك �صعف ف���ي بل�رة �ص�رة وا�صحة ع���ن الحاجة الى 
ادارة للمخاط���ر البيئية في االأعمال ،و�صرورة تط�ير البرام���ج البيئية ،ون�ع االإ�صناد الذي تحتاجه 
المنظمات من اأجل تبني اإمكان تاأهيل ادارة مخاطر بيئية كف�ؤة ، وتنمية قدراتها من اجل النه��س 

بمهماتها وبالج�دة المطل�بة التي تن�صجم مع نظم الج�دة ال�صاملة للبيئة .
في �ص�ء ما تقدم يت�صدى البحث الحالي لم�صكلة ج�هرية تتمثل في »كيف تحرز المنظمة ال�صناعية 
تقدمًا وتحافظ وتحدُّ من مخاطرها على البيئة في ال�قت نف�صه ؟« وفي هذا ال�صياق اأثارت الباحثة 
ت�ص���اوؤالت عدي���دة تتطلب االجابة عنها .ومن هن���ا تنطلق اهمية البحث في تك�ي���ن روؤيه م��ص�عية 
وا�صح���ة ع���ن اإدارة المخاط���ر البيئية وتدعيمه���ا وتط�يرها من خ���الل ت�ظي���ف اأدوات تكن�ل�جيا 
المعل�م���ات فيها ،ومن ثم التعرف على م���ا جاءت به منظماتنا عن هذين المتغيرين ،ومعرفة مدى 
الت�افق بين ال�اقع النظري والتطبيقي .ومن هنا فاإنَّ البحث يهدف اإلى تحقيق مجم�عة من االهداف 
منها تقديم عر�س تعريفي وتق�يمي لمفه�م ادارة المخاطر البيئية وتكن�ل�جيا المعل�مات، وبل�رت 
اهم ال���دالالت النظرية والتطبيقية لهذين المتغيرين التي يمكن اإعدادها لالإ�صهام في دفع االدارة 
ال�صناعية المحلية في اإدخال االعتبارات البيئية �صمن كافة االن�صطة التنظيمية ،وذلك عن طريق 
مراجع���ة  االأدب االإداري من اجل تقديم االف���كار واالآراء النظرية من جهة ،ثم ال�ق�ف على ال�اقع 
البيئي والمعل�ماتي في االإطار التطبيقي العراقي من جهة اأخرى ووقع االختيار على م�صنع الر�صيد 
اأحد م�صانع ال�صركة العامة ل�صناعة الزي�ت النباتية مجااًل للبحث لما تتمتع به هذه ال�صناعة من 

اهمية للم�صتهلكين او لالقت�صاد المحلي على حٍد �ص�اء.
ولغر����س تقدي���م االأفكار والطروحات تم بن���اء هيكلية البحث على ا�صا�س المح���اور التالية: اخت�س 
المح�ر االول، بتقديم منهجية البحث ،اأما المح�ر الثاني فاخذ على عاتقه تقديم التاطير النظري 
للبحث ،ثم المح�ر الثالث الذي تناول تحليل وتق�يم متغيري البحث ،واخيرًا اختتم البحث بالمح�ر 

الرابع الذي �صم اال�صتنتاجات  والت��صيات.

المحور الول: منهجية البحث
م�شكلة البحث

ت�صكل���ت م�صكلة البحث االأ�صا�صية وفقًا لمقت�صيات الحاجة اإلى بل�رة مفه�م اإدارة المخاطر البيئية 
واآلي���ات تطبيق تكن�ل�جيا المعل�م���ات في تنفيذها، ومحاولة االإجابة على ال�ص����ؤال الرئي�صي التالي 
الم�ج���ه لمدي���ر منظمة اعم���ال : »كيف تحرز المنظم���ة تقدمًا وتحافظ وتحد م���ن مخاطرها على 

البيئة في ال�قت نف�صه ؟« ويتفرع من هذا ال�ص�ؤال مجم�عة اأ�صئلة اأخرى فرعية هي:
-  ما مدى ت�افر العنا�صر اال�صا�صية لنظام ادارة فعال للحد من المخاطر البيئية بما ال يتناق�س مع 

ال�صيا�صات االإدارية للمنظمة ؟
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-  هل تمتلك منظماتنا اأنم�ذج عمٍل اإداري بيئي يعمل على تعزيز ثقة المنتجين بالحاجة الى ت�افر 
الخبرات في هذا المجال؟

- ما مدى االلتزام بالمتطلبات البيئية لدى المنظمة ال�صناعية المبح�ثة ؟
-  كي���ف يمك���ن لتكن�ل�جيا المعل�مات ان تقدم خيارات اأو�صع نطاق���ًا من اجل تحقيق ادارة مخاطر 

بيئية كف�ءة ؟
-  م���ا طبيعة التاأثي���رات المحتملة ال�صتخ���دام تكن�ل�جي���ا المعل�مات الحديثة ف���ي ادارة المخاطر 

البيئية في المنظمة المبح�ثة ؟

اهداف البحث
يه���دف ه���ذا البحث الى بناء اإط���ار �صامل  ح�ل ال��صع الحال���ي الدارة المخاطر البيئية في م�صنع 
الر�صي���د و�صيك�ن هذا االإطار نقطة االتطالق نح� بحث امكان ت�ظيف ادوات تكن�ل�جيا المعل�مات 
واالت�ص���االت في ادارة المخاط���ر البيئية .وفي �ص�ء م�صكلة البحث تم تحديد االهداف التالية التي 

ي�صعى البحث الى تحقيقها :
1-  تقدي���م عر����س تعريفي وتق�يم���ي لمفه����م ادارة المخاط���ر البيئية ف���ي ال�اقع النظ���ري وبيئة 

المنظمات ال�صناعية العراقية.
2-  تحديد نقاط ال�صعف التي تعاني منها ادارة المخاطر البيئية في الم�صنع المبح�ث والم�صكالت 

التي ت�اجهه على ال�صعيد المحلي.
3-  معرفة الخيارات التي تقدمها تكن�ل�جيا المعل�مات و�صيا�صة تط�ير هذه الخيارات في م�اجهة 

المخاطر البيئية.
4-  بل����رة اهم الدالالت النظرية والتطبيقية لمتغيري البحث التي يمكن اعدادها لال�صهام في دفع 
االإدارة ال�صناعي���ة المحلي���ة في ادخال االعتب���ارات البيئية �صمن وظائ���ف االنتاج في االن�صطة 

كافة.
اهمية البحث

تت�صاب���ق المجتمعات في و�صع خطط تنم�ية ته���دف الى النه��س بالبنية االقت�صادية واالجتماعية. 
اإال اأنَّ النم� ال�صريع وغير المت�ازن غالبًا ما ي�ؤدي الى مخاطر بيئية تاركة اآثارًا �صلبية على المجتمع 
نتيجة الزيادة المتنامية ال�صتنزاف الم�ارد، وان�اع التل�ث في خ�صم اال�صتمرار في اقامة الم�صاريع 
التنم�ية وتاأثير ذلك على �صحة ون�عية الحياة. وفي �ص�ء ذلك حظي مفه�م ادارة المخاطر البيئية 
باهتم���ام المخت�صين والدار�صين في مختلف المجاالت واأخ���ذت تظهر منظمات عالمية تاأخذ على 
عاتقها و�صع ا�صتراتيجيات ت�صمل ن�صر ال�عي البيئي لالإقالل من المخاطر البيئية من خالل برامج 

وم�صاريع وخطط.
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ان اإدارة المخاط���ر البيئي���ة تقت���رح اأّنه يك�ن م���ن المنا�صب اإعادة تنظيم المنظم���ات بحيث تعك�س 
االول�ي���ات البيئي���ة، وه���ذا م���ن �صاأن���ه اأن يمنح الجه���ة الم�ص�ؤول���ة عن البيئ���ة في الجه���از االداري 
والتنظيم���ي للدولة عامة وف���ي المنظمة خا�صة مزيدًا م���ن ال�صلطة الإعادة ت�جي���ه ال�صيا�صات التي 

ت�ؤدي الى التعار�س او التده�ر البيئي  ف�صاًل عن ت�ظيف التقنيات الحديثة للمعل�مات.

مجتمع البحث
اختي���ر م�صن���ع الر�صيد اأكبر م�صانع ال�صرك���ة العامة ل�صناعة الزي�ت النباتي���ة في بغداد واقدمها 
وه���� اأول م�صن���ع وال�حيد في القطر يق�م بانتاج الزي����ت ال�صائلة مجااًل للبحث .ومن مبررات هذا 
االختي���ار ه� �صع���ي الم�صنع نح� ايجاد الفر�س التي ت�ؤهله العتم���اد ادارة للمخاطر البيئية .كذلك 
ي�صتاأث���ر قطاع ال�صناع���ات الغذائية عم�مًا و�صناعة الزي�ت النباتي���ة خ�ص��صًا بعناية متزايدة في 
العق�د االخيرة ال�صباب متعددة من ابرزها ارتفاع م�صت�يات المعي�صة وازدياد تعداد ال�صكان والطلب 
الم�صاح���ب لذلك على الزي�ت النباتية، ف�صاًل عن ن�ص�ء ا�صتخدامات جديدة للزي�ت النباتية منذ 
المرحل���ة االول���ى لت�صنيعه ولغاية المرحلة االخي���رة. وقد �صهدت هذه ال�صناعة تط����رًا تكن�ل�جيًا 
ملم��صًا ونجم ق�صط كبير منه  على فهم اأعمق للمخاطر البيئية الم�صاحبة للعمليات االإنتاجية التي 
تم���ر بها مك�نات هذه ال�صناعة ابتداءًا من م�صادر الم�اد االولية ومرورًا بالمراحل المختلفة التي 
ت�صب���ق اال�صتهالك.بداأت �صركة ا�صتخراج الزي�ت النباتية -م�صن���ع الر�صيد حاليًا- عام )1940( 
وينت���ج الزي�ت بن�عيها ال�صلبة وال�صائلة ،وال�ص�ابي���ن بن�عيها الت�اليت والغ�صيل ،والمنظفات ،مع 

انتاج العب�ات والف�ارغ الخا�صة بها.

طرائق جمع البيانات 
تم���ت درا�ص���ة متغيري البحث )ادارة المخاط���ر البيئية وتكن�ل�جيا المعل�م���ات( من خالل اعتماد 
طرائق متعددة �صعت الباحثة من خاللها الى بناء البنى التحتية لهما وتم اعتماد الطرائق االتية :

-  الجان���ب النظ���ري : فقد تم بناوؤه عن طريق جم���ع البيانات والمعل�مات المن�ص����رة في الم�ؤلفات 
واالبحاث العربية واالجنبية .

-  الجان���ب التطبيقي : المع���روف ان لطبيعة م��ص�ع البحث اثرًا كبيرًا وم�ؤث���رًا  في اختيار طريقة 
درا�صت���ه ف���ي ال�اق���ع التطبيقي ،وعلي���ه فان ما ت���م طرحه في الجان���ب النظري ليك����ن الركيزة 
اال�صا�صي���ة المعتمدة ف���ي درا�صة الحالة لم�صن���ع الر�صيد وقد تم ا�صتخ���دام ادوات متعددة منها 
المقابل���ة ،والمالحظ���ة المتعمق���ة ،والمعاي�صة الميداني���ة ،والتقارير البيئي���ة ،وتقارير و�صجالت 

ال�صالمة ال�صناعية. 
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المحور الثاني: ادارة المخاطر البيئية وتكنولوجيا المعلومات
تاأطير نظري

اوًل : المخاطر البيئية
1. 1.  الطار العام للخطر

تمتد التفاعالت بين الن�صاط ال�صناعي والبيئة الطبيعية واالجتماعية عبر طيف ف�صيح من المراحل 
يبداأ عند ا�صتخراج الخامات والم�اد االولية الم�صتخدمة في ال�صناعة ثم معالجتها بال�صكل المالئم 
لتك����ن مدخالت للعملي���ة ال�صناعية ثم عمليات الت�صنيع نف�صها ب���كل تن�عاتها وا�صكالها ومعداتها 
النتاج �صلعة او ت�فير خدمة ثم ا�صتخدام ال�صلع والخدمات وحتى لفظها كمخلفات بعد انق�صاء دورة 
حياته���ا .وف���ي كل واحدة من هذه ال�صل�صلة من االن�صطة يلف���ظ كل منها الى البيئة المحيطة كميات 

متفاوتة في الحجم والن�ع وال�صفات واالآثار من الغازات وال�ص�ائل والم�اد ال�صلبة الخطرة)1(.
يع���د الخطر من الظ�اهر المعقدة والمحيرة، ل���ذا ي�صعب اعتماد مفه�م محدد وم�حد متفق عليه 
م���ن قب���ل الباحثين لتف�صيره وال�ق�ف على ابعاده مما ح���دا بالباحثين الى تبني عدد من الت�جهات 
الفكري���ة عبر درا�صاته���م لهذه الظاهرة. فهناك من يح�صر الخطر بان���ه »عدم التاأكد الم��ص�عي 
الذي يحدث عندما يك�ن هناك حدث غير مرغ�ب فيه«)2(. بمعنى اآخر ه� عدم التاأكد الذي ي�صبب 
خ�صارة.وهن���اك درا�صات اتخذت من نتائج الحدث مجااًل ل��صف مفه�م الخطر واالهتمام به .فقد 

و�صف الخطر بانه»االختالف او التباين في النتائج الممكنه في الطبيعة او في م�قف معين«)3(.
ان المخاطر كان منظ�رًا اليها على انها من قبيل ما يحتمل وق�عه ب�ص�رة منتظرة او غير منتظرة 
.لذلك كان التح�ط لها قاباًل للتخطيط ان �صح التعبير اذ هي م��ص�ع حماية مطل�بة .لقد تم ر�صد 
مخاط���ر قطاعات كثيرة من الحياة االجتماعية م���ن زوايا مختلفة:اجتماعية وثقافية واقت�صادية..

ال���خ لكن اب���رز المخاط���ر التي تم تحليله���ا بعمق كان���ت المخاطر البيئي���ة المتاأتية م���ن التح�الت 
التكن�ل�جي���ة. فالمجتمعات الغربية بعد ان بنت حداثتها و�صاغ���ت المفاهيم والقيم المرتبطة بها 
ومنه���ا التق���دم ا�صبحت تعي�س مخاطر البيئ���ة الناتجة عنها وانها لمفارق���ة ان التقدم الذي ي�اجه 

المخاطر يق�م بانتاج مخاطر اخرى)4(.

1- نيكل، كري�صبن، »الخطر الب�صري«،مجلة العالم والبيئة، ع الثالث، مج 7 ،1996، �س 11-9
2-  ح�صن، عائدة عبدالح�صين ،»عالقة ادراك الخطر بالمتغيرات التنظيمية واثرها في اداء المنظمة :درا�صة ميدانية في عينه من 

ال�صركات النفطية العراقية«، اطروحة دكت�راه في ادارة االعمال ، كلية االدارة واالقت�صاد ،الجامعة الم�صتن�صرية، 2006 �س16.
3- Dolan,Alf M.,”Risk Management and medical device”,ISO Bulletin,Julym,337,2002/,P:54.
4-  Paul Makin,”Applying the principles of risk management to the supply and use of machines”,ISO.

Bulletin,Junuary,331,2001/ ,P:66.  
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1. 2. مفهوم ادارة المخاطر البيئية ومهامها
بالرغ���م م���ن ان ادارة المخاط���ر البيئية بمفه�مها الحدي���ث من الم��ص�عات الحديث���ة ن�صبيًا بين 
م��ص�ع���ات وفروع االدارة اال ان ادراك المخاطر وماتمثله م���ن قيد على النم� االقت�صادي وتامين 
م�اجهته���ا وتغطية خ�صائرها لي�صت م�صاألة حديثة وانما ه� ادراك قديم قدم علم االدارة نف�صه)1(.

�صه���دت ادارة المخاطر تط����رًا مفه�ميًا مهمًا ،ح�صل منذ درا�صات )هنري فاي�ل( عام 1916 عن 
دور االدارة االآمن���ه واهدافه���ا في حماية ممتل���كات المنظمة الب�صرية والمادية م���ن الح�ادث التي 
ته���دد تقدم المنظمة وم�صير اعماله���ا .وهذا المنظ�ر اعاد البحث فيه الباح���ث نف�صه ليعد ادارة 
المخاطر جزءًا من ال�ظائف اال�صا�صية في المنظمة والم�ازية لل�ظائف االدارية والفنية والتجارية 
فيه���ا وتمثل هذه الم�صاهمات بداي���ة االهتمام بهذا الن�صاط الذي يهدف الى تفهم طبيعة المخاطر 
الت���ي تتعر�س لها المنظمات لكي تحدد م���ا يجب عمله ازاءها واتخاذ التدابير لم�اجهتها وتخفيف 

حدتها واثارها)2(.
وخ���الل العق���د االخير م���ن القرن الع�صرين ط���راأ ت��صع تدريج���ي على م��ص�ع  ه� ج���زء من ادارة 
المخاط���ر عام���ة اال وه���� ادارة المخاط���ر البيئية ال���ذي كان مح���دودًا بن�اتجه حي���ث اتخذ هيئة 
ا�صتراتيجي���ة عن »كيفية ت�صجيل ومعالج���ة المخاطر المل�ثة للبيئة« بمعنى اخر ،ان ادارة المخاطر 
البيئي���ة تعن���ى ب��صع الخطط وال�صيا�صات البيئية من اجل ر�صد وتقيي���م المخاطر البيئية للم�صروع 
ال�صناع���ي على ان تت�صمن جميع المراحل االنتاجية بدءًا م���ن الح�ص�ل على الم�اد االولية و�ص�اًل 
ال���ى المنتج النهائي والج�انب البيئية المتعلق���ة به)3(.وتعرف ادارة المخاطر البيئية بنف�س االتجاه 
عل���ى انها »العملية الم�ص�ؤولة عن ت�صجيل ومعالجة المخاطر المل�ثة ،وت�صتند على عدة ع�امل منها 
القان�نية وال�صيا�صي���ة واالقت�صادية واالخالقية«)4(.اما اهم المهام التي تنه�س بها ادارة المخاطر 

البيئية فيمكن ح�صرها باالتي :)5(
1-  تحليل المخاطر : هذا الن�ع من التحليل يت�صمن ا�صتخدام بع�س التقنيات الفنية واالدارية التي 
ت�صه���م في ت�صخي����س الع�امل الم�صاهمة في ح���دوث المخاطر .فعلى �صبي���ل المثال المعل�مات 
الفنية لها دور كبير و�صرورة ملحة في تحليل المخاطر الهند�صية والفنية التي قد ت�صيب البيئة 
بال�ص���رر وخ�ص��ص���ًا في المنظم���ات الكبيرة لتعدد العملي���ات االنتاجي���ة والمنتجات والخطط 

1- Fischhoff, Baruch,«Ranking risks»,www.pic.edu/risk/vol.7/Summer/ Fischhoff htm-k,P:13.
2- الخ�لي ،ا�صامه ،»البيئة وق�صايا التنمية والت�صنيع«،الك�يت ،مطابع ال�صيا�صة ،2002 ،�س 207.

3-  Simon,Mark,Houghton,Susan M.& Aquina,Karl,«Cognitive bases risk perception and venture 
formation .How individual decide to startformation companies»,www.robinson .gsu.edu/rec/papers/
paper 4-doc,2002,P:4.                                                                               

4-  Jemison,David B.,«Risk and relationship among Strategy Organizational process and performance», 
Management Science ,N.33,Vol.9 ,1998 ,P:213 .

5- �صامل ،عبد الرحمن ،« ماذا تعرف عن املخاطر البيئية ؟«، جملة البيئة واملجتمع ،ع61،2000 ،�س 21.
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االنتاجية وحتى م�اقع العمل مما يجعل خ�صائر خطر معين غير منظ�رة .
2-  خي���ارات ال�صيطرة على المخاطر:  تت�صمن تحديد طرق ال�صيطرة على المخاطر ويتم ذلك من 
خ���الل اعتماد م�ؤ�صرات ت�صاهم ف���ي اال�صتعداد والتهيئة لم�اجهة المخاط���ر ،اذ تقدم خيارات 
ال�صيط���رة طرق���ًا قان�ني���ة لتخفي�س وتحليل وتق�ي���م المخاطر .وف���ي �ص�ء نتائ���ج التحليل يتم 
تخ�صي����س الكلف المبا�صرة وغي���ر المبا�صرة والم�ارد المطل�بة اأي اعتم���اد ميزانية للمخاطر 
�صم���ن ميزانية المنظمة العامة .وفي منظمات اخرى اق���ل م�صت�ى باالهتمام بذلك االمر تق�م 
باعتم���اد مجم�عة من االجراءات لل�صيطرة والمتابعة وهذه تعط���ي اطار عقالني يتم ب�ا�صطته 
و�ص���ف المخاطر عل���ى ا�صا�س معرفي فيك�ن تحلي���ل المخاطر عملية م�جه���ة علميًا تتكامل مع 

الظروف االجتماعية والثقافية وال�صيا�صية ل��صع �صيا�صات قرار الم�اجهة والتنفيذ.
3-  قرار التنظيم:  وهي مهمة التنفيذ فتعمل المنظمة من خالل ان�صطة ادارة المخاطر على التاأثير 
ف���ي تدنية فر�صة حدوث الخ�صائر او تخفي�س �صدتها .والبد من اال�صارة الى ان ادارة المخاطر 
عم�م���ًا تبحث ف���ي جميع الم�اقف التي تت�صم���ن حدوث الخ�صائر فيه���ا وال تقف عند المخاطر 
البيئي���ة. كم���ا ان الترابط بين ه���ذه المهام ي�صكل اط���ارًا �صاماًل ومتكام���اًل لمعالجة المخاطر 

البيئية في عم�م المنظمة)1(.
2. 2. اهمية ادارة المخاطر البيئية

نع���رف ح���ق المعرفة ان التحديات البيئية الت���ي يعي�صها عالمنا الحديث تتج���اوز بكثير م�صاألة بقاء 
ن�ع من االن�اع في الطبيعة دون تاأثر ،فاال�صرار الناجمة عن الت�صحر ،والتل�ث على ان�اعه ،وتغير 
المن���اخ العالم���ي ،وعدم اال�صتقرار االجتماع���ي ،والحروب ت�ؤثر كثيرًا في ن�عي���ة حياة النا�س .اننا 
ن�اج���ه تحديات هائلة ويتطلب االمر في �صياق هذه الم�اجهة ان يتم التعامل مع االعتبارات البيئية 
باالحت���رام الذي ت�صتحق���ه ومع وج�د تكن�ل�جي���ا المعل�مات ا�صبحت الظ���روف م�ؤاتيه للنجاح في 
تنفي���ذ �صيا�صات متكامل���ة الدارة البيئة ،لهذا يجب ان نعمم ال�عي العمي���ق للبيئة ويجب ان ي�صبح 

انهماك المجتمعات المحلية الفاعل في ادارة بيئتها �صانًا ي�ميًا)2(.
ان المه���م اأن ن�صي���ر اإل���ى �ص���رورة االهتم���ام بال�صق ال�قائ���ي الذي يغي���ب عن  تفكي���ر االدارة وفي 
ا�صتراتيجي���ات المنظم���ات الحالي���ة وف���ق م���ا اتفق���ت علي���ه نتائ���ج درا�صات �صابق���ة عدي���دة .اإ ّن 
اال�صتراتيجي���ات ف���ي معظمها ب��صعها الراهن تفتق���ر اإلى الم�صامين البيئية ،كم���ا اأنها تركز على 
الحقائ���ق العلمية المج���ردة دون ربطها بال�اقع المحل���ي ومخاطره البيئية.ومن هن���ا ن�ؤكد على اأن 
االهتم���ام بال�صق ال�قائي قد يك�ن ال�صبيل لتالفي العديد من المخاطر واالأمرا�س)3(. ومع الت�صليم 

1- Rosenbloom,Jerry S.,” A case study in Risk Management “,prentice-Hill,INC,1997,P:148.
2- »املعايري البيئية والقدرة التناف�صية للقطاعات االقت�صادية الرئي�صية«، االمم املتحدة ،ني�ي�رك ،2005 ،�س9.

3- Starr ,Channcey, «Social Benefit versus Technological risk», Mc Graw-Hill, 1996, P:165 . 
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ب���اأن ال�عي بالمخاطر البيئي���ة م�ص�ؤولية م�صتركة بين المنظمة والم�ؤ�ص�ص���ات االأخرى في المجتمع، 
وباعتب���ار اأن تنمي���ة ذل���ك ال�عي لالأف���راد والجماعات يمثل خط����ة مح�رية الزم���ة للح�ص�ل على 
معل�م���ات اكثر عمقًا عن الم�صكالت البيئية وما ت�صببه من مخاطر واأ�صرار؛ فاإن خطط المنظمات 
تتعاظ���م م�ص�ؤوليته���ا في القيام بدور اكث���ر فعالية في تحقيق ذلك ال�عي م���ن منطلق ارتباط ادارة 
المخاط���ر بكثير من الق�صايا البيئية وما حظيت به م�ؤخرًا تلك الق�صايا من اهتمام وا�صع .كل هذا 
يفر����س على المنظمات اأن تركز اهتمام العاملين على تل���ك الق�صايا التي اأ�صبحت �صديدة التاأثير 

على حياة االإن�صان واالإخالل باتزان البيئة وتهديد مك�ناتها وعنا�صرها)1(.

1. ).  انواع المخاطر البيئية
لعل الن�صاط ال�صناعي ه� اكثر االن�صطة الب�صرية ح�صا�صية في اآثاره على البيئة الطبيعية واالجتماعية 

.وهناك قي�د ثالثة رئي�صية تفر�صها البيئة على اي ن�صاط ان�صاني يقت�صي االمر تاكيدها وهي :)2(
1(  ح�صن ا�صتغالل الم�ارد غير المتجددة لتحقيق اكبر فائدة ممكنة من ا�صتهالك ر�صيد الب�صرية 

منها )االقت�صاد وتر�صيد اال�صتهالك من الم�اد والطاقة(.
2( عدم تجاوز قدرة الم�ارد المتجددة على تجديد نف�صها حتى ال تفنى .

3(  عدم تجاوز قدرة البيئة على ه�صم ما نلفظه اليها من النفايات بان�اعها )التل�ث ال�صديد لله�اء 
والماء والتربة (.

ت�جد المخاطر البيئية على �صكلين ،االول المخاطر البيئية الطبيعية الق�صيرة المدى كاالع�صارات 
والزالزل والفي�صانات .وال�صكل الثاني هي المخاطر البيئية الكبرى مثل الح�ادث ال�صناعية وحرق 
اب���ار النفط كم���ا ت�صمل المخاطر غي���ر المق�ص�دة لن�صاط���ات ب�صرية مثل بن���اء ال�صدود)3(.وهناك 
ت�صني���ف و�صعته (EPA) االمريكية في تحليل المخاطر على ا�صا�س ن�عيين ا�صا�صيين: االول يركز 
عل���ى مخاطر ال�صح���ة الب�صرية ،والن����ع الثاني يركز عل���ى المخاطر البيئي���ة )الطبيعية( وتخ�س 

النباتات والحي�انات والنظم البيئية)4(.
ففيم���ا يخ�س المخاطر البيئية يمكن �صرحها من خالل ال�صكل )1( ب�ص�رة مب�صطة تبداأ بالخط�ة 
االول���ى وه���ي �صياغة الم�صكلة ويت���م تحديدها من جهات ع���دة منه ا�صحاب االهتم���ام والم�صالح 
والعلم���اء والمهتمين وجميعه���م ينطلق�ا من نقطة وهي تحديد الم�صب���ب الرئي�صي لل�صرر او التلف 

1- Dickson ,G.C. ,«Corporate Risk Management»,Witherby &sons Co.,Ltd.,London ,1998 ,P:88
2-  Steiner, George A. & Steiner, John F., «Business Government and Society A managerial perspective», 

McGraw-Hill Com.INC.,2003,P:52.                                                                       
العراقي«،  ال�صناعي  القطاع  ميدانية يف  درا�صة  العراقيني:  للمديرين  اجتاهات اخلطر  »قيا�س  علي ظاهر،  عبا�س  3-  العامري، 

ر�صالة ماج�صتري يف ادارة االعمال، كلية االدارة واالقت�صاد ،جامعة بغداد ،1993 ،�س55.
4- عزيز ،ف�ؤاد عبداهلل، »نظرية اخلطر: ادارة اخلطر والتامني«، جملة التامني العربي، ع36 ،1999، �س40.
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ال���ذي ي�صيب النظام البيئي وال���ذي اغلب االحيان يح�صل ب�صبب الن�صاط���ات الب�صرية المل�ثة .ثم 
تاتي الخط�ة الثانية وهي التحليل التي تركز على درا�صة كل ال�صغ�ط التي تدخل على البيئة ،وكيف 
يمك���ن ت�صتيتها ،ونقلها لجعله���ا ب�صيغة قادرة على التعامل معها وف���ق اال�صاليب الباي�ل�جية .وبعد 
درا�ص���ة كيفية ت�ظيف االفكار التي يقدمها العلماء وتجريبها لتحديد ال�صرر او الخطر البيئي تاتي 
الخط����ة التي تاخ���ذ على عاتقها ت�صخي�س اه���م الخ�صائ�س لكل ن�ع من ان����اع المخاطر التي تم 
ت�صجيله���ا وتحليله���ا ،واخيرًا تاتي الخط����ة التي يتم فيها بل�رة مهم���ة ادارة المخاطر البيئية حيث 
تعم���ل على ت��صيف لكل المخاط���ر الم�صجلة، ومناق�صة كل الخيارات المقابل���ة لمعالجتها ،وتف�صير 
درج���ة الثق���ة بتقديرات المخاط���ر المحتملة والبعيدة .ه���ذه ال�ص�رة هي اال�صا����س للقرارات التي 

ت�صعها الجهات التي تعتمد ادارة لمخاطرها البيئية)1(.
�صياغة الم�صكلة

التحليل

تعريف  وتثبيت الع�امل الم�ؤدية للمخاطر البيئيةت�صخي�س المخاطر البيئية

خ�صائ�س المخاطر البيئية

ادارة المخاطر البيئية
�صكل )1( : تحليل المخاطر البيئية
Source :Steiner & Steiner,2000,P:532

ثانيًا: تكنولوجيا المعلومات
2. 1. مفهوم تكنولوجيا المعلومات

ان المعل�م���ات هي ال�صبيل لزيادة ال�ع���ي بطائفة الخيارات المتاحة ،ف�ص���اًل عن انها تجعل الفرد 
يمتل���ك الق���درة على ان يقرُّ م���ا يك�ن اف�صل الخي���ارات ،ولك����ن المعل�مات تمثل ع�صب���ًا هامًا في 
المجتمع���ات الحديثة فتقنياتها غيرت طبيعة الن�ص���اط االقت�صادي ،ووتيرته وانها اوجدت منتجات 
وا�ص�اق���ًا وم�ؤ�ص�صات وقيمًا جدي���دة ،علمًا انه لمدة وجيزة كان ت���داول المعل�مات ومعالجتها حكرًا 
عل���ى العقل الب�صري الن ذل���ك يتطلب جهدًا ذهنيًا لت�صنيفها وتن�صيقها واالنتقاء منها ثم نقلها الى 
الجه���ة الم�صتفي���دة)2(. ومما ال�صك فيه ان لالب���داع التقني دورًا مهمًا للتق���دم الب�صري فمن خالل 
التط����رات ابتكر االن�ص���ان اأدوات لتح�صين مختلف مجاالت الحياة ،وقد ح���دث تداخل في تح�الت 
الي����م لتكن�ل�جي���ا المعل�مات مع تح�ل اخ���ر لالت�صاالت ومعًا يخلقان انم�ذج���ًا جديدًا ه� ع�صر 

1- Bannister ,Jim ,«Practical Guides :How to Manage Risk», London ,1999, P: 68 .
2- عبد الهادي، حممد فتحي، »املعل�مات وتكن�ل�جيا املعل�مات على قرن جديد«، القاهرة، مكتبة الدار العربيه للكتاب،2000، �س120.
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ال�صبكات)1(.
وقد ادى التقدم التقني المذهل في تكن�ل�جيا المعل�مات الى طلب متناٍم على �صرورة تاأطيرها من 
قبل الباحثين والدرا�صين وه� ما ح�لها الى مجال خ�صب للدرا�صة والتحليل وعليه هناك تعريفات 
متع���ددة لتكن�ل�جي���ا المعل�مات لكن الج�ه���ر واحد .فقد عرفت بانها »الح�ص����ل على المعل�مات 
ال�ص�تي���ة والم�ص����رة والرقمية والتي هي ب�ص���كل ن�س مدون وتجهيزه���ا او اختزانها او بثها وذلك 
با�صتخ���دام ت�ليفة من المعدات االلكترونية«)2(. وعرفت اي�ص���ًا بانها »ت�صم كل التقنيات المتط�رة 
الت���ي ت�صتخدم في تح�يل البيانات بمختلف ا�صكالها الى معل�مات ت�صتخدم من قبل الم�صتفيد منها 

في كافة مجاالت الحياة«)3(.
من خ���الل التعريفات لتكن�ل�جيا المعل�م���ات اعاله ت�صع الباحثة مفه�مًا ت���راه �صاماًل لتكن�ل�جيا 
المعل�م���ات وه���� انه���ا الم�صطل���ح المعبر عن امت���زاج نتائج وخال�ص���ات ثالث ث����رات وهي :ث�رة 
المعل�م���ات ،وث�رة و�صائط االت�صال وث�رة الح�ا�صيب االلكترونية وج�هر ذلك االمتزاج ه� تخزين 
المعل�مات ب�صكل منظم ومن�صق ي�صهل عملية ا�صترجاعها ب��صاطة اي م�صتخدم وت��صيلها للمهتمين 

ومتخذي القرارات في ا�صرع وقت وباقل جهد .
م���ع دخ����ل المنظمات مرحلة عم���ل جديدة تج�صد الروؤي���ه الم�صتقبلية ومع تزام���ن ذلك لمتغيرات 
وتحدي���ات ي�اجهها العم���ل االداري ب�صكل عام فقد ادركت االدارات العلي���ا للمنظمات بان التنظيم 
المعم����ل به خ���الل ال�صن�ات الما�صي���ة وبالرغم من �صياغت���ه �صجاًل ناجحًا ف���ي تاريخها في تلك 
المرحل���ة الزمنية فقد ا�صبح االن وبف�ص���ل تكن�ل�جيا المعل�مات التي اوجدت مجاالت جديدة غير 
قادر ب�صماته وخ�صائ�صه على م�اجهة التحديات المرتقبة وان كان ذلك التنظيم ومنذ البداية قد 

اعتمد التخطيط اال�صتراتيجي الدائم)4(.

2. 2. فوائد تكنولوجيا المعلومات
ان الع�ام���ل البيئي���ة والتنظيمية والتقنية يمك���ن ان تتغير ب�صرعة وفي بع����س االحيان بطريقة غير 
مت�قع���ة. وهكذا ف���ان المنظم���ات بحاجة ال���ى اال�صتجابة وب�صكل متك���رر و�صريع عل���ى الم�صكالت 
النا�صئ���ة، والفر�صة الناتجة ع���ن البيئات الجديدة لمجاالت العمل. وف���ي معظم الحاالت يمكن ان 

1-  united Nation,«The Application of Advanced Information and Communications Technologies in 
the Transport Sector in the ESCWA Region»,Economic and Social Commission for Western sia, 
Newyork, 2001,P:6.

2-    Laudon,Kenneth C.&Laudon, Jan P.,«Essentials of Management Information Systems :Organization 
and Technology in the networked nterprise»,U.S.A.,prentice Hall International,INC,2001,P:34.

3- »ا�صتخدام تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�صاالت لتمكني املراأة يف دول اال�صك�ا«، االمم املتحدة، ني�ي�رك،2005، �س13.
4-  Lupton,Robert A.&Court, Birgit, «Strategic Environmental Marketing Management. Managing the 

Unmanageable:The role of Information Technology», Newmexico State University, 2002, P:82.
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تك�ن ادارة المعل�مات تكن�ل�جيًا هي الحل وقلب هذه التكن�ل�جيا ه� م�صت�ى المعل�مات)1(.
يتي���ح مفه�م تكن�ل�جيا المعل�م���ات واالت�صاالت التفاو�س بين الق�ى الفاعل���ة ح�ل المبداأ القائل: 
اإن���ه مهم���ا بدا القرار فرديًا فه� قبل كل �صيء احد اثار ال�صبكة االجتماعية والت�ص�رات التي تك�نها 
الق����ى الفاعل���ة تت�صكل انطالقًا م���ن تفاعل المعل�م���ات المتداولة في ال�صب���كات .ويمكن ان نجمل 

الف�ائد المتحققة من ت�ظيف تكن�ل�جيا المعل�مات في انجاز االعمال باالتي :)2(
1.  ت�صريع تط�ير اآليات فعالة للنم� االقت�صادي: فت�صجيع التنمية الم�صتدامة يتم من خالل تح�الت 
الي����م لتكن�ل�جيا المعل�مات في دول العال���م. والدوات تكن�ل�جيا المعل�مات ا�صتخدامات مهمه 
تت���راوح بين تح�صي���ن ن�عية الحي���اة، وزيادات �صخمه ف���ي االنتاجيه االقت�صادي���ه، وخف�س في 

نفقات التبادالت والمعامالت التجاريه.
2.  تح�صي���ن اتخاذ القرارات: فغالبا ما تح�صن تكن�ل�جيا المعل�مات عمليات االأعمال وتخلق مناخًا 
يلب���ي طم�حات كافة االطراف وتج�صد عالقات عمل اكث���ر ديناميكيه وط�يله المدى مبنيه على 
الم�صلح���ة الم�صترك���ه وتراعي متطلبات االألفي���ه الثالثه التي ت�صهد �صناع���ه المعل�مات خاللها 

المزيد من المناف�صه.
3.  ادارة المخاط���ر: حي���ث تعمل تكن�ل�جي���ا المعل�مات على تمكين المنظمة م���ن ادارة العديد من 
المخاطر المحتملة ،وخف�س احتماالتها من خالل البحث العلمي والتنظيم والقدرات التنظيمية، 
فحينم���ا تك�ن هذه الق���درات مبنية على ا�صا����س معل�ماتي ق�ي تتمكن ال���دول الى حد بعيد من 

�صمان ان ت�صبح تكن�ل�جيا المعل�مات ق�ة ايجابية من اجل التنمية.
4.  ادارة الم�صتقبلي���ات : ي�صغل م��ص�ع الم�صتقبلي���ات حيزًا كبيرًا من الجهد الفكري واالن�صاني في 
عالمن���ا المعا�صر وتتناف�س الدول والمجتمعات فيما بينها م���ن اجل ابتكار االآليات والتكن�ل�جيا 
للمعل�مات التي تتيح لها افترا�س ال�صيغ الم�صتقبلية االكثر قربًا من ال�اقع والذي �صيمكنها من 
ايج���اد م�ط���ىء قدم لها في عالم الغ���د و�صتك�ن هناك حاجة ما�صة ال�صن���اد دور رئي�صي لتراكم 
المعرف���ة واالبت���كار التكن�ل�ج���ي خالفًا للدور الثان�ي ال���ذي كانا يق�مان به ف���ي ظروف ال�ص�ق 

المعزولة.
5.  ال�صيط���رة عل���ى المعل�مات : تح�صن تكن�ل�جيا المعل�مات الطريق���ة التي يمكن البحث فيها عن 
البيان���ات، وجمعه���ا، واختياره���ا، وت�صنيفها لزيادة �صرع���ة تعلم المناف�صي���ن المحتملين، وقد 
ا�صبح با�صتطاعة تكن�ل�جيا المعل�مات المتقدمة الي�م ان تجعل من الممكن جمع كميات هائلة 

من المعل�مات الم�صتقاة من اماكن �صديدة االختالف والتباعد.

1-  »ال�صراكة يف قيا�س اثر تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�صاالت من اجل التنمية«،ن�صرة تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�صاالت للتنمية يف 
غربي ا�صيا، االمم املتحدة ،ع3 ،2004 ، �س 29-27.

لغربي  واالجتماعيه  االقت�صاديه  اللجنه  يف  االع�صاء  الدول  يف  الريفيه  املاليه  امل�ؤ�ص�صات  عمليات  لتحديث  معل�مات  »نظم   -2
ا�صيا«،االمم املتحده، ني�ي�رك2002، �س1.
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ثالثًا: ادارة المخاطر البيئية وتكنولوجيا المعلومات  
). 1. تكنولوجيا المعلومات في ادارة المخاطر البيئية

ت�ص���كل ادارة المخاط���ر البيئية احدى اب���رز الق�صايا التي ت�اجه المنظمات ف���ي م�صيرها وم�صير 
المحي���ط الطبيعي المائل ال���ى تده�ر م�صتمر نتيج���ة التقدم االقت�ص���ادي واالجتماعي الذي و�صع 
الت����ازن الطبيعي في خطر لعدم االخ���ذ بالح�صبان وبالجدية الالزمة النتائج ال�صلبية المرتقبة من 
التط����ر غي���ر المنظم .وقد يك����ن لل�صغ�ط التنظيمي���ة والمالية تاأثير عل���ى ادارة المخاطر البيئية 
متمث���اًل ف���ي العمل عل���ى ر�ص�خها لمتطلب���ات الم�ائمة او االذع���ان ب�صكل ينعك�س �صلبي���ًا على دمج 

االعتبارات البيئية بفر�س االعمال)1(.
لذل���ك وانطالق���ًا من ه���ذا ال�اقع الحديث ال���ذي ي�صغل العالم برمت���ه، يمثل ا�صتخ���دام تكن�ل�جيا 
المعل�م���ات ام���اًل م�صيئًا للمعنيين بالبيئة فال ج���دال ان مثل هذا اال�صتخدام يتي���ح انتفاعًا اف�صل 
للم����ارد، واقت�ص���ادًا ف���ي التكاليف ،ف�صاًل عن �صرع���ة هائلة ودقة كبيرة في انج���از العمل .ويمكن 

ح�صر اهم اال�صافات التي قدمتها تكن�ل�جيا المعل�مات الدارة المخاطر البيئية :)2(
1(  ت�صتخدم ادوات تكن�ل�جي���ا المعل�مات في ت�صهيل وظائف البحث والتط�ير من خالل المعالجة 
الدقيق���ة وال�صريعة في مراقب���ة المعل�مات البيئية ال�صخمة وادارته���ا ب�صكل منظم وحي�ي مما 

ي�صمح لمتخذي القرارات من تقديم قرارات ر�صينة وفاعلة.
2(  ان اال�صتخدام ال�صحيح لتكن�ل�جيا المعل�مات �صيمكن المدراء من ان ي�صبح�ا اكثر قدرة على 
احت����اء المخاطر البيئية واالن�صجام م���ع التط�رات الم�صتجدة في بيئ���ة العمل وذلك ب�صبب ان 
ال�قت الذي كان ي�صرف �صابقًا على ق�صايا معالجة المخاطر ا�صبح ي�صرف بف�صل تكن�ل�جيا 

المعل�مات على التحليل والبحث والمقارنة والتنب�ؤ بالمخاطر.
3(  ان تكن�ل�جيا المعل�مات والتقدم في االت�صاالت العالمية منحت المنظمات المزيد من المرونة 
لغر����س قيامها ب�صياغة ا�صتراتيجياتها الدارة المخاطر البيئية العالمية ،ف�صاًل عن م�صت�ياتها 
التنظيمي���ة وان اح���د اال�صب���اب ه� ان متطلب���ات ادارة المخاط���ر قد ا�صبحت اكث���ر ديناميكية 

و�صرعة.
4(  ان تكن�ل�جي���ا المعل�مات يمكن ان تدمج او ت�ؤثر عل���ى برامج الحماية من المخاطر البيئية من 
خ���الل التاأثير عل���ى ع�املها اال�صا�صية وهي التخطيط والتنظيم، وجم���ع المعل�مات، وتقييمها، 

وتحليلها ثم التنفيذ.

1-  Shrivastave, Paul,«Eccentric Management for A risk Society», Academy of Management Review, 
N.20 ,Vol. 1 ,1995 ,P:18 .

2-  Davidson, Ken & Pfennigstorf ,Werner ,«Insuring Environmental Risks», Witherby &sons Co., Ltd., 
London ,1999 ,P:29 .
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5(  ت�صم���ح تكن�ل�جيا المعل�مات ل���الدارة العليا ان تتفاعل مع العاملين وتخل���ق ت�جهات م�صتركة، 
وتمكي���ن العاملي���ن اي�صًا من ان ي�صارك�ا ف���ي ادارة المخاطر البيئية ا�صاف���ة الى الم�صاركة في 

اعداد وتنفيذ البرنامج الخا�س بالر�صد البيئي واال�صتفادة من بياناته .
6(  تعد تكن�ل�جيا المعل�مات الم�ص�ؤولة عن جمع وتب�يب وت�ثيق المعل�مات ون�صرها عن المنظمات 
الم�صتهدف���ة بالرقاب���ة البيئية وعن المخاط���ر الم�صجلة وعن ن�صاطات البرام���ج التنفيذية اداة 

مهمة تتيح ادارة المخاطر البيئية بطريقة فعالة)1(.

). 2.الن�شطة المعلوماتية في ادارة المخاطر البيئية 
العال���م يعي�س في ع�صر المعل�مات وه���ذه الحقيقة يلم�صها كل فرد يحيا اح����ال المجتمع الحديث 
ال�صري���ع التغيير .ومن يمتلك المعل�مات ال�صحيحة في ال�قت المنا�صب ي�صتطيع التحكم في م�ارد 
الطبيع���ة وال�صيطرة عليه���ا والحد من المخاطر البيئية لتحقيق  �صالحه و�صالح مجتمعه . ان ادارة 

المخاطر البيئية تعتمد ا�صا�صًا على اربعة ان�صطة مترابطة الدارة معل�ماتها وهي :)2(
1-  ادارة المعل�م���ات والمعرف���ة : وقد كان احد ال�صغ�ط الرئي�صة على المنظمات ه� الكم المفرط 
للمعل�م���ات ،ولغر����س التعامل م���ع هذا ال�صغط ب���رزت الحاجة الى بناء بني���ة ا�صا�صية منا�صبة 
لتكن�ل�جيا المعل�مات وا�صتخدام مناهج فعالة لخزن الكميات الكبيرة من المعل�مات والدخ�ل 
اليه���ا وت�جيهها وا�صتخدامها ب�ص���كل منا�صب .وان ادارة المعل�مات ا�صتملت على المعرفة اي�صًا 
لك�ن تكن�ل�جيا المعل�مات هي نظم ات�صاالت م�صممة لت�صهيل الم�صاركة في المعرفة والبحث 
عنها ومراقبة االطالق الم�صتمر للمعل�مات والمعرفة وت�صعى برامج ادارة المخاطر البيئية الى 
تط�ير القدرة على التقييم البيئي عبر اقامة �صبكات معل�مات عن المخاطر البيئية وم�صادرها 
واله���دف م���ن ذلك ه���� اكت�ص���اف حاج���ات المنظم���ات وم�صاعدته���ا لت��صيع ق���درات �صبكاتها 

المعل�ماتية.
2-  خ���زن المعل�مات :لتخزين الكمي���ات المتزايدة با�صتمرار من المعل�م���ات فان المنظمات تق�م 
باأن�ص���اء مخازن عمالق���ة للمعل�مات منظمة ب�صكل تمكن الم�صتخدم م���ن ال��ص�ل اليها ب�صه�لة 
وتت���م مكالمة هذه المخ���ازن المعل�ماتية مع �صبكة االنترنت بحيث يمك���ن ال��ص�ل اليها من اأي 

م�قع وفي اأي وقت .
3-  تجهيز المعل�مات :وت�صمل عملية االختيار، والت�صنيف ،والتف�صير المنا�صب للمعل�مات المت�افرة 
ف���ي مخازنه���ا .وخالل اغلب عق�د الق���رن الع�صرين كانت تتم العملية بالعم���ل اليدوي او اذا ما 
تم���ت اال�صتعانة بالحا�ص����ب فقد كان ذلك من خ���الل بع�س برامجه الب�صيط���ة بينما التقنيات 

الثالثة«، ن�صرة تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�صاالت  1-  »دور تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�صاالت يف حتقيق االهداف االمنائية لاللفية 
للتنمية يف غربي ا�صيا، االمم املتحدة، ع4، 2005 ، �س23-20.

2- Doherty, Neil A., «Corporate Risk Management», Mc Graw – Hill Co. , 1997 ,P: 94 .
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الحديث���ة المتعلقة با�صتخ���راج وتجهيز المعل�مات تمكن حتى االف���راد ذوي المعرفة المحدودة 
بالقيام بهذه العملية ب�ص�رة جيدة .

4-  االت�ص���االت :تع���د المفاهيم اال�صا�صية عن االت�ص���االت نقطة انطالق �صروري���ة لتحليل العديد 
م���ن ان�اع تطبيق���ات تكن�ل�جيا المعل�مات .فحينم���ا يك�ن هناك عدم تالوؤم بي���ن التكن�ل�جيا 
واحتياج���ات الم�قف قد تعي���ق االت�صاالت بداًل من ان ت�صاعد الأنه���ا ادوات م�ص�ؤولة عن ت��صيل 
المعل�م���ات وت�زيعه���ا .وق���د جعل اال�صتخ���دام ال�ا�صع لالنترن���ت العديد م���ن المنظمات تطبق 
مفاهي���م الم�صاركة بالمعل�مات للبرامجيات الجماعية على نطاق وا�صع عن طريق خلق ن�ع من 

نظم االت�صاالت وهي ال�صبكات الداخلية وال�صبكات الخارجية)1(

المحور الثالث:تحليل وتقويم متغيري البحث
الجهة الم�شوؤولة عن ادارة المخاطر البيئية

تاأك���د م���ن خالل االط���الع على الهي���كل التنظيمي لم�صن���ع الر�صيد وج����د �صعبة مخت�ص���ة بالبيئة 
والح�ادث والمخاطر تعمل تح���ت ق�صم التفتي�س الهند�صي وال�صالمة ال�صناعية )انظر ال�صكل 2(. 
ام���ا مهام وم�ص�ؤوليات المدير الم�ص�ؤول فانها مقت�صرة على التحقق من امتثال الم�صنع للمحددات 
ال����اردة ف���ي الت�صريع���ات والل�ائح والقرارات ع���ن انبعاث المل�ث���ات ومعالجة المخلف���ات ودرا�صة 
المخاط���ر التي تتطلب تدخل الق�صم ،وبيان المعالجات التي ينبغي اتخاذها. من ناحية اخرى نجد 
�صعف���ًا ف���ي تاأثير ه���ذه ال�صعبة نح� تبن���ي اآليات وامكاني���ات ادارة المخاطر البيئي���ة، ال بل ال ي�جد 
وع���ي او ادراك لمفه�م هذه االدارة ال لدى االدارة العلي���ا وال الدنيا بل الخط�رة مح�ص�رة عندهم 

بالح�داث التي قد تح�صل في اثناء العمل .
مدير الم�صنع

الفح�س والتفتي�س �صعبة البيئة
الهند�صي

ال�صالمة ال�صناعيةالطبابة

�صكل )2( :م�قع ادارة المخاطر البيئية 
الم�صدر : الهيكل التنظيمي لم�صنع الر�صيد

الت�شريعات البيئية الخا�شع لها الم�شنع
تع���د �صناع���ة الزي�ت النباتي���ة ح�صب قان�ن حماية وتح�صي���ن البيئة ذو الرق���م)3( لعام 1997 من 
ال�صناع���ات المل�ثة )�صنف اأ( النه���ا ذات عمليات انتاجية متكاملة تبداأ م���ن الم�اد االولية مرورًا 
بالمراحل التح�يلية وانتهاًء بالتعبئة والت�ص�يق مما فر�س عليها واإنتهاًء محددات م�قعية ومتطلبات 
بيئي���ة االطار )1( .زيادة على ذلك يخ�صع الم�صنع ان�صطته الى محددات نظام �صيانة االنهار من 

1-  منى، عامر احمد غازي، »�صبل حماية وتح�صين بيئة الم�صانع«، ط ثانية، بغداد، مطبعة دار الحرف العربي،2001، �س 25، 33 ،56.
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التل�ث رقم 25 لعام 1967 والتعليمات الملحقة به الجدول )1( .

الجدول )1(
 المحددات الفيزياوية والكيمياوية والباي�ل�جية المطل�بة للمياه المتخلفة والم�صرفة الى الم�صادر المائية او 

المجاري العامة )التراكيز المذك�رة ادناه مح�ص�بة بالملغم/لتر عدا ماذكر اإزاءها(

ب- 2••ب – 1•المادةت
الل�ن1
45اقل من 35الحرارة2
6075الم�اد العالقة3
6-69.5-9.5تركيز اآي�ن الهيدروجين4
االوك�صجين المذاب5
6B.O.D40 1000اقل من
7CO.D.CR100 اقل من
0.050.5ال�صيانيد8
510الفل�ر9

600الكل�ريدات10
5-0.0110-0.05الفين�ل11
400الكبريتات12
50النترات13
3الف��صفات14
االم�ني�م15
0.10.1الر�صا�س16
3-10الهيدروكارب�نات17
3الكبريتيد18
7ثاني اوك�صيد الكبريت19
غير م�صم�ح بهالكح�ل النفطي20
كاربيد الكال�صي�م21
المذيبات الع�ص�ية22

المائي      الم�صدر  الى  الم�صرفة  المياه   : •�ب-1 
العامة    المجاري  الى  الم�صرفة  المياه   : ••�ب-2 
الم�صدر : الت�صريعات االبيئية ،1998 ،�س :28-25. 

يتاب���ع االمتثال للق�انين والمح���ددات والمتطلبات البيئية في الم�صنع لج���ان تفتي�صية تق�م بعملية 
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التفتي����س البيئ���ي فت�جه االهتمام للمخاطر    البيئية التي يحتم���ل ح�ص�لها .ومن خالل المالحظة 
ات�ص���ح للباحث���ة ان الم�صن���ع لديه جملة م���ن نقاط ال�صعف منه���ا نق�س ال�عي البيئ���ي لدى جميع 
العاملي���ن فيما يتعلق بالمخاط���ر البيئية لالن�صطة االنتاجية التي يق�م به���ا الم�صنع عامة ،وكذلك 
ان البن���ى التحتية للمراقبة والر�صد والتفتي�س البيئي وتنفيذ االلت���زام والمتطلبات البيئية من قبل 

الجهة الم�ص�ؤولة عن ادارة المخاطر البيئية هي اما مت�ا�صعة او غير كافية اأبدًا.
االط���ار )1( : المح���ددات الم�قعية والمتطلبات البيئي���ة ل�صناعةالزي�ت النباتي���ة وفقًا للتعليمات 

البيئية للم�صاريع ال�صناعية 1990

المحددات الموقعية 
1- تخ�ص�س م�اقع هذه الم�صاريع خارج الت�صاميم اال�صا�صية بم�صافة ال تقل عن )3( كم .

2-  يج���ب ان يتم ت�صريف مياه الف�صالت ال�صناعية للم�صنع بع���د ت�صفيتها الى الم�صادر المائية 
الكبي���رة او ال���ى �صب���كات المجاري العام���ة او الى محطات ال�ص���خ او الت�صفي���ة بم�افقة الجهة 

المعنية من حيث ن�عية وكمية الت�صريف النهائي .

3-  ف���ي حالة الت�صري���ف ال�صناعي بعد الت�صفية الى الم�صدر المائ���ي يك�ن هذا الت�صريف ا�صفل 
المدينة بالن�صبة الى مجرى التيار مع مراعاة حجم الت�صريف للم�صدر المائي للم�صنع .

المتطلبات البيئية
1-  ان�ص���اء محط���ة معالج���ة متكامل���ة وذات كفاية عالي���ة لمعالجة الف�ص���الت ال�صائل���ة بما ي�صمن 
مطابقته���ا لنظام �صيانة االنهاروتحدد تفا�صيل المحطة ون�عية المعالجة مع الدرا�صات االولية 

للم�صروع.

2-  ت�ص���اف وحدات معالجة االنبعاثات الغازية وال���ذرات ال�صلبة الى اله�اء بما ي�صمن ومطابقتها 
لن�عية اله�اء خارج حدود الم�صروع مبا�صرة للم�ا�صفات المحلية المعتمدة.

3-  معالج���ة الف�صالت ال�صلب���ة و�صبه ال�صلبة الناتجة عن العملي���ات االنتاجية او محطة المعالجة 
وتمت���از هذه الف�صالت بقابليتها عل���ى التحلل الع�ص�ي وعدم �صميته���ا المبا�صرة للبيئة وامكان 
ا�صتغالله���ا كم����اد اولي���ة ل�صناعات اخرى مفي���دة ،لذا ين�ص���ح بال�صعي الع���ادة تجهيزها الى 
م�ؤ�ص�صات �صناعية او معامل حرفية اخرى وبعك�س ذلك يتم طمرها في م�اقع تخ�ص�س ر�صميًا 

لهذا الغر�س ووفق الطرق اال�ص�لية المتبعة.

)- انواع المتطلبات البيئية في الم�شنع  
يعد نظام ال�صيطرة والتحك���م من المتطلبات البيئية االأ�صا�صية والخط�ة االولى الى تعزيز الحماية 
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من المخاطر البيئية .وفيما يلي مناق�صة الن�اع المتطلبات البيئية الم�صتخدمة في م�صنع الر�صيد.
•��متطلبــات معاييــر نوعيــة المحيــط: تعد معايي���ر ن�عية المحي���ط اهدافًا لن�عي���ة البيئة 
المحيط���ة يمكن من خالله���ا و�صع الحدود الق�ص�ى الم�صم�ح ب�ج�ده���ا للمل�ثات الم�ج�دة في 
الماء واله�اء والتربة .ويلزم ان يك�ن هناك اتفاق وا�صح على االهداف المرج�ة وتحديد معايير 
ن�عي���ة يقبل بها المجتمع اليجاد بيئة ن�عي���ة جيدة .ولدى م�صنع الر�صيد هذه المعايير وال �صيما 

ما يتعلق بالمياه وتركيز اقل على التربة واله�اء.
•�متطلبــات معاييــر الداء: ي�صي���ع ا�صتعمال هذه المعايي���ر فيما يت�صل بمتطلب���ات المراقبة 
والترخي����س والتنظي���م .فهي تح���د من كمية او مع���دل ت�صريف المياه العادم���ة والمل�ثات من قبل 
الم�صن���ع قي مدة معينة .ويعد اخ���ذ العينات والر�صد هما ال��صيلتي���ن ال�حيدتين لمعرفة االلتزام 

بمعايير االنبعاث والت�صريف .
•�متطلبات ابالغ المعلومات: ان هذه المتطلبات تعمل على تقديم المعل�مات الالزمة لمتابعة 
االلتزام بالت�صريعات والل�ائح البيئية وتقديم التقارير عن نتائج المراجعة لل�صلطات البيئية المعنية 
.ام���ا طرق الح�ص����ل على المعل�مات في�جد لدى الم�صنع ا�صتم���ارات م�صممة ومفرو�صة من قبل 

مجل�س حماية وتح�صين البيئة .
)- البنى التحتية للم�شنع

للم�ق���ع المكان���ي تاأثير وا�صح في تحديد ن����ع ال�صناعة المزمع اقامتها ووق����ع الم�صنع في الجزء 
الجن�ب���ي ال�صرقي م���ن مدينة بغداد على ال�صفة الي�صرى لنهر دجلة ل���ه مبررات اليزال اثر بع�صها 
ماث���اًل حتى ال�قت الحا�صر فيما كانت مبررات اخ���رى محدودة االثر على هذا االختيار ،ومن اهم 

المبررات هي :

اأ( الحاجة للطاقة والوقود
وتع���د من اهم البن���ى التحتية ل�صناعة الزي�ت النباتية فالم�صنع يحتاج الى طاقة تزيد على )10( 
االف ميغ���اواط �صن�يًا وكمي���ات �صخمة من ال�ق�د لت�صغيل االالت الم�ج����دة في االق�صام االنتاجية 
تزي���د عل���ى )14( الف طن من النفط اال�ص����د �صن�يًا وح�الي )6000( طن م���ن زيت الغاز �صن�يًا. 
وه���ذه الحاج���ة ال�صخمة للطاق���ة وال�ق�د جعلت ق���رار ادارة الم�صنع ين�صب عل���ى ان يك�ن بج�ار 
الم�ص���ادر الرئي�صية للتجهيز بها )م�صف���ى الدوره ومحطة كهرباء جن�ب بغداد في الجهة المقابلة 

لها(.

ب( توافر المياه
ت�صتخ���دم المياه في �صناعة الزي�ت النباتية الغرا�س ع���دة منها دخ�لها في عمليات االنتاج وتمثل 
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ن�صب���ة ا�صتهالك المي���اه فيها ما يقرب من )20%( .وعمليات التبري���د وتمثل ن�صبتها القدر االعظم 
م���ن ا�صتهالك المياه حيث ت�صل الى ما يقارب )75%( واخيرًا ت�صتخدم المياه في تنظيف االق�صام 

االنتاجية وتمثل ن�صبة ا�صتهالكها )5%( من حجم اال�صتهالك .
وتق���در الحاجة للمياه الى اكثر من )900(م3 /�صاعة وهذه الكمية ال يمكن �صمان الح�ص�ل عليها 
اال عن���د وق����ع الم�صنع على نهر كبي���ر مثل نهر دجلة .وتطرح ي�ميًا اي�ص���ًا كميات كبيرة من المياه 

العادمة كمعدل )66.5(م3/�صاعة البد من �صمان ت�صريفها الى النهر ثانية .

ج( الختيار الموقعي
كان���ت تع���د المنطقة الت���ي اقيم فيه���ا الم�صنع قبل اكثر م���ن ن�صف قرن من الزم���ن من المناطق 
الت���ي تقع على حافة المنطق���ة الح�صرية لمدينة بغ���داد وتحيطها ارا�صي زراعي���ة مزروعة خا�صة 
بالب���ذور الزيتي���ة وبالتالي فان مخاط���ره البيئية لم تك���ن بالحجم الم�ؤثر ان���ذاك ،ولكن الت��صعات 
الكبيرة في كل من النم� العمراني لمدينة بغداد والطاقات االنتاجية للم�صتع عملت على ا�صتفحال 
المخاط���ر البيئية والمتمثلة بالمل�ثات الغازية )كمية كبيرة م���ن االبخرة والغازات وهي عبارة عن 
م����اد كيميائية ودهنية يتعذر تكثيفها( ومل�ثات �صائل���ة )المياه العادمه( ومخلفات �صلبة )التراب 

القا�صر وورق التر�صيح والعلب البال�صتيكية والمعدنية والكارت�نية التالفة(.

5- الو�شع التقني لخطوط النتاج
ت�صن���ف خط�ط االنت���اج اال�صا�صية في م�صنع الر�صيد الى نمطين هم���ا االنتاج الم�صتمر وي�صتخدم 
ه���ذا النمط في حال���ة ورود وجبات كبيرة من الزيت الخام )تبلغ ال�جبة ال�احدة من الزيت الخام 
الم�صتل���م 300 ال���ف طن ي�مي���ًا( .اما النم���ط الثاني فه� االنت���اج بالدفعة وي�صتخ���دم عندما تك�ن 
ال�جب���ة الم�صتلمة تبلغ 450 الف طن ا�صب�عيًا التي ت�ص���ل على مدار اال�صب�ع بكميات غير مت�صاوية 
وان�اع مختلفة من الزي�ت الخام .والمعاينة المبا�صرة للخط�ط االنتاجية اأف�صحت على حقيقة ان 
الم�صن���ع تمتاز خط�طه االنتاجية بالقدم ويع�د تاريخ تا�صي�صها الى االربعينيات والخم�صينيات ولم 
يت���م منذ ذلك التاريخ تجديدًا او تحديثًا لالالت الرئي�صية ما عدا تجديد بع�س االت التعبئة ول�صق 
العالم���ات التجارية اما �صائر االآالت فانها تعاني م���ن كثرة العطالت والعمل على �صيانتها بمعدات 
محلي���ة ال�صن���ع التي في احيان كثي���رة ال تت�افق مع هذه االالت التي هي �ص�يدي���ة المن�صاأ .ال�صيانة 

هنا لغر�س ا�صتمرارية ت�صغيل الخط�ط االإنتاجية رغم اال�صرار والمخاطر البيئية الناتجة عنها .

6- ت�شخي�ص المخاطر البيئية في الم�شنع
ان اجه���زة االق�ص���ام االنتاجية ف���ي ال�صركة قديمة ال�صن���ع وتعاني من الت���اآكل والن�ص�ح والعطالت 
الم�صتم���رة مم���ا ي�صم���ح بع�صها بت�ص���رب الناتج م�صبب���ة التل�ث ومخاط���ر �صحية وبيئي���ة .ويح�صل 
الم�صن���ع على مياه اال�صتخ���دام العام والداخلة في عمليات االنتاج من ا�صالة الماء ،وال تخ�صع هذه 
المي���اه لفح�����س جرث�مية او كيميائية في الم�صنع قب���ل ا�صتخدامها في االنتاج او في غ�صل معدات 
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االنت���اج. وهناك هدر وا�ص���ح للمياه في كثير من الم�اقع وفي نف�س ال�ق���ت يتم التخل�س من المياه 
ال�صناعي���ة العادم���ة بالقائها في المجاري مبا�صرة من دون معالجة وه���ذه المياه تحت�ي على م�اد 
خط���رة كيميائي���ة وبي�ل�جية .كذلك وج����د اك�ام الم����اد البال�صتيكية والكارت�ني���ة التالفة ،ف�صاًل 
ع���ن اك�ام التراب القا�صر الم�صتعمل في ال�صناع���ة وورق التر�صيح المجمعة في االق�صام االنتاجية 
فا�صبح���ت منطقة تجميعه���ا محط لتجمع الح�ص���رات واالو�صاخ والروائح الكريه���ة م�صببة مخاطر 
كبي���رة .ناهي���ك عما يطرح من ابخرة في الج� محملة بالم����اد الزيتية المتطايرة والتي ال تمر باي 

عملية تنقية .
ان االج���راءات المتعلقة بالحفاظ على البيئة بدائية وتقليدي���ة ان وجدت فهي ال تت�صمن ا�صتخدام 
اال�صاليب الحديثة في معالجة المخلفات على �صبيل المثال.وتفتقر اي�صًا ادارة الم�صنع الى االدارة 
ال�صليم���ة للم����ارد البيئية ب�صكل عام والى نظام مفاهيمي متكامل يعتم���د مباديء تنم�ية م�صتدامة 
مث���ل االنتاج النظيف وحماي���ة الم�ارد البيئية .كذلك هن���اك عدم و�ص�ح الأبع���اد المخاطر البيئية 
الناجمة عن ا�صكالي���ات الهدر للم�ارد الطبيعية والتل�ث لدى العاملين على المدى القريب والبعيد 
مم���ا يجع���ل اأيًا من ا�صاليب ادارة المخاطر المتبعة في الت�صدي له���ذه الظ�اهر قا�صرة عن تقديم 

الحل�ل وتقييم الخيارات وكذلك �صع�بة تحديداالأول�يات في اأي من المعالجات المتبعة اآنيًا .

7- الواقع المعلوماتي الحالي في الم�شنع المبحوث
ر�صمت المعاي�صة الميدانية للباحثة في م�صنع الر�صيد �ص�رة للم�صار المعل�ماتي فيه ،وتم ت�صخي�س 

النقاط التالية :
اأ-  ي����ؤدي ت�ص���ارع التغييرات البيئية ال���ى ازدياد الطلب عل���ى المعل�مات مما عك����س عجز اال�صل�ب 
التقلي���دي )اليدوي( المتبع في الم�صن���ع المبح�ث عن تلبية المتطلبات من المعل�مات الحديثة 
والف�رية التي هي اال�صا�س في اتخاذ القرارات ذات االثر اال�صتراتيجي مما فر�س �صرورة التح�ل 
ال���ى اال�صل�ب الحديث المتمثل باال�صتعانة بتكن�ل�جيا المعل�مات )الح�ا�صيب وال�صبكات( نظرًا 
لم���ا تقدمه م���ن �صرعة في انجاز االأعم���ال، ودقة ف���ي المعل�مات ،وقدرة فائق���ة على تخزينها، 

وا�صترجاعها في ال�قت المنا�صب .
ب-  االداة المتاحة الدارة المعل�مات ال�حيدة في الم�صنع هي اال�صتمارات المعتمدة لجمع وتب�يب 
وت�ثي���ق المعل�مات عن العمليات االنتاجية والفح�����س البيئية وعن المخالفات الم�صجلة، وعن 
المعالجات الم�صتخدمة .لذل���ك فانه من ال�صروري ان ي�فر الم�صنع برنامجًا مح��صب الدارة 
المعل�م���ات ،ومن ال�صروري اي�صًا العمل على ت�صجيع تب���ادل المعل�مات بين الم�صنع وال�صركة 
التابع لها وبقية الم�صانع التابعة لل�صركة اي�صًا وهذا ما ت�فره �صبكات االت�صال بين الح�ا�صيب، 

ومن ال�صروري ت�زيعها بين االق�صام االنتاجية واالدارية في الم�صنع .
ج-  ان الم�صن���ع المبح����ث يعتم���د المح���ددات البيئية التي اقرته���ا الجهات الم�ص�ؤول���ة عن حماية 
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البيئ���ة ووفق ما تفر�صه المحددات العالمي���ة لتحديد المل�ثات وكمياتها التي تطرحها االن�صطة 
االنتاجي���ة للم�صنع ،وان اأي خلل في ادراك اهمية المعل�مات ال�صحيحة التي تعتمد عليها هذه 

المحددات ي�لد نتائج لي�صت في �صالح الم�صنع .

المحور الرابع : ال�شتنتاجات والتو�شيات
اوًل : ال�شتنتاجات

1-  ت�ص���كل انطالق���ة ادارة المخاط���ر البيئية في ال�صن����ات االخيرة ميزة فريدة م���ن ن�عها ،اذ ان 
الحاج���ة الى تق�يم انعكا�ص���ات االعمال االقت�صادية واالدارية عل���ى البيئة ب�ص�رة عامة حملت 
ا�صح���اب االخت�صا�س االداري والتنظيم���ي المحلية والدوليه الى االهتم���ام بهذه االدارة ،وهي 
ت�صم���ل في معظم االحي���ان ان�صطه متعدده تع�د ال���ى قطاعات ومجاالت مختلف���ه. ولكن الروؤيه 
الجدي���ده الم�صتنده الى البيئه والتنميه، جعل���ت المخت�صين والباحثين واالداريين ينظرون الى 

هذه االن�صطه نظرة جديده ومتجددة.
2-  عل���ى الرغ���م من اهمي���ة درا�صة المخاط���ر البيئية في برام���ج ال�صالمة وحماية البيئ���ة اإال  انها 
ل���م تحقق تراكمًا نظري���ًا كافيًا لبل�رة اط���ار مفاهيمي متكامل ي�صت�ع���ب فل�صفة هذه المخاطر 

واهميتها في قرارات وخيارات العديد من المنظمات .
3-  ي����ؤدي ادراك المخاطر البيئية دون الم�صت����ى المطل�ب الى تعر�س المنظمة الى م�اقف اخطر 

اذا ما تم التعامل مع المخاطر ب�ص�رة غير منا�صبة .
4-  ق���د تزايدت المخاطر البيئية ل�صناعة الزي����ت النباتية نتيجة اع�ام ط�يلة من االهمال ،فلي�س 
هن���اك اال قلة من الخطط ت�ل���ي اإهتمام الالزم للمخاطر البيئية .وق���د ان�صغلت هذه ال�صناعة 
بم��ص�ع���ات الح�ص�س االنتاجية والمكا�ص���ب ق�صيرة االجل ولم ت�صتثمر اال قلياًل في اجراءات 
الحماي���ة البيئية ،كما ان هن���اك �صعف في االمتثال للنظم البيئية ون���ادرًا ما تطبق هذه النظم 

بالطريقة المالئمة
5-  تلم�ص���ت الباحث���ة اثناء وج�دها في االم�صن���ع المبح�ث �صعف الممار�ص���ات االدارية في مجال 
ادارة المخاط���ر البيئي���ة و�صعف االهتمام ف���ي الج�انب الفنية عند التعامل م���ع المخاطر ،في 
ال�ق���ت الذي اك���دت فيه معظ���م االدبيات على اهمي���ة ودور برام���ج ادارة المخاط���ر في تقليل 
الح����ادث المحتملة وتقليل وازالة اثارها اعتمادًا عل���ى التقنية ،وامكانيات ت�صخي�س المخاطر 

،وتحليلها ،ثم ا�صتخدام ال��صائل المالئمة لل�صيطرة عليها .
6-  انخفا����س ال�ع���ي البيئي لدى معظم العاملين ف���ي االق�صام االنتاجي���ة وادى ذلك الى ت�صريف 
كمي���ات من الزي�ت الى �صب���كات المياه ال�صناعي���ة القديمة دون اكت���راث با�صتعادتها وجمعها 
داخ���ل االق�صام لال�صتفادة منها والحف���اظ عليها كمادة اولية من جهة ،ولتقليل التل�ث من جهة 

اخرى  .  
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7-  ان المعايير والمحددات البيئية التي يتبعها الم�صنع و�صعت باعتماد التراكيز العظمى الم�صم�ح 
به���ا من قبل منظمة ال�صحة العالمية ،مما ادى الى حدود غير واقعية لالنبعاثات الم�صم�ح بها 
وبالتال���ي عدم امكان االلتزام الكامل بتطبيق ه���ذه المعايير االمر الذي تطلب الحاجة لدرا�صة 
ال�ص���روط البيئية وم�ص���ادر المخاطر البيئية وا�صبابه���ا وتكاليف اج���راءات التحكم بالمل�ثات 
ونتائجه���ا وذلك قبل و�ص���ع معايير ف�صاًل عن اعتم���اد طريقة مرحلية لتطبي���ق المعايير وذلك 

باالعتماد على نتائج هذه الدرا�صات .
8-  يمت���از تدفق المعل�م���ات المحددة المخاطر البيئية في م�صنع الر�صيد بنق�س حاد في كثير من 
االحيان، وهذا ما ي�ؤدي عادة الى انماط ا�صتثمار هي دون النمط االمثل من وجهة نظر محلية .

9-  يفتق���ر الم�صنع الى تكن�ل�جيا االت�صاالت الحديثة كاالنترنت  وكذلك تقنيات حفظ المعل�مات 
ون�صرها .

10-  خ���الل التج����ال في اق�صام الم�صنع وجد ان هناك نق�صًا ف���ي اجهزة قيا�س انبعاث وت�صريف 
المياه المل�ثة التي لها دور كبير في ت�صجيل المعل�مات البيئية ال�صرورية.

11-  تعان���ي االق�صام االنتاجية م���ن نق�س في المعل�مات الم�ثقة عن ا�ص����س تداول الم�اد الخطرة 
عل���ى البيئة وت�صنيفها وتخزينها ونقلها واتالفها والتخل�س منه���ا وتحديد كمياتها وفقًا اللية 

معينة .
12-  نق�س الك�ادر الم�ؤهلة للعمل في مجال تكن�ل�جيا المعل�مات واالت�صاالت وت�صغيلها واال�صتفادة 

من خدماتها .
13-  نق�س وت�صتت وفقدان المعل�مات البيئية يعد ظاهرة وا�صحة في الم�صنع مع وج�د �صعف في 
التن�صي���ق والتعاون فيما بين الم�صن���ع المبح�ث وال�صركة وم�صانعها االخ���رى في ا�صتمرارية 

تغذية بع�صها بالمعل�مات لغر�س ا�صتخدامها في اعداد الخطط والتقارير .

ثانيًا: التو�شيات
1-  ان الم�ص�ؤولي���ة تحتم على م�صنع الر�صيد عدم االكتفاء ب�ج����د �صعبه لل�صالمة ال�صناعيه وانما 
اقامة ادارة للمخاطر البيئيه ا�ص�ة باالدارات االخرى ويفتر�س ال��صع المقترح الدارة المخاطر 
البيئيه تعزيزه���ا بم�صتلزمات القيام بالدور الفاعل وتبن���ي ا�صتراتيجيات و�صيا�صات ون�صاطات 

مرتبطه ب�صكل ا�صا�صي بالبيئه والحد من المخاطر التي تتعر�س لها.
2-  تح�صين تقنيات �صناعة الزي�ت النباتيه من ال�جهة البيئيه وحجم متطلباتها من المياه ب�ص�ره 

خا�صه ،ومقدار ما ت�لده من نفايات ون�اتج ثان�يه.
3-  ايجاد ال��صائل الكفيله برفع ال�عي البيئي لدى العاملين والتركيز على طرح الم�ا�صيع المتعلقة 
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بمعالجة المخلفات والمل�ثات)وبخا�صة فيما يتعلق بالمياه( و�صبل تط�يرها من خالل ال��صائل 
ال�صمعيه والمرئيه والمكت�به.

4-  التاكي���د وب�ص�ره م�صدده عل���ى العاملين في االق�صام االنتاجيه بااللت���زام بم�صتلزمات ال�صالمه 
والحمايه البيئيه في العمل التي هي جزء من الم�صتلزمات البيئيه.

5-  دع����ة م�صنع الر�صيد ال�صتخ���دام م�اد اوليه نظيفه والتاأكد تبني �صيا�صة االنتاج النظيف الإدارة 
البيئ���ه الداخليه للم�صن���ع الم�ج�دة حاليا، به���دف المحافظه على �صالمة البيئ���ه والم�صاركة 

الفعاله في تعزيز الحمايه البيئيه �صمانا للتنميه الم�صتدامه.
6-  ت�جي���ه االهتمام نح� عملية جمع المعل�مات البيئيه لدورها الفعال والكبير، حيث يعك�س ال�اقع 
ويبين مدى التطابق او االختالف لالن�صطه االنتاجيه ومقارنتها مع المحددات المفرو�صه ومن 
خالل اال�صتم���ارات المرافقه لكل عمليه انتاجيه يمكن اال�صتفاده منها في بناء قاعده معل�مات 

قيمة.
7-  تكثيف جه�د ادارة الم�صنع لبناء �صبكة معل�مات وت�جيه الجه�د القامة ق�اعد للبيانات البيئيه 

الم�صتركه مع كافة االق�صام ومع الجهات والمنظمات المحليه والدوليه.
8-  من ال�ص���روري ان ت�فر ادارة الم�صنع نظامًا الدارة المعل�م���ات البيئيه و�صرورة ت�صجيع تبادل 
المعل�م���ات بي���ن االجه���زة الرقابي���ه عل���ى الم�صت�ى الع���ام والخا����س، وي�صمل النظ���ام: ن�عية 
المعل�م���ات التي يجب الح�ص�ل عليه���ا، ومدة حفظ المعل�مات في الملف���ات ، وان�اع التحاليل 

التي يجب اجراوؤها والمعل�مات الميدانيه التي يلزم ر�صدها.
9-  على الم�صنع احراز تقدم تقني �صريع في مجال النظم المعل�ماتية الخا�صة ببرامج التحكم في 
العملي���ات االنتاجيه النظيفه، فمن الممكن ا�صتعمال الحا�ص����ب ال�صخ�صي للت�ا�صل مع اجهزة 
التحك���م المختلف���ه، وكذل���ك من الممكن اح���داث �صلة بين نظ���م التحكم ف���ي العمليات ونظم 

المعل�مات االداريه والبيئيه والنظم الخا�صة بال�صيانه.
10-  ال وج����د لحل����ل عجائبية وال يظهر ف���ي المدى الط�يل بدي���ل ال�صتعادة الت����ازن بين الم�ارد 
وال�ص���كان والبيئ���ة والعمل من اج���ل مجتمع م�صتقر ن�صبيًا، الخط�ة االول���ى نح� الحل هي وعي 
المخاط���ر ،والخط�ة التالية هي عم���ل مايمكن عمله ا�صتعدادًا لم�اجهته���ا وعلى الحك�مة ان 

تعمل باديء ذي بدء على معالجة المخاطر داخل ارا�صيها.
11- ا�صتخ���دام االنترن���ت ف���ي ن�ص���ر االعالنات البيئي���ة لال�صتفادة م���ن المعل�م���ات الم�ج�دة في 

الم�ؤ�ص�صات العاملة او التي لها عالقة بن�صاط الم�صنع كال�صحة واالمن الغذائي
12-  يمك���ن ان ت����ؤدي المعايير البيئية الى زيادة في تكاليف االنت���اج وان ت�صكل ح�اجز تع�ق النم�، 
لك���ن يمكنه���ا اي�ص���ًا ان ت�فر اط���ارًا للتنمي���ة االقت�صادي���ة الم�صتدام���ة بيئيًا وان تع���زز ادارة 
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المخاط���ر. ويت�قف ا�صتيفاء الناتج االيجابي من هذه المعايير على التحديد المنا�صب لها في 
الم�صان���ع المحلية والدولية وتطبيقها بفعالية وتنفيذها ب��ص����ح .وت�صتند هذه المعايير عادة 
الى مباديء علمية ترمي الى التخفيف من المخاطر التي قد تلحق بالبيئة والمخاطر التي قد 

تلحق بال�صحة وال�صالمة العامة .
13-  ا�صب���ح م���ن ال�ص���روري ان تك�ن ل���دى المجتم���ع المحيط بالم�صن���ع دراية بما يج���ري داخله 
وبالمخاطر البيئية التي تن�صاأ عنه وبال�صبل المثلى لم�اجهتها .كما ي�صبح من ال�صروري اي�صًا 
ان يك�ن هناك تن�صيق جيد وم�صبق لجه�د اال�صتجابة من داخل الم�صنع وخارجه حتى تتكامل 

هذه الجه�د وتزيد فاعليتها في م�اجهة المخاطر من دون تناق�س او تنازع .
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د. كربالي بغداد
جامعة وهران

كلية العلوم االقت�شادية، علوم الت�شيير والعلوم التجارية
(LAREGE) مخبر البحث في االقت�شاد وت�شيير الموؤ�ش�شات

نظرية االإتفاقيات والمحا�صبة
قراءة حالة الجزائر

ملخ�ص :
تعتب���ر المحا�صبة كنظ���ام للمعل�مات يهدف اإلى تزويد الم�ؤ�ص�صة واالأط���راف الم�صاركة بالمعل�مات 
لم�صاعدته���م عل���ى اتخاذ قراراتهم. غير اأن ت�ص�ر المعل�م���ات الناجمة عن هذا النظام، هل تك�ن 

هي نف�صها بالن�صبة اإلى جميع الم�صتخدمين؟  وهل  هذا الت�ص�ر يتط�ر؟

 ف���ي هذه ال�رقة، نقترح فهم منهجي���ة المحا�صبة من خالل نظرية االتفاقي���ات. وفي هذا ال�صياق، 
�صنقدم ف���ي الخط�ة االأولى نظرية االتفاقيات ثم نتطرق اإلى م�صاألة ا�صتبدال االتفاقية، وننتهي مع 

عر�س تط�ر النظام المحا�صبي في الجزائر.

الكلمات االأ�صا�صية : المحا�صبة، نظام المعل�مات المحا�صبي، نظرية االتفاقات.

The theory of the conventions and the accountancy: a reading of the Algerian 
case

Abstract : 
The accountancy is considered as an information system with the purpose of 
supplying the company and the stakeholders with information to guide their 
decision-making. However, it is worthwhile knowing whether the information 
ensuing from this system is equally disclosed to all stakeholders? 
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In this paper, we suggest approaching the accountancy from the viewpoint of 
the theory of conventions. First, we shall present the theory of conventions. 
Then, we shall approach the question of substitution of the conventions, and 
we will end with a presentation on the evolution of the accountancy system 
in Algeria.

Keywords: accountancy, accountancy information system, theory of the 
conventions.

المقدمة:
تعتب���ر المحا�صبة م���ن حيث هي نظام للمعل�مات يهدف اإلى تزوي���د الم�ؤ�ص�صة واالطراف الم�صاركة 
بالمعل�مات لم�صاعدته���م على اإتخاذ قراراتهم. هذا الت�ص�ر للمعل�مات الناجمة عن هذا النظام، 

تك�ن  هي نف�صها بالن�صبة اإلى جميع الم�صتخدمين المعنيين؟و هل  هذا الت�ص�ر تط�ري؟

في هذه ال�رقة، فاإننا نقترح فهم منهجية المحا�صبة من خالل نظرية االتفاقيات. وفي هذا ال�صياق، 
�صنقدم ف���ي الخط�ة االأولى نظرية االتفاقيات ثم نتطرق اإلى م�صاألة ا�صتبدال االتفاقية، وننتهي مع 

عر�س تط�ر النظام المحا�صبي في الجزائر.

1- نظرية التفاقيات:
اإن اقت�ص���اد االتفاقي���ات ه� تيار فك���ري ظهر في منت�ص���ف الثمانينيات تحت تاأثي���ر االقت�صاديين 
وعلم���اء االجتماع الذين فكروا في اأ�صكال تنظيم العمل، و�صل�كيات اال�ص�اق المالية، والق�اعد التي 

تحكم العالقات بين الم�ؤ�ص�صات.
    اأخ���ذًا بعي���ن االعتبار الم�صاهمات ف���ي التحليل الكال�صيكي الجديد، يقت���رح الم�ؤلف�ن)1(   »بع�س 
التعدي���الت الهيكلي���ة الت���ي تعيد النظر في بع����س الفر�صيات الت���ي كانت تعتبر �صمني���ة من قبل«، 

.(Favereau,1989) ويقترح�ن اإعداد اأو اإعادة �صياغة مفاهيم من خارج اإطار الني� كال�صيكية
 وقد قام ه�ؤالء الم�ؤلف�ن بتحديد هدف يتمثل في بناء »اإطار جديد ن�صبيا للتحليل «، »دون الت�صكيك 

1-  Un numéro spécial de la revue économique, 1989, N° 2 était consacré à l’économie des 
conventions. Les auteurs sont :

Laurent Thévenot, «Équilibre et rationalité dans un univers complexe»; Robert Salais, 
«L'analyse économique des conventions du travail» ; André Orléan, «Pour une approche 
cognitive des conventions économiques»; Olivier Favereau, «Marchés internes, marchés 
externes» ; François Eymard-Duvernay,«Conventions de qualité et formes de coordination»; 
Jean-Pierre Dupuy, «Convention et Common knowledge » 
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ف���ي اقت�صاد ال�ص�ق ال���ذي اأدى اإلى تع�ي�س هذه المفاهيم بفئات م�صتعارة مبا�صرة من تخ�ص�صات 
اأخ���رى«. اإنَّ االإقت�صاديي���ن في االتفاقيات يعاتب����ن  الكال�صكيين الجدد بع���دم اإعطاء مكانة كافية 

للم�ؤ�ص�صات، والتركيز اأكثر على مبداأ العقالنية.

يعتقد Olivier Favereau اإن اإقت�صاد االتفاقيات يمكن اأن ي��صف كخال�صة للت�ص�ر الني�كال�صيكي 
للعق�د وفر�صية العقالنية المحدودة.

يكت���ب Gensse )2003( اأن النه���ج االإتفاق���ي يطم���ح اإل���ى تح�صين فه���م االآلي���ات االقت�صادية 
واالجتماعية بدرا�صة عملية االعتداد؟ واالإرتباط وت��صيح معنى الق�اعد التعاقدية. فاإن االإفترا�س 
ف���ي هذا االإطار النظري ه� اأن ال�صل�ك الف���ردي يتاأثر »بما يحدث« في تنظيم ولي�س فقط من نظم 
الح�افز الفردية في منظ�ر تعاقدي، حيث يمكن اأن تتمثل الفر�صية المركزية الإقت�صاد االإتفاقيات 
ف���ي »االتفاق بين االأف���راد، وحتى عندما تقت�صر على عقد التبادل ال�ص�ق���ي، ال يمكن اأن تك�ن دون 

وج�د اإطار م�صترك، ودون اإتفاقية م�ؤ�ص�صاتية«.

يمك���ن اأن تعرف االإتفاقية باأنها »نظام الت�قعات المتبادل���ة ح�ل الكفاءات وال�صل�كات، والم�صممة 
م���ن النف�س والع�دة اإليه���ا«. وهي اأي�صا »التنظيم االإجتماعي الذي م���ن خالله يعتمد المجتمع على 

.(André Orléan) »مرجعية م�صتركة، التي تنتج تمثياًل جماعيًا يعتمد على الت�قعات الفردية

 تق����م نظرية االإتفاقيات على فهم كيفية م�اجهة االأفراد حاالت عدم اليقين باإتباع �صل�ك متاأقلم، 
وكيفية تقارب تلك القرارات الفردية المتعددة بالقيام ببع�س التعديالت في �صل�ك بع�صها البع�س.

1-1تعريف الإتفاقية:
تهت���م نظرية االإتفاقية بال�صل����كات المتكيفة لالأفراد عندما ت�اجه لح���االت عدم اليقين. ولتحديد 
ال�صل����ك ال�اج���ب تكييفه عليه���م االإعتماد على عدد م���ن المعايير التي ت�صف تل���ك الحالة وت�صكل 
االإتفاقية على وجه التحديد. وتبعا لما تقدم، فاإن االإتفاقية هي »مجم�عة من المعايير ال�صمنية اأو 

 P.Y. Gomez, 1996  »ال�ا�صحة التي من خاللها يرجع اإليها الفرد عند اإتخاذه للقرار

ولذل���ك، ف���اإن مجم�ع المعايي���ر الم�صتركة ت�صم���ح باإتخاذ الفعل ال���ذي يحدد  ال�صل����كات العادية، 
 M. ، وه���ذا يعني، الخي���ارات المنفذة من قبل بع�س االأفراد من المفتر����س ان تتم ب�ص�رة مماثلة

.Bollecker Pierre Mathieu 2008

ن���رى اأن هن���اك ع���دة معايير يمك���ن اأن ت�صاهم كل واح���دة بطريقتها الخا�صة في الق���رار. وبعبارة 
اأخ���رى، ت�فر هذه المعايير معل�مات معتبرة، يجب اأن ت�ؤخذ في ال�قت المحدد عند اإتخاذ القرار. 

نق�ل اأنها ت�صكل اإتفاقية عند كل حالة مطروحة. يمكن اأن نمثل ذلك من خالل ال�صكل التالي:
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»دائرية «  االتفاقيات
المعالم  )= الم�صت�ى الجماعي(
القرارات )= الم�صت�ى الفردي(

                 Jean Nizet, La théorie des conventions : الم�صدر

يبين هذا ال�صكل، المعالم المك�نة لالإتفاقية الم�ؤثرة في القرارات الفردية، حيث هذه االأخيرة ت�ؤثر 
ف���ي المعالم. يمكن الق�ل اأن الق���رارات الفردية هي م�صببة ونتيجة لالإتفاقية في اآن واحد وب�ص�رة 
مج���ردة، نتكلم ع���ن الدائرية)اال�صتدراة( بي���ن الم�صت�ى الفردي المك�ن لع���دة قرارات من جهة، 

والم�صت�ى الجماعي المتك�ن عن طريق االتفاقية.

 2-1مكونات الإتفاقية:
ق���د بين���ا فيما �صبق، اأنه في اإطار االإتفاقيات ن�اجه حالة عدم التاأكد، حيث ت�جد �صع�بة في اإتخاذ 
ق���رار عقالني. حيث ان االأف���راد يك�ن�ن محتاجين بال�صرورة لمعال���م لتاأ�صي�س قراراتهم، اإذ تك�ن 
ذات طبيع���ة مختلفة: عب���ارات وا�صحة مع معالم تك�ن مرتبطة بح�ص����ر بع�س االأ�صخا�س مع تبني 
�صل����كات معينة. وزيادة على ذلك، معال���م مرتبطة ب�ج�د اأ�صياء ذات خ�صائ�س بالتنظيم،  خا�س 

بالمكان والزمان.
المك�نات هي كالتالي:
•�العبارات)البيانات(

•�االأ�صخا�س
•�االأ�صياء

والزمانية المكانية  •�المعالم 
اإن الن�ع االأول من المعالم والمك�ن لالإتفاقية يتمثل في العبارات المنتجة في اإطار المنظمة، حيث 

نفكر بطبيعة الحال في البيانات الر�صمية. 
من ال�صروري في نظرية االإتفاقيات، ومن ال�جهة المنهجية، التركيز على البيانات التي من خاللها 

تبرر االأطراف الفاعلة �صل�كاتها المتبناة واالأفعال المتخذة.
يعتق���د منظري االإتفاقيات اأن���ه ال ينبغي اإعتبارالعقالنية م�ج�دة لدى االأفراد، ولكن يجب االإ�صغاء 
ب���دال من ذلك، وت�صجيل االأ�صب���اب التي تاأخذ بعين االإعتبار من قبل االأف���راد عند ت�صرفهم. يفهم 
م���ن ذلك، اأنه يج���ب ان ي�ؤخذ في عين االإعتبار تر�صيد القرارات من قبل االأفراد بدال من اإعتبارها 

عقالنية.
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اإنطالق���ا من مختلف البيانات التي ت�صادفنا ف���ي و�صعية معينة، اإنه من الممكن عادة تحديد مبداأ 
واح���د اأو ع���دد قليل من المب���ادئ االأكثر تجردا، التي يمك���ن اأن ت�صمح باأن تك����ن ملخ�صا الإتفاقية 
خا�صة للمنظمة  لم�ؤ�ص�صة )من اأجل اأن تك�ن اأكثر تناف�صية، تتح�صل على اأف�صل عالقة بين الج�دة 
وال�صع���ر،...(، ويطلق عليها ع���دد كبير من الباحثين بالمبادئ العلي���ا. باالإ�صافة اإلى الت�صريحات 

ال�صفهية، تت�صمن االإتفافية معاييراأخرى ت�صمى بال�صمنية.

اأ. الأ�شخا�ص:
م���ن المك�ن���ات ال�صمني���ة، علين���ا اأن نتطرق اإل���ى المعايي���ر التي تك����ن مرتبطة تلك الت���ي ترتبط 
باالأ�صخا�س. فاإن االأفراد الذين اأتخذوا قرارات في و�صعية عدم التاأكد اعتمدوا على معالم بح�ص�ر 

من �صنف معين منهم، بحيث تبن�ا �صل�كات واأنتظم�ا بطريقة معينة.

اأوال، تتميز االإتفاقية بح�ص�ر اأفراد لهم ميزات كال�صن، الجن�س، والتاأهيل المهني، اإلخ.

ثاني���ا، ه�ؤالء االأ�صخا����س يتبن�ن بطبيعة الحال �صل����كات وت�صرفات معينة. ه���ذه يمكن اأن تنا�صب 
المبداأ الذي يحكم ال��صع، وقد تفترق عنه اأو تتناق�س معه. 

ف���ي الحالة االأولى، نق����ل اأن اأ�صخا�س يحتكم�ن اإل���ى المبداأ الذي يحكم ال��ص���ع يعتبرون »كبارًا«، 
والذين ال يحتكم�ن اإليه  و يعتبرون »�صغارًا«.

وف���ي الحالة الثالثة، ف���اإن االأفراد ال يك�ن�ن منعزلين عن بع�صهم البع����س، واإنما تربطهم عالقات 
خا�صة )ح�صب االإتفاقيات: روابط االأقدمية اأو ال�صلطة اأو التكامل في تنفيذ بع�س االأن�صطة ، الخ.(.

ب. الأ�شيـاء:
هن���اك اأ�صناف اأخرى من المعالم ال�صمني���ة، التي يعتمد عليها االأفراد في اإتخاذ قراراتهم الإعداد 
اأ�صي���اء، وهذا المفه�م يجب اأن يفهم بمعناه ال�ا�ص���ع: مثل  المبنى المفرو�س او المزخرف بطريقة 

معينة، االآلة، برامج الحا�ص�ب، القان�ن، اإلخ.
اأوال،  اأن  االإتفاقي���ة ب�ج����د ع���دد اكبر اأو اأقل وفرة م���ن االأ�صياء التي تمثل بع����س المميزات االأكثر 

تخ�صي�صا.
ثاني���ًا، بع����س هذه االأ�صي���اء لها ميزات اأكثر، كما له���ا اإمكانية ال�ج�د بالن�صبة للمب���ادئ العليا التي 
تحك���م ال��صعي���ة، والبع����س االأخر لها مي���زات اأقل واإمكانية وج����د بدرجة اأقل. حي���ث االأول جدير 
ب���اأن يحقق المبداأ بب�صاطة، وفي الحالة الثانية يتحق���ق المبداأ بدرجة اأقل. وتبعا لما تقدم نق�ل اأن 

ال�صنف االأول من االأ�صياء ه� الذي ي�صغل الحيز االأكبر في حين الثاني الحيز االأ�صغر. 

تتمثل الفكرة الثالثة، باأن تلك االأ�صياء لي�صت منف�صلة عن بع�صها البع�س، واإنما مندمجة بدرجات 
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متفاوت���ة، حي���ث الروابط الم�ج�دة فيما بينها يمكن اأن تك�ن ذات طبيعة مختلفة )اإمكانية اأن يحل 
واحد  محل االأخر، ويمكن اأن ي�صبق اأو يلحق بع�صها البع�س وما اإلى ذلك(.

ج. المكـان والزمـان:
نق�م بمعالجة المك�ن االأخير لالإتفاقية الذي يمكن اأن يك�ن قد اأهمل اإلى حد ما من قبل  الباحثين، 

حيث اأنه مرتبط بالزمان من جهة، وبالمكان من جهة اأخرى.
وباالأح���رى، في كل و�صعية اإجتماعية وحالة تنظيمية تتمي���ز ببع�س الترتيب وبع�س التنظيم، واأكثر 
تجري���دا لت�ص�ر معي���ن للف�صاء الذي ي�صغله االأفراد. فالف�صاء يمكن اأن يك����ن اأكثر اإت�صاعا اأو اأقل، 

ويك�ن منظما ح�ل م�قع مركزي اأو اأكثر تجان�صا، مفت�ح اأو مغلق، اإلخ.
وبالت����ازي، يمكن اأن نق����ل اأن كل و�صعية اإجتماعية تتميز ببع�س التنظي���م وبع�س الت�ص�ر لل�قت: 

التركيز على الف�رية واالآنية، والت�جه نح� الما�صي اأو الم�صتقبل...
)-1تطور الإتفاقيات:

بع���د اأن تطرقنا باإخت�ص���ار اإلى نظرية االإتفاقيات، وقبل النظر في كيفية فهم المحا�صبة عن طريق 
ه���ذه النظري���ة، يجب النظر ف���ي كيفية تط�ر ه���ذه النظرية لدرا�ص���ة ديناميكي���ة االإتفاقية،. يجب 
اأن نت�صائ���ل ف���ي البداية ع���ن الع�امل الم�صجعة لبروز البدي���ل. اذ ان البديل يعتب���ر اإتفاقية مغايرة 
حي���ث تما�ص���ك ومالئمة الخطاب من �صروط اإبهار؟ الجمه�ر (M. Amblard ، 1999). وفي هذا 

االإتجاه، يجب اأن يعتبر كعن�صر محرك وفعال ل�صيرورة تط�ر االإتفاقيات.
وف���ي غي���اب البدي���ل، ال يمك���ن اإثارة حال���ة عدم اليقي���ن اإذا ال يجد الف���رد اأي خيار. ف���ي ظل هذه 
الظ���روف، ال يمكن اأن نتحدث ع���ن االإتفاقية ولكن عن االإلتزام. في حين اأن البديل ه� اإجراء ينتج 
عن���ه خطاب غير مت�افق مع تلك االإتفاقية، والت�صكيك في �صرعيته���ا؛ وبالتالي البديل يخلق ال�صك 
(M. Amblard). ومن���ه واإ�صتط���رادًا، فاإن البدي���ل يخلق ال�صك الذي في حد ذات���ه يعدل ال�صل�ك 

ويعطي القدرة على االإقتناع باالإتفاقية المفتر�صة.
اإذًا لك���ي يحق تعديل لالإتفاقية يجب اأن يك�ن هناك بديل. فما هي الع�امل التي ت�ؤثر على االإتفاقية 

وت�صجع على ظه�ر البديل؟ عم�ما، يمكن تحديد هذه الع�امل في ن�عين: خارجية، داخلية. 
اأ - العوامل الخارجية:

تع���رف الع�امل الخارجية بالعنا�ص���ر الخارجية عن االإتفاقية التي ت�صاهم ف���ي اإنتاج البديل. وهنا 
ن�صتخرج عاملين: االإت�صال والت�صريع العم�مي .

اأ-1 الإت�شال:
االإت�صال ه� عامل ي�صاهم باإ�صتمرار في ظه�ر البديل. وعندما تك�ن هناك مجم�عتان ت�صعيان  اإلى 
التقارب الأي �صبب كان  تبرز من الممكن اأن تتالم�س عدة اإتفاقات، كل واحدة منها و ت�صبح بديال 
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 G1 لالأخرى �صمن �صل�صلة من االإحتكاكات ذات المخارج المختلفة. هكذا عندما تتبنى المجم�عة
االإتفاقية C1 تدخل فجاأة في المناف�صة مع المجم�عة الثانية G2 المتبنية لالإتفاقية C2. المخرج 
 G1)بالن�صبة للمجم�عة الكلي���ة المعطاة G2 اأو G1 م���ن ال�ص���راع يعتمد على ن�صب���ة كل مجم�ع���ة
G2 +). اإنطالق���ا م���ن م�صت����ى معي���ن، ي�اجه االأف���راد الذين تبن����ا االإتفاقي���ة االآن ف���ي اإنحدارًا 

.C2 اإلى C1 عدديا،يتح�ل�ن تدريجيا من الفر�صية
اأ-2  الت�شريع العمومي:

الت�صريع العم�مي ه� العامل الخارجي الثاني. فالن�ص��س التي يظهرها هذا التظيم  تك�ن مالئمة 
ع���ادة لت�جه �صل�كي���ات االأفراد نح� االأف�ص���ل. فاالإتفاقيات التي تم اإعدادها عدل���ت ب�صبب البديل 
النات���ج. اإذا ينبغ���ي علينا اأن نفهم جيدا باأن الت�صريع العم�مي ي�صاه���م في ظه�ر البديل، بيد اأنه ال 
يخل���ق ت�افقًا. اإن التقي���د ب�صل�ك معين ال ينجم عن الطاعة العمياء لل�صلط���ة العليا، واإنما ينتج عن 
اإيمان باأن هذا ال�صل�ك متبنى من قبل جميع مجم�ع الجمه�ر. هذا االإيمان يرتكز على عدة ع�امل 

منها:
•��الق���درة عل���ى التنب�ؤ برد فعل االأخرين في م�اجهة متطلبات التنظيم، حيث اأن �صل�ك االأفراد 
مرتب���ط بن�صب���ة كبي���رة بت�ق���ع �صل����كات االأخري���ن. اإن ه���ذا الت�ق���ع مرتب���ط بمعرف���ة ال�صركاء 

والم�صافة التي تف�صل بينهم.
•���صرعي���ة ال�صلط���ة الت���ي ت�صرع القان�ن، حيث ف���ال تفر�س ال�صلطة نف�صها عل���ى االإطالق واإنما 
ت�صتعمل �صالحيته���ا في  �صن الق�انين، ويلتزم ال�صكان بعف�ية وبدرجات متباينة بهذه الق�انين، 

مما ي�صاهم بت�كيد �صرعية ال�صلطة.
•��كف���اءة اأداء القان����ن ه���ي قدرته على اإبراز المنفع���ة االجتماعية المالئم���ة المتمثلة في هذا 

العامل الثالث، االأمر الذي ي�صاهم في تعزيز ثقة الجمه�ر عند تبنيهم للقان�ن ال�صادر.
ب. العوامل الداخلية: 

هناك ثالثة ع�امل هي: االن�صقاق، التنافر والنية االإ�صتراتيجية.
ب-1 الن�شقاق:

وه���� العام���ل الداخل���ي االأول، ويعرف باأنه »�صل����ك مجم�عة كبي���رة من االأف���راد )الذين ن�صفهم 
بالمن�صقي���ن( C2 الذين قرروا عدم الت�افق مع االتفاقي���ة القائمة C1، ومع ذلك نعتبر هذا العمل 
غي���ر هدام الأن���ه لي�س في نية المجم�ع���ة المن�صقة اإ�صق���اط االتفاقية المعم�ل به���ا، ولكن بب�صاطة 

.(M. Amblard ، 1999)»اإعتماد اإتفاقية اأخرى
ه���ذه الظاه���رة قد تح���دث في ظروف معين���ة وتحت تاأثير  مفجر م���ا قد تنت�صر بق�ة اأكث���ر اأو اأقل. 
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وال�صك يمكن اأن يبرز في حال كان هناك اإعتقاد باأن الجماعة المتمردة هي م�ؤثرة بما يكفي الإغراء 
بقي���ة المجتمع G1؛ وبالتالي ت�صبح االإتفاقية المتف���ق عليها في خطر. في ال�اقع، من المحتمل اأن 
يت�ص���اءل كل واحد عن الم�قف الذي اأعتمدته بقية المجتمع  تجاه االإتفاقية  البديلة C2 الم�صتعملة 

من قبل المجم�عة المن�صقة. وقد ينت�صر ال�صك ح�ل االإعتماد الدائم على االإتفاقية القائمة.
هن���اك معياريين اأ�صا�صيين يحددان بن�صبة كبي���رة مقاومة اأو ف�صل االإتفاقية C1. من جهة، مالئمة 
C2 )بالن�صبة للمنفعة االإجتماعية اأو المهنية( بالمقارنة مع C2؛ ومن جهة اأخرى، الج�دة وال�زن 

ال�صيا�صي اللذان يعترف بهما النا�س لدى المجم�عة االإنف�صالية.
ب-2 التنافر:

وه���� العامل الداخلي الثاني، ويعرف بعدم مالئمة الخطاب ال�ص���ادر عن االإتفاقية تجاه التح�الت 
الظرفية (M. Amblard ، 1999). يك�ن هناك اإن�صقاق عندما تك�ن المالئمة م�صك�ك فيها لعدة 
اأ�صب���اب. مالئمة اإتفاقي���ة ما تعرف بمجم�عة م���ن الع�امل التي تعطيها ال�صرعي���ة لدى المتفقين. 
االإن�صق���اق يت���م في نهاية المطاف ح�صب الظروف، وي�صاهم من جدي���د في  ظه�ر تطبيق جديد ه� 

البديل.
ب-) النية الإ�شتراتيجية:

تعرف بال�صل�ك ال�اعي والمطل�ب من قبل بع�س الفاعلين الذين يك�ن لهم تاأثير على واقع االإتفاقية 
المعم����ل به���ا. في هذه الحال���ة، هناك �صيناري���� اإ�صتراتيجي يتعمد بث ال�صك ل���دى المتفقين بنية 
دفعهم تدريجيا نح� االإتفاقية البديلة. اإذا الق�صد االإ�صتراتيجي ي�صكل عاماًل اآخر من الع�امل التي 

تحفز والدة ال�صك، وبالتالي تفتح الطريق اأمام ظه�ر ق�انين معاك�صة.
) -1 ردود الفعل اإتجاه البديل :

ت�صاهم مختلف الع�امل المذك�رة �صابقا في ظه�ر البديل، وه� بدوره يهدد االإتفاقية المعم�ل بها،. 
وهذه االأخيرة يمكن اأن تقدم ن�عين من ردود االأفعال:

•��ردود اأفعال �صلمية، ت�صمى بردود اأفعال تعاونية. وهذه االفعال يمكن اأن تاأخذ اإتجاهين: اإعادة 
التاأطير اأو التعاي�س.

االإنهيار. اأو  المقاومة  اإلى  ت�ؤدي  التي  الم�اجهة  اأفعال  ردود  وتدعى  عدائية،  اأفعال  •�ردود 
اأ – ردود الفعل التعاونية:

يترج���م رد الفعلي التعاون���ي  بتلطيف وتعديل الخطاب ال�صادر عن االإتفاقي���ة المعم�ل بها،. وهذه 
االأخي���رة يمكن اأن تعيد تاأطي���ر محت�اها بغية االإ�صتجابة للطلبيات الجديدة، واإبراز بع�س اإغراءات 

البديل. ويمكن لها اأن تمنح جزء من ق�امها اإلى االإتفاقية المناف�صة.
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اأ- 1 اإعادة التاأطير:
تاأت���ي اإع���ادة التاأطير كرد فعل على الت�صكي���ك ال�اقع. وهذا يعتبر تح�اًل ف���ي الم�صم�ن المعل�ماتي 

الذي ت�صدره االتفاقية الأطرافها، وبذلك ي�صبح التاقلم مع خطاب البديل ممكنًا.
اأ- 2 التعاي�ص:

الحال���ة الثاني���ة، التعاي�س، يمكن تعريفه كانف�ص���ال الجمه�ر من G1:.  بع���د ذلك تظهر مجم�عة 
.C1 على ح�صاب االتفاقية القديمة C2 تتبنى االتفاقية الجديدة G2  جزئية

اإن ال�ص����رة الثانية م���ن ردود الفعل التعاونية تتمثل في التعاي�س. يمك���ن اأن ت�ؤدي هذه االأخيرة اإلى 
تق�صي���م المجتمع: بعد G1  تظهر مجم�عة جزئية G2 تتبنى االتفاقية الجديدة (C2) على ح�صاب 
القديمة (C1). في هذه الحالة يح�صل تعاي�س بين G1 وG2  . هذه ال��صعية ال تتحقق اإال ب�صروط: 
ال�صل�ك الجديد تحدده االإتفاقية C2 على اأن ال يك�ن متداخاًل مع ما تمليه االإتفاقية  C1. في هذه 
الحال���ة، الع�امل الخارجية ال�صلبية ال�صادرة من االإتفاقي���ة C2 ت�ؤدي اإلى ردود اأفعال مبا�صرة من 

.G1 قبل المجتمع المجم�عة
ب- ردود الأفعال المواجهة:

وف���ي المقاب���ل، فاإن ردود االأفعال الم�اجه���ة تتميز بالعداء الذي يغذي االإتفاقي���ة المهددة بالن�صبة 
للبدي���ل ف���ال ت�صعى اإلى تعديل هيكله���ا تبعا للخطاب ال�صادر من االإتفاقي���ة الثانية. تنجم عن ذلك 
و�صعي���ة ن���زاع بين الحالتين، حي���ث تحاول كل واح���دة اأن تفر�س مالئمتها الخا�ص���ة. اإن االإتفاقية 
المعم����ل بها يمكن اأن تقاوم، ومن المحتمل اأن تعزز مكانتها اأو تنهار، مما يعطي الحياة لالإتفاقية 

الجديدة.
ب-1 المقاومة:

هن���اك مقاومة عندم���ا ال ي�صتطيع البديل  البارز C2 اإغراء الجمه����ر المنتمي ل� C1. وب�صكل اأدق، 
فاإن المحت�ى المعل�ماتي للخطاب المنق�ل ب� C2 ال ي�صعى ب�صكل حقيقي لمالئمة الخطاب ال�صادر 

.C1 من قبل االإتفاقية المعم�ل بها
ب- 2 الإنهيار: 

يق�ص���د باالإنهيار ال��صعية التي تنا�ص���ب اإختفاء االإتفاقية المعم�ل بها واإبرام اإتفاقية جديدة يظهر 
فيه���ا خطاب  اأكثر مالئم���ة، اأي اأكثر تجاوبًا مع اإنتظارات المتعاقدي���ن، واأكثر اإقناعا باالأخ�س في 

حالة تبين هذه االإتفاقية الجديدة ب�صكل اأ�صمل.
- 2المحا�شبة كنظام معلومات:

م���ن الم�صلم ب���ه اأن المحا�صبة هي »فن تجمي���ع وترجمة وتقديم المعل�م���ات االإقت�صادية اأو المالية 
باأ�ص���كال مختلف���ة )الج���داول، الح�صابات...(«. م���ا ن�صتنتجه من ه���ذا التعريف، ه���� اأن ال�ظيفة 
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االأ�صا�صية للمحا�صبة هي االإعالم عن و�صعية الم�ؤ�ص�صة. اإذن تعتبر المحا�صبة نظام معل�مات يرتكز 
على ثالثة اأنظمة فرعية:

والت�صجيل،  •�التقييد 
والمعالجة، •�التخزين 

والت�صكيل. •�االإخراج 
النظام الفرعي االأول »التقييد والت�صجيل« يتعلق بت�صنيف ال�قائع والعنا�صر المحا�صبية واالإحتفاظ 

بها، وكذلك قاعدة تقييمها. 
النظ���ام الفرعي الثان���ي " التخزين والمعالج���ة " ي�صتعمل تقنيات كاأدوات االإع���الم االألي، وكذلك 
المنهجي���ة المتبع���ة. واأخيرا النظام الفرعي الثال���ث فيتمثل في " االإخ���راج والت�صكيل " للمعطيات 
المح�ص���ل عليها على �ص���كل وثائق محا�صبية مث���ل: ميزانية الم�ؤ�ص�صة، ح�ص���اب النتائج، المالحق، 

الي�مية، اأو ال�ثائق االأخرى. 
كذل���ك، فاإن نظام المعل�م���ات المحا�صبية يجب اأن يق����م بعدة مهام اأهمها اإقام���ة محا�صبة مالية 
م�جهة للجهات الخارجية، ومحا�صب���ة الت�صيير الم�جهة نح� ت�صيير االإحتياجات الداخلية. وهاتان 
المهمتان االأ�صا�صيتان تهدفان اإلى االإجابة على متطلبات المحا�صبة بغية اإحترام الق�اعد المعيارية، 
اإعداد وتقديم الح�صابات من جهة، واإعداد  نم�ذج محا�صبي ي�صتجيب الإحتياجات ت�صيير المحا�صبة 

من جهة اأخرى.
3- تنظيم نظام المعل�مات المحا�صبية:

ي���دور نظام المعل�مات المحا�صبي داخل الم�ؤ�ص�صة ح����ل التنظيم المادي، بمعنى ال��صائل والطرق 
المحا�صبي���ة لت�صجيل العمليات وفق المب���داأ المحا�صبي ل� " �ص�رة �صادقة ووافية" لل��صعية المالية، 

االإقت�صادية، والمحا�صبية للم�ؤ�ص�صة. نظام المعل�مات هذا يجب ان يت�صمن:
االأ�صا�صية، لل�ثائق  الكامل  •�التقييد 

بها، •�االإحتفاظ 
االإجمالية، ال�ثائق  الإعداد  ال�صرورية  المعل�مات  كل  •�ت�فير 

الداخلية. واالإجراءات  البيانات  �صحة  من  •�التحقق 
اإن النق���اط الثالثة االأ�صا�صية ال�اجب االإحتفاظ بها فيما يتعلق بنظام المعل�مات المحا�صبية تتمثل 

في:
االألي، االإعالم  وتجهيزات  الكتب  ال�ثائق،  في  المتمثلة  الدعائم  •�اإختيار 



149

الم�ؤ�ص�صة، واأن�صطة  عمليات  لطبيعة  مالئم  محا�صبي  مخطط  •�تبني 
ال��صعيات. واإثبات  الح�صابات  محت�ى  اإحترام  مع  المعالجة  اإجراءات  •�تحديد 

- )  النظام المحا�شبي في الجزائر:
ورث���ت الجزائ���ر المخط���ط المحا�صبي العام الفرن�ص���ي (PCG) ل�صنة 1957. وبع���د االإ�صتقالل في 
الع���ام 1962، وا�صلت الجزائر العمل بالقان�ن 62-157 ال�صادر في31 دي�صمبر، الفرن�صي المن�صاأ، 

باإ�صتثناء الن�ص��س والبن�د التي تتعار�س مع ال�صيادة ال�طنية. 
) -1 الإ�شالح المحا�شبي:

اأ�صن���دت وزارة المالية مهمة اإعداد مخطط محا�صبي جديد للمجل�س االأعلى للمحا�صبة بعد اإن�صائه 
ر�صميًا �صن���ة 1972. �صدر المخطط المحا�صبي الجديد، الذي عرف بالمخطط ال�طني للمحا�صبة 

(PCN)، في �صنة 1975، وبداأ تنفيذه في �صنة 1976 .

اأ.المخطط المحا�صبي ال�طني 1975: 

ب���داأت الجزائ���ر من���ذ 1969 اأول محاولة لتغيير للمخط���ط المحا�صبي الع���ام (P.C.G). وفي العام 
1972 ج���رت محاولة ثانية لتغيي���ر هذا المخطط. وفي �صنة 1975  تم اإعداد اأول مخطط محا�صبي 
وطن���ي ف���ي اإطار االإ�صتراتيجية العامة للتنمية. تم اإنجاز ه���ذا المخطط من قبل الم�ؤ�ص�صة ال�طنية 
للمحا�صب���ة (S.N.C) بمعاون���ة خبراء محا�صبة فرن�صيين من المجل����س ال�طني للمحا�صبة والمعهد 
ال�طن���ي لالإح�ص���اء و الدرا�ص���ات االقت�صادي���ة الفرن�صيين و جامع���ة ب���راق (Prague). هذا، وقد 
ق���ام وا�صع���� المخط���ط المحا�صب���ي الجدي���د في اإط���ار عمله���م بدرا�ص���ة وا�صتله���ام المخططات 
 (Mauricienne) وم�ر�صيان ،(Malgache)المحا�صبي���ة الم�صتركة للمنظمة االإفريقية، مالقا����س

.(Tchécoslovaquie) و�صيك��ص�لفاكيا

اأ-1: موجهات الوطني للمحا�شبة PCN( 1975( واإر�شاداته:
كان المخط���ط المحا�صبي العام ل���� 1957 ي�صتجيب الحتياجات تنظيم اإقت�ص���اد ال�ص�ق الحر. هذه 
المنهجية لم تعد تلبي اإحتياجات المعل�مات ل�صيا�صة االإقت�صاد المخطط. فمن منظ�ر االإختيارات 
االإقت�صادي���ة  المتخ���ذة من قبل الجزائ���ر، فاإن المخط���ط للمحا�صبي العام يت�صم���ن نقائ�س كان 
ي�صعب معها الح�ص�ل على المعل�مات القابلة لالإ�صتغالل من قبل الم�صيرين، والم�ؤ�ص�صات المالية 

والمخططين. 
الم�جهات المتعلقة باإعداد المخطط المحا�صبي ال�طني تتلخ�س في النقاط التالية:

•��االأخذ بعين االإعتبار اإحتياجات م�صتعملي المعل�مات المحا�صبية : الم�ؤ�ص�صات البنكية والهيئات 
المركزية للتخطيط.
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ال�ثائق. اإنتاج  معايير  وتحديد  المحا�صبية  الم�صطلحات  وتب�صيط  •�تحديد 
اإحتياجات  الجزائري، وكذا  التخطيط  الإحتياجات  اأداة مالئمة  يمثل  •��اإعداد مخطط محا�صبي 

الت�صيير للم�ؤ�ص�صات.
•��ت�فير معل�مات للمحا�صبة ال�طنية �صهلة االإعتماد، وذات معنى وا�صح من اأجل هدف اإح�صائي 
وتقدي���ري. ه���ذه المعل�م���ات يجب الح�ص����ل عليها دون اإع���ادة ت�صنيف ودونم���ا حاجة لخبراء 

محا�صبة.
اأن  اأداة ت�صيير لم�ص�ؤول���ي الم�ؤ�ص�صات. هذه االأداة يجب  اأن يك�ن  •��المخط���ط المحا�صبي يج���ب 
ت�صم���ح باإتخ���اذ الق���رار ومراقب���ة تطبيقه من اأج���ل القي���ام بالت�صحيح ف���ي ال�ق���ت المنا�صب، 
وبالتال���ي ت�في���ر قاعدة للتقدي���رات الجديدة من اأجل تمكي���ن الم�ؤ�ص�صات م���ن معرفة التكاليف 
وتكلف���ة الخدم���ات وال�صلع المنتجة من قب���ل الم�ؤ�ص�صة، وقيا�س م�صت����ى المخزونات في اأي وقت 

كان.
ف���ي �صياق تجدي���د اأدوات ال�صيا�صة االإقت�صادية والمالية، ت�صجل المهم���ة التي اأ�صندت اإلى المجل�س 
االأعل���ى للمحا�صب���ة (CSC)، والت���ي تتمثل في مراجع���ة المخطط ال�طني الم�ج����د، من اأجل منح 

الدولة اأدوات  ت�صيير مالئمة ل�صيرورة التخطيط االإقت�صادي والمالي.

اإذن، فنح���ن ب�صدد البحث عن بديل وطن���ي (PCN) لالإتفاقية الفرن�صية المن�صاأ (P.C.G) وتنفيذ 
هذا البديل الذي ي�صتجيب لل��صع الم�صتجد غداة االإ�صتقالل.

اأ-2  الإطار القانوني للمخطط الوطني للمحا�شبة:
�صدر المخطط ال�طني للمحا�صبة بم�جب مر�ص�م تنفيذي، ومالحق ذات طابع ت��صيحي.

اأ-2-1 المر�شوم التنفيذي 5-75):
�ص���در المر�ص����م التنفي���ذي 75-35 ف���ي 29 اأفري���ل 1975، وه� يت�صم���ن ن�س المخط���ط ال�طني 
للمحا�صب���ة الذي يتحدث عن مج���ال تطبيق ال(PCN) من قبل الم�ؤ�ص�ص���ات العم�مية ذات الطابع 
ال�صناع���ي والتجاري، والم�ؤ�ص�صات االإقت�صادية المختلطة، والم�ؤ�ص�صات الخا�صعة لنظام ال�صريبة 

مهما كان �صكل هذه الم�ؤ�ص�صات.

يت�صم���ن اأي�ص���ا المخططات المحا�صبي���ة القطاعية المعدة وذلك بتكيي���ف ال(PCN) ب�صكل يالئم 
مختلف اأن�صطة القطاعات والمحا�صبة التحليلية. باال�صافة الى قائمة الح�صابات.

اأ-2-2 المالحق التطبيقية:
�ص���درت في 23 ج�ان1975  مالحق تطبيقية تتعلق بط���رق تطبيق المخطط ال�طني، وتتحدث عن 

التنظيم وت�صيير المحا�صبة، وتقييم االإ�صتثمارات، والمخزونات، وال�ثائق التركيبية.
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اإ�صدار البديل (PCN) بم�جب ت�صريع قان�ني.
ا-3 اإ�صافات للمخطط ال�طني للمحا�صبة:

F/DC//185 صه���د المخطط ال�طن���ي للمحا�صب���ة اأربعة اإ�صاف���ات منذ 1975. �ص���در المر�ص����م�
CE/89/047 بتاري���خ 24 ماي/اأي���ار 1989، وه���� يتعلق بح�ص���اب العمليات المرتبط���ة باإ�صتقاللية 

الم�ؤ�ص�صات ويعالج:
والتفريق  بالتفرقة،  »ال�صركاء«  وح�صاب  العام،  وغير  العام  لالإكتتاب  الم�صاهمات  بين  •��الف�صل 

بين ال�صركاء بالم�صاهمة النقدية و�صركاء بالم�صاهمة العينية و�صركاء العاجزين؟؛
لديه؛ الم�دعة  االأم�ال  ت�صجل  فيه  ال�صي�لة  ح�صاب  من  فرعي  ح�صاب  له  الذي  •�الم�ثق؟ 

االإ�صتثمار. دائني  ح�صاب  من   فرعي  ح�صاب  هي  التي  ال�صندية  •�ال�صلفيات 
طبيعتها؛ بح�صب  متعددة  ح�صابات  اإلى  بتق�صيمها  الم�صاهمة  �صندات  •�عمليات 

•��قي���د االأرب���اح الم�زعة بت�قع ف���ي ح�صابات فرعية تخ�ص����س لق�صائم الدف���ع واأرباح االأ�صهم، 
وح�ص����س الرب���ح المتعلق���ة بالم�صتخدمي���ن، وم�صاهم���ة العم���ال في اأرب���اح الم�ؤ�ص�ص���ة، عالوة 

الح�ص�ر واالإتاوات الم�صتحقة.
وف���ي 11 مار�س1990 �صدر المر�ص����م 046/635F/DC/CE/90 المتعلق بح�صاب م�صاركة العمال 

في اأرباح الم�ؤ�ص�صة، وفيه ت��صيح لل�صجالت الالزمة لهذه العملية. 
وف���ي 2 اأكت�بر 1995�صدرت التعليمة رقم 95/001 المتعلقة بت�فيق؟ محا�صبة �صركات الم�صاهمة ، 

وهي تعالج طرق الت�صجيل المحا�صبي للعمليات الخا�صة ب�صركات الم�صاهمة)1(، والتي ت�صمل:
االقت�صادية. العم�مية  الم�ؤ�ص�صات  من  عليها  المتح�صل  •�االأ�صهم 

•��االأم����ال المتح�ص���ل عليه���ا من الدول���ة للتدخل في الم�ؤ�ص�ص���ات : نفقات لتنمي���ة الم�ؤ�ص�صات 
العم�مية االقت�صادية ولتطهيرها ماليا.

اال�صهم. عن  الناتجة  •�االأرباح 
االأرباح(، و  الدولة  )م�صاهمات  الم�دعة  لالأم�ال  المالية  •�الن�اتج 

لل�صركاء. الجارية  •�الح�صابات 
واأخي���رًا، �ص���درت التعليمة MF/DGC/518 في 21 اأفريل 1997، وه���ي تتعلق بح�صاب اإعادة دمج 
فروق���ات اإعادة التقييم، وت��صح الح�صابات الفرعية للح�صاب 15: »فرق اإعادة التقييم واالإجراءات 

المحا�صبية«.

1- هي �صركات اأ�صندت لها مهمة ت�صيري اأم�ال الدولة يف ال�صركات العم�مية.
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يجب التن�يه اإلى انه تم اإ�صدار خم�صة )5( مخططات محا�صبية للقطاعات االآتية : 

)1987( •�الفالحي 
)1987( •�التاأمين 

)1988( العم�مية  االأ�صغال  و  •�البناء 
)1989( •�ال�صياحة 
.)1992( •�البن�ك 

ه���ذه المخطط���ات المحا�صبي���ة الخم�صة تق���دم ب�ص�رة عام���ة قائم���ة الح�صاب���ات، الم�صطلحات 
التف�صيري���ة، وق�اعد عمل الح�صابات وال�ثائق ال�صامل���ة، غير اأن اأي واحد منها لم يعالج المحا�صبة 

التحليلية.

هن���ا، نحن اأم���ام  تعدي���ل لالإتفاقية الخا�صة ب���� (PCN) عن طري���ق  تفريع المخط���ط المحا�صبي 
(PCN) وتط�يعها لمالئمة االحتياجات  القطاعية المختلفة.

:PCN 1975 ب-خ�شائ�ص المخطط الوطني للمحا�شبة
ب-1 على الم�شتوى الت�شوري:

ي�صم���ح االإط���ار الت�ص�ري بتحدي���د المبادئ التي قام���ت عليها الق�اع���د المحا�صبي���ة وق�اعد ن�صر 
الح�صابات، واالأهداف التي تت�خى تحقيقها.

ب-1-1 مرجعية الإطار الت�شوري:
اإن غي���اب االإط���ار الت�ص�ري، حت���ى واإن كان �صمنياأً، ي�صبب رك�د ف���ي المحا�صبة،. وبدون مرجعية، 
تظه���ر الم�ص���اكل الجديدة وال��صعي���ات غير المنتظرة الت���ي لم يكن المخطط ال�طن���ي للمحا�صبة 
(PCN) يت�قعه���ا، حيث وهذه ال يمكن حلها باإجتهادات �صخ�صي���ة من قبل المهنيين، فالتف�صيرات 

ال تتفق بال�صرورة.

ب-1-2 الأهداف وم�شتعملي المعلومات المحا�شبية:
ت�ص���كل المعل�م���ات الخا�صة باالإقت�ص���اد الكل���ي واالإح�صائيات اأول�ي���ة للت�ص�ر للمخط���ط ال�طني 
للمحا�صب���ة. وتنت���ج هذه المعل�مات من خ���الل ت�صنيف االأعباء ح�صب طبيعته���ا واإعدادها. ويمكن 
اأن ت����ؤدي االأه���داف االإقت�صادي���ة الكلية المخ�ص�ص���ة للمحا�صبة اإلى معل�مات ال ته���م الم�صتعملين 

االآخرين اأو الم�ؤ�ص�صة نف�صها.
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ب-2 على الم�شتوى التقني:
يتعل���ق باالإط���ار المحا�صبي، ت�صنيف الح�صاب���ات، ال�ثائق ال�صاملة، ق�اع���د التقييم، معالجة بع�س 

العمليات، الدعائم، وال�ثائق المحا�صبية.

ب-2-1 الإطار المحا�شبي:
يالحظ اأن قائمة الح�صابات للمخطط ال�طني للمحا�صبة ال تت�صمن ح�صابات بعينها.

ب-2-2 ت�شنيف الح�شابات:
ت�صنف الدي�ن والذمم ح�صب طبيعتها ولي�س ح�صب ال�صي�لة، مما ال ي�صهل التحليل المالي.

تعري���ف اأق�صام االإ�صتثم���ار)2(، المخزون )3( والذم���م )4( ي�صتند على ت�ص����ر قان�ني للم�ؤ�ص�صة 
)ممتل���كات الم�ؤ�ص�ص���ة( ال ي�صم���ح بتقدي���م اأداة االإنت���اج، وال يمي���ز بي���ن اأ�ص�ل االإ�صتغ���الل وخارج 

االإ�صتغالل، وال تقديم الممتلكات الم�صتعملة غير الممل�كة للم�ؤ�ص�صة.

ب-2-) الوثائق ال�شاملة:
ال�ثائ���ق ال�صامل���ة عديدة منها �صبعة ع�صرة جدواًل؛ وهذه الج���دول هي هي نف�صها مهما كانت حجم 

الم�ؤ�ص�صة ون�صاطها.

ب-2-) طرق التقييم:
ال ت�ج���د اأي طريقة معتمدة لتقييم مدخالت ومخرجات المخزون.وق���د اأعطيت الم�ؤ�ص�صات حرية 

اإختيار طرق تثمين اأكثر مالئمة مع خ�ص��صية المخزونات.

ب-2-5 معالجة بع�ص العمليات:
المخطط ال�طني للمحا�صبة ال يعالج بع�س العمليات، نذكر منها مثال: القر�س االإيجاري، العمليات 

بالعملة االأجنبية...اإلخ.

ب-2-6 الدعائم والوثائق المحا�شبية:
ل���م يكن ممكن���ًا للمخطط ال�طن���ي للمحا�صب���ة اأن يت�قع التط����ر المتمثل بمكنن���ة المحا�صبة، كما 
ولم يلح���ظ تنظيم م�صك الدفاتر المحا�صبي���ة، واإعداد دليل الإج���راءات المحا�صبة ودعائم ووثائق 

محا�صبية، فترك اأمر التنظيم المحا�صبي لتقدير الم�ؤ�ص�صة.

)-2 اإ�شالح المخطط الوطني للمحا�شبة:
ب���داأت اأعمال اإعادة النظ���ر بالمخطط ال�طني للمحا�صبة في �صنة 1998. ف���ي بداية االأمر اأ�صندت 
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هده المهمة اإلى هيئة وطنية، ثم كلفت هيئة خارجية بهذا العمل.
اأ- اأعمال لجنة المخطط الوطني للمحا�شبة:  

ف���ي اإط���ار االإ�صالحات المحا�صبي���ة، حددت للهيئ���ة الر�صمية للمعايي���ر المحا�صبي���ة، المتمثلة في 
المجل�س ال�طني للمحا�صبة (CNC)، مهمة اأولية هي مراجعة المخطط ال�طني للمحا�صبة وتعديله 

بما يتالءم مع التغيرات الحا�صلة في االإقت�صاد ال�طني باإعتباره اأداة مالئمة للت�صيير.
اإعتمدت اللجنة المذك�رة المنهجية التالية:

(PCN) من خالل اأداة التقييم؛ للمحا�صبة  ال�طني  المخطط  ونقائ�س  التطبيق  و�صعية  •��تقييم 
محا�صبي؛ مخطط  م�صروع  •�اإعداد 

الم�صروع. ح�ل  والم�صتعملين  المهنيين  وت��صيات  مالحظات  •�جمع 
االإعتبار. بعين  المجمعة  المالحظات  اأخذ  مع  للمحا�صبة  جديد  مخطط  •�اإعداد 

للفح�س. المجل�س  اإلى  الم�صروع  •�تقديم 
اأ-1 التقييم:

 .(PCN) ف���ي اإطار اأعمالها، قامت اللجنة باإعداد اإ�صتبيانين لتقيي���م المخطط ال�طني للمحا�صبة
يتك����ن االإ�صتبيان االأول من ق�صمي���ن: الق�صم االأول مخ�ص�س لالإعتب���ارات العامة، ويعالج المبادئ 
المحا�صبي���ة، المعايي���ر والمرجعي���ات. ويهت���م الق�ص���م الثان���ي باأح���كام PCN )التنظي���م وم�صك 

الح�صابات، الم�صطلحات، ق�اعد العمل، والتقييم(.
اأم���ا االإ�صتبي���ان الثاني، فقد احت�ى على اأ�صئل���ة مفت�حة تتعلق بالم�صطلح���ات، االإطار المحا�صبي، 
تقديم الميزانية، تقديم جدول ح�صاب النتائج (TCR)، مالحق ال�ثائق ال�صاملة، وطرق التقييم.

ت��صلت اللجنة في تقريرها التقييمي للمخطط ال�طني للمحا�صبة الى النتائج التالية:
المحا�صبية؛ والم�صطلحات  التقييم،  ق�اعد  للمبادئ،  خا�صة  ف�ص�ل  •�تخ�صي�س 

. الملحقة  ال�ثائق  محت�ى  و  �صكل  عدد،  في  النظر  •�اإعادة 
الم�صتعملين. الإحتياجات  اأف�صل  ب�صكل  لالإ�صتجابة  واإثرائها  الح�صابات  بقائمة  النظر  •�اإعادة 

اأ-2 خيارات اللجنة:
اإحتفظت اللجنة بخيار مراجعة المخطط ال�طني للمحا�صبة وبمبادئ المراجعة.

اأ-2-1 مراجعة المخطط الوطني للمحا�شبة:
اأخذت اللجنة اإجابات االإ�صتبيان االأول بعين االإعتبار، واأختارت مراجعة المخطط ال�طني للمحا�صبة 
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PCN وا�صتبعدت خيار اال�صتبدال. ومن الدوافع التي حفزت اللجنة على تبني هذا االإختيار ت�صهيل 
اال�صتخدام من قبل المطبقية والتكلفة المرتفعة الناجمة عن االإ�صالح. كذلك، فاإن اللجنة ترى اأن 

ا�صتبدال المخطط ال�طني للمحا�صبة PCN  ي�صر بالمهنيين.
اأ - 2-1-2  المبادئ التوجيهية للمراجعة:

حددت اللجنة المبادئ الت�جيهية التالية:
•��المب���ادئ المحا�صبي���ة، ق�اع���د التقيي���م وعمل الح�صاب���ات يجب اأن ت�صغل مكان���ة مهمة داخل 

المخطط المحا�صبي؛
•��يجب اأن تك�ن الم�صطلحات كاملة، وا�صحة، و معدة بطريقة اأف�صل من اأجل تلبية اإحتياجات 

الم�صتعملين؛
والمعالجة  القان�نية  متطلبات  مع  تما�صيا  وتكمل  وتب�صط،  تح�صن،  اأن  يجب  الم�جزة  •��البيانات 

المعل�ماتية؛
ولجدول ح�صاب  للميزانية  بالن�صبة  دورا مكمال  وتلعب  وغنية  مب�صطة  تك�ن  اأن  يجب  •��المالحق 

النتائج (TCR)، واأن ال تكرر ما جاء في هذه االأخيرة ؛
•��المحا�صب���ة التحليلي���ة يج���ب اأال اأن تك����ن مدونة ف���ي المخطط المحا�صب���ي الجديد و�صتترك 

لمبادرة الم�ؤ�ص�صة.
ب- الإقتراحات التي قدمها المجل�ص الوطني )الفرن�شي( للمحا�شبة اإلى الجزائر:

ت���م وق���ف اأن�صطة  لجنة المخط���ط ال�طني للمحا�صبة �صن���ة 2001 واأ�صندت مهم���ة تغيير المخطط 
المحا�صبي اإلى المجل�س ال�طني الفرن�صي للمحا�صبة بعد ما فاز بالمناق�صة التي جرى تم�يلها من 

قبل البنك العالمي.
بعد درا�صة المخطط ال�طني للمحا�صبة في الجزائر، قدم المجل�س ال�طني )الفرن�صي( للمحا�صبة 

ثالثة خيارات:
ب-1ال�شيناريو الأول: تعديل ب�شيط للمخطط الوطني المحا�شبي

 ، PCN بح�ص���ب ه���ذا ال�صيناري�، يت���م االإحتفاظ بالهي���كل الحالي للمخط���ط ال�طن���ي المحا�صبي
ويقت�ص���ر االإ�ص���الح على التح�صينات التقنية مع االأخذ بعين االإعتب���ار تغيرات المحيط االإقت�صادي 

الجزائري.
ب-2 ال�شيناريو الثاني: تكييف المخطط الوطني للمحا�شبة والإنفتاح على الحلول الدولية

ف���ي هذا ال�صيناري�، يبق���ى هيكل للمخطط ال�طن���ي المحا�صبي PCN على حاله م���ع اإدخال بع�س 
الحل�ل التقنية المطّ�رة ح�صب المعايير المحا�صبية الدولية. فاإن هذا ال�صيناري� ي�صمح للم�ؤ�ص�صات 
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بتقدي���م ح�صاب���ات مفه�مة من قب���ل الم�صتثمرين االأجانب كم���ا ويتيح االإطالع عل���ى معل�مات عن 
ال�صركات ب�صفافية اأكبر ان�صجامًا مع متطلبات الح�كمة.

ب- ) ال�شيناريو الثالث: اإعداد نظام محا�شبي مطابق للمقايي�ص المحا�شبية الدولية
يرم���ي ه���ذا ال�صيناري� اإلى اإنت���اج ن�صخة جديدة محدثة م���ن المخطط ال�طن���ي للمحا�صبة بح�صب 
المفاهي���م، المبادئ، الق�اعد، والحل�ل الم�صتنبطة من المعايي���ر المحا�صبية الدولية )مع اإحترام 
الخ�ص��صية الجزائري���ة(. في هذه ال�صيغة الجديدة للمخطط ال�طني المحا�صبي PCN، �صتك�ن 
المعالج���ات بالن�صب���ة لالأه���داف المن�ص�ب���ة للمحا�صبة، و�صيج���د الم�صتثمرون االأجان���ب �صيجدون 

المعالجات الم�صتعملة على الم�صت�ى الدولي.
)- ) الخيار الجزائري من اأجل الإ�شالح المحا�شبي:

بع���د تقدي���م ال�صيناري�هات الثالث���ة المقترحة من قبل المجل����س ال�طني )الفرن�ص���ي( للمحا�صبة 
ل المجل�س ال�طني )الجزائري( للمحا�صبة تبني االإختيار الثالث. ينبغي التاأكيد على  (CNC)، ف�صّ
اأن البن���ك الدول���ي وال�صندوق النق���دي الدولي يف�ص���الن اأن تطّبق الدول التي تلج���اأ اإليهما لتم�يل 
 PCN م�صاريعه���ا المعايي���ر المحا�صبية الدولية. وحي���ث اأن اإ�صالح المخطط ال�طن���ي المحا�صبي
ت���م بتم�يل من البن���ك الدولي، فربما اأثر ذلك على تبني الجزائ���ر لل�صيناري� الثالث؛ وه� ما يف�صر 
الت�ج���ه نح���� التغيير الجذري. ي�صمل هذا المرجع المحا�صبي الجدي���د للم�ؤ�ص�صة  جزءًا معتبرًا من 
المعايي���ر  IAS-IFRSالتي تم اإ�صدارها في اإط���ار تقديم ال�ثائق المالية. وفي ال�اقع، فقد ح�صل 
تغيي���ر في الثقاف���ة المحا�صبية يتجاوز مجال المحا�صب���ة نح� ال�صعي لتقري���ب الق�اعد المحا�صبية 

.IFRS المطبقة من قبل الم�ؤ�ص�صات الجزائرية من معايير
التغيي���ر ف���ي االإتفاقية تم تحت تاأثير االإت�ص���ال والنية االإ�صتراتيجية؛ فتعزي���ز االإت�صال مع مختلف 
ال�صركاء تم نتيجة تحرير االإقت�صاد، في حين نتجت النية االإ�صتراتيجية عن الدور الذي لعبه البنك 
الدولي وال�صندوق النقدي الدولي في الدفع باإتجاه هذا الخيار، وخا�صة على م�صت�ى قرار التم�يل.

الخـاتمـة:
انفت���اح االقت�ص���اد الجزائري على الع�لم���ة ه� كذلك فر�صة الإ�صالح اأو تعدي���ل المجال المحا�صبي 
الم�ج����د بعم���ق. ولالإ�ص���ارة، فاإن المخط���ط ال�طني المحا�صب���ي PCN طبق من���ذ 1975 وا�صتمر 
حت���ى الع���ام 2009، وكان مالئم���ا لالقت�ص���اد المركزي اإال اأن���ه اأ�صبح ال يلبي ان�صغ���االت المهنيين 

والم�صتثمرين، وذلك لالأ�صباب التالية:
االقت�صادية. الناحية  من  ولي�س  الملكية  حيث  من  •�المقاربة 
االأخرى. واالإدارات  ال�صرائب  اإدارة  الن�صغاالت  منا�صبا  •�كان 
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•��ع���دم اخ���ذ المعطيات الجديدة وبع�س المفاهيم الم�صتحدث���ة )مثل القيمة الحقيقية، القيمة 
النفعية...( بعين االعتبار

من خالل التفكير واإعداد المرجع المحا�صبي، دخلت الجزائر في مرحلة تطبيق المعايير االأ�صا�صية 
ل���� IAS-IFRS. اإن االإطار الت�ص�ري حدد المبادئ والفر�صيات التي ت�صمح باإعداد ال�ثائق المالية 
للم�ؤ�ص�ص���ات: الميزانية وح�صاب النتائج وغيرها من ال�ثائق والمعل�مات التي بات اإعالنها ون�صرها 
مطل�ب���ًا بم�جب المخطط ال�طني المحا�صبي PCN المحّدث. ي�صمح ذلك باإعطاء االأولية للجانب 
االإقت�ص���ادي والمالي للعمليات بدال من المظاهر القان�ني���ة، كما ي�صمح ب�ج�د نظام معل�مات جدًا 
مب�صط معتمدًا على محا�صبة الخزينة بالن�صبة للم�ؤ�ص�صات ال�صغيرة. اإن النظام المحا�صبي الجديد 
للم�ؤ�ص�ص���ات يج���ب اأن يتكيف مع التح�الت في المحيط البيئي للم�ؤ�ص�ص���ة، والذي ي�صتعمل حاليا في 

اإطار االإقت�صاد ليبرالي حيث ت�جد عمليات وتبادالت خا�صة.
ع���الوة على ذلك، وخ���الل التط�ر التاريخ���ي لالإ�صالح���ات المحا�صبية ف���ي الجزائر)التح�ل من      
P.C.G اإل���ى  PCN، والتح����ل م���ن PCN اإلى SCF، النظام المحا�صبي والمال���ي الجديد(، فاإننا 

نالحظ ب��ص�ح مكانة االإتفاقيات في التح�الت.
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محمد اأحمد العثمان
مدر�س لمادة التربية االإ�شالمية في ثانويات حلب

ا�صتثمار اأوقاف الجمعيات الخيرية االإ�صالمية
اأحكام و�صوابط

 
 المقدمة:

الحم���د هلل رب العالمين، وال�صالة وال�صالم على �صيد المر�صلين، �صيدنا محمٍد، وعلى اآله و�صحبه 
والتابعين، واالأئمة االأربعة المتب�عين، ومن تبعهم باإح�صان اإلى ي�م الدين، وبعد:

تع���د الجمعيات الخيري���ة االإ�صالمية المت�زعة في اأ�صقاع بلدان ال���دول االإ�صالمية من اأهم الروافد 
الت���ي تغذي الفقراء وذوي الحاجات وكذا المر�صى واأهل االإعاقة، ولكن االأمر ال�حيد الذي ي�صمن 
له���ا دوام بقائه���ا وا�صتمرار عطاءاته���ا ه� تنامي م�ارده���ا، وال يك�ن ذلك اإال ع���ن طريق ا�صتثمار 
م�اردها القابلة لال�صتثمار، والبحث يهتم بجانب من م�ارد الجمعيات الخيرية اأال وه� االأوقاف.  

  اأهمي���ة البحث: اإن اأهم ما يطرق اأب�اب الجمعيات الخيرية االإ�صالمية ه� عملية ا�صتثمار االأوقاف 
الم�ق�ف���ة عليه���ا اأو على غاياتها، وهي بدوره���ا اأي�صًا قد اأقلقت القائمين عل���ى الجمعيات الأ�صباب 
كثي���رة: منها اختالف األفاظ ال�اقفين االأمر الذي ي�ج���ب العمل باألفاظهم و�صيغ وقفياتهم، ومنها 
اأي�ص���ًا تحديد �صيغ اال�صتثمار ال�صحيحة والنافعة �صرعًا واقت�صادًا، واأخيرًا كثرة االحتياج للنفقات 

من قبل الم�صتحقين، ومن هنا يكت�صب هذا الم��ص�ع اأهمية خا�صة.
   الغر����س من البح���ث: اإن الغر�س من البحث ه� اإي�صاح الم�صائل الم�صكلة التي ت�ؤثر في اال�صتثمار 
م���ن قري���ب اأو بعيد هذا م���ن جهة، ومن جهة اأخرى بي���ان ال�ص�ابط ال�صرعي���ة ممزوجة بال�ص�ابط 

االقت�صادية التي تكفل اال�صتثمار االآمن الأوقاف الجمعيات الخيرية االإ�صالمية.
  م�صكلة البحث: تكمن الم�صكلة في تن�ع االأحكام الم�ؤثرة في عملية اال�صتثمار، وفي غياب ال�ص�ابط 
ال�صرعي���ة واالقت�صادية التي تحدد للقائمين على الجمعيات الخيرية م�صارهم اال�صتثماري الأوقاف 

الجمعية.  
  منهج البحث: لقد �صلكت في بحثي منهج المقارنة بين المذاهب االأربعة قدر االإمكان، كما اعتمدت 
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ف���ي ت�صحيح االأحاديث على مظانها، فاإن كان الحديث مخرجًا في ال�صحيحين اأو اأحدهما اكتفيت 
بذلك، واإن كان مخرجًا في غيرهما ذكرت حكمه عند المعتمدين من اأهل هذا الفن.

الدرا�ص���ات ال�صابق���ة: لم اظفر على بح���ث تناول هذا الم��ص�ع بالخ�ص�����س، اإال ما كان مكت�بًا في 
بع�س الكتب التي تتناول اأحكام ال�قف عم�مًا، وهي ال تغني المقام، وال تاأتي بالمرام.

خطة البحث: تتجلى الخطة فيما يلي:
مطلب تمهيدي:

الفرع االأول: تعريف ا�صتثمار االأوقاف لغة وا�صطالحًا.
الفرع الثاني: م�صروعية االأوقاف على ال�صبل المختلفة. 

الفرع الثالث: حكم اال�صتثمار الأم�ال االأوقاف من قبل القائمين على الجمعيات الخيرية االإ�صالمية.
المطلب الأول: الأحكام الفقهية الموؤثرة في عملية ال�شتثمار:

 الفرع االأول: اأق�صام االأوقاف من حيث اإمكانية ا�صتثمارها.
 الفرع الثاني: حكم �صرط ال�اقف.

 الفرع الثالث: دور الم�صلحة في مخالفة �صرط ال�اقف.
 الفرع الرابع: �صابط �صلطة الدولة في الت�صرف بالم�ق�ف. 

 الفرع الخام�س: اأثر الغبطة الظاهرة في ج�از الت�صرف بالم�ق�ف من قبل القائمين على الجمعية 
الخيرية.

المطلب الثاني: �شوابط ا�شتثمار الأوقاف من قبل الجمعيات الخيرية:  
 ال�صابط االأول: �صابط الحالل والحرام.

ال�صابط الثاني: تكييف ن�ع اال�صتثمار ح�صب الحاجة في االأم�ال الم�ق�فة لال�صتعمال.
ال�صاب���ط الثال���ث: ترتي���ب اال�صتثم���ارات ح�ص���ب االأكثر تحقيق���ًا للم�صلح���ة في االأم����ال الم�ق�فة 

لال�صتغالل.
ال�صابط الرابع: البعد عن المخاطرة في اال�صتثمار.
ال�صابط الخام�س: مراعاة �صرط ال�اقف ما اأمكن. 

ال�صابط ال�صاد�س: درا�صة الجدوى االقت�صادية للم�صروع اال�صتثماري.
 ال�صابط ال�صابع: االعتماد على االإدارة ال�صالحة للم�صروع اال�صتثماري.
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مطلب تمهيدي:
الفرع الأول: تعريف ا�شتثمار الأوقاف لغة وا�شطالحًا: 

اأواًل: معن���ى اال�صتثمار في اللغة: م�ص���در ا�صتثمر ي�صتثمر، وه� للطلب، واأ�صله من الثمر، ويقال َثمر 
ال�صجر ثم�رًا: اأي اأظهر ثمره، وثمر ال�صيء: اأي ن�صج وكمل، ويقال ثمر ماله: اأي كثر، واأثمر ال�صجر: 

اأي بلغ اأوان االإثمار، ويقال ا�صتثمر المال وثّمره: اأي ا�صتخدمه في االإنتاج)1(. 
ثانيًا: معنى ال�قف في اللغة: ال�قف في اأ�صل اللغة ه� �ص�ار من عاج، يقال وّقفت المراأة ت�قيفًا، اإذا 

جعلت في يديها ال�قف، يعني اأن ال�ص�ار حب�س يدها. 
ف، اإذا اأ�صاب االأوظفة منه بيا�س في م��صع ال�قف ولم يعدها اإلى اأ�صفل وال ف�ق،  ويقال: فر�ٌس م�قَّ

فذلك الت�قيف، اأي احتب�س البيا�س في ذلك الم��صع ولم ينت�صر.
ووقف الدار للم�صاكين اأو على الم�صاكين اإذا حّب�صها.

ثالثًا: اال�صتثمار في اال�صطالح ال�صرعي ه�: تنمية المال بكل الطرق الم�صروعة)2(.
وُع���ّرف اأي�ص���ًا: باأنه جهد وراٍع ر�صيد يب���ذل في الم�ارد المالية والق���درات الب�صرية بهدف تكثيرها 

وتنميتها والح�ص�ل على منافعها وثمارها)3(.
رابعًا: تن�عت تعاريف الفقهاء لل�قف، وذلك ب�صبب اختالفهم في اأحكام ال�قف عم�مًا، وقد اخترت 

تعريفين من مجم�عها، وهما واحد للحنفية واالآخر للمالكية.
حيث عرفه ال�صاحبان من الحنفية باأنه:»حب�س العين على حكم ملك اهلل تعالى«)4(. 

وعرفه المالكية باأنه:» اإعطاء منفعة �صيء مدة وج�ده الزمًا بقاوؤه في ملك معطيه ول� تقديرًا«)5(. 
خام�ص���ًا: والمراد با�صتثمار االأوقاف في اال�صطالح الفقهي: ه���� اإحداث النماء والزيادة فيها، عن 

مادة»ثمر«.  العربي/بريوت، ط/1، 1416ه�/1995م،  التاريخ  وم�ؤ�ص�صة  العربي  الرتاث  اإحياء  دار  العرب،  ل�صان  1-  ابن منظ�ر، 
فريوز اآبادي، القام��س املحيط، دار اإحياء الرتاث العربي، م�ؤ�ص�صة التاريخ العربي/بريوت، ط/1، 1417ه�/1997. يف »ثمر«.

2-  حماد، اأ�صاليب ا�صتثمار االأوقاف واأ�ص�س اإدارتها بحث الدكت�ر نزيه حماد، �صمن اأبحاث ندوة نح� دور تنم�ي لل�قف، ثلة من 
امل�صاركني، طبع وزارة االأوقاف وال�ص�ؤون االإ�صالمية يف الك�يت، 1993م، �س173. املط�ع، م�صروع قان�ن ال�قف الك�يتي يف اإطار 
ا�صتثمار وتنمية امل�ارد ال�قفية، الدكت�رة: اإقبال عبد العزيز املط�ع، طبعة االأمانة العامة لالأوقاف يف الك�يت، الطبعة االأوىل، 

1421ه�/2001م. �س379-378.
االأوىل،  الطبعة  الر�صالة،  م�ؤ�ص�صة  دنيا،  اأحمد  د.�ص�قي  مقارنة،  درا�صة  االإ�صالمي،  االقت�صاد  يف  التنمية  مت�يل  3-  دنيا، 

1414ه�/1984م. �س90.
4-  الزيلعي، تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي رحمه اهلل، وبهام�صه حا�صية ال�صيخ �صهاب الدين 
اأحمد ال�صلبي على هذا ال�صرح اجلليل، ت�ص�ير دار املعرفة /بريوت عن املطبعة الكربى االأمريية، الطبعة االأوىل1313ه�.325/3، 
ابن الهمام، �صرح فتح القدير للعاجز الفقري، االمام كمال الدين حممد بن عبد ال�احد بن عبد احلميد بن م�صع�د ال�صي�ا�صي ثم 

ال�صكندري املعروف بابن الهمام احلنفي، طبع دار اإحياء الرتاث العربي /بريوت.416/5.
5-  احلطاب، م�اهب اجلليل ل�صرح خمت�صر خليل الأبي عبد اهلل حممد بن حممد املغربي املعروف باحلطاب املت�فى 954ه�، دار 

الفكر /بريوت، الطبعة الثانية، 1398ه�/1978م.18/6.
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طريق و�صع �صيٍغ تنم�يٍة �صرعيٍة مخ�ص��صٍة. وه� الذي يعبر عنه بعملية التنمية. 
ويمكن اأن نعرفه اأي�صًا باأنه عملية تنمية اأم�ال ال�قف اأو تنمية ريعها بكافة ال�صيغ ال�صرعية المتاحة 

مع الحفاظ على راأ�س مال ال�قف ومراعاة ال�صروط المخ�ص��صة ما اأمكن.
�صاد�ص���ًا: والجمعي���ات الخيري���ة االإ�صالمية هي: كل جماع���ٍة ذات تنظيٍم م�صتمرٍّ لم���دٍة غير معينٍة، 
، بل لتحقيق غر�ٍس اأو  تتاألف من اأ�صخا�س طبيعيٍة اأو اعتباريٍة لغر�ٍس غير الح�ص�ل على ربٍح ماديٍّ
ر عليهم، وفقًا  َر نفعها على اأع�صائها اأو لم يق�صُ اأكثر من اأغرا�س الِب��ر اأو الرعاية االجتماعية َق�صُ

الأحكام ال�ص������ريعة االإ�صالمية.
الفرع الثاني: م�شروعية الأوقاف على ال�شبل المختلفة:   

لق���د عرف الم�صلم����ن ال�قف قديمًا منذ الرعيل االأول، وتعددت اأن�اعه���ا بتعدد غاياتها واأهدافها، 
حيث وقف عدد من ال�صحابة ر�ص�ان اهلل عليهم بي�تاٍت الأبنائهم وبناتهم �صمن �صروٍط مخ�ص��صة،  

كما روى البخاري)1( معلقًا)2( وو�صله غيره قال: وقف اأن�س دارًا فكان اإذا قدم نزلها)3(.
���ر بها فاإن ا�صتغنت  وت�ص���دق الزبير ب���دوره قال للمردودة من بنات���ه: اأن ت�صكن غير م�صرة وال م�صّ

بزوج فلي�س لها حق)4(.
وجعل ابن عمر ن�صيبه من دار عمر �صكني لذوي الحاجات من اآل عبد اهلل)5(.

1-  االإمام البخاري: اأب� عبد اهلل حممد بن اإ�صماعيل بن اإبراهيم بن املغرية اجلعفي م�الهم البخاري، �صاحب ال�صحيح والت�صانيف، 
م�لده يف �ص�ال �صنة«194ه�«، عكف على حفظ احلديث وه� �صبي، ون�صاأ يتيمًا، وكان راأ�صًا يف الذكاء وراأ�صًا يف العلم، وراأ�صًا 
يف ال�رع والعبادة، ت�يف ليلة عيد الفطر �صنة«256ه�«. )الذهبي، تذكرة احلفاظ �صم�س الدين حممد بن اأحمد الذهبي املت�فى 

748ه�، دار اإحياء الرتاث العربي /بريوت.555/1(.
2-  رواه البخاري معلقًا يف كتاب ال��صايا، باب: اإذا وقف اأر�صًا اأو بئرًا اأو ا�صرتط لنف�صه مثل دالء امل�صلمني . )البخاري، اجلامع 

ال�صحيح لالإمام البخاري، حتقيق: د.م�صطفى ديب البغا، دار العل�م االإن�صانية /دم�صق، الطبعة الثانية، 1413ه�/1993م.(
3- ذكره البخاري يف �صحيحه معلقًا، يف ال��صايا، باب اإذا وقف اأر�صًا اأو بئرًا.

      و�صله البيهقي يف ال�صنن الكربى، كتاب ال�قف، باب ال�صدقات املحرمات، 161/6.) البيهقي، ال�صنن الكربى، اأب� بكر اأحمد بن 
احل�صني البيهقي املت�فى 458ه�، دار املعرفة /بريوت.( 

4-  ذكره البخاري يف �صحيحه معلقًا، يف ال��صايا، باب اإذا وقف اأر�صًا اأو بئرًا. و�صله الدارمي يف كتاب ال��صايا، باب يف ال�قف 
بناته  من  للمردودة  واأن  ت�رث،  وال  تباع  ال  بنيه،  على  �صدقة  دوره  جعل  الزبري  اأن  اأبيه،  عن  ه�صام  عن   : ولفظه  )ح3343(. 
الرحمن  بن عبد  للحافظ عبد اهلل  امل�صند  لها. )الدارمي،  بزوج فال حق  ا�صتغنت  فاإن  بها،  وال م�صار  ة  ت�صكن غري م�صرَّ اأن 
الدارمي املت�فى 255ه�، حتقيق: ح�صني �صليم اأ�صد الداراين، دار املغني /ال�صع�دية، الطبعة االأوىل، 1421ه�/2000م(. ورواه 
ابن اأبي �صيبة يف امل�صنف، كتاب البي�ع واالأق�صية، باب من كان يريد اأن ي�قف الدار وامل�صكن، 251/6. )ابن اأبي �صيبة، الكتاب 
االأوىل،  الطبعة  ال�صلفية،  الدار  الندوي،  اأحمد  �صيبة، حتقيق: خمتار  اأبي  ابن  بكر  اأبي  للحافظ  واالآثار  االأحاديث  امل�صنف يف 
1400ه�/1980م.( والبيهقي يف ال�صنن الكربى، كتاب ال�قف، باب ال�صدقة على ما �صرط ال�اقف من االأثرة والتقدمة والت�ص�ية، 

 .166/6
اأخربنا  قال:  �صعد يف طبقاته  ابن  و�صله  الباري 481/5،  فتح  بئرًا،  اأو  اأر�صًا  وقف  اإذا  باب  ال��صايا،  معلقًا يف  البخاري  5-  رواه 
خالد بن خملد قال: حدثنا عبد اهلل بن عمر عن نافع قال: .. احلديث. )ابن �صعد، الطبقات الكربى البن �صعد، دار �صادر/ 

بريوت.162/4(.   
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ه���ذا كله ف�صاًل عن االأوقاف التي اأر�صدت للفق���راء والم�صاكين في عهد النبي r، فكان ه� الم�جه 
لهم والمر�صد الأب�اب الخير.

اأ -  عن عبد اهلل بن عمر ر�صي اهلل عنهما)1( قال: »اأ�صاب عمر)2( اأر�صًا فاأتى النبي �صلى اهلل عليه 
و�صل���م تاأمره فيها، فقال: »يا ر�ص�ل اهلل اإني اأ�صبت اأر�صًا بخيبر لم اأ�صب قط مااًل اأنف�س عندي 
�ص���ت اأ�صلها وت�صدقت بها، غير اأن���ه ال يباع اأ�صلها  من���ه فما تاأمرن���ي فيها؟ فقال: »اإن �صئت حبَّ
وال يبت���اع وال ي�هب وال ي�رث، قال: »فت�صدق بها عم���ر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن 
ال�صبي���ل وال�صعيف، ال جناح على من وليها اأن ي���اأكل منها، اأو يطعم �صديقًا بمعروف غير متاأثل 

ل فيه)4(«. فيه)3( اأو غير متم�ِّ
�صت  وج���ه اال�صتدالل: اال�صتدالل بالحديث ظاهر على المق�ص����د اإذ ق�له �صلى اهلل عليه و�صلم »حبَّ
اأ�صله���ا« بمعن���ى وقفت وه� ظاهر في الداللة، وهذا الحديث ه���� االأ�صل في هذا الباب، وقد ا�صتهر 

هذا ال�قف باأنه اأول وقف في االإ�صالم.
ب -  وعن اأن�ٍس ر�صي اهلل عنه)5( قال: كان اأب� طلحة اأكثر االأن�صار بالمدينة نخاًل، وكان اأحب اأم�اله 
اإليه بيرح���اء، وكانت م�صتقبلة الم�صجد، وكان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يدخلها وي�صرب من 
ماء فيه���ا طيب، فلما نزل���ت {ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ})6(  قال اأب� طلحة: 

1-  عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القر�صي العدوي، اأ�صلم مع اأبيه وه� �صغري مل يبلغ احللم، وهاجر قبل اأبيه، مل ي�صهد بدرًا 
الأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم رده ل�صغر �صنه، كان كثري االتباع الآثار النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وكثري احلج وال�صدقة رمبا 
األفًا، وقال عنه النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: اإن عبد اهلل رجل �صالح، ت�يف �صنة«73ه�«.)ابن  ت�صدق باملجل�س ال�احد بثالثني 
االأثري، اأ�صد الغابة يف معرفة ال�صحابة البن االأثري، دار اإحياء الرتاث العربي /بريوت.227/3، ابن حجر، االإ�صابة يف متييز 

ال�صحابة البن حجر الع�صقالين، حتقيق: �صدقي جميل العطار، دار الفكر /بريوت، 1421ه�/2001م.347/2( 
2-  عمر بن اخلطاب بن نفيل القر�صي العدوي، اأب� حف�س، اأمري امل�ؤمنني، ولد بعد عام الفيل بثالث ع�صرة �صنة، كان اإ�صالمه بعد 
اأب�  اأربعني رجاًل، و�صهد امل�صاهد كلها مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، وه� اأحد الع�صرة املب�صرين باجلنة، مات �صهيدًا طعنه 
ل�ؤل�ؤة املج��صي �صنة »23ه�« ودفن مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم واأبي بكر ر�صي اهلل عنه.)ابن االأثري، اأ�صد الغابة52/4، ابن 

حجر، االإ�صابة518/2( 
3-   اأخرجه البخاري يف ال��صايا، باب ال�قف كيف يكتب، )ح2620(. وم�صلم يف ال��صية، باب ال�قف، )ح1632(. )م�صلم، اجلامع 

ال�صحيح لالإمام م�صلم بن احلجاج، حتقيق: حممد ف�ؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي /بريوت(
م�ؤثل،  وجمد  م�ؤّثل  مال  يقال:  اجلامع،  ه�  واملتاأثل  روايتان،  فيه«  متم�ل  غري  اأو  فيه  متاأثل  و�صلم:»غري  عليه  اهلل  �صلى  4-  ق�له 
اأي  مااًل  منها  متخذ  غري  اأي  فيه«  متم�ل  »غري  وق�له  قدمي.  عنده  كاأنه  حتى  املال  اأ�صل  اتخاذ  والتاأثل:  اأ�صل.  ذو  اأي جمم�ع 
ال�صهري  املبارك بن حممد اجلزري  ال�صعادات  اأبي  الدين  لالإمام جمد  واالأثر،  النهاية يف غريب احلديث  االأثري،  )ابن  ملكًا. 
بابن االأثري 544ه�/ 606ه�، حتقيق: طاهر اأحمد الزاوي وحمم�د حممد الطناحي، دار اإحياء الرتاث العربي /بريوت.23/1 
و 373/4، ابن حجر، فتح الباري ب�صرح �صحيح البخاري البن حجر، اعتنى به: حمم�د بن اجلميل، ط/مكتبة ال�صفا، ط/1، 

1424ه�/2003م.475/5(.
5-  اأن�س بن مالك بن الن�صر االأن�صاري اخلزرجي، اأب� حمزة خادم ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، واأمه اأم �صليم بنت ملحان، 
خدم النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ع�صر �صن�ات، فدعا له بكرثة املال وال�لد، وه� من املكرثين يف الرواية عن ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم، ت�يف �صنة »93ه�«، وكان عمره مائة وثالث �صن�ات. )ابن االأثري، اأ�صد الغابة 127/1، ابن حجر، االإ�صابة71/1(.
6- اآل عمران: 92
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يار�ص����ل اهلل، اإن اهلل تبارك وتعالى يق����ل:{ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ} واأن 
ها وذخرها عند اهلل، ف�صعها يار�ص�ل اهلل  اأح���ب اأم�الي اإليَّ بيرحاء واإنها �صدقة هلل، اأرج� برَّ
حي���ث اأراك اهلل، فق���ال ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: ب���ٍخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، 
وق���د �صمع���ت ما قل���ت: اإن���ي اأرى اأن تجعلها في االأقربين، فق���ال اأب� طلحة: اأفع���ل يار�ص�ل اهلل 

فق�صمها اأب� طلحة في اأقاربه وبني عمه)1(.
وج���ه اال�صت���دالل بالحديث: ه� ق�له )واإنها �صدقة هلل(، والت�صدق هن���ا بمعنى ال�قف، الأنهم كان�ا 
يطلق����ن لفظ ال�صدقة على ال�قف، وال�صدق���ة بالحائط هي وقف، ويزيد اال�صتدالل و�ص�حًا اإقرار 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم له بق�له: بٍخ.
وق���ال اب���ن حجر رحمه اهلل)2( في فت���ح الباري: »وا�صُتدّل به على م�صروعي���ة الحب�س وال�قف خالفًا 

لمن منع ذلك واأبطله«)3(. 

الفــرع الثالــث: حكم ال�شتثمــار لأموال الأوقاف مــن قبل القائمين علــى الجمعيات 
الخيرية الإ�شالمية:

اإن الفك���رة التي بني عليها ال�قف االإ�صالمي عم�مًا، ووق���ف الجمعيات الخيرية خ�ص��صًا، هي �صد 
حاج���ات المحتاجي���ن، واإكفاء المع�زي���ن، وال يتكامل مثل ه���ذا العمل اإال عن طري���ق �صمان م�ارد 

ي�صترط لها ما يلي:
اأ -  اأن يك����ن الم����رد دائمًا: ويك�ن ذل���ك با�صتغالل فكرة ال�ق���ف الم�ؤبد على م�صال���ح الجمعيات 

الخيرية.
ب -  اأن يك�ن الم�رد م�صتقرًا: ويمكن تاأمين ذلك عن طريق اال�صتثمار في �صيغ اآمنة وخ�ص��صًا في 
مج���ال العقارات من اأرا�س وبي�ت ودكاكين، ومن اأف�صل �صبل تحقيق ذلك ه� درا�صة الجدوى 

االقت�صادية الأي م�صروع ا�صتثماري يراد اإقامته.
ج -  اأن يك����ن الم�رد ناميًاً: حيث يعد هذا ال�صرط مكماًل الأف�صل اأن�اع النجاح في عمليات ا�صتثمار 

اأم�ال االأوقاف للجمعيات الخيرية االإ�صالمية.

1-  اأخرجه البخاري يف الزكاة، باب الزكاة على االأقارب، )ح 1416(. وم�صلم يف الزكاة، باب ف�صل النفقة وال�صدقة على االأقربني 
والزوج.)ح 998(.

2-  ابن حجر: اأحمد بن علي بن حممد بن حممد بن علي اأب� الف�صل الكناين الع�صقالين امل�صري ثم القاهري ال�صافعي، ال�صهاب 
اإمام االأئمة، ويعرف بابن حجر وه� لقب لبع�س اآبائه، ولد �صنة 773ه� �صاحب امل�صنفات، انت�صرت م�صنفاته يف حياته وتهادتها 
املل�ك وكتبها االأكابر، ومنها فتح الباري �صرح �صحيح البخاري، وبل�غ املرام من اأدلة االأحكام، واإنباء الغمر باأبناء العمر وغريها، 
ت�يف رحمه اهلل �صنة 852ه�، ودفن بالقرافة جتاه تربة الديلمي. )ال�صخاوي، ال�ص�ء الالمع الأهل القرن التا�صع، �صم�س الدين 
حممد بن عبد الرحمن ال�صخاوي، دار مكتبة احلياة /بريوت.36/2، ال�ص�كاين، البدر الطالع مبحا�صن من بعد القرن ال�صابع 
لل�صيخ حممد بن علي ال�ص�كاين املت�فى 1250ه�، حتقيق: د.ح�صني بن عبد اهلل العمري، دار الفكر /دم�صق، الطبعة االأوىل، 

1419ه�/1998م.�س103، الزركلي، االأعالم خلري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، ط/8، 1989م،178/1(.
3- ابن حجر، فتح الباري، كتاب ال��صايا، باب اإذا وقف اأر�صًا،  465/5.
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وم���ن هنا يتبين لنا ا�صتحباب اال�صتثم���ار الأم�ال االأوقاف من قبل الجمعي���ات الخيرية االإ�صالمية، 
وعدم تركها للزمان لياأكلها. واهلل تعالى اأعلم.

المطلب الأول: الأحكام الفقهية الموؤثرة في عملية ال�شتثمار:
تتاأث���ر عملية ا�صتثمار االأوقاف من قب���ل الجمعيات الخيرية االإ�صالمية باأح���كام كثيرة، االأمر الذي 
يعي���ق عملية اال�صتثمار اأو ي�ص���رع عجلته، مما يلزمنا في بحثنا هذا اأن نقف على جملة هذه االأحكام 

�صرحًا وتف�صياًل الآراء الفقهاء رحمهم اهلل تعالى، وذلك في الفروع االآتية:

الفرع الأول: اأق�شام الأوقاف من حيث اإمكانية ا�شتثمارها:
الق�شم الأول: اأوقاف ل يمكن ا�شتثمارها مطلقًا:

وي�صم���ل هذا الق�ص���م الم�صجد والمقبرة، حيث ال يج�ز ا�صتثمار الم�صج���د اأبدًا، ال في حال االختيار 
وال ف���ي ح���ال ال�صرورة، ومهما كان ن����ع اال�صتثمار، ويمكن التمثيل لحاالت ال�ص���رورة بما يلي: كما 
اإذا ته���دم م�صجد ما حيث يحتاج اإلى اأم�ال الإ�صالح���ه، وال ي�جد ما ي�صد حاجة الم�صجد ويت�صدى 
لنفق���ات ترميم���ه اإال بتاأجيره، فال ي�صح تاأجيره. والحكم ذاته فيما ل���� غادر اأهله المقيم�ن ح�له، 
فل���م يب���ق حاجة للم�صجد، الأن الم�صجدية باقية ال تزول عنه، وكذلك الحكم بالن�صبة للمقبرة، الأنها 

تلحق به.
اإال اأن محمدًا من الحنفية والحنابلة اأجازوا بيع الم�صجد في حال ذهاب اأهله المقيمين ح�له، على 

اأن ينقل ثمنه اإلى بناء م�صجد اآخر، واأهله اأولى بالثمن لبناء م�صجد في محلتهم الجديدة)1(.  
الق�شم الثاني: اأوقاف يمكن ا�شتثمارها عند الحاجة:

ه���ي االأوقاف التي وقفها اأ�صحابها ال�صتعمالها، كالدور الم�ق�فة على الطالب اأو الفقراء، وكالبناء 
الم�ق����ف الأعمال الجمعي���ات الخيرية، فهذا الق�صم يعد وقفًا غير اإنتاج���ي، فال نتاج له الأن طبيعة 
وقفه الأجل ا�صتعماله في ال�ج�ه التي جعل الأجلها، فه� اإذًا غير مخ�ص�س لالإنتاج واال�صتثمار، وعليه 
ف���ال ي�صح ا�صتثماره لمان���ٍع �صرعي، اإال في حاالت ال�صرورة التي قدرها الفقهاء في حدود اإ�صالحه 
وعمارت���ه اإن اأبى الم�ق�ف عليه ذلك، حيث يق�م القا�ص���ي بتاأجيره لمدة ال تزيد عن حاجة ال�قف 

االإ�صالحية.
الق�شم الثالث: اأوقاف موقوفة لال�شتثمار:

وه���ذا الق�صم ه���� م�ق�ف على الجمعية الخيري���ة الأجل ا�صتثماره ومن ثم �ص���رف ريعه في م�صالح 
الجمعية وم�صارفها، كالدور والدكاكين والب�صاتين الم�ق�فة عليها، وكذلك كالفنادق والعمائر التي 

ت�صتثمر باأن�اع من �صيغ اال�صتثمار.

1-  البابرتي، �صرح العناية على الهداية الأكمل الدين حممد بن حمم�د البابرتي املت�فى 786ه� على هام�س فتح القدير.446/5، 
العربي / اإحياء الرتاث  ال�صيخ حممد عدنان يا�صني دروي�س، دار  البه�تي، حتقيق:  القناع ملن�ص�ر بن ي�ن�س  البه�تي، ك�صاف 

بريوت، الطبعة االأوىل، 1420ه�/1999م.286/4.  
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الفرع الثاني: حكم �شرط الواقف:
ذك���ر الفقهاء قاع���دًة وهي: »�صرط ال�اقف كن����س ال�صارع«، كناية عن االلت���زام ب�صرط ال�اقف ما 

اأمكن.
وتتعلق بهذه القاعدة م�صاألتان: االأولى: طريقة فهم المراد من ال�صرط.

الثانية: وج�ب العمل به وعدم مخالفته.

الأولى: طريقة فهم المراد من ال�شرط:     
اتفقت المذاهب االأربعة على اأنه يراعى �صرط ال�اقف ما اأمكن حتى قال�ا: يجب االلتزام ب�صرطه، 

ولكن وفق �ص�ابط وقي�د.
ولكنه���م اختلف����ا وراء ذلك في درجة االلتزام بداللة ال�صرط ومفه�م���ه، فذهب اأ�صحاب المذاهب 

الثالثة غير الحنفية اإلى اعتبار داللة ال�صرط ومفه�مه دون التفريق بينهما)1(.
 واأما الحنفية فقد ذهب�ا اإلى عدم اعتبار مفه�م المخالفة في �صرط ال�اقف حيث نقل ابن عابدين 
: رحم���ه اهلل : عن االإمام الخ�صاف)2( والعالمة البيري)3( والعالمة قا�صم)4( وعن الفتاوى الخيرية 
الق����ل بعدم العبرة بالمفه�م حيث نقل عن الخيرية ق�له: »اأي فاإذا قال: وقفت على اأوالدي الذك�ر 
ي�صرف اإلى الذك�ر منهم بحكم المنط�ق، واأما االإناث فال يعطى لهن لعدم ما يدل على االإعطاء اإال 

اإذا دل في كالمه دليل على اإعطائهن فيك�ن مثبتًا الإعطائهن ابتداًء ال بحكم المعار�صة«. 
وهن���اك ق�ل اآخر عند الحنفي���ة: نقله ابن عابدين عن المتاأخرين : يق����ل باعتبار المفه�م كما ه� 

االأوىل،  الطبعة  /بريوت،  الفكر  دار  علي�س،  حممد  لل�صيخ  خليل  �صيدي  خمت�صر  على  �صرح  اجلليل  منح  1-  علي�س، 
االأوىل،  الطبعة  /بريوت،  املعرفة  دار  ال�صربيني،  للخطيب  املحتاج  مغني  ال�صربيني،  1404ه�/1984م.147/8، 

1418ه�/1997م.497/2، البه�تي، ك�صاف القناع 258/4.  
حا�صبًا  فر�صيًا   كان  اهلل،  رحمه  حنيفة  اأبي  عن  احل�صن  عن  اأبيه  عن  اأخذ  اخل�صاف،  مهري  بن  عمر  بن  اأحمد  اف:  2-  اخل�صّ
اأحكام  وكتاب  الر�صاع  وكتاب  وال�صغري،  الكبري  ال�صروط  وكتاب  ال��صايا،  وكتاب  احليل  كتاب  له  حنيفة،  اأبي  عارفًا مبذهب 
الف�ائد  )اللكن�ي،  الثمانني.  قارب  وقد  261ه�  �صنة  مات  يده،  ك�صب  من  ياأكل  زاهدًا  ورعًا  وكان  الكتب،  من  وغريها  ال�قف 
البهية يف تراجم احلنفية لل�صيخ حممد عبد احلّي اللكن�ي الهندي، حتقيق: اأحمد الزعبي، دار االأرقم /بريوت، الطبعة االأوىل، 
1418ه�/1998م.�س56، الغزي، الطبقات ال�صنية يف تراجم احلنفية، تقي الدين عبد القادر التميمي الداري الغزي امل�صري 
احلنفي املت�فى 1005ه�، حتقيق: د.عبد الفتاح حممد احلل�، دار الرفاعي /الريا�س، الطبعة االأوىل، 1403ه�/1983م.418/1، 
املت�فى 879ه�، حتقيق: حممد خري رم�صان  ال�ص�دوين  الدين قا�صم بن قطل�بغا  الفداء زين  اأب�  الرتاجم،  تاج  ابن قطل�بغا، 

ي��صف، دار القلم /دم�صق، الطبعة االأوىل، 1413ه�/1992م.�س97(.
3-  البريي: علي بن عبد اهلل بن ي��صف البريي ثم احللبي، عالء الدين، ن�صاأ وا�صتهر بحلب، وا�صتكتبه ال�صالطني، وويل كتابة ال�صّر 

لالأمري يلبغا النا�صري نائب حلب، ت�يف �صنة »794ه�«. )الزركلي، االأعالم 306/4(.
اأب� العدل، فقيه حنفي م�ؤرخ باحث م�لده ووفاته بالقاهرة، له تاج الرتاجم، غريب  4-  العالمة قا�صم بن قطل�بغا، زين الدين، 
القراآن، والفتاوى و�صرح خمت�صر املنار، وه� تلميذ الكمال ابن الهمام، ولد �صنة »802ه�« وت�يف �صنة »879«ه�. )اللكن�ي، الف�ائد 

البهية، �س 167، الزركلي، االأعالم 180/5(.  
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عليه اأهل المذاهب االأخرى)1(.
الثانية: وجوب العمل به وعدم مخالفته:

اتفق�ا اأي�صًا على اأنه يجب العمل بال�صرط وال تج�ز مخالفته اإال اإذا دعت ال�صرورة والم�صلحة لها، 
رت من قبل ال�اقف اأو الم�ق�ف عليه���م اأو الناظر اأو القا�صي، وذل���ك بح�صب ال�صرط اأو  �ص����اء ُق���دِّ

ح�صب ال�صرورة والم�صل�حة القائمة بالع�ين الم�ق�فة)2(.
وعم�م���ًا اإن قاع���دة »�صرط ال�اقف كن�س ال�ص���ارع« لي�صت على اإطالقه���ا)3(، الأن من ال�صروط ما ال 

ت�صح، ومنها ما يبطل العقد ويف�صده، فما هي اإذًا �ص�ابط �صروط ال�اقف؟
اأ - اأن ال يخالف ال�صرط المبادئ العامة لل�صريعة االإ�صالمية.

ب - اأن ال يخالف ال�صرط مقت�صى ال�قف اأو م�صم�نه.
ج - اأن ال ي�صّر ال�صرط بم�صلحة ال�قف اأو غايته.

د - اأن ال يك�ن ال�صرط مما ي�ؤدي اإلى تعطيل االنتفاع بال�قف اأو تقليله.
ه� - اأن ال ي�صر بم�صلحة الم�ق�ف عليه وحق�قه)4(.

-الفرع الثالث: دور الم�شلحة في مخالفة �شرط الواقف:
-  االأ�ص���ل ف���ي �صروط ال�اقف وج�ب العمل بها وفق ال�ص�ابط الت���ي ذكرناها، ولكن قد ي�صر �صرط 
ال�اق���ف : مع مرور االأزم���ان والع�ص�ر : بم�صلحة ال�قف اأو الم�ق�ف عليه اأو بم�صلحة الم�صلمين 

العامة، فهل يج�ز عندئٍذ مخالفة هذه ال�صروط؟ 
وذل���ك كم���ا ف���ي م�صاألة من ا�صترط ع���دم بيع الم�ق����ف، اإال اأن الم�ق�ف و�صل اإل���ى درجة ال يمكن 

االنتفاع به اإال ببيعه اأو ا�صتبداله باآخر. 
فهل يج�ز في هذه الحالة البيع اأو اال�صتبدال اأم ال؟ 

وما ه� دور الم�صلحة في مخالفة �صرط ال�اقف؟ 

اأوًل: معنى الم�شلحة:
الم�صلح���ة المرادة في ال�قف ما يقابل المف�صدة، فاإذا كان وج�د �صرط ال�اقف ي�ؤدي اإلى مف�صدة، 

1-  ابن عابدين، رد املحتار على الدر املختار، خلامتة املحققني حممد ابن عابدين، حتقيق:حممد �صبحي، ح�صن احلالق، عامر 
ح�صني، دار اإحياء الرتاث العربي /بريوت، الطبعة االأوىل 1419ه�/1998م.634/4.  

2-  ابن جنيم، االأ�صباه والنظائر، مع نزهة الن�اظر على االأ�صباه والنظائر البن عابدين، حتقيق مطيع احلافظ، دار الفكر، الطبعة 
االأوىل، 1403ه�/1983م.228/2، داماد اأفندي، جممع االأنهر �صرح ملتقى االأبحر، لعبد اهلل بن حممد بن �صليمان املعروف بداماد 
اأفندي، دار اإحياء الرتاث العربي وم�ؤ�ص�صة التاريخ العربي /بريوت.854/1، احلطاب، م�اهب اجلليل 36/6، ال�صربيني، مغني 

املحتاج 497/2، البه�تي، ك�صاف القناع 258/4، وهذا ه� ال�صحيح من مذهب احلنابلة اأنه يراعى �صرطه يف وج�ب العمل به.  
3- داماد اأفندي، جممع االأنهر 754+753/1.  

4- املط�ع، م�صروع قان�ن ال�قف الك�يتي �س 177.  
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فمخالفة ال�صرط فيها م�صلحة.
والم�صلحة التي ت�ؤثر في مخالفة �صرط ال�اقف، تتعلق باأحد اأربعة اأطراف:

اأواًل: م�صلح���ة الم�ق�ف: ف���اإن كانت م�صلحة الم�ق�ف تتاأثر ب�صرط ال�اق���ف جازت مخالفته، كاأن 
ي�صترط ال�اقف منع بيع الم�ق�ف حتى في حال تعطل جميع منافعه اأو اأكثرها.

ثاني���ًا: م�صلح���ة الم�ق����ف عليه: فاإن كان���ت م�صلحة الم�ق�ف علي���ه تتاأثر ب�ص���رط ال�اقف جازت 
مخالفته اأي�صًا، كاأن ي�صترط ال�اقف اأن نفقة الم�ق�ف على الم�ق�ف عليه.

ثالثًا: م�صلحة الم�صلمين العامة: فاإذا تعار�صت م�صلحة الم�صلمين العامة مع �صرط ال�اقف قدمت 
الم�صلح���ة العامة، كالدكان الم�ق����ف الذي ا�صترط واقفه عدم هدم���ه اأو تغيير م�ا�صفاته و�صاق 

الطريق على الم�صلمين وال منا�س اإال بهدمه جاز هدمه باإذن القا�صي.
رابع���ًا: م�صلح���ة القائمين على الم�ق�ف: كم���ا اإذا �صرط مرتبًا للقائمين عل���ى الم�ق�ف من ناظر 
اأو اإمام اأو م�ؤذن اأو غيرهم، وكان المرتب ال يكفيهم جاز للقا�صي اأن يزيد مرتبهم من الم�ق�ف. 

فالم�صلحة التي ت�ؤثر في تغيير �صرط ال�اقف تتعلق ب�احد من هذه االأطراف االأربعة. 
ثانيًا:اآراء الفقهاء في الم�صاألة: 

اتفق الفقهاء على اأن للم�صلحة دورًا في مخالفة �صروط ال�اقف من حيث الجملة، اإال اأنهم اختلف�ا 
ف���ي تقدي���ر الم�صلحة الراجحة في كل طرف ما اأدى ذلك اإلى اختالفهم في الفروع الفقهية، وهذا 

تف�صيل مذاهبهم:
مذهب الحنفية:

ذكر الحنفية العديد من الم�صائل التي تج�ز فيها مخالفة �صرط ال�اقف، وقد ا�صتهرت هذه الم�صائل 
بالم�صائل ال�صبعة، وهي كالتالي:

االأولى: �صرط ال�اقف اأن القا�صي ال يعزل الناظر، فله عزل غير االأهل. 
الثاني���ة: �ص���رط اأن ال ي�ؤج���ر وقفه اأكثر من �صنة، والنا����س ال يرغب�ن في ا�صتئج���ار �صنة، اأو كان في 

الزيادة نفع للفقراء، فللقا�صي المخالفة دون الناظر.
الثالث���ة: ل� �ص���رط اأن يقراأ على قبره، فالتعيين باطل على الق�ل بكراه���ة القراءة على القبر، ولكن 

الفت�ى على ق�ل محمد رحمه اهلل في ج�از القراءة)5(.
الرابع���ة: �ص���رط اأن يت�صدق بفا�صل الغل���ة على من ي�صاأل في م�صجد كذا كل ي����م، لم يراع �صرطه، 

فللقيم الت�صدق على �صائل غير ذلك الم�صجد اأو خارجه اأو على من ال ي�صاأل.
الخام�ص���ة: ل���� �صرط للم�صتحقين خبزًا اأو لحم���ًا معينًا كل ي�م، فللقّيم اأن يدف���ع القيمة من النقد، 

والراجح اأن الخيار لهم داللة، اأي اإما طلب العين اأو اأخذ القيمة.

5- يف هذه امل�صاألة لي�س ال�صبب يف خمالفة �صرط ال�اقف ه� امل�صلحة، واإمنا ه� خمالفة ال�صرط ملبداأ من مبادئ ال�صريعة العامة.  
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ال�صاد�صة: تج�ز الزيادة من القا�صي على معل�م االإمام، اإذا كان ال يكفيه وكان عالمًا تقيًا. 
ال�صابعة: �صرط ال�قف عدم اال�صتبدال، فللقا�صي اال�صتبدال اإذا كان اأ�صلح)1(.

ويمك���ن اأن ت�صتخل����س من هذه الم�صائل الق�اعد التي يك�ن به���ا مخالفة �صرط ال�اقف، وقد �صبط 
هذه الق�اعد االأ�صتاذ ال�صيخ م�صطفى الزرقا رحمه اهلل فقال:

فيما يج�ز من ال�صروط وتج�ز مخالفته عند الحاجة: 
اأ - كل �صرط قد ي�ؤول اإلى تعطيل ا�صتثمار ال�قف اأو قلة الثمرة.

ب - كل �صرط في م�صارف ال�قف قد ي�ؤول اإلى التعذر.
ج - كل �صرط قد ي�ؤول اإلى غبن القائمين باأعمال ال�قف ال�صرورية في اأج�رهم.

د - كل �صرط تك�ن مخالفته اأ�صهل تنفيذًا، دون اإخالل بالمق�ص�د من غر�س ال�اقف)2(.
مذهب المالكية:

ذكر المالكية الق�اعد التي ت�صبط الم�صلحة التي يج�ز بها مخالفة �صروط ال�اقف، وهي:
االأول���ى: كل �صرط يخالف ق�صد ال�اقف وغر�صه الأن���ه يراعى ق�صد ال�اقف ال لفظه، فيج�ز لناظر 

ال�قف اأن يفعل في ال�قف ما كان قريبًا لغر�صه، واإن خالف �صرطه)3(.
ومثل�ا لها: باأنه ل� وقف ال�اقف ماًء على الغ�صل وال��ص�ء، فيج�ز للناظر اأن يمكن العط�صان لي�صرب 

منه، الأنه ل� كان حيًا لما منع من ذلك.
ول���� وق���ف الكتب وا�صت���رط عدم اإخراجها م���ن المدر�صة، فاحت���اج الطالب اإل���ى اإخراجها، كان له 

اإخراجها : اإن كان ماأم�نًا معروفًا : واإال فال، الأن غر�س ال�اقف اأن ال ي�صيع)4(.
الثانية: كل �صرط ي�ؤخر اأو يلغي �صالح الم�ق�ف ومن ثم بقاءه وا�صتمراريته.

كم���ا ل���� �صرط ال�اقف اأنه يبداأ من غلته بمنافع اأهله، ويترك اإ�صالح ما تهدم منه، اأو يترك االإنفاق 
عليه اإذا كان حي�انًا، بطل �صرطه ويجب البدء بعمارته والنفقة عليه من غلته لبقاء عينه)5(.

واإذا انهدم ال�قف يج�ز اإجارته بما يبنى به، ول� طال الزمن كاأربعين عامًا اأو اأزيد، بقدر ما تقت�صي 

الطبعة  العلمية /بريوت،  الكتب  والنظائر، الأحمد بن حممد احلم�ي، دار  االأ�صباه  الب�صائر �صرح كتاب  1-  احلم�ي، غمز عي�ن 
االإ�صالمي،  الفقه  وال�قف يف  ال��صايا  الزحيلي،  والنظائر، 230+229+228/2،  االأ�صباه  االأوىل 1405ه�/1985م.وابن جنيم، 

اأ.د.وهبة الزحيلي، دار الفكر/ دم�صق، ط/1، 1407ه�/1987م.�س 181.  
2-  الزرقا، اأحكام االأوقاف لل�صيخ م�صطفى الزرقا، ط/2، ط/اجلامعة ال�ص�رية، 1366ه�/1947م.�س123.  

/بريوت.225/2،  الثقافية  املكتبة  النفراوي،  غنيم  بن  اأحمد  لل�صيخ  القريواين،  زيد  اأبي  لر�صالة  الدواين  الف�اكه  غنيم،  3-  ابن 
احلطاب، م�اهب اجلليل 36/6.  

4- ابن غنيم، الف�اكه الدواين 225/2، احلطاب، م�اهب اجلليل 36/6.     
الأبي  الكبري  ال�صرح  على  الد�ص�قي  عرفة  حممد  ال�صيخ  الدين  ل�صم�س  الكبري،  ال�صرح  على  الد�ص�قي  حا�صية  5-  الد�ص�قي، 
الربكات �صيدي اأحمد الدردير، مع تقريرات للعالمة املحقق �صيدي ال�صيخ حممد علي�س، دار الفكر /بريوت، الطبعة االأوىل، 

1366ه�/1947م.139/4، علي�س، منح اجلليل 151/8.  
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ال�صرورة، وه� خير من �صياعه واندرا�صه)1(، الأن �صرط عدم االإطالة في االإجارة م�صروط �صمنًا.
الثالثة: كل �شرط يوؤدي اإلى ال�شرر العام بالمنتفعين:

كم���ا اإذا كان ال�ق���ف م�صجدًا وفيه مي�صاأة، جاز للناظر تغيير المي�ص���اأة ونقلها لمحل اآخر، وتح�يل 
ب���اب مثاًل باالأولى من مكاٍن لمكان اآخر مع بقاء المكان ذي البناء على حاله)2(، وهذا التغيير يك�ن 

لم�صلحة، والم�صلحة مف�ّصرة ب�ج�د ال�صرر على الم�صلين، واإال لم يجز.
الرابعة: كل �شرط ل يفي بغر�ص الموقوف ول يخدم م�شلحته

كم���ا ل� وقف دوابًا في �صبي���ل اهلل، وا�صترط جعلها في الجهاد، ف�صعف���ت هذه الدواب حتى ال يك�ن 
فيها ق�ة على الغزو، بيعت وا�صتري بثمنها ما ينتفع به من الخيل ويجعل في �صبيل اهلل اأي�صًا)3(.

مذهب ال�شافعية:
واف���ق ال�صافعية غيرهم في تقديم م�صلحة ال�ق���ف، واإن كان الم�صروط خالفها، فذكروا جملًة من 
الم�صائ���ل التي تدل على تقديم م�صلحة ال�قف على �صرط ال�اقف، وهذا بيان للق�اعد التي ت�صبط 

الم�صائل مع فروعها الفقهية:
الأولى: كل �شرط ي�شر بقاء العين الموقوفة وديمومتها:

كم���ا اإذا �ص���رط اأن ال ي�ؤج���ر اأكثر من �صنة ثم انهدم���ت، ولي�س لها جهة عم���ارة اإال اأن ت�ؤجر �صنين، 
يج�ز ذلك في عق�د م�صتاأنفة، واإن �صرط ال�اقف اأن ال ي�صتاأنف، الأن �صرطه في هذه الحالة مخالف 

لم�صلحة ال�قف، فال يلتفت اإليه)4(.
الثانية: كل �شرط ي�شر با�شتثمار العين الموقوفة:

كم���ا اإذا عين ال�اقف ناظرًا غير اأمين، وا�صترط عدم عزله كان للحاكم عزله وتعيين غيره، وذلك 
عماًل بم�صلحة ال�قف.

مذهب الحنابلة:
واف���ق الحنابلة الذين قبلهم في تقديم م�صلحة ال�قف على �صروط ال�اقف عند التعار�س، فذكروا 

اأي�صًا عددًا من الم�صائل التي تن�صبط تحت ق�اعد، ن�صتخل�صها من ا�صتق�صاء هذه الم�صائل: 
الأولى: كل �شرط ي�شر باأ�شل الوقف ويعيق ديمومته وا�شتمراريته: 

اإذا �ص���رط ال�اق���ف تقديم الجه���ة الم�ق�ف عليها على عمارة ال�قف ُعِمَل به م���ا لم ي�ؤِد اإلى تعطيل 

1-  الدردير، ال�صرح الكبري الأبي الربكات �صيدي اأحمد الدردير، مع تقريرات للعالمة املحقق �صيدي ال�صيخ حممد علي�س، دار الفكر/
بريوت، الطبعة االأوىل، 1366ه�/1947م، مطب�ع مع حا�صية الد�ص�قي.149/4.  

2- الد�ص�قي، حا�صية الد�ص�قي 139/4.  
3- علي�س، منح اجلليل 152/8.  

االأوىل،  الطبعة  /بريوت،  املعرفة  دار  قلعجي،  اأمني  املعطي  د.عبد  حتقيق  ال�صالح،  ابن  وم�صائل  فتاوى  ال�صالح،  4-  ابن 
1406ه�/1986م،635/2 حيث اأ�صار للم�صاألة اإ�صارة فقط يف م�صائل باب ال�قف من فتاواه، ال�صربيني، مغني املحتاج 497/2.  
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الم�ق�ف، فاإذا اأدى اإليه قدمت العمارة حفظًا الأ�صل ال�قف)1(.
الثانية: كل �صرط ي�ؤول اإلى تعطيل ا�صتثمار العين الم�ق�فة:

اإذا �ص���رط ال�اق���ف اأن ال ي�ؤجر ال�قف اأكثر من �صنة، ولكن النا����س ال يرغب�ن في هذه المدة، فجاز 
هنا االإخالل ب�صرط ال�اقف وتج�يز اال�صتئجار اأكثر من �صنة، وذلك تما�صيًا مع م�صلحة ال�قف)2(.

الثالثة: كل �صرط يخالف ق�صد ال�اقف، وكان العمل بخالفه اأولى:
كمن وقف ماًء لل��ص�ء فال�صرب منه يج�ز، بل ه� اأولى واإن كان يخالف �صرط ال�اقف، الأنه ال ينافي 

ق�صده وغر�صه من ال�قف)3(.
فالحا�ص���ل اأن���ه يج�ز للقائمي���ن مخالفة �ص���رط ال�اقف اإن اأع���اق �صرطه عملية اال�صتثم���ار الأم�ال 
االأوق���اف، حي���ث اإن اال�صتثمار االآمن لل�قف يع����د عليه بالديم�مة واال�صتم���رار، وعلى الم�صتحقين 

بالنفع والخير، وهل يريد ال�اقف غير هذا.
الفرع الرابع: �صابط �صلطة الدولة في الت�صرف بالم�ق�ف: 

ال خ���الف بي���ن الفقهاء في اعتبار القائمين على الجمعية الخيرية نظارًا على االأوقاف العائدة لها، 
ومما ال خالف فيه اأي�صًا اأن مرجعهم في اتخاذ القرارات التي ت�ؤثر على الم�ق�ف ه� الجهة االإدارية 
المخت�صة، وهذا يدل على اأن �صلطة الدولة هي اأرجح من �صلطة القائمين على الم�ق�ف، ولكن حق 
القائ���م كالناظر محف�ظ فال يملك القا�صي اإبطال ت�صرفات���ه الدائرة �صمن مهامه ووظيفته، الأن 
واليت���ه اأخ�س ووالية القا�صي اأعم، وفي حال تجاوز القائم�ن هذا الحد كان للقا�صي حق االإ�صراف 

والمحا�صبة لمقت�صى الم�صلحة)4(.
     وعل���ى كلٍّ ف���اإن القائمي���ن ال ي�صتطيع����ن اأن يت�صرف�ا بالم�ق�ف ت�صرفًا ف����ق وظيفتهم اإال باإذن 
القا�ص���ي اأو م���ن يمثل���ه الي�م، الأن نظ���ر القا�صي اأع���م واأو�صع وحكم���ه اأقطع وكم���ا اإن حكمه يرفع 

الخالف)5( كما ن�ّس عليها االأئمة الفقهاء رحمهم اهلل تعالى.
ف���اإذا كانت �صلط���ة الدولة على الم�ق�ف اأعم م���ن �صلطة القائمين، فلي�س للدول���ة اإال واأن تت�صرف 
بالم�صلح���ة، وق���د ن�س الفقهاء على قاعدة ت�صبط ت�صرفات الدولة ف���ي اأي �صاأن من �ص�ؤون النا�س 

1- البه�تي، ك�صاف القناع 261/4.  
2- البه�تي، ك�صاف القناع 255/4.  
3- البه�تي، ك�صاف القناع 259/4. 
4- ابن عابدين، رد املحتار 571/4.

5-  الزرك�صي، املنث�ر يف الق�اعد، بدر الدين حممد بن بهادر الزرك�صي ال�صافعي املت�فى �صنة »794ه�«، حتقيق د.تي�صري فائق اأحمد 
حمم�د، راجعه د.عبد ال�صتار اأب� غدة، طبعة الك�يت، الطبعة الثانية، 1993م.69/2. ولفظه:« قال�ا: حكم احلاكم يف امل�صائل 
املختلف فيها يرفع اخلالف، وهذا مقيد مبا ال ينق�س فيه حكم احلاكم، اأما ما ينق�س فيه فال«. قال الباحث: امل�صائل التي ينق�س 

فيها حكم احلاكم غري م�صائل الباب، واهلل اأعلم.  
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وخا�صًة اأم�ال االأوقاف والقاعدة هي: »الت�صرف على الرعية من�ط بالم�صلحة«)1(.
فه���ذه القاعدة هي ال�صاب���ط لت�صرفات الدولة الأن ال�صيا�صة ال�صرعي���ة اأ�صا�صها الم�صلحة والعدل، 
فالدولة تتدخل لحماية الم�صلحة العامة، وتقدير الظروف التي ت�صتدعي تدخلها محك�ٌم بالق�اعد 

الفقهية العامة المعروفة)2(.
اإذًا فالم�صلحة المرادة هنا الم�صلحة التي تخ�س الجماعة وتهدف اإلى خيرها)3(. 

وقال العزُّ بن عبد ال�صالم)4( رحمه اهلل: »يت�صرف ال�الة ون�ابهم بما ذكرنا من الت�صرفات)5( بما 
ه� االأ�صح للم�لى عليه درءًا لل�صرر والف�صاد وجلبًا للنفع والر�صاد، وال يقت�صر اأحدهم على ال�صالح 
م���ع القدرة على االأ�صلح اإال اأن ي�ؤدي اإل���ى م�صقة �صديدة، وال يتخيرون في الت�صرف ح�صب تخيرهم 

في حق�ق اأنف�صهم«)6(.
     هذه هي القاعدة العامة في رعاية الم�صالح، واأما الم�صلحة المطل�بة بخ�ص��س اأم�ال االأوقاف 

فهي كالتالي:
اأ - اأن ال يخالف في ت�صرفه ال�صارع الحكيم الأن ما نهى عنه ال�صارع ه� الم�صلحة.

ب - اأن ينفذ �صروط ال�اقف ال�صحيحة ما اأمكن.
ج -  اأن ي�صت���ري م���ن غالت الم�ق�ف اأم�ااًل ث���م يقفها لم�صالح الم�ق�ف حفظ���ًا للم�ق�ف و�صمانًا 

للغالت من ال�صياع، وذلك بعد رعاية قيمة االإعمار واالإ�صالح.
د -  اأن يحافظ على عين الم�ق�ف ما اأمكن، واإن اأدى ذلك اإلى اإقالة الناظر اأو اإجبار الم�ق�ف عليه 

على اإ�صالحه اأو اإخالئه لتاأجيره من اأجل عمارته واإ�صالحه.
ه� -  اأن ال ي�ل���ي غير اأمين اأو غير كفٍء لق�ل���ه �صلى اهلل عليه و�صلم: »ما من عبٍد ي�صترعيه اهلل عز 

وجل رعية يم�ت وه� غا�س رعيته اإال حرم اهلل تعالى عليه الجنة«)7(.

1- ال�صي�طي، االأ�صباه والنظائر لالإمام ال�صي�طي، مطبعة م�صطفى البابي احللبي /القاهرة، الطبعة االأخرية، 1378ه�/1959م.�س121.   
2- الدريني، الحق ومدى �صلطان الدولة في تقييده، د.فتحي الدريني، ط/1، م�ؤ�ص�صة الر�صالة/بيروت، 1417ه�/1997م.�س22 +169.   

3- الزرقا، املدخل الفقهي العام لل�صيخ م�صطفى الزرقا، دار القلم/ دم�صق، ط/1، 1418ه�/1998م.1050/2 القاعدة 34.  
4-  عبد العزيز بن عبد ال�صالم ال�صلمي املغربي اأ�صاًل، الدم�صقي م�لدًا، امل�صري دارًا ووفاًة، امللقب ب�صلطان العلماء، وامللِقب له 
ه� ال�صيخ تقي الدين بن دقيق العيد، كان �صيخ االإ�صالم علمًا وعماًل وورعًا وزهدًا، ولد بدم�صق �صنة »578ه�« له كتاب ق�اعد 

االأحكام وغريه، ت�يف �صنة »660ه�«. 
ملح�ظة: ذكر االأ�صن�ي يف طبقاته اأن ا�صمه عز الدين، اإال اأن ال�صبكي ذكر اأن ا�صمه عبد العزيز، ولقبه العّز.  )االأ�صن�ي، طبقات 
الطبعة  العلمية /بريوت،  الكتب  ي��صف احل�ت، دار  املت�فى 772ه�، حتقيق: كمال  االأ�صن�ي  الرحيم  الدين عبد  ال�صافعية، جمال 
االأوىل، 1407ه�/1987م.84/2، ابن ال�صبكي، طبقات ال�صافعية الكربى لتاج الدين عبد ال�هاب بن علي بن عبد الكايف ال�صبكي 
املت�فى 771ه�، حتقيق: عبد الفتاح حممد احلل�، د.حمم�د حممد الطناجي، دار هجر، الطبعة الثانية، 1413ه�/1992م.209/8(.   
5-  حيث ذكر اأن�اع الت�صرفات قي قاعدة بيان حقائق الت�صرفات وهي: نقل واإ�صقاط وقب�س واإذن ورهن وخلط ومتلك واخت�صا�س 
واإتالف وتاأديب خا�س وعام.  )العز ابن عبد ال�صالم، ق�اعد االأحكام يف م�صالح االأنام، �صلطان العلماء اأب� حممد عز الدين 

عبد العزيز بن عبد ال�صالم املت�فى �صنة »660ه�« دار املعرفة، بريوت، 69/2(.   
6- العز ابن عبد ال�صالم، ق�اعد االأحكام 75/2.  

7- اأخرجه البخاري يف االأحكام، باب من ا�صرتعي رعية فلم ين�صح، )ح 6731(. 
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الفرع الخام�س: اأثر الغبطة الظاهرة في ج�از الت�صرف بالم�ق�ف من قبل القائمين على الجمعية 
الخيرية:

معنى الغبطة الظاهرة: 
الغبطة في اللغة: هي ح�صن الحال، وفي الحديث:« اللهم َغْبطًا ال هبطًا« يعني ن�صاألك الغبطة ونع�ذ 

بك اأن نهبط عن حالنا.
واأغب���ط النبات: غط���ى االأر�س وكثف وتدانى حت���ى كاأنه من حبة واحدة، واأر����س مغبطة اإذا كانت 

كذلك)1(.
الغبطة الظاهرة في اال�صطالح: هي ح�ص�ل حالٍة لل�قف اأف�صل من التي ه� عليها.

اختلفت اآراء الفقهاء في اعتبار الغبطة الظاهرة �صببًا مجيزًا للت�صرف بالم�ق�ف، ومن�صاأ اختالفهم 
ه� مقدار االأخذ بقاعدة اإطالق ت�صرفات القائمين �صيقًا و�صعة، فلكل مذهب من المذاهب االأربعة 

راأي في تكييف الم�صاألة ومن ثم تطبيقها، وهذه اآراوؤهم:
مذه���ب الحنفية: ذهب�ا اإلى عدم اعتبار الغبطة الظاه���رة �صببًا مج�زًا للت�صرف بالم�ق�ف ال من 
قبل القائم وال من قبل القا�صي، ما دام منافع الم�ق�ف قائمة ولم تتعطل بالكلية، وهذا ه� االأ�صح 
المخت���ار عنده���م، قال الكمال ابن الهمام في فتح القدي���ر: »واإن كان ال لذلك بل اتفق اأنه اأمكن اأن 
ي�ؤخ���ذ بثم���ن ال�قف ما ه� خير منه مع ك�نه منتفعًا به فينبغي اأن ال يج�ز، الأن ال�اجب اإبقاء ال�قف 

على ما كان عليه دون زيادة اأخرى، والأنه ال م�جب لتج�يزه«)2(. 
وذه���ب اأب� ي��صف رحمه اهلل اإلى اأن���ه اإذا رغب اإن�صان في ال�قف ببدل اأكثر غلة واأح�صن �صقعًا جاز 

ا�صتبداله، وي�صترط لهذا اال�صتبدال اأن ال يك�ن بالدراهم بل البد بالعقار.
والراج���ح ه���� راأي جمه����ر الحنفية خالفًا الأبي ي��ص���ف رحمه اهلل كما حقق ذل���ك العالمة البيري 
والعالمة قنالي زاده)3(، واإن ن�س قارئ الهداية)4( على ك�ن الفت�ى على راأي اأبي ي��صف رحمه اهلل 

في هذه الم�صاألة)5(.

1- ابن منظ�ر، ل�صان العرب يف باب »غبط«، ابن االأثري، النهاية يف غريب احلديث 339/3. 
2- ابن الهمام، فتح القدير 443/5.

�صنة  ت�يف  �صيفية،  ر�صالة  اآثاره:  ل�اء حميد، من  ا�صبارة من  ولد يف ق�صبة  فا�صل  زاده،  قنايل  ا�صرافيل  بن  زاده: علي  3-  قنايل 
احلنبلي  العكري  حممد  بن  اأحمد  بن  احلّي  عبد  العماد  البن  ذهب  من  اأخبار  يف  الذهب  �صذرات  العماد،  )ابن  »979ه�«. 
الدم�صقي، اإ�صراف عبد القادر االأرناوؤوط، حتقيق: حمم�د االأرناوؤوط، دار ابن كثري /دم�صق، الطبعة االأوىل، 1413ه�/1993م. 

388/8، كحالة، معجم امل�ؤلفني تراجم م�صنفي الكتب العربية، عمر ر�صا كحالة، دار اإحياء الرتاث العربي /بريوت.34/7(.
4-  قارئ الهداية: عمر بن علي بن فار�س الكناين القاهري احل�صيني، اأب� جعفر �صراج الدين املعروف بقارئ الهداية، كان ي�صتح�صر 

الهداية يف فروع احلنفية، ت�يف �صنة »829ه�«. )الزركلي، االأعالم 57/5(.
ر�صالته  يف  زاده  قنايل  العالمة  عن  امل�صاألة  هذه  حترير  نقل  فاإنه  املحتار  رد  وانظر  املحتار586+585/4.،  رد  عابدين،  5-  ابن 
امل��ص�عة يف اال�صتبدال ونقل يف ال�صفحة 586 كالمًا ل�صدر ال�صريعة ق�له: )نحن ال نفتي به(. وانظر نظام، الفتاوى الهندية، 
تاأليف العالمة نظام وجماعة من علماء الهند، املعروف بالفتاوى العاملكريية، دار اإحياء الرتاث العربي /بريوت، الطبعة الثالثة، 

1400ه�/1980م.401/2.



173

مذه���ب المالكي���ة: ال عبرة بالغبط���ة الظاهرة لج�از ت�ص���رف القائم اأو غيره بال�ق���ف، اإذ ال يج�ز 
لل�اق���ف ا�صت���راط البيع اإذا وج���دت الغبطة، فالأنه ال يج����ز للقائم اأو القا�صي البي���ع اأو اال�صتبدال 

للغبطة الظاهرة فمن باب اأولى)1(.
مذه���ب ال�صافعية: قال�ا: ال عبرة بالغبطة الظاهرة الأجل الت�صرف بال�قف �ص�اء كان ال�قف عقارًا 
اأم منق����اًل، حتى ذهب�ا اإل���ى الق�ل بعدم ج�از بيع العقار مطلقًا ف���ي االأ�صح عندهم خالفًا لالإمام 

الن�وي)2(، حتى مع وج�د الغبطة الظاهرة.
مذه���ب الحنابل���ة: ذهب�ا اإلى ع���دم اعتبار الغبط���ة الظاهرة لج����از البيع اأو اال�صتب���دال وهذا ه� 
المن�ص�����س عنده���م كما في الف���روع وك�صاف القناع، ق���ال �صاحب الفروع)3(: »ويح���رم بيعه وكذا 

المناقلة، ال ي�صتبدل به وال يبيعه اإال اأن يك�ن بحال ال ينتفع به«)4(. 
وق���ال االإم���ام البه�تي رحم���ه اهلل في ك�صافه: »ويح���رم وال ي�صح بيعه وال هبت���ه وال المناقلة به، اأي 
اإبداله ول� بخيٍر منه ن�صًا للحديث ال�صابق«)5(، اإ�صارة اإلى ق�له �صلى اهلل عليه و�صلم: »ال يباع اأ�صلها 

وال ت�هب وال ت�رث«.
وذه���ب القا�ص���ي)6( واأ�صحابه وال�صيخ تقي الدين بن تيمّية)7( رحم���ه اهلل: اإلى ج�از بيع اأو تبديل اأو 

1- احلطاب، م�اهب اجلليل 33/6 عند ق�له: )و اتبع �صرطه اإن جاز........الخ (.
2-  الن�وي، رو�صة الطالبني وعمدة املفتني لالإمام الن�وي، حتقيق: ال�صيخ عادل اأحمد عبد امل�ج�د، وال�صيخ علي حممد مع��س، 
دار الكتب العلمية /بريوت.419/4، وانظر يف ت�جيه امل�صاألة وت�صحيحها ال�صرواين، ح�ا�صي ال�صرواين وابن قا�صم العبادي على 

حتفة املحتاج، دار الكتب العلمية /بريوت، الطبعة االأوىل، 1416ه�/1996م.283/6. 
3-  ابن مفلح: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج املقد�صي ثم ال�صاحلي، ال�صيخ العالمة، اأق�صى الق�صاة، �صم�س الدين اأب� عبد 
اهلل، اأحد االأئمة االأعالم، تفقه يف مذهب احلنابلة حتى برع فيه، ودّر�س واأفتى، وكان غاية يف نقل مذهب االإمام اأحمد ر�صي 
اهلل عنه، �صاحب كتاب الفروع يف الفقه وله حا�صية على املقنع وغريهما من الكتب، ت�يف رحمه اهلل يف دم�صق �صنة »763ه�«. 
)العليمي، املنهج االأحمد يف تراجم اأ�صحاب االإمام اأحمد، لعبد الرحمن بن حممد بن عبد الرحمن العليمي املقد�صي احلنبلي 
املت�فى 928ه�، اإ�صراف عبد القادر االأرناوؤوط، حتقيق: اإبراهيم �صالح، دار �صادر )بريوت(، دار الب�صائر )دم�صق(، الطبعة 

االأوىل، 1997م.118/5، ابن العماد، �صذرات الذهب 340/8(.
املح�صن  عبد  بن  اهلل  د.عبد  »763ه�« حتقيق  �صنة  املت�فى  املقد�صي  مفلح  بن  الدين حممد  �صم�س  للعالمة  الفروع  مفلح،  4-  ابن 

الرتكي، ط/1، 1424ه�/2003م، م�ؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، 622/4.
5- البه�تي، ك�صاف القناع 285/4.

اأب� يعلى، اإمام احلنابلة، كان عامل  6-  القا�صي: ه� حممد بن احل�صني بن حممد بن خلف بن اأحمد بن الفراء، القا�صي الكبري 
زمانه، ولد �صنة »380ه�« وعنه انت�صر مذهب االإمام اأحمد ر�صي اهلل عنه، وكان له يف االأ�ص�ل والفروع القدم العايل، واأ�صحاب 
االإمام اأحمد له يتبع�ن، وله م�صنفات كثرية يف الفروع وغريهما، ت�يف �صنة »458ه�«، ودفن يف مقربة االإمام اأحمد ر�صي اهلل 

عنه يف بغداد. )العليمي، املنهج االأحمد 354/2، ابن العماد، �صذرات الذهب 252/5(.
7-  اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�صالم بن اأبي حممد عبد اهلل ابن تيمية احلراين، تقي الدين، نزيل دم�صق ولد �صنة »661ه�« 
بحران، وقدم مع والده واأهله اإىل دم�صق وه� �صغري، و�صمع فيها ال�صيخ من جماعة من العلماء، ومهر يف كثري من فن�ن العلم، 
واقت�صاء  ال�صنة،  ومنهاج  واال�صتقامة،  كاالإميان،  امل�صنفات  من  الكثري  وله  �صنة،  الع�صرين  دون  وله  والتدري�س  للفت�ى  وتاأهل 
العماد،  ابن  االأحمد 24/5،  املنهج  )العليمي،  »728ه�«.  �صنة  ت�يف  اأ�صحاب اجلحيم وغريها،  امل�صتقيم يف خمالفة  ال�صراط 

�صذرات الذهب 142/8(.
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نق���ل الم�ق�ف بال حاج���ة، ولكن بخيٍر منه لظه����ر الم�صلحة وال يج�ز بمثله لع���دم وج�د م�صلحة 
رة لذلك)1(. راجحة مبرِّ

الترجيح:
قب���ل اأن ن�ص�ق ال���راأي الراجح وم�ص�غات الترجيح ال بد من بيان االأق����ال وتق�صيمها، والحا�صل من 
اأق����ال الفقهاء ه� راأيان، االأول: ه���� للمانعين وهم جماهير الفقهاء والثان���ي: ه� للمجيزين، وهم 
اأب���� ي��صف رحمه اهلل من الحنفية والقا�صي واأ�صحاب���ه وال�صيخ تقي الدين بن تيمّية رحمه اهلل من 

الحنابلة.
اإن �صب���ب االخت���الف بي���ن الطرفين ه� اعتب���ار الم�صلحة : الغبط���ة الظاهرة : �صبب���ًا مجيزًا للبيع 

واال�صتبدال، عن طريق اإلحاقها بال�صرورة اأو الحاجة المبيحتين للت�صرف بالم�ق�ف.
فالذي���ن األحق�ا ه���ذه الم�صلحة بالحاجة اأج���ازوا الت�صرف بالم�ق�ف للغبط���ة الظاهرة، ومن لم 

يعتبر هذه الم�صلحة من قبيل الحاجة اأهملها فلم يجز هذا الت�صرف.
والمتاأم���ل للراأي الثاني ي���رى اأنه يمكن اأن يك�ن مقب�اًل ول� في بع�س االأحي���ان، وبخا�صًة اإذا ع�صده 
حك���م حاكم، كما ه� الحال بالن�صبة لالأرا�صي الم�ق�ف���ة منذ زمن بعيد في المدن الكبرى والتي ال 
يع���رف واقف�ه���ا وال �صرائطهم، فيدفع ثمُن االأر�س من قبل االأغنياء اأكث���ر مما ه� عليه في ال�اقع، 
لالنتف���اع بها واال�صتف���ادة من مكانها اال�صتراتيج���ي، وعليه في�صتغّل هذا الثمن ف���ي م�صاريع اأخرى 

تك�ن اأكثر نفعًا واأعظم ريعًا، فيعم خيرها لل�اقف وللم�ق�ف عليه. 
فالراجح من الق�لين ه� الراأي االأول، حتى ال تك�ن اأوقاف الم�صلمين األع�بة بيد الق�صاة، وخ�ص��صًا 
ف���ي هذا الزمن الذي خفت الرقابة الدينية في نف��صه���م، وغاب الخ�ف من اهلل عن قل�بهم، حتى 

تراهم َيحّل�ن االأوقاف باأدنى �صبهة الم�صلحة، فاختفت ثمار هذه الح�صارة العريقة للم�صلمين.
وبالنتيجة درء المفا�صد اأولى من جلب الم�صالح.

ولك���ن ال نن�ص���ى العمل بالراأي الثان���ي في ظروٍف �صيقة و�ص���روٍط مخ�ص��صة تح���ت رعاية الق�صاة 
المتخ�ص�صي���ن، على اأن تكفل هذه ال�صروط لل�قف البق���اء واال�صتمرار ول� في اأن�اع مختلفة، وعلى 
هذا يجب �صّن الق�انين الالزمة والكفيلة لح�صن �صير عملية تط�ير واإثمار ممتلكات االأوقاف بال�صكل 

االأف�صل وبالطرق االأن�صب. واهلل تعالى اأعلم.

المطلب الثاني: �شوابط ا�شتثمار الأوقاف من قبل الجمعيات الخيرية
ال�شابط الأول: �شابط الحالل والحرام:

الح���رام مف�صدة والحالل م�صلحة، فيجب على الم�صتثمر �ص�اء كان قائمًا اأم قا�صيًا ترك ما حرمه 

1-  ابن مفلح، الفروع 625/4، املرداوي، االإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف لالإمام عالء الدين اأبي احل�صن علي بن �صليمان 
املرداوي، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار اإحياء الرتاث العربي /بريوت، الطبعة االأوىل.104/7.
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اهلل تعالى، وفعل ما اأحله اهلل تعالى، قال �صلى اهلل عليه و�صلم: »الحالل بين، والحرام بين، وبينهما 
اأم�ر مت�صابهات ال يعلمهن كثير من النا�س، فمن ترك ال�صبهات فقد ا�صتبراأ لدينه وعر�صه«)1(.

والق�اعد التي ت�صبط اال�صتثمار في كال طرفيه الحرام والحالل على ال�صكل التالي:
مًا، كجعل الربا المحرم و�صيلة  مٍة ت�رث ا�صتثمارًا، يعّد هذا اال�صتثمار محرَّ 1 -  اإن كل معامل���ٍة محرَّ
م���ن و�صائل اال�صتثم���ار الحديثة، تحت دع�ى اأنها و�صيلة مفرو�صة م���ع التداخالت االقت�صادية 

الكبيرة لالأنظمة العالمية.
 2 -  وكل ت�صرف )معاملة( مكروه ي�رث ا�صتثمارًا، يعّد مكروهًاً، وذلك مثل اأن ت�دع اأم�ال االأوقاف 
النقدي���ة ف���ي م�صارف رب�ي���ة، دون قب�س ف�ائ���د عليها، فمج���رد اإيداع هذه االأم����ال في تلك 

الم�صارف فه� مكروه.
3 -  وكل ت�ص���رف )معامل���ة( مباٍح ي�رث ا�صتثم���ارًا، يعّد مباحًا، كما الحال ف���ي ا�صتغالل االأوقاف 
لزي���ادة ريعها وغاّلتها، لتع�د بالخير والفائدة عل���ى المجتمع االإ�صالمي من جهٍة، ولتك�ن هذه 

الغاّلت �صببًا في ديم�مة االأوقاف �صليمة معطاءة، على مدى الده�ر والع�ص�ر.
4 -  وكل ت�ص���رف واجٍب ي����رث ا�صتثمارًا، يع���ّد واجبًا، ويمك���ن اأن نمثل لهذه القاع���دة باال�صتثمار 
الحا�صل ل�صالح عمارة االأوقاف وترميمها، من خالل اإجارة ال�قف اأو الم�صاركة عليه ل�صرورة 
اإ�ص���الح ال�ق���ف، ف�صرورة بقاء االأوقاف قائم���ة ت�جب هذا الت�ص���رف اال�صتثماري، فكان هذا 

اال�صتثمار واجبًا.
مة، واأما االأخيرتان فتردان على  اإذًا فالقاعدت���ان االأوليتان ت�صبطان الت�صرفات اال�صتثمارية المحرَّ

الت�صرفات اال�صتثمارية الجائزة التي تخدم اأم�ال االأوقاف.
ال�شابــط الثانــي: تكييــف نــوع ال�شتثمــار ح�شــب الحاجــة فــي الأمــوال الموقوفة 

لال�شتعمال:
تق�صم االأم�ال الم�ق�فة باعتبار خ�ص�عها لال�صتثمار اإلى ثالثة اأق�صام: 

اأ - اأم�ال ال يج�ز ا�صتثمارها اأبدًا.
ب - اأم�ال وقفت لال�صتثمار اأ�صالًة.

ج - اأم�ال وقفت لال�صتعمال اإال اأنها قد ت�صتثمر للحاجة.
ويج���ري هذا ال�صابط عل���ى الق�صم الثالث حيث ال يج�ز تقديم �صيغة ا�صتثمارية فيها اإجهاد لل�قف 

والم�ق�ف عليه على �صيغة هي اأقل من ال�صابقة اإجهادًا الأطراف عقد ال�قف.
وا�صتثمار ال�قف في هذا الق�صم ه� بمنزلة و�صيلة اإ�صعافية الإ�صالح ال�قف وت�صييد بنائه على النح� 

الذي اأراده ال�اقف.

1- اأخرجه البخاري يف االإميان، باب ف�صل من ا�صترباأ لدينه، )ح 52(. وم�صلم يف امل�صاقاة، باب اأخذ احلالل وترك ال�صبهات، )ح 1599(. 
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وهذا ال�صابط يجري في �صكلين:
االأول: تقديم �صيغة على اأخرى.

الثاني: تقديم العقد ذي االأجل االأقرب على االأبعد.
ال�ص���كل االأول: ويمثل ل���ه تقديم االإجارة بعقد واحٍد على االإج���ارة ذات العق�د المتعددة اإذا لم تكن 

هناك حاجة لالإجارة ذات العق�د المتعددة.
وعم�مًا ترتب العق�د التي قد ترد على االأوقاف ح�صب اأول�يتها على ال�صكل التالي:

1 - تاأجير ال�قف: اإذا كان ال�قف ي�صلح لالإجارة، ويمكن التفا�صل اأي�صًا بين م�صتاأجرين اأحدهما 
ق�صير االأمد واالآخر ط�يل االأمد، فيقع االختيار على االأ�صلح الذي يحقق م�صلحة ال�قف.

 2-  اإج���راء عقد الم�صاركة على العقار الم�ق�ف �ص����اء م�صاركة منتهية بالتمليك اأو الم�صاركة التي 
على �صكل االإجارة الم�صمى بالكدك اأو الكردار.

3 - االقترا�س لل�قف.
4 - اال�صتبدال: وله طريقتان: المقاي�صة اأو البيع، وتقدم المقاي�صة على البيع.

ال�ص���كل الثان���ي: ويك�ن بتقديم م���ن ي�صتاأجر باأجل اأق�ص���ر على من ي�صتاأجر باأج���ل اأط�ل، لذا ن�س 
الفقه���اء في اأح���كام اإجارة العقار الم�ق�ف لل�صكنى اأنه ال يج�ز زي���ادة االأجل على القدر الذي يفي 

اإ�صالح الم�ق�ف اأو عمارته.
وي�صتثن���ى م���ن هذا القيد ما اإذا ال يرغب النا�س في االأجل ال���ذي يفي بالحاجة، فعند ذلك ي�صتطيع 

القا�صي بزيادة االأجل لهذا ال�صبب.
ال�شابــط الثالــث: ترتيب ال�شتثمارات ح�شب الأكثر تحقيقــًا للم�شلحة في الأموال 

الموقوفة لال�شتغالل:
ي�صترط في �صحة اال�صتثمار ال�قفي، اأن تك�ن ال�صيغة اال�صتثمارية المطبقة على ال�قف هي المعقل 

االأول واالأ�صلح التي ال يمكن تجاوزها اإلى غيرها.
ومعن���اه: اأن ال يلج���اأ الم�صتثمر اأيًا كان اإل���ى طريقٍة ا�صتثماريٍة اأبعد من الط���رق االأخرى التي تحقق 

م�صلحة ال�قف، فال يج�ز تجاوز االأقرب اإلى االأبعد.
ويمك���ن التمثيل لذلك، باأن���ه ال يمكن اإبرام عقد الم�صاركة مع ت�فر عقد االإجارة بال�صكل المنا�صب، 
وهك���ذا يق���ال في �صائر العق����د، ويرجع تقدير ذل���ك اإلى القائمين عل���ى الجمعي���ة اأو اإلى القا�صي 

)المتمثل بالجهة االإدارية( في اأدق حاالته.
ال�شابط الرابع: البعد عن المخاطرة في ال�شتثمار:

 اإن كل �صيغ���ٍة م���ن �صيغ اال�صتثمار تكمن في داخلها المخاط���رة، ولكّن ن�صبة المخاطرة تختلف من 
�صيغٍة الأخرى.
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والم���راد بالمخاط���رة هنا: : اإم���ا المجازفة ف���ي تقدير الربح والخ�ص���ارة - اأي تقدي���ر ن�صبة نجاح 
الم�صروع - واإما المخاطرة التي تتعلق بالح�ادث ال�صماوية.

وهنا يمكن اأن نمثل لل�صابط بما يلي:
اأن يق����م �صندوق ال�قف بتم�يل �صركٍة م���ا، اإال اأن هذه ال�صركة ال تحقق �ص�ى ربٍح �صئيٍل ف�صاًل عن 
تزاحم اأ�صباب خ�صارتها، ب�صبب كثرة العر�س من االإنتاج ذاته مع بخ�س االأ�صعار ف�صاًل عن التكاليف 
الباهظ���ة التي تتعلق باالإنت���اج، والتي تتجلى في بعد مكان االإنتاج عن م���كان الت�ص�يق وغيرهما من 
االأ�صباب التي ترجع اإلى �ص�ء التقدير، و�صعف درا�صة الجدوى االقت�صادية لهذا الم�صروع، لذا يجب 

ترك هذه ال�صركة واالبتعاد عن تم�يلها.
ويمك���ن اأن نمث���ل اأي�صًا باإقامة م�صنع في واٍد يعد مجمعًا لمياه ال�صي�ل الجارفة، فال يج�ز لالأوقاف 

قب�ل مثل هذا الم�صروع، لك�نه معر�صًا للخطر في اأكثر االحتماالت.

ال�شابط الخام�ص: مراعاة �شرط الواقف ما اأمكن:
وينبغي مراعاة �صرط ال�اقف في عمليات اال�صتثمار، �ص�اء كان �صرطه في القائم اأو الم�ق�ف اأو في 
ت�زي���ع غالته على الم�صتحقين، واأما ما عدا ذلك، فيحق للم�صتثمر اأن يت�صرف بما ي�صاء في حدود 

�صالحياته اأو اإذن القا�صي.
اإال اأن���ه يج����ز مخالفة �صرطه ف���ي بع�س الحاالت الخا�ص���ة التي ن�س عليها الفقه���اء، كما في حال 

ال�صرورة والم�صلحة الراجحة، اأو في حال الغبطة الظاهرة المحققة.
ويظه���ر تاأثي���ر ال�صرط فيما ل� قال هذا ال�قف على الفقراء، فهل يدخل في �صرطه االإنفاق منه على 

م�صالح الجمعية الخيرية االأخرى؟ الظاهر ، ال يج�ز اإال في حاالت ال�صرورة.

ال�شابط ال�شاد�ص: درا�شة الجدوى القت�شادية للم�شروع ال�شتثماري: 
وي�صم���ى اأي�صًا التخطيط االقت�ص���ادي، وفائدة هذه الدرا�صة هي البعد التام عن الع�ص�ائية وبالتالي 

تحقيق ربح مادي )عائد( مجٍز يع�د على الم�صتحقين في الجمعية الخيرية االإ�صالمية.
ال�صابط ال�صابع: االعتماد على االإدارة ال�صالحة للم�صروع اال�صتثماري:

  ه���ذا ال�صابط ه���� فرع عن �صروط القائمين، حي���ث ال يج�ز قب�ل ع�ص�ي���ة المنت�صب للجمعية في 
مجل�س االإدارة اإال بناء على �صروط، وهي: 

اأ - االإ�صالم، ب - العدالة، ج - الكفاءة والخبرة التامتين، د - ال�صالمة من العاهات المانعة له من 
القيام بعمله المن�ط به، ه� - االأهلية التامة )بالغًا عاقاًل(.

الخاتمة:
-  وبع���د اأن وقفن���ا على اأه���م الم�صائل الت���ي ت�ؤثر في عملي���ة ا�صتثم���ار اأوقاف الجمعي���ات الخيرية 
االإ�صالمي���ة اأدركنا الحاجة الملحة التي ت�صيب عمل القائمين على الجمعيات الخيرية، فهم بين 



178

اأمرين �صروريين: 
االأول: تاأمين حاجات الم�صتحقين عن طريق الم�ارد المتن�عة. 

الثان���ي: الحف���اظ على اأ�ص����ل االأوق���اف العقارية، وذل���ك عن طريق اإعم���ال �ص���رط ال�اقف واأخذ 
االحتياطات الالزمة في اال�صتثمار.   

وبن���اًء على م���ا م�صى يمكن اأن ن�صتنبط الق�اع���د التي ت�صبط عملية اال�صتثم���ار الأوقاف الجمعيات 
الخيرية االإ�صالمية من قبل القائمين عليها فيما يلي:

اأ - يج���ب اإعم���ال �ص���رط ال�اقف، مهما كان �صرطه م���ا لم يتعار�س مع م�صلح���ة ال�قف والم�ق�ف 
عليه، فاإن تعار�س �صرطه مع م�صلحة ال�قف عمل بم�صلحة ال�قف واأهمل ال�صرط، كما اإذا ا�صترط 

ال�اقف منع ا�صتثمار ال�قف فال يعمل ب�صرطه.
ب - يج���ب اأن تك�ن الم�صلحة راجحة لج�از اإعمالها، ويمكن اأن نعتمد ال�ص�ابط التالية في اعتبار 

الم�صلحة مع اإهمال �صرط ال�اقف: 
1- كل �صرط قد ي�ؤول اإلى تعطيل ا�صتثمار ال�قف اأو قلة الثمرة.

2- كل �صرط في م�صارف ال�قف قد ي�ؤول اإلى التعذر.
3- كل �صرط قد ي�ؤول اإلى غبن القائمين باأعمال ال�قف ال�صرورية في اأج�رهم.

4- كل �صرط تك�ن مخالفته اأ�صهل تنفيذًا، دون اإخالل بالمق�ص�د من غر�س ال�اقف.
ج-  تنح�ص���ر وظيف���ة ولي االأمر في اختيار االأكف���اأ واالأف�صل لت�صيير اال�صتثم���ار ال�قفي، وفي اإهمال 
�صرط ال�اقف اإن اقت�صت ال�صرورة ذلك، وتتلخ�س ال�صرورة - فيما يخ�س البحث - في تاأمين 

م�ارد ثابتة ودائمة للمحتاجين، وهذه من اأهم الغايات التي تتبناها ال�صريعة االإ�صالمية.
د  اإن نج���اح عملي���ة اال�صتثمار المن�ص�دة مره����ن بتحقيق االن�صب���اط من ن�اٍح مختلف���ة، وتتلخ�س 
ف���ي ال�ص�ابط ال�صرعي���ة واالقت�صادية واالإدارية، فاإذا تحققت ه���ذه ال�ص�ابط كان النجاح رهين 

اال�صتثمار الأوقاف الجمعيات الخيرية االإ�صالمية.
واأخيرًا اأ�صاأل اهلل تعالى اأن ي�فقني في عملي واأن يكالأه بالنجاح والقب�ل، اإنه نعم المجيب، والحمد 

هلل رب العالمين.
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د  عبد الوهاب �سديقي 
طالب باحث في الل�شانيات العربية الحديثة

طانطان- المملكة المغربية

ل�صانيات الخطاب:
من ل�صانيات الجملة اإلى ل�صانيات الن�ص

درا�صة  في بع�ص موؤلفات م�صروع اأحمد المتوكل  الوظيفي

تمهيد:
تدخ���ل هذه الدرا�ص���ة في اإطار الدرا�صات الل�صانية العربية الحديثة التي تروم قراءة التراث اللغ�ي 
والنح�ي والبالغي العربي القديم ،وفق م�صتجدات الدر�س الل�صاني الغربي الذي تط�ر مع فريدنان 
دو�ص��صي���ر وتالمذت���ه ،ال�صيما اأفكار حلقة ب���راغ ومدر�صة جنيف، و�صيم����ن ديك،ونع�م ت�ص�م�صكي 
فيم���ا بعد .وتعمد هذا الن�ع م���ن الدرا�صات الل�صانية العربية، اإلى ق���راءة اأفكار ونظريات اللغ�يين 
والنح�يي���ن والبالغيين العرب القدامى بغية اإماطة اللثام عنها ،واال�صتفادة منها لخدمة ومعالجة 
ق�صاي���ا اللغة العربية تركيبا ومعجما ودالل���ة و�ص�تا،مع االنفتاح على ما تخ�له الدرا�صات  الل�صانية 

الغربية من اأفكار ونظريات لمعالجة ق�صايا اللغة العربية.
وق���د برزت في االإطار كتابات عربي���ة ل�صانية حديثة)1(  ت�ؤكد غنى التراث العربي، وروعته وفي هذه 
الدرا�صة �صنركز على ل�صانيات الخطاب متبعين نف�س المنهج ال�صالف الذكر -المنهج الت�فيقي بين 

1-  اأنظر يف هذا ال�صدد عبد ال�صالم امل�صدي التفكري الل�صاين يف احل�صارة العربية 1981،الدار العربية للن�صر و عبد القادر الفا�صي 
الفهري الل�صانيات واللغة العربية يف جزاأين، الطبعة3،1993،دار ت�بقال للن�صر و املعجم العربي الطبعة االأوىل 1986 دار ت�بقال 
والبناء امل�ازي نظرية يف بناء الكلمة وبناء اجلملة، ط1، دار ت�بقال واحمد املت�كل : ال�ظائف التداولية يف اللغة العربية، الطبعة 
االأوىل 1981،دار الثقافة البي�صاء. اآفاق جديدة يف نظرية النح� ال�ظيفي ،من�ص�رات كلية االآداب والعل�م االإن�صانية الرباط - 
�صل�صلة بح�ث ودرا�صات رقم5 ،1993 ق�صايا اللغة العربية يف الل�صانيات ال�ظيفية البنية التحتية اأو التمثيل الداليل التداويل، 
دار االأمان الرباط1995،الخ و اأحمد ب�درع من ظ�اهر االأ�صباه والنظائر بني اللغ�يات العربية والدر�س الل�صاين املعا�صر الرتادف 

ح�ليات االآداب والعل�م االإن�صانية،الر�صالة 27 ،2005.
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التراث العربي  اللغ�ي النح�ي والبالغي وم�صتجدات الدر�س الل�صاني الحديث في درا�صة ل�صانيات 
الخطاب ف���ي التراث الل�صاني العربي القديم وفي الدر�س الل�صان���ي الغربي الحديث ،مركزين على 

تجليات هذا المنهج االئتالفي- الت�فيقي عند الل�صاني ال�ظيفي اأحمد المت�كل.      
 لق���د كان ال�ص����ؤال ال���ذي ظل ي����ؤرق هذا الدرا�ص���ة  ه� كيف تم االنتق���ال من ل�صاني���ات الجملة اإلى 

ل�صانيات الن�س/ الخطاب؟
ويكت�ص���ي الخط���اب في الع�ص���ر الحالي اأهمية كب���رى الرتباط���ه بالت�ا�صل االإن�صان���ي ،و بال��صائط 

ال�صمعية الب�صرية كالخطاب االإ�صهاري، والخطاب ال�صيا�صي،والخطاب الحجاجي  مثال .
وكان دافع تناولنا لهذه الدرا�صة تكمن في جدة البح�ث الل�صانية فيه ،باالإ�صافة اإلى الرغبة في فهم 
الخط���اب واأنماطه الت�ا�صلية، لجدة البح����ث فيه،ويكت�صي الخطاب اأهمية كبرى في م�صروع احمد 

المت�كل ال�ظيفي وقد اأفرد له مجم�عة من الم�ؤلفات.)1(

مــن ل�شانيــات الجملة اإلــى ل�شانيات الجملة من خالل كتاب ق�شايــا اللغة العربية في 
الل�شانيات الوظيفية بنية الخطاب من الجملة اإلى الن�ص لأحمد المتوكل 

1-1- النحو الوظيفي واأحمد المتوكل
ارتب���ط النح� ال�ظيفي الغرب���ي با�صم اله�لندي �صيم�ن ديك، وهكذا ارتبط النح� ال�ظيفي العربي 
باأحمد المت�كل، من خالل كتاباته في معالجة كثير من ق�صايا اللغة العربية، وفقا للمقاربة ال�ظيفية 
الت�ا�صلية. وكثيرة هي الدرا�صات التي تناولت م�صروع اأحمد المت�كل ال�ظيفي بالدرا�صة والتحليل، 

غير اأننا �صنكتفي باإيراد بع�صها فقط)2( 
ويتمي���ز م�صروع اأحمد المت����كل بتعدد ج�انب تحليالت���ه لق�صايا اللغة العربي���ة، معجميا وتركيبيا، 
وتداولي���ا ون�صيا. ولقد كان لالحتكاك مع كتاباته تاأثي���را عميقا، حيث تناولناه في اإطار بحث لنيل 
االإج���ازة في اللغة العربية واآدابها بعن�ان »ف�صل المقال فيما بين الل�صانيات والنح� من االت�صال«، 
اأدرج���ت في���ه م�ق���ف اأحمد المت�كل م���ن االإ�صكالي���ة )اإ�صكالية عالق���ة النح� القدي���م  بالل�صانيات 
الحديث���ة( �صمن الم�اقف الطفرية اال�صتمرارية)3(.  واإن كان ذلك ب�صكل مقت�صب. اإذ اأن م�صروعه 

اأحمد  اإىل الن�س  الل�صانيات ال�ظيفية بنية اخلطاب من اجلملة  اللغة العربية يف  اأحمد املت�كل ق�صايا  1-  اأنظر يف هذا ال�صدد، 
املت�كل، اخلطاب وخ�صائ�س اللغة العربية درا�صة يف ال�ظيفة والبنية والنمط ، من�ص�رات االختالف ودار االأمان الرباط 2010

املت�كل  اأحمد  عند  ال�ظيفية  الل�صانيات  عن  خا�س  ف�صل  احلديثة  العربية  غلفان،الل�صانيات  م�صطفى  ال�صدد  هذا  يف  2-  اأنظر 
�س270، واأنظر اأي�صا حافيظ ا�صماعيلي عل�ي :ق�صايا اللغة العربية يف الل�صانيات ال�ظيفية، عامل الفكر دي�صمرب 2004 ع 33، 

وف�صل خا�س عن الل�صانيات ال�ظيفية يف اأطروحته للدكت�راه »جتليات تلقي الل�صانيات يف الثقافة العربية« 
3-  امل�اقف الطفرية :الل�صانيات املنخرطة دفعة واحدة يف اإطار ما تقرتحه النظريات الل�صانية املعا�صرة عن مناذج ل�صانية بجميع 

حيثياتها املنهجية والتقنية وبكل اأبعادها العلمية وحدودها التطبيقية ،الل�صانيات العربية احلديثة ،م�صطفى غلفان �س 38.
- امل�اقف اال�صتمرارية : حتاول اإذابة الف�ارق بني اخلطاب الل�صاين العربي ونظريه العام بكيفية تدريجية انطالقا من ر�صد �صامل 

ودقيق ملظاهر التمايز بني اخلطابني �صكال وم�صم�نا »�س44
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ا�صتف���اد مم���ا جاءت ب���ه تحلي���الت »ل�صانيات التراث« م���ن اأف���كار ونظريات ونركز هن���ا على فكرة 
اال�صتل���زام التخاطب���ي، التي جاء بها ال�صكاك���ي )المت�كل1981(؛ مح���اوال ا�صتثمارها مق�ما اإياها 
يق�ل )المت�كل 1981(: »�صنخ�ص�س الق�صم الثالث لفح�س اقتراحات ال�صكاكي م�ازنين بينه وبين 
اقتراحات الفال�صف���ة واللغ�يين المحدثين  ق�صد تق�يمها وال�ق�ف عن���د اإمكانات ا�صتثمارها«)1(. 
ال يق���ف اأحم���د المت����كل عند هذا الحد ب���ل يعتبر اقتراح���ات ال�صكاكي جديرة ومهم���ة، بل وتعادل 
اقتراحات الل�صانيين ال�ظيفيين المعا�صرين كغراي�س و�ص�رل وغيرهم، وتمتاز بدقتها اأوال وقدرتها 

التنب�ؤية ثانيا.
ولق���د كان هدف م�صروع اأحم���د المت�كل ال�ظيفي ه� عقد ح�ار بين الفك���ر  اللغ�ي القديم والنح� 

ال�ظيفي الحديث مما �صيمكن من :
اأ -  اإغن���اء النح� ال�ظيفي بتحليالت ومفاهيم ي�صتلزمه���ا و�صف ال�ظائف الخم�س في اللغة العربية 
خا�ص���ة دون اأن يم����س افترا�س هذه التحلي���الت، والمفاهيم بالمبادئ المنهجي���ة المعتمدة في 

النح� ال�ظيفي وال بنية النح� المقترح.

ب -  تق�ي���م مجم�عة م���ن االأو�صاف المقترحة في النح� العربي اأو البالغ���ي اأو وظيفة البدل التابع 
ب�صفة اأعم وظ�اهر التخ�صي�س والح�صر والعناية والت�كيد وغيرها)2(. 

وغن���ي عن البيان اأن غاية م�صروع اأحمد المت����كل ه� ا�صتثمار ما يزخر به الفكر اللغ�ي العربي من 
نظريات، واأفكار مهمة لتط�ير الل�صانيات العربية، مع االنفتاح على م�صتجدات المقاربة، ال�ظيفية 

الحديثة.
وياأت���ي تبني اأحمد المت�كل لنظرية النح���� ال�ظيفي، واتخاذها اإطارا منهجيا لمعالجة ق�صايا اللغة 
العربية، الأنها النظرية التداولية االأكثر ا�صتجابة ل�صروط التنظير من جهة ولمقت�صيات »النمذجة« 
م���ن جهة اأخرى، كما تتميز المقارب���ة ال�ظيفية اأي�صا بن�عية الم�صادر فه���ي محاولة ل�صهر بع�س 
 case ،نح���� االأح�ال Relationnel grammaire ،م���ن مقترحات نظريات لغ�ية النح���� العالقي
 speech ونظريات فل�صفية نظرية االأفعال اللغ�ية ، fonctionnalisme ال�ظيفي���ة ،grammaire

acts theory خا�ص���ة الت���ي اأثبتت قيمتها في نم�ذج �ص�ري م�ص����غ ح�صب مقت�صيات النمذجة في 
التنظير الل�صاني الحديث)3(.

وم���ن هن���ا فاإن النح� ال�ظيفي، ي�صتجي���ب لمجم�عة من ال�صروط المنهجية ف���ي التنظير باالإ�صافة 

1-  املت�كل :اقرتاحات من الفكر العربي القدمي ل��صف ظاهرة اال�صتلزام التخاطبي،البحث الل�صاين وال�صيميائي من�ص�رات كلية 
االآداب والعل�م االإن�صانية ،الرباط 1981 ،�س19   

2- اأحمد املت�كل :ال�ظائف التداولية يف اللغة العربية ط 1 ،1985 ،دار الثقافة ،�س10
3- نف�صه �س 9
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اإلى مقت�صي���ات النمذجة واآلياتها ومفاهيمها االإجرائية مما يجعل م�صروع اأحمد المت�كل »م�صروعا 
معتدا به لي�س بالن�صبة اإلى الل�صانيات ال�ظيفية العربية فقط، بل اإلى النظريات الل�صانية ال�ظيفية 

ب�جه عام«)1(.
اإن نظري���ة النح���� ال�ظيف���ي نظرية ت�صاير التط����رات اللغ�ية فه���ي لم تبق ثابتة ب���ل تعر�صت لعدة 
تغيي���رات فدي���ك )1978( يختلف عن )دي���ك 1989(، وبح�ص���ب اأحمد المت�كل يختل���ف االأول عن 
الثاني اأوال: اأ�صب���ح الجهاز ال�ا�صف باعتباره نم�ذج لم�صتعملي اللغة الطبيعية جهازا مركبا متعدد 
الق�ال���ب: القالب المعرفي القالب االإدراكي القال���ب النح�ي، القالب المنطقي، القالب االجتماعي 

وهي التي ت�صطلع بر�صد الملكات)2(.
ثاني���ا انتق���ل التمثيل التحتي للعب���ارات من بنية ب�صيطة اإل���ى بنية متعددة الطبق���ات تت�صمن حمال 

وق�صية وجملة، على اعتبار اأن طبقة الجملة تعل� طبقة الق�صية واأن طبقة الق�صية تعل� الحمل)3(.
من�ذج م�صتعمل اللغة الطبيعية

قالب منطقيقالب معريف
قالب نح�ي

قالب اجتماعيقالب اإدراكي
قالب �صعري

ه���ذا باالإ�صاف���ة اإلى �صعي اأحمد المت����كل اإلى تط�ير النح� ال�ظيفي باقتراحات���ه كاقتراحه اإ�صافة 
وظيف���ة المنادى اإلى ال�ظائف التداولية االأربع: الب�ؤرة والمح����ر والمبتداأ اأو الذيل، يق�ل )المت�كل 
1985( في هذا ال�صدد: »ونرى اأن ال�ارد اأن ت�صاف اإلى ال�ظائف االأربع المقترحة، في اإطار النح� 

ال�ظيفي، وظيفة خام�صة وظيفة المنادى« )4(
واقت���رح المت�كل اأي�صا ب�ص���دد وظيفة الب�ؤرة اأن يميز بين »ب�ؤرة جدي���د«  و»ب�ؤرة مقابلة، ومن حيث 

تن�عية الب�ؤرة المك�ن، وب�ؤرة الحمل من حيث مجال التبئير«)5( 
اإن م�ص���روع اأحمد المت����كل ال�ظيفي، م�صروع قائم بذاته ي�صاير التط����رات والم�صتجدات، وي�صيف 
اقتراحات تغني ق�صايا اللغة العربية جملة ون�صا، وبذلك تحقق هدف النظرية ال�ظيفية في تجاوز 
ح���دود الجملة اإلى الخطاب، على اعتبار اأن م�صتعملي اللغ���ة الطبيعية ال يت�ا�صل�ن بقطع جملية بل 
بخطاب���ات متكاملة، ومن���ه  فالنح� ال�ظيفي اإذا اأراد اأن يظل من�صجما مع مبادئه ومزاعمه م�صطر 

اإلى و�صف قدرة م�صتعملي الطبيعية باعتبارها قدرة خطابية.

1- حافيظ ا�صماعيلي عل�ي، ق�صايا اللغة العربية يف الل�صانيات ال�ظيفية، عامل الفكر ،ع 33 ،2004 ، �س10
2- اأحمد املت�كل، ال�ظائف التداولية، �س 13

3- اأحمد املت�كل، ق�صايا اللغة العربية يف  الل�صانيات ال�ظيفية ،بنية اخلطاب، �س 38-39
4- احمد املت�كل، ال�ظائف التداولية ، �س160

5- اأحمد املت�كل ،نف�صه �س17



183

وهذا ما �صن�صير اإليه الحقا ب�صدد درا�صتنا لكتاب )المت�كل 2001(.
مم���ا يجعلنا ال نبال���غ اإن قلنا م�صروع اأحمد المت����كل ومن خالل م�ؤلفاته، يعك����س روحا علمية تق�م 
عل���ى المناق�صة والنقد البناء، واالأخ���ذ باأورد االفترا�صات واالقتراح���ات، على حد تعبير م�صطفى 

غلفان)1(.
فكيف انتقل النح� ال�ظيفي من نح� الجملة اإلى نح� الن�س، من خالل كتاب اأحمد المت�كل ق�صايا 

اللغة العربية في الل�صانيات ال�ظيفية بنية الخطاب من الجملة اإلى الن�س؟

1-2- النحو الوظيفي المتوكلي، بنية الخطاب من الجملة اإلى الن�ص
تمهيد:

يحتل النح� ال�ظيفي مكانة هامة، في مقاربة ق�صايا اللغات الطبيعية في م�صت�يات متعددة تركيبية 
ومعجمية، وتداولية، ون�صية اأو بلغة اأخرى تحليل ق�صايا الجملة والخطاب.

فمن���ذ ديك 1998 اإال والنظرية ال�ظيفية ت�صعى اإلى تجاوز ق�صايا الجملة اإلى ق�صايا الخطاب حتى 
ت�صب���ح نظري���ة متكاملة �صالح���ة لمعالجة ق�صايا الجمل���ة، والن�س/ الخطاب اأي م���ا اأ�صماه اأحمد 

المت�كل »بالل�صانيات الحق«)2( ؛ ل�صانيات تفتر�س التماثل بين بنية الجملة، وبنية الخطاب.
وتكت�ص���ي درا�صة الخط���اب وظيفيا، اأهمية كبرى ف���ي تحليل الخطاب الت�ا�صل���ي وبمختلف اأنماطه 

ال�صيما، والتط�ر التكن�ل�جي والحا�ص�بي المعا�صر.
م���ن هذه الزاوية يكت�صي النح� ال�ظيفي اأهميته في ك�نه يحاول اإيجاد نح� متكامل لدرا�صة الجملة 
والخط���اب، وياأتي »كتاب اأحمد المت�كل 2001، ق�صايا اللغ���ة العربية في الل�صانيات ال�ظيفية: بنية 
الخط���اب من الجمل���ة اإلى الن�س، دار االأمان للتاأ�صي�س وتر�صيخ ما دع���ا اإليه )ديك 1998( من اأنه 
اإذا اأرادت نظري���ة النح� ال�ظيفي اأن ترقى اإلى م�صت�ى معايير الكفاية التي ا�صترطتها على نف�صها، 

تحتم عليها على المدى البعيد اأن ت�صع نح�ا وظيفيا للخطاب«)3( 
عل���ى اعتب���ار اأن ثمة ت�صاكال وتماثال، بين بنية الجملة وبين���ة الن�س، وفي هذا ال�صدد، ي�ؤكد اأحمد 
المت����كل 2001 اأن غاية النح� ال�ظيفي ه���ي معرفة مدى اإمكان ا�صتكمال و�صع نح� وظيفي م�حد، 
يكف���ل و�صف وتف�صير، ظ�اهر اللغة العربية )من �صم���ن اللغات الطبيعية( الجملية منها والن�صية، 
م�صتخدم���ا نف�س المبادئ ونف�س االأوليات، نح� وظيفي يمد الج�ص�ر بين الجملة والن�س، م�صتخدما 

نف�س المبادئ، ونف�س الجملة ول�صانيات الن�س، الذي يكمن وراء الف�صل بين الل�صانيات الحق.

1- م�صطفى غلفان ،الل�صانيات العربية احلديثة ، �س276
2- ق�صايا اللغة العربية يف الل�صانيات ال�ظيفية ،بنية اخلطاب ،�س10

3- نقال عن حافظ ا�صماعيلي عل�ي،ق�صايا اللغة العربية يف الل�صانيات ال�ظيفية ،عامل الفكر م 33،2004، �س208
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م���ن هذا المنطلق يمكن الق�ل باأن م�صروع )المت����كل2001( يرمي تجاوز حدود الجملة اإلى ما ه� 
اأعمق الخطاب. وبذلك يك�ن قد اأ�ص�س لنح� يفي بتحقيق هدفين اأ�صا�صين:

الن�س. وبنية  الجملة  وبنية  المركب،  وبنية  الكلمة  بنية  بين  ي�حد  ما  ا�صتك�صاف  •�اأوال: 
•�ثاني���ا: االقت�ص���ار عل���ى نف����س المب���ادئ واالإوالي���ات في و�صف بني���ة كل من ه���ذه الم�صت�يات 

االأربعة)1(.
ه���ذا باالإ�صافة اإلى التركيز على ال�ظيف���ة الت�ا�صلية واالإفهامية، واالإقناعي���ة للخطاب، وقليلة هي 
الدرا�صات التي تناولت الخطاب عند اأحمد المت�كل لجدة الخطاب، وتعدد م�صاربه وم�صانه االأدبية 
وال�صيميائي���ة وال�صعرية والل�صاني���ة وغيرها، اإذا ا�صتثنينا ما اأ�صار اإليه حاف���ظ اإ�صماعيلي عل�ي في 
بحث قي���م بعن�ان »ق�صايا اللغة العربية ف���ي الل�صانيات ال�ظيفية)2(، و�صم���اه بالتحليالت الن�صية، 
وم���ا اأ�صار اإلي���ه نبيل م�ميد وعن�ن���ه ب« حد الخطاب بي���ن الن�صقية وال�ظيفية)3(، يق���ارن فيه بين 
الخطاب ف���ي المقاربة الن�صقية الت�ا�صلية االقت�صادية عند الفرن�صي دومنيك ما نك�ك�، والخطاب 

في المقاربة ال�ظيفية مع اأحمد المت�كل.

1-2-1 نحو الجملة ونحو الن�ص من الختالف اإلى الئتالف:
يتبن���ى اأحمد المت�كل في م�صروعه ال�ظيفي، الروؤية االئتالفية التماثلية التي ترى اأن اآليات معالجة 
ق�صايا الجملة �صالحة اأن تعالج ق�صايا الخطاب، على اعتبار اأن هناك تماثال بين بنية الجملة وبنية 

الخطاب، واأن ما يمكن اأن ير�صد لالأولى )الجملة( يمكن اأن يكيف فير�صد للثانية )الخطاب(.

1-2-2- مفهوم الخطاب عند اأحمد المتوكل:
يعتب���ر اأحمد المت����كل الخطاب كل تج���اوز للجملة كمجرد �صل�صل���ة لفظية تحكمه���ا اآليات االت�صاق 
ال�صكلية اإلى كل تعبير لغ�ي اأيا كان حجمه اأنتج في مقام معين ق�صد القيام بغر�س ت�ا�صلي معين.

ومعنى هذا الكالم:

مكت�با. اأو  �صف�يا  يك�ن  قد  تعبير  الخطاب   : •�اأوال 
به. يحيط  و�صياق  معين  مقام  في  ينتج  اأي  مقامي:  اإنتاج  الخطاب  •�ثانيا: 

ومخاطب(. )متكلم  االأقل  على  ذاتين  بين  الت�ا�صل  تحقيق  ه�  الخطاب  وغر�س  غاية  •�ثالثا: 
وغن���ى عن البيان اأن نظري���ة النح� ال�ظيفي، تعتبر ال�ظيفة االأ�صا�س للغ���ة هي اتاحة الت�ا�صل بين 

1- اأحمد املت�كل ،بنية اخلطاب ،�س10
2- حافيظ ا�صماعيلي عل�ي ،ق�صايا اللغة العربية يف الل�صانيات العربية ،عامل الفكر ،م 33، دي�صمرب2004

3- نبيل م�ميد ،حد اخلطاب بني الن�صقية وال�ظيفية ،فكر ونقد ،ع 89-90 ماي� ي�ني� 2007
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م�صتعمليه���ا فاإذا كان ت�ص�م�صكي يركز على مفه�مي »الق���درة« و »االإنجاز« فاإن ال�ظيفيين يركزون 
على مفه�م »القدرة الت�ا�صلية« للغات الطبيعية .   

وكل ت�ا�صل لغ�ي بين ذاتين ، البد له من متكلم/مر�صل، ير�صل ر�صالةMessage  للمر�صل اإليه/ 
المخاط���ب، لتحقي���ق غر�س ت�ا�صلي معين، ول�صمان ت�ا�صل ناجح الب���د للمتكلم اأن يراعي مخزون 

المخاطب المعل�ماتي.

ويت�صمن مخزون المتكلم والمخاطب بح�صب )المت�كل 2001( المعارف االآتية)1(: 

اعتبار  على  الت�ا�صل،  عملية  فيه  تتم  الذي  المقام  عنا�صر  م�صتقة من  مقامية،  معارف   : •�اأوال 
اأن ل���كل مقام مقال، ولكل مق���ال مقام، فمقام االأ�صتاذية لي�س ه� مق���ام الفالح... وهكذا)ال نعني 
بذل���ك المقام االجتماعي واإنما المقام بالمفه�م التداولي(، ومق���ال ال�صيا�صي وال�صيا�صة، لي�س ه� 

مقال االقت�صادي وغيره.

•�ثاني���ا : مع���ارف عامة تتعلق بمدركات المتخاطبين، عل���ى اعتبار اأن لكل فرد قدرات اإدراكية 
ح�ل العالم، فمعارف االأمي عن عالم التكن�ل�جيا قليلة، عك�س االإعالمي اأو المعل�ماتي...

مع���ارف �صياقي���ة: ي�فره���ا للمتخاطبين ما تم اإي���راده في قطع���ة خطابية �صابقة، وه���ذه المعارف 
ي�صترطها �صياق التخاطب بين المتخاطبين.

1-2-)- اأنماط الخطاب)2(:
وعل���ى اعتبار اأن لكل خطاب م�صتلزماته المعرفية عامة و�صياقية ومقامية، يمكن ت�صنيف الخطاب 

تبعا للمعايير االآتية:

اأ - غر�س المخاطب اإلى: خطاب �صردي، حجاجي ، و�صفي، تعليمي، ترفيهي.
ب - ن�ع الم�صاركة اإلى خطاب ثنائي، خطاب جماعي، فردي )م�ن�ل�ج(.

ج -  طريق���ة الم�صاركة في الخطاب اإل���ى مبا�صرة اأي التبا�صر بين متخاطبي���ن في الخطاب اأو غير 
مبا�صرة كاأن يك�ن الخطاب مكت�با كالجريدة والكتاب، اأو �صبه مبا�صرة خطاب هاتفي، خطاب 

تلفزي اأو اإذاعي...
د - ن�ع القناة اإلى قناة �صف�ية مبا�صرة، اأو قناة مكت�بة غير مبا�صرة.

ه���� - وجه���ه اإلى خطاب م��ص�عي خاليا من تدخل ذات المتكل���م، وخطاب ذاتي تتدخل فيه الذات 

1- اأحمد املت�كل ، بنية اخلطاب ،�س 19
2- نف�صه ، �س 20 وما بعدها
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المنتجة للخطاب.
هك���ذا �صن���ف اأحمد المت�كل الخطاب اإلى اأن�اع متعددة، تبع���ا لمعايير متعددة، مما يدل على تعدد 

االأنماط الخطابية، و معايير ت�صنيفها.

:grammaire de phrase 2-)-1نحو الجملة
لق���د كان النح� ال�ظيفي، منذ بدايته نح� خطاب، واإن كان البحث ال�ظيفي ان�صب بداية لمعالجة 

ق�صايا الجملة، وظ�اهرها ونمثل هنا بالمت�كل 1981، 1985 ،1993، 1995، 1996.
وف���ي هذه الكتاب���ات تناولت كتب المت����كل ق�صايا الجملة بتحلي���الت معجمية، تركيبي���ة وتداولية، 

اعتمادا على نم�ذج )ديك 1978(.
ولقد كان م��ص�ع نظرية النح� ال�ظيفي منذ ) ديك 1978( ه� و�صف القدرة الت�ا�صلية التي تمكن 

م�صتعملي اللغة الطبيعية من الت�ا�صل فيما بينهم.
الق�الب: ونح�  الطبيعية  اللغة  م�صتعملي  •�نم�ذج 

اإذا كان ه���م نظري���ة  النح���� ال�ظيفي ه� و�صف » القدرة الت�ا�صلية، ج���اءت اأبحاث ) �صيم�ن ديك 
1989( ل��صف هذه القدرة الرتباطها بالملكات الخم�س)1(  وهي :

1-  الملك���ة اللغ�ية: وهي الملكة التي تمكن م�صتعمل اللغ���ة الطبيعية من اإنتاج وتاأويل عبارات لغ�ية 
معقدة ومتباينة في عدد كبير من الم�اقف الت�ا�صلية المختلفة.

2-  الملك���ة المعرفي���ة: وهي ملكة تتي���ح لم�صتعم���ل اللغة الطبيعي���ة تك�ين مخ���زون معرفي منظم، 
واالحتف���اظ به وت�ظيفه حي���ن الحاجة، وهي ملكة تمكنه كذلك من ا�صتقاق معارف من عبارات 

لغ�ية واختزالها ثم ا�صتعمالها في تاأويل عبارات لغ�ية اأخرى.
3-  الملك���ة المنطقية: وهي ملكة التي يت�صنى لم�صتعمل اللغة الطبيعية، ب�ا�صطتها اأن ي�صتق معارف 

اإ�صافية من معارف اأخرى، م�صتخدما ق�اعد ا�صتداللية تحكمها مبادئ المنطق اال�صتنباطي.
4-  الملكة االإدراكية: وهي ملكة تمكن م�صتعمل اللغة الطبيعية من ت�ظيف المعارف التي ي�صتخل�صها 

من اإدراك لمحيطه في اإنتاج وفهم العبارات اللغ�ية.
5-  الملكة االجتماعية: فهي مجم�عة من الق�اعد والمبادئ االجتماعية التي تمكن م�صتعملي اللغة 
الطبيعي���ة من ا�صتعمال اللغة المنا�صب���ة بالنظر اإلى و�صع مخاطبه واإلى الم�قف الت�ا�صلي واإلى 
الغر�س المروم تحقيقه. وانطالقا من هذا الت�ص�ر للقدرة الت�ا�صلية باعتبارها م�صكلة ومك�نة 
من المل���كات الم�صار اإليها بني الت�ص����ر« نم�ذج لم�صتعملي اللغة الطبيعي���ة: باعتباره مجم�عة 

1- نف�صه �س 37-36
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م���ن الق�الب الخم�س : القال���ب النح�ي، القالب المنطقي والقال���ب االإدراكي، القالب المعرفي 
والقالب االجتماعي.

واقت���رح )المت�كل 1995( اإ�صافة »قال���ب �صعري« لفهم الخطاب ال�صع���ري والمق�ص�د به الخطاب 
الفني الذي ي�صتدعي التذوق الفني من المتلقي )الم�صتمع للخطاب(.

2-)-1 الجملة في النحو الوظيفي:
اأ- الجملة الب�صيطة:

الجملة في النح� ال�ظيفي وحدة تركيبية، تتركب من م�صت�يين:
- اأوال : م�صت����ى داللي تداولي وه� البنية التحتية للجملة، وتت�صكل من بين ق�امها: ن�اة ومخ�ص�س 

اإنجازي والحق.
- ثانيا : م�صت�ى �صرفي-تركيبي وه� البنية المك�نية للجملة وتتحكم فيها ثالثة اأن�صاق من الق�اعد 
وه���ي ما يطلق عليها ق�اعد التعبي���ر، وترتبط هذه الق�اعد بقي�د منها: قي���د اإ�صناد النبر والتنغيم 

الذي ي�صتدعي ق�ة اإنجازية اأمرية اأو ا�صتفهامية طلبية.
نح� : األم يح�صر االأ�صتاذ الي�م؟!

وتتحك���م في ترتيب مك�نات الجملة العربية في النح� ال�ظيفي ح�صب )المت�كل 1996()1(  مبداأين 
هما :

1- مبداأ اال�صتقرار ال�ظيفي: تنزع المك�نات التي تحمل نف�س ال�ظائف اإلى اأن تحتل نف�س الم�قع.
2-  مبداأ االإبراز التداولي: »تنزع المك�نات الحاملة ل�ظائف تداولية )مح�ر جديد(. مح�ر معطى، 

ب�ؤرة جديدة، ب�ؤرة مقابلة اإلى اأن تحتل م�اقع خا�صة من بينها الم�قع ال�صدر في الجملة«.
نح�: الكتاَب  اأخذ االأ�صتاُذ.

ويطرح االنتقال من البنية التحتية اإلى البنية التركيبية اإ�صكاالت عالقة بح�صب )المت�كل 2001(.
ب- الجملة المركبة:

يعرف )المت�كل 2001( الجملة المركبة باعتبارها: »كل جملة كان اأحد حدودها جملة اأو كان اأحد 
حدودها يت�صمن جملة«)2(.

ومعن���ى هذا الكالم اأن الجملة الب�صيطة ما ت�صمنت حدا مثل: قام محمد، كتب الدر�س. اأما الجملة 
المركبة فهي ما كان اأحد حدودها جملة: نح� قام محمد اأب�ه اأو اأخ�ه.

1- نف�صه �س 56
2- نف�صه �س 73
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-جاء االأ�صتاُذ الذي كتَب كتابا في الل�صانيات الي�م.
وتختل���ف ت�ص����رات نظرية النح� ال�ظيفي ب�ص���دد الجملة، فقد كان ينظر اإليه���ا مع نم�ذج )ديك 
1978( باعتبارها مك�نة من ركنين : حمل واإنجاز، اأما النم�ذج الحالي )ديك 1989( )ديك1998( 
)المت�كل 1996( )المت�كل2001( فالجملة مك�نة من حمل مركزي، وحمل م��صع، وق�صية واإنجاز، 
كم���ا اختلفت ت�ص�رات نظرية النح� ال�ظيفي اأي�صا ب�ص���دد مك�نات الجملة الخارجية في عددها، 

ووظائفها:
فم���ن حيث مك�ناتها لم تعد مقت�صرة على المك�نات الثالثة، المبتداأ، الديل، المنادى، بل اأ�صيفت 
مك�ن���ات اأخرى كالف�اتح، والخ�ات���م، والن�اقل، اأما من حيث ال�ظائف فق���د �صنعت بح�صب معيار 

الدور الذي تق�م به كل فئة منها.
اإن اإعادة النظر في مك�نات الجملة داخليا وخارجيا، كان بح�صب )المت�كل 2001( بمثابة مخا�س 

انتقل فيه النح� ال�ظيفي من ل�صانيات الجملة اإلى ل�صانيات الن�س/الخطاب.
2-)- نحو الجملة، ونحو الخطاب نحو اأم نحو واحد ؟

2-)-1- مفهوم الخطاب :
ج���اء في ل�ص���ان العرب المجلد الخام�س في م���ادة خطب: »الخطب االأمر ال���ذي تقع فيه المخاطبة 
وال�ص���اأن والحال... والخطابة والمخاطبة: مراجعة الكالم، وق���د خاطبه بالكالم مخاطبة وخطابا 

والُخطبة كالم الَخطيب...)1( 
والخط���اب في هذا المعجم كالم بين ذاتين لتحقيق الت�ا�صل واالإقن���اع واالإفهام ويعرفه )المت�كل 
2001(« الخط���اب اإنت���اج لغ�ي يك�ن في مجم�عه وحدة ت�ا�صلية، و�صبق اأن اأ�صرنا اأن الخطاب عند 

)المت�كل 2001( ينتج في �صياق، ومقام وغر�س معين.
والخطاب »اإنتاج لغ�ي« والتهمنا ب�صدده حجم االإنتاج فقد يك�ن جملة ب�صيطة، نح� :

- �صليت الع�صر.
اأو جمل���ة معق���دة نح� : جاء االأ�صتاذ الذي زار اأمريكا الإلقاء محا�صرة في النح� العربي  اإلى الق�صم 

من�صرح ال�صدر.
اأو ن�ص���ا نح���� : »اأثارني  في ملف مجلة فكر ونقد،م��ص�ع ح�ل الخط���اب، فا�صتريت العدد، وقراأت 
م�ا�صيعه باإمعان �صديد، فخرجت بخال�صة: الخطاب تتداخل فيه عدد من المقاربات لمعالجته«. 

   وقد يك�ن الخطاب مركبا ا�صميا كا�صم الفعل نح�:
- هيهات!

1- ل�صان العرب البن منظ�ر ،جملد 5 ،دار �صادر ،بريوت مادة خطب ،�س97 وما بعدها
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اأو مركب ا�صمي نح�: 

- ال�صيارات!

2-)-2- الخطاب والن�ص:
الن����س وحدة بني�ي���ة تتك�ن من مت�اليات من الجم���ل، تربطها عالقات �صكلي���ة )اآليات االت�صاق(، 

وعالقات معن�ية )اآليات االن�صجام (
فالن�س اإذن يتقيد بعدد الجمل، بحيث ي�صعب اأن نطلق مثال على الجملة االآتية نح� : قام االأ�صتاذ؛ 

ن�صا.

اأما الخطاب فه� وحدة ت�ا�صلية اأنتجت في مقام و�صياق معينين وال يهمنا حجمه �ص�اء كان ن�صا اأو 
جملة ب�صيطة اأو جملة مركبة، بل حتى ال�صعار »ممن�ع التدخين«    اأو ممن�ع رمي االأزبال اإذا وجدت 

في �صياق �ص�ب مدر�صة اأو قرب م�صت�صفى؛ خطاب.

وهنا يكمن الفرق بين الن�س والخطاب، فالن�س يتقيد بعدد الجمل، عك�س الخطاب ومنه فالخطاب 
اأعم من الن�س.

2-)-)- النحو الوظيفي: من الجملة اإلى الن�ص:
لق���د كان النح���� ال�ظيفي منذ بدايت���ه نح� خطاب، واإن كانت االأبح���اث منح�صرة في البداية ح�ل 

الجملة وق�صاياها، وكان التفكير في اإن�صاء نح� الخطاب الن�صي ي�صير في اتجاهين.

1-  م�قف يرى اأن هناك اختالفا بنية الجملة، وبنية الخطاب الن�س، بالتالي فاآليات معالجة ق�صايا 
الجمل���ة، غير �صالحة لمعالجة ق�صايا الن�س، بالتالي الب���د من البحث عن نح� جديد لمعالجة 
الخط���اب )الن����س، ويمثل هذا االتجاه ك���روان 1997(، التي تقترح مقارب���ة قالبية لخ�صائ�س 

الجملة، وخ�صائ�س الن�س في قالبين مختلفين متعالقين، قالب جملي، قالب ن�صي)1(.

2-   م�قف يرى اأن هناك تماثال بنية  الن�س، وبنية الجملة، واأن اآليات معالجة ق�صايا الجملة �صالح 
اأن يكيف لمعالج���ة ق�صايا الن�س الخطاب، ويتبنى هذا الم�قف )المت�كل 2001، 1998( ديك 
1997، هنخفل���د 1997، وه���� الم�قف الذي ت�ؤطره االأطروح���ة التالية نم�ذج بنية الجملة يمكن 
اأن يع���د جزئي���ا للن�س ككل)2(، مما ي���دل على التماثل بين بنية الجملة وبني���ة الخطاب، بالتالي 

فنح�هما نح� واحد، ال نح�ان.

1- اأحمد املت�كل ، بنية اخلطاب ،�س84
2- نف�صه �س 84
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خاتمة:
اإن نظري���ة النح� ال�ظيفي La théorie de grammaire fonctionnel،  نظرية خطاب تجاوزت 
ق�صاي���ا الجملة �ص�ت���ا، وتركيبا اإلى ق�صايا الخط���اب، كاإنتاج لغ�ي ت�ا�صلي مرتب���ط بمقام و�صياق 
معيني���ن، وبه���ذا يك�ن النح���� ال�ظيفي، نح�ا متكام���ال يعالج الق�صاي���ا الخطابية عل���ى اعتبار اأن 
م�صتعمل���ي اللغ���ة الطبيعي���ة، اليت�ا�صل�ن بجمل بقدر م���ا يت�ا�صل�ن ب�حدات خطابي���ة بالتالي يك�ن 
)المت����كل 2001( ق���د اأ�ص�س لل�صانيات »الحق«، وتالفى التميي���ز »الزائف«)1(  بين ل�صانيات الجملة 

ول�صانيات الن�س )الخطاب(، وبذلك تحقق لنظرية النح� ال�ظيفي هدفين)2(:
•اأوال : االن�صج���ام الكام���ل م���ع مزاعمها ومطامحها االأ�صا�صية فت�صب���ح فعال نظرية خطاب في 

مختلف اأحجامه ومختلف اأنماطه.
كلفة. باأقل  الن�س  وق�صايا  الجملة،  ق�صايا  معالجة  في  اأي  ال�صم�لية:  •�ثانيا: 

وبذل���ك تحق���ق م���ا دعا اإلي���ه �صيم�ن دي���ك 1998 م���ن اأن نظرية »النح���� ال�ظيفي يج���ب اأن ترقى 
لمعالج���ة ق�صاي���ا الخطاب/ الن�س، وبذل���ك انتقل النح� ال�ظيفي مع اأحم���د المت�كل من ل�صانيات 
الجمل���ة )المت����كل 1985، 1986، 1993، 1997، 1995، 1996( اإل���ى ل�صانيات الخطاب )المت�كل 

2001(،)المت�كل 2008()المت�كل2010(«

1- نف�صه �س 278
2- نف�صه �س 278
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الدكتور ا�سحق رحماني
اأ�شتاذ م�شاعد بجامعة �شيراز

درا�صة  اأ�ص�ص ومبادئ
اإنجاز المعجم التاريخي للغة العربية

الملخ�ص:
ال يمكنن���ا اأن نق����ل اأن تاأليف معجم تاريخ���ي اأمر �صهل، ول� تت�ّفر الميزاني���ة المطل�بة لذلك. فقد 
ا�صتغ���رق اإعداد معجٍم مث���ل اأك�صف�رد وغيره من المعاجم ع�صرة عام���ًا. ولكن نحن في هذه الفترة 
الزمنية كيف يمكننا اأن ننجز هذا العمل الكبير في زمن ق�صير مع اأن في اأمامنا اأن�اع من المع�قات 
منه���ا: ق���دم تاريخ ن�صاأة اللغ���ة العربية اّلتي يرجع اإلى زمن �صيدنا ن����ح و الح�ص�ل على الم�صادر و 
ال�ثائ���ق العلمية اّلتي تثبت ذلك، واأي�ص���ًا قلة المتخ�ص�صين في الدرا�ص���ات التاأ�صيلية اّلتي ترتبط 
ب�صناع���ة المعجم اللغ����ي. ولذلك يتطلب اإعداد المدون���ة اللغ�ية النم�ذجية جه���دًا مت�ا�صاًل من 
قب���ل المتخ�ص�صين ودعم الحك�مات العربية. وتهدف هذه المقالة اإلى درا�صة المبادىء االأ�صا�صية 

ل��صع المعجم التاريخي المثالي للغة العربية  باإذن اهلل تعالى.

الكلمات الرئي�صية: المبادئ، االإنجاز، المعجم، التاريخي

المقدمة:
اإّن اللغة هي وا�صطة لنقل االأفكار والمكت�صبات من االأ�صالف اإلى االأخالف. وهي فكر االأمة وه�يتها 
وترب���ط بين اأف���راد االأّمة وتعّبر عن اأحالمهم واآمالهم وعن اأفراحه���م واآالمهم، وهي الخزينة اّلتي 
تر�صم فيها االأمة عنا�صر ما�صيها وُت�صّطُر بها ح�ادث تاريخها و ثمرات نتاجها في العلم، ال�صيا�صة، 
االأدب، اأو الفّن وهي ال�ا�صطة اّلتي يتّم بها انت�صار االأفكار و الم�صاعر فتنتقل من فرٍد اإلى اآخر ومن 
مجم�ع���ٍة اإلى اأخ���رى. فاللغة لي�صت مجم�عًة م���ن االألفاظ و العبارات الجامدة، ب���ل هي اأحا�صي�س 
وم�صاعر ون�ازع كامنة، و اأفكاٌر ومي�ل ٌ حّية مط�ّية تق�ُم بمثابة طابٍع ق�ميٍّ ي�صدُّ من روابط االتحاد 

واالألفة بين جميع اأفرادها، في�صُعُر ه�ؤالِء وكاأّنهم اأ�صرة واحدة.
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ال�ص���كَّ اأنَّ الّلغَة هي اأداة االّت�صاِل والّتفاُهِم بين اأبناِء الب�صِر، وهي اآيٌة من اآياِت اهلِل العظمى. يق�ل 
اهلل تعالى: {ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ  ہ 
ا في �صميِرِه.  ُر عمَّ ھ ھ ھ})1( الأّن االإن�صاَن ه� المخل�ق ال�حيد الذي ينطُق ويعبِّ

اإّن جمي���ع االأم���م المتقّدمة، تهتّم بلغاتها، فتقي���م جامعاتها وم�ؤ�ص�صاتها العلمي���ة لخدمتها، خا�صة 
للبح����ث والدرا�صات اللغ�ية. وقد حقق���ت الدرا�صات المعجمية واللغ�ية الحديثة، في الغرب تقدًما 
كبيًرا، باعتبارها علًما ترتبط بالعل�م االأخرى وتبحث عن قان�ن الن�ص�ء واالرتقاء، وانحالل اللغات 
و تاري���خ اإيجادها. ونتيج���ة ذلك  ظهرت المعاج���م التاريخية، بحيث ُيعنى بدرا�ص���ة اأ�صل الكلمات 

وا�صتقاقها وتط�ر دالالتها.

مفهوم اللغة:
لق���د لعبت اللغُة دورًا هام���ًاً في تحقيق المنزلة العلي���ا لالإن�صان بين الكائن���ات االأخرى واإن الرم�ز 
اللغ�ي���ة خدمت االإن�صان وال�ج�د االإن�صاني واأ�صبح االإن�صان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بها في �صير اأم�ر 

حياته الي�مية.
ف اب���ن جني اللغة بق�له:  لق���د ان�صغ���ل العلم�اء قديمًا وحديث���ًا بالبحث عن ج�هر اللغة، وقديمًا عرَّ
اإّنه���ا »اأ�ص�ات يعبر بها كّل ق�م عن اأغرا�صه���م«)2(. وحديثًا فقد ذهب �ص��صير اأن اللغة في اأ�صا�صها 
مجم�عة من ال�ص�ر اللفظية اّلتي تخزن في اأذهان االأفراد كما ي�صتخدم�نها في التفاهم واالت�صال 
ال�صماع���ي)3(. وعّرفه���ا اأني�س فريح�ة باأّنه���ا ظاهرة �صيك�ل�جية اجتماعية ثقافي���ة مكت�صبة، ال�صفة 
بي�ل�جية مالزمة للفرد، تتاأّلف من مجم�عة رم�ز �ص�تية لغ�ية اكت�صبت عن طريق االختبار معاني 

مقررة في الذهن. وبهذا النظام الرمزي ال�ص�تي ت�صتطيع جماعة ما اأن تتفاهم وتتفاعل)4(.
هناك تعريفات كثيرة اأوردها العلماء تك�صف عن ارتباط علم اللغة بعل�م عدة، اأهمها: علم النف�س، 
علم االجتماع، علم المنطق، علم الفل�صفة وعلم البي�ل�جيا، وت�صير اإلى اأن كل عالم منهم كان ينظر 

اإلى اللغة من زاوية العلم الذي يعمل في ميدانه.
وظيفة اللغة:

يرتب���ط الرمز اللغ�ي ببيئة محددة يطلق عليها الجماعة اللغ�ية، فعندما ي�صمع �صخ�س لغة اأجنبية 
ال يعرفه���ا بل ي�صمعها اأ�ص�اتًا غيرمتميزة، ولي�س لها ت�صنيف وا�صح عنده ولي�صت لها داللة رمزية، 
اإن���ه ي�صم���ع �صل�صلة �ص�تية لي�ص���ت لها وحدات متميزة ولك���ن ابن اللغة اأو العارف به���ا ال ي�صمع هذه 

ال�صل�صلة ال�ص�تية فح�صب، بل يمّيز بين مك�ناتها ويفهم محت�اها الداللي.

1- �ص�رة الروم، االآية: 22.
2- بن جني، اخل�صائ�س، دار الهدى، بريوت، ط/2، ج/1 �س 32

3- حمم�د اأب� زيد، اللغة يف الثقافة واملجتمع، دار الكتاب، الزيت�ن، �س 82
4- اأني�س فريحة، نظريات في اللغة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1973م، �س14
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  واللغ���ة كا�صطالح بعد ما خرجت اإلى �ص�ق الحياة العامة اأ�صبحت تعمل فيها كعن�صر من عنا�صر 
التفاهم و�صبيل النجاح في التعبير عما تجي�س في �صدور النا�س.

لي�س هناك اأحد يعتر�س على تن�ع وظائف اللغة في ال�صل�ك االإن�صاني واإن اختلف العلماء في ترتيب 
ه���ذه ال�ظائف ح�ص���ب اأول�ياتها واأهميته���ا. الأن ال�ظيف���ة االأ�صا�صية للغة هي االت�ص���ال اأو النقل اأو 
التعبير عن طريق االأ�ص�ات الكالمية واأن ما ت��صله اللغة اأو تنقله اأو تعبر عنه ه� االأفكار والمعاني 
واالنفع���االت والرغب���ات، اأو الفكر ب�جه عام)1(. وياأتي ج�ن في���رث ( John Rupert First) الذي 
يتك����ن محي���ط الكالم عنده من مجم�ع���ة العالقات بين االأ�صخا�س الذي���ن يق�م�ن بدور معين في 
المجتمع، ومن مجم�عة الكلمات اّلتي ينطق�ن بها واالأحداث اّلتي يرتبط�ن بها. واللغة عنده لي�صت 
اإ�ص���ارات ا�صطالحية وذلك الأّن دالالت اللغة تحّدد من خالل اال�صتعماالت المتن�عة في المجتمع)2( 
يرى اأندرية مارتينة ( Andre Martinet) اأّن وظيفة اللغة االأ�صا�صية هي الت�ا�صل في اإطار المجتمع 
الذي تنتمي اإليه، فاللغة م�ؤ�ص�صة اإن�صانية يرتد كيانها اإلى المجتمع الذي يتكلمها وهي ال��صيلة اّلتي 

تتيح لالإن�صان ب�ص�رة اأ�صا�صية القيام بعملية الت�ا�صل بينه وبين اأفراد بيئته)3(.
وكذل���ك يق�ل ج�ن دي�ي: اإّن اللغ���ة ال ت�جد اإال عندما ي�صتمع اإليها ويتحدث بها، فال�صامع �صريك ال 

غنى عنه في هذه العملية الم�ؤلفة من المتحدث وم��ص�ع الق�ل ومن يتحدث اإليه)4(.
وم���ن هذا العر�س يمكن الق�ل باأن معظم ه�ؤالء العلماء ق���د اأجمع�ا على اأن وظيفة اللغة االأ�صا�صية 
ه���ي الت�ا�صل بين اأفراد مجتمع ما واإن كانت ه���ذه االآراء في تط�رها في فهم هذه ال�ظيفة تتفاوت 

قلياًل بع�صها عن بع�س.
فق���د ح���اول هاليداى ( Halliday )(5) تقدي���م ح�صر باأهم وظائف اللغة ف���ي الم�اقف اّلتي يحتاج 

الفرد اإلى ا�صتعمال اللغة لالت�صال بها، على ما يلي:
1-  ال�ظيف���ة النفعي���ة: ( Instrumental Function ) ، وه���ذه ال�ظيفة هي الت���ي يطلق عليها »اأنا 
اأري���د« فاللغة ت�صمح لم�صتخدميه���ا منذ طف�لتهم المبكرة اأن ُي�صبع����ا حاجاتهم واأن يعبروا عن 

رغباتهم.
2-  ال�ظيف���ة التنظيمي���ة: ( Regulatory Function)، وه���ي تعرف با�صم وظيف���ة »افعل كذا، وال 
تفع���ل ك���ذا« فمن خالل اللغة ي�صتطي���ع الفرد اأن يتحكم ف���ي �صل�ك االآخري���ن، لتنفيذ المطالب 

والنهي، وكذا الالفتات التي نقروؤها، وما تحمل من ت�جيهات واإر�صادات.

1- حمم�د ال�صعران، اللغة واملجتمع، دار املعارف، م�صر، 1963م، �س 12
2- مي�صال زكريا، االأل�صنية املبادىء واالإعالم، امل�ؤ�ص�صة اجلامعية للدرا�صات والن�صر، بريوت ، ط/2، 1983م، �س 282

3- مي�صال زكريا، قراءات متهيدية ، امل�ؤ�ص�صة اجلامعية للدرا�صات والن�صر والت�زيع، بريوت، ط/2، 1985م، �س 217
4- ج�ن دي�ي، قام��س ج�ن دي�ي للرتبية، ترجمة حممد على العريان، مكتبة االأجنل� امل�صرية، القاهرة، 1964م، �س 178

5- ر�صدي اأحمد طعيمة، املدخل االت�صايل يف تعليم اللغة االأجنبية، جامعة ال�صلطان قاب��س، م�صقط، 1997م، �س 6
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3-  ال�ظيف���ة التفاعلي���ة: (Interactional Function)، وه���ي وظيف���ة »اأنا واأن���ت« حيث ت�صتخدم 
اللغ���ة التفاعل مع االآخرين في العالم االجتماعي باعتبار اأنَّ االإن�صان كائن اجتماعي ال ي�صتطيع 

الفكاك من اأ�صر جماعته، فن�صتخدم اللغة في المنا�صبات، واالحترام، والتاأدب مع االآخرين.

4-  ال�ظيف���ة ال�صخ�صي���ة: (Personal Function)، بمعنى اأن االإن�صان ي�صتطيع من خالل اللغة اأن 
يعبر عن م�صاع�ره واتجاهاته نح� م��ص�عات كثيرة، وتلخ�س في عبارة: اإنني قادم. 

5-  ال�ظيف���ة اال�صتك�صافية: ويق�صد به���ا ا�صتخدام اللغة من اأجل اال�صتف�ص���ار عن اأ�صباب الظ�اهر 
والرغب���ة ف���ي التعلم منها، فبعد اأن يب���داأ الفرد في تميز ذاته عن البيئ���ة المحيطة به ي�صتخدم 
اللغ���ة ال�صتك�ص���اف وفهم هذه الطبيع���ة حتى ي�صتكمل معل�م���ات عن هذه البيئ���ة، ولخ�صت في 

عبارة: اأخبرني عن ال�صبب.

6 � ال�ظيف���ة التخيلية: ( Imaginative Function) ، ويق�صد بها ا�صتخدام اللغة من اأجل التعبير 
عن تخيالت وت�ص�رات من اإبداع الفرد، وتتلخ�س عند هاليداي في عبارة: دعنا نتظاهر اأو ندعي.

7-  ال�ظيف���ة االإخباري���ة االإعالمية:  ( Informative Function ) وبه���ا ي�صتطيع الفرد من خالل 
اللغة نقل معل�مات جديدة ومتن�عة.

يت�صح مما ذكرنا من وظائف اللغة اأنها ت�صتخدم في اأغرا�س عديدة ت�صتمل على اأ�صكال من التفاعل 
مع االآخرين.

طبيعة اللغة العربية وخ�شائ�شها :
اللغة العربية لغة تتمتع بمكانة رفيعة بين اللغ�ات الحّية في الع�صر الحا�صر، كما كانت قديمًا تحتل 

مكانة ال�صدارة بين اللغات الم�صه�رة ولهذه اللغة خ�صائ�س تميزها، وهي:
1-  اال�صتقاقية: اإن االأ�صل ال�احد في اللغة العربية تت�ارد عليه مئات المعاني بدون اأن يقت�صي ذلك 
اأكث���ر م���ن تغيرات في حركات اأ�ص�اتها االأ�صلية نف�صها مع زي���ادة بع�س االأ�ص�ات عليها اأو بدون 
زي���ادة، واإّن كل ذلك يجري وفق ق�اع���د م�صب�طة دقيقة نادرة ال�صذوذ. ومن الطبيعي اأن وج�د 
ع���ّدة كلم���ات ذات دالالت مختلفة ف���ي اأ�صرة جذرية واح���دة تلعب دورًا اإيجابيًا ف���ي تعليم اللغة 

العربية لغير الناطقين بها.
2-  القيا�ص�ي���ة: ومن اأهميتها اأن الطالب بعد فهم القاعدة ي�صتطيع اأن يقي�س على �صائرها، مثاًل: ل� 
ع���رف الطالب باأن ا�ص���م المفع�ل الثالثي على وزن مفع�ل فال تبق���ى اأمامه م�صكلة في �صياغة 
ا�صم المفع�ل الأّي فعل ثالثي. وهذه الخا�صية من اأهم االأ�ص�س اللغ�ية اّلتي يجب اأن تراعى عند 

بناء منهج اللغة العربية.
3-  الخا�صي���ة االإعرابي���ة: الظاهرة االإعرابية تاأت���ي اأهميتها بحيث تفرق بي���ن المعاني، ويق�ل ابن 
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فار�س اللغ�ي: فاإن االإعراب فيه تميز المعاني وي�قف على اأغرا�س المتكلمين وذلك اأن قائاًل ل� 
ق���ال: ما اأح�صن زيد. غير معرب اأي لم ي�ق���ف على مراده فاإذا قال ما اأح�صن زيدًا اأو ما اأح�صن 

زيٌد اأو ما اأح�صن زيٍد اأبان باالإعراب من المعنى الذي اأراده)1(.
ال مبالغة في الق�ل اإن اللغة العربية هي لغة االأعاجيب في و�صعها المحكم وتن�صيقها الدقيق، بحيث 
اأنه���ا  قابل���ة للتط�ر لت�صت�ع���ب النم� ال�صريع في مختلف العل����م والفن�ن، والعال���م باأ�صره �صهد  اأن 
م���ا تتميز ب���ه العربية من الحي�ي���ة، والغنى، والمرونة، والق���درة على تقبل الجدي���د وت�ليد اللفظ، 

فاعترفت المنظمة العالمية للتربية والعل�م والثقافة، باأّن العربية لغة حية.
مفهوم المعجم:

المعاجم العربية كثيرة ومتن�عة، وهي - كذلك - مختلفة في طريقة ترتيبها الألفاظ اللغة، و�صرحها 
لتلك االألفاظ. 

وقبل ال�صروع في ذلك يح�صن ال�ق�ف على تعريف المعجم.
اأ - تعريف���ه ف���ي اللغة: قال ابن فار�س »العين والجيم والميم ثالث���ة اأ�ص�ل، اأحدها يدل على �صك�ت 

و�صمت، واالآخر على �صالبة و�صدة، واالآخر على ع�سٍّ ومذاقة. 
نة العجمة«.  فاالأول: الرجل الذي ال يف�صح، وه� اأعجم، والمراأة عجماء بيِّ

وق���ال: »ويقال: لل�صبي ما دام ال يتكل���م وال يف�صح: �صبي اأعجم. ويقال: �صالة النهار عجماء؛ اإنما 
اأراد اأنه ال يجهر بها بالقراءة، وق�لهم: العجم الذين لي�ص�ا من العرب؛ فهذا من القيا�س كاأنهم لم 

يفهم�ا عنهم �صم�هم عجمًا«. 
وق���ال: »والعجماء: البهيمة، و�صميت عجماء الأنها ال تتكلم، وكذلك كل من لم يقدر على الكالم فه� 

اأعجم، وم�صتعجم«)2(.
 وهك���ذا نجد اأن ا�صتعم���ال العرب لهذه المادة وما ت�صرف من األفاظها اإنما ه� للداللة على االإبهام 

والخفاء. 
وقد جاء على عك�س ذلك بمعنى اظهار يق�ل: اأعجمت الكتاب اأي: نقطته و�صكلته، وعجمته اإعجاما: 

اإذا علمت حروفه بالنقط وبينته.
وذكر اإبن جني في »الخ�صائ�س«، تحت عن�ان باب في ال�صلب: »اأنه قال�ا: اأعجمت الكتاب اإذا بينته 

واأو�صحته؛ فه� - اإًذا - ل�صلب معنى اال�صتبهام ال اإثباته«)3(وجاء مثله في الل�صان.

1- ابن فار�س اللغ�ي، ال�صاحبي في فقه اللغة، تحقيق ال�صيد اأحمد �صقر، القاهرة ، 1977م ، �س 160
الم محمد َهاُرون، اتحاد الكتاب العرب، 2002م،194/4 2- ابن فار�س، معجم المقايي�س، تحقيق: عبد ال�صَّ

3- ابن جني، اخل�صائ�س، م.�س. �س 32
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ولكن هذه المعاني ال تتفق مع معنى )المعجم( الذي نحن ب�صدد الحديث عنه - كما �صياأتي: 
ب - تعريف المعجم في اال�صطالح: وه� مرجع ي�صتمل على كلمات لغة ما، اأو م�صطلحات علم ما، 
مرتب���ة على نمط معين، م�صروح���ة �صرحًا يزيل اإبهامها، وم�صافًا اإليها م���ا ينا�صبها من المعل�مات 
اّلت���ي تفيد الباحث، وتعين الدار�س على ال��ص�ل اإل���ى مراده مع تعريف كل كلمة اأو ذكر مرادفها اأو 
نظيره���ا في لغة اأخرى، اأو بيان اإ�صتقاقه���ا اأو ا�صتعمالها اأو معانيها المتعددة اأو تاريخها، وقد يك�ن 
المعج���م اأحادي اللغة اأو ثنائية اللغ���ة اأو متعدد اللغات، وقد يك�ن عاما اأو متخ�ص�صا، كما قد يك�ن 
معج���م مترادفات اأو ترجمان اأو تعاريف، وقد يك�ن معجم���ا هجائيا مرتبا ح�صب حروف الهجاء اأو 

مخارج الحروف، اأو معن�يا مرتبا ح�صب المعاني)1(.
ويمك���ن تعري���ف المعجم باأنه كتاب ي�ص���م اأكبر عدد من مف���ردات اللغة مقرون���ة ب�صرحها وتف�صير 
معانيه���ا ب�ص����رة عامة، وعلى اأن تك�ن م����اده مرتبة ترتيبا خا�صا اإما على ح���روف الهجاء اأو بناء 
عل���ى الم��ص�ع، والمعجم ه� دي�ان لمفردات اللغة مرتب على حروف المعجم)2(. والمعجم الكامل 
ه���� الذي ي�صم كل كلمة في اللغة م�صح�بة ب�صرح معناها وا�صتقاقها وطريقة نطقها و�ص�اهد تبين 

م�ا�صع ا�صتعمالها)3(.
اإذن المعجم و�صيلة لغ�ية تتعلق بجمع اللغة وو�صعها، وي�صعى اإلى و�صع اأ�ص�س تت�صل باللغة ومفرداتها 
ومفاهيمه���ا اّلت���ي ترتبط بالعل�م االإن�صاني���ة المختلفة وكتب االأدب والنثر وعل���م الداللة....الخ من 

العل�م االأخرى.
ج - الت�فيق بين المعنيين: اللغ�ي، واال�صطالحي: 

كيف يمكن الت�فيق بين المعنى االأ�صلي اللغ�ي وبين المعنى اال�صطالحي؟
واالإجاب���ة ع���ن ذلك اأن يقال: اإن زيادة بع�س الحروف في الكلمة ق���د ت�صبب تغييرًا في المعنى، وقد 

خ�ص�س لذلك علماء ال�صرف بابًا �صم�ه )معاني �صيغ الزوائد(. 
ب���ل اإن بع����س اأن�اع الزيادة قد تقل���ب المعنى اإلى �صده، كت�صعيف عين الكلم���ة وكزيادة الهمزة في 
اأول الكلم���ة؛ لت���دل على معنى االإزالة، كما يقال مثاًل: اأ�صكي���ت فالنًا اأي اأزلت �صك�اه. وكذلك ق�صط 
بمعن���ى ج���ار، واأق�صط: بمعنى عدل. ويقال: اأعجم���ت الكتاب اأي اأزلت عجمته بنْقط���ه اأو �َصْكِله كما 

يقال: عجمت. 
وقد و�صح ذلك ابن جني حين قال: ثم اإنهم قال�ا: اأعجمت الكتاب: اإذا بينته واأو�صحته؛ فه� - اإذًا 

- ل�صلب معنى اال�صتبهام ال اإثباته)4(.

1-  ريا�س زكي قا�صم، املعجم العربي بح�ث يف املادة واملنهج والتطبيق، دار املعرفة، بريوت لبنان، 1987م، �س 19
2- حممد ر�صادي احلمزاوي، من ق�صايا املعجم العربي حديثا، دار الغرب االإ�صالمي، بريوت، 1986، �س 151

3- اإبراهيم م�صطفى واآخرون، املعجم ال��صيط، جممع اللغة العربّية، االإدارة العامة للمعجمات واإحياء الرتاث، ج 1، �س 592
4- 16- ريا�س زكي قا�صم، املعجم العربي بح�ث يف املادة واملنهج ، م.�س. �س 3
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فمعنى المعجم - اإذًا - ه� الكتاب الذي اأزيلت العجمة فيه، وذهب الخفاء منه. 
وحروف المعجم - كما حكى ابن فار�س عن الخليل - »هي الحروف المقطعة؛ الأنها اأعجمية«)1(

وي��ص���ح ابن فار�س هذا بق�له: »واأظن اأن الخلي���ل اأراد باالأعجمية اأنها ما دامت مقطعة غير م�ؤلفة 
تاألي���ف ال���كالم المفه�م فهي اأعجمية ال تدل على �صيء؛ ف���اإن كان هذا اأراد فله وجه، واإال فما اأدري 

اأي �صيء اأراد باالأعجمية«)2(
اإطالق كلمة المعجم تدل على ما تقدم ذكره من اأنه كتاب ي�صم األفاظ اللغة وي�صرح معانيها الخ... 
واإنما ه� المعنى الغالب عليه. واإال فاإن الم�ؤرخين من علماء علم الحديث قد �صبق�ا علماء اللغة في 

هذا االإطالق؛ ف�صم�ا كتبهم معاجم. 
فه���ذا اأحمد بن علي بن المثن���ى )210-307( ُيْطِلُق على كتاب و�صع���ه لمعرفة ال�صحابة: )معجم 

ال�صحابة(. 
وكذل���ك فعل عبداهلل ب���ن عبدالعزيز البغ����ي )ت214( المحدث حين اأطلق عل���ى كتابه )المعجم 

الكبير( و )المعجم ال�صغير(. 
ولذلك يح�صن التقييد عند البحث فيقال: المعاجم اللغ�ية. 

اأن�اع المعاجم اللغ�ية من حيث ال��صع: 
هناك ن�عان من المعاجم اللغ�ية و البد من التفريق بينهما: 

الن����ع االأول: ن����ع ي�صرح معاني االألفاظ، ويبين اأ�صلها، وما ا�صتق���ت منه، معتمدًا في ذلك �صاحبها 
على نظام معين في ترتيب الم�اد اللغ�ية؛ بحيث يمكنه جمع اللغة بطريقة حا�صرة �ص�اء على نظام 
التقليب���ات اأم القافية اأم االأبجدي���ة. ويطلق على هذا الن�ع من المعاجم ا�صم )المعاجم المجن�صة( 

اأو )معاجم االألفاظ(. 
وقد مر تاأليف هذه المعاجم بمرحلتين: 

االأول���ى: جمع الكلمات؛ بحي���ث العالم يرحل اإلى البادية؛ في�صمع كلمة، مثاًل كلمة في االأن�اء، وثانية 
في المطر، وثالثة في الغابات وال�صجر وهكذا. . . 

الثاني���ة: جم���ع الكلمات بطريق���ة حا�صرة لكل األفاظ اللغ���ة، وهذا ه� المق�ص����د االآن من المعاجم 
اللغ�ية. 

الن�ع الثاني: يهدف اإلى جمع االألفاظ الم��ص�عة لمختلف المعاني: 

1- ابن فار�س، معجم املقايي�س، م.�س.�س195/4
2- 18- م.�س.�س ،195/4
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وه���ذه يرج���ع اإليها من يعرف المعنى، ويرغب في معرفة اللفظ الم��ص�ع له. وُيْطِلق على هذا الن�ع 
بع�ُس الباحثين: )المعاجم المب�بة( اأو )معاجم المعاني( اأو )معاجم الم��ص�عات(. 

وم���ن اأبرز الكت���ب اّلتي األفت في ذلك كتاب )غريب الم�صنف( الأب���ي عبيد ت222ه�، و )االألفاظ( 
الب���ن ال�صكيت ت244ه����، و )االألفاظ الكتابية( للهمذان���ي ت327ه�، و )مب���ادئ اللغة( لالإ�صكافي 

ت421ه�، و )فقه اللغة( للثعالبي ت429ه�، و )المخ�ص�س( البن �صيدة ت458ه�.)1(

المعجم التاريخي:
يق�ص���د بالمعج���م التاريخي، ذلك المعجم الذي يق�م على تتبع المعان���ي اأو المفاهيم اّلتي اأعطيت 
لالألف���اظ اأو الم�صطلحات، عبر تاريخها اال�صتعمال���ي)2(. المعجم العام اأو العادي ه� كتاب يحت�ي 
عل���ى كلم���ات منتقاة من اللغ���ة، ُترتَّب عادة ترتيب���ًا هجائيا، مع معل�مات داللي���ة ونح�ية عنها. اأما 
المعج���م التاريخي فيزيد على ذلك باأن ي�ؤرخ لظه����ر كل كلمة في اللغة ويتتبع ما طراأ على دالالتها 
م���ن تط����ر وعلى تلفُّظها من تغير، كما يبين اأ�صل الكلمة وم���ا اإذا كانت قد اقُتر�صت من لغة اأخرى 
مبا�ص���رة اأو عبر لغات و�صيطة. وي�صتند المعج���م في تقديم تلك المعل�مات اإلى الن�ص��س المت�فرة 
�ص����اء اأكان���ت تلك الن�ص��س مطب�عة اأو مخط�طة اأو منق��صة عل���ى اأوراق البردي اأو على النق�د اأو 
غيره���ا. فالمعجم التاريخي يرتب معان���ي الكلمة ترتيبًا تاريخيًا، في�رد المعن���ى االأقدم اأواًل وي�صع 
نة، ث���م ياأتي بالمعن���ى الثاني الذي  بع���ده �صن���ة ظه�ره م���ع �صاهد اأو اقتبا����س من الن�ص�����س المدوَّ
ا�صُتعملت فيه تلك الكلمة و�صنة ظه�ره وجملة مقتب�صة وردت فيها تلك الكلمة بذلك المعنى وهكذا.

تعتب���ر المعجمات التاريخية للغات، مظهرًا لتقدم الح�ص���اري و الثقافي و اللغ�ي، بحيث ت�صجل لنا 
تط����ر لغ���ة اأمة الناطقة بهذه اللغ���ة على مّر التاريخ، عل���ى اأنه يبين نمّ� اللغة م���ن الن�احي المعَنى 
والدالل���ة وال�صي���اق، ويعك����س االأط�ار التاريخي���ة اّلتي تمّر بها االأم���م. ولذلك كان تاري���خ اللغة، ه� 

التاريخ الفكري والثقافي بالمفه�م العام لالأمم وال�صع�ب اّلتي تنطق بتلك اللغة)3(.
���ُع المعجمات التاريخية للغات، في الجملة، ياأتي على راأ�س مراحل الن�صج والت��ّصع واالمتداد،  َوَو�صْ
ويق����م عل���ى اأ�صا�س من الذخيرة المعجمية اللغ�ية، اّلتي تتجّمع م���ن الكتب اّلتي ُتعَنى ب�صرح معاني 
الكلم���ة، ومترادفاتها، واأبنيتها ال�صرفي���ة وتراكيبها النح�ية، واأ�ص�له���ا، وا�صتعماالتها، وغريبها، 
و�ص�اهده���ا. ذلك اأن التاأري���خ للغة من اللغات ه� ح�صيل���ة تراكم الثروة اللغ�ي���ة، والت�صّرف فيها 
وا�صتثماره���ا بمنهج علمي. وه� عملية ال تت���م على النح� الذي يفي بالق�صد ويحّقق الهدف، اإالَّ اإذا 
ت�اف���رت �صروط م��ص�عي���ة ياأتي في المقدمة منها، تط���ّ�ر المجتمع علميًا وثقافي���ًا. ولذلك اقترن 

http://www.toislam.net/files.asp?order=3&num=2540 1-  حممد بن ابراهيم احلمد، درا�صات يف املعاجم العربية، 
&per=1229&kk

alminbar.al-islam.com/images/books/350.doc 2- حممد الب��صيخي، مفه�م املعجم التاريخي للم�صطلحات القراآنية
http://www.alfawanis.com/kotab/articles.php?id  ،3- علي القا�صمي، املعجم التاريخي للغة العربية
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و�ص���ع المعجم التاريخي للغة بالتط���ّ�ر الح�صاري الذي يتحّقق في بيئة هذه اللغة، بحيث كان ظه�ر 
المعج���م التاريخ���ي للغٍة ما، تعبيرًا عن بزوغ ع�صر النه�صة، كما ه���� وا�صح تمامًا في تاريخ اأوروبا 
المعا�ص���ر، حيث �صدر معجم اأكاديمية كرو�صا االإيطالية في عام 1612م، و�صدر معجم االأكاديمية 
الفرن�صي���ة بي���ن عاَم���ْي 1638م و1694م، و�ص���در معجم وب�صت���ر االأمريكي في ع���ام 1828م. وهذه 

المراحل هي اّلتي كانت منطلقًا للنه�صة في تلك البلدان)1(.

مراحل تطور معجم اللغة العربية:
وفي هنا نتناول المراحل المختلفة اّلتي مر بها المعجم العربي عبر القرون.

المرحلة الأولى : الترتيب ال�شوتي ونظام التقلبات الخليليان.
وقد خطا خليل ابن احمد الفراهيدي خط�ة االإبداع في مجال العمل اللغ�ي في م�صار و�صف ج�انب 
حياة اللغة في ت�صنيفه المعجمي في نهاية القرن الثاني للهجرة )718-786 م( وا�صتحق بذلك اأن 
يك����ن اأول م���ن اأن�صاأ علم اللغة. االأ�ص�س واالإطار العام اّلت���ي اتخذها الخليل بن اأحمد في معجمه لم 
تتجاوزه���ا الت�صانيف المعجمية العربية فيم���ا بعد. نظم معجمه وفق اأ�ص�س مرتبة ومعينة جمع فيه 
كل مفردات اللغة، �صاعدته في ذلك عقليته الريا�صية حيث ا�صتخدم في و�صع كتابه )العين( اإحدى 
ال�صب���ل الريا�صية اّلتي مكنته من جم���ع كل مفردات اللغة وهي طريقة التقاليب ال�ص�تية ويتم ذلك 

عن طريق تقليب حروف الكلمة ال�احدة للح�ص�ل على الكلمات بال�صرح والتحليل.
ورت���ب الخلي���ل مادته اللغ�ية في كت���اب )العين( ح�صب المخارج ال�ص�تية للح���روف من الحلق اإلى 

الخارج على نح� التالي :
ع ح ه� خ غ - ق ك - ج �س �س - ط د ت - ظ ذ ث - ر ل ن - ف ب م - و ا ي)2(.

 اإن ترتي���ب الخليل للحروف ح�ص���ب مخارجها، ونظامه في التقلبات ق���د اأ�صبحا مرحلة مميزة من 
مراحل التاأليف المعجمي، واتبع هذا الطريق من بعده تالمذته، منهم:

1- اأب� من�ص�ر محمد بن اأحمد االأزهر الهروي )895-981( في كتابه )تهذيب اللغة(.
2- ا�صماعيل بن القا�صم بن هارون القالي، البغدادي )901-962 م( في كتابه )البارع(.

3- اأب� الح�صن علي بن اإ�صماعيل بن �صيدة االأندل�صي )394-458 ه�( في كتابه ) المحكم (.
4- الزبيدي في كتابه )مخت�صر العين ()3(.

1-  املعجم التاريخي   للغة العربية يف   �ص�ء متغّي�رات االألفي�ة، من�ص�رات املنظمة االإ�صالمية للرتبية والعل�م والثقافة � اإي�صي�صك� � 1429 
ه�/ 2008 م

2- اإميل يعق�ب، املعاجم اللغ�ية العربية بداءتها وتط�رها، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، الطبعة االأوىل �س 29
3- م.�س.�س 45-44
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المرحلة الثانية : النظام الألفبائي الخا�ص.
يظه���ر اأن ابن دريد قد اأدرك، من ناحي���ة، �صع�بة البحث في معجم العين عن معاني الكلمات اّلتي 
ي�صتغل���ق فهمه���ا على الباح���ث، كما �صعر، من ناحي���ة ثانية، اأن ترتيب م�اد المعج���م ح�صب النظام 
االألفبائي يخفف كثيرًا من هذه ال�صع�بة نظرًا ل�صعة انت�صاره. وراأى اأي�صا اأن نظام التقليبات، الذي 
ابتدع���ه الخلي���ل، اأ�صا�س �صليم ال�صتيعاب معظم م�اد اللغة العربي���ة، اإذ لم ينقل جميعها. فاأحبَّ اأن 
يجم���ع بين ترتيب االألفباء الع���ادي وبين نظام التقليبات الخليلي، ف��صع معجمه ) الجمهرة ( على 
ه���ذا االأ�صا����س)1(.  ويبداأ النظام االألفبائ���ي الخا�س بالحرف مع ما يليه ف���ي االألفباء ال مع الهمزة 
فالباء فالتاء، فاإذا اأخذنا باب الحاء - مثاًل - فاإنه يبداأ بالحاء و الخاء، ثم الحاء والدال، فالحاء 

والذال، و هكذا اإلى الحاء و الياء، ثم يع�د اإلى الحاء و الهمزة، ثم الحاء و الباء... و هكذا.
وق���د �صكل ه���ذا المعجم مرحل���ة متقدمة في فن ترتي���ب م�اد المعج���م، و�ُصّمي���ت بمرحلة النظام 

االألفبائي الخا�صة. 
ومن وافق هذه المدر�صة، هما:

1- اأب� بكر محمد بن الح�صين بن دريد )838-933 م( في كتابه الجمهرة.
2- اأحمد بن فار�س بن زكريا القزويني الرازي )941-1004( في كتابه المقاي�س.

المرحلة الثالثة: الترتيب بح�شب الحرف الأخير.
اأول من ابتدع هذا النظام اإ�صحاق بن اإبراهيم الفارابي )ت 370ه�/961م(، خال الج�هري �صاحب 
ال�صحاح، ولكن الباحثين يجمع�ن على اأن الج�هري ه� المبتدع لهذا النظام. وهذا التنظيم متبع 

قي كثير من المعاجم واأهمها:
1- ال�صحاح لالإ�صماعيل بن حماد الج�هري )ت�في ح�لي 400 ه�(.

2- ل�صان العرب لمحمد مكرم بن علي بن منظ�ر االأفريقي )1232-1311 م(.
3-  الق�ام������س المحي���ط لمحم���د ب�ن يعق����ب، اأب� طاه���ر، مجد الدي���ن ال�ص�ي���رازي الفي��روزبادي 

)1329-1415م.(.

المرحلة الرابعة: الترتيب الألفبائي ح�شب اأوائل الأ�شول.
اعتم���د ه���ذا النظام على الترتيب االألفبائي ح�صب اأوائل اأ�ص����ل الكلمات، و يعد اأب� عمرو ال�صيباني 
والبرمك���ي �صاحب���ا الف�صل ف���ي اكت�صاف هذا النظ���ام، وت�ال���ت بعدهما الكثير م���ن المعاجم مثل 
الم�صب���اح المني���ر للفي�م���ي )ت 770ه�( وغيره م���ن معاج���م الم�صطلحات وال�صع���راء وكتب عن 
الطبق���ات. اأما المعجم الحديث مثل »معجم المحيط«  لبطر����س ال�ص�صتاني، و »الب�صتان«  و »فاكهة 

1- م.�س. �س 77
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الب�صتان« لعب���داهلل الب�صتان، و »اأقرب الم�ارد« ل�صعيد ال�صرت�ني، والمنجد لل�ي�س المعل�ف، و»متن 
اللغ���ة« الأحمد ر�صاء اإ�صافة اإلى معاج���م مجمع اللغة العربية بالقاهرة »المعجم الكبير« و »المعجم 

ال��صيط« فكلها تتبع هذا النظام االلفبائي.

المرحلة الخام�شة : الترتيب النطقي ) الترتيب الفرنجي (.
ال�ص���ك في اأن مراعاة اأ�ص�ل الكلمات، في ترتيب م�اد المعجم، فيه من ال�صع�بة، ويظهر اأن بع�س 
اللغ�يين العرب المحدثين قد اأدرك�ا هذه ال�صع�بة، وبخا�صة بعد اّطالعهم على المعاجم االأجنبية 
اّلتي ترتب كلماتها ح�صب نطقها، ال ح�صب جذرها، فرغب�ا في و�صع معجم مي�صرة ال�صرح والتب�يب، 

اآخذين بالترتيب )الفرنجي( لكلمات المعجم، اأي ح�صب نطقها ال ح�صب جذورها.
ومن اأ�صهر هذه المعاجم هي :

1- »المرجع« ل�صيخ عبد اهلل العال يلي، ولد في بيروت في ال�صنة 1914.
2- »الرائد« لجبران م�صع�د 1930 اأحد اأ�صاتذة اللغة العربية الم�صه�رة في بيروت.

نج���د اأن المعاج���م قد �صنفت اإلى اأ�صناف و كل �صنف خا�س بن�ع من المعاجم �ص�اء كانت عامة اأو 
خا�صة وحدد ال�صبب الذي من اأجله تم ت�صنيفه و هي:

1-  المعاجم اللغ�ية: تهتم هذه المعاجم ب�صرح الفاظ اللغة عامة وتحدد كيفية ا�صتعمالها وترتيبها 
يت���م بطريقة معينة وهي اأغل���ب المعاجم الم�ج�دة اإذ اأنه لم يخرج اأي منها من هذا الن�ع ومن 
ه���ذا المعاجم القام��س المحي���ط للفيروز اآبادي، وال�صحاح للج�ه���ري حيث تهتم هذه الكتب 

باللغة عامة.
2- معاج���م الترجم���ة: وتعر ف بالمعاج���م اأو الثنائية والثالثية اللغة وهي اأق���دم اأن�اع المعاجم في 
العال���م. و تق�م هذه المعاجم ب�صرح لغة اأجنبية بلغة محلية بعد جمعها ويلحق بها المعاجم متعددة 
اللغ���ات وهي اّلتي تعطي المعنى ال�احد بعدة اللغات ف���ي اآن واحد، ويهدف هذا الن�ع من المعاجم 

اإلى ت�صهيل تعّلم الكالم والكتابة باللغات االأجنبية.
3- المعج���م الم��ص�عية: هذه المعاج���م تهتم بجمع المادة وفق معانيه���ا اأو م��ص�عاتها حيث يتم 
ترتيب الم�اد في المعجم ال�احد ح�صب الم��ص�ع وال يدخل الم��ص�ع في االآخر، وخير مثال في هذا 

الن�ع من المعاجم كتاب )المخ�ص�س( البن �صيدة االأندل�صي.
4-  المعاج���م اال�صتقاقي���ة: اأما هذا الن�ع من المعاجم فكل اهتمام���ه ين�صب في البحث عن اأ�ص�ل 
الكلم���ات اأو األف���اظ اللغة فتدلنا على اأ�صل الكلمة وتحديد االأ�ص���رة اّلتي تنتمي اإليها الكلمة اأهي 

�صامية اأم هندية اأو اأوربية اأو عربية.
5- المعاج���م المتخ�ص�ص���ة: تهتم هذه المعاجم بم��ص�ع معي���ن اأو علم من العل�م والم�صطلحات، 
ث���م ت�صرح ه���ذه الم�صطلحات اأو االألفاظ ح�ص���ب ا�صتعمال المتخ�ص�صين في ه���ذا العلم ومن هذه 
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المعاجم )التذكرة( لداود االأنطاكي وكتاب )حياة الحي�ان( للدميري.
6-  دوائ���ر المع���ارف: هي ن�ع م���ن اأن�اع المعاجم ولكنه���ا تختلف عنها من حيث اأنه���ا �صجل للعل�م 
والفن����ن وغيرها من المظاه���ر و الن�صاط العقلي عند االإن�صان وهي المراجع للتعريف باالإعالم 
وال�صع����ب والبل���دان وال�قائع الحربية وهن���اك دوائر المعارف المتخ�ص�ص���ة كدوائر المعارف 

االإ�صالمية ودوائر المعارف الطبية.
7-  المعج���م الم�صّ�ر: مم���ا ال �صك فيه اأن ال�ص����ر ت�صاعد على ت��صيح معان���ي الح�صيات اّلتي تقع 
عليه���ا العين. وا�صتخدام ال�ص�ر في مجال المعاجم ظهر حديث���ا، مع ظه�ر المنجد. والمعجم 
الم�ص����ر ه� ال���ذي يثبت �ص�ر ال���كل اّلتي يت�صمنه���ا. واأول من و�صع معجما به���ذا الن�ع العالم 

االألماني )دودون( الذي الحظ اأن االألفاظ في اللغة تكثر في الح�صيات ال في المجردات.
8-  المعج���م التاريخ���ي: تهتم هذه المعاجم باأ�ص���ل الكلمة ال الكلمة نف�صها ث���م تتبع مراحل الكلمة 
ومعناها عبر االأزمنة والع�ص�ر مثل كلمة )المربي( ماذا كانت تعني في الجاهلية، وكيف تط�ر 

معناها حتى الي�م وذلك عبر الع�ص�ر المختلفة.
به���ذا ق���د ت��صلن���ا اإلى اأن المعاج���م الت�صنف اإال لتحديد معان���ي الم��ص�ع اأو عل���م اأو هدف خا�س 
اليخ���رج عنه المعج���م، ولكن معظم معاج���م اللغة العربية كان���ت من المعاجم اللغ�ي���ة ولم يخرج 
عنه���ا �ص�اء الر�صائل ال�صغيرة اأو الكت���ب ذات الم��ص�عات مثل )الغريب في األفاظ القراآن( وكتب 

االأ�صمعي االإبل-الخيل-المطر وغيرها.
  ول���م تظهر بقي���ة المعجم اإال في ع�صر الحديث بعد ت�صعب العل����م واالخت�صا�صات المختلفة اّلتي 

دفعت العلماء لل�ق�ف على المعاني والمفاهيم الخا�صة بكل م��ص�ع.                
كم���ا اأ�صرنا باأن �صناعة المعج���م العربي هي اأقدم ال�صناعات المعجمية في اللغات الحية واأغزرها 

كمًا واأغناها ن�عًا، مع ذلك فاإن اللغة العربية ال ت�فق على �صناعة المعجم التاريخي حتى االآن.

اأهمية المعجم التاريخي:
�صي�صاع���د ه���ذا المعجم التاريخي على درا�صة اللغ���ة العربية درا�صة علمّية، وو�صفه���ا و�صفًا ل�صانيًا 
دقيق���ًا، الأن���ه �صي�ؤرخ للتغي���رات اّلتي لحقت باأ�ص����ات اللغة واأبنيته���ا ال�صرفي���ة وتراكيبها النح�ية 

باالإ�صافة اإلى التط�ر الداللي اّلذي اأ�صابها. 
المعجم التاريخي المقترح للغة العربية:

فق���د عرف دوزي المعجم التاريخي للغة العربية، اأنه معجم يعرفنا ب��ص�ح ودقة- كلما عدنا اإليه- 
المعن���ى الدقيق الأي لفظ في اأ�صل ا�صتعماله، ومختلف الدالالت اّلتي طراأت عليه في جزيرة العرب 
وبالد فار�س وال�صام ... اإلخ، اأي في كل االأم�صار اّلتي ك�نت - على حد تعبيره - تلك االإمبراط�رية 
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ال�صا�صع���ة، اّلتي امتدت ما بين بالد الهند والح���دود الفرن�صية. ه� معجم ير�صم لنا باالعتماد على 
ا، وتاري���خ كل لفٍظ وكل عبارة. ويميز بي���ن المعاني الخا�صة  ال�ص�اه���د والن�ص�����س اعتماًدا م�صتمرًّ
ب���كل لفظ ف���ي م�صٍر عربي م���ا، والمعاني اّلت���ي كان يفيدها في م�ص���ٍر اآخر؛ بين مدل����ل كل لفٍظ 
عن���د ال�صع���راء، ومدل�له عند الناثري���ن. ثم ه� معجم ي�صتمل على كل م�صطلح���ات العل�م والفن�ن 
اها في مختلف الع�ص�ر  رة تف�صيًرا منهجيًّا في ال�اقع يق�م بداللة االألفاظ والتراكيب، متتبًعا اإيَّ مف�صَّ

والبيئات.

الجهود المبذولة:
المعجم التاريخي ي�ؤرخ الألفاظ اللغة و تاريخ ن�صاأتها وي�صير على ما حدث للغة من التط�ر و التغيير 
ف���ي اأ�صكالها ومحت�ياته���ا الداللي عبرالع�ص�ر وق���د تحدث عن هذا الم��ص�ع اب���ن جني في كتابه 
الخ�صائ�س وغيره من كتبه، ولكن حتى االآن ما نجح علماء اللغة العربية في ت�صنيف كتاب م�صتقل 
بحي���ث يجيب بهذه الم�صاألة، ولكن في ال�صن�ات االأخي���رة �صعر علماء اللغة العربية باأنهم في حاجة 
اإلى معجم بما ي�صبه فيما اأّلف في مجال اللغات االأخرى، مثل االإنجليزية وغيرها من اللغات الحية، 
وق���ام مجل�س اتحاد المجامع اللغ�ية العلمية العربية، اإلى البح���ث في هذا الم��ص�ع، وقام بت�صكيل 

لجنة للمعجم التاريخي و للتخطيط والعمل على اإنجازه.
   ونج���د المحاوالت الج���ادة من قبل بع�س علماء اللغة العربية الإع���داد المعجم التاريخي في �صكل 

الم�ؤتمرات كما اأقيمت في مدينة ال�صارقة برعاية حاكمها.
واأي�صًا قد قام معهد اأبحاث اال�صت�صراق االألماني الذي كان يديره الم�صت�صرق اأوغ�صت في�صر )1865 
- 1949(، به���ذه المحاولة، لتاأليف معجم عربي تاريخي بدعم م���ن م�ؤتمر الم�صت�صرقين والمجمع 
ال�صك�ص�ن���ي. ولك���ن هزيم���ة األمانيا في الح���رب العالمي���ة االأول���ى )1914- 1918( اأدت اإلى ت�قف 
الم�ص���روع، ث���م ا�صُتاأنف العمل ع���ام 1923. وحين اأُن�صئ مجمع اللغة العربي���ة بالقاهرة عام 1932، 
ق���رر تبن���ي م�صروع في�صر واإمداده بالدعم ال���الزم والم�صاعدين المتخ�ص�صي���ن، فانتقل في�صر اإلى 
القاه���رة، ولكن الح���رب العالمية الثاني���ة )1939- 1945( ا�صطر للع�دة اإل���ى األمانيا حيث اأقعده 
المر����س وعاجلته المنية. و�صاع���ت الم�اد اّلتي اأعّدها في�صر، ما ع���دا المقدمة واأجزاء من حرف 

االألف. 
وعندم���ا تاأ�ص�صت جمعية المعجمية العربية بت�ن�س في اأوا�صط الثمانينات، اهتمت بم��ص�ع المعجم 
التاريخ���ي فخ�صته بندوتها العلمية الدولية الثانية عام 1989، واأُن�صئ عام 1990 م�صروع )المعجم 
العرب���ي التاريخي( بتم�يل من الحك�م���ة الت�ن�صية، ولكن هذا الم�صروع ق���د ت�قف، ثم اأعيد العمل 
في���ه ع���ام 1996. ولعل �صبب تعثره يع�د اإلى ع���دم تفّرغ القائمين على الم�ص���روع. ولهذا فاإن اتحاد 
المجامع اللغ�ي���ة والعلمية العربية قرر اإن�صاء م�ؤ�ص�صة م�صتقلة تتفرغ لتاأليف المعجم التاريخي للغة 

العربية)1(.

http://www.alfawanis.com/kotab/articles.php?id=11 ،1- علي القا�صمي، املعجم التاريخي للغة العربية
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منهجية تاأليف المعجم التاريخي:
كان اإع���داد المعاجم التاريخية يعتمد على جمع ال�ص�اهد ال�صياقية الكثيرة جمعًا يدويًا من مختلف 
ع�ص����ر اللغ���ة. وكان هذا العمل يتطلب ح�ص���دًا من المحررين والمرا�صلي���ن و المتبرعين وي�صتغرق 
�صن����ات ط�يلة. اأما الي�م فق���د اأ�صبحت العملية اأي�صر بف�صل الحا�ص����ب وق�اعد المعل�مات وبن�ك 
الكلم���ات. اإذ يمك���ن اإن�صاء مدونة لغ�ية تتاألف من ن�ص��س كثيرة ت�ص���م ماليين الجمل اّلتي تنتمي 
اإلى فت���رات اللغة المتباينة، واالأقطار المختلفة، والمج���االت المعرفية المتن�عة. ثم يجري البحث 
عن االألفاظ لفظًا لفظا، فيزودنا الحا�ص�ب باآالف العبارات والجمل اّلتي يرد فيها اللفظ المطل�ب 
مرتب���ة ترتيبًا تاريخيًا، مع تاريخ كل جمل���ة والمكان الذي  ُكتبت فيه والمجال المعرفي الذي تنتمي 
اإلي���ه،. فيت�لى اللغ�ي�ن والمعجمي�ن ا�صتخال�س دالالت اللف���ظ المختلفة من ال�صياقات اّلتي وردت 
فيه���ا. وُيعزز كل ذلك بدرا�صات تاأ�صيلية عن اأ�صل اللفظ وتحديد اللغة اّلتي اقُتر�س منها)1(. وعلى 

الرغم ت�فر البرامج المتطّ�رة فاإن تاأليف معجم تاريخي يتطلب �صن�ات ط�يلة. 
ومن اأهم االأ�ص�س اّلتي ينبغي اأن تراعي لعمل هذا »المعجم التاريخي« ما ياأتي:

1- يج���ب اأن يحت����ي المعج���م التاريخي عل���ى كل كلمة وردت ف���ي اأدبيات اللغ���ة، مدع�مة بال�صرح 
والت��صيح.

2- المبداأ التاريخي ه� االأ�صا�س في معالجة الكلمات.
3-  ه�ي���ة اللفظ���ة وكتابة اأ�ص�له���ا، اأ�ص�اته���ا، ونطقها، بالح���روف الهجائية العربي���ة، وفق ق�اعد 
مح���ددة، �ص�اء اأكانت الكلمة: كنعانية اأم اآرامية اأم عبرية، اأم حب�صية اأم اأمازيغية اأم ي�نانية اأم 
التينيةاأم فار�صية اأم هندية، اأم من اللغات الحديثة في الع�صر الحا�صر، ال �صيما الم�صطلحات، 

واالتفاق على الحروف اّلتي تكتب بها االأ�ص�ل القديمة والحديثة.
4- الداللة النح�ية لكل كلمة.

5- يجري الترتيب وفق قاعدة محددة: الف�صيح، ال�صائع، المهج�ر، المهمل، الغريب، المعرب.
6- ال�صرف وي�صمل اال�صتقاق وال�ص�رة التاريخية للكلمة.

7-  �صرح معاني المفردات ب��صعها في �صياقات متعددة، فهي الم�صدر االأ�صا�س الذي ياأخذ باأيدينا 
اإل���ى الك�ص���ف عن معنى لفظة نجه���ل تف�صيرها، اأو نريد معرفة معناها �صحيح���ًا دقيقًا لنتعّرف 

ا�صتعمالها، ونهتدي اإلى ال�صياق المنا�صب الذي وردت فيه. 
8-  بي���ان �صبط مختلف الكلم���ات اّلتي ال يظهر لنا وجه ال�ص�اب فيه���ا، وال�صيما االأ�صماء الجامدة 
وكثي���رًا م���ن اأ�صم���اء االأعالم والبل���دان واالأفع���ال الثالثية لمعرف���ة حركة العين ف���ي ما�صيه اأو 

http://www.alfawanis.com/kotab/articles.php?id=11 .1- م.س
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م�صارعه، اأو معرفة م�صدره.
 9- التنبيه برم�ز معيَّنة على الف�صيح والمعّرب والدخيل والم�لد من االألفاظ. 

10- بيان بع�س م�صطلحات العل�م والفن�ن.

مراحل اإنجاز المعجم التاريخي:
1-  مرحل���ة الجمع والت�ثيق: وهي اأط����ل مرحلة واأ�صقها واأهمها على االإط���الق؛ فيها يجب اأن تقراأ 
جمي���ع اأ�صناف الم�صادر المتقّدمة، وت�صتخل�س منها جميع التعاريف وال�صروح، م�ثقة بالن�صبة 
اإل���ى م�صادره���ا، م�صب�طة البيان���ات، م�ثقة المتن، �صحيح���ة العبارة، منظم���ة تنظيًما يجعل 

اال�صتفادة منها فيما يتل� مي�صرة. 
2-  مرحل���ة المراجعة والتدقي���ق: وهي مرحل���ة تكميل الناق�س، و�صب���ط المختل، واإلغ���اء الح�ص�، 
وتعريف الغام�س، والتاأكد من الم�ج�د، واإ�صافة المفق�د. في الم�صادر والن�ص��س، والبيانات، 

والتنظيم وغير ذلك. 
3-  مرحل���ة التاأليف والتن�صيق: وفيها ي�صن���ف ما روجع ودقق، وت�صنيفات جزئية مختلفة، ثم ي�ؤّلف 
من تلك االأ�صناف الجزئية اأ�صكال من المركبات ثم ين�صق من تلك المركبات المعجم الجامع، 

مرتًبا الترتيب الم�صار اإليه اأعاله، مك�صًفا التك�صيف الذي ينبغي له)1(.

التو�شيات:
-  و�ص���ع اللج���ان االأدبي���ة والتاريخي���ة واالأ�ص�لي���ة م�جه���ة للجامعيين ف���ي عملية جم���ع الن�ص��س 

واالقتبا�صات وال�ص�اهد.
-  ت�صني���ف معج���م تاريخي عربي يتطلب ح�صَد ع���دٍد من المتخ�ص�صين باللغ���ات العربية القديمة 
كال�ص�مري���ة والبابلية واالآ�ص�رية واالآرامية والم�صرية القديمة وكذلك باللغات اّلتي تفاعلت معها 

العربية واقتر�صت منها كالي�نانية والفار�صية والتركية. 
-  تاألي���ف المعجم التاريخي العربي يتطل���ب م�ؤ�ص�صٌة متكاملة تنكبُّ على هذا العمل، وال يكفي جه�د 

لغ�ي اأو معجمي واحد بمفرده.                                       

alminbar.al-islam.com/images/books/350.doc 1- محمد الب��صيخي، مفه�م المعجم التاريخي للم�صطلحات القراآنية
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االأ�ستاذ الدكتور عبد المنعم طوعي ب�سناتي 
رئي�س اأق�شام اللغة العربّية واآدابها وال�شريعة والدرا�شات االإ�شالمّية في جامعة الجنان

االن�صجام ال�صوتي 
درا�صة تحليليّة في اللغة العربيّة

الحلقة الثانية

الف�شل الرابع:
مطلب: التنا�شب ال�شوتي في الأ�شوات المتقاربة المخارج

تتاأث���ر االأ�ص�ات بما يقاربه���ا بالمخرج، فيقلب ال�ص�ت االأّول اأو الثانى الى ما يقاربه عندما يلتقيان 
ف���ي الدرج ال�ص�تي، ف���اإّن �ص�ت التاء في �صيغ���ة »افتعل« في الكلمات ا�صت���رب، واطترد، واظتهر، 
قريبة المخرج من ال�صاد والطاء والظاء، فلّما راأوا اأن التاء المهم��صة بعد هذه االأ�ص�ات المطبقة، 
والت���اء مخفتة قّرب�ها من لفظ ال�صاد والطاء والظاء ب���اأن قلب�ها الى اأقرب الحروف منهن، وه�: 
الط���اء، الأن الطاء اأخت الت���اء في المخرج واأخت ه�ؤالء االأحرف في االطب���اق واال�صتعالء، وقلب�ها 
م���ع الطاء طاء اأي�صًا، لت�افقها في الجهر واال�صتعالء، ليك�ن ال�ص�ت متفقا، ومنهم من يقلب التاء 
ال���ى لف���ظ ما قبلها، وكاأنه بعد اأن قلب���ت التاء طاء، تنا�صب �ص�ت الطاء مع م���ا قبلها فقّرب�ها منه 
هر)1(،  هر، ومظَّ ���رب، واظَّ رب، وم�صَّ بر وا�صَّ بر، وم�صَّ فقلب���ت اإلى ال�ص�ت الذي قبلها، فنق����ل: ا�صَّ

لحا«)2( يريد ي�صطلحا)3(.  وقراأ عا�صم: »اأن ي�صَّ

1- انظر �صر �صناعة االإعراب 217/1.
2- �ص�رة الن�صاء. االآية 128.

3- انظر املحت�صب 201/1. �صّر �صناعة االإعراب 218/1.
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واجتم���اع االأ�ص����ات المتقاربة �صب���ب مقت�صى لالإدغ���ام)1(، فكّلما كانت االأ�ص�ات اأ�ص���ّد تقاربا كان 
االإدغ���ام فيهما اأق�ى، وكّلما كان التقارب اأق���ّل كان االإدغام اأبعد)2(. والحروف المتقاربة مخارجها 

اإذا اأدغمت فاإّن حالها حال الحرفين اللذين هما �ص�اء في ح�صن االإدغام)3(.
واالأ�ص����ات المتقارب���ة المخ���ارج تجري مجرى االأ�ص����ات المتماثلة ف���ي االإدغام، فالعّل���ة الم�جبة 
لالإدغ���ام ف���ي المثلين قريب منها في االأ�ص�ات المتقاربة، الأن اإع���ادة الل�صان اإلى م��صع قريب مما 
رفعته عنه كاإعادته اإلى نف�س الم��صع الذي رفعته عنه، وهذا العمل ي�صتثقله الل�صان، فكره�ا ابقاء 
االأّول عل���ى حال���ه، ف���اإذا التقى حرف���ان متقاربان قّرب�ا ال�ص����ت االأّول من الثان���ي فيقلب اإلى لفظ 
ال�ص����ت الثان���ى، فيدغم االأّول منهما في الثان���ي، وال يمكن اإدغام المتقاربي���ن حتى يقلب ال�ص�ت 
االأّول اإل���ى لف���ظ الثاني، ول� تركته على اأ�صله من لفظه لم يجز اإدغامه لما فيهما من الخالف، فال 
ي�ص���ّح االإدغ���ام اإال بعد تقريب �ص�ت من اآخر وي�صبحا مثلين. الأن رفع الل�صان بهما رفعة واحدة مع 
اختالف ال�ص�تين محال، الأن لكّل �ص�ت منهما مخرجا غير االآخر، وال يمتنع ذلك في المتماثلين، 

الأّن المخرج واحد يمكن اأن يجمعهما في العمل فيقع الل�صان عليهما وقعا واحدًا)4(. 
والأ�ص�ات العربّية العديد من المخارج بلغت عند �صيب�يه �صتة ع�صر مخرجا)5(، اأّما الخليل بن اأحمد 
فجعل المخارج ثمانية، ولم ين�صب الياء وال�او واالألف والهمزة اإلى مخرج معّين و�صّماها ه�ائية)6(، 
وترت���ب االأ�ص����ات بالن�صبة لمخارجها ابتداء م���ن الحلق ثم الل�صان - اق�ص���اه، و�صطه، طرفه - ثم 

ال�صف�ّية)7(، وانتهى �صيب�يه بمخرج الخيا�صيم. 
واالأ�ص����ات كم���ا وردت عند �صيب�يه عل���ى ترتيب المخارج عل���ى ال�صكل االآتي: فللحل���ق منها ثالثة. 
فاأق�صاها مخرجًا: الهمزة والهاء واالألف. ومن اأو�صط الحلق مخرج: العين والحاء. واأدناه مخرجا 

من الفم: الغين والخاء. 
ومن اأق�صى الل�صان وما ف�قه من الحنك االأعلى مخرج: القاف. 

ومن اأ�صفل من م��صع القاف من الل�صان قلياًل ومما يليه من الحنك االأعلى مخرج: الكاف. 
ومن و�صط الل�صان بينه وبين و�صط الحنك االأعلى مخرج: الجيم وال�صين والياء. 

ومن بين اأّول حافة الل�صان وما يليها من االأ�صرا�س مخرج: ال�صاد. 

ل 133/10. 1- انظر �صرح املف�صّ

ل 132/10. 2- انظر �صرح املف�صّ
3- الكتاب 4 / 445.

4- انظر �صرح املف�صل 132/10. و�صرح �صافية ابن احلاجب 264/3.
5- انظر الكتاب 433/4، واملمتع �س 668

6- انظر املدخل اىل علم اللغة �س 31.
7- انظر الكتاب 433/4، ودرا�صات يف علم االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 163 وما بعدها. واملمتع �س 669، 670. 
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وم���ن حافة الل�صان م���ن اأدناها اإلى منتهى طرف الل�صان ما بينها وبين م���ا يليها من الحنك االأعلى 
وما ف�يق الثنايا مخرج: الن�ن. 

ومن مخرج الن�ن غير اأنه اأدخل في ظهر الل�صان قليال النحرافه اإلى الالم مخرج: الراء. 
ومّما بين طرف الل�صان واأ�ص�ل الثنايا مخرج: الطاء، والدال، والتاء.

ومّما بين طرف الل�صان وف�يق الثنايا مخرج: الزاي، وال�صين، وال�صاد. 

ومّما بين طرف الل�صان واأطراف الثنايا مخرج: الظاء، والذال، والثاء. 
ومّما باطن ال�صفة ال�صفلى واأطراف الثنايا العليا مخرج: الفاء. 

ومّما بين ال�صفتين مخرج: الباء، والميم، وال�او. 
ومن الخيا�صيم مخرج: الن�ن الخفيفة)1(. 

والمحَدث�ن ي�صقط�ن م���ن االأ�ص�ات ال�صاكنة: االألف والن�ن الخفيفة)2(، اإذ اإن االألف عندهم �ص�ت 
لين وال فرق بين الن�ن والن�ن الخفيفة، كما اأ�صقطها الزمخ�صرى وابن الحاجب)3(. 

و�ص����ت االأل���ف ما ه� اإال �ص�ت حركة الفت���ح م�صبعا وقد رمز له في مقايي����س اأ�ص�ات اللين بالرمز 
»ą«)4( الفرن�ص���ي، فما ي�صمى باأل���ف المد هي فتحة ط�يلة)5(. وقد اأدرك ابن جني ذلك فقال:»اعلم 
اأن الح���ركات اأبعا����س حروف المّد، وهي: االألف والياء وال����او...«)6(. وكان الخليل بن اأحمد يق�ل: 

»االألف وال�او والياء ه�ائية، اأي: اأنها في اله�اء«)7(. ويق�صد عندما تك�ن اأ�ص�ات مّد. 
والمحَدث����ن حي���ن نظروا اإلى ن�صب���ة �صع�د الل�صان نح� الحن���ك اأمكنهم اأن يق�ّصم����ا اأ�ص�ات اللين 
اإل���ى مجم�عتي���ن: المجم�عة االأولى: ت�صمل اأ�ص�ات اللين ال�صيقة، وه���ي: الك�صر وال�صم، وما قرب 
منهم���ا، الأن الل�صان مع كل منهما يبلغ في �صع�ده نح���� الحنك اأق�صى ما يمكن للنطق ب�ص�ت لين، 
والمجم�ع���ة الثانية: هي اأ�ص�ات اللين المت�صع���ة، وهي: الفتح وما قرب منها. الأن الل�صان معها يبلغ 
اأق�ص���ى م���ا يمكن اأن ي�صل اإليه في هب�طه في قاع الفم، والف���راغ بين الل�صان والحنك حينئذ يك�ن 
اأو�صع ما يمكن في هذا ال��صع)8(. وهذا ال��صف يبين ما ذكره الخليل من ك�ن اأ�ص�ات اللين ه�ائية 

ل 123/10. و�صرح �صافية ابن احلاجب  250/3.  1- انظر الكتاب 433/4، 434. وانظر �صرح املف�صّ
2- انظر درا�صات يف علم االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 163،164،165.

ل 124/10. و�صرح �صافية ابن احلاجب 250/3. 3- انظر �صرح املف�صّ
4- انظر االأ�ص�ات اللغ�ية �س 41.
5- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 38.

6- انظر �صّر �صناعة االإعراب �س 17.
ل 124/10. 7- انظر �صرح املف�صّ

8- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 36.
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ولي�س لها اأكثر من ع�ص� - وه� الل�صان - لتقرع هذه االأ�ص�ات عند مخرج معل�م. 
واأ�ص����ات الم���ّد، هي: حركة ال�ص�ت الت���ي قبلها فال وج�د لحركات ق�صي���رة قبلها بخالف ما كان 
يظن���ه القدام���ى)1(، فاذا حّرك ما قبلها بحرك���ة ق�صيرة انقلب �ص�ت المّد اإل���ى ال�ص�ت المنا�صب 

للحركة، واأ�صبعت الحركة حتى ت�صبح مّدا من ن�عها. 
ويختلف����ن م���ع �صيب�يه في تقديم بع�س االأ�ص�ات عن مخارجها فيع���ّدون �ص�ت القاف �ص�تا له�يا، 
وياأت���ي بع���د الهمز والهاء والح���اء والعين مبا�صرة.وياأت���ي بعد �ص�ت القاف: الغي���ن والخاء والجيم 

القاهرية والكاف وال�او)2(. 

وق���د اأعج���ب العديد من الم�صت�صرقين ومنه���م »�صاِده« «schaade» على تق�صي���م �صيب�يه للمخارج 
وو�صفه���ا باأنها في غاية التف�صيل وعذره لتق�صيمه الم�صط���رب الأ�ص�ات الحلق، الأنه لم يكن يعرف 
الحنجرة وال اأجزاءها، اإذ اأنها تالحظ بالت�صريح وباالآالت الفنّية، كمنظار الحنجرة اأو االأ�صّعة ولم 

يكن مثل هذه االآالت بين يديه)3( .
ولم���ا كان الغر����س العلم باأ�ص����ل تقريب االأ�ص�ات بع�صها م���ن بع�س وتداخلها، والح���رف اإنّما ه� 
�ص����ت مقروع في مخرج معل�م، فالعالقة �صديدة بين ال�ص�ت ومخرجه، فاإّنه وجب معرفة مخارج 

االأ�ص�ات ليعلم المتقارب من المتباعد. 
ولي����س كّل متقاربين في المخ���رج يدغم اأحدهما في االآخر، وال كّل متباعدين يمتنع االإدغام فيهما، 
فقد يعر�س للمقارب من الم�انع ما يحرمه التقريب واالإدغام. فامتناع التقريب يك�ن ل�ج�د مانع، 
ف���كل حرف فيه زيادة �ص�ت ال يدغم فيما ه� اأنق�س منه �ص�تا، فمثل هذه االأ�ص�ات يمتنع تقريبها 

اأو ادغامها في مقاربها الأّنه ي�ؤّدي اإلى االإجحاف بها واإبطال مالها من ف�صل على مقاربها)4(.
فامتن���اع التقري���ب بي���ن االأ�ص�ات للحفاظ عل���ى ال�صفات الزائ���دة في ال�ص�ت، ن�ع م���ن التنا�صب 
ال�ص�ت���ي ك���ي ال ي�صيع ويتال�ص���ى ال�ص�ت الزائد ف���ي الحرف، فاأ�ص����ات: ال�صاد، وال����او، والياء، 
والميم، والراء، والفاء، وال�صين. وكّل حرف فيه زيادة �ص�ت، مثل: اأ�ص�ات ال�صفير واالأطباق)5(. ال 

يقّرب اإلى ال�ص�ت الذي يليه ويدغم في مقاربه ويدغم مقاربه فيه. 
فال تدغم ال�صاد ب�ص�ت يقاربها في المخرج ال�صتطالة لي�صت م�ج�دة  في االأ�ص�ات، فلم يدغم�ها 

في مقاربها �صحًا على ا�صتطالة َوْقِع �ص�تها لئال تذهب، واأدغم فيها مقاربها. 

1- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س39.
2- انظر درا�صات يف علم االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 163، 164.

3- انظر املدخل اىل علم اللغة �س 33.
ل 133/10. و�صرح �صافية ابن احلاجب 268/3. 4- انظر �صرح املف�صّ

ل 133/10. و�صرح �صافية ابن احلاجب 269/3. وكتاب التكملة �س 616.  5- انظر الكتاب 447/4. و�صرح املف�صّ
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وال تدغم ال�او والياء في غيرهما لف�صيلة اللين واال�صتطالة، ويدغم غيرهما فيهما.
وال تدغ���م المي���م مع الباء، نح�: اأكرم بكرًا وتدغم فيها الباء نح�: ا�صحب مطرًا، فالميم فيها غّنة 
لي�ص���ت في الباء، ف���اإذا اأدغمت في الباء فقد قلبت الى الباء، في�صتهل���ك ما فيها من زيادة ال�ص�ت 

والغّنة. 
وال تدغ���م الراء فيما يقاربها، مث���ل الالم، نح�: اختر له، وتدغم الالم في الراء، نح�: {ىئ ىئ 

ىئ      })1(. الأن الراء ي�صاحب �ص�تها تكرير لي�س في الالم. 
وال تدغ���م الف���اء في الباء، نح�: اذهب في ذل���ك. الأن الفاء ي�صاحبها �ص����ت تاأفيف، وه� ال�ص�ت 

الذي يخرج من الفم عقْيب النطق بالفاء، وال ي�جد في �ص�ت الباء. 
وال تدغم ال�صين في الجيم مع تقاربهما في المخرج، وتدغم الجيم في ال�صين، الأنه ي�صاحب �ص�ت 
ال�صي���ن تف����س وا�صترخاء، في الفم لي�س في الجيم)2( ومن االأ�ص�ات ماال يدغم في مقاربة وال يدغم 

فيه مقاربة، وهي الهمزة)3(  واألف المّد. 
فالهمزة ثقيلة على الل�صان وقابلة للتغيير والحذف ويلزمها ذلك، كما يلزمها التحقيق الأنها ت�صتثقل 

وحدها، فاإذا جاءت مع مثلها اأو ما قرب منها حّققت في النطق، الأنه م��صع ا�صتثقال. 
واالأل���ف ال تدغم في �ص�ت من االأ�ص�ات المقاربة، وال فيما يقاربها، نح�: الهاء. الأن االألف ال تدغم 
ف���ي االألف، فل� ع�ملتا مثل:»الدالي���ن، والتاءين« لتغيرتا وكانتا غيراألفين،  فلّما لم يكن في االألفين 

لم يكن مع ال�احدة مع ما يقاربها)4(. 

وفيما يلي االأ�ص�ات التي تدغم في مقاربها اذا تجاورت: 

اأّول: الأ�شوات الحلقية: 
يج����ز تقريب بع�س اأ�ص�ات الحل���ق اإلى بع�صها، والقاعدة في ذل���ك: اأن ال�ص�ت االأدخل في الحلق 

يقّرب اإلى ال�ص�ت االأقرب اإلى الفم)5(. 
فالهاء تدغم في الحاء اذا تجاورا في كلمتين، �ص�اء كانت الهاء اأّواًل اأم ثانيًة فاإنها تقّرب اإلى �ص�ت 

1- �ص�رة امل�ؤمن�ن، اآية 118.
ل 133/10-134. و�صرح �صافية ابن احلاجب 270/3.  2- انظر الكتاب 448،447/3، و�صرح املف�صّ

3-  فال تدغم الهمزة يف مثلها اال ب�صرط، اأن يك�نا يف كلمة واحدة، واأن تك�ن عينا، وعلى نح� :فعال وفّعل وما ا�صبههما مما عينه 
همزة، نح� :»�صاأّال وراأّ �س وجاأّار« من اجل�ؤار -وه� ال�ص�ت-. ول� جمعت �صائال وجائرا على فّعل الأدغمت وقلت: »�صّ�ل وجّ�ر«.          
اأما اذا التقت همزتان يف غري م��صع العني اأو يف كلمتني فال اإدغام، نح� : »قراأ اأب�ك«. ومن اأجاز االإدغام فهي لغة رديئة. انظر 

ل 135/10. وكتاب التكملة �س 615.  �صرح املف�صّ
4- انظر الكتاب 446/3. و�صرح �صافيه ابن احلاجب 236/3. واملمتع �س 679.

5- انظر كتاب التكملة �س 617.
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الحاء، فنق�ل: »اجبحاتما، واذ بحذه«. في: اأجبه حاتما واذبح هذه)1(، واالإدغام عربّي ح�صن لقرب 
المخرجي���ن، الأنهما مهم��صان رخ�ان فقد اجتمع فيهما ق���رب المخرج والهم�س)2(. فالهاء من اأّول 
الحلق، والحاء من و�صطه ولي�س بينهما اإال العين، فالحاء اأقرب الى الفم ولذلك ال تقّرب الحاء الى 
اله���اء فنق�ل في:»اأ�صل���ح هيثما« »ا�صلح حيثما«)3(  وال تدغم الحاء في الهاء، مثل: »امدح هالال«)4( 
وال تدغ���م اله���اء مع الغين، واإن كانت الغين اأقرب مخرجًا ال���ى الهاء من الحاء، الأن الهاء مهم��صة 

رخ�ة كالحاء، والغين مجه�رة بين ال�صديدة والرخ�ة)5(. 
واله���اء ال تقّرب من الغين فتدغ���م بها، و�صبب ترك اإدغام الهاء في العي���ن واإن تقاربا في المخرج 
-فاله���اء من اأق�ص���ى الحلق والعين من و�صطه- فق���د تخالفا في ال�صفات فالعي���ن مجه�رة والهاء 
مهم��ص���ة، والهاء رخ�ة والعي���ن مت��صطة)6(. فلما تباعد ما بينهما من جه���ة تجني�س االأ�ص�ات واإن 
تقارب���ا ف���ي المخرج امتنعا ع���ن االأدغام، هذا ه���� االأ�صل. اأما لغ���ة تميم في ه���ذه الم�صاألة فاإّنهم 
يت��صط����ن بين اله���اء والعين باأن يقلب�ا �ص�ت الهاء الى حاء، والعين اأي�صًا، ويدغم�ن الحاءين.الأن 
م.  الح���اء م�افقة للهاء بالهم�س والرخ���اوة، وللعين بالمخرج، فتق�ل: اقطّح���الال، واأجبحنبه، ومحُّ

َنَبه، ومعهم)7(. َ في: اقطع هالال، واأْجَبْه ِعِ
والعين اإن جاورت الحاء متقدمة اأو متاأخرة تدغم بالحاء، بقلبها حاء، كق�لك: »ارفع حاتما، واذبح 
عت�دا« »ارفّحاتما، واذبّحت�دًا«. واإذا وقعت العين قبل الحاء وقلبت حاء فه� ح�صن، الأن باب االإدغام 
اأن تدغ���م الى الثاني وتح�ل عل���ى لفظه. واأّما قلب العين الى الحاء اذا كانت قبلها فه� جائز ولي�س 
في ح�صن االأول)8(.فال يقلب االأخرج من االأ�ص�ات اإلى االأدخل من االأ�ص�ات فاإن اأردت االإدغام قلبت 

العين حاء، واأدغمت الحاء بالحاء، الأّنه قد يقلب الثاني اإذا تعّذر قلب االأّول)9(.
وال تدغ���م الحاء في العي���ن واإن تقاربا، وما روي عن اأبي عمرو ف���ي ق�له تعالى {ہ ھ  ھ 
ھ})10( باإدغام الحاء في العين فه� �صعيف عند �صيب�يه، الأن الحاء اأقرب اإلى الفم وال تدغم 

فيما ه� اأدخل في الحلق)11(. 

ل 136/10. 1- انظر �صرح املف�صّ
2- انظر الكتاب 449/4.

3- انظر �صرح املف�صل 136/10.
4- انظر الكتاب 449/4 ، وكتاب التكملة �س 617. واملبدع �س 262. و�صرح �صافية ابن احلاجب 276/3. 

5- انظر �صرح �صافية ابن احلاجب 276/3.
6- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 88.

ل 10/ 137. 7- انظر الكتاب 449/4، 450 التكملة �س 617. �صرح املف�صّ
ل 10/ 136.وكتاب التكملة �س617 8- انظر الكتاب 450/4. �صرح املف�صّ

9- املمتع �س 683.
10- �ص�رة اآل عمران اآية 185.

ل 136/10. وكتاب التكملة �س 617. 11- انظر الكتاب 451.  �صرح املف�صّ
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والغي���ن والخاء �ص�تان حلقيان م���ن المخرج الثالث منه، وه� اأدنى المخ���ارج اإلى الل�صان، والغين: 
�ص����ت رخ���� مجه�ر، والخ���اء: �ص�ت رخ���� مهم��س)1(. فالغي���ن والخاء مخرجهما واح���د ورخ�ان، 
والغين �ص�ت مجه�ر، نظيره المهم��س ه� الخاء، ولت�ّحد المخارج والرخاوة في كال ال�ص�تين فقد 
ا�صُتح�صن تقريب كل �ص�ت اإلى �صاحبه، واإدغامه فيه)2(، فنح�:»ادمغ خلفا« تق�ل:»ادمّخلفا« بقلب 
�ص����ت الغين خ���اًء، واإدغام الخاءين، وفي نح�: »ا�صلخ غنمك« تق����ل: »ا�صلّغنمك« بتقريب ال�ص�ت 

االأّول وه� الخاء اإلى ال�ص�ت   الى ال�ص�ت الثاني وه� الغين واإدغام ال�ص�تين)3(. 
ويج����ز اإدغ���ام العين والحاء في الغي���ن والخاء لقربهما م���ن الفم)4(، اأما مذه���ب �صيب�يه فالمنع، 
الأن الغي���ن والخ���اء قد قربا من الفم قربا �صديدا فبعدتا عن الح���اء والعين وكذلك الهاء، فلم يجز 

االإدغام في مثل: »ادمغ حامدًا« و»ادفع غالبًا« و»ونبه غافال«)5(. 

ثانيا: الأ�شوات الل�شانية: 
اأ ( اأ�شوات اأق�شى الحنك، وهي: القاف والكاف والواو. 

  اأول مخارج الفم مما يلي اأ�ص�ات الحلق �ص�ت »القاف« وهي اأدنى اأ�ص�ات الفم اإلى الحلق، ويليها 
�ص�ت »الكاف« وكل �ص�ت منهما يدغم في �صاحبه، وال يدغم غيرهما فيهما)6(. 

وق���د ح�ّص���ن �صيب�ي���ه اإدغامهما لقرب المخرجي���ن، والأنهما من ح���روف الل�صان وهم���ا متفقان في 
ال�ص���ّدة)7(، ومث���ال اإدغام القاف في ال���كاف ق�له تعال���ى: {ڀ ٺ ٺ         ٺ})8( فتدغم القاف 
ف���ي الكاف، لق���رب المخرجين وهما �صديدان وم���ن حروف الل�صان، والأن ال���كاف اأدنى اإلى حروف 
الف���م، من الق���اف، واالإدغام ح�صن الإخراج القاف اإلى االأقرب الى ح���روف الفم التي هي اأق�ى في 

االإدغ���ام)9(  ومثال اإدغام الكاف في الق���اف: »انهك قطنا«)10(   وق�له تعالى: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ  })11(، وادغام القاف في الكاف اأقي�س من اإدغام الكاف في القاف، الأن القاف اأقرب 

الى حروف الحلق والكاف اأبعد منها)12(.

1- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 87، 88.
ل 137/10. 2- انظر كتاب 451/4، �صرح �صافية ابن احلاجب 277/3، �صرح املف�صّ

ل 10/ 137.  3- انظر الكتاب 451/4، كتاب التكملة �س 617. �صرح �صافية ابن احلاجب 3/ 277. �صرح املف�صّ
ل 138/10. املمتع �س 684. 4- انظر �صرح املف�صّ

ل 138/10، املمتع �س 684. 5- انظر املبدع �س 263، و�صرح املف�صّ
ل 138/10. 6- انظر �صرح املف�صّ

7- انظر الكتاب 452/4.
8- �ص�رة الن�ر اآية 45.

ل 138/10. 9- انظر �صرح املف�صّ
10- انظر الكتاب 452/4. كتاب التكملة �س 618، املبدع �س 264.

11- �ص�رة حممد اآية 16
ل 138/10. و�صرح �صافية ابن احلاجب 278/3. املمتع �س 685. 12- انظر �صرح املف�صّ
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ام���ا ال�او فقد ذكر �صيب�يه)1( وغيره اأنها من االأ�ص�ات ال�صف�ّية ولهذه ال�صبهة ف�ص�ف يك�ن تف�صيل 
الكالم عنها عند االأ�ص�ات ال�صف�ية.

ب ( اأ�شوات و�شط الل�شان. 
اأ�ص�ات و�صط الل�صان، هي: الجيم، ال�صين، والياء.

ام���ا الجيم فاإنها اإن جاورت ال�صين فاإنها تقّرب اإليها، وتقل���ب الجيم �صيئا، وتدغم ال�صين بال�صين، 
ق���ال اهلل تعال���ى: {ڄ  ڄ ڄ ڄ          ڃ ڃ })2(  ونح����: »اأخ���رج �َصَبثا« باإدغام 
الجي���م بال�صين بعد تقريبها الى ال�صين، وقد ح�ّصن �صيب�يه هذا االإدغام، واإّنما جاز اإدغامهما فيها 

لك�نهما من مخرج واحد)3(.
والجي���م ال تدغ���م ف���ي الي���اء، واإن كانا من مخ���رج واحد، الأن الي���اء �ص�ت معل�ل وبائ���ن من جميع 

الحروف، واالأ�ص�ات ال�صاكنة تمّد باأ�ص�ات العلة، والأن الحركات بع�صها)4(.
ول���م يذك���ر �صيب�يه اإدغامها اإال مع مثلها وال�صين)5(. وقد اأدغمها اأب� عمرو في التاء في ق�له تعالى: 
{ۅ ۉ ۉ ې})6(، وه���� نادر)7(. الأنه���ا واإن لم تقارب الجيم التاء، فاإّن الجيم اأخت 

ال�صين في المخرج، وال�صين فيها تف�س ي�صل الى مخرج التاء، فلذلك �صاغ اإدغامها فيها)8(.

وال�صي���ن ال تدغم ف���ي الجيم، مع اأّنهما متقارب���ان ومن مخرج واحد، الأن ال�صي���ن اأف�صل من الجيم 
ل�ص����ت التف�صي، فكره�ا اإذهاب���ه باالإدغام)9(، واأي�صًا ف���اإّن ال�صين بتف�ّصيه���ا لحقت بمخرج الطاء 

والدال، فبُعدت عن الجيم)10(.  
واما الياء فال تدغم بالجيم، للعلة المانعة من اإدغام الياء وال�او في حروف ال�صحة)11(.

ويدغ���م في الجيم �صتة اأ�ص�ات من غير مخرجها، وهي: الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء، 
نح����: »ل���م يربط ّجمال« و »ق���د ّجعل« و »وَجَبت ّجُن�ُبها«  و »احفظ ّجاب���رًا «  و »انبذ ّجعفرًا« و»ابعث 

1- انظر الكتاب 433/4، املمتع �س 670.
2- �ص�رة الفتح اآية 29.

3- انظر الكتاب 452/4. املمتع �س 686. �صرح �صافية ابن احلاجب 278/3 املبدع �س  264. 
4- انظر املمتع �س 686.
5- انظر الكتاب 452/4.

6- �ص�رة املعارج اآية 4-3.
7- انظر �صرح �صافية ابن احلاجب 278/3.

ل 10/ 138. 8- انظر �صرح املف�صّ
ل 138/10. 9- انظر �صرح املف�صّ

10- انظر املمتع �س 687.
11- انظر املرجع ال�صابق
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ّجامع���ا«)1(، وجاز اإدغام هذه االأ�ص�ات في الجيم م���ن و�صط الل�صان، فكان بينهما تباعد، فاأجريت 
ف���ي ذلك مج���رى اأختها ال�صين، الأن ال�صين واإن كانت من مخرج الجيم فاإن فيها تف�ّصيا يت�صل بهذه 
الح���روف، ولهذا االت�صال جاز اأن يدغمن في الجيم، وال تدغ���م الجيم فيها)2(. ويق�ي اإدغام هذه 

االأ�ص�ات بالجيم، اأّنها تدغم في ال�صين، فكذلك اأدغمت في اأختها الجيم حمال عليها)3(. 
واذا اأدغم���ت الط���اء والظ���اء في الجي���م فاالأح�ص���ن اأن ُتبقي االإطب���اق الذي فيهما لئ���ال تخّل بهما 

وت�صّعفهما، بزوال االإطباق منهما)4(.
و�ص����ت ال�ص��ين ال يقّرب مّما يجاوره ويقاربه، وقراأ اأب��� عمرو اإدغام��ها في ال�ص��ين في ق�له ت�عالى:  

{ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ})5( وادغ���ام ال�صي���ن فيها في ق�ل���ه تعالى: {ٺ ٺ ٺ   ٿ 
ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ})6( الأنهم���ا مت�اخيت���ان ف���ي الهم����س والرخ���اوة، وال�ص����ت 

والتف�ّص���ي، فكاأنهما من مخرج واح���د، واإن تباعد مخرجاهما، مع اأّن ال�صي���ن من حروف ال�صفير. 
ونحاة الب�صرة يمنع�ن اإدغام ال�صين في ال�صين والعك�س)7(، الأن لل�صين ف�صل ا�صتطالة في التف�ّصي، 

وزيادة �ص�ت على ال�صين)8(.
وتدغم في ال�صين �صبعة اأ�ص�ات من غير مخرجها، وهي: الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء 
وال���الم، الأن ال�صي���ن ا�صتطالت بالتف�ّصي الذي فيه���ا، حتى ات�صلت بمخرج ه���ذه االأ�ص�ات، فجرت 
نباء، وابع�ّصنباء،  بثا، واحف�صَّ بثا، وانع�صَّ َبثًا، وانق�صَّ ب�صَّ لذلك مجرى ما ه� مخرج واحد)9(، فتق�ل: ا�صْ
بن���ا. من ق�لك: ا�صبط �صبث���ا، وانقد �صبثا، وانعت �صبثا، واحفظ �صنب���اء، وابعث �صنباء، وخذ  وخ�صَّ

�صنباء)10(.
اما الياء فال تدغم في حرف �صحيح، ول� كان من مخرجها الأنها من اأ�ص�ات المّد، ولها ف�صيلة على 
غيره���ا بما فيها من المّد واللين، فباينت االأ�ص�ات الالتي م���ن مخرجها والمقاربة لها، فال تدغم 
ف���ي »الجيم وال�صين« واإن كانت من مخرجها، لما فيه���ا من المّد واللين لئال تخرج اإلى ما لي�س فيه 

مّد وال لين من الحروف ال�صحاح)11(.  

1- انظر املرجع ال�صابق.
2- انظر املمتع �س687. و�صرح املف�صل 138/10.

3- انظر املمتع �س688-687.
4- انظر املمتع 688.

5- �ص�رة االإ�صراء اآية 42.
6- �ص�رة مرمي اآية 4.

ل 139/10. 7- انظر �صرح �صافية ابن احلاجب 278/3. و�صرح املف�صّ
ل 139/10. 8- انظر �صرح املف�صّ

9- املمتع �س 688.
10- الكتاب 466/4.

ل 139/10. 11- انظر �صرح املف�صّ
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وتدغ���م الي���اء في ال�او، اإال اأّن ال�او هي التي تقلب لجن�س الي���اء، تقدمت اأو تاأّخرت، وذلك اأّن ال�او 
والياء واإن تباعد مخرجهما فقد اجتمعا في المّد، ف�صارا كالمثلين فتدغم ال�او في الياء، بعد قلبها 
ياء)12(، ويرى اأهل اللغة: اأن ال�او تخرج من ال�صفة ثم ته�ي اإلى الفم حتى تنقطع عند مخرج االألف 

والياء، فالياء وال�او على هذا متجاورتان)13(.
اأّم���ا �صبب قل���ب ال�او ياء، عند اإدغام الي���اء بال�او، فالأن الق�صد بالتقري���ب اأو االإدغام: التخفيف، 
والياء اأخّف من ال�او، فقلب�ا ال�او ياء على كل حال، واالإدغام اإّنما ه� نقل االأثقل ااإلى االأخّف، ومن 
ذلك: »اأّيام« في جمع »َيْ�م« واالأ�صل »اأْيَ�ام« ومثله: »�صّيد« و»مّيت« واأ�صله: »�َصْيِ�د«  و »َمْيِ�ت« واأي�صا 

»طّي« و»لّي« واالأ�صل: »َطْ�ٌي« و»َلْ�ٌي«.
واالأ�ص���ل اأّن���ه ال يدغ���م في الياء اأّي �ص�ت �صحي���ح، اإال اأّن الن�ن جاز اإدغامها ف���ي الياء واإن لم يكن 
فيه���ا لي���ن، الأّن الن�ن غّناء وله���ا مخرج من الخي�ص����م، فاأ�صبهت بالغّنة التي فيها الي���اء، الأن الغّنة 

ف�صل �ص�ت في الحرف، كما اأن اللين ف�صل �ص�ت في حروف العّلة)14(،  قال اهلل تعالى: {ىئ 
ىئ ی ی})15(  وق�له تعالى: {ەئ وئ وئ ۇئ})16( وق�له تعالى: {ڱ ڱ   ڱ 

ڱ ں   ں})17(.
ج( اأ�شوات طرف الل�شان مع اأ�شول الثنايا العليا، وهي: ال�شاد، والدال، والتاء، والطاء)11(.

ام���ا �صيب�ي���ه فاإّن���ه يجعل لل�صاد بمفرده���ا مخرجا، وه�: من بي���ن اأّول حافة الل�ص���ان وما يليها من 
االأ�صرا����س. ويجعل للطاء، والدال، والتاء مخرجا قريبا منه، وه�: من بين طرف الل�صان مع اأ�ص�ل 

الثنايا)19(.
وال�صاد فيها من ف�صيلة االإ�صتطالة واالإطباق واالإ�صتعالء، مالي�س في مقارباتها مما ي�صركها في هذه 
ال�صفات كلها، ما يمنعها من ان تدغم في غيرها، فل� اأدغمت في اأحد االأ�ص�ات المقارب لها الأّدى 
ذلك الى االإخالل بها وذهاب ف�صيلة االأ�ص�ات الزوائد)20(. وروى �صيب�يه اأّن بع�صهم قال: »مّطجع« 
باإدغام ال�صاد بالطاء في »م�صطجع«)21(. واغتفروا لها ذهاب االإ�صتطالة التي في ال�صاد، وم�افقة 

ل 139/10. 12- انظر املمتع �س688. و�صرح املف�صّ
ل 139/10. اأّما املحدث�ن فريون: ان خمرج ال�او لي�س ال�صفتني فقط بل من اأق�صى الل�صان حني يقرتب من  13-  انظر �صرح  املف�صّ

اأق�صى احلنك، واأّن ال�صفتني حني النطق بها ت�صتديران. االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 43.
ل 139/10. 14- انظر املمتع �س689. و�صرح املف�صّ

15- �ص�رة ي�ن�س اآية 40.
16- �ص�رة االحزاب اآية 30.

17- �ص�رة الطالق اآية 2.
18- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 48.

19- انظر الكتاب 433/4.
20- انظر املمتع �س 690
21- انطر املمتع �س 690
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ال�صاد للطاء في االطباق واالإ�صتعالء. وقرب المخرج، ووق�عها في كلمة واحدة. فلما اجتمعت هذه 
االأ�صباب قّرب�ا ال�صاد من الطاء واأدغم�ا الطاء بالطاء، وهذا قليل جدا وال ينبغي اأن يقا�س)1(، كما 
يبين �صيب�يه اأن العرب يكره�ن اأن يدغم�ا ال�صاد فيما اأدغم فيها من االأ�ص�ات - والطاء تدغم في 
ال�صاد - كما كره�ا اإدغام ال�صاد بال�صين)2(، وقراأ اأب� عمرو اإدغام ال�صاد بال�صين، في ق�له تعالى: 
{ڤ ڤ  ڤ ڦ})3( وه� خالف ما ن�ّس عليه �صيب�يه، ووجهه اأّن ال�صين اأ�صّد 
ا�صتطل���ة من ال�صاد، وفيها تف�س لي�س في ال�صاد، فقد �صارت ال�صاد اأنق�س منها. واإدغام االأنق�س  
في االأزيد جائز، وي�صت�صهد اأن �صيب�يه حكى عن بع�س العرب: »اّطجع« واذا جاز اإدغامها في الطاء 

فاإدغامها في ال�صين اأولى)4(. 
ويرد عليه اأّن هذه القراءة �صعيفة الأمرين: 
االأّول: ذهاب ما في ال�صاد من االإ�صتطالة. 

الثان���ي: �صك����ن ما قبل ال�ص���اد، في�ؤّدي اإل���ى اجتم���اع �صاكنين على غي���ر �صرطه. والظاه���ر اأّن اأبا 
عم���رو ق���راأ باختال�س الحركة، فظّنها ال���رواي اإدغاما، والحجة اأن اأّنه ف���ي ق�له تعالى: {پ ڀ 
ڀ  ڀ ڀ })5( و {ٴۇ ۋ ۋ ۅ})6( ل���م يدغم ال�صاد بال�صين)7(، ومنه ما 
روي ف���ي قراءة اإدغام ال�صاد بال���ذال، في ق�له تعالى:{ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ})8(، 

ولكنه محم�ل على االإخفاء واختال�س الحركة ال على االإدغام)9(.
فالعرب كره�ا اإدغام ال�صاد في غيرها، ول� كان المجاور لها مما يدغم فيها)10(. 

ويدغ���م في ال�صاد من غير مخرجه���ا ما اأدغم في ال�صين من غير مخرجها، وهي الحروف التالية: 
»الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والالم«. 

وج���از اإدغام ه���ذه الحروف في ال�صاد، الأنها من طرف الل�صان والثناي���ا، وال�صاد من حافة الل�صان 
وجان���ب االأ�صرا�س، وفيها اإطباق وا�صتطالة تمتد حتى ت�ص���ل بهذه الحروف، ف�صارت مجاورة لها، 

1- انظر املمتع �س690 واملبدع �س 266.
2- انظر الكتاب 466/4.

3- �ص�رة الن�ر اآية 62.
ل 10 / 140. 4- انظر �صرح املف�صّ

5- �ص�رة النحل، اآية 73.
6- �ص�رة عب�س، اآية 26

ل 140/10. 7- انظر �صرح املف�صّ
8- �ص�رة امللك، اآية 15.

ل 140/10. 9- انظر �صرح املف�صّ
ل 140/10. املمتع �س 690. 10- انظر �صرح املف�صّ
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فجاز اإدغامهن فيها، وال�صاد اأق�ى منهن واأوفر �ص�تا واالإدغام اإّنما ه� في االأق�ى)1(.
وادغ���ام هذه االأ�ص�ات في ال�صاد، اأق�ى من اإدغامها في ال�صي���ن، الأنها خالفت با�صتطالتها الَثِنيَّة، 
وهي مع ذلك مطبقة)2(. ومّثل �صيب�يه وغيره الإدغام هذه االأ�ص�ات، وا�صت�صهد الإدغام التاء بال�صاد 

ّجة ركاِئُبه.  ّج�صّ فقال و�صمعنا من ي�ثق بعربّيته، قال: ثار ف�صَ
ر  رمة، وه�صّ رم���ة وابع�صّ رمه وخ�صّ رمة، واحف�صّ فاأدغم الت���اء بال�صاد. وتق�ل: ا�صِبّطَرم���ه وانع�صّ
ب���ك خالد. م���ن ق�لك: ا�صبط �صرمة، وانع���ت �صرمة، واحفظ �صرمة، وخ���ذ �صرمة، وهل �صربك 
خال���د)3(، اأّم���ا اأ�ص�ات الطاء والدال والتاء، ف���اإّن كل �ص�ت من هذه االأ�ص����ات يدغم في ال�ص�تين 

االآخرين، الأنهم من مخرج واحد. 
فالطاء والدال تدغم كل واحدة في �صاحبتها، الأنهما من مخرج واحد، وهما مجه�رتان �صديدتان، 
والمتكلم مخّير بين ِاذهاب اإطباق الطاء وتبقيته، فتق�ل »ا�صبّد لما« واالأ�صل »ا�صبط دلما« باإدغام 
الط���اء بالدال، مع ابقاء االإطباق الأن الدال لي�س فيها اإطباق، وه� االأقي�س الأّن �ص�ت االإطباق اأف�صى 
ف���ي ال�صمع، وبع�س العرب يذه���ب االإطباق وه� االأقي�س الأّن �ص�ت االإطباق اأف�صى في ال�صمع، وبع�س 
الع���رب يذهب االإطباق  فيجعل الطاء كل ال���دال �ص�اء اإذ ارادوا ان ال تخالف الطاء الدال، فقلب�ها 

داال خال�صة)4(. 
وتدغم الطاء في التاء، نح�: »انقّت�اأما«، االأ�صل: »انقط ت�اأما« باالإدغام واالإطباق فت�صير الطاء تاء، 
وفي���ه قراأ اأب� عمرو ق�له تعالى: {ی جئ حئ مئ ىئ يئ})5(  وكما ذهب االإطباق مع الدال 
فاإّنه يج�ز ِاذهابه مع التاء، اإال اأّن ِاذهابه مع الدال اأمثل قليال، الأن الدال كالطاء في الجهر والتاء 
مهم��صة)6(. ومما اأخل�صت فيه الطاء تاء �صماعا من العرب ق�لهم: »ُحتُُّهم« يريدون: »ُحْطُتهم«)7(.  
وتدغم الدال في الطاء، والتاء في الطاء، نح�: انقد طالبا، وانعت طالبا، فت�صيران الى الطاء، الأنه 

ال يجحف فيهما في االإطباق)8(. 
  وتدغ���م التاء في الدال، والدال في الت���اء، وال�ص�تان �صديدان، اإال اأن اإدغام التاء في الدال اأمثل، 

الأن الدال مجه�رة والتاء مهم��صة، مثل: »انعت دالمة« باالأدغام)9(. 

ل 10/ 140 1- انظر الكتاب 465/4. املمتع 691. و�صرح املف�صّ
2- انظر الكتاب 466/4.

3- انظر الكتاب 465/4. املمتع 691. املبدع 266.
ل 10/ 145، 146. 4- انظر الكتاب 460/4. و�صرح املف�صّ

5- �ص�رة الزمر، اآية 56.
ل 10/ 146 6- انظر الكتاب 460/4. و�صرح املف�صّ

7- الكتاب 460/4.
8- انظر الكتاب 460/4.

ل 146/10. 9- انظر الكتاب 4 / 461. و�صرح املف�صّ
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د( اأّم���ا االأ�ص����ات اللث�ية اأ�ص�ات ط���رف الل�صان مع اأطراف الثنايا العلي���ا)1(: الظاء والذال والثاء، 
واأ�ص����ات الطاء والدال والت���اء، فاإّن كّل �ص�ت من هذه االأ�ص�ات يدغم في الخم�صة الباقية، وتدغم 
الخم�ص���ة الباقية فيه)2(. فال تمتن���ع هذه االأحرف عن بع�صها البع�س ف���ي االإدغام، الأنهن من حيّز 
ّذلك، وانعّثابتًا  واح���د، ولي�س بينه���ن اإال ما بين طرف الثنايا واأ�ص�لها، وذلك نح����: اهبّظالما، واْبِعِ
واحفّطالب���ا، وخ���ّداود، وابعّتلك، وَحّدتُّهم)3(. من ق�ل���ك: اهبط ظالما، وابعد ذل���ك، وانعت ثابتا، 
واحف���ظ طالبا، وخ���ذ داود، وابعث تلك، وَحّدْثُتُه���م. فيّقرب ال�ص�ت االأّول اإل���ى ال�ص�ت الثانى ثم 

يدغم ال�ص�تان في بع�صهما. 
اأم���ا اأ�ص����ات طرف الل�صان مع اأطراف الثنايا العليا: الظاء وال���ذال والثاء، فاإّن كّل �ص�ت يدغم في 

�صاحبه.
فالظ���اء تدغم في الذال،وال���ذال تدغم في الظاء،الأنهم���ا من مخرج واحد ومجه����ران، ويفترقان 
ف���ي االإطباق، فتق�ل: »احفظ ذلك« و»خ���ذ ظالما« باالإدغام، ويح�صن اذهاب االإدغام لتكافئهما في 

الجهر. 
والث���اء تدغم ف���ي الظاء، وكذا الظاء في الثاء، وال�ص�تان مجه����ران، ومن مخرج واحد، ويفترقان 
ف���ي االأطب���اق، فتق�ل: »ابعث ظالم���ا« و »ايقظ ثابتا« باالإدغام. اإال اأن اإدغ���ام الثاء في الظاء اأح�صن 

لبقاء االإطباق)4(. 
وال���ذال تدغم ف���ي الثاء، والث���اء تدغم في ال���ذال، واالإدغام بينه���ن كثير وجيد، فتق����ل: »خّثابتا« 

»وابعّذلك« واالأ�صل: »خذ ثابتا« و »ابعث ذلك«)5(. 
 ه�( االأ�ص����ات ال�صفيرية -اأ�ص�ات طرف الل�صان وف�يق الثنايا ال�صفلى)6(- وهي: الزاي، وال�صين، 

وال�صاد. 
كّل �ص����ت م���ن االأ�ص�ات ال�صفيرية يدغم في االآخر، فهي من مخ���رج واحد و�صفيرية، وتجتمع في 
�صف���ة الرخاوة، والزاي: مجه�رة. وال�صي���ن وال�صاد: مهم��صتان، وال�ص���اد: مطبقة، لتفارق �ص�ت 
ال�صي���ن قليال)7(، ويقل���ب االأول منهم اإلى جن�س الثاني اإذا تجاورا، وال يك�ن في ذلك خلل. واالإدغام 
فيهن اأج�د من االإظهارالأّنهن من حروف طرف الل�صان، واأ�صل االإدغام اأن يك�ن في اأ�ص�ات حروف 

1- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 47.
ل 146/4. 2- انظر الكتاب 464/4. املمتع 701. �صرح املف�صّ

3- انظر الكتاب 464/4.
4- انظر الكتاب 462/4. �صرح املف�صل 146/10.

5- انظر الكتاب 462/4.
6- انظر الكتاب 433/4. االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 75.

7- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية 75 -76. وقارن بني هذه االأ�ص�ات
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الفم وطرف الل�صان)1(. 

واإدغام حروف �صفير بع�صها في بع�س اأكثر من اإدغام »الظاء والثاء والذال« بع�صها في بع�س. الأن 
االإعتم���اد باالإدغام على الح���رف المنح�صر باالأ�صنان، اأ�صهل منه على الح���رف الرخ� الخارج من 

روؤو�س االأ�صنان)2(.
ف���اإن اأدغم���ت »ال�صاد« في اأختيها فاالأّول���ى اإبقاء االإطباق)3(، ويج�ز ت���رك االإطباق، نح�: »افح�س 
ّزئدا«  و»اأخل�س �ّصالما« فتقلب ال�صاد في المثال االأول زايا، وتدغم الزاي، وفي المثال الثاني تقلب 

ال�صاد �صينا وتدغم ال�صين في ال�صين. 
واإذه���اب االإطب���اق من ال�ص���اد مع ال�صين اأح�ص���ن من اإذهابه مع ال���زاي، الأن ال�صي���ن ت�صاركها في 

الهم�س، وال تخالفها اإال في االإطباق)4(. 
ابرا«  واذا اأدغم���ت ال�صين والزاي في ال�صاد قلبتهما �صادين، وال يقع اإخالل فيهما، نح� »احب�س �صّ

ابرا«)5(  و»اأوجز �صّ
وتدغ���م كل من الزاي وال�صين ف���ي �صاحبتها، واإدغام ال�صين في الزاي اأج����د، نح�: »احب�س زردة« 

و»اأوجز �صلمة« الأنهما من االأ�ص�ات المتكافئة في المنزلة)6(. 
ويج����ز اإدغام االأحرف ال�صتة: الطاء والدال والتاء والظاء وال���ذال والثاء، في االأ�ص�ات ال�صفيرية 
- ال�ص���اد وال���زاي وال�صين - الأنهن من طرف الل�صان، واالأقي�س ف���ي االأ�ص�ات المطبقة اإذا اأدغمت 

تبقية االإدغام)7(. 
وال يج�ز اإدغام االأ�ص�ات ال�صفيرية في االأ�ص�ات ال�صتة، الأن في ذلك اإخالاًل بها لق�تها من ال�صفير 

ول� اأدغمت لقلبت الى جن�س ما تدغم فيه فيذهب ال�صفير، وه� ف�صل �ص�ت في الحرف)8(. 
ويدغ���م ف���ي االأ�ص�ات ال�صفيرّية الثالث �ص�ت الالم، واالإدغام هن���ا جيد، ويلي ج�دة اإدغام الالم 
بال���راء، الأن ال���الم اأقرب الح���روف اإلى االأ�ص�ات ال�صفيري���ة بعد الراء، واإدغ���ام الالم في: الطاء 

1- انظر املمتع �س 707.
2- انظر �صرح �صافية ابن احلاجب 283/3.

ابن  �صافية  انظر �صرح  لئال تذهب ف�صيلة احلرف.  االإطباق،  اإبقاء  اإطباق فيه  االإطباق فيما ال  اأدغمت حروف  اذا  3-  فاالأف�صح 
احلاجب 281/3.

4- انظر املمتع �س 708.
5- انظر املبدع �س 272. واملمتع 707.

ل 146/10. 6- انظر �صرح املف�صّ
ل 145/10، 146. 7- انظر �صرح املف�صّ

ل  10 / 146. 8- انظر املمتع �س708. و�صرح املف�صّ
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والتاء والدال، نف�س حكم اإدغامها في ال�صفيرّيات)1(. 
و( اأ�ص����ات طرف الل�ص���ان مع ما ف�يق اأ�ص�ل الثناي���ا العليا، وهي: الالم والن����ن والراء)2(، و�صمى 
بع�س العلماء القدامى ه���ذه االأ�ص�ات الثالثة باالأ�ص�ات الذلقّية، وتتميز هذه االأ�ص�ات عن غيرها 

من االأ�ص�ات ال�صاكنة بال��ص�ح ال�صمعي. 
فل��ص�حها ال�ص�تي �صبهت باأ�ص�ات اللين وعّدها القدامى من االأ�ص�ات المت��صطة، اأى: بين ال�صّدة 

والرخاوة، اأّما بقّية االأ�ص�ات المت��صطة -العين والميم- فهي من مخرجين اأخريين)3(. 
وتدغ���م الالم في اأ�ص�ات الل�صان لم�افقتها له���ا، وهي اأحد ع�صر حرفا وهي: التاء، الدال،، الطاء، 
الث���اء، الظاء، ال���ذال، الزاي، ال�صين، ال�صاد، ال���راء، الن�ن. وتدغم اأي�صًا ف���ي ال�صاد، الأن ال�صاد 
ا�صتطال���ت لرخاوته���ا حتى ات�صل���ت بمخرج ال���الم، وكذا في ال�صي���ن، ل�ج�د التفت�ص���ي الذي فيها 

خالطت مخرج الالم)4(، والمجم�ع ثالثة ع�صر حرفا، وهي االأ�ص�ات ال�صم�صية)5(. 
ف���اإذا كان���ت الالم للتعريف وجب اإدغامها مع االأ�ص�ات ال�صم�صّي���ة، وال يج�ز ترك االإدغام معها)6(، 
الجتم���اع ثالث اأ�صب���اب تدع� اإلى االإدغام، فلما كان فيها ثالث م�جب���ات للتخفيف - وهي:1- ثقل 
اجتم���اع المتقارب���ات. 2- وكثرة الم المعرفة ف���ي الكالم 3- واأنها مع ما بعده���ا كالكلمة ال�احدة، 

فتت�صل باال�صم ات�صال بع�س حروفه الأنه ال ي�قف عليها - التزم فيها االإدغام)7(. 
ف���اإذا كانت لغير التعريف جاز اإدغامها في هذه االأ�ص�ات الثالثة ع�صر، ب�صبب المقاربة، واإدغامها 
وه���ي �صاكنة اأح�صن من اإدغامه���ا وهي متحّركة)8(. واإدغام الالم في االأ�ص�ات ال�صم�صّية على ثالث 

درجات من الق�ة: 
1-  اأف�ص���ل درجات الالم ف���ي االإدغام يك�ن مع االأق���رب لها في المخرج، واالأ�صب���ه بها، وه� �ص�ت 
الراء، وبع�س الذين ي�صعب عليهم اإخراج الراء يجعلها الما، نح�: »هراأيت«. فاإن لم تدغم قلت 

»هل راأيت«، وهي لغة عربية ف�صيحة الأهل الحجاز)9(. 
2-  ويلي ح�صن وج�دة اإدغامها في الراء، اإدغامها في اأ�ص�ات طرف الل�صان مع الثنايا، وهي: الطاء 

1- انظر املمتع �س693، 708.
2- انظر الكتاب 4/ 433.

3- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 63 - 64
4- انظر الكتاب 457/4، املمتع �س 691، و�صرح �صافية ابن احلاجب 279/3، �صرح املف�صل 141/10. 

ل 10 / 141. 5- انظر �صرح املف�صّ
6- انظر الكتاب 457/4.

7- انظر املمتع �س 292. و�صرح املف�صل 141/10. و�صرح �صافية ابن احلاجب 279/3.
8- انظر املمتع �س693. واملبدع �س 267

9- انظر الكتاب 457/4، املمتع �س 693، �صرح املف�صل 141/10.
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وال���دال والتاء وال�ص���اد والزاي وال�صين. الأنها اأقرب االأ�ص�ات اإليها بعد الراء، ولي�س ككثرته مع 
ال���راء، الأنه���ّن تراخين عنها، وجاز االإدغام الأن اآخر مخرج ال���الم قريب من مخرجها)1(. وقراأ 
باالإدغ���ام حمزة والك�صائي وه�صام ق�له تعالى: {ٻ ٻ ٻ})2( فاأدغم الالم في 

التاء)3(.
3-   وتدغ���م الالم مع: الظ���اء والثاء والذال. ولي����س كح�صن اإدغامها في االأ�ص����ات ال�صابقة، وجاز 
اإدغامه���ا في هذه االأ�ص����ات الأنها من اأطراف الثنايا، مت�صّعدة ال���ى اأ�ص�ل الثنايا متى قاربت 
مخ���رج الف���اء. والأن الالم تدغم في الفاء جاز اإدغامها فيما قرب من مخرج الفاء)4(. وقراأ اأب� 

ب الكفار}  فاأدغم في الثاء)6(. ب الكفار «)5( يريد {هل ُث�ِّ عمرو بن العالء: »َهثُّ�ِّ
4-  واإدغام الالم في ال�صين وال�صاد اأ�صعف الأنهما لي�صا من طرف الل�صان كالالم، فال�صاد مخرجها 
من اأول حافة الل�صان، وال�صين من و�صطه، وجاز اإدغام الالم فيهما الت�صال مخرجهما بحروف 

طرف الل�صان، باالإ�صتطالة التي في ال�صاد، والتف�صي الذي في ال�صين)7(.
5-  وبي���ان الالم مع الن����ن اأح�صن من االإدغام، وي���رى �صيب�يه اأن اإدغام الالم ف���ي الن�ن اأقبح من 
جميع الحروف التي تدغم فيها الالم)8(، واإّنما قبح اإدغام الالم في الن�ن، وان كانت اقرب الى 
ال���الم من غيرها من الح���روف المذك�رة، فكما اأنه ال يج�ز اإدغام �صيء منها في الن�ن فكذلك 

�صعف اإدغام الالم فيها)9(، وال يدغم في الالم اإال الن�ن)10(. 
اأم���ا الن�ن فهي �ص�ت ي�صاحبه غّنة، والغّنة �ص�ت م�صدره الخي�ص�م، ويتبع ال�ص�ت وي�صارك الن�ن 

في الخي�ص�م الميم، لما فيها من الغّنة �ص�ت ي�صمع كالميم)11(. 
والن����ن تدغم في مثلها وفي ح���روف خم�صة، هي: الياء، الراء، والميم، وال���الم، وال�او. لمقاربتها 
في المخرج للراء والالم، وم�صابهتها ومقاربتها للميم في الغّنة واأّما مقاربتها للياء وال�او فالأن في 

الن�ن غّنة ت�صبه اللين في الياء وال�او)12(، فلّما قاربت الن�ن هذه الحروف الخم�صة اأدغمت فيها. 

1- انظر الكتاب 457/4، املمتع �س 693، �صرح املف�صل 141/10.
2- �ص�رة االعلى، اآية 16.

3- انظر الكتاب 459/4، و�صرح املف�صل 142/10.
4- انظر الكتاب 458/4، املمتع �س693، و�صرح املف�صل 141/10.

5- �ص�رة املطففني، اآية 36.
6- انظر الكتاب 459/4.

7- انظر الكتاب 458/4، املمتع �س 694، �صرح املف�صل 141/10.
8- انظر الكتاب 459/4.
9- انظر املمتع �س 694.

10- انظر املمتع �س 694.
11- انظر �صرح املف�صل 144/10.

12- انظر املمتع �س 696.
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ف���اإذا كانت الن����ن �صاكنة فلي�س فيها اإال االإدغ���ام،واإن كانت متحّركة جاز فيه���ا ال�جهين: االإدغام 
والبي���ان، نح�: ختُن م��ص���ى. وكاأّن الحركة فا�صل، اإذ اأن نّية الحركة بع���د الحرف، فاأدى ذلك الى 

الف�صل بين المتقاربين)1(.
واذا اأدغم���ت الن�ن ف���ي الياء والراء وال�او، فيج�ز اأن يك�ن االإدغام بغّن���ة وبغير غّنة، فاإذا اأدغمت 
بغّن���ة ف���الأن الغّنة ف�صل �ص�ت فيكره اإبطاله، وبقي اأثر الن�ن وه���� الغّنة، لف�صله وزيادته، وقد جّ�د 
ابن ع�صف�ر اإبقاء هذا االأثر للمحافظة على ف�صل الغّنة)2(. اأّما اإذا كان اإدغامها بغير غّنة فه� على 
اأ�ص���ل االإدغ���ام، الأنها اإذا اأدغم���ت في هذه الحروف �صارت من جن�صه���ا، فت�صير مع الياء ياء، ومع 

الراء راء، ومع الالم الما، ومع ال�او واو، وهذه االأ�ص�ات بغير غّنة)3(. 
اأم���ا اإدغامها مع المي���م فلي�س فيه اإال الغّنة حيث تقلب ميما، وفي الميم غّنة، فعند اإدغام الن�ن في 
المي���م ال ي�ج���د حاجة الى غّنة الن�ن، ل�ج�دها في الميم، ف���اإذا قلبت الن�ن ميما مح�صة لم تبطل 
المي���م)4(. والأن المي���م تخرج من ال�صفة، وت�صير اإلى الخيا�صيم للغّنة التي فيها، اأدغمت فيها الن�ن 

لتلك المجاورة)5(. 
وال يدغ���م في الن����ن اإال الالم، نح�: »هّن���رى« واالأ�صل: »هل نرى« فاأدعم الالم ف���ي الن�ن. والبيان 
اأح�صن، الأنه امتنع اإدغام ما اأدغمت الن�ن فيه في الن�ن، فكاأنهم ا�صت�ح�ص�ا اإدغام الالم فيها، لّما 

امتنع اإدغام بقية اأخ�اتها فيها)6(. 
و�صاع في علم التج�يد اأحكام الن�ن ال�صاكنة والتن�ين، وقد ُخ�ص�س مطلب �صابق في هذا ال�صاأن)7(. 
اما الراء فه� �ص�ت مجه�ر مكرر)8(، والأن فيها تكريرا فال تدغم فيما يقاربها لئال ي�صلبها االإدغام 

ما فيها من ف�صل التكرير)9(. وتدغم في مثلها الأّن معدنها وجر�صهما واحد)10(.
فل�اأدغمت فيما يقرب منها � وه� الالم والن�ن � فاإّنها ت�صير من جن�س ما تدغم فيه، وما تدغم فيه 

لي�س فيه تكرير، ولهذا امتنع اإدغامها في الالم والن�ن حفاظًا على ف�صل التكرير)11(.   

1- انظر املمتع �س 697.

2- انظر املمتع �س 697.
ل 144/10. 3- انظر املمتع �س 697، �صرح املف�صّ

4- انظر املمتع �س 697.

5- انظر املمتع �س 698.
6- انظر الكتاب 456/4.

7- املطلب الثامن )اأ (: الن�ن وان�صجامها ال�ص�تي.
8- انظر �صّر �صناعة االإعراب �س 191.

ل 143/10. 9- انظر �صّر �صناعة االإعراب �س 191. واملمتع �س 701، و�صرح املف�صّ
ل 10 /143. 10- انظر �صرح املف�صّ

11- انظر املمتع �س 701
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ومذه���ب الب�صريي���ن وا�ص���ح في منع اإدغ���ام الراء في الالم، ول���م يخالف �صيب�يه م���ن الب�صريين 
�ص����ى يعق����ب الح�صرمي، وهي قراءة اأبى عمرو، حيث روي اأّن���ه كان يدغم الراء في الالم: �صاكنة 

ال���راء اأو متحركة، فال�صاكنة نح� ق�له تعالى: { پ  پ پ })1(، وق�له تعالى: {ٹ 
ڤ ڤ ڤ})2(، وق�ل���ه تعالى:{ڃ ڃ   ڃ})3(، وما كان مثله. اأما المتحركة، 

نح���� ق�له تعال���ى: {ېئ ېئ  ىئ ىئ})4(، وق�له تعال���ى: {ھ ھ     ھ 
ے ے ۓ ۓ})5(.اأّما المذهب الك�فّي فقد اأجاز اإدغام الراء في الالم، واأجازه الك�صائّي 
والف���ّراء، وحجتهما: اأّن ال���راء اإذا اأدغمت في الالم �صارت الما، ولفظ ال���الم اأ�صهل واأخّف من اأن 
تاأتي براء فيها تكرير وبعدها الم وهي مقاربة للفظ الراء، في�صير كالنطق بثالثة اأحرف من م��صع 

واحد)6(. 
وق���د �صّدد ابن جني على اأن قراءة اأب���ى عمرو في اإدغام الراء مدف�ع عنده وغير معروف، واإّنما ه� 
�ص���يء رواه القّراء، وال ق�ة في القيا�س)7(. ويذكر اأب� بكر بن مجاهد الذي روى قراءة اأبي عمرو اأّنه 

لم يقراأ اأحد �ص�اه هذه القراءة)8(.
اأم���ا اإدغام الالم في ال���راء فح�صن، نح�: »ا�صغل ّرحبة« لقرب المخرجين، والأن الراء فيها انحرافا 
نح���� ال���الم قليال، وقاربتها ف���ي طرف الل�صان، وهما ف���ي ال�صدة وجري ال�ص�ت �ص����اء، ولي�س بين 

مخرجيهما مخرج)9(. 
وتدغ���م الن����ن في الراء، وهما �صديدت���ان، ولقرب المخرجين على طرف اللل�ص���ان ح�صن االإدغام، 
نح����: »ِم���ْن ّرا�صد« و»َمْن ّراأيت« و »من ّل���ك« ويج�ز االإدغام بغّنة وبغير غّن���ة. واإذا كان االإدغام بال 
غّن���ة فتك�ن بمنزل���ة حروف الل�صان، واإذا كان االإدغام بغنة فاإّنه يترك �ص�ت غّنة الن�ن الخارج من 

الخيا�صيم على حاله، الأن ال�ص�ت الذي بعده لي�س له ن�صيب من الخيا�صيم فيغلب عليه)10(.
ثالثا:ال�ص�ت ال�صف�ي االأ�صناني)11(، وه�: �ص�ت الفاء فقط، ومخرج الفاء من باطن ال�صفة ال�صفلى 

1- �ص�رة ال عمران، اآية 16.
2- �ص�رة ال عمران اآية 159.
3- �ص�رة ال عمران، اآية 31.

4- �ص�رة ابراهيم، اآية 33.
5- �ص�رة ه�د اآية 78.

ل 143/10، واملبدع �س 269. 6- انظر �صرح املف�صّ
7- انظر �صّر �صناعة االإعراب �س 193.

8- انظر �صرح املف�صل 143/10.
9- انظر الكتاب 452/4.

10- انظر الكتاب 452/4.
11- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 46.
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واأطراف الثنايا العليا)1(، وه� �ص�ت رخ� مهم��س ولي�س في العربّية نظير مجه�ر للفاء المهم��صة، 
 .)2((v) وفي اللغة الفرن�صية واالإنجليزية يرمز لنظير ال�ص�ت العربي بالم�صطلح

واأقرب االأ�ص�ات الى الفاء �ص�ت الياء، لتقاربهما في المخرج الأنهما من ال�صفة)3(، وال تدغم الفاء 
اإال ف���ي مثله���ا، نح� ق�له تعالى: {گ گ گ})4(، وال تدغم في مقاربها الأن فيها تف�صيا، فل� 

اأدغمت فيما يقاربها الأزيل التف�صي)5(. 
وال�ص����ت الذي ي�صاحب الفاء ي�صّمى عند المحدثين بالحفيف، وه� نف�س ال�ص�ت الذي يق�ل عنه 
القدام���ى بالتف�صي. فعندم���ا ي�صيق المجرى عند مخرج �ص�ت الفاء ن�صمع �ص�تا عاليا من الحفيف 

ه� الذى يمّيز الفاء بالرخاوة)6(.
وما روى عن الك�صائي من اإدغامه الفاء بالياء في ق�له تعالى: {ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ})7(   

ف�صاذ وال يقا�س عليه لالإخالل ال�اقع ب�ص�ت الفاء)8(. 
رابعــا: الأ�شــوات ال�شفويــة، وهــي: الباء والمي���م، اأّما »ال����او« فلها عالقة وثيق���ة باالأ�ص�ات 

ال�صف�ية. 
فالب���اء: �ص�ت �صف�ّي �صديد مجه�ر مقلقل، ومخرجه ما بين ال�صفتين، اذ تنطبقان انطباقا كامال، 

فاإذا انفرجت ال�صفتان فجاأة �صمعنا �ص�ت الباء االإنفجاري)9(. 
وتدغ���م الب���اء فيما يقاربها م���ن االأ�ص�ات، وهي: الفاء والمي���م. واإدغامها في الف���اء يقّ�يها لقلبها 
حرف���ًا متف�ّصيًا، ولي����س في ذلك اإخالل في الباء، نح� ق�له تعال���ى: {ٻ  پپ پ})10(، وق�له تعالى:                   
{ڻ ۀ ۀ ہ})11(، وجاز اإدغامها في الفاء الأّنها من ال�صفة ولقربها من المخرج)12(، اأما 
اإدغامهافي الميم، نح� ق�له تعالى: {ڑ ک ک})13(، فجاز االإدغام التحاد المخرج)14(، 

1- انظر الكتاب 433/4.
2- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 46.

ل 147/10. 3- انظر املمتع �س 709، و�صرح املف�صّ
4- �ص�رة البقرة، اآية 213.

ل 146/10. 5- انظر املمتع �س 709، و�صرح املف�صّ
6- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 24، 46.

7- �ص�رة �صباأ، اآية 9.
8- انظر �صرح املف�صل 10/ 146.
9- انظر االأ�ص�ات اللغ�ية �س 45.

10- �ص�رة البقرة، اآية 2.
11- �ص�رة االإ�صراء، اآية 63.

ل 10/ 147 12- انظر املمتع �س 709، و�صرح املف�صّ
13- �ص�رة البقرة اآية 284

ل 10 /147. 14- انظر املمتع �س709، و�صرح املف�صّ
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وكذا ق�له تعالى: {ہ ہ ہ})1(.

وال يدغم في الباء مقارب لها، والذي يقاربها في المخرج ه�: الفاء والميم، فاأّما )الفاء(فلم تدغم 
فيها لعّلة ف�صل الحفيف اأو التف�صي الم�ج�د فيها فاإذا اأدغمت في الباء اأزيل ف�صل الحفيف)2(.

اأما الن�ن المتحركة فال تدغم في الباء، فالن�ن ال�صاكنة تقلب قبل الباء ميما، فاإذا كان�ا يفّرون من 
الن�ن ال�صاكنة الى الميم قبل الباء، فاالأولى اأن تظهر اإذا كانت قبل الباء)3(.

اأم���ا الميم فال تدغم اإال ف���ي مثلها، نح� ق�له تعال���ى:{ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ})4(، 
وق�له تعالى:{ی ی جئ حئ})5(. وال تدغم فيما يقاربها في المخرج وهي: الفاء والباء)6(.
و�صب���ب منع اإدغام الميم في مقاربها، الأن فيها غّن���ة، والغّنة: ف�صل �ص�ت في الحرف، فل� اأدغمت 

في مقاربها لقلبت اإلى ما يجاورها: فاء اأو باء اأو واو، ولذهبت الغّنة فيك�ن ذلك اإخالال بها)7(.
وروي ع���ن اب���ن عمرو: اإدغ���ام الميم ف���ي الباء، عندم���ا يتحرك ما قب���ل الميم، نح� ق�ل���ه تعالى:                   
وق�ل���ه: {ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ})9(،  {ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې})8(  
وق�ل���ه: {ڀ ٺ ٺ ٺ})10(، ولك���ّن اأ�صحاب اأبي عمرو عندم���ا يقروؤون كان�ا 
ال ياأت����ن بب���اء م�ص���ّددة، الأن الحرف اإذا اأدغ���م في مقاربه قلب ال���ى لفظه ثم اأدغ���م، ول� كان فيه 
اإدغ���ام ل�ص���ار في اللفظ باء م�صّددة، ويذكر ابن مجاهد: اأن الق���ّراء كان�ا يترجم�ن عن اأبي عمرو 
باإدغ���ام المي���م في الباء، ولكنه لي�س باإدغام، اإّنما ه� اإخف���اء، واالإخفاء اختال�س الحركة وت�صعيف 

ال�ص�ت)11(.
اما ال�او فاإن علماء اللغة القدامى اأمثال �صيب�يه)12(  وابن جني)13(  وابن ع�صف�ر)14(  وغيرهم، يرون 
اأن مخرجها ما بين ال�صفتين، مثل: الباء والميم. والظاهر اأن علماء الع�صر الحديث كان لهم حّجة 

1- �ص�رة ه�د اآية 42
ل 10/ 146 2- انظر املمتع �س709، و�صرح املف�صّ

3- انظر املمتع �س 710
4- �ص�رة الفاحتة، اآية 3، 4

5- �ص�رة البقرة، اآية 37
6- انظر املمتع،�س 710.
7- انظر املمتع، �س 709.

8- �ص�رة احلج، اآية 5
9- �ص�رة الن�صاء، اآية 156.
10- �ص�رة االنعام،اآية 53.

11- انظر �صرح املف�صل 10/ 147.
12- انظر الكتاب 433/4.

13- انظر �صّر �صناعة االإعراب �س 48.
14- انظر املمتع �س 670.
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في اأن مخرج �ص�ت ال�او لي�س خال�صا من ال�صفة، واإّنما من اأق�صى الل�صان حين يقترب من اأق�صى 
الحنك، وي�صاحب نطق �ص�ت ال�او ا�صتدارة ال�صفتين معها، ولعّل و�ص�ح ا�صتدارة ال�صفتين مع ال�او 

ه� الذي جعل القدماء ين�صب�ن مخرج ال�او اإلى ال�صفتين)1(.
فق���د اأج���رى االأ�صتاذ »دانيل ج�نز« تج���ارب على اأ�ص�ات اللين، وتبين مع���ه اأّن �ص�ت ال�صمة يتكّ�ن 
عندم���ا يرتفع م�ؤخر الل�صان اإلى الحنك الى درجة ي�صمح لله�اء بالمرور دون اإحداث حفيف)2(، ول� 
تجاوز م�ؤخر الل�صان هذه الدرجة ل�صاق مجرى اله�اء ونتج عن ذلك حفيف م�صم�ع، وهذا ال�ص�ت 

ه� الذي ن�صميه: واوا)3(.
وق���د ذكر الدكت�ر رم�صان عبد الت�اب )ال����او( من �صمن االأ�ص�ات ال�صف�ّية، ويذكر اأّنه بين �ص�ت 
ال����او وال�صّمة الخال�صة فرق ب�صيط ج���دا)4(، وعندما يتحّدث عن اأ�ص�ات اللين وال�صمة الخال�صة 
يبّي���ن اأن)ال�او( من اأق�صى الل�صان عندما يقترب م���ن �صقف الحنك، فيق�ل: اأّما اإذا ارتفع اأق�صى 
الل�ص���ان نح���� �صقف الحنك، بحي���ث ال يحدث لله�اء الماّر بهذه المنطق���ة، اأي ن�ع من الحفيف، مع 
 (u) حدوث ذبذبة في االأوتار ال�ص�تية، فاإّن ال�ص�ت الذي ينتج عن ذلك ه� �ص�ت ال�صّمة الخال�صة
االألمان���ي، فاإذا ارتفع اأق�صى الل�صان نح� �صقف الحنك، اأكثر من هذا، بحيث ي�صمح لله�اء الخارج 
باالإحت���كاك واإح���داث ن�ع من الحفيف، نتج ع���ن ذلك �ص�ت )ال�او(، ولذلك يع���ّد علماء االأ�ص�ات 
�ص�ت  )ال�او( من االأ�ص�ات ال�صبيهة بالحركات كذلك، الأن الفرق بينه وبين ال�صمة الخال�صة، في 

قرب اأق�صى الل�صان من �صقف الحنك مع ال�او، اأكثر منه مع ال�صّمة)5(. 
ف�ص�ت ال�او مخرجه من اأق�صى الل�صان عندما يرتفع نح� الحنك، مع مالحظة ا�صتدارة ال�صفتين 
لحظ���ة النط���ق بال�ص�ت، ف�ص����ت )ال�او( لي�س مقارب���ا لالأ�ص�ات ال�صف�ية اإال م���ن جهة م�صاحبة 
ال�صفتي���ن في االإ�صتدارة معه، وهذا يف�ّصر لن���ا ال�صبب في امتناع اإدغام ال�او في االأ�ص�ات ال�صف�ية: 

»الباء والفاء والميم« واأي�صًا منع اإدغام االأ�ص�ات ال�صف�ية فيها. 
وعلم���اء اللغة القدام���ى كان�ا يظن�ن اأن �صبب امتناع اإدغام ال�او ف���ي االأ�ص�ات ال�صف�ّية - وهي في 
نظرهم مقاربة لها - وال�او فيها لين، واللين ف�صل �ص�ت في الحرف فل� اأدغمت في اأحد االأ�ص�ات 
ال�صف�ي���ة المقارب���ة لها لذهب اللي���ن، فيك�ن ذلك اإخالال به���ا)6(، والأنها حرف عّل���ة والمقارب لها 
ح���روف �صحيح���ه - وهي الميم والباء والفاء - وفي نظره���م اأن حروف العّلة ال تدغم في الحروف 

1- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 43، املدخل اإىل علم اللغة �س93، ودرا�صات يف علم االأ�ص�ات اللغ�ّية، �س 149. 
2- انظر درا�صات يف علم االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 123. واالأ�ص�ات اللغ�ّية �س33، 36.

3- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 33، 42 ودرا�صات يف علم االأ�ص�ات اللغ�ّية 117.
4- انظر مدخل اىل علم اللغة �س 42، 43.

5- انظر املدخل اىل علم اللغة �س 93.
6- انظر املمتع �س709.
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ال�صحيحة)1(، كما ال يج�ز اإدغام اأحد االأ�ص�ات ال�صف�ّية فيها. 
بينما يخّف اإدغام: »الن�ن والياء« في: ال�او، وتدغم ال�او في الياء. 

فالي���اء: �ص����ت مخرجه و�صط الل�صان)2(، وتدغم في)ال�او(  وال����او: تدغم في الياء اإال اأن )ال�او( 
هي التي تقلب لجن�س الياء تقّدمت اأو تاأخّرت، الأن الق�صد باالإدغام التخفيف، والياء اأخف من ال�او 

فقلبت ال�او على كل حال)3(.
ويف�ص���ر القدام���ى م�ص�غ اإدغام الياء في ال�او، وال�او في الياء، اأن ال�او والياء واإن تباعد مخرجهما 
فق���د اجتمع���ا في المّد ف�صارا كالمثلين، فتدغم ال�او في الياء بعد قلبها ياء، مع اأّن ال�او تخرج من 
ال�صف���ة ث���م ته�ي اإلى الفم حتى تنقط���ع عند مخرج االألف والياء، فهما على ه���ذا متجاورتان، فاإذا 
التقت���ا ف���ي كلمة واالأولى منهما �صاكن���ة اأدغمت اإحداهما في االأخرى، وذلك نح����: »لّيه« من »ل�يت 
يده« و»�صّي« من »�ص�يته« واأ�صله »لْ�يه و�صْ�ي« وكذلك ل� كانت الثانية واوا قلبت ياء ثم اأدغمت الياء 
فيه���ا، الأن ال����او تقلب اإلى الياء، وال تقلب الياء اإليها، الأّن الياء اأخ���ّف، واالإدغام ه� نقل االأثقل اإلى 

االأخّف)4(. 
 فالقدام���ى فهم����ا اأن ال�او والي���اء متجاورت���ان، والظاهر اأّن ا�صت���دارة ال�صفتين ف���ي ال�او جعلهم 
ين�صب�نها الى ال�صفتي���ن دون غيرها، ولكن الدرا�صات في المختبرات ال�ص�تّية التي اأجراها »دانيل 
ج�ن���ز« تبين اأن ال�او من اأق�ص���ى الل�صان. وهذا يف�صر مفه�م القدامى لم�صاألة تجاور مخرج »ال�او« 
و»الي���اء« اإذ ال����او من اق�صى الل�صان، والياء من و�صطه، وه���ذا تجاور وا�صح، زد على ذلك اأن ال�او 

والياء من اأحرف العّلة وت�صابها في اللين)5(.
واأم���ا ج����از اإدغام الن����ن ال�صاكنة في ال����او، فاإّن مخرج ال����او جاور مخرج الغّن���ة -الخي�ص�م)6(-  
فاأدغمت الن�ن ال�صاكنة في ال�او، وه� قيا�س على ج�از اإدغام الن�ن في الياء، واإن لم يكن فيها لين 

اإال اأن فيها غّنة ولها مخرج من الخي�ص�م)7(. 
وبعد، فاإن االدغام يج�ز بين المتقاربين اإذا كانا في كلمتين، الأنه ال ي�ؤّدي الى لب�س اأ�ص�ل االأ�ص�ات 
باإدغ���ام المثلين، فاالإدغام ف���ي كلمتين ال يلزم، ويج�ز االإظهار ف���ي المتقاربين على االأ�صل، بينما 
عندما يجتمع المتقاربان في كلمة واحدة  فال�اجب البيان، الأن اإدغام المتقاربين ي�ؤدي الى اللب�س 
باإدغام المثلين، الأن اإدغام المثلين في الكلمة الزم، فاإذا اأدغمت المتقاربين في الكلمة ال�احدة لم 

1- انظر املمتع �س 710.
2- انظر الكتاب 433/4.

3- انظر املمتع 688، و�صرح املف�صل 139/10.
ل 10 / 139. 4- انظر �صرح املف�صّ

5- انظر املمتع �س 688.
6- انظر الكتاب 434/4.

ل 139/4. 7- انظر �صرح املف�صّ
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يب���ق ما ي�صير اإلى اأ�صل الكلمة، فاإدغ���ام الن�ن في »اأنملة« في الميم، ت�صير »اأّملة« ي�ؤّدي اإلى فقدان 
االأ�صل، هل ه� »اأنملة« اأو »اأْمُملة«)1(.

الف�شل الخام�ص 
مطلب: الن�شجام ال�شوتي في الكالم 

 ف���ي ه���ذا الم��ص����ع نحت���اج اأن نتع���رف اإلى بع����س الظ�اه���ر ال�ص�تي���ة لمعرفة المق�ص����د منها، 
فاالن�صج���ام ال�ص�تي في الكالم ي�صتعمل العديد م���ن الظ�اهر ال�ص�تية في اآن واحد، مثل التنغيم، 
والنب���ر، واللحن، والم��صيقى، والمماثلة، والمخالفة ال�ص�تية، واالإدغام، والتخل�س من ال�صاكنين، 

وط�ل ال�ص�ت، وحذف او زيادة �ص�ت، واإبدال االأ�ص�ات وغير ذلك. 
والتنغيم، ه�: عبارة عن تن�يع االأداء للعبارة ح�صب المقام فيه)2(. 

ْغَم���ة: َجْر�س الكلمة، وح�صن ال�ص�ت في القراءة وغيره���ا)3(، وتق�ل: َتَنّغم االإن�صان بالكالم)4(.  فالنَّ
ْغَمة)5(.  ويقال: رجل َنُغ�م: ح�صن النغمة. والنّغام: الكثير النَّ

والنبر، ه�: و�ص�ح ن�صبي ل�ص�ت اأو مقطع، اإذا ق�رن ببقّية االأ�ص�ات والمقاطع من الكالم)6(. 
والنب���ر: يدل على الرف���ع والُعُلّ�، ورجل َنّبار: ف�صي���ح جهير)7(. وفي الل�صان: ف�صي���ح الكالم، وَنّبار 
بال���كالم: ف�صي���ح بليغ، ورجل نبار: �صّي���اح، والنبر عند العرب: ارتفاع ال�ص����ت. يقال: نبر الرجل 
نبرة، اإذا تكلم بكلمة فيها ُعُلّ�، ونبر الُمَغّني: رفع �ص�ته عن خف�س. وكل �صيء ارتفع من �صيء: نبرة 

النتباره)8(.
واللحن، ه�: الغناء وترجيع ال�ص�ت والتطريب. 

يق���ال: ف���الن ال يعرف لحن هذا ال�صع���ر، اأي: ال يعرف كيف يغنيه، وقد لّحن ف���ي قراءته اذا طّرب 
بها)9(. 

و»لّح���ن« في قراءته: طّرب فيها وغّرد باألحان، واالأغني���ة: و�صع لها �ص�تا م��صيِقّيا منا�صبا تغّنى به 
)م�لد()10(. 

1- انظر املمتع �س 711.
2- التج�يد واالأ�ص�ات �س82.

3- مقايي�س اللغة »نغم« 452/5، ل�صان العرب »نغم« 590/12.
4- مقايي�س اللغة »نغم« 452/5

5- ال��صيط »نغم« 937/2.
6- درا�صات يف علم االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 183.

7- مقايي�س اللغة »نرب« 380/5.
8- ل�صان العرب »نرب« 189/5.

9- ل�صان العرب »حلن« 381/13.
10- ال��صيط »حلن« 820/2.
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والم��صيقى: لفظ ي�نانّي معرب، يطلق على فن�ن العزف على اآالت الطرب. و)علم الم��صيقى(:علم 
يبحث فيه عن اأ�ص�ل النغم، حيث تاأتلف اأو تتنافر)1(.

والمماثلة، هي: تاأّثراالأ�ص�ات اللغ�ّية بع�صها ببع�س في المت�صل من الكالم، اأوهي: تحّ�ل االأ�ص�ات 
المتخالفة اإلى متماثلة، اإّما تماثال جزئّيا اأو كلّيا)2(. 

و)المثل(: كلمة ت�ص�ية، يقال: هذا ِمْثله وَمَثله، كما يقال �ِصْبهه و�َصَبهه بمعنى، والفرق بين المماثلة 
والم�صاواة: اأن الم�صاواة تك�ن بين المختلفين في الجن�س والمتفقين فيه، الأن الت�صاوي - وه� التكاف�ؤ 
في المقدار - ال يزيد وال ينق�س. واأّما المماثلة فال تك�ن اإال في المتفقين )فيه( اأو )في الجن�س(، 
ف���اذا قيل: ه� مثله - على االإطالق - فمعناه: اأنه ي�صّد م�ص���ّده، والمثل: ال�صبه)3(. و)ماثل( ال�صيء: 

هه)4(.  �صابهه، ويقال: ماثل فالنا بفالن: �صبَّ
والمخالف���ة: تعديل ال�ص�ت الم�ج����د في �صل�صلة الكالم بتاأثير �ص�ت مج���اور، ولكنه تعديل عك�صّي 

ي�ؤّدي اإلى زيادة مدى الخالف بين ال�ص�تين)5(. 
والخ���الف: الم�ص���ادة، وق���د خالف���ه مخالفة وخالف���ا)6(. وتخالف���ا: ت�ص���ادا.. ويق���ال: خالف بين 

ال�صيئين)7(. 
وط�ل ال�ص�ت اللغ�ي، ه�: الزمن الذي ي�صتغرقه النطق بحرف من الحروف. 

ويق���در نط���ق الحرف بمقدار م���ن مائة في الثاني���ة ف�ص�ت (d) االإنجلي���زى اإذا وق���ع متطرفا فاإّنه 
ي�صتغرق زمنا يقّدر بح�الي )0،05( من الثانية. وي�صتغرق �ص�ق اللين المفت�ح (A) ح�الي )0،48( 

من الثانية)8(. 
فالظ�اه���ر ال�ص�تي���ة في اللغ���ة العربية متنّ�عة، وعندما ي����ؤّدي المتكّلم حديثا فاإّن���ه يتكّلم ب�صه�لة 
وان�صجام مع لغتة اأو لهجته، فال يع�قه التفكير في كيفّية نطق الكلمة، واإّنما يجري ذلك على ل�صانه 
بطريق���ة عف�ّية، والمث���ل االأجمل في الكالم ه�: التج�يد. وبين ابن الج���زري: اأّن التج�يد ه� حلية 
الت���الوة وزينة الق���راءة، وه� اإعطاء الحروف حق�قها وترتيبها مراتبه���ا، ورّد الحرف اإلى مخرجه 
واأ�صل���ه، واإلحاق���ه بنظيره وت�صحيح لفظه، وتلطيف النطق به،  عل���ى حال �صيغته، وكما هيئته، من 

1- ال��صيط »م��صيقى« 891/2 
2- درا�صات يف علم االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 193.

3- ل�صان العرب )مثل( 610/11.
4- ال��صيط )مثل( 853/2.

5- درا�صات يف علم االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 203.
6- ل�صان العرب )خلف( 90/9.

7- ال��صيط )خلف( 251/1.
8- انظر التج�يد واالأ�ص�ات �س 85.
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غير اإ�صراف وال تع�ّصف وال اإفراط وال تكّلف)1(. 
وال�ص����ت الع���ادي ال يمن���ع االأداء الجيد، ف�صاح���ب االأداء ال�صليم تتلّذذ االأ�صم���اع بتالوته، وتخ�صع 
القل�ب عند قراءته، ولقد اأدرك ابن الجزري بع�س �صي�خه ممن لم يكن لهم ح�صن �ص�ت وال معرفة 
باالألح���ان اإال اأّن���ه كان جي���د االأداء، قّيما باللفظ، ف���كان اإذا قراأ اأطرب ال�صام���ع، واأخذ من القل�ب 

المجامع، وكان الخلق يزدحم�ن عليه)2(. 

واالأداء، ق���ادر على اإك�ص���اب اللفظ معاني متن�ع���ة تبعا لالإعراب،ففى ق�ل���ه تعالى:{ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ  پپ پ})3(. ي�ج���د اأكث���ر م���ن اإع���راب و�صبب���ه اخت���الف االأداء في الق���راءة، فتعرب               
{ٻ}: خب���رًا لمبتداأ محذوف، و {ٻ}: نعتا اأو بدال اأو عطف بيان. كما تعرب {ٻ}: 
مبتداأ، »والكتاب«: خبرًا. واي�صًا تعرب »ذلك«: مبتداأ، و»الكتاب«: نعتا، وجملة {ٻ  پپ پ}: خبرًا. 
ف���االأداء المَنّغم يعّبر ع���ن عالقة االألفاظ ببع�صه���ا، فيختلف االإعراب بح�ص���ب االأداء، فمن اأعرب 
»ذل���ك«: خب���را، فه� يت�ص�ر اأداِء غيراأداء من يعربها مبت���داأ، واأداء االأّول اأداء من ينطق بالخبر في 
نغم���ه هادئة مطمئنة. اأّما م���ن يعربها مبتداأ فاإنه ي�ؤديها في نغّمه عالية وي����ؤّدي كلمة »الكتاب«  في 
اأداء هادىء اإذا اأعربها خبرًا. فاأّما اإذا كانت تابعا ل� »ذلك« فال يزال يم�صي اأداءه �صاعدًا م�صح�با 

بنبرة عالية على كلمة الكتاب، ثم يهبط هذا االأداء عند الخبر وه�: »ال ريب فيه«)4(. 
واالأ�ص����ات تتاأث���ر ببع�صها البع�س عند الدرج في الكالم، اإال اأن التاأّثر اأو المماثلة ال يك�ن في جميع 
االأ�ص����ات، م���ع بع�صها البع����س، واإذا حدث تاأّث���ر ما فلي�س م���ن ال�صروري اأن يحدث ف���ي كل اأن�اع 
المماثل���ة اأو التاأّثر بنف�س الم�صت����ى، ففي االإدغام بدون غّنة تغنى الن�ن ف���ي: )الراء والالم( فناء 
ً كام���ال اذا ولياه���ا. اأّم���ا اذا جاورت الن�ن اأ�ص����ات الحلق فاإّنه���ا ال تتاأّثر بها، بل يك����ن الحكم اأن 

القارىء يظهر نطق الن�ن. 
وق���د حّذر اب���ن الجزرى القّراء والمتكلمين م���ن ال�ق�ع في االأخطاء ال�ص�تي���ة لالألفاظ المتداولة، 
فيق�ل:»واأّم���ا االأل���ف فال�صحيح اأّنها ال ت��صف بترقق وال تفخم، ب���ل بح�صب ما يتقّدمها فاإنها تتبعه 
ترقيق���ا وتفخيم���ا، وما وقع في كالم بع�س اأئمتن���ا من اإطالق ترقيقها فاإّنما يري���دون التحذير مّما 
يفعل���ه بع����س العجم من المبالغة في لفظها اإلى اأن ي�صّيروها كال����او اأو يريدون التنبيه على ما هي 
مرققة فيه، واأما ن�س بع�س المتاأخرين على ترقيقهابعد الحروف المفخمة، فه� �صيء َوَهم فيه ولم 

ي�صبقه اإليه اأحد«)5(.

1- انظر الن�صر 212/1.

2- انظر الن�صر 212/1.
3- �ص�رة البقرة اآية 2،1.

4- انظر االإعراب، �س 64.
5- انظر الن�صر 215/1.
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 فعن���د ال���كالم تظهر على ل�صان المتكّل���م العديد من التاأّثرات باالأ�ص�ات المتج���اورة واإن لم تقّرها 
القاعدة، اإال اأّن القارىء يجدر به اإن يلتزم باأ�ص�س الق�اعد ال�ص�تية. 

ولتحقي���ق االن�صجام ال�ص�ت���ي في االألفاظ والعب���ارات يتجه المتكلم اأو القارىء ال���ى تي�صير النطق 
باالقت�ص���اد في المجه�د الع�صلي عندما تتحرك ع�صالت جهاز النطق. وخير مثال »تاء« االفتعال، 
فالت���اء �ص����ت مهم��س، فاإذا �صغنا عل���ى »افتعل« من ظلم، فاإن ال�صيغة ه���ي »اظتلم«،  والظاء هنا 
�ص����ت مطبق مجه����ر م�صتعل، والتاء الي�ج���د فيها هذه ال�صفات، فالخروج م���ن ال�ص�ت المجه�ر 
المطب���ق الم�صتعل اإل���ى �ص�ت م�صتفل مهم��س غير مطب���ق ي�ؤّدي اإلى الثقل في نط���ق الكلمة العامة 
وال�ص����ت المهم��س، مم���ا يدفع القارىء الى اللج�ء اإلى اأقرب �ص����ت ينا�صب »التاء« من مخرجها 
وه� »الطاء« وينا�صب »الظاء« في اأنه مجه�ر ومطبق وم�صتعل،  فيقت�صد المتكلم بالمجه�د الع�صلي 
وين�صجم ال�ص�ت االأّول مع ال�ص�ت الثانى وتنطق الكلمة   »اظطلم« بالطاء، وهذا ما ي�صّمى بالمماثلة 
التقّدمّية، وهي اأن يتاأّثر ال�ص�ت الثاني باالأّول، ويمكن اأن تك�ن المماثلة بتاأّثر ال�ص�ت االأّول بالثاني 
وه���ذا م���ا ي�صّمى بالمماثل���ة الرجعّية. مث���ل ق�له تعال���ى: {گ ڳ ڳ})1(. واالأ�ص���ل »مذتكر« 
فاجتم���ع �ص�تان متج���اوران، االأول منهما مجه�ر والثاني مهم��س، فتاأث���ر الثاني باالأّول وانقلب اإلى 
�ص����ت مجه�ر، فاجتمع �ص�تان مجه�ران، فاأ�صبح���ت »اذدكر« حين جهر بالتاء. وهذا تاأّثر تقّدمّي 
الأن الثاني تاأّثر  باالأّول، ويمكن اأن تقلب »الذال« »داال« �صعيا لالإن�صجام ال�ص�تىي والمماثلة والفناء 

الكامل، فت�صبح  »مّدكر«. 
وف���ي الكالم العديد من هذه االأمثلة، فتق�ل: اّذكر، اّدعى. ازداد: اّزاد. ا�صطرب: ا�صرب. ازدجر: 

اّزجر، وغير ذلك. 
ولتحقيق االن�صجام ال�ص�تي في الكالم يحر�س المتكّلم على نبر مقاطع االألفاظ �صحيحة، واإال عّد 
المتكل���م ال يعرف اللغة ال�صحيحة، بل اأن من اأ�صباب اختالف اللهجات نبر مقطع ال ينبر في لهجة 
اأخ���رى، بل ينبر غيره، والعامي ال يعرف المقاطع اأو النب���ر، ولكنه ينطق االألفاظ ب�صه�لة وان�صجام 

واتقان دقيق للهجته دون اأن يخطىء اأو يتلعثم، وه� الذي ي�صّمى بال�صليقة اللغ�ّية. 
ولمعرفة النبر ي�صتدعي درا�صة ال�حدات ال�ص�تية الب�صيطة التي ركبت منها الكلمة وهذه ال�حدات 
ال�ص�تي���ة الب�صيطة ال يمكن تجزئتها، وهي المعروفة بالمقط���ع ال�ص�تي، وه� الدفعة اله�ائية التي 

ت�صم وحدة �ص�تّية ب�صيطة ال يمكن تجزئتها الى اأقل منها لب�صاطتها)2(. 
وبالنظر الى المقاطع العربّية تبّين اأن ن�صج الكلمة العربية تتك�ن من �صتة مقاطع، هي:

1- �ص�ت �صاكن + �ص�ت لين ق�صير. 

1- �ص�رة القمر اآية 15و17.
2- انظر التج�يد واالأ�ص�ات �س 27.
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2- �ص�ت �صاكن + �ص�ت لين ط�يل.
3- �ص�ت �صاكن + �ص�ت لين ق�صير + �ص�ت �صاكن. 

4- �ص�ت �صاكن +�ص�ت لين ط�يل + �ص�ت �صاكن. 
5- �ص�ت �صاكن + �ص�ت لين ق�صير + �ص�تان �صاكنان)1(. 

6- �ص�ت �صاكن + �ص�ت لين ط�يل + �صاكنان)2(. 
فالفع���ل الما�ص���ي »َ َذَه���َب« مقاطع���ه » َذ« »َه����« »َب« حيث تت�ال���ى فيه ثالثة مقاطع م���ن ن�ع واحد، 
والمقاط���ع الثالثة »�ص�ت �صاكن + �ص����ت لين ق�صير« اأما م�صارعه »َيْكُت���ُب« فمقاطعه »َيْك« و »ُت« 
و»ُب« فيتك���ّ�ن م���ن مقطع »�ص�ت �صاكن + �ص����ت لين ق�صير + �ص�ت �صاك���ن« اأي: الن�ع الثالث من 

المقاطع، ومقطع »ُت« و »ُب« من الن�ع االأّول: »�ص�ت �صاكن + �ص�ت لين ق�صير«. 
اأما كلمة »َن�ْصَتعيْن« فاإن مقاطعها »َن�ْس« و »َت« و »عين« والمقطع االأّول »َن�ْس« من الن�ع الثالث »�ص�ت 
�صاك���ن + �ص����ت لين ق�صير + �ص����ت �صاكن« والمقطع الثاني  »َت« من الن����ع االأول »�ص�ت �صاكن + 
�ص����ت لين ق�صي���ر« اأّما المقطع الثالث »عيْن« من الن�ع الرابع »�ص����ت �صاكن + �ص�ت لين ط�يل + 

�ص�ت �صاكن«. 
اأّما الن�ع الخام�س من المقاطع »�ص�ت �صاكن +  �ص�ت لين ق�صير + �ص�تان �صاكنان«  يمّثله المقطع 
»ق���ّر « م���ن »ُم�ْصَتَق���ّر« عندما تقف عليه، وه���ذا المقطع يتاألف من: �ص�ت �صاك���ن ثم فتح �ص�ت لين 
ق�صي���ر ويليه �ص����ت الراء الم�ص���دد - ويتك�ن من �ص�تي���ن �صاكنين- مالحظا ال�ق����ف على الراأء 

وتكّررها.
اما الن�ع ال�صاد�س من المقاطع فاإّنه نادر في النثر وال ي�جد في ال�صعر ويك�ن عند ال�قف عليه، مثل 
كلم���ة: »�صاّل« فاإّن مجم�ع اأ�ص����ات الكلمة م�ؤتلفة بمقطع واحد  »�ص�ت �صاكن + �ص�ت لين ط�يل + 

�صاكنان«. 
وعن���د الكالم ال تك�ن جميع المقاط���ع على درجة واحدة من ال��ص����ح، وتختلف درجة ال��ص�ح من 
مقط���ع الى اآخ���ر، وه� الذي ن�صّمي���ه بالنبر، وه�: »و�ص�ح ن�صب���ّي ل�ص�ت اأو مقط���ع اإذا ق�رن ببقّية 

االأ�ص�ات والمقاطع من الكالم«)3(.
واذا كان النبر في مقطع ما، فه� اأو�صح في ال�صمع من مقطع مجاور له، مما ي�ؤّدي الى نغمة خا�صة 

1- انظر االأ�ص�ت اللغ�ّيه،�س 163.
2- انظر درا�صات يف علم االأ�ص�ات، �س 176

3- مناهج البحث يف اللغة، �س 160.
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بارزة له فيت�صّكل في الكلمة ال�احدة اأكثر من ن�ع في م�صت�ى االأداء الع�صلى، من اأع�صاء النطق)1(، 
فيحدث بما ي�صبه الم��صيقى لتنّ�ع �صّدة ال�ص�ت من مقطع الى اآخر. 

ونط���ق اللغ���ة ال يك�ن �صحيح���ا اإال اإذا روعي في���ه م��صع النب���ر، وتختلف اللغات ف���ي م��صع النبر، 
ع�ن النبر لنظام �ص�تي، ووفق نظام وع���ادات يلحظ�نها بال�صغط على المقطع  فالفرن�صي����ن ُيْخ�صِ

االأخير من الكلمة، بينما اللغة االإنجليزّية ال تّتبع نظاما معينا في النبر.
اأّم���ا ف���ي اللغة العربّية فاإّن النب���ر يقع على المقطع �صمن نظام اف�صلّي���ة النبر على المقاطع، ولهذا 

نجد االرتكاز مرة على المقطع االأّول، وثانية على المقطع الثاني، واأخرى على المقطع االأخير. 
فالنب���ر ف���ي الكلمة العربية يقع على المقطع االأخير في حالة ال�قف اذا كان: »�ص�ت �صاكن + �ص�ت 
لي���ن ط�يل + �ص�ت �صاك���ن« وه� المقطع الرابع، مثل: »ن�صتعين« ف���اإن االرتكاز يك�ن على: »عين« اأو 
اذا كان المقطع: »�ص�ت �صاكن + �ص�ت لين ق�صير + �ص�تان �صاكنان« وه� المقطع الخام�س، مثل: 

»الم�صتقّر« فنجد ال�صغط على »قّر«. 
ويك�ن النبر على المقطع االأول، اإذا ت�الى ثالثة مقاطع من الن�ع االأول: »�ص�ت �صاكن + لين ق�صير« 
مث���ل: َكَتَب، َذَهَب. فاإّنه ينبر المقط���ع االأّول من الفعل » ك«  و»ذ«، كما ينبر المقطع االأّول اأي�صًا اإذا 
لح���ق مقطع مغاير لهذه المقاطع الثالث. ففي: »َحَرَكٌة، َعَرَبٌة، ِعَنَبٌة«، ثالث مقاطع من الن�ع االأّول 
»�ص�ت �صاكن + لين ق�صير« ثم مقطع من الن�ع الثالث: »�ص�ت �صاكن + لين ق�صير+ �ص�ت �صاكن«. 
اأو تق���ّدم ه���ذا المقطع على المقاطع الثالث، مثل: »ِاْجَتَم���َع، ِاْنَك�َصَر« فاإّنه يقع االرتكاز على المقطع 

االأّول الأّنه ي�اليه ثالث مقاطع متماثلة 
ويق���ع النبر على المقطع االأول في الم�صادر واالأ�صم���اء، اإذا تكّ�نت من ثالثة مقاطع، االأول والثاني 
م���ن الن����ع االأّول »�ص�ت �صاكن + �ص�ت لين ق�صير« والثالث من الن�ع الثالث »�ص�ت �صاكن + �ص�ت 

ٌب، َفِرٌح، ِعَنٌب، َبَلٌح«)2(. لين ق�صير + �ص�ت �صاكن« مثل »َلِعِ
وغي���ر هذا الن�صيج من التركيب للمقاطع فاإّنه يك�ن على المقطع الذي قبل االأخير، مثل: »ِا�ْصَتْفِهْم« 
عن���د ال�ق�ف عليها فيقع االرت���كاز على مقطع »ِتْف« وه� »�ص�ت �صاكن + �ص�ت لين ق�صير + �ص�ت 
ُهم« على المقط���ع »َر�ْس« واأي�صا  �صاك���ن«)3(، ومثل���ه »ُيْذِهْبُكم« على المقط���ع »َهْب« واأي�ص���ا  »َتْقِر�صْ

»ينادي« فاإن ال�صغط يك�ن على المقطع »نا«. 
كما يك�ن النبر على المقطع الذي قبل االأخير فيما ه� مثل »قاَتَل«  و»َيْكُتُب« الأن المقطع الذي �صبقه 

العادة مع املقطع ملنب�ر. انظر درا�صات يف علم االأ�ص�ات،  واأداء وظائفها ن�صاطا ف�ق  النطق يف حركتها  اأع�صاء  1-  حيث تن�صط 
�س173 و ما بعدها. 

2- انظر التج�يد واالأ�ص�ات �س 75 وما بعدها. وقارن مع االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 163 وما بعدها. 
3- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 172 ودرا�صات يف علم االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 189.
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لي�س من ن�عه -فه� من الن�ع االأول-)1(.  
واذا تع���ّددت المقاط���ع، فكانت خم�صا اأو �صتا، ف���اإّن المقاطع التي بي���ن االأّول واالأخير اإذا كانت من 
َنَتُه، ذاِكَرُتُه،  الن����ع االأّول »�ص����ت �صاكن + �ص�ت لين ق�صير« فاإّن النبر يقع عل���ى االأّول، مثل: حا�صِ

َيُتُهما، قاِبَلُتُهما، ذاِكَرُتُهما)2(.  َنَتُهما، نا�صِ َيُتُه، حا�صِ نا�صِ
وتغيير نبر مقطع الكلمة اإلى مقطع اآخر في اللغة العربية ال ي�ؤّدي اإلى اختالف داللة االألفاظ)3(. 

ولك���ن ف���ي اللغة االإنكليزي���ة فالنبر له اأهّمية ف���ي تعيين معنى الكلم���ة، فكثير من الكلم���ات تت�صابه 
ب���ه �ص�تي���ا، وال تختل���ف اال في م�قع النب���ر، ولذا يق����م النبر بالتميي���ز بين معان���ي الكلمات مثل: 
«ncrease» وتنط���ق بنبر المقط���ع الثاني «crea» ومعناها الفعل »ينم����«. واذا نبر المقطع االأّول 

«in» فيك�ن معناها الم�صدر »النم�«)4(.

والظاه���ر اأن تغيي���ر االرتكاز ف���ي اللغة العربية من مقطع اإلى اآخر، من الممك���ن اأن ي�ؤّدي الى تغيير 
مدل����ل الكلم���ات، ومعرفة م�صدرها، مثل »اأِجُد« م�صارع »َوَجَد« ويق���ع النبر على المقطع االأّول »اأ«. 

« م�صارع »جّد« الم�صّعف، ويقع النبر على المقطع االأخير »د«.  وكلمة »اأَِجدُّ
فالمقطع ه� عن�صر اأ�صا�س في مفه�م الكلمة، والنح� التحليلي يهتم كثيرا بالمقطع االأخير للكلمة، 
ف���اإذا كان مقطع���ا مغلقا، مثل: » ُتْب« - وه�: �ص�ت �صاكن + لين ق�صير + �ص�ت �صاكن - من ق�لك: 
لم يكُتْب، وال�ص�ت ال�صاكن االأخير في الكلمة اأ�صلي، بينما نجد اأّن المقطع »ب« - ويلفظ ُبْن - في 
كلمة »كتاب« - وه� اأي�صا: �ص�ت �صاكن + لين ق�صير + �ص�ت �صاكن - فيه �ص�ت الن�ن لي�س اأ�صليا 

في الكلمة، واإّنما من الل�احق ال�ص�تية وي�ؤّدي الى التمييز في ن�ع الكلمة. 

ام���ا زي���ادة نبر مقط���ع كلمة معينة من الجملة، فاإن ل���ه اأهّمّية دقيقة في معرف���ة داللة الغر�س التي 
األقي���ت م���ن اجله الجملة، فاإذا قال اإن�صان: »هل ح�صر اأخ�ك اأم����س« فاإن كان اال�صتفهام يدور ح�ل 
الفعل، زيد في نبر مقطعة البارز، فيزيد على المقطع »َح« ال�صغط فيظهر انه يطلب معرفة الح�ص�ر 

1- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 172.
2- انظر درا�صات يف علم االأ�ص�ات �س191.

3- هذا ما يراه الدكت�ر ابراهيم اأني�س. انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 174.
واأخرى فعال، والفي�صل بينهما  ا�صما  الكلمات االجنليزّية، مرة تك�ن  4-  انظر درا�صات يف علم االأ�ص�ات، �س 187. وهذه بع�س 

االرتكاز فقط :
م��صع النرب         ا�صم                      املعنى   م��صع النرب    فعل                    املعنى 

عقد   املقطع الثاين                   contract                      يتقاقد       contract       املقطع االأّول
هتمام   املقطع الثاين    interest                     يثري اهتمام      interest        املقطع االأّول

يتناق�س      contrast     التناق�س   املقطع الثاين  contrast       املقطع االأّول
ا�صترياد   املقطع الثانى     import                       �صت�رد   import        املقطع االأّول
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م���ن عدمه، ف���اإذا كان الم�صتفهم طالبا معرفة مجيء ال�صخ�س، زاد ف���ي االرتكاز على مقطع »خ�« 
م���ن كلمة »اأخ�ك« فتبين الم�ص�ؤول اأّن ال�صائل يطلب معرفة مج���يء ال�صخ�س المعين اأو غيره، فاإذا 
كان ال�صّك في زمن الح�ص�ر، زاد االرتكاز على مقطع اأم�س المنب�ر، ليتبين ال�صامع اأّن ال�ص�ؤال يدور 

ح�ل الزمن. 
والمقط���ع العرب���ي غير م�صتق���ر النبر في االأفع���ال، ويتاأّثر بالع�ام���ل الداخلة علي���ه، فيتغّير م�طن 

االرتكاز في الفعل العربي تبعا للتط�ر الذي يحدث له. 
فكلمة »َفِهَم« يقع ال�صغط على المقطع »َف«  اذ اأّن جميع مقاطع الكلمة من ن�ع واحد »�ص�ت �صاكن 
+ �ص�ت لين ق�صير«. واإذا نطق العربي الفعل الم�صارع من »فهم« فيق�ل: »َيْفَهُم« فينبر المقطع »ه�َ« 
و�صب���ب ه���ذا التغيير في االرتكاز اال�صتقاق الذي اأدخل على الكلم���ة �ص�تا جديدا فتاأّثرت المقاطع، 

ف�صّم المقطع »َف« اإلى ال�ص�ت الجديد »ي« كّ�نا مقطعا م�حدا وانتقل النبر اإلى مقطع اآخر.
ويتاأّثر الفعل الم�صارع باأدوات الجزم، فيتغير اإعرابه واالإرتكاز على مقاطعه، فدخ�ل حرف الجزم 
عل���ى الفع���ل الم�صارع في مثل »لم يفه���ْم« يحّ�ل االإرتكاز م���ن المقطع »ه����َ«  -الأن الكلمة كانت في 
ال�صابق »يفهم« بالرفع- اإلى المقطع  »َيْف« بعد اأن تغّير نطق المقطع »ُم« اإلى �صاكن فقط، ف�صّم اإلى 
المقطع الذي كان ينبر »َه�« فكّ�نا مقطعا واحدا، ه�: »َهْم« وبذلك ينتقل النبر من المقطع ال�صابق 
»َه�« اإلى المقطع االأّول »َيْف« اإذ اأ�صبح الفعل »َيْفَهْم« ين�صج من مقطعين بعد اأن كان ثالثة مقاطع. 

وات�ص���ال االأفع���ال بالل�احق قد ي����ؤّدي اإلى تغيير النبر م���ن مقطع اإلى اخر، ف���اإذا اأ�صند اإلى �صمير 
رف���ع متح���رك فاإّنه يتاأّثر في ن�ص���ج مقاطعه، فيتغّير مع���ه االإرتكاز على المقطع قب���ل االإ�صناد، ففي 
»َفِهَم« عند ات�صالها ب�صمير رفع متحرك، نح�: »َفِهْمنا، َفِهْمُت«يتغير االإرتكاز من المقطع »َف« اإلى 
المقطع الثاني »ِهْم« حيث اأّثر المقطع »نا« و »ُت« في تغّير ن�صج المقاطع فاأ�صكنت الميم، واأ�صبحت 
تابع���ة للمقط���ع ال�صابق لها، بعد اأن كان���ت مقطعا كامال، فن�صج المقطع »َه����« و »َم« مقطعا جديدا. 

وتغّير النبر من المقطع االأّول »َف« اإلى المقطع الثاني »ِهْم«.
ونالح���ظ اأّن الفعل اإذا ات�صل باأل���ف االإثنين اأو واو الجماعة، نح�: »َفِهما، َفِهم�ا« فال يتاأّثر المقطع 
ّثرا على المقطع االأخير، بل ن�صجت  االأّول بالتخّلي عن االإرتكاز، الأّن األف االإثنين وواو الجماعة لم ُت�ؤَ
كل واح���دة مع���ه مقطعا، فبدل اأن كان المقطع االأخير »�ص�ت �صاك���ن + �ص�ت لين ق�صير« تغّير اإلى 
»�ص����ت �صاكن + �ص�ت لين ط�يل« وهذا ال يغّير االإرتكاز ال�ص�تي. والفرق فقط في كمّية نطق زمن 

�ص�ت اللين، حيث ُمّد بعد اأن كان مك�ص�را اأو مفت�حا اأو م�صم�ما.
والكلمة العربية ال تتحمل تغييرا في ن�صج المقطع دون اأن يتاأّثر المعنى، فاإّن تكرير ال�ص�ت ال�صاكن، 
اأو م���ّد �ص�ت اللي���ن اأو العك�س في المقطع ي�ؤّدي ال���ى داللة جديدة للكلم���ة، نح�:»َفِهَم« فاإذا مطلنا 
�ص����ت اللين الق�صير في المقطع االأّول اأ�صبح���ت »فاِهم« وكذا اإذا كّررنا �ص�تا �صاكنا، نح�: »َفْهٌم« 

َم« وبالتالي يتغّير االإرتكاز ال�ص�تي في المقاطع.  »َفهَّ
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واالإرت���كاز ال�ص�تي اأو ال�صغ���ط على مقاطع دون مقاطع من الع�امل الم�صاعدة على ظه�ر اللهجات 
العربي���ة، وقد الح���ظ الدكت�ر اإبراهيم اأني����س)1(:  اأن القاهريين ومعظم �ص���كان ال�جه البحري في 
م�ص���ر ينب���رون ما قب���ل المقطع االأخي���ر في كلمة »رّبن���ا« - اأي: مقط���ع »َب« - وفي كلم���ة »َعَمَلُهم« 
ي�صغط����ن على » َع «. اأّما اأه���ل ال�صعيد في�صغط�ن على »رْب« فينطق�ن الكلمة »رْبنا« وعلى المقطع 

»َم« في »َعَمَلهم«.  وهذا مما ي�ؤّدي اإلى اختالف اللهجات. 
وتحّدث المحدث�ن عن ن�ع معّين من اأن�اع تغّير داللة االلفاظ والمعروف باللحن، فبع�صهم �صماه ب� 
»الف�نيم���ات«)2(   اأو التنغيم. واآخ���رون ب�»م��صيقى الكالم«)3(. فالكلمة تنطق بلحن معّين فيك�ن لها 
دالل���ة، وتنطق ثانية بلحن اآخر، فيك�ن له���ا داللة مختلفة عن االأولى، وعرفت اللغة ال�صينية وبع�س 
لغ���ات و�صط افريقيا بهذا الن����ع، ففي اللغة ال�صينية كلمة »فان«  ُت����ؤَّدي �صتة معان ال عالقة بينها، 
هي: »الن�م،وال�صجاعة، وال�اج���ب والم�صح�ق، ويحرق، ويق�صم: ولي�س هناك من فرق �ص�ى النغمة 

الم��صيقّية في كل حالة«)4(.

واللغ���ة االإ�صت�ائي���ة «Estonian» تتخ���ذ مدة ا�صتمرار ط����ل ال�ص�ت و�صيلة ممّي���زة بين المعاني، 
فال�ص����ت ال�صائ���ت - اللين - ياأتي »ق�صيرا« و »ط�يال«  و»بالغ الط�ل« ففي كلمة «sada» اإذا كان 
�ص����ت اللي���ن االأّول «a» ق�صيرًا فيك�ن معناه���ا: »مائة« واإذا كان ط�ي���ال «saada» فهي فعل اأمر 
بمعنى اأر�صل، واإذا كان بالغ الط�ل «saada» فتك�ن م�صدرًا بمعنى: الح�ص�ل على، اأو ال�صماح)5(.                                     
واالإ�صتق���اق في اللغة يق�م على عّدة ع�امل، منها: ت�ظيف ط����ل ال�ص�ت اللغ�ي في داللة المعاني. 
اإذ تختل���ف فيه���ا معاني االألفاظ تبعًا لط�ل �ص�ت اللين، فكلنة »َط���َرَد« تتاأّلف من ثالثة مقاطع، كّل 
مقطع عبارة عن: »�ص�ت �صاكن + �ص�ت لين ق�صير« -وه� هنا فتح-)6(.اأّما اإذا زدنا في نطق �ص�ت 
اللي���ن الق�صير »الفرن�صي« في الكّمّيةالزمنّية، ت�ّل���د عنه ت�ّلد عنه �ص�ت لين ط�يل «A» وه�نف�س 
ال�ص�ت االأّول، اإال اأّن الفرق في مّدة الزمن التي ي�صتغرقها ال�ص�ت، فاإذا قلنا »طارد« بعد مّد الفتح 
اختل���ف المعنى الثاني ع���ن االأّول، ول� جاز لنا اأن نكتب االأحرف العربّية بالالتينّية)7( لكتبت »طرد« 

 .«rama» وكذلك »رام«  و»رمى« فتكتبان (tarada) :»و»طارد

1- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية، �س 173.
2- انظر علم اللغة د. ال�صعران، �س 198.

3- انظر االأ�ص�ات اللغ�ّية �س 175. علم اللغة العام - االأ�ص�ات - �س 163.
4- انظر اال�ص�ات اللغ�ية �س 175. التج�يد واالأ�ص�ات ، �س75. علم اللغة �س 198

5- انظر علم اللغة، �س 198
6- ومن املمكن اأن يك�ن �ص�ت اللني �صّم اأو ك�صر

7-  اعترب كتابة العربية باالأحرف الالتينّية خروجا عن االأ�ص�ل العربّية والق�اعد واالإمالء،  ويجب املحافظة على احلرف العربي 
الأ�صباب عديدة. لي�س هذا مكان بيانها. 
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وه���ذا قيا����س مطرد في اللغة العربية، فزيادة �ص�ت �صاكن او م���ّد �ص�ت اللين اأو زيادة �ص�ت اللين 
فاإّن���ه يح���دث اختالفا في المعنى، فزي���ادة التركيز على �ص�ت اللين ومده ي����ؤّدي بلحن يختلف عن 
االأّول، واإْن كّن���ا في اللغة العربية نر�صم اللين الط�يل مع بناء الكلمة وال نر�صم اللين الق�صير معها، 

اإال اأّن اللغات االأوروبية ال تمّيز بين اللين الط�يل والق�صير، وتر�صمها مع بناء الكلمة. 
فالفرق بين اأداء االأ�ص�ات في اللغة العربية يختلف اختالفا كبيرا في التنغيم اأو اللحن، فاال�صتقاق 

هنا ل�ن من اللحن يتغير معه المعنى. 
وم���ن ممّيزات اللغة العربية قرب اأ�ص�ات العّلة من اأ�ص�ات اللين، فاأ�ص�ات العّلة  تقلب اإلى اأ�ص�ات 
لي���ن ط�يل���ة فكلمة »�صام« غير »�صما«، االأول���ى �ص�ت العلة و�صط الكلمة، والثاني���ة في نهاية الكلمة، 
وف���ي الكتابة االأوروبية تكتبان «sama» وبفعل تنغي���م االألفاظ ولحنها ت�ؤّدى كل واحدة مختلفة عن 
االأخ���رى، فنم���ّد في االأولى المقطع االأول »�ص���ا« ونمّد في الثانية المقطع الثان���ي »ما« مما ي�ؤدي اإلى 

اختالف المعاني لالألفاظ واالأمثلة على ذلك كثيرة. 
و�ص����ت التنغيم يميز بين المفرد والمثّن���ى، فق�ل القائل: »قال« يعنى اإن�صان واحد،فاإذا قال: »قاال« 
يعنى اثنين، والفرق -في الفتح- في المدة الزمنية ل�ص�ت اللين مما اأّدى اإلى المفرد اأو اإلى االإثنين. 
ويمّي���ز التنغيم بين المف���رد والجمع، فنق�ل: »ي�صرُب « و »ي�صرب�ن« فتنغيم عالمة االإعراب تختلف 
ع���ن نغم���ة واو الجماعة في كمّي���ة الزمن الذي ي�صتغرق���ه �ص�ت اللين في كل م���ن الكلمتين، فط�ل 

ال�ص�ت له تاأثير كبير في داللة االألفاظ.
ه���ذا ن�ع من التنغيم في مقطع الكلمة، اأّما تنغي���م الكلمة بالن�صبة للجملة فاإن لها تاثيرا في مفه�م 
الجمل���ة، فجملة: »هل ح�صر االأ�صت���اذ اأم�س؟« ا�صتفهامية، ولكن الم�صتفهم عن ماذا يريد اأن يثبت، 
ع���ن الفع���ل اأو الفاعل اأو الزمن. فلعّل ال�صائل يريد اأن يتاأّكد اأّن الح�ص�ر فعال ح�صل، الأّنه كان يعلم 
�صابق���ا اأّن الح�ص����ر اإلى المدر�صة قد ال يح���دث، ومن الممكن اأن يك�ن هناك فع���ل اآخر، فاذا كان 
ال�صائ���ل طالب���ا تاأكيد الفعل زاد من نبر المقطع المهّم في »ح�صر« ونّغمة، واإذا كان ال�صائل يريد اأن 
يتاأّكد اأن االأ�صتاذ بنف�صه ح�صر ال غيره واأّنه كان ي�صّك في ح�ص�ر االأ�صتاذ زاد في نبر المقطع الهاّم 
ف���ي كلمة االأ�صتاذ اأّما اذا كان ال�صائل متاأّك���دا اأّن الح�ص�ر ح�صل من االأ�صتاذ، لكّنه يريد اأن يعرف 

زمن الح�ص�ر زاد في نبر المقطع الهاّم في كلمة »اأم�س«. 
فتمييز كلمة معينة في الجملة بزيادة نبر مقطعها المهّم يبرز في الجملة المعنى الخا�س المطل�ب، 
فاالإيق���اع الذي �ص���ار عليه المتكلم اأوحى لل�صام���ع بالمطل�ب، فيربط ال�صامع بي���ن م��صيقى الكالم 

والمعنى الخا�س المطل�ب، ويدرك اأهمّية الكلمة في الجملة. 
والجمل���ة العربّية جميلة النغمة لطيفة االإيقاع، ي�صتطيع المتكّلم اأن يخبر واأن ياأمر واأن ي�صتفهم واأن 
ي�صخ���ر اأو ي�صته���زىء واأن ي�صتغ���رب وغير ذلك، في جملة واحدة، والمعيار ف���ي معرفة الغر�س التي 
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قيلت الأجله الجملة ه� التنغيم اأو اللحن. 
فف���ي جملة »ح�صر االأ�صتاذ« يتحّدد معنى الجملة الخا����س بح�صب النغمة التي ت�صدر عن المتكّلم، 
تك�ن اإخبارا عن ح�ص�ر االأ�صتاذ، اأو ا�صتفهاما عن ح�ص�ره،اأو ده�صة وا�صتغرابا لح�ص�ره، اأو �صخرية 
وا�صتهزاء، وهذه الدالالت المعن�ية تظهر في االإيقاع ااأو النغمة التي ت�ؤدى فيها الجملة، وقد ت�صاعد 
ق�صم���ات ال�جه، وارتجاف ع�صالته ب�ص���كل معين، وحركات اليدين والجبين على ن�ع الجملة وداللة 
الجملة، ويك����ن اعتماد ال�صامع على التنغيم لفهم الن�س، ي�صاعده على ذلك المقام و�صياق الكالم 

وما عنده من معل�مات معروفة �صابقا عن الن�س. 
والجملة تنطلق بتنغيم معين وي�صتطيع ال�صامع اأن يعرف اأّن ما �صمعه �ص�ؤال اأو اإخبار اأو تعّجب حتى 
ل���� ل���م يفهم بال�صبط محت�ى ما �صمع، فم���ن التنغيم يعرف اأن الجملة الت���ي �صمعها كانت �ص�ؤاال اأو 

اإخبارا اأو تعجبا)1(. 
وللنغمة اأربعة م�صت�يات ي�صتعملها المتكلم عند الحديث، وهي على ال�جه التالي: 

1-  النغمة المنخف�صة: وهي ما تختم به الجملة االإخبارّية والجملة االإ�صتفهامّية وهي اأدنى النغمات، 
وت�صاحب عادة فا�صال - وه� الذي يف�صل بين مجم�عة �ص�تّية واأخرى - هابطا، وه� ياأتي في 
نهاي���ة الق�ل داال على انتهاء الجمل���ة اأو ال�قف على الكلمة، في�صع���ر ال�صامع بانتهاء المجم�عة 

ال�ص�تية. 
2-  النغم���ة العادّي���ة: وهي التي نبداأ به���ا الكالم، والتي ي�صتم���ّر على م�صت�اها ال���كالم العادي غير 

االنفعالي، والنغمة العادّية اأعلى من النغمة المفّخمة واأدنى من النغمة العالية. 
3-  النغم���ة العالي���ة: وهي التي تاأتي قب���ل نهاية الكالم متب�ع���ة بالنغمة المنخف�ص���ة اأو نغمة عالية 

مثلها، وت�صاحب النبرة الرئي�صة في الجملة. 
4- النغمة ف�ق العالية: وهي التي تاأتي مع االإنفعال اأو التعجب اأو االأمر وغير ذلك)2(.  

وه���ذا التق�صيم يبّي���ن م�صت�يات �صياق النغمات في الجملة، ولهذا عندم���ا يلقي المذيع االأخبار وه� 
م�صتر�ص���ل ويقطع المخرج الحديث ي�صعر الم�صتمع اأّن الجملة انقطعت فجاأة دون رعاية من المذيع 
باإنه���اء كالم���ه، ويفهم م���ن �صياق النغمات اأّن الخب���ر اأو الكالم لم ينته واإّنم���ا تدّخل عن�صر جديد 
وقطع ال���كالم. فالمذيع والمحا�صر والخطيب وغيرهم ي�صتعمل�ن عن���د نهاية الف�ا�صل اأو ال�صك�ت 

نغمة منخف�صة ت�صعر بنهاية الجملة اأو بنهاية الحديث.

1- االأ�ص�ات اللغ�ّية د. اخل�يل، �س 170.
2- انظر اال�ص�ات اللغ�ية د. اخل�ىل �س 169- 170.
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الخاِتَمة 
بع���د هذه الرحلة م���ع ا�صرار االن�صجام ال�ص�تي ف���ي اللغة العربّية، يحّق للباح���ث اللغ�ّى اأن يفتخر 
بلغته العربّية، لقدرتها الفائقة على ال�فاء بالمطالب اللغ�ّية الحّية دون اإخالل بق�اعدها واأ�ص�لها. 
ولدرا�ص���ة اللغة العربية بطريق���ة تحليلّية وظيفّية اأثر بالغ في اإحياء اللغ���ة والتعّرف على اأ�صرارها، 

ون�صر دقائقها. 
ودرا�صة اللغة العربية بهذا االإتجاه نح� المبنى ال يق�صد به المعنى، واإّنما درا�صة المعاني تاأتي تبعًا 

لدرا�صة المبنى، فت�صتفيد بح�ث المعاني من درا�صة المباني. 
وم���ن خ���الل درا�صة اأ�ص�س علم المباني ظه���ر العديد من الظ�اهر اللغ�ي���ة وال�ص�تية مما ي�صتدعي 
درا�ص���ة بع�س الظ�اهر، مثل: ادغ���ام المتماثلين والمتقاربين واالإبدال وغي���ر ذلك. ويدفع الباحث 
بدرا�ص���ة االأ�ص�ات الف�صيحة والرديئة والمردودة، في�صتطيع معرف���ة هذه االأ�ص�ات وتحديد م�قف 

الكلمة من الف�صاحة. 
وي�صتفيد الدار�س اللغ�ي والمحلل الأ�ص�ات اللغة من الدرا�صات القديمة العريقة، وتف�صيل ما ت�قف 

عنده العلماء القدامى، و�صرح غام�صه. 
ومم���ا يج���ب االإهتمام به مخارج الحروف، فاأبناء اللغة العربّية مدعّ�ون اإلى تعّلم مخرج كل حرف، 
ومعرف���ة �صفة االأ�ص����ات ال�صحيح���ة والتفرقة بين �صف���ات االأ�ص�ات، كي ال يلتب����س عليهم النطق 
ال�صحي���ح، وبذلك يتكّلم����ن بلغة عربّية �صليمة، فمن اأ�صباب ن�ص���اأة اللهجات: تكري�س نطق ال�ص�ت 
ب�صفات غير م��ص�ف بها، وهذا ي�ؤثر على وحدة اللغة وظه�ر اللهجات المتباينة، وقد �صّدد العلماء 
القدام���ى على نطق االأ�ص�ات العربّية �صليم���ة، مزّينة ب�صفاتها الم��ص�فة بها، وبخا�صة حين يتل�ن 

القراآن الكريم، ولهذا قال ابن الجزري: 
واالأخذ بالتج�يد حتم الزم               من لم يجّ�د القراآن اآثم

وم���ن الم�صائ���ل التي يجب اأن ال نغفلها، اأّن مجامع اللغة العربية في ال�طن العربي من�ط بها درا�صة 
اللغ���ة العربية درا�ص���ة دقيقة وهذه م�ص�ؤولية مهم���ة وخطيرة، فالمجامع اللغ�ي���ة بدرا�صتها اأ�ص�ات 
اللغ���ة تحمي لغة االأّمة من ال�صياع واالإنق�صام وتحافظ عل���ى ال�ص�ت العربي وترقى به، ولهذا يجب 
االإ�صتف���ادة من المختب���رات ال�ص�تي���ة ودرا�صة ال�ص�ت العرب���ي بطريقة علمية مدعم���ة بالحقائق 
وال�ص�اه���د ال�ا�صح���ة، وما قام به اأ�صاتذة االأ�ص�ات من عم���ل ي�صكرون عليه، فاإنه يظل عمال فرديا 

فالمجامع اللغ�ّية لها الق�ل الف�صل في م�صمار اللغة وما يتعلق بها. 
وي�صتغ���ل الق���ارىء العربي كثيرا بالح���ركات، والخليل بن اأحمد و�صع ثالث ح���ركات فقط، واأح�صن 
كثيرا بهذا العمل، ولكن اللغة العربية تتحمل اأكثر من ثالث حركات، وما اأ�ص�ات اللين الكثيرة عند 

الغرب والمعروفة ب�«vovels» اإال حركات، �ص�اء كانت ط�يلة او ق�صيرة. 
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والمجام���ع اللغ�ي���ة العربي���ة مدعّ�ة الأخ���ذ المبادرة في و�صع ح���ركات جديدة وت�ص���اف اإلى ر�صيد 
ح���ركات اللغ���ة العربّية، فالفتحة في اللغ���ة العربية لي�صت واح���دة، فقد �صمعنا قديم���ا عن الفتحة 
المفّخم���ة، ورمز له���ا عند علماء االأ�ص�ات المحدث����ن بال�ص�ت الفرن�ص���ي «a»، والفتحة المرّققة 
وا�صطل���ح عليها المحدث����ن بال�ص�ت الفرن�ص���ي «a»، والفتحة الممالة اإمالة خفيف���ة نح� الك�صر، 
وا�صطل���ح عليها علماء االأ�ص�ات بال�ص�ت الفرن�ص���ي «ê» كما ا�صطلح علماء االأ�ص�ات على الفتحة 

 .«é» الممالة اإمالة �صديدة على رمز ال�ص�ت الفرن�صي
كم���ا اأّن �ص�ت ال�صّمة في اللغة العربي���ة لي�س م�ّحدا، ف�ص�ت ال�صّم في: »ُقل« لي�س ه� �ص�ت ال�صم 
ف���ي: »َمْجه�ل« ففى االأول���ى ينا�صبه ال�ص�ت الفرن�ص���ي «o» وفي الثانية ال�ص����ت االألماني «u» اأو 

الفرن�صي «ou» وهذا مما يدع�ا اإلى التفكير ب��صع رم�ز جديدة لل�ص�ت العربي. 
فالمجام���ع اللغ�ّي���ة العربّي���ة مدع���ّ�ة اإلى و�صع ح���دود و�ص�ابط جدي���دة الأ�ص�ات اللي���ن الق�صيرة 

والط�يلة الفرعية. 
وم���ن النتائ���ج التي تذكر هن���ا، اأن ما بحث���ه المحدث�ن في �ص����ء المختبرات، واالإمكان���ات العلمّية 
الحديث���ة وم�صاعدة العل�م الحديث���ة ونتاجها االآلي، وم�صاركة االآلة المتقّدمة، لم يعُد ما كتبه علماء 
اللغ���ة القدامى، وب���دون م�صاركة المختبرات واالآل���ة، علما باأنهم عا�ص�ا في ع�ص����ر متقّدمة، مثل: 
الخليل و�صيب�يه وابن ع�صف�ر وغيرهم، فكان عملهم اللغ�ي ونتاجهم في ت��صيف االأ�ص�ات اللغ�ّية 
ومخارجه���ا، يعتمد على ذوقهم العربي، و�صفاء قريحته���م اللغ�ية وح�ّصهم ال�جداني، وهذا النتاج 
الجّي���د، و�ص���ل اإلينا م�صّطرا في كتبهم ال�صخمة، و�صعدنا بها حي���ث ي�ّصرت لنا طريق البحث، فكان 
مث���ل: )الكتاب(  و)المقت�ص���ب( و )�صّر�صناعة االإع���راب( و)الخ�صائ�س( و)�ص���روح المف�صل( 
وغيره���ا اأن حمل���ت اإلينا علما جّمًا، فم���ا بحث المحدث�ن بم�صاألة اإال وتكل���م القدامى فيها، وحفلت 

درا�صتي هذه بمثل هذه الن�ص��س.
وواجبن���ا الإتقان خروج ال�ص�ت من مخرجه ال�صحيح، واإعطاء ال�ص�ت حّقه من ال�صفات: التدرب 

اأمام اأ�صاتذة االأ�ص�ات والتج�يد ليح�صن الناطق اأداء ال�ص�ت �صليما.
والفق���رة ال�صابق���ة ترتكز على تلقي العل����م واالأخذ مبا�صرة من العلماء وه� م���ا ي�صّمى بالم�صافهة، 
ومعرف���ة تطبيق التج�يد واالأ�ص����ات ي�صتفاد باالأخذ م���ن اأف�اه القّراء المتقني���ن لمخارج الحروف 
و�صفاته���ا، ف���ال ي�صلم المرء من الخطاأ حينما يفقد هذا الجانب المهّم، ويبرز ق�ص�ره في كثير من 

الم�صائل وال يعتّد بعلمه عند العلماء، وفي هذا المعنى قال ال�صاعر: 
يكْن عن الزيِف والت�صحيِف في َحَرِم  من ياأُخِذ العلَم عن �صيٍخ م�صاَفَهةً 

فِعْلُمُه عند اأهل العلم كالَع����َدِم)1(    َ ُحٍف  ومن يكن اآخذًا للعلِم عن �صُ

1- من مقدّمة مدّقق ت�صحيفات املحدثني للع�صكري. �س 24.
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وبعد: 
فاإني اأترك القارىء الكريم بعد اأن فرغ من قراءة هذا المجه�د واأنا اأق�ل له: لقد ا�صتح�ذت درا�صة 
االأ�ص����ات على اهتمامي واأخذت لّبي ووقتي، وهذا العمل ثمرة طّيبة -اإن �صاء اهلل تعالى- بعد ط�ل 

درا�صة وتدقيق. 
واهلل ولي الت�فيق،،،
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د. عائ�سة يكن
نائب الرئي�س لل�شوؤون االإدارية في جامعة الجنان

دور الجامعات في التعامل مع ذوي االحتياجات الخا�صة
 التحديات  واالإمكانيات في �صوء معايير الجودة

مقّدمة: حق التعّلم في ال�شريعة الإ�شالمية

ب�ص���م اهلل الرحم���ن الرحي���م {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  
ڦ  ڦ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ   چ       چ      ڇ ڇ ڇ ڇ...})1( 

�صدق اهلل العظيم .

ت عليها ال�صريعة  اإنه الم�صهد االأكثر تعبيرًا عن اأ�ص�س التعامل مع ذوي االحتياجات الخا�صة التي ن�صّ
االإ�صالمية وه� الم�قف االأكثر و�ص�حًا وق�ة في تثبيت اإن�صانية االإن�صان، اأي اإن�صان مهما كان �صاأنه، 
وتاأكي���د حق���ه في التعّلم. حيث تحكي هذه االآيات معاتب���ة اهلل لر�ص�له �صلى اهلل عليه و�صّلم، عندما 
عب����س ف���ي وجه عبد اهلل بن اأم مكت����م، وه� �صرير اأتاه طالبًا العلم واأعر����س عنه ليت�جه اإلى علية 
الق����م. فجاءت هذه االآيات الكريمات، لت�ؤكد على حق ذوي االحتياجات الخا�صة في التعّلم، وعدم 
ج�از تف�صيل تعليم االأ�صحاء عليهم في اأي حال من االأح�ال، اأو ت��ّصم الخير العظيم فيهم. اإن هذا 
الم�ق���ف وح���ده ي�صكل نم�ذجًا اإن�صانيًا ترب�يًا يحتذى به، اإذ اأن���ه يقر مبداأ تكاف�ؤ الفر�س ال بل ياأمر 

بذلك، ويجعل من هذه الق�صة اأمث�لة وعبرة.

من هم ذوو الحتياجات الخا�شة؟
ه���م فئ���ة م�ج�دة ف���ي كل مجتمع، يختلف����ن، نتيجة لع�ام���ل ورائي���ة اأو بيئية اأو غيره���ا، من حيث 

1- �ص�رة عب�س: 12-1
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الق���درات الحركي���ة اأو العقلية اأو الح�صية، اأو من حيث الخ�صائ�س ال�صل�كية اأو اللغ�ية اأو التعليمية، 
مم���ا يحّتم تقديم خدمات خا�صة له���م لم�صاعدتهم على تط�ير قدراتهم ال���ى اأق�صى درجة ت�صمح 
به���ا اإمكاناته���م. ويمثل ذوو االحتياجات الخا�ص���ة 10% من �صكان العالم، وترتف���ع هذه الن�صبة في 
العالم العربي اإلى 12% ، بناء لالإح�صاءات ال�صادرة عن االأمم المتحدة والمنظمة العربية للتربية 

و الثقافة والعل�م. 
ويعن���ي مفه����م ذوي االحتياجات الخا�ص���ة اأن في المجتمع اأف���رادًا لهم احتياج���ات خا�صة تختلف 
ع���ن احتياجات باقي اأفراد المجتم���ع، وتتمثل هذه االحتياجات في برام���ج اأو خدمات اأو اأجهزة اأو 
د طبيعة هذه االحتياجات الخ�صائ�س التي يت�ص���م بها كل فرد منهم. وذلك يعني  تعدي���الت. وتح���دِّ
اأنها ت�صّم المع�قين، الم�ه�بين، المر�صى، الح�امل، الم�صنين وغيرهم. وما يهمنا في هذا ال�صياق 

ه� فئة المعّ�قين التي ت�صمل كل من لديه ق�ص�ر وظيفي اأو ح�صي اأو ذهني. 

ت�شنيف العاقات 
تختل���ف االآراء ح����ل ت�صنيف االإعاق���ات واأن�اعها، حيث يعتم���د بع�صها ت�صنيفًا عام���ًا ال يمّيز بين 
درج���ات االإعاق���ة اأو تعّددها لدى الفرد ال�اح���د، بينما يعتمد بع�صها االآخ���ر ت�صنيفًا اأكثر تف�صياًل 

وتحديدًا. ونكتفي هنا بالت�صنيف العام الذي يعتمد �صبعة اأن�اع من االإعاقة، وهي)1(:
1. االإعاقة العقلية. 

2. االإعاقة الب�صرية.
3. االإعاقة ال�صمعية.
4. �صع�بات التعّلم.

5. االإ�صطرابات ال�صل�كية واالإنفعالية.
6. ا�صطرابات الت�ا�صل.

7. االإعاقة الحركية.

ت�شنيف الحتياجات الخا�شة
اإن ت�صني���ف االإعاقات لي�س هدفًا بحّد ذاته، بل يق�صد به معرفة االحتياجات المنا�صبة، والمطل�بة 
ل�ص���ّد الفج����ات ، واإزالة الع�ائ���ق التي تمنع الفرد م���ن الح�ص�ل على فر�س متكافئ���ة. اإن ت�صنيف 
االحتياجات الخا�صة قد يختلف تمامًا عن ت�صنيف االإعاقات؛ حيث نجد عدة اأ�صناف من االإعاقات 
ت�صت���رك في نف����س االحتياجات، كما نرى اأحيانًا اإحتياجات متعّددة الأح���د اأ�صناف االإعاقة. ويمكن 

1-  مقدمة يف الرتبية اخلا�صة. د. تي�صري مفلح ك�افحة واأ. عمر ف�از عبد العزيز، ، دار امل�صرية، 2010



244

تحدي���د خم����س فئات من االحتياج���ات االأ�صا�صية التي تت�ّزع عليها ، وتت�ص���ارك فيها اأن�اع االإعاقات 
المختلفة)1(:

اأن�اع االحتياجاتالفئة
احتياجات التعلم والمعرفةاأ

احتياجات �صل�كية وعاطفية واجتماعيةب
احتياجات الت�ا�صل والتفاعلج
احتياجات ح�صية و/اأو ج�صديةد

احتياجات اأخرىفئات اأخرى

اأهم التفاقيات والإعالنات الدولية 
�صهد القرن الع�صرون تط�رًا كبيرًا في االهتمام بالمعّ�قين على الم�صت�ى العالمي، تم�ثل في العديد 
م���ن الم�اثيق التي �صدرت عن هيئة االأمم المتح���دة، كان من اأبرزها اإعالن عام 1981 عامًا دولياًّ 
للمعّ�قي���ن. وق���د ن�صطت ال���دول اإبان ذلك العام في تط�ي���ر برامجها في هذا الم�ج���ال. لذا اأعلنت 
االأمم المت�حدة عقد الثمانينيات عقدًا دولي�اًّ للم�ع�قين. »كما تزايد االهتمام في ال�صن�ات االأخيرة 
بالتعليم الجامع من حيث مفه�مه وممار�صاته، وثمة اتجاه متزايد على ال�صعيد الدولي لفهم العبارة 
في اإطار اأو�صع، واعتبار التعليم الجامع اإ�صالحًا يدعم التن�ع ويحتفي به بين جميع الدار�صين«)2(.

وقد ورد الحق بالتعليم بعدد من الم�اثيق الحق�قية، نذكر منها:
1. االإعالن العالمي لحق�ق االإن�صان )1948(: المادة 26: حق االإن�صان في التعليم. 

2. العهد الدولي للحق�ق االإقت�صادية واالجتماعية والثقافية )1966(: مادة 13.
3. اإتفاقية االأمم المتحدة لحق�ق الطفل )1989( المادة23: حق�ق االأطفال المع�قين.

4. اإعالن �صاالمانكا واإطار العمل ) 1994(: التعليم للجميع .
5. اإطار عمل داكار، التعليم للجميع: ال�فاء بالتزاماتنا الجماعية )2000(.

6. العقد العربي للمع�قين 2012-2003.
7. اإتفاقية حق�ق االأ�صخا�س ذوي االإعاقة والبرت�ك�ل االختياري )2006( المادة 24 : التعليم.

8. اإعالن ل�صب�نة: اآراء ال�صباب ب�صاأن التعليم الجامع )2007(.
وف���ي درا�صة متاأنية لتلك الم�اثي���ق واالتفاقيات ، نجد اأن الم�صطلحات الت���ي ت�صتخدم للتعبير عن 

1- اإدارة العملية التعليمية لذوي االحتياجات اخلا�صة. �ص�اين جيب�ص�ن، �ص�نيا بالندف�رد. �س 41
2-  What is a Culture of Inclusion? School of Education and Human Development. Kugelmass. 

Binghamton University, USA, 2004
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حق����ق ذوي االحتياجات الخا�ص���ة تتبّدل وتتطّ�ر من اتفاقية الأخرى وم���ن اإعالن الآخر في محاولة 
م�صتمرة للحّد من اأي مدل�ل �صلبي ينتق�س من كرامة االإن�صان كاإن�صان، اأو يقّلل من اإمكانياته. فمن 
المعاقي���ن اإلى ذوي االحتياجات الخا�صة،ومن المعّ�قي���ن الى اأ�صحاب الفروق الفردية. ومن الحق 
في التعليم والحق في الرعاية الخا�صة، اإلى التعليم االإدماجي، ثم التعليم للجميع، وتكاف�ؤ الفر�س، 

و�ص�اًل الى التمكين فالتعليم الجامع. 

مفهوم التعليم الجامع - نظرية الدمج في التعليم 
يرتك���ز تط�ير تعلي���م ذوي االإعاقة خالل العقدي���ن االأخيرين على نظرية الدمج ف���ي التعليم، وهي 
النظري���ة التي بداأ تطبيقه���ا بال�اليات المتح���دة االأمريكية بعهد »ج�ن كني���دي«. 1975 . وب�صرعة 
كبي���رة تبنى المدافع�ن عن حق�ق ذوي االإعاق���ة تلك النظرية ب�صكل كامل حتى اأ�صبح الحديث عن 
تعلي���م ذوي االإعاقة يعني دمجهم بالنظام التعليمي، وبمعنى اأكثر دقة ه� التعليم للجميع. والهدف 
الع���ام للتعليم الجامع ه� دع���م التعليم للجميع مع التركيز الخا�س عل���ى اإزالة الح�اجز التي تع�ق 

الم�صاركة والتعليم)1(.
ويهمن���ا اأن ن�صّلط ال�ص�ء عل���ى اآراء ال�صباب المعّ�قين اأنف�صهم، الذين �صارك����ا في اإعالن ل�صب�نة، 

ولّخ�ص�ا االحتياجات والتحديات التي ي�اجه�نها بما يلي:
»تختلف االحتياجات الخا�صة باختالف االأ�صخا�س.  هناك ح�اجز مختلفة في التعليم وفي المجتمع 

ت�اجه ذوي االحتياجات الخا�صة المتن�عة، فمثاًل)2( :
والدرو�س. االمتحانات  اأثناء  ال�قت  من  مزيد  اإلى  بحاجة  •�بع�صنا 

التدري�س. قاعات  داخل  �صخ�صيين  م�صاعدين  اإلى  بحاجة  نك�ن  •�اأحيانًا 
زمالئنا. مع  ال�قت  نف�س  في  معّدل  ب�صكل  الدرا�صية  الم�اد  على  نح�صل  الأن  بحاجة  اأننا  •�كما 

•��حري���ة اختي���ار م�ا�صيع الدرا�صة محدودة في بع�س االأحيان ب�صبب عدم اإمكانية ال��ص�ل اإلى 
المبان���ي، اأو ع���دم ت�ف���ر التكن�ل�جيا الالزمة، اأو ع���دم اإمكانية الح�ص�ل على الم����اد المطل�بة 

) معدات،كتب(.
الم�صتقبلية. حياتنا  اأجل  ومن  لنا،  بالن�صبة  معنى  ذات  ومهارات  م�ا�صيع  اإلى  بحاجة  •�اإننا 

•��اإنن���ا بحاج���ة اإلى م�ص�رة جيدة خالل جميع مراحل التعليم فيما يتعلق بما ه� ممكن لنا فعله 
في الم�صتقبل بناًء الحتياجاتنا الفردية.

1- حّق ذوي االإعاقة يف التعليم. غريب �صليمان غريب، اأمل جرج�س �صحاتة، هند نظري، م�صر 2010
2- Lisbon Declaration-Young people’s Views on Inclusive Education, 2007
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•��ال ي���زال هن���اك نق�س في المعرفة في ما يخ�ّس االإعاقة. فالمدر�ص�ن والطالب االآخرون وبع�س 
االآب���اء واالأمه���ات اأحيان���ًا يك�ن م�قفهم �صلبي���ا تجاهنا. وينبغ���ي اأن يعرف غي���ر المع�قين اأنهم 

ي�صتطيع�ن الطلب من ال�صخ�س المعّ�ق نف�صه عن حاجته للم�صاعدة اأم ال«.
وبالرغ���م م���ن ت�قيع العديد من الدول العربية على معظم ه���ذه الم�اثيق، فاإننا نجد اأن الم�ؤتمرات 
والن���دوات وور����س العم���ل التي تج���ري في العال���م العربي، ال ت���زال حتى هذه اللحظ���ة تتحدث عن 
الحق����ق، وتطال���ب ب�صن الت�صريعات التي تكف���ل تلك الحق�ق، وت��صي باعتم���اد معايير وم�ا�صفات 
مح���ّددة ووا�صحة الإج���راءات التعليم الجامع، كما تدع� الإيجاد �صيا�ص���ات واإعداد خطط في مجال 
التعليم الدامج، وو�صع دليل ت�جيهي يت�صمن كافة ال�صروط والم�ا�صفات واالجراءات. مما يعني اأن 
الطريق ما زال ط�ياًل واأن المعايير والم�ا�صفات واالإجراءات)1( ما زالت قيد التط�ير واأن الحق�ق 
ما زالت مغب�نة اأو غير معترف بها واأن الثقافة المتعلقة بالفروق الفردية واالحتياجات الخا�صة ما 

زالت �صعيفة اأو غائبة.

دور الجامعة اإزاء التعليم الجامع
للجامع���ة دور اأ�صا�صي ف���ي خدمة المجتمع واإ�صالح���ه، والنه��س به، ورفع م�صت����ى اأبنائه الثفافي 
والعلمي والمهني، ليك�ن�ا فاعلين ومنتجين في �صتى الميادين. فالجامعة تعّلم وتربي وتثّقف وت�ؤهل 
وترع���ى وت�صل���ح وتعالج. فهي م�ؤ�ص�صة ذات ر�صال���ة ترب�ية متكاملة ت�صعى بم���ا لديها من امكانيات 
وطاق���ات، اإلى اإعداد االأجيال وتهيئتهم ليتحمل����ا م�ص�ؤولياتهم ، وي�ؤدوا دورهم المن�ط بهم بح�صب 

قدراتهم، والفر�س المتاحة لهم. 
م���ن هنا ينبع دورها في تاأمين فر�س التعليم الأكب���ر �صريحة ممكنة، بما في ذلك ذوي االحتياجات 
الخا�ص���ة ، وف���ق المعايير المطل�بة والممكن���ة، وا�صتيعاب تلك ال�صريح���ة واإعطائها الفر�صة لتك�ن 

فاعلة في المجتمع ال عالة عليه.

ISO 26000 Social Responsibility :معايير الجودة
تت�صم���ن ر�صال���ة كل جامع���ة م���ا مف���اده تحّم���ل م�ص�ؤوليته���ا تج���اه المجتم���ع ، والتزامه���ا بخدمته 
 ISO 26000 Social  وخدم���ة اأبنائ���ه، وه���ذا ما يتطاب���ق ويت�افق م���ع معايير الج����دة الحديث���ة
Responsibility  التي تعنى بت�جيه  الم�ؤ�ص�صات نح�  م�ص�ؤولياتها االجتماعية، من خالل االلتزام 

بمجم�عة من المبادئ التي ت�صّكل الخط�ط الت�جيهية لتلك الم�ؤ�ص�صات. 
وتعتبر تلك المعايير اأن الم�ؤ�ص�صات في جميع اأنحاء العالم، واأ�صحاب الم�صلحة، اأ�صبح�ا اأكثر وعيا 
ح����ل �ص���رورة وفائدة تبني �صل�ك م�ص�ؤول اإزاء المجتمع، حيث يهدف هذا ال�صل�ك اإلى االإ�صهام في 

1-  البيان اخلتامي ل�ر�صة العمل االقليمية ح�ل تط�ير ال�صيا�صات الرتب�ية من اجل اإدماج االأطفال ذوي االإعاقة: الت�عية مبنهجيات 
الرتبية املدجمة، بريوت، حزيران 2010
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التنمية الم�صتدامة للمجتمع. وت�صكل حق�ق االإن�صان اأحد المبادئ االأ�صا�صية للم�ص�ؤولية االجتماعية 
بح�صب معايير الج�دة 26000، حيث ورد في الفقرات التالية:

1.2.).6 حقوق الإن�شان والم�شوؤولية الجتماعية
اإن من واجب الدول وم�ص�ؤوليتها، احترام وحماية حق�ق االإن�صان وال�فاء بها وتحقيقها. والم�ؤ�ص�صات 
لديه���ا اأي�صًا م�ص�ؤولية احت���رام حق�ق االإن�صان، �صمن مجال نف�ذه���ا وتاأثيرها. فاالعتراف بحق�ق 
االإن�ص���ان واحترام���ه يعتبر عل���ى نطاق وا�ص���ع �صرطًا اأ�صا�صي���ًا ل�صي���ادة القان�ن ولمفاهي���م العدالة 
االجتماعية واالإن�صاف والدعامة االأ�صا�صية للم�ؤ�ص�صات االأ�صا�صية في المجتمع كالنظام الق�صائي.

7.).6 ق�شية حقوق الإن�شان 5: التمييز والفئات ال�شعيفة
كثي���رًا ما يك����ن االأ�صخا�س ذوي االإعاقة عر�ص���ة للتمييز، جزئيا ب�صبب الت�ص����رات الخاطئة ح�ل 
مهاراته���م وقدراتهم. لذا ينبغي اأن ت�صهم الم�ؤ�ص�صات في �صمان من���ح ذوي االإعاقة، ذك�رًا واإناثًا، 
الكرام���ة واالعتم���اد على ال���ذات والم�صاركة الكاملة ف���ي المجتمع. كما ينبغي عليه���ا احترام مبداأ 
ع���دم التمييز. ويتعّين على الم�ؤ�ص�ص���ات اأن تاأخذ بعين االعتبار ت�فير اإمكانية ال��ص�ل اإلى مرافقها 

المختلفة)1(.
اإن ال�صعي لتحقيق ما ورد في هذه المعايير من خط�ط ت�جيهية عري�صة ، ب�صاأن تمكين ذوي االإعاقة 
م���ن الم�صاركة الكاملة ف���ي المجتمع ، يتطلب جهدًا كبيرًا من قبل الجامع���ة ، والتزامًا جديًا يتمّثل 
بت�في���ر طاق���ات متخ�ص�صة للتاأكد م���ن �صالمة التطبيق ، وتحقي���ق الغاية المن�ص����دة. »اإن التعليم 
الجامع يحتاج الى مرونة في نظام التعليم بما يلبي الحاجات المتن�عة والمعّقدة في اأغلب االأحيان 
لكل طالب«)2(.  وت�صّكل هذه الحاجات، بال �صك، تحّديات كبيرة اأمام الجامعة ،ال يمكن تجاوزها ، 

اإال من خالل خطة متكاملة تجعل من الجامعة بيئة مالئمة لذوي االحتياجات الخا�صة.
نحو بيئة جامعية مالئمة لذوي الحتياجات الخا�شة

عندم���ا تدرك الجامعة وتعي كافة م�ص�ؤولياتها تجاه المجتم���ع بكل �صرائحه واأطيافه، وحين تت�صكل 
لديه���ا القناعة الكامل���ة والذاتية بحق كل اإن�صان بفر�صة تعليم متكافئ���ة، وعندما تتبنى تاأمين تلك 
الفر�ص���ة لكل طال���ب مهما تع���ّددت احتياجاته، عندئذ يمكنن���ا اأن نت�قع نجاحًا وتمّي���زًا في برامج 
التعلي���م الجام���ع. الأن ت�ّف���ر المعدات والمختب���رات المتخ�ص�ص���ة والترتيب���ات الل�ج�صتية ال تكفي 
ل�صم���ان ج�دة التعليم وال ج�دة الخدمات ل���ذوي االحتياجات الخا�صة. فهذه مجّرد اأدوات وو�صائل 
ال ت����ؤدي مرادها اإال �صمن منظ�مة متكامل���ة ، ت�صترك فيها كل الك�ادر وال�حدات وتتعاون من اأجل 
تقديم اأف�صل خدمة ممكنة �صمن معايير تاأخذ بعين االعتبار احتياجات الطالب ذوي االحتياجات 

1- ISO 26000: Social responsibility, International Organization for Standardization, Geneva, 2009
2-  Key Principles for promoting Quality in Inclusive Education: Recommendations for Policy makers, 

European Agency for Development in Special Needs Education, 2009
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الخا�صة، ومتطلبات ج�دة التعليم العالي.
اإن خلق بيئة جامعية مالئمة لذوي االحتياجات الخا�صة يت�ّفر فيها التعليم الجامع، يتطّلب مجم�عة 

من الخط�ات نلخ�صها بما يلي:
1.  اإيمان���ًا ق�ي���ًا من قب���ل االإدارة العليا بح���ق ذوي االحتياجات الخا�صة في التعلي���م وقرارًا حا�صمًا 

بتبني هذا الت�جه.
2. اإدراج هذا القرار �صمن ر�صالة الجامعة وروؤيتها الم�صتقبلية واأهدافها وا�صتراتيجياتها.

3.  ترجمة االأهداف الى �صيا�صة واأنظمة واإجراءات تحّدد االإطار العام للتعامل مع ذوي االحتياجات 
الخا�ص���ة ، من قبل كل الفئات وتح���دد م�ص�ؤوليات تلك الفئات وحق�قها وواجباتها كي تنتظم عملية 

الدمج بما ي�صمن ج�دة التعليم.
4.  و�ص���ع جمي���ع االإمكانيات وتذليل كل ال�صع�ب���ات ، وتاأمين الميزانيات الت���ي ت�صمن تحقيق ذلك 

القرار.
5.  ن�ص���ر ثقافة االختالف، وكل ما يرتبط بتلك الثقافة من تغيير لالأحكام الم�صبقة ، وعدم التمييز 
عل���ى اأ�صا�س االإعاقة، واحترام الف���روق الفردية، واالعتراف بالق���درات واالإمكانيات. حيث يتّم 

اإدراج تلك الثقافة �صمن اأن�صطة الجامعة المختلفة، ومطب�عاتها واعالناتها.
6.  ترجم���ة هذه الثقافة من خ���الل الم�اقف والممار�صات كي ت�صبح مب���داأً متاأ�صاًل ولي�س دخياًل ، 
اأو ملحق���ًا اإ�صافي���ًا يبقى غريبًا عن ج�صم الجامعة. فعندما تتغلغل ه���ذه الثقافة في كل �صرايين 
الم�ؤ�ص�صة وعروقها، ت�صبح منظ�مة الج�دة اأكثر تكاماًل و�صم�لية. كما تعتبر عملية الدمج بحّد 

ذاتها م�صاعدًا اأ�صا�صيًا على ن�صر الثقافة وت�صريعها.
7.  تدريب العاملين وتاأهيلهم كجزء اأ�صا�صي و�صامن لعملية الدمج؛ حيث ي�صمل التدريب كل الفئات 

العاملة ب�صكل عام، والمعنيين بتنفيذ االإجراءات المعتمدة ب�صكل خا�س.
8.  اال�صتعان���ة باأخ�صائيي���ن في مجال االحتياج���ات الخا�صة وعلم النف�س وعل���م االجتماع والتربية 
وال�صح���ة وغيرها، بم���ا يعّزز عملية الدمج. اإ�صافة الى ت�في���ر االأخ�صائيين التقنيين لم�صاعدة 

ذوي االحتياجات الخا�صة في ا�صتخدام ال��صائل التقنية الحديثة التي ت�صّهل عملية التعّلم.
9.  ت�في���ر االأدوات والمع���دات والترتيبات الل�ج�صتية والتدابير الالزم���ة؛ وي�صمل ذلك كل التقنيات 
الت���ي يمكنه���ا اأن ت�صاهم في دعم م�صي���رة الطالب االأكاديمية وت�صهيل عملي���ة التعّلم كا�صتخدام 
نظ���ام براي���ل ، ولغة االإ�ص���ارة، وطرق االت�صال البديل���ة ،وكل االأ�صاليب وال��صائ���ل الحديثة التي 

ين�صح االأخ�صائي�ن با�صتخدامها، ويمكن للجامعة اأن ت�فرها.
10.  اعتم���اد التقيي���م الم�صتمر لعملية الدم���ج ونتائجه���ا وانعكا�صاتها ، كمح���رك اأ�صا�صي للتط�ير 
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والتح�صي���ن. وي�صارك في التقييم جميع الفئات المعني���ة وعلى راأ�صهم الم�صتفيدون االأ�صا�صي�ن 
م���ن عملية الدمج؛ اأي ذوو االحتياجات الخا�صة وفق مبداأ »ال �صيء يخ�صنا من دوننا« وكل من 

ي�صاركهم في اإنجاح تلك العملية. 
11.  اإع���ادة ت�صحي���ح االج���راءات ،و�صياغ���ة ال�صيا�ص���ات الى اأن ترق���ى جميع الخدم���ات للم�صت�ى 

المطل�ب وتحقق الر�صى التام لدى المعنيين.
و�شع ذوي الحتياجات الخا�شة في لبنان

لبن���ان، ك�ص�اه من البل���دان العربية، يفتقر لالإح�ص���اءات الدقيقة في ما يتعّلق ب���ذوي االإحتياجات 
الخا�ص���ة ، ولك���ن تقارير االأمم المتح���دة ت�ؤكد على اأن ن�صبة ذوي االإحتياج���ات الخا�صة ال تقل عن 
12%. اأم���ا م�ص���ادر وزارة ال�ص����ؤون االجتماعي���ة فاإح�صاءاتها ت�صم���ل فقط حاملي بطاق���ة المعّ�ق 

ال�صخ�صية ، �صمن االإعاقات المدرجة في الت�صنيفات التي اعتمدتها وزارة ال�ص�ؤون االجتماعية. 
وتفي���د ال�زارة باأن ع���دد حاملي بطاقة المعّ�ق ال�صخ�صية حتى تاري���خ 01/03/2011 يبلغ 74115 
�صخ�ص���ًا. اأم���ا الذين تتراوح اأعمارهم بين 15 و35 �صنة حتى تاريخ 2011/3/1 في�صل اإلى 16315 

�صخ�صًا، وهم يمّثل�ن 22% من حاملي بطاقة المعّ�ق. ويت�ّزع�ن بح�صب ن�ع اإعاقتهم كما يلي)1(:

وتج���در االإ�ص���ارة هنا، اأن هذه االإح�ص���اءات ال ت�صمل الذين لديهم �صع�ب���ات تعّلم وال الذين يعان�ن 
م���ن ا�صطراب���ات �صل�كية وانفعالي���ة اأو ا�صطرابات ت�ا�صل. مم���ا يعني اأن الن�صب���ة الحقيقية لذوي 
االحتياجات الخا�صة تتجاوز بكثير هذه االأرقام. واإذا ا�صتثنينا ذوي االإعاقة العقلية، فاإن 63.26 % 
بمقدورهم اإذا ت�فرت لهم االحتياجات الخا�صة ، الح�ص�ل على فر�س متكافئة في التعليم والعمل. 
ولكن ت�ّزعهم ح�صب الم�صت�ى التعليمي يعك�س غير ذلك تمامًا، حيث نجد اأن 1.63 % فقط اجتازوا 

المرحلة الثان�ية و1.57 % فقط تمكن�ا من الح�ص�ل على �صهادة جامعية كما ه� مبّين)2(.

1-   برنامج تاأمني حق�ق املع�قني، وزارة ال�ص�ؤون االإجتماعية، اجلمه�رية اللينانية، مار�س 2011
2- املرجع ال�صابق
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ت���دّل هذه االإح�صاءات اأن 92.17 % من ذوي االحتياجات الخا�صة ،لم يتجاوزوا المرحلة الثان�ية، 
وبالتال���ي فاإن م�صت�اهم التعليم���ي ال ي�صمح لهم بتاأمين م�صتقبل واعد. ويت����ّزع اأ�صحاب ال�صهادات 
الجامعية من ذوي االحتياجات الخا�صة الذين تبلغ ن�صبتهم 1.57 % على عدة كليات واخت�صا�صات 

كما ه� مبّين في الر�صم البياني اأدناه.

توّزع المعوقين بح�شب ال�شهادة الجامعية)1(:

ويظه���ر البي���ان اأن اأكث���ر من 60% م���ن ذوي االحتياجات الخا�ص���ة يلتحق�ن بكلي���ات نظرية اأو غير 

1- املرجع ال�صابق
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تطبيقية، حيث تحتل كلية اإدارة االأعمال وكلية االآداب والفن�ن المراكز االأولى. 
وتبل���غ ن�صبة ذوي االحتياجات الخا�صة الذي���ن يعمل�ن بمهن مختلفة وتتراوح اأعمارهم بين 18 و35 
�صن���ة، اأق���ل من 10%. مما يعني اأن اأكثر من 90 % من ال�صباب وال�صابات بين 18 و35 �صنة هم خارج 

�ص�ق العمل.

توّزع المعّوقين بح�شب المهن)1(:

وتحّت���ل المهن اليدوية والحرفية ووظائف الخدمات والبي���ع المراتب االأولى لدى العاملين من ذوي 
االحتياجات الخا�صة وياأتي ذلك كنتيجة حتمية لعدم التح�صيل العلمي العالي.

اإن ه���ذه االإح�ص���اءات تبّين حجم اله�ة بين ما تن�س عليه االإتفاقي���ات والم�اثيق الدولية من جهة، 
وبين ال�اقع التعليمي والمهني ل�صريحة ال ي�صتهان بها من المجتمع اللبناني من جهة اأخرى. 

وفي درا�صة ل�اقع الجامعات اللبنانية)2(، والخدمات التي ت�فرها لذوي االحتياجات الخا�صة، نجد 
اأن اأكث���ر من 90% م���ن الجامعات ال ت�ّفر اأكثر من ترتيبات ل�ج�صتي���ة بالحد االأدنى لذوي الكرا�صي 
المتحرك���ة وللمكف�في���ن. وف���ي ج�لة على م�اق���ع الجامع���ات االلكترونية اللبناني���ة والعربية ، نجد 
غياب���ا وا�صحا لم��ص�ع المعّ�قين واإج���راءات قب�لهم ، والخدمات المت�ف���رة لهم با�صتثناء قلة من 

1- برنامج تاأمني حق�ق املع�قني، وزارة ال�ص�ؤون االإجتماعية، اجلمه�رية اللينانية، مار�س 2011
2-  من خالل ا�صتمارة مّت ت�زيعها على 44 جامعة يف لبنان ومن خالل درا�صة اأجرتها املنظمة العربية للمع�قني �صّمت 200 م�ؤ�ص�صة 

ر�صمية وخا�صة يف لبنان
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الجامعات التي تت�فر لديها وحدات لذوي االحتياجات الخا�صة ، حيث نجد اأي�صا اأن معظمها يحّدد 
االخت�صا�صات التي ي�صمح لذوي االحتياحات الخا�صة بااللتحاق بها.

جامعة الجنان: نموذج قيد الإن�شاء
في اإطار �صعيها المت�ا�صل والجاد نح� خدمة المجتمع اللبناني بكل �صرائحه، واإيمانًا منها ب�صرورة 
ت�فير فر�س تعليم، وفر�س عمل متكافئة لذوي االحتياجات الخا�صة، واإدراكًا منها بمدى حاجة تلك 
ال�صريح���ة للمزيد م���ن الرعاية وت�فر الفر�س في لبنان، اأن�صاأت جامع���ة الجنان وحدة االحتياجات 
الخا�ص���ة، لالإ�صراف على تطبيق �صيا�صة الجامعة في التعام���ل مع ذوي االحتياجات الخا�صة؛ وهي 
ت�صم اأ�صاتذة من الكليات واالأق�صام التالية: كلية التربية، ق�صم حق�ق االن�صان، كلية ال�صحة العامة، 

ق�صم �ص�ؤون الطالب، وق�صم االأن�صطة.

الر�شالة
اأن�صئ���ت هذه ال�حدة ل�صمان ح�ص����ل ذوي االحتياجات الخا�صة، طالب���ًا واأ�صاتذة وم�ظفين، على 

فر�س متكافئة في التعّلم والتعليم والعمل. 

الروؤية
تتطّل���ع الجامع���ة اإلى اأن ت�صب���ح نم�ذجًا في مجال التعليم والعمل الدام���ج ، وذلك من خالل ت�فير 
بيئة مالئمة ج�صديًا ونف�صيًا لذوي االحتياجات الخا�صة في كل مرافق الجامعة ، واأن�صطتها ال�صفية 

والال�صفية. 

الأهداف
ت�صعى الجامعة اإلى تحقيق االأهداف التالية:

1. دمج ذوي االحتياجات الخا�صة في مجال التعليم والعمل.
2. تقديم اأف�صل الخدمات المادية والدعم المعن�ي لذوي االحتياجات الخا�صة. 

3. اإ�صراك ذوي االحتياجات الخا�صة في االأن�صطة المختلفة.
4. ادخال الثقافة المرتبطة باالإعاقة في المناهج الدرا�صية في الجامعة.
5. ان�صاء �صبكة خا�صة بالتعليم الدامج مع الجامعات في الدول العربية.

�صيا�صة الجامعة في التعامل مع ذوي االحتياجات الخا�صة
انطالق���ًا من ر�صال���ة الجامعة و�صيا�صتها العام���ة، تلتزم الجامعة في تعاملها م���ع ذوي االحتياجات 

الخا�صة المبادئ التالية:
الخا�صة. احتياجاته  عن  النظر  بغ�س  المتبادل  االحترام  اأ�صا�س  على  الجميع  مع  •�التعامل 
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•�عدم ا�صتبعاد اي طالب اأو اأ�صتاذ اأو م�ظف من التعّلم اأو التعليم اأو العمل على اأ�صا�س االإعاقة.
وال�صالمة.  واالأمن  ال�صحة  بمعايير  •�االلتزام 

الخا�صة.  االحتياجات  بذوي  المتعلقة  الدولية  بالمعاهدات  •�االلتزام 
اللبنانية. والق�انين  االأنظمة  مخالفة  •�عدم 

اللبناني.  العالي  التعليم  بل�ائح  •�االإلتزام 
الجامعة. ور�صالة  يتنا�صب  بما  العالمية  الج�دة  اأنظمة  تطبيق  نح�  •�ال�صعي 
المت�فرة. الخدمات  في  الدائم  والتط�ير  الم�صتمر  التح�صين  نح�  •�ال�صعي 

واالجراءات. الممار�صات  جميع  في  الم�ارد  على  والمحافظة  البيئة  •�احترام 
العمل.  باأخالقيات  •�االإلتزام 

الخدمات التي يجب اأن توفرها وحدة الحتياجات الخا�شة:
يج���ب على الجامع���ة اأن ت�ّفر كل الخدمات التي م���ن �صاأنها تمكي���ن ذوي االحتياجات الخا�صة من 
ممار�صة حقهم الطبيعي في التعّلم والتعليم والعمل وت�صم هذه الخدمات التن�صيق والمتابعة وتقديم 

الدعم المعن�ي والمادي وت�فير التجهيزات التقنية، باالإ�صافة الى الخدمات الفردية المتن�عة.
وت�صمل خدمات التن�صيق والمتابعة ما يلي:

الخا�صة.  احتياجاته  وتحديد  الفردية  الطالب  متطلبات  •�ت�ثيق 
اأكاديمي خا�س لكل طال���ب )تخفي�س عدد  •�التن�صي���ق م���ع المر�ص���د االأكاديمي ل��صع برنام���ج 

ال�حدات، اختيار م�اد اكثر مالءمة ل��صع الطالب، الخ(. 
المت�فرة.  الخدمات  بكل  الطالب  •�تعريف 

والت�صجيل.  القب�ل  ودوائر  الطالب  بين  •�التن�صيق 
والكلية.  الطالب  بين  •�التن�صيق 

اأكاديمي(.  )تعثر  االأكاديمي  الطالب  م�صار  •�متابعة 
الخارجية.  التدريب  واأماكن  الطالب  بين  •�التن�صيق 

اأم���ا على �صعيد الدعم المعن����ي، فت�صعى الجامعة، من خالل ور�صات العم���ل والتدريب والجل�صات 
اال�صت�صارية وغيرها، الى:

وباإمكانياتهم. باأنف�صهم  الخا�صة  االحتياجات  ذوي  ثقة  •�تعزيز 



254

اأنف�صهم.  على  االعتماد  على  •�ت�صجيعهم 
•��ت�صجيعه���م عل���ى االنخ���راط الكامل في الحي���اة الجامعي���ة: الم�صاركة في االأن�صط���ة الثقافية 

والريا�صية وغيرها، الم�صاركة في االأندية والمجال�س المختلفة.
وعلى �صعيد الدعم المادي والتجهيزات التقنية، يجب اأن ت�ّفر الجامعة ما يلي:
. الدرا�صة  متابعة  على  لت�صجيعهم  الخا�صة  االحتياجات  لذوي  درا�صية  •�منح 

•��ا�صتخ���دام تكن�ل�جي���ا المعل�مات واالت�صاالت  ل�صمان ح�ص����ل االأ�صخا�س ذوي االحتياجات 
الخا�صة على المعل�مات والمعرفة.

•��تاأهي���ل المداخ���ل والممرات والغرف الدرا�صية والقاعات المختلفة والمختبرات ، بما يتنا�صب 
مع االحتياجات الخا�صة.

والطاوالت.  الكتب،  ورف�ف  المكتبة،  ممرات  •�تاأهيل 
اأو   ، ال�صمع  في  اأو  الب�صر،  في  ب�صعف  الم�صابين  لالأ�صخا�س  المكتبة  في  •��ت�فير غرفة خا�صة 

الذين يحتاج�ن للم�صاعدة في القراءة.
برايل. بلغة  �صاملة  مكتبة  •�اإن�صاء 

•��تزوي���د المبان���ي باأجهزة اإنذار، وتنبيه �ص�ئي و�صمعي في حاالت الخطر، واأ�صرطة دليلية نح� 
مخارج الط�ارئ واأماكن االإخالء.

•��تزويد المرافق ال�صحية بمراحي�س خا�صة لذوي االحتياجات الخا�صة لكل من الجن�صين ، مع 
المتكاآت ال�صرورية واأجهزة طلب الم�صاعدة.

اأي  اأن ال يح�ل  •��ت�فير م�صرب واحد على االأقل في كل كلية لذوي االحتياجات الخا�صة، ويجب 
عائق دون ال��ص�ل اإلى هذه الم�صارب ب�صكل جانبي من قبل م�صتعملي الكرا�صي المتحركة.

•��تخ�صي����س م�اقف ل�صيارات ذوي االحتياج���ات الخا�صة قريبة لكل مبنى بن�صبة م�قف واحد 
لكل خم�صين طالبًا.

الخا�صة. االحتياجات  ذوي  ومتطلبات  معايير  وفق  جامعي  �صكن  •�ت�فير 
•��االلت���زام بمعايي���ر ومتطلبات البناء الخا�س لذوي االحتياجات الخا�صة، عند اإن�صاء اأي مبنى 

جديد، ودرا�صة اإمكانية تعديل االأبنية القائمة لتت�افق مع هذه المتطلبات.
كمات�ّفر الجامعة عند الحاجة خدمات فردية مختلفة، نذكر منها على �صبيل المثال ال الح�صر:

اأ�صاتذة. اأو  طالب  قبل  من  اإ�صافية  •�درو�صًا 
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م�صّجلة. اأو  مدّونة  •�محا�صرات 
االمتحانات. واأثناء  القاعات  داخل  �صخ�صيين  •�م�صاعدين 

نظر.  �صعف  لديهم  لمن  اأو  للمكف�فين  االمتحانات  اأثناء  وكّتاب  •�قّراء 
الآخر. مبنى  من  الطالب  لنقل  خا�صة  •��صيارات 

التعامل مع ذوي الحتياجات الخا�شة في ظل معايير جودة التعليم
معايير ممار�شة الحق في التعليم

هن���اك معايير عديدة لقيا�س التعليم منها الترب�ي، ومنها الخا�س بج�دة العملية التعليمية، وت�جد 
نظريات عديدة لمعايير التعليم الجيد، تتفق في الج�هر وتختلف في التف�صيالت واأدوات القيا�س، 
ويمك���ن االعتماد على المعايير الحق�قية ال�اردة بالتعليق العام رقم 13  )الحق في التعليم 1999( 
ال�صادر عن اللجنة المعنية بالحق�ق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية، لقيا�س مدى ممار�صة حق 

التعليم وهي)1( :
1.  الت�ّفر: والمق�ص�د ه� ت�فر البنية المادية الالزمة لممار�صة التعليم ) مباني - مرافق �صحية - 

مياه �صرب - م�اد تدري�س ( كذلك ت�فر الك�ادر الب�صرية من المعلمين المدربين.
2. اإمكانية االلتحاق »االإتاحة«: ويعني تي�صير االلتحاق بالمدار�س للجميع دون تمييز الأي �صبب.

3.  اإمكاني���ة القب�ل »المالءم���ة«: والمق�ص�د اأن يك����ن التعليم من حيث ال�ص���كل والم�صم�ن مقب�اًل 
ووثيق ال�صلة باالحتياجات ومالئمًا من الناحية الثقافية وخا�صعا لمعايير الج�دة.

4.  التكّيف: والمق�ص�د هنا تمتع النظام التعليمي وال�صيا�صات التعليمية بالمرونة الالزمة لال�صتجابة 
الحتياجات الطالب بمحيطهم الثقافي المتن�ع. 

معايير جودة التعليم في ما يخ�ّص ذوي الحتياجات الخا�شة
اإن معايي���ر ج����دة  التعليم العالي  المعتم���دة في الجامعة ، ولدى جه���ات االعتماد يجب المحافظة  
عليه���ا في جميع الحاالت، بم���ا في ذلك بالن�صبة للطلبة ذوي الحاجات الخا�صة. ولكن �صبل تحقيق 
تل���ك المعايير قد تك�ن ف���ي بع�س الحاالت مختلفة ومتن�عة جدًا. ل���ذا ينبغي ت�صمين م��ص�ع دعم 
وتمكين الطلبة من ذوي الحاجات الخا�صة، �صمن قائمة اإجراءات �صمان الج�دة، مع تدوين جميع 
الممار�صات واالإر�صادات لتك�ن اأدوات مهمة يعتمد عليها في مرحلة التنفيذ. كما ينبغي  ر�صد مدى 
تاأثير نظام �صمان الج�دة على عملية ا�صتيعاب تلك ال�صريحة ودمجها)2(. وياأتي هذا الت�صمين وفق 

1- العهد الدوىل للحق�ق االإقت�صادية واالإجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 13 ب�صاأن احلق يف التعليم، املادة 13،1999
2-  Memorandum, The Bruges Conference “From Bologna to Bruges and far beyond. Equal opportunities 

for people with disabilities”, Bruges, Belgium, December 2008
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الخط�ات التالية:
1. تبني االإدارة العليا مبداأ التعليم الجامع الذي ي�صمل دمج وتمكين ذوي االحتياجات الخا�صة.

2. درا�صة اتجاهات الك�ادر االإدارية واالأكاديمية والطالبية اإزاء ذوي االحتياجات الخا�صة.
3. ت�عية تلك الك�ادر ح�ل الفروق الفردية واالحتياجات الخا�صة ون�صر مفه�م التعليم الجامع.

4. تقييم وت�صخي�س ال��صع الحالي من حيث ت�ّفر االإمكانيات وتحديد الفج�ات.
5. و�صع خطة عمل وتك�ين فرق العمل وتحديد منهجية عملها.

6. االإعداد والتهيئة داخل الم�ؤ�ص�صة من حيث المناهج والبرامج والتجهيزات الفنية المطل�بة.
7. ح�صر جميع العمليات واالإجراءات القائمة وتعديلها بما يتنا�صب مع ذوي االحتياجات الخا�صة.

8. تخطيط وت�ثيق �صامل لنظام الج�دة في ما يخ�ّس دعم وتمكين ذوي االحتياجات الخا�صة.
9. تطبيق نظام الج�دة ور�صد مدى تاأثيره على عملية ا�صتيعاب تلك ال�صريحة ودمجها.

10.  التدقي���ق الداخلي وتقييم المخرج���ات )ن�صبة الت�صرب، ر�صى الطالب م���ن ذوي االحتياجات 
الخا�صة، ر�صى اأ�صحاب الم�صالح، كفاءة الخريجين، الخ.(.

11. تحديد عدم المطابقات واأماكن التح�صين.
12. اتخاذ االإجراءات المنا�صبة والعمل على التح�صين الم�صتمر.

وتت���م كل هذه المراحل والخط�ات �صمن منظ�مة التح�صين الم�صتمر التي تتطلبها معايير الج�دة: 
P-D-C-A(1)

كيف نترجم هذه المعايير �شمن دائرة القبول والت�شجيل؟
اإن دائرة القب�ل والت�صجيل ت�صكل الحلقة االأولى من الت�ا�صل مع الطالب، لذا ال بّد من ت�فير البيئة 
المالئم���ة لذوي االحتياجات الخا�صة لدى تلك الدائ���رة ، عندما تاأخذ الجامعة على عاتقها عملية 

1- http://www.anythingresearch.com/Strategic-Planning/PDCA-Plan-Do-Check-Act.htm
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اال�صتقطاب والدمج لتلك الفئة. وي�صمل ت�فير البيئة المالئمة ما يلي :
1. تاأهيل مدخل الدائرة بما ي�صمح بال��ص�ل اإليها ب�صكل مريح .

2. ت�فير م�صاحة مالئمة للحركة داخل الدائرة .
3. تخ�صي�س مكتب واحد على االأقل ال�صتقبال ذوي الفروقات الفردية .

4. ت�فير م�ظف واحد على االقل متخ�ص�س في هذا المجال مع �صرورة تدريب الجميع .
5. معرفة جميع الخدمات المت�فرة .

6. ت�فير ا�صتمارات ومطب�عات مالئمة .
7. التن�صيق مع وحدة االحتياجات الخا�صة واال�صتعانة بمتخ�ص�صين عند ال�صرورة.

8. التعامل مع الطالب باحترام والمحافظة على �صرية المعل�مات المتعلقة بفروقاته الفردية.
9.  التاأك���د من ال�ثائق والتقارير الطبية المرفقة الت���ي تحّدد احتياجات الطالب الخا�صة بالتن�صيق 

مع وحدة االحتياجات الخا�صة.
10.   ت�فير المعل�مات المتعلقة باالإجراءات المتبعة من خالل م�قع الجامعة االلكتروني ومطب�عات 

الجامعة.
11.   مراعاة احتياجات الطالب الخا�صة، بالن�صبة لج�الت الت�جيه داخل الحرم الجامعي، واتخاذ 

االإجراءات والترتيبات الالزمة.
معايير قبول الطالب ذوي الحتياجات الخا�شة

يخ�ص���ع الطالب ذوو االحتياج���ات الخا�صة عم�مًا لنف�س معايير القب����ل المعتمدة في الجامعة مع 
مراعاة ما يلي:

الفردية. لفروقاتهم  بناء  الطالب  ا�صتبعاد  •�عدم 
•�ت�فير الترتيبات المنا�صبة في مباريات الدخ�ل من حيث المكان والتجهيزات ونماذج االأ�صئلة.
•��التاأك���د م���ن مالءمة الم�اد والمختبرات واالأعمال التطبيقية، مع قدراتهم وامكانياتهم بما ال 

يعّر�س �صالمتهم اأو�صالمة االآخرين الأي خطر.
وترتبط معايير القب�ل ب�صكل كبير بر�صالة الجامعة وروؤيتها. فالجامعة التي تاأخذ على عاتقها دمج 
وتمكي���ن الطالب ذوي االحتياجات الخا�صة يج���ب اأن تتخذ عدة خط�ات لتحقيق اأهدافها. وفي ما 
يل���ي جملة من الت��صيات الم�ّجهة لم�ؤ�ص�ص���ات التعليم العالي، وال�صادر بع�صها عن م�ؤتمر »التعليم 

للجميع، 2007«)1(:

1-  Conference: education for all 2007. The impact of the Bologna process on students with disabilities, 
Sven Drebes and Andrea Hellbusch. DP «Tandem in Science», Germany
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القبول في الجامعة
الع�ائق. من  خالية  الجامعات  في  القب�ل  اإجراءات  تك�ن  اأن  •�يجب 

اأوغيرهم من االأخ�صائيي���ن، في مرحلة  •��يمك���ن م�صارك���ة فريق وح���دة االحتياجات الخا�ص���ة 
القب�ل، عند طلب ذوي االإحتياجات الخا�صة.

•��اعتم���اد الح�ص���ة الن�صبية في كل اخت�صا�س اأو كلية حيث يمكن تخ�صي�س 5% في المائة من 
مقاعد الدرا�صة لذوي االحتياجات الخا�صة.

•��عدم التحديد الم�صبق للتخ�ص�صات اأو الكليات التي يمكن لذوي االحتياجات الخا�صة االلتحاق 
بها.

اأف�شلية القبول
يحظى ذوو الحاجات الخا�صة باأف�صلية القب�ل في الحاالت التالية:

مت�فرة. زالت  ما  لهم  �صة  المخ�صّ المقاعد  تك�ن  •�عندما 
ال�صديد. المر�س  اأو  االإعاقة  ب�صبب  م�صرًا  الدرا�صة  في  التاأخير  يك�ن  •�عندما 

المهنية. الخيارات  ومحدودية  االإعاقة  بين  ما  �صلة  هناك  تك�ن  •�عندما 

العبء الدرا�شي
•��تكيي���ف الع���بء الدرا�صي للطالب وفقًا الحتياجاته الخا�صة، وال�صم���اح بتخفي�صه الى ما دون 

الحّد االأدنى الم�صم�ح به. 
االإعاقة. ب�صبب  الدرا�صي  العبء  تلبية  تعذر  اإذا  عق�بات  اأية  فر�س  •�عدم 

الذاتي.  التعّلم  فر�صة  الطالب  •�منح 
•��ال�صم���اح با�صتب���دال الم�اد العملية اأو التطبيقية بغيرها من الم�اد )الم�ازية(، في حال تعّذر 

القيام بها ب�صبب االإعاقة.
الدرا�صة. فترة  بتمديد  •�ال�صماح 

ال�صرورة. عند  الدرا�صة  عن  الم�ؤقت  باالإنقطاع  •�ال�صماح 

الإمتحانات
اأن�اع االمتحانات )من حيث االآلية، وال�صكل،  •��ال�صم���اح باإمكانية التع�ي�س والتعديل ف���ي جميع 
والم���كان، والزم���ان والم���دة الزمني���ة( وذلك بطريق���ة ب�صيطة و�صفاف���ة بعيدًا ع���ن االإجراءات 

البيروقراطية.
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التعّثر الأكاديمي
•��يجب عدم ا�صتخدام االإنذارات االأكاديمية، اأو الت�قيف عن الدرا�صة، اأو الف�صل من االخت�صا�س 

اأو من الكلية في حال التعثر االأكاديمي ، اإال بالتن�صيق مع وحدة االإحتياجات الخا�صة.
التعثر االأكاديمي  •��يجب مراجعة االإجراءات المّتبعة ومدى كفاية االإمكانيات المت�فرة في حال 

للطالب.

متطّلبات التخرج
ان المرونة في التعاطي مع ذوي االحتياجات الخا�صة ال ت�صمل محت�ى المادة وال المنهاج االأكاديمي. 

حيث يعتبر كل طالب مهما تعّددت احتياجاته، م�ص�ؤواًل، كاأقرانه، عن متطلبات التخرج.

بدائل التعليم الجامع
�صحي���ح اأن التعلي���م الجامع ه���� الهدف االأ�صا����س الذي ت�صب� اإلي���ه المنّظمات الدولي���ة ، من اأجل 
ال��ص�ل الى الدمج الكامل لذوي االحتياجات الخا�صة ، في الم�ؤ�ص�صات التعليمية وتاأهيلهم ب�ص�رة 
اأف�ص���ل لالإنخراط بالمجتمع ، والم�صاركة الفعالة ف���ي الحياة االجتماعية واالقت�صادية، ولكن ال بّد 
م���ن ت�في���ر بدائل ، قد تك�ن في بع�س الحاالت ال�صبيل ال�حي���د للتح�صيل العلمي. من هذه البدائل 

نذكر: التعليم الم�صتمر، التعليم االإلكتروني ، والتعليم عن بعد.

التعليم الم�شتمر
ي�صاعد التعليم الم�صتمر ذوي االحتياجات الخا�صة في متابعة تح�صيلهم العلمي ، ب�صغط اأكاديمي 
اأق���ل من التعليم العادي. ويفتح المج���ال اأمام الطالب الذين تعثروا في درا�صتهم الثان�ية للت�صجيل 
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في م�اد اأو اخت�صا�صات اأكثر جاذبية بالن�صبة اليهم. وتبرز هنا االإ�صكالية التالية: التعليم الم�صتمر 
ق���د ال ي�ؤم���ن تكاف�ؤ الفر����س كالتعليم العادي، نظ���رًا العتباراته المختلفة في �ص����ق العمل. كما اأنه 
ال ي�صاع���د الطال���ب على الم�صاركة الكامل���ة في الحياة الجامعية ، مما يبق���ي هدف الدمج والتعليم 
الجام���ع غي���ر محقق. اأ�صف ال���ى اأن التعليم الم�صتم���ر يحتاج الى كل الترتيب���ات الالزمة من حيث 

االحتياجات الخا�صة كالتعليم العادي.

التعليم الم�شتمر لذوي الحتياجات الخا�شة
ال�صلبياتاالإيجابيات

الح�ص�ل على �صهادة اأقل اعتبارًا في �ص�ق العملمعايير قب�ل �صهلة
عدم الم�صاركة في الحياة الجامعيةدرا�صة اأقل تطلبًا على الم�صت�ى االأكاديمي

الحاجة لكل الترتيبات الخا�صةتحّكم ذاتي بعدد الم�اد
ت�فر اخت�صا�صات ذات �صفة مهنية وعدد وحدات اأقل 

من التعليم العادي
عدم ت�ّفر كل االخت�صا�صات 

التعليم اللكتروني اأوالتعليم عن بعد 
اإن التعلي���م االلكترون���ي اأو التعليم عن بعد، اأ�صبح مت�فرًا ب�صكل كبير وفي متناول الجميع وقد يك�ن 
و�صيل���ة اأ�صا�صية وهامة لتمكين ذوي االحتياجات الخا�صة من التعليم الجامعي، ومن اكت�صاب العلم 
والمعرف���ة بما ي�ؤهلهم للعمل. وقد تفتح هذه ال��صائ���ل مجاالت وفر�س لذوي االحتياجات الخا�صة، 

الذين يتعذر عليهم ل�صبب اأو الآخر ارتياد الجامعة ب�صكل منتظم. 

التعليم اللكتروني اأو التعليم عن بعد لذوي الحتياجات الخا�شة
ال�صلبياتاالإيجابيات

الح�ص�ل على �صهادة اأقل اعتبارًا في �ص�ق العملمعايير قب�ل قد تك�ن اأكثر �صه�لة
عدم الم�صاركة في الحياة الجامعيةدرا�صة اأقل تطلبًا على الم�صت�ى االأكاديمي

عدم الدمج في التعليم مما ي�صجع على انعزال الطالب تحّكم ذاتي بعدد الم�اد
عن مجتمعه واأقرانه وقد ي�صاعد على تكري�س ال�ص�رة 

النمطية لذوي االحتياجات الخا�صة.
ت�فر اخت�صا�صات ذات �صفة مهنية وعدد وحدات اأقل 

من التعليم العادي
عدم ت�ّفر كل االخت�صا�صات.

�صرورة ت�فر تجهيزات تقنية منا�صبة لدى الطالب كي بقاء الطالب في بيئته المريحة ب�ج�د من يرعاه
يتمكن من المتابعة.

اال�صتف���ادة م���ن تكن�ل�جي���ا المعل�م���ات واالت�صاالت 
كاأداة هام���ة لتمكي���ن االأ�صخا����س ذوي االحتياج���ات 

الخا�صة
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الخال�شة والتو�شيات
اإن تطبيق مبداأ التعليم الجامع من خالل اإيجاد بيئة مالئمة لذوي االحتياجات الخا�صة، والعمل على رفع الن�صبة 
���ة لذوي االحتياج���ات الخا�صة في م�ؤ�ص�صات التعلي���م العالي، ي�اجه العديد م���ن التحّديات، الداخلية  المخ�ص�صّ

والخارجية.
على ال�شعيد الداخلي 

1. عدم ت�ّفر العدد الكافي من الك�ادر التعليمية المتخ�ص�صة.
2.  اختالف ن�ع االإعاقة ودرجتها �صمن الن�ع ال�احد، مما ي�صت�جب رعاية فردية تتنا�صب واحتياجات كل �صخ�س، 

وهذا يتطّلب اإمكانيات كبيرة.
3. التكاليف العالية لتاأهيل المباني والقاعات وت�فير التجهيزات المطل�بة كافة. 

4.  االلتزام بمعايير ال�صحة وال�صالمة لذوي االحتياجات الخا�صة ، و اأي�صًا �صمان عدم تعري�س بقية الطالب الى 
اأي مخاطر قد تنجم عن عملية الدمج.

5.  المرون���ة في االإجراءات م���ع المحافظة على معايير الج�دة في التعليم ، و �صم���ان عدم ا�صتغالل تلك المرونة 
من قبل من ال ي�صتحقها.

6. نق�س الثقافة المتعّلقة باالحتياجات الخا�صة لدى الفئات المختلفة في الجامعة.
على ال�شعيد الخارجي

1.  عدم اإ�صراع الجهات الر�صمية والجهات في الم�صادقة على االتفاقيات الدولية ، وبالتالي عدم ترجمة بن�دها 
الى ت�صريعات وق�انين ملزمة.

2.  ع���دم تطبيق مب���داأ الزامية ومجانية التعليم للجمي���ع في المراحل االأولى ، مما يجع���ل ن�صبة ذوي االحتياجات 
الخا�ص���ة الملتحقي���ن بالمدار�س �صئيلة ج���دًا، ومما يف�ّصر بالتالي ع���دم و�ص�ل اأغلبيتهم ال���ى مرحلة التعليم 

العالي. 
3. ندرة  المدار�س  الم�ؤهلة ال�صتيعاب ذوي االحتياجات الخا�صة.

4.  قل���ة ال�ع���ي والثقافة لدى االأهل واأولياء االأم�ر والن�صيج المجتمع���ي ، مما ي�ؤثر �صلبًا على عملية التعليم الدامج 
في مراحله االأولى.

5.  �صعف التن�صيق بين الم�ؤ�ص�صات الترب�ية ، والجمعيات االأهلية المتخ�ص�صة ، والمنظمات االإن�صانية والحق�قية.

6.  غياب �صبه كلي للتقديمات الحك�مية والع�امل المحفزة والم�صاعدة والبرامج االعالمية الت�ع�ية.
وفي الختام توجه التو�شيات الى:

اأ - حكومات الدول العربية ، ووزارات التعليم العالي ، وال�شوؤون الجتماعية
الخا�صة. االحتياجات  ذوي  بحق�ق  المتعّلقة  كافة  الدولية  الم�اثيق  على  •�للم�صادقة 

ومحت�ياته.  اأركانه  بكل  الجامع  التعليم  تحّقق  التي  ال�صيا�صات  وو�صع  اال�صتراتيجيات  •�لر�صم 
المجال. هذا  في  النا�صطة  واالإن�صانية  الترب�ية،  للم�ؤ�ص�صات  الدعم  اأن�اع  كل  •�لتقديم 
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اأبنائهم لجميع مراحل  االأهل نح� �صرورة متابعة  وتر�صيد  والمعلمين.  المدار�س  تاأهيل  الجه�د نح�  •��لتكثيف 
التح�صيل العلمي.

ب - اإتحاد الجامعات العربية والمنظمات العربية
•��لعقد الم�ؤتمرات المتخ�ص�صة، وور�صات العمل، التي من �صاأنها تعزيز التعليم الجامع وح�ص�ره في المجتمع.

الخا�صة. االحتياجات  ذوي  مع  التعامل  واأ�ص�س  الجامع،  التعليم  ج�دة  معايير  •�ل��صع 
ت - اإدارات الجامعات العربية الر�شمية والخا�شة

واالأهداف. الر�صالة  �صمن  الجامع  التعليم  •�لتبني 
والخبرات. االأفكار  وتبادل  بينها  ما  في  •�للتن�صيق 

الجامع. التعليم  عملية  ي�صّهل  بما  واالإجراءات  والمعايير  المناهج  •�لتط�ير 
الخا�صة. االحتياجات  ذوي  لرعاية  المطل�بة  االخت�صا�صات  •�لت�فير 

متخ�ص�صة. واإدارية  تعليمية  ك�ادر  •�لتاأهيل 
الدقيقة.   واالإح�صائيات  واالأبحاث  الدرا�صات  وتط�ير  اعداد  في  •�للم�صاركة 

ث - الجمعيات الأهلية
والمدر�صة. االأهل،  المجتمع،  �صعيد  على  واالإر�صاد  الت�جيه  عملية  في  فعااًل  دورًا  •�لتاأخذ 

الخا�صة. االحتياجات  ذوي  حق�ق  ت�صمن  ق�انين  ال�صت�صدار  القرار  �صّناع  على  •�لل�صغط 
ج - الأهل

العلمي. تح�صيلهم  لمتابعة  ال�صبل  كافة  واتباع  الخا�صة  االحتياجات  ذوي  من  باأبنائهم  •��لالإهتمام 
الدامج. التعليم  عملية  انجاح  اأجل  من  معهم  والتعاون  واالأخ�صائيين  المدر�صة  مع  •�للتن�صيق 

ح - المدار�ص البتدائية والإعدادية
•��ال�صتيعاب الطالب ذوي االحتياجات الخا�صة وتعليمهم ودمجهم وتهيئتهم للدرا�صة الجامعية وتامين البيئة 

التعليمية من خالل التفاعل والم�صاركة.
خ - �شوق العمل

. اإعاقتهم  ب�صبب  العمل  من  الخا�صة  االحتياجات  ذوي  ا�صتبعاد  •�لعدم 
الخا�صة. االحتياجات  ذوي  مع  يتنا�صب  بما  العمل  اأماكن  •�لتاأهيل 

د - و�شائل الإعالم
االإعالم. في  الخا�صة  االحتياجات  ذوي  االأ�صخا�س  �ص�رة  •�لتح�صين 

. المختلفة  الت�عية  برامج  خالل  من  االجتماعي  والدمج  التاأهيل  في  •�للم�صاهمة 
. الخا�صة  االحتياجات  ذوي  حق�ق  اإزاء  العام  الراأي  •�لتحريك 

•��لت�صلي���ط ال�ص����ء على الخدمات المت�فرة لدى القطاعين العام والخا�س ور�صد الفج�ات وانعكا�صاتها على 
واقع ذوي االحتياجات الخا�صة.
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