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 كلمة هيئة التحرير

ثقافيا عانى منه املفكرون ما عاانو   و لقد عاش العراق خالل العقود الثالث املاضية فراغا فكريا

تطور األساالي  ااا أبعاده     و انفجار املعلوماتو خمرجات العاملو علمي عن مدخالت من انعزال

حتجي  و احنسارها بدافع من تسلط الدولةو احنرافهاو قييد مساراتهتو عن متطلبات النهوض الفكري

رس  سياسية قطع الوصال مان   و حتريفهاو شراء الذم و جتريفهاو تعنيف األقالمو جتفيفهاو األفكار

 منع الكلمة من اإلرسال والتلقي.و إسكات صوت احلقو اخلارجو الداخل

بناى النهةاة الفكرياة افادفاة الا  تلا        حل عصر جديد نريد منه أن يتو ث  غرب ذلك العهد،

 تعاونا على الا  و هذا األمر يستدعي تكاتفاو طموح املرحلة وجتعل املستقبل مشرقا نابةا باحليوية.

 التقوى وزرع النماذج احلية ال  ستثمر ال حمالة..و

تصاعيد وتاا ر أصاالة الفكار     و ، جتساد روح العلا   البيات  لو حنن من جهتنا يف جامعة أه

صاممنا علاى إصادار  لاة علمياة فصالية حمكماة  تعا          رس  و تعزيز مسو لغة القرآنو سالمياإل

 األفكاار و نادوات لتباادل ااراء  و تعمال علاى إجاراء حاوارات مفتوحاة،     و بنشر البحوث العلمياة، 

 التدريسيني.و ةتطوير كفاءات األساتذو اخل ات، لغرض تعميق املناهج الدراسيةو

 حترياار  لتهااا تقاادم باااعتزاز العاادد األول، وهااو ساافر حافاال بااالبحوث   و اجلامعااة اليااوم بهي ااة

 قانونا.و شريعةو الدراسات اإلنسانية آداباو
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العدددد   

 األول

الطريقة الصاحيحة لععاالم افاادحل احلار  يف هاذ  املديناة املقدساة        إن هذا العدد باكورة ثقافية 

 )كربالء( اخلالدة قطرنا العزيز.

 



 

 
  القدمية سراملدا دور

 
 اجلديدة جلامعاتا بناء يف

 
 البحث ومناهج العالي التعليم تقاليد وضع يف العربي الرتاث وأهمية

 والتدريس الدراسة وأصول العلمي
 

 

 

 حمفوظ علي حسنيد.
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 اجلديدة اجلامعات بناء يف القدمية سرداامل دور

 الدراسة وأصول العلمي البحث ومناهج العالي التعليم تقاليد وضع يف العربي الرتاث وأهمية
 والتدريس

 :الدراسة عناصر
 .الرتاث يف( املدرسة) قدم ا

 .والتعلي  التعل  وأمكنة الدراسة مواضع ا

 .الرتاث يف والتعل  التعلي  بأصول اجلديدة اجلامعة تقاليد اتصال ا

 .الرتاث يف والتعلي  الرتبية يف األصول الستة الكت  ا

 .ي والتعل التعل  موضوعات يف العربية الكت  ا

 .اإلسالم يف مدرسة أول النظامية ليست ا

 .للهجرة الثاني القرن أواخر يف املفهوم واضحة كانت( مدارس) كلمة ا

 القاارن أواخاار يف اجلامعاة  املاادارس بناااء يف املفكارين  أوا اال مان  يعااد أن ميكاان املعتةاد  اخلليفااة اا 

 .الثالث

 .الرتاث يف وشروطهما وأوصافهما واملتعل  املعل  آداب ا

 .السبعة( التحمل أحناء) ونقله ومحله وروايته العل  طل  طرق ا

 .العل  كتابة شروط ا

 .الرتاث يف العامل يف العل  ودور احلكمة بيوت ا
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 .املدارس إحصاء تعذر ا

 .اإلسالم بالد يف واملدارس املعاهد أه  ا

 .افند يف العثمانية املعارحل دا رة ا

 .العلوم قواعد يف الكتاب أقسام ا

 .التأليف روطش ا

 .الكتاب منه الخيلو أن ماجي  ا

 .العلمي التأليف فرا ض ا

 .التأليف يف الثمانية الرؤوس ا

 .التعلي  أحناء ا

 .الرتاث يف التأليف فنون ا

 .الرتاث يف العرب عند التعلي  يف املتميزة املنعطفات ا

 .واملراجع املصادر ا

 :الرتاث يف( املدرسة) قدم
 وادي يف تااحلةااار باادايات اىل أوا لااها تعااود املااأثور، يف معروفااة لاارتاث،ا يف قدميااة املدرسااة

 .بعد من والرومان اليونان بالد ويف السنني، الوحل قبل النيل ووادي الرافدين

 والفناون  ارحل،عا وامل العلاوم  البشار  عارحل  مناذ  السنني تاريخ يف تنقطع مل موصولة سلسلة وهي

 .والصناعات

 واملواس ، واألسواق واملعابد، والصلوات والبيع، والصوامع س،والكنا  الديارات كانت وقد

 مبنزلاة  اإلساالم  قبال  واملراباع  واملغااني  واملناازل،  واملعاهد الندوة، ودور واألندية واجملامع، واحملال

 .اليوم املدارس

 وبيات  حاراء،  رغا وكان. اهلل دين يف الناس ودخل ،اإلسالم اهلل وأصطفى األرض، وأشرقت

 .اإلسالم تاريخ يف املدارس أول ملسجدوا ن لا
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 املساااجد وكاناات ملغااارب،او املشااارق ودخلااوا مناكبهااا، يف ومشااوا األرض، يف العاارب سااار

 احلكمة وبيوت العل ، ودور احلكمة وخزا ن واملكات ، والكتاتي  واجملالس، واحللقات واجلوامع

 والقصاااور، والااادور ملسااااكن،وا والبياااوت واخلواناااق، والاااربط والتكاياااا، والزواياااا واملااادارس،

 مااواطن أهاا  واألسااواق والاادكاكني واملقااابر، والاارتب واملراقااد واملشاااهد ،والاادواوين والبالطااات

 واملدارساة  والتلقاي  والاتلقني  والدراساة  التادريس  أمكناة  وأشاهر  الاتعل ،  مواضاع  وأظهار  التعلي ،

 .والتدارس

 والتلقني لتلقياو التدريس وطرا ق ل ،والع التعلي  بأصول حديثا اجلديدة اجلامعة تقاليد تتصل

 .قدميًا املأثورة املدرسة يف واالستمالء واإلمالء

 يف صانفوا  وماا  واملساتفيد،  واملفياد  واملاتعل   العاامل  أدب يف األفو وما القدامى مناهج إىل والعود

 اضارة واحمل واملاذاكرة  والتصانيف  التاأليف  يف كتباوا  وماا  أجلاه،  مان  والرحلة له والسعي ل الع طل 

 آداب من سنوا وما الدارس، وشروط الدارس أوصاحل يف دونوا وما واحملاورة، واملطالعة واملناظرة

 .احلاضر يف املاضي أثر ويبني واجلديد، القدي  بني الوثقى الصلة يوضح والدراسة التدريس

( مرساو )و( أدب)و( آداب) كلماة  أن إىل اإلشاارة  من ا املوضوع أعماق يف الدخول قبل ا والبد

 .باملواصفات ا أيةًا ا اليوم يسمى وما والشروط،( التقاليد) تع 

 :وهي والتعلي  الرتبية يف األصول الستة الكت  تاشتمل وقد

 .املعلمني دابا آ0

 .واملتعلمني املعلمني وأحكام املتعلمني، ألحوال املفصلة لرسالةا ا1

 .املتعلمني دابا آ7

 .واملتعل  عاملال أدب يف واملتكل  السامع ذكرةا ت4

 .واملستفيد املفيد آداب يف املريد نيةا م5

 .واملستفيد املفيد آداب يف النةيد لدرا ا3

 تقالياد  مان  إتباعاه  مااينبغي  وكل أوصاحل، من يلزم ما وكل شروط، من إليه حيتاج ما كل على

 .القدي  يف والتعلي  الدراسة يف
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 علاى  واشاتملت  العلماي،  العمال  يف لتقاليدا أه  على جناحيها العربية املكتبة ضمت وقد ا هذا

 والتعلاي   الاتعل   موضاوعات  يف الكتا   عشارات  العلمااء  أفارد  ولقاد  تعاالي ،  مان  مناه  الباد  ما كل

 :منها العلمي، والبحث

 .اإلجازة دابآ ا  0

 .االستجازة آداب ا  1

 .االستعارة آداب ا 7

 .االستفتاء آداب ا  4

 .االستمالء آداب ا  5

 .عارةاإل آداب ا  3

 .اإلفتاء آداب ا  3

 .اإللقاء آداب ا  8

 .اإلمالء آداب ا  1

 .البحث آداب ا 01

 .التأدي  آداب ا 00

 .التأليف آداب ا 01

 .التحديث آداب ا 07

 .التحقيق آداب ا 04

 .التخريج آداب ا 05

 .التدريس آداب ا 03

 .التسليك آداب ا 03

 .التصحيح آداب ا 08

 .التعل  آداب ا 01

 .التعلي  آداب ا 11

 .التلقني آداب ا 10

 .اجلدل آداب ا 11

 .الكت  مجع آداب ا 17

 .الكت  خزن آداب ا 14

 .اخلطابة آداب ا 15

 .الدرس آداب ا 13

 .الرحلة آداب ا 13

 .الرواية آداب ا 18

 .السلوك آداب ا 11

 .السماع دابأ ا 71

 .الصحبة آداب ا 70

 .الةبط آداب ا 71

 .الةرب آداب ا 77

 .الطل  آداب ا 74

 .العل  آداب ا 75

 .الكتابة آداب ا 73

 .الكشط داب ا 73

 .احملو آداب ا 78

 .املذاكرة آداب ا 71

 .املطالعة دابآ ا 41

 .املعارضة آداب ا 40

 .املعاشرة آداب ا 41 
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 .املقابلة آداب ا 47 

 .املقال آداب ا 44 

 .املناظرة آداب ا 45 

 .النسخ آداب ا 43 

 .نظرال آداب ا 43 

 ..الكت  وضع آداب ا 48 

 .موضوعات من والبحث والتأليف والتعلي ، بالتعل  يتصل ما وسا ر

 إىل اإلشاارة  فاان  العلمي والعمل اجلامعية، التقاليد يف الكت  من الرتاث يف ما إحصاء تعذر لذا

 الا   والعادة   ،والتعلي التعل  يف للهجرة والعاشر الثالث القرن بني العلماء من مجاعة ألفه ما أه 

 العلمااء  اهتماام  بياان  يف تكفاي  عشرة األربعة القرون يف واملؤلفني العلماء من اخلمسني جاوزت رمبا

 .واخلصال فةا للوا األخالق يف العربية املكتبة معطيات إىل إضافة بالعل  واملسلمني العرب

 هاي  هاا 451 سانة  بغاداد  يف امللاك  نظام الوزير أسسها ال  النظامية املدرسة أن يرون الناس كان

 ،"النااس  باه  فاقتادى  املادارس  أنشأ من أول هو" امللك نظام أن ويعتقدون ،اإلسالم يف مدرسة أول

 (.ها348) الذه  وقلد ( ها380) خلكان ابن زع  وهو

 أهااال اإلساااالم يف مدرساااة بناااى اناااه عناااه حفااا  مااان أول"أن يااارى املاااؤرخني بعاااض وكاااان

 ..(.كذا")نيسابور

 ومسااكن  وخمصصاات  رواتا   فيهاا  كان مدرسة أول النظامية كون( ها845) زياملقري فسر وقد

 .للطالب

 القادامى  بعاض  تصاور  كماا  اإلسالم تاريخ يف اجلامعة ونظام املدارس مبتدع امللك نظام يكن مل

( مدارس)و( ةمدرس) كلمة تقادم متقادم عهد إىل املدرسة تاريخ يعود وإمنا اجلدد، من تابعه  ومن

 وقادم  ودراساة،  وتادارس  ودارس درس كلماة  وقادم  فياه،  يادرس  الاذي  املوضاوع  هوو اللغة، يف

 .احلديث ألفاظ من وهي احللقة

 تا ية يف للهجرة الثاني القرن أواخر يف واملقصود والداللة املفهوم واضحة( مدارس) كلمة وتبدو

 .ها111 سنة حدود يف نظمها ال  ها143 سنة املتويف اخلزاعي علي بن دعبل

 بنااء  يف املفكارين  أوا ال  مان  يعاد  أن ميكان ( املعتةاد ) اخلليفاة  إن اخلطط يف املقريزي كلمة وتفيد

( هاا 181ااا 131) افجاري  الثالاث  القارن  أواخار  يف ،اإلساالم  تاريخ يف اخللفاء من اجلامعة املدارس

 ذلاك،  عان  فسا ل ( بغاداد  يف قصر  بناء نوى ملا) أراد ما تقدير من فرغ أن بعد الزرع يف استزاد" فقد
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 مان  وماذه   صاناعة  كال  رؤساء موضع يف يرت  ومقاصري ومساكن دورا فيه ليب  يريد  انه فذكر

 أو علماا  اختاار  مان  كال  ليقصاد  السانية  األرزاق علايه   وجتارى  والعملياة،  النظرياة  العلوم مذاه 

 ".عنه فيأخذ خيتار  ما ر يس صناعة

 ألف أربعما ة عليه أنفق الذي بالثريا املعروحل قصر  هو املقريزي حكاية إليه تشري الذي والقصر

 أناه  املعتةد أخبار ويف( ك 5.581 حوالي) فراسخ ثالثة القصر هذا طول وكان( 411.111) دينار

 ".الباس ب  ملك جدد ألنه( الثاني السفاح) يسمى وكان ،"والبناء النساء يف إال رغبة له يكن مل"

 الفاان سااكنت" اليااه افةاات املاا اخلالفااة فااان املعتةااد سااي ات ماان املؤرخااون عاادد  ا تركنااا وإذا

 دانات  قاد  مظفارا  وكان.. افرج وهدأ األسعار، ورخصت احلروب، وارتفعت البلدان، وصلحت

 .املسعودي قال كما.." والغرب الشرق له وانفتح األمور، له

 وعدل ومساحة وشجاعة وحزم رأي ذا كان" انه( ها313) الكازروني البن التاريخ خمتصر ويف

 بناء يف فكر أنه وحسبه.." املثلى الطريقة بلزوم وخواصه أصحابه كافة إىل تقدم أنه حتى الرعية، يف

( احلكماة  خزاناة ) دور يكمل ما يهف كان ا مت لو ا منهجه أن ويكفي العصر، ذلك يف اجلامعة درسةامل

 .قبل من بغداد يف( ها108اا018) واملأمون ،(ها017اا031) الرشيد أسسها ال 

 وهاي  الارتاث،  يف والتعلاي   الرتبياة  مصادر من األصول املهمة الستة الكت  إىل اإلشارة تقدمت

 وأحكااام املااتعلمني ألحااوال املفصاالة والرسااالة( هااا153) سااحنون باان حملمااد املعلمااني آداب كتاااب

 ةتاذكر  وكتااب  ،(هاا 331) للنصاري  املاتعلمني  آداب وكتاب ،(ها417) للقابسي واملتعلمني املعلمني

 يف املرياد  منياة  وكتااب  ،(هاا 377) الكنااني  مجاعاة  البان  واملاتعل   العاامل  آداب يف واملتكل  السامع

 وهاو  ،(ها133) الثاني الشهيد العاملي الشامي أمحد بن علي بن الدين لزين واملستفيد املفيد آداب

 لبادر  واملساتفيد  املفياد  آداب يف النةايد  الادر  وكتااب  افجاري،  العاشر القرن يف العلماء شهداء من

 (.ها184) الغزي الدين

 بعااض جهااة ماان مؤلفااه اىل باالنتساااب اعتااز الااذي( املريااد منيااة) كتاااب يف أن الحظاات وقااد

 .والتفصيل لبسطاو الزيادة مع األخرى الكت  يف ما ،األمهات

 ثالثاة  وهاي  وشاروطهما،  وأوصاافهما  واملاتعل   املعل  آداب والتعلي  الرتبية يف املؤلفون أوضح

 :أنواع
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 يف وآدابهماا  انفساهما،  مان  آدابهماا  وهاي  فيهاا،  اشرتكا آداب وهي املشرتكة، دا اال ـ 1

 .الدرس  لس

 مجيعااً  تؤكاد  وهاي  كذلك، ستة فهي الدرس يف آدابهما وأما ستة، فهي أنفسهما يف آدابهما أما

 والقاه،  األفعاال  ومحياد  األخاالق  مكاارم  ولازوم  وتعليماه،  العلا   طلا   يف واالجتهاد اإلخالص

 واجلادال  واملالحااة  املاراء  وترك ،واألحكام الشعا ر على واحملافظة بالعل ، والعمل التعل ، ودوام

 .الناس وغمط احلق وبطر والطعن، والتعجيز والتجميل لغلبةاو الظهور وح  واالستكبار

 املااال حا   والطالا   األساتاذ  اليبتغاي  وان اففاوات،  عناد  والرجاوع  للحاق،  االنقيااد  وأهمهاا 

 .الشهوات إىل والركض للجا ، والسعي ليوالتعا والشرحل

 .درسه جملس ويف طلبته ومع نفسه، يف األستاذ بها خيتص اليت اآلدا  ـ 2
 فهاي  درساه   لاس  يف آدابه وأما عشرون، فهي طلبته مع آدابه وأما مثانية فهي نفسه يف آدابه أما

 .ثالثون

 وتعظيماه،  حقاه  وقةااء  وخدمتاه  العل  وصون املعرفة، وتكامل األهلية ضرورة تلخص وهي

 وان عزتهاا،  وإكارام  الانفس  تكميال  يف الوساع  وباذل  والتواضاع،  اخللاق  وحسان  باالعل ،  والعمل

 األفعااال خمالفااة وعاادم املسااتفيد، املسااتحق املااتعل  وجااود عنااد يبذلااه أن واىل أهلااه، العلاا  المينااع

 .لألقوال

 علااى وتعلاايمه  ،اخلااري خصااال علااى وتعويااده  العلاا ، يف الطبااة وترغياا  احلااق، وإظهااار

 األخالق، سوء عن يزجره  وان فا، يكر  ما ف  ويكر  لنفسه، ماحي  ف  حي  وان التدريج،

 وعاان عاانه  ويسااأل علاايه ، واليتعاااظ  فاا ، يلااني وأن واملكروهااات، احملرمااات عاان وينهاااه 

 ..أحواف 

 تعلايمه ،  علاى  حريصااً  طالبياه،  إفاادة  يف متلطفااً  ،بإلقا ه سهال العل  ببذل مسحا يكون وأن

 روال يظها  البحاث  يف ينصافه   وان ،وأذهانه  أفهامه  اىل العلوم وتقري  تفهيمه  يف وسعه باذال

 .بعض على بعةه  تفةيل
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 اللبااس  يف وافيباة  والوقاار  ددوالتاو  والرفاق  الساكينة  ماع  األهباة،  كامال  الادرس  إىل خيرج وان

 يتحارى  وان والطاالب،  اجللسااء  ماع  لقاه خ حيسان  نأو. واالساتقرار  والتواضاع  والنظافاة،  وافي اة 

 .األلفاظ وأعذب الطرق بأيسر التفهي 

 أدري ال العاامل  قاول )و( العلا   ثلاث  أدري ال)و اليعلا ،  ماا  عناد  ويقاف  يعلا ،  ما يقول وأن

 (.عظمة الناس قلوب يف ويزيد  رفعة، يزيدها بل منزلته، اليةع

 :املتعلم بالطالب املختصة اآلدا  ـ 3
 :مر كما سامأق ثالثة وهي 

 وهااي الادرس   لااس يف وآداباه  ،أربعااون وهاي  أسااتاذ  ماع  وآدابااه مثانياة،  وهااي نفساه  يف آداباه 

 .ثالثون

 طلا   يف واالجتهااد  الانفس،  وتهاذي   القلا ،  وتطهاري  النياة،  حتيسان  الطال ، آداب وموجز

 األوىلباا الااتعل  يف واالبتااداء عليااه، واملواظبااة الااتعل  علااى واحلاارص حتصاايله، يف واجلااد العلاا ،

 .فاأله  واأله 

 هتابوتا  حاق  ورعاياة  لاه،  واالعارتاحل  عليه، واإلقبال لليه واالستماع وتوقري ، األستاذ وتعظي 

 االحارتام  بعاني  األساتاذ  غلاى  والنظار  ،(الروحااني  والوالاد  احلقيقاي  األب) فاناه  تربيته حبق والوفاء

 يف وتبجيلاه  رضاا ،  وحتاري  ه،لنصاح  واإلذعاان  ،إلياه  واالنقيااد  لاه  والتواضع ،واإلكرام واجلالل

 .واجلواب واخلطاب والغيبة احلةور

 وأن. منه تصدر جفوة على والص  له، والشكر به، واالقتداء هديه، ومراعاة حرمته، وتعظي 

 .الدرس غري الشواغل من القل  فارغ الصدر، منشرح نشيطًا االستاد على يدخل

 جيلاس  وان.. لاه  العوض يفوت درس لك فان األستاذ دروس نفسه على الطال  اليفوت وان

 صاوته  اليرفاع  وان علياه،  بكليته ويقبل ،إليه يصغي وان وتواضع، بإطراق األدب جلسة يديه بني

 اليساابقه وان اليليااق، مبااا خماطبتااه ماان يااتحف  وان ،األسااتاذ مااع خطابااه حيساان وأن  لسااه، يف

 ويتلطاف  ساؤاله،  ويغتان   ضاحه يستو وان املستفيد، إصغاء لليه يصغي وأن كالمه، عليه واليقطع

 .فيه
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 مان  ماايلزم  معاه  حيةار  وأن الاذهن  وحيري الفكر يبدد مبا اليشتغل وأن حاضرًا، ذهنه يكون وان

 يقسا   وأن والتصاحيح،  واملطالعاة  احلفا   يف فاأله  األه  يرت  وأن واألدوات، وااالت الكت 

 وأن الشاباب،  وشار   الفاراغ  وقات  ويغتان   والطلا ،  اجلاد  يف ويبالغ بالدرس، يبكر وأن ،أوقاته

  ال ياتكل  وان الطاالب،  مان  وأصدقا ه رفقته مع يتأدب وأن مكن، ما األستاذ  الس مجيع يالزم

 .الكبري مع األدب يراعي وان الدرس، أثناء يف

 :وهي( التحمل أحناء) يسمونها سبعا ونقله ومحله تهورواي العل  طل  طرق كانت وقد

 .وجو  أربعة على وهو ،األستاذ من السماع ا 0

 .أنواع ستة وهو( العرض) ويسمى ،األستاذ على القراءة ا 1

 .انواع تسعة على تشتمل أقسام مخسة وهي وكتابة، مشافهة األجازة ا 7

 .ضربان وهي املناولة، ا 4

 .ضربان وهي له، بكتابته يأمر أو خبطه، للطال  مرويه االستاد يكت  بان الكتابة، ا 5

 .مرويه هذا أن علمهي بأن اإلعالم ا 3

 .فالن خط أنه فالن خي   أو فالن، خبط مكتوبًا املروي الطال  جيد بأن الوجادة، ا 3

 .السبعة التحمل أحناء إىل( الوصية) أضفوا وقد

 :وتقييد  العل  كتابة يف واشرتطوا

 .وتصحيحه تهبصح واالهتمام اخلط، تبيني ا 0

 .بعض يف بعةه ادمج عدم ا 1

 .وجهه فىماخي إعراب ا 7

 .تفريقها ينبغي ال  احلروحل خلط وهو التعليق، اجتناب ا 4

 .أبينه اخلط وأجود الدقيقة لكتابةا اجتناب ا 5

 .الكتابة جتويد ا 3

 .والكلمات احلروحل مشتبكة القراءة عسرة الكتابة اجتناب ا 3

 .بغريها مشتبهة بها واإلتيان احلروحل قرمطة عدم ا 8

 .حقها كلمة كلو حقه حرحل كل إعطاء ا 1
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 .به موثوق صحيح بأصل الكتاب مقابلة ا 01

 هاو  والةابط  احلارحل،  علاى  احلركاة  وضع هو القل  وضبط بالقل  احلاجة، مواضع ضبط ا 00

 .باحلروحل والةبط الكسر، أو الة  أو بالفتح بكونها للكلمة التعرض

 .املشتبه وضبط املشكل، املعج  اعجام ا 01

 .اءاألمس من امللتبس ضبط ا 07

 .األسطر وضيق اخلط دقة اجتناب ا 04

 واحادة  طريقة على كلها الكتابة وصل فان( الرتقي ) الكالم بني الفصل عالمات استعمال ا 05

 .والزمان الوقت وتةييع واملطلوب، املقصود استخراج عسر من فيه ما فيه

 :أشياء مخسة احلروحل صور يف وراعوا

 .التوفيه ا 0

 .اإلمتام ا 1

 .الاإلكم ا 7

 .اإلشباع ا 4

 .اإلرسال ا 5

 :أشياء أربعة أوضاعه راعوايف كما

 .الرتصيف ا 0

 .التأليف ا 1

 .التفصيل ا 7

 .التسطري ا 4

 وعلوم احلديث، وعلوم القرآن، علوم حول تدور العامل يف العل  ودور احلكمة بيوت انتشرت

 القارن  مناذ  األوا ال  وعلاوم  ياة، واألدب العربياة  العلاوم  مان  بهاا  يقارتن  وما الشريعة، وعلوم الدين،

 .أوربا يف( اجلديدة اجلامعة) ظهرت حتى الزمان بها وامتد واستمرت الثاني،

 إىل اإلشااارة نسااتطيع فقااد والغاارب الشاارق يف واإلسااالمية العربيااة املاادارس إحصاااء تعااذر وإذا

 د،ومعاها  مادارس  مان  فيهاا  ماا  بعاض  املصاادر  وذكارت  العلماء خرجت ال  املدن أه  من جان 
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 نَكاار، امحااد آبادبياادر، امحااد آباااد، امحااد ،اإلحساااء اجااني، اب، آنولااه، آماال، آبااه،: ومنهااا

 اَكار ،  اكلريادور،  االعظمياة،  اصابهان،  سارتاباد،  استانبول، ارميه، اردبيل، اربل، آذربيجان،

 ،(الادكن ) ابااد  اورنَكاا  ،(َكياا ) ابااد  اورناكَ  اود ، انطالياه،  ،أنصاار  اندونسايه،  اميتهي، اماسيه،

 برونااه، بااور، برهااان برلااو، بركااي، باادايون، خبااارى، البحاارين، باميااان، ايلجبااور، اياادج،

 جبيال،  بنات  بناارس،  بلَكارام،  البقااع،  بغاداد،  بعلباك،  بعدان، البصرة، بريلي، بروهيلكمند،

 تاون،  تلمساان،  تكريات،  تعاز،  تسارت،  ت ياز،  بهيت، بيلي بريوت، بيجابور، بنَكاله، ابنجاب،

 جايالن،  جوياا،  جاوين،  جونباور،  اجلناد،  جزين، عمر، ابن جزيرة جرجان، ،جرباذقان جبع،

 آباااد، حياادر نَكاار، حياااة احلااويزة، حنويااه، محااص، محاااة، احللااة، حلاا ، حااران، حااانني،

 دمشااق، الاادكن، دانااابور، دامغااان، دارانَكاار، خااوين خوزسااتان، خااوارزم، خااالط، خانسااار،

 الري، رنَكبور، رانسني، رامبور، العني، سرأ السفال، ذو ذوجبلة، دوريست، دهلي، دنيسر،

 مسرقناد،  ساكون  سارخس،  الساحول،  سابزوار،  ،(ساريه)=  ساري سارنَكبور، زجنان، زبيد،

 الشااحر، بااور، شاااهجهان آباااد، شااا  سيوسااتان، سااورت، ساانديله، السااند، ساانجار، مسنااان،

 ،طالقااان  صاايدا، صااور، صااهبان،  صاانعاء، شاارياز، شاارياز،  شهرسااتان، شااقراء، شااحور،

 عليَكار ،  آبااد،  عظاي   عادن،  باور،  عثماان  باور،  عادل آباد، ظفر طريدبا، طرابلس، ط ستان،

 قعطمونياة،  قازوين،  القادس،  القااهرة،  قاشاان،  فقعياة،  غرناطة، عيناثا، الزط، عيثا العمادية،

 كلني، كالباذ، كفر ، كفرعيما، كفرحونا، نوح، كرك كربالء، الكاظمية، قيصرية، قونية، قنا،

  دلسالي ،  ماالو ،  مااردين،  لكهنو، الرند ، َكولكند ، َكوبام و، كجرات، الكوفة، ثرية،الكو

 مصار،  مشهد، مشفرى، الروذ، مرو مرو، مراغة، املدينة، الشوايف، خمالحل شعي ، ب  خمالحل

 نهروالااه، املرييااة، نصاايبني، النجااف، النباطيااة، ماايس، ميبااد، املوصاال، مناادو، املنااارة، ملتااان،

 .وغريها.. اليمن يزد، وصاب، الومص، واسط، هو، افند، همذان، راة،ه نيسابور،

 بالد يف وملداس املعاهد أه  من فان مجيعًا أمسا ها تعديد واستحال املدارس إحصاء تعذر واذا

 يف احلكمااة، ودار احلكماة  بياات وهاي  احلكمااة، خزاناة  ااا الكباار  واجلوامااع املسااجد  غااري اا  اإلساالم 

 السااورين بااني الكاار  يف العلاا  ودار نيسااابور، وماادارس واملااأمون، يدالرشاا خزانااة وهااي بغااداد،

 القصار،  يف الكتا   ودار ،األزهار  جاوار  يف العل  ودار( ها715) القاهرة يف احلكمة ودار( ها780)
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 ساوار  ابان  أنشاأها  الا   الكتا   ودار باالري، ( ها785) عباد بن الصاح  تركها ال  الكت  وبيت

 ومارو  والبصارة  واصابهان  وهاراة  ونيساابور،  وبلاخ،  بغاداد،  يف امياات والنظ رامهرمز، يف الكات 

 أباي  ومدرساة ( هاا 451) بغاداد  يف النظامية والسيما. عمر ابن وجزيرة واملوصل، ط ستان، وآمل

 ،(هااا340) ومكااة ،(هااا371) وواسااط( هااا311) بغااداد يف الشاارابية واملاادارس( هااا451) حنيفااة

 (.ها358) املرجانية سةواملدر ،(ها371) املستنصرية واملدرسة

 ساانة الكااظمي  املشاهد  يف الناصار  اخلليفاة  وحلقااة ،(هاا 448) النجاف  يف الشايخ  مدرساة  ومنهاا 

 الثماان  واملادارس  ،(هاا 353)+ مبراغة واملرصد والقبة قرطبة، ومدارس احللة، ومدارس ها،318

 جااوهري،لل ةاللغاا يف الصااحاح كتاااب حفاا  فيهااا التاادريس شاارو ماان كااان الاا  القسااطنطينية، يف

 الساالطان بناهااا الاا  الرنيااق ومدرسااة ،(هااا857) بااك الااوغ زماان يف مسرقنااد يف املربعااة واملدرسااة

 داود الشاايخ مدرسااها وكااان العثمانيااة، الدولااة يف بنياات مدرسااة أول وهااي ،(هااا8ق) اورخااان

 .إحصاؤ  يستصع  اا وغريها.. القيصري

 دا رة مجعية أسسته الذي املعارحل بدا رة حلاملعرو( العل  بيت) افند يف املهمة املعاهد أواخر ون

 اجلمعية هذ  بتأسيس ىاعتن من أول"و بافند، الركنية الديار يف ااصفية الدولة يف العثمانية املعارحل

 وكات  ااصفية، الدولة معارحل ناظر امللك عماد بالنواب املخاط  البلجرامي حسني السيد موالنا

 آصافجا   امللك نظام بهادر خان علي حمبوب األمري السلطان) السادس النظام السلطان حلةرة السر

 العلااوم" خلدمااة.." خااان اهلل اوار وموالنااا.. القيااوم عبااد واملااوىل ،(هااا0718 ساانة فااس السااادس،

 االنسانية وااثار والفهوم العقول حمورها على دارت ال .. االسالمية واملآثر القدمية العربيةوالفنون

 العلااوم ماان القدميااة الكتاا  تطبااع أن.. وقااررت" ،.."الباقيااة االعصااار اىل الوسااطى القاارون ماان

 ...".العربية

 التأليف دار واقامة العثمانية، الك ى اجلامعة بتأسيس.. العهد هذا يف العل  ينابيع انفجرت ملا"و

 لاك امل نظاام  خان علي عثمان مري السلطان) بذل األدبية واملعاهد الغنية املدارس وافتتاح والرتمجة،

 باخلطاب وشرفها العلمية اجلمعية هذ  إىل ا اجلميلة عنايته( العلوم بسلطان املعروحل السابع آصفجا 

 مقاصادها  إىل هاا 0778 ااخارة  مجاادى  غارة  املاؤر   امللاوكي  توقيعاه  يف وأشاار  العظيمة، واملعونة

 .."العربية العلوم من القدمية للكت  تصحيح دار بافتتاح وأمر اجلليلة،
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 حمماد  موالناا  قياادة  يف مجاعة) أسستها ال ( العلماء ندوة) ا أيةًا ا افند يف املهمة عاهدامل ومن

 وتقصااري.. املااذاه  علمااء  بااني التقرياا  الر يساية  أهاادافها ماان.. هاا 0700 ساانة.. املااونكريي علاي 

 منااهج  وتطاوير  واملسالمني،  التعلاي   إصاالح  يف اجلهاود  وتنسايق  ،اإلساالمية  الطوا اف  بني الفجوة

 ..".لدرسا

 املنهجااي، الكتاااب أو املدرسااي والكتاااب العلمااي الكتاااب إىل املاادارس علااى الكااالم اوجيرناا

 .والتصنيف والتأليف

 مبعناى  اا  واصاطالحاً  اساتعماال  اا  الكلماتني  ولكان  والتصانيف،  التأليف بني أحيانا العلماء يفرق

 للتعلااي  ألفااوا ثاا  والأ املعرفااة تاادوين ااا عنااده  ااا التااأليف أغااراض ماان كااان وقااد تقريبااًا، واحااد

 ماا  العل  مادة من له ويهيئ للطال ، العل  يقرب الذي واملنهجي املدرسي ابتالك وهو التدريس،

 .إليه حيتاج

 :أقسام ثالثة إىل العلوم قواعد يف الكتاب يقسمون وه 

 راستحةاا  يف املنتهي وتنفع التعل ، يف املبتدئ تفدي املسا ل لرؤوس تذكرة جيعل املختصر، ـ 1

 .العل 

 اختصار وال نافع، غري تطويل بال العل  مقاصد من إليه حيتاج ما جيمع كتاب وهو املتوسط، ـ 2

 .العل  مادة لال يوص

 ونكاات  ومساا ل  وضاوابط  فوا د من بها يتعلق وما العل ، مادة حيوي الذي وهو املبسوط، ـ 3

 .وأشياء معارحل من بها يتصل وما وفروع،

 :فالتألي يف اشرتطوا وقد

 .ولكماله الناقص إمتام ا 0

 .وتفصيله املغلق اجململ شرح ا 1

 .وإيةاحه املبه  تعيني ا 7

 .وتبيينه اخلطأ إصالح ا 4

 .املختلط ترتي  ا 5

 .وأغراضه ومقاصد  معانيه من بشيء إخالل بال وتهذيبه املطول اختصار ا 3
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 .والعل  املعرفة مادة من املتفرق مجع ا 3

 .يسبق مل يدجد خمرتع تأليف ا 8

 مان  وهو ر،شع من الخيلو قد النثر حف  فان االستظهار، وتيسري احلف  لتسهيل املنثور نظ  ا 1

 (.التعليمي الشعر) ويسمى البديع، يف( العقد) أنواع

 .البديعة عالصنا  يف( احلل) وهو لتوضيحه، املنظوم نثر ا 01

 لانظ   واألراجياز ( املنظوماات )و( اتاملزدوجا )و( املازاوج  الشاعر ) النظاامون  العلمااء  اختار وقد

 .العل 

 :هي فوا د، مخس من كتابه الخيلو أن املؤلف يف القدامى وأوج 

 .مفصاًل كان شيء، استنباط ا 0

 .رقًافمت كان إن مجعه ا 1

 .غامةًا كان إن شرحه ا 7

 .وتأليفه نظمه إحسان ا 4

 .وتطويله حشو  إسقاط ا 5

 :أشياء افرضو كما

 .والنقص زيادة ريغ من ألجله، الكتاب وضع الذي الغرض إمتام ا 0

 .السمع إليها يرتاح ال  السهلة البينة الواضحة األلفاظ استعمال ا 1

 منهاا  تنفار  الا   املأنوساة  غاري  والكلماة  الوحشاية،  الناافرة  والكلماات  الغريبة، األلفاظ هجر ا 7

 .املفهومة غري واجملازات املسامع،

 .الوقت ويةيع والتشويش، التخليط يقع  الل عل  يف عل  إدخال عدم ا 4

 .املقصود على الداللة ووضوح الرتتي ، حسن ا 5

 أولاوا  كاان  وقاد  ،أصاحابها  إىل واألشاياء  والنكات  واملساا ل  الفوا د وعزو العلمية، األمانة ا 3

 كتاباه  مبيانني  العلمااء،  مان  قا لاه  إىل معازواً  إال حرفاا  تصاانيفه   مان  شيء يف نال يذكرو اإلنصاحل

 .فيه األمر ذلك ذكر الذي
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 مان  لكتااب  لاه  يؤلاف  مان  إدراك قادر  على والكشف واإليةاح البيان من التأليف يكون أن ا 3

 .والتعلي  التفهي  يوجبه ما ومبقتةى احلاجة، إليه تدعو ما ومبقدار املتعلمني،

 .واإلسناد قلالن يف والةبط والدقة العلمية األمانة ومراعاة الغري، عن النقل يف االحتياط ا 8

 إىل احلاجااة دعاات إذا التصااريح عاان التلااويح وال يغاا  ،اإلكثااار مقااام االختصااار اليقااوم ااا 1

 .كالم مقام ولكل مقال،  ال ولكل والبيان، التفصيل

 يعني اا فإنها" التأليف، عل  يف( الثمانية الرؤوس) وهي التأليف، يف املبادئ العلماء وضع وقد

 :وهي الكتاب صدر يف يذكرونها وه  ،"باليسرية ليست رفةمع الكتاب يف ما فه  على

 .التأليف من الغاية وهو الغرض، ا 0

 .الكتاب من ترجى ال  الفا دة وهي املنفعة، ا 1

 .موضوعه على ويدل الكتاب، مادة إىل يشري الذي والعنوان، السمة ا 7

 واملطلااوب الغايااة حتصاايل يف املساالوك الطريااق وبيااان فيااه، املسااتعمل وحنااو  التعلااي  وجهااة ااا 4

 .أجله من ُألِّف الذي واملقصود

 .وموضوعه العل  نوع ا 5

 .املؤلف وهو للكتاب الواضع اس  ا 3

 .العل  حتصيل سلسلة يف موضعه وتعيني الكتاب، مرتبة املرتبة، ا 3

 هأقساام  وبياان  وتبويبه، الكتاب ترتي  إىل والعالمات، واملقاالت جزاء،ألبا الكتاب قسمة ا 8

 .وفصوله

 :مخسة القدمية املدارس يف املؤلفني قدماء مصطلح يف التعلي  وأحناء

 .التقسي  ا 0

 .الرتكي   ا1

 .التحليل ا7

 .التحديد ا 4

 .ال هان ا 5
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 :العرب العلماء عند التأليف فنون ومن
 .والتخليص االختصار ـ1

 :منها أقسام عدة وهو الشرح، ـ2

 .أقول بقال الشرح( أ

 .قوله قولهب الشرح( ب

 .املمزوج الشرح وهو املزجي، الشرح( ج

 .الحاشية ـ 3

 .التعليق ـ4

 مان  فاان  األمثال  واملعطى البارز، املنجز على للداللة( منعطفات) كل  استعمال صح وإذا ا هذا

 :الرتاث يف التعلي  يف املتميزة املنعطفات

 .وواج  فريةة العل  طل  ا 0

 .املوت إىل امليالد من اللحد، إىل املهد من والك ، الصغر يف العل  طل  ا 1

 .حتصيله أجل من والسفر العل  طل  يف الرحلة ا 7

 .واملرض الصحة يف العل  طل  ا 4

 .والبادية احلاضرة يف والسفر، اإلقامة يف العل  طل  ا 5

 .السحيق البعيد واملوضع الشاسع والبلد النا ي باملكان ولو العل  طل  ا 3

 .له والتواضع وتعظيمه وتوقري  ،وإجالله ستاذاأل احرتام ا 3

 .واحلةور والغيبة واجلواب اخلطاب يف األستاذ تبجيل ا 8

 (.الروحاني والوالد احلقيقي األب) هو األستاذ ا 1

 .واالبن الولد مبنزلة الطل  ا 01

 .وتهذيبه تعليمه على واحلرص الطال  على احلنو ا 00

 .الدراسة  وتع التعل  مشقة على الص  ا 01

 .العل  دعامة وهو العقل، متجيد ا 07

 .وعماد حياة العل  ا 04
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 .األنبياء ورثة والعلماء النبوة، درجة من الناس اقرب العل  أهل ا 05

 .األنبياء وخلفاء األرض مصابيح العلماء ا 03

 .بناء والعمل اسأس والعل  والعمل العل  بني اجلمع ا 03

 .الدين نصف اخللق وحسن الدين، وعاء قاألخالق، واخلل مكارم ا 08

 .والتعل  التعلي  قواعد وضع ا 01

 .التأليف قواعد وضع ا 11

 .واالختصارات والعالمات الرموز استعمال ا 10

 .الكت  خبزا ن واالهتمام اب،تالك احرتام ا 11

 .احلكمة خزا ن وتأسيس العل  دور ببناء االهتمام ا 17

 .وانفاقه العل  بذل ا 14

 .املدارس تأسيس ا 15

 .املدارس بتأسيس املرأة اهتمام ا 13

 .الكت  وقف ا 13

 .الكتاب بصنعة االهتمام ا 18

 .املعاج  وضع ا 11

 .واالصطالحات واملواضعات واحلدود التعريفات وضع ا 71

 .وترجتها العلوم نقل ا 70

 .التدريسية التوقيعات تقاليد وضع ا 71

 واملراجع املصادر
 املعلومات ومزيد واملقارنة واالستشهاد توضيحوال للتوثيق

 :املصادر
 (.ها181) الرتمذي واملتعل ، العامل كتاب خمتصر ا 0

 (.ها133) الثاني الشهيد واملستفيد، املفيد أدب يف املريد منية ا 1
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 (.ها377) الكناني مجاعة ابن واملتعل ، العامل أدب يف واملتكل  السامع تذكرة ا 7

 .املوىل عبد حممود. د حتقيق ،(ها153) سحنون ابن املعلمني، آداب كتاب ا 4

 (.ها313) الرازي الدين فخر الرازي، الدين فخر مناظرات ا 5

 (.ها331) النصري ترمجة( ها047) املقفع ابن الصغري، للولد الوجيز األدب ا 3

 (.الرابع القرن اواسط) الصفا اخوان الصفا، اخوان رسا ل ا 3

 (.ها515) الغزالي الدين، علوم إحياء ا 8

 (.ها515) الغزالي الولد، أيها ا 1

 (.ها331) النصري املتعلمني، آداب ا 01

 (.ها818) خلدون ابن خلدون، ابن مقدمة ا 00

 (.ها134) افيثمي حجر ابن املقال، حترير ا 01

 (.ها3 القرن) الزرنوجي التعل ، طريق املتعل  تعلي  ا 07

 (.ها181)+ إمساعيل ابن ،(ها3ق) للزرنوجي املتعل  تعلي  شرح ا 04

 (.ها0133) خليفة حاجي الظنون، كشف ا 05

 (.ها138) زاد  طاشك ى السعادة، مفتاح ا 03

 (.ها180) العلموي واملستفيد، املفيد أدب يف املعيد ا 03

 (.ها184) الغزي الدين بدر واملستفيد، املفيد أدب يف النةيد الدر ا 08

 (.ها348) الذه  والطل ، عل ال زغل بيان ا 01

 (.ها100) السيوطي الدين جالل التاريخ، عل  يف الشماريخ ا 11

 (.ها310) الفهري السب  رشيد ابن الصحيح، اجلامع بسند التعريف يف النصيح إفادة ا 10

 (.ها137) التاذني ،األثر عل  صفو يف األثر قفو ا 11

 (.ها0115) الزبيدي مرتةى حممد السيد احلبي ، آثار مصطلح يف الغري  بلغة ا 17

 (.ها100) السيوطي الفتيا، أدب ا 14

 (.ها587) امليانشي حفص ابو جهله، احملدث اليسع ما ا 15

 (.ها840) العجمي ابن سبط باالختالط، رمى من ملعرفة االغتباط ا 13
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 (.ها100) السيوطي املدلسني، أمساء ا 13

 (.ها138) زاد  طاشك ى العثمانية، لدولةا علماء يف النعمانية الشقا ق ا 18

 (.ها138) زاد  طاشك ى الروم، أفاضل ذكر يف املنظوم العقد ا 11

 (.ها347) الطي  اهلل عبد بن احلسني احلديث، أصول يف اخلالصة ا 71

 .احلاف  مطيع حممد حتقيق دمشق، مسجد يف عساكر ابن احلاف   الس من  لسان ا 70

 (.ها437) البغدادي اخلطي  الرواية، عل  يف الكفاية ا 71

 (.ها347) الصالح ابن احلديث، علوم ا 77

 (.ها731) الرامهرمزي والواعي، الراوي بني الفاصل احملدث ا 74

 (.ها544) عياض القاضي السماع، وتقييد الرواية أصول معرفة اىل االملاع ا 75

 (.ها0171) العاملي الدين بهاء الوجيزة، ا 73

 (.ها415) البيع ابن احلاك  احلديث، علوم عرفةم ا 73

 (.ها437) البغدادي اخلطي  احلديث، طل  يف الرحلة ا 78

 (.ها437) البغدادي اخلطي  العل ، تقييد ا 71

 (.ها133) الثاني الشهيد ،(احلديث دراية عل  يف خمتصر شرح) الدراية ا 41

 (.ها377) مجاعة بنا النبوي، احلديث علوم خمتصر يف الروي املنهل ا 40

 (.ها184) افمداني احلارثي الصمد عبد بن حسني األخبار، أصول اىل األخيار وصول ا 41

 (.ها713) ربه عبد ابن الفريد، العقد ا 47

 (.ها743) املسعودي الذه ، مروج ا 44

 (.ها3 القرن) الط سي االحتجاج، ا 45

 (.ها113) الدمشقي النعيمي دحمم بن القادر عبد املدارس، تاريخ يف الدارس ا 43

 (.ها803) اجلرجاني الشريف السيد احلديث، اصول يف رسالة ا 43

 (.ها831) جي الكافيه األثر، عل  يف املختصر ا 48

 (.ها531) السمعاني واالستمالء، االمالء ادب ا 41

 (.ها313) احلموي ياقوت البلدان، معج  ا 51
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 (.ها330) السبكي هابالو عبد النق ، ومبيد النع  معيد ا 50

 (.ها308) اهلل فةل الدين رشيد رشيدي، مكاتبات ا 51

 (.ها380) خلكان ابن ،األعيان وفيات ا 57

 (.ها784) اجملوسي العباس بن علي الطبية، الصناعة كامل ا 54

 (.ها803) الفريوزابادي احمليط، القاموس ا 55

 (.ها300) منظور ابن العرب، لسان ا 53

 (.ها0115) الزبيدي مرتةى حممد السيد روس،الع تاج ا 53

 (.ها310)+ الرازي القادر عبد بن بكر أبي بن حممد الصحاح، خمتار ا 58

 (.ها331) الفيومي املنري، املصباح ا 51

 (.ها578) الزخمشري البالغة، أساس ا 31

 (.ها031) مالك املوطأ، ا 30

 (.ها140) حنبل بن أمحد حنبل، بن امحد مسند ا 31

 (.ها153) البخاري البخاري، صحيح ا 37

 (.ها131) مسل  مسل ، صحيح ا 34

 (.ها135) داوود ابو داوود، ابي سنن ا 35

 (.ها131) الرتمذي الرتمذي، سنن ا 33

 (.ها137) ماجة ابن ماجة، ابن سنن ا 33

 (.ها717) النسا ي النسا ي، سنن ا 38

 (.ها711) لرازيا قااسح بن يعقوب بن حممد جعفر ابو الكايف، ا 31

 (.ها711) الرازي إسحاق بن يعقوب بن حممد جعفر ابو الروضة، ا 31

 (.ها780) الفقيه موسى بن احلسني بن علي بن حممد جعفر أبو الفقيه، الحيةر  من ا 30

 (.ها431) الشيخ االستبصار، ا 31

 (.ها431) الشيخ التهذي ، ا 37

 (.ها4ق) لبحرانيا ثعلبة ابن الرسول، آل عن العقول حتف ا 34
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 (.ها0014) العاملي احلر احلسن بن حممد الوسا ل، ا 35

 (.ها413) الرضي الشريف طال ، أبي بن علي املؤمنني أمري كالم من البالغة نهج ا 33

 (.ها730) اامدي الكل ، ودرر احلك  غرر ا 33

 (.ها813)+ احلسي  الدين غياث بن الدين اختيار االقتباس، اساس ا 38

 (.ها418) سينا ابن احلدود، رسالة ا 31

 (.ها431) االندلسي صاعد ابن االم ، طبقات ا 81

 (.ها315) القرشي شيث بن علي بن الرحي  عبد ،اإلصابة ومغامن الكتابة معامل ا 80

 :املراجع
 .شل  أمحد الدكتور ،اإلسالمية الرتبية تاريخ ا 0

 .معروحل ناجي املستنصرية، علماء تاريخ ا 1

 .جواد مصطفى العربي، الرتاث يف ا 7

 .سوسة وأمحد جواد مصطفى وحديثًا، قدميا بغداد خارطة دليل ا 4

 .طوطح خليل العرب، عند الرتبية ا 5

 .جي الديو  سعيد حلكمة، بيت ا 3

 .النقشبندي واسامة شهداني،امل جاس  حممد. د التاريخ، يف املستنصرية ا 3

 .افاللي الرزاق عبد العثماني، عهدال يف العراق يف التعلي  تاريخ ا 8
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 دارة عند اإلمام علي بن أبي طالب إلخصائص ا

اساتناد  إىل قواعاد منطقياة رصاينة،     و متاساكه و مبتانته ميتاز الفكر اإلداري عند اإلمام علي

ه ينظار  فجاء هذا الفكر متميزًا خبصا ص قد ال يظفر بها أيُّ مفكر إداري غربي. فهو فكٌر إنساني ألن

إىل االدارة بنظرة إنسانية، فالذي يتحّرك يف ُأفق االدارة هاو اإلنساان ولايس االاة، كماا وأّن نظارة       

أن و اإلمام إىل املؤسسة اإلدارية  إّنها  تمع مصّغر تتةامن فيه مجيع املقومات االجتماعياة، كماا  

ذا اجلهاز هدفًا ساميًا فالتنظي  أّن فو نظرته إىل االداة  أنها جهاز منظ  وليس خليطًا ِمن الفوضى،

 مل يوجد عبثًا، بل ِمن أجل حتقيق أهداحل كبرية يف احلياة.

فاّن االدارة هاي كيااٌن حاّي ينابض باحليااة       إستنادًا إىل هذ  الرؤية الشمولية عند أمرياملؤمنني

 فهي متصفة بالصفة االنسانية والصفة التنظيمية والصفة اجلماعية والصفة افدفية.

إذن كياٌن إجتماعي حي يعيش يف وسط اجملتماع يساعى ِمان أجال أهاداحل كابرية يف احليااة.         فهي

 وسنأتي على توضيح أه  تلك الصفات فيما يأتي:

 أواًل: الصفة اإلنسانية
 التعاضد ألّن رؤيته للحياة رؤية شاملة لكل أبعادهاو بالتناسق ميتاز فكر االمام أمرياملؤمنني

 أجزا ها.و أركانهاو

قتصاد متداخل مع السياسة وهما يعتمدان على االدارة، فإذا ما تتبعنا حلقاات فكار اإلماام    فاال

أسااالي  رقيااه، و لوجاادنا أنهااا تسااتمد ِماان رؤيتااه الثابتااة عاان اإلنسااان، طبيعتااه،  أمرياملااؤمنني
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عان اإلنساان قبال     كيفية مواجهته فا، فكان الُبدَّ ِمن عرض رؤية اإلمام أمرياملؤمننيو مشاكله

أن نستعرض نظريته يف االدارة. ذلك ألّن االدارة يف املنظور اإلسالمي ليست أدوات صماء، بل هي 

 عوامال ضاعف. وبقادر تفعيال عوامال اخلاري      و البشار فايه  عوامال قاوة    و تقوم على أكتاحل البشر،

 .حتريك الطاقات الكامنة يف البشر تتقدم املؤسسات واملشاريع وهي بأمجعها رهن االدارة اجليدةو

فاملدير اجليد هو الذي يعرحل طبيعة الناس الذين يتعامل معه ، ويعل  ما الذي ُيحركه ؟ وماذا 

متى يتأخرون؟ وما ِمن نظرية إدارية إاّل وهي قا مة َعلىرؤية و يثّبط عزا مه ؟ يعرحل متى يتقدمون

ككتلة ِمن اللح  أصحاب هذ  النظرية إىل اإلنسان، فالرأمسالية االحتكارية ال  تنظر إىل االنسان 

الصماء تتعامل معه بطريقة خاصة تقوم على هذ  الرؤياة، فهاي ال ُتعاري أهمياة للمحفازات املعنوياة       

 ال  تدفع باإلنسان إىل األمام عشرة أضعاحل احملفزات املادية.

. ماهيتااه، ومااّ  يتكااون، وكيااف .إذن النظريااة اإلداريااة املتكاملااة هااي الاا  تباادأ أواًل باإلنسااان 

 مع احلياة؟ وماهي مشاكله وكيف يتقدم؟ وماهو السبيل إىل توجيهه الوجهة الصحيحة؟.يتعامل 

 كيف ُخلق؟و ماهو اإلنسان
ث  َجَمَع ُسبحانه ِمْن َحاْزن  األْرض  وَساْهِلها،   : يف وصفه خللق االنسان يقول أمرياملؤمنني

َلَزَبْت، فَجبَل ِمْنها ُصورًة ذاَت ى بالَبلَِّة حتوَعْذِبَها وَسَبخها ُتربًة سّنَها بامَلاء حتى َخَلَصْت، وال طَها 

أْحَناء ووُصوٍل، وأعةاٍء وُفُصوٍل: أْجَمَدَها حتى اسَتْمَسَكْت، وأْصَلَدها حتى َصْلَصلْت ِلوقاٍت  

حُل ِبها، معدوٍد، وأمٍد َمْعُلوم،ُث َّ َنَفَخ فيها ِمْن روِحِه فَمُثَلْت إنسانًا ذا َأذَهاٍن ُيجيُلَها، َوِفَكٍر يتَصرَّ

وَجاوار َح خْيَتاِدُمها، وأدوات ُيقلُِّبهاا، وَمْعرفااٍة َيْفاُرُق بهاا َبااني احلاِق والباِطال ، واألذواق  واملَشاااِم        

واأللوان واألجَناس، معجوناًا ِبطيناِة األلاوان املختلفاة واألشابا  املؤتلفاة، واألضاداِد املتعادياة،         

 .ِ  1، والَبلَِّة واجُلُمودواألْخالِط املتباينة، ِمَن احَلِر والَبْرِد

نفخاة  ِمان روح اهلل، وهاذ  النفخاة     و السابخ، و فاإلنسان هو قبةة ِمن طني األرض ِمن الساهل 

القدرة على و القدرة على احلركةو هي ال  جعلت منه إنسانًا، هي ال  منحته القدرة على التفكري

                                                 
0
 السماء واألرض.( يذكر فيها إبتداء خلق 0باب اخلط  رق  ) 
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ي تلاك الفكارة الا  توصال إليهاا،      أخذ يتحرك ِمان وحا  و حياة أبنا ه،و التمييز، فأخذ ُيفكر حلياته

 وأخذ ُيمّيز احلق عن الباطل.

ولوال تلك النفخة الِعلوّية لظلت أطرافه بال حركة، ولظّل لسانه بال إحساس لألذواق، ولظال  

 أنفه غري قادر على حتسس الروا ح، ولظلت عينُه غري قادرة على متييز األلوان.

اجلسد ِمن الطني الذي و آثار تلك النفخة العلويةإذن اإلنسان هو روٌح وجسد، فالروح هي ِمن 

وَصحُبوا الادُّنيا  يف قوله َعن أولياء اهلل:  ُصنع منه كل البشر، وإىل هذا املعنى ُيشري أمرياملؤمنني

 .2 بأْبداٍن أْرواَحها ُمعلَّقة باحملِل األعلى

وياة أّماا األبادان فهاي     فهي معلقة باحملل األعلى ألنها يف األصال مساتمدة ِمان تلاك النفخاة العل     

 ليست إاّل أوعية لألرواح.

 اإلنسان عقٌل وهوى
 وينشأ عن هذ  النفخة نوٌر يهتدي به اإلنسان طريقه يف احلياة وهذا النور هو العقل.

 .4العقل فةيلة اإلنسان ويقول: .3 اإلنسان بعقله: يقول أمرياملؤمنني

كماال اإلنساان    :ل أمرياملاؤمنني ومنتهى كماال اإلنساان عنادما يكتمال عناد  العقال، يقاو       

 .7الغنى كالعقل ويقول أيةًا: 6إن أغنى الغنى العقلويقول أيةا:  5العقل

قد أحيا عقلاه،   للسالك إىل اهلل  وكان ِمن مسؤولية اإلنسان أن ُينشط عقله، ففي وصفه

 .8وأمات نفسه

                                                 
1
 .3/104الغرر  

7
 .0/30الغرر  

4
 .0/33الغرر  

5
 .4/370الغرر  

3
 .78قصار الكلمات رق  

3
 .54قصار الكلمات رق  

8
 .111باب اخلط  رق   
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ة أبدانه  الغا بة عانه   أيها القوم الشاهدوعندما يزول العقل يتحّول اإلنسان إىل جسٍد ميت: 

 .9عقوف  

ويةرب اإلمام لنا مثاًل ُمجسدًا عن أهمية العقل يف توجيه اإلنسان، يقول اإلمام ملعاوية بن أبي 

 .10. لتجدني أبرأ الناس....يا معاوية ل ن نظرت بعقلك سفيان 

ع وال عقاال ماا .11آفااة العقاال افااوى وإذا غاااب العقاال إسااتوىل مكانااه افااوى، يقااول اإلمااام:

 .12افوى

هاي شاقي    و وهذا هو الشقي  الشقي يف الدنيا، .13قد دعا  افوى فأجابه ويقول عن معاوية:

. وأكثر فن التاريخ مصدرها إتباع احلكام 04غرور و والشقي من اخندع فوا  لغري  أيةًا:و لنفسه

 .15بتدعإمنا بدء وقوع الفن أهواء تتبع وأحكام ُتألهوا ه . يقول االمام أمرياملؤمنني: 

وُيفِسر اإلمام االحنراحل التاارخيي الاذي أدى إىل إحناراحل النااس: هاذا الادين قاد كاان أساريًا يف          

 . 16أيدي األشرار ُيعمل فيه بافوى

 فأين كانت العقول يوم حكمت األهواء البالد؟.. إنها كانت أسرية مثلما كان الديُن أسريًا.

 . 17وك  ِمن عقل أسرٍي حتت هوى أمري

                                                 
1
 .13باب اخلط  رق   

01
 .3باب الكت  والرسا ل رق   

00
 .7/010الغرر 

01
 .3/737الغرر  
07
 .3باب الكت  و الرسا ل رق  

04
 .83ق  باب اخلط  ر 

05
 .51باب اخلط  رق   

03
 .57باب الكت  والرسا ل رق  

03
 .100الكلمات القصار رق   
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. .حلل؟؟ احلل أن يتمّرد العقل على االغالل وأن يقف بقوة بوجه افوى مقااتاًل ُصالباً  وما هو ا

إذا وقع األمر بفصل  القةاِء )وخسر ُهنالك املبطلاون( َشاه د علاى     :يقول االمام أمرياملؤمنني

 .18ذلك العقل إذا خرج ِمن أسر  افوى، وسل  ِمن عال ق الدُّنيا

د ظالم افوى، ويدخل معه يف حرب ال هوادة فيها. يقاول  وهنا العقل سيشهر سيف الوعي ض

 .19العقُل ُحساٌم قاِطع، فاسرت خَلَل ُخُلقك حِبلمَك، وقاِتْل هواك بعقلك أمرياملؤمنني

 فالعقل سيٌف.. وهو سيٌف بّتار يقطع كل إحنراحٍل إذا مااستطاع اإلنسان محلُه وشهر .

الذي مينع اإلنسان عن التقدم، ويدفع به إىل الاوراء،   والُبدَّ ِمن مقاتلة افوى ألنه العدو األول

صاراع العقال وافاوى     ويرتكه يف الظاالم الادامس يلقاي مصاريُ  املاؤمل. وقاد مّثال أمرياملاؤمنني        

 .20افوى قا د جيش الشيطانمبعركة وقعت بني جيشني فيقول: 

. 21وى شافاُء العقال  خمالفاة افا  : فامتالك العقل ينتج عن خمالفة افوى. يقول أمرياملاؤمنني 

حا  الادنيا.   و فهناك عالقة متينة بني افاوى  .22قمُع افوىو مثرة العقل مقت الدنياويقول أيةا: 

 إذن العقل وافوى يف حالة معاكسة دا مًا.. 23َمن أطاَع هوا  باع آخرته بُدنيا ومنشأ هذ  العالقة: 

 .24طاعة افوى ُتفسد العقل

 .25افوى عدو العقل

 .26افوى ضد العقل

                                                 
08
 .7كتابه إىل شريح قاضيه رق   

01
 .414قصار الكلمات رق   

11
 .1/073الغرر  

10
 .3/071الغرر 

11
 .7/774الغرر  

17
 .5/131الغرر 

14
 .4/141الغرر  

15
 .0/38الغرر  

13
 .0/158الغرر  
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فهما ال جيتمعان يف إنسان أبدًا، بل هما يف صراع دا   حتاى يتغلا  أحادهما علاى ااخار. لاذا       

 أصحابه قا اًل ف : خاط  أمرياملؤمنني

 .27إياك  ومتكن افوى منك 

 .28إسرتشد العقل وخالف افوى تنجويقول أيةًا: 

 الوصايا..و وترتى التعليمات

 .29إملك عليك هواك

 .61صّمك وأعماكإنك إن أطعت هواك أ

 .68قاتل هواك بعقلك متلك ُرشدك

ألّن العل  هو مثرة العقال، فاإلماام يةاع اإلنساان أماام أقساى        32قاتل هواك بعلمكث  يقول: 

 عدو الميكن السكوت حياله.

وأمام دغدغات افوى ال  تسابقه إىل  .33هواك أعدى عليك من كل عدو فاغلبُه وإاّل أهلكك

سِوحل افوى، وال يتعجل يف تنفيذ رغباته ألّن فيه افالك، يقول اإلمام: عمل املنكرات، عليه أْن ي

 .34كن لعقلك ُمسِعفًا وفواك مسّوفًا

 مصدر الفضائل والرذائل
 العقل مصدر كل الفةا ل: يعت  اإلمام أمرياملؤمنني

                                                 
13
 .1/715الغرر  

18
 .1/084غرر ال 

11
 .1/011الغرر  

71
 .7/53الغرر  

70
 .411/ 4الغرر  

71
 .4/507الغرر  

77
 .3/107الغرر  

74
 .4/307الغرر  
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 .65العقل فةيلة اإلنسان

 .36العقل ينبوع اخلري

 .37العل  مصباح العقل وينبوع الفةل

 .فهو ينبوع الفةل أيةًا.38 كان العقل هو أصل العل  كما ورد يف كالم اإلماموملا 

 واألدب أحد الفةا ل املهمة يف اإلنسان وأساسه العقل.

 .39األدب يف اإلنسان كشجرة أصلها العقل 

 .40والتواضع أحد الفةا ل وهو رأس العقل كما ورد يف الغرر

 .41ما يف الغرروالسخاء وهو أحد الفةا ل أيةًا مثرة العقل ك

 .42بوفور العقل يتوفر احلل واحلل  أحد الفةا ل وهو ااخر ناتج عن وفور العقل: 

من عالمات العقل العمل والعالقة بني العدل والعقل عالقة وطيدة ُتبينها هذ  العبارة الرا عة: 

 .43بسنة العدل

ُيساتخرج غاور   بالعقال  : واحلكمة هي عصاارة الفةاا ل منبعهاا العقال يقاول أمرياملاؤمنني      

 .44احلكمة

 .45من قوى عقله أكثر االعتبارواإلعتبار باألحداث وهو أحد الفةا ل أساسه أيةًا العقل: 

                                                 
75
 .0/35الغرر 

73
 .0/037الغرر  

73
 .1/3الغرر  

78
 .1/10الغرر  

71
 .1/011الغرر  

41
 .1/050الغرر  

40
 .1/050الغرر  

41
 .7/110الغرر  

47
 .3/14الغرر  

44
 .7/114الغرر  

45
 .5/131الغرر  
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واملااروءة هااي إحاادى الفةااا ل الاا  يتبااارى علااى التمسااك بهااا الرجااال وهااي تسااتند أيةااًا إىل  

 .46مروءة الرجل على قدر عقلهالعقل: 

 .47الفكر جالء العقولالمام: والفكر هو ااخر ِمن مكتسبات العقل يقول ا

فالفكر، األدب، العلا ، التواضاع، احللا ، الساخاء، العادل، احلكماة، االعتباار، واملاروءة         

 كلها فةا ل جتدها عند العاقل.

 أما اجلاهل الذي يتبع هوا  فماذا جتد عند ؟

 .48افوى ُأسُّ احملنسب  كل احملن  

 .49افوى مطية الفتنةعامل كل فتنة  

 .50التتبع افوى  فمن تبع هوا  إرتبك اك يف احلياة سب  االرتب

 .51َمن أطاع هوا  هلكسب  افالك  

 .52َمن رك  هوا  زّل سب  الزلل 

 .53فساد النفس افوىسب  لفساد النفس  

 .54كيف يستطيع االخالص َمن يغلبه افوىسب  عدم االخالص  

 .55َمن ملكه هوا  ضل سب  الةالل  

                                                 
43
 .3/018الغرر  

43
 .0/171الغرر  

48
 .0/131الغرر  

41
 .0/133الغرر  

51
 .3/113الغرر  

50
 .5/043الغرر  

51
 .5/111الغرر  

57
 .4/403الغرر  

54
 .4/435الغرر  

55
 .5/073الغرر  
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 .56َمن اتبع هوا  أعما  وأصمه وأذله وأضلهل  الذُّو سب  العمى والصم 

 .57َمن نَظر بعني هوا  إفتن وجاَرسب  الُظل   

 الدنيا واآلخرة
الدنيا هي ميدان االنسان فهو يستطيع أن حيّوفا إىل منبع للخاري، أو مصادر للشاِر، فعان الاذين      

ماذخورة  مذموماة  عنادُكْ      إن للاُدنيا رجاااًل لاديه  كناوزٌ     حولوها إىل ميدان للخري يقاول االماام:  

 .58َمْدُحورة ، يكشف ِبه  الّدين كََْشفِ أَحِدُكْ  رأَس ِقْدر  ِ وَيُلوذوَن كاجلرادِ فُيهِلُكون جبابرة البالد

فهؤالء الرجال إستفادوا ِمن الدنيا وصمموا على اجلهاد القاماة حكا  املستةاعفني يف األرض.    

 :يقول أمرياملؤمنني

ملن َصدََّقها، وداُر عافيٍة مَلن َفه َ  عْنها، وداُر غنى ِلمْن َتاَزوََّد ِفيهاا، وداُر    إن الدنيا داُر ِصدٍق

 .59ِلمن اتَّعَ  بها موعظٍة

فخريها متعلق باملوقف منها  فهي تكون طاوع إرادة مان حّوفاا إىل اخلاري، فمان فهمهاا يعايش        

ميكن االستفادة منها. وهي يف الوقت ذاته فيها بعافية، وَمن تزوَد منها أغنته ألنها تكّدس ِنعمًا كثرية 

 مدرسة  ملن أراد املوعظة والع ة من حوادثها. أما من أرادها للشر فهي طوع ميينه أيةًا.

إنَّ الدُّنيا ُيوِنُق منَظرها وُيوبُق خم ها، قد تزينات باالغرور وغارَّْت بزينتهاا، داٌر     يقول االمام: 

 .60اِمها وخرُيها بشِرها وُحْلُوها مُبِرهاهانت على رِبها، فُخِلط حالُلها حبر

 أما مظهرها فهي حلوة  نةرة ُحّفْت بالشهوات، وهي كاحلية لِيٌن َمسُّها قاِتٌل مسُّها.

فهي إذن ميدان لالختيار وداٌر ميتحن فيها اإلنسان فاإن وقاَف منهاا موقاف اخلاري فااز بهاا، وإذا        

 .61نيا داُر ِمحن، وداٌر بالبالء معروفةالدُّ وقف منها موقف الشر خسرها وخسر كل شيء:

                                                 
53
 .5/435الغرر  

53
 .5/073الغرر  

58
 .1/355الغرر  

51
 .1/351الغرر  

31
 .1/350الغرر  
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فعلى االنسان أن اليرغ  فيها رغبة والٍه، وأن الجيعلها كل همه وأن اليصابو إليهاا كهادحٍل يف    

 حياته، ألنها سريعة التحوُّل، كثرية التنقُّل، شديدة الَغْدر، دا مة املكر. 

 .62خذ من قليل الدُّنيا مايكفيك: لذا جاءت وصية أمرياملؤمنني

 ألنُه خملوٌق لشيٍء آخر، وألنها خملوقة  ألمر آخر أيةًا.

أما بعد فإنَّ اهلل سبحانه وتعاىل قد جعل الدُّنيا ملاا بعادها وابتلاى فيهاا      :يقول أمرياملؤمنني

 .63أهلها، ليعل  ايه  أحسن عماًل، ولسنا للدُّنيا ُخلقنا

نيا وافادحل ِمان خلاق االنساان،     افادحل مان خلاق الادُّ     ففي هذا النص ُيبني لنا أمرياملؤمنني

 فالدُّنيا خملوقة لآلخرة، واالنسان خملوٌق ليمتحنه اهلل ليعل  حسن عمله عن سي ِه.

إنَّ الادُّنيا مل ُتخلاق لكا  داَر ُمقااٍم َوال َمَحاّل      ويوّضح اإلمام ذلك بصورة اكثر يف هذا النص: 

الصاحلة لدار القرار، فكونوا فيها على أْوفااٍز   قراٍر وإنَّما ُجعلت لُكْ   ازًا لتزّوُدوا منها األعمال

 .64وال خْتدعنُك  منها العاجلُة، وال تُغرَّنَُّك  فيها الفتنة

وبعد أن حّدد اهلل سابحانه وتعااىل افادحل مان خلاق احليااة واالنساان ظهار أمامناا موقفاان: إنَّ           

 ظاِهر ها، واشاتغلوا بأجلاها إذا اشاتغَل    أولياء اهلل ه  الذين نظروا إىل باطن الدُّنيا إذا َنَظَر الناُس إىل

 .65الناس بعاجلها

فهناك دا مًا منطان ِمن البشر  منط جيعل الدُّنيا هدفًا له، فينغمس فيها حى يغارق، ومناط جيعال    

 الدنيا وسيلة لآلخرة.

 .33إنك  إمنا خلقت  لآلخرة ال للُدنيا وللبقاء ال للفناء ُخلقنا ِمن أجلها: ال  ااخرة عن فماذا

                                                                                                                          
30
 .1/373الغر  

31
 .7/113الغرر  

37
 .55الغرر باب اخلط  رق   

34
  1/331. 

35
 .471قصار الكلمات رق   

33
 .7/33الغرر  



 

16 

 العدد األول

 .37مرارُة الُدنيا حالوُة ااخرة

 .38غايُة ااخرة البقاء

 .39وااخرة فوُز السعداء

 .71الدنيا تةرُّ وااخرة تسرُّ

 .78الدنيا أمد ااخرة أبد

فإذا كانت ااخرة حلوة وهاي باقياة، وتسارُّ، وفيهاا يناال االنساان ساعادته، إذا كانات هكاذا؟          

دا مااًا جلااذب الااُدنيا الاا  حتاااول أن تشااغلُه عاان   فلماااذا اليعماال االنسااان ِماان أجلااها؟ فهااو ُعرضااة 

حاريُة   ااخرة، فاالنسان بني الدنيا وااخرة باني جاذٍب وتنااُفر، وقاد َمثَّال اإلماام أمرياملاؤمنني       

إن مثل الدُّنيا وااخرة كرُجٍل  اإلنسان بني الُدنيا وااخرة كحرية املتزوج بزوجتني، يقول يف ذلك:

 .72هما أسخط اأُلخرىله امرأتان إذا أرضى إحدا

 فكيف السبيل إىل غلبة ااخرة على الدُّنيا؟

 التقوى
ِحفاُ  الانفس عماا ُياؤِث ، وذلاك بارتك احملظاور ويات  ذلاك بارتك           »التقوى يف تعريفات الشرع: 

 .73«بعض امُلباحات

 ولن تتحقق التقوى إال خبطة تدرجيية، 

                                                 
33
 .3/041الغرر  

38
 .4/731الغرر  

31
 .0/087الغرر  

31
 .0/45الغرر  

30
 .0/01الغرر  

31
 .1/578الغرر  

37
 .571الراغ  االصفهاني: املفردات، ص 
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ُخااذ ماان قلياال الااُدنيا ا يقااول االمااام: اخلطااوة األوىل: ُيقلاال ماان ُيريااد التقااوى إهتمامااُه بالااُدني 

 .74مايكفيك

 .75والعمل الصاحل حرُث ااخرة اخلطوة الثانية: اإلكثار من العمل الصاحل 

 .76ثقلوا موازينك  بالعمل الصاحل ويقول أيةًا:

األعماال يف  : اخلطوة الثالثة: عقاد صافقة جتارياة باني الادُّنيا وااخارة، يقاول امرياملاؤمنني        

 .78. أْرَبح الناس من إشرتى بالُدنيا ااخرة33ة ااخرةالدُّنيا جتار

أزكى املال : وهو يستخدم ماحصل عليه يف الُدنيا لشراء ااخرة، ومنه املال، يقول اإلمام 

 .وستكون جتارته راحبة ألنه سريبح الُذنيا وااخرة معًا.79مااشرتى به ااخرة

 80َمن ابتاع آخرته بدنيا  رحبهما

فهاو لان خيسار شاي ًا عنادما يةاع هدفاه األول ا         . 81بح من باع الُدنيا بااخرةالرا ويقول أيةًا:

فاملطلوُب مناه هاو التقاوى    . 82َمن أصلح أمَر آخرته أصلح اهلل له أمر ُدنيا ااخرة ا يقول يف ذلك:  

رتك أيها الناس إتقوا اهلل فما خلق امرؤٌ عبثًا فيلهو وال ُي: ألنه مل ُيخلق عبثًا، يقول أمرياملؤمنني

 .83ُسدًى فيلُغو

 فهذا النص يلخص لنا العالقة بني التقوى وبني الُدنيا وااخرة، وبينهما وبني افدحل ِمن اخللقة. 
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 .84فمالك التقى رفض الُدنياوهذ  الُنقلة من ُحّ  الُدنيا إىل ُحّ  ااخرة هي التقوى: 

 ؟فماذا تع  التقوى عند أمرياملؤمنني

 .85التقوى اجتناب يقول االمام:

 وماذا حيصل لو أخذ املؤمن بالتقوى؟

 يعّدد االمام نتا ج التقوى.

 .83التقوى أزكى زراعة

 .87التقوى رأس احلسنات

 .88التقوى ر يس األخالق

 .89التقوى مفتاح الصالح

 .91التقوى ظاهر  شرحل الدنيا ]هذا يف الُدنيا أما يف ااخرة[ وباطنه شرحل ااخرة

 املتقون
عان االنساان إىل املاتقني، فمان ها        ؤياة اإلماام أمرياملاؤمنني   وصل بنا مسار البحث حول ر

 املتقون؟

 يتصف املتقون بهذ  الصفات:

 .91الورع شعار األتقياءالورع  
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 .92القناعة عالمة األتقياءالقناعة  

 .93إن األتقياء كل سخّي متعفف حمسنالسخاء  

 .94ليس احلسد من ُخلق األتقياءالطريق للحسد  

 .95عماف  زاكيةاملتقون أالتزكية  

 .96وأعينه  باكيةذرحل الدموع خشية  

 .97وقلوبه  وجلةاخلوحل من اهلل  

 .98الزهد شيمة املتقنيالزهد  

 .99َسَهُر الليل شعار املتقنيَسهُر الليل  

 .100ذكر اهلل شيمُة املتقنيذكر اهلل  

 عالمات المتقين

 .101َهل للمتقي ثالث عالمات: إخالُص العمل، وقصُر األمل، واغتنام امَل

 .. ومعنا  الصدق أثناء العمل.فأواًل: إخالُص العمل

 ثانيًا:قصُر األَمل، ومعنا  ترمجة عمِله إىل واقع وإىل برنامج زم  مرحلي.

                                                 
11
 .0/035الغرر  

17
 .1/410الغرر  

14
 .5/37الغرر  

15
 .1/11الغرر  

13
 .1/71الغرر  

13
 .1/11الغرر  

18
 .1/71الغرر  

11
 .4/041الغرر  

011
 .4/11الغرر  

010
 .5/43الغرر  



 

51 

 العدد األول

. وهي حالة يف منتهى الفةيلة ال يبلغها إاّل 102«وامَلَهل هو التؤدة والسُُّكون» ثالثًا إغتنام امَلَهل : 

ث ال ينفعال حاني وقاوع املشاكلة وال يةاطرب وال يقلاق عناد وقاوع         َمن ربى نفسه تربية قاسية حبيا 

 حدث ما يستدعي منه التفكري واحلل.

وهنانلتقي مبوضوع هذ  الدراسة، هنا ُيصاافح حباث االنساان مبحاث االدارة، فاالنساان الاذي       

وترتقباه الرساالة االساالمية هاو َمان خيلاص العمال، ويقصار األمال ويغتان             يرتقبه أمرياملؤمنني

 مَلَهل، وهو االنسان الذي يصلح للعمل االداري سواء كان ُمديرًا أو عاماًل.ا

وهذا اإلنسان مل يأت ِمان فاراغ، فلاو تتبعناا عملياة بنا اه لوجادنا أناه يف بداياة أمار  كاان عقااًل             

 وهوًى، فقاتل عقُله هوا  فانتصر عليه عندما َعرحل أنَّ اهلل مل خيلقه للدُّنيا بل خلقاُه لآلخارة، وأناه   

 حتت الرقابة الدا مة، ألنه يف حالة إمتحاٍن متواصل، إمتحان الوعي واالرادة.

 فهل استخدم وعيُه بصورة سليمة؟

 الغاية ِمن خلق الدنيا؟و هل أنه عرحل الغاية من خلقه

 وهل إنه استخدم إرادته يف مكانها؟ هل استخدمه يف هدحل دنيوي أم ُأخروي؟

ت ااخرة على الدنيا )كهادحل مطلاق( فاضات الفةاا ل     وعندما تغلَّ  عقله على هوا  وانتصر

 ِمن جوانبه وإحنسرت الرذا ل ال  هي نبع افوى.. ماذا كانت نهاية هذا االنسان؟

 فطرُ  على ُحِ  اخلري.و كانت نهايتُه كبدايته، عندما خلقُه اهلل

فتظهاار عليااه أصاابح لاادينا اان إنساااٌن ُيغلاا  العقاال علااى افااوى، وُيقااّدم ااخاارة علااى الاادنيا  

الفةا ل وال ُتشاهد على سلوكه الرذا ل،.. وهذا هو املتقي الذي يعّد  االسالم ِمن خالل منهاجاه  

الرتبااوي القااي  الااذي ساااه  يف إعااداد  القاارآن الكااري  ماان ناحيااة والُسااّنة النبويااة وكلمااات األ مااة  

 املعصومني ِمن ناحية أخرى.

د قيادته وتوجيهاه، وهاذا هاو االنساان الاذي تقاوم       هذا هو االنسان الذي جي  أن يعرفه َمن ُيري

االدارة على أكتافه، فإذا حدث تقدٌم فمنشأ  هو االنسان نفسه، وإذا حدث تراجع فسببه هو أيةًا. 
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هي ال  تقوم على ُسّل  عبقرية هذا االنساان الصااعد حناو     فاالدارة ال  يؤسسها أمرياملؤمنني 

 سل  احلياة بإمكاناته وكفاءاته.

 نيًا: الصفة التنظيميةثا
يبتدأ الفكر اإلداري يف اإلسالم بالرتكيز على النظ  والنظاام، فاأك  مصاداٍق للانظ  هاو تنظاي        

شؤون الدولة وُأمور اجملتمع، وقد جاء االسالم بهذ  الفكرة يوم كانت الفوضى هي احلالة الساا دة  

ًا من غريها ، إنتصاروا يف احلارب ألنها      يف البالد العربية، وتقّدم املسلمون ألنه  كانوا أكثر تنظيم

أوجدوا نظامًا للقتال.. وانهالت عليه  الثروات ألنه  وضعوا نظاماًا لالقتصااد يقاوم علاى حترياك      

املوارد اجملمدة ال  كانت بيد األغنياء واستطاعوا أن يوجدوا دولته  ألنه  أقاموها على أساس ِمن 

للتعلاي .. وهكاذا ساادت االدارة املنةابطة ساا ر أرجااء        التنظي  ونشروا العل  ألنه  وضعوا نظامًا

البالد االساالمية بفةال احلاث املتواصال علاى التنظاي  والنظاام. وميكنناا القاول بكال ثقاة: بفةال             

 التنظي  إستطاع املسلمون أن يكتسحوا العامل ويوصلوا االسالم إىل آخر بقعٍة ِمن بقاع األرض.

إهتمامًا كبريًا لنظ  اأُلمور وتنظي  الشؤون حتاى أناه مل    وعلى هذا النسق أعار أمرياملؤمنني

ينس أن يوصي أوالد  وأصحابه ومجيع املسلمني يف آخر كلمة له قبل أن يرحل إىل الرفيق األعلاى  

 بنظ  أمره .

فقد جاءت وصيته يف النظ  بعد وصيته بالتقوى لتأخذ مكاان الصادارة يف هاذ  الوثيقاة افاماة:      

 . 103وأهلي وَمن بلْغُه كتابي بتقوى اهلل، ونظ  أمرك  أوصيكما ومجيع ولدي

 وفكرة النظ  مل تُك وليدة الساعة أو احلاجة فقد امتزجت هذ  الفكرة بكلمات أمرياملؤمنني

وبعقله قبل أن تأتيه اخلالفة، فهذا عمر بن اخلطاب يستشري  يف الشخوص لقتاال الُفارس، فيوصايه    

ومكان القِي  باألمر  مكاُن النظام  ِمن اخَلَرز  ا جيمُعاُه ويةاُمُه     ه:بأن يلتزم النظام يف عمله، فيقول ل

 .104فإن انقطَع الِنظام وتفرََّق اخَلَرُز وَذَهَ ، ث  مل جيتِمْع حبذافريِ  أبدًا

                                                 
017
 .43باب الوصايا رق   

014
 .043باب اخلط  رق   



 

51 

 العدد األول

فاملادير هااو كااالفص الكابري يف املساابحة الاا  جتماع بقيااة الفصااوص، فاإذا انفصاال عاان املساابحة     

النظام الميكن أن تقوم ألحد قا مة، بل ستكون النتيجة االنفراط إنفطرت مجيع الُفصوص. فبدون 

والتمزق وكيف ال يكون ذلك وقد اّتحد املسلمون ألنه أنزل اهلل إليه  ما ُينّظ  شؤونه  وهو القرآن 

 الكري .

ذلك وهو ُيشري إىل ذلك يف ُخطبٍة ُيبني فيها فةل القرآن الكري :  لنستمع إىل أمرياملؤمنني

فاستنطقوُ ، ولن ينِطق، ولِكاْن ُأخاُ ُكْ  عْناُه، أال إنَّ فياه ِعْلاَ  ماا ياأتي، واحلاديث عان          القرآُن 

 .815املاضي، ودواَء دا ُكْ  وَنْظ   ماَبْينُكْ 

يف هذا النص إىل عظمة القرآن الكري ، وإنها تتجلى يف هذا األمر بالذات  ُيشري أمرياملؤمنني

اتية ا فالنظا  هو أحاد أربعاة ُأمور أوجدها القارآن الكاري  يف    يف نظ  أمر الناس وإدارة شؤونه  احلي

ااا معاجلااة املشااكالت  7احلااديث عاان املاضااي   -1ااا احلااديث عاان املسااتقبل   0ااُلمااة االسااالمية:  

 ا تنظي  شؤون الناس.4واملعوقات 

وهو بهذ  النصوص يةع أمامنا نطفة  هذا هو التنظي ، وهذا مقدار أهميته عند أمرياملؤمنني

 نني الذي ُيراد له أن ُيولد ِمن خالل هذ  الدراسة حول النظرية االدارية لعمام أماريا ملاؤمنني  اجل

وعندما نفتح ملف النظ  يف فكر االمام سانجد أنفسانا أماام حشاد كابري مان روا اع الكلماات وهاي          

 تتناول هذ  القيمة األساسية يف االدارة يف شعٍ  خمتلفة.

 ورد فيها لف  النظ  إىل اأُلمور التالية:  وميكننا تصنيف اجملاالت ال 

 كيف ينشأ النظام؟

 كيف يقوى النظام؟

 كيف ينهار النظام؟
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 كيف ينشأ النظام؟ :أواًل
أواًل وقبل كل شيء كان ِمن املفرتض أن نتعارحل علاى النباع الاذي ينطلاق مناه النظاام، يف هاذا         

 .106عقل املرء نظامه :املةمار يقول أمرياملؤمنني

الرح  الذي يستقبل نطفة النظ  فتلتصق جبادار ، وهنااك تأخاذ باالنمو لتتحاّول إىل       فالعقل هو

 جنني... وِمن ث  خيرج اجلنني ِمن الرح  إىل الوجود على شكل ُخطة ونظام.

 فالعقل هو املصدر األول للنظام، وبدونه الميكن ألمة أن تكون منظمة يف حياتها.

 فالعقل هو مصدر الفكر.

 التخطيط.والعقل هو مركز 

 والعقل هو نبع ال امج.

 والفكرة واخلطة وال  ة هي ألف باء النظام.

فالعقل يةع بني أيدي البشر النظام قبل التطبيق، يبقى املسؤول عن تطبيقه هو العال اق احلسانة   

: من تلك ال  تنمو يف اجملتمع، وال  تقوم على اساس ِمن احلقوق املتبادلة. يقول أمرياملؤمنني

قوق حقُّ الوالي على الرعية، وحقُّ الرعية على الوالي، فريةة فرضها اهلل ا سبحانه ا ِلُكلٍّ على احل

 .107ُكلٍّ، فجعلها نظامًا أُللفته 

وعلى مبدأ احلقوق يقوم النظام، ويتحّول إىل منهج يف احلياة بعد أن كان  رد فكرة يف العقال،  

 أي انه يدُخل حّيز التطبيق.

بني أيدي األجيال، وهو أنَّ احلقوق املتبادلة بني  أ مه  يةعه أمرياملؤمننيوهنا نقف عند مبد

الر يس واملرؤوس هي األساس يف تكوين النظام االداري. فمثلما للار يس حاق  علياه واجاٌ  أيةاًا      

إزاء املرؤوسني، وكما أّن للمرؤوسني واجبًا، ف  حقوٌق على الر يس، وعلى أساس هذ  احلقوق 

تنشأ العالقات االجتماعية يف اجملتمع وينشأ ِمن شبكة هذ  العالقات ما نطلاق علياه )النظاام    املتبادلة 

اإلداري(. وجيدر بنا أن نذكر هنا أّن النظام االداري الذي اليقوم على املصااحل الفردياة اانياة، وال    
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لنظاام الثابات   يقوم على الرابطة العرقية أو القومية، بال يقاوم علاى مبادأ احلقاوق والواجباات فاو ا       

 والقوي الذي الميكن أن تزحزحُه أية قوة جبارة.

أقاوى نظاام إداري متكان أن يسايطر علاى شاؤون الابالد         من هناا  فقاد أرساى أمرياملاؤمنني    

االسالمية ال  كانات مرتامياة األطاراحل وكانات متاوُج باالضاطرابات والقالقال، فعلاى رغا  هاذ            

 ألمن والنظام يف طول البالد وعرضها.الظروحل إستطاع النظام االداري ان يفرض ا

 ثانيًا: كيف يقوى النظام؟
الُنظ  االدارية ال  يوجادها االساالم تنظيماات قوياة منيعاة تقاوم علاى روح اجلماعاة، وعلاى          

 االستعداد اجلمعي للتعاون والتآزر.

ي، وال ننس دور األخالق والفةيلة يف إنشااء التنظيماات وتقويتهاا، الّن التنظاي  عماٌل مجااع      

وملا كان افدحل من اخللق احلميد هو احلاد ِمان طغياان الفردياة فإناه السابيل األقاوى دا ماًا لتأسايس          

 التنظيمات االجتماعية.

فاجملتمع الذي تنمو فيه األخالق هو األقدر على تنظي  نفسه وتشكيل أعةا ه والننس هنا أيةًا 

القانون حياف  على العالقاات الا  جتماع    دور القانون يف إرساء الُنظ  االدارية وترسيخها حيث أّن 

أفراد التنظي  وحياف  على دميومتها وتقويتها. واجملتمعات ال  يساود فيهاا القاانون يساودها الةابط      

 االجتماعي أيةًا.

 سُبل تقوية النظام بصورة عامة والنظام االداري بصورة خاصة؟ أما كيف يرى أمرياملؤمنني

 اجلواب: ع  هذ  الوسا ل:

: العدل  العدل مبثابة العصا اّل  ميسك بهاا َمان ُيرياد موازناة جسامه فاوق حباٍل رفياع يف         أواًل

ألعاب السريك. فلوال هذ  العصا ال يستطيع رجل السريك موازنة نفسه فهو ُعرضاة للساقوط يف أياة    

 حلظة إذا ماغامر بنفسه ووقف فوق حبل السريك.

حبال احليااة القاساية، فهاو السابيل إىل املوازناة،       يلع  العدل دور العصا يف تنظي  اجملتمع فاوق  

 فكلما مال اجلس  إىل جهة أسعفه العدل يف اجلهة املقابلة، وهكذا حتى يستقي  اجملتمع.
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 .109حسن العدل نظام ال ية ث  يقول:.108العدل نظام اإلمرة: يقول أمرياملؤمنني

ام حتاى لاو ُأقاي  علاى     وهذ  قاعدة عامة ال ختتص بالنظام االداري وحس  بال تشامل كال نظا    

 مبدٍء آخر غري االسالم.

ثانيًا: احلل   هدوء األعصاب عند اإلنفعال، وعدم االنفعاال عناد االثاارات وهاو مان قواعاد       

االدارة، بل هو من قواعد التنظي  بصورة عامة ذلك ألن التنظي  يقوم على األفراد، وكان البدَّ ِمن 

ن أه  ُأسس هذ  العالقة، سايادة احلكماة يف العالقاات    وجود عالقات طيبة بني هؤالء األفراد، وِم

وعدم حدوث ردود فعل إنفعالية أثناء العمل وال  تعود إليهاا أها  عوامال املشااكل يف التنظيماات      

 االدارية.

ثالثًا: روح التعاون بني األفراد" كاحلسان إىل ااخرين، ومواساة االخوان والكرم وهي صفات 

 عن ضمور للروح الفردية ال  تهدد التنظيمات االدارية.تن ُّ عن روح مجاعية، و

 لنتأمل هذ  النصوص ال  حتمل هذا املفهوم.

 .881نظام املروءة حسن اأُلخوة

 .888نظام الدين خصلتان إنصافك ِمن نفسك ومواساة إخوانك

 .888نظام الكرم موالة االحسان ومواساة االخوان

 .886د اجلرياننظام الفتوة إحتمال عثرات االخوان وُحسن تعّه

                                                 
018
 .0/018الغرر  

011
 .7/785غرر ال 

001
 .3/033الغرر  

000
 .3/033الغرر  

001
 .3/084الغرر  

007
 .3/085الغرر  



 

56 

 العدد األول

رابعااًا: الااادعوة إىل الطاعاااة  الُباااّد ِمااان وجااود حماااور جتتماااع علياااه التنظيماااات واملؤسساااات   

االجتماعية، وهذا احملور هاو طاعاة اهلل سابحانه وتعااىل فكلماا زادت الطاعاة إزدادت التنظاي  قاوة         

 وترابطًا، ألّن الطاعة سرتكز االلتزام القانوني يف التنظي  أو املؤسسة.

: التواضع  التواضع قيمة إجتماعية بدونها التقوم للمجتماع أياة قا ماة، وإذا أردناا أن     خاِمسًا

نتعرحل على أثر هذ  القيمة األخالقية لنتصور اجملتمع وقاد حّفات باه مجاعاة ِمان املتكا ين، كياف        

 سيكون حاله.

كا  ُعرضاة   إن التك  هو عامل تشتت ومتّزق يف اجملتمع، واجملتمعات الا  تنماو فيهاا مظااهر الت    

 لالنهيار أكثر ِمن اجملتمعات اأُلخرى.

إذن التواضع هو السبيل اليقااحل حااالت التاداعي واالنهياار يف اجملتمعاات البشارية، وقاد جااء         

 حث االسالم على التواضع لصيانة اجملتمع ِمن االنهيار واحلفاظ عليه ِمن السقوط السريع.

خبفض اجلناح تنتظ  ظ على حيوية اجملتمع هي: قاعدة حيوية للحفا من هنا أقّر أمرياملؤمنني

 .114اأُلمور

وخفض اجلناح هو كناية عن التواضع، وهو كناية عن تواضع الكبار من ذوي املساؤوليات ألن  

التعبري هو خفض اجلناح ملن ميتلك القدرة علاى الطاريان، فهاؤالء تقاع علايه  مساؤولية التواضاع،        

 واحليلولة دون انهيار  وسقوطه.وهذا هو السبيل األوفق لتقوية التنظي  

سادسًا: األمانة  عندما يشعر كل فرد يف التنظي  االداري أو أّي تنظي  إجتماعي بأنه أمني على 

مصاحل اجلماعة فإّن إلتزامه حنو اجلماعاة ومصااحلها سايكون متيناًا للغاياة وخالفاًا للتنظيماات الا          

ّجر التنظيمات من داخلها يف كل حلظة، خالفًا فا تقوم على التنافس احملموم والذي ِمن شأنه أن ُيف

األمانة، فقد خاط  اهلل سبحانه وتعاىل أفراد اجملتماع الاذين    أمبد ىأقام االسالم نظامه االداري عل

إّن اهلل يأمرك  أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمت  ﴿يتحملون مسؤولية إجتماعية قا اًل ف : 

﴾عدلبني الناس أن حتكموا بال
115. 
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فالنظام االداري الذي يطمح إليه االسالم هو النظام القا   على األماناة، الاذي جيعال ِمان ُكال      

فرٍد أمينًا على مصااحل اأُلماة أميناًا علاى اتلكاتهاا، أميناًا علاى قيمهاا ومثلاها، أميناًا علاى أسارارها             

 وأفكارها.

ة حاول األماناة فاذكر يف إحادى     فكرة ااية الكرميا  وعلى النسق القرآني استعار أمرياملؤمنني

 كلماته:

 .116.. األمانة ِنظامًا لأُلمة.*فرض اهلل

 والسؤال: كيف تصبح األمانة نظامًا لأُلمة؟

اجلواب: عندما يتحسس املسؤول الكبري سواء كان حاكمًا أو واليًا أو ُمديرًا أو ر يساًا باناه أماني    

 ل يوم القيامة عن هذ  األمانة.على مصاحل اأُلمة، وعلى كل فرد فرد منها، وإنه سُيسأ

وعندما يشعر ُكلَّ فرد من ابناء اأُلمة بأنه أمني أيةًا على مصاحل اأُلمة فعلياه أن يصاونها وياذود    

عن حياضها وحيميها حق محايتها. وأي ضعف عن أداء هذ  املسؤولية سيحاسا  علياه وسايواجه    

 بأشِد العقوبات.

 ثالثًا: كيف ينهار النظام؟
رضة لالنهيار، كما ينهار البناء عندما يتسلل إليه املااء والرطوباة، فاألنظماة تتساوس     األنظمة ُع

كما يتسوس الكرسي املوضوع يف زاوية ِمن البيت وال حيصل علاى الرعاياة املطلوباة، وأكا  معاول      

وال تناازعوا فتفشالوا وتاذه     ﴿ يهدم ُنظ  اجلماعة هو اخلاالحل، وقاد قاال تعااىل يف كتاباه الكاري       

﴾رحيك 
117. 

 .118اأُلمور املنتظمة يفسدها اخلالحل :وقال أمرياملؤمنني
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واخلالحل هو جرثومة تبدأ صغرية ثا  تكا  فتنتشار فتهادد كياان اجملتماع بأسار ، واخلاالحل يبادأ          

 صغريًا يف نفس االنسان ث  ينمو كبريًا يف كيان اجملتمع.

اخلاالحل يهادم   : نيوأول عملية هدم تت  مبعول اخلاالحل هاو هادم ااراء، يقاول أمرياملاؤمن     

 .119ااراء

 .120آفة الرعية خمالفة الطاعةفيظهر اخلالحل وينتشر إىل كافة الرعية: 

 .121آفة اجلند خمالفة القادةث  يسري إىل قمة املؤسسات االجتماعية فيصل حتى إىل املقاتلني: 

ساب    عان نتاا ج االخاتالحل:    عندها سينهار اجملتمع ويتمزق شّر ازق، يقول أمرياملاؤمنني 

 .122الفرقة االختالحل

وعندما تبلغ اجلرثومة إىل هذا املستوى ِمن التأثري جي  االسراع يف العالج، وتقاع علاى حكمااء    

اجملتمع وعقال ه مسؤولية وضع حٍد فذا االنهيار بإيقاحل حالة التاداعي يف اجملتماع، وذلاك بالعمال     

 وفق هذ  اخلطوات:

الرفااق يغاالُّ حااّد : ت، يقااول االمااامأواًل: الرفااق بااااخرين، وهااو يةااع حاادًا للمخالفااا 

 .123املخالفة

ثانيًا: االنصاحل، وهو نوع من العدل، يظهر فيه تساوي االنساان باني نفساه وااخارين، يقاول      

 .124االنصاحل يرفع اخلالحل ويوجد اال تالحل :االمام
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أعبااء  هذا ما ميكن القيام به عند وقوع االختالحل يف اجملتمع وما يتحملاه املساؤول أو املادير ِمان     

للحفااظ علاى الانظ  االجتماعياه. وهاذ  هاي إحاادى اخلاواص الا  متتااز بهاا الانظ  االدارياة عنااد             

 فهي إدارة منتظمة متسقة األجزاء ال  ال فيها للُفرقة واالختالحل. أمرياملؤمنني

 ثالثًا: الصفة اجلماعية
ط تربطه ، وكلما قوي هذا ال تنشأ اإلدارة إاّل بني مجع ِمن الناس، والُبّد فذا اجلمع ِمن رواب

الرابط قويت اجلماعة وأصابحت االدارة متيسارة علاى املادير. فاجلماعاة هاي البي اة الا  تنشاأ فيهاا           

اإلدارة، وبادون مراعااة هاذا اجلانا  تصابح االدارة أشابه مااتكون مبعادلاة حساابية، وقاد ُوّجهات            

ي اة االجتماعياة الا  تنشاأ فيهاا اإلدارة      إنتقادات إىل املفكر األملاني )ماكس في ( عندما مل يهت  بالب

فجاء منوذجه يف ا البريوقراطيةا ُتنقصه الروابط االنسانية. كذلك يؤخذ على )تيلر( إجتاهه إىل مكنناة   

 االنسان يف املعمل.

بنصوص كثرية يف  ال اجملتمع واجلماعة، وهي حبّد ذاتها  وقد زخَر فكر االمام أمرياملؤمنني

متكاملة عن اجملتمع ودور الفرد يف اجلماعة، لكن سنقتصر على النصاوص الا     تكّون لدينا دراسة

 حنتاجها يف تأكيد الصفة االجتماعية يف االدارة.

هي ال  تنشأ يف رح  اجملتمع واجلماعة.  فاالدارة ال  نستقي أبعادها من كالم أمرياملؤمنني

فكاان   ة ِمان فكار االماام أمرياملاؤمنني    وقد أشرنا سلفًا أن املفردة االجتماعية حتتال مسااحة كابري   

علينا أن نقتطف ما ينفع دراستنا وهو االشارة إىل ضرورة وجود اجملتماع للحيااة، وعوامال تكاوين     

 ما إىل ذلك من املوضوعات ال  سنأتي على ذكرها.و اجلماعة، وتصنيف اجملتمع

 أواًل: ضرورة وجود اجملتمع
فواء فهو ال يستطيع االستمرار يف احلياة بدون اجلماعاة،  حاجة الفرد إىل اجلماعة كحاجته إىل ا

 ألّن تعقيدات احلياة حتّتُ  عليه أن ُيعاشر األفراد ويرتبط به  برباط األخوة، يقاول أمرياملاؤمنني  
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فااال ساعادة لالنسااان إاّل عنادما يكااون يف دا اارة   . 125عاشار أهاال الفةال تسااعد وتنبال    عان ذلااك: 

 ء  حُبسن العشرة.اجملتمع، لذا أمر االسالم أبنا

 .127وحبسان العشارة تاأنس الرفااق     .126حبسن العشرة تدوم املودةوفا دة العشرة احلسنة هاي:  

 .128وحبسن العشرة تدوم الصلة

 .129َمن ال أخًا له ال خري فيه ويقول يف حثه على كس  الصداقات:

 .130ُربَّ أٍ  مل تلدُ  ُأمك وهو ال يقصد األ  احلقيقي لالنسان ألنه:

نصااوص املتقدمااة، ونصااوص ُأخاارى ال  ااال لااذكرها ناادرك مااا يوليااه االمااام      وماان حمماال ال 

ِمن أهمية لوجود الكيان االجتماعي الذي تقوم العالقات باني أفاراد  علاى أسااس      أمرياملؤمنني

 اأُلخوة الصادقة.

 .868فاألخوان زينة يف الرخاء وعّدة يف البالء

 احلث على االرتباط باجملتمع:ثانيًا
تصالح أخالقاه إاّل مان    ع تلك األهمية حيث ال تستقيم حياة االنسان وال للمجتمإذا كان 

 خالله فقد وردت النصوص الكثرية وهي حتثُّ على االلتزام باجلماعة، يقول أمرياملؤمنني

 .868الزموا اجلماعة واجتنبوا الُفرقة

 .866الزموا السواد األعظ  فإّن يد اهلل مع اجلماعة
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 864عةوالزموا ماعقد عليه حبل اجلما

 .865وعليك  بهذا السواد األعظ 

هنا جند أنفسنا أمام نصوص تدعو إىل االرتباط باجلماعة حفظًا على وحدتها وكيانهاا السياساي   

 حتى ال يتسرب إليه الُفرقة واالختالحل.

فاحلفاظ على وحدة اجملتمع مسؤولية شرعية، وهو أمانة يف عنق كل ُمسال   اماا اخلاروج علاى     

ملسلمني فهو اخليانة ألنه حتّول إىل معول فادم مرتكاز مها  ِمان مرتكازات      هذ  الوحدة وشق عصا ا

 التقدم لدى املسلمني وهو وحدة اجملتمع االسالمي.

 .136أعظ  اخليانة خيانة األمة: لذا يقول االمام أمرياملؤمنني

وخيانة اأُلمة هي اخلروج على وحدتها القا مة على أساس ِمن احلق ولايس علاى الباطال، ألّن    

. فاخلروج على هذا 137التعاون على إقامة احلق أمانة وديانة ألمانة ال  ُفرضت على املسل  هي:ا

 املبدأ هو اخليانة، بل هو أعظ  خيانة، ألنه خيانة لكل أبناء اأُلمة االسالمية.

 ثالثًا: كيفية تكون اجلماعة
 متينة، وهي: هذ  اجلماعة ال  ُدعينا إىل االرتباط بها الُبّد وأن تقوم على ُأسس 

 . ألنه يبطن صدق العالقة، وإخالص الرتابط.138الوفاء قوام األمامة وزين اأُلخوة الوفاء:

 .139الخري يف قوٍم ليسوا بناصحني وال حيبون النصح التناصح:

 .140خري االخوان أنصحه  وشره  أغشه  ويقول يف هذا املةمار:
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ك باجتا  االجيابية، فإذا ظهر اخلطأ ِمن أحد فالعالقة القا مة يف هذا اجملتمع هي عالقة فاعلة تتحر

 األفراد ُيسرع ااخرون إىل تغيري .

. فوجاود الفارد يف اجملتماع    141التعاون على إقاماة احلاق أماناة ودياناة     التعاون على إقامة احلق:

الزم  حيّمله مسؤولية حتت  عليه العمل ِمن أجل إرساء صرح احلق من أية زاوية كانت. يقول االمام:

 .142احلق وأعمل عمله  أهل

. فاجملتمع الذي يقوم على العدل هو اجملتمع املسل  املعافى 047العدل قوام ال ية إقامة العدل:

ِمن كل مرٍض، ألّن العدل هو الاذي حيااف  علاى تاوازن أطاراحل اجملتماع. وحيااف  علياه مان حالاة           

 .144العدل قوام الرعية :االفراط والتفريط. يقول أمرياملؤمنني

 145الشاريعة صاالح ال ياة   : : وهو العنصر األه  يف بناء اجملتمع يقول أمرياملؤمننيالشريعة

فالشريعة هي ال  حتدد االطار القانوني للجماعة، وبدون القانون ال يستطيع اجملتمع ِمن احلياة وال 

 النمو.

تفرز   فاجملتمعات تتكون من عنصٍر إنساني تنتج عنه العالقات االجتماعية، وِمن عنصر قانوني

الشرا ع واألعاراحل والعالقاات، وال يبلاغ اجملتماع حالاة السامو إاّل عنادما حتكماه الشاريعة، ألنهاا           

 قانون صادر عن اهلل سبحانه وتعاىل.

املسؤولية: وجود الفرد يف اجملتمع يفرض عليه املسؤولية ألّن العالقة االجتماعياة هاي مساؤولية    

دنيا باأربع عاامل يعماُل بعلماه وجاهاٌل ال يساتنكف أن       قوام ال: حبِد ذاتها، يقول أمرياملؤمنني
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يتعل  وغ  جيود مباله على الفقراء، وفقاري ال يبياع آخرتاه بادنيا ، فاإذا مل يعمال العاامل بعلماه         

 .146إستنكف اجلاهل أن يتعل ، وإذا خبَل الغ  مباله باع الفقري آخرته بدنيا 

 تمع التكافل واملسؤولية، حيمل كال فارد   فاجملتمع ال  يرمسه االمام من خالل هذا النص هو 

فيه مسؤولية إعتبارية، فإذا ماا قاام كال فارد باأداء مساؤوليته فاإّن هاذا اجملتماع سايتقدم أشاواطًا إىل            

 األمام، أما إذا مل يؤد ما عليه ِمن مسؤولية فإنه سينتكس ويرتاجع.

 رابعًا: تصنيف اجملتمعات
 بشرية إىل قسمني:  تمع األخيار و تمع األشرار.اجملتمعات ال يصنف االمام أمرياملؤمنني

  تمع األخيار:

االحسان غريزة األخيار واإلساءة غريازة  ا   من صفات هذ  اجملتمع ا كما يقول أمرياملؤمنني 

 فهذا اجملتمع قا   على صفات ذاتية أصلية. يتصف افراد  بهذ  الصفات: 147األشرار

 .148رحبسن الطاعة ُيعرحل األخياحسن الطاعة: 

 .149سنة األخيار لني الكالم وإفشاء السالملني الكالم وإفشاء السالم: 

 .150الزم الصدق واألمانة فإنهما سجية األبرار )األخيار(الصدق واألمانة: 

 .151االيثار سجية األبرار وشيمة األخيارااليثار، وهي عالقة  سدة للروح اجلماعية: 

، وهو يستقبل أعةاًء ُجددًا، يقول أمرياملؤمنني يف حثه فهؤالء االخيار الذين يبنون  تمعًا مثاليًا

مثارة العقال   ويقول أيةاًا:  . 152خري اإلختيار موادة األخيارللناس على االلتحاق برك  األخيار: 
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ليس لشيء أدعى خلرٍي ويقول: . 154صحبة األخيار تكس  اخلريويقول أيةًا: . 153صحبة األخيار

 .156ِمن أحسن االختيار صحبة األخيارل: ويقو. 155وأجنى من شٍر من صحبة األخيار

  تمع األشرار:

االحتكااار شاايمة الفجااار )شااي   : صاافات هااذا اجملمااع كمااا ورد يف كلمااات امااري املااؤمنني  

 .157األشرار(

 .158احلقد من طبا ع األشرارمن صفاته : 

 .159عادة األشرار أذية الرفاقومن عادته : 

شاّر األشارار َمان ال يساتحي مان       نه وتعااىل: واألشرار ال خيافون ِمن أحد حتاى ِمان اهلل سابحا   

 .160الناس وال خياحل اهلل سبحانه

 .161واالساءة غريزة األشرارواالساءة هي رذيلة ذاتية متآصلة فيه : 

فهااؤالء األشاارار جياا  أن يفاارَّ الناااس ماانه  وال ياادنون ماانه  ألّن مصااادقته  جتلاا  السااقوط    

 .162مصاحبة األشرار توج  التلفوافالك: 

إياَك ومعاشرة األشرار فانه  كالنار مباشرتها ر حيرتق َمن يقرتب إليها، يقول االمام: وه  كالنا

 1 .163حترق
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وعلى العكس  على االنسان أن خيتار دا مًا  تمع األخيار وينفر ِمن األشارار، يقاول االماام:    

 .164جانبوا األشرار وجالسوا األخيار

 .165االختبار معيار ُيفرق بني األخيار واألشراران الُبّد أواًل أن مييز بني االشرار واألخيار: فك

أكا    :ألّن هناك َمن حياول أن يزكاي االشارار ويظهاره  مبظهار األخياار، ويقاول أمرياملاؤمنني       

األشرار،  فبعد االختبار خيتار املسل  اجملتمع الطي  ويفةله على  تمع. 166األوزار تزكية األشرار

أماا األشارار فالُباّد ِمان     . 167مفارقاة االشارار  و من ُحسان االختياار مقارناة االخياار    يقول االمام: 

مصاح  األشرار ، ذلك ألّن: 168ينبغي ملن عرحل األشرار أن يعتزف إعتزاف  واالبتعاد عنه : 

 ماشاة الساقوط  فهاو باني كماشاتني، ك   . 169كراك  البحر، إن َسِلَ  ِمَن الغرق مل يسل  ِمَن الَفاَرق 

 كماشة احلزن.و

 خامسًا: كيفية االنتماء إىل اجملتمع الصاحل
َخطى امُلسل  خطوات وطيدة للحاق برك  الصاحلني فقد اخت   تمعه فعرفه باالختبار العملي 

 ث  إختار  على اجملتمع الةال، واان كيف السبيل إىل اللحاق به. 

.وتكارار  170الزم أهل احلاق واعمال عملاه    : نياالقتداء باجملتمع الصاحل، يقول أمرياملؤمن

عمله  لايس تقليادًا أعماى، بال هاو االنساجام التاام ماع أهال احلاق جيعلاه  يسالكون طاريقه  يف              

 احلياة، ألنه الطريق الصا  .

                                                 
034
 .7/731الغرر  

035
 .4/503الغرر  

033
 .1/711الغرر  

033
 .3/43الغرر  

038
 .3/447الغرر  

031
 .3/078الغرر  

031
 .1/733الغرر  



 

66 

 العدد األول

وهي مشاركة االنسان  171شاركوا أهل الدنيا يف دنياه مشاركة اجملتمع الصاحل: يقول االمام: 

إىل جان  رأمسال ااخرين ليسارعوا إىل العمل جبد وهمة، واملشاارك  العامل الذي يةع رأمساله 

 يف الدنيا تعبري عن املشاركة يف اأُلمور االقتصادية والعمرانية.

فقتاال الشاار يف الاانفس ميّكنهااا ِماان . 172ضااادوا الشاار باااخلريالةاادّية مااع الشاار: يقااول االمااام: 

 االقرتاب إىل دا رة اخلري.

: نهما جواز سفر إىل اجملتمع الطي ، يقول االمام أمرياملاؤمنني األخذ بالصدق واالمانة: أل

 .173إلزم الصدق واألمانة فإنهما سجية األخيار

إن صاا ت أدركاات بصاا ك منااازل : الصاا  وحتّماال الصااعاب: يقااول االمااام امرياملااؤمنني

علياه أن   ألن االنتماء إىل اجملتمع الصااحل حباجاة إىل ضاريبة، علاى االنساان أن يادفعها،       174األبرار

يص  علاى ضاغط سالطان الشاهوة، وعلاى ضاغط سالطان الزماان، وإذا أردناا أن نلخاص الفكارة            

 هو: االجتماعية نستطيع القول إنًَّ اجملتمع الذي يطمح إليه االمام أمرياملؤمنني

 اجملتمع املتزن، الذي يقوم على دعامة العدل.

 اجملتمع النشط الذي يعمل بدوافع املسؤولية.

 املفتوح الذي يستقبل يف كل يوم مجعًا جديدًا من املؤمنني.اجملتمع 

 اجملتمع املقنن، الذي يستند إىل قانون الشريعة االسالمية.

 اجملتمع الذي حيتةن أفراد  ومينحه  الفرص واألدوار.

 اجملتمع املتطور الذي ال يعرحل التوقف يف حياته.

ي ينشاأ يف وساط هاذا اجملتماع ساينمو      وهذ  هاي اخلصاال الةارورية للتنظاي ، فاأّي تنظاي  إدار      

 سريعًا، ويرتسخ بقوة النه سُيقام على أعمدة إجتماعية متينة.
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 رابعًا: الصفة اهلدفية
احلياة مل ُتخلق عبثًا، فهي مل ختلق بالصدفة ا كما يذه  البعض ا وال خلقتها الطبيعة العميااء ا     

لابعض ا بال خلقهاا خاالق قادير متعاال،        كما يقول آخرون ا ومل ختلق الدنيا نفسها ا كماا هاو رأي ا    

عااامل قااادر رازق حكااي  عااادل، فماان اخلطااأ أن يعتقااد املاارء بااأّن فااذا الوجااود خااالق ثاا  يقااول       

بالالهدفية، فأينما رميت ببصرك فثمة دليل قااطع علاى هدفياة الكاون واحليااة، هاذا ماا يؤكاد  لناا          

يف كلماتاه الرا عاة، فتسلسال الفكارة      نيالقرآن الكري  والسُّنة النبوياة وماا أشاار إلياه أمرياملاؤمن     

 يفرض علينا هذ  اخلطوات، وأن نسأل هذ  األس لة.

 أواًل: هل خلق اهلل هذا الكون عبثًا؟
أم إّن هنااااك هااادفًا واضاااحًا مااان خلاااق الكاااون والساااماوات واألرضاااني، فماااا هاااو جاااواب     

والعباااث . 175ماااا خلاااق الساااموات واألرض ومابينهماااا بااااطاًليقاااول االماااام:  أمرياملاااؤمنني

)الالهدفية( هو صنف ِمن أصناحل الباطل ألنه إذا قلنا بالعبثية لواجهنا هذا السؤال، ما الفا ادة إذن  

ِماان اخللااق هاال ليلااهو اخلااالق خبلقه؟ يةااع االمااام اجلااواب البااّين علااى هااذا السااؤال وغااري  ِماان       

 .176ما خلق اهلل سبحانه أمرًا عبثًا فيلهوالتساؤالت: 

 ألمر( الذي مل خيلقه اهلل عبثًا. وهنا نصل إىل احملطة الثانية. والبشر هو ِمن هذا )ا

 هل خلق اهلل البشر عبثًا؟ ثانيًا:
 .177مل خيلقك  اهلل سبحانه عبثًا ومل يرتكك  ُسدًى: ُيجي  امرياملؤمنني

اهجر اللهو فإنك مل وعندما يشاهد أمامه ُأناسًا يلهون يف هذ  الدنيا فيخاطبه  خطابًا صارمًا: 

 .178لق عبثًا فتلهو، ومل ُترتك ُسدًى فتلغوُتخ
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فعندما يصنع الصانع آلة ُيريد الته أن تعمل وفق افدحل املرسوم فا، ال أن ُترماى بعيادًا بادون    

أن يستفاد منها. فاهلل الذي خلق االنسان أراد له أن يعمل وفق افدحل الذي وضاعه لاه. وأن يكاون    

ذا وجد  يلهو بغري افدحل املرسوم له، يغة  عليه ألنه عاكسه يف دا رة املسؤولية ال  ألقا  فيها. فإ

 يف اصل اخللقة وهو افدحل ِمن خلقه. وهنا نصل إىل احملطة الثالثة وهي افدحل من خلق االنسان.

 ثالثًا: ما هو اهلدف من خلق اإلنسان؟
و إذن رضااا اهلل ساابحانه هاا.179رضااا اهلل ساابحانه أقاارب غايااة ُتاادرك: ُيجياا  امرياملااؤمنني

 افدحل الكبري، والسؤال: كيف يتحقق رضا اهلل سبحانه وتعاىل؟

لقد بعث اهلل األنبيااء والُرسال وأرسال الُكتا  وبايَّن فيهاا ماا ُيرياد وماا ال ُيرياد، فالعمال بهاذ              

إنَّ لعسالم الُكت ، ومبا يقوله االنبياء هو حتقيق ملرضاة اهلل سبحانه وتعاىل، يقول االمام يف ذلك: 

فالعمل باالسالم هو ماا  .180وا إىل غايته وأخرجوا إىل اهلل اا إفرتض عليك  ِمن حقوقهغاية فانته

يريد  اهلل تبارك وتعاىل، وغاية االسالم هي إخراج احلقوق املفروضة على املسل  حّق نفسه علياه،  

 وحّق ااخرين عليه، وحق اهلل عليه، وبذلك تتحقق الغاية الك ى وافدحل األمسى ِمن اخلليقة.

إذن رضا اهلل هو االطار العام للهدحل الذي ِمن أجله خلق اهلل االنسان، أما تفاصيل هذا االطار 

فهو العمل باالسالم بكل جز ياته وتفاصيله، فهو الطريق املعّباد إىل رضاا اهلل وبالتاالي هاو افادحل      

 ِمن خلق االنسان يف هذ  احلياة.

وكبرية وهي: َخَلق اهلل االنسان وَخَلَق معاه   وتبقى هناك قةية متُس حياة االنسان يف كل صغرية

الدنيا، فك  أخذ ِمن الدنيا وك  يعطيها، وهل الادنيا لاذاتها هادحل لالنساان أم إنهاا وسايلة فادحل        

 آخر؟ اجلواب على ذلك هو اخلطوة الرابعة ِمن حبثنا.
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 رابعًا: الدنيا وسيلة وليست هدفًا
رضاا اهلل، وعمال الادنيا الاذي لايس فياه رضاا        هناك خط رفيع يفصل بني عمل الدنيا الذي فيه 

اهلل، واالنسان الذي ال يستطيع أن مييز هذا اخلاط ساينغمر يف الادنيا وقاد يغارق يف مياههاا، فكياف        

 نستطيع ان ُنمّيز هذا اخلط؟

هذا هو السؤال الشا ك الذي قامت على جوابه املذاه  والفلسفات واألفكاار والنظرياات مان    

 نا هذا.قدي  الزمان وحتى يوم

إنك مل ُتخلق للدنيا فازهد فيهاا   يقول االمام خماطبًا االنسان: فما هو جواب امرياملؤمنني

 .181وأعرض عنها

وهذا ال يع  أن يرتك االنسان الدنيا وشأنها بل معنى ذلك أّن الدنيا ليست هدفًا فالبد أن يزهد 

ها ما يكفيه، والذي يكفيه هاو إشاباع   فيها االنسان فال يتعلق بها تعلق احلبي  مبحبوبه، بل يأخذ من

 حاجاته الةرورية وهي ثالثة:

 أواًل: احلاجات الةرورية لبقا ه يف احلياة وهي احلاجة إىل الطعام والشراب والسكن.

 ثانيًا: احلاجات الةرورية لبقاء النوع، وهي احلاجة إىل الزواج وما يتعلق بها.

حارتام والتقادير، فمان حاق االنساان ان يأخاذ ِمان        ثالثًا: احلاجات االجتماعية كاحلاجاة إىل اال 

إنَّ الادنيا دار منهاا فاا    الدنيا ما يشبع هذ  احلاجاات، لكان ان ال يزياد عان ذلاك، يقاول االماام:        

الفناء، وألهلها منها اجلالء، وهي حلاوة خةارة قاد عجلات للطالا  والتبسات بقلا  النااظر،         

ِد وال تسألوا فيها إاّل الَكفاحَل وال تْطلُبوا ِمنها أكثاَر ِماَن   فارحتلوا عنها بأحسن ما حيُةُرُكْ  ِمَن الّزا

 .182الَبالغ 

 فإذا مل ُنخلق للدنيا فالي شيء ُخلقنا يا ترى؟
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فاإذا كاان   . 183إنك  إمنا ُخلقت  لآلخارة ال للادنيا، وللبقااء ال للفنااء     :يقول أمرياملؤمنني

 ياه أن يغتان  مان الادنيا اخرتاه:     عل. 184وماا يصانع بالادنيا َمان ُخلاق لآلخارة       األمار كاذلك إذن:  

 .185األعمال يف الدنيا جتارة االخرة

الرابح َمن باع الادنيا   وهي جتارة راحبة، ألنها متاجرة بني شيء زا ل وشيء باٍق يقول االمام:

 .186بااخرة

املاؤمن الادنيا    فالدنيا ليست إاّل ساحة سباق يتسابق فيها الناس إىل غاية امساى يقاول االماام:   

. إذن .نص را ع يشتمل على قم  البالغة .187والعمل همته واملوت حتفته واجلنة سبقتهمةمار ، 

 الدنيا ساحة سباق وافداية يأخذها عند املمات، أما اجلا زة ال  يسعى ِمن أجلها فهي )اجلنة(.

الكافر الدنيا ُجنُتاه، والعاجلاة همتاه واملاوت شاقاوته،       هذا هو حال املؤمن أما حال الكافر:

 .188ر غايتهوالنا

صورتان متعاكستان  متسابقان أحدهما إختذ الدنيا ساحة سباق أما ااخر فاختاذها هادفًا لاه،    

فااإىل أياان إنتهااى املتسااابقان أحاادهما إىل اجلنااة، وااخاار إىل النااار. فالغايااة إذن هااي اجلنااة يقااول        

 .189غاية املؤمن اجلنة :امرياملؤمنني

 خامسًا: ملن اجلنة؟
لذي خلق اهلل االنسان له هو اجلنة، واجلنة ليسات املكاان وحسا ، بال     وصلنا إىل ان افدحل ا

غاياة املاؤمن    :هي متةمنة شروط الوصول إىل هذا املكان. وعنادما يقاول االماام امرياملاؤمنني    
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خيتصر كل شيء يف هذا النص القصري، فالغاية هنا نقطة النهاية اي املكاان الاذي ساينتهي إلياه     اجلنة 

أيةاًا حتقياق الشاروط الا  توصال االنساان إىل تلاك النقطاة النها ياة وشاروط            املؤمن، والغاية هناا 

 الوصول هو االميان املتحقق يف املؤمن.

فنحن إذن أمام نصٍّ جيمع بني البداية والنهاية، االميان البداية واجلنة هي النهاية، االميان شرط 

ل إىل اجلناة ال حمالاة.   للوصول، واجلنة مكان ومتكني، فمان حصال علاى تلاك الشاروط فهاو واصا       

 .190اجلنة جزاء كل مؤمن حمسن هذ  احلقيقة قا اًل: ويكرر االمام أمرياملؤمنني

إذن االميان هو الطريق إىل اجلنة، وأول خطوة يف طريق االميان هو اجلهاد مع النفس، ألنه َمان  

جياوز اجلناة إاّل مان     ال :ال يفّرغ قلبه من الشر ال يستطيع أن ميأل  باالمياان، يقاول أمرياملاؤمنني   

 .191جاهد نفسه

 سادسًا: َمن هو املؤمن؟
ثالث يف هذ  احملطة نصل إىل املؤمن، أو بعبارة ُأخرى َمن ترج  االميان يف حياته يقول االماام:  

فاملؤمن على درجات، الّن العقل واحلل  والعل  . 192َمن كّن فيه كمل إميانه: العقل واحلل  والعل 

كملت هذ  العناصر الثالثة َكُمَل إميانه ايةًا، وعلى اساس هذ  الدرجات  على درجات أيةًا، فإذا

 تكون درجته يف اجلنة، فكلما إرتفعت درجة إميانه إرتقى درجة يف اجلنة أيةًا.

إذن هدحل االنسان يف احلياة هو كس  اأُلمور الثالثة املاذكورة: العقال واحللا  والعلا ، فكاان      

 ة منها.الُبدَّ من التوقف عند كل واحد

 . العقل1
، فهاو جازء فاعال ومتفاعال يف حيااة االنساان،       للعقل مكانة مرموقة يف فكار االماام علاي   

ليس ا كما هو عناد أصاحاب النظرياات الفلسافية املعقادة ا فهاو ُيعارحل ِمان            فالعقل عند االمام

 خالل آثار  وع  نتا جه.

                                                 
011
 .0/787الغرر  

010
 .5/35الغرر  

011
 .7/775الغرر  



 

11 

 العدد األول

 ان، وكيف ميكن صيانته؟إذن ماهو العقل، وماهي فوا د ، وماهو دور  يف حياة االنس

 سنل ُّ بهذ  االستفهامات اخلمسة ِمن خالل النصوص الواردة عن أمرياملؤمنني

 أ.ما هو العقل:  

: هو السلطة ال  تقود االنسان إىل اخلري والسعادة. يقول االماام يف  العقل عند أمرياملؤمنني

إمنا العقل  ويقاول:  193ُلمتالعقل إنك تقتصد فال تسرحل وتِعد فال ُتخلف وإذا غةبت َح ذلك:

وهو أداة السلطة ال  يستخدمها االنساان   194التجن  ِمن االث  والنظر يف العواق  واألخذ باحلزم

 .195العقل سالح كل أمر يف مواجهة حاالت الةعف والسقوط ال  قد نعرتيه، يقول االمام:

ا تتفق على أنَّ العقل قوة وإذا ما دققنا يف النصوص اأُلخرى ال  حتكي عن ماهية العقل جند أنه

 . وسلطة تساعد االنسان على نقله ِمن دا رة الشر إىل دا رة اخلري

 فوا د العقل: ب.

عندما يستخدم االنسان ُسلطة العقل يف توجيه حياته فإنه سيكسا  كال خاري، وسايتجن  كال      

ى باه ِمان   شر، سيكس  احلياة وما فيها ِمن خريات وسيكسا  التعاالي يف بنااء شخصايته وماا تتحلا      

 فةا ل.

، 199ماداراة النااس   198العمال للنجااة   197.لزوم العقل196االستقامة من هنا: فإن مثرة العقل:

 .201قمع افوى 200الصدق
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، 207، صامت 206، قناع 205، مساح 204،إستقال203، عّف202.. َفه َ .َمن عقل يقول االمام:

 .210، يتع  من غفلته209. اعت  بأمسه وإستظهر لنفسه.،208كثر إعتبار 

 ج. َمن هو العاقل:

 فنا العقل وفا دته وقد آن األوان لنعارحل َمان هاو العاِقال، يساتخدم االماام أمرياملاؤمنني       عر

عبارة العاقل للداللة على َمن استخدم عقله، وكأنَّ هاذا العقال قاد تسارب إىل أحنااء بدناه كماا أن        

 الدم ينتشر ويتسرب فيمنح احلياة ألعةاء بدن االنسان.

ل كل خلية يف كيانه تدير  سلطة العقل، فهي خاضعة له فالعقل هو احلاك  على أعةاء بدنه، ب

يساتدل علاى عقال     خةوع طاعة واعية، ُمنصاعة إليه ألنه سلطة تقود  إىل اخلري والساعادة، لاذا:  

 .213.. بكثرة وقار .212.. مبا جيري على لسانه.211الرجل بالتحّلي بالعفة والقناعة

.. يةع .214فالعاقل ال ينخدع عقل:فكل جوارحه وجواحنه وأعةا ه منساقة منةبطة لسلطة ال

.. َمن .218.. من صدق أقواله افعاله.217.. َمن أمات شهوته.216.. من وعظته التجارب.215نفسه
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.. إذا ساكت فّكار وإذا نطاق ذكار وإذا نظار      .220.. َمن توّرع عان الاذنوب   .219وقف حيث ُعرحل

.. َمان  .224.. ال يفرط به عناف .223..جيتهد يف عمله.222.. َمن وضع األشياء مواضعها.221إعت 

الفكارة الا  تطرحهاا    . 226.. َمن قمع هوا  بعقله.225ميلك نفسه إذا غة  وإذا رغ  وإذا ره 

هذ  النصوص هي: أّن العقل قوة تعمل على تنظي  أجزاء االنسان مبا تفرض ِمن قواعد وضوابط، 

نةابطًا  ومن ث َّ هو املسؤول عن تفعيل هذ  األجزاء بطريقة متسقة، وينتج عن ذلاك إنساانًا متزناًا م   

 تتحرك أجزاؤ  وفق معايري وقواعد، وتكون احلركة بطبيعة احلال باجتا  أهداحل خرية.

 دا صيانة العقل:

شارُّ   :فإذا كان للعقل هذ  األهمية، فكيف ميكن صيانته واحلفاظ عليه؟ يقاول أمرياملاؤمنني  

جهااد   ، ِمن هنا كان:فالتك  يعزل الناس عن املتك  حتى لو كان عاملًا عاقاًل 227آفات العقل الك 

سا  فسااد العقال     عان معااول العقال:    ويقاول االماام علاي   .228النفس بالعل  عناوان العقال  

 .230سب  فساد العقل حّ  الدنيا وأيةًا: 229افوى
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 .231ذهاب العقل بني افوى والشهوة ويقول أيةًا:

طرها، لاذا  فمنطقه اخلطر ال  تهدد العقل حدودها افوى، فكّلما اتسعت هذ  الدا رة إشتّد خ

 كان الُبّد ِمن التحّفز الدا   لصيانة العقل ِمن هذ  املخاطر.

 .232ردع النفس عن زخارحل الدنيا مثرة العقليقول االمام: 

 .233كس  العقل االعتبار واالستظهار ويقول أيةًا:

 .234ال تصحنّب من ال عقل لهويقول أيةًا: 

 السة احلكماء حياة  :رياملؤمننيوأفةل وسيلة لصيانة العقل هو  السة احلكماء، يقول أم

 .235العقول وشفاء النفوس

 . الحلم:2

هدحل آخر يسعى ِمن أجله االنسان ليصبح متمكنًا من نفسه مان شاهواته وغةابه، واحللا  هاو      

إمناا احللاُ  كظا  الغاي       :سلطة الرغام النفس على إختاذ حالاة االعتادال، يقاول أمرياملاؤمنني    

نعكس على سلوك االنسان فيةعه يف مكانة مرموقة داخل اجملتمع، اما فا دته فت. 236وملك النفس 

ا وهاذ     ومان مثاار احللا  الرفاق ا كماا يقاول االماام         237: احللا  عشارية  يقول أمرياملاؤمنني 

اخلصال ذات أثر واقعاي علاى حيااة البشار ألنهاا تفاتح الطرياق أماام التوساع يف العالقاات األخوياة            

سرت معاي  الفرد إذا كانت فيه معاي ، فسطوع هاذ  الفةايلة   الصادقة. أضف إىل ذلك فإن احلل  ي
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يسرت على جوان  ضعفه الذاتية ال  ال دخل  238احلل  غطاٌء ساترسُيغطي على العيوب، لذا كان 

 له فيها كالُبك  والص . وحتى لو كانت فيه رذيلة فإن احلل  يسرت عليها، وخيفف ِمن آثارها.

 أما كيف تصبح حليمًا؟

امرياملؤمنني أمامنا عدة طرق لكس  هذ  الفةيلة، من هذ  الطرق  السة احللماء:  يةع االمام

 .240صاح  احلكماء وجالس احللماءويقول ايةًا: . 239جالس احللماء تزد حلمًا

، 241آفة احلل  الذّلكما الُبدَّ ِمن مكافحة اافات ال  تقف حجر عثرة أمام احلل  منها املذلة: 

 القي .ألن الذليل يفقد موازين 

 . العلم:3

هدحل ثالث من أهداحل االنسان يف احليااة. فهاو ياتعل  ِمان أجال أن حيياا حيااًة أفةال، فباالعل           

إكتسابوا العلا     :يستطيع االنسان أن يقود مسرية حياته وأن ُيحسن معيشاته يقاول أمرياملاؤمنني   

حليااة، يقاول   والعلا  عنادما يقارتن باه العمال يتحاّول إىل حركاة صاحيحة يف ا        . 242يكسبك  احليااة 

 245، العلا  خارُي دليال   244العل  حياة  وشفاءويقول أيةًا: . 243العل  أصل كل خري أمرياملؤمنني:

فالعل  هو الوسيلة ال  تنقل االنسان ِمن الطريق املظل  إىل الطريق الواضح، ومتنحاه القادرة علاى    

نِجي ِمن االرتباك يف العل  ُي: إدارة نفسه وختليصها ِمن اففوات والنواقص، يقول أمرياملؤمنني

ألنه يةيء الطريق أمام البشر وجيعله  متبصرين بأحكام اهلل وقادرين على تفه  الظروحل  246احلرية
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 .247العل  يرشدك إىل ما أمرك اهلل به احمليطة به ، وما الذي جي  فعله، يقول امرياملؤمنني:

 :الستنتجنا ما يلي ولو تعمقنا يف النصوص الواردة عن أمرياملؤمنني

 .248عل  بال عمل كشجر بال مثرالعل  ال يكون نافعًا إاّل إذا اقرتن بالعمل: 

 .249املتعّبد بغري عل  كحمار الطاحونةال فا دة ِمن العبادة بدون العل : 

 .250التجارب عل  مستفاد جتارب اإلنسان يف احلياة، وهو نوع من العلوم:

 .251أحسنهخذوا من العل  وهناك علوم متنوعة، جي  تعل  األفةل: 

 .252رب عل  أدى إىل مةلتكوهناك علوم تؤدي مبن تعلمها إىل الةالل جي  إجتنابها: 

 .253العل  زين األغنياء وغنى الفقراءبالعل  يسعد الفقري والغ : 

تعلموا العل  ُتعرفوا به واعملوا باه تكوناوا مان    وبالعل  ميتلك االنسان املقومات االجتماعية: 

 .254أهله

 .255أعظ  الناس علمًا أشده  خوفًا هلل سبحانهشية: من مظاهر العل  اخل

ويقاول  . 256املال ُتنقصاُه النفقاة والعلا  يزكاوا علاى االنفااق      الُبّد ِمن أن ُيعلِّ  العامل اجلاهل: 

 .257زكاة العل  نشر أيةًا: 
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سياسة النفس أفةل سياسة ورياسة العلا   إذا اقرتنت الزعامة بالعل  فستكون زعامة متميزة: 

 .258ةأشرحل رياس

هاذا هاو    .259ال ُيادرك العلا  براحاة اجلسا     من التع  والنص  ِمن أجل حتصيل العلا :   الُبدّّ

 العنصر الثالث عنصر العل  الذي جي  على االنسان أن يسعى للحصول عليه.

 وحدة افدحل بني العقل واحلل  والعل 

  األركان الثالثة، ِمن الشروح السابقة للعقل واحلل  والعل  تبني لنا وجود نسق مشرتك بني هذ

العقل فالعقل كما يقول االمام  مرك  العل ، والعل  ا كما يقول ا مرك  احلل ، ويف نص آخر:   

 .260أصل العل  وداعية الفه 

 .838وال خري يف عقل ال ُيقارنه حل 

 .838واحلل  هو متام العقل

 .836ومع العقل يتوفر احلل 

 .834والعل  مصباح العقل

 .835والعل  قا د احلل 

 احلل   دم نستطيع أن نرس  معادلة افدفية يف احلياة.اا تق
 

   

 العل  لعقلا 
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فالعقل يؤدي إىل العل  وهما معًا يؤدياان إىل احللا . وهاذ  هاي الصافات األساساية للشخصاية        

املتكاملة ال  يسعى من أجلها كل إنسان. وهي بالتالي صفات جي  توفرها يف املدير املناس  القادر 

 فة اأُلمور.على إدارة د

فالعقل واحلل  والعل  هي شروط جي  توفرها يف املدير اجليد القادر على االدارة فسلطة العقال  

أول شايء يادل علاى غازارة العقال      : متتد يف آثارها منعكسة على االدارة، يقاول أمرياملاؤمنني  

يقاااول ألّن بالعقااال ياااتمكن االنساااان العاقااال أن ُيااادير النااااس أفةااال إدارة.   . 266حسااان التااادبري

ومداراة الناس هي إحدى أركان االدارة اجليدة، . 267عنوان العقل مداراة الناس :أمرياملؤمنني

 وهي معرفة ما يرضيه  وما يزيده  من فاعليته  يف احلياة.

أما شرط احلل  يف املدير، فنذكر هنا ما ورد يف عهاد أمرياملاؤمنني إىل مالاك األشارت وهاو ياذكر        

. أما العل  فهو 268. وأفةله  حلمًا.فول  ِمن جنودككرييني فيقول له: بشروط تنصي  القادة العس

 .269رياسة العل  أشرحل رياسة: أحد أركان االدارة والقيادة عند االمام أمرياملؤمنني

 فاالدارة ليست فنًا وحس ، بل هي عل  أيةًا.

 دفة اأُلمور.من هنا كان افدحل تنمية قدرات االنسان ليستطيع من حتمُّل املسؤولية وإدارة 

 خالصة البحث:
ليست فعاًل ميكانيكيًا بال هاي  موعاة صافات      اا سبق تبني لنا أن االدارة عند أمرياملؤمنني

وخصال متتزج فيما بينها للحصول على املدير اجليد واإلدارة اجليدة، وهذ  الصفات هاي التنظاي ،   

 له الفوضى.فال إدارة بدون تنظي  ونظام، فإذا حلَّ نقص التنظي  حّلت حم

                                                 
133
 .1/411الغرر  

133
 .4/701الغرر  

138
 .57باب الرسا ل، رق   

131
 .4/075الغرر  
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والصفة الثانية: االنسانية مبعنى ان الذي يتحرك ويفّعل االدارة هو االنسان وليس االة، فكاان  

الُبد من معرفة االنسان والتعريف على نقاط قوته ونقاط ضعفه، فاالدارة اجليدة هي ال  حتاول أن 

 تستثمر نقاط القوة يف أعةا ها وتعاجل نقاط الةعف فيه .

لثالثة: فهي احلالة االجتماعية، أي أن االدارة تشكل مبجموعها  تمعاًا منظماًا تنشاأ    أما الصفة ا

فيه العالقات االنسانية وتنمو فيه الروح اجلماعية. وعندما تتحرك هاذ  االدارة كأمناا اجملتماع بأسار      

رية قد حترك وهاذ  النظارة ختاالف أول اك الاذين ينظارون إىل االدارة وكأنهاا متكوناة ِمان أجازاء بشا           

 متناثرة ال يربطها رابط سوى القوانني الصارمة، كما هي البري وقراطية والِتلرية العلمية.

أما الصفة الرابعة: فهي افدفية، فالبد أن يكون لعدارة هدفًا وأن يكون هذا افادحل منساجمًا   

رة القوياة،  مع أهداحل االنسان يف احلياة، وبالتالي جي  أن تكون هذ  األهداحل منصبة يف بنااء اإلدا 

وهنا جند أنفسنا أمام دا رة متكاملة شاملة وهاي املعا ة عان الفةاا ل االنساانية والسااعية أيةاًا إىل        

 حتقيقها يف احلياة.

 املصادر:
 القرآن الكري .

 نهج البالغة.

 غرر احلك  ودرر الكل / اامدي.

 املفردات/ الراغ .



 

 

 

 أثر نهج البالغة
 

 يف
 

مصادر الفكر السياسي 
 سالمياإل

 
 د. حمسن القزويين
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 أثر نهج البالغة يف مصادر الفكر السياسي اإلسالمي

مصااادر الفكاار السياسااي كااثرية وال ميكاان أن حتصااى عااددًا، وأول مصاادر للفكاار السياسااي         

اإلسالمي هو القرآن الكري ، ومن بعد  كت  الصحاح، ث  كت  العقا د والفقه والتفساري، حياث   

مة، احلقوق، احلادود، البغااة وأهال الذماة، القةااء، اخلاراج إىل آخار  مان         جند فيها مباحث االما

املوضوعات السياسية، ويأتي بعد هذ  املصادر يف األهمية، كت  التاأريخ والرتاجا  وكتا  األدب    

 والبالغة ال  تتةمن وصفًا ألحداث سياسية مرت يف التاريخ اإلسالمي.

خارى كتبهاا علمااء  تهادون اساتندوا يف دراسااته        تي مصادر أأوبعد هذ  املصادر الر يسية، ت

على األصول األوىل من القرآن والسنة. وحاولوا من خالل حبثه  أن يستنبطوا أفكارًا سياسية حتقق 

ف  أغراضه  ال  وضعوا كتبه  من أجلها. فبعةه  حاول أن يستنبط نظرية سياسية من املصاادر  

ية للسلطان كي ياتمكن مان إدارة دفاة األماور. والابعض      األوىل والبعض حاول أن ُيقدم دراسة شاف

حاااول أن يقاادم ماان خااالل دراسااته رؤيااة عاان املشاااكل السياسااية الاا  تعاااني منهااا األمااة، وطاارق  

معاجلتها، والبعض ااخر جاء على ذكر املواضيع السياسية عرضاًا. والريا  إن أكثار َمان كتباوا يف      

وقس  كبري منه  جاؤوا على ذكر هذ  اخلطا  يف  ، هذ  املوضوعات تأثروا خبط  اإلمام علي

مواطن االستشهاد، والذي يهمنا هو أن نتناول هذ  املصادر العتبارين، األول، إن أغل  أصحاب 

هذ  التأليفات ه  من اجملتهدين القادرين علاى االساتنباط، ويف ماوارد االساتنباط كلماات وخطا        
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هذ  الكت  هي املصادر الر يسية ال  بني أيدي الدارسني اإلمام أمري املؤمنني. واإلعتبار الثاني  إن 

والباحثني يف الفكر السياسي اإلساالمي، والا  ال ميكان ألي كاتا  أو باحاث يف الفكار السياساي        

 االستغناء عنها. 

 وسنتناول اثر نهج البالغة على هؤالء املؤلفني حبس  التسلسل التأرخيي.

 ـ:ه142بن املقفع: متوفى سنة  اهللعبد 
من أ مة الكّتاب، وأول من عا  يف اإلساالم برتمجاة ُكتا  املنطاق. تارج  لاه، ابان النادي  يف          

الفهرست، ذاكرًا امسه بالفارسية روزبه، ويكنى قبل إساالمه أباا عمارو، فلماا اسال  اكتناى باأبي        

حممد، وكان يكت  لعيسى بن علي الوالي علاى كرماان، وياذكر مان كتباه األدب الصاغري واألدب       

 بري.الك

عند التفحص يف كتابه الشهري ))األدب الصغري واألدب الكبري ورسالة الصحابة(( نالح  تاأثر   

، حتى إنه اعتاد على نقل نصوص من خط  اإلماام دون أن  البالغ باإلمام علي بن ابي طال 

وقاد  يذكر اس  اإلمام، وما ذلك إال ختفيفًا من السلطات العباساية الا  كاان يعمال موظفاًا لاديها.       

 أشار إىل ذلك دون أن ُيدلي مبا هو أكثر فذكر يف األدب الصغري.

 .0وقد وضعت يف هذا الكتاب من كالم )الناس( احملفوظ حروفًا

 فمن ه  هؤالء الناس يا ترى؟ يذكر صاح  مقدمة الكتاب وهو يوسف أبو حلقة:

ان عند أمري املاؤمنني اإلماام   فريى )أي ابن املقفع( أن البناء األول يف النثر العربي األدبي الف  ك

 .1علي يف نهج البالغة

 كما ويشري إىل ذلك، حممد كرد علي يف ترمجته حلياة ابن املقفع:

 .7وقيل أنه خترج يف البالغة خبط  علي بن أبي طال 

                                                 
0
 .73ابن املقفع: األدب الصغري، ص 
1
 .3أبو حلقة: مقدمة األدب الصغري ص 

7
 .015،ص1كرد علي: حممد أمراء البيان، ج 
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 هو مثله األعلى يف احلك  والسياسة كما هو يف األدب؟ فهل كان اإلمام علي

 :4سالة الصحابة ))الدرة اليتيمة((األد  الصغري واألد  الكبري ور
حياول ابن املقفع ومن خالل كتاباته أن يرس  نظرية سياسية. فاالجتا  السياسي هو الغال  علاى  

كتاباته، وحتى القس  الذي ترمجه من الفارسية الغال  عليه اجلان  السياسي. ومن كتباه الشاهرية   

بعات يف كتااب واحاد، وتةامنت  موعاة      األدب الصغري واألدب الكبري ورساالة الصاحابة الا  ط   

اخلاصة يف والتاه، ووصاايا  إىل أبنا اه.     نثرية جاءت يف صياغتها على نسق رسا ل اإلمام علي

وبالرغ  مان أناه مل ياذكر اسا  اإلماام يف كتاباه مطلقاًا، إال أناه أخاذ مان اإلماام الكاثري مان أقوالاه               

 وخطبه.

 دب الكبري((.وهذ  مناذج عما نقله يف ))األدب الصغري واأل

: ومن نص  نفسه للناس إمامًا يف الدين فعليه بتعلي  نفسه وتقدميها يف السرية 41يقول يف ص  

 والطعمة.

 .5من نص  نفسه للناس إمامًا فليبدأ بتعلي  نفسه: وهي مأخوذة من كلمة اإلمام علي

ه  حتاى ال  : ث  على امللوك بعاد ذلاك تعهاد عمااف  وتفقاد أماور      51ويقول ابن املقفع يف ص

، مان  وهاذا أيةاًا ماأخوذ مان اإلماام علاي       …خيفى علايه  إحساان حمسان وال إسااءة مسايء     

وال يكن احملسن واملسيء عندك مبنزلة سواء، فإن يف ذلك تزهيدًا ألهال  رسالته إىل مالك األشرت: 

 .3اإلحسان، وتدريبًا ألهل اإلساءة 

على ضعف، وماكان عليك مل تدفعه : والدنيا دول، فما كان منها لك أتاك 57ويقول يف ص 

 بقوتك.

 :وهي عبارات نقلها ابن املقفع من أمري املؤمنني 

                                                 
4
،شرح يوسف أبو حلقة، و اعتمدنا 0134، األدب الصغري، مكتبة البيان،31، ص7ا كل من ترج  البن املقفع، اعتمدنا الطبعة ذكره 

 ، املطبعة األدبية.0813الدرة اليتيمة تصحيح شكي  أرسالن، طبع بريوت 
5
 .331عبدة: حممد، نهج البالغة، ص 

3
 .314عبدة: حممد، نهج البالغة، ص 
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وإن الدنيا دار دول، فما كان منها لاك أتااك علاى ضاعفك، وماكاان منهاا علياك مل تدفعاه         

 .3بقوتك

: العج  آفة العقل، واللجاجة معقود افاوى  وهاو قريا  لكاالم أماري      31وجاء يف الصفحة 

 :املؤمنني

 .8عج  املرء بنفسه أحد حساد عقله

: الظفر بااحلزم واحلازم بإجالاة الارأي، والارأي بتكارار النظار وبتحصاني         84ويذكر يف الصفحة 

 األسرار.

 :وهو كالم منقول نصًا لعمام أمري املؤمنني

 .1الظفر باحلزم، واحلزم بإجالة الرأي، والرأي بتحصني االسرار

  مسعُت العلماء قالوا: ال عقل كالتدبري، وال ورع كالكف، 81ويقول ابن املقفع يف الصفحة 

 وال حس  كحسن اخللق، وال غنى كالرضى.

 :وهو أيةًا مستمد من كالم أمري املؤمنني

ال مال أعود من العقل، وال وحدة أوحش من العج  وال عقل كالتدبري، وال كرم كالتقوى،  

قا د كالتوفيق، وال جتارة كالعمل الصااحل.. إىل   وال قرين كحسن اخُللق. وال مرياث كاألدب، وال

 .01آخر اخلطبة

أن  _ما مل يكن مغلوبًا على نفسه _من األدب الصغري  وعلى العاقل  43ويورد على الصفحة 

ال يشغله شغل عن أربع ساعات: ساعة يرفع فيهاا حاجتاه إىل رباه، وسااعة حياسا  فيهاا نفساه،        

الاذين يصادقونه عان عيوباه، وينصاحونه يف أمار ، وسااعة         وساعة ُيفةي فيهاا إىل إخواناه وثقاتاه   

ُيخلااي فيهاااا باااني نفسااه وباااني لاااذاتها ااااا حياال وحيمااال. وقاااد اساااتوحى هااذ  اجلمااال مااان كاااالم     

                                                 
3
 .348نهج البالغة، صعبدة: حممد،  

8
 .315عبدة: حممد، نهج البالغة، ص 

1
 .331عبدة: حممد، نهج البالغة، ص 

01
 .387-831عبدة: حممد، نهج البالغة، ص 
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للمؤمن ثالث ساعات، ساعة ُيناجي فيها ربه، وسااعة ُيارّم معاشاه، وسااعة       أمرياملؤمنني

 كبري أو ))الدرة اليتيمة((: وجاء يف نهاية األدب ال. 00خيلي بني نفسه وبني لذاتها

إني خم ك عن صاح ، كان أعظ  الناس يف عي ، وكان رأس ما أعظمه عندي، صغر الدنيا 

يف عينه، كان خارجًا من سلطان بطنه، فال يشتهي ما ال جيد وال ُيكثر إذا وجد، وكان خارجاًا مان   

ان خارجًا من سلطان اجلهالة فال سلطان فرجه فال يدعو إليه مروءته، وال يستحق رأيًا وال بدنًا وك

يقادم إال علاى ثقاة أو منفعااة، وكاان أكثار دهار  صااامتًا فاإذا قاال باّذ القااا لني، كاان ُيارى متةااعفًا            

مستةعفًا فإذا جاء اجلد فهو الليث عادياًا. وكاان ال يادخل يف دعاوى وال ُيشارك يف رأي وال يادلي       

 يلوم أحدًا علاى ماا قاد يكاون العاذر يف مثلاه       حبجة حتى جيد قاضيًا عداًل وشهودًا عدواًل، وكان ال

حتى يعل  ما اعتذار . وكان ال يشكو وجعًا إال من يرجاو عناد  الا ء، وال يصاح  إال َمان يرجاو       

وال  _عند  النصيحة. وكان ال يت م وال يتسخط وال يتشاهى وال يتشاكى فهاو ال يناتق  مان الاولي       

 .01يء من اهتمامه وحيلته وقوتهيغفل عند العدو، وال خيص نفسه دون إخوانه بش

 مطلعًا: وهذا الكالم مستوحى أيةًا بكامله من خطبة لعمام أمري املؤمنني

. 07إىل آخار اخلطباة  كان لي فيما مةى أ  يف اهلل، وكان يعظمه يف عي  صغر الدنيا يف عينه.. 

اإلمااام  نكتفااي بهااذا القاادر ماان هااذ  االقتباسااات الاا  قااام بهااا اباان املقفااع ماان خطاا  وكلمااات      

، وقد الحظنا كيف أناه ينقال كالماًا لعماام ماع بعاض التغايري الطفياف ويف بعاض          أمرياملؤمنني

املرات دون أدنى تغيري، وقد دفع هذا النهج ببعض الكّتاب إىل تصورات خاط ة بعيدة عان الواقاع.   

ى فقااد تصااور األسااتاذ حممااد كاارد علااي إن الشااريف الرضااي أخااذ كالمااني الباان املقفااع همااا )وعلاا  

 :العاقل.. اخل( و)إني خم ك عن صاح  .. اخل( إن نسبهما لعمام أمرياملؤمنني

 نورد تعليقه على كالم ابن املقفع )إني خم ك.. اخل(.

                                                 
00
 .111الشريف الرضي: نهج البالغة)امللحق ملعج  ألفاض نهج البالغة(،ص 

01
 .083ابن املقفع: األدب الصغري و األدب الكبري، ص 

07
، و أورد 113، ص4، من )امللحق( و ذكر  السيد عبد الزهراء احلسي  يف مصادر نهج البالغة، ص101ي،صأورد  الشريف الرض 

 مصادر هذ  اخلطبة قبل الشريف الرضي و بعد .
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وقااد أورد الرضااي يف نهااج البالغااة هااذا الوصااف ونساابه إىل أمرياملااؤمنني علااي باان أبااي طالاا    

 .04بتحريف وزيادة

 ث  يستنتج بعد ذلك قا اًل:

عزو هذا الكالم إىل علي بان أي طالا  أو إىل احلسان بان علاي، هاو مان فعال مان           ونرجح أن

 .05أضافوا على كالم أمري املؤمنني ما ليس منه ساحمه  اهلل

اخل(  …ث  يشري إىل نفس املالحظة عند تعليقه على الكلمة الثانياة البان املقفاع )وعلاى العاقال     

 فيقول:

. 03اخل(( …للمؤمن ثالث سااعات ينااجي بهاا رباه    ومن ذلك ما نسبه لعلي وهو البن املقفع ))

 وملناقشة األستاذ حممد كرد علي نورد هذ  املالحظات:

خلط األستاذ حممد كرد علي باني ماا هاو ماذكور يف نهاج البالغاة وماا هاو ماذكور يف األدب          ا 0

، أماا  الصغري، فا ))للمؤمن ثالث ساعات يناجي بها ربه..(( هو كالم امرياملؤمنني يف نهاج البالغاة  

 كالم ابن املقفع فهو ))وعلى العاقل.. اخل((.

هناك فرق ملموس بني ما أورد  الشريف الرضاي وباني ماا جااء يف األدب الصاغري، واألدب      ا 1

الكبري، فقد بدأ ابن املقفع بعبارة ))إني خم ك عن صاح  كان أعظ  .. اخل(( و))على العاقل..(( 

(( و))للمااؤمن ثااالث …لااي فيمااا مةااى أ  يف اهلل وهمااا يف نهااج البالغااة بشااكل آخاار هااو ))كااان 

 ساعات..(( كما مرسلفًا.

 هناك نصوص كثرية ذكرنا قسمًا منها أوردها ابان املقفاع وهاي مان كلماات أمرياملاؤمنني      ا 7

ومل ُيغري فيها ابن املقفع أي تغيري، فماذا يقول حممد كرد علي يف هذ  النصوص هل نقلها الشاريف  

 أيةًا.الرضي عن ابن املقفع 

                                                 
04
 .537، ص1كرد علي: حممد، أمراء البيان، ج 

05
 534، ص1كرد علي: حممد، أمراء البيان، ج 

03
 .535، ص1كرد علي: حممد، أمراء البيان، ج 
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ذكر ابن املقفع يف بداية األدب الصغري، أنه وضع هذا الكتااب مان كاالم النااس، ومل ياذكر      ا 4

 .اس  الذين نقل عنه ، وطبعًا على رأسه  كما عرفنا اإلمام أمرياملؤمنني

أقّر األستاذ حممد كرد علي بهذ  احلقيقاة أيةاًا عنادما ذكار يف كتاباه أماراء البياان، وقيال إناه          ا 5

  البالغة خبط  علي بن أبي طال .. ث  يقر ذلك يف النتيجة النها ية ال  ينتهي إليها:خترج يف

 وما خنال ذلك كافيًا يف بلوغ الغرض لقلة املأثور من تلك اخلط  يوم ذ.

يف ابن املقفع حبجة إنها غري كافية  ثري خط  اإلمام عليأفاألستاذ حممد كرد علي يقلل من ت

 بن املقفع.اى يتخرج عليها أدي  كبري كأو متوفرة بشكل كاحل حت

ولو كان األستاذ كرد علي قد اطلع على رأي املسعودي يف مروج الذه  حيث أشار إىل حفا   

وقد بلغ عدد اخلط  ال  حفظهاا النااس أكثار مان أربعما اة ومثاانني خطباة.         03الناس خلط  اإلمام

 .ع خترج على خط  اإلماموهذا يكفي للداللة على صحة نظرية القا لني بأن ابن املقف

عندما ندقق يف كالم أمري املؤمنني )ليس للعاقل .. اخل( جند أنه ورد يف كتااب احملاسان بساند     ا 3

أي قبل أن يولد ابن املقفاع بسات سانني، وهاذا ماا       08للهجرة 011عن األصبغ بن نباتة املتوفى سنة 

قفع أي دور سوى نقل هذا النص كما وليس البن امل يؤكد لنا أن النص هو لعمام أمري املؤمنني

 .هو عادته يف نقل نصوص أخرى لعمام أمري املؤمنني

 للهجرة: 222أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ املتوفى سنة 
. مولد  ووفاته يف البصرة، فلج يف آخر 01كبري أ مة األدب، ور يس الفرقة اجلاحظية من املعتزلة

اب على صدر ، قتلته  لدات من الكت  وقعات علياه. لاه    عمر ، وكان مشّو  اخللقة ومات والكت

                                                 
03
ذكر  ابن أبي احلديد عن عبد احلميد الكات  إنه قال: حفظت سبعني خطبة من خط  األصلع، ففاضت ث  فاضت، و قال ابن ُنباتة:  

حفظت من اخلطابة كنزًا اليزيد  اإلنفاق إال سعة وكثرة، حفظت ما ة فصل من مواع  علي بن أبي طال )ابن أبي احلديد، شرح نهج 
 (.14/ ص0  اإلمام كانت من عادة األدباء و البلغاء ، اجلزء البالغة، ويبدو إن حف  خط

08
. و االصبغ بن نباتة من خاصة أمري املؤمنني)ع( و عّمر بعد ، و روى عهد مالك األشرت الذي 134ال قي: احملاسن، كتاب السفر، ص 

 (.73لفهرست،صعهد  إليه أمري املؤمنني ملا وال  مصر و روى الكثري من وصايا  و كلماته )الطوسي: ا
01
 .34، ص5الزركلي: خري الدين، األعالم، ج 
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تصانيف يف كل فن، له مقالاة يف أصاول الادين، ومان أحسان تصاانيفه وأمتعهاا احلياوان، وكاذلك          

 .11البيان والتبيان

، وحبك  اهتمام اجلاح  باألدب والبالغة فقاد تاأثر خبطا  وكلماات اإلماام أماري املاؤمنني       

ا ما اة كلماة ألماري املاؤمنني، اختاار الشاريف الرضاي مجلاة منهاا          حتى أنه ألف  موعاة اختاار فيها   

. روى ذلك اخلطي  اخلوارزمي بسند  عن أبي بكار حمماد بان احلسان بان درياد،       10وأثبتها يف النهج

قال: قال أبو الفةل أمحاد بان أباي طااهر صااح  أباي عثماان اجلااح : كاان اجلااح  يقاول لناا             

كل كلمة منها تع  بألف كلمة من حماسن كالم العارب،   ،ما ة كلمة زمانًا: إن ألمري املؤمنني

ناًا  ، وكان يعادني بهاا، ويتغافال عنها،ظ   قال: وكنت أسأله دهرًا بعيدًا أن جيمعها لي، وميليها علي

بها، قال: فلما كان آخر عمر  أخرج مجلة مسودات مصنفاته فجمع منها تلك الكلمات وأخرجها 

وقاد أورد اجلااح  كلماات اإلماام أماري املاؤمنني يف مجياع         11ذ إلي خبطه، فكانت الكلمات املا ة ه

 كتبه، البيان والتبيني، احليوان، واحملاسن واألضداد، التاج.

 :17احملاسن واألضدادـ 1
وهو يشتمل على موضوعات متنوعة تص  يف هدحل املؤلاف مان تأليفاه، وهاو أباراز الفةاا ل       

 بقة من طبقات اجملتمع.والرذا ل يف كل صنف من صنوحل الصناعات، ويف كل ط

 يقول اجلاح  عن كتابه يف املقدمة:

                                                 
11
 .430،ص7ابن خلكان: وفيات األعيان، ج 

10
 .31، ص0اخلطي : عبد الزهراء، مصادر نهج البالغة و أسانيد ، ج 

11
مام األعظ  أبي ، و اخلوارزمي  هو املوفق بن أمحد امللكي اخلوارزمي ، ابو املؤيد مؤلف ) مناق  اإل130اخلوارزمي: املناق  ، ص 

حنيفة ( و ) مناق  أمري املؤمنني علي بن أبي طال ( كان فقيها، أديبا له خط  و سفر، أصله من مكة أخذ العربية عن الزخمشري 
 ، و توىل اخلطابة جبامعها.مخبوارز

 .(0844، وذكر كتاب مناق  أمري املؤمنني حاجي خليفة يف كشف الظنون، ص 3/717)الزركلي: خري الدين ، 
17

، و الزركلي االعالم، 0/817، و البغدادي يف هدية العارفني 0311ذكر املناق  و نسبته إىل اجلاح : احملاسن و األضداد، ص  

 م مبصر.0101، و قد اعتمدنا الطبعة األوىل من الكتاب، مطبعة السعادة، سنة الطبع 5/34
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ومجلة الكتاب وإن كثر ورقه فليس اا حيل، ألنه وإن كاان كتاباًا واحادًا، فأناه كتا  كاثري  يف       

 .14خطابه والعل  بالشريعة واألحكام واملعرفة بالسياسة والتدبري

الابالد مثال حماسان املشاورة     ويتةمن الكتاب مجلة موضوعات أخالقياة منهاا ماا يتعلاق حبكاام      

وضد ، حماسن الواليات وضد  ، حماسن الشجاعة وضد ، حماسن حا  الاوطن وضاد ، حماسان     

 الدهاء واحليل وضد .. إىل آخر .

ذكر امسه يف طيات يف كتبه أو مل سواءًا  وال ُيخفي اجلاح  تأثر  خبط  اإلمام امري املؤمنني

 يذكر .

ل إباذ : . إىل ولاد  احلساني  15الوصية لعمام أماري املاؤمنني  ويف فصل حماسن املودة ينقل هذ  

لصااديقك كاال املااودة وال تطماا ن إليااه كاال الطمأنينااة، وأعطااه كاال املواساااة وال تفشااي اليااه كاال  

 .13األسرار

من معاوية عندما اتصل به مساري معاوياة فقاال: ال أرشاد إلياه       ث  يذكر موقف اإلمام علي

غيثًا، وال سارإال ريثًا، وال رافق إال ليثًا، أبعاد  اهلل وأساحقه   قا دة، وال أسعد را د ، وال أصاب 

وأوقاد علاى أثاار  وأحرقاه، الحااطَّ اهلل رحلاه، وال كشااف حملاه، وال بشاار باه أهلااه، وال زكاي لااه        

مطل ، وال رح  له مذه ، وال يسر له مراحًا، وال فّرج اهلل له غمه، وال سرى همه، ال ساقا   

 .13 اروى زند ، وجعله اهلل سفر الفراق وعصى الشقاقاهلل ماء، وال حل عقد ، وال

 .وحول حماسن الدنيا نقل هذا الكالم ألمري املؤمنني

الدنيا دار صدق ملن صدقها، ودار عافية ملان فها  عنهاا، ودار غناى ملان تازود منهاا إىل آخار         

 .18اخلطبة

                                                 
14
 .3اجلاح ، احملاسن و األضداد، ص 

15
اخل( ضمن وصايا   …، و ذكر الشريف الرضي كالم أمري املؤمنني بهذا الكشل) إياك و مشاورة 18اد، ص اجلاح ، احملاسن واألضد 

 )امللحق( . 031إىل ولد  احلسن )نهج البالغة ، ص
13
 .43اجلاح : احملاسن و األضداد، ص  

13
 .13اجلاح : احملاسن و األضداد، ص 

18
 .131اجلاح : احملاسن و األضداد، ص 
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وان كسارى أنشاد   ث  يذكر اجلاح ، عندما دخل علاي صالوات اهلل علياه املادا ن، فنظار إىل إيا      

بعض أصحابه شعرًا )وذكر الشعر( .. فقال علي صلوات اهلل عليه: أبلغ مان ذلاك )يعا  الشاعر(     

ك  تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كري . ونعمة كانوا فيها فاكهني كذلك  قول اهلل تعاىل: 

وأورثناها قومًا آخرين، فما بكت عليه  السماء واالرض وماكانوا منظرين
11. 

  71:كتاب احليوان ـ 2
وهو يتناول احليوانات وما يرتبط بها من أدب، وأخبار، وروايات، وحياول اجلاح  أن يستنبط 

 من حياة احليوان الع  ال  تنفع اإلنسان يف  االت حياته املختلفة.

ال  ال لذكرها مجيعاًا   وذكر اجلاح  يف هذا الكتاب الكثري من كلمات اإلمام أمري املؤمنني

 لتنوع أبوابه، لكن نأخذ بعض ما يهمنا يف الفكر السياسي. فحول إمارات النباهة، يذكر ما يلي:

وكان ُيقال ُيساتدل علاى نباهاة الرجال يف املاضاني بتبااين النااس فياه، وقاال: أال تارى أن علياًا            

رضااي اهلل عنااه، قااال: يهلااك يّف ف تااان، حماا  مفاارط، وماابغض مفاارط. وهااذ  صاافة أنبااه الناااس    

 .70ه  غاية يف مرات  التدين وشرحل الدنياوأبعد

 . 71أنا بيةة البلد: ومن مشتقات البيةة، يذكر هذ  الكلمة لعمام علي

 وحول استعارات اليعسوب، وهو فحل النحل يستشهد بكالم اإلمام قا اًل:

مااذا كاان ضارب    وكما قال علي بن أي طال  رضاي اهلل عناه، يف صاالح الزماان وفسااد ، ))     

 .77((بذنبه يعسوب الدين

                                                 
11
 .11، و ااية:الدخان/075اسن و األضداد، صاجلاح : احمل 

71
م، حتقيق عبد 0178، و اعتمدنا الطبعة األوىل، منشورات احلل  و أوالد  سنة 313ذكر  حاجي خليفة يف كشف الظنون بتفصيل ص 

 السالم حممد هارون.
70

فرط يذه  به احل  إىل غري احلق ، و أورد  الشريف الرضي بهذا الشكل  و سيهلك يّف صنفان، حم  م1/11اجلاح : احليوان،  

 امللحق(. 33)نهج البالغة ص
71
 .7/711اجلاح : احليوان،  

77
، وقد أورد  الشريف الرضي هكذا  فإذا كان ذكر ضرب يعسوب الدين بذنبه، فيجتمعون إليه، كما 7/711اجلاح : احليوان،  

 امللحق. 101جيتمع فزع اخلريف. نهج البالغة ص
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وللجاح  باإلضافة إىل هذين الكتاابني، كتااب التااج يف أخاالق امللاوك، وهاو كتااب أخالقاي         

لولد  احلسن، وقد مجع فيه مجلة أفكار استعارها  سياسي كتبه على نسق وصايا أمري املؤمنني

 .74من كلمات وحك  األولني ومنه  أمري املؤمنني

 :282سنة أو  274أبو جعفر الربقي املتوفى سنة 
 هو أبو جعفر أمحد بن حممد ال قي، ذكر  الطوسي قا اًل:

أصله كويف، وكان جد  حممد بن علي حبسه يوسف بن عمر، والي العاراق بعاد قتال زياد ابان      

، ث  قتله، وكان خالد صغري السن فهرب ماع أبياه عباد الارمحن إىل برقاة قا        علي بن احلسني

أنه أكثر الرواية عن الةعفاء واعتماد املراسايل، وصانف كتباًا     فأقاموا بها، وكان ثقة يف نفسه، غري 

 .75كثرية منها احملاسن وغريها

وذكر ابن الندي ، باس  آخر هو أباو عباد اهلل حمماد بان خالاد ال قاي، وذكار أناه مان أصاحاب           

الرضا، وذكر كتبه: كتاب العويص، كتاب التبصرة، كتاب احملاسن، كتاب الرجال، وفيه ذكر من 

 .73أمري املؤمننيروى عن 

 .73كتاب احملاسن

 الكتاب كما قّيمه املصحح السيد حممد صادق حبر العلوم يف املقدمة:

إن كتابااه هااذا كااان مرجعااًا لعلماااء التااأريخ، واجلغرافيااة والرتاجاا ، كمااا كااان مرجعااًا لعلماااء    

 احلديث.

 والكتاب يتةمن موضوعات سياسية، مثل الغمامة، والوالية، والعدل، وية  كتاب

مصابيح الظل  على موضوعات من قبيل البدع، إظهار احلق، وية  كتاب الصفوة والنور 

                                                 
74
 م.0104، مطبعة األمريية، القاهرة، 0أخالق امللوك، حتقيق أمحد زكي، طراجع كتاب التاج يف  

75
 .1/711، و ذكر يف وفاته روايتني كما جاء يف أعيان الشيعة، 11الطوسي: الفهرست، ص 

73
 .717ابن الندي : الفهرست، ص 

73
 حبر العلوم.م، املطبعة احليدرية، قدم فا حممد صادق 0134اعتمدنا النسخة املطبوعة يف النجف عام  
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والرمحة على موضوعات من قبيل البدع، إظهار احلق، وية  كتاب الصفوة والنور والرمحة 

على موضوعات الوالية، واملؤمن وصفاته األساسية وهي املعرفة واحل  اللتان فما طابعًا سياسيًا. 

عقاب األعمال ُيبني بعض املوضوعات املتعلقة مبوقف اإلنسان مثل عقاب من شك يف ويف كتاب 

علي، عقاب َمن أنكر آل حممد، عقاب َمن مل يعرحل إمامه، عقاب َمن اختذ إمام جور، عقاب من 

عبد  العالمة ُ ، بل عّدنكث صفقة اإلمام، والكتاب يتةمن الكثري من كلمات أمري املؤمنني

 حيث اعتمد عليه يف الكثري من الكلمات القصار.، 78من مصادر نهج البالغة الزهراء اخلطي 

وأورد ال قي كلمات اإلمام يف املوضوعات السياسية باإلضافة إىل املوضاوعات األخارى فاذكر    

 عن اإلمام أنه قال: ثالث موبقات، نكث الصفقة، وترك السنة، وفراق اجلماعة. 31يف الصفحة 

 :الظل  )من احملاسن( كالم أمري املؤمننيوأورد يف كتاب مصابيح 

أيها الناس ال تستوحشوا يف طريق افدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على ما دة شبعها 

 .71قصري، وجوعها طويل

بال   نكتفي بهذا القدر القليل الن ما ورد يف الكتاب كاثري مان كلماات اإلماام أماري املاؤمنني      

. أو كلمات أبنا ه األ مة من ه تقريبًا هو من كلمات أمري املؤمننينستطيع أن جنزم أن الكتاب كل

 .أهل البيت 

 هـ: 272أبو حممد عبد اهلل بن قتيبة املتوفى سنة 
عبااد اهلل باان مساال  باان قتيبااة الاادنيوري، عااامل مشااارك يف أنااواع ماان العلااوم، كاللغااة والنحااو   

واألخبار، وأيام الناس، وغري ذلك.  وغري  القرآن ومعانيه، وغري  احلديث، والشعر، والفقه،

سكن بغداد وحّدث بها، وولي القةاء يف دنيور. وتعتا  كتا  ابان قتيباة مان املصاادر املهماة لانهج         

 البالغة. وتتجلى األغراض السياسية يف كتابني للمؤلف هما عيون األخبار، اإلمامة والسياسة.

                                                 
78
 .41اخلطي : عبد الزهراء، مصادر نهج البالغة وأسانيد ، ص 

71
 .451، و أورد الشريف ا لرضي هذا الكالم يف نهج البالغة، راجع نهج البالغة، بشرح حممد عبد ، ص118أل قي: احملاسن، ص 
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 :41.عيون أخبارـ1
السياساية، ألناه اشاتمل علاى موضاوعات سياساية متنوعاة         حقًا ُيعت  هذا الكتاب مان املصاادر  

خصص املؤلف اجلزء األول من الكتاب ملوضوع السلطان اجلازء الثااني للحارب، وذكار املؤلاف يف      

اجلز ني حكايات وكلمات وحك  ال ميكن أن يستغ  عن مراجعتها كل باحاث يف الفكار السياساي    

 :م أمري املؤمننياإلسالمي. فحول اإلصابة بالظن والرأي يذكر كال

 عباس إنه.. اخل. نوهو يف األصل هلل در اب 40إنه لينظر إىل الغي  من سرت رقيق

عندما كان يدخل بيت املاال ويقاول ياا     ويف فصل خيانات العمال، يذكر كالم أمري املؤمنني

 .41محراء ويا بيةاء، أمحري وأبيةي وغري غريي

لة من اإلمام إىل أحد والتاه بعاد أن ظهارت مناه     ويواصل كالمه حول خيانة الوالة، فينقل رسا

 اخليانة وهي 

إني أشركتك يف أمان ، ومل يكن رجل من أهلي أوثق منك يف نفسي، فلما رأيت الزمان على 

 .47ابن عمك قد كل ، والعدو قد حرب قلبت البن عمك ظهر اجملن، فرقته مع املفارقني.. اخل

بان عبااس، بينماا يارفض آخارون ذلاك مانه  ابان أباي          ويرى ابن قتيبة إن الوالي املقصاود هاو ا  

 احلديد، وسنتناول هذا املوضوع يف مكان آخر.

                                                 
41
، و 7/41و ذكر  ابن خلكان: وفيات األعيان،  ،010كل من ترج  حلياة ابن قتبية ذكر هذا الكتاب، ذكر  ابن الندي   الفهرست،  

 .0084ذكر  حاج خليفة يف كشف الظنون، ص
 م.0137اعتمدنا الطبعة املصرية، نشر افي ة املصرية العامة للكتاب عام 

40
 .013، و أورد  اخلوارزمي يف املناق ، ص0/75املصدر نفسه 

41
، و 031يا صفراء يا بيةاء ال تغري  غري غريي. الصدوق، األمالي ، و ذكر  الصدوق هكذا: 0/53ابن ُقتيبة: عيون األخبار،  

 .40/011أيةًا اجمللي: حبار األنوار 
47
ذكر ابن أبي احلديد الرسالة بهذا الشكل: ) أما بعد ، فاني كنت أشركتك يف أمان ، و جعلتك شعاري و بطان ، و مل يكن يف أهلي  

، وأداء األمانة إىّل، فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كل ، و العدو قد حرب، و أمنة رجل أوثق منك يف نفسي ملواساتي و مؤازرتي
الناس قد خزيت، و هذ  األمة قد فتكت و شغرت، قلبت البن عمك ظهرا جملن.. إىل آخر .( ابن أبي احلديد: شرح نهج 

ديد مع اختالحل يف كلمة فتكت فذكر بدال عنها، كلمة ، و نقل الرسالة اإلمام حممد عبد  كما هي يف شرح ابن أبي احل03/033البالغة
 .580فنكت)أي صارت ماجنة( انظر نهج البالغة بشرح حممد عبد ، ص
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ويف فصل آداب احلرب ومكا دها ينقل رواية طويلة عن ابن عباس يصف بها أمري املاؤمنني ياوم   

 صفني قا اًل:

ه، إىل ما رأيت ر يسًا يوزن به، لرايته يوم صفني وكأن عينيه سراج سليط وهاو حيماس أصاحاب   

أن انتهى إلي وأنا يف كثيف، فقاال: معشار املسالمني استشاعروا اخلشاية وعناوا األصاوات وجتلبباوا         

السكينة وأكملوا اللاوم وأخفاوا اخلاون، وقلقلاوا السايوحل يف أغمادهاا قبال السالة واحلظاوا الشازر           

 املاوت مشايًا   وأضعنوا الن ، ونافحوا بالةبا وِصالوا السايوحل باخُلطاا والرمااح بالنبال، وامشاوا إىل      

سجحًا، وعليك  بهذا السواد األعظ  والرواق املطنا ، فاضاربوا شابجه، فاإن الشايطان راكاد يف       

 .44كسر نافج خصيبة مفرتش ذراعيه قد قدم للوثبة يدًا وآّخر للنكوص رجاًل

 ومن تعاليمه يف احلرب يذكر ابن قتيبة، قوله البنه احلسن:

. ويف العادة  45 يادعونك أحاد إلياه غاال أجبتاه فإناه بغاي       يا با  ال تادعون أحادًا إىل الا از، وال    

 والسالك يذكر هذ  الكلمة لعمام علي يف السيف:

 .43السيف أمنى عددًا وأكثر ولدًا

 ث  يذكر إن درع علي )رضي اهلل عنه( صدرًا ال ظهر فا فقيل له يف ذلك فقال: 

 .43إذا استمكن عدوي من ظهري فال ُيبق

 .ذكر هذ  الكلمة لعمام أمري املؤمننيويف فصل آداب الفروسية ي

 .48عةوًا على النواجذ من االضراس، فإنه أنبى للسيوحل عن افام

 يف عمرو بن العاص: ويف فصل أخبار اجلبناء، فيذكر كلمة اإلمام أمري املؤمنني

                                                 
44

(، و ذكر  صبحي الصاحل يف 033، ذكر  حممد عبد ، مع بعض اإلضافات) نهج البالغة، ص001ابن قتبية: عيون األخبار، ص 

 .13الصفحة 
45
 )امللحق(.118،و ذكر  الشريف الرضي يف نهج البالغة، ص018ابن قتيبة: عيون األخبار، ص 

43
، و جاء يف نهج البالغة للشريف الرضي) بقى السيف أبقى عددًا، و أكثر و لدًا( نهج البالغة، 071ابن قتيبة: عيون األخبار، ص 

 ،)امللحق ملعج  املفهرس أللفاظ نهج البالغة(.015ص
43
 .070ابن قتيبة: عيون األخبار،ص 

48
، و قد أورد الشريف الرضي كالم أمري املؤمنني بهذا الشكل عةوا على النواذج، فإنه أنبى 077قتيبة: عيون األخبار، ص ابن 

 ) امللحق(.13للسيوحل ) نهج البالغة: ص
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عجبًا البن النابغة، يزع  أناي تلعاباة، أعاافس، وأماارس، أماا وشار القاول أكذباه.. إىل آخار          

 .41بةاخلط

 ويف فصل احليل يف احلروب وغريها، يذكر ابن قتيبة:

 أرسل علي بن أبي طال  رضي اهلل عنه عبد اهلل بن عباس ملا قدم البصرة فقال:

إ ت الزبري وال تأِت طلحاة، فاإن الازبري ألاني وأنات جتاد طلحاة كاالثور، عاقصاًا قرناه، يركا             

لااك اباان خالااك: عاارفت  باحلجاااز، الصااعوبة ويقااول هااي أسااهل، فاااقرأ  السااالم وقاال لااه يقااول  

 .51وأنكرت  بالعراق، فما عدا اا بدا

 حني دخل البصرة: ويف فصل ذكر األمصار، ذكر خطبة اإلمام علي

يا أتباع البهيمة ويا جند املرأة، ّرغا فاأجبت ، وُعقار فاانهزمت ، ديانك  نفااق وأخالقكا  رقااق        

 لبصرة سنورد  يف مكانه إن شاء اهلل تعاىل.. ولعمام كالم آخر يف أهل ا50وماؤك  ُزعاق.. اخل

 :51. اإلمامة والسياسةـ2
ويتةامن الكتاااب الوقااا ع التأرخييااة مان بدايااة اخلالفااة الراشاادة حتاى نهايااة حكاا  الرشاايد عااام    

ها . ولذا يسمى أيةاًا باا )تااريخ اخللفااء(. ويتسا  الكتااب بالسامة السياساية ألناه ُيركاز علاى            015

ة وماا دار يف تلاك احلقباة مان التااريخ اإلساالمي مان حاوادث وصاراعات          األحداث السياسية افام

سياسية، فقد ذكر املؤلف يف نهاية اجلزء الثاني  قد مت بعون اهلل تعاىل ما به ابتادأنا، وكمال وصاف    

                                                 
41

)امللحق( كما وأوردها حممد عبد  يف 75، أرود اخلطبة الشريف الرضي، نهج البالغة، ص034ابن قتيبة: عيون األخبار، ص 

 مشريًا أنها يف عمرو بن العاص. 111صفحة ال
51
 ، و أورد الشريف الرضي هذا الكالم بهذا الشكل.011ابن قتيبة: عيون األخبار، ص 

50
، و نقلها الشريف الرضي بشكل آخر  كنت  ُجند املرأة وأتباع البهيمة، رغا فأجبت ، و عقر 103ابن قتيبة: عيون األخبار، ص 

 .1)امللحق( ص11 -18دك  شقاق، و دينك  نفاق، وماؤك  ُزعاق)عبد : نهج البالغة صفهربت ، أخالقك  دقاق، و عه
51

( و كذلك حاجي خليفة يف كشف الظنون، و كذلك 010مل يأتي ابن الندي  على ذكر السياسة و اإلمامة )انظر: الفهرست،ص 

( أما الزركلي فقد 3/051ظر : معج  املؤلفني ، من اجلزء االول، و مل يأت على ذكر كحالة )ان440البغدادي يف هدية العارفني،ص 
(، و ذكر  بركلمان قا ال: و أما كتاب 4/043أورد اس  الكتاب عند ترمجته البن قتيبة لكنه ذكر ) و للعلماء نظر يف نسبته اليه )االعالم، 

شاور، بنكييور، بوهار مكتبة جامعة لندن، االمامة و السياسة املنسوب اىل ابن قتيبة فتوجد خمطوطاته يف برلني، املتحف ال يطاني، ب
( قا ال: و هو كتاب جبز ني 018،ص1( ، و ذكر  جرجي زيدان يف )تأريخ آداب اللغة العربية: ج111،ص1)تأريخ االدب العربي، ج

 م الطبعة الثانية.0137طبع عدة طبعات. و اعتمدنا النسخة املطبوعة يف مصر سنة 
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مااا قصصاانا ماان أيااام خلفا نااا وخااري أ متنااا، وفاان زمااانه ، وحااروب أيااامه ، وانتهينااا إىل أيااام      

 .57الرشيد

)خطباه   العشرات من كلمات اإلمام أمري املؤمنني جلزء األول من الكتاب علىوقد اشتمل ا

حكمه القصار( واختذ  صاح  كتااب مصاادر نهاج البالغاة مصادرًا       –كلماته الغريبة  –رسا له  –

 .54لكتابه

، اكتفيات باإلشاارة إىل تلاك اخلطا  ماع      ولكثرة ما ورد يف الكتاب من خط  اإلمام علي

 يف هذا الكتاب. ي تكفي للداللة على أثر خط  اإلمام عليأرقام الصفحات، فه

 .1كالم اإلمام علي حول اخلليفة عمر ص

 .4، صحماورة اإلمام علي بن أبي طال  مع العباس بعد وفاة رسول اهلل

 .01قول اإلمام علي حول الزبري ص

 .00كالمه أثناء بيعته ألبي بكر ص

 .01احتجاج اإلمام علي على املهاجرين ص

 .01لسب  الذي دفع باإلمام علي لعدم املشاركة يف السقيفة صا

 .07حماورة اإلمام علي مع اخلليفة عمر وإجبار  على املبايعة ص

 .04كالمه أثناء بيعته للخليفة أبي بكر ص

 .13حماورة اإلمام علي مع عبد الرمحن بن عوحل حول اخلالفة بعد وفاة اخلليفة عمر ص

 .71بن أبي سفيان يف  لس عثمان صرد اإلمام علي على معاوية 

 .74إقامة اإلمام علي احلد على الوليد بن عقبة، وكالمه يف ذلك ص

 .73طل  اإلمام علي من اخلليفة عثمان إقالة ابن أبي سرح من عمله ص

 .41حماورة بني اإلمام علي واخلليفة عثمان حول كتاب كتبه إىل عبد اهلل بن أبي سرح ص

 .43البيعة ص قبل خطبة لعمام علي

                                                 
57
 .113،ص1ج ابن قتيبة: اإلمام و السياسة، 

54
 من مصادر نهج البالغة للسيد عبد الزهراء اخلطي . 70انظر اجلزء األول صفحة  



 

98 

 العدد األول

 .41 – 43إىل معاوية ص كتاب اإلمام علي

 .51واملغرية بن شعبة ص حماورة بني اإلمام علي

 .50 – 51خطبة اإلمام علي بعد البيعة ص 

 .50حماورة بني اإلمام علي وطلحة والزبري حول البيعة ص

 .51جواب اإلمام علي البن عباس عندما اقرتح عليه تولية طلحة والزبري ص

لعمار بن ياسر بعد حماوالتاه لتغايري مواقاف بعاض الصاحابة مان البيعاة         ب اإلمام عليجوا

 ].54 – 57ص

 .53 – 55كتاب اإلمام علي إىل أخيه عقيل ص

 .31كتاب اإلمام علي إىل طلحة والزبري ص

 .30إىل األحنف بن قيس ص كتاب علي

 .31 – 30كالم اإلمام علي لطلحة والزبري قبل القتال ص

 .31إلمام علي الزبري مبواقفه السابقة صتذكري ا

 .35 – 34خماطبة اإلمام علي لطلحة بني الصفني ص 

 .35حديثه لعبد الرمحن بن أبي بكر قبل القتال ص

 .31 – 38 – 33 – 33أثناء القتال يوم اجلمل، ص حماوراته

 .81مع عقيل عندما أظهر احلاجة ص حماورته

 .81ركة اجلمل صكتاب اإلمام علي إىل معاوية بعد مع

 .85وصية اإلمام علي إىل ابن عباس ص

 .11 – 81إىل جرير بن عبد اهلل عامله على همدان ص  كتاب علي

 .10ذربيجان صأإىل األشعث بن قيس عامله على  كتاب علي

 .17 – 11كالم اإلمام علي إىل جرير عندما أراد أن يرسله إىل معاوية ص

 .17كتاب اإلمام علي إىل معاوية ص

 .13 – 15كتاب اإلمام علي إىل جرير وهو يف الشام ص

 .011على كتاب معاوية ص جواب اإلمام علي
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 .014ألهل العراق للقتال ص تعب ة اإلمام علي

 .015كالم اإلمام علي لألشعث عندما بعثه إىل معاوية ص

 .013معاوية إىل ال از ص دعاء اإلمام علي

 .013يف معركة صفني ص حماوراته

 .004ألبي حمجن الثقفي ص ة اإلمام عليخطب

 .004بعد مفارقة بعض أصحابه ص خطبة اإلمام علي

 .008جواب اإلمام علي على كتاب معاوية ص

 .015يف  لس املشورة ص قرار اإلمام علي

 .013بعد مقتل عمار بن ياسر ص كالم علي

 .013بعد مقتل عمار بن ياسر ص كالم علي

 .071لتحكي  صكالم اإلمام علي قبل ا

 .041كتاب اإلمام علي إىل أبي موسى األشعري بعد التحكي  ص

 .047بعد التحكي  ص خطبة لعمام علي

 .047للخوارج ص كتاب اإلمام علي

 .044إىل ابن عباس ص كتاب اإلمام علي

 .045ألهل الكوفة ص خطبة اإلمام علي

 .043يف اخلثعمي ص ما قاله اإلمام علي

 .043عبد اهلل بن خباب ص بقتلة مطالبته

 .041خطبة اإلمام علي عند انصرافه من النهروان ص

 .051يعبئ أصحابه لقتال اخلوارج ص خطبة له

 .050لالشعث بن قيس الكندي ص كالمه

 .057ملن اقرتح عليه تفريق األموال على اإلشراحل ص  جوابه

 .051حة حتى صف 054ألهل العراق )وهو كتاب مطّول( من صفحة  كتاب له

 .031يف املنام ص لرسول اهلل كالمه
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 .031بالرمحة لقاتله ص وصيته

 .031والد  صأل وصيته

 للهجرة: 322إبراهيم بن حممد البيهقي كان حيا عام 
جااء يف مقدماة الكتااب  كتااب وضاعه       55يءنبغ يف خالفة املقتادر، لاه كتااب احملاسان واملسااو     

سالمني وأدباا ه  الاذين مل حتفا  تاراج  حيااته  بصاورة        إبراهي  بن حمماد البيهقاي أحاد علمااء امل    

ُيستطاع معها معرفته  معرفة كاملة، وكل ما ُذكر عنه يف فهرست دار الكت  املصرية أنه من علماء 

القرن اخلامس افجري، يف حني تذكر مقدمة الطبعة األوربية أنه عاش ونبغ يف عهد خالفاة املقتادر   

. وقاد كتباه   يءم( وإنه صااح  كتااب احملاسان واملسااو     171 – 118ها( ) 711 – 115العباسي )

على غرار احملاسن واألضداد، واشتمل على موضوعات سياسية، فذكر املؤلاف حماسان املشاورة،    

مان يستشاري، حماسان الوالياات ومسااو ها، وحماسان النظار يف الظاامل، حماسان العفاو،            مساويءو

ل عددًا من كلمات اإلماام أماري املاؤمنني القصارية     تعدي السلطان. ففي حماسن املشورة ينق مساويء

 :730فمما ينقله على الصفحة 

، وأنا قال ابن عباس فلما قتل عثمان )رضي اهلل عنه( خرج علي وهو على بغلة رسول اهلل

على يسار  وكان من أمر طلحة والزبري ما كاان، وقتال طلحاة عشاية ذلاك       القاريءميينه وابن  ىعل

كراهية يف وجه علي رضي اهلل عنه، فقال: أما واهلل لقد كنُت أكر  أن أرى قريشاًا  اليوم وأنا أرى ال

صرعى حتت بطون الكواك ، ولكن نظرُت إىل ما بني الدفتني فل  اَر يسع  إال قتاف  أو الكفار،  

ول ن كان قال هؤالء مامسعت يف طلحة وهو يشري إىل حادثة وقعت بينه وباني عماه العبااس يعاتباه     

 .53لى رد مشورتهفيها ع

                                                 
55
 م، الناشر دار صادر و دار بريوت.0131، اعتمدنا النسخة املطبوعة يف بريوت عام 0/81كحالة: عمر رضا، معج  املؤلفني، 

53
و اهلل لقد كنت أكر  أن تكون قريش قتلى حتت بطون الكواك   أورد حممد عبدة نقال عن الشريف الرضي اخلطبة بهذ  الصيغة  أما 

أدركت و تري من ب  عبد مناحل و افلتت  أعيان ب  مجح، و لقد اتلعوا أعناقه  إىل أمر مل يكونوا أهله، فوقعوا دونه نهج البالغة ) 
 (.480عبدة: حممد، نهج البالغة ص
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: الدنيا دار صادق.. إىل آخرهاا. والا  أوردهاا     خطبة اإلمام علي 758ويورد يف الصفحة 

 اجلاح  أيةًا يف حماسن صفة الدنيا.

 ث  يذكر خطبة اإلمام عندما وقف على املقابر:

صة ال  . ث  يذكر الق53اعت وا يا أهل الديار ال  ُطبق باخلراب مناظرها وُيشتد يف الرتاب بناؤها

على املدا ن وما قاله الشاعر ث  رد اإلمام على الشاعر مبا  ذكرها اجلاح  عندما مر اإلمام علي

 هو أبلغ.

وحول حماسن الشدة يقول: وخط  علي بن أبي طالا  رضاي اهلل عناه، فقاال: تقاول قاريش       

 .58جزع ابن أبي طال  من املوت، واهلل لعلي آنس باملوت من الطفل بثدي أمه

 ر وُحكي عنه إنه قال: ما أبالي وقعُت يف املوت أو وقع املوت علّي.ث  يذك

والبيهقااي ُيكثاار ماان إيااراد خطاا  اإلمااام يف الفصااول األخاارى ماان الكتاااب والاا  تاادور حااول   

مان   مسااويء ، وموضوعات خمتلفة، وقد خصص فصاًل للحديث حول حماسان أماري املاؤمنني   

 م واملوافقة.عادى عليًا أورد فيه الكثري من كلمات اإلما

 للهجرة: 332أو  324أبو احلسن األشعري املتوفى سنة 
هو أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري، ينتهي نسبه إىل أبي موسى األشاعري، إلياه تنسا     

 الطا فة األشعرية.

من أبرز كتبه ))الرد على اجملسمة(( و))مقاالت اإلسالميني(( و))اإلباناة عان أصاول الدياناة((     

ى ابن الراوندي(( و))اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع(( وأشهر كتبه على اإلطالق و))الرد عل

 هو ))مقاالت اإلسالميني((.

                                                 
53
، وقد أورد الشريف الرضي اخلطبة بشككل خمتلف )انظر: الشريف الرضي: 578، صالبيهقي: إبراهي  بن حممد، احملاسن و املساوء 

 (.11نهج البالغة، امللحق ص
58
، وقد أورد الشريف الرضي اخلطبة مع اختالحل طفيف يف مكان )واهلل لعلي( 487، ص املساويءالبيهقي: إبراهي  بن حممد احملاسن و 

 (.8الرضي: نهج البالغة، امللحق، صجاء با )واهلل البن أبي طال ( )انظر الشريف 
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 مقاالت اإلسالميني:
حرص األشعري يف هذا الكتاب أن يأتي بآراء مجيع أهال الفارق اإلساالمية وغريهاا يف خمتلاف      

ستناد، ويف بعض األحيان يذكر حديثًا أو األصول والفروع، فهو ينقل الرأي دون أن يذكر مورد اال

قواًل لدع  بعاض ااراء الا  يرجحهاا علاى ااراء األخارى وال يشاذ األشاعري عان بقياة العلمااء           

وعلى سبيل املثال يذكر يف قةية التحكي  قول  وا من كلمات اإلمام عليذخأواملصنفني الذين 

 :أمري املؤمنني

  إال إجاابته  إىل ماا ساالوا، فأجبنااه  وأعطينااه  العهاود       قد أبيت عليك  يف أول األمر فاأبيت 

 .51واملواثيق.. وليس يسوغ لنا الغدر

 هـ : 421أمحد بن مسكويه تويف 
مؤر  حباث، أصله من الري وسكن أصفهان وتويف بها. اشتغل بالفلسافة والكيميااء، واملنطاق    

نة كت  ابن العميد، ث  ُكت  عةد مدة، ث  أولع بالتأريخ واألدب واإلنشاد، وكان قّيمًا على خزا

 .31الدولة ابن بويه، فلق  باخلازن، ث  اختص ببهاء الدولة البويهي وعظ  شأنه عند 

من أه  كتبه ))جتارب األم  وتعاق  افم (( وهو كتاب تارخيي انتهى به إىل السنة الا  ماات   

 ها(. 731فيها عةد الدولة )

 وله كتاب آخر هو:

 :30األعراق تهذيب األخالق وتطهري
هو كتاب خيرج بني األخالق والسياسة واإلجتماع، فيعت  مصدر من مصادر الفكر السياساي،  

مثله األعلى يف احلاك  امللتزم واإلنساان املتشاّرب بااألخالق     يتخذ ابن مسكويه من اإلمام علي

                                                 
51
 ، للبيهقي.املساويءمن احملاسن و 55ا  41انظر من صفحة  

31
ذكر الكتاب أكثر من ترج  للمؤلف ا ذكر البغدادي: بعنوان مقاالت املسلمني ومجيع اختالفاته . البغدادي: هدية العارفني،  

م، حتقيق حممد حمي 0131نا الطبعة الثانية، نشر مكتبة النهةة، سنة ، اعتمد4/137، وذكر  الزركلي: خري الدين، األعالم، 0/333
 عبد احلميد.

30
 .7/007، الط ي: تاريخ األم  وامللوك: 0/34األشعري: علي بن إمساعيل، مقاالت اإلسالميني، واختالحل املصلني،  
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ماا استشاهد    الفاضلة، وقد انعكس ذلك جليًا يف موضوعات الكتاب املتنوعة ال  تناوفاا، وكاثرياً  

 بكلمات اإلمام أو مواقفه.

.وماان مسااع كااالم اإلمااام صاالوات اهلل عليااه الااذي صاادور  عاان حقيقااة    31يقااول يف صاافحة 

الشجاعة، إذ قال ألصحابه: أيهاا النااس إن مل تقتلاوا متوتاوا، والاذي نفاس ابان أباي طالا  بياد            

 .31أللف ضربة بالسيف على الرأس أهون من ميتة على الفراش

األعلى يف الشجاعة كذلك مثله األعلى يف الفةا ل األخرى، منها كثرة املزام ال  قد فهو مثله 

يتصور البعض أنها تتناقض والشجاعة، وكان من كثرة مزاحه أن عابه بعض الناس، فقاال: لاو ال   

 .37دعابة فيه

 للهجرة: 422أبو احلسن املاوردي املتوفى سنة 
ي، الفقياه الشاافعي، كاان مان وجاو  الفقهااء       هو أبو احلسن علاي بان حمماد بان حبيا  البصار      

الشافعية ومن كباره ، وكان حافظًا للمذاه  وله فيه كتاب ))احلاوي(( الذي مل يطالعه أحاد إال  

وشهد له بالتبحر واملعرفة التامة باملذه . وفاّوض إلياه القةااء ببلادان كاثرية، واساتوطن بغاداد يف        

وكان مييال   34اح  ))تأريخ بغداد(( وقال: كان ثقةدرب الزعفراني وروى عنه اخلطي  أبو بكر ص

 .35إىل مذه  االعتزال

اصولي، مفسر، أدي ، سياسي، درس بالبصرة، بغداد، وولي القةااء ببلادان كاثرية، وبلاغ     

 .33منزلة عند ملوك ب  بويه، وتويف ببغداد

 رآن الكري .أه  كتبه، قوانني الوزارة، األحكام السلطانية، آداب الدين والدنيا، تفسري الق

                                                 
31
 .0/101الزركلي: خري الدين، االعالم،  

37
، اعتمدنا النسخة املصرية، مطبعة الوطن، 1/031، وذكر  كحالة يف معج  املؤلفني، 0/504ذكر  حاجي خليفة يف كشف الظنون،  

 ها صححه حممد عبد القادر املازني.0118سنة 
34
 .34وأورد  الشريف الرضي يف امللحق ص 31ابن مسكويه: تهذي  األخالق وتطهري األعراق، ص 

35
اخلليفة عمر بن اخلطاب عندما أراد أن يوصي من بعد  كما جاء  ، والذي عابه على ذلك هو001ابن مسكويه: تهذي  األخالق، ص 

 يف الكامل  فإن ولي عثمان فرجل فيه لني، وإن ولي علي ففيه دعابة.
33
 .580(. الط ي: تاريخ األم  وامللوك، اجمللد الثاني، 7/33)ابن األثري: الكامل يف التأريخ،  7/181ابن خلكان: وفيات األعيان،  
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 .33. قوانني الوزارة وسياسة امللوكـ1
ويسمى أيةًا بأدب الوزير، أو قوانني الوزارة وسياسة امللك، ويتناول الكتاب ما يتعلق بالوزير 

ولبقياة الصالحاء    ثورة لعمام علاي أمن أحكام وآداب مشتماًل على أحاديث نبوية، وكلمات م

در الفكار السياساي اإلساالمي، ال يساتغ  عناه أي      والسالطني العادلني وهو حبق مصدر مان مصاا  

 دارس يف الفكر السياسي اإلسالمي.

وتأثر املاوردي باإلمام أمري املؤمنني هو أمار طبيعاي، فهاو قاد عااش باني البصارة وبغاداد حياث          

تنتشار يف ذلاك الوقات، فقاد مةاى نصاف قارن علاى انتشاار نهاج            كانت خطا  اإلماام علاي   

ا وأن قرب املاوردي إىل ملوك ب  بويه وه  مان الشايعة مجلاة قريباًا     البالغة للشريف الرضي، كم

، اا جعل بني أيديه مصادر وكت  كاثرية حتايط خبطا     إىل مذهبه  يف ح  علي بن أبي طال 

 اإلمام ومواقفه.

مل يدع املاوردي فرصة فيها ذكر اإلمام إال و د ذلك اإلنسان الذي مجاع كال الفةاا ل، نقال     

اجلمل  وليت خزانة كت  الرشيد وتصفحُت كتبه، فلاك أجاد كلماة إال وجادت     عن اجلاح  هذ  

قيماة كال   فا نقيةه، إال كلمات جاءت عن فيلسوحل العرب علي بن أبي طالا  رضاي اهلل عناه،    

 .38امرئ ما حيسن، ومن جهل شي ًا عادا ، ولن يهلك امرؤ عرحل قدر 

 ب، ويذكر املاوردي كالمًا ألمري املؤمنني يف مقدمة الكتا

 .31العقل حسام قاطع، واحلل  غطاء سابغ

خذ علاى عادوك   وهي،  ويف فصل الدفاع مهمة الوزير يستشهد حبكمة لعمام أمري املؤمنني

 .31بالفةل فإنه أحد الظفرين

                                                 
 
33

 .4/713 الدين، األعالم، الزركلي: خري

38
 .3/081كحالة: عمر رضا، معج  املؤلفني،  

31
 م، مكتبة اخلاجني.0111، سنة 0، اعتمدنا الطبعة املصرية، ط0/381ذكر  البغدادي: هدية العارفني،  

31
قيمة كل امرئ ما حيسنه  015، وذكر الشريف الرضي كالم أمري املؤمنني يف مكانني األول يف صفحة 53املاوردي: قوانني الوزارة، ص 

 هلك امرؤ مل يعرحل قدر  )نهج البالغة امللحق(. 111والثاني ص
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 .وحول حذر الوزير يذكر هذا الكالم ألمري املؤمنني

 .30ىمن حاول أمرًا مبعصية اهلل كان أبعد ملا رجا، وأقرب جمليء ما أتق

 :ويف فصل العزل يذكر هذا القول ألمري املؤمنني

 .31ال خري يف معني مهني وال يف صديق ض ني

وحاااول الااارأي واملشاااورة، وهاااي مااان ضااارورات الاااوزارة والاااوزير أورد هاااذا الكاااالم ألماااري  

 :املؤمنني

 .37رمبا أخطأ البصري قصد  وأصاب األعمى رشد 

 :ري املؤمننيويف فصل )تابع العهود( أورد هذا احلكمة ألم

 .34انتهزوا هذ  الفرص فإنها متر مر السحاب

 : وعن الدنيا وعواق  انصراحل الوزير حنوها ينقل هذ  الكلمة ألمري املؤمنني

احذروا الدنيا فإنها غّدارة مكارة ختارة خسارة، تستنكح يف كل يوم بعاًل، وتساتقبل يف كال   

 .35ليلة أهاًل، وتفر ق كل يوم مشاًل

 :33السلطانية والواليات الدينيةاألحكام  ـ2
وهي  موعة من األحكام الشرعية املتعلقة باحلك  واحلكوماة وإدارة الدولاة، يقاول املؤلاف يف     

 مقدمة الكتاب.

                                                 
30

، ويذكر الشريف الرضي كالم أمري املؤمنني بهذا الشكل، احلل  غطاء ساتر، والعقل حسام قاطع، 3املاوردي: قوانني الوزارة: ص 

 (115فاسرت خلل خلقك حبلمك، وقاتل هداك بعقلك )امللحق ص
31

، وقد ذكر الشريف الرضي هذ  احلكمة بهذ  الصورة. وخذ على عدوك بالفةل فإنه أحلى )أحد( 04ردي: قوانني الوزارة، صاملاو 

 .031الظفرين، نهج البالغة )امللحق( ص
37
 .11املاوردي: قوانني الوزارة ص 

34
ني، وال يف صديق ظنني )نهج البالغة ، وأورد  الشريف الرضي بهذا الشكل، ال خري يف معني مه73املاوردي: قوانني الوزارة ص 

 (.030امللحق ص
35
 .031، وأورد  الشريف الرضي يف نهج البالغة ص71املاوردي: قوانني الوزارة ص 

33
  وقد أورد الشريف الرضي هذ  احلكمة بهذا الشكل، والفرصة متر مر السحاب فانتهزوا رص اخلري 53املاوردي: قوانني الوزارة ص 

 (.010ق ص)نهج البالغة امللح
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أماٌر ملحاوظ  يف هاذا الكتااب ألن مؤلفاه       وتأثر الكتاب بالنهج وصاح  النهج اإلمام علي

شرعية من شاأنها أن تانظ  احليااة السياساية يف      حياول أن يستنبط من مواقف اإلمام وكلماته أحكامًا

 الدولة اإلسالمية.

 أدب القاضي: ـ3
وهو كتاب قي  طبع يف جز ني، يتناول جان  هام من جوان  الدولة اإلسالمية، وهاو السالطة   

 القةا ية، وعالقة هذ  السلطة بالسلطات األخرى.

وهاو املعاروحل بتلاك      املاؤمنني احتوى الكتاب على الكثري من املواقف القةا ية لعمام أماري 

املواقف حيث كان مالذ اخللفاء الراشدين الذين سبقو  والذين مل جيدوا بني مجيع أصحاب رسول 

، يقاول يف  يف القةاء، وه  الذين مسعاوا مان رساول اهلل    من هو أفةل من علي اهلل

قصااص . فكااان ماان الطبيعااي أن يتةاامن الكتاااب  33((أقةااى هااذ  األمااة علااي: ))حااق علااي

 يف القةاء. وحكايات قةا ية كثرية وعلى كلمات لعمام علي

،  فيورد يف املقدمة هذ  الكلمة ومن البدء يتوّج املاوردي كتابه بكلمات اإلمام أمري املؤمنني

 . 38إن القلوب حتل كما حتل األبدان، فاهدوا إليها طرا ف احلكمة: لعمام أمري املؤمنني

عناادما وال  القةااء، قااال رسااول   لعماام علااي  ول اهللثا  يااذكر املااوردي وصااية رساا  

فماا  ، قاال علاي:   : إذا حةر اخلصمان إليك، فال تقض ألحدهما حتى تسمع من ااخراهلل

 .31أشكلت علّي قةية بعدها

 ويستدل املاوردي من هذ  القةية بإنابة اإلمام ألمور القةاء ملن تتوفر فيه شروط.

                                                 
33
( بهذا الشكل، فاحذروا الدنيا بانها غدارة غرارة 171أورد  الشريف الرضي يف فصل اجلد اخلطبة ) 53املاوردي: قوانني الوزارة، ص  

 (.040خدوع، مطية قنوع، ملبسة نزوع.. )نهج البالغة امللحق ص
38
أشهر كتبه، اعتمدنا النسخة املطبوعة يف إيران عام  وذكر  كل من ترج  للماوردي فهو من 01ذكر  حاجي خليفة يف كشف الظنون ص 

 الناشر مكت  اإلعالم اإلسالمي وهي صورة من النسخة املصرية. 0413
31

يقول حمقق الكتاب حمي هالل السرحان، مل يكن )أدب القاضي( إال جز ني من كتاب احلاوي الكبري يف الفقه الشافعي. النسخة ال   

 بعة اإلرشاد.مط 0130راجعتها مطبوعة عام 
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أن املناط ليس رأي األشخاص بل املناط هو احلق ياورد كاالم   وحول اإلمجاع يف أمور القةاء و

 :أمري املؤمنني

 . 81اعرحل احلق تعرحل أهله

 واإلمجاع هو أحد وسا ل معرفة احلقيقة.

وحول اجتهاد القاضي يذكر املاوردي قول اإلمام علي للخليفة عمار  إن كاناا ماا اجتهادا فقاد      

 .80ةغشا، وإن كانا قد اجتهدا فقد أخطأ فعليك الدي

ويف فصل، هل تثبت األمسااء واحلادود واملقاادير بالقيااس، وحاول تسامية النبياذ مخارًا ياذكر          

حكا  أماري املاؤمنني يف شاارب النبياذ وهاو مثاانني جلادة وذلاك  ألناه إذا شارب ساكر، وإذا ساكر              

 .81هذى، وإذا هذى افرتى، وحد املفرتي مثانون

القةااء، ياذكر لناا املااوردي احملااورة الا        ويف فصل جواز التقليد يف األمور السياساية، ومنهاا   

 أثناء انتخاب اخلليفة بعد عمر ابن اخلطاب. دارت بني عبد الرمحن بن عوحل واإلمام علي

قال عبد الرمحن: أبايعك على كتاب اهلل وسنة رسوله وسرية الشيخني أبي بكار وعمار، فقاال    

. فيستدل من جاواب اإلماام   87رأيي علي: بل كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسل  وأجتهد

على جواز التقليد ولكن هذا ال يسمى تقليدًا إذ التقليد هو عمل العامي  بإتباعه سنة رسول اهلل

هو  تهد بناًء علاى اساتدالل املااوردي فهناا ينتفاي       برأي اجملتهد. واجملتهد ال ُيقلد واإلمام علي

إن السنة النبوية هي أحد مصاادر االجتهااد مثلاها    فالعتبار آخر هو  التقليد، أما إتباعه للرسول

وما ينطق عن افوى إن هو إال وحي يوحى مثل القرآن الكري  استنادًا لآلية الكرمية 
84 

                                                 
81
 .40اخلوارزمي: املناق ، ص 

80
، وأورد  الشريف الرضي بهذا الشكل، إن هذ  القلوب متل كما متل األبدان، فابتغوا فا طرا ف 0/131املاوردي: أدب القاضي،  

 (.013احِلك  )نهج البالغة امللحق ص 
81
 .05وذكرها النسا ي يف اخلصا ص ص 0/071املاوردي: أدب القاضي،  

87
، وقد أورد  الشريف الرضي بهذا الشكل، قيل إن احلارث بن حوت أتا  فقال: أتداني أظن 0/433اوردي: أدب القاضي، امل 

: يا حارث إن إنك نظرت حتتك ومل تنظر فوقك فِحرت، إنك مل تعرحل احلق فتعرحل أهله، أصحاب املل كانوا على ضاللة، فقال
 (.301، نهج البالغة، صومل تعرحل الباطل فتعرحل من أتا  )عبد : حممد

84
 .0/511املاوردي: أدب القاضي،  
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وحول مراقبة اإلمام لوالته وعماله يذكر رسالته إىل عبد اهلل بان عبااس والا  جااء فيهاا، فاإن       

 .85  فوت ما مل يكن ليدركهاإلنسان ليسر  إدراك ما مل يكن ليفوته، ويسوء

وحول استةافة أحد اخلصمني بدون حةور اخلص  ااخر يستدل املااوردي بعادم جاواز ذلاك     

عندما نزل عليه رجل فقال له اإلمام. ألك خصا ؟ قاال: نعا ، قاال:      من موقف اإلمام علي

إال ومعاه  حتول عنا فإني مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  يقول: ال تةيفوا أحاد اخلصامني   

 .83خصمه

ويف فصل القةاء علاى الغا ا ، ياذكر املااوردي حكماًا شارعيًا مساتندًا إىل رأي مالاك والاذي          

، فيذكر قا اًل: وقال مالك: ال جيوز أن حيةر  إذا كاان مان   بدور  يستند إىل رأي أمري املؤمنني

روي عن علي بن أبي  أهل الصيانة، إال أن يعل  أن بينهما معاملة، أو خلطة فيحةر  احتجاجًا مبا

 طال  رضي اهلل عنه أنه قال:

 .83ال يعدي احلاك  على خص  إال أن يعل  بينهما معاملة

 :وحول جواز االستخالحل على القةاء يذكر املاوردي هذ  القةية من حياة رسول اهلل

إن روى أن رجلني أتيا الن  صلى اهلل عليه وسل ، فقال أحدهما: إن لي محارًا وفذا بقرة، و

بقرته قتلت محاري، فقال ألبي بكر ))اقض بينهما(( فقال: ال ضمان على البها  ، فقال لعمار:  

(( فقااال:  أكاناا مرسالني  اقض بينهما، فقال مثل ذلك، فقال لعلي: اقض بينهما، فقاال علاي: ))  

، قاال: ال أفكانت البقرة مشدودة واحلمار ُمرساًل؟، قاال: ال، قال: ؟أكانا مشدودينال، قال: 

 .88على صاح  البقرة الةمان، قاال: نع ، قال: أفكان احلمار مشدودًا والبقرة مرسلةقال: 

                                                 
85
 .003، وذكر  املفيد يف اإلرشاد ص 0/300املاوردي: أدب القاضي،  

83
بتغيري طفيف فبدل اجتهد رايي ذكر اجتهاد  0/088، أورد  ابن أبي احلديد يف شرح نهج البالغة، 0/343املاوردي: أدب القاضي،  

 رأيي.
83
 .4ا  7النج  / 

88
، أورد الشريف الرضي نص الرسالة كما يلي: أما بعد فإن املرء قد يسر  درك ما مل يكن ليفوته، 1/14املاوردي: ادب القاضي،  

 (.573ويسوء  فوت ما مل يكن ليدركه. عبدة: حممد، نهج البالغة، ص
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ويورد املاوردي وباإلضافة إىل ما تقدم العشرات مان احلاوادث القةاا ية املعقادة الا  واجهات       

ا ية أن الدولة اإلسالمية سواء أيف زمن اخللفاء الثالثة أو يف عهد  وكيف استطاع اإلمام حبنكته القة

 يفصل يف تلك القةايا املقعدة.

 :(هـ 428املتوفى سنة ) أبو يعلى الفراء
هااو حممااد باان احلسااني باان حممااد باان خلااف الفااّراء، عااامل عصاار  يف األصااول والفااروع وأنااواع  

الفنون، من أهل بغداد، وال  القا   العّباسي قةاء دار اخلالفة واحلري ، وحران وحلاوان، وكاان   

أن ال حيةر أيام املواك ، وال خيرج يف االساتقباالت، وال يقصاد دار السالطان،    قد امتنع واشرتط 

. لاه تصاانيف كاثرية منهاا ))اإلمياان(( و))األحكاام السالطانية(( و))الكفاياة يف         81فقبل القا   شرطه

 .11أصول الفقه((

 :10األحكام السلطانية

 يقول املؤلف يف مقدمة كتابه: 

رته يف أثناء كت  املعتمد، وشرحت فيه مذاه  املتكلمني فإني كنت صنفت كتاب اإلمامة، وذك

وحجاجه ، وأدلتنا، واألجوبة عما ذكرو ، وقد رأيُت أن أفارد كتاباًا يف اإلماماة، أحاذحل فياه ماا       

ذكاارت هناااك ماان اخلااالحل والاادال ل، وأزيااد فيااه فصااواًل ُأخاار، تتعلااق مبااا جيااوز لعمااام فعلااه ماان  

 .11الواليات وغريها

ل الدولة والواليات وما يدور حوفاا مان أحكاام وساا ل وقاد كتباه الفاراء        فهو كتاب يدور حو

على غرار األحكام السلطانية للماوردي الذي سبقه يف تأليف الكتاب بسانوات قليلاة، وعلياه فقاد     

 .أورد الفراء ما أورد  املاوردي من استدالالت على كلمات اإلمام أمري املؤمنني

                                                 
81
قال لرجل نز عند : أخص  أنت؟ قال: نع ،  . ذكر  احلر العاملي يف وسا ل الشيعة إن أمري املؤمنني1/134املاوردي: أدب القاضي،  

 .08/053نهى أن ُيةاحل اخلص  إال ومعه خصمه، احلر العاملي: وسا ل الشيعة  فقال: حتول عنا فإن رسول اهلل
11
 .1/711املاوردي: أدب القاضي،  

10
 .007، وذكر  املفيد يف اإلرشاد ص783/ 1املاوردي: أدب القاضي،  

11
 .3/11عالم، الزركلي: خري الدين، األ 
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 اء فحول قتال أهل البغي أورد الفر

وقد عرض قوم من اخلوارج لعلي رضي اهلل عنه مبخالفة رأيه، وقال أحده  وهو خيطا  علاى   

من   ))ال حك  إال هلل تعاىل(( فقال علي: ))كلمة حق أرياد بهاا باطال((، لكا  عليناا ثاالث: ال       

يديك  مننعك  مساجد اهلل أن تذكروا فيها اس  اهلل، وال نبدؤك  بقتال، وال مننعك  الفيء مادامت أ

 .17معنا

، إذا مل خيرج اخلاوارج عان املظااهرة بطاعاة اإلماام،      واستنبط الفراء من كالم أمري املؤمنني

ومل يتحيزوا بدار اعتزلوا فيها، وكانوا أفرادًا متفرقني تنااف  القادرة ومتتاد إلايه  الياد، تركاوا ومل       

 حياربوا وأجريت عليه  أحكام أهل العدل يف احلقوق واحلدود. 

ذا اعتزلت هذ  الطا فة الباغية أهل العدل، وحتيزت بدار حتيزت فيها، نظرت فإن مل متتناع  أما إ

من حق، ومل ختارج عان طاعاة، مل حيااربوا، وماورد االساتدالل هاو موقاف اخلاوارج مان اإلماام            

. عندما اعتزلت طا فة من اخلاوارج علياًا رضاي اهلل عناه باالنهروان، فاوىل علايه  عااماًل         علي

طاعته زمانًا، وهو فا  ماوادع إىل أن قتلاو ، فأرساله  إلايه : سالموا قاتلاه، فاأبوا،          أقاموا على

 .14قالوا: كلنا قتله، قال فاستسلموا إذا أقتلك ، فسار إليه ، فقتل أكثره 

 وحول التسوية يف احلك  بني القوي والةعيف، والشريف واملشروحل، ذكر هذ  احلادثة:

ري املؤمنني علي رضي اهلل عنه درعًا له سقطت منه وهو وقد روى عن شريح أنه قال: أصاب أم

يريد صفني ا مع يهودي، فقال: يا يهودي هذ  الدرع سقطت م  لياًل، وأنا ارياد صافني ا فقاال:      

لو ال أناه   بل هي درعي ويف يدي، فقدمه إىل شريح، فارتفع علي على اليهودي، ث  قال لشريح:

 . 15ذمي جللسُت معه  لس اخلصوم

                                                 
17
 .1/154كحالة: عمر رضا، معج  املؤلفني،  

14
للهجرة، الناشر مكت   0413ذكر الكتاب كل من ترج  احلياة املؤلف ألنه من أشهر كتبه، واعتمدنا النسخة املطبةعة يف إيران عام  

 األعالم اإلسالمي وهي صورة عن النسخة املصرية تصحيح حممد حامد فقي.
15
 .01السلطانية، صالفّراء: االحكام  
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صل والية القةاء، وبعد أن ذكار الشاروط الا  جيا  توفرهاا يف القاضاي، أردحل الفاراء        ويف ف

قا اًل: والعل  بأنه من أهل االجتهاد حيصال مبعرفاة متقدماة، وباختياار  ومساألته، قاد قلاد رساول         

عليًا قةاء اليمن، ومل خيت   لعلمه به، ولكن صار تنبيهاًا علاى وجاه القةااء، فقاال: إذا       اهلل

صمان بني يديك، فال تقض ألحدهما حتى تسمع مان ااخار، قاال علاي: فماا أشاكلت       حةر اخل

 .13علّي قةية بعدها

وحول الديوان وهو موضوع حلف  ما يتعلق حبقوق السلطة مان األعماال واألماوال ومان يقاوم      

بها من اجليوش والعمال، وكان أول من وضع الديوان يف اإلسالم عمار بان اخلطااب، فأماا ساب       

وى  أن عمر استشار الناس يف تدوين الدواوين، فاال علاي بان أباي طالا : تقسا  كال        وضعه فر

. واإلمام هو أحد الذين استشااره  اخلليفاة عمار    13سنة ما اجتمع إليك من املال وال متسك منه شي ًا

 كما هو مذكور يف التأريخ.

 للهجرة: 482الوزير نظام امللك املتوفى سنة 
إسحاق بن العبااس امللقا  نظاام امللاك قاوام الادين الطوساي،        هو أبو علي احلسن بن علي بن 

كان يف أوالد الدهاقني، واشتغل باحلديث والفقه، ث  اتصال خبدماة علاي بان شااذان املعتماد علياه        

ميكا يل بن سلجوق والد السلطان أل  أرسالن فظهر له مناه النصاح    داود بنمبدينة بلخ، ث  قصد 

الن، دبَّر أمر  فأحسن التدبري، وبقي يف خدمته عشر سنني، فلما واحملبة، فسلمه إىل ولد  ال  أرس

مات ال  أرسالن وازدح  أوالد  على امللك وّطد اململكة لولد  ملك شا  فصار األمار كلاه لنظاام    

امللااك ولاايس للساالطان إال التخاات والصاايد، وأقااام علااى هااذا عشاارين ساانة، وكااان  لسااه عااامرًا  

ع األذان امسك عن مجيع ما هو فياه، بناى املادارس واملسااجد،     بالفقهاء والصوفية، وكان إذا مس

                                                 
13

، وقد أورد  الط ي فيتاريخ األم  وامللوك 58وأورد  املاوردي أيةًا يف األحكام السلطانية ص 54الفراء: األحكام السلطانية، ص 

 ، ذكر  مع تغيري.004الصفحة  7اجمللد 
13
 .011/الصفحة 7لد ، وذكر  الط ي مع تغيري يف تاريخ األم  وامللوك. اجمل55الفراء: األحكام السلطانية، ص 
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. مان كتباه أماالي نظاام     18وأشهرها مدرسته ببغداد الذي شرع ببنا ها سنة سابع ومخساني وأربعما اة   

 .11املنشورات احلديثة مطبوع منامللك يف احلديث، 

 011))سياست نامه(( سري امللوك

ىل سياست نامه، والثانية بعنوان سر امللاوك جااء   مكتوب باللغة الفارسية، وُطبع بطبعتني، األو

 يف املقدمة. 

أما عالقة الكتاب بنهج البالغة فيفرتض عن عهد نظام امللك قد شهد انتشار نهج البالغة وبلاغ  

 صيته مدى واسع، وقد أخذ الكثري من كلمات أمري املؤمنني واستشهد مبواقفه.

على سؤال س ل، أي الرجاال    املؤمننيمن سري امللوك أورد جواب أمري 033ففي الصفحة 

 أشد قوة؟ أجاب اإلمام َمن ملك نفسه عند الغة ، ومل يفعل ما يندم عليه.

: من )فصل عدم التعجل يف األعمال( نقل هذا الكالم عن أمري املؤمنني 081ويف الصفحة 

 التأني حممود يف كل شيء إال يف عمل اخلري.

واقف عديدة من سرية اإلمام وحماوراته مع الرسول األكرم. وإىل جان  ذلك أورد نظام امللك م

 والكتاب برمته هو حماولة من املصنف لوضع خطوط عامة أمام السلطان إلدارة دفة البالد.

 للهجرة: 222أبو حامد الغزالي املتوفى سنة 
هااو حممااد باان حممااد باان حممااد باان أمحااد الغزالااي امللقاا  حبجااة اإلسااالم زياان الاادين الطوسااي   

افعي، مل يكن للطا فة الشاافعية يف آخار عصار  مثلاه، واختلاف إىل دروس إماام احلارمني أباي         الش

                                                 
18

، وذكر  ابن األثري يف الكامل بهذا الشكل  وجد علي درعًا له عند نصراني فأقبل به إىل شريح، 33الفراء: األحكام السلطانية، ص  

وجلس إىل جانبه، وقال لو كان خصمي مسلمًا لساويته، وقال: هذ  درعي  فقال النصراني: ما هي غال درعي، ومل يكذب املؤمنني؟ 
ل شريح لعلي: ألك بينة؟ قال: ال، وهو يةمك، فأخذ النصراني الدرع ومشى يسريًا ث  عاد وقال: اشهد أن هذ  أحكام األنبياء.. فقا

أمري املؤمنني قد م  إىل قاضيه، وقاضيه يقةي عليه، ث  أسل  واعرتحل أن الدرع سقطت من علي عند مسري  إىل صفني، ففرح علي 
 (.7/410رسًا )ابن األثري: الكامل يف التأريخ بإسالمه، ووه  له الدرع وف

11
 .05، ذكر  النسا ي يف اخلصا ص ص31الفراء: األحكام السلطانية،  

011
، أما الط ي فينقل احلادثة بصورة أخرى 011، وذكر املاوردي يف األحكام السلطانية ص173الفراء: األحكام السلطانية، ص 

ص( ث  األقرب 1علي وعبد الرمحن بن عوحل ابدأ بنفسك. قال: ال بل أبدا بع  رسول اله  فيذكر وملا أراد عمر وضع الديوان قال له
 (.451، ص1فاالقرب. )الط ي تاريخ األم  وامللوك اجمللد 
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001 

املعالي اجلوي ، وكان أستاذ  يتبجج به، ومل يزل مالزمًا له إىل أن تاويف، فخارج مان نيساابور إىل     

العسكر، ولقي الوزير نظام امللك فأكرماه وعظماه، وفاوض إلياه تادريس مدرساته النظامياة مبديناة         

، فيلساوحل، متصاوحل، لاه حناو ماا   مصانف، مولاد  ووفاتاه يف الطاابران قصابة طاوس            010بغداد

خبراسان، نسبته إىل صناعة الغزل، عند من يقول بتشديد الزاي، أو إىل غزله )من قرى طوس( ملن 

. من أه  كتبه ))إحيااء علاوم الادين(( و))تهافات الفالسافة(( و))االقتصاادي يف       011قال بالتخفيف

( و))املنقذ مان الةاالل(( و))فةاا ح البطانياة(( و))الولدياة(( وكتا  أخارى، والغالا          االعتقاد(

 على كتبه اجلان  األخالقي والعقدي والرد على املذاه  الفكرية والعقدية.

وماان بااني كتبااه ))التاا  املساابوك يف نصاايحة امللااوك(( كتبااه بالفارسااية، وهااو ماان مصااادر الفكاار  

 السياسي اإلسالمي.

 .017وك في نصيحة الملوكالتبر المسب

وهااو كتاااب أخالقااي صااغري كتبااه أبوحامااد الغزالااي للساالطان حممااد باان ملكشااا  الساالجوقي       

وتاأثري   014بالفارسية ث  عربه بعةه  ونقلاه حمماد بان علاي املعاروحل ))بعاشاق جلا (( إىل الرتكياة        

هاا صاياغة   على الكتاب أمار ملماوس يف  االني  األول الطريقاة الا  مت ب      كلمات أمري املؤمنني

الكتاااب وهااي علااى شااكل وصااايا اإلمااام إىل أوالد ، واجملااال الثاااني هااو نقاال أقااوال ومواقااف         

جالل الدين همداني حمقاق النساخة الفارساية عناد حديثاه        . ويكفي أن نشري إىل ما ذكراإلمام

 حول مصادر الكتاب ما يقول: 

 .015إن من بني تلك املصادر خط  وكلمات أمري املؤمنني

                                                 
010
 .1/018ابن خلكان: وفيات األعيان،  

011
 .1/111الزركلي: خري الدين، األعالم،  

017
. اعتمدنا نسختني األوىل طبعت سنة 011  املسبوك يف نصا ح امللوك( صذكر  أبو حامد الغزالي يف كتابه نصيحة امللوك )الت 

 ها ش الناشر، وزارة التعلي  العالي يف إيران.0734ها. الطبعة الثانية سنة 0713
014
 .103ا  4/103ابن خلكان: وفيات األعيان،  

015
 .3/11الزركلي: خري الدين، األعالم،  



 

001 

 العدد األول

يبدؤ  الغزالي هو التحذير من مغبة الظل ، وإن هناك َمن هاو فاوق امللاوك والساالطني      وأول ما

ويل لقاضاي األرض مان قاضاي     َمن يأخذ حق املظلوم من الظامل. فيورد كالمًا ألمري املؤمنني

 السماء.

فع، ث  يتناول بالشرح سياسة الوزراء وسري الوزراء فيذكر عن كات  أمري املؤمنني عبد اهلل بن را

 قال:

يا عبد اهلل ألق دواتك، وأطلح جلفة قلمك، ووسع  :املؤمنني أمري لي، فقال كتابًا أكت  كنت

. وهو تأكيد على أهمية االقتصاد وأهمية حتسني اخلط أثنااء  013بني السطور، وأمجع مابني احلروحل

 كتابة الرسا ل.

 :ث  ينقل حماورة فاطمة الزهراء عليها السالم مع أمري املؤمنني

كانت فاطمة رضي اهلل عنها تطحن كثريًا باجلاروشة حتى أدمت أناملها فشاكت ذلاك يف بعاض    

األيام إىل امرياملؤمنني علي بن أبي طال  رضي اهلل عنه، فقال فاا علاي: قاولي البياك ليبتااع لاك       

 .013خادمة

 للهجرة: 222أبو بكر الطرطوشي املتوفى سنة 
يمان باان أيااوب القرشااي الفهااري األندلسااي  هااو حممااد باان الوليااد باان حممااد باان خلااف باان ساال  

الطرطوشي الفقيه املالكي الزاهد املعروحل بابن أبي رندقاة، صاح  أباا الولياد البااجي وقارا األدب       

على أبي حممد بن خرم مبديناة اشابيلية، ورحال إىل املشارق سانة سات وسابعني وأربعما اة، وحاج          

ورعًا دينًا متواضعًا متقشافًا ماتقلاًل مان الادنيا      ودخل بغداد والبصرة، وكان إمامًا عاملًا عاماًل زاهدًا

 اإلساكندرية  ساكن  األنادلس،  بشارقي  TARTOSA طرطوشاة  أهال  مان  وهاو  018راضيًا منهاا باليساري  

                                                 
013

بعنوان آخر وهو الت  املسبوك يف نصا ح امللوك، وذكر  البغدادي يف هدية العارفني،  0/773ذكر  حاجي خليفة يف كشف الظنون،  

، املطبعة اخلريية املنشأة 0، ج0713، اعتمدنا األصل الفارسي، تصحيح جالل الدين همداني، والنسخة املعربة املطبوعة عام 0/81
 جبمالية مصر.

013
 .0/773حاجي خليفة: كشف الظنون،  

018
 .38يحة امللوك، صالغزالي: نص 
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005 

 ))ساراج  كتباه  مان  بشايء  الادنيا  مان  يتثبات  مل زاهاداً  وكاان  تويف، أن إىل فيها واستمر التدريس فتوىل

 الادين  علاوم  إحيااء  باه  عاارض  كابري  وكتااب  أجازاء،  ةمخسا  اخلالفياات،  يف و))التعليقاة((  امللوك((

 بيت ونزل 011الثعل (( تفسري و))خمتصر والبدع(( و))احلوادث و))الفن(( الوالدين(( و))بر للغزالي

 .001املقدس

 :000سراج امللوك

اشتمل الكتاب كما ذكر حااجي خليفاة: علاى مجاٌع مان ساري األنبيااء وآثاار األوليااء ومراعااة           

وحكة احلكماء ونوادر اخللفاء ورتبه ترتيبًا أنيقًا، فما مسع به ملك إال اساتكتبه،  )مواع ( العلماء 

وال وزياار اال استصااحبه، يسااتغ  احلكااي  مبدارسااته عاان مباحثااة احلكماااء وامللااك عاان مشاااورة       

 .001الوزراء، وذكر فيه األمري أبا عبد اهلل حممد األموي، وأبوابه أربعة وستون بابًا

، وبعض كلماتاه جارت علاى    وعة من خط  وكلمات اإلمام عليوقد تةمن الكتاب  م

، إناه نهال مان    قلمه بعقوية دون أن يذكر اس  اإلمام، ويظهر من كثرة إياراد  لكلماات اإلماام   

نهج البالغة حتى ارتوى به قلماه الاذي أخاذ يساطر علاى القرطااس بإيقااع مان بالغاة اإلماام أماري            

 وفيما يلي بعض ما أورد . املؤمنني

( حماورة اإلمام أمري املؤمنني مع أسقف قد أسال ، وجااءت احملااورة ضامن     3د يف الصفحة )أور

 مواع  ابن السماك فارون الرشيد.

( األبيات الشعرية ال  قافا اإلمام، عند دفن السيدة الزهراء ساالم  00أورد على الصفحة )ا 0

 اهلل عليها ومطلعها:

 007دون املمات قليل وإن الذي  لكل اجتماع من خليلني فرقة  

                                                 
011

، واورد الشريف الرضي كالم أمري املؤمنني بهذا الشكل، ألق 017ويف النسخة الفارسية ص 711الغزالي: الت  املسبوك، ص 

 (.103دواتك، وأطل جلقة قلمك، وفرج بني السطور، وقرفط بني احلروحل، فإن ذلك أجدر بصباحة اخلط )نهج البالغة امللحق ص
001
 .8/051اإلصابة يف متييز الصحابة، ذكر  ابن حجر يف  

000
 .54/131ابن خلكان: وفيات األعيان  

001
 .3/077الزركلي: خري الدين، األعالم  

007
 .01/13كحالة: عمر رضا،  



 

006 

 العدد األول

 ( وصية اإلمام أمري املؤمنني إىل احلسن واحلسني وال  مطعها: 17أورد على الصفحة )ا 1

 .004أوصيكما بتقوى اهلل والرغبة يف ااخرة

 ( هذ  الرواية: 14أورد على الصفحة )ا 7

هو وروى أن علي بن أبي طال  )رضي اهلل عنه( ملا رجع من صفني، فدخل أوا ل الكوفة فإذا 

بق ، فقال ق  من هذا؟، فقالوا: ق  خباب بن األرث فوقف عليه، وقال: رح  اهلل خباباًا أسال    

 راغبًا، وهاجر طا عًا، وعاش  اهدًا وابتلى يف جسمه آخرًا.. ث  وقف على الق  وقال:

 .005السالم عليك  أهل الديار املوحشة، واحملال املقفرة

هاذ    74ما يف ذلك مان الغارور واخلطار، نقال يف الصافحة      وفيما جاء يف الوالة والقةاء، وا 4

 .الرواية عن اإلمام علي

إىل الايمن وأناا حاديث     وروى علي بن أبي طال  )رضي اهلل عنه( قال: بعاث  رساول اهلل  

 .003إىل آخر  …السن، فقلت: يا رسول اله إنك تبعث  إىل قوم شيو  ذوي أسنان

( العلة من كالم أمري 71) ة األرض، أورد على الصفحويف بيان احلكمة يف كون السلطان يفا 5

، فذا قال علي بن أبي طال : أماران جلايالن ال يصالح أحادهما باالتفرد وال يصالح       املؤمنني

 ااخر باملشاركة وهما امللك والرأي.

( 57ص 11إىل كمياال باان زياااد )هااو الباااب  ثاا  يفاارد بابااًا لوصااية اإلمااام أماري املااؤمنني اا  3

إىل  …ية: يا كميل إن القلوب أوعية، فخريهاا أوعاهاا، فااحف  عا  ماا أقاول لاك       ومطلع الوص

 .003آخرالوصية

( أبيات لعماام أماري املاؤمنني    55( يف العقل والدهاء واخلبث أورد يف الصفحة )17يف الباب )ا 3

 مطلعها:

                                                 
004
 ها املطبعة اخلريية يف مصر. 0713سنة  0راجعنا ط 1/184ذكر  حاجي خليفة يف كشف الظنون  

005
 .1/184حاجي خليفة: كشف الظنون،  

003
 مع تغيري طفيف. 0/551العاملي يف أعيان الشيعة، أوردها  

003
 من نهج البالغة )امللحق(. 031أورد الشريف الرضي هذ  الوصية على الصفحة  
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001 

 فالعقل أوفا والدين ثانيها  إن املكارم أخالق مطهرة

خري األماور األوساط، إلياه    : نفس الباب قول أمري املؤمنني( يف 53وأورد يف الصفحة )ا 8

 .008يرجع العالي، ومنه يلحق التالي

: الصافح  ( قاول اإلماام أماري املاؤمنني    33( يف احلل  أورد علاى الصافحة )  18يف الباب )ا 1

 اجلميل، الرضا بال عتاب.

ماان كاا اء  ( وُساا ل علااي باان أبااي طالاا  رضااي اهلل عنااه كااثريًا33ويااذكر علااى الصاافحة )ااا 01

ل الساابق غااري إن أمحااده  ساارية    فااارس، وماان أحااد ملااوكه  عنااده ، فقااال  ألردشااري فةاا      

روان، قال: فأي أخالقه كان أغل  عليه، قال: احللا  واألنااة. فقاال علاي رضاي اهلل عناه:       أنوش

 .001تجهما علو افمةنهما توأم ي

احلكماة لعماام أماري     ( يف اجلاود والساخاء، وياذكر هاذ     34( يف الصافحة ) 71ويف البااب ) ا 00

 .011: مامجعت من املال فوق قوتك فإمنا أنت فيه خازن لغريكاملؤمنني

( ياورد الطرطوشاي يف الصا  )مان صافات السالطان(       31( على الصافحة ) 71ويف الباب )ا 01

 .010الص  مطية ال تكبو والقناعة سيف ال ينبو

واجلزع  إن جتزع فقد  ( حول الص 81لألشعث بن قيس على الصفحة ) ويذكر قولها 07

استحق ذلك منك بالرح  وإن تص  ففي ثواب اهلل تعاىل خلف مان ابناك، إن تصا  جارى علياك      

 .011أنت مأزورو إن جزعت جرى عليك القل و أنت مأجورو القل 

                                                 
008
 من نهج البالغة )امللحق(. 111أوردها الشريف الرضي على الصفحة  

001
 .05ذكرها النسا ي يف اخلصا ص ص 

011
 .110أوردها الشريف الرضي: نهج البالغة )امللحق( ص 

010
أورد الشريف الرضي: كالم أمري املؤمنني )ع( بهذا الشكل  وليكن أح  األمور إليك أوسطها يف احلق، )نهج البالغة امللحق  

 (.037ص
011
 (.113أورد الشريف الرضي، كالم أمري املؤمنني)ع(: احلل  واألناة توأمان ينتجهما علو افمة )نهج البالغة امللحق ص 
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 العدد األول

 الصا  كفيال بالنجااح   و ( أورد كلماة أخارى لعماام يف عاقباة الصا :     80على الصفحة )و ا04

اجلزع من و ال يفرح بأول رفع. الص  مناضل احلدثانو ل ال يذل بأول نكبةالعاقو التوكل الحيبطهو

 .017أعوان الزمان

(و حااول كتمااان الساار أورد هااذ  احلكمااة: ساارك أسااريك، فااإذا    84، ص)77يف البااابو ااا05

 .014تكلمت به صرت أسري 

 : ال تكن اان يعجاز عان شاكر أوتاي      ( قال علي88حول الشكر أورد يف الصفحة )و ا03

ال تعمال  و ياأمر النااس مباا ال ياأتي، حتا  الصااحلني      و ال ينتهاي، و الزيادة فيما بقاي، ينهاى   يبتغيو

 .015ال تدعها يف طول حياتك و أنت منه  تكر  املوت لكثرة ذنوبكو تبغض املسي نيو بأعماف ،

ياورد هاذا املوقاف لعماام      010( يف سرية السلطان يف بيت املال يف الصافحة  43يف الباب)و ا03

 ، يا محراء ، ابيةاي، فيه مال، فقال: يا بيةاء و : عندما أشرحل على بيت املالملؤمننيأمري ا

يرشه ثا   و أمر قن  أن يكنسهو غريي، ث  أمر فقس  مجيع ما فيه على املسلمني ، يّرغو امحريو

يعلق الطرطوشي على هذا املوقف قا ال: ث  كثري من امللوك ساادوا يف األماوال   و دخل فصلى فيه،

 ملوك الروم.و حنو هذ  السرية من ملوك اإلسالمعلى 

سارية العماال، علاى الصافحة     و ( يف سرية السلطان يف األنفاق من بيات املاال  41يف باب )و ا08

علياه إزاران قطرياان   و (،وقال سعيد بن جبري إن عليًا رضي اهلل عنه قدم الكوفة وهاو خليفاة  013)

ء  أعراباي فنظار إىل تلاك اخلرقاة فقاال: ياا أماري        قد رقع إزار  خبرقة ليسات بقطرياة مان ورا اه فجاا     

اركا  فإناك ميات، أو مقتاول. فقاال: إن هاذا خاري لاي يف         و الابس و املؤمنني، كال يف هاذا الطعاام   

 أجدر ان يقتدى به من أتى من بعيدي.و شبه الصاحلني قبليبأشبه و أصلح لقل و صالتي،

هاذ  الرواياة. أن علياا علياه      ياذكر  001( يف معرفاة حسان اخللاق علاى الصافحة     55الباب)ا 01

ثالثُا فل  جيبه، فقام إليه فرآ  مةطجعًا، فقال: و رضي اهلل عنه دعا غالما له، فل  جيبه فدعا  ثانيًا

                                                 
017
 .115: نهج البالغة امللحق صأورد  الشريف الرضي 

014
 .5/153ذكر  ري شهري يف ميزان احلكمة:  

015
 .104أورد  الشريف الرضي، نهج البالغة )امللحق( ص 
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أمااا تساامع يااا غااالم. فقااال: نعاا  . قااال: فمااا محلااك علااى تاارك جااوابي؟ قااال: أمناات عقوبتااك   

 فتكاسلت . فقال: إمض فأنت حّر لوجه اهلل.

 : انا لنصلح أكفًا نرى قطعها.001يف الصفحة  مام عليذكر قول اإلو ا11

( عناد رفاع   43أحكامها. يورد يف الصفحة )و حيلهاو تدبريهاو ( يف ذكر احلروب30الباب)ا 10

 : أي قوم ، هذ  مكيدة. املصاحف، قال اإلمام علي

امارئ  هو جاء مع أخبار ملوك العج ، ينقال كاالم أماري املاؤمنني: قيماة كال       و (37الباب)ا 11

 .013ماحيس على لسان املأمور

: ماا أهما  ذنا     ( اورد هذا الكالم ألماري املاؤمنني  051على الصفحة )و (34الباب)ا 17

 .013أمهلت بعد حتى اصلي ركعتني

: الساكت أخو الراضي، ( يذكر  موعة حك  لعمام أمري املؤمنني037يف الصفحة )و ا14

ت لساانه، قيماة كال امارىء ماا حيسان، احلكماة ربياع         الكامت للعل  كمن ال عل  له، املرء خمبوء حتا 

التأكاال بثادييها، الغةا  عنااد   و تاورث املعاارة، جتاوع احلارة   و القلاوب، اخلصاومة تكشااف العاورة   

صاار  و نفعات، و نفقات الرذا ال  و ضرتو املناظرة منشأة للحجة، إذا فسد األمان كسدت الفةا ل

 .018لذكرها كلمات اخرى ال  الو خوحل املوسر أكثر من خوحل املعسر،

أورد الطرطوشي، مجلة من حك  اإلمام السياسية ال  تارتبط بسياساة    035يف الصفحة و ا15

 قال علي رضي اهلل عنه: ما يظل فعل اهلل ينتطق به غثك خري من مسني غريك.و إداراتها و الدولة

ك إن أحببت أن ال يفوتك ما تشتهي فأشتِه ما ميكنك من قصد أسهل. أقطع الشر عن صدر غاري 

ازجر املسيء بإنابة احملسن لكي يرغ  يف اإلحسان ، لن يهلاك مان مالاك ماا     و بقطعة من صدرك،

وعظك، اخلالحل يهدم الرأي ، خري الناس لغري  خريه  لنفسه، إحسان اهلل مكفور عند من أصبح 

 مصرًا على ذن  مستور.

                                                 
013
 أورد  الشريف الرضي بهذا الشكل  الص  يناضل احلدثان، واجلزع من أعوان الزمان. 
013
 (.113. )نهج البالغة امللحق ص0/473ذكر اامدي يف غرر احلك :  

018
 (.115وهي من مواع  املشهورة ذكرها الشريف الرضي )نهج البالغة امللحق ص 
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ن علاى اخلاراب، رمباا    ها و االعتيااد، احلجار الغصاي  يف البنياان    و يصري التخلق خلقًا باالجتهاد

حزم أوقاى مان رجاال، مان إساتوع  احلاالل       و شرق شارب املاء قبل ريه، رب رأي أنفع من مال

شاقت نفسه إىل احلرام، من ذم الزمان مل حيمد االخوان، بتقل  األحاوال نعلا  جاواهر الرجاال،     

لك ترمجان من عرحل الزمان مل حيتج إىل ترمجان، من عرحل األيام مل يغفل عن االستعداد، رسو

عقلك، الطاعة غيمة األكياس عند تفريط العاجز، كلما اشتد الظالم حسن ضاوء الساراج، الثنااء    

التقصاري عان االساتحقاق عماى أو حساد، أوىل النااس بالرمحاة مان         و بأكثر مان االساتحقاق ملاق   

هاا،  احتاج إليها فحرمان من مل يدرقادر البلياة مل يارح  أهلاها. كفااك أدباًا لنفساك ماا كرهتاه لغري         

البخل جامع القيام عنه ظفر، ال تسأل عما مل يكن فإن يف الذي كان شغل،و  السة األمحق غرور

. يتابني لناا ااا تقادم إن كتااب ساراج امللاوك مان         011هو زمام ُيقاد به إىل كل ساوء ملساوىء العيوب و

ت  بعد أكثر الكت  ال  ميكن اعتبارها مصدرًا من مصادر نهج البالغة بالرغ  من أن الكتاب قد ك

ماان ما ااة عااام ماان تااأليف نهااج البالغااة . فقااد تةاامن الكتاااب  موعااة كاابرية ماان كلمااات أمااري        

يف نفااس و عالقااة احلاااك  بالرعيااة،و أخااالق احلااك  و اإلدارةو ، الاا  تاارتبط باااحلك املاؤمنني 

كال مان   الوقت يعت  هذا الكتاب مصدرًا مهمًا مان مصاادر الفكار السياساي،فقد اعتماد  كمصادر       

االجتماعي هما عبد الرمحن بن و ال غرو أن يتخذ  من أفذاذ الفكر السياسيو ت  يف هذا اجملال،ك

 ) بدا ع السلك يف طبا ع امللك(.و ابن األزرق كمصدر لكتابيهما )املقدمة(و خلدون

 عاش يف القرن السابع اهلجري: ابن أبي الربيع
ن مان رجاال املعتصا )كما ياذكر     ن أباي الربياع، شاهاب الادين، أديا  كاا      بهو أمحد بن حممد 

 الزركلي(.

 :071سلوك املالك يف تدبري املمالك

                                                 
011
 (.015أورد  الشريف الرضي بهذا الشكل  قيمة كل امرئ ما حيسنه )نهج البالغة امللحق ص  

071
امللحق أورد  الشريف الرضي بهذ  الصورة  ماأهم  ذن  أمهلت بعد حتى أصلي ركعتني، وأسأل اهلل العافية )نهج البالغة  

 (.115ص
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العلمااء أن يرسا    و من خالل األقوال ال  ينلقها عان احلكمااء  و حياول املصنف يف هذا الكتاب

على رأس أول ك الاذين نقال عانه  أماري     و خطوطًا حمددة لسياسة الدولة ينتفع بها اخلليفة العباسي.

ض عالاب و ر فيهاا إىل اإلماام  اأفكار  بعةها أشا و جاء كتابه زاخرًا بكلمات اإلمام، فقد املؤمنني

أماا الولاد   و ياذكر يف تأديا  األوالد    80ااخر مل يشر فيها، إال أنها واضحة بينة فعلاى الصافحة   

مل تغل  عليه عادة و أسرع مواتاة،و فينبغي أن يؤخذ باألدب من صغر ، فإن الصغري أسلس قيادًا

نشأ عليه خاريًا  و ال له عزمية تصرفه عما يؤمر به، فهو إذا اعتاد الشيءو إتباع ما يراد منه، متنعه من

 .070كان أو شرًا مل يكد ينتقل عنه 

 :املؤمنني و هذا الكالم مأخوذ من كالم أمري

.و على هذا فقس ما سوا  071و أمنا القل  احلدث كاألرض اخلالية، ما ُألقي فيها من شيء قبلته

 األقوال.و ارمن األفك

يف بعض األوقات و ،كلمات اإلمام عليو فكل فقرة من الكتاب مطعمة بروح نهج البالغة

 ، دون أن يذكر غري . ال يرى بأسًا من ذكر األمام علي

 هـ: 727ابن الطقطقي املتوفى سنة 
 هو حممد بن علي بن حممد بن طباطبا العلوي، ابو جعفر املعروحل بابن الطقطقي، مؤر  حبااث 

ج وتاز و كربالء،و النجفو ها يف نقابة العلويني باحللة331ناقد، من أهل املوصل، خلف أبا  سنة 

عااااااد إىل املوصااااال،فألف فيهاااااا  و هاااااا(313بفارساااااية مااااان خراساااااان، وزار مراغاااااه سااااانة ) 

كتابه)الفخري يف ااداب السلطانية والدول اإلسالمية( وقدمه اىل واليها)فخرالدين عيسى 310سنة

 .077 ابن إبراهي (

                                                 
070
 أورد أكثرها الشريف الرضي يف النهج. 

071
 أورد الشريف الرضي مجيع تلك الكلمات يف أماكن متفرقة من النهج. 

077
( وقد راجعنا نسخة حجرية كاتبه حممد 0/13، وذكر  البغدادي يف إيةاح املكنون )0111ذكر  حاجي خليفة يف كشف الظنون ص 

 القاهرة. ،0183علي اخلراساني ُكت  بتأريخ 
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 : 074الدول اإلسالميةو الفخري يف اآلدا  السلطانية

حياول من خاللة أن يرس  للوالي الذي هادى الياه   و األخالق،و وهو كتاب خيرج بني السياسة 

ل اذخريتاه مان اقاو   و يف الفكر السياسي فاءتُهقد ابرز املصنف كو الكتاب برنا ًا إلدارة ُأمور البالد،

 ب. وال يشك يف أن نهج البالغ هو مصدر  األول عند تأليف الكتااب. العلماء يف هذا الكتاو األ مة

قد ذكر هذ  احلقيقة بنفسه يف مقدمة الكتاب ذاكرًا اس  نهج البالغة على غري عادة مان سابقه مان    و

املفكرين السياسيني الذين ذكرناه  . واألكثر من ذلك، ذكر لناا ابان الطقطقاي، حقيقاة هاماة قلماا       

مل يتحيز إىل ف ة ، فقد ذكر يف مقدمة الكتاب و ال من ملك اجلرأة األدبية الكافيةجند من يعرتحل بها إ

 مان  البديعياة، فعادل النااس إىل نهاج البالغاة     و إن الناس كانوا متوجهني صاوب املقاماات احلريرياة   

 اخلط املواع  و، فإنه الكتاب الذي يتعل  منه احلك  و كالم أمري املؤمنني علي بن أبي طال 

 .075أدنى فوا د  الفصاحة والبالغةو علو افمةو الزهدو الشجاعةو يدالتوحو

 للهجرة: 722العالمة احللي املتوفى سنة 
ور احلسن بن سديد الدين يوساف بان زيان الادين علاي بان حمماد ابان         صهو مجال الدين أبو من

 مطهر احللي املعروحل بالعالمة احللي.

علماء الشيعة، يقول عنه السيد حمسان العااملي   تويف فيها، من أشهر و ها يف احللة343ولد سنة 

مل يتفاق ألحاد مان علمااء اإلمامياة أن      و هو العالمة على اإلطالق الذي طار ذكار صايته يف اافااق   

 .073لق  بالعالمة على اإلطالق غري 

قاد حفال الكتااب باالكثري مان      و و من كت  العالمة ) كتاب منهاج الكراماة يف اثباات اإلماماة(.   

عن أمحد بن حنبل يف تفسري  لآلية 77، فأورد يف الصفحة مام أمري املؤمننيخط  اإلو كلمات

                                                 
074
 .80ابن أبي الربيع: سلوك املالك يف تدبري املمالك، ص 

075
 .053الشريف الرضي: نهج البالغة )امللحق(ص 

073
، وفخر الدين عيسى بن غ اهي ، هو عامل السلطان املغولي على املوصل، هيوار: 184ا 3/187الزركلي: خري الدين، األعالم،  

 .0/103دا رة املعارحل اإلسالمية، 
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: ما عمل بهاذ  ااياة   ) إذا ناجيت  الرسول فقدموا بني يدي جنواك  صدقة( ، قال أمري املؤمنني

 .073بي خفف اهلل تعاىل عن هذ  األمةو غريي

افتخار  و ر طلحة بن شيبةو أورد أيةا يف نفس الصفحة عن حممد بن كع  القرطي، قال: افتخ

، قاال علاي: ماا تقاوالت لقاد صاليت إىل القبلاة        علي بن أبي طال و عباس بن عبد املطل ،

 .078أنا صاح  اجلهادو ستة اشهر قبل الناس

 الان  صالى اهلل علياه   و ، قال : انطلقت أناا خصيصة ألمري املؤمنني 74و ينقل يف الصفحة 

: اجلاس فصاعد علاى مانك  فاذهبت ألنهاض باه        هللآله حتى أتينا الكعبة، فقال لي رساول ا و

قال:اصاعد علاى مانك  فصاعدت علاى منكباه. قاال:        و جلاس لاي نا  اهلل   و فرأى يف ضعفًا فنزل

عليه متثال و فنهض بي، قال: فإنه ختيل لي أني لو ش ت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت

مان خلفاه حتاى إذا اساتمكنت     و ياه باني يد و عان مشالاه  و حناس فجعلت أزاوله عن ميينهو من صفر

: اقذحل به. فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير. ث  نزلات فانطلقناا    منه، قال لي رسول اهلل

 .071آله نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناسو رسول اهلل صلى اهلل عليهو أنا

يف البيات ياوم    نات ماع علاي   ر بن وا لة، قال: كمامن الكتاب ينقل عن ع 78يف صفحة  و

ال عجمايك   و علايك  مباا ال يساتطيع عاربيك ،    جتجنَّ يقول: ف  أل الشورى، فسمعت عليًا

 ُيابني فيهاا فةاله    ثا  ذكار خطباة طويلاة لعماام      …تغيري ذلك، ث  قال: انشدك  اهلل ايها النفر

 مآثر .و

صار علاى إجاراء احلاد علاى      عنادما أ و يسجل العالمة احللي موقفًا آخر لعمام أمري املؤمنني

يادخل علياه رجال    و الوليد بان عتباة، حاد  أماري املاؤمنني، وقاال: ال يبطال حاد اهلل وأناا حاضار،          

أماي مان مل   و : باأبي أنات  فوجد  يأكل طعامًا متواضعًا فتعج  من ذلك، فقال ألمري املؤمنني

                                                 
073
للهجرة يف  0741، راجعنا النسخة املصرية املطبوعة سنة 00/50، وكحالة، يف معج  املؤلفني، 3،184  الزركلي يف االعالم، ذكر 

 املطبعة الرمحانية. 
078
 .00ابن الطقطقي: الفخري يف ااداب السلطانية، ص 

071
 .5/713العاملي: السيد حمسن األمني، أعيان الشيعة،  
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اشرتى يوماا  و  عز وجلمل يشبع من خبز ال  ثالثة أيام حتى قبةه اهللو ينخل له طعام )رسول اهلل(

لابس هاو ااخار ، ورأى يف كماه طاواًل عان أصاابعه        و قن ًا فيها، فأخذ واحدًا يَّرثوبني غليظني فخ

 فقطعه.

تتجلى منه صالته بااهلل وهاو يف أشاد السااعات. ياذكر علاى         و يذكر موقفًا آخر لعمام علي

  الشمس، فقلت قران وهو يرب مع معاوية بن أبي سفي، قال ابن عباس: رأيته يف ح34الصفحة 

يا أمري املؤمنني ماذا تصنع، فقال: أنظر إىل الزوال ألصلي فقلت يف هذا الوقت؟ فقال: إمنا نقاتله  

، موقاف لاه يف   مواقاف أماري املاؤمنني   و هكذا يأخد العالمة احللي يف سارد ماآثر  و على الصالة.

ة أحد فار الكاثري مان سااحة     وزموقف له يف غو قةية قةا ية مستعصية، عجز عن حلها ااخرون،

 مواقف أخرى ال  ال لذكرها لكثرتها.و نفر قليل من ب  هاش ،و بقي هوو اجلهاد

 للهجرة: 772إبراهيم الشاطيب املتوفى 
مان أهال   و هو إبراهي  بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاط : أصاولي حااف   

 .041غرناطة، كان من أ مة املالكية 

 .040فقيه أصولي ، لغوي، مفسروهو حمدث 

) و ) اجملالس( شرح به كتاب البيوع من صحيح البخااري و من كتبه )املوافقات يف أصول الفقه(

 االنشاءات( رسالة و االفاءات

 ) االعتصام(.و يف األدب، نشرت نبذة منها يف  لسة املقتبس

 :041االعتصام

ملسألة سياسية اجتماعية ثقافياة هاي   أحكامها، فهو كتاب فقهي يتعرض و يتناول الكتاب البدعة

 البدعة.

                                                 
041
 .01اجملادلة/ 

040
 .53اخلصا ص، ص النسا ي: 

041
 .015ا  014ها: الفصول املهمة، ص855ابن الصباغ املالكي املتوفى سنة  
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، تتعلااق بهااذا  كلمااات اإلمااام علااي و و قااد احتااوى الكتاااب علااى  موعااة ماان مواقااف    

منهاا ظهاور ماذه  اخلاوارج،     و املوضوع، فقد تعرض اإلمام أمري املؤمنني لظااهرة البادع يف زماناه   

 فماذا كان موقف اإلمام من اخلوارج؟

( قال ابن الكواء غلى علي، فقال: ياا أماري املاؤمنني مان الاذين      41يذكر الشاط  يف الصفحة )

 ه  حيسبون أنه  حيسنون صنعًا؟و ضل سعيه  يف احلياة الدنيا

 قال: فه  أهل حروراء.

هنا يةرب الشاط  مثاااًل علاى البدعاة احلسانة بطلا  اإلماام أماري        و وقد تكون البدعة حسنة،

 .047يف النحو  من أبي األسود الدؤلي يوضح شيء املؤمنني

مان اجلازء    180يةرب مثاااًل علاى ذلاك يف الصافحة     و و قد تكون البدعة هو اإلفراط يف التعبد

األول. روى عن الربيع بن زياد احلارثي أنه قال لعلي بن أباي طالا  رضاي اهلل عناه: أعادى علاى       

باه،   لايَّ علاي رضاي اهلل عناه: ع    لأخي عاص . قال: ما باله؟ قال: لبس العباء يريد النساك. فقاا  

اللحية، فعبس يف وجهه، وقال: وحيك، أماا  و فأتى مؤتزرًا بعباءة مرتديًا باألخرى، شعث الرأس

هو يكر  أن تنال منهاا شاي ًا؟   و استحييت من اهلك؟ أما رمحت ولدك؟ أترى اهلل أباح لك الطيبات

ناام ..( إىل  بل أنت أهون على اهلل من ذلاك أماا مسعات اهلل يقاول يف كتاباه )و األرض وضاعها لأل      

حيمادوا اهلل عليااه  و . أفاارتى اهلل أبااح هاذ  لعبااد  أال يبتاذلو     044املرجاان( و قولاه )خيارج منهاا اللؤلاؤ    

ن ابتااذالك نعاا  اهلل بالفعاال خااري منااه بااالقول. قااال عاصاا  فمااا بالااك يف خشااونة  او ؟فيثياابه  عليااه

أنفساه  بةاعة   خشونة ملبسك، قال: وحياك إن اهلل فارض علاى ا ماة احلاق أن يقادروا       و مأكلك،

 .045الناس

                                                 
047
 .45ا  44النسا ي: خصا ص أمري املؤمنني، ص 

044
 .0/35الزركلي: خري الدين، األعالم/  

045
 . 0/008كحالة: عمر رضا، معج  املؤلفني،  
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و مشكلة البدع تنبع من تبعية الناس لبعض الرجال على اعتقاد أنه  أخيار فيشرعون ف  ما مل 

االساتنان  و : إيااك  من أجل ذلك أورد الشاط  كالم أماري املاؤمنني  و ينزل اهلل به من سلطان،

 .043آخر الكالمأهل اجلنة ث  ينقل  لعل  اهلل.. إىل  بعمل بالرجال، فإن الرجل ليعمل

( عن البخاري يف باب من حض بالعل  قوما دون قوم 04و يف اجلزء الثاني ينقل على الصفحة )

كراهية أن ال يفهموا عن علاي بان أباي طالا  رضاي اهلل عناه أناه قال:حادثوا النااس مباا يعرفاون،            

 رسوله.و أحتبون أن يكذب اهلل

: سيأتي على الناس ألمري املؤمنني يذكر الشاط  قواًلو و من أسباب رواج البدعة الشح،

 .043مل يؤمر بذلكو زمان عةوض، يعض املوسر على ما يف يد 

اجلازء الثااني عان اإلماام أماري       008و هناك بدعة حسنة يف األحكام منها ما ذكر  على الصفحة 

 .048من هذى افرتى، فأرى عليه حد املفرتيو : من سكر هذىاملؤمنني

 .من هذا القبيل يف زمن الرسول فاحلك  جديد إذ مل حيدث شيء

ث  يذكر الشاط : إن اخللفاء الراشدين قةوا بتةمني الةياع، قال: علي رضي اهلل عناه ) ال  

 يصلح الناس إال ذاك(.

: إنه الفرقة الناجية، ينقل الشاط  عن ابن وه  هذا احلديث عن عليو و يف حبث الفرق

  به منكما، فال تكتما لأنا أعو سا لكما عن أمر دعا رأس اجلالوت وأسقف النصارى، فقال: إني

ال فرقاة  و .. إىل أن يسأله ، اال ما أخ ت  على ك  افرتقت اليهود من فرقة بعد موسى؟ فقاال لاه:  

سابعني فرقاة كلاها يف    و الذي ال إله إال هو. لقد افرتقت على إحدىو واحدة. فقال له علي: كذبت

 النار إال فرقة واحدة.

                                                 
043
 ملصرية بتعريف حممد رشيد رضا طبع املكتبة التجارية.، اعتمدنا النسخة ا0/008ذكر  كحالة يف معج  املؤلفني،  
043
 .1/575ذكر  بالتفصيل ابن خلكان يف وفيات االعيان،  

048
 .11ا  01الرمحن من آية  
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 عاش يف القرن الثامن اهلجري:علي بن هذيل 
كتباه   مان بن هاذيل الفازاري، أديا  أندلساي مان علمااء االجتمااع،         هو علي بن عبد الرمحن

)عني األدي  والسياسة وزين احلس  والرياسة( قدمه إىل السلطان حممد بان يوساف النصاري سانة     

) الفوا د املسطرة و (مناظرات النجباءو ) مقاالت األدباءو ان(عشعار الشجو )حلية الفرسانو 337

 .041) تذكرة من أتقى(و شعار سكان األندلس(و ) حتفة األنفسو يف عل  البيطرة(

 051الرِّياسةو زين احلسبو السياسةو عني األدب

 الرعية إلدارة أمور احلياةو و الكتاب  موعة من احلك  املرتبطة باحلياة ال  يستفيد منها احلاك 

باوب الكتااب علاى أسااس بداياة الكاالم أو       و ان حممد بان يوساف  هو تقدمة إىل السلطو اململكة،و

منهج املؤلف يف الكتاب يقوم على إيراد ما و بداية احلديث أو بداية احلكمة، ث  على أساس العدد.

حك  يف األبواب املتنوعة، وبعد األحاديث النبوياة يسارد ماا جااء     يث ومن أحاد ورد عن الن 

من و وضع له عنوان )قد فصل هذا القس  من احلك  وو ء،حلكمااو على لسان ااخرين من األ مة

يف هااذا املكاان أورد املؤلاف الكاثري مان الكلماات القصاارية      و غريها ( و احلكا  املاأثورة عان السالف    

 قلما ذكر موعظة أو حكمة للن و مع ذكر اس  اإلمام أو بدون ذكر ، لعمام أمري املؤمنني

 يستهل به الفصل ف كالمًا للرسولنصعندما ال جيد املو ،أعقبها مبوعظة لعمام عليو إال

( 01مثال ماا صانع يف الصافحة)     ما يناس  املوضوع يبادر إىل ذكر كاالم لعماام أماري املاؤمنني    و

)الفصل مثانية( ذكر املصنف يف البداية قا اًل: مل أجد يف هذا الفصل حديثا عن الن  صلى اهلل عليه 

 رضي اهلل عنه: ياب  احفا  عا  هاذ    رضي اهلل عنه البنه احلسن وسل ، قال علي بن أبي طال  

معنى ذلك إن املصنف يعطاي لعماام منزلاة رفيعاة، فهاو ياأتي       و الثمانية خصال.. إىل آخر وصيته .

الكلمات املاأثورة ال ينازعاه يف هاذا املوقاع أحاد      و اخلط و املوعظةو يف احلكمة بعد رسول اهلل

 منزلته .و غ  كثرته األدباء على رو من احلكماء

                                                 
041
 .0/401ذكر  الكلي  يف االصول من الكايف،  
051
 .0/707الشاط : اإلعتصام،  
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حكماه حتاى اختاذ     و أورد يف كتاباه الكاثري مان كلماتاه    و ،لقد أكثر املؤلف من ذكار اإلماام  

 .050السيد عبد الزهراء اخلطي  احد مصادر  يف نهج البالغة

 هـ:872حممد بن األزرق متوفى 
بان  حممد بن علي األصبحي األندلسي، أبو عباد مشاس أباو عباد اهلل مشاس الادين الغرنااطي إ       

األزرق، عامل إجتماع سلك طريقة ابن خلدون من أهل غرناطة ، توىل القةاء بهاا إىل أن اساتوىل   

عليها االفرنج،فانتقل إىل تلمسان ث  إىل املشرق يستنفر ملوك األرض لنجدة صااح  غرناطاة ثا     

رجع إىل مصر فجدد الكالم يف غرضاه، فادافعوا عان مصار بقةااء القةااة يف بيات املقادس         و حج

 .051مل تطل مدته هناك حتى تويف بهو صيانة،و ال  بنزاهةفتو

) بادا ع  و حتاذير السياساة (  و )ختايري الرياساة  و من كتبه ) األبريز املسبوك يف كيفياة آداب امللاوك(  

 سلك يف طبا ع امللك(.ال

 .057بدائع السلك يف طبائع امللك

ع السالك يف طباا ع   أها  ماا كتباه هاو بادا      و يطغى على كتاباات ابان األزرق الطاابع السياساي،    

 علاى ساراج امللاوك للطرطوشاي    و قد اعتمد فيه بالدرجة األوىل على املقدمة البن خلادون و امللك.

 الطرطوشي.و قد أورد يف الكتاب ما أورد  ابن خلدونو

أورد حكاية عبيدة السالماني الاذي أورد  ابان خلادون قاال عبيادة السالماني         81ففي الصفحة 

الادنيا  و عمر أطااع النااس فماا   و عنه: يا أمري املؤمنني ما بال أبي بكر لعلي بن أبي طال  رضي اهلل

عثمان فل  يكونوا لكماا فصاارت عليكماا مان     و اتسعت عليها ووليت أنتمن ش  و عليهما أضيق

 .054شبهكو رعي  اليوم مثلكو مثل عثمانو عمر كانوا مثليو ش  فقال: الن رعية أبي بكر

                                                 
050

وال فيه على ما يف يديه، ومل ُيؤمر بذلك قال سبحانهأورد  الشريف ارضي  سيأتي على الناس زمان عةوض، يعض املوسر  

 (.118تنهد فيه األشرار، وتذل االخيار ويبايع املةطرون )النهج امللحق ص تنسوا الفةل بينك 
051
 .003ذكر  املفيد: اإلرشاد، ص 
057
 .3/010، وكحالة: عمر رضا معج  املؤلفني، 4/111الزركلي: خري الدين، األعالم،  

054
. وقال عن 1/070دي: إمساعيل بن حممد أمني، إيةاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكت  والفنون ذكر  البغدا 

 ، دار الكت  العلمية، بريوت.0185مؤلفه حسن بن علي بن ُهذيل، رمبا أخطأ فذكر الكنية مكان اإلس ، اعتمدنا الطبعة الثانية سنة 
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قاد خااطر مان    و ، االستشاارة عاني افداياة،   م أماري املاؤمنني  و يف  ال االستشارة يذكر كال

 .055استغنى برأيه

. من أح  أن يكتال باملكيال عوا د  يذكر هذا الكالم ألمري املؤمننيو و حول تنظي  اجمللس

ساالم علاى   و األوفى، فليقل آخار  لساه، أو حاني يقاول سابحان رباك رب العازة عماا يصافون،         

ياذكر أيةاا قاال علاي بان أباي طالا  رضاي اهلل عناه: أن هلل          و .053املنياحلمد هلل رب العا و املرسلني

 .053مال كة ينزلون كل يوم يكتبون فيه أعمال العباد

 ال  بدايتها: و ث  يرود منظومة لعمام أمري املؤمنني

 و ال تصح  أخا اجلهل

 .058إىل آخر املنظومة  …إيا  و و إياك

ال بعاد  مثلاه صالى    و : مل أر قبلهاملؤمننيعلى لسان اإلمام أمري  ث  يذكر وصفا للن 

 .051سل و آلهو اهلل عليه

 للهجرة: 1322رفيع الدين نظام العلماء تويف سنة 
هو السيد رفيع الدين بن علي أصغر بان رفياع بان أباي طالا  الاوزير بان سالي  نا ا  الصادارة           

طباطبااا احلساا   املنتهااي نساابه إىل الساايد علااي الشاااعر باان حممااد باان أمحااد الاار يس باان إبااراهي       

 الت يزي.  يالطباطبا

                                                 
055
 .4/784د  اخلطي : مصادر نهج البالغة وأساني 

053
 .3/181الزركلي: خري الدين، األعالم،  

053
، وذكر  كحالة يف معج  املؤلفني، 0/031ذكر  البغدادي: إمساعيل باشا، يف إيةاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون  

 م.0133، النسخة ال  متت مراجعتها يف جز ني من منشورات منارة االعالم يف العراق، سنة الطبع 00/47
058
 .080  ابن خلدون يف املقدمة صذكر 

051
 .755انظر بدا ع اسلك ص 
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) اجملاالس  و لوياة( ) التحقيقاات الع و ) حتفاة األمثاال(  و له منصافات أهمهاا )املقااالت النظامياة(    

) دسااتور و ) حتفااة الااولي( و ) آداب امللااوك(و اساارار الشااهادة( )و تشااريح التقااوي ( )و النظاميااة(

 .031احلكمة(

 030آداب امللوك

قول املؤلف يف املقدمة، بالنظر إىل املصلحة العامة كنات أمتناى أن   و هو كتاب باللغة الفارسية، ي

أخبااار و جتااارب العقااالء،و مااواع  العلماااءو أمجااع يف آداب امللااوك  موعااة ماان نصااا ح احلكماااء

والة و يكاون برنا اا لألماراء   و األولياء حتى تصبح دستورا للعمال يساتفيد مناه القاارىء،    و األنبياء

اثناء مطالع  خلط  نهج البالغة وجدت يف والية أمري املؤمنني ملالك و العهد العظام.  وقد وجدت

االشرت ضال  ال  كنت احبث عنها، فهاي تتةامن جانباًا كااماًل مان ااداب احلسانة الا  حيتاجهاا         

 احلكام.. لقد قمت بشرح خمتصر مع ترمجة هذ  ))الوالية الشريفة(( حتى يع  نفعها اجلميع.

 اب ويةيف يف مقدمة الكت

ويف احلقيقة إن اإللتزام بالنهج الذي بينه اإلمام ملالك األشرت واحلفاظ على هذا اخلط هاو أفةال   

 للسالطني من احلفاظ على خزا ن األرض.

بهاذا الكتااب    031عندما عرحل السلطان مظفار الادين شاا    : وجاء يف الصفحة األوىل من الكتاب

 وما يتةمنه من فوا د للحك  فأمر بطبعه.

 ذي اتبعه املنصف يف تأليف الكتاب:املنهج ال

 أواًل: نقل النص.

 ثانيًا: الرتمجة.

 ثالثًا: الشرح ويتةمن حكايات امللوك وما يتفق مع النص.

                                                 
031
 .0/731ابن األزرق: بدا ع السلك يف طباع امللك،  

030
 .1/781املصدر نفسه،  

031
 .1/471املصدر نفسه،  
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صفحة تدور كلها حاول   717ث  بعد ذلك يستنبط قواعد للحك ، ويتةمن الكتاب بني دفتني 

للدولة وللحاك  من خاالل  امج عمل والية اإلمام ملالك االشرت. والكتاب هو حماولة الستنباط وبرن

 إىل واليه على مصر مالك األشرت. ية ال  بعث بها اإلمام أمري املؤمننيالوال

 املصادر واملراجع:

الغااة، دار إحياااء الكتاا  العربيااة، عيسااى البااابي احللاا    بااا اباان أبااي احلديااد: شاارح نهااج ال 0

 م.0130وشركا ، حتقيق حممد أبو الفةل إبراهي ، 

 ها.0138بي الربيع: أمحد بن حممد، كتبه حممد علي اخلراساني، طبع حجري، ا ابن أ1

 م.0135ا ابن االثري: حممد بن حممد الشيباني، الكامل يف التاريخ، دار صادر دار بريوت، 7

ا ابان األزرق: حمماد بان علاي األصابحي، بادا ع السالك يف طباا ع امللاك، وزارة اإلعاالم،           4

 م.0133بغداد، 

 ة: السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، دار الكات  العربي، بريوت.ا ابن تيمي5

 السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية.ا ابن تيمية: تقي الدين، منها 3

ا ابن حجر العسقالني: شاهاب الادين أباي الفةال، اإلصاابة يف عابري الصاحابة، دار الكتا          3

 العلمية، بريوت، لبنان.

، سانة  0العسقالني: شهاب الدين أبي الفةل، لسان امليزان، طباع حيادر آبااد ط   ا ابن حجر 8

 ها.0771

 ا ابن حجر العسقالني: الدرر الكامنة يف أعيان املا ة الثامنة.1

 ا ابن خلدون: عبد الرمحن، املقدمة، مؤسسة األعلمي للمطبوعات.01

عيااان وأنبااء أبناااء  اا ابان خلكااان: أباي عبااس، مشااس الادين أمحاد باان حمماد، وفياات األ        00

 الزمان، حققه إحسان عباس، منشورات الشريف الرضي، ق ، إيران.

ااا اباان الصااباغ: علااي باان حممااد املااالكي، الفصااول املهمااة يف معرفااة أحااوال األ مااة علاايه     01

 السالم، مطبعة العدل، النجف، العراق.

اإلساالمية، مطبعاة   ا ابن الطقطقي: حممد بن علي، الفخاري يف ااداب السالطانية والادول    07

 ها.0741حممد علي صبيح وأوالد ، مصر وطبعة ثانية، املطبعة الرمحانية، مصر، 



 

011 

 العدد األول

 .0131احلل  وشركا ه القاهرة .األمامة والسياسةا ابن قتيبة: 04

 م.0137ا ابن قتيبة: عيون األخبار، افي ة املصرية العامة للكتاب، 05

طارق احلكمياة يف السياساة الشارعية، مطبعاة السانة       ا ابن قي  اجلوزية: حممد بن أبي بكر، ال03

 م.0157احملمدية، القاهرة 

ا ابن مسكوية: أمحد بان حمماد، تهاذي  األخاالق وتطهاري األعاراق، صاححه حمماد عباد          03

 ها.0118القادر املازني، 

ا ابان املقفاع: األدب الصاغري واألدب الكابري ورساالة الصاحابة، شارح يوساف أباو حلقاة،           08

 م.0134، 7ن، طمكتبة البيا

ا ابان املقفاع: الادرة اليتيماة، تصاحيح األماري شاكي  أرساالن، املطبعاة األدبياة، باريوت،            01

 م.0813

ا ابن هذيل: أبي احلسن علاي بان عباد الارمحن، دار الكتا  العلمياة، باريوت عاني األدب         11

 م.0185، 1السياسة وزين احلس  والرياسة، ط

ميني واختالحل املصلني حتقيق حممد حمي الدين عبد ا األشعري: أبي احلسن، مقاالت اإلسال10

 م.0131، عام 1احلميد، مكتبة النهةة ط

ااا أنصاااريان: علااي الاادليل علااى موضااوعات نهااج البالغااة، انتشااارات مفيااد، طهااران،       11

 م.0138

ا ال قي: أبوجعفر أمحد بن حممد، احملاسن واألضداد، املطبعة احليدرية قدم له السيد حممد 17

 م.0134ر العلوم، صادق حب

 ، مصر.7ا بروكلمان: تاريخ األدب العربي، ترمجة عبد احللي  النجار، دار املعارحل، ط14

ا البغدادي: إيةاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون عان أساامي الكتا  والفناون، دار     15

ناون، دار  م، هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظ0181الفكر، بريوت، 

 م.0181الفكر، بريوت، 

ا البغدادي: هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظنون، دار الفكار،  13

 م.0181بريوت 



 
 اإلسالمي ادر الفكر السياسيـأثر نهج البالغة يف مص

011 

 م.0131، دار صادر، بريوت، املساويءا البيهقي: إبراهي  بن حممد، احملاسن و13

بيع مع حتقيق كتاب سالوك املالاك يف   ا التكري : ناجي، الفلسفة اإلسالمية عند ابن أبي الر18

 م.0181، 1تدبري املالك، دار األندلس ط

 0م، وط0178ا اجلاح : أبو عثمان عمرو بن حبر، احملاسن واألضداد، مطبعة الساعادة،  11

 م.0101سنة 

 ، القاهرة.0ا اجلاح : احليوان حتقيق عبد السالم حممد هارون، احلل  وأوالد ، ط71

 م.0104، 0امللوك، حتقيق أمحد زكي، مطبعة األمريية، القاهرة، ط ا التاج يف أخالق70

 ا احلا ري: جعفر، نهج البالغة الثاني، مؤسسة افجرة، إيران.71

ا حاجي خليفاة: مصاطفى بان عباد اهلل، كشاف الظناون عان أساامي الكتا  والفناون، دار           77

 م.0181الفكر، 

اج الكراماة يف إثباات اإلماماة طباع     ا احللي: مجال الدين احلسن بان يوساف بان مطار، منها     74

 م.0130حجري، خبط حجي هالل السرحان، مطبعة اإلرشاد، 

، 1ا اخلطي : عبد الزهراء، مصادر نهج البالغة وأسانيد ، مؤسساة األعلماي، باريوت ط   75

 م.0135

ااا اخلااوارزمي: أبااو جعفاار حممااد، املناقاا ، املطبعااة احليدريااة، قاادم لااه العالمااة حممااد رضااا  73

 م.0135 املوسوي،

 م.0184، 3ا الزركلي: خري الدين، األعالم، دار العل  للماليني، بريوت، ط73

 ا زيدان: ُجرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، دار افالل، تعليق شوقي ضيف.78

 ا السبكي: تقي الدين، الدرة املةي ة يف الرد على ابن تيمية.71

رية، االعتصام، تعريف حممد رشايد رضاا،   ا الشاط : أبي اسحاق إبراهي ، املطبعة التجا41

 طبع مصر، بال تاريخ.

ري النجاف األشارحل،   تنزيال، مطبعاة الغا   ا الشاريف الرضاي: حقاا ق التأويال يف متشاابه ال     40

 م.0173

 ها.0755، 7فروشي إسالمية ط ا الصدوق: األمالي، كتاب41



 

011 

 العدد األول

 0713ريية، مصر، سنة ا الطرطوشي: أبي بكر حممد بن حممد بن املواليد الفهري املطبعة اخل47

 ها.

ا الطوسي: حممد بن احلسن، أبي جعفر، الطوسي، منشورات الشاريف الرضاي، صاححه    44

 العالمة السيد حممد صادق آل حبر العلوم، ق .

 ا العاملي: حمسن، أعيان الشيعة، دار التعارحل، بريوت.45

 ا عبدة: حممد، شرح نهج البالغة، دار الذخا ر، ق .43

أباو حاماد حمماد بان حمماد، نصايحة امللاوك، تصاحيح جاالل الادين افماداني،            ا الغزالي: 43

 )بالفارسية(.

ا الفراء: أبي يعلى، حمماد بان احلساني، األحكاام السالطانية، مكتا  اإلعاالم اإلساالمي،         48

 ها. حتقيق حممد الفقي.0413طهران 

 ا كاشف الغطاء: افادي إىل نهج البالغة، مكتبة األندلس، بريوت.41

 كحالة: عمر رضا، معج  املؤلفني، مكتبة املثنى، ودار إحياء الرتاث العربي، بريوت.ا 51

 م.0173ا كرد علي: حممد، أمراء البيان، القاهرة، مطبعة جلنة التآليف والرتمجة والنشر، 50

 ا الكلي : أبو جعفر، األصول من الكايف.51

نشر: مكت  اإلعاالم اإلساالمي،   ا املاوردي: أبي احلسن علي بن حممد بن حبي ، مركز ال57

 ها.0413األحكام السلطانية، طهران، 

 م.0130ا املاوردي: أدب القاضي، حتقيق حمي هالل السرحان، مطبعة اإلرشاد، 54

، مصار  0ا املاوردي: أدب الوزير املعروحل بقوانني الوزارة سياسة امللك مكتباة اخلااجني، ط  55

 م.0111

 نوار، مؤسسة الوفاء، بريوت.ا اجمللسي: حممد باقر، حبار األ53

 بال تاريخ، ق . 0ا  موعة من املؤلفني: نهج احلياة، مؤسسة نهج البالغة، ط53

، نشار إماام علاي، قا      1ا حممدي: سايد كااظ ، املعجا  املفهارس أللفااظ نهاج البالغاة ط       58

 ها.ش.0731

 ها.0731ا املفيد: االرشاد، طبع حجري، 51



 
 اإلسالمي ادر الفكر السياسيـأثر نهج البالغة يف مص

015 

احلساني، ماروج الاذه ، حتقياق حمماد حماي الادين عباد          ا املسعودي: أبي احلسان علاي بان   31

 احلميد، دار املعرفة، بريوت بال تاريخ.

ا النسا ي: احلاف  أباي عباد الارمحن أمحاد بان شاعي ، خصاا ص أماري املاؤمنني، املطبعاة           30

 م.0141احليدرية، النجف، 

 ها.0711ا نظام العلماء: حممد رفيع الت يزي، آداب امللوك، طبع حجري، 31

ا نظام امللك: أبو علي حسن بن علي، سلوك امللوك، تصحيح حممد القازوي ، انتشاارات   37

 ها.0713زوار إيران، 

 ا هيوار: دا رة املعارحل اإلسالمية، ترمجة حممد ثابت القندي.34



 

 



 

 

صياغة السياسات 
 العامة

 

 )أطار منهجي(
 

 
 االستاذ الدكتور عباس حسني جواد

 باس عبداالستاذ املساعد ارزوقي ع



 
 

018 

 العدد األول

 
 العدد األول

 
 العدد األول

 

 

 

 

 

 

 أطار منهجي :صياغة السياسات العامة

 :مقدمة
لقد أدركت احلكومات علاى تبااين أنظمتهاا السياساية واجتاهاتهاا الفكرياة أنهاا حباجاة اىل دعا           

ومساااندة شااعوبها ملااا تتخااذ  ماان قاارارات، وماااتقوم بااه ماان أعمااال متنوعااة يف مجيااع الظااروحل       

ت تساعى جاهادة اىل حال مشااكله  واالساتجابة      واالوقات. وحتى يتحقاق فاا ذلاك، فأنهاا اخاذ     

ملطاليبه  املتنوعة من خالل  موعة من اخلطط وال امج )يطلق عليها السياسات العامة( افادفة اىل 

 حتقيق مجلة من املنافع وختفيف املعاناة عن الغالبية منه .

ان مل يكان اجملتماع    أن ما مييز السياسات العامة هو مشولية نتا جها لشارا ح واساعة مان اجملتماع    

كله، اا حيت  االهتمام بصياغتها أو رمسهاا بشاكل ياؤدي اىل زياادة فارص جناحهاا وحتقياق املناافع         

املتوقعة عند تنفيذها، وتقليل احتماالت فشلها اىل أقل نسبة اكنة. فالسياسات العاماة الا  تصااغ    

اجملتمااع الكااثري ماان بشااكل دقيااق باالعتماااد علااى معلومااات ومعطيااات صااادقة وصااحيحة، جتناا   

التةحيات واالالم واالحباط الذي يصاح  تنفيذ السياسات العامة الفاشلة أو املرسومة بشكل غري 

 -:صحيح. ولكي يت  الوصول اىل هذا افدحل البد من االجابة عن التساؤت التالية

 كيف تت  صياغة السياسات العامة ؟ _0

 من يتوىل مهمة صياغة السياسات العامة ؟ _1

 ماهي املشاكل ال  ترافق صياغة السياسات العامة ؟ _7
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 ماهي مستويات السياسات العامة ؟ _4

وعليه فان هدحل هذا البحث هو االجابة عن التساؤت أعاال  مان خاالل عادة فقارات تةامنت       

االوىل مناقشة مستفيةة ملشاكل السياسات العامة، بينما مشلت الثانية حتدياد وحباث اجلهاات الا      

 صانع السياساات العاماة، أماا الفقارة الثالثاة فقاد كرسات للحاديث عان عملياات رسا              تتشارك يف

السياسات العامة يف حني اختصت الفقرة الرابعة بالبحث والدراسة يف مستويات السياسات العاماة.  

 وصواًل لتحقيق أهداحل البحث املذكورة.

 مشاكل السياسات العامة  :أواًل
" موقف او حالاة حتارك احلاجاات     :السياسات العامة بانهاميكن تعريف املشكلة الغراض صنع 

والشعور بعدم الرضا لدى افراد اجملتمع. اا يدفعه  لطل  العون او بتدخل احلكوماة للمسااعدة يف   

( فعلاى سابيل املثاال ميكان اعتباار تفشاي اجلرمياة او         Smith: 1964: 604ازالاة ماا يعاانون مناه" )    

ةخ ( او تفشي االوب ة واالمراض وانتشار اافات الزراعية  وتلاوث  البطالة او ارتفاع االسعار )الت

البي ة ونقص الغذاء وصعوبة املواصالت وازدحام الطرق  وتدني مساتوى اخلادمات العاماة وتفشاي     

الرشوة واحملسوبية وغريها، مشاكل تدعو صانعي السياسة العامة لدراستها وحتليلها من اجل وضع 

مان شارا حه او ف اتاه     –او اكثار   –شاكل كهذ  تثري اهتماام وقلاق شارحية    املعاجلات الةرورية الن م

 :االجتماعية او السياسية وقد ميتد تأثريها ليشامل اجملتماع بكامال ف اتاه. كماا عرفات املشاكلة بانهاا        

اجااات غااري مشاابعة وقااي  غااري مدركااة او مفهومااة ميكاان اشااباعها او حتقيقهااا بالنشاااط او الفعاال   ح"

( وان املعلومات الةرورية ملعرفة طبيعة املشكلة واحللول الالزمة فا  :Dunny:1979) "احلكومي"

ميكاان احلصااول عليهااا باسااتخدام اسااالي  التحلياال املتنوعااة. واااا جتاادر مالحظتااه ان املعناايني حباال   

املشاكل العامة غالبًا ما يفشلون يف اختيار احللول املناسبة ملواجهة مشااكل السياساات العاماة بساب      

يف اكتشاحل او معرفة االساباب احلقيقياة للمشاكلة العاماة. اذ ان الصاياغة الدقيقاة للمشاكلة        فشله  

إذا ُعر حَل الداء سهل وصف الدواء فبعض  :حلوُل صحيحة وقد قيل قدميًا –يف الغال   –ينتج عنها 

لة ذاتها املختصني بصياغة مشاكل السياسات العامة وحتليلها، ينظر اىل نتا ج املشكلة على انها املشك

الن النتيجة الا  تاؤدي اليهاا املشاكلة هاي اجلانا  املنظاور منهاا، مثاال ذلاك، " كثارة الغياباات او             
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دوران العمل "، الذي تعاني منه بعض املؤسسات احلكومية واخلاصة، اذ يتوه  بعض املعنيني بانها 

عااملني او تاركه    ناتج عنهاا تغيا  ال   و هي املشكلة مان غاري ان يبحاث يف االساباب الا  ادت اليهاا      

 لوظا فه  يف هذ  املؤسسة العامة او تلك.

ان مشاااكل السياسااات العامااة كااثرية ومتنوعااة، ويصااع  اتفاااق املعناايني علااى حتديااد مكوناتهااا  

التةااخ ، االنكماااش، البطالااة، اجلرميااة، الفقاار،     :واساابابها، واسااالي  التعاماال معهااا، مثاال   

ا غالباًا ماا تتبااين وجهاات النظار حوفاا باني املهاتمني          التلوث، وغريها. اذ ان هذ  املشااكل وامثافا  

واملعنيني واملختصني انفسه  من جهة، وبينه  وبني املواطنني من جهة اخرى. ففي حني ينظار اليهاا   

ة فاا،  عا بعض املعنيني على انها مشاكل حقيقية يعاني منها اجملتمع، وال بد من وضاع احللاول الناج  

على انهاا  ارد حااالت تتشاابك ماع حتقياق بعاض القاي  واحلاجاات          بينما يرى البعض االخر منه  

الشخصية لعدد من االفراد، وانها ال تستحق ان تأخذ صفة املشاكل العامة. وميكن عّد التلاوث مان   

االمثلاة علاى ذلااك، فقاد ُيُعاّد  بعةااه  حالاة طبيعيااة يف اجملتمعاات املعاصارة نتيجااة للتقادم الااتق          

اجملتمعات، وبالتالي ال داعي لالهتمام له، وختصيص املبالغ، وحشد واحلةاري الذي تشهد  هذ  

املوارد للحد منه او معاجلته. يف حني يرا  غريه  مشكلًة متس افراد اجملتمع مجيعه  وانه من الاالزم  

عّد  من املشاكل العامة املهمة، ال  حتتاج اىل وضع احللول الالزمة فا، وهذا يعتمد على  موعة 

 :مل منهامن العوا

 

 طبيعية مشكلة التلوث: من حيث كونها مشكلة اقتصادية ام ادارية ام اجتماعية ام صحية.ا 0

اسبابها املتمثلة بعوادم السيارات، او الغاازات املتصااعدة مان ماداخن املصاانع املتنوعاة، او       ا 1 

 رمي النفايات وامليا  الثقيلة يف االنهار واجلداول وغريها.

 

 :شكلة واتساع نطاقهامدى خطورة املا 7

وماان املفيااد ان ننااو  اىل ان املشاااكل علااى كثرتهااا وتنوعهااا ال  تااثري مجيعهااا اهتمااام صااانعي        

السياسات العامة، اال عندما تكون واضحة. إذ ان هذا النوع من املشاكل يساب  قلاق افاراد اجملتماع     

 ملتبعة.ويدفعه  اىل القيام بأفعال قد تكون خارجة على االعراحل او القوانني ا
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وهذا يع  ان بعض املشاكل تأخذ طريقها اىل رامسي السياسات العامة، ويهمل بعةها االخار  

او يؤجل اىل وقت الحق، وذلك حبسا  اهميتهاا، وتاثريهاا علاى مجاعاة او اكثار مان اجلماعاات         

، وال املؤثرة يف  اجملتمع فقد تعايش ف اة مان املاواطنني يف بي اة غاري مال ماة ولكانه  ال يبادون تاذمراً          

يطالبون بتحسني بي ته  او تغريها، فكأنه  قاانعون بوضاعه  هاذا او ان قنااعته  هاذ  قا ماة علاى        

عدم امتالكه  وسا ل التأثري يف اجملتمع. فحالة كهذ  ال تعد مشاكلة حبسا  تعريفناا الساابق، اذ مل     

تاج اىل حال.  يق  احد بطرحها او ايصافا اىل اجلهات احلكومية بصيغة مطل  مجاعي او مشكلة حت

 فاملشاكل اذن ال بد ان تكون واضحة ليسهل ايصافا اىل اجلهات املعنية يف اجلهاز احلكومي.

هاال ان املشااكلة الاا  تنااال  :ومثااة سااؤال آخاار جياا  الوقااوحل عنااد  وحماولااة االجابااة عنااه وهااو 

ظهارهاا   االهتمام هي ال  يعرضها املعنيون بها من متةررين وغريه  ؟ وهل هناك اسلوب آخر ال 

نع ، فهناك مطال  او قةايا يعرضها افراد او جهات من غري املتةررين منها، فتصبح  :؟ اجلواب

مشاكل ملحة تساتحوذ علاى جازء كابري مان اهتماام صاانعي السياساات العاماة، مثاال ذلاك، قياام             

 حمرري الصحف، او مجاعات املصاحل او السياسيني باثارة الةجيج، والقيام مبجموعة واسعة مان 

االتصاالت حول ارتفاع منسوب امليا  اجلوفياة يف منطقاة ماا، أو ارتفااع معادالت حاوادث املارور،        

على سبيل املثال، اا جيعل منها مشكلة ملحة حتتااج اىل حال او مطلباًا ال باد مان العناياة باه، اكثار         

فها  ومنياز   بكثري اا يفعله الذين يقطناون تلاك املنطقاة، او املتةاررين مان حاوادث املارور. وحتاى ن        

 :صا ص او بامور منهاخبمشاكل السياسات العامةعن سواها من املشاكل او القةايا فانها تتميز 

فهاي متشاابكة وذات    ،فمشااكل السياساات العاماة تاؤثر وتتاأثر بعةاها بااالخر        التبادلية: _1

 .اجزاء مرتابطة من نظام متكامل وليست منفصلة عن بعةها متامًا

تصنيف الظروحل اخلارجية او الداخلية ال  تنشأ عنها مشاكل السياسات مبعنى ان  :يةالذات _2

للقا مني بصاياغة  يت  وفق اخل ات الذاتية او الشخصية  –وتفسري تلك الظروحل وتقييمها -العامة 

أي ان لشخصاية راساا  السياساات العامااة وحمللاها واجتاهاتااه تاأثريًا واضااحًا يف      ،السياساات العامااة 

 .سة العامة وحتليلها وحتديد اسلوب معاجلتهاتفسري مشاكل السيا

 ،أي ان مشاكل السياسات العامة يف الغال  تكون من صنع االفراد او اجلماعات: يةالوضع _3

 .فهي توجد أينما وجدت التجمعات البشرية
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 ،ان ملشاكل السياسات العاماة حلاواًل بقادر التعااريف احملتملاة فاا       بها ويقصد الديناميكية: ـ4

 .انه ال ميكن اجلزم بوجود حدود بينة او عالج حمدد الية مشكلة من مشاكل السياسات العامةمبعنى 

  أنواع مشاكل السياسات العامة:
مادخل الشامولية،    :ميكن ان منيز باني املشااكل او املطالا  وفاق ماداخل عديادة، لعال أهمهاا         

 :صنيفها اىل  موعتني هما، ميكن تالشموليةومدخل املوارد، ومدخل البي ة )النطاق(. فمن حيث 

هي تلك املعانات او املطال  ال  ختاص   -:املشاكل اخلاصة، واملشاكل العامة. فاملشاكل اخلاصة

شخصًا واحدًا من افراد اجملتمع، فعدم حصول أحد أفراد اجملتمع على دواء معني، هي قةية متعلقة 

 ةعامل وطرد  من العمل هي قةي، كما ان تسريح ةبه فقط، وال ته  غري ، فهي اذن مشكلة خاص

الختص احدا" غري ذلك العامل ، اما املشكلة العامة فهاي تلاك الا  تتاأثر بهاا  موعاة مان االفاراد         

وليس فردًا واحدًا، وكلما زاد عدده ، احتلت مشكلته  اهمياةً  لادى صاانعي السياساات العاماة      

ى مل يوفقوا للحصول على الدواء، فان ومنفذيها. ففي مثالنا اعال ، لو أن  موعة كبرية من املرض

ذلك ميكن ان يتحول اىل مشكلة عامة، كذلك احلال لو ان عددَا من املنظمات العاماة او اخلاصاة او   

كليهما، قامت بتسريح نسبة كبرية من العاملني فيها لظروحل معينة، فان ذلك قد خيرجها مان دا ارة   

 .اخلصوصية اىل دا رة الشمولية فتصبح قةيًة عامة

ومن املفيد االشارة اىل ان بعض القةايا اخلاصة ميكن ان تتحول اىل قةاياعامة، عندما تتوساع  

باء دفعه التذمر من قيام أحد املعلماني بةارب   ادا رة املتأثرين بها. او املتعاطفني معها. فلو ان احد ا

او اثل منطقته  –مثاًل  – ابنه يف قاعة الدراسة، اىل االحتجاج  لدى اجلهات املعنية)كمديرية الرتبية(

يف اجمللس الوط ، فان ذلك لن خيرج تلك املشكلة من خصوصيتها لعدم اثارتها االهتمام من لادن  

رامسي السياسات العامة. ولكن لو ان هذا االب تصرحل بشكل آخر، واتصل باولياء أمور التالميذ 

مل يقوموا بعمل ماا، وافلاح يف    االخرين، واقنعه  بان ابناءه  سيكونون عرضة للةرب ايةًا. ان

اقنااعه  باذلك وحصال علاى تأيياده   لااه، وتعااطفه  معاه، واساتطاع ان يرفاع ماذكرة بااامسه            

مجيعًا اىل الصحافة، واجلهات احلكومية املعنية، فتصل اىل رامسي السياسات العامة وكأنها مشكلة 

 ية او مشكلة عامة.مجاعية، وذلك التساع دا رة املتاثرين بها، عند ذ تتحول اىل قة
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 ( 31 :0111 :)اندرسون :اما من حيث اجملال، فيمكن تقسيمها اىل نوعني هما 

وهي تلك القةايا املتعلقة بكيفية قيام احلكومة واجهزتها املتنوعة بتنظاي   املشاكل االجرائية:  -1

 ش ونها، وادارة اعمافا وانشطتها املتنوعة. 

التلوث و ال  تتعلق باهتمامات افراد اجملتمع، كحرية الرأيوهي القةايا  املشاكل االساسية: -2

 البي ي واالجور واالمن الداخلي وغري ذلك.

   :وميكاان تصاانيف املشاااكل او القةااايا ماان حيااث املااوارد وتوزيعهااا اىل ثااالث  موعااات هااي    

(Lowi:1964: 682  ) 

الفراد او اجلماعات او االقالي  وهي ال  تتعلق بكيفية توزيع املوارد بني ا املشاكل التوزيعية: -1

مثل مطال  مدينة ما بالسيطرة علاى الفيةاان، واخارى مبعاجلاة قلاة املياا ، او مطالا  املساتوردين         

 .بتخفيض الةرا   الكمركية، واملنتجني احملليني بزيادتها، وغري ذلك

و وقفهاا، او  وهي ال  تتعلق بتنفيذ التصارفات او النشااطات العاماة، ا   املشاكل التنظيمية:  -2

كمطلا  الصاناعيني  واصاحاب الشاركات باحلاد مان        .احلد من تدخل االخرين يف بعاض اجملااالت  

تدخل نقابات العمال، او مطال  اصحاب السيارات القدمية بوقف اجراءات ترحيلها من العاصمة 

 .او من بعض املدن الكبرية اىل مدن صغرية او غري ذلك

الا  ختاتص بنقال املاوارد املتاحاة مان منطقاة الخارى، او          وهي تلاك  مشاكل اعادة التوزيع: -3

اعادة توزيع بعض املصادر او املوارد املتوافرة يف منطقة ما اىل املناطق ال  تفتقر اليها لتحقيق العدالة 

االجتماعية. مثال ذلك. إعادة توزياع القاوى العاملاة املااهرة املتاوافرة يف العاصامة علاى احملافظاات         

ادة توزيااع اساااتذة اجلامعااات واملختصااني ماان اطباااء ومهندسااني بااني اجلامعااات       االخاارى، او إعاا 

واالقالي ، واملنظمات ال  تعاني من النقص يف افراد هذ  الف ات. او اقامة مصانع يف بعصض املدن 

ال  تشكو من البطالة او قلة فارص العمال فيهاا او فارض ضارا   تصااعدية لتقليال الفاوارق باني          

 ك.الدخول، وغري ذل

  :أما من حيث النطاق، فيمكن تقسيمها اىل  موعتني هما 

وهي القةايا ال  تتعلق مبواط  الدولة ذاتها، كاذلك املتصالة بالصاحة     املشاكل الداخلية:  _1

 .هاوالتعلي  واالمن الداخلي والةرا   والنقل واملواصالت والبي ة والزراعة وغري
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بط بعالقة الدولة مع الدول االخرى كدول اجلوار او وهي تلك ال  ترتاملشاكل اخلارجية:  _2

غريها مثل مشاكل االنهار وامليا  الدولية واملالحة البحرية واحلدود االقليمية بني الادول والصايد يف   

 .البحار واالنهار الدولية والتهري  وغريها كثري

  :ولويات السياسات العامةأ وأأسبقيات 
ا كانت امكاناتها املادية والبشارية، ومواردهاا االقتصاادية مان     ال ميكن الية دولة او حكومة مهم

تلبية املطال  ال  يتقدم بها مواطنوها، او معاجلة مجيع مشااكله  مارًة واحادة، امناا يتطلا  ذلاك       

العمل بنظام الصفوحل او الطوابري، أي تقدي  االه  على امله  من املشاكل والقةايا، وفقًا جلدول 

الذي يعد بهدحل تلبية هذ  املطال ، وحل املشكالت الواحادة بعاد االخارى     االسبقيات السياسية،

حبساا  اهميتهااا او درجااة احلاحهااا، او قااوة الف ااة او اجملموعااة الاا  تتااأثر بهااا او بنتا جهااا. وعلااى    

العموم، فان هناك م ات املشاكل او املطال  ال  تاركن علاى الارحل )تهمال(، وال تادخل جاداول       

القليل منها ال  جيري العمل علاى تبنيهاا واملفاضالة بينهاا، وحتدياد اولوياة او       االسبقيات، مقارنة ب

. البحثاسبقية كل منها على غريها يف جداول االولويات السياسية. وهذا ما اشرنا اليه يف بداية هذا 

هو جدول اعمال ية  القةايا واملشااكل او املطالا  العاماة الا  هاي       :وعليه فجدول االسبقيات

اىل تصارحل او فعال حكاومي بشاأنها. وهاو لايس جادواًل مثالياًا او منوذجياًا يوضاع بصايٍغ او            حباجة 

قوال  جامدة، امنا خيتلف من موقف اخر، ومن جهة اخرى، فجدول اعمال السلطة التشريعية 

)ال ملانات(، قد ال مياثل جداول اعمال السلطتني التنفيذية والقةا ية ال  قد ال تتشابه مع  جداول 

اعمال احلكومات احمللية للمحافظات او االقالي . فكل منها ميتاز عان االخار، مبحتوياتاه واسابقياته     

وكيفية اجراء النقاش لتحديد هاذ  االولوياات، وهاو غالباًا ماا ُيعارحل مان خاالل اجللساات العلنياة           

ات للمجالس النيابياة )اثلاي الشاع (، او ماا تنقلاه وساا ل االعاالم املتنوعاة مان خطا  وتصارحي           

لبعض اعةاء السلطات الثالث )التشريعية والتنفيذية والقةا ية( واحلكومات احمللية، واملعنيني مان  

موظفي اجلهاز االداري احلكومي وغريه . وعلى العموم فان اه  العوامل ال  تساعد على ايصال 

 :القةايا واملطال  اىل جداول االسبقيات هي ااتي



 
 ي(صياغة السياسات العامة )اطار منهج

015 

خ  مصاحلها او جزًء منها ملصلحة مجاعات او خن  اخرى، فقدان بعض اجلماعات او الن _0

اا يؤدي بها اىل التحرك العاادة التاوازن لصااحلها، االمار الاذي يساتدعي قياام االجهازة احلكومياة          

( ومن االمثلة على ذلك حترك املنتجني احملليني Thomas: 1951: 30بنشاط اضايف ملواجهة ذلك )

 ة على البةا ع املستوردة للحد من منافستها ملنتجاته .القناع احلكومة بفرض ضرا   كمركي

قادة االحزاب السياسية، وه  غالبًا ما حياولون تب  املطال  العامة، والعمل على ايصافا  _1

اىل امساع صانعي القرار او السياسات الستمالة مجهور املواطنني بهدحل احلصول على تأييد الاراي  

 قد يقوم رؤساء احلكومات مبثل هذا النشاط للسب  نفسه.( وWalker: 1977: 428العام. )

اذ أن بعاض املشااكل متتااز باحلاحهاا، وكثارة عادد        :أهمية املشاكل او املطالا  وخطورتهاا   _7

املتأثرين بها، وخطورة نتا ج اهمافا اا يدعو املعنيني اىل إعطا ها اولوية ضمن االسابقيات الا  ال   

ل، ازلا ريعة ملعاجلتهاا، كاالكوارث الطبيعياة مان امطاار وفيةاانات وز      مفرَّ من اختاذ االجراءات السا 

 (.Cobb: 1972: 84وظهور االوب ة واالمراض املعدية فجأة يف منطقة ما، وغريها )

املطال  او القةايا ال  تثريها املعارضة السياسية او االضرابات ال  تنظمها بعاض الف اات    _4

طاافىء او املنااج   وغريهاا، ااا يوصال قةااياه  ومطاالبه         املو املهنية، كاضاراب عماال املاوانىء   

 ; Lipskyمباشاارة اىل امساااع صااانعي السياسااات العامااة، ووضااعها يف جااداول االساابقيات )    

Michael: 1968: 54.) 

وسا ل االعالم املتنوعة املقروءة واملسموعة واملر ية وهي تلع  دورًا مهمًا يف ايصال بعاض   _5

امساع رامسي السياسات العامة، وعرضاها علاى جاداول االولوياات، مثاال       القةايا واملطال  اىل

ذلااك، مشااكلة بعااض اصااحاب الساايارات القدميااة الاا  تقاارر اخراجهااا ماان بغااداد اعتبااارًا ماان         

، اذ متكنت وسا ل االعالم من طرحها بشكل مباشر، وصل اىل اعلى املستويات، اا 0/3/1111

 القرار. اّدى اىل صدور امر بايقاحل تنفيذ ذلك

والبد من االشارة اىل ان املشاكل واملطال  العامة ال تصل كلها اىل رامسي السياسات العاماة،  

 وال تأخذ طريقها اىل جداول اسبقياته  ال سباب عديدة منها: 

تعارض بعض املطال  او القةايا مع االعتبارات او القي  واملبادئ ال  يؤمن بها املعنيون  -0

 ت العامة ومنفذيها من رامسي السياسا
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سيطرة مجاعة معينة او ف اة ماا علاى املؤسساات احلكومياة ووساا ل االتصاال اجلمااهريي          -1

واالحاازاب السياسااة خصوصااا" يف  الاادول الناميااة ،والاادول الاا  تتكااون   تمعاتهااا  ماان قوميااات 

لنخ  العسكرية وا وديانات متعددة وخري مثال  لذلك ، تركيا ال  يسيطر فيها االتراك املسيحيون،

على املؤسسات السياسية واحلكومية ومينعون االكاراد، واملسالمون مان اارساة حقاوقه  السياساية       

 واالجتماعية والثقافية حبرية  كاملة 

اجلهل،وعدم الوعي او النةج السياسي واالجتماعي للغالبية من افراد اجملتمع ، جيعلاه   -7

ه  واستخدام السبل الناجحة إليصافا اىل املعنيني ، عاجزين عن فه  مشاكله  والتعبري عن قةايا

فسكان القرى واألرياحل يف معظ  الدول النامية ال يساتطيعون التعابري عان مشااكله  وإيصاافا  اىل      

 املعنيني مثل سكان املدن.

واخريا" فان من املناس  التنويه اىل ان السياسات العاماة ليسات حمصاورة دوماا" علاى ماا تنفاذ         

من أعمال وما تشرعه من لوا ح وانظمة وقوانني ،بل تشمل ايةا" ماا تهملاة او متتناع عان     احلكومة 

 (83:0111فعلة او تشريعة.)اندرسون:

 صانعوا السياسات العامةثانيًا: 
الااذين يشاااركون يف رساا     وهاا  االفااراد او اجلماعااات واجلهااات )الرمسيااة وغااري الرمسيااة(     

نه ميكن تقسي  االطراحل ال  تشاارك يف صانع السياساات    السياسات العامة بصورة مباشرة وعلية فا

 :العامة على نوعني ر يسني هما

 االطراحل الرمسية احلكومية.-ا

 االطراحل غري الرمسية.-ب

 اجلهات الرمسية احلكومية: :اواًل
وه  االفراد الذين خيولون الصالحيات ال  تسمح ف  باملشاركة يف صنع السياسات العامة،  

لسلطة التشريعية والتنفيذية والقةا ية، واالداريني االخرين من العاملني يف االجهزة مثل اعةاء ا

احلكومية، الذين يساهمون يف اختاذ القرارات وتنفيذ السياسات العامة بطرا ق ودرجات متفاوتة. 

 :وعليه ميكن تقسي  االطراحل الرمسية اىل االتي
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 السلطة التشريعية: -1

اه  املنظمات الرمسية احلكومية ال  تةطلع اساسًا بتشريع اللوا ح  تعد السلطة التشريعية من

واالنظمة والقوانني، ووضع القواعد العامة ال  تنظ  خمتلف اوجه احلياة السياسية واالقتصادية 

(. ان دول العامل تتباين يف كيفية 43 :1110 :واالجتماعية والصحية وغريها يف الدولة. )العزاوي

لتشريعية، ودورها وتأثريها يف عملية رس  السياسات العامة. فبعةها يأخذ بنظام تشكيل السلطة ا

اجمللس )ال ملان( التشريعي الواحد، مثل لبنان ومجهورية مصر العربية وتركيا وروسيا وغريها، اذ 

تتكون السلطة التشريعية فيها من  لس واحد ميثل املواطنني مجيعه  واالحزاب السياسية املوجودة 

كندا، بريطانيا، والواليات املتحدة ك ذلك البلد. والبعض االخر تأخذ بنظام اجمللسني  يف

االمريكية.. ويف بريطانيا،  لس العموم و لس اللوردات، وهكذا يف الدول االخرى. كما ان 

بعض الدول موحدة، كفرنسا، وسوريا، ومجهورية مصر العربية، وليبيا،  اذ يتألف جهازها 

فا  –الواحد او اجمللسني -سواًء كانت تأخذ  بنظام اجمللس  -ن مؤسسة واحدة التشريعي م

سلطات اصدار اللوا ح والتشريعات، والقوانني مبا اليتعارض مع دستور الدولة. واالعراحل 

االجتماعية السا دة ال  فا صفة الدوام والثبات النس . وبعةها االخر فدرالية، أي مكونة من 

ج  موعة من الواليات كالواليات املتحدة االمريكية، او  موعة من اجلمهوريات، احتاد او اندما

(، اذ يتكون جهازها التشريعي  من 47 :بال :كاالحتاد السوفي  )السابق(. )اجلمل، حييى

 :املؤسسة االحتادية، واملؤسسات التشريعية االقليمية . )هالل، علي الدين :مؤسستني أثنتني هما

تص االول بصنع السياسات على مستوى الدولة االحتادية كلها، كما لو كانت ( خي04 :1111

دولة موحدة، بينما خيتص الثاني بالتشريعات على مستوى االقالي  او الواليات، ال  يفرتض ان 

 متثل متثياًل عاداًل او متساويًا يف اجمللس االول. 

ات التشريعية االوربية، واهميتها يف وقد اختّص عدد من الدراسات احلديثة مبعرفة دور افي 

 :رس  السياسات العامة، فوجد بانها متباينة حبس  تباين انظمتها السياسة، )جابريل واملوند

(. وقوة وسطوة النخ  السياسة واالحزاب، ومجاعات املصاحل، وقدرة السلطة 031 :0118

ؤتلفة. فمجلس العموم التنفيذية، ومدى متثيلها حلزب واحد قوي او عدٍد من االحزاب امل

ال يطاني، يعد من اضعف اجملالس التشريعية قدرة وفعالية يف صنع السياسات العامة، بسب  
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سيطرة حزب االغلبية احلاك  عليه، وان اغل  اعةا ه يشكلون السلطة التنفيذية ويبقى دور  

عكس  ( على51 :1110 :)العزاوي منحصرًا يف مناقشة تأهيل النخبة وتوظيف افرادها

الكونكرس االمريكي الذي يلع  دورًا ر يسًا يف رس  السياسات العامة للحكومة الفدرالية من 

 (.031 :0118 :خالل جلانه املتعددة )جابريل

 السلطة التنفيذية: -2

وتة  االفراد العاملني يف البريوقراطية احلكومية املتمثلة باملؤسسات وافي ات واللجان 

ال  غالبًا ما تةطلع بتنفيذ السياسات العامة، غري ان دورها  ،كومية املتنوعةواالجهزة االدارية احل

يف رس  السياسات العامة الميكن اخفاء  باي حال من االحوال، اذ ان الشعوب تعيش عصر هيمنة 

السلطة التنفيذية بسب  االعتماد بشكل كبري على القيادة التنفيذية يف رس  السياسات العامة 

( ففي بعض االنظمة احلكومية الر اسية جيمع ر يس اجلمهورية 58 :0118 :ندرسونوتنفيذها )ا

،، كما الكثري من دول العامل الناميةبني قيادة العملية التنفيذية، وقيادة العملية التشريعية، كما يف 

مج يتدخل الر يس االمريكي يف الواليات املتحدة االمريكية، للحيلولة دون تعطيل اقرار بعض ال ا

والسياسات العامة من جان  اللجان والقوى احلزبية املتنافسة يف الكونكرس االمريكي، كما ان 

هناك كثري  من اللوا ح ال  جتيز للر يس االمريكي التدخل يف صنع السياسات العامة، كال حة 

ع التجارة اخلارجية ال  ختوله سلطات واسعة يف رفع الرسوم الكمركية املفروضة على السال

م(. ال  منحته سلطات  0831املستوردة او ختفيةها، كذلك ال حااة االستقرار االقتصادي لعام )

واسعة يف مراقبة االسعار منعًا للتةخ  زد على ذلك السلطات والصالحيات ال  منحها الدستور 

اسات االمريكي للر يس يف  ال السياسات اخلارجية والعسكرية، بل ال غرابة اذا قلنا ان السي

(. وينطبق هذا  Dror: 1968: 17اخلارجية االمريكية هي من صنع الر يس االمريكي )

الكالم على معظ  السياسات اخلارجية للدول االخرى، اذ ترتك اليد الطوىل لر يس احلكومة يف 

غانا، تايلندا، سوريا، واجلزا ر وغريها. وما قيل عن دور مثل رس  السياسات اخلارجية لبالد ، 

س اجلمهورية، يقال ايةًا عن احملافظني، وحكام الواليات واالقالي  احمللية. اذ ميتد دوره  اىل ر ي

 (.51 :0118 :رس  او صنع السياسات العامة لوالياته  او حمافظاته ، مع تنفيذها. )اندرسون
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جلانها   كما ان املؤسسات البريوقراطية االخرى، املتمثلة باالجهزة االدارية العامة وهي اتها او

املتنوعة ال  غالبًا ما تتدخل يف صنع السياسات العامة ومناقشتها، مع دورها االساس يف تنفيذها. 

بل ان هناك من يعتقد بان هذ  االجهزة قادرة على اعاقة رس  السياسات العامة متامًا كقدرتها على 

قةايا واملطال  ال  (. وذك مرد  اىل كثرة ال31 :0118 :تنفيذها او عدم تنفيذها )اندرسون

تستوج  خ ات فنية متخصصة لرس  السياسات املتعلقة بها، ولنقص اخل ة الفنية الفراد السلطة 

التشريعية فانه  غالبًا ما يفوضون االجهزة االدارية كثريًا من الصالحيات الالزمة لرس  السياسات 

امة من حيث التأثري واالهمية العامة من هذا النوع، واختاذ قرارات فا مفعول السياسات الع

والنطاق مثل القةايا املتعلقة بالدفاع، والتلوث، والطاارق السااريعة، والعالقااات اخلارجية، 

 (.0118:31 :وغريها. )اندرسون

 :السلطة القضائية-3

، او على -كمحكمة التميز يف العراق  –املقصود بها احملاك  سواء كانت على مستوى الدول 

افظات او االقالي  او الواليات. وهي تةطلع مبهمة صياغة وتفسري النصوص القانونية مستوى احمل

ومدى مطابقة االنظمة واللوا ح والقوانني مع دستور الدولة النافذ، واصدار االحكام يف املخالفات 

ال  ترتك  حبق املواطنني من قبل االجهزة احلكومية، زيادة على دورها االساس يف حتقيق 

حلك  يف اجلرا   واملخالفات املتنوعة. وللقةاء اة، وتطبيق القانون  والفصل  يف املنازعات والعدال

دوًر مه  يف رس  السياسات العامة يف بعض االنظمة احلكومية، مثل احملكمة العليا يف  –مع هذا  –

عليها البداء الواليات املتحدة االمريكية، ال  تقوم مبراجعة نصوص اللوا ح القانونية عند عرضها 

املشورة قبل التصويت عليها يف الكونكرس االمريكي، وقد تقرتح تعديلها او الغاءها عند خمالفتها 

للدستور الفدرالي، او القوانني النافذة، فالكونكرس يرتدد كثريًا عند اخلوض يف قةايا يتوقع ان 

ان القةاء االمريكي لع  يعرتض عليها القةاء حبجة عدم شرعيتها او خمالفتها للدستور، ويذكر 

دورًا كبريًا يف صنع السياسات االقتصادية، كقةايا امللكية، والعقود، والعالقة بني العمال 

 ونقاباته  من جهة، واصحاب املصانع من جهة اخرى. 
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(Zeigler: 1971:126   ،وقد حذت بعض الدول كاملانيا االحتادية، وكندا، وبريطانيا )

االمريكية يف هذا اجملال. اما يف الدول النامية، فان للقةاء دورًا  حدةت املتواسرتاليا، حذو الواليا

 (.37 :0111 :يف رس  السياسات العامة.)اندرسون –أو ال يكاد يظهر  –حمدودًا 

ان رقابة القةاء الفعالة على التصرفات ال  تقوم بها االجهزة احلكومية يف رس  السياسات         

ة ازاء التعسف االداري، وذلك بالغاء ييعد صمام االمان والةمانة احلقيق العامة او تنفيذها،

القرارات االدارية اجملحفة ال  اختذتها اجلهات املعنية  حبق املواطنني، او التعويض عن االضرار ال  

 (.005 :0180 :جنمت عنها، )العوي 

 :اجلهات غري الرمسية )غري احلكومية( :ثانيًا
لسياسات العامة ال تنحصر فقط يف مشاركة اجلهات والقاوى الرمسية، بل ان عملية رس  ا 

هناك جهات اخرى تصنف على انها حكومية )غري رمسية( تشارك هي االخرى حب  وافر يف التأثري 

 :على صانعي السياسات العامة ومنفذيها، ومن هذ  اجلهات، على سبيل املثال، ال احلصر

االحزاب السياسية، املواطنون )الراي العام(، وفيما يلي توضيح اجلماعات املصلحية )الةاغطة( 

 لكيفية تأثري هذ  اجلهات يف صنع السياسات العامة. 

 :الجماعات الضاغطة )المصلحية(_ 1
تعرحل اجلماعات الةاغطة بانها  موعة من االفاراد يلتقاون يف اهاداحل وصافات او خصاا ص       

يف الساالوك الااذي يتخااذ  صااناع القاارار جتااا  قةاااياه   معينااة يسااعون الحااداث التااأثريات املطلوبااة  

( مثل االحتادات املهنية 110 :0138 :ومطالبه ، وتوجيهه لتحقيق مصاحله  املشرتكة، )درويش

)احتاااد الصااناعات، غاارحل التجااارة، نقابااة احملااامني...(. نقابااات العمااال، اجلمعيااات االجتماعيااة   

ادية، وغريهاا. اذ تساعى هاذ  اجلماعاات للتاأثري علاى       والدينية، الشركات، البيوت املالية واالقتصا 

أطااراحل صاانع القاارار لالهتمااام بقةاااياها ومشاااكلها ودفعهااا الختاااذ مواقااف او قاارارات فااا صاافة   

السياسات العامة خلدمة اهدافها وحتقيق مصااحلها، ملاا تتمتاع باه مان القاوة والنفاوذ املساتمدين مان          

 (.31 :1110 :السياسات العامة. )العزاويالعالقات املتنوعة واملتداخلة مع رامسي 
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ان وجود قنوات مشارتكة لالتصاال الرمساي وغاري الرمساي باني هاذ  اجلماعاات وباني رامساي           

السياسات العامة، ُيعاد مساالة اساساية اليصاال مطاالبه  وقةااياه  بالسارعة والكيفياة املطلاوبتني          

السياساات العاماة )عباد القاوي،     واقناعه  بةرورتها، واهميتها الدراجها ضمن مشاريع ولاوا ح  

(. وعليه فان رامسي السياسات العامة يةطرون اىل املواءماة او املوازناة باني    005 :0181 :خريي

مطال  هذ  اجلماعات، خصوصًا اذا كانت متعارضة، وقد يساتخدمون املسااومة للخاروج حبلاول     

واالوسع حجماًا، واالكثار   توفيقية مقبولة للجميع، ورغ  ذلك، فان اجلماعات االحسن تنظيمًا، 

مااواردا" واالفةاال قيااادة، تةاال اكثاار تااأثريا" يف توجيااه كااثري ماان السياسااات العامااة لصاااحلها علااى  

حساب اجلماعات االخرى االقل تنظيمًا، وسعة، وامكانيات، لايس هاذا فحسا  بال ان للمكاناة      

ذ  اجلماعااات، االجتماعيااة فااذ  اجلماعااة او تلااك، ومتاسااك اعةااا ها، ودرجااة املنافسااة بااني هاا   

وموقف االجهزة احلكومية من مطالبها، ومنط اختاذ القرارات يف النظام السياساي، وغريهاا، أثرهاا    

الواضااح يف اختاااذ القاارارات لصاااحلها. زيااادة علااى اسااهام اجلماعااات املصاالحية يف بلااورة املطالاا     

ن بتزويااد املنفااذين وجتميعهااا وايصااافا وطاارح الباادا ل للسياسااات العامااة املتعلقااة بهااا. كمااا يقومااو 

باملعلومات الواقعية عن موضوعاته ، خصوصًا حني تكون املوضوعات ذات طبيعاة فنياة، وبهاذ     

 (.37 :0111 :الطريقة فانه  يسهمون يف ترشيد السياسات العامة املرسومة. )اندرسون

انهاا  ما اسالي  الةغط ال  متارسها هذ  اجلماعات للتأثري علاى رامساي السياساات العاماة، ف    أ

 :تتباين من نظام سياسي الخر، ومن دولة الخرى منها

 وجود من ميثلها لدى اجلهات الرمسية عند مناقشتها للوا ح ومشاريع السياسات العامة.

التأثري على الرأي العام، واستمالته للةغط علاى السالطتني التشاريعية والتنفيذياة لصااحلها، او      

 (.0181:003 :معارضة تذكر . )عبد القوى حتييد  على االقل المرار مشاريعها بدون

 :االحزاب السياسية_2

يعرحل احلزب باناه " تنظاي  سياساي لاه صافة العمومياة والادوام، ولاه برناامج يساعى مبقتةاا              

 موعة من االفاراد تاربط بيانه      :(. كما عرحل بانه58 :0118 :للوصول اىل السلطة، )العزاوي

 :الوصااول اىل الساالطة او املشاااركة فيهااا. )افااامشي روابااط معينااة، ومصاااحل مشاارتكة، ويهاادفون

(. وعلى هذا فاحلزب السياسي منظمة غري رمسية تنشأ يف الوساط االجتمااعي باتفااق    34 :0111
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 موعة من االفراد يف ظرحل، وزمن معينني، لتحقيق  موعة من االهداحل من بينها استالم القيادة 

غالبًا ما توجد يف معظ  االنظمة السياسية السا دة يف البلادان  السياسية يف اجملتمع او املشاركة فيها. و

مهمااا كاناات االبديولوجيااة الفكريااة الاا  تااؤمن بهااا  موعتااان ماان االحاازاب )حزبااان او اكثاار(،     

خااارج الساالطة السياسااة   :تقااود الساالطة السياسااة يف الاابالد، واجملموعااة الثانيااة   :اجملموعااة االوىل

عة االوىل وحتصي  عليها اخطاءها، بهادحل تأليا  الارأي العاام     )معارضة(، تتعق  خطوات اجملمو

ضدها، متهيدًا لكس  التاييد اجلماهريي وحشد  ملساندتها، ومؤازرة افكارها وبرا ها ال  غالبًا ما 

تعرضها يف وسا ل االعالم العامة او اخلاصة بهاا، ويف اثنااء احلماالت االنتخابياة املتنوعاة. هاذا ماا        

فرنساا، لبناان، افناد، الباكساتان، االرجناتني، كنادا،        :التعددية احلزبية مثال  خيص االنظمة ذات

 واملانيا االحتادية، وغريها.

امااا يف الاادول الاا  ال تااؤمن بتعاادد االحاازاب السياسااية، وهااي الاادول ذات احلاازب الواحااد،     

فانهاا   كالصني، واالحتاد السوفي  )السابق(، وبعض الدول النامية االخرى الا  حاذت حاذوها،   

متتاز بسيطرة ذلك احلزب على كافة السالطات الثالث )التشريعياة والتنفيذياة والقةاا ية(. وبالتاالي    

فهو الذي يوجه هذ  السلطات ويصنع السياسات العامة وينفذها. ولكن هذا ال يع  ان هذ  الدول 

أي العاام باالجتاا    ختلو من التجمعات او االحزاب االخرى الا  تعمال بصاورة سارية للتاأثري يف الار      

الذي خيدم مصاحلها. ويشكل عامل ضغط  على احلكومة لتلبية بعض املطال  والقةايا ال  تنادي 

 بها هذ  االحزاب املع ة عن املصلحة العامة يف معظ  االحيان.

فاالحزاب السياسية تؤدي  موعة مان الوظاا ف يف النظاام السياساي، منهاا التعابري عان الارأي         

ري قدر من املشاركة يف رس  السياسات العامة إذ انها تقوم بتجميع وبلورة املصاحل وهي العام، وتوف

 :اداة من أدوات التنش ة السياسية، واملساهمة يف اضفاء الشرعية على أنظمة احلك  املتنوعة )هاالل 

1111: 038.) 

البناااء ان تااأثري االحاازاب السياسااية يف رساا  السياسااات العامااة، ميكاان ان ياات  خااارج نطاااق       

بلاورة املطالا     :السلطوي. أو داخله. اذ ان االحزاب السياسية تقوم مبجموعة مان الوظاا ف منهاا   

والقةايا العامة ال  تناقش عند رس  السياسات العامة، واثارة الرأي العام حوفا، وحماولة اقنااع  

تعاد وسايلة مان    املواطنني بتب  املواقف ال  تتخذها هاذ  االحازاب للةاغط علاى احلكوماة، كماا       
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وسا ل الرقابة السياسة  على النشاط احلكومي. أما الشكل االخر للتأثري يف صنع السياسات العامة، 

فهو عندما تستل  هذ  االحزاب زمام السالطة، او مقالياد احلكا ، فانهاا تقاوم بتشاكيل السالطة او        

العامة طبقاًا للفلسافة الا     جتديد بنيتها او تغريها، وحتديد مساراتها وتوجيه عملية رس  السياسات 

( وبشاكل عاام فاان االحازاب     17 :0110 :تتبناها والتوجهاات الفكرياة الا  تاؤمن بهاا )الكااظ       

السياسية سواء كانت خاارج السالطة ام داخلاها تقاوم بادور املراقا  بعةاها علاى الابعض االخار،           

نفياذها. بينماا تقاوم    حزاب املعارضة ترتصد حركة احلكومة وكيفية صنعها للسياساات العاماة، وت  أف

االحزاب احلاكمة بشرح سياسات احلكوماة ومواقفهاا، والادفاع عنهاا، والعمال علاى اقنااع الارأي         

 العام بصحتها، وقدرتها على حتقيق املصلحة العامة.

وعلى اياة حال، فان االحزاب الساااياسية تتميز عان اجلمااااعات املصالحية )الةااغطة( بتبنيهاا       

الساااياسات الا  تتسااا  باالنفع العاام او الشاامولي. بينماا تهات  اجلماعاات          ومناصرتها للمواقاف و 

 ( .Lindblom: 1968: 44املصلحية بالقةااايا الصغيااارة املتعلقة مبصاحل اعةااا ها اخلاصة. )

وخالصة القول، فان االحزاب السياسية متتلك القدرة علاى التاأثري يف رسا  السياساات العاماة      

ج السلطة أم داخلها، فعندما تكون خارجها، فانها تقوم بدور املدافع عن مصاحل سواءً  أكانت خار

اجلماهري الواسعة وحماولة ايصافا اىل امساع صانعي السياسات العامة من خالل الةغط اجلماهريي 

لتأخذ طريقها اىل اسبقيات هاؤالء. اماا عنادما تكاون داخال السالطة، ساواء أكانات قا ادة مبفردهاا           

لسياسية املؤتلفة، كما حيصل يف معظ  البلدان الدميقراطياة الا  تأخاذ بالتعددياة احلزبياة،      للعملية ا

كرتكيا او افند، وغريها، فان هذ  االحزاب متاارس التاأثري يف صانع السياساات العاماة مان خاالل        

حاد  وينطبق هذا القول على الدول ذات احلزب الوا –كما اسلفنا سابقًا  –قيادتها للسلطات الثالث 

 كالصني، واالحتاد السوفي  )سابقًا(. 

   :الرأي العام )المواطنون( -3

ان ملطال  ورغبات االفراد )املواطنني( مكانًة وموقفًا مؤثرًا يف رسا  السياساات العاماة حتاى يف     

(.ففي القرون الوسطى كانت الادول  Lindblom: 1968:45اجملتمعات التسلطية او الديكتاتورية )

الاارغ  ماان أنظمتهااا املسااتبدة حتاارص علااى مساااع اصااوات املااواطنني وتلبيااة بعااض   التقليديااة علااى 

مطالبه  لتقليل النقمة بني صفوفه ، والتخفيف من عدم االرتياح عنده  كما ان النظام يف االحتاد 
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السوفي  )السابق( مل يهمل مجيع املطال  الفردياة للماواطنني، بال كاان حيارص علاى االساتجابة        

ملطالا  فاذ  اجملموعاة مان املاواطنني او تلاك، فحرصاه علاى االساتجابة ملطالا            لبعض القةايا وا

املستهلكني وترمجتها يف سياسات االنتاج يف السنوات االخرية ال  سبقت انهيار ، ما هو اال دليال  

على استجابة االنظمة مهما كان شكلها للراي العام ولاو بادرجات وكيفياات متفاوتاة )اندرساون:      

138:0111.) 

ما ان الراي العام الميثل بالةرورة راي االغلبية )اصال( بل ميكن ان ميثل راي فرد او  موعة ك

قليلة من االفراد جتا  مطلا  او قةاية معيناة يف ظاروحل ووقات معيانني،ث  تطاور واتساع بالتفاعال          

 (. 31:011:من اجملتمع )االسود واالتصال ليكون رايا عاما لشرحية واسعة

 (.011: 0117:ان يؤثر يف رس  السياسات العامة بطريقتني هما)محادة والراي العام ميكن

مايفرضه الراي العام على النشاطات والتصرفات احلكومية من قيود او حدود يف رس   االوىل:

فهي اخلوحل الذي يسيطر على بعض رامسي السياسات العامة :وتنفيذ السياسات العامة.اما الثانية

 او مواقف يتوقع ان ال حتةي بتأييد او مساندة الراي العام. ومنفذيها من اختاذ قرارات

ويعتقد )املوند( ان الراي العام يشارك يف رس  السياسات العامة يف اجملتمعات الديقراطية،وذلك 

بوضااع قااي   ومعااايري وتوقعااات للسياسااات العامااة، امااا السياسااات العامااة ذاتهااا فهااي ماان صاانع     

(. وعلااى العمااوم ميكاان 0117 :011:القرار.)بساايوني مجاعااات متخصصااة تتمثاال مبراكااز صاانع 

القول بان املواطنني )الراي العام( اليصنعون السياسات العامة من جهة وليسوا بعيادين عنهاا متاماا"    

من جهة  اخرى. فاجتاهات الراي العام، وتوقعاتاه  حاول كيفياة مواجهاة بعاض القةاايا االساساية        

ت العاماة،بل تعاد االطاار العاام الاذي يفارتض ان يتحارك        الميكن اهمافا من قبل صانعي السياساا 

ومااا هااو ناااجح او فاشاال ماان قاارارات ، ضاامنه هؤالء،فهااو حياادد ماااهو مقبول،ومااا هااو مرفااوض 

( زد علاى ذلاك حارص    001: 0117وسياسات،خصوصا بعاد تنفياذ تلاك القارارات )بسايوني:      

  قدر اكن من اصوات النااخبني  االحزاب املتنافسة )يف االنظمة الدميقراطية(على احلصول على اك

)املوطنيني( من خالل تبنى مشاكله  ومطالبه  يف ال امج واملشااريع االنتخابياة الا  ستصابح بعاد      

( وعلاى مساتوى االفااراد فاان لالنشااطة    Brady:1978:86ذلاك ماادة لصااناعة السياساات العامااة )   

السياساة،وغريه  االثار الباالغ يف    العلمية والفكرية لبعض املفكرين وعلماء االجتمااع واالقتصااد و  
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توجهات وقرارات رامسي السياسات العامة عند قيامه  بصياغتها واختاذ القرارات املتنوعاة بشاانها   

يف  ال احلقوق املدنياة للساود    0131ومن ابرز االمثلة على ذلك مافعله )مارتن لوثلر كنك( عام   

 (.11: 0111:يف الواليات املتحدة االمريكية. )اندرسون

ان دا اارة املااؤثرين يف رساا  السياسااات العامااة قااد ال تنحصاار يف االطااراحل او اجلهااات الداخليااة  

املذكورة يف اعال  )اجلهات الرمسية وغاري الرمسياة( بال قاد تتساع لتشامل اطرافاًا خارجياة، ساواًء          

ماار،  أكانت منظمات دولية، كاالم  املتحدة،  لس االمن الدولي، البناك الادولي للتنمياة واالع   

منظمة البلدان املصدرة للنفط )اوبك(، منظمة الطاقة الذرية، وغريها، ام احتادات دولية، كاالحتاد 

العربية او دولة واحدة ذات قوة اقتصادية وعسكرية متفوقة. ومان االمثلاة    اجلامعةاالوربي،  لس 

ري من االحتااد االورباي   على تأثري هذ  اجلهات، سياسة االصالحات ال  تبنتها احلكومة الرتكية بتأث

بوصفها من شروط انةمام تركيا اىل عةويته، والتغري الاذي أحدثتاه الوالياات املتحادة االمريكياة      

بالقوة العسكرية، وحتديد السياسات املتعلقة بانتاج النفط واسعار   والعراق وحلفاؤها يف أفغانستان

والسياساات الا  فرضات علاى املانياا       بالنسبة للدول املنتجة للنفط االعةاء يف منظماة )االوباك(،  

الغربية، واليابان يف  ال قواتها املسلحة بعد انتصار احللفاء عليهاا يف احلارب العاملياة الثانياة، وغاري      

 ذلك كثري.

 عمليات رسم السياسات العامة :ثالثًا
غاياة  ال تتميز عملية رس  السياسات العامة بالبساطة ووضوح املعامل وامنا هي عملية غامةاة،  

كما ذكرنا يف  –يف التعقيد والتشابك، تشارك يف صياغتها اطراحل وجهات متعددة داخلية وخارجية 

لكل منهاا قاي  ومباادئ ومصااحل ال تنساج  ماع االخار كااًل او جازًء، كماا وان            – الفقرات السابقة

هاات  طرا ق صناعة السياسات العامة هي االخارى متعاددة ومتبايناة حبسا  تبااين االعتباارات واجل      

 –املشاركة يف صنعها، فةاًل عن انها قد تتةمن اختيارًا واعيًا ومدروسًا الهداحل مجاعية، وتتخذ 

قرارات سلطوية ملزمة للجميع بعد إختاذها صفة السياسة العامة، ماع ماا يف ذلاك مان      –تبعًا لذلك 

أثرة بالسياسات العامة. وبة التوفيق بني اهداحل ومصاحل اجلماعات او الف ات املتباينة املؤثرة واملتعص

 والنموذج التالي يوضح عمليات رس  السياسات العامة.
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 تفاعل     

          مشاكل                             احلكومة        رامسي السياسات العامة
 ذ

 تشريع او رس                                                           

 سياسات عامة                                                           

 تستلزم الوقوحل                                                          

  أزاء                                                                  

 

 اء عملية االختيار واالد   نتا ج تؤثر على                     

 

 (0شكل رق  )

 ( Source: Mitchell: 1968: 392يوضح عملية رس  السياسات العامة )

 

ان عملية رس  السياسات العامة الميكن فهمها مامل يؤخذ بعني االعتبار كل عنصر من عناصار  

الشكل السابق، أذ ان كاًل منها يساعد يف تعريف من يقوم برس  السياسة العامة، وكيفية رمسهاا،  

ن املال ا  لاذلك، ونتاا ج تفاعال املعانني او املساؤولني عان رسا  السياساات العاماة. وملعرفاة            والزم

 :)املنويف :عملية صنع السياسات العامة، ال بد من معرفة اخلطوات ال  متر بها هذ  العملية، وهي

0183: 117-113 ) 

 

واطنني غاري اجملاباة   معرفة وحتديد القةايا واملشاكل العامة النامجة عن مطال  ورغبات املا -0

 .الفقرات السابقةواملشبعة. وقد سبق الكالم عن هذ  اخلطوة بالتفصيل يف 

 

حمددات 

معيارية و 

 واقعية

 

 املواردتعب ة _

 توزيع املنافع _

 توزيع الكلف  _

 املتابعة  _

 التكيف واالستقرار _

 تقسي  العمل وتوزيع  _

 االدوار          

0 1 

 ن

 متابعة
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حتديد بدا ل السياسات العامة، بعد مجع املعلومات واحلقا ق واستشارة اجلهات املعنية او  -1

ذات املصاالحة احلقيقيااة باملشااكلة قيااد الدراسااة، وتشااكيل جلااان علااى مسااتوى اجلهاااز التشااريعي      

املختصاني مان   و ال ملان(، او اجلهاز التنفيذي )الوزارات( لتقصي املعلومات، ومساع آراء اخلا اء )

فنيني واداريني وقةاة ويت  حتديد  موعة من البادا ل احملتملاة لتحقياق االهاداحل العاماة املوضاوعة       

 ا.فا، وتلبية حاجات ورغبات املواطنني، يف حدود املوارد املتاحة واملخصصة لكل منه

 

يف هااذ  املرحلااة جتااري عمليااة ومناقشااة كاال بااديل ماان باادا ل    :اختيااار السياسااة املناساابة -7

السياسااات العامااة املقرتحااة الاا  قااد تكااون علااى شااكل باارامج او مشاااريع للخاادمات العامااة، او    

مسودات ولوا ح لالنظمة والقوانني ال  يراد اصدارها ملعاجلة موضوع معني، او استثمار فرصة ماا   

جتن  تهديد معني، وغري ذلك. اذ ختةع بدا ل السياسات العامة املقرتحة للنقاش داخل املؤسسة  او

احلكومية وفق دساتري الدول، واملبادئ او القواعد املتعارحل عليها، فةاًل عان املناقشاة الا  جتارى     

نتخابياة،  وفا يف املؤمترات العاماة، او اخلاصاة بااالحزاب واجلماعاات املصالحية، واحلماالت اال      ح

ووسا ل االعالم املتنوعة. اذ يؤدي هذا التفاعل اىل اختياار احاد البادا ل املطروحاة، بوصافه معا ًا       

 عن السياسة العامة االكثر قبواًل من قبل االطراحل املستفيدة واملعنية برس  السياسات العامة. 

ساات العاماة ميكان ان    ان النقاش او التفاعل الذي جياري باني املساتفيدين واملعنايني برسا  السيا      

 :ياخذ احد الصيغ او االمناط التالية

 املساومة     أ: 

 املنافسة    ب: 

 الصراع    ج: 

 االمر او الفرض     د: 

 التعاون    ها: 
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  :املساومةأ. 

" عملية تفاوض بني شخصني او اكثر ان  يتمتعون بالسلطة او الصالحية  :تعرحل املساومة بانها

قباول ولاو جز ياًا ملصالحة اهادافهما، ولايس بالةارورة ان يكاون حااًل مثالياًا.           لالتفاق على حال م 

 :(، فهااي اذن، " التوصاال اىل مبااادالت مفياادة للطاارفني "، )املنااويف     013 :0111 :)اندرسااون

(. وعليه فان املساومة هي حماولاة الوصاول اىل تباادل مناافع مشارتكة باني املتسااومني        115 :0183

. أي ان كل فارد او  موعاة مان االفاراد جتاد ان ماا تصابو الياه مان مناافع           وفقًا لقاعدة )خذ واعط(

متوافرة حتت سيطرة فرد او مجاعة اخرى، ليس مبقدورها ان حتصل عليها كاًل او جازًء اال بتقادي    

شيء ما يرغ  به الطرحل االخر، او الوعد بتقدميه يف زمان ومكان وكيفياة معيناة باملساتقبل، ومان     

توافر الرغبة لدى املتساومني، ووجود شائ ماا عناد كال      :افرها إلمتام املساومةالشروط الواج  تو

وجاود  وجاود شاخص يبحاث عان وظيفاة حماسا  و       ،مساوم يرغ  به املساوم ااخر، مثال ذلاك 

شركة حباجة اىل موظف جييد مهنة احملاسبة. ولكن طاريف املسااومة قاد ال يكوناان باالقوة نفساها، او       

ء موضع املسااومة، ااا ياؤدي اىل تقادي  تناازالت اكثار مان قبال الطارحل          املستوى من احلاجة للشي

األضعف الذي خيةع بتأثري حاجته امللحة، للطرحل االخر، وهذا ما ميكن ان نسميه باملسااومة غاري   

املتكاف ة او غاري املتوازناة، اّماا املسااومة املتوازناة فهاي الا  يكاون فيهاا طرفاا املنافساة متسااويني او             

ن حيث القوة، ومستوى احلاح الشعور باحلاجة للشيء قيد املساومة. كما ميكن ان تكون متعادلني م

املساومة غامةة او ضامنية بطبيعتهاا، خصوصاًا حاني تعقاد االتفاقاات باني أطاراحل املسااومة علاى           

أساس وعود مستقبلية، مثل االتفاقات ال  حتصل بني الكتل السياسية يف ال ملاناات، عنادما تقاوم    

ماان األعةاااء باادع  موقااف  موعااة أخاارى يف أثناااء املناقشااات او التصااويت، علااى أماال    موعااة

( كما قد تكون علنية، ذلك Mitchel: 1969: 438احلصول على تأييده  ملواقفه  يف املستقبل. )

حينما حيدد كّل من املتساومني مطالبه وشروطه بشكل واضح ومكتوب منعًا لاللتباس وسوء الفه  

ملساومات الةمنية وغري املكتوباة، وقاد جارت مثال هاذ  املسااومات )العلنياة( عنادما         الذي ينتاب ا

على زيادة الةرا   على الدخل، مقابال ختفايض    0138وافق الر يس االمريكي )جونسون( عام 

(، ويف مجيع انواع املساومة، املتوازناة وغاري املتوازناة، العلنياة     018 :0111 :النفقات )اندرسون

ان يكون املساوم عارفًا، امكانياته وقدراته، وامكانيات وقدرات االخرين،، وما  والةمنية، جي 



 
 ي(صياغة السياسات العامة )اطار منهج

059 

يرغبون فيه، والظروحل واملواقف املال مة، من حيث املكاان والزماان الا  بساتطيع فيهاا ان حيصال       

غالباًا ماا   -على اك  قدر اكن من املنافع باقل قدر اكن من التةحيات  علمًا ان هاذ  املعلوماات  

 احلصول عليها، وان املتوافر منها قد تنقصه الدقة. يصع  -

 :املنافسةب. 

نشاااط ميارسااه طرفااان او اكثاار بهاادحل الوصااول اىل الغايااة نفسااها     -:تعاارحل املنافسااة بانهااا   

جهاتني( أو اكثار تتعلاق    و ( أي ان املنافساة حتصال عناد وجاود شخصاني  )أ     113 :0183 :)املتويف

على شٍئ ما ميتاز بالندرة النسبية، وان حصول أي منهما عليه رغبتهما او اشباع حاجتهما باحلصول 

مينع ااخر من احلصول عليه كاًل او جزًء، كاملنافسة بني االحزاب السياسية على اصوات الناخبني، 

املنافسة بني املؤسسات احلكومية للحصول على اك  قدر مان املاوارد الناادرة، وتتناافس الادول ماع       

وارد االقتصاادية )االساواق( او املكاناة وغريهاا. ومان الشاروط الواجا         بعةها للحصاول علاى املا   

توافرها يف املنافسة، وجود طرفني او اكثر )حزبني، دولتني، مجاعتني مصلحيتني(، ووجود هدحل 

معني )موارد اقتصادية، اصوات ناخبني، مقعد يف ال ملان،...، اخل(، ميتاز بالندرة النسبية أي عدم 

نه لتلبية حاجات املتنافسني مجيعًا، واخريًا يكون لكل طرحل من االطراحل املتنافساة  كفاية ما متاح م

الرغبة باالستحواذ عليه وحد ، ومناع االخارين مان احلصاول علياه.   وعلاى ذلاك فاان املتنافساني          

نه  اىل حتقياق غايتاه دون تقاادي  ادناى نفااع لالخار، بينماا حياااول املتسااومون تشااجيع       ماا يعماد كال  

ض االخر علاى قباول موقاف او ظارحل قاد يفياد اجلمياع. غاري ان هنااك مواقاف معيناة            بعةهما البع

تةطر املتنافسني اىل اللجوء اىل املساومة عندما يتعرض وجودهما معًا اىل اخلطر. مثال ذلك تكوين 

 :Mitchell  ال  تقدمها فا احلكومة. )اة ببعض املكاسااول املعارضااة او قبااحلكومات اال تالفي

1969: 447 .) 

 :الصراع -ج
الصراع هو حاله من حاالت التفاعل ال  حتصل بني طرفني يفاوز أحادهما مباا يطماح ألياه وال       

إمنا يتحمل كلفة فوز خصمه وقاد ينشاأ الصاراع عان موقاف تنافساي       و يوفق الطرحل ااخر إىل ذلك
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ما تنحية ااخر أو ،أي أن املنافسة قد تتطور لتصل إىل حالة من حاالت الصراع عندما حياول أحده

 إبعاد  عن املوقف ،أو حتميله تكاليف ال يطيق حتملها.

كما أن الصراع ميكن أن يكون سلميا" عندما ال يتحول إىل جل  األذى للطرحل ااخر ،وينتهي 

عند حد التهديد والوعيد ،ورمبا يتخذ الصراع طابع املساومة وحتقيق بعاض املناافع للطارفني ،وقاد     

إىل إيقاع األضرار بأحد الطرفني املتصارعني او كليهماا ،وينتهاي بفاوز احادهما      يكون عنيفا" يؤدي

مقابل خسارة االخر ،او تدمري مسعته او مركز  االقتصادي او االجتماعي ،او جترياد  مان القادرة    

 Mitchell: 1968:460)على املنافسة. )

رحل اخلاساار ،فيااتحني أن نتااا ج الصااراع قااد تااؤدي اىل احلقااد والتعصاا  واالسااتياء لاادى الطاا    

الفرص او املواقف املؤاتيه لالنتصار لنفسه يف املستقبل ،لذلك فان الصراع علاى الارغ  مان فوا اد      

فااة و،يظاال حالااه مؤذيااه غااري مرغوبااة، والصااراع ميكاان ان يكااون علنيااا" عناادما تكااون أطرافااه معر 

وغريهاا ،وقاد يكاون    ،كالصراع بني الدول، أو الصراع بني أحزاب املعارضة واألحزاب احلاكمة ،

ضمنيا" ليس من السهولة مالحظته من قبل ااخرين خارج حلبة الصراع ،كصراع بعاض الكتال او   

  اجملموعات السياسية داخل احلزب الواحد ،او داخل ال ملان ، او غري ذلك.

 :command:األمر أو الفرض-د
نى يف املنظمة الواحدة. ويات   إصدار األوامر والتعليمات  من األعلى إىل األد:يعرحل األمر بأنه 

ع  سلسلة االتصال واإلمرة ،من الرؤساء إىل املرؤوساني لتاوجيهه  وحاثه  علاى تأيياد ماواقفه        

عاد هاذا   يللمؤيادين واملعارضاني. و   وتب  بارا ه  باساتخدام منظوماة التحفياز )الثاواب والعقااب(      

نظماة االساااتبدادية أو الفردياة    االسلوب يف صنع القارار السياساي أكثار شايوعا" وأساتخداما" يف اال     

 (.                                                        000:0111:،ويف املنظومات العسكرية )أندرسون

 :اإلقناع والتعاون -هـ
ان اإلقناااع هااو  ان يسااتميل احااد األطااراحل الطاارحل ااخاار وحيصاال علااى تأييااد  علااى مواقفااه    

ا بعد اقتناعه بسالمة الرأي أو القةية املعروضة علياه. أي ان احاد   اوعرضه حول قةية أو مطل  م

االطراحل جيعل الطرحل ااخر يقتنع بوجهة نظرة او موقفه بناء" على حقا ق معيناة كانات غا باة ،او    
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معلومات  كانت غري متوافرة ، أو مصاحل ميكن أن تتحقاق مل تكان واضاحة للطارحل االخار ،وقاد       

( ،اا يؤدي اىل أجياد نوع من التعاون بينهما ،فالتعاون اذن 001:011:جيتمع كل ذلك )اندرسون

يأتي نتيجة القتناع االطراحل بعةها بقةايا البعض ااخر.واتفاقه  علاى حتقياق أهاداحل مشارتكة ،     

وبدون أن حياول أي منه  حتقيق مصاحله وأهدافاه الشخصاية علاى حسااب الطارحل االخار. أن أي       

لتعاون بني اجلماعات او االحزاب السياساية لتحقياق طموحاات ،و     تمع ال يستطيع إنكار وجود ا

أهداحل يسعون مجيعا" من أجل حتقيقها والتعاون يؤدي بشاكل عاام اىل حتقياق نتاا ج اجيابياة وغاري       

مكلفة ،وقد حّث االسالم احلنيف على التعاون اإلجياابي ،اذ قاال تعااىل يف كتاباة املابني )وتعااونوا       

تعاونوا على اإلث  والعادوان(، والانّص القرآناي ينهاي عان التعااون السال         على الّ  والتقوى وال 

   الاذي يةاّر بااجملتمع كالتاآمر لالضارار مبصااحل ااخاارين وماا تقاوم باه عصاابات التهريا  والساارقة           

 ( (Mitchal:1969:472،وغري ذلك 

 السياسات العامة  مستوياترابعًا:
املااذكورة انفااا" ،التسااه  كلااها يف رساا  مجيااع   أن اجلهااات املعنيااة برساا  السياسااات العامااة ،  

السياسات العامة على تنوع موضوعاتها ومستوياتها ،اذ ان قسما"منها يستحوذ على اهتمام مجياع  

 املعنني بف اته  وشرا حه  املتنوعة خمتصني او مواطنني عاديني ، بينما  ال يشري القس  االخر منها إل

لااك، فقااد طاارح )ردفااورد( ثالثااة     األول.وانساااجاما" ماااع ذ اهتماما"حماادودا" مقارنااة بااالنوع    اىل

  (Redford: 53:1969) للسياسات العامة هي

 (Macro politics):.املستوى العام1
وهااي املطالاا  والقةااايا أو املشاااكل الاا  تهاا  الاارأي العااام ،او شاارا ح وف ااات متعااددة منااه      

عماال ،مشااكل اخنفااض مساتوى     ،كاألحزاب السياسية ،أصحاب الدخل احملدود من املوظفني وال

االجور وارتفااع أساعار السالع واخلادمات ، قةاية احلارب األمريكياة ماع فيتناام )بالنسابة للشاع             

األمريكااي(، قةااية عةااوية تركيااا يف االحتاااد األوربااي )بالنساابة للشااع  الرتكااي( قةااية "كشاامري "  

حااتالل الصااهيوني لااألرض الباكسااتان ،وقةااية االنتفاضااة الفلسااطينية واالو بالنساابة لشااع  افنااد

العربية بالنسبة للشع  العرباي والشاعوب اإلساالمية ،وغريهاا كثري.وقاد تبادأ القةاية علاى نطااق          
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حمدود لف ة اجتماعية او سياسية واحدة ،أو  موعة من املواطنني ث  تتطاور اىل قةاية عاماة بساب      

 تعاطف ف ات واسعة من املواطنني معها.

مشااركة االحازاب السياساية ،وقاادة اجلماعاات      و مة  حتةاي باهتماام  ان القةايا الكلية او العا 

املصلحية والةاغطة ،ووسا ل االعاالم وسارعان ماا تتساع دا ارة االهتماام لتشامل املعنايني برسا           

وتنفيذ السياسات العامة فيقومون بتحليلها وإخةاعها للنقاش بسب  وضوحها وسهولتها ،وسرعة 

فا  ومن املفيد ان نذكر ان ماا ميياز السياساات العاماة الكلياة عان        التوصل اىل وضع احللول املناسبة

غريها من السياسات هو تدخل رؤساء الدول فيها )قيادة السلطة التنفيذية( النها تع  عان املصالحة   

العامة ، وان القةايا ال  يطرحها ر يس الدولاة عاادةً  ماا حتظاى باسابقية خاصاة علاى غريهاا مان          

وحتدياد مةاامينها وابارز      تطرح للنقاش ،باعتبار  موجهًا للسياسات العاماة، القةايا االخرى ال 

ما فعلته ادارة الر يس االمر يكي )نيكسون( مان دور يف السياساات العاماة املوجهاة      مثال على ذلك

 (.34 :0111 :حملاربة الفقر يف الواليات املتحدة االمريكية.)اندرسون

 (Micro Politics):.املستوى اجلزئي2
السياسات اجلز ية هي تلك ال  تصنع استجابة لقةاية او مطلا  فارد واحاد أو جهاة او منطقاة       

معينة ،كإعفاء شاركة ماا مان اداء الةاريبة ، او ختفيةاها عنهاا او اقاماة مشاروع الساكان ماوظفي           

احدى املؤسسات ،او تلبية مطل  مدينة ماا لتعبياد طرياق خااص بهاا ،وهكاذا فهاي اذن قةاايا او         

دودة لشخص او شركة او منطقة معينة ،فالسياسة العامة هنا ترسا  لصااحل جهاة واحادة     مطال  حم

،او عدد قليل من األفراد ومهما كانت الفا دة املتأتية منها عظيمة فؤالء ،فاان املتاأثرين واملناتفعني    

 (0111:31بها ه  حفنة من األفراد مقارنة باجملموع الذي مل يتأثر بها )اندرسون:

القرارات ال  تصدر من هذا النوع لصاحل جهة معيناة او اشاخاص معادودين بتاأثري     وكثرية هي 

شخصي مان قبال املساتفيدين ، او احاد املاوظفني العماوميني يف جهااز احلكوماة االداري ، او احاد          

اعةاء ال ملان فهي ال تتطل  تهي ة موارد وامكانات كبرية لتنفيذها ، وال تشغل اجهزة االعالم بها 

ها تؤدي اىل حرمان جهات اخرى او تتخذ على حسابها ، فتخفيض الةريبة عن شاخص  ،مع كون

او شركة معينة ال يةر مبصلحة شركة اخرى ،كما ان الارأي العاام ال ينشاغل بهاذ  القارارات ،وال      
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يهت  بهاا ،وال يعارحل أي شايء عنهاا. وكلماا زادت بارامج الدولاة ،وتوساعت نشااطاتها ، زادت          

،واملنافع ال  تعود على اجملتمع افراد ومجاعات ،وهذا ما يزيد من حج  وعدد االثار ال  حتدثها 

السياسااات العامااة اجلز يااة ،كمااا ميكاان ان تعااد السياسااات العامااة املتعلقااة حباال القةااايا القطاعيااة     

 ،كالزراعة والصيد ، واملالحة وغريها من هذا النوع من السياسات.

 Local politics. املستوى احمللي )االقليمي(:3
ويقصد بها السياسات ال  تتناول القةايا واملشاكل ال  ختص احملافظات او االقالي  احمللياة او   

الواليات يف احلكومة االحتادية ،مثل مشكلة ملوحاة املياا  يف حمافظاة البصارة )جناوب العاراق( ،او       

 ازدحام املرور يف العاصمة بغداد ،او ارتفاع مناسي  امليا  اجلوفية يف 

حمافظات الفرات االوسط وهكذا فان هذ  القةاايا ،كماا هاو واضاح تها  املاواطنني يف حمافظاة        

واحدة او  موعة من احملافظات )إقلي ( ،وال تع  املواطنني يف احملافظات االخرى لعدم تأثره  بها 

ر اذ ان موضااوعات ماان هااذا النااوع ال جتلاا  اهتمااام اغلاا  املااواطنني الااذين هاا  خااارج دا اارة التااأث

،وعلية فان تلبية املطال  وحل املشاكل احمللية او االقليمية غالبا" ما توكل اىل احلكوماات احمللياة او   

حكومااات األقااالي  الاا  لكاال منهااا اسااتقالفا وساالطاتها يف مجااع املعلومااات وحتليلااها ، وحتديااد   

ياتها األسااابقيات ، وصاااياغة السياساااات العاماااة الالزماااة واملرتبطاااة بكااال منهاااا يف ضاااوء صاااالح  

 ،ومسؤولياتها احملدودة فا ،بالتنسيق مع األجهزة احلكومية املركزية املختصة.

 :اخلالصة
لقد تبني من خالل البحث أن اه  التحديات الا  تواجاه صاانعوا السياساات العاماة هاي تلاك        

ال  تتمثل بأدراك مشاكل املواطنني، واالستجابة فاا بالكيفياة الا  حتقاق أعلاى درجاات الرضاا،        

وتقدي  افةل اخلدمات املمكنة ف  مع االخذ بنظر االعتبار االسبقيات أو تقدي  االه  على املها   

عند التعامل ماع حال املشااكل او تلبياة طلباات املاواطنني خصوصاًا عناد عادم كفاياة املاوارد املادياة             

 والبشرية واملالية وغريها.

وجد ان هناك العديد من اجلهات ال  ان عملية صنع السياسات العامة ليس باالمر اليسري، فقد 

تشارك يف هذ  العملية كاالحزاب السياسية،واجلماعات املتنفذة، والنخ  االجتماعية واالقتصادية 
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والسياساية، والشخصايات الدينياة، والقانونياة والسياساية وعاماة املواطناون، اضاافة اىل القياادات          

اجهزة الدولة ذات الصالة بصانع السياساات العاماة،      االدارية مبستوياتها املتنوعة املتواجدة يف مجيع

كاجلهاز التشريعي والتنفيذي، والقةا ي. حيث ان عملية صنع السياساات العاماة متار بالعدياد مان      

معرفة مطال  ورغبات املواطنني غري املشبعة او الكامنة، ومان ثا  حتدياد البادا ل او      :املراحل منها

املطال  حبس  املتاح من املوارد املتنوعة واالمكانات املتوفرة  االولويات او وضع جدولة زمنية فذ 

الجهزة الدولة ذات الصلة بهذ  املطال  والرغبات وصواًل اىل اخلطوة االخرية ال  تتمثل يف اختيار 

السياسااة او السياسااات العامااة الاا  ياانج  عنهااا حاال املشااكلة او اجابااة واحااد او اكثاار ماان مطالاا   

 املواطنني.

 املصادر

 املصادر العربية :اواًل
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 اثر التضخم ومعدالت الفائدة يف أسعار الصرف

 مقدمة: 
تعد أسعار الصرحل املوازية ألسعار الصارحل الرمسياة واحادًا مان املؤشارات اإلقتصاادية واملالياة        

الدول املتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أساعار  كانت من أ املع ة عن متانة اإلقتصاد ألية دولة سواء

الصاارحل بعواماال سياسااية وإقتصااادية متعااددة، وماان بااني هااذ  العواماال اإلقتصااادية، التةااخ ،      

ومعدالت أسعار الفا دة السا دة يف السوق، اللذان يعكسان أثرهما يف سعر الصرحل للعملة الوطنية 

ويركز هذا البحث على أثر التةاخ  ومعادالت    يف السوق املوازية لسعر الصرحل الرمسي الوط ،

( يف العراق وبعاض الادول اجملااروة،    1110ا   0111الفا دة يف أسعار الصرحل املوازية وللمدة من )

 ، وهي..وقد افرز البحث عدة استنتاجات وتوصيات

 أواًل: التضخم وآثاره اإلقتصادية:

 أـ تعريف التضخم: 
يف أسعار السلع اإلستهالكية. ويعد هذا التعريف من أبسط  يعرحل التةخ  بأنه اإلرتفاع املتزايد

أنواع التعريفات للتةخ . حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعاد أكثار وضاوحًا مان     
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وجهة نظر املستهلك، وقد يصاح  التةخ  التشغيل الكامل مقابل اخنفااض البطالاة حياث ترتفاع     

 .0عن العملاألسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلني 

 ب ـ أنواع التضخم: 
ادة يف الطلا  الكلاي   التةخ  األصيل: يتحقق هذا النوع من التةخ  حني ال يقابال الزيا  -0

 اإلنتاج اا ينعكس أثر  يف إرتفاع األسعار. زيادة يف معّدالت

 التةخ  الزاحف: يتس  هذا النوع من أنواع التةخ  بإرتفاع بطيء يف األسعار.-1

ت: وهي حالة يت  خالفا منع األسعار من اإلرتفااع مان خاالل سياساات     التةخ  املكبو-7

 تتمثل بوضع ضوابط وقيود حتول دون اتفاق كلي وارتفاع األسعار.

التةخ  املفرط: وهي حالة ارتفاع معدالت التةخ  مبعدالت عالية يرتافاق معهاا سارعة    -4

انهيار العملة الوطنية، كما حصل  يف تداول النقد يف السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التةخ  إىل

  1بعد احلرب العاملية الثانية 0145ويف هنغاريا عام  0117و 0110يف كل من املانيا خالل عامي 

 ج ـ أسباب نشوء التضخم: 
 ينشأ التةخ  بفعل عوامل إقتصادية خمتلفة ومن أبرز هذ  األسباب:

سااب  ارتفاااع التكاااليف  تةااخ  ناشاائ عاان التكاااليف: ينشااأ هااذا النااوع ماان التةااخ  ب   -0

التشااغيلية يف الشااركات الصااناعية أو غااري الصااناعية، كمساااهمة إدارات الشااركات يف رفااع رواتاا   

وأجور منتسبيها من العاملني والسيما الذين يعملون يف املواقع اإلنتاجية والذي يأتي بساب  مطالباة   

 العاملني برفع األجور.

التةاخ  عان زياادة حجا  الطلا  النقادي        تةخ  ناشئ عن الطل : ينشأ هذا النوع من-1

والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع واخلدمات، إذ أن ارتفااع الطلا  الكلاي ال تقابلاه زياادة يف      

 اإلنتاج. اا يؤدي إىل إرتفاع األسعار.

                                                 
0
 .011، ص0181األمني،  

1
 (013ا  013ص 0187)األمني وباشا،  
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تةخ  حاصل من تغيريات كلية يف تركي  الطل  الكلي يف اإلقتصااد حتاى لاو كاان هاذا      -7

هناااك تركااز اقتصااادي إذ أن األسااعار تكااون قابلااة لعرتفاااع وغااري قابلااة الطلاا  مفرطااًا أو مل يكاان 

 . 7لالخنفاض رغ  اخنفاض الطل 

تةخ  ناشائ عان اارساة احلصاار االقتصاادي جتاا  دول أخارى، متاارس مان قبال قاوى            -4

خارجية، كما حيصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم االساترياد والتصادير يف حالاة احلصاار الكلاي ااا       

 ارتفاع معدالت التةخ  وبالتالي اخنفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع األسعار مبعدالت يؤدي إىل

 غري معقولة.

 د ـ اآلثار االقتصادية للتضخم: 
 للتةخ  آثار اقتصادية مؤثرة يف مسرية التنمية االقتصادية واالجتماعية وأبرز هذ  ااثار هي:

يرتت  علىارتفاع معادالت التةاخ  ارتفااع يف     :ارتفاع األسعار والكتلة النقدية املتداولة-0

أوىل الف ات املتةررة بهذا االرتفاع ه  أصاحاب الادخول احملادودة،     نَّإأسعار املواد اإلستهالكية و

فةاًل عن وجود كتلاة نقدياة كابرية متداولاة يف الساوق وقاد تكاون هاذ  الكتلاة حمصاورة باني أيادي             

دا من السكان، اا يعكس آثار  االقتصادية السلبية على  موعة صغرية ال تشكل ااّل نسبة ض يلة ج

 املستويات املعاشية للسكان.

ازدياد معدالت التةخ  تؤدي إىل خفض القيمة الشرا ية للنقد اا يؤدي إىل زيادة الطلا   -1

على رؤوس األموال لتمويل املشروعات املقرتحاة وزياادة الطلا  علاى رؤوس األماوال ياؤدي إىل       

 الفا دة. ارتفاع أسعار

يتأثر العمر االقتصادي للمشروعات )االستثمار( وقيمها مبعدالت التةخ  وحتسا  هاذ    -7

 القيمة وفقًا للمعادلة ااتية، بعد األخذ بنظر االعتبار معدل التةخ : 

F(T) = -C + e
-(l+g)T

 [(1 – T) F (T) eg
T 

+TC] 
 حيث أن:

                                                 
7
 (011ا  013، ص0187)األمني وباشا،  
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(Brenner & venzia , 1998 , p.1521) 
 

 F =[T]مارقيمة االستث

  =gمعدل التةخ 

  C- كلفة االستثمار

-e معامل اخلص 
(I+g)

= 

e القيمة االمسية للموجودات
gt

 f(t) 

 احلد من الصادرات إىل األسواق الدولية:-0

ان ازدياد معدالت التةخ  مؤدي إىل اخنفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية يف األساواق  

ت مقابال اخنفااض اإليارادات بالتاالي حصاول عجاز يف امليازان        الدولية وهذا يساب  زياادة املادفوعا   

 التجاري.

يااؤدي التةااخ  إىل زيااادة أسااعار الفا اادة وتبعااًا لااذلك تاازداد أرباااح منشااأات األعمااال،    -1

وتنخفض هذ  األرباح باخنفاض معدالت الفا ادة، حياث يات  متويال املوجاودات بإصادار ساندات        

يف عدد مان املشاروعات الصاناعية يف االقتصااديات ذات     مديونية. يف حني ال تسري هذ  اخلصا ص 

التةخ  املانخفض. بال حيصال ذلاك يف االقتصااديات ذات املعادالت العالياة للتةاخ ، إذ يساب           

إرتفاع التةخ  إرتفاع يف اإليرادات ومعدالت القا دة. وهي معدالت ليست حقيقية لو مت معاجلتها 

 وإعادتها إىل األسعار الثابتة.

(Damodaran , 1999 , p.327) 

إجراءات احلد من التةخ : ميكان احلاد مان التةاخ  والسايما يف الادول املتقدماة بتنفياذ         -7

 اجراءات السياستني املالية والنقدية:

 أ. السياسة المالية:
للدولااة ومبوجبهااا تتحاادد مصااادر   fiscal policy)أواًل: تةااع وزارة املاليااة السياسااة املاليااة )

ياؤدي إىل تقليال حجا         (Buelget)يف املوازناة   (surplus)اتها والفاا ض  اإليارادات واساتخدام  

 السيولة املتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إىل خفض معدل التةخ .
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ثانيًا: قيام وزارة املالياة ببياع حجا  الادين العاام إىل اجلمهاور وبالتاالي ساح  النقاد املتاوفر يف           

 السوق ويؤدي ذلك إىل احلد من عرض النقد.

ثًا: زياادة الةارا   علاى السالع الكمالياة ، الا  تتاداوفا القلاة مان الساكان مان أصاحاب             ثال

 الدخول املرتفعة.

رابعا: خفض االنفاق احلكومي: يعد اإلنفاق احلكومي أحد األسباب املؤدية إىل زيادة املتداول 

النقاد املتاداول    من النقد يف السوق، وبالتالي فإن احلد من هذا اإلنفاق وتقليصه سيؤدي إىل خفض

 .4يف األسواق

 السياسة النقدية: -ب

تتوىل املصارحل املركزية )البناوك املركزياة( يف الادول املختلفاة وضاع وتنفياذ السياساات النقدياة          

 باعتماد  موعة من األدوات الكمية والنوعية:

 األدوات الكمية: : أواًل

  تقاوم املصاارحل التجارياة بهاا:     . زيادة سعر إعاادة اخلصا : ومان النشااطات االعتيادياة الا      0

خص  األوراق التجارية لألفراد ويف حاالت أخرى تقوم بإعاادة خصامها لادى البناك املركازي ويف      

هذ  احلالة يقوم البنك املركزي برفع سعر إعادة اخلص  بهدحل التأثري يف القدرة اإلنتما ية للمصارحل 

هذا اإلجراء واحدًا من اإلجاراءات ملكافحاة   من أجل تقليل حج  السيولة املتداولة يف السوق ويعد 

 التةخ .

. دخول املصارحل )البنوك املركزية( إىل األسواق با عة لألوراق املالية وذلك من أجال ساح    1

 جزاء من السيولة املتداولة يف السوق. أو ما يسمى بدخول السوق املفتوحة.

جباازء ماان الودا ااع لاادى البنااوك  . زيااادة نساابة اإلحتياااط القااانوني. حتااتف  املصااارحل التجاريااة 7

املركزية وكلماا ارتفعات هاذ  النسابة كلماا اخنفةات القادرة اإلنتما ياة لادى املصاارحل. فلاو كانات             

( ملياار  35%( يع  االحتفاظ باا) 15( مليار دينار، فإن نسبة احتياطي مقدارها )711الودا ع مثاًل )

                                                 
4
 (117، ص 0187( )األمني وباشا، 41ا  48، ص 0111)الشماع،  
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تقليل القدرة اإلنتما ية للمصارحل مبقادار  %( يع  ذلك 51ولو رفع البنك املركزي هذ  النسبة إىل )

( مليار وبالتأكيد سيؤثر 35( مليار بداًل من )051( مليار دينار أي سيكون االحتياط القانوني )35)

 ذلك يف السيولة املتداولة وبالتالي خفض معدال التةخ .

 :ةاألدوات النوعي :انيًاث

ملدراء املصارحل التجارية واملسؤولني فيها عن أما األدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة اإلقناع  

اإلنتماء املصريف، بسياسة الدولة افادفة إىل خفض السيولة املتداولاة يف األساواق، وهاذ  السياساة     

 فعالة يف الدولة النامية بشكل أك  اا يف دول أخرى.

  (Interest rates)معدالت الفا دة:  :ثالثًا

أم ة مبصادر التمويل املقرتضة سواء أكانات هاذ  املصاادر قصارية،     غالبًا ما تقرتن معدالت الفا د

متوسطة، أم طويلة األجل، إذ خيصص رأس املال يف إطار النظرية املالية من خالل أسعار الفا ادة،  

وتتفاوت هذ  األساعار حسا  تفااوت أجاال االقارتاض، فالفوا اد علاى القاروض قصارية األجال           

 دة على القروض طويلة األجل مرتفعة بينما أسعار الفا دة على تكون أقل يف حني تكون أسعار الفا

وتزداد أسعار الفا دة عند تزايد الطلا  علاى رؤوس    5القروض متوسطة األجل تكون بني السعرين

األماوال احلاصال عان الاارواج االقتصاادي، وقاد تتاوفر فاارص اساتثمارية تشاجع املساتثمرين علااى          

وقعات املستثمرين أثر واضح يف زياادة الطلا  علاى رؤوس    استغالل هذ  الفرص االستثمارية. ولت

األموال، إذ تتجه توقعاته  بأن احلالة االقتصادية يف حتسان وأن رواجاا اقتصااديًا سايؤدي إىل تاوفر      

فرص استثمارية متاحة أمام املساتثمرين ولاذلك يازداد الطلا  علاى رؤوس األماوال وعلاى شاكل         

 زيادة أسعار الفا دة القصرية األجل بشكل يفوق أسعار قروض قصرية األجل األمر الذي يؤدي إىل

للقاعادة الا  تقاول اّن أساعار الفا ادة علاى القاروض         ًاالفا دة على القروض طويلاة األجال خالفا   

طويلة األجل أكثر من الفوا د علاى القاروض قصارية األجال، وتتاأثر أساعار الفا ادة بعادة عوامال          

                                                 
5
 (35، ص0111)الشماع / 
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  املقارض )الادا ن( عاالوات تةااحل إىل أساعار الفا ادة       يرتت  على مؤثرات هذ  العوامل أن يطلا 

 احلقيقية ومن أبرز هذ  العوامل:

 :(Inflation)التةخ   معدل. 0

تؤثر معادالت التةاخ  يف تكااليف اإلنتااج الصاناعية ملنشاآت األعماال عموماًا ولاذلك يازداد            

خنفااض القاوة الشارا ية    الطل  على رأس املال لتغطية هذ  التكاليف. وكماا أشاري إلياه ساابقًا فاان ا     

للنقاد تسااب  ازديااد احلاجااة إىل التمويال. وعلااى افارتاض أن تقااديرات إحادى منشااآت األعمااال،      

( ملياون  01أشارت إىل أن كلفة خط إنتاجي مقارتح ضامن خطتهاا السانوية للسانة القادماة بلغات )       

تكاليف إقامة هاذا اخلاط   دينار، وعندما أرد تنفيذ اخلط اإلنتاجي تبني أن هذا املبلغ ال يكفي لتغطية 

( مليون دينار، هذ  الزيادة ناجتة عان ازديااد معادل التةاخ  واخنفااض      05اإلنتاجي، بل يتطل  )

قيمة العملة الوطنية، اا أدى إىل زيادة الطل  على رأس املال وزيادة الطل  هذ ، تؤدي إىل زيادة 

لياة ملنشاأة األعماال وال يقتصار الااتأثري      أسعار الفا دة على التمويل املقارتض، إذا تاأثر القارارات املا   

على أسعار الفا دة بل ياؤثر التةاخ  يف أساعار الصارحل للعملاة الوطنياة جتاا  العماالت األخارى،          

وتنسج  أسعار الفا دة مع معدالت التةخ . ففي املانيا كانات أساعار الفا ادة أقال مان نظريتهاا يف       

معادل التةاخ  يف أملانياا كاان أقال مناه يف الدولاة        الواليات املتحدة األمريكية ويعود الساب  إىل أن  

 األخرية.

(Weston, et.al, 1996,p774) 

%( ااا أدى إىل ارتفااع أساعار    11% ا  01وكانت معدالت التةخ  يف دول أمريكا اجلنوبية بني )

الفا دة يف دول القارة اجلنوبية قياسًا بدول أخرى اخنفةت فيهاا معادالت التةاخ ، وهاذا ينساج       

حول الفارق باني أساعار الفا ادة الرمسياة يف بلاد وآخار ينبغاي أن          (Fisher effect)رية فشر مع نظ

. وهاذا التبااين أوضاح    (mud ura, 2000, p.232)يعاادل الفارق باني معادالت التةاخ  فيهاا       

االختالحل يف عرض األماوال مان جهاة وادخارهاا مان جهاة أخارى، ويف معادالت الفا ادة ولعادة           

 ثاًل بارزًا يف متسك الشع  الياباني يف احملافظة على معدالت ادخار مرتفعة.أسباب كانت اليابان م

(Henning, et.al 1988, p.427) 
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 (Risk premium)وبسب  التةخ  يطل  املقرضني )الدا نني( عالوة تسمى عاالوة التةاخ    

فةااًل عان     (Kx)تةاحل إىل سعر الفا دة احلقيقي، فإذا كانت الفا دة احلقيقية اخلالية من املخاطرة 

K=K   تصبح الفا دة املطلوبة كااتي:  (IP)عالوة التةخ  
x
+IP 

Weston & Brighan, 1993, P.130)) 

وقد يطل  بعض املقرضني عالوات عن السيولة واملقصود بالسايولة قادرة أي موجاود للتحاول     

ة كاألسااه  إىل نقااد بساارعة وباادون خسااارة، وبالتااالي مقياااس لدرجااة ساايولة األدوات اإلسااتثماري

وعاالوة   (DRP)كما يطل  البعض عاالوة خمااطرة ا تمانياة     (LP)والسندات وعالوة السيولة هي 

 ولذلك تصبح معادلة الفا دة ال  يطلبها املقرض هي:  (MRP)استحقاق 

     K=K
x
+ IP + DRP + MRP

 

 :والطل . العرض 1 

ا االقتصااد الاوط  للدولاة يف    يزداد الطل  على اقرتاض األماوال يف احلااالت الا  يكاون فيها      

حالااة انتعاااش ورواج، وذلااك لتااوفر فاارص اسااتثمارية للمسااتثمرين وباااختالحل مسااتويات العا ااد    

فرصة استثمارية، يت  اختيارهاا، ويصااح  هاذ  الزياادة يف الطلا  علاى        ةواملخاطرة املتوقعني ألي

إىل اخنفااض أساعار الفا ادة.    األموال زيادة يف أسعار الفا دة، يف حني زيادة عارض األماوال ياؤدي    

 ( أسعار الفا دة الرمسية يف كل من العراق وسوريا واألردن.0ويعرض اجلدول رق  )

 

 أسعار الفا دة

 الدولة

 السنة
 االردن سوريا العراق

0110 17 5 5 .8 

0111 17 5 5 .8 

0117 17 5 5 .8 

0114 17 5 5 .8 
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0115 17 5 5 .8 

0113 17 5 5 .8 

0113 17 5 35 .3 

0118 17 5 1 

0111 17 5 8 

1111 17 5 5 .3 

1110 17 5 5 

 (0جدول رق  )

 

( أن أسعار الفا دة حمددة بشكل رمسي مل يتغري يف كال مان العاراق    0يالح  من اجلدول رق  )

( سانة  3. 35وسوريا يف حني استقرت لست سنوات من مادة البحاث يف األردن ثا  اخنفةات إىل )    

، وان هاذا الاتغري كاان بفعال     1110% سانة  5ث  اخنفةت إىل أن أصبحت  ث  أخذت ترتفع 0113

متغريات اقتصادية مؤثرة، ومل يستطع الباحاث احلصاول علاى بياناات دقيقاة عان األساعار املوازياة         

ألسعار الفا دة الرمسية. ال  بالتأكيد ستكون حركتها مغايرة متامًا حلركة أساعار الفا ادة الرمسياة،    

 % يف بعض احلاالت على مستويات األفراد.51فهي قد تصل إىل 

 (Exchange rates) . أسعار الصرحل 7

أ. متثال أسااعار الصاارحل عالقاة التحوياال بااني العماالت، ويعتمااد ذلااك علاى عالقااات العاارض     

والطل  بني عملتني، ان سعر الصارحل األجان ، هاو ساعر وحادة عملاة ماع وحادة عملاة مقابلاة           

الوطنية كالدينار العراقاي مقابال الادوالر أو الادينار األردناي أو       ويع  عنه بالعملية 3لدولة أخرى،

 Foreign)اللرية السورية أو الفرنك الفرنسي مقابل املارك األملاني، إذ يع  سعر الصرحل األجن  

Exchange Rate)   عن كمية الوحدات من إحدى العملتني ال  يت  مبادلتها بوحدة واحادة مان .

                                                 
3
 ( (Weston & Copeland, 1988, p.850 (،011، ص1111)العامري،  
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 Fixed)نااوعني ماان أسااعار الصاارحل وهااي أسااعار الصاارحل الثابتااة       العملااة األخاارى، وهناااك   

Exchange rate)  وأسعار الصرحل احلرة(Free Exchange Rates). 

. أسعار الصرحل الثابتة: تتحدد أساعار الصارحل الثابتاة يف ضاوء بعاض األساس الا  حتاددها         0

قة بني العملتني إال ضمن اإلدارة الرمسية يف الدولة لتحديد سعر الصرحل الثابت وال تتغري هذ  العال

 .3هوامش حمدودة جدًا 

. أسعار الصرحل احلرة: تتغري أسعار الصرحل للعملة الوطنية جتا  العمالت األخرى بناءًا علاى  1

العالقة بني العرض والطل  على العملة يف سوق الصرحل األجن  وجيري هذا التغري بشكل حار يف  

 . 8أسعار الصرحل احلرة

 ة يف أسعار الصرحل: ب ا العوامل املؤثر

 وتتأثر أسعار الصرحل بعدة عوامل ومن أبرزها: 

. ارتفااع معاادالت الصاارحل للعمااالت األجنبيااة األماار الااذي يااؤدي إىل اخنفاااض قيمااة العملااة  0

 الوطنية جتا  هذ  العمالت.

 .1. تراجع الصادرات أو اخنفاض أسعارها يؤثر على حج  التدفقات النقدية الداخلة إىل البلد1

احلروب والكوارث الطبيعية املؤثرة يف االقتصاديات الوطنية للدول إذ ياؤثر ذلاك يف اخاتالل    . 7

 إىل اخنفاض قيمة العملة الوطنية جتا  العمالت األخرى. قوة االقتصاد الوط  األمر الذي يؤدي

. معدل التةخ : يؤدي ارتفااع معادل التةاخ  يف االقتصااديات الوطنياة إىل اخنفااض قيماة        4

ة الوطنيااة جتااا  العمااالت األخاارى، وبااذلك يتااأثر سااعر الصاارحل اااا يااؤدي إىل زيااادة عاادد      العملاا

 الوحدات من العملة الوطنية ال  يت  تبادفا بوحدة واحدة من عملة أجنبية مقابلة فا.

. الديون اخلارجية وخدمة الديون: تعد املديونية اخلارجية واحد من االعباء ال  تثقال كاهال   5

وط  فةاًل عن خدمة املديونية املتمثلة بإقساط الفوا د السنوية وقد تلجاأ بعاض الادول    االقتصاد ال

                                                 
3
 .144، ص1110حيي،  

8
 .143، ص1110حيي،  

1
 (In cash flows)  ،(735، ص1111)الصرحل 
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إىل جدولة ديونها مع الدا نني مقابل فوا د عالية، األمار الاذي جيعال هاذ  الادول تسادد الفوا اد ال        

 األقساط األصلية وهذا يع  اختالل العملة الوطنية جتا  العمالت األخرى.

تؤثر أسعار الفا دة يف أسعار الصرحل بشاكل غاري مباشار، فاخنفااض أساعار       . أسعار الفا دة:3

الفا دة مع توفر فرص استثمارية، يؤدي إىل زيادة الطل  على رؤوس األموال بهدحل اساتثمارها،  

ويتحقق االستثمار وينشط اإلقتصاد الوط  ويتةاعف االستثمار لتحقيق متانة االقتصاد الوط ، 

يمة العملة الوطنية جتا  العمالت األخرى. يف حني يؤدي ارتفاع أسعار الفا ادة  اا يؤدي إىل حتسن ق

إىل جتن  االجتا  حنو االقرتاض من قبال املساتثمرين ويناتج عان ذلاك احنساار االساتثمار ويانخفض         

النمو االقتصادي اا يؤدي إىل نتا ج عكسية تقلل من متانة االقتصااد الاوط  ويانعكس ذلاك علاى      

 الوطنية جتا  العمالت األخرى.قيمة العملة 

 ( أسعار الصرحل الرمسية يف كل من األردن وسوريا والعراق.1ويبني اجلدول )

 أسعار الصرحل الرمسية

 الدولة

 السنة   
 االردن سوريا العراق

0990 .44466 16.057 .96553 
0991 .42743 15.434 .95011 
0991 .42698 15.418 .96699 
0991 .45381 16.387 1.02336 
0995 .46209 16.686 1.05392 
0996 .44700 16.141 1.0195 
0991 .41942 15.145 .95662 
0998 .43770 15.805 .99829 
0999 .42665 15.406 .97311 
1111 .40502 14.625 .92376 
1110 .39066 14.107 .89102 

 (1جدول رق  )

 

Source: International Financial statistics, year book, u.n 2002 
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( ال تعكس بشكل دقيق طبيعة أو حقيقاة أساعار   1إن أسعار الصرحل الرمسية املبينة يف اجلدول )

الصرحل مقابل العمالت األخرى ألن هذا السعر حمدد بشكل رمسي، ويعد ساعر الصارحل املاوازي    

احلصاار املفاروض علياه     مؤشرًا واضحًا لقوة العملة الوطنية. ااّل أن احلالة العامة يف العراق وبساب  

وال استرياد اال حبدود مذكرة التفاه  فاان أساعار الصارحل     رحيث ال تصدي 0111منذ منتصف عام 

%( صاعودا  1111خمتلفة متامًا وبشكل مفرط، حيث أن سعر صرحل الدوالر مقابال الادينار جتااوز )   

ر نتيجة التفااق الانفط   مقابل الدوال 0113ونزوال، وقد حصل ارتفاع يف قيمة الدينار العراقي سنة 

% ماان سااعر الصاارحل السااابق ويف بعااض  51مقاباال الغااذاء ولااذلك هاابط سااعر صاارحل الاادوالر إىل  

األحيان أقل من ذلك ا اال أن استمرار احلالة العامة للحصار أدى إىل اخنفااض ساعر صارحل الادينار      

جاااوز مقاباال الاادوالر ماارة أخاارى، حيااث أخااذ باالخنفاااض إىل أن أصاابح سااعر صاارحل الاادوالر يت 

1111 .% 

وبالرغ  من رفع العقوبات االقتصادية عن العراق بعد احتالل االنكلو ا أمريكي للعراق وضاخ   

قوات االحاتالل ملالياني مان الادوالرات إىل الساوق مان خاالل رواتا  العااملني يف أجهازة الدولاة            

ا حصال فعااًل ا    والذي كان يتوقع أن يؤدي إىل ارتفاع قيمة الادينار العراقاي مقابال الادوالر وهاو ما      

ديناار مقابال الادوالر، إال أن اساتمرار غيااب السالطة عااد بهاذا          0111حيث أصبح سعر الصرحل 

دينار مقابل الادوالر ا    0811السعر إىل االرتفاع مرة أخرى إىل أن أصبح يف الوقت احلاضر يتجاوز 

خ  النااتج عان   حيث أن آلية السوق ختةع لرغبات املةاربني وجتار احلروب، يعزي ذلك إىل التةا 

احلصار الشامل. أما أسعار الفا دة فهي األسعار ال  تستوفيها املصارحل من املقرتضني وكانت ثابتاة  

طيلة املدة مقابال أساعار فا ادة منخفةاة متانح للماودعني عان إياداعاته  وبشاكل عاام فاان أساعار             

زهاا أن الادول الاثالث    الفا دة مل تكن متغريًا مؤثرًا يف أسعار الصرحل كالتةخ  وذلك ألساباب أبر 

 دول إسالمية وان التعامل بالفا دة مل يكن شا عًا وان وجد فهو تعامل حمدود.

 رابعًا: االستنتاجات والتوصيات: 

 ان ابرز االستنتاجات هي ما يأتي: أ. االستنتاجات:

 . ارتفاع أو اخنفاض معدل التةخ  سيؤدي إىل ارتفاع معدالت أسعار الفا دة.0
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ار الفا دة تقلل من إقبال املستثمرين ورجال األعماال علاى االفارتاض، يف حاني     . ارتفاع أسع1

اخنفاضها يشجع على االفرتاض واالستثمار، اا ينعكس على مةاعفة االستثمار ومتابعة االقتصاد 

 الوط  وحتسن قيمة العملة الوطنية.

فاض قيمة العملاة  . تأثر سعر الصرحل مبعدالت التةخ ، حيث يؤدي ارتفاع التةخ  إىل اخن7

 الوطنية وتبعًا لذلك يتغري سعر الصرحل.

 . ثبات أسعار الصرحل يف بعض الدول وهذا ال ينسج  مع الظروحل االقتصادية املتغرية.4

 يوصي الباحث بااتي: ب. التوصيات:

. تقليص اإلنفاق احلكومي بكافة أشكاله ورفاع معادل الةاريبة علاى رحبياة األنشاطة الا  ال        0

 اجيابية على االقتصاد الوط .تعكس آثار 

. تفعيل دور املصارحل املركزياة )البناوك املركزياة( يف اارساة السياساة النقدياة باجتاا  التاأثري يف         1

 السيولة املتداولة يف السوق.

. تفعياال دور وزارة املاليااة يف اارسااة السياسااة املاليااة للتااأثري يف الساايولة املتداولااة يف األسااواق  7

 أيةًا.

ة البيانات أمام الباحثني عن معدالت التةخ  وأسعار الفا دة وأسعار الصرحل الرمسية . إتاح4

 واملوازية حتديدًا.

 . تنشيط دور املؤسسات اإلنتاجية لزيادة اإلنتاج وحتسني األداء.5

 مراجع البحث
 .األمني وباشا، عباد الوهااب، زكرياا عبداجملياد، مباادئ االقتصااد ا اجلازء الثااني ا االقتصااد           0

 .0187الكلي ا دار املعرفة ا الكويت ا 

2. Brenner, Menachem & Venezia, It zhak, The effext of Inflation and 

taxes on Jrowth Inrestments anel Replace ment policies, The Jourunal of 

finance, Vol, XXX VIII, December. 

3. Damodaran, Aswath, applied Corperate Finance, New york. John 

Willey & sons, Ine, 1999. 

 .0111. الشماع، خليل حممد حسن، االدارة املالية، بغداد، 4
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5. Weston, J, Fned, Besley, seott & Brigham, F, Essentials of 

Managerial Finance, ll. Ed, New york, 1996. 

6. Henning, N, Cgarles, pigott, Willian & Haneyseott, Robert, Fiancial 

Markets and the economy, Prentice Hall, New Jersey, 1988. 

7. Weston, J, Fneel & Brigham, f, Engene, Essentials of Managerial 

Finance, 10. eel, the Dryden press, Vew york, 1993. 

8. MADURA, TEFF, Inter national Financial, management, 6
th

. ed, 

New york, 2000. 

. العامري، حممد علي ابراهيمز اجمللة العراقية للعلوم االداريةز سعر الصرحل األجن  ا مدخل 1

 ا اصدار جامعة بابل ا كلية االدارة واالقتصاد. 1110،  0نظريو اجمللد األول ا العدد الثاني ا ك

10. Weston, J, Fand Copel and, T, E, Managerial Finance, 

Adapted by A.F Fox and R.J Limmack,  , 2ed, UK edition, 1988. 

. حيى، وداد يونس، النظرية النقدية، دار الكت  للطباعة والنشر، جامعة موصل ا املوصال   00

 .1110ا 

، سلساالة افنااا 0. الصاارحل، رعااد حساان، أساساايات التجااارة الدوليااة املعاصاارة ، جاازء    01

 .1111للمعلومات ا دمشق ، 

13. International financial statistics, year book, u,n 2002 
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 موازنة اآلمدي بني النظرية والتطبيق

 :متهيد

لقد شهد العصر العباسي تطورًا ملموسًا يف احلياة العامة: اجتماعية كانت أم ثقافية أم سياسية،  

سان يتمتع بالتحةر واملدنية والرتحل والنعي  املادي، فاستجاب قوم لتلك الظروحل اجلديدة وبدأ اإلن

استجابة متباينة، فمنه  من أسرحل فيها، ومنه  من تردد منها، وترى الناس حين ذ شتى بني راك  

للموجااة وبااني عااازحل عنهااا، وعلااى مقتةااى ذلااك مالاات طا فااة ماان الشااعراء إىل العنايااة بالصااورة 

وإثقافا باحملسنات البديعية وتعميق معانيها بالغموض والتّكلف، وعلى رأس هاذ  الطا فاة    اللفظية

يقف أبو متام ومسل  بن الوليد، وقد دعاها النقاد القادامى بأنصاار الصانعة، يف حاني بقيات طا فاة       

ل إباناة،  أخرى حتذو حذو األوا ل يف العناية بعذوبة العبارة وانتقاء ألفاظها األكثر موسيقية واألفة

مبتعدة عن الزخرحل اإلضايف،  وعلى رأس هذ  الطا فة يرتبع البحرتي وأبو العتاهياة، وقاد عرفهاا    

 .النقاد بأنصار الطبع

وبغية التعارحل علاى هااتني الطاا فتني بشايء مان اإلجيااز سانأخذ أباا متاام مثاااًل ألهال الصانعة،              

فماا عليناا اال قاراءة دياواني الشااعرين       والبحرتي ألهل الطبع، ول ال نقع يف بوتقة االحنيااز النقادي  

بصورة دقيقة ومتأنية، لغرض فرز احلاالت املطلوب دراستها والتعرحل عليها من حيث بناؤها الف  

والداللي، واملتمكن من إعطاء صاورة واضاحة فاذين الشااعرين الكابريين، ثا  االسات ناس بارأي         

 .الناقد اامدي يف موازنته بني هذين الطا يني
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، ونبقاى نساتنري بارأي أسااتذتنا     ا يتةاح مان آراء فيماا سانقرؤ ، يبقاى القصاور يالحقناا       ومع ما 

 .فاضل ليجعلوا طريقنا سالكة إن زّلت بنا األقدام وغّربت بنا األفهاماأل

(: هاو حبيا  بان أوس الطاا ي، ولاد يف قريااة جاسا  ا مان أعماال دمشاق ا ساانة              0فاأبو متاام)  

بو  اىل مصار، وكاان حبيا  يف ذلاك احلاني صاغريًا، فلبثاوا        ها( من أبوين فقريين، وتنقل به أ011)

هناك يشتغلون مبهن بسايطة، حياث تاوىل هاذا الشااب ساقاية املصالني يف جاامع عمارو بان العااص            

لطول إقامته يف املسجد بني أ مة اللغة والفقاه واحلاديث واملنطاق، ااا حبا  إلياه        بالفسطاط، وكان

شعر العرب فنمت شاعريته، ثا  عااد إىل الشاام ولباث فيهاا      األدب فتعّل  العربية وحف  الكثري من 

مدة ميدح رؤساء ووالة الدولة، وذاع امسه يف اجلزيرة وبالد الشام، ث  قدم إىل العراق حيث قصد 

العامل آنذك وعاصمة اخلالفة العباسية )بغاداد(، فاتصال باالبالط العباساي ومادح اخلليفاة        حاضرة

ه وقواد  كالوزير حممد بن عبد امللك الزياات واحلسان بان وها  ا      املعتص  وبعةًا من وزرا ه ووالت

 .أحد رؤساء الكتاب ا وحممد بن محيد الطوسي الطا ي ا أحد القواد ا

وكذلك قصد خراسان وبالد الكرج وأرمينية، ومدح من مدح، فانبساطت الادنيا أماام شااعرنا     

حتى أن احلسن بن وه  ا صااح     وتفتحت له أبواب اخلري والعطاء، فصار من ذوي املال واليسار

وصال ماا يقاارب السانتني وتاويف بهاا سانة        ديوان الرسا ل ا قاد وال  برياد والياة املوصال، فأقاام بامل      

 ها.170

(: مديح، هجاء، عتاب، وصف، فخر، حكمة، غزل، 1وديوان شعر  ية  مثانية أغراض)

( ما اة وسابع   053رب مان ) ورثاء. وكان أكثر تلك األغراض وأجلها )املديح( حيث جاء يف ماا يقا  

 (.7ومخسني قصيدة مديح استغرقت اجلز ني األول والثاني من الديوان)

وانك لتجد أثر ثقافة عصر  جليا يف شعر ، فغذى حصيلته الفكرياة مان مناهال القارآن الكاري       

بصورة خاصة، ومن أدب العرب وتاارخيه  وأمثااف  وأسااطريه  وعقا اده  إضاافة إىل الفلسافة       

اجلميل من صور ، ولكناه ينازع يف معظا     و(، لية  كل ذلك إىل الرا ع من معانيه 4نطق)وعل  امل

ذلك إىل األغراب يف اللفظة وتركي  الصورة يف الصورة خالطًا بني األلاوان مهتماًا بوجاو  التصانيع     

 (.5وعلى درجة واضحة من الزخرفة البديعية)
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هاا( يف قرياة منابج، باني     113، ولد سانة ) (: فهو: أبو عبادة الوليد بن عبيد3وأما البحرتي) *

حل  والفرات، لعا لة يعود أصلها إىل )حبرت( احد أفخاذ قبيلة )طيء( فأخاذ يارتدد علاى مةاارب     

هذ  القبيلة، ويرضع من فصاحتها وينهل من مناهلها، فتلقى ثقافته األوىل فيهاا، وهاي باني حفا      

يء مان الساّنة النبوياة وبلياغ الشاعر والنثار       آيات القرآن احلكي  وتعّل  أحكاام الادين اإلساالمي وشا    

وأخبار الفتوح واملغازي واا يرتبط بأيام العرب وأنسابه ، إضافة إىل جان  من علوم اللغة، وجند 

( الذي يزودك بومةات من أبياته وقصا د  ال  ترى 3ذلك واضحًا من خالل املرور بديوان شعر )

 .بريق تلك املناهل فيها

( 41اا 3/873اا 117اإلسالمية: "وبعاد أن وقاف حماوالتاه الشاعرية األوىل )     وجاء يف املوسوعة

علاى ماادح قبيلتااه، بادأ يبحااث عّماان يرعااا  فوجاد ضااالته يف أبااي سااعيد يوساف باان حممااد الطااا ي     

املعروحل با: الّثغري والذي يف بيته التقى ألول مرة بالشاعر أبي متام الاذي يادعي هاو أيةاا أناه مان       

فنية ونصاحه باأن ميادح )أهال معاّرة النعماان فمادحه ( وأجاري لاه أربعاة           طيء وقد أخذ مبوهبته ال

 (.8آالحل دره ..")

وكان البحرتي قد نزل محص، وعرض شعر  على أباي متاام الاذي باركاه بالتوجياه والتشاجيع       

ها( الا   174(، ورحل البحرتي إىل بغداد وسّر من رأى واملوصل، وقد كانت سنة )1والنصيحة)

بن خاقان الذي قدمه إىل املتوكل لتبادأ مسارية حيااة الابحرتي كشااعر باالط، ثا          التقى فيها بالفتح

املعتمد، فاملعتةد،  وبعد ذلك غادر العراق وصار شاعر البالط و مدح املنتصر، فاملعتز، املهتدي،

 (.ها184ثانية عند )مخارويه بن طولون(، بعدها عاد إىل مسقط رأسه، حيث وافا  األجل سنة )

ول ديوان شعر ، جياد يف أغراضاه: املاديح، افجااء، الوصاف، الفخار، احلكماة،        والذي يتنا

الغازل، الرثااء، والعتاااب واالعتاذار، وكااان أك هاا يف املادح، فهااو كأساتاذ  أبااي متاام يف أصااناحل        

 .أغراضه، وهذ  مسة ذلك العصر

لتصاوير، وجتّنا    وكان البحرتي قد تبّوأ مكانة رفيعة بني شعراء العربية يف اساتخدام اخلياال يف ا  

التعقيااد ومسااتكر  األلفاااظ، واالبتعاااد عاان الغرياا  ماان االسااتعارات: "كمااا امتاااز معظاا  شااعر      

 (.01باالستواء")
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ة يوشااعر الاابحرتي يعااد وثيقااة تارخييااة لتصااوير مظاااهر احلةااارة العباسااية بأحااداثها السياساا         

 .واالجتماعية واجتاهاتها الدينية واألدبية

الا  خرجناا بهاا مان دياواني الشااعرين كمنطاوق أولاي يتقادم املاادة           وبعد هذ  اللمحة املوجزة 

هاا( يف موازنتاه باني الطاا يني بعاد اخلصاومة الا  نشابت باني          731النقدية ال  التزم بها اامدي )ت

 (.00أنصارهما)

فاني سأعرض بشكل موجز بعض ما ورد يف املوازنة من آراء وموضوعات نقدية متناواًل منهجه 

 .ة العلمية ال  ألف بها كتابه، موضحًا ذلك بني النظرية والتطبيقيف رصد املاد

وسأعتمد نسخة السيد امحاد صاقر يف تثبيات النصاوص وافاوامش لكمافاا، ونقصاان نساخة         

 .حممد حميي الدين عبد احلميد

 :مقدمة اآلمدي

معتمادا   لقد اخذ اامدي على نفسه عهدًا يف كتابه هذا بأن يكون موضوعيا يف موقفاه، وحماياداً  

 .احلق، ومتجنبًا افوى

( نستفيد أن اامدي قد وجد أمامه من يقف إىل جانا  أباي متاام    01ومن خالل مقدمة املوازنة)

ومن يقف إىل جان  البحرتي، فمن فّةل أبا متام فقد "نسبه إىل غموض املعاني ودقتها، وكثرة ماا  

املعااني والشاعراء أصاحاب الصانعة     يورد  اا حيتاج إىل استنباط وشارح واساتخراج، وهاؤالء أهال     

(، ومن فّةال الابحرتي فقاد "نسابه إىل حاالوة اللفا ،       07لتدقيق وفلسفي الكالم")اومن مييل إىل 

وحسن التخّلص، ووضع الكالم يف مواضعه، وصحة العبارة، وقرب املأتى، وانكشاحل املعااني،  

 (،04وه  الكّتاب واألعراب والشعراء املطبوعون وأهل البالغة")

ما وجد اامدي من جيعل الشاعرين يف طبقة واحدة وانهما متساويان، كما وجد من اعت هما ك

خمتلفني من حيث االلتزام بعمود الشعر، وكان يستهدحل اامدي إىل املوازنة بني الشااعرين دون أن  

د يذم أحدهما، كما أعلن اختالحل مذاه  الناس يف الشعر ذاكرًا بأنه اليريد أن يفصح بتفةيل أحا 

الشاعرين على ااخر، ولكنه أراد أن يوازن بني قصيدتني من شعرهما إن اتفقتاا يف الاوزن والقافياة    
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وإعراب القافية، وبني معنى ومعناى ليقاول: "أيهماا أشاعر يف تلاك القصايدة، ويف ذلاك املعناى ثا           

 (.05أحك  أنت حين ذ على مجلة ما لكل واحد منهما إذا أحطت علمًا باجليد والرديء")

 :املتلقي يف خطني متعاكسني القاريءمن خالل القراءة النقدية للمقدمة وجدت أنه يةع و

أ ا "ان يفّةل سهل الكالم وقريبه، ويؤثر صحة السبك وحسن العبارة وحلو اللف  وكثرة املاء  

 (.03والرونق، فالبحرتي اشعر عندك ضرورة")

تستخرج بالغوص والفكارة، والتلاوي    ب ا "وان كنت متيل إىل الصنعة، واملعاني الغامةة ال  

 (.03على ما سوى ذلك، فأبو متام عندك اشعر الحمالة")

فهو قد خلص لنا هذين اخلطني الشعريني بهذا الشكل من التنظري مفروضًا ومطلوبًا للوصول إىل 

ل ال هان النها ي والنتيجة احلامسة عن طريق االختيار الشخصي لألسالوبية الفنياة املعتمادة مان قبا     

 .املتلّقي نفسه

وأنكر اامدي أن يكون هنالك فريق ثالث ينزع إىل الشعرية واإلبداع بغض النظر عن إتباع أحد 

األساالوبني، ألن التجااارب خمتلفااة عنااد الشاااعر الواحااد، وقااد يكااون الاانص واعيااا لتجربااة حميطااًا    

تراكيبهاا وعباراتهاا،    بأفكارها ناجحاًا يف تصاويرها بارعاًا يف انزياحاتهاا قوياا يف نساجها فصايحا يف       

 .وبهذا يكون املتلقي تكامليًا يف نظرته ونقد . وكنت أمتّنى على اامدي أن يكون كذلك

 :موضوعات الكتا 

 :قس  اامدي حبثه هذا يف مجلة حماور، هي

 .ا احملاّجة بني أنصار أبي متام وأنصار البحرتي0

 .الشاعرين مساويء ا1

 .ا حماسن الشاعرين7

 .ني معنى ومعنىا املوازنة ب4

وقد قدم لكل من هذ  احملااور مباا يتناسا  وأقاوال علمااء اللغاة والارواة، واالستشاهاد بالشاعر          

وتةمني األدلة ببعض آيات القرآن الكري  واحلديث النبوي الشريف، وسأتناول كال موضاوع مان    

 .تلك املوضوعات بالدرس واالستشهاد
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 :االحتجاج -1

نا أبتدئ بذكر ما مسعته من احتجاج كال فرقاة مان أصاحاب     قدم اامدي للمحاجة بقوله: "وأ

هذين الشاعرين على الفرقة األخرى، عند ختاصمه  يف تفةيل أحادهما علاى ااخار، وماا ينعاا       

( اثا  عشار قاوال او حماّجاة مان أقاوال كال فرقاة ماع رد          01(، حيث ذكار ) 08بعض على بعض")

 .صاح  الفرقة الثانية

 :دة من ذلكوميكن االستشهاد حبالة واح

قال صاح  أبي متام: كيف جيوز لقا ل أن يقول أن البحرتي اشعر من أبي متام وعن أباي متاام   "

أخذ، وعلى حذو  احتذى، ومن معانيه استقى؟ وبارا .. واعرتحل البحرتي بأن جيد أبي متام خاري  

مان أن   من جيد ، على كثرة جيد أبي متام، فهاو بهاذ  اخلصاال أن يكاون أشاعر مان الابحرتي أوىل       

 .البحرتي أشعر منه يكون

قال صاح  البحرتي: أما الصاحبة فماا صاحبه وال تلماذ لاه، وال روى ذلاك احاد عناه، وال         

نقلااه.. ودلياال هااذا اخلاا  املسااتفيض ماان اجتماعهمااا وتعارفهمااا عنااد أبااي سااعيد حممااد باان يوسااف 

 (.01الثغري")

رأي وذاكارا الرواياات  املتعلقاة    وقد سار اامدي على هاذ  الطريقاة ذاكارًا ااراء مفّصالة لكال      

 .بذلك

 (.11وخيلص اامدي إىل نتيجة هذا املبحث قا اًل: "مت احتجاج اخلصمني حبمد اهلل")

والنتيجة ال  انتهى إليها بعد االحتجاج ان البحرتي مل يعتمد األخذ وإمنا يكون ذلك اا يطارق  

 .مسعه ويلتبس خباطر  فيورد 

 

 :منهج الكتاب
هاذين الشااعرين، ألخات  باذكر حماسانهما،       مسااويء ضاوع: "وأناا ابتادئ باذكر     قدم فاذا املو 

 …البحرتي... ث  أوازن من شعريهما باني قصايدتني   مساويءوأذكر طرفا من سرقات ابي متام.. و

 (.01إن شاء اهلل تعاىل()
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شابيه  وقد ذكر ذلك يف منهج كتابه، وذكر يف خطته بأنه سيذكر االنفراد يف التجويد واملعاني والت

 .واألمثال وخمتارات  ردة من شعريهما على حروحل املعج 

 الشاعرين مساويءـ 2

 :أواًل: فيما يتعّلق بأبي متام

 :سرقات أبي تمام -1
( ما ة وعشرين موضاعًا، ذاكارًا   011اهت  اامدي مبوضوع سرقات أبي متام، حيث جعلها يف )

 :دية فيها، وكمثال على ذلكمصدر السرقة وطريقتها وحتليل ذلك وإعطاء ااراء النق

 :وقال الطا ي"

 على مثلها والليل تسطو غياهبه    كأطراحل االسّنة عّرسواااورك

 ّ  عواقبهاااه  أن تتااااس علياااولي ّ  صدور ااااااه  أن تتاااااألمر علي

 :أخذ صدر البيت االول من قول كثري

 ولااااالبهّن حنااااااال ص يف أصاااااق واااااااورك  كأطراحل األسّنة عّرج

  

 :وأخذ معنى البيت الثاني من قول ااخر ..

 ؤونااان اخلاااااالء  الزمااااان باااافخ أبلىااااااااها  فااااااالم وغى تقّحماغ

 (03ون")ااوليس عليه ما جنت املن هااااااااااافكان على الفتى اإلقدام في

جاد )ابان أباي طااهر( قاد خاّرج سارقات أيةاًا،         وذكر اامدي بعد ذكر  سرقات أبي متام بأنه و

( معلقاًا عليهاا قا اًل:))فأصااب يف بعةاها، وأخطاأ يف      08( ستة وأربعني موضاعًا ) 43فذكرها يف )

 (، وهي من01البعض، ألنه خلط اخلاص من املعاني باملشرتك بني الناس اا اليكون مثله مسروقًا")

 .اامدي بعةًا منها واعت   غري مسروق السرقات املعّللة ال  ذكر مصدرها، كما ناقش

 (:11وكمثال على  ما ذكر  ابن أبي طاهر يف قول أبي متام)

 سراااافليس يؤدي شكرها الذ   والن هاااااحاال ن ذّمت األعداء سوء صب

 

 :بأنه مسروق من قول مسل  بن الوليد
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 وراااااك ثعال  ونسااهدت علياااش لهااااطالبتك بذحااامتك فااالو حاك

بأن وقوع الذ اب والنسور وما سواها من احليوانات والطيور على القتلى إمنا  حيث ذكر اامدي

هو من قبيال املعناى املتاداول املعاروحل، كماا ذكار باأن بيات أباي متاام حيمال معناى غاري معناى بيات                

 (.10مسل )

 :أخطاء أبي تمام في اللفظ والمعنىـ  2

مسعه من أبي علي السجستاني حبق أبي متام: "انه ليس لاه  قدم اامدي فذا املوضوع مبقولة ما 

 (.11معنى انفرد به واخرتعه اال ثالثة معان")

وقد رد اامدي على السجستاني قا ال: "ولست أرى األمرعلى ما ذكر  أبو علي، بال ارى ان  

ناا أذكرهاا   له ا على كثرة ما أخذ  من أشعار الناس ومعانيه  ا خمرتعات كثرية، وبدا ع مشهورة، وأ 

 (.17عند ذكر حماسنه باذن اهلل")

ث  ذكر أخطاء أبي متام يف املعاني واأللفاظ، وقد اعتمد يف ذلك على ما يف كتاب )الورقة( حملمد 

(، وكذلك ما ذكر  ابو 15(، وكذلك على ما يف كتاب )البديع( البن املعتز)14بن داود بن اجلراح)

 .(13العباس أمحد بن عبيد اهلل القطربلي)

 :وكمثال على اخطاء أبي متام نأخذ ما ذكر  أبو العباس حني انكر قول أبي متام

 (13ت يف أنه برد)اْاريما بكّفيك ما مهااارقيق حواشي احلل  لو أن حل

وعّلق اامدي على القول بأن خطأ  ظاهر، ألنه الميكان وصاف احللا  بالرقاة يف املادح، وإمناا       

زانة مستشهدًا بأشعار النابغة واألخطل وأبي ذؤيا  وعادي   يوصف بالعظ  والرجحان والثقل والر

بن الرقاع والفرزدق، ولكن الشعراء يصغون احلل  باخلفة يف حالة افجاء والذم، وملا كان أبو متاام  ا

 .يف حالة مدح حملمد بن افيث  بن شبابه فال جيوز له أن يصف حلمه بالرقة

ن يذكر االستشاهادات الكاثرية مان الشاعراء يف     وقد أكثر اامدي من الشروح فذ  األخطاء وكا

اجلاهلية واالسالم اىل شعراء عصر  ليسوقها دليال على أغاليط أبي متام. وقد يذكر أخطااء النقااد،   

ة دحيث ذكر "وأخطأ أبو العباس يف إنكار  على أباي متاام أن شاّبه عناق الفارس باجلاذع، وتلاك عاا        

 (.18صى()حتالعرب، وهي يف أشعارها أكثر من أن 

 (.11( مخسة وأربعني خطأ من أخطاء أبي متام يف اللف  واملعنى)45ورد اامدي )أوقد 
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 :االستعارات البعيدةـ 3

شرين شاهدًا على قبيح استعارات أباي متاام، ومل يفصال القاول     ع( مخسة و15أورد اامدي )

اب، وكاان األجادر باه    ( أربعة منها، واعت ها يف غاية القباحة وافجانة والبعد عن الصاو 4اال يف )

أن يعطينا بعض الشواهد على اجليد من اساتعاراته، أماا االساتعارة املال ماة الا  وصالت اليناا مان         

يس )هاو( لاه إذا كاان يقارباه: أو يناسابه أو      لا العرب فقا ل عنها: "وإمنا استعارت العرب املعناى ملاا   

ملستعارة حين ذ ال قة بالشيء الذي يشبهه يف بعض أحواله، أو كان سببا من أسبابه، فتكون اللفظة ا

 (.71ه، ومال مة ملعنا ")لاستعريت 

وفصال القاول يف شاواهد للشااعراء: امارئ القايس، زهاري، طفياال الغناوي، عماروبن كلثااوم،         

حسان، وابي ذؤي ، واستعارات من القرآن الكري ، وذكر بان استعاراتها هي االقرب للحقيقاة،  

 .ت لهلشدة مالءمة معناها ملعنى مااستعري

كما يراها االمدي، ولذا قاال   -فاالستعارة ال  وردت يف شعر ابي متام قد جتاوزت حدودها 

 (.70) )ألن لالستعارة حدا تصلح فيه، فاذا جاوزته فسدت وقبحت(

حيث ذكر ذلك املوضوع ضمن اجلزء املرذول قا ال: )وانا اذكر يف هذا اجلزء الرذل من الفاضه، 

(. وقد مساهاا  71) د من نسجه ونظمه(قِّتعقبيح من استعاراته واملستكر  املوالساقط من معانيه،وال

مخسااة  <15>باالسااتعارات القبيحااة الاا  اسااتعارها ابومتااام يف مانيااه واخطااأ املعنااى املطلااوب يف   

 :(. وذكر االمدي مثاال على ردئ استعاراته وقبيحها قول ابي متام77وعشرين شاهدا )

 (74يف الطل ) رُتصَّماَق َيِنأب علمًا نيَديف َب البِث واِتُطُخ ٌرِصَقُم

خطوات يف بدنه وانه قد قصارها ألناه مل يقصار يف     -وهو اشد احلزن  -فجعل ابومتام للبث 

الطل  وانه سهل امر احلزن عليه، ولذلك فاالمدي اعت  ان ابا متاام قاد جعال لشادة احلازن خطاى       

 .املعنى الذي أراد  الطا ي ّدبدنه اا جعله سهال خفيفا، وهذا ض قصرية يف

 :التجنيس القبيح ـ4
 (.75ظ... هو ما اشتق بعةه من بعض())اجملانس من األلفا :عرحل االمدي التجنيس
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واورد له امثلة يف الشعر القدي  المرئ القيس والقطامي وذي الرمة والعبسي ومسكني الدارمي 

وبيت جلندل بان   دق وقول للن  حممدوحيان بن ربيعة الطا ي والنعمان بن بشري وجرير والفرز

 .الراعي

، ناتا شعار االوا ل، )لكن امنا ياتي مناه يف القصايدة البيات الواحاد والبي    أ والتجنيس موجود يف

الشااعر  ن ، وحيةار يف خااطر ، ويف األكثار اليعتماد ،ورمبا خاال دياوا      رعلى حس  مايتفق للشاع

 (.73املكثر منه، فال ترى له لفظة واحدة()

، وهاذ  حالاة غاري مقبولاة مان      عر با متام اعتمد  وجعله غرضه الذي بناى علياه أكثار شا    ولكن أ

الشاعر وتسيء اىل معتمدها، ومتنى عليه االمدي االقالل منه واالعتناء باأللفاظ املتجانسة املستعذبة 

 (.73الال قة باملعنى للتخلص من افجنة والعي  والغثاثة والقباحة والبشاعة والركاكة)

 للَّا ذا فقد استشهد له بثالثة شواهد متجانسة مستعذبة دون تفصيل، اذ قال: )فلوكاان قَ ومع ه

 :منه واقتصر على مثل قوله

 *ياربع لو ربعوا على ابن هموم *

 *يٍ ر  ِلُك لَفتأ كنِت وقوله: *ارامُة

 *وقوله: *يا بعد غاية دمع العني إن بعدو

لكاان قاد أتاى علاى الغارض،       -الال قاة بااملعنى   وأشبا  هذا من األلفااظ املتجانساة املساتعذبة    

 (.78وختلص من افجنة والعي ()

 :ومن األبيات ال  تعد من ردئ التجنيس عند أبي متام قوله

 ُ ذَهَم ْمأ ٌ َهأَمذ نوُنفيه الظُّ ذهبت مبذهبه السماحة فالتوت

 :وكذلك

 (71ل )تسلمى ومهما أورق السَّ سالُم  فاسل  سلمت من اافات ماسلمت

( يف شعر أبي متام، رغ  انه قال فيه حكماة:  41فاالمدي مل يتوسع يف دراسة التجنيس القبيح)

(. وهذا احلك  النظري حباجة اىل 40)فكانت إساءته فيه أكثر من إحسانه، وصوابه اقل من خط ه()

 .تفصيل وتعليل وتطبيق
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 :الطباق الردئـ 5
ذكار امثلتاه. حياث عارحل الطبااق: )مقابلاة       وقد اوجز فيه االمدي ايةا، بعد تعريف املطاابق و 

احلرحل بةد ، اوما يقارب الةد، وامنا قيل )مطابق( ملساواة احد القسمني صاحبه، وان تةاادا او  

اختلفا يف املعناى... قاال اهلل عاز وجال: )لرتكانب طبقاا عان طباق( اي: حااال بعاد حاال، ومل يارد             

: طاابق الفارس، اذا وقعات قاوا   رجلياه يف      تساويهما يف متثيل املعنى... ومنه طباق اخليال، يقاال  

موضع قوا   يديه يف املشي او العدو... فهذ  حقيقة الطباق، امنا هو مقابلاة الشايء مبثال الاذي هاو      

 (41متطابقني() -اذا تقابال  -على قدر ، فسموا املتةادين 

 ()سريعو )صدق(، و)بطيء(و فالطباق حنو )كذب(

 :من جيد ابيات الطا يوذكر االمدي بان البيت ااتي هو 

 (47ويبتلي اهلل بعض القوم بالنع ) قد ينع  اهلل بالبلوى وان عظمت

 :ومن امثلة الطا ي من رديء الطباق اا ذكر  االمدي دون تفصيل

 خشن، واني بالنجاح لواثق قد الن اكثر ما تريد وبعةه

متناى علاى الطاا ي ان    وهذا البيت كشاهد من ثالثة ابيات، ذكرها االمادي دون حتليال، ولكناه    

 (.44يتجنبها ليتهذب عظ  شعر  ويتساقط اكثر ماعي  عليه منه)

 :سوء النظم والوحشي من االلفاظ ـ6
مداخلاة الكاالم بعةاه يف بعاض، وركاوب       00وذكر بأنهاا ))  مدي مصطلح )املعاظلة(اورد اا

الذي  <الغري  اللف >كما اورد مصطلح )احلوشّي( من الكالم وفسر  بانه: )هو  بعةه لبعض((

(. كما الجيوز ان ميدح الشااعر الساوقة   45اليتكرر يف كالم العرب كثريا، فاذا ورد ورد مستهجنا()

 .مبا ميدح به امللوك

 :الطا ي وكمثال على املعاظلة اورد قول

 خان الصفاء ا  خان الزمان اخا

 (43عنه فل  ينحون جسمه الكمد)

 :ه ويتطلبه ويتعمد ادخاله يف شعر واما مثال احلوشي الذي كان الطا ي يتتبع

 (45تغرق العيس يف آذيها ألليسا) أهلس أليس جلاء إىل هه 
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وافالس هو شدة افزال، واألليس شدة الشجاعة، فهو يريد هنااك أن ادوحاه ال يكااد يا ح     

موضعه يف احلرب حتى ينتصر أو يهلاك. فقاد مجاع لناا هااتني الكلماتني: أهلايس وألايس  وهماا          

مستكرهتان إذا إجتمعا، ومل يتبني املعنى اال حينما قال يف آخر البيات: )ألليساا( ويرياد بهاا     لفظتان 

 .مجع أليس

 اضطراب األوزان والزحافـ 7
أورد اامادي حااالت اضاطراب الااوزن يف شاعر أباي متاام وأشااار إىل الزحفاات الاواردة، وقااام         

حا زة يف الشعر غري منكرة إذا قلت،  بتقطيع األبيات تقطيعًا عروضيًا، وذكر بأن: ))هذ  الزحفات

فأما إذا جاءت يف بيت واحد يف أكثر أجزا ه فأن هذا يف غاية القبح، ويكون بالكالم املنثور أشبه منه 

 (55بالشعر املوزون(( )

ومن األبيات ال  استشهد بها هذا الناقد من شعر أبي متام سابعة شاواهد تابعهاا تقطيعاًا وكتاباة      

 وكمثال على ذلك، ذكر لنا بيتًا من املنسو :\يف التفعيالتعروضية وتغيريًا 

 (53أوىل مبسفوع اللون ملتمعة ) الصبغة الا ومل يغري وجهي على

وقاااال عناااه اامااادي: ))وتقطيعاااه: ومل يغاااي* يااار وجهياااع* نصصااابتغل* أوىل بااانمس*    

 فوعللون* ملتمعه

 مفاعلن*مفعوالت*مستفعلن*مستفعلن*مفعوالت*مفتعلن

ن مسااتفعلن األوىل فصااارت مفاااعلن، وحااذحل الفاااء ماان مسااتفعلن األخاارية  فحااذحل السااني ماا

 .فصارت مفتعلن

ومثل هذ  األبيات يف شعر  كثري إذا تتبعته، وال تكاد ترى يف أشعار الفصحاء واملطبوعني علاى  

 (53الشعر من هذا اجلنس شي ًا(( )

 فيما يتعلق بالبحرتي -ثانيا 

البحرتي،وكانت كما  مساويءأبي متام، حتول اىل ذكر وبعد ان انتهى االمدي من ذكر مساوي 

 :ياتي
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 :السرقاتا 0

واورد هذا الناقد مقولة حممد بن داوود اجلراح عن ابن أبي طاهر الذي )اخرج للبحرتي ستما ة 

 (.43بيت مسروق، ومنها ما أخذ  من أبي متام خاصة ما ة بيت()

من كان األفةل يف صياغتها واألجود يف وقد بدأ االمدي بذكر تلك السرقات ذاكرا مصادرها و

( ماان ساارقات الاابحرتي ماان أشااعار 48( مثانيااة وعشاارين بيتااا)18نسااجها، حيااث ذكاار يف باادايتها )

الشعراء: العكوك، بشار، الفرزدق، قيس بن اخلطي ، حمماد بان عباد امللاك الفقعساي، ونصاربن       

أباي دهبال اجلمحاي،    حجاج ابن عالط، ابي نواس، حسني بن الةحاك، عمرو بن معد يكرب، 

منصور بن الفرج، حممد بن يزيد احلصا  السالمي، مسال  بان الولياد، شابي  بان ال صااء، اباي          

صخر افذلي، عبد الصمد بن املعدل، احلنتف بن السجف الةا ، عباد امللاك بان عباد الارمحن       

 .احلارثي، جابر بن السليك افمداني، عروة بن الورد، واجملث  الراس 

( اربعاة  34قات الا  خرجهاا ابوالةاياء بشار بان متاي ، فاذكر يف الوجباة االوىل )        ث  اورد السر

( اا اخذ  البحرتي من أبي متام خاصة، ولكن االمدي بني باالدلاة انهاا ليسات مان     41وستون بيتا)

 .السرقات وانها معروفة يف معاني كالم الناس وجارية  رى االمثال على السنته 

( حالااة اخاارى غااري سااابقتها اااا ذكاار  ابوالةااياء ماان   30ني و)( واحاادة واربعاا40واسااتدل ب)

 :السرقات، وهي ليست كذلك وجعلها االمدي كاالتي

اا اورد  ابوالةياء من املعاني املستعملة اجلارية  رى االمثال، وال  اخذها البحرتي مان   -ا

 (.31( عشرون حالة)11ابي متام. وهي )

سروق، وقد اوضاح االمادي ان املعنايني خمتلفاان يف كال      اا جاء به ابو الةياء على انه م -ب

 (.37( سبع حاالت)3حالة اخذ وليس بينهما اتفاق وال تناس . وهي )

واا ادعى فيه  اب الةاياء علاى الابحرتي السارقة، وقاد رد علاي ااملادي باناه االتفااق يف           -ج

 (.34( اربع عشرة حالة)04االلفاظ الت يليست مبحظورة على احد وهي )

 :مثال على السرقات ال  ذكرها ابو الةياءوك

 :ومن ذلك قول ابي متام

 وإذا آمرؤ اهدى اليك صنيعة
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 من جاهه فكانها من ماله

 :وقال البحرتي

 حاز محدي، وللرياح اللواتي

 )35جتل  الغيث مثل محد الغيوم)

 وعلق االمدي

حاجته من اهلل أو من الساماء  بان معنى ابي متام انهما هو مشرتك بني الناس، فاحملتاج إمنا يطل  

وان تعبري وأسلوب اباي متاام يف بيتاه كاان معناى مكشاوفا ولايس خمرتعاا، وان الابحرتي قاد أحسان            

 (.33التمثيل واغرب وأبدع)

 :أخطاء البحرتي يف املعاني واأللفاظ -2

 ( من املعااني الردي اة الا  ذكرهاا الابحرتي يف شاعر  كمثاال       33( مثانية مواضع )8ذكر اامدي)

 :على تلك االخطاء: )وقال البحرتي يف مدح املعتز باهلل

 رم يصد اان كاااااااف عاااااااتعني اااه وال الاااااااذل يردعااااااال الع

وهذا عندي من أهجن ماا مادح باه خليفاة وأقبحاه، ومان ذا يعناف اخلليفاة أو يصاد ؟ ان هاذا           

 (.38بافجو أوىل منه باملدح()

حرتي يف املعااني، اااا ذكاار  اصااحاب اباي متااام،وال  هااي ليساات   ثا  اورد ااماادي عيااوب الااب 

 (.31( اربعة عشر موضعا)04بعيوب، وقد رد عليها هذا الناقد باالدلة، وهي يف )

واعرتحل بالتعسف والتعقيد يف اللف  يف احلالة اخلامسة عشرة بعد تلك املواضع وقال عنها بانهاا  

 :ي، وهي قولهاحلالة الوحيدة ال  تعسف يف نظمها البتحر

 فتى مل ميل بالنفس منه عن العلى

 (31اىل غريها شيء سوا  ايلها)

 :ردئ التجنيس -3

( 30وذكر من ردئ التجنيس عند  يف حاالتني جعلاهما االمادي شابيهتني بتجنيساات اباي متاام )       

 :وهما احلالتان السادسة عشرة والسابعة عشرة

 امنا ان تصرع عن مساح
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 (31ولآلمال يف يدك اصطراع)

 حييت بل سقيت من معهودة

 (37عهدي غدت مهجورة ماتعهد)

 :اضطراب الوزن -4

يعت  االمدي اضطراب الوزن عند أبي تاام اكثار ااا هاو عنادالبحرتي، حياث قاال: )اال اناه يف         

 (34شعر ابي متام كثري ويف شعر البحرتي قليل()

مع ورود الزحافات اجلا زة يف وكان هذا الناقد قد أورد االسلوب نفسه يف التقطيعات العروضية 

 .عل  العروض

وذكر االمدي: )وقد جاء يف شعر البحرتي بيت هوعندي أقبح من كل ماعي  به ابومتام يف هذا 

 :الباب، وهو قوله

 وملاذا تتبع النفس شي ا

 (35جعل اهلل الفردوس منه بواء()

 حماسن الشاعرين -3

 :ن الشاعرين فةله وخصا صه، وهيفةل الشاعرين: لقد جعل االمدي لكل شاعر من هذي

فةل ابي متام: وكان االمدي قد وجد املنصفني من أصحاب البحرتي ومن يقادم مطباوع    -أ 

الشعر دون متكلفه قد اعرتفوا البي متام بلطف املعاني ودقيقها، وببديع الوصف واحلكمة جنباا اىل  

حسان اكثار ااا يوجاد مان الساخيف       جن  مع االغراب فيها واالستنباط فا، ففيها )من النادر املست

املسرتذل، وان اهتمامه مبعانيه اكثر من اهتمامه بتقوي  الفاظه، على كثرة غرامه بالطباق والتجنيس 

 .)33واملماثلة()

 (:33فمن بديع ابي متام)

 واذا اراد اهلل نشر فةيلة

 طويت اتاح فا لسان حسود

 لوال اشتعال النار فيما جاورت
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 العود ماكان يعرحل طي  عرحل

 :( ايةا38وقال ابومتام )

 هي البدر يغنيها تودد وجهها

 اىل كل من القت وان مل تودد

فان جلمال املعاني الواردة يف هذ  االبيات ماجيعلنا نعج  بها حتى وان وردت من شاعر فارسي 

 .او هندي النعرحل لغة قوله وامنا نعج  جبمال معانيه البسب  مجال اسلوبه

قه على تلك االبيات قا ال: )اما كان يكون هاذا شااعرا حمسانا يثاابر شاعراء      ويذكر االمدي تعلي

زمانه من أهل اللغة العربية على طل  شعر  وتفساري  واساتعارة معانياه؟ فكياف وبدا عاه مشاهورة       

 (.31وحماسنه متداولة،ومل يأت اال بأبلغ لف  وأحسن سبك؟()

ب اباي متاام يعرتفاون للابحرتي باا:      فةل البحرتي: يف حني وجد هذا الناقد أكثر اصحا -ب 

)حلو اللف ، وجودة الرصف، وحسن الديباحة، وكثرة املاء، وانه اقرب مأخذا واسل  طريقا من 

(. واختصار لناا االمادي طريقاة     81باان اباا متاام اشاعر مناه()      -ماع هاذا    -ابي متام، وحيكماون  

 (:80 بها.)البحرتي مبا يأتي، وال ميكن للكالم ان يكتسي البهاء والرونق اال

 .ان يكون الشعر حسن التأتي، دقيق املعاني ا0

 .قري  املأخذ، بعيدا عن فلسفة اليونان وحكمة افند وأدب الفرس ا1

 .اختيار الكالم ا7

 .ا وضع األلفاظ يف مواضعها 4

 .ا ايراد املعنى باللف  املعتاد فيه املستعمل يف مثله 5

 .ة مبا استعريت له وغري منافرة ملعنا ا ان تكون االستعارات والتمثيالت ال ق 6

 واستشهد له بهذ  األبيات

 (.81وليس بافذر طِولت خطبه)   والشعر ملح تكفي إشارته 

 :وكما قال أيةًا

 هّجنت شعر جرول ولبيد  وايف اااااااومعان لو فّصلتها الق

 عقيدااااااامة التااااااااوجتّننب ظل  حزن مستعمل الكالم اختيارًا 



 

111 

 العدد األول

 (.87 اللف  الفري  فأدركت به غاية املراد البعيد)وركنب

وقال اامدي: "ألن الشعر أجود  أبلغه، والبالغة إمنا هي إصابة املعنى وإدراك الغرض بألفااظ  

سهلة عذبة مستعملة سليمة من التكّلف، التبلغ افذر الزا د على قدر احلاجة، والتانقص نقصاانًا   

 (.84يقف دون الغاية")

قة العرب يف دقة املعاني وبالغتها، يف حسن التأليف وبراعة اللف  اا يزيد املعنى وتلك هي طري

(، 85بهاء وحسنا ورونقًا، "وفذا قال الناس: لشعر  ديباجة، ومل يقولوا ذلك يف شعر ابي متاام") 

 وهذ  هي الصياغة التعبريية املألوفة للشعر العربي ا كما يرا  اامدي ا.

ة يف شعر ابي متام، إذ قال: "جّيد  خري مان جيادي، وردي اي خاري مان      وللبحرتي مالحظة نقدي

 :(. وحلل اامدي هذا النص قا اًل83ردي ه")

إن قوله هذا يدل على أن شعر أبي متام شديد االختالحل، وشعر  شديد االساتواء، واملساتوي   "

ا متام يعلو علوًا حسنا الشعر أوىل بالتقدمة من املختلف الشعر، وقد أمجعنا ا حنن وأنت  ا على أن أب  

وينحط احنطاطا قبيحًا، وان البحرتي يعلو ويتوسط،واليسقط، ومن اليسقط وال يسفسف أفةال  

 (.83ان يسقط ويسفسف")

فاامدي اعرتحل للبحرتي بشدة االستواء وأنه أوىل بالتقدمة لعدم وجود الساقط والسفساحل يف 

الخااتالحل واالحنطاااط القباايح والسفساااحل شااعر ، خبااالحل رأيااه يف أبااي متااام والااذي وصاافه بشاادة ا 

 .والساقط يف شعر 

 .وقد أقر يف خامتة هذا التحليل بأن البحرتي أفةل من أبي متام

ومع هذا وذاك من امليل وعدمه، فإن اامدي قدم لنا حبثًا نقديًا بني النظرياة والتطبياق خاص باه     

سا ل ال  تسربت اليه ع  ذوقه الشعر احملدث، مبينًا خصا صه املهمة، وعرض لنا روح العصر وامل

 .وأذواق من درسهما يف املوازنة

 (.88وقد دعانا إىل عدم مطالبته أيهما أشعر عند  على االطالق)

وان ذلك ميكن معرفته والوصول اليه بالدربة والتجربة الدا مة وطول املالبسة، وقال: "وأكلك 

فينبغاي أن تانع  النظار فيماا يارد علياك،       بعد ذلك إىل اختيارك، وما تقةي عليه فطنتك ومتييزك، 

 (.81ولن ينتفع بالنظر إال من حيسن أن يتأمل، ومن إذا تأّمل عل ، ومن إذا عل  أنصف")



 

 موازنة اآلمدي بني النظرية والتطبيق

111 

 :ـ املوازنة بني معنى ومعنى4

وحني وجاد اامادي نفساه غاري ماتمّكن علاى أن ياوازن باني البياتني أو القصايدتني إذا اتفقتاا يف            

األمر الذي أشارتطه علاى نفساه مناذ البداياة، فاضاطر أن ياوازن باني         الوزن والقافية والروي، وهو 

 .معنى ومعنى

وقد حلل األستاذ الدكتور داود سلوم موازن اامدي هذ  قا ال: "ثا  نظار إىل القصايدة النظارة     

 :البدوية التقليدية من حيث الشكل واملةمون والبناء وقد قس  القصيدة إىل ثالثة أقسام ك ى وهي

 .احا االفتت 0

 .ا اخلروج1

 .ا املدح7

وميكن أن نعت  أن موقفه من االفتتاح واخلروج يف قصايدة الرثااء هاو نفاس موقفاه يف قصايدة        ..

 (.11املدح")

"وأنا أبتدئ بإذن اهلل من ذلك مبا افتتحناا  :ث  يبدأ اامدي مبوازنته بني معنى ومعنى ا كما يقول ا 

ر ووصف الدمن واألطالل، والسالم عليها، وتعفيه به القول: من ذكر الوقوحل على الديار وااثا

الدهور واألزمان والرياح واألمطار إياها، والدعاء بالساقيا فاا، والبكااء فيهاا، وذكار اساتعجامها       

عن جواب سا لها، وما خيلف قاطنيها الذين كانوا حلواًل بها من الوحش، ويف تصنيف األصحاب 

صال باه مان أوصاافها ونعوتهاا، وأقاّدم مان ذلاك ذكار          لومه  على الوقاوحل بهاا، وحناو هاذا ااا يت     

 (.10ابتداءات قصا دهما يف هذ  املعاني...")

ويف هذا القس  من املوازنة وجدت اامدي ذاكرًا املوضوعات واستشهاداتها مع حتليلها بصاورة  

 .دقيقة، مبينًا حسنها أو قبحها، ومعطيًا رأيه الصريح فيها

ستشهاد مبا جاء من شواهد يف موضوع )الادعاء للادار بالساقيا(    وكمثال لتلك املعاني، ميكن اال

(، حيث أورد ألبي متام مخسة أبيات، قال اامدي يف األولاني منهاا، بأنهاا ابتاداءان جيادان،      11)

 (17وهما:)

  ااااه  نةرة ونعيااااادت عليااااوغ  اااااّش هزياااااه  أجاااسقاى طلول 

 اديااه وبااااااار منااااااورّوض حاض ادمى سبل العهاااى عهد احلااااااسق
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 (:14وأما البيت الثالث )

 اب له حداء األينقااواحد السح رقااااازال بالباااااالع مناااايا برق ط

فقال اامدي بأن لفظة )طالع( ردي ة وقبيحة، ولكن قوله: "واحاد الساحاب لاه حاداء األيناق"      

 .ص ال ق ألنه دليل الغيثفان لفظه ومعنا  جيدان فصيحان، وذكر بأنه خ

 (:15وأما البيت الرابع)

 داقاااااوأغد فيها بوابل غي لى ال اقسأيها ال ق بت بأع

فقال عنه بأنه بيات جياد، وقاد أعجا  بصاورته الا  تاوحي إلياك تلاك األرض املرتفعاة ذات           

 .قالطني واحلصى بألوانها املختلفة )ال اق( والرق يبيت فيها ويرمي بوابله الغيدا

 (:13وأما البيت اخلامس)

 يا دار دار عليك إرهام الندى        واهتّز روضك يف الّثرى فرتّأدا

ففّصل القول يف األرهام وهو املطر اللني، وكيف تثّنى الروض لكثرة ما ه وغةاضته وقال عناه  

 .اامدي بأنه بيت ليس جبيد اللف  وال النسج

 (:13 األول)وأورد اامدي للبحرتي سبعة أبيات، جاء يف

 نشدتك اهلل من برق على إض           ملا سقيت جنوب احلزن فالعل 

وعّلق عليه بأنه بارع اللف ، جيد املعنى، واا زاد جودته قوله )نشدتك اهلل(،وأن البيتني الثاني 

 :( جيدان18والثالث)

 قعااااوحييت من دار ألمساء بل سقيت الغوادي من طلول وأربع 

 على العقيق وإن أقوت مغانيه هاااااكي تهمي غواديأناشد الغيث 

 :( الذي قال عنه هذا الناقد بأنه كثري املاء والرونق11وأما البيت الرابع)

 على ديار بعلو الشام أدراس اسااااأقام كل ملّث الودق رّج

 .واملراد با: ملّث الودق: دا   كثري املطر، و)رّجاس( وهو املصّوت الذي يراد به الرعد

 :ث  ذكر اامدي البيتني اخلامس والسادس

 (.011تبتدي سوقه الصبا أو تقود ) اليرم ربعك السحاب جيود  

 (.010عهاد من الومسّي وطف غيومها) ااااااسقى دار ليلى حيث حّلت رسومه
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 (.011وعّلق هذا الناقد على هذين البيتني: "وهذان ابتداءان جيدان، وليسا مثل ما تقدم")

 :ت السابعوأما البي

 (.017وإن مل خيّبر آنفًا ن يسا له) سقى ربعها سّح السحاب وهاطله

 .فهو عن اامدي رديء العجز، بسب  قول البحرتي )آنفًا( ألنها حشو الحاجة للمعنى اليها

وقااد خاارج هااذا الناقااد بعااد هااذ  املوازنااة ملعاااني أبيااات الشاااعرين يف موضااوع )الاادعاء للااديار   

 (.014وهما عندي متكاف ان()بالسقيا(، إذ قال: "

 :وفميا يأتي جدول بتلك املوضوعات مع النتيجة النقدية

 الصفحة النقدية النتيجة املوضوع

 416 الشاعران متكافئان االبتداءات بذكر الوقوف على الداير  1
 420 أبو متام أشعر من البحرتي التسليم على الداير  2
 421 البحرتي أشعر من أيب متام ما ابتدءا به من ذكر تعفية الدهور للداير  3
 423 البحرتي أجود من أيب متام أقواء الداير وتّفيها  4
 425 البحرتي أجو من أيب متام تعفية الرايح للداير  5
 428 البحرتي أشعر من أيب متام لبكاء على الدايرا  6
 433 متكافئان سؤال الداير واستعجامها عن اجلواب  7
 435 البحرتي أشعر من أيب متام ما خيلف الظاعنني يف الداير من الوحش  8
 433 متكافئان هبا فيما هتيجه الداير من جوى الواقفني  9

 439 متكافئان الدعاء للدار ابلسقيا  10
 446 البحرتي أفضل من أيب متام لوم األصحاب يف الوقوف على الداير  11
 452 البحرتي أشعر من أيب متام ما قااله يف أوصاف الداير والبكاء عليها  12
 460 أبو متام اشعر من البحرتي وصف أطالل الداير وآاثرها  13
 470 البحرتي أجود وأبرع حمو الرايح للداير  14
ماااا قاااااله يف ساااؤال الاااداير واساااتعجامها عااان   15

 اجلواب والبكاء عليها

 479 أيضاًمتكافئان
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متكافئان مع كثرة احسان أيب  صف الداير وساكنيهامن و   16
 متام

496 

 504اا497 مل يذكر حكماً معيناً  الدعاء للداير ابلسقيا واخلصب والنبات          17
مااااااخيلف الظااااااعنني يف الاااااداير مااااان الاااااوحش   18

 وغريها

 511اا505 مل يذكر حكماً معيناً 

ماااا قاااااله يف يفاطباااة يف الوقاااوف ويف تعنياااف   19
 األصحاب إايها على ذل

 533اا512 مل يذكر حكماً معيناً 

ماااا جااااء عنهماااا يف تااار  البكااااء علاااى الاااداير   20
 والنهي عنه   

 537اا534 مل يذكر حكماً معيناً 

 

 :ومن مراجعة اجلدول يتبني ما يأتي

 .[ ست موضوعات3كاف ان يف ]ا الشاعران مت 0

 .[ موضوعني اثنني1ا أبو متام أشعر من البحرتي يف ]1

 .[ مثان موضوعات8ا البحرتي أشعر من أبي متام يف ]7

وبهذا كانت الغلبة ا فيما يرا  اامدي ا للبحرتي، ولكن اامدي مل يذكر هذ  النتيجة النها ية،    

مناأى منهاا، وكأناه مل تكان لاه ياد فيها،وقاد اعارتحل:         وإمنا تركها لن لنقوفا حنن، وليكون هو يف 

ونعا    "وباهلل استعني على  اهدة النفس، وخمالفة افوى، وترك التحامل، فانه جل امساه حسا   

 (.015الوكيل")

وأنا أش  من هذ  العبارات وجود حتامل يروم اامدي تركه ويوكل اهلل سبحانه وتعاىل على أن 

 .هيكون اخلصي  واحلسي  ألعدا 

 :الرأي يف منهج الكتاب

يعد كتاب املوازنة لآلمدي من أها  الكتا  الا  ألفات حاول هاذا املوضاوع الاذي هاو مل يكان           

خصومة بني شاعرين بقدر ما يكون بني مذهبني شعريني فنيني، وعلى الرغ  ااا الحظناا  مان تتباع     
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اول بطريق غري مباشار  فذا الكتاب وموضوعاته، فإننا قد قرأنا من خالل سطور  وصفحاته بأنه حي

أن يفةل البحرتي على أبي متام، وبهذا استطاع إبراز املزايا اللفظية يف شاعر الابحرتي ااا لايس فاا      

شبه يف شعر أبي متام، وهو بهذا قاس جودة الشعر حبالوة اللف  وحسن الديباجاة، وقااس أفةالية    

 .عنىالبحرتي مبيزان عمود الشعر، وكان يهت  باللف  ويقدمه على امل

واامدي مل يتحامل علاى أباي متاام بادافع شخصاي وإمناا كاان بادافع فّناي، ألن ذوق اامادي           

 .الشعري مل يتفق وشعر أبي متام

وذكر األستاذ طا  أمحاد إباراهي : "فنصاي  أباي متاام يف كتااب املوازناة جساي ، وخصا صاه،          

ي.. وان اامادي  وعناصر شعر ، وحاسنه، ومساويه، كل اول ك أظهر وأوضاح مناه عناد الابحرت    

 (.013أنصف أبا متام يف بعض املواطن املهمة")

وملا كان اامدي سا رًا يف كتابه بصدد املوازناة باني لطاا يني، فالباد لاه مان إنصااحل أباي متاام يف          

 :بعض املواطن، ومنها

 .( عنه اامدي013ا ما نسبه ابن أبي طاهر فيه إىل السرقة وليس مبسروق، وقد دافع) 1

امدي شبهة أبي العباس القطربلي يف إنكار  على أبي متام أن شّبه عنق الفرس باجلذع ا دفع ا 2

 :يف البيت

 حتت الصال منه صخرة جلس  هاديه جذع من األراك، وما

وقااال ااماادي: "وأخطااأ أبااو العباااس.. وتلااك عااادة العاارب وهااي يف أشااعارها أكثاار ماان أن       

 (.018حيصى")

 (.011ل أبي متام)ا أورد اامدي الكثري من فةا  3

 :ا أنصف هذا الناقد أبا متام يف حالتني من حاالت )باب الوقوحل على األطالل( وهما 4

 .( من البحرتي001أ ا التسلي  على الديار: فقال بأن أبا متام أشعر)

ب ا باب يف وصف أطالل الديار وآثارها: فقال اامدي بأن أبا متام أشعر وأحسن، ومل يعرحل  

 (.000ل ذلك شي ًا)للبحرتي يف مث

ا ذكار اامادي باباا يف وصاف الاديار وسااكنيها، واستشاهد بشاعر الطاا يني وذكار يف املوازناة             5

بينهمااا آراء أهاال الصاانعة الااذين يفةاالون أبااا متااام، وآراء املطبااوعني وأهاال البالغااة الااذين مييلااون    
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 ، وإلياه أذها ،   للبحرتي، حيث كان اامدي مع أهل الطبع، ولكنه قال: "والقول يف هذا قاوف 

 (.001إال أني اجعلهما يف هذا الباب متكاف ني لكثرة إحسان أبي متام فيه")

وقد اتكأ هاذا الناقاد علاى آراء ااخارين بكثارة، مان علمااء وماؤلفني نقال آراءها  ونظريااته             

وحفظها لنا مان الةاياع، ماع ماا أورد  مان شاواهد شاعرية قيماة واساتطرادات كاثرية للثباات رأياه             

فكرته وقوة أسبابه، إال أن الكتاب: "سيبقى أضخ  نتاج عربي يف النقد التطبيقي التفصيلي وصحة 

الذي إن دل على شاي فإناه يادل علاى صا  طويال، وأنااة عجيباة، وقادرة علاى مجاع النصاوص             

 (.007وتقريبها من بعض، وفه  لشعر الشاعرين اليفوقه فيه أحد")

ايات والنصوص املعلقاة بالشااعرين وشاعريهما،    لقد أجهد اامدي نفسه يف مجع الكت  والرو

 .وذكر ما استفاد منها بعد منقاشتها ومتحيصها، وأعطى آراء  فيها

 :ولذلك البد لنا من إثبات منهج اامدي كااتي

 

 :أ ـ ذكر المصادر
لقد رجع اامدي إىل املصادر املختلفة، فكان يذكر أمساء الكت ، وكثريا ما كان يردفها بأمساء 

يها مع حتديد موضع األخذ مان الكتااب يف أغلا  األحياان، وفيماا ياأتي جادول بابعض تلاك          مؤلف

 :املصادر

 الصفحة النقدية النتيجة اس  الكتاب

 370 ثعل  االمالي  0

 453-053 أبو حنيفة الدينوري األنواء 1

 55 أبو متام احلماسة 7

 040 ابن قيس الرقيات ديوان أبن قيس الرقيات 4

،001،011،010 ان ابي طاهر بي متامسرقات أ 5

011 

 01،710 حممد بن سالم اجلمحي الطبقات)طبقات الشعراء( 3

 175 أبو عبيدة القاس  بن سالم الغري  املصّنف 3
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 514 املّ د الكامل 8

، 70، 11، 08، 03 ابن املعتز كتاب البديع 1

074 ،131 ،135 

 183 أبو عبيدة كتاب اخليل 01

راء )طبقاااااات  كتااااااب الشاااااع  00

 الشعراء(

، 183، 07،01 دعبل بن علي اخلزاعي

710 

 

كتاااب ساارقات الاابحرتي ماان     01

 أبي متام

، 178، 57، 51 أبو الةياء بشر بن حييى

714 ،715 ،713 ،

747 

كتاااااااب ساااااارقات الشااااااعراء   07

 )السرقات(

، 134، 153، 34 ابن املعتز

183 ،757 

ولعلاااه كتااااب فقااار )كتااااب... 04

 يد(البلغاء أو الفر

، 073، 073 امحد بن عبيد اهلل القطربلي

078 ،041 ،050 

 014 لألشنانداني املعاني 05

 133، 135، 134 قدامة بن جعفر نقد الشعر 03

 731، 053 ابن االعرابي النوادر 03

، 13، 01، 08، 07 حممد بن داود بن اجلراح الورقة ).. يف أخبار الشعراء( 08

33 ،074 ،075 ،

141 ،110 ،141 

فلآلمدي فةل كبري يف نقل ااراء النقدية ال  شاعت يف عصر الطا يني وأشار اليها هذا الناقد، 

 (.004)وللكت  ال  وردت فيها بكل أمانة، وكيف كان يستقصيها



 

101 

 العدد األول

 :ب ـ التحقق من النصوص
وقد الحظت ان هذا الناقد حيرص علاى النصاوص ويوّثقهاا إن تاوافرت األدلاة علاى صاحتها،        

 :ومنها

 :وقال رجل من ب  أسد.. أنشدنيه لبعض شعراء ب  أسد"

 تغّيبت كي الجتتوي  ديارك             ولو مل تغ  مشس النهار ملّلت

وضننته مصنوعًا حتى وجدت عبد اهلل بان املعتاز بااهلل ذكار يف كتاباه املؤلاف يف سارقات الشاعر         )

 (.005ن زيد(")عجز هذا البيت ا ولو مل تغ  مشس النهار ملّلت ا للكميت ب

وذكاار ااماادي يف حديثااه عاان رد األبيااات إىل قا لااها: "وقااال اباان قاايس الرقيااات ووجاادتها يف   

 :ديوانه، والصحيح انها ألبي العباس األعمى

 (.003حبلوم إذا احللوم استخّفت            ووجو  مثل الدنانري مّلس")

 .فهو قد صحح ما يف الديوان ووّثقه

 :ياتج ـ الترجيح بين الروا

وكان هذا الناقد يوازن بني الروايات املتةاربة، ويرجح أقربها إىل الصحة، ومان ذلاك ماا كاان     

يف حديثه عن البحرتي: "انه كان يكّنى أبا عباادة، وملاا دخال العاراق تكّناى أباا احلسان.. وقاد ذكار          

واألول  عباادة بعةه  أنه كان يكّنى أبا احلسن، وأنه ملا اتصل باملتوكل وعرحل مذهبه عدل إىل أبي 

 (.003أثبت")

ومل يقف اامدي عند الكت  املؤلفة ال  اعتمدها، بل أضااحل إىل ذلاك كلماا مسعاه مشاافهة      

من أفوا  الرواة والشيو  وينص على قا ليها، قال:"،وأنا اان أذكر ما غلط فيه أبو متام من املعاني 

وقاال:   (.008املاذاكرة واملفاوضاة")  واألفاظ، اا أخذته من أفوا  الرجال وأهل العل  بالشعر عناد  

"وأنا أمجع لك معااني هاذا البااب يف كلماات مسعتهاا مان شايو  أهال العلا  بالشاعر: زعماوا أن            

 (.001صناعة الشعر وغريها من سا ر الصناعات..")
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 :د ـ االستقصاء واالحتجاج
قول: قد جتاوزت.. كان ذا الناقد يهت  باستيفاء مادته ال  يروم مناقشتها، فقال: "ولعل قا ال ي

وقّصرت، ومل تستقص مجيع ما خّرجه أبو الةياء بشر بن متي  من املسروق، وليس األمر كذلك، 

 (.011بل قد استوفيت مجيعه")

وكاااااان ياااااؤمن بالتأّمااااال الصاااااحيح لغااااارض الزياااااادة يف االحتجااااااج: "لزياااااادة عنااااادي يف 

بكثرة )املعارضني( من  (، وقال: "ث  استقصي االحتجاج يف مجيع ذلك، لعلمي010االحتجاج")

ال جيّوز على هذا الشاعر )الغلط(، ويوقع له التأّول البعيد، ويورد الشبه والتمويه. وبااهلل اساعني،   

 (.011وهو حس  ونع  الوكيل")

ومل يكتف اامدي بالنصوص احلاضارة املباشارة، بال يفاتش باني الساطور عان ضاالته ويعتماد          

أباي متاام: "،أناا أذكار ماا وقاع الاي يف كتا  النااس مان           االستنباط واالستخراج، قال عن سرقات 

 (.017سرقاته، وما استنبطته أنا منها واستخرجته..")

وقال: "وما استخرجته أنا مان ذلاك واساتنبطته بعاد أن أساقطت مناه كال ماا احتمال التأويال،           

 .(، اا أخذ  من أفوا  الناس014ودخل حتت اجملاز، والحت له أدنى عّلة")

 :كتب أهل االختصاصهـ ـ مراجعة 
واا يثبت علمية ودقة اامدي يف البحث، انه رجع إىل أهل االختصاص يف كل ميادان خيوضاه   

(، ويف 015وحيتاج فيه إىل مراجعة وتدقيق. ففي معاني اخليل رجع إىل )كتاب اخليل ألبي عبيدة()

(. ويف باااب 013معاااني األنااواء كااان قااد رجااع إىل كتاااب )كتاااب األنااواء ألبااي حنيفااة الاادينوري()

(، ويف 013الغرياا  يف اللغااة رجااع إىل كتاااب )الغرياا  املصااّنف ألبااي عبياادة القاساا  باان سااالم() 

 (.018النوادر رجع إىل كتاب )النوادر البن االعرابي()

أما مراجعته لعلمااء اللغاة واألدب، فكاان اامادي دقيقاا يف اختيااره ، ااا يادل علاى معرفتاه           

ميتلكه من خ ات ومؤلفات، وما يتأبطاه مان آراء ونظرياات يف علاوم      الواسعة مبكانة كل منه  وما

 .اللغة والشعر والتفسري

 (:011وفيما يأتي قا مة ببعض اول ك العلماء)

 بعض الصفحات اليت ذكر فيها االسم ت
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 24 ها(175اخلليل بن امحد الفراهيدي )ت 1
 395 ها(178املفّضل الضّّب )ت 2
 383، 204، 182 ها(180سيبويه )ت 3
 392، 24 ها(180خلف األمحر )ت 4
 173، 24 ها(189علي بن محزة الكسائي )ت 5
 269 ها(205أبو عمرو الشيباين )ت 6
 207 ها(207الفرّاء )ت 7
 173 ها(209ابو عبيدة )ت 8
 524، 270، 258، 91، 23، 21 ها(211أبو احلسن االخفش )ت 9

 524 ها(215أبو زيد األنصاري )ت 10
، 43، 42، 40، 36، 24، 23 ها(216األصمعي )ت 11

47 ،81 ،164 ،168 ،269، 
 .464، 395، 23، 22، 19      ها(231ابن اإلعرايب )ت 12
 468، 391، 45، 23، 20 ها(235إسحاق بن إبراهيم املوصلي )ت 13
 500، 165، 109 ها(244يعقوب بن السّكيت )ت 14
 217 ها(275أبو سعيد السكري )ت 15
 .523، 209، 173، 108، 21  ها(285املربّد )ت 16
 .395، 258، 19 ها(291أمحد بن حيىي )ت :ثعلب 17
 204، 173  ها(311أبو إسحاق الزّجاج )ت 18
 205    ها(335أبو بكر الّصويل )ت 19
وهنالااااااات شحصااااااايات أحااااااارى كااااااا يب حاااااااام  20

السجستاين وأيب سعيد الضرير وأيب العميثال 
 وغريهم
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 :ة آراء العلماءو ـ مناقش
كان اامدي يناقش ما مير عليه من آراء علماء الشعر واللغة، واليرتك الرأي طرًا دون مناقشة، 

بل يعطي رأيه يف األمر معاززًا باألدلاة واألمثلاة، كمناقشاته البان أباي طااهر يف سارقات أباي متاام،           

يف املعاني املخرتعة  (، وكرّد  على أبي علي السجستاني071وكيف صحح له ما كان غري مسروق)

 (.070عند أبي متام، وأنها كثرية)

 :ز ـ عرض األدلة واالستشهادات
 .وهو بهذا يعّد كتابًا نقديًا مهمًا، فاامدي يسوقها بأسلوب شّيق وعرض معلل مفّصل

( والسههههنة النبوي ههههة 132ح ـ االستشهههههاد بههههذي مههههن الههههذكر الحكههههيم)

 (:133الشريفة)
لكااري  والساانة، لتعلياال حاااالت اجملاااز واالسااتعارة والكنايااة  فهااو يااأتي بنصااوص ماان القاارآن ا 

 .والتشبيه والطباق واجلناس، وحتليل بعض الصور للداللة على ما يف الشعر منها

 :املؤاخذات

 :إن الذي ميكن أن نأخذ  على اامدي ما يأتي

 .ا عدم تقوي  تراث الشاعرين كال واحدًا دون جتز ة0

 .الشعر( واملعايري القدمية كمبدأ نقدي وطريقة يف املوازنة ا انه ظل أسري أغالل )عمود 1

 .ا االلتزام الشخصي بالشكالنية والقوال  اللفظية 7

 .ا عدم االلتفات إىل مسا ل التخييل يف املعاني املستعارة يف روا ع أبي متام 4

 .ا امليل إىل مدرسة الطبع، وعدم االقرتاب من اإلغراب يف االستعارة 5

 .إىل مقولة: أجود الشعر أصدقه وليس أكذبه ا امليل 3

                              .ا وجود االستطرادات الكثرية ال  قد تستوع  نصف الكتاب 3

 :هوامش البحث
انظار أخباار أباي متاام، ألباي بكار الصاولي، حتقياق عسااكر وعازام وافنيادي، باريوت،              (0) 

 (.املكت  التجاري، )د.ت
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ديوان أباي متاام، تاح:د. خلاف رشايد نعماان. بغاداد، وزارة اإلعاالم،         شارح الصاولي لا    (1)

 .( سبعة أغراض منها عدا احلكمة3، حيث أورد)0/035م. ج0133

 .430اا1/5، وج305ا0/033املصدر نفسه: ج (7)

انظر: أبو متام وثقافته من خالل شعر ، ابتسام مرهاون الصافار، بغاداد، وزارة اإلعاالم،     (4)

 .م0131

م، 0185يف األدب العرباااي وتارخياااه، حناااا فااااخوري، باااريوت، دار اجليااال،   املاااوجز (5)

 (.، )بتصرحل1/775ج

، دمشاق، دار  1د. صااحل األشارت، ط   :انظر: أخبار الابحرتي، ألباي بكار الصاولي، تاح      (3)

 .م0134ها/0784الفكر، 

 .ها0710(، بريوت، دار القاموس احلديث، مطبعة اجلوا  ، 1ا0ديوان البحرتي )( 3)

(8)  The Encyclopedia of Islam. London, Brill, 1971.V.3 (111) / P.1289- 

1290 

، القااااااهرة، مطبعاااااة الساااااعادة،  7العمااااادة يف حماسااااان الشاااااعر، البااااان رشااااايق، ط  ( 1)

 .005اا1/004م. ج0134ها/0787

 .37م./0131، القاهرة، دار املعارحل مبصر، 7البحرتي. د. أمحد أمحد بدوي، ط ( 01)

ر بدوي مصطلح )االستواء( من اامدي، انظر: املوازنة بني أبي متام والبحرتي وقد أخذ الدكتو

. 01م./0144هاا/ 0737لآلمدي، تح: حممد حميي الدين عبد احلميد. بريوت، املكتباة العلمياة،   

 وانظر ايةًا: املوازنة بني شعر أبي متام والبحرتي، لآلمدي تح: السيد امحد صقر، القااهرة، دار 

 .0/01م. ج0130ها/0781 املعارحل مبصر،

ولغرض االستزادة يف اإلطالع على اخلصومة، انظر: اخلصومة باني القادماء واحملادثني،      (00)

 .م0184، اإلسكندرية، دار املعرفة، 1د. عثمان موايف. ط

 .3اا0/5املوازنة لآلمدي. ج ( 01)

 .3ملصدر نفسه/( 07)

 .3م.ن. /( 04)
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 .3م.ن. /( 05)

 .411ايةًا: م.ن./، وانظر 3م.ن. /( 03)

 .411، وانظر ايةا: م.ن. /3م.ن. /( 03)

 .3.ن./(08)

 .8( م.ن./01)

 .57( م.ن./11)

 .54( م.ن./10)

، حاول  111ااا 0/110، وانظار: شارح الصاولي لاديوان أباي متاام، ج      51ااا 58املوازنة/ ( 11)

 .البيتني

 .011اا001( م.ن./17)

 .001( م.ن. /14)

 .011( م.ن. /15)

 .011( املوازنة/13)

 .077( م.ن/13)

 .074( م.ن/18)

( انظر ايةًا: كتاب الورقة، البن اجلراح، حتقيق د. عبد الوهاب عّزام وعبد الستار أمحاد  11)

 .م0157فراج، القاهرة، دار املعارحل، 

، باريوت،  7( كتاب البديع، البن املعتز، اعتناء وتعليق: اغناطيوس كراتشقوفساكي، ط 71)

 .0،55م./0181-ها0411دار املسرية، 

 .073اا074( املوازنة / 70)

 .0/430، وانظر: شرح الصولي لديوان أبي متام، ج078( املوازنة/71)

 .073( م.ن./77)

 .144اا073( م.ن. /74)

 .151( م.ن./ 75)
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 .151( املوازنة/ 73)

 .147( م.ن./73)

 .134اا145( م.ن. /78)

 .131( م.ن./71)

 .135( م.ن. / 41)

 .133( املوازنة/ 40)

 .131اا0/138( انظر: املوازن، ج41)

 .138اا133( م.ن./47)

 .0/177، وانظر شرح الصولي لديوان أبي متام، ج138( املوازنة/44)

 .1/451، وانظر شرح الصولي لديوان بي متام، ج131( املوازنة/45)

 .130اا135( املوازنة/43)

 .130( م.ن./43)

 .533/ 0ان أبي متام. ج. وأنظر الصولي لديو181/  0( املوازنه ج48)

 .111( م. ن. / 41)

  .111( م. ن. / 51)

   .71/  0شرح الصولي لديوان أبي متام. ج :. وأنظر111م. ن. / ( 50)

 .131اا130م.ن./( 51)

 .137املوازنة / ( 57)

 .134اا137( م.ن./54)

 .133م.ن./( 55)

 .133م.ن./( 53)

 .133م.ن./( 53)

 .110املوازنة/( 58)

 .717اا111./م.ن( 51)
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 .713اا714م.ن./( 31)

 .751اا713م.ن./( 30)

 .778اا713( م.ن./31)

 .747ا778( املوازنة/37)

 .751اا747( م.ن./34)

 .()..أسدى اليك 1/183، وانظر: شرح الصولي لديوان أبي متام، ج751اا741( م.ن./35)

 .751( م.ن./33)

 .751اا751( م.ن./ 33)

 .755( املوازنة/38)

 .781اا731/ ( م.ن.31)

 .781( م.ن./ 31)

 .785( م.ن./ 30)

 .784( م.ن./ 31)

 .785( م.ن./ 37)

 .0/783( املوازنة، ج34)

 .783( م.ن./ 35)

 .713( م.ن./ 33)

 .0/715، وانظر: شرح الصولي لديوان أبي متام، ج711اا0/718( املوازنة، ج33)

 .0/471، وانظر شرح الصولي لديوان أبي متام، ج711( م.ن./ 38)

 .711( م.ن./ 31)

 .411( م.ن./ 81)

 .411( م.ن./ 80)

 .410( املوازنة/ 81)

 .410( م.ن./ 87)
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 .410اا411( م.ن./ 84)

 .411( م.ن./ 85)

 .33، وانظر ايةًا: أخبار أبي متام ألبي بكر الصولي/01( م.ن./ 83)

 .01( املوازنة/83)

 .788( م.ن./ 88)

 .781( م.ن./ 81)

 .178م، 0180يخ النقد العربي. د. داود سلوم، بريوت، دار الطليعة، ( مقاالت يف تار11)

 .0/415( املوازنة، لآلمدي، ج10)

 .471اا473( م.ن./ 11)

 .473( املوازنة / 17)

 .473اا473( م.ن./ 14)

 .473( م.ن./ 15)

 .473( م.ن./ 13)

 .473( املوازنة/ 13)

 478( م.ن./ 18)

 478( م.ن./ 11)

 .478( م.ن./ 011)

 .471( م.ن./ 010)

 .471( م.ن./ 011)

 .471( املوازنة / 017)

 .471( م.ن./014)

 .0/415( املوازنة، ج015)

 .031( تاريخ النقد األدبي عند العرب/ 013)

 .011اا0/011( املوازنة، ج013)
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 .073( م.ن/018)

 .711اا713( م.ن. /011)

 .411اا403( م.ن. /001)

 .431اا455( م.ن. /000)

 .413وازنة / ( امل001)

 .157اا151( مقاالت يف تاريخ النقد العربي، د. داود سلوم/ 007)

 .0/514( املوازنة، ج004)

 .34( املوازنة/005)

 .،وهنالك رواية أخرى للبيت: حلماٌء... بوجو 040( م.ن. /003)

 .51، وانظر ايةًا: سهو الرواة. م.ن./13( م.ن./003)

 .073( م.ن./008)

 .411( م.ن./001)

 .0/715( املوازنة، ج011)

 .731( م.ن./010)

 .073( م.ن./011)

 .53( م.ن./ 017)

 .073( م.ن./ 014)

 .183( م.ن./ 015)

 .053( م.ن./ 013)

 .175( م.ن./ 013)

 .053( م.ن./ 018)

( مل يكن هذا اجلدول ألغراض إحصا ية وحس ، وإمنا كان ألغاراض علمياة وإجرا ياة    011)

 .وت يرية

 .0/011ة، ج( املوازن071)
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 .014اا017( م.ن./070)

، 034، 031، 033، 033، 051، 71، 05،03، 0/04( انظاااااار: املوازنااااااة، ج 071)

035 ،080 ،081 ،081 ،114 ،113 ،118 ،753 ،753 ،730 ،510 ،517 ،515 ،

513. 

 .405، 03،03( انظر: م.ن./077)

 :فهرس املصادر واملراجع

 .م0131تسام مرهون الصفار. بغداد، وزارة اإلعالم، أبو متام وثقافته من خالل شعر . اب ا 0

أخبااار أبااي متااام. ألبااي بكاار الصااولي، حتقيااق عساااكر وعاازام وافنياادي. بااريوت، املكتاا    ااا 1

 .(التجاري، )د.ت

. دمشااق، دار الفكاار، 1ااا  أخبااار الاابحرتي. ألبااي بكاار الصااولي حتقيااق د. صاااحل األشاارت. ط 7

 .م0134ها/0784

 .م0131. القاهرة. دار املعارحل مبصر، 7أمحد بدوي. طا  البحرتي. د. أمحد 4

.  باريوت، دار  7ا كتاب البديع. البن املعتز. اعتنااء وتعلياق: اغنااطيوس كراتشقوفساكي. ط    5

 .م0181ها/0411املسرية، 

 .(م0173ا تاريخ النقد األدبي عند العرب. طه أمحد إبراهي . بريوت، دار احلكمة،)3

. اإلساكندرية،   1حملدثني يف النقد العربي القدي . د. عثمان موايف. طا اخلصومة بني القدماء وا3

 .م0184دار املعرفة، 

 .ها0710(. بريوت، دار القاموس احلديث )مطبعة اجلوا  (، 1ا0ا ديوان البحرتي )8

شاارح الصااولي لااديوان أبااي متااام، حتقيااق د. خلااف رشاايد نعمااان. بغااداد. وزارة اإلعااالم،  ااا 1

 .م0133

. القاااهرة، مطبعااة 7يف حماساان الشااعر وآدابااه ونقااد . الباان رشاايق القريوانااي. ط  العماادة ااا 01

 .م0134ها/0787السعادة، 

 .م0180مقاالت يف تاريخ النقد العربي. د. داود سلوم. بريوت، دار الطليعة، ا 00
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املوازنة بني أبي متام والبحرتي. لآلمدي. حتقيق حماي الادين عباد احلمياد. باريوت، املكتباة        ا 01

 .م0144ها/0737العلمية، 

املوازنة بني شعر أباي متاام والابحرتي. لآلمادي. حتقياق السايد أمحاد صاقر. القااهرة، دار           ا 07

 .م0130ها/0781املعارحل مبصر، 

 .م0185املوجز يف األدب العربي وتارخيه. حنا الفاخوري. بريوت، دار اجليل، ا 04

وهاااب عازام وعبااد الساتار أمحااد فااراج،   كتاااب الورقاة، الباان اجلاراح. حتقيااق د. عباد ال    اا  05

 .م0157القاهرة، دار املعارحل، 

16 - The Encyclopedia of Islam. London, Brill, 1971. 
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 األول

 

 

 

 

 
 هـ( واإلعراق يف الكتابة312أمحد بن يوسف )ت 

 املقدمة:
البد لي وأنا أكت  شي ًا موجزًا عن أمحد بن يوسف الكات  املتوفى سنة ماا تني وثاالث عشارة    

للهجرة، وعماا قالاه بعاض القادماء واحملادثني يف اسالوبه مان ااراء الفنياة ماع حتليال نصاوص مان             

 رسا له.

أن أكون مطلعًا على أك  عدد اكان مان املصاادر واملراجاع      ولكي أكت  ذلك، فمن اجلدير بي

ال  تتناول ذلك الكات ، وقد توفر لاي بعاض ذلاك، بياد أناي عزفات عان اجلانا  التاارخيي لقلاة           

أخبار ذلك الكات ، وقد توفر لي بعض ذلاك، بياد أناي عزفات عان اجلانا  التاارخيي لقلاة أخباار          

 ذلك الكات  وضياع معظ  رسا له أو طمسها.

 ولذلك ستجدني يف هذا البحث املوجز أنزع إىل اجلان  التحليلي.

وهذا أمر يتناس  وواقع احلال واملقام، تاركًا اجلوان  األخرى للكات  لظروحل قادماة إن شااء   

اهلل، وسأقوم جبمع ماا أجاد  مان أخباار  ورساا له وتوقيعاتاه وشاعر  ليكاون كتاباًا وحتات اشاراحل            

 ومراجعة ودقة حتقيق.

عنت بأجهزة االتصاالت )األنرتنت( ملراكز البحوث يف العامل، ومنها حباوث العملياات   وقد است

الدقيقة لكشف ما كت  عن هذا الرجل، فل  أجد من احملدثني من قام بدراسته أو حتليل نصوصاه،  

ولذلك كان هذا البحث جديدًا غري مدروس، ودليلي يف ذلك ما جاء بنتا ج حبوث عملياات مكتباة   
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نه يف الكت  والدوريات باللغتني العربية واالنكليزية، واجد املتلقي الكاري  واثقاًا مان    الكونغرس ع

 جدة هذا البحث إن شاء اهلل.

 أمحد بن يوسف الكاتب:
(، وكنيته أبو جعفر، )من قرياة مان قارى    0هو أمحد بن يوسف بن القاس  بن صبيح الكات  )

 (.7ن صبيحًا عبد لبعض ب  عجل ث  اعتق)(، وذكر أبو بكر الصولي بأ1الكوفة تعرحل ِبُدبا( )

ومل أجد من حتدث عن تااريخ والدتاه، ولكان املصاادر تشاري إىل أناه ترعارع يف عا لاة امتهنات          

(، فنشااأ أمحااد نشااأة أحباات الكتابااة واهتاادت إىل 4الكتابااة، فجااد  وأبااو  كانااا كاااتبني للاادواوين )

سالطني، فخت  بذكا ه وسرعة خاطر  خصا صها وموجباتها، وأنه فطن إىل أدوات امللك وآداب ال

(، ومةى صدى امسه يشاع يف  5شؤون املهنة، وش  على املروءة والكرم وكان له فيهما قصص )

(، وكان قد 3ساحة األدب متكلمًا وشاعرًا، يتصف جبودة الكالم وفصاحة اللسان ومالحة اخلط )

 (.8(، وله يف ذلك  الس )3عرحل حب  املرح وتعاطى الشراب واألنس )

 (.1وكان قد رآ  عبد احلميد بن حييى الكات  فأعطا  ارشادات يف حتسني اخلط )

كل ذلك قد هيأ له األدوات املرشحة من اخل ة والتجربة والثقافة والاذوق ليكاون كاتباًا متمكناًا     

 حبق، فذاع خ   بني الناس بليغًا ال معًا.

 املبحث األول

 أمحد بن يوسف والرسائل الديوانية -1
ان أول ماا ارتفاع باه كاان بعاد مقتال األماني         (01ذكارت املصاادر )   ولي ديوان الرسا ل؟ كيف

كابري   –ها ما ة ومثان وتسعني، ذكرت روايتني، أوالهماا: ان طااهر بان احلساني     018العباسي سنة 

أمار الكتااب أن يكتباوا إىل املاأمون فأطاالوا، وحاني وصاف لاه أمحاد بان يوساف             -قواد املاأمون 

الغة، أحةر  لذلك، فكت  "أما بعد، فان املخلوع قسي  أماري املاؤمنني يف النسا     وموضعه من الب

واللحمااة، فقااد فااّرق بينهمااا حكاا  الكتاااب والسااّنة يف الواليااة واحلرمااة مبفارقتااه عصاامة الاادين،      

يا نوح إنه وخروجه عن امجاع املسلمني، لقول اهلل عز وجل فيما اقتص علينا من أنباء نوح وابنه 
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، وال طاعة ألحد يف معصية اهلل وال قطيعة ما كانت يف ذات لك، إنه عمل غري صاحلليس من أه

اهلل، وكتابي إىل أمري املؤمنني وقد اجنز اهلل له ما كان ينتظر من سابق وعد ، واحلمد هلل ااخذ ألمري 

ع باه  املؤمنني حبقه، الكا د له فيمن خان عهد ، ونقض عقد ، حتى رد به األلفة بعد فرقتها، ومج

األمة بعد شتاتها، وأحيا باه أعاالم الادين بعاد دروساها، والساالم علاى أماري املاؤمنني ورمحاة اهلل           

 (.00وبركاته" )

، _وزير املاأمون   _( بأن ذا الرياستني الفةل بن سهل 01وأما الرواية الثانية، فتقول املصادر )

فلما رآ  سجد، ثا  صادر األمار    ملا أدخل رأس األمني على أخيه املأمون، أدخله على ترس بيد ، 

من املأمون بانشاء كتاب يقرأ على الناس، فكتبت عدة كت  مل يرضاها واساتطافا، فكتا  أمحاد     

بن يوسف هذا الكتاب، فلما عرض النسخة على ذي الرياستني فاستسااغها وطلا  مان أمحاد أن     

 جيلس يف الديوان وليقعد مجيع الكتاب بني يديه، وليكت  إىل اافاق.

اء أصّحت الرواية األوىل أم الثانية، فاان أمحاد بان يوساف قاد كتا  ماا ارتفاع باه جنماه،           وسو

وولي ديوان االنشاء، والذي يهمنا يف األمر أن نتعرحل علاى أسالوب تلاك ارساالة وماا محلتاه مان        

 مةامني:

والرسالة على دقة تعبريهاا ووضاوح مفرداتهاا، فقاد بادأها بعباارة )أماا بعاد(، مصاّورًا عارض           

لة وهو عصيان األمني الذي نازع أخا ، وخرج علاى امجااع املسالمني، فصاّور هاذا الكاتا        الرسا

تلك املصيبة رابطا بني عصيان األمني وعصايان ابان ناوح، ومستشاهدًا بااياة القرآنياة الكرمياة الا          

مان  دفعت عن نبّوة أبيه وقرابته، وملا جنا  األمني على نفسه مل تعد له والية وال رمحة، فقد خرج 

أهله ناكثًا عهد والد  بوالية العهد ألخيه املأمون، وبهاذا فقاد ناال جازاء  العاادل، وعااد احلاق إىل        

صاحبه لتجتماع كلماة األماة بعاد شاتات، خامتاًا الرساالة بالساالمة علاى اماري املاؤمنني ورمحاة اهلل             

 وبركاته.

باساالوب فاا   ولقااد أجاااد أمحااد باان يوسااف يف هااذ  الرسااالة، ابتااداءًا ماان الغاارض ومعاجلتااه  

مستشهدًا بآي من الذكر احلكي  ومساتخدمًا األسالوب املنطقاي يف احملاجاة، مساتعماًل املصاطلحات       

الدينية كاا: الكتاب والسنة، احلرمة، عصمة الدين، امجااع املسالمني، معصاية اهلل، ذات اهلل...،    

ر األلفااظ واصايطاد   اا فا وقع ماؤثر يف الساامعني لكسا  تعااطفه ، اضاافة علاى التاأّنق يف اختياا        
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العبارات املوجزة املع ة املتصفة بالقوة واجلزالة، وهنالاك تاوازن )ازدواج( وتعاادل للفقارات علاى      

حنو السجع بني: "عصمة الدين" و"امجاع املسلمني"، وبني "خان عهد " و"نقض عقد "، واستخدم 

لوازماه وهاو "قساي ...  يف الّنسا      التورية املبّينة يف )املخلوع( ويقصد به )األمني( وذكار الزماًا مان    

 واللحمة" كما استخدم االقتباس، وهذا ما تقتةيه الرسا ل الديوانية.

 مثال من رسائله الديوانية:

رسالة اخلميس: وهي الرسالة ال  وجهها أمحد بن يوسف إىل أهل خراسان بعد تولي املأمون 

ملاؤمنني إىل املباايعني علاى احلاق والناصارين      (: "من عبد اهلل االمام املاأمون أماري ا  07اخلالفة، قال )

للدين، من أهل خراسان وغريه  من أهل االسالم: سالم عليك ، فان أمري املؤمنني حيماد إلايك    

اهلل الذي ال اله اال هاو، ويساأله أن يصالي علاى حمماد عباد  ورساوله، أماا بعاد فاحلماد هلل القاادر            

والنااور وال هااان، فاااطر السااماوات واألرض  القاااهر، الباعااث، الااوارث، ذي العااز والساالطان،  

ومابينهما، واملتقدم بااملّن والطاول علاى أهلاهما، قبال اساتحقاقه  ملثوبتاه، باحملافظاة علاى شارا ع           

طاعته، الذي جعل ما أودع عباد  من نعمته، دلياًل هاديًا ف  إىل معرفته، مبا أفاده  من األلباب، 

وا علاى ماوارد االختباار، وتعّقباوا مصاادر االعتباار،       ال  يفهمون بها فصال اخلطااب، حتاى أقيما    

وحكموا على ما بطن مبا ظهر، وعلى ما غاب مبا حةار، واساتدلوا مباا أراها  مان باالغ حكمتاه،        

ومتقن صنعته وحاجة متزايل خلقه ومتواصله إىل القوم مبا يلمه ويصلحه على أن له بار ًا هو أنشأ  

وجوده  مبا يباشرون من أنفسه  يف تصارحل أحاواف ،    وابتدأ ، ويّسر بعةه لبعض، فكان أقرب

ملت به قواه ، ومتت به أدواتها ،  وفنون انتقاف ، وما يظهرون عليه من العجز عن التأّني مبا تكا

مع أثر تدبري اهلل عزوجل وتقدير  فيه ، حتى صاروا إىل اخللقة احملكمة، والصورة املعجباة، لايس   

يا أيها ف  يف شيء منها تلّطف يتيّممونه، وال مقصد يعتمدونه من أنفسه ، فانه قال تعاىل ذكر  

ثا  ماا    فعادلك يف أي صاولة ماشااء رّكباك    اإلنسان ما غّرك بربك الكري  الذي خلقك فساّواك  

يتفكرون فيه من خلق السموات وما جيري فيها من الشمس والقمر والنجوم مسّخرات، على مسري 

من تصااريف األزمناة الا  بهاا صاالح احلارث والنسال واحيااء االرض ولقااح النباات األشاجار،            

ى بهاا األوقاات، ثا  ماا يوجاد مان       وتعاور الليل والنهار، ومر األيام والشهور والسانني الا  حتصا   

دال ل الرتكي  يف طبقاات الساقف املرفاوع، واملهااد املوضاوع، باتسااق أجزا اه والت امهاا، وخارق          
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األنهار وارساء اجلبال، ومن البيان الشاهد على ما أخ  اهلل عز وجل باه مان انشاا ه اخللاق حدوثاه      

البقاء، ث  حمار  منقةيًا إىل غاية الفناء، ولاو  بعد أن مل يكن، مرتقيا يف النماء، وثبوته إىل أجله يف 

مل يكن مفتتح عدد، وال منقطع أمد، ما ازداد بنشوء وال حتّيفه نقصان، وال تفاوت على األزمان، 

ث  ما يوجد عليه منفعته من ثبات بعةه لبعض وقوام كل شيء منه يّسار لاه يف بادء اساتمداد ، إىل     

أوال يذكر اإلنسان أنا خلقناا  مان قبال    لى خلقه، فقال: منتهى نفاد ، كما احتج اهلل عزوجل ع

، وكل كل من عليها فان ويبقى وجه رّبك ذو اجلالل واإلكرام، وقال عز وجل ومل يك شي ًا

ما تقّدم من األخبار عن آياات اهلل عزوجال ودالالتاه يف مسواتاه الا  بناى، واطبااق االرض الا          

بت يف فطر العقول حتى يستجّر أولي الزيغ ماا يادخلون علاى    دحا، وآثار صنعه فيما برأ، وذرأ، ثا

أنفسه  من الشبهة فيما جيعلون له من األضداد، واألناداد، جاّل عماا يشاركون. ولاوال توّحاد  يف       

التدبري، عن كل معني وظهري، لكان الشاركاء جادراء ان ختتلاف بها  ارادتها  يف اخللاق، وألمكان        

من أحاد وجهياه، وأيهماا كاان فياه فاالعجز والانقص فيماا ذرأ           التخّلق فيه من إثبات وإزالة فيخلو

ماا  وبرأ ، جّل البديع خالق اخللق ومالك األمر عن ذلك، وتعاىل علاوًا كابريًا، كماقاال سابحانه     

اختذ اهلل من ولد وما كان معه من إله إذن لذه  كل إله مبا خلق ولعال بعةه  على بعض سبحان 

  عّما يصفونهللا

بدأ هذ  الرسالة بشخص املرسل املأمون وأنه أمري املؤمنني، موجّهة إىل املبايعني له  لقدالتحليل:

على احلق من أهل خراسان وغريه  من بالد اإلسالم، واصلها بالسالم عليه  واحلمد هلل والصالة 

على حممد عبد  ورسوله، ويف هذا التقدي  ذكر أمحد بن يوسف غرض الرسالة، وهو تأكياد بيعاة   

سانيني وغريه  للخليفة العباسي املاأمون. ثا  دخال يف املةامون بعباارة )أماا بعاد..( ثا  جااء          اخلرا

بالتحميد الذي جعله مقالة يف الفلسفة وعل  الكالم، وأورد فيه بعاض صافات اهلل تعااىل واحلجاج     

علااى وجااود  ووحدانيتااه، مستشااهدًا باايااات القرآنيااة يف أربعااة مواضااع لتقويااة أفكااار  وتثبياات      

 د .مقاص

، حق العباسيني يف ومن أفكار هذ  الرسالة: ارسال األنبياء وتعاقبه ، خامت األنبياء حممد 

اخلالفااة، اخلااوض يف تأييااد الاادعوة العباسااية، تأييااد الاادعوة للمااأمون، ضاارورة مواصاالة نصاارة      
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واجلازاء   اخلراسانيني للخليفة اجلديد وما ينبغي عليه  من  اهدة األعداء ليحقق ف  اخلري والرعاية

 اجملزي.

ان رساة اخلميس تقاع يف عشارين صافحة مان كتااب مجهارة رساا ل العارب، وذكرهاا اجلاامع           

(، وانااك حااني تعيااد قراءتهااا، يتاابني لااك 04( )01/037منقولااة عاان كتاااب )املنظااوم واملنثااور، ج

التوازن يف عباراتها والتوّسع يف استخدام السجع، وخاصة عنادما كاان يساجع باني كلماة وكلماة:       

القادر القاهر، الباعث الوارث، السلطان وال هان، االختبار واالعتبار، وظهر وحةار.. إىل غاري   

ذلك من أنواع التنمياق اللفظاي والتلاوين الصاوتي باني عباارات الفقارات، ااا جعال تلاك الرساالة            

 حمكمة  إحكامًا دقيقًا، وذات نفس طويل معلل بأحكام فلسفية وعلل كالمية.

اا يتوج  على الكات  أن يطيل فيها التناس  واملوضوع املكتاوب فياه، وهاو    إن هذا التفصيل 

 رسالة ديوانية يف البيعات، والبيعة تقتةي التفصيل واإلطالة والتأّنق.

وبقي أمحد بن يوسف على ديوان الرسا ل إىل أن وزر للمأمون بعد وفاة أمحد بن ابي خالاد،  

ناد ذكرهاا، وقاد روت لناا املصاادر واملراجاع بعةاًا مان         ( يةايق املقاام ع  05وله أخبار مع املأمون )

 رسا له الديوانية.

ولااو عاادنا إىل رسااا له املختلفااة، ديوانيااة كاناات أم اخوانيااة، لعرفنااا أن الرجاال ذو أدب جااّ ،   

وأسلوب بالغي متمّكن، ولغة فياضة مجيلة، وان طريقته العامة يف انشا ه هي اعتماد الرتّسل أكثر 

، فهو يقصد إىل السجع يف التحميدات ال  يقتةيها األسلوب الديواني آناذاك،  من السجع املتعّمد

 وألن التقليد فيها ضروري، وكذك احلال بالنسبة لعطالة والتأّنق اللفظي والتلوين الصوتي.

وهاي قواعاد جيادر     –فالكات  يكت  علاى لساان غاري      –إن التزام طريقة الديوان أمر البد منه 

بها ويدميها، أما يف الرسا ل االخوانية فاننا وجادنا الرجال يكتا  لنفساه وماا متيلاه       بكاتبها أن يلتزم 

عليه قرحيته الشخصية مغّلبًا جان  املعاني على األلفاظ، هادفًا إىل إباراز اخلصاا ص البيانياة البليغاة     

 مع اإلجياز يف األلفاظ والعبارات.

يؤكد لنا ماا كاان فاذا الرجال مان غازارة       كما أن توقيعاته تتصف بالقصر واإلجياز والبالغة،اا 

فكر وبراعة أداء وحةور بديهة وبالغة أسلوب. وذلك ما سنجد  يف الصفحات القادمة ال  سنبّين 

 فيها  اهل نثر هذا الرجل البليغ وما يتصف به من ملكات لغوية ابداعية.
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 املبحث الثاني

 الرسائل اإلخوانية 
يل أفكارها وبيان فّنها وخصا صها، البد من تناول شيء مان  وبعد هذ  الرسالة الديوانية، وحتل

ال  قافا أمحد بن يوسف ليكت  على لسانه ولنفساه، وقاد أورد لناا الصاولي      الرسا ل اإلخوانية

بعةًا من تلك الرسا ل قا اًل ومن كالمه يعتذر إىل بعض األخالء: "لي ذناوب إن عاددتها جلات،    

اجعاات إناااب ، وساالكت طريااق اسااتقام  وعلماات أن وإن ضااممتها إىل فةاالك حساانت، وقااد ر

توب  يف حج ، وإقراري أبلغ يف معذرتي فهذا مقام التا   من جرمه، املتةمن حسن الفي ة على 

نفسه، فقد كاان عقاباك بااحلل  عا ، أبلاغ مان أمارك باالنتصااحل ما ، فاان رأيات أن تها  لاي              

 (.03ان شاء اهلل" ) ماستحققته من العقوبة، ملا ترجو  من املثوبة، فعلت

وذكر الصولي البن يوسف: وكت : "من قصر يف الشغل عمر ، قل يف العطلة صا   وماا مان    

وجهة أؤمل فيها سد اختاللي اال دهمت  فيها خيبة تكسف باالي، وأنات مان ال يتخطاا  األمال يف      

 إىل مادحك  أوان عطلته، وال جياوز رجاء  احلرمان يف حني واليته، وليس لذّم علياك طرياق، وال  

سبيل، ألني إذا قلت فياك ماا ال تعارحل باه عورضات بالتكاذي ، وان أتيات مباا مل تاول  طالبات           

حالي بالتحقيق. فال يرى الناس فيها أثر تصاديق، وقاد صافرت يادي مان فا ادتك، بعاد أن كنات         

اهلل" مألتها من عا دتك، فان رأيت أن جتريني من احلدثان، وتقيل  من قيد الزمان، فعلت إن شاء 

(03.) 

والبد لنا من حتيل هذين النصني اسلوبيًا للوصول إىل مستوياتهما الصوتية والرتكيبية والداللية، 

 ومعرفة صورة التعبري أو هي ته.

فالنص األول رسالة اخوانية بني أمحد بن يوسف )املرسل( واملتلقاي الاذي هاو أحاد أصادقا ه.      

لعبارات واملفاردات الا  ينتظمهاا العنصار اللغاوي      والرسالة نص اعتذاري تتةح معامله من خالل ا

وتتشكل يف قنوات النص، فهو يعرض انابته إىل صديقه، ويعرتحل بذنبه جتاهاه، مقارًا جبرماه معلناا     

توبته طالبًا الصفح واملعذرة وشاكرًا له حلمه وصفحه. وإنك تالح  احلوارية الواضحة ال  قادهاا  

ليقدم ال حة من البيانات املنةبطة واملعلومات املساتوثقة الرا قاة    املرسل وهو يلّوح مبفرداته وتراكيبه
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لتصل إىل قل  خماطبه مشرقة نابةة مؤّثرة، فجرس األلفااظ يادق ويارّن مان خالهاا: )إن عاددتها       

جلت... ان ضممتها حسنت( و)إنا ب ... استقام ( و)توب ... حج ...معذرتي( و)جرماه ..  

عقوباة ... املثوباة(. فهنالاك موسايقى هاد اة تنةاح مان أصاوات تلاك          نفسه( و)عّني ... مّني( و)ال

 املفردات وتوازن جّل العبارات.

ومفردات اللغة بسايطة ساهلة واضاحة رقيقاة، وتراكيبهاا تتصاف بقصار وإجيااز العباارة. واناك           

 تالح  توازن العبارات وهي تنساب رقراقة يف النص.

كمااا هنالااك الطباااق يف مفردتااي )العقوبااة    وهنالااك اجلناااس يف مفردتااي )العقاااب والعقوبااة(،  

 واملثوبة(.

وقد أطّل علينا أمحد بن يوسف جبمل متنوعة من حيث شكل اللف  املع  عن املعنى، فهنالاك  

االمسية والفعلية. وهنالك الفصل والوصال، مان حاث العالقاة باني اجلمال وعطاف بعةاها علاى          

ما عالقة االسناد. كما وجدت يف هذ  الرسالة بعض. وهي برّمتها تشكل املسند إليه واملسند وجتمعه

مدحًا للمخاط  وإنه صااح  فةال ومقام،كماا وحادت تفةايال لاه حاني كارر مفاردة )أبلاغ( يف           

عبارة )كان عقابك باحلل  عا ، ابلاغ مان أمارك باالنتصااحل ما (، يف حاني كانات األوىل)أبلاغ(          

 ختت  الرسالة بالشرط.ختّص املرسل نفسه معرتفًا: )وإقراري أبلغ يف معذرتي(. وا

أما الرسالة الثانية ال  هي اخوانية أيةًا، واملتلقي املخاط  فيها شاخص ماأمول وعاالي افّماة     

 وذو فةل على ابن يوسف.

والنص فيه مدح غري منظور، فابن يوسف قد ذكر بأن يد  مألها من عا دة خماطبة وأنه ميكن أن 

. على أن يف النص شي ًا من اإلعتذار حاني قاال: )ألناي    جيد  من )احلدثان( ويقيله من )قيد الزمان(

إذا قلت فيك ماال تعرحل به عورضت بالتكذي  ...(، فهو ال يريد أن ميدح مبا ليس يف خماطباه لا ال   

 يوصف بالتكذي  ويدعى إىل التحقيق من قبل الناس.

ماان  والاانص فيااه جاارأة وقااوة إرادة وصاادق اعاارتاحل، وإن املخاطاا  رجاال يف الدولااة، مااتمكن

 االجارة واالقالة والوالية.

ان املرسل قد استخدم احلوار املباشر مفتتحًا خطابه حبكمة حياتية: )من قصر يف الشغل عمار ،  

 قل يف العطلة ص  ( ونالح  فيهاتوازنًا بني شّقيها، وموسيقى بني مفردتيها )عمر ... ص  (.
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يبااة تكسااف بااالي( و)عطلتااه ... وهنالااك تااوازن وايقاااع يف عبااارتي )فيهااا سااد اختاللااي ... خ 

 واليته( و)فا دتك ... عا دتك( و)احلدثان ... قيد الزمان(.

فهنالك تنّوع يف اإليقاع وتغّير يف األحلان. وهذا ميّثل ترمجة جتربة املرسل الختيار الكلمات ال  

يتاه، مل  من شأنها أداء املةمون وهنالك جناس يف )أؤمل ... األمال( و)العطلاة ... عطلتاه( و)وال   

تااول ( و)ياارى ... رأياات(. وهنالااك الطباااق يف )خيبااة ... أماال( و)ذم ... ماادح( و)تكااذي  ...   

تصديق( و)صفرت ... مألتها(. وهنالك الرتادحل: )طرياق... سابيل( و)جتريناي ... تقايل (. أماا      

وللمدح اليد ال  صفرت من الفا دة فهي كناية عن الفراغ وعدم االستفادة. وقد جعل للذم طريقًا 

 سبياًل. وأنكر استخدامهما يف خماطبه، بعد أن أجاز لنفسه أن يسميهما يف عباراته.

وإّنااك جتااد املرساال متماسااكًا قويااًا ياانع  بعاطفااة متوازنااة ال تلّفااه مزالقهااا وال تزيغااه مهاويهااا      

 ورغا بها.

 ولذا يستهويك النص بعناصر  لغة وفاعلية وتأثريًا.

 املبحث الثالث

 التوقيعات 
ا توقيعات أمحد بن يوسف فهاي ماوجزة جادًا باني ساطر واحاد وأربعاة أساطر أو يزياد علاى           أم

ذلك، فامله  فيها أنها توصف باإلجياز وقصر العبارات وحمدودية األفكار واملوضوعات فاملخاطا   

فيها شخص حيتاج إىل التوجيه والعناية واإلصالح والتنبيه. ولذلك كتبها بهذا الشكل من االختصار 

 يفية.والك

 (.08"ومن توقيعاته: ماعند هذا فا دة، وال عا دة، وال له عقل أصيل، وال فعل مجيل" )

فاملتحّدث عنه ال ترجى منه فا دة وال عاود طيا ، كماا يفتقار للفكار اخلاالق والعمال املبادع،         

 فالتوازن واجلناس موفور يف )فا دة وعا دة( و)أصيل ومجيل(.

ل غصا  رجااًل علاى ضايعة وكاان غا باًا فاساتغلها سانني،         ومن توقيعاته أيةًا:"ووقع إىل رجا 

وقدم الرجل فطالباه، فقاال: الةايعة لاي ويف يادي. فوقاع إلياه أمحاد بان يوساف: احلاق ال ختلاق             

جدته، وإن تطاولت بالباطل مّدته، فإن انطقات بافصااح، وأزلات مشاكلها بايةااح... فكاثريًا ماا        
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ّقك عليك، وسيق باال كاّد الياك، وإن ركنات مان      أراها ذريعة الغاص ، وحجّّة املغال ، وّفر  ح

البيان إليها، ووقفت من االحتجاج عليها كانت حجته بالبينة أعلى، وكان مبا يدعيه أوىل، إن شاء 

 (.01اهلل" )

فهذا النص فيه تنبيه وتوجيه، وخماطبه رجل غاص  ال ذريعة له أمام نور احلاق بعاد أن غصا     

 واستغّل ضيعة غري .

 ن يعود لصاحبه بعد البّينة الواضحة واملطالبة الراجحة.والبد للحق أ

فااالتوازن ماثاال يف العبااارات واملفااردات )جّدتااه.. مّدتااه( و)إفصاااح... إيةاااح( و)الغاصاا ... 

املغال ( و)عليك ... إليك( و)إليها... عليها( و)أعلى ... أوىل(، فاملوسيقي تكاد تالزم النص من 

 بدايته إىل نهايته.

وزونة مرتابطة، اختارفا املرسل ألفاظًا سهلة فصيحة متآخية بنسيج مرتاباط مجيال   والرتاكي  م

وتلوين بالغي مرهف. وبداية النص مجيلة خ ية، املسند فيها فعل منفي مب  للمجهول ثا  ياأتي   

الشرط املتوازن الذي يتابعه الفعل املاضي املب  للمجهول ويتكرر عليه هذا البناء للمسند ث  يتواىل 

الفعل املاضي املرتبط بتاء املخاط ، بعدها تكون الكينونة با)كانت( مرة وبا)كان( مرة أخرى نتيجة 

 حامسة لالحتجاج.

وإنك تالح  الطباق واضحًا يف مفردتي )احلق.. الباطل( و)عليك.. إليك( و)إليها.. عليهاا(،  

(، وجعل ابان يوساف   إضافة ملا يف بعةها من جناس، ويف )االحتجاج.. حجته( و)أعلى ... أوىل

للحجة يدا تزيل املشاكل، كماا جعال للحاق أرجااًل يسااق بواساطتها إىل صااحبه، فااحلق اليسااق           

 ولكنه يعطى، وهذا تشخيص بّين.

وخامتة ما مّر، البد أن أشري إىل إعاراق أمحاد بان يوساف يف الكتاباة، وقاد درسات كتابتاه مان          

 مت بتحليلها أسلوبًا.خالل رسا له الديوانية واإلخوانية والتوقيعات وق

وابن يوسف خيتزن معجمًا لفظيًا مشرقًا قد شّع بظالله عن أفكار  ومعانيه، وإن مسألة اختياار   

لأللفاظ تتةح لدى املتلقي بكل وضوح، وكيف يستّل اللفظة املال مة من معجماه الواساع لتتجلاى    

. وهذا ماا يا هن ثاراء املرسال     والنسق الصوتي الذي ينتظ  الكلمات ليجعل منها نسيجا قويًا مؤثرًا

ماان اللغااة وتراكيبهااا وأساااليبها وبالغتهااا. وإن االيقاااع يف نصااوص هااذا الكاتاا  يتصااف بااالتنوع     
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والتوازن اا أعان لغته على أداء املةامون بتنسايق موسايقى يهتاف بألفااظ العذوباة واجلزالاة والرقاة         

ارات والتعبري عن احلركة العاطفية ااا لاه   ومينح النفوس األثر املتوهج والتوجيه الواعي. فتوازن العب

احل  األوفر من املوسيقى، وهي تنثال إليك مرسلة بال تصّنع وال تعقيد حتمال صافة إعراقهاا ورّقاة     

 صياغتها.

 المبحث الرابع: آراء القدامى والمحدثين في رسائله

ااراء  بعاد أن قمات جبولااة ساريعة باني املصااادر واملراجاع الا  وصاالت إليهاا، الحظات بعااض        

 واألحكام النقدّية ااتية:

ها(: ذكر ياقوت احلموي أن احلسن بن ساهل قاد اختاار أمحاد بان      173ا احلسن بن سهل )ت0

يوسف الكات  لديوان اإلنشااء )لصا   علاى اخلدماة واإلعاراق يف الكتاباة، واحلسان يف البالغاة،         

 (.11وكثرة العل ( )

 (.10معرق يف الكتابة والشعر" ) ها(: قال فيه" هو 775ا أبو بكر الّصولي )ت 1

ها(: فذكر االصفهاني بأنه" كان الناس يشهدون المحد بان   753ا أبو الفرج االصفهاني )ت 7

 (.11يوسف بالتقدم وبغلبته الناس مجيعًا وحبفظه وبالغته وأدبه")

(، وانااه ماان الكّتاااب 17هااا(: وقااد عااّد  أحااد بلغاااء الناااس العشاارة ) 781ااا اباان الناادي  )ت4

 (.14ّسلني ان دّونت رساله )املرت

هااا(: قااال: "وأّول ماان افتااتح املكاتبااة يف التهاااني بااالنوروز   715ااا أبااو هااالل العسااكري )ت  5

 (.15واملهرجان أمحد بن يوسف..")

ها(: "أمحد بن يوساف.. كاان مذهباه الرتّساالت واالنشااء ولاه مكاتباات         411ا الثعال  )ت3

 (.13معروفة...( )

هاا(: قاال عناه" عاالي الطبقاة يف البالغاة، ومل يكان يف زماناه         457ي )ت ا احلصاري القريوانا  3

 (.13أكت  منه" )

ها(: قال:"كان من أفاضل كّتاب املاأمون، وأذكااه  وأفطانه      437ا اخلطي  البغدادي )ت  8

 (.18وأمجعه  للمحاسن، وكان جّيد الكالم، فصيح اللسان، حسن اللف ، مليح اخلّط..." )
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ي )حمدث(: قال:" أما مكانته يف الكتابة، فرسا له وتوقيعاته ال  حتّلت بها ا أمحد فريد رفاع1

صدور االدب، وتزّينت بها كت  التاريخ، جتعله يف مقّدمة الكّتاب ومن أ مته ، وهي مبا فيهاا مان   

جودة وإحكام، وختّير لأللفاظ، وسالسلة يف املعاني، تدّل علاى أناه كاان خصاي  الانفس، ساريع       

 (.11اخلاطر.. ")

ا حممد كرد علي )حمدث(: قال: "وطريقته يف إنشا ه االعتماد على املرسال مان الكاالم، يف    01

 (.71طابع بريء من كل شا بة، خال من التعّمل، ال يعمد إىل الّسجع إال يف بعض التحميدات" )

ا خري الادين الزركلاي )حمادث(: قاال فياه"وزير مان كباار الكّتااب... وكاان فصايحًا، قاوّي            00

 (.70ديهة، يقول الّشعر اجلّيد، له ))رسا ل مدّونة(( )الب

ا د. شوقي ضيف )حمدث(: قال" وهو يعّد يف الذروة من كّتاب الدواوين يف العصر العّباسي 01

األّول، لبالغتااه ودّقااة تفكااري  وحساان تأتّّيااه يف الرسااا ل الديوانّيااة السياسااية والرسااا ل االخوانيااة     

 (.71الشخصية" )

 اهلوامش
واخباار الشاعراء احملادثني،     714ظر يف ترمجته: كتاب الاوزراء والكّتااب، للجهشاياري/    ا ان0

ا   5/103، تاريخ بغداد، للخطي  البغدادي، ج711، واملنتحل لثعال ، 173ا   113للصولي/ 

 .0/131، والبداية والنهاية البن كثري، ج108

هار احلارية، انظار: الاروض     ، و)ُدباا(: موضاع بظ  047ا أخبار الشاعراء احملادثني، للصاولي/    1

 .171املعطار للحمريي/ 

 .044ا أخبار الشعراء احملدثني، للصولي/ 7

 .031ا 5/031ا معج  األدباء لياقوت احلموي، ج4

 (.0ا انظر هامش )5

 .5/103ا تاريخ بغداد، للخطي  البغدادي، ج3

ل عاواد/  ا نصوص ضا عة من كتاب الوزراء والكّتاب، للجهشاياري، مجاع وحتقياق ميخا يا    3

 .181، وطبقات الشعراء، البن املعتز/48ا  43
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 .781ا  780، وطبقات الشعراء البن املعتز 7/81ا كتاب اإلمتاع واملؤانسة، للتوحيدي، ج 8

 . 103ا  5/103ا تاريخ بغداد، للخطي  البغدادي، ج1

، زهاار ااداب 01/104. وتاااريخ الطاا ي، ج 785ااا الااوزراء والكّتاااب، للجوشااياري/   01

، ومجهرة رساا ل العارب، أمحاد زكاي     5/033، ومعج  األدباء لياقوت ج1/78صري، جللح

 .733ا  7/735صفوت، ج

، ومعج  األدبااء ليااقوت.   1/071، وزهر ااداب للحصري. ج714ا الوزراء والكّتاب/ 00

 .5/033ج

 ، الاوايف 5/038، معج  األدباء ج113، أخبار الشعراء احملّدثني/714ا الوزراء والكّتاب/01

 .01/131، واعيان الشيعة حمسن األمني العاملي، ج181ا  8/181بالوفيات للصفدي ج

 .774ا  7/703، ومجهرة رسا ل العرب، ج041ا كتاب الفهرست البن الندي / 07

ا مل أجد املصدر األصلي )املنظوم واملنثور(، ولك  وجدت: مجهرة رسا ل العرب ألمحد 04

 زكي صفوت.

، نثار  014، كتاب خاص اخلااص: للثعاال /  0/15اني: للعسكري، جا انظر: ديوان املع05

، 080و 5/038، معجا  األبااء، ليااقوت ج   07، كتاب البديع البن املعتاز/ 054النظ  للثعال /

 .01/730واعيان الشيعة، االمني العاملي. ج

 .177ا اخبار الشعراء احملّدثني ا للصولي/ 03

 .175ا م.ن./03

 .171ا م.ن./08

 .171ا م.ن./01

 .5/037ا معج  األدباء ج11

 .113ا أخبار الشعراء احملدثني /10

 .001/ 01ا األغاني، ج11

 .041ا الفهرست/ 17

 .075ا م.ن./14
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 .0/15ا ديوان املعاني. ج15

 .711ا املنتحل/ 13

 .475/ 0ا زهر ااداب ومثر األلباب، ج13

 .5/103ا تاريخ بغداد أو مدينة السالم، ج18

 .0/474، ما عصر املأمون11

 .013ا أمراء البيان/71

 .0/131ا اإلعالم، ج70

 .547، )العصر العباسي األول(/7ا تاريخ األدب العربي، ج71

 املصادر واملراجع
ا أخبار الشعراء احملدثني من كتاب األوراق، البي بكر الصولي، ع  بنشر  ج.هيورث، دن. 0

 م.0131ها/0771، بريوت، دار املسرية، 1ط

 م.0131، بريوت، دار العل  للماليني، 4، خري الدين الزركلي، طا األعالم1

ااااا أعيااااان الشاااايعة، الساااايد حمساااان األمااااني العاااااملي، دمشااااق، مطبعااااة اباااان زياااادون،    7

 م.0178ها/0753

ا األغاني، أبي الفرج االصفهاني، القااهرة، املؤسساة املصارية العاماة )مصاور عان طبعاة دار        4

 الكت (، )د،ت(.

سة، ألباي حياان التوحيادي، تصاحيح وضابط وشارح: أمحاد أماني وأمحاد          ا االمتاع واملؤان5

 الزين، بيريوت، دار مكتبة احلياة، )د،ت(.

 م.0131ها/0788، بريوت، دار األمانة، 7ا أمراء البيان، حممد كرد علي، ط3

 م(.0171ها/0750ا البداية والنهاية يف التاريخ، البن كثري، القاهرة، مطبعة السعادة، )3

 ديع، البن املعتز، تح: املستشرق كراتشكوفسكي، دمشق، دار احلكمة، )د.ت(.ا الب 8

، القاااهرة، دار 8ااا تاااريخ األدب العربااي )العصاار العباسااي األول(، د. شااوقي ضاايف، ط    1

 م.0131املعارحل، 
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، القاااهرة، دار 7ااا تاااريخ الرساال وامللااوك، للطاا ي، تااح: حممااد أبااو الفةاال ابااراهي ، ط01

 م.0131املعارحل، 

ااا تاااريخ بغااداد أو مدينااة السااالم، للخطياا  البغاادادي، املدينااة املنااورة، املكتبااة الساالفية،    00

 )د.ت(.

ا مجهرة رسا ل العرب يف عصور العربياة الزاهارة، أمحاد زكاي صافوت، باريوت، املكتباة        01

 م(.0178ها/0753العلمية، )

 م.0133ة، ا خاص اخلاص، للثعال ، تقدي  حسن األمني، بريوت، دار مكتبة احليا07

 ها.0751ا ديوان املعاني، ألبي هالل العسكري، القاهرة مكتبة القدس، 04

ا الروض املعطار يف خ  األقطار، حممد بن عبد املانع  احلماريي، تاح:د، احساان عبااس،      05

 م.0184، بريوت، مكتبة لبنان، 1ط

القااهرة دار   ا زهر ااداب ومثر األلباب، للحصري القريواني، تاح: علاي حمماد البحااوي،    03

 م(.0157ها/0731احياء الكت  العربية، )

، القاااهرة، املعااارحل 4ااا طبقااات الشااعراء الباان املعتااز، تااح: عبااد السااتار أمحااد فااراج، ط  03

 م.0180

هاا  0743، القااهرة، دار الكتا  املصارية، )   4ا عصار املاأمون، د. أمحاد فرياد رفااعي، ط     08

 م(.0181/

هاا،  0710دد، طهاران، مطبعاة جامعاة طهاران، )    ا الفهرست، البن الندي ، تح: رضااجت 01

 م(.0130

 ا معج  االدباء، ياقوت احلموي، بريوت، دار املستشرق، )د.ت(.11

ااااا املنتحاااال، للثعااااال ، تااااح: أمحااااد أبااااو علااااي، االسااااكندرية، املطبعااااة التجاريااااة،  10

 م(.0110ها/0701)

 ها.0417ا نثر النظ  وحل العقد، للثعال ، بريوت، دار الرا د العربي، 11

ا نصوص ضا عة من كتاب الوزراء والكتاب للجهشاياري، مجاع وحتقياق ميخا يال عاّواد،      17

 م(.0134ها/0784بريوت، دار الكتاب اللبناني، )
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ا الوايف بالوفيات، للصفدي، باعتناء حممد يوسف جن ، بريوت، دار النشر، فرانز شتاينر، 14

 م(..0130ها/0710)

اري، تح: مصطفى الساّقا، اباراهي  االبيااري وعباد احلفاي ،      ا الوزراء والكّتاب، للجهشي15

 م(.0178ها/0753شبلي، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي احلل ، )
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 هـ( بني التسجيع واملزاوجة263إبن العميد )ت

 متهيد
 ابن العميد:

بو الفةل حممد بن أبي عبد اهلل احلسني بن حممد الكات ، والعمياد لقا  والاد  الاذي كاان      هو ا

ها وزير ابن العميد لركن الدولة البويهي، وكان حمل تقدير  وثقته،  718وزيرا ملرادويج، ويف سنة 

ها خرج على رأس جيش لقتال الزعي  الكردي حسانويه، ولكناه تاويف يف الطرياق يف     751ويف سنة 

 (.1(، وكان ان اشتهر من وزراء ب  العباس بالبالغة)0ها )731سنة  صفر

ومل أجد من يذكر والدته، اال إن ابن ااألثري اجلزري قاد ذكار عمار  قاا اًل: ))وكاان عمار ابان        

(، ااااا يؤكاااد لناوالدتاااه يف نهاياااة القااارن الثالاااث    7العمياااد قاااد زاد علاااى ساااتني سااانة يساااريًا(()   

 الرأي.ها( على وفق هذا 711افجري)

وكان الصاح  بن عباد قد مسي بالصاح  ألنه كان يصح  ابن العميد، وقد ساأله مارة عان    

 (.4بغداد عن عودة الصاح  من العراق، فقال: ))بغداد يف البالد كاالستاذ يف العباد(()

ها؟( قد ذكر ابن العميد بأنه: ))أبو الفةل، وله من الكتا : كتااب   758وكان ابن الندي  )ت

( مل ياذكر   3(، وحني أورد بلغاء الناس العشرة)5 له، وكتاب املذه  يف البالغات(( )ديوان رسا

( 3ها( أيةًا يف حني مل يورد  مع أمساء البلغااء ) 071معه ، كما مل يذكر عبد احلميد الكات  )ت

 الذين أورد معه  عبد احلميد. ومن اجلدير بالذكر أن املتن  قد مدحه برا يته املشهورة:
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 وبكاك ان مل جير دمعك أو جرى  (8ك ص ت أم بعد تص ا )باد هوا

لوعدنا إىل املصادر ال  ذكرت أبا الفةل ابن العميد، لوجدناها تساه  يف ذكار صافاته، واناه     

كان عاملا وأديبًا، كاتبًا شاعرًا ومؤلفًا، حكيمًا طويال البااع يف الفلسافة والنجاوم وامليكانيكاا )علا        

سياسايا حمنكاا ووزيارا، قااد اجلياوش وفاتح البلادان وقماع الفان، اتسا            احليل(، اضاافة إىل كوناه   

بالعقل واحللا  والكارم، فهاو جنا  الماع مان جناوم القارن الراباع افجاري، والاركن الاركني الاذي              

 اعتمد  بنو بويه يف ادارة وسياسة أمور الدولة، كما ازدانت به صفحات تاريخ األدب العربي..

ت امكاناته  ومواهباه، ومنات شااعريته وكتابتاه باقتادار بالغاي       وهكذا رجل ذاع صيته، وتعدد

حمسوس، حتى وصلت رسا له الديوانية واالخوانياة إىل خمتلاف األمصاار، وانتشار آثاار  ومؤلفاتاه       

بني الدارسني والعلماء واملؤلفني، فنجد أن هذا الرجل الذي ذكرنا  قد فقدت آثار ، وخبلت املظان 

خبار ، ولوال بعض املصادر ال  نقلات اليناا القليال مان أخباار  لةااع مناا        علينا يف إيراد رسا له وأ

 امام من أ مة األدب يف العصر العباسي.

 البحث األول: آراء القدماء واحملدثني
والذي يهمنا أن جند بعض كت  األدب والرتاج  تغدق عليه ااراء النقدية املختلفة، ااا يادفعنا   

 ة املمكنة من القدماء واحملدثني. وهذ  طا فة منها: أن نتناول تلك ااراء باالحاط

ها(: قال: )أول مان أفساد الكاالم أباو الفةال، ألناه ختيال ماذه          741( )ت 1ا ابن ثوابة )0

 (.01اجلاح  وظن أنه ان تبعه حلقه، وان تال  ادركه، فوقع بعيدًا من اجلاح ، قريبًا من نفسه( )

كتابتاه فمعروفاة مان رساا له املدوناه، ومان كاان         ها(: قال: )واما 410( )ت 00ا مسكويه )1

 (.01مرتسال مل خيف عليه علو طبقته فيها( )

هااا(: قااال: )اوحااد العصاار يف الكتابااة، .. ياادعى اجلاااح    411ااا ابااو منصااور الثعااال  )ت 7

األخااري، واالسااتاذ، والاار يس، يةاارب بااه املثاال يف البالغااة، وينتهااي إليااه يف اإلشااارة بالفصاااحة   

مع حسن الرتسال وجزالاة األلفااظ وسالساتها، إىل براعاة املعااني ونفاساتها، ... وكاان          وال اعة،

 (.07يقال: بد ت الكتابة بعبد احلميد، وختمت بابن العميد( )



 

111 

 العدد األول

ها(: قال: وكان أبو الفةل من حماسن الدنيا وقد اجتماع فياه ماا    371ا ابن األثري اجلزري )ت4

 (.04ة امللك، والكتابة ال  اتى فيها بكل بديع )مل جيتمع يف غري  من حسن التدبري، وسياس

(، وقاال: "وأماا   05ها(: قال: "وكان فيه فةال وأدب ولاه ترّسال" )    380ا ابن خّلكان )ت 5

األدب والرتّسل فل  يقاربه أحد يف زمانه، وكان يساّمى اجلااح  الثااني.. وكاان يقاال لاه األساتاذ"        

(03.) 

ث عاان حساان االفتتااح يف املكاتبااات: "ان يكااون  هاا(: قااال حااني حتادّ  810اا القلقشااندي )ت  3

احلسن فيه راجعًا إىل ما يوجا  التحساني: مان ساهولة اللفا  وصاحة السابك، ووضاوح املعناى،          

وجتّن  احلشو، وغري ذلك من موجبات التحسني، كماا كتا  األساتاذ أباو الفةال بان العمياد عان         

 (.03له "كتابي إليك" و"أنا مرتدد.." )ركن الدولة بن بوية، إىل من عصى عليه، مفتتحًا كتابه بقو

 (.08ها(: قال" كان آية يف الرتّسل واإلنشاء" )0181ا ابن العماد احلنبلي )ت 3

ا أمحد حسن الزّيات )حمدث(: قال "كان أرّق معاصرية طبعًا، وأقّله  سجعًا، وأكثره  نثرًا  8

لكتاباة، متفّوقاًا يف ضاروب الرساا ل.."     للشعر وتلميحًا لألمثال.. وكان ابن العميد متفننًا يف فنون ا

(01.) 

ا خليل مردم )حمدث(: قال "ان األدب يف نظر ابن العميد ضرب من ضروب التسلية والتلاّهي  1

والرتفياااه واظهاااار ال اعاااة والغلاااّو واالغاااراق والبعاااد عااان احلقيقاااة يف التصاااوير واالمعاااان يف         

 (.11التزويق")

العمياد هاو اساتاذ ماذه  التصانيع بااملعنى الادقيق        ا د. شوقي ضيف )حمدث(: قال "إن ابن 01

فذ  الكلمة، ألنه أول كات  ا فيما نعرحل ا احتك  إىل السجع يف كتابته، كما احتك  إىل البديع من 

 (.10جناس وطباق وتصوير، وقد هّيأ  لذلك أنه كان ذا عني تصويرّية.." )

د أنفسانا أماام عظماة عقلياة خيار فاا       ا د. زكي مبارك )حمدث(: قال " فإننا حني نقرأ نثار  جنا  00

اجلبابر ساجدين... فليست الكتابة عند ابن العميد زخرفًا براقاًا يلاهو باه وال ثاروة لغوياة يكااثر بهاا        

الكتاب، ولكن الكتابة عند  ثورة عقلياة أو وجدانياة... وقاد يارق فتحسا  نثار  جناوى حبيابني يف         

 (.11ه عبقري.." )هدأة الليل، وهو يف رقّيه وجزالته وغةبه وحنان

 (.17ا حممد كرد علي )حمدث(: قال" كان إىل التسجيع واملزاجة أقرب" )01
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ومن هذ  ااراء نتبني أن ابن ثوابة من القدامى وخليل مردم من احملدثني، كانا يريان خاالحل ماا   

 له كاي  كالن يرا  مجهور النّقاد واألدبااء يف ابان العمياد، ألنهماا مل يقوماا بالتحليال الادقيق لرساا        

يتوّصال إىل احلقيقة الناصعة، فهذا تراث انساني وحرام على اإلنسان أن يةّيع عمل غري  باحلقد أو 

بالرأي املتج ، واجدني غري مقتنع مبعظ  آراء نّقادنا احملدثني الذين من الةروري ان يكون را ده  

للوصاول إىل احلقاا ق   التفكياك احملادث للنصاوص واساتخدام األساالي  احلديثاة       و التحليل الادقيق 

 وجواهرها، من خالل القراءات النقدية الدقيقة.

 املبحث الثاني: رسائله الديوانية
وبهذا فسأختار رسالة مشهورة من رساا له الديوانياة الثابتاة املؤّكادة، ثا  أقاوم بتحليهاا أسالوبًا         

 ًا..وحوارًا وإيقاعًا وتركيبًا وفنًا بالغيًا رفيعًا، أَلِصل إىل احلقيقة موقعي

 ها( يف يتيمته.411تلك هي الرسالة ال  ذكرها الثعال  )ت 

رسههالة ابههن العميههد نلههى ابههن بلكههان ونههداد ليسههتعيد  نلههى طاعههة ركههن 

 الدولة:

( "كتابي، وأنا مرتّجح بني طمع فيك ويأس منك، وإقبال عليك، واعراض عناك،  14قال: )

رعايًة ويقتةي حمافظًة وعناية، ث  فإنك تدل بسابق حرمة، ومتت بسالف خدمة، أيسرهما يوج  

تشفعهما حبادث غلول وخيانة، وتتبعهما بآنف خالحل ومعصية وأدنى ذلك حيبط أعمالاك وميحاق   

كل ما يرعى لك. ال َجَرم أّني وقفت بني ميل الياك، وميال علياك، أقاّدم رجااًل لصاّدك، وأؤخار        

ساتبقا ك واستصاالحك،   أخرى عن قصدك، وأبسط يدًا الصطالمك واجتياحك، وأثا  ثانياة ال  

وأتوقف عن امتثال بعض املأمور فياك ضانًا بالنعماة عنادك، ومنافساة يف الصانيعة لاديك، وتاأمياًل         

لفيأتك وانصرافك، ورجاء ملراجعتك وانعطافك، فقد يغرب العقل ث  يؤوب، ويعازب اللا  ثا     

ويساكر املارء   يثوب، ويذه  احلزم ث  يعود، ويفسد العزم ث  يصلح، ويةاع الرأي ث  يستدرك، 

 ث  يصحو، ويكدر املاء ث  يصفو، وكل ضيقة إىل رخاء، وكان غمرة فإىل اجنالء.

وكما أنك أتيت من إساءتك مبا مل حتتسبه أولياؤك فال بدع أن تاأتي مان احساانك مباا ال ترتقباه      

أعداؤك، وكما استمرت بك الغفلة حتى ركبت ما ركبت، واخرتت ما اخرتت فال عج  أن تنتباه  

 هة تبصر فيها قبح ما صنعت وسوء ما آثرت.انتبا
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وسأقي  على رمسي يف اإلبقاء واملماطلة ما صلح، وعلى االستبطاء واملطاولة ما أمكن، طمعًا 

يف انابتاك، وحتكيماًا حلساان الظان بااك، فلسات أعاادم فيماا أظااهر  ماان إعاذار وأرادفااه مان إنااذار         

ويأخاذ باك إىل حظاك ويساددك: فإناه      احتجاجًا عليك، واستدراجًا لك، فاان يشاا اهلل يرشادك،    

 على كل شيء قدير وباإلجابة جدير.

وزعماات أنااك يف طاارحل ماان الطاعااة بعااد أن كناات متوسااطها، وإذا كناات كااذلك فقااد عرفاات    

حاليها، وحلبت شاطريها، فنشادتك اهلل ملاا صادفت عماا ساألتك، كياف وجادت ماا زلات عناه،            

ل، ونساي  عليال، ورياح بليال، وهاواء      وكيف جتد ماصرت إليه؟ أمل تكن مان األّول يف ظاّل ظليا   

عدي، وماء روّي، ومهاد وطّي، وكاّن كانني، ومكاان مكاني، وحصان حصاني، يقياك املتاالف،         

 ويؤمنك املخاوحل، ويكنفك من نوا   الزمان، وحيفظك من طوارق احلدثان؟

 عززت به بعد الذّلة، وكثرت بعد القّلة، وارتفعت بعد الّةعة، وايسرت بعد العسرة، وأثريات 

بعد املرتبة، واتسعت بعد الةيقة، وظفرت بالواليات، وخفقات فوقاك الراياات، ووطائ عقبياك      

الرجال، وتعّلقت بك اامال، وصرت تكاثر ويكاثر بك، وتشري ويشار إليك، ويذكر على املناابر  

امسك، ويف احملاظر ذكارك، ففاي  اان أنات مان األمار، وماا العاوض عّماا عاددت، واخللاف ااا            

اسااتفدت حااني أخرجاات ماان الطاعااة نفسااك، ونفةاات منهااا كّفااك، وغمساات يف  وصاافت، ومااا 

خالفها يدك، وما الذي أظّلك بعد احنسار ظّلها عنك؟ أظّل ذو ثاالث شاع ، ال ظليال وال يغا      

من الله ، قل نع  كذلك، فهو واهلل أكثف ظاللك يف العاجلة، وأرواحها يف ااجلاة، ان اقمات   

 لى املشاقة واجلحود. على احملايدة والعنود، ووقفت ع

تأّمل حالك وقد بلغت هاذا الفةال مان كتاابي فساتنكرها، وأملاس جسادك وانظار هال حياّس؟           

وأجسس عرقك هل ينبض؟ وفّتش ما حنا عليك هل جتد يف عرضها قلبك، وهل حلي بصدرك أن 

 تظفر بفوت سريح، أو موت مريح؟ ث  قس غا   أمرك بشاهد  وآخر شأنك بأّوله"..

 التحليل:

ا أسلوب احلوار يف الرسالة: استخدم ابن العميد أسلوبًا نفسيًا بليغًا يف رسالته هاذ ، فوصاف   أ  

نفسه بأنه مرتدد بني حالني من اإلجياب والّسل  يف إمكاان عاودة )ابان بلكاان وناداد خورشايد( إىل       

ى طاعااة ركاان الدولااة، فقااّدم امكانيااة اإلجياااب يف الّطمااع، علااى الساال  يف اليااأس، واإلقبااال علاا  
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اإلعراض، معلاًل ذلك مباكان بينه وبني ركن الدولة  من التوّثق واحملّبة احلميمة والّصلة والقرب من 

 سالف الدهر: "وأنا مرتّجح بني طمع فيك ويأس منك..".

ومن خالل هذ  الطريقة النفسية يف املعاجلة يبدأ بالتغلغل يف خميلة املخاطا ، واصافًا ماا لاه مان      

عاية لدى ركن الدولة، ث  يصفه باخلروج والعصيان ذاكرًا له ميله إليه أكثر رصيد من األعمال والر

اااا عليااه، مكااررًا لااه مفااردات الرتغياا  والرتهياا : "الَجااَرم إنااي وقفاات بااني مياال إليااك، ومياال    

عليك..، وتأمياًل لفيأتك وانصارافك، ورجااء ملراجعتاك وانعطافاك"، ومؤكادًا لاه إمكانياة عاودة         

"ويةاع الارأي ثا  يساتدرك..، ويكادر املااء ثا  يصافو"، وتناساي ماا صانعته باه             امليا  إىل  اريها:

 الغفلة من القبح والسوء: "فال عج  أن تنتبه انتباهة تبصر فيها..".

ويؤّكااد اباان العميااد صاارامته علااى الصاالح واإلنابااة وحساان الّظاان باملرساال إليااه بااني اإلعااذار      

هلل ان يرشد  ويسدد : "فإن يشأ اهلل يرشدك، و.."، واإلنذار، موضحًا استدراجه له وداعيًا له من ا

 ومذكرًا بتلك األيام افان ة: "كيف وجدت مازلت عنه، وكيف..؟".

ث  حياول بأسلوبه النفسي أن جير )ابن بلكا( إىل الوراء تارة ويتقدم به إىل األمام أخرى، مقارنًا 

لعاّز، الكثارة، اإلرتفااع، اليسار،     حاله قبل تعرفه بركن الدولة وما حصاد  خاالل معرفتاه باه مان ا     

الثراء، السعة، الظفر، األمر والنهي، ذيوع الصيت، والذكر احلسن، بعد أن يعيد  بهذ  املفاردات  

املؤثرة ال  فقدها )ابن بلكا(، ويلبسها له بشكل قشي  وفّعال تتخلله األنااة والّدّقاة والصا  علاى     

 ه يف مكانه احلقيقي مع صاحبه ركن الدولة.حتّمل املوقف، وجيعل منه ذلك الشخص الذي وكأن

وحين ذ فاجأ  باالستفهام عّما أخرجه من الطاعة وأدخله يف العصيان، وهو ال يزال حتات تاأثري   

ذلك التنوي  املغناطيسي الذي اجرا  له ابن العميد بأسلوبه السحري العجيا ، ثا  أمار  باأن يعاود      

ل حلاي بصادرك أن تظفار بفاوت ساريح، أو ماوت       إىل رشد ، وأن خيتار بني احليااة واملاوت: "وها   

 مريح؟".

لقد انغمس ابن العميد يف نفسية املخاط  وتاوّجس أحاسيساه وماا ميكان أن ياؤثر  يف خلجاات       

قلبه من تفاعل بناء، فكانت عباراته معادالت مؤشاة ومغّنااة انتجات أثرهاا الفّعاال واإلجياابي، ااا       

 ملصافحة كنف ركن الدولة وطاعته.دفعت باملخاط  أن يرتاجع عن موقفه ويعود 
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وقال ابن بلكا: واهلل ماكانت لي حال عند قراءة هذا الفصل إال كما أشار إليه األستاذ الر يس، 

 (.15ولقد ناب كتابه عن الكتا   يف عرك أدميي واستصالحي، ورّدي إىل طاعة صاحبه" )

نااًا راقيااًا يف التعاابري، يعماال علااى ولااذلك كاناات اجلماال املرتادفااة املتناغمااة الباان العميااد متّثاال تفّن

 الرتويح عن النفس، ويغمرها بوشي االزدواج والسجع واملعتدل. 

ب ا اإليقاع يف النص: وحاني تقارأ الرساالة جتاد النا  الصاوتي املتنااغ  واملنساج  يشايع فيهاا،            

عل، فاملفردات تنثال ع  ميزان: )اقبال وإعراض( على وزن إفعال، )سابق وسالف( على وزن فا

)استبقاء واستصالح( على وزن استفعال، و)انصراحل وانعطاحل( على وزن انفعال، وهكذا جتد أن 

املفردة ختتار بالتوازي مع املفردة ال  تقابلها يف موقعها من العبارة األخرى، فهنالك نظاام متناساق   

عادل خالله العبارة ألبنية املفردات ضمن العبارة والفقرة، ث  تص  العبارات يف ازدواج أو توازن تت

مع العباارة موسايقيًا: "فإناك تادل بساابق حرماه، ومتاّت بساالف خدماه، أيسارهما يوجا  رعاياة             

ويقتةي حمافظة وعناية" و"فقد يغرب العقل ث  يؤوب، ويعزب الل  ث  يثوب"فنجد هذا االزدواج 

ؤوب ويثاوب"،  بني عبارة وعبارة مستخدمًا املفردات املسجعة: "حرمه وحدماه، رعاياة وعناياة، يا    

وهذا السجع املتوازن معتدل وغري مقّيد، ويكاد قصر العبارات والفقرات أن يكاون امليازة العاّماة يف    

 الرسالة، اا مينح ذلك الن  الصوتي املتقارب يف تقطيع اجلمل.

ان اإليقاع واضح يف التوازن املتناغ ، فقد يتقارب، كما يف: "ظل ظليل، ونسي  عليل، وريح 

واء عدّي، وماء روي، ومهاد وطّي  وكّن كنني، ومكان مكني، وحصن حصني، يقياك  بليل، وه

املتألف، ويؤمنك املخاوحل، ويكنفاك مان نوا ا  الزماان، وحيفظاك مان طاوارق احلادثان"، فقاد          

الحظت ال اعة يف التقاط الّنغمة ال  تتقارب ثالثية يف:"ظليل، عليل، وبليل،"، "عدتي، روّي، 

، وحصااني"، وساارعان مااا تتحااول إىل نغمااة ثنا يااة، كمااا يف "املتااألف        ووطااي" و"كاانني، مكااني  

واملخاوحل"، و"الزمان واحلادثان" إن هاذ  الظااهرة املوسايقية كانات غاري متكّلفاة يف هاذ  الرساالة،          

 حبيث جعلت من انسجام أحلانها وترابط ألوانها قطعة فنّية را عة.

يف النص بكامل انساقه، منطلقًا من املةارع  ج ا ال اعة يف الرتكي : استخدم ابن العميد الزمن

ا احلاضر املعاش وما فيه ا "وأنا مرتّجح بني طمع فيك... فإنك تدّل..." إىل املاضي مذكرًاً"... بسابق 

حرماااه، ومتااات بساااالف خدماااه" ثااا  إىل املساااتقبل موجهاااًا ومتمنياااًا: "وأثااا  ثانياااة الساااتبقا ك     
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وهذا أسلوب وّفق فيه الكات  يف بلورة أكفار  ضامن   واستصالحك"، "وسأقي ... يف اإلبقاء..."،

انساق كل حتّول من التحوالت ال  حادثت يف أثنااء الانص، وضامن حتاّوالت الفعال الاذي عاشاه         

 املرسل إليه أيةًا. 

كما برزت براعاة متناهياة يف حسان اساتخدام حاروحل اجلار: "طماع فياك، ياأس مناك، إقباال            

هذا يدل علىمعرفة غريزة يف اللغة، يستخدم فيها تلاك  عليك، إعراض عنك، ... بسابق..."، و

 احلروحل مبهارة ودّقة.

د ا الفنون البالغية يف النص: ولو عدنا إىل قراءة نص الرسالة قاراءة نقدياة فاحصاة، جتّلات لناا       

بالغة احلس عند ابن العميد، فهاو ميتلاك مان صافاء الاذهن ورقاة املشااعر وفّنياة التلاوين واملقادرة           

الرتكي  واالنزياح ما جيعلناا نتحساس مواقاع الةاربة يف النساج البلياغ. وميكنناا أن خنتاار          الفا قة يف

بعةا من تلك الوجو  البالغية، فإنه ميعن يف استخدام الطباق بشكل شا ع يف هذ  الرسالة، فيكااد  

فقاد  يكون الفن األكثر استخدامًا بني الوجو  األخرى للبالغاة، ففاي الفقارة األوىل مان الرساالة: "     

يغرب العقل ث  يؤوب، يعزب.. يثوب، يذه ... يعود، يفساد... يصالح، يةااع... يساتدرك،     

يسااكر... يصااحو، يكاادر... يصاافو، الةاايق والرخاااء، الغماارة واالجنااالء". وهااذا هااو الاارتادحل       

 واألطناب بعينه، كما الطباق أيةًا.

، االرتفااع والةاعة، اليسار    كما ذكر الطباق يف الفقارة اخلامساة: "العاز والذّلاة، الكثارة والقّلاة      

 والعسر،اإلثراء واملرتبة، السعة والةيق".

فقد مجع بني كل لفظني متقابلني متةادين يف املعنى، فعلاني كاناا أم امساني، وهاذا التقابال يف      

 املعنى قد زاد اخلطاب حسنًا.

وكاّن  أما اجلناس، فقد استخدمه بشكل ملف للنظر، كما يف الفقارة الرابعاة: "يف ظال ظليال..     

كنني، ومكان مكني، وحصن حصني"، وكذلك يف الفقرة اخلامسة أيةاًا: "وصارت تكااثر ويكااثر     

 بك، وتشري ويشار إليك"، وهذا من جناس االشتقاق، وهو من احملسنات اللفظية.

وأما السجع، فقد استخدمه الكاتا  بشاكل غاري مقّياد، ففاي الفقارة األوىل وردت املفاردات:        

عنايه، ورخاء واجنالء" ويف الفقرة الثالثة وردت املفردات "إعاذار وإناذار،   "حرمه وخدمه، رعايه و

قاادير وجاادير"، كمااا وردت مفااردات مسااجعة يف الفقاارة الرابعااة بشااكل واضااح: "ظلياال، علياال،  
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وبيليل.." بني ثالثية وثنا ية، كما وردت ثنا ية يف الفقرة اخلامسة "شع  وفا ، عناود وجحاود"،    

 للفظية أيةًا.والسجع من احملّسنات ا

ومن وجو  البديع الواردة يف الرسالة، فقد شاع الرتصيع، فمنه ما كان فيه توازن يف األلفاظ مع 

توافق يف اإلعجاز، حنو: "يغرب العقل ث  يؤوب، ويعزب الل  ث  يثوب" و"على املناابر امساك،   

 ويف احملاضر ذكرك" وهو حمّسن لفظي أيةًا.

يف هذ  الرسالة، لوجدنا اجملاز يطاّرز فقراتهاا، ففاي عباارات مان      ولو أردنا إيةاح مواقع البيان 

الفقرة الرابعة: "انك يف طرحل من الطاعاة بعاد أن كنات متوساطها، وإذا كنات كاذلك فقاد عرفات         

حاليها، وحلبت شطريها"، فابن العميد قد صور لنا الطاعة بصورة حيوان حلاوب ولايكن البقارة،    

ها بعد أن كان غارقًا يف كرمها وعطا ها، وقد ذاكار  يف هااتني   وكيف يكون اإلنسان البعيد من حليب

احلالتني من اجلوع والشبع، ث  ذكر  كيف كان حيل  ضرعيها، إذ جعل للطاعة اثداء كما هي أثداء 

البقرة. فهذا التشبيه اجلميل البلياغ للطاعاة هاو االساتعارة املكنياة، فشاّبه الطاعاة باالبقرة، واساتعار          

ذفها ورمز اليها بشيء من لوازمها وهاي األثدياة الا  حلبهاا، وهاذ  هاي القريناة        البقرة للطاعة وح

عليها، اا أوهمنا يف تصاوير الطاعاة باالبقرة الا  اخارتع فاا صاورة األثدياة الا  تعطاي احلليا ،            

وحين ذ تكون لفظة )األثدية( ال  حتل  )استعارة ختيلية( ألن املستعار له وهو )حلبت شطريها( أي 

 ها صورة ختيلية وهمّية.أثداء

ويف الفقرة اخلامسة وردت عبارة "وما الذي اظّلك بعد احنسار ظّلها عنك؟"، إذ جعال الكاتا    

للطاعة مظلة يستظل بهاااخرون، واحلق بها مالءة تتسع وتنحسر، فهاذ  املاالءة وهاذا الظال هماا      

كاارم، وهاذ  اساتعارة    صورة وهمية تشبه جناعة الطاعة، وما متنحاه لشاخص املطياع مان مناافع وم     

 مكنية تفيدالتخييل.

كما وردت الكناية يف "ظل ظليل..."، للداللة على العيش احلر الكري  املرّفاه، وكاذلك عباارة    

"نفةت منها كّفك، وغمست يف خالفها يادك"، فجعال الطاعاة أمارًا حمسوساًا ونفاض كّفاه منهاا:         

يجعال مناه ساا اًل يغماس فياه ياد ،       كناية عن تركها، وإعالن العصيان الاذي هاو خاالحل الطاعاة ل    

 وهذ  كناية أيةًا.
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ويةاحل إىل ذلاك ماا يف الرساالة مان اقتبااس مان القارآن:".. شاع .. اللاه "، ومان تةامني            

لألمثال واحلك : "وكال ضايقة...، وكال غمارة..."، ان ابان العمياد قاد تاأثر بأسالوب اجلااح ،           

م أبو الفةال يف كتابتاه تارابط ومتاساك     ولكنه حتاشى منه استطراد  وعدم ترابط بعض معانيه، فخد

عباراته، وجعلها حمكمة متجانسة، كما أخذ ان سبقه من كّتاب ديوان اإلنشاء السجع ولكان دون  

تقّيد، كماا كاان لثقافتاه واساتعداد  الاذاتي مان تقساي  وتقطياع عباراتاه علاى فقار قصاار مزدوجاة              

عنى وتقريبه للحس مستعينًا على ذلك بكاثري  ومتوازنة، ومبفردات متوافقة، وبعناية فا قة بتصوير امل

 من التشبيهات ومبختلف أنواع البديع.

 وخالصة القول، فإن طريقة ابن العميد هي النثر البديعي املسجع املعتدل..

وخري ما خنتت  به هذا التحليل املتواضع أن تذكر رأي الثعال  إذ قال: "وقد أمجع أهل البصارة  

ه ال  كتبها إىل ابن بلكا ونداد خورشيد عند استعصا ه على ركان الدولاة   يف الرتّسل على أن رسالت

 (.13غّرة كالمه، وواسطة عقد ، وماظّنك بأجود كالم، البلغ إمام" )

 املبحث الثالث: رسائله االخوانية
كت  ابن العميد الرسا ل الديوانية، كما كت  الرسا ل األخوانية، علمًا أنهما ختتلفان من حيث 

وافندسة واختياار األلفااظ واالهتماام بالداللاة والتصاوير والتلاوين والفان واملسااحة املواخااة           البناء

 طلواًل وعرضًا وحمورًا ومتنًا.

ورسااا له تةاامها كتاا  التاااريخ والرتاجاا  واألدب، وقااد ضاااع معةاامها كمااا تااذكر لنااا كتاا    

تفصيليًا وخرجناا بنتاا ج خنتلاف    الفهارس وقد تناولنا القس  األول منها )الديوانية( مبثال  وحللنا  

 فيها مع بعض النقاد والدارسني.

وهنااا حناان اان نتناااول القساا  الثاااني ماان رسااا له  ذلااك هااو )الرسااا ل االخوانيااة(، إذ أفادنااا  

ها( بايراد بعض منها يف زهر أدبه. وخنتار الرسالة ااتية ال  كتبها ابان  457احلصري القريواني )ت 

   قا اًل:العميد إىل بعض اخوانه

)أنا أشكو إليك جعل  اهلل فداك دهرًا خؤوفًا غدورًا، وزمانًا خدوعًا غرورًا، ال ميانح ماا ميانح    

اال ريث ما ينتزع، وال يبقي فيهما يه  اال ريث ما يرجتع، يبدو خري  ملعًا ثا  ينقطاع، وحيلاو مااؤ      
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ي ماه بقارب انتقااض،     جرعًا ث  ميتنع. وكانت منه شايمة مألوفاة، وساجية معروفاة، أن يشافع ماا      

ويهدي ملا يبسطه وشك انقباض، وكنا نلبسه على ما شرط، وان خاحل منه وقسط، ونرضى علاى  

الرغ  حبكمه، ونست   بقصد  وظلمه، ونعتاد مان أساباب املسارة أن ال جيايء حماذور  مصامتًا باال         

قه مان سااعاته،   انفراج، وال يأتي مكروهه صرفًا بال مزاج، ونتعلل مبا خنتلسه من غفالته، ونسارت 

وقد استحدث غري ما عرفنا  سنة مبتدعة، وشريعة متبعاة، وأعاد لكال صااحلة مان الفسااد حاااًل،        

 وقرن لكل خلة من املكرو  خالال.

وبيان ذلك جعل  اهلل فداك أنه كان يقنع من معارضاته اإللفاني بتفرياق ذات الابني، فقاد إنثناى       

لبلوى منك أكثر اا أنشر ، وأحسب  قد ظلمات الادهر   انوًا فيك جبميع ما أوغر ، وما أطويه من ا

بسوء الثناء عليه، وألزمتاه جرماا مل يكان قادر  مباا حيايط باه وقدرتاه ترتقاي إلياه، ولاو أناك أعنتاه              

وظاهرته، وقصدت صرفه وازرته، وبعت  بيع اخللاق ولايس فايمن زاد، ولكان فايمن نقاص، ثا         

غاري  امال، فهاال وجادت نفساك أهاال       أعرضت عا  إعاراض غاري مراجاع، وأطارحت  اطاراح       

للجميل حني مل جتدني هناك، وأنفذت من حل ما عقدت من غاري جرمياة، ونكاث ماا عهادت مان       

 غري جريرة. فأجب  عن واحدة منها.

ماا هااذا التغاالي بنفسااك، والتعاالي علااى صااديقك، ومل نباذت  نبااذ الناواة، وطاارحت  طاارح      

لقاك، وأناا احلاالل احللاو، والباارد العاذب؟ وكياف        القذاة؟ ومل تلفظ  من فيك، ومتج  من ح

الختطرنااي ببالااك خطاارة، وتصااريني ماان أشااغالك ماارة، فرتساال سااالمًا ان مل تتجشاا  مكاتبااة،      

وتذكرني فيمن تذكر إن مل تكن خماطبة؟ وأحس  كتابي سريد عليك فتنكر  حتى تتثبات وال جتماع   

ن حما النسيان صورته من صدرك، بني اس  كاتبه وتصور شخصه حتى تتذكر: فقد صرت عندك ا

وامسه من صحيفة حفظك، ولعلك تتعج  مان طمعاي فياك وقاد توليات، وإساتمال  لاك وقاد         

أبياات، وال عجاا  فقااد يتفجاار الصااخر باملاااء الاازالل، ويلااني ماان هااو أقسااى منااك قلبااًا فيعااود إىل   

 (13الوصال(. )

 التحليل:

ة نفحاص فيهاا أفكاار الانص الا       لغرض الولاوج إىل جاو هاذا الانص النثاري، فالباد مان قاراء        

ينتظمها بناؤ  وتتميز فيه هندسته، وحنن إذ ناتلمس الغارض واضاحًا وهاو العتااب والشاكوك. جناد        
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الرسالة خطابًا مباشرًا بني املرسل واملتلقي، ذاكارًا غادر الزماان وانتزاعاه وقصار عمار ملعاناة وشادة         

 ظلمه عند حكمه ونزول دواهيه.

اض صاحبه عنه بال سب  وال جريرة، طالبا منه اإلجابة فيما ذكر  يف وأشار ابن العميد إىل إعر

الرسالة من صور العتاب، معت ًا صديقه مغاليا بنفسه ومتعاليًا على زميله، متمنيًا أن تعود امليا  إىل 

 اريها، ويعود القل  القاسي إىل الوصال. فنالح  هندسة وتتابعا يف النص، ألن أفكار  تساري يف  

الرتتي  والتطبيع اا يؤدي ويص  يف اجلان  اإلجيابي املطلوب وهو الت ام اجلروح والعودة  نسق من

 للوصال.

وهو يبتدئ رسالته بشاكوا  دهار  املخياف ويتوساط ذلاك القاول مجلاة اعرتاضاية )جعلا  اهلل          

ل يف فداك(، واصفا األثر السل  الذي يرتكه خداع الزمان وغرور ، ويأتي إلينا بفقارة جديادة يقاو   

بدايتها )وبيان ذلك جعلا  اهلل فاداك...( ليابني لناا مان هاو ذلاك الزماان املشاخص ويكارر مجلتاه            

االعرتاضااية، ثاا  ياادخل علينااا بفقرتااه الثالثااة وهااي عبااارة عاان بنيااة ماان االساا لة واالستفسااارات،  

 وعالمات التعج  بِا: ما ومَل، وكيف؟ ث  خياطبه بقوله: ولعلك تتعج  من طمعاي فياك...( إذ  

أنا احلوار واضح يف العبارة ث  يأتي اجلواب من القل  ليقول فيه: )وال عج ...( فينطاق بالعباارة   

 ال  يرغ  فيها ويرتةيها يف مسة الوصال.

وإذا مااا أردنااا أن نتناااول اختيااار اجلماال واأللفاااظ، قااال: )دهاارًا خؤوفااًا غاادورًا( وقااال )زمانااًا  

يف العبااارتني، وكأنااك تعاايش أمااام صااورة ماان الااوزن  خاادوعًا غاارورا( تالحاا  املوازنااة واملزاوجااة 

مبفردات ختةع لنظام من االختيار الدقيق لثالثياتني مان املزاوجاة يف احلاروحل والكلماات والصاوت       

واإليقاع. وكذلك يف عبارتي )... االريث ما ينرتع( و)... اال ريث ما يرجتع(. واحلالاة هاذ  كتلاك    

ا احلال يف العبارتني: )يبدو خري  ملعا ث  ينقطع( و)حيلاو مااؤ    مزاوجة لثالثيتني تركيبا وإيقاعا. وكذ

جرعا ث  ميتنع(. فهاتان محاسايتان مان املزاوجاة والتقابال وزناا وتركيباًا، فالفعال املةاارع )يبادو(          

يقابل الفعل املةارع )حيلو(. وإن مفردة )خري ( تقابال مفاردة )مااؤ ( مان حياث اإلسا  واإلضاافة        

مفردتي )ملعًا( و)جرعًا(. ث  التساوي التام بِا )ث (. وبعاد ذلاك ياأتي تاأثري     للةمري، وكذلك تقابل 

 الفعل املةارع )ينقطع( مقابال للفعل املةارع )ميتنع(.
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ث  تأتي الثنا يتات )شيمة مألوفة( و)سجية معروفة(. وكذلك املفردتان )انتقاض( و)انقباض(، 

و)بال انفاراج( و)باال مازاج(. و)غفالتاه(     واملفردتان: )شرط( و)قسط(. وكذا )حكمه( و)ظلمه(. 

و)ساعاته(. و)مبتدعة( و)متبعاة( واملفردتاان )حاااًل( و)خاالاًل(. فهاي تاارة مزاوجاة يف املصادر أو         

الفعل أو اإلس  املةاحل للةمري أو الصفة والساجع ظااهر قصاري الفقارات. أماا حاااًل وخاالاًل فهاو         

 سجع املفعولية.

الثالثة ليمزج السجع بغري . فقد حترر من السجع يف الفقرة الثانياة،  ث  جيري يف الفقرتني الثانية و

 وعاود  يف الثالثة سا رًا فيه إىل نهاية الرسالة: )الزالل( و)الوصال(.

هكذا كان اختيار األلفاظ عند ابن العميد وما رافق ذلك من تسجيع ومزاوجة. وعما ذكر  هاذا  

زع ويرجتااع، ينقطااع وميتنااع، شاايمة وسااجية، مياانح الكاتاا  ماان تاارادحل، جنااد: دهاارًا وزمانااًا، ينتاا

ويه ، وحيلو واحللو، خنتلسه ونسرتقه، سنة وشريعة، أعنتاه وآزرتاه، إعاراض واطاراح، جرمياة      

وجريرة، نبذت  وطرحت ، نبذ وطرح، نبذت  ولفظات ، مان فياك ومان حلقاك. فهاو يرياد أن        

 يستخدم الرتادحل املؤدي اجلميل.يؤكد األحداث والعبارات دون تكرار لأللفاظ، ولذلك جند  

وإذا ما فتشنا عن البديع البالغي، فاننا جند  يف فن الطبااق، يف مفاردات: ميانح وينتازع، يها       

ويرتجع، الصالح والفساد، أطوبة وأنشر ، زاد ونقيض النسيان والتذكر، اللاني والقساوة.. وهاذا    

يعارض ماا يتناقةاها ليجعال املتلقاي باني        الطباق املتنوع املختلف ي ز الصاورة اإلجيابياة للفكارة ثا     

 اختيارين أحدهما حلو وااخر مر، والبد من اختبار األصوب.

وإذا ما حتولنا إىل فن اجلناس، فنجاد  يف: خلاة وخاالال، بعات  وبياع، أعرضات وأعاراض،        

أطرحت  وأطرح، نبذت  ونباذ، وطارحت  وطارح، كتاابي وكاتباه ومكاتبتاه، تاذكرني وتتاذكر،         

 عج ، وختطرني وخطرة.تتعج  و

وإذا ما استوضحنا عن البيان يف هذ  الرساالة وجادنا شاي ًا مان اجملااز واالساتعارة والتشابيه غاري         

 املباشر.

فمن اجملاز، قال ابان العمياد  )أشاكو دهارًا...(  فالشاكوى ال تقادم ضاد الادهر  وأمناا ضاد           

  وأمناا هاو اجملااز يف االساتخدام.     اإلنسان الغادر اخلدوع املغرور. وهذا الدهر لايس لاه خاري أو مااء    

وقال:)ال مينح مامينح...( وهذا تشخيص. كما جعل للدهر شيمًا وسجايا مثل ما هو لدى الناس، 
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وجعله يشفع ويعطاي ويهادي وحيكا  ويظلا . وهاذا مان التشاخيص، وجعال لاه غفاالت ختاتلس            

ياء مادياة ميكان ملساها    وساعات تسرتق، وكل هذا طبيعة صامتة ث  حتويلها من أمور معنوياة إىل أشا  

 ونقلها واختالسها واسرتاقتها. وهذا تشخيص بالغي.

وجعل البلوى تطوى كما تطوى املزادة، وقال: )ظلمت الدهر( و)الزمته جرمًا...( فحولاه إىل  

انسان  رم وجان، وقال: )وبعت ( يف خماطبة صاحبه واإلنساان ال يبااع، وهاذ  كناياة عان الارتك       

ال يف عباارات: )تلفظا  مان فياك( و)متجا  مان حلقاك( و)حماا النسايان          والقطيعة، وكذلك احلا 

 صورته...(.

فتشخيص املعنوي: )يتفجر الصخر باملاء الزالل( و)يلاني مان هاو أقساى مناك قلباًا(، أي يلاني        

 اإلنسان اجلاحل امللئ باجلفاء.

ادة الا   وهنالك صور ختدم افكار النص، ومنها: صورة اللمعان سريع االنقطاع، وصورة املز

تطوى، وبيع اخللق، ونبذ النواة، وطرح القذاة، واللف  من الف  أو احللق، وتفجار الصاخر باملااء    

 الزالل.

وهذا التشخيص وتلك الصور  إمناا هاي نابعاة مان العاطفاة الصاادقة الا  هاي صادى ألفكاار           

اها ابن العميد من املرسل، وهي برمتها صور خيالية غري متكلفة، كما أنها متجانسة متألفة وقد انتق

الواقع للتعبري عن جتربته  فما أثاارت ألواناًا مان العواطاف  ااا دعاهاا أن تكاون أكثار قادرة علاى           

 التعبري.

 اهلوامش
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 املقومات املرجعيةو املؤسسة الدينية

 و التقليد

 اخلالصة:
ما يربطه بف ة متدنية معينة من تفصيالت تتعلق مبا يدور و قد يرفض البعض أن نطلق على الدين

قاد يكاون ذلاك الارفض نااتج عان       و بعقيدته  من نشاط متعدد اجلوان  حتت اس  املؤسساة الدينياة  

سساات خمتلفاة. لاذا حااول الباحاث أن      النشااطات مان مؤ   عادم تشاابهه يف  و اسة الفكار الادي ،  قد

يساتنتج القاسا  املشارتك بينهاا، كاي يصاح إطاالق لفظاة مؤسساة          و خصا صاها و يدرس املؤسسات

 عليها.

وقد تناول البحث أه  ما خيص مقوماات املؤسساة الدينياة  الشايعية )االثا  عشارية( يف جانا         

من كان : )ر بن حممد )الصادق( املرجعية والتقليد، إذ ان الشيعة يستندون إىل قول اإلمام جعف

 .1(من الفقهاء صا نا لنفسه، حافظا لدينه، خمالفا فوا ، مطيعا ألمر موال ، فللعوام ان يقلدو 

إن الدور الذي ميارساه املراجاع مل يقتصار علاى تفساري وشارح العقيادة الدينياة بال تعادى ذلاك            

                                                 
0
 م(0130ها   ا 0110داب، )النجف االشرحل /، مطبعة اا0حمسن الطباطبا ي احلكي ، مستمسك العروة الوثقى، ج 
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ها عناد هاؤالء اجملتهادين، والاذين     حلا املادياة للنااس، فماا مان مشاكلة إال و     ليشمل مفردات احليااة  

 ميتازون بكفاءة عالية على املستوى الذه  واملعريف.. .

 اهلل من وراء القصد.و آمال أن يكون البحث قد أوفى يف التوضيح..

نبيناا حمماد وآلاه الطيابني     و السالم على سايدنا و الصالةو و آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 الطاهرين.

 ة الدينيةماهية املؤسس
لو قصرنا الدين على مجلة من االعتقادات والعبادات، لتكونت فكرة ناقصة بال و اردة، الن   

اىل التعبري عن العاطفة، فتحول العاطفة إىل ما  –يف جان  كبري منها  –املعتقدات والطقوس تهدحل 

التفاعل باني التجرباة    . لقد نشأ الدين عن2يشبه الدا رة، كلما ابتعدنا عن نقطة يف حميطها عدنا إليها

نستطيع أن نتبني ان للدين دور كبري يف نشأة بعاض الادول، كماا كاان     و اإلنسانية والطبيعة والكون.

منهاا الدولاة اإلساالمية، بال ان السالطة      و العامل الر يسي يف قياام بعاض االم وطورياات العظماى    

 .3عدت يف بعض املراحل التارخيية تكليفا من اهلل سبحانه احلاك 

الروابط وأمناط من السلوك  و املعنى العام لكلمة مؤسسة يع  ذلك الرتكي  املكون من أفكار و

معنوياة، وكال ذلاك مانظ  حاول مركاز ملصالحة        و يف اغل  األحيان من أشاياء مادياة  و بني الناس،

 .4معينة معرتحل بها اجتماعيا 

القاتهاا بالسالطة قادر تاأثري     و جي  أن يؤخذ بنظر االعتبار عند دراسة املؤسسات املتنوعة عا  ع 

هذ  املؤسسات يف ميدان الصراع مابني اجلماعاات االجتماعياة املختلفاة. وحسا  ماا تعنياه الكلماة        

                                                 
1
 304ايايا نعمان حكي ، بول و فرجي ، تراث اإلنسانية، اجمللد الثاني، )القاهرة/ بال( ص  

7
 15، 14( ص 0135عبد الكري  امحد، مبادئ التنظي  السياسي، مكت  االجنلو املصرية، )القاهرة/  

4
جامعة  –على طلبة كلية القانون و السياسة  0180-0181الت السنة الدراسية د.صادق األسود، املؤسسات ا حماضرات القيت خ 

 بغداد 
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تشاكل  و مبدلوفا القانوني، فهي  موعة القواعد القانونية ال  تتنااول ذات املوضاوع والوظاا ف،   

 .5منظماو متحدا منسقا

مة علاى سابيل الفارض، فاملؤسساة العاماة هاي شاخص        و إذا اعت نا هذ  املؤسسة، مؤسسة عا

املنظماة أو  و .6غرضها إدارة مرفق عاام ثالثاا  و هي من أشخاص القانون العام ثانيا،و معنوي أوال،

. ومصادر ماوارد هاذ  املنظماة هاو ماوارد االدارة       7املؤسسة العامة تتميز باساتهداحل املصالحة العاماة   

 . 8العامة

 ، انهاااا جتماااع باااني املؤسساااة العاماااة 9الدينياااة الشااايعية غاااري ان الاااذي يلحااا  علاااى املؤسساااة 

مصادر  و .فهي تهت  بالشؤون الدينياة اخلاصاة مباذه  إساالمي دون املاذاه  األخارى،      10اخلاصةو

كذلك انفاقاتهاا تكااد تكاون مقصاورة علاى ذلاك اجلانا  حصارا، واملؤسساة الدينياة هاي            و متويلها

ساسية ال  تساعد على فه  الفرد بعاد فها    إحدى املؤسسات االجتماعية، فهي من التنظيمات األ

 .11طبيعته وسلوكه وعالقته بااخرين

اما املؤسسة السياسية فهي  موعة األحكام والقوانني ال  حتادد عالقاات وسالوكية األفاراد يف     

. وقاد لعبات املؤسساة    12املنظمات السياسية، كااألحزاب واجلماعاات واملنظماات السياساية السارية     

حبثنا دورا سياسيا كبريا سواء يف العراق أو يف بعض الدول اإلسالمية مثل إياران يف  الدينية موضوعة 

بعض الفرتات ، لذلك ميكن حتديد أبعاد هذ  املؤسساة علاى انهاا )هيكال تنظيماي هرماي، يبادأ يف        

ينتهي بأصغر رجل دين يقوم باإدارة الشاؤون الدينياة يف قرياة نا ياة.      و قمته باملرجع الدي  األعلى،

                                                 
5
 01( ص0181امساعيل غزال، القانون الدستوري و النظ  السياسية، )بريوت /  

3
 011( ص 0135، )بغداد/0د.شاب توما منصور، القانون االداري، ج 

3
  08( ص 0131 القانون االداري، دار النهةة العربية، )بال/حممد بكر القباني، نظرية املؤسسة العامة املهنية يف 
8

  11نفس املصدر السابق،ص 
1
 يقصد به مذه  الشيعة االمامية االثناعشرية و مؤسس هذا املذه  االمام السادس جعفر بن حممد )الصادق( 

01
 من اجل التميز بني املؤسسات اخلاصة ذات النفع العام، انظر:مصطفى كامل، شرح  

00
 14(، ص0141د.احسان حممد احلسن، عل  االجتماع السياسي، )بغداد/ 

01
 80نفس املصدر،ص 
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تكز هذ  املؤسسة على قاعدة من الناس )املؤمنني( عن طريق التقليد للمرجاع الادي  أألعلاى،    وتر

الااذي يرجااع إليااه الباات يف احلااالل واحلاارام واملسااتح  واملكاارو ، علااى وفااق مااايرا  يف اجتهاااد ،   

وتشتمل املؤسسة هذ  على مجيع رجاال الادين العااملني ضامنها، والعتباات املقدساة، واحلاوزات        

ة، واملساجد، واحلسينيات، واملدارس الدينياة، واملكتباات ودور النشار،  طاالب العلا ....      العلمي

 اخل(.

. لذا يصح لناا ان نطلاق تسامية )املؤسساة الدينياة( عليهاا،       13وفذ  املؤسسة حتويل مالي خاص

 لوجود العناصر األربعة الواج  توفرها علاى أي هيكال تنظيماي لتنطباق علياه تسامية )مؤسساة(،       

 . 14االستمرارية، والتحويل املاليو افدحل،و ناصر التنظي هي عو

 التقليد(و طبيعة األسس التنظيمية للمؤسسة الدينية)املرجعية
يكون على راس املؤسسة الدينية شخص واحد أو أكثر، ان وصلوا إىل حد كابري مان االعتباار    

باجملتهدين والذين يقومون  ما اتصفوا به من التقوى، أو ما يسمونو يف ما حصلوا عليه من العلوم،

فذا فه  يقومون نيابة بأعمال اإلمام و .حتى ظهور .15بدور  الوكالة العامة عند اإلمام الغا  

نفسه، ويرون بأن مهمته  هي تفسري الشريعة ال  جاء بها القرآن الكري  وتطبيقها، بل وتطويرهاا  

 مع تطور األوضاع اجلديدة.

مع اإلمام بالقداساة نفساها، الا  تارتبط مبفهاوم )العصامة(، أي        غري أن اجملتهدين ال يشرتكون

احلصانة من اخلطأ والزلل والسهو والنسيان. والبد للمجتهدين أن يعتا وا أنفساه  كبااقي النااس،     

معرضاني لكال هاذ  األماور الا  تساتوج  املغفارة مان اهلل سابحانه وتعااىل، واالعارتاحل باااقرتاحل            

                                                 
07

 0130( ص0138من اجل التعرحل على املؤسسة يف االصطالح االقتصادي، انظر: امحد عطية اهلل، القاموس السياسي، القاهرة/ 
04

 17ص انظر: اكرم عبد اهلل صاحل، املؤسسة الدينية يف أفغانستان،)بغداد/بال(، 
05

هو اإلمام الثاني عشر عند الشيعة االمامية، حممد بن احلسن)املهدي املنتظر، صاح  الزمان(، املولود يف النصف من شعبان  

ها، و كان فيها جيي  عن اس لة الشعة بواسطة علماء أربعة 133ها، اختص يف املرة األوىل مبا يعرحل با)الغيبة الصغرى( سنة155عام
 : أبو عمر عثمان بن سعيد العمري، و حممد بن عثمان العمري، و احلسني بن روح النوخب ، و علي بن حممد ويسمون )السفراء( وه

ها، حيث كان عمر اإلمام آنذاك أربعا و سبعني سنة... اذ قةى تسعا و ستني سنة يف غيبته الصغرى و قبل وفات 711السمري املتوفى سنة
 الغيبة اىل أن يأذن اهلل سبحانه لعمام الظهور. السمري بدأت الغيبة الك ى، و ستمتد هذ 
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خصاا ص متياز  عان    و  يصل إىل هذ  الدرجة إال إذا توفرت فيه شاروط الذنوب واجملتهد أو الفقيه ال

 .16جتعله جديرا بان يتوىل شؤون الناس املرتبطني به عن طريق التقليدو غري ،

تؤكد الشرط امللقى .إن الطبيعة العملية للنشاط القيادي الذي يتمتع بها من حيمل درجة االجتهاد

  مثاال حيتذى به يف اارسة العملية.هو )مرجع التقليد( إذ يعت و على عاتقة

و يف املعنى االصطالحي لكلمة )االجتهاد( مل جند ما يدل عليها يف القرآن الكري ، فقد وجدت 

قولااه و ،17( والااذين ال جيااّدون اال جهااده  آيااات تسااتعمل كلمااة اجلهااد، كمااا يف قولااه تعاااىل:)  

ءت الكلماة مبعناى الطاقاة، ويف الثانياة     ففاي ااياة األوىل جاا   18(و اقسموا باهلل جهد إميانه تعاىل:)

 مبعنى بالغوا يف اليمني.

وأما يف الُسّنة الشريفة، فقد وردت كلمة االجتهاد مبادتها وهي تها يف عدة أحاديث شريفة، منها 

اجتهد وأنات   :فقال احك  يف بعض القةايا.سل  لعمر بن العاص: )و آلهو حديثه صلى اهلل عليه

عن و .19( إن أخطأت فلك اجرو نع  إن أصبت فلك أجران، آله:و يهحاضر؟ فقال صلى اهلل عل

فأجابه: مبا مبا تقةي؟ آله( سأله حني بعثه إىل اليمن: و معاذ بن جبل إن رسول اهلل )صلى اهلل عليه

قااال: فساانة رسااول اهلل.    فااان مل جتااد يف كتاااب اهلل؟ آلااه(: و يف كتاااب اهلل. قال)صاالى اهلل عليااه 

احلماد هلل الاذي    :ال آلاو. قاال  و قال: اجتهد رأياي  سنة رسول اهلل؟ فان مل جتد يف : قال

 .20وفق رسول اهلل ملا يرضي اهلل

كذلك يف اليقينيات و وال يأتي تقليد اجملتهد يف الةروريات كوجوب الصالة والصوم وحنوهما،

 واألمور املطلقة الفه  كحرمة الكذب والزنى والسرقة.... اخل.

                                                 
03

 التقليد: هو اخذ قول الغري، ليس بشرط معرفة دليله. 
03

 31التوبة،  
08

 .41و فاطر 51و النور 18و تكررت يف سورة النمل 011األنعام:  
01

 10( ص 0133حممد حبر العلوم، االجتهاد، اصوله و أحكامه، )بريوت/ 
11

 71املصدر نفسه، ص 
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كان االجتهاد يع  القياس الشارعي، وهاذا ماا أشاار إلياه الشاافعي        و يف عصر تكوين املذاه 

عندما س ل عن القياس، اهو االجتهاد؟ أم هما معا؟ فأجاب بانهماا امساان ملعناى واحاد. وعنادما      

س ل فما مجاعهما؟ أجاب كل ما نزل مبسل  ففياه حكا  لاالزم، أو علاى سابيل احلاق ففياه داللاة         

نه جي  إتباعه، وان مل يكن بعينه طل  الداللة على سبيل احلق فيه عليه إذا كان فيه بعيو موجودة،

القياس واعرتفهماا  و هكذا يفه  بان الشافعي رادحل بني االجتهادو باالجتهاد، واالجتهاد القياس،

 .21امسني ملعنى واحد

وهناك ستًة من الشروط جيمع عليهاا منظاروا الشايعة، وهاي البلاوغ، والعقال، والاذكورة )أي        

وإضاافة إىل هاذ  الشاروط، فالباد      22اًل حصرًا(، واإلميان، والعدالة، واحلرية علاى قولاه  كونه رج

للمجتهد أن يكون طاهر املولد أي أناه نتااج شارعي لازواج أباوين ال خلال فياه، وان يكاون  تهادًا          

أما إذا كان موصوفًا باالبالدة والعجاز عان التصارحل، فلايس مان أهال االجتهااد، وعلياه           23مطلقًا.

د جي  أن يكون عارفًا بالدليل العقلي، وأن يكون عارفًا بلغة العرب حنوًا وإعرابًا وتصريفًا، فاجملته

وبأصول الفقه ليقوى على معرفة األدلة وكيفية االستنباط، وبالبالغة ليتمكن من االستنباط حبياث  

ذلاك فاجملتهاد    مييز العبارة الصحيحة من الناقصة، وأن يكون عارفًا بالكتاب والسنة. وباإلضافة إىل

يفه  مقصود الشرع ويع  على ماا قيال كوناه خابريًا بالكتااب والسانة والناساخ واملنساو  وأساباب          

 . 24النزول وشرط املتواتر وااحاد والصحيح والةعيف وحال املرويات وسري الصحابة

، 25طاًا( إن احلك  العام على كل مكلف يف عباداته ومعامالته أن يكون ) تهدًا أو مقلدًا أو حمتا

 .26وإن عمل العامي بال تقليد وال احتياط باطل

                                                 
10

 .71،77صدر نفسه، صامل 
11

 .77ا71املصدر نفسه، ص 

17
 40 - 41( ص 0130، مطبعة ااداب )النجف األشرحل 0حمسن الطباطبا ي احلكي ، مستمسك العروة الوثقى، ج  

14
 031حيدر، مصدر سبق ذكر  ص 

15
 االحتياط: هو العمل الذي يتيقن معه ب ا ة الذمة من الوقع اجملهول 

13
هجرية(  0780 -)النجف األشرحل 0شيخ يوسف اخلراساني احلا ري، مدارك العروة الوثقى جزء  7اليزدي، مصدر سبق ذكر  ص 

 4ص
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ومن هنا تتبني املساحة الواسعة من مجهور املاؤمنني والا  تارتبط وتساتند علاى اجملتهاد املقلاد،        

 وال  ستكون يف الغال  متأثرة به وبنزعاته الفكرية.

األحكاام   متجازأ. فااألول يعا  القادرة علاى إساتنباط مجياع       و واالجتهاد على قسمني، مطلق

الشااارعية الفرعياااة يف مجياااع األباااواب الفقهياااة مااان الطهاااارات والعباااادات واملعاااامالت والعقاااود  

 واإليقاعات بواسطة امللكة ال  يتمتع بها اجملتهد.

أما الثاني فيطلق على من اقتدر من االجتهاد يف بعض األحكام الشرعية واساتنباط جازء منهاا،    

قلياد اجملتهاد اجملتازئ لعادم احاطتاه باساتنباط مجياع األحكاام،         كالعبادات مثاًل. وال جياوز للنااس ت  

واستخراج كل حك  فرعي من أصله، وجيوز له العمل فيما اجتهد واستنبط مبا يعرحل باالحتيااط،  

 .27وعليه واج  التقليد فيما عجز عن االجتهاد فيه

 رية سلطة دينية إال ماا ناد  ومن املفيد أن نذكر أن املرجعية الدينية للتقليد املطلق ال متنح من قبل أ

 -حيث حدث أن شهدت املرجعية انتقااًل من حمماد حساني النجفاي املعاروحل باا)صاح  اجلاواهر      

بالنص على أنه سايخلفه يف املرجعياة    28لتأليفه كتاب جواهر الكالم( إىل الشيخ مرتةى األنصاري.

ون غاري  ليكاون املرجاع    الدينية بعد وفاتاه، وتلاك باادرة جديادة دشانها النجفاي يف حتدياد  تهاد د        

الدي  املطلق للتقليد. وإمنا تكون املرجعية من خالل اإلمجااع )بطايء التحارك(، والتقادير العاالي      

الذي يبديه الناس فذا العامل اجملتهد دون غاري  حسا  معرفتاه الدينياة ومؤهالتاه القيادياة األخارى        

لادي  األعلاى للتقلياد يف إدارة مؤسساته     ويعتمد املرجاع ا  29ال  تؤهله ألن حيق هذ  املكانة املهمة.

الدينية علاى مصاادر شاعبية، أي مان النااس املقلادين لاه، ولاذلك فاإن مجياع املراجاع يف الفارتات             

املتعاقبااة يرفةااون أيااة معونااة أو عطيااة تقدمااه إلاايه  الدولااة. فاااملركز الاادي  للمرجااع يكااون غالبااًا   
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 0104ذي احلجة  08بر بن عبد اهلل األنصاري ولد يف هو الشيخ مرتةى بن حممد امني بن مرتةى ينتهى نسبه إىل الصحابي اجلليل جا 
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 .135 – 134ما  ص  0750ميالدية. مرتةى مدرسي، تاريخ روابط عراق و ايران، تهران  0834هجرية،  0180توفى سنة 
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 كذلك انظر جي ايج جانس، اإلسالم املقاتل، مركز البحوث واملعلومات  110اليزدي، مصدر سبق ذكر  ص 
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ملاالي عان احلكوماة والاذي يارتبط بالادفع املانظ         منفصاًل أو مستقاًل عن السلطة نتيجة االساتقالل ا 

للزكاة واخلمس وأثالث األموات وإيرادات األوقاحل وما إىل ذلك من ماوارد، نتيجاة التازام هاؤالء     

، وهاي تعا    املؤمنني مبعتقده  بنظرية الوالية، وال  تأتي بعد اإلمياان بااهلل سابحانه ورساوله    

 30عج(، والذي يعت  املرجع الدي  نا بًا عنهالوالء والطاعة التامة لعمام املنتظر )
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 Hamid algr riligion and state in iran (1785 – 1906) – the role of ulama in 
the qajar period, university of californania  press – 1969, P29. 



 

 



 

 

 
 العقد االجتماعي 

 
 األسس النظرية

 و 
 أبرز املنّظرين

 

 

د. مكي عبد جميد



 

111 

 العدد األول

 
 

 

 

 

 العقد االجتماعي: 

 األسس النظرية وأبرز املنّظرين

 املقدمة
 أيبقاورس ولاوكر  و وردت فكرة العقد االجتماعي يف كتابات كاثري مان املفكارين السوفساطا يني    

 تااوكسو التاايو كااثري ماان فالساافة القاارن السااادس عشاار أمثااال هااامتنو علماااء القااانون الرومااانيو

العقد االجتمااعي تتجلاي فكرتاه يف أن النااس كاانوا يعيشاون يف البداياة علاي الطبيعاة          و –بوكتان و

احلااروب اااا دعااا الناااس إىل الااتفكري يف إنشاااء تنظيمااات اجتماعيااة تاانظ   و القا مااة علااى النزاعااات

القااته  االجتماعيااة ماان أجاال الادفاع عاان أنفسااه  ماان األخطاار اخلارجيااة كالطبيعااة أو األقااوام    ع

األخرى، هذا يت  من خالل تنازل كل فرد عن قس  مان أنانيتاه الفردياة لكاي يلتازم أماام ااخارين        

باابعض الواجبااات ماان أجاال تكااوين تنظااي  يساااعده  علااى البقاااء ولكااي يسااتمر تنظااي  األفااراد       

جي  أن خيةعوا إىل قادة أكفاء قادرين علاى توجياه حيااته  االجتماعياة توجيهاًا خيادم       االجتماعي 

حاجاته  ومحايته ، كل هذ  الظروحل عملت على ظهور فكرة العقد االجتماعي بشاكل طاوعي   

الا  ظلات تادور حوفاا نشااطات       –دون إلزام أو إكرا  من قبل أفراد اجملتماع. إن النقطاة املركزياة    

باني عناصار البي اة    و طويلاة هاي العالقاة باني أفاراد اجملتماع بعةاه  الابعض مان جهاة           اإلنسان لفرتة
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املتنوعة ال  حتيط به  من جهة أخرى، هذ  متثل مرحلة تارخيية تلتها مرحلاة أخارى جااءت نتيجاة     

 هي عالقة احلاك  باحملكوم.و تطور اجملتمعات إال

السياسااي واالقتصااادي و جتماااعيلكاان مل يكاان ماان السااهل حتقيااق هااذ  العالقااة، فااالواقع اال 

يفرض قوته لذا كانت نزاعات الفالسفة واملفكرين ال ينتهي إال بنهايتني أما رضو  املفكر لفعاليات 

الارواد األوا ال   و أما الوقاوحل بوجههاا وحتمال عواقا  موقفاه منهاا. كانات آراء املفكارين        و ةالسلط

احملكااوم لكاان و للعالقااة بااني احلاااك لفكاارة العقااد االجتماااعي تهاادحل إىل إجياااد معادلااة موضااوعية  

االجتماعياة  و النتاا ج فةااًل عان االخاتالحل يف الرؤياة السياساية      و اختالحل التوجهاات يف األهاداحل  

 للمفكرين أنفسه  حالت دون بلوغ هذا افدحل.

يتةمن هذا البحث أربعة فصاول يتنااول الفصال األول التطاور التاارخيي ملفهاوم احلاق الطبيعاي         

رخيي أعتمد  الباحث لتبيان بعض املفردات ال  من خالفا ميكان أن يات  التعامال    ،هذا السياق التا

يف الفصول ال  تتةمن آراء املفكرين والعلماء يف هذ  الدراسة ال  تتةمن جان  مها  ال يقتصار   

على زمن حمدد بل يستوع  كل األزماان ماا دام هنااك  تماع حاي تساودُ  عالقاات وماا دام هنااك          

وهذا ما جاء يف كتابات املفكرين الذي خصص البحث لكل منه  فصااًل يتنااول فياه    حمكوم و حاك 

جوان  متعددة من آراء املفكر يف هذا الصدد، فخصاص الفصال الثااني للعاامل )هاوبز(، يف      و حياة

آراًء أمااا الفصاال الرابااع فكااان للعااامل  و أعمااااًلو حااني تناااول الفصاال الثالااث العااامل )لااوك( سااريًةاً 

   خامتة البحث ال  تتةمن خالصة خمتصرة ملا جاء يف ثنايا البحث.)روسو( من ث

 الفصل األول

 -مفهوم احلق الطبيعي باعتباره أساسًا للعقد االجتماعي:
الفالسافة مناذ زمان طويال     و إنَّ فكرة احلق الطبيعي أو القانون الطبيعي شغلت اهتمام املفكارين 

العادل. ظال   و إىل اجملتمع القا   علاى الفةايلة   الزمت هذ  الفكرة كفاح اإلنسان من اجل التوصل

املصلحون حيلمون به إىل يومناا هاذا ولقاد    و الوصول إىل هذا اجملتمع احلل  الذي مل ينفك املفكرون

أسهمت هاذ  الفكارة يف دفاع اجملتماع البشاري إىل اإلماام والنهاوض باإلنساانية وصاوال إىل اجملتماع           
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هااا العقاال الساالي  ويسااتقر عليهااا الةاامري البشااري والكيااان    املاانظ  وفااق القواعااد الثابتااة الاا  ميلي  

 االجتماعي.

إن مفهوم احلق الطبيعي املتميز عن احلق الوضعي هو قدي  قدم الفلسافة حياث بارز يف العصاور     

اإلغريقية القدمية حتى أخذت املسيحية هذا املفهوم الذي يظهر القاانون الطبيعاي وكأناة التعابري عان      

 اإلرادة اإلفية

ذ  الفكرة قد الزمت املسرية البشرية وطموح اإلنسان حنو حتقيق اجملتمع القا   على العادل  أن ه

واإلنصاحل وعكست تارخياا طاوياًل لصاراع عنياف باني احلاكماة املساتغلة وباني احملكاومني وإذا كاان           

ف اإلنسان قد خاض صراعًا عنيفًا مع الطبيعة يف بدء اخلليقة وفجر اإلنسانية فأنه خاض صراع أعنا 

مع احلكام وامللوك يف ظل نشوء الدولة ع  العصور وقد جتلت وحشية احلكام األقدمني يف األنظماة  

اجلا رة ال  كانت تصنف الناس إىل طبقات عليا وسفلى أحرارًا وعبيدًا مالكني والوكني كما جتلت 

فةااًل عاان  فيماا قارَّروة مان عقوبااات صاارمة تصال إىل اإلعاادام بابشاع الوساا ل وألتفااه األساباب         

معانات اإلنسان ملختلف وسا ل التعذي  النفسي والغري  ان احلكاام كاانوا يف الغالا  يادعون إىل     

 (1.)سلطته  وسيادته  غري احملدودة إمنا هي مستمدة من اإلرادة اإلفية

ان املؤر  أو الباحث يف اجلوان  االجتماعية يقاف حاا زًا حياال هاذ  األجاواء الالانساانية الا         

اإلنسان ردحًا من الزمن متثل بالصحراء اجلرداء املشمسة إاَل انه مل يعدم فيها وجود واحاات  عاشها 

خةراء متثل أمل البشرية يف اإلرتقااء واخلاالص مان املاساي واملظاامل وماا هاذ  الواحاات اال نفحاة          

/  0587العدالااة الاا  ظهاارت باساا  القااانون الطبيعااي. لقااد ذهاا  املفكاار افولناادي )غروساايوم     

( إىل القول: بأن القانون الطبيعي هو قرار عقل سالي  ينار يف أمار مان األماور فايحك  علياه        0345

حبس  مناسبته او خمالفته للطبيعة العاقلة / هل هو فاسد أخالقيًا أم غاري فاساد، وبالتاالي هال هاذا      

 العمل هو واج  أم خملوق من قبل اهلل خالق هذ  الطبيعة؟

                                                 
(

0
 3نفس املصدر ص -1.  0181د. معد أمحد شريف فكرة القانون الطبيعي عند املسلمني/ دار الرشيد بغداد  -0( 
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هاوم مل يظهار ألول مارة يف القارن الساابع عشار وال علاى ياد         ولكن هنااك مان يارى إّن هاذا املف    

غروسيوم. أمنا يعود ظهور  لعدة أسباب هي تقدم العلوم واكتشاحل أراضي جديدة فاملعرفة اجلديدة 

للطبيعاة جياا  أن تعارتحل ببعااد جديااد للحقاوق الطبيعيااة. فةااًل عاان ذلااك أن هاذا التصااور اجلديااد      

كاون احلقاوق منفصالة عان الادين والسياساة ومان ثا  دور         هناا ت  1للطبيعة هاو يف جاوهرة علمااني.   

 العامل األساسي لتطور احلقوق على هذا الشكل إال وهو العامل االقتصادي.

كانت احلقوق يف تلك احلقبة غري متال مة ماع الرأمسالياة التجارياة كونهاا إقطاعياة. وعلياه فاناه        

م فا باملقابل الت يار العقا ادي حياث    انطالقة الرأمسالية قد ساعدت مدرسة احلق الطبيعي الذي قد

كانت للمنظرين اجلدد وجهة نظر حول احلاق الطبيعاي    7بدت قوانني التجارة وكأنها قوانني الطبيعة.

كونه ميثل املنفعة العامة وحقوق األفراد واحلالة الطبيعية وهكذا بارروا الطموحاات القومياة وقادموا     

 .(2)كانت تتمتع بامتيازاتهاللملوك احلجة يف صراعه  ضد النبالة ال  

( مؤر  امللكية السويدية فقد رأى احلق الطبيعي شرع ضروري 0314 – 0371أما بوفندورحل )

ال يتغري، استمد  العقل مان طبيعاة األشاياء. وأن دور السالطة هاو وضاع القاوانني الا  تهادحل إىل          

ن الثيلوجياة وقاال أن قاوانني    باحلق فةاًل عن ذلك اهت  بوفندورحل بتحرير فلسفة القانون م دالتقيي

 الطبيعة هي ذات صالحية مطلقة إلجبار الناس حتى صادر  فةاًل عن ذلك كلمة اهلل املوحاة.

ان املتطلع يف هذا اجلان  من املعرفة العملية يالح  ويوضح أن األرض اخلصبة لنظرية القاانون  

سية. ولكن الاواقعتني اللاتني مهادتا    الطبيعي كانت إنكلرتا العتبارات كثرية اقتصادية واجتماعية سيا

هماا الاروابط باني الادين والسياساة أو باني الطهرياة         0341األرضية فذا املفهوم لكي ي ز قبل سنة 

والنفعية ومن ث  غياب العقيدة الثورية. أي ظهور خليط يف اجملتمع من اإلنتهازيني احملافظني يهااج   

                                                 
(

1
 ( املصادر.. 

 .3أمحد، حممد شريف، مصدر سابق ص
 .154ص 0180، جان، تاريخ الفكر السياسي ترمجة د. علي مقلد الدار العاملية بريوت توشار

 .711احلسن، احسان حممد، رواد الفكر االجتماعي دار احلكمة للطباعة والنشر بغداد ص
 .155توشار، جان، مصدر سابق ص
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الطهااريني بوصاافه  يرفةااون  0514( الصااادر ساانة ريتشااارد هااوكر يف كتابااه )السياسااة االكلريكيااة

اخلةوع للكنيسة القا مة وبذلك حيطمون كل التزام سياسي كان هذا يف زمن تصدت فيه املناقشاات  

 ( 3)حول توضيح دور الكنيسة يف الدولة اإلنكليزية بعد قطع العالقات مع أوربا.

حمكماًا باني واجا  الثاراء وواجا        ظهر إىل الوجود نوع من الطهرية الرأمسالية ال  تربط ربطًا

العمل من أجل خالص الذات تزامن هذا مع ذروة االزدهار االقتصاادي إلنكلارتا. يف حاني وقفات     

موقف احلذر من الثاروة فاإن الطهرياة اإلنكليزياة اساتطاعت أن توقاف وتقارن روح العمال واحليااة          

ن الربح التجاري هو هبة من اهلل األخالقية بني الكس  والفةل، بني االستثمار والتقشف. وقالت إ

وإن الكس  هو الداللة الزمنية على الفةل. والطهري )البيوريتاني( هو املتقشف عمليًا الذي حيارز  

 0انتصاراته يف ساحة احلرب ويف املكت  ويف السوق وليس يف الدير.

موعاة ذات أهاواء   إن الثورة الطهرية )البيورتانية( هي نتيجة التقاء مؤقت بني نزاعات خمتلفاة و  

 متعارضة أحيانًا، احلقوقيون املدافعون عن احلريات التقليدية أو املتذرعون بذكرى العهد األك .

شهدت الفرتة الواقعاة ماا بعاد النصاف األول اان هاذا العصار الكاثري مان اجملااالت واجملاامالت            

ورفةاها خصاومة. إال إن   واملناظرات حول موضوع امللكية املطلقة ال  أرادها امللك )جااك األول(  

اجلمهورياة اإلنكليزياة( الاذي    _التصورات الدستورية املبكرة جتلت يف مؤلف )سريتوماس مسث( )

حيث يشري فيه إىل دور ال ملان، الذي يلع  دور احملكمة العلياا، ماع بقااء امللاك      0587صدر عام 

 رأس النظام السياسي.

امللكاي دون أن يكاون مان أنصاار احلكا        مان أنصاار اإلمتيااز    baconوكان )فرنسيس بااكون(  

( هو اخلص  الر يسي لسياسة جاك 0541 – 0374)  cokeاملطلق. بينما كان )السري أدوارد كوك( 

 4األول. 

                                                 
(

7
 ( املصادر:..

 .153توشار )تاريخ الفكر السياسي( مصدر سابق ص 
 .158صنفس املصدر 

(
4

 ( املصادر:..

Weber / max / sociology of religior _ beacon press – boston 
 .13ص 0134باملر تاريخ العامل احلديث ترمجة د. حسن علي ذنون، مكتبة دار املتن ، بغداد 
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وال  تبدو له وكأنهاا القاانون األساساي للمملكاة      common lawمن العرحل والعادة الشا عة 

إن  –لحكوماة وللحقاوق األساساية للماواطنني     وجتسيدُ  للعقل. فالعرحل يتةمن البنياة األساساية ل  

سلطات امللك تنطلق من العرحل السا د وكذلك مهمة ال ملان وحقوق وامتيازات األنكليز. وقال إن 

ويف عشية سقوط شارل األول مل  –ال ملان بالذات ال يستطيع تغيري املبادئ احملددة يف العرحل السا د 

 Hobbesة بااملعنى الصاحيح. ويف هاذ  الفارتة ظهار )هاوبز(       يكن يف إنكلارتا يوم اذ أياة نظرياة ثوريا     

 والذي خصص لُه فصل كامل من هذا البحث.

كاناات تلااك هااي املالمااح األوىل لظهااور ونةااوج نظريااة احلااق والطبيعااي. فلقااد حاااول بعااض     

الطبيعااي إجياااد قااانون دولااي أو قااانون شااعوب إلدخااال األماان   ناملفكاارين اسااتنادًا إىل فكاارة القااانو

على احلكومات احمللية ذات السيادة، إال كانات قاد أخاذت يف النماو والتقادم يف أورباا مناذ         والنظام

القاارن السااابع عشاار. وهااذا مااا حاولااُه أشاارنا غروساايوس وبوفناادروحل حيااث يقاارر كالهمااا إن         

احلكومات ذات السيادة وإن مل تكن خاضعة ألي قانون وضعي أو أي سلطة عليا، جي  أن تعمال  

موع. وإناُه يف حالاة إنعادام السالطة الدولياة العلياا فاإن احلكوماات تبقاى ماع ذلاك            وفقًا ملصلحة اجمل

خاضااعة للعقاال الطبيعااي والعاادل ودل علااى ذلااك باابعض املبااادئ الثابتااة كحريااة البحااار وحصااانة   

 0السفراء. 

رغ  كل اإليةاحات ال  وردت فإن القانون الطبيعي من املفاهي  ال  يتعذر حتديادها منطقياًا   

  معاملها بوضوح ودقة. وليس من السهل أن نقول ان تتألف فلسفة القانون الطبيعي بصورة أو رس

أساسية فهي تقرر أن هناك بصورة من الصور يف تركيبة هاذا العاامل، قانوناًا ميياز اخلاري مان الشار أو        

وإن وتقرر إن احلق والصواب أمر طبيعي وليس من اخرتاع اإلنسان وابتداعه.  –الصواب من اخلطأ 

هذا احلق والصواب ال يتحدد يف أي قطر من صفة اإللزام يف احملاك  إذ إن كل هذ  قد تكون جاا رة  

 (5)وغري عادلة.

 وحنن إمنا نكشف تنافرها مع العدالة مبقارنتها بالقانون الطبيعي كما نفهمه.

                                                 
(

5
 ( املصادر:.. 

 .13باملر، تاريخ العامل احلديث مصدر سابق ص 



 

116 

 العدد األول

قرضاه  وهكذا نستطيع القول إن سلطة أي فرد أو شع  ال تستطيع أن جتعل من القانون الاذي ت 

 أو تشرعه قانونًا طبيعيًا أو موافقًا لعني احلق والصواب.

فال يستطيع أي ملك أن جيعل من اخلطأ صوابًا وال يقادر أي شاع  بإرادتاِه كشاع ، أن جيعال      

الظل  عداًل فاحلق والقانون مبعناهما النها ي كا نان خاارج مجياع الشاعوب وفوقهماا فهماا عاملياان       

ال يساتطيع أي شاخص أن يكيفهماا وفاق هاوا . ماع ذلاك، فاإن مان          ومتساويان بالنسابة للجمياع و  

 املمكن نتلمس يف القانون الطبيعي بعض املفاهي  الثابتة.

. يعت  القانون الطبيعي ذريعاة يلجاأ إليهاا اجلانا  الةاعيف مان أطاراحل العالقاة االجتماعياة          0

قتصااديًا أو سياسايًا كماا يعتا      والسياسية لت ير الثاورة علاى واقعاه املختلاف ثقافياًا أو حةااريًا أو ا      

ذريعة قانونية طاملا جلأ إليها فقهاء الغرب قدميًا وحديثًا عند التحسس بقصور تشريعه  الوضعي عن 

 الوفاء مبتطلبات إصدار القرارات العادلة يف القةايا ال  طرحت أمامه .

ن الوضاعي املنطباق فعااًل    . يعت  القانون الطبيعي املثل األعلى للقانون الذي يسمو على القانو1

 والذي كثريًا ماذاقت منُه البشرية األمرين.

. تهدحل فكرتُه إىل رس  النظام العاملي الذي حيك  اإلنساان أواًل، وإىل متجياد احلقاوق الثابتاة     7

 لألفراد وال  تدعى باحلقوق الطبيعية لعنسان وال  ال تقبل التجز ة أواًل واالغتصاب ثانيًا.

نون الطبيعي تع  وجود قواعد قانونية أسبق وأعلاى مان القاانون الوضاعي خالادة      إن فكرة القا

 نثابتة تصح يف الزماان واملكاان وإن ماا ميياز القاانون الطبيعاي هاو املوضاوعية والثانياة، فهاو ال يادي           

 6بوجود  إلرادة املشرع، كما إنه قانون مستقل عن القانون الوضعي وهو أعال منه.

جاناا  احلكومااات املسااتبدة املطلقااة، كااان يقااف مااذه  احلااق املقاادس   ومهمااا يكاان، فإنااه إىل

للملوك ويف جان  احلكومات الدستورية كانت تقف احلجج ال  تستند إىل الوراثة أو العرحل وال  

تؤكد يف عهاد ومراسا  األزماان الساابقة ومواثيقهاا وعلاى القاوى التارخيياة لل ملاناات وللمجاالس           

احلجة التارخيياة الا  تعتماد علاى      والخلارقة للطبيعة يف ت ير احلق املقدس احمللية. ومل تكن احلجة ا

                                                 
(

3
 ( املصادر:.. 

 .13امل احلديث مصدر سابق ص باملر، تاريخ الع
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حريات القرون الوسطى، مل تكن كل منها مقبولة متامًا يف اجلو العلمي الذي شاع يف القارن الساابع   

بت ياار نظااام احلكاا   كعشاار فقااد قااام توماااس هااوبز بت ياار فلساافة احلكاا  املطلااق. وقااام جااون لااوو 

 7م روسو بت ير نظام حك  الشع .الدستوري. وقا

 الفصل الثاني

 توماس هوبز والعقد اإلجتماعي

 حياته/ -أواًل: 
ودخل أكسفورد وهاو يف اخلامساة عشارة، ومكاث بهاا       0588ولد توماس هوبز يف إنكلرتا عام 

سنوات يتلقى املنطق املدرسي والطبيعيات دون كبري اهتمام. ثا  أخاذ يطاالع ااداب القدمياة      سمخ

 اصة املؤرخون والشعراء.وخب

نشر  0311وعمل يف خدمة )بيكون( كامتًا لسر  ومعاونًا له يف نقل مؤلفاته إىل الالتينية ويف سنة 

 ترمجة لتاريخ )توكيديد( حيث تبدو الدميقراطية سخيفة أشد السخف على حد قوله.

 ومل يكت  شي ًا يف الفلسفة حتى بلغ سن األربعني.

( فعارحل فيهاا مباادئ أقليادس. ومل يكان      0370 -0311هاا سانتني )  سافر إىل فرنساا وأقاام ب  

درس الرياضات من قبل. وأعج  باملنهج القياسي وعول على إصطناعه. ثا  عااد مارة أخارى إىل     

 (8)باريس فقوبل باألوساط العملية الباريسية باعتبار  فيلسوفًا مذكورًا.

ئ القانون الطبيعي السياسي(، خالل نشر  كتاب )مباد 0341اتةحت معامل فلسفة هوبز عام 

بعدها بعشر سنوات نشر هوبز كتاب )الوثيان( أو اجملتمع الكنيسي واملوثي مادته وصاورُ  وسالطُه.   

 وألوثيان هوالتنني افا ل املذكور يف ِسفر أيوب ويقصد به هوبز احلك  املطلق.

                                                 
(

3
 (املصادر:.. 

 .13باملر، تاريخ العامل احلديث، مصدر سابق ص

(
8
 ( املصادر:.. 

 .51ص 0153كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة احلديثة، دار املعارحل، مصر 
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فاا يارى الابعض إن    تأثرت فلسفة هوبز باالثورة ال جوازياة يف القاران الساابع عشار، فمان خال      

هوبز فيلسوفًا ماديًا إنكليزيًا. فةاًل عن ذلك كان هوبز معلماًا للملاك شاارل األول، وقاد دافاع يف      

 0كتابه املشار اليه )الوثيان( عن احلك  املطلق وكان يؤيد بذلك حك  آل ستيوارت يف إنكلرتا. 

 أراءه يف العقد االجتماعي/ -ثانيًا: 
التاانني( إن الناااس بطاابعه  أنااانيون متامااا يلتمسااون بقااا ه        –ان ياارى هااوبز يف كتابااه )الوثياا   

 ةوسلطاته  واحلصول على القوة. ولقد قال هوبز حبياة فطرية سابقة عن نشأة اجلماعة، ولكنها حيا

فوضى وصراع أظطر األفراد معها على التعاقد إلنشاء اجلماعة السياسية وهذا التعاقد مت فيما بينه  

حاكماا مل يكان طرفاًا يف العقاد ومل يارتبط لاذلك جتااهه  بشائ، وخصوصاًا إن          واختاروا مبقتةا  

األفراد تنازلوا بالعقد عن مجيع حقوقه  الطبيعية. وترت  على ذلك أن  السلطان احلاك  غري مقيد 

بشاايء وهااو الااذي يةااع القااوانني ويعاادفا حساا  مشااي ته وانتهااى إىل تفةاايل النظااام امللكااي علااى  

 (9)ي والشع .األرستقراط النظامني

يرى هوبز إن مسرية اإلنسان كلها قا مة على غريزة ح  البقااء ويعتقاد إن مان اخلطاأ االعتقااد      

بغرياازة إجتماعيااة حتماال اإلنسااان علااى اإلمجاااع والتعاااون. وإمنااا األصاال أو )احلالااة الطبيعيااة( إن   

 اإلنسان ذ   لعنسان وإن الكل يف حرب ضد الكل.

القول بأن احلاجة استشاعار القاوة حيماالن الفارد علاى االساتاثار       فةاًل على ذلك، ويذه  إىل 

بأكثر ما يستطيع الظفر باه مان خاريات األرض وإن أعوزتاُه القاوة جلاأ إىل احليلاة، يشاهد باذلك ماا           

تعملُه عن أجدادنا ال ابرة وعن املتوحشني وماتتخذ  مجيعًا من تدابري احليطاة وأساالي  العادوان،    

احلةارة حتج  العدوان بشاعار )األدب( وأن   هلدول بعةها ببعض، ما تصنعوما نرا  يف عالقات ا

 0تستبدل العنف املادي بالنميمة واإلفرتاء، واالنتقام والقانون.

                                                 
(

1
 ( املصادر:.. 

 51ص0ط  0153كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة احلديثة، دار املعارحل مصر 
 .75ص 0131توفيق، افي ة املصرية للكتاب، مصر  زالتاريخ وكيف يفسرونه، ترمجة عبدا لعزي ويدجري، ألبان ج،
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( قااد جعلاات هااوبز يسااتنتج إن الناااس ال  0341كاناات جتربااة احلاارب األهليااة اإلنكليزيااة عااام ) 

يرى أن النااس يف حاالته  الطبيعياة، أو    الذاتي، وكان   أو احلك  ميلكون القدرة على حك  أنفسه

يف حالة خصام وفوضى وهياج على الدوام يف حروبه   اكما ختيل وجوده  من غري حكومة، كانو

بعةه  ماع الابعض ااخار ولقاد عا  عان ذلاك بقولاه )إن احليااة يف حالاة الفطارة والطبيعاة كانات              

 مقفرة، كريهة، قصرية(.

ساتحوذ علايه  مان بعةاه  الابعض، ورغباة مانه  يف        لقد توصل الناس، ختلصا من اخلوحل امل

احلصول على النظام واألمن والتمتاع مبزاياا القاانون واحلاق، إن ناوع مان اإلتفااق أو العقاد تناازلوا          

مبقتةا  عن حريته  يف العمل وأوكلوها إىل يد احلاك . وكان من الةاروري أن ميلاك هاذا احلااك      

 (.10ف  النظام)سلطة مطلقة غري مقيدة إذ وحد  يستطيع ح

وهكذا كان هوبز يدافع عن احلك  املطلق، ولكن ليس باس  احلق اإلفاي للملاوك، بال باسا      

 مصلحة األفراد وبقاء السل . انه جيعل احلك  دنيويا ويدل على منفعته.

التاانني( داعيااة احلكاا  العلماااني املطلااق وأحااد أعااالم  –اعتاا  هااوبز ماان خااالل مؤلفااة )لوثيااان 

لسلطة املطلقة للدولة. وكان أثر  عظيمًا على املفكرين الالحقاني إذ صاار مجياع    أصحاب نظريات ا

 املشتغلني بالنظريات السياسية وبعد  يعّدون احلكومة نظاما خلفتة أغراض اإلنسان ومصاحلة.

ومل تعاد احلكوماة جاازءًا مان نفحاة إفيااة مقدساة إذا اسااتثنينا عاماة النااس احملرتفااني مان علماااء         

أثر هوبز تأثريًا سلبيًا على من أعقبة من رجال الفكر مبا ساقة من حجج ت ر السيادة الالهوت. وقد 

 0املطلقة حيث أج ه  على تنفيذ رأية يف السلطة املطلقة غري احملدودة.

 يف هذ  الفرتة البد من التمييز بني عدة مرات  يف تاريخ احلك .

حارب وفوضاى إن النااس هناا متسااوون      احلالة الطبيعية، وهي بالنسابة فاوبز حالاة     -أواًل: 

بالطبيعة. وعن املساواة ينبثق احلذر، وعن احلذر تنشأ احلرب بني الناس. احلياة عزلة فقرية، حيوانية 

                                                 
(

01
 ( املصادر:.. 

 .45كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة احلديثة، مصدر سابق ص
 .11باملر، تاريخ أوربا احلديث، مصدر سابق ص
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لاه. وكاذلك امللكياة أيةاًا. إن هاوبز يقاع يف تنااقض هناا إذ          داجلا ر ال وجو لوقصرية ومفهوم العاد

 يعارض احلق الطبيعي.

يوجد حق طبيعي وقوانني طبيعية، ولكن هذ  املفاهي  ليس فا عناد    ومع كل هذا، -ثانيًا: 

نفس املدلول املوجود عند منظري احلق الطبيعي يرى هوبز انه يف حالاة )الطبيعاة( حياث يكاون كال      

 إنسان عدوًا لكل إنسان، ليس هناك مكان للعمل الكادح،

 (1ألن مثرة ذلك غري حمققة. )

ة للرتباة وال مالحاة وال بنااء ماريح وال معرفاة وال فناون وال       ونتيجة فذا لن يكون هنااك فالحا  

 آداب.

ولكن الناس أحرزوا، بعد ذلك، ما يف أيديه  من اخلريات بقبوف  فكرة هيمنة احلكومة حبياث  

أصبحوا يتقبلون تلك احلكومة ويواصلون العمل بها كأمنا هناك عقد اجتماعي فيما بينه ، دون أن 

 0يكون موجودا يف الواقع.

أما حق الطبيعة فانه ميت بصلة إىل غريزة البقاء.. حرية الفرد يف استعمال قدرته الذاتية كما يشاء 

 من أجل حف  طبيعته الذاتية أي حف  حياته اخلاصة.

أما القانون الطبيعي فهو حكمة أو قاعدة عامة مكتشفة من قبل العقل. ومن أجال تاأمني السال     

أفةل من إقامة عقد فيما بينه  ث  تسلي  الدولة باالتفاق املتبادل واألمن، ليس يف يد الناس وسيلة 

 احلقوق ال  إذا احتف  األفراد بها أعاقة سل  البشرية.

على كل حال، كانت حجج هوبز، من بعض الوجو  غري كافية لادع  امللاوك املساتبدين، لقاد     

علاى احلاجاة إىل هاذا النظاام      كر  هوبز اخلصام وأعمال العنف وكان دفاعه عن احلك  املطلق قا مًا

لتوفري السالم الداخلي وطمأنينة األفراد وسيادة القاانون. قارر كاذلك أن السالطة املطلقاة اعتمادت       

على اتفاق اختياري عقلي قبلها الشع  مبقتةا  وان احلكومة املطلقاة الا  ختارج عان شاروط هاذا       
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لي  ومباادئ هاوبز. ومان هناا خيتلاف      االتفاق خروجًا صرحيًا واضحًا يصع  ت يرها حتى وفقا لتعا

 11هوبز عن أنصار احلك  املطلق يف أيامنا هذ .

يرى هوبز أن اجملتمع السياسي ليس واقعاة طبيعياة، اناه بالنسابة إلياه الثمارة االصاطناعية مليثااق         

إرادي وحلساب مصلحي. كما ويرى أن السيادة تقوم على عقد. ومع ذلك فليس أمر عقدين امللك 

بني األفراد الذين قرروا أن يكون ف  ملك. وهو بداًل من أن حيد السيادة يؤسسها على ورعيته، بل 

خيلق الرغبة يف السل  وهذا مبثابة ه  أساسي عناد هاوبز، يف النهاياة     لعقد. ث  ان العقد، يف األص

إن الواقع وافدحل عند الذي يتخلى عن حقه أو حيولاه لايس أمناه الشخصاي يف حياتاه ويف وساا ل       

 هذا األمن. حف 

هكذا تبادو الدولاة كشاخص )تعديدياة( تكاون شخصاًا واحادًا عنادما تتمثال بإنساان واحاد أو            

 بشخص واحد.

شرط أن يت  ذلك برضى كل فرد وبصورة خاصة يرضي كل الذين يتكون منه  هاذا الشاخص   

ال  ويارى هااوبز ان الدولاة  موعااة املصااحل اخلاصااة. وعليهااا أن تادافع عاان املاواطن وهااذا املااواطن     

يتخلى عن حقوقه للدولة إال من أجل محايته والدولة تفقد ما ر وجودهاا إذا مل تاأمن األمان وإذا     

مل حترتم الطاعة. إن أي سلطة روحية ال تساتطيع أن تعاارض الدولاة ولايس مبقادور أحاد أن خيادم        

وبالياد   سيدين. وامللك ليس فقط أداة الدولاة بكال كنيتاه، اناه أيةاًا ميساك بالياد اليمناى )السايف(         

اليسرى عصا األسقفية وهكذا تتثبت قدرة الدولة وأيةًا وحادتها وال مكاان لألجساام الوسايطة أو     

 12األحزاب أو التكتالت. وحول هذ  النقطة يسبق هوبز الفيلسوحل الفرنسي جان جاك روسو.

 وال ينفك هوبز ينتقد فعل السلطات. وهو يدع  بقوة أطروحة السيادة املطلقة. ليس للملك أي

 قيد خارجي حيد من سلطته.
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وهاي ال تادين بشايء     –ان أخالقية هوبز تقاوم علاى اعتباارات منفعياة. وهاذ  األخالقياة ثابتاة        

لالميااان املساايحي، وال للااوالء للملااك، وال بشاايء للرغبااة يف حفاا  املؤسسااات أو احملافظااة علااى    

يعرحل الفرد أكمل تطاور . أناه جياد    املصاحل املرتبطة بامللكية. يعتقد هوبز أنه يف الدولة األكثر تسلطًا 

 0فيها مصلحته وسعادته ولذته ورفاهيته. 

كانت سياسة هوبز يف أعماقها عقالنية. وكانت مرتكزة على ثقافة علمية وكانت تعت  السياساة  

علمًا جي  تركيز  على املفاهي  العادلة وعلى التعااريف الدقيقاة. وكانات فلسافته وسياساته مناو اة       

يرفض اإلميان بالفكرات الفطرية الطبيعية وكان يؤكد على أهمية التعاريف واحلدود لألرسطية وهو 

 واالشارات واللغة ))لو ال اللغة ملا كان بني الناس دولة و تمع وعقد وسل ((.

كان هوبز يرفض اللجوء إىل ماهو فوق الطبيعي. وكل مؤلفاته هي حماربة ضاد األشاباح وجهاد    

ونهاية ))التنني(( هي يف هذا الشأن ملفتة إىل أقصى حد. وربا يكمن هنا للقةاء على القوى اخلفية. 

 مفتاح العمل كله.

التانني( والاذي يقاع حتات عناوان )الكاة        –ينتقد هوبز يف الفصل األخري من كتابه هاذا )لوثياان   

الظلمااات( علاا  الشااياطني، والعاازا   والرقيااات واخلااوحل ماان الشاايطان، واألرباااح الاا  جينيهااا       

 ت )رجال الدين( عن ذلك.الكهنو

إن القلق البشري هو يف أساس الدين ))إن اخلشية من قوى خفية، سواء كانت وهما من الفكار  

 13أو تصورًا مأخوذًا عن العادات املقبولة عمومًا(( هو الدين.

ولكن الطبيعة اإلنسانية تشتمل علاى العقال إىل جانا  افاوى. والعقال املساتقي  حيمال النااس         

وسااا ل حلفاا  بقااا ه  أفةاال ماان الاا  يتوساال إليهااا الفاارد وجياهااد وحااد . والناااس علاى التماااس  

يستكشفون أن البلية عامة وأنه ميكان تالفيهاا بوساا ل عاماة فتبنات أول وأها  قاعادة خلقياة وهاي          

طل  السل ، فإن مل نفلح يف حتقيقه وج  التوسل للحرب. وشرط السل  أن يتنازل كل فارد عان   
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طبيعة فيتنازل األفراد عنه صراحة أو ضمنًا إىل سلطة مركزية. وقد تكون فردًا حقه املطلق يف حال ال

أو هي اة جتمااع باني يااديها مجياع احلقااوق وتعمال اخلااري للشاع  وحتماال احليااة السياسااية حمال حااال        

 0الطبيعة.

هذا التعاقد يلزم وجوب الصدق واألمانة وعرفان اجلميل والتسامح واإلنصاحل والشاراكة فيماا   

قتسامه، وفض اخلالفات بالتحكي . وباجلملاة تلازم قواعاد تلخاص يف العباارة املاأثورة ))ال       يتعذر ا

 تصنع بالغري ماال تريد أن يصنع الغري بك((.

لذا كان القانون اخللقي الطبيعي إرادة اهلل الذي وهبنا العقل السلي  وليس يكفي طاعة القواعاد  

القانون اخللقي يقيد اإلنسان أماام ضامري  وكال هاذا     ظاهرًا بل جي  طاعتها لذاتها والتشبع بها فإن 

 معقول.

ولكن هوبز ال يصل إليه بالعدول عن الطبيعة احلسية إىل العقل السلي  وليس العقل السالي  ااا   

 يعرتحل به املذه  املادي كقوة خاصة فا قيمة خاصة.

د بازا هااا شااي ًا وجياا  أن تكااون الساالطة العامااة مطلقااة قويااة إىل أبعااد حااد حبيااث ال يعااود الفاار  

 14مذكورًا، ويكون واج  اخلةوع املطلق، واال عدنا إىل اخلصام والتنابذ.

يف الواقع ميتنع حد السلطة السياسية. وهذا احلد يع  االعرتاحل بالسلطة املطلقة للفرد أو األفراد 

اهاا أن  املخول إليه  حق مؤاخذة احلكومة أو خلعها. وامللكية هي خري أشاكال احلكوماة. ومان مزاي   

واحدًا فقط قد جياوز العدل ويسيء احلك . وأنها تغ  عن املنازعات احلزبية وتصون أسرار الدولة. 

 أما الدميقراطية فما هي إال أرستقراطية خطباء.

بعدها يرى هوبز دين الدولة واج  حمتوم على كال ماواطن. والادين باإلمجاال ظااهرة طبيعياة       

املناقشة بل تقةي الطاعاة. وإىل هاذا احلاد مان اإلساتبداد       وهو ليس فلسفة ولكن شريعة ال تتحمل

 يذه  هوبز وكأنه أراد أن يدع  احلك  املطلق بأن جيعل منه حك  القانون الطبيعي.
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 لقد أحال ماكان واقعًا يف بالد  إىل نظرية فلسفية.

 الفصل الثالث

 (1724 -1232جون لوك والعقد اإلجتماعي )

 أواًل/ حياته
يف منطقاة باالقرب مان بريساتول. كاان أباو  حمامياًا خااض          0371انكلرتا عام  ولد جون لوك يف

غمار احلرب األهلية دفاعًا عن ال ملان / فنشأ االبن علاى حا  احلرياة، وظال متعلقاًا بهاا إىل آخار        

حياته دخل أول مرة يف مدرسة ))وستمنسرت(( ومكث بها ستة سنني تلقى اللغات وملا بلغ العشرين 

 وقةى بها ست سنني يتابع الدراسات املؤدية إىل الكهنوت.دخل أكسفورد 

لكنه مل يهت  بالفلسفة أال حني قرأ ديكارت وجساندي. ودرس الط  ونشر رسالة يف التشاريح  

وانتخ  عةوًا يف اجلمعية امللكية. اضطر  النزاع بني حازب ال ملاان وتشاارل األول إىل     0388سنة 

حتى نشاوب   0387ث  ذه  إىل هولندا سنة  0335، 0331تني مغادرة إنكلرتا فقدم إىل فرنسا مر

عاد إىل وطناه يف السانة التالياة فعارض علياه امللاك اجلدياد السافارة لادى براناد يناورغ             0388ثورة 

فطل  إعفا ه بسب  حالته الصحية. ث  اعتزل اخلدماة ويف هاذا الشاطر مان حياتاه سااه  يف مجياع        

 عصار  وصانف بهاا كتباا هاي ))رساالة إىل االكلاريوس((       احلركات الفكرية ال  كاان يظطارب بهاا    

 ))خواطر يف اجلمهورية الرومانية((.و

وكانت شهرته قد ازدادت حتى 0))خواطر يف الرتبية((. و ))احلكومة املدنية((و و))يف التسامح((

 عرفت أوربا كلها أنه ينصر احلرية.

 ة( ذات منشأ متواضع.كان لوك فيلسوحل وطبيبًا ينتمي إىل عا لة طهرية )بيوريتاني

 اراء يف العقد اإلجتماعي -ثانيًا: 
ينطلق لوك من فكرة مفادها أن اإلنسان يولد وعقله على الفطرة ث  جتيء خ ته فتصبح الفطرة 

مكونة بذلك مصدر معرفته أي أنه ينكر فطرية األفكار يف العقل اإلنساني ومادام الناس يولدون بال 

  يفرق بينه  إال نوع تربيته .مورثات عقلية، فه  سواسية ال
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يعتاا  لوكااا أحااد مؤسسااي املااذه  احلاار اجلديااد. فهااو يعااارض هااوبز يف تصااوير  اإلنسااان قااوة   

وياذه  إىل أن لعنساان    –غامشة، وتصور  حال الطبيعة حال توحشي يسود فيها قاانون األقاوى   

ن العالقااة الطبيعياة بااني  حقاوق مطلقاة ال خيلقهااا اجملتماع، وان حااال الطبيعاة تقااوم يف احلرياة، أي أ     

الناس عالقة كا ن بكا ن حر تؤدي إىل املسااواة. والعالقاة الطبيعياة باقياة بغاض النظار عان العارحل         

االجتماعي، وهي تقي  بني الناس  تمعًا طبيعيًا سابقًا على اجملتمع املدني وقانونًا طبيعيًا سابقًا على 

 القانون املدني.

  هوبز، ولكن حقها  ينحصار يف تنمياة حاريته  والادفاع      وعلى ذلك ليس ألحد حق فيما يزع

 عنها وعن كل ما يلزم منها حقوق مثل حق امللكية وحق احلرية الشخصية وحق الدفاع عنهما.

إن لوك بعكس هوبز يرى أن امللكية اخلاصة موجاودة يف حاال الطبيعاة، وانهاا ساابقة للمجتماع       

 مكانة كبرية. املدني وهذ  النظرية حول امللكية حتمل عند لوك

إن حق امللكية حق طبيعي يقوم على العمل ومقدار العمل ال على احليازة أو القاانون الوضاعي   

وليس حق فيما يكسبه املرء بتعبه ومهارته وال تصبح احليازة حقًا إال إذا استلزمت العمال. علاى أن   

الثاني أن يدع لآلخرين حق امللكية خاضع لشرطني األول أن املالك ال يدع ملكيته تتلف أو تهلك و

 ما يكفيه .

يرى لوك أن اإلنسان ))احلاذق العاقل(( وليست الطبيعة، يف أساس كل ماله قيماة تقريباًا إذ أن   

امللكية الطبيعية )خرية( ليست بالنسبة للمالك ولكن بالنسبة إىل كل البشرية. من ميتلك أرضا بعمله 

شري. ان أكا  ساعادة تقاوم ال علاى التمتاع بامللاذات       ال ينقص بل يزيد باملوارد املشرتكة للجنس الب

الك ى بل على متلك األشياء ال  تعطي أك  الساعادات، وهاو بهاذا يعارحل ))املتعاة الرأمسالياة((       

على حد تعبري ))ليوسرتوس((. ومن أجل ضمان امللكية خيرج الناس من احلالة الطبيعياة ويكوناون   

فظة علاى امللكياة، ويقاول ))لاوك(( كال حكوماة ال غاياة فاا غاري           تمعًا مدنيًا غايته األساسية احملا

 0احلفاظ على امللكية من خالل اإلرادة والتشريع ال احلك . 

إن القوانني والقةاة والشرطة هي ال  حيتاج إليها الناس يف حالة الطبيعاة. وهاذا ماا جتلباه فا       

مه مااالكون إىل مااالكني. واحلكااام احلكومااة املدنيااة واحلكاا  السياسااي إذا هااو نااوع ماان الوديعااة ساال 

 إداريون يف خدمة اجلماعة ومهمته  تقوم على تأمني الراحة واإلزهار.
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يتفق لوك مع هوبز بالقول  إن احلكومة الصاحلة هي إحدى ذرا ع العقاد البشاري ال خياتص بهاا     

و اتفااق  إقلي  مقدس أو تورث بالتقاليد والعادات القومية. إن الدولة قامت على أسااس مان عقاد أ   

واع  بني احلاك  واحملكوم وقد التزم لوك على خالحل هوبز، جان  ال ملان ضاد امللاك يف صاراع يف    

األمااور السياسااية، وأيةااًا علااى خااالحل هااوبز أن الناااس يف حالااة الفطاارة الطبيعيااة عقااالء حساانوا    

وي التصارحل يرغباون يف التعااون ماع ااخارين علاى الاارغ  مان أن فقادان السالطة خلاق مانه  القاا           

والةعيف. وللناس كذلك إحساس خلقي مستقل عن احلكومة ومنفصل عنها، وه  ميلكون حبك  

الطبيعة حقوقًا معيناة ال عالقاة فاا بوجاود الدولاة مطلقاًا، وهاذ  احلقاوق هاي حاق احليااة واحلرياة             

 15والتملك

 احلالاة  يف نظريته عن سلطة الدولة والقانون، يةاع لاوك فكارة اإلنتقاال مان احلالاة الطبيعياة إىل       

املدنية واألشكال املختلفة للحكومة. وعند  إن الغرض من الدولة هو احلفااظ علاى احلرياة وامللكياة     

اللتني تكتسبان عن طريق العمل. ومن ث  فإن احلكومة ال جيوز أن تكون تعسفية. وهذا يقسمها إىل 

لنظرية مع الشكل السياساي  وتنفيذية واحتادية. وقد كانت نظريته يف الدولة حماولة لتكييف ا ةتشريعي

للحكومة اللذين اختذتا يف إنكلرتا نتيجة الثورة ال جوازية. إن لوك يرى الناس يف حالة طبيعية ليسوا 

كله  قادرين على أن حيملوا اجلميع على إحرتام حقوقه  الطبيعية واليساتطيع مبجهاوده  اخلااص    

ماا بيانه  علاى إقاماة حكوماة تلازم النااس         محاية ما يعود إليه  أي محاية ملكيته  فاذا إتفقاوا يف  

باحملافظة على إحرتام حقوق اجلميع. وهكذا نشأت احلكوماة مبقتةاى عقاد ولكناه لايس عقادًا غاري        

 مشروط كما ذه  إىل ذلك هوبز.

 وإمنا يفرض التزامات متقابلة. فينبغي على الشع  أن يكون عاقاًل مدركا.

 لسياسية.فاملخلوقات العاقلة وحدها تستحق احلرية ا

 هذا العقد يفرض على احلكومة بعض الشروط وااللتزامات.
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فإذا ما خرجات حكوماة ماا عان أحكاام العقاد وهاددت احلقاوق الطبيعياة فإناه يكاون مان حاق              

احملكوم يف هذ  احلالة أن يعيد اللنظار يف ماا أقادم علياه مان خلاق هاذ  احلكوماة ولاه عناد الةارورة            

 القصوى أن يثور عليها.

للمحكومني أن يثاوروا إذا ماا سالبت السالطة احلقاوق الطبيعياة وخصوصاًا احلرياة         يرى لوك إن 

وامللكية الفردية لكان اساتعمال حاق املقاوماة يف نظار  ال يهادحل إىل حتقياق األمااني الشاعبية بال إىل           

 الدفاع عن النظام العام.

 16ونظرية لوك هنا مستمدة من مصادر حمافظة.

حلماال األخااري علااى الااتفكري تساامح بإبعاااد خطاار الثااورة  واالعاارتاحل حبااق املقاومااة حاار ووساايلة

 الشعبية والتشكل مطلقًا دعوة إىل العصيان.

إن معنى احلرية الشخصية عند لوك هو أنه ليس هناك سيادة طبيعية ألحد على ااخر. إن سلطة 

مناه  األب أعطيت له لكي يربي اإلبن وجيعال مناه إنساانًا أي كا ناًا حارًا. فهاي واجا  طبيعاي أكثار          

 سلطة وهي مؤقتة وال تشبه يف شيء سلطة السيد على العبد، وتفقد بسوء االستعمال والتقصري.

إن السلطة السياساية تراضاي مشارتك وعقاد إداري، ذلاك ألن أعةااء اجملتماع متسااوون عقااًل          

وحديااة خبااالحل احلااال يف عالقااة ااباااء واألبناااء. فأساااس اجملتمااع احلريااة، والغاارض ماان العقااد        

عي صيانة احلقوق الطبيعية ال حموها ملصلحة احلاك  كما يزع  هوبز، فال يستطيع األعةاء اإلجتما

أن يتناازلوا إال عّمااا يتناافر يف حقااوقه  يف حالاة االجتماااع، ذلاك هااو حاق اإلختصاااص. فالساالطة      

املدنية قةا ية يف جوهرها. لذلك مل تكن السلطة املطلقة الغامشة مشروعة وإمنا هي حمض استعباد. 

 وامللك املستعبد خا ن للعهد، والشع  يف حّل من ذلك.

إن فكرة السياسي عند لاوك فكار علمااني، وهاو يفصال باني الازمن والاروح، ويارى إن ااراء          

 الدينية تتمتع حبق مطلق وشامل بالسماحة.
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  -املصادر: 

 0131ص 0188املوسوعة الفلسفية، معهد اإلمناء العربي، بريوت، ط
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الواقع أن لوك مل يكن ثوريًا رغ  كونه منظرًا لثورة. وكان حيذر من السيادة الشاعبية كماا حياذر    

 من امللكية املطلقة، وكان همه الر يسي النظام واألمن.

كانت فلسفة لوك مبثابة هجوم كبري على التقاليد واحلك  التعسفي والسلطان الكنا سي بقدر ماا  

كماا   0341كانت هذ  األشياء تدع  النظام القدي ، ذلك النظاام الاذي هازم للمارة األوىل يف عاام      

 0388.17هزم من جديد يف عام 

لسفته فلسافة الطبقاة الوساطى النامياة الا  اصاطدمت اصاطدام مريارًا باسارة ساتيورت           كانت ف

من أجل احلصول علاى قادر مان      املالكة باجملتمع اإلرستقراطي وبرجال الدين كانت فلسفته تكافح

 احلريات السياسية واالقتصادية من أجل حكومة دستورية، من أجل التسامح الدي .

ل إحدى احلوادث افامة يف التاريخ االنكليزي إىل حادثاة ذات مغازى   كان ماعملُه لوك هو حتوي

، بعاد أن ناالوا ماؤازرة الكنيساة     0388عاملي عام واساتطاع بعاض كباار اللاوردات يف إنكلارتا عاام       

ملكًا ))جيمس الثاني(( ويقيماوا مكاناه ملكاًا آخار وفرضاوا       االرمسية واألعيان والتجار، أن يزحيو

االلتزامات ال  نصات عليهاا )وثيقاة اعاالن احلقاوق( والا  تتصال كلاها          على امللك اجلديد بعض

 بالتفسري القانوني أو الف  للدستور.

وضع لاوك، بإقامتاه احلجاة علاى أن ال ملاان تصارحل تصارفًا صاا بًا عناد طارد جايمس الثااني،             

 .18املسألة على أساس من العقل الطبيعي والفطرة االنسانية
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 -املصادر: 

 043باملر، تاريخ أوربا احلديث، مصدر سابق ص
 .0137 0جون لويس، مدخل إىل الفلسفة، ترمجة أنور عبد امللك، دار احلقيقة بريوت، ط 

08
 -املصادر:  

 017، تاريخ أوربا احلديث، مصدر سابق صباملر
 0053، ص0188، 0املوسوعة الفلسفية، اجمللد الثاني، معهد اإلمناء العربي، ط
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 الفصل الرابع

 (1778-1712سو والعقد االجتماعي )جان جاك رو

 حياته:
يف جنيف من أسرة فرنساية، احارتحل يف أول    jean – Jacques rousso ولد جان جاك روسو

حياته خمتلف احلرحل، لكنه عرحل بعاض االساتقرار يف مديناة ساافوي فاساتطاع أن ياتعل  املوسايقي        

تباًا لسافري فرنساا فيهاا وعااد إىل      والالتينية والفلسفة، ثا  ذها  اىل مديناة البندقياة حياث أصابح كا      

باريس وهو يف الثالثة والاثالثني. يف بااريس اتصال )برياد رو( املفكار الفرنساي وكتا  يف موساوعته         

 اجلزء اخلاص باملوسيقة.

قرأ إحادى الصاحف إن أكادميياة دجياون تعارض للمساابقة هاذ  املساألة، هال           0341يف صيف 

فشارع يكتا  علاى الفاور يف هاذا املوضاوع وقادم         تعاونت الفنون والعلوم علاى تصافية األخاالق؟   

 لألكادميية ما كت  وأحرز اجلا زة.

كان هاذا هاو أول الطرياق اىل شاهرته العاملياة. ثا  أعلنات األكادميياة إنهاا تةاع للمساابقة هاذا              

املوضوع )ما منبع تفاوت املرات  بني الناس(؟ وهل يقر  القانون الطبيعي؟ فعقد العزم على الكتابة 

كتابه الثاني )مقال يف أصل التفاوت بني الناس(؟ وهل يقر  القانون الطبيعاي؟ فعقاد العازم     وأخرج

على الكتابة وأخرج كتابه الثاني )مقال يف أصل التفاوت بني الناس( ولكنه مل حيصال علاى اجلاا زة    

( أخاارج كتااابني )العقااد االجتماااعي( )يف 0331، وبعااد مثااان ساانوات )0534ونشاار الكتاااب عااام 

بيااة( فااأنكر  الساالطات الباريسااية الكتاااب الثاااني وهماات بإعتقالااه ففاار إىل سويساارا ثاا  جلااأ إىل  الرت

 النكلرتا ومسع له أخريًا بالعودة على فرنسا حيث عاد وقةى بقية أيامه حبالة مةطربة.

 -آراءه يف العقد االجتماعي:
اةين الناس قد زالت يرى روسو إن االنسان طبيعي ال هو باخلري وال هو بالشرير، وإن املساو

بظهور الزراعة والصناعة وامللكية. إن القوانني قد شرعت لتثبيت قوة الظامل على املظلوم، والناس 
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يستطيعون حتقيق شيء من احلرية املدنية بدخوف  يف تعاقد اجتماعي جيعل السيادة للمجتمع بأسر  

 حبيث ال جيوز النزول عنها ألحد.

متوحدًا يف الغال  ال يعرحل أهله ولعله مل يكن يعرحل أوالد  وال يفرتض روسو إن اإلنسان كان 

لغة له وال صناعة وال فةيلة وال رذيلة من حيث أنه مل يكن له مع أفراد نوعه أي عالقة ميكن أن 

تكون عالقة خلقية كان حاصال بسهولة على وسا ل ارضاء حاجاته الطبيعية ومل يصاب اال بالقليل 

حيتاج إىل األدوية ألن الصحة إمنا تعتل باإلسراحل يف املعيشة وبامليول من األمراض قلما كان 

يرى روسو ان احلرية هي ال  متيز اإلنسان  0املصطنعة وما ينتج عنها من اجهاد جسمي وعقلي. 

أكثر من الفه  )املوجود يف احليوان إىل حد ما( ويقول  ان احليوان ينقاد لدافع الطبيعة ولكن 

ه حرًا يف االنقياد له أو مقاومته. ويعتقد روسو أن هوبز  قد أخطأ يف قوله أن حالة اإلنسان يرى نفس

الطبيعة تتميز بالطمع والك ياء، فإن هاتني العاطفتني ال تنشآن إاّل يف حالة اإلجتماع، فاإلنسان 

 املتوحد كان كاماًل سعيدًا ألن حاجاته قليلة.

ن هاذ  احلالاة؟ خارج اإلنساان منهاا اتفاقاًا باأن        يبدر هذا التساؤل عان كيفياة خاروج اإلنساان ما     

عرضاات لااه أواًل اسااباب طبيعااة كاجلاادب والاا د والقااي  اضااطرته إىل التعاااون مااع غااري  ماان أبناااء   

موقتًا كان الغرض منه صايد احلياوان... ثا  اضاطرته  الفيةاانات والازالزل إىل        19نوعه... تعاونًا

 لسلوك وبرز احلسد.اإلجتماع بصفة مستدمية فاخرتعت اللغة فتغري ا

ان هذا اإلجتماع بنوعيه، املؤقت واملستدي ، ميثال يف رأي روساو، حالاة التاوحش اخلالياة مان       

القوانني وليس فيها ردع سوى خوحل اإلنتقام ولكن تطور حياة اإلنسان واتساع ضروراتها أدى إىل 

س. وهكذا يتحول اإلنساان  نشوء حالة مدنية منظمة بالقوانني تثبت امللكية ويتوطد التفاوت بني النا

 الطي  بالطبع إىل شرير باالجتماع.

 0إن االجتماع قد أضحى ضروريا ومن العبث فةه والعودة إىل حالة الطبيعة.
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 -املصادر:  

 014كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة احلديثة، مصدر سابق ص 
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وكال مااا تساتطيع صاانعه هااو أن تصالح مفاسااد  بااأن تقاي  احلكومااة الصاااحلة وتهيائ فااا برتبيااة      

 إجياد ضرب من اإلحتاد حيمى بقاوة اجملتماع   املواطنني الصاحلني. فمن الوجهة األوىل تعود املسألة إىل

شخص كل عةو وحقوقه ويسمح للكل وهو متحد بالكل بأن ال خيةاع إال لنفساه وباأن تبقاى لاه      

احلرية ال  كان يتمتع بها من قبل. مل تكن ملكية األرض مةمونة مبا فيه الكفاياة. وكاان الباد مان     

 احليلاة لعيقااع باالفقراء وقاد ابتكاروا كماا يقاول        تدبر وسا ل جديدة حلمايتها. وقد جلأ األغنياء إىل

روسو، أذكى خطة عندما قالوا للفقراء نتحد لكي حنمي الةعفاء من الظل  واجلور، ونةع قوانني 

العادل والسال  وباداًل مان أن نساتنفذ قواناا يف االقتتاال نوحاد أنفسانا يف سالطة علياا وفاق الشاارا ع             

 20األرضية البشر إىل امليثاق االجتماعي.احلكيمة... وهكذا قاد تأسيس امللكية 

هااذ  املسااألة الاا  يعاجلهااا روسااو يف كتابااه )العقااد االجتماااعي( يااذه  إىل أن هااذا الفاارض       

)احلريات واحلقوق( اكن التحقيق عندما جتمع الكثارة املفككاة علاى أن تؤلاف شاعبا واحادًا، وأن       

قاه للمجتماع بأكملاه وهاذا هاو البناد       حتل القانون حمل اإلدارة الفردياة وينازل عان نفساه وعان حقو     

الوحيد للعقد االجتماعي إذ مبقتةا  يصبح الكال متسااوين يف ظال القاانون، والقاانون ارادة الكال       

تقر الكلي أي املنفعة العامة وأن الشع  ال يرياد إال املنفعاة العاماة. فااإلرادة الكلياة مساتقيمة دا ماًا        

 ومن يأب اخلةوع فا يرغمه اجملتمع بأكمله.

امللزمة لألفراد  كانت القوانني يف البداية، على حد قول رسو، تفتقر إىل بعض الةوابط واملعايري

وكان اجملتمع بأسر  يةمن احرتامها والتقيد بها. لكن سرعان ماا أوحاى ضاعف شاكل احلكا  هاذا       

 فكرة )توكيل أفراد معينني على الوديعة اخلطرية، السلطة العامة(

بون، مبا أن الشع  وحَّد إرادتاه مجعااء يف مشاي ة واحادة، فيماا يتصال       هكذا ظهر الوالة املنتخ

بالعالقات االجتماعية، فإن كل ما وضع موضوعًا فذ  املشاي ة صاار للحاال قانوناًا أساسايًا ملزماًا       

جلميع أعةاء الدولة دومنا استثناء. وهكذا جند أن العقد االجتماعي ال يتمخض، من منظور روسو 
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 -املصادر:  

 015كرم، يوسف تاريخ الفلسفة احلديثة، مصدر سابق ص
 117ص 0180، 0مجة هنريت عبودي، دار الطباعة، بريوت، طفولفني فلسفة النوار، تر
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كتنظي  سياسي فحس ، وإمنا حيادد أيةاًا العالقاات املتبادلاة باني الشاع  وباني         عن تكوين اجملتمع

 الذين انتخبه  كيما حيكمو .

لقد كان العقد أداة إرادياة يتناازل باه األفاراد عان حاريته  الطبيعياة إىل كال فارد آخار، وأذاباوا            

ة العاماة( كأحكاام   إرادته  الفردية يف إرادة عاماة مشارتكة واتفقاوا علاى قباول أحكاام هاذ  )اإلراد       

نها ية قاطعة، وكانت هذ  اإلرادة العامة هي السلطة صاحبة السيادة، وإذا ما فهمات هاذ  السالطة    

)مقدسة( وال ميكن اخلروج عليها. أما احلكومة فهاي أمار ثاانوي    و فهما صادقا فإنها سلطة )مطلقة(

ذي ميلاااك السااالطة عرضااي، فامللاااك واملوظفااون أو املمثلاااون املنتخبااون اثلاااون عاان الشاااع  الاا     

 21والسيادة.

إن العقد االجتماعي عند روسو ليس عقادًا باني أفاراد )كماا عناد هاوبز( وال عقادًا باني األفاراد          

)كما عند لوك( فبموج  هذا العقد، كما يرى روسو، فأن كل واحاد يتحاد ماع الكال      توالسلطا

ت سالطات اإلرادة  فالعقد هو بني اجملموعة حبياث يةاع كال واحاد شخصاه وقدرتاه يف الشاراكة حتا        

 0العامة، وسيكون كل شريك متحدًا مع الكل وال يتحد مع أي شخص بشكل خاص.

إن العقد االجتماعي هو الشرط الةروري واملالزم لكل سلطة شارعية ولكال ابارام هاذا العقاد      

ة ميثل يف الوقت نفسه من منظور روسو مرحلة حمددة من  التطور التارخيي يشري إىل االنتقال من احلال

الطبيعية إىل اجملتمع املدني، وان ما خيسر  اإلنسان من جاراء العقاد هاو حريتاه الطبيعياة واحلاق الاال        

 حمدود يف كل ما يقربه وكل ما يستطيع أن يبلغه ويطوله

 وما يرحبه باملقابل هو احلرية املدنية وهو متلكه لكل ما ملكته يد .

ةع كل واحد منا شخصه وكامل حقوقه يتلخص جوهر العقد االجتماعي على النحو ااتي، ي

حتاات األماارة العليااا للمشااي ة العامااة وان غايااة العقااد االجتماااعي احلفاااظ، وال رياا  علااى حياااة       

 املتعاقدين.
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 -املصادر:  

 117فوفني، فلسفة األنوار سابق، ص
 775بلمر، تاريخ أوربا احلديث، مصدر سابق، ص



 

 العقد االجتماعي األسس النظرية وأبرز املنظرين

191 

ولكن مان يرغا  باحلفااظ علاى حياتاه مبعوناة ااخارين ملازم بالتةاحية بهاا يف سابيله  عنادما             

 تودعه أمواله أيةًا.يقتةي األمر ذلك إن الفرد إن مينح نفسه للمجتمع، يس

فروسو يذعن أن امليثاق االجتماعي جيعل من الدولة مالكة أموال رعاياها كافة. غاري أن الدولاة   

ال  تتقبل أموال رعاياها واتلكااته  ال جتارده  منهاا وإمناا تةامن فا  متلكها  املشاروع فالدولاة          

 22وحدها قادرة على حتويل اإلغتصاب إىل حق للتمتع على ملكية 

ياأتي روساو علاى أها  جانا  مان جوانا  نظرياة وهاو اجلانا  الاذي ميياز  عان النظرياات               ث  

األخرى، فليس من املعقول يف نظر روساو أن تتخيال عقادًا يتعهاد أحاد الطارفني مبوجباه أن ياأمر،         

 والثاني أن ينصاع، ان العقد الوحيد هو الذي يتولد عنه احلس  السياسي.

ة املطلقة يقِوض أساس امليثاق االجتماعي، ليس اثلاوا  وكل عقد حيد من سلطة الشع  السا د

السلطة التنفيذية إذا كاانوا قاادة الشاع  أو رؤسااء، إمناا ها  موظفاون عناد  وهاو  مان يعييانه  أو            

يسِرحه ، وال تقوم وظيفته  على أساس بنود عقاد حمادد وإمناا علاى أسااس انصاياعه  للواجا         

 الذي تفرضه الدولة.

نظر روسو ليست أكثر من أشكال تنظيمية للسلطة التنفيذية ومهما اختلفت  إن أشكال احلك  يف

أشكال احلك ، تبقى السلطة السيادية على الدوام. من حق الشع ، ولكان قاد يعهاد هاذا األخاري      

بالسلطة التنفيذية أما إىل اجلزء األك  من الشع ، وأما إىل عدد حمدود صغري من األشخاص، وأما 

طلق على الشاكل األول مان أشاكال احلكا  اسا  الدميقراطياة وعلاى الثااني         إىل شخص واحد، وي

 0األرستقراطية، وعلى الثالث اس  امللكية.

اختار روسو الدميقراطية يف حقبة مل تتواجد فيها الدميقراطية ال يف الواقاع وال يف األفكاار، ومباا    

مةطرًا أماا لقباول أيديولوجياة    أن الشروط التارخيية للدميقراطية مل تكن متوفرة، وجد روسو نفسه 

                                                 
11

  -املصادر: 

 775توشيار، تاريخ الفكر السياسي، مصدر سابق ص
 103فولفني، فلسفة األنوار، مصدر سابق 
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الل الية ال جوازية ال  كانت يوم ذ اإليديولوجية السا دة )حرية، مساواة، ملكية( وأما بناء مدينة 

 23طوبا ية لكنها يف نفس الوقت عقالنية.

حاول روسو يف )العقد االجتماعي( أن يثبت إنُه يستحيل يف اجملتمع احلر أن حيك  أي إنسان من 

نسان آخر، وكيف إن كل فرد هو يف آن معًا رعيَّة ومواطنني، وإن السلطة الشرعية البد أن قبل أي إ

تتبثااق عاان موافقااة احملكااومني، وإن الساايادة تكماان يف اإلرادة العامااة يف اجتماااع األمااة، وإن الااذين 

يشغلون منصبًا عامًا ال ياؤدون مهاامه  مبقتةاى حقها  اخلااص، أو حاق ماوروث، وإمناا مبقتةاى          

 24ة أوكلتها إليه ، سلطة متنح وحتس .سلط

 اخلامتة
هكذا ناأتي اىل نهاياة حبثناا هاذا عان العقاد االجتمااعي وأبارز املنظارين فياه، مباا يف ذلاك طارح              

نظرياته  يف هذا اجملاال، الا  ظهارت خاالل القارنني الساابع عشار والثاامن عشار يف أورباا الغربياة            

 السيما يف كل من إنكلرتا وفرنسا.

لك الرتكيز على اجلهود الا  باذفا أصاحاب هاذ  النظرياات الا  كانات قياساًا إىل         فةاًل عن ذ

العصر الذي عاشه كل مانه  جهاودًا جباارة محلات معهاا خمااطر شاديدة. فعااًل إن هاذ  النظرياات           

واألفكااار مل تكاان تااروق ألصااحاب النفااوذ والساالطة املطلقااة الااذين رأوا فيهااا اختاازااًل ألدوارهاا     

اته . إن هااذ  النظريااات كاناات حمفاازًا وملااهمًا لكااثري ماان األفكااار والنظريااات  وشخصااياته  وتااأثري

الفلسفية والسياسية ال  ظهارت بعاد انتشاارها. فقاد كانات مصادر افاام للثاورتني األمريكياة سانة           

مثلمااا كاناات مصاادر إفااام لألحاازاب الاا  ظهاارت بعااد أحااداث الثااورة     0381والفرنسااية  0333

ى بداية النهاية حلكومات املطلقة ال  ظلت تهيمن على مقاليد األمور يف الفرنسية وكانت مؤشرًا عل

 أوربا. طيلة قرون أما بإسناد من الكنيسة أو بقوة طغيانها املدني وحد .

                                                 
17

 -املصادر: 

 .31ص 0181، 0ة الفرنسية وامتدادها، ترمجة هن يت عبودي، دار الطليعة، بريوت، طباملر، الثور
14

 -املصادر: 

 37باملر، الثورية الفرنسية وإمتداداتها، مصدر سابق ص
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إن العااامل احلااديث وحركااات التحاارر مدينااة بصااورة مباشاارة وغااري مباشاارة لنظريااات العقااد        

يف حياة أفرادهاا والكلماة الفاصالة جيا  أن تقوفاا      اإلجتماعي ال  نبهت الشعوب إىل أن فا دورًا 

الشااعوب ال احلكومااات. ناقشاات هااذ  النظريااات ألول ماارة احلااق اإلفااي الااذي اسااتند إليااه امللااوك  

واألباطرة يف حكمه  شعوب العامل. وألول مرة جترأت هذ  النظريات بالقول)ال أحاد ميلاك احلاق    

حدًا لكي يتحك  مبصا ر ماليني البشر ويساوقه  وفاق   اإلفي على حياة ااخرين وإن اهلل مل يفوظ أ

 رغباته وأهوا ه(.

كان العقد االجتماعي بداية اختمار فكرة الدساتري احلديثة ال  قامت على أساس متثيل اإلرادة  

 الشعبية العامة.

 لكل هذ  األسباب جيدر بنا دراسة هذا اجلان .

 املصادر العربية

 أواًل الكتب:
شريف، فكرة القانون الطبيعي عند املسلمني، دراسة مقارناة، دار الرشايد،    . أمحد د. حممد0

 .0181، 0العراق، ط

، ترمجاة حسان علاي ذناون، مكتباة دار املتان        1. باملر، روبرت، تاريخ العامل احلديث، ج1

 .0134بغداد 

، 0. توشبار، جان، تاريخ الفكر السياسي، ترمجة د.علي مقلد، الادار العاملياة، باريوت ط   7

0180. 

 س. 0131. البكري، عبد الباقي، نظريات القانون، مطبعة الزهراء بغداد 4

 .0153، 0. كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة احلديثة، دار املعارحل، مصر، ط5

. ديدجري، البان، ج، التاريخ وكيف يفسرونه، ترمجة عباد العزياز توفياق، افي اة املصارية      3

 .0131للكتاب، مصر 

، 1دخل إىل الفلسافة، ترمجاة أناور عباد امللاك، دار احلقيقاة باريوت، ط       . لويس، جون، م3

0137. 
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، 0. فااولفني، حل، فلساافة األنااوار، ترمجاات هنربياات عبااودي، دار الطليعااة بااريوت، ط       8

0180. 

. باملر، روبرت، الثورة الفرنسية وامتداداتها، ترمجة هن يت عبودي، دار الطليعاة باريوت،   1

 .0181، 0ط

ن حممااد، رواد الفكاار االجتماااعي، دار احلكمااة للطباعااة والنشاار، بغااداد  . احلساان، احسااا01

0110. 

 -املوسوعات:
 .0181، 1، املوسوعة الفلسفية، ترمجة مسريي كرم، دار الطليعة، بريوت، ط0

 .0135. املوسوعة العربية امليسرة، دار الشع  ومؤسسة فرانكلسبق، القاهرة، 1

 .0188، 0األمناء العربي، ط . املوسوعة الفلسفية العربية، معهد7

 -املصادر األجنبية:
Wiber - max - socioloyy - of-religion- beacon – press – boston 1963 – 
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 يف الشريعة اإلسالمية املستثناة من التفاضل الربوي العقود

 املقدمة
يعد الربا من اكثر املوضوعات االقتصادية والدينياة أهمياة فهنااك مساا ل كاثرية تتعلاق مبوضاوع        

 الربا يف اإلسالم حتتاج إىل دراسة معمقة.

ومن املعامالت التجارية والعقاود املالياة قادميا وحاديثا اخلاضاعة للتفاضال الرباوي الا  ان ُبادأ          

ؤدي إىل تسلط اإلنسان القوي او الغ  على اخيه الةعيف او الفقري، وال  ستؤدي للعمل بها فست

 اىل دوافع فردية انانية لدى املرابي حياول بها ابتزاز جهد املعوزين.

وعليه نرى أن اإلسالم وبناًء علاى مناع اساتغالل اإلنساان ألخياه اإلنساان حارم التعامال بالرباا          

ث الساانة النبويااة الواضااحة حفظااا للتااوازن االقتصااادي     كااذلك أحادياا و بنصااوص قرآنيااة صاارحية  

تعاطفه  بروح االخوة اإلنسانية والعمل و واالجتماعي يف دولة اإلسالم وعمل على تواصل الناس

حمارباة الفقار ساواء باإلعاناات أو القاروض يف      و مبا شرعه االسالم يف وجوب رفاع مساتوى الفقاراء   

 شابهها.ما يو صندوق، أو معطيات الزكاة والصدقات

إن ا ألصل يف الشريعة اإلسالمية ان تكون العقود والتصرفات غري املتعارضة معها مباحة لتيسري 

من العقود  عمصاحله  بعيدة عن استغالل املنتجني. وهي ايةا قد مسحت بانو أو حاجات اإلنسان

لكنهاا حاددتها   و ذلك لوجود احلاجة اليها لادى العاقادين  و ال  فا وجه يف الشبه بالتفاضل الربوي

 من هذ  العقود:و ضوابط حتاف  على مصلحة الطرفنيو بشروط
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 عقد التسل  )السلف(.و عقد االستصناعو *عقد بيع الوفاء

إن البحث يف املوضوع تطلا  مان الباحاث تنااول مفهاوم التعامال الرباوي بأنواعاه   مان حياث           

 حث.كذلك البحث يف العقود املشتبه بها ث  خامتة للبو حكمة حترميه

و ذلك الن فريقا من الناس يرى ان انتشار الربا قد يكاون مساوغا للتساامح باه والناه صاار مان        

تعمل بانهج الشاريعة اإلساالمية تتعامال     و منها نظ  دول إسالميةو عادة النظ  االقتصادية املعاصرة

يعة تعجاز عان ادراك مقاصاد الشاار   و ذلاك العتقادهاا يف حتقياق املصااحل الصاحيحة للبشارية      و بالرباا 

اإلسالمية يف حف  اقتصااد الادول أو أماوال األفاراد قاد أوقاع هاذ  الانظ  أو هاؤالء األفاراد الاذين            

كاان مان   و استطاعوا ج  أموال طا لة من النقود، إال أنها  مل يساتطيعوا حتقياق االخاوة اإلنساانية     

 تسلطه  على الةعفاء وا لعمال.و نتيجته التهالك على املال عن طريق الربا

وان الشريعة السمحة حيث حرمت الربا فإنها كانت  ،الكراهية بني طبقات اجملتمعو داءهو العو

تقساي  األربااح باني العمال واإلنتااج      و العدالاة باني النااس   و تهدحل اىل بناء رابطة االخاوة اإلنساانية  

 والةرب بشدة على أطماع املرابني املستغلني حلاجة الةعفاء.

 املبحث األول التفاضل الربوي

 0لب االول: التعريف بعقد الربااملط
 هو عقد يتفق عليه طرفا  على تقدي  املدين للدا ن زيادة مالية على الدين او الثمن عند التسديد

 بصرحل النظر عن مقدار هذ  الزيادة.و

 و يقس  اىل قسمني:

                                                 
0
 (.5الربا من الفعل )ربا( مبعنى زاد و منه قوله تعاىل )و ترى االرض هامدة فاذا انزلنا عليها املاء اهتزت و ربت. سورة احلج / 
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 :1االول ربا النسيئة

.و كذلك يسمى )ربا هو زيادة مالية على مبلغ القرض من اجل تأجيل وفاء الدين لوقت معلوم

 القرض( أي اخذ الفا دة على القرض.

هو ان يقرض احاد طاريف العقاد ااخار مبلغاا مان املاال لساد         و و هذا الربا املشهور قدميا وحديثا

يشارتط علياه، رد املاال    و حاجته الةرورية او الستخدامه يف االستثمار والعمل او ألي غرض آخر

 قرض )الدا ن( على الدين استغالاًل منه حلاجة املقرتض.مع زيادة يتفقان عليها أو يقرضها امل

مؤسساة اخارى   و شاخص او باني مؤسساة   و وهذا التعامل قد يقع باني شخصاني او باني مؤسساة    

 كاملصارحل واملؤسسات املالية.

و قد كان النااس قبال اإلساالم يتباايعون بالرباا إىل اجال فاإذا حال األجال قاال الادا ن للمادين             

اصا  علياك اجاال    و   بذلك أن تفي بالدين أم تزيدني علاى ماالي باذمتك   يعو )أتقةى أم تربي؟(

آخر؟
7
 حرم اهلل تعاىل هذا الربا حرمة صرحية بقوله تعاىل:و 

حرم الرباو و احل اهلل البيع 13سورة البقرة/ص. 

 : اجتنبوا السبع املوبقات(كما حرمتها السنة النبوية بقول الن  

قتال الانفس الا  حارم اهلل اال     و الساحر و : الشارك بااهلل   الما هاي؟ قا  و قيل: يا رسول اهلل

قاذحل احملصانات املؤمناات الغاافالت. كماا      و التولي يوم الزحفو أكل مال اليتي و أكل الرباو باحلق

 .4كاتبهو شاهد و موكلهو انه: لعن آكل الربا وروي عن الن 

 الثاني: ربا الفضل

 ة املتجانسة ساواء أكانات تقااس مبعياار الاوزن أو الكيال      و هو الزيادة املشروطة بني االمول العيني

لاو كاان   و هذ  الزيادة يف احد العوضني مقابل ااخر الذي هو مان نفاس جنساه حمرماة يف الشارع،     و

                                                 
1
 (.117، ص1النسي ة من الفعل )نسأ( مبعنى أخر وأجل )املعج  الوسيط،ج 

7
 .140حممد بن عبد اهلل املعروحل بابن العربي ا احكام القرآن ا القس  األول ص 

4
، مطبعة االمام بالقلعة مبصر / حتقيق الدكتور حمماد خليال   7،ص4(. املغ ، ج371عبد اهلل بن امحد بن حممد بن قداحة) 

 س.هرا
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يسامى أيةاا رباا املعاملاة )أو الرباا املعااملي(       و .5العوضان خمتلفني يف اجلودة أو الشكل أو الصاناعة 

تجارية كالبيع مثال كبيع عشرة أطنان من احلنطة بأحد عشر طنا من وهو ما يقع يف عقد من العقود ال

 .3احلنطة فالزيادة هنا حمرمة

 و هذا النوع من الربا هو موضوع حبثنا هذا.

 علتهو املطلب الثاني: دليل حتريم ربا التفاضل
 منها:و وافرة يف حتري  ربا التفاضل جاءت احاديث الرسول 

:ال تبيعوا الذه  بالذه  إال مثال مبثل وال قال رسول اهلل . حديث أبي سعيد اخلدري ا  0

 .8ال تبيعوا الورق بالورق)الفةة( ا منها غا با بناجز متفق عليهو بعةها على بعض 3واقتش

الشاعري بالشاعري والتمار    و الُبر باال  و الفةة بالفةةو )الذه  بالذه  :. قال رسول اهلل 1

واء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذا األصناحل فبيعوا كياف شا ت  إذا   امللح بامللح مثال مبثل سو بالتمر

 .1كان يدا بيد.( روا  مسل 

:)الااذه  بالااذه  وزن بااوزن مااثال والفةااة بالفةااة وزن بااوزن مااثال . قااال رسااول اهلل 7

 .01مبثل، فمن زاد واستزاد فقد أربى ااخذ واملعطي فيه سواء( روا  مسل  

 كما جاء يف احاديث اخرى:  

                                                 
5
 نفس املصدر السابق. 

3
 .043السيد حممد تقي املدرسي، احكام املعامالت، ص 

3
 تشقوا: تزيدوا عليها أي ترجوا. 

8
 ، مطبعة مصطفى حممد بالقاهرة.815، رق  احلديث 031ابن حجر العسقالني، بلوغ املرام من ادلة االحكام، ص 

1
 مطبعة مصطفى حممد بالقاهرة. 851رق   031ص _ابن حجر العسقالني: بلوغ املرام من ادله االحكام  

01
 .45_41،ص  5( وينةر صحيح االمام مسل  ،ج 851رق  احلديث ) _املرجع السابق نفس الصفحة  
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 :عن علة حتري  الربا فقاال  روى هشام بن احلك  انه سأل أبا عبد اهلل الصادق 

ما حيتاجون إليه  فحرم اهلل الربا لتفر النااس  و )لو كان الربا حالال لرتك الناس التجارات

 .00من احلرام إىل احلالل واىل التجارات من البيع والشراء..(

 علة تحريم ربا المفاضلة:

بشكل عام يتعارض مع القواعد الثابتة و عة اإلسالمية على أن التعامل الربوياتفق فقهاء الشري

ظامه االقتصادي الذي ال يهدر حق الفارد وال  قيمه اخللقية ونو من حيث عقيدته للدين اإلسالمي،

ذلك لكونه نظاما عمليا سار يف إطار ثابت من القانون واألخاالق ينظار إىل مصالحة    و حق اجملتمع،

ال إياها على املصلحة الشخصية يف القرآن الكري  والسنة النبوية الشريفة يف الرتغي  يف اجملتمع مفة

ازدراء و الرتهيا  مان عقوباة الياوم ااخار،     و يف ااخرة عن األعمال الصاحلة، لثواب اهلل عز وج

 اجملتمع ملن خيرج عن هذ  القواعد.

ة قد حاددت حقاوق اإلنساان وأمارت     اما علة حتري  ربا املفاضلة فان الشريعة اإلسالمية السمح

باحلفاظ عليها. بان حددت طرق اكتساب املال واشارتطت ان ال يكاون هاذا الكسا  واملنفعاة علاى       

 انوع بقوله تعاىل: و حساب خسارة الغري عندها تكون هذ  املنفعة غري املشروعة يف االسالم حرام

ال و ال أن تكون جتارة عن تراض منك ،يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالك  بينك  بالباطل إ

ساورة   ظلما فسوحل نصاليه ناارا  و تقتلوا أنفسك  إن اهلل كان بك  رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا

 71ا11النساء/

 و من هذ  ااية الكرمية نرى أن اإلسالم قد اشرتط ملشروعية التجارة شرطني هما:

 ين.ا ان تكون هذ  التجارة منفعة عن تراض بني املتعاقد0

 ا ان ال تكون منفعة طرحل على خسارة الطرحل الثاني.1

                                                 
 
00

اباواب احكاام العقاود ، البااب      101العالماه احللاي ج    -للفقيه حسان يوساف مطار   –خمتلف الشيعة يف احكام الشريعة  

 .414الثامن ص 
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كما ان االسالم قد شبه التاجر الذي يستسيغ أكل أموال غري  بقاتل نفسه، كما يستدل من هذ  

الفةاة.  و ااية على ان التحري  قد تعلق بالتجارة من مبيعات املطعوماات او الثميناات مان الاذه     

 يعد ربا التفاضل.و املوزونات او من املكيالت فانه حمرم فاجلنس إذا بيع مبثله سواء كان من

و لقد جاء البن قدامة يف املغ  بان الفقهااء اتفقاوا علاى ان رباا الفةال ال جياري إال يف اجلانس        

إن املطعومات املتقاربة يف االنتفاع والغذاء إذا اختلفات يف اجلانس فاناه جياوز بياع بعةاها       و الواحد،

: بيعوا استندوا يف ذلك إىل قول الرسولو الذرة بالدخن،و بالزبي ، بااخر بالتفاضل كالتمر

 .01بيعوا ال  بالتمر كيف ش ت و الذه  بالفةة كيف ش ت  يدا بيد

و من هذا فان املماثلة جت  يف املعيار وهو الكيال والاوزن عناد احتااد اجلانس يف العوضاني وهاذا        

 فرق بني املتجانسات عندما تتبااين يف الصانعة   فيه، وال ليشمل كل مفهوم يف مثله وال جيوز التفاض

ختصايص الصالة يف املثلياات بااجلنس واملقادار )الكيال والاوزن(        و أو اجلودة وال جيوز فيها التفاضال 

يسهل وضع الةوابط املعتمدة وللحذر من الوقوع يف ربا التفاضل بالزيادة احملرماة ملثال هاذ  البياوع     

بهذا أيةا اخذ الفقاه اجلعفاري   و صول على الزيادة الفاحشة،ال  يقدم عليها الطامعون لغرض احل

حاادة األصاال، و .واملقصااود بوحاادة اجلاانس07يف منااع التفاضاال بااني اجلاانس  الواحااد يف املطعومااات

كال املشاتقات اللبنياة    و فاحلنطة ودقيقها يعدان جنسا واحدًا، والتمر ودبسه كذلك، واللنب والزبادة 

 .04ماشاكل ذلك و عن  وخله والتفاح وعصري يعد جنسا واحدا، وهكذا بالنسبة لل

متفاضاال أو بياع    ءوعند التطبيق يف النماذج املتقدمة نرى أن الشارع قاد حارم بياع اجلياد باالردي     

احلنطة بالدقيق بالتفاضل الن اجملانساة واملعياار أي الاوزن باني الادقيق واحلنطاة أو الكيال باني اجلياد          

 .05بالوزن باقيان فيها ءوالردي

                                                 
01
 .47،ص5،و صحيح مسل ، ج4ع ،جابن قدامة، املغ 

 
07

،دار مكتباة احليااة يف   031م، اجمللاد األول، القسا  الثااني، ص   جعفر بن احلسن املعروحل بااحملقق احللاي، شارا ع االساال     

 .0138بريوت عام 

04
 .085السيد حممد تقي املدرسي، احكام املعامالت، ص  

05
 .43ا43،ص7علي املرغيناني، افداية، ج 
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جل حتسني الزراعاة بالتفاضال   ألالشارع استبدال احلنطة جبنسها ومن نوع غري نوعها، كما حرم 

أو عند رغبة املستفيد منها لألكل باستبدافا بغري الدقيق كمشتقات غذا ية متنوعة ختتص بها احلنطاة  

 جيا  مسااواتهما الحتادهماا يف   و اخلشنة عن الناعمة، ففي هذ  احلالة حرم الشارع التفاضال بينهماا  

 اجلنس. 

كما ان هذ  األمتعة حني تباع جبنسها فإمنا يفسر هذا يقصد حصول البا ع من هذ  األشاياء علاى   

فذا فان الشريعة السمحاء متنع و النوع األفةل واألجود من جنسها وكأنه يريد استبدافا خبري منها.

اجلنس من املطعومات ان هذا التصرحل ملا فيه من تغرير وتةليل لذا فان تطل  من الراغبني بيع هذا 

ال يقع يف و بهذا يتجن  الرباو يبيعها بثمن ث  يشرتي به النوع الذي يرغ  به من املطعوم الذي باعه

 تغرير الغري او تةليله.

فالصلة يف هذا التحري  )ربا املفاضلة( هو وجود اجلنس واملعيار بني البدلني لذلك أوج  الشرع 

ايض بينهما يف  لس العقد كما حرم التأجيل يف البدل فكانت هاذ   قالتماثل بني البدلني وأوج  الت

 مانعا يف الةرر الربوي.و الشروط الثالثة قيودا على مقاصد هذا التعامل

ري الااذي فيااه وان ماان العاادل يف املعااامالت هااو مقاربااة التساااوي لااذا  بفااع الغاانب الكاالرو كااذلك 

 ني اىل جنساه يف مقابلاة نسابة قيماة الشايء      يفرتض وضع نسبة فا تقارب او تشاابه قيماة احاد الشاي    

 مثال ذلك:و ااخر إىل جنسه

إذا باع احده  كبشا حبنطة يف هذ  احلالة جب  ان تعكس نسبة مثن الكبش اىل بقياة اخلاراحل هاي    

مان هاذا فاإذا كاان ساعر الكابش ماثال        و نفس نسبة قيمة كمية هذ  احلنطة اىل سعر احلنطة يف السوق

هذا هو التعامل العادل الصحيح و ن كمية احلنطة املستبدلة أيةا عشرونعشرون فيج  ان يكون مث

 لذا فان منع التفاضل يف هذ  األشياء يرجع إىل علتني:

 ا وجود العدل منها واحلرص على منع التفاضل بني اجلنس الواحد.0

 ا منع املعاملة يف بعةها بقدر االمكان النها تشبه املعاملة املصرفية.1

فان علة الرباا يف هاذ  األصاناحل الكيال او الاوزن لكونهاا مان املطعوماات واألقاوات          و اا تقدم 

فذا و وال  تشبه أن تكون حف  العني فيما هو قوتا وطعاما ولكونهما من ضروريات حياة الناس،
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كان من حكمة الشرع ان حيفظها من االستغالل الربوي بالقيود املانعة يف التفاضل فيماا بينهماا عناد    

 .03املعيارو هما يف اجلنسمتاثل

 ط حتقق ربا املفاضلةوشر املطلب الثالث:
 ربا املفاضلة او املعارضة: هو بيع شيء بشيء مثله لكن بزيادة.

مثل بيع الشخص الف لرت من اللنب بالف وما ة لرت من اللانب فاألن العوضاني مان جانس واحاد       

ها شيء فتكون ربا أي اكال للماال بالباطال   فيكون االلف ازاء االلف اما املا ة لرت الزا دة فليس إزاء

يف السنة النبوية الشريفة وهذ  الزيادة يف البادل الا  حتقاق    و ال  ينهي عنها القران الكري  صراحة.

 الفا دة تكون على أقسام:

ا أن تكون زيادة عينية كبيع طن من احلنطة بطان ونصاف مان احلنطاة ايةاا فنصاف الطان مان         0

 ء يقابله يف املعاملة فتكون زيادة عينية. احلنطة هنا يقع دون شي

قد تتحقق الفا دة من خالل التفااوت الازم  كبياع طان مان الارز حااال لقااء طان مان الارز            و ا1

مؤجل اىل بعد سنة من حني توقيع العقد فالتفاوت الزم  هنا يكون مبثابة الربا، اذ للزمن قسط من 

لو كانت مان دون زياادة. اذ ان وجاود التأجيال     و  ةالثمن. فال جيوز بيع شيء بآخر من جنسه بالنسي

 .03الزم  يف احد العوضني املتجانسني جيعل املعاملة ربوية

قد تكون الفا دة بتقدي  خدمة اضافية معينة تة  اىل عقد البيع. كبياع طان مان التمار لقااء      و ا7

من جنس واحد  طن من التمر وحرث دومن من االرض. فبالرغ  من ان التعاقد قد وقع على شي ني

من دون زياادة وال ُأجال. اال ان إضاافة العمال )وهاو حارث دومن مان االرض( اىل احاد العوضاني          

 .08جعل العقد ربويا

 فبما تقدم نرى ان ربا املعارضة ال يتحقق اال بتوفري شرطني يف الصفقة التجارية:

                                                 
03
 .071ا070،ص1اجملتهد،جابن رشد بداية  

03
 .085السيد حممد تقي املدرسي، احكام املعامالت، ص  

08
 .085نقس املصدر السابق، ص 
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البيض او باملساح  ان يكون العوضان مان املكيال او املاوزون فماا يبااع بالعادد كا       الشرط االول: 

كاالقمشة او باملشاهدة كالسمك فال يقع فيه الربا بل جيوز بيع بعةهما ببعض بالتفاضل فيصح بياع  

 عشرين بيةة. او بيع عشرة امتار من القماش باث  عشرا مرتا منه.و عشرين بيةة خبمسة

بوحادة  ان يكاون العوضاان مان جانس واحاد كبياع احلنطاة باحلنطاة واملقصاود           الشرط الثاني: 

 دقيقها يعدان جانس واحاد والتمار ودبساه كاذلك واللانب والزبادة،       و اجلنس وحدة االصل فاحلنطة

 كل املشتقات اللبنية تعد جنسا واحدا ايةا.و

مبا ان تفاوت أفراد اجلنس الواحد يف املواصفات الفرعياة او يف النوعياة واجلاودة ال خيرجهاا عان      

لردي ة يعادان جنساا واحادا وان اختلفات قيمتهماا الساوقية       وحدة اجلنس. فاحلنطة املمتازة واحلنطة ا

 والرز العن  والرز البسم  يعدان من جنس واحد ايةا كذلك األمر بالنسبة اىل انواع التمور.

كما ان وحدة اجلنس يف اللحوم تعود اىل وحدة احليوان املتخذ منه اللح  فانواع حلوم الغن  هي 

 جتوز الزيادة يف  الثاني.و البقر جنسان فال جيوز الزيادة يف االولحل  و جنس واحد بينما حل  الغن 

كما ان العنوان العام ال حيقاق وحادة اجلانس، فاالرز واحلنطاة ال يعادان جنساا احادا وان أطلاق          

عليهما عنوان احلبوب. والتفاح وال تقال. ال يعادان جنساا واحادا وان كاناا يادخالن حتات صانف        

احدا يف احلك  الفقهي وذلك لاورود الانص باه    و الشعري يعدان جنسو لكن احلنطةو هكذاو الفواكه

 .01فال جيوز بيع الشعري باحلنطة او العكس تفاضال

                                                 
01
 .083نفس املصدر السابق، ص  
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 املبحث الثاني العقود املستثناة من التفاضل الربوي

 11املطلب االول: عقد السلم أو السلف
من علاى ان تسال    الَسَل  أو الَسَلف: عقد بيع آجل بعاجال. والعاجال هاو: رأس املاال أي الاث     

البةاعة فيما بعد)كبيع السيارة بثمن معاني يدفعاه املشارتي حااال علاى ان يتسال  السايارة بعاد فارتة          

 زمنية حمددة(.

شاعري  و و قد شرع هذا النوع من العقود استثناًء للحاجة إليه من املزارعني يف إنتاجه  من حنطاة 

ن إنتاج الصوحل والشعر والادهن واللانب   نعام يف حياته  االقتصادية ماصحاب األو وقطن وغريها،

 وغريها من البةا ع اخلاضعة للكيل والوزن.

 مشروعيته: 

يتفق الفقهاء على مشروعية هذا العقد يف الشريعة اإلساالمية نظارا حلاجاة اإلنساان إىل التعامال      

العقاد،  به، لذلك استثنى الفقهاء هذ  العقود من التحري  بربا املفاضالة ليشامل التعامال مبثال هاذا      

ن من مثار النخيل بأعيانه  فنهاه  عن ذلك وإليه  يسلف فمثال كان اهل املدينة حني قدم الن  

أباح ف  التسليف بالثمار  ملا فيه من الةرر لو اصاب هذ  األشجار عاهة فال تثمر شي ا ولكنه 

م القاران يف  دون ختصيص الشجر بعينه واشرتط يف التمر النوع والوزن والوصف ثا . جااءت إحكاا   

اباحة عقد السل  للتعويض عما كان يتعامل الناس به من الرباا. وأوضاحت للمارابني ساوء العاقباة      

عليه  وعلى من سايره . فأنذرته  االيات مبا يرتت  على التعامل الربوي من القطيعة باني النااس   

ماان الربااا  وحتجاار قلاا  املتعاااملني بااه كمااا أوضااحت االيااات فاا  حقهاا  باارؤوس امااواف  النقيااة   

النافع ف  ومردود ذلك التعامل يف تنشيط احلالة االقتصاادية يف   روحصته  على التعامل بال استثما

امنوا اتقواهلل وذروا ما بقي مان الرباا    ن)يا أيها الذي :الزراعة وتربية احليوان خلري اجملتمع بقوله تعاىل

                                                 
11

الَسَل  بفتح السني و الالم و سل فيما نقل عن املازردي، ان السلف لغة اهل العراق و ان السل  لغة اهل احلجاز و هو السلف القدي   

 ها.0753، 0(املطبعة العثمانية املصرية، ط113،ص5ال و تسليمه يف اجمللس، فالسلف اع  )نيل االوطار للشوكاني، جراس امل
 و يف اللغة:السلف ماقدم من الثمن على املبيع ويف املعامالت: القرض الذي المنفعة للقرض فيه. ويفيد ايةًا بيع السل .

،  ماع اللغاة العربياة.    448-443، ص 0عاجال )املعجال الوسايط، ج    السل : فهو بياع شاي ء موصاوحل يف الذماة باثمن      

(0781-0131) 
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ه وان تباات  فلكاا  رؤوس امااوالك   ان كناات  مااؤمنني فااأن مل تفعلااوا فاااذنوا حباارب ماان اهلل ورسااول  

 11131_138التظلمون والتظلمون(. سورة البقرة 

ثاا  بعااد ذلااك وجااه القااران الكااري  املااؤمنني إىل التعاااون والتعاااطف وخطاااب الاادا نني للتيسااري  

فنظارة إىل   ة)وان كان ذو عسار :والتسهيل مع املدينني املعسرين ورغبته  بعطاء اهلل ف  بقوله تعاىل

تصدقوا خريا لكا  ان كنات  تعلماون. واتقاوا يوماًا ترجعاون فياه إىل اهلل ث ،تاوفى كال          ميسرة،وأن 

 .10نفس ما كسبت وه  ال يظلمون(

الاذي أوضاحها اهلل تعااىل يف آياة       وهذ  اايات احملرمة للربا هي خاري متهياد لتشاريع عقاد السال     

 .11مسمى فاكتبو (إذا تداينت  بدين إىل اجل  االذين آمنو أيها)يا :قرآنية بقوله تعاىل

سرين من جعل املراد باملدايناة يف عقاد السال ، فااهلل تعااىل عنادما مناع الرباا يف ااياات          فومن امل

املتقدمة أذن يف عقد السل  طريقًا حالال وسبيالً مشروعًا لتحصيل املنافع املطلوبة منه، فاملقصود هو 

من ذلك هو بيع الدين بالعني، وهو ما بيع العني بالنقد )الدين( وهو ما بيع بثمن مؤجل أو العكس 

 .17حتت مفهوم هذ  االية ل  وكالهما دخالمسي بالس

)إنَّ املداينة تشمل الدين والقرض(أما مجهور الفقهاء فقاالو )إن   :كما قال صاح  تفسري املنار

 .14الدين عام يشمل القرض والسل  وبيع األعيان إىل اجل وهو الصواب(

 :ةمشروعيته في السنة النبوي

فقد جاءت أحاديث عدة يف مشاروعية عقاد السالف وكاذلك بعةاها يابني شاروطه الةاابطة ملاا          

 :علمه

: )ماان اساالف يف شاايء فليساالف يف كياال معلااوم ووزن معلااوم إىل اجاال   قااال رسااول اهلل 

 .15معلوم(

                                                 
10
 .180ا181سورة البقرة، ااية  

11
 .187سورة البقرة، ااية  

17
 .003ا 005، ص3الفر  الرازي، التفسري الكبري، ج 

14
 .011،ص7السيد حممد رشيد رضا، تفسري املنار، ج 



 

 العقود املستثناة من التفاضل الربوي يف الشريعة اإلسالمية
 

119 

، حياث نقال ابان املناذر     فوامجع الفقهاء على أن االجتماع قد انعقد على مشروعية عقد السل

: امجع كل من حنف  عنه من أهل العل  على أن السال  جاا ز الن الاثمن يف    لاألصول فقايف دليله 

ن أرباباا  ن بالنااس حاجاة إلياه، أل   البيع احد عوضي العقد، فجااز أن يثبات يف الذماة كاالثمن، وأل    

حيتاجون إىل النفقة علاى انفساه  وعليهاا لتكتمال وقاد تعاوزه  النفقاة         تللزروع والثمار والتجارا

  لريتفقوا ويرتفق املسل  باالسرتخاص(فجوز ف
 13

. 

ناقش الفقهاء مشروعية عقد السل  من حيث توفر اركاان العقاد بشاكل عاام، وخصوصاًا حمال       

قوف  بية املداينة آالعقد، إال أنه  جوزو  يف الشريعة بناء على نصوص السنة النبوية، أو ما جاء يف 

عادم تاوفرة ركان احملال وملاا كاان السال  معادوم          )إن الرتخيص يف السل  خمالف للقياس الظاهر أي

احملل وقت العقد، فأن ظاهر  ال يقاس على سا ر العقود(.وأجاب على ذلك صاح  افداية )باأن  

عن بيع ما ليس عند اإلنسان ورخص يف السال  وقاال   احلديث الشريف الذي نهي فيه الرسول 

ض هذا العقد لتخلف ركان مها  مان أركاان     )والقياس وان كان يأبا ( ويع  بقوله هذا القياس يرف

العقد وهو حمل العقد ولكنه يقول بعد ذلك )ولكنا تركنا  مبا روينا (
27

. 

 شروطه:

 يشرتط يف بيع السلف عدة شروط وهي:

ا ضبط البةاعة باألوصاحل واملميزات ال  ختتلف القيمة والرغبة بسببهما وال جت  املبالغاة يف  0

 لرفع اجلهالة.و الذي يعت   العرحل كافيا جلعل البةاعة معلومة ذلك بل يكفي الةبط باملقدار

و خيتلف املقدار الالزم للتوصيف باختالحل األشياء واألسواق واألعراحل فقد يكون ضروريا يف 

بةاعة ما ذكر سنة الصنع كالسيارة مثال إذ يؤثر ذلك يف القيمة والرغبة أو املواد الغذا ياة حياث مان    

نتاجها وتاريخ انتهاء استخدامها. وقد ال يكون ذلك ضاروريا يف بةااعة أخارى    امله  معرفة تاريخ إ

                                                                                                                          
15
 .113،ص5نبيل االوطار، ج 

13
 .57ا51، ص7اني، افداية ا جعلي املرغين 

13
 .57نفس املصدر السابق،ص



 

101 

 العدد األول

كاألدوات وااالت ويف كثري من األجهزة ال  ال يؤثر تاريخ صنعها يف زيادة أو نقصان الرغبة أو يف 

 القيمة.

أما البةاعة ال  الميكن ضبط أوصافها وايزاتها بالتوصيف كبةع أنواع مان اجللاود واللحاوم    

 لسجاد اليدوي وبعض الصناعات اليدوية األخرى فان البيع السلفي باطل فيها.وا

أما إذا كانت بأوصاحل دون املتفق عليها فيحق للمشرتي الرفض أو عدم القباول. أماا إذا كانات    

املواصفات بأجود من املتفق عليه فعلى املشرتي القباول بالبةااعة إال إذا كانات لدياه حاجاة خاصاة       

 ملواصفات األقل جودة.بالبةاعة ذات ا

ا دفع الثمن كله للبةا ع يف  لس البيع وقبل االفرتاق، أماا إذا تفارق املتعاقادان قبال اساتالم      1

راس املال من قبل املسل  إليه. انفسخ العقد وكان باطال عناد أباي حنيفاة والشاافعي واحلنابلاة. أماا       

املدرسي فأضاحل: إذا كان دفاع املشارتي    مالك فقد أجاز تأخرية إىل ثالثة أيام. أما السيد حممد تقي

لكان ال  و بعض الثمن يف  لس البيع صح البيع مبقدار الثمن املدفوع وبطل البيع بالنسابة إىل البااقي  

 .18جي  البا ع على القبول به. إذ يبقى له اخليار يف فسخ عقد البيع

املساح أو الازمن كعمار    ا ضبط مقدار البةااعة مباا يعاد فيهاا مان الكيال أو الاوزن أو العادد أو         7

 احليوان واألشجار ومقدار القوة الكهربا ية.

ااا ضاابط املاادة املقااررة لتساالي  البةاااعة باأليااام والشااهور والساانني باال وبالساااعات يف بعااض     4

احلاالت. فلو كانت املدة  هولة حبيث تنتهي إىل اجلهالة يف السلعة أو تدخل يف إطار البيع الةروري 

 .11باطال املنهي عنه كان العقد

ا إمكانية وجود البةاعة عند حلول األجل، وان مل يكن موجودا بالفعل حيث العقد، أي أن 5

يكون البا ع قادرا على تسلي  البةاعة من حيث توفرها يف تلك الفرتة فلو باع مادة زراعية على أن 

                                                 
18
 .031السيد حممد تقي املدرسي، احكام املعامالت، ص 

11
 نفس املصدر السابق. 
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أي ان يكون جنس  يسلمها يف الشتاء بينما هذ  املادة ال ميكن وجودها يف ذلك الفصل مل يصح البيع

 .71املسل  فيه موجودا عند حلول اجل التسلي 

ا يعني مكان تسلي  البةاعة إن كانت األعراحل التجارية ختتلف باختالحل األمكنة وكاان عادم   3

التيقن سببا للةرر املنهي عنه شرعا. إال إذا كان مكان التسلي  حمددا لادى الصارحل حبياث ال حيتااج     

 كان عرحل السوق يقةي بسلي  البةاعة يف ميناء بلد املشرتي مثال.إىل ذكر  يف العقود كمل لو 

 .70ا ال جيوز السل  بالعقار لعدم انةباطه بالوصف3

 .71ال يدخله خيار الشرطو ا جي  ان يكون العقد ناجزا8

 الحكمة من استثناء السلم

اهلل تعاىل مان  من الواضح لدينا ان تعاطي الربا من املعاصي الكبرية وعلى اإلنسان أن يتوب إىل 

لكي تقبل توبته عليه رد كل الزيادات الربوية ال  أخذها وفاذا شارع عقاد السال  اساتثناء      و ذلك،

 من العقود وضمان حتقيق شرعية التعامل به ولةمان حقوق العاقدين وهي:

ا تشاجيع القاادرين علاى اإلنتااج الزراعاي واحلياواني وحتاى الصاناعي مان اساتثمار طاقااته             0

املنتظاار إنتاجهااا قباال موساا  نةااجها ليااوفروا حاجاااته  الةاارورية سااواء لعوا لااه  أم    ومااوارده  

 إلنتاجه  يف فرتة انتظار توفر اإلنتاج.

ا حتقيق الشرعية اإلسالمية فذا العقد الذي جاء بنقصه ركان مان أركاناه أال وهاو حمال العقاد       1

إىل الرباا احملارم ال بال ساوحل ال      وذلك لرفع احلرج والتيسري على املعسر من توفري النقد لا ال يةاطر  

يفكر بقرض الربا احملرم بعد أن وجد الطريق احلالل الذي يستبد به املراباي فيساتغل حاجتاه يف فارتة     

انتظار حمصوله. كما أن تعاقد  على السل  سيشعر بأنه صاح  صفقة جتارية تدر عليه النقد العاجل 

د أو تفةل منه وإمنا هو قد ضمن بيع حمصاوله  عندها ال يشعر مبنة احو تقةى حاجتهو فتيسر عسر 

 مقدما اا سيساعد  على بذل افمة والنشاط يف العمل لتوفري املبيع يف موعد .

                                                 
71
 .113ا115الشوكاني، نيل االوطار، ص  

70
 .78، ص7حممد عايش، فتح اجلليل، على خمتصر العالمة خليل، ج 

71
 .041،ص0تقي الدين الدمشقي، كفاية االخيار، ج 
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ا حيقق عقد السلف املصلحة لطريف العقد فهو باإلضافة إىل توفري النقد إىل با ع املنتوج كما انه 7

نعته  ساواء مان غاالل أم انتااج     من جهة اخرى يةامن ألصاحاب احلارحل ماا حيتااجون إلياه يف صا       

 احليوان أو يف جتارته ال  سبق أن تعاقد عليها. فهو قد ضمن إيفاء   بالتزامه بعد أن مت عقد السل .

 كما ان الشريعة يف حتليلها فذا العقد فقد فتحت منفذا معقوال أماام املصااحل احلقيقياة للعاقادين    

ازال من صاح  البيع بابعض الفارق مان مثناه لاو كاان       لو ان فيه تنو للمنفعة العامة يف عقد السل .و

 بيعه يف مومسه إال أن عدم جلو ه إىل الربا وختلصه من االستغالل يكون بديال فذ  اخلسارة.

 املطلب الثاني عقد االستصناع
هو عقد يتةمن بيع يساتحق يف الذماة فيطلا  املشارتي عملاه مان الصاانع الاذي يصانعه أي ان          

ء منفعة صناعية خيتص بها صاح  احلرفة فيبيع خ ته يف تصانيع الشايء الاذي    املبيع ينحصر يف شرا

يطلبه املشرتي حس  حاجته ومثافا خياطة القمااش وصاناعة احلدياد والنحااس وصاناعة اخلشا        

 والسراجة وغريها من الصناعات.

ان و يعد عقد االستصناع عقد سل  من حيث عدم وجود ركن احملل يف عقد البيع هذا. وفذا فا 

: آية املداينة وإىل نفاس احلاديث الشاريف بقولاه     يفاالستدالل عليه يكون بنفس النص القرآني 

. كماا أن فياه مصالحة حلاجاة     77من اسالف فليسالف يف كيال معلاوم ووزن معلاوم إىل اجال معلاوم       

مت اساتثنا ه مان القاعادة    و الناس إليه كذلك ادخلاو  ضامن صاور االستحساان املعتماد علاى الانص       

 .74الربوية

 شروط عقد االستصناع

لكن ليس األجل امللزم وذلك الن التأجيال  و ا من مقتةيات عقد االستصناع ان يكون مؤجال0

تأجيل املطالبة وليس لعلزام كاألجل املشروط و املتعارحل عليه يف عقد االستصناع موضوع اإلمهال

 يف عقد السل  الذي يكون األجل شرطا فيه.

                                                 
77
 ، املطبعة العثمانية املصرية.0753، 0،ط113،ص5حممد بن علي الشوكاني، نيل االوطار، ج 

74
 م مطبعة دار النذير بغداد.0131ها  ا 0781، 0، ط110د. عبد الكري  زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، ص 
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ما نافيا للجهالة ال  تدعو إىل النزاع بني العاقدين أو إىل الةرر، ا توضيح املصنوع توضيحا تا1

 كذكر جنسه ونوعه ومقدار  وأوصافه املميزة وختتلف هذ  الصفات باختالحل املصنوع.

أن يكون مبا جرى العرحل بالتعامل به استصناعا كاملالبس واألواني واألخشاب واملعادن. أما إذا 

 الناس فيكون سلما وجي  أن توفر فيه شروط عقد السل . حصل مبا مل يتعارحل ويتعامل به

واا تقدم يتةح بأن األصل يف عقد االستصناع أن األجال فياه غاري الزم واناه مطلاوب لغارض       

إجناز الصناعة، فمثال إذا قال طالا  الصانعة للصاانع أرياد أن تفارغ مان هاذا التصانيع غادا أو بعاد           

لقول مشروع وموافق للعقد اتفاقا وأن هذا الوقت ال مينع أسبوع أو بعد شهر على األكثر، فان هذا ا

ي العمال املطلاوب مناه    ها حث الصانع على إجناز العمل الصناعي املطلوب كما ال مينع الصانع أن ين

 .75قبل هذ  الفرتة الن ذكر املدة هو للتعجيل وليس للزوم فان األجل مقبول وال يصري العقد سلما

 يتعني إال إذا رضيه املستصنع له بعد رؤيته فله إذن أخذ  جا ا عان   كما انه ملا كان حمل العقد مل

 الصانع إذا رضيه وال حيق للصانع بيعه لغري املستصنع له كما ال حيق له فسخ العقد.

وبهذا التوجيه يتةح لنا أن الفقهاء أرادوا إبعاد عقد االستصناع عن فرض الوقت على الصاانع  

من مداخلة التأجيل احملدد باالزمن بادل االستصاناع الاذي يعاد       أو إلزامه بشكل واج  وذلك حذرا

شبة داخلة يف ربا النسي ة. أما عند وضع الوقات موضاع اللازوم احلتماي فاانه  فياه انتقااال إىل عقاد         

 السل  الذي جي  فيه التزامه بشروطه اخلاصة به.

 املطلب الثالث عقد بيع الوفاء

والقانون قد مينحان املتعاقدين أو أحدهما حق االختياار.   إن عقد البيع يكون باتا إال أن الشريعة

واملعتاد أن يكون خيار الشرط للمشرتي اكثر منه للبا ع فقد يشرتط لنفسه ثالثاة أياام ميكناه منهاا رد     

لاي اخلياار ثالثاة    و املبيع. إذا شاء ويسرتد الثمن وفقا للحاديث الشاريف )إذا بايعات فقال ألخاال باه      

 أيام(.

                                                 
75
 .0181رتاث العربي، بريوت، . دار إحياء ال113ا 118، ص7الفتاوى افندية املسماة بالفتاوى العاملكريية، ج 
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 هو أيةا ال حيدد بازمن، و ليس للمشرتيو لشرط يف عقد بيع الوفاء يكون للبا عو يكون خيار ا

 بهذا يشرتط فيه البا ع انه متى رد مثن املبيع إىل املشرتي فله احلق يف اسرتداد املبيع.و

انهماا قصادا حتقياق هادحل معاني اال      و من الواضح إن العاقدين يف هذا النوع من العقاود حيتمال   

ذلك الن البا ع احملتاج اىل االستدانة عند عدم وجاود مان   ورب من الربا احملرم، هالتوهو االحتيال و

يقرضه املال بغري الزيادة الربوية فيلجأ اىل بياع الوفااء حياث يتقادم إىل بياع مالاه إىل املشارتي مقابال         

ك الباا ع قاد   يكون بذلويشرتط البا ع استعادة املبيع منه إذا عاد إليه الثمن والثمن املتفق عليه بينهما 

هو مطما ن باان الباا ع سيسارتد     وقةى حاجته بثمن املبيع، كما ان املشرتي قد انتفع بالسلعة املباعة 

قاد  واملبيع خبيار الشرط الذي اشارتطه لصااحله كماا اناه سيسارتد مالاه الاذي دفعاه مثناا للسالعة هاذا            

 .اختلف الفقهاء يف صحة عقد بيع الوفاء الذي مل يتقيد بوقت حمدد للشرط

 ذه  مجهور الفقهاء

ان العقد غري صحيح وان املنعقاد علياه إذا ماا أعقباه تسالي  املبياع فهاو عقاد رهان. ولاه مجياع            

 أحكام الرهن. ومنها عدم تصرحل املشرتي باملبيع إال بإذن مالكه ألنه ال ميلك املبيع.

 الفقه احلنفي:

ع يف خياار الشارط مثال حاق     إن اخليار للباا ع ومل حيادد  بوقات وكأناه يرياد أن يثبات حاق الباا         

املشرتي، ث  علق هذا احلق باخليار بعادم متاام الساب  وهاو العقاد عناد وجاود الشارط وجعال هاذا           

 .73التخويل قياسا على احلق الذي دعا أليه الشرع

 الفقه الشافعي:

لكنه يوج  يف احلالتني تعيني مدة خيار الشرط بثالثة أياام،  واعطى اخليار للعاقدين أو احدهما 

 .73ا يوج  شرط القبض يف اجمللسكم

                                                 
73
 .11، ص7علي املرغياني، افداية، ج 

73
 .43ا43،ص1النووي يف املنهاج فيى مغ  احملتاج للشربي  اخلطي ، ج 
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ث  نقل عن الشافعي قوله))جبواز تصرحل البا ع يف املبيع إذا كان قد جعل لنفساه اخلياار ببيعاه أو    

هبته واستدل لقوله هذا بان البا ع يتصرحل يف ملكه فهو ميلك العقاد الن العقاد كاان معلقاا خبياار ،      

 العقد((.ما يكون للمشرتي وهو ال ميلك إال غري انتظار فسخ و

 الفقه احلنبلي:

قااالوا))وال فاارق بااني كااون اخليااار فمااا أو الحاادهما ولكاانه  رأوا وأجاااز خيااار الشاارط للبااا ع 

تصرحل املشرتي باملبيع يسقط حق البا ع يف اخليار أو اسرتجاع املبيع ث  انه  يرجحون الارأي القا ال   

يقولون )والصحيح اناه ال يصاح شايء    بان بيع الوفاء غري صحيح الن فيه شرط رد املبيع إىل البا ع ف

ماان هااذ  التصاارفات الن املبيااع يتعلااق بااه حااق البااا ع تعلقااا مينااع جااواز التصاارحل فمنااع صااحته          

 .78كالرهن((

 الفقه املالكي:

إن املبياع ال يعاد باتاا إال مبحاض اخلياار      وذه  مالك إىل جواز خياار الشارط مان الباا ع أيةاا،      

 .71لكنه مل حيدد مدة اخليارو

 عفري:الفقه اجل

خيار الشرط: وهو يثبت باشرتاط املتعاقدين أو احدهما أي حق الفساخ فماا معاا أو الحادهما     

الرد حتى مان  وخالل مدة الشرط حيق لصاح  اخليار فسخ املعاملة وخالل مدة معينة يتفقان عليها 

 غري سب ، والرواية النقية توضح لنا هذا اخليار:

اج إىل بياع دار  فجااء إىل أخياه فقاال: أبيعاك      عان رجال مسال  احتا     س ل اإلمام الصادق 

داري هذ  تكون لك اح  إلي من أن تكون لغريك، على أن تشرتط لي إن أنا ج تك بثمنها إىل سنة 

جياري خياار   و: ال بأس بهذا أو جاء بثمنها إىل سنة ردها علياه(.  أن تعيدها علي. فقال اإلمام 

 .41الشرط يف كل العقود باستثناء عقد النكاح
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 .504، ص 5ابن قيامة، املغ ، ج 

71
 ، مطبعة املصطفى حممد.1،ص 1اإلمام مالك، املوطأ يف شرحه تنوير احلوالك للسيوطي، ج 

41
 ،للعالمة احللي.0، ج8، الباب 755، كتاب التجارة ابواب اخليار، ص 01احكام الشريعة، ج خيتلف الشيعة يف 
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اا تقدم نرى أن احملور الذي يدور عليه هو الفرق بني عقد الوفاء وعقد الارهن وهاو ماا يتعلاق     و

حبق تصرحل املشرتي باملبيع ومن هذا نرى أن مجهور الفقهاء قد مالوا إىل اعتبار  عقاد رهان ولايس    

اء بصيغة البيع بيعا، بل أن فريقا من الفقهاء اعت و  حتايال ومراوغة للتهرب من الربا. ولو انه قد ج

يف إجياب وقبول وهما ركنا عقاد البياع املوجا  للملكياة. وذلاك الن انتفااع الباا ع باالثمن وانتفااع          

املشرتي بالسلعة يعد صورة قريبة من القرض الذي جير منفعة وانه قري  من الزيادة الربوية احملرمة، 

االستفساار ولايس الساتعادة    وة حيث ان املتعارحل عليه هو ان خيار الشرط املمناوح للباا ع للمشاور   

 .40املبيع احلتمية فذا ال يفسر هذا التصرحل من البا ع اال بالتحايل إىل الربا

من هذا كان هذا البيع من البيوع ال  حتمل شبهة الربا ولكنها يف كلياتها ميكن اعتبارها استثناء و

الباذل عناد املشارتي دون     من الربا وذلاك جبعال الباا ع فياه خياار الشارط االعتياادي بياد  واحتابس         

تصرحل فيه.وملا كانت القاعدة الفقهية الشرعية تقول: )العا ة يف العقاود للمقاصاد واملعااني ولايس      

لاللفاظ واملباني( وحيث ان مقصد املتعاقدين هو عقد بيع الوفاء لذلك عدَّ  الفقهاء عقد بياع الوفااء   

 استثنو  من ربا املفاضلة.و

 اخلامتة
مية نظام يعتمد على الوحي اإلفي من خالق اإلنسان وهو العلي  مباا يصالح   إن الشريعة اإلسال

ذلاك ملناع االساتغالل    وويسعد البشرية فذا منعت التعامل بالتفاضل الربوي بني افي ات واألفراد، 

 الذي دا ما يكون ضحيته الف ات الةعيفة يف اجملتمع.

ة الشريفة وأوضحها األ ماة األطهاار وفقهااء    هذا االجتا  أكد  القرآن الكري  واألحاديث النبويو

املسلمني حيث انه  أكدوا أن الثروات واألماوال أن تكاون يف خدماة مجياع النااس وان ملكيتهاا هلل       

فذا حرم اهلل تعاىل الرباا ملناع   وتعاىل وما هي إال ودا ع بيد البشر لتنفق يف اوجه اخلري والنفع العام، 

خباصة يف  امالت املعامالت املالية ال  ال يستغ  عنها وفقري. تسلط القوي الغ  على الةعيف ال

ألنه ال جيوز لألموال أن تربح بنفسها وخباصة الذه  والفةة ألنها  يالناس تطبيقا للمبدأ االقتصاد

                                                 
40
 ، مطبعة الفتوح، مصر.      013علي قرامتة، دروس املعامالت الشرعية، ص 
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جي  أن تربح مع العمل واجلهد واالنتفاع، كما أكدت علاى مبادأ ثاان وهاو     ووأقيام وموازين  أمثان

حة ال تسمح بان تكون منفعة فريق من الناس على حساب خسارة فريق آخر. وإمنا السم ةان الشريع

يكون مردودهاا للمجتماع ولايس للفارد     واألموال جي  أن تنفق يف  االت املصاحل واملنافع احلقيقية 

مع نصوص التحري  قد اقرَّت استثناء بعض العقود من ولكن مع هذا رأينا الشريعة السمحة وفقط. 

لربوي عندما وجدت احلاجة إليها يف املعامالت ال  يعتمد عليهاا الةاعفاء لتعاود علايه      التفاضل ا

 مصاحله  مبا حيقق املصلحة للفرد واجملتمع.وتيسري حاجاته  وباملنافع 

فذا أرى أن ننظر إىل بعض حاالت الربا الةرورية نظرة واقعية تال ا  معطياات العصار الاذي     و

العاارحل والعااادات والقااوانني املعمااول بهااا يف أراضااي الشااريعة     ربااانعيشااه اان آخااذين بنظاار االعت 

اإلسالمية وأراضي املعمورة الباقية. ألن الربا يعد اان من اكثار املوضاوعات. االقتصاادية والدينياة     

أهمية، لوجود مسا ل كثرية تتعلق به حيتااج حبثهاا إىل تعماق دراساة األحبااث العملياة الا  أجراهاا         

القانون ومقارنتها بالنصوص الا  وردت بشاأن مساألة حتاري  الرباا لكاي تنجلاي        و ععلماء االجتما

 على ضوء ذلك مجيع االبهامات املتعلقة بالربا أو أكثرها.

 ان هناك من املسا ل الواقعية الكثرية ال  تتطل  احلل.

عوناا يف  املوقف من امرأة أو قاصر يقتصد يف مصاريفة ويفكر بعاقبة أمر  فيوفر مبلغا ليكاون لاه   

املستقبل أمام مشكلة احملافظة على هذا املبلغ فهو خيشى أن متتد عليه يد آمثة فتسرقه منه أو أن جعلاه  

حتت تصرحل شخص آخر فقد يتبدد وال يساتطيع احلصاول علياه وقات حاجتاه وان تركاه يف إحادى        

 املؤسسات احلكموية أو األهلية )املصارحل( ستشوبه شبهة الربا احملرمة.

عمال الصناعية والزراعية واألعمال املتعلقة بالنقل والتجارة يف عصرنا هاذا الميكنهاا   كما ان األ

أن تنتعش بدون رؤوس األموال الكبرية ال  تتطل  تأمني القس  األعظ   منها عن طريق القروض 

 املصرفية.

قرض يسري من  يقع العامل أو الصانع أو الزارع يف ضا قة مالية ال حيلها إال اإضافة إىل أن كثري م

لكن حتري  الفا دة يغلق الطريق أمام مثل هاذ   واملصرحل يكون نعمة كبرية له مع كونه ذا فا دة )ربا(

احللول اا يؤدي إىل حرماان عا لاة كاملاة يف اكثار األحياان. ألايس قارض بنااء املسااكن والقاروض           

رفاا  الطبقاات احملروماة؟    املعطاة لفتح  االت العمل تعتا  )ماع كونهاا مصاحوبة بالفا ادة( وسايلة ل      
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وهذا معنا  حرمان هذ  الطبقات من هذ  الوسيلة وستظل حتت وطأة الفقر واحلرماان إذن عليناا أن   

جااء   يالاذ  045نأخذ برأي آية اهلل العظمى السيد حمماد تقاي املدرساي يف أحكاام املعاامالت، ص      

 رمحة للعاملني: اجتهادا وقياسا ملا نصت عليه الشريعة اإلسالمية السمحة ال  جاءت

))اخذ الربا حرام وكذلك دفعه والشاهادة علياه وكتابتاه واحلرماة ثابتاة، بلاى إال االضاطرار قاد         

جيوز احملظور كحالة استثناية ضرورية ولكنه ال يتحول حكا  احلرماة إىل حكا  احللياة بصاورة كلياة       

ذا أباحت القياام بعمال   لذلك فان الةرورة تقدر بقدرها(( وتع  هذ  احلرمة القاعدة إن الةرورة إ

حمظور شرعا جي  أن يكون اخلرق يف حدود ارتفاع تلك الةرورة فقاط ولايس بشاكل مطلاق. فاان      

مل يكن ما ينقذ  غري أكل امليتة، فان أجازت الشريعة له ذلك فال وكان اجلوع مثال يهدد حياة اإلنسان

هاا بقادر ارتفااع خطار املاوت فقاط،       يع  تناولة امليتة إىل حد الشبع واالمتالء بل جيوز لاه األكال من  

وليس اكثر من ذلك قيل )يف مثل آخر( جبواز االقرتاض من املصارحل الربوية يف حالاة االضاطرار يف   

هذ  اخلطوة جي  أن تقتصر على حدود الةرورة فعال. فإذا كانت الةرورة هاي االقارتاض ملعاجلاة    

الااذي حيتاجااه لواجاا  املعاجلااة    ماارض عةااال )مااثال( فااان االقاارتاض ينبغااي أن يتحاادد يف املبلااغ    

ومالبساااتها الةاارورية فقااط، أمااا اقاارتاض مبلااغ اكاا  للقيااام بااأمور أخاارى غااري ضاارورية يف الاابني  

 هكذا.وفال

آمل أن يكون حبثي هذا )إن شاء اهلل( بادرة خاري للمشارعني يف تشاريعاته  املساتقبلية يف معاجلاة      

 د.موضوع الربا لتحقيق األمن واملنافع للعباد والبال

 املصادر
ا املنهااج، حيياى بان شارحل الناووي يف مغا  احملتااج، مطبعاة مصاطفى الباابي احللا  مبصار،             0

0158. 

 ا منهج اجلليل على خمتصر العالمة خليل، طبعت االوفسيت.1

 ا املوطأ، االمام مالك يف الشرح املسمى بتنوير احلوالك، للسيوطي، مطبعة مصطفى حممد.7

 .0753ن علي الشوكاني، املطبعة العثمانية املصرية، ا نيل االوطار، حممد ب4

 .0131،دار النذير، بغداد، 0ا الوجيز يف أصول الفقه، عبد علي زيدان،ط3
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 ا افداية يف شرح بداية املبتدئ، علي املرشداني املرعنتاني، مطبعة حممد علي صبيح، مصر.3
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 أهمية وكاالت االنباء كمصدر من مصادر االعالم

 املقدمة
متثل وكاالت األنباء مصدرا مهما ر يسيا لألخبار ضمن مسار العملية اإلعالمية لقد تبوأت هذ  

  شبكاتها املؤسسات مركز الصدارة يف التعامل مع األحداث ومتابعتها وتغطية  رياتها للجمهور ع

ومراسليها يف خمتلف البلدان واملناطق الساخنة من العامل. وقد استحوذت هاذ  الوكااالت وخاصاة    

الكبرية منها ذات الصفة العاملية حيازا واساعا وماؤثر يف هاذا امليادان، وبالتاالي هيمنتهاا علاى  ارى          

 تدفق األخبار. 

املهماة يف ضاوء التجرباة امليدانياة      حياول هذا البحث متابعة هذا املوضوع والوقوحل على مفاصله

 للعمل يف إحدى الوكاالت احمللية. 

تةمن البحث ثالث مباحث ر يسية.. تناول املبحث األول منها )دور وكاالت اإلنباء وأهميتها 

يف العملية اإلعالمية(.. فيما خيص املبحث الثاني )وكاالت االنبااء العربياة والعاملياة(.. أماا املبحاث      

 كرس حنو )ظاهرة تدفق االخبار باجتا  واحد( الثالث فقد 

 مشكلة البحث /
العملية غري املتوازنة يف بث األخبار بني الوكاالت العاملية الك ى يف البلدان املتقدمة والوكااالت  

األخرى يف البلدان النامية وكيفية إعادة التوازن والتداول احلر لألخباار ضامن نظاام إعالماي دولاي      

 جديد.
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 / هدف البحث
التعريف بهذ  الوكاالت وأنشطتها الفاعلة وسط عاامل سااخن األحاداث وتطاور تكنولاوجي         

كاابري يف تقنيااة اإلعااالم ، والاادور الااذي تلعبااه الوكاااالت احملليااة يف الاادول الناميااة يف خةاا  هااذ       

 التحوالت.

 منهجية البحث / 
 وصوال للنتا ج.اعتمد البحث على املنهج الوصفي والتحليلي يف تناوله املوضوع    

 املبحـــــث األول:

 دور وكاالت االنباء وأهميتها يف العملية اإلعالمية  
تعت  وكاالت االنباء من ابرز وسا ل االعالم تأثريًا على الصعيدين الداخلي واخلارجي.. وهذا 

وامناا   التاثري ناتج عن ساببني اساسايني هاو ان وكالاة االنبااء ال يقتصار عملاها علاى احملايط الاداخلي          

يشمل نطاق عملها احمليط اخلارجي فهي قادرة على الوصول اىل مناطق وبقع جغرافية تعجز وسا ل 

 .1االعالم االخرى عن الوصول اليها بسب  االجهزة املستخدمة يف نقل اخل  وبثه

وتعرحل وكاالت االنباء بانها املؤسسة ال  متتلك امكانيات واسعة متكنهاا مان اساتقبال االخباار     

قلها وتستخدم شبكة من املراسلني جلماع االخباار يف عادد كابري مان دول العاامل.. كماا تساتخدم         ون

العديد من احملررين يف مركزها الر يسي يتولون حترير املواد االخبارية عاملياةكانت ام حملياة وارساافا    

واىل  باسرع وقات اىل مكاتا  الوكالاة يف اخلاارج للتوزياع احمللاي علاى الصاحف وحمطاات االذاعاة          

وكاالت االنباء املتعاقد معها والصحف وحمطات االذاعاة والتلفزياون خاارج املنااطق املشارتكة فيهاا       

 .2مباشرة

                                                 
0
 .7ص 0181وكاالت االنباء والنظام االعالمي اجلديد بغداد   -طه البصري 
1
 .33ص 0131بريوت  -دار النجاح -فةمدخل يف عامل الصحا -عبد العزيز الغنام 
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وتعد وكاالت االنباء ايةا بانها وسيلة من وسا ل االعالم غري املباشارة تصال اىل اجلمهاور مان     

املسااموعة والصااحافة خااالل وسااا ل االعااالم اجلماهرييااة املعروفااة كالصااحافة املكتوبااة والصااحافة  

 املسموعة املر ية.

وهااي املصاادر الر يسااي الااذي تعتمااد عليااه وسااا ل االعااالم وتقتاابس منااه االخبااار واملعلومااات  

وتقوم بدور عاملي  3واملمون الر يسي فذ  الوسا ل باملادة االخبارية على اختالحل انواعها واشكافا

قيام بهاذا الادور قادراتها التكنولوجياة وكوادرهاا      هام يف نقل وتبادل االنباء ع  القارات ويؤهلها لل

البشرية املدربة ال  تستعني بهاا يف مجاع االنبااء وتوزيعهاا بلغاات عديادة يف خمتلاف احنااء العاامل،          

فةااال عاان قاادراتها املاديااة الاا  جتعلااها قااادرة علااى نقاال اخبااار العااامل وتشااكيل التصااورات عاان     

 .4كل انسان على سطح الكرة االرضيةاالشخاص والشعوب والثقافات والوصول اىل 

كما ان وكاالت االنباء هي مصنع االخبار يف العاامل تساتخدمها الادول كافاة، فهاي مؤسساات       

كاملة واحتكارات دولية اليستهان بها تستخدمها الادول الكا ى يف تنفياذ سياساتها نشارا وهجوماا       

 .5رودفاعا ودسا س فهي السالح الرابع مع اسلحة ال  واجلو والبح

فذا فان الصاحيفة واالذاعاة قادرتاان علاى تغطياة منااطق جغرافياة يف الغالا  تكاون قريباة اىل           

مناطق البث اال اذا استخدمت وسا ل تقوية يف الغال  تكون قريبة اىل مناطق جغرافية متعددة وهي 

 .6عملية قد تكون صعبة يف كثري من احلاالت

                                                 
7
 .03ص 0113دار  دالوي للنشر والتوزيع  -عمان -االعالم العربي حتديات احلاضر واملستقبل -تيسري ابو عرجه 
4
 لبنان. -دراسة يف الرأي العام واالعالم والدعاية -رفيق سكري 
5
 .033ص 0115( القاهرة 55عالم العربي دورة )توصيات اللجنة الدا مة لال -االمانة العامة -جامعة الدول العربية 
3
 .0181التداول احلر املتوازن للمعلومات ضمن نظام اعالمي دولي  جديد بريوت  -فريد ايار 
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 :املبحـــث الثاني

 ة والعامليةوكاالت االنباء العربي 
إن وكااالت االنباااء لاديها القاادرة علاى ان تصاال اىل بقاع جغرافيااة متعاددة وميكاان لوكالاة انباااء       

واحدة ان تغطي كل العامل مبجرد استخدام مرساالت ذات طاقاة حماددة وبتوجياه الباث حناو منطقاة        

عطيها ميز  اقوى جغرافية حمددة.. فهذ  االمكانية يف االجهزة املستخدمة واخلاصة بوكاالت االنباء ت

واكثر يف التاثري من باقي وسا ل االعالم الن الطاقة واملرسالة الا  حتتاجهاا الكلماة املطبوعاة للباث       

هي اقل بكثري من الطاقة ال  حتتاجها الكلمة الصحفية او ال  حيتاجها الصوت او الصورة يف النقل 

ة حماددة مان اجال ايصاال الكلماة      اىل اماكن بعيدة ولذلك فمن السهل جدا استخدام مرسالت بطاق

 .7املطبوعة اىل اي مكان يف العامل

هذا سب  جيعل وكاالت االنبااء أكثار قابلياة وقادرة علاى التااثري وساب  آخار هاو ان لوكااالت           

االنباء مبوج  طبيعة عملها وتعاملاها ماع االحاداث اليومياة الساريعة فهاي اوساع انتشاارا مان بقياة           

اماا   -صحف ال  يكون فا مراسل يف بلد او عدة بلادان او اكثار  وسا ل االعالم االخرى، أي ال

وكااالت االنبااء فلااها مراسالون يف منااطق متعااددة مان العاامل فسااعه االنتشاار هاذ  ايةااا تاوفر فااا          

معلومااات اضااافية ومااواد جتعاال االقبااال عليهااا اكثاار وبااذلك ياازداد تأثريهااا يف الوسااطني الااداخلي    

او املستمع او مشاهد التلفزيون بتفاصيل اكثر من  القاريءان تزود  واخلارجي على اعتبار انها ميكن

اي مؤسسااه اخاارى وبااذلك تسااتطيع الوكالااة ان تااؤثر بشااكل فاعاال يف ذهنيااه املااواطن يف الااداخل     

 واخلارج النها توفر له كامل االهتمامات ال  ميكن ان توفرها له وسا ل االعالم االخرى.

يف تناوير املاواطن وتعريفاه بسياساة بلاد  الداخلياة واخلارجياة        وبهذا تساه  هذ  الوكااالت اوال  

وجتعلااه مواكبااا للتطااور الااذي حيصاال يف بلااد  يف النااواحي التنمويااة او السياسااية او االجتماعيااة او    

االقتصادية او الثقافية وكذلك فيما حيصل من تطور يف هذ  البلدان وليس بالةرورة ان تكون املادة 

 اء وامنا هي معكوسة من خالل الصحيفة او الراديو او التلفزيون.مباشرة من وكالة االنب

                                                 
3
 مصدر سابق.  0181وكاالت االنباء والنظام االعالمي اجلديد بغداد  -طه البصري 
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 وتنقس  وكاالت االنباء اىل ثالث  موعات:

وكاالت وطنية.. وتقوم هذ  الوكاالت جبمع املعلومات من البلد الذي تعمل فيه ث  تعاجلهاا  ا 0

بلدها وبصرحل النظر عن وارسافا اىل اخلارج.. اما االخبار ال  تصلها من اخلارج فتنشرها فقط يف 

 كونها متتلك مكات  للمراسلني يف دول اخرى فهي جبوهرها وكاالت وطنية.

وكاالت اقليمية.. وهي وكاالت وطنية حتولت اىل مراكز لتبادل االخبار بني عدة دول تقع يف ا 1

 منطقة واحدة او بني دول متجاورة.

 وكاالت عاملية.ا 7

بار من العامل كله واىل العامل وساعد ظهورها على تطور فهي جتمع وتعاجل وختزن وترسل االخ

الصحافة اا جعل ظاهرة االتصال تأخذ بعدا جديدًا فمن ناحية املكان صاار العاامل اكثار قرباا ومان      

.. وتقدم هذ  الوكاالت خادمات معقادة   8ناحية الزمان اصبحت املعلومات اكثر حداثه من ذي قبل

  تغطي كامل االحداث الكبرية والشاؤون املتعاددة اىل اخلادمات    ومتنوعة فمنها اخلدمات العامة ال

كاذلك فهاي تعاد اها  املناابع اخلريياة مان         9طبية -علمية -رياضية -املتخصصة املختلفة مالية

 .10حيث مجع االخبار ونشرها فور ورودها

ماات  وبشكل عام ميكن اجياز ابرز الوكاالت العاملية وال  تشكل مصادرا ر يسايا الخباار ومعلو   

 دول العامل وخاصة دول العامل النامي وهي.

    APوكالة اسيو شيتد برس -1
حيث قادمت نفساها الورباا كمؤسساة غاري عادياة باسا  اجلمعياة          0848ترجع اصوفا اىل عام 

التعاونية الصحاب الصحف.. واكتسبت بالتدرج صفتها العمومية لكل البالد وال  احتكرت فيما 

 خباري يف كل الواليات املتحدة االمريكية.بعد العمل االعالمي واال

                                                 
8
 .017ص  0117مديرية دار الكت  والنشر   -ة بغدادجامع -بغداد -االعالم الدولي والعربي -ياس خةري البياتي 
1
 .70ص 0131ترمجة حممد برجاوي ط بريوت منشورات عديدات  -الصحافة -بيار البري 

01
 .35ص 0131بريوت دار النجاح  -الصحافة اليومية -مدخل يف عل  الصحافة ج -عبد العزيز الغنام 
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فتحت هذ  الوكالة فروعهاا يف لنادن وبااريس وبارلني ثا  تغلغلات يف الساوق         0170ومنذ عام 

( الف جريادة واىل حمطاات االذاعاة    05االوربية لالخبار وتقوم حاليا بتقدي  خدماتها اىل اكثر من )

 ( مكتاا  داخاال الواليااات املتحاادة0011ماان )( بلااد او لااديها اكثاار 005والتلفزيااون يف اكثاار ماان )

( االحل موظف ومعادل حجا    5( مكت  خارج الواليات املتحدة وعدد موظفيها يزيد على )31)و

 .11( مليون كلمة11االخبار املغطاة اربع وعشرين ساعة يعادل )

 UP1وكالة اليونايتد برس انرتناشنال  -2
مااع وكالااة االنباااء  (UP)ونايتااد باارس نتيجااة دمااج وكالااة الي 0158وجاادت هااذ  الوكالااة عااام 

( مكت  داخل الواليات 011.. وتعد هذ  الوكالة من اه  الوكاالت يف امريكا وفا )(NS)الدولية 

( ملياون كلماة وتباث اخبارهاا     04( مكت  يف دول العامل ومعدل البث اليومي فا )518)و املتحدة

 ( ساعة يوميا.14خبمسني لغة وتعمل ملدة )

 رويرتز -3
عاد وكالاة رويارتز ال يطانياة مان اكاا  الوكااالت العاملياة يف  اال االخباار واملعلوماات اسسااها           ت

( يف لندن وتشرحل على ادارتها اربع مجعيات لالحتادات الصحفية وهي 0850يوليوس رويرت عام )

مجعيتا، ماالكي الصاحف ال يطانياة ووكالاة الصاحافة املتحادة االسارتالية ووكالاة الصاحافة النياو           

 زيالندية ووكالة برس اسوشيشن.

( بلدا وتشنر اخبارها بشكل مناتظ  ولاديها   011وتزود وكالة رويرتز باملواد الصحفية اكثر من )

( مكتا  موزعاه يف العدياد مان دول العاامل فيماا يبلاغ بثهاا         037( مشرتك وعادد مكاتبهاا )  4011)

 ( ماليني كلمة.5اليومي )

                                                 
00
 .0184العربية والعاملية   نشرة تعدها اليونسكو تتةمن معلومات عن الوكاالت  



 

 العقود املستثناة من التفاضل الربوي يف الشريعة اإلسالمية
 

111 

 AFPوكالة الصحافة الفرنسية  -4

واستمرت حتى احلارب العاملياة    0875ذ  الوكالة امتداد لوكالة هافاس ال  تأسست عام تعد ه

وكانت مدعومة من  0144الثانية.. وقد عاودت نشاطها بعد ان حتررت فرنسا من سيطرة املانيا عام 

واخاذ يشارحل علاى ادارتهاا  لاس ميثال        0153قبل احلكوماة الفرنساية اال انهاا اساتقلت كلياا عاام       

االذاعة والشع  اضافة اىل اثل عن الوكالة نفسها.. وتقدم هذ  الوكالة خدماتها خبمس الصحف و

 083و الاف مشارتك   01.511لغات هي الفرنساية واالملانياة والعربياة واالسابانية واالنكليزياة وفاا       

 ( مليوني كلمة.1مكت  منتشرة يف العديد من دول العامل ويبلغ معدل بثها اليومي )

 -االمريكتااان –النباااء االربااع وهااي االسيوشاايتد باارس واليونايتااد باارس       وتعااد وكاااالت ا 

ووكالااة الصااحافة الفرنسااية مصاادرا ر يساايا لالنباااء للكااثري ماان وسااا ل    -ال يطانيااة -وروياارتز

االعالم يف دول العامل وخاصة العامل الثالث حبياث اصابحت هاذ  الوكااالت حتتكار معظا  االنبااء        

عالمي لكثري من الدول وهو ما يدلل على ان احلاجة تزداد اىل هذ  الدولية وتهيمن على النشاط اال

الوكاالت العاملية بسب  سعه امكانياتها وقدراتها وانتشارها وهي املصدر االساسي وصاحبة الفةل 

يف احلصول على اخل  من مصادر  االصالية او تقاوم بنقال االخباار عان طرياق الوساا ل االعالمياة         

 حمللية وصحافتها يف كثري من البلدان.وعلى جهود الوكاالت ا

ومع تطور تكنولوجيا االتصال ال  أصبحت احد مسات العصر، فان الوكاالت العاملية لالنباء 

مل تتاثر اطالقا كما يعتقد بعض املعنيني بان اتساع  االت االعالم واالتصال املختلفاة قاد اضاعفت    

اليوم من اكثر املؤسسات االعالمية استفادة من اهمية وكاالت االنباء بل على العكس من ذلك تعد 

هذا العصر اذ مل يقتصر بثها على الكلمات فحس  بل ان هنااك م اات الصاور والرساوم والبياناات      

وكل ما يساعد على االحاطة بكل ما جيري يف العامل وجبميع االهتمامات، توزعهاا علاى الوساا ل    

 اإلعالمية املشرتكة يف خدماتها.

ا باحلسبان فان فكرة تاسيس وكاالت االنباء العاملية قد وضعت على اساس تزوياد  وإذا ما أخذن

املشرتكني فيها من افراد وشاركات ورجاال االعماال بانبااء التجاارة واملاال واساعار البةاا ع وحالاة          

 السوق.

 اىل ان تطورت لتشمل فيما بعد االخبار بانواعها وال  كانت يف بدايتها
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فقد اصبحت االخبار االقتصادية واملالية ارضاية للمنافساة الدا ماة     12مشروعات جتارية فحس 

 بني الوكاالت االربع.

ولكن تنوع اخلدمات االعالمية فذ  الوكاالت االربع الكا ى واالنتقاال مان ساوق املعلوماات      

يتطلا   العامة اىل ساوق املعلوماات املتخصصاة الاذي حيقاق رحباا وايارادا اكثار مان الساوق األول            

هذ  الوكاالت التقنيات اخلاصة بنشار هاذ  املعلوماات ومساتلزماتها واالساتفادة      امتالك 

مااان املتخصصاااني باجملااااالت التقنياااة فةاااال عااان القاااا مني باالتصاااال الاااذين اصااابحوا  

متخصصاني مبجااالت تقادي  احملتاوى.. لاذا فااان توظياف مثال هاذ  الطاقاات االنتاجيااة          

ما باجتاهات االنتاج او البث ودراساة  التكنولوجية والبشرية اصبح يتطل  استثمارا ضخ

اجلدوى يف اطار البناء املؤسسي ومن ث  فان املعلومات ال  تباث اصابحت تعمال وفقاا     

ومن اجل تاليف املنافسة بني هذ  الوكاالت العاملياة واملخااطر املالياة     13لبناء ضخ  بآلياته

 صيها باالتي:واحلفاظ على مستوياتها جتا  املنافسة فقد اتبعت خطوات ميكن تلخ

 احتكار التقنيات اخلاصة بنشر املعلومات.أا 

حتقيق النزعة الرحبية من خالل توظيف هذ  التقنيات خلدمة السوق العاملية يف تقادي   ب ا   -ب

 املعلومات املتخصصة والعامة ال  تنتج وتوزع على كل قارات العامل.

الرباع فيقاول )فيليا  كيفار( يف سانة      ومن هذين املنطلقني تساتعر شادة املنافساة باني الوكااالت ا     

وكالااة الصااحافة  AFPويفةاال تاارخيص خاااص اتساا  خبرقااه لكاال مظاااهر املااودة غاادت      0185

الفرنسية اول وكالة تتمكن من استخدام الا ق البصاري ومل تاتمكن منافسااتها مان احلصاول علاى        

 ترخيص باستخدامه اال بعد مخس سنوات الحقا.

                                                 
01

 0115جامعة بغداد  –وكالة ابناء رويرتز وصناعه االخبار اطروحه دكتورا  غري منشور  مقدمةاىل كلية االداب  -امال كمال قلنجي 
 .08ص

07
 .0113القاهرة عامل الكت   0نظريات االعالم واجتاهات التأثري ط  -حممد عبد احلميد 
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ا كبريا لالنباء وبعد ان استعرضنا الوكاالت االرباع العاملياة فاال    وملا كانت وكاالت االنباء مصدر

بد من احلديث ولو بصورة موجزة عن التطور العام لوكاالت االنباء العربية.. فاالقطار العربية حتى 

منتصف اخلمسينات من القرن املاضي كانت تفتقر اىل وكاالت انباء حملية لذا كانت وسا ل االعالم 

ول على االخبار العربياة والعاملياة علاى وكااالت االنبااء العاملياة واالذاعاات العربياة         تعتمد يف احلص

واالجنبية وبعد ذلك التاريخ اقدمت بعض املؤسسات اخلاصة يف بعض االقطار العربية على تاسيس 

وكالاة انبااء    0153وكاالت لالنباء وكان ذلك يف مصر واملغرب، فقد اقامت الصحف املصرية عام 

غري ان هذ  التجربة مل تتجاوز هذين القطرين اذ عمدت  0151االوسط كشركة خاصة عام الشرق 

 بقية االقطار العربية اىل اقامة وكاالت أنباء رمسية خاصة بها.

كما حتولت الوكالة املغربياة   0130وقد حتولت وكالة انباء الشرق االوسط اىل القطاع العام عام 

ر السالطة السياساية وتعارحل باختياراتهاا املركزياة وتسااندها       اىل مؤسسة رمسياة تعا  عان رأي وفكا    

 مساندة مطلقة لذلك فان احلكومات العربية هي ال  متول ميزانيات وكاالت االنباء.

وتشكل الوكاالت املصدر االساساي لالخباار املتدفقاة وطنياا والا  تساتغلها بنسابة كابرية بااقي          

ن وهاذا ماا جيعال وساا ل االعاالم يف البلاد الواحاد        وسا ل االعالم كالصحافة واالذاعاة والتلفزياو  

متشابهة متاما ومعتمدة اساسا على ما تبثه وكاالت االنباء الرمسية وخصوصا فيماا يتعلاق مبختلاف    

نشاطات السلطة وافي ات الرمسية التابعة فا، وعموما فان حجا  امليزانياات املخصصاة لوكااالت     

 ل  االحيان بتطوير شبكه الوكاالت على االقل وطنيا.االنباء ضعيف اىل حد ما وال يسمح يف اغ

فاملكات  احمللية فذ  الوكااالت هزيلاة العادد ويف بعاض احلااالت غاري موجاودة اطالقاا كماا ان          

العنصر البشري ال يسمح عادة بتطوير شبكة املكات  احمللية فذ  الوكاالت.. وقد ادى هذا الوضاع  

على سري تدفق االخباار حملياا ودولياا ذلاك الن ضاعف وكااالت       اىل سيطرة وكاالت االنباء العاملية 

االنباء العربية جيعلاها تعتماد علاى الوكااالت العاملياة ولوكااالت االنبااء العربياة وظيفتاان ر يسايتان           

 هما:

 مجيع وتوزيع االنباء احمللية.ا 0

 ضبط توزيع واستخدام االخبار املتدفقة من املصادر املختلفة سواءا 1
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عربية او عاملية حبيث تراعي وجهه النظر الرمسية وتتفاوت االمكاناات البشارية واملادياة    حملية او 

والفنية بني وكاالت االنباء العربية فبعةها كبري واالخر صغري بل ان بعض هذ  الوكااالت ال متتلاك   

من اجهاازة البااث االخباااري التلياا نرت فتعمااد اىل توزيااع نشاارات مطبوعااة مثاال وكالااة االنباااء يف الااي  

 وموريتانيا.

وتعاني معظ  الوكاالت العربية مان عادم تاوفر املرساالت الكافياة اليصاال نشاراتها اىل منااطق         

اخرى خارج حدودها.. وملا كانت هذ  الوكاالت تركز علاى اورباا يف توزياع اخبارهاا فعمادت اىل      

من اساتقبال وباث   % 15افتتاح مكات  فا يف الدول االوربية يف وقت تغطي وكاالت االنباء العربية 

 االخبار داخل احلدود العربية.

وقد ظهرت دعوات على مستوى املؤسسات العربية واالفراد اىل ضرورة اقامة وكالة انباء عربية 

قوميه ودولية النهاء السيطرة الدولية للوكاالت الك ى اال ان هاذ  الادعوات مل تلاق اساتجابة مان      

ب تتعلق باملشاكل الكثرية ال  تواجهها الوكاالت العربية يف الدول العربية النشاء هذ  الوكالة السبا

 عملها منها.

 مشاكل داخلية ومن هذ  املشاكلا 0

 السعي اىل حتقيق الربح عن طريق تفةيل الكمية على النوعية.أا 

 تقدي  اخبار ناقصة بهدحل كس  اك  عدد من املشرتكني.ب ا -ب

 السرعة على حساب الدقة.ج ا -ج

الوكاالت بسرقة االخباار املبثوثاة مان الوكااالت االخارى واعطااء مصادر الوكالاة          قيامد ا   -د

 السارقة.

 عدم تفه  بعض املسؤولني وتصوره  بان االعالم اداة خلدمة االشخاص.ها -ها

 نقص الكادر الف  املتخصص يف عمل الوكاالت. -و

 اما املشاكل اخلارجية فهي:-1

 سؤولني حول تبعيه الوكالة.الفه  اخلاطئ لكثري من الدول وامل-أ

 اخلدمات العربية تؤثر على عمل الوكاالت واملراسلني.-ب

 توفر فرص ملراسلي الوكاالت املعتمدين.-ج
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 ومن املفيد ذكر امساء عدد من الوكاالت العربية ورموزها املستخدمة يف البث.

 وكالة انباء الشرق االوسط )أ. ش. أ(.-0

 ع( توقف بثها بعد حل وزارة االعالم.وكالة االنباء العراقية )وا-1

 وكالة االنباء السورية )سانا(.-7

 وكالة االنباء اجلزا رية )داج(.-4

 وكالة االنباء اليمينة )سبأ(.-5

 وكالة االنباء االردنية )برتا(.-3

 وكالة االنباء الفلسطينية )وفا(.-3

 وكالة انباء املغرب العربي )حاب(.-8

 ات(.وكالة تونس افريقيا )و-1

 وكالة انباء السودانية )سونا(.-01

 وكالة انباء االمارات )وام(.-00

 وكالة االنباء القطرية )قنا(.-01

 وكالة االنباء الكويتية )كونا(.-07

 وكالة االنباء الليبية )واقع(.-04

 وكالة االنباء السعودية )واس(.-05

 وكالة االنباء الصومالية )صونا(.-03

 )العمانية(.وكالة انباء عمان -03

 وكالة انباء اخلليج )و. أ.  (.-08

 وكالة االنباء املوريتانية )وحص(.-01

 احتاد وكاالت االنباء العربية )فانا(.-11
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 :املبحـــث الثالث

 ظاهرة تدفق األخبار باجتاه واحد. 
ة الدولياة  اا تقدم يتةح لنا ان ظاهرة تدفق االخبار يف اجتا  واحد متثل ابرز الظاواهر يف احلياا      

الراهنة حيث جند ان هذا التدفق يوجَّه معظمه من الدول الك ى اىل الدول الصغرى من الدول ال  

لديها القوة ووسا ل التكنولوجيا جتا  الدول االقل تقدما ااا خلاق مشاكالت كابرية يف عادم تاوازن       

 لية.التدفق االعالمي وأوجد هيمنة واضحة لألنباء على حساب وكاالت االنباء احمل

وكان اجلدل حول هذا االختالل قد ازدادت حدته بشأن مسالة التدفق الادولي لالنبااء وسايطرة    

وكاالت االنباء الك ى على مجع االنباء ونشرها وذلك الن عملياتهاا الواساعة علاى نطااق العاامل      

نشار ماا    شبيها باالحتكار يف  ال نشر االنباء علاى الصاعيد الادولي اذ تهايمن هاذ  الوكااالت علاى       

% من انباء العامل ويذه  بعض الكتاب اىل ان هذ  الوكااالت هاي الساب  االساساي يف     81يقارب 

 .14االختالل القا   يف تدفق املعلومات على النطاق الدولي

ويأتي هذا االتهام المتالك تلك الوكاالت شبكة واساعة مان املراسالني املنتشارين يف شاتى احنااء       

ا الحدث تقنياات االتصاال اىل جانا  خ تهاا الطويلاة يف مجاع االنبااء        العامل اضافة اىل استخدامه

ومعاجلتها وتوزيعها بلغات عديدة يف احناء العامل ولكل وكالة اكثر من ما اة مكتا  منتشارة يف دول    

العامل وتستخدم االحل املوظفني واملراسلني للقيام جبمع م ات االالحل من الكلمات كل يوم وتوزيع 

سااعة يف   14على النطاقني احمللاي والعااملي.. وكال منهاا يصادر انبااء  علاى مادار         ماليني الكلمات 

اليوم اىل االالحل من الوكاالت الوطنية والصحف املشرتكة وحمطات االذاعة والتلفزيون يف اكثر مان  

ما ااة دولااة ومجيعهااا يقااوم خبدمااة منظمااة باالنكليزيااة والفرنسااية واالملانيااة واالساابانية والروسااية      

 .15غالية والعربية وبلغات اخرى اقل اهميةوال ت

                                                 
04
 .030ص 1مصدر سابق  -العربياالعالم  -تيسري ابو عرجه 
05
 .073ص -مصدر سابق -ماك ايد واخرون 
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يف حني ان اماكن كثرية من العامل النامي ال متلك وكااالت انبا هاا الوطنياة والصاحف واالذاعاة      

مراسلون خاصون اضافة اىل ان هناك ثالثني بلدا ليس فيها وكاالت لالنبااء، ويفتقار ثلثاا وكااالت     

املعلومااات اىل البلاادان االخاارى لااذلك فهااي تعتمااد  االنباااء املوجااودة اىل املعاادات الالزمااة الرسااال

اعتمادا كامال على وكاالت االنباء العاملية للحصول على االنباء اخلارجية.. وعلى الرغ  من كثارة  

عدد وكاالت االنباء يف الدول النامية فان عدد غري قليل من هذ  الوكااالت دون املساتوى املطلاوب    

الخبار وهاذا يعا  ان انشاا ها جااء رغباة مان احلكوماة لفارض         لكونها  رد مكات  جلمع وتوزيع ا

 سيطرتها وحتكمها يف االخبار واملعلومات ال  سرتوج يف الداخل.

ومبا ان اجلميع حباجة اىل املعلومات السياسية واالقتصاادية وغريهاا مان املعلوماات لاذا مل يكان       

ع يف معرفة ما جيري يف العامل اا ادى هناك وسيلة اخرى لتبادل املعلومات واالخبار ورغبة من اجلمي

اىل هيمنة وكاالت االنباء العاملياة الكا ى علاى تادفق االخباار واملعلوماات ومهماا تكان نواياا هاذ            

 .16الوكاالت فانها ال بد ان ختةع خالل مسريتها لعدد من الةغوط املالية وااليديولوجية والتقنية

بارية لالحداث الدولية حيث اوضحت الدراسات وهناك ظاهرة اخرى تتعلق بنوع التغطية االخ

 العديدة يف هذا اجملال.

ان االحداث ال  تقع يف الدول الغربياة املتقدماة هاي املساتهدحل االول يف التغطياة االخبارياة يف       

صحف الدول النامية وذلك عكس ماحيدث يف االعالم العربي اذ ان التغطية االعالمية كما يدور يف 

كز على االنقالبات واالزمات والطرا ف وكل ماا يعطاي صاورة مشاوهه للحقاا ق      العامل النامي ترت

 .17فةال عن ضآلتها من الناحية الكمية

وجتاهلها لعملياات التنمياة وساا ر املشاروعات االجيابياة يف معظا  دول العاامل الثالاث وهاذا ماا           

 مزياد مان السايطرة مان     اكدته جلنة ماكريايد لالعاالم مبنظماة اليونساكو اذ ان هاذ  احلقيقاة ادت اىل     

 جان  االعالم الغربي ومزيد من التبعية من جان  االعالم النامي.

                                                 
03
 .0181التقرير النها ي للجنة الدولية لدراسة مشكالت االتصال اليونكو باريس  
03
 .017ص 0111دار  دالوي للنشر  -عمان -قةايا اعالمية -امحد عبد امللك 
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ان وكاااالت االنباااء العامليااة تنقاال للاادول الناميااة اخبااار الاادول الناميااة االخاارى واخبااار الاادول   

مل الشمالية.. والتبث األخبار اجلديرة بالتقدي .. وبهذا تفرض على الدول النامية رؤيتهاا هاي للعاا   

ولاايس كمااا تاارا  شااعوب دول عااامل اجلنااوب فهااذ  الوكاااالت ال تكاارس البناااء الاابالد الناميااة اال     

% من تغطيتها االعالمية على الرغ  من ان البالد النامية تشكل ما يقرب من ثالثاة  71% او 11نسبة

 .18ارباع البشرية

ن اخبارهاا لالحاداث   % ما 31فعلى سبيل املثال ان وكالة انباء يونايتاد بارس انرتناشانال تكارس     

% الورباا ودول االحتااد   0.5و % الفريقياا 0.8و % المريكاا الالتينياة  7.1اجلارية يف مشال العامل وان 

 .19% عن بلدان العامل الثالث71-10السوفي  سابقا مع نسبة ال تتجاوز 

( صااحيفة ماان ك يااات صااحف امريكااا  04وتناولاات ) 0131واكاادت دراسااة اجرياات يف عااام 

%  من اخبارها العاملية مصدرها وكاالت االنباء العاملية وهذا ماا ينطباق بالةارورة    11.3 الالتينية ان

 .20على دول العامل الثالث ومنها الدول العربية

لذا فان الصحف يف هذ  البلدان تغدو وكأنها  رد سوق لتوزيع اخبار هذ  الوكاالت اا يؤثر يف 

 .21قوة وشخصية تلك الصحف

ثيقة دولية ان مثة مشكالت وعوامل تعرقل العمال االعالماي اىل الادول    وذكرت اليونسكو يف و

 .22النامية ومنها:

 ندرة املوارد املالية ال  تعاني منها الدول النامية بصفة عامة ومرافقها االتصالية بصفة خاصة.ا 0

 نقص الكوادر الفنية املؤهلة يف  ال االتصال واالعالم العديدة.ا 1

 ة بني موردي املعدات الفنية ووسا ل االتصال احلديثة.املنافسة الشديدا 7

                                                 
08
 .4صمصدر سابق  -النظام االعالمي اجلديد -مصطفى املصمودي 
01
 .4التبادل االعالمي دمشق العدد  -صابر فلحوط وحممد البخاري 
11

 0111دار الطلبة العدد  -بريوت - لة دراسات عربية -اشكمالية االعالم يف لبنان واثرها يف عملية السالم -حممد السماك 
 .03ص

10
 .57مصدر سابق ص -د. ابراهي  امام 
11
 01-00ص 00وثيقة منظمة اليونسكو رق   



 

 العقود املستثناة من التفاضل الربوي يف الشريعة اإلسالمية
 

115 

 اخنفاض القدرة االنتاجية للدول النامية يف  ال انتاج معدات واجهزة اتصال.ا 4

نقااص املعلومااات الاا  ميكاان االعتماااد عليهااا واملناساابة للمسااتهلكني واملتمركاازة يف الاادول   ااا 5

 املتقدمة.

دمة ملساعدة الدول النامية يف تطوير بناهاا االساساية يف   استعداد غري كاحل من قبل الدول املتقا 3

  ال االتصال حيث مل حي  هذا اجملال باالولوية املناسبة يف  ال التعاون الدولي.

ويفساار هساارت عمليااة التغطيااة االخباريااة يف الدولااة الناميااة فاايالح  ان تاادفق مثاال هااذ  االنباااء   

 .23ودراسات حارس البوابة

وى عندما تتناول تدفق االنباء اىل الدول النامياة ومنهاا ويقاول ان حجا      تصبح ذات اهمية قص 

الرسا ل االخبارية ال  تنقل اىل الادول النامياة ومنهاا يقال كاثريا عان االخباار املتداولاة باني القاوى           

الصناعية والغربية الك ى وهكذا فان عملية االختبار ال  حتدد ماا يتادفق مان خاالل البواباات قاد       

 دفق االخباري متاما اذا كان حج  الرسا ل االخبارية قليل(.حتج  الت

ويةيف د. هسرت ان العاملني يف وسا ل االعالم بالدول النامياة ساواء كاان مانه  مان يعمال يف       

مؤسسات حكومية او من ينتمي منه  للقطاعات املستنرية من املواطنني يعلمون ان االنباء ال  خترج 

واباات العاملياة لالنبااء ال تتجااوز القطارات عنادما تصال اىل بقياة دول         من بالده  وال  متار مان الب  

وقد فرضت وكاالت االنباء الدولية نفسها علاى اعاالم الادول النامياة مساتفيدة مان تطاور         24العامل

التقنيات واالمكانات الفنية العاملية ومن منهج وطريقة ادا ها ال  متثل يف مشولية التغطية لالحاداث  

كتابة النص بصيغة توحي باملوضوعية والتجرد وسرعة توصيل اخل  وتاأمني التساهيالت   يف العامل و

 .25التقنية لتلقي اخل 

                                                 
17

رس البوابة هو السؤول االخبارية الذي يقرر ما هي االنباء ال  تبثها الوكالة وما هي تلك ال  ال تبث راجع نظرية حارس البواعه حا 
 .138مرتج  ص  -القاهرة -االسس العلمية لنظريات االعالم -االعالمية د. جبهان امحد رش 

14
 .14ص 1110دار املناهج للنشر والتوزيع  -عمان -لصناعيةاالعالم الدولي والصحافة ع  االقمار ا - د افامشي 
15

 لة  -التدفق االعالمي من جان  واحد: مالمح الصورة واملخاطر السياسية واالجنبية على الوطن العربي -خري ميالد ابو بكر 
 .75ص 0111 03مركز البحوث والتوثيق االعالمي والثقايف التعبوي العدد  -البحثو االعالمية طرابلس
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وتشري الدراسات اىل ان وكاالت االنباء العاملية تةع االجندة لادول العاامل الثالاث بال وللعاامل      

 كله تقريبا فما تعت   تلك الوكاالت هاما يصبح هاما للدول االخرى.

ن هذ  الوكاالت مرتبطاة اساساا بالادول الصاناعية املتقدماة فانهاا ال تساتطيع اخلاروج عان          ومبا ا

اخلط املرسوم فا، لذلك فان عملية تشويهها لالخبار املنقولة عن بلدان العامل الثالث تتعدى حدود 

املغااالة يف التاكياد علاى احاداث لايس فااا      -نشار معلوماات كاذباة لياخاذ اشاكاال اخارى منهاا: أ       

وضع احلقا ق الا  ال تارتبط ببعةاها يف قالا  واحاد وعرضاها بشاكل ياوحي بانهاا          -ية، باهم

عرض احلقا ق بطريقة ضمنية تعكس حالة رضا اا يقدمه النظام  -متصلة وتكون حالة واحدة. ج

التشويه القا   على خلق حاله مزاجية وعقلية مسبقة حنو االحداث وذلك عان طرياق    -املهيمن.د

ذات االبعاااد املعروفااة باساالوب خلااق حالااه خااوحل او شااك ال اساااس فااا ماان      تقاادي  االحااداث  

التشويه من خالل التعتي  او عدم نشر اي معلومات متصلة باحلدث او املوقف الذي  -الصحة.ها 

 .26ال خيدم مصاحل الدول ال  ال تنتمي اليها وكاالت االنباء العاملية

 لوكاالت ال تتال   يف واقعكما ان االخبار واملعلومات ال  تروجها هذ  ا

 احلال مع بلدان العامل الثالث وحاجاته النها مجعت ونشرت عن طريق مصادر

 واجهزة الوكاالت الغريبة اضافة اىل ان احملتكر هو الذي حيدد اي املواضيع

 تقدم وأيها مينع وه  يعلمون انه  يتحكمون بذلك التدفق اذ حيصلون على

 الشكل الذي يرونه مناسبا ويف الوقت الذياملعلومات ال  يريدونها وب

 ،فةال عن ذلك تعمل على خدمة مصاحل الدول ال  27يرغبون فيه ايةا

تنتمي اليها فهي يف تغطيتها االخبارياة ملختلاف احاداث املعاامل ال تغفال هاذا االمار وامناا هاو يف          

االخباار )فهاذ     صمي  عملها يف هذا االجتاا  علاى رغا  ماا تدعياه مان موضاوعية او حيااد يف نقال         

الوكاااالت تلجااأ اىل تلااوين االخبااار طبقااا ملصاااحلها ومصاااحل الاانظ  السياسااية واالقتصااادية الاا       

                                                 
13
 .54ص 0114 1االسرتاتيجية االمريكية للغزو االعالمي  لة شؤون سياسية العدد  -د. ياس خةري البياتي 
13
 .018ص 0181وكاالت االنباء والنظام االعالمي اجلديد بيورت، احتاد وكاالت االنباء العربية  -راكيل ساليناس باسكري 
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واالمر نفسه بالنسبة للعامل العربي الذي يشكل جازء مان دول اجلناوب اذ يوجاد ماا يزياد        28تتبعها(

ة تابعاة لاوزارات   وكالة انبااء عربياة اال ان بعاض هاذ  الوكااالت اقارب اىل مكاتا  اعالميا         11عن 

االعاالم مباشاارة وانتاجهاا ضااعيف قياساا اىل الساايل الكثيااف الاذي تنتجااه وكااالت االنباااء العامليااة      

الك ى اا يدفع وكاالت االنباء العربية اىل اللجوء اىل الوكاالت الدولية خصوصا فيما يتعلق بانباء 

ماان الغرياا  مااثال ان تنقاال بعااض  العااامل اخلااارجي وحتااى فيمااا يتعلااق باالنباااء احملليااة ذاتهااا فلاايس

الوكاالت العربية عن الوكاالت االجنبية احداثا جتري يف حميطها اجلغرايف والثقايف والوط ، ويفسر 

هذا الوضع ضعف هياكل وكاالت االنبااء التابعاة فاا يةااحل اىل ذلاك ان وجاود مكاتا  خارجياة         

رٍض لألنباء إذ أن هذ  املكات  غالباا  تابعة لبعض هذ  الوكاالت ال يع  يف حد ذاته ضمان تدفق م

 .29ما تكون مصاحل حكومية ملحقة بالسفارات وافي ات الدبلوماسية العربية يف اخلارج

وعلى الرغ  من التطور الذي حصل يف عمل وكااالت االنبااء العربياة وساعي وساا ل االعاالم       

ة ماا زالات هاي املصادر الر يساي      العربية لتنويع مصادر انبا ها اخلارجية فاان وكااالت االنبااء الغربيا    

لالخبار اخلارجية وهي اي الوكاالت الغربية هي ال  حتدد حج  ونوعية اهتمامات وسا ل االعالم 

 العربية ولألسباب التالية.

طغيان النموذج الغربي ملةمون االخبار اخلارجية على وسا ل االعالم العربياة مان حياث    -0

الدولية والتطاورات الداخلياة يف الادول االخارى خباصاة تلاك        الرتكيز على انباء الصراع والعالقات

االخبار املثرية او غري املألوفاة ماع قلاة االهتماام او جتاهال االنبااء الا  متاس التطاورات االجيابياة يف           

الدول النامية وخاصة االخبار املتعلقة بالتنمية باالضافة اىل العاصفة االخبارية الا  وضاعت عاامل    

 .1110ايلول  00الوطن العربي على كرسي االتهام بعد احداث  اجلنوب مبا فيه

الرتكيز علاى انبااء العاامل االول وخباصاة الوالياات املتحادة وغرباي اورباا وتقدمياه يف كا            -1

االخبار ومةمونها على انه حمور االحداث الصاحلة للباث عا  العاامل ومركاز ادارة النظاام الادولي       

 وادارة الصراع الدولي. كله وخاصة يف العالقات الدولية

                                                 
18
 .071د. حممد جني  الصراير  مصدر سابق ص 
11
 .113مصدر سابق ص -النظام االعالمي اجلديد -املصموديمصطفى  
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التعتي  االخباري املتعمد وحتريف اخبار العامل الثالث ويأتي ذلك من خالل نشار كا  مان    -7

االخبار ال تتناس  اطالقا مع وزنه يف اجملتمع الدولي اما حتريف االنباء باملعنى الدقيق للعبارة حيدث 

نادما يةااحل تفساري حمارحل اىل اخلا  عان       عندما حتل االخطاء او االكاذي  حمل احلقاا ق الثابتاة او ع  

طريق استخدام صفات التحقري او القوال  اجلامدة مثال فهناك طرقا متعددة يت  بها حتريف الصورة 

الكاملة لالحداث واملواقف وهذا حيدث عندما تعطي احداث ال تنطوي على اهمية حقيقية موضعا 

ع ماع حقاا ق ذات اهمياة فعلياة او صانع      بارزا وعندما ختارج اماور ساطحية او الصاله فاا باملوضاو      

االخبار من حقا ق عشوا ية وتقدميها كحقيقة متكاملة او عندما جتماع احلقاا ق اجلز ياة لكاي تعطاي      

انطباعا بانها احلقيقة الكاملة او عرض احلقا ق بطريقة تثري شكوكا وخماوحل ال اساس فا من الصحة 

ان  االفراد او حتى مجاعة باكملها او حكومات او او مبالغا فيها يهدحل التحك  يف رد الفعل من ج

 التزام الصمت ازاء حقا ق واحداث يفرتض انها ته  اجلمهور.

ومن خالل ما تقدم يتةح لنا ان حركة االخبار متثل قلاة يف االنساياب مان اجلناوب اىل الشامال      

طات الادول النامياة    اي من الدول النامية اىل الدول الا  تعتا  متقدماة )كماا ونوعاا( وفاذا فقاد خ       

يف  0135خطوات منها تأسايس  ماع لوكااالت انبااء عادم االحنيااز وبادأ نشااطه يف كاانون الثااني           

يف بغداد عقد مؤمتر لوكاالت االنباء العربية مت فياه   0134بلغراد بيوغسالفيا.. كما مت يف نيسان عام 

هااا الجياااد الساابل لزيااادة تاادفق  تعااديل نظااام احتاااد وكاااالت االنباااء العربيااة مبااا يةاامن التنساايق بين   

املعلومات العربية اىل اوربا وافريقيا وامريكا الالتينية بذلك عمل هذا االحتاد على عقد نادوات باني   

 وكاالت االنباء العربية من جهة ووكاالت انباء افريقيا واوربا وامريكا الالتينية من جهة اخرى.

ل علاى اعاادة التاوازن يف انساياب املعلوماات      وان كانت هذ  اخلطوات قد مثلت البداية يف العما 

واالخبار بني دول العامل فان الةرورة تقةي بتوفري شروط كثرية امام وكاالت االنباء ال  تعمل يف 

الدول ال  تسري حنو النمو لتقرتب من الوكاالت الك ى تكنولوجيا وفنيا واعالمياا وهاذ  الشاروط    

 هي:

 صاالت واجهزة نقل املعلومات الصورية.توفري قدر كامل من اجهزة االتا 0

توفري قدر كامل من املشرتكني يف اوربا وامريكا والدول االخرى تستل  املعلومات من خاالل  ا 1

 عقد اتفاقيات تعاون معها.
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مسااهمة اليونساكو ماع املنظماات االقليمياة القا ماة للمسااهمة يف تادري  العااملني وتطاوير           ا 7

 فنية او االعالمية.قدراته  سواء من الناحية ال

اعداد كاادر متخصاص قاادر علاى متياز املعلوماات الا  تاثري اهتماام شاعوب اورباا وامريكاا             ا 5

 والدول االخرى.

 املصادر
 

 017ص 0111دار  دالوي للنشر  -عمان -قةايا إعالمية -امحد عبد امللك -0

باااريس  -اليونسااكو -التقرياار النهااا ي للجنااة الدوليااة لدراسااة مشااكالت االتصااال     -1

0181..   . 

وكالة أنباء رويرتز وصناعة األخبار أطروحة دكتورا  غري منشاورة   -آمال كمال قلنجي -7

 .08ص 0115جامعة بغداد  –مقدمة اىل كلية ااداب 

منشاااورات  -باااريوت 0ترمجاااة حمماااد برجااااوي ط -الصاااحافة -بياااار الااابري -4

 .70ص 0131حتديدات 

عمااان دار  -حتااديات احلاضاار واملسااتقبل اإلعااالم العربااي   -تيسااري ابااو عرجااه  -5

 .03ص 0113 دالوي للنشر والتوزيع 

 .  030ص 1مصدر سابق ط -اإلعالم العربي -تيسري ابو عرجه -3

توصاايات اللجنااة الدا مااة لالعااالم     -االمانااة العامااة  -جامعااة الاادول العربيااة   -3

 .033ص 0115القاهرة  551دورة ) -العربي

فق اإلعالماي مان جانا  واحاد: مالماح الصاورة واملخااطر        التد -خ  ميالدي ابو بكر-8

مركاز البحاوث    -طارابس  - لاة البحاوث اإلعالمياة    -السياسية واألمنية على الوطن العربي

 .75ص 0111 03والتوثيق اإلعالمي والثقايف التعبوي العدد 

 .57ص 0181القاهرة  –تدفق األخبار  -د. إبراهي  إمام -1
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 -جامعة بغاداد  -بغداد -االعالم الدولي والعربي -د. ياس خةري البياتي-01

 .017ص  0187مديرية دار الكت  والنشر 

 لة شؤون سياساية   -د. ياس خةري البياتي االسرتاتيجية األمريكية للغزو اإلعالمي -00

 54ص 0114 1العدد 

 -باريوت  -وكااالت االنبااء النظاام اإلعالماي اجلدياد      -راكيل سااليناس باساكري   -01

 .018ص 0181وكاالت االنباء العربية احتاد 

 لبنان –دراسة يف الراي العام واالعالم والدعاية  –رفيق سكري  -07

 0111  4العادد  –دمشاق   –التبادل اإلعالمي  -صابر فلحوط وحممد البخاري -04

 .03ص 

 .0181وكاالت االنباء والنظام اإلعالمي اجلديد  -طه البصري-05

 -الصاااحافة اليومياااة  0خل يف عاااامل الصاااحافة ح ماااد -عباااد العزياااز الغناااام  -03

 .35ص 0131دار النجاح  -بريوت

 0131باريوت   -دار النجااح  -مادخل يف عاامل الصاحافة    -العزيز الغنامعبد -03

   33ص

الكويات   –قةايا التبعية اإلعالمية والثقافية يف العامل الثالاث   -عواطف عبد الرمحن-08 

 .80ص 0184سلسلة عامل املعرفة  –اداب اجمللس الوط  للثقافة والفنون وا –

التااداول احلاار املتااوازن للمعلومااات ضاامن نظااام اعالمااي دولااي        -فريااد أيااار  -01

 .0181بريوت  -جديد

 .073ص -مصدر سابق -ماك ايد واخرون -11

10-   لة دراسات عربية. -إشكالية اإلعالم يف لبنان -حممد السماك-

عاامل الكتا     -القااهرة  0م واجتاهاات التاأثري ط  نظرياات االعاال   -حممد عبد احلمياد -11

0113. 
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 اخلرب الصحفي

 عنصر اساسي من عناصر العملية االعالمية 

 املقدمة
عالم يف عاملنا املعاصر، وتبقى على الادوام السابيل الفاعال    متثل األخبار جانبا مهما يف عامل اإل

يف متابعة األحاداث وتطوراتهاا يف خةا  ذلاك الكا  افا ال منهاا الاذي تتجاذباه وساا ل االتصاال            

 مبختلف أشكافا.

ميثل )اخل ( عنصرا أساسيا يف تلك العملياة اإلعالمياة، ساواء يف  اال الصاحافة أو اإلذاعاة او       

 شبكات البث الفةا ي.قنوات التلفزة و

إنَّ صناعة األخبار وأسالي  إعدادها وإخراجها قد شهدت تطورا كبريا يف سنوات العقد األخري 

من القرن املاضي، وقد امتد هذا التطور ليشمل لغة اخل  وطريقة صياغته وحترير  وقوالبه والشكل 

ذا املوضوع أهمية خاصة انسجاما الذي يصل به إىل املتلقي. لذلك فقد اوىل الباحثون، ومازالوا، ه

 مع تلك التطورات الكبرية ال  تشهدها الصحافة يف نظرتنا إليها كعل  وفن وصناعة.

 ويأتي هذا البحث مساهمة جادة لولوج هذا املعرتك بأطر علمية تواك  مستجداته.

يماا  تةمن البحث مخسة حبوث فرعية.. تناول املبحث األول )تعرياف اخلا  وبياان عناصار ( ف    

جاااء املبحااث الثاااني موضااحا )مناااذج األخبااار(.. أمااا املبحااث الثالااث فقااد تناااول )مصااادر اخلاا        
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الصحفي(.. أما املبحث الرابع فقد ُكّرس لعملية )حترير اخل ( فيما اهات  املبحاث اخلاامس واألخاري     

     1با)اخل  االلكرتوني 

 مشكلة البحث 
توزيعهاا الواساع بااملاليني وتناوع مجهورهاا ، وماا       إن التطور افا ل الذي شاهدته الصاحافة يف   

رافق ذلك من حتول وتغيري يف الذوق العام ، وتعدد الوسا ل اإلخبارية ، فقد امتد ليشامل العملياة   

الكتابية ذاتها ، وليجعل مفهوم )اخل ( موضع جدل حاد ونقاش حاس  تناولته مدارس خمتلفة. كل 

 اولة حتديد األطر الناجعة يف حتديد .ذلك دفع  للخوض يف هذا املوضوع وحم

 

 هدف البحث 
إشاعة املفاهي  العلمية احلديثة يف موضوعة )اخلا ( وخاصاة باني اجليال اجلدياد مان الصاحفيني        

 لتكّون معامل نشأته  وفق معايري تأخذ بنظر االعتبار ما تقدم.

 

 منهجية البحث 
 ملوضوع وصوال إىل النتا ج املتوخاة.   اعتمد البحث على املنهج التحليلي يف تناوله مفردات ا

 وعناصـــره تعريـف اخلـرب :املبـحث األول

 تعريف اخلرب 
مل يعد اخل  الصحفي  رد وصف اعتيادي حلدث معني حيظى باالهتمام بل أصبح صناعه ايز  

فا مساتها اخلاصة، وهذ  الصناعة الصحفية دخلت وتفاعلت فيها عوامل عدة أساهمت يف تطاور   

 ساليبها ووسا لها وطرا ق إيصافا إىل اجلمهور.أ
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إن عملية مجع األخبار وإعدادها وتوزيعها دخلت مرحله مهماة مان التطاور الاذي رافاق ثاورة       

االتصال واملعلوماتية وهكذا جند العملية اإلخبارية قد تعقدت تبعا لعامل ملئ بالصاراعات املختلفاة   

 ية وسياسية تركت أثرها واضحا يف العملية اإلخبارية.من إيديولوجية وثقافية واجتماعية واقتصاد

وقد شهد النصف الثاني من القرن املاضي ظهور أمناط جديد  من أسالي  حترير وكتابه األخبار 

وتغريت النظر  اىل اخل  تعريفا ومفهوما وأصبحت عملياة إعاداد  صاناعة متقناة ومعقاد  جتااوزت       

 ح عملية دقيقة فا وسا ل وأساليبها وفلسفتها اخلاصة.الوصف االعتيادي لألحداث اجلارية لتصب

وكثريا ما كنا نقرأ يف كت  الصاحافة تعريفاات للخا  تكااد تلتقاي يف مفهاوم عاام وهاو ان اخلا           

 وصف حلدث اني حيظى باالهتمام.

ومةاات عقااود طويلااة ظاال فيهااا هااذا املفهااوم العااام راسااخا يف أذهااان كتاااب اخلاا  واحملااررين      

ذين وجادوا إن مهماته  الصاحفية تقاوم علاى اطاالع القاراء وتناويره  مباا جياري مان            واملراسلني الا 

بأنه اإلثارة واخلروج عن املألوحل.. فعندما  0835أحداث.. فقد عرحل فور تكليف اخل  ونشر  عام 

ويرى نيل ماكنيل  1يعض الكل  رجال فهذا ليس خب  ولكن عندما يعض الرجل كلبا فهذا هو اخل 

للشؤون اخلارجياة يف صاحيفة نيوياورك تااميز أن اخلا  هاو مجاع        اعد ر يس التحرير الذي عمل مس

وعاارحل جريالااد  1احلقااا ق عاان األحااداث اجلاريااة الاا  تااثري اهتمااام القااراء لكااي تطبعهااا الصااحيفة  

جونسون اخل  بأنه وصاف أو تقريار حلادث مها  بالنسابة للجمهاور كماا هاو مها  بالنسابة للمخا             

 .7حلدث بالنسبة للمخ  يتحدد مبدى قابلية هذا احلدث للنشرالصحفي نفسه فقيمة ا

ويرى فرايزر بوند إن اخل  هو تقرير وق  عن أي شيء مثري بالنسابة لعنساان واخلا  اجلياد هاو      

 .5يعت  خ ا مهمًا 4اخل  الذي يثري اهتمام اك  عدد من القراء

                                                 
0
 1ص 0137شركة هفن ملفن بوسطن  -االبراق الصحفي -هوحل جورج 
1
 001ص 0155شركة ماكميالن نيويورك  4تعلي  الصحافة ط -ماكنيل 
7
 االبراق الصحفي. مصدر سابق -هوحل جورج 
4
 38ص 0130نيويورك  -بوندحل. فرازر مقدمة للصحافة شركة ماكميالن 
5
 نفس املصدر السابق. 
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يتلاهف القاراء علاى معرفتاه والوقاوحل      فقد عرحل اخل  بأنه اجلديد الاذي   أما عبد اللطيف محز 

عليه مبجرد صدور اجلريدة وعرحل د. عبد الستار جاواد اخلا  بأناه شايء ال نعرفاه مان قبال، شايء         

 .3نسيته أو انك مل تفهمه

ومن خالل التعاريف الكثرية للخ  وال  أوردنا قسما منها نستطيع ان نعرحل اخل  باالستناد اىل 

عن حدث مل يكان معروفاا عناد النااس مان قبال مجاع بدقاة مان مصاادر            تقرير  خ تنا العملية بأنه

 موثوقة بصحتها على أن يقوم بكتابته حمررون متخصصون يف العمل الصحفي.

 .7وعرفه ماكد وجل بأنه/ تقرير عن حادث معني ترى الصحيفة يف نشر  وسيلة للربح املادي

م بنقل معلومات معينة بشكل ملتزم كما عرفه فارنس فاليز بأنه/ ذلك النوع الصحفي الذي يقو

حول وقا ع ملموسه أو بعكس أحداث معينة بأسلوب مكثف وبأسرع طريقة اكنة وينبغي أن يكون 

 .8واقعيا وملتزما ومقنعا

وعرفه جالل الدين احلمامصي بأنه/ كال خا  يارى بأناه جادير باان جيماع ويطباع وينشار علاى           

 .9الناس

صحف مستقل يقدم وقاا ع دقيقاة ومتوازناة وجدياد  عان      ويرى أدي  خةور ان اخل  هو نوع 

 .10حدث يه  اجملتمع

 اجزاء اخلرب
 يتكون اخل  من ثالثة أجزاء ر يسية هي:

 المقدمة-1

ويت  حتريرها باختيار أه  جزء من تفاصيل اخل  الاذي ميثال مركاز الثقال وصاياغته يف فقارة ال        

ع وتكشف عن هوياة األشاخاص واألمااكن    يتجاوز عدد كلماتها الثالثني تتةمن ملخصا للموضو

                                                 
3
 47ص  1111عمان  -فن كتابة االخبار -د. عبد الستار جواد 
3
 .01ص 0183ودار احلكمة للنشر والتوزيع  -بغداد 1دراسة نظريه وتطبيقات -اخل  الصحفي -قيس الياسري 
8
 .05ص 0181 -مطابع دار البعث -دمشق -اخل  الصحفي -ادي  خةور 
1
 .17ص 0117دار املعارحل  -القاهرة -املندوب الصحفي -مامصيجالل الدين احل 

01
 .01ص 0111دار الكت  اجلامعي  -االمارات املتحدة -الصحافة املعاصرة -تيسري ابو عرجه 
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 القااريء من ذوي العالقة وت ز الطابع املميز للخ  وتعطي آخر التفاصيل عن احلدث وتثري اهتماام  

 ملتابعة قراء  اخل .

 تفاصيل أحداث الخبر-2

وتتكون من أجزاء كل منها تشكل شرحية من اخل  تتناول جزء من أحداثه يف وحدة متكاملة يت  

 ا يف تسلسل وفق األهمية التنازلية لكل منها.. اي نبدأ من األه  ث  األقل أهمية وهكذا.ترتيبه

 خلفيات الخبر-3

وهي األصول الر يساية الا  تساببت بوقاوع احلادث أو تطوراتاه الساابقة وميكان جتز اه أولياات           

يات   احلدث إىل فقرات تتةمن كل منهاا جازء مان تلاك األولياات أو األصاول يف وحادة متكاملاة و        

 ترتيبها وفق األهمية التنازلية لكل منها.

ومن خالل خ تنا العملية والنظرية يف حترير اخل .. فااخل  الكامال هاو الاذي يعطاي اإلجاباات       

 الوافية والكاملة على األس لة الستة التالية:

 من.. من الذي لع  الدور األول يف وقوع احلدث-0

 متى.. زمن وقوع احلدث.-1

 وقوع احلدث.أين.. مكان -7

 ماذا.. ماذا حدث.-4

 كيف.. تفاصيل احلدث.-5

 ملاذا.. أوليات أو خلفيات احلدث.-3

وليس بالةرورة ان تتوفر يف اخل  اإلجابة على األس لة الستة ولكن احملرر الصحفي يسعى دا ما 

 ليةمن خ   اإلجابات على ما يستطيع من هذ  األس لة.

خبار خلفيات فهناك أخبار ليست فاا أولياات ساابقة وان    كما ليس بالةرورة أن تكون لكل األ

 ذكرت هذ  األوليات وكانت معروفة لدى القراء فإنها تصبح ليست ضرورية.

 عناصر اخلرب
يف كثري من الكت  املنهجية ال  تدرس يف املعاهد واجلامعات يف العامل تباينت عناصر او شروط 

  العناصر التالية. 0315ام اخل  فقد ذكر األملاني كاس  ستيلر يف ع
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 اجلد والطرافها 0

 قرب املكانا 1

 التأثريا 7

 األهميةا 4

 السلبيةا 5

ومن أكثر الدراسات ال  تناولت عناصر اخل  جدال هو ما ذه  إليه كالتونك ومااري روج يف  

وجييان الدراسة ال  نشرت يف كتاب )صناعة األخبار( ملؤلفيه كوهني وبونك.. وهذان الباحثان النر

و عادة معاايري مان املعاايري     يريان ان هناك احتماال اك  لنشر األحداث إذا كانت تلا  أياا أو بعاض أ   

 ااتية:

وهي تتعلق بالوقت الاذي يساتغرقه وقاوع احلادث بشاكل يتناسا  ماع وقات          :نسبة احلدثا 0

العاامل   الوسيلة اإلخبارياة فحاادث اغتياال ماثال أكثار جادارة صاحفية مان تقادم بطائ ألحاد بلادان            

 الثالث.

كلما كان احلدث اك  كان أفةل وكلما كاان دارماتيكياا كلماا زادت قاوة تاأثري        :الةخامةا 1

 وحتقيقه ملا يسمى باندفاع اجلمهور.

كلما كانت األحداث واضحة وحمدد  كلما سهل على اجلمهور مالحظتها وسهل  :الوضوحا 7

 على املراسلني التعامل معها.

اصاية اخل ياة تتعلاق باجلماعاة وباالقرب الثقاايف ومباا يتنااغ  ماع اجلمهاور           وهاذ  اخل  :االلفها 4

 املتلقي فاألشياء القريبة منا تعنينا أكثر من سواها.

 هذا يع  درجة التقاء األحداث مع توقعات اجلمهور وتنبؤاته. :التماثلا 5

 يكون اخل  جيدًا.املفاجأة.. البد ان يكون احلدث مفاج ا وغري متوقع أو نادر ل  الدهشةا 3

وهااذ  اخلاصااية تفاارتض ان يكااون اخلاا  جدياادًا ليقااع يف عناااوين الصااحف    : االسااتمراريةااا 3

 ونشرات األنباء وان تستمر جدارته الصحفية حتى عندما تتةاءل ضخامته.

ان احلاجة يف حتقيق التوازن يف نشر األخبار جتعل احملرر أو الناشر بطرح  : التشكيل/ الرتكي ا 8

العناصاار املتناقةااة، مثاال نشاار  بعااض األخبااار احملليااة إذا كاناات غالبيااة األخبااار املنشااورة يف بعااض 
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الصحيفة هي أخبار خارجية أو أن ينشر بعض األخبار احلقيقة واملشوقة إذا كانت نسبة األخبار ال  

 .11تبعث على التشاؤم عالية

 :12 لييمان العناصر التاليةذكر وولرت 0111ويف كتابة املشهور الرأي العام الذي صدر عام 

 وضوح احلدث-أ

 الغرابة والدهشة-ب
 القرب اجلغرايف-ج

 التأثري الشخصي-د

 الصراع -ها

وقد سرد الباحثني العناصر األساسية املعتمدة يف صحافة العامل الثالث وال  تؤكد على التنمياة  

 :13هياالقتصادية والثقافة الوطنية وإبراز صورة مشرقة عن العامل الثالث و

 التنميةا 0

 املسؤولية االجتماعيةا 1

 التكامل الوط ا 7

 التثقيفا 4

 قرب املكانا 5

 االهتمام الشخصيا 3

وتتجلى هذ  العناصر يف طريقة عرض األخبار يف صحافة العامل الثالث حيث يت  إبراز األخبار 

مية ونشاطات زعماء هذ  االجيابية وإنشاء املشاريع واملصانع ومحالت التطعي  ضد األوب ة وحمو األ

 الدول.. كما يت  حج  أخبار العنف واجلرمية والفساد والفةا ح والسياسات اخلاط ة.

                                                 
00
 عبد الستار جواد فن كتابة االخبار.مصدر سابق 
01
 نفس املصدر السابق. 
07
 53ص 0188القاهرة الدار الدولية للنشر والتوزيع ترمجة كمال عبد الرؤوحل  -دليل الصحفي يف العامل الثالث 
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ومن الناحية العملية فهناك عناصر أساسية تدخل يف تشاكيل بنياة اخلا  وتتكامال داخال هيكلاة       

 العام بشكل متجانس يعطني خ ا وهي:

 ان يكون اخلرب حقيقيا اي وقع فعال. -1
ذا جياا  ان تكااون املعلومااات والوقااا ع واألمساااء واألمكنااة والتااواريخ واألشااخاص أو       وبهاا

املؤسسات ال  يتناوفا اخل  دقيقاة بأقصاى ماا ميكان وان اي خلال يف إياراد الواقعاة اإلخبارياة مان          

 حيث دقتها يزلزل اخل  أساسا وينسف الثقة لدى الشخص املتلقي باجلهة ال  أوردت اخل .

 ن مثريا أو يهم اكرب عدد ممكن من الناس.أن يكو -2
وهذا يع  إن اخل  ال يعطي الوقاا ع أو احلقاا ق جامادة أو بلغاه روتينياه بال اناه يهات  بااملالمح          

املشوقة خبصوص الوقا ع ال  ينطوي عليها.. ولكي ته  األخبار اك  عدد اكن من الناس يفرتض 

ره  أو عااواطفه  وعليااه جياا  أن تكااون األخبااار أن تعاا  بالدرجااة األوىل عاان مصاااحله  أو أفكااا

 واقعية تتةمن حقا ق ملموسة صلبة قاطعة لكي تكس  اهتمام الناس.

 ان تكون لغته بسيطة وموجزه لكنها متينه البناء -3
ان هذ  امليز  ضرورية لألخبار مبا جيعلها قريبة إىل مادارك النااس وعقاوف  وعلاى العماوم فاان       

 .يفهمها خريج الدراسة املتوسطة كمعدلالصحفيني يكتبون بلغه 

 اجلده أو احلداثة -4
ان عنصر اجلد  أساسي للغاية يف األخبار فهي/ أي األخبار/ تفقاد ثقلاها وأهميتهاا يف األغلا      

عناادما تكااون قدميااة ومتثاال اجلااد  يف األخبااار عنصاار اسااتقطاب اهتمااام الشااخص املتلقااي )قااارئ،   

 مستمع، مشاهد(.

لصحافة يف الداخل او مع الصحافة العربية واألجنبية يكون عنصر اجلد  ذا ويف جو تنافسي بني ا

أهمية قصوى لكسا  التناافس فالشاخص املتلقاي يهمال طبعاا الصاحيفة أو اإلذاعاة الا  تقادم لاه            

 أخبارا وارد  ومعروفه.
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 منــاذج األخبار :ا املبحــث الثاني

 مناذج األخبار 
د وجهات النظر إىل مفهوم اخل  يف ضوء املعطيات العصرية بالنظر لتعقد العملية اإلخبارية وتعد

اجلديدة وما أفرزته صناعة األخبار ال  متر مبرحله حامسة من التطور، فقد تدارس علماء الصحافة 

وكتاااب األخبااار والباااحثون اإلعالميااون واقااع اخلاا  يف ظاال املنافسااة الصااحفية والتحااول الثقااايف      

 هد  العامل اليوم.واالقتصادي والسياسي الذي يش

قد عقدت عدة حلقات دراسية وندوات علمية يف الواليات املتحدة وأوربا وبعاض دول العاامل   

 الثالث قدمت فيها دراسات ألقت شي ا من الةوء اجلديد على مفهوم اخل  وصناعته.

وقد خلص الباحثون إىل طرح لربعة مناذج لألخبار ذات مالمح وخصاا ص اياز  وجتساد نظارة     

ية متطورة للعملية اإلخبارية وطرا ق إعداد األخبار لتكون صاحلة لالستعمال مان قبال وساا ل    حرف

اإلعالم اإلخبارية املختلفة.. وكل أمنوذج مان هاذ  النمااذج يكشاف عان القاوى املاؤثرة يف صاناعة         

اخلاا  ولكاال واحااد ماان هااذ  النماااذج تااأثري  ووقعااه اخلاااص يف غاارحل األخبااار ال باال حتااى عنااد      

 .مجهورها

 أمنوذج املرآة-1
 يذه  أنصار هذا األمنوذج إىل أن اخل  يعكس كمرآة واقعا معينا بل عليه أن يؤدي هذ  املهمة.

فالصحفيون واملراسلون يراقبون ويتأملون من العامل الذي حوف  وياروون ماا يشااهدونه بدقاة     

 أمامها.وموضعية قدر االمكان مثلما تكون املرآة صادقة يف عكس الصورة ال  تقف 

 14أنصار هذا األمنوذج يدافعون عن وجهة نظره  بالقول حنن ال نصنع اخل  بل ننقله فقط

ومعنى هذا إن القا مني باألخبار ما ه  إال قناة معلوماتية ينتجها غريه  وه  يعكسون إي شيء 

 15يقع عليه نظره  وليس ف  ان يقوموا بصياغة باي شكل من األشكال

                                                 
04
  3ص  0184دوريس. اي. كتابر: االعالم والسياسة االمريكية. واشنطن / نشرة الكونغراس الربيعية  
05
 .03ص 0115دار احلرية  -اجتاهات االعالم الغربي.. دراسة يف االعالم االثكلو امريكي بغداد 
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وذج للخ  تتميز بها وسا ل اإلعالم السكسونية أو الناطقة باإلنكليزية ال  والواقع إن هذ  األمن

تعتمد املوضوعية يف التغطيات اإلخبارية ونقول بان الصحفي يصف احلدث وال يفسار  وال يشاارك   

 .فيه

 األمنوذج احلريف-2 
يقاوم بهاا    أصحاب هذا االجتا  من دارسي األخبار ينظرون إىل صناعة األخبار على إنها حماولاة 

حمرتفون ماهرون يقوماون بتولياف األخباار الا  يات  اختيارهاا حسا  أهميتهاا واجتاذابها جلمهاور           

وسا ل اإلعالم وألسباب اقتصادية، فان التوجه حنو اجلمهور لاه االعتباار األول.. وهاذا ماا جيعال      

معنا  إن مجهور اجلمهور الفيصل األول يف اختيار املوضوع أو املوضوعات ال  حتظى بالنشر وهذا 

 وسا ل اإلعالم ه  حراس البوابه فما يقبلونه يرى النور وما يرفةونه يهمل أو ميوت.

ومن املعروحل إن الصحفيني احملرتفني مترسوا يف كيفية خماطباة اجلمهاور وتلبياة طلباتاه واجتاذاب      

ى إىل إخاراج  اهتمامه.. والصحفي احملرتحل يقاوم الكثري من الةغوط الداخلية واخلارجية الا  تساع  

اخل  أو املوضوع بالشكل الذي يزيد  خدمة ملصاحلها وأهدافها ولكن ذلك جيايف األعراحل الصحفية 

 والتقاليد الراسخة يف غرحل األخبار.. الصحفي احملرتحل يرى اخل  

بةااعة متطااورة خاضاعة للمنافسااة فةاال عاان كونااه خدماة اجتماعيااة املساتفيد األول منهااا هااو      

 اجلمهور.

قيات املهنة وتقاليد الصحافة العالية ومبادئ االحرتاحل تعمل عملها يف ذهن كات  اخل  إن أخال

 احملرتحل وهو حيول األحداث إىل أخبار فا بناؤها وصياغتها وفا مجهورها الذي يتلهف لتلقيها.

 األمنوذج املؤسساتي-3
املاها ماع األحاداث    قوم هذا األمنوذج علاى نظرياة املؤسساة وتقاليادها وتعليماتهاا وطرا اق تع      ي

واألخبار.. ويرى أنصار هو األمنوذج اإلخباري إن اختيار املوضوع يا ز مان خاالل الةاغوط الا       

ختةااع فااا العمليااات املؤسساااتية وأهاادافها، اإلخباريااة فااا أهميتهااا اخلاصااة مثلمااا مهمااة كااذلك     

ح االجتا  حنو حتقيق الربح الةغوط النابعة من العمليات الفنية إلنتاج األخبار واعتبارات الكلفة ورب
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املؤسساتي يف اخل  من خالل الادليل األسالوبي الاذي تعتماد       األثروتطبيق األنظمة القانونية وي ز 

كل مؤسسه إخبارية أو صحفية واسعة االنتشار ويتةمن هذا الدليل الذي يسمى أحيانا كتااب الياد   

ألحاداث علاى اخاتالحل أنواعهاا وتقالياد      تعليمات لغوية وأسلوبية وطرا ق معتمدة يف التعامل ماع ا 

 الوسيلة اإلخبارية يف إعداد األخبار وتوزيعها.

والاذي تارك    APهناك بعض الصحف ال  تعتمد الدليل االسلوبي لوكالة أنباء اسوشيتد برس 

أثرا واضحا يف أسلوب كتابه اخل ، وقد توالت طباعته منذ الستينات وانتشار اساتخدامه يف وساا ل    

 ملختلفة.اإلعالم ا

ان شيوع استخدام الدليل االسلوبي إمنا يدل على حارص املؤسساة اإلخبارياة والصاحيفة علاى      

التمييز وإتقان صنعتها اإلخبارية ومراعاة قواعد الكتابة واملعايري األسلوبية وهذا املسعى يف حد ذاته 

 ة.مؤشر على ان كتابة األخبار أصبحت صناعة متقنة ودقيقة وفا خصا صها املميز

 األمنوذج السياسي-4

رى أتباع هذا األمنوذج من األخبار إن اخل  يف أي مكان هاو نتااج املياول االيديولوجياه للقاا        ي

 باألخبار فةال عن ضغوط البي ة السياسية ال  تعمل يف ظلها املؤسسة اإلخبارية.

االجتماعياة فاان   فحني يكون احمليط السياسي دميقراطية رأمسالية ذات توجهات تتعلق بالرعاياة  

هذ  القاعدة األيديولوجياة تلقاي بظالفاا علاى النظارة إىل العاامل بشاكل منسااب يف تةااعف كال           

موضوع فعلاي او متخيال.. فأنصاار النظاام القاا   ماثال يصاورون علاى أنها  أشاخاص أخباار أماا             

خصومه فه  ساي ون وتقاوم وساا ل اإلعاالم مبتابعاة الشخصايات ذات الشاأن وكاذلك املؤسساات          

 الك ى.

 أما اخلارجون عن النظام أو ذوو املواقع الدنيا فيت  إهماف  عموما.

ويتةح هذا األمنوذج يف األخبار ال  تنشرها وسا ل اإلعالم يف الدول االشرتاكية حياث يكاون   

هدحل اخل  هو تشكيل الرأي العام وفق مبادئ االشرتاكية، ويف هذ  الدول تكاون مهماة الصاحفي    

 أو احلزب احلاك  يف تنفيذ السياسات ال  ختدم االشرتاكية وتساعد يف تنفيذ الثورة.مساعدة الدولة 
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ففي الصني مثال ينظر للخ  على انه معلومات تفياد احلكوماة ومثال هاذا يقاال عان بقياة بلادان         

العامل ال  تتباين أنظمتها السياسية وثقافاتها العامة ولذلك يصاح القاول باان اخلا  هاو نتااج البي اة        

 والتقاليد واأليديولوجيات السا دة.

والواقع إن النماذج اإلخبارية األربعة جتسد يف نظرتها املختلفة تعقد العملية اإلخبارية وتشاابك  

العوامل املؤثرة يف إعداد اخل  وتوزيعه يف صيغته النها ية.. كما تصور كذلك النظرات املتباينه للخ  

دمة االجتماعية تقاوم بهاا وساا ل اإلعاالم وهاذا ان دل      كبةاعة معروضة يف السوق وكنوع من اخل

على شيء فإمنا يدل على ان فن كتابة اخل  على درجة عالية من الدقة واملسؤولية وتقتةي مهارات 

  16وخ ات كبرية قادرة على استيعاب أبعاد العملية اإلخبارية والعوامل املؤثرة فيها

 مصادر اخلرب الصحفي :املبحث الثالث
مبصدر اخل  الصحفي اإلشارة إىل األداة ال  حتصل من خالفا الوكالة أو الصحيفة على  يقصد

اخلاا  الصااحفي.. وهااذا املصاادر قااد يكااون شخصااا مثاال كبااار الشخصاايات الرمسيااة أو الشااعبية       

واالجتماعية أو كبار الشخصيات األجنبية ال  تزور البالد وغري ذلك من املصادر احلية وقاد يكاون   

صاادر جهااة مثاال وكاااالت األنباااء واإلذاعااات احملليااة واألجنبيااة والصااحف احملليااة واألجنبيااة هااذا امل

واإلعالنات والنشرات الرمسية والشعبية والوزارات وافي اات واملؤسساات العاماة واخلاصاة وغاري      

 17ذلك من املصادر

 فذا فيمكن إمجال مصادر األخبار الصحيفة يف املصادر التالية:

 الصحفيأواًل: املندوب 
يعت  املندوب الصحفي من أه  املصادر اإلخبارية ال  متيز وكالة أو صاحيفة مباا حيقاق فاا مان      

 النجاح والسبق الصحفي ويتوقف على جهود  وقدرته على العمل ما حيققه يف هذا اجملال.

                                                 
03
 نا الكثري من كتاب د. عبد الستار جواد فن كتابة االخبار. مصدر سابقبالنسبة للنماذج االخبارية: اخذ 
03
 0185القاهرة. -دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة -فن اخل  الصحفي -فاروق ابو زيد 
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ها فعند متيز وكالة ما عن وكالة أخرى يعتمد يف ذلك على جهود وثقافة وذكاء وإمكانياة منادوبي  

وحمرريها وكذلك بالنسبة ألية جريادة عنادما متيزهاا عان جريادة أخارى فيهاا نفاس املاادة الصاحفية           

ونفس املعلومات لكن تتميز بطريقة عمل منادوبيها وحمرريهاا وصاياغته  للخا  واألخباار الفريادة       

 ال  استطاع أن حيصل عليها وينفرد بها يف جريدته.

الصحفي ومهارته يف اكتساب صاداقة النااس وهناا تادخل     وقوة النفوذ يرجع إىل نشاط املندوب 

العالقات وأهميتها يف حتديد عالقات املندوب إضافة إىل ذكا ه ومقدرته علاى حتمال مشااق العمال     

الصحفي يتوقف حصوله على األخبار وعلى ما لديه من حاسه صحفية ورؤية صحيحه لألحاداث  

 املهمة.

 منا يتوقف على فاعليه مندوبيها يف مناطق عمله .ومن هنا جند إن جناح صحيفة دون غريها إ

وفذا فإننا نرى إن وكاالت األنباء والصحف واجملالت تةاع العدياد مان الشاروط عناد اختباار       

 املندوب الصحفي منها.

 النظر والسمع اجليدا 0

 تدوين املالحظاتا 1

 إجياد املعلوماتا 7

 إثارة األس لةا 4

 تدقيق املعلومات وحتديدهاا 5

 حتليل وتفسري املعلومات ا3

أن يكون سريع احلركة قادرا على أن ينتقل إىل أماكن األحداث يف وقت وقوعها يف أسارع  -3

 وقت.

إن يكون قوي املالحظة سريع البديهه يلتقط بإذنه وعينه ماال يستطيع اإلنساان العاادي أن   -8

 يالحظه.

أن يكون لديه موهبة األسلوب-1
18

 

                                                 
08
 نفس املصدر السابق. 



 

156 

 العدد األول

 ثانيا: وكاالت األنباء
مل وكاالت األنباء من خالل شبكة واسعة من املندوبني واملراسلني املنتشرين يف مجياع إحنااء   تع

العامل وهي بذلك تاوفر للصاحف كمياة كابرية مان األخباار العاملياة ماا كانات تساتطيع أي صاحيفة            

ألنااه ال توجااد صااحيفة يف العااامل مهمااا بلغاات قااوة إمكانياتهااا   19احلصااول عليهااا بوسااا لها الذاتيااة

 يع أن تغطي مجيع مناطق العامل باملراسلني.تستط

ومن اشهر وكاالت األنباء العاملية اليونايتد برس واسيوشيتد برس األمريكتني ووكالة الصاحافة  

الفرنسية ورويرتز.. وقد ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية العديد من وكاالت األنبااء الوطنياة حبياث    

 ة.يكاد يكون لكل دولة وكالة أنباء وطني

 ثالثا: اإلذاعات احمللية واألجنبية
تعت  اإلذاعات احمللية واألجنبية مصدرا هاماا مان مصاادر األنبااء وخاصاة يف تلاك الادول الا          

 ختةع فيها اإلذاعة إلشراحل احلكومة وسيطرتها حيث تع  اإلذاعة عن االجتاهات الرمسية للدولة.

لوكاالت والصاحف الكا ى بإنشااء قسا      وألهمية اإلذاعات األجنبية كمصدر لألخبار قامت ا

لالسااتماع يةاا  أجهاازة اسااتقبال إذاعيااة وأجهاازة تسااجيل دقيقااة جاادا وعاان طريقهااا ياات  اسااتقبال   

 وتسجيل ما تذيعه مجيع حمطات اإلذاعة يف العامل.

 رابعا: الصحف احمللية واألجنبية
خ  هام أو وثيقة خطرية  يف أحيان كثرية تنفرد بعض الصحف أو اجملالت احمللية أو األجنبية بنشر

قد تنقلها الصحف األخرى أو تتوسع فيها وتةيف إليها من مصاادرها اخلاصاة أو انفرادهاا باإجراء     

عدد من األحاديث الصحفية مع الزعماء احملليني أو األجانا  وقاد حياوي احلاديث تصارحيات هاماة       

 ترى بعض الصحف األخرى نقلها عنها.

                                                 
01

  71ص  0187دنيس مور: كل االنباء املال مة. لندن 
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 خامسا: النشرات
ارات واملصاااحل احلكوميااة والشااعبية وافي ااات الدوليااة والساافارات واملكاتاا   للعديااد ماان الااوز

الثقافية والصحفية واحمللياة واألجنبياة نشارات خاصاة تصادر دورياة أو بشاكل غاري مناتظ  تةامنها           

أخبار اجلهة ال  تصدر عنها.. هذ  النشرات قد تكون يف بعض احلاالت مصدرًا للعديد من االخبار 

 الصحفية افامة.

 سادسا: املؤمتر الصحفي
املؤمتر الصحفي مصدر لألخبار ال  تدلي بها إحدى الشخصيات يف حةاور أكثار مان صاحفي     

 لشرح سياسة جديدة أو قوانني أو مناقشة قةية ته  الرأي العام.

واملؤمترات الصحفية يعقدها كبار املسؤولني أو الوزراء أو الرؤساء أو الزعماء حني تكاون هنااك   

ة لشرح سياسة معينة أمام اك  عدد من الصحفيني لكي تصل حقا ق املوضوع إىل نسبة حاجة عاجل

كبرية مان الارأي العاام الاذي ختاطباه الصاحف الا  ميثلونهاا.. كاذلك فاان احلاجاة إىل عقاد املاؤمتر              

الصحفي تكون يف حالة صعوبة قيام املسؤول مبقابلة كل صحفي على حد  وهذا حيدث كاثريا أثنااء   

مللوك أو الرؤساء أو كبار الشخصيات السياساية لابعض الابالد واألجنبياة حياث ال متكانه        زيارات ا

فرتة الزيارة القصرية من مقابلة كل الصحفيني الذين يطلبون حتديد مواعيد إلجراء أحاديث صحفية 

 جلرا ده  عند ذ يكون املؤمتر الصحفي هو احلل البديل.

 عبيةسابعا: الوزارات واهليئات الرمسية والش
هناك العديد مان األخباار الا  حتصال عليهاا الصاحف تاأتي مان الاوزارات وافي اات الرمسياة            

والشااعبية وماان الشااركات واملؤسسااات العامااة واخلاصااة وماان أقسااام الشاارطة واحملاااك  والنقابااات    

العماليااة واملهنيااة واملستشاافيات واسااتديوهات اإلذاعااة والتلفزيااون والسااينما واملساارح والفنااادق        

 الهي واملطارات ووسا ل النقل.وامل
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 ثامنا: مصادر أخرى
إن املصادر ال  سبق ذكرها هي ليست وحدها املصادر اإلخبارية فهناك مصادر لألخبار ختتلف 

وتتنااوع حساا  طبيعااة كاال صااحيفة وختصصااها ولونهااا السياسااي وسياسااتها التحريريااة وماان هااذ     

 املصادر.

 يف اجملتمع. أصدقاء وزمالء ومعاونو الشخصيات البارزة-أ

 احلفالت واملهرجانات واللجان الرمسية والشعبية.-ب

 اجملالت املتخصصة.-ج

 اإلعالنات.-د

 رسا ل القراء. -ها

 اإلشاعات واألخبار غري املؤكدة.-و

الصدفه فان كثريا من األخبار افامة قد يقع عليها الصحفي يف حياته اليومية دون أن يكون -ز

 قد خطط للحصول عليها.

 حتــرير اخلــرب :حـث الرابعملبا

 :حترير اخلرب
حترير اخل  يعد عنصرًا أساسيا يف صناعتها ما دامت وسا ل اإلعالم املختلفة تتعامل ماع السايل   

 املتدفق من األخبار حس  فلسفتها وطبيعة مجهورها ومواعيد صدورها.

ت إىل الساوق أو  واملساتمع واملشااهد يشابه أياة بةااعة أخارى وصال        القاريءفاخل  الذي يصل 

أيدي الزبا ن بعد أن مرت مبراحل تصنيع خمتلفة.. فبعد أن يصل اخل  إىل مكاتا  التحريار وأقساام    

 األخبار خيةع إىل عملية مراجعة دقيقة وتتجاذبه أقالم خمتلفة بالتشذي  والصقل وإعادة الصياغة.

ا نها قاد جعلاها تتساابق يف    إن التنافس بني وسا ل اإلعالم اإلخبارية لتقدي  أفةل اخلدمات لزب

ابتداع األسالي  احلديثة ال  جتذب اهتمام اجلمهور مبادتها الشافافه.. وكانات عملياة التحريار هاي      

امليدان الر يسي الذي جيري فيه التنافس وهكذا فقد أخذت كل صحيفة أو إذاعاة أو شابكة إخبارياة    

جود قوال  صحفية جديدة ولغة إخبارية تتبنى أسلوبا أو صياغه ايز  ألخبارها وقد أدى هذا إىل و
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فا خصا صها املميزة ال  تقتةي من حمرر األخبار مهارة لغوياة عالياة اللتقااط األلفااظ والعباارات      

 املناسبة للغة املقصودة.

وملا كان العمل الصحفي ككل فن يعتماد علاى الاذوق السالي  املبادع واملوهباة الفطرياة مقروناا         

زاوجها مع بعةها القدرة املتمكنة ضمن اإلطار العام مع االلتزام بالقواعاد  بالثقافة الواسعة يشكل ت

 واألسس االية.

يتحت  على احملرر الصحفي أن يستوع  املوضوع اساتيعابا كاامال بكال دقا قاه قبال الشاروع       ا 0

 بالكتابة.

أن يعطي املوضاوع حجماه الطبيعاي دون تهويال أو إنقااص وجتنا  السارد الادرامي العنياف          ا 1

 املفتعل بل التناول املوضوعي افادئ.و

أن يت  إعطاء املفردات اللغوية الالزمة واملناسبة للتعبري عان املوضاوع بوضاوح كامال وبأقال      ا 7

عدد من الكلمات ال  تستطيع أن ترتج  األحاسيس واحلقا ق املراد التعابري عنهاا وفاق مبادأ )خاري      

 الكالم ما قل ودل(.

خصاايات يتوجاا  أن تكااون هناااك حاادود معينااة متيااز املسااتويات   يف التعاماال مااع أخبااار الش ااا 4

الوظيفية واملواقع القيادية فذ  الشخصيات.. فمثال الصايغة الا  نتنااول فيهاا خا ا يتعلاق برؤسااء        

 الوزارات هي غري الصيغة يف تناول خ  يتعلق بأحد املسؤولني ااخرين وما دونه  من مواقع.

ملرن الواسع يف نطاق غري حمدود وهذ  امليزة توفر حرية العمل العمل الصحفي يقبل التحرك اا 5

 للمحرر الصحفي يف إبداع متنا  دون تقييد سوى املبادئ واألسس العامة السالفة الذكر.

والبد من اإلشارة إىل أن حترير األخبار يف الصحافة الك ى واملتقدمة يت  على أيدي ثالثة أنواع 

 من احملررين.

الكتابة.. وتتلخص مهمته يف إعادة األخبار وفق افياكل الةرورية وختليصها مان   احملرر معيدأا 

 األخطاء اللغوية والسياسية والصحفية وإعدادها لتكون جاهزة أمام احملرر.

احملرر.. احملرر هو الذي يةع األخبار بصايغتها شابه النها ياة لتكاون جااهزة للباث أو       ب ا  -ب

 ية ومقدرته على بناء اخل  بناء حمكما.النشر فهو معروحل بكفاءاته الصحف
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احملرر الذواق.. ان هذا النوع النادر مان احملاررين متمياز فعاال ومهمتاه تنحصار يف مراجعاة        -ج

األخبار والتقارير اإلخبارية ليحذحل منها أو يستبدل الكلمات والتعابري غري الال قة أو متاس املشااعر   

 العامة والذوق العام.

أو اجلادة تبتعد عن عنصر اإلثارة كأسلوب سهل ورخيص يف كس  املتلقي  ان الصحافة امللتزمة

مبااا ينطااوي عليااه ماان مداعبااه االحساساايس والنااوازع الاا  تتصااف باحليوانيااة أو التفاهااة لكاان هااذا  

 االبتعاد ينبغي ان ال يشمل األحاسيس والنوازع اإلنسانية املشرقة واملتقدمة.

ية تبعد صناعة األخبار عن اجلمود واللغاة واالصاطناع.. كماا    فاألخبار ال  تثري املشاعر اإلنسان

 أنها تنمي شخصية املتلقي وترتك آفاق احلياة مفتوحة أمامه.

وعمليا فان األخبار املوجز  والقصرية مقروءة أكثر من األخبار والتقارير اإلخبارياة املطولاة الن   

مبتابعتها وملا كانات الصاحافة    القاريءشغف قراءتها سهلة اا جيعلها يف مقدمة املواد الصحفية ال  ي

شأنها شان الفنون األخرى فهي مان أكثار الفناون تطاورا حبكا  طبيعتهاا القا ماة علاى رصاد حركاة           

الشااارع ومساارية األحااداث ومواكبااة التطااورات يف  اااالت احلياااة كافااة.. ان هااذ  الطبيعااة اخلاصااة   

صد مالحمه املميز  بدقة وموضوعية فعكست لنا للصحافة جعلتها مرآة جلية جتسد الواقع املتغري وتر

التحوالت الك ى ال  شهدها اجملتمع بأسالي  متنوعاة تتناسا  ماع هاذا التحاول وطرا اق التعابري        

عنه.. وقد أكد الكّتاب واحملررون منذ البداية إن الصحافة حرفه مادتها الكتابة ولذلك كانت العناية 

ة اجملسادة للمعناى وبالبالغاة الواضاحة الا  جتعال اجلملاة الصاحفية         باملفردة الدقيقة املنتقاة وبالعبار

 بوضوح. القاريءتؤدي مهمتها يف إيصال املعلومة إىل 

إن ضرورة التنوع والتجادد هاذ  دفعات كتااب األخباار واملراسالني واحملاررين إىل التفتايش عان          

ق العاام للقاراء ويف   أفةل الوسا ل واألسالي  يف صاياغة األخباار بشاكل يواكا  التحاول يف الاذو      

فنون الصحافة ذاتها.. ومن هذا املنطلق تعرضت األسالي  القدمية إىل هزة قوية نفةت عنها الغبار 

ووضعتها وجها لوجه أمام مسرية التطور والتجدد والتنوع فظهرت أمناط وأسالي  وقواعاد جديادة   

 منها ما هو مبتدع جديد ومنها ما هو شكل متطور عن شكل قدي .

الاا  الصااحفية اجلدياادة مل تنسااف القوالاا  القدميااة ماارة واحاادة باال أضااافت فااا طرا ااق    فالقو

املعاصر.. كذلك ابقى هذا التجديد على القوالا  الا  ماا زالات      القاريءمستحدثة تناس  اهتمام 
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هناك حاجة الستخدامها مثل قال  افرم املعكوس وقال  التتاابع الازم  إال أن  ااالت اساتخدام     

  أصبحت أكثر حتديدًا.. ومن اجل رس  صورة واضحة عن تطور كتابة األخبار وتنوع هذ  القوال

 أسالي  عرضها يف الصحافة العاملية سنلقي الةوء على قوال  اخل  ووصف مالحمها وخصا صها.

 قالب اهلرم املعكوسـ 1
ألكثار توظيفاا   إن هيكل افرم املعكوس الذي ميثل قاعدة األهمية املتناقصة هو األكثر أهمياة آو ا 

يف كتابة األخبار وهو هيكل حيوي للغاية لذا فان بناء اخلا  وفاق األهمياة املتناقصاة وضامن هيكال       

افرم املعكاوس ياوفر للمتلقاي عنااء ارهااق ذهناه للوصاول اىل االماور اجلوهرياة يف االخباار وحنان            

 همال اخل .نسهل له هذ املهمة يف مقدمة إخبارية مركزة ونرتك له حرية املتابعة او إ

وبااال شااك فااان بناااء االخبااار وفااق االهميااة املتناقصااة يتطلاا  جاادارة عاليااة يف حترياار االخبااار     

ويتوج  على احملرر السيطرة على سيل املعلومات االخبارية وإعاادة ترتيبهاا.. ولدياه القادرة علاى      

 اختصار ما هو اقل اهمية وبث روح التشويق يف اخبار .

يف نظرناا افيكال االكثار أهمياة يف التعابري ويف التااثري وهاو كاذلك          ان هيكل افرم املعكوس هاو 

 افيكل السا د يف اخبار الصحف ووكاالت األنباء ويرجع شيوع هذا القال  لسببني:

انه اقدر الوسا ل علاى نقال املعلوماات، فالنااس عاادة ال ينفقاون الكاثري مان الوقات لقاراءة           ا 0

ن بقاراءة اجلمال األوىل مان اخلا  أو املقاال قبال أن يقارروا        األخبار بال يكتفاون يف كاثري مان األحياا     

االساتمرار يف قاراءة الفقارات الالحقاة.. وقاد تعلاا  كتااب األخباار وحمرروهاا هاذ  الطريقاة خدمااة           

 لقرا ه  وأدرك القراء إن أه  املعلومات توضع يف البداية واألقل أهمية يف نهايات املوضوعات.

او املقااال تشااكل دا مااا مشااكلة بالنساابة للصااحيفة فااإذا كاناات  ان املساااحة املخصصااة للخاا  ااا 1

األخبار قد صيغت ضمن هذا القال  أصبح من السهل اختصارها تدرجييا من أسفل افرم وحس  

األهميااة واالهتمااام وطبيعااة املطبااوع وهكااذا يسااتطيع احملاارر اختاازال خاا  معااني ماان األساافل دون    

 اإلضرار جبوهر املوضوع.
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  افاارم املعكااوس هااو ماان ابسااط اسااالي  تنظااي  االخبااار القصاارية وغااري  وياارى هاااو بااان قالاا

 20املعقدة

 قالب التتابع الزمينـ 2
يعد هذا القالا  مان أقادم االشاكال الصاحفية الا  اساتخدمتها الصاحافة يف تغطياة األحاداث           

بالشااكل الااذي وقعاات فيااه.. وقااد اسااتعارت الصااحافة االخباريااة هااذا القالاا  ماان اجملااالت حيااث   

 الت فيها تتس  بالطابع السردي الذي ميكن كات  اخل  البارع من حكاية قصة خ ية جيدة.املقا

وغالبا ما يستخدم اسلوب التتابع الزم  يف املقاالت خاصة تلك ال  تساجل جتاارب املتحادث    

او ما يسرد  املتكل  الذي يسجل مغامراته وجتاربه.. كما انه ياوفر لكاتا  اخلا  فرصاة فريادة حاني       

اد توضيح فعل معني إضافة إىل انه قال  ساهل الفها  ومان املمكان ان يكاون ماوجزا او تفصايليا        ير

وهذا راجع اىل إن بعض األخبار تكون اتعاة جادا حبياث تساتدعي كتابتهاا ساعة مان الوقات حياث          

 تعرض املعلومات ويت  سرد احلدث.

 القالب التشويقيـ 3
كاوس الن أها  عنصار يف اخلا  ياأتي يف النهاياة       يعت  هذا القال  على نقايض قالا  افارم املع    

 وليس البداية ويت  االحتفاظ بعنصر مه  يت  طرحه يف نهاية املوضوع.

ويف بعض األحيان تأتي القصة اخل ية الا  تكتا  باألسالوب التشاويقي وفاق القالا  الرتتاي         

 تقريبا النه من اكثر االسالي  تشويقا يف رواية اخل .

 ملباشرقالب السرد اـ 4
 القااريء دخل هذا القال  الصحفي اجلريدة اليومية قادما من عامل اجمللة واسلوبها املميز وعلى 

 أن يتابع املوضوع من البداية حتى النهاية لكي يعرحل ما يتحدث عنه الكات .

                                                 
11
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وقال  السرد املباشر الذي يروي املوضوع مان بدايتاه املنطقياة إىل نهاياة املنطقياة مل يساتخدم يف       

 صحافة إال نادرًا.ال

 القالب التجميعيـ 5
ان القال  التجميعي يستخدم جلمع موضوعات او اخبار احلوادث واجلرمياة ساوية يف موضاوع     

 واحد ويكت  مبقدمة قصرية وبقية تفاصيل اخل  على شكل فقرات متساوية األهمية.

 قالب الدورق ـ 6

ة الصاحفية معكوساة علاى قماة قالا       املااد  وهذا القال  متفرع عن قال  افرم حيث يت  وضع

 سردي أو تسجيلي حبيث يأخذ املوضوع شكل دورق الشراب.

ويستخدم هذ  القال  يف أخبار احلوادث غري االعتيادية حيث هناك حاجة اىل تفصيالت عديدة 

حتتاج اىل نسج دقيق وعلى الكات  أن يستطلع قدراته على ذلك وان يتأكد من أن هاذا القالا  هاو    

 ملثل هذ  االحداث.الفريد 

 بيضة االوزهـ 7
ان بيةة االوز  هو قال  قصصي كالسيكي يظهر املشهد ث  تكشاف االحاداث وجياري ايةااح     

 املقدمة وفق املغزى الذي جند  يف النهاية.

وحيت  هذا القال  على الكات  وضع معلومات مهمة يف قصته وخلفيات لالحداث وايةاحات 

رديه ذات نهاياة مشاوقة وبداياة جذاباه.. اماا عارض التفاصايل        مشرقة جتعل من املوضاوع وحادة سا   

 فيمكن ان يبدأ بداية نقطة يراها الكات  مناسبة النطالقته القصصية.

 القالب املاسيـ 8
يتميز هذا القال  بوجود مقدمة سردية وغالبا ما تكون نادرة او صورة شخصية تؤدي اىل الفقرة 

النقطة االساسية يف املوضاوع يليهاا الفقارة املهماة الا  يطلاق       اجلوهرية وهي الفقرة ال  ت ز عندها 

 عليها )فقرة االهمية( ال  تةع النقطة اجلوهرية ضمن سياقها العام.
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ان الفقرة اجلوهرية والفقرة املهمة تؤديان اىل شكل افرم املعكاوس حياث تنااقش القةاايا ذات     

هاذا القالا  يف الصاحافة االوربياة ال      الصلة وخلفية املوضوع بتسلسل وحس  اهميتهاا وقاد انتشار   

سيما االسبوعية ال  تعد اخبارها يف سعة من الوقت وتنشر لكتاب عرفوا باساليبه  املشوقة وساعة  

 اطالعه  وقدراته  على استخدام النوادر يف نسيج االخبار.

 قالب االحداث املتوقعة.  -9
وجااود مقدمااة تلخيصاايه ثاا  ان هااذا القالاا  متطااور عاان افاارم املعكااوس ب21ذكاار جااورج هاااو

التفصيالت ال  ترت  بشكل منتظ  ويؤكاد علاى عنصاري املكاان والزماان اكثار مان التأكياد علاى          

 املوضوعات ال  تعاجل أحداثا سابقة وتكون على شكل أخبارا قصرية.

 ويستخدم هذا القال  يف األحداث املتوقعة من قبيل 

 اإلعالنات الروتينية ا 0

 ةاألحداث امل  ا 1

 ال امجا 7

 االجتماعاتا 4

 اخلـرب االلكرتوني :املبحــث اخلامس 

 اخلرب االلكرتوني 
إن التكنولوجيا احلديثاة قاد خلقات وساا ل جديادة وأوجادت أعمااال إضاافية للصاحفي حبياث           

اصبحت الكتابة االخبارية للوسا ل االلكرتونية حقال كبريا يوفر املزيد من فرص العمل ملن يرياد ان  

 طة او نظام بث كابلي.يؤسس حم

فاجلريدة واجمللة ظلتا تتحكمان بشكل االخباار الا  تصال اىل اجلمهاور قراباة قارنني مان الازمن         

ولكن الثورة االلكرتونية يف  ال االتصااالت اخاذت تساتقل تادرجييا وتؤساس فاا تقالياد وقوالا          

                                                 
10
 . مصدر سابق 003جورج هوفس. كتابة االخبار ص 
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حتاى اصابح لادينا الياوم     خاصة تنسج  مع طبيعة الوسيلة االلكرتونية اجلديدة وخصا صاها املميازة   

 خ ا اذاعيا واخر تلفزيوني يتميز عنه ببعض اخلصا ص ال  تستدعيها وسيلة التلفزيون.

ان االذاعااة منااذ نشااو ها والتلفزيااون ظلتااا تسااتخدمان اسااالي  اجلرياادة يف معاجلااة االخبااار الن  

القادي  اىل ان بادأت   كتابها وحمرريها جاءوا اليها من الصحافة اصال ونقلوا معه  االرث االخباري 

 االخبار االذاعية والتلفزيونية تقرتب من مجهورها وتسعى لتلبية حاجاته ومواجهة خصوصياته.

وليس املستمع وهذا ماال ينسج  متاام االنساجام ماع فان      القاريءان ما يكت  للجريدة خياط  

 صاه وايزاتاه الا     الكتابة لألذن الذي استحوذ على طرا ق إعداد اخل  االلكرتوني وتأسايس خبصا 

 تةع املستمع واملشاهد يف اوىل االعتبارات.

يف العشرينات والتلفزيون يف الثالثينات كانت اخبارهما تكت  من قبل أناس  ووحني ظهر الرادي

تلقوا تادريبه  يف تاراث الصاحيفة ولكان أصابح مان الواضاح بالتادريج ان خا  اإلذاعاة لايس مان             

ريدة ال  تتلى تالوة.. فاملستمع ال يستطيع ان يقلا  وخيتاار   الواج  ان يكون احد موضوعات اجل

من بني موضوعات اإلذاعاة ففاي اإلذاعاة والتلفزياون االختصاار مان األسافل كماا يف قالا  افارم           

 املعكوس يع  إلغاء املوضوع كليا.

وهذا يع  ان خ  اإلذاعة لكي جيتذب املساتمع جيا  ان يكتا  بطريقاة جاادة تناسا  مجهاور        

تمعني ومسااتوياته  املختلفااة فماان األسااهل علااى االطفااال وغااري املااتعلمني وفاقاادي البصاار ان   املساا

حيصلوا على املعرفة عن طريق آذانه  وهناك كاثريون جيادون ان األذن هاي السابيل االفةال لتلقاي       

ذ  املعلومات فاحلاجة اىل خماطبة االذن يف اخل  اإلذاعي مل ختلق من هذا اخل  جنسا غريبا بال ان ها  

احلاجة اكدت على خصا ص معينة فرضتها طبيعاة الوسايلة اإلعالمياة اجلديادة ومساتلزمات ادا هاا       

كما ان كات  األخبار اإلذاعية أو التلفزيونية يستحسن ان يكون قد أتقن اصول كتابة وحترير اخباار  

وهنااك  اجلريدة اليومية الن هذ  األصاول تفارض حةاورها يف كال نشارة اخباار إذاعياة وتلفزيونياة         

تشااابه وثيااق بااني الراديااو واجلرياادة حبيااث ان كاتاا  التعليااق االذاعااي يساامى يف ادبيااات االذاعااة        

والتلفزيون كات  االفتتاحية على االثري ويعرحل التلفزيون احيانا بانه جريدة افواء املصورة.. ورغ  

اعاي والتلفزياوني   التشابه الكبري اال ان هناك فروقا اساسية بني االسلوب الصاحفي واالسالوب االذ  

 واه  هذ  الفروق:
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 يف أخبار اإلذاعة والتلفزيون يت  جتن  البنية املعكوسة للجملة.ا 0

 تكون اجلملة قصرية جدا يف االسلوب االلكرتوني.ا 1

 يف اخل  االلكرتوني يكون الفعل قريبا من فاعلة قدر االمكان.ا 7

ف واألعمااار يااأتي قباال االساا  يف  التعريااف باألشااخاص القااا مني بااذكر األمساااء والوظااا  ااا 4

 األخبار االلكرتونية.

 :قواعد كتابة الخبر االلكتروني

هناك تشابه كبري بني اخل  اإلذاعي واخل  التلفزيوني ذلك ان اإلذاعة قد سبقت الشاشة الصغرية 

يف تقدي  االخبار حبوالي عقدين من الازمن واساتطاعت ان تؤساس تقاليادها واارسااتها الصاحفية       

طور فا اسلوبا ايزا عن اسلوب اجلريادة.. وحاني ظهار التلفزياون أفااد كاثريا مان الفان اإلذاعاي          وت

الذي يشرتك معه يف خماطبة األذن.. وهنا تستطيع القول ان اخل  التلفزيوني يعتمد كثريا على قواعد 

النشرة اإلخبارية  كتابه االخبار االذاعية مع االخذ بنظر احلسبان وظيفة الصورة ومكانتها العظيمة يف

 وابرز قواعد كتابة األخبار اإلذاعية هي:

 اجلمل قصرية وبسيطةا 0

 يذكر الفاعل مع فعله سوية إذا أمكنا 1

 عدم استخدام اجلمل املعقدة والكلمات النادرةا 7

 يف اخل  االذاعي الكلمات كتبت لكي تقرأ ولذلك البد ان تكون سهلة النطقا 4

 من الةما ر استخدام اقل ما ميكنا 5

 حداثة اخل  اإلذاعيا 3

 يف اخل  اإلذاعي تستخدم عبارة وصيغة قبل االس ا 3

 ال تبدأ اجلملة مبقتبس يف اإلخبار اإلذاعية وال يرتك اس  املصدر يف نهاية املقتبس.ا 8

 ال تبدأ اجلملة باإلحصاءات وكثرة األرقاما 1

 استخدام املب  للمعلوم-01

 بار اجلرميةاحلذر من تغطية أخ-00
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أما اخل  التلفزيوني فشأنه شأن خ  الراديو مل يكت  لكي ميكن اختزاله مان النهاياة او مان أياة      

نقطة أخرى بل انه وحدة متماسكة وبناء معلوم متجانس االجزاء له مقدمة ومن وخامتة وإذا حذحل 

ة متقناة الصاياغة..   أي جزء منه يصبح ال معنى له متاما مثلما لو حاذحل الفصال االخاري مان مسارحي     

ووجود الصورة اىل جان  الكاالم املاوجز الاذي يرافقهاا قاد جعال كاتا  اخلا  التلفزياوني يتاوخى           

االجياز بأقصى درجاتاه ولكان هاذا اإلجيااز جيا  ان يكاون وافياا وهاذا يعا  ان علاى كاتا  اخلا              

 ص اخلاا  التلفزيااوني أن ياادع الصااورة تصااف احلاادث جلمهااور املشاااهدين.. وهااذا يعاا  ان خصااا  

اإلذاعي هي ذاتها خصا ص اخل  التلفزيوني الذي كت  للمشاهدين وليس للمستمعني فقاط حياث   

 تؤدي الصورة مهمة كبرية يف إيةاح الفكرة األساسية للموضوع.

ومن أه  النقاط األساسية ال  ال بد أن يقف ويتأمل فيها كات  اخل  التلفزيوني اكثر من غاري   

 هي:

 اإلجيازا 0

 لفية اخل خا 1

 التعبري اجملازيا 7

 لباقة احلديثا 4

 التطابق بني الصورة والكلمةا 5

 أكثر الكلمات للمذيع واقلها للصورةا 3

 مشاهدة تربط الفيديو قبل كتابة اخل ا 3

 اإلفادة من الصوت الطبيعيا 8

 توافق النص مع منطق الصورةا 1

 تحرير الخبر االلكتروني

اخل  االذاعي والتلفزيوني فيقول: اذا مل تكن هناك حاجة لكلمة  يوجه )فانك( نصيحه حملرري

معينة احذفها.. وإذا مل تةف اجلملاة يف توصايل املعلوماة شاي ا احاذفها.. احلشاو ماا هاو إال إعاادة          
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للتفكري ال حتاول أن تكت  كل شيء متوفر عن شخص او حادث او فكارة اناك ال تساتطيع ذلاك،      

 22ذلك. وإذا استطعت فمن يرغ  يف مساع

بهااذ  الكلمااات تلخااص فانااك القاعاادة األساسااية يف التحرياار وهااي اإلجياااز وحساان االختيااار    

 ومراعاة رغبة اجلمهور وطبيعته.

فاحملرر الناجح هو الذي يهذب ويشذب النص اإلخباري ليبقى على ما هاو اتاع ومها  فتحريار     

وهاذ  عملياة اسالوبية حتتااج مان      اخل  االلكرتوني يبدأ باختصار املعلومات ث  الكلمات والعبارات 

 احملرر اىل مهارة لغوية عالية وذوق ف  وحس صحفي بطبا ع مجهور االخبار.

 وميكن امجال مهمة حمرر اخل  االلكرتوني بالنقاط األساسية ااتية:

 التحقق من املعلوماتا 0

 معرفة القانونا 1

 التحرير من اجل املستمع واملشاهدا 7

 حنيازالتأكد من عدم االا 4

 إدراك دور املذيع ومتطلباتها 5

 فه  املر ياتا 3

ان هذ  النقاط  تمعه تعمال علاى خلاق صاورة فيكال اخلا  االلكرتوناي يف ذهان احملارر الاذي           

امتلك جبدارة ادوات صنعته وحتسس مبشكالت املذيع وخمرج االخبار االلكرتونياة ومتثال يف ذاكرتاه    

 هذ  احلالة يكمل ابعادها.

واملستمع واملشاهد يشبه اية بةاعة  القاريءالبد من اإلشارة اىل ان اخل  الذي يصل  ويف اخلتام

 اخرى وصلت اىل السوق او أيدي الزبا ن بعد ان مرت مبراحل تصنيع خمتلفة.

هذا هو شأن اخل  فبعد ان يصل اىل مكات  التحرير واقسام االخبار خيةاع اىل عملياة مراجعاة    

لفة بالتشاذي  والصاقل واعاادة الصاياغة.. وعملياة التحريار الدقيقاة الا          دقيقة وتتجاذبه اقالم خمت

خيةع فا اخل  تشبه العملياة اجلراحياة الا  تستأصال االورام وتارم  اجلارح حتاى يساتقي  اجلسا           

                                                 
11
 .14ص  0181امريكا  –اخبار التلفزيون والراديو  -ارفنك إي هانك 
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سليما قادرا على الفعل، وهذ  العملية التحريرية ضرورية بسب  عامل السرعة احلاس  الذي تتس  

 ية ال  حتكمها املفاجأة وحتديد الوقت والتنافس على السبق الصحفي.به التغطية االخبار

 املصادر
 .11نيويورك ص 0181ارفنك أي هانك اخبار التلفزيون والراديو  -0

دار احلريااة  -دراسااة يف االعااالم االنكلااوا امريكااي بغااداد -اجتاهااات االعااالم الغربااي-1

 .03ص 0115

 38ص 0137ة ماكميالن شرك -مقدمة للصحافة -فرازر -حل -بوند -7

فاان كتابااة  -بالنساابة للنماااذج االخباريااة اخااذنا الكااثري ماان كتاااب د. عبااد السااتار جااواد  -4

 .1111عمان  -االخبار

 .45كتابة االخبار ص -جورج.. اي.. هوحل -5

 .003كتابة االخبار ص -جورج هوفس-3

ر الدولياة  ترمجة كمال عبد الرؤوحل القاهرة الدا -دليل الصحفي يف العامل الثالث-3

 .35ص  0188للنشر والتوزيع 

 .1111عمان  -فن كتابة االخبار -د. عبد الستار جواد -8

 .71كل االنباء مال  مة ص -دنيس مور -1

 31ص 0184االعالم والسياسة االمريكية واشنطن  -دوريس.. اي.. كنابر-01

والتوزياع   دار الشروق للنشار  -دراسة مقارنة -فن اخل  الصحفي -فاروق ابو زيد-00

 والطباعة القاهرة.

 .001ص 0155نيويورك  -شركة ماكميالن -4تعلي  الصحافة ط -ماكتيل-01

   1ص 0137شاركة هفان ملفان بوساطن      -االباراق الصاحفي   -هوحل جورج -07

 نفس املصدر السابق.- االيراق الصحفي -هوحل جورج-04



 

 

 
 أبو الربكات البغدادي

 )األنباري(
وآراؤه أثر عصره عليه 

 النحوية
 
 

 
 البديري محيد جميد. أ
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 أبو الربكات البغدادي

 (األنباري)

 وآراؤه النحوية عليهأثر عصره 

 مقدمـــــة
 

وصالًة وسالمًا على سيد املرسلني حممد عبدك ورسولك الذي آتيتاه احلكماة    الله ،محدًا لك 

وجعلتاه قادوة    البياان، ومننت عليه بفةايلة   الصواب،وفصل اخلطاب وعصمته من اخلطأ وأفمته 

 وبعد:وعلى آله الطيبني الطاهرين ومن وااله  إىل يوم الدين  لألنام،

من أثر جلّي البغدادي أو األنباري  ألبي ال كاتال خيفى على كل باحث يف  ال عل  النحو ما 

وحرص على إثبات مواقف مشااهري   ووضوح منهج، إدراك،ملا متيز به من ثقافة وسعة  مسار ،يف 

فكانت مؤلفاته النحوية كاملص  العظي  الذي تلتقي فياه شاتى الروافاد     النحوية،لنحاة من املسا ل ا

وماذ   ساادت عصار ،  ملا تشمل عليه من آراء وأفكار متثل خمتلف اإلجتاهات واملدارس النحوية ال  

واملنطاق   وجدنا صلته بالتطور الذي حصل يف  ااالت العلا  كالفقاه والتفساري    البغدادي تتبعنا حياة 

واحتةاانها   البغدادياة، وبروز املدرسة النظامية  افجري،والعربية على يد سالطني القرن السادس 

وحادد مساار     واساتمدها، فبناى ثقافتاه    الاذاتي والفكاري،  ااا وّلاد أثارًا يف تكويناه      العل ،تالمذة 

لا  أن األديا  أو   العلمي من خالل تتبعه ومتابعة املساار العاام الاذي نشاأ وباان يف عصار  وحنان نع       
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منوذجاًا فاذا االزدهاار الثقاايف التعليماي      البغادادي أ فصااحبنا   ويغذيها،العامل ابن بي ته يتغذى منها 

 وقد نسبته اىل بغداد خالفااااًا ملا اعتااااااد عليااااااه الباحثاااااون  بغداد.الذي ترعرع يف مدينة العل  

 لسببني ر يسني هما:

 العلماااء، تهفااو فااا أف اادة العلماااء و مااا زالاات قاعاادة رصااينة للعلاا  : إن بغااداد كاناات واألول

 املسلمني فاالنتساب اىل هذ  املدينة العريقة يعّاد مفخرة ف .و
 

: إن أكثر العلماء نسبو  اىل بغداد كالقفطي وابن قاضي شهبة واليافعي والسيوطي والقلة الثاني

 على األرجح ا أقرب للحقيقة واهلل أعل . القليلة نسبو  اىل األنبار، فنسبته اىل بغااداد ا
 

العلماي وجتربتاه    عصار  وازدهاااااار   ويف هذا البحث حاولت تقدي  صورة حقيقية واضحة عن 

ن ما أردت وإن اوفقت ك فإنظهار احلقيقة إحاولت  لك  تاما العمل هذا أعدومذهبه النحوي وال 

جتهاد  إمان  ) :آلاه الطيابني الطااهرين   قصرت فلي عذر من الرساول الكاري  صالى اهلل علياه وعلاى      

جر  وما توفيقنا أالله  تقبل عملنا وال حترمنا  (واحد جرأفله  أجتهد فاخطإفأصاب فله أجران ومن 

 .إال بك

 أ.  يد البديري

 األول املبحث

 وتطوره الثقايف والعلمي البغداديعصر 
 

ى وتغذى ونهال ااا أحااط باه     غذ فيه،تأثر وأثر  عصر ،نتاج  (األنباري)أبو ال كات البغدادي

وما متيز باه لنكاون علاى بيناة مان       ا بصورة خمتصرة ا فالبد من التعرض إىل معرفة مسات هذا العصر

ألنهااا ستساااعد علااى تبااّين الوقااا ع    والفكريااة،هااذا العصاار ماان النااواحي السياسااية واالجتماعيااة   

 النحوي.ث  اجتاهه  والثقايف، الفكري البغدادي واألحداث وأثرها يف حياة وميول ومسار

الا  عاشاها صااحبنا عناد دخاول الساالجقة بغاداد يف القارن الساادس           فاحلياة السياسية 

واخلليفاة ال   تسمت باالضطراب والنزاعات املذهبية والتمزق الداخلي،اافجري مل تكن هاد ة بل 

مان أمار  شاي ًا    ةاطهدًا ال ميلاك   م كاان مستةاعفاً  ل بساابقًا، كان علياه   كما يتمتع بالقوة والسلطان
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والفااطميني يف مصار ومشاال     ،سابانيا أ فإم اطوريته يف وضعها اخلارجي ازقاة ماا باني األماويني يف    

فكان النازاع الطاا في    ،أّما داخليًا ،وبعض رؤساء العرب يف وادي النهرين ومشال سوريا ،أفريقيا

دوره  يف احلياة  سهل للسالجقة لغريه  اا إىل متهيد الطريق للسالجقة مقتًا ع ببعةه حمتدمًا اا دف

إال أنها    العباساي، اهتماامه  واحرتامها  للخليفاة     فأبدى السالجقة يف باادئ األمار   .للبالد العامة

 جااذوره ،تنكاروا للعهااود واملواثيااق الاا  قطعوهااا بعااد أن مّكنااوا قبةااته  علااى الاابالد ورسااخوا  

 والعذاب. فأذاقوا خلفاء ب  العباس أصناحل الّذل

وإخةااع وتطوياع    مبنية على العنف واساتخدام القاوة،    ة السالجقة اخلارجية فكانتأما سياس

وباذلك اساتطاع الساالجقة أن يبساطوا سالطانه  ويوحادوا اإلم اطورياة         للخليفاة، من كان يادين  

وقد حظي السالجقة يف أول  منها، فلّموا شعثها ومجعوا ما تنافر الةعف،بعد أن أصابها  العباسية

 0على أساس احرتام مبادئ الدين اإلسالمي بعض املسلمني األمر بتأييد

اا حدا  السالجقة،إال أن التزاوج سرعان ما انفرط عقد  وانقل  إىل نقمة ومترد نتيجة لطغيان 

" نظااام امللااك " باا 
)*(

حيقااق لدولااة السااالجقة جدياادًا أن ينااتهج إسالوبًا   اأحاد سااالطني السالجقةاا ااا  1

رج علمااء وماثقفني مان شاأنه  أن حيملاوا حبماساة       املدارس الا  خّتا   االستمرار والبقاء وذلك بفتح

 واعتداد قةية الدولة السلجوقية ويدافعوا عنها وحيموها من كل خطر تتعرض له.

 :فقد كان سكان العراق خليطًا من االجتماعية،أما احلياة 

الا  جااءت ردًا   ومكانته  تةعف نتيجة قيام الدولة العباساية   خيبو،العرب الذي بدأ جنمه   0

على العصبية ال  بلغات ذروتهاا يف عهاد األماويني، فكاان كلماا أهمال العنصار العرباي ازداد غاري           

إال أن هااذا ال يعاا  أن العربااي كااان خانعااًا ذلااياًل فقااد بقااي متشاابثًا بنزعتااه  وتساالطًا،العربااي نفااوذًا 

 تبداد.واالس التعسفعلى حاالت  خررافةًا حينًا ومتمردًا حينًا آ القومية،

                                                 
0
 .318 -313/ 1ابن األثري،  -( ينظر:  الكامل 0 

1
ها وهو منشىء املدرسة  485هو ابو علي احلسن بن اسحق بن العباس وزير السلطان أل  أرسالن وولد  السلطان ملكشا ، قتل سنة  

 وفيات األعيان،ص. :يف بغداد. ينظر -الذا عة الصيت  -النظامية 
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 الدياملة الذين سكنوا جنوب شرق حبر قزوينا 1

األتراك وه  من العناصر املتنفذة الذين لعبوا دورًا كبريًا وخطريًا يف احليااة السياساية وتوجياه    ا 7

 السياساي، األحداث وفقًا ألهاوا ه  ومصااحله  وكاانوا يتميازون بالفوضاى وعادم وضاوح اخلاط         

 فمواقفه  مبنية على مصاحله .

 .7ليات آرامية وكردية ضعيفة الشأن ال أثر فا يف احلياة العامة للمجتمعأقا 4

يف السياساة   ملاا متيازوا باه مان ساعة     ل سياساي  كوناوا مركاز ثقا   العاراق،  الفرس الذين ساكنوا  ا 5

 .4يفرض احلةارة اإليرانية العالية على السالجقة (نظام امللك)والثقافة اا جعل 

وأقصاد باه عصار     ه البغادادي كان سكان العصار الاذي عااش فيا    فقد  ،الدينيةمن الناحية  أما 

 :طوا ف عديدة منه  منقسمًا علىالدولة السلجوقية 

 الدولاة، وف  املراكاز احلساساة يف    اخلليفة،، ومنه  اجملتمعاملسلمون وكانوا األكثرية يف  أواًل:

 ار  ااا  أنصااال مذهااادة فرق ومذاه  ولكع منقسمني علىوكانوا 

بغاداد.  مجيع احلركاات الروحياة يف الكاة اإلساالم كانات تاتالط  أمواجهاا يف         جند أن كاااالذل

والشاافعي واحلنبلاي هاو بنياة اجملتماع البغادادي الادي  وكاثريًا ماا كاان            اجلعفري واحلنفاي فاملذه  

حيصل بني هذ  املذاه  احتكاكات واختالفات وفن ينتج عنها ارتباك يف احلياة العاماة واخاتالل يف   

العامة من الناس كانوا يتمتعون بنوع من احلس الدي  العمياق   جّلن معظ  اخللفاء وأو .أمن البالد

هو اجلاو   ،بالوع اا جعل االهتمام ببناء املساجد وعقد الندوات الدينية واهتمام العلماء والشيو  

  البغدادية.السا د يف احلياة  الدي 

إما نتيجة لرّد الفعل للتناقةات الا  كانات    التصوحل،ار ومن الظواهر املهمة يف هذ  الفرتة انتش

والفقار القاتال عناد العاماة أو      اخلاصاة، حتك  عصر السالجقة وال  متثلت يف الغنى الفااحش عناد   

حلالااة اليااأس الاا  أصااابت عامااة الناااس بعاادم وجااود أماال للخااالص واللجااوء إىل العزلااة تعباادًا      

فشاايدوا  اجلعفااريعوا هااذ  النزعااة نكايااة باملااذه   أو لعاال السااالجقة هاا  الااذين شااج   ورهبانيااة،

                                                 
7
 .03حسني أمني، ص -تاريخ العراق يف عصر السالجقة  :ينظر 

4
 .03حسني أمني، ص -تاريخ العراق يف عصر السالجقة  :ينظر 
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هذ  احلالة املتناقةة خلقات لوناًا مان     عباداته ، املتصوفون وليزاولواوخصصوا األماكن ليقي  فيها 

 التفاعل املثمر بينها وبني احلركة الثقافية فكالهما ترفد األخرى وتص  فيها.

انوا يعيشاون حتات محاياة الدولاة مقابال      وكا  األقلياة، وها    واجملاوس، النصارى واليهود  ثانيًا:

 5الطاعة والوالء واجلزية لذلك مسوا بأهل الذمة

 ،العاماة يف احليااة   فكانت مرتدية وانتهازية ومصلحية بسب  التفاوت والتنااقض  :أما األخالق

أضاااف إىل أن قاااوة ساااالطني الساااالجقة وضاااعف اخلالفاااة دفعهااا  إىل تساااخري الااادين ملصااااحله   

هاذا ال يعا  أن العصار السالجوقي قاد خاال مان القاي  الفاضالة          لكن كمه  وأغراضه  وتوطيد ح

لكن الصفة العامة السا دة  والبغدادي،وحسبنا أن نذكر الشيخ إسحاق الشريازي  الطيبة،واخلصال 

حياث انكفاأ    املختلفاة، وهباوط املساتويات العاماة جبوانبهاا      هاي الارتدي،  ال  كانت تتحك  باحلياة 

 ن ااااااأن هذا ناتج ع والراجح  والرتدي،ن مواجهة هذا االحنالل اا  وابتعدوا علزموا بيوتهو الناس

ماان رأى ماانك  منكاارًا   ) قااال: اإلميااان ألن الرسااول عليااه أفةاال الصااالة والسااالم       ضااعف

فإذا انكفاأ العلمااء واملثقفاون واعتزلاوا احليااة وتركاوا ضاعاحل النفاوس يساّيرون الابالد            (..فليغري .

فمن الذي يتحمال مساؤولية النهةاة والتغايري ورفاع هاذا        واحنرافاته ،ا ه  حس  مصاحله  وأهو

لذا جند رجاًل فذًا واجه املشكلة بصالبة وإرادة وعزم ورباطة جاأش واتسااع أفاق     ؟ املستوى املتدني

الذي وضع يد  على الداء وشخص بأن اجلهل هاو جاذر املشاكلة، فالباد      (نظام امللك)هو  وفكر،

وبذر بذرته الصاحلة وعمقها يف  ي  والوع  واإلرشاد وقد جنحت محلته إىل حد مامن حماربته بالتعل

بغاض  ، 3ما يرى فيه مان الرشاد والفةال    فكان يرشح كل أحد ملنص  يصلح له مبقدار "النفوس، 

هاي األصال يف    (الفقار )لكن تبقاى علاة العلال     ،احلملة النظر عّما كان يبغيه ويقصد  من وراء هذ 

 املستوى األخالقي وتبقى األخالق مرهونة بها.منبع كل تدن يف 

فمان الصاع  حتدياد مسااراتها نتيجاة االضاطرابات السياساية والدينياة          الفكرياة، أما الناحياة  

وعلاى العماوم فاإن تعادد اإلماارات كاان يف صااحل         السالجوقي، واالقتصادية الا  رافقات العصار    

                                                 
5
 .08حسني امني، ص –تاريخ العراق يف عصر السالجقة  
3
 .54البغدادي، ص   - ل سلجوقتاريخ آ ،ينظر 



 

116 

 العدد األول

واألدباء وعمل على جعل سوق األدب را جاة  الفكرية " ألنه فتح  ال التنافس بني العلماء  احلركة

 مؤلفاات فاحلركة التعليمية قد ازدهارت ونشاطت مان خاالل     ،3ونتج عن ذلك حصيلة فكرية جيدة 

اختصاارًا للكتا    " هذا العصر، علاى الارغ  مان أنهاا وضاعت مان أجال املدرساة النظامياة فكانات          

دفاع   (نظاام امللاك  )ن اجلهاد الاذي بذلاه    أوعموماًا   8السابقة أو مجعًا أو تصنيفًا أو شارحًا أو تفسارياً  

بعجلة احلركة الفكرية إىل األمام فكان صاح  فةل يف كل جهد ثقايف ظهر يف هذا العصر، أضاف  

كاان العاراق وال   فلقد كانت بغاداد أو قال    ومهيأة،أن البي ة ال  بذر فيها بذور العل  كانت صاحلة 

 واملعرفاة، أرضاه خصابة الحتةاان باذور العلا       مهادًا للحةاارات واملاآثر الفكرياة الشااخمة. و      يزال

اء الذين ساهموا يف بناء الصرح الشامخ للعل  من خالل املدرسة النظامية اااارون والعلمااار املفكاافكث

 البغادادي و الت يازي والشاريازي وابان الشاجري     أمثاال، فيهاا   الذا عة الصيت لوجود كباار العلمااء  

نشار   تباات( مباا احتوتهاا مان كتا  وخمطوطاات نفيساة يف       علا  )املك ال أضف إىل ذلاك مسااهمة دور  

 .1الثقافة العربية اإلسالمية

 وآثــاره  البغدادي أ بي الربكاتحياة : الثاني املبحث
امللقا  بالكماال أو    ال كات،املكنى بأبي  سعيد،هو عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل بن أبي 

ال كااات األنباااري أو   فيقااال كمااال الاادين أبااو    وينساا  إىل األنبااار أو إىل بغااداد   01كمااال الاادين 

ن والدته كانات يف شاهر ربياع األخار مان تلاك       وقيل: إ م، 0001 / ها507. ولد سنة 00البغدادي

مكان والدته فمنه  من قال أنه ولد يف األنبار ال  ينسا  إليهاا، ومانه  مان      يف. واختلفوا 01السنة

                                                 
3
 .050عبد املنع  ماجد، ص -تاريخ احلةارة اإلسالمية يف العصور الوسطى  :. ينظر138مارون عبود، ص -أدب العرب  
8
 .34ابن اجلوزي، ص   –ينظر، املنتظ   
1
 005املستشرق ها.أ ترمجة كاظ  سعد الدين، ص  -ألدب العربي   

01
 .1/035أبو احلسن القفطي -اة أنبا  الرواة على أنبا  النح 
00
 .501إمساعيل البغدادي، ص-هدية العارفني   
01
 .1/035أبو احلسن القفطي -أنبا  الرواة على أنبا  النحاة  
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" سااكن بغااداد ماان صاابا  إىل أن  األنباااري   كاااتأبااا الفااالقفطي ذكاار أن  بغااداد،قااال أنااه ولااد يف 

 .04قدم بغداد يف صبا وأنه نه نزيل بغداد أأورد  شهبة ، وابن قاضي07"تويف

مساع ببغاداد عان عباد الوهااب      "والسايوطي ياذكر أناه    05 "ولاد يف بغاداد  " أما اليافعي فيؤكد أنه 

الفارتة لةاعف االهتماام    وهذا االختالحل شيء طبيعي يف احليااة البشارية وخاصاة تلاك      03"أألمناطي

والنشغاف  يف معرتك احليااة العاماة وألن  وفااة العاامل أشاهر مان والدتاه فهاو عناد           ،بوالدة الوليد

 .الوالدة  هول مغمور لكنه عند وفاته معروحل مشهور

 وأخالقه:شخصيته 
اخلصااال  أكنافهااابشخصااية حمببااة إىل  الساايه فرياادة مجعاات حتاات  البغاادادي ع أبااو ال كاااتمتتا 

من رقة ولطف وحزم وجد وصالبة وثبات ومعرفة وقدرة على الرّد السريع وبراعة يف كلها احلميدة 

ناه  إ"  فياه:  متأثرًا بأستاذ  ابان الشاجري الاذي يقاول     وخواجلها،احلوار وسيطرة على نوازع النفس 

أو  ال يكاد يتكل  يف  لساه بكلماة إال وتتةامن أدب الانفس     حسن،كان وقورًا يف  لسه ذا مست 

 .03أدب درس

وماا ذكار  املؤرخاون     متثيل،ولعل هذ  الصفات ال  رمسها ألستاذ  ابن الشجري متثله أصدق 

  الرشيدة.يغنينا عن عّد صفاته احلميدة وأخالقه 

. وابن 01"العابد الزاهد ، وابن كثري يصفه " بالفقيه 08" فالقفطي ذكر إنه " كان فاضاًل عاملًا زاهدًا

مجلااة ماان الااورع  البغاادادي. فساارية 11" زاهاادًا عاباادًا خملصااًا تاركااًا الاادنيا قاضااي يقااول فيااه " كااان

                                                 
07
 .1/033املصدر نفسه  
04
 .731ابن قاضي شهبة، ص-ينظر، طبقات النحاة واللغويني  
05
 .7/418اليافعي -مرآة اجلنان  
03
 .1/83السيوطي   -بغية الوعاة  
03
 .1/83السيوطي   -بغية الوعاة  
08
 .031/ ص1القفطي، ج  -أنبا  الرواة  
01
 .01/770ابن كثري،  -البداية والنهاية  (1 
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 دنياا ، قناع صااحبنا وزهاد يف     اخللفاء،واجملاهدة واجملالدة وعلى الرغ  من قدر  وعلو مكانته عند 

أو قل إنه حب  لنفسه الطريقة الصوفية إال أناه مل يعتنقهاا ماذهبًا     ،فكان أقرب إىل مسالك الصوفية

وحةرت حلقتاه يوماًا وهاو     :حديثه عن أستاذ  أبي منصور اجلواليقي قولهيف   نزهة األلباء  جاء يف

ال ) (لايس )أصال   قاال:" وقاد حكاى عان بعاض النحاويني أناه       .يقرأ عليه كتاب اجلمهرة البن درياد 

  10" علّي ذلك فكأن الشيخ أنكر الصوفية،هذا الكالم كأنه من كالم  فقلت: (أيس

ن صاحبنا مل تكن نفسه تستهوي الصوفية مذهبًا بال اساتهوتها   على أالدليل هذ  الواقعة تعطينا 

إضافة إىل ذلك  احلياة.فنرا  جيالس الصوفية ويشاركه  ويسلك مسلكه  يف مواجهة أمور  مسلكًا،

ويظهار هاذا احلاّد مان خاالل عباارة قافاا         نفساه، يتس  باجلّد والسيطرة على خاواجل   البغداديكان 

وكأناه بتصارفه    11بة جرت بني امليداني والزخمشري " هذ  فكاهة ال تلياق باملشاايخ "  تعليقًا على مداع

  قال:هذا قد أخذ بنصيحة أستاذ  ابن الشجري حني 

 زحاًا تةااحل باااه إلاى ساوء األدبمال ياكْن       اإْن مزحَت فامتزحااااّن ف ال

 ا اااى ُمقِدماااااة الغةإّن املزاح عل  واحذْر اازحاًة تعاااااود عاااااداوًة     

 :مذهبه الفقهي
الثقاايف   اإلزهاار كاان وراء   (نظاام امللاك  )أن  السالجوقي، وجادت  من خاالل مطاالع  للعصار    

وملااا  ،فهااو الااذي أنشااأ املدرسااة النظاميااة ووضااع أسسااها وطريقااة قبااول الطااالب فيهااا    ،والعلمااي

أن يساري علاى مانهج الشاافعية     شافعي املاذه  فالباد لكال طالا  دخال النظامياة        (نظام امللك)كان

ليعود إليها مدرسًا، فالباد لاه    منها،دخل النظامية طالبًا وخترج  البغدادي فأبو ال كات .وخيلص له

فاألف تصاانيفه يف املاذه  الشاافعي " هداياة       الشاافعية، من الساري يف ركابهاا والتفقاه علاى ماذه       

مل يعتناق املاذه  الشاافعي     البغداديأن  حالراجو .14“" بداية افداية  17"الذاه  يف معرفة املذاه 

                                                                                                                          
11
 .734ابن القاضي شهبة، ص -الطبقات  
10
      110ابن األنباري،ص   -نزهة األلباء  

11
  110ابن األنباري،ص   -نزهة األلباء  
17
 .01باري، ص ابن االن  -نزهة االلباء  
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حتوا هاا  املنهال الوحياد للعلا  آناذاك وإل     وصافها إال طمعًا يف املكس  أو رغبة يف مالزمة النظامياة ب 

فتظااهر   املرك ،وألنه يف بداية حياته العملية كان ال بد له من ركوب  األفاضل،على جّلة العلماء 

قد تأثر تأثرًا كبريًا  البغدادي أن أبا ال كاتوإال كيف نفسر  معتقد،بالشافعية وأخفى ما يف نفسه من 

قد أثار يف منهجاه الفقهاي     أنهبأستاذ  ابن الشجري علميًا وأخالقيًا وسلوكيًا وسار على خطا  حتى 

فحول صاحبنا وجهه عن العلوم الدينية إىل العلوم اللغوية والنحوية ال  اشتهر بها يف حياتاه وبعاد   

 ااته.

 ـــه:ثقافتـ
األنبااري،  وأباي بكار    البغادادي أو األنبااري  عقد اخلوانساري موازنة قصرية باني أباي ال كاات    

.. أنه كاان منحصار ال اعاة يف فناون     ."  والفرق بينه وبني ابن األنباري األول اللغوي املشهور :قال

 .15"مام البارع والسيد امل ز يف فنون شتىاللغة والعربية خبالحل هذا فإنه اإل

تجلى لنا أن ثقافاة صااحبنا نشاأت دينياة وانتهات حنوياة إال أن هاذا مل مينعاه مان اارساة الفقاه            ي

 العربية،وإذا ما علمنا بأن علوم الفقه متداخلة مع العلوم  املذاه .والبحث عن صور اخلالحل بني 

نصااحل يف  األ)كتابه  لذا جند  يف البغدادي، به أبو ال كات فإن هذا التداخل تأثر صحيح،والعكس 

  واملعاجلاة، مرتمسًا خطى علماء الفقه يف أسالي  العارض   (مسا ل اخلالحل بني البصريني والكوفيني

فساعة مداركاه    صابا ، فياه تاأثريًا كابريًا ألناه نشاأ وترعارع عليهاا، وتلقفهاا يف          فثقافته الدينية أثارت 

هاي الا     أخارى، ة والظروحل ال  أحاطت به ومالزمته ملشايخ العربية مان جها    جهة،وفطنته من 

وكاان   "فياه  دفعت به إىل اإلحاطة وال اعة يف النحو، فأعطى فيه أكثر اا أعطى يف سوا  حتى قيال  

 13الرحال"قد تفرد بعل  العربية وشدت إليه 

                                                                                                                          
14
 .55األسنوي ، ص -.  ينظر:طبقات الشافعية   83/ 7السيوطي، -. ينظر:البغية118حاجي خليفة ، ص -كشف  الظنون  
15
 .0/411اخلوانساري ا روضات اجلنا ت ا  
13
 .734ابن قاضي شهبة، ص -الطبقات  
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 :آثــــــاره
)الكتااب(،  من الوقوحل حلظات مع أخلاص أصادقا ه    دالبغدادي، الب آثار عندما نتحدث عن 

لقد قةاى معاه أمجال فارتات      .وعزاء  يف حزنه وحدته،وأنيسه يف   عزلته،يف فقد كان مصاحبًا له 

ويف هذ  الفرتة جاادت قرحيتاه    .ربهيرتكه إال بعد لقاء وجه  ومؤلفا، لا دارسًا  ،عمر  طالبًا وأستاذًا

ومصانفاته ملاا    ه هوداتا نالات استحساان أهال العلا  مجيعاًا، فاأثنوا علاى         املؤلفات،بعدد كبري من 

 ايزات.عليه من  اشتملت

 :وشهد لاه ابان خلكاان حياث  قاال      ،13" وله تصنيفات حسنة يف النحو" :فهذا ابن األثري يقول

 .11" " واشتهرت تصانيفه وظهرت مؤلفاته ، وع  القرط  عنه18" وكتبه كلها نافعة"

هاد  م اة وثالثاون مصانفًا يف الفقاه واألصاول والز      أما عدد هذ  املصنفات فقد ذكر الذه  أنها "

 .71العمادوابن  ،70قاضيوأيد  يف ذلك ابن . 71“وأكثرها يف فنون العربية 

فكل كتاب اتصف مبوضوع  والتخصص،أنه إلتزم املنهجية  مصنفاته،يف  البغداديومن ايزات 

، واجلااح  يف  كاملاه كما كان يفعله القدامى كاامل د يف   ،وقلما يطفر من مسألة إىل أخرى خاص،

قاال عناه ساعيد     ،صنفات بالوضوح وسالمة العبارة ومجاال العارض والتصانيف   بيانه ومتتاز هذ  امل

إناي إذا   :" األنباري  واحلق يقال أّدب النحو وأضفى على أسالوب عرضاه املا ياة  وقاال     :األفغاني

 أساالوب رياضااي :أردت التعاابري عاان أساالوب األنباااري بكلمااة جامعااة مل أجااد أصاادق ماان قااولي 

على  - وآخر من شعر  نثر ،منوذجًا واحدًا من أ سأعرض .شعر سواء أكان يف نثر  أم  77مجيل"

ودقتاه وحسان تنظيماه ومتكناه يف اساتعمال       البغادادي  أباي ال كاات  للتدليل على أسالوب   - قلته

                                                 
13
 .0/433، ابن األثري -الكامل  
18
 .7/071بن خلكان، ا -وفيات األعيان  
11
 .1/031القفطي، -با  الرواة أن 
71
 .0/171لذه ، ا -الع يف خ  من غ  
70
 .737ص  بن قاضي شهبة،ا - طبقات النحويني و اللغويني 
71
 .158/  4بن العماد، ا -شذرات الذه   
77
 .11ابن األنباري، ص-مقدمة االغراب يف جدل األعراب  
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يف  البغاادادي قااال أبااو ال كااات ،د آخاارااااارأي وتفني واالسااتعانة باااحلجج العقليااة إلثبااات املنطااق،

الساني تادل    إّن قاوف    ا أّمو " :مقتطعة من سوحل (السني)أن   معرض رّد  على الكوفيني يف قوف

ألنه لو كان األمر كما زعمت   ،قلنا هذا باطل ،االستقبال سوحل تدل على إّن على االستقبال كما 

وال شك أن سوحل أشد تراخياا يف   لكان ينبغي أن يستويا يف الداللة على االستقبال على حّد واحد.

ا اختلف يف الداللة علاى أن كال واحاد منهماا حارحل مساتقل بنفساه غاري         ّملستقبال من السني. فاإل

  74" مأخوذ من صاحبه واهلل أعل 

وهاذا   (متفااعلن ) هذ  املقطوعاة مان البحار الكامال     :75ففي إحدى مقطوعاته يقول ،أما شعر 

 :البحر يتميز بافدوء

 األكياساااسوالعقاااال أوفاااى ُجاااااّنة اااة ولباااااااليالعل  أوفى ح

 وت يف األرمااساجهااُل الفتى كامل  للعلااا  حتَي فإناااماااا ن طالبًااك

 اااساااازُّ البااالااارتى بااااأنَّ العاازَّ عا  ن العلوم عن املطامع كلِّهااوُص

 ومااطامااع اإلنسان كااااألدنااااااس   والعل  ثوب والعفاحل طااااراز 

 وباااه يسااود الناس فااوق الناااااس   اهدى بةيا ااااااوالعلاا  نور يهت

 :أبي الربكات البغداديمؤلفات 
 :أما مؤلفاته فهي على ثالثة أنواع

 ،ذكر السيوطي يف بغية الوعاة مخسني مؤلفًا منها ،وعددها مثانية وستون :آثار  املفقودة -0

لظناون  ذكار ساتة    حااجي خليفاة يف كشاف ا   و ،أما ابن قاضي شهبة يف الطبقات فقد ذكر ساتة منهاا  

اثنان منها يف البيان وواحد يف نزهة  ،وثالثة أخرى منها،صاح  هدية العارفني ذكر ثالثة و .73منها

 األلباء.

                                                 
74
 .1/343بن األنباري،ا -اخلالحل  مسا ل اإلنصاحل يف 
75
 .111، 131الكت ، اجمللد الثاني، ص   – ات الوفياتفو 
73
 111،008صحاجي خليفة  –كشف الظنون  
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 1ذكرها السيوطي يف بغية الوعاة  ،وعددها مثانية كت   :آثار  املخطوطة

 :وتشمل على :آثار  املطبوعة -7

 :وعـد دها مخسة كتب وهي :اآلثار اللغوية  - أ
ملاايء بالشااواهد الشااعرية واايااات القرآنيااة   هااوو  .غااة يف الفاارق بااني املااذكر واملؤنااث لالب -0

 وبعض األحاديث النبوية.

 1حلية العقود يف املقصور واملمدود  -1

 املوجز يف عل  القوايف. -4

  1زينة الفةالء يف الفرق بني الةاد والظاء  -5

 :كتب الرتاجم -ب
وله صلة باالنحو   (نزهة األلباء)حاة وآثاره  وتنحصر يف كتاب واحد وتعنى بأخبار األدباء والن 

وفعااًل أغناى طالباه عان كاثري مان        والنحاو، وهدفه خدمة طلبة العل   عادة طبعات،طبع 1وتارخيه

 املراجع واملوسوعات األدبية.
 

 :اآلثار النحوية - جـ
ويادور حاول    عاات، عاادة طب حققه األستاذ حمماد بهجات البيطاار، طباع      العربية،أسرار  -0

فهو ال يرتك حكمًا من األحكام دون تعليل، بل جيعل لكل حك  علة ولكل ظاهرة  النحوية،العلة 

وأنه يذكر احلك  مقرونًا بأسابابه   وجواب،سببًا ويتميز هذا الكتاب من أنه وضع لكل طريقة سؤال 

 :وضح ما ذهبنا اليهالفوا د. والنماذج ااتية توأنه يتس  بكثرة  بعلتها،والظاهرة مشفوعة 

 :(عل  ما الكل )قال أبو ال كات البغدادي حول باب 

 ،نبقاة   ونباق   :كقولك ،كلمة ،واحدته ،الكل  اس  جنس :ما الكل  ؟  قيل :" إن قال قا ل

ماا كاان مان احلاروحل داال      :ما الكالم ؟  قيال  :فإن قيل ،وما أشبه ذلك ،وثفنة وثفن ،ولبنة ولنب

الفارق   :ماا الفارق باني الكلا  والكاالم ؟ قيال       :ن السكوت عليه، فاإن قيال  بتأليفه على معنى حيس

وأمااا الكااالم فااال ينطلااق إال علااى املفيااد  ،بينهمااا، أن الكلاا  ينطلااق علااى املفيااد وعلااى غااري املفيااد
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ألناا وجادنا هاذ  األقساام      :إن أقسام الكالم ثالثة ال رابع فا ؟ قيل :فل  قلت  :فإن قيل ،خاصة

ا عن مجيع ما خيطر بالبال  ويتوه  يف اخليال  ولو كان ههنا قس  رابع لبقي يف النفس الثالثة يع  به

أال ترى أنه لو سقاااط آخر هذ  األقسام الثالثة لبقاي يف الانفس شايء ال     ،شيء ال ميكن التعبري عنه

اع األشياء دل على أنه ميكن التعبري عنه بإزاء ما سقاااااط فلماااااا عبااااار بهااااذ  األقسااااام عن مجيااا

 .73.. “.ليس إال هذ  األقسام الثالثة

علاى كا     :" إن قال قا ل :حول خ  املبتدأ (أسرار العربية)قال أبو ال كات البغدادي يف كتابه 

علاى كا  ضاربا ينقسا       :فاإن قيال    ،مفارد ومجلاة   ،على ضاربني  :ضربا ينقس  خ  املبتدأ ؟ قيل

أماا   ،وااخار: أن يكاون صافة    ،أن يكون امسا غاري صافة   :هماأحد ،على ضربني :املفرد ؟  قيل

وكاذلك عمارو    ،أخاوك خا    و فزيد مبتادأ  ،زيد أخوك  وعمرو غالمك ،االس  غري الصفة فنحو

وذها    ،مبتدأ وغالمك خ   وليس يف شيء من هذا النحو ضمري يرجع إىل املبتادأ عناد البصاريني   

قال أبو  .وبه قال علي بن عيسى الرماني من البصريني ،أالكوفيون إىل أن فيه ضمريا يرجع إىل املبتد

 .         78"...واألول هو الصحيح  :ال كات

ويادور   عاادة طبعاات،  حققه األستاذ سعيد األفغاني وطبع  األعراب،األغراب يف جدل  -1

 وأناه يعااجل املوضاوعات    العقلاي، ويتميز الكتااب بالنزعاة الفقهياة واجلادل      اإلعرابي، حول اجلدل

 اإلعرابي.النحوية بقدر ما يعاجل األشكال ال  توضع فيها هذ  املوضوعات يف اجلدل 

 ةااااطبع بعناي الكوفيني،و النحويني البصريني اخلالحل، بنياإلنصاحل يف مسا ل  -7

ويعاّد األنصااحل أكثار     والفقاه، ويدور حول العالقة بني النحاو   احلميد.ي الدين عبد ياألستاذ حم

وميتااز خبصاا ص    األخار، سا ل اخلاالحل باني الكاوفيني والبصاريني مان املؤلفاات       مشولية وإحاطة مب

سلسًا  ،ذا أسلوب فريد من نوعه ،أنه جعل عل  النحو علمًا عقليًا كالفلسفة واملنطق منها،عديدة 

والكتاااب ياادلل علااى سااعة ثقافااة مؤلفااه وخاصااة عنااد اإلحتجاااج    .النحويااة    يف عرضااه املسااا ل 

 واملنطق.ه بعل  الكالم لقة اا يؤكد عند متابعة مسا له تعواجملادلة العقلي

                                                 
73
 18/ 0أسرار العربية ، أبو ال كات األنباري،  
78
 .87/  0، نفسهاملصدر  
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فيه إيةاح  مال آراء صااحبنا    احلميد،حتقيق الدكتور طه عبد  القرآن،البيان يف غري  إعراب 

أراد مناه إشاباع نزعتاه الدينياة والتعبدياة       القارآن، النظرية يف خمتلف علوم اللغة وأطراحل مان علاوم   

 ادة طلبته.وإف ثناؤ ،تقربًا هلل جّل 

ويادور حاول    عاادة طبعاات،  طباع   األفغااني، حتقيق األستاذ ساعيد   النحو،ملع األدلة يف وجو  

 وتلبية مطال  أهل الفةل بالكتابة يف أصول النحو. واإلبداع،رغبته يف مواصلة اإلبتكار 

 :هـــــوفات
راضايًا " ياا أيتهاا    وجه رباه   أبو ال كات البغداديلقي  والفكري،بعد عمر زاخر بالنتاج العلمي 

فكانات وفاتاه    وطالباه، ا قدمه من خدمة جليلاة للعلا    مل 71النفس ارجعي إىل ربك راضية مرضية "

ودفن يوم اجلمعة  عن أربع وستني سنة41 م ببغداد0080ها /533ليلة اجلمعة تاسع شعبان من سنة 

  40(هجنات بفسيحرمحه اهلل وتغمد  )بباب أبرز برتبة الشيخ أبي إسحاق الشريازي 

 النحويةآ راؤه و البغداديمنهج : املبحث الثـالث
من الثوابت ال  ال ينازعها الشك أن كال حناوي ال باد أن يتبناى منهجاا خاصاا باه يةافي علياه          

فمؤلفاتااه تعاا  تعاابريا صااادقا عاان مالحمااه  تأليفااه،شخصاايته وهااذا مااا فعلااه صاااحبنا عنااد و تكوينااه

حبق حتى  ًاالنحوي ال يكون حنويالعرض. وة أسلوبه يف طريقو الثقافيةو مداركه العلميةو الشخصية

مان القال ال الاذين أبادعوا      ّديعا  البغادادي  املتميازة، فاأبو ال كاات   تكون له آراؤ  اخلاصة ومواقفاه  

العلمي ، فأصبح حبق من رؤساء املذاه  ورواد  لألمنوذج وجددوا وساهموا يف بناء البنية األساسية

أساالوبه يف التااأليف و ى ماادى التاااريخ النحااوي ، ولااو أخااذنا طريقتااه علاا ةواملناااهج املسااتقل الفكاار

التقسي  ، فأراد بذلك أن خيةاع علاوم   و املنطقي الفقهي يف الرتتي و لوجدنا  التزم املنهج الفلسفي

وإذا أردنا معرفة مذهبه النحوي البد لنا من الوقاوحل عناد    .التنسيقو لعلوم الفقه يف الرتتي  ةالعربي

                                                 
71
 .70ا  71، آية الفجرورة س 
41
 .111الكت ، ص . ينظر: فوات الوفيات ا 0/33ألسنوي اطبقات الشافعية ا  

40
 .030/ 1القفطي ،    –الرواة  أنبا  
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ة خصا صها ومساته. وهذا يتأتى من إلقاء الةوء على بعاض القةاايا النحوياة الا      شخصيته ملعرف

  التأليف.كبريا عند و تع  أساسا عن هذا االجتا  باعتبار أن للشخصية دورا مؤثرا

 :موقفه من النحاة
اإلنصااحل عناد عرضاه    و يتصاف بالعادل   النحااة، موقف خاص به مان   البغدادي ألبي ال كات

فموقفه يتمياز بعادم التفرياق باني      مغمورين،مشهورين أم  كوفيني،كانوا بصريني أم سواء أ آراءه .

كقولاه   فمارة نارا  يعارض ااراء دون التعلياق عليهاا      النحوية،عند عرضه للمسا ل  السيماالعلماء 

حااول زيااادة الااواو العاطفااة " اختلفااوا يف جااواز زيااادة الااواو العاطفااة لغااري معنااى فجااوز  الكوفيااون  

واألرض وليكاااون مااان  ت" وكاااذلك ناااري إباااراهي  ملكاااوت الساااماوا  :بقولاااه تعااااىلاحتجاجاااا 

وجعلااوا منااه قولااه  ،47" فلمااا أساالما وتلااه للجبياااان وناديناااااا  "  :وقولاااااه سبحانااااااه ،41"املااوقنني

وقلبات  ظهار     :وقول الشاعر املتقادم أول الكتااب    ،44" حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها "  :تعاىل

  :.. بعد قوله.اجملن لنا

 ورأيت  أبناءك  شبوا  حتى إذا قملت بطونك 

 ،وذه  البصريون إىل أنها ليست زا دة يف شيء من ذلك وال جتوز .فتقدير  قلبت  والواو زا دة

  :وقول ااخر

 ثالث خالل لست عنها مرعوي  مجعت وفحشا غيبة ومنيمااااااااة

      :وقول ذي الرمة

 ورمي السفا أنفاسها  بسهاااااام   حهاااااكأناا على أوالد  أحق   ال

 بها يوم ذبااااااااااب السبي  صيام   جنوب ذوت عنها التناهي فأنزلت
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، وقوله أيةا زيادتها ألن احلاروحل وضاعت للمعااني فاذكرها     السفايريد، الحها جنوب ورمي 

صاار نا باة   بدون معناها يقتةي خمالفة الوضع ويورث اللبس، وأيةاا فاإن احلاروحل وضاعت لالخت    

عن اجلمل كافمزة فإنها نا بة عن أستفه  وزيادتها ينقض هذا املعنى. وتلك املواضاع، الاواو فيهاا    

عاطفة على حمذوحل مقدر يت  به الكالم تقدير : لنبصار  أو لنرشاد  وحناو ذلاك، ثا  عطاف علياه        

دينا  أن يا إباراهي   عرفنا ص   وانقياد  ونا :وكذلك يف ااية األخرى تقدير  (وليكون من املوقنني)

 ،عرفوا صحة ما وعدوا به وفتحت أبوابها :تقدير   (وفتحت أبوابها) :وكذلك قيل يف قوله تعاىل

وأماا البيات    .واألقوى أن تكون الواو حالية كما تقدم وسيأتي ذلك وبيان فا دتاه إن شااء اهلل تعااىل   

التهاذي  للبغاوي مان أ ماة      ويف .عرحل غدرك  وقلبت  ظهر اجملن، وحذحل اجلاواب كاثري   :فتقدير 

أردت التعليق فأقمت الواو مقام الفاء  :إن دخلت الدار وأنت طالق، إن قال :أصحابنا أنه إذا قال

مل  :وزاد غري  اناه إذا قاال   .قبل قوله وإن قال أردت التنجيز ينجز الطالق يع  وتكون الواو زا دة

ابتدأء وأنت طالق حكا   :او كما لو قالأقصد شي ا يقةي بوقوع الطالق يف احلال ويلغى حرحل الو

الرافعي عن إمساعيل البوشنجي مقررا له واعرتض عليه النووي واختاار أناه عناد االطاالق يكاون      

تعليقا بدخول الادار إن كاااان قا لهاااا ال يعرحل العربية وإن عرفها فال يكون تعليقا وال غري  إال ألنه 

 . 45"ي رمحه اهلل جار على القاعدة واهلل سبحانه أعل  عند  غري مفيد، وهذا الذي قاله النوو

 " كما يف قول امرئ القيس:  :وقال أبو ال كات حول )الكالم على واو ربّّ(

 علي بأنواع افموم ليبتلي  وليل كموج البحر أرخى سدوله

 :وقول رؤبة بن العجاج  ،رب ليل كموج البحر :أي 

 عالم ملاع اخلفق مشتبه األ وقامت األعماق خاوي املخرتق

مجع عمق وهو ما يساتدل باه علاى املواضاع والطارق مان جبال         :واألعماق ،املظل  :والقامت 

ماا ختفاق فياه مان الارتاب عناد هباوب         :واخلفاق  ،وبناء وغريهما واشتباهها التبااس بعةاها بابعض   

         :ومثله أيةا قول األعرابية ،الرياح
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 ها ما حييت سبيل فليس إلي  وذي حاجة قلنا له ال تبح بها

وهو كثري يف النظ  والنثار. والاذي ذها  إلياه مجهاور البصاريني ومان بعاده  أن اجلار يف هاذ             

مةمرة بعد الاواو ال باالواو نفساها بال هاي عاطفاة ولاذلك مل يعادها سايبويه يف           (رّب)املواضع ب

كما يف واو  (ّبر)حروحل اجلر، وذه  امل د والكوفيون إىل أن الواو هي اجلارة لكونها عوضا عن 

القس  وألنها واردة يف أول الكالم وليس قبله شيء يعطف الواو عليه، وظاهر كاالم ابان احلاجا     

  :اختيار هذا القول ألنه عّدها من مجلة احلروحل اجلارة. واحتج البصريون بوجو 

  .هأنها لو كانت هي اجلارة لدخلت واو العطف عليها كما يف واو القس  وقد تقدم مثل :أحدها

معها كما أنه ملا كانت  (رّب)ملا جاز أن تةمر (رّب)أن ذلك لو كان بطريق العوض عن :وثانيها

ورّب رجال عاامل    :واو القس  بدال عن با ه مل جيز اجلمع بينهماا وهناا جياوز ذلاك باالتفااق فيقاال      

   .لقيته 

      :كقول امرئ القيس ،قد أضمرت بعد الفاء وبل (رّب)أن :وثالثها

 ول اااا   حمااان ذي متااااهيتها عاافأل         حبلى قد طرقت ومرضع  فمثلك 

 :وقاول ااخر

 فإن أهلك فذي حنق لظا             علي يكاد يلته  التهاااب 

 :وقاول ااخر

 وإما تعرضن أمي  عنااي           وتنزعك الوشاة أولو النباط   

 :وقول ااخار

 ال يشرتى كتانه وجهرماااه     بل بلد ملء الفجاج قتماة       

باالتفااق فكاذلك يف الاواو ألن كلاها مان حاروحل العطاف         (رّب)واجلر يف هذ  املواضع بإضمار

رّب شيء  :وأما كون ذلك صدر الكالم فالعطف فيه على شيء مقدر يف الةمري فكأنه قال يف نفسه

يا  عان الوجاه األول باأن     كان م  ورّب قامت األعماق وحناو ذلاك وكاذلك الباواقي ولقا ال أن جي     

امتناع دخول الواو العاطفة إمنا كان لعدم ما تعطف عليه وأيةا فلما يف اجتماع الواو من االستثقال 

وإمنا جاز يف القس  االستثقال لكثرة دورانه يف الكالم وأما اجلمع بني الواو ورّب فلمانع أن ميناع أن  

ّب هي عاطفة ليس إال وليسات الا  يعاوض    هذ  الواو هي تلك تكون عند عدمها بل عند ظهور ر
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وأما الفاء وبل فال شاك أن ذلاك قليال ناادر       ،بها عن رّب فيجوز حين ذ اجلمع وال يكون فيه دليل

إن كاان األظهار   و جدا خبالحل الواو فإن اجلر بعدها كثري شا ع يف كالمه  وكال مان القاولني حمتمال    

يست قسما مغايرا ملا تقدم ألنها العاطفة عنده  قول البصريني فإذا عرحل ذلك فعلى قول البصريني ل

وعلى القول ااخر املغايرة ظاهرة فيكون ذلك نوعا على ماا تقادم وجيايء علاى البحاث املتقادم أن       

الواو مشارتكة لفظاا باني مطلاق اجلماع والقسا  وهاذ  الا  مبعناى رّب ثا  هاي بالنسابة إىل األناواع              

  43ل "األربعة املتقدمة متواط ة واهلل تعاىل أع

أحدهما، قال أبو ال كات حول تسمية أخرى يعرضها مقرونة باملوافقة الةمنية أو اختيار ومرة 

لااوجهني:  (امسااا)فااذه  البصااريون إىل أنااه مسااى  ،" اختلااف النحويااون يف ذلااك :االساا  امسااا

والوجه الثاني،   ،أحدهما، أنه مسي على مسما   وعال على ما حتته من معنا   فسمي امسا لذلك

 ،زياد قاا     :ن هذ  األقسام الثالثة فا ثالث مرات  فمنها ما خي  به وخي  عنه  وهاو االسا   حناو   أ

ومنهاا ماا ال خيا  باه وال خيا  عناه  وهاو         ،ومنها ما خي  به وال خي  عنه وهو الفعل  حنو: قاام زياد  

الفعل خيا  باه وال   و  ،فلما كان االس  خي  به وخي  عنه  ،بل  وما أشبه ذلكو حنو: هل  ،احلرحل

 :فقاد مساا االسا  علاى الفعال واحلارحل، أي        ،واحلرحل ال خيباار باااه وال خباااار عناااااه   ،خي  عنه

 (امساا )إال أنه  حذفوا الواو من آخر   وعوضوا افمزة يف أوله فصار  (مسو)واألصل فيه  ،ارتفع

 (امسا)الكوفيون إىل أنه مسي وذه   .ألنه قد حذحل منه المه ال  هي الواو يف مسو (إفع)ووزنه 

إال أنه  حذفوا الواو من أوله  (وس )ألنه مسة على املسمى يعرحل بها والسمة العالمة واألصل فيه 

ألناه قاد حاذحل مناه الماه الا  هاي الاواو يف          (إعل) ،ووزنه (امسا)وعوضوا مكانها افمزة فصار 

 وس  

ذه  إليه الكوفيون  وإن كان صحيحا  والصحيح ما ذه  إليه البصريون وما :قال أبو ال كات

 .43من جهة املعنى إال أنه فاسد من جهة التصريف
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ماا العامال النصا  يف املفعاول      :قال أبو ال كات البغدادي يف باب املفعول معه: " إن قال قا ال 

معااه ؟  قياال اختلااف النحويااون يف ذلااك، فااذه  البصااريون إىل أن العاماال فيااه هااو الفعاال وذهاا  

وذه  أبو اسحق الزجاج إىل أنه منصوب بعامل مقدر . أن املفعول معه منصوب علىالكوفيون إىل

 .48والصحيح هو األول"

هاو النكارة    :ماا التميياز ؟  قيال    :" إن قاال قا ال   :(التميياز )وقال أبو ال كات البغادادي حاول   

العامال فياه   فعل وغري فعل فأما ماا كاان    :فما العامل فيه النص ؟  قيل :فإن قيل ،املفسرة للمبه 

كال واحاد منهماا منصاوب      (شاحما و عرقاا )فعال فنحو: تصب  زيد عرقا وتفقأ الكبش شحما حل 

اختلف النحويون  :هل جيوز تقدي  هذا النوع على العامل فيه ؟  قيل :فإن قيل ،بالفعل الذي قبله

ههناا هاو    فذه  سيبويه إىل أنه ال جيوز تقدي  هذا النوع على عامله  وذلك ألن املنصوب ،يف ذلك

أبو العباس امل د ومان وافقهماا إىل أناه جياوز تقدمياه      و .. وذه  أبو عثمان املازني.الفاعل يف املعنى

 :على العامل فيه واستدلوا على ذلك بقول الشاعر من الطويل

 أتهجر سلمى للفراق حبيبها         وما كان نفسا بالفراق تطي 

موله عليه  كما جااز تقادي  احلاال علاى العامال      وألن هذا العامل فعل متصرحل فجاز تقدي  مع

 .41ألنه فعل متصرحل  فكذلك ههنا، والصحيح ما ذه  إليه سيبويه "،فيها، حنو، راكبا جاء زيد

إخراج بعض من كل  :ما االستثناء ؟  قيل :" إن قال قا ل :(االستثناء)وقال أبو ال كات حول 

 فماا العامال يف املساتثنى النصا  مان املوجا ؟       :لفاإن قيا   ،حنو: جاءني القوم إال زيدا ،مبعنى إال

فاذه  البصاريون، إىل أن العامال هاو الفعال بتوساط إال وذلاك         ،قيل: اختلف النحويون يف ذلك

فتعدى إىل املستث  كما تعدى الفعل   (إال)إن كان الزما يف األصل إال أنه قوي ب و ألن هذا الفعل

استوى املاء واخلشبة، فإن االس   :حنو ،ب املفعول معهباحلروحل املعدية ونظري  نصبه  االس  يف با

 (إال)وذه  بعض النحويني إىل أن العامال هاو   .منصوب بالفعل املتقدم بتقوية الواو، فكذلك ههنا

مركبة من  (إال)وذه  الفراء من الكوفيني إىل أن  ،وهو قول الزجاج من البصريني ،استثنى :مبعنى
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 وترفع يف النفي (إن)فهي تنص  يف اإلجياب اعتبارا ب  (ال)يف  وأدغمت  (أن)ث  خففت  (الو أن)

 .51والصحيح قول البصريني" (ال)اعتبارا با

خمالفتااه اراء و ذج حااول تفاارد امناا  وهااذ ااخاارين، اراءوماارة يتفاارد برأيااه املتميااز املخااالف   

فذه  الكوفياون   " اختلف النحويون يف ذلك ، :حول العامل يف خ  املبتدأ البغدادي قال النحاة،

، وذها  قاوم إىل    إىل أن عامله املبتدأ ، وذه  البصريون إىل أن االبتداء وحد  هو العامل يف اخل 

العامل يف   واملبتدأ عمل يف  اخل  ، وذه  سيبويه ومجاعة معه إىل أن ، أن االبتداء عمل يف املبتدأ

 ّلإال بهاا فاد   وال يصاح للخا    ك عن املبتادأ ، ينف ن االبتداء الألاملبتدأ مجيعا ، و اخل  هو االبتداء

.50نهما العامالن فيه "أعلى 

إن االبتاداء أعمال اخلا  بواساطة      :" والتحقيق فيه عندي أن نقاول  :قال أبو ال كات البغدادي 

 51املبتدأ ألن املبتدأ مشارك له يف العمل "

 :اخل  وقال أبو ال كات البغدادي يف موضع آخر حول رافع املبتدأ ورافع

" ذه  الكوفيون إىل أن املبتدأ يرفع اخل  واخل  يرفع املبتدأ فهما يرتافعان وذه  البصريون إىل 

وأما اخل  فاختلفوا فيه فذه  قوم إىل أنه يرتفع باالبتداء وحد ، وذه   ،أن املبتدأ يرتفع باالبتداء

أناه يرتفاع باملبتادأ واملبتادأ يرتفاع      آخارون إىل أناه يرتفاع باالبتاداء واملبتادأ معاا، وذها  آخارون إىل         

إن املبتدأ يرتفع باخل  واخل  يرتفع باملبتدأ ألنا  :إمنا قلنا :باالبتداء. أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا

وجدنا املبتدأ ال بد له مان خا  واخلا  ال باد لاه مان مبتادأ وال ينفاك أحادهما مان صااحبه وال يات              

ذا قلت زيد أخوك ال يكون أحدهما كالما إال بانةمام ااخر إليه... الكالم إال بهما أال ترى أنك إ

إن العامل هو االبتداء وإن كان االبتداء هو التعاري مان    :إمنا قلنا :أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا

العوامل اللفظية ألن العوامل يف هذ  الصناعة ليست مؤثرة حسية كاإلحراق للناار واإلغاراق للمااء    

سيف وإمنا هي أماارات ودالالت وإذا كانات العوامال يف حمال اإلمجااع إمناا هاي أماارات         والقطع لل
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ودالالت فاألمارة والداللة تكون بعدم شىء كماا تكاون بوجاود شاىء أال تارى أناه لاو كاان معاك          

ثوبان وأردت أن متياز أحادهما يف ااخار فصابغت أحادهما وتركات صابغ ااخار لكاان تارك صابغ            

.. أما من ذها  إىل أن االبتاداء واملبتادأ مجيعاا     .نزلة صبغ ااخر فكذلك هاهناأحدهما يف التمييز مب

ألناا وجادنا اخلا  ال يقاع إال بعاد االبتاداء واملبتادأ فوجا  أن يكوناا هماا            :يعمالن يف اخلا  فقاالوا  

 إن االبتاداء هاو العامال يف اخلا      :والتحقيق فيه عندي أن يقاال   :..  قال أبو ال كات.العاملني فيه

بواسطة املبتدأ ألنه ال ينفك عنه ورتبته أن ال يقع إال بعد  فاالبتداء يعمل يف اخل  عند وجود املبتادأ  

ال به كما أن النار تسخن املاء بواسطة القدر واحلط  فالتسخني إمنا حصال عناد وجودهماا ال بهماا     

 57ألن التسخني إمنا حصل بالنار وحدها فكذلك هاهنا"

" ذها  الكوفياون إىل أناه ال    :  ليس عليها، قاال أباو ال كاات البغادادي    أما القول يف تقدي  خ

جيوز تقدي  خ  ليس عليها... وذها  البصاريون إىل أناه جياوز تقادي  خا  لايس عليهاا كماا جياوز           

إناه ال جياوز تقادي  خا  لايس       :إمناا قلناا   :تقدي  خ  كان عليها، أما الكوفيون فاحتجوا بأن قاالوا 

س فعل غري متصرحل فال جيرى  ارى الفعال املتصارحل كماا أجريات كاان  ارا         عليها وذلك ألن لي

 ضااارب يةااارب فهاااو  :كان يكون فهو كا ن وكن كما تقول :ألنها متصرفة أال ترى أنك تقول

ضارب ومةروب واضرب وال يكون ذلك يف ليس وإذا كان كاذلك فوجا  أن ال جيارى    

الدليل على جواز تقدي  خ هاا   :احتجوا بأن قالوا رى ما كان فعال متصرفا أما البصريون ف

وجاه الادليل مان هاذ  ااياة أناه        ،54" أال يوم يأتيه  ليس مصروفا عانه  "  :عليها قوله تعاىل

يتعلق مبصروحل وقد قدمه على لايس   (يوم يأتيه )قدم معمول خ  ليس على ليس فإن قوله 

ي  معماول خ هاا عليهاا ألن املعماول     ولو مل جيز تقدي  خ  ليس على ليس وإال ملا جاز تقاد 

والصحيح عنادي ماا ذها  إلياه       :.. قال أبو ال كات البغدادي.ال يقع إال حيث يقع العامل

الكوفيون. وأما اجلواب عن كلمات البصريني يف قوله تعاىل: " أال يوم ياأتيه  لايس مصاروفا    

                                                 
57
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وال أنه منصوب وإمناا هاو   متعلق مبصروحل  (يوم)، فال حجة ف  فيه ألنا ال نسل  أن “عنه  

 :مرفوع باالبتداء وإمنا بنى على الفتح إلضافته إىل الفعل، كما قرأ نافع واألعرج قوله تعااىل 

يف موضع رفع وبنى على الفتح إلضافته إىل  (يوم)فإن  55" هذا يوم ينفع الصادقني صدقه  " 

 .   53الفعل فكذلك  هاهنا "

" ذه  الكوفياون إىل أن   :زم يف جواب الشرطوقال أبوال كات البغدادي حول عامل اجل

إىل أن العامال   نواختلاف البصاريون، فاذه  األكثار و     .جواب الشارط  ازوم علاى اجلاوار    

وذها    ،فيهما حرحل الشرط، وذه  آخرون إىل أن حرحل الشرط وفعل الشرط يعمالن فيه

شارط،  آخرون إىل أن حرحل الشرط يعمل يف فعال الشارط وفعال الشارط يعمال يف جاواب ال      

إمناا   :أماا الكوفياون فااحتجوا باأن قاالوا      .وذه  أبو عثمان املازني إىل أنه مبناى علاى الوقاف   

إنه  زوم على اجلوار ألن جواب الشرط  اور لفعل الشرط الزم له ال يكاد ينفك عناه   :قلنا

 فلما كان منه بهذ  املنزلة يف اجلاوار محال علياه يف اجلازم فكاان  زوماا علاى اجلاوار واحلمال         

 ،53" مل يكان الاذين كفاروا مان أهال الكتااب واملشاركني "         :قال اهلل تعااىل  .على اجلوار كثري

باخلفض علاى اجلاوار وإن كاان معطوفاا علاى الاذين فهاو         (واملشركني  (أنه قال ،وجه الدليل

إن العامال هاو حارحل     :إمناا قلناا   :.. أما البصريون فااحتجوا باأن قاالوا   .مرفوع ألنه اس  يكن

ألن حااااارحل الشارط يقتةاي جاواب الشارط كماا يقتةاي فعال الشارط وكماا           الشرط وذلك

وج  ان يعمل يف فعل الشرط فكذلك جي  أن يعمل يف جواب الشارط. وأماا مان ذها  إىل     

ذلاك ألن حارحل    :إمناا قلناا   :أن حرحل الشرط وفعل الشرط يعمالن يف جاواب الشارط فقاال   

حدهما عن صاحبه فلما اقتةيا  معاا  الشرط وفعل الشرط يقتةيان جواب الشرط فال ينفك أ
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.. قال .وج  أن يعمال فيه معا كما قلنا يف االبتداء واملبتدأ إنها يعمالن يف اخل  فكذلك هاهنا

هاو العامال يف جاواب الشارط      ،إن :والتحقياق فياه عنادي أن يقاال     :أبو ال كاات البغادادي  

الشرط عند وجود فعل  بواسطة فعل الشرط ألن ال ينفك عنه فحرحل الشرط يعمل يف جواب

الشاارط ال بااه كمااا أن النااار تسااخن املاااء بواسااطة القاادر واحلطاا  فالتسااخني إمنااا حصاال عنااد  

 .58وجودهما ال بهما ألن التسخني إمنا حصل بالنار وحدها فكذلك هاهنا

 :موقفه من السماع
أنه يف  القياس فهو على الرغ  من اعتماد  على القياس إالو موقف متميز من السماع للبغدادي

 يأخاذ عان الساماع بالنقال     حنوياة، ماا يعرتضاه مان مساا ل      ّلعدد من املسا ل النحوية أو قال يف جا  

" إذ لاو طردناا القيااس يف كال ماا       :يقاول والشاذ، فصاحبنا يكر  القياس على النادر  االستعمال،و

بغريهاا   ن ختاتلط األصاول  أالقياس وجعلنا  أصال لكاان ذلاك ياؤدي إىل    و جاء شاذا خمالفا لألصول

وهاي   " :لاذا جناد  يكثار مان قاول      51" ان جيعل ما ليس بأصل أصال وذلك يفسر الصناعة بأساره أو

: "مان الشااذ الاذي ال يعارج علياه ، فهاو يف       (فعال التعجا   أ)، ويقاول يف موضاع   31" رواياة شااذة  

أو  ، الفعال االشاتقاق أصول )باب  الكوفيني يف أدلته  يف نأويقول يف موضع آخر من ، 30"الشذوذ

إىل غري  من العبارات ال  تعطينا الدليل بأن  37عبارة " هذا باطل " أو 31" ة: "فسنذكر فاسد(املصدر

نه يعتد بالسماع الشا ع إ :يب  عليه رأيه وال يتخذ منها قاعدة ، أو قل ل والاصاحبنا ال يعتد بالقلي

 وهذ  مناذج اا ذه  اليه:النادر.و وال جييز القياس على الشاذ
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إن قال قا ل: هل نع  وب س امساان أو فعاالن ؟ قيال: اختلاف     " ال كات:قال أبو 

فذه  البصاريون إىل أنهماا فعاالن ماضايان ال يتصارفان واساتدلوا        ،النحويون يف ذلك

.. وذهاا  الكوفيااون إىل أنهمااا امسااان واسااتدلوا علااى ذلااك. قااال أبااو        .علااى ذلااك 

  .34ل به الكوفيون ففاسد"والصحيح   ما ذه  إليه البصريون وأما ما استد :ال كات

 :ماا عساى مان الكلا  ؟  قيال      :" إن قال قا ال  :وقال أبو ال كات حول باب عسى

وهاو   ،قد حكاى عان ابان الساراج أناه حارحل      و فعل ماض من أفعال املقاربة ال يتصرحل

 . 35.. ".والصحيح أنه فعل ،قول شاذ ال يعرج عليه

ذها  الكوفياون إىل    ":سا  و قال أبو ال كات حول االختالحل يف أصال اشاتقاق اإل  

أن األس  مشتق من الوسا  وهاو العالماة وذها  البصاريون إىل أناه مشاتق مان السامو          

إناه مشاتق مان الوسا  ألن      :إمناا قلناا   :أماا الكوفياون فااحتجوا باأن قاالوا      ،وهو العلاو 

.. وأماا  .الوس  يف اللغة هو العالمة واإلسا  وسا  علاى املسامى وعالماة لاه يعارحل باه        

إناه مشاتق مان السامو ألن السامو يف اللغاة هاو         :إمنا قلنا :تجوا بأن قالواالبصريون فاح

مسا يسمو مسوا إذا عال ومنه مسيت السماء مساء لعلوها واإلس  يعلاو   :يقال ،العلو

 :على املسمى ويدل على ما حتته من املعنى ولذلك قال أبو العباس حممد بن يزياد املا د  

قول كاحل يف اإلشاتقاق ال يف التحدياد فلماا مساا     اإلس  ما دل على مسمى حتته وهذا ال

اإلس  على مسما  وعال على ما حتته مان معناا  دل علاى أناه مشاتق مان السامو ال مان         

أما اجلواب عن كلمات الكوفيني قوف  إمناا قلناا    :.. قال أبو ال كات البغدادي.الوس 

املسامى وعالماة   إنه مشتق من الوس  ألن الوس  يف اللغة العالماة واألسا  وسا  علاى     
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هاذا وإن كاان صاحيحا مان جهاة املعناى إال أناه فاساد مان جهاة            :قلناا  ،عليه يعرحل باه 

 .    33"...اللف  وهذ  الصناعة لفظية فال بد فيها من مراعاة اللف 

ماا مل يارد يف    القيااس أضاعفه  و ماا اطارد يف االساتعمال    البغداديوخري الكالم عند  

  بالقياس.ومل يصح  (السماع)النقل 

 :مصــادره العلميـة 
يف معارض   األلبااء فقاال يف نزهاة    تقاديرا، و على إثباات نسابه العلماي اعتازازا     البغداديحرص 

اساتمد ثقافتاه    البغادادي أن  ي، أ33"العربياة  وعنه أخذت علا   ":(ابن الشجري)حديثه عن أستاذ  

 اطباطبا ابان   :مثاالالنحوية، أال سيما أن شيوخه ه  أركان املدرسة البصرية  أصوفا،النحوية من 

 .وغريه  من علمااء عصار  رياابن الشجواجلواليقي و العلوي

 البصارية، خاذ علا  النحاو مان منابعاه      أ أو البغادادي  األنبااري  أبا ال كاتعلى أن  وهاذا يادلل

إال أن فطنته ومتكنه قاد  إىل التفرد يف معاجلة املسا ل النحوية واالتساع  نهجها،فتأثر بها وسار على 

 .38(إن انكسار القياس يف النحو ال يتحقق الن النحو كله قياس) القياس يف

اة بيااان  اااااا ضااف إىل كثاارة تعلقاااه بااملنطق فاااي اساتنباط القواعاااد وتعليال األحكاااام واملوازن       أ

اكتسابها مان خاالل انتما اه إىل املدرساة       البغادادي، هذ  اخلصا ص والسمات ال  متيز بها ااراء، 

 النحوية.ة البصري

  :املدرسة البصرية يف منهجه النحوي أثـر
 ابتداء من موقفه وتشدد  يف شروط السماع  وتوسعه يف القياس البغدادي،تبني اا عرضت أن ي

، وإن خمالفتااه حينااًا اراء  إنااه بصااري النزعااة، فكاارًا وثقافااة ومقاااييس علميااة  بشااايوخه، وانتهاااء 
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القيااس  وذ  املدرسة ال  تتلمذ فيها واخاذ نظرياتاه يف الساماع    البصريني ال يدل على انتما ه لغري ه

 .والعلة والتعليل والعامل

الشخصاية وال خيارج باه عان     قاوة يف  الساتقل و املهذ  املخالفة مان دال ال قدرتاه يف اختااذ الارأي      

فقاد خاالف    أباي ال كاات،  إضافة إىل أنها ظاهرة طبيعياة ليسات مقصاورة علاى      مدرسته البصرية،

ثار املدرساة البصارية للمسانا أن     أوإذا تتبعناا  . 31سيبويهوخالف امل د أستاذ   اخلليل، أستاذ سيبويه 

 :من خالل وثيقة بهاصلته 

 .31النظامية   تعليقه على مصنفات أبي علي الفارسي وتدريسه لتالميذ  يف املدرسة -0

صا ص ايازة يف  وال  اتسمت فيما بعد خب البصرية،إعجابه وتأثر  بنحو وأركان املدرسة  -1

علااى يااد اباان السااراج وأبااي علااي الفارسااي والاا  مساهااا    األصااول،التفريعااات والتفصاايالت يف 

.. .النحاو  مان أكاابر أ ماة    "، فقد وصف صاحبنا أبا علي الفارسي بأنه (املدرسة القياسية)احملدثون 

 .30"ةبأنه كان ثقو .. وابن السراج بأنه أحد أ مة النحو املشهورينالنحاة.وابن ج  بأنه حذاق 

 :من خالل البغدادي تأثر  بسمات املدرسة القياسية وهذا ما جند  عند  -7

اإلباداع  و ابتكاار ويتجلاى يف رغبتاه بالتجدياد واحلارص الشاديد يف اإل      الفكاري، ساتقالل  إلأ ا ا  

  .وبهذا الدافع صنف كتبه املعروفة يف األصول واالختالحل

 واختاذ املوقف املتميز. ب ا التفرد يف معاجلة املسا ل النحوية

 (.الرتتي  والتبوي )ج ا  اجلدة يف العرض واملعاجلة وأسالي  التصنيف 

ن أل" إن انكساار القيااس يف النحاو ال يتحقاق      :د ا اتساعه يف القيااس حتاى جعلاه دأباه ، قاال       

 .31النحو كله قياس "
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"  :قااال ة باني ااراء ،  ساتعانة باااملنطق يف طارح املساا ل واساتخالص القواعااد واملوازنا     هاا ا اإل   

 ا أن ااابه ، كم  يعمل يف اخل  عند وجود املبتدأ ال إلبتداءا

ن ألن املاااء بواساطة القاادر واحلطاا  فالتساخني إمنااا حصاال عناد وجودهمااا ال بهمااا    االناار تسخاا 

 منا حصل بالنار وحدها فكذلك ها هنا االبتداء وحد  هو العامل يف اخل  عند وجود املبتدأّإالتسخني 

 .37األمساء أال تعمل " نه اس  واألصل يفألنه عامل معه أإال 

قيسة فهو ينظر ويعتمد األ مستقاًل،النحوية منهجًا  يف دراستهاتبع  البغدادين أيتبني اا عرضت 

املنطقية. واألدلة العقلية يف عرضه للمسا ل النحوية مقتبسًا خصا ص املدرسة البصرية مستفيدًا مان  

بادليلني  واكتفاي   والتقساي ، مساتعينا بااملنهج الفقهاي يف التصانيف      الكاوفيني، مع  أدا ها وخالفاتها

  :ال كات البغدادي أو االنباري بااراء البصرية يعلى تأثر أب

وفاذا ال أساتطيع أن أتصاور ماا ذها  إلياه بعاض         " :ما قاله الدكتور فاضل السامرا ي :األول

الذي ألف كتابه املاذكور آنفاَا لتأيياد     ن بغداديا وهوكا (األنصاحل)الباحثني من أن األنباري صاح  

البصريني ووافقه  يف عاماة املساا ل النحوياة اخلالفياة ومل خياالفه  إال يف تساع مساا ل مان  ماوع          

مثال هاذا الرجال بغاداديًا وآراؤ  البصارية واضاحة        دري كياف ميكان أن يعادّ   أ( مسالة ، وال 010)

 .34"بينة

  :ل عقيبة بن هبرية األسدياستشهاد سيبويه بقو :الثاني

 فلسنا باجلبال وال احلديدا  معاوي اننا بشر فأسجح 

معطوحل على حمال اجملارور قبلاه يف قولاه      (احلديدا)فإن قوله   ،على جواز اإلجراء على املوضع

" إن  :وقد خطأ  ابن قتيباة يف أواخار مقدماة الشاعر والشاعراء حياث قاال        .ألن الباء زا دة (باجلبال)

لكن العلماء املنتصرين لسايبويه ويف مقادمته  البغادادي يف كتاباه      ،35اجّلر كبقية القصيدة "الصواب 
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واستشاهاد سايبويه مناوط     ،إن البيت روي مع أبيات منصاوبة وماع أبياات  ارورة     :اإلنصاحل قالوا

 . 33بالرواية األوىل فصح االعتماد عليه، وفذا استشهد به الرضي على الكافية

 املصادر واملراجع
 .0131القرآن الكري  ا رواية حفص عن عاص ، وزارة األوقاحل، العراق 

 ، األدب العربي  ا  املستشرق ها. أ. ج  ،  ترمجة كاظ  سعد الدين، القاهرة )د.ت(.-0

، دمشق 0ا، أسرار العربية ا ابن األنباري ، حتقيق حممد بهجت البيطار  مع اللغة العربية، ط1

 م.0153، 

 0131وي ا د. فاضل السامرا ي ، دار النذير للطباعاة والنشار ا بغاداد ،       ، ابن ج  النح-7

 م.

هاا(  ، حتقياق حمماد أباى      343، أنبا  الارواة علاى أنباا  النحااة ا أباو احلسان القفطاي )ت         -4

 .0151، مطبعة دار الكت  املصرية ، القاهرة ،  0الفةل إبراهي  ،  ط

البصريني والكاوفيني ا ابان األنبااري ، حتقياق      ، اإلنصاحل يف مسا ل اخلالحل بني النحويني -5

 حميي الدين عبد احلميد ، دار الفكر، بريوت.

، إيران ماضيها وحاضرها ا دونالد ول  ، حتقيق عبد املنع  حممد حسني ، مكتباة مصار،     -3

 م.0158القاهرة ، 

 م.0131، البحث النحوي عند العرب ا أمحد خمتار عمر ، بريوت ، -3

هاا(  334النهاية ا  أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كاثري الدمشاقي )   ، البداية و-8

 ،        دار الفكر ، )د. ت(.

، دار  1، بغية الوعاة ا السيوطي ، حتقيق حممد أباو الفةال ، مطبعاة عيساى احللا  ، ط      -1

 م.0131الفكر، بريوت ،

 . 0135األهلية،  ، تاريخ العراق يف عصر السالجقة ا حسني أمني، املكتبة-01

                                                 
33
 . 003خزانة االدب ، شاهد  



 

 و الربكات البغدادي )االنباري( أثر عصره عليه وآراةه النحويةاب
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 (، حتقيااق عبااد السااالم هاارون، دار الكتاااب    0113، خزانااة األدب ا البغاادادي )ت     -00

 .0138العربي، القاهرة 

اخلوانساري ، مؤسسة إمساعيلياان   -، روضات اجلنات يف أصول العلماء والسادات -01

 ها. 710،   طهران، 

( 0181حلي ابن العماد احلنبلاي ) ، شذرات الذه  يف أخبار من ذه  ا أبو الفرج عبد ا -07

 م. 0131،     دار املسرية، بريوت ، 

 ابن قتيبة الدينوري، حتقيق أمحد شاكر، دار املعارحل )د. ت(. -، الشعر والشعراء -04

هاا( مطبعاة ر اساة دياوان      331مجال الدين أبو حممد األسنوي ) -، طبقات الشافعية -05

 األوقاحل، 

 .0131بغداد  

 ها(. 850ابن قاضي شهبة ) -لنحويني واللغويني ، طبقات ا-03

 

الع  يف خا  مان غا  ا حمماد بان أمحاد بان عثماان الاذه  ، حتقياق أباو هااجر حمماد                ,-03

 السعيد بن  بسيوني زغلول ، مكتبة دار الكت  العلمية ، بالط ، بريوت )د. ت(.

لادين عباد احلمياد ،                حممد بن شاكر الكت  ، حتقيق حمماد حمياي ا    -، فوات الوفيات -08

 م.0150مصر، 

 م. 0131دار صادر، بريوت،   ابن االثري، -، الكامل يف التاريخ -01

 م. 0153الفنون ا حاجي خليفة ، طهران ، و ، كشف الظنون عن أسامي الكت -11

            اباان األنباااري ، حتقيااق األسااتاذ سااعيد األفغاااني ،           -، ملااع األدلااة يف وجااو  النحااو  -10

 م.0153مطبعة اجلامعة السورية ،

 م. 0138، املدارس النحوية ا شوقي ضيف ، دار املعارحل ، مصر ، -11

هاا( ،        338عبادة اليقةاان ا عفياف الادين عباد اهلل بان أساعد الياافعي )         و ، مرآة اجلنان-17

 حيدر آباد ، )د. ت(.
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 العدد األول

ي ، حتقياق األساتاذ ساعيد األفغااني ،               ، مقدمة االغراب يف جدل االعراب ا ابن االنبار -14

 م.0130دار الفكر ، بريوت، 

هاا( ،            513ألبي عبد الرمحن بان علاي اجلاوزي )    -، املنتظ  يف تاريخ امللوك واألم  -15

 م.0111الدار الوطنية، بغداد ، 

حمماد أباي الفةال    ، نزهة األلباء ا أبو ال كات عبد الرمحن بن حممد األنبااري ، حتقياق    -13

 م. 0133إبراهي  ،  دار النهةة ، مصر للطباعة والنشر ، 

 م. 0155،  7، هدية العارفني ا إمساعيل باشا البغدادي  ذيل كشف الظنون ، ط-13

ابن خلكان أمحد ال مكي، حتقيق إحساان عبااس، دار الثقافاة،             -، وفيات االعيان -18

 م.0131بريوت،
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This number is the first steps educcationally to bring 
about the spirit of science , originality of Islamic thoughts , 
the Qwar'nic language and the right system of free and 
objective information in this beloved country of civilsation 
and culture. 

  
Translation from 
Arabic Original 
By 
Sadiq al – Husaini al 

Isterabadi 



 

opinion Editing form  
 

4 

 

 

 

 

 

 

opinion Editing form  
Iraq has witnessed , design the last three decades , 

deliberative and educational emptyness which throughtful 
becanme , knowledly , isolated from the world inputs and 
the information explosion that drived them away from 
delibration uprise crucial rules which caused its shift and 
disapperance for the sake of the satte governings. The 
goverment isolated and diminshed deliberation , put 
pressure upon writers and authers by the means of a 
policy thats breek inside and outside comunications. It put 
pressre on just voise and the right word. 

That era has gone , and a new one has occured. we 
need to follow new delbration uprise which meet the hope 
for the era and make the future brighter and active. This 
needs co-operation towrds justice and equitablenss fixing 
a living model which brings about certainly a nice results. 

We the staff of the university of ahlul al-bayt (allas 
helssings and peace he upon them) have taken in 
considreation to publish a high level seasonal journal. Our 
objective is of excellence in research , scholarship and 
education , open discussion meetingo for exchanging 
throughts and experince to deepen studying programmes 
and developing the gualifications of the staff. 

The university , today , throgh its journal staff , put in 
hands its first number covering researches and human 
studies in literature , legal system the (Shari'a) and low. 
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In the name of god  
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