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الجنان 
مجلة علمية محّكمة- ف�صلية 

ت�شدر عن مركز البحث العلمي في جامعة الجنان

الم�صرف العام : اأ. د. منى حداد يكن  / رئي�صة الجامعة 
نائب الم�صرف العام : اأ. د. علي الغا / نائب الرئي�س ل�ص�ؤون البحث العلمي 

المدير : د. هدى حداد 

هيئة التحرير:
اأ�صتاذ م�صاعد د. ريا�س عثمان رئي�س التحرير

د. كل�ديا �صحادة اللغة الفرن�صية
اأ. لينا الجراح م�صاعدًا للغة الفرن�صية واالإنكليزية 

اأ. مالك خليل م�صاعدًا للغة العربية 
اأ. الحبيب عبد الغني م�صاعدًا للغة العربية

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 
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اأ.د. ح�صن الرفاعي: اإقت�صاد اإ�صالمي 
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 
»الجن���ان» مجلة علمية محّكمة ، ت�صدر عن مركز البحث العلمي – جامعة الجنان، غايتها ن�صر االأبحاث الجدية 
ل االأبحاث التي تعالج م�صاكل  والمحكم���ة في مختلف العل�م، وتن�صر باللغات العربية واالإنكليزية والفرن�صية، ُتف�صّ

تحتاج اإلى حل اأو تطرح نظريات افترا�صية. 

هدف المجلة 
اإن ه���دف المجل���ة في االأ�صا����س ه� الم�صاهمة في اإ�صافة جدي���دة للعل�م االإن�صانية اأو العلمي���ة، 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 تنّ�عت اأبحاث العدد.

2.  ُيطرح الم��ص�ع العام والمحاور التي يمكن للباحثين الكتابة فيها، مع حرية التن�يع ، فالعناوين المطروحة هي 
ال�صتدرار االأفكار واإثارة الح�صرية العلمية .

3.  ال ُتن�ص���ر االأبح���اث اإال بعد خ�ص�عها للتحكيم ، واإدارة المرك���ز غير ملزمة باإعادة االأبحاث التي لم تقبل وذلك 
دون تعليل ل�صبب عدم نجاحها.

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

2. اأال تزيد عدد �صفحات البحث على 30 �صفحة.
3. التعهد باأال يك�ن البحث قد ُن�صر من قبل ولن ين�صر اإال بعد ت�صريح من هيئة المجلة.

4. اإر�صال البحث على عن�ان المجلة االإلكتروني وعند عدم ت�صلم اإ�صعار باال�صتالم فال بد من اإر�صاله مّرة اأخرى. 
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5. تزويد اإدارة المجلة بال�صيرة الذاتية مع �ص�رة للكاتب.
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 بالمراجع 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 عالمتي االأ�صتاذين 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 ا�صتعمال المرجع يكتب: اإ�صم الم�ؤلف، الكتاب، م. �س. �س.

وفي النهاية: 
اإن مجل���ة الجن���ان جاءت لالإ�صهام بجديد وت�ص���ق الطريق اأمام الباحثين الجادين، اآمل���ة الت��صل اإلى بحث علمي 
نم�ذج���ي ي�صتخدم الطاق���ات المحلية ويك�ن رفدًا للثروة ال�طنية، من منطل���ق المناف�صة وال�صعي اإلى االأف�صل اإن 

�صاء اهلل تعالى. 
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g
�أ.د. علي الغا
نائب رئي�س جامعة الجنان ل�ش�ؤون البحث العلمي

ي�ص���در الع���دد الرابع بعد مراجعة رئي�صة الجامع���ة اأ. د. منى حداد، اإال اأنها لم ت�صدره 
بمقدمته���ا المعه����دة، اإنه القدر الذي ال راد ل���ه، ولي�س لنا غير االإ�صت�ص���الم وترداد ق�ل اهلل 

تعال���ى: {ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ   ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ})1(.

ونح���ن في اأ�صرة جامعة الجنان نلت���زم باالأمر االإلهي عّل اهلل �صبحانه وتعالى يمن علينا 
باله���دى وبذلك تك�ن ر�صالة الراحل���ة، عليها رحمة اهلل تعالى، قد تحقق���ت، وهي التي كانت 
تم�ص���ي كل اأوقاتها بالعمل والبن���اء متطلعة اإلى م�صتقبل يزك���ي االإن�صانية في اأجيال متعط�صة 

اإلى التربية والعلم.
اإن المنهج الفكري للراحلة، الم�ؤ�ص�صة والبانية لجامعة الجنان، وقبلها م�ؤ�ص�صات الجنان 
الترب�ية، كان متطابقًا مع اأحدث واأعرق نظريات البحث واالإبتكار، لقد كانت تحترم جدًا اأي 
ناقد لها اأو من يقدم بدائل لما تطرح من خطط وبرامج و�صيا�صات ترب�ية، اأذكر اأنها في اأحد 
اجتماع���ات المجل����س العلمي للجامعة، الم�ؤل���ف من اثني ع�صر ع�ص�ًا، قال���ت: اأنا ال اأريد من 
ي�افقني على كل ما اأق�ل، ال اأرغب بمن ين�صخني، اإنما اأريد اأن اأرى اإثني ع�صر دماغًا مختلفًا، 

يقدم كل واحد ما يراه، واإال فاإنه ال حاجة لهذا المجل�س.

1- )البقرة 157-156(
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لقد كان الراأي االآخر محترمًا عندها، تحب النجباء الذين لديهم مبادرات ول� اأخطاأوا، 
فالخط���اأ �صابق على النج���اح واإال بدونه ال اإجتهادات وال اختراعات، ب���ل جماد وثبات وتمح�ر 

ح�ل المعرفة الم�صتهلكة، فالعالم يحتاج كل ي�م اإلى جديد في هذا الك�ن.
وبعد: ع�دة اإلى العدد الرابع من مجلة الجنان:

ج���اء هذا العدد ملبيًا لما تم التن�يه اإليه من قب���ل لجهة الحد االأق�صى للبحث المن�ص�ر 
في المجلة، وجاءت م�ا�صيعه م�زعة بين اللغة عربية كانت اأم فرن�صية والتربية، واالجتماعية 
والبيئية اإ�صافة اإلى عل�م الحديث ال�صريف وبحث �صرعي في �صاأن ما يدور دائمًا ح�ل )الم�ت 
الدماغ���ي(. واإذا كان لن���ا م���ن رجاء اإلى الباحثي���ن فه� ال�صبط اللغ�ي، ك���ي ال ت�صطر اإدارة 
التحري���ر اإلى اإعادة ت�صحيحه، والجدة فاإنه كثيرًا ما تبين لنا اأن بع�س الباحثين غير جادين 
ويظن����ن اأن اإدارة المجل���ة �صتتج���اوب معه���م، لذلك فاإنه يت���م ا�صتبعاد الكثير م���ن االأبحاث 

المر�صلة الأنها من هذا الن�ع.
اإن مجل���ة الجنان تهدف اإلى اإثراء البحث العلمي وتقديم باك�رة االأعمال التي يحتاجها 

المجتمع ولي�صت �صفحات للن�صر من اأجل الن�صر فح�صب.
واأخي���رًا: اآمل اأن ينال هذا العدد اإعجاب القراء واإلى مزيد من الم�صاركة والعطاء باإذن 

اهلل تعالى.
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�الأ�شتاذ �لدكتور عبد�لمنعم ب�شّناتي
رئي�س ق�سم اللغة العربّية واآدابها والدرا�سات الإ�سالمّية 

جامعة الجنان

 
اأ�صبقية العرب

 في علم الأ�صوات على الغرب
 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
تمهي�د

عل���م االأ�ص�ات اأوالل�صانّي���ات اأواأّي ت�صمية اأخرى تاأّدي نف�س معنى هذا العلم ال يخرج عن ك�نه 
م�صّم���ى التج�ي���د عند الق���ّراء واللغ�يين القدام���ى والمحدثين، فه� علم �صريف خ���دم نطق األفاظ 
الق���راآن الكري���م بطريقة �صليمة، وق���د انبرى علماء اللغ���ة العربّية والقراءات من���ذ القرن الهجري 
االأّول لبيان �صالمة نطق األفاظ القراآن الكريم ومفردات اللغة العربّية عامة، فتحّدث�ا عن ف�صاحة 
الكلم���ة، وتاآلف الحروف وتنافرها، وان�صجام اأ�ص�اته���ا وتنا�صبها، وجهدوا في اظهار�صّحة اأ�ص�ات 
اللي���ن الق�صيرة والط�يلة الم�صم�م���ة والمفت�حة والمك�ص�رة،ولم ين�ص�ا ح���ركات االإمالة ال�صديدة 
والخفيف���ة، ونطق االأ�ص�ات بين بين، واإبدال االأحرف وقلبها، واأحكام االإدغام واالإقالب والحرفين 
المتماثلين، واالإ�صمام والروم واالإختال�س، والتفخيم والترقيق، وزيادة االأ�ص�ات اأوحذفها، مما دفع 
باللغ�يي���ن اأن يبتك���روا على اأ�صا�س هذه الظ�اه���ر اللغ�ّية وغيرها عّدة عل����م، مثل: علم ال�صرف، 
وعل���م اللهجات، والمعاجم التي اأ�صا�صه���ا التقليبات ال�ص�تّية، وعلم الداللة، والعرو�س... وغيرها، 

وكّلها تق�م على ظاهرة االأ�ص�ات المنط�قة عند العرب الف�صحاء.
ف العرب االأ�ص�ات االإن�صانّية، فتحّدث�ا عن االأ�ص�ات االإنفجارّية واالإحتكاكّية والمت��صطة  و�صّ
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واالإ�صتطال���ة، وفّرق����ا بين الجه���ر والهم�س، وال�ص���ّدة والرخاوة، وبين����ا التف�ّص���ي وال�صفير والغّنة 
ل�ا  والقلقل���ة، واالأ�ص�ات الم�صتعلية، والم�صتفلة، واأ�ص�ات االإطب���اق والمنفتحة... وغير ذلك. فت��صّ
اإل���ى الك�صف عن مخارج االأ�ص�ات اللغ�ّية، فاأّلفت الم��ص�عات والمعاجم والكتب واالأبحاث، لتبيين 
الظ�اه���ر اللغ�ّية العربّية وتط�ر نطقها، وما كانت عليه وما اآلت اإليه، فر�صدوا المفردات وبّين�ا ما 

فيها من ظ�اهر �ص�تّية اأو�صرفّية اأوداللّية... وغيرذلك.     
ف���كان لعلم���اء العربّي���ة دورًا رائدًا في تحدي���د مخارج االأ�ص����ات اللغ�ّية: الج�فّي���ة والحلقّية  
والل�صانّي���ة واالأ�صنانّية واللث�ّية وال�صف�ّية واالأنفّية، ثّم تطّرق�ا اإل���ى ت�صريح جهاز النف�صيل الدقيق، 
فح���ّددوا م�صار اله�اء المنطلق من الراأتين باتجاه الق�صب���ه اله�ئّية فال�ترين ال�ص�تيين، ثم الفم 
فال�صفتي���ن م���ارًا بالحنجرة وم�ؤّخ���رة الل�صان ف��صطه ث���ّم طرفه فاالأ�صنان فال�صفتي���ن، وفّرق�ا بين 
اأ�ص����ات اللغة العربّية بدّق���ة متناهية... في مرحلة متقّدمة من الزمن كان العالم مهماًل هذا الن�ع 

من العل�م.
ه���ذه النبذة ال�صغي���رة عن علم االأ�ص����ات تبّين ق�صاي���ا وم�صائل عديدة له���ذا العلم العريق 
عن���د الم�صلمين والعرب، واهتمامه���م في نطق ال�ص�ت العربي بف�صاحة وخّف���ة و�صاعرّية وب�صليقة 
العرب���ّي الف�صيح، كما رويت اللغة العربّية على ل�صان ف�صحائها ونقلت اإلينا باأقالم علمائنا الثقات 
فة نرجع اإلى  و�صهادته���م على �صّح���ة اأ�ص�ات لغتنا لتبقى على م���ّر االأّيام وال�صن�ات والق���رون م��صّ

�صهادتهم ون�صتاأن�س باآرائهم. 
وق���د ق�ّصمت ه���ذه العجالة � التي �ص�ف تلقى ف���ي الم�ؤتمر الدولي للغ���ة العربّية ال�صابع، تحت 
عن�ان: دور اللغة العربّية في عملّية البناء الح�صاري. المنعقد في ق�صم اللغة العربّية واآدابها، كلّية 
اللغات والفن�ن، جامعة جاكرتا الحك�مّية، جاكرتا، اأندوني�صيا. بتاريخ 14- 17ي�لي� 2011م. - اإلى 

تمهيد وثالثة مباحث:
المبحث االأّول: تاريخ التفكير ال�ص�تي.

المبحث الثاني: اأبحاث علماء اللغة العربّية في علم االأ�ص�ات. 
المبحث الثالث: علم االأ�ص�ات بين االأ�صالة والحداثة.
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المبحث الأّول
تاريخ التفكير ال�شوتي

يع����د تاري���خ التفكير اللغ�ي واالأدبّي العربي اإلى ما قبل االإ�ص���الم، وقد تمّيز الع�صر الجاهلّي 
ب�ج����د ال�صعراء الف�صحاء، وكانت اللغة العربّية قد و�صلت اإلى مرحلة من الن�صج والعذوبة والرّقة 
والطالق���ة، حيث كان ال�صعراء ينظم�ن اأ�صعارهم باللغة العربّية الف�صيحة، ويلق�ن بها خطبهم في 
المحاف���ل العامة والمجامع الحا�ص���دة، ف�صقلت وتهّذبت، واأ�صبحت جزلة رائع���ة االأ�صل�ب، اإلى اأن 

نزل بها القراآن الكريم فاأعلى من �صاأنها وحفظها.
وكان للعرب في الجاهلّية اأ�ص�اق تقام فيها حلقات ال�صعر والمفاخرات والمنافرات،  اأ�صهمت 
ف���ي تهذيب اللغة، وا�صتقامة النط���ق، وتاأّلق الف�صاحة، فكان �ص�ق عكاظ و�صيلة اإلى ن�صر اللغة واإلى 
تق���ارب اللهجات و�صبياًل اإلى تج�يد ال�صعر، هناك ُتْنَتَقد ثمار القرائح وح�صائد االأل�صنة، حتى كان 
النابغة الذبياني -الذي ت�صرب له في عكاظ قّبة من اأدم- يجتمع ال�صعراء عنده فيتحاكم�ن اإليه)1(.  
وه���ذا التناف����س االأدبّي وال�صب���اق البيانّي واالحتف���ال  بتج�يد الق�صائ���د واالقتبا�س من اللغة 
المهّذب���ة واللهجة المنّقحة،كان له اأبلغ االأثر في تهذيب  اللغة و�صقل م�اهب االأدباء، فاأدرك بذلك 
ف�صحاء العرب دقائق اللغة، ومّيزوا بين ف�صيحها و�صقيمها، فترك�ا الَح��ِصيَّ والمهج�ن، وت�جه�ا 
اإلى لغته���م الرائعة يحافظ�ن عليها، فاأدرك�ا النغم والم��صيقى واالإعالل واالإق�اء واأمرا�س الل�صان 
اللغ�ّي���ة، وبات����ا ي�صّحح�ن ويحكم�ن على ال�صعر من خالل نطق اأ�ص�ات���ه واأدائه ال�صليم اأو الرديء 

ل�صعره.
وكان ال�صاع���ر الجاهلّي -بقليل من النقد- يق���ّ�م ل�صانه ويدرك خطاأه، فيرتقي نظمه واأداوؤه، 
وكان النابغة الذبيانّي اأ�صعر �صعراء العرب)2( قد وقف اأمام النعمان بن المنذر -وكان من ندمائه-

فاألقى ق�صيدته التي اأّولها:
ِد َة رائٌح اأوٌمغَتدي                    َعجالَن ذا زاٍد وغيَر ُمَزوَّ اأَِمن اآِل مَيّ

َزَعَم الَب�اِرُح اأنَّ ِرحَلَتنا غدًا                  وبذاك تنعاُب الغراِب االأ�صَ�ِد
ث���ّم ورد يث���رب فهاب����ه اأن يق�ل�ا له حنث���ت واأكف���اأت)3(. اإذ كان قد اأق����ى: وكان النابغة قال: 
)وبذاكَ خّبرنا الغراُب االأ�ص�ُد( فدع�ا قْينة واأمروها اأن تغّني �صعره ذاك ففعلت، فلّما �صمع الغناء 

1- انظر كتاب االأغاين ج 1/ �س6. واالأدب العربي بني اجلاهلّية واالإ�صالم، �س 129.
2- االأغاين ج 11/ �س 4.

3- االإكفاء يف ال�صعر عند العرب: الف�صاد يف القافية باختالف احلركات اأواحلروف القريبة املخارج.
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و)غي���ر م���زّوِد( و ) الغراُب االأ�ص����ُد ( بان له ذلك في اللحن وفطن لم��ص���ع الخطاإ فلم يعد، وكان 
يق�ل: وردت يثرب وفي �صعري بع�س العاهة، ف�صدرت عنها واأنا اأ�صعر النا�س)1(.

وق���د عّرف القدم���اء ال�صعر باأّنه:  »الكالم الم�زون المقّفى« فهم ي���رون االإن�صجام الم��صيقي 
)اأي: ال�ص�ت���ي ( في ت�الي مقاط���ع الكالم وخ�ص�عها اإلى ترتيب خا����س...)2( فتطرب له االأ�صماع 
لت�اف���ق المقاطق في ن�صجه، فت�افر األفاظه المتجان�صة وجر�س م��صيقاه وترتيب مقاطعه ي�ؤدي اإلى 
ط���رب ال�صامع و�ص���روره. والم��صيقى تعتمد على الناحي���ة ال�ص�تّية التي تق�ّص���م الجمل اإلى مقاطع 
متنا�صق���ة تك���ّ�ن وحدات معّينة عل���ى ترتيب معّين... وله���ذا ابتكر الخليل بن اأحم���د علم العرو�س 
ال���ذي ه� علم م��صيقى ال�صعر، فالتفعيلة في علم العرو�س وحدة �ص�تّية ال تدخل في ح�صابها نهاية 
الكلمات، فمّرة تنتهي التفعيلة في اآخر الكلمة، ومّرة في و�صطها، ومّرة تبداأ من نهاية كلمة وتنتهي 

ببدء الكلمة التي تليها، ومثال ذلك ق�ل ال�صاعر: 
   هم وّرث�ك المجد اأبي�س زاهرا                        فاحمله مثل ال�صم�س لالأبناء
   هم وررث�  كلمجد اأب ي�صزاهرن                     فاحملهمث ل�ص�صم�س اأبنائي

 م�صتفعل�ن     م�صتفعل�ن       متفاعل�ن              م�صتفعل�ن    م�صتفعل�ن    م�صتفعْل)3(
والع�ص���ر الجاهلي خّل���ف تراثًا �صخمًا من ال�صع���ر االأدبي، واإذا اأردن���ا اأن ن�صتبين تاريخ هذا 
االأدب فاإنن���ا ال ن�ص���ل اإلى نتيجة مقنعة، اإذ اأننا ال نعرف تاري���خ اللغة العربّية على ال�جه ال�صحيح، 
ولي����س من المعق�ل اأّن هذه اللغة بداأت بهذه الن�ص�����س ال�صعرّية الجاهلّية، فهذه الن�ص��س نماذج 

عالية من العربّية)4(.
ا����س � مترجما كتاب  وعل���م العرو�س من �صلب عل���م ال�ص�تّيات، فقد ق���ال الدواخلي والق�صّ
)اللغ���ة(: وتت�ص���ل باالأ�ص�ات درا�ص���ة وزن ال�صعر، التي تناولها من جديد فيم���ا يخت�ّس  بالفرن�صّية 
االأ�صت���اذ ب����ل فربي���ه )ال�صعر الفرن�ص���ي، مجّل���دان، باري����س 1931 - 1931 (. وتناوله���ا من جهة 
 La metrique ) generale et le( :) نظرعام���ة االأ�صت���اذ: اأ. دي جروب في ) العرو�س العام وال����زن
rythme   )ن�صرة الجمعّية اللغ�ّية مجّلد 30 �س 202 ( وفي كتاب )ال�زن (  der rythmus ني� فيل� 

ج��س عام 1934 )5(.

1- انظر االأغاين 11/ 8 � 11.
2- انظر م� �صيقى ال�صعر،  �س 10.

3- انظر علم العرو�س والقافية،  �س 10.
4- انظر التطّ�ر اللغ�ي،  �س 65.

5- انظر اللغة، �س 461.
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والع���رب بح�ّصهم المرهف، وف�صاحتهم النقّية اأدرك����ا ثقل االأ�ص�ات وخّفتها وما يجري على 
الل�ص���ان �صل�صًا اأونابيًا، فكان�ا يميل�ن اإلى تخفيف االأ�ص�ات وطالقتها، واإذا احتاج�ا اإلى قلب حرف 
اأواإبداله بما ينا�صبه فعل�ا، قال المبّرد: »وال�صاعر اإذا احتاج اإلى قلب الهمزة قلبها اإن كانت الهمزة 
مك�ص����رة ً جعلها ي���اًء، اأو�صاكنة جعلها على حركة ما قبلها، واإن كان���ت مفت�حة ً وقبلها فتحٌة جعلها 
األف���ًا، واإن كان���ت مفت�حة وقبلها ك�صرٌة جعلها ياًء، واإن كانت قبله���ا �صّمًة جعلها واوًا«)1(  فقد اأدرك 
العربّي الف�صيح ق�اني���ن اللغة العربّية ال�ص�تّية والنح�ّية وال�صرفّية وغيرها في الع�صر الجاهلي، 
ول���م تكن مكت�بة واإنم���ا بال�صليقة العربّية ال�صليمة، وم���ا اأن اأهّل ع�صر االإ�ص���الم اإال وكانت العربّية 

اأف�صل اللغات تنا�صقًا وان�صجامًا و�صبطًا. فنزل القراآن بها لي�صّرفها ويزيدها رونقا وجماًل. 
وكان ر�ص����ل اهلل  ح�ص���ن ال�ص�ت، فع���ن البراء بن عازب � ر�صي اهلل عنه���ا � قال: »�صمعت 
النبي  قراأ في الع�صاء بالتين والزيت�ن فما �صمعت اأحجدًا اأح�صَن �ص�تًا منه« مّتفق عليه)2(. وكان 
ر�ص����ل اهلل  ياأمر الم�صلمين بالتغّني وتح�صين اأ�ص�اتهم عندما يقراأون القراآن الكريم، وعن اأبي 
لباب���ة ب�صير بن عبدالمنذر  -ر�صي اهلل عن���ه- اأّن النبي  قال: »من لم يتغّنى بالقراآن فلي�س منا« 
رواه اأب� داود باإ�صناد جيد)3( وقد و�صع علماء الحديث بابًا في ا�صتحباب تح�صين ال�ص�ت بالقراآن، 
وكان ر�ص����ل اهلل  يحّب اأن ي�صتمع اإلى االأ�ص�ات الح�صنة، فعن اأبي ُبردة عن اأبي م��صى قال: قال 
ر�ص�ل اهلل  الأبي م��صى: »ل� َراأَْيَتني واأنا اأ�صتمع لقراَءِتك البارحة! لقد اأوتيت مزمارًا من مزامير 

اآل داود« رواه م�صلم في �صحيحه)4(.
واإذا كّن���ا نق����ل: باأن الدافع اإلى الدرا�ص���ة اللغ�ّية عند العرب يكمن ف���ي المحاولة المخل�صة 
الج���ادة التي قام بها علماء الع���رب للمحافظة على القراآن الكريم وعلى لغته، فاإّن هذا الق�ل يك�ن 
اأ�ص���دق واأو�ص���ح عندما نطلقه بالن�صب���ة للدرا�صات ال�ص�تّي���ة، ذلك اأّن اّول فكر �ص�ت���ّي و�صل اإلينا 
عنه���م يتجّلى في محاولة اأبي االأ�ص�د الدوؤلي)5( و�صع رم�زًا لق�صم هام من االأ�ص�ات اأهملت الكتابة 
ال�صمّي���ة الرمز له، وقد عرف هذا الق�صم بالحركات، وقد اأّدى اإهمال الرمز له اإلى وق�ع الخطاإ في 
ت���الوة القراآن الكريم، واأراد اأب� االأ�ص�د اأن يمنع هذا الخطاأ، فجاء بكاتب وو�صع الم�صحف اأمامه، 
وق���ال ل���ه: اإذا راأيتني اأفتح فمي بالحرف فانقط واحدة ف�ق���ه، واإذا راأيتني اأ�صّمه به فانقط واحدة 

1- الكامل، 2 / 442.
2- �صرح ريا�س ال�صاحلني، �س 366. 

3- نف�س املرجع.
4- �صحيح م�صلم، �س 379.

ُ�يّف �صنة ت�صع و�صّتني، وله خم�س وثمان�ن �صنة. انظر:  5-  ه�: ظامل بن عمرو بن �صفيان، اإ�صتهر بكنيته، وكان من �صيعة علي �� ر �� وُتُ
تاريخ  العلماء النح�ينّي، �س 164 ومابعدها...  
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بين يديه، واإن راأيتني اأك�صره فاجعل النقطة تحته، واإن اأتبعت �صيئًا من هذه الحركات غّنة، فاجعل 
النقطة نقطتين)1(.

ويبّين هذا الن�ّس اأّن ر�صم االأ�ص�ات ال�صامتة )الحروف( كان معل�ما، اأما االأ�ص�ات ال�صائتة 
)الح���ركات الق�صيرة والط�يلة ( فلم يكن مت�صّ�رًا ب�ص����رة كافية، ولهذا كان مهماًل في الرمز له 
ف���ي الكتابة، فاالأ�ص�ات ال�صائتة )الح���ركات( لي�صت �صفات لالأ�ص�ات ال�صامتة )الحروف( واإّنما 

هي اأ�ص�ات اأخرى ال تقّل اأهّمّيتها عن االأ�ص�ات ال�صامتة. 
وعم���ل اأب���ي االأ�ص����د كان جلي���اًل، فقد فتح ب���ه باب���ًا الإدراك الفرق بي���ن االأ�ص����ات ال�صامتة 
واالأ�ص����ات ال�صائت���ة، ولفت نظ���ر الباحثين اإل���ى التفرقة بينهم���ا، فالفتحة تفتح معه���ا ال�صفتان، 
والك�صرة تنفرجان معها، وال�صّمة ت�صّمان من اأجلها، ومن هذه التحّركات ال�صف�ّية ا�صتخدمت تلك 
االأ�ص����ات ال�صائتة ا�صمها العام )الحركات( وت�صمياته���ا الجزئّية فتحة وك�صرة و�صّمة، وهذا عمل 

جليل ومبتكر)2(.                    

المبحث الثاني: اأبحاث علماء اللغة العربية في علم الأ�شوات
ال�صل����ك اللغ�ي لف�صحاء العربية قب���ل اال�صالم ي�حي بعمق فهمهم الأ�ص����ات اللغة العربية، 
بدلي���ل نهجهم في النطق واإخ���راج االأ�ص�ات اللغ�ية ذات المعاني الدقيق���ة والخ�صائ�س الممّيزة، 
فق���د اإنت�صر ال�عي ال�ص�تي ونطق المقاطع ال�ص�تية وتحدي���د الكّم الزمني الأ�ص�ات اللين، فميزوا 
بين اللهجات بطريقة معرفتهم بالمنط�ق اللغ�ي، فكان االأعرابي يتبّين عند �صماع جملة اأن داللتها 
ْر؟ وبداللة االإخبار- في نف�س المنط�ق-: محمد خ�صر. قا�صدًا  ٌد َح�صَ اإ�صتفهامية، نح� ق�له : ُمَحمَّ
االخب���ار بمقدم محمد. اإال اأن التنغيم واالأداء والنبر يختلف ما بين الحالتين: االإ�صتفهام واالإخبار، 

اأو االإنكار.
واالأعراب���ي في الع�صر الجاهلي الذي مّي���ز المعاني المتباينة عن طريق االأداء، لم يغفل اأداء 
الكلم���ة المنط�ق���ة اأي�صًا ح�صب دالل���ة معناها، فقد ت����ؤدي الكلمة ال�احدة اأكثر م���ن معنى واأحرف 
الكلم���ة ل���م يلحقها اأي تغيير، واإنم���ا الذي تغّير ه� اأداء الكلمة ال�ص�تي، �ص����اء بالتغيير في عن�صر 
واحد اأو اأكثر، وعنا�صر االأداء : النبر- الط�ل ال�ص�تي- التزمين- التنغيم- الل�ن. فعند نطق كلمة 
م���ا فاإنه���ا تدّل على معنى معي���ن، واإذا طلبنا بنف�س االأحرف مدل�ال اآخر فعلين���ا تغيير اأحد عنا�صر 
« اأفعل  االأداء اأو اأكث���ر، فيتغي���ر بذلك مدل����ل الكلمة، فاإذا قلن���ا: »اأَ�َصٌد« الحي�ان المع���روف، و»اأَ�َصدُّ
تف�صي���ل من ال�صداد، يدل على هذا االختالف في المعن���ى ب�صبب اختالف م��صع النبر فيهما، فه� 

1- اأنظر: حما�صرات يف ال�ص�تّيات، �س 29. وتاريخ العلماء النح�يني، �س 167، واخلرب م�ج�د يف عّدة مراجع. 
2- انظر: حما�صرات يف االأ�ص�ات، �س 30.
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«. وط�ل ال�ص�ت اللغ�ي ي�ؤدي الى  ف���ي االأولى على المقطع »اأ« وفي الثانية عل���ى المقطع الثاني »�َصدَّ
تغيير نغمة الكلمة ومدل�لها، ف�ص�ت الفتح الط�يل اأو الق�صير، وكذلك ال�صم والك�صر، وبتغيير ط�ل 
ال�ص����ت اللغ�ي يتغير مدل�ل الكلمة الى معنى اآخ���ر، فكلمة َذَهَب فعٌل ما�ٍس، مفت�ح االأول، وكذلك 

ذاهب الحرف االأول مفت�ح ط�يل، ولكن المعنى ا�صم فاعل . 
ه���ذه المالحظ���ات الب�صيطة في الدر����س اللغ�ي ال�ص�تي، ه���ي جزئّيات من فه���م االأعرابي 
الأ�ص����ات اللغ���ة العربية وق�اعدها النح�ية التي لم يكتب لها في ذل���ك الع�صر بعد اأن تدون، فاللغة 
العربي���ة االأدبية التي عرفت قبل اال�ص���الم كانت اأعلى منزلة من لغة التخاط���ب العادّية المتداولة، 
وكان���ت في غاية من الرقي واالت�ص���اع الفكري والح�صاري، وبراعة العرب ف���ي لغتهم �صّهلت عليهم 
اإدراك معان���ي القراآن الكريم. قال الرافعي: نزل الق���راآن على ر�ص�ل اهلل  باأف�صح ما ت�صم� اإليه 
لغة العرب في خ�صائ�صها العجيبة وما تقّ�م به، مما ه� في جزالتها ودقة اأو�صاعها واإحكام نظمها 
واإجتماعه���ا م���ن ذلك على تاأليف �ص�تّي يكاد يك�ن  م��صيقيا مح�ص���ا، في التركيب، والتنا�صب بين 

اأجرا�س الحروف المالءمة بين طبيعة المعنى وطبيعة ال�ص�ت الذي ي�ؤّديه)1(. 
واالأعرابي في �صليقته ال�صليمة كان متمّكنا من نطق االأ�ص�ات اللغ�ية بما يتنا�صب مع االإعراب 
والمعن���ى الم���راد الداللة علي���ه، واإال لم يتمّكن من فه���م القراآن الكريم، واأ�صكل���ت عليه العديد من 
االآي���ات، اإذ الخط���اأ ال�ص�تي في االإع���راب عند تالوة القراآن ي����ؤدي اإلى غير المدل����ل الذي يريده 
الق���راآن الكري���م، فق���د روي اأن اأعرابيًا ف���ي خالفة اأمي���ر الم�ؤمنين عمر بن الخط���اب- ر�صي اهلل 
عن���ه- قال : من يقرُئني �صيئًا مما اأن���زل اهلل تعالى على محمد  فاأقراأه رجل �ص�رة براءة، فقال:               
{ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ})2( بالجر، فق���ال االأعرابي: »اأوقد برئ اهلل ِمن ر�ص�ِلِه؟ 
اإن يكن اهلل تعالى برئ من ر�ص�له فاأنا اأبراأ منه، فبلغ عمر- عليه ال�صالم- مقالة االأعرابي، فدعاه، 
فق���ال: يا اأعرابي اأتبراأ من ر�ص�ل اهلل ؟ فق���ال: يا اأمير الم�ؤمنين اإني قدمت المدينة وال علم لي 

بالق���راآن، ف�صاألت من يقرئن���ي؟ فاأقراأني هذا �ص�رة ب���راءة، فقال:{ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ 
چ} فقل���ت: اأو ق���د برئ اهلل تعالى م���ن ر�ص�له؟ اإن يكن اهلل تعالى برئ م���ن ر�ص�له فاأنا اأبراأ 
منه، فقال عمر-ر�صي اهلل عنه-: لي�س هكذا يا اأعرابي، فقال: كيف هي يا اأمير الم�ؤمنين؟ فقال:            
{ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ} فق���ال االعرابي: واأنا واهلل اأب���راأ ممن برئ اهلل ور�ص�له 
منهم، فاأمر عمر - ر�صي اهلل عنه - اأن ال يقرئ القراآن اإال عالم باللغة، واأمر اأبا االأ�ص�د الدوؤلي اأن 

ي�صع النح�)3(«.

1- اإعجاز القراآن- للرافعي. �س 46.  
2- �ص�رة الت�بة، االآية )3(

3- ن�صاأت النح� ملحمد الطنطاوي .�س 18، ولهذه احلادثة عدة روايات وانظر تاريخ العلماء النح�يني، �س 166 . 
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لذلك فقد تميزت اللغة العربية عن بقية اللغات باالإعراب وقل: بحركات االإعراب اأو اأ�ص�ات 
االإعراب، فاإذا اأعرب الناطق بال�ص�ت �صليما عّد ف�صيحا واإال يعتبر اأنه قد لحن اأي: اأخطاأ والعرب 

ُعرف����ا اأنه���م ف�صحاء، والق���راآن نزل بلغة عربي���ة ف�صيحة ال تعتريها �صائب���ة، قال تعالى: {ۉ 
ې ې ې ې ى ى})1(. ف���كان االأعراب���ي ي���درك بدّق���ة متناهية مدل����ل ال�ص�ت 
اللغ����ي ويميز به داللته على المعاني ب�ا�صطة �صماع الفت���ح اأو الك�صر اأو ال�صم، وكذلك بطريقة ن�ع 

اإلقاء الخطاب. 
وكان���ت مالحظ���ات ظالم بن عمرو بن �صفي���ان المعروف باأبي االأ�ص����د الدوؤلي)2( خط�ة اأولى 
نح���� و�صع عل���م النح�، اإذ الح���ظ اأن ابنته وغيرها ال يمّي���زون بين معنى ال�ص����ت اللغ�ي المفت�ح 
والم�صم����م، اإذ قال���ت ابنته له ي�مًا: يا اأبِت، ما اأ�صدُّ الَحرِّ -تريد التّعجب من �صدة الحّر، وظن اأنها 
تريد اال�صتفهام- وقد كان ي�مًا حارًا. فقال: ما نحن فيه. فقالت : اإنما اأردُت اأنَّ الحرَّ �صِديٌد فقال: 
ُه، المجّرُة،  )3(. وروي اأي�صًا اأن اأبنته قالت له: ما اأح�ص���ُن ال�صماِء؟ فقال اأي ُبَنيَّ ق�ل���ي: م���ا اأ�صدَّ الحرَّ
ويق���ال: نج�ُمه���ا. فقال: لم اأرْد اأيُّ �ص���يٍء منها اأح�صُن، اإنم���ا تعجبُت. فقال: ق�ل���ي اإذا : ما اأح�صَن 

ال�صماَء)4(. فيقال: اإن اأول ما ر�صم اأب� االأ�ص�د من علم النح� باَبْي التعجب واال�صتفهام.
واأب���� االأ�ص�د الدوؤلي كان م���ن �صيعة علي بن اأبي طالب -ر�صي اهلل عن���ه- اأي عا�صر الخلفاء 
الرا�صدي���ن، اإال اأن عل�م العربية مما ال يختلف فيه اثنان اأنها نه�صت في عدة ن�اح في القرن الثاني 
الهج���ري وكان عماده���ا الخلي���ل بن اأحمد، فم���ن عهده �صتات العل���م، والتاأم عق���ده، واتخذ تعليمه 
دوره الفن���ي ال�صحي���ح، فقد و�صع الخليل الق�اعد النح�ية مرتبة ورواه���ا عنه �صيب�يه، وابتكر علم 

العرو�س، واالأ�ص�ات اللغ�ية، والمعاجم... وغيرها. 
وكان العلماء يجمع�ن اللغة الف�صحى واللهجات العربية ويفّرق�ن فيما بينهما بنطق االأعراب 
للهجته���م، ق���ال االأ�صمعي: ارتفعت قري�س ف���ي الف�صاحة عن عنعنة تميم، وتلتل���ة بهراء، وك�صك�صة 
ربيعة، وك�صك�صة ه�ازن، وت�صّجع قي�س، وعجرفية �صبة. اأما عنعنة تميم، فاإن تميما تق�ل في م��صع 
)اأْن(: )عن( -فتبدل الهمزة عينا- وتق�ل: ظننت عن عبد اهلل قائم. واأما تلتلة بهراء، فاإنها تق�ل: 
نع�ن بك�صر اأوائ���ل الحروف، ومعنى ق�له:»ك�صك�صة ربيع���ة« فانما يريد ق�لها  ِتعَلم����ن وِتفَعل�ن وِت�صْ
، واأعطيتك�س. تفعل هذا في ال�قف، فاإذا و�صلت اأ�صقطت  م���ع كاف �صمير الم�ؤنث: اإّنِك�ْس وراأيُتِك����سْ

1- �ص�رة الزمر، االآية )18(
2- اأنظر ترجمته يف تاريخ العلماء النح�يني �س 164.

3- نف�س املرجع �س 167 .
4- نف�س املرجع �س 168. وانظر ن�صاأة النح� ، �س18 . وانظر ترجمته واأخباره يف طبقات النح�يني واللغ�يني �س 21 .
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ال�صي���ن. واأما »ك�صك�صة ه�ازن« فق�له���م اأي�صًا: اأعطِيُتِك�س، وِمْنِك����سْ وعْنِك�ْس، وهذا في ال�قف دون 
الف�صل،... الخ)1( فقد حدد علماء اللغة عند جمعهم للغة الف�صيحة ماذا يريدون من وراء جمعهم 
للغ���ة الف�صيحة واللهجات، فدر�ص�ا اللهجات وذكروا في ت��صيفها اأنها �صحيحة اأو رديئة، وبّين�ا ما 

فيها من اإبدال اأو قلب اأو اإعالل. 
واللهجات: قي�د �ص�تية خا�صة تلحظ عند اأداِء االألفاظ في بيئة معينة، وهذا نتبّينه في جميع 
اللهج���ات العربية، فمثال: نج���د اأن جمهرة العرب تحّرك الهاء من »ه���م« بال�صّم اإن لم ت�صبق بياء 

اأو ك�ص���ر كق�له تعال���ى: {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں})2( ف���اإن �صبق���ت بالي���اء اأو الك�صر، ك�ص���رت الهاء، كق�ل���ه تعالى:{ٹ ٹ 
م الهاء من  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ...})3( ولك���ن ربيعة ت�صّ
»ه���م» مطلقًا دون النظر لما ي�صبقها من حركة اأو ح���رف، وتلك ال�جهة المن�ص�بة اإلى ربيعة تعرف 

بال�هم)4(. 
وق���د قام علم���اء اللغة العربية م���ن اأول القرن الثان���ي الهجري يجمع�ن اللغ���ة واللهجات وما 
ي�صادف�ن���ه من كالم وعبارات ويذكرون طريقة نط���ق كل قبيلة لمفردات لهجتها وي�قع�ن ذلك في 
الر�صائ���ل اللغ�ي���ة ال�صغيرة، التي ا�صت�صقى اللغ�ي�ن العرب مادتها م���ن اأف�اه البدو، فكان اللغ�ي�ن 
ي�صيح����ن في الجزيرة العربي���ة، ي�صاأل�ن البدو، وبكتب�ن عنهم، وقد �ص���األ الك�صائي )المت�فى �صنة 
189ه����.( الخليل ابن اأحمد قائاًل: من اأين اأخذت علمك ه���ذا؟ فقال : من بداوي الحجاز وتهامة، 
فخرج الك�صائي اإلى البادية، ورجع وقد اأنفذ خم�س ع�صرة قنينة حبر، في الكتابة عن العرب، �ص�ى 

ما حفظ)5(.
اأراد الخلي���ل اأن يك����ن عمله في جمع اللغ���ة فذا ال مثيل له، مرتبا بدق���ة، ومن�صقا بطريقة لم 
ي�صب���ق اإليها، ف��صع كتابه »العين« ورت���ب المادة اللغ�ية في كتابه على ح�صب مخارج االأ�ص�ات فبداأ 
باالأ�ص����ات الحلقية، ثم بالل�صانية، ث���م بال�صف�ية، ثم بالج�فية)6( ويبدو اأن تف�قه في علم االأ�ص�ات 
والنغ���م والم��صيقى كان هاديا له ل�صل�ك هذا المنه���ج، وجعل كل �ص�ت بابا ورّتب االأ�ص�ات اللغ�ية 
مجم�عات �ص�تية، مبنيا على اأ�صا�س المخارج فقدم المجم�عات ال�ص�تية ح�صب عمقها في الحلق 

1- اأنظر: �صر �صناعة االإعراب 234/1.
2- �ص�رة الت�بة، اآية )75(.

3- �ص�رة الفاحتة اآية )7-6(.
4- اأنظر اللهجات العربية، �س: )8-7(

5- اأنظر ف�ص�ل يف فقه اللغة، �س )204( .
6- لي�س املقام هنا ذكر منهج اخلليل يف كتابة العني .
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ث���ّم تدرج حتى االأ�ص�ات ال�صف�ية، ثم االأ�ص�ات الج�فية )حروف العلة(. وهي على النح� التالي: ع 
ح ه� خ غ ، ق ك ، ج �س �س ، �س �س ز، ط د ت ، ظ ذ ث ، ر ل ن ، ف ب م، و ا ي ء.)1( 

وق���د حدد الخليل مخ���ارج االأ�ص�ات بدقة لم يعه���د لها مثيٌل من قبل، فق���ال: فالعين والحاء 
واله���اء والخ���اء والغين حلقي���ة، الأن مبداأها من الحل���ق. والقاف والكاف له�يت���ان، الأن مبداأها من 
الله���اة. والجي���م وال�صين وال�ص���اد �صجري���ة، الأن مبداأها من �صج���ر الفم اأي مفرج الف���م. وال�صاد 
وال�صي���ن وال���زاء اأ�صلية، الأن مبداأها م���ن اأ�صلة الل�صان وه���ي م�صتدق طرف الل�ص���ان. والطاء والتاء 
والدال ِنْطِعيَّة، الأن مبداأها من ِنْطع الغار االأعلى. والظاء والذال والثاء لث�ية، الأن مبداأها من اللثة. 
وال���راء والالم والن�ن ذليقية، الأن مبداأها م���ن ذلق الل�صان، وه� تحديد طرفي ذلق الل�صان. والفاء 
والب���اء والميم �صف�ية، الأن مبداأه���ا من ال�صفة. والياء وال�او واالألف والهمزة ه�ائية في حيز واحد، 

الأنها ال يتعلق بها �صيء، فن�صب كّل حرف اإلى مدرجته وم��صعه الذي يبداأمنه)2(.
والخليل بّين الفروق بدقة متناهية بين االأ�ص�ات في المجم�عة ال�احدة ذات المخرج ال�احد، 
���ف االأ�ص�ات المت�الية على الترتيب فيذكر الت�صابه ما بي���ن ال�ص�تين: فاأق�صى الحروف  حي���ث و�صّ
كلها: مخرج العين ثم الحاء ول�ال بّحة في الحاء الأ�صبهت العين لقرب مخرجها من العين، ثم الهاء 

ه- الأ�صبهت الحاء، لقرب مخرج الهاء من الحاء ...)3( اإلخ.  ول�ال هتة في الهاء -اأو ههَّ
وق���د ذكر اللغ�ي�ن وعلم���اء القراءات القراآنية اأن لكل حرف م���ن الحروف مخرج عند نطقه 
دوا لكل �ص�ت �صفاته،  ل���ذا يجب اأن ي�صت�في اإلى جانب مخرجه ال�صحيح �صف���ة نطقه �صليما، فحدَّ
م���ن الجهر و�صده الهم����س، والرخاوة و�صدها ال�صدة، واالإنفتاح و�ص���ده االإطباق، واال�صتفال و�صده 
اال�صتع���الء، وبين����ا اأن الح���روف المجه����رة ت�صعة ع�صر حرفا، وه���ي عدا حروف الهم����س الع�صرة 
المجم�ع���ة في : حثت ك�صف �صخ�صه، وحروف ال�صدة ثماني���ة وهي المجم�عة في : اأجدك قطبت، 
وما عداها فهي حروف رخ�ة، اإال اأن الحروف الخم�صة في: »نل عمرو« حروف مت��صطة بين ال�صدة 
والرخ���اوة، وباق���ي الحروف للرخاوة وهي �صت���ة ع�صر حرفا، وحروف اال�صتع���الء �صبعة جمعت في: 
خ�س �صغط قظ، وبافي الحرف م�صتفلة، وحروف االإطباق اأربعة : ال�صاد وال�صاد والطاء والظاء، 

وباقي الحروف منفتحة، وكل هذا معل�م ومحله كتب التج�يد)4(. 

1- انظر كتاب العني، �س 65.
2-  نف�س املرجع �س65 . هذا ما يراه اخلليل بن اأحمد ويختلف علماء التج�يد معه يف خمارج االأ�ص�ات، نح� ق�لهم: ويف احللق ثالثة 
خمارج: اأق�صاه ويخرج منه ثالثة اأحرف: الهمزة والهاء واالألف، وو�صطه ويخرج منه حرفان: العني واحلا، واأوله، اأي: اأدناه مما 

يلي الفم، ويخرج منه الغني واخلاء. ال�ايف ، �س 388 .
3- كتاب العني �س 64 .

4- انظر ال�ايف ، �س 391.
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وقد ذكر علماء التج�يد لكل �ص�ت لغ�ي بع�س الخ�صائ�س الذي يجب اأن يتمتع بها: فال�صفير 
�صف���ة ي��ص���ف بها ال�صاد وال�صي���ن والزاي. والتف�صي �صف���ة ت��صف بها ال�صي���ن . واالإنحراف �صفة 
ت��ص���ف بها الالم والراء. والتكرير �صفة ت��صف بها ال���راء واال�صتطالة ت��صف بها ال�صاد. واله�ى 
�صف���ة ت��صف بها االألف... والح���روف الخم�صة المجم�عة في »قطب جد« ت��صف بالقلقلة، والقاف 

اأعرف حروف القلقلة واأ�صهرها ل�صدة ال�ص�ت فيها اأكثر من غيرها)1(.
وق���د األف تلميذ الخليل النجي���ب �صيب�يه »الكتاب« واأوقع فيه علم���اء جمًا فكان مرجع النحاة 
والق���راء، وعقد بابا في »االدغام« ذك���ر فيه عدد حروف العربية ومخارجه���ا و�صفاتها : مهم��صها 
ومجه�رها، واأح�ال مجه�رها ومهم��صها واختالفها، وذكر اأنَّ اأحرف اللغة العربية ت�صعة وع�صرون 
حرفا، وت�صبح خم�صًة وثالثين حرفًا بحروف هّن فروع، واأ�صلها من الت�صعة والع�صرين، وهي كثيرة 
ي�ؤخ���ذ بها، وت�صتح�صن في ق���راءة القراآن واالأ�صعار، وه���ي: الن�ن الخفيفة، والهمزة الت���ي َبْيَن َبْيَن 
واالأل���ف التي ُتمال اإمالة �صديدة، وال�صي���ن التي كالجيم، وال�صاد التي تك�ن كالزاي، واألُف التفخيم 
كاة والحي���اة. وتك�ن اثنين واأربعين حرفا بحروف غير  الة والزَّ بلغ���ة اأهل الحجاز، في ق�لهم: ال�صّ
م�صتح�صنة وال كثيرة في لغة من ُترت�صى عربّيُته وال ت�صتح�صن في قراءة القراآن وال في ال�صعر، وهي: 
ال���كاف التي بين الجي���م والكاف، والجيم التي كال���كاف، والجيم التي كال�صي���ن وال�صاد ال�صعيفة، 
وال�صاد الت���ي كال�صين، والطاء التي كالتاء، والظاء التي كالثاء، والباء التي كالفاء، وهذه الحروف 
���ن اإال بالم�صافهة. وهذا  اثني���ن واأربعين جيدها ورديُئها اأ�صله���ا الت�صعة والع�صرون االأ�صا�صية ال ُتَتَبيَّ
الن����س يبّي���ن اأن عدد اأحرف اللغة العربي���ة المكت�بة ت�صعة وع�صرون حرف���ا)2( بينما المنط�ق يف�ق 

ذلك وت�صل اأ�ص�ات اللغة العربية الم�صه�رة اإلى اثنين واأربعين �ص�تًا)3(. 
وق���د اأك���د هذا الت�ج���ه العالمة ابن دريد)4(  فبع���د اأن ذكر االأحرف وعدده���ا مثل لها بق�له: 
فم���ن تلك الح���روف: الحرف الذي بين )الباء والفاء( مث���ل )پور( -تكتب بثالث نقط تحتية- اإذا 
ا�صط���روا اإليه قال�ا )ڤور(. ومثل الحرف الذي بين )القاف والكاف( و)الجيم والكاف( وهي لغة 
�صائ���ر اأهل اليمن مثل: جمل، اإذا ا�صطروا اإليه قال�ا )َكم���ل( بين الجيم والكاف)5(. ومثل الحرف 

1- انظر ال�ايف ، �س 392 .
اأن احلرف  اإعتبار  وع�صرين حرفًا على  ثمانية  يعتربها  بع�صهم  عليه،  وع�صرون حرفًا خمتلف  ت�صعة  العربية  االأبجدية  2-  اإعتبار 

التا�صع والع�صرين، لي�س حرفًا بل ه� �ص�ت الفتحة املمتد، يف حني اأن ال�او والياء ياأتيان متحركني .  
3- انظر »الكتاب« 488/2 .

4- ه� اأب� بكر حممد بن احل�صن االأزدي الب�صري املعروف بابن دريد، املت�فى �صنة 321ه�. اجلمهرة، �س)4(.
5- هي املعروفة باجليم القاهرية اأو الفار�صية اأو الياب�صة .
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الذي بين ) الياء والجيم( وبين )الياء وال�صين( مثل: غالمي، فاإذا ا�صطروا قال�ا: غالمج...)1( 
وقد ذكر �صيب�يه االأ�ص�ات ال�صديدة والرخ�ة وما بين الرخاوة وال�صدة، واالأ�ص�ات المنحرفة 
والمك���ررة، واأ�ص�ات اللين، وال�ص�ت الهاوي، واالأ�ص����ات المطبقة والمنفتحة)2(، ثم �صرح االإدغام 
ف���ي الحرفي���ن اللذين ت�صع ل�صانك لهما م��صعًا واحدًا ال يزول عنه، وبيَّن اأمرهما اإذا كانا من كلمة 
واح���دة ال يفترق���ان، و�صرح اإذا كانا منف�صلي���ن اأح�صن ما يك�ن االإدغام ف���ي الحرفين المتحركين 
الذي���ن هما �ص�اء اإذا كانا منف�صلين، اأن تت�ال���ى خم�صة اأحرف متحركة بهما ف�صاعدًا، الأن الكلمة 
الخما�صي���ة ال تت�ال���ى حروفها متحركة ا�صتثقاال للمتحركات مع هذه الع���ّدة وال بد من �صاكن، ومما 
ي���دل عل���ى اأن االإدغام لك اأح�صن اأنه ال تت�الى في تاأليف ال�صعر خم�صة اأحرف متحركة، وذلك نح�: 
َجَع���َل َلَك، وَفَعَل لبيد، فاأنت تق�ل: جَعلَّك، وفعلَّبيد . فاإن كان قبل الحرف المتحرك الذي وقع بعده 
ح���رف مثله: حرف متحرك لي�س اإال وكان بعد ال���ذي -الحرف الثاني- ه� مثله حرف �صاكن ح�صن 
االدغ���ام، وذلك نح���� ق�لك: يد ّداود، وكلما ت�الت الحركات اأكث���ر كان االدغام اأح�صن. واإذا التقى 
الحرف���ان المثالن اللذان هما �ص�اء متحركين وقب���ل االأول حرف مّد فاإن االإدغام ح�صُن ُ الأن حرف 
الم���ّد بمنزل���ة متحرك في االإدغام، وذلك نح����: اإنَّ المال لَّك، وهم ُيْظِلم�ِنّي وهم���ا ُيْظِلماِنّي واأنِت 
ي)3(. وقد اأطال �صيب�يه في �صرح نظريته لالإدغام، ثم �صرح االدغام في الحروف المتقاربة  تْظِلمينِّ

التي من مخرج واحد، والحروف المتقاربة مخارجها... الخ.
اأم���ا ابن دريد في مقدم���ة الجمهرة فقد عقد عّدة اأب�اب في م�صائ���ل اأ�ص�ل اللغة العربية)4(، 
مثل: باب �صفة الحروف واأجنا�صها، الحروف المذلقة، باب مخارج الحروف واجنا�صها، باب معرفة 
الزوائ���د وم�اقعه���ا، باب اأمثلة االأبنية، وقال فيه: واعلم اأن اأح�ص���ن االأبنية عندهم -اأي العرب- اأن 
يبن�ا بامتزاج الحروف المتباعدة، اأال ترى اأنك ال تجد بناء رباعيا وم�صمت الحروف المزاج له من 
ح���روف الزالقة، اإال بناء يجعل بال�صين وه� قليل جدًا، مثل: َع�ْصَجد، وذلك اأن ال�صين لّيَنة وجر�صها 

من ج�هر الغنة، فلذلك جاءت في هذا البناء.
فاأم���ا الخما�صي مثل: َفَرْزَدق و�َصَفْرَجل و�َصَم���ْردل فاإنك ل�صت تجد واحدة اإال بحرف وحرفين 
م���ن ح���روف الزالقة من مخرج ال�صفتي���ن، اأواأ�صلة الل�صان، فاإن جاءك بن���اء يخالف ما ر�صمته لك، 
ْفَعج، اأو مثل: َعْقَج�س و�َصْعفج، فاإنه لي�س من كالم العرب، فاردده  ْعثج وُح�صاَفج و�صَ مثل َدْع�َصق و�صَ
ف���اإن ق�م���ا يفتعل�ن ه���ذه اال�صماء بالح���روف الم�صمت���ة وال يمزج�نها بحروف الزالق���ة، فال يقبل 
ذل���ك من ال�صعر الم�صتقيم االأج���زاء، اإال ما وافق ما بنته العرب من العرو�س الذي اأ�ص�س على �صعر 

1- جمهر اللغة، �س )5(.
2- انظر الكتاب، �س )490(.

3- انظر الكتاب 291/2 وما بعدها.
4- انظر جمهرة اللغة 6/1 وما بعدها .
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الجاهلية)1(.
وبّي���ن اب���ن دري���د اأكث���ر الح���روف ا�صتعم���اال عند الع���رب، واأق���ّل م���ا ي�صتعمل����ن لثقلها على 
األ�صنته���م، واأن اأخّف ه���ذه الحروف كلها ما ا�صتعملته العرب في اأ�ص����ل اأبنيتهم من الزوائد، وبّين 

اإذا ت�ال���ت ال���الم والراء في بناءي���ن فالالم ال ت�صتبين مثل ق�له تعال���ى: {ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ 
ن����ن الالم ويبدل�نه���ا راًء الأنه لي�س في كالمهم »ل���ّر« ... اإال بع�س  ڇ       ڍ})2( فاإنه���م ال يبيِّ
المف���ردات، ومثله:»الّرحمن الّرحي���م« ال ت�صتبين الالم عند الراء، وكذل���ك فعلهم فيما اأدخل عليه 
ح���رف زائد واأبدل، فتاء االفتع���ال عند الطاء والظاء والزاي وال�ص���اد واأخ�اتها تح�ل اإلى الحرف 
االأق����ى. وفي البناء ال�احد فقد اأبدل�ا الح���رف ال�صعيف اإلى حرف ق�ي، فال�صين اإذا اجتمعت في 
كلم���ة م���ع القاف اأو الطاء اأو الحاء، فاأنت مخير بابقائها على حالها، اأو اإبدالها �صادا، مثل: �صراط 
و�ص���راط، و�صقر و�صقر، وال�صين اإذا اجتمعت مع الغين في كلمة جعل�ا ال�صين �صادا وال�صاد �صينا، 

غته، وقال�ا: ا�صبغ اهلل عليه نعمه، واأ�صبغها، وقال�ا: ق�صط وق�صط)3(.  َّ� غته و�صَ مثل: �َص�َّ
وق���د عقد االأزهري في مقدمة تهذيب اللغة بابا في األق���اب الحروف ومدارجها)4(. واآخر في 
اأحي���از الح���روف)5(، بين فيهما العديد من الم�صائل ال�ص�تية. وقد ذك���ر �صيب�يه في ثنايا »الكتاب« 

مالحظات قّيمة فيما يتعلق بالكّم الزمني للحركات)6(. 
اأما علماء القراءات القراآنية والتج�يد فاإنهم ت��صع�ا في هذا العلم ليتعلم طالب العلم قراءة 
الق���راآن مجّ�دا ومحافظة عل���ى القراءة ال�صليمة للق���راآن الكريم، وهذه بع�س االأب����اب ال�اردة في 
»ح���رز االأماني ووجه التهاني«)7( المعروف »بال�صاطبية«: باب االإدغام الكبير، باب اإدغام الحرفين 
المتقاربي���ن ف���ي كلمة وكلمتي���ن، باب المّد والق�صر، ب���اب الهمزتين من كلمة، ب���اب الهمَزتين من 
كلمتي���ن، باب الهمز المفرد، باب نقل حركة الهمز اإلى ال�صاكن قبلها، باب ال�قف على الهمز، باب 
االإظه���ار واالإدغ���ام، باب ذكر حروف قرب���ت مخارجها، باب اأحكام الن�ن ال�صاكن���ة والتن�ين، باب 
الفتح واالأ�صالة بين اللفظين، باب اإمالة هاء التاأنيث وما قبلها في ال�قف، باب مذاهب العلماء في 
ال���راءات، باب الالمات، باب ال�ق���ف على اأواخر الكلم، باب مخارج الحروف و�صفاتها التي يحتاج 

1- انظر جمهرة اللغة 11/1.

2- �ص�رة املطففني، االآية 14.

3- انظر جمهرة اللغة 12/1.
4- انظر تهذيب اللغة 44/1.
5- انظر نف�س املرجع 50/1.

6- انظر حما�صرات يف ال�ص�تيات، �س 30.
7-  تاأليف: االإمام ال�صاطبي، وه� اأب� القا�صم بن فهرية بن خلف بن اأحمد ال�صاطبي االأندل�صي، ولد �صنة 538 هجرية ب�صاطبة وت�يف 

�صنة 590 هجرية ودفن يف �صفح جبل املقطم بالقاهرة، انظر ترجمته يف »ال�ايف، �س 3«.    
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الق���ارئ اإليها)1(. فقد ت�جه اأ�صح���اب االأداء القراآني )التج�يد( اإلى تنظيم الدرا�صة ال�ص�تية على 
اأ�ص����س وق�اعد ا�صتق�ه���ا من درا�صات الخليل وتالميذه، واأّلف�ا كتبا كثي���رة في علم التج�يد، ليقبل 

الطالب على التعلم منها، لي�ؤدوا تالوة القراآن اأداء �صحيحًا. 
ويع���د ابن جني)2( �صاحب الف�صل االول في جمع الت���راث ال�ص�تي للذين �صبق�ه، وقد عر�صه 
في م�ؤلفاته وبخا�صة في كتابه: »�صّر �صناعة االإعراب« عر�صا وافيا، �صرح فيه غ�ام�صه، واأكمل فيه 

كثيرًا من ن�اق�صه، فكان بحق الم�صدر ال�افي لمن يريد معرفة التفكير ال�ص�تي عند العرب)3(.
والناظ���ر في كتاب �صّر �صناعة االإعراب ي���رى اأن ابن جنى ابتداأ الكتاب بمدخل عالج فيه   
الم��ص�ع���ات التالي���ة: فرق ما بي���ن ال�ص�ت والح���رف، ذوق اأ�ص�ات الحروف، الح���روف المت�صعة 
المخ���ارج ثالث���ة: االألف، والي���اء، وال�او، ت�صبي���ه الحلق ب���اآالت الم��صيقى، معنى الح���رف وم��صع 
ا�صتعمال���ه الح���ركات اأبعا�س ح���روف المّد، عّلة ت�صحيح ال����او والياء في نح� ث����ب وبيت، اأ�صباب 
قلب ال�او والياء األفين في نح� قال وباع ... اإجراء العرب الحرف ُمْجرى الحركة، والحركة مجرى 
الحرف . الحرف �صربان : �صاكن ومتحّرك، مرتبة الحركة من الحرف: اأقبله، اأم معه، اأم بعده؟... 

ما لم ينقط من حروف الهجاء)4(.
وبع���د اأن انتهى من المدخل افتتح ب���اب اأ�صماء الحروف واأجنا�صه���ا ومخارجها، ومدارجها، 
وفروعه���ا الم�صتح�صن���ة، وفروعه���ا الم�صتقبح���ة، وذكِر خالف العلم���اء فيها ُم�ْصتق�ص���ًى م�صروحًا، 
وعال���ج العديد من م�صائل عل���م االأ�ص�ات وفيما يلي عددا منها: االأل���ف اللينة... الحروف الفرعية 
الم�صتح�صن���ة، الحروف الفرعي���ة الم�صتقبحة، مخارج الحروف، همزة َبْيَن َبْي���َن، اإبدال الزاي من 
ال�ص���اد، الم�صارعة والتقارب بين الحركات، الفتحة الم�ص�بة بالك�صرة، الك�صرة الم�ص�بة بال�صمة، 
ال�صم���ة الم�ص�بة بالك�صرة ال ُيْنَحى بالك�صرة وال بال�صمة نح���� الفتحة، قلب الن�ن اإذا اأدغمت بغّنة، 
والطاء وال�صاد وال�صاد اإذا اأدغمن باإطباق، الحركة ال�صعيفة المختل�صة، اأق�صام الحروف، المجه�ر 
والمهم�����س، ال�صدي���د والرخ� والمت��ص���ط، المطبق والمنفت���ح، الم�صتعلي والمنخف����س، ال�صحيح 
والمعتّل، ال�صاكن والمتحرك، االأ�صلي والزائد، حروف البدل، الحرف المنحرف، الحرف المكرر، 

الحرف الُم�َصرب، الحرف المهت�ت، حروف الزالقة، ح�صن تاأليف الكلمة من الحروف)5(. 

1- انظر ال�ايف يف �صرح ال�صاطبية يف القراءات ال�صبع، �س 399 وما بعدها. 
2-  اأب� الفتح عثمان بن جني، له كتب كثرية، من اأعالم اللغ�يني، ت�يف �صنة 392 هجرية . انظر ترجمته يف: تاريخ العلماء النح�يني، 

�س 24 .  
3- انظر حما�صرات يف ال�ص�تيات،�س 31.

4- انظر �صر �صناعة االإعراب، 329/1.
5- نف�س املرجع 320/1.
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لم���ا انته���ى ابن جني من ه���ذه المقدم���ة الط�يلة في باب ا�صم���اء الحروف عق���د لكل حرٍف 
باب���ا، مبتدئ���ًا بالهمزة)1( حتى نهاية االأحرف مبّينا و�صارحا مخارجه���ا و�صفاتها واإبدالها اأو قلبها، 
ا�صتح�صانه���ا وقبحه���ا، وتاآلفها م���ع بقية االأ�ص�ات وزيادته���ا ومفارقتها، وج����از اإدغامها وتماثلها، 

وتقاربها واإتباعها، وهكذا كل حرف بح�صب ما فيه من خ�صائ�س �ص�تية. 
وج���اء القرن الخام�س الهجري يحم���ل اإلينا ر�صالة �صغيرة في االأ�ص�ات العربية، للرئي�س ابن 
�صين���ا، فيل�ص�ف االإ�صالم، وا�صمها: »اأ�صباب حدوث الحروف«، وهي مق�صمة على �صتة ف�ص�ل: االأول 
منها في �صبب حدوث ال�ص�ت، ويق�صد به �ص�ت االإن�صان وغيره، والثاني في �صبب حدوث الحروف، 
ويق�صد بالحروف االأ�ص�ات االإن�صانية، والثالث في ت�صريح الحنجرة والل�صان، والرابع في االأ�صباب 
الجزئية لح���رِف حرٍف من حروف العرب، والخام�س في الحروف ال�صبيهة بهذه الحروف، ولي�صت 
في لغة العرب، وال�صاد�س في اأن هذه الحروف من اأي الحركات غير النطقية قد ت�صمع. وحديث ابن 
�صينا في هذه الر�صالة، اأ�صبه بحديث علماء وظائف االأع�صاء، فكان له م�صطلحاته وو�صفه االأ�صيل 

لكل �ص�ت، مما جعله محل اإعجاب وتقدير علماء االأ�ص�ات المحدثين)2(.
ل« في علم النح�،  وف���ي القرن ال�صاد�س الهجري اأّلف جار اهلل الزمخ�ص���ري)3( كتاب »المف�صَّ
وف���ي نهاي���ة الكتاب در�س العديد من اأبح���اث الدرا�صات ال�ص�تية)4(، وقد �ص���رح هذا الكتاب م�فق 

الدين يعي�س بن علي بن يعي�س المت�فى �صنة 643 ه� وغيره .
اك���ي)5(. في كتابه  وم���ن االأبح���اث الم��ص�فة باالأ�صال���ة بالدرا�صات ال�ص�تي���ة ما قدمه ال�صكَّ
»مفت���اح العل�م«)6(، وه���� يدر�س االأ�ص�ات اللغ�ي���ة ومخارجها و�صفاتها ور�ص���م اأول م�صّ�ر يعتد به 
الأع�ص���اء النطق ومخرج كل �ص�ت محدد في ه���ذا الر�صم، ومع مقارنته بالر�صم الحديث تجد عمل 

اكي اأ�صاًل لر�صم المحدثين .  ال�صكَّ

المبحث الثالث: علم الأ�شوات بين الأ�شالة والحداثة: 
جذب���ت اأ�ص����ات اللغة العربية علماء اللغة، فانتبه�ا اإلى اأهمي���ة هذا العلم اللغ�ي الذي يتعلق 
باإتق���ان القراءة واالإلق���اء وتالوة القراآن، فعمل�ا عل���ى ن�صر هذا العلم وتطبي���ق م�صم�نه، اإذ خ�صي 

1- نف�س املرجع 321/1.
2- انظر املدخل اإىل علم اللغة، �س 17.

3-  ه�: جار اهلل حمم�د بن عمر الزخم�صري، األف »املف�صل« يف النح�، و»اأ�صا�س البالغة« يف املعاجم و»الك�صاف« يف التف�صري، ولد 
467 ه� وت�يف 538ه� .  

4- انظر �صرح املف�صل 120/10- اىل - 155 .
5- ه� االإمام اأبي يعق�ب ي��صف بن اأبي بكر حممد بن علي ال�صكاكي املت�فى �صنة 626ه�.

6- انظر مفتاح العل�م، �س11.
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ه����ؤالء اأن تنح���رف اأ�ص�ات العربية وتتاأث���ر باأ�ص�ات لغ�ية مج���اورة لها، مث���ل: الفار�صية والرومية 
والحب�صي���ة وغيرها، فبذل�ا جه�دا وا�صحة في الحفاظ عل���ى ال�ص�ت العربي، وقد ظهر ذلك جليا 
ف���ي الق���رن الثاني الهج���ري، فكان للخليل ب���ن اأحمد اليد الط�ل���ى في هذا الم�صم���ار، فقد اعتنى 
بدرا�ص���ة االأ�ص�ات بطريقة جديدة، وكان عارفا بالم��صيقى واأوزان ال�صعر وعلم العرو�س، و�صاعده 

على ذلك �صمعه المرهف، واإح�صا�صه الدقيق باالأ�ص�ات اللغ�ية .
ومن المعل�م بال�صرورة اأن مختبر واآالت ال�ص�تيات في القرن الثاني الهجري لم تكن م�ج�دة، 
فكان الخليل بن اأحمد يجري التجارب على االأ�ص�ات بنف�صه ويتذوقها بل�صانه، ويختبرها باإح�صا�صه 
الم��صيقي المرهف. قال عنه تلميذه )الليث بن المظفر( في مقدمة معجم العين: »فدّبر ونظر اإلى 
الح���روف كلِّها وذاقها ف�صّير اأَْوالها باالإبتداء اأدخل حرف منه���ا في الحلق. واإنما كان ذواُقه اإياها 
اأن���ه كان يفتح فاه باالألف ثم ُيظهر الحرف، نح����: اأْب، اأْت، اأْح، اأْع، اأْغ، ف�جد العين اأدخل الحروف 
ف���ي الحلق فجعلها اأّول الكتاب ثم ما قرب منها االأرفع فاالأرفع، حتى اأتى على اآخرها وه� الميم«)1( 
وا�صتثن���ى االبت���داء باالألف -علما اأنها حلقية وقب���ل العين - الأن االألف حرف معت���ل، فكره اأن يبتداأ 
ُه  التاأليف به)2(. َو�َصُهل عليه تق�صيم مخارج االأ�ص�ات اللغ�ية، و�صفات جميع االأ�ص�ات اللغ�ية. وت�جُّ
الخلي���ل بنط���ق ال�ص�ت اللغ�ي �صاكنا، طريقٌة �صليمة لكي ال يلتب����س على الدار�س اأو الباحث تداخل 
َب���ع في المدار�س االإبتدائية  االأ�ص����ات في�صدر م���ن مخرجه نقيا غير م�ص�با، وهذه الطريقة االآن ُتتَّ

وال�صف االأول لتدريب التالميذ على نطق االأحرف �صليمة . 
وقد تلقف �صيب�يه نظريات اأ�صتاذه الخليل واأّلف كتابه »الكتاب« وعقد اأب�ابا في االإدغام كانت 
عماد درا�صات العالمة ابن جنى في كتابه »�صر �صناعة االإعراب« وقد تبع ابن جني ما ارتاآه الخليل 
في التعرف على اأ�ص�ات الحروف، فقال في ذوق اأ�ص�ات الحروف: و�صبيلك اإذا اأردت اعتبار �صدى 
الح���رف، اأن تاأتي به �صاكنا ال متحركًا، الأن الحركة ُتقلق الحرف: عن م��صعه -م�قعه- وم�صتقّره، 
وتجتذب���ه اإل���ى جهة الح���رف التي هي بع�صه، ثم تدخ���ل عليه همزة ال��صل مك�ص����رة من قبله، الأن 

ال�صاكن ال يمكن االإبتداء به، فتق�ل: ِاْك، ِاْق، ِاْج، وكذلك �صائر الحروف)3(. 
والت�صري���ح الع�ص����ي الب�ص���ري في ذلك ال�قت لم يك���ن معروفًا ومع ذل���ك اأدرك ابن جني اأن 
�صدور ال�ص�ت ي�صبه تارة �ص�ت المزمار واأخرى �ص�ت وتر الع�د، فه� من ناحية الت�صريح الع�ص�ي 
ال ي���دري ب�ج�د وترين عند االإن�ص���ان، ومع ذلك �صبه ال�ص�ت اللغ�ي ال�ص���ادر من مخرجه ب�ص�ت 

1- العني 52/1.
2- انظر نف�س املرجع

3- �صّر �صناعة االإعراب 7/1.
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الن���اي واآخ���ر ب�ص�ت اأوت���ار الع�د، فقال ف���ي ت�صبيه الحلق ب���اآالت الم��صيقى: والأج���ل ما ذكرنا من 
ه  اختالف االأجرا�س في حروف المعجم باختالف مقاطعه، التي هي اأ�صباب تباُين اأ�صدائه، ما �َصبَّ
بع�صه���م الحلق والفم بالناي، ف���اإن ال�ص�ت يخرج فيه م�صتطيال اأمل�س �صاذجًا، كما يجري ال�ص�ت 
في االألف ُغفاًل بغير �صنعة، فاإذا و�صع الزامر اأناِمَلُه على خروق الناي المن�ص�قة وراوح بين اأنامله، 
اختلفت االأ�ص�ات، و�صمع لكل َخْرق منها �ص�ت ال ُي�صبه �صاحبه، فكذلك اإذا قطع ال�ص�ت في الحلق 

والفم باالإعتماد على جهات مختلفة كان �صبب �صماعنا هذه االأ�ص�ات المختلفة . 
ونظي���ر ذلك اأي�ص���ًا وتر الع�د، ف���اإن ال�صارب اإذا �صربه وه���� ُمْر�َصل، �صمعَت ل���ه �ص�تا. فاإن 
���َر اآِخَر ال�ت���ر ببع�س اأ�صابع ي�ص���راه، اأدى �ص�تا اآخر، فاإن اأْدناها قلي���اًل، �صمعت غير االثنين،  َح�صَ
ُبعه من اأول ال�تر ت�صّكلت لك اأ�صداء مختلف���ة، اإال اأن ال�ص�ت الذي ي�ؤديه  ث���م كذلك كلما اأدن���ى اأُ�صْ
ال�ت���ر ُغف���ال - اأي: مر�صال- غي���ر مح�ص�ر، تجده باالإ�صاف���ة اإلى ما اأداه وه���� م�صغ�ط مح�ص�ر، 
اأمل����س مهتزًا)1(. ويبين اأن �صبب اختالف االأ�ص�ات ه� ال�صغط على االأوتار وح�صرها، فيهتز ال�تر 
بقدر قّ�ته و�صالبته ويذكر اأن جريان ال�ص�ت في الحلق والفم غفاًل بمعنى مر�صال اأو مفت�حا غير 
مح�ص�ر كجريان ال�ص�ت في االألف، ويعنى �ص�ت اللين المفت�ح، وما يعتر�س ال�ص�ت من ال�صغط 
والح�ص���ر باالأ�صابع على ال�تر كالذي يعر�س لل�ص�ت في مخارج الحروف من المقاطع ويق�م بهذا 
الدور الل�صان، وبّين ابن جني اأن علم االأ�ص�ات والحروف، له تعلق وم�صاركة للم��صيقى، لما فيه من 

�صنعة االأ�ص�ات والنغم)2(.
وبذل���ك يك�ن ابن جني قد اأدرك اأن ال�ص�ت ي�صاحبه اهتزاز اأو ذبذبات عند �صدوره فيظهر 

ذلك ال�صدى ويت�صكل بال�صغط على مناطق مختلفة في تج�يف الحلق اأو الفم .
وق���د اأط���ال ابن جني الحديث عن ط�ل ال�ص�ت اللغ�ي والزم���ن الذي ي�صتغرقه نطق الحركة 
والم���ّد و�ص�ت اللين، فيختلف زمن كل واحد عن االآخر، واأن هذه االأ�ص�ات مت�صابهة النطق مختلفة 
ف���ي كمية الزمن، وف���ي �صرحه اأن »الحركات اأبعا�س حروف المد« ق���ال: اعلم اأن الحركات اأبعا�س 
حروف المّد واللين، وهي االألف والياء وال�او، فكما اأن هذه الحروف ثالثة، فكذلك الحركات ثالثة، 
وه���ي الفتحة، والك�صرة، وال�صمة، فالفتحة بع�س االألف، والك�صرة بع�س الياء، وال�صمة بع�س ال�او، 
وقد كان متقدم� النح�يين ي�صم�ن الفتحة االألف ال�صغيرة، والك�صرة الياء ال�صغيرة، وال�صمة ال�او 
ال�صغي���رة، وق���د كان�ا في ذلك عل���ى طريق م�صتقيمة، اأال ت���رى اأن االألف والياء وال����او الل�اتي ُهنَّ 
حروف َتَ�امُُّ ك�اِمٌل، قد تجدُهنَّ في بع�س االأح�ال اأط�ل واأتمَّ منهن في بع�س، وذلك ق�لك: يخاف 

1- املرجع ال�صابق 9/1�10.
2- املرجع ال�صابق 10/1 .
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وين���ام، وي�صير ويطير، ويق�م وي�ص�م، فتجد فيهن امتداد وا�صتطالة ما، فاإذا اأوقعت بعَدُهنَّ الهمزة 
اأو الح���رف المدغ���م ازددن ط�ال وامت���دادًا، وذلك نح�: ي�صاء وي���داء - داء الرجل يداء، على مثال 
�ص���اء: ي�ص���اء: اإذا �صار في ج�فه ال���داء- وي�ص�ء ويه�ء- هاء بنف�صه اإلى المعال���ي يه�ء ه�ءًا: رفعها 
ا�صد، وُتم�دَّ الث�ب،  ة، ويطيب بَّكر، وي�صير رَّ ٌة ودابَّ و�صما بها - ويجيء ويفيء وتق�ل مع االدغام �صابَّ
، وهن في  وق���د ُق��سَّ زيد بما عليه، اأفال ترى اإلى زيادة الم���ّد فيهنَّ ب�ق�ع الهمزة والمدغم بعَدُهنَّ
ْيَن حروفًا ك�امل، فاإذا جاز ذلك فلي�صت ت�صمية الحركات حروفا �صغارًا باأبعَد  َعْيِه���نَّ ُي�صمَّ كال م��صِ
م���ن القيا����س منه، ويدلك على اأن الحركات اأبعا�ٌس لهذه الح���روف، اأنك متى اأ�صبعت واحدًة منهن 
َح���َدَث بعدها الحرف الذي هي بع�صه، وذلك نح� فتحة عين َعَمَر، فاإنك اإن اأ�صبعتها حَدثت بعدها 
األ���ف فقلت :عام���ر، وكذلك ك�صرة عين ِعَن���ب، اإن اأ�صبعتها ن�صاأت بعدها ي���اء �صاكنة، وذلك ق�لك: 
عيَن���ب، وكذلك �صمة عين: ُعَم���ر، ل� اأ�صبعَتها الأن�صاأت بعدها واوًا �صاكنة، وذلك ق�لك: ع�َمر، فل�ال 

اأت عنها، وال كانت تابعة لها)1(. اأّن الحركاِت اأبعا�س لهذه الحروف واأوائل لها، لما تن�صَّ
ولهذا كتب علماء اللغة الحركات ف�ق الحروف والمدود بجانبها لكي ال يلتب�س االأمر بينهما وال 
تط�ل كتابه الكلمة، وهذه عبقرية الخليل بن اأحمد. بينما نجد الكتابة باللغة الفرن�صية اأو االنكليزية 
اأن اأ�ص����ات الحركات اأو اللين »VOWELS« كتبت في �صلب الكلم���ة االأجنبية فتف�قت ميزة الكتابة 

العربية على االأجنبية بذلك كثيرا، ولي�س هنا م�طن الحديث عنها.
والحديث عن الحركات اأو اأ�ص�ات اللين ي�صتدعي اأن نتبين الحركات المعيارّية، وكان االأ�صتاذ 
داني���ال ج�ن���ز)2( الذي يرجع اإليه الف�صل االأول في اإنجاح هذا وجعل���ه �صفة العالمية في الدرا�صات 
ال�ص�تية، وهذه الحركات ال تن�صب اإلى اأّي لغة، واإنما هي »معايير« اأو »مقايي�س« عامة، تن�صب اإليها 
وتقا����س عليها حركات اأّي لغة ي���راد درا�صتها اأو تعلمها)3(. و�صجلت عل���ى االأ�صط�انات، واأ�صهر هذه 

B في اأك�صف�رد ولندن)4(. االأ�صط�انات رقم 0804 
وق���د ب���داأ دانيال ج�نز عمله ب���اأن حدد الم��صع ال���ذي يمكن اأن ي�صعد اإلي���ه اأول الل�صان نح� 
الحن���ك االأعل���ى، بحيث يك�ن الفراغ بينهما كافي���ا لمرور اله�اء، دون اأن يح���دث في مروره اأي ن�ع 
م���ن الحفيف. فاأق�صى ما ي�صل اإليه اأول الل�صان متجه���ا نح� الحنك االأعلى بحيث ال يحدث اله�اء 
المار بينهما اأي ن�ع من الحفيف يعّد م��صعا م�صب�طًا بين اأ�ص�ات اللين، وقد رمزله بالرمز»İ« وه� 

1- �صّر�صناعة االعراب 20-19/1.
2- ا�صتاذ ال�ص�تيات يف جامعة لندن.

3- انظر علم اللغة العام »اال�ص�ات« �س، 139.
4- االأ�ص�ات اللغ�ية، �س 35.



30

م���ا ي�صب���ه الك�صرة الرقيقة في اللغة العربي���ة حين يك�ن ق�صيرًا، اأو ما ي�صم���ى بياء المد حين يك�ن 
ط�ي���ال، وقد عّد المحدث�ن هذا ال�ص�ت اأول مقيا�س الأ�ص�ات اللين، لتحدد م��صعه اإذ ل� �صعد اأول 
الل�ص���ان نح� الحنك اأكثر من ه���ذا، �صمع الحفيف الذي يخرج به �ص����ت اللين اإلى محيط ال�ص�ت 
ال�صاكن الذي ن�صميه »الياء« فالفرق بين »الياء« و�ص�ت اللين »İ« الط�يل، ه� اأن م��صع االأول اأقرب 
اإل���ى الحن���ك االأعلى، والفراغ بين الل�صان والحنك معها اأ�صي���ق منه في حال �ص�ت اللين »İ« ويترتب 

على هذا اأننا ن�صمع بع�س الحفيف مع »الياء«.
وذل���ك الأن �صي���ق المجرى ع���ن القدر المعي���ن المحدد الأ�ص����ات اللين يخ���رج بال�ص�ت عن 
منطقته���ا اإلى منطقة االأ�ص�ات ال�صاكنة، فما �صم���اه القدماء بياء المد في مثل:»كريم وقتيل« ي�صبه 
اإلى حد كبير المقيا�س االأول الذي يرمز في علم االأ�ص�ات بالرمز»i« حين يك�ن هذا المقيا�س ط�يال 
اأي حي���ن يط�ل زمن النطق به، اأما حين يق�صر زمن النطق به فه� قريب ال�صبه بالك�صرة المرققة. 
ف���اإذا اأردن���ا االإنتقال من ياء المد التي هي في مثل »كريم« والتي تق���ع في منطقة اأ�ص�ات اللين اإلى 

الياء العادية التي تك�ن في مثل: »َبْيت« اأمكن هذا بت�صييق الفراغ بين الل�صان والحنك االأعلى. 
ويتك�ن المقيا�س الثاني باأن يهبط الل�صان اإلى اأق�صى ما يمكن اأن ي�صل اإليه في الفم، بحيث 
ي�صت����ي في ق���اع الفم، مع انحراف قليل في اأق�ص���ى الل�صان نح� اأق�صى الحن���ك، فيتحّدد لنا بهذا 
مقيا�س اآخر، ويرمز اإليه عادة بالرمز»α« وه� ما ي�صبه الفتحة المفخمة في اللغة العربية حين يك�ن 
ق�صيرا، وي�صبه ما ي�صمى باألف المّد المفخمة حين يك�ن ط�ياًل. وبين اأق�صى ما ي�صل اإليه الل�صان 
ف���ي �صع�ده نح� الحن���ك االأعلى واأق�صى ما ي�ص���ل اإليه في هب�طه بقاع الف���م، ا�صتنبط المحدث�ن 
 »α« اإلى و�صع »i« ثالث���ة مراحل عند كل منها يتك�ن �ص�ت لي���ن خا�س. فالل�صان في هب�طه من و�صع

.»a€e« - يمّر بم�ا�صع ثالثة، رمز لها بالتدريج - اإقراأ بالطريقة العربية من اليمين
وق���د اتخ���ذ علماء االأ�ص�ات المحدث�ن ثالث مراحل اأخرى تل���ي ال�ص�ت »α« ناظرين في هذه 
المّرة الى ن�صبة �صع�د الل�صان نح� الحنك االأعلى . فاآخرها ما ي�صل اإليه اأق�صى الل�صان في �صع�ده 
نح���� اأق�صى الحنك، ليُك�ن الف���راغ بينهما من ال�صعة بحيث ال يحدث اله����اء اأي ن�ع من الحفيف، 
ه���� المقيا�س االأخير الأ�ص�ات اللين، وه� ما يرم���ز اإليه بالرمز »u« وه� الذي ي�صبه ال�صمة المرققة 
ف���ي اللغ���ة العربية حين يك�ن ق�صيرًا، وي�صبه ما ي�صمى ب�او المّد حين يك�ن ط�ياًل. فاإذا زاد �صع�د 
اأق�ص���ى الل�ص���ان نح� اأق�صى الحن���ك، اأحدث اله�اء في اأثناء مروره ن�عا م���ن الحفيف، واأنتج ذلك 
ال�ص����ت الذي ن�صميه بال�او، فالفرق بين ال�او و�ص����ت اللين »u« الط�يل وه� اأن الفراغ بين اأق�صى 
الل�صان واأق�صى الحنك مع االأولى �صيق، اإذا مّر خالله اله�اء اأحدث ن�عا من الحفيف، فاإذا ق�رنت 
ال����او العادي���ة التي في مثل »َيْ�م« بما ي�صمى ب�او المّد في مثل »يق���ْ�ل« وجدنا مع نطق ال�او العادية 
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ن�ع���ا من الحفيف يجعله���ا تنتمي اإلى االأ�ص�ات ال�صاكنة. ويعزى هذا الحفيف اإلى �صيق الفراغ بين 
 »u«و »α« اأق�صى الل�صان والحنك عن القدر المحدد الأ�ص�ات اللين ويرمز عادة للمرحلتين اللتين بين

. o ،بالرمزين االآتيين على الترتيب
وبه���ذا يتك�ن لنا ثمانية مقايي�س تب���داأ ب�ص�ت اللين »i« وتنتهي ب�ص�ت اللين »u«)1( وت��صع   

عادة مدرجة في �صكل كاالآتي: 

ه���ذا الت��صيف للح���ركات المعيارية ذكرته اأغلب كتب االأ�ص����ات الحديثة)2( وقد ذكر »كمال 
ب�ص���ر» �ص�تا تا�صعا اأهمل���ه »ابراهيم اأني�س« وغيره، فقال:»اأما الحرك���ة المعيارية التا�صعة :]ə[ فال 
يرتفع الل�صان معها من الخلف اأو االأمام اإرتفاعًا ملح�ظا، كما ال ينخف�س معها انخفا�صا كبيرا في 
قاع الفم، اأي: اأن هذه الحركة ال تن�صب اإلى الجزء االأمامي اأو الخلفي من الل�صان، واإنما تن�صب اإلى 
و�صطه الأنه الجزء المرتفع ن�صبيا حال النطق بها«)3( وي�صع ر�صمًا بيانيا يبين م�قع هذا ال�ص�ت وه� 

على ال�صكل التالي: 

1- انظر االأ�ص�ات اللغ�ية،�س 31.
اللغة العربية -خ�صائ�صهاو�صماتها، �س190، التج�يد  العام »االأ�ص�ات« �س،141.  اللغة  اللغة، �س94. علم  2-  انظر مدخل علم 

واالأ�ص�ات �س33.
3- علم اللغة العام،�س141.
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وقد و�صع لكل حركة معيارية مثااًل من لغات متن�ّعة:)1(
 si ومثالها الكلمة الفرن�صية   I الحركة االأولى  

 thé ومثالها الكلمة الفرن�صية   e الحركة الثانية   
 même ومثالها الكلمة الفرن�صية   ε الحركة الثالثة   

la ومثالها الكلمة الفرن�صية   α الحركة الرابعة             
 pαsومثالها الكلمة الفرن�صية   α              الحركة الخام�صة

sonne ومثالها الكلمة االألمانية الحركة ال�صاد�صة            
rose ومثالها الكلمة الفرن�صية   o الحركة ال�صابعة   
 gut ومثالها الكلمة االألمانية    u الحركة الثامنة   

بع���د عر�س الح���ركات المعيارية يتبين لنا اأنه���ا لي�صت غريبة عن ح���ركات اللغة العربية   
فالحرك���ة رقم »1« ت�صبه الك�ص���رة العربية المرققة »ق�صيرة اأو ط�يلة«. واإذا كانت الك�صرة ت�صاحب 
�ص�ت »ال�صاد، ال�صاد، الطاء، الظاء« فاإن المتكلم يفخم �ص�ت الك�صرة ل�ج�د �ص�ت مطبق فيخرج 
�ص����ت الك�صرة مفخما قليال وينا�صب ال�ص�ت المعياري الثاني. اأما الحركة الثالثة فتماثلها الفتحة 
 »a« الممالة في نح���� »مر�صاها-ومجراها- وال�صحى »في قراءة حمزة والك�صائي. والحركة الرابعة
وت�صبهه���ا الفتحة العربية المرققة »ط�يلة« - اأو- »ق�صير« ومثالها: عالم، هام، علم، هرب. ففتحة 
العين والهاء مرققة. وال�ص�ت الخام�س »α« الفرن�صي، فاإنها الفتحة المفخمة اإذا كانت ط�يلة وقبلها 
َبَر، َظَلَم. والحركة  �ص�ت مطبق، مثل: �صال،طاب،اأو ق�صيرة و�صاحب �ص�تا مطبقا، مثل: َطَبق، �صَ
« االألماني وه� اأول حركات ال�صم، ويمثلها في اللغة العربية �ص�ت ال�صمة مثل: ال�صميُع،  ال�صاد�صة» 
م.  الب�صيُر. والحرك���ة ال�صابعة »o« الفرن�صية، ال�صمة المفخم���ة الم�صاحبة ل�ص�ت مطبق، مثل:�صُ

اأما الحركة الثامنة »u« االألمانية، فتمثلها حركة ال�صمة الط�يلة، مثل ق�لك: مقت�ل، مجه�ل. 
اأم���ا الذي ذكرُه »كمال ب�صر« في الحركة التا�صعة ]ə[ ومخرجها المنطقة ال��صطى ما بين   
يع، عند اإحالة  يل، وُبِ ال�صم والك�صر والذي عبر عنها علماء النح� والتج�يد باالإتمام في مثل ق�لك: ِقُ

الك�صر اإلى ال�صم)2(.
وق���د ذكر ابن جني اأن الم�صارعة والتقارب يك�ن بين الحركات، فقد تجد الفتحة م�ص�بة   
ب�ص���يء من الك�ص���رة اأو ال�صمة منح����ًا بها اإليهما، وتجد الك�ص���رة اأي�صًا م�ص�بة ب�ص���يء من ال�صمة، 

1- اأنظر املرجع ال�صابق �س،142.
2- قارن مع علم اللغة العام»االأ�ص�ات« �س،140. االأ�ص�ات اللغ�ية 40. التج�يد واالأ�ص�ات. �س36.

»     «
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وال�صمة م�ص�بة بطرف من الك�صرة، وال تجد الك�صرة وال�صمة م�ص�بة ب�صيء من الفتحة .
اأم���ا الفتح���ة الم�ص�بة بالك�صرة فالفتحة الت���ي قبل االإمالة نح� فتح���ة عين عابد وعارف،   
وذلك اأن االإمالة اإنما هي اأن تنح� بالفتحة نح� الك�صرة، فتميل االألف التي بعدها نح� الياء، ل�صرب 
م���ن تجان�س ال�ص����ت، فكما اأن الحركة لي�صت فتحة مح�صة، فكذلك االأل���ف التي بعدها لي�صت األفًا 
مح�ص���ة، وهذا ه� القيا�س، الأن االألف تابعة للفتحة، فكما اأن الفتحة م�ص�بة فكذلك االألف الالحقة 
ْمرو،... واأما الفتحة الممالة  لها، وقد اأمال�ا اأي�صًا هذه الفتحة واإن لم تكن بعد االألف، فقال�ا: من ِعَ
اغ. وكما اأن  نح���� ال�صمة، فالتي تك�ن قبل األف التفخيم، وذلك نح�: ال�ص���اُلة، والزُكاة، وُقام، و�صُ
الحرك���ة اأي�ص���ًا هنا قبل االألف لي�صت فتحة مح�صة، بل هي م�ص�بة ب�صيء من ال�صمة، فكذلك االألف 
الت���ي بعدها، لي�صت األفا مح�صة الأنها تابعه لحركٍة هذه �صفتها، فجرى عليها حكمها، واأما الك�صرة 
ْيق، وكما اأن الحركة قبل هذه الياء م�ص�بة بال�صمة،  ْي�س، و�ِصُ ْيع، وُغِ ْيل، وِبُ الم�ص�بة بال�صمة، فنح�: ُقِ

فالياء بعدها م�ص�به بروائح ال�او،على ما تقدم في االألف. 
�ر، نح�ت  �ر وهذا ابن ُبِ اأم���ا ال�صمة الم�ص�بة بالك�صرة فنح� ق�لك في االإمالة : م���ررت بمذِعُ

ب�صمة العين والباء نح� الك�صرة... فاأ�صممتها �صيئًا من الك�صرة ...
واأج���اب اب���ن جني عن �ص�ؤال: لم ج���از في الفتحة اأن ينح���ى بها نح� الك�ص���رة وال�صمة، وفي 
الك�صرة ينحى بها نح� ال�صمة، وفي ال�صمة اأن ينحى بها نح� الك�صرة ولم يجز في واحد من الك�صرة 

وال ال�صمة اأن ينحى بها نح� الفتحة ؟ 
وملخ����س اإجابت���ه: اأن بي���ن ال�صم���ة والك�ص���رة م���ن الق���رب والتنا�ص���ب م���ا لي����س بينهم���ا 
وبي���ن الفتح���ة، فج���از اأن يتكل���ف نح� ذل���ك بين ال�صم���ة والك�ص���رة لما بينهم���ا م���ن التجان�س)1(.                                                                                                                                        
فقد الحظ ابن جني تجان�س ال�صم مع الك�صر و�صببه اأنهما يتفقان بارتفاع الل�صان»فهما م�صتعليتان» 
بحي���ث ال يطرق الل�صان �صقف الحنك واإن كان احدهما من اأق�صى الل�صان واالآخر من طرفه، بينما 
الفتح���ة م�صتفلة. و»اأن هذا الق�ل على م���ا تراه، واإن �صئت فقل اإن ال�صمة واإن ُنِحَي بها نح� الك�صرة 

فلقربها منها وبعدت الفتحة منها فلم يجز فيها ما جاز في الك�صرة القريبة«)2(.
ة القدامى باالأ�ص�ات اللغ�ية، في ال�قت الذي كان�ا  فالباحث يدرك �صعة معرفة علماء الَعربيَّ
يفتق���دون اإلى م�صاع���دة االآالت واإجراء التجارب عليه���ا كما ه� الحال في الق���رن التا�صع ع�صر وما 
بعده، وما اأدل على ذلك �ص�ى الر�صم الذي ابتكره ال�صكاكي المت�فى �صنة 626 هجرية، اأي اأكثر من 
ثمانمائة عام. فقد نّبه في حديثه على اأن�اع االأ�ص�ات ال�صامتة، ثم تحدث عن االأ�ص�ات المجه�رة 

1- انظر �صّر �صناعة االإعراب 58/1 وما بعدها
2- �صّر�صناعة االإعراب 62/1.
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فالمهم��ص���ة، وحروف القلقلة، وتن�ع االأ�ص�ات اإلى م�صتعلية ومنخف�صة، والمطبقة والمنفتحة، واأن 
مخارجه���ا عند العلماء �صتة ع�صر مخرجا، ويذكر مخارج االأ�ص����ات مبتدئًا باأق�صى الحلق، مرورًا 
بمخارج اأ�ص�ات الل�صان واالإنتهاء بمخرج الباء والميم من ال�صفتين، ذاكرا الخيا�صيم، و�صحيح اأن 
هذا الر�صم بدائي ولكن كل �صيء يبتدئ �صعيفًا حتى ي�صتقيم االأمر، ولكن ال�صكاكي كان على طريق 
�ص�ّي بالن�صبة اإلى ما قدمه كاأول تخّيل مر�ص�م وو�صيلة اإي�صاح، واإليك الر�صم الم�ج�د في كتابه:)1(.

ف�ا االأ�ص�ات ال�صامتة كلها. وما يقابلها   وعلم���اء العربية كما و�صف�ا اأ�ص�ات اللين اأي�صًا و�صّ
وينا�صبه���ا م���ن اأ�ص����ات باللغات االأوروبي���ة تنا�صب مع ت��صيف علم���اء اأ�ص�ات الغ���رب المحدثين، 
وتعري���ف الم�صطلح���ات العربية القديم���ة واالأوروبية الحديث���ة جاءا من�صجمين ف���ي الداللة، وهذه 

طائفة من الم�صطلحات ال�ص�تية في اللغة العربية وما يتنا�صب معها في لغات اأخرى: 
 .voiceless : ال�ص����ت المهم�����س .vowels :الح���ركات .consonants :االأ�ص����ات ال�صامت���ة
ال�ص�ت المجه�ر : voiced. اإلتقاء الثنايا وطرف الل�صان :dental. االأ�ص�ات ال�صديدة اأو االإنفجارية: 
plosives. االأ�ص�ات المحب��ص���ة :stops. �ص�ت الطاء م�صربة بالتهميز : glottalzation. الحركات 

 bock :الح���ركات الخلفي���ة .front vowels :الح���ركات االأمامي���ة .cardinal vowels:المعياري���ة
vowels. الح���ركات ال��صط���ى: central vowels. الح���ركات ال�صيق���ة : close vowels . الحركات 

المت�صع���ة اأو المنفتح���ة :open vowels. الحركات ن�صف ال�صيق���ة :half-close vowels. الحركات 
ن�ص���ف المت�صع���ة :half-open vowels.)2( ال�ص����ت الرخ���� اأو االإحتكاك���ي :fricatives. االأ�ص����ات 

1- انظر مفتاح العل�م، �س 13.
2- انظر علم اللغة العام »االأ�ص�ات« 144-139-103-100-92-87-73 .
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المائع���ة : liquids. االإدغ���ام اأو ال�ص�ت االأنفي :nazalisation. ل�ص���ان المزمار : epiglottis. النبر 
 .regressive: التاأث���ر الرجعي .assimilaition: المماثلة .intonation: م��صيق���ى ال���كالم .stress:

.progressive)1( :التاأثر التقدمي
ه���ذه مجم�عة م���ن الم�صطلح���ات الم�صتعملة في عل���م االأ�ص����ات اللغ�ية في اللغ���ة العربية 
والفرن�صي���ة، وكان اب���ن �صينا ف���ي اأبحاثه اللغ�ي���ة وت�صريحه الأع�ص���اء النطق قد �صّم���ى العديد من 

الغ�صاريف والغدد باأ�صماء عربية اأ�صتهرت بعد ذلك في علم الطب باأ�صماء اأخرى.)2(
وم�ؤرخ���� الح�ص���ارة االإن�صاني���ة والثقافية يق�ل�ن: التفكي���ر ال�ص�تي اللغ�ي ل���م ياأخذ �ص�رته 
المنظم���ة ولم يبد ف���ي هيئة النظري���ات العلمية الثابتة اإال ف���ي تراث اأمتين عظيمتي���ن هما الهن�د 
والع���رب ويق�ل: »برج�صترا�صر« عن علم ال�ص�تي���ات: لم ي�صبق االأوروبيين في هذا العلم اإال ق�مان: 
الع���رب والهن�د، ويق�ل»فيرث«: لقد �صّب عل���م االأ�ص�ات ونما في اأح�صان لغتين مقد�صتين: العربية 

وال�صن�صكريتّية)3(.
وقد اتجه علماء الغرب اإلى درا�صة العل�م العربية عامة وبرزت في القرن التا�صع ع�صر ظاهرة 
االإ�صت�ص���راق، فاطلع الم�صت�صرق�ن على العل�م العربية كلها وبرع�ا فيها، ومنها علم االأ�ص�ات، ومن 
المع���روف اأن نابلي����ن ب�نابرت لما غزا ال�ص���رق -اأول القرن التا�صع ع�ص���ر- ا�صطحب معه العديد 
من رجال البحث العلمي لدرا�ص���ة العل�م المتخ�ص�صة، ومن اأوائل الم�صت�صرقين الفرن�صيين الذين 
در�ص�ا علم االأ�ص�ات عند العرب �صلف�صتري �صا�صي sylvestre de sacy، وتلميذه فرانز ب�ب الم�ل�د 
ف���ي األمانيا �صن���ة 1791م، وقد تلقى ب�ب عل�مه في األمانيا وفرن�صا واأقام في باري�س من �صنة 1812 

حتى �صنة 1816 حيث ا�صتمع اإلى درو�س �صلف�صتري، وتعلم العربية والعبرية والفار�صية)4(.
وكان م���ن الم�صت�صرقين الذين اأولع�ا بالعل�م العربي���ة، الم�صت�صرق االألماني»�صاِده« حيث كان 
معجب���ا بالخلي���ل و�صيب�يه فدر�س عل���م االأ�ص�ات في »الكت���اب« وك�صف عن كثير م���ن الق�صايا التي 
تت�صل بالدرا�صات ال�ص�تية في ر�صالته التي ح�صل بها على درجة الدكت�راه، وكان م��ص�عها:»علم 

االأ�ص�ات عند �صيب�يه« وقد طبعت هذه الر�صالة في ليدن �صنة 1911م)5(. 
وق���د �صرح الدكت����ر اإبراهيم اأني�س: اأن���ه وقع له اأخي���رًا محا�صرة األقاها االأ�صت���اذ االألماني: 

1- اأنظر االأ�ص�ات اللغ�ية 180-175-143-71-24.
2- انظر االأ�ص�ات اللغ�ية، �س 144. 

3- انظر حما�صرات يف ال�ص�تيات، �س 27. 
4- انظر االأل�صنية )علم اللغة احلديث ( مبادوؤها واأعالمها،�س 273.

5- انظر حما�صرات يف علم ال�ص�تيات، �س:30 .
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اأ.�ص���اِده. الذي كان يق�م بالتدري�س في كلية االآداب -بم�صر- وفيها يعر�س اآراء �صيب�يه ويناق�صها، 
وق���د �ص���رح الدكت�ر اأني�س هذه المحا�ص���رة ونقدها)1(. وقد ذكر الدكت�ر رم�ص���ان عبد الت�اب هذه 
المحا�ص���رة القيم���ة في خ�ص���م حديثه عن الم�ؤلف���ات الحديثة في عل���م االأ�ص�ات باللغ���ة العربية، 
فقال:2-»علم االأ�ص�ات عند �صيب�يه وعندنا« محا�صرة للم�صت�صرق االألماني»�صاِده« األقاها في قاعة 
الجمعي���ة الجغرافية الملكية في �صنة 1931م باللغ���ة العربية، ون�صرت ب�صحيفة الجامعة الم�صرية 

�صنة 1931م، وهذه المحا�صرة خال�صة م�ؤلف باللغة االألمانية لهذا الم�صت�صرق)2(.
وي�ؤك���د الدكت����ر ب�صام بركة)3( اأن درا�ص���ة ال�ص�ت اللغ�ي بالط���رق العلمية الدقيقة لم تر   
الن����ر ف���ي اأوروبا اإال في القرن التا�صع ع�صر، على يد دار�صي علم اللغة المقارن، اإال اأن و�صع االأ�ص�س 
النظرية التي اأدت اإلى تط�ر هذه الدرا�صة جرى على يد رهط من العلماء في مطلع القرن الع�صرين، 

.)5(»l'ecole de Prague« - »وم�ؤ�ص�ص� مدر�صة »براغ )كان منهم رائد الل�صانيات »دي �ص��ص�ر«)4
وق���د ذك���ر الدكت�ر مي�صال زكريا ف���ي كتابه الف�ص���ل ال�صابع اأعالم االأل�صني���ة المحدثين،   

ونن�صح من يريد اأن ي�صتزيد الرج�ع اإليه)6(.
وقد بّين »ج. ڤندر�س« اأن علم االأ�ص�ات قد طراأ عليه تجديدات عميقة، فقد اأن�صاأت جماعة   
من اللغ�يين ينتم�ن اإلى هيئة براج »براغ» منهجا جديدا ه�»ال�ص�تيات« م�صت�حين في ذلك االآراء 

التي ذكرها من قبل »ب�دوان دي ك�رتنيه« و»فرديناند دي �ص��ّص�ر)7(.

1- انظر االأ�ص�ات اللغ�ية، �س »111«.
اأملانيا، وناق�صني يف ر�صالة  اأن الدكت�ر رم�صان عبد الت�اب در�س يف جامعات  2-  املدخل اىل علم اللغة، �س»19« ومما يذكر هنا 

الدكت�راه �صنة 1979م يف كلية اللغة العربية- جامعة االأزهر .    
3- انظر علم االأ�ص�ات العام . د. بركة، �س »5«.

اللغ�ية  العل�م  f de Saussure. ولد يف جنيف 1857م وت�يف �صنة 1913م. يعّد »دي �ص��ص�ر« م�ؤ�ص�س  4-  فردينا ند دي �ص��ّص�ر 
احلديثة ورائد مفاهيم الل�صانيات البني�ية. انظر علم االأ�ص�ات العام د. بركة �س »10«. واالأل�صنية، �س »23«.       

5- مدر�صة لغ�ية امتّد ن�صاطها من �صنة 1926م حتى احلرب العاملية الثانية
6- اأنظر االأل�صنية، الف�صل ال�صابع،�س،»217«.

7- انظر كتاب »اللغة» �س »461«.  
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التو�شيات 
اأواًل: ال�ث����ق باللغة العربية، فهي لغ���ة اأدت دورا في الحياة االأدبية واحت�ت الن�ص��س ال�صرعية ومفه�مها، 
وطاوعت المجتمع في فهم الح�صارات، وعبَّرت عن حاجات المجتمع، فهي لغة �صريفة ومتينة والعرب والم�صلم�ن 

عامة يعرف�ن ف�صلها ومكانها وال ي�صتبدل�نها بلغة اأخرى 
اأو بلهجة تحلُّ مكانها.

ثانيا: ندع� علماء اللغة اإلى االّطالع على الثروة اللغ�ية العربية وا�صتظهار مكن�نها وفهم اأ�صرارها.
ثالثا: �صرح اآراء علماء اللغة القدامى لفهم مكن�نات لغتنا الف�صيحة.

رابعا: اهتمام االأمة بتعليم اأبنائها� منذ ال�صغر� لغتهم العربية وتمكينهم منها في كافة المراحل الدرا�صية.
خام�صًا: و�صع المناهج والمقررات ب�ص�رة محب�بة ومب�صطة وحديثة ليقبل عليها اأبناوؤنا في كافة المراحل 

الدرا�صية . 
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د. نعمت �لم�شري �ل�شعر�ني

الأداة  »قد«

)قد(: على وجهين: حرفية و�صتاأتي، وا�صمية وهي على وجهين:
ا�ص���م فع���ل و�صياأتي، وا�صم م���رادف لح�صُب، وه���ذه ت�صتعمل على وجهين: مبني���ة وه� الغالب 
ل�صبهه���ا بق���د الحرفّية في لفظها ولكثير م���ن الحروف في و�صعها، ويقال في ه���ذا »قْد زيٍد درهٌم« 
بال�صك����ن، و»قدني«  بالن�ن، حر�ص���ًا على بقاء ال�صك�ن الأّنه االأ�صل فيم���ا يبن�ن. ومعربة وه� قليل، 
يق���ال: ق���د زيٍد درهٌم، بالرفع، كما يقال: ح�صبه درهٌم، بالرف���ع، و»قدي درهم« بغير ن�ن كما يقال: 

ح�صبي.
والم�صتعمل���ة ا�صم فعل مرادفٌة ليكفي، يقال: قد زيدًا دره���م، وقدني درهم، كما يقال: يكفي 

زيدًا درهم، ويكفيني درهم.
وق�له:

قْدنَي ِمْن ن�صِر الخبيبيِن قِدي
تحتم���ل قد االأول���ى اأن تك�ن مرادفة لح�صب على لغة البناء، واأن تك����ن ا�صم فعٍل، واأما الثانية 

فتحتمل االأوَل)1( و ه� وا�صح، والثاني تك�ن ا�صم فعل.
ويحتمل اأنها ا�صم فعل لم يذكر مفع�له، فالياء لالطالق، والك�صرة لل�صاكنين .

1- اأي اأن تك�ن مرادفة حل�صب ولكن على لغة االعراب ال لبناء.
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ة بالفعل المت�صرف الخبري المثبت المجرد من جازم . اأما الحرفية: فمخت�صّ
ونا�صب وحرف تنفي�س، وهي معه كالجزء، فال تف�صل منه ب�صيء، اللهم اإال بالق�صم كق�له:

اأخالد قْد واهلِل اأوطاأت ع�ص�ًة      وما قائل المعروف فينا ُيعّنف)1(
ولها خم�صة معان:

1-  المعنى االأول: الت�قع، وذلك مع الم�صارع وا�صح كق�لك »قْد يقدم الغائُب الي�م« اإذا كنَت 
تت�قع قدومه.

واأّم���ا مع الما�ص���ي فاأثبته االأكثرون، قال الخليل: يقال »قد فع���ل« لق�م ينتظرون الخبر، ومنه 
ق����ل الم����ؤذن: قد قامت ال�ص���الة، الأن الجماعة منتظ���رون لذلك، وقال بع�صه���م: تق�ل: »قد ركب 
االأمي���ر« لمن ينتظر رك�ب���ه، وفي التنزي���ل{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ})2( الأنه���ا كانت تت�قع 

اإجابة اهلل �صبحانه وتعالى لدعائها.
واأنكر بع�صهم ك�نها للت�قع مع الما�صي، وقال: الت�قع انتظار ال�ق�ع، والما�صي قد وقع.

وقد تبين بما ذكرنا اأن مراد المثبتين لذلك اأنها تدلُّ على اأن الفعل الما�صي كان قبل االخبار 
ب���ه مت�ّقع���ًا، ال اأنه االآن مت�قع، والذي يظهر لي ق�ل ثال���ث)3(، وه� اأنها ال تفيد الت�قع اأ�صاًل، اأما في 
الم�صارع فالأن ق�لك »يقدم الغائب« يفيد الت�قع بدون قد، اإذ الظاهر من حال المخبر عن م�صتقبل 
اأن���ه مت�ّقع له، واأما في الما�ص���ي فالأنه ل� �صح اإثبات الت�قع لها بمعنى اأنها تدخل على ما ه� مت�ّقع 
ل�صّح اأن يقال في »ال رُجَل« بالفتح اإّن »ال« لال�صتفهام الأنها ال تدخل اإاّل ج�ابًا لمن قال: هل من رجل، 
ونح�ه، فالذي بعد»ال« م�صتفهم عنه من جهة �صخ�س اآخر، كما في الما�صي بعد »قد« مت�قع كذلك، 
وعبارة ابن مالك في ذلك ح�صنة، فانه قال: انها تدخل على ما�ٍس مت�قع، ولم يقل اإنها تفيد الت�قع، 

ولم يتعر�س للت�قع في الداخلة على الم�صارع البتة، وهذا ه� الحق.
–  المعن���ى الثاني: تقريب الما�ص���ي من الحال، تق�ل »قام زي���د« فيحتمل الما�صي القريب   2
والما�صي البعيد، فاإْن قلت »قد قام« اخت�س بالقريب، وانبنى على اإفادتها ذلك االأحكام: 
اأحده���ا: اأنها ال تدخل على لي�س وع�صى ونعم وبئ�س الأنهن للحال، فال معنى لذكر ما يقرب ما 
ه� حا�صل، ولذلك علة اأخرى، وهي اأن �صيغهنَّ ال يفدن الزمان وال يت�صرفن، فاأ�صبهن اال�صم، واأما 

1- هذا البيت مركب من �صطري بيتني خمتلفني اأولهما:
اأخالد قْد واهلِل اأوطاأت ع�ص�ًة         وما العا�صق امل�صكني فينا ب�صارق

2- تتمتها {يف زوجها وت�صتكي اىل اهلل واهلل ي�صمع حتاوركما} املجادلة 58 االآية1.
3- الق�ل االأول ملن اأثبت�ا لها معنى الت�قع مع املا�صي والق�ل الثاين ملن اأنكر ذلك.
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:)1( ق�ل عديٍّ
ل�ال الحياُء واأنَّ راأ�صي َقْد ع�صا      فيِه الم�صيُب لزرُت اأمَّ القا�صِم

فع�صا هنا بمعنى ا�صتّد، ولي�صت ع�صا الجامدة.
الثان���ي : وج�ب دخ�لها عن���د الب�صريين اإال االأخف����س على الما�صي ال�اقع ح���ااًل اإما ظاهرة 
نح���� {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ})2( اأو مقدرة 
نح���� {ڄ ڄ ڄ ڄ})3( ونح���� {ہ ہ ھ})4( وخالفهم 
الك�فّي����ن واالأخف�س فقال�ا: ال تحتاج لذلك، لكثرة وق�عها حااًل بدون قْد، واالأ�صل عدم التقدير، ال 

�صيما فيما كثر ا�صتعماله. 
الثال���ث: ذكره ابن ع�صف�ر، وه� اأن الق�صم اذا اأجي���ب بما�ٍس مت�صرف مثبت فان كان قريبًا 

من الحال جيَء بالالم وقد جميعًا نح�: {ۀ ہ ہ ہ ہ})5(
فان كان بعيدًا جيء بالالم وحدها كق�له:

حلفت لها باهلل حلفة فاجٍر لنام�ا         فما اإن من حديٍث وال �صاِل)6(
لك اهلل علينا بال�صبر   والظاه���ر ف���ي االآية والبيت عك�س ما قال، اذ المراد في االآي���ة لقد ف�صّ
و�صيرة المح�صنين، وذلك محك�م له به في االأزل، وه� مّت�صف به مذ عقل، والمراد في البيت اأنهم 

نام�ا قبل مجيئه.
ومقت�ص���ى كالم الزمخ�صري اأنه���ا في نح� » واهلل لقد كان كذا» للت�ق���ع ال للتقريب، فانه قال 
في تف�صير ق�له تعالى {ٿ ٹ ٹ})7(   في �ص�رة االأعراف: فان قلت: فما بالهم ال يكادون 

ينطق�ن بهذه الالم مع قد، وقلَّ عنهم نح� ق�له :
حلفت لها باهلِل.........البيت)8(

1-  عدي بن زيد.... ابن الرقاع العاملي)-95 ه�( �صاعر من اأهل دم�صق عا�صر جريرًا وهاجاه، وه� غري عدي ابن زيد العبادي 
اجلاهلي. والبيت يف االأغاين 304/9.

2- البقرة: 246
3- ي��صف: 65

4- الن�صاء: 90.
5- ي��صف: 91.

6- المرىء القي�س الدي�ان 161 واخلزانة 221/4. ال�صايل: امل�صتدفىء.
7- االأعراف: 59.

8-  متامه »كاأن اأث�ابه جمت مبر�صاد« ن�صب يف حا�صية �صيب�يه 307/2 ل�صما�س الهذيل ون�صب يف اخلزانة 502/4 العبيد ابن االأبر�س 
»الدي�ان 149« قرنك: ه� مكافئك يف ال�صجاعة .الفر�صاد الن�ت.



42

قل���ت: الأن الجمل���ة الق�صمية ال ت�صاق ااّل تاأكيدًا للجملة المق�صم عليها التي هي ج�ابها، فكانت 
ًة لمعنى الت�قع الذي ه� معنى قد عند ا�صتماع المخاطب كلمة الق�صم. مظنَّ

ومقت�صى كالم ابن مالك اأنها مع الما�صي اإّنما تفيد التقريب كما ذكره ابن ع�صف�ر واأن من 
�صرط دخ�لها ك�ن الفعل مت�قعًا كما قدمنا، فاإّنه قال في ت�صهيله:  وتدخل على فعل ما�ٍس مت�ّقع ال 

ي�صبه الحرف لتقريبه من الحال.
الراب���ع: دخ�ل الالم االبتداء في نح� »اّن زيدًا لقد قام« وذلك الأن االأ�صل دخ�لها على اال�صم 

نح���� : »اإن زي���دًا لقائ���م«، واإنما دخلت عل���ى الم�صارع ل�صبهه باال�ص���م نح� {ڱ ڱ ڱ 
ں})1( ف���اذا قُرب الما�صي من الح���ال اأ�صبه الم�صارع الذي ه� �صبي���ه باال�صم، فجاز دخ�لها 

عليه.
 3 -  المعن���ى الثالث: التقليل، وه� �صربان : تقليل وق�ع الفعل نح� »قد ي�صّدق الكذوب« و»قد 
يج����د البخيل«  وتقليل متعلقه نح���� ق�له تعالى {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ})2(اأي ما 
هم عليه ه� اأقلُّ معل�ماته �صبحانه، وزعم بع�صهم اأنها في هذه االأمثلة ونح�ها للتحقيق، 
واأن التقليل في المثالين االأولين لم ي�صتفد من قد، بل من ق�لك: البخيل يج�د، والكذوب 
ي�ص���دق، فاإّن���ه اإن لم ُيحمل على اأن �صدور ذلك منهم���ا قليل كان فا�صدًا، اإذ اآخر الكالم 

يناق�س ق�له.
4 - المعنى الرابع: التكثير، قاله �صيب�يه في ق�ل الهذلي:

- قد اأتُرُك القرَن م�صفرًا اأناملُه...
وقال الزمخ�صري ف���ي {ڱ ڱ ں ں})3(: اأي ربما نرى، ومعناه تكثير الروؤية، 

ثم ا�صت�صهد بالبيت، وا�صت�صهد جماعة على ذلك ببيت العرو�س:
قْد اأ�صهُد الغارَة ال�صع�اَء تحمُلني              جرداُء معروقُة اللحييَن �صرح�ُب)4(.

   5- المعنى الخام�س: التحقيق، نح� {ڦ ڦ ڄ ڄ})5(. وقد م�صى اأن بع�صهم حمل 
علي���ه ق�له تعالى {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ})6( قال الزمخ�صري: دخلت لت�كيد الِعْلم، و يرجع 

1- {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ     ڻ ڻ ۀ}: النحل:124
2- {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھھ ے ے    ۓ ۓ} الن�ر:64

3- تتمتها {ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے          ۓ ۓ ڭ} البقرة:144 
4-  ق�له بيت العرو�س اأي الذي ي�صت�صهد به يف علم العرو�س.والبيت المرئ القي�س بن حجر وه� يف دي�انه �س 68 وين�صب لعمران 

بن ابراهيم االأن�صاري. اجلرداء: املعروقة. ال�ُصرح�ب:الفر�س النحيلة الط�يلة
5- ال�صم�س: 9
6- الن�ر: 64
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ذلك اإلى ت�كيد ال�عيد، وقال لغيره في {ڈ ژ ژ ڑ})1(: »قد« في الجملة الفعلية 
المج���اب به���ا الق�صم مثل »اإّن« في الجمل���ة اال�صمية المجاب بها في اإف���ادة الت�كيد، وقد م�صى نقل 

بالتقليل في االأولى والتقريب والت�قع في مثل الثانية، ولكن الق�ل بالتحقيق فيهما اأظُهر.
 6 - المعنى ال�صاد�س)2(: النفي، حكى ابن �صيدة)3(:

- قد ُكنَت في خيٍر فتعرَفُه ....)4(
بن�ص���ب تعرف، وهذا غريب، واليه اأ�صار في الت�صهي���ل بق�له: وربما نفي بقْد فُن�صَب الج�اب 
بعده���ا. ومحمله عندي على خالف ما ذكر، وه� اأن يك�ن كق�لك للكذوب: ه� رجل �صادق، ثم جاء 
الن�صب بعدها نظرًا الى المعنى، واإن كانا اإّنما حكما بالنفي لثب�ت الن�صب فغير م�صتقيم، لمجيء 

ق�له:
ڳ   گ  گ   گ  {گ  بع�صه���م  وق���راءة  فاأ�صتريح���ا)5(  بالحج���از  واألح���ُق   -

ڳ})6(

1- تتمتها {ڑ ک ک  ک ک گ  گ گ} البقرة: 65
2- وابن ه�صام ينكر هذا املعنى ولذلك مل يعده وجعل ل� »قد« خم�صة معان فقط .

3- علي بن ا�صماعيل »اأو اأحمد« )458ه�( لغ�ي اأندل�صي كفيف له :املخ�ص�س  وه� معجم يف 17 جزءًا
4- مل نقف على عجزه وقائله. وه� يف الل�صان»قد«

5- �صدره: »�صاأترك منزيل لبني متيم« والبيت للمغرية بن حبناء ويروى »الأ�صرتيحا« وال �صاهد فيه حينئٍذ
6- تتمتها {ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں} االأنبياء: 18
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الم�شادر والمراجع:
- القراآن الكريم

- اعراب القراآن الكريم: ابراهيم الطّيب-دار النفائ�س.
- مغني اللبيب عن كتب االأعاريب.جمال الدين ابن ها�صم االأن�صاري.دار لفكر

- المختار في الق�اعد واالعراب: علي ر�صا. دار ال�صرق العربي

)قد( في القراآن الكريم
{ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک} البقرة 60

{ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى} البقرة 75
{ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ} البقرة 108

{ ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی} البقرة 118 
{ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ} البقرة 134
{ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ} البقرة 141

{ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ} البقرة144
{ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ} البقرة 231

{ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې} البقرة 237
{ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ} البقرة 246
{ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ} البقرة247

{ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مب} البقرة 256
{يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث} البقرة 256

{ ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ} البقرة 269
{ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ} اآل عمران 13

{ ۀ  ہ  ہ  ہ} اآل عمران 20
{ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ} اآل عمران 40

{ چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ} اآل عمران 49
{ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ} اآل عمران 101

{ ڑ  ک  ک   ک  ک} اآل عمران 118
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{ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ} اآل عمران 118
{ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ} اآل عمران 137

{ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ }  اآل عمران 140
{ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ}  اآل عمران 143

{ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ} اآل عمران 144
154 { ڀ  ٺ  ٺ  ٺ} اآل عمران 

{ ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب } اآل عمران 165
{ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی} اآل عمران 173

{ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ} اآل عمران 183  
{ ک  گ  گ  گ        گ  ڳ  ڳ} اآل عمران 184

{ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ} اآل عمران 185
{ ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ} اآل عمران 192

{ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ} الن�صاء 21 
{ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چ} الن�صاء22 

{ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭ} الن�صاء 23 
{ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ} الن�صاء 48 

{ ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ} الن�صاء54 
{ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ} الن�صاء60 

{ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ} الن�صاء 72 
{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ} الن�صاء 80 

{ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ} الن�صاء 100 
{ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ} الن�صاء 112 

{گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  } الن�صاء 116 
{ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې ې  ې} الن�صاء 119 

{ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ} الن�صاء 136 
{ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ} الن�صاء 140 



46

{ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ} الن�صاء 153
{ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې } الن�صاء 161 

{ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ} الن�صاء 164 
{ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ} الن�صاء167 

{ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ} الن�صاء 170 
{ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ} الن�صاء174 

{ ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ} المائدة 5 
{ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ} المائدة12 

ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    {ڤ  
15 ڃ  ڃ  ڃ} المائدة 

{ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ} المائدة 15
{ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ } المائدة 19
المائدة 19 {ڈ  ژ  ژ  ڑ}  

{ گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ} المائدة 61
61 { ڳ  ڱ  ڱ  ڱ } المائدة 

{ چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ} المائدة 72
{ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ}  المائدة  75

{ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ} المائدة 77
{ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ} المائدة 102

{ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  } المائدة 113
{ ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ} المائدة 116

{ڑ  ڑ          ک     ک  ک } االأنعام 5
{ې  ې  ې  ې  ى   ى} االأنعام 16

{ڌ  ڌ    ڎ  ڎ          ڈ   ڈ } االأنعام 31
{ ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ } االأنعام 33

{ گ  گ     گ     گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ} االأنعام56
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{ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ} االأنعام 80
{ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ} االأنعام 89

{ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  } االأنعام 97
{ ک  ک  گ  گ  گ} االأنعام 98

{ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ} االأنعام 104
{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ} 

االأنعام 119
{ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ} االأنعام 126

{ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک} االأنعام 128
{ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ } االأنعام 140 

 140 { ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ} االأنعام 
{ ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ} االأنعام 157 
{ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ} االأعراف 26 

{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ} االأعراف 38 
{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ} االأعراف 44 

{ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ} االأعراف 53 
{ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  } االأعراف 53 
{ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک} االأعراف 71 

{ ې  ې  ې  ى    ى } االأعراف 73 
{ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ} االأعراف 85 

{ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ} االأعراف 89 
{ مئ  ىئ  يئ    جب  حب   خب} االأعراف 95 

{ ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ} االأعراف 105 
{ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  } االأعراف 149 

{ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ } االأعراف 160 
{ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ } االأعراف 185  

{ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ} االأنفال  16 
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{ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ } االأنفال 19 
{ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے } االأنفال31 

{ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ} االأنفال 38 
{ ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ} االأنفال 38 

{ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ } االأنفال 71 
 40 { ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ } الت�بة 

{ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ} الت�بة50
66 {گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳ } الت�بة 

{ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ} الت�بة94
{چ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ} ي�ن�س 16

{ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ  چ         چ} ي�ن�س 45
{ ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ     ېئ} ي�ن�س 51

{ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ } ي�ن�س57
{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ} ي�ن�س 89

{چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ} ي�ن�س 91
{ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ } ي�ن�س 108

{ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ} ه�د 32
{ ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    }  ه�د 36

{ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈ } ه�د 57
{جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث } ه�د 62

{ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژ} ه�د 76
{ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ    مئ  ىئيئ  جب  حب  خب} ي��صف 30

{ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې} ي��صف 77
{ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ} ي��صف 80

{ ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ } ي��صف 90
{ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ } ي��صف 100

{ ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ}  ي��صف 100
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{ ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې} ي��صف 101
{ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  } ي��صف110

{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ} الرعد 6
{ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   } الرعد 30

{جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خب } الرعد 42 
{ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ} اإبراهيم 12 

گ}  ک   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   {ڎ  
اإبراهيم 46 

{ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ} الحجر 13 
{ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ}النحل 26 

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   {ڑ  
ڱ  ڱ} النحل 91 

{ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ } االإ�صراء33 
{ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ} االإ�صراء77 
{ ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ} الكهف76 

{ ھ      ھ  ھ  ھ  ے  ے  } الكهف 91 
{ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں         ڻ  }  

مريم 8 
{ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے} مريم 9 

{ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  } مريم 24 
{ ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  } مريم 43 

{ حب  خب   مب  ىب  يب  } طه 36 
{ ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  } طه 47 

{ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ  جب  حب خب  } طه 48 
{ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ   ۉ  ۉ  ې  ې} طه 61 

{ ىئ   ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب} طه 64 
{ حب  خب   مب  ىب   يب  جت   حت  خت  مت  ىت} طه 75 

{ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  } طه 80 
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{ ک  ک  ک  ک  گ  گ} طه 81 
{ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  } طه 85 

{ ٱ        ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ } طه 99 
{ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  } طه 99 

طه 111 { ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ}  
{ جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب   } طه 125

ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    }
ڱ  ں   ں   ڻ} االأنبياء 97

{ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں}  الحج 42
{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ} الم�ؤمن�ن 2-1

{ گ  گ           ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ} الم�ؤمن�ن 66
{ ٴۇ  ۋۋ  ۅ          ۅ   ۉ  ۉ  ې} الن�ر 41

ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ       ڇ   چ   چ    }
ژ  ژ } الن�ر 63

{ ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ}  الن�ر 64
{ ٹ  ٹ    ڤ            ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   }  
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{ وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ} االأحقاف: 27

{ ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ} الفتح: 18
{ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ} الفتح: 27

{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ } ق: 16
{ ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ} ق: 22

{ ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ } ق: 38
{ ڑ  ک    ک  ک} النجم: 13

{ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ } النجم: 18
{ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ} النجم: 23

{ ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى} القمر: 4



59

{ گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ} القمر: 15

{ ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ    ڻ  ۀ} القمر: 17

{ ک  ک  ک  گ   گ}  القمر: 36

{ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ} القمر: 37
{ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ}  القمر: 38

{ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ} القمر: 41

{ پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ} القمر: 51
{ ک   ک  گ    گ  گ  گ} ال�اقعة: 62

{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ} الحديد: 25
{ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ} الحديد: 26

{ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ} الممتحنة: 6

{ ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  ک} الملك: 5

{ ک  ک            ک  ک  گ  گ   گ     گ   } الملك: 18

{ ھ  ے  ے  ۓ} التك�ير: 23

{ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ } البلد: 4

{ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ} التين: 4

الإ�شتنتاج:
ق���د تاأت���ي االأداة »قد« ا�صمًا بمعنى ح�ص���ب نح�: قد زيد درهٌم، وربما اأعرب���ت فتق�ل »قُد زيٍد 

درهٌم« اأي ح�صبه. »وقدي درهٌم« بغير ن�ن كما يقال ح�صبي. 
وقد تاأتي ا�صم فعل بمعنى كفى اأو يكفي نح�: قدني درهم. اأي يكفيني والياء مفع�ل به. 

قد: تفيد الت�قع مع الم�صارع نح�: »قد يقدم الغائب الي�م« 
تفي���د التقلي���ل نح�: »قد اأفل���ح من اتقى اهلل« فالف���الح محقق، وتقريب الما�ص���ي من الحال: 

كق�لك »قد قام فالن« اإذا كان قيامه في زمن قريب منك.

ہ     ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   {ڇ 
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ھ  ھ  ھھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڇ})1( هنا يعلم بمعنى َعِلَم.
وق���د تفي���د التكثير: »قد اأُ�صهد الغارة ال�صع�اء تحملني« يريد اأنه ي�صهدها كثيرًا الأن كالمه في 

مقام الحما�صة. 
اأم���ا في الق���راآن الكريم فقد نزلت »قد« من �ص�رة الفاتحة اإلى �ص����رة النا�س بمعنى التحقيق 

فقط.

الم�شادر والمراجع
القراآن الكريم.  -

اإعراب القراآن الكريم: محمد الطب االإراهيم - دار النفائ�س، �س4، 2011.  -
مغني اللبيب عن كتب االأعاريب. جمال الدين ابن ها�صم االأن�صاري، دار الفكر.   -

المختار في الق�اعد واالإعراب،علي ر�صا، دار ال�صرق العربي.   -
معجم مقايي�س اللغة، الأبي الح�صن اأحمد بن فار�س بن زكريا، دار الجيل، بيروت.   -

النح� ال�افي، عبا�س ح�صن، دار المعارف، بم�صر، ط3، 1966.  -
المنجد في اللغة واالأعالم، دار الم�صرق، بيروت، �س24.   -

1- )الن�ر: 64(
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�لطالب محمود �الآغا
�سنة ثانية ماج�ستير 

الإعراب بين اللفظ والمعنى في القراآن الكريم
عند القا�صي البي�صاوي ومحيي الدين �صيخ زاده رحمهما اهلل تعالى

ملخ�ص: 
هذا البحث ثمرة من ثمرات درا�صِة حا�صيٍة م��ص�عية في علم التف�صير، بداأتها بمقدمة ذكرت 
فيها اأهمية مثل هذه الدرا�صات لجه�د ال�صابقين، ثم ذكرت م��ص�ع البحث، ومنهجي في اإعداده. 

وقد جاء هذا البحث على مطالب ثالثة: 
المطلب الأول: تعريف االإعراب والمعنى واللفظ. 

المطلب الثاني: اأثر االإيجاز بالحذف في اختالف االإعراب بين اللفظ والمعنى. حيث كان 
غالب اعتماد االإعراب هنا على اللفظ، مع التنبيه على المعنى واالإ�صارة اإليه بالتقدير. 

المطلب الثالث: اأثر االإطناب في اختالف االإعراب بين اللفظ والمعنى. حيث رجَحْت كفة 
المعنى على اللفظ في االإعراب غالبا، وكان ال�هم والف�صاد في اعتماده على مجرد اللفظ. 

واأردفت هذا المطلب بم�صاألتين في اختالف االإعراب بين علماء المعاني والبيان وبين علماء 
النح�. 

ث���م اأثبت في خاتم���ة البحث النتائج، �صائ���ال اهلل �صبحانه وتعالى الت�في���ق والقب�ل، اإنه خير 
م�ص�ؤول.

والحمد هلل رب العالمين اأوال و اآخرا.
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مقدمة: 
ب�ص���م اهلل الرحمن الرحي���م، الحمد هلل رب العالمين، وال�صالة وال�ص���الم على النبي العربي 

د واآله واأ�صحابه واإخ�انه من النبيين والمر�صلين اأجمعين.  �صيدنا ُمحمَّ
وبعُد:

ف���اإن درا�صة مناه���ج العلماء واالأدباء في كتبه���م - ف�صال عن فائدتها الخا�ص���ة بالن�صبة اإلى 
الدار����س ومحل الدرا�صة - لهي في الماآل �صٌع ع���ام ومحاولة جماعية لتحرير اأ�ص�ل العل�م، وتفريع 
اأن�اعها، م���ا يدخل وما ي�صتقل، وتقرير ا�صطالحاتها التي تزداد جيال بعد جيل، وت��صيع مفرداتها 
اأو تحدي���د م�صاره���ا، واأظ���ن اأن هذا ه� ما ي�صميه علم���اء اأ�ص�ل الفقه وم�ص���ادر الت�صريع باالإجماع 

الفعلي. 
وانطالق���ا م���ن ذين���ك الهدفين الخا����سِ والعام كان���ت درا�ص���ة )حا�صية محي���ي الدين �صيخ 
زاده )951ه����( عل���ى تف�صير البي�صاوي )692ه����( رحمهما اهلل تعالى( عن����اَن ر�صالتي في مرحلة 

الماج�صتير، �صاعًيا اإلى معرفة ما يلتزم وما يقبل وما يرف�س في علم التف�صير، وحدود كل ذلك. 

مو�شوع البحث: 
االإعراب بين اللفظ والمعنى، اأو اللفُظ بين االإعراب والمعنى، اأو بياُن االإعراب وبياُن المعنى، 
م��ص����ع واحد مبنٌي على تط�ر وتق���دم اال�صطالح بين المتقدمي���ن والمتاأخرين، منبٌئ عن جاللة 

وح�صانة هذه اللغة العربية التي نزل بها القراآن الكريم، ومرد ذلك اأمران اثنان: 
االأول: م���ا ورد عن اأبي هريرة ر�ص���ي اهلل تعالى عنه قال: قال ر�ص�ل اهلل : »اأَْعِرُب�ا اْلُقْراآَن 
َواْلَتِم�ُص����ا َغَراِئَب���ُه«)1(. والم���راد باإعراب���ه معرفة معان���ي األفاظه ال االإع���راب الم�صطلح عليه عند 

النحاة، ولذلك ي�صمي اأهل التف�صير الم�صنفين في معاني القراآن واإعرابه )اأهل المعاني()2(. 
وعن���د ق����ل اهلل تعال���ى: {ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ})3(. ذك���ر 
القا�ص���ي البي�صاوي قراءة يعق�ب الح�صرمي {ُي�ؤِْت} بالك�صر، ثم قال مقدرا: »اأي ومن ي�ؤته اهلل«. 
فتعقب���ه �صي���خ زاده باأن���ه ال �صرورة تدع� اإل���ى ارتكاب الح���ذف، الأن كلمة {م���ن} ال�ص�����رطية هي 

1-  اأخرجه احلاكم يف امل�صتدرك على ال�صحيحني كتاب التف�صري تف�صري �ص�رة حم ال�صجدة. و�صحح اإ�صناده وتعقبه الذهبي. وله 
روايات اأخر.

2-  انظر ال�صي�طي )عبد الرحمن بن اأبي بكر ت 911ه�(: االإتقان يف عل�م القراآن: 353/1-354. ط دار ابن كثري - دم�صق، الثانية 
1427 ه�، حتقيق اأ.د. م�صطفى البغا.

3- البقرة/269
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المفع�ل االأول للفعل     {ي�ؤت} قدم عليه، اإال اأن يقال: المق�ص�د تف�صير المعنى ال بيان االإعراب)1(. 
فبيان المعنى يحتاج اإلى ب�صط اأكثر ال يحتاجه بيان االإعراب. 

 والثان���ي: تج���د المتاأخرين ق���د ذكروا اأن اأه���م ال�اجبات على المعرب، واأُول���ى الجهات التي 
يدخ���ل االعترا�س عليه منها، هي مراعاُة المعنى مفرًدا و مركًبا، وتعقب�ا المعربين المتقدمين في 
كثير من االأمثلة راَع�ا في االإعراب ظاهر اللفظ ولم ينظروا في م�جب المعنى، فح�صل الف�صاد)2(. 

هدف البحث:
ه� معرفة اإمكانية ح�صر الم�ا�صع التي يزيد اأو يختلف فيها بيان المعنى عن بيان االإعراب. 
ومعرف���ُة اإمكانية ا�صتنباط معايير محددة في تقدير االإع���راب بناء على مجرد اللفظ، اأو بناء على 

المعنى، اأو عليهما مًعا، اأو اكت�صاُب ملكة في معالجة ذلك كله. 
منهج البحث:

اتبعت المنهج ال��صفي، من خالل تتبِع االأمثلة التي جاء الخالف فيها بين االإعراب والمعنى، 
ودرا�صِته���ا، وكن���ت اأكتفي بدرا�صة مث���ال واحد اأو اثنين تح���ت كل م�صاألة، واالإ�صارة اإل���ى اأمثاله في 

الهام�س. 
ث���م اعتمدت المنهج التحليلي حيث قم���ت بت�صنيف الم�ؤثرات في الخالف بين بيان االإعراب 

وبيان المعنى.  

المطلب الأول
تعريف م�شطلحات البحث

االإع���راب: في اللغة: من ق�لهم: اأعرب الرجل عن نف�ص���ه. اإذا بيَّن واأو�صح)3(. وفي ا�صطالح 
ف الكلم���ة باأنها: الق�ل  النح���اة: اختالف اآخر الكلم���ة باختالف الع�امل لفظ���ا اأو تقديًرا)4(. وتعرَّ

1-  انظر �صيخ زاده )حممد بن م�صطفى ت 951ه�( حا�صية على تف�صري البي�صاوي: 656/2. ط دار الكتب العلمية - بريوت، االأوىل 
1419ه�، �صبط حممد عبد القادر �صاهني. وانظر اأي�صا احلا�صية نف�صها: 205/3-361. 270/4. عند ق�ل اهلل تعاىل: {واإن 
كان�ا من قبل لفي �صالل مبني} )اآل عمران/164(. {يا ليتني كنت معهم} )الن�صاء/73(. {للناظرين} )االأعراف/108(.
2-  انظر ابن ه�صام )عبد اهلل بن ي��صف ت 761ه�(: مغني اللبيب: 684-698. ط دار الفكر – دم�صق، ال�صاد�صة 1985 م، حتقيق 

د. مازن املبارك. وحممد حمد اهلل. و ال�صي�طي: االإتقان: 576/1. 
3- )5(انظر ابن فار�س ) اأحمد بن فار�س ت 395ه�(: مقايي�س اللغة: مادة )عرب(.

4-  انظر اجلرجاين )حممد بن علي ت 816ه�(: التعريفات: 47. ط دار الكتاب العربي االأوىل 1405ه� حتقيق اإبراهيم االأبياري. 
وانظر �صيخ زاده )حممد بن م�صطفى ت 951ه�(: �صرح ق�اعد االإعراب البن ه�صام: 8-12. ط دار الفكر - دم�صق، الثالثة 

1429ه� حتقيق اإ�صماعيل مروة.  
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المفرد، اأي اللفظ الدال على معنى)1(. 
اللف���ظ: ف���ي اللغة: ط���رح ال�ص���يء، وغالب ما يك����ن من الف���م)2(. وفي اال�صط���الح: ال�ص�ت 

الم�صتمل على بع�س الحروف)3(. 
المعن���ى: ف���ي اللغة: ه���� الق�صد ال���ذي يبرز ويظه���ر من مكن�ن م���ا ت�صمنه اللف���ظ)4(. وفي 

اال�صطالح: ه� ال�ص�رة الذهنية التي و�صع اللفظ باإزائها)5(. 
من التعريفات ال�صابقة تجد اأن ُكال من االإعراب والمعنى ه� بيان اللفظ، اإال اأن االإعراب بيان 
ا�صطالحي، والمعنى بيان ذهني. كما اأن اللفظ في المقابل ه� وج�د في الل�صان اأو البيان، داٌل على 

وج�د في االأذهان، دال على وج�د في االأعيان)6(. 

المطلب الثاني: 
اأثر الإيجاز في اختالف الإعراب بين اللفظ والمعنى:

تعريف الإيجاز: 
االإيج���از: ه� التعبير عن المعنى باأقل لفظ. ف���اإن كان بدون حذف فه� اإيجاز ق�صر، واإن كان 
اإيج���ازا بحذف، فاإما اأن يك����ن المحذوف مقدرا لم يقم �صيء مقام���ه، اأو اأن ُيقام �صيء مقامه)7(، 

والكالم هنا على بع�س اأن�اعه:  
حذف الم��ص�ف واإقامة ال�صفة مقامه: 

ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُق�َن})8(. ذكر القا�صي اأن تقديم المفع�ل لالهتمام.  عند ق�ل اهلل تعالى: {َوِممَّ
وذكر �صيخ زاده رحمه اهلل اأن ت�صمية الجار والمجرور مفع�اًل ي�صعر باأن المفع�ل به ال�صريح ال يقدر 
مع���ه، م���ع اأن الم�صه�َر في مثله اأن يك����ن المفع�ل مقدًرا ويك�ن الجار والمج���رور في محل الن�صب 

1-  انظر ابن ه�صام: �صرح قطر الندى: 43. ط دار الفجر – دم�صق االأوىل 1422ه�. حتقيق حميي الدين عبد احلميد وعبد اجلليل 
البكري.   

2- انظر ابن فار�س: مقايي�س اللغة: مادة )لفظ(.
اأحمد خمتار عمر )1424ه�(: معجم اللغة العربية املعا�صرة: مادة  اأي�صا د.  3-  انظر ابن ه�صام: �صرح قطر الندى: 43. وانظر 

)عني(.    
4- )10(انظر ابن فار�س: مقايي�س اللغة: مادة )عني(.

5- انظر اجلرجاين: التعريفات: 281.  وانظر اأي�صا د. اأحمد عمر: معجم اللغة العربية املعا�صرة: مادة )عني(.
6-  انظر الغزايل )حممد بن حممد ت 505ه�(: املق�صد االأ�صنى: 26. ط اجلفان واجل�ابي- قرب�س، 1407ه� االأوىل، حتقيق: ب�صام 

اجلابي. وانظر �صيخ زاده: احلا�صية: 572/8.
7-  انظر يف تعريف االإيجاز واأق�صامه: ال�صبكي )اأحمد بن علي ت 773ه�(: عرو�س االأفراح �صرح تلخي�س املفتاح: 577/1-598. ط 

دار املكتبة الع�صرية – �صيدا، االأوىل 1423ه�، حتقيق د. عبد احلميد هنداوي.
8- البقرة/3
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ا اأو �صيًئا مما رزقناهم ينفق�ن«. ثم حذف الم��ص�ف  على اأنه �صفة لذلك المقدر، والتقدير: »وبع�صً
واأقيم���ت ال�صف���ة مقامه، اإال اأن الم�صنف �صماه مفع�اًل على االإطالق نظًرا اإلى المعنى، فاإن المعنى 

وبع�َس ما رزقناهم ينفق�ن، واإن كان بح�صب اللفظ �صفة لمحذوف)1(.
ولع���ل هذا الم�صه�ر الغال���ب، اأي عدم تاأثر االإعراب هنا بالحذف، وبقاء اإعراب ال�صفة �صفة 
م���ع حذف الم��ص����ف، لعله لكثرته في الكالم، م���ع تاأكده حتى كاأنه حا�صر ف���ي الذهن، فاإذا فقد 

ذل���ك الح�ص����ر اأّثر في االإع���راب كما في بدل المفع����ل المطلق عند ق����ل اهلل تعالى: {ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ})2(. ذك���ر القا�ص���ي اأن الم�صتثنى منه محذوف 
اأي ال ت�اعدوه���ن م�اعدة اإال م�اعدة بق�ل معروف. وذكر �صي���خ زاده اأنه يعني اأن اال�صتثناء مت�صل 
غ والم�صتثنى منه المحذوف مفع�ل مطلق، والم�صتثنى بدل منه من حيث المعنى ومفع�ل مطلق  مفرَّ

بح�صب اللفظ)3(. وكما تاأثر االإعراب بالحذف اأي�صا في الم�ا�صع االآتية.

حذف الم�شاف واإقامة الم�شاف اإليه مقامه: 
تعال���ى: {ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ})4(.  اهلل  ق����ل  عن���د  كم���ا 
الم�صدر الم�ؤول {اأن يق�ل�ا} في محل ن�صب مفع�ل الأجله. والتقدير: »مخافة اأن يق�ل�ا«. فحذف، 

واأقيم الم�صاف اإليه مقامه واأعرب اإعرابه محال)5(. 

حذف الجواب واإقامة قيده مقامه: 
كم���ا عن���د ق����ل اهلل تعال���ى: {ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ا} جيء به  ڃ چ})6(. ذك���ر القا�ص���ي رحمه اهلل تعالى اأن ق�له: {ُيَجاِدُلَن���ا} اإما ج�اب {َفَلمَّ
م�صارًعا على حكاية الحال. اأو الأنه في �صياق الج�اب بمعنى الما�صي كج�اب )ل�(. اأو دليل ج�ابه 
المحذوف، مثل اجتراأ على خطابنا، اأو �صرع في جدالنا. اأو متعلق به اأقيم مقامه، مثل اأخذ اأو اأقبل 

تف�صري  على  حا�صية  وال�صهاب:   .101 الك�صاف:  على  حا�صية  816ه�(:  علي  بن  )حممد  واجلرجاين   .192/1 احلا�صية:  1-  انظر 
البي�صاوي: 229/1. ط دار �صادر. وانظر اأي�صا احلا�صية: 653/2-661. 237/4-313. 665/6. عند ق�ل اهلل تعاىل: {من كل 
الثمرات} {من �صيئاتكم} )البقرة/266-271(. {رحمة اهلل قريب} {اثنتي ع�صرة اأ�صباطا} )االأعراف/56-160(. {لعل 

ال�صاعة تك�ن قريبا} )االأحزاب/63(. 
2- البقرة/235

3- )15(انظر احلا�صية: 577/2.
4- ه�د/12

5-  انظر احلا�صية: 625/4.  وانظر اأي�صا احلا�صية: 264/1. 112/2. 239/4-343. 47/5. {يخادع�ن اهلل} {اأو اأ�صد ق�ص�ة} 
ا اآتاُهما �صاحِلًا َجَعال َلُه �ُصَركاَء ِفيما اآتاُهما} )االأعراف/190-58(.  )البقرة/9-74(. {والذي خبث ال يخرج اإال نكدا} {فَلمَّ

{ك�ين بردا و�صالما} )االأنبياء/69(.
6- ه�د/74
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يجادلنا.
وذك���ر �صيخ زاده اأنَّ ج�اب {لما} ينبغ���ي اأن يك�ن ما�صًيا لداللتها على وق�ع اأثر في الما�صي 

ل�ق�ع غيره فيه. فاأجاب القا�صي عن وق�عه م�صارعا باأج�بة اأربعة:
 اأوله���ا: اأنه على حكاية الحال الما�صية)1(. وثانيها: اأن {لما} تردُّ الم�صارع ال�اقع في �صياق 
ج�ابها اإلى الما�صي ومثلها كلمة )ل�(، كما ترد كلمة )اإن( الما�صي اإلى معنى اال�صتقبال. وثالثها: 
اأن ج����اب {فلما} مح���ذوف تقديره: )اجتراأ اأو �صرع في جدالنا( وجمل���ة: {ُيَجاِدُلَنا} ا�صتئنافية 
دال���ة على الج�اب المحذوف. والرابع: اأنه متعل���ق الج�اب المحذوف اأقيم مقامه، والتقدير: »فلما 
ذهب الروع وجاءته الب�صرى اأخذ اأو اأقبل يجادلنا«. فق�له {يجادلنا} حال من فاعل الفعل المقدر: 
اأقب���ل اأو اأخ���ذ، حذف واأقي���م قيده مقامه)2(. فالجمل���ة حال في المعنى ج�اب ف���ي اللفظ على هذا 

ال�جه الرابع. 

حذف حرف الجر:
اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها  اِلَحاِت اأَنَّ َلُهْم َجنَّ ِذيَن اآَمُن�ا َوَعِمُل�ا ال�صَّ ِر الَّ عن���د ق�ل اهلل تعالى: {َوَب�صِّ
ااْلأَْنَه���اُر})3(. ذك���ر القا�صي رحم���ه اهلل تعالى اأن ق�له تعال���ى: )اأَنَّ َلُهْم( من�ص����ب بنزع الخاف�س 

واإف�صاِء الفعل اإليه، اأو مجرور باإ�صماره مثل )اهلِل الأفعلن(.
 وذك���ر �صيخ زاده رحم���ه اهلل تعالى اأن االأ�ص���ل )وب�صر الذين اآمن�ا ب���اأن لهم جنات( فحذف 
( و)اأْن( النا�صبة للم�صارع ب�صبب ط�لهم���ا بال�صلة، فلما حذف  الج���ار وه� ح���ذف مطرد م���ع )اأنَّ
ح���رف الجر اختلف النحاة، فذهب الخليل )170ه�( والك�صائ���ي )189ه�( رحمهما اهلل تعالى اإلى 
( والم�ج����د في حيزها مجروُر المحل، بناء عل���ى اأن حرف الجر واإن ذهب لفًظا فه�  اأن كلم���ة )اأَنَّ
ملح����ظ معن���ى، فيك�ن م�ج����دا حكًما والجر باق، كما ف���ي ق�له: »اهلِل الأفعل���ن« بجر لفظ الجاللة 
باإ�صم���ار الجار. وذهب �صيب�ي���ه والفراء )207ه�( اإلى اأنه من�ص�ب المح���ل، بناء على اأن ف�صحاء 
العرب اإذا حذف�ا حرف الجر يجعل�نه ن�صيا من�صيا، وي��صل�ن الفعل بنف�صه اإلى مدخ�له فين�صب�نه، 
كم���ا ق�له تعالى: {َواْخَتاَر ُم��َصى َقْ�َمُه})4(. وه� المختار، الأن حذف حرف الجر واإبقاء عمله قليل 

1-  انظر الكالم على معنى حكاية احلال املا�صية احلا�صية: 148/2. 197/3. عند ق�ل اهلل تعاىل: {َوَفِريًقا َتْقُتُل�َن} )البقرة/87(. 
ْر�ِس} )اآل عمران/156(. َرُب�ا يِف ااْلأَ {اإَِذا �صَ

ق�ل  عند  احلا�صية: 178/2. 285/3. 440/7.  مقامه  علته  واإقامة  اأي�صا يف حذف اجل�اب  وانظر  احلا�صية: 671/4.  انظر   -2
َكُف�ٌر}  ااْلإِْن�صاَن  {َفاإِنَّ  )الن�صاء/19(.  َفَع�َصى..}  َكِرْهُتُم�ُهنَّ  {َفاإِْن  )البقرة/97(.  نزله}  فاإنه  عدوا  كان  من  {قل  تعاىل:  اهلل 

)ال�ص�رى48(.
3- البقرة/25

4- االأعراف/155
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نادر)1(. 
المطلب الثالث

اأثر الإطناب في اختالف الإعراب بين اللفظ والمعنى
تعريف االإطناب: ه� التعبير عن المعنى باأكثر من لفظ)2(. وطرق االأطناب كثيرة اأذكر منها: 

الو�شف على المعنى: 
وعن���د ق����ل اهلل تعالى: {ٱ   ٻ ٻ           ٻ})3(. ذكر القا�صي رحمه اهلل تعالى اأن 

�ص�اء ا�صم و�صف به {الذين كفروا} كما ي��صف بالم�صادر. 
وذك���ر �صي���خ زاده رحم���ه اهلل تعال���ى اأن الت��صي���ف بالم�ص���در نح����: رجل ع���دل. مبالغة في 

االت�ص���اف بها وقيام معانيها. ث���م اإن الم�صدر قد يك�ن نعتا نح�ًيا كما في ق�له تعالى: {ڦ 
ڦ ڦ})4(. وق���د يك����ن نعتا معن�ًي���ا غير تابع له في االإعراب كما في ه���ذه االآية)5(. يعني اأن 
كالم القا�ص���ي ف���ي بيان المعنى ال االإع���راب، واأنه ال يكفي في اإعراب النع���ت مجرد وج�د ال��صف 

معنى، بل ال بد من اإتباعه حركة لفظ الم��ص�ف.   

العطف على المعنى: 
كم���ا عند ق�ل اهلل تعالى: {ڱ ڱ      ڱ})6(. ذكر القا�صي رحمه اهلل تعالى اأن تقديره: 
»اأراأي���ت الذي حاج اأو اأراأيت مثل الذي مر«. ثم اأ�صار اإلى احتمال اأن تك�ن الكاف مزيدة، والتقدير: 
»اأي اأراأي���ت ال���ذي حاج اأو الذي مر«. اأو اأن يك�ن العطف على المعنى، والتقدير: »اأراأيت كالذي حاج 
اأو كال���ذي م���ر«. اأو اأنه من كالم اإبراهيم والتقدير: »واإن كنت تحيي فاأحيي كاإحياء اهلل تعالى الذي 

مر«. 

َفْ�َقَها}  َفَما  ًة  َبُع��صَ َما  َمَثاًل  ِرَب  َي�صْ اأَْن  َي�ْصَتْحِيي  اَل   َ اهللَّ {اإِنَّ  تعاىل:  اهلل  ق�ل  عند  نح�ه  واأعاد   .421/1 احلا�صية:  انظر   -1
)البقرة/26(. احلا�صية: 445/1-446. وانظر اأب�صا احلا�صية: 243/2-288. 468/4. عند ق�ل اهلل تعاىل: {اأن يدخل�ها} )اأن 
طهرا( )البقرة/114-125(. {اأن يجاهدوا} )براءة/44(. وانظر اأب� البقاء )عبد اهلل بن احل�صني ت 616ه�(: التبيان يف اإعراب 
القراآن: 41/1. ط عي�صى البابي احللبي. حتقيق علي البجاوي. و اأب� حيان )حممد بن ي��صف ت 745ه�(: تف�صري البحر املحيط: 

254/1. ط دار الكتب العلمية - بريوت، االأوىل 1422ه�، حتقيق جمم�عة من االأ�صاتذة.  
2- انظر يف تعريف االإطناب واأق�صامه: ال�صبكي: عرو�س االأفراح: 605-575/1.

3- )البقرة/6(
4- اآل عمران/64

البي�صاوي: 266/1.  تف�صري  وال�صهاب: حا�صية على  الك�صاف: 116.  5-  انظر احلا�صية: 224/1-225. واجلرجاين: حا�صية على 
وانظر احلا�صية: 157/5. {�ص�اء علينا اأجزعنا اأم �صربنا} )اإبراهيم/21(.

6- )البقرة/259(
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 .)1({ ���ِذي َحاجَّ وذك���ر �صي���خ زاده رحم���ه اهلل تعالى اأنه ل���م يعطفه على ق�له: {اأََل���ْم َتَر اإَِلى الَّ
ل�جهين: االأول: من حيث ال�صناعة النح�ية، وه� عدم ج�از دخ�ل حرف الجر {اإَِلى} على الكاف 
ف���ي ق�له: {َكالَِّذي} �ص�اء كان���ت حرف جر اأو ا�صمية �صبيهة بالحرفية. والثاني: من حيث المعنى، 
وه� تعلق التعجب في االأول من ذات المتعجب منه، وتعلقه في الثاني من مثل المتعجب منه، وعطفه 
عل���ى االأول يجعله ف���ي حيز واحد، وال معنى للتعجب من مثل االأول. لذلك اأول العطف ب�ج�ه: اأولها: 
اأن���ه قدر فع���ال في جانب المعط�ف، فيك�ن من عطف الجملة على الجملة. وثانيها: اأن تك�ن الكاف 
في جانب المعط�ف مزيدة، فيك�ن عطف المفرد على محل المفرد. وثالثها: اأن يك�ن العطف على 
المعن���ى، ب���اأن تقدر كاف اأخرى في جانب المعط�ف عليه، ونقل ع���ن االإمام الرازي )606ه�( اأخذ 
} بل ه� من  َلى الَِّذي َحاجَّ اأكثر النح�يين بهذا الق�ل. والرابع: اأنه لي�س معط�فا على ق�له: {اأََلْم َتَر اإِ
كالم اإبراهي���م عليه ال�صالم، ونقله عن الراغب)2(. فنقُل �صيخ زاده عن الرازي اأخذ اأكثر النح�يين 

بالعطف على المعنى في هذا المثال، ه� ترجيح له. 
وهذا العطف ربما �صمي العطف على الت�هم، وقد اأ�صار اإليه �صيخ زاده رحمه اهلل تعالى اأي�صا 
يَماِنِه���ْم َو�َصِهُدوا})3(. اإذ ذكر القا�ص���ي اأنَّ {َو�َصِهُدوا} عطف  عن���د ق����ل اهلل تعالى: {َكَفُروا َبْعَد اإِ
ُكْن})4(. وذكر �صيخ زاده  َق َواأَ دَّ �صَّ على ما في {اإِيَماِنِهْم} من معنى الفعل. ونظيره ق�له تعالى: {َفاأَ
اأن التقدير: بعد ما اآمن�ا و�صهدوا، وال يج�ز ك�نه معط�ًفا على {َكَفُروا} الأنهم لي�ص�ا جامعين بين 
ُكْن})5(. فقال  َق َواأَ ���دَّ الكف���ر وال�صهادة، ونقل ع���ن �صيب�يه اأنه �صاأل الخليل ع���ن ق�له تعالى: {َفاأَ�صَّ
الخلي���ل: جزم {َواأَُكْن} الأن الفعل االأول يك�ن مجزوم���ا حين ال فاء فيه. وه� من قبيل العطف على 

المحل، كاأنه قيل: ل�ال اأخرتني اإلى اأجل قريب اأ�صدق واأكن. وذكر ق�ل ال�صاعر:
م�صائيُم لي�ص�ا م�صلحين ع�صيرة                  وال ناعٍب اإال بَبين غرابها 

1- )البقرة/258(
2-  انظر احلا�صية: 635/2-636. والفراء )يحيى بن زياد 207ه�(: معاين القراآن: 170/1. ط الدار امل�صرية حتقيق جمم�عة 
من االأ�صاتذة. والراغب االأ�صفهاين ) احل�صني بن حممد ت 502ه�(: التف�صري: 542/1. ط كلية االآداب - جامعة طنطا، االأوىل 
1420ه�، حتقيق د. حممد ب�صي�ين. والرازي )حممد بن عمر 606ه�(: التف�صري الكبري: 25/7. ط دار الكتب العلمية - بريوت، 
احلا�صية:  اأي�صا  وانظر  العطف.  منع  من  الثاين  ال�جه  و�صعف   .338/2 البي�صاوي:  على  حا�صية  وال�صهاب:  1421ه�.  االأوىل 
)البقرة/266(.           فاأ�صابها}   .. تك�ن  {اأن  تعاىل:  اهلل  ق�ل  عند   .680-627/6  .324-323-277/4  .112-73/3  .653/2
.. ودر�ص�ا}  ي�ؤخذ  االأر�س ويذرك} {اأمل  .. والأحل} {اإميانهم و�صهدوا} )اآل عمران/50-86(. {ليف�صدوا يف  {وم�صدقا 
 .. ورد} )االأحزاب/25(. {يا جبال  باجلزم. )االأعراف/169(. {ليجزي..  ال�صاذة  القراءة  )االأعراف/127-139(. على 

والطري} )�صباأ/10(. 
3- )اآل عمران/86(
4- )المنافق�ن/10(
5- )المنافق�ن/10(
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وح���ق »ناعب« الن�صب عطفا على م�صلحين، لكنه انجرَّ عطفا على ت�هم وج�د الباء في خبر 
لي�س الأن الباء تدخل عليه كثيرا)1(.  

البدل من المعنى: 
ُه���ْم اإَِلْيِهْم اَل َيْرِجُع�َن})2(.  كم���ا عن���د ق�له تعالى: {اأََلْم َيَرْوا َكْم اأَْهَلْكَن���ا َقْبَلُهْم ِمَن اْلُقُروِن اأَنَّ
ُه���ْم اإَِلْيِه���ْم اَل َيْرِجُع����َن} بدل من {َكْم} عل���ى المعنى، اأي: األم يروا كث���رة اإهالكنا َمن  ق�ل���ه: {اأَنَّ
قبله���م، ك�نهم غير راجعين اإليهم. ال من حيث اللف���ظ، الأن العامل في {َكْم} لفًظا ه� {اأَْهَلْكَنا} 
َلْيِهْم} بدال من {َكْم} لفظا،  ُهْم اإِ على اأنها مفع�له، تقديره: كثيرًا من القرون اأهلكنا. فل� كان {اأَنَّ
ُهْم اإَِلْيِهْم} الختل المعنى،  ���ط {اأَْهَلْكَنا} على {اأَنَّ ل�ج���ب اأن يك�ن معم�اًل للفعل {اأَْهَلْكَنا}، ول� �ُصلِّ
اإذ ال معن���ى لق�لنا: اأهلكنا انتفاء رج�عهم. ف�جب اأن يك�ن بدال من {َكْم} على المعنى، واأن يك�ن 
معم�ال لما عمل في {َكْم} معنى، وه� {اأََلْم َيَرْوا} الأن الفعل المعلق ممن�ع من العمل لفًظا وعامل 
معن���ًى وتقدي���ًرا، فيك�ن المعنى: األم ي���روا كثرة اإهالكنا..الخ. ولقائل اأن يق����ل: كما ال ي�صح لفظا 
ال ي�ص���ح معنى، الأن ك�نه���م غير راجعين اإليهم لي�س كثرة االإهالك نف�ص���ه، وال بع�صه، وال ي�صح اأن 

ي�صاف اإليه. ويمكن اأن يجاب باأن ك�نهم غير راجعين عبارة عن اإهالكهم تج�زا)3(. 
واأختم هذا البحث بذكر م�صاألتين جرى االختالف فيهما ال بين اللفظ والمعنى بل بين اأنظار 

علماء المعاني والبيان وبين اأ�ص�ل علماء النح�، وهما:
الحال الموؤكدة:

عند ق����ل اهلل تعالى: {َوَنْحُن َلُه ُم�ْصِلُم�َن})4(. ذكر القا�ص���ي اإعراب الجملة حاال، واحتمال 
ا بناء على اأن �صاحب الك�صاف  ا. وتعقب �صيخ زاده رحمه اهلل تعالى ك�نه���ا اعترا�صً ك�نه���ا اعترا�صً
والقا�صي البي�صاوي رحمهما اهلل تعالى ال ي�صترطان في اأن تك�ن الجملة االعترا�صية في اأثناء كالم 
اأو بي���ن كالمي���ن مت�صلين معنًى، باأن يك�ن ال���كالم الثاني بيانا لالأول اأو تاأكي���دا له اأو بدال منه، بل 
زان وق�عها في اآخر جملة ال يليها جملة مت�صلة بها، باأن ال يليها جملة اأ�صال فيك�ن االعترا�س  يج�ِّ

1-  انظر احلا�صية: 112/3. وانظر �صيب�يه )عمرو بن عثمان 180ه�( الكتاب: 100/3. ط دار اجليل االأوىل حتقيق عبد ال�صالم 
هارون. واملربد )حممد بن يزيد 285ه�(: املقت�صب: 371/4. ط عامل الكتب - بريوت، حتقيق حممد عبد احلالق ع�صيمة. 
وابن ه�صام: مغني اللبيب: 553. و البغدادي )عبد القادر بن عمر 1093ه�(: خزانة االأدب: 147/4. ال�صاهد الثامن وال�صبع�ن 
بعد املائتني. ويف حا�صية ال�صهاب: 44/3. تبعا الأبي حيان يف البحر املحيط: 491/2. اعرتا�س على الزخم�صري يف الك�صاف: 

408/1. ط دار الكتاب العربي - بريوت، الثالثة 1407ه�. يف ك�ن املثال من العطف على الت�هم.
2- )ي�س/31(

َحاُب  ُهْم اأَ�صْ ِذيَن َكَفُروا اأَنَّ َك َعَلى الَّ ْت َكِلَمُت َربِّ 3-  انظر احلا�صية: 72/7. وانظر اأي�صا احلا�صية: 293/7. عند ق�ل اهلل تعاىل: {َحقَّ
اِر} )غافر/6(. النَّ

4- )البقرة/133(
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ف���ي اآخ���ر ال���كالم، اأو اأن يليها جملة غي���ر مت�صلة بها معن���ى ال بيانا وال تاأكيدا وال ب���دال. ومثل هذا 
االعترا����س كثيرا م���ا يلتب�س بالحال، والفرق دقيق اأ�صار اإليه �صاح���ب الك�صاف حيث ذكر عند ق�ل 
ْنُتْم َظاِلُم�َن})1(. ح���ال، اأو اعترا�س واأنتم عادتكم الظلم. وذكر هنا اأنها يج�ز اأن  اهلل تعال���ى: {َواأَ
تك����ن اعترا�صية م�ؤكدة اأي ومن عادتنا الثبات عل���ى االإ�صالم. وحا�صل ما اأ�صار اإليه اأن الجملة اإذا 
كان���ت حاال يك����ن ح�ص�ل م�صم�نها مقارنا لح�ص����ل عاملها، وه� الفعل المقيد به���ا هنا {َنْعُبُد.. 
َوَنْحُن َلُه ُم�ْصِلُم�َن}. والفعل الم�صارع ي�صلح للحال واال�صتقبال، والمراد في االآية اال�صتقبال فيك�ن 
م�صم����ن الجملة الحالية اال�صتقب���ال. واإن جعلت اعترا�صية ال يك�ن لها محل من االإعراب وال يعتبر 
له���ا عامل ف�صال ع���ن اأن يك�ن م�صم�نها مقارنا لم�صم�ن عاملها في الح�ص�ل، فال يك�ن ح�ص�لها 

مقيدا بزمان التكلم وال الم�صي وال اال�صتقبال)2(. 

حروف التوكيد: 
َن} مفع�ل           َن َلُك���ْم})3(. ذكر القا�ص���ي اأن {ِلُيَبيِّ ُ ِلُيَبيِّ كم���ا عند ق����ل اهلل تعالى: {ُيِري���ُد اهللَّ
{ُيِريُد} والالم زيدت لتاأكيد معنى اال�صتقبال الالزم لالإرادة، وا�صت�صهد بق�ل قي�س بن �صعد ر�صي 

اهلل تعالى عنهما: 
اأردت لكيما يعلم النا�س اأنه              �صراويُل قي�س وال�ف�د �صه�د   

���َن} مفع�ل له، والتقدير: يري���د الحق الأجله.  و�صع���ف الق�ل باأن المفع����ل محذوف، و{ِلُيَبيِّ
وذكر �صيخ زاده اأنه يعني بق�له االأول اأن اأ�صل الكالم: يريد اهلل اأن يبين لكم. فزيدت الالم م�ؤكدة 
الإرادة التبيي���ن كما زيدت في »ال اأبا لك« لتاأكيد اإ�صاف���ة االأب، تبًعا للزمخ�صري. وذهب الب�صري�ن 
اإلى اأن مفع�ل {ُيِريُد} محذوف تقديره: يريد اهلل تحريم ما حرم وتحلل ما حلل وت�صريع ما تقدم 

الأجل اأن يبين لكم ما كلفكم به من االأحكام)4(. 

1- )البقرة/92(
2-  انظر احلا�صية: 323/2-324. والزخم�صري: الك�صاف: 166/1-194. وال�صهاب حا�صيةعلىتف�صري البي�صاوي: 206-205/2. 
وانظر اأ. د. فخر الدين قباوة: اجلمل واأ�صباه اجلمل: 72. ط دار القلم العربي - حلب، اخلام�صة 1409ه�. وانظر اأي�صا احلا�صية: 
به مت�صابها}       بالكافرين} {واأت�ا  341/1-430. 161/2-328. 274/3-275. 268/4. عند ق�ل اهلل تعاىل: {واهلل حميط 
{واأنتم ظامل�ن} {وما كان من امل�صركني} )البقرة/19-25-92-135(. {اآباوؤكم واأبناوؤكم} )الن�صاء/11(.   {وما وجدنا} 

)االأعراف/102(. وغريها.
3- )الن�صاء/26(

اأي�صا  وانظر   .127/3 البي�صاوي:  تف�صري  على  حا�صية  وال�صهاب:   .501/1 الك�صاف:  والزخم�صري:    .305/3 احلا�صية:  4-  انظر 
احلا�صية: 379/2. عند ق�ل اهلل تعاىل: {َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَ� ُمَ�لِّيها} {َواَل ُتْلُق�ا ِباأَْيِديُكْم} )البقرة/195-148(.
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الخاتمة ونتائج البحث:
1-  االأ�ص���ل اأن المعنى ي�صاعد على تقدير االإع���راب، واأن االإعراب ال�صحيح ي�صاعد على فهم 

المعنى. 
2-  بيان المعنى يحتاج اإلى ب�صط اأكثر ال يحتاجه بيان االإعراب. اأو اأنك في بيان المعنى اأكثر 
حرية في اختيار االألفاظ وترتيبها، اأما في بيان االإعراب فمقيد بق�اعد االإعراب واأ�ص�ل 
النح����، ولهذا يجد الق���ارئ في تف�صير علماء المعاني والبيان �ص����را ومعان ال يجدها في 

تف�صير علماء النح� واالإعراب)1(.   
3-  الم�صه����ر الغال���ب عن���د المعربين عدم تاأث���ر اإعراب ال�صف���ة بحذف الم��ص����ف غالبا، 

ل��ص�حه وكثرته في الكالم.
4-  اتف���اق المعربين عل���ى اإقامة الم�صاف اإليه مق���ام الم�صاف في االإع���راب، واإقامة ج�اب 

ال�صرط مقام قيده وعلته حال الحذف. 
ترجيح المعربين تغير محل اال�صم من الجر اإلى الن�صب حال حذف حرف الجر.  -5

6-  اتف���اق النحاة عل���ى اأن ال��صف في المعنى ال يك�ن و�صفا في االإعراب حتى يك�ن تابعا في 
اللفظ. 

7-  ترجي���ح النحاة جانب المعنى في العطف والبدل، نظًرا اإلى اتحاد العامل فيهما في اأ�صل 
المعن���ى، والت�صرف في اللفظ بين التابع والمتب�ع بزيادة اأو حذف طلًبا لمعان زائدة في 

اأحدهما على االآخر. 
8-  الخ���الف بي���ن اأه���ل النح� واأهل البي���ان والمعاني �صكل م���ن اأ�صكال الخ���الف بين اللفظ 

والمعنى. 
ه���ذا جه���ُد مقٍل، اأرج� اهلل �صبحانه وتعالى اأن يك�ن خط����ة را�صدة في طريق درا�صات اأخرى 
اأكث���ر �صم����ال وفروعا، و�صلى اهلل و�صلم عل���ى النبي العربي �صيدنا محمد وعل���ى اآله و�صحبه و�صلم، 

والحمد هلل رب العالمين اأوال و اآخًرا. 

اأتقدم بن�صح اإىل املهتمني بعلم تف�صري القراآن الكرمي واإعرابه اأن يطالع�ا ما ميليه االأ�صتاذ الدكت�ر فخر  1-  يتحتم علي هنا اأن 
الدين قباوة حفظه اهلل تعاىل من درو�س يف اإعراب القراآن وبيان معانيه، ففيها يجتمع االلتزام باأ�ص�ل القدماء مع االإملام مبعاين 

الع�صر. 
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الم�شادر والمراجع
�اب���ن فار����س )اأحم���د بن فار����س ت 395ه�(: مقايي�س اللغ���ة: ط دار الفكر 1399 ه����، تحقيق عبد  �•

ال�صالم هارون. 
�ابن ه�صام )عبد اهلل بن ي��صف ت 761ه�(: مغني اللبيب: ط دار الفكر - دم�صق، ال�صاد�صة 1985  �•

م، تحقيق د. مازن المبارك. ومحمد حمد اهلل. 
اب���ن ه�صام: �ص���رح قطر الندى. ط دار الفجر - دم�صق االأولى 1422ه����. تحقيق محيي الدين عبد الحميد 

وعبد الجليل البكري.    
الحلبي.  البابي  عي�صى  القراآن. ط  اإعراب  في  التبيان  الح�صين ت 616ه�(:  بن  اهلل  البقاء )عبد  •��اأب� 

تحقيق علي البجاوي. 
•��اأب���� حي���ان )محم���د بن ي��صف ت 745ه�(: تف�صير البحر المحي���ط. ط دار الكتب العلمية - بيروت، 

االأولى 1422ه�، تحقيق مجم�عة من االأ�صاتذة.   
•��اأحم���د مخت���ار عمر ) ت1424ه�(: معجم اللغة العربي���ة المعا�صرة: ط عالم الكتب االأولى 1429ه�. 

بم�صاعدة فريق عمل.
•��البغدادي )عبد القادر بن عمر 1093ه�(: خزانة االأدب ولب لباب ل�صان العرب: ط مكتبة الخانجي 

- القاهرة، الرابعة 1418ه�، تحقيق عبد ال�صالم هارون. 
•��الجرجان���ي )محم���د بن علي ت 816ه�(: التعريفات. ط دار الكت���اب العربي االأولى 1405ه� تحقيق 

اإبراهيم االأبياري. 
      الجرجان���ي: حا�صية على الك�ص���اف )حتى االآية 24 من �ص�رة البقرة(. طبع���ة قديمة دون معل�مات عن 

النا�صر. 
•��الحاك���م )محم���د بن عب���د اهلل ت 405ه�(: الم�صتدرك عل���ى ال�صحيحي���ن.ط دار الكتب العلمية - 

بيروت، االأولى 1411ه�، تحقيق م�صطفى عطا. 
االأولى 1421ه�. بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  الكبير. ط  التف�صير  بن عمر 606ه�(:  •�الرازي )محمد 

•��الراغ���ب االأ�صفهان���ي ) الح�صي���ن بن محمد ت 502ه�(: التف�صير. ط كلي���ة االآداب - جامعة طنطا، 
االأولى 1420ه�، تحقيق د. محمد ب�صي�ني. 

•�الزمخ�صري: الك�صاف عن حقائق غ�ام�س التنزيل. ط دار الكتاب العربي - بيروت، الثالثة 1407ه�. 
•��ال�صبكي )اأحمد بن علي ت 773ه�(: عرو�س االأفراح �صرح تلخي�س المفتاح. ط دار المكتبة الع�صرية 

هنداوي.  الحميد  عبد  د.  تحقيق  1423ه�،  االأولى  – �صيدا، 
هارون.  ال�صالم  عبد  تحقيق  االأولى  الجيل  دار  ط  الكتاب.  180ه�(:  عثمان  بن  )عمرو  •��صيب�يه 

•��ال�صي�ط���ي )عب���د الرحم���ن بن اأب���ي بكر ت 911ه�(: االإتق���ان في عل�م الق���راآن. ط دار ابن كثير - 
دم�صق، الثانية 1427 ه�، تحقيق اأ.د. م�صطفى البغا. 
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•��ال�صه���اب )اأحم���د بن محم���د الخفاجي ت 1069ه�(: حا�صية على تف�صير البي�صاوي. ط دار �صادر - 
بيروت. دون معل�مات اأخرى. 

•���صي���خ زاده )محم���د بن م�صطفى الق�ج�ي ت 951ه�( حا�صية على تف�صير البي�صاوي. ط دار الكتب 
العلمية - بيروت، االأولى 1419ه�، �صبط محمد عبد القادر �صاهين. 

      �صي���خ زاده: �ص���رح ق�اعد االإعراب البن ه�صام. ط دار الفكر - دم�صق، الثالثة 1429ه� تحقيق اإ�صماعيل 
مروة.   

•��الغزال���ي )محم���د بن محمد ت 505ه�(: المق�صد االأ�صن���ى. ط الجفان والج�ابي- قبر�س، 1407ه� 
االأولى، تحقيق: ب�صام الجابي. 

1409ه�.  الخام�صة  حلب،   - العربي  القلم  دار  ط  الجمل.  واأ�صباه  الجمل  اإعراب  قباوة:  الدين  •�فخر 
•�الفراء )يحيى بن زياد ت207ه�(: معاني القراآن. ط الدار الم�صرية تحقيق مجم�عة من االأ�صاتذة. 
د )محمد بن يزيد ت285ه�(: المقت�صب. ط عالم الكتب - بيروت، تحقيق محمد عبد الخالق  •��المبرِّ

ع�صيمة.  
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Le phonème entre son et sens

Dr. Claudia Chehade
Professeur à l’Université Jinan

De nos jours, la linguistique occupe une place assez privilégiée dans les 
programmes universitaires de lettres. L’objet de la linguistique est «l’étude 
scientifique du langage humain» (Baylon, Fabre, p.3). Cette discipline regroupe 
plusieurs champs d’études ; la phonétique, la phonologie, la morphologie, 
la syntaxe et la sémantique. Les étudiants sont beaucoup plus sensibles à la 
phonétique et à la phonologie qu’aux autres domaines. Notre attention sera 
alors portée dans cette étude sur ces deux notions et tout particulièrement sur 
le phonème. 
Si la phonétique est «l’étude scientifique des sons du langage dans leur 
émission, leur réception, leurs caractères physiques», la phonologie est «une 
science qui étudie les sons du point de vue de leur fonction distinctive dans le 
système de la langue» (Chiss, Filliolet, Maingueneau,  p.37). 
La phonétique s’intéresse à la production physiologique des sons au niveau de 
l’appareil phonatoire comme [p] et [m]. [p] étant une occlusive labiale sourde 
et [m] une occlusive labiale nasale tandis que la phonologie a comme tâche 
d’identifier les paires minimales par la présence d’un indice qui différencie 
un mot des autres comme par exemple le mot français père se distingue de 
mère.  Le mot pot n’est pas le même que chaud, sot, tôt…. Certains linguistes 
comme Nicolaï Troubetzkoy définissent la phonétique et la phonologie en 
partant de la  dichotomie  faite par Saussure: langue/parole. Selon Saussure 
la langue se présente comme «un produit social de la faculté du langage» et 
la parole est «un acte individuel de volonté et d’intelligence». (Troubetzkoy, 
p115-).
La phonétique serait du domaine de la parole qui étudie le signifiant alors que 
la phonologie est du domaine de la langue qui étudie le signifiant en référence 
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au signifié.
Toute langue est porteuse d’une caractéristique qui fait son originalité par 
rapport à tous les autres systèmes de communication, appelée par André 
Martinet la double articulation (Martinet, p.13). La première articulation a 
une valeur significative, c’est-à-dire elle concerne des unités significatives, les 
monèmes. Soit le monème «canard» qui signifie un animal (oiseau aquatique). 
Ce même mot possède une image représentée par la transcription phonétique 
[kanar] décomposable en 5 phonèmes, /k/+/a/+/n/+/a/+/r/ ce qui nous amène 
à la deuxième articulation qui est celle des unités seulement distinctives et 
non significatives, les phonèmes.  
Notre but serait de montrer si  le phonème peut jouir d’un certain sens. 
Autrement dit le phonème serait-il un signe linguistique? Comporte-t-il 
deux faces; un signifiant (une image acoustique) et un signifié (un contenu 
sémantique), concept définit par le père de la linguistique Ferdinand de 
Saussure (Saussure,  p. 98). 
Dans un premier temps, nous  présenterons  comment le phonème est une 
image sonore, dans un second temps nous évoquerons dans quelle mesure le 
phonème peut être porteur d’un sens. 

Le phonème, une image sonore
Le terme «phonème» est utilisé pour la première fois par le phonéticien 
français Dufriche-Desgenettes en 1873 et qui veut dire d’une façon générale 
les consonnes et les voyelles. Mais le sens phonologique du phonème est 
apparu un peu plus tard en 1929 dans les travaux du cercle linguistique de 
Prague. Pour Saussure, le  phonème veut dire «la somme des impressions 
acoustiques et des mouvements articulatoires, de l’unité entendue et de l’unité 
parlée, l’une conditionnant l’autre» (Saussure, p.65). Prenons le mot français 
«pur», celui qui entend prononcer ce mot saisit trois éléments distincts : un 
«p», un «u» et un  «r». Le mot «pur» constitue une chaîne acoustique et dans 
cette chaine il y a trois anneaux qui font chacun à l’oreille une impression 
différente consonne+voyelle+consonne. 
On entend par voyelle «les sons formés dans le larynx par l’expiration de 
l’air des poumons qui fait vibrer les cordes vocales. Ces sons se trouvent plus 
ou moins modifiés selon qu’ils s’échappent par la bouche et le nez. Ils ne 
rencontrent aucun obstacle en s’échappant» (Béchade, p.16). Contrairement 
aux voyelles, les consonnes sont «des sons formés dans le larynx par 
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l’expiration de l’air des poumons, qui en s’échappant, rencontrent des 
obstacles» (Béchade, p.32). 
Du point de vue physiologique, on peut grouper les voyelles selon le point 
d’articulation et le degré d’aperture. En partant du mode d’articulation, on 
peut distinguer les voyelles orales (a, i, u, y, e,  ɛ, ø, œ, ə,  o, ɔ), les nasales (œ̃, 
ɛ,̃ ɑ̃,ɔ̃),  les antérieures, les postérieures, les  labialisées ou les non labialisées 
et du degré d’ouverture on peut parler des voyelles ouvertes ( a, ɛ, ɑ, œ, ɔ, œ̃, 
ɛ,̃ ɑ̃,ɔ̃)  et fermées( i, e, u, o, y, ø). 
De la même manière, pour distinguer les consonnes les unes les autres on 
peut les classer selon les principes suivant leur point d’articulation (antérieur 
ou postérieur) dans la cavité de la bouche, p, b, m sont bilabiales, f, v 
labiodentales, t, d, n dentales, l, s, z alvéolaires, ʃ palatale et  k, g vélaires. 
Suivant le mode d’articulation on peut distinguer les consonnes en tant que, 
nasales, orales, occlusives, fricatives, constrictives, spirantes, latérales, 
vibrantes. Enfin suivant leur caractère sourd ou sonore, c’est-à-dire leur 
aptitude à mettre en œuvre ou non la vibration des cordes vocales on aura les 
sonores (l,r,v,z,b,d,g,m, n, j, g, ɲ) et les sourdes (f, s, p, t, k, ʃ). 
Court de Gebelin (p.68) a comparé l’appareil phonatoire à un instrument 
musical, il a montré que les voyelles sont des sons et les consonnes sont des 
intonations. Pour lui, la propriété des sons c’est qu’ils peuvent durer aussi 
longtemps que dure l’expiration de la poitrine qui les forme. Tandis que les 
intonations sont brèves et coupées.
Dans Traité de Phonétique, Grammont (p.53) a déduit que les voyelles aigues 
sont naturellement propres à exprimer des sons aigus comme dans «pif», «cri-
cri». Les voyelles éclatantes [a] servent à exprimer les sons éclatants  «éclat, 
éclatant». De même, les mots «fracas» et «fanfare»  manifestent une certaine 
musique éclatante. Ces sons se caractérisent par leur durée. On a l’impression 
d’entendre l’écho de [a] dans le mot «fracas» aaaaaa et de [i] dans le mot «cri-
cri», iiiiiiiiii. Les voyelles sombres [u] peindront un son sourd comme dans 
les onomatopées «poum, boum, ouf».
Alors que les consonnes comme les occlusives (p, t) frappant l’air d’un coup 
sec contribuent à l’expression d’un bruit. Elles  saccadent le mot et font sentir 
que le bruit est répété «des clochettes, tambours, trompettes».
Les consonnes nasales fournissent des bruits nasaux; à titre d’exemple 
«tonnerre», «bourdonnement». De même, dans le mot «glouglon» [l] peint le 
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bruit d’un liquide. Ce bruit est rapide et s’estompe très vite. 
Par ailleurs, les chuintantes comme [f] expriment un bruit sourd. Ce bruit léger 
ne dure pas longtemps. Dans ces mots «zéphyr, souffle», on a l’impression 
qu’il y a un certain rythme mais ce n’est pas vraiment le son [f] qui favorise 
ce rythme mais c’est certainement la combinaison avec les voyelles aigue [i] 
et sombre [u] qui met en relief l’effet de la mélodie et du rythme.
Afin de montrer que le phonème est une forme sonore, nous avons choisi 
un texte extrait de Claude Simon, Le Jardin des plantes (p.185) «dans 
l’ensoleillement qui noyait à l’horizon la côte dorée, habituellement invisible, 
de Rivehelle, nous discernâmes, à peine séparées du lumineux azur, sortant 
des eaux, roses, argentines, imperceptibles, les petites cloches de l’angélus 
qui sonnaient aux environs de Féterné».
Si on considère la première partie de la phrase  «dans l’ensoleillement qui 
noyait à l’horizon la côte dorée ….»,  [dɑ̃ lɑ̃sɔ lɛjmɑ̃  ki nwajɛ ta lɔrizɔ̃ la kɔ 
t dore], une fois qu’on supprime les consonnes et on garde les voyelles, on 
remarque qu’il reste des sons et des notes de musique assez harmonieuses 
et agréables. Ces notes favorisent un rythme clair et une mélodie douce et 
charmante [ɑ̃ ɑ̃ ɔ ɛ ɑ̃   i a ɛ a ɔ i ɔ̃]. 
Tandis que si on supprime les voyelles et on garde les consonnes, on remarque 
la présence des bruits discontinus et saccadés [d l s l m k n  t l r z  l k t d r]. La 
vibration de certaines consonnes (t, d, k , r, s, z) donne le sentiment de gêne, 
de mécontentement et de lourdeur.
Dans la poésie, les poètes utilisent beaucoup de figures répétitives comme 
l’assonance et l’allitération. La répétition des voyelles (aaaa, iiiii) ne donne pas 
un sens mais une harmonie sonore qui rythme et accompagne les sentiments, 
les impressions voulus par le poète. Ceci est développé par André Spire avec 
son idée «du  geste articulatoire» ou bien de «la danse buccale». 
La répétition des liquides ]l[ et]r[ évoquant le ruisseau dans le vers de la 
Fontaine extrait de «La colombe et la fourmi» renvoie à l’image de l’eau. 
«Le long d’un clair ruisseau buvait une colombe» ( l l  l r r l). 
De la même façon, les sifflantes imitent le geste des serpents dans le poème 
de Jean Racine tiré d’ Andromaque.
«Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes» (s s s s).
Aussi dans un autre vers de Racine extrait de  Phèdre,  la voyelle aiguë (i) 
présente l’acuité de la souffrance et son aspect fermé exprime l’angoisse.
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 «Tout m’afflige et me nuit et conspire à me nuire.»
En effet, ces formes sonores donnent au poème un effet expressif et esthétique. 
Ces phonèmes seraient-ils alors porteurs au-delà de l’articulation et des 
aspects acoustiques d’une spécificité signifiante dans une langue donnée?

Le phonème, une valeur sémantique
Dans  Essais de linguistique générale, Jakobson (p.104) note que le phonème 
participe à la signification sans avoir un sens propre. Prenons l’exemple de 
(bas/pas) /b/ voisé par opposition à /p/ sourd. Lorsqu’on permute le phonème 
/b/ avec un autre /p/, le sens sera différent, on peut parler alors de paires 
minimales. 
La commutation de (s) doux en (s) dur entraîne le passage de /s/ à /z/ casser 
[kase], caser [kaze]. Nous remarquons qu’il s’agit de deux phonèmes différents 
donc de deux sens différents. 
Martinet (p.33) nous enseigne que la fonction fondamentale du phonème est 
distinctive ou oppositive.  Dans l’énoncé suivant : c’est une bonne bière;/biɛr/ 
est identifié par ses quatre phonèmes ou signifiants, chacun d’eux jouant son 
rôle qui est distinct de tous les autres phonèmes.
De même, pour lui, les phonèmes ont une fonction expressive qui est celle qui 
renseigne sur l’état d’esprit du locuteur. C’est ainsi en français, un allongement 
ou un renforcement de (p) dans imp..p…possible; «cet enfant est impossible» 
peut être interprété comme l’indication d’une irritation réelle ou feinte.
D’ailleurs dans le système phonologique français, on peut faire la différence 
entre /a/ antérieur et le /ɑ/ postérieur dans patte et pâte. En effet, cette distinction 
que certains francophones s’efforcent de réaliser n’existent presque plus chez 
les Français puisque pour eux les deux mots sont des homophones et donc ils 
les prononcent en /a/ antérieur [pat]. Toutefois le /ɑ/ postérieur existe toujours 
soit comme un indexe de ruralité soit comme un marqueur d’emphase. Ainsi 
un exemple avec le mot «madame» prononcé [madɑ :m] avec un /ɑ/ postérieur 
et une accentuation forte sera décodé rural et [madɑ :m] avec un /ɑ/ postérieur 
à peine articulé, sera probablement perçu snob. Il en est de même pour les 
oppositions entre les variantes libres de /e/ et /ɛ/ codées comme le signe d’une 
parlure féminine parisienne élégante. Donc ce jeu, se présente comme un 
marqueur sémiologique d’insistance ou d’emphase coloré de snobisme.
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Martinet signale que les Français font beaucoup d’effort pour garder la 
distinction entre des mots comme «blanc» et «blond», pourtant beaucoup de 
confusions s’étendent entre ces paires minimales.
Certains linguistes comme Pierre Léon et Georges Straka traitent ce fait 
comme un phénomène où le snobisme et le populaire se côtoient. En fait, 
le passage de  /ɑ̃/ en /ɔ̃/ dans «lent «devenant»  lont est un parler qualifié de 
«chic» voire «snob» tandis que la postériorisation de /ɛ/̃ en /ɑ̃ /comme copain 
«devenant» copan est connoté très populaire. 
En ce qui concerne les consonnes, Jakobson (p.63) signale l’existence de deux 
variantes du phonème /r/ l’une grasseyée propre aux milieux urbains et l’autre 
dite «roulée» répandues dans les campagnes. Ainsi les deux réalisations 
différentes de la consonne initiale dans le mot «rue» ne modifient pas le sens 
du mot et appartiennent à la classe d’un même phonème /r/. Signalons que 
dans d’autres langues comme l’arabe par exemple, entre le r /r/ roulé ou le r / ʁ / 
grasseyé, il y a une grande différence. Ce dernier noté (gh) /ɣ/ en transcription 
phonétique arabe, dans le mot «Maghreb» [maɣreb], le  /ɣ/ et le /r/  sont deux 
phonèmes différents, alors qu’en français  le mot «rire» prononcé de deux 
façons ne renvoie pas à deux signifiants différents porteurs de deux signifiés 
différents mais au même. En effet, l’emploi de l’un ou l’autre n’affecte pas le 
sens de ce qui est dit mais renseigne sur la personnalité du locuteur. De même, 
la différence entre le /k/ dans «Kalb et qalb» n’est pas distinctive pour les 
Français alors qu’elle l’est pour un arabe où il y a deux [k] différents. Dans le 
premier, «kalb» est un chien;  le /k/ est une occlusive vélaire tandis que dans 
le second, où «qalb» veut dire cœur; le /q/ est une occlusive uvulaire. Ainsi on 
peut dire que le système phonologique est un ensemble structuré ou chaque 
phonème n’a pas de valeur que par opposition aux autres. Il varie selon les 
langues.     
En français, tout le monde sait que le noyau audible de la parole est la voyelle 
qui est plus indépendante que la consonne. Une voyelle à elle seule peut 
former une unité linguistique tandis qu’une consonne ne peut pas l’être. Elle 
peut l’être rarement lorsqu’elle est construite à partir d’une onomatopée dans 
«pst» par exemple.
En effet, cette dernière ne peut pas constituer à elle seule un énoncé et donc 
elle est dépendante de la voyelle. Ce qui fait qu’on peut avoir quelques 
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voyelles qui jouissent d’une certaine fonction sémantique. Ainsi le phonème 
/a/ peut très bien être un verbe «Jean a un chien», une préposition «Pierre est 
parti à l’école», ou bien, une interjection «Ah ! quel plaisir !», ou bien encore 
«Ah !ah ! quelle bonne blague!». Ainsi le phonème /a/ peut avoir une fonction 
sémantique bien définie. Dans le premier exemple, il marque la possession, 
dans le second, il exprime un lieu, dans le troisième et le quatrième, une 
émotion vive ou bien une façon de transcrire le rire.
De même, le phonème /u/ peut être à la fois une conjonction de coordination 
reliant deux propositions «Veux-tu du café ou du thé ?», un adverbe interrogatif 
marquant la question «Où sont mes clés?» et un complément circonstanciel 
de lieu «J’irai où tu voudras».
Analysons le cas de /o/ qui exprime une fois l’exclamation «oh !», une autre 
fois il désigne un liquide incolore «eau» ou bien il marque la hauteur avec le 
monème «haut».
Pour les phonèmes /ɛ/ et /e/ dans «il est beau» et «tu es beau», sont des signes 
constitués d’un signifiant qui est la représentation de la forme sonore plus le 
signifié qui est le sens proposé indiquant l’état de la personne.
Ce qui précède revient à dire que la voyelle est un phonème qui jouit d’un 
certain sens contrairement à la consonne qui n’est pas habilitée à former toute 
seule un énoncé, un message,  une idée. 
Puisque c’est le cas en français,  peut-on généraliser l’impossibilité de la 
consonne de porter un sens dans toutes les langues du monde ?
Après une recherche laborieuse, on a trouvé que dans le roumain, langue 
à base latine, les consonnes jouissent d’une autonomie sémantique. Nous 
pensons que ce fait assez évident en roumain est très important puisqu’on 
redonne à la consonne la valeur caractéristique de la voyelle. Il ne s’agit plus 
d’un simple élément vide mais plutôt d’un représentant d’un sens quelconque. 
Voici quelques exemples en roumain qui illustrent notre étude :
N are sa plece
Il ne va pas partir
Le /n/ sert à exprimer la négation.
S au indreptat spre mare
Ils se sont dirigés vers la mer.
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Le /s/ désigne le pronom réfléchi de la troisième personne du pluriel.
V one vazeit en oras
Je vous ai vu au centre ville
Le /v/ indique qu’il s’agit d’un pronom personnel de la deuxième personne 
du pluriel.
Cauta l !
Cherche-le 
/l/ a la valeur d’exprimer la troisième personne  du singulier.
Si la consonne dans cette langue est porteuse d’un sens pourquoi ne se 
généralise-t-elle pas dans toutes les langues pour qu’elle devienne le 
phonème formant un message par excellence? Ici on peut parler d’une langue 
à exception puisque ni en arabe ni en vietnamien la consonne a un sens. 
En effet, la réalisation de la consonne en tant que signe linguistique n’est pas 
générale dans toutes les langues, il reste que la voyelle peut être le phonème 
porteur de sens en français. 
Le phonème est donc d’un côté l’autre face du signe linguistique d’où la 
notion de signifiant ou l’image symbole d’une langue donnée.  De l’autre 
côté, il contribue à la signification. D’où il faut conclure avec Christian 
Baylon que «le phonème est une unité segmentale et discrète se présentant 
dans chaque langue en nombre restreint et fini, destinée à constituer, seule ou 
en se combinant en une succession, les signifiants et, par là, à distinguer les 
énoncés les uns des autres». (p.85).
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Résumé:
Dans cet article, nous nous intéressons à la réalité du phénomène de 
compétence dans le système didactique libanais, et plus particulièrement au 
programme des mathématiques de la classe EB1. D’abord, nous procèderons 
par une revue historique sur les différentes approches du curriculum 
libanais des mathématiques en comparant leurs objectifs. Nous parlerons 
de l’introduction d’un terme nouveau dans les objectifs du curriculum, celui 
de compétences. Nous chercherons, en particulier, à savoir pourquoi les 
compétences occupent une place centrale dans notre système didactique. 
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Nous étudierons l’organisation des contenus mathématiques du programme et 
du manuel de la classe d’EB1 dans une fin de montrer comment l’acquisition 
d’une compétence est confirmée suite au franchissement de quatre paliers qui 
hiérarchisent l’activité de l’élève. 

Dans cet article, nous nous intéressons à la réalité du phénomène de 
compétence.

Dans son livre «Du savoir savant au savoir enseigné» Chevallard (1985) parle 
de la transformation des savoirs mathématiques en savoirs scolaires dans les 
curricula, puis dans les programmes, puis dans les manuels et enfin dans les 
classes. Il note que la transposition didactique est une transformation normale 
à laquelle nul n’échappe lorsqu’il veut transmettre un savoir. Nous affirmons 
que tous ces savoirs mis en jeu sont en interaction étroite et se transforment 
les uns les autres, lorsqu’un d’entre eux évolue, les autres subissent aussi une 
évolution. Mais, leurs évolutions et leurs circulations dépendent d’une entité 
théorique, le décideur du processus de transposition didactique, la noosphère. 
Une question se pose : comment la noosphère agit-elle pour rétablir l’existence 
simultanée du système d’enseignement et de l’environnement ?

L’action de la noosphère s’oriente avant tout sur les contenus d’enseignement. 
Elle contrôle la circulation des savoirs dans l’enseignement, dans 
l’environnement sociétal(1) et aussi entre les deux. Son rôle primordial 
est d’introduire les objets mathématiques reconnus par la société et la 
communauté des mathématiciens pour qu’ils deviennent des références pour 
des objets d’enseignement, tout en maintenant l’équilibre entre l’école et 
l’environnement. Puis, elle fait des rattachements de «nouvelles» notions aux 
autres, ainsi que des nouvelles formulations pour qu’elles trouvent leur place 
dans le savoir à enseigner. Après l’introduction officielle d’une notion dans 
la liste linéaire d’un programme, la noosphère doit travailler l’intégration de 
celle-ci parmi les autres notions à enseigner sans qu’elles perdent leur place, 
et sans qu’elles soient altérées par cette introduction. Mais, à notre avis, cette 
modification est moins coûteuse que celle des méthodes et des pratiques 
d’enseignement qui s’avère plus difficiles à appliquer.

1-  Pour Chevallard (1985) l’environnement sociétal se constitue de tous les acteurs (individuels ou 
collectifs) qui réfléchissent sur le système d’enseignement comme des associations de parents 
d’élèves, des associations d’enseignants, des chercheurs, des commissions de réformes, ou des 
instances politiques.
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Histoire du curriculum libanais
Une revue du curriculum libanais montre qu’il a été conçu trois fois, depuis 
1967, suivant trois approches différentes et par intervalles de temps variés. 
Le but annoncé par la noosphère libanaise de ces réformes est d’améliorer la 
qualité du système d’enseignement. 

Jusqu’à 1997, le curriculum fut conçu suivant l’approche par les contenus, 
basée sur la stratégie «Qu’est ce que nous enseignons?» (Q1). Dans cette 
approche, l’action d’enseigner est de déverser des matières dans la tête de 
l’élève, qui ne requiert que des paroles. La noosphère libanaise, soucieuse 
de la qualité des apprentissages, a décidé de procéder à la rénovation des 
méthodologies d’enseignement. L’approche par les objectifs fut l’entrée des 
nouveaux programmes (le Décret-loi no 10227, 8 mai 1997). Pour assurer 
les apprentissages, un ajout à la stratégie (Q1) est mis en route «Comment 
enseignons-nous?» (Q2). L’enseignement implique l’apprentissage; l’élève 
doit être actif et intellectuellement engagé dans le processus, ce qui nécessite 
le traitement de la matière reçue. Il s’agit d’une méthodologie active 
d’enseignement qui implique une participation responsable des élèves. 
L’objectif primordial de la noosphère libanaise est que les connaissances 
doivent être progressivement construites par l’élève, en situation, en interaction 
avec les autres élèves, et que celles-ci ne s’acquièrent pas de manière linéaire, 
mais dans un ensemble de mouvements en spirale. Le rôle de l’enseignant est 
de dévoluer à l’élève une situation-problème prévue pour la construction d’un 
certain savoir ou pour remédier la non acquisition d’un autre savoir.    

En 2011, les gestionnaires du système éducatif libanais ont reproché à 
l’enseignement par les objectifs que l’apprenant ne pouvait pas intégrer tous 
ses acquis dans une situation donnée. Les connaissances sont automatisées au 
point que l’apprenant n’est pas capable de structurer le tout en des ensembles 
pourvus de sens. La mobilisation conjointe des capacités acquises, face à 
une situation, n’était pas fonctionnelle. La fonction de l’école n’est plus de 
produire des «matheux«, mais des ouvriers, des techniciens, etc. D’où l’idée 
d’une nouvelle option, destinée à assurer la construction de savoirs et de 
savoir-faire aptes au transfert et au réinvestissement dans des situations de 
la vie sociale, l’approche par compétences afin de dépasser et de franchir 
les bornes restreintes des objectifs spécifiques. La noosphère voit dans cette 
approche un ensemble d’avantages: donner du sens aux apprentissages et lier 
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l’école à la vie. La formation d’une diversité de compétences mathématiques 
indispensable aux usages professionnels se trouve nécessaire. Ne peut-on 
pas dire que l’approche par objectifs s’inscrit davantage dans une logique de 
développement de compétences, puisque la caractéristique primordiale d’une 
situation-problème est d’être tirée de la vie réelle ? Le curriculum est conçu 
pour la maternelle et le cycle I, il est sous expérimentation dans 50 écoles 
libanaises publiques. La nouvelle stratégie didactique a trois dimensions: 
(Q1) plus (Q2) plus (Q3) «Pourquoi enseignons-nous?».

Cette nouvelle réforme, identiquement à sa précédente vise en mathématique, 
un citoyen critique, autonome et responsable, un futur scientifique. Pour ceci, 
elle découpe l’apprentissage des mathématiques a) en une succession de 
compétences de bases(1) (CB) indépendantes les unes des autres en lien avec 
un seul objectif terminal d’intégration(2)  (OTI), ce à quoi l’élève doit arriver à 
la fin de chaque cycle b) quatre paliers(3)  au sein d’un même niveau de classe, 
c) en plusieurs objectifs spécifiques au sein d’un palier. Ces compétences 
décrivent un profil de sortie visé à chaque niveau d’enseignement, en vue de 
l’insertion de l’élève dans la société, de son engagement dans des activités 
professionnelles, ou de la poursuite de ses études. Le tout sera piloté par 
l’évaluation qui permettra à l’enseignant d’avoir une prise sur le pilotage 
des situations d’apprentissage quotidiennes afin de permettre à l’élève de 
développer ses connaissances et ses habiletés. «Parler de compétences c'est 
parler d'actes qui ont une finalité, une fonctionnalité dans un champ d'activité 
et donc il n'y a compétence que quand il y a une certaine globalité de l'acte. 
Alors que la compétence est un acte intentionnel avec un but, le comportement 
est une réaction d'un organisme vivant. Qui dit compétence dit finalité, dit 

1-  Une compétence de base est une compétence que l’élève doit maitriser à un seuil suffisant pour 
passer dans le niveau supérieur (dictionnaire des compétences, MEES et CRDP, 2009).

2-  Au sens de De Ketele (1989), OTI est une macro-compétence qui s’exerce dans une situation 
d’intégration. Le terme «terminal» signifie qu’il vise à établir la synthèse des compétences de toute 
une année ou de tout un cycle. Elle se manifeste dans la mobilisation d'un ensemble intégré de 
ressources pour résoudre une situation-problème appartenant à une famille de situations.

3-  Un palier est un niveau intermédiaire de l’atteinte de la compétence. Il présente les mêmes 
caractéristiques que la compétence, à savoir d’être exercée par l’apprenant sur des situations 
complexes. Par rapport à un palier précédent, un nouveau palier peut consister à mobiliser des 
contenus plus compliqués, sur lesquels l’élève exerce les mêmes activités, ou des activités plus 
compliquées que l’élève est appelé à exercer sur les mêmes contenus, ou encore un plus grand 
nombre de contenus et/ou d’activités à articuler (dictionnaire des compétences, MEES et CRDP, 
2009).
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intention et but» (Rey 2009).

Le tableau suivant illustre les finalités du système éducatif libanais qui ne 
s’éloigne pas de l’intervention précédente de Rey:

Finalités du système éducatif
libanais

Profil de l’élève libanais pour l’enseignement
pré-universitaire

Objectif de fin de cycle
(Objectif terminal d’intégration OTI)

Compétence 1            Compétence …            Compétence 6

Palier 1            Palier …..            Palier 4

L’OTI oriente les apprentissages en vue de leur intégration, au même titre qu’une Compétence 
de Base (CB) intègre des Objectifs Spécifiques (OS).

Qu’est ce qu’une compétence?
La notion de «compétence« a fait l’objet de plusieurs débats dans un bon 
nombre de pays, notamment en temps de réformes de leurs systèmes 
éducatifs. Elle est l'objet de multiples interprétations, souvent contradictoires, 
voire antagonistes. Pour certains, compétences et savoirs se rejoignent, alors 
que pour d’autres les compétences évacuent les savoirs et leur apprentissage 
permet aux élèves de retrouver du sens à ce que nous leur font faire à l’école. 

Les concepteurs du curriculum libanais (2011) se sont référer dans leur travail 

Objectif 
Spécifique 1

Objectif 
Spécifique 2

Objectif 
Spécifique 3

Objectif 
Spécifique…. 
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en grande partie à Roegiers (2000) et De Ketele (1996). Ils ont adopté que 
«la compétence est la possibilité, pour un individu, de mobiliser de manière 
pertinente, intériorisée et réfléchie un ensemble de ressources en vue de 
résoudre une situation complexe appartenant à une famille de situations, ou 
en vue d’effectuer une tâche complexe appartenant à une famille de tâches». 
Pour eux, l’approche par compétences est une manière de concevoir, de penser 
et de mettre en œuvre l’enseignement/apprentissage qui vient combler les 
insuffisances d’une approche par objectifs davantage centrée sur l’acquisition 
des savoirs et savoir-faire (apprendre quoi?) négligeant l’acquisition des 
processus intellectuels (comment faire pour apprendre ?). Cette approche se 
propose de concilier ces deux façons de penser l’enseignement/apprentissage 
en faisant participer activement l’élève à sa formation par l’action. Cette 
définition rassemble plusieurs autres qu’on trouve chez certains chercheurs et 
dans les textes officiels de certains pays francophones. 

Pour la Belgique «la compétence est l’aptitude à mettre en œuvre un ensemble 
organisé de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un 
certain nombre de tâches» (Décret du 24 juillet 1997). Dans le programme 
de formation de l’école québécoise on lit «la compétence est un savoir-agir 
complexe fondé sur la mobilisation et l’utilisation efficaces d’un ensemble de 
ressources». 

La compétence pour Perrenoud (1998) est «la capacité d’agir efficacement 
dans un type défini de situations». Alors que pour Gérard et Rogiers (2003) 
elle est «un ensemble ordonné de capacités (activités) qui s’exercent sur 
des contenus dans une catégorie donnée de situations pour résoudre des 
problèmes posés par celle-ci». De Ketele (1996), perçoit la compétence ainsi: 
Compétence= {capacités × contenus} × situations = {Objectifs spécifiques} 
× situations(1). Toute capacité n’a pas de vie, en elle seule, elle ne se manifeste 
que sur un contenu. Pour Perrenoud (1998) il faut des compétences pour 
poser et résoudre un problème de deux équations à deux inconnues «la 
compétence permet de faire face régulièrement et adéquatement à une famille 
de tâches et de situations, en faisant appel à des notions, des connaissances, 
des informations, des procédures, des méthodes, des techniques ou encore à 

1-  Les accolades font signe de l’intégration et non de juxtaposition. Un objectif est le produit d’une 
capacité et d’un (ou des) contenu(s). Par exemple : Tracer (capacité) deux droites perpendiculaires 
(contenu).
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d’autres compétences, plus spécifiques». Pour Meirieu (1991), la compétence 
est «la capacité d’associer une classe de problèmes précisément identifiée 
avec un programme de traitement déterminé». 

Par contre, Le Boterf (1994) définit la notion de compétence comme une 
construction complexe: «un savoir-agir, c'est-à-dire un savoir intégrer, 
mobiliser et transférer un ensemble de ressources connaissances, savoirs, 
aptitudes, raisonnements, etc…), dans un contexte donné pour faire face aux 
différents problèmes rencontrés ou pour réaliser une tâche, la compétence 
ne réside pas dans les ressources (connaissances, capacités, …) à mobiliser 
mais dans la mobilisation même de ces ressources. La compétence est de 
l’ordre du «savoir mobiliser»». Crahay (2006), lui aussi, comme le Boterf, 
renvoie la compétence à un savoir mobiliser et cette mobilisation ne se fait 
en mathématiques que dans la situation de résolution de problèmes «la notion 
de compétence renvoie à un agir juste en situation, impliquant la mobilisation 
articulée de ressources cognitives multiples». Et Perrenoud (2002) explique 
que savoir mobiliser suggère «une orchestration, une coordination de 
ressources multiples et hétérogènes». 

Donc, la notion de compétences renvoie, en effet, à un réseau intégré de 
connaissances, susceptibles d’être mobilisées pour accomplir des tâches. 
Ainsi, la compétence comprend plusieurs connaissances liées entre elles. Elle 
est la contextualisation des savoirs et des savoir-faire. Elle relie tout objet à 
ses capacités d’activation. Elle est en effet toujours liée à une activité située, 
qui doit être réussie. Cette réussite exige de l’apprenant la mobilisation de 
plusieurs ressources internes et externes (documents, logiciels, théorèmes, 
techniques, procédures,…) qui sont en lien serré avec des savoirs qui 
permettront à l’élève l’usage de ces ressources. Pour résoudre un problème 
mathématique, les élèves appliquent des processus mathématiques issus de 
leurs interactions avec le monde où ils vivent que les nouvelles réformes 
appellent «les compétences mathématiques». Mais ces compétences ne sont 
pas sans lien serré avec le savoir. Elles exigent des notions et la maîtrise 
des opérations mathématiques de base. Les compétences et les savoirs sont 
consubstantiels selon Rey (2009), il ré ancre complètement les compétences 
dans les savoirs.

Le curriculum libanais des mathématiques 
Les curricula de nombreux pays depuis plus de quinze ans sont rédigés sous 
la forme de listes de compétences (la France, la Belgique, le Québec,…) 
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dans une finalité de préparer un citoyen capable d’appliquer les savoirs 
scolaires dans la vie professionnelle. Aujourd’hui le Liban se trouve dans 
cette crise des compétences. En rupture avec la formation reçue à l’école 
suivant l’approche par les objectifs de 1997, beaucoup d’élèves maîtrisent des 
connaissances mathématiques uniquement pour réussir les épreuves scolaires 
et officielles, mais ils ne les mobilisent pas pour résoudre un problème de la 
vie quotidienne. D’où l’idée de la noosphère libanaise d’une approche par 
compétences qui tente d’intégrer les connaissances construites à l’école et les 
savoirs mobilisées dans l’action. L’élève du cycle 1 (EB1, EB2 et EB3) n’aura 
entre les mains que 4 livres : un livre de mathématiques, un pour l’arabe, un 
pour le français et un dernier intitulé «Activités».

Retournons à la définition sur laquelle se fonde le curriculum libanais des 
mathématiques «la compétence est la possibilité, pour un individu, de mobiliser 
de manière pertinente, intériorisée et réfléchie un ensemble de ressources 
en vue de résoudre une situation complexe appartenant à une famille de 
situations, ou en vue d’effectuer une tâche complexe appartenant à une famille 
de tâches «. Nous avons dit plus haut que les responsables du système éducatif 
libanais voient dans la notion de compétence un ensemble d’avantages. Il 
s’avère que ces avantages sont en lien serré avec la capacité d’accomplir une 
situation complexe ou une tâche complexe. Plusieurs interrogations se posent 
auxquelles les concepteurs du programme libanais nous donnent des réponses 
en se référant au dictionnaire des compétences (MEES et CRDP 2009). Nous 
avons recopié les textes tels qu’ils sont présentés dans le dictionnaire. 

1- Qu’est ce «mobiliser de manière intériorisée»?

«L’expression intériorisée  évoque le caractère nécessairement stabilisé de 
la compétence, ce qui ne veut pas dire que l’on ne peut pas progresser dans 
l’exercice d’une compétence. Au contraire, plus on exerce une compétence, 
plus on devient compétent».

Une question se pose: si pour une fois on ne réussit pas l’exercice de la 
compétence, on n’est plus compétent ? 

2- Qu’est ce « mobiliser de manière réfléchie»?

«Le caractère réfléchi de l’exercice de la compétence renvoie a) à un niveau 
de conscience des enjeux de l’exercice de la compétence. b) au caractère non 
automatique de la compétence, qui exige de celui qui l’exerce qu’il reste 
attentif à tout moment. Cette dimension réfléchie n’existe donc pas seulement 
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dans les compétences relevant de l’outillage de profondeur, mais aussi dans 
celles relevant de l’outillage d’action : l’action dont il s’agit est une action 
réfléchie».

3- Qu’est ce qu’un « ensemble de ressources»? 

Les ressources désignent l’ensemble des éléments que l’apprenant mobilise 
pour résoudre une situation-problème. D’une part, des ressources internes, 
essentiellement des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, mais aussi des 
attitudes, des valeurs… Et d’autre part, des ressources externes ne faisant 
pas partie de ses acquis scolaires: des ressources matérielles (un outil, un 
texte…), des ressources sociales (une réunion, un réseau de relations…), des 
ressources procédurales (un manuel de procédures, un règlement…), etc.

4- Qu’est ce qu’une «situation complexe»? 
«Le terme complexe qualifie «un ensemble cohérent constitué de plusieurs 
éléments de différentes natures, articulés entre eux. Aux yeux d’un apprenant, 
une activité complexe est «une activité qui nécessite d’articuler un plus grand 
nombre d’éléments». Une situation complexe est «une situation qui, pour être 
résolue, fait appel à plusieurs éléments (ressources) qui ont déjà été abordés 
par l’apprenant, mais de façon séparée, dans un autre ordre, dans un autre 
contexte. Ce n'est pas une simple application d'une notion, d'une règle, d'une 
formule. Le caractère complexe d’une situation est lié:  

- Au contexte de la situation, 

- Au nombre de ressources à mobiliser pour la résoudre,

-  A l’identification de ces ressources par l’apprenant dans un ensemble de 
ressources connues de lui, 

- A l’articulation particulière de ces ressources entre elles.
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Un exemple de tâches de plus en plus complexes en mathématiques serait le 
suivant 

    Savoir-faire unique            Contexte + SF + SF                           Contexte + SF + SF+ SF 
    (SF)

                           Tu as les timbres suivants.                     Tu as les timbres suivants.

    500 + 700 = ?        500 L.L.     700 L.L.           450 L.L.    500 L.L.    700 L.L.

                        Quel est le montant total des            Tu dois payer 1150 L.L pour un 
                              timbres que tu as ?                       envoi. Comment vas-tu faire ?

    (1)                                       (2)                                                   (3)

Par rapport à la tâche (1) (que l’on ne peut pas qualifier de «situation» 
puisqu’elle n’est pas contextualisée), qui ne mobilise qu’un savoir-faire 
«additionner deux nombres inférieures à 1000), la situation (2) mobilise un 
contexte, et au moins deux savoir-faire (trouver l’opération qui convient, 
additionner deux nombres inférieures à 1000). La situation (3) est encore 
plus complexe, dans la mesure où elle mobilise au moins trois savoir-faire 
:trouver l’opération qui convient, additionner deux nombres inférieurs à 
1000, comparer deux nombres supérieurs à 1000».

5- Qu’entendent-t-ils par «tâche complexe»? 

«Une tâche complexe est une tâche qui correspond à une «situation complexe». 
La tâche dépend de type de compétence que l’on veut acquérir par l’apprenant, 
à travers la situation complexe. La complexité de la tâche est liée au fait 
qu’elle nécessite de combiner entre elles une série de sous-tâches, sans qu’il 
soit possible de décomposer a priori et de manière unique la tâche complexe. 

Nous comprenons de toutes ces définitions que la compétence est le fait de 
savoir accomplir une tâche. Mais l’accomplissement d’une tâche ne fait-il pas 
appel à un non ostensif (Boch, 1999) que l’élève outillera pour réussir cette 
tâche? Dans le cas de la tâche exposée dans le tableau plus haut: Qu’est ce qu’une 
«situation complexe»?, pour la réussir, l’élève ne doit-il pas personnaliser le non 
ostensif «addition»? Ceci nous laisse dire que la compétence ne pourra jamais 
débouchée sur une action que si le savoir est présent. D’où l’appel à la théorie 
des situations de Brousseau (1986), notamment les situations a didactiques 
qui s’accompagnent d’une personnalisation et d’une dépersonnalisation d’un 
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objet de savoir pour l’outiller dans la construction d’un nouveau savoir. Notons 
que ces situations doivent être suivies du processus de l’institutionnalisation 
pour que les apprentissages soient effectifs. 

Structure du curriculum libanais des mathématiques 
Pour agir devant un problème, toute personne mobilise-t-elle des savoirs ou 
des compétences qui lui permettent de modéliser le réel? Que se passe-t-il 
lorsqu’un élève est face à une situation nouvelle? N’est-ce pas c’est la question 
à laquelle prétend répondre la notion de compétences? Une compétence 
renvoie à une action réussie. De quoi est-elle faite? Comment fonctionne-
t-elle? Pour le savoir, nous allons  présenter les finalités les plus générales 
de l’enseignement des mathématiques suivant l’approche par compétences. 
Notre but est de montrer que ce ne sont plus les savoirs que nous enseignons, 
mais des types d’activités décrits par des verbes d’actions dans des expressions 
verbales à l’infinitif. Les concepteurs du curriculum libanais ont gardé 
les objectifs d’enseignement tels qu’ils étaient définis dans le curriculum 
de 1997. Ils les ont groupés en «Paliers de compétences». Signalons que 
le terme compétences se voit évoquer, pour la première fois, d’une façon 
explicite comme étant l’embryon des curriculums. Par ce changement, 
la noosphère avait pour souci de fournir une amélioration recouvrant des 
pistes concrètes qui vise en premier l’insertion de l’élève dans la société à 
travers sa scolarité de base Une des finalités du nouveau curriculum est de: 
«Préparer un citoyen conscient du patrimoine national pour le développement 
du présent et le rattrapage du futur, Interagir avec les citoyens et collaborer 
avec eux afin d'atteindre une société démocratique qui renforce l'esprit positif 
de la concurrence et à la justice, le bien-être et de suivre les progrès de la 
science et de la connaissance». La noosphère a exprimé le profil de l’élève 
attendu en fin de scolarité en termes de compétences plutôt disciplinaires 
qu’interdisciplinaires pour qu’il puisse s’insérer dans la vie professionnelle.

Dans ce qui suit nous donnons la macro-compétence ou l’objectif terminal 
d’intégration (OTI) autour de laquelle est structuré le programme du cycle I : 

« A la fin du cycle 1 de l’éducation de base, l’élève doit être capable de résoudre 
une situation-problème faisant appel aux calculs sur les nombres inférieures à 
100 000, aux mesures et à la reproduction des figures géométriques». 

Deux compétences de base (CB) dérivent de cet OTI pour chaque année du 
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cycle I. une compétence (C1) du domaine numérique et une autre (C2) des 
deux domaines géométrique et grandeur. Nous nous intéressons au domaine 
numérique. Pour ce domaine la compétence (C1) que l’élève doit acquérir 
en fin de la classe EB1 est «A partir de différents supports (textes, tableaux, 
données brutes…), résoudre une situation-problème faisant appel à la 
connaissance des nombres inferieures à 100, à la comparaison des nombres et 
aux opérations d’addition et de soustraction.». 

La macro et la micro compétence parlent de résolution d’une situation-
problème, qui à notre avis n’est pas la bonne nomination, vu que cette situation, 
vise à évaluer les acquis et à intégrer les ressources mobilisées lors de sa 
résolution(1)  Alors qu’une situation-problème est responsable de l’émergence 
des savoirs nouveaux. Elle se distingue par le défi qu’elle propose à l’élève, 
par le déséquilibre cognitif qu’elle suscite et par les stratégies que l’élève doit 
mettre en œuvre pour la résoudre.

Toute compétence ne sera acquise qu’après une suite évolutive des constituants 
du savoir nouveau vu l’enchaînement des ces finalités. L’idée réside alors 
d’un découpage logique de chacune des compétences, sous forme d’un spiral, 
appelé «palier de compétence». Ces paliers figurent dans le curriculum dans 
la rubrique «objectifs d’apprentissage».  

Quatre paliers sont conçus pour chaque compétence dans un but d’’intégration 
des ressources d’un palier dans un autre. Les «savoirs» sont découpés en 
faisant graduer le contenu mathématique de façon que chaque palier appelle 
un contenu mathématique inclus dans le contenu du palier d’ordre supérieur. 
Ce qui nous laisse dire que le contenu de P1    P2    P3    P4. Quatre situations, 
deux conçues pour C1 et deux autres pour C2, de trois questions chacune 
de même niveau de difficultés, structurent chaque palier. Signalons que les 
quatre situations de P4 ont pour rôle primordiale l’évaluation certificative de 
l’acquisition des deux compétences C1 et C2. Le passage de l’élève en EB2, 
la classe suivante, est en fonction de sa réussite des quatre situations de P4. 

Les objectifs d’apprentissage des quatre paliers de C1 ne sont plus des savoirs 
mathématiques, ils sont réduits à des verbes d’action pour des savoir-faire:

1-  D’après le Dictionnaire des Compétences (MEES et CRDP, 2009), ce type de situation est nommé 
«situation cible», qui peut être utilisée à des fins d’intégration des acquis de l’élève, où à des fins 
d’évaluation.
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- Palier 1 : Utiliser les nombres inférieurs à 20.

- Palier 2 : Utiliser les nombres inférieurs à 70.

- Palie 3 : Utiliser les nombres inférieurs à 100.

- Palier 4 : Effectuer des calculs additifs et soustractifs.

Suivant la noosphère, les constituants mathématiques qui devraient garantir 
l’acquisition de chacun des paliers, sont des «objectifs spécifiques», ou 
suivant la nouvelle nomination des «ressources». Nous présentons ci-dessous 
un extrait du curriculum du palier P4 sujet de nos analyses ultérieurement 
pour mettre en relief la structure du nouveau curriculum.

Objectifs spécifiques
 Ressources

SavoirsObjectifs d’apprentissage
Palier 4

•  Compléter des égalités 
soustractives simples.

•  Ecrire un nombre 
sous forme d’écriture 
additive.

•  Calculer, par addition 
ou soustraction et 
dans le cas où deux 
collections sont réunies, 
le nombre d’objets de 
l’une des collections 
connaissant les deux 
autres.

•  Calculer par addition 
ou soustraction, et dans 
le cas où une quantité 
subit une augmentation 
ou une diminution, la 
valeur finale obtenue

Addition sur les nombres 
inférieurs à 100.

Soustraction sur les 
nombres inférieurs à 20.

Moitié 

Effectuer des calculs 
additifs et soustractifs.

Dans ce qui suit, nous allons voir suivant quelle organisation mathématique 
les auteurs du manuel de la classe EB1 ont traduit le curriculum afin que ce 
manuel réponde à fortiori à l’approche par compétence. 

Etude du manuel de la classe EB1
Nous estimons qu’entre le savoir à enseigner et le savoir enseigné se situent 
les manuels. Ils sont un outil pédagogique primordial pour l’enseignant pour 
maintenir sa compétence professionnelle, et ils influencent plus ou moins sa 
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pratique d’enseignement. Les manuels sont une première textualisation des 
programmes. De ce fait, leur analyse s’avère importante. Rappelons que notre 
travail se limite au niveau de la classe EB1 pour la compétence C1 et le palier 
P4.

Le manuel national de la classe EB1 comprend 4 parties, chaque partie se 
termine par un palier pour chacune des deux compétences C1et C2. Ces 
compétences seront évaluées à partir de quatre situations, deux pour chaque 
compétence, dans un même palier. Selon les auteurs, ces situations sont une 
occasion pour l’élève de percevoir «le sens et l'utilité des mathématiques». 
Signalons que chaque situation comporte des dessins ou des images, un texte 
et trois questions de même niveau de difficultés. Pour chaque partie, sept 
semaines de travail scolaire sont consacrées. Les cinq premières ont pour 
objectif l’apprentissage des savoirs mathématiques à partir des activités dans 
des leçons pour atteindre des ressources fixées par le curriculum. Les objectifs 
des deux autres semaines sont a) faire apprendre à l’élève comment intégrer 
les ressources (semaine 6) b) évaluer sa compétence d’intégration à travers 
des situations d’intégration (semaine 7). Les composantes d’un palier varie 
entre sept et dix objectifs spécifiques (ou ressources). 

Les auteurs du manuel définissent une situation d’intégration ainsi:

«Une situation d’intégration est une situation où l’élève, pour la résoudre, 
doit mobiliser et intégrer des ressources particulières (surtout les objectifs du 
palier concerné)». 

Examinons de près les deux situations d’intégration S1 et S2 conçue pour 
la compétence C1, palier 4. Ces situations closent l’apprentissage des 
mathématiques au niveau de la classe EB1.



97

5.1 Situation d’intégration S1 et S2

 

Les concepteurs du curriculum réclament que les situations d’intégration 
doivent avoir les caractéristiques suivantes:

- Elles contribuent à la construction de la compétence.

- Elles sont nouvelles par rapport à ce qui a été enseigné et motivantes.

-  Elles requièrent la mobilisation de plusieurs ressources (Savoir, Savoir-
faire, Savoir-être) suscitant l’intégration et non la juxtaposition.

-  Leurs solutions sont non acquises à l’avance et débouchent sur une production 
personnelle.

-  Elles sont significatives pour l’apprenant ayant un but opérationnel et en 
adéquation avec les ressources.

- Elles sont évaluative de toutes les ressources déjà apprises.

D’après la définition de la compétence, le traitement de ces situations demande 
d’exploiter des ressources internes et externes. L’élève doit élaborer des 
stratégies basées sur ses connaissances mathématiques afin d’y apporter des 
éléments de réponse adéquats pour garantir son passage à la classe supérieure. 
Ces situations sont des activités d’évaluation certificative, vu qu’elles sont les 
dernières situations auxquelles sera confronté l’élève d’EB1 pour C1.
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Notre travail a un double volet : une analyse didactique des énoncés nous aidera 
à relever les obstacles didactiques auxquels sera confronté l’élève lors de la 
lecture de l’énoncé, et une recherche de l’adéquation de ces situations avec 
les caractéristiques d’une situation d’intégration énoncées par les concepteurs 
du curriculum. Notre but est de montrer que, dans ces deux situations, donner 
du sens aux apprentissages en liant l’école à la vie est aberrant.

Analyse didactique de chaque situation
Le tableau à double entrée ci-dessous présente, en ligne le nom des situations 
Si à étudier, et en colonnes les questions Qi. Dans les cases nous avons relevé 
la (ou les) ressource(s) que l’élève mobilisera en réponse à chaque question 
pour chaque situation, en précisant le palier Pi d’appartenance de la ressource 
suivant le curriculum.

Q3Q2Q1

Questions Qi

Situation Si

PiRessourcesPiRessourcesPiRessources

P2

Prolonger 
la suite des 
nombres 
jusqu’à 70, en 
comptant de 1 
en 1, de 2 en 
2, de 
10 en 10.

P2Prolonger 
la suite des 
nombres jusqu’à 
70, en comptant 
de 1 en 1, de 2 
en 2, de 10 en 
10.

P2

Prolonger la suite 
des nombres 
jusqu’à 70, en 
comptant de 1 en 
1, de 2 en 2, de 
10 en 10.

S1

P4

P2

Calculer la 
somme de 
deux ou trois 
nombres.
Et
Comparer des 
nombres.

P4Calculer la 
somme de 
deux ou trois 
nombres.
Et
Calculer la 
différence de 
deux nombres.

P4

Calculer la 
différence de 
deux nombres.

S2

Ce tableau montre que S1 et S2 ne respectent pas toutes les caractéristiques 
exigées pour une situation d’intégration. Elles contribuent à la construction 
de C1, mais l’intégration de plusieurs ressources est absente. Elles ne sont 
évaluatives que pour quatre ressources apprises parmi plus que 15 annoncées 
dans le curriculum pour la classe EB1. Comment alors certifier l’atteinte, par 
l’élève, de C1 à partir de S1 et S2 ? 
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Situation S1
Cette situation est intitulée : «A la recherche des carottes». Nous allons 
montrer dans ce qui suit la disjonction entre le titre et le travail demandé de 
l’élève. 

S1 ne dépend pas du palier 4 à qui elle appartient. Elle ne répond pas à la 
définition d’une situation complexe. Il n’y a qu’une ressource à mobiliser 
pour répondre aux trois questions, et celle-ci appartient au palier 2. Ce jeu est 
motivant pour un enfant de 6 ans (élève d’EB1), mais il ne présente aucune 
nouveauté pour lui. Pour répondre aux trois questions de S1, l’élève exerce 
les mêmes activités des leçons dont certaines sont de la «leçon 79» parmi les 
82 leçons du livre. Dans toutes ces activités, Mimi fait les sauts vers l’avant et 
Dodo vers l’arrière. Il ne s’agit que d’un réinvestissement des connaissances. 
Alors quelle différence y-a-t-il entre la situation d’intégration et l’activité de 
réinvestissement? Pouvons-nous dire que l’originalité est dans le dessin des 
carottes? L’intégration est-elle la combinaison du dessin des carottes et le 
dénombrement ?

L’énoncé est accompagné d’un dessin en plusieurs couleurs, une bande en 
forme de U, dix cases jaunes, six cases vertes et dix bleues. Les six carottes sur 
le dessin ont leurs couleurs naturelles, orange et vert. Les élèves voient aussi 
sur la case «46» leur ami «Dodo»(1)  Le récit raconte que Manou a inventé 
un jeu sans dire avec qui il va le jouer. Cinq lignes plus tard, nous retrouvons 
Mimi et Dodo comme joueur. Sur le dessin on lit dans la première case «25», 
elle est suivie par une case vide, une carotte occupe la case suivante et trois 
autres les cases d’après, à raison d’une case vide, une case carotte, la dixième 
case est vide et on lit dans la onzième case «35» suivie de cinq cases vides, 
une carotte, on lit «42» dans la dix-huitième case, puis carotte, deux cases 
vides et la photo de Dodo est placé à côté de l’écriture «46» dans la case 
vingt-deux, et les quatre cases restantes sont vides.

Les «Consignes» demandent de l’élève de «se baser sur les documents», 
de quels documents s’agit-il? L’élève de six ans connait-il le sens du mot 
«document»? Pourquoi le pluriel, tant que l’élève est devant un seul dessin 

1-  Dodo, Mimi et le robot Manou sont très connus par les élèves de la classe d’EB1. Ils sont présents 
dans un grand nombre d’activités. En page 6 du manuel, ces personnages se présentent en photos et 
en nouveaux amis pour chaque élève avec qui il s’amusera pour étudier les mathématiques.
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inclus dans l’énoncé de la situation. Les cases impaires sont pour les carottes. 
Les cases paires  «42» et «46» sont vides de carottes quand l’élève continue 
le remplissage des cases, alors que celles de «25» et «35» devrait contenir 
des carottes, qui sont camouflées par l’écriture des nombres. L’élève se 
trouve devant ces cases en difficulté. Ces deux cases sont-elles vides ou y 
a-t-il une carotte dedans? Comment répondre à la première question «Ecrire, 
sur la bande, les numéros des cases où Manou devrait continuer à placer les 
carottes?» L’élève considèrera t-il la case «35» comme vide ou avec une 
carotte pour pouvoir continuer l’emplacement des carottes? On demande de 
l’élève de placer les carottes alors que le titre est A la recherche des carottes. 
Est-ce que rechercher revient à placer?

Pour répondre à la deuxième question «trouver le nombre total de carottes 
dans les cases où passe Mimi». Mimi part de la case «25», où on ne voit pas 
de carotte, et fait un saut de cinq pour arriver à la case «30» qui est vide et 
par un deuxième saut elle arrive à la case «35» où on ne voit pas de carotte, 
l’élève va-t-il compter les carottes qu’il ne voit pas dans ces deux cases, ou il 
travaillera par similarité aux cases «46» et «42» qui sont vides ?

La troisième question «trouve le numéro de la case de départ de Dodo» est 
simple du fait que dans les leçons précédentes, Dodo ne fait que des sauts 
en arrière de dix. Par contre, cette question présentera des difficultés pour 
un grand nombre d’élèves. La difficulté primordiale réside dans la précision 
du point de départ de Dodo pour arriver par saut de dix à la case «46». Ainsi 
l’élève peut donner deux réponses : «La case de départ est «36» ou «26»». La 
deuxième difficulté est liée au détachement de l’action de Dodo du contexte 
de la situation. Les trois cases sur lesquelles passe Dodo sont vides, alors 
que la situation est en lien avec les carottes. D’où la contraction avec les 
caractéristiques d’une situation d’intégration. 

Situation S2
Cette situation est intitulée: «Planter des arbres». Un premier arrêt devant le 
mot «boisement» qui d’après le «Petit Robert» (2003) est «l’action de boiser, 
de garnir d’arbres». Que viennent faire alors les fleurs ici ? En plus, la photo 
derrière la première «plante» n’est pas visible, sauf qu’au fond nous voyons 
des arbres qui pour nous semblent être des sapins. Une autre question se pose: 
Laquelle des deux plantes est le cèdre? Les plantes ne sont pas nommées. 
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Comment un élève de six ans pourra t-il savoir le nom de ces arbustes? 

Pour résoudre les trois questions de S2, deux ressources de P4 et une de 
P2 sont outillées. L’élève de six ans est devant un problème d’achat, ce qui 
répond aux exigences de la noosphère libanaise: toute situation d’intégration 
doit permettre à l’élève d’affronter un problème de la vie courante.

Mais, nous pensons que cet élève aura des difficultés à s’approprier cette 
situation qui est en lien serrée avec le quotidien d’un adulte, et non pas 
avec celui d’un enfant de 6 ans. Cet enfant n’est jamais amené à utiliser la 
monnaie (Livres. Libanaises), et faire des achats dans notre culture. Que dire 
alors des achats en dollars? Et en plus si l’enfant aura la charge d’acheter, il 
achètera (ses parents lui donne la somme d’argent en L.L nécessaire) un sac 
de «chips» ou une «bouteille de jus» et non pas des plantes(1). Il se peut, que 
comme la plus petite monnaie libanaise est 250 L.L les auteurs se sont trouvés 
dans l’obligation d’utiliser le dollar puisque C1 appelle la connaissance des 
nombres inferieures à 100. Notons que, tout au long de l’année scolaire, 
l’élève de EB1 n’a manipulé des dollars que dans deux situations seulement, 
S1-P3 et S2-P4. Les auteurs sont-ils incapables de trouver des situations de la 
vie réelle de l’enfant qui répondent à C1? Pouvons-nous dire que c’est le but 
de la nouveauté ou le défi pour l’apprenant et ses savoirs? 

La résolution de S2 fait appel à la soustraction et à l’addition de deux nombres 
au moins, alors que l’élève a étudié dans cette partie l’addition de deux 
nombres inférieure à 100 avec retenue. Pourquoi ne pas évaluer l’acquisition 
de cette ressource ? De plus, dans cette partie «la soustraction sur les nombres 
inférieurs à 20» est un savoir à acquérir, et les deux premières questions 
placent l’élève devant des soustractions des nombres supérieurs à 20 tel que 
30 - ..= 5, 57 – 55 = .

Conclusion
En réalité, malgré les différences terminologiques, savoir et compétence, 
ces deux orientations renvoient aux mêmes constats quant à la perception 
qu’il faut avoir de la mathématique et de son enseignement/apprentissage: un 
ensemble structuré de savoirs et savoir-faire dont l’acquisition est à concevoir 
sous formes de catégories différentes, à identifier et à mettre en œuvre dans 

1- Les plantes ne sont pas nommées; comment savoir lequel est le cèdre parmi les deux arbustes?
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des démarches méthodologiques différenciées en concevant des contenus à 
maîtriser à différents niveaux. 

Ce travail montre que ce ne sont plus les savoirs que l’on utilise pour organiser 
l’enseignement, mais des activités classées selon les compétences qu’elles 
exercent et non plus selon les savoirs à enseigner. Il apparait que pour les 
concepteurs du curriculum libanais, la compétence va de la connaissance à 
l’identification d’un savoir agir, suite à la combinaison de divers savoirs : savoir-
connaissance, savoir-faire, savoir être, savoir-apprendre,… Où est la place et 
le rôle du «savoir mathématique» dans la formation de l’esprit scientifique de 
l’individu? Il semble que ces derniers définissent le savoir comme un objet 
figé, dû en partie, à ses constituants qui sont les connaissances. La noosphère 
libanaise a fait du neuf avec du vieux. La notion de compétence ne constitue 
qu’un habillage moderne des pratiques traditionnelles. Ce découpage, à notre 
avis, a un arrière fond behavioriste.
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د. حارث حازم �أيوب                                       فر��س عبا�س فا�شل �لبياتي 
اأ�ستاذ م�ساعد في التنمية الجتماعي                           مدر�س الديموغرافية الجتماعية 

ق�سم علم الجتماع - كلية الآداب                            ق�سم علم الجتماع - كلية الآداب
جامعة المو�سل                                                 جامعة المو�سل

فقر القدرات ال�صكانية معوقا للتنمية
درا�صة تحليلية 

المقدمة 
الفق���ر ظاه���رة معقدة ذات اأبع���اد متعددة اقت�صادي���ة واجتماعية وربم���ا �صيا�صية وتاريخية. 
ويختل���ف مفه�م الفق���ر باختالف البلدان والثقافات واالأزمنة. ولكن م���ن المتفق عليه ان الفقر ه� 
حال���ة من الحرمان المادي التي تتجلى اأهم مظاهرها ف���ي انخفا�س ا�صتهالك الغذاء، كما ون�عا، 
وتدن���ي الحالة ال�صحية والم�صت�ى التعليمي وال��صع ال�صكن���ي، والحرمان من تملك ال�صلع المعمرة 
واالأ�ص����ل المادية االأخ���رى، وفقدان االحتياط���ي اأو ال�صمان لم�اجهة الح���االت ال�صعبة كالمر�س 
واالإعاقة والبطالة والك�ارث واالأزمات. والى جانب الحرمان المادي ي�صخ�س البع�س اوجها اأخرى 
للفق���ر م���ن اأهمها التهمي����س واالعتمادية، و�صع���ف القدرة على اتخ���اذ الق���رارات وممار�صة حرية 
االختي���ار والت�صرف باالأ�ص����ل االإنتاجية وم�اجهة ال�صدمات الخارجي���ة والداخلية، وعدم ال�صع�ر 
باالأمان.علي���ه يمك���ن الق�ل اإن هناك اأن����اع مختلفة من الفقر هي : الفقر الم���ادي وفقر الم�صاركة 

وفقر اال�صتقاللية وفقر الحماية. 
ت�صم���ن البح���ث اأربع���ة مباحث اإلى جان���ب المقدمة ، تن���اول المبحث االأول االإط���ار النظري 
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والمنهج���ي للبحث، ت�صمن )م�صكلة البح���ث، واأهداف البحث، واأهمية البح���ث، ومنهجية البحث، 
ومفاهيم البحث،(. اأما المبحث الثاني الحرب وفقر القدرات الب�صرية في العراق وفيه ت��صيح الثر 
الح���رب في فقر القدرات الب�صرية في العراق، وجاء المبحث الثالث: البعد التنم�ي لفقر القدرات 
ال�صكاني���ة وتحديات المجتمع الذي فيه ت�ص�ر ل�اقع فقر الق���درات في المجتمع العراقي من خالل 

)ال�اقع المعي�صي، واالإنتاج، والبطالة(. واأخيرا �صم المبحث الرابع النتائج والت��صيات.

المبحث الأول: الإطار النظري والمنهجي للبحث
م�شكلة البحث

يعتب���ر الفقر وجهة عاك�صة ل�ص����ر التمايز االجتماعي والال م�ص���اواة، وانعدام العدالة، حيث 
ارتب���ط مفه�مه ب�صكل مبا�صر با�صت�صارة واحتكار البع�س على جانب اأكبر من الم�ارد المتاحة على 
ح�ص���اب االآخرين، ويعد الفقراء االأكث���ر ارتباطا بالتنمية والتخطيط ،ويع���د فقر القدرات الب�صرية 
اإح���دى اأن����اع الفقر االأكث���ر اأثرا في حي���اة ال�ص���كان والمجتمع ،ولظاه���رة فقر الق���درات الب�صرية 
انعكا�ص���ات �صلبية على الخ�صائ�س االجتماعية واالقت�صادية والديم�غرافية للمجتمع ، ولما يترتب 
عل���ى ذلك م���ن انعكا�صات �صلبية على االأو�ص���اع ال�صيا�صية واالأمنية في المجتم���ع العراقي وتعد من 
الظ�اه���ر االجتماعي���ة التي تحت���اج الى متابعة من قب���ل الجهات المتخ�ص�ص���ة، ولالأ�صف انت�صرت 
ه���ذه الظاهرة بين �صكان العراق ب�صب الظروف التي يمر ب���ه المجتمع العراقي منذ العق�د الثالث 

المن�صرمة

اأهداف البحث
يهدف البحث اإلى تحقيق ما يلي:

ت��صيح مفه�م فقر القدرات الب�صرية، واهم م�صببات ظه�ر فقر القدرات في العراق.  .1
الك�صف عن تحديات �صكان العراق في م�اجهة فقر القدرات الب�صرية.  .2

تحديد اهم م�ؤ�صرات فقر القدرات الب�صرية لدى �صكان المجتمع العراقي.  .3
التركيز على البعد الديم�غرافي والتنم�ي لفقر القدرات الب�صرية في المجتمع العراقي.  .4

5.  اقت���راح اإ�صتراتيجي���ات معينة في ظل نتائج الدرا�صة للحد م���ن فقر القدرات الب�صرية في 
المجتمع العراقي.

اأهمية البحث 
1.  اإن ظاه���رة فقر القدرات الب�صرية ت�ص���كل في اأ�صبابها ونتائجها ف�ص�ال هامة في الخطاب 

التنم�ي، وتفر�س بظاللها اأثارا �صلبية على م�صار التقدم واالإنماء في العراق.
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2.  اأ�صبح���ت الحاج���ة ملح���ة للت�عية بظاه���رة فقر الق���درات باعتبارها خطرا يه���دد �صكان 
العراق، والتخطيط التنم�ي.

3.  ه���ذه الظاه���رة تحتاج الى جه�د كبيرة للحد منها ومعالجته���ا ، من اجل النه��س بال�اقع 
االقت�صادي والتنم�ي للمجتمع العراقي .

منهجية البحث
اعتمد البحث منهجين لبل�غ اأدق النتائج وهما )المنهج اال�صتقرائي، والمنهج التحليلي)1((

مفاهيم البحث 
مفه����م الفقر عم�ما مثل���ه مثل باقي مفاهيم العل����م االإن�صانية وال�صل�كي���ة التي تحت�ي على 
م�صامين ودالالت فل�صفية ومعرفة بالمجتمع واالن�صان، والتي غالبها ال تنال االجماع عليها ، فالفقر 
اختلف ويختلف ب�صانه معظم المفكرين بتحديد مفه�م جامع له ، فاالختالف بين علماء االقت�صاد 
يب���دو جليا خ�ص��صا عندما ي�صتعمل�ن المعايير الكمي���ة في التحليل ، وعلماء ال�صل�ك يركزون اكثر 

على االأبعاد االجتماعية)2(.  

الفقر في تعريف الفقر))(.  .1
اأوال: ن�صي���ر اإلى �صي�ع ا�صتخدام هذا المفه�م )الفقر( في االأدبيات االقت�صادية واالجتماعية 
والتنم�ي���ة المعا�ص���رة، بم���ا ال يتطاب���ق بالكام���ل م���ع النظ���رة ال�صابقة اإل���ى ظاه���رة الحرمان في 
المجتمع���ات التقليدي���ة، او في العق�د الت���ي �صبقت االنفجار المدوي  لنم���اذج التنمية المختلفة في 

بداية الثمانينات. وبهذا المعنى فه� مفه�م جديد.
ثاني���ا: ان تعبي���ر الفقر �صائ���ع في اال�صتخدام الي�م���ي بين النا�س، ويج���ري تحميله م�صامين 
مختلف���ة، منطبعة بالتك�ين التاريخي الثقافي واالجتماعي، كما بالخ�صائ�س االقت�صادية للمجتمع 

المعين، باالإ�صافة اإلى ك�نه يحمل م��ص�عيا م�صم�نا م�صتقى من معايير ك�نية اإن�صانية الطابع. 
وف���ي الممار�صة العملية للن�ص���اط المعرفي، �صيما المخ�ص�س منه لك���ي يتح�ل اإلى �صيا�صات 
اأو محف���زات للعم���ل االجتماعي ون�صاط النا�س، ال يمكن التخل�س بالكامل من االلتبا�س الكامن بين 
التحدي���د النظري الدقيق لمفه�م الفقر )اذا اأمكن اإيج���اد مثل هذا التحديد ب�صكل مر�س(، وبين 

1- عبد البا�صط حممد ح�صن، اأ�ص�ل البحث االجتماعي، مكتبة القاهرة، القاهرة، 1971، �س 265
العامة  االأمانة  العدد138،  �ص�ؤون عربية،  الع�ملة، جملة  التنمية والدميقراطية يف ظل  واإ�صكالية  الفقر  2-  ميالد مفتاح احلراثي، 

جلامعة الدول العربية، م�صر ، 2009، �س70
3-  اأديب نعمه، خط�ط الفقر ون�صبة الفقراء يف لبنان الت�صعينات، املركز اال�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق، لبنان 1999. �س24وما 

بعدها
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الفهم ال�صائع او ال�صعبي لهذا التعبير. وفي وعي هذا االلتبا�س الم��ص�عي يكمن احد المداخل التي 
ت�صاعد على تجنب بع�س �ص�ء التفاهم المحتمل في تقييم هذه الظاهرة ودرا�صتها وقيا�صها. 

عل���ى هذا االأ�صا�س يج���ب التمييز بين الفقر من حيث ه� مفه�م وبي���ن الفقر من حيث تعبير 
�صائ���ع ف���ي الخط���اب ال�صعبي العام. وثم���ة اختالف هام بي���ن االثنين. فالفقر من حي���ث  ه� تعبير  
�صعب���ي، ه� ت�ص�ر اجتماعي- ثقافي متحرك وخا�س عن حال اجتماعية فردية او جماعية. والفقر 
من حيث ه� مفه�م الفقر ه� مق�لة اقت�صادية او اجتماعية او تنم�ية، ا�صطالحية، تجري محاوالت 
قيا�صها باكبر قدر من الدقة بحيث تقترب تعبيراتها من الفهم ال�صائع، ولكن دون ان تتطابق معه. 

التعريف الإجرائي للفقر
ع���دم الق���درة على تحقي���ق م�صت�ى معين م���ن المعي�صة المادي���ة يمثل الحد االأدن���ى المعق�ل 

والمقب�ل في مجتمع ما من المجتمعات في فترة زمنية محددة.

فقر القدرات الب�شرية  .2
و ه���� عج���ز ال�صكان)وخا�ص���ة الفئ���ة ال�صكاني���ة ال�صابة( عن امت���الك الق���درات و المهارات 
الب�صري���ة الالزمة ل�صمان احقيات الرفاه االإن�صاني ف���ي كيان اجتماعي ما، �صخ�صا كان اأو اأ�صرة اأو 

مجتمعا محليا)1(.

التعريف الإجرائي لفقر القدرات الب�شرية
ه���� العجز وع���دم امتالك الق���درات والم�ؤهالت من قب���ل ال�صكان وخا�ص���ة ال�صباب لتحقيق 

الرفاه و�صد حاجاتهم وتحقيق ذاتهم في المجتمع. 

1- تقرير التنمية االإن�صانية العربية للعام 2002 �صفحة
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المبحث الثاني الحرب وفقر القدرات الب�شرية في العراق
ال تخل���� اأي ظاه���رة ف���ي المجتمع من م�صبب لها، ب���ل في الكثير من الظ�اه���ر تجتمع العديد 
م���ن الم�صبب���ات لتك�ينها في المجتمع، وبما اأن ظاهرة فقر الق���درات تعد من الظ�اهر االجتماعية 
واالقت�صادية التي تعلب اأكثر من عامل في تك�ين الظاهرة اال اأنه في راأينا ان الحروب التي فر�صت 
عل���ى �ص���كان العراق كانت االأكثر اثرا في انت�صار ظاهرة فقر الق���درات الب�صرية بين �صكان العراق.

الح���رب العراقي���ة االإيراني���ة )1980-1988( قرابة عقد م���ن الحرب دامت بين الق����ات العراقية 
والق����ات االإيرانية، وراح �صحيتها الماليين من الب�صر اغلبهم من ال�صباب الذين يتراوح اأعمارهم 
)18-45( �صنة وهي الق�ة الب�صرية للبلد، خا�ص�ا اأ�صر�س المعارك الطاحنة،  وت�صير االإح�صائيات 
اإل���ى اأن ح�ال���ي )100000- 800000( عراق���ي ق�صى نحبه���م بين عام���ي )1980-1988( نتيجة 
الحرب، وان ح�الي )140000( مفق�د في تلك الحرب ، هذا بدوره اأثر �صلبا على القدرات الب�صرية 
للمجتمع العراقي وخا�ص���ة الق�ى العاملة )ال�صباب(.اما حرب الخليج االأولى  1990. بداأت معاناة 
اأخ���رى للعراقيي���ن تمثلت في حرب الخليج االأول���ى هذه الحرب لم ي�صلم المدني����ن وال الع�صكري�ن 
فبالرغ���م م���ن ق�صر مدته���ا اإال اأنها خلفت الكثي���ر من ال�صحايا م���ن ال�صكان في الع���راق اإذ تقدر 
االإح�صائي���ات اأن ح�ال���ي )150000( ن�صمة عدد ال�صحايا م���ن الع�صكريين والمدنيين الذين مات�ا 
ج���راء الق�صف وا�صتخدام االأ�صلحة المتن�عة)1(. وتاثرت البنى االقت�صادية واالجتماعية والترب�ية 
ف���ي المجتمع ب�صب���ب ا�صتهدافها.ومن ثم الح���رب االقت�صادي���ة)1990-2003( حربًا جديدة على 
المجتم���ع العراق���ي، بل جديدة على التاري���خ المعا�صر اأي�ص���ا اإذ لم ي�صهد التاري���خ المعا�صر حربًا 
اقت�صادي���ة كالت���ي فر�ص���ت على الع���راق ، فر�صت العق�ب���ات االقت�صادية على الع���راق على خلفية 
اجتياح���ه للك�ي���ت بم�ج���ب القرار المرق���م )661 ( ف���ي 1990/8/6 وه� من الف�ص���ل ال�صابع من 
ميث���اق االأمم المتحدة المتعلق با�صتخدام التدابير غير الع�صكرية ، واأعقبه القرار )678( ال�صادر 
ف���ي 1990/11/29 الذي اأجاز ا�صتخدام الق�ة �صد الع���راق. ح��صر العراق ح�صارا �صامال وعاما 
عل���ى كافة االأ�صعدة )ال�صيا�صية، واالقت�صادية، واالجتماعية، وال�صحية، والثقافية .... وغيرها (، 
وكان �ص���كان الع���راق هم ال�صحية االأول���ى فا�صتهدفت البنى التحتية للبلد فح���رم ال�صعب من ت�فير 
احتياجات���ه الحياتي���ة و�صلت حركت���ه التنم�ية، فب���داأت اكبر معان���اة لل�صعب العراق���ي حيث انت�صر 
المر����س، والفق���ر، والبطالة، واالأمي���ة  ....وغيره من مظاه���ر الحياة التي ع�صفت ب���اأرواح �صكان 
العراق وت�صير االإح�صائيات اإلى اأن العراق فقد في عقد الت�صعينيات ما يقارب )ملي�ن( من �صكانه 
اغلبه���م م���ن االأطفال وال�صي����خ واالأمهات، ب�صبب الح�ص���ار والحرب الذي �صب���ق الح�صار، وكانت 

1- جيف �صيم�نز ، التنكيل بالعراق ، مركز درا�صات ال�حدة العربية ، بريوت ، 1998،�س44.
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نقط���ة انطالق���ة فقر القدرات الب�صرية ف���ي المجتمع العراقي من حيث بي���ان الم�ؤ�صرات المبا�صرة 
لفق���ر القدرات الب�صري���ة في المجتمع ك�)االأمية، و�ص�ء التغذي���ة، وانخفا�س مت��صط العمر، انت�صار 
االأمرا����س .....وغيره���ا(. وم�ؤ�صرات غير مبا�صرة ك����) عدم اإ�صباع الحاج���ات االأ�صا�صية، ونق�س 
الخدم���ات، والحرمان ..وغيره(. واأخي���را  حرب 2003 واحتالل العراق ، ومع االألفية الثالثة فر�س 
عل���ى العراق حرب جديدة انته���ت باحتالل العراق وانهيار كافة م�ؤ�ص�صات���ه )الم�ؤ�ص�صة ال�صيا�صية ، 
والم�ؤ�ص�ص���ة االأمني���ة، والم�ؤ�ص�صة ال�صحي���ة، ، والم�ؤ�ص�ص���ة االجتماعية، والم�ؤ�ص�ص���ة االقت�صادية... 
وغي���ره( خلق بذلك فج�ة اأمنية في العراق واخذ العنف ي�صري في �ص�ارع البلد وفقد العراق ب�صبب 

االحتالل، واالنفالت االأمني ، والحروب االأهلية مئات االآالف من �صكانه.
وبع���د ع���ام 2003م اخذ العن���ف االجتماعي واالقت�ص���ادي يفتك ب�صكان الع���راق وما نتج عن 
العنف ال�صائد في العراق نتيجة لغياب االأمن اإلى جانب التده�ر في الخدمات المقدمة اإلى ال�صكان 
ف���ي �صد حاجاته���م الي�مية اأخذت االأو�ص���اع ال�صائدة تح�ص���د اأرواح ال�صكان �ص����اء ب�صكل جماعي 
نتيجة لق�صف ع�صكري اأو انفجار �صيارات مفخخة اأو القتل العمدي وت�صير االإح�صائيات اإلى ارتفاع 
مع���دالت ال�فيات في العراق بعد ع���ام 2004الى 2،4% عن عام 2000، اأعرب���ت بعثة منظمة االأمم 
المتح���دة لم�صاعدة الع���راق )ي�نامي( عن قلقه���ا اإزاء الت�صعيد االأخير الأعم���ال العنف التي  اأدت 
اإل���ى ت�صري���د اأعدادًا كبيرة من ال�ص���كان في مناطق مختلفة من البالد.واأ�ص���ارت البعثة الى ان عدد 
الم�صردين داخل العراق يقدر بح�الي )1.3( ملي�ن فرد، اأي 5% من مجم�ع �صكان البالد تقريبًا، 
م��صحة بان اأعداد كبيرة من ال�صكان قد تم ت�صريدهم منذ فترة ط�يلة تع�د اإلى بداية الثمانينات 
م���ن الق���رن الما�صي. وبي���ن البيان ان تزاي���د العنف والت�ت���رات المت�ا�صلة اأدت اإل���ى ت�صريد اأالف 

ال�صكان من م�صاكنهم)1(.
المبحث الثالث:

البعد التنموي لفقر القدرات ال�شكانية وتحديات المجتمع
اإن المراق���ب لالأو�صاع االقت�صادية واالجتماعية في الع���راق في العق�د الثالث المن�صرمة ال 
يخ���رج بانطباع يدع�ه اإلى التف���اوؤل، فمظاهر الحرب ال تزال ماثلة للعي����ن، بل اإن الحرب ذاتها ال 
تزال قائمة وهي واقعة كل ي�م، م�قعة خ�صائر ب�صرية ومادية واقت�صادية واجتماعية بالمجتمع ، وال 
زالت اأثار الح�صار االقت�صادي ت�صكن كل بيت من بي�ت العراقيين. وطن اقت�صاده منهك ومرافقه 
مدم���رة وبنيته التحتية تحتاج اإلى مليارات الدوالرات الإعادة بنائها وتثقل كاهله دي�ن باهظة، فقد 
م���ر العراق بحروب طاحنة كلفته خ�صائر اقت�صادية بقيمة 830مليار من الدوالرات منها 450مليار 

1- ملياء الركابي ، العنف يف العراق ، جملة االآداب ، جامعة بغداد، العدد 76 ، 2007، �س 272.
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خ�صائ���ر الح���رب العراقية االإيراني���ة و230مليار خ�صائر الغ���زو العراقي للك�ي���ت و150مليار ب�صبب 
الح�صار التجاري والمالي ال�صامل الذي فر�س على العراق خالل ال�13عامًا المن�صرمة ، ثم جاءت 
الطامة الكبرى باالإحتالل المدن�س الغادر الذي ال يرى اإال م�صلحته واقت�صاده ه� ال اقت�صاد الغير.

ونلخ�س ال�اقع االقت�صادي ل�صكان العراق من خالل المحاور التالية.
الم�شتوى المعي�شي والدخل    .1

اإن انخفا�س ال��صع االقت�صادي ُيظهر تاأثيرًا في كافة الج�انب الحياتية كافة اإذ اتجه م�ؤ�صر 
الحياة نح� االنخفا�س اأو الهب�ط ب�ص�رة عامة وم�ؤ�صر التنمية ب�ص�رة خا�صة، وهذا بدوره انعك�س 
عل���ى الم�صت�ى االقت�صادي لالأ�صرة العراقية، اأي م�صت�اه���ا المعي�صي والذي يعد الركيزة االأ�صا�صية 
ال�صتم���رار الحياة والت�صدي للمخاطر، ه���ذه الظروف حرمت االأ�صرة العراقي���ة من تحقيق الكثير 
م���ن م�صاريعها، ولعدم ا�صتطاعة اأجهزة الدولة م�صاندتها بالقدر الكافي فان ق�ص�ة ال��صع وانهياره 
ق���اد المجتمع في اغلبه اإلى م�صت�ى الفقر، وبالتالي �صلت قدرة االأ�صرة على ممار�صة واجباتها تجاه 
اأفراده���ا ب�ص���كل يحقق لهم العي�س بعي���دًا عن تهدي���دات المخاطر الحياتية، والت���ي يكمن في اأخر 
م�ص�اره���ا �صبح الم�ت.بانت ظ�اهر االأثر المعي�صي وتده����ره وا�صحًا على الجانب التغذوي، والذي 
ب���دوره اثر �صلبًا في الجانب ال�صحي وبقية الج�ان���ب الحياتية االأخرى ففي الم�صت�ى المعي�صي كان 
اأث���ره وا�صح���ًا في حياة االأ�صرة العراقية ف���كان الم�اطن العراقي قبل الح�ص���ار وعلى �صبيل المثال 
ع���ام )1988( ينفق ن�صف راتبه ال�صهري ل�صراء الغ���ذاء ويخ�ص�س ن�صبة ل�صراء المالب�س واالأثاث 
والمفرو�صات وال�صلع المنزلية، في حين �صار اتجاه االأ�صرة العراقية مقت�صرًا على ا�صتهالك الم�اد 
الغذائية واأ�صا�صيات الحياة والدواء فلم تعد االأ�صرة تنفق ل�صراء المالب�س واالأثاث الرتفاع اأ�صعارها 
ب�ص���كل عال، ولم يعد يكفي الم�ظف العراقي م���ا يتقا�صاه من راتب �صهري ل�صد حاجاته واإنما اخذ 
ي�صتخ���دم مدخراته ال�صابقة ل�صد النق�س في حاجاته الغذائي���ة)1(، لذا انقلبت كل الم�ازين ب�صبب 
الح�صار، وخا�صة ال��صع االقت�صادي والمعي�صي بخط�ات �صريعة وبمعدل ت�صخم مفرط جدًا تمثل 
ف���ي انخفا�س هائل في قيمة العملة المحلي���ة )الدينار العراقي( مقابل العمالت االأجنبية، وخا�صة 
ال���دوالر االأمريكي)2(، وكان ذلك م�ؤ�صرًا على انخفا�س ن�عية الغذاء الذي ي�صتطيع الفرد الح�ص�ل 
عليه، وكذلك ن�عية ال�صكن ونمطه، وفر�س التعليم وقد ك�صفت الدرا�صات عن االرتباط ال�ثيق بين 
مع���دالت ال�فيات ومت��صط الدخل ال�صهري للفرد فكلما انخف����س الدخل ال�صهري ارتفعت معدالت 
ال�في���ات(. وفي تقرير لجنة ال�صلي���ب االأحمر عام 2000 اأ�صارت اإلى اأن تده�ر ال��صع االقت�صادي 

1-  فاخته �صاكر ر�صيد، احلق�ق االقت�صادية لالأ�صرة العراقية يف ظل احل�صار، بحث مقدم اإىل االحتاد الن�صائي العربي العام، ندوة 
العائلة العربية يف م�اجهة حتديات القرن ال�احد والع�صرين، بغداد، ايار 1994، �س 12.

2- رواء زكي الط�يل، االأبعاد ال�صحية للح�صار على العراق، جملة ام املعارك، العدد 22،بغداد، 2000 �س 90.
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وال�صح���ي للعراقيين اث���ر �صلبًا على اإدام���ة الم�صت�صفيات والمراكز ال�صحية ف���ي العراق والمعاناة 
ف���ي م�صكل���ة خزن االأدوية، ب�صبب االنقطاعات الط�يلة للتي���ار الكهربائي مما ي�ؤدي اإلى تلف االأدوية 
وف�صاده���ا م���ن جانب اآخر ف���اإن االأطفال يعان����ن من مجم�عة م���ن االأمرا�س والتاأثي���رات النف�صية 
المتمثل���ة باال�صطراب���ات واإ�ص���كاالت الن�م والتركيز مم���ا �صيك�ن له اأث���ار على االأنم���اط ال�صل�كية 

لالأطفال في الم�صتقبل)1(.
يك�ص���ف ذلك اأهمي���ة الم�صت����ى االقت�صادي لالأ�ص���رة وخا�ص���ة المعي�صي وتع���زز ذلك اإحدى 
الدرا�ص���ات العراقية، التي ت��صلت اإلى اأهمية الدخل ال�صهري في تاأثيره على ال�صحة والمر�س مما 
ل���ه اإ�صهام في تق���دم حياة االأ�صرة، اذ يمكنها م���ن عالج مختلف م�صاكل الحي���اة وخا�صة ال�صحية 
ويالح���ظ اأن )ن�صفًا( من ال�في���ات وخا�صة وفيات االأطفال الر�صع تقريبًا تح�صل عند ع�ائل ذات 

دخ�ل منخف�صة جدًا، والتي كان يمكن عدها مت��صطة في عام 1983 )2(.
وهك���ذا يت�ص���ح اأن الح�ص���ار الم�صتمر عل���ى العراق كان �صالح���ًا تدميريًا ا�صته���دف االإن�صان 
العراق���ي ب���ال تمييز، ولم يكت���ف بتحطيم التنمي���ة العراقية بجانب معين م���ن الج�انب )المعي�صية 
والغذائية وال�صحية( فح�صب، واإنما امتد اإلى كل ن�احي الحياة المختلفة وكانت الحياة االجتماعية 
م�ص���ب كل الدم���ار ال���ذي اأدت اإليه الحرب وان كل المج���االت الحي�ية في الحي���اة االأ�صرية تغيرت 
خ�ص��صًا اأح�الها االجتماعية فزاد التفاوت الطبقي و تغيرت  الم�صت�يات الطبقية لكثير من االأ�صر، 
وحدث ت�صلق طفيلي طبقي، كما حدث في المقابل تردي طبقي حيث تغيرت ظروف واأح�ال الكثير 
م���ن االأ�ص���ر ونقلته���ا من طبقة اإلى طبق���ة اأخرى �ص�اء من العلي���ا اإلى الدنيا اأو بالعك����س فيما ي�صبه 
القفزة ال�صريعة)3(. كما وزادت ن�صبة حاالت التفكك االأ�صري )الطالق(، ب�صبب الظروف المعي�صية 
ال�صعب���ة )�ص�اء ف���ي المدينة ام في الري���ف( اأي ب�صبب الفقر الذي يجعل ال���زوج في م��صع اتهام 
بالتق�صي���ر لع���دم ا�صتطاعته تح�صيل مق�مات العي����س لعائلته في�ؤدي اإلى تحطي���م معن�ياته فيجد 
نف�ص���ه ف���ي م�صاحن���ات و�صراعات م�صتمرة م���ع زوجت���ه واأوالده، وي�صبب هذا ج�ًا م���ن الت�تر داخل 

االأ�صرة ينتهي ب�ق�ع الطالق)4(.
وت�صي���ر اإح���دى الدرا�ص���ات اإل���ى اأهم االأ�صب���اب الت���ي تجعل معدل وفي���ات االأطف���ال وخا�صة 

1- �صبكة اعالم العراق، املنظمات والطف�لة، 2002، �س5.
علم  يف  ماج�صتري  ر�صالة  العراق،  يف  امليتة  وال�الدات  احلديثي  االأطفال  وفيات  واجتاهات  اأمناط  حتليل  الغنام،  طه  2-  حممد 

االإح�صاء )غري من�ص�رة( جامعة بغداد، كلية االإدارة واالقت�صاد، 1983، �س 113.
3-  فنار �صامل عط�ان، تاأثري الع�امل االجتماعية والثقافية يف وفيات االأطفال الر�صع، ر�صالة ماج�صتري غري من�ص�رة ، كلية االآداب، 

جامعة بغداد، العراق، 2002،�س 78.
4- اإميان عبد ال�هاب م��صى، االآثار االجتماعية للطالق، كلية االآداب ، جامعة امل��صل، امل��صل، العراق، 1998، �س 54.
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االأطف���ال الر�صع عالية ف���ي الطبقة الدنيا الفقيرة وه���ي �صعف اأ�صاليب التن�صئ���ة االجتماعية التي 
تعتمده���ا االأ�صر الفقيرة، ك�صفت نتائج الدرا�صة الميدانية، اأن هناك عالقة بين انخفا�س الم�صت�ى 
االقت�ص���ادي لالأ�صرة، ون�صب وفي���ات االأطفال، فكلما انخف�س الم�صت����ى االقت�صادي لالأ�صرة �صكل 
�صبب���ًا لح���دوث وفاة فيها وتحقق���ت الفر�صية التي م�صم�نها هناك عالقة بي���ن ارتفاع ن�صب وفيات 

االأطفال وانخفا�س الم�صت�ى االقت�صادي لالأ�صرة)1(.
الإنتاج  .2

ا�صتهدفت المراكز االإنتاجي���ة لالقت�صاد العراقي وخ�ص��صا في حرب الخليج االأولى وب�صكل 
كبي���ر، ومن ث���م الح�صار االقت�صادي الذي يعد اآف���ة الع�صر بالن�صبة ل�صكان الع���راق، اإن كل م�اقع 
االإنتاج الزراعي وال�صناعي كانت هدفا رئي�صيا للحرب ، كما �صاهم الح�صار االقت�صادي بت�صخيم 

االآثار ال�صلبية على هذا القطاع الحي�ي وعلى النح� التالي:
1.  انخفا����س اإنتاجية التربة ف���ي اغلب مناطق العراق بعد الح���رب، وبدرجة ملح�ظة ان لم 
نقل تدميرها ، فكانت التربة فقدت ق�امها االأ�صلي ب�صبب العديد من الع�امل والم�ؤثرات 
منه���ا تل�ث التربة ب�صبب ت�صرب الم�اد الكيمياوية والنفطي���ة مما اثر على ن�صاط االأحياء 
المجهرية والالزم لخ�ص�بتها وتغدق االأرا�صي الزراعية وتملحها ب�صبب تعطل الم�صخات 
الالزم���ة ل�صح���ب مياه الب���زل، وجاء ذلك كنتيج���ة غير مبا�ص���رة لتاأثيراته���ا وكانت تلك 

الم�صاحات قد قدرت باأكثر من ملي�ني ون�صف هكتار)2(.
2.  �صح���ة االأ�صم���دة الكيماوية والب���ذور المح�صنة واالآلي���ات الالزمة لخدم���ة االأر�س وتط�ير 
اإنتاجيته���ا وكان���ت معامل االأ�صمدة العراقي���ة مت�قفة عن العمل لت�صرره���ا ال�صديد نتيجة 
الق�ص���ف الج�ي ال�صاروخي ال�صر�س وت�صير االإح�صائي���ات الزراعية بان تناق�صا خطيرا 
ف���ي اإنت���اج المحا�صيل كان ق���د ل�حظ ع���ام 1991، مقارن���ة باالأع�ام الت���ي �صبقت فر�س 

الح�صار)3(.
3.  انت�ص���ار االآف���ات الزراعية من ح�ص���رات واأع�صاب �صارة وق�ار�س وفطري���ات وما اإلى ذلك 
وتعثر عمليات المكافح���ة الكيمياوية ب�صبب �صم�ل المبيدات بقرارات الحظر االقت�صادي 
اأي�ص���ا، ناهي���ك عن ارتفاع اأ�صع���ار المبيدات وكثرة االأن����اع المغ�ص��صة منه���ا في االأ�ص�اق 

التجارية، مما اأدى اإلى ا�صتفحال اأمر االآفات الزراعية.

1-  فرا�س عبا�س فا�صل البياتي، وفيات االأطفال، ر�صالة ماج�صتري غري من�ص�رة ، كلية االآداب ، جامعة امل��صل، امل��صل، العراق، 
2004، �س126       

2- مثنى عبد الرزاق العمر، واقع الغذاء والتغذية، جملة ام املعارك، العدد22، 2000، �س140.
3- جمه�رية العراق ، وزارة الزراعة ، االإح�صاءات ال�صن�ي، 1992،�س34
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من ال�ا�صح اأن كل ما تردد عن خطط اإعادة تاأهيل االقت�صاد العراقي لتجاوز �صن�ات الدمار 
والتده����ر  والع����دة بذل���ك البلد اإل���ى ال��صع الالئق به ق���د ذهبت اأدراج الرياح ف���ي ظل حالة غير 
م�صب�قة من التردي االأمني باتت تجه�س اأي فر�س لخروج العراق من ماأزقه الراهن.وت�ؤكد االأرقام 
المتاح���ة حجم المحنة التي يعي�صها العراق نتيجة التده�ر الذي اأ�صاب كافة قطاعاته االقت�صادية 
الحي�ي���ة علي م���دي ال�صن����ات االأخيرة بما في ذل���ك اأهم قطاعات���ه االأولي، �صناع���ة النفط والتي 
خ�صرت عائدات كانت مفتر�س تحقيقها قدرت بنح� 24 مليار دوالر.وقد اأدى الح�صار االقت�صادي 
المفرو�س على العراق من االأمم المتحدة عام 1990 اإلى تده�ر الناتج المحلي االإجمالي ولم ي�ؤدي 
احتالل العراق اإلى الخروج من هذا الماأزق، حيث اأكدت وزارة التجارة العراقية في مذكرة ر�صمية 
يناق�صها وزراء التجارة واالقت�صاد العرب خالل اجتماع المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في دورته 
ال���� 80 عل���ى اأن الناتج المحلي االإجمالي للعراق انخف�س م���ن 53.9 مليار دوالر عام 1980 اإلى 41 
مليار دوالر عام 2006 نتيجة تدمير البنية االأ�صا�صية لالقت�صاد العراقي.وبالطبع كان من الطبيعي 
اأن تنعك����س اأث���ار ذلك التده�ر الذي لحق باقت�صاد العراق عل���ى حياة الم�اطن حيث هبط مت��صط 
دخل���ه ال�صن�ي م���ن 4219 دوالرا عام 1979 اإلى 1456 دوالرا عام 2006 ف���ي ال�قت الذي تجاوزت 
ن�صبة البطالة بين اأفراد ال�صعب العراقي 60%. وو�صلت معدالت الت�صخم اإلى 63% عام 2006، فيما 
انخف�صت م�صت�يات اإنتاج النفط لت�صل اإلى ملي�ني برميل ي�ميا.واأ�صارت ال�زارة في مذكرتها التي 
اأوردته���ا وكال���ة االأنباء الك�يتية »ك�نا« اإل���ى اأن ن�صبة من يح�صل�ن على مياه �ص���رب اآمنة انخف�صت 
م���ن 83% اإل���ى 81 % خالل نف�س الفترة كما ارتفع حجم البطالة اإلى60 % من ق�ة العمل التي تبلغ 7 
ماليين ن�صمة. واأو�صحت المذكرة اأنه بعد مرور اأربع �صن�ات على االحتالل فان م�صاهمة القطاعين 
الزراعي وال�صناعي في الناتج المحلي االإجمالي بلغت 7.1% و1.5% على الت�الي عام 2006 وهى 

ن�صبة منخف�صة جدا بينما بلغت ن�صبة م�صاهمة القطاع النفطي اأكثر من %63.
واأك���دت المذك���رة اأن هذه الم�ؤ�ص���رات المتدنية تعك�س مدى تده�ر االأو�ص���اع االقت�صادية في 
الع���راق ولذل���ك فان النه�����س باالقت�صاد العراقي  وتح�صي���ن االأو�صاع الب�صري���ة المتردية يتطلبان 
ت�صاف���ر جميع الجه����د من اأجل خروج الع���راق من هذا الم���اأزق، حيث طالبت من ال���دول العربية 
والمنظمات العربية المتخ�ص�صة الم�صاركة بفاعلية في اإعادة اأعمار العراق واإعادة تاأهيل اقت�صاده. 
هذا وي�صل االحتياطي النفطي الم�ؤكد للعراق اإلى اأكثر من 115 مليار برميل ليحتل المركز الثالث 
بع���د اإي���ران وال�صع�دية على م�صت�ى العالم، ويمكن الق����ل اإن ال�صعب العراقي البالغ تعداده نح� 27 
ملي����ن ن�صمة وال���ذي كان بمقدوره اأن ي�صبح واحدًا من اأغنى ال�صع�ب في العالم يعي�س الي�م �صمن 
اأدن���ى درج���ات الفقر، حي���ث بلغ عدد العاطلين ع���ن العمل من الم�صجلين في �صج���الت ال�زارة في 
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بغ���داد وحده���ا اأكثر من ملي�ن عاطل.ويقدر العراق اأن نح� 100 ملي���ار دوالر يتعين اإنفاقها الإعادة 
البني���ة التحتية المدمرة بعد عق�بات ا�صتمرت من���ذ 1990 واأعمال عنف م�صتمرة منذ اأربع �صن�ات 
بع���د الغزو الذي قادته ال�اليات المتحدة علي الب���الد.وكان تقرير ل�زارة النفط العراقية اأ�صار اإلى 
اأن عملي���ة اإعادة االأعم���ار في العراق ال تزال تراوح مكانها في ظل غي���اب �صخ االأم�ال الالزمة من 

جانب وامتناع ال�صركات التي فازت بعق�د عن تنفيذ تلك العق�د ب�صبب االأو�صاع االأمنية)1(.
).   البطالة 

اإن الم�ص���كالت االقت�صادي���ة التي واجهت العراق ب���دءا من الحرب االإيراني���ة ومرورا بحرب 
الخليج وحتى االحتالل االأمريك���ي وما �صاحب ذلك من اإيقاف للم�صروعات االقت�صادية والت�صخم 
الكبير وانهيار ال�ص�ق، كل هذا زاد وبن�صبة كبيرة حجم البطالة ولم تعد الم�ؤ�ص�صة االقت�صادية بكل 
اأق�صامه���ا قادرة عل���ى ا�صتيعاب العر�س في العمالة ثم جاءت ال�صرب���ة القا�صمة عندما حلت ق�ات 
االحت���الل الجي�س العراقي واالأجه���زة االأمنية وعدد من الم�ؤ�ص�صات الحك�مي���ة و�صرحت منت�صبيها 
فدفعت بذلك اإلى ال�ص�ق اأعدادًا كبيرة من االأيدي العاملة التي كان عليها البحث عن و�صيلة للعي�س 
ل�صد حاجاتها وحاجات اأ�صرها المعي�صية اإذ ارتفعت البطالة في العراق وباتت ت�صكل ن�صبة 60% من 

االأيدي العاملة القادرة على اأداء المهمات العملية وال�ظيفية والفكرية)2(.
اأبعاد البطالة

اإلى عزلهم عن بقية  اإن انت�صار البطالة بين ال�صب���اب ي�ؤدى  •��البع���د ال�صيا�ص���ي للبطالة : 
اأف���راد المجتمع وفقدان الثقة من جانبهم في النظ���م والم�ؤ�ص�صات الحاكمة مما ي�ؤدى اإلى 

خلخلة في االأو�صاع ال�صيا�صية واالأمان االجتماعي في اأي مجتمع. 
•��البع���د االقت�ص���ادي للبطالة: ي�ؤدي ارتفاع ن�صب البطالة بي���ن ال�صباب اإلى حدوث ك�صاد 
ورك����د اقت�ص���ادي عل���ى الم�صت����ى المحلى وال�طني ف���ي اأي بلد، وق���د تمتد اآث���اره اأحيانا 
اإل���ى خارج ح���دود الدولة، ذلك الأن اأ�ص����اق العمل تتاأثر بع�صها ببع����س داخل الدولة وبين 
الدول المختلفة، كما اأن البطالة تت�صبب في فقدان الكثير من المخرجات والدخل الذي ال 
يمكن تع�ي�صه، كما اأنها ت�ؤثر تاأثيرا مبا�صرا في حرمان الدولة واالقت�صاد من الم�صاهمات 
القيم���ة في االأن�صطة االقت�صادية المختلفة م���ن جانب اأكبر ق�ة منتجة في اأي مجتمع وهم 

ال�صباب. 

1- عاطف قرب�صي، وعلى قادري، اإعادة بناء العراق، مركز درا�صات ال�حدة العربية، بريوت، 2004، �س283
2-  م�فق  وي�صي حمم�د وفرا�س عبا�س فا�صل، باعة االأر�صفة، جملة درا�صات م��صلية، جامعة امل��صل ، مركز درا�صات م��صلية، 

العدد)9(، 2005، �س9.
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•��البعد االجتماعي للبطالة : ت�ؤثر البطالة بين ال�صباب ب�صكل كبير على نم�هم وتط�رهم 
خا�ص���ة بالن�صب���ة لفر�صه���م ف���ي اال�صتق���رار وال���زواج وتاأ�صي����س اأ�ص���رة م�صتقل���ة واإنجاب 
االأطف���ال وب�صفة عامة الم�صاركة في الحياة االجتماعية ، كما اأنها ت�ؤدى اإلى الحرمان من 
اإ�صب���اع الحاجات االقت�صادية ب�صبب الدخل غير الم�صتقر مم���ا يحرمهم من التمتع بحياة 
كريمة وتجن���ب ال�صدائد، كما اأنها تت�صبب في الحرمان االجتماعي له�ؤالء العاملين ، حيث 
اأنه���م ال ي�صارك�ن ف���ي االأن�صطة التي يمار�صه���ا بقية اأفراد المجتم���ع والتفاعل االجتماعي 
المرتبط بالت�اجد في مكان العمل، والذي يتاأثر مبا�صرة باال�صتبعاد عن العمل، وي�ؤدي هذا 
الحرم���ان اإلي حالة من التف���كك اأو التحلل االجتماعي. ت�ؤدي البطال���ة واآثارها اإلي انت�صار 
ظ�اه���ر اجتماعية ونف�صية قد تتح�ل اإلي اأمرا����س ت�ؤثر علي االأفراد والمجتمع مثل انت�صار 
الياأ����س وال�صغ����ط واالنط�اء، وه���ي اأمرا�س ت�ؤثر عل���ي المدى الط�يل ف���ي �صحة البنيان 
االجتماع���ي واالقت�ص���ادي وال�صيا�صي الأي دولة، بل قد تت�لد منه���ا م�صاكل يمكن اأن تتعدى 
ح���دود الدولة ال�احدة واأخيرا فاإن البطالة ت�صهم ف���ي فقدان وتده�ر االإمكانيات الخا�صة 
بم�صت�ى المهارات التي يتعلمها ال�صباب �ص�اء في برامج التعليم اأو التدريب اأو اأثناء العمل، 
باالإ�صاف���ة اإلي فقدانه���م الثقة في قدراتهم اأو اإمكانياتهم ف���ي الح�ص�ل علي عمل، والذي 
ق���د ي����ؤدي اإلي ظ�اهر وخيمة مثل انت�صار الجريمة وال�ق�ع ف���ي براثن االإدمان وغيرها من 

الم�صائل االجتماعية االأخرى)1(.

المبحث الرابع: النتائج والتو�شيات
نتائج البحث 

1.  ارتفاع م�ؤ�صر الفقر العام في العراق ب�صكل عام ، وفقر القدرات الب�صرية ب�صكل خا�س في 
العق�د المن�صرمة.

2.  تن����ع االأ�صباب الم�ؤدي���ة الى انت�صار فق���ر القدرات الب�صري���ة في المجتم���ع العراقي بتن�ع 
الظروف التي يمر به المجتمع و�صكانه.

3.  تباي���ن ابعاد فقر الق���درات الب�صرية ف���ي المجتمع العراق���ي من الن�اح���ي )االقت�صادية، 
واالجتماعية، والديم�غرافية(.

يعد فقر القدرات تحديا مع�قًا للتنمية والتخطيط في المجتمع العراقي.  .4

1-  حممد عاطف غيث، قام��س علم االجتماع )البطالة اأ�صبابها وطريقة مكافحتها(، دار املعرفة اجلامعية، االإ�صكندرية، 1990، 
�س 494.
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تو�شيات البحث 
•��ت�فر م�ؤ�ص�صات لت�ليد قدرات ومهارات اأفراد المجتمع: تعتبر م�ؤ�ص�صات التعليم وال �صيما 

العالي االأداة الرئي�صية االأولى في ت�ليد القدرات وتجديد المهارات .
•��ت��صي���ع رقع���ة وح���دود الم�صاركة بمعناها ال�صم�ل���ي: التعلي���م كاأداة تمكينية ي�صاهم في 
تعزي���ز قي���م الم�اطن���ة ال�صالحة والتي تعتب���ر الم�صاركة اح���د مك�ناته���ا االأ�صا�صية ، مما 
ي�صاهم في ت��صيع رقعة الم�صاركة على مختلف ال�صعد والم�صت�يات ،وي�فر مناخات اأف�صل 

لحراك اإجتماعي فردي وجماعي .
التعليم  •��امت���الك الحق�ق والحري���ات االأ�صا�صية: وفي القلب من هذه الحق����ق الحق في 
ب��صفه الممهد لمنظ�مة الحق�ق ال�صيا�صية والمدنية والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية، 

والتي تمثل في مجم�عها �صياجًا تمكينيًا في م�اجهة فقر القدرات والمعارف .
•��تط�ي���ر اقت�ص���اد قادر على ت�صغي���ل الق�ى العاملة وال �صيما ال�صاب���ة منها ، والعمل على 
ت�لي���د فائ����س ي�صاهم ف���ي تغطية نفقات الدول���ة وتحدي���دًا الم�جهة لقط���اع التعليم ، كي 

ي�صكل و�صيلة تمكينية حقيقية.
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�لدكتورة ز�هية عقيقي
الجامعة اللبنانية – كلية التربية

اأمي واأبي حاوراني من ف�صلكما

مدخل:
ياأخذ الح����ار اهتمامًا كبيرًا من قبل الترب�يين الإدراكهم اأث���ره ال�قائي والعالجي االيجابي، 
وي�صيرون اإلى اأن االإن�صان ال ي�لد ممتلكًا لمق�مات الح�ار واآدابه. واإنما يح�صل على ذلك من خالل 
االأ�ص���رة متمثل���ة باالأم واالأب حين يثقف���ان اأبناءهم ثقافة الح�ار، ويتخدونه اأ�صل�ب���ًا ترب�يًا للتعامل 

معهم.
اإن م���ا ن���راه في مجتمعنا كغيره من المجتمع���ات االإن�صانية اأنه يعاني ظاه���رة العنف االأ�صري 
ب�صتى اأن�اعه وم�صاكله، وها نحن ن�صمع باأبناء يدمن�ن المخدرات والم�صكرات، واآخرون يهرب�ن من 

منازلهم، ومنهم يعي�س حياة االإجرام.
اأج���ل اإن اإحدى اأ�صباب هذه الم�صكالت غياب الح����ار داخل االأ�صرة بجميع عنا�صرها، ويع�د 
هذا اأي�صًا اإلى اأننا لم نربيهم التربية الروحية والخلقية وال�جدانية والعقلية واالجتماعية والنف�صية 

التي ي�صكل الح�ار القائم على االإقناع واالحترام اأهم اأ�ص�صها.
اإن الع�ص���ر ال���ذي نعي�س فيه وبخا�ص���ة الع�لمة بمظاهرها المختلفة، ن���رى فيها حياة معقدة 
مزدحم���ة باالأفكار والمذاهب والتحلي���الت والفر�س والتحديات، مما يتطل���ب مزيدًا من المعرفة، 
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واال�صتقامة، والمهارة واالتقان.
وي�صير الترب�ي�ن اإلى الدور الكبير لالأ�صرة التي تبذر في نف�س اأبناءها بذور الخير والف�صيلة، 

وو�صع الركائز الفكرية والنف�صية في �صخ�صية الطفل. وهذا يتم بالتكامل بين االأ�صرة والمدر�صة.
وف���ي ع�ص���ر الع�لمة تم تهمي����س كل الم�ؤ�ص�ص���ات وال�صلطات الترب�ية وغي���ر الترب�ية ل�صالح 
ت��صي���ع �صلطة الم���ال واأ�صحاب���ه. وانت�صرت بيننا ع���ادات وتقالي���د تقد�س �صخ�صي���ة االأب والمعلم 

المهيمن القاهر.
وف���ي بع����س االأ�صر �صاد نظام �صبه ع�صك���ري، نظام �صارم ومتنفذ بكل م���ا تعنيه الكلمة، وقد 
و�صل االأمر اإلى اأن يمثل االأخ االأكبر االإخ�ة االأ�صغر �صنًا اأمام ال�صلطة العليا في االأ�صرة، وهي االأب، 
ف���االأخ االأكبر ي�صتمع من اإخ�ته اإلى طلباتهم وحاجاته���م، ثم يق�م باي�صالها اإلى االأب!.. تمامًا كما 
يفع���ل الجندي حين يريد �صيئ���ًا من �صابط كبير م�ص�ؤول عنه، فعليه اأن يتبع طريق الت�صل�صل بح�صب 

الرتب الع�صكرية«)1(.
اأم���ا المدر�ص���ة فق���د ا�صته���ر تالميذه���ا باالإذع���ان المطل���ق الأ�صاتذته���م بعيدًا ع���ن الح�ار، 
 »Paulo Friary« واال�صتفه���ام، والح�س النقدي، واأ�صب���ح التعليم قهريًا كما ي�صميه المربي البرازيلي

والذي تظهر �ص�رة االأ�صتاذ والتلميذ على ال�صكل التالي)2(:
االأ�صتاذ يعلم والتالميذ يتلق�ن.  -1

االأ�صتاذ يعرف كل �صيء والتالميذ ال يعرف�ن.  -2
االأ�صتاذ يفكر والتلميذ ال يفكر.  -3
االأ�صتاذ يتكلم والتلميذ ي�صتمع.  -4

االأ�صتاذ ينظم والتلميذ ال ينظم.  -5
االأ�صتاذ يختار ويفر�س اختياره والتلميذ يذعن.  -6

االأ�صتاذ يت�صرف والتلميذ يعي�س وهم الت�صرف من خالل عمل االأ�صتاذ.  -7
االأ�صتاذ يختار البرنامج والمحت�ى والتلميذ يتاأقلم مع االختيار.  -8

االأ�صتاذ يربك المعرفة ويتدخل فيها ويح�ل دون التالميذ ودون ممار�صتهم حرياتهم.  -9
10- االأ�صتاذ ه� ق�ام العملية التعليمية والتلميذ نتيجتها.

1- بكار، عبد الكرمي: الرتبية باحل�ار، الريا�س، مركز امللك عبد العزيز للح�ار ال�طني، ط 5، 1432ه� - 2011م، �س 6.
2- باول� فرايري: تعليم املقه�رين، ترجمة ي��صف ن�ر ع��س، بريوت، دار القلم، 1980م، �س 52 – 53.
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اإن مث���ل ه���ذا التعليم في المدر�صة، والتربية في االأ�صرة، كل ه���ذا يقتل االإبداع وتنمية الح�س 
النق���دي والح�اري، ويخ���ّرج اأجيااًل ي�صيطر عليها الياأ����س والخ�ف واالتكالي���ة، وانتظار الم�صاعدة 
ع��ص���ًا ع���ن تقديمهما لالآخرين، اأجيال ال تح�صن التعبير عن اأنف�صه���ا وحاجاتها واآرائها، وال ت�صعر 

باالعتزاز في ذواتها واإمكاناتها.
يجري الح�ار في االأ�صر، في المدار�س، بين االأ�صدقاء، وه� حق يف�صح لالأبناء اأن يعبروا عن 
ذاته���م، واأن يدافع�ا عن قناعاتهم في اإطار المبادئ الكب���رى المجمع عليها لنتح الفر�صة الأبنائنا 
لي��صح����ا حاجاتهم، ويعب���روا عن مزاجهم واآرائهم، فه���ذا مطلب اأ�صا�صي لينم����ا عقليًا وروحيًا، 
ولبن���اء �صخ�صي���ة متكاملة مت�ازنة، اإنه���ا اإ�صعار لالإن�ص���ان بكرامته، هذا االإن�صان ال���ذي ه� �ص�رة 

للخالق المكّرم له.
لي����س م���ن العدل اأن تترك الفر�صة الأح���د اأفراد االأ�صرة اأن يب���دي اأراءه ورغباته وتحرم باقي 

اإخ�ته منها، اإنه حقه في الحديث، وتكاف�ؤ الفر�س للجميع مطلب ديني اأخالقي وح�صاري.
»اإن م���ن المه���م اأن نعتق���د اأن اأطفالن���ا في حاج���ة ما�صة اإل���ى اأن ننمي فيهم ف�صيل���ة اإحترام 
االآخري���ن وتقديرهم، واأف�صل �صبيل اإلى ذلك ه� اأن نحترم االأطفال باأن نتيح لهم الفر�صة ليتكلم�ا 
ويتح���اوروا وي�صارك�ا وي�صاأل�ا ويجيب�ا... و�صيك����ن من غير المنطقي اأن نطلب من اإن�صان ال تكن له 

االحترام اأن يحترمك، اأو يحترم غيرك«)1(.
ومن خالل الح�ار »يتم ك�صف النقاط المظلمة، وت�صليط ال�ص�ء على الزوايا المعتمة، وتتعزز 
الروؤى واالإجتهادات، وتتالقح االأفكار، وتن�صج االآراء والطروحات، لذلك قال�ا: »اإن االأفكار ال تن�صج 

اإال اإذا الكتها ال�صنة مناظرة«)2(.

مفهوم الحوار:
اأوًل: المفهوم اللغوي:

عندم���ا نع�د اإلى المعاجم اللغ�ية العربية نجد العلماء يذكرون معاني متعددة للكلمة )َحَ�َر( 
فقد جاء: 

الَحْ�ُر: الرج�ع عن ال�صيء واإلى ال�صيء وعنه َحْ�رًا وَمَحارًا ومَحارة وح�ؤورًاَ رجع عنه واإليه.
وكل �صيء تغير من حال اإلى حال، فقد َحاَر يح�ر ح�رًا.

1- بكار، عبد الكرمي: الرتبية باحل�ار، مرجع �صابق، �س 19.
2- املرجع نف�صه، �س 20.
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وقال لبيد:
وما المرء اإال كال�صهاب و�ص�ئه يح�ر رمادًا بعد اإذ ه� �صاطع)1(.

والمحاورة المجاوبة ومراجعة المنطق والكالم في المخاطبة، وقد حاوره، وتحاوروا: تراجع�ا 
الكالم بينهم، وهم يتراوح�ن ويتحاورون)2(.

والح�اري�ن في اللغة الذين اأخل�ص�ا ونق�ا من كل عيب)3(.
ويت�صح لنا من خالل ما تقدم اأن كلمة الح�ار تدور ح�ل المعاني التالية:

1-  الرج�ع اإلى ال�صيء وعن ال�صيء، والمتحاورون قد يرجع اأحدهم اإلى راأي االآخر اأو ق�له اأو 
فكره رغبة في ال��ص�ل اإلى ال�ص�اب والحقيقة.

2-  التح���ّ�ل من حال اإلى ح���ال، فالمحاور ينتقل في ح�اره من حالة اإل���ى اأخرى، فمرة يك�ن 
م�صتف�صرًا، واأخرى يك�ن مبرهنًا، وثالثة يك�ن مفندًا، وهكذا.

3-  االإحاط���ة والرد، وه� قريب من المعن���ى اال�صطالحي للح�ار، الأن كاًل من طرفي التحاور 
يهتم باالإجابة عن اأ�صئلة �صاحبه، ويقدم مجم�عة من الردود على اأدلته وبراهينه.

4-  اال�صتنط���اق ومراجع���ة الحديث، ف���كل واحد م���ن المتحاورين ي�صتنط���ق �صاحبه ويراجع 
الحديث معه لغر�س ال��ص�ل اإلى هدفه وق�صده.

5-  النق���اء والتخل�س من العي�ب، وال�اق���ع اأن طبيعة الح�ار والمناق�صة ت����ؤدي بالنتيجة اإلى 
التخل�س من العي�ب الفكرية، من خالل طرح االأفكار المتعددة واختيار الراجح منها)4(.

ثانيًا: المفهوم ال�شطالحي:
بع���د العر�س للمدل�ل اللغ�ي للح�ار، يمكن اأن نح���دد المفه�م اال�صطالحي للح�ار باأنه: ن�ع 
م���ن الحديث بي���ن �صخ�صين، يتم فيه تداول كالم بينهما بطريقة ما، ف���ال ي�صتاأثر به اأحدهما دون 

االآخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخ�ص�مة والتع�صب)5(.
ويع���رف اأي�صًا باأنه: اأ�صل�ب يجري بين طرفين، ي�ص����ق كل منهما من الحديث ما يراه ويقتنع 

به، ويراجع الطرف االآخر في منطقه وفكره قا�صدًا بيان الحقائق وتقريرها من وجهة نظره.

1- ابن منظ�ر، اأبي الف�صل جمال الدين حممد بن مكرم: ل�صان العرب، مج 4، بريوت، دار �صادر، 1410ه� - 1990م، �س 217.
القام��س، درا�صة وحتقيق علي  العرو�س من ج�اهر  تاج  ال�ا�صطي:  ال�صيد حممد مرت�صى  الفي�س  اأبي  الدين  2-  الزبيدي، حمب 

�صريي، مج 6، بريوت، دار الفكر للطباعة والن�صر والت�زيع، 1414ه� - 1994م، �س 317.
3- ابن منظ�ر: ل�صان العرب، مج 4، مرجع �صابق، �س 220.

4-  عبد ال�صتار الهيتي: احل�ار الذات.. واالآخر، كتاب االأمة، قطر، وزارة االأوقاف وال�ص�ؤون االإ�صالمية، العدد 99، ال�صنة الرابعة 
والع�صرون، املحرم 1425ه�، �س 39.

5- حممد دميا�س: فن�ن احل�ار واالقناع، بريوت، دار ابن حزم، ط 1، 1430ه� - 1999م، �س 11.
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وهن���اك م���ا ي�صمى بالح����ار الفّعال وه���� الذي يح�صل في���ه اأثر وتجارب بي���ن طرفي العملية 
االت�صالي���ة ي����ؤدي اإلى ا�صتجاب���ة معرفية اأو �صل�كية ل���دى االإبن. ويمكن تحقي���ق فاعلية الح�ار بين 

االآباء واالأبناء وخ�ص��صًا، من خالل تحقيق واإلتزام عدد من الق�اعد)1(.
اأهداف الحوار:

ل���كل ح�ار هدف، وه� ال��ص�ل اإلى نتيج���ة ُمر�صية للطرفين، وتحديد الهدف يخ�صع لطبيعة 
المتحاوري���ن، اإذ اأن ح����ار االأطفال غي���ر ح�ار المراهقي���ن، وبذلك يك�ن الح����ار لت�صحيح بع�س 
المفاهي���م وتثبيت عقي���دة ما في نف��س الرا�صدي���ن، وقد يك�ن لتهذيب �صل�ك معي���ن اأو رفع م�ؤ�صر 
التح�صي���ل الدرا�ص���ي اأو بن���اء اأ�صرة، وقد يك�ن الح�ار من قبل االأب مثاًل م���ن اأجل تمثل القدرة في 
تطبي���ق الح����ار، فيك�ن محاورًا جي���دًا ليقتدي به اأبن���اوؤه ويت�صرب�ا �صل�كه، وق���د ي�صتخدم المر�صد 
الطالب���ي في المدر�صة، اأو والد الطفل الح�ار من اأجل التفري���غ االإنفعالي لي�صعر المحاور ال�صغير 

بالراحة في ثنايا الح�ار)2(.
اأهمية الحوار:

يع���د الح�ار م���ن اأح�صن ال��صائ���ل الم��صلة اإل���ى االإقناع وتغيي���ر االتجاه الذي ق���د يدفع اإلى 
تعدي���ل ال�صل�ك اإلى الح�صن، الأن الح����ار تروي�س للنف��س على قب�ل النقد، واحترام اآراء االآخرين، 
وتتجلى اأهميته في دعم النم� النف�صي والتخفيف من م�صاعر الكبت وتحرير النف�س من ال�صراعات 
والم�صاع���ر العدائية والمخاوف والقلق، واأهميته تكمن في اأنه و�صيلة بنائية عالجية ت�صاعد في حل 

كثير من الم�صكالت)3(.
وللح����ار اأث���ره ف���ي بناء �صخ�صية االأبن���اء حيث مما ال �صك في���ه اأنَّ االإن�صان ال���ذي ين�صاأ على 
ح����ار متفهم بّن���اء �صين�صاأ اإن�صانًا �ص�يًا م�ؤمنًا اإيمانًا ق�يًا بخالق���ه ال تزعزعه اأعا�صير وال ت�ؤثر على 
عقيدت���ه تي���ارات فكري���ة، يتمتع بخل���ق ق�يم، محب لدين���ه ووطنه وقيادت���ه واأمته، خ���اٍل من العقد 
النف�صية، متعاي�س مع نف�صه قبل تعاي�صه مع االآخرين، را�س وقانع بما وهبه اهلل من قدرات ومهارات 
وكف���اءات، ويعم���ل على تنميته���ا وا�صتثمارها للخير، يح���ب الخير لمن يعي�ص�ن ح�ل���ه حتى ل� كان�ا 
مخالفي���ن له في الدين، اأو المذهب، يعرف واجباته تجاه االآخرين وي�ؤديها قبل اأن ُيطالب االآخرين 
بحق�قه تجاهه، ففي الح�ار البناء تروي�س للنف�س على قب�ل النقد، واحترام اآراء االآخرين، وتتجلى 
اأهميت���ه، في دع���م النم� النف�صي، والتخفيف م���ن م�صاعر الكبت، وتحرير النف����س من ال�صراعات 

1-  املطريي، �صارة بنت هليل: فاعلية احل�ار مع االأبناء، الريا�س، مركز امللك عبد العزيز للح�ار ال�طني، ط 1، 1431 – 2010م، 
�س 19.

2- ال�صليمان، هاين اإبراهيم: احل�ار كيف حتاور االآخرين؟، عمان، دار اال�صراء للن�صر والت�زيع،  2005م، �س 7.
3- املرجع نف�صه، واملكان نف�صه.
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والم�صاع���ر العدائية والمخاوف والقلق؛ وكما تتجل���ى اأي�صًا في اأنه و�صيلة بنائية عالجية ت�صاعد في 
حل كثير من الم�صكالت، وتعزيز الثقة بالنف�س)1(.

عنا�شر الحوار:
تق�شم عنا�شر الحوار اإلى عن�شر لفظي واآخر غير لفظي.

اأوًل: الحوار اللفظي:
يق�صد به الكلم���ات المنط�قة، وعددها، وو�ص�حها، ويدخل في���ه طبقات ال�ص�ت كارتفاعه، 

وانخفا�صه، والرنين الم�صاحب لتلك الكلمات، وطريقة التخاطب �ص�اء بال�صدة اأم اللين.
فكلما كثر كالم االأب المنط�ق وكان التحدث ببطء �صديد، فقد االبن التركيز فيما يق�له االأب 
و�ص���رد ذهنه حيث ت�صي���ر االح�صائيات اإلى اأن معدل �صرعة الكلمات الت���ي ينطق بها ال�صخ�س هي 
)200( كلم���ة ف���ي الدقيقة. في حين تتجاوز �صرعة تفكير الدماغ مع���دل )850( كلمة في الدقيقة، 
مم���ا يترك للمن�صت فر�صة ال�ص���رود الذهني، فعلى االأب محاولة االيجاز في الحديث وتركيزه على 
النق���اط المهم���ة باخت�صار مفيد، مع اختيار اأطايب الكالم، واتب���اع الرفق واللين فيه، الأن ال�ص�ت 
المرتفع اأو الق�ص�ة في الخطاب قد تك�ن �صببًا لرغبة االبن في اإنهاء الح�ار، حتى واإن كان الم��ص�ع 

مهمًا)2(.
هن���اك م���ن االآباء من يظل يت�ا�صل بالكالم وحده، حتى يم���لَّ اأوالده من حديثه، وبخا�صة من 

يطيل الت�جيه، والحديث عن االأخطاء وال�صلبيات...
»لق���د تخيل اأحد الباحثين ح�ارًا بين �صابي���ن يق�ل فيه اأحدهما لالآخر: اأ�صعر باأنني ع�صبي، 
وال�صب���ب في ذلك يرجع اإلى والدي الذي اإذا م���ا خاطبته بكلمة، رّدها لي بع�صر كلمات، واإذا �صاألته 
�ص����ؤااًل اأجابني بمحا�صرة ط�يلة، وهنا يرد عليه �صديق���ه: اإحمد اهلل اأن والدك يرد عليك، ف�الدي 

م��صمي في كلماته، واإذا نطق فال تتجاوز كلماته: )نعم( و)ال(، اأو )�صح(، و )خطاأ(.
ه���ذا الح�ار بي���ن ال�صديقين ي��صح ما قد يعاني���ه االأوالد من �ص�ء ا�صتخ���دام االآباء للح�ار، 
اأو ع���دم معرفة االأ�صل����ب ال�صحيح للح�ار، كل ذلك ي�ؤكد �صرورة تعل���م اأ�صاليب جديدة للح�ار مع 

اأوالدنا، حتى نك�صبهم وال نفقدهم«)3(.

1-  حماد، �صهيلة: ح�ار االآباء مع االأبناء، »حق االأبناء«، الريا�س، مركز امللك عبد العزيز للح�ار ال�طني، 1432ه� - 2011م، �س 57.

2- املطريي، �صارة بنت هليل، فاعلية احل�ار مع االأبناء، الريا�س، مركز عبد العزيز للح�ار ال�طني، 1431ه� - 2010م، �س 13.
3-  احلليبي، خالد: مهارات الت�ا�صل مع االأوالد كيف تك�صب ولدك؟، الريا�س، مركز عبد العزيز للح�ار ال�طني، 1432ه� - 2011م، 

�س 12 - 13.
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ثانيًا: الحوار غير اللفظي:
يق�صد بالح�ار غير اللفظي تعبيرات ال�جه وحركات الج�صم ونبرة ال�ص�ت والبيئة المحيطة.

ويدخ���ل �صمن هذا لغة الج�صد الت���ي ي�صتقبل النا�س بع�صهم بع�صًا وجه���ًا ل�جه، حيث اأثبتت 
الدرا�صات اأن ن�صبة اي�صال الكلمات وجهًا ل�جه م�زعة على ال�صكل التالي:

55% من لغة الج�صد  -
38% من نبرة ال�ص�ت  -

7% من الكلمات التي تقال  -
اإن ح�الي 65 - 70% من االنطباع االأول الذي تتركه في نف��س االآخرين ياأتي من لغة ج�صدك، 
كيفي���ة ت�صرفات���ك واإ�صارات���ك... فق���د اأثبتت الدرا�ص���ات المخت�صة ب���اأن ال�صخ����س يعطي ح�الي 

)10.000( اإ�صارة ج�صدية في الدقيقة االأولى من التعاطي.
اإن لغ���ة ج�صدك هي اأكثر بالغة من اأي كالم، اأب�صط واأ�صغر اإيماءة، كيفية ال�ق�ف، االت�صال 
بالعين، معدل الطاقة وطريقة الت�صرفات تبعث الر�صائل التي تريد اي�صالها اإلى االأ�صخا�س. وكلما 
ا�صتطع���ت اأن تتحك���م بهذه اللغ���ة، ح�صلت على ثقة اأكب���ر بالنف�س وبذلك فاإن���ك تفر�س اإحترامك 

واأراءك على االآخرين.
معرفة اأ�صرار لغة الج�صد تهبك القدرة على ك�صف ما يج�ل في عق�ل الحكام ومدى ا�صتعمالهم 

لهذه اللغة من اأجل م�صالحهم الخا�صة)1(.
اإن اإزدياد الحركات عن المعق�ل اأو المنا�صب قد ي�صّ�ه وي�صّ��س المعاني. كذلك الحال بالن�صبة 
اإل���ى ال�صك����ن والم�صافة بين االأب واالبن فحين يقت���رب االأب من االبن اأكثر وتق���ل بينهما الم�صافة 
�صنجد اأنه لي�س من ال�صروري - في بع�س االأح�ال - اأن ينطق االبن بكلمة واحدة لنعرف فيما يفكر 

اأو بما ي�صعر؟ اإن يديه، وعينيه، وفمه، وج�صمه تمّكن من معرفة م�صاعره الحقيقية.
ال ي���كاد يكتم���ل الح����ار اللفظي اإال من خالل غي���ر اللفظي، الأنه يعطي مدل����الت اللغة درجة 
م���ن الحما�س والتعزيز، اأو الفت�ر للمعنى المق�ص�د، وهذا ل���ه اأبلغ االأثر في التعبير عن االأحا�صي�س 
والم�صاع���ر، ومن ثم اإي�صال ر�صائل الت�ا�صل بين االأبن���اء واآبائهم. ثم اإن و�صائل اال�صتقبال متعددة 
كالعي���ن، واالأذن، والجلد وغيرها، حيث يتن�ع ا�صتخدامها من �صخ�س اإلى اآخر، وفي الفرد ال�احد 

في الم��ص�عات المختلفة، مما ي�صتلزم تعدد عنا�صر الح�ار.
ف���ي حالة كان عن�ص���را الح�ار ال�صابقين مت�افقي���ن، فاإن م�صت�ى نجاح الح����ار يك�ن عاليًا، 

1- �صحرور، ليلى: اأ�صرار لغة اجل�صد، بريوت، الدار العربية للعل�م نا�صرون،  1429ه� - 2008م، �س 13، 17، )بت�صرف(.
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اأم���ا ل� ح�صل تناق�س بين م�صم����ن العن�صر اللفظي مع غير اللفظي كمن يحاور اإبنه باألفاظ لينة، 
ف���ي حي���ن نبرة �ص�ته، اأو حركة فمه وق�صمات وجهه تدل عل���ى الغيظ والغ�صب فاإن هذا حاجز دون 

ح�ص�ل الح�ار الفعال بين االآباء واالأبناء)1(.
اإن م���ن يفهم درا�صة لغة الج�صد ويعرفها »يت�فر له تفّهم اأعمق ل�صائر الب�صر، وبالتالي نف�صه، 
اإن فه���م كيفي���ة عمل �صيء ما يجعل الحي���اة معه اأ�صهل، في حين اأن اإنع���دام الفهم والجهل يفرزان 
الخ�ف والخرافة، ويجعالنه اأكثر انتقادًا لالآخرين. اإن مراقب الطير ال يدر�س الطي�ر بحيث يتمكن 
م���ن ا�صطيادها ويحتفظ بها كتذكارات العيد، وبالطريق���ة نف�صها، اإن اكت�صاب المعرفة والمهارات 

في الح�ار غير اللفظي يجعل كل لقاء مع �صخ�س اآخر اختيارًا مثيرًا)2(«.
لغة الحوار بين الآباء والأبناء:

تعتبر لغة الح�ار بين االآباء واالأبناء من اأهم مق�مات االأ�صرة الناجحة، حيث ي�ؤكد العديد من 
الخب���راء في مجال التربية اأن غياب الح�ار داخل االأ�ص���رة يت�صبب في العديد من الح�اجز وانهيار 
العالق���ة بي���ن االآباء واأبنائهم، كم���ا ي�ؤدي اإلى تفككها، ف���ي المراحل العمرية االأول���ى الحرجة فيما 
يتعل���ق ب�صن المراهقة لدى ال�صباب، كما ذهب بع�س علماء النف�س اإلى و�صع غياب الح�ار في خانة 
االته���ام المت�صببة في ال�صل�كيات الخاطئة والم�ص���كالت االجتماعية والحياتية، واالأمرا�س النف�صية 
الت���ي تعتري بع�س اأبناء االأ�صرة والتي تتر�ص���ب مع كبر �صنهم وت�رثهم اأحيانًا مجم�عة من االأزمات 

النف�صية ي�صعب الق�صاء عليها فيما بعد.
ويعتب���ر الح�ار المتمدن داخ���ل االأ�صرة من اأه���م المق�مات التي ت�ؤ�ص�س اأ�ص���رة �صالحة تنفع 
مجتمعها واأمتها وتن�صئ جياًل خاليًا من العقد النف�صية التي تر�صبت في اأجيال �صابقة نتيجة للتربية 
الخاطئ���ة، وقادرًا على تحدي م�صكالت الحياة واأزماته���ا وم�اجهتها. كما اأنه ي�ؤ�ص�س الأ�صرة حميمة 

تجمعها الع�اطف)3(.
ق���د نجد اأن االبن يتكلم لغة اأبيه، لكن االن�صجام والت�افق بينهما ربما يك�ن منعدمًا اأو ت�ص�به 
الكثي���ر م���ن ال�صع�بات والتحديات، فكال الطرفين يبتعد عن االآخ���ر، ويعي�س كل واحد منهم يتكلم 
بلغة من ال�صع�بة بمكان فهمها اأو اإدراك معانيها وا�صاراتها... اإن الفهم واالإدراك لهذه اللغة يتطلب 
معرف���ة رغباته وما ي�صغله ويدور بداخل���ه من اهتمامات واآمال وطم�ح���ات. ومعرفة الم�صطلحات 
والعب���ارات التي يحفظها ويرددها المراهق فيعمل مربيه على ذكرها اأمامه، بذلك يتمكن من بناء 

1- املطريي، �صارة بنت هليل: فاعلية احل�ار مع االأبناء، مرجع �صابق، �س 14، 15.
2-  األن، بيتز: لغة اجل�صد، كيف تقراأ اأفكار االآخرين من خالل اإمياءاتهم، تعريب �صمري �صيخاتي، بريوت، الدار العربية للعل�م، ودار 

االآفاق اجلديدة، ط 1، 1417ه� - 1997م، �س 6.
3- حماد، �صهيلة: ح�ار االآباء مع االأبناء »حق لالأبناء«، مرجع �صابق، �س 43.
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الثقة واالحترام ل�صخ�صه وت�صيق الفج�ة وُتعاَلج االأزمات وي�صبح االأمر م�صليًا وجاذبًا، هذا ي�صاعد 
على فهم نف�صيته ومداخل �صخ�صيته، لكل واحد طابعه الخا�س به ومفتاحه الذي يمّكنه من ال�ل�ج 
اإل���ى عالمه، هذا ينم���ي الثقة وال�صداقة واالرتب���اط االيجابي الذي يمكن مربيه م���ن التعاي�س معه 
وبج����اره ولي����س بعيدًا عنه، بل يعرفه عن قرب ويتعاي�س مع اأفراح���ه و�صعادته واآالمه واأحزانه، فه� 
ف���ي كلتا الحالتين يحتاج اإلى من يكبره �صنًا ويمتلك خب���رة ودراية وا�صعة في �ص�ؤون الحياة، فالذي 

يقف معه وبجانبه يحر�س عليه ويتمنى له كل �صعادة ونجاح وتميز.
فف���ي كثير من االأحيان ن�صعر باأن اأوالدنا بعيدين عن���ا، اأفكارهم وم�صاعرهم باردة، ين�صغل�ن 

ويهتم�ن في عالم اآخر، بل ُوجهتهم غير ُوجهتنا، طريقهم غير طريقنا)1(.
عندم���ا ندر����س الح�ار وبخا�صة اإذا نظرن���ا ح�لنا، يتبين لنا كيف اأن الح����ار لغة يتعامل بها 
�صت���ى المخل�قات. فهذا الليل والنهار، وهذا الن�ر والظلم���ة، وهذه الحرارة والبرودة، وهذا المطر 

والجفاف.
وهنال���ك ح�ار المعادن مع الحرارة والتي ُتنِتج التمّدد والتقّل�س، وح�ار الرط�بة مع المعادن 

والتي تنتج ال�صداأ، وهناك ح�ارات الجاذبية، والحركة مع كتلة االأج�صام.
وهنال���ك ح����ار البذرة مع االأر�س، وح����ار النبات مع الماء وال�صم�س واله����اء. وهنالك ح�ار 
الغرائ���ز في االإن�ص���ان والحي�ان.. فثمة ح�ار بين الج�ع وتناول الطع���ام بهدف ت�فير الطاقة مثاًل. 
وهنال���ك ح�ار الخ�ف مع المخاطر بهدف الحفاظ على الحياة، وح�ار الت�ا�صل بين الجن�صين من 

اأجل ا�صتمرار الجن�س... الخ.
كل هذه الح�ارات وغيرها مما ال ح�صر لها يجري في هذا الك�ن منذ بدء الخليقة و�صي�صتمر 
حتى االأزل. وه� كما يظهر ح�ار �صامت بين جامدين، �صماتهما على طرفي نقي�س. ومن هنا ين�صاأ 

الح�ار وينتج اآثاره.
اإال اأن االأمر يختلف بالن�صبة للح�ار بين الب�صر، والذي يعتمد على النطق الذي تميز به عن   
المخل�قات االأخرى. فالح�ار بين المخل�قات االأخرى مبني على ق�اعد ثابتة ال يد لهذه المخل�قات 
في اإبداعها، وال طاقة لها في تغيير �صيء فيها. اأما الح�ار بين الب�صر فه� اإبداع خا�س به، وه� الذي 
ين�صئ���ه عندما ي�صاء، ويطّ�ره وي�ّجهه كما ي�صاء. رغم اأن ع�امل اأخرى ال بّد من اأخذها باعتبار. اإال 

اأن القرار يبقى له في بدء الح�ار وت�جيهه وتحديد اأهدافه وو�صائله)2(.

 77  -  76 �س  2005م،   - 1425ه�   ،1 ط  حزم،  ابن  دار  بريوت،  اأف�صل،  عامل  اإىل  �صبابنا  نق�د  كيف  م�صباح:  اأكرم  1-  عثمان، 
)بت�صرف(.

2- حممد علي جعل�ك: احل�ار لغة ال�صعفاء؟. اأم االأق�ياء، بريوت، دار الراتب اجلامعية، ط 1، 1419ه� - 1999م، �س 136 - 137.
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غياب الحوار بين الأبناء والآباء:
اأ�شباب غياب الحوار:

اأحدهما. اأو  االأب�ين  قبل  من  االأبناء  �صد  العنف  ممار�صة  �•
االأب�ين. بين  الدائمة  الخالفات  �•

االأب�ين. بين  الح�ار  غياب  �•
والمربيات. للخادمات  االأطفال  رعاية  وترك  الخا�صة،  اأعمالهما  في  االأب�ين  ان�صغال  �•

واأبنائهم. االآباء  بين  ال�صفافية  فقدان  �•
اأ�صاليب العتاب واال�صتهزاء والتجريح وا�صتح�صار االأخطاء وال�صقطات  اإلى  •��لج����ء االآباء 

لالأبناء.
العالقة. وفت�ر  الجفاء  من  عليه  يترتب  وما  واأبنائهم،  االآباء  بين  التباعد  �•

•���صع���ف الثق���ة، فالثقة التي بين االآباء واالأبناء ه���ي االأر�صية الم�صتركة التي ين�صاأ عليها 
الح����ار الفع���ال، واإذا ت�ص���رب اإلى االب���ن اأن والديه ال يثق���ان في ت�صرفات���ه ت�قف الح�ار 
تلقائي���ًا، وي�صعر االبن بعدم الراحة في الحديث معهما، وتن�ص���اأ هذه الم�صكلة من المتابعة 

الزائدة، واإ�صاءة الظن، والتج�ص�س عليه، وعدم احترام خ�ص��صيته وا�صتقالليته.
•��ثقاف���ة االأب القا�صرة، فقد يجهل االأب ثقاف���ة مجتمعه، ويخ�صع تف�صيراته لهذه الروؤية 
المح���دودة، وال يقب���ل غيره���ا، اأو يجه���ل االأب ثقاف���ة المرحل���ة ال�صنية الت���ي يعي�صها ابنه 

ومتطلباتها.
•��وق���د ال يل���م ال�ال���د بالم��ص�ع���ات الت���ي ت�صيطر على اهتم���ام اأوالده، ف���ال يقترب من 
تفكيره���م، وال يتع���رف اإل���ى مي�لهم واتجاهاته���م وطم�حاتهم مما ُي�صعر االب���ن اأن ح�اره 

مع اأبيه ي�صير في طريق م�صدود.
•��عدم اإن�صات االآباء اإلى االأبناء، فاالإن�صات اإلى االأبناء اأحد اأبرز مق�مات الح�ار الفعال 
م���ع االأبن���اء، وبانعدامه ينع���دم الح�ار، ووج�ده يغ���ري االأبناء على الحدي���ث، وما نق�صده 

هنا ه� االإن�صات ال�اعي، وم�صاركة االبن الحديث عن طريق هذا االإن�صات العملي.
معهم. الح�ار  ت�قف  ينفذوها  لم  فاإذا  اأوامر،  اإلى  اأبنائهم  مع  الح�ار  االآباء  تح�يل  �•

•��ت�صميم االآباء على اآرائهم؛ مما يجعل االأبناء ال يرغب�ن في اأن يدخل�ا في ح�ار يعلم�ن 
اأن نهايت���ه ق�صره���م على وجهة نظر معين���ة، ي�صر فيها االآباء على اآرائه���م، واأنها هي التي 
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�صتنف���ذ في النهاية، فال جدوى من النقا�س، لذا ينبغ���ي اأن يك�ن االأب �صب�رًا، ويتعامل مع 
اآراء اأبنائ���ه به���دوء، وال �صير اأن ينتهي اإلى اآرائه���م اإذا وجد فيها ال�ص�اب، ولم تلحق بهم 

ال�صرر.
اإلتزام  لعدم  اأبنائهم  مع  الح�ار  االآباء عن  بع�س  ين�صرف  الح�ار:  باآداب  االلتزام  •��عدم 
االأبن���اء ب���اآداب الحدي���ث، مث���ل: التط���رق اإلى م��ص�ع���ات فرعي���ة، وعدم االإن�ص���ات اإلى 
االأب اأو االأم ف���ي اأثن���اء الح�ار، واإ�ص���رار االأبناء على اآرائهم. وينبغي عل���ى االأب اأن يتمهل 
ويعل���م اأبناءه كيف ين�صت�ن، وكيف يتحدث����ن ويلتزم�ن باأدب الح�ار، وال يمل من الت�جيه 
الم�صتم���ر المتاأني في هذا االإطار، واأال يتعجل حين ال يك�ن االأبناء على ال�ص�رة التي و�صل 

ه� اإليها، اإذ اإن للزمن حكمة، )ال�قت - كما يق�ل�ن - جزء من العالج(.
•��ع���دم ق���درة االأب عل���ى اإجراء ح�ار فعال م���ع اأبنائه، فاإذا كان االآباء ل���م يتدرب�ا على 
مه���ارة ف���ن الح�ار مع االأبن���اء ف�صيك�ن ح�ارًا ال ج���دوى منه، فقد يكث���ر االأب الحديث مع 
اأبنائ���ه م�صتعم���اًل االأ�صئلة المغلقة التي ال ت�صجع االبن عل���ى اأن يف�صي بمكن�نات �صدره، اأو 
اأن يتعم���د ال�صخرية من اأبنائه، ومالحقتهم بالكلم���ات النابية الجارحة التي ت�قف مجرى 
الح�ار بينهم، اأو اأن ي�صر على فتح ح�ار في م��ص�ع ال ينا�صب ال�قت طرحه، ومن الحكمة 
اإرج���اء بع����س الم��ص�عات اإلى ال�قت ال���ذي ينا�صب االأبن���اء، اأو الت�صرع ف���ي الحكم على 
االأ�صياء بال�صكل الذي يحكم من خالله االبن على االأب باأنه غير م��ص�عي وغير من�صف، 
اأو الحدي���ث المبا�ص���ر في بع�س الم��ص�ع���ات؛ اإذ اإن بع�س الم��ص�ع���ات ي�صتطيع االأب اأن 

ي�صل اإلى مراده منها في التعرف اإليها من خالل الح�ار غير المبا�صر.
•��اإح�صا����س االأب بع���دم جدوى الح�ار: كثيرًا ما ين�صغ���ل اأبناوؤنا باأ�صياء اأخرى معنا، مثل: 
اللع���ب، اأو الترفي���ه، ويعزف����ن ع���ن الح�ار معن���ا، مما ي�صع���ر االأب بعدم ج���دوى الح�ار، 
وينبغ���ي اأن يتنبه االأب اإلى ذلك، واأال يتدخل اأو يطرح م��ص�عات للح�ار اإال اإذا كان ال�قت 
منا�صب���ًا، واالبن راغبًا في الحدي���ث، اأو قد ي�صارك االأب اأبناءه األعابه���م، وفي اأثناء اللعب 
واالن�صج���ام يفت���ح االأب الح�ار ب�ص�رة غير مبا�صرة، وينبغي هن���ا اأن يتحّين االأب الفر�صة 

التي ت�صنعها الم�اقف اأو التي يرغبها االبن.
•��اإخف���اق االأبناء: فر�ص���ت علينا ظروف منها اأن نخ��س باأبنائنا �صباقًا في التعليم يلهث 
في���ه معن���ا االأبن���اء ب�صكل ق���د يتناق�س م���ع اإمكانياتهم وظروفه���م وقدراته���م، وقد يخفق 
االأبن���اء في هذا ال�صباق، وال ي�صل�ن اإلى ما يري���دون، اأو يح�صل�ن على درجات منخف�صة، 
ويكث���ر الل�م والعتاب، ثم يت�قف الحديث، الأننا لم ن�ص���اأ تح�يل طبيعة الم��ص�ع، و�صممنا 
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عل���ى م��ص����ع معين قد ال ت�صعف قدرات اأبنائنا تحقيق���ه. لذلك – عزيزي االأب – ال تكن 
تقليدي���ًا، بل تخل�س من �صغ�ط المجتمع وال�اق���ع، وانظر اإلى كل فرد من اأبنائك على اأنه 
ن�صي���ج وحده، واكت�صف نقاط تميزه، وح���اول اأن ت�صير اإليها دائمًا، فقد تحفزه هذه النقاط 
للتغل���ب عل���ى نقاط �صعف���ه، و�صيحب الحدي���ث معك ف���ي الم��ص�عات الت���ي ي�صعر بتميزه 

فيها)1(.
تاأخ���ذ ال�صي���ارة منا ي�مي���ًا وقتًا ط�ياًل، وتق���در �صاعات ت��صي���ل االأوالد في ال�صن���ة الدرا�صية 

ال�احدة 112 �صاعة تقريبًا، فلنعمل على ح�ارهم داخل ال�صيارة.
وجدي���ر بال�الد ال�اعي اأال يترك هذا ال�قت النف�صي لغيره، واأن ينه�س باأعباء االأب�ة باي�صال 

اأوالده بنف�صه ما ا�صتطاع اإلى ذلك �صبياًل.
اإنه���ا فر�ص���ة لت�ا�صل حميمي رائع: يبداأ مع ب���دء الي�م، بابت�صامات ر�صيق���ة، وهتافات حل�ة، 

وت�جيهات مختزلة لي�م درا�صي حافل.
ويت���رك المجال وا�صع���ًا لالن�صات لل�لد: حتى ي�ص���ل وه� م�صبع عاطفيًا، ق���د ا�صتنفذ كل ما 

لديه، فال يبقى لمجم�عة االأقران ما يتل�ص�ص�ن به على البيت واأهله.
وف���ي الع����دة تك�ن نف�����س االأوالد م�صح�ن���ة بما دار ف���ي المدر�صة مع االأ�صات���ذة واالأ�صحاب، 
م�اق���ف وح����ادث، وانت�صارات وهزائم، وانج���ازات واإخفاقات، واإيثار واعت���داء، فما اأحرى ال�الد 
اأن ي�صتثم���ر هذه الفر�صة ال�صتالل كل ما في داخل هذه االأ�صابي���ر الف�صة وت�جيهها ت�جيهًا رقيقًا، 
مبدعًا، ي�صتنبط فيه ال�لد �صحة الم�قف اأو عدم �صحته، كما يتلقى الت�صجيع والثناء، ويتدرب على 

و�صائط االت�صال الفّعال عمليًا.
اإن ال�صي���ارة فر�صت���ه - اأي�صًا - للعالج الف�ري للم�صكالت النازل���ة بال�لد، حيث يعد الكر�صي 
المجاور لل�الد منا�صبًا جدًا لكي يف�صي بكل ما في داخله، حيث القرب النف�صي والج�صدي، والف�صاء 
الممت���د اأمام عيني���ه، فال ح�اجز وال مج���ال للحياء ال�صلب���ي، ولي�س هناك من يخ�ص���ى �صماتته، اأو 

الف�صيحة اأمامه.
ويح�صن من ال�الد اأن يطيل اال�صتماع، وي�جه اأ�صئلة مفت�حة، ويبتعد عن االإتهام و�ص�ء الظن.

ويمكن اال�صتفادة من هذه المهارة في التنفي�س عن المهم�م، اأو الغا�صب، اأو المري�س)2(.
بمنظار  االآخرين  روؤية  اإلى  المحاور  لج�ء  الأن  واالأنانية،  النرج�صية  عن  االآباء  يتخلى  •��اأن 

1- حماد، �صهيلة: ح�ار االآباء مع االأبناء »حق لالأبناء«، مرجع �صابق، �س 43 – 46.
2- احلليبي، خالد: مهارات الت�ا�صل مع االأوالد، كيف تك�صب ولدك؟، مرجع �صابق، �س 61 – 63.
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معت���م اأو �صي���ق، اأو تجاهل روؤيته���م اأحيانًا من خالل ع���دم االعت���راف بمهارتهم الفكرية 
اإنم���ا هي �صيا�صة نرج�صية ذميمة ال بد من التخل���ي عنها، وال �صك اأن هذا المنظار ال�صيق 
ي����ؤدي اإلى �صعف الح����ار واختناق م�صيرته وغي���اب ال�صجال والنقا����س العلمي عن واقعنا 

الفكري.
اإن �ص�اب���ط الح�ار تق�صي وج�ب التخلي عن النرج�صية الأنها مر�س نف�صي غير مرغ�ب فيه، 
كم���ا اأن م���ن ال�صرورة اأن يتخلى اأطراف الح�ار عن مبداأ تعظي���م )االأنا( اأو ت�صخيم الذات، ليك�ن 
الح����ار علميًا وفع���ااًل، الأن الذاتية والنرج�صية �صيا�صة غير مجدية، ولي�س هناك �صبب منطقي يبرر 

اعتناقها من قبل فرد يحترم اإن�صانيته و�صخ�صيته ويحترم �صخ�صيات االآخرين)1(.
نحن ننظر اإلى اآرائنا على اأنها جزء من �صخ�صيتنا وجزء من كرامتنا، لذلك نت�صايق من اأي 

مناق�صة، اأو اأي تفنيد وت�صعيف الآرائنا، ول� اأننا نظرنا اإلى االأم�ر بمنظار مختلف لتح�صن حالنا.
اإن م���ا ت��صلنا اإلي���ه من اآراء وطرق وم�اق���ف ه� اجتهاد، والمجتهد يخط���ئ وي�صيب، وحين 
نجته���د في تقدي���م خدمة  - التربية خدم���ة تقدمها االأ�ص���رة للطفل، والتعليم خدم���ة اأي�صًا تقدمه 
المدر�ص���ة للتلمي���ذ -  ف���اإن من حق من يتلقى الخدم���ة اأن يق�ل: )هذه خدمة جي���دة، اأو يق�ل: هذه 
خدم���ة غي���ر جيدة..( كما قال����ا: اإذا اأردت اأن تتعرف ج�دة طعام مطعم م���ن المطاعم فال ت�صاأل 
�صاح���ب المطع���م، وال ت�صاأل مدير المطعم، وال ت�صاأل العاملين فيه، فه�ؤالء اأ�صحاب م�صلحة في اأن 
يق�ل�ا: طعامنا اأطيب طعام.. لذلك عليك اأن ت�صاأل الذي تذوق الطعام: هل هذا الطعام لذيذ.. هل 

هذا الطعام نظيف«)2(.

نتائج غياب الحوار بين الآباء والأبناء:
يمكن تلخي�س نتائج غياب الح�ار بين االآتي:

االأوالد لقرناء ال�ص�ء. •�م�صادقة 
المخدرات. اإدمان  م�صتنقع  في  بنات  اأو  بنين  االأوالد  •�وق�ع 

االإرهابية. المنظمات  �صبكات  حبائل  في  بنات  اأو  بنين  االأوالد  •�وق�ع 
•��تعر����س الفتي���ات البت���زاز بع�س ال�صبان نتيج���ة اإقامة عالقات معهم عب���ر االإنترنت، اأو 

الهاتف النقال.
•��بع���د االأوالد ع���ن االآباء، وع���دم ارتباطهم بهم عاطفيًا واإن�صاني���ًا، وقد ي�صل هذا البعد 

اإلى مرحلة العق�ق.

1- الهيتي، عبد ال�صتار: احل�ار الذات... واالآخر، مرجع �صابق، �س 76 – 77.
2- بكار، عبد الكرمي: الرتبية باحل�ار، مرجع �صابق، �س 22 – 23.
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اإن فت���ح االآب���اء باب الح�ار مع اأوالدهم �ص�ف يجنبهم ال�ق�ع ف���ي هذه المهالك؛ اإذ ال بد من 
ك�ص���ر ح�اجز ال�صم���ت بين االآباء واالأبناء، واأول���ى خط�ة في ذلك هي م�صادق���ة االأوالد، والتقرب 
منهم، ومنحهم الحب والحنان واالإح�صا�س باالأمان ليبيح�ا بما يعرقل �صف� حياتهم، وما ي�اجههم 
م���ن تهديدات اأو اإغراءات واإغ�اءات، وما يحركهم من نزوات، فيقف االآباء مع اأبنائهم الجتياز كل 
تل���ك االأزمات والعقبات دون خ�صارة، وتك�ن درو�صًا وعب���رًا لهم ي�صتفيدون منها في حا�صر حياتهم 

وم�صتقبلها)1(.

الأ�شرة والحوار مع الأبناء:
ت�ؤك���د الدرا�صات النف�صية »اأن االإن�ص���ان يتم بناء �صخ�صيته بن�صبة 80% خالل ال�صن�ات ال�صبع 
االأول���ى، ويعده���ا اأ�صحاب البرمجة الع�صبية اللغ�ي���ة اإلى 90% فاإنه لم يبق �ص����ى 20 اأو 10% حتى 

ي�صل اإلى 18 �صنة، حيث تكتمل البرمجة االإن�صانية.
خ���الل الفترة االأولى يتلق���ى معظم اأطفال الي�م من 50000 اإل���ى 150000 ر�صالة �صلبية، في 

مقابل 400 - 600 ر�صالة ايجابية، على وجه التقريب، والتفاوت بين النا�س.
وبعد ذلك ن�صاأل عن االنحراف، والجن�ح، والتخلف الدرا�صي، والعق�ق.

اإن مم���ا اتفق علي���ه النف�صي�ن اأن االإن�صان ينطبع بال�صفات التي تل�صق به، فاإذا ن�دي بالعنيد 
اأثب���ت ذلك بالعن���اد، واإذا ن�دي بالغبي تخلف. واإذا ن�دي بالم�صاغب، ا�صت�صاط ليثبت جدارته بهذا 

اللقب البط�لي.
فلماذا ال يقلب المرب�ن االألفاظ ليعيدوها اإلى طبيعتها، اإنك اإن�صان طيب خل�ق، مطيع، محب 
الإخ�انك، ت�ؤث���ر اأ�صدقائك، تحب القراءة والمذاكرة، وغيرها من ال�صفات التي ت�حي فعاًل لالإبن 

اأن يحمل هذه ال�صفات فيبداأ به التغيير نح� االأف�صل«)2(.
م���ن هن���ا فاإن دع���م العالق���ات االيجابية بي���ن االأب���اء واالأبناء، »مطل���ب ال بد من���ه لح�ص�ل 
اال�صتقرار االأ�صري وتحقيق االأهداف المن�ص�دة من تك�ين االأ�صرة ومن �صبل تحقيق اإيجابية العالقة 
وا�صتمراره���ا، وفي ا�صتخدام اأ�صل�ب الح����ار الفّعال بين االآباء واالأبناء يح�صل التاآلف، والتعاطف، 

وي�صعر كل من الطرفين بقرب الطرف االآخر منه، واهتمامه بم�صكالته.
واإذا كان���ت النتيج���ة المطل�بة ف���ي نهاية الح�ار الفّع���ال مر�صية لكل م���ن الطرفين كتقارب 
وجه���ات النظر، قبل ح�ص����ل االقتناع يظل االقناع يق����د اإلى التغيير ب�صه�لة وي�ص���ر ور�صا، ويق�ي 

1- حماد، �صهيلة: ح�ار االآباء مع االأبناء »حق لالأبناء«، مرجع �صابق، �س 46 – 47.
2- احلليبي، خالد: مهارات الت�ا�صل مع االأوالد كيف تك�صب ولدك؟، �س 37 – 38.
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العالقة بين االأباء واالأبناء، وبدعم العالقات بين اأفراد االأ�صرة«)1(.
نموذج حوار ق�شير بين اأب وابن:

من المفيد في ح�ار ال�الدين مع ولدهما اأن ي��صحا اأن لديهما م�صاعر تماثل م�صاعر الطفل، 
وه���ذا ي�صاعد ه���ذا الطفل عل���ى اأن ي�صع���ر اأن ال�الدين يفهمانه حق���ًا، لتبين الفرق ف���ي التعليقين 

التاليين:
اأوًل:

اأفهم اأنك ال تحب مدر�صك، لكن بالرغم من ذلك عليك الذهاب اإلى المدر�صة الي�م. اأ- 
ب-  اأفه���م اأنك ال تح���ب مدر�صك. لي�س م���ن الم�صتغرب اأنك ال تريد الذه���اب اإلى المدر�صة. 
اأتذك���ر اأنه كان لدي مدر�ص����ن ال اأحبهم، ولم يكن هذا باالأم���ر الم�صت�صاغ، �صدقني! من 

�ص�ء الحظ اأنه ما زال عليك الذهاب اإلى المدر�صة الي�م.
ثانيًا:

اأ-  با�صتطاعت���ي اأن اأرى اأنك محبط، لكننا �صنحاول الذهاب اإلى المنتزه في ي�م اآخر حينما 
يتح�صن الج�.

ب-  با�صتطاعت���ي اأن اأرى اأن���ك محبط. فقد كنت تتطلع حقًا للذهاب للمنتزه واالآن قد ف�صدت 
خططنا. كل ما ن�صتطيعه ه� اأن نذهب في ي�م اآخر، حينما يتح�صن الج�.

الح���ظ في التعليق »ب« ت�جد )نقطة( بعد االإعالن عن معرف���ة ال�الدين �صع�ر الطفل تنتهي 
بها الجملة. وهذا الت�قف يك�ن كافيًا بدرجة اأن ي�صت�عبه الطفل. هذا الت�قف ي�صفي على االإعالن 
بالمعرف���ة ثق���اًل واأهمية، في حد ذات���ه. اأما اإذا حلت كلم���ة )لكن( محل النقط���ة، ي�صبح االإعالن 
ع���ن معرفة الم�صاعر غي���ر ذي اأهمية، فيما ت�صبح ال�قائع هي نقطة الب����ؤرة. فحتى حينما ال يك�ن 
باالإم���كان تغيي���ر ال��صع، يفيد الطفل م���ن �صماع والديه له ودعمهم اإياه عاطفي���ًا. ويحدث هذا باأن 

تحدث ت�قفًا حقيقيًا بعد ت�صميتنا الم�صاعر.
اإن االح�صا�س بالم�صاعر واالعتراف بها لي�س اأمرًا خطيرًا، واأنها ال يج�ز اأن تتدخل في االأداء 
ال�ظيفي ال�صليم، ي�صمح للطفل بال�صع�ر بالتعا�صة. بيد اأن هذا ال يعني اإعفاءه من م�ص�ؤولياته اأو من 

وقائع الحياة)2(.

1- املطريي، �صارة بنت هليل: فاعلية احل�ار مع االأبناء، مرجع �صابق، �س 48.
2-  �صارا رات�صانا رادكليف: م��ص�عة االأم والطفل الرتبية من عامل اإىل ع�صرين عامًا، ترجمة فاطمة ن�صر ورانيا عالم، القاهرة، 

الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، 2009م، �س 67 – 68.
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ثالثًا: نموذج لتعابير تعزز رغبات الأبناء واحتياجاتهم)1(:
بالر�صا. ي�صعرك  ما  تعرف  •�اأنت 

تريده. ما  تطلب  اأن  •�بامكانك 
للعالم. ا�صتطالعك  واأحب  ف�ص�لك،  اأحب  •�اإنني 

ذاك. اأو  الم��ص�ع  هذا  عن  تبحث  اأن  تريد  الأنك  م�صرور  •�اإنني 

رابعًا: اأنا واأنت:
جدي���ر بالمح���اور اأن يبتعد عن كل ما م���ن �صاأنه اأن ي����رث التنافر وي�ل���د الح�صا�صية، وذلك 
بح�ص���ن انتق���اء األفاظه خالي���ة من دواعي العج���ب والغرور، فم���ن العلل التي يعان���ي منها كثير من 
المتحدثي���ن  المحاورين ومنهم االآب���اء اإدراج �صمير المتكلم )اأنا( اأو ما يق�م مقامه كق�له )راأيي، 
ظن���ي، خبرتي( في حديث���ه. واأقبح من ذلك اأن ي���روي ال�صمير ب�صيغة الجمع )نح���ن نرى، راأينا، 
خبرتنا، ظننا،...(.. وهذه االألفاظ ربما كان فيها اعتداد بالنف�س وف�صاد للنية، واأقل ما فيها نفرة 

االآخرين، فالنا�س تكره من يتعالم عليها حتى ل� كان ذا علم)2(.
اإن ا�صتخدام �صمائر )اأنا واأنت( وما يق�م مقامها من كلمات، تباعد بين المتحاورين، وتم�ت 

م��ص�عية الح�ار.
ختام���ًا اأيه���ا االأم واالأب، اأن�صت����ا وا�صتمع����ا وابت�صم����ا الأبنائك���م، اقنع�هم بم���ا تطرح�ن، 
احترم�ه���م واحترم����ا اآراءه���م، ا�صفق����ا عليه���م وان�صح�ه���م، وابتعدوا ع���ن االألف���اظ الم�ؤذية، 
�صاعدوه���م في طرح اأ�صئلته���م، ال تفرق�ا بين ولد وبنت، عززوا ثقته���م باأنف�صهم، اإغر�ص�ا اإحترام 

الذات وتقديرها لديهم، تجنب�ا الغ�صب والعنف.
اأخيرًا اأق�ل اأوالدكم اأمانة عظيمة في اأيديكم، ت�ا�صل�ا وتحاوروا معهم، واإال فالخ�صارة كبيرة.
وعلين���ا اأن نتعام���ل مع اأبناءنا وفق ق�اعد وفن����ن التعامل حيث فيها اللم�ص���ة االن�صانية والتي 

.)3()HUMAN TOUCH( تن�ص�ي تحت حروف الكلمة
H- Hear Him 1- ا�صتمع اإليه 

U – Understand his feelings 2- احترم �صع�ره 

1- دوجال�س بل�ك، وج�ن مرييت: ق�ة احلديث االيجابي، الريا�س، مكتبة جرير، ط 1، 2005م، �س 29.
2- طارق بن علي احلبيب: كيف حتاور؟ دليل علمي للح�ار، عمان، دار البيت العتيق، ط 1، 1422ه� - 2002م، �س 32.

3- احلمادي، علي: اأم�صك عليك هذا، بريوت، دار ابن حزم، ط 2، 1418ه� - 1998م، �س 68 – 69.
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M – Motivate his desire 3- حرك رغبته 
A – Appreciate his efforts 4- قدر مجه�ده 

N – News him 5- مده باالأخبار 
T – Train him                6- دربه

O – Open his eyes                7- اأر�صده
U – Understand his Uniqueness 8- تفهم تفرده 

C- Contact him 9- ات�صل به   
 H- Honour him 10- اأكرمه  
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د. عاطف عو�س
ق�سم اإدارة الأعمال - كلية الأعمال والتمويل
الجامعة الدولية الخا�سة للعلوم والتكنولوجيا

غباغب - �سوريا

تح�صين »المناخ التنظيمي« في الجامعات
مدخل لتطوير اأداء الموظفين

ملخ�ص
هدف هذا البحث التعرف اإلى اأثر المناخ التنظيمي على االأداء ال�ظيفي للم�ظفين االإداريين 
في جامعة القلم�ن الخا�صة - �ص�ريا  حيث كانت عنا�صر المناخ التنظيمي هي »الهيكل التنظيمي«، 
»نم���ط القي���ادة«، »م���دى م�صارك���ة العاملين«، »نم���ط االت�ص���ال«، »طبيع���ة العم���ل«، »التكن�ل�جيا 
الم�صتخدمة«، وهدف البحث اإلى التعرف على مدى وج�د فروق ذات داللة اإح�صائية في اتجاهات 
الم�ظفين نح� تاأثير عنا�صر المناخ التنظيمي على االأداء ال�ظيفي تعزى للخ�صائ�س الديم�غرافية 

الأفراد مجتمع البحث.
Abstract
This research investigates the effects of organizational climate on the 

Professional performance employees of University of Kalamoon/Syria. The 
organizational climate includes «organizational structure», «leadership 
style», «employee’s participation», «pattern of communication», «nature of 
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work« and «technology used». The research also aims to identify differences 
with statistical coefficients in the employees attitudes towards the effect of the 
organizational climate elements on Professional performance resulted from 
the demographic characteristics of the research community.

اأوًل: مقـدمـة
ت���زداد اأهمي���ة وج�د من���اخ تنظيمي �صحي ف���ي ظل التغي���رات البيئية ال�صريعة الت���ي تعي�صها 
المنظمات والمناف�صة ال�صديدة والدخ�ل اإلى الع�لمة والتغير التكن�ل�جي ال�صريع، مما يفر�س على 

المنظمة االإبداع والتط�ير الم�صتمرين.
يتطلب نجاح المنظمات في تحقيق اأهدافها ت�افر عدد من المتغيرات التنظيمية ب�صكل �صليم 
م���ن اأهمها المن���اخ التنظيمي، اإذ يعك�س المناخ التنظيمي في المنظم���ة �صخ�صيتها. كما يت�ص�رها 
العامل�ن فيها ويعتبر اأي�صا من محددات ال�صل�ك التنظيمي فه� ي�ؤثر في ر�صا العاملين وفي م�صت�ى 

اأدائهم.
ويمث���ل المناخ التنظيم���ي بيئة العمل الداخلية بمختلف متغيراته���ا وخ�صائ�صها وتفاعالتها، 
حيث يلعب المناخ التنظيمي دورًا كبيرًا في تر�صين ال�صل�ك االأخالقي وال�ظيفي لالأفراد العاملين 
م���ن ناحية ت�صكي���ل وتعديل وتغيير القي���م والعادات واالتجاه���ات وال�صل�ك، ومن هن���ا يمكن الق�ل 
اأن المن���اخ التنظيمي يمثل �صخ�صي���ة المنظمة بكل اأبعادها، واإن نجاحها ف���ي خلق المناخ المالئم 
لالأف���راد من �صاأن���ه اأن ي�صجع على خلق اأج�اء عمل هادفة تر�صن �صب���ل الثبات واال�صتقرار لالأفراد 
والتنظي���م على حد �ص����اء اإذ اأن االأفراد في البيئة التنظيمية الفاعل���ة ي�صعرون باأهميتهم في العمل 
وقدرته���م عل���ى الم�صاركة في اتخاذ الق���رار واالإ�صهام في ر�صم ال�صيا�ص���ات والخطط وي�ص�د �صع�ر 
بالثق���ة بي���ن االإدارة واالأفراد)1(.  وفي هذا ال�صياق اأ�صعى من خالل ه���ذا البحث اإلى تقييم تح�صين 
المن���اخ التنظيمي ال�صائ���د في جامعة القلم����ن الخا�صة-�ص�ري���ا كمدخل لتط�ي���ر االأداء ال�ظيفي 

للعاملين االإداريين فيها.

ثانيًا: م�شكلة البحث
�ص����ؤال البح���ث االأ�صا�ص���ي كما يلي: تح�صي���ن المناخ التنظيم���ي في جامعة القلم����ن الخا�صة 

كمدخل لتط�ير اأداء الم�ظفين العاملين فيها؟
هنال���ك م�صلحة م�صتركة بين العاملين والمنظم���ات التي يعمل�ن بها في اأن ي�ص�د المنظمات 
من���اخ تنظيمي �صح���ي ي�صاعد على التط�ر الذات���ي للعاملين ويرفع من م�صت����ى ر�صاهم عن العمل 

1- حم�د، خ�صري كاظم، »ال�صل�ك التنظيمي«، عمان: دار ال�صفاء للن�صر والت�زيع، 2002.
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ويخلق ن�عًا من التحدي لديهم ويحفزهم ويرفع من معن�ياتهم ومن م�صت�ى اأدائهم. 
اإن ع���دم اإدراك المنظمات الأهمي���ة المناخ التنظيمي ال�صائد فيه���ا ومراجعته من وقت الآخر 
رغم ال�صلة ال�ثيقة بينه وبين التط�ير التنظيمي وحفز ال�صل�ك االإبداعي لدى العاملين ولما له من 
اأثر في دوافع العاملين ورفع م�صت�ى الروح المعن�ية لديهم وتح�صين م�صت�ى اأدائهم قد �صكل م�صكلة 

ت�صتحق العناية والبحث.  

ثالثًا: فر�شيات البحث
ينطلق هذا البحث من فر�صيتين اأ�صا�صيتين وهي كالتالي:

الفر�شية الأ�شا�شية الأولى:
اإح�صائية عن���د م�صت�ى معن�ية 0.05 بي���ن المناخ التنظيمي  •��ت�ج���د عالق���ة ذات داللة 

ال�صائد في الجامعة واالأداء ال�ظيفي للعاملين االإداريين فيها.
 الفر�شية الأ�شا�شية الثانية:

العينة ح�ل  اأفراد  اآراء  اإح�صائية عند م�صت�ى معن�ية 0.05 في  •��ت�جد فروق ذات داللة 
درجات تح�صي���ن عنا�صر المناخ التنظيمي على االأداء ال�ظيف���ي للعاملين االإداريين تعزى 
للمتغي���رات الديم�غرافي���ة وال�صخ�صي���ة )الجن�س - العمر - الم�ؤه���ل العلمي - الخدمة - 

الم�صت�ى ال�ظيفي(.  
رابعًا: متغيرات البحث

المتغير التابع: االأداء ال�ظيفي للعاملين االإداريين في جامعة القلم�ن الخا�صة/�ص�ريا. 
المتغي���رات الم�صتقل���ة: الهي���كل التنظيمي- نم���ط القيادة- م���دى م�صارك���ة العاملين- نمط 

االت�صال - طبيعة العمل - تكن�ل�جيا العمل.
متغي���رات ديم�غرافي���ة و�صخ�صي���ة: )الجن����س، العم���ر، الم�ؤه���ل العلمي، �صن����ات الخدمة، 

الم�صت�ى ال�ظيفي(.
خام�شًا: اأهداف البحث

يهدف هذا البحث اإلى تحقيق التالي:
اإلقاء ال�ص�ء على عنا�صر المناخ التنظيمي ال�صائد في جامعة القلم�ن الخا�صة/�ص�ريا.  .1

التعرف اإلى اأهم العنا�صر الم�ؤثرة في االأداء ال�ظيفي لدى عينة البحث.  .2
3.  تحلي���ل العالقة التي تربط بين عنا�صر المناخ التنظيمي التي �صيتم بحثها وم�صت�ى االأداء 

ال�ظيفي.



138

4.  التع���رف اإلى م���دى ارتباط م�صت����ى االأداء للعاملين في جامعة القلم����ن الخا�صة والمناخ 
التنظيم���ي بالخ�صائ�س الديم�غرافية وال�صخ�صية )الجن�س - العمر - الم�ؤهل العلمي - 

�صن�ات الخدمة - الم�صت�ى ال�ظيفي(. 
5.  تقدي���م اقتراحات وت��صيات ت�صاع���د اإدارة الجامعة وجمي���ع االإدارات العاملة في المجال 

التعليمي على تح�صين ورفع م�صت�ى االأداء للعاملين.
�شاد�شًا: اأهمية البحث

تكم���ن اأهمية هذا البحث في التعرف على طبيعة المن���اخ التنظيمي ال�صائد باأبعاده المختلفة 
من وجه���ة نظر العاملين، مما ي�فر ل�صانعي القرارات بيانات واقعية ت�صاعدهم في تبني �صيا�صات 
واإج���راءات من �صاأنه���ا تعزيز االأبعاد االإيجابي���ة وت�ص�يب االأبعاد ال�صلبية، االأم���ر الذي يح�صن من 
�ص�ي���ة المن���اخ التنظيم���ي ال�صائد لما له م���ن اأثر وا�صح في ر�ص���ا العاملين ع���ن اأعمالهم وفي رفع 

م�صت�ى اأدائهم ومعن�ياتهم.
كم���ا تكمن اأهمية البح���ث في اأهمية م��ص�عه وه���� ربط عنا�صر المن���اخ التنظيمي بم�صت�ى 

االأداء ال�ظيفي من خالل درا�صة حالة اإحدى الجامعات في مجال التعليم االأكاديمي.

المناخ التنظيمي
1. مفهوم المناخ التنظيمي:

يعتب���ر المناخ التنظيمي من العنا�صر الت���ي ا�صتمدها علم االإدارة من علم الجغرافيا الإ�صفاء 
�صف���ة التفاع���ل والتاأثي���ر المتبادل مع البيئ���ة المحيطة. يع���ّرف المن���اخ التنظيمي »باأن���ه انعكا�س 
لخ�صائ�س البيئة الداخلية للتنظيم في ذهن العاملين فيها مما يدفع الفرد لبناء ت�ص�ر معين ح�ل 

التنظيم بثبات ن�صبي ويحدد اإلى درجة كبيرة �صل�كه التنظيمي«)1(.
انطلقت جذور مفه�م المناخ التنظيمي من مدر�صة العالقات االإن�صانية التي اأكدت اأهمية اأثر 
الع�امل االجتماعية والتنظيمية والنف�صية في اإنتاجية الفرد)2(، وفي بداية ال�صتينيات بداأ االهتمام 
بدرا�ص���ة ارتباطات هذا الم��ص�ع �صم���ن ال�صل�ك التنظيمي ونظرية التنظي���م)3(. وي�صير مجم�عة 
م���ن الباحثي���ن اإلى اأن المناخ التنظيمي ه���� عبارة عن مجم�عة الخ�صائ����س المميزة لبيئة العمل 

1-  املغربي كامل حممد، ال�صل�ك التنظيمي: مفاهيم واأ�ص�س �صل�ك الفرد واجلماعة يف التنظيم، الطبعة الثانية، دار الفكر للن�صر 
والت�زيع، عمان- االأردن، 1995، �س 309.

2-  ثامر حمارمة، »حتليل املناخ التنظيمي يف اأجهزة اخلدمة املدنية االأردنية«، ر�صالة ماج�صتري غري من�ص�رة، اجلامعة االأردنية، 
1993، �س38.

3-  م��صى الل�زي، »الر�صا عن املناخ التنظيمي لدى االأفراد العاملني يف م�صت�صفيات القطاع العام يف االأردن«، جملة الدرا�صات، 
اجلامعة االأردنية، جملد 26، عدد 6، 1995، �س 145 – 171.
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الداخلية التي ي�ؤدي بها العامل�ن واجباتهم واأعمالهم)1(.
وم���ن خالل ا�صتعرا�س التعريفات ال�صابقة يمكن تعري���ف المناخ التنظيمي باأنه مجم�عة من 
العنا�ص���ر والخ�صائ�س المميزة للمنظمة والتي يدركها العامل�ن من خالل تفاعلهم مع المتغيرات 
التنظيمية ف���ي بيئة العمل ومع االأفراد االآخرين، وتتمتع هذه الخ�صائ�س بقدرتها على التاأثير على 

دوافع العاملين و�صل�كياتهم.

2. عنا�شر واأبعاد المناخ التنظيمي:
يعتب���ر المن���اخ التنظيمي بيئة العمل الداخلي���ة بمختلف متغيراته���ا وخ�صائ�صها وتفاعالتها 
حيث اأن هذا المناخ يلعب دورًا مهمًا في تحديد ال�صل�ك االأخالقي وال�ظيفي لالأفراد العاملين من 

ناحية ت�صكيل وتعديل وتغيير القيم والعادات واالتجاهات وال�صل�ك....الخ.
تتمثل خ�صائ�س المناخ التنظيمي في النقاط االآتية)2(: 

•��ه���� تعبيرع���ن خ�صائ�س البيئة الداخلي���ة للم�ؤ�ص�صة )المادية وغي���ر المادية(، بما في 
ذل���ك طبيع���ة الهيكل التنظيم���ي، نمط القي���ادة، نمط االت�ص���االت، الم�صارك���ة في اتخاذ 

القرارات، طبيعة العمل، التكن�ل�جيا... 
•��يعك����س المن���اخ التنظيم���ي التفاع���ل بين الممي���زات ال�صخ�صي���ة والتنظيمي���ة ويعبرعن 

خ�صائ�س المنظمة، كما يتم اإدراكها من قبل العاملين في هذه المنظمة.
عنه. بديل  بم�صطلح  لي�س  اأنه  كما  المنظمة  ثقافة  التنظيمي  المناخ  يعني  •�ال 

اأحد  •��يختل���ف المن���اخ التنظيم���ي عن المن���اخ االإداري،  فبينم���ا يعد المن���اخ التمظيمي 
المح���ددات االأ�صا�صية لل�صل�ك، فاإن المن���اخ االإداري يعد اأحد المحددات االأ�صا�صية للمناخ 

التنظيمي.
البيئة بما يدور خارج وداخل التنظيم على  البيئة، حيث تتعلق  •��ال يعني المناخ التنظيمي 
الم�صت����ى ال�ا�صع، بينم���ا يتعلق المناخ التنظيم���ي بما يدور داخل التنظي���م على الم�صت�ى 

ال�صيق فقط. 
•��يمكن الق�ل باأن المناخ التنظيمي ن�صبي ولي�س مطلق، ب�صبب تداخالت ال�اقع الم��ص�عي 
واالإدراك الذاتي وال��ص�ل اإلى دمج ما بين الم��ص�عي والذاتي للخروج بال�اقع المدرك.

1-  Richard Kopelman, et. al, "The Role of Climate and Culture in Productivity" in Schneider Benjamin 
(Ed), Organizational Climate and Culture, San Francisco: Josey Bass Publishing Company, 1990.

2- املغربي كامل حممد، مرجع �صابق.
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•��تاأثي���ر المن���اخ التنظيمي ال�ا�صح على العاملين في الم�ؤ�ص�صة �صلبا اأو اإيجابا الأنه و�صيط 
بي���ن متطلب���ات ال�ظيف���ة وحاجات الف���رد  ولي�س باأية ح���ال ه� الر�صا ال�ظيف���ي، الأن هذا 

االأخير ه� جزء من المناخ التنظيمي .
•��المن���اخ التنظيم���ي يمكن اأن يتخذ اأ�صكاال مختلفة، يمكن لهذه االأخيرة اأن يك�ن لها اأثر 

اإيجابي اأو �صلبي على اأداء العمال. 
يج���ب االإ�صارة اإلى �صع�بة تحدي���د اأبعاد المناخ التنظيمي، حيث هن���اك من ق�صمها اإلى �صتة 
)نم���ط االت�صال، اتخاذ الق���رار، االهتمام بالعاملين، مدى تاأثير العاملين على مجريات االأم�ر في 
المنظم���ة، ا�صتخدام التكن�ل�جي���ا، الح�افز(. واأجمله���ا اآخر في ع�امل خارجي���ة )البيئة المادية 
والبيئ���ة الثقافية االجتماعي���ة( وع�امل داخلية )المركزي���ة، الحجم، التقني���ة( وع�امل �صخ�صية  
)نم���ط القيادة، الرقابة والتحفيز(. في حين اقت�صر اأخر في تحديده الأبعاد المناخ التنظيمي على 

الهيكل التنظيمي والتنظيم واالأهداف)1(. 
). عنا�شر المناخ التنظيمي التي تم ا�شتخدامها للبحث: 

اإن عنا�صر المناخ التنظيمي تتداخل مع اأبعاده، ويمكن بيان هذه العنا�صر فيما يلي:
اأ( الهيــكل التنظيمي:  نق�صد بالهيكل التنظيمي ذلك البناء الذي يحدد التركيب الداخلي 
للمن�ص���اأة، حي���ث ي��صح التق�صيم���ات والتنظيمات وال�ح���دات الفرعية التي ت����ؤدي مختلف االأعمال 
واالأن�صط���ة الالزمة لتحقيق اأهداف الم�ؤ�ص�صة، كما انه يعك�س ن�عي���ة وطبيعة العالقة بين اأق�صامها 
وطبيع���ة الم�ص�ؤوليات وال�صالحيات لكل منها، ف�صال عن تحدي���د ان�صيابية المعل�مات بين مختلف 

الم�صت�يات االإدارية في المنظمة)2(.  
ب( نمــط القيــادة: تمثل القيادة مح�را مهما في العملي���ة والممار�صة االإدارية، حيث ت�صكل 
م���ع التنظي���م والتخطيط والرقابة ممار�ص���ة متكاملة،  تعطي للمنظمة النج���اح اإذا ما اأتقنت بكافة 
اأبعاده���ا. والقي���ادة في اإط���ار الممار�صة االإدارية هي عملي���ات اإيماء اأو اإله���ام اأو تاأثير في االآخرين 

لجعلهم يعمل�ن بالتزام عالي ومثابرة النجاز وتاأدية مهام مطل�بة منهم)3(.  
ج( نمــط الت�شالت: تت�ق���ف الحالة المعن�ية لالأفراد في مختل���ف الم�صت�يات التنظيمية 
وكذل���ك اإنتاجيته���م على م���دى فاعلية وكف���اءة االت�صال، حيث يحق���ق هذا ب�صف���ة اأ�صا�صية تبيان 

العام  القطاعني  بني  مقارنة  ميدانية  دجرا�صة  وال�ظيفية:  ال�صخ�صية  باملتغريات  وعالقته  التنظيمي  املناخ  �صيخة،  اأب�  1-  نادر 
واخلا�س االأردنيني، االقت�صاد واالإدارة، جملة امللك عبد العزيز، املجلد 19، العدد3، 2005، �س 13.

2-  عبد العزيز �صالح بن حبت�ر، االإدارة االإ�صرتاتيجية اإدارة جديدة يف عامل متغري، دار امل�صرية للن�صر والت�زيع والطباعة، عمان- 
االأردن، 2004، �س 192.

3-  �صالح مهدي حم�صن العامري وطاهر حم�صن من�ص�ر الغالبي، االإدارة واالأعمال، دار وائل للن�صر، عمان- االأردن، 2007، �س 424.
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ال�اجبات واالأعباء الخا�صة بالعمل للفرد والطريقة المالئمة النجازه، الأنه من المهم للفرد معرفة 
لم���اذا يق�م بالعمل واالأ�صل�ب الن�صب الأدائه وعك�س هذا ي�ؤدي اإلى انخفا�س وتده�ر معن�ياته وتاأثر 

انجازه وزيادة معدالت الح�ادث والفاقد �ص�اء من وقت العمل اأو الم�اد الم�صتخدمة)1(. 
د( الم�شاركــة في اتخاذ القرارات: ينظر للم�صارك���ة على اأنها عملية تفاعل االأفراد عقليا 
ووجدانيا مع جماعات العمل في التنظيم وبطريقة تمكن ه�ؤالء من تعبئة الجه�د والطاقات الالزمة 
لتحقيق االأه���داف التنظيمية وتحظى عملية الم�صاركة من قبل االأفراد العاملين في عمليات اتخاذ 
الق���رارات، باأهمية كبيرة خا�صة في ال�قت الحالي نظرا لم�صاهمتها الكبيرة في تحقيق االأهداف. 
فاالأف���راد العامل�ن لهم تاأثي���ر كبير على �صير العملية االإنتاجية فه���م االأكثر دراية بم�صكالت العمل 
واالأكث���ر معرف���ة في اإيجاد الحل�ل . وقرار الم�صاركة ه� االأقرب ل�اقع الحال في المنظمة االإدارية ، 
الأنه قرار يتم ت�صنيعه ب�صكل جماعي ونتيجة للمناق�صات وتبادل االآراء ومن ثم تك�ن له القدرة على 

اإيجاد الحل�ل المثالية للم�صكالت التنظيمية اأو االإدارية)2(. 
هـ( طبيعة العمل: ٌيق�صد بطبيعة العمل ما اإذا كان روتينيًا تقليديًا اأم غير روتيني يت�صمن 

التجديد واالبتكار.
فالعم���ل الروتيني يق�د اإلى اإحداث الملل واالإهمال وعدم االكتراث والالمباالة نح� التحديث 
والتط�ي���ر، ب�صب���ب ع���دم ت�صجيع االإبداع و�صع����ر الفرد باأن عمل���ه لي�س بذي اأهمي���ة)3(.  بينما على 
النقي����س االأعمال غير الروتينية، التي تت�صم بالتجدي���د والتط�ير ت�ؤدي لتح�صين االأداء، الأن العامل 
يح����س بقيمت���ه وباأنه ُينجز، مما يق����ي ثقته بنف�صه، فطبيع���ة العمل تعتبر عاماًل هام���ًا في حفز اأو 

اإحباط العاملين.
ذلك اأن العمل الذي ال يح�س العامل بقيمته في نهاية ي�مه ي�ؤدي اإلى فقدان العامل باإح�صا�صه 
باأهمي���ة دوره، وبالتالي ال يرى حافزًا للتح�صين في االأداء، بل يظل َيّرُقب اقتراب نهاية الدوام حتى 

َيخُل�س من مثل هذا الكاب��س الذي قد ي�صبب له اكتئابًا)4(. 
و( تكنولوجيــا العمل: يحقق ا�صتخدام تكن�ل�جيا العم���ل في منظمات االأعمال الكثير من 
الف�ائ���د الت���ي تع�د على التنظيم وعلى االأفراد ، فهي ت�ؤدي اإلى تغيير في حياة االأفراد وكذلك حياة 

1- عبد الغفار حنفي، ال�صل�ك التنظيمي واإدارة امل�ارد الب�صرية، دار اجلامعة اجلديدة للن�صر، االإ�صكندرية، 2002، �س 489.
2- م��صى الل�زي، التط�ير التنظيمي اأ�صا�صيات ومفاهيم حديثة، الطبعة الثانية، دار وائل للن�صر، عمان- االأردن، 2003 ، �س 183 .

3- العميان، حمم�د �صلمان، »ال�صل�ك التنظيمي يف منظمات االأعمال«، الطبعة الثانية، عمان: دار وائل للن�صر، 2005.
االإدارية«،  املنظمات  الفردي واجلماعي يف  االإن�صاين  التنظيمي  ال�صل�ك  درا�صة  التنظيمي:  »ال�صل�ك  قا�صم،  4-  القري�تي، حممد 

الطبعة الثانية، عمان: مكتبة ال�صرق، 1993.
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التنظيم���ات االإدارية م���ن حيث البقاء واال�صتمراري���ة وم�اكبة الم�صتجدات ف���ي البيئات المحيطة.  
ولكن حتى يمكن اال�صتفادة من التكن�ل�جيا، فاإن ا�صتخدامها يتطلب ت�افر عنا�صر كثيرة منها)1(:  

خ�صائ�صها. ومعرفة  معها  التعامل  على  وقادرة  ماهرة  ك�ادر  وج�د  •��صرورة 
واأنظمة االت�صاالت المعم�ل بها لكي تتمكن  العمل على تط�ير االأنظمة االإدارية  •���صرورة 

المنظمة من االإ�صتجابة للتغيرات واالإ�صفادة منها.
قدراتها. و  مهاراتها  وزيادة  العمل  ق�ة  تدريب  على  •�العمل 

•��العمل على ت�فير بيئة عمل جيدة ومناخ تنظيمي فعال قادر على تهيئة االأج�اء المنا�صبة 
ال�صتخدام التكن�ل�جيا.

الأداء الوظيفي
1. مفهوم الأداء الوظيفي: 

يرتب���ط مفه�م االأداء بكل من �صل����ك الفرد والمنظمة و يحتل مكانة خا�صة داخل اأية منظمة 
باعتباره النات���ج النهائي لمح�صلة جميع االأن�صطة بها وذلك على م�صت�ى الفرد والمنظمة والدولة، 
وق���د تع���ددت تعريفات الباحثين لالأداء، واالأداء ال�ظيفي ي�صير اإل���ى مح�صلة ال�صل�ك االإن�صاني في 
�ص����ء االإجراءات والتقنيات التي ت�جه العم���ل نح� تحقيق االأهداف المرغ�بة)2(.  وعلى الرغم من 
االختالف بين الباحثين في تعريف االأداء، اإال اأن هناك ع�امل تجمع هذه التعريفات وهي كما يلي:

اأ( الموظف: وما يمتلكه من معرفه ومهارات وقيم واتجاهات ودوافع.

ب( الوظيفة: وما تت�صف به من متطلبات وتحديات وما تقدمه من فر�س عمل.

ج( الموقــف: وه���� ما تت�صف ب���ه البيئ���ة التنظيمية والت���ي تت�صمن مناخ العم���ل واالإ�صراف 
واالأنظمة االإدارية والهيكل التنظيمي)3(. 

واأخل�س اإلى اأن مفه�م االأداء ال�ظيفي ه� ذلك الن�صاط الذي يق�م به العاملين من خالل   
اأداء واجبات ومهام وم�ص�ؤوليات، التي يجب عليهم القيام بها كل في م�قعه ال�ظيفي، واالأداء االأمثل 

ه� القيام بال�اجبات والمهام والم�ص�ؤوليات على اأكمل وجه.

1- م��صى الل�زي، التنظيم واإجراءات العمل، الطبعة الثانية، دار وائل للن�صر،عمان- االأردن،2002، �س 153-151.
2-  الربيق، حممد. »الع�امل امل�ؤثرة يف فاعلية االأداء ال�ظيفي للقيادات االأمنية -درا�صة تطبيقية على ال�صباط الداخليني يف قيادة 

اأمن املن�صاآت والق�ة اخلا�صة الأمن الطرق«، درا�صة ماج�صتري غري من�ص�رة،اأكادميية نايف للعل�م االأمنية، ال�صع�دية، 2004.
3-  ال�صغري، فهد بن حممد، »املناخ التنظيمي واأثره على اأداء العاملني يف االأجهز ة االأمنية«. ر�صالة ماج�صتري غري من�ص�رة، جامعة 

نايف العربية للعل�م االأمنية، 2002.
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2. عنا�شر ومحددات الأداء الوظيفي:
يتطل���ب تحدي���د م�صت�ى االأداء الف���ردي معرفة الع�ام���ل التي تحدد هذا الم�صت����ى والتفاعل 
بينه���ا، ونظرا لتعدد هذه الع�ام���ل و�صع�بة معرفة درجة تاأثير كل منها عل���ى االأداء، فاإن الباحثين 

ي�اجه�ن عدة �صع�بات في تحديد الع�امل الم�ؤثرة على االأداء ومدى التفاعل بينها.
ق���د حاول���ت مجم�ع���ة من علم���اء االإدارة اإع���داد نم�ذج لمح���ددات االأداء حيث ق���دم ب�رتر 
وزميل���ه ل�لر نم�ذجًا ي�صتند اإلي ثالثة ع�ام���ل رئي�صية هي )ح�صيلة الجهد المبذول، والخ�صائ�س 
ال�صخ�صي���ة، واإدراك الف���رد ل���دوره ال�ظيف���ي(، فالجهد المب���ذول في العمل يعك����س درجة حما�س 
الف���رد وخبراته ال�صابقة اإم���ا اإدراك الفرد لدوره ال�ظيفي فيتمثل في �صل�كه ال�صخ�صي اأثناء االأداء 
وت�ص�راته وانطباعاته عن الكيفية التي يمار�س بها دوره في المنظمة)1(.  ويمكن الق�ل اأن محددات 

االأداء ت�صتند اإلى ثالث متغيرات هي:
1.  الجه���د المب���ذول في العم���ل: وه� يعك�س درجة حما����س الفرد الأداء العم���ل ومدى دافعيته 

لالأداء.
2.  الق���درات والخ�صائ�س الفردية: وهي القدرات الفردي���ة والخبرات ال�صابقة والتي يت�قف 

الجهد المبذول عليها.
3.  اإدراك الف���رد ل���دوره ال�ظيفي: تتمثل ف���ي �صل�ك الفرد ال�صخ�صي اأثن���اء االأداء لت�ص�راته 

وانطباعاته عن الكيفية التي يمار�س بها في المنظمة)2(. 

 الطريقة والإجراءات
مجتم���ع البح���ث: يتك����ن مجتمع البحث م���ن كافة الم�ظفي���ن االإداريين في جامع���ة القلم�ن 

الخا�صة/�ص�ريا والبالغ عددهم اأكثر من 120 م�ظف وم�ظفة.
عين���ة البحث: ت���م اختيار عين���ة البحث بطريق���ة العين���ة الع�ص�ائية بن�صب���ة 50% من مجتمع 
البحث ومن مختلف الم�صت�يات االإدارية وبلغ حجم عينة البحث 80 م�ظف وم�ظفة، وقد تم ت�زيع 
اال�صتبان���ة على جميع اأف���راد عينة البحث، وتم ا�صترداد 65 ا�صتبان���ة، وبعد تفح�س اال�صتبانات تم 
ا�صتبعاد 5 ا�صتبانات نظرا لعدم تحقق ال�صروط المطل�بة لالإجابة على اال�صتبيان، وبذلك يك�ن عدد 
اال�صتبان���ات الخا�صعة للدرا�ص���ة 60 ا�صتبانة اأي بن�صبة )75%(. والج���داول التالية تبين خ�صائ�س 

و�صمات عينة البحث  كما يلي:

1- عا�ص�ر، اأحمد ال�صقر: »ال�صل�ك االإن�صاين يف املنظمات«، االإ�صكندرية: دار املعرفة اجلامعية، 1986.
2-  احلربي، خديجة احمد عبد امل�ؤمن، »التط�ير التنظيمي واأثره على كفاءة االأداء يف املنظمة :درا�صة تطبيقية على مدينة جدة«، 

ر�صالة ماج�صتري غري من�ص�ر ة، جامعة امللك عبد العزيز، 2003.
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اأوًل : البيانات ال�شخ�شية والوظيفية:
جدول رقم )1( ت�زيع عينة البحث ح�صب متغيرات البحث

 
ويالح���ظ �صبب نتيجة متغي���ر الجن�س اإلى اأن العدد االأكبر م���ن العاملين في الجامعة هم من 
الذك�ر، وذلك الأن هناك كثير من االأعمال الفنية والخدماتية في الجامعة تتطلب جهد كبير يت�افق 

مع طبيعة الذك�ر.
وت���دل نتيجة متغير العمر على تن�ع الفئات العمرية الأف���راد البحث بما يخدم اأهداف البحث 
حي���ث ي�صمن التعرف على اأراء الم�صت�يات العمرية بما تحمله من خبرات متراكمة نح� تحديد اأثر 
المناخ التنظيمي على االأداء ال�ظيفي في جامعة القلم�ن الخا�صة - �ص�ريا، تبين اأن الفئة العمرية 
االأكثر هم فئة من )26 �صنة اإلى 35 �صنة( وهي فئة ال�صباب ويع�د ال�صبب في ذلك اإلى اأن هذه الفئة 
لديها طم�ح كبير في تط�ير اأدائها وتح�صينه وذلك من خالل تح�صين المناخ التنظيمي لي�صاعدهم 

ذلك على الح�ص�ل على ال�ظائف العليا والترقية.
وتدل نتيجة متغير الم�ؤهل العلمي على تن�ع الم�صت�ى التعليمي لمفردات البحث مما يعني اأن  
نظرته���م لعنا�صر المناخ التنظيمي �صيتاأثر بم�صت�اه���م العلمي وقد بلغت الن�صبة االأعلى )%51.6( 
اإلى حملة االإجازة الجامعية ال�صبب يع�د اإلى اأن حملة ال�صهادات العليا يف�صل�ن العمل في الم�ؤ�ص�صات 
التعليمي���ة الأنها ت�فر مناخ تنظيمي مالئم ومنا�صب، باالإ�صاف���ة اإلى اأن الجامعة تحتاج اإلى عاملين 

من ذوي الكفاءات والم�ؤهالت العلمية العالية في المجاالت االإدارية.
وتدل نتيجة متغير الخدمة على ت�فر عامل الخدمة لدى مفردات مجتمع البحث مما يجعلهم 
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قادري���ن عل���ى تك�ين اآراء ايجابي���ة اأو �صلبية اأكثر دقة تجاه عنا�صر المن���اخ التنظيمي في الجامعة، 
حي���ث تعتبر الخدمة من اأكثر الع�امل الم�ؤثرة في االآراء نح� االأ�صياء، الن الخبرات المتراكمة عبر 

التجارب ت�صهم اإلى حد كبير في تك�ين اتجاهات ايجابية اأو �صلبية نح� م��ص�ع معين.
وتبي���ن اأن نتيج���ة متغير الم�صمى ال�ظيف���ي الن�صبة االأعلى هم م���ن ال�صكرتاريا والم�صاعدين 
االإداريي���ن والعاملين االإداريين وق���د بلغت )53.3%( وهذا و�صع طبيعي ويع�د ال�صبب في ذلك اإلى 
اأن الع���دد االأكبر الم�ج�د بين الم�ظفين هم من ال�صكرتاريا والم�صاعدين االإداريين، وذلك ل�ج�د 
عدد من العمادات والكليات والمختبرات والتي تحتاج اإلى �صكرتاريا وفنيين وم�صاعدين اإداريين... 

اإلخ.
اأداة البح���ث: بناًء على طبيعة البيانات المراد جمعها، وعلى المنهج المتبع في البحث، تبين 
اأن االأداة االأكثر مالءمًة لتحقيق اأهداف البحث هي »اال�صتبانة«، حيث تم ت�صميم ا�صتبانة التي تم 

ت�زيعها على جميع اأفراد العينة بهدف جمع البيانات الالزمة للبحث.
ولقد تم تق�صيم اال�صتبانة اإلى ق�صمين كما يلي: 

الق�صم االأول : تك�ن من البيانات ال�صخ�صية لمجتمع البحث ويتك�ن من 6 فقرات.
الق�ص���م الثاني: تن���اول ت�جهات اأفراد عين���ة البحث نح� تح�صين المن���اخ التنظيمي واأثره في 
تط�ي���ر االأداء ال�ظيف���ي للعاملين في جامع���ة القلم�ن الخا�صة - �ص�ريا وت���م تق�صيمه اإلى مح�رين 

كما يلي:
المحور الأول : يناق�س المناخ التنظيمي، وتك�ن من 62 فقرة مق�صمة اإلى ما يلي:  .1

فقرات.  10 من  وتك�ن  التنظيمي  الهيكل  االأول:  المجال  �•
فقرات.  10 من  وتك�ن  القيادة  الثاني:  المجال  �•

11فقرة. من  وتك�ن  العاملين  م�صاركة  الثالث:مدى  المجال  �•
فقرات.  10 من  وتك�ن  االت�صال  نمط  الرابع:  المجال  �•

فقرات.  10 من  وتك�ن  العمل  طبيعة  الخام�س:  المجال  �•
فقرات.  9 من  وتك�ن  التكن�ل�جيا  ال�صاد�س:  المجال  �•

المحور الثاني: يناق�س االأداء ال�ظيفي، ويتك�ن من 18 فقرة.  .2
وقد تم اإعداد اال�صتبانة ذات ال�صكل المغلق الذي حدد اال�صتجابات المحتملة لكل �ص�ؤال. وقد 

تم ا�صتخدام مقيا�س ليكارت المتدرج ذي النقاط الخم�صة لقيا�س العبارات وه� كالتالي:



146

 جدول رقم )2( مقيا�س االإجابة على الفقرات

موثوقية وثبات الأداة:  تم التاأكد من م�ث�قية وثبات فقرات اال�صتبيان بطريقتين:
1.  ت���م عر�س اال�صتبيان على مجم�عة من المحكمين الزم���الء من اأع�صاء الهيئة التدري�صية 
ف���ي كلية االدارة  بالجامعة  متخ�ص�صين في االإدارة واالإح�صاء وقد قمت باإجراء ما يلزم 

من حذف وتعديل في �ص�ء مقترحاتهم.
2.  ت���م ح�صاب االت�صاق الداخلي لفقرات اال�صتبيان وذلك بح�صاب معامالت االرتباط بين كل 

فقرة والدرجة الكلية للمح�ر التابعة له كما يلي:
جدول رقم )3( ال�صدق الداخلي لفقرات اال�صتبانة
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قيمة r الجدولية عند م�صت�ى داللة 0.05 ودرجة حرية »28«  ت�صاوي 0.361

ج���دول رق���م )3(  يبين معامل االرتب���اط بين كل فقرة من فقرات اال�صتبان���ه والمعدل الكلي 
للفق���رات،  وال���ذي يبين اأن معام���ل االرتباط المبينة دال���ة عند م�صت�ى دالل���ة )0.05(،  حيث اإن 
م�صت�ى الداللة لكل فقرة اقل من 0.05 وقيمة r المح�ص�بة اكبر من قيمة r الجدولية والتي ت�صاوي 

0.361، وبذلك تعتبر فقرات اال�صتبانه ذات م�ث�قية لما و�صعت لقيا�صه.
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المعالجات الإح�شائية الم�شتخدمة:
ت���م تفريغ وتحليل اال�صتبان���ة من خالل برنامج SPSS االإح�صائي وت���م ا�صتخدام االختبارات 

االإح�صائية التالية:
الن�صب المئ�ية والتكرارات.  -1

.One sample T test  لمت��صط عينة واحدة t اختبار  -2
اختبار t للفرق بين مت��صطي عينتين م�صتقلتين.  -3

اختبار t تحليل التباين االأحادي للفروق بين ثالث عينات م�صتقلة فاأكثر.  -4
اختبار �صفيه للفروق المتعددة مثنى مثنى بين المت��صطات للعينات.  -5

نتائج البحث الميدانية وتف�شيرها
اأوًل: تحليل فقرات البحث

ت���م ا�صتخ���دام اختبار T للعينة ال�اح���دة ) One Sample T test( لتحليل فق���رات اال�صتبانة ، 
وتك����ن الفق���رة ايجابية بمعنى اأن اأفراد العينة ي�افق�ن على محت�اه���ا اإذا كانت قيمة  t المح�ص�بة 
اكب���ر من قيمة t الجدولية  والت���ي ت�صاوي 1.97)اأو م�صت�ى الداللة اقل م���ن 0.05 وال�زن الن�صبي 
اكب���ر من 60 %(، وتك�ن الفق���رة �صلبية بمعنى اأن اأفراد العينة ال ي�افق����ن على محت�اها اإذا كانت 
قيم���ة  t المح�ص�ب���ة اأ�صغ���ر من قيمة t الجدولية والت���ي ت�صاوي -1.97)اأو م�صت����ى الداللة اقل من 
0.05 وال�زن الن�صبي اقل من 60 %(، وتك�ن اآراء العينة في الفقرة محايدة اإذا كان م�صت�ى الداللة 

لها اكبر من 0.05.
وبه���دف تحقي���ق اأه���داف البحث لقد ت���م ا�صتعرا����س اأول فقرتي���ن االأعلى م�افق���ة، وكذلك 

الفقرتين االأخيرتين االأدنى م�افقة.
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المحور الأول: المناخ التنظيمي: 
تحليل فقرات المجال الأول: الهيكل التنظيمي

جدول رقم )4( تحليل فقرات )الهيكل التنظيمي(

قيمة t  الجدولية عند م�صت�ى داللة »0.05« و درجة حرية »179« ت�صاوي  1.97

ت���م ا�صتخدام اختب���ار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة في جدول رق���م )4( والذي يبين اآراء 
اأف���راد عين���ة البحث في فقرات )الهيكل التنظيمي( مرتبة  تنازلي���ا ح�صب ال�زن الن�صبي لكل فقرة 

كما يلي: 
1.  تق�صيم العمل في الجامعة ي�صاعد على تحقيق اأهدافها، ومن خالل هذه النتيجة يتبين اأن 
لدى اأفراد العينة ت�جه اإيجابي مرتفع نح� هذه الفقرة، وهناك م�افقة بن�صبة كبيرة على 
اأن الهيكل التنظيمي بالجامعة ي�صاهم في تحقيق اأهدافها من خالل تق�صيم وت�زيع العمل 
اإل���ى اأق�صام ووحدات وعمادات واإدارات عمل بما ي�صاهم في تحقيق اأهدافها وبما يتنا�صب 

وين�صجم مع طبيعة المهام التي تق�م بها كل وحدة. 
2.  الهي���كل التنظيمي للجامعة يت�افق م���ع طبيعة ومهام الجامعة، وهذه النتيجة تبين اأن لدى 
اأفراد العينة ت�جه اإيجابي مرتفع نح� هذه الفقرة، وهم ي�افق�ن على اأن الهيكل التنظيمي 

للجامعة يت�افق ويتطابق مع طبيعة ومهام العمل في الجامعة.
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3.  ت�جد درجة كبيرة من ال��ص�ح في طبيعة العالقات القائمة بين االدارة العليا والم�ظفين  
بالجامعة.

4.  الهي���كل التنظيم���ي يتميز في الجامعة بالمرونة، وهذه النتيجة تبي���ن اأن لدى اأفراد العينة 
ت�ج���ه اإيجابي مت��صط نح� هذه الفقرة، يع�د ال�صبب في ه���ذه النتيجة اإلى قلة التغييرات 
التي تحدث في الهيكل التنظيمي، واإن حدثت تغييرات تك�ن ب�ص�رة طفيفة وغير وا�صحة.

وب�صفة عامة يتبين اأن المت��صط الح�صابي لجميع فقرات )الهيكل التنظيمي( ت�صاوي 3.65، 
وال����زن الن�صب���ي  ي�صاوي 73.15% وم�صت�ى الداللة ت�ص���اوي 0.000 مما يدل على اأن هناك م�صت�ى 
عال���ي من التعاون والت�ا�ص���ل االداري بين اأجزاء واأق�صام الهيكل التنظيمي بالجامعة مما ي�ؤدي اإلى 
�صرعة في اإنجاز العمل ب�صكل جيد، واإلى اأن الهيكل التنظيمي في جامعة القلم�ن الخا�صة جيد من 

وجهة نظر اأفراد العينة.  
تحليل فقرات المجال الثاني: القيادة   

جدول رقم )5(: تحليل فقرات )القيادة(

قيمة t الجدولية عند م�صت�ى داللة »0.05« و درجة حرية »179« ت�صاوي  1.97

ت���م ا�صتخدام اختب���ار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة في جدول رق���م )5( والذي يبين اآراء 
اأفراد عينة البحث في فقرات )القيادة( مرتبة  تنازليا ح�صب ال�زن الن�صبي لكل فقرة كما يلي: 

1.  اأ�صل�ب القيادة في الجامعة ي�صاهم في تقدمها ورفع م�صت�اها، وهذه النتيجة تبين اأن لدى 
اأف���راد العين���ة ت�جه اإيجابي مرتفع نح� ه���ذه الفقرة، وال�صبب في ه���ذه النتيجة يع�د اإلى 
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الثقة الكبيرة التي ت�جد لدى العاملين في اإدارة الجامعة واأ�صل�ب القيادة التي تتعامل به، 
حيث يرى الم�ظف�ن اأن التقدم والرقي الم�ج�د بالجامعة يع�د بالدرجة االأولى اإلى اإدارة 

الجامعة واأ�صل�ب القيادة  التي ت�صتخدمه. 
2.  هن���اك ثقة وان�صجام وتعاون بين المدير المبا�صر والم�ظفين، وهذه النتيجة تبين اأن لدى 
اأف���راد العينة ت�جه اإيجابي مرتفع نح� هذه الفق���رة، ال�صبب في هذه النتيجة يع�د اإلى اأن 
ج�ص�ر الثقة والتعاون ممتدة بين المدير المبا�صر والم�ظفين من خالل العمل مع بع�صهما 

البع�س.
3.  المدير المبا�صر يبدي اهتمامًا كبيرًا برغبات الم�ظفين، وهذه النتيجة تبين اأن لدى اأفراد 
العينة ت�جه اإيجابي مت��صط نح� هذه الفقرة، ال�صبب في هذه النتيجة يع�د اإلى اأن المدير 
المبا�صر يهتم بدرجة كبي���رة باأن يق�م الم�ظف بتحقيق اأهداف الجامعة وتح�صين اأدائه، 
ث���م بعد ذلك ينظر اإلى رغب���ات م�صالح الم�ظفين بما ال يتعار�س م���ع اأهداف و�صيا�صات 

الجامعة.
4.  المدير المبا�صر يعمل على تحفيز االأفراد وت�صجيعهم على التغيير واالإبداع واالبتكار، وهذه 
النتيج���ة تبين اأن لدى اأف���راد العينة ت�جه اإيجابي مت��صط نح� ه���ذه الفقرة، وتظهر هذه 
النتيج���ة اأن المدير المبا�صر ال يق�م بتحفيز الم�ظفي���ن وت�صجيعهم على التغيير واالإبداع 
واالبت���كار، حيث يك�ن االهتم���ام من�صب على القيام بالمهام وال�اجب���ات المطل�بة منهم 

فقط.
وب�صفة عامة يتبي���ن اأن المت��صط الح�صابي لجميع فقرات )القيادة( ت�صاوي  3.50، وال�زن 
الن�صب���ي  ي�ص���اوي 70.14 % وم�صت����ى الداللة ت�ص���اوي 0.000 مما يدل عل���ى اأن اأ�صل�ب القيادة في 
الجامع���ة ي�صاهم ف���ي تقدمها، كما ي�جد ثق���ة وتعاون بين القي���ادة والم�ظفين بالجامع���ة، واأي�صًا 
ت�ج���د بالجامعة قيادة داعمة ت�صج���ع الم�ظفين على اإبداء اآرائهم وتقدي���م المقترحات وت�صتجيب 

القتراحات الم�ظفين.
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تحليل فقرات المجال الثالث: م�شاركة العاملين
جدول رقم )6(: تحليل فقرات )م�صاركة العاملين( 

قيمة t الجدولية عند م�صت�ى داللة »0.05« و درجة حرية »179« ت�صاوي  1.97

ت���م ا�صتخدام اختب���ار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة في جدول رق���م )6( والذي يبين اآراء 
اأف���راد عينة البحث في فقرات )م�صاركة العاملين( مرتب���ة  تنازليا ح�صب ال�زن الن�صبي لكل فقرة 

كما يلي: 
1.  م�صت�ى التعاون بين الزمالء منا�صب، وهذه النتيجة تبين اأن لدى اأفراد العينة ت�جه اإيجابي 
مرتف���ع نح� هذه الفق���رة. وال�صبب في هذه النتيجة يع�د اإلى اأن هن���اك تعاون ب�صكل كبير 
بين الم�ظفين وعالقات ممتازة بينهم، واأن الجميع يعمل على تحقيق اأهداف الجامعة من 

خالل التعاون مع الم�ظفين. 
2.  ي�ص���ارك العامل�ن ف���ي و�صع اأهداف وحدات العم���ل و�صنع القرارات الت���ي تتعلق ب�حدات 
العم���ل، وهذه النتيجة تبي���ن اأن لدى اأفراد العينة ت�جه اإيجاب���ي مرتفع  نح� هذه الفقرة، 
حي���ث تطلب اإدارة الجامعة م���ن االإدارة العليا للعمادات والكلي���ات واالأق�صام والدوائر باأن 
ت�صع الخطة ال�صن�ية وو�صع االأهداف المطل�ب تحقيقها حيث ال ي�صارك جميع الم�ظفين 

ب��صع االأهداف المتعلقة ب�حدات العمل التي يعمل�ن بها.  
3.  يت���م اتخاذ القرارات من قبل الم�صئ�لين في ال�قت المنا�صب، وهذه النتيجة تبين اأن لدى 
اأف���راد العين���ة ت�جه محايد نح� ه���ذه الفقرة، وهذا ي���دل على اأن الم�صئ�لي���ن ال يتخذون 

القرارات في ال�قت المنا�صب، حيث اأنهم يتاأخرون في اتخاذ القرارات.
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4.  االإدارة ال تحر�س على اإ�صراك المروؤو�صين في �صنع القرارات، وهذه النتيجة تبين اأن لدى 
اأفراد العينة ت�جه محايد نح� هذه الفقرة، وال�صبب في هذه النتيجة يع�د اإلى قيام االإدارة 
باتخ���اذ القرارات المنا�صبة، وع���دم اإ�صراك المروؤو�صين في �صنع الق���رارات، حيث ت�صع 
االإدارة العلي���ا اأهداف محددة والمطل�ب م���ن الم�ظفين العمل على تحقيق هذه االأهداف 

باالإمكانات المت�فرة.
وب�صف���ة عامة يتبين اأن المت��ص���ط الح�صابي لجميع فقرات )م�صارك���ة العاملين( ت�صاوي   
3.20، وال����زن الن�صب���ي  ي�ص���اوي 64.14 % وم�صت�ى الدالل���ة ت�صاوي 0.000 مما ي���دل على وج�د 
م�صت����ى منا�ص���ب من التعاون بين الزم���الء، واأن الم�ظف�ن ي�صارك�ن اإلى حد م���ا في و�صع اأهداف 
وح���دات العم���ل و�صنع الق���رارات التي تتعلق ب�ح���دات العم���ل، وال�صبب في هذه النتيج���ة يع�د اإلى 

الم�صت�ى العلمي والخدمة التي يتمتع بها اأفراد العينة.  
تحليل فقرات المجال الرابع: نمط الت�شال

جدول رقم )7( تحليل فقرات )نمط االت�صال(

قيمة t الجدولية عند م�صت�ى داللة » 0.05« و درجة حرية » 179« ت�صاوي  1.97

ت���م ا�صتخدام اختب���ار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة في جدول رق���م )7( والذي يبين اآراء 
اأف���راد عين���ة البحث في فقرات )نمط االت�صال( مرتبة  تنازليا ح�صب ال�زن الن�صبي لكل فقرة كما 

يلي: 
1.  نظ���ام االت�ص���ال االداري بالجامعة ي�صاهم عل���ى تحقيق اأهداف الجامع���ة، وهذه النتيجة 
تبين اأن لدى اأفراد العينة ت�جه اإيجابي مرتفع نح� محت�ى هذه الفقرة، وال�صبب يع�د اإلى 
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اأن ا�صتخ���دام و�صائل االت�صال الحديث���ة ت�صاهم في رفع كفاءة الم�ظفين وتح�صين اأدائهم 
مما ي�ؤدي اإلى الم�صاهمة في تحقيق اأهداف الجامعة.

2.  الجامع���ة ت�صتخ���دم و�صائل حديثة ومتط�رة ف���ي االت�صاالت، وهذه النتيج���ة تبين اأن لدى 
اأفراد العينة ت�جه اإيجابي مرتفع نح� محت�ى هذه الفقرة، وال�صبب يع�د اإلى قناعة اإدارة 
الجامع���ة اإلى اأن ا�صتخدام ال��صائ���ل الحديثة والمتط�رة من نظم وبرامج واأجهزة ات�صال 
يعتبر اأمر ه���ام للجامعة نظرًا الت�صالها بالمجتمع الخارجي من طلبة وم�ؤ�ص�صات وتقديم 

خدمات عاجلة لطلبتها وطاقمها االأكاديمي واالإداري.
3.  االت�ص���االت تنجز بين الم���دراء والم�ظفين ب�صرع���ة كبيرة، وهذه النتيج���ة تبين اأن لدى 
اأف���راد العينة ت�جه اإيجابي مت��صط ح�ل هذه الفق���رة، وال�صبب في هذه النتيجة يع�د اإلى 

و�صائل االت�صال الحديثة والمتط�رة الم�صتخدمة الجامعة.
4.  االت�صال بالم�صت�يات االإدارية العليا يمكن بدون ع�ائق، وهذه النتيجة تبين اأن لدى اأفراد 
العين���ة ت�جه اإيجاب���ي مت��صط نح� محت�ى ه���ذه الفقرة، ال�صبب اأن طبيع���ة مكان االإدارة 

العليا والعالقات داخل الجامعة لها دور كبير في االت�صال بين الم�صت�يات االإدارية.
وب�صف���ة عامة يتبين اأن المت��صط الح�صابي لجميع فق���رات )نمط االت�صال( ت�صاوي 3.71، 
وال�زن الن�صبي  ي�صاوي 74.30 %، وم�صت�ى الداللة ت�صاوي 0.000 مما يدل على اأن اأنظمة االت�صال 
بالجامع���ة جي���دة حيث اأنه���ا ت�صاهم في تحقي���ق اأهداف الجامع���ة، واأن الجامع���ة ت�صتخدم و�صائل 

ات�صاالت حديثة ومتط�رة ت�صاعد في �صه�لة االت�صاالت بين وحدات ودوائر الجامعة.
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تحليل فقرات المجال الخام�ص: طبيعة العمل
جدول رقم )8(: تحليل فقرات )طبيعة العمل(

قيمة t  الجدولية عند م�صت�ى داللة » 0.05« و درجة حرية » 179« ت�صاوي  1.97

ت���م ا�صتخدام اختب���ار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة في جدول رق���م )8( والذي يبين اآراء 
اأف���راد عين���ة البحث في فقرات )طبيعة العمل( مرتبة  تنازليا ح�ص���ب ال�زن الن�صبي لكل فقرة كما 

يلي: 
1.  وظيفتي تمنحني تقدير واحترام االآخرين في المجتمع، وهذه النتيجة تبين اأن لدى اأفراد 
العين���ة ت�ج���ه اإيجابي مرتفع نح� محت����ى هذه الفقرة، وال�صبب يع�د اإل���ى ال�صمعة الطيبة 
التي تتمتع بها الجامعة، والخدمات التي تقدمها، باالإ�صافة اإلى الح�افز والتع�ي�صات التي 

تمنحها للم�ظفين بها، مما ي�ؤدي اإلى �صع�ر العاملين بالر�صا.
2.  ت�ف���ر لي وظيفتي اال�صتقرار واالأم���ان ال�ظيفي، وهذه النتيجة تبي���ن اأن لدى اأفراد العينة 
ت�ج���ه اإيجابي مرتف���ع نح� محت�ى هذه الفق���رة، وال�صبب يع�د اإلى الر�ص���ا ال�ظيفي لدى 
الم�ظفي���ن، و�صع�ره���م باالأمان نتيجة عمله���م بالجامعة، وتمتعهم بالعدي���د من المزايا، 

باالإ�صافة اإلى حجم الجامعة الكبير، والعبء الملقى على عاتقهم.
3.  االأعمال الروتينية تغلب على مهامي وواجباتي ال�ظيفية، وهذه النتيجة تبين اأن لدى اأفراد 
العين���ة ت�ج���ه محايد نح� محت�ى هذه الفقرة، وال�صبب يع�د اإل���ى �صع�ر الم�ظفين بتكرار 
العم���ل، اأن العمل الذين يق�م�ن به ه� عمل روتين���ي، وال ي�جد م�صاحة في العمل لالبتكار 

والتجديد.
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4.  ت�صامي���م المكات���ب ت�فر الراحة النف�صي���ة والبدنية )الته�ية، االإ�ص���اءة، الحركة(، وهذه 
النتيج���ة تبي���ن اأن لدى اأفراد العينة ت�ج���ه �صلبي نح� محت�ى هذه الفق���رة، وال�صبب يع�د 
اإل���ى طبيعة المباني في الجامع���ة وعدم ت�صميمها بال�صكل الجي���د وهي عبارة عن مكاتب 
مفت�ح���ة، مم���ا ي�ؤدي اإلى ح���دوث ال�ص��صاء و�صغ���ر م�صاحة المكاتب و�صيقه���ا مما ي�ؤدي 

ل�صع�ر العاملين بال�صداع و�صيق التنف�س.
وب�صف���ة عام���ة يتبين اأن المت��ص���ط الح�صابي لجميع فقرات )طبيعة العم���ل( ت�صاوي 3.58، 
وال����زن الن�صب���ي  ي�صاوي  71.72% وم�صت�ى الداللة ت�ص���اوي 0.000 مما يدل على طبيعة العمل في 
الجامع���ة يمن���ح الم�ظفين بها االحترام والتقدي���ر في المجتمع ويتالءم حج���م العمل مع القدرات 
ال�صخ�صي���ة والم�ؤهالت العلمية وي�فر اال�صتقرار واالأمان ال�ظيفي لعاملين، وب�صكل عام فاإن طبيعة 

العمل في الجامعة جيدة ومالئمة.
تحليل فقرات المجال ال�شاد�ص: التكنولوجيا

جدول رقم )9( تحليل فقرات )التكن�ل�جيا(

قيمة t الجدولية عند م�صت�ى داللة » 0.05« و درجة حرية » 179« ت�صاوي  1.97

ت���م ا�صتخدام اختب���ار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة في جدول رق���م )9( والذي يبين اآراء 
اأف���راد عين���ة البحث في فق���رات )التكن�ل�جيا( مرتبة  تنازليا ح�صب ال����زن الن�صبي لكل فقرة كما 

يلي: 
1.  الجامع���ة تحر����س عل���ى م�اكب���ة التط����رات التكن�ل�جية وتعم���ل با�صتمرار عل���ى  تط�ير 
التكن�ل�جيا الم�صتخدمة بالجامعة، وهذه النتيجة تبين اأن لدى اأفراد العينة ت�جه اإيجابي 
مرتفع نح� محت�ى هذه الفقرة، وال�صبب يع�د الى اإدراك اإدارة الجامعة الأهمية الدور الذي 
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تلعب���ه التكن�ل�جي���ا في تح�صي���ن االأداء وال�صرعة في اإجراءات المعام���الت وتقليل التكلفة 
والجهد للم�ظفين، وتحر�س الجامعة على م�اكبة ما يحدث من تط�رات تكن�ل�جية وتق�م 

بتطبيقه في الجامعة للعمل على تقدمها واإعادة هند�صة العمليات االإدارية.
2.  التكن�ل�جيا الم�صتخدمة بالجامعة اأدت اإلى �صرعة في اإنجاز العمل وتح�صين م�صت�ى ج�دة 
الخدم���ات، وهذه النتيجة تبين اأن لدى اأفراد العينة ت�جه اإيجابي مرتفع نح� محت�ى هذه 
الفق���رة، وال�صب���ب في هذه النتيج���ة يع�د اإل���ى اإدراك الم�ظفين ل�ج����د �صرعة كبيرة في 

اإنجاز العمل وتح�صين م�صت�ى ج�دة الخدمات.
3.  الجامع���ة تنجز اأغلب اأعماله���ا با�صتخ���دام التكن�ل�جيا، اأظهرت ه���ذه النتيجة اأن هناك 
ت�جه���ًا اإيجابي���ًا مرتفع نح� ه���ذه الفقرة، وال�صبب ف���ي هذه النتيجة يع�د اإل���ى اأنه بالفعل 
تعتمد الجامعة وب�ص���كل اأ�صا�صي في اإنجاز معظم اأعمالها با�صتخدام التكن�ل�جيا حيث اأن 
معظم اإجراءات العمل في الجامعة من الجانبين االأكاديمي واالإداري تتم ب�صكل مح��صب.
4.  هن���اك اإلمام جيد بالتط�رات التكن�ل�جية المنا�صبة الأهداف االأق�صام والدوائر وال�حدات 
والجامعة ككل. اأظهرت هذه النتيجة اأن هناك ت�جهًا اإيجابيًا نح� هذه الفقرة، وال�صبب في 
ه���ذه النتيجة يع�د  اإلى الدورات الت���ي تعقدها وحدة الج�دة االإدارية في الجامعة لتدريب 
الم�ظفين على كل ما يتعلق بالتط�رات التكن�ل�جية الحديثة، كما اأن جميع الم�ظفين في 
الجامع���ة ي�صتخدم����ن التكن�ل�جيا في اإنجاز �صئ�نهم االإدارية مث���ل الح�ص�ر واالن�صراف 
وتعبئ���ة االجازات واالن�صراف باإذن، وكذلك طلبات ال�ص���رف والل�ازم وال�صيانة واإعداد 

الم�ازنات المالية التقديرية.
وب�صف���ة عامة يتبي���ن اأن المت��صط الح�صاب���ي لجميع فقرات )التكن�ل�جي���ا( ت�صاوي 4.05 ، 
وال����زن الن�صبي ي�ص���اوي 81.12 %، وم�صت�ى الداللة ت�صاوي 0.000 ي���دل على اأن الجامعة تحر�س 
على م�اكبة التط�رات التكن�ل�جية وتعمل با�صتمرار على  تط�ير التكن�ل�جيا الم�صتخدمة بالجامعة 
وان التكن�ل�جي���ا الم�صتخدم���ة بالجامعة اأدت اإل���ى �صرعة في اإنجاز العم���ل وتح�صين م�صت�ى ج�دة 

الخدمات.
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تحليل فقرات المحور الثاني: الأداء الوظيفي
جدول رقم )10( تحليل فقرات المح�ر الثاني: )االأداء ال�ظيفي(

قيمة t الجدولية عند م�صت�ى داللة » 0.05« و درجة حرية » 179« ت�صاوي  1.97

ت���م ا�صتخدام اختبار t للعينة ال�اح���دة والنتائج مبينة في جدول رقم )10( والذي يبين اآراء 
اأفراد عينة البحث في فقرات المح�ر الثاني: )االأداء ال�ظيفي( مرتبة  تنازليا ح�صب ال�زن الن�صبي 

لكل فقرة كما يلي: 
1.  الحر�س عل���ى تحقيق االأهداف العامة للجامعة، وهذه النتيجة االإيجابية جدًا وال�صبب في 
ذلك يع�د اإلى والء الم�ظفين للجامعة و�صع�رهم باال�صتقرار واالأمان ال�ظيفي، وحر�صهم 

على تقدمها وتحقيق اأهدافها.
2.  االإ�ص���راف المبا�ص���ر والمتابع���ة الم�صتمرة من قب���ل الروؤ�صاء ي����ؤدي اإلى تح�صي���ن م�صت�ى 
اأداء الم�ظفي���ن، وه���ذه النتيج���ة تعزو اإل���ى  اأن االإ�صراف على الم�ظفي���ن والذي يمكنهم 
م���ن اال�صتفادة المبا�صرة م���ن تعليمات الروؤ�صاء وخبرتهم الط�يل���ة باأق�صر الطرق واأقلها 
تكلفة، وكذلك المتابعة ت�ؤدي اإلى رفع الروح المعن�ية للم�ظفين وتح�صين اأدائهم، وكذلك 

تعطيهم انطباع باهتمام الروؤ�صاء بهم.
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3.  يت�فر لدى الم�ظفين القدرة على االإبداع والتجديد وتط�ير العمل، وهذه النتيجة تبين اأن 
لدى اأفراد العينة ت�جه اإيجابي نح� محت�ى هذه الفقرة، وال�صبب في ذلك يع�د اإلى وج�د 
ح�افز للتط�ي���ر مثل جائزة تقديرية للم�ظف المثالي، واالإع���الن عن الع�صرة المتميزين 
اإداريًا بعد عملية التقييم، وكذلك التكن�ل�جيا الم�صتخدمة وت�فير المناخ المالئم كل هذه 

الع�امل تجعل لدى الم�ظفين قدرة على االإبداع والتجديد وتط�ير العمل.
4.  ت�فر االإدارة التدريب المنا�صب للم�ظفين لتمكنهم من اأداء اأعمالهم ب�ص�رة جيدة، وهذه 
النتيجة تبين اأن لدى اأفراد العينة ت�جه محايد نح� محت�ى هذه الفقرة، وال�صبب في ذلك 
يع�د  اإلى عدم تحديد االحتياجات التدريبية بطريقة علمية، وكذلك طبيعة الدورات لي�س 

لها عالقة مبا�صرة بالعمل.
وب�صف���ة عامة يتبين اأن المت��صط الح�صابي لجميع فقرات المح�ر الثاني: )االأداء ال�ظيفي( 
ت�ص���اوي 3.95، وال����زن الن�صبي ي�صاوي 79.11%، وم�صت�ى الداللة ت�صاوي 0.000 مما يدل على اأن 
االأداء ال�ظيف���ي ب�ص���كل عام جيد، حيث اأن���ه ت�جد قدرة للعاملين لتحمل م�ص�ؤولي���ة االأعباء الي�مية 
للعم���ل وت�فر االإدارة التدريب المنا�صب للعاملين لتمكنهم من اأداء اأعمالهم ب�ص�رة جيدة، وكذلك 
يحر����س الم�ظفين في تحقيق اأه���داف الجامعة، ولديهم القدرة على التاأقلم مع الحاالت الطارئة، 

واإنجاز االأعمال المطل�بة ب�قت كافي.

تحليل جميع المحاور
 جدول رقم )11( تحليل محاور البحث
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ت���م ا�صتخدام اختب���ار t للعينة ال�احدة والنتائج مبينة في جدول رقم )11( والذي يبين اآراء 
اأفراد عينة البحث في محاور البحث المتعلقة باأثر المناخ التنظيمي على االأداء ال�ظيفي للم�ظفين 

في جامعة القلم�ن الخا�صة / �ص�ريا مرتبة  تنازليا ح�صب ال�زن الن�صبي لكل عن�صر كما يلي: 
وب�صف���ة عام���ة يتبين اأن المت��ص���ط الح�صابي لجميع محاور البحث  ت�ص���اوي 3.66 ، و ال�زن 
الن�صب���ي  ي�ص���اوي 73.29 %، وم�صت����ى الداللة ت�ص���اوي 0.000 مما يدل على اأن هن���اك اأثر للمناخ 
التنظيمي على االأداء ال�ظيفي للعاملين في جامعة القلم�ن الخا�صة / �ص�ريا، واأن المناخ التنظيمي 
المت�فر في الجامعة مالئم وجيد، وت�ؤكد هذه النتيجة على وج�د عالقة طردية بين االأداء ال�ظيفي 

وعنا�صر المناخ التنظيمي. 

النتائج والتو�شيات
اأوًل: نتائج البحث

هدف هذا البحث اإلى اإلقاء ال�ص�ء على عنا�صر المناخ التنظيمي ال�صائد في جامعة القلم�ن 
الخا�ص���ة / �ص�ريا وم���دى تاأثيره على االأداء ال�ظيف���ي للم�ظفين االإداريي���ن بالجامعة، وقد ت��صل 

البحث اإلى النتائج التالية:
1-  اأظهر البحث اأن هناك م�افقة بن�صبة اأكثر من 70% على ت�فر مناخ تنظيمي جيد بجامعة 
القلم����ن الخا�صة / �ص�ريا، حي���ث اأن الجامعة ت�لي التكن�ل�جي���ا اأهمية كبيرة في العمل 
وت�صع���ى لم�اكبة التط����ر التكن�ل�جي، كما وت�صتخ���دم الجامعة و�صائ���ل ات�صاالت حديثة 
ومتط�رة ت�صاعد في �صرعة اإنجاز االأعمال، وتتمتع الجامعة بهيكل تنظيمي جيد ي�صاعدها 
على تحقيق اأهدافها، باالإ�صافة اإلى اأن اأ�صل�ب القيادة الم�صتخدم في الجامعة ي�صاعدها 
على التقدم والرقي، وطبيعة العمل في الجامعة تعتبر جيدة حيث تمنح العاملين االحترام 

والتقدير وتحقق لهم اال�صتقرار ال�ظيفي.
2-  بينت النتائ���ج وج�د عالقة اإيجابية ق�ية بين عنا�صر المن���اخ التنظيمي واالأداء ال�ظيفي 
للعاملي���ن ف���ي جامع���ة القلم�ن الخا�صة، مم���ا ي�ؤكد على �صح���ة الفر�صي���ات التي تبناها 
البح���ث، والعالقة بينهما عالقة طردية مما يدل على اأنه كلما ت�افرت الع�امل والظروف 
البيئي���ة المالئم���ة والمنا�صبة داخل الجامع���ة كلما رفع ذلك من م�صت����ى االأداء ال�ظيفي 

للعاملين.
3-  اأظه���رت النتائج ترتيب عنا�صر المناخ التنظيمي من حي���ث تاأثيرها على االأداء ال�ظيفي 
حيث ج���اءت التكن�ل�جيا الم�صتخدم���ة االأكثر م�افقة من وجهة نظ���ر اأع�صاء العينة، ثم 
جاء عن�صر نمط االت�صال وتاله الهيكل التنظيمي ثم طبيعة العمل وبعد ذلك كان عن�صر 
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القي���ادة ثم جاء في المركز االأخير عن�صر مدى م�صارك���ة العاملين في اتخاذ القرارات، 
حي���ث تعتب���ر التكن�ل�جي���ا الم�صتخدم���ة لها دور كبي���ر وتاأثي���ر عل���ى االأداء ال�ظيفي من 
حي���ث �صرعة اإنجاز االأعم���ال و�صه�لة تقديم الخدمات ووف���رت الكثير من ال�قت والجهد 

والتكاليف.
4-  اأظهرت النتائج اأن الهيكل التنظيمي له اأثر كبير على االأداء ال�ظيفي حيث اأكدت النتائج 
اأن تق�صيم العمل في الجامعة ي�صاعد على تحقيق اأهدافها، واأن الهيكل التنظيمي للجامعة 
يت�افق مع طبيعة ومهام الم�ظفين في الجامعة، كما وي�جد ب�ص�رة كبيرة ت�افق وتنا�صق 
لل�ظائ���ف مع طبيعة الهيكل التنظيم���ي، باالإ�صافة اإلى وج�د م�صت�ى عالي من االت�صاالت 

والتعاون بين اأجزاء الهيكل التنظيمي.
5-  اأظه���رت النتائج اأن الجامعة ت�صتخدم اأ�صل����ب القيادة االأمثل حيث اأن اأ�صل�ب القيادة في 
الجامع���ة ي�صاعد على تقدمها والرقي بها، كما اأن هناك ثقة وتعاون بين المدير المبا�صر 
والم�ظفي���ن، والم�صت�يات االإداري���ة العليا بالجامعة ت�صجع العاملي���ن الإبداء وجهة النظر 
واالقتراح���ات، وعل���ى ح���ل م�صكالت العم���ل باأنف�صهم، وبنت ه���ذه القيادة ج���� من الثقة 
والتع���اون م���ع الم�ظفي���ن، كما وف���رت االإدارة الدعم ال���الزم للم�ظفين للقي���ام بالمهام 
وال�اجبات المطل�بة منه���م، و�صجعتهم على حل م�صكالت العمل التي ت�اجههم باأنف�صهم 

وت�صحيح اأخطائهم.
6-  اأكد البحث على وج�د م�صت�ى منا�صب من التعاون بين الزمالء، واأن الم�ظفين ي�صارك�ن 
بن�صب���ة مت��صط���ة في و�صع اأه���داف وحدات العم���ل و�صنع القرارات الت���ي تتعلق ب�حدات 
العم���ل، كما ي�ؤك���د الم�ظف�ن على اأن االإدارة ال تحر�س على اإ�ص���راك الم�ظفين في �صنع 

القرارات.
7-  اأظهرت النتائج اأن هناك ت�جه محايد من اأفراد العينة ح�ل اتخاذ القرارات يتم من قبل 
المديرين ف���ي ال�قت المنا�صب، وكذلك حر�س االإدارة عل���ى اإ�صراك الم�ظفين في �صنع 

القرارات.
8-  اأظه���رت النتائ���ج اأن الجامعة ت�صتخ���دم نظام ات�صال فع���ال ي�صاهم ف���ي تحقيق اأهداف 
الجامع���ة، واأن الجامع���ة ت�صتخدم و�صائل ات�ص���االت حديثة ومتط�رة ت�صاع���د في �صه�لة 
االت�ص���االت بي���ن اأق�صام ودوائر وح���دات  الجامعة، كم���ا ي�فر نظام االت�ص���ال بالجامعة 
المعل�م���ات الالزمة التخاذ القرارات في ال�قت المنا�ص���ب، واأن الجامعة ت�صتخدم جميع 

قن�ات االت�صال وفي جميع االتجاهات.
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9-  اأظه���رت النتائج ت�ج���ه �صلبي من اأف���راد العينة ح�ل ظروف العمل الت���ي تحيط بهم مثل 
ت�صاميم المكات���ب ال ت�فر لهم الراحة النف�صية والبدنية مثل الته�ية، االإ�صاءة، الحركة، 
كم���ا تغل���ب االأعمال الروتيني���ة على مهام وواجب���ات العاملين، كما اأن العم���ل ال يتيح لهم 

فر�س للتجديد واالبتكار.
10-  اأظه���رت النتائج ت�جه���ًا اإيجابيًا نح� طبيع���ة العمل في الجامعة حي���ث يمنح الم�ظفين 
به���ا االحت���رام والتقدي���ر في المجتم���ع، ويتالءم حجم العم���ل مع الق���درات ال�صخ�صية 
والم�ؤهالت العلمية للم�ظفين، وي�فر اال�صتقرار واالأمان ال�ظيفي لهم، وب�صكل عام فاإن 

طبيعة العمل في الجامعة جيدة ومالئمة.
11-  اأظهرت النتائج اأن الجامعة تحر�س على م�اكبة التط�رات التكن�ل�جية وتعمل با�صتمرار 
على  تط�ير التكن�ل�جي���ا الم�صتخدمة بالجامعة، كما بينت اأن التكن�ل�جيا الم�صتخدمة 
بالجامع���ة اأدت اإلى �صرعة في اإنج���از العمل وتح�صين م�صت�ى ج����دة الخدمات، وب�صكل 
ع���ام ف���اإن التكن�ل�جيا الم�صتخدم���ة في الجامع���ة كان لها اأثر كبير عل���ى تح�صن االأداء 

ال�ظيفي للجامعة.
12-  اأظه���رت نتائج البحث اأن االأداء ال�ظيفي للعاملين في الجامعة ظهر بم�صت�ى جيد جدًا، 
حي���ث اأن ت�فر مناخ تنظيمي منا�صب اأدى اإل���ى االأداء ال�ظيفي المميز للم�ظفين، وكان 
للتكن�ل�جي���ا الم�صتخدمة دور كبير في ذلك من خالل ال�صرعة في اإنجاز االأعمال وت�فر 
الجه���د وال�ق���ت على الم�ظفي���ن و�صه�لة تقدي���م الخدمات، باالإ�صافة اإل���ى االت�صاالت 
الحديث���ة والمتط�رة التي ت�صتخدمه���ا الجامعة فكان لها االأثر الكبي���ر على رفع م�صت�ى 

االأداء ال�ظيفي للم�ظفين.

ثانيًا: تو�شيات البحث
بناًء على النتائج التي اأظهرها البحث ي��صي الباحث بما يلي:

1.  �صرورة اأن ت�ل���ي اإدارة الجامعة اهتمامًا خا�صًا بجميع عنا�صر المناخ التنظيمي باعتباره 
متغي���ر هام ي�صاهم في تط�ي���ر االأداء ال�ظيفي للم�ظفين، مما �صي����ؤدي اإلى ارتفاع الروح 

المعن�ية لهم وزيادة والئهم وانتمائهم للجامعة.
2.  تط�ير الجامعة للهي���اكل التنظيمية وت�صميم هياكل جديدة تت�صم بالمرونة وذلك لتتمكن 
م���ن تعزيز قدرته���ا على التكيف مع الظروف الطارئة والم�صتج���دات الخارجية والظروف 

البيئية التي ت�اجهها.
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ا�صتمرار القيادة بتحفيز االأفراد وت�صجيعهم على التغيير واالإبداع واالبتكار.  .3
4.  تعزي���ز القي���ادة الداعم���ة والمدرك���ة الحتياجات الم�ظفي���ن والتي تعمل عل���ى ت�فير هذه 
االحتياج���ات لتمكن الم�ظفين من القيام باأعمالهم وال�اجبات المطل�بة منهم على اأكمل 

وجه.
5.  ا�صتمرار المديري���ن المبا�صرين في اإبداء اهتمامًا كبيرًا برغب���ات الم�ظفين يعمل ب�صكل 
ج���دي على التع���رف على احتياجات ورغب���ات الم�ظفين والعمل عل���ى تحقيقها وت�فيرها 

لهم.
6.  تعزيز معاملة الم�ظفين باالن�صاف والم�صاواة مع بع�صهم البع�س دون اأي تمييز، وتعزيز 
ال�صع����ر باالن�صاف في كل االأم�ر التي تتم بي���ن الم�ظفين من ترقيات وح�افز ومكافئات 

وغيره.
7.  زي���ادة م�صارك���ة الم�ظفين ف���ي و�صع اأهداف وح���دات العمل و�صنع الق���رارات التي تتعلق 

ب�حدات العمل.
اإعطاء الم�ظفين المزيد من ال�صالحيات في اتخاذ القرارات الهامة وتحمل م�ص�ؤوليتها.  .8
9.  اإعط���اء الم�ظفين الفر�صة لح���ل م�صاكلهم باأنف�صهم والعمل عل���ى ت�صحيح االأخطاء التي 

تحدث معهم.
10.  م�ا�صل���ة االإدارة في اإ�صراك الم�ظفي���ن في �صنع القرارات، واإعطائه���م الثقة باأنف�صهم 

وجعلهم يتحمل�ن الم�صئ�ليات.
11. الم�صاهمة في حل الم�صكالت التي ت�اجه وحدات العمل ب�صكل جماعي.

12. قيام االإدارة بتقييم البدائل المختلفة والمتاحة قبل اتخاذ القرارات.
13.  م�صاركة الم�ظف����ن في تط�ير معايير االأداء المتعلقة ب�ظائفهم، وكذلك م�صاركتهم في 

عملية تقييم اأدائهم.
14.  تح�صي���ن البيئ���ة المادي���ة للعمل وذل���ك من خالل ت�صامي���م المكاتب من حي���ث الته�ية، 

االإ�صاءة، و�صه�لة الحركة ب�ص�رة اأف�صل بحيث ت�فر الراحة النف�صية والبدنية. 
15.  تن����ع االأعمال في المهام وال�اجبات ال�ظيفي���ة للم�ظفين واأن ال تك�ن اأعمالهم روتينية، 

واإتاحة الفر�صة للم�ظفين للتجديد واالبتكار والتط�ير والتغيير.
16.  ا�صتمرار االإدارة باالهتمام والتح�صين الم�صتمر الأداء الم�ظفين لديها وم�اكبة التط�رات 

في عالم التكن�ل�جيا وتح�صين االت�صاالت بما يتفق مع اأهداف الجامعة.
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د. ماجد �لدروي�س 
اأ�ستاذ م�سارك في علم الحديث ال�سريف

جامعة الجنان

علم   زوائد الحديث النبوي ال�صريف
 

الحم���د هلل رب العالمي���ن، وال�ص���الة وال�صالم االأتم���ان االأكمالن على �صي���د المر�صلين نبينا 
محم���د بن عبد اهلل، ال�صادق ال�عد االأمين، وعل���ى اآله واأ�صحابه اأجمعين، وعلى من اهتدى بهديه 

و�صار على �صنته اإلى ي�م الدين، وبعد:
تعريف بعلم زوائد الحديث:

ف���اإن »علم الزوائد الحديثي���ة«، والكتابة فيه، تاأخر كثيرًا عن ع�ص���ر التدوين الر�صمي لل�صّنة 
النب�ية ال�صريفة، ثم تاأ�صيلها وتب�يبها واالعتناء ب�صحيحها و�صقيمها، ذلك اأن الكتابة فيه، بح�صب 
م���ا ي�ج���د بين اأيدينا من مراج���ع ودرا�صات، تاأخرت اإل���ى القرن الثامن الهج���ري، وقد ذكر بع�س 
الباحثي���ن اأن اأقدم م�صنف ه� للحافظ مغلطاي الحنفي  المت�في �صنة 764ه�، اأفرد فيه زوائد ابن 
حب���ان على ال�صحيحين)1(. ثم �صاع بعد ذلك وبخا�صة على يدي الحافظ ن�ر الدين الهيثمي، ولكن 
له،  ف بهذا الفن، واإنما كان يكتفي بذكر �صرط الكتاب في اأوَّ اأحدًا من ه�ؤالء الم�ؤلفين االأئمة لم يعرِّ
فمث���اًل عند الهيثمي ف���ي »ك�صف االأ�صتار عن زوائد م�صند البزار«)2( يق�ل :» ه� ما زاد فيه - اأي في 

م�صند البزار- على الكتب ال�صتة في حديث بتمامه، اأو زيادة في حديث �صاركهم فيه«.

1- ينظر : )كتب الزوائد لالأ�صتاذ حممد عبد اهلل اأب� �صعيليك: �س17(
)5/1( -2
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ويق����ل في مقدمة مجمع البحرين في زوائد المعجمي���ن)1( للطبراني- ال�صغير واالأو�صط- : 
»ه���� ما انفرد به- اأي الطبراني في هذين المعجمي���ن- بحديث بتمامه، اأو حديث �صاركهم فيه، اأو 

اأحدهم بزيادة عنده في المتن اأو ال�صند«. ويق�صد بهم الكتب ال�صتة.
وفي مقدمة »المق�صد العلي في زوائد اأبي يعلى الم��صلي«)2( »ما انفرد به - الأي اأب� يعلى في 

م�صنده- من حديث بتمامه- اأو من حديث �صاركهم فيه اأو بع�صهم وفيه زيادة«.
ومع هذا فاإننا ن�صتطيع اأن نتبين ماهية الحديث الزائد عند الحافظ الهيثمي باأنه: كل حديث 
انف���رد ب���ه �صاحب كتاب معين عن الكت���ب ال�صتة، اأو زيادة تفّرد بها في المت���ن اأو ال�صند في حديث 

�صاركهم فيه«)3(.
فالحاف���ظ الهيثمي رحمه اهلل ق�ص���د اإلى زوائد كتب حديثية معينة عل���ى كتب حديثية معينة 
ا�صطلح العلماء على اأنها »كتب االأ�ص�ل الحديثية« التي وقعت عند االأمة م�قع القب�ل فه� لم يق�صد 
بهذا التعريف بفن الزوائد من حيث اإنه فن، واإن كان قد حّدد لنا ال�صروط التي يك�ن فيها الحديث 

من الزوائد:
اأن يك�ن غير م�ج�د بتمامه في تلك الكتب التي جعلت اأ�صاًل  -1

اأن يك�ن م�صتركًا بينها ولكن فيه زيادة �صندًا ومتنًا.  -2
ويالحظ اأن هذين ال�صرطين �صارا هما المعتمد في تحديد »الحديث الزائد«.

فق���د جاء في مقدمة »المطالب العالية«)4( للحافظ ابن حجر الع�صقالني رحمه اهلل تعريفه- 
اأو �صرطه- لتحديد الزائد باأنه كل حديث ورد عن �صحابي لم يخرجه )اأ�صحاب( االأ�ص�ل ال�صبعة- 

الكتب ال�صتة مع م�صند االإمام اأحمد- من حديثه، ول� اأخرج�ه اأو بع�صهم من حديث غيره.
فه���� اقت�صر على الط���رق دون الزيادة في المت����ن واالأ�صانيد هنا. وكذل���ك االأمر في مقدمة 
»مخت�ص���ر زوائ���د البزار«)5(  له قال في تعريفه للزائد ه� »ما انفرد به اأب� بكر- البزار- عن االإمام 
اأحم���د«. فخرج بذلك عن االأ�ص�ل ال�صتة اإل���ى الم�صند فقط، وهذا ه� اخت�صاره، حيث اقت�صر على 
الحدي���ث ال���ذي ال ي�جد في االأ�ص�ل ال�صبعة ذلك اأن الهيثمي كان قد اقت�صر على زوائد البزار على 

الكتب ال�صتة، فزاد عليها الحافظ ابن حجر م�صند االإمام اأحمد.

)45/1( -1
)80/1( -2

3- ينظر : ) كتب الزوائد الأبي �صعيليك: �س:9(
5/1 -4

58/1 -5
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اأم���ا االإم���ام الب��صيري في كتبه الزوائد فق���د �صار على طريقة الحاف���ظ الهيثمي حيث جعل 
الكتب ال�صتة هي االأ�ص�ل)1(.

ويالحظ اأن كل هذه التعريفات تدخل في �صرط الكتاب، وفيها مالمح الحديث الزائد.
وق���د حاول المتاأخ���رون تاأ�صيل هذا الفن وكتب�ا فيه ر�صائل، وقد جاءت تعريفاتهم على ثالثة 

اأن�اع:
نــوع عّرف بكتب الزوائد، ومن ه�ؤالء العالمة المحّدث ال�صيد محمد بن جعفر الكتان�ي   -1
رحم���ه اهلل، حيث قال في »الر�صال���ة الم�صتطرفة«)2(: »ومنها- اأي من كتب الحديث- كتب الزوائد: 
اأي االأحاديث التي يزيد بها بع�س كتب الحديث على بع�س اآخر معين«. وبمثله كتب الدكت�ر محم�د 
الطح���ان حفظه اهلل فعّرف الزوائد بق�ل���ه:» الم�صنفات التي يجمع فيها م�ؤلفها االأحاديث الزائدة 

في بع�س الكتب عن االأحاديث الم�ج�دة في كتب اأخرى«)3(.
وكذلك ق�ل �صيخنا المبارك المحّدث الدكت�ر ن�ر الدين عتر حفظه اهلل عندما كتب عن اأن�اع 
الكتب الحديثية الم�صّنفة فذكر منها: »م�صنفات الزوائد: وهي م�صنفات تجمع االأحاديث الزائدة 

في بع�س كتب الحديث على اأحاديث كتب اأخرى، دون االأحاديث الم�صتركة بين المجم�عتين«)4(.
ثم اخت�صر هذا المعنى اأُ�صتاذنا الدكت�ر علي نايف البقاعي فقال: »هي كتب حديثية تفرد ما 

زاد في بع�س الكتب على غيرها وال تذكر ما ا�صتركت بروايته جميعها«)5(. 
وف���ي تعريفه هذا عم����م لي�س عند من �صبق ذلك اأن التعريف���ات ال�صابقة اقت�صرت على ذكر 

»اأحاديث زائدة« بينما كالم الدكت�ر البقاعي ي�صمل الزيادة في المتن وال�صند.

2- اأما النوع الثاني فقد عّرفه من حيث اإنه )علم(
وقد جاء ذلك في تعريف للدكت�ر خلدون االأحدب في م�ؤلف م�صتقل عن »علم زوائد الحديث« 
حي���ث ق���ال)6(: ه� »علم يتناول اإف���راد االأحاديث الزائدة في م�صنف ُرويت في���ه االأحاديث باأ�صانيد 
م�ؤلف���ه عل���ى اأحاديث كتب االأ�ص�ل ال�صت���ة اأو بع�صها، من حديث بتمامه ال ي�ج���د في الكتب المزيد 
عليه���ا، اأو ه� عن �صحابي اآخر، اأو م���ن حديث �صارك فيه اأ�صحاب الكتب المزيد عليها اأو بع�صهم، 

ِة املهرة: 56/1« 1- ينظر مقدمة »احتاف اخِلرَيَ
2- �س: 170.

3- اأ�ص�ل تخريج ودرا�صة االأ�صانيد: �س/119.
4- منهج النقد: �س/206

5- تخريج احلديث ال�صريف: �س/31.
6- �س:12
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وفيه زيادة م�ؤثرة عنده«.
ف���زاد على ال�ص���روط ال�صابقة �صرط اأن يك�ن الحديث مرويًا باإ�صن���اد م�ؤلفه- ولعله يق�صد اأن 
يك����ن م���ن الم�صادر االأ�صا�صي���ة المعتبره والتي تعارف العلم���اء على اأنها ما دّون م���ن كتب حديثية 

باالأ�صانيد حتى القرن الخام�س الهجري.
)-اأما النوع الثالث فورد مورد تعريف الحديث الزائد من حيث اإنه زائد

 وم���ن اأمثل���ة ذلك ما ذكره االأ�صتاذ اأب� �صعيليك مختارًا ل���ه باأنه: »كل حديث تفّرد به �صاحب 
كتاب معين عن كتاب اآخر معين بتمامه، اأو زيادة في متن اأو �صند حديث �صاركه فيه، وهذه الزيادة 
ت�ج���ب معنًى جدي���دًا«)1(، وعّلل اختياره باأنه راعى »في هذا التعريف النظر اإلى المتن وال�صند معًا، 
والحدي���ث بالمعن���ى االأعم، مرف�ع، م�ق����ف، مقط�ع، ون����ع الزيادة عند الم�صارك���ة في الحديث، 

واإفادة الزيادة لحكم جديد«)2(.
فعمم الزوائد لت�صمل �صائر الكتب، فال ي�صترط فيها اأن تك�ن على الكتب االأ�ص�ل ال�صتة فقط، 
د ن�ع الزيادة ف���ي ال�صند اأو المتن باأنه���ا ت�جب معنًى  اأو ال�صبع���ة عن���د الحاف���ظ ابن حجر، ثم ح���دَّ

جديدًا.
وكذلك االأمر عند االأ�صتاذ عبد ال�صالم عل��س في كتابه »علم زوائد الحديث» حيث قال: »ه� 
الحدي���ث الذي في لفظه زيادة اأو نق����س، اأو اختالف مفيد، اأو المروي عن �صحابي اآخر«)3(، فقّدم 
الزي���ادة، واأخر الطري���ق وزاد لفظة »اأو نق�س« وعّلل ذكره لها باأّن »ه���ذا الباب واإن كان ناق�صًا في 

اللفظ فه� زائد في المعنى«)4(، وه� من ا�صطالحاته، وقد �صرح ذلك في كتابه)5(.
ه���ذه مجم���ل التعريفات، وهي لي�ص���ت كل ما وقفت علي���ه، ولكنها ال تخرج عن ه���ذه االأق�صام 
الثالث���ة، وما اأظ���ن اأننا �ص�ف نجد �صع�بة ف���ي تحديد الزائد من الحديث بن���اًء على ما �صبق، واأن 
مرجع���ه اإل���ى �صرط الم�ؤلف في تحديد م���راده من الزائد، هل ه� في الحديث فق���ط اأم يتعداه اإلى 
َة فيه وبخا�ص���ة اأنه ُوِجَد اأئمة ي�ؤلف�ن في زوائد الرجال، منهم  غي���ره؟ فهذا كله ا�صطالح وال ُم�صاحَّ
الحاف���ظ ابن حج���ر الع�صقالني رحمه اهلل حيث كت���ب كتابه »تعجيل المنفعة بزوائ���د رجال االأئمة 
االأربع���ة- عل���ى رجال الكتب ال�ص���ت«، والقا�صم بن قطل�بغا الحنفي حيث �صّن���ف كتابه زيادة رجال 

1- كتب الزوائد: �س/12.
2- املرجع ال�صابق، نف�صه.

3- �س/17.
4- املرجع ال�صابق: �س/78

5- ُيراجع كتاب )علم زوائد احلديث لالأ�صتاذ عبد ال�صالم عل��س من �س 78 حتى �س 85(
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العجلي على رجال الكتب ال�صتة و�صّماه: » كتاب الثقات ممن لم يقع في الكتب ال�صتة«)1(.
واآخرون يكتب�ن في الزوائد الفقهية، منهم االإمام عبد الرحمن بن عبيدان الحنبلي الدم�صقي 

ر على المقنع«. )575-630( �صّنف كتاب: »زوائد الكافي والمحرَّ
غي���ر اأنني اأجد نف�ص���ي منحازًا اإلى القيد الذي ذكره الدكت�ر الطح���ان وه� اأن يك�ن الحديث 
مروي���ًا باالإ�صناد، كما اأنني اأميل اإلى تقييد الزوائد باأن تك�ن مما زاد على الكتب ال�صتة كما ه� حال 
الكثي���ر م���ن الكتب: طريقًا كان اأو لفظة زائدة، وذلك ت�صهياًل لدرا�صة االأ�صانيد وتمييز المقب�ل من 
غي���ره، وه� الهدف االأ�صا�س من معرف���ة االأحاديث فالكتاب الذي ال تذكر في���ه اأ�صانيد االأحاديث ال 

يعتبر م�صدرًا وبالتالي ال يمكن االعتماد عليه.
وطالم���ا اأن الهدف ه� التعرف على االأحاديث الت���ي يمكن اأن تك�ن محاًل لالأحكام ال�صرعية، 
فاعتم���اد الكتب ال�صتة اأ�ص�اًل يقا�س عليها اأمٌر مقب�ل، حيث اإن هذه الكتب مما وقع عند االأمة م�قع 

القب�ل، وقلَّ اأن تغادر حديثا ي�صتدل به، واهلل اأعلم.
قواعد علم الزوائد)2(

مما �صبق يتح�صل عندنا ثالث ق�اعد متفق عليها العتبار حديث ما من الزوائد، وهي:
1-  اأن يك�ن متن الحديث الزائد بلفظه اأو بمعناه، لم يخّرج اأَْلبتة في االأ�ص�ل ال�صتة اأو بع�صها، 

ال من حديث ال�صحابي الذي رواه، وال من حديث غيره.
ج في االأ�ص�ل ال�صتة اأو بع�صها، ولكن  2-  اأن يك�ن متن الحديث الزائد بلفظه اأو بمعناه، قد ُخرِّ

عن �صحابي اآخر غير الذي روى الحديث الزائد.
ج في االأ�ص�ل ال�صتة اأو بع�صها، لكن  3-  اأن يك�ن متن الحديث الزائد بلفظه اأو بمعناه، قد ُخرِّ

ج�ها. في �صند الحديث اأو متنه زيادة م�ؤثرة لم يخرِّ
وق���د زاد عليه���ا الدكت�ر خلدون ثماني���ة ق�اعد اأخرى)3(، يبدو اأنها مما تف���ّرد به بح�صب راأيه 

واجتهاده جزاه اهلل خيرًا.
تاريخ التدوين في هذا الفن

عل���م زوائ���د الحديث يبدو اأنه ُبدئ بالكتابة فيه في القرن الثام���ن الهجري، اإذ يق�ل االأ�صتاذ 
اأب���� �صعيلي���ك)4(: »ف���اإن اأقدم من �صّنف ف���ي كتب الزوائد بال�ص���كل الر�صمي ه���� الحافظ مغلطاي 

1- ذكره حاجي خليفة يف »ك�صف الظن�ن 522/1« وُينظر )علم زوائد احلديث: عل��س: �س/17(
2- من كتاب )علم زوائد احلديث ( للدكت�ر االأحدب / �س67 وما بعدها بت�صرف.�س

3- ينظر املرجع ال�صابق من �س/69 اإىل �س/80.
4- )كتب الزوائد: �س/19-18-17(
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المت�ف���ى �صن���ة )764ه�( حيث اإنه اأفرد زوائد ابن حبان عل���ى ال�صحيحين، ثم تبعه الحافظ عماد 
الدين اإ�صماعيل بن كثير الدم�صقي المت�فى �صنة )774ه�( ف�صّنف كتابه جامع الم�صانيد وال�صنن، 
وق���د رت���ب فيه م�صند االإمام اأحمد بن حنبل على حروف المعج���م، و�صّم اإليه زوائد الطبراني واأبي 
يعل���ى، وم�صن���د البزار، واأ�صاف اإليها كثي���رًا من معرفة ال�صحابة الأبي نعي���م، وغير ذلك باالإ�صافة 
اإل���ى االأ�ص�ل ال�صتة، ث���م تبعهما العالمة عمر بن علي بن الملقن المت�ف���ى �صنة )804ه�(، ف�صنف 
كتب���ًا في الزوائ���د، ف�صرح زوائد م�صلم على البخ���اري، وزوائد اأبي داود عل���ى ال�صحيحين، وزوائد 
ب تالمذته على هذا الن�ع  الترم���ذي على الثالثة وغيرها ... ثم كان دور الحافظ العراقي الذي درَّ
م���ن الت�صنيف، ف���كان اأن تبع ه�ؤالء الحافظ ن�ر الدين الهيثمي ال���ذي �صّنف عّدة كتب في الزوائد 
باإ�صارة �صيخه الحافظ العراقي، ثم تبعه مجد الدين الفيروز اآبادي المت�فى �صنة )817ه�( ف�صّنف 
كتاب���ًا ف���ي الزوائد على »جامع االأ�ص�ل« اأ�صماه: »ت�صهيل ال��ص����ل اإلى االأحاديث الزائدة على جامع 
االأ�ص����ل، وكان ذل���ك في اأربع مجلدات، وق���د �صّنفه للنا�صر ولد االأ�صرف �صاح���ب اليمن، ثم تبعه 
الحافظ ابن حجر المت�فى )852ه�( ف�صنف كتبًا في الزوائد �صيمر بنا ذكرها عما قريب، ثم تبعه 
الب��صي���ري ف�صّنف كتابي���ه »م�صباح الزجاجة« و»اإتحاف الخيرة المه���رة«)1(، ثم تبعهم ال�صي�طي 

ف�صنف »زوائد �صعب االإيمان للبيهقي« و»زوائد ن�ادر االأ�ص�ل للحكيم الترمذي«.
ثم قال:

»ه���ذا م���ا ا�صتطع���ت ال�ق�ف عليه عن���د قدماء علمائن���ا، ولم اأطل���ع على اأحٍد اأف���رد الزوائد 
بالت�صني���ف بعد ال�صي�طي، ثم تابع العلماء الم�صيرة، فم���ن المعا�صرين: ال�صيخ االألباني الذي ذكر 
مترجم�ه اأن له كتابًا با�صم »الح��س الم�رود في زوائد منتقى ابن الجارود« ولكن مترجميه يذكرون 
اأّن���ه لم يتمه واأنه مفق�د، ثم قام االأ�صتاذ �صي���ف الرحمن م�صطفى بجمع زوائد �صنن الدارمي على 
الكت���ب ال�صتة في ر�صالة علمية »ماج�صتير« بجامعة الملك عب���د العزيز باإ�صراف الدكت�ر م�صطفى 
الت���ازي... كما �صجل االأ�صتاذ ح�صين النقيب بحثًا لنيل درج���ة الدكت�راه من جامعة اأم القرى بمكة 
المكرم���ة بعن�ان »زوائد م�صنف اب���ن اأبي �صيبة على الكتب ال�صتة وم�صند اأحمد«، وقد نال به درجة 
الدكت����راه، كما �صجلت ر�صالتان في زوائد بع����س الكتب الحديثية في �صعبة الحديث بكلية ال�صريعة 
بالجامع���ة االأردنية، اأوالهما با�ص���م »زوائد م�صند الحميدي على الكتب ال�صت���ة وقد اأعدها الباحث 
محم���د كامل، والثانية بعن�ان »زوائد م�صن���د الطيال�صي على الكتب ال�صتة« وقد اأعدها الباحث فايز 

عبد الفتاح، وكال الر�صالتين باإ�صراف د. محمد ع�ي�صة حفظه اهلل، وقد ن�ق�صتا«)2(.

1- يف االأ�صل )اإحتاف ال�صادة املهرة( وقد اأثبت العن�ان كما جاء على طرة طبعة الكتاب.
2- كتب الزوائد: �س/19.
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ويالح���ظ اأن االأ�صت���اذ اأبا �صعيليك حاول اال�صتق���راء في هذا الم��ص�ع، ويب���دو اأنه كتب هذا 
البح���ث قب���ل �صدور كتاب د. خل���دون االأحدب »زوائد تاري���خ بغداد على الكتب ال�صت���ة« وه� مطب�ع 

بَع�َصَرة مجّلدات، والذي طبع في نف�س العام الذي طبع فيه كتاب االأ�صتاذ اأبي �صعيليك.
كم���ا ذكر �صيخن���ا الدكت�ر علي البقاعي ف���ي كتابه )تخريج الحديث ال�صري���ف: �س122( اأن 
العالم���ة عبد العزيز الغماري له م�ؤل���ف في زوائد )نظم المتناثر في الحديث المت�اتر( على كتاب 
)االأزه���ار المتناث���رة( للحافظ ال�صي�طي، وكذل���ك لالأ�صتاذ عبد ال�صالم عل�����س: )زوائد االأجزاء 

المنث�رة على الكتب ال�صتة الم�صه�رة(.

العلماء الم�شنفون في علم الزوائد
عق���د االأ�صتاذ عبد ال�صالم عل��س في كتاب���ه في الزوائد »الف�صل التا�صع« لذكر تراجم االأئمة 
الم�صنفي���ن في علم الزوائد، ثم عقد الف�صل العا�صر لذكر كتب الزوائد والكالم عليها. و�صاأحاول 
هن���ا اأن اأدم���ج الف�صلين فاأذكر االإمام وما اأّلف على �صبيل االإ�صارة، وكان جزاه اهلل خيرًا، ت��صع في 
ذكر الكتب في الزوائد حتى ذكر فيها م�صتدرك الحاكم، ولذلك �صاأقت�صر فقط على من ا�صتهر اأنه 

كتب في الزوائد كعلم م�صتقل:
-689� 1

762ه�(. �صّنف »زوائد ابن حبان على ال�صحيحين«.
2-  الحاف���ظ عم���اد الدين اأب� الفداء اإ�صماعي���ل بن عمر بن كثير الدم�صق���ي الفقيه ال�صافعي 
المعروف بالحافظ ابن كثير )701-774( �صاحب التف�صير والتاريخ. �صّنف كتاب »جامع 
الم�صاني���د وال�صن���ن الهادي اإلى اأق�م �صن���ن« جمع فيه ع�صرة م�صانيد ه���ي: الكتب ال�صتة، 
وم�صند االإمام اأحمد، وم�صند اأبي بكر البزار، وم�صند الحافظ اأبي يعلى، والمعجم الكبير 

للطلبراني.
وق���د و�صف الحاف���ظ ال�صي�طي الكتاب فقال: »رّت���ب م�صند اأحمد على الح���روف، و�صّم اإليه 
زوائ���د الطبراني واأبي يعلى«)1(، وكثيرًا من زوائد )معرف���ة ال�صحابة( للحافظ اأبي ُنعيم)2(. ولهذا 

ذكرته في م�صنفي الزوائد.
3-  الحاف���ظ �صراج الدي���ن اأب� حف�س عمر بن اأبي الح�صن علي ب���ن اأحمد بن محمد بن عبد 
اهلل االأن�صاري االأندل�صي ال�ادي اآ�صي ثم الم�صري، المعروف بابن الملقن)804-723(، 

1- ذيل طبقات احلفاظ : �س/361.
2- ُينظر )�س/14(
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وه� تلميذ الحافظ مغلطاي، ويعرف اأي�صًا بابن النح�ي)1(.
ذكرت له عّدة �صروح على الزوائد:

اأ- �صرح »زوائد م�صلم على البخاري«.
ب- �صرح »زوائد اأبي داود على ال�صحيحين«.

ج�- �صرح »زوائد الترمذي على الثالثة«- ال�صحيحين واأبي داود- ولم يكمله.
د- �صرح »زوائد الن�صائي على االأربعة«. ال�صحيحين والترمذي واأبي داود- كتب منه جزء.

ه�- �صرح »زوائد ابن ماجة على الخم�صة« ويبدو اأنه احترق مع كتبه التي احترقت.
ن�ا هل ه���ذه الزوائد من تخريجه و�صرحه، اأم من �صرح���ه فقط؟ ولما لم ُتن�صب  ولك���ن لم يبيِّ

هذه الكتب اإلى غيره قلُت هي من م�ؤلفاته.
4-  الحاف���ظ عل���ي بن اأبي بكر بن �صليم���ان بن اأبي بكر بن عمر بن �صالح ب���ن ن�ر الدين، اأب� 
الح�ص���ن الهيثمي القاهري ال�صافع���ي ويعرف بالهيثمي. �صيخ الزوائ���د بال منازع )735-

807ه�( وقد اأفرد زوائد الكثير من الكتب: 
اأ-  زوائ���د معجمي الطبراني ال�صغير واالأو�صط و�صماه »مجمع البحرين في زوائد المعجمين« 

مطب�ع في ت�صعة مجلدات النا�صر مكتبة الر�صد الريا�س.
ب- »غاي���ة المق�ص���د في زوائد اأحمد« وه� زوائد م�صند االإمام اأحمد على الكتب ال�صتة مرتبًا 

على االأب�اب- مخط�ط.
ج�- »ك�صف االأ�صتار عن زوائد البزار«)2( مطب�ع في اأربعة مجلدات.

د- المق�صد العلي في »زوائد اأبي يعلى الم��صلي« مطب�ع في مجّلدتين.
ه�-  »مجم���ع الزوائد ومنبع الف�ائ���د« �صّم فيه كل ما �صبق محذوف االأ�صانيد و�صم اإليه زوائد 
المعجم الكبير للطبراني له والم�صمى »البدر المنير« وكل هذه الزوائد على الكتب ال�صتة.

و-  »بغي���ة الباح���ث عن زوائد الحارث« وه���� زوائد م�صند الحارث بن اأب���ي اأ�صامة على الكتب 
ال�صتة.

ز-  »م����ارد الظماآن اإلى زوائد ابن حبان« جمع فيه زوائد �صحيح ابن حبان على ال�صحيحين 
فقط.

1- تنظر ترجمته يف )�صذرات الذهب: 73-71/9(
2-  ورد عند االأ�صتاذ عل��س )البحر الزخاريف زوائد البزار( واملطب�ع م�صمى ب�) ك�صف االأ�صتار( اأما »البحر الزخار« فه� ا�صم م�صند 

البزار وقد طبعت منه قطعة ال باأ�س بها. وذكره االأ�صتاذ عّل��س نقاًل عن احلافظ ابن حجر
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5-  الحافظ �صهاب الدين اأحمد بن اأبي بكر بن اإ�صماعيل بن �صليم الب��صيري ال�صافعي نزيل 
القاهرة )762-840( �صّنف عدة كتب: 

اأ-  »م�صباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه« على الكتب الخم�صة، مطب�ع، وه� كتاب جيد تكلم 
فيه على االأ�صانيد.

ب-  »اإتح���اف الخيرة المه���رة بزوائد الم�صانيد الع�صرة« وهي م�صاني���د: اأبي داود الطيال�صي، 
د بن م�صرهد، والُحَمْيدي، ومحمد بن يحيى العدن���ي، واإ�صحاق ابن راُهْ�يه، واأبي  وم�ص���دَّ
بك���ر بن اأبي �صيبة، واأحمد بن منيع، وعبد بن ُحَمْيد، والحارث بن اأبي اأ�صامة، واأبي يعلى 

الم��صلي؛ خّرج زوائدها على الكتب ال�صتة.
والكتاب له فائدة جليلة هي اأنه ذكر زوائد م�صانيد هي االآن في حكم المفق�د- حتى هذه   

د بن م�صرهد، وم�صند اأحمد بن منيع. اللحظة- منها: م�صند م�صدَّ
وم�صاني���د وجدت اأجزاء منها فقط، وهي : م�صند اإ�صحاق بن راه�يه، وم�صند اأبي بكر بن اأبي 

�صيبة)1(.
ج�-  »ف�ائ���د المنتق���ي لزوائ���د البيهقي« جمع فيه زوائ���د ال�صنن الكبرى للبيهق���ي على الكتب 

ال�صتة.
د-  »تحفة الحبيب للحبيب بالزوائد في الترغيب والترهيب« قال الحافظ ابن حجر في »اإْنباء 
الُغُمر«)2(: »وجمع -اأي الب��صيري- من م�صند الفردو�س وغيره اأحاديث، اأراد اأن يذيل بها 
ُه، و�صّم���اه: تحفة الحبيب للحبيب بالزوائد  �صْ عل���ى الترغيب والترهيب للمنذري، ولم يبيِّ

في الترغيب والترهيب«.
6-  الحاف���ظ الكبير، �صيخ االإ�صالم، اأمير الم�ؤمنين، �صه���اب الدين اأب� الف�صل اأحمد بن علي 
ابن محم���د، ال�صهير بابن حجر الع�صقالني ال�صافع���ي )773-852(. �صاحب الت�صانيف 

الكثيرة المفيدة، والذي ختمت به الحفاظ بحق. �صّنف عّدة كتب في الزوائد: 
اأ- »زوائد م�صند الحارث بن اأبي اأ�صامة« على الكتب ال�صبعة، ال�صتة مع م�صند اأحمد.

ب- »زوائد م�صند اأحمد بن منيع« على الكتب ال�صبعة.
ج�- »زوائد االأدب المفرد« للبخاري على الكتب ال�صتة.

د-  »مخت�ص���ر زوائد م�صند البزار« ل�صيخه الهيثمي، ا�صتخرج من���ه االأحاديث التي في م�صند 

1- بنظر مقدمة »اتخاذ اخلرية املهرة: 6/1«.
2- )432/8( وبنظر »ال�ص�ء الالمع لل�صخاوي: 251/3«
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اأحمد واقت�صر فيه على ما زاد على الكتب ال�صبعة.
ه�-  »المطالب العالية بزوائد الم�صانيد الثمانية« وهي: م�صند الطيال�صي، والحميدي، وم�صّدد، 
والعدني، وابن اأبي �صيبة، واأحمد بن منيع، وعبد بن حميد، والحارث بن اأبي اأ�صامة، وهي 
الت���ي عناها في كتابه بالم�صانيد الثمانية، ثم اأ�ص���اف اإليها ما زاد مما وقع له من م�صند 
اإ�صح���اق بن راه�يه، وه���� قدر الن�صف، وما زاد في رواية اب���ن المقرئ لم�صند اأبي يعلى 

الم��صلي)1(. وه� الرواية الكاملة للم�صند.
و- زوائد م�صند الفردو�س- و�صّماه: »زهر الفردو�س«)2(

ز-  زوائ���د الكت���ب االأربعة مما ه� �صحيح عل���ى ال�صحيحين، ولم يكمله. ق���ال االأ�صتاذ عل��س 
لعله»�صحيح مجمع الزوائد ومنبع الف�ائد«)3(. وال�ص�اب االأول.

ح�- زيادات الم�طاآت بع�صها على بع�س.
ط-  وذك���ر في مقدمت���ه »للمطالب العالية«)4( اأن���ه وقف على قطع من ع���ّدة م�صانيد: كم�صند 
وياني، والهيثم  ْو�صي، ومحمد بن ه���ارون الرُّ الح�ص���ن ب���ن �صفيان، ومحمد بن ه�ص���ام الدَّ
اب���ن ُكَلْي���ب وغيرهم، قال » فلم اأكتب منها �صيئًا لعّلي اإذا بي�صت هذا الت�صنيف اأن اأرجع 
فاأتتبع ما فيها من الزوائد، واأ�صيف اإلى ذلك االأحاديث المتفرقة في الكتب المرتبة على 

ف�ائد ال�صي�خ«.
فال ندري اإن كان قام بذلك اأم ال.

7-  الحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�صي�طي ال�صافعي )849-911(. له عّدة 
م�صنفات في الزوائد: 

اأ- »زوائد �صعب االإيمان للبيهقي« على الكتب ال�صتة ولم يكمله.
ب- »زوائد ن�ادر االأ�ص�ل للحكيم الترمذي«.
وهذه كلها م�صنفات في الزوائد الحديثية. 

ومما لم يذكره االأ�صتاذ عل��س م�صنفات في زوائد الرجال- الرواة للحديث- منها: 

1- ينظر مقدمة  املطالب العالية: 11/1
2-   »الر�صالة امل�صتطرفة: �س/171« وقد تعقبه االأ�صتاذ عل��س باأن هذا خطاأ وال�ص�اب اأنه خمت�صر مل�صند الفردو�س )ينظر علم 
زوائد احلديث: �س/301( وال�صحيح اأنه زوائد م�صند الفردو�س، اأما املخت�صر فقد اأ�صماه احلافظ )ت�صديد الق��س باخت�صار 

م�صند الفردو�س(
3- ينظر»علم زوائد احلديث له: �س304«

48-47/1 -4
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اأ-  »تعجيل المنفعة بزوائد رجال االأئمة االأربعة« للحافظ ابن حجر الع�صقالني- مطب�ع-   
وق���د انتقاه من »تذكرة« الح�صيني في رجال الم�صاني���د الع�صرة، فاختار رجال م�صانيد 

االأئمة االأربعة الفقهاء المتبعين ممن لم يذكروا في رجال الكتب ال�صتة.
ب- »زوائد رجال �صنن الدارقطني على رجال الكتب ال�صتة«.)و(

ج�-  »زي���ادة رج���ال العجلي على رجال الكت���ب ال�صتة« كالهما للحاف���ظ القا�صم ابن قطل� بغا 
الحنفي)1(.

كما ذكر االأ�صتاذ عل��س ف�صاًل في كتب عّدة من الزوائد ولي�صت كذلك، فذكر:
زوائد الحلية الأبي نعيم  -1

زوائد الغيال نيات  -2
زوائد الخلعيات  -3

زوائد ف�ائد تمام  -4
جميعه���ا للهيثمي، ثم قال: كذا ذكروا، وه� خطاأ، وال�ص�اب اأنه رتب هذه الكتب على االأب�اب 

الفقهية)2( وه� ال�صحيح.
كما ذكر كتبًا في الزوائد ال يعرف م��ص�عها فعّد منها:

زوائد م�صند اأبي حنيفة  -1
2-  تي�صير ال��ص�ل لمعرفة االأحاديث الزائدة على جامع االأ�ص�ل لمحمد بن يعق�ب ال�صيرازي 

الفيروز اآبادي ال�صافعي المت�في �صنة 817ه�.
ومما كتب حديثًا في الزوائد

زوائد تاريخ بغداد على الكتب ال�صتة- للدكت�ر خلدون االأحدب- مطب�ع.  -1
زوائد االأجزاء المنث�رة على الكتب ال�صتة الم�صه�رة- لالأ�صتاذ عبد ال�صالم عل��س  -2

ار.ولم ي�صب  الت�صري���ح بزوائد الجامع ال�صحي���ح )�صنن الترمذي( اإعداد محم����د ن�صّ  -3
بت�صميت���ه الجام���ع ال�صحيح. فالترمذي لم يطلق عليه هذه الت�صمية ولكن���ه لم يذكر على اأية الكتب 

مته م�ؤلفًا في الزوائد ه�: ذكر الزوائد، واأظنه على بقية الخم�صة. ثم ذكر في مقدِّ
اإ�صع���اف الرائي بزوائ���د الن�صائي، لل�صيخ اأبي خالد �صيد ك�صروي ح�صن. وه� زوائد ال�صنن   -4

1- ك�صف الظن�ن )522/1( وُيراجع ) علم زوائد احلديث: عل��س: �س/17(
2- املرجع ال�صابق: �س/301.
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الكبرى. وذكر اأنه يطبع في بيروت، وعندما عّدد كتب الزوائد، ذكر منها:
بغية الرائد في الذيل على مجمع الزوائد، لل�صي�طي، قال: لكنه لم يتم. واهلل اأعلم.  -5

كتب في الزوائد الفقهية:
كم���ا َوَجْدُت كتابًا في الزوائد الفقهية، وه� »زوائد الكاف���ي والمحرر على المقنع« في الفروع 

الحنبلية في الفقه. تاأليف االإمام عبد الرحمن بن عبيدان الحنبلي الدم�صقي )630-575(.
ر اهلل تعالى بجمع »زوائد الكافي« لل�صيخ االإمام العالم العالمة  مته: فاإنه لما َي�صَّ ق���ال في مقدِّ
�صي���خ االإ�صالم م�ف���ق الدين اأبي محمد، عبد اهلل بن اأحمد بن محم���د بن قدامة المقد�صي- رحمه 

اهلل-.
»وزوائد المحرر« لل�صيخ العالم العالمة مجد الدين اأبي البركات عبد ال�صالم بن عبد اهلل بن 

اأبي القا�صم محمد بن تيمية -رحمه اهلل- على »المقنع« لل�صيخ م�فق الدين.
اأحببت اأن اأجمع بينهما لتكثر الفائدة في ذلك، وي�صهل تناولهما على طالبهما. 1ه�)1(

فه���ذا يعن���ي اأنه ا�صتخ���رج اأواًل زوائ���د )الكافي( عل���ى )المْقنع(، ثم زوائ���د )المحرر( على 
)المقنع(، ثم جمع بينهما.

هذا مع العلم اأن اأحدًا ممن كتب حديثًا في الزوائد لم ياأِت على ذكره.
هذا اآخر المراد والحمد هلل رب العالمين.

1-  مقدمة »زوائد الكايف واملحرر على »املقنع««)�س: �س( وكتاب »الكايف« و»املقنع« من كتب الفروع على مذهب االإمام اأحمد بن 
اأبي  تيمية  ابن  للجد  فه�  »املحرر«  اأما  »املغني«  �صاحب  اهلل،  رحمه   )620-541( املقد�صي  قدامة  ابن  االإمام  ت�صنيف  حنبل 

ر )653-590( الربكات عبد ال�صالم بن عبد اهلل بن اأبي قا�صم احلراين الفقيه املحدث املف�صِّ
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�لدكتور �إ�شماعيل غازي مرحبا
اأ�ستاذ م�سارك في الفقه المقارن

جامعة الجنان

الموت الدماغي

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
الحم���د هلل وال�ص���الة وال�صالم على ر�ص����ل اهلل، واآله و�صحبه وم���ن وااله، وبعد: فاإن م��ص�ع 
نهاي���ة الحياة االإن�صانية، اأو مت���ى يعّد االإن�صان م�صتدبرًا للحياة، ه� م��ص����ع مهم قد �صغل الب�صرية 
منذ قديم الزمان، والم�صتغل�ن فيه هم من جميع طبقات المجتمعات، ومن مختلف الديانات، ومن 

�صتى اأ�صحاب االأفكار والتخ�ص�صات، على م�صت�ى االأفراد وعلى م�صت�ى الجماعات.
ولي����س من خالف بي���ن الم�صلمين اأن نهاية الحي���اة االإن�صانية م�ته وانتقال���ه اإلى حياة اأخرى 

وذلك بخروج روحه اإلى بارئها.
ولم���ا كان خروج الروح م���ن البدن اأمرًا غير م�صاهد بالن�صبة لالإن�ص���ان، فقد و�صع له العلماء 

عالمات تدل على خروج الروح من بدنها.
ول���م يكن في تحديد الم�ت خ���الف ُيذكر اإلى عهد قريب، من خ���الل العالمات التي و�صعت 

لتدل على ذلك، والتي �ص�ف ناأتي على بيانها فيما بعد اإن �صاء اهلل تعالى.
اأهمية الكتابة في هذه الم�صاألة:
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تت�صح اأهمية الكتابة في هذه الم�صاألة في النقاط االآتية:
1- اأنها تتعلق بم��ص�ع خطير مهم)1(. 

2-  الت�صاوؤل المتزايد من النا�س وبقلق �صديد، عن �صرعية االأخذ بمدل�ل م�ت الدماغ، مع اأن 
القلب والرئتين تعمالن.

3- االأحكام المهمة والمتعددة التي تترتب على الحكم ال�صرعي بالم�ت، و�صياأتي ذكرها.
4-  قل���ة البح�ث الت���ي ُتبّين وجهة النظر ال�صرعية اإذا ما ق�رن���ت بالبح�ث العالمية المكت�بة 

في هذه الم�صاألة.
5-  اأنه���ا من الم�صائل الع�ي�صة ال�صعبة، لذا يق�ل ف�صيل���ة ال�صيخ بدر المت�لي عبد البا�صط: 
»الم�صاأل���ة في منته���ى الخط�رة، حددوا الم�صائل، واهلل �صاهد عل���ّي في حياتي، وتق�ل�ن: 
رج���ل �صايب وم���ّرت علي اأ�صياء كثيرة، وم���ا مّرت علّي في حياتي م�صاأل���ة اأع��س من هذه 

الم�صاألة ...«)2(.
6-  بل اعتبرت هذه الم�صاألة من اأهم الم�صائل النازلة، يق�ل �صيخنا الدكت�ر محمد بن محمد 
المختار ال�صنقيطي: »تعتبر هذه الم�صاألة من اأهم الم�صائل النازلة في المجاالت الحديثة، 
وق���د ثار ح�لها خالف كبي���ر، وجدال م�صتفي�س، لي�س بين الفقه���اء واأهل العلم فقط، بل 

�صمل غيرهم من االأطباء و�صائر النا�س«)3(.
وق���د اأ�صه���م في هذا البحث اأف���راد من علم���اء الم�صلمين المعا�صري���ن، وجماعات من لجان 
الفت����ى والندوات الطبي���ة والمجامع الفقهية، كما �صننقل ذلك عنهم في ه���ذا البحث اإن �صاء اهلل 

تعالى.
كٌل يبن���ي على ما �صبق���ه من نتائج وت��صي���ات وترجيحات، وي�جد في مختل���ف هذه االأبحاث 

والقرارات والم�ؤلفات ف�ائد منث�رة، وت��صيحات م�صك�رة، وا�صتنتاجات وتحليالت م�صط�رة.
وفي هذا البحث:

1-  �صيج���د القارئ جمعًا لتي���ك الف�ائد والت��صيح���ات والتحليالت المهم���ة، مما يخدم هذا 
البحث ويثريه.

2-  كما �صيجد العناية بقرارات وت��صيات وفتاوى المجامع والندوات ولجان الفت�ى، لم اأرها 
مجم�عة في بحث واحد.

1- و�صياأتي بيان ذلك عند كل من االأطباء والفقهاء يف املبحث اخلام�س باإذن اهلل تعاىل.
2- انظر: ثبت ندوة احلياة االإن�صانية بدايتها ونهايتها يف املفه�م االإ�صالمي )�س530(.

3- اأحكام اجلراحة الطبية )�س319(.
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3-  واأي�ص���ًا فاإن َمْن كتب في هذا الم��ص�ع -فيما وقفت عليه- لم ي�صتفد من البح�ث الطبية 
الت���ي ُكتبت ف���ي ندوة التعريف الطب���ي للم�ت، الت���ي اأقامتها المنظم���ة االإ�صالمية للعل�م 

الطبية في الك�يت.
4-  وكذل���ك –ولعله االأهم- �صيجد الق���ارئ عر�صًا للم�صاألة بطريقة قّل من �صلكها في م�صائل 
الن�ازل المعا�صرة، اأال وهي طريقة عر�س الم�صائل الخالفية المعا�صرة بطريقة المقارنة 
والم�ازن���ة، كما ُتدر�س م�صائل الخالف في الفقه المقارن، ف�صيرى القارئ تحريرًا لمحل 
الن���زاع، وذكرًا لالأق�ال، وبيانًا ل�صبب الخالف، مع اأدلة كل فريق، وبعد ذلك ترجيح اأحد 

الق�لين مع ذكر م�ص�غات قب�له.
5-  عالوة على االأم�ر المفتر�س وج�دها في كل بحث يبحث م�صاألة: نهاية الحياة االإن�صانية.

لهذه االأم�ر مجتمعة راأيت في كتابتي لهذا البحث ن�ع فائدة واإ�صافة اإلى المكتبة االإ�صالمية، 
تث���ري الم��ص����ع، وتدفع بعجلة بحثه اإلى االأم���ام، لياأتي من يكتب بعد ذل���ك وي�صيف ما لم ن�صتطع 

اإ�صافته.
ه���ذا وق���د ق�صمت البحث في هذا الم��ص����ع اإلى: مقدمة و�صبعة مباح���ث، واأتبعت ذلك بثبت 

الم�صادر والمراجع، وفهر�س للم��ص�عات.
المقدمة: وفيها اال�صتفتاحية، ودواعي الكتاب في هذا الم��ص�ع، وخطة البحث.

المبحث الأول: عالمات الم�ت عند االأطباء.
المبحث الثاني: عالمات الم�ت عند الفقهاء.

المبحث الثالث: ا�صتحداث عالمة م�ت جذع الدماغ.
المبحث الرابع: اأق�ال علماء الع�صر في م�ت جذع الدماغ.

المبحث الخام�ص: اأهمية هذه الم�صاألة، و�صبب الخالف فيها.
المبحث ال�شاد�ص: اأدلة االأق�ال في الم�صاألة.

المبحث ال�شابع: الترجيح بين الق�لين.
ثم الخاتمة.

وبعد فهذا الجهد المت�ا�صع اأ�صعه بين يدي الباحثين، فما كان فيه من �ص�اب من اهلل وحده، 
وما كان فيه من خطاأ فمني وال�صيطان، واهلل ور�ص�له منه بريئان.

والحمد هلل و�صلى اهلل و�صلم وبارك على نبينا محمد واآله و�صحبه اأجمعين.
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المبحث الأول:
عالمات الموت عند الأطباء

عالمات الم�ت عند االأطباء هي)1(:
1- ت�قف النف�س، ومن عالماته:
اأ- ت�قف حركة ال�صدر والبطن.

ب- عدم �صماع اأ�ص�ات التنف�س بال�صماعة الطبية.
ج- عدم تكثف بخار الماء عند و�صع مراآة نظيفة اأما الفم اأو االأنف.

2- ت�قف القلب والدورة الدم�ية، وعالماته:
اأ- ت�قف النب�س في ال�صرايين بحب�س النب�س عند ال�صريان الكعبري اأو ال�صدغي اأو ال�صباتي.

ب- ت�قف القلب بعدم  �صماعه اأ�ص�اته بال�صماعة الطبية.
3- ت�ق���ف �صيطرة الجهاز الع�صبي على الج�صم، وعالماته: االرتخاء االأولي للع�صالت وعدم 
ا�صتجاب���ة الجثة الأي تنبيه ح�ص���ي، وتت�قف جميع االأفعال المنعك�صة، وتك����ن حدقة العين ثابتة، وال 

تتاأثر بال�ص�ء ال�صديد.
4- التغيرات التي تحدث بالجثة، ومنها:

اأ- انطفاء لمعان العينين غالبًا بعد ال�فاة.
ب- بهتان ل�ن الجثة نتيجة ل�ق�ف الدرة الدم�ية.

ج- ويبرد ج�صم الميت، حيث تفقد الجثة لدرجة حرارتها.
د-  الزرقة الُرمّية: وهي زرقة ناتجة عن ت�قف الدورة الدم�ية، وخا�صة في المناطق ال�صفلية 
للجث���ة ب�صبب ات�صاع االأوعية الدم�ية ال�صفلية وامتالئه���ا بالدم بتاأثير الجاذبية االأر�صية، 

وذلك خالل ال�صاعات ال�صت اأو الثماني االأولى بعد ال�فاة.
ه-  التيب�س الُرمّي: ويبداأ بعد �صاعتين من ال�فاة، ويكتمل بعد 12 �صاعة، و�صببه غير معروف 

على وجه الدقة، ثم يبداأ باالختفاء بعد 48 �صاعة من ال�فاة.
و-  التعفن الُرمّي: وه� تحلل اأن�صجة الج�صم ب�ا�صطة ميكروبات التعفن، وخا�صة في االأح�صاء، 

1- انظر ما �صياأتي يف:
- الطب ال�صرعي النظري والعملي، للدكت�ر حممد عبد العزيز الن�صر. ط1960/2م. مكتبة النه�صة امل�صرية - القاهرة.

- الطب الق�صائي واآداب املهنة الطبية، للدكت�ر �صياء ن�ري ح�صن. اجلمه�رية العراقية، وزارة التعليم العايل.
- امل�جز يف الطب ال�صرعي، للدكت�ر حمم�د مر�صي عبد اهلل، والدكت�رة �صحر كامل. م�ؤ�ص�صة �صباب اجلامعة - االإ�صكندرية.
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ويبداأ التعفن بعد 24 �صاعة من ال�فاة في الج� الحار، وفي ف�صل ال�صتاء يتاأخر عن ذلك، 
وفي المناطق الباردة يتاأخر حدوث التعفن كثيرًا.

ز-  الت�صّب���ن الُرم���ي )الت�صّمع(، وهذه ظاهرة تح���دث في الجثث الم�ج�دة ف���ي الماء لمدة 
ط�يل���ة، حيث ال يح���دث تعفن، واإنما تتجم���د االأجزاء الدهنية م���ن الج�صم، ويحدث هذا 

عادة بعد ثالثة اأ�صابيع من ال�فاة، ويتم خالل �صتة اأ�صهر.
ح-  التح����ل اإلى م�مياء )التحن���ط الطبيعي( وهذه الظاهرة تحدث عندم���ا تك�ن الجثة في 

مكان جاف �صديد الحرارة، ويتم هذا التح�ل خالل ثالثة اإلى �صتة اأ�صهر بعد ال�فاة.

 المبحث الثاني:
عالمات الموت عند الفقهاء

ت�ج���د اإ�ص���ارات ي�صيرة في االأحادي���ث النب�ية تدل على الم�ت، يمك���ن اعتبارها من عالمات 
الم�ت، اأحب اأن اأذكرها قبل اأن اأذكر ن�ص��س الفقهاء، ومن هذه االأحاديث:

1-  ع���ن اأم �صلم���ة ر�صي اهلل عنها قالت: »دخل ر�ص����ل اهلل  على اأبي �صلمة وقد �ُصّق ب�صره 
فاأغم�صه ثم قال اإن الروح اإذا قب�س تبعه الب�صر. ف�صج نا�س من اأهله فقال التدع�ا على 
اأنف�صك���م اإال بخير ف���اإن المالئكة ي�ؤمن�ن على م���ا يق�ل�ن ثم قال الله���م اغفر الأبي �صلمة 
وارف���ع درجته في المهديين واخلفه في عقبه ف���ي الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين 

واف�صح له في قبره ون�ر له فيه«)1(.
2-  وع���ن اأبي هريرة ر�ص���ي اهلل تعالى عنه يق�ل: قال ر�ص�ل اهلل : »األ���م تروا االإن�صان اإذا 

مات �صخ�س ب�صره؟ قال�ا: بلى، قال: فذلك حين يتبع ب�صره نف�صه«)2(.
3-  وع���ن �صري���ح بن هانئ عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عن���ه قال: قال ر�ص�ل اهلل : »من اأحب 

لقاء اهلل اأحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه«. 
ق���ال: فاأتي���ت عائ�صة فقلت: يا اأم الم�ؤمنين �صمعت اأب���ا هريرة يذكر عن ر�ص�ل اهلل  حديثًا 
اإن كان كذل���ك فق���د هلكنا! فقال���ت: اإن الهالك من هلك بق�ل ر�ص����ل اهلل ، وما ذاك؟ قال: قال 
ر�ص����ل اهلل : »م���ن اأحب لق���اء اهلل اأحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل ك���ره اهلل لقاءه«، ولي�س منا 
اأحد اإال وه� يكره الم�ت؟ فقالت: قد قاله ر�ص�ل اهلل  ولي�س بالذي تذهب اإليه، ولكن اإذا �صخ�س 

1- رواه م�صلم يف �صحيحه احلديث رقم )920(.

2- رواه م�صلم يف �صحيحه احلديث رقم )921(.
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الب�ص���ر)1( وح�صرج ال�ص���در)2( واق�صعر الجلد)3( وت�صنجت االأ�صابع)4( فعند ذلك من اأحب لقاء اهلل 
اأحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه«)5(.

اأم���ا م���ا ذكره الفقه���اء الم�صلم�ن ف���ي كتبهم الفقهية ع���دة عالمات تدل على وق����ع الم�ت، 
و�صاأذكر نقاًل عن كل مذهب من المذاهب الفقهية، وهي:

المذهب الحنفي:
قال الزيلعي: 

»وعالمات احت�ص���اره اأن ت�صترخي قدماه فال تنت�صبان، وينع����ج اأنفه، وينخ�صف �صدغاه)6(، 
وتمتد جلدة الخ�صية؛ الأن الخ�صية تتعلق بالم�ت وتتدلى جلدتها«)7(.

المذهب المالكي:
قال الحطاب:

»الأن���ه اإنما يغم����س اإذا انقطع نف�صه وانحدر ب�ص���ره وانفرجت �صفتاه ول���م تنطبقا، و�صقطت 
قدماه ولم تنت�صبا، فعند ه�ؤالء االأربع عالمات يغم�س الميت ال قبل ذلك«)8(. 

المذهب ال�شافعي: 
قال االإمام ال�صافعي: 

»واأحب اإذا مات الميت اأن ال يعجل اأهله غ�صله؛ الأنه قد يغ�صى عليه فيخّيل اإليهم اأنه قد مات، 
حت���ى ي���روا عالمات الم�ت المعروفة في���ه : وه� اأن ت�صترخي قدماه وال تنت�صب���ان، واأن تنفرج زندا 

يديه، والعالمات التي يعرف�ن بها الم�ت«)9(.
وق���ال اأي�ص���ًا: »واإذا كان الميت م�صع�ق���ًا، اأو ميتًا غما، اأو محم�اًل عليه ع���ذاب، اأو حريقًا، اأو 
غريق���ًا، اأو ب���ه علة قد ت�ارت بمثل الم�ت، ا�صت�ؤني بدفنه وتع�ه���د، حتى ي�صتيقن م�ته، ال وقت غير 

ذلك، ول� كان ي�مًا اأو ي�مين اأو ثالثة، ما لم يبن به الم�ت، اأو يخاف اأثره ثم غ�صل ودفن.

ديُد النَّظر واْنِزعاُجه«. ر: اْرِتفاُع االأْجفان اإىل َفْ�ق وحَتْ 1- قال ابن االأثري يف النهاية 450/2: »�ُصخ��س الَب�صَ
َف�س«. �صَرَجة : الَغْرَغرة عند امل�ت وَتَرّدد النَّ 2- قال ابن االأثري يف النهاية 389/1: »احْلَ

3- قال ابن منظ�ر يف ل�صان العرب 95/5: »اْق�َصَعرَّ جلُده اإِذا َقفَّ «.
ت«. ت وَتَقلَّ�صَ 4- قال ابن االأثري يف النهاية 503/2: »اأي انَقَب�صَ

5- رواه م�صلم يف �صحيحه احلديث رقم )2685(.
6-  ال�صدغ: ه� َما اْنَحَدَر ِمَن الراأْ�س اإِىل َمْرَكِب اللَّحيني، َوِقيَل: ما بني العني اإىل �صحمة االأذن. انظر: النهاية البن االأثري 17/3، 

ول�صان العرب 439/8.
7- تبيني احلقائق 234/1.
8- م�اهب اجلليل 221/2.

9- االأم 460/1.
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واإذا ا�صتيق���ن م�ته عجل غ�صله ودفن���ه، وللم�ت عالمات منها: امتداد جل���دة ال�لد م�صتقبلة 
-قال الربيع: يعني خ�صاه فاإنها تفا�س عند الم�ت- وافتراج زندي يديه، وا�صترخاء القدمين حتى 

ال ينت�صبان، وميالن االأنف، وعالمات �ص�ى هذه فاإذا روؤيت دلت على الم�ت«)1(.
المذهب الحنبلي:

ق���ال اأب� الخطاب الكل�ذاني: »اإال اأن يك�ن قد مات فج���اأة فُيترك حتى ُيتيقن م�ته بانخ�صاف 
دغْيه، وميل اأنفه، وانف�صال كفيه، وا�صترخاء رجليه«)2(. �صُ

ه���ذه النق�ل عن المذاهب االأربعة، وي�جد غيرها كثير، وقد اكتفيت باأقدم نق�ل وقفت عليها 
في المذاهب المعتبرة.

وقد تتبع �صيخنا االأ�صتاذ الدكت�ر عبد اهلل بن محمد الطريقي النق�ل عن الفقهاء، ثم لخ�صها 
فقال: »والحا�صل اأن من جملة ما ذكره الفقهاء من عالمات تدل على ال�فاة ما يلي:

1- ا�صترخاء القدمين وعدم انت�صابهما.
2- ميل االأنف.

3- انخ�صاف ال�صدغين.
4- تقل�س الخ�صيتين وتدلي الجلدة.

5- انقطاع النف�س.
6- اإحداد الب�صر.
7- انفراج �صفتيه.

8- امتداد جلدة وجهه.
9- انف�صال الكفين عن الذراعين.

10- غيب�بة �ص�اد عينيه في البالغين.
11- برودة البدن«)3(.

وفات ال�صيخ حفظه اهلل مما ذكره الفقهاء)4(:
12- تغير الرائحة)5(.

1- االأم 472/1.
2- الهداية 58/1.

3- م�ت الدماغ لف�صيلة �صيخنا الدكت�ر عبد اهلل بن حممد الطريقي )�س 22-21(.
4-  �صيخنا الدكت�ر عبد اهلل بن حممد الطريقي، ال ي�صريه اأنه فاته عالمة اأو اأكرث، فه� املعروف بجديته يف البحث، وقدرته على 

التنقيب، مع �صرب وَجَلٍد يف البحث، وفقه اهلل تعاىل لكّل خري.
5- انظر: املجم�ع 5/ 126 حيث يق�ل: »... حتقق امل�ت يك�ن بتغري الرائحة وغريه واهلل اأعلم«.
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المبحث الثالث:
ا�شتحداث عالمة موت جذع الدماغ

التعريف الطبي القديم للم�ت كان ه�: ت�قف القلب والدورة الدم�ية والتنف�س ت�قفًا ال رجعة فيه. 
اأو ه�: انتهاء الحياة ب�صبب ت�قف جهاز التنف�س والدورة الدم�ية والجهاز الع�صبي ت�قفًا تامًا 

لب�صع دقائق.    
وال يزال هذا التعريف �صاريًا للكثير من ال�فيات التي تحدث �صن�يًا.

وكان لنج���اح اأول عملي���ة جراحي���ة لنقل قلب ب�صري م���ن اإن�صان مات مخه ع���ام 1968م، اإلى 
اإن�صان اآخر، �صدمة ق�ية في اأذهان النا�س عن التعريف ال�صائد للم�ت)1(.

وب�صب���ب التق���دم ال�صري���ع في و�صائل التخدي���ر واالإنعا�س والدع���م القلبي والرئ����ي، فاإن هذا 
التعري���ف ال ينطبق على عدد من ال�فيات، ف���اإن ال�صخ�س قد يك�ن في غرفة االإنعا�س وقلبه ي�صرب 

ويتنف�س، وعالمات الم�ت القديمة ال تنطبق عليه)2(.
اإال اأن ه����ؤالء المت�في���ن ي�صكل����ن فقط 10% من مجم����ع المت�فين، ولكن لعالق���ة ذلك بنقل 
االأع�ص���اء، وبحرم���ة وكرامة المي���ت، وبالن�اح���ي االقت�صادية، كان له���ذه الن�صب���ة المتدنية اأهمية 

بالغة)3(.
ولت��صيح الم�صاألة ال بد من بيان تركيب الدماغ واأثر م�ت كل جزء منها، في التالي:

- مكونات الدماغ))(:
اأ- المخ، وفيه المراكز العليا، ومراكز التفكير والذاكرة واالإح�صا�س والحركة واالإرادة.

واإذا م���ات الم���خ فاإن االإن�صان اأي�صًا يمكن اأن يعي�س، ولكن ال يعي�س حياة اإن�صانية، واإنما يعي�س 
حياة نباتية.

ب � المخيخ، ووظيفته االأ�صا�صية حفظ ق�ة اتزان الج�صم، وتنظيم حركة الع�صالت.
فاإذا مات المخيخ، فاإن االإن�صان يمكن اأن يعي�س.

ج � ج���ذع الدم���اغ، وفيه المراك���ز االأ�صا�صية للحياة مث���ل مراكز التنف�س والتحك���م في القلب 
والدورة الدم�ية.

1- انظر: ث�ب احلياة وامل�ت للدكت�ر عبد املنعم عبيد )�س44(.
2- انظر: ال�فاة وعالماتها للدكت�ر عبد اهلل احلديثي )�س27-26(.

3- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س722(.
4-  انظر: م�ت القلب اأو م�ت الدماغ للدكت�ر حممد علي البار )�س 90-91(، ونهاية احلياة االإن�صانية للدكت�رة اأ�صمهان ال�صبيلي 

)�س559-560(، وال�فاة وعالماتها للدكت�ر عبد اهلل احلديثي )�س27-28(، وفقه الن�ازل للدكت�ر بكر اأب� زيد )�س220(.
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وبم�ت جذع الدماغ، فقد اختلف االأطباء على ق�لين)1(:
الق�ل االأول: اأنه يحكم بم�ت االإن�صان، وه� ق�ل اأكثر االأطباء.

الق�ل الثاني: اأنه ال يعتبر بذلك م�ت لالإن�صان، وه� ق�ل لبع�س االأطباء.
وعالمات م�ت جذع الدماغ التي و�صعها االأطباء هي:
1- اأن يك�ن ال�صبب الم�ؤدي اإلى م�ت الدماغ معل�مًا.

2- االإغماء الكامل وعدم اال�صتجابة الأي م�ؤثرات. 
3- ت�قف التنف�س التلقائي.

4- ات�صاع حدقتي العين وعدم ا�صتجابتهما لل�ص�ء.
5- عدم وج�د اأي اأفعال منعك�صة في منطقة جذع الدماغ.

6- عدم وج�د اأي ن�صاط كهربائي في ر�صم المخ الكهربائي.
7-ت�قف الدورة الدم�ية للدماغ.

8- ت�قف ال�ظائف الحي�ية لجذع الدماغ)2(. 

 المبحث الرابع: 
الفتاوى والقرارات والتو�شيات الجماعية

وق���د �صدر ف���ي حكم هذه الم�صاأل���ة الفتاوى والت��صي���ات والقرارات م���ن المجمعات الفقهية 
والهيئات ال�صرعية والمجال�س العلمية المختلفة، ومنها:

اأول فت�ى مجمعية وقفت عليها هي:
1•�فت�ى لجنة االإفتاء في وزارة االأوقاف الك�يتية)3(، حيث جاء فيها:

»اأما اإذا لم يكن هناك اأدنى اأمل في �صفائه، فيك�ن االأمر متروكًا للطبيب: اإن �صاء اأبقاه تحت 

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-  هذه من اأهم العالمات التي ذكرها االأطباء يف هذا الباب، على اأنه ت�جد اختالفات متعددة بني الدول التي تاأخذ مب�ت الدماغ 
يف بع�س البن�د، االأمر الذي يعده بع�س االأطباء اأمرًا ال ي�صر، ويعده البع�س االآخر اأمرًا مهمًا يجب االنتباه له.

انظر: م�ت القلب اأو م�ت الدماغ للدكت�ر حممد علي البار )�س 117-119(، وث�ب احلياة وامل�ت للدكت�ر عبد املنعم عبيد )�س71-
72(، ومفه�م وفاة االإن�صان من الناحية العلمية للدكت�ر خمتار املهدي )�س265(، وتعريف امل�ت للدكت�ر في�صل �صاهني )�س297-
االإ�صالمي يف مفه�م م�ت  للدكت�ر عدنان خريبط )�س357-372(، والتحديد الطبي  التعريفات واملفاهيم  الدماغ  299(، وم�ت 
وال�فاة  )�س554-551(،  الف�صلي  الدين  عماد  للدكت�ر  املخ  �صاق  م�ت  وت�صخي�س  )�س485(،  كريدية  حمم�د  للدكت�ر  الدماغ 

وعالماتها للدكت�ر عبد اهلل احلديثي )�س33، 36(.
3- جلنة �صادرة عن اإدارة االإفتاء والبح�ث ال�صرعية، وذلك يف 18 �صفر 1402ه، امل�افق 1981/12/14م.
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ه���ذه االأجه���زة، اأو �صرفها عنه، وال يمكن اعتبار هذا ال�صخ�س ميت���ًا بم�ت دماغه، متى كان جهاز 
تنف�صه وجهازه الدم�ي فيه حياة، ول� اآليًا.

وعل���ى هذا فال يج����ز اأخذ ع�ص� من اأع�صائه –وال �صيم���ا اإذا كان رئي�صيًا كالقلب والرئتين- 
الإعطائها لغيره، اأو لالحتفاظ بها للط�ارئ.

كم���ا اأن���ه ال ُتجرى عليه اأحكام الم�ت: من الت�ريث، واعت���داد زوجته، وتنفيذ 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 اأنه وقع فيه���ا تردد في الحكم، كما يت�صح 
في التالي:  

2•�فت�ى نف�س اللجنة ال�صابقة: لجنة االإفتاء في وزارة االأوقاف الك�يتية)2(، حيث جاء فيها:
 »ال يحك���م بالم����ت اإال بانتفاء جميع عالم���ات الحياة، حتى الحرك���ة والتنف�س والنب�س، فال 
يحك���م بالم����ت بمجرد ت�ق���ف التنف����س اأو النب�س اأو م�ت المخ م���ع بقاء اأي عالم���ة من العالمات 
الظاهرة اأو الباطنة، التي ي�صتدل بها على بقاء �صيء من الحياة، وذلك الأن االأ�صل بقاء الحياة، فال 
ُيع���دل عن هذا االأ�صل بال�ص���ك؛ الأن اليقين ال يزول بال�صك، هذا ما انتهت اإليه اللجنة مبدئيًا، وهي 

ترى اأن االأمر ي�صتحق مزيدًا من البحث الم�صترك بين االأطباء والفقهاء، واهلل اأعلم«)3(.
ثم �صدر اإثر ذلك ت��صية ثم قرار خالف ذلك هما:

3•�ت��صي���ة ندوة الحياة االإن�صانية بدايتها ونهايتها في المفه�م االإ�صالمي)4(، حيث جاء فيها 
ه:  ما ن�صّ

»اتج���ه راأي الفقه���اء تاأ�صي�صًا على ه���ذا العر�س من االأطباء اإلى اأن االإن�ص���ان 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.
اأم���ا تطبيق بقية اأحكام الم�ت عليه، فقد اتج���ه 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�صًا: بناء على ما تقدم، اتفق الراأي على اأنه اإذا تحقق م�ت جذع المخ بتقرير لجنة طبية 

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(.
4- املنعقدة يف الك�يت يف الفرتة ما بني 24-26 ربيع االآخر 1405ه، امل�افق 15-17 يناير 1985م.
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مخت�صة جاز حينئذ اإيقاف اأجهزة االإنعا�س ال�صناعية«)1(.
قل���ت: هذه فت����ى حاولت الت��صط بين الق�لين، ولكن كان م���ن نتيجتها اأن �صخ�صًا واحدًا في 
وق���ت واحد، وفي حكم فت����ى واحدة، يك�ن ميتًا وحيًا، وهذا محال، ل���ذا وبعد عام واحد فقط جاء 

القرار التالي، وه�:
4•��قرار مجمع الفقه االإ�صالمي)2(، حيث جاء فيه ما ن�صه: 

»يعتبر �صرعًا اأن ال�صخ�س قد مات وتترتب جميع االأحكام المقررة �صرعًا لل�فاة 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 تعطل���ت جميع وظائف دماغه تعطاًل نهائيًا، وحكم االأطب���اء االخت�صا�صي�ن الخبراء 

باأن هذا التعطل ال رجعة فيه، واأخذ دماغه في التحلل.
وف���ي 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(.
وبع���د �صدور ق���رار مجمع الفقه االإ�صالمي -وه���� القرار ال�صهير الذي كان �صت���ارًا ق�يًا لنقل 

االأع�صاء من المت�فى دماغيا- �صدر قرار �صهير اأي�صًا، ولكنه يخالفه، وه�:
5•��قرار المجمع الفقهي االإ�صالمي)4(، حيث جاء فيه ما ن�صه: 

»المري����س الذي ُركبت على ج�صم���ه اأجهزة االإنعا�س، يج�ز رفعه���ا اإذا تعطلت جميع وظائف 
دماغ���ه تعطاًل نهائيًا، وقررت لجنة من ثالثة اأطب���اء اخت�صا�صيين خبراء اأن التعطل ال رجعة فيه، 
واإن كان القلب والتنف�س ال يزاالن يعمالن اآليًا بفعل االأجهزة المركبة، لكن ال ُيحكم بم�ته �صرعًا اإال 

اإذا ت�قف التنف�س والقلب ت�قفًا تامًا بعد رفع هذه االأجهزة«)5(.
ثم ت�الت الفتاوى والقرارات تاأكد عدم االعتداد �صرعًا بم�ت الدماغ:

6•�فت����ى اللجنة الدائمة للبح����ث العلمية واالإفتاء، في المملكة العربي���ة ال�صع�دية)6(، حيث 

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(.
اأكت�بر   21-17 امل�افق  1408ه،  �صفر   28-24 بني  ما  الفرتة  يف  املكرمة،  مكة  يف  املنعقدة  العا�صرة  الدورة  يف  الثاين  4-  القرار 

1987م.
5- انظر: قرارات املجمع الفقهي االإ�صالمي لرابطة العامل االإ�صالمي لدوراته العا�صرة واحلادية ع�صرة والثانية ع�صرة )�س21(.

6-  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.
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جاء فيه ما ن�صه: 
»اإذا كان االأمر كما ذكر، فال مانع من نزع الجهاز التنف�صي عنها، اإذا قرر طبيبان فاأكثر اأنها 
في حكم الم�تى، ولكن يجب اأن ينتظر بعد نزع االأجهزة منها مدة منا�صبة حتى تتحقق وفاتها«)1(.
7•�وفت����ى اأخرى للجنة الدائمة للبح�ث العلمية واالإفت���اء، في المملكة العربية ال�صع�دية)2(، 

حيث جاء فيه ما ن�صه: 
»اإذا كان ال�اقع كما ذكر، جاز اإيقاف االأجهزة التي ت�صّغل القلب وجهاز التنف�س اأوت�ماتيكيًا، 
اإذا كان القل���ب ال ينب�س والتنف�س ال وج�د ل���ه اإال باالأجهزة؛ الأنه على هذا يك�ن ميتًا، 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«)3(.
8•�وفت�ى ثالثة لنف�س اللجنة ال�صابقة)4(، حيث جاء فيه ما ن�صه: 

»اإذا كان االأمر كما ذكر، فال مانع من نزع 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«)5(.

9•�ثم قرار لجنة البح�ث الفقهية التابعة لمجمع البح�ث االإ�صالمية)6(، حيث جاء فيه ما ن�صه: 
»ثاني���ًا: يمن���ع االكتفاء بت�قف جهاز ر�صم المخ الكهربائي -وح���ده- دلياًل 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 ، 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«)7(.
قل���ت: فلم يكتف هذا القرار بم�ت الدماغ، حتى ي�ؤكده العالمات الج�صدية، واأظهر العالمات 

الج�صدية ت�قف القلب والتنف�س.
ثم �صدر القرار التالي م�ؤكدًا عدم االعتداد بم�ت الدماغ:

10•�قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية ال�صع�دية)8(، حيث جاء فيه:

1- جملة البح�ث االإ�صالمية ال�صادرة عن رئا�صة اإدارة البح�ث العلمية واالإفتاء – الريا�س، العدد رقم )58( )�س103(، .
2- الفت�ى رقم )6619( وامل�قعة با�صم: عبد ارزاق عفيفي، وعبد العزيز بن باز.

3- جملة البح�ث االإ�صالمية ال�صادرة عن رئا�صة اإدارة البح�ث العلمية واالإفتاء – الريا�س، العدد رقم )58( )�س105(.
4- الفت�ى رقم: )12762(، وامل�قعة با�صم: عبد اهلل بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد العزيز بن باز.

5- جملة البح�ث االإ�صالمية ال�صادرة عن رئا�صة اإدارة البح�ث العلمية واالإفتاء – الريا�س، العدد رقم )58( )�س107-106(.
6- يف الدورة )28( املنعقدة برئا�صة ف�صيلة �صيخ االأزهر يف 16 ي�نية 1992م.

7-  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(، وكما يف 

shtml.3-http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/tech/2001/article16 :م�قع ال�صبكة االإلكرتونية التايل
8- القرار رقم )181( وتاريخ 1417/4/12ه. امل�افق 1996/8/26م.
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»وبع���د المناق�صة وتداول الراأي في الم��ص�ع، ق���رر المجل�س: اأنه ال يج�ز �صرعًا الحكم بم�ت 
االإن�ص���ان، الم�ت الذي تترتب عليه اأحكامه ال�صرعية بمج���رد تقرير االأطباء اأنه مات دماغيًا، حتى 
ُيعلم اأنه مات م�تًا 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(.
11•�وبعد قرار هيئة كبار العلماء ندوة التعريف الطبي للم�ت)2(، و�صدر منها بيان ي�ؤكد فيه 
ت��صية ندوة الحياة االإن�صانية بدايتها ونهايتها ب�صاأن م�ت الدماغ، وقرار مجمع الفقه االإ�صالمي)3(.

12•�وبعد ذلك �صدر قرار ثاٍن لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية ال�صع�دية)4(، 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 ثالث���ة اأطباء متخ�ص�ص����ن فاأكثر، رفع اأجه���زة االإنعا�س عن 
المري�س الم��صحة حالته في ال�ص�ؤال االأول، فاإنه يج�ز اعتماد ما يقررونه من رفع اأجهزة االإنعا�س، 
ولك���ن 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«)5(.
13•�وبع���د ذلك �ص���درت فت�ى ثالثة للجنة االإفتاء في وزارة االأوقاف الك�يتية)6(، حيث عادت 

لتاأكد اأن االإن�صان ُيعّد ميتًا بت�قف قلبه ورئتيه ال بت�قف دماغه)7(.
وبذل���ك ينتفي التردد الذي �صبق في الفت�ى ال�صابقة التي ذكرناها عن لجنة االإفتاء، والحمد 

هلل رب العالمين. 
فه���ذه التي اأعانن���ي اهلل على جمعها: ثالث ع�صرة فت�ى وت��صي���ة جماعية �صرعية، اإال واحدة 

1- انظر: الفتاوى املتعلقة بالطب واأحكام املر�صى )�س338(.
2- وهي ندوة طبية عقدت يف الك�يت يف الفرتة ما بني 7-9 �صعبان 1417ه، امل�افق 17-19 دي�صمرب 1996م.

ويجدر االإ�صارة اإىل اأن هذه الندوة خا�صة باالأطباء فقط، ولي�س لها عالقة بعلماء الدين االإ�صالمي اأو الفقهاء. حيث يق�ل الدكت�ر 
عبد الرحمن الع��صي رئي�س املنظمة االإ�صالمية للعل�م االإ�صالمية، وهي راعية هذه الندوة:

»وبرغم هذا فقد راأت املنظمة اأن تعقد ندوتنا هذه وتق�صر ح�ص�رها على االأطباء املخت�صني«. انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي 
للم�ت )�س11(.

اأق�ل: اإال ما كان من بع�س امل�صاركني من الفقهاء املنت�صبني اإىل املنظمة االإ�صالمية للعل�م الطبية، كما ه� مثبت يف اآخر ثبت 
الندوة.

3- انظر: ثبت اأعمال ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س915(.
4- القرار رقم )190( وتاريخ 1419/4/6ه.

5- انظر: الفتاوى املتعلقة بالطب واأحكام املر�صى )�س327(.
العام1415-1416ه،  الفت�ى )96/440/1( ورقم )3944(، وذلك يف  ال�صرعية يف  والبح�ث  االإفتاء  اإدارة  6-  جلنة �صادرة عن 

امل�افق 1996م.
7- انظر: جمم�عة الفتاوى ال�صرعية ال�صادرة عن قطاع االإفتاء والبح�ث ال�صرعية الك�يتية )496-495/12(.
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فق���ط طبي���ة، والذي اأخذ بمفه�م م����ت الدماغ منها اإنما ه� قرار مجم���ع الفقه االإ�صالمي، وكذلك 
ت��صي���ة ن���دوة الحياة االإن�صانية بدايته���ا ونهايتها في المفه�م االإ�صالمي الت���ي اأخذت به فيما يتعلق 

ببع�س اأحكام الم�ت دون اأحكام اأخرى.
وباقي ما تبقى من الفتاوى والقرارات اإنما هي في اتجاه عدم االعتداد بم�ت الدماغ �صرعًا.  

المبحث الخام�ص:
اأهمية هذه الم�شاألة

اأخذت هذه الم�صاألة حيزًا وا�صعًا، وجهدًا كبيرًا، ووقتًا غير ي�صير من اأوقات الفقهاء واالأطباء، 
وكان ذلك ب�صبب اأهمية هذه الم�صاألة لدى االأطباء ولدى الفقهاء على حّد �ص�اء، وبيان هذه االأهمية 

في االآتي:

اأهمية الم�شاألة عند الأطباء:
1- اهتمام فريق نقل االأع�صاء با�صتخدام الميت باعتباره متبرعًا باأع�صائه.

2- التكاليف المرتفعة للمالحظة في العناية المركزة.
3- قلة االأ�صّرة في غرف العناية المركزة.

4- للتقليل من الفترة المحزنة الأقارب الميت.
5-  رفع���ًا لالإحباط ال���ذي يقع فيه العامل����ن في وح���دة العناية المركزة حي���ن يجبرون على 

تمري�س �صخ�س ميت.
6- دفعًا لالإ�صاءة اإلى الميت بتاأخير دفنه.

7- العمل على ت�فير اأج�صاد يمكن لنا اإجراء البح�ث العلمية عليها)1(.

اأهمية الم�شاألة عند الفقهاء:
اأهمية الم�صاألة عند الفقهاء تع�د اإلى اأنه يترتب على اإعالن الم�ت وتحديده، واإ�صدار �صهادة 

ال�فاة، عدة اأحكام فقهية منها:
1- ارتفاع العبادات وزوال التكليف.

2-  ثب�ت الميراث من ال�صخ�س المت�فى دماغيًا منه اأو له، اإذ من �صروط ثب�ت االإرث: تحقق 
حياة ال�ارث بعد م�ت الم�ّرث، وتحقق م�ت الم�ّرث.

1-  انظر ما �صبق من النقاط يف: م�ت الدماغ التعريفات واملفاهيم للدكت�ر عدنان خريبط )�س356(، والتعريف العلمي الطبي 
للم�ت للدكت�ر روؤوف حمم�د �صالم )�س463-461(.
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3- عدة الزوجة التي تبداأ من وفاة الزوج.
4-  تحدي���د ا�صتحق���اق ال��صية التي تنفذ ب�ف���اة الم��صي، فال بد من الحك���م ب�فاة الم��صي 
لي�صتحق الم��صى له ال��صية، وكذلك ال بد من الحكم بحياة الم��صى له لي�صتحق ال��صية، 

كما في الميراث تمامًا.
5- غ�صل الميت وتكفينه وال�صالة عليه.

6- ا�صتحقاق ق�صاء دي�نه الم�ؤجلة التي تتعجل ب�فاته.

7- اأداء دي�ن اهلل عليه من حج و�صيام وزكاة وغيرها.
8- وق�ع الطالق المعلق بال�فاة، وكذلك �صائر العق�د المعلقة بالم�ت.

9-  تحدي���د ما اإذا كانت الجناي���ة عليه جناية على حي اأو جناية على ميت، لترتيب الق�صا�س 
والدية.

10- ت�لية خليفة للم�صلمين اأو نت�صيب اإمام اأو قا�ٍس، بدل المت�فى.
11- العزاء الأهل الميت، وه� من االأم�ر الم�صتحبة.

12- اإيقاف ونزع اأجهزة االإنعا�س عن الميت.
13-  نقل اأع�صاء المت�فى دماغيًا، وهل ُيعّد ذلك نقاًل من حي اأو من ميت، للنظر في �صروط 

النقل في كٍل.
وغيرها من االأحكام التي تتعلق بالم�ت)1(.

المبحث ال�شاد�ص: 
تحرير محل النزاع والأقوال في الم�شاألة 

و�صبب وثمرة الخالف في الم�صاألة
مما �صبق نقله من الفتاوى والقرارات والت��صيات الجماعية، يت�صح جليًا االأم�ر التالية:

اأوًل: اتف���ق الفقه���اء عل���ى اأن من م���ات جذع دماغ���ه، وت�قف قلب���ه ودورت���ه التنف�صية، فاإن 
ال�صخ�س يعتبر ميتًا.

ثانيــًا: اتف���ق الفقهاء اأي�صًا عل���ى اأن حاالت الغيب�بة عدا م�ت جذع الدم���اغ، اإن ال�صخ�س ال 

1-  وانظر: م�ت القلب اأو م�ت الدماغ للدكت�ر حممد علي البار )�س 81-82(، واأبحاث اجتهادية يف الفقه الطبي للدكت�ر حممد 
االأ�صقر )�س82(، ونهاية احلياة االإن�صانية يف نظر االإ�صالم لل�صيخ بدر املت�يل عبد البا�صط )�س446(، وحقيقة امل�ت واحلياة 

يف القراآن واالأحكام ال�صرعية للدكت�ر ت�فيق ال�اعي )�س 483-482(.
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يعتبر ميتًا، ول� كان القلب والرئتان تعمل ب�ا�صطة االأجهزة، ول� بقي كذلك ما بقي.
ثالثــًا: واتفق�ا اأي�صًا على اأن من مات ج���ذع دماغه وتحلل، ميئ��س من �صفائه، وذلك ح�صب 
المعطيات المت�فرة لدينا في هذا الع�صر، وال تفيده االأجهزة الداعمة لدورتي الدم والتنف�س �صيئًا.
رابعــًا: لذل���ك اتفق�ا على ج�از ن���زع ورفع االأجهزة عن ال�صخ�س ال���ذي يحكم عليه االأطباء 

باأنه ميت دماغيًا.
خام�شــًا: واختلف�ا في الحك���م على هذا ال�صخ�س بال�فاة �صرعًا، بحيث تترتب عليه االأحكام 

التي تترتب على الميت، اإلى ق�لين:
القول الأول: ال يعد م�ت الدماغ م�تًا �صرعيًا، حتى تت�قف الدورة الدم�ية والتنف�س.

وه� ق�ل االأكثر من الفقهاء، ويمثل ذلك:
1- فت�ى لجنة االإفتاء في وزارة االأوقاف الك�يتية.

2- قرار المجمع الفقهي االإ�صالمي التابع لرابطة العالم االإ�صالمي.
3- فت�ى اللجنة الدائمة للبح�ث العلمية واالإفتاء في المملكة العربية ال�صع�دية.

4- قرار لجنة البح�ث الفقهية التابعة لمجمع البح�ث االإ�صالمية – م�صر 
5- قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية ال�صع�دية.

القــول الثاني: اإذا حكم االأطباء بم�ت الدم���اغ فاإن ذلك ُيعّد م�تًا تترتب عليه جميع اأحكام 
ال�فاة.

وه� ق�ل عدد ال باأ�س به من الفقهاء، ويمثل ذلك:
- قرار مجمع الفقه االإ�صالمي التابع لمنظمة م�ؤتمر العالم االإ�صالمي.

القــول الثالــث: اإذا حك���م االأطباء بم�ت الدم���اغ فاإنه تترتب عليه بع�س اأح���كام ال�فاة، وال 
تترتب اأحكام اأخرى)1(.

1- مع العلم اأن هذه الت��صية مل حتدد االأحكام التي ُتطبق، واالأحكام التي ت�ؤجل!! كما �صبق يف ت��صية الندوة، واإمنا اأجّل ذلك اإىل 
اأجل مل ياأِت بعد. واهلل اأعلم.

على اأن الدكت�ر حممد االأ�صقر قد ذكر يف بحثه املقدم اإىل الندوة املذك�رة �صيئًا من ذلك فقال: 
اأخذ  ويف  عنه،  االإنعا�س  اأجهزة  نزع  يف  مات  قد  من  معاملة  ُيعامل  اأي:  امليت.  حكم  يف  حي  ه�  ُيقال:  اأن  ينبغي  اأنه  اأراه  "والذي 
ونح�  ليك�ن ميتًا حقيقة. وكذلك عدة زوجته  قلبه  يت�قف  ي�رث حتى  "اأي ال  وقال يف احلا�صية:  ونح�ه".  اأع�صائه، ال يف املرياث 

ذلك".
انظر: نهاية احلياة للدكت�ر حممد االأ�صقر )�س439(.
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ويمثل ذلك:
- ت��صية ندوة الحياة االإن�صانية بدايتها ونهايتها في المفه�م االإ�صالمي.

اإال اأن ه���ذا الق�ل يمكن اال�صتغناء عن���ه، لعدم ان�صباطه من جهة، ومن جهة اأخرى: الأن ماآله 
اإلى الق�لين ال�صابقين.

�شبب الخالف في الم�شاألة: 
و�صب���ب الخالف بي���ن الق�لين ه�: هل تحقق اليقين في م�ت ه���ذا ال�صخ�س الذي مات جذع 

دماغه مع عدم ت�قف القلب والنف�س وه� ما يزال تحت اأجهزة االإنعا�س؟
فاأ�صح���اب الق�ل االأول يق�ل�ن: اإنه ال يتحقق اليقين حت���ى ُتنزع عنه اأجهزة االإنعا�س ويت�قف 

قلبه ونف�صه تمامًا.
واأ�صح���اب الق�ل الثاني يق�ل�ن: اإن اليقي���ن متحقق بم�ت جذع الدماغ؛ الأن االأطباء قرروا اأن 

م�ت جذع الدماغ يعني يقينًا م�ت ال�صخ�س م�تًا ال رجعة فيه)1(.
ثمرة الخالف في الم�شاألة:

تت�ص���ح ثم���رة الخالف في هذه الم�صاألة من بداية اإعالن االأطب���اء م�ت دماغ �صخ�س ما، اإلى 
اأن يتم رفع االأجهزة عنه.

فاإن من يق�ل باأن م�ت الدماغ م�ت �صرعي، فاإن اأحكام الم�ت الكثيرة يبداأ تطبيقها من ذلك 
ال�قت.

ومن يق�ل باأنه لي�س م�تًا، فاإنه ال ُتطبق عليه اأحكام الم�ت، اإال بعد نزع االأجهزة عنه.

 المبحث ال�شاد�ص:
اأدلة الأقوال في الم�شاألة

اأدلة الق�ل االأول:  
1-  ق�ل���ه تعالى ع���ن اأ�صح���اب الكه���ف: { ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے})2(.
وجه الداللة: دلت هذه االآية على اأن مجرد فقد االإح�صا�س وال�صع�ر ال يعتبر وحده دلياًل كافيًا 

للحكم بك�ن االإن�صان ميتًا.

1- انظر: م�ت الدماغ لف�صيلة �صيخنا الدكت�ر عبد اهلل بن حممد الطريقي )�س36(.
2- الكهف: 12
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والحك���م باعتبار م�ت الدماغ م�تًا مبن���ي على فقد المري�س لالإح�صا�س وال�صع�ر، وهذا وحده 
ال يعتبر كافيًا للحكم بالم�ت كما دلت عليه االآية)1(.

يمكن الرد على هذا ال�شتدلل: 
اأ- ب���اأن هذا خ���ارج عن محل النزاع، اإذ ما ح�صل الأ�صحاب الكه���ف ه� معجزة له�ؤالء الفتية 

وما كان كذلك فال ي�صتدل به.
ب- وكذل���ك فاإنه لي�س بمجرد فقد االإح�صا�س وال�صع����ر يعتبر م�تًا للدماغ، فاإن هناك حاالت 
كثي���رة لالإغماء الط�يل الذي يمتد اأ�صهرًا اأو �صني���ن بحيث تبقى لل�صخ�س حياته النباتية فقد، ومع 

هذا فاإن ال�صرع والطب والقان�ن يحتم في هذه الحالة اعتبار مثل هذا ال�صخ�س حيًا.
2-  ق�له تعال���ى: { ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ے ےۓ 

ۓ ڭ ڭ})2(.
وج���ه الداللة: حيث دلت االآية عل���ى اأن ت�قف القلب من عالمات الم�ت، وفي حال ك�ن القلب 

ناب�صًا –ول� �صناعيًا- فال م�ت)3(. 
3- ق�له تعالى: {ٺ ٺ       ٿ       ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ })4(.

وج���ه الداللة: ه���ذه االآية ت�صف هالك الع�صاة بالخم�د، الذي ه����: �صك�ن الج�صد وخل�ه من 
الحركة اأو التنف�س اأو اأي عالمة من عالمات الحياة الج�صدية)5(، والميت دماغيًا في غرفة االإنعا�س 

تتحقق به عدة عالمات من عالمات الحياة الج�صدية، فال ُيحكم بم�ته.
4- ق�له تعالى: {ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ     ېئ ېئ ىئ})6(.

وج���ه الداللة: حيث و�ص���ف اهلل تعالى اأج�صاد الهلكى باأنها �صرعى ال حراك فيها وال حياة)7(، 

الطبية  واأحكام اجلراحة  ال�اعي )�س472-471(،  ت�فيق  للدكت�ر  ال�صرعية  واالأحكام  القراآن  امل�ت واحلياة يف  1-  انظر: حقيقة 
للدكت�ر حممد بن حممد املختار )�س323-324(، وم�ت الدماغ للدكرت عبد اهلل الطريقي )�س38(.

يق�ل الدكت�ر ت�فيق ال�اعي يف بحثه )�س473(: »فلماذا ن�صمي من يفقد االإح�صا�س لب�صعة اأيام ميت، ومل ي�صمه القراآن كذلك يف 
ثالثمائة عام وازدادوا ت�صعًا؟!«.

2- الت�بة: 110
3- انظر: حقيقة امل�ت واحلياة يف القراآن واالأحكام ال�صرعية للدكت�ر ت�فيق ال�اعي )�س468(.

4- ي�س: 29
5-  انظر: حقيقة امل�ت واحلياة يف القراآن واالأحكام ال�صرعية للدكت�ر ت�فيق ال�اعي )�س467(، وم�ت الدماغ بني الطب واالإ�صالم 

لندى الدقر )�س98(.
6- الحاقة: 7

7-  انظر: حقيقة امل�ت واحلياة يف القراآن واالأحكام ال�صرعية للدكت�ر ت�فيق ال�اعي )�س467(، وم�ت الدماغ بني الطب واالإ�صالم 
لندى الدقر )�س98(.
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ومعل�م اأن الميت دماغيًا فيها حراك وحياة للقلب والرئتين واإن كان ذلك باآالت الدعم.
ْن اأََحٍد اأَْو َت�ْصَمُع َلُهْم ِرْكًزا})1(. ن َقْرٍن َهْل ُتِح�سُّ ِمْنُهم مِّ 5- ق�له تعالى: {َوَكْم اأَْهَلْكَنا َقْبَلُهم مِّ
وج���ه الداللة: حيث و�صفت االآية الم�تى باأنهم ال حياة فيهم وال حركة وال هم�س، وال نب�س وال 

تنف�س، بل خم�د وزوال)2(.
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  {ڱ  تعال���ى:  6-  ق�ل���ه 
ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 
ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ىائ  ى 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ 
ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ       ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ })3(.
وج���ه الدالل���ة: حيث دلت االآيتان على اأن حي���اة الج�صد حياة معتبرة، قد رّك���ز القراآن عليها، 

ولفت االأنظار اإليها، الأنها محّل االإعجاز والداللة على قدرة اهلل �صبحانه.
واإذا كان ف���ي الدم���اغ حياة ت�صتطيع اأن ت�ؤث���ر على باقي الج�صد، ففي الج�ص���م كذلك اأع�صاء 

اأخرى تفعل نف�س ال�صيء، كالقلب والرئتين وغيرهما)4(.
ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ    ٹ  {ٹ  تعال���ى:  7-  ق�ل���ه 
ڇ  چ   چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڍ})5(.
وج���ه الداللة: حيث دلت االآية على اأن الم�ت يك�ن بم�ت جميع اأجزاء الج�صد؛ الأن النف�س بها 

الحياة واالإدراك وال�عي)6(.

1- مريم: 98
2-  انظر: حقيقة امل�ت واحلياة يف القراآن واالأحكام ال�صرعية للدكت�ر ت�فيق ال�اعي )�س467(، وم�ت الدماغ بني الطب واالإ�صالم 

لندى الدقر )�س99-98(.
3- البقرة: 260-259

4- انظر: حقيقة امل�ت واحلياة يف القراآن واالأحكام ال�صرعية للدكت�ر ت�فيق ال�اعي )�س471-470(.
5- الزمر: 42

6- انظر: نهاية حياة االإن�صان لل�صيخ �صالح م��صى �صرف )�س490(.
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8- قاعدة: )اليقين ال يزول بال�صك()1(.
وج���ه اال�صتدالل منه���ا: اأن اليقين ه� بقاء الحي���اة، واعتبار م�ت الدماغ م�ت���ًا م�صك�ك فيه؛ 

َف�س، لذا فيقين الحياة ال يزول بهذا ال�صك)2(. بدليل نب�س القلب وتردد النَّ
9- قاعدة: )االأ�صل بقاء ما كان على ما كان()3(.

وجه اال�صتدالل منها: االأ�صل اأن المري�س حي، فنبقى على هذا االأ�صل حتى نجزم بزواله الأن 
االأ�صل بقاء ما كان على ما كان، وال يتحقق الجزم بزواله اإال بعد رفع االأجهزة)4(.

10- قاعدة اال�صت�صحاب)5(.
وج���ه اال�صتدالل منها: اأن حالة المري�س قبل م�ت الدماغ متفق على اعتباره حيًا فيها، فنحن 
ن�صت�صح���ب الحك���م الم�ج�د فيها اإلى هذه الحال���ة التي اختلفنا فيها، ونق�ل اإن���ه حي لبقاء نب�صه 

ونف�صه)6(.
يمك���ن الرد على هذا اال�صتدالل: باأن في هذا ا�صت�صحاب لالإجماع في محل الخالف، وه� ال 

ي�صح.
11-  مقا�صد ال�صريعة: اأن حفظ النف�س من مقا�صد ال�صريعة االإ�صالمية ال�صرورية التي يجب 
المحافظة عليها، وال �صك اأن الحكم باعتبار المري�س في هذه الحالة حيًا فيه محافظة 

على النف�س، وهذا يتفق مع هذا المق�صد العظيم لل�صريعة االإ�صالمية)7(.

1- هذه من الق�اعد الكلية الكربى، انظرها يف: االأ�صباه والنظائر لل�صي�طي )�س50(، واالأ�صباه والنظائر البن جنيم )�س57(.
2-  انظر: نهاية احلياة االإن�صانية يف نظر االإ�صالم لل�صيخ بدر املت�يل عبد البا�صط )�س448(، وحقيقة امل�ت واحلياة يف القراآن 
املختار )�س  للدكت�ر حممد بن حممد  الطبية  واأحكام اجلراحة  ال�اعي )�س476، 478(،  ت�فيق  للدكت�ر  ال�صرعية  واالأحكام 

324(، وم�ت الدماغ للدكت�ر عبد اهلل بن حممد الطريقي )�س39(.
3-  هذه من الق�اعد املندرجة حتت القاعدة ال�صابقة، انظرها يف: االأ�صباه والنظائر لل�صي�طي )�س51(، واالأ�صباه والنظائر البن 

جنيم )�س58(.
ت�فيق  للدكت�ر  ال�صرعية  واالأحكام  القراآن  يف  واحلياة  امل�ت  وحقيقة  )�س432(،  االأ�صقر  حممد  للدكت�ر  احلياة  نهاية  4-  انظر: 
ال�اعي )�س478(، واأحكام اجلراحة الطبية للدكت�ر حممد بن حممد املختار )�س 325(، وم�ت الدماغ للدكت�ر عبد اهلل بن 

حممد الطريقي )�س39(.
5- اال�صت�صحاب: ا�صتدامة اإثبات ما كان ثابتًا اأو نفي ما كان منفيًا.

لل�صنقيطي  الفقه  اأ�ص�ل  ومذكرة   ،)339/1( القيم  البن  امل�قعني  واإعالم   ،)303-302/1( قدامة  البن  الناظر  رو�صة  انظر: 
)�س159(.

ت�فيق  للدكت�ر  ال�صرعية  واالأحكام  القراآن  يف  واحلياة  امل�ت  وحقيقة  )�س432(،  االأ�صقر  حممد  للدكت�ر  احلياة  نهاية  6-  انظر: 
ال�اعي )�س478(، واأحكام اجلراحة الطبية للدكت�ر حممد بن حممد املختار )�س 325(، وم�ت الدماغ للدكت�ر عبد اهلل بن 

حممد الطريقي )�س39(.
7-  انظر: حقيقة امل�ت واحلياة يف القراآن واالأحكام ال�صرعية للدكت�ر ت�فيق ال�اعي )�س477(، واأحكام اجلراحة الطبية للدكت�ر 

حممد بن حممد املختار )�س 325(، وم�ت الدماغ للدكت�ر عبد اهلل بن حممد الطريقي )�س40(.
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يمك���ن الرد على هذا اال�صتدالل: اأن مق�صد ال�صريع���ة االإ�صالمية ه� حفظ االأنف�س الحية اأما 
الميتة فال، وفي م�صاألتنا هنا يعتبر ال�صخ�س في هذه الحال ميت ال حياة فيه، فال يقع التعار�س مع 

هذا المق�صد العظيم في ال�صريعة االإ�صالمية.
وُيجاب عنه: باأن اعتبار ال�صخ�س ميت في هذه الحال، ه� محل الخالف.

12-  والأن االإن�ص���ان ال يعتب���ر ميتًا لت�قف الحياة عن بع�س اأجزائه، ب���ل يعتبر ميتًا متى تحقق 
م�ته كليًا، فال يبقى في الج�صد حياة؛ الأن الم�ت زوال الحياة)1(.

الرد: اأنه قد يم�ت االإن�صان م�تًا ال رجعة فيه، ومع ذلك ت�صتمر بع�س االأع�صاء حية لفترة ما، 
فالمخ مثاًل ال تتحمل خالياه اأكثر من اأربع دقائق بعد وقف الدورة الدم�ية وهناك بع�س خاليا المخ 
تتحمل البقاء لث�ان اأخرى اأكثر من ذلك، ثم يلي ذلك خاليا الكبد والكلى، اأما الع�صالت والعظام 
والجلد فقد ت�صتطيع الحياة لعدة �صاعات بعد ت�قف القلب والدورة الدم�ية، فقد حكمنا ههنا بم�ت 

ال�صخ�س مع اأن بع�س اأع�صائه لم يمت بعد)2(. 
13-  اأن الج�صد الم��ص�ع تحت اأجهزة االإنعا�س يقبل الدواء والغذاء، ويظهر عليه اآثار التقبل 
والنم����، وحرارة الج�صم كما ه���ي، واالأع�صاء الب�صرية ال ت�صتجيب ل��صائل الحياة اإال اإذا 

لم تمت)3(.
14-  اأن م���ا ذك���ره الفقهاء من عالم���ات الم�ت ال تتحقق في ميت الدم���اغ، لذلك ال يمكن اأن 

تعتبر الحياة �صرعًا قد انتهت اإال بانتفاء تلك االأمارات الظاهرة)4(.
15-  اأن ميت الدماغ ال يزال قلبه ي�صرب وَنَف�صه يتردد اآليًا، ول� كان هذا بفعل االأجهزة فقط 
ال�صتم���ر هذا الفعل ولم يت�قف اإلى االأبد، لكن الم�صاهد اأن القلب والتنف�س يت�قفان بعد 
فت���رة، وال ت�صتطيع هذه االآالت العمل عل���ى ا�صتمرارية عملها، مما يدل على بقاء الحياة 

في هذه االأع�صاء حتى بعد م�ت الدماغ.
وبعب���ارة اأخ���رى: اأن القلب والرئتين اإذا مات���ت حقيقة فاإنها ال ت�صتجي���ب لالأجهزة الداعمة، 

للدكت�ر عبد اهلل  الدماغ  ال�اعي )�س476(، وم�ت  للدكت�ر ت�فيق  ال�صرعية  القراآن واالأحكام  1-  انظر: حقيقة امل�ت واحلياة يف 
الطريقي )�س41(.

للدكت�ر عبد اهلل حممد عبد اهلل  االإن�صانية  القا�صي )�س390(، ونهاية احلياة  اأحمد  للدكت�ر  القلب وعالقته باحلياة  2-  انظر: 
)�س397(، وم�ت الدماغ للدكت�ر عبد اهلل الطريقي )�س41(.

اهلل  عبد  للدكت�ر  الدماغ  م�ت  )�س189-188(،  لطفي  ح�صن  �صف�ت  للدكت�ر  الدماغ  مل�ت  احلديث  املفه�م  حتديد  3-  انظر: 
الطريقي )�س41(.

4-  انظر: نهاية احلياة االإن�صانية للدكت�ر م�صطفى �صربي اأردوغ� )�س495(، واأحكام اجلراحة الطبية للدكت�ر حممد بن حممد 
املختار )�س 326(، وم�ت الدماغ للدكت�ر عبد اهلل الطريقي )�س40(.
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فيك�ن الم�ت ال�صرعي عند ت�قفها وعدم اال�صتجابة لها)1(.
اأدلة القول الثاني: 

1- ق�ل اهلل تعالى: {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ})2(.
وجه الداللة من االآية: اأن االأطباء هم اأهل الذكر في هذا الفن، وهم م�ؤتمن�ن في هذا المجال، 

فينبغي على الفقهاء قب�ل ق�لهم، وهم قد حكم�ا بم�ت االإن�صان في هذه الحالة)3(.
ويمك���ن الرد على هذا اال�صتدالل: اأن اأهل االخت�صا�س والخبرة في هذا الفن لي�س لديهم في 
مقالته���م هذه يقين اأن م�ت جذع الدماغ يعني مفارقة الروح الج�صد، فالروح اأمر غيبي ال يعلمه اإال 

اهلل تعالى، ويقين الحياة ال ُيزال اإال بيقين الم�ت، وذلك بت�قف القلب والرئتين.
2-  ق�ل النبي : »اإذا ا�صتهل)4( الم�ل�د ورث«)5(. وق�ل النبي : »الطفل ال ي�صلى عليه وال 

يرث وال ي�رث حتى ي�صتهل«)6(.
وجه اال�صتدالل من الحديث: حيث دّل الحديث على اأن الم�ل�د اإذا لم ي�صرخ ال ُيعّد حيَاً، ول� 
ب���ال اأو تنف�س اأو تحرك)7(، ف���دّل على اأن المعتبر ه� الحركة االإرادي���ة كال�صراخ، اأما غير االإرادية 

فهي غير معتبرة.
وف���ي مّي���ت الدماغ تك����ن حرك���ة التنف�س والدم غي���ر اإرادية بل ه���ي بفع���ل االآالت، فال تك�ن 

معتبرة)8(.
ويمكن الرد على هذا اال�صتدالل: 

اأ- اأن���ه ق���د ج���اء في بع����س رواي���ات الحديث: »ال ي���رث ال�صبي حت���ى ي�صتهل �صارخ���ًا. قال: 
وا�صتهالله اأن يبكي وي�صيح اأو يعط�س«)9(. 

وجه الداللة من الحديث: حيث اعتبر العطا�س داللة على الحياة، وه� فعل ال اإرادي.

اهلل  عبد  للدكت�ر  الدماغ  وم�ت  )�س445(،  البا�صط  عبد  املت�يل  بدر  لل�صيخ  االإ�صالم  نظر  يف  االإن�صانية  احلياة  نهاية  1-  انظر: 
الطريقي )�س40(.

2- النحل: 43
يا�صين  نعيم  محمد  للدكت�ر  الطبية  والمعطيات  الم�صلمين  العلماء  اجتهادات  �ص�ء  في  االإن�صانية  الحياة  نهاية  3-  انظر: 

)�س404/403(، وم�ت الدماغ للدكت�ر عبد اهلل الطريقي )�س42(.
4- ا�صتهل امل�ل�د اأي: �صاح. انظر: �صرح الن�وي على �صحيح م�صلم 89/8، واملطلع )�س307(.

5- رواه اأب� داود يف �صننه )2920( من حديث اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه.
6- رواه الرتمذي يف �صننه )1032( من حديث جابر بن عبد اهلل ر�صي اهلل عنهما. و�صحح الرتمذي وقفه.

7- انظر: م�ت الدماغ للدكت�ر عبد اهلل الطريقي )�س42(.
8- انظر: متى تنتهي احلياة لل�صيخ حممد املختار ال�صالمي )�س452(، وم�ت الدماغ للدكت�ر عبد اهلل الطريقي )�س42(

9- رواه ابن ماجه يف �صننه )2751( من حديث جابر بن عبد اهلل وامل�ص�ر بن خمرمة ر�صي اهلل عنهم.
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ب- اأن الحدي���ث دل عل���ى اعتب���ار ال�صراخ، وعدم اعتب���ار غيره من الدالئ���ل، �ص�اء كان من 
االأفعال االإرادية اأو غير االإرادية، وبذلك ال يتم اال�صتدالل به. واهلل اأعلم.

3-  والأن العالم���ات الج�صدية الم�ؤك���دة للم�ت التي ذكرها فقهاء االإ�ص���الم مت�افرة في م�ت 
الدماغ اإال ت�قف القلب والنب�س، وه� �صرط لم يتناوله اأحد الفقهاء القدامى)1(.

ويمك���ن الرد عل���ى هذا اال�صتدالل: اأنه قد ذكر العلماء القدام���ى انقطاع النف�س، وهي عالمة 
غير مت�فرة في م�ت الدماغ، فال بد من ت�قف النف�س، وذلك ال يك�ن اإال بعد رفع االأجهزة)2(.

4-  والأن العلم���اء قرروا اأن عج���ز االأع�صاء عن خدمة الروح واالنفع���ال لها دليل على مفارقة 
الروح الج�صد، وهذا م�ج�د في م�ت الدماغ)3(.

الرد: اأن العلماء قرروا اأن الم�ت ه� مفارقة الروح الج�صد، واأنه ال يحكم على �صخ�س بال�فاة 
اإال باليقين، ومع وج�د �صربات القلب والتنف�س ال ي�جد هذا اليقين، وقد ذكرنا ما يدل على اأن م�ت 

جذع الدماغ ال يعطي اليقين الالزم حتى االآن للحكم على ال�صخ�س باأنه قد مات)4(.
5-  القيا�س: ال تعتبر حركة القلب والرئتين في ميت الدماغ داللة على حياته، قيا�صًا على عدم 

 . اعتبار حركة المذب�ح، داللة على حياته، بجامع الحركة الالاإرادية في كلٍّ
اأن الفقهاء حكم�ا بم�ت ال�صخ�س في م�صائل الجنايات مع وج�د الحركة اال�صطرارية -وه� 
م���ا ي�صم���ى بحركة المذب�ح- فدل على ع���دم اعتبارهم لها، وكذلك في م����ت الدماغ، فاإن باقي ما 

تبقى من حركة ذلك ال�صخ�س ال تعدو اأن تك�ن مثلها)5(.
ويمكن الرد على هذا اال�صتدالل: اأن الفقهاء القدامى فرق�ا بين من و�صل اإلى حركة المذب�ح 
لمر����س، وبي���ن من و�صله���ا لجناية علي���ه. ففي الحال���ة االأولى من قت���ل هذا ال�صخ����س وجب عليه 

الق�صا�س، وعلل�ا ذلك باأنه قد يعي�س، بخالف من و�صل اإلى هذه الحالة بالجناية.    
وفي حالة م�ت الدماغ، لم يفّرق االأطباء بين الحالتين، فال ي�صح هذا القيا�س)6(.

1- انظر: م�ت الدماغ للدكت�ر عبد اهلل الطريقي )�س42(.
2- انظر: امل�صدر ال�صابق.

العلماء  اجتهادات  �ص�ء  يف  االإن�صانية  احلياة  نهاية  )�س376(،  اإبراهيم  �ص�قي  اأحمد  للدكت�ر  الب�صرية  احلياة  نهاية  3-  انظر: 
للدكت�ر حممد بن حممد  الطبية  واأحكام اجلراحة  يا�صني)�س 410-408(،  نعيم  للدكت�ر حممد  الطبية  امل�صلمني واملعطيات 

املختار )�س 327(، وم�ت الدماغ للدكت�ر عبد اهلل الطريقي )�س42(.
4- و�صياأتي بيان ذلك.

5-  انظر: نهاية احلياة االإن�صانية يف �ص�ء اجتهادات العلماء امل�صلمني واملعطيات الطبية للدكت�ر حممد نعيم يا�صني)�س413-412(، 
واأحكام اجلراحة الطبية للدكت�ر حممد بن حممد املختار  االإن�ص�انية للدكت�ر حممد االأ�صقر )�س437-436(،  ونهاية احلياة 

)�س 329(، وم�ت الدماغ للدكت�ر عبد اهلل الطريقي )�س44-43(.
6-  انظر: نهاية احلياة االإن�صانية للدكت�ر عبد اهلل حممد عبد اهلل )�س400-401(، وم�ت الدماغ للدكت�ر عبد اهلل الطريقي )�س44(.



200

كما اأن االأفعال المنعك�صة اأقرب اإلى حركة المذب�ح من �صربات القلب والتنف�س اال�صطناعي، 
ومع ذلك وجد الخالف بين االأطباء في االأفعال المنعك�صة من النخاع ال�ص�كي اإذا ُوجدت هل ُيحكم 

بم�ت الدماغ اأو ال؟
وكذلك فاإن الفقهاء حكم�ا بالتعزير للمعتدي على من و�صل اإلى هذه المرحلة، االأمر الذي لم 
يحك���م به من ا�صتدل بهذه الم�صاألة، بالتعزي���ر على االأطباء الذين يق�م�ن بنزع االأجهزة واالأع�صاء 

عن الميت دماغيًا.
6-  ال�اق���ع: ووجه���ه: اأن م�ت القلب ال ُيعد م�تًا نهائيًا، بدليل ا�صتبداله بغيره في عمليات زرع 

القلب لكثير من المر�صى)1(.
ويمك���ن الرد على هذا اال�صتدالل: باأن هذا خ���ارج محل النزاع، الأن الخالف فيمن مات جذع 

دماغه، هل ُيعّد هذا م�تًا �صرعًا، ومن ُينقل له القلب، يك�ن جذع دماغه حيًا)2(.
7-  اأن االأح���كام ال�صرعي���ة مبني���ة على غلبة الظن ف���ي غالبها، والحكم بم����ت من مات جذع 
دماغ���ه، ه���� حك���م غالب���ي، وال ت�صر احتم���االت خط���اأ الطبيب ف���ي الحك���م، الأن غالبية 
الظ���ن متحققة، واالقت�ص���ار في بناء االأحكام على تح�صيل اليقي���ن فيه تعطيل لكثير من 

الم�صالح)3(. 
ال���رد: اأن الفقه���اء رحمهم اهلل لم يكتف����ا بغلبة الظن في هذا الحكم ب���ل طلب�ا اليقين حتى 

ُيحكم م�ت ال�صخ�س اأو لترتيب اأحكام ال�فاة)4(.
ولع���ل كالم االإم���ام ال�صافعي المحال اإليه، وقد �صبق ذكره كاٍف ف���ي رّد هذا اال�صتدالل. واهلل 

تعالى اأعلم. 

اأدلة القول الثالث:
اأم���ا من فّرق في االأحكام، فاعتبر ميت الدماغ ميتًا ف���ي اأحكام، وحيًا في اأحكام اأخرى، فقد 
َي�صت���دل ِلم���ا اعتبره من اأح���كام، باأدلة من قال باأن م�ت الدم���اغ م�تًا �صرعيًا، وِلم���ا لم يعتبره من 

اأحكام باأدلة الق�ل االآخر.
وال يخفى ما في ذلك من التناق�س واال�صطراب، واهلل تعالى اأعلم.

1- انظر: القلب وعالقته باحلياة للدكت�ر اأحمد القا�صي )�س388(، وم�ت الدماغ للدكت�ر عبد اهلل الطريقي )�س43(.
2- انظر: م�ت الدماغ للدكت�ر عبد اهلل الطريقي )�س43(.

3-  انظر: نهاية احلياة االإن�صانية يف �ص�ء اجتهادات العلماء امل�صلمني واملعطيات الطبية للدكت�ر حممد نعيم يا�صني )�س423/422(.
4-  انظر: حا�صية الطحطاوي على مراقي الفالح )�س371(، والتمهيد البن عبد الرب 335/14، والكايف له اأي�صًا )�س558(، واالأم 

لل�صافعي 472/1، واملغني البن قدامة 367-366/3.
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المبحث ال�شابع: 
الترجيح بين القولين

قبل الترجيح في هذه الم�صاألة ينبغي بيان اأمر مهم، اأال وه�: هل يح�صل اليقين بم�ت االإن�صان 
في حال مات جذع دماغه؟

فم���ن يق�ل بالق����ل االأول القائل باأن م�ت جذع الدماغ لي�س م�ت���ًا �صرعًا، يرى اأن اليقين غير 
مت�فر.

وعدم وق�ع اليقين يت�صح في النق�ل التالية: 
1-  يق�ل الدكت�ر محمد علي البار)1(:»ال�صيء المثير للجدل ه� وج�د بع�س الذبذبات الخفيفة 
التي تدل على وج�د خاليا حية في الدماغ ف�ق م�صت�ى جذع الدماغ )بعد م�ته(... ويرى 
بع����س االأطباء حرجًا في مثل هذه الحالة .. ولذا يقترح�ن القيام بقيا�س الدورة الدم�ية 

في الدماغ«.
2-  والأنه قد يقف جذع الدماغ عن القيام ب�ظائفه م�ؤقتًا الأ�صباب منها اأخذ العقاقير المن�مة 
والمهدئ���ة وما اأكثرها، ونق����س االأوك�صجين، والت�صمم بغ���از اأول اأوك�صيد الكرب�ن وبرودة 
الج�ص���م، ونق�س الهرم�ن���ات اأو زيادتها في الج�صم، ونق�س ال�صكر اأو زيادته في الج�صم، 

اأو زيادة الب�لينا في الج�صم)2(. 
فاإذا ما تم الت�صخي�س في هذه الحالة على الق�ل باأن م�ت جذع الدماغ م�تًا ال رجعة فيه، قد 

ُيظن م�ت هذا ال�صخ�س، ولي�س ه� كذلك.
3-  وق����ع االأطب���اء المتخ�ص�صين باأخطاء ف���ي ت�صخي�س م�ت الدماغ حي���ث اأعلن�ا عن وفاة 

اأ�صخا�س ثم قام�ا يم�ص�ن)3(.
4-  وج����د الخ���الف بين االأطباء اأنف�صهم ف���ي م�ت جذع الدماغ، هل يكف���ي اأو ال بد من م�ت 
الدم���اغ باأكمل���ه، فالمدر�ص���ة االأمريكي���ة تن�س عل���ى اأنه ال بد م���ن م�ت الدم���اغ باأكمله، 

والمدر�صة البريطانية تن�س على م�ت جذع الدماغ فقط)4(.
5-  والأن »هن���اك اختالفات �صا�صعة بين الدول التي تاأخذ بم�ت المخ في تعريف ال�فاة، فلكل 
دول���ة تعريفها ال���ذي يختلف عن الدول االأخرى، وما يتم ت�صخي�صه على اأنه م�ت المخ في 

1- يف كتابه )م�ت القلب اأو م�ت الدماغ ( �س122-121.
2- انظر: م�ت القلب اأو الدماغ �س123-124، 145-146، وكتاب الطبيب اأدبه وفقه �س197-196.

3- انظر: م�ت القلب �س157-153.
4-  انظر: م�ت القلب اأو م�ت الدماغ للبار �س117-124، 132-133، وثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س327(، وم�ت الدماغ 

التعريفات واملفاهيم للدكت�ر عدنان خريبط )�س359، 363(.
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اأمريكا، يتم عالجه في فرن�صا، بل تختلف المراكز والم�صت�صفيات من منطقة اأو والية في 
البل���د ال�احد ح�ل عالمات ودالئل م�ت الم���خ، وكذلك الطرق الم�صتخدمة في ت�صخي�س 

تلك الحالة«)1(.
ورّد بع�س االأطباء هذا باأنه كان قديمًا، وهّ�ن اآخرون من هذه االختالفات)2(.

اإال اأن ذل���ك رّده اأطب���اء اآخ���رون باأن االختالفات كبيرة جدًا جدًا، ويج���ب اأن ال ُيهّ�ن من هذه 
الفروق واالختالفات)3(.

6-  ويق�ل الطبيب اأحمد �ص�قي اإبراهيم)4(: »ما هي عالمات م�ت المخ؟ لي�س لدنيا من العلم 
ف���ي ذل���ك اإال ر�صم الم���خ الكهربائي، وه� قطع���ي في بع�س الح���االت، وال يك�ن كذلك في 

بع�س الحاالت، كحاالت الت�صمم باالأدوية المن�مة مثاًل«.
7-  ويق����ل الدكت�ر روؤوف �ص���الم: »اإن الفح�س المتاأني لالفترا�ص���ات الخم�صة المبني عليها 
مفه����م »م�ت المخ« تظه���ر اأن االختبارات الت���ي ُتجرى للك�صف عن وظائ���ف المخ لي�صت 
قطعي���ة الداللة، واأنها ال ت�صمل كل وظائف الم���خ، واأنها اإن �صملت فاإنها تعك�س تعطل المخ 

ولي�س م�ته«)5(.
8-  ب���ل »اإن و�صائل ت�صخي�س م�ت الدماغ )م.ج.د( )BSD( تتعر�س با�صتمرار ي�ميًا)6( -وفي 
كل اأنح���اء العالم- اإما للتعدي���ل اأو الإحالل اأخرى اأحدث منها، مما يثي���ر ت�صاوؤاًل ق�يًا عن 

م�صداقية تلك ال��صائل المتاحة الي�م«)7(.
7-  »وقد ياأتي ي�م يتقدم فيه العلم اأ�صعافًا م�صاعفة عما ه� عليه االآن، ويكت�صف اأن العالمات 
الت���ي يقررها اأطباء الي�م لم�ت المخ نهائي���ًا لي�صت قاطعة، واأن معالجة المخ بالرغم من 

ظه�ر تلك العالمات عليه ممكنة«)8(. 

1-  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(.

2-  انظر: مفه�م وفاة االإن�صان من الناحية العلمية للدكت�ر خمتار املهدي )�س272(، وم�ت جذع املخ مراجعة ومناق�صة للدكت�ر 
ع�صام ال�صربيني )�س 616(، وث�ب احلياة وامل�ت للدكت�ر عبد املنعم عبيد )�س73-73(، وثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت 

)�س206، 214، 225(.
3- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س416، 417(.

4- نهاية احلياة الب�صرية للدكت�ر اأحمد �ص�قي اإبراهيم )�س376(.
5- التعريف العلمي الطبي للم�ت للدكت�ر روؤوف حمم�د �صالم )�س460(.

6- هذا اأمر مبالغ فيه، كما ه� ظاهر.
7- حتديد املفه�م احلديث مل�ت الدماغ للدكت�ر �صف�ت ح�صن لطفي )�س187(.
8- قاله الدكت�ر حممد نعيم يا�صني يف بحثه نهاية احلياة االإن�صانية )�س422(.
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8-  »فما يدرينا لعل اهلل �صبحانه وتعالى اأن ي�فق بع�س الباحثين اإلى ما يعيد للمخ حياته بعد 
ت�قفه، كما وفق االأطباء اإلى زرع الكلى والقل�ب واالأع�صاء االأخرى«)1(.

10-  »ب���ل هناك مح���اوالت جادة بداأت ف���ي النجاح في ع���الج حاالت م�ت الم���خ، كما تذكر 
المراجع الم�ج�دة معنا«)2(.

ومن يق�ل بالق�ل الثاني القائل باأن م�ت جذع الدماغ ُيعّد م�تًا �صرعًا، يرى اأن اليقين مت�فر.
وذلك يت�صح في النق�ل التالية:

1-  يق�ل الدكت�ر خيري ال�صمرة)3(: ونحن في م�صر ال زلنا نترك المري�س على جهاز التنف�س 
حت���ى يت�ّف���اه اهلل، وال نعمل زراعة اأع�صاء، وال ت�جد حالة ق���د �صخ�صناها على اأنها م�ت 
جذع دماغ وظهرت اأنها خطاأ، بل بالعك�س اإننا نتعذب عندما ي�صتمر المري�س ثالثة اأ�صابيع 

على جهاز التنف�س وندخل له اأنب�ب لتغذيته وال يحدث اأي تح�صن«)4(. 
ويق����ل اأي�صًا»... وق���د وجدنا ما وجدتم�ه من اأنه: لم تع�س اأب���دًا حالة �صخ�س م�ت دماغ، اأو 

م�ت جذع دماغ ...«)5(.
2-  يق�ل الدكت�ر مختار المهدي: »اإن ت�فر هذا العدد الكبير من الفح��صات التي تثبت ت�قف 
�صري���ان الدم في اأن�صجة المخ وبالتالي تلفها دون رجع���ة، دونا عن االأع�صاء االأخرى التي 
ت�صتم���ر لفترة، ال تدع مجااًل للت�صكيك في وج�د ما اأطلق���ت 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��ص���ات المتعددة والتي يمكن ت�صجيله���ا ك�ثائق للرج�ع اإليها لمن ي�صاء، ويمكن لمن 
ي�صاوره ال�صك اأن يجري اأي عدد من هذه االختبارات ير�صيه ومعظمها ت�صل ن�صبة دقتها 

و�صحتها اإلى %100«)6(. 
3-  ويق�ل الدكت�ر ع�صام ال�صربيني عن م�ت جذع الدماغ و�ص�اء كان حقيقة اأو مفه�مًا فاإنه 
عن���د حدوثه ب�صرائطه المح���ددة، ي�صبح من الم�ؤكد اأن االإن�صان ق���د ا�صتدبر الحياة اإلى 

1- قاله ال�صيخ بدر مت�يل عبد البا�صط يف بحثه نهاية احلياة االإن�صانية كما يف امل�صدر ال�صابق )�س681(.
2- قاله الدكت�ر روؤوف �صالم، كما يف ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س316(.

3-  الدكت�ر خريي ال�صمرة من منا�صري م�ت جذع الدماغ، وه� اأ�صتاذ جراحة املخ واالأع�صاب، كلية الطب – الق�صر العيني، وع�ص� 
جمل�س ال�ص�رى - م�صر. 

4- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س209(.

5- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س314(.
6- مفه�م وفاة االإن�صان من الناحية العلمية للدكت�ر خمتار املهدي )�س264-263(.
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غير رجعة. 
ولم يتقبل االأطباء ب�صه�لة هذه الحقيقة اإال بعد �صنين ط�يلة من التحري والبحث والتمحي�س 

والمراقبة، ... واأجريت بعد ذلك درا�صات للتاأكد من �صحة هذه ال�صروط: 
فتمت مراجعة ملفات �صبعمائة حالة، تم فيها ت�صخي�س م�ت جذع المخ، ولكن 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 
منها اإلى الحياة رغم كل الجه�د )فهل نعد م�ت جذع المخ م�تا واإن ا�صتمرت بع�س االأع�صاء حية، 

كما نعد ت�قف القلب م�تا واإن ا�صتمرت بع�س االأن�صجة حية(؟ 
ث���م اأعي���د النظ���ر ف���ي الم��ص�ع م���ن زاوية اأخ���رى: روجعت ملف���ات األ���ف حالة اأدخل����ا اإلى 
الم�صت�صفي���ات ف���ي حالة غيب�بة عميقة اإثر اإ�صاب���ة بالغة بالراأ�س، وتم���ت معالجتهم، وكان�ا جميعا 
اأحي���اء عند اإجراء الدرا�صة، اأي بع���د ثالثة اأ�صهر من اإ�صابتهم، وكان ه���دف الدرا�صة االإجابة عن 
�ص����ؤال واح���د »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 حتى في اأ�ص�اأ مراحل 
االإ�صاب���ة )ف���اإذا ات�صحت �صح���ة الت�صخي�س فيمن مات�ا، ول���م يقع الت�صخي�س خط���اأ فيمن عا�ص�ا 
)اأكث���ر من األف حالة(، فهل يك�ن ذلك دليال مقنع���ًا على اأنه تقدير �صحيح، واأنه ت�صخي�س يطماأن 

اإليه(؟«)1(.
4-  »لكن ثمة اختالف بين الق�اعد الم�صتخدمة في مختلف البلدان، كما �صبق تقريره، وتبدو 
االأخط���اء المحتملة كلها بعيدة عن الخطر، كما اأن الكتابات التي ظهرت م�ؤخرًا تخل� من 
اأي حال���ة مقنع���ة ثبت فيها ف�صل المعايير; اأي ثبت زي���ف ت�صخي�س الم�ت لمري�س دماغه 

حي«)2(.
وغي���ر ذلك من النق�ل التي ُي�ؤكد اأ�صحابها على اأن من مات جذع دماغه فقد ا�صتدبر الحياة 

قطعًا، واأن الفح��صات التي يجريها االأطباء قاطعة.
والذي اأراه والعلم عند اهلل تعالى، ما يلي:

1- اإن في هذه الم�شاألة يقينين هما:
اأواًل: اليقين باأن من مات جذع دماغه، فاإنه ال يمكن له اأن يعي�س قطعًا.

1-  م�ت جذع املخ مراجعة ومناق�صة للدكت�ر ع�صام ال�صربيني )�س615-616(. وقد �صبق اأن ذكر الدكت�ر ع�صام نف�س الكالم عام 
1985م يف بحثه: امل�ت واحلياة بني االأطباء والفقهاء )�س357(.

2- م�ت الدماغ التعريفات واملفاهيم للدكت�ر عدنان خريبط )�س373(.
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وهذا اليقين ه� الذي يتحدث عنه االأطباء.
ثاني���ًا: اليقين ب���اأن ال�صخ�س بعينه قد تحقق فيه م����ت الدماغ. وبعبارة اأخ���رى: اليقين باأنه 
ق���د مات دماغيًا، ولي�ص���ت حالة مر�صية م�صابه���ة، ولي�س هناك خطاأ في الت�صخي����س، واليقين في 
م�صداقي���ة واأهلي���ة الطبيب اأو اللجنة الطبية التي حكمت بم�ت ج���ذع الدماغ، اإلى اآخر االحتماالت 

الممكن حدوثها والتي تنفي اليقين في تحقق الم�ت في مري�س بعينه.
وه���� ما ُي�صمى بلغة الفقهاء: تحقي���ق المناط، فاإذا �صّلمنا باأن م�ت الدماغ م�ٌت نهائٌي، ولكن 

هل تحقق ذلك في هذا الميت بعينه اأم ال؟
فنفُي فريٍق وج�َد اليقين، يق�صدون بذلك -غالبًا- اليقين الثاني، وتاأكيد فريق تحقق اليقين، 

يق�صدون بذلك اليقين االأول غالبًا.
2- ينبغي توفر كال اليقينْين حتى ُيحكم باأن م�ت الدماغ م�ٌت �صرعي تترتب عليه اأحكامه.

)- الذي وجدته من خالل القراءة في هذا الم��ص�ع عدم تحقق كال اليقينْين:

اأم���ا ع���دم ت�فر اليقين الثان���ي، فه� ما ي�ؤك���ده االأطب���اء اأنف�صهم، وذلك من خ���الل اإحالتهم 
الح���االت التي يتحدث عنها النا�س باأنها عادت للحياة اإلى خطاأ في الت�صخي�س اأو �ص�ء في ممار�صة 

المهنة الطبية.
يق����ل الدكت�ر حمدي ال�صيد)1(: »وال�ص�ؤال اأنه عندم���ا نتاأكد من ال�فاة اأو من العطب ال�صامل 
للمخ اأو لجذع المخ، هل هناك حاالت تع�د اإلى الحياة؟ وفي خبرتنا اأن الم�ت يدب بمعناه ال�صامل: 
)اأي الت�ق���ف والف�صل ال�صام���ل لجميع االأجهزة( في خالل اأيام، واإذا ل���م يحدث ذلك فهناك خطاأ 
في الت�صخي�س، ومعنى ذلك اأن المطل�ب ه� المزيد من التاأكد؛ هل و�صل فعاًل جذع المخ اإلى هذه 

الحالة؟ ...«)2(.
ويق����ل الدكت�ر خي���ري ال�صمرة)3(: »واأذكركم بحالة الفنان الم�ص���ري الذي �ُصّخ�س على اأنه 
م����ت دماغ، ولكني قلت: اإنه لي�س كذلك، وقد عا�س ويغني االآن. ال يمكن اأن نعتمد هذه الحالة مثااًل 

لم�ت المخ؛ الأن الت�صخي�س كان خطاأ«)4(.

1-  الدكت�ر حمدي ال�صيد من اأبرز منا�صري م�ت جذع الدماغ، وه� نقيب اأطباء جمه�رية م�صر العربية، وع�ص� جمل�س ال�صعب 
امل�صري، وقبل كل ذلك ه� اأ�صتاذ جراحة القلب بطب عني �صم�س.

2- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س429(.
3-  الدكت�ر خريي ال�صمرة من منا�صري م�ت جذع الدماغ، وه� اأ�صتاذ جراحة املخ واالأع�صاب، كلية الطب - الق�صر العيني، وع�ص� 

جمل�س ال�ص�رى - م�صر.
4- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س 314(.
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ويق����ل الدكت����ر روؤوف �ص���الم)1(:  »...فعلى االأق���ل ن�صتنت���ج اإمكانية الخطاأ ف���ي الت�صخي�س 
 Possibility of male ون�صتنت���ج اإمكاني���ة �ص�ء ممار�صة المهنة Possibility of error in diagnosis

practice، وهي اأم�ر يجب اأن ننبه عليها...«)2(.

وه���ذه النق�ل قيلت اأثناء المناق�صات في ندوة التعريف الطبي للم�ت، ولم اأجد اعترا�صًا من 
باقي االأطباء الحا�صرين على هذه النقطة، حتى ممن يرى اأن م�ت جذع الدماغ م�تًا نهائيًا.

بل قال الدكت�ر �صف�ت لطفي: »فقد اأّكدت االأبحاث المقدمة اإلى الم�ؤتمر الدولي لم�ت المخ 
في »هافانا 92« اأن الفح��س الحديثة المذك�رة وغيرها يمكن اأن تعطي نتائج خاطئة، كما اأو�صح�ا 
اأن مجم�ع���ة الفح��س التي تعتمد على اختبارات الن�صاط الكهربائي لخاليا جذع المخ ... ال يمكن 
اعتب���ار نتائجه���ا قاطعة؛ حيث يمكن اأن ُتعطي نتائج �صلبية كاذب���ة ب�صبب عدم التزامن في الن�صاط 

الكهربائي ... .
وبالن�صبة للمجم�عة االأخرى من الفح��س التي تعتمد على �صريان الدم، 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، 
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 ...«)3(.
هذا عدا ما �صبق نقله عن االأطباء من نق�ل ت�ؤكد عدم تحقق هذا اليقين.

ف���اإذا كان االأطب���اء اإلى االآن يق���رون ب�ق�ع الخطاأ في الت�صخي�س اأو �ص����ء في ممار�صة المهنة 
الطبي���ة، ف���اإن هذا يعني ع���دم وج�د اليقين عند من يري���د اأن يحكم بالم����ت ال�صرعي، بم�ت هذا 

ال�صخ�س اأو ذاك.
اأم���ا عدم ت�ف���ر اليقين االأول، فيدل لذلك الدرا�صة التي اأجراه���ا الدكت�ر )ك�ل�صن( في �صنة 
1980م واأثبت فيها اأن اأربع ع�صرة حالة من حاالت م�ت جذع الدماغ قد عادت اإلى الحياة الطبيعية، 

بعد ت�صخي�صها ت�صخي�صًا كاماًل كم�ت جذع المخ، طبقًا للمعايير البريطانية)4(.
ف���اإن اعتر�س معتر�س فقال: ولكن قد �صبق النقل ع���ن اأطباء متخ�ص�صين ينف�ن وج�د حتى 

حالة واحدة قد عادت للحياة.
فيك�ن الج�اب بع�ن اهلل: 

1- الدكت�ر روؤوف �صالم من منا�صري عدم اعتبار م�ت جذع الدماغ، وه� اأ�صتاذ اجلراحة بكلية طب االأزهر - م�صر.
2- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س 593(.

3- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س 413-412(.
4- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س 407(.
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اأ- اأن ما ذكروه ه� نفي، وما ذكره الدكت�ر )ك�ل�صن( اإثبات، والمثِبت مقّدم على النافي.
ب-  اأن م���ن يق�ل بعدم وج����د حالة واحدة عادت للحياة ال علم عن���ده ب�ق�ع حالة عادت اإلى 
الحي���اة، ومن يق�ل ب�ج�د حاالت عادت للحياة، ه� علم عن وج�د، ومعل�م اأن الذي علم 

حجة على من لم يعلم.
4-  عل���ى اأن االأطباء قد اأقروا في ندوة التعري���ف الطبي للم�ت باأن الم�ت لذي يتكلم�ن عنه، 
ه���� غي���ر الم�ت المراد عند الفقهاء، ولي����س ه� الم�ت الفعلي، و�صلم����ا اأن تقرير الم�ت 

ال�صرعي ه� للفقهاء ولي�س من عملهم وحدهم.
-  يق����ل الدكت�ر خيري ال�صمرة: »طبعًا طالما فيه دورة دم�ية فاإن درجة الحرارة �صتبقى في 
ال��ص���ع الطبيع���ي، ولكن عندما يت�قف القلب بعد م�ت الدماغ، هنا يك�ن المري�س قد مات 

فعاًل. 
  ونحن نريد اأن نفرق بين الم�ت بمعناه العام كما ذكر في القراآن الكريم وكالم الر�ص�ل  

وبين م�ت جذع الدماغ. 
فم�ت جذع الدماغ له حكم ظهر اأخيرا ب�صبب نقل االأع�صاء ...«)1(.

ولي����س كالم الدكت����ر خيري ال�صمرة زل���ة ل�صان اأو �صبق كالم، في مناق�ص���ة عف�ية اأو عبارات 
قاله���ا دون روي���ة؛ اإذ قد ع���اد الدكت�ر روؤوف �ص���الم في نف�س الجل�ص���ة واأكد هذا المعن���ى نا�صبًا له 
للدكت����ر خي���ري ال�صمرة، ولم يكن اأي اعترا����س اأو ت�ص�يب، ال من الدكت�ر خي���ري ال�صمرة وال من 

غيره من الحا�صرين)2(.
اإال ما كان من الدكت�ر ح�صن ح�صن علي، الم�ج�د كالمه في مالحق الندوة)3(.

1- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س209-208(.
الرحيم  الرحمن  اهلل  »ب�صم  �صالم:  روؤوف  الدكت�ر  للم�ت )�س214-216( من كالم  الطبي  التعريف  ندوة  ثبت  2-  فقد جاء يف 
وال�صالة وال�صالم على ر�ص�له االأمني، يف ال�اقع هناك نقاط التقاء كثرية جدًا بني الدكت�ر خريي ال�صمرة والدكت�ر �صف�ت لطفي 
وت�جد نقطة اختالف واحدة; فالدكت�ر خريي فرق بني م�ت الدماغ وامل�ت الكلي للج�صم وقال: اإن هذا غري ذاك، وقال: اإن الروح 
مل تفارق اجل�صد يف حالة م�ت الدماغ، وبالتايل اأعتقد اأن الدكت�ر �صف�ت م�افق على ذلك ح�صب كالمه، اأن م�ت الدماغ لي�س ه� 
امل�ت الكلي للج�صم، واإذا كان م�ت الدماغ خمتلف عن امل�ت الكلّي هل �صنقبله كم�ت اأم ال؟ هذا �ص�ؤال يبقى مطروحًا علينا وال 
بد اأن جنيب عنه: هل ي�جد ن�عان من امل�ت؟ واإذا كان م�ت الدماغ غري امل�ت فلماذا نطلق على م�ت الدماغ اأنه م�ت مع اأنهما 
خمتلفان؟ ... واأنا اأعتقد اأن الدكت�ر �صف�ت والدكت�ر خريي على ما يبدو اأنهما متفقان على اأن م�ت الدماغ خمتلف عن امل�ت، 

وبالتايل فاإن ال�ص�ؤال الذي يث�ر: اإذا كانا هما اأمران خمتلفان فلماذا نعتربهما اأمرًا واحدًا و�صكرًا«.
3-  حيث يق�ل يف تقريره عن اجلل�صة االأوىل: »اأما دكت�ر روؤوف �صالم فا�صتطرد بق�له اأن الدكت�ر خريي ال�صمرة متفق مع الدكت�ر 

�صف�ت لطفي، بق�له اأن م�ت املخ لي�س م�ت اجل�صد.
واأعتقد اأن خريي مل يذكر هذا يف تعليقه ثم دخل يف احلياة اخل�صرية التي مل تكن م��ص�ع املناق�صة ثم تكلم عن قيمة احلياة«. انظر: 

ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س943(.
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اإال اأن���ي وج���دت الدكت����ر خيري ال�صم���رة ي�ؤكد هذا فيق����ل مخاطبًا الدكت����ر �صف�ت لطفي: 
»واأرج� اأن تتفهم كالمي يا دكت�ر �صف�ت، فاأنا لم اأقل باأن المري�س ميت تمامًا«)1(.

فانظ���ر اإلى ق�له: )قد م���ات فعاًل(. وق�له باأن هناك فرقًا بين الم����ت الذي ُذكر في القراآن 
وال�صنة، وم�ت الدماغ. وق�له: )ميت تمامًا(.

والفقه���اء في بحثهم اإنم���ا يريدون الم�ت الفعلي، وه� الم�ت الذي ذك���ر في القراآن وال�صنة؛ 
الأنه ه� الذي يترتب عليه االأحكام ال�صرعية، وه� المّيت تمامًا.

ف الم�ت، ونحن الذين  - ويق�ل الدكت�ر روؤوف �صالم: »ولكننا كاأطباء ل�صنا وحدنا الذين نعرِّ
نتعرف على الم�ت، ول�صنا الذي ُنعّرف الم�ت«)2(.

- ويق����ل الدكت�ر عب���د الرحمن الع��صي م�ؤكدًا كالم الدكت����ر روؤوف: »فنحن هنا مرة ثانية 
لك���ي نحاول –مثلم���ا قال الدكت�ر �صف����ت- اأن نتعرف على الم�ت، ونحن ال نع���ّرف الم�ت، فنحن 
اأطب���اء نق����ل هذا ميت اأو ال، اأما ما يق�له القان�ني�ن فه���ذا لي�س من عملنا، وما يق�له الفقهاء لي�س 

من عملنا اأي�صًا ...«)3(.
5- االأم���ر االأخير الذي اأح���ب اأن اأ�صيفه هنا ه� ما قاله الدكت����ر في�صل �صاهين)4(: »هنالك 
درا�ص���ات ا�صتق���راأت حاالت كثي���رة لم ت�قف فيها اأجه���زة التنف�س ال�صناعي بع���د ت�صخي�س ال�فاة 
الدماغي���ة وقد ت�قف القلب فيها جميعًا بعد �صاعات اأو اأيام وكان مت��صط المدة ثالثة اأيام ون�صف 

ي�م، واأق�صى مدة �صجلت ال�صتمرار القلب في النب�س هي اأربعة ع�صر ي�مًا«)5(.
فق�ل���ه -وه���� الخبير- باأن اأق�صى م���دة م�صجلة ال�صتمرار القلب في النب����س هي اأربعة ع�صر 
ي�م���ًا، ه���ذا مع وج�د االأجهزة الداعمة، يدّل على اأن وج�د هذه االأجهزة ال يفيد �صيئًا األبتة في حال 
م�ته���ا حقيق���ة، وال ت�صتطيع اأن تجبر القلب على العمل باأي �صكل م���ن االأ�صكال، حتى مع وج�د اآالت 

االإنعا�س.

اإال اأين اأق�ل: اإن اعتقاد الدكت�ر ح�صن ح�صن علي، لي�س يف مكانه، ملا �صبق نقله من كالم الدكت�ر خريي ال�صمرة، واإن كان كالم 
الدكت�ر روؤوف اأ�صرح واأو�صح، اإال اأنه مل يعرت�س على كالم الدكت�ر روؤوف �صالم، اأما تقرير الدكت�ر ح�صن ح�صن علي، فال اأدري هل 

اطلع عليه الدكت�ر خريي ال�صمرة اأم ال، اإذا ه� مثبت يف اآخر الكتاب.
كما اأن الدكت�ر خريي ال�صمرة عاد فاأكد ما قاله يف النقل التايل عنه. واهلل تعاىل اأعلم.

1- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س 422(.
2- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س418(.
3- انظر: ثبت ندوة التعريف الطبي للم�ت )�س434(.

4- وه� مدير عام املركز ال�صع�دي لزراعة االأع�صاء، وا�صت�صاري االأمرا�س الباطنية والكلى - ال�صع�دية.
5- تعريف امل�ت للدكت�ر في�صل عبد الرحيم �صاهني )�س300-299( .
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ف���اإن ه���ذا يدل على اأن القلب كان حيًا بعد م�ت جذع الدم���اغ، وك�ن االأجهزة تدعمه بالعمل، 
ال يدل على اأنه ا�صتمد الحياة من هذه االأجهزة، واأنه عندما يم�ت القلب حقًا ال يمكن لالأجهزة اأن 

تعيد له النب�س باأي �صكل من االأ�صكال.
ف���دل على اأن مفارقة ال���روح للج�صد، يمكن اأن تك�ن عد ت�قف القلب النهائي، و�صاعتئذ يك�ن 

الم�ت ال�صرعي اأو الفعلي. واهلل تعالى اأعلم.
لذا ومن خالل ما �صبق فاإن الذي يظهر رجحانه في هذه الم�صاألة ه� الق�ل بعدم اعتبار نهاية 
الحي���اة االإن�صاني���ة بم�ت الدماغ، وذلك لكم���ال االحتياط، والأن اليقين ال ي���زول اإال بيقين مثله وقد 
تبي���ن مما �صبق عدم وج�د اليقين بن�عيه اإال بع���د رفع االأجهزة، اأو ت�قف االأع�صاء تمامًا واإن كانت 

االأجهزة مركبة، واهلل اأعلم.
والحمد هلل رب العالمين.

الخاتمة
الحم���د هلل ال���ذي وفقن���ي لكتاب���ة هذا البح���ث، الذي اأرج���� اأن اأك����ن قد قمت في���ه بت��صيح 
الم�صاألة وبيانها، وجمع اأهم الف�ائد المنث�رة وتقييدها، وا�صتق�صاء ما يمكن من الفتاوى القرارات 
والت��صي���ات الجماعي���ة واإظهارها، واال�صتف���ادة مما ُكتب اأخي���رًا لالإ�صافة اإلى البح����ث واإثرائها، 
وعر����س الم�صاألة بطريقة قّل �صالكها فيها وفي نظيراتها، مع اإ�صافة ترجيح مبني على اأ�ص�س ق�ية، 

ودعائم مقب�لة.
واأود ف���ي نهاي���ة هذا البحث وخاتمت���ه، الذي يتكلم عن نهاية الحي���اة االإن�صانية وخاتمتها، اأن 
اأذّك���ر القارئ الكريم بنعمة الحياة التي وهبن���ا اهلل اإياها، فنعرف قدر ال�اهب والم�ه�ب، فن�صكر 

لل�اه���ب العظيم هذه المنة، ون�صرف في طاعته ه���ذه النعمة، وقد قال تعالى: {ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ     ٿ     ٹ})1(، وق���ال تعال���ى: {ڄ ڄ ڄ 
ڃڃ ڃ ڃ چ         چ چ})2(، وق���ال تعال���ى: {ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ 
ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ 

ڭ    ڭ ۇ ۇ})3(.
فم���ا هذه الحي���اة الدنيا اإال اختبار عمل���ي، ونتيجته اإما نعيم مقيم، اأو ع���ذاب �صرمدي األيم، 

اأعاذنا اهلل واإياكم من النار وما قّرب اإليها من ق�ل اأو عمل.

1- الملك:2
2- ق: 19

3- اآل عمران: 185
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و�صلى اهلل و�صلم وبارك على نبينا محمد واآله و�صحبه اأجمعين.
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