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ملخـص باللغة العربية ال يزيـد عن )200( كلمة متبوعًا 
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6- يتـم ارسـال خطـاب طلب نـرش البحـث باملجلة باسـم 
رئيـس هيئة حترير املجلة مع إيضاح أنه مل يسـبق له النرش 
أو إرسـاله إىل أي جهـة نرش أخرى، وأنه غري مسـتل من 

املاجستري أو الدكتوراه.
7-  ترسـل البحوث املقدمة ملحكمـني متخصصني ختتارهم 
هيئـة التحرير بشـكل رسي،  وللمجلـة أن تطلب إجراء 
تعديالت عىل البحث حسـب رأي املحكمني قبل اعتامد 

البحث للنرش.
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جمانية من بحثه،  باإلضافة إىل العدد الذي ُنرش فيه بحثه.
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من القطع)21×28(سـم، للمتن العريب يسـتخدم اخلط 
)Lotus Linotype( مقـاس )14(، والعنـوان الرئيـي 
اإلنجليـزي  وللمتـن  عريـض،   )15( مقـاس  للعـريب 
يسـتخدم اخلـط )Times New Roman( مقاس )12(، 
والعنـوان الرئيـي لإلنجليـزي مقـاس )13( عريـض، 
)Lotus Linotype( خـط  العـريب  اهلامـش  وكذلـك 

 Times New( واهلامـش االنجليزي خط ،)مقاس )12
Roman(مقـاس )10(، وأن تكـون مراجعـات الكتب 

والتقارير والرسائل العلمية يف حدود ) 5 ( صفحات.
ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة   -2
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يشـار إىل املراجع يف املتن بذكر االسـم األخري للمؤلف، ثم   -4
سـنة النرش بني قوسـني مثل: ) أبو حطب،  1412هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1412هـ( أن......،  ويف حالة االقتباس 
يذكـر رقـم الصفحة بعد سـنة النـرش هكذا: )أبـو حطب، 
1412هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1412هـ(.
ترتـب املراجـع يف هنايـة البحـث ترتيًبـا هجائيا حسـب   -5
االسـم األخري، وتكتـب كافة املراجع التي اسـتند عليها 

البحث،  وإذا كان املرجع كتاًبا فُيتبع يف كتابته اآليت: 
اسـم العائلـة للمؤلف، االسـم األول.)سـنة النرش(.    
عنـوان الكتـاب بخط مائـل.  الطبعة غـري األوىل، مكان 

النرش،  دار النرش.
مثل: القايض،  يوسـف. )1401هـ (. سياسة التعليم    

والتنمية يف اململكة. ط2،  الرياض،  دار املريخ. 
أما إذا كان املرجع بحًثا فُيتبع يف كتابته اآليت:   

اسم العائلة للمؤلف، االسم األول. )سنة النرش(.  عنوان    
البحث.  اسم املجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النرش.

مثل: العبدالقادر، عيل. )1413هـ (.« التعليم األهيل    
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية«.  جملة االقتصاد.  
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يستحسـن اختصـار اهلوامـش إىل أقىص حـدٍّ ممكن،  ويف   -6
حالـة اسـتخدامها تكـون لتزويـد القـارئ بمعلومـات 
توضيحية،  ويشـار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
7- تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.   

قواعد النشر في المجلة



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

حترص وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عىل االستمرار  يف الوفاء بتأدية دورها املحوري يف 
حتقيق رسالة اجلامعة وفق خطتها االسرتاتيجية الثانية )1440هـ/2020م( بدعم املشاريع البحثية واملبادارات 
املجتمعية التي تسهم يف حتقيق التنمية املستدامة وتعزيز الوالء واالنتامء للوطن. ومن هذا املنطلق تلتزم الوكالة 
يف رؤيتها بتوفري بيئة أكاديمية حمفزة للبحث العلمي، أما يف رسالتها فقد كان دأهبا االهتامم بتقديم خدمات بحثية 

متطورة يف إطار بيئة حمفزة. 

العلوم اإلنسانية واإلدارية » والتي  الثاين عرش  من » جملة  العدد  القراء األعزاء  ويسعدين أن اضع بني يدي 
تصدرها جامعة املجمعة من خالل مركز النرش والرتمجة بوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.  

وحيمل هذا العدد بني طياته ستة بحوث متنوعة املجاالت، ثرية املضمون، وحمكمة الصياغة. وجاء يف العدد 
بحثان يف ختصص اللغة العربية، وبحث يف الرتبية اخلاصة ، وبحث يف احلديث النبوي الرشيف ، وبحث يف العلوم 

الرتبوية وأخريا بحث يف ختصص علم االجتامع. 

وبصدور هذا العدد تواصل املجلة  مسريهتا املباركة - بعون اهلل وتوفيقه - ليبلغ عدد البحوث التي تم نرشها 
يف أعدادها السابقة أكثر من ستني بحًثا علميا حمكام يف املجاالت اإلنسانية واإلدارية. وقد تلقت هيئة التحرير ما 
يزيد عىل مخسني بحثًا علميًا يف األونة األخرية، و هذا يدل عىل  السمعة الطيبة التي أضحت املجلة حتظى هبا يف 
األوساط العلمية املحلية واالقليمية من جهة ، وعىل ثقة الباحثني واألكاديمني الكبرية فيها من جهة ثانية ، ومن 
جهة ثالثة عىل الدعم الدائم الذي تتلقاه املجلة من إدارة اجلامعة ومن معاىل مدير اجلامعة عىل وجه اخلصوص .   

وهيئة حترير املجلة إذ يسعدها هذا النجاح ، فإهنا ترجو اهلل العيل القدير أن يوفقها يف إكامل هذه املسرية بالشكل 
الذي يرضيه سبحانه ، ثم يرىض طالب العلم والدارسني والباحثني يف خمتلف أرجاء العامل العريب . وأخر دعوانا 

أن احلمد هلل رب العاملني.

رئيس التحرير        
         أ.د. محمد عبد اهلل الشايع
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1عبداهلل بن خليفة السويكت:  شعرية العزلة مقاربة يف تشاكل النص السجني القديم

شعرية العزلة
مقاربة في تشاكل النص السجني القديم

د.عبداهلل بن خليفة السويكت
األستاذ املشارك - قسم اللغة العربية
كلية الرتبية بالزلفي )جامعة املجمعة(

املستخلص
ُيَعـدُّ »التشـاكل« )lostopie( أحـد املفاهيـم السـيميائية 
اجلديـدة التي ُنقلت من حقـل العلوم التجريبيـة كعلم الفيزياء 
-مثـاًل- بمـؤداه الـدال عـىل الوحـدة والتـوازي والتجانـس 
والتامثـل، وتسـاوي اخلصائـص يف مجيـع اجلهـات، إىل حقـل 
الدراسـات األدبيـة الغربية ثـم العربيـة؛ آليًة من آليـات حتليل 
اخلطاب النقدي املعارص، وملا هلذا املفهوم من جتذر قديم يف أدبنا 
العريب رأيت تطبيقه عىل بعض القصائد التي ُولدت بمعزل عن 

اآلخر يف حلظة التوحد مع النفس، واالنكفاء عىل الذات.
ويف هـذه املقاربـة نحـاول تطبيق القـراءة األسـلوبية لنص 
العزلة وفقـًا للمنهج السـيميائي باعتباره منهجـًا نقديًا جديدًا، 
يتنـاول العمـل األديب بالدراسـة والتحليل من وجهة سـياقية، 
ضمن معطيات اللسـانيات التي هتتم بالتحليل النيص، حماولني 
اسـتكناه خمتلـف الثنائيـات، وبحث مابني عالمـات النص من 
عالقـات منطقية، كمنطق املشـاهبة أو التجانس أو التامثل الذي 

نجده يف الرتاكيب أو الصيغ املتشاكلة.
كام تسعى هذه املقاربة إىل إبراز اجلامليات اهلندسية املتشاكلة 
عـىل املسـتوى الرتكيبـي والنحـوي، أو الصـويت واإليقاعـي، 
وغريهـا من التشـاكالت كالتشـاكل التالؤمـي أو التالزمي أو 
االحتيـازي، مسـتفيدين مـن الدراسـات النقديـة احلديثة التي 
سبقت يف هذا املجال، ويف مقدمتها ماقدمه الناقدان د.عبدامللك 

مرتاض، ود.حممد مفتاح.
وملا حتتله نصوص العزلة - والنصوص السـجنية حتديدًا - 
من مساحة واسعة يف تراثنا الشعري القديم فإن  الدراسة سوف 
تقـرص تناوالهتا عىل السـجنيات واألرسيات التـي قيلت حتى 

هناية العرص العبايس.
الكلـامت املفتاحيـة: شـعرية - العزلـة - مقاربـة - تشـاكل - 

السجني

Abstract
«Lostopie» is one of the new semiotic concepts that 
have been transferred from the field of experimental 
science such as physics - for example - by the principle 
of unity, parallelism, homogeneity and symmetry, 
the same characteristics in all sides to the field of 
Western and Arabic literary studies; a mechanism 
of analysis the contemporary critical discourse, As 
this concept of Old rooted in our Arabic literature, 
I applied to some poems that were born in isolation 
from each other in the moment of self-union and self-
sufficiency. 
In this approach we try to apply the stylistic reading 
of the text of isolation according to the Semianic 
approach as a new critical approach, dealing with 
literary work  with study and analysis from a 
contextual point of view, within the data of linguistics 
that are interested in text analysis, attempts to acquire 
different diodes and triangles, and search between 
text signs of logical relations, or homogeneity or 
symmetry that we find in compositions or intertwined 
formulas.
This approach also seeks to highlight the geometrical 
aesthetics at the syntactic, grammatical, phonetic 
and rhythmic levels, and other correlations Such 
as adaptive, concomitant or acquisition problems, 
benefiting from the recent critical studies that 
preceded this field, Dr. Abdul Malk Mortad  and Dr. 
Mohamed Muftah.
As the texts of isolation - and old Segni texts in 
particular - occupy a large area in our ancient poetic 
heritage, the study will limit its manipulation to the 
incarceration and the prayers that were spoken until 
the end of the Abbasid era.
Keywords: poetry - isolation - approach - Lostopie 
- Segni 
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املقدمة 
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل َمن النبي بعده، 

وبعد:
ُيَعدُّ »التشاكل« )lostopie( أحد املفاهيم السيميائية 
اجلديـدة التـي ُنقلت من حقـل العلـوم التجريبية كعلم 
الفيزيـاء -مثـاًل- بمؤداه الـدال عىل الوحـدة والتوازي 
والتامثـل، وتسـاوي اخلصائـص يف مجيـع  والتجانـس 
اجلهات، إىل حقل الدراسات األدبية الغربية ثم العربية؛ 
آليًة من آليات حتليـل اخلطاب النقدي املعارص، وملا هلذا 
املفهـوم من جتذر قديم يف أدبنـا العريب رأيت تطبيقه عىل 
بعـض القصائد التي ُولدت بمعـزل عن اآلخر يف حلظة 
التوحد مع النفس، واالنكفاء عىل الذات، مع مايكتنف 
تلك اللحظات من ظروف قاسية أحاطت هبا اآلالم من 
كل جانب بام تصوره من هواجس وأحاسـيس ومناجاة 
وانكسـار واشـتياق َبعَد الُبعـد، وكلها تتمثـل يف أفكار 
ر حالة السـجني، ومعامل السجن -الذي ستنحرص  تصوِّ
الدراسـة عـىل النصـوص التـي ولـدت بـني جدرانه - 
وترسـم مالمح القسوة والوحشـة، وجتيلِّ للقارئ حياة 
السـجن املثقلة بـأمل الفراق والبعـد، والنازعة - يف ذات 
الوقـت - إىل أمـل احلريـة واالنعتاق من قيود السـجن 
وعـوامل العزلـة، اللذيـن نقـال هـذا املصطلـح مـن بيئته 

الغربية ووظفاه يف الدراسات العربية.
ويف هـذه املقاربـة نحـاول تطبيق القراءة األسـلوبية 
لنـص العزلة وفقـًا للمنهج السـيميائي باعتبـاره منهجًا 
نقديـًا جديدًا، يتناول العمل األديب بالدراسـة والتحليل 
من وجهة سـياقية، ضمن معطيات اللسانيات التي هتتم 
بالتحليـل النـيص، حماولني اسـتكناه خمتلـف الثنائيات، 
وبحـث مابـني عالمـات النص مـن عالقـات منطقية، 
كمنطـق املشـاهبة أو التجانس أو التامثـل الذي نجده يف 

الرتاكيب أو الصيغ املتشاكلة.

كام تسـعى هذه املقاربة إىل إبراز اجلامليات اهلندسـية 
املتشـاكلة عىل املسـتوى الرتكيبي والنحوي، أو الصويت 
واإليقاعي، والداليل وغريها من التشاكالت كالتشاكل 
االحتيـازي، واالنتشـاري، وغريمهـا، مسـتفيدين مـن 
الدراسـات النقدية احلديثة التي سـبقت يف هذا املجال، 
مفتـاح،  ود.حممـد  الناقـدان  ماقدمـه  مقدمتهـا  ويف 

ود.عبدامللك مرتاض.
وملا حتتله نصـوص العزلة - والنصوص السـجنية 
حتديدًا - من مسـاحة واسـعة يف تراثنا الشعري القديم 
فإن  الدراسـة سـوف تقرص تناوالهتا عىل السـجنيات 
واألرسيـات التـي قيلت حتـى هناية العـرص العبايس، 
وهـي مدة زمنية طويلة إذا ما قورنت بقرص الدراسـة، 
لكن جيـب أن ُيراعـى يف ذلك أن النصوص السـجنية 
التـي قيلـت يف تلـك الفـرتات قليلـة إىل حد مـا إذا ما 
التقليديـة  الشـعرية  وضعـت يف مصـاف األغـراض 
األخرى كاملديح واهلجاء والرثاء...، ثم إن النصوص 
التي تتضمن ملمحًا تشاكليًا قليلة أيضًا، وهذا ماجيعل 
الباحث يظل يقرأ نصوصًا سـجنية كثرية ثم الجيد فيها 
بغيتـه بـام يتصل بالتشـاكل. سـائلني اهلل التوفيق، وهو 

املستعان.

شعرية العزلة:
تبقـى العزلة - يف أظهر مفاهيمها - دالة عىل التوحد 
مـع النفـس واالنكفاء عىل الـذات؛ ألهنا حتتل مسـاحة 
واسـعة من سـجايا الذات اإلنسـانية يف إحدى حاالهتا 
النفسـية التـي ألقـت بظالهلا عـىل كثري مـن النصوص؛ 
ملهمة وحمفزة لإلبـداع؛ ولذا فقد »وصف أحد الفنانني 
الغربيـني العمـل الفنـي وصفـًا دقيقـًا ومناسـبًا، فقال: 
)العمـل الفني هو الفعل االجتامعي إلنسـان يف عزلة(، 
بمعنى أن األدب مل يكن ليصدر لوال أن اإلنسان يف عزلة، 
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وبحاجـة لكرس عزلتـه واالتصال بغـريه«)1(، وهي هبذا 
الوصف تتحكـم -بصورة مبارشة- يف صياغة أشـكال 
التعبري الفني واألديب، ومايتشظَّى من تلك األشكال من 
دالالت، وماحييط ببنيـة نصوصها من طاقات تصويرية 
قـد تكون متناقضة يف كثري من أحواهلا؛ ولذا فإن املفارقة 
التصويريـة سـتختط هلا طريقًا يف جسـد نصوص العزلة 
باعثـة فيهـا القوة والثراء، والتفاعل مع حمنة اإلنسـان يف 
هـذا الوجود، ومايكتنفه من ظروف نفسـية أو جسـدية 
أفـرزت يف شـعره مثل هذه األنسـاق التـي تتآلف تارة، 

وختتلف مع اآلخرين تارة أخرى.
ومتشـيًا مع مفهـوم العزلـة نجـد أنفسـنا منقادين إىل 
تصـوره متلبسـًا بكثري من املسـميات التي جتعل الشـاعر 
يف النهايـة غـري متواصل مـع املجتمع، منفردًا بنفسـه عن 
اآلخريـن، متخـذًا من تلـك العزلة جـدارًا أخـريًا يلتقي 
فيـه املبدع بذاته؛ ولذلك أسـباب شـتى كالغربة النفسـية 
أواملكانيـة، أوالتوحـد، والتفرد، أوالنفـي، أو املرض، أو 
السـجن، أو اإلقصـاء، أو التغييـب، وما يتولـد عن تلك 
األسباب من تداعيات وانثياالت تصطبغ باللغة الشعرية 
التي قيلت يف تلك الظروف، وماتشـتمل عليه من نسـيج 
لغـوي، وبنيـة تركيبية، وخيـال تصوري، وحالة نفسـية، 
تفيض - جمتمعة - إىل التامهي متامًا مع صوت الشـاعر يف 
نصه الشـعري، وتتجىل صورهتا احلية عندما تكون خيارًا 
لدى الشـاعر، الحالًّ حلالة طارئة يمكـن أن تزول بزوال 
تلك احلالة كاملنفى يف األوىل، والسجن يف الثانية - مثاًل- 
عىل أن بيئة املنفى قد تكون حاًل حلالة لكنها اخُتذت خيارًا 
الحميص عنه عندما تنغلق السبل وتتضايق النفس، عندئٍذ 
تكـون بيئة خالص وحمطة إبـداع وإنتاج، وهذا ماجتىل يف 

كثري من إبداعات أدباء املهاجر وشعرائها.

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

ولـو ُعدنـا بالذاكـرة إىل الشـعر اجلاهـيل لتجلَّت لنا 
صـورة العزلـة يف أوضـح معانيهـا، بـام حتملـه مـن أمل، 
وشـعور باإلقصـاء اللذيـن كانـا مثريين لإلبـداع، فهذا 
طرفة بن العبد يعرب عن اعتزال عشريته له، وحتامي أهل 
بيتـه عليه بإفـراده إفراد البعري األجرب عـن بقية اإلبل؛ 

كي التنتقل عدواه إليها، حيث يقول :
إىل أْن حتـاَمتنـي الَعشـــريُة ُكلُّهـا

َوُأفــــِردُت إفـــراَد البعـرِي املَعبَّـِد)2(

ومـاذاك إال امتـداد لصـدود ابن عمـه )مالك( عنه، 
فكلـام دنا طرفة منه ابتعـد عنه ونأى، وهو نوع من أنواع 
العزلـة عمـن يريد القـرب منـه، فهاهو ذا يـراه كل يوم 
يف احلـي، إال أنه اليسـتطيع الوصـول إليه؛ ولـذا أطلق 
صيحتـه املدويـة يف ذلك احلـي معلنًا أن مايمـرُّ به ماهو 
إال )ظلم ذوي القريب(، الذي عدَّ وقع أمله عليه أشد من 

وقع احلسام املهند!
وهكذا، فالعزلة فيامسبق من مفاهيم يمكن تصنيفها 
:عزلـة اختيـار، وعزلـة اضطـرار، فعزلـة طرفـة عزلـة 
اضطـرار؛ وهـي يف نظري أشـد مـن أختهـا؛ ألن طريق 
العودة إىل اجلامعة ليست يف يد صاحبها، بل هي مرهونة 

برىض اآلخر عنه.
ماهيَّة التشاكل :

اللغويـة  التعريفـات  عنـد  الوقـوف  بنـا  جيـدر 
دة لذلك املصطلـح لدى اللغويني  واالصطالحيـة املحدِّ
والنقـاد العـرب، فقد ُعرف لدهيـم قدياًم بـ »املشـاكلة«، 
وهـو املصطلح الـذي شـاع يف الكتب اللغويـة والنقدية 

القديمة.

)2( حييـى بن عيل بن حممد الشـيباين ) اخلطيـب التربيزي(، رشح 
املعلقات العرش املذهبات، ضبط نصوصه ورشح حواشيه: 
د.عمـر فاروق الطبـاع، )د.ت(، دار األرقم بن أيب األرقم، 

بريوت، ص 100.
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- التشاكل لغة :
يقول ابن فارس: »الشني والكاف والالم معظم بابه 
املامثلة، تقول: هذا َشْكل هذا، أي ِمثله، ومن ذلك يقال: 
أمر مشكل، كام يقال: أمر مشتبه، أي هذا شابه هذا«)3(.

ـكل: بالفتح: الشـبه  وجـاء عنـد ابـن منظـور: »الشَّ
واملِثل، واجلمع أشكال، وشكول... واملشاكلة: املوافقة، 
والتشـاكل:مثله« )4(،ويف املعجم الوسـيط: »تشاكال أي 

تشاهبا ومتاثال«)5(.
يف  منحـرصة  سـتكون  التشـاكل  دراسـة  أن  وبـام 
النصوص السـجنية، فإنني - وهذا من خالل البحث - 
وقفت عىل نص للشاعر العبايس عيل بن اجلهم قاله حني 

سجنه املتوكل إثر هجائه له، ويف هذه القصيدة يقول:
أال ُحــرمـة ُتـرَعــى أال َعقُد ذمٍة

جلـــاٍر أال فـعــــٌل لقوٍل ُمشـاكِل)6(

فقوله: »أال فعل لقول مشـاكل« يـراد به متاثل القول 
مع الفعل وجتانسهام وتشاهبهام، ومن ذلك ُأخذ املصطلح 
اللغوي للتشـاكل الذي نحن بصدد احلديث عنه يف هذه 

الدراسة.

- التشاكل اصطالحًا :
خضـع مصطلـح التشـاكل إىل تطوير وتوسـيع عىل 
مستوى املفهوم حتى ُصِقل وُنظِّر له إىل أن ظهر عىل هيئة 

نظرية يمكن من خالهلا حتليل النص من مجيع جوانبه.
)3( أبو احلسـني أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، 
ط 1 : 1422هــ/ 2001م، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، 

بريوت، مادة )شكل(، ص 511.
)4( أبـو الفضـل مجـال الدين حممد بـن مكرم ابن منظور، لسـان 
العـرب، ط 6 : 1417هـ/1997م، ، دار صادر، بريوت، 

مادة ) شكل(، 357-356/11.
 :  4 ط  الوسـيط،  املعجـم  وآخـرون،  مصطفـى  إبراهيـم   )5(
1425هـ/2004، مكتبة الرشوق الدولية، مرص، ص 491.

ديـوان عيل بـن اجلهم، ُعنـي بتحقيقه ونرشه ومجـع تكملته   )6(
خليل مـردم بـك، 1369هــ/1949م، املطبعة اهلاشـمية 

بدمشق، ص 42.

وُيَعدُّ التشـاكل أحد املفاهيم السيميائية اجلديدة التي 
ُنقلت مـن حقل العلـوم التجريبيـة، وُأدخلت إىل حقل 
الدراسـات الغربيـة؛ كآليـٍة مـن آليات حتليـل اخلطاب 
النقـدي املعـارص، ومـن خـالل اسـتقرائنا لتدابـري هذه 
الظاهـرة وتناوالهتـا يف الدراسـات احلديثة، سـنجد أن 
أكثرهـا دورانًا ما لـدى الدكتور حممد مفتـاح والدكتور 

عبدامللك مرتاض.
فالناقد د.حممد مفتاح كان عىل رأس من طبقوا هذا 
املفهوم الغـريب يف ميدان املامرسـة النقدية، حني أفاض 
احلديث عن هذا املصطلح يف بعض مؤلفاته، ففي كتابه 
حتليل اخلطاب الشـعري، يذكر أن أول من نقل مفهوم 
التشـاكل من ميـدان الفيزياء إىل ميدان اللسـانيات هو 
»كريـامص«)7( - ويسـمى عند بعض النقـاد غريامص، 
وجريـامس-، وقد احتل منذ ذلـك الوقت هذا املفهوم 
لـدى التيـار السـيميوطيقي البنيـوي مركـزًا أساسـيًا. 
وكأي مفهـوم جديـد فـإن املهتمـني تلقـوه باملناقشـة 
والتمحيـص، ولكنـه مل يرفض مع ذلك، وإنام سـلَّموا 
بوجاهته كمفهوم إجرائي لتحليل اخلطاب عىل ضوئه. 
ولذلك فقد خضع لتطورات عرب تنقله لدهيم. فإذا كان 
»كريـامص« قد قـرصه عىل تشـاكل املضمـون يف كتابه 
مه ليشمل التعبري  »الداللة البنيوية«، فإن »راسـتي« عمَّ
واملضمـون معـًا، أي أن التشـاكل يصبـح متنوعًا تنوع 
مكونـات اخلطـاب، بمعنـى أن هناك تشـاكاًل صوتيًا، 
وتشـاكاًل نربيـًا وإيقاعيًا، وتشـاكاًل منطقيًا، وتشـاكاًل 
معنويـًا)8(. ويـرى د.حممـد مفتاح أن هـذا التخصيص 
عـىل  سينعكسـان  والتوسـيع  والتضييـق  والتعميـم، 

)7( انظر: كتاب :
A.J.Greimas: Courtes/ Dictioonnaire Raisonne de la 
theorie du langage Hachette  Paris 2 Edition 1980 P/196
)8( انظر : د.حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشـعري ) إسرتاتيجية 
التنـاص (، ط 1 : 2005م، املركـز الثقـايف العـريب، الـدار 

البيضاء، املغرب، ص20-19.
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تعريفـات التشـاكل، فعنـد »كريـامص« هـو جمموعـة 
مرتاكمـة من املقـوالت املعنويـة )أي املقومـات( التي 
جتعل القراءة متشاكلة للحكاية، كام نتجت عن قراءات 
جزئية لألقوال بعد حل إهبامها، هذا احلل نفسـه موجه 

بالبحث عن القراءة املنسجمة.
كـام يرى د.حممد مفتاح أنه إذا ماحاول أحد مناقشـة 
هـذا التعريف فقد يتضح له قصـور واضح فيه، إذ يعني 
تشـاكل املعنـى الـذي عـرب عنـه »باملقـوالت املعنويـة« 
املقومات األساسية التي يتبناها أصحاب اجتاه »التحليل 
باملقومـات« وهـذا اضطـراب مصطلحـي نجـده لدى 
املؤلـف الذي كان خليقـًا به أن يتجنبه، عىل أنه قد جياب 
عـن هذا بأن ذلك التعبري إنام هو لفظ جامع تولدت عنه 
مفاهيم أخرى فرعية مثل : مقوم، ومقوم سياقي. ومهام 
يكن األمر، وبدون مشـاحة يف األلفـاظ. فإن هذا اجلزء 
من التعريف اليشـمل إال التشـاكل املعنـوي، كام أنه قد 
اقترص عىل احلكاية، يف حني أن التشاكل موجود مالصق 
لـكل تركيـب لغوي. و«األقـوال« توحي بـأن كريامص 
حينئـٍذ مل يعر انتباهًا إىل التقسـيم الثنائي )املقال، القول( 

الذي أصبح معروفًا فيام بعد)9(.
ومـن ذلـك نصـل إىل حمصلـة مفادهـا أن مصطلـح 
»التشـاكل« )lostopie( يمثل فرعية سـيميائية، اقتبسها 
جوليـان غريـامس عـام 1966م، مـن علـوم الفيزيـاء 
والكيميـاء، الدالـة عـىل الوحـدة واملوحـد، والتـوازي 
والتجانـس والتناظـر والتشـابه والتامثـل، كـام يدل عىل 
تساوي اخلصائص يف مجيع اجلهات، ويعنى أيضًا االنتامء 

إىل حقل أو جمال أو مكان معني.
لكـن الدكتـور عبدامللك مرتـاض يـرى أن األصل 
يف مصطلـح )التشـاكل( مأخـوذ مـن اللغتني الفرنسـية 
 )lsos( واإلنجليزية معـًا، ومن جذرين إغريقيـني ومها

)9( انظر: املرجع السابق، ص 20 .

ومعناه يسـاوي أو التساوي، و )topos( ومعناه املكان، 
ثـم مجـع بينهـام يف لفظ واحـد مركب من جذريـن اثنني 
فقيل )lostopy lostopie (، وهذه الرتكيبة تعني املكان 

املتساوي أو تساوي املكان)10(.
ويرتيض د.مرتاض نظرية القراءة أن تنهض عىل مجلة 

من األسيقة، منها:
- ارتباط النص األديب بمجموعة من العنارص األدبية 
)السـامت( التـي جتعل مـن تلك السـامت اللفظية 

مرتبطة ببعضها عن طريق التشاكل أو التباين .
- قيام النص األديب يف أحوال تشاكله وتباينه ومتاثله 
عىل تراكم االنتشـار واالمتداد، أكثر مما يقوم عىل 

تراكم االنحصار واالنجزاز.
- االجتهـاد يف قـراءة النص األديب داخل التشـاكل 

اللفظي واملعنوي معًا.
- إعطـاء العناية الالزمة إلجـراء التباين أثناء حتليل 
نص أديب؛ للكشف عن مقدار االختالف الواقع 

بني السامت اللفظية لتحديد الداللة)11(.
ومن هذه األسـيقة التي تنهض عليهـا عملية القراءة، 
يرى د.مرتاض أنه يمكن تعريف التشـاكل تعريفًا موجزًا 
خيتـرص مامىض، فهو يرى أنه »تشـابه العالقـات الداللية 
عرب وحدة ألسـنية، إما بالتكـرار أو التامثل، أو بالتعارض 

سطحًا وعمقًا وسلبًا وإجيابًا«)12(.
د مصطلح »املشـاكلة« يف  أمـا عند األقدمني، فقد تردَّ
كتـب البالغيني األقدمني، ترصحيًا به تـارة، وتعبريًا عنه 
)10( انظـر : د.عبدامللـك مرتـاض، نظريـة القـراءة، تأسـيس 
للنظريـة العامة للقراءة األدبية، 2003م، دار الغرب للنرش 

والتوزيع، وهران، اجلزائر،ص246. 
)11( انظر : املرجع السـابق، ص 126-127. وانظر: د.صالح 
حللوحي، الشكل والتباين، يف شعر مصطفى الغامزي، جملة 

األثر، العدد 17 )2013( اجلزائر، ص125.
)12( انظـر: د.عبدامللـك مرتـاض، شـعرية القصيـدة، قصيـدة 
القـراءة، حتليل مركب لقصيدة أشـجان يامنيـة، 1994م، ، 

دار املنتخب العريب، بريوت، ص43.
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بمصطلـح مرادف لـه تارة أخـرى، إال أنَّ أظهر تعريف 
خيتـرصه ماذهب إليه القزويني من أنه »ذكر اليشء بلفظ 
غريه لوقوعه يف صحبته حتقيقًا أو تقديرًا«)13(، وعنه نقل 
كثـري من مؤلفـي املعاجـم اللغوية والبالغيـة يف عرصنا 

احلديث)14(.
أمـا ابن رشـيق القريواين، فقـد حتدث عـن املامثلة يف 
التجنيس، قائـاًل: التجنيس رضوب كثـرية، منها املامثلة، 
وهي: أن تكـون اللفظة واحدة باختـالف املعنى )15(، ثم  
أسـهب احلديث عن هـذا الباب، ويف هنايـة حديثه قال : 
»وهذا النوع يسميه الرماين املشاكلة، وهي عنده رضوب: 
هذا أحدها، وهي املشاكلة يف اللفظ خاصة، وأما املشاكلة 

يف املعنى فننبه عليها يف أماكنها إن شاء اهلل«)16(.

وظيفة التشاكل :
يذكر األسـتاذ منصوري مصطفى أن التشاكل يسهم 
يف انسـجام النـص أو تنافـره، ويبعـد الغمـوض عنـه، 
وبذلـك يقيـم جسـورًا مـع املتلقـي عندما يمنـح بعض 
مفاتيـح ولوجـه، وتظهـر أمهيته يف الكشـف عن اخلفي 

وجتلية املستور.
تغـدو مـع  النـص  مناطـق ظـل يف  إن استكشـاف 
التشـاكل حمملـة بمرجعيـة معرفيـة ولغويـة، تبعـد عن 

)13( جالل الدين حممد بن عبدالرمحن القزويني، اإليضاح يف علوم 
البالغة، حتقيق إبراهيم شـمس الدين، 2003م/1424هـ ، 

دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان، ص 263.
العربيـة، ، ط 3،  البالغـة  بـدوي طبانـة، معجـم   : انظـر   )14(
الرفاعـي،  ودار  جـدة،  املنـارة  دار  1408هــ/1988م، 
الرياض، ص 312-313، وجمـدي وهبة وكامل املهندس، 
معجـم املصطلحـات العربيـة يف اللغـة واألدب،1979م، 

مكتبة لبنان، ، ص 200.
)15( انظر : أبو عيل احلسن بن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن 
الشـعر وآدابه ونقده، قـدم له ورشحه وفهرسـه: د.صالح 
الدين اهلواري، وأ.هدى عودة، ط 1: 1416هـ/1996م، 

دار ومكتبة اهلالل، بريوت، 510-503/1 .
)16( املرجع السابق: 510/1 .

النظـرة السـطحية والتعامـل األفقـي، والتبقـى مقاربة 
النصـوص رهينة الذاتية واألحـكام العامة، بل تنرصف 
إىل املالحظـة والوصـف واستكشـاف قوانـني الظواهر 
وفـق البحث الدائـم عن دالالت األلفـاظ منفردة، ويف 
عالقاهتـا مع السـابق والالحق هلا، فتخلـص إىل أحكام 

قريبة من املوضوعية متصلة بالنص نفسه)17(.
كـام أن التشـاكل يـؤدي دورًا رئيسـًا يف تشـييد مسـار 
الداللـة داخل اخلطاب برصف النظر عن شـكل متظهره؛ 
ألنـه يضمـن للنـص االنسـجام واالتسـاق، انطالقـًا من 
تكـرار وتكثيف الوحدات املعجميـة املندرجة بدورها يف 
إطار جمموعة من املقومات السـياقية املتكررة يف اخلطاب، 

والضامنة بناء التشاكل)18(.
ولتعدد جماالت التشـاكل فإنه يمكن توظيفه يف عدة 
مياديـن لغوية، كالبالغة، واألسـلوبية، وعلـم الداللة؛ 
وصوالً إىل بناء معنى النص، وخلق انسـجامه. ومن هنا 
يسـتطيع القـارئ –واحلالة هذه- حتديد تشـاكل النص، 
مـن خـالل رصـد تكـرار البنـى اللغويـة عىل املسـتوى 
الداليل، والصـويت، والرتكيبـي، واإليقاعي، والرصيف، 

واملنطقي، وغري ذلك.

التشاكل يف عزلة السجن :
سـتنحرص هـذه الدراسـة عىل نـوع من أنـواع عزلة 
الشـاعرة  الـذات  تكـون  عندمـا  وذلـك  االضطـرار، 
مسـجونة؛ ألنـه يف بيئـة السـجن كثـريًا ماتسـلب حرية 
املرء، وتصادر زمنه يف عتمة السـجن، ويتحول السـجن 

)17( انظـر : منصـوري مصطفـى، حمـارضات امللتقـى الوطنـي 
الثـاين) السـيمياء والنـص األديب(، مقالـة بعنـوان ) بنيـة 
التشـاكل والتقابـل يف مقدمـة معلقـة عبيد بـن األبرص (، 

تاريخ : 15-16/ أبريل، 2002م، ص 337-336 .
)18( انظر: عبدالرازق احليدري، مقال بعنوان : تشاكالت النص 
السـجني، جملـة فصـول، العـدد 81، 82 ، ربيـع، صيف: 

2012م، اهليئة املرصية العامة للكتاب، ، ص 304.
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إىل حيـاة حمرضة عىل مزيد مـن اإلبداع، وحتميل الكلمة 
األدبية بقضايـا أكرب حجاًم وأكثر صدقـًا)19(، وقد حفظ 
روعتهـا  يف  غايـة  هـي  ومقطوعـات  قصائـد  التاريـخ 
ومجاهلـا! عـىل الرغـم مـن أن كثـريًا مـن تلـك القصائد 
ولدت يف ظروف قاسـية حتيط هبا اآلالم من كل جانب؛ 
بـام تصوره من هواجس وأحاسـيس ومناجاة وانكسـار 
ر حالة السـجني،  واشـتياق، وكلها تتمثل يف أفكار تصوِّ
وترسـم مالمح القسوة والوحشـة، وجتيل للقارئ معامل 
حياة السـجن املثقلة بأمل الفراق والبعـاد، والنازعة - يف 
ذات الوقت - إىل أمل احلرية والفكاك من قيود السجن 

وعذاب العزلة.
وليس بإمكاين يف هذه الدراسة القصرية اإلحاطة بكل 
النصوص التي قيلت يف العزلة، لكنني سـأقرص الدراسـة 
عىل تشـاكالت النص السجني؛ ألنه نوع من أنواع العزلة 

القرسية أو االضطرارية املومأ إليها سلفًا.
 

أنامط التشاكل يف النص السجني:
1- التشاكل الصويت واإليقاعي:

سـيتم الرتكيز هنا عىل التشـاكل الصويت واإليقاعي، 
وسـتتناول الدراسـة فيـه الرتميـزات الصوتيـة، والقيم 
التعبرييـة هلـا، وما حتدثـه تلـك املقاربـات الصوتية من 
تأثـري حـي يف تلقـي النـص الشـعري؛ ألن لألصـوات 
قيمًة تعبريية تأتيها مـن خصائصها الفيزيائية )الطبيعية( 
واألكوسـتيكية )السـمعية(، ومن التداعيات باملشاهبة؛ 
مثـل تشـبيه يشء بـيشء كمحـاكاة بعـض األصـوات 
الشـفوية االحتكاكيـة لصـوت الريح -مثاًل- وتشـكل 
صورة دائرة أو زاوية أثناء التلفظ كاإلشـامم، وكالتشابه 

يف اخلط مثل )يفرتع-يقرتع()20(.

 :1 ط  السـجون،  بـوح  مغـاوي،  إبراهيـم  عـيل  انظـر:   )19(
1427هـ/2006م، إصدارات النادي األديب بأهبا، ص 10.
)20( انظر: د.حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري، ص36-35.

فمـن التشـاكل الصـويت: تشـاكل يرُد عىل مسـتوى 
احلروف؛ ألن الصيغة التعبريية ذات احلروف املتشـاكلة 
البـد أن تصطبـغ باملعنى الـذي حتمله؛ ولذا فـإن تكرار 
حرف واحد داخل بيت واحد يلعب دورًا كبريًا يف إيقاٍع 
بنائي، يفيض إىل قيمة نغمية ُتشـاكل مضموهنا الشعري، 
فهـذا أبـو الطمحـان القيني – الشـاعر الصعلـوك- له 
قصيـدة قاهلا بعـد أرسه يف احلرب التي يقـال هلا »حرب 
الفسـاد« )21(، افتتحها ببيت اعتمد فيه عىل تكرار حرف 
القاف ست مرات، إذ التكاد ختلو كلمة من هذا احلرف؛ 

ملا له من وقع شديد، وجهورية عالية، يقول:
َأِرقـُت َوآَبتني الـُهمـوُم   الَطواِرُق

َوَل َيلــــَق مـا الَقـيــُت َقبيِلَ  عاِشـُق)22(

فحشـو البيت بحرف)القاف(؛ شـديد الوقع؛ الذي 
يعد أكثر األصوات االنفجارية شيوعًا يف أوائل اجلذور، 
وتـردُد صوتـه سـت مـرات مرتـني:يف صـدر البيـت، 
وأربعًا يف عجزه )أرقـت، الطوارق، يلق، القيت، قبيل، 
عاشـق(، كل ذلـك يشـكل بنـاًء صوتيـًا يشـاكل حالـة 
الشـاعر التـي تقف موقفـًا صعبـًا، هييمن عليها شـعور 
بالضيـق والضجر؛ ذلـك ألن طبيعـة الصعلكة تفرض 
عـىل صاحبهـا االنطالق واجلري يف سـباق مع الريح يف 
مهامه الصحاري، ومتسـع القفـار، لكنَّ صاحبنا يعيش 
حياة األرس واالحتجاز؛ لذا فإننا عند تدبر إحياءات هذا 
التشـاكل الصويت القوي سـنجده يولِّد كتلـة التحم فيها 
ل  الصـوت باحلالة الراهنة، وهذا التشـاكل الصويت سـهَّ
فهم اجلو الذي ساد القصيدة، مما كان له األثر يف تقريب 

املعنى إىل الذهن رغم قرص القصيدة. 

كتـاب  األصفهـاين،  الفـرج  أبـو  يف:  َأرْسه  قصـة  انظـر:   )21(
ط2:  وآخـرون،  عبـاس  د.إحسـان  حتقيـق  األغـاين، 

1425هـ/2004م، دار صادر، بريوت، 8/13.
)22( املصدر السابق، 9/13.
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ومن تكـرار احلروف ماورد يف قصيدة ُتعدُّ من أروع 
ماجاء يف ديوان أيب العتاهية، بعث هبا إىل الرشـيد، وكان 
قد أمر بحبسـه والتضييق عليه ألمر ارتكبه، فلام سمعها 
الرشـيد رقَّ لـه، وأمـر بإطالقـه، وهـي قصيـدة ميميـة 

طويلة، يقول فيها:
َأَمــــا واهللِ إنَّ الظُّــلــــَم لـــوٌم

ولــكــــنَّ املــســيَء هـــَو الظَُّلوُم
يـِن َنمض ــــاِن يـــوِم الـدِّ إىل َديَّ

وِعـــنـــَد اهللِ جتـتـِمــُع اخُلـُصــوُم
َتــنـــاُم ول َتــنَـــْم عـنـَك املنايا

تــنَـــبَّـْه للـمـنـيــــِة ياَنـــؤوُم!)23(

إن تآلف صـويَت النون وامليم مكررتـني عدة مرات، 
وإشـاعتهام يف النسـيج الشـعري داخل األبيات الثالثة، 
ليسمع القارئ إيقاع احلالة النفسية املتوجعة من أمل الظلم 
الـذي وقع عليه بسـبب السـجن، ثم إن هـذه التأثريات 
الصوتيـة املنبعثة من تكرار حريف امليم والنون قد منحت 
الشاعر تعويضًا عن النغم احلزين واألنني املنكرس الذي 

يواكب التشكي يف كثري من أحواله.
عـىل أن املالحـظ يف هـذه األبيـات أن هنالـك صوتـًا 
فرضته احلالة الراهنة للشـاعر هو صـوت املّد املمتد داخل 
األبيات عىل تنوع أحرفه)األلف، والواو، والياء(؛ ولذا فال 
يمكن إغفـال األثر النفي يف صياغة هذا الصوت املتسـق 

مع احلالة التي يعيشها أبو العتاهية.
ويف قصيـدة لـه يرثي نفسـه وهو يف حبس الرشـيد، 

وفيها يناجي قلبه وينوح عىل نفسه قائاًل :
أَيـا ويـَح قلبِـي ِمـن َنجــيِّ البالبــِل 

ويـا ويَح سـاِقي مـن قروِح الَسالسـِل 

)23( ديـوان أيب العتاهية، حتقيـق : عبدالرمحن املصطاوي، ط2: 
1430هـ/2009م، دار املعرفة، بريوت، ، ص 309 . 

ويـا ويـَح نفـِ� وحَيهـا ثـمَّ وحَيـهـا
 ألْ َتنـُج يومـًا مـن شـباِك احلبائــِل)24(

فبالنظر إىل حرف احلاء املتكرر يف كثري من ألفاظ البيتني 
:)ياويح - املكررة ثالث مرات-، قروح، وحيها-املكررة 
مرتـني- احلبائـل(، سـنجد أن أهـم خصائصـه أنه حرف 
حلقي احتكاكي مهموس؛ لذا فإن تردد هذا الصوت -يف 
أغلـب الكلامت- قد أحـدث إيقاعًا تشـاكل مع احتكاك 
حتني بسـبب حزِّ  حلقـات القيـود التي حتيط بسـاقيه املتقرِّ
السالسـل التي طال بقاؤها، وماحتدثه تلك السالسل من 
أصوات هامسـة أثناء حتركه يف ظلامت السـجن، كل ذلك 
كان عامـاًل قويـًا يف شـحن النـص بطاقـات ضاغطة عىل 
املدرك السمعي للمتلقي؛ األمر الذي جعله يتشاكل نفسيًا 
مع الشاعر، ويتامهى مع حالته، ويعيش معه يف سجنه ويف 
الصـوت املنبعـث من تـردد صوت احلـاء يف كلمة )ويح( 
التي اسـتخدمها الشـاعر بشـكل الفت للنظر داللًة، فهو 

يدل عىل الرتحم والتوجع وإظهار الشفقة!
ومـن ذلك أيضـًا مـاورد إلبراهيـم بن املدبـر، الذي 
ُسـِجن بأمر من املتـوكل، وتعود قصة سـجنه إىل ماذكره 
أبـو الفرج، حينام ويل أمحد بن املدبر لعبيد اهلل بن حييى بن 
خاقـان عماًل، فلم حيمـد أثره فيه، وعمل عـىل أن ينكبه، 
وبلـغ أمحـد ذلـك فهـرب، وكان عبيـداهلل منحرفـًا عـن 
إبراهيم، شديد النفاسة عليه برأي املتوكل فيه، فأغراه به، 
فه خرب أخيه، وادعى عليه ماالً جلياًل، وذكر أنه عند  وعرَّ
إبراهيم أخيه، وأوغر صدره عليه حتى أذن له يف حبسـه، 

فقال وهو حمبوس:
ْ لـيـــَس طـوُل احلبـِس عـارًا تَســيلَّ

وفــيــِه لــنــا مــَن اهللِ اخـتـيـاُر)25(

)24( املصدر السابق، ص 298.
)25( املصدر السابق، 111/22.
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وهنا يتجىل التشـاكل الصويت يف صدر البيت؛ بسبب 
، ليس، احلبـس(، وهو  تكـرار حـرف السـني يف )تسـيلَّ
مـن حروف اهلمس املشـعر بجـو الصمت الذي يسـبق 
الغضب؛ لشـدة الظلـم الذي لقيه من أخيه املتسـبب يف 
سجنه، لكنه عندما طال سجنه، استغاث باملتوكل قائاًل:

َدعوُتـَك مـن َكـرٍب فلبَّيـَت َدعـويت
املَعـاِذُر َدَعـوُت  إْذ  َتعرِتضنِـي  َول 

تـي ئـُت )26( َأْوَرْدُت ِهَّ إليـَك وقـد ُحلِّ
وقـد أْعَجَزتني عـن ُهومي املصـادُر)27( 

ومتفحص البيتني ُيلفي تكرار حرف التاء، وتنوعها، 
فتجـيء مرة يف حمل رفع فاعل دال عـىل املتكلم، وجتيء 
مرة أخرى يف حمل رفع فاعل للمخاطب، ويف ثالثة جتيء 
عالمة تأنيث تسبق الفعل،ومرة تاء تأنيث تلحق الفعل؛ 
ولذا فإن استخدامها املتنوع هذا أسهم يف صناعة الصيغ 
واألبنيـة واأللفـاظ املختلفـة؛ لتحمـل دالالت معينـة، 

وتشكل صوتًا رامزًا إىل حالة يقصدها.
وهكذا؛ فإن هذا احلرف املهموس االنفجاري املرقَّق، 
يرُد متشـاكاًل مع اإلطار النفي للشـاعر حينام يتوسل إىل 
املتـوكل مبتدئـًا قصيدته باالسـتغاثة به)دعوتـك(؛ وهنا 
يكرر الدعـاء ثالث مرات:)دعوتـك، دعويت، دعوت(، 
مشتملة عىل حرف التاء املهموس، فشيوع صوت التاء بام 
فيها مـن رقة تالئم حالة اخلنوع التي يتلبس هبا الشـاعر، 
وتكرار حرف التاء قد أضفى عىل البيتني جرسًا موسيقيًا، 
ـق إيقاعـًا وتلوينـًا صوتيـًا يشـاكل مـرارة السـجن  وحقَّ

وحرارة حرمان احلرية.
وليس هذا وحسـب, بل إن التاء االنفجارية الشديدة 
تالئـم حالـة اجلزع وشـدة الصـوت أثناء الدعـاء، فهي 

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

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

حاالت النفس البرشية املتضادة يف ضعفها وقوهتا.
ويسـاهم صـوت البـاء يف أداء وظيفة دالليـة عميقة، 
تتجـاوز الصـوت الظاهـر واإليقـاع الباهر إىل املسـامهة 
يف تنامـي احلدث والتضامـن مع املعنى بصـورة متتابعة؛ 
بغيـة الوصـول إىل درجـة عالية من الوجـد النفي الذي 
يلقـاه الشـاعر يف سـجنه -أو ُقـْل: يف أرسه-، فهـذا أبـو 
فـراس احلمداين يعاتب ابن عمه سـيف الدولة يف إحدى 
قصائده، مسـتحرضًا موقف طرفة بـن العبد وظلم ذوي 
قرابتـه له، وفيهـا يظهر صوت الباء جملجاًل متشـاكاًل مع 

داللة اللوم والعتاب، فيقول:
َزمــاين ُكـلُّــه َغــَضــٌب وُعـْتـُب

وأنـــَت عـلــيَّ واأليـــاُم إِلـــــُب
وأنـَت -وأنَت دافـُع كلِّ َخطٍب-

َخطـُب َعـيلَّ  امللـمِّ  اخلـطــِب  مــع 
فـال بالـشــاِم لـذَّ بِـِفـيَّ ُشـــرٌب

والفــي األســِر رقَّ عـلــيَّ َقـلــُب
ُل األقـواَل بعـِدي َظلـلـَت ُتـبــدِّ

وَيـبـُلـُغـنـــي اغتِـيـاُبـَك ماُيِغُب)28(

فصـوت الباء هنا جاء منسـاقًا يف خدمـة البناء الداليل، 
مشـحونًا بطاقة تضغط عىل املدرك السمعي للصوت الذي 
اسـتثمره الشـاعر اسـتثامرًا أبان عـن قدرتـه يف التوفيق بني 
حالتـني أحدثتهـام الذبذبات الصوتية الناجتـة عن انفجارية 
البـاء، تكمنـان يف امتصاص قدر أو شـحنة مـن التوتر من 
جهـة، والتعبري عن احلنـق وعتاب األقـارب لتخليهم عنه 

وِغيبتهم له من جهة أخرى.

الدوهيـي،  د.خليـل  رشح  احلمـداين،  فـراس  أيب  ديـوان   )28(
2012م ، دار الكتاب العريب، بريوت، ص 49-48.
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ويف غياهـب السـجن يـرى املعتمـد بن عبـاد ُقمرية 
أمامهـا وكر فيـه طائران يصدحـان، فيهيج ذلـك املنظر 

مهجة الشاعر املأسور، فيبوح قائاًل:
َوْكـُر ُهـام  إِْلَفـِن َضمَّ َرأْت  أْن  َبَكـت 

هُر َمسـاًء، وقـد َأخنَى عـى إِْلِفَهـا الدَّ
ها وَناَحـْت وَباَحْت َفاْسـرتاَحْت بِِسِّ

)29( وَماَنَطَقـْت َحـرفــــًا َيُبوُح بـِه ِسُّ

فهـذا التشـاكل الصـويت يفـيض بفعل هيمنـة حرف 
»احلـاء« املتكرر بنغم صويت واحد يف ثالثة أفعال ماضية 
متصلـة بتـاء التأنيث:«ناحـت، باحت، اسـرتاحت« إىل 
السـعة واالنبسـاط اللذين مهـا من أهـم خصائص هذا 
احلـرف، زيادة عىل ماحيدثه مـن احتكاك حلقي هامس، 
جعلـه صاحلًا للنياحـة، وبيئة للبوح عـن مكنون النفس 
اللذيـن يؤديـان يف النهايـة إىل راحة القلـب، والتنفيس 
عنه من العناء والوجع النفي؛ فالعلامء النفسـيون يرون 
أن اإلنسـان إذا أحـس برغبـة يف البكاء فعليـه أال حيبس 
دموعه؛ ألن كثريًا من اآلالم واألحزان والغضب تسـيل 

مع هذه الدموع.
وهكـذا، فـكل هـذه التسلسـالت التي انتهـى إليها 
البيـت الثاين واصفًا هبـا حال زوجي احلـامم املتآلفني يف 
وكر ضمهام حينًا من الدهر، تشـاكلت مع احلالة النفسية 

الراهنة للشاعر؛ ليأيت التسلسل هبذه الصيغة:
ناحت      باحت      اسرتاحت

فالنياحـة تفيض إىل البوح، والبـوح يفيض بدوره إىل 
الراحـة والتنفيـس، وهكـذا تنعكـس جمريـات الطبيعة 

الصامتة، والطبيعة احلية عىل انفعاالت بني البرش .
)29( ديوان املعتمد بن عباد )ملك أشبيلية(، مجعه وحققه أمحد أمحد 
بدوي وحامد عبداحلميد، أرشف عليه وراجعه د.طه حسـني 

باشا، 1951م، املطبعة األمريية، القاهرة، ص 69-68.

ومـن التشـاكل الصويت: تشـاكل يرُد عىل مسـتوى 
الكلـامت، وقد انتبه اللغويون القدماء إىل هذه الظاهرة، 
ووضعوا هلا أسـامء متعددة، منها: اجلناس، والتجنيس، 
واملامثلة، واملشـاكلة، فالتجنيس عند ابن جني »أن يتفق 
اللفظـان وخيتلف أو يتقارب املعنيان«)30(، أما أبو هالل 
العسكري فقد أفرد هلا فصاًل أسامه )يف ذكر التجنيس(، 
ووضـع هلـا حـدًا بقوله:«التجنيـس أن يـورد املتكلـم 
كلمتـني جتانـس كل واحـدة منهـا صاحبتهـا يف تأليف 
حروفها«)31(. كام أفرد هلا ابن رشـيق القريواين بابًا أسامه 
فـه بقولـه:«أن تكـون اللفظة واحدة  )التجنيـس(، وعرَّ
باختالف املعنى«)32(. ويرى د.حممد مفتاح أن ابن جني 
وكثريًا من الدارسـني املعارصين يـرون أنه كلام تقاربت 
أصوات الكلامت تقاربت معانيها، أو التفكري يف إمكان 
اجلمـع بينهـا. وإذا ماثبتـت صحـة هـذا عـىل مسـتوى 
الـكالم فإنه يصح عىل مسـتوى التجربة الشـعرية التي 
تكون مهيمنة عىل الشـاعر وهو خيرج تعابريه املتشـاهبة 
تلفظـًا أو كتابة، فليس الـكالم إال جتلية لتلك التجارب 

واملشاعر)33(.
وعنـد النظـر يف بعـض النصـوص السـجنية احلزينـة 
سـنقف عىل نصوص يمكن قراءهتا قراءة تشاكلية تفصح 
عـن مفارقـة تصويريـة بـني حالـني متباينتـني، وحينهـا 
سيكتشف املحلِّل جتانسًا كبريًا بني بعض املفردات بصورة 

تسمح له بتناوهلا واستنطاق مجالياهتا.

)30( أبـو الفتـح عثـامن بن جنـي، اخلصائص، حتقيـق حممد عيل 
النجار،) د.ت(، املكتبة العلمية48/2.

)31( أبو هالل العسـكري، كتـاب الصناعتني، حتقيق: عيل حممد 
البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم، 1419هـ/1998م، 

املكتبة العرصية، بريوت،، ص321.
)32( أبـو عـيل احلسـن بن رشـيق القـريواين، العمدة يف حماسـن 
الشـعر وآدابه ونقده، قـدم له ورشحه وفهرسـه: د.صالح 
الدين اهلـواري، وأ.هـدى عودة،1996م/1416هـ، دار 

ومكتبة اهلالل للطباعة والنرش، 503/1 .
)33( انظر: د.حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري، ص 39.
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بـن  صالـح  صـوت  يصلنـا  القضبـان  وراء  فمـن 
عبدالقدوس قائاًل:

ُنْدَفـن وَنحـُن بمْعـِزٍل ُقـرِبنـا ول 
عِن الناِس الُنْخَشى َفنُْغَشى والَنْغَشى)11(

مأسـاة يعيشـها الشـاعر حينـام يتحول سـجنه إىل 
قـرب مل يدفـن فيـه، فقد ظـل غري مسـرتيح مـن غلواء 
التنكيل وعذابات العزلة، واسـتخدام الفعل املضارع 
املبني للمجهول )الُنخشـى، وُنغشـى( بـؤرة تكثيف 
تشـاكلية تتجاوب مع النغـم اإليقاعـي البائس الذي 
يقدمـه الفعـل متجانسـًا إال يف حـرف واحـد، وهـو 
بذلـك حيقـق الوظيفـة الدالليـة للنص؛ ألن غشـيان 
النـاس له ناتج عن خشـيته، فكأن الفعـل اآلخر جاء 
استجابة للفعل األول، كام أن التجاوب املتامثل للفعل 
الثالث:)والَنغشـى( قـد خلق بؤرة توتـر إيقاعية ألنه 
ُبنـي للمعلوم، لكنه يف ذات الوقـت مل خيُل من وظيفة 
جزئية وهي التأكيد عىل ذلك األمر، فمن كان معزوالً 

الُيغشى َقِمٌن بأال َيغشى.
وهنـا نـص للشـاعر أيب فـراس احلمـداين يف أرسه، 
فقـد كتب إىل أخيه »حرب بن سـعيد« يعذله عىل عظيم 
زوا رأيه يف  ماحلقه عند أرسه من اجلزع، ويذكر قومًا عجَّ
الثبات يوم أرسه، وفيها يمكن حتسـس التشاكل يف كثري 
من وحداهتا األلسـنية التـي تنتمي إىل تعبري متضامن مع 

حالة اجلزع والعتبى، يقول:
الُن أن بنـي الَوَغـى أل يـعـلــِم الـــذُّ

ماِح وَسـالُب َكــذاك َســلـيــٌب بالرِّ
ولِة�الـَملُك َكافيِل إذا كاَن �سـيـُف الدَّ

فــال احلزُم مغلـوٌب وال اخلصُم َغالُب
والَســـابٌق ممـــا ختيَّـلــُت ســابــٌق

ُت َصاحُب وال َصـاحــــٌب ممـا ختـريَّ

أيعـلـــُم مـاَنلـقــى؟ َنعـْم َيعلموَنـُه
علـــى النَّـأي َأحـبـاٌب لنـا وَحبائـُب

الــ وإنَّـام  تصُفـو ونصُفـو  أٌخ  وأنـَت 
ماِن َعقـارُب)34( َأقــــارُب يف هـَذا الزَّ

فالشك أن أقسى شعور يعيشه السجني - وبخاصة 
األسـري- بعد الشـعور باإلهانـة والتعذيب اجلسـدي 
هـو شـعوره بتخيل أقربيـه عنه، يف حني يـرى أهنم هم 
املعنيـون بالدرجة األوىل بشـأن فكاكـه وافتدائه، ولذا 
جتانـس  يف  املفـردات  وتشـاكلت  الكلـامت  تناثـرت 
لطيف؛ مما أشاع نغاًم حزينًا ممتزجًا بروح العزة واألنفة؛ 
ولذا اشتملت األبيات عىل تشاكالت صوتية متناقضة 
تتوافق متامًا مع حالة الشـاعر النفسـية املتناقضة أيضًا، 
فحني ذكرنا سابقًا أنه لقي الظلم من أقربيه الذين ينتظر 
منهـم النرصة، نجـد ذلك يلقي بظالله عـىل التجانس 
املتناقض الدائر بني لفظتي : سليب، وسالب يف البيت 
األول، وبني مغلوب وغالب يف البيت الثاين، فاشرتاك 
الكلمتني يف ثالثة أحرف هي جذر الكلمة، جيعل ذلك 
االشرتاك ذا قيمة نغمية أدت إىل ربط األداء باملضمون 

الشعري الذي حيمل آهات العتاب، وفحوى اجلزع.
وإذا علام أن التكرير يعد تشـاكاًل لغويًا يلفت االنتباه 
- كـام يرى جـون كوهني-)35(، فإننا نـرى البيت الثالث 
يشـتمل عىل تشـاكل إيقاعي يتمثل يف تكـرار متتابع بني 
»سـابق« مرتني، و«صاحب« مرتني يصب يف داللة اسم 
الفاعـل الـذي جيري جمـرى الفعـل املضـارع؛ ألنه جاء 

منونًا.
ويف البيـت األخـري نلمس تشـاكاًل صوتيـًا دقيقًا بني 
لفظتـي )أقـارب( و)عقارب(، يف حـني أن بينهام مفارقة 

)34( ديوان أيب فراس احلمداين، ص 43-40.
)35( انظـر : جون كوهني: بناء لغة الشـعر، ترمجة أمحد درويش، 

)د.ت(، مكتبة الزهراء ، ص 120 .
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عجيبـة! فالعقـارب تنفر منهـا الناس، وتقتلهـا يف احلل 
واحلـرم، أمـا األقـارب فـكل من اتصـل بك بنسـب أو 
بسـبب واقرتب منـك وقربت منه، وهنا تكمن تشـاكلية 
املفارقـة، التـي جتعـل طبيعة الذات الشـاعرة لـدى هذا 

امللك السجني تتجه نحو التناقض النفي الذي يعيشه.
ـالت الوثيقـة بابن  ويـأيت ابن زيـدون صاحب الصِّ
جهور ليمدحه، ثم يشـكو له ماالقى يف سجنه، ويضمنه 

عتابًا رقيقًا، فيقول:
مَحائِـُم َشـكوى َصبََّحتـَك َهـواِدالً

ُتنــاديـــَك ِمــن َأفنـــاِن آداِبَ اهُلدِل
ى َرسـائيل أيف الَعْدِل أْن واَفتَك َترْتَ

فلـْم ترتَكْن وضعـًا هلا يف يـدْي َعدِل؟
َبـا ومثـيَل قـْد هتفـو بـِه نشـوةُ  الصِّ

َومثُلـَك قـد يعفـو، ومـا لَك مـن ِمثِل
اّلتـي وإيّن لتــنَهـــاين هنـاَي عـِن 

أشـــاَد هبا الوايش، ويعقُلنـي َعقيل)36(

يف تلك التشـاكالت اللفظية املتنوعة استطاع الشاعر 
أن حيـول املقطـع الشـعري إىل قطـع موسـيقية يشـدها 
التـوازن الصـويت والتامثـل املعجمـي، وبذلـك التطريز 
اإليقاعـي املنتـرش يف أوائل األشـطر وأواخرها ُوجدت 
عالقـة محيمة بني النظم والداللـة، وبتجزئة املقطع يتبني 

لنا ماييل:
هوادالً     اهلدل  
العدل     عدل  

مثيل     مثلك    من مثل  
تنهاين     هناي  
يعقلني     عقيل  

)36( ديـوان ابـن زيـدون ، دراسـة وهتذيب عبداهلل سـندة، ط 2: 
1429هـ/ 2008م، دار املعرفة، بريوت، ص 174-172.

وبعـد جتزئة املقطـع يتبني لنـا تشـاكل كل مفردة مع 
أختهـا يف كل بيت وفق صيغة صوتيـة ورصفية واحدة، 
ويبـدو -مـن النـزوع إىل التكثيـف النغمـي والرتاكـم 
الصويت- أن الشـاعر حياول الوصول بالوحدة الصوتية 
إىل ترميـم الوحـدة الدالليـة املضطربـة التـي يبتغي من 
ورائها اإليغال يف عاطفة ابن جهور، مع التنويع الواضح 
بـني أغراضـه الشـعرية وتنقله مـن الشـكوى إىل املديح 
ومنـه إىل االعـرتاف باخلطيئة، ثم إىل الفخـر بام لديه من 
رجاحـة عقل، ومل يكـن ذلك التوزيع النغمـي والتنويع 
املوضوعـي ليجـيء اعتباطًا، إنام جاء خماضـًا عن معاناة 

طويلة مع السجن وصاحب السجن.
 كام تنبغي اإلشـارة إىل أن ابن زيدون -بحكم خربته 
- جعـل معيار املقاربـة بني اإليقاع والداللـة ينطلق من 
حماولتـه الشـعرية الدؤوبـة يف توحيـد الصـوت وتنويع 
الغرض؛ ألنه أراد أن يقوم التشاكل هنا بوظيفة تعويضية 

يف حال قرُص املستوى الصويت عن املبتغى الداليل.
وشـبيه هبم الشـاعُر املعتمد بن عباد الذي انتقل من 
عظمة امللك إىل ظلمة السـجن إىل أن مات! تزوره بناته 
األمريات يف سجن)أغامت( يوم عيد الفطر، يوم الفرح 
ولبس اجلديد، لكن دخوهلن عليه بأسامل بالية، وأقدام 
حافيـة يريه مـا آلت إليه أحوال أرستـه بعد األرس؛ لقد 
أضحـت بناته يغزلـن للناس بأجرة لسـد الرمق، حتى 
إن إحداهـن غزلـت لبيت صاحب الرشطـة الذي كان 
يف خدمـة أبيها وهو يف سـلطانه، وُأخـذت إحدى بناته 
- وهـي بثينة- سـبيَّة وبيعـت! لكنها رفضـت الزواج 
إال بـإذن أبيها، ويعمل أحد أبنائه نافخ كري عند صانع، 
وحـني معاينـة القصيـدة والنظر إليها مـن مجيع جهاهتا 
سـنجدها تقـارن بني حالـني؛ إحدامها عـز، واألخرى 
ذّل، واتسـاقًا مع هاتني احلالني كان لزامًا عىل الشاعر-

مـن وجهـة نفسـية- أن يسـتخدم مفـردات تتجانـس 
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لفظـًا، لكنها تتباين معنى، وكان لزامًا عليه -أيضًا- أن 
يستفتح هبذه الفلسفة قصيدته، فيقول خماطبًا نفسه:

فيـام َمىض ُكنـَت باألعيـاِد َمُسورا
فس�������اءَك العيُد في َأغماَت َمأُس�������ورَا)37(

فلم يكتف املعتمد باملقارنة بني حالتيه ُحرًا وسجينًا، بل 
أمعـن حني قارن بني حاله ُحّرًا ملـكًا يوم عيده، وبني حاله 
ملكًا مأسـورًا يف سـجن أغامت، فهذه املفارقة البعيدة جدًا 
جعلت الشـاعر يسـتخدم مفردتني تتشـاكالن لفظًا إىل حد 
قريب جدًا، اليفرق بينهام سوى حرفني فقط، تلك املشاكلة 
ُعقدت بني )مرسورًا، ومأسورًا(، إضافة إىل دورمها الكبري 
د عىل  يف خلق توازن إيقاعي مثَّل وسيلة ربط موسيقية توحَّ
إثرها طرفا البيت، وقد اسـتثمر الشاعر هذه البنية الصوتية 
التذكـر والتبـرصُّ الداعيـني إىل  التـي تشـبَّعت بشـحنات 
التصرب، فشحنات التذكر بثتها املالئات املعجمية الدالة عىل 
املـايض كاألداة )فيام(، والفعلـني املاضيني: )مىض، كنَت(، 
وشحنات التبرصُّ بثتها املالئات املعجمية الدالة عىل احلارض 

كسجن أغامت، وحالة األرس الراهنة.
 ومما سـبق يتضح إسهام التشـاكل يف تفجري العالمة 
اللسانية دالليًا هلاتني اللفظتني؛ ألهنام حتيالن إىل وضعني 
خمتلفني كانت األوىل فيه متناقضة مع الثانية، والشك أن 
استثامر ثنائية األقارب والعقارب كمؤرش عىل أن الظلم 
-أحيانـًا- يـأيت مـن أقارب الشـخص، فإن ذلـك يقود 
إىل توليـد جمموعة من التداعيات املسـتوحاة من النسـق 

التخيييل لتشكيل صورة األقارب املشاهبة للعقارب.

2- التشاكل الرتكيبي النحوي:
تسعى هذه املقاربة اجلاملية إىل إبراز اهلندسة التشاكلية 
عىل املسـتوى الرتكيبي النحوي، ويمكن فهم هذا النوع 

)37( ديوان املعتمد بن عباد، ص 100.

من التشـاكل حينام ينتج إيقاع بوسـاطة تعادل الرتاكيب 
النحويـة أو إعادهتـا مـن خـالل ألفـاظ ذات إيقاعـات 
متساوية أو متامثلة صوتيًا من خالل تقارب األشطر، أو 

جتاور كلامهتا.
ويف قصيـدة لعاصـم بـن حممد بـن احلسـن الكاتب 
-أحـد كتـاب العـرص العبـايس- الذي سـجنه أمحد بن 
عبدالعزيز يف األهواز، يربز التشاكل الرتكيبي والتوازي 

بصورة أفقية وعمودية، حيث يقول:
قالـت ُحبسـَت فقلُت: خطـٌب أنكُد

أنـحـــى عيلَّ بــه الـزمـــاُن املرصُد
لــو كـنــُت ُحـرًا كان ِسَب مطلقـًا

مـاكـنــُت ُأؤخــُذ ُعنـــوًة وأقــيـُد
َأكـْن ل  املهنـِد  ـيِف  كالسَّ كنـُت  أو 

وقـــَت الشـــديدِة والكرهيـِة ُأغَمـُد
أو كنـُت كاللَّيـِث اهلصـوِر ملـا َرَعْت

ـــُد يفَّ الـذئـــاُب وَجـــذَويت َتتــوقَّ
ما احلـبــــُس إال بـيـــُت ُكلِّ َمهانٍة

وَمــذلَّـــٍة وَمـَكــــارٍه ماتـنـَفـُد)38(

فهـذا نـص حزيـن يصـف النمـط التفصيـيل حليـاة 
السجني، مما خلق تتابعًا متحركًا يتناغم مع السياق الذي 

يصل يف النهاية إىل الوظيفة الكلية للتشاكل.
حالتـه  غمـرة  يف  -وهـو  الشـاعر  اسـتعان  وهنـا 
السـجينة- برتاكيب تشاكلية متعاقبة عىل عدة مستويات 
من التوظيف، فشاكَل بني صدري البيتني الثالث والرابع 

من النص، وقد جاءت تشاكالهتا عىل النحو اآليت:
أو                 أو             ) افتتاح الفعل: مطابق يف كل يشء(
كنُت           كنُت         ) مقولة الفعل : مطابق يف كل يشء(

)38( إبراهيم بن حممد البيهقي، املحاسن واملساوئ، حتقيق: حممد 
أبو الفضل إبراهيم، )د.ت(، دار املعارف، مرص، 348/2 .
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كالسيف     كالليث     ) الوظيفة التشبيهية( 
املهند           اهلصور      ) الوظيفة الوصفية (
ل                  ملا                ) الوظيفة النحوية (
أكن            رعت           ) الوظيفة النحوية (

وبعـد النظر إىل هذه الرتاكيب عموديـًا وأفقيًا، يتبني 
أن هنالـك تشـاكاًل، تتشـابه وحداتـه حينـًا كـام يف )أو، 
أو(، وبني)كنـت، وكنـت(، وتلتقـي وزنًا حينـًا آخركام 
يف)كالسيف، كالليث(، وتتشاكل وظيفيًا كام يف )املهند، 
اهلصـور( فـاألول وصـف للسـيف، واآلخـر وصـف 

لألسد.
ومـن الناحية الرتكيبية جاءت كثـري من هذه العنارص 
جمـرورة مكونة من جزأين: صفة وموصوف: )كالسـيِف 
املهنـِد، وكالليـِث اهلصوِر(، ومعطـوف ومعطوف عليه: 
ـٍة، ومـكارٍه(، فمجـيء هـذه الصفـات،  )مهانـٍة، ومذلَّ
واملعطوفات يف حالة جمرورة -واجلر يف اللغة يعني الكرس 
يف غالب أحواله- وهذا موٍح إحياًء مبارشًا باحلالة احلزينة 

املنكرسة التي أحاطت بالنص.
كـام تـدل عالقـة االتصـال الرتكيبـي بـني الصفات 
املربوطة بحرف العطف الواو عىل تتابع يف اجلهة اخلطية 
املتوازية التي تقيِّد تشـاكل الوظائف الرتكيبة والنحوية. 

وإكامالً للنص السابق، يقول:
إْن َزاَرين فــيـــِه الَعـدُو فشـامٌت

ُيــبـــِدي الـتَّـــوجَع تــــارًة ويفنُِّد
ديُق فُموِجٌع أو َزاَرين فـيــــِه الصَّ

ُد)39( مـــوَع بزفـرٍة َترتدَّ َيــــذري الـدُّ

ويف هذيـن البيتـني نجـد تكافـؤ العنـارص بصـورة 
متوازية، ويتضح ذلك من خالل ماييل:

)39( املصدر السابق، اجلزء والصفحة نفسهام.

إن                 أو              ) افتتاح الفعل(

زارين            زارين       ) فعل الرشط : مطابق يف كل يشء(

فيه             فيه          )الوظيفة اإلشارية:مطابق يف كل يشء( 

العدو        الصديق      ) الوظيفة التباينية (

ف               ف              ) الوظيفة النحوية (

شامٌت        موجٌع        ) الوظيفة اإلخبارية (

يبدي           يذري        ) الوظيفة الوصفية (

التوجع        الدموع     ) الوظيفة اإليضاحية(

فمام سـبق يتضـح تكافؤ العنـارص من خـالل البناء 
د تشـاكالته املبنية عىل أساس من التشابه،  املتوازي وتعدُّ
والتباين، والتوازن، والوظيفية، وبذلك التوازي ينساب 
النـص متصاًل بني وحدتني معجميتني أو أكثر يف سـياق 
تركيبي يشـري إىل تشـاكل يف الوظيفة الرتكيبية والوظيفة 

الداللية.
 إذن فتعـدد التشـاكالت ينبغـي أن يؤخـذ مـن بـاب 
التنوع النحوي والداليل يف السياقات االستعاملية املوظفة 
يف النصوص الشـعرية والنثرية عىل السـواء؛ ألن الشاعر 
عندما يبدأ يف نظم قصيدته يتخري عبارات تتبعها عبارات 
أخرى، متصلة ببعضها، أو مرتتبة عليها، سـواء أكان هذا 
االتصال أو هذا الرتتب مضادًا هلا يف املعنى أم مشـاهبا هلا 

يف الشكل النحوي)40(.
ومثـال جيل للتشـاكل املتـوازي املتعدد مـن الوجهة 

الرتكيبية واإليقاعية قول عاصم الكاتب:
ـٌد؟ ـقاُء مؤكَّ الشَّ َمتـى هـذا  فـإىل 

ُد؟)41( الَبـالُء جُمـدَّ َمتــــى هـذا  وإىل 

)40( انظر: عبدالواحد حسـن الشـيخ، البديـع والتوازي، ط1: 
الفنيـة،  اإلشـعاع  ومطبعـة  مكتبـة  1419هــ/1999م، 

اإلسكندرية، ص8.
)41( إبراهيم بن حممد البيهقي، املحاسن واملساوئ، 348/2.
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ويمكـن حتليل هذا التوازي التام والتشـاكل املتسـق 
عىل النحو اآليت:

وإىل فإىل  
متى  متى  
هذا هذا  

البالء الشقاء 
جمدد مؤكد 

ومنـه يتضـح التشـاكل عموديـًا وأفقيًا بني شـطري 
البيـت، كام يظهر التوازي لفظـًا ووزنًا وإيقاعًا ، علاًم بأن 
ذلك التوازي جيسد لنا تكرارًا للحالة النفسية والشعورية 
التي أنتجتها التقسـيامت الرتكيبيـة املتامثلة معنى ومبنى، 
وكان ذلك عاماًل مهاًم يف كشـف حالة العزلة، واالنكفاء 
عـىل الـذات، واخللـو بالنفس داخل السـجن، بواسـطة 
تفاعـل املكونـات الرتكيبيـة كحـرف اجلر املتكـر )إىل(، 
واسـم االسـتفهام )متى(املتكرر، واسم اإلشـارة)هذا( 
املتكرر، والتوازن اللفظي املتعادل بني )الشقاء، والبالء(، 
و)مؤكـد، وجمـدد(، وهذا التـوازن اللفظي أنتج تشـاهبًا 

دالليًا، فالشقاء نتيجة للبالء، وتأكيده دليل جتدده!
وقـد جتىل التشـاكل الرتكيبي يف كثري مـن قصائد أيب 
فراس احلمداين السجنية، وبرز واضحًا يف قصيدته التي 
بعثها إىل »سـيف الدولة احلمداين«، حينام طال السـجن 
عـىل والدتـه فخرجت مـن منبـج إىل حلب، وراسـلت 
سـيف الدولـة ووافق ذلـك أن البطارقة ُقيِّـدوا بحلب؛ 
فُقيِّـد أبـو فـراس بـ«خرشـنة«، ورأت األمر قـد عظم، 
فاعتلَّـت مـن احلرسة، فلـام بلغ ذلك أبا فـراس كتب إىل 

سيف الدولة بقصيدة قال فيها:
َياَمْن َرَأى  ِل بِحصِن �َخْرَشـنٍة �

َأرُجُلَهـا الُقيـوِد  يف  َشًى،  ُأســــَد 
روَب َشـاخمًة �َياَمـْن َرَأى  ِل الـدُّ

ُدوَن لِــقــــاِء احَلـــبيــِب َأطوهُلـا�

ُموَثَقـًة الُقيـوَد  ِل  َرَأى   َياَمـْن 
َأْثَقُلَهـا)42( الُفـؤاِد  َحبيـِب  عـى 

ففـي هذه املقطوعة نجد تـوازي الوحدات الرتكيبية 
يـرد بصورة أفقية يف الشـطر األول مـن كل بيت، فتتابع 
النـداء متبوعـًا باالسـم املوصـول، ثـم الفعـل »رأى«، 
ثـم اجلار واملجرور، ثم ختم الشـطر بكلمـة خمتومة بتاء 
تأنيث »خرشـنة، شـاخمة، موثقـة«، كل ذلـك يؤدي إىل 
حالة نفسية ضاغطة من الشاعر عىل ابن عمه لينهض يف 

سبيل فكاكه من سجن الروم.
ويف سـجن آخر نقـف عىل قصيدة اخلطيـم بن نويرة 
العبشـمي املحـرزي الُعلكـي الرائيـة التي بعـث هبا إىل 
بـن عبدامللـك عندمـا كان مسـجونًا  اخلليفـة سـليامن 
بنجـران اليمن؛ الـذي أمىض فيـه زمنًا طوياًل؛ لشـهرته 

باللصوصية، مما أدى إىل اعتقاله)43(، حيث يقول :
َليلـًة أبيتـنَّ  َهـل  ِشـعري  ليـَت  أال 

ـدِر السِّ وذي  ـالِم  السَّ ذي  ُبـى  بأعـى 
وهـل أهبطـْن روَض الَقطا غـرَي خائٍف

وهـل ُأصبحـنَّ الدهَر َوسـَط َبنـي َصخِر
محامـٍة ُبـكاَء  يومـًا  أسـمعْن  وهـل 

تنـــادي محامـًا يف َذرى َتنضـٍب خـِر
َأقوُدهـا ِجيـاِدي  يومـًا  أَريـْن  وهـل 

الُعْفـِر بأنَقائهـا  أو  ـقوِق  الشُّ بـذاِت 
َعْيَدهيَّـٌة ب  اخلـرَق  تقطعـنَّ  وهـل 

جـِر)44( للزَّ َتـرُح  العيـدي  مـن  نجـاٌة 

)42( ديوان أيب فراس احلمداين، ص 263.
)43( انظـر: خري الدين الزركيل، األعالم، ط14/ 1999م، دار 

العلم للماليني، بريوت، 308/2.
)44( د.نوري محودي القيي، شعراء أمويون، 1976م، مؤسسة  
الكتب، جامعة املوصل، 258/1 ومابعدها، وانظر: ياقوت 
احلمـوي، معجـم البلدان، طبعـة جديدة ومنقحـة، قدم هلا 
حممد عبدالرمحن املرعشـيل، ط1: 1417هـ/1977م، دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت، 389/1.
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فنالحـظ اختـالف حالـة الشـاعر هنا عنهـا يف النص 
السـابق؛ ألنه خياطب اخلليفة وهو قابع يف سـجنه، وثمت 
فـارق مكاين بعيـد بني املخاطِب واملخاَطب، فالشـاعر يف 
ظلـامت السـجن، واخلليفـة يف بالطـه؛ لذا نجد الشـاعر 
نني لذلك اخلطاب  ان مكوِّ يعتمد عىل تركيبني أساسني ُيعدَّ
غري املبارش ومها: أسـلوب االستفهام، وأسلوب التوكيد، 
فتكرار حرف االسـتفهام )هل( يف مطلـع كل بيت، يتبعه 
فعـل مضـارع متصل بنـون التوكيد اخلفيفة تـارة والثقيلة 
 ، ، أهبطْن، أسـمعْن، أَريـْن، تقطعنَّ تـارة أخـرى: )أبيتـنَّ
(، كل ذلك حيدث تشـاكاًل بني تلك األفعال من  ُأصبحـنَّ
الناحيـة الزمنية؛ ألهنا تلتف حول الفعـل املضارع املبدوء 

ث عن نفسه. باهلمزة الدالة عىل املتكلم؛ ألنه يتحدَّ
   واملالحـظ يف هـذه األفعـال أن الشـاعر حـاول أن 
يشـاكل بني مدلوالهتا؛ ألهنا تتعلق بحياة اإلنسان عمومًا، 
وبإحسـاس السـجني عـىل وجـه اخلصوص، مـن خالل 
احلواس )أسـمعْن( لداللة عىل حاسـة السـمع، و)أرَيْن( 
لداللة عىل حاسـة البرص، كام شـاكل بـني فعلني هلام داللة 
تعاقبية مسـتديمة يف حياة اإلنسـان،مها )أبيتْن( داللة عىل 
( داللة عىل االسـتيقاظ، ثم إتباع ذلك  النـوم، و)أصبحنَّ
بمتشـاكلة دالة عىل الزمان)يومًا، ليلة، الدهر(، وتشـاكل 
هـذه الرتاكيب املنتجـة لألزمنة بواسـطة تفاعل املكونات 
دة بنون التوكيد الثقيلة واخلفيفة، واملسـبوقة  الفعليـة املؤكَّ
كلها بحرف استفهام، يدل عىل متدد الشكل، ومتدد املعنى 
إثر تفاعل عامـل الزمان مع عامل املكان=السـجن، وأثر 
الفعـل املؤكد يف رغبة الشـاعر بوصـول ذلك اخلطاب إىل 

اخلليفة؛ لعله يكون سببًا يف اإلفراج عنه.
د الشـكل فهو آٍت من خـالل تركيب اجلملة  أمـا متدُّ
التـي مل تعد مكتفية بالفعل والفاعل، بل جتاوزته إىل نون 
مؤكـدة، ومفعـول به دال عـىل الزمان، فبنيـة التعدي يف 
تركيـب اجلملة هنـا تعدُّ عاماًل من عوامـل النامء األفقي 

واالنسـياب التعبريي الذي سـيكون باسـتطاعته جتسيد 
السـجون، وتصويـر مايكتنفهـا مـن أحاسـيس  حيـاة 
ومناجـاة وأفـكار يفيـض هبـا خاطـر الشـاعر، وهي يف 

الوقت عينه تصور هواجس االنطالق وأمل احلرية.
ولفعل األمر تنفيس نفي لدى املسجون عندما يشتمل 
عـىل معنى الرجـاء، وتتأكد داللته حينام يكـون ذلك األمر 
موجهـًا إىل َمـن بيده أمـر الفكاك مـن ذلك السـجن، وقد 
تربَّـع الفعـل )َأْبِلْغ( عىل حيز واسـع من االسـتخدام لدى 
فئة من الشعراء املسجونني، وسيطرت تركيبته املرفولوجية 
وداللته االسـتعطافية عىل كثري من استفتاحات قصائدهم، 
وبخاصة عندما يتعذر لقاء املسجون بمن أمر بسجنه؛ ليأيت 
هذا الفعل حاماًل يف إضاممته رسـالة يقوم بإيصاهلا مرسـل 
إىل مسـتقبل؛ ألن )اإلبـالغ( -مصدر )أبلـَغ( ، عىل وزن : 
أفعـَل، وأمره )أبلْغ(- عبارة عن نقل خرب من شـخص إىل 
آخـر، مـع التأكيد عـىل أن ذلك اخلرب املنقـول قد وصل إىل 
املنقـول إليه، وقد جتىلَّ اسـتخدام هـذا الفعل لدى عدد من 
الشـعراء، منهم الشـاعر اجلاهـيل »عدي بن زيـد العبادي« 
يف القصائـد التـي بعثهـا إىل امللك أيب قابـوس -النعامن بن 

املنذر- وهو يف سجنه يستعطفه، قائاًل:
ـعـامَن َعــنِّـي َمــْألكًا َأْبــلـــِغ النُـّ

َأنَّـــه َقْد َطـــاَل َحبـِ� واْنتِظـاِري)45(

يف هـذا البيـت يتضـح طـول أمـد سـجن الشـاعر، 
وصعوبة انتظاره اللذين جعاله يشـتكي مستغيثًا بامللك 
علَّـه ينهـي غربتـه ويفرج كربتـه، وواضـح –أيضًا- أن 
البيـت حيمل ثالثة أركان لإلبالغ: املبلِّغ وهو من خاطبه 
الشـاعر وهو إما أن يكون أحد سـجانيه أو أحد أقاربه، 
واملبلَّغ وهو امللك، و»مألكًا« وهو الرسـالة، ويتاشـكل 

قه ومجعه حممد جبار املعيبد،  )45( ديـوان عدي بن زيد العبادي، حقَّ
1965م، رشكة دار اجلمهورية للنرش والطبع، بغداد، ص 93.
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هـذا البيت مـع أبيات كثرية، تشـرتك بعضهـا يف تركيبة 
صـدر البيت لتطابقهام متامًا، وتتشـاكل بعضها يف افتتاح 

البيت بالفعل »أبلغ«، فمن األوىل قوله:
َمألـكًا َعنِّـْي  عــامَن  النُـّ َأبــلـــِغ 

َقـْوَل َمـن َقـْد َخـاَف َظنَّـًا َفاْعَتـَذْر)46(

فقد تشاكل صدرا البيتني متامًا عىل مستوى الرتكيب، 
مما خلق حالة مـن التوازي، الذي جعل تراكيبه النحوية 
املوظفة من قبل الشاعر يسيطر عليها طابع التشابه؛ ألنه 

املخاطب يف البيتني شخصية واحدة.
      ومن الثانية وهي تشـاكل أبيات أخرى مع هذين 

البيتني باالفتتتاح بالفعل »أبلغ« قوله:
َنْأيِـِه َعـَلــى  “ُأبـيَّـــًا”  َأبـلِـــْغ 

َوَهــْل َينَفــــُع املـرَء َماَقْد َعلِـْم؟)47(

لكـن هـذا البيت -وإن تشـاكل يف اسـتخدام الفعل 
»أبلـغ«- اختلـف يف شـخصية املبلَّغ وهو أخـوه »ُأيّب«، 
وقـد جلـأ إليـه بعـد أن يئسـت رجاءاتـه واعتذاراته من 
النعامن، أرسل إىل أخيه يرجوه أن هيب لفكاكه من وثاقه 

احلديدي.
ويسـتفتح بديعة أخـرى من قصائـده التي قاهلـا وهو يف 

سجنه مشتاق إىل مايض احلب وسالف الذكريات، يقول:
َأبـلِـــْغ َخلِيـــيِل َعبـَد ِهنْـٍد َفـال

ِزْلـَت قريبًا ِمن َسـواِد اخُلُصـوِص)48(

وقـد تتشـاكل أبيات أخـرى مع مامىض مـن نامذج، 
لكـن الفعـل »أبلغ« هـذه املرة اليـأيت يف مفتتـح البيت، 

ومن تلك األبيات قوله:

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

)48( املصدر السابق، ص 68.

َيـــا أبـا ُمْســِهــر َفَأبلِـــْغ َرُســوال
إِْخـــويت إِْن أتـيــَت َصْحـَن الِعـراِق

َأخـاُه َوأبلـْغ  َعاِمـــرًا  َأبــلـَغــا 
َأنَّــنــي ُمــْوَثـــٌق َشــِديٌد ِوَثاِقي)49(

ساد هذه األبيات تشاكل نحوي يتمثل يف اعتامدها عىل 
الزمن املسـتقبل املتمثِّل يف فعل األمر)أبلغ(؛ الذي حيمل 
األمل املسـهم يف إنامء داللة االسـتعطاف ومعنى التذلل، 
والفيض بنربة تتجاوز الواقع إىل املستقبل، يف رغبة جاحمة 

يف الفكاك واخلروج من ظلامت السجون وقيودها.

3- التشاكل الدالل:
أ( التالؤمي)50(:

يـراد بالتشـاكل التالؤمي أن يتالءم معنـى كلمة مع 
نا – معنى كلمة أخرى، فيحيال إىل داللة مشـرتكة، ليكوِّ
عىل إثر ذلك- زوجًا متشـاكاًل، ومن خالل البحث تبني 
أن هذا النوع من أكثر أنواع التشاكل دورانًا يف النصوص 
السـجنية، ومن أكثرهـا ورودًا، ومنه قول عيل بن اجلهم 

انه: واصفًا َسجَّ
اُن يومـًا حلاجـٍة ـــجَّ إذا َجـاَءنــا السَّ

نيا َعِجبنـــا وُقلنـا: َجـاَء َهـذا مـن الدُّ
َحِديثنـا َفُجـلُّ  ؤيـــا،  بالرُّ ونْفـــرُح 

ؤيا إذا نحـُن أْصبحنَا، احلديُث عـِن الرُّ
فـإْن َحُسـنت ل تـأِت َعجـَى وَأبَطأْت

وإْن َقبحـْت ل حتتبـْس وَأَتـْت َعجى)51(

)49( املصدر السابق، ص 151.
)50( انظـر : هـذا املصطلـح يف : د.عبدامللـك مرتاض، شـعرية 

القصيدة، ص 45 .
)51( ديـوان عـيل بـن اجلهـم، ص 69. ورويـت هـذه األبيات 
لصالـح بـن عبدالقـدوس، مع اختـالف طفيف فبـدالً من 
»جاءنـا« وردت »دخـل«، انظـر: أمايل املرتـىض، للمرتىض 

عيل بن احلسني، 146-145/1.
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وبيـت القصيد هنـا قوله: »مل تأت عجـىل وأبطأت«، 
فعـدم إتياهنا عجىل ُيالئـم يف معناه »أبطـأت«، بل حيمل 
املعنـى ذاتـه، فالتشـاكل بينهـام تالؤمـي، إذ حييـالن إىل 
معنـى واحـد جيمعهام هو »عـدم اإلرساع«، وكـذا قوله: 
»مل حتتبس وأتت عجىل«، هو تشـاكل تالؤمي أيضًا، ألن 
عدم احتباسـها يالئم إتياهنا عجىل، فهام حييالن إىل معنى 
جيمعهـام هـو »اإلرساع«، وهنـا جتب مالحظـة أن املعنى 
املفـرد يف العبارة األوىل واملعنى املفـرد يف العبارة الثانية؛ 
فإهنـام يؤديان معنى متقاباًل، لكنه يف ذات احلني يتشـاكل 
مع احلالة املحتبسـة للسجني الذي مل جيد له مؤنسًا سوى 
رؤاه وأحالمـه التي يسـعى إىل تفسـريها صبـاح كل يوم 
بعد استيقاظه، فقد تكون حسنة، وقد تكون سيئة، ولكل 

رؤيا صفة تتشاكل تالؤميًا معها ُحسنًا أو سوءًا.
وقـد محلت كثري من السـجنيات أنامطـًا من اخلطاب 
التـي يستشـف مـن ورائهـا إظهـار التجلـد، والتصرب، 
عـىل الرغم مما يتعرض له السـجني مـن اإلهانة واحلزن 
والشـوق، فهذه ثالثية البن الدمينة أيب الرسي يف سجنه 

خياطب هبا حمبوبته قائاًل:
قيـَدُه َيـرُب  اُد  واحلـدَّ َذكرتــــِك 

ـاِق ِمـن َعوَجـاَء بـاٍد ُكُعوهُبا عى السَّ
ـجُن جامٌع ـجِن والسِّ فُقلـُت لَراِعي السِّ

ُذنوهُبـا وَشـتًى  َشـتى  مـْن  َقبائـَل 
نِسـوًة َأُزورنَّ  ليـَت ِشـعِري َهـل  أال 

ُجيوهُبـا)52( عفـراِن  بالزَّ جـًة  ُمَرَّ

عنـد قراءة هذه الثالثية تتبادر إىل الذهن أفكار متكننا 
من رسم مسـتوى أفقي من التالؤم بني مفرداهتا، يتلون 
فيـه اخلطاب متوجهًا إىل ثـالث فئات: املحبوبة، وراعي 

)52( ديـوان ابـن الدمينـة، صنعـُة أيب العباس ثعلـب وحممد بن 
حبيـب، حتقيـق أمحـد راتـب النفـاخ، )د.ت(، مكتبـة دار 

العروبة، القاهرة، ص 186-185.

ر مـن خاللـه  السـجن، وذاتـه، ويف كل تشـاكل ُيتصـوَّ
إحيـاءات ودالالت تصنع فضاًء تشـاكليًا تنزل إىل أغوار 
النص الراسم لألدبيات املسموعة عىل ألسن املسجونني.
وسـنحاول أن نعـرف ذلـك مـن خـالل ابتـداءات 
األبيـات، ففـي البيـت األول جيمـع السـجني بـني عدة 
عنـارص تشـاكلت بصـورة متالئمـة: احلـداد، ورضب 
القيد، والسـاق، وكعوهبا، وهنا عنرصان يتشاكالن أمام 
عنرصين، فاحلداد يشـاكل القيد؛ ألن احلداد يف السجن 
التكون مهمته إال تقييد املسـجونني، ومامن شك يف أن 
القيد غالبًا اليكون إال من احلديد لقوته، وتتالءم الساق 
مـع الكعـوب، وبجمعهـام تتـالءم العنـارص األربعـة، 
فاحلـداد يقيـد السـاق إىل الكعـب، ومـن هنـا تتشـكل 

الصورة وتتشاكل!
أما البيت الثاين -وهو يمثل الفئة الثانية من اخلطاب 
التشـاكيل- ففيـه يتشـاكل راعي السـجن مع السـجن، 
وكيـف ال ؟ وهو حارسـه!، كام أن من صفات السـجن 
التـي تتالءم مـع طبيعتـه أنه جيمع أشـخاصًا مـن قبائل 
شـتى، وذنوهبا هي األخرى شـتى، فلكل سـجني قضية 
ختتلف عن اآلخـر، ولو أعدنا قراءة هذا البيت لوجدناه 
يتكئ يف قيمته الداللية عىل استجالء مايتصف به السجن 

ويتصل بخصائصه دون احلاجة إىل مزيد تفصيل.
وحني حترض مصيبة السجن يعود السجني بذاكرته إىل 
من خلفه من النسـاء والولدان الذين اليستطيعون حيلة 
والهيتدون سـبياًل بعد سـجنه وهاهو ابن الدمينة يتمنى 
عىل »راعي السـجن« أن يزور نسـوة مرضجة بالزعفران 
جيوهبا، يعلن حيثيـات التمني بـ«ليت، وهل«، وكالمها 
تتشاكالن إحيائيًا مع السياق اآليت من عمق السجن ليعرب 
عن أولئك النسـوة الالئي وصفن بـأن جيوهبن مرضجة 
بالزعفـران جتمـاًل، وهـي احلالة التـي تتالءم مـع طبيعة 

النسوة، وماجبلهن اهلل عليه من حب التزين.
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 وقد وظف أبوفراس يف سـجنياته كثـريًا من أدوات 
التجلـد والتصـرب، األمر الـذي جعل من شـعره عالمة 
بارزة يف أشـعار املسجونني، ويفتخر حني بلغه أن الروم 
قالت: ماأرسنا أحدًا مل نسـلب سـالحه غـري أيب فراس، 

فنراه خيطاب نفسه قائاًل:
رُب مِع ِشـيمُتَك الصَّ أراَك َعـِ�َّ الدَّ

أَمـا للَهـوى هَنـٌي َعليـَك وال َأمـُر؟)53(

أبوفراس هنا حياول أن يرسم حالة الصرب التي عجزت 
أن تظهر يف ترصفاته وأقواله، حتى وإن كانت متكلَّفة؛ فنراه 
يكرر ذلك املعنى يف ثالثة تراكيب متشاكلة تشاكاًل تالؤميًا، 
فخاطـب شـخصه واصفًا بـ«عـيص الدمـع« أي أن الدمع 
الخيرج منه إال ألمر جلل، ثم أردفها بمشاكلة تالئم املعنى 
السابق بأن »شيمته الصرب« والشيمة هي الصفة الثابتة التي 
التتزحزح، ثم ختم البيت بسؤال تقريري قائالً : أما للهوى 

هني عليك وال أمر؟ وطبعي أن يكون جوابه: )ال(!
واحلق أن تالؤم التشـاكل الـذي يظهر بني الرتاكيب 
الثالثة قد يضعُف يومًا من األيام أمام مايالقيه يف سجنه 
من مواقف بفعل سجانيه، أو مايتعرض له أصفياؤه من 
إهانات أو تعذيب، يقول يف وصف تلك املواقف خماطبًا 

ابن عمه سيف الدولة:
ـالمِة، واِعِدي فمْن ُحْسـِن َصـرٍب، بالسَّ

ـِدي ُمتوعِّ َدي،  بالـرَّ َدهـٍر  َريـِب  ومـن 
ُمَكبَّـٍل ِخـلٍّ  بـن  َطـريف  ُأَقلِّـُب 

ـِد ُمَصفَّ باحلـــديـِد  َصــِفـيٍّ  وبيـــَن 
َدى الـرَّ مـَن  َأخـاُف  أين  ال  ُأناديـَك 

وال َأرجتــــي َتأخــــرَي يـــوٍم إىل َغـِد
ُغربـٍة َداِر  يف  املـوَت  َأنِْفـُت  ولكـْن 

بأيـِدي النَّصارى الُغْلـِف ِميَتـَة َأْكَمِد)54(

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

فـإذا علمنـا أن اللغـة شـفرة مشـرتكة بـني املرسـل 
واملتلقـي االفرتايض؛ فـإن املقطع السـابق اليمثل ذلك 
متامـًا؛ ألن املتلقي ليس افرتاضيًا، وإنام هو معروف لدى 
الشـاعر، واحلال ليسـت بشـفرة رامزة، وإنـام هي حالة 
مرصح هبا؛ لذا فإن النص يتشـاكل بصـورة متالئمة مع 
حالة أيب فراس يف سـجنه، وهو أمر مرَّ بنا كثريًا يف شعره 
وبخاصـة يف خطابه املتكرر لسـيف الدولـة؛ ألنه أقرب 
الناس إليه؛ وهلذا جاء املسلك األسلويب للصرب والتصرب 
جليـًا من خالل الوحدات األسـلوبية املحشـوة بعوامل 
الشـجاعة، والتـي رصح فيهـا بقولـه:»ال أين أخاف من 
الـردى«، وقولـه:«وال أرجتي تأخري يـوم إىل غد«، وعىل 
هذا األسـاس بنيت مناقشـة عنرص »الصـرب« الذي لعبه 

نظام اللغة وكيفية الكشف عنه.
وكيفـام كان األمر، فـإن تعبريات االنفعاالت النفسـية 
التـي تظهر من خـالل ترصفـات تنبئ عن حالـة من األمل، 
عادة ماتكون لدى السجني أكثر من غريه؛ لذا فإن التشاكل 
التالؤمـي يبـدو يف مالمـح الصـورة العميقة التي رسـمها 
أبوفـراس إبـان أرسه مـن ثالثـة أطـراف: هـو، ورفاقه يف 
السـجن، والسـجان، أما هو فطرف راصد »يقلِّب طرفه«، 
وأمـا رفاقـه فقد وصـف أحدهم بــ« اخلل« – وهـو أرقى 
درجـات الصداقة-،  واآلخر بـ«الصفـي« وهو اليقل عنه 
قربًا، أما السـجان فقد رصح بفعله دون تسميته، فاملشاكلة 
هنـا تبـدو بني الطـرف الثاين والثالـث، فالطـرف الثاين قد 
شـاكل بينـه وبني اآلخـر عندمـا وصـف األول بـ»اخلل«، 
ثم وصف اآلخر بوصف مشـاكل له وهو »الصفي«، ومها 
وصفان يتالءمان مع اإلحسـاس الذي يشـعر بـه جتاههام، 
ويتأكـد األمل الذي يتطلب مزيد صرب مـن أيب فراس عندما 
يكـون التعذيـب منصبًا عىل هاتـني الفئتـني القريبتني إليه، 
ويتأكـد -أيضـًا- عندمـا يكون هـو ومها يف سـجن واحد 
يشـهد مايتعرضان إليـه من تنكيل، بينام هـو واقف »يقلب 
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طرفه بينهـام« دون أن يكون بمقدوره تقديم أدنى معونة أو 
مساعدة هلام.

والتشـاكل الـذي حاول الشـاعر إيـراده متالئـاًم جاء 
منصبـًا عـىل فعل الطـرف الثالث وهو »السـجان«، فخله 
»مكبل«، وصفيـه »باحلديد مصفد«، ، فالتكبيل يتشـاكل 
تالؤميًا مع التصفيد باحلديد، لكن هنالك فرقًا دقيقًا بينهام، 
فالتكبيل لليدين، وأما التصفيد فللرجلني، ويشـرتكان يف 
معنى التقييد يف السـجن، وعدم القدرة عىل احلركة احلرة، 

ومها يتشاكالن مع حالة األسري. 

ب( التشاكل التالزمي)55(:
هو أن يتالزم املتشاكالن يف مؤدى واحد من املعاين، 
وعندما تكون املشـاكلة ُيتطلب مـن املعنى وجود معنى 

آخر مالزم له ومرتبط به.
فلعيل بن اجلهم حينام سـجن بأمر من اخلليفة املتوكل 

ملا بلغه أنه هجاه، قوله:
قاَلـْت ُحبِسـَت َفُقلُت َليـَس بِضائِري

ُيغَمـُد؟ ال  ُمَهنَّـٍد  َوَأيُّ  َحبـ� 
ُيـرى فـال  الَغـامُم  حَيـُرُه  والَغيـُث 

ـــُقــه يـــــــراٌع يـــرعــُد أال َوريِّ
ــاُر فــي أْحـجـاِرهـا خَمْبـوءٌة والــنَـّ

الَتصـَطلـــي َمــال ُتثْرهـا األَزُنـُد)56(

هـذا األسـلوب لـه قيمتـه الدالليـة يف إظهـار العزة 
واألنفـة وعـدم االكـرتاث بالسـجن الـذي حجبـه عن 
النـاس؛ ولـذا فـإن الشـاعر يف تسـارع ذهني وتأسـيس 
معجمـي، أراد أن يتامسـك أمـام حمبوبتـه مـن خـالل 
ـس القصيدة عليه من خالل مطلعها،  اخلطاب الذي أسَّ

)55( انظـر : هـذا املصطلـح يف : د.عبدامللـك مرتاض، شـعرية 
القصيدة، ص 80.

)56( ديوان عيل بن  اجلهم ، ص 43-42.

عندما توجهت إليه باخلطاب قائلة له : حبسَت! فابتدرها 
باجلواب دون أن تسـتكمل حديثها قائاًل: ليس بضائري 
حبي وأي مهند اليغمد؟! وهنا تأسيس قوي بنى عليه 
القصيـدة مـن عتبتهـا، ثم ختلص مـن ذلك لغويـًا لينُفذ 
إىل ما آلت إليه تسلسـالت األبيات بامتداد تشـاكالهتا، 
فالغيث يتشـاكل بصورة تالزمية مع الغامم والرعد، فال 

يكون غيث دوهنام.
بمعـزل يف  يكـون  أال  فينبغـي  الثـاين  البيـت  أمـا 
مضمونه عن إسـقاطات الشاعر النفسـية واملالبسات 
املحيطة به داخل سـجنه؛ ألنه ليـس إال إفرازًا ألبيات 
مضـت، فالنـار تتشـاكل بصفـة تالزميـة مـع عامـل 
االصطـالء، وتتـالزم أيضًا مع األداة وهـي »األزند«، 

فبدونه التشتعل! واليكون االصطالء بغري نار! 
ومـن هنـا يمكـن رصد سلسـلة مـن التشـاكالت 
التالزميـة التـي أفضـت إليهـا احلالـة النفسـية اخلاصة 
بالشـاعر؛ ألنـه مل يقـرتب مـن أي خليفـة عبـايس، ومل 
تكـن له أية توجهات سياسـية، لكنه كان يوثق عالقاته 
الفكريـة والشـعرية مع رموز ذلك العـرص ممن يتفقون 
معـه يف أفـكاره ومذهبه من العلامء والشـعراء، يف حني 
أنـه مل يقبـل عىل بـاب احلكـم إال عندمـا تـوىل اخلليفة 
املتوكل الـذي يوافقه مذهبيـًا، وكان ينتظر منه اإلكرام 
واالقرتاب منه، ليفاجأ بأنه يودعه السـجن الذي مل يدر 
يف خلـده يومـًا رؤيتـه فضاًل عـن احلبس فيـه إثر قضية 
ه مزية  يدعـي رشفها؛ ولذا متردت لغته عن احلبس وعدَّ

المنقصة!
ومنـه  مايصفه مشـهد بنات امللك املعتمـد بن عباد 
حينام ُأرس يف سجن أغامت، وقد عرب املعتمد عن دخول 
بناته وزوجتـه عليه بثياب بالية وهـن يتضورن جوعًا، 
فـكاد قلبه ينفطـر حزنًا عليهن، فتذكـر األمس القريب 
ومافيه من النعيم والفرح، وهاهو اليوم يفيق من حلمه 
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ليقـرع العيـُد بـاب األرس املوصـد دونه فـريى زوجته 
وبناته حافيات حسريات، ليقول:

َيطـــأَن يف الطِّـــِن واألقداُم َحافيٌة
َكأهنـــا ل َتَطـــأ ِمْســكًا وَكاُفورا)57(

فبني الفعل »يطأن« واالسم »الطني«، تشاكل صويت 
وتالزمـي أيضـًا؛ ألن الطـني يوطـأ، ويتالزم مـع تينك 
املفردتـني لفظة »األقدام« فوطء الطني صادر عنها؛ ألنه 

يقع الوطء إال من القدمني.
انه، الشـاعر  ومماثـل لـه يف حالتـه، وعـرصه، وسـجَّ
إبراهيـم بـن املدبر، فقد سـجنه املتـوكل، رغـم أنه كان 
مقدمًا ذا جاه ورأي عنده، يقول يف قصيدته مظهرًا جتلده 
يف سـجنه، وأن السـجن ماجـاء إال لتهيئتـه ألمر عظيم 

قادم:
َومــــا أَنــا إال َكاجلــــَواِد َيُصوُنه

ـــبِق يف َطـــيِّ ِمضـاَمِر ُمـه للسَّ ُمَقــوِّ

يف خاليا هذا النََّفـس التجلدي يظهر لنا كيف عرب 
ابن املدبر عن حاله يف السجن بعد ذاك العز والسلطان 
الذي حفل به لدى املتوكل، وقد تناوله من منظور جيعل 
املحلل يفتش يف االسـتعامالت املعجمية التي نثرها يف 
هذا البيت، وانتظمت خيطه املتشاكل، فاجلواد يالزمه 
م –وهو صاحبـه الذي ُيعنـى بتدريبه، واليكون  املقـوِّ
خيل والمدرب إال لسـبق، واليكون سـبق إال يف طي 
مضامر تعدو عىل متنه اخليل، فهذا التشـاكل القائم بني 
العنـارص األلسـنية األربعة : )اجلواد، املقوم، السـبق، 
املضـامر(، ذات األبعـاد املتالزمـة يعـرب عن اشـرتاك 
ن واحـد هـو )التدريـب  يف احلـال والفعـل ويف مكـوِّ
واالسـتعداد(، فهـذا السـجن الذي أمر بـه املتوكل –

)57( ديوان املعتمد بن عباد، ص 100.

وفقًا لرؤية الشـاعر- مل يكن عقابـًا بقدر ماكان تدريبًا 
عـىل حـال مقبلـة تتطلـب مزيد صـرب وحتمـل، لكن 
تصدع جـدار العالقة بني اخلليفة وابـن املدبر جعلت 
األخـري يقارب منحى النـص إىل ابتكار هذا النوع من 
التشـاكل؛ تعبريًا عن املالزمة التـي كان حيظى هبا قبل 
احلبس؛ ولذا نـراه يف أول دفقة من القصيدة جيعل من 

احلبس أمرًا هينًا حني يقول:
َغَضاضـٌة عـيلَّ  مافِيـِه  احلبـُس  ُهـَو 

وهـْل كاَن يف َحبِس اخلليفِة مـن َعاِر؟!)58(

والتشاكل يأيت من خالل تكراره ملفردة احلبس مرتني 
فـاألوىل خمتصـة بـه، والثانية عامـة عىل كل مـن ُحبس، 
وفيهـام إحالـة إىل حالة القـرب التي جيدها الشـاعر عند 
اخلليفة، فسجن اخلليفة له الغضاضة فيه فهو أمر خاص 
به، ثم يأيت بالتعميم بأن حبس اخلليفة ألي شخص ليس 

عارًا، فكيف به هو؟!
يضـاف إىل ذلـك ترصيح الشـاعر يف الشـطر األول 
بالنفـي )مافيـه(، واسـتخدم نفيـًا مبطنًا عـن طريق أداة 
االسـتفهام )هـل( التـي حتمـل معنـى النفي يف الشـطر 
الثـاين، فهـذا التنويـع الصياغي يظهـر القيمـة التعبريية 

املنوطة بذاك التشاكل.
وهـذا ابن زيدون يبعـث برائية رائعة من سـجنه إىل 
احلـزم بن جهـور يمدحه هبا، ويصف حاله يف السـجن، 

ونرى فيها تشاكاًل مجياًل حني يقول:
َمْن يسـأِل النَّـاَس عن َحال َفشـاهُدها

حمـُض الَعيـاِن الـذي ُيغنـي عـِن اخَلـرِب
ل َتطــــِو ُبـرَد َشــــباب َكـربٌة وأَرى

َعِر)59( َبـــرَق املشيِب اعَتى يف َعارِض الشَّ

)58( املصدر السابق، اجلزء والصفحة نفسهام.
)59( ديوان ابن زيدون ، ص 158  .
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وبقراءة تشاكلية للبيت الثاين ندرك أنه ُبني عىل مقومني 
متشاكلني يتمثالن يف اإلحالة إىل التغري اجليل يف هيئة الشاعر 
بعد مكثه يف السجن، فالكل يرى حمض عينه أن املشيب قد 
عاله قبل أوانه؛ ملا يقاسيه من هم وغم بني جدران السجن، 

فالتشاكل التالزمي هنا يكمن بني زوجي:
برق املشيب – عارض الشعر

ومجال التشـاكل هنا يستقر يف مقصد الشاعر اإلخبار 
عن ظهور الشـيب فيه وهو يف ريعان شـبابه؛ لذا عرب عنه 
بـ)عارض الشعر(؛ ألن الشيب أول مايبدأ يف العارضني 
ثم يشـتعل يف بقية الرأس، وعرب أيضًا بـ)برق املشـيب(، 
ولفظـة )بـرق( تنبئ عن ختلله الشـعر كبيـاض الربق يف 
م الشيب وظهوره يف العارضني جاءا  حالك الظلم، فمقوِّ
يف موضعهـام لكنهـام يف غري أواهنام، وذلـك متعلق بإطار 
الصورة العامة التي رغب الشـاعر أن يرسـمها ملمدوحه 
ابـن جهـور، ولسـائل أن يسـأل: كيـف يمـدح سـجني 
انه؟! إهنـا الثقافـة اجلديـدة التي وجـدت عند كثري  سـجَّ
من الشـعراء -منهم أبوفراس مع سيف الدولة- فالشعر 
حيفـل بخطابات معينة حتمل شـبكة من الـدالالت التي 
ترتكز عىل تفاعل سياقي بني السجني وسجانه، يستقبلها 
الطـرف األقـوى فتكون قـادرة عـىل اسـتجابته دون أن 
يشـعر، وهو املكمـن اخلفي يف غرض املديـح؛ ولذا جاء 
ابـن زيـدون هبذه املشـاكلة التي حتمل يف جوفهـا مفارقة 

تصويرية بني صدر البيت الثاين وعجزه.

4- التشاكل االحتيازي)60(:
غنيـة  نصـوص  لنـا  تكشـفت  هـذه،  دراسـتنا  يف 
بالتشـاكالت التـي جيب أن ختضـع للدرس السـيميائي 

)60( انظـر : هـذا املصطلـح يف : د.عبدامللـك مرتاض، شـعرية 
القصيدة، ص 86.

وفقًا ملنظور املدرسـة القريامسـية، وينبغي أن نشـيد -يف 
هذا املقـام- بالدراسـة الوثيقة التي قدمهـا د.عبدامللك 
مرتـاض يف كتابـه »شـعرية القصيـدة، شـعرية القراءة« 
عـن مصطلـح »التشـاكل« عمومـًا، وتفريع عـدة أنواع 
منـه، وترشحيـه ملشـتقات جـذره اللغـوي واملفهومـي 
واللفظـي وتنويعه إىل عدة مسـارات كل مسـار يتطلب 
دراسـة مستقلة، هي التي أعانتنا يف دراسة هذا النوع من 

التشاكل.
أما التشـاكل االحتيازي فهو باب واسـع، سـنتوقف 
عـه إىل فرعـني مسـتفيدين ممـا طرحه  عنـده طويـاًل لنفرِّ

د.مرتاض يف هذا املجال.
 فالتشـاكل االحتيـازي؛ آٍت من حاز حيوز اليشء إذا 
متلكـه وآل إليـه، فيكون االحتياز هنـا مرادفًا لالمتالك. 
هـذا لغـًة، أمـا مـن حيـث املفهـوم االصطالحـي، فإن 
االحتيـاز يقـوم عىل النزعـة الذاتيـة التي جتسـدها األنا 

الكامنة يف النفس البرشية منذ نشأهتا األوىل)61(.
وبعيـدًا عـن التنظـري لندلـف إىل تلـك العطـاءات 
املتفـرع  النـص  خـالل  مـن  تتشـكل  التـي  املتجانسـة 
بتفرع نزعته التشـاكلية، وعليه فسـوف أقسـم التشاكل 

االحتيازي إىل قسمني:
أوهلا: التشـاكل االمتالكي)62(: وهو الذي تسعى فيه 
الذات إىل أن متتلك كل يشء وتسـتأثر به دون سواها من 
البـرش، ونقصد بالـذات هنا الذات الشـاعرة التي متتلك 

مقومات االحتياز.
فهذا ُخبيب بن عدي األنصاري يقيم أسريًا عند بني 
احلـارث بـن عامر بن نوفل، وكان قد قتـل أباهم يف يوم 
بدر، وملا بلغه –وهو يف أرسه- أن القوم اجتمعوا لصلبه 

قال:

)61( انظر: املرجع السابق، ص:87-86.
)62( انظر : املرجع السابق، ص 97.
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ونَِسـاءهم  أبنــاَءهـم  بـوا  َقرَّ وقــــْد 
مُمنَّـِع َطويـٍل  ِجـذٍع  مـن  بـــُت  وُقرِّ

ُكربتـي بعـَد  ُغربتـي  أشـُكو  اهللِ  إىل 
وما مَجَـَع األحـزاُب ل عنـَد َمرِعي

َأَصابنـي َعـى  ين  َصـربِّ العـرِش  فـَذا 
فقـْد َبَضُعوا حلِمي وقـْد َضـلَّ َمْطَمِعي)63(

التفاعـل هنـا بـني الـذات الشـاعرة وبـني مامتتلكـه 
يأيت يف وقت حاسـم سـيعقبه انفصال تام؛ ألن الشـاعر 
عـىل مقربة من جـذع الصلب، ثم مفارقـة للحياة، وهنا 
تعـاىل  اهلل  إىل  ليلتجـئ  احلجـب  كل  الشـاعر  يتجـاوز 
لكونـه  اآلن؛  ماتكـون  أضعـف  حالـه  ألن  بشـكواه؛ 
مأسـورًا، وليس ذلك فحسـب، بل هو مأسـور الينتظر 
الفداء، إنام ينتظر القصاص؛ ألنه بني يدي )أحزاب( أي 
عون أنه قاتل أبيهـم، فكل هذه الضواغط  خصـوم له يدَّ
ـدت إيقاع املوت ماثـاًل أمامه يف كل حلظة،  الفاعلة جسَّ
وبـام أن النـص مل يظفـر بثنائية احلياة واملـوت جمتمعتني، 
بل نرش النـص رائحة املوت فقط، فإنه سـيلفت انتباهنا 
ثنائية تشـاكلية أشاعت داللتهام االحتيازية لتكون سيدة 
املوقـف )غربتي، كربتي(، ويتجىل التشـاكل االمتالكي 
مـن خـالل النسـج املتجانس شـبه التام بـني الوحدتني 
الشـعريتني املتتاليتني؛ ألن تقديـم األوىل ماجاء إال ألهنا 
نتيجة طبعية للثانية، ومن هنا يتكشـف لنا البعد املرتائي 
حلالتـه املأسـورة مضفـورة بمفـرديت املـوت )مرصعي، 
حلمـي(، وبـام أن احلـال ضعيفـة، وشـفرة السـيف عىل 
مشـارف الرقبة، نرى الشـاعر يلتجئ إىل اهلل بأسلوبني: 
األول أسـلوب اخلرب )إىل اهلل أشـكو(، والثاين أسـلوب 

اخلطاب) فذا العرش(، رغبة يف استجابة اهلل له.

)63( أبواحلسـن عـيل بـن حممـد اجلزري)ابن األثري(، ُأْسـد 
الغابـة يف معرفة الصحابة، حتقيق خليل مأمون شـيحا، 
بـريوت،   ، املعرفـة  دار  1430هــ/2009م،  ط4: 

.109/2

إن مفاتيـح االمتـالك: غربتـي، كربتـي، مرصعـي، 
حلمي، ليست احتيازًا تسعى إليه الذات الشاعرة بشكل 
عـام، فضاًل عـن ذات متأزمة تقرتب من املـوت؛ وهلذا 
نـرى هذا التشـاكل يأيت متتابعًا،كل مفـردة تدفع بأختها 
حتـى تصـل باجلسـد إىل القـرب، فالغربـة تتلوهـا كربة، 
والكربـة يتلوها مـرصع، واملـرصع يتلوه العبـث بلحم 
اجلسـد عـىل اعتبـار الصلب الـذي يـراد به، ومـن هذا 
التدافـع يغـدو التشـاكل أفقيًا عىل سـطح النـص، وكل 
أولئك استخالصات جتعلنا نقرر بانتامء املفردات األربع 
إىل يـاء االمتـالك، إال أنه ليـس امتالكًا مالصقـًا كاملال 
والنفس واألهل –كام سـبق- بل امتـالك مؤقت مرهتن 

بحالة خاصة قد تزول بزواهلا.
ويقـول اخلطيـم بـن نويـرة العبشـمي –وكان لصـًا 
مشـتهرًا باللصوصيـة- ثم اعتقـل وسـجن بنجران)يف 
اليمـن(، يقـول خماطبـًا سـليامن بـن عبدامللـك وهو يف 

سجنه:
َعشـيََّة أْعَطـاين ِسـالِحي وَناَقتـي

وَسـيِفي َجدًا مـن َفضِل ِذي َنائـٍل َغمِر)64(

فنالحظ أن الرغبة تشتعل لدى الشاعر هنا يف إظهار 
الذات مفتخـرًة بام لدهيا من صنوف الكرم والشـجاعة 
واإلقـدام، ويتـم تسـديد دوافـع ذلـك أو أحدهـا نحو 
الرغبـة يف اخلالص من السـجن، ومن هنا يتجىل نسـج 
التشـاكل االمتالكـي الـذي أودعـه يف ثالثـة مقومات 

مملوكة له هي:
سالحي     

سيفي أعطاين    
ناقتي                            

)64( د.نوري محودي القيي، شعراء أمويون، 389/1.
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ويالحـظ انصهار بعض املقومات ببعضها فالسـيف 
أحد أنواع السـالح، لكن السالح والسيف اليتشاكالن 
وظيفيـًا مع الناقة؛ ألن الناقة ليسـت من ركائب احلرب 
يف الغالب، إال أن الثالثة جمتمعة تتشاكل احتيازيًا؛ ألهنا 
تنتهي بياء امللكية أو ماتسمى عند النحاة »بياء املتكلم«.

والفت للنظر أن األسـامء املنتهية بياء امللكية تتشاكل 
مـع الفعل )أعطـاين( املختوم بياء االحتيـاز لكنه احتياز 
من نوع آخر هو احتياز متذايت سنفرد له تفصياًل مستقاًل 
الحقـًا، لكننـا عندما نجيـل النظر يف إشـعاعات الفعل 
)أعطـى( سـندرك أنه يمنح معنـى االحتيـاز، إذ العطاء 
هنا حيمل معنـى األخذ؛ ألنه انتهى بياء املتكلم، وبذلك 
يكـون ماأخـذه حيمـل معنـى امللكيـة التي تتشـاكل مع 

املقومات الثالثة آنفة الذكر.
فاختيـار الشـاعر هلـذا الفعل مل يـأت اعتباطـًا، وإنام 
جـاء منسـجاًم مع الصـورة العامـة التي جعلها الشـاعر 
مرهونة بحالته التي استبطأت اخلروج من السجن؛ ألنه 
مكث يف السـجن مـدة طويلة حتى أدرك والية سـليامن 
بـن عبدامللك وهو يف سـجنه، فبعـث برائيته هـذه إليه، 
وضمنهـا اسـتغاثته ببنـي عمه بنـي حمرز الذيـن بث هلم 
شـكواه، وخييِّل إليهم أنه لـو كان أحدهم يف مكانه فامذا 

سيفعل؟، فيقول:
ِمنُكـُم َد  املـرَشَّ َكاَن  َلـو  أَنـا  َكـاَم 

ُعـذِر َعـى  َلقيـُت  أو  َنْجحـًا  ألْبَليـُت 
ألْعَطيـُت مـن َمـال وَأْهـيِل َرهينًة

وال َضـاَق باإلصالِح َمـال وال َصْدِري)65(

ويف البيت الثاين أيضًا يكرر الفعل )أعطى(، لكنه هذه 
املـرة يرُد متصاًل بتاء الفاعل، إال أنه يف إشـعاعه املعنوي 
ضـد سـابقه، فسـابقه بمعنـى »امللكيـة« للـذات، وهنا 

)65( املرجع السابق، اجلزء والصفحة نفسهام.

بمعنـى »التمليك« للغري، فاإلطار التشـاكيل االحتيازي 
الـذي نعاجله هنـا يتجاوب مـع الذات الشـحيحة التي 
حتتاز اخلري هلا دون سواها، لكنها هذه املرة هتبه للغري مع 
حمبتهـا األكيدة لـه، وبذلك يمكن معاجلة املشـاكلة وفقًا 

هلذا املستوى:
مال     

أعطيُت  أهيل           
مال                            

صدري     

هذه املقومات متساوية يف االمتالك   متساوية يف العطاء

وإذا وضعنـا هـذه املقومـات الثالثـة حتـت جمهـر 
التحليل وجدناها تتشاكل مع ذات الشخصية الشعرية 
التـي أراد صاحبها إظهار التوبة مـن اللصوصية التي 
كانـت تأخذ يف املقطع األول، لتتحول إىل ذات معطية 
يف هـذا املقطـع، ففي مقطعها السـابق كانت تأخذ أي 
تسلب السالح والسـيف والناقة كي تعينها عىل املهنة 
التي كانت تتخذها مصـدر عيش، لكنها اآلن حتولت 
إىل معطية فامذا عساها أن هتب؟! حتام إهنا ستهب املال 
واألهـل والصدر، ونراه يكرر املال مرتني؛ ألنه أرسع 
مايؤخـذ وأرسع مايوهـب لسـهولة تنقله بـني املعطي 
واآلخـذ، لكن األهل والنفس –وقد عرب عن األخرية 
بالصـدر- مها أغىل مايتملكه اإلنسـان ومع ذلك نراه 
اآلن يعطيهـام ملن يرى اسـتحقاقه هلـام، وهنا تأيت قيمة 
التشـاكل االحتيـازي ليجعلهـا كلهـا يف مرتبة واحدة 
يف العطـاء دون تفريـق لواحـدة عـن أخـرى؛ وهـي 
الوظيفـة التي أداها حـرف العطف)الواو( الذي يفيد 
معنى املسـاواة مرفولوجيًا، وهـذا ماجعل د.مرتاض 
يعلق عىل هذا النوع من التشـاكل بقوله:«إن االحتياز 
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يقوم عىل النزعة الذاتية التي جتسـدها األنا املفرتسة يف 
النفـس البرشية منذ نشـأهتا األوىل ذلك بـأن هذا األنا 
ينطلق من محيم الـذات اإلفرادية، ثم اليلبث أن يمتد 
إىل محيم الذات اجلامعية )األرسة، األقارب، القبيلة أو 
مايقوم مقامها، ثم الشعب(، أي أنه يمتد إىل أن يشمل 
الوطـن كله بمن فيه ومافيـه، فيقع االعتزاز هبذا الذي 

فيه ويشتد االلتفات من حوله«)66(.
ثانيـًا: التشـاكل املتـذايت)67(: التـذايت كام هـو باٍد من 
تقاليد االسـتعامل العريب، هو االشرتاك يف صفة الذات. 
فكأن التشـاكل املتذايت هو ذاك الـذي حياول الذوبان يف 
الـذات األخـرى، أو اإلذعـان هلا، أو السـري يف سـبيلها 
طوعـًا واختيـارًا. وإذا كان النـوع األول مـن التشـاكل 
-أعني االحتياز االمتالكي- ينرصف إىل جتسـيد القدرة 
عـىل االمتـالك، أو التطلع إىل احتواء هـذا االمتالك، أو 
االعتزاز به، فإن الشخصية يف هذا الصنف من التشاكل، 
قصارها التعلق يف أغلب شـأنه بعالقة خارجية هي التي 

تتحكم يف الشخصية الشعرية وتقرر أمرها)68(.
ولنقف عند نص للشـاعر املقّل عبد يغوث احلارثي، 
الـذي قاد قومه يف مواجهـة بني متيـم وأنصارهم، فقتل 
العديد مـن قومه، وأرس بعضهـم، وكان أحد األرسى، 

فعندما َهمَّ خصومه بقتله قال:
َفــــإن َتقـــتُلـويْن َتقتلويَن َسـيِّدًا

وإْن ُتْطلــقوين حُتــِرُبــوين بَِمـالَيا)69(

الشك أن حلظة املوت تصيب املرء بالذهول، وجتعله 
يف أمر مريج، وعليه فإن تلك احلالة النفسـية سـتنعكس 
واضطـراب  املفـردة،  وارتبـاك  الشـعر،  جـودة  عـىل 

)66( د.عبدامللك مرتاض، شعرية القصيدة، ص 86.
)67( انظر : هذا املصطلح يف : املرجع السابق، ص 122.

)68( انظر: املرجع السابق، ص 121.
)69( أبو الفرج األصفهاين، األغاين، 228/16.

املعنـى، لكـن عبد يغوث عـىل خالف ذلـك، يقول عنه 
بـن  طرفـة  مـن  أعجـب  األرض  يف  اجلاحظ:«وليـس 
العبد وعبد يغوث، وذلك أنا إذا قسـنا جودة أشـعارمها 
يف وقـت إحاطـة املوت هبام مل تكن كسـائر أشـعارمها يف 
حال األمن والرفاهية«))70((، فمصري الشـخصية بات يف 
يـد اآلخرين، وليس هلـا من األمـر يشء، ونتيجة لذلك 
فإن العالقات اخلارجية املحيطة بالشـخصية ذات حتكم 
تام؛ ويمكننا حتليل عالقات التشـاكل املتذايت عىل النحو 

العمودي اآليت:
إن/ تقتلوين / تقتلوين / سيدًا  

إن / تطلقوين / حتربوين / بامليا  

نالحظ أن العنارص التشـاكلية التـي أقامت أَوَد هذا 
البيت أربعة:

أداة الرشط : إن   
فعل الشـرط  : تقتلوين، تطلقوين  

جواب الرشط : تقتلوين ، حتربوين  
معمول الرشط: سيدًا، بامليا  

فالتملـك هنـا يتجسـد يف اسـتقبال أمـر خارجـي 
ـم بيـده مصـري تلـك الشـخصية، وعند حتسـس  متحكِّ
التشـاكل املتـذايت يف هـذا البيت تتوارى قوة الشـخصية 
الشـاعرة لتنـوب عنهـا قـوة قاهـرة، لكـن هـذا القهـر 
والسـطوة اللتـني خيمتا عىل جـو النص مل متنعا الشـاعر 
من أن يطـرح اخليارين املتباينني إمـا القتل أو اإلطالق، 
مظهرًا حالـة من )الالمباالة( بام سـتحكم به تلك القوة 
القاهرة، وصحيح أن الذات الشـاعرة معرتفة بضعفها، 
وعـدم قدرهتـا عىل حتديـد مصريهـا، وهـذا ماتوضحه 

)70( أبـو عثامن عمرو بـن بحر اجلاحظ، البيـان والتبيني، حتقيق 
ورشح عبدالسالم حممد هارون، ط 4: 1395هـ/1975م، 

مكتبة اخلانجي، القاهرة،، 268/2 .



مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع األول 1439هـ

عبداهلل بن خليفة السويكت:  شعرية العزلة مقاربة يف تشاكل النص السجني القديم 26

أداة الـرشط التـي أسـهمت يف حتديـد النتيجة بنـاًء عىل 
فعل الرشط املسـتخدم يف صـدر كال اجلملتني، لكنها يف 
ذات احلـني حريصة عـىل عدم االهتامم باسـتمرار احلياة 
مـن عدمهـا، فهـي يف كال احلالني كريمة، )فـإن تقتلوين 
تقتلـوين سـيدًا(، و )إن تطلقـوين حتربـوين بامليـا(، ولو 
أخذنا بناصية التشـاكل أللفينا الـذات األبية املنبئة عنها 
يـاء املتكلم تتكرر يف كل مقطع مرتني؛ تبيانًا للحال التي 
ختضع للتـرصف اخلارجـي متأهبـة إلحـدى النتيجتني 
املتباينتـني إما احلياة أو املوت، فعندما يطلق اإلسـار فقد 
ُفكَّ قيُد سـيٍد له شأنه عند عشـريته وأقربيه، وإن يقتلوه 
فحاله هي مل يغريها التغييب عن احلياة، فالنتيجة واحدة 
مهـام اختلف احلكم، وهنا يتجىل مجال الذات املتشـاكلة 

التي تتامهى مع احلالني مهام تباينتا.
وهـول  املوقـف  صعوبـة  –رغـم  فالشـخصية  إذن 
املصـري- اسـتطاعت أن ترتـب مفـردات اخلطـاب عىل 
نحو تتشاكل فيه ياءات التذايت، وحتدث جرسًا موسيقيًا 

متشاكاًل مع احلالة املتأهبة الستقبال أي من احلالني!

5- التشاكل االنتشاري)71( واالنحصاري)72(:
التشـاكل االنتشـاري واالنحصاري ثنائية)73( يفيض 
إىل  واآلخـر  واالنطـالق،  االنديـاح  إىل  فيهـا  األول 
االنحباس واالنحسار، ويف يقيني أن تشاكلية االنحصار 
هـي أصـدق مايعرب عن السـجني يف تقييـده، يف حني أن 
تشاكلية االنتشـار أصدق مايعرب عام يتوق إليه السجني، 
كيف ال وهو نوع مـن أنواع التأديب والعقاب!، ونذكر 
بـن احلـر اجلعفـي، وكان  لعبيـد اهلل  أنموذجـًا  لذلـك 

)71( انظر هذا املصطلح: د.عبدامللك مرتاض، شعرية القصيدة، 
ص 51

)72( انظر هذا املصطلح: املرجع  السابق، ص 67.
)73( لالطـالع عـىل بعـض نامذجهـا: انظـر: املرجـع السـابق، 

ص45-44.

صعلوكًا يأيت املدائن فيمر بعامل جوخى فيأخذ ما معهم 
مـن األمـوال، ثم يميـل إىل اجلبـل، فلم يـزل عىل ذلك 
حتـى قتل املختار فلـام ُقتل املختار، قـال الناس ملصعب 
يف واليتـه الثانية إن ابن احلر شـاق بن زياد واملختار وال 
نأمنه أن يثب بالسواد كام كان يفعل فحبسه مصعب)74(، 

فقال يف حبسه:
َمـــن مبـــلُِغ الِفـتــــيـاِن أنَّ َأخـــاُهم

َأتــــى دوَنـــُه بـاٌب َمنيــُع َوحاِجُبْه
بِِمثلِهـا َيرضـــى  كـــاَن  مــا  بَِمنِزَلـــٍة 

إِذا قــــاَم َعـــنَّتـــُه كـبـــوٌل جُتاِوُبْه
َعى السـاِق َفـوَق الَكعِب َأسـوُد صاِمٌت

َشـــــديٌد ُيـــداين َخـطـَوُه َوُيقاِرُبـْه
َومـا كاَن ذا ِمـن ُعـظــــِم ُجـرٍم َجنَيُتـُه 

َوَلكِـن َسـعى السـاعي بِـام ُهـَو كاِذُبْه
َمسـَلٌك  العريَضـِة  األَرِض  يف  كاَن  َوَقـد 

َوَأيُّ اِمـِرٍئ ضاَقـت َعَليـِه َمذاِهُبـْه)75(

فيمكننا استكناه تشاكلية االنحصار يف مربَّع السجن 
د تلك التشاكلية  ومايدور فيه من أحداث، فالشاعر جيسِّ

من خالل ثنائية انحصار اخلارج والداخل: 
أمـا انحصار اخلـارج، فيمثله قوله: »أتـى دونه باب 
منيع وحاجبه«، وفيه يشـكل الزوجـان ثنائية انحصارية 
داخليـة، إذ البـد لـكل بـاب مـن حاجب، فهـذا الباب 
اليمكـن ألحـد الولـوج من خاللـه إال عـن طريق هذا 
احلاجـب، وقـد وصف هـذا الباب بــ) املنيـع(، كام أنه 
عـرب عن السـجان بلفـظ »احلاجـب«؛ ملا هلـذا احلاجب 

)74( انظـر قصتـه كاملـة : تاريخ الطربي املسـمى) تاريخ األمم 
وامللـوك( ، أليب جعفر حممد بـن جرير الطربي، حتقيق: إياد 
بـن عبداللطيـف بـن إبراهيـم القيـي، ط:1، 1426هـ/ 

2005م، دار ابن حزم، الرياض، 2/ 1863-1861.
)75( املرجع السابق، 1863/2.
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من صفات شـخصية وجسـدية تتشـاكل مع املهمة التي 
أوكلت إليه واملتمثلة يف شـدة املنـع واحلرص، فاحلاجب 
مأخوذ من احلجب وهو السـرت، فالسـجني مسـتور عن 

اخلارج الَيرى والُيرى.
وأمـا انحصـار الداخـل، فيمثله قولـه: »إذا قام عنَّته 
كبـول جتاوبه، عىل السـاق فـوق الكعب أسـود صامت 
شـديد يداين خطـوه ويقاربه«: وهنـا انحصار يف جوف 
انحصـار آخـر، فالبـاب واحلاجـب يشـيان باحلرص من 
اخلـارج، وأمـا الكبـول املحيطة  بالسـاق ودون الكعب 
تـداين خطـوات السـجني وتقارهبـا فهـو انحصـار من 
الداخـل، فالشـاعر ليـس بمسـجون فحسـب، بـل هو 

مكبَّل.
وعـىل ذلك فإن العنـارص التشـاكلية امللتئمة يف بوح 
السـجني نجدها قائمة عىل منظومة لفظية متجانسـة تقع 
يف دائـرة االعتـداد بطـريف الداخـل واخلـارج -الداخل 
املبَغض واخلارج املبتغى-، وبني عتامت جدران السجن 
األربعـة يقتـات الشـاعر جرعـات احلقد عـىل جالديه، 
وتلتهب يف أعامقه نريان الذل والعسـف اإلنساين. وهذا 
األمـر املريـر الـذي يكابـده السـجني يف كل حلظـة مـن 
حلظات سـجنه يصور وجهًا آخر للسـجني يف التشـاكل 
االنتشـاري؛ ألن احليـز الضيـق يقابله فضاء واسـع عرب 

عنه الشاعر بقوله: 
َوَقد كاَن يف األَرِض العريَضِة َمسَلٌك 

َمذاِهُبـه)76( َعَليـِه  ضاَقـت  اِمـِرٍئ  َوَأيُّ 

فالشاعر –يقينًا- لن خيرج من سجنه إىل فضاء احلياة؛ 
ألنـه اآلن يف انتظار الصلب والتغييـب؛ لذا فإنه مل يفكر 
يف املسـتقبل، وال يف احلريـة؛ ألن أمرمها قد ُقيض، فكان 
لزامـًا عليه أن يسـتخدم اللفظة املاضويـة )كان( العائدة 

)76( املرجع السابق، اجلزء والصفحة أنفسهام.

بالذاكـرة إىل احلياة احلـرة، والسـعي يف مناكب األرض 
البسيطة ذات املسالك والفجاج.

ومـن ذلـك نخلـص إىل أن ابن عبد يغـوث احلارثي 
قد حشد حواسـه، وأيقظ تفكريه، واستحرض عقله فلم 
يغب يشء منها يف هذا املوقف الصعب، فكانت تشاكلية 
داخـيل  فاالنحصـار  حـارضة،  واالنتشـار  االنحصـار 
وخارجي، واالنتشـار جاء عىل سـبيل التذكار والتبرص 

يف احلال احلارضة.

النتائج
مـن خـالل ماسـبق، يمكننـا اسـتخالص عـدد من 

النتائج التي تتمثل فيام ييل :
1- أكدت الدراسـة إمكانية نقـل النظريات اخلاصة 
بحقـل العلـوم التجريبيـة إىل حقـل الدراسـات 
ومؤدياهتـا  مفاهيمهـا  مـن  واإلفـادة  األدبيـة، 

وتطبيقها عىل آليات حتليل اخلطاب النقدي.
ـدت الدراسـة مجاليـات الشـعر السـجني  2- جسَّ
القديـم، وتـرسب الكثري منـه رغم القيـود التي 
كانـت مرضوبـة عـىل السـجني يف سـجنه، فلـم 
يُك ذلك السـجن يومًا عائقـًا للمنتج الفردي أو 
معطاًل لقدراته وإبداعـه األديب، بل عىل العكس 
ففـي أعامق السـجون فاضـت قرائح املسـاجني 
بغـّر القصائـد التـي خلـدت أدبـًا اليـزول أبدًا؛ 
وبات السـجن بيئة حمفزة للبوح الصادق، اقتات 
السـجني من عتمة جدرانـه األربعة نور اإلبداع، 
بغـض النظر عن اسـتحقاقه للسـجن مـن عدمه 
فهـذا ماالنبحثـه هنـا، فاإلبـداع الينحـرص عىل 
املظلومني فحسـب، بل يمتد إىل كثري ممن وطئت 
أقدامهـم عتبـات السـجن جمرمـني أو مفسـدين 
وعـىل رأسـهم فئـة الصعاليـك الذيـن يسـلبون 
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النـاس حقوقهم وقد يسـفكون دماءهم، وكيف 
كان إبداعهـم الشـعري يف السـجن يفوق الكثري 
مـن الطلقاء األسـوياء، وهذا ما أكدته الدارسـة 

حينام تشاكل الشعر مع احلالة النفسية للسجني.
3- كشـفت الدراسـة عن أن هنالـك نصوصًا مل تنل 
نصيبهـا مـن التحليـل أدى التشـاكل إىل إبرازها 

وتشييد مسار الداللة فيها.
4- أثبتـت الدراسـة أن احلالة النفسـية تتامهى كثريًا 
مع صوت الشاعر يف نصه الشعري، ويتأكد ذلك 
لدى الشـعراء الذين تعرضوا لتجربة السجن أو 
األرس؛ ألن دافع االحتباس عن الناس والوحشة 
يف غياهب السـجن هتزان الشـاعر ليهتف بشـعر 
اليـرىض  وكأنـه  الوضـع،  ذلـك  مـع  يتشـاكل 
الصمت بل يسـعى إىل إسـامع اآلخريـن صوته؛ 

ة سجنه، ويسعون يف فكاكه. كي الينسوا معرَّ
5- أوضحت الدراسة تعدد أنامط التشاكل يف النص 
السجني، وسعت تلك املقاربة إىل إبراز مجاليات 
مسـتوياته الرتكيبية والنحوية والصوتية والنربية 

واإليقاعية.
6- كام كشـفت الدراسـة عن وجود تـالؤم وتالزم 
داليل مشرتك بني زوجي املشاكلة، وقد استبانت 
تلـك اجلامليات بعد إخضـاع كثري من النصوص 
املدرسـة  ملنظـور  وفقـًا  السـيميائي  للـدرس 
القريامسـية، وهو األمر الـذي أرشنا إليه يف بداية 
حديثنا اخلاص بوجوب االستفادة من النظريات 
اخلاصة بحقل العلوم التجريبية يف حتليل اخلطاب 

النقدي.
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املستخلص
هدفت الدراسة إىل معرفة دور مواقع اإلعالم االجتامعي يف تعزيز 
العالقـات االجتامعية ورفع مفهـوم الذات لـذوي االحتياجات 
اخلاصـة وعالقتهـا ببعـض املتغـريات األخـرى. وتكونـت عينة 
الدراسـة احلاليـة مـن )131( مبحوًثـا مـن ذوي االحتياجـات 
اخلاصة املنتسـبني لعدد من املؤسسـات الرسـمية وغري الرسـمية 
يف مدينـة الريـاض. وقـد توصلـت نتائج الدراسـة إىل قـوة تأثري 
وسـائل اإلعالم االجتامعي يف تعزيز العالقات االجتامعية لذوي 
االحتياجات اخلاصة، كام أثبتت نتائج الدراسـة قوة تأثري اإلعالم 
يف رفـع مفهوم الـذات لذوي االحتياجات اخلاصة. وأن وسـائل 
التواصـل االجتامعي ذات تأثري إجيـايب عىل املجتمع واألرسة وأن 
إجيابياهتا أكثر من سـلبياهتا. كام أكدت نتائج الدراسـة أن تأثريهم 
وتأثرهـم يف وسـائل اإلعـالم اجلديد كان قويـًا وخاصة يف تعزيز 
العالقات االجتامعية لدى مجيع الفئات، وأن هناك تأثري ذو داللة 
إحصائيـة بني متغري سـاعات املشـاهدة ومتغري تعزيـز العالقات 
التواصـل  ملواقـع  املتصفحـني  املبحوثـني  لصالـح  االجتامعيـة 

االجتامعي ألكثر من أربع ساعات.
الكلامت املفتاحية: االعـالم االجتامعي، العالقات االجتامعية، 

مفهوم الذات

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

 دور مواقع اإلعالم االجتماعي في تعزيز العالقات االجتماعية ورفع مفهوم 
الذات لذوي االحتياجات الخاصة وعالقتها ببعض المتغيرات االخرى.

د. واصف العايد         أ. د. حممد بن عبداهلل الشايع   
          أستاذ مشارك يف قسم الرتبية اخلاصة كلية الرتبية جامعة املجمعة                                         أستاذ علم االجتامع

املقدمة
اجلديد  اإلعالم  وسائل  النطالقة  الفعلية  البداية  كانت 
الشبكة  اهلائلة يف  الطفرة  إذ صاحب  يف عام )1997(، 
تتناسب  جديدة  إعالمية  وسائل  ظهور  العنكبوتية، 
فظهرت  الشبكة.  هذه  أحدثتها  التي  النوعية  النقلة  مع 
والتويرت  بوك  الفيس  مثل  اجتامعي  تواصل  برامج 
التي  اجلديد  اإلعالم  وسائل  من  وغريها  واليوتيوب 
ما  ولعل  التقليدية.  اإلعالم  وسائل  مفهوم  من  غريت 

سهلة  بأهنا  سابقتها  عن  اإلعالمية  الوسائل  هذه  يميز 
وتتعدد طرق  معها،  والتفاعل  فيها  واملشاركة  املشاهدة 
يف  مؤثرة  وسيلة  منها  جعل  ذلك  كل  إليها  الوصول، 
األفراد واملؤسسات الرسمية وغري الرسمية يف املجتمع. 

)عوض، 2011(
وكبرية  نوعية  نقلة  حدوث  عىل  ساعد  ما  وهذا 
أو  احلديث  باإلعالم  األمر  ووصل  اإلعالم  جمال  يف 
يف  واألقوى  واملؤثر  الفاعل  هو  أصبح  كونه  إىل  البديل 
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وشكل  واإلنسانية،  واالقتصادية  االجتامعية  العالقات 
اإلعالم االجتامعي سلطة معرفية وأخالقية، فتحت آفاقًا 
وبمساحة  الرقابة  عن  بعيدًا  بحرية  للتعبري  لألشخاص 
التي  واألمور  القضايا  خمتلف  ملناقشة  ومفتوحة  واسعة 
هتم شؤوهنم بمنتهى احلرية املطلقة، كام لعب دورًا حيويًا 
العامل، ويكاد هذا  التي تدور حول  اليومية  يف األحداث 
الدور يصل إىل دور الالعب الرئيس يف تلك األحداث، 
املؤسسات  بنية  يف  أساسيًا  عامدًا  اليوم  يشكل  أنه  كام 
واالجتامعية  والسياسية  االقتصادية  أنواعها  باختالف 
حٍد  عىل  احلكومية  وغري  احلكومية  وشبه  منها  احلكومية 

 (Daved, 2009).سواء
وقد أشارت الدراسات التي أجريت يف عام (2010) 
العرب ملوقع" الفيس  عدد املستخدمني  أن  إىل   ،  Aren

بوك "يصل إىل )15( مليون شخص، ويف مرص وحدها 
املستخدمني )3.5( مليون، بنسبة) %4.5(   بلغ عدد 
من إمجايل عدد السكان، وقد دلت الدراسات احلديثة أن 
عدد املستخدمني العرب يزداد بمعدل مليون شخص كل 
شهر، ومن املفارقات الالفتة أن عدد مستخدمي"الفيس 
العرب يفوق عدد قراء الصحف يف العامل العريب.  بوك" 
أهم  من  تعد  »توتري«  فإن  كذلك   .)2011 )عوض، 
وسائل اإلعالم االجتامعي ومن أفضل شبكات التواصل 
وتعد  القصرية،  التعليقات  مواقع  وأفضل  االجتامعي 
توتري من أهم وسائل اإلعالم االجتامعي يف تناول قضايا 

(Diaz, et al, 2011) .اإلعاقة يف بعض الدول العربية
كام كشفت دراسة حديثة أن نسبة اهتامم املستخدمني 
بالفيس بوك وصلت إىل )88%(، وأن املستخدمني للفيس 
بوك بشكل دائم ويومي )41%(، وأن مستخدمي الفيس 
املهتمني  املستخدمني  وأن   ،)%30( اهلواتف  عرب  بوك 
املستخدمني  نسبة  أما   ،)%40( التجارية  بالعالمات 
 ،)%12( يومي  بشكل  الشخصية  حلساباهتم  املحدثني 

 .)%70( املتحدة  الواليات  خارج  املستخدمني  ونسبة 
وكذلك بينت الدراسة أن نسبة اهتامم املستخدمني بتويرت 
وصلت إىل )87%(، وأن نسبة املستخدمني بشكل دائم 
ويومي بلغت )27%(، وأن نسبة مستخدمي التويرت عرب 
اهلواتف وصلت إىل )37%(، وأن املستخدمني املهتمني 
املحدثني  واملستخدمني   ،)%25( التجارية  بالعالمات 
نسبة  وأن   ،)%67( يومي  بشكل  الشخصية  حلساباهتم 
املستخدمني خارج الواليات املتحدة )60%(. )تيدوز، 
التقنية بالعربية، 2010( وهذه الدراسة تعطي اإلعالم 
من  النوع  هذا  ملستخدمي  أتاحت  مميزات  االجتامعي 
اإلعالم إمكانية إرفاق امللفات والكتابة حول مواضيع 
حمددة ومعينة، هتم املشرتكني اآلخرين يف نفس الصفحة 
املواقع االجتامعية  ففي كل  املشرتكة،  وختدم مصاحلهم 
تتوفر إمكانية التعليق عىل املواضيع املطروحة فيها، وهذا 
التعريف  بعد  للمشاركة  الشبكات  تلك  زائرو  يدفع  ما 
واالختصاص  كاملهنة  عنهم  يشء  أي  وكتابة  بأنفسهم 

(Russell, 2011) .واالهتامم
ال  جزء  باعتبارهم  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  إن 
أفراد  من   %3 يقارب  ما  ويشكلون  املجتمع  من  يتجزأ 
اجلديد  اإلعالم  بوسائل  ويتأثرون  يؤثرون  املجتمع، 
باعتبارهم جزء من املجتمع ويتمثل هذا التأثر يف تزويد 
عىل  واحلصول  أبنائهم،  إعاقة  عن  باملعلومات  األرس 
العالقات  وإقامة  التواصل،  خالل  من  فعلية  خدمات 
نفس  من  تعاين  التي  األرس  من  غريهم  مع  االجتامعية 
يمكن  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  واألفراد  املشكلة، 
واإلمكانيات  التكنولوجيا احلديثة،  من  يستفيدوا  أن 
ملحة  احلاجة  جيعل  مما  هبا،  تتمتع  التي  الضخمة 
إجيابيًا مع  الستغالل وسائل اإلعالم اجلديد واستثامره 
(Miller, 2008) .هذه الفئة التي هي بأمس احلاجة إليه

وسائل  أمهية  إىل  احلديثة  الدراسات  وتشري 
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عمومًا،  اخلاصة  احلاجات  لذوي  االجتامعي  التواصل 
مواقع  استخدام  أن  الدراسات  إحدى  بينت  حيث 
ذوي  وجعل  االجتامعية  احلياة  جودة  من  زاد  التواصل 
قبل. من  وتكيفًا  انسجامًا  أكثر  اخلاصة  االحتياجات 

بينت  كام    (meshel ,2010 & Blom, et.al,2014(
بني  موجبة  ارتباطية  عالقة  هناك  أن  الدراسات  إحدى 
املهارات االجتامعية ومفهوم الذات ألطفال اضطراب 
نقص االنتباه أو النشاط الزائد واألطفال غري املضطربني 
االجتامعي.)حممد،  التواصل  لوسائل  استخدامهم  عند 
 )2012( حسني  دراسة  أشارت  وكذلك   )2013
ملواقع التواصل االجتامعي يف تنمية  أثر  هناك  أن  إىل 
كام  عام،  بشكل  لدى فئة الشباب  املسؤولية املجتمعية 
املوجهة  التقنيات واألنشطة  أن  الدراسات  بينت بعض 
املجتمع  يف  مهاًم  عنرصًا  أصبحت  االجتامعية  للمواقع 
للمشاركة  جديدة  فرصًا  تقدم  وأهنا  واملشاركة،  للعمل 
يعانون من إعاقات حمددة،  الذين  وخاصة لألشخاص 
حيث أهنا تساعدهم يف البحث عن فرص عمل وتعزز 
الدعم  خدمات  من  وتزيد  االجتامعية،  نشاطاهتم 
األدب  ويشري   .(Baker et. al,2011) هلم  املقدمة 
االجتامعية  العالقات  يعزز  االجتامعي  اإلعالم  أن  إىل 
وجيعلهم  واألصدقاء  واالقارب  األرسة  مستوى  عىل 
وأن   )2011 »بتكوم«،  )موقع  بعضهم.  من  قربًا  أكثر 
من  أكرب  قدر  ولدهيم  ثقة  أكثر  بوك  الفيس  مستخدمي 
األصدقاء املقربني، ودرجة انخراطهم يف السياسة أعىل 
وأن أثر استخدام مواقع التواصل االجتامعي عىل احلياة 
االجتامعية قوي ومؤثر يف العالقات االجتامعية. )مركز 
تقدم  ما  عىل  وبناًء   .)2011 لألبحاث،  األمريكي  بيو 
من نتائج للدراسات التي بينت أمهية وسائل التواصل 
والتي  احلالية  الدراسة  هذه  أمهية  تكمن  االجتامعي 
التواصل  لوسائل  ماسة  وبحاجة  مهمة  فئة  يف  تبحث 

االجتامعي  اإلعالم  مواقع  لدور  وحتديدًا  االجتامعي 
الذات  مفهوم  ورفع  االجتامعية  العالقات  تعزيز  يف 
لذوي االحتياجات اخلاصة وعالقتها ببعض املتغريات 

االخرى.

مشكلة الدراسة:
جدًا  املهمة  القضايا  من  االجتامعية  العالقات  تعد 
من  غريه  دون  باإلنسان  ترتبط  كوهنا  األفراد  لدى 
وممارسات  أفعال  عليها  يرتتب  وكذلك  املخلوقات، 
فهي  وبالتايل  الفرد،  شخصية  يف  تظهر  وسلبية  إجيابية 
ذلك  أجل  ومن  فيه،  يعيش  الذي  املجتمع  يف  تؤثر 
التواصل  »مواقع  االجتامعي  اإلعالم  يلعب  أن  يمكن 
االجتامعية،  العالقات  إقامة  يف  مهاًم  دورًا   « االجتامعي 
ورفع مفهوم الذات (Maggie, et al.2012). ال سيام 
حيث  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  األفراد  لدى 
تسعى الرتبية اخلاصة إىل التخفيف من آثارها، سيام وأن 
املشكالت االجتامعية ترتبط بشكل وثيق بوجود اإلعاقة 
بشكل عام )اخلطيب, واحلديدي, 2010(، ويمكن هلذه 
املواقع أن تكون أداة فعالة يف إقامة العالقات االجتامعية 
استخدام  طريق  عن  لدهيم  الذات  مفهوم  رفع  وبالتايل 
االحتياجات  ذوي  لألفراد  يمكن  حيث  املواقع،  هذه 
عىل  هبم  خاصة  صفحات  إنشاء  من  وأرسهم  اخلاصة 
صلب  يف  تقع  اجتامعية  قضية  هبا  يتبنون  املواقع،  هذه 
اهتامماهتم والعمل عىل نرشها والدفاع عنها باستخدام 

.(Blom, et al,2014( مواقع اإلعالم االجتامعي
وقد أكدت إحدى الدراسات أن شبكات التواصل 
االجتامعي فرضت نفسها بقوة داخل الواقع االجتامعي، 
وتوجيه  العام  الرأي  يف  التأثري  عىل  قدرهتا  بفضل 
األشخاص  حياة  يف  جذرية  ثورة  وأحدثت  األحداث 
هلم  سمحت  حيث  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  من 
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باندماج أفضل وسامهت يف تعزيز حريتهم يف التعبري عن 
أفكارهم واستخدامها كوسيلة وأداة إليصال رسائلهم 
باإلضافة  الناس،  من  ممكنة  رشحية  أكرب  إىل  وآرائهم 
يف  زيادة  يعني  وهذا  ومفاهيمهم،  معارفهم  زيادة  إىل 
واحلركة  اإلعاقة  أمام  تقف  حواجز  دون  استقالليتهم 
األمريكي  بيو  )مركز  دراسة  أكدته  ما  وهذا  واالنتقال 
مواقع  دور  دراسة  فإن  هنا  من   .)2011 لألبحاث، 
اإلعالم االجتامعي يف تعزيز العالقات االجتامعية ورفع 
مفهوم الذات لذوي االحتياجات اخلاصة سوف تسهم 
يف توضيح التأثري الذي حتدثه وسائل اإلعالم يف حياهتم 

ومدى انسجامهم االجتامعي.

أسئلة الدراسة:
تتحدد أسئلة الدراسة فيام ييل:

1-مـا دور مواقـع اإلعـالم االجتامعـي يف تعزيـز 
االحتياجـات  لـذوي  االجتامعيـة  العالقـات 

اخلاصة؟
2-مـا دور مواقع اإلعالم االجتامعي يف رفع مفهوم 

الذات لدى ذوي االحتياجات اخلاصة؟
3-ما هي اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم االجتامعي 

عىل ثقافة املجتمع؟
4-ما هي عادات التصفح لدى عينة الدراسة؟

5-هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد 
مسـتوى (α=0.05) لتأثري وسـائل التواصل عىل 
تعزيـز العالقـات االجتامعيـة تعـزى ملتغـريات 

)العمر، املؤهل، الدخل، نوع اإلعاقة(؟
6-هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد 
مسـتوى (α=0.05) لتأثري وسـائل التواصل عىل 
تعزيـز مفهوم الـذات تعـزى ملتغـريات )العمر، 

املؤهل، الدخل، نوع اإلعاقة(؟ 

)سـاعات  املشـاهدة  عـادات  تأثـري  درجـة  7-مـا 
التصفـح، هـدف التصفح( عىل متغـريات تعزيز 

العالقات االجتامعية ومفهوم الذات؟

أهية الدراسة:
األهية النظرية:

1- يسـتمد هذا املوضوع أمهيتـه من طبيعة فئة ذوي 
االحتياجـات اخلاصـة داخـل املجتمـع، فهـذه 
الفئـة تعـّد طاقـة برشيـة مهمـة ومؤثـرة يف كيان 
املجتمـع، لـذا فـإن األمهيـة النظريـة تبـني مدى 
تأثري أدوار مواقـع التواصل االجتامعي يف تعزيز 
العالقات االجتامعية ورفع مفهوم الذات لذوي 
االحتياجات اخلاصة مما يفتح املجال أمام استثامر 
وسـائل التواصـل االجتامعـي بشـكل إجيايب مع 

هذه الفئة.
2- تكمن أمهية الدراسة النظرية يف اجلوانب والنقاط 
املهمـة واملؤثـرة يف مواقع التواصـل االجتامعي، 
وعالقتهـا بتنميـة العالقـات االجتامعيـة يف رفع 

مفهوم الذات لذوي االحتياجات اخلاصة.
3- تتمثـل أمهيـة الدراسـة النظرية بتمهيـد الطريق 
أمـام إجراء عدد من الدراسـات املامثلة، بصورة 
علمية وشاملة والتي تضيف املزيد من املتغريات 
املؤثـرة، بـام يسـهم يف حتقيـق الرتاكـم املعـريف 

والبحثي.

األهية العملية:
1- تكمـن األمهيـة العملية يف اسـتخدام مواقع   
اإلعـالم االجتامعي من قبـل ذوي االحتياجات 
اخلاصـة يف رفع مفهـوم الذات عـن طريق إقامة 

العالقات االجتامعية من خالل هذه املواقع.
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2- تـربز األمهيـة العملية يف هذه الدراسـة يف مدى 
اسـتخدام األنشـطة والفعاليـات التي يامرسـها 
ذوو االحتياجـات اخلاصـة، يف زيادة العالقات 
مفهـوم  رفـع  تأثريهـا يف  االجتامعيـة، ومـدى 

الذات.
3-تـربز أمهية الدراسـة العملية يف مدى االسـتفادة 
ذوي  حيـاة  يف  وأمهيتهـا  األنشـطة  تلـك  مـن 
االحتياجـات اخلاصـة، وكيفيـة االسـتفادة منها 

دون ضياع للوقت واجلهد واملال.

ثالثًا: أهداف البحث:
1- التعـرف عـىل دور اإلعـالم االجتامعي يف تعزيز 
العالقات االجتامعية لألفراد ذوي االحتياجات 

اخلاصة وعالقتها ببعض املتغريات.
2- التعـرف عـىل دور مواقع اإلعـالم االجتامعي يف 
رفـع مفهوم الـذات لألفـراد ذوي االحتياجات 

اخلاصة وعالقتها ببعض املتغريات.
3-التعرف عىل اآلثار االجتامعية لوسـائل اإلعالم 
اجلديـد عـىل املجتمـع مـن وجهـة نظـر عينـة 

الدراسة.

مصطلحات الدراسة: 
اإلعالم االجتامعي:

التي  اجلديدة  التكنولوجية  باألدوات  عنه  يعرب 
متثلت يف مواقع التواصل االجتامعي مثل "الفيس بوك" 
اإللكرتوين  و"الربيد  و"املدونات"  "اليوتيوب"  "تويرت" 
عىل  وتساعد  التكنولوجيا،  تدمج  التي  الشخيص" 
والفيديو  الكلامت  باستخدام  االجتامعي  التفاعل 

والصورة والصوت. 

العالقات االجتامعية:
تعرف بأهنا أية عالقة تنشأ بني فردين أو أكثر، وأهنا 
الفردية  االستقاللية  عىل  القائمة  االجتامعية  العالقات 

والتي تشكل أساس االجتامعي.

مفهوم الذات:
هو املحور الرئيس يف شخصية الفرد، ويشكل أمهية 
كبرية يف حتديد سلوك الفرد ودرجة تكيفه، ويعترب نتاجًا 
اجلوانب  يف  واآلخرين  الفرد  بني  االجتامعي  للتفاعل 
حتديد  يتم  التفاعل  هذا  عىل  وبناء  السلبية  أو  اإلجيابية 

مفهوم الذات لدى الفرد. )رشدي، 2009(

حمددات الدراسة: 
احلدود املوضوعية:

اقترصت هذه الدراسة عىل إبراز أثر مواقع التواصل 
االجتامعي يف تعزيز العالقات االجتامعية ورفع مفهوم 

الذات لدى عينة من األفراد ذوي احلاجات اخلاصة. 

احلدود املكانية:
املتخصصة يف اإلعاقة يف مدينة  املراكز واملؤسسات 

الرياض باململكة العربية السعودية.

احلدود البرشية:
اقترصت عىل )131( فردًا لدهيم حاجات خاصة.

احلدود الزمانية:
 - 1435هـ  العام  من  األول  الدرايس  الفصل 

1436هـ.
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الدراسات السابقة:
االجتامعي  التواصل  شبكات  موضوع  حلداثة  نظرًا 
واجه  فقد  واليوتيوب...(  وتويرت،  بوك،  )الفيس 
تفيد موضوع  إىل دراسات  الوصول  الباحثان صعوبة يف 
الدراسة احلالية بشكل مبارش, إال دراسات سابقة لبعض 
حول  األبحاث,  مراكز  وبعض  األكاديميني  الباحثني 
قريبة  تكون  قد  االجتامعية,  واملواقع  اإللكرتونية  املواقع 
من موضوع البحث يف هذه الدراسة, كام أن هناك العديد 
تطرقت ألثر استخدام مواقع التواصل  الدراسات  من 
الشباب،  االجتامعي" الفيس بوك توتر« عىل شخصية 
وخرجت بنتائج مهمة تفيد  وعىل حتصيلهم الدرايس، 
أغراض الدراسة احلالية، بينام ال توجد دراسات - حسب 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  خيص  فيام  الباحثني-  علم 
هنا  ومن  كبرية  أمهية  الدراسة  يعطي  مما  مبارش،  بشكل 
تناول الباحثان بعض الدراسات التي تتعلق هبذه الدراسة 
أو تقرتب منها،  وفيام ييل عرض موجز لبعض الدراسات:

 Blom, Helen et.al.,) من الدراسات احلديثة دراسة
اإلنرتنت:  عىل  األصدقاء  عىل  العثور  بعنوان   (2014

تكونت  الصم،  الطالب  قبل  من  اإلنرتنت  عرب  أنشطة 
والواليات  هولندا  من  طالب   )109( الدراسة  عينة 
 )26 بني)18-  أعامرهم  تراوحت  األمريكية  املتحدة 
منهم )%23( صعوبة يف السمع و)49 %( وصمم كيل 
)%30( يستخدم لغة اإلشارة، وبينت نتائج الدراسة أن 
اإللكرتونية  املواقع  استخدام  إىل  يميلون  الصم  األفراد 
يف تشكيل الصداقات، وأن ذلك يزيل العزلة االجتامعية 
لدهيم وجيعلهم يطلعون عىل جتارب أصدقائهم اإلجيابية 
التواصل  مواقع  استخدام  أن  كام  بمحاكاهتا،  ويقومون 

زاد من جودة احلياة االجتامعية لدهيم.
العظيم،  العالقة دراسة عبد  الدراسات ذات  ومن 
التعرف  إىل  هدفت  التي   )2013( وحممد  والقطان، 

ومفهوم  االجتامعية  املهارات  بني  العالقة  طبيعة  عىل 
طفاًل,   )90( من  الدراسة  عينة  تكونت  الذات،وقد 
االنتباه  نقص  اضطراب  لدهيم  طفاًل   )45( منهم 
أن  النتائج  أوضحت  الزائد.  بالنشاط  املصحوب 
االجتامعية  املهارات  بني  موجبة  ارتباطية  عالقة  هناك 
أو  االنتباه  نقص  اضطراب  ألطفال  الذات  ومفهوم 
وأظهرت  املضطربني،  غري  واألطفال  الزائد  النشاط 
اضطراب  ذوي  األطفال  بني  فروق  وجود  النتائج 
واألطفال  الزائد  بالنشاط  املصحوب  االنتباه  نقص 
وأن  االجتامعية،  املهارات  مستوى  يف  املضطربني  غري 
من  عاٍل  بمستوى  يتمتعون  املضطربني  غري  األطفال 
املهارات االجتامعية ومفهوم الذات عن األطفال ذوي 

اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد. 
ويف دراسة حديثة قام هبا الظفريي )2012( هدفت 
االجتامعية  املهارات  بني  العالقة  عىل  التعرف  إىل 
واحلاجات النفسية لدى طلبة الصف العارش من ذوي 
صعوبات التعلم والعاديني، وذلك لدى )71( طالًبا من 
ذوي صعوبات التعلم )39 ذكور و32 اناث( ومثلهم 
النهائية  العينة  جمموع  بلغ  حيث  العاديني،  الطلبة  من 
بمنطقتي  العارش  الصف  طلبة  من   )142( للدراسة 
نتائج  أسفرت  وقد  التعليميتني،  والعاصمة  اجلهراء 
املهارات  يف  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عن  الدراسة 
االجتامعية بني ذوي صعوبات التعلم والعاديني وذلك 
لصالح الطلبة العاديني. وأن هناك فروق دالة إحصائيًا 
صعوبات  وذوي  العاديني  بني  النفسية  احلاجات  يف 
التعلم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني املهارات 
وذوي  العاديني  بني  النفسية  واحلاجات  االجتامعية 

صعوبات التعلم.
إىل  هدفت   )2012( وصبحة  بركات  دراسة  ويف 
واإلدارية  واالجتامعية  النفسية  الدوافع  عن  الكشف 
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االتصال  لوسائل  الشباب  استخدام  وراء  أمهية  األكثر 
واالنرتنت(.  والدش  املحمولة  )اهلواتف  احلديثة 
وطالبة،  طالبًا   )348( من  الدراسة  عينة  تكونت 
قد  الدوافع  تأثري  مستوى  أن  إىل  الدراسة  وتوصلت 
اإلداري، وقوي عىل  املجال  عىل  جدًا  قوي  بني  تراوح 
املجاالت النفسية واالجتامعية واملجموع الكيل. ودلت 
النتائج أيضًا عىل وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى 
تأثري الدوافع النفسية واالجتامعية واإلدارية، واملجموع 
احلديثة  االتصال  لوسائل  الشباب  استخدام  يف  الكيل 
فئة  الشهري لألرسة، وذلك لصالح  الدخل  ملتغري  تبعًا 
النتائج  لكن  املرتفع،  الشهري  الدخل  ذوي  الشباب 
أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة يف مستوى تأثري 
الدوافع يف املجاالت املختلفة يف استخدام الشباب هلذه 

الوسائل تبعًا ملتغريي اجلنس والتخصص. 
أما دراسة حسني )2011( والتي هدفت إىل فحص 
أثر مواقع التواصل االجتامعي يف تنمية املسؤولية 
املجتمعية لدى فئة الشباب، بلغت عينة الدراسة)18(  
شاًبا وفتاة، وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد 
املجموعة التجريبية يف مستوى املسؤولية االجتامعية 
قبل تطبيق الربنامج وبعده لصالح الربنامج التدريبي، 
الذكور  بني  وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
واإلناث يف املجموعة التجريبية يف مستوى املسؤولية 

االجتامعية بعد تطبيق الربنامج. 
ويف دراسة قام هبا  (Baker, et.al, 2011) هدفت 
يف  واملعاقني  املجتمع  مشاركة  استمرار  مدى  حتديد  إىل 
الشبكات االجتامعية، وأوضحت الدراسة أن التقنيات 
واألنشطة املوجهة للمواقع االجتامعية أصبحت عنرصًا 
فرصًا  تقدم  وأهنا  واملشاركة،  للعمل  املجتمع  يف  مهاًم 
يعانون  الذين  األشخاص  وخاصة  للمشاركة  جديدة 

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

خدمات الدعم املقدمة هلم.
»غالبية   :)2011( »بيت.كوم«  موقع  دراسة  أما 
أظهرت  فقد  للدردشة«،  اإلنرتنت  يستخدمون  العرب 
أن غالبية مستخدمي اإلنرتنت يف الدول العربية يلجأون 
أو  أصدقائهم،  مع  للدردشة  اإللكرتونية  الشبكة  إىل 
العثور عىل أصدقاء جدد، مقارنة بمستخدمي اإلنرتنت 
التسوق  أو  اإلنرتنت  عرب  التعلم  مثل  أخرى،  ألغراض 
أن  الدراسة  البحث عن وظيفة. وذكرت  أو  اإللكرتوين 
العربية،  املنطقة  يف  اإلنرتنت  الستخدام  الرئيس  السبب 
الشبكة  عىل  االجتامعية  النشاطات  يف  املشاركة  إىل  يعود 
أكثر  أو  ساعات  ثالث  إىل  يصل  بمعدل  اإللكرتونية، 
االجتامعي  اإلعالم  أن  املشاركون  وأفاد  يومية،  بصفة 
يعزز العالقات االجتامعية عىل مستوى األرسة واألقارب 

واألصدقاء وجيعلهم أكثر قربًا من بعضهم.
لألبحاث  األمريكي  )بيو(  مركز  دراسة  ويف 
)2011(: بعنوان »فيس بوك يساعد يف تكوين صداقات 
بوك  الفيس  مستخدمي  أن  نتائجها  أظهرت  أفضل«، 
أكثر ثقة ولدهيم قدر أكرب من األصدقاء املقربني، ودرجة 
مواقع  استخدام  أثر  وأن  أعىل  السياسة  يف  انخراطهم 
للشخص  االجتامعية  احلياة  عىل  االجتامعي  للتواصل 

من النتائج اهلامة التي عرضت يف الدراسة.
»الفيس  بلون )2011(:  كيتشوم  دراسة لرشكة  ويف 
بوك ومحاية اخلصوصية الفردية« التي أجريت يف أملانيا عىل 
الفيس بوك, فقد أظهرت نتائج مثرية لالهتامم عىل الصعيد 
وقد  بوك(,  )الفيس  االجتامعية  الشبكة  ألمهية  العاملي، 
استخدام  حول سوء  قلق  لدهيم  أن  إىل  املشاركون  أشار 
التواصل  موقع  عىل  هبم  اخلاصة  الشخصية  املعلومات 
املشهور, وأن )6%( منهم فقط مع محاية خصوصياهتم عىل 
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بأهنم ال يسمحون  منهم  اإلنرتنت, وقال )80 %(  شبكة 
 )%12( وأن  هبم,  اخلاصة  الصور  إىل  بالوصول  للجميع 
يلزم  ما  فقط عملوا  لدهيم حتفظات، ولكن )%8(  منهم 
وأن  واملعارف،  األصدقاء  مع  وتبادهلا  صورهم  لتأمني 

)50%( ينرش صوره بال قيود عىل اإلنرتنت.
 )2010( ومهدي  حلس  هبا  قام  التي  الدراسة  أما 
دور وسائل اإلعالم يف تشكيل  معرفة  إىل  هدفت  فقد 
وتكونت  الوعي االجتامعي لدى الشباب الفلسطيني، 
عينة الدراسة من )219( طالبًا، وتوصلت الدراسة إىل 
أن هناك دور لوسائل اإلعالم يف بلورة وتشكيل الوعي 
االجتامعي لدى طالب اجلامعة، كام خرجت بتوصيات 
واسرتاتيجيات عملية ملواجهة  من أمهها وضع آليات 
والتي تستهدف  اهلادفة،  غري  اإلعالمية  طوفان املادة 
حتقيق  والعمل عىل  ومفاهيم املجتمع الفلسطيني،  قيم 

اإلشباع السيايس، والثقايف، واالجتامعي، والرتبوي. 
إىل  هدفت   (meshel, 2010) هبا  قام  دراسة  ويف 
التعرف عىل أثر استخدام شبكات التواصل االجتامعي 
عىل العالقات االجتامعية، طبقت الدراسة عىل عينة بلغ 
قوامها )1600( شابًا من مستخدمي شبكات التوصل 
االجتامعي يف بريطانيا، وقد أظهرت النتائج أن أكثر من 
نصف األشخاص البالغني الذين يستخدمون مواقع 
وأن شبكات  الفيس بوك وبيبو ويوتيوب(،  من بينها) 
االجتامعي تسببت بالفعل يف تغيري أنامط  التواصل 

حياهتم.
التي أجرهتا جامعة تكساس  الدراسة  وتوصلت 
األمريكية )2009( إىل أن الناس يقبلون عىل استخدام 
مواقع التواصل االجتامعي وعىل رأسها موقع" فيس 
من  بدالً  شخصياهتم،  بوك " هبدف التعبري عن حقيقة 
رسم صور مثالية عنها، حيث أهنا تشبع احلاجات لدى 

معظم املستخدمني.

إىل  هدفت  التي   )2009( السغاف  دراسة  ويف 
غري  املجتمع  عىل  اإللكرتوين  املجتمع  تأثري  مدى  فهم 
اإللكرتوين واملجتمع العام، وتكونت عينة الدراسة من 
احلية  املقابالت  واعتمدت عىل  إناث،  ذكور و)8(   )7(
عرب اإلنرتنت، وتوصل الباحث إىل عده نتائج وقسمها 
إىل نتائج إجيابية ونتائج سلبية حيث أن النتائج اإلجيابية 
تكمن يف استنتاج الباحث أن التواصل اإللكرتوين بني فئة 
من الشباب داخل املجتمع السعودي ساعد عىل االنفتاح 
العقيل إجيابيًا بني الذكور واإلناث، كام استنتج أن الفئات 
تواصلها ومشاركتها من  أكثر حذرًا ودعاًم يف  أصبحت 
واضح  تأثري  هناك  وأن  اإللكرتوين،  املجتمع  خالل 
للتواصل احلي عرب مواقع التواصل االجتامعي، وازدياد 
ثقة املشاركني بأنفسهم من خالل املشاركة والتعبري عن 
تتضح  السلبية  النتائج  وأن  املجتمع  هذا  داخل  الرأي 
عن  اإللكرتوين  املجتمع  يف  املشاركني  ابتعاد  مدى  يف 
بعض  يف  للحياة  وافتقادها  وعائالهتم,  احلية  جمتمعاهتم 

األحيان واملامرسات السلبية من بعض املشاركني.
وتوصلت دراسة أجرهتا جامعة تكساس األمريكية 
استخدام مواقع  الناس يقبلون عىل  أن  إىل   )2009(
"فيس بوك“   التواصل االجتامعي وعىل رأسها موقع 
من رسم  بدالً  شخصياهتم،  هبدف التعبري عن حقيقة 
النفسية  احلاجات  حيث أهنا تشبع  صور مثالية عنها، 

لدى معظم املستخدمني. 
وجاءت دراسة العتيبي )2008( لتهدف إىل التعرف 
اجلامعات السعودية،  عىل تأثري الفيس بوك عىل طلبة 
نتائجها إىل أن نسبة انتشار استخدام "الفيس  وأشارت 
وطالباهتا  بوك " بني طالب اجلامعات السعودية 
وأن دور األهل واألصدقاء وتأثريهم   ،)%77( بلغت 
عامل رئيس  هو  الوقت  قطع  التعرف عليه بدافع  يف 
الستخدامه، حيث جاء هذا العامل يف املرتبة األوىل يف 
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وخلصت النتائج  من استخدامه،  اإلشاعات املتحققة 
إىل أن "الفيس بوك "حقق ما مل حتققه الوسائل اإلعالمية 
وأن استخدام الفيس بوك كان له تأثريه عىل  األخرى 
الشخصية أكثر من الوسائل اإلعالمية األخرى.                             
ألمان  جي(  يف  )آي  لرشكة  أسرتالية  دراسة  ويف 
بوك(  )فيس  عىل  طفلك  »صور   :)2008( اإلنرتنت 
فيها  الدراسة  عينية  شملت  والتي  للخطر«,  تعرضه 
من   )%84( أن  الدراسة  هذه  أكدت  طفاًل،   )2200(
عىل  الشخصية  صورهم  ينرشون  الكنديني  األطفال 
وهو  بوك(،  )فيس  مثل  االجتامعية،  املواقع  صفحات 
اخلصوصية  انتهاك  جلرائم  عرضة  أكثر  جيعلهم  ما 
واالعتداءات اجلنسية, ووفقًا للدراسة التي أعدهتا رشكة 
)آي يف جي( ألمان اإلنرتنت فإن )81%( من األطفال 
يف )10( دول غربية لدهيم )تواجد رقمي(، وهي النسبة 
تليها  املتحدة،  الواليات  يف   )%92( إىل  ترتفع  التي 
ربعهم   ،)%84( وكندا  أسرتاليا  ثم   ،)%91( هولندا 
يتواجدوا يف صور  أن  قبل  رقميًا( حتى  )متواجدًا  كان 

الفحص باملوجات فوق الصوتية.
 

الطريقة واإلجراءات:
أوالً: منهج الدراسة: 

املسحي  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  اعتمدت 
التواصل  »مواقع  دور  حتديد  إىل  يسعى  الذي 
ورفع  االجتامعية  العالقات  تعزيز  يف  االجتامعي« 
وعالقتها  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  الذات  مفهوم 

ببعض املتغريات وذلك من خالل عينة عمدية.

ثانيًا: جمتمع وعينة الدراسة: 
االحتياجات  ذوي  مجيع  من  الدراسة  جمتمع  تكون 
اخلاصة  واألهلية  احلكومية  املؤسسات  يف  اخلاصة 

الذين  الرياض  بمدينة  تعليم  إلدارة  التابعة  باملدارس 
النزالء من  اختيار  املواقع االجتامعية. وتم  يستخدمون 
مجيع ذوي االحتياجات اخلاصة يف كل من مجعية األطفال 
ومجعية  واملكفوفني  الصم  ومعاهد  وبرامج  املعاقني، 
التابعة  املدارس  وبعض  الرياض  يف  املكفوفني  اإلعاقة 
إلدارة تعليم حمافظة الرياض والطلبة امللتحقني باجلامعة 
استهداف  تم  الدراسة  هلدف  وحتقيقًا  املفتوحة.  العربية 
تم  حيث   )250( عددهم  واملقدر  الفئات  هذه  مجيع 
اإلخصائيني  مع  بالتعاون  عليهم  االستبانة  توزيع 
يف  للمشاركني  النهائي  العدد  بلغ  وقد  االجتامعني، 
البحث )131(. وفيام ييل وصفًا خلصائص العينة كام هو 

موضح باجلدول رقم )1(: 

جدول رقم )1( وصف عينة الدراسة 
النسبةفئة العمرالوصف

العمر
78.6%أقل من 25

21.4%أكثر من 26

املؤهل
74.8%تعليم عام

25.2%جامعي

الدخل

7.6%متدين

33.6%متوسط

58.8%جيد

العمرية  الفئة  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
مخسة  عن  تقل  أعامرهم  غالبيتهم  يف  للمبحوثني 
وعرشين عامًا بنسبة )87.6%( مما يعني أهنم من صغار 
الشباب، وهذا أمر متوقع كون أكثرهم من  السن وفئة 
االحتياجات  ذوي  من  املتخصصة  املراكز  مراجعي 
أن  فيتضح  التعليمي  باملؤهل  يتعلق  فيام  أما  اخلاصة، 
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من  أقل  مؤهاًل  حيملون  أو  يدرسون  املبحوثني  غالبية 
درجة البكالوريوس، وهذا يعود لكون غالبية املبحوثني 
الشباب. يف  الدراسة ممن هم يف مرحلة  الذي شملتهم 
جيد  مستوى  يف  للمبحوثني  الدخل  مستوى  جاء  حني 
لدى كثري منهم وبنسبة جتاوزت )58.8%( مما يشري إىل 
كون املستوى املعييش ألفراد العينة من أصحاب الدخل 
فإن  أخرى  جهة  من  مالية،  معاناة  لدهيم  وليس  اجليد 
هناك ما يقارب )7.6%( من املبحوثني يصنفون أنفسهم 
املتدين، مما يؤكد أمهية مساندهتم من  الدخل  بأصحاب 
قبل املؤسسات الرسمية وغري الرسمية وخاصة يف تلبية 

احتياجاهتم املختلفة. 

رابعًا: أداة الدراسة:
متثلت أداة الدراسة امليدانية يف االستبانة التي أعدت 
االجتامعي«  التواصل  »مواقع  دور  عىل  التعرف  هبدف 
الذات  مفهوم  ورفع  االجتامعية  العالقات  تعزيز  يف 
لذوي االحتياجات اخلاصة وعالقتها ببعض املتغريات، 
يف  ذلك  ومتثل  الدراسة،  تساؤالت  عىل  أجابت  والتي 
استطالع آراء ذوي االحتياجات اخلاصة، ألهنم املعنيني 
باإلجابة عىل تساؤالت الدراسة، نظرًا ملعايشتهم للواقع 

ومعرفتهم الدقيقة بتفاصيله.
بيانات  عىل  األول  جزئه  يف  املقياس  اشتمل  وقد 
عادات  عىل  الثاين  اجلزء  ويف  املبحوثني،  حول  أولية 
اجلزء  أما  اإلعالم،  لوسائل  والتصفح  املشاهدة 
االجتامعية.  العالقات  مقياس  عىل  اشتمل  فقد  الثالث 
وقد  الذات.  مفهوم  مقياس  عىل  الرابع  اجلزء  واشتمل 
بناء املقاييس من خالل الدراسات السابقة وكذلك  تم 
استطالع آراء اإلخصائيني االجتامعني العاملني يف جمال 
املقياس بصورته  ذوي االحتياجات اخلاصة وقد خرج 

النهائية وتم اعتامده من قبل الباحثني.

2- اخلصائص السيكومرتية لالستبانة:
صدق االستبانة: تم التحقق من صدق االستبانة من 

خالل:
- صـدق املحكمـني: للتحقق من صدق االسـتبانة 
تم عرضهـا يف صورهتا األولية عـىل جمموعة من 
األسـاتذة املتخصصـني يف جمـال الرتبيـة اخلاصة 
كمحكمني وكان عددهم عرشة حمكمني، وذلك 
للحكـم عـىل مـدى وضوح عبـارات االسـتبانة 
شـموهلا  ومـدى  املختلفـة  للمحـاور  ومتثيلهـا 
ألهـداف البحث، حيث قـام املحكمون بحذف 
فقرات وإضافة فقـرات وتعديل بغض الفقرات 

يف االستبانة وتم األخذ بآرائهم.
تـم  ثبـات االسـتبانة  -ثبـات االسـتبانة: حلسـاب 
استخدام معامل » كرونباخ ألفا » حلساب الثبات 
وقـد طبقت معادلة الثبات عىل )131( مسـتفيد 
وقـد أظهـر معامـل ألفا أن هنـاك ثبـات عال يف 

املقياس يصل إىل 85. 

 املعاجلة اإلحصائية: 
تم حساب املتوسطات احلسابية، واالنحرافات 

املعيارية، واستخدام حتليل التباين بواسطة اختبار )ف( 
» والنسب املئوية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
هدفت الدراسة احلالية إىل الوقوف عىل دور مواقع 
االجتامعية  العالقات  تعزيز  يف  االجتامعي  اإلعالم 
اخلاصة  االحتياجات  لذوي  الذات  مفهوم  ورفع 
الدراسة  نتائج  جاءت  وقد  املتغريات  ببعض  عالقتها 

كام ييل:
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أوالً: دور مواقع اإلعالم االجتامعي يف تعزيز العالقات 
االجتامعية لذوي االحتياجات اخلاصة.

استخدام  تم  للدراسة  األول  السؤال  عىل  لإلجابة   
املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لفقرات املقياس 
والتي شكلت يف جمموعها النهائي حمور تعزيز العالقات 

االجتامعية كام هو موضح يف اجلدول التايل:

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

االنحراف املعيارياملتوسط احلساباملجال

2.410.34العامل االجتامعي

الكيل  احلسايب  املتوسط  أن  اجلدول )3(  يظهر من 
اإلعالم  مواقع  دور  عىل  العينة  أفراد  موافقة  لدرجة 
لدهيم  االجتامعية  العالقات  تعزيز  يف  االجتامعي 
وبانحراف   )2.41( قدره  حسايب  بمتوسط  جاءت 
يعتربون  املبحوثني  أن  يدل عىل  مما  معياري )0.34( 
هلا  اإلنرتنت  يف  االجتامعي  اإلعالم  وسائل  تأثري 
تأثري مرتفع يف تعزيز عالقاهتم االجتامعية باألخرين. 
عىل  حصلت  أهنا  نجد  املوافقة  بفقرات  وبالتمعن 
 )2.33-  2.53( بني  تراوحت  حسابية  متوسطات 
من  املرتفع  التأثري  درجة  بني  واقعة  املتوسطات  وهذا 
تأثري وسائل  قوة  يؤكد عىل  مما  املبحوثني.  نظر  وجهة 
االجتامعية  العالقات  تعزيز  يف  االجتامعي  اإلعالم 
النتيجة  هذه  وتعترب  اخلاصة  االحتياجات  لذوي 
يكون  ال  الذي  االجتامعي  التفاعل  كثرة  ألن  منطقية 
نتائج  توافقت  حيث  النتيجة  هذه  إىل  يؤدي  مقيدًا 
التي  الدراسات األخرى  الكثري من  الدراسة مع  هذه 
يؤدي  االجتامعي  التواصل  مواقع  استخدام  أن  بينت 

إىل تعزيز العالقات االجتامعية ومن هذه الدراسات. 
 Blom et.) ودراسة    ،(Blom,Helen el.al.2014)

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

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

 ثانيًا: دور مواقع اإلعالم االجتامعي يف رفع مفهوم 
الذات لدى ذوي االحتياجات اخلاصة.

استخراج  تم  للدراسة  الثاين  السؤال  عن  لإلجابة 
تأثري  لدرجة  املعياري  واالنحراف  احلسايب  املتوسط 
مواقع التواصل االجتامعي يف رفع مفهوم الذات كام هو 

موضوح يف اجلدول التايل:

جدول رقم )3( دور مواقع اإلعالم االجتامعي يف 
رفع مفهوم الذات لدى ذوي االحتياجات اخلاصة

االنحراف املعيارياملتوسط احلساباملجال

2.330.31العامل الذايت

يتضح من اجلدول رقم )4( أن تأثري مواقع اإلعالم 
املبحوثني  لدى  الذات  مفهوم  رفع  يف  االجتامعي 
قدرة  حسايب  بمتوسط  وذلك  متوسطة  بدرجة  جاء 
 .)0.31( قدره  معياري  وبانحراف   )2.33(
أسهمت  االجتامعي  التواصل  وسائل  أن  يؤكد  مما 
الذات  مفهوم  رفع  يف  التأثري  يف  متوسط  بشكل 
الذات  مفهوم  عبارات  جاءت  وقد  املبحوثني.  لدى 
بمتوسطات حسابية وقعت بني )2.63-2.00( مما 
يعني أن هناك عبارات وقعت ضمن التأثري املرتفع، يف 
حني أن بقية العبارات كانت ذات تأثري متوسط، ومل 
التواصل  الضعيف لوسائل  التأثري  إىل  ترش أي عبارة 
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تأثري  قوة  يؤكد  مما  الذات  مفهوم  عىل  االجتامعي 
االحتياجات  لذوي  الذات  مفهوم  رفع  يف  اإلعالم 
اخلاصة، وهذا يتوافق مع األدب يف الرتبية اخلاصة أن 
مفهوم  عىل  مبارش  وبشكل  يؤثر  االجتامعي  التفاعل 
فئات  جلميع  يكون  قد  الذات  مفهوم  وأن  الذات 
الرتبية اخلاصة وأن التفاعل االجتامعي قد يكون سببًا 
يف  التوجه  أن  لدرجة  الذات  مفهوم  تدين  يف  رئيسًا 
عالج رفع مفهوم الذات أصبح يتجه إىل إرشاك ذوي 
والقيام  منهجية  نشاطات ال  اخلاصة يف  االحتياجات 
بدعمهم بصداقات خمتلفة لرفع مفهوم الذات لدهيم 
الدراسة  هذه  نتيجة  تعترب  هنا  ومن   )2013 )حممد، 
االجتامعي  التواصل  وسائل  كون  منطقية  نتيجة 
حققت لذوي االحتياجات اخلاصة هذا اهلدف وهو 
تكوين صداقات بشكل مبارش وغري مبارش، مما كان له 
األثر األكرب يف التأثري عىل مفهوم الذات وقد وافقت 
املوضوع  بحثت  التي  الدارسات  احلالية  الدراسة 
تشكيل  يف  االلكرتونية  املواقع  استخدام  أن  وبينت 
وجيعلهم  لدهيم  االجتامعية  العزلة  يزيل  الصداقات 
ويقومون  اإلجيابية  أصدقائهم  جتارب  عىل  يطلعون 
مفهوم  يرتفع  وبالتايل  نجاحهم  يعزز  مما  بمحاكاهتا 
 Blom,( دراسة  الدراسات  هذه  ومن  لدهيم  الذات 

(Helen el.al., 2014

مع  مبارشة  عالقة  هلا  كان  التي  الدراسات  ومن 
)عبد  دراسة  نتائجها  مع  وتوافقت  احلالية  الدراسة 
بينت  والتي   )2013 وحممد،  والقطان  العظيم 
اضطراب  ذوي  األطفال  بني  فروق  وجود  نتائجها 
واألطفال  الزائد  بالنشاط  املصحوب  االنتباه  نقص 
وأن  االجتامعية  املهارات  مستوى  يف  املضطربني  غري 
من  عاٍل  بمستوى  يتمتعون  املضطربني  غري  األطفال 
األطفال  عن  الذات  ومفهوم  االجتامعية  املهارات 

بالنشاط  املصحوب  االنتباه  نقص  اضطراب  ذوي 
اجلانب  بني  وثيق  االرتباط  أن  يبني  وهذا  الزائد 
نتيجة  به  جاءت  ما  وهذا  الذات  ومفهوم  االجتامعي 
الدراسة احلالية ومن الدراسات التي وافقت الدراسة 
 )2012 )الظفريي،  هبا  قام  التي  الدراسة  احلالية 
والتي بينت أن هناك فروق دالة إحصائيًا يف احلاجات 
النفسية بني العاديني وذوي صعوبات التعلم، ووجود 
عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني املهارات االجتامعية 
صعوبات  وذوي  العاديني  بني  النفسية  واحلاجات 
 )2012 وصبحة  )بركات  من  كل  ودراسة  التعلم. 
تراوح بني قوي  الدوافع  تأثري  بينت أن مستوى  التي 
جدًا عىل املجاالت النفسية واالجتامعية. ودلت النتائج 
أيضا عىل وجود فروق دالة إحصائيًا يف مستوى تأثري 
وتقاطعت  واإلدارية،  واالجتامعية  النفسية  الدوافع 
مركز  هبا  قام  التي  الدراسة  نتائج  مع  النتائج  هذه 
الدراسات  ومن   )2011 لألبحاث،  األمريكي  )بيو 
دراسة  احلالية  للدراسة  موافقتها  يف  جدًا  الواضحة 
تأثري واضح  بينت أن هناك  التي  )السغاف، 2009( 
االجتامعي،  التواصل  مواقع  عرب  احلي  للتواصل 
املشاركة  خالل  من  بأنفسهم  املشاركني  ثقة  وازدياد 
والتعبري عن الراي داخل هذا املجتمع. وهبذا يتبني أن 
نتائج الدراسة احلالية جاءت موافقة للدراسات التي 

بحثت وسائل التواصل االجتامعي. 

ثالثًا: اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم االجتامعي عى 
ثقافة املجتمع. 

النسبة  استخدام  تم  الثالث  السؤال  عىل  لإلجابة 
عبارات  يف  إجابة  لكل  الدقيق  التوضيح  هبدف  املئوية 

البعد كام هو موضح يف اجلدل التايل: 
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جدول رقم )4( اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم االجتامعي عىل ثقافة املجتمع

غري موافقإىل حد ماموافقالعبارةم

41%29%30%سامهت مواقع التواصل االجتامعي يف رفع مستوى التعصب لدى أفراد املجتمع1

36%41%23%أثرت مواقع التواصل االجتامعي يف زيادة مستوى العزلة لدى األفراد2

50%22%28%أسهمت مواقع التواصل االجتامعي يف إضعاف العالقات األرسية3

51%31%18%زادت مواقع التواصل االجتامعي من مستوى قلة مشاركة الفرد يف االنشطة االجتامعية4

39%40%21%كثرة اطالع الشباب عىل مواقع التواصل االجتامعي اثرت سلبا يف قيم الشباب5

48%35%17%زادت مواقع التواصل االجتامعي من دخول عادات وقيم غري مرغوب هبا يف املجتمع6

إىل  ينظرون  املبحوثني  أن  السابق  اجلدول  يتضح من 
تأثري  ذات  ليست  أهنا  عىل  االجتامعي  التواصل  وسائل 
سلبي عىل املجتمع وأن إجيابياهتا أكثر من سلبياهتا. وجاءت 
التأثري السلبي لوسائل اإلعالم عىل  أكثر العبارات ذات 
مواقع  »سامهت  فقرة  املبحوثني  نظر  وجهة  من  املجتمع 
التواصل االجتامعي يف رفع مستوى التعصب لدى أفراد 
تؤيد  مل  حني  يف   ،)%30( قدرها  موافقه  بنسبة  املجتمع« 
وجاءت  املبحوثني.  من   )%40( قبل  من  العبارة  هذه 
عبارة »سامهت مواقع التواصل يف زيادة مستوى العزلة 
وقد   .)%23( قدرها  منخفضة  موافقة  بدرجة  لألفراد« 
يف  االجتامعي  التواصل  مواقع  »أسهمت  عبارة  جاءت 
إضعاف العالقات األرسية« بنسبة )50%( بعدم املوافقة، 
يف حني أن ربع املبحوثني تقريبًا وافقوا عىل التأثري السلبي 
هلا عىل العالقات األرسية. مما يؤكد أن هناك تأثر اجيايب 
األرسة.  عىل  االجتامعي  التواصل  للوسائل  عام  بشكل 
من  االجتامعي  التواصل  مواقع  »زادت  عبارة  ويف 
أكد  االجتامعية«  االنشطة  يف  الفرد  مشاركة  قلة  مستوى 
لذلك  تأييدهم  بعدم   )%51( املبحوثني  نصف  من  أكثر 
مما يؤكد وجهة نظرهم بأن وسائل التواصل مل تؤثر سلبا 
عىل مشاركتهم يف األنشطة االجتامعية. بينام جاءت عبارة 

االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  الشباب  اطالع  »كثرة 
أثرت سلبًا يف قيم الشباب« بنسبة تأييد )21%( مما يؤكد 
أن وسائل التواصل مل تؤثر سلبًا عىل الشباب من وجهة 
نظر املبحوثني. وفيام يتعلق بعبارة »زادت مواقع التواصل 
يف  هبا  مرغوب  غري  وقيم  عادات  دخول  من  االجتامعي 
قرابة  موافقة  عدم  العبارة  هذه  احتلت  فقد  املجتمع« 
نصف املبحوثني بنسبة )48%(. وخالصة القول مما سبق 
يؤكد نظرة املبحوثني إىل أن وسائل التواصل االجتامعي 
وأن  واملجتمع  واألرسة  املجتمع  عىل  إجيايب  تأثري  ذات 
إجيابياهتا أكثر من سلبياهتا، مما يؤكد دور وسائل التواصل 
ظهر  كام  املبحوثني،  يف  اإلجيايب  التأثري  يف  االجتامعي 
النتيجة  هذه  توافق  وقد  استجاباهتم.  خالل  من  ذلك 
تناولت  التي  الدراسات  وخاصة  الدراسات  بعض 
التواصل  وسائل  تأثري  بأن  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
واضح  كان  وهذا  عليهم  إجيايب  هو  تأثريها  االجتامعي 
الدراسات  ومن  املبحوثني  استجابات  خالل  من  جدًا 
 Blom, Helen et. al., النتيجة)  هذه  أيدت  التي 
2014) والتي بينت نتائجها أن األفراد الصم يميلون إىل 

استخدام املواقع اإللكرتونية يف تشكيل الصداقات، وأن 
ذلك يزيل العزلة االجتامعية لدهيم وجيعلهم يطلعون عىل 
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جتارب اصدقائهم اإلجيابية ويقومون بمحاكاهتا، كام أن 
استخدام مواقع التواصل زاد من جودة احلياة االجتامعية 
ومن الدارسات التي أشارت إىل إجيابية مواقع التواصل 
االجتامعي دراسة )Bakerl, et. al 2011.,) والتي بينت 
االجتامعية  للمواقع  املوجهة  واألنشطة  التقنيات  أن 
واملشاركة،  للعمل  املجتمع  يف  هامًا  عنرصًا  أصبحت 
وأهنا تقدم فرصًا جديدة للمشاركة وخاصة األشخاص 
الذين يعانون من إعاقات حمددة، حيث أهنا تساعدهم يف 
االجتامعية،  نشاطاهتم  وتعزز  عمل  فرص  عن  البحث 
الدراسات  املقدمة هلم. ومن  الدعم  وتزيد من خدمات 
بيو  )مركز  دراسة  احلالية  الدراسة  مع  توافقت  التي 
مواقع  استخدام  أثر  أن  بينت  حيث  األمريكي،2011( 
للشخص  االجتامعية  احلياة  عىل  االجتامعي  للتواصل 
والتي   (meshel, 2010( دراسة  وكذلك  إجيابيًا،  يكون 
بينت أن شبكات التواصل االجتامعي تسببت بالفعل يف 
اتفقت  التي  الدراسات  إجيابيًا. ومن  تغيري أنامط حياهتم 
واختلفت مع الدراسة احلالية دراسة )السغاف، 2009 
التواصل  وسائل  أن  اإلجيايب  اجلانب  يف  اتفقت  (حيث 
االجتامعي ساعد عىل االنفتاح العقيل اجيابيًا بني الذكور 
واإلناث، كام استنتج أن الفئات أصبحت أكثر حذرًا ودعاًم 
اإللكرتوين،  املجتمع  تواصلها ومشاركتها من خالل  يف 
مواقع  عرب  احلي  للتواصل  واضح  تأثري  هناك  وأن 
التواصل االجتامعي، وازدياد ثقة املشاركني بأنفسهم من 
املجتمع  هذا  داخل  الرأي  عن  والتعبري  املشاركة  خالل 
السلبية  النتائج  أن  احلالية  الدراسة  نتائج  مع  واختلفت 
اإللكرتوين  املجتمع  يف  املشاركني  ابتعاد  مدى  يف  تتضح 
عن جمتمعاهتم احلية وعائالهتم, وافتقادها للحياة يف بعض 
مع  نتائجها  اختلفت  التي  الدراسات  ومن  األحيان. 
الدراسة احلالية أيضا الدراسة األسرتالية لرشكة )آي يف 
جي ألمان اإلنرتنت 2008,( والتي بينت أن نرش صور 

جلرائم  عرضة  أكثر  جيعلهم  بوك  الفيس  عىل  األطفال 
انتهاك اخلصوصية واالعتداءات اجلنسية.

رابعًا: عادات التصفح لدى املبحوثن.
تم استخدام النسب املئوية لعادات املشاهدة كام هو 

موضح يف اجلدول التايل:

جدول رقم )5( وصف عادت التصفح للمبحوثني

النسبةالوصف

ساعات التصفح
71%ثالث ساعات فأقل

29%أكثر من أربع ساعات

اهلدف من التصفح
43.5%االطالع

56.5%املشاركة

املبحوثني  ثلثي  قرابة  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
وبنسبة  فأقل  ساعات  لثالث  اإلنرتنت  مواقع  يتصفحون 
)71%( مما يعني أهنم يف احلدود الطبيعية لساعات التصفح 
مقارنة باألشخاص العاديني. وفيام يتعلق هبدف التصفح 
املبحوثني  نصف  من  أكثر  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
االجتامعية  التواصل  مواقع  يف  يشاركون   )%56.5(
واملواقع األخرى مما يؤكد تأثريهم وتأثرهم بام يتصفحونه 
يف وسائل اإلعالم اجلديد. وهذه النتيجة منطقية ويف حدود 
الطبيعي، أما فيام خيص ساعات التصفح قد تبني أن هذه 
النتيجة ال تتناقض مع السؤال الثالث الذي يبني أن نتائج 
استخدام وسائل التواصل االجتامعي هي نتائج إجيابية، بل 
إن هذه النتيجة تدعم اإلجابة عىل السؤال الثاين وتبني أن 
هناك مصداقية عالية عىل اإلجابات املوجهة للمبحوثني، 
ومما يؤكد أن هذه النتيجة صحيحة بعض الدراسات التي 
أشارت إىل معدل التصفح الطبيعي عىل وسائل التواصل 
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 :)2011 كوم«،  »بيت.  )موقع  دراسة  ومنها  االجتامعي 
وسائل  يستخدمون  املستخدمني  أن  أظهرت  والتي 
أو  ساعات  ثالث  إىل  يصل  بمعدل  االجتامعي  التواصل 
أكثر بصفة يومية، وأفاد املشاركون أن اإلعالم االجتامعي 
يعزز العالقات االجتامعية عىل مستوى األرسة واألقارب 
يدعم  وهذا  بعضهم.  من  قربًا  أكثر  وجيعلهم  واألصدقاء 
وضمن  منطقية  اجابتهم  أن  ويبني  املبحوثني  إجابات 
الطبيعي إال أن دراسة )meshel, 2010) خالفت  املعدل 
وأظهرت النتائج أنَّ )أكثر من نصف  احلالية  الدراسة 
األشخاص البالغني الذين يستخدمون مواقع من بينها 
قد اعرتفوا بأهنم يقضون وقتًا  ويوتيوب  (الفيس بوك 
أطول عىل شبكة اإلنرتنت من ذلك الوقت الذي يْقُضونه 
وأن  مع أفراد أرسهم،  أو  أصدقائهم احلقيقيني،   مع 
شبكات التواصل االجتامعي عىل شبكة اإلنرتنت تسببت 
اهنا  إال  السلبي  اجلانب  إىل  بالفعل يف تغيري أنامط حياهتم 
التصفح.  الشباب يف  التي يقضيها  الساعات  مل حتدد عدد 
أكثر  أن  بني  والذي  يتضح  التصفح  هبدف  يتعلق  فيام  أما 
مواقع  يف  يشاركون   )%56.5( املبحوثني  نصف  من 
تأثريهم  يؤكد  مما  األخرى  واملواقع  االجتامعية  التواصل 
تؤكد  اجلديد.  يتصفحونه يف وسائل اإلعالم  بام  وتأثرهم 
إجابة السؤال األول والثاين صحة ما ذهب إليه املبحوثون 
يف السؤال الرابع عىل أن هناك عالقة تفاعلية تبادلية تنتج 
من خالل املشاركة عىل مواقع التواصل االجتامعي. حيث 

أفادت مقالة (Baker, et.al., 2011) أن األنشطة املوجهة 
املجتمع  يف  هامًا  عنرصًا  أصبحت  االجتامعية  للمواقع 
للمشاركة  جديدة  فرصًا  تقدم  وأهنا  واملشاركة،  للعمل 
إعاقات  من  يعانون  الذين  لألشخاص  بالنسبة  وخاصة 
عمل  فرص  عن  البحث  يف  تساعدهم  إهنا  حيث  حمددة، 
الدعم  خدمات  من  وتزيد  االجتامعية،  نشاطاهتم  وتعزز 
املقدمة هلم. وهذا يتفق مع إجابات املبحوثني يف أن اهلدف 
والتأثري  التأثر  خيص  فيام  أما  املشاركة،  هو  التصفح  من 
)بيو  مركز  دراسة  نتيجة  من  فيتبني  املشاركة  خالل  من 
مواقع  استخدام  أثر  بأن   )2011 لألبحاث،  األمريكي 
من  للشخص  االجتامعية  احلياة  عىل  االجتامعي  التواصل 
ومهدي،  )حلس  دراسة  أكدت  كذلك  احلتمية.  النتائج 
2010( التي بينت أن هناك دور لوسائل اإلعالم يف بلورة 
وتشكيل الوعي االجتامعي من خالل املشاركة وهذا دليل 

عىل عملية التأثر والتأثري من خالل املشاركة.

بن  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجد  خامسًا: 
الدخل،  املؤهل،  )العمر،  الديموغرافية  املتغريات 
تعزيز  عى  التواصل  وسائل  تأثري  ومتغري  اإلعاقة(  نوع 

العالقات االجتامعية.
)ف(  اختبار  بواسطة  التباين  حتليل  استخدام  تم   
ويبني اجلدول رقم )6( أثر املتغريات السابق توضيحها 

عىل تعزيز العالقات االجتامعية. 

اجلدول رقم )6( يوضح حتليل التباين بني متغري العمر، املؤهل العلمي،
الدخل، نوع اإلعاقة ومتغري تعزيز العالقات االجتامعية

فاالنحرافاملتوسطالنوعاملتغري

العمر
2.40.35.50من 25 عام فأقل

2.45.31من 26عام فأكثر
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فاالنحرافاملتوسطالنوعاملتغري

املؤهل 
العلمي

12.17*2.35.31تعليم عام

2.58.37تعليم عايل

الدخل

2.36.452.63متدين

2.50.26متوسط

2.36.36مرتفع

اإلعاقة

2.38.40سمعية

*3.23 2.56.19صعوبات

2.35.26حركية

* دالة إحصائيا عن مستوى )0.05(.   

املستقلة  املتغريات  أثر  السابق  اجلدول  من  يتضح 
عىل دور وسائل اإلعالم االجتامعي يف تعزيز العالقات 
االجتامعية، إذ أن متغري العمر أظهر قيمة )ف( غري دالة 
املبحوثني  بني  اتفاق  شبه  هناك  أن  يعني  مما  إحصائيًا 
حول تأثريها عىل تعزيز العالقات االجتامعية لدى مجيع 

الفئات العمرية.
منطقية  إجابة  هي  املبحوثني  إجابة  أن  يتبني  وهنا 
حيث  املوضوع  تناولت  التي  الدراسات  مع  وتتفق 
يف  املشاركني  مجيع  أن  إىل  الدراسات  مجيع  أشارت  
عمرهم  عن  النظر  بغض  االجتامعي  التواصل  وسائل 
ومن  االجتامعية  عالقاهتم  تعزز  أهنا  عىل  متفقني  أهنم 
 ((Blom, Helen el.al.2014 الدارسات دراسة هذه 
)موقع  ودراسة   (Baker, et.al., 2011) ودراسة 
»بيت.كوم«، 2011(، ودراسة )meshel, 2010). اما 
فيام خيص متغري املؤهل العلمي فقد أشارت النتائج إىل 
املبحوثني ذوي  فروق ذات داللة إحصائية بني  وجود 
حيث  اجلامعية  التعليم  بذوي  مقارنة  العام  التعليم 
املبحوثني  لصالح  وذلك   )12.17( ف  قيمة  كانت 

قدره  حسايب  بمتوسط  اجلامعي  التعليم  أصحاب  من 
يعود ذلك  العام. وقد  التعليم  )2.85( مقارنة بذوي 
إدراك  مستوى  من  يزيد  العايل  التعليم  املستوى  أن  إىل 
الشخص لتأثريه وتأثره بام حوله مما جيعلهم أكثر ادراكًا 
كام  االجتامعية،  العالقات  عىل  التواصل  وسائل  لتأثري 
أكثر  العايل  التعليم  أصحاب  يكون  ما  الغالب  يف  أنه 
استفادة اجيابيًا من وسائل التواصل مقارنة بمن هم أقل 
تعلياًم. وهذا واضح جدًا ألن اهلدف من املشاركة يتغري 
بمتغري املؤهل العلمي وقد أشارت  الدراسات بطريقة 
اهلدف  املشاركة وحسب  اهلدف من  لتغري  مبارشة  غري 
االجتامعية  العالقات  تعزيز  مدى  خيتلف  املشاركة  من 
اهلدف  حيققها  التي  بالقيمة  املوضوع  إىل  ينظر  حيث 
حلس  دراسة  بينت  حيث  له  الشخص  إدراك  ومدى 
دور لوسائل اإلعالم يف  هناك  أن   )2010( ومهدي 
بلورة وتشكيل الوعي االجتامعي لدى طالب اجلامعة. 
مما ينعكس عىل العالقة االجتامعية فيام بني املتواصلني. 
أكثر من  أن   (meshel, 2010( دراسة  ذلك  وأكدت 
نصف األشخاص البالغني الذين يستخدمون مواقع 
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)الفيس بوك وبيبو ويوتيوب(، وأن شبكات  من بينها 
االجتامعي تسببت بالفعل يف تغيري أنامط  التواصل 
أن  كام  االجتامعية.  عالقتهم  عىل  وانعكست  حياهتم 
اجلامعات  طلبة  أن  بينت   )2008 )العتيبي،  دراسة 
حققت ما  التواصل  وسائل  أن  إىل  خلصوا  السعودية 
مل حتققه الوسائل اإلعالمية األخرى. وهذه الدراسات 
يتعلق  وفيام  احلالية.  الدراسة  نتائج  مع  تتفق  مجيعها 
عدم  الدراسة  نتائج  أظهرت  فقد  الدخل  بمتغري 
الدخل  متغري  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
ف  قيمة  كانت  حيث  االجتامعية  العالقات  وتعزيز 
التأثري  هلذا  املبحوثني  فئات  مجيع  يؤكد  مما   )2.63(
إجابة  وهذه  هلم.  الشهري  الدخل  عن  النظر  بغض 
بتعزيز  له  أيضا منطقية كون الدخل الشهري ال عالقة 
العالقات االجتامعية اثناء املشاركة يف وسائل التواصل 
أحد  مع  ختتلف  الدراسة  هذه  بأن  علام  االجتامعي، 
 )2012( وصبحة  بركات  دراسة  وهي  الدراسات 
حيث دلت النتائج فيها عىل وجود فروق دالة إحصائيًا 
الكيل  الدوافع واالجتامعية واملجموع  تأثري  يف مستوى 
تبعًا  احلديثة  االتصال  لوسائل  الشباب  استخدام  يف 
ما  الباحثان  جيد  ومل  لألرسة.  الشهري  الدخل  ملتغري 
النتيجة  أن  مع  الدراسة  يف  للمبحوثني  اإلجابة  يدعم 
وتعزيز  اإلعاقة  نوعية  بمتغري  يتعلق  وفيام  منطقية. 
العالقات االجتامعية أظهرت قيمة ف )3.23( وجود 
ومتغري  اإلعاقة  نوعية  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
درجة  لتحديد  شيفيه  الختبار  وبالرجوع  الدراسة، 
االختالف بني متغري نوعية اإلعاقة أظهرت النتائج أن 
هناك فروق دالة إحصائيا تعود للمبحوثني الذين لدهيم 
مقارنة  بمتوسط قدره )2.56(  تعلم  إعاقة صعوبات 
بالرغم  واحلركية.  السمعية  اإلعاقة  ذوي  باملبحوثني 
من أن اإلعاقة بشكل عام ترتك آثارًا سلبيًة عىل األفراد 

االجتامعية  النواحي  يف  يتضح  ترتكه  ما  أهم  ولعل 
ويتحدد ذلك يف نوع اإلعاقة وشدهتا، وجاءت النتيجة 
إعاقة حيث  بقيمة االنحراف لكل  منطقية جدًا وذلك 
مثلت صعوبات التعلم )19( وهذه نتيجة منطقية كون 
مشكلة  لدهيم  يوجد  ال  التعلم  صعوبات  ذوي  الطلبة 
إىل  ذكائهم  نسب  تشري  بينام  التعليمي  اجلانب  يف  إال 
جيد  االجتامعي  فمستواهم  وكذلك  الطبيعية،  احلدود 
وقد ال يظهر عليهم يشء يؤثر يف عالقاهتم االجتامعية، 
أثناء استخدام  يتأثر تعزيز عالقاهتم االجتامعية  فقد ال 
سمعيًا  املعاقني  مع  مقارنة  االجتامعي  التواصل  مواقع 
حيث   )40( هي  انحرافهم  درجة  أن  تبني  والذين 
اللفظي  التواصل  وهو  مهم  جانب  إىل  يفتقدون  أهنم 
والذي يظهرهم أقل تأثرا بتعزيز العالقات االجتامعية 
وتتفق  احلركية.  واإلعاقة  التعلم،  صعوبات  ذوي  من 
نتائج الدراسة احلالية مع دراسة )عبد العظيم والقطان 
فروق  وجود  نتائجها  أظهرت  التي   )2013 وحممد، 
املصحوب  االنتباه  األطفال ذوي اضطراب نقص  بني 
مستوى  يف  مضطربني  غري  واألطفال  الزائد  بالنشاط 
املضطربني  غري  األطفال  وان  االجتامعية  املهارات 
عن  االجتامعية  املهارات  من  عاٍل  بمستوى  يتمتعون 
املصحوب  االنتباه  نقص  اضطراب  ذوي  األطفال 
)الظفريي،  دراسة  أشارت  وقد  الزائد.  بالنشاط 
املهارات االجتامعية بني  2012( أن هناك اختالف يف 
ذوي صعوبات التعلم والعاديني وذلك لصالح الطلبة 
احلاجات  يف  إحصائيًا  دالة  فروق  هناك  وأن  العاديني. 
النفسية بني العاديني وذوي صعوبات التعلم، ووجود 
االجتامعية  املهارات  بني  إحصائيًا  دالة  ارتباطية  عالقة 
صعوبات  وذوي  العاديني  بني  النفسية  واحلاجات 
االختالف  مستوى  الدراسة  هذه  تدعم  وقد  التعلم. 
والفروق فيام خيص متغري تعزيز العالقات االجتامعية. 
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سادسًا: وجود فروق ذات داللة إحصائية بن املتغريات 
اإلعاقة(  نوع  الدخل،  املؤهل،  )العمر،  الديموغرافية 

ومتغري تأثري وسائل التواصل عى رفع مفهوم الذات.

)ف(  اختبار  بواسطة  التباين  حتليل  استخدام  تم 
ويبني اجلدول رقم )7( أثر املتغريات السابق توضيحها 

عىل تعزيز مفهوم الذات. 

اجلدول رقم )7( يوضح حتليل التباين بني متغري العمر، املؤهل العلمي، الدخل، نوع اإلعاقة ومتغري تعزيز مفهوم الذات

فاالنحرافاملتوسطالنوعاملتغري

العمر
2.31.31من 25 عام فأقل

1.43
2.39.30من 26عام فأكثر

املؤهل العلمي
2.30.29تعليم عام

*3.32
2.42.35تعليم عايل

الدخل

2.26.39متدين

1.10 2.38.24متوسط

2.31.33عايل

اإلعاقة

2.35.35سمعية

1.15 2.36.18صعوبات

2.25.29حركية

*دالة إحصائيا عن مستوى )0.05(.   

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات 
متغري  عىل  اإلعاقة  نوعية  متغري  بني  إحصائية  داللة 
قيمة  ظهرت  حيث  املبحوثني  لدى  الذات  مفهوم 
يعنى  مما   )0.05( من  أعىل  مستوى  عند  بقيمة  ف 
أن  يعني  وهذا  مؤثرة.  إحصائية  داللة  وجود  عدم 
عند  املعاقني  عىل  فارقة  داللة  له  يكن  مل  اإلعاقة  نوع 
استخدام وسائل التواصل االجتامعي تبني أن بعضهم 
ولكن  يتأثر،  مل  وبعضهم  الذات  مفهوم  لديه  تأثر 
هناك  أن  نجد  االنحراف  ملستوى  ظاهريًا  نظرنا  لو 
السمعية  اإلعاقة  كانت  حيث  االنحراف  يف  فروق 
)0.35( والصعوبات )0.18( واحلركية )0.29( 

إال أن االنحراف غري دال إحصائيًا عند مستوى ألفا 
اإلعاقة  نوع  النتيجة  هذه  يف  يلعب  وقد   .)0.05(
والسمعية  احلركية  اإلعاقة  وهي  العينة  يف  املأخوذة 
وصعوبات التعلم والتي تشري الدراسات أن متوسط 
قد  الذي  وهذا  املتوسط  فوق  أو  متوسط  ذكائهم 
أثر  هلا  يكون  مل  أنه  اإلعاقة  نوعية  أن  أثر يف  له  يكون 
التواصل  وسائل  استخدام  عند  الذات  مفهوم  فريفع 
هذا  بحثت  دراسات  توجد  ال  بأنه  علاًم  االجتامعي. 
املتغري إال إشارة بسيطة لدراسة العتيبي )2008( التي 
الوسائل اإلعالمية وحتديدًا استخدام  أشارت إىل أن 
ال  أنه  كام  الفيس بوك كان له تأثريه عىل الشخصية. 
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الدخل  متغري  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
يتعلق  وفيام  املبحوثني.  لدى  الذات  مفهوم  ومتغري 
الدراسة  نتائج  فقد أظهرت  للمبحوث  العمر  بمتغري 
وبني  بينه  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
عدم  يعني  مما  املبحوثني.  لدى  الذات  مفهوم  متغري 
املبحوثني.  استجابات  يف  جوهري  اختالف  وجود 
ألن  منطقية  كانت  اإلجابة  أن  للباحثني  يتحقق  وهنا 
أن  بني  الذي  السابق  السؤال  إجابة  يف  ظهر  ذلك 
االجتامعية،  العالقات  تعزيز  عىل  له  تأثري  ال  الدخل 
وهذا يؤكد أن الدخل ال يؤثر يف العالقات االجتامعية 
وهي  الدراسات  أحد  أن  مع  الذات  مفهوم  يف  وال 
فيها  النتائج  دلت   )2012 وصبحة،  )بركات  دراسة 
تأثري  مستوى  يف  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عىل 
استخدام  يف  الكيل  واملجموع  واالجتامعية  الدوافع 
الشباب لوسائل االتصال احلديثة. تبعًا ملتغري الدخل 
اإلجابة  يدعم  ما  الباحثان  جيد  ومل  لألرسة.  الشهري 
ومن  منطقية.  النتيجة  أن  مع  الدراسة  يف  للمبحوثني 
جهة اخرى أظهرت قيمة ف )3.32( أن هناك داللة 
ذات داللة إحصائية بني متغري املؤهل العلمي ومتغري 
بمتوسط  العايل  التعليم  ذوي  لصالح  الذات  مفهوم 
التعليمي يسهم يف  البعد  أن  قدره )2.42( مما يؤكد 
زيادة مستوى إدراك الفرد بشكل أكرب ملا حوله مقارنة 
ويدعمها  منطقية  إجابة  وهذه  تعلياًم.  األقل  بأقرانه 
أن  بينت  والتي  اخلامس  السؤال  عىل  اإلجابة  أيضًا 
العالقات  تعزيز  يف  أثر  له  يكن  مل  العلمي  املؤهل 
املؤهل  أن  يف  كامن  الفرق  يكون  وقد  االجتامعية 
العلمي قد يكون له األثر مسبقًا قبل استخدام وسائل 
الشخص  قدرة  بسبب  وذلك  االجتامعي  التواصل 
عىل  الطالعه  وذلك  املواضيع  بعض  مناقشة  عىل 
من  كثري  بحث  عىل  قدرته  وكذلك  األمور،  من  كثري 

األمور وشعوره النفي بأنه ال خيتلف عن اآلخر اال 
بمحدودية اإلعاقة لدية وهذا كله له عالقة يف مفهوم 
بذلك  ويكون  اآلخرين  مع  يتواصل  فعندما  الذات 
وبالتايل  املتعلمني،  غري  املعاقني  األشخاص  من  أقدر 
عند  الذات  مفهوم  يف  يؤثر  العلمي  املؤهل  جيعل 
نتائج  وتتفق  االجتامعي،  التواصل  وسائل  استخدام 
والقطان  العظيم  )عبد  دراسة  مع  احلالية  الدراسة 
فروق  وجود  نتائجها  أظهرت  التي   )2013 وحممد، 
بني األطفال ذوي اضطراب نقص االنتباه املصحوب 
املضطربني يف مستوى  الزائد واألطفال غري  بالنشاط 
املضطربني  غري  األطفال  وأن  االجتامعية  املهارات 
يتمتعون بمستوى عاٍل من املهارات االجتامعية مقابل 
املصحوب  االنتباه  نقص  اضطراب  ذوي  األطفال 
)الظفريي،  دراسة  أشارت   كام  الزائد.  بالنشاط 
2012( أن هناك اختالف يف املهارات االجتامعية بني 
ذوي صعوبات التعلم والعاديني وذلك لصالح الطلبة 
العاديني. وأن هناك فروق دالة إحصائيًا يف احلاجات 
وجود  التعلم  صعوبات  وذوي  العاديني  بني  النفسية 
عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني املهارات االجتامعية 
صعوبات  وذوي  العاديني  بني  النفسية  واحلاجات 
االختالف  مستوى  الدراسة  هذه  تدعم  قد  التعلم. 
والفروق فيام خيص متغري تعزيز العالقات االجتامعية.

)ساعات  املشاهدة  عادات  تأثري  درجة  سابعًا: 
التصفح، هدف التصفح( عى متغريات تعزيز العالقات 

االجتامعية.
الباحث باستخدام  لإلجابة عىل سؤال الدراسة قام 
رقم  اجلدول  ويبني  )ف(  اختبار  بواسطة  التباين  حتليل 
هدف  التصفح،  )ساعات  املشاهدة  عادات  تأثري   )8(

التصفح( عىل متغريات تعزيز العالقات االجتامعية.
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اجلدول رقم )8( يوضح تأثري عادات املشاهدة )ساعات التصفح، هدف التصفح(
عىل متغريات تعزيز العالقات االجتامعية

فاالنحرافاملتوسطالنوعاملتغري

ساعات املشاهدة للمتغري االجتامعي
2.35.36ثالث ساعات فأقل

*10.19
2.55.26أكثر من أربع ساعات

ساعات املشاهدة للمتغري الذايت
2.29.31ثالث ساعات فأقل

*5.58
2.43.28أكثر من أربع ساعات

هدف االطالع للمتغري االجتامعي
2.29.33املشاهدة

*11.82
2.50.34املشاركة

هدف االطالع للمتغري الذايت
2.29.33املشاهدة

2.01
2.36.29املشاركة

    يتضح من اجلدول السابق أن هناك تأثري ذو داللة 
تعزيز  ومتغري  املشاهدة  ساعات  متغري  بني  إحصائية 
العالقات االجتامعية لصالح املبحوثني املتصفحني ملواقع 
بمتوسط  ساعات  أربع  من  ألكثر  االجتامعي  التواصل 
حسايب وقدره )2.55( مقارنة بمن يتصفحون مواقع 
زيادة  أن  يؤكد  مما  ساعات.  ثالث  من  ألقل  التواصل 
ساعات التصفح تؤثر يف املتصفحني بشكل مبارش أو غري 
مبارش. وهذه إجابة منطقية جدًا، فكلام زادت ساعات 
التصفح كلام كان التأثري يف تعزيز العالقات االجتامعية، 
»بيت.كوم«   موقع  دراسة  مع  تتوافق  قد  النتيجة  وهذه 
النشاطات  يف  املشاركة  أن  إىل  أشارت  التي   )2011(
إىل  يصل  بمعدل  اإللكرتونية  الشبكة  عىل  االجتامعية 
ثالث ساعات أو أكثر بصفة يومية، والتي أفاد املشاركون 
عىل  االجتامعية  العالقات  يعزز  االجتامعي  اإلعالم  أن 
أكثر  وجيعلهم  واألصدقاء  واألقارب  األرسة  مستوى 
الدراسة  أظهرت  أخرى  جهة  ومن  بعضهم.  من  قربًا 
ساعات  متغري  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

لصالح  املبحوثني  لدى  الذات  مفهوم  ومتغري  املشاهدة 
املتصفحني للمواقع التواصل االجتامعي ألكثر من أربع 
أن  يؤكد  مما   )2.43( قدره  حسايب  بمتوسط  ساعات 
هناك تأثري لساعات التصفح يف التأثري يف مفهوم الذات 
لدى املبحوثني. وكذلك األمر تعترب هذه النتيجة منطقية 
والذي يعني أن متغري ساعات املشاهدة من حيث طول 
الفرتة الزمنية التي يتم فيها املشاركة يف وسائل التواصل 
بشكل  الفرصة  إتاحة  إىل  ذلك  يرجع  وقد  االجتامعي 
بوجهة  اآلخر  إقناع  وحماولة  الرأي  عن  للتعبري  أفضل 
أنه  حيث  الذات  مفهوم  يف  مؤثرًا  ذلك  جيعل  مما  النظر 
ال توجد دراسات تدعم هذه النتيجة مع أن هناك قناعة 
للباحثني بأن هذه النتيجة متناغمة مع واقع املشاركة يف 
وسائل التواصل االجتامعي. وفيام يتعلق بمتغري هدف 
االطالع عىل متغري تعزيز العالقات االجتامعية أظهرت 
إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  نتائج 
التواصل  مواقع  يف  املشاركني  لصالح  املبحوثني  بني 
يؤكد  مما   )2.50( قدره  حسايب  بمتوسط  االجتامعي 
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بشكل  تؤثر  التواصل  مواقع  مع  والتفاعل  املشاركة  أن 
املبحوثني.  لدى  االجتامعية  العالقات  تعزيز  يف  مبارش 
وهذا يدلل عىل أن هذه النتيجة تدعم أن اهلدف وأدراك 
اهلدف من قبل املشارك يف وسائل التواصل االجتامعي 
هو الذي يوصل املشارك إىل النتيجة املرجوة والوصول 
إىل نتائج سواء كان التعبري عن الرأي أو البحث عن أي 
قضية مما جيعل العالقة االجتامعية تتعزز وقد تتحول إىل 
بدورة  وهذا  املشارك  بالشخص  الثقة  وزيادة  صداقة 
املشاركة.  من  اهلدف  حيث  من  الفروق  هذه  إىل  يؤدي 
ومن جهة أخرى مل تتوصل الدراسة إىل أية فروق ذات 
داللة إحصائية بني متغري هدف التصفح ومتغري مفهوم 
قيمة  عىل  )ف(  حصلت  حيث  املبحوثني  لدى  الذات 
عدم  يعني  مما  إحصائيًا  دالة  غري  قيمة  وهي   )2.01(
ويرى  املتغري.  هذا  يف  املبحوثني  بني  اختالف  وجود 
الباحثان أن هذه اإلجابة ختالف اإلجابة يف السؤال الثاين 
وهي أن تأثري مواقع اإلعالم االجتامعي تساهم يف رفع 
مفهوم الذات لدى املبحوثني فقد جاء بدرجة متوسطة. 
مما يؤكد أن وسائل التواصل االجتامعي أسهمت بشكل 
متوسط يف التأثري يف رفع مفهوم الذات لدى املبحوثني. 
وقد تبدو اإلجابة متناقضة مع هدف التصفح يف تعزيز 
العالقات االجتامعية وذلك كون العالقات االجتامعية 
هلا ارتباط واضح يف رفع مفهوم الذات، لذا يمكن تربير 
هذه اإلجابة أن اهلدف من التصفح قد ال يكون واضحًا 
تشوبه  قد  للهدف  اإلدراك  فإن  وبالتايل  املشاركة  من 
ضبابية مما جيعل عدم الفروق وعدم التأثري واضحًا، هذا 
من جهة ومن جهة أخرى فإن كثري من املشاركات يكون 
هدفها التعارف فقط وقد تنجح حماوالت التعارف وقد 
واضح  غري  اهلدف  جيعل  مما  للفشل،  عرضة  تكون 
تدعم  دراسات  توجد  وال  تأثري،  له  يكون  ال  وبالتايل 
هذه النتيجة. مع أن هناك دراسات أشارت بطريقة غري 

مبارشة إىل أن هذه النتيجة خمالفة هلا ومنها دراسة )عبد 
)الظفريي،  ودراسة   )2013 وحممد،  والقطان  العظيم 
ودراسة   )2012 وصبحة،  )بركات  ودراسة   )2012

)مركز بيو األمريكي لألبحاث، 2011(.

نتائج الدراسة والتوصيات 
ملخص نتائج الدراسة:

اإلعالم  مواقع  دور  »معرفة  إىل  الدراسة  هدفت 
ورفع  االجتامعية  العالقات  تعزيز  يف  االجتامعي 
وعالقتها  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  الذات  مفهوم 
إىل  الدارسة  توصلت  وقد  األخرى«  املتغريات  ببعض 
نصه  والذي  األول  السؤال  إجابة  إن  التالية:  النتائج 
العالقات  تعزيز  يف  االجتامعي  اإلعالم  مواقع  دور  ما 
بينت  حيث  اخلاصة؟  االحتياجات  لذوي  االجتامعية 
تعزيز  يف  االجتامعي  اإلعالم  وسائل  تأثري  قوة  النتيجة 
اما  اخلاصة.  االحتياجات  لذوي  االجتامعية  العالقات 
االجتامعي  اإلعالم  مواقع  دور  ما  وهو  الثاين  السؤال 
يف رفع مفهوم الذات لدى ذوي االحتياجات اخلاصة؟ 
فقد أثبتت قوة تأثري اإلعالم يف رفع مفهوم الذات لذوي 
الثالث  السؤال  عىل  اإلجابة  أما  اخلاصة.  االحتياجات 
االجتامعي  اإلعالم  لوسائل  السلبية  اآلثار  ماهي  وهو 
عىل ثقافة املجتمع؟« كانت النتيجة أن هناك تأثري إجيايب 
األرسة.  عىل  االجتامعي  التواصل  لوسائل  عام  بشكل 
كذلك بينت أن وسائل التواصل االجتامعي ذات تأثري 
إجيايب عىل املجتمع واألرسة واملجتمع وأن اجيابياهتا أكثر 
الرابع والذي نصه ماهي  من سلبياهتا. وكان والسؤال 
أن  النتائج  بينت  فقد  املبحوثني؟  لدى  التصفح  عادات 
قرابة ثلثي املبحوثني يتصفحون مواقع اإلنرتنت لثالث 
احلدود  يف  أهنم  يعني  مما  وبنسبة )%71(  فأقل  ساعات 
الطبيعية لساعات التصفح مقارنة باألشخاص العاديني. 
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السابق  اجلدول  من  يتضح  التصفح  هبدف  يتعلق  وفيام 
يف  يشاركون   )%56.5( املبحوثني  نصف  من  أكثر  أن 
يؤكد  مما  األخرى  واملواقع  االجتامعية  التواصل  مواقع 
اإلعالم  وسائل  يف  يتصفحونه  بام  وتأثرهم  تأثريهم 
نصه  والذي  اخلامس  السؤال  إجابة  كانت  كام  اجلديد. 
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
(α=0.05) لتأثري وسائل التواصل عىل تعزيز العالقات 

الدخل،  املؤهل،  )العمر،  ملتغريات  تعزى  االجتامعية 
تأثريهم  أن  الدراسة  نتائج  أكدت  فقد  اإلعاقة(؟  نوع 
وتأثرهم يف وسائل اإلعالم اجلديد كان قويا وخاصة يف 
تعزيز العالقات االجتامعية لدى مجيع الفئات العمرية.  
كام أن السؤال السادس والذي نصه »هل توجد فروق 
لتأثري   (α=0.05) مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات 
تعزى  الذات  مفهوم  تعزيز  عىل  التواصل  وسائل 
ملتغريات )العمر، املؤهل، الدخل، نوع اإلعاقة(؟« فقد 
مؤثرة.  إحصائية  داللة  وجود  عدم  إىل  النتائج  أشارت 
تأثري  درجة  ما  نصه  والذي  السابع  السؤال  بني  واخريا 
التصفح(  هدف  التصفح،  )ساعات  املشاهدة  عادات 
ومفهوم  االجتامعية  العالقات  تعزيز  متغريات  عىل 
إحصائية  داللة  ذو  تأثري  هناك  أن  وجد  فقد  الذات؟ 
العالقات  تعزيز  ومتغري  املشاهدة  ساعات  متغري  بني 
االجتامعية لصالح املبحوثني املتصفحني ملواقع التواصل 

االجتامعي ألكثر من أربع ساعات.

التوصيات:
1- توسـيع مسـامهة وسـائل اإلعالم االجتامعي يف 
تكريـس الصـورة اإلجيابية لـذوي االحتياجات 
اخلاصـًة وتقليص الصورة السـلبية. واحلث عىل 
اسـتخدام وسـائل التواصل االجتامعـي من قبل 

املختصني يف الرتبية اخلاصة.

2- اسـتخدام وسـائل التواصل االجتامعي كربامج 
عالجيـة يف رفـع مفهوم الـذات بطريقـة منظمة 

وهادفة.
3-وضـع برامـج هادفـة وخمطط هلـا ذات فاعلية يف 
املجتمـع واألرسة تركز عىل اإلجيابيات لوسـائل 

التواصل االجتامعي وتبني السلبيات.
4-تبنـي مؤسسـات الرتبية اخلاصة برامج إرشـادية 
إلرشـاد ذوي االحتياجـات اخلاصـة فيـام يتعلق 
بعـادات التصفـح واألوقـات املناسـبة والكيفية 
التي جيـب فيهـا التعامل مـع ذوي االحتياجات 

اخلاصة. 
5- إقامـة دورات تدريبيـة وورش عمـل مشـرتكة 
للعاملـني يف قطاعي اإلعالم االجتامعي والرتبية 
اخلاصـة، بام يسـاهم يف تطوير اخلـربات يف جمايل 

اإلعالم االجتامعي واإلعاقة.
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واَل( ْبَع الطِّ وراِة السَّ ِدَراسُة حديث واِثَلَة ِبِن اأَلْسَقِع: )أُعِطيُت َمكاَن التَّ
دراية، وتحقيق المراد بالسبع الطوال.

ا د. ُمْرَهُف بُن عبِد اجَلبَّاِر َسقَّ
أستاذ مساعد – قسم الدراسات اإلسالمية

كلية الرتبية – جامعة املجمعة

املستخلص
إنَّ حديـَث واثلـة ريض اهلل عنه ُيعـد من األحاديـِث العمدة يف 
علـوِم القرآِن الكريِم، وِمن األُصـول التي قرر هبا العلامء قضايا 
خمتلفـة يف علوم القرآن، ففيِه »تقسـيُم القرآِن وُسـوِره بحسـِب 
 ،» الصفاِت«، وبه ُيسـَتدلُّ عىل أن ترتيِب ُسـَوِر القرآِن »توقيفيٌّ

َوِر«.  وفيِه »فضائُل السُّ
ْبِع الطِّواِل«،  كام تظَهُر أمهيَُّة املوضوِع يف »حتقيِق الَقوِل بِاملراِد بالسَّ

تِّ املتََّفِق عليها عند العلامِء. َمُة للسِّ وَرُة السابعُة املتمِّ وما السُّ
ٍة: ِة أسئلٍة ِعلميٍَّة وعامَّ وجُييُب  البحث عىل عدَّ

ـورِة السـابعِة الداخلِة يف َوْصِف السبِع  - ما التحقيُق يف السُّ
الطواِل؟.

ـْبِع املثاين  ـْبُع الطِّـواُل يف احلديِث هلـا عالقٌة بالسَّ - هل السَّ
املذُكوَرِة يف سورة احِلْجر؟

ـَوِر املذكورِة يف احلديِث  - مـا َوْجُه املقاَرنِة بني أوصاِف السُّ
ومـا ُيقابُِلها ِمـن الُكُتِب املنَزلـِة السـابقِة؟ أّي: ما َوْجُه 

ْبِع الطِّواِل والتَّوراِة؟ . التشاُبِه بنَي السَّ
وقـد جعلت البحث يف مقدمة وسـتة مباحث، وخامتة تضمنت 

النتائج والتوصيات .
وكان من أهم النتائج وجوب التفريق بني السـبع املثاين والسبع 

الطوال، وأن السورة السابعة هي سورة براءة .
الكلامت املفتاحية:  السـبع الطوال - املثاين - واثلة بن األسـقع 

- املفصل -القرآن الكريم - الزبور .

Abstract
Wathilah’ Hadith (May Allah be pleased with him) is 
considered as one of the most important and major 
hadiths in the Holy Qura’an science, as well as one of 
the fundamentals that have been adopted by scholars 
to determine different issues in the Qur’an science, 
including: “dividing Qura’an and its surahs according 
to its characteristics“. This indicates that the order of 
Qura’an Surahs is “TAWQEEFI” and it also introduces 
“the virtues of the Surahs”.
It also shows the importance of the topic in: What is meant 
by the Seven Long Surahs? And what is the Seventh Surah 
which completes the six ones that scholars have agreed 
on?
This research answers many scientific and general 
questions:
-What is the degree of verification of the Seventh Surah 
included in the description of the Seven Long Surahs?
-Do the Seven Long Surahs in Al Hadith have any relation 
with the Seven of Al- Mathani;(seven repeatedly recited 
verses in Surat Al – Fatiha) that are mentioned in Surat 
Al – Alhijr?
-What is the comparison among the descriptions of the 
mentioned Surahs in Al Hadith and the other Holy books 
revealed by Allah? i.e. what is the similarity between the 
seven long Surahs of the Holy Qura’an and the Torah ?
This research consists of an introduction, six chapters and a 
conclusion that contains the results and recommendations.
One of the most important results is the necessity to 
differentiate between the Seven of Al – Mathani and the 
Seven Long Surahs of the Holy Qura’an and the seventh 
Suraht is “Bara’h”.
Keywords: The Seven Long Surahs- Al Mathani- Wathila  
bin Al Asqa- Al Mefsel- Holy Quran- the Psalms of  David 

املقدمة
احلمـد هلل رب العاملني والصالة والسـالم عىل سـيدنا 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعُد:

فإنه ال خيفى ارتباط علوم السنة بعلوم القرآن، فالسنة 
مبينة للقرآن، وكذلك فهي مبينة لعلوم القرآن، ومن هذه 
األحاديث املبينة لعلوم القرآن : حديُث واثلة بن األسقع 
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ريض اهلل عنـه، عـن النبـي صـىل اهلل عليـه وسـلم قـال: 
ُبوِر  ـَوال، وَمـَكاَن الزَّ ـْبَع الطِّ ْوَراِة السَّ )ُأْعِطيـُت َمـَكاَن التَّ

ِل(. ْلُت بِامْلَُفصَّ ، َوُفضِّ امْلَئَِن، وَمَكاَن اإْلِْنِجيِل امْلََثايِنَ

ُة املوضوِع: أهيَّ
ـَة املوضوِع تتجىلَّ يف أّن حديَث واثلة ريض اهلل  إنَّ أمهيَّ
عنـه ُيعد من األحاديـِث العمدة يف علوِم القـرآِن الكريِم، 
وِمـن اأُلصول التي قرر هبا العلـامء قضايا خمتلفة يف علوم 
القرآن، ففيِه »تقسـيُم القرآِن وُسـوِره بحسِب الصفاِت«، 
«، وفيِه  وبه ُيسـَتدلُّ عىل أن ترتيِب ُسـَوِر القـرآِن »توقيفيٌّ
حايبُّ اجلليـلُ َواثَِلُة  ـَوِر«، كـام أّن َراويـِه الصَّ »فضائـُل السُّ
َر إسالُمه، أّي: أّنه َسِمَعه ِمن رسوِل  َريِضَ اهلُل عنُه ممَّْن تأخَّ
، وهلذا  اهللِ صـىلّ اهلُل عليـِه وسـّلَم يف أواِخـِر الَعهِد املـدينِّ
ٌة يف االسـتدالِل باحلديِث الرشيِف عىل ترتيِب  املعنـى أمهيَّ

َوِر يف القرآِن الكريِم. السُّ
ُة املوضـوِع يف »حتقيـقِ الَقـوِل بِاملراِد  كـام تظَهـُر أمهيَّ
ـتِّ  َمُة للسِّ ـوَرُة السـابعُة املتمِّ واِل«، وما السُّ ـْبِع الطِّ بالسَّ

َفِق عليها عند العلامِء. املتَّ

أسئلُة الَبحِث:
ٍة: ٍة وعامَّ ِة أسئلٍة ِعلميَّ إنَّ هذا البحَث جُييُب عىل عدَّ

ـورِة السـابعِة الداخلـِة يف َوْصِف  ما التحقيُق يف السُّ
السبِع الطواِل؟

ْبِع املثاين  واُل يف احلديِث هلا عالقٌة بالسَّ ْبُع الطِّ هل السَّ
املذُكوَرِة يف سورة احِلْجر؟

ـَوِر املذكـورِة يف  مـا َوْجـُه املقاَرنـِة بـني أوصاِف السُّ
احلديـثِ وما ُيقابُِلها ِمن الُكُتِب املنَزلِة السـابقِة؟ أّي: ما 

واِل والتَّوراِة؟  ْبِع الطِّ َوْجُه التشاُبِه بنَي السَّ

أهداُف الَبْحِث:
يمكن اختصار املراَد من البحِث بالنقاِط اآلتيِة:

ـبَع الطِّواَل ال  ـبِع الطِّواِل، وأّن السَّ - بياِن املراِد بالسَّ
بِع املثاين. عالقَة هلا بالسَّ

بِع الطِّواِل. ورِة السابعِة من السَّ - حتقيِق القوِل يف السُّ
- ِذْكـِر أهـمِّ َدالالِت احلديـِث األُْخـرى عـىل علوِم 

القرآِن دوَن التفصيِل فيها.

َمنهُج الَبحِث:
ٍة  ِة مناِهَج ِعلميَّ لقـد اقَتىض البحُث أن حَيَتوَي عـىل ِعدَّ
َبَعـت )املنهَج  راسـِة، ففـي التخريِج اتَّ َنظـرًا لــطبيعِة الدِّ
( يف معرفـة مـن أخـرج احلديـَث، و)املنهَج  االسـِتقرائيَّ
، أّمـا يف دراسـِة احلديِث  ( يف ترتيـبِ التخريـجِ التارخيـيَّ
 ، َبَعـت يف بيـاِن معانيـِه )املنهـَج املوضوعيَّ »َمتنًا«فَقـد اتَّ
واِل. بِع الطِّ ًة يف دراسِة املراِد بالسَّ (، خاصَّ واملنهَج التحلييلَّ
 وَقـد قمت بتخريـِج احلديـِث ِمن مظانِّـِه وَجعَل 
ترتيَب التخريِج عىل الوَفياِت، ثمَّ بينت حاَل احلديِث 
مـن خالل بيـان مـداره ومتابعاته)1(، ثـمَّ بيَّنت معاين 
ألفـاِظ احلديِث- حُماِواًل االقتصـاَر عىل ِذْكِر األقواِل، 
وبيـاِن الراجـِح عنـَد االختـالِف-، ولكنِّي َدَرسـت 
ًة«ُمبيِّنـًا األقواَل  املراَد بالسـبِع الطواِل »دراسـًة حتليليَّ
حت القوَل الذي  فيها وُمسـتَنَدها، ثمَّ ناقشـتها، وَرجَّ

ِة. اطمأنَّ إليِه َقْلبي مع االستِئناِس بِالقرائِن املعترَبَ
مـع  لِسـوِرها  اآليـاِت«  بِـ«َعـْزِو  اعتَنيـت  كـام 
ترِقيِمهـا، وكذلـَك »ختريـِج األقـواِل املأثـورِة »و«َعـزِو 

)1( وأود يف هذه املناسبة القول بأين قد قمت بدراسة احلديث رواية 
بتخريـج طرقـه ورواياته ودراسـتها دراسـة حديثيـة مفصلة 
وبيـان اختـالف األلفاظ فيـه ...وأخرجت شـواهده وبينت 
حكمهـا.. ولكن خوفًا من طول البحث اخترصت ما يلزم يف 
بيان حكمه هنا، ولعل اهلل ييرس إخراجه يف املستقبل القريب.
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قوِل«ألصحاهِبـا ِمـن َمصاِدرها، ونظـرًا لِكثرِة األعالِم  النُّ
الواردِة يف البحِث فَقد اقترصت  يف ختريج  احلديِث وبيان 
حكمـه عىل بياِن أحـواِل األعالِم التـي ُتؤثِّـُر َمعِرَفُتُهم يف 
احلْكِم عىل احلديِث، ومْل ألتزم برتمجة األعالم التي أستشهد 
بأقواهلـم نظـرًا لطول البحث واقتـرصت يف التخريج عىل 

ذكر وفاهتم لبيان ترتيب التخريج حسب الوفيات . 

خطة البحث:
وقد جعلت البحث يف ستة مباحث بعد هذه املقدمة، 

وهذه املباحث هي:
ُل: ختريج احلديث وحكمه. املبحُث األوَّ

املبحث الثاين: ترمجة الراوي .
املبحث الثالث: ُمصطَلحاُت احلديِث.

ْبُع املثاين يف ُسورِة احِلْجِر املبحُث الرابع: السَّ
واُل ْبُع الطِّ املبحُث اخلامس: السَّ

املبحُث السادس: أهمُّ فوائِِد احلديِث يف علوِم الُقرآِن
اخلامتة: وفيها النتائج والتوصيات.

هـذا وأسـأل اهلل تعـاىل أن أكـون قـد وفقـت للحق 
وأسـأله تعاىل أن ينفـع هبذا البحـث وأن يكون حجة يل 

يوم القيامة..

املبحث األول
ختريج احلديث وحكمه

)ت  وأمحـدُ  204ه()2(،  )ت  يالِـيُّ  الطَّ أخَرَجـُه 
التفسـرِي)4(،  يف  )ت310هــ(  ـرِبيُّ  والطَّ 241هــ()3(، 
حـاويُّ )ت321هــ( يف كتابـه مشـكل اآلثـار)5(،  والطَّ

)2( ًمسنَُد الطَّياليِّ 2/ 351 برْقم )1105(.
)3( »مسنُد اإلماِم أمحَد 188/28، )16982(

)4( تفسرُي ابِن جريٍر 100/1 رْقم )126(.
)5( ُمشِكُل اآلثاِر للطَّحاويِّ 3/ 409، )1379(

ـاُس )ت: 338هـ( يف كتابِه »الناسـخِ  وأُبـو َجعَفٍر النَّحَّ
واملنسـوِخ«)6(، وأبـو ُنعيـٍم األصبهـاين )430 هــ( يف 
»َمعرفـِة الصحابـِة«)7(، والبيهقـيُّ )ت 458هــ()8( يف 
ـَنِن الصغـرِي«،  وأيضـًا أْخَرَجُه البيهقيُّ يف »ُشـَعِب  »السُّ
اإليـامِن«)9(، كلهـم من طريـق عمران القطان عـن َقتاَدَة 
عـن أيب املليـحِ عن َواثَِلَة بِن األْسـَقِع، قاَل: قاَل ُرُسـوُل 
ْبَع،  ْوَراِة السَّ َم: )ُأْعِطيُت َمَكاَن التَّ اهللِ صىلَّ اهلُل عليِه وسـلَّ
ْلُت  ، َوُفضِّ ُبوِر امْلِئنَِي، وَمَكاَن اإْلِْنِجيـلِ امْلََثايِنَ وَمـَكاَن الزَّ

ِل(. بِامْلَُفصَّ
أخرَجـُه البيهقيُّ )ت 458هـ( يف ُشـَعِب اإليامن)10( 
ة)11( من طريق عمـران القطان به بلفظ  بوَّ ويف دالئـلِ النُّ
ـواَل...( احلديث،  ـْبَع الطِّ )ُأعِطيـُت َمـكاَن التَّـوراِة السَّ

وهي هنا بزيادة »الطوال«.
و أخرَجُه القاِسُم بُن َساّلٍم )ت: 224هـ( يف »فضائِل 
ـرِبيُّ )ت310هــ( يف التفسـرِي)13(،  القـرآِن«)12(، والطَّ
هم  ـرباينُّ )ت 360 هــ( يف »املعَجِم الكبرِي«)14(، كلُّ والطَّ
من طريق سـعيد بِن بشـري عـن َقتادَة عـن أيب امُلليح عن 
ـْبَع  واثلـة ريض اهلل عنـه مرفوعـًا بلفـظ: )ُأْعِطيـُت السَّ
اَن اإْلِْنِجيِل،  ـْوَراِة، َوُأْعِطيُت امْلِئنَِي َمـكَ ـَوَل َمَكاَن التَّ الطِّ

ِل(. ْلُت بِامْلَُفصَّ ُبوِر، َوُفضِّ َوُأْعِطيُت امْلََثايِن َمَكاَن الزَّ
ـَعِب«)15( من  أْخرَجـُه البيهقيُّ )ت 458هـ( يف »الشُّ

طريق سعيد بن بشري به مرفوعًا بدون ذكر »الطوال«.

اِس )ص: 481(. )6( الناسُخ واملنسوُخ للنَّحَّ
)7( معرفُة الصحابِة أليب نعيم 5/ 2716، )6485(.

)8( السنُن الصغرُي للبيهقيِّ 341/1 برقم )962(.
.)2255 /4( ، )9( ُشَعُب اإليامِن للبيهقيِّ

)10( ُشَعب اإليامِن للبيهقي 5/ 71 )2192(.
ِة للبيهقي )5/ 475(. )11( دالئِل النُّبوَّ

)12( فضائل القرآن للقاسم بن سالم صـ 225.
)13( تفسـرُي ابِن جريٍر 100/1 رْقم )126(، وقد أخرجه رمحه 

اهلل من رواية عمران وبشري معًا بلفظ واحد ملفقًا.
)14( املعجُم الكبرُي للطَّرباينِّ 22/ 76.

)15( ُشَعُب اإليامِن 108/4 رْقم )2256(.
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فَمـداَر احلديـِث إذن عىل َقتـاَدَة بِن دعامَة الّسـدويسِّ 
الثقـة الثبت)16(، عـن التابعـيِّ أيب املليِح بِن ُأسـاَمَة اهُلذيلِّ 
. حايبِّ واثَِلَة بِن األْسَقِع الليثيِّ َقِة)17(، عن الصَّ الواِسطيِّ الثِّ

اِن،  اِم ِعمراُن بُن داَوَر القطَّ وَيرويِه عن قَتاَدَة: أُبو العوَّ
َقُه اْبُن  اُن، َوثَّ ُد، َوِفيِه ِعْمَراُن اْلَقطَّ قاَل اهليثميُّ : )َرَواُه َأمْحَ
ـُة ِرَجالِِه  ُه، َوَبِقيَّ ُ َفُه النََّسـائِيُّ َوَغـريْ ُه، َوَضعَّ ِحبَّـاَن َوَغـرْيُ

»ثَِقاٌت«()18(.
َفه  ابـُن َمعنٍي)19(    فقـد اختلـف يف عمـران إذن، َضعَّ

)20( ، وذكره ابن حبان يف الثقات)21(. َقُه العجيلُّ ووثَّ
َوَوَرَد عـِن اإِلمـاِم َأمَحـَد بِن حنَبـَل أنَّه َقـال: )أرُجو 
أْن يكـوَن صالِـَح احلديـِث()22(، وقـال ابـُن عـديٍّ يف 

»الكامِل«: ) َوُهَو ممَّْن ُيْكَتُب حديُثه.()23(.
ـصَ ابـُن َحَجـٍر حاَلـُه يف »التقريـِب« فقال:  وقـد خلَّ
اِم  )ِعمـراُن ابـُن داوٍر بَفتـِح الـواِو بعَدهـا راٌء أُبـو الَعوَّ
وٌق هَيُِم، َوُرِمَي برأي اخلوارِج ِمن  اُن الَبرصيُّ َصـدُ الَقطَّ

بِعنِي()24(. تِّنِي والسَّ السابعِة ماَت بنَي السِّ
فعمران من أهل املرتبة اخلامسـة عنـد ابن حجر، وأْهُل 
هـذِه املرتبِة-أْعني اخلامسـَة عنَد ابِن َحَجٍر والساِدسـَة عنَد 
َغرِيه ممِّْن ِقيَل فيه َصُدوٌق- ال ُيقَبُل َحديُثُهم إاّل َبعَد االختِباِر 
َظِر)25(، وبالنظر يف متابعات احلديث نجد أن عمران قد  والنَّ

)16( انظر تقريب التهذيب البن حجر صـ )453(، رقم )5518(. 
)17( انظر تقريب التهذيب البن حجر صـ )675( رقم )8390(.

)18( »جَممُع الزوائِد ومنبُع الفوائِد« )7/ 46(.
جاِل« البن عدي  6/ 162، )19( انظر: »الكامِل يف ُضعفاِء الرِّ

)20( »تاريُخ الثِّقاِت« للعجيلِّ  صـ 373 .
)21( »الثِّقاُت« اِلْبِن ِحبَّان )7/ 243(

ازيِّ يف »اجلـرِح والتعديـِل« 6/  )22( انظـر: ابـَن أيب حاتـٍم الـرَّ
جاِل« 6/ 162 298، ابَن عديٍّ يف »الكامِل يف ُضعفاِء الرِّ

جاِل« )6/ 164(. )23( ابن عديٍّ يف »الكامِل يف ُضعفاِء الرِّ
)24( تقريـُب التهذيـِب )2/ 429( وَذَكـَر خليفُة بـُن اخليَّاِط يف 

َ بعد اخلمسني وِمئٍةــ. »الطبقات« صـ 380 أنَّه ُتويفِّ
جـال« د. نور  )25( انظـر: »أصـوَل اجلـرِح والتعديـِل وعلم الرِّ
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حفـظ يف هـذه الروايـة)26(، ولذلـك فـإن الباحـث يرى أن 
احلديث حسن لذاته.

فقـد تابـَع ِعمـراَن يف هـذا احلديِث سـعيُد بُن بشـرٍي 
، وُيقاُل أُبـو َسـَلَمَة أصُله ِمن  محـنِ األزديِّ أُبـو عبـِد الرَّ

الَبرَصِة.
قـال ُشـعَبُة: )ذاَك َصـُدوُق اللسـاِن،- ويف روايٍة-: 
َصـُدوُق اللسـاِن يف احلديـِث()27(، وَنَقَل ابـُن أيب حاتٍم 
َة يقوُل: )سألُت ُشعَبَة عن سعيِد بِن بشرٍي  ازِي عن َبقيَّ الرَّ

فقاَل: »َصُدوُق اللساِن«()28(. 
َقـُه مُحيد كام  وَوَصَفـُه ابـُن ُعَيْيَنـَة بــ »احلافـِظ«، َوَوثَّ
ُموَن يف  : )يتكلَّ ارميُّ عنـُه، قال الُبخـاريُّ َنَقـَل ُعثامُن الدَّ
َفُه مجاعٌة ِمن أهِل اجلرِح والتعديِل  ِحْفِظـه()29(، وقد َضعَّ
 )30(، ، والنَّسائيِّ كأيب ُمْسِهٍر، وابِن َمعنٍي، وعيّل بِن املدينيِّ
 : َفـُه أمحـُد بـُن َحْنَبـَل)31(، وقـال النَّسـائيُّ وكذلـك َضعَّ
)سـعيُد بُن بشـرٍي َيروي عن َقتاَدَة َضعيٌف()32(، قال ابُن 

ُد بُن  يوطيُّ يف »اجلامِع الصغرِي« قاَل حُممَّ )26( وقد َذَهَب إىل حتسينِه السُّ
، املعروِف كأسالفِه باألمرِي )ت: 1182هـ(  نعاينِّ إسامعيَل، الصَّ
يف رشِحـه »التنويـر رشح اجلامـِع الصغـري« )2/ 487(: )َرَمَز 
ـَن هذا  [ حِلُْسـنِه( انتهى، وقد َحسَّ ُف ]يقصـُد السـيوطيَّ املصنِـّ
احلديـَث من املعارِصيـَن األلباينُّ يف » السلسـلِة الصحيحِة » )3 
/ 469( رْقم )1480(، قاَل: )ُقْلُت: وهذا إسـناٌد َحَسٌن ِرَجاُلُه 
ـيَخنِي؛ َغري ِعمراَن القطَّاِن فُهَو َحَسـُن احلديِث  ثِقاٌت ِرَجاُل الشَّ
َح احلديَث بَمْجُمـوِع ُطُرِقِه  للِخالِف املعـروِف فيِه..( ثـمَّ َصحَّ
َفقـاَل: )ُقْلُت فاحلديُث بمجُموِع ُطُرِقـِه »صحيٌح«. واهللُ أعلُم( 
ـيُخ ُشـعيب األرنـاؤوط َفقـاَل يف تعليِقه عىل  ا.هــ، وَتبَِعـه الشَّ
احلديـِث يف ُمسـنَِد اإلمـاِم أمحـد 28/ 188: )إسـناُده َحَسـٌن، 
ِعمراُن..َحَسـُن احلديِث، وباقي رجاِل اإلسـناِد ثِقاٌت..(، فُهام 

ناُه لالختاِلِف يف ِعمراَن ال باعتباِر ِروايتِِه، وُثبوِت َضْبطِه. َحسَّ
)27( اجلـرُح والتعديـُل البـِن أيب حاتـٍم )1/ 134(، هتذيـُب 
َقُه ُشـْعَبُة« انظر  : »وثَّ هبيُّ التهذيِب )4/ 9(؛ ولذلَك قال الذَّ

املغني يف الُضعفاء )1/ 256(.
)28( اجلرُح والتعديل )4/ 6(

)29( التاريُخ الكبري )3/ 460(.
)30( انظـر: الضعفـاَء واملرتوكـني للنَّسـائيِّ صــ 126، هتذيب 
عفاء للذهبّي )1/ 256(. التهذيب )4/ 9( واملغني يف الضُّ

)31( اجلرُح والتعديُل البن أيب حاتم )4/ 7(.
جال اِلْبِن عديٍّ )3/ 370( )32( الكاِمُل يف ُضعفاِء الرِّ
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: )واَل أرى بِـام ُيرَوى عن سـعيِد بِن بشـرٍي بأسـًا،  عـديٍّ
ـُه هَيُِم يف اليشِء بعَد الـيشِء، وَيغَلُط، والغالُب عىل  وَلَعلَّ

دُق()33(. حديثِه االستِقامُة، والغالُب عليه الصِّ
ُدوُق احلاِفُظ()34(. ُث الصَّ : )اإلماُم املحدِّ هبيُّ قال الذَّ

رَكيشُّ  ْعـُف؛ ولذلك قـال الزَّ إذْن: فَغالـِب حالِـه الضَّ
عن احلديِث: )َوُهَو َحِديٌث َغِريٌب، َوَسـِعيُد ْبُن َبِشـرٍي ِفيِه 
لنٌِي()35(، ويقوُل ابُن كثرٍي: )َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، َوَسـِعيُد 
ْبُن َبِشـرٍي، ِفيِه لِـنٌي()36(. وَلِكـنَّ حديَثُه َيصُلـُح للُمتاَبَعِة، 
اِم القطاِن يرتقي  وعليه فبُِمتاَبعِة سـعيِد بِن بشرٍي أليب العوَّ
احلديُث من طريق عمران القطان لَِدَرَجِة الصحيِح لَِغريِه، 
ويرتقي احلديث من طريق سعيد بن بشري للحسن لغريه.

  املَبحُث الثَّاين
ترمجُة راوي احلديِث)37(

وايِة،  تأيت أمهيُة ترمجِة راوي احلديِث يف معرفِة تاريِخ الرِّ
وهلذا أثرُه يف َفهم احلديِث، وُحْسـنِ إِيراِدِه يف االستدالِل، 

سواًء يف التفسرِي أو يف بياِن قضايا علوم القرآن.
، ِمْن  ُهَو: َواثَِلُة ْبُن اأَلْسـَقِع ْبِن َكْعِب ْبِن عامٍر الليثيِّ
ى ْبِن َعْبِد  َبنِـي ِكَناَنَة، وِقيـَل: ابُن اأَلْسـَقِع ْبِن َعْبِد اْلُعـزَّ
ُل أصحُّ وأكثُر إْن  َيالِيـَل، قال يف »االسـِتيعاِب«: ) واألوَّ
اِب، َوَأُبو  ُ تعاىل()38(، َويِف ُكْنَيتِـِه َأْقَواٌل: َأُبو اخَلطَّ شـاَء اهللَّ

اٍد.  ٍد، وَأُبو قْرَصاَفَة، َوَأُبو َشدَّ اأَلْسَقِع، َوأبو حُممَّ

جـال )3/ 376( هتذيب التهذيب   )33( الكامـُل يف ُضعفـاِء الرِّ
.)9 /4(

)34( سري أعالِم النبالء  )7/ 305(.
)35( الرُبهاُن يف علوِم الُقرآن للزركيشِّ )1/ 244(

)36( تفسرُي ابن كثري  )1/ 154(
صـادر،   دار  ط   )407  /7( الُكـربى  الطبقـاِت  انظـر:   )37(
االستيعاَب يف معرفِة األصحاِب )4/ 1563(، اإلصابَة يف 
متييـِز الصحابِة البِن حَجر 6/ 462، تاريَخ اإلسـالِم )2/ 

1015(، سري أعالِم النبالِء )3/ 383(
)38( االستيعاب يف معرفة األصحاب )4/ 1564(

ُز إىَِل َتُبوَك،  َم َيَتَجهَّ ُ َعَلْيِه َوَسـلَّ بِيُّ َصىلَّ اهللَّ َأْسـَلَم َوالنَّ
َفِة. َفَشِهَدَها َمَعُه، َوَكاَن ِمْن ُفَقَراِء َأْهِل الصِّ

َص، َوَسَكَن ِدَمْشَق، َوَمْسِجُدُه  َوَشِهَد َفْتَح ِدَمْشَق ومِحْ
ِغرِي، َوَداُرُه  َمْعُروٌف بِِدَمْشـَق إىَِل َجانِِب َحْبِس َبـاِب الصَّ

اِل. إىَِل َجانِِب َداِر اْبِن اْلَبقَّ
يَّاُط، َقاَل:  َثنا َمْعـُروٌف اخْلَ ٍر، َحدَّ وقال ِهَشـاُم بُن َعامَّ
ا  )َرَأْيـُت َواثَِلَة ُيْميِل َعىَل النَّـاِس اأَلَحاِديَث َوُهْم َيْكُتُبوهَنَ
ْفَرِة، َوَيْعَتمُّ بِِعاَمَمٍة َسـْوَداَء  ِضُب بِالصُّ َبنْيَ َيَدْيِه، َوَرَأْيُتُه خَيْ

ارًا(. ُيْرِخي هَلَا ِمْن َخْلِفِه َقْدَر ِشرْبٍ، َوَيْرَكُب مِحَ
وعـن أيب امْلُْصَعِب َمْوىَل َبنِي َيِزيـدَ َقاَل: )َرَأْيُت َواثَِلَة 
ى بِِفَناِء َمْنِزلِِه، َوَيْدُعو النَّاَس  ى َأْو َيَتَعشَّ ْسـَقِع َيَتَغدَّ ْبَن اأْلَ

إىَِل َطَعاِمِه()39(.
َحاَبـِة َمْوًتا  َوَقـاَل َسـِعيُد ْبـُن َبِشـرٍي: )َكاَن آِخـَر الصَّ
بِِدَمْشـَق َواثَِلـُة ْبـُن اأَلْسـَقِع()40(. َوَوَرَد ِمْثُلُه عـن َقتاَدَة 
َم ابُن عبِد  َ يف املْقِدِس ريَض اهلُل عنُه وقدَّ أيضًا، وقيَل ُتويفِّ

ِّ هذا القوَل. الربَّ
، َوُهَو اْبـنُ ماَئٍة  َ َ َواثَِلـُة يِف َسـَنِة َثاَلٍث َوَثاَمنِـنيْ )ُتـُويفِّ

ُه. ، َوَغرْيُ ، اعَتَمَدُه الُبَخاِريُّ ِس ِسننِْيَ َومَخْ
، َوَلُه  ٍس َوَثاَمننِْيَ ٌة: َماَت َسَنَة مَخْ َوَقاَل َأُبو ُمْسـِهٍر َوِعدَّ

َثاَمٍن َوتِْسُعْوَن َسَنًة()41(.

املبحُث الـثَّالُث
ُمصطَلحاُت احلديِث

املـراُد بُمصطَلحـاِت احلديـِث هـي األلفـاُظ التـي 
اللِة عىل أمـٍر خَمُصوٍص،  صـارْت َعَلـاًم ُتسـَتْخَدُم يف الدَّ
واِل، واملِئنِِي واملثاين«، وسأعَترِبُ بياَن هذه  ـْبِع الطِّ كـ »السَّ

املصطلحاِت بِمثاَبِة رشِح احلديِث.

)39( الطبقات الكربى )7/ 408(
)40( تاريخ اإلسالم )2/ 1016(

)41( سري أعالم النبالء )3/ 386(
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ا  ُد املعروُف، أمَّ ـْبُع فِهَي الَعـدَ ا السَّ واُل: أمَّ ـْبُع الطِّ السَّ
ـاُء والواُو  ـواُل؛ فيقـوُل ابُن فـارٍس يف ُمعَجِمِه: )الطَّ الطِّ
والالُم أصٌل صحيـحٌ َيُدلُّ عىل َفْضٍل وامتداٍد يف اليشِء. 

ُء يُطوُل ُطواًل()42(. ِمن ذلَك: طاَل اليشَّ
ـَوال: مجـُع  ويـل، والطِّ الطَّ ـَوال:  ُثـمَّ يقـوُل: )والطُّ

ويِل()43(.  الطَّ
ُع  اِء مَجْ َوُل بَِضمِّ الطَّ ركـيشُّ يف الرُبهاِن: )َوالطُّ قال الزَّ
ْوِحيِديُّ َوَكرْسُ  اَن التَّ ى، َقاَل َأُبو َحيَّ ُع ُكرْبَ ُطوىَل َكاْلُكرَبِ مَجْ

اِء َمْرُذوٌل()44(. الطَّ
ـْبَع  ـَوُر السَّ َيْت هذِه السُّ قـال ابُن جريـٍر: )وإنَّام ُسـمِّ

َوَل؛ لُِطوهِلا عىل سائِر ُسَوِر القرآِن()45(. الطُّ
ـواِل هَي ِمن روايِة سـعيِد  َم فإنَّ زيـادَة الطِّ وكـام تقدَّ
بـِن بشـرٍي، واملراُد َعَدُد َسـْبِع ُسـَوٍر ِطواٍل وسـيأيت بياهُنا 

بالتفصيِل بإذِن اهللِ تعاىل.
املَئِـني: وَضَبَطها يف »فيِض القديِر«بَقولِِه: )بَِفْتِح امليِم 
ُع ِمَئـٍة، قاَل  ناٍة حتـتَ سـاِكنٌة()46(، مَجْ وَكـرْسِ اهَلْمـَزِة فُمثَّ
الصاِحـُب بُن عبَّـاٍد: )واملَِئُة: ُحِذَفْت ِمـن آِخِرها واٌو أو 
يـاٌء، واجَلِمْيُع املِئنِْيُ واملُِئْوَن وِمأًى()47(، يقوُل ابُن جريٍر: 
)وأّمـا املُِئوَن: فهَي ما كاَن ِمن ُسـَوِر الُقـرآِن َعدُد آيٍة ِمَئُة 

آيٍة، أْو تزيُد عليها شيئًا أو تنقُص ِمنها شيئًا يسريًا()48(.
ـَوِر املئنِي: )َوامْلُِئوَن: َما َويِلَ  رَكيشُّ يف بياِن السُّ قال الزَّ
نَّ ُكلَّ ُسـوَرٍة ِمْنَها َتِزيُد  َيْت بَِذلَِك؛ أِلَ َوَل ُسـمِّ ـْبَع الطُّ السَّ

ا()49(. َعىَل ِماَئِة آَيٍة َأْو ُتَقاِرهُبَ

)42( معجُم مقاييِس اللغِة البِن فارٍس )3/ 433(
)43( معجم مقاييس اللغة البن فارس )3/ 434(

)44( الرُبهاُن يف علوِم القرآن )1/ 244(
)45( تفسرُي الطربيِّ  )1/ 103(

)46( فيُض القديِر رشُح اجلامِع الصغري )1/ 722(
)47( املحيُط يف اللغِة للصاحِب بن عباد )10/ 456(

)48( تفسرُي الطربيِّ )1/ 103(
)49( الرُبهان يف علوِم القرآن )1/ 244(

هُلا ما ييل الكهَف  ـَوُر التي أوَّ : )أّي السُّ ويقوُل املناويُّ
لِزيـادِة ُكلٍّ ِمنها عـىل ِمائِة آيٍة، أو التي فيهـا الَقَصُص أو 
ُه اسـتْثنى ُيوُنَس والكهَف؛  غـرُي ذلك()50(، أقـول: ولعلَّ
ا )ُيوُنُس  واِل أهنَّ ـْبِع الطِّ ألنَّ أحـدَ األقواِل الواردِة يف السَّ

أو الكهُف( كام سيأيت واهلُل أعلُم.
واِل هي ُسـورُة َبراءٍة  وعليـِه: فإْن ُقْلنـا بأنَّ آِخـَر الطِّ

َل املئنَِي هي ُسوَرُة ُيوُنس واهلل أعلم.  )التَّوبِة(، فإنَّ أوَّ
املَثـاين: أصُلهـا ِمن:)َثني(، قاَل يف ُمعَجـِم املقاييِس: 
)الثـاُء والنـوُن واليـاُء أصٌل واحـٌد، وهو تكريـُر اليّشِء 
َمّرَتـنِي، أو َجُعُلُه َشـيَئنِي »ُمتوالَِيـنَيِ أو ُمتبايَِننِي«، وذلك 
قوُلـَك َثَنْيـَت اليّشَء َثْنيـًا. واالثناِن يف الَعـَدِد َمعُروفاِن. 
والثَِّنى والّثْنياُن الذي يكوُن بعَد الّسيِِّد...، والثَِّنى: األْمُر 

ُيَعاُد َمّرَتنِي()51(.
يقـوُل ابـُن جريـٍر: )وأّمـا »املثـاين: فإهّنا مـا َثنـي املِئنَِي 
فَتالهـا، وكان املِئـوَن هلا أوائَل، وكان املثـاين هلا َثواين. وَقد 
يْت َمثـايَن؛ لَِتْثنِيـِة اهللِ َجـلَّ ِذْكـُرُه فيها  ِقيـَل: إنَّ املثـاين ُسـمِّ

، وهَو قوُل ابِن عبَّاٍس()52(. ، والِعرَبَ األمثاَل، واخَلرَبَ
ـعُ َمْثَنـى، َأْو َمْثَناٍة ِمْن  )53(: )َوِهَي مَجْ ِزيِّ يقـوُل امُلَطـرِّ
ُر ِفيِه  نَّـُه ُيَكرَّ ـا »اْلُقْرآُن« َفأِلَ ْكَراِر«، َأمَّ ْثنَِيـِة بَِمْعَنـى »التَّ التَّ
ُه ُيَثنَّى  نَّ ْنَباُء، َواْلَوْعُد، َواْلَوِعيـُد َوِقيَل: أِلَ اْلَقَصـُص، َواأْلَ
ـا ُتَثنَّى يِف ُكلِّ  َ هنَّ ـُة« َفأِلَ ا »اْلَفاحِتَ ، َوَأمَّ َوِة َفـالَ ُيَمـلُّ يِف التِّـالَ
ا  ِ ُسـْبَحاَنُه، َوَأمَّ َنـاِء َعىَل اهللَّ َصـاَلٍة، َوِقيَل: مِلَـا ِفيَها ِمْن الثَّ

نَّ امْلِئنَِي َمَباِدُئ، َوَهِذِه َمَثايِن()54(. َوُر َفأِلَ السُّ

)50( فيُض القديِر رشح اجلامِع الصغري )1/ 722(
)51( معجُم مقاييِس اللغِة البِن فارس )1/ 391(

)52( تفسرُي الطربيِّ )1/ 103(
 ، ، احَلنَِفيُّ ـيِِّد بِن َعيِلٍّ اخُلَواِرْزِميُّ )53( َأُبو الَفْتِح َنارِصُ بُن َعْبِد السَّ
النَّْحِويُّ ،َشْيُخ امُلْعَتِزَلِة، َكاَن َرْأسًا يِف ُفنُْوِن األَدِب، َداِعَيًة إىَِل 
ُة َتَصانِْيف، ِمنَْهـا: )رشُح امَلَقاَماِت( ت:  االعتَزاِل، َوَلـُه ِعدَّ

616 هـ انظر:  سري أعالم النبالء  )22/ 28(.
)54( امُلغِرُب يف ترتيِب املْعِرِب صـ 70، 71
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 وَقـد َوَرَدِت املثـاين يف القـرآِن واآلثـاِر عـىل ثالثـٍة 
َأْوُجٍه)55(:

ـُه، واسـتدلَّ بَِقولِـه تعـاىل:  أحُدهـا: أهّنـا القـرآُن ُكلُّ
]الزمر: 23[،  ىمحٱميىيييٰذٰرٰى   ٌّيمح 

َيْت فيـِه، وِقيَل يف معنى  ذلـَك ألنَّ األنبـاَء والَقَصـصَ ُثنِّ
َر ِفيِه الثَّـَواُب َواْلِعَقاُب()56( قال  رًا، ُكرِّ اآليـِة: )َأّي ُمَكـرَّ
أبـو ُعبيـٍد: )فهـذا أجوُد الُوجـوِه ِمـن املثاين أنَّـُه القرآُن 

ُه()57(. ُكلُّ
ـُة الِكتاِب«املوُصوفـُة بــ:  والوْجـُه الثـاين: أهّنـا »فاحِتَ

ـْبِع املثاين«يف قولِه تعـاىل:ىمحمخجسحسخس  »السَّ
نَّـُه ُيْثَنى هَبا يِف  مسحصخصيمح»قيـَل هَلَا: َمثاين؛ أِلَ

ا ُأْثني بِِه عىل  ا مِمَّ الِة، وقيَل: ألهنَّ ُكل َرْكَعٍة ِمن َرْكَعاِت الصَّ
يِن،  ُه، َوِذْكَر َما َله َيْوم الدِّ َد اهللِ، وَتوِحيـدَ نَّ ِفيَهـا مَحْ اهللِ، أِلَ
تِي  وامْلَْعنـى: َوَلَقْد آَتيَناَك َسـْبَع آَيـاٍت ِمْن مُجَلـِة اآْلَياِت الَّ

ا عىل اهللِ، وآَتيَناَك اْلُقْرآَن اْلَعِظيَم)58(. ُيْثَنى هِبَ
: )وقيـَل: املَثاين  والوجـُه الثالُث: قـاَل ابُن اجَلـَزِريِّ
ِل كأنَّ املِئنَي  َوُر التي َتْقرُصُ عن املِئنِِي وَتِزيُد عن امُلفصَّ السُّ

ُجِعَلْت َمبادَي والتَّي َتِليها َمَثايَن()59(.
تِي  : )كَأنَّ املِئنَِي ُجِعَلـتْ مباِدَي َوالَّ يٍّ  َقـاَل اْبُن َبرِّ
()60(، إذْن: املثاين ِمن ُسـَوِر اْلُقـْرآِن، ُكلُّ  َتِليَهـا َمَثايِنَ

ِل)61(. َوِل َوُدوَن املِئنَِي، َوَفوَق املفصَّ ُسوَرٍة ُدون الطُّ

)55( انظر: تفسرَي الطربيِّ )1/ 103- 104(، غريَب احلديِث 
أليب ُعَبيـٍد القاسـُم بن سـالم: 3/ 146 – 147، ولسـاَن 
العـرب 14/ 119، امْلُْغِرِب يِف َتْرتِيـِب امْلُْعِرِب للمطرزيِّ 
صــــــ 70، هتذيَب اللغِة لألزهريِّ 15/ 100 – 101. 
الفنـوِن والعلـوم للتهانـويِّ )1/  ـاَف اصطالحـاِت  كشَّ

)990
اِء. : )15/ 100(، ونقَله عن الفرَّ )56( هتذيُب اللغِة لألزهريِّ

م )3/ 146( )57( غريُب احلديِث أليب ُعبيد ابن سالَّ
)58( هتذيُب اللغِة )15/ 100(

)59( النهايُة يف غريِب احلديِث واألثِر الْبِن اجلزريِّ 1/ 225.
)60( لساُن العرِب )14/ 119(

)61( انظر: هتذيَب اللغِة )15/ 101( وَرواُه عن أيب اهليثِم.

ـَة َفطـاَف بِالَبيِت  ومْنـُه حديـُث عْلَقَمَة حـنَي َقِدَم َمكَّ
ـْبِع  ُأسـُبوعًا، ثمَّ َصـىلَّ ِعْنَد املقـاِم َرْكِعَتـنِي َفَقرَأ ِفيِهام بِّالسَّ
َوِل، ُثمَّ طاَف ُأسُبوعًا، ُثمَّ صىلَّ َرْكَعَتنِي قرَأ ِفيِهام بِاملِئنِي،  الطُّ
ُثـمَّ طاَف ُأسـُبوعًا، ُثمَّ صـىلَّ َرْكَعَتنِي َقَرَأ ِفيِهـام بِاملثاين، ُثمَّ 

ِل)62(. طاَف ُأسُبوعًا، ُثمَّ َصىلَّ َرْكَعَتنِي َقَرَأ ِفيِهام بِاملَفصَّ
وِمْن َذلَِك حديُث ابِن عبَّاٍس َريِضَ اهلُل عنُهام ِحنَي قاَل 
َلُكْم عىل أْن َعِمَدُتْم إىل ُسـوَرِة َبراءة وِهَي  لُِعْثـامَن: )ما مَحَ
ِمن املِئنَِي، وإىل األْنفاِل وهَي ِمن املثاين َفَقَرْنُتْم َبيَنُهام، ومْل 
ِحيِم«َفَجَعْلُتُموها  ِن الرَّ مْحَ َعُلوا َبيَنُهام َسْطَر »بِْسِم اهللِ الرَّ جَتْ

واِل...احلديث()63(. ْبِع الطِّ يف السَّ
يقوُل أُبو منصوٍر األزهريُّ يف »هتذيِب اللغِة«: )وَقرأُت 
ٍف َعن  ُد بـنُ َطْلَحَة بـِن ُمرَصّ مَّ بَِخطِّ َشـِمٍر، َقـاَل: َروى حُمَ
وَن ُسوَرًة، َوِهي:  َأْصَحاِب عبِد اهللِ: َأنَّ )املثايَن( ِستٌّ َوِعرْشُ
ـوِر، واألنفاِل،  ، والَقَصـِص، والنَّْمـِل، والنُّ ـجِّ ُسـوَرة »احْلَ
عِد،  َوَمْرَيَم، َواْلَعْنَكُبوِت، َويس، َواْلُفْرَقاِن، َواحْلِْجِر، والرَّ
وُلْقـامَن،  ـٍد،  مَّ َوحُمَ وص،  َوإِْبَراِهيـَم،  َوامْلاََلئَِكـِة،  وسـبأٍ، 
َدِة، واألحقاِف،  ـجْ ْخُرِف، والسَّ والُغـرِف، َوامْلُؤمـِن، والزُّ
َخاِن، َفَهِذِه ِهَي املثاين ِعْند َأْصَحاِب عبِد اهللِ. واجلاثيِة، َوالدُّ
تِي َنَقْلـُت ِمْنَها  َسـِخ الَّ ـا يِف النُّ قلـت: َوَهَكـَذا َوَجدهُتَ
اِدَسـَة َواْلِعرْشيَن ِهَي  اِهـُر َأّن السَّ َسـًة َوِعرْشيَن، َوالظَّ مَخْ
ا َأْن  اُخ، َوإِمَّ سَّ ا َأن يكوَن أسقَطها النُّ ِة«، فإمَّ »ُسوَرُة اْلَفاحِتَ
ا َأْن يكوَن  َمُه ِمن َذلِك، َوإِمَّ يكوَن َغنِـَي َعن ِذْكِرَها باَِم َقدَّ

غرَي َذلَِك.()64(.
)62( أخرجُه ابُن أيب َشيَبَة يف »املصنَِّف« 2/ 260 برقم )8771 
(، وَذَكَر ابُن كثرٍي يف تفسرِيه بأنَّ إسناَده »صحيٌح« )1/ 84(
ًا كام سـيأيت  ـاًل واحلديُث ضعيٌف ِجدَّ )63( وسـيأيت خترجُيُه ُمفصَّ
بيانـُه؛ ولكنَّ الشـاهَد فيه كام هـو واضٌح باالسـتِدالِل عىل 

معنى املثاين واملئنِي.
)64( هتذيـُب اللغِة )15/ 100- 101(، ونقل هذا النص أيضًا 
يف لسـان العـرب 14)/ 115( مـادة ثنـى عـن األزهري. 
والغـرف اسـم لسـورة الزمـر، انظـر: مجـال القـراء وكامل 

اإلقراء، للسخاوي )1/ 200(.
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: أصُلهـا ِمـن »َفُضـَل«، قـاَل ابُن فـارٍس يف  ْلـتُ ُفضِّ
اُد والالُم أصـلٌ صحيٌح َيَدلُّ عىل  ُمعَجِمـه: )الفاُء والضَّ

.)65().. يادُة واخَلرْيُ زيادٍة يف يشٍء. ِمن ذلَك الَفْضُل: الزِّ
: أصُلهـا ِمـن َفَصـَل، قـاَل ابـُن فـارٍس يف  ـلُ امُلَفصَّ
ُمعَجِمـه: )الفـاُء والصـاُء والـالُم كلمـٌة صحيحـٌة َتُدلُّ 
ِء وإبانتِه َعنُه. ُيقـاُل: َفَصْلُت  ٍء ِمن الـيشَّ عـىل متييـِز اليشَّ
اَقِة  : احلاِكُم. والَفِصيُل: َوَلُد النَّ َء َفْصاًل. والَفْيَصـلُ اليشَّ
ِه. واملِْفَصُل: اللِّسـاُن؛ ألنَّ بـِه ُتْفَصُل  إذا افُتِصـَل عـن ُأمِّ

األموُر ومُتيَُّز()66(.
اًل  َيْت ُمَفصَّ ا ُسمِّ ُل: فإهنَّ ا املَفصَّ يقوُل ابُن جريٍر: )وأمَّ
ِن  مْحَ لَِكْثـَرِة الُفُصـوِل التي َبنَي ُسـَوِرها بــ »بِْسـِم اهللِ الرَّ

ْحيِم«()67(. الرَّ
ِل حّتى أْوَصَلها  ِل املَفصَّ َدِت األقـواُل يف أوَّ وَقـد َتَعدَّ
رَكـيشُّ يف الرُبهـاِن إىل اْثنـي َعرَشَ َقـواًل)68(، وَتبَِعُه يف  الزَّ
ُه  ذلك ابُن َحَجٍر يف »الَفْتِح«، وسأْنُقُل كالَم ابِن َحَجٍر أِلنَّ
ُهام اهلُل تعاىل، قاَل ابُن َحَجٍر:  رَكيشِّ رمِحَ خُمَترَصٌ لِكالِم الزَّ
َفاِق َعىَل َأنَّ ُمْنَتَهاُه  ِل َمَع ااِلتِّ )َواْخُتِلَف يِف امْلَُراِد بِامْلَُفصَّ
اثَِيِة،  ـاِت، َأِو اجْلَ افَّ ِل الصَّ آِخـُر اْلُقـْرآِن: َهـْل ُهـَو ِمـْن َأوَّ
ُجـَراِت، َأْو ق، َأِو  ، َأِو احْلُ ـٍد-، َأِو اْلَفْتـحِ َأِو اْلِقَتاِل-حُممَّ
َحى إىَِل آِخِر اْلُقْرآِن  ْح، َأِو الضُّ ، َأْو َتَباَرَك، َأْو َسـبِّ فِّ الصَّ
ِب«َعىَل  ِح امْلَُهذَّ َأْقـَواٌل َأْكَثُرَها ُمْسـَتْغَرٌب اْقَتـرَصَ يِف »رَشْ
َل  وَّ ابِِع، َوَحَكى اأْلَ ِل َوالرَّ وَّ َوائِِل ِسـَوى اأْلَ َأْرَبَعـٍة ِمَن اأْلَ
ابَِع  ، َوَحَكى الرَّ ْيِف اْلَيَمنِيُّ اِمَن ابن َأيِب الصَّ ابَِع َوالثَّ َوالسَّ
ْنبِيِه«، َوَحَكى التَّاِسـعَ  ِح التَّ َمـاِريُّ يِف »رَشْ زَّ اِمـنَ الدِّ َوالثَّ
 ، ايِبُّ َوامْلَاَوْرِديُّ اْلَعارِشَ طَّ ِحِه، َوَحَكى اخْلَ امْلَْرُزوِقيُّ يِف رَشْ
امْلُِحـبُّ  َوَنَقـلَ   ، النَّـَوِويُّ ُجَراُت«َذَكـَرُه  »احْلُ اِجـحُ  َوالرَّ

)65( معجُم مقاييِس اللغِة البِن فارٍس )4/ 508(
)66( معجُم مقاييِس اللغِة البِن فارٍس )4/ 505(

)67( تفسرُي الطربيِّ )1/ 104(
)68( الربهاُن يف علوِم القرآن )1/ 245(

ا َما  َل مَجِيـعُ اْلُقـْرآِن، َوَأمَّ يُّ َقـْواًل َشـاّذًا: َأنَّ امْلَُفصَّ ِ ـربَ الطَّ
َحاِويُّ ِمـنْ َطِريِق ُزَراَرَة ْبِن َأْوىَف َقاَل: َأْقَرَأيِن  َأْخَرَجُه الطَّ
ِل،  َأُبو ُموَسى ِكَتاَب ُعَمَر إَِلْيِه: اِْقَرْأ يِف امْلَْغِرِب آِخَر امْلَُفصَّ
ِل ِمْن »مَلْ َيُكْن« ]البيِّنـُة:1[ إىَِل آِخِر اْلُقْرآِن،  َوآِخـُر امْلَُفصَّ
َلُه َقْبَل  ِل، َبْل آِلِخِرِه َفَدلَّ َعىَل َأنَّ َأوَّ َفَلْيَس َتْفِسريًا لِْلُمَفصَّ

َذلِك()69(.
َل  َحـُه النَّوويُّ ِمن أنَّ أوَّ ُح ما َرجَّ ُه ُيَرجِّ ُ أنَّ وِمنُه َيتَبـنيَّ
ـلِ ُهَو ُسـورُة احُلُجـراِت، وَقد َسـَبَقُهْم إىل َترِجيِح  املفصَّ
ـخاويُّ )ت: 643 ه(  يِن السَّ ُسـوَرِة احُلُجراِت َعَلـُم الدِّ
ِل ُسـوَرُة احُلُجراِت،  ُل املفصَّ اِء فقاَل: )وأوَّ يف مَجـاِل الُقرَّ

وِقيَل: سورُة »ق«()70(
ِل ُسـوَرُة  َل املفصَّ رَكيشُّ يف الرُبهاِن أنَّ أوَّ َح الزَّ َوَصحَّ
ه: )َحكاُه  )ق()71( وقـال املاورديُّ )450هـ ( يف تفسـريِ

حاَبِة()72(. ِعيسى بُن ُعَمَر عْن كثرٍي ِمن الصَّ
 واسـتَدلَّ عىل ذلَك بحديـثِ َأْوِس ْبـِن ُحَذْيَفَة َقاَل: 
ِذيـَن َأَتـْوا َرُسـوَل اهللِ َصـىلَّ اهلُل َعَلْيِه  )ُكْنـُت يِف اْلَوْفـِد الَّ
ٍة  َم َأْسـَلُموا ِمْن َثِقيٍف ِمْن َبنِـي َمالٍِك، َأْنَزَلَنـا يِف ُقبَّ َوَسـلَّ
ِد، َفإَِذا َصىلَّ  َتِلُف إَِلْيَنا َبنْيَ ُبُيوتِِه َوَبنْيَ امْلَْسـجِ َلـُه، َفَكاَن خَيْ
ُثَنا َوَيْشـَتِكي  دِّ ُح حُيَ َف إَِلْيَنا، َفاَل َيرْبَ اْلِعَشـاَء اآْلِخَرَة اْنرَصَ
َة  ا بَِمكَّ َة ُثمَّ َيُقوُل: »اَل َسَواَء، ُكنَّ ُقَرْيشًا، َوَيْشَتِكي َأْهَل َمكَّ
ُمْسـَتَذلِّنَي َأْو ُمْسـَتْضَعِفنَي، َفَلامَّ َخَرْجَنـا إىَِل امْلَِديَنِة َكاَنْت 
ا َلْيَلًة مَلْ َيْأتَِنا َحتَّى  ْرِب َعَلْيَنا َوَلَنا »، َفَمَكَث َعنَّ ِسـَجاُل احْلَ
ا َيا  َطاَل َذلَِك َعَلْيَنا َبْعَد اْلِعَشـاِء. َقاَل: ُقْلَنا: َما َأْمَكَثَك َعنَّ
َرُسـوَل اهللِ؟ َقـاَل: »َطَرَأ َعيلَّ ِحْزٌب ِمَن اْلُقـْرآِن، َفَأَرْدُت 
َأْن اَل َأْخُرَج َحتَّى َأْقِضَيُه ». َفَسـَأْلَنا َأْصَحاَب َرُسـوِل اهللِ 
َم ِحـنَي َأْصَبْحَنا؟ َقـاَل: ُقْلَنا: َكْيَف  َصـىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسـلَّ

)69( فتُح الباري البِن َحَجٍر )2/ 249(
اء وَكامُل اإلْقراِء )ص: 89( )70( مَجاُل الُقرَّ

)71( الرُبهاُن يف علوِم القرآن )1/ 246(
)72( تفسرُي املاورديِّ )1/ 27(
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َس ُسَوٍر،  ُبُه ِسـتَّ ُسَوٍر، َومَخْ ُبوَن اْلُقْرآَن؟ َقاُلوا: ُنَحزِّ زِّ حُتَ
َة ُسوَرًة، َوَثاَلَث  َوَسْبَع ُسَوٍر، َوتِْسَع ُسَوٍر، َوإِْحَدى َعرْشَ

تَِم«)73(. ِل ِمْن »ق«َحتَّى خَتْ َة ُسوَرًة، َوِحْزُب امْلَُفصَّ َعرْشَ
 : رَكـيشُّ ُمبيِّنـًا َوْجـَه اسـتِداللِه باحلديـثِ قـاَل الزَّ
)َوِحيَنئِـٍذ فإذا َعَددَت َثامنيًا وأربِعنَي ُسـوَرًة كانْت التي 
َبْعَدُهنَّ ُسـوَرُة »ق«َبياُنـُه ثالٌث: البقـرُة، وآُل ِعمراَن، 
واألْعـراُف،  واألنعـاُم،  املائـدُة،   : ومْخـسٌ والنِّسـاِء، 
واألنفـاُل، وَبراءُة، وَسـْبٌع: ُيوُنُس، َوُهوٌد، وُيوُسـُف، 
وتِْسـٌع:  والنَّْحـُل،  واحِلْجـُر،  وإبراهيـُم،   ، ْعـدُ والرَّ
 ، ُسـْبحاَن، والَكْهُف، وَمرَيُم، وَطـه، واألنبياُء، واحلجُّ
َعـرشَة:  وإحـدى  والُفرقـاُن،  ـوُر،  والنُّ واملؤِمُنـوَن، 
وُم،  ، والَعْنكُبوُت، والرُّ ْمُل، والَقَصـصُ ـعراُء، والنَّ الشُّ
َدُة، واألحـزاُب، وَسـبأ، وفاِطـر،  ـجْ وُلْقـامُن، وأمل السَّ
َمُر،  ـاُت، و«ص«، والزُّ افَّ وَيس، وثـالَث َعـرشَة: الصَّ
ْخـرُف،  ـْجَدُة، وَحـم َعِسـَق، والزُّ وغاِفـر، وَحـم السَّ
َخـاُن، واجلاثِيـُة، واألْحقـاُف، والِقتـاُل، والَفْتُح،  والدُّ
ُلُه ُسـوَرُة  ِل، وأوَّ واحُلُجراُت، ثمَّ َبْعَد َذلَِك ِحْزُب املفصَّ

»ق«()74(.
يقوُل ابـُن َحَجٍر -َجوابًا عىل االسـِتدالِل باحلديِث، 
ِل َيبدُأ ِمن ُسـوَرِة  َل املفصَّ ـدًا ترِجيَحـُه- بــ)أنَّ أوَّ ومُؤكِّ
ِديـِث َحِديِث َأْوٍس  احُلُجراِت(: )َوُيْسـَتَفاُد ِمـْن َهَذا احْلَ
ِل ُسـوَرِة »ق«إىَِل آِخِر  ـلِ َأنَّـُه ِمْن َأوَّ اِجـحَ يِف امْلَُفصَّ َأنَّ الرَّ
ِل  وَّ ُلِث اأْلَ َة مَلْ ُتَعدَّ يِف الثُّ ُه َمْبنِيٌّ َعىَل َأنَّ اْلَفاحِتَ اْلُقـْرآِن، َلِكنَّ

برْقـم   )362  /31( املسـنَد:  يف  أمحـُد  أخَرَجـُه  احلديـُث   )73(
ـنَن )2/ 55( برْقم )1393(  )19021(، وأُبـو داوَد يف السُّ
أبواُب قراءِة القرآِن وحتزيبِه وترتيِله، باُب حتزيِب القرآِن، ابُن 
ـنَُّة فيها باٌب يف َكْم ُيسـَتَحبُّ  ماَجـْه كتاُب إقامِة الصالِة والسُّ
َبَخْتـِم القـرآِن )1/ 393( برْقم )1242(، مسـنُد الطَّياليِّ 
) دار هجـر ( )2/ 432( برْقـم )1204(، وقـال ابـُن كثرٍي: 
)وهذا إسناٌد حسٌن(. فضائُل القرآِن البن ِكثري )ص: 148(

)74( الرُبهاُن يف علوِم القرآن )1/ 247- 248(

ُجَراِت،  ِل ِمَن احْلُ ُل امْلَُفصَّ َها َأْن َيُكوَن َأوَّ ُه َيْلَزُم ِمْن َعدِّ َفإِنَّ
ِة()75(. ئِمَّ اَعٌة ِمَن اأْلَ َوبِِه َجَزَم مَجَ

َل  َد ابُن َحَجـٍر يف َموِضٍع آَخَر ِمن »َفْتِحه«أنَّ أوَّ ثـمَّ أكَّ
َوُر  ِل السُّ ِل ُسـوَرُة احُلُجراِت َفَقاَل: )َوامْلَُراُد بِامْلَُفصَّ املفصَّ
ُجَراِت إىَِل آِخِر اْلُقْرآِن  تِـي َكُثَرْت ُفُصوهُلَا، َوِهَي ِمَن احْلُ الَّ

ِحيِح()76(. َعىَل الصَّ
ويتَِّضُح ِمن كالِم ابِن َحَجٍر السـابِق أنَّ َمنشَأ اخِلالِف 
يف اعتبـاِر َعدِّ ُسـوَرِة الفاحتِة، كام يتَِّضـحُ ِمن كالِم اإلماِم 
ـوِر  ُه مل َيُعـدَّ الفاحِتَة مَلّا بدَأ بَِعدِّ السُّ ـُه اهلُل أنَّ رَكـيشِّ َرمِحَ الزَّ
ـَح احُلُجـراِت ُهَو  وتقسـيِمها، ولَعـلَّ اسـتِدالَل َمن رجَّ
حابـُة يف الِقراءِة  َم والصَّ َعَمـُل النَّبيِّ صىلَّ اهلُل عليِه وسـلَّ

يف الصالِة)77(.
ـٍع يف البحِث يف   يقـوُل الباِحُث: املسـألُة حتتاُج لَِتوسَّ
ِة أكثَر وليَس هـو هدُف البحِث ُهنا، ولوال حديُث  األدلَّ
بِعًا  ُلُه ُسـوَرُة احُلُجراِت( ُمتَّ َل أوَّ أْوٍس َلُقْلُت بـ:)أنَّ املفصَّ
ُه اهلُل-  ولكنَّ الوقوَف عند األثِر  يف ذلـكَ ابَن َحَجٍر-َرمِحَ

أوىل واهلُل أعَلُم.

ابُِع املبحُث الرَّ
ْبُع املَثاين يف ُسوَرِة احِلْجِر السَّ

إنَّ مـا يلِفـُت االنتِبـاَه ِعْنـَد النََّظـِر يف األقـواِل َحْوَل 
ْبُع املثاين املذُكورِة يف  ا السَّ واِل-كام سيأيت- أهنَّ ـْبِع الطِّ السَّ

قولِـه تعـاىل:ىمحٱمخجسحسخسمسحص 
خصيمح ]احِلْجر: 87[.

)75( فتُح الباري الْبِن َحَجٍر )9/ 43(
)76( فتح الباري الْبِن َحَجٍر )9/ 84(

ب« )3/  )77( يقـوُل اإلمـاُم النَّوويُّ يف »املجمـوِع رَشح املهذَّ
بِطِـَواِل  ْبـِح  الصُّ يِف  َيْقـَرَأ  َأْن  َوُيْسـَتَحبُّ  )َقاُلـوا   :)385
ـِل َكـ)احْلُُجـَراِت( )َواْلَواِقَعـِة( َويِف الظُّْهـِر بَِقِريٍب  امْلَُفصَّ
ِمـْن َذلَِك، َويِف اْلَعـرْصِ َواْلِعَشـاِء بَِأْوَسـاطِِه، َويِف امْلَْغِرِب 

بِِقَصاِرِه(.
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ـْبِع املثـاين يف »ُسـوَرِة  ُجـوِع إىل تفسـرِي السَّ  وعْنـَد الرُّ
واُل-ِعْلاًم أّن  ـْبُع الطِّ ا السَّ احِلْجِر«جَتِـدُ ِمن بـنِي األقواِل أهنَّ
- واآليُة  ـواِل يف أواِخـِر الَعْهِد املـدينِّ ـْبِع الطِّ حديـَث السَّ
 ،» ، وِمنها »َمدينٌّ يٌّ واِل ِمنها َمكِّ ْبِع الطِّ ٌة«، وُسـوُر السَّ يَّ »َمكَّ
ـْبِع املثاين- وَقـد اسـَتدعاين هـذا لَِعْرِض مـا قيـَل يف السَّ

ـواِل-، وبياُن  ـْبِع الطِّ وسـيأيت الـكالُم عىل ما ِقْيـلَ يف السَّ
ْبِع املثاين لتحرير االلتباس، ثمَّ  الراجِح ِمن األقواِل يف السَّ

واِل. ْبِع الطِّ ننتِقُل للكالِم عن السَّ

يَن بالسبِع املثاين باآليت: تنَحِرُ أقواُل املَفسِّ
اِب،  ُة الِكتاب«، قاَلُه ُعَمُر بُن اخلطَّ ا »فاحِتَ أحُدهـا: أهنَّ
وعيّل بُن أيب طالٍب، وابُن َمسعوٍد يف روايٍة، وابُن عبَّاٍس 
يف روايـِة األكَثِريـنَ عنـُه، وأُبو ُهريـرَة، وُأيبُّ بـُن َكْعٍب، 
، وَسعيُد بُن ُجَبرٍي يف روايٍة، وجُماِهٌد يف  واحَلَسُن الَبرِصيُّ

روايٍة، وَعطاُء، وقَتاَدُة يف آَخريِن)78(.
بيَع بُن أنٍس وأبا العاليِة، وقاَل  )79(: الرَّ وزاَد الُقرطبيُّ
ِ ْبُن ُعَبْيِد  ، َوَعْبُد اهللَّ ابـُن كثرٍي: )َوبِِه َقاَل إِْبَراِهيـُم النََّخِعيُّ

ْبِن ُعَمرْيٍ، َواْبُن َأيِب ُمَلْيَكَة، وَشْهُر ْبُن َحْوَشب..()80(.
ُة هذا الَقوِل:  ُحجَّ

ْقِل: أحاديُث ِمنها حديُث ُأيَبِّ ْبِن َكْعٍب، َقاَل: َقاَل  ِمن النَّ
ْوَراِة،  َم: )َما َأْنَزَل اهلُل يِف التَّ َرُسـوُل اهللِ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسـلَّ
ـْبُع امْلََثايِن، َوِهَي  َواَل يِف اإْلِْنِجيـلِ ِمْثَل ُأمِّ اْلُقْرآِن، َوِهَي السَّ

َمْقُسوَمٌة َبْينِي َوَبنْيَ َعْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسَأَل()81(.

َر  )78( انظـر: تفسـرَي الطربيِّ  17/ 132، تفسـرَي ابـِن عطية املحرَّ
الوجيـَز يف تفسـرِي الكتـاِب العزيِز )3/ 373(، زاَد املسـرِي يف 
ِعْلِم التفسري )2/ 541( وتفسرَي القرطبيِّ )10/ 54(، تفسرَي 

رَّ املنثوَر 5/ 95 ط دار الفكر. ابن ِكثرٍي  )4/ 547(، الدُّ
)79( تفسرَي القرطبيِّ )10/ 54(.

)80( تفسري ابن كثري )4/ 547(
)81( أخرَجـُه اإلمـاُم أمحُد يف ُمسـنَِده 35/ 19 ط، وقاَل الشـيُخ 

شعيب يف حتقيقه للمسند: )صحيٌح عىل رشِط ُمْسِلٍم(.

وِمنها حديُث َأيِب َسـِعيِد ْبـِن امْلَُعىلَّ يف الُبخاريِّ وفيِه: 
ُمـكَ َأْعَظَم ُسـوَرٍة يِف الُقْرآِن َقْبـلَ َأْن َأْخُرَج ِمَن  )َأاَل ُأَعلِّ
َم لَِيْخُرَج ِمَن  بِيُّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِد(، َفَذَهَب النَّ املَْسـجِ
ِة:  ِ َربِّ الَعامَلنَِي ]اْلَفاحِتَ ْرُتُه، َفَقاَل: )احَلْمُد هلِلَّ ِد َفَذكَّ املَْسـجِ
ْبُع املََثايِن، َوالُقْرآُن الَعِظيُم الَِّذي ُأوتِيُتُه()82(. 2[. ِهَي السَّ
ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل  َو حديُث َأيِب ُهَرْيَرَة، َريِضَ اهللَّ
ـْبُع امْلََثايِن  َم: )ُأمُّ اْلُقْرآِن ِهَي: السَّ ُ َعَلْيِه َوَسـلَّ ِ َصـىلَّ اهللَّ اهللَّ

َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم()83(.

ِمن اللغِة: 
َتْسـِمَيتَِها  يِف  ـَبُب  السَّ ـا  )َوَأمَّ  : ازيُّ الـرَّ قـال 

بِـ«امْلََثايِن«َفُوُجوٌه:
ا ُتْقَرُأ يِف  َ ٍة، بَِمْعَنى: َأهنَّ ـا ُتَثنَّى يِف ُكلِّ َصـالَ َ ُل: َأهنَّ وَّ  اأْلَ

ُكلِّ َرْكَعٍة.
ا ُيَثنَّى َبْعَدَها  َ هنَّ ؛ أِلَ َيْت َمَثايِنَ اُج: ُسمِّ جَّ َوالثَّايِن: َقاَل الزَّ

َما ُيْقَرُأ َمَعَها)84(. 
ْت  ـمَ ا ُقسِّ َ هنَّ ؛ أِلَ ـِة َمَثايِنَ َيْت آَياُت اْلَفاحِتَ : ُسـمِّ الثَّالِـثُ
 ُ بِيَّ َصىلَّ اهللَّ لِيُل َعَلْيِه َمـا ُرِوَي َأنَّ النَّ ، َوالدَّ ِقْسـَمنْيِ اْثَنـنْيِ
اَلَة َبْينِي  ُت الصَّ ُ َتَعاىَل َقَسـمْ َم َقاَل: )َيُقوُل اهللَّ َعَلْيِه َوَسـلَّ

ِديُث »َمْشُهوٌر«)85(.  ( َواحْلَ َوَبنْيَ َعْبِدي نِْصَفنْيِ
ِن »َثَنـاٌء، َوُدَعاٌء«،  ا ِقْسـامَ َ هنَّ ؛ أِلَ َيْت َمَثايِنَ ابُِع: ُسـمِّ الرَّ
َناُء«،  ِة، َوُهَو الثَّ ُبوبِيَّ ُل ِمْنَهـا »َحقُّ الرُّ وَّ َوَأْيًضا النِّْصُف اأْلَ

َعاُء«.  ِة، َوُهَو الدُّ َوالنِّْصُف الثَّايِن: »َحقُّ اْلُعُبوِديَّ

، كتاُب التفسـرِي باُب قولِـه تعاىل:)َوَلَقْد  )82( أخرَجـُه الُبخاريُّ
آَتْينَاَك َسْبعًا ِمَن املثاين( برْقم 4703.

، كتاُب التفسـرِي باُب قولِـه تعاىل: )َوَلَقْد  )83( أخرَجـُه الُبخاريُّ
آَتْينَاَك َسْبعًا ِمَن املثاين( برقم 3704.

)84( قال الزجاج : )وإنام قيل هلا املثاين ألهنا ُيَثنَّى هِبا يف كل ركعة 
من ركعات الصالة، ويثنى هبا مع َما ُيْقرأ من القرآن( معاين 

القرآن وإعرابه للزجاج )3/ 185(.
ـالة، باب وجوب قراءة الفاحتة  )85( أخرجه ُمسـلم،  كتاب الصَّ

يف كل ركعة، برقم )395(.
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ـا َنَزَلْت  َ هنَّ ـُة بِــ »امْلََثايِن«؛ أِلَ َيِت اْلَفاحِتَ : ُسـمِّ اِمـسُ اخْلَ
ًة  ـَة«يِف َأَوائِِل َما َنَزَل ِمَن اْلُقـْرآِن، َوَمرَّ ًة بـ ِ»َمكَّ ِ َمرَّ َتـنيْ َمرَّ

بِـ »امْلَِديَنِة«. 
اٌة ِمْثُل:  ـا ُمَثنَّ نَّ َكِلاَمهِتَ َيْت بِـ«امْلََثايِن«؛ أِلَ ـاِدُس: ُسـمِّ السَّ
اَط  اَك َنْسَتِعنُي اْهِدَنا الرصِّ اَك َنْعُبُد َوإِيَّ ِحيِم... إِيَّ مْحِن الرَّ الرَّ
ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم ]الفاحتة: 3، 5- 7[  امْلُْسَتِقيَم رِصاَط الَّ

الِّنَي(.  َويِف ِقَراَءِة ُعَمَر: )َغرْيِ امْلَْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَغرْيِ الضَّ
ُة بِـ »امْلََثايِن«اِلْشتاَِمهِلَا  َيِت اْلَفاحِتَ اُج: ُسمِّ جَّ ابُِع: َقاَل الزَّ السَّ
ُه،  َوَتْوِحيـدُ  ،ِ اهللَّ ـدُ  مَحْ َوُهـَو  َتَعـاىَل،   ِ اهللَّ َعـىَل  َنـاِء  الثَّ َعـىَل 

َوُمْلُكُه()86(.
وال«، قاَلُه ابُن َمسُعوٍد يف  ْبُع الطِّ ا »السَّ القوُل الثاين: أهنَّ
روايـٍة، وابُن عبَّاٍس يف روايٍة، وَسـعيُد بـُن ُجبرٍي يف روايٍة، 
اُك)87(، وسـيأيت َمزيـدُ بياٍن يف  حَّ وجماِهـدٌ يف روايـٍة، والضَّ

واِل. ْبِع الطِّ ذلَك عنَد ِذْكِر األقواِل يف السَّ
ُة القوِل الثاين: يقوُل ابُن اجلوزيِّ يف زاِد املسرِي:  وُحجَّ

)فعىل هذا، يف َتْسِميتِها باملثاين قوالِن: 
َيْت  أحدمُهـا: أِلنَّ احُلـدوَد، والَفرائَِض، واألمثـاَل ُثنِّ

فيها، قاَلُه ابُن عبَّاٍس. 
والثاين: أِلهّنا جُتاِوُز املائَة اأُلوىل إىِل املائِة الثانيِة، َذَكَرُه 

.)88() املاورديُّ
ـْبَع املَثاين َسـْبُع َمعاٍن ُأْنِزَلْت يف  القوُل الثالُث: أنَّ السَّ
، وهَنٌي،  ها الُقرطبيُّ )أقسـاَم الُقرآِن: أمـرٌ الُقرآِن، وسـامَّ
النَِّعـِم،  وَتعـداُد  األمثـاِل،  ُب  وإِنـذاٌر، ورَضْ وبِشـارٌة، 

وأخباُر اأُلَمِم(، قاَلُه زياُد بُن أيب َمريَم)89(.

ازي  )19/ 159( )86( تفسرُي الرَّ
)87( انظـر: تفسـرَي الطربيِّ  17/ 129، تفسـرَي الرازيِّ  )19/ 

160(، تفسرَي ابن ِكثرٍي )4/ 546(،
)88( زاُد املسـرِي يف علـِم التفسـرِي )2/ 542(، وانظـر: تفسـرَي 

القرطبيِّ )10/ 55(.
)89( انظـر: تفسـرَي الطـربيِّ ) 136/17(، زاَد املسـرِي يف علـِم 
التفسري )542/2( تفسرَي القرطبيِّ )55/10(، تفسرَي ابِن 

كثرٍي )547/4(

أقـوُل وباهللِ التوفيُق: وَقد َيِرُد عـىل هذا القوِل ما َيِرُد 
واِل ِمن أنَّ الُقرآَن مل يكَتِمْل ُنُزوُله  ـْبِع الطِّ عىل القوِل بِالسَّ
ًة أنَّ األمَر والنهي الـذي ُهَو حِمَوُر الترشيِع مْل  َبْعـُد، خاصَّ

ٌة«. يَّ َيْنِزْل َبْعُد فاآليُة »َمكِّ
ها  ـْبِع َلَوَجْدناها كلَّ كذلك لو َنَظرنا يف هذِه املعاين السَّ
هَي نْفَسـها َمضمـوَن القـرآِن، فاَم فائـدُة َعْطـِف القرآِن 

ْبِع املثاين يف هذِه احلالِة؟! العظيِم عىل السَّ
ه«، قاَلُه طاووس،  ابُِع: أّن املَثاين: »الُقرآُن ُكلُّ القوُل الرَّ
: )فعىل  ـاُك، وأُبـو مالٍك)90(، يقوُل ابـُن اجلوزيِّ حَّ والضَّ

هذا، يف تسميِة الُقرآِن باملثاين أربعُة أقواٍل: 
أحُدها: أِلنَّ بعَض اآلياِت يتُلو َبْعضًا، فُتَثنَّى اآلِخَرُة 
عـىل اأُلوىل، وهَلـا مقاِطـعُ َتفِصُل اآليـَة َبْعَد اآليـِة حّتى 

ورُة، قاَله أُبو ُعبيدَة.  تنَقيِضَ السُّ
ناِء عىل  ُد فيِه ِمن الثَّ دَّ َي بـ«املثاين«مِلا َيرَتَ ُه ُسمِّ والثاين: أنَّ

 . اهللِ عزَّ وجلَّ
ـِة، والنَّـاِر،  ُد فيـِه ِمـن ِذْكـِر )اجلنَّ دَّ والثالـُث: مِلَـا َيـرَتَ

والثَّواِب، والِعقاِب(. 
، واألخبـاَر، واملواِعَظ،  والرابِـُع: أِلنَّ )األقاصيـصَ

. َيْت فيِه، َذَكَرُهنَّ ابُن األنباريِّ واآلداَب( ُثنِّ
ِه،  وقـال ابُن ُقَتيَبـَة: قد يكوُن املثاين »ُسـَوَر الُقرآِن ُكلِّ
َي َمثـايَن؛ أِلنَّ األنبيـاَء  ِقصاَرهـا وطواهَلـا«، وإِنِّـام ُسـمِّ
ـْبِع:  والَقَصـَص ُتَثّنـى فيـِه، َفعىَل هذا القـوِل، املراُد بِالسَّ
َسـْبَعُة أْسـَباِع الُقرآِن، ويكوُن يف الكالِم إِضامٌر، تقديُره: 

وهَي الُقرآُن العظيُم()91(.
ا ِهَي  َ ـْبِع املثـاين َأهنَّ القـوُل اخلاِمـُس: يف تفسـرِي السَّ
ِل«،  َواِل َوامْلِئنَِي َوَفْوَق امْلَُفصَّ تِي ِهَي ُدوَن الطِّ ـَوُر الَّ »السُّ
)90( تفسـرُي ابِن عطيََّة )3/ 373(، زاُد املسـرِي يف علِم التفسـري 

)2/ 542(، تفسري القرطبي )10/ 55(
)91( زاُد املسـرِي يف علـِم التفسـري )2/ 543(. وانُظـر نْحـَوه يف 

تفسرِي القرطبيِّ )10/ 55(
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وا َعَلْيِه بَِحديِث واثَِلَة  َواْخَتاَر َهَذا اْلَقْوَل َقـْوٌم، َواْحَتجُّ
بِن األْسَقِع الذي َنُقوُم بِِدراَستِِه.

ازيُّ هذا القوَل)92( ُثـمَّ قاَل: )َوَأُقوُل إِْن  وَقـد َذَكَر الرَّ
َم  ُ َعَلْيِه َوَسـلَّ ِ َصىلَّ اهللَّ ْفِسـرُي َعْن َرُسـوِل اهللَّ َصحَّ َهَذا التَّ
نَّا  ا َبيَّ نَّ َفـاَل ُغَباَر َعَلْيِه َوإِْن مَلْ َيِصحَّ َفَهَذا اْلَقْوُل ُمْشـِكٌل؛ أِلَ
ْبِع امْلََثايِن جَيُِب َأْن َيُكوَن َأْفَضُل ِمْن َسائِِر  ى بِالسَّ َأنَّ امْلَُسـمَّ
وَها بِامْلََثايِن  تِي َسمُّ َوَر الَّ ُعوا َعىَل َأنَّ َهِذِه السُّ ـَوِر، َوَأمْجَ السُّ
ـْبِع امْلََثايِن َعىَل  ُل السَّ َلْيَسـْت َأْفَضَل ِمْن َغرْيَِها، َفَيْمَتنُِع مَحْ

َوِر(. تِْلَك السُّ

الرتجيُح: 
 ُ ِة ُكلِّ َقوٍل: َيتَبنيَّ َظِر يف ُحجَّ وبعَد َعْرِض األقواِل والنَّ
ـْبَع  َل هـَو الَقـوُل الراِجـُح، وُهَو »أنَّ السَّ أنَّ الَقـوَل األوَّ
ُة«، وذلَك لألسباِب اآلتيِة: املثاين ِهَي أمُّ الِكتاِب««الفاحِتَ
ـًا فيها، وهـَو حديُث سـعيِد بِن  - جـاء احلديُث َنصَّ
املعـىلَّ وحديـُث أيب ُهريـَرَة َريِضَ اهللُ عنـُه، ويف 
يَن ابُن َجريٍر-َرمِحَُه اهللُ-:  ذلَك يقـوُل إماُم املَفرسِّ
واِب، قوُل َمن قاَل:  )وأْوىَل األْقواِل يف ذلَك بالصَّ
ـْبَع اللوايت ُهنَّ آياُت أمِّ  ـْبِع املثاين: السَّ َعنِـَي بالسَّ
ِة اخلرَبِ بِذلَِك عْن َرُسوِل اهللِ صىلَّ  الكتاِب؛ لِِصحَّ

اهللُ عليِه وسلََّم..()93( ثمَّ ساَق األْخباَر السابقَة.
َة،  ِة َنَزَلْت بَِمكَّ يٌَّة«وُسوَرُة الفاحِتَ إنَّ هذِه اآليَة »َمكِّ  -
ًة َبْعَد  ـِة، خاصَّ وَقـد اْمَتـنَّ اهللُ تعاىل عليِهم بالفاحِتَ
ـْبُع  ا »السَّ ُنزوهلـا، ومنَّ عليِهم بالُقرآِن ُعموَمًا، أمَّ
الطِّواُل«فـإنَّ ِمنها الكثرُي ممَّا ملْ َينِْزْل َبْعُد، وكذلَِك 
فإنَّ األمَر والنَّهي وباقـي املعاين املذكورِة بالقوِل 

الثالِث مل َتْكَتِمْل.

)92( تفسرُي الرازيِّ )19/ 160(
)93( تفسرُي الطربيِّ )17/ 137(

ـُة ُبطالَن  ا الفاحِتَ وَلِكـْن هـل َيعني ترجيُح القـوِل بأهنَّ
َغرِيها ِمن األقواِل؟!

جُييـبُ عن ذلَك ابُن كثرٍي َرمَحـُه اهلُل فَيقوُل: )َفَهَذا َنصٌّ 
ـْبُع امْلََثايِن َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم، َوَلِكْن اَل ُيَنايِف  َة السَّ يِف َأنَّ اْلَفاحِتَ
ـَول بَِذلَِك، مِلَا ِفيَهـا ِمْن َهِذِه  ـْبِع الطُّ َوْصـَف َغرْيَِها ِمَن السَّ
َفـِة، َكـاَم اَل ُيَنـايِف َوْصَف اْلُقـْرآِن بَِكاَملِِه بَِذلِـكَ َأْيضًا،  الصِّ

َكـاَم َقـاَل َتَعـاىَل:ىمحميىيييٰذٰرٰى    ٌّيمح 
َمـِر: 23[ َفُهـَو َمَثـايِن ِمـْن َوْجٍه، َوُمَتَشـابٌِه ِمـْن َوْجٍه،  ]الزُّ
ـاَلُم مَلَّا ُسـِئَل  ُه َعَلْيِه السَّ َوُهـَو اْلُقـْرآُن اْلَعِظيـُم َأْيضًا، َكاَم َأنَّ
ْقَوى، َفَأَشاَر إىَِل َمْسِجِدِه،  َس َعىَل التَّ ِد الَِّذي ُأسِّ َعِن امْلَْسـجِ
ِد »ُقباٍء«َفاَل تنايَف، فـإنَّ ِذْكَر اليشِء  َواآْلَيـُة َنَزَلْت يِف َمْسـجِ
 ُ َفـِة، َواهللَّ َكا يِف تِْلَك الصِّ ال َينفـي ِذْكـَر َمـا َعـَداُه إَِذا اْشـرَتَ

َأْعَلُم()94(.
ٌة«كاَم ُيْفَهُم ِمن  ولعلَّ ابَن كثرٍي يرى أنَّ )ِمن( ُهنا »َبيانيَّ
ْبِع  ـعَ يف املعاين إْذ َجَعَل َوْصَف السَّ اسـتِداللِه، حتَّى توسَّ
وال مِلَا ِفيها  ـْبَع الطِّ ، والسَّ َة بالنَّصِّ كًا: الفاحِتَ َ املثـاين ُمشـرتَ
، واألوامِر،  ْثنِيـِة( يف الَقَصَص، والِعـرَبِ ِمـن التَّكـراِر )التَّ
ُه بأنَّـه أيضًا َمثاين...الخ،  والنواهـي، وَوَصَف الُقرآَن ُكلَّ
َس عىل التَّْقوى،  َب لَِذلَِك َمثاًل يف املْسِجِد الذي ُأسِّ ورَضَ
َك هِبـذا الَوْصـِف »قباُء«و«َمْسـِجُد املدينِة« عىل  إْذ اْشـرَتَ

الِة وأزَكى التَّسليِم. صاِحبها أطيُب الصَّ
ـًة َغرَي ُمضاَفٍة لَِعَدٍد وَغرَي  َفُة عامَّ أقـوُل: لو كانِت الصِّ
َمعطوفـٍة عـىل اسـٍم صـاَر َعَلـاًم عـىل ِكتـاِب اهللِ »أعني: 
الُقـرآَن العظيـَم«؛ لكاَن هذا القـوُل ُمناِسـبًا للَجْمِع بنَي 
ِة، وُيقاُل  األقواِل، فاملثاين-وْحَدها- َوْصٌف ُيقاُل للَفاحِتَ
ِل، ولِكْن  َم يف املبحـثِ األوَّ ه ِكـام َتقدَّ للُقـرآِن العظيِم ُكلِّ
ـْبِع ِمن املثاين،  ال َيْدُخـلُ َوْصـُف الُقرآِن باسـتِدالِل السَّ
ُه اهلُل- يف تفسـرِيه إْذ  وُيعِجُبنـي كالُم ابـِن عاُشـوٍر -َرمِحَ

)94( تفسرُي ابِن كثري )4/ 547(
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ـٌة« َوَذلَِك َأْيًضا َشـْأُن »ِمَن«  َيقـوُل: )َوَأنَّ »ِمن««َتْبِعيِضيَّ
إَِذا َوَقَعْت َبْعَد اْسـِم َعَدٍد، َوَأنَّ امْلُـَراَد َأْجَزاٌء ِمَن اْلُقْرآِن، 
ْكِر ِمْن َبنْيِ  ِصيَصَها بِالذِّ ٌة اْقَتَضْت خَتْ آَياٌت، َأْو ُسَوٌر هَلَا َمِزيَّ
ُء اْلُقْرآِن َكاَم َدلَّْت َعَلْيِه آَيُة  َسـائِِر اْلُقْرآِن، َوَأنَّ امْلََثايِنَ َأْسـامَ
ُة، َولَِكْوِن امْلََثايِن َغرْيَ  ْبِعيِضيَّ َمِر، َوَكاَم اْقَتَضْتـُه »ِمَن« التَّ الزُّ

ِة َتْصِحيًحا لِْلَعْطِف()95(. ْزئِيَّ ِة َواجْلُ يَّ ْبِع ُمَغاَيَرًة بِاْلُكلِّ السَّ
واِل، وَقد  ْبِع الطِّ ِة والسَّ اُك بِه بنَي الفاحِتَ َ فيْبَقى االشـرتِ
ـواِل يف هذا  ـْبُع الطِّ جـاَء النَّـصُّ بالفاحتِة فَهْل َتْدُخُل السَّ

عًا؟! الوصِف َتوسُّ
اجلواُب: بأّن هذا َبعيٌد أيضًا ولو عىل تأويِل َتكراِر ما 
ِفيها ِمن الَقَصـِص والِعرَبِ..إلخ، ذلَك أِلنَّ حديَث َواثَِلَة 
بـِن األْسـَقِع َريِضَ اهلُل عنُه َذَكـِر ِمن بني ما أْعِطَيـُه النَّبيُّ 
 ُ ُبوِر(، فكيَف ُنَفرسِّ َم )املثايَن َمكاَن الزَّ صىلَّ اهلُل عليِه وسلَّ
ْبَع  واَل هَي السَّ ْبَع الطِّ واِل، أو َنْجَعُل السَّ ْبَع املثاين بالطِّ السَّ
املثاين يف اآليِة، وَقد اْمَتنَّ اهلُل عليِه بأْن أعطاُه املثاين، َفَلِزَم 

أْن يكوَن هناَك ُمغاَيَرًة بينُهام واهلُل أعَلُم.
وَيعـُرض القرطبيُّ حلجـة من أنكر عىل إدخال السـبِع 
َوال يف املثاين ويذكر اجلواَب عليها فيقوُل: )َوَأْنَكَر َقْوٌم  الطِّ
وِل  ـَة، ومل َيْنِزْل ِمن الطُّ َهـَذا َوَقاُلوا: ُأْنِزَلـْت َهِذِه اآْلَيُة بَِمكَّ
ـامَء  َ َتَعاىَل َأْنَزَل القرآَن إىل السَّ يشٌء إِْذ َذاَك. َوُأِجيـبَ بَِأنَّ اهللَّ
ْنَيا َفَكَأنَّاَم  اَمِء الدُّ نيا، ُثمَّ أْنَزَلُه ِمْنَها ُنُجومًا: َفاَم َأْنَزَلُه إىَِل السَّ الدُّ
َم َوإِْن مَلْ َيْنِزْل َعَلْيِه َبْعُد()96(. ُ َعَلْيِه َوَسلَّ دًا َصىلَّ اهللَّ مَّ آَتاُه حُمَ

ا  ازيُّ عـىل هذا اجلواِب فقـاَل: )َوأمَّ وَلِكـْن أوَرَد الرَّ
 ُ ٍد َصىلَّ اهللَّ مَّ ُ َتَعـاىَل بِإِْنَزالِِه َعـىلَ حُمَ ا َحَكَم اهللَّ ُه مَلَـّ َقوُلـُه بَِأنَّ
ـَرى َما َنَزَل َعَلْيـِه َفَهَذا  َم َكاَن َذلِـَك َجاِريًا جَمْ َعَلْيـِه َوَسـلَّ
اِزِل  نَّ إَِقاَمـَة َما مَلْ َيْنـِزْل َعَلْيِه َمَقـاَم النَّ َأْيًضـا َضِعيـٌف؛ أِلَ

اِهِر()97(. الٌِف لِلظَّ َعَلْيِه خُمَ

)95( التحريُر والتنويُر )14/ 80(
.)55 /10( : )96( تفسرُي القرطبيِّ
)97( تفسرُي الرازيِّ )19/ 160(.

املبحُث اخلاِمُس
واُل ْبُع الطِّ السَّ

واِل: وسـأذكرها  ـْبِع الطِّ َدِت األقواُل يف املراِد بالسَّ تعدَّ
مع ُمناَقَشتِها:

قولِـه  يف  املثـاين  ـْبُع  السَّ هـي  ـواُل  الطِّ ـْبُع  السَّ  -  1
حص  مس خس حس جس مخ تعاىل:ىمح

خصيمح ]احِلْجر: 87[.

ـْبِع  َم يف املبحـثِ السـابِق بيـاُن األقـواِل يف السَّ تقـدَّ
ـْبُع  ا ِهَي السَّ ْت هبا أهنَّ َ املثـاين، وأنَّ ِمن األوُجِه التي ُفرسِّ
اَح احلديـثِ َجعُلـوا األقواَل يف  ـواُل، ويبـُدو أنَّ رُشَّ الطِّ
ـْبِع املثـاين يف آيِة احِلْجـِر هَي َوْجٌه ِمـن أُوُجِه  تفسـرِي السَّ
واِل، وَقد اشـَتَهَر هذا القـوُل عن ابِن  ـْبِع الطِّ َمعـاين السَّ
عبَّاٍس كام أخرَجُه النَّسـائيُّ يف »الُكربى«)98( عنَد تفسرِي 
قولِـه: )َوَلَقْد آَتْيَناَك َسـْبعًا ِمـَن امْلََثايِن(،قـال ابُن َحَجٍر: 
)وَقد َروى النَّسـائِيُّ بإسناٍد صحيٍح عن اْبِن عّباٍس »أنَّ 
ِل  ـَوُر ِمن أوَّ واُل«، أّي: السُّ ـْبُع الطِّ ـْبَع املثاين هَي السَّ السَّ

الَبقرِة إىل آِخِر األعراِف، ُثمَّ براءة وقيَل ُيوُنس()99(. 
َنَقـَل  وَقـد  جُماِهـٍد)100(،  عـن  أيضـًا  الَقـوُل  وُرِوَي 
ابـُن كثـرٍي يف تفسـرِيه هـذا القـوَل أيضـًا عـن َعـَدٍد ِمن 
َثَنـا ُهَشـْيم،  التابِعـنَي فقـاَل: )ُثـمَّ َقـاَل َأُبـو ُعَبْيـٍد: َحدَّ
َقْولِـِه  يِف   ، ُجَبـرْيٍ ْبـِن  َسـِعيِد  َعـْن   ، بِـرْشٍ َأُبـو  َنـا  َأْخرَبَ
]احْلِْجـِر:  يمح مس خس حس جس مخ َتَعاىَل:ىمح
ـَوُل: اْلَبَقـَرُة، َوآُل ِعْمَراَن،  ـْبُع الطُّ 87[، َقـاَل: ِهـَي السَّ

ـنَُن الُكربى للنَّسـائيِّ كتاُب التفسـرِي بـاُب تأويِل قولِه  )98( السُّ
رْقـم )989(،  املثـاين(  ِمـَن  َسـْبعًا  آتْينَـاَك  )َولَقـْد  تعـاىل: 

و)990(. وانظر: تفسرَي البغويِّ )4/ 391(
)99( فتـُح البـاري )8/ 158( ويقـوُل ابُن َحَجـٍر يف موِقٍع آَخَر 
ِمن »الفْتِح« 382/8: )وَهذا الذي أشـاَر إليه ُهَو قوٌل آَخُر 
 ، ، والطَّربيُّ ْبِع الطِّواِل، وقد أسـنََدُه النَّسائيُّ َمشـهوٌر يف السَّ

 )» واحلاِكُم عن ابِن عبَّاٍس أيضا بـ »إسناٍد قويٍّ
َعِب ُشَعِب اإليامِن )4/ 73( برْقم  )100( أخرَجُه البيهقيُّ يف الشُّ

.)2196(
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ْعَراُف، َوُيوُنُس. َقاَل:  ْنَعاُم، َواأْلَ َوالنَِّسـاُء، َوامْلَائَِدُة، َواأْلَ
ا َقاَل َمْكُحوٌل،  َوُل. َوَهَكـذَ ـْبُع الطُّ اِهٌد: ِهَي السَّ َوَقاَل جُمَ
اُد ْبُن ُعَبْيِد  ، وَشـدَّ ٍد اْلَفاِريِسُّ مَّ ُة ْبـنُ َقْيٍس، َوَأُبو حُمَ َوَعِطيَّ
َماِريُّ يِف َتْفِسـرِي اآْلَيِة بَِذلَِك،  اِرِث الذِّ َيـى ْبُن احْلَ ِ، َوحَيْ اهللَّ

ابَِعُة()101(. َويِف َتْعَداِدَها، َوَأنَّ ُيوُنَس ِهَي السَّ
ْبَع  ٌة« َوالسَّ يَّ وَرَة احِلْجِر »َمكِّ وقد سبق الكالم يف َأنَّ سُّ
ِه باِم مَلْ  ـَوَل َنَزَلْت َبْعَدَها، فَكيَف َيُمنُّ اهلُل تعاىل عىل َنبِيِّ الطُّ
ُيؤتِِه َبْعـُد، وعرضنا كالم القرطبي بأنه إنزال ما سـينزل 
منزلة ما نزل، وجواب الرازي عليه بأنه خالف الظاهر، 
وَقـد َوَرَد ِمـن اآلثاِر ما يقوي حجـة اإلمام الرازي رمحه 
بِيِع ْبِن  ، َعِن الرَّ اِزيِّ اهلل، فَقد ُرِوَي ِمن طريِق َأيِب َجْعَفٍر الرَّ
َأَنٍس، َعْن َأيِب اْلَعالَِيِة، ىمحمخجسحسخسمسيمح 
ُة اْلِكَتاِب َسـْبُع آَيـاٍت »َفُقْلُت  ]احِلْجـر: 87[ َقاَل: »َفاحِتَ
َواُل، َفَقاَل: »لَقْد َنَزَلْت  ـْبُع الطِّ ْم َيُقوُلوَن: السَّ ُ بِيِع: إهِنَّ لِلرَّ

َوِل()102(. ٌء ِمَن الطُّ َهِذِه اآْلَيُة َوَما َنَزَل يَشْ
فـإْن قـاَل قائِـٌل: قـد َيـِرُد عىل هـذا أنَّ اآليـَة ىمحمخ 
جسحسخسمسيمح ]احِلْجـر: 87[ َمنَّـتْ عـىل 

َم بالُقـرآِن العظيـِم أيضًا، ومل  النَّبـيِّ صىلَّ اهلُل عليِه وسـلَّ
ْبِع  َن عليِه بالسِّ َيُكْن َقْد َتمَّ ُنُزوُلُه َبْعُد، َفِلَم ال َيِصحُّ أن َيمُّ

واِل َقْبَل ُنُزوهِلا؟ الطِّ
ٍد صىلَّ اهلُل عليِه  ِه حُممَّ اجلـواُب: أّن اهلَل تعاىل َمنَّ عىل َنبيِّ
ا الَعَدُد  ٌ َمعلوٌم بَعَدٍد َوِصَفٍة، أمَّ َم بأْمَريِن: أحدمُها ُمبنيَّ وسلَّ
َفُة فِهَي »املثاين«، إذْن: فِهَي َمعُلوَمٌة  ا الصِّ فُهَو »َسْبعًا«، وأمَّ
ُمَنَزَلـٌة، واألمُر الثاين: َمنَّ عليِه بَِعـاٍم مْل يتمَّ ُنُزوُلُه َبْعُد َوُهَو 
ـواُل مل َيْكَتِمـْل ُنُزوهُلا َبْعُد يف  ـْبُع الطِّ الُقـرآُن العظيُم، والسَّ
«وِهَي الَبقرُة وآُل ِعمراَن  الُقرآِن الَعظيـِم، أِلنَّ ِمنها »املدينَّ
ِه إمْجااًل واهلل أعلم. َلِة ما َمنَّ اهلُل بِه عىل َنبِيِّ َمثاًل، فِهَي ِمن مُجْ

)101( تفسرُي ابِن كثرٍي )1/ 155(
)102( أخرَجـُه البيهقـيُّ يف »ُشـَعِب اإليـامِن« )4/ 73( برْقـم 

)2197(، وانظر: فتَح الباري )8/ 382(

2 - ِهَي َسـْبُع ُسَوٍر طويلٍة، وَتتَميَُّز بُِطوهِلا عِن املِِئني، 
اللِة عىل  ِل لِلدَّ ـا جاَءْت ُمقابَِلًة لِْلَمِئنَي واملَفصَّ أِلهنَّ
ِل يف  تِيِب األوَّ ا أْطـوُل ِمنها، وَجاَء ِذْكُرها بالرتَّ أهنَّ

احلديِث.
َفَقِت األقواُل عىل ِسـتِّ ُسَوٍر ِمنها، واْخُتِلَف   وَقد اتَّ
ـتُّ ِهَي: )البقَرُة، وآُل ِعمراَن،  ـَوُر السِّ يف السـابَِعِة والسُّ
والنِّسـاُء، واملائَِدُة، واألنعاُم، واألعـراُف(، واْخُتِلَف يف 

السابَِعِة عىل أقواٍل:
، قـاَل ابـُن َحَجـٍر: )ويف روايـٍة  األّول: أهّنـا ُيوُنـسُ
صحيحـٍة عنَد ابِن أيب حاتٍم عن جُماِهٍد وسـعيِد بِن ُجَبرٍي 

ا ُيوُنُس..()103(. أهنَّ
ربُي يف تفسرِيه)قاَل أُبو َجْعَفٍر:  وبِه قاَل ابُن َجريٍر الطَّ
َوُل: الَبقرُة، وآُل ِعْمراَن، والنِّساُء، واملائدُة،  ـْبُع الطُّ والسَّ
ـَح ابُن  واألنعـاُم، واألعـراُف، وُيوُنـس()104(، وَقد رجَّ
ـا »ُيوُنـُس«)105(، بنـاًء عىل مـا َوَرَد  َرَجـٍب يف الَفْتـِح أهنَّ
ْقـلُ عن ابِن  َم النَّ عـن جُماِهٍد وَسـعيِد بِن ُجَبـرٍي، وَقد تقدَّ

كثرٍي)106( باجَلْزِم أهّنا »ُيوُنس«)107(.

)103( فتـُح البـاري )8/ 382(، وَقد أخرَج روايَة سـعيٍد أيضًا 
ابُن جريٍر يف تفسرِيه 1/ 102، والبيهقيُّ يف »ُشَعِب اإليامِن« 
ـنَِن الصغرِي«  4/ 73 برْقـم )2195(، وَنَقَلـُه أيضًا يف »السُّ

للبيهقيِّ )1/ 341(
)104( تفسرُي ابِن جريٍر ١/)١٠١، ١٠٢(.

)105( فتُح الباري البِن رجٍب )4/ 466(
)106( تفسرُي ابن ِكثرٍي )1/ 155(

ْن يْذَهُب هلـذا القوِل،  )107( وَيـرى ابـُن جريـٍر أّن ابـَن عبَّـاٍس ممَـّ
فَيقـوُل: )وَقـد ُرِوَي عـن اْبـِن عبَّاٍس َقـوٌل َيدلُّ عـىل ُمواَفَقتِه 
قوَل سـعيٍد هذا(. تفسـرُي ابِن جريٍر 102/1، ثمَّ ساَق بِسنَِده 
ان: مـا مَحََلُكْم  حديـَث ابـِن عبَّاٍس قـاَل: )ُقْلُت لُِعْثـامَن بِن عفَّ
عـىل أْن َعَمْدُتم إىل األنفاِل، وِهَي ِمن املثـاين، وإىل َبراءة وِهَي 
مَحِن  ِمـَن املِِئـني، َفَقَرْنُتـْم بينَُهام وملْ َتكُتبوا َسـطَر: »بِْسـِم اهللِ الرَّ
ْبِع الطَُّوِل ما مَحََلُكْم عىل ذلَك؟  ِحيِم«، َوَوَضْعُتمومُها يف السَّ الرَّ
قاَل ُعْثامُن: »كاَن َرُسـوُل اهللِ صىلَّ اهللُ عليِه وسـلََّم ممَّا يأيت عليِه 
ـَوُر ذواُت الَعَدِد، فـكاَن إذا َنَزَل  مـاُن، وهو ُتنْـِزُل عليِه السُّ الزَّ
ُء َدعـا بَِبْعِض َمْن كاَن َيْكُتُب فيقـوُل: َضُعوا َهؤالِء  عليـِه اليشَّ
ـوَرِة التي ُيْذَكُر فيها كـذا وكذا. وكانِت األنفاُل  اآلياِت يف السُّ
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ـا ُسـورُة »َبراءٍة«مع األنفاِل: وذلـكَ باعتِباِر  الثاين: أهنَّ
ٌة التِّصاهِلِـام باملوضوِع واملعنـى، ولَِعَدِم  ام ُسـورٌة واِحـدَ ُ أهنَّ
الَفْصـِل بيَنُهـام بِالَبْسـَمَلِة، َوُجـلُّ َمـن َيقـوُل هِبـذا القـوِل 
َيسـَتِدلُّ بحديِث ابِن عبَّاٍس يف ُسـؤالِه أِلمرِي املؤِمننَي ُعْثامَن 
ِعِهام  َريِضَ اهلُل عنـُه يف َسـَبِب َجْعِل األنفاِل َقْبَل َبـراءٍة، ومَجْ
مـَع َبْعِضِهام، وعليِه فُكلُّ َمـن اعترَبَ األنفاَل وَبـراءَة بِمثاَبِة 
ُسورٍة واِحَدٍة فُهَو بالنتيجِة مِمَّْن َيْدُخُل يف القائِلنَي بأنَّ هاَتنِي 
واِل، كَعَطاٍء)108(، وَقتاَدَة)109(، وأيب  وَرَتنِي ِمن سابِع الطِّ السُّ
: )َرواُه ُسفياُن عْن ِمسَعر عن  روق)110(، وقال ابُن اجلوزيِّ
ِمن أوائِل ما َنَزَل بِاملِدينِة، وكانْت َبراءُة ِمن آِخِر الُقرآِن ُنزوالً، 
ا ِمنها. فُقبَِض َرُسوِل  تِها، َفَظنَنُْت أهنَّ ُتها َشبيهًة بِِقصَّ وكاَنْت ِقصَّ
ا ِمنها، َفِمْن أْجِل َذلَِك  ْ َلنا أهنَّ اهللِ صىلَّ اهللُ عليِه وسـلََّم وملْ ُيبنيِّ
ِحيِم«،  مْحَِن الرَّ َقَرْنُت بينَُهام، وملْ أكُتْب بينَُهام َسْطَر: »بِْسِم اهللِ الرَّ
َح ابُن جريٍر َوْجَه استِداللِه  ْبِع الطَُّوِل، ثمَّ رَشَ َوَوَضْعُتُهام يف السَّ
ان رمحُة  فقـاَل )1/ 102(: )فَهذا اخلرَبُ ُينْبِـُئ عْن ُعْثامَن بِن عفَّ
ـْبِع  َ لـُه أنَّ األنفاَل وَبـراءَة ِمن السَّ اهللِ عليـِه؛ أنَّـُه مل َيُكـْن َتبـنيَّ

ُح عن ابِن عبَّاٍس أّنُه ملْ َيُكْن َيرى ذلَك ِمنها(.  الطَُّوِل، وُيرَصِّ
وحديُث ابِن عبَّاٍس أخَرَجُه أُبو داوَد يف الصالة، باُب َمن 
ِحيـِم(: 1 / 208 رْقم )786(  مْحَِن الرَّ َجَهـَر هِبا )بِْسـِم اهللِ الرَّ
مذيُّ يف  ين عبُد احلميِد ط. املكتبُة العرصية، والرتِّ ت: حُميي الدِّ
التفسـرِي باب وِمن ُسـوَرة التوبة: 5 / 272، =رْقم )3086(  
وقال: )هذا حديٌث َحَسـٌن ال َنعرُفُه إال ِمن حديِث عوٍف عن 
يزيِد الفاريسِّ عن ابِن عبَّاٍس..( حتقيُق: أمحد شاكر، والنَّسائُي 
ـورِة التي ُيذَكُر فيها  يف الُكـربى كتاُب فضائِل الُقرآِن باُب السَّ
كذا 7/ 253 رْقم )7953( حتقيق: حَسـن عبِد املنعِم شـلبي 
ط مؤسسـة الرسـالة األوىل 2001م، واإلمام أمحُد يف املسنَد: 
ـُق الكتـاِب  1 / 459 برْقـم )399(، وقـد َحَكـَم عليـِه حمقِّ
الشـيخ شـعيب بأنَّه »حديٌث ضعيـٌف وَمْتنُُه ُمنَكـٌر«. وَحَكَم 
عليِه الشـيُخ أمحد شـاكر فقـاَل يف تعليِقه عليِه من تفسـرِي ابِن 
جريـٍر )تفسـري الطـربي )1/ 102(: )وهو حديـٌث ضعيٌف 
ِجدًا(، وبِمْثِل ذلك َفَعَل يف تعليِقه عىل »املسنَد«: )1 / 329( 
بتحقيه، وقال: )هـو حديٌث ضعيٌف؛ بْل ُهَو حديٌث ال أصَل 
له، َيُدوُر يف ُكلِّ رواياتِه عىل يزيٍد الفاريسِّ الذي َرواُه عن ابِن 
َد به عنـُه َعوُف بُن أيب مجيلَة األعـرايّب وهو ثَِقٌة(.  عبَّـاٍس، تفرَّ

َفُه ابُن عطيََّة وسيأيت كالُمه بإذِن اهللِ تعاىل. وِمْن َقْبُل: َضعَّ
اق )2/ 129(. زَّ )108( تفسرُي عبِد الرَّ
)109( التفسرُي البسيط )10/ 279(.

 /4( : رِّ املنثـوِر للسـيوطيِّ )110( أخرَجـُه أبـو الشـيِخ كـام يف الـدُّ
، ِمن  120(، وهو َعطِيَُّة ْبُن احْلَاِرِث، َأُبو َرْوٍق اهْلَْمَدايِنُّ اْلُكويِفُّ
ِصغاِر التابعنَي ت 150 هـ انظر: تاريخ اإلسالم )3/ 928(.

َبعـِض أهِل العلـِم()111(. وَقد قاَل هبـذا القايض عياٌض يف 
َم  ا مل ُيْفَصْل بينُهـام يف املصَحف)112(، وقدَّ رشِح ُمسـِلٍم ألهنَّ
َوُل  ـْبُع الطُّ رَكيشُّ هذا القوَل يف الرُبهاِن)113(فقاَل: )َفالسَّ الزَّ
وَن األنفاَل  ْم كاُنوا َيَعـدُّ ُ هنَّ هُلَـا اْلَبَقـَرُة، َوآِخُرَها َبـَراَءُة، أِلَ َأوَّ
اَم َنَزَلَتا  ُ هنَّ وَبراءَة ُسـوَرًة َواِحَدًة؛ َولَِذلَِك مَلْ َيْفِصُلوا َبْيَنُهاَم، أِلَ
َم(. واعتَمَد  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصىلَّ اهللَّ مَجِيعًا يِف َمَغاِزي َرُسـوِل اهللَّ
هـذا القوَل املنـاويُّ يف »فيـضِ القديـِر«)114(، واسـَتْظَهَرُه 
األنفـاِل  ُسـورُة   : )وِقيـلَ »تفسـرِيه«فقاَل:  يف  يُّ  خَمْـرشَ الزَّ
والتَّوَبـِة ُسـورٌة واِحـَدٌة، ِكْلتامُها َنَزَلـْت يف الِقتـاِل، ُتَعّداِن 
َوِل، وِهَي َسـْبٌع وما َبعَدهـا املَِئوَن، وهذا  ـابِعَة ِمـن الطُّ السَّ
، َفُهـام بَِمْنِزلِة إحَدى  ام َمعًا مائتاِن وِسـتٌّ ُ قـوٌل ظاِهـٌر؛ أِلهنَّ
ـَوِل. وَقـد اخَتَلُف أْصحاُب َرُسـوِل اهللِ صـىلَّ اهلُل عليِه  الطُّ
َم َفقاَل َبعُضُهْم: األْنفاُل وَبراءٌة ُسـورٌة واِحدٌة. وقاَل  وسـلَّ
َبعُضُهْم: مُها ُسـوَرتاِن، َفرُتَِكْت بينُهام ُفْرَجٌة لَِقوِل َمن قاَل: 
ِحيـِم لَِقوِل َمْن  ِن الرَّ مْحَ مُها ُسـوَرتاِن، وُتِرَكْت بِْسـِم اهللِ الرَّ

قاَل: مُها ُسوَرٌة واِحَدٌة()115(.
ِة  َة: )َوُرِوَي أنَّ َكَتَبَة املصَحِف يف ُمدَّ ويف تفسرِي ابِن عطيَّ
ُعثامَن اْختَلُفوا يف األنفاِل وَبراءة، هْل ِهَي ُسورٌة واِحَدٌة أو 
ُكوا َفصاًل بينُهام ُمراعاًة لَِقوِل َمن قاَل مُها  مُها ُسوَرتاِن؟ َفرَتَ
حيِم »ُمراعاًة لَِقوِل  ِن الرَّ مْحَ ُسورتاِن ومْل َيكُتُبوا »بِْسِم اهللِ الرَّ
َمن قـاَل ِمْنُهْم: »مُها واِحـَدٌة »َفَريِضَ مجيُعهـم بَِذلَِك، قاَل 
َظُر أْن خُيتَلَف يف  ُفه النَّ ٍد: وَهذا القوُل ُيَضعِّ القـايض أُبو حُممَّ

كتاِب اهللِ هكذا()116(. 

)111( زاُد املسـرِي يف ِعْلِم التفسـري )2/ 542(، وِمسَعُر بُن ِكدام 
 ، بن ُظَهري، اإِلَماُم، الثَّْبُت، َشـْيُخ الِعَراِق، َأُبو َسـَلَمَة اهِلاَليِلُّ
، األَْحَوُل، احلَافُِظ، ِمْن َأْسـنَاِن ُشـْعَبَة ت: 155هـ،  الُكـْويِفُّ

انظر: سري أعالم النبالء: )7/ 163(
)112( إكماُل املعِلِم بَفوائِد ُمسِلم )٣/ ١٩٨(.

رَكيش 1/ 244. )113(  الرُبهاُن يف علوِم الُقرآِن للزَّ
)114( فيُض القديِر رشح اجلامِع الصغري )1/ 722(.

خْمرَشيِّ )2/ 242(. )115( تفسرُي الزَّ
ِك الَبسـمَلِة بـنَي  )116( تفسـرُي ابـِن عطيَّـَة )3/ 3(، الَقـوُل بِـرَتْ
ا ُسـورتاِن  ـوَرَتني مـع الفصـِل بينُهام ُمراعـاًة ملَِْن قال بأهنَّ السُّ
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حاَبِة عىل  ُه أيضًا إمجـاُع الصَّ يقـوُل الباِحُث: بـْل َوَيُردُّ
ـكِل، َوَقـدَ ُعِرَض عليِهم ومن  َتْرتيِب املصَحِف هِبذا الشَّ
هـذه العرضـة األخـرية ُنقـل إلينـا بِالتَّواُتـِر، فـال َيصحُّ 
ُمعاَرَضـُة التَّواُتـِر بِحديـِث ابـِن عبَّـاٍس، وال بِِمْثـِل هذِه 
َة ُثمَّ  وايـاِت التي ال َسـَنَد هَلـا كالتـي َذَكَرها ابـُن عطيَّ الرِّ
هـا، وغايُة ما يف حديـثِ ابِن عبَّاٍس أنَّه َيدلُّ عىل اتِّفاِق  َردَّ
حابـِة عىل أنَّ ُسـورة األنفاِل َقْبَل ُسـورِة َبـَراءة، وأّن  الصَّ
ام ُسـورٌة واِحـدٌة التِّصاهِلاِم بِاملعنى  ُ بعَضُهـم كاَن َيَظنُّ أهنَّ
حابِة  ـام ُمنَفِصَلَتنِي وَقد َيغيُب عن بعِض الصَّ ُ وال يعلم أهنَّ
ـام ُمنَفِصَلَتاِن،  َ هَلُـم أهَنُ ِمْثـُل هذِه اأُلمـوِر، ولِكْن مَلّـا تبنيَّ
ِة وانَطَبَق  َلَة مْل َتْنِزْل مع َبَراءة رَجُعـوا إىل اجلادَّ وأنَّ الَبسـمَ

اإلمجاُع عىل ذلَك.
ويـدلُّ لَِذلَِك ما َنَقَلُه ابُن عاُشـوٍر عـن اإلماِم مالٍِك، 

وُأوِرُد نصَّ ابُن عاشوٍر يف تفسرِيه قاَل:
َلِة  )َوالَّـِذي َوَقْفَنا َعَلْيِه ِمْن َكاَلِم َمالٍِك يِف َتْرِك اْلَبْسـمَ

ْنَفاِل َوُسوَرِة َبَراَءٌة: ِمْن ُسوَرِة اأْلَ
ِل  وَّ اِمِع اأْلَ ُهَو َما يِف َساَمِع اْبِن اْلَقاِسِم يِف َأَوائِِل ِكَتاِب اجْلَ
اَم َتـَرَك َمْن َمىَض  ِل َبَراَءٌة إِنَّ ِمـَن »اْلُعْتُبيَّـِة« »َقاَل َمالِـٌك يِف َأوَّ
ُه َرآُه  ِحيِم«، َكَأنَّ ِن الرَّ مْحَ ِ الرَّ ِل َبَراَءٌة »بِْسـِم اهللَّ َأْن َيْكُتُبوا يِف َأوَّ
َباِع يِف َذلَِك، َكاَنْت يِف آِخِر َما َنَزَل ِمَن اْلُقْرآِن.  ِمـْن َوْجِه ااِلتِّ
َوَسـاَق َحِديَث اْبِن ِشَهاٍب يِف َسَبِب ِكَتاَبِة امْلُْصَحِف يِف َزَمِن 
ُحَف ِمْن َحْفَصَة ُأمِّ امْلُْؤِمننَِي  َأيِب َبْكـٍر َوَكْيَف َأَخَذ ُعْثاَمُن الصُّ
َوَأْرَجَعَهـا إَِلْيَها. َقاَل اْبُن ُرْشـٍد يِف »اْلَبَيـاِن َوالتَّْحِصيِل«: َما 
ِل َبَراَءٌة  اَم َتَرَك َمْن َمىَض َأْن َيْكُتُبوا يِف َأوَّ ُه إِنَّ َلُه َمالٌِك ِمْن َأنَّ َتَأوَّ
 ُ َباِع، َوامْلْعَنى ِفيِه -َواهللَّ ِحيِم ِمْن َوْجِه ااِلتِّ ِن الرَّ مْحَ ِ الرَّ بِْسِم اهللَّ
تِِه  اَن َوَمْن َكاَن بَِحرْضَ اَم َتَرَك ُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ ُه إِنَّ تعاىل وَأْعَلُم- َأنَّ
َلَة َبنْيَ ُسوَرِة  ِع اْلُقْرآِن اْلَبْسـمَ َحاَبِة امْلُْجَتِمِعنَي َعىَل مَجْ ِمَن الصَّ

=نَقَله الَعينيُّ فقاَل: )َوبِه َقاَل: َخاِرَجُة َوَأُبو عصَمة َوآَخُروَن( 
ُعمَدُة القاري رشح صحيِح البخاريِّ )18/ 258(.

ْنَفاِل َوَبَراَءة، َوإِْن َكاَنَتا ُسـوَرَتنْيِ بَِدلِيِل َأنَّ »َبَراَءة« َكاَنْت  اأْلَ
ْنَفاَل ُأْنِزَلْت يِف َبْدٍر َسَنَة  ُ ِمَن اْلُقْرآِن، َوَأنَّ اأْلَ آِخَر َما َأْنَزَل اهللَّ
تِـي مُجَِعْت َعىَل َعْهِد  ُحِف الَّ َباًعـا مِلَا َوَجُدوُه يِف الصُّ َأْرَبـٍع، اتِّ
َأيِب َبْكـٍر َوَكاَنْت ِعْنَد َحْفَصَة، َومَلْ َيْذُكِر اْبُن ُرْشـٍد َعْن َمالٍِك 

َقْواًل غري َهَذا.()117( انتَهى كالُمه.
ة مِلَا  يَّ وَكالُم اإلمـاِم مالـكٍ ُهنـا ِعنـدي يف غايـِة األمهِّ
يِه َعمـلِ أهِل املدينِة وما  ُعـِرَف عْنـُه َريِضَ اهلُل عنُه يف حترِّ
حاَبِة َريِضَ اهلُل عنُهم وُهو قريُب  كاُنوا عليِه عىل َعْهِد الصَّ
ى الُقرآَن مِمَّْن  ًة أنَّه تلقَّ َعهـٍد هبِم وبَِجْمِع املصَحِف، خاصَّ

ُ لنا ِمنُه:  حاَبِة َريِضَ اهلُل عنُهْم، إذ َيتبنيَّ اُه عِن الصَّ َتلقَّ
ُدنا أُبـو َبْكٍر بَِجْمِعِه كانْت  إّن املصحَف الذي َبدَأ سـيِّ
حاَبُة عىل  فيـه األنفاُل قبَل َبـَراءة َمْفُصولَتـنِي، وكاَن الصَّ
ِل اهلْجرِة،  ِم ُنُزوِل األنفاِل يف أوَّ ام ُسوَرتاِن؛ لَِتَقدُّ ِدرايٍة بأهّنُ
َم)118(.  وُنُزوِل َبَراءة يف آِخِر َعْهِد النَّبيِّ صىّل اهلُل عليِه وسلَّ
وإنَّ الَبسـملَة مل َتْنـِزْل مـع َبـَراءة، وأنَّـُه مَلّـا اتََّضـَح 
املبَهـمُ وُحلَّ اإلْشـكاُل عىل َمن غاَب عنُه ذلَك تمَّ َنْسـخُ 
ُه  ، واملراجَعـُة لـُه، واإلمجـاُع عليـِه، ثـمَّ َنـرْشُ املصَحـفِ

باألمصاِر.
يف  الباقـالينُّ  َذَكـَرُه  مـا  َم  تقـدَّ مـا  إىل  وُأضيـُف 
»االنتِصـاِر«)119( ِمن أنَّ ُعثـامَن َريِضَ اهلُل عْنُه َيعَلُم أنَّ ُكلَّ 

)117( التحريـُر والتنويـُر )10/ 102(؛ ِعْلـاًم أنَّ ابـَن عاشـوٍر 
حاَبَة مل َيْكُتُبوا الَبسـَمَلَة مَجعًا بنَي  اسـتْظَهَر القوَل بــ:أنَّ الصَّ
َمـن يقوُل بأنَّ »األنفاَل وَبَراءة ُسـورٌة واِحـَدٌة«، وَمْن َيُقوُل 
اُم »ُسـوَرتاِن«، واسـتدلَّ بحديِث ُهرُمز عـن ابِن عبَّاٍس،  بأهنَّ

وكذلك الشنقيطيُّ يف أضواِء البيان )112/2(.
)118( يقـوُل الَعينـيُّ يف ُعمـَدِة القاري رشح صحيـِح البخاري 

)258 /18(
ِحيـُح َأن اْلَبْسـَمَلَة مل ُتْكَتْب فِيَها  : َوالصَّ )َقاَل اْلُقشـرِييُّ
ـاَلُم، َما نزل هِبَا فِيَهـا، وروى الثَّْعَلبِيُّ  يـَل َعَلْيِه السَّ أِلَّن ِجرْبِ
َعن َعاِئَشـَة َريِض اهلل َتَعاىَل َعنَْها َأّن سـيَِّدَنا َرُسـوَل اهللِ صىلَّ 
َم َقاَل: )َما َنَزَل َعيَلَّ اْلُقْرآُن إاّل آَيًة آَيًة، َوَحْرفًا  اهللُ َعَلْيِه َوسـلَّ
َّ َوَمَعُهام  اَُم ُأْنَزَلَتا َعيلَّ َحْرفًا، َخال َبـَراَءة َوُقْل ُهَو اهللُ أحٌد؛ َفإهِنَّ

َسْبُعوَن ألفًا ِمن امْلَاَلِئَكِة(.
)119( االنتِصاُر للُقرآِن للباقالينِّ )1/ 282(
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ها، وَعَلـمٌ ُتْعَرُف بِه،  ـوَرَتنِي هلا اسـمٌ خَيصُّ واِحَدٍة ِمن السُّ
َم  وا عْن َرُسوِل اهللِ صىلَّ اهلُل عليِه وسلَّ كام أنَّ الصَحاَبَة َتَلقَّ
ـوا الثانيـَة، وَبعُضُهـم َحِفَظها، ومْل  ُسـورًة ِمنُهـام، ومل يتَلقَّ

حَيَفْظ َبَراءَة، بْل َحِفَظ ما َبعَدها.
وبِذلِـَك فـإنَّ الباحَث َيَرى اسـتِبعاَد هـذا القوِل ِمن 
واِل بْل  ـْبِع الطِّ ام جُمتِمعَتنِي ِمن السَّ ُ ِة يف أهنَّ األقـواِل املعترَبَ
مُهـا ُسـورَتاِن ُمْنَفِصَلتاِن عىل ما اْنعَقَد عليـِه اإلمجاُع وما 

ُنِقَل إلينا بِالتَّواُتِر.
ا ُسورُة براءة َوْحَدها: َفَقد أْوَرَد ابُن َحَجٍر  الثالُث: أهنَّ
أثرًا عن ابِن عبَّاٍس بأنَّ السـابَِعَة براءٌة فقط ُدوَن األنفاِل، 
فَقـاَل يف »الفتِح«: )َوَقد َروى النَّسـائيُّ بِإِْسـَناٍد َصِحيٍح 
 : َواُل، َأيِّ ـْبُع الطِّ ـْبَع امْلََثايِنَ ِهَي السَّ َعن ابِن َعبَّاٍس َأنَّ السَّ
ْعَراِف، ُثمَّ َبَراَءٌة، َوِقيَل  ِل اْلَبَقَرِة إىَِل آِخِر اأْلَ ـَوُر ِمْن َأوَّ السُّ
.) ُيوُنُس( فلْم َيْذُكِر األنفاَل وانتقَل إىل براءة بِـَداللِة )ُثمَّ

الرابـُع: أهّنـا ُسـورُة الكهِف، وُهـو قوُل ابـِن عبَّاٍس 
ـواُل عـىل مـا  ـْبُع الطِّ ـْبِع املثـاين أهّنـا السَّ يف تفسـرِي السَّ
ـَوَر التـي َذَكْرناها،  واَل بالسُّ ـْبَع الطِّ َ السَّ َم، ُثمَّ َفـرسَّ َتَقـدَّ
احلاِكـُم عـن  أخـَرَج  فَقـد  الكهـَف،  السـابَِعَة  وَجَعـَل 
وَجـلَّ  َعـزَّ  قولِـه  يف  عنُهـام:  اهلُل  َريِضَ  عبَّـاٍس  ابـِن 
يمح  خص حص مس خس حس جس مخ ٱ ىمح
قاَل: )البقرُة، وآُل ِعمراَن، والنِّسـاُء، واملائِدُة، واألْنعاُم، 

واألْعراُف، وُسوَرُة الكْهِف()120(.
وَيسـَتْبِعُد الباِحـُث هـذا القـوَل وَذلِـَك أِلنَّ ُسـوَرَة 
واِل كـ)البَقرِة،  َوِر الطِّ الكْهِف َلْيَسْت فيها َخصائُِص السُّ
وآِل ِعمراَن، والنِّسـاِء(، وَعَدُد آياهِتا أيضًا أَقلُّ ِمن ُسوَرِة 
َبَراءة ُمْنَفِرَدة، بْل َكوهُنا ِمن املِئنَِي أصحُّ وَأْوىل، لَِشَبِهها هِبا 

يف الَعَدِد والبِناِء. 

ِحيَحنِي للحاِكم مع تعليقاِت الذهبيِّ  )120( املسـَتدرُك عىل الصَّ
يف التلخيص )2/ 386(، قال احلاِكُم: هذا حديٌث صحيح 

عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي.

ها لَِكْثَرِة  ْت ِمنها مَع ِقرَصِ ُة، ُعدَّ اخلاِمُس: قيَل: الفاحِتَ
ًا، وال َيَتواَفُق مع  َمعانِيهـا)121(، وهـذا قوٌل َغريـٌب ِجـدَّ
َوِل«، كام أنَّ  َمنطوِق احلديِث، َفـ«الَكْثـَرُة خَتتِلُف عن الطُّ
ـورِة وآياهِتا ال بَِكْثـَرِة َمعانِيها«  َة يف ُطوِل بِناِء السُّ »الِعـرْبَ

واهلل أعلم.

الرتجيُح:
وَبْعـَد هذا الَعـْرِض والَبيـاِن هلِذه األقـواِل يف بياِن 
ـواِل، وَمناَقَشـِة بعِضها،  ـْبِع الطِّ ـوَرِة السـابعِة للسَّ السُّ
ـوَرِة السـابَِعِة والرَتجيَح ينبني عىل َمعِرَفِة  فإّن بياَن السُّ
ـتِّ لُِنْلِحَق هبُِم  ـَوَر السِّ ُز السُّ ِة التي مُتيِّ اخلصائـصِ العامَّ
صائِصهـا، وهذا َيُكـوُن ِمن  السـابَِعَة بِـام ُهَو أْقـَرُب خِلَ
ِة اعتِباراٍت وِهـَي: )عدُد اآلياِت، َعـَدُد الكلامِت،  ِعـدَّ
َعـَدُد احُلـروِف، خصائُِص اآليِة ِمن حيـُث الفواِصُل، 

َوِر والقضايا التي ُتناِقُشها(. َمضُموُن السُّ
ـَوِر  ِد اآلياِت التي يف السُّ ُز بَعـدَ ـتُّ َتتَميَّ ـَوُر السِّ فالسُّ
ـتِّ وبياهنـا كاآليت: )البقـرُة: 286 آيـًة، آُل  ـواِل السِّ الطِّ
ِعمراَن:: 200 آيًة، النِّسـاُء: 176 آيًة، املائَِدُة: 120 آيًة، 

األنعاُم: 165 آيًة، األعراُف: 206 آياٍت(.
ا »َعَدُد الكِلامِت«فأْطَوُل ُسـورٍة ِفيِهنَّ »البقرُة وِهَي  أمَّ
ُة آالٍف  «وِقيَل: »َسـْبٌع وَثامُنوَن آيًة، وِسـتَّ مائتـاِن وِسـتٌّ
وَن ألِف  َسـٌة وِعرْشُ وَن َكِلَمًة، ومَخْ وِمائـُة وإْحَدى وِعرْشُ
سـامئِة َحْرٍف)122(، وأقـلُّ ُسـوَرٍة ِمنُهنَّ وِهَي  َحـْرٍف ومَخْ
ُة 120 آيـًة وَعـَدُد كِلامهِتا: ألفـاِن وَثامُنامئـٍة وأرَبُع  املائِـدَ
كِلـامٍت وُحُروُفهـا أَحـَد َعـرَشَ ألفـًا وَسـْبُعامئٍة وثالثـُة 

وثالُثوَن َحْرفًا«)123(.
)121( مرقاُة املفاتيِح رشح مشـكاِة املصابيـح املباركفورّي )7/ 

)333
)122( تفسرُي اخلازِن ُلباُب التأويِل يف معاين التنزيِل )1/ 22(

اُج املنرُي يف اإلعانِة  )123( تفسرُي النَّيسـابوريِّ )2/ 539(، الرسِّ
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أّما ِمن حيُث اخلصائُص:
َم  َ احلديـثُ أنَّ النبـيَّ صـىلَّ اهلُل عليـِه وسـلَّ فَقـد بـنيَّ
ـواَل َمـكاَن التَّـوارِة، أّي: )َبـَدَل مـا  ـْبَع الطِّ ُأعِطـَي السَّ
ِفيهـا()124(، وَقـد اشـتَمَل الُقرآُن عىل آيـاٍت َوَصَفِت 
ٍة أمّههـا: أّن فيـِه »ُهَدًى َوُنـورًا«،  التَّـوراَة بِِصفـاٍت ِعـدَّ
إرسائيـَل  َبُنـو  ُأِمـَرْت  الـذي  اهللِ  »ُحْكـَم  ِفيهـا  وأّن 
ِفيهـا  وأّن  فيهـا«،  بِـام  حَيُكُمـوا  أن  ـوَن  بِيُّ والنَّ اليهـوُد 

تعـاىل:ىمحٱزتمتنت  قـاَل  الِقصـاِص«،  »أحـكاَم 
يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

مل  يك ىك مك لك اك يق ىق

ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

خت  حت جت هب مب خب حب جب

مح  جح مج حج مث هت مت

مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ

يمح  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

]املائدة: 43 - 45[.
فــ )ُهَدًى َوُنوٌر(: »َحـاٌل ِمن التَّوراِة، فإنَّ ما ِفيها ِمن 
ائـِع واألحكاِم ِمن حيُث إرشـاُدها للنَّاِس إىل احلقِّ  الرشَّ
الذي ال حَميـدَ عنه ُهَدًى، وِمن حيُث إظهاُرها وَكْشـُفها 
ـُق هبا ِمن اأُلُموِر  ما اسـَتْبَهَم ِمـن األحكاِم عنه، وَما َيتَعلَّ

املسُتورِة بُِظُلامِت اجَلْهِل ُنوٌر«)125(
ُمـوٌل عـىل بيـاِن األْحـكاِم والرشائـِع  حَمْ ى   )فاهُلـدَ
ِة، واملََعاِد()126(. ُبوَّ وُر بياُن التَّْوحيِد، والنُّ والتَّكالِيِف، والنُّ

واحلـثُّ  اجِلهـاِد،  بيـاُن  فيهـا  التَّـوراَة  أّن  كـاَم 
قـاَل  كـام  والشـهيِد  املجاِهـِد  َفْضـِل  َوبيـاُن  عليـِه، 
نا احلكيِم اخلبرِي )1/ 350( عىل معرفِة بعِض معاين كالِم ربِّ

)124( فيُض القديِر )1/ 565(
عوِد )3/ 40( )125(  تفسرُي أيب السُّ

)126( اُللباُب يف علوِم الكتاِب )7/ 345(:

مخ  جخ مح جح مج حج مث ىمح تعـاىل:
حض  جض مص خص حص مس خس حس جس

مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض

لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف

مكجلحلخلملهلجمحميمح]التوبة: 111[

عليـِه  اهلُل  صـىلَّ  النَّبـيِّ  ِذْكـُر  فيهـا  التَّـوراَة  أّن  كـام 
ملىليل  ٱخل تعـاىل:ىمح قـاَل  كـام  وأصحابِـه  َم  وسـلَّ
ين  ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

جهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰى          

نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ  ِّ     َُّّ     ٍّ  ٌّ 

يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ

نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

ىثيثىفيمح]الفتح:29[

َ يف كتابِـه الكريـِم بـأّن التوراَة  كـام أّن اهلَل تعـاىل بـنيَّ
واحلـراِم  احلـالِل  ِمـن  يشٍء  َُكلِّ  َتفصيـل  َحـَوْت 

جهمه  ىمحٱين  تعـاىل:  اهلُل:  قـاَل  واملواعـظ)127(، 
اآلية  ىهيهجيحيخيميىييييمح 

] األعراف:145 [ .
: أنَّ )البقـرَة، وآَل  ـتِّ َنِجـدُ ـَوِر السِّ وبالنََّظـِر يف السُّ
ٌة، َيغِلُب عىل آياهِتا  ِعمراَن، والنِّساَء، واملائَِدَة( ُسوٌر َمدنيَّ
الترشيُع وتنظيُم العالقاِت الداخليِة يف الدولِة اإلسالميِة 
ِمـن ُأمـوِر احُلْكـِم كـ)الِقصـاِص، واحُلـدوِد(، وتنظيـِم 
ِة( والِعباداِت،  صيَّ ـخْ ِة، والشَّ ُشؤوهِنا يف األحواِل )املدنيَّ
واملعاَمـالِت وَغرِيها، كام تشـتِمُل عىل تنظيـِم العالقاِت 

اخلارجيِة للدولِة اإلسالميِة.
تاِن«، وُتناِقشاِن  يَّ ام »َمكِّ ُ  وَتشرَتُِك األنعاُم واألعراُف بأهنَّ
ِة ُعمومًا(  ِة، واملعاِد، والعقائِد الَغيبيَّ بوَّ قضايا )اإلهليَّاِت، والنُّ

عىل ما يف اجلميِع ِمن الَقَصِص واملواِعظ.

)127( انظر: البدايُة والنهاية )1/ 332(
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ـوِل يف الُعموِم،  ـَوِر مجيُعهـا بالطُّ كـام تتشـاَبُه آياُت السُّ
وبالنَّظِر يف مجيِع ما مرَّ فإنَّ أقرَب ُسـوَرٍة لَِذلَِك هَي ُسـوَرُة 
التوبـِة )َبـَراءة(، فـ »َعـَدُد آياهِتـا 129 آيًة، وَعـَدَد كِلامهِتا 
ألفـاِن وأربُع ِمَئٍة وتِْسـٌع وَسـْبُعوَن«)128(، فِهـَي أطوُل ِمن 
حيُث َعَدُد اآلياِت ِمن ُسـوَرِة املائَِدِة، كام أنَّ التوبَة ُسـوَرٌة 
ـٌة »كـ)الَبقـرِة، وآِل ِعمـراَن، والنِّسـاِء، واملائِـَدِة(،  »َمَدنِيَّ
َة لِـ)تنظيـِم العالقاِت اخلارجيِة  وُتعالِـُج القضايا الترشيعيَّ
للدولِة اإلسـالميِة(، وقضايا )احلرِب، واجِلهاِد، والَعْهِد، 
عايا، وتنظيـِم بعِض  واألمـاِن(، وكيفيـِة التعاُمـِل مـع الرَّ
ـِة والترشيِع(  ُد عـىل أمِر )احلاِكِميَّ القضايـا املاليـِة، كام ُتؤكِّ
ـوَرِة َمدِخـلٌ يف أمـوِر اإليامِن  ُه،، كـام للسُّ ـام هللِ َوْحـدَ ُ وأهنَّ
ِة، والتوبِة  كـ)عالماِت النِّفاِق، وتعظيِم الشـعائِر اإلسالميَّ

إىل اهللِ تعاىل(.
ـواُل الباقيُة،  ـتُّ الطِّ ـَوُر السِّ ُز بِه السُّ كلُّ هـذا مِمّا تتميَّ
وهذا مـا َيْدَفُع بِالباحِث الختِياِر، وترجيِح ُسـوَرِة َبَراءة 
واِل، وهو قوُل ابِن عبَّاٍس  َوِر الطِّ فقط لَِتُكوَن سـابِعَة السُّ
بـ »سَنٍد صحيِح« كام َسَبَق بياُنُه، واهلُل تعاىل أعىل وأعَلُم.

 َبِقـَي عىل الباحِث أن ُيناِقَش القوَل بأّن »السـابعَة هَي 
َتُهم  ُسوَرُة ُيوُنَس«، وَذلَِك لِوَجاَهِة َمن قاَل به، ولعلَّ ُحجَّ
َل ُسـوَرٍة طويلٍة َبْعَد  يف َذلِـكَ يف َكوِن ُسـوَرِة »ُيوُنـَس »أوَّ
، وَلِكْن ممَّا ُيؤَخـذُ عىل هذا  )األنفـاِل وَبـَراءة( واهلُل أعلـمُ
وِل، فهَي ِماَئٌة وتِْسُع  ُز بالطُّ القوِل بأنَّ ُسوَرَة ُيوُنس ال تتميَّ
آياٍت، وألـُف وثامنامئـٍة واثنتاِن وثالُثـوَن َكِلَمًة، وتِْسـَعُة 
ـَوِر َبْعَدها ما  آالٍف وتِْسـَعٌة وتِْسـُعوَن َحْرفًا)129(، ويف السُّ
ُهَو أطوُل ِمنها الَكْهِف َمثاًل، كام أنَّ آياهِتا ليَسْت يف أغلبِها 
ـتِّ  ـَوِر السِّ بُِطـوِل آياِت ُسـوَرِة »َبَراءة« أو غرِيها ِمن السُّ

اأُلْخرى.

)128( تفسرُي النيسابوريِّ )3/ 426(
)129( تفسرُي اخلازِن )2/ 426(

ها يف  ا ُسـوَرُة »الكهِف« فِهـَي بعيدٌة أيضًا عـن َعدِّ أمَّ
ٌة« وآياهُتـا ِماَئٌة وإْحَدى َعرشَة  يَّ واِل وِهَي »َمكِّ ـْبِع الطِّ السَّ
ُسـامئٍة، وَسـْبٌع وَسـْبُعوَن َكِلمًة،  آيـًة، وَكِلامهُتا ألـفٌ ومَخْ
وَن َحرفًا)130(، وليَس  ُة آالٍف وثالثامئِة وِستُّ وُحُروُفها ِستَّ
واِل كـ)البقرِة،  ـَوِر الطِّ يف الكهـفِ وُيوُنس خصائُِص السُّ

وآِل ِعمراَن، والنِّساء..(إلخ.
رأي  -حسـَب  هـَي  »َبـَراءة«  ُسـوَرَة  إّن  النتيجـُة:   
واِل أِلهّنا  ـْبِع الطِّ مُة للسَّ الباحِث- السـورُة السـابعُة املتمِّ
ـَوِر  أطـوُل ِمن الكهِف وُيوًنـس، وأقرُب خِلصائِِص السُّ

تِّ السابقِة -كام تمَّ توضيُحُه ِمن َقْبُل -. السِّ
َض فيَقول: إّن هذا القـوَل َيِرُد عليه  ولِقائـٍل أن َيعـرَتِ
ـتِّ البواقي بسـورِة األنفال،  فصُل ُسـورِة التوبِة عن السِّ

واِل عىل َنْسٍق واحٍد!!. ْبِع الطِّ وَعَدُم َتواُرِد السَّ
واَل«  ْبَع الطِّ واجلواُب: لَقد َذَكَر احلديُث الرشيُف »السَّ
ْبَع اأُلَوَل املتوالياِت، وال َيْلَزُم ِمن ذلَك ترتيُب  ومْل َيُقْل السَّ
ـَوِر  َة بِِصفاِت السُّ ـَوِر عـىل َنسـٍق ُمتتابـٍع؛ أِلنَّ »الِعـرْبَ السُّ
ْبَن  نَّ مْل ُيَرتَّ ُ َوِر املسبِّحاِت، فإهنَّ ْبِع ال بَِتوالِيها »كام يف السُّ السَّ
بالتوايل، وُيْمِكُننا هبذا الرتتيِب االسـِتدالُل عىل أنَّ ُوُجوَد 
 ،» ـَوِر توقيفيٌّ األنفاِل َقْبَل التوبِة دليٌل عىل أنَّ »َترتيَب السُّ
واحِلْكَمُة يف َكوِن األنفاِل َقْبَل التَّوبِة هو ُمناَسـبُة َمضموِن 
ُة  ا »الِعرْبَ ُسـوَرِة األنفاِل للتوبِة واتِّسـاُق َمواِضيِعِهـام، وأمَّ
ـَوِر ِمن الصفاِت  ـَوِر إنَّام ُهو خصائُِص السُّ يف تصنيِف السُّ
«، َفوُجـوُد  تيـبِ املتسلسـلِ املذكـورِة يف احلديـثِ ال الرتَّ
ـواِل، وَفْصُل  َعُلهـا ِمن الطِّ »األنفـاِل »قبَل »التوبـِة« ال جَيْ
واِل  ِرُجها عن َكوهِنا ِمن الطِّ واِل ال خُيْ تِّ الطِّ التوبِة عن السِّ
تِّ البواقي، فاحلديث جاء  فاِت مع السِّ لَِتواُفِق التوبِة بالصِّ
أصاًل يف بيان الفضائل إمجااًل ال يف بيان الرتتيب تفصياًل، 
-رمحُه اهلُل تعاىل-:  ـيوطيِّ وُيسـَتأَنُس هلذا بقوِل اإلماِم السُّ

)130( تفسرُي اخلازِن )3/ 152(
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 » ـَوِر[ »توقيفيٌّ )ُقْلـُت ومِمَّا يـدلُّ عىل أنَّـه ]أّي َترتيُب السُّ
واِسـنِي، ومْل ُترتَِّب  َكـوُن احلواميِم ُرتَِّبـتْ والًء، وَكذا الطَّ
حاُت َوالًء، بْل ُفِصَل بنَي ُسَوِرها، وُفِصَل بنَي َطِسم  املسـبِّ
ا أقرُص ِمنُهام  ـعراء وَطِسـم الَقَصص بـ«َطس«، مع أهنَّ الشُّ
حاِت »َوالًء  ًا »َلُذِكَرِت املسـبِّ تيـبُ »اجتهاديَّ ولـو كاَن الرتَّ

َرْت َطِس عن الَقَصِص()131(. »وُأخِّ

اِدُس املبحُث السَّ
يِف يف ُعلوِم الُقرآِن الكريِم أهمُّ فوائِِد احلديِث الرشَّ

أراَد الباحُث ِمن هذا املبَحِث ِذْكَر أهمِّ ما اسـتدلَّ عليِه 
ُخوِل يف  الُعلـامُء يف قضايا علـوِم القـرآِن الكريـِم ُدوَن الدُّ
التحليِل واملناَقشـاِت، أِلنَّ األهداَف األساس ِمن البحِث 
َقـد متَّـتْ واحلمـدُ هللِ، وهـذا املبحُث ِمـن َقبيـلِ اإلحاطِة 
ٌة حقيقٌة  بَفوائِـد احلديـِث، إذ »ُكلُّ فائـدٍة منها قضيَّـٌة علميَّ
ُة االسـِتدالِل  باإلفـراِد واملناقشـِة والتحريـِر«، وتـأيت أمهيَّ
بحديِث َواثَِلَة -َريِضَ اهلُل عنه- يف قضايا ُعلوِم الُقرآِن: أنَّه 
َر إسـالُمُه وَسِمَعُه  ِمن األحاديِث التي َيروهيا َصحايبٌّ تأخَّ
ِمـن َرُسـوِل اهللِ صـىلَّ اهلُل عليـِه وسـّلَم بعَدما َنـَزَل ُمعَظُم 
الُقـرآِن العظيِم، أّي: أّنه ال َناِسـَخ لـه، وال احتاِمالٍت َتِرُد 
َوِر. ًة يف قضيِة ترتيِب السُّ عليه ُتسِقُط االستِدالَل به، خاصَّ
وسأعِرُض هلذِه الفوائِد بِِذْكِر أقواِل الُعلامِء فيها دون 

التفصيل والتحليل وباهللِ املستعاُن.

وتقسـيُمها  الُقـرآِن  ُسـَوِر  َتسـميُة  اأُلوىل:  الفائِـَدُة   
بَِحسِب َعَدِد آياهِتا وِصفاهِتا: 

وهـذا ِمن أهمِّ مباِحِث ُعلـوِم القرآِن ولعلَّ أقدَم َمن 
َوِر فيه  اسـتدلَّ باحلديِث عىل تقسـيِم القرآِن وتسميِة السُّ
-رمحُه  حسـَب الوصِف هـو اإلماُم ابـُن جريـٍر الطربيُّ

)131( اإلتقاُن يف علوِم الُقرآن )1/ 219(.

ها هِبا  اهلُل تعاىل- إذ يقوُل: )ُثمَّ لُِسـَوِر القرآِن أسـامٌء سـامّ
َم( ُثمَّ َذَكَر احلديَث تدلياًل  َرُسوُل اهللِ صىلَّ اهلُل عليِه وسلَّ
عـىل ذلَك، ُثمَّ يقـوُل َريِضَ اهلُل عنـُه: )َوبِِمْثَل ما جاءْت 
َم يف أسامِء  بِه الروايُة عن َرُسـوِل اهللِ صىلَّ اهلُل عليِه وسـلَّ
ـعراِء. فقاَل  ُسـَوِر القـرآِن التي ُذِكـَرْت، جاَء ِشـعُر الشُّ

بعُضهم:
َلـْت ُطوِّ الّلـوايت  ـْبِع  بِالسَّ َحَلْفـُت 

وبِِمئيـــَن َبـْعــَدهـا َقـــْد ُأْمئِــَيـْت
َرْت ُثنِّــَيـــتْ َفــُكـــرِّ َوبَِمــَثاٍن 

َثْت ــواِســـِن الـتـي َقــْد ُثلِّ َوبِالــطَّ
َواتِـي ُسبِّـــَعْت َوبِاحَلــواِمــيِم اللَّ

)132() َلـتْ ـوايِت ُفصِّ ـــلِ اللَّ َوبِاملَفــصَّ

ـخاويُّ يف كتابِه  يـِن السَّ كـام اعتمـَد اإلمـاُم َعَلـُم الدِّ
اِء«عىل هذا احلديِث يف تقسيِم القرآِن بحسِب  ال الُقرَّ »مَجَ

ُسَوِره)133(.
رَكـيشُّ يف »الرُبهـاِن«يف تسـميِة  وكذلـَك اعتمـد الزَّ
ْوُع  النـوِع الرابِع عرَش من أنواِع علوِم الُقـرآِن فقاَل: )النَّ
: َمْعِرَفُة َتْقِسـيِمِه بَِحَسـِب ُسـَوِرِه، وترتيِب  ابِـعَ َعرَشَ الرَّ
َوِر، واآلياِت، وَعَدِدها(، ثم قال: )َقاَل اْلُعَلاَمُء َريِضَ  السُّ
َوُل، َوامْلُِئوَن،  ُ َعْنُهْم: اْلُقْرآُن اْلَعِزيُز َأْرَبَعُة َأْقَسـاٍم: الطُّ اهللَّ

ُل()134(.  َوامْلََثايِن، َوامْلَُفصَّ

)132( تفسـرُي الطربيِّ )1/ 103- 104(، واألبياُت َنَسَبها أبو ُعَبيَدَة 
َمعَمُر بُن املثنَّى يف جماِز القرآِن لسليامن – هكذا دوَن نسبِه- وَذَهَب 
ُق الكتاِب إىل أنَّه ُسـليامُن العـدوّي، انظر )جماز القرآن صـ6،  حُمقِّ
ُ الشـيُخ أمحد شـاكر بعـَض ُمفرداِت األبيـاِت فيقوُل  7(، وُيَفرسِّ
يف تعليِقه عىل تفسـرِي ابـِن جريٍر عنَد هذه األبيـاِت: )أمأيُت لَك 
َتُه حّتى َبَلَغ املَِئَة، الطَّواِسـني التي ُثلَِّثْت،  الـيشَء: أْكَمْلُت لَك ِعدَّ
ـعراء، وَطِس النَّْمل، وَطِسم الَقَصص، احلواميِم  يعني َطِسـم الشُّ

التي ُسبَِّعْت: َسْبُع ُسَوٍر ِمن ُسوَرِة غافٍر إىل ُسورِة األحقاِف(.
اء وَكامُل اإلْقراء )1/ 185( )133( مَجاُل الُقرَّ

)134( الرُبهاُن يف علوِم الُقرآن للزركيشِّ )1/ 244(
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ُه اهلُل- يف »اإلتقـاِن«إذ قاَل  ـيوطيُّ -َرمِحَ وتبعهـم السُّ
يف خامِتـِة كالمِه عن أسـامِء ُسـَوِر الُقرآِن: )ُقسـمَ الُقرآُن 
إىل أربعِة أقسـاٍم، وُجِعَل لُِكلِّ ِقْسـمٌ ِمنُه اسـٌم(، ُثمَّ َذَكَر 

حديَث َواثَِلَة َريِضَ اهلُل عنُه.
:» ُه »توقيفيٌّ الفائِدُة الثانيُة: ترتيُب ُسَوِر الُقرآِن وأنَّ

ُه اهلُل-  ـاُس -َرمِحَ اسـتدَل باحلديـِث أبو َجْعَفـٍر النَّحَّ
«، وأنَّ الُقرآَن الذي  عىل »أنَّ ترتيَب ُسَوِر الُقرآِن توقيفيٌّ
فًا كذلَك  اَن َريِضَ اهلُل عنُه إّنام كاَن ُمؤلَّ َعُه ُعثامُن بُن عفَّ مَجَ
ً عىل ذلَك  َم ُمسـَتِدالَّ يف َعْهـِد النَّبـيِّ صىلَّ اهلُل عليِه وسـلَّ
بِحديـِث َواثَِلـَة بِن األْسـَقِع ريَض اهلُل عنـُه)135(، ُثمَّ قال 
اُس: )فهذا التأليُف ِمن لفِظ َرُسـوِل اهللِ،  أبو َجْعَفٍر النَّحَّ
وهـذا أصٌل ِمن ُأصوِل املسـِلِمنَي ال َيَسـُعُهْم َجْهُلُه أِلنَّ 

تأليَف القرآِن ِمن إعَجاِزه()136(.
ِد أنَّ هـذا احلديَث ليَس احلديـثَ الوحيَد  وِمـن املؤكَّ
الـذي اسـتدلَّ بـِه الُعلـامُء عـىل ترتيـِب املصَحـِف، وأنَّه 
ِة  ِة يف ذلَك، وِمن األدلَّ «، بْل ُهو أحُد أهـمِّ األدلَّ »توقيفـيُّ
ُه اهلُل- يف »الفتِح« إذ يقوُل:  ما ساَقُه اإلماُم ابُن َحَجٍر -َرمِحَ
ًا«ما  )وممَّا يدلُّ عىل »أّن ترتيـبَ املصحِف كان توقيفيَّ
أْخَرَجـُه أمحُد وأبـو داوَد وغرُيمها عْن أوِس بِن أيب أوٍس 
ُحذيَفـَة الثَّقفيِّ قـاَل: )ُكْنُت يف الوفِد الذين أسـَلُموا ِمن 
ثقيـٍف، َفَذَكـَر احلديَث، وفيـِه فقاَل لنا َرُسـوُل اهللِ صىلَّ 
َم طـرَأ عيلَّ ِحْزيب ِمـن الُقرآِن فـأَرْدُت أّن  اهلُل عليـِه وسـلَّ
ال َأْخُرَج حّتى أقِضيُه. قاَل فسـأْلنا أصحاَب َرُسـوِل اهللِ 
ُبوَن الُقرآَن؟ قاُلوا:  َم ُقْلنا: كيـفَ حُتزِّ صىّل اهلُل عليِه وسـلَّ
َس ُسـَوٍر، وَسْبَع ُسـَوٍر، وتِْسَع  ُبُه ثالَث ُسـَوٍر، ومَخْ ُنحزِّ
َل  ِب املفصَّ ُسـَوٍر، وإحَدى َعرشَة، وثالَث عـرشَة، َوَحزِّ

تَِم. ِمن »ق«حتَّى خَتْ

اس )ص: 481( )135( الناسُخ واملنسوُخ للنَّحَّ
)136( الناسُخ واملنسوُخ للنَّّحاس )ص: 482(

 قلـُت ]أي: ابـن حجر[: فهـذا يدلُّ عـىل أنَّ ترتيَب 
ـَوِر عىل ما ُهـو يف املصحـفِ اآلَن كاَن يف َعْهِد النَّبيِّ  السُّ
بًا ِحينئٍِذ  َم، وحيتِمُل أنَّ الذي كان ُمرتَّ صىلَّ اهلُل عليِه وسـلَّ
ًة بِخالِف ما َعداُه فيْحَتِمُل أْن يُكوَن  ِل خاصَّ ِحْزُب املفصَّ
كان فيـه »تقديٌم، وتأخرٌي«كام َثَبَت ِمن حديِث ُحذيفَة أنَّه 
َم َقَرأ النِّساَء بعَد البقرِة قبَل آِل ِعمراَن،  صىّل اهلُل عليِه وسلَّ
وُيسـَتفاُد ِمن هذا احلديِث -حديـِث َأْوٍس- أنَّ الراجَح 
ِل ُسـوَرِة »ق«إىل آِخِر الُقرآِن، َلِكنَّه  ـلِ أنَّه ِمن أوَّ يف املفصَّ
ُلـثِ األَوِل، فإنَّه َيْلَزُم  مبنـيٌّ عىل أّن »الفاحِتَة«مل ُتَعدَّ يف الثُّ
ِل ِمن احُلُجراِت، وبِه َجَزَم  ُل املفصَّ ها أْن يكوَن أوَّ ِمن َعدِّ

مجاعٌة ِمن األئمِة()137(.
وقد َبَسـَط العلامُء فيها القوَل يف كتـبِ علوِم القرآِن، 
ـعَ يف بحِث هذه القضيـِة ليَس ِمن  َم فإنَّ التوسُّ وكـام تقدَّ

أهداِف البحِث.

الفائِـدُة الثالِثـُة: بيـاُن َفْضِل الُقـرآِن الَكريـِم وَمناقبِه 
لَِن واآلِخريَن: ِعِه لُِعُلوِم األوَّ ومَجْ

وَقد اسـتفدت هذِه الفائَِدَة اجلليلَة مَن املجد الَفريوز 
آبـاديُّ يف »َبصائِره«، وَذلِـكَ ِعنَدما كان َيُسـوُق اآلياِت 
واألحاديـثَ يف )فضائِل القرآِن وَمناقبِـه(، فأَتى عىل أنَّه 
()138(، ُثمَّ َذَكَر حديَث  لنَِي واآلِخريـنَ )حَيـوي ُعُلوَم األوَّ

َواثَِلَة بِن األْسَقِع َريِضَ اهلُل عنُه)139(.
ـلَ  مَلّـا َتَفضَّ وهـذا أفهمنـي أنَّ اهلَل -جـلَّ َجالُلـُه- 
َع فيه أسفاَر  ْنزيِل احلكيِم الذي مَجَ بِالَعطاِء، وَمنَّ علينا بِالتَّ

)137( فتُح الباري )9/ 42- 43(.
رِّ املنُثوِر: )َوأْخَرَج سـعيُد بـُن َمنُْصوٍر، َواْبُن أيب  )138( ففي الدُّ
َشـيَبَة، َوعْبُد اهللِ بُن َأمْحَد يِف »َزَواِئـِد الّزْهِد« َواْبُن الرّضيِس 
يِف »َفَضاِئـل اْلُقـْرآن«، َوحُمَّمـُد بـُن َنـرٍص يِف »كتـاِب اهللِ« 
، َواْلَبْيَهِقيُّ يِف »ُشـَعِب اإِليامِن« َعن اْبِن َمْسـُعوٍد  ايِنُّ َوالطَّـرَبَ
ِر اْلُقْرآَن؛ َفإِنَّـُه فِيِه ِعْلُم األّولنَِي  َقـاَل: َمن َأَراَد اْلِعْلـَم َفْلَيَتنَوَّ

يوطيِّ 5/ 158. رُّ املنثوُر للسُّ واآلِخريَن( الدُّ
)139( انظر: بصاِئر َذوي التمييِز يف لطائِف الكتاِب العزيِز )1/ 62(.
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لنَِي وما فيها ِمن ُعلوٍم، َفَحوى )التَّوراَة، واإلنجيَل،  األوَّ
ُه َحـوى -أيضًا- )ُصُحـَف إْبراِهيَم(،  ُبـوَر(، كـاَم أنَّ والزَّ
َمنا بَِذلِـَك معنى قولِه  ـِل(، علَّ َوزاَد عليهـا )ُسـَوَر املفصَّ
ُه )تِْبياٌن لُِكلِّ  ْطَنا يف الِكَتاِب ِمْن يَشٍء(، وأنَّ تعـاىل: )َما َفرَّ

يَشٍء(.
ـواُل َمـكاَن التَّـوراِة، وَقـد َحـوْت َهذِه  ـْبُع الطِّ فالسَّ
َقـًة ما ِفيها  ـَوُر َخصائِـَص وَمضاِمـنَي التَّـوراِة، ُمصدِّ السُّ
وِر، حاِكَمـًة عليها، وكانـِت املِئنِي َمكاَن  ِمن اهلـدى والنُّ
ِل عىل عيسـى عليِه السـالُم، كذلك حَتتوي  اإلنجيِل املْنزَّ
الئِل(،  ، واخَلصائِِص، واهلدايـِة، والدَّ ما ِفيها ِمـن )احلقِّ
ِل عـىل داوَد عليه السـالُم  ُبـوِر املْنزَّ ُثـمَّ املثـاين َمـكاَن الزَّ
ـَع أعظـَم  كذلـك، فـكاَن الُقـرآُن بأقسـاِمه هـذِه َقـد مَجَ
 ُ َمـِة، ُثـمَّ جـاَءِت اآليـاُت ُتبـنيِّ ِة املَتَقدِّ ـامويَّ الُكُتـِب السَّ
ـَة وَبعَض َمضاِمنِي هـذه الُكُتِب«َقاَل  يَّ »اخَلصائِـصَ الُكلِّ

زث  رث يت ىت نت مت زت ٱ َتَعـاىَل:ىمح
ْنبَِيـاء: 48[، وقاَل تعاىل:ىمحٱمبنبىب  مثيمح]اأْلَ

رث  يت ىت نت مت زت رت يب

تعـاىل:  وقـال   ،)140(]105 ]األنبيـاء:  زثيمح 

ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت ٱ ىمح

يثىفيفىق....يمح ]املائـدة: 44[ اآلية، ُثمَّ 

تعاىل:ىمحٱخبمبحتختمتهت  قاَل 
مخ  جخ مح جح مج حج مث

]املائـدة:  جسحسخسمسحصخصمصجضحضيمح 

ملىليل  45[ اآليـة، ُثـمَّ قاَل تعـاىل:ىمحٱخل 
ىن  من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين

ييٰذيمح ]املائدة: 46[

)140( ُينَظـر يف تفسـرِيها التحريـر والتنويـر )17/ 162(، إْذ 
ُبوَر هو كتاُب داوَد عليه السالُم. ُيرّجُح أنَّ الزَّ

تعـاىل:ىمحٱيبرتزتمتنت  اهلُل  ويقوُل 
 ،]48 ]املائـدة:  ىتيترثزثمثنثىثيثيمح 

يقـوُل اإلمـاُم ابـُن كثـرٍي يف تفسـرِيه َبْعـَد َعْرِضـِه أِلْقواِل 
َهـا  ُكلُّ ْقـَواُل  اأْلَ )َوَهـِذِه  ىمحٱنثيثيمح  معنـى:  ـَلِف يف  السَّ
ُه،  ُن َهـَذا ُكلَّ ُمَتَقاِرَبـُة امْلَْعَنـى، َفإِنَّ اْسـَم »امْلَُهْيِمـِن »َيَتَضمَّ
َفُهـَو »َأِمـنٌي« َو«َشـاِهٌد« َو«َحاِكٌم« َعـىَل ُكلِّ ِكَتـاٍب َقْبَلُه، 
، الَِّذي َأْنَزَلُه آِخـَر اْلُكُتِب  ا اْلِكَتاَب اْلَعِظيـمَ ُ َهـذَ َجَعـَل اهللَّ
ـَع ِفيِه  َوَخامَتََهـا، َأْشـَمَلَها َوَأْعَظَمَهـا َوَأْحَكَمَهـا َحْيـُث مَجَ
اِسـنَ َمـا َقْبَلـُه، َوَزاَدُه ِمَن اْلَكـاَماَلِت َما َلْيـَس يِف َغرْيِِه؛  حَمَ
َها«،  َفِلَهـَذا َجَعَلـُه »َشـاِهدًا« َو«َأِمينـًا«َو »َحاِكاًم َعَلْيَهـا ُكلِّ
ـلَ َتَعاىَل بِِحْفِظِه بَِنْفِسـِه اْلَكِريَمِة، َفَقـاَل ]َتَعاىَل[ )2(  َوَتَكفَّ

ىمحٱيلامممرنزنمنننيمح ]احْلِْجَر:9[()141(.

ُة  ـِل وُخُصوصيَّ ابَعـُة: َفْضـُل ُسـَوِر امُلَفصَّ الفائِـدُة الرَّ
َم هبا: ٍد صىَّ اهلُل عليِه َوَسلَّ النَّبيِّ حُممَّ

ـلِ عىل هذا  ظاِهـُر احلديـِث دالٌّ عىل أّن ُسـَوَر املفصَّ
تيـبِ الـذي يف املصَحـفِ ِمن دالئـلِ تفضيـلِ النَّبيِّ  الرتَّ
َم عىل َمن َقْبَلُه ِمن األنبِيـاِء فيام أْنَزَلُه  صـىلَّ اهلُل عليِه وسـلَّ
 ، ُد َذلَِك ما َوَرَد َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر امْلَُزيِنِّ اهلُل تعاىل، وُيؤكِّ
م: )َواْلُقْرآُن ُنوٌر  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصىلَّ اهللَّ َقاَل: َقاَل َرُسـوُل اهللَّ
ِل،  ْكِر اأَلوَّ َيـْوَم اْلِقَياَمـِة، َأال َوإيِنِّ ُأْعِطيُت اْلَبَقَرَة ِمـنَ الذِّ
َوُأْعِطيـُت َطَه َوَطواِسـنَي ِمْن َأْلـَواِح ُموَسـى، َوُأْعِطيُت 
ِت اْلَعْرِش، مَلْ  َة اْلِكَتاِب َوَخَواتِيَم ُسوَرِة اْلَبَقَرِة ِمْن حَتْ َفاحِتَ

َل َناِفَلًة()142(.  ُيْعَطَها َأَحٌد َقْبيِل، َوَأْعَطايِن َريبِّ امْلَُفصَّ

)141( تفسري ابن كثري )3/ 128(
)142( قـال اهليثميُّ يف جممِع الزوائِد ومنبِع الفوائِد )1/ 170(: 
ـا َعْبُد  ايِنُّ يِف اْلَكبرِِي،..َوَلـُه إِْسـنَاَداِن: يِف َأَحِدمِهَ )َرَواُه الطَّـرَبَ
اهللَِّ ْبـُن َأيِب مُحَْيٍد، َوَقْد َأمْجَُعوا َعىَل َضْعِفِه، َويِف اآْلَخِر ِعْمَراَن 
ُفـُه اْلَباُقوَن.(  اْلَقطَّـاَن، َذَكَرُه اْبُن ِحبَّـاَن يِف »الثَِّقاِت«، َوَضعَّ
َم أّن روايَة ِعمراَن القطَّان َحَسـنٌَة باملتاَبَعِة، فال َيْبُعُد  وَقد تقدَّ

أن َيُكوَن احلديُث َحَسنًا لإلسناِد الثاين.
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ـَوِر، َفَعْن أَنِس  ويف َذلِـكَ ما َيـُدلُّ عىل َفْضِل َهذِه السُّ
بـِن مالـٍك َريِضَ اهلُل َعْنُه قاَل: قاَل أصحـاُب النَّبيِّ صىلَّ 
َل  َم وَريِضَ عنُهم: يا َرُسـوَل اهللِ َلَقد َعجَّ اهلُل عليـِه وسـلَّ
َبْتني ُهـوٌد وأَخواهُتـا ِمـن  ـْيُب!، فَقـاَل: )َشـيَّ إليـَك الشَّ

ِل()143(. املفصَّ
 ، ُل ِمـن َقَصٍص فيهـا الِعرَبُ وَذلِـَك مِلَـا احَتـوى املفصَّ
بَّانيَّـُة، وأهـواُل وعظائِـمُ يـوِم القيامـِة ومـا  ـَنُن الرَّ والسَّ
ِد أسـاليِب الوعِد والوعيِد، وُأصوِل  فيها، إضافًة إىل َتَعدُّ
العقيدِة اإلسـالميِة التي َتَرّبى عليها املسـِلُموَن يف الَعْهِد 
، فال َغرَو أْن َيِصَفها ابُن َمسُعوٍد َريِضَ اهلُل عنُه بأهّنا  يِّ املكِّ

لَِذلَِك »ُلباُب الُقرآِن«.
ٍء  فَعـِن اْبـِن َمْسـُعوٍد ريض اهلل عنـُه َقـاَل: )لِـُكلِّ يَشْ
ٍء ُلَبابًا،  َسَناٌم، َوَسَناُم اْلُقْرآِن ُسـوَرُة اْلَبَقَرِة، َوإِنَّ لُِكلِّ يَشْ
ـَياِطنَي َلَتْخُرُج ِمَن  ، َوإِنَّ الشَّ ـلُ َوإِنَّ ُلَبـاَب اْلُقـْرآِن امْلَُفصَّ
اْلَبْيـِت الَِّذي ُيْقَرُأ ِفيِه ُسـوَرُة اْلَبَقـَرِة، َوإِنَّ َأْصَغَر اْلُبُيوِت 

ٌء()144(. ِ يَشْ ْوُف الَِّذي ِفيِه ِمْن ِكَتاِب اهللَّ اجْلَ
فاألحـكاَم  وخيـاُرُه)145(،  َخالُصـُه  ِء  الـيشَّ وُلبـاُب 
ـَة ِمن )احلالِل، واحلـراِم، واألوامِر، والنواهي(،  الترشيعيَّ
َزُة عىل االلتِزاِم  إنَّام ُبنِيْت عىل املفصل يف الَعَمِل، فِهَي املحفِّ
نا  ِد هبا، وَيُدلُّ لِذلَِك ما َوَرَد عن ُأمِّ هبا، والضابِطُة عىل التقيُّ

َرُه بلفٍظ  )143( فضائـُل الُقرآِن للُمسـتغفرّي )2/ 557(، وَكـرَّ
آَخـَر َنحـوه )2/ 656( ومـداُر احلديِث عىل محَّـاد بِن حييى 
/األَبـحِّ عن يزيِد الّرقـايشِّ عن أنِس بِن مالٍِك َريِضَ اهللُ عنه 
»َمرفوعـًا«، ومّحـاد بـُن حييى قاَل عنـُه احلافُِظ ابـُن َحَجٍر يف 
تقريِب التهذيـِب )ص: 179(: )صدوٌق خُيطِـىُء(، وَيزيُد 
بـُن أبان الّرقـايشِّ قال ابُن َحَجٍر يف تقريـِب التهذيِب )ص: 
599(: )زاهـٌد ضعيـٌف( واحلديـُث لُه شـواهُد ِمـن ُطُرٍق 

ِل. ُأْخرى فيها ِذْكُر بعِض ُسَوِر املفصَّ
)144( قـال اهليثميُّ يف جممِع الزوائِد ومنبـِع الفوائِد )7/ 159( 
َدَلـَة، َوُهـَو ثَِقـٌة َوفِيِه  ، َوفِيـِه َعاِصـُم اْبـُن هَبْ ايِنُّ )َرَواُه الطَّـرَبَ
ِحيـِح.( وفضائل الُقرآن  َضْعـٌف، َوَبِقيَُّة ِرَجالِِه ِرَجـاُل الصَّ

البِن الرّضيس )ص: 88( برقم 178.
النهايـَة يف غريـِب  العـرب )1/ 729(،  انظـر: لسـاَن   )145(

ُة َلَبَب. احلديث واألثر )4/ 223( مادَّ

ا  ٍة هَلا وفيها أهنَّ ُأمِّ املؤِمننَي عائَِشـَة -َريِضَ اهلُل عنها- يف ِقصَّ
ِل ِفيها ِذْكُر  َل َما َنَزَل ِمْنُه ُسوَرٌة ِمن املَفصَّ قالْت: )إنَّام َنَزَل أوَّ
اِر، حّتى إذا ثاَب النَّاُس إىل اإلْسـالِم َنَزَل احلالُل  ِة والنَّ اجَلنَّ
ُبوا اخَلْمَر، َلَقاُلوا: ال  ُل يَشٍء: ال َترْشَ واحلـراُم، ولو َنـَزَل أوَّ
نا أبدًا,  َنَدُع اخَلْمَر أَبدًا، وَلو َنَزَل: ال َتْزُنوا، َلقاُلوا: ال َنَدُع الزِّ
َم, وإينِّ جَلاِرَيٌة  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ٍد -َصىلَّ اهللَّ َة عىل حُممَّ َلَقد َنَزَل بِمكَّ
ألعُب: ىمحٱجكحكخكلكمكجليمح ]القمر: 46[، 

وَما َنَزَلْت ُسوَرُة البقرِة والنِّساِء إاّل وأنا ِعْنَدُه()146(.
ِل أن كاُنوا َيْبَتِدئوَن  ولَِذلَِك َبَلَغ عنايُة السـلف باملفصَّ
ى ِعْنَدُهْم باملحَكِم لَِعَدِم  أوالَدُهْم بَِتْحِفيِظها وكاَنْت ُتسمَّ
ُوُجوِد املنسـوِخ فيها، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َقاَل: إِنَّ الَِّذي 
ـلَ ُهـَو امُلْحَكُم، َقـاَل: َوَقاَل اْبـُن َعبَّاٍس:  َتْدُعوَنـُه امُلَفصَّ
َم َوَأَنـا اْبُن َعرْشِ  ِ َصـىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسـلَّ َ َرُسـوُل اهللَّ )ُتـُويفِّ

ِسننَِي، َوَقْد َقَرْأُت امُلْحَكَم()147(.
هذا واهلل أعىل وأعلم وأساله سبحانه التوفيق والسداد 

واهلداية وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

اخلاِتَُة: النَّتائُِج والتَّوِصياُت:
اًل: النتائُج: أوَّ

ُحْكُم حديِث واثَِلَة بِن األْسَقِع َريِضَ اهلُل عْنُه »َحَسٌن 
لَِذاتِِه، َوَصِحيٌح لَِغرِيِه«.

َثها  حديُث واثَِلَة بِن األْسـَقِع ِمن األحاديِث التي حدَّ
 ،» َم يف »أواِخِر الَعْهِد املدينِّ ٌد صىلَّ اهلُل عليِه وسلَّ النَّبيُّ حُممَّ

)146( أخرجـُه النَّسـائيُّ يف فضائِل القرآِن صــ65 برْقم )12(، 
املستغفريُّ يف فضائِل القرآن صـ 360 برْقم 426، والقاسُم 
م يف فضائِل القرآن صــ 365، فضائل القرآن البن  بُن سـالَّ

كثرٍي )ص: 139(
)147( أخرجُه الُبخاريُّ يف صحيِحه )6/ 193( برقم )5035( 
بياِن الُقرآَن، قال ابُن  كتاب فضائل القرآن، بـاُب تعليِم الصِّ
َحَجـٍر يف فتـِح البـاري )9/ 84(:)َوامْلُـَراُد بِامْلُْحَكـِم الَِّذي 
َلْيَس فِيِه َمنُْسـوٌخ، َوُيْطَلـُق امْلُْحَكُم َعىَل ِضدِّ امْلَُتَشـابِِه، َوُهَو 

اْصطِاَلُح َأْهِل اأْلُُصوِل..(.
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ٌة يف االسـِتدالِل بِه عىل ترتيِب املصَحِف  يَّ وهِلذا األمِر أمهِّ
.» ُه »توِقيفيٌّ وُسَوِرِه، وَتقويِة االستِدالِل بأنَّ

ـْبِع املثاين، وينبغي االنتِباُه ِمن  واُل َغرُي السَّ ْبُع الطِّ السَّ
التَّداُخِل بيَنُهام.

واِل ِهَي ُسـوَرُة  ـْبِع الطِّ َمُة للسَّ ـورُة السـابَِعُة املتمِّ السُّ
فـاِت  َبـراءة فقـط؛ وذلِـَك التِّفاِقهـا باخَلصائِـِص والصِّ
، وبَِقرائـِن )َدالالِت احلديِث  ـتِّ ـَوِر السِّ مـع سـائِر السُّ

وَرِة(. الرشيِف، َوَعَدِد اآلياِت وِسامِت السُّ

ثانيًا: التوصياُت:
وِخَتامـًا هلـذا الَبحِث فـإنَّ الباِحـَث ُيـوِص بالعنايِة 
باألحاديِث التي َيسـَتدلُّ هِبا الُعلامُء يف ُكتِب علوِم القرآِن 
الكريـِم عىل قضايا علوِم الُقرآِن الكريِم، مِلَا هلا ِمن دقائَق 
َتًا، وإرهافًا(،  حتتاُج ِمن الباحِث )إخالصـًا، وُتؤَدًة، وَتثبُّ
السـِتخراِج )كنوِزهـا، وُدَرِرهـا(- وحتريـَر َمسـائِلها- 

ًة، حسنًا، َضعفًا..(. لِلُحْكَم عَليها)صحَّ
ْقُت  هذا وأسأُل اهلَل تعاىل العيلَّ القديَر أن أكوَن َقد ُوفِّ
ا مـا فيِه ِمن  ْمُت ما هـو ُمفيٌد، وأمَّ يف هـذا البحـِث، وَقدَّ
ُقُصـوٍر فُهـَو ِمن نْفـي، وأسـَتْغِفُر اهلَل العظيَم، وأسـأُله 
ٍد  ـداَد والَكـامَل، وصـىلَّ اهلُل عىل نبيِّنـا حُممَّ التوفيـَق والسَّ
َم، وآِخُر َدعوانـا أْن »احَلْمُد هللِ  وعـىل آلـِه وَصْحبِِه وسـلَّ

َربِّ العامَلنَِي«.
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قائمة املراجع)148(
املراجع العربية:

- اإلتقـان يف علوم القـرآن، عبد الرمحن بن أيب بكر، 
جالل الدين السيوطي )ت: 911هـ(، ت: حممد 
أبـو الفضـل إبراهيـم، ط: اهليئة املرصيـة العامة 

للكتاب، 1394هـ.
أبـو عمـر   - االسـتيعاب يف معرفـة األصحـاب، 
يوسـف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري القرطبي 
)ت: 463هـ(، ت: عيل حممد البجاوي، ط: دار 

اجليل، بريوت، األوىل، 1412 هـ - 1992 م.
- اإلصابة يف متييز الصحابة، أبو الفضل أمحد بن عيل 
بن حجر العسـقالين )ت: 852هــ(، ت: عادل 
أمحد عبـد املوجود وعىل حممد معـوض، ط: دار 

الكتب العلمية - بريوت، األوىل - 1415 هـ
- أصـول اجلـرح والتعديـل وعلـم الرجـال د. نور 
الدين عرت، ط: دار الياممة دمشق، الثانية 2007 م
- أضـواء البيـان يف إيضـاح القـرآن بالقـرآن، حممد 
األمـني بن حممد املختار اجلكني الشـنقيطي )ت: 
والنـرش  للطباعـة  الفكـر  دار  ط:  1393هــ(، 
والتوزيع بريوت - لبنان، 1415 هـ - 1995 م. 
- إِكـاَمُل امُلْعِلـِم بَفَواِئـِد ُمْسـِلم، أبـو الفضل عياض 
بن موسـى بن عيـاض اليحصبي السـبتي، )ت: 
544هــ(، ت: الدكتور حْيَيى إِْسـاَمِعيل، ط: دار 
الوفاء للطباعة والنـرش والتوزيع، مرص، األوىل، 

1419 هـ - 1998 م
- إكـامل هتذيب الكـامل، عـالء الديـن ُمغُلطاي بن 
قليـج احلنفـي )ت:762 هــ (، ت: عـادل بـن 
حممد، أسـامة بـن إبراهيم، ط: الفـاروق احلديثة 

للطباعة والنرش، األوىل 1422 هـ - 2001 م

)148( املنهـج املتبع يف ترتيب املراجع: اسـم الكتـاب، املؤلف، 
الـدار  ط:  وجـد،  إن  املحقـق  ت:  الوفـاة(،  تاريـخ  )ت: 

الطابعة، رقم الطبعة، مكان وتاريخ الطبع.

- االنتصـار للقـرآن، أبـو بكـر حممـد بـن الطيـب، 
القايض الباقـالين املالكي )ت: 403هـ(، ت: د. 
ن، دار  حممـد عصام القضـاة، ط: دار الفتح - َعامَّ
ابن حزم - بريوت، األوىل 1422 هـ - 2001 م
- البدايـة والنهايـة، أبو الفداء إسـامعيل بن عمر بن 
كثـري القريش الدمشـقي )ت: 774هـ(، ت:عيل 
شـريي، ط: دار إحيـاء الـرتاث العـريب، الطبعة 

االوىل 1408 هـ - 1988 م
- الربهـان يف علوم القـرآن، أبو عبـد اهلل بدر الدين 
الزركـيش )ت:  حممـد بـن عبـد اهلل بـن هبـادر 
794هـ(، ت: حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: 
األوىل، 1376 هــ - 1957 م، ط: دار إحيـاء 

الكتب العربية عيسى البايب احللبي ورشكائه، 
- بصائـر ذوي التمييـز يف لطائـف الكتـاب العزيز، 
جمـد الديـن أبو طاهـر حممد بن يعقـوب الفريوز 
آبادي )ت: 817هـ(، ت: حممد عيل النجار، ط: 
املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية - جلنة إحياء 

الرتاث اإلسالمي، القاهرة 1416هـ.
- تاريخ ابن معني - رواية الدوري، املؤلف: حييى بن 
معني أبو زكريا، ط: مركز البحث العلمي وإحياء 
الرتاث اإلسـالمي - مكة املكرمة حتقيق: د. أمحد 

حممد نور سيف الطبعة األوىل، 1399 - 1979
- تاريـخ اإلسـالم َوَوفيـات املشـاهري َواألعـالم، 
شـمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن 
بن َقاْيـامز الذهبي )ت: 748هــ(، ت: الدكتور 
بشـار عّواد معروف، ط: دار الغرب اإلسالمي، 

الطبعة: األوىل، 2003 م
- التاريـخ الكبري، حممد بن إسـامعيل البخاري، ت: 

السيد هاشم الندوي
- تاريخ دمشق، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل 
املعروف بابن عسـاكر )ت: 571هـ(، ت: عمرو 
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بـن غرامـة العمـروي، ط: دار الفكـر للطباعـة 
والنرش والتوزيع،  1415 هـ - 1995 م

- التحريـر والتنويـر »حتريـر املعنى السـديد وتنوير 
العقـل اجلديد من تفسـري الكتـاب املجيد، حممد 
الطاهـر بـن حممد بـن حممـد الطاهر بن عاشـور 
التونـي )ت: 1393هــ(، ط: الـدار التونسـية 

للنرش - تونس، 1984 هـ
- التَّْفِسـرُي الَبِسْيط، أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد 
بن عيل الواحدي، النيسـابوري، الشـافعي )ت: 
468هـ(، ت: رسائل علمية ملجموعة طلبة، ط: 
عـامدة البحث العلمي - جامعـة اإلمام حممد بن 

سعود اإلسالمية. الطبعة: األوىل، 1430 هـ
- تفسـري النكت والعيون، أبو احلسـن عيل بن حممد 
)ت:  باملـاوردي  الشـهري  البغـدادي،  البـرصي 
450هــ(، حتقيـق: السـيد ابن عبـد املقصود بن 
عبد الرحيـم، ط: دار الكتـب العلمية - بريوت 

/ لبنان.
- تقريب التهذيب،  ابن حجر العسقالين، ت: حممد 
امـة طبعـة دار الرشـيد بحلـب الطبعة األوىل  عوَّ

1406هـ
- هتذيـب اللغـة، أبـو منصـور حممـد بـن أمحـد بـن 
األزهـري اهلـروي، )ت: 370هــ(، ت: حممـد 
عوض مرعـب، ط: دار إحياء الـرتاث العريب - 

بريوت، األوىل، 2001م
- الثقات، أبو حاتم حممد بن حبان بن أمحد التميمي 
البستي، حتقيق: السيد رشف الدين أمحد، ط: دار 

الفكر، األوىل، 1395 - 1975 
- اجلامـع »سـنن الرتمـذي«، أبـو عيسـى حممـد بن 
عيسى بن َسْورة، الرتمذي، )ت: 279هـ(، ت: 
بشار عواد معروف، ط: دار الغرب اإلسالمي - 

بريوت، سنة النرش: 1998 م

- جامـع البيـان يف تأويـل القـرآن، أبـو جعفر حممد 
بـن جريـر اآلميل، الطـربي )ت:310هــ(، ت: 
أمحد حممد شـاكر، ط: مؤسسـة الرسالة، األوىل، 

1420 هـ - 2000 م
- اجلامع املسـند الصحيح املخترص من أمور رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسـلم وسـننه وأيامه »صحيح 
إسـامعيل  بـن  حممـد  عبـداهلل  أبـو  البخـاري«، 
البخـاري اجلعفـي، ت: حممـد زهـري بـن نـارص 
النـارص، ط: دار طوق النجـاة )ترقيم حممد فؤاد 

عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، 1422هـ.
- اجلـرح والتعديـل، أيب حممـد عبـد الرمحـن بن أيب 
حاتم حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظيل 
الـرازي )ت 327 هـ (، الطبعـة: األوىل بمطبعة 
جملـس دائـرة املعـارف العثامنيـة - بحيـدر آبـاد 
الدكـن - اهلند سـنة 1271 ه 1952 م، تصوير: 

دار إحياء الرتاث العريب بريوت.
- مجـال القـراء وكـامل اإلقـراء، أبو احلسـن عيل بن 
حممد ، علم الدين السـخاوي املرصي الشافعي، 
)ت: 643هـ(، ت: عبد احلق عبد الدايم سـيف 
القايض ط: مؤسسـة الكتـب الثقافية - بريوت، 

األوىل، 1419 هـ - 1999 م.
- حليـة األوليـاء وطبقـات األصفياء، أبـو نعيم 
أمحـد بـن عبـد اهلل بن أمحـد  األصبهـاين )ت: 
430هـ(، تصويـر: دار الفكر بريوت عن ط: 
السـعادة - بجوار حمافظة مـرص، 1394هـ - 

1974م .
- الدر املنثور بالتفسـري باملأثـور، عبد الرمحن بن أيب 
بكر، جالل الدين السيوطي )ت: 911هـ(، ط: 

دار الفكر - بريوت.
- دالئـل النبـوة، أبو بكـر أمحد بن احلسـني البيهقي 
)ت: 458 هــ(، ت: د.عبـد املعطـي قلعجـي، 
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ط: دار الكتـب العلميـة ـ ودار الريـان للرتاث، 
الطبعة: األوىل 1408 هـ / 1988 م

- زاد املسـري يف علم التفسـري، أبو الفرج مجال الدين 
عبـد الرمحـن بـن عيل بـن حممـد اجلـوزي )ت: 
املهـدي، ط: دار  الـرزاق  597هــ(، ت: عبـد 
الكتـاب العـريب - بـريوت، الطبعـة: األوىل - 

1422 هـ
- الزاهـر يف معـاين كلامت الناس، أبـو بكر حممد بن 
القاسـم األنباري، ت: د. حاتم صالح الضامن، 
ط: مؤسسـة الرسـالة: األوىل، بريوت - 1412 

هـ -1992
- الـرساج املنـري يف اإلعانة عىل معرفـة بعض معاين 
كالم ربنا احلكيم اخلبري، املؤلف: شـمس الدين، 
حممـد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشـافعي )ت: 
 - )األمرييـة(  بـوالق  مطبعـة  ط:  977هــ(، 

القاهرة، 1285 هـ
- سلسـلة األحاديـث الصحيحـة ويشء مـن فقهها 
وفوائـده أبـو عبـد الرمحـن حممـد نـارص الديـن 
األلبـاين )ت: 1420هــ(، ط: مكتبـة املعـارف 

للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل.
- سـنن أيب داود، املؤلـف: أبـو داود سـليامن بـن 
ِجْسـتاين )ت: 275هــ(،  األشـعث األزدي السِّ
ت: حممـد حميـي الدين عبـد احلميـد، ط: املكتبة 

العرصية، صيدا - بريوت.
- السـنن الصغري للبيهقي، املؤلف: أبو بكر أمحد بن 
احلسني، البيهقي )ت: 458هـ(، ت: عبد املعطي 
أمـني قلعجـي، دار النـرش: جامعـة الدراسـات 
اإلسالمية، كراتيش ـ باكسـتان، الطبعة: األوىل، 

1410هـ - 1989م.
- السنن الكربى، املؤلف: أبو بكر أمحد بن احلسني، 
البيهقـي )ت: 458هــ(، ت: حممد عبـد القادر 

عطـا، ط: دار الكتـب العلمية، بـريوت، الثالثة، 
1424 هـ - 2003 م

- السـنن الكـربى، املؤلـف: أبـو عبـد الرمحن أمحد 
بن شـعيب بـن عـيل اخلراسـاين، النسـائي )ت: 
303هـ(، ت: حسـن عبد املنعم شـلبي، أرشف 
عليـه: شـعيب األرنـاؤوط، قدم له: عبـد اهلل بن 
عبـد املحسـن الرتكـي، ط: مؤسسـة الرسـالة - 

بريوت، الطبعة: األوىل، 1421 هـ - 2001 م
- سـري أعـالم النبـالء، أبـو عبـد اهلل شـمس الدين 
حممـد بن أمحد بـن عثامن بن َقاْيـامز الذهبي )ت: 
748هــ(، ت: جمموعة من تني بإرشاف الشـيخ 
شعيب األرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، الثالثة، 

1405 هـ / 1985 م
- رشح السـنة، أبـو حممـد احلسـني بـن مسـعود بن 
حممد بن الفراء البغوي الشافعي )ت: 516هـ(، 
زهـري  األرناؤوط-حممـد  شـعيب  حتقيـق: 
الشـاويش، ط: املكتـب اإلسـالمي - دمشـق، 

بريوت، الثانية، 1403هـ - 1983م
- رشح مشـكل اآلثـار، املؤلف: أبـو جعفر أمحد بن 
حممد بن سـالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي 
بالطحـاوي )ت:  املعـروف  احلجـري املـرصي 
321هـ(، ت: شـعيب األرناؤوط، ط: مؤسسة 

الرسالة، األوىل - 1415 هـ، 1494 م
- شـعب اإليامن، املؤلف: أبو بكر أمحد بن احلسـني 
بن عيل البيهقي )ت: 458هـ(، ت: د. عبد العيل 
عبد احلميد حامد، بـإرشاف: خمتار أمحد الندوي 
اهلند، ط: مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض 
بالتعـاون مـع الـدار السـلفية ببومبـاي باهلنـد، 

الطبعة: األوىل، 1423 هـ - 2003 م
- صحيـح ابن حبـان برتتيب ابـن بلبـان، أبو حاتم 
حممد بن حبان، التميمي، الُبستي )ت: 354هـ(، 
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ت: شـعيب األرناؤوط، ط: مؤسسـة الرسالة - 
بريوت، الثانية، 1414 - 1993

- الضعفـاء واملرتوكـني، املؤلـف: أبـو الفـرج عبد 
الرمحـن بـن عـيل بن حممـد بـن اجلـوزي ، )ت: 
579هــ(، ت: عبد اهلل القـايض، ط: دار الكتب 

العلمية، بريوت 1406هـ.
- الطبقـات الكـربى، أبو عبد اهلل حممد بن سـعد بن 
منيـع، البرصي، البغـدادي املعروف بابن سـعد 
دار  )ت: 230هــ(، ت: إحسـان عبـاس، ط: 

صادر - بريوت، األوىل، 1968 م
- عمدة القاري رشح صحيح البخاري، أبو حممد بدر 
الديـن حممود بن أمحد الغيتايب احلنفي العيني )ت: 

855هـ(، ط: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت
- غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان، نظـام الديـن 
احلسـن بن حممـد بن حسـني القمي النيسـابوري 
)ت: 850هــ(، ت: الشـيخ زكريا عمريات، ط: 
دار الكتب العلمية - بريوت، األوىل - 1416 هـ

- غريب احلديث، أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي 
)ت: 224ه( إرشاف: حممـد عبـد املعيـد خـان، 
الطبعـة: األوىل بمطبعـة جملـس دائـرة املعـارف 
العثامنيـة بحيدر آباد الدكن اهلند سـنة 1384 هـ 

/ 1964 م
أبـو  البخـاري،  صحيـح  رشح  البـاري  فتـح   -
الفضـل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العسـقالين 
الشـافعي)ت:852ه(، ت:حمـب الدين اخلطيب 

ط: دار املعرفة - بريوت، 1379. 
- فتـح الباري رشح صحيـح البخاري، عبد الرمحن 
بـن أمحد بـن رجـب، الَسـالمي، البغـدادي، ثم 
الدمشقي، احلنبيل )ت: 795هـ(، حتقيق جمموعة 
من الباحثـني، ط: مكتبة الغربـاء األثرية، املدينة 

املنورة، األوىل 1417 هـ.

- فتح املغيث برشح الفية احلديث للعراقي، أبو اخلري 
حممـد بن عبـد الرمحن بن حممد السـخاوي )ت: 
902هـ(، ت: عيل حسـني عيل، ط: مكتبة السنة 

- مرص، الطبعة: األوىل، 1424هـ ، 2003م.
- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل 
باملدينـة، أبو عبد اهلل حممد بن أيوب بن الرضيس 
البجـيل الـرازي )ت: 294هــ(، حتقيـق: غزوة 
بديـر، ط: دار الفكـر، دمشـق ، األوىل، 1408 

هـ - 1987 م
- فضائـل القـرآن، أبو الفداء إسـامعيل بـن عمر بن 
كثري القريش البرصي الدمشـقي )ت: 774هـ(، 

ط: مكتبة ابن تيمية، الطبعة األوىل - 1416 هـ
- فضائل القرآن، أبو ُعبيد القاسـم بن سـاّلم اهلروي 
البغـدادي )ت: 224هـ(، حتقيق: مروان العطية، 
وحمسن خرابة، ووفاء تقي الدين، ط: دار ابن كثري 
)دمشق - بريوت(،األوىل، 1415 هـ -1995 م
- فضائـل القـرآن، املؤلف: َأُبـو الَعبَّـاس َجْعَفُر بُن 
432هــ(،  )ت:  النََّسـِفيُّ   ، امُلْسـَتْغِفِريُّ ـِد  حُمَمَّ
ت: أمحـد بن فـارس السـلوم، ط: دار ابن حزم، 

الطبعة: األوىل، 2008 م.
- الكامـل يف ضعفـاء الرجال، أبو أمحـد عبد اهلل بن 
عـدي اجلرجاين )ت: 365هــ(، ط: دار الكتب 

العلمية الطبعة األوىل 1418 هـ - 1997 م
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم 
حممـود بـن عمـرو بـن أمحـد، الزخمـرشي )ت: 
538هــ(، ط: دار الكتـاب العـريب - بـريوت، 

الطبعة: الثالثة - 1407 هـ.
- الكنـى واألسـامء، أبو برش حممد بـن أمحد بن محاد 
الـدواليب، )ت: 310هــ(، حتقيـق: َنَظـر حممـد 
الفاريـايب، ط: دار ابـن حـزم، لبنان سـنة النرش: 

1421 هـ - 2000م.



ْبَع الطِّواَل( دراية، وحتقيق املراد بالسبع الطوال. ا : ِدَراسُة حديث واثَِلَة بِِن األَْسَقِع: )ُأعطِيُت َمكاَن التَّوراِة السَّ ُمْرَهُف بُن عبِد اجلَبَّاِر َسقَّ

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع األول 1439هـ

86

- لبـاب التأويـل يف معـاين التنزيـل، أبو احلسـن عالء 
الديـن عيل بن حممد الشـيحي ، املعـروف باخلازن 
)ت: 741هــ(، ت: حممـد عـيل شـاهني، ط: دار 
الكتب العلمية بريوت، الطبعة: األوىل، 1415 هـ

- جمـاز القـرآن، أبـو عبيـدة معمر بـن املثنـى التيمي 
البرصي )ت: 209هـ(، ت: حممد فواد سـزگني، 
ط: مكتبة اخلانجي - القاهرة، الطبعة: 1381 هـ

- جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، أبـو احلسـن نور 
الديـن عيل بـن أيب بكر بن سـليامن اهليثمي )ت: 
807هـ(، ت: حسـام الدين القديس، ط: مكتبة 

القديس، القاهرة، 1414 هـ.
- املجمـوع رشح املهذب أبو زكريا حميي الدين حييى 
بن رشف النووي )ت: 676هـ( ط: دار الفكر.

- املحيط يف اللغة أبو القاسـم إسـامعيل ابن عباد بن 
العبـاس الصاحب، حتقيق: الشـيخ حممد حسـن 
بـريوت  األوىل،  الكتـب:  ياسـني، ط: عـامل  آل 

1414هـ -1994 م
أبـو  املصابيـح،  مشـكاة  رشح  املفاتيـح  مرعـاة   -
احلسـن عبيد اهلل بـن حممد عبد السـالم الرمحاين 
إدارة  ط:  1414هــ(،  )ت:  املباركفـوري 
البحـوث العلمية والدعـوة واإلفتـاء - اجلامعة 
السلفية - بنارس اهلند، الطبعة: الثالثة - 1404 

هـ، 1984 م
- مسـند أيب داود الطيالـي، سـليامن بـن داود بـن 
اجلـارود )ت: 204ه(ـ، ت: د. حممـد بـن عبـد 
املحسـن الرتكـي، بالتعـاون مع مركـز البحوث 
والدراسـات العربية واإلسالمية بدار هجر، ط: 
هجر للطباعـة والنرش، الطبعـة: األوىل، 1419 

هـ - 1999 م.
- مسـند أيب يعـىل،  أبو يعـىل أمحد بن عيل بـن املُثنى 
التميمـي، املوصـيل )ت: 307هـ(، ت: حسـني 

سـليم أسـد، ط: دار املأمـون للرتاث - دمشـق، 
الطبعة: األوىل، 1404 - 1984

- مسـند اإلمام أمحد بن حنبل، أبـو عبد اهلل أمحد بن 
حممد بن حنبل بن هالل بن أسـد الشـيباين )ت: 
عـادل   - األرنـاؤوط  شـعيب  ت:  241هــ(، 
مرشـد، وآخـرون، إرشاف: د عبـد اهلل بـن عبد 
املحسـن الرتكي، ط: مؤسسة الرسـالة، الطبعة: 

األوىل، 1421 هـ - 2001 م
- املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل 
إىل رسـول اهلل صىل اهلل عليه وسـلم، »صحيح 
احلسـن  أبـو  احلجـاج  بـن  مسـلم  مسـلم«،  
ت:  261هــ(،  )ت:  النيسـابوري  القشـريي 
حممـد فؤاد عبـد الباقـي، ط: دار إحياء الرتاث 

العريب - بريوت.
- معـاين القـرآن وإعرابـه، إبراهيـم بن الـرسي بن 
سهل، أبو إسـحاق الزجاج )ت: 311هـ(، ت: 
عبد اجلليل عبده شلبي، ط: عامل الكتب بريوت، 

الطبعة: األوىل 1408 هـ - 1988 م
- معجم الشـيوخ،  تاج الديـن عبد الوهاب بن تقي 
ـبكي )ت: 771هـ(، ختريج: شـمس  الديـن السُّ
الديـن أيب عبـد اهلل ابـن سـعد الصاحلـي احلنبيل 
)ت: 759 هـ(، ت: الدكتور بشـار عواد - رائد 
يوسف العنبكي - مصطفى إسامعيل األعظمي، 
ط: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل 2004
- املعجم الكبري، أبو القاسم سليامن بن أمحد اللخمي 
الشـامي، الطرباين )ت: 360هـ(، ت: محدي بن 
عبـد املجيد السـلفي، دار النرش: مكتبة ابن تيمية 

- القاهرة، الطبعة: الثانية، 
- معجم مقاييس اللغة، أبو احلسـني أمحد بن فارس 
بن زكريا، ت: عبد السالم حممد هارون، ط: دار 

الفكر، الطبعة: 1399هـ - 1979م.
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- معرفـة الصحابـة، املؤلف: أبو نعيـم أمحد بن عبد 
اهلل بن أمحد األصبهاين )ت: 430هـ(، ت: عادل 
بـن يوسـف العـزازي، ط: دار الوطـن للنرش - 

الرياض، الطبعة: األوىل 1419 هـ - 1998 م
- امْلُْغِرِب يِف َتْرتِيِب امْلُْعِرِب، أبو الفتح نارص بن عبد 
ِزّى )ت:  السـيد، برهان الدين اخلوارزمـي امُلَطرِّ
610هــ(، ط: دار الكتـاب العـريب، بدون طبعة 

وبدون تاريخ.
- املغنـي يف الضعفاء، شـمس الدين حممـد بن أمحد 
بن عثامن الذهبي )ت: 748هـ(، حتقيق الدكتور 

نور الدين عرت، ط. قطر.
- موسـوعة كشـاف اصطالحات الفنـون والعلوم، 
حممـد بـن عـيل ابـن القـايض الفاروقـي احلنفي 
إرشاف  1158هــ(،  بعـد  )ت:  التهانـوي 
ومراجعة: د. رفيق العجم، ت: د. عيل دحروج، 
نقـل النـص الفـاريس إىل العربيـة: د. عبـد اهلل 
اخلالـدي، ط: مكتبـة لبنـان نـارشون، بـريوت، 

الطبعة: األوىل - 1996م.
- موطـأ اإلمـام مالك، مالـك بن أنس بـن مالك بن 
عامر األصبحي املـدين )ت: 179هـ(، ت: حممد 
فؤاد عبـد الباقـي، ط: دار إحياء الـرتاث العريب، 
بريوت - لبنان، عام النرش: 1406 هـ - 1985 م

ـاس أمحد بن  - الناسـخ واملنسـوخ، أبـو جعفر النَّحَّ
حممـد املرادي النحـوي )ت: 338هــ(، حتقيق: 
د. حممد عبد السـالم حممـد، ط: مكتبة الفالح - 

الكويت، األوىل، 1408
- النهايـة يف غريب احلديث واألثر، أبو السـعادات 
املبارك بن حممد اجلزري، ت: طاهر أمحد الزاوي 
- حممـود حممـد الطناحي، ط: املكتبـة العلمية - 

بريوت، 1399هـ - 1979م.



عامد محدي عبداهلل: البنية اإليقاعية يف شعر الطبيعة »شعر الصنوبري وكشاجم أنموذًجا«

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع األول 1439هـ

88

املستخلص
هذه الدراسـة بعنوان: »البنية اإليقاعية يف شـعر الطبيعة، شعر 
الَصنَّْوَبِرّي وُكَشـاِجم أنموذًجا«. والطبيعة أوسع منابع الكون 
غنـى؛ فهـي ملهمة الفنـان، ومصـدر الوحي، ومنبـع اإلهلام. 
وشـعر الطبيعـة واحد من املوضوعات املهمـة يف أدبنا العريب. 
نَْوَبـِرّي وُكَشـاِجم مـن شـعراء العـرص العبـايس الثاين؛  والصَّ
مجعهـام مـكان واحد يف كنف سـيف الدولـة، وزمـان واحد، 
وعالقـة إنسـانية أضفت عـىل شـعر الطبيعة يف شـعرمها غنًى 
وتنوًعا، يتيح دراسة البنية اإليقاعية يف شعرمها بام يفي بغرض 

الدراسة.  
ف النقاد الشـعر بالكالم املوزون املقفى،  ويف عصور متأخرة عرَّ
الذي حتكمه هندسـة صوتية ال تقبل اخللل، وما أن انتقل مفهوم 
موسيقى الشعر إىل مفهوم اإليقاع حتى أضحت البنية اإليقاعية 
ذات مفهـوم أشـمل يسـعى إىل اسـتثامر كل الطاقـات الصوتية 

والداللية والبالغية بدافع التجربة وعمقها.
ومن ثم تناولت هذه الدراسة البنية اإليقاعية من خالل مبحثني: 
األول: موسيقى احلشو وتناولت فيه الصوت واللفظ وما يتولد 
عنهام من إيقاع شعري متميز من خالل خصائصهام، وصفاهتام، 
ونسـبتهام. واآلخـر: موسـيقى اإلطـار، وتناولـت فيـه البحـر 
الشـعري، والقافيـة وأبنت فيه نسـب كل منهام يف شـعر الطبيعة 

عند الصنوبري وكشاجم. 
الكلامت املفتاحية : البنية اإليقاعية  - شـعر الطبيعة – موسـيقى 

احلشو – موسيقى اإلطار – البحر الشعري – القافية .

Abstract
This study is entitled: «The Rhythmic Structure in 
the Poetry of Nature, the Poetry of Al-Sanawbari and 
Koshajem as a Model.»
Nature is the richest source of the universe; it inspires 
the artist, the source of revelation and inspiration. 
Nature Poetry has been one of the most important issues 
in our Arab literature. The two poets had a significant 
human relationship; as they lived in the same place and 
the same time under the caretaking of Saif Al-Dawlah. 
This gives more richness and diversity to the poetry 
of nature in the works of the two poets and provides a 
good reason for studying the rhythmic structure in their 
poetry which meets the purpose of this study.
Recently, critics have defined poetry as the rhymed 
metered speech, controlled by a restricted sound system 
that does not accept any defect. No sooner did the 
concept of the music of poetry change into the concept 
of rhythm, than the rhythmic structure has become 
a more comprehensive concept, seeking to exploit 
all the vocal, semantic and rhetorical energies out of 
experience and its depth.
Thus, the study approaches the rhythmic structure 
through two topics: Firstly: the music of filling where 
the sound and the word and the distinct poetic rhythm 
resulting from their characteristics, qualities and 
proportion have been addressed. Secondly: the music 
of paradigm where the poetic meter and rhyme have 
been dealt with.  Finally, the proportion of each topic in 
the poetry of nature of Al-Sanawbari and Koshajem has 
been pointed out
Keywords: The Rhythmic Structure- the Poetry of 
Nature- the music of filling- the music of paradigm- the 
poetic meter- rhyme .

البنية اإليقاعية في شعر الطبيعة
»شعر الصنوبري وكشاجم أنموذًجا«

د. عامد محدي عبداهلل
مدرس األدب العريب - قسم اللغة العربية - كلية اآلداب

جامعة الفيوم

املقدمة
لقاء جيمعنا ... ولقاء جيمعهام ...

كان اللقـاء األول الـذي مجعنـي والشـاعرين يف بحثـي 
الـذي نلـت بـه درجـة الدكتـوراه، يف دراسـة أسـلوبية 

لشـعر الطبيعة بينهام، ومل تكن البنية اإليقاعية واحدة من 
وحدات الدراسة.

واليـوم ألتقـي هبام يف دراسـة ختتـص بدراسـة البنية 
اإليقاعيـة يف شـعر الطبيعـة عند كليهام، أحـاول فيها أن 
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أستكشـف أرسار هـذه العالقـة املتجـذرة واملتنامية بني 
الطبيعة واملوسـيقى، وهل ثمة قراءة تؤصل هذه العالقة 
حتى تضحى هادئة يف جمملها، أو صاخبة يف أحيان منها.

نَْوَبِرّي وُكَشـاِجم  وأما اللقاء الذي جيمعهام ... فالصَّ
من شـعراء العرص العبايس الثاين؛ وهو عرص ازدهار يف 
العلـوم، ونضـوج يف الفكر، وتطـور يف األدب، وجتديد 
يف الشـعر. مجعهام مـكان واحد يف كنف سـيف الدولة، 
وزمان واحد، وعالقة إنسـانية أضفت عىل شعر الطبيعة 
يف شـعرمها غنًى وتنوًعا، يتيح دراسـة البنية اإليقاعية بام 

يفي بغرض الدراسة.  
كان عرص سـيف الدولة احلمـداين من أزهى العصور 
التـي حيـت فيهـا دولـة األدب، وازدهرت فيهـا رياض 
املدنية. فهو واسـطة عقـد بني محـدان، ودرة تاج دولتهم 
املرصـع. وأسـهم حب سـيف الدولـة لـألدب واألدباء 
يف تنشـيط احلركـة الثقافيـة يف عـرصه؛ فشـجع األدبـاء، 
وجالس العلـامء، وصادق الكتاب، واحتضن الشـعراء. 
فتهافتـوا عىل بالطه الذي كان مقصًدا للمبدعني وجملًسـا 
للمفكريـن، األمـر الـذي جعـل املؤرخـني يعـدون هذا 
العـرص مـن أزهى العصـور التي مـرت بحلب الشـهباء 
وأهباها، وذلك ملا بلغه سـيف الدولة احلمداين من عنايته 
بأهل العلم واألدب، وازدحام العلامء واألدباء يف حرضته 

ومنافسة بعضهم بعًضا حًبا للتفوق ونواالً للشهرة.
ويف بـالط سـيف الدولـة كان اللقـاء؛ حًبـا ومـودة 
نَْوَبِرّي وُكَشاِجم )1( »فقد اجتمع لسيف  وصداقة بني الصَّ

نَْوَبِرّي  )1( يرى الدكتور شوقي ضيف أن أهم صداقة كانت بني الصَّ
وبني شـاعر ، الصداقة التي انعقدت بينه وبني ُكَشـاِجم ، وقد  
بدأت يف الرقة ، وكان ُكَشاِجم قد اتصل هناك بأيب اهليجاء  عبد 
اهلل بن محدان والد سيف الدولة ، فرعاه وصار من حاشيته، ثم 
صـار من حاشـية ابنه ، ورافقه حني ألقـي عصاه بحلب، حتى 
نَْوَبـِرّي ، وكأنه اختذ  هنايـة حياتـه ، وكان أصغر سـنًا مـن الصَّ
منـه معلمه ورائده يف الشـعر ، فنسـج عىل منوالـه ، يف وصف 
الرياض، ويف اخلمريات والغزل ، وبينهام مداعبات ومعاتبات 
=واسـتعطافات كثرية ، وكأن األسـتاذ دائـام كان حريًصا عىل 

الدولـة بن محدان ما مل جيتمع لغريه مـن امللوك، كان ابن 
نباتـه الفارقـي خطيبـه، ومعلمه ابـن خالويـه، ومطربه 
الفـارايب، وطباخـه ُكَشـاِجم، وخـزان كتبـه اخلالديان، 
احـه املتنبـي، والّسـالمي، والـوأواء  نَْوَبـِرّي، ومدَّ والصَّ

عدي. )2(   الدمشقي، والببغاء، والنَّامي، والسَّ
نَْوَبـِرّي خازًنـا يف مكتبة سـيف الدولة فقد  وإذا كان الصَّ
كان ُكَشاِجم طباخه، وما أروع أن جيتمع لسيف الدولة خازن 

وطباخ من الشعراء الذين ينبغي للشاعر أن يعي شعرمها. 
نَْوَبِرّي وُكَشـاِجم من أوضح  وتعد العالقة بـني الصَّ
نَْوَبـِرّي وُكَشـاِجم  صـور اإلخوانيـات؛ ويف شـعر الصَّ
قصائـد ومقطعـات تؤكد هذه الظاهرة عند الشـاعرين، 
وتسجل اإلخوانيات ما بينهام من عتاب وشوق وغريه. 
وكانـت هـذه القصائـد واملقطعات أشـبه باملسـاجالت 
واملطارحـات وأظهرت مقدرة الشـاعرين عىل النظم يف 
القافية ذاهتا والبحر نفسه الذي بدأ الشاعر األول بالنظم 
فيـه واختيار القافيـة ختاًما ألبياته، كام أن الشـاعر الثاين 

يأيت ببعض تعبريات الشاعر األول حًبا له واقتداء به )3(
  

مدخل : البنية اإليقاعية
احلـواس وسـيلة اإلنسـان األوىل ملعرفـة األشـياء؛ 
فاإلنسـان يعيـش يف هـذا الكـون، ويـدرك مـا حولـه، 
ويتواصل معه بحواسه. السمع والبرص واللمس والشم 
والتـذوق؛ وهـي حـواس مخـس ال تسـتوي يف درجـة 
رضـا تلميذه . ومتنـي التلميذ يوًما لو أصهر إىل أسـتاذه يف ابنة 
له. انظر: شـوقي ضيف، العرص العبايس األول، دار املعارف، 

القاهرة، الطبعة التاسعة، 1994 ص 352.
)2( حممـد راغب الطبـاخ، الروضيات، املطبعـة العلمية، حلب، 
د. ط، 1932، ص 13 وانظـر: حممـد راغب الطباخ، أعالم 
النبالء يف تاريخ حلب الشـهباء، دار القلم، حلب – سـوريا 

د.ط، 1923 ج1 ص 263.
نَْوَبِرّي ، حتقيق إحسان عباس.  نَْوَبِرّي: ديوان الصَّ )3( انظر : الصَّ
دار صـادر، بريوت، لبنـان، طبعة أويل، 1998. ص 393، 
وُكَشـاِجم: ديوان ُكَشـاِجم، تقديم ورشح جميـد طراد، دار 

صادر، بريوت، لبنان، طبعة أويل، ،1997 ص 101.
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التعريـف. فهي صنفان أحدمها: مادي ويشـمل حواس 
التذوق والشم واللمس واآلخر: معنوي أكثر منه مادي 

ويشمل حاستي السمع والبرص )4(.
و»الشعر من املعارف اإلنسانية، ومن جوانبه ما يدرك 
بحـواس السـمع، واللمـس، والبـرص، وهي موسـيقاه، 
وحركتـه، وصوره، هذه مسـتويات ثالثة تكّون ما يمكن 

تسميته بـ »حميط الكالم«)5(.
وتعترب حاسـة السـمع أهم احلواس لدى اإلنسـان؛ 
»فحاسة السـمع ال متّكن اإلنسان فقط من التواصل مع 
غـريه، ولكنها متّكنـه أيًضا من التواصل مـع الكون كله 
الـذي يمتلئ بمئـات األصوات ليـاًل وهنـاًرا«)6(. فكل 
ظاهـرة كونيـة هلـا إيقاعهـا املؤثر ومـن تآلف التشـكيل 
اإليقاعي حلركة الكون تنبثق موسيقى احلياة، وموسيقى 
الـروح، وموسـيقى الزمان واملكان. وملا وجد اإلنسـان 
كل مـا حوله ينتظـم بحركـة إيقاعية توفر له االنسـجام 
والتوازن ومتنحه الراحـة واملتعة، راح حياكيها بحركات 
جلملـة  إبداعـه  خـالل  مـن  صوتـه  ونـربات  جسـده، 
مـن الفنـون كالرسـم والنحـت والرقـص واملوسـيقى 
والشعر)7(.  ومن األصوات ُتصنع املوسيقى فيكون عىل 
الروح واجلسـم تأثريها؛ »فمن َحِزَن فيسـمع األصوات 
احلسنة فإن النفس إذا حزنت مَخَِد نورها، فإن سمعت ما 

يطرهبا ويرسها اشتعل منها ما مخد«)8(.

)4( تعـد هذه احلواس معنوًيـا أكثر منها مادًيا ألن امّلْسـَتِهلك ال 
ينتقص من امُلستُهَلك شيًئا عند سامعه أو ملسه أو رؤيته.

)5( حممد اهلادي الطرابلي: خصائص األسلوب يف الشوقيات، 
املجلس األعىل للثقافة، القاهرة، 1996، ص17. 

)6( كريـم زكـي حسـام الدين: الداللـة الصوتية »دراسـة لغوية 
لداللة الصوت ودوره يف التواصل«، مكتبة األنجلو املرصية، 

القاهرة، طبعة أوىل 1992، ص10 
)7( ينظـر: حممـد العيـايش: نظرية إيقاع الشـعر العـريب، املطبعة 

العرصية، تونس، 1976، ص 126.
)8( الزخمـرشي: ربيـع األبـرار، حتقيق د. سـليم النعيمـي، طبعة 

بغداد، 1982، 2/ 559.

و«للشعر نواح عدة للجامل أرسعها إىل نفوسنا ما فيه من 
جرس األلفاظ، وانسـجام يف تـوايل املقاطع، وتردد بعضها 
بعـد قـدر معني منهـا، وكل هـذا هو ما نسـميه بموسـيقى 
الشـعر«)9(، »فالشـعر بشكل عام فن سـامعي يعتمد اعتامًدا 
كبـرًيا يف توضيح معانيه وتأثريه يف النفوس عىل املوسـيقى؛ 

لذا فإن متلقيه هيتز طرًبا قبل أن يدرك معنى« )10(.
وكان املنهج الوصفي الذي اعتمدت فيه عىل اإلحصاء 
هو املنهج املعتمد هلذه الدراسة، ومل أقف فيه عند جمرد مجع 
بيانات وأرقام ونسب مئوية، وإنام حاولت أن أجتاوز ذلك إىل 
حماولة التشخيص والتحليل والربط هلذه البيانات واألرقام 
والنسـب، وتصنيفها، وقياسـها، وبيان نوعيـة العالقة بني 
متغرياهتا وأسـباهبا واستخالص النتائج منها؛ لعيل أكشف 
خبايـا أرسار أفتـش عنها، واعتقـادي أن لإلحصـاء داللة 
قادرة عىل رصد الظاهرة التي متيز شـعر الشاعرين؛ بفضل 

ما متنحه نتائجه التي تكون أقرب إىل املوضوعية.
وموسـيقى الشـعر تصنعهـا األصـوات، وترسـمها 
الكلـامت، وحييطنـا بصداهـا البيـت الشـعري كلـه هو 
مـا سندرسـه ضمـن دراسـتنا ملوسـيقى احلشـو. أما ما 
يصنعه البيت الشـعري - بمقاطعه-من موسيقى فهو ما 

سندرسه ضمن موسيقى اإلطار )11(.

املبحث األول
موسيقى احلشو

ونتنـاول فيها األصـوات، وما يتولد عنهـا من إيقاع 
موسـيقي نتيجة تركيبها يف البيت الشـعري، وخصائص 

)9( إبراهيـم أنيس: موسـيقى الشـعر، مكتبة األنجلـو، القاهرة، 
طبعة ثانية، 1952، ص 6.

)10( أبو القاسـم امحد رشـوان: الرسـم باألصوات، حولية اجلامعة 
اإلسـالمية العامليـة، باكسـتان: العـدد السـابع 1999-1420، 

ص384.
)11( هذا التقسيم مستمد من تقسيم الدكتور حممد اهلادي الطرابلي 

يف كتابه خصاص األسلوب يف الشوقيات ص20 وما بعدها.
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هـذه األصوات مـن حيث خمارجها، وصفاهتا، ونسـب 
هـذه الصفـات - خاصـة - يف شـعر الطبيعـة عنـد كل 
مـن الصنوبري، وكشـاجم، وبيـان مـدى عالقتها هبذا 
النمط من الشـعر ونتناول أيًضـا تركيب هذه األصوات 
وغريهـا؛ فال يكون الصوت وحده داالً، وإنام ما يصنعه 
مـن رشاكة مـع أصوات أخرى ينتقل مـن خالهلا إلطاٍر 
داليل وهـو اللفـظ، وهو ما نجـده مع اجلنـاس واملامثلة 
والتكـرار، وغريهـا مـن الظواهـر األخرى التـي تصنع 

موسيقى.
»فالصـوت اللغوي املنطـوق ُيعد أصغـر الوحدات 
اللغويـة يف النـص األديب فضـاًل عن أنه ُيعـد املادة اخلام 
للكالم اإلنسـاين من ناحية، ولرتاكيـب النص اللغوية، 
والسـياقيّة، والدالليـة من ناحيـة ثانية«)12(، فموسـيقى 
الشـعر التي ينظمها الوزن والتفعيلـة، حيتضنها اإليقاع، 
واإليقاع ذاته ال يتشـكل من الـوزن فقط بل من الطبيعة 
الفيزيائيـة لنوعيـة األصـوات التـي تنتظـم يف املقاطـع 

والكلامت داخل البيت الشعري.
ومن ثـم فدراسـة األصـوات تشـكل اللبِنَـة األوىل 
للنـص، فاألصـوات ذرات الـكالم املتجمعـة يف مـدار 
املفـردات، واحلاضنـة الرمزيـة التي نؤلف منهـا كالمنا 
املنطـوق واملكتـوب وهي اإلطار األسـايس الـذي يبني 

البنى األخرى النحوية، والرصفية، والداللية )13(.
وجـاءت األصوات حسـب خمارجهـا - طبقا ألكثر 
التصنيفـات شـيوًعا-يف شـعر الطبيعة عنـد الصنوبري 

)12( مراد عبد الرمحن مربوك: من الصوت إىل النص نحو نسـق 
منهجي لدراسة النص الشعري »اهليئة العامة املرصية لقصور 
الثقافة، القاهرة، سلسـلة كتابات نقديـة )50( أبريل 1996 

ص1.
)13( انظـر: قاسـم الربيسـم: منهـج النقـد الصـويت يف حتليل 
اخلطاب الشعري، دار الكنوز األدبية، طبعة أوىل، 2000، 

ص 9.

وكشاجم كام ييل )14(:
كشاجمالصنوبرياحلروف

احلروف اجلوفية أو اهلوائية)15(
)األلف - الواو - الياء(

3779 صوًتا
%13.44

1613 صوًتا
%12.19

4350 صوًتااحلروف احللقية
%15.47

2003 صوًتا
%15.14

احلروف احللقية: أ( أقىص احللق
)اهلمزة واهلاء(

2532 صوًتا
%9

1093 صوًتا
%8.26

احلروف احللقية: ب(وسط احللق
)العني واحلاء(

1354 صوًتا
%4.81

659 صوًتا
%4.98

احلروف احللقية: ج(أدنى احللق
)الغني واخلاء(

464 صوًتا
%1.65

251 صوًتا
%1.89

احلروف اللهوية
)القاف - الكاف(

1359 صوًتا
%4.83

639 صوًتا
%4.83

ْجرية احلروف الشَّ
)اجليم والشني والياء غري املّدية(

1619صوًتا 
%5.76

844 صوًتا
%6.38

لقية احلروف الذَّ
)الالم، والنون والراء(

6042 صوًتا 
%21.49

2865 صوًتا
21.66% م

احلروف النطعية
)الطاء والدال والتاء(

2211 صوًتا 
%7.86

1337 صوًتا
10.10% م

)14( هذه هي ألقاب احلروف مع خمارجها وفق تسلسـل صدورها 
من جهاز النطق؛ وهي أكثر التصنيفات شيوًعا واجلدير بالذكر 
أن علامءنـا القدامـى قـد اختلفوا حـول األصـوات وخمارجها 
وملزيد مـن التفصيل انظر: اخلليل بن أمحـد الفراهيدي وكتاب 
العني، حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، دار اهلجرة 
إيـران. طبعة أوىل، 1405هـ 1/ 52-60 وسـيبويه: الكتاب، 
حتقيـق ورشح عبد السـالم هـارون عـامل الكتب، بـريوت، د. 
ت، 4/ 432-436 وابـن جنى رس صناعـة اإلعراب، حتقيق 
مصطفـى السـقا وحممـد الزفـزاف، وإبراهيم مصطفـى وعبد 
اهلل أمـني، مطبعـة البـايب احللبي، القاهـرة، طبعـة أوىل 1954 
ص46-76، وابـن سـنان اخلفاجـي: رس الفصاحـة، صححه 
وعلـق عليـه عبد املتعـال الصعيـدي مكتبة حممد عـيل صبيح، 
القاهـرة، 1953، ص109-112، وضيـاء الديـن بن األثري: 
املثل السـائر يف أدب الكاتب والشـاعر، حتقيق حممد حمي الدين 
عبد احلميد، مطبعة البايب احللبي، القاهرة، 1939، 1/ 152. 
)15( وهـي حـروف املـّد: األلف، والـواو السـاكنة املضموم ما 
قبلهـا، والياء السـاكنة املكسـور مـا قبلها، وهلـذه احلروف 
خمـرج واحـد ينسـب إىل اجلـوف وهـو اخلـالء الداخل من 
احللـق. أمحد حممد قدور: مدخل إىل فقـه اللغة العربية، دار 

الفكر، دمشق، طبعة ثانية 1999 ص187.
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كشاجمالصنوبرياحلروف

احلروف األسلية
)الصاد والسني والزاي(

1276 صوًتا 
%4.54

557 صوًتا
%4.21

احلروف اللثوية
)الظاء والدال والثاء(

540 صوًتا 
%1.92

208 صوًتا
%1.57

احلروف الشفوية
)الفاء والباء وامليم والواو غري 

املّدية(

4984 صوًتا 
%17.73

2380 صوًتا
%17.99

ومن اجلدول السابق يالحظ أن نسب هذه األصوات 
مـن حيث خمارجها عند كليهـام متقاربة إىل حد يصل إىل 
لقية ممثلة ألعىل نسـب  التسـاوي. وجـاءت احلروف الذَّ
هـذه األصوات من حيث املخارج عند كال الشـاعرين. 
وتلتها احلروف الشـفوية ثم احللقيـة، وجاءت احلروف 
اللثويـة ممثلة أدنى النسـب، وأقلها لألصوات من حيث 

املخارج عندمها.
وكـام أن للحـروف أو لألصـوات خمارجهـا فـإن هلا 
صفاهتـا، وكام اختلـف اللغويون القدامـى يف املخارج، 
اختلفـوا أيًضا يف تعداد هـذه الصفات، غري أن أكثر هذه 
التصنيفات شيوًعا أيًضا أهنا سبع عرشة صفة منها عرشة 
متضادة وسـبعة غري متضـاّدة، ولقد جـاءت األصوات 
حسب صفاهتا يف شعر الطبيعة عند الصنوبري وكشاجم 

كام ييل:

الصفات التي هلا ضد وتشمل:
1-اجلهـر وضـّده اهلمـس: واجلهـر انحبـاس جزء 
من النّفـس عند النطق باحلرف ثـم هزة للوترين 
الصوتيـني عنـد اندفاعـه وحروفـه تسـعه عرش. 
أمـا اهلمس فجريـان النفس عنـد النطق باحلرف 
لضعـف االعتـامد عىل املخـرج فال هيتـز الوتران 

 .)16( عـرشة  وحروفـه  ـا  قويًّ اهتـزاًزا  الصوتيـان 
وجـاءت احلـروف أو األصوات املجهـورة عند 
 %78.62 بنسـبة  صوًتـا   22094 الصنوبـري 
بنسـبة  صوًتـا   680 املهموسـة  واحلـروف 
املجهـورة  األصـوات  وجـاءت   .%21.38
عنـد كشـاجم 10218 صوًتا بنسـبة %77.26 
بنسـبة  صوًتـا   3007 املهموسـة  واألصـوات 

22.74% من جمموع األصوات أو احلروف.
2-الشـّدة وضّدها الرخاوة: والشّدة تعني انحباس 
جزء الصوت عند النطق باحلرف، انحباًسا يعيق 
مرور النفس فإذا أزيل الغلق املحكم فجأة أحدث 
النفس املحبوس صوًتا انفجارًيا وحروف الشّدة 
ثامنية )17( وقد بلغت هذه احلروف عند الصنوبري 
6522 صوًتـا بنسـبة 23.20% وعند كشـاجم 
3388 صوًتا بنسـبة 25.61%. والّرخاوة تعني 
جريـان الصـوت مـع احلرف متـام ضعفـه لعدم 
االعتـامد عـىل خمرجـه وهي سـتة عرش حرًفـا)18( 
وبلغـت نسـبة هـذه احلـروف عنـد الصنوبـري 
13105 صوًتـا بنسـبة 46.63% وبلغـت عند 
بنسـبة 45.95% مـن  كشـاجم 6077 صوًتـا 
جممـوع األصـوات أو احلـروف. وهناك حروف 
مخسـة وقعت بني الشـدة والرخاوة وهي )ل، ر، 
ع، م، ن( )19( وقـد بلغـت عند الصنوبري 8477 

)16( األصوات املجهورة )أ، ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ط، ظ، ع، 
غ، ق، ل، م، ن، و، ي، ا( انظـر: مدخـل إىل فقه اللغة العربية 

.189
        األصوات املهموسة )ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ف، ك، 

هـ( انظر: السابق ص 189. 
)17( حروف الشـدة هي: )أ، ب، ت، ج، د، ط، ق، ك( وانظر: 

مدخل إىل فقه اللغة العربية ص 189.
)18( حـروف الرخـاوة هـي: )ت، ح، خ، ذ، ز، س، ش، ص، 

ض، ظ، ع، ف، هـ، و، ي، 1(.
)19( انظر: مدخل إىل فقه اللغة العربية ص 189.
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صوًتـا بنسـبة 30.16% وعند كشـاجم 3998 
صوًتا بنسبة %30.23.

3-االسـتعالء وضـّده االسـتفال: واالسـتعالء هو 
ارتفـاع اللسـان عنـد النطـق باحلـرف إىل احلنك 
بلغـت هـذه  وقـد   )20( األعـىل وحروفـه سـبعة 
احلـروف عنـد الصنوبـري 2412 صوًتا بنسـبة 
8.58%، وعنـد كشـاجم 1098 صوًتـا بنسـبة 

8.30% من جمموع األصوات.
              واالسـتفال انحطـاط اللسـان عنـد خروج 
وحروفـه  الفـم  قـاع  إىل  احلنـك  مـن  احلـرف 
اثنـان وعـرشون )21( وبلغـت هذه احلـروف عند 
الصنوبـري 25692 صوًتـا بنسـبة %91.42، 
وعند كشـاجم 12127 صوًتا بنسبة 91.70 % 

من جمموع األصوات. 
4-اإلطباق وضّده االنفتـاح: واإلطباق هو انحصار 
األعـىل  واحلنـك  اللسـان  بـني  احلـرف  صـوت 
الرتفـاع ظهـر اللسـان إىل احلنـك األعـىل حـني 
يلتصـق وحروفه أربعـة: )ص، ض، ط، ظ( )22(، 
وقـد بلغت هذه احلروف عنـد الصنوبري 1147 
صوًتـا بنسـبة 4.8% وعند كشـاجم 515 صوًتا 
بنسبة 3.90% من جمموع األصوات أو احلروف.

         واالنفتـاح ضـّد اإلطبـاق وحروفـه مخسـة 
وعرشون وهي ما عـدا حروف اإلطباق وبلغت 
هـذه احلـروف عنـد الصنوبـري 26957 صوًتا 
بنسبة 95.92% وعند كشـاجم 12709 صوًتا 
أو  األصـوات  جممـوع  مـن   %96.10 بنسـبة 

احلروف.

)20( حروف االستعالء هي: )خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق(.
)21( حروف االستفال هي: )أ، ب، ت، ث، ج، ح، د، ذ، ر، ز، س، 

ش، ع، ف، ك، ل، م، ن، هـ، ي، 1( انظر: السابق ص 189
)22( مدخل إىل فقه اللغة العربية ص 190.

القة هي رسعة  القـة وضدها اإلصامت: والذَّ 5- الذَّ
لقـة))23((، وقـد بلغت هذه  النطـق باحلـروف املذَّ
احلـروف عنـد الصنوبـري 9722 صوًتا بنسـبة 
34.63%، وعند كشـاجم 4672 صوًتا بنسـبة 
35.32% واإلصـامت صفة للحـروف اهلجائية 
ماعدا حروف الّذالقة ))24(( وبلغت هذه احلروف 
عند الصنوبري 18371 صوًتا بنسبة %65.37 
وعنـد كشـاجم 8553 صوًتا بنسـبة %64.68 

من جممع األصوات أو احلروف. 

أما صفات احلـروف أو األصوات التي ليس هلا ضد 
يف شـعر الطبيعـة عنـد الصنوبري وكشـاجم فسـبع )25( 

وهي:
1-الصفري: وهو صوت زائد خيرج من الشفتني عند 
النطـق بحروفه وهي: )ص، س، ز(، وقد مثلت 
عـدد احلـروف عنـد الصنوبـري 1276 صوًتـا 
بنسـبة 4.54% وعند كشاجم 577 صوًتا بنسبة 

4.21% من جمموع األصوات أو احلروف.
2- القلقلة: وهـي اضطراب احلرف وحتركه بحركة 
عنـد النطـق به، وهو سـاكن حتى يسـمع له نربة 
)23( وتضم هذه احلروف الالم والنون والراء وهي من احلروف 
الذلقيـة من حيث املخـارج وأيًضا من حيـث الصفة. وتضم 
أيًضـا حروف الفـاء والباء وامليم وهي من احلروف الشـفوية 
ولكنهـا جتتمع مع الذلقيـة يف الصفة. انظر: صبحي الصالح: 
دراسـات يف فقـه اللغـة، دار العلم للماليني، بـريوت، طبعة 

رابعة، 1970، ص284-283.
)24( يصعب عىل اللسـان النطق باحلـروف املصمتة، وإذا كانت 
الكلمـة العربيـة عـىل أربعـة أو مخسـة أحرف ال ختلـو من أن 
يكـون فيهـا حـرف فأكثـر مـن احلـروف املّذلقـة التصافهـا 
باخلفـة وسـهولة النطـق دون كلمة سـواء كانـت خارجة من 
ذلـق اللسـان أو من ذلق الشـفة. انظـر: السـيوطي املزهر يف 
علوم اللغة وأنواعهـا حتقيق حممد امحد جاد املوىل وعيل حممد 
البجـاوي وحممد أبو الفضـل إبراهيم، مطبعـة البابيل احللبي 

القاهرة د. ت ص 1/ 194.
)25( انظر: مدخل إىل فقه اللغة العربية 191-190.
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قوية وهي مخسـة: )ب، ج، د، ط، ق( وقد بلغت 
هذه احلروف عن الصنوبري 3462 صوًتا بنسبة 
12.31% وعنـد كشـاجم 1860 صوًتا بنسـبة 

14.06% من جمموع األصوات.
3- اللـني: وهـو إخـراج احلـرف بـدون كلفـة عىل 
اللسـان، وهـي حـروف الـواو واليـاء واأللـف 
السـاكنة واملفتوح ما قبلهـا وبلغت هذه احلروف 
عنـد الصنوبري 3743 صوًتا بنسـبة %12.21 
وعنـد كشـاجم 1627 صوًتا بنسـبة %12.30 

من جمموع األصوات.
4-االنحـراف: وهـو ميـل احلرف بعـد خروجه إىل 
طـرف اللسـان وهـو صفـة للـراء والـالم ومثل 
جمموع هذه الصفة عند الصنوبري 4361 صوًتا 
بنسـبة 15.51% وعنـد كشـاجم 2095 صوًتا 

بنسبة 15.84% من جمموع األصوات.
5-التكرار: وهو ارتعاد اللسان عند النطق باحلرف، 
وهـو صفة الزمـة للراء وبلغت عنـد الصنوبري 
1739 صوًتـا بنسـبة 6.18% وعنـد كشـاجم 

708 صوًتا مكرر بنسبة %5.35.
6-التفـيش: وهو انتشـار النفس يف الفـم عند النطق 
بحـرف الشـني، وبلغت نسـبة هـذه الصفة عند 
الصنوبـري 1.09% بواقع تكرار حرف الشـني 
307 مرة، وعند كشـاجم 1.32% بواقع تكرار 

حرف الشني 176 مرة.
7-االسـتطالة: وهـو امتـداد مـن أول حافة السـان 
إىل آخره عنـد النطق بالضاد، وبلغت نسـبة هذه 
الصفـة عنـد الصنوبـري 1.32 بواقـع تكـرار 
حرف الضاد 374 مرة، وعند كشـاجم %1.26 

بواقع تكرار حرف الضاد 167 مرة.
      ومن ثم فإن املالحظ من خالل دراسة األصوات 

أو احلـروف مـن حيـث صفاهتـا يف شـعر الطبيعـة عند 
الصنوبري وكشـاجم أهنا جاءت يف نسـبها متقاربة عند 
كال الشـاعرين إىل حـد يقرتب من التسـاوي. كام نلمح 
أن األصـوات املجهـورة زادت نسـبتها عـن األصوات 
املهموسـة. وأن األصـوات أو احلـروف الرخـوة زادت 
يف نسبتها عن احلروف الشديدة. وأن حروف اإلصامت 

لقية. زادت عىل احلروف الذَّ
واحلق أن دراسـة األصـوات هبذه الصـورة مل يرض 
حفيظتنـا، وال غايتنـا التـي كنـا نطمـح إليهـا يف سـبيل 
احلصول عىل نتائج خاصة حتمل ميزة خاصة هلذا النمط 
اخلاص من الشـعر -وأعنى به شعر الطبيعة- وربام كان 
هلذه النتائج دور مؤثر إذا ما ُقورنت بمثيالهتا التي ترتبط 
بأغراض الشـعر األخـرى كاهلجاء والرثـاء، واملدح... 
وغريهـا، ولكنـي أعـرتف بـأن هـذه النتائـج ربـام تأيت 
متقاربة إذا ما تم دراسـة األصوات عىل مسـتوى الكالم 
عامة؛ ولكني توقعت أن الشاعر ربام يعمد يف هذا النوع 
مـن الشـعر إىل أن يتخري أصلح األلفـاظ ملعانيه، فتصنع 
أصواهتـا موسـيقى غـري تلـك التـي نتوقعهـا يف وصف 

حركة أو هجاء أو موضوع سيايس.
ومن ثـم كان لزاًما علينا أن نتخـري نامذج ندرس من 
خالهلـا موسـيقى الصوت معـزواًل عن اإلطـار الداليل 
األدنـى )اللفـظ( دراسـة نلمـح مـن خالهلـا دور هـذه 
األصـوات يف خلـق إيقـاع متميـز يف شـعر الطبيعة عند 
الصنوبـري وكشـاجم وال شـك أن الشـاعر يتأثر فينتج 
أصواًتـا منتظمـة بإيقـاع مـا حتمل معـان تثـري القارئ » 
وقيمة التشـكيل الصـويت هنا هو أنه يـذوب يف املواقف 
الوجدانية املتشابكة فتستحيل تلك األصوات )املجهورة 
واملهموسـة الصحيحة واملمدودة ...( إىل نبضات قلب 
الشـاعر املتموجـة وزفراتـه املحرقة. كام تسـتحيل تلك 
املقاطـع )الطويلة والقصـرية، املنبورة وغـري املنبورة إىل 
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زوايا عميقة يف وجدان الشـاعر »)26( ونبدأ هنا بدراسـة 
األصـوات يف حالتـي ترديد املتامثل مـن هذه األصوات 

ودراسة التجانس أو املتقارب منها.

أوال: املامثلة:
 أ( األصوات املعربة بصفتها اجلوهرية:

- اجلهـر واهلمـس: وكان مـن أحسـن ما يبـني دور 
املهمـوس يف خلق إيقـاع متميز يف شـعر الطبيعة 
عنـد الصنوبـري ولـه التحـام باملعنى األسـايس 

قوله:
أرأيَت أحسـَن من عيـوِن النرجِس

املجلـس وسـَط  تالُحِظهـنَّ  مـن  أم 
َق عـن يواقيـــــٍت عـى  درُّ تشـقَّ

ـرِد فوَق ُبْسـِط الُسـْندس ُقُضـِب الزمُّ
أجفــاُن كافــــــوٍر ُحبِـَن بأعٍن

امللمـــِس ناعـامٍت  زعفــراٍن  مـن 
ـا أقمـــاُر ليـــــٍل أحَدَقْت وكأهنَّ

بشـموِس دجـٍن فـوق ُغصـِن أملَس
َسـْت َتَنفَّ الريـاُح  ـْتها  َتَغشَّ فـإذا 

ـس)27( عـن مثِل ريـح املسـِك أيَّ تنفُّ
 

فرتديـد صوت )السـني( يف البيـت األول واألبيات 
التي تليه، أعطى نغاًم موسـيقًيا مجياًل، تسـرتيح له األذن 
وتطرب، وتعطي إحياء باحلسن واللني والنعومة والرقة، 
وختلـق نوًعـا مـن اإلحسـاس باجلـامل وروعـة مـكان 
وملمـس ورائحـة النرجـس. وغالًبـا ما يكـون احلرف 
الـذي يؤثر الشـاعر تكراره هـو حرف الروي كـام رأينا 
مع أبيات الصنوبري، ونلحظها مع أبيات كشاجم. فقد 
)26( تامر سلوم: نظرية اللغة واجلامل يف النقد العريب، دار احلوار 

للنرش والتوزيع، سورية، ط1،1973، ص 39
)27( ديوان الصنوبري ص161.

كرر الصنوبري حرف السـني وهـو حرف الروي ثالث 
عـرشة مـرة يف األبيات اخلمسـة، ممـا يعطـي األبيات - 

ُمنَشدًة - جرًسا موسيقًيا حمبًبا إىل النفس.
وكان - أيًضا-من أحسـن ما يبـني دور املهموس يف 

خلق اإليقاع عند كشاجم وله التحام باملعنى قوله: 
َأَمـا َتـَرى ِمـْرَ َكْيـَف َقـْد مُجَِعْت

جَمْلِـْس يِف  الّرَيـاِض  ُصنُـوُف  ـا  هِبَ
ْوَسـُن اْلَغـضُّ َوالَبنَْفَسـُج َوال السَّ

َوْرُد َوُصـْفـُر الَبـــَهـــاِر َوالنَّْرِجـس
ـــنّــَـُة التِي مَجََعْت ـَهــــا اجْلَ َكَأنَّ

َواألَْنُفـْس  اْلُعُيـوُن  َتْشـــَتِهْيِه  َمــــا 
ُأْلبَِســـْت ُحَلـــاًل ـاَم األَْرُض  َكَأنَّ

ـنُْدْس)28( َوالسُّ الَعْبَقـِرّي  َفاِخـِر  ِمـْن 

فرتديـد صـوت )السـني( أسـهم يف خلـق جـو مـن 
اإلحسـاس بجـامل الريـاض، ومـا تضمـه مـن زهـور 
أضفت إحساًسا برقة هذه الزهور ونعومتها كام أسهمت 
أيًضا يف اإلحسـاس بروعة املـكان يف قوله: )املجلس(، 
واإلحسـاس برقّة الزهور يف قوله: )السوسن والبنفسج 
والنرجس( واإلحساس بجامل الشكل واللون يف قوله: 
)ألبسـت والسـندس( واإلحسـاس بتأثـري الرائحـة يف 

قوله: )األنفس(.
ويمثل هـذا النمط أيًضا قـول الصنوبري يف وصف 

السفرجل )29(:
لـك يف السـفرجِل منظـٌر حتظـى به

وتـــفــوُز منـه بشـــّمِه ومــذاِقـــِه
هـو كاحلبيب سـعدَت منه بِحسـنه

متـــأمــــاًل وبلـــثمـه وعــنـــاقـِه

)28( ديوان كشاجم ص189.
)29( ديوان الصنوبري ص 431.
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لوُنـُه  ـى  الذهـُب املصفَّ لنـا  حيكـى 
وتــزيــُد هبجــتــه علـــى إشاقـِه

ترديـــد صــوت الـســن يعـطي
إحســاًســا باحلـســـن والســرور.

وكـام تلعـب األصـوات املهموسـة )30( دوًرا مهام يف 
خلـق إيقاع متميز، تلعب األصوات املجهورة دوًرا مهام 
- أيًضا-يف خلق إيقاع متميز له التحام باملعنى األسايس 

ومن أحسن ما يبني دورها قول الصنوبري:
هـاِت نقِض الرياَض حـقَّ الرياِض

واْنَقبِـــْض أن ُتـــَرى بَِعـْنِ اْنِقباِض
إن َتـُرْض يف الريـاِض طـريف َتُرْضُه

اِض غـــرَي آٍب ريــاضـــــَة الـــُروَّ
كـم تقاضـاَك أن تقاضـاين الشـــو

ُق فلـم تـأُل يف تقـايض التَّقـايض )31(

َم املوقف  والضاد هنا وهـو حرف جمهور ُمفَّخم، َفخَّ
وعرب خري تعبري عن اإلحسـان بالضيق والتربم والسعي 
حيـث الَتنَّعم والراحـة يف كنف الريـاض ورحاهبا ومن 
ثـم جاء تكرار حرف الضاد أربـع عرشة مرة يف األبيات 
الثالثة مما أعطى جرًسا صوتًيا شدًيا يوحي باملعنى املراد 
من اللفـظ. والواضح أن حرف القاف بام فيه من قوة يف 

النطق والسمع يدل عىل شدة األمر وصعوبته.

 ب( األصوات املعربة بصفتها الثانوية:
- التكـرار: والتكـرار عىل مسـتوى األصـوات صفة 
الزمـة للـراء، وهـو ارتعاد اللسـان عـن النطـق باحلرف 

)30( دراستنا لألصوات املهموسة أو املجهورة تقوم عىل أساس 
أن هلذه األصوات نسبة للشيوع يف الكالم فإذا استعملت هذه 
ها العادي َتعلَّقت هبا –حينئذ- األصـوات بكثرة تتجاوز َحدَّ

داللة خاصة.
)31( ديوان الصنوبري ص 215.

»وال شّك أَن ما يف عملية إخراج هذا الصوت من اجلهاز 
الصويت من تكرير تقتضيه طبيعة الصوت وميزاته اللغوية 
األصليـة يزيـد تقويـة ترديـده يف البيت من الشـعر«)32(. 

ويمثل هذا قول الصنوبري يف وصفه هلدية ورد:
باكــــورُة طريـفـــــُة البــكـوِر
خطيـــرٌة مـن ســـّيٍد خـطــيــِر
ــاِدِن الغــريِر يف لــــون خـّد الشَّ
الَبُخـــوِر َة  َضَّ فَكانـت  جـاءْت 
واملِســـِك والعـنبــِر والكـافـوِر
يف َطَبــٍق ُأْبـــِدع يَف التصويـِر)33(

فتكـرار الراء إحـدى عرشة مرة يف األبيات السـابقة 
أسـهم يف عرض وتقديـم صورة هذه الباقـة من الورود 
وخلق جو من اجلامل مجع بني الشكل أو اللون والرائحة 
وامللمس وهي عنارص ومقومات مجال الورود فتكررت 
الـراء يف قوله: )الغرير( وهي صفة للشـادن وتبني مجال 
اللون، وتكررت الراء يف قوله: )رضة البخور، والعنرب، 
والكافور( وهـي مفردات تبني مجال الرائحة، وتكررت 

الراء مع )البكور، والباكورة( وهي تبني مجال امللمس.
ويقول أيًضا:

األمطـاِر عسـاكُر  َدَنـْت  قـد  هـا 
وأْطـلِـــَق الـُقرُّ مــن األســــاِر
وأشـــرَف احَلــرُّ عى البـــــواِر
َوَقــُرَبـــْت هـزيمـــُة الُغبــــاِر
فــاآلن تـأتــي دولـُة الِقطـاِر )34(

فتكـرار الراء عرشة مرات يف األبيات أسـهم بقسـط 
وافر يف تصوير هذا اجلو الذي يتنازعه اإلدبار واإلقبال، 
والرحيـل واملجـيء األول للصيف واآلخر للشـتاء كام 

)32( خصائص األسلوب يف الشوقيات ص56.
)33( ديوان الصنوبري ص22.

)34( السابق ص32.
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أسـهم يف إبراز السـعادة والرسور والتي تتمثل يف فرحة 
استقبال الشتاء املنترص وتوديع الصيف املهزوم.

     ويمثل هذه الظاهرة أيًضا قول كشاجم:
ُمْعَشْوِشـَبا املـرَج  َتـَرى  َأَلْســـَت 

أنيـــق الّريــــاَض َمـريًعــا ُخُضــْر

ُتـْســرَتُ َدبَّــَجــْت  الـــذي  كَأنَّ 

وطـــّرَزِت الـسوســَن فـيــــه ُنرِشْ
َوَقــــْد ُضــِربـْت فـــيـِه َخْياَمهُتا

بِّحـّرْ بــرًدا  تشـــــريِن  َل  وعــــدَّ
ـــــاوُب أطَيـاَرُه وراَحـــــْت جُتَ

الَوَتـّر)35( َوْقـع  النّـاُي  َجـاوَب  كـام 

فتكـرار الـراء أسـهم يف تشـكيل صـورة املـرج وقد 
اكتسـى خـرضة، وطـّرزت جوانبـه أزهـار السوسـن، 

وغردت فيه أصوات الطيور.

- االنحراف: 
وهو ميل احلرف بعد خروجه إىل طرف اللسان وهو 
صفة للراء والالم ويظهر يف شـعر الصنوبري وكشـاجم 

ويمثله قول الصنوبري:
تغريــدا يألـوَك  مـا  الليـل  ُمغـّرُد 

مـلَّ الكرى فهـو يدعو الصبـَح جمهودا
ب هـزَّ العطَف مـن طَرٍب ملـا َتَطـرَّ

ه، اجليـدا)36( ومــدَّ للصـوِت، ملـا مــدَّ

حرف الالم هنا ورد بوفرة عربت عن امللل وثقل الليل.
ويقول الصنوبري: 

َلْيَلتِـِه طـوَل  ظـلَّ  وواكـٍف 
هَيطـــــُل حتــــى َتبــــلَّـَج الفجـُر

)35( ديوان كشاجم ص129.
)36( ديوان الصنوبري ص418.

منهمـاًل الصبـاِح  حتـى  زاَل  مـا   
)37( مـن سـقـــِف بيـــٍت كأنَّـه َقـرْبُ

فاسـتعامل الالم بوفرة هنا جاء معرًبا عن طول الليلة 
وكثرة سـقوط املطر، فالالم يف: )ظـل ، وطول ، وليلته، 
ومـازال(، عـربت عن الطـول.  ويف )هيطـل ، ومنهال ، 

وتبلج( عربت عن تواصل سقوط املطر بكثرة.
ويقول كشاجم مستخدًما صوت الالم بوفرة َعرّبت 
عـن الليل وما فيه من متعـة، وأمن ،وعمل ففي طوله - 
عنـد كشـاجم - متعـة ، ويف خلوته إنجـاز للعمل ، وال 

يسلم األمر فيه من امللل ووقتها تنفي الراح امللل:
ْيــــَل َجــَمــــْل ِـــــُذ الـــلَّ أختَّ

يــــُل َحــــَمْل مــــَا مُحِّــــَل الـــلَّ
والـــــلَّـــْيـُل فيــــه ُمتــَْعــــٌة

ْيُل َأْخــــَلـــــى لِْلـَعــــَمْل والـــلَّ
آَمـــــُن فِــْيــــــِه َزائــــــــَِرًا

ــُغْل َيْشـَغـــــُلـــنِي َعــــن الـــشُّ
َمـــَلـــــــٌل َعـــــَرانِـــي  وإْن 

امَلــــَلـْل)38( اِح  بِالـــــرَّ َنَفـــــْيـُت 

ثانًيا-املجانسة واملقاربة:
املوسـيقية يف  الطاقـة  اسـتغالل  ذلـك يف  ويتمثـل   
األصوات املعزولة وإيرادها متجانسة أو متقاربة مرتبطة 

بمعان متفقة، وبمثلها قول الصنوبري:
النــــ َيْبَتسـُم  وروضـٍة مـا يـزاُل 

اُر فيــــها ابتســــاَم مســروِر ـــــوَّ
شـــــقَّ علــــيها الشـقيُق أرديًة

ينثـــــُر فــــيهـا ألــــواَن منثوِر)39(

)37( السابق ص25.
)38( ديوان كشاجم ص 250.

)39( ديوان كشاجم ص 71.



عامد محدي عبداهلل: البنية اإليقاعية يف شعر الطبيعة »شعر الصنوبري وكشاجم أنموذًجا«

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع األول 1439هـ

98

فتكـرار »القاف« ثـالث مرات والقـاف صوت من 
أصوات احللق مسـتعلية توحي بالقطع. والشني صوت 
مـن أدنى احلنك يوحي بالـرص وااللتحام ومن ثم فهو 
حرف فيه قوة يف النطق والسـمع مما يعطي قوة يف األداء 

وحيدث جرًسا موسيقًيا شديًدا. 
واملوسـيقى كـام يصنعهـا الصـوت يصنعهـا اللفظ. 
فاملفـردة مـا هي إال جمموعـة من األصـوات أو احلروف 
حتـاول من خـالل اجتامعهـا خلق إطـار داليل هلـا، وإذا 
كانـت موسـيقى الصوت ال ُتدرك إال مـن خالل اللفظة 
أو املفـردة، فإن موسـيقى املفردة ال تـدرك إال من خالل 
مفردة أخرى فيتولد إيقاع موسيقي ناتج من خالل اجلمع 
بني مفردتني مشرتكتني يف كل األصوات أو بعضها، وقد 

يكون هذا اجلمع بني أكثر من مفردتني أو لفظني.
ولدراسـة موسـيقى األصـوات املحصـورة يف إطار 

داليل أدنى وهو اللفظ نبدأ بدراسة: 
 1- اجلناس:

وهـو اسـتعامل لفظني يرجعـان إىل مادتـني خمتلفتني 
أو مـادة واحـدة للتعبـري عن معنـى خاص لـكل منهام، 
أي أهنام متقاربان أو متحـدان يف األصوات وخمتلفان يف 
املعنى ومن هنا يمكن سحر اجلناس فيكون ذا مسار فني 
يدفع املسـتمع إىل إقامة مقارنة ناجتة عن تشـابه اللفظني 

من ناحية وعن اختالف املعنيني من ناحية أخرى )40(.
واحلـق »إن أيقونـة اجلنـاس ليسـت جمـرد مجع بني 
لفظني متشـاهبني يف الشـكل خمتلفـني يف املعنى، إال أهنا 
خاصـة - إذا وفق الشـاعر يف توظيفها-تكون ذات أثر 
فعـال يف املتلقي فهي تدفعه حثيًثا صوب الكشـف عن 
املختلـف من خـالل املؤتلف«)41( والكشـف عن تلك 

)40( انظـر: حممـد رجاء عيد املذهب البديعي يف النقد والشـعر، 
مكتبة الشباب، القاهرة، طبعة أوىل 1978ص 423. 

)41( رمضان صادق: شـعر عمر بن الفارض دراسـة اسـلوبية، 
اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1998، ص58.

املهـارة الرائعـة يف نظـم الكلـامت والرباعـة يف ترتيبها 
وتنسيقها.

وللموسـيقى درجـات يف اسـتخدام اجلناس أعالها 
اجلناس بمراعاة التصدير، »والتصدير مظهر من مظاهر 
موسـيقى احلشو يف الشعر ويتمثل يف إيراد اللفظ املتخرّي 
خامتـة للبيت وإطاًرا لعنارص قافيتـه، ّمرة أوىل يف صلب 
البيت، قبل اسـتعامله مـّرة ثانية يف آخـره«)42(. ومل تأخذ 
أشـكال التصديـر باجلناس مراتب معينـة؛ ولكن أغلب 
هـذه األشـكال تقـوم عىل كـون اللفظ املجانـس األول 
يف غـري منزلـة معينـة، وهو أكثر األشـكال تواتـًرا، وإن 
كان أقلهـا حًظـا يف توليـد املوسـيقى، وذلـك مثل قول 

الصنوبري:
جـُس املضـــ بــــك عــــزَّ النـرَّ

ا)43( عــــــزَّ دارِة  فــــي  ــعــــُف 

عـّز األوىل بمعنى: قوي وبـرئ من الذل. واألخرى 
دارة عزة: وهي املدينة اهلادئة وتقع إىل الغرب من مدينة 
حلب يف سـوريا مدينة هادئة بطباع قروية أصيلة منترشة 
بـني اجليل القديـم وعادات متمدنة جلبهـا معهم قاطنو 

مدينة حلب.
وقـد يلعب اللفظ دوًرا موسـيقًيا وداللًيا ال بنصيب 
تكـراره وحـده وإنام بزيـادة الثاين عـن األول يف الداللة 

ومن أمثلة قول الصنوبري:
ناٍر ـــــَقاِم يف ُجلَّ فشـفـــــاَء السَّ

ناِر)44( نجتــــنيه مـــن َوْجنََتـــْي ُجلَّ

فجلنار األوىل: الزهر، واألخرى: املحبوبة.

)42( خصائص األسلوب يف الشوقيات ص65.
)43( ديوان الصنوبري ص121.

)44( ديوان الصنوبري ص69.
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ومن ذلك قول كشاجم: 
اهلل أّيـَدَك  ُبـوح  الصَّ يف  َتـَرى  مـا 

ُبوِح )45( فهـــــذا أواُن َحـــــثَّ الصَّ

الصبـوح األوىل: املرشق اجلميل، واألخرى: رشاب 
الصباح.

ويمثله أيًضا قول الصنوبري:
ي تبـدَّ ملَّـــــــا  كـــــان  مــــا 

وُعـــــرًســـا)46( أالَّعــــــــروًسا 

واجلناس يف البيت بني العروس والعرس، والعروس: 
املرأة عند زواجها. والعرس: الزفاف والتزويج.

وقول كشاجم: 
ـاري َيـا َمـْن َأناِمُلـُه كالعـاِرِض السَّ

وفُِعُلــــه أبــــًدا عـاٍر مَن العـاِر )47(

واجلنـاس يف البيـت بـني عـار والعار: فعـار األوىل: 
خاٍل من العيب، وسـليم. وعـار األخرى: العيب، وهو 
كلُّ ما ُيعريَّ به اإلنسان من فعٍل أو قول أو يلزم منه ُسبَّة.

وقول كشاجم:

ذهـــــُب حيثــــام ذهبــنـا ودرُّ
)48( الفضـاء  يف  وفضـُة  ُدرنـا  حيـث 

واجلنـاس يف البيت بـني الفضة والفضـاء، والفضة: 
معـدن أبيـض ملـاع لني ثمـني يوجـد يف الطبيعـة ممتزجا 
ببعض املعادن األخرى، والفضاء: الَفَضاُء: ما اتَّسع من 
األرض، والَفَضـاُء اخلايل مـن األرض، والَفَضاُء ما بني 

الكواكب والنجوم من مسافات ال يعلمها إاِلَّ اهلل.

)45( ديوان كشاجم ص65.
)46( ديوان الصنوبري ص179.

)47( ديوان كشاجم ص166.
)48( ديوان الصنوبري ص380.

وقول الصنوبري: 
الربيـُع املسـتنرُي إذا  مـا الدهـُر إالّ 

والنُّـوُر  النَّـْوُر  أتـاك  الربيـُع  أتــــى 
ُر مـا  فيـه لنـا الـورُد منضـوٌد ُمـؤزَّ

بـن املجـــالـِس واملنثـوُر منثـوُر )49(

ور األوىل وتعني  فاجلنـاس يف البيـت األول بـني النًـّ
الزهـر واألخـرى النُّور بضم النون وتعنـي الضوء. ويف 
البيـت الثـاين بـني املنثـور وهـو نوع مـن أنـواع الزهور 
واألخـرى تعنـي املبسـوط. وأحـدث اجلنـاس مجـااًل 

موسيقيا يف جرس األلفاظ. 
وقول كشاجم:

اجَلِدْيـِد ِردائِــــِه  يف  ُيِمْيـــــُس 
ـــــُل الّتوِرْيـــِس والّتوِريِد)50( ُمَصقَّ

والتوريـد،  التوريـس  بـني  البيـت  يف  واجلنـاس 
َس الثـوب َتْوِريسـا صبغه بالورس  والتوريـس: من َورَّ
ولونـه أصفر، والـورس: نبت َأصفر مثـل اللطخ خيرج 
ل الشـتاء إِذا َأصاب  ْمـِث بني آخر الصيـف وَأوَّ عـىل الرِّ
َنه. والتوريد: يف الثوب صبغه عىل لون الورد.  الثوَب َلوَّ

وتوريد املرأة: امحرار خدهيا. 
- وهنـاك جناس يكـون بمراعاة مقاديـر معينة وهو 
»الـذي مل يبن عـىل تصديـر، ولكن دخل يف اسـتخدامه 
عنـرص موسـيقي آخر مميز هـو مراعاة مقاديـر معينة بني 
اللفـظ املجانس األول منه  واللفظ الثاين«)51(. وورد فيه 
شـكل واحد فقط عند الصنوبري ومل يرد منه أي شـكل 
يف شعر الطبيعة عند كشاجم وهو ما كان اللفظ األول يف 

أول الصدر والثاين يف آخره مثل قول الصنوبري:

)49( ديوان الصنوبري ص121.
)50( ديوان كشاجم ص111.

)51( خصائص األسلوب يف الشوقيات ص66.
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ـْحُب ينظمـَن فوقهـا ُسـَبًحا والسُّ
نــــظـــــاَم معـــنّيٍة بســبِحتها)52(

وقـد يـرد اجلناس غري مقيـد بمقاديـر ونظام معني 
، فيـأيت اللفظـان متصلـني أو منقطعـني بلفـظ دخيل 
أو أكثـر وقـد يرد حمصـوًرا بلفظيه يف شـطر من البيت 
دون األخر كام يأيت موزًعا عىل الشطرين من مثل قول 

الصنوبري: 

ذهــــــٌب حـيثـــــام ذهبنا ودرُّ
حيــــث ُدرنا وفضـٌة يف الفضـاء)53(

وقوله : 
وكـــأَن َنـــْوَر األِس يف أوِراقــِه

نـوُر الكـــــواكـِب يف ظـالٍم يلمـُع)54(

ومن ثم فإن هذا اللفظ يلعب دوًرا موسـيقًيا وداللًيا 
ال بنصيب تكراره وحده وإنام بزيادة الثاين عن األول يف 

الداللة 
وقوله: 

ذواُت ِشـــــفـاٍر رقــــاٍق تفوُق
يف القطع حـــــدَّ الشـفاِر الرقاِق)55(

فاألوىل شفار الرباغيث والثانية شفار املوسى.
وقول كشاجم:

را حَيَســـُبه الـــنــَّاظُِر إْن تــــقرَّ
فأّثـرا)56( بمتِـــنـِه  بــــى  الـــدَّ َدبَّ 

)52( ديوان الصنوبري ص402.
)53( السابق ص380.
)54( السابق ص276.
)55( السابق ص368.

)56( ديوان كشاجم 380

عـىل  ودلـت  خفيًفـا  مشـًيا  مشـى  )األوىل(  فـدبَّ 
االستمرار والتجديد، و)األخرى( النمل الصغري.

 2- التكرار:
والتكرار هو »أن يكرر املتكلم اللفظة الواحدة باللفظ 
واملعنـى «)57(، أي اسـتعامل اللفظ مرتـني يف نفس املعنى 
اللغـوي. ولكن هلذا االسـتعامل داللته فالكلمة الثانية ال 
حتمـل معنى األوىل وإن كانت تعنيـه ولكنها حتمل معنى 
إضافًيـا هـو ُمـرَبّر وجودها، قد يكـون معنـى التأكيد أو 
التعجـب أو التكثـري أو غري ذلـك من املعـاين املقدرة يف 
ذهن الشـاعر من ناحية واملتلقي من ناحية ثانية. ودراسة 
التكـرار هنـا تقوم عىل أسـاس أن الكلمة املكـررة مركز 
داليل خيلق عالقة لغوية جديدة فقط، والتكرار قد يكون 

مادًيا أو ليس له وظيفة ويمثله قول الصنوبري: 
َمـْن ًشـمَّ ريـَح حتّيـاِت الربيـع َيُقْل

ال املسُك مسٌك وال الكافوُر كافُور)58(

وقوله: 
وسـلخنا ترشيَن بل ألَف ترشيـــ  

الدهـوِر)59( دواِم  عـى  وُدْمنـا  ــــَن 

وقـد يكـون التكـرار معنويـًا ويشـمل التكـرار عىل 
مستوى الوظيفة مثل قول الصنوبري:

)57( تقـي الديـن بـن حجـة احلمـوي: خزانـة األدب، وغايـة 
األرب املطبعـة اخلرييـة، مـرص 1304 ص164 والتكـرار 
أيًضا يعد أحد الوسـائل التي تـؤدي يف القصيدة دورا تعبريًيا 
واضحا ووظيفة إحيائيـة بارزة باعتباره أحد األدوات اجلاملية 
التي تسـاعد الشـاعر عىل تشـكيل موقفه وتصويره، ومن ثم 
فسـيكون له نصيب من دراسـتنا عند دراسة الصورة عند كل 
من الصنوبري وكشـاجم عىل أساس أن الكلمة املكررة مركز 

داليل قد خيلق عالقة لغوية جديدة أو صورة شعرية جديدة.
)58( ديوان الصنوبري ص43.

)59( السابق ص44.
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َبـــــَدْت فــــي ُحَلــــٍل ُخْرٍ
احُلَلــــــَل اخُلـْرا)60( َتـــفــــوُق 

حيث اسـتعمل لفظي »احللـل اخلرضا« جمرورة مرة، 
ومنصوبة مرة.

ومثل قول الصنوبري:
التـــبــــــ رآه  مــــا  هبـــــاٌر 

التـربا)61( أخـــجــــَل  إال  ـــــــُر 

حيث اسـتعمل لفـظ »الترب« فاعـاًل مرفوًعا مرة، ثم 
مفعوالً منصوًبا أخرى.

ومثله أيًضا قو كشاجم: 
فخـذي مـن األَوتـاِر حّظـِك إَّنـام

ـرُك)62( حَتّ حـَن  األَوتـاُر  تتّحــــرُك 

حيث اسـتعمل لفظ »األوتار« جمـرورة مرة، وفاعال 
مرفوًعا أخرى.

وقد يكون من التكرار رضب عن طريق التسلسـل ، 
مثل قول الصنوبري:

َسـَقْت ذا البـاَب ُمـْزٌن بعـد ُمـْزٍن
تـــرُّ مــــروَر عــــرٍي بعـَد عـرِي)63(

وقوله: 
باألحلـــا َيْقنِــــْصـُن  دمـــــًى 

ِظ منــهـا البـــــكـر والبــــكرا)64(

)60( السابق ص59.
)61( ديوان الصنوبري ص59.
)62( ديوان كشاجم ص247.

)63( ديوان الصنوبري ص95.
)64( السابق ص59.

أن  أي  اللغويـة؛  الـرضورة  تقتضيـه  قـد  والتكـرار 
تركيـب اجلملـة يف البيـت قد يتطلـب تكرار لفظ سـبق 

ذكره، وبدون هذا التكرار قد ختتل بنية البيت.
طريـق  عـن  التكـرار  مـن  النـوع  هـذا  ويمثـل 

االستئناف)65((مثل قول الصنوبري:
فحــــاذْر أن َيُفوَتـك يـوُم َدْجـٍن

فيـوُم الدجـِن يعـدُل يـوَم عـرِس)66(

كـام يمثل هذا النوع التكرار عـن طريق العطف مثل 
قول الصنوبري:

تـوىل والشـتاُء  الصيـُف  قــــدم 
الشـتاء)67( وتــــولَّـت مقــــدماُت 

قول كشاجم:
َنّقَطـًة الـــــاّلَزَوْرُد  كَأنـــــامَّ 

ـــــَط الــــاّلَزَورَد بالــَعنَـِم)68( َوَنقَّ

وقـد يكون التكرار ملجرد مجال الصوت، وخلق نوع 
من التوازن واالنسـجام بني صدر البيـت وعجزه، مثل 

قول الصنوبري:
ونرجٌس سـاحُر األبصاِر ليس كام

كأنـه من َعَمـى األبصاِر َمْسـحوُر)69(
وقول كشاجم:

صـدوٌح َوِديـُك  رائـَح  َعَشــــُق 
فأِجــــْب َدْعَوَة امُلنَـادي الّصُدوِح)70(

)65( يقصـد باالسـتئناف َتَعلُّـق حديـث سـابق وحديث الحق 
يف نفـس البيت بنفـس اللفظ، انظر: خصائص األسـلوب يف 

الشوقيات ص63.
)66( ديوان الصنوبري ص161.

)67( السابق ص380.
)68( ديوان كشاجم ص292.

)69( ديوان الصنوبري ص43.
)70( ديوان كشاجم ص65.
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وقوله: 
اضطَِجـاُع الّدَجـا  حتـَت  للنَّبـِت 

اضطَِجـاُع)71( فـــوَقـُه  ــــَدى  وللِنَـّ

وقـد يأيت التكـرار ملجرد ملء البيـت وهو مظهر من 
مظاهر حشو البيت لغاية الوصول بالبيت إىل منتهاه مثل 

قول الصنوبري:
الَكـَرى طيـَب  الرَبَاِغيـُث  ْتنـي  مَحَ

باملآقـي)72( الكـرى  يطـوُف  فلـيـس 

وقول كشاجم: 
وبـــاَت َبـْدُر الّدّجـــا يشعِشـُها

نورّيــــًة تلبـــــُس الّدَجـا ُنـورا)73(

وإذا كانـت املوسـيقى تصنعهـا األصـوات، وتصنعها 
الكلـامت أو املفـردات، فهـي - كذلـك يصنعهـا البيـت 
الشعري كله؛ وذلك بفضل ما يتولد عنه من إيقاع موسيقي 
عام ناجم من تركيب األصوات يف القصيدة وفق ما يندرج 
حتت اختيارات الشاعر املبدئية يف نظم الشعر ويشمل ذلك 

البحور والقوايف وسندرسه حتت ما يسمى:

املبحث الثاين
موسيقى اإلطار

الوزن والقافية ركنان أساسـان مـن أركان القصيدة 
إال  بناؤهـا  يقـوم  أن  يمكـن  ال  قاعدتـان  أو  العربيـة 
عليهام)74( ومها حجر األساس الذي تبنى عليه موسيقى 

)71( السابق ص216.

)72( السابق ص368.
)73( ديوان كشاجم ص161.

)74( انظر : يوسف خليف: مقدمة ديوان نداء القمم، دار الكاتب 
العريب للطباعة والنرش، القاهرة، د. ط 1956 ص 15.

الشـعر اخلارجيـة والـوزن هـو » الوسـيلة التـي متكـن 
الكلـامت من أن يؤثر بعضهـا يف بعضها اآلخر عىل أكرب 
نطـاق ممكـن. ففي قـراءة الكالم املـوزون يـزداد حتديد 
التوقـع زيـادة كربى بحيـث إنه يف بعض احلـاالت التي 
تسـتعمل فيها القافيـة أيًضا يكاد يصبـح التحديد كاماًل 
وعـالوة عـىل ذلك فإن وجـود فرتات زمنيـة منتظمة يف 
نَنَا مـن حتديد الوقت الذي سـيحدث فيه ما  الـوزن ُيمكَّ

نتوقع حدوثه)75(.
»والـوزن أعظـم أركان حـد الشـعر، وأوالهـا بـه 
هلـا  القافيـة وجالـب  خصوصيـة وهـو مشـتمل عـىل 
رضورة«)76( وهـو الركـن الثالـث الـذي البـد الـكالم 
أن يسـتوفيه ليكون شـعًرا )77( وذلك ملـا حيققه من إيقاع 
يطـرب الفهم لصوابه، ومـا يرد عليه من حسـن تركيبه 

واعتدال أجزائه )78(.
وإذا كان اإلحسـاس بموسـيقى الشـعر ينشـأ مـن 
إدراك االنسـجام املتولد من تـردد ظاهرة صوتية معينة، 
وتكرارها عىل نحو خاص -ووضح ذلك عند دراسـتنا 
املوسـيقى احلشـو- فإن هذا اإلحسـاس أيًضا يربز عند 
دراسـتنا ملوسيقى اإلطار ممثلة يف دراسة الوزن والقافية؛ 
فـاألول: حيث تكرر وحدة صوتيـة معينة وهي »وحدة 
اإليقاع« والتي تتألف مما ُعرف يف العروض العريب باسْم 
التفاعيـل »حيث تتألف كل تفعيلة من توايل جمموعة من 
السواكن واحلركات عىل نحو معني. ووحدة اإليقاع قد 
تكـون تفعيلـة، وقد ترتكب مـن أكثر مـن تفعيلة. ومن 

)75( انظـر :ريتشـارد أ، أ مبـادئ النقـد األديب، ترمجـة مصطفى 
بعدوي، مطبعة مرص، القاهرة، 1963. ص 194.

)76( العمدة يف صناعة الشعر ونقده 1/ 134.
)77( انظـر :طـه حسـني: التوجيـه األديب، مطابـع دار الكاتـب 

العريب، القاهرة، 1954، ص143.
)78( انظـر :ابـن طباطبـا العلـوي: عيـار الشـعر، حتقيـق طـه 
احلاجـري، وزغلول سـالم، رشكـة فـن للطباعـة، القاهرة، 

1956، ص15.
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تكـرار هذه الوحـدة الصوتية وهي التفعيلـة وفق تنويع 
حمدد ومنضبط يتم اإليقاع األساس يف القصيدة )79( وهو 

ما يسمى بالبحور الشعرية.
وقد لزم األمر دراسـة البحور الشـعرية )80( يف ديوان 
كل مـن الصنوبـري وكشـاجم« ثـم دراسـتها يف شـعر 
الطبيعـة عند كليهـام ملعرفة أي هـذه البحور أكثـر ثباًتا، 
وأعالها نسبة مقارنة بنسبتها يف الديوان عامة، واجلدول 
اآليت يوضح نسب البحور الشعرية يف ديوان الصنوبري 

وكشاجم.
وقد توزعت البحور الشـعرية املسـتخدمة يف ديوان 

الصنوبري عىل النحو اآليت:

النسبةالبحرم

18.51%اخلفيف 1

17.96%الكامل 2

10.82%البسيط 3

8.13%اهلزج 4

8.04%املنرسح 5

7.71%الرسيع 6

8.23%الرجز 7

8.08%الوافر 8

6.88%الطويل9

3.48%املتقارب 10

1.89%الرمل 11

0.98%املجتث 12

0.12%املقتضب 13

0.10%املديد 14

)79( انظـر: عيل عرشي زايـد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، 
مكتبة الشباب، القاهرة الطبعة الرابعة 1995، ص177.

)80( بتم إحصاء نسب البحور الشعرية َحَسَب األبيات الشعرية 
وليـس تبعـا لعـدد القصائد وذلك حتى يتسـنى لنـا مقارنتها 
بنسـب البحور الشـعرية يف شـعر الطبيعة والتي تتوزع أبياهتا 

داخل قصائد خمتلفة الطول، ومتنوعة األغراض.

كام توزعت البحور الشـعرية ونسـبها املستخدمة يف 
ديوان كشاجم عىل النحو التايل:

النسبةالبحرم

18.3%الكامل 1

11.6%اخلفيف 2

11.2%البسيط 3

11.2%الرجز 4

9.3%املتقارب 5

9.08%املنرسح 6

6.9%الرسيع 7

6.7%الوافر 8

5.4%اهلرج 9

3.7%الطويل 10

3.4%الرمل 11

1.4%املديد 12

1.1%املجتث13

 

مـن خـالل اجلدولني السـابقني يالحـظ املتأمل يف 
مظاهر اسـتخدام بحور العروض إطـاًرا صوتًيا عاًما، 
أن الصنوبري وكشـاجم مل خيرجا يف بناء شـعرمها عن 
بحـور اخلليل؛ والتزامهام هبـا كان مطلًقا، وتقيدمها هبا 
كان كامـاًل. إال أن الصنوبري وكشـاجم مل يسـتخدما 
البحور اخلمسـة عرش كلها )81(؛ فهكذا مل حيظ املضارع 
وهـو من دائرة املختلـف )82( ولو ببيت واحد يف ديوان 
الصنوبري وكشـاجم. وكذلك مل حيـظ املقتضب وهو 

)81( مل يـرد للشـاعرين يف ديواهنـام أي بيـت شـعري عـىل وزّن 
املتدارك، وهو الوزن الذي ابتدعه األخفش.

)82( انظـر: اخلطيـب التربيـزي: الـوايف يف العـروض والقـوايف 
حتقيق فخر الدين قباوة، دار الفكر دمشق سورية، طبعة رابعة 

1986، ص148.
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من دائرة املجتلـب )83( أيًضا ولو ببيت واحد يف ديوان 
كشاجم

واملتأمل يف مظاهر استخدام البحور يف شعر الصنوبري 
يالحـظ أن بحـري اخلفيـف والكامل)84( مهـا أكثر بحور 
الشـعر تواتًرا يف شـعر الصنوبري، وأن بحور املجتث)85( 
واملقتضب)86( واملديد)87( هي أقل البحور عنده اسـتعامال 
يف مجلة البحور األربعة عرش املسـتخدمة أمـا بقية البحور 

املستخدمة وعددها تسعة فجاءت عىل ثالث مراتب.
1- البسـيط)88( يف املرتبة الثانيـة منفرًدا بعد اخلفيف 

والكامل.
2- ثم اهلزج)89( فاملنرسح، فالرسيع)90(، فالرجز)91(، 

فالوافر)92(، فالطويل)93(، يف مرتبة أخرى.

)83( انظر: السابق ص152.
)84( اسـتخدم الصنوبري بحر اخلفيف تاًما وجمزوًءا وكانت جمموع 
أبياتـه 1226 بيًتـا شـعرًيا، منهـا 1146 بيًتا شـعرًيا تاًما بنسـبة 
17.30% و80 بيًتا شـعرًيا جمزوًءا بنسـبة 1.20% كام استخدم 
بحر الكامل تاًما وجمزوًءا ومنهوكا ومّرفال ، وكانت جمموع أبياته 
1190 بيًتا شعرًيا، منها 804 بيًتا استخدمه تاًما بنسبة %12.13 
و269 بيًتا اسـتخدمه جمزوًءا بنسبة 4.06% و86 بيًتا استخدمه 

منهوًكا بنسبة 1.29% و 31 بيتا استخدمه  بنسبة %0.46.
)85( جـاءت عـدد أبيات بحر املجتث يف ديـوان الصنوبري 65 

بيًتا شعرًيا.
)86( جاءت عدد أبيات بحر املقتضب يف ديوان الصنوبري 8 أبيات.
)87( جاءت عدد ابيات بحر املديد يف شعر الصنوبري 7 أبيات.
)88( اسـتخدام الصنوبري بحر البسـيط تاًما وجمزوًءا وخملًعا، وقد 
بلغـت جممـوع أبيـات البحـر 717 بيًتا شـعرًيا منهـا 521 بيًتا 
استخدمه تاًما بنسبة 7.86%، ومنها 140 بيًتا استخدمه خملًعا 
بنسبة 2.11% ومنها 56 بيًتا استخدمه جمزوًءا بنسبة %0.84.
)89( بلغت عدد أبيات بحر اهلزج يف شعر الصنوبري 539 بيًتا شعرًيا.

)90( استخدم الصنوبري بحر الرسيع تاًما وجمزوًءا وبلغت جمموع 
أبياتـه 511 بيًتـا شـعرًيا منهـا 498 بيًتا اسـتخدمه تاًما بنسـبة 

7.51% ومنها 13 بيًتا استخدمه جمزوًءا بنسبة %0.19.
)91( استخدم الصنوبري بحر الرجز تاًما وجمزوًءا، بلغت جمموع 
أبياتـه 479 بيًتا شـعريا منها 383 بيًتا اسـتخدمه تاًما بنسـبة 

5.87% ومنها 96 بيًتا استخدمه جمزوًءا بنسبة %1.44.
)92( اسـتخدم الصنوبـري بحـر الوافـر تاًما وجمـزوًءا، وبلغت 
جممـوع أبياته 469 بيًتا شـعرًيا منها 457 بيًتا اسـتخدمه تاًما 

بنسبة 6.90% و12 بيًتا استخدمه جمزوًءا بنسبة %0.18 .
)93( بلغت عدد أبيات بحر الطويل 456 بيًتا شعرًيا.

3- ثم املتقـارب فالرمل )94( يف مرتبة ثالثة، يليهام أقل 
البحور استعامال وهي املجتث واملقتضب واملديد. 
يف حني أن املتأمل يف البحور الشـعرية املستخدمة يف 
شـعر كشاجم يالحظ أن بحر الكامل )95( هو أكثر بحور 
الشـعر تواتًرا يف شعره، وأن بحر املديد )96( واملجتث )97( 
مهـا أقل البحور عنده اسـتعامال من مجلـة البحور الثالثة 
عرش املستخدمة يف شعره أما بقية البحور وعددها عرشة 

فكانت عىل مراتب أربع وهي:
1- حيتـل اخلفيـف)98(، والبسـيط)99(، والرجز)100(، 

املرتبة الثانية.
2- ثم املتقارب)101( فاملنرسح)102( يف مرتبة أخرى.

3- ثم الرسيع)103(، فالوافر)104( فاهلزج)105(.
)94( بلغت عدد أبيات بحر املتقارب 231 بيًتا شـعرًيا، استخدم 
الصنوبـري بحـر الرمـل تاًما وجمـزوًءا وبلغت جممـوع أبياته 
192 بيًتا شعرًيا منها 6 أبيات استخدمها تاًما بنسبة 0.9% و 

186 بيًتا شعرًيا استخدمه جمزوًءا بنسبة %2.80
)95( اسـتخدم كشـاجم بحر الكامل تاًما وجمزوًءا، وبلغت عدد 
أبياته 575 بيًتا شـعرًيا، منها 447 بيًتا اسـتخدمه تاًما بنسـبة 

14.2% ومنها 128 بيًتا استخدمه جمزوًءا بنسبة %4.09.
)96( بلغت عدد أبيات بحر املديد يف ديوان كشاجم 48 بيًتا شعرًيا.
)97( بلغت عدد أبيات بحر املجتث يف شعر كشاجم 35 بيًتا شعرًيا.
)98( اسـتخدم كشـاجم اخلفيـف تاًمـا وجمـزوًءا، وبلغـت عدد 
أبياته 363 بيًتا شـعرًيا، منها 345 بيًتا اسـتخدمه تاًما بنسـبة 

11.03% ومنها 18 بيًتا استخدمه جمزوًءا بنسبة %0.5.
)99( اسـتخدم كشـاكم بحر البسـيط تاًما وخملًعا وبلغـت أبياته 
353 بيًتا شـعرًيا، منها 218 بيًتا استخدمه تاًما بنسبة %6.9 

ومنها 135 بيًتا استخدمه خملعا بنسبة %4.3
)100( واسـتخدم كشـاجم الرجـز تاًمـا وجمزوًءا وبلغـت أبياته 
351 بيًتـا منهـا 342 بيًتا اسـتخدمه تاًما بنسـبة 10.9% و9 

أبيات استخدمها جمزوءة بنسبة %0.2.
)101( وبلغت عدد أبيات بحر املتقارب يف شـعر كشـاجم 291 

بيًتا شعرًيا.
)102( وبلغت عدد أبيات بحر املنرسح يف شـعر كشـاجم 284 

بيًتا شعرًيا.
)103( وبلغـت عدد أبيات بحر الرسيع يف شـعر كشـاجم 217 

بيًتا شعرًيا.
)104( وقد اسـتخدم كشـاجم بحر الوافر تاًمـا وجمزوًءا وبلغت 
جمموع أبياته 212 بيًتا شـعرًيا، منها 187 بيًتا اسـتخدمه تاًما 

و25 بيًتا استخدمه جمزوًءا بنسبة %0.7.
)105( بلغت عدد أبيات بحر اهلزج يف شعر كشاجم 170 بيًتا شعرًيا.
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4- ثـم الطويل )106( فالرمـل)107(  يليهام أقل البحور 
تواتًرا ومها املديد واملجتث.

ومـن ثم فـإن املالحـظ أن البحـور الشـعرية الثالثة 
األوىل )108( عند الصنوبري هي نفسـها عند كشاجم، كام 
أن البحور الثالثة التي وردت يف املؤخرة )109( هي نفسها 
عنـد كل مـن الصنوبري وكشـاجم. وأما نسـبة البحور 
الشـعرية يف شـعر الطبيعة عند الصنوبـري فجاءت عىل 

النحو اآليت:

النسبةالبحرم

21.78%الرجز 1

18.65%اخلفيف 2

11.81%الكامل 3

11.81%املنرسح 4

9.84%الطويل 5

5.44%البسيط 6

5.09%اهلزج 7

4.98%الرسيع 8

4.71%املتقارب 9

3.59%الوافر 10

1.38%جمزوء الرمل 11

0.92%املجتث 12

واملالحـظ أن الصنوبري مل يسـتخدم البحور األربعة 
عـرش)110( التـي اسـتخدمها يف شـعره كله فلـم حيظ بحر 

)106( بلغت عدد أبيات بحر الطويل يف شعر كشاجم 116 بيًتا شعرًيا.
)107( اسـتخدم كشـاجم بحر الرمل تاًما وجمزوًءا وبلغت جمموع 
أبياته 111 بيًتا شعرًيا منها 83 بيًتا استخدمه الشاعر تاًما بنسبة 

2.6% و28 بيًتا استخدمه الشاعر جمزوًءا بنسبة %0.8.
)108( وهـي بحـور اخلليف والكامل والبسـيط عند الصنوبري 

وتقدم الكامل عىل اخلليف عند كشاجم.
)109( وهـي بحـور الرمـل واملجتـث واملديد عنـد الصنوبري، 

وتقدم املديد عىل املجتث عند كشاجم.
)110( مل يستخدم الصنوبري بحري املضارع أو املتدارك.

املديـد وهو مـن دائرة املختلـف، وال املقتضـب وهو من 
دائـرة املجتلـب ولـو ببيـت واحد يف شـعر الطبيعـة عند 

الصنوبري.
وجـاء بحر الرجـز)111( يف املركز األول باعتباره أكثر 
البحور الشـعرية تواتًرا يف شـعر الطبيعة عند الصنوبري 
بنسـبة 21.78% مـن إمجايل شـعر الطبيعة بعـد أن كان 
حيتـل املركـز السـابع يف ديـوان الصنوبـري وكان بحـر 
املجتث)112( وهو أقل البحور الشـعرية عنده استعامال يف 

مجلة البحور االثني عرش املستخدمة.
أمـا بقيـة البحـور األخـرى ومجلتها عـرشة فجاءت 

موزعة كالتايل:
1- اخلفيف)113( يف املرتبة الثانية منفرًدا.

2- ثم الكامل)114( فاملنرسح)115( بنسـب متسـاوية يف 
املرتبة الثانية.

3- ثم الطويل)116( فالبسيط)117( فاهلزج)118(.
)111( اسـتخدم الصنوبري بحـر الرجز تاًما وجمـزوًءا، وبلغت 
جمموع أبياته 188 بيًتا شـعرًيا، منها 112 بيًتا اسـتخدمه تاًما 

بنسبة 12.9% و76 بيًتا استخدمه جمزوًءا بنسبة %8.75
)112( بلغت أبيات بحر املجتث يف شعر الطبيعة عند الصنوبري 

8 أبيات شعرية
)113( اسـتخدم الصنوبـري بحـر اخلفيـف تاًمـا وجمـزوًءا 
وبلغـت جممـوع أبياتـه 161 بيًتا شـعرًيا، منهـا 149 بيًتا 
اسـتخدمه تاًما بنسـبة 17.16% و12 بيًتا جمزوًءا بنسـبة 

.%1.39
)114( اسـتخدم الصنوبري بحر الكامل تاًمـا وجمزوًءا ومنهوًكا 
أبيـات  بيًتـا شـعرًيا. منهـا 6  أبياتـه 102  وبلغـت جممـوع 
اسـتخدمه تاًمـا بنسـبة 7.06% و30 بيًتـا اسـتخدمه جمزوًءا 

بنسبة 3.71% و11 بيًتا منهوًكا بنسبة %1.27.
)115( بلعت عدد أبيات بحر املنرسح يف شـعر الطبيعة 102 بيًتا 

شعرًيا.
)116( بلغـت عـدد أبيـات بحـر الطويـل يف شـعر الطبيعة عند 

الصنوبري 85 بيًتا شعرًيا.
)117( اسـتخدم الصنوبري بحر البسيط تاًما وخملًعا وبلغت 
عـدد أبياتـه 47 بيًتا شـعرًيا، منها 41 بيًتا اسـتخدمه تاًما 
بنسـبة  خملعـة  اسـتخدمها  أبيـات  و6   %4.75 بنسـبة 

 .%0.69
)118( بلغـت عـدد أبيـات بحـر اهلـزج يف شـعر الطبيعـة عنـد 

الصنوبري 44 بيًتا شعرًيا.
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4- ثم الرسيع)119( فاملتقـارب)120( فالوافر، فمجزوء 
الرمل)121(.

  واجلدول اآليت  يوضح البحور الشعرية املستخدمة 
يف شعر الطبيعة عند كشاجم:

النسبةالبحرم

35.2%الرجز 1

21.6%الكامل 2

14.8%املنرسح 3

9.13%املجتث 4

6.7%املتقارب 5

4.9%اخلفيف 6

4.1%البسيط 7

2.34%الرسيع 8

0.78%الطويل 9

فاملالحظ أن كشاجم مل يستخدم البحور الثالثة عرش 
)122( التي اسـتخدمها يف شعره كله. فلم حيظ املديد وهو 

مـن دائرة املختلـف، وال الوافر وهو مـن دائرة املؤتلف 
وال اهلزج والرمل ومها من دائرة املشتبه ولو ببيت واحد 
يف شعر الطبيعة عند كشاجم. وكان بحر الرجز )123( هو 
أكثر البحور الشعرية تواتًرا يف شعر الطبيعة عند كشاجم 
)119( بلغـت عـدد أبيـات بحـر الرسيع يف شـعر الطبيعـة عند 

الصنوبري 43 بيًتا شعرًيا.
)120( بلغـت عـدد أبيات بحـر املتقارب 36 بيًتـا، وعدد أبيات 

بحر الوافر 31 بيًتا شعرًيا.
)121( بلغت عدد أبيات بحر جمزوء الرمل يف شـعر الطبيعة عند 

الصنوبري 16 بيًتا شعرًيا.
)122( مل يسـتخدم كشـاجم بحـور املضـارع وال املقتضـب وال 

املتدارك يف شعره.
)123( اسـتخدم كشـاجم بحـر الرجـز يف شـعر الطبيعـة تاًمـا 
وجمزوًءا وبلغت جمموع أبياته 135 بيًتا شـعرًيا منها 131 بيًتا 
اسـتخدمه تاًما بنسـبة 34.2% و4 أبيات استخدمها جمزوءة 

بنسبة %1.04

إذا قارب اجتاه الشاعر إليه بنسبة الثلث ويزيد، بينام ظهر 
أن بحر الطويل )124( هو أقل البحور الشـعرية اسـتعامال 
يف شـعر الطبيعـة. أمـا بقية البحور املسـتخدمة يف شـعر 

الطبيعة وعددها سبعة فجاءت موزعة كاآليت:
1- بحر الكامل ))125(( يف املرتبة الثانية منفرًدا.

2- ثم بحر املنرسح )126( يف املرتبة الثالثة منفرًدا.
3- ثم املجتث )127( فاملتقارب )128(.

4- ثم اخلفيف )129(، فالبسيط )130(، فالرسيع )131(.
   واملتأمل لدراسـة نسـب البحور الشـعرية يف شـعر 
م بحر  الطبيعـة عنـد الصنوبري وكشـاجم يالحظ َتَقـدُّ
األوىل  املنزلـة  إىل  وكشـاجم  الصنوبـري  عنـد  الرجـز 
متصدًرا البحور الشـعرية لكونه أكثـر تواتًرا. وقيل: إنه 
كان ديـوان العـرب يف اجلاهلية واإلسـالم وكان كتاب 
لساهنم، وخزانة أنساهبم وأحساهبم، ومعدن فصاحتهم 
وهو من بحور الشـعر التي توسـع فيهـا العرب، وذلك 
لكثرتـه يف كالمهم ولسـهولته وعذوبتـه)132( ولقد كان 
الناس يف هلوهم وعبثهم يف أسواقهم وبيعهم ورشائهم، 
ويف بعض أغانيهـم وغزهلم يف دعابتهم وفكاهتهم، ويف 
القصـص واحلكايـات يف كل مـا يعرض هلم من شـئون 
حياهتـم العاديـة التي ختلو مـن مواقف اجلـد واجلالل، 

)124( بلغـت عـدد أبيـات بحـر الطويـل يف شـعر الطبيعة عند 
كشاجم 3 أبيات.

)125( استخدم كشـاجم بحر الكامل تاًما وجمزوًءا وبلغت عدد 
أبياته 83 بيًتا شـعرًيا منها 73 بيًتا استخدم تاًما بنسبة 19.6 

و10 أبيات استخدمت جمزوءة بنسبة %2.6.
)126( بلغـت عـدد أبيـات بحـر املنـرسح يف شـعر الطبيعة عند 

كشاجم 57 بيًتا شعرًيا.
)127( بلغت عدد أبيات بحر املجتث حوايل 35 بيًتا شعرًيا.

)128( بلغت عدد أبيات بحر املتقارب 26 بيًتا شعرًيا.
)129( بلغت عدد أبيات بحر اخلفيف 19 بيًتا شعرًيا.

)130( اسـتخدم كشاجم بحر البسـيط تاًما وخملعا وبلغت أبياته 
16 بيًتا شـعرًيا منها 7 أبيات اسـتخدمت تامة بنسـبة %1.8 

و9 أبيات استخدمت خُمَلََّعة بنسبة %2.3.
)131( بلغت عدد أبيات بحر الرسيع 9 أبيات شعرية.

)132( انظر: موسيقى الشعر ص127.
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كانـوا يعمـدون إىل الرجـز فريوحـون بـه عن أنفسـهم 
ويعـربون عـام جييش يف صدورهـم من معـاٍن هي ملك 
هلم مجيًعا، وأخيلة وصور يف متناوهلم مجيًعا للعامة منهم 
واخلاصـة«)133(. وهـل الطبيعـة غري ذلـك! فهي مهوى 
األفئـدة ومـالذ النفـوس امُلْتَعبـة. فيها الراحة والسـكن 
وإحسـاس مشـرتك بامللكية فمـن حق اجلميـع أن ينعم 
بأرض وسـامء بطري وهواء بـكل مفردات الطبيعة مفردة 

أو جمتمعة شاء.
انظر إىل قول الصنوبري : 

البكــوِر طريفـــــُة  باكـورُة 
خطيـــــرٌة مـن ســــّيٍد خطيــِر
الغــريـِر ـاِدِن  الشَّ خـّد  لـون  يف 
الَبُخـــوِر َة  َضَّ فَكانـت  جـاءْت 
والكافــوِر والعنـرِب  واملِسـِك 
التصويـِر)134( يَف  ُأْبـِدع  َطَبـٍق  يف 

فـأول مالحظة تتبـادر إىل أذهاننا هو طريقة الكتابة ، 
فالشـاعر نظم عىل بحـر الرجز املشـطور وهذا يدل عىل 
سعي الشاعر إىل جتاوز نمطية اإليقاع وتنويعه من خالل 
تغيري مواقع الزحاف ، واختالف أنواعه .وكأن الشـاعر 
قـد فضـل التعبري عن باقـة الورد بإيقـاع خمتلف عن كل 

اإليقاعات ألهنا ختتلف عن كل الباقات .
بعـد أن احتـل الرجـز املرتبة األوىل يف شـعر الطبيعة 
اخلفيـف  بحـر  احتفـظ  وكشـاجم.  الصنوبـري  عنـد 
والكامل املرتبـة الثانية فاألول عنـد الصنوبري واآلخر 
عند كشـاجم فثبتت بذلك مرتبتهـام بعد ان احتال املرتبة 
األوىل يف شعر الصنوبري وكشاجم عامة. وبحر اخلفيف 
سـمي خفيًفا خلفته يف الذوق والتقطيـع ، ألنه يتواىل فيه 

)133( موسيقى الشعر ص 129.
)134( ديوان الصنوبري ص22.

لفظ ثالثة أسـباب ، واألسـباب أخف من األوتاد ومن 
أمثلة ذلك قول الصنوبري :

ِمـراٍض ُعيـوٍن  وَكـْم  َثنايـا  َكـْم 
يـاِض مـْن َأقـــــاٍح وَنرجـٍس يف الرِّ

ٍمـْن َشـِقيٍق َكـْم ُخـدوٍد َمُصونـة 
للِعَضـاِض أو  ْثــــِم  للَّ ُتَبــــــذل  َلْ 

َخـرْيِ َذاَك  ٌم  ُخـرَّ ذا  ُخزاَمـى  َذا 
َقـاِض َخـرْيُ  بَِخـرْيه  ِل  َقـــــىَض  يٌّ 

واملقطوعة مل تسـلم من اجلوازات الشعرية، وما حلق 
بتفعيالهتـا مـن زحافات كان هلـا دور يف تكييف اإليقاع 
وفق ما يناسـب بناء الداللـة، والترصيع يف البيت األول 

بني مراض ورياض أضفى جرًسا مميًزا عىل املقطوعة. 
وقد نجح الشـاعر يف توظيف بنيات موسـيقية رائعة 
هلذا االبحر وبتداخـل إيقاعي رائع ، حني وصف الورد 
والرحيـان موظًفا أوصافه عىل نغمـة البحر ومعتمًدا عىل 

الوقع املوسيقي اآلرس لألذن ، فقال :
َضِحـَك الـَوْرُد عـى َقَفـا امَلنَُثـوِر

امَلْقـُروِر َرْعـَدِة  مــــــْن  ْحنَا  واْسـرَتَ
واْسـتطيَب املِقيـُل مـن َبـرِد ظِـلٍّ

بالَكافـوِر حَيـــــاَن  الرَّ وَشـَمــــْمنا 

كذلك فإن من املالحظ يف نسـبة البحور الشـعرية يف 
م املنرسح والطويل عىل  شعر الطبيعة عند الصنوبري َتَقدُّ

بحور البسيط واملزج والرسيع والوافر.
م بحـر املنـرسح يف شـعر الطبيعـة عنـد  وأيًضـا َتَقـدَّ
م  كشـاجم عىل بحور اخلفيف والبسـيط واملتقـارب َتَقدُّ
بحـر املجتـث بعـد أن كان حيتـل الرتتيـب األخـري يف 
الديـوان أصبح اخلامس يف تصنيف البحور الشـعرية يف 

شعر الطبيعة. 
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انظـر معـي إىل هذه املقطوعـة الرائعة التـي يتحدث 
فيهـا الصنوبري عن بسـتانه ، من خالل موسـيقى غنية 
مـن كثرة الزحافات فيها ، فتقرأ القصيدة معها بسالسـة 
وتنسـاب رقة وعذوبة يرتبط فيها الصـدر بالعجز ، وال 

ُيسمح فيها بالتوقف عند قراءاهتا :
ُسـّوَغ ُبســـــتاين الَبــــَهـاَء َفـام

َينَْسـاُغ فيـه  الَقـــــْوِل  ِمـَن  ُقْلـــُت 
َواحـدٍة ُكلُّ  ــــْوِر  النَـّ َبـاٌغ مــَن 

َبـاُغ َوْحـــَدهـا  ــــوِر  النُـّ مـَن  فيـِه 
الَ ِن  امُلَلـوَّ َخــــرْيّيـِه  أْلــــــواُن 

أْصَبــــاُغ َيْعــــدُل أَصــــْباَغُهــنَّ 

وتفعيـالت بحر املنـرسح هنا النت بعـد الزحافات 
والعلل التي دخلتها، واختزلت السـواكن واملتحركات 
فيها، لتزيد من سهولته، وجريان إيقاعه عىل اللسان وقد 
ساعد عىل ذلك اندفاع دفقته الشعورية جتاه النَّْور والنُّور 

وأنواع الزهور. 
 كذلك يالحظ تراجع بحر الرسيع إىل املرتبة األخرية 
عند كشـاجم بعـد أن كان حيتل مرتبـة متقدمة من إمجال 

البحور الشعرية يف الديوان.
وإذا كان اإلحسـاس بموسـيقى الشـعر ينشـأ مـن 
تـردد ظاهـرة صوتيـة  املتولـد مـن  االنسـجام  إدراك 
معينة، وتكرارهـا عىل نحو خاص فالقافية أيًضا تعطي 
اإلحسـاس من خـالل تكرار صوت معـني أو جمموعة 
مـن األصـوات السـاكنة واملتحركـة يف هنايـة كل بيت 
والتـزام هذا الصوت بعينه يف آخر أبيات القصيدة وهو 

القافية.
والقافيـة »عدة أصوات تتكرر يف أواخر األشـطر أو 
األبيـات من القصيـدة، وتكررها هذا يكـون جزًءا هاًما 
من املوسـيقى الشـعرية. فهي بمثابة الفواصل املوسيقية 
يتوقع السـامع ترددها، ويسـتمع بمثل هذا الرتدد الذي 

يطـرق اآلذان يف فـرتات زمنية منتظمـة«)135(. ومما ُيَتمُم 
البنيـة اإليقاعية ألي ديوان الوقوف عند قوايف قصائده. 
وإذا كان الوزن الذي خيتاره الشـاعر لبناء قصيدته حيدد 
أمامـه عـدد البدائل عىل مسـتوى املفردات املسـتخدمة 
يف اجلملـة، واختيـار أكثـر البدائـل مالءمة ملـا يريد من 
خـالل ملكتـه التـي تعمـل عـىل التوفيـق بـني الكلامت 
وبعضهـا، واختيار أكثرها مالءمـة، فإن اختياره أو جمال 
االسـتبدال يكون ضيًقا عندما يصل إىل الكلمة األخرية 
يف البيـت وهـي القافيـة. وذلك ألهنا تتطلـب عنرصين 
أساسـيني مها: التكرار املنتظم للحرف األخري، أو لعدد 
مـن احلروف األخـرية والتامثل احلركي يف أجـزاء معينة 

)حرف الروي( )136(.
وذلـك عىل اعتبار أن حروف القافية بعامة وحروف 
الـروي بخاصة ُيعـد اخلامتـة الصوتية والدالليـة للبيت 
الشعري. والروي هو الصوت الذي ُتبنى عليه األبيات، 
تنتهـي بـه القافيـة. َفُيّشـِكل الفقـرة اخلاصـة الواضحة 
واجلامعـة التي ترتد إليها األصوات السـابقة عليها مهام 
اختلفـت سـواء أكان ذلـك يف البيـت ككل أم يف القافية 
باعتبار أنه الرتجيعـة الضابطة التي نتوقع جميئها دائاًم كام 
نتوقـع جميئ غائـب عزيز، ولوالها حللَّـت الفوىض حمل 

النظام)137(.
وإذا تكرر وحده ومل يشرتك معه غريه من األصوات، 
للقافيـة  ممكنـة  صـورة  أصغـر  حينئـذ  القافيـة  ُعـدت 
الشـعرية)138(. ومعظـم حروف اهلجـاء يمكن أن تكون 
روًيا ولكنها ختتلف يف نسـبة شيوعها. واملتأمل يف ديوان 
الصنوبري الشـعري عامة جيد أنه نظم عىل كل احلروف 

)135( موسيقى الشعر ص246.
)136( انظر: حممد محاسة عبد اللطيف، اجلملة يف الشعر العريب: 

مكتبة اخلانجي، القاهرة، طبعة أوىل، 1990 ص92- 95.
)137( انظـر :عبـد القـادر الَرباعـي: الصورة الفنية يف شـعر أيب 
متام، املؤسسـة العربية للدراسات والنرش ببريوت، طبعة ثانية 

1999 ص291.
)138( انظر :موسيقى الشعر ص 247.
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مـا عدا حرفني مهـا )الثاء والـواو( ولكنه غلَّـب حروًفا 
معينة بحيث جعل هلا السيادة يف شعره.

وأول هـذه احلروف التي جـاءت روًيا بكثرة )الراء( 
بنسـبة 24.01% مـن جممـوع أبيـات الديـوان. حيـث 

جاءت الراء روًيا يف 1607 بيتًا شعري. 
وثـاين احلروف )السـني( بنسـبة 10.70% فجاءت 

روًيا يف 674 بيًتا شعري.
وثالـث احلروف )القـاف( بنسـبة 9.44% فجاءت 

روًيا يف 632 بيًتا شعري.
ورابع هذه احلروف )العني( بنسبة 8.59% فجاءت 

روًيا يف 574 بيت شعري.
وخامـس اخلـروف )الفاء( بنسـبة 6.79% فجاءت 

روًيا يف 455 بيت شعري.
ومـن ثم فإن حـروف الراء والسـني والقاف والعني 
والفاء هي احلروف التي كانت هلا الصدارة يف اسـتعامهلا 
روًيـا يف شـعر الصنوبـري واملالحظ تفوق حـرف الراء 

بصورة واضحة عن بقية احلروف.
وإذا تأملنا احلروف التي كانت روًيا يف شـعر الطبيعة 
خاصـة. نجـد أن الصنوبـري نظم عىل غالبيـة احلروف 

التي نظم فيها يف شعره عامة ما عدا حروف.
)اخلاء، والذال، والشـني، والصاد، والطاء، والنون، 

والياء، والثاء، والواو(.
وقـد غلب الصنوبـري حروًفا بعينهـا وكانت روًيا. 

أول هذه احلروف.
)الراء( بنسبة 30.52% وجاءت روًيا يف 265 بيت 

شعري.

بنسـبة %10.82  )القـاف(  احلـروف  وثـاين هـذه 
وجاءت روًيا يف 94 بيت شعري.

وثالث هذه احلروف )الباء( بنسبة 8.64% وجاءت 
يف 75 بيت شعري.

 %7.48 بنسـبة  )السـني(  احلـروف  هـذه  ورابـع 
وجاءت روًيا يف 65 بيت شعري.

وخامس احلروف )الضاد( بنسـبة 5.99% وجاءت 
روًيا يف 52 بيت شعري.

واملالحـظ أن هنـاك تناسـب واضـح بـني حـروف 
بالطبيعـة  وارتباطـه  وجتربتـه  الشـاعر  وحالـة  الـروي 
ومفرداهتا. وحرف الروي الذي غلب عىل شعر الطبيعة 
عند الصنوبري وكشـاجم هو حرف الراء بنسبة مرتفعة 
مقارنـة بالنسـب األخرى، وربام يرجع ذلك إىل اشـتامل 
كثري من مفردات الطبيعة عىل هذا احلرف يف آخرها وهو 
ما حيقق التناسـب بني اإليقاع واملوضـوع ومنها: النور، 
والعرار والنيلوفر ، واملنثور ، والبهار . وكذلك اشـتامل 
بعـض مفردات الطبيعـة عىل هذا احلرف فيهـا : كالورد 
والنرجس واخلريي والقر والربد واملطر والرهام واخلرم 
واآلذريـون والنرسيـن . ودرجـة حرف الـراء واضحة 
عاليـة يف اإلسـامع وكأن الشـاعر أراد أن يضـع صـدى 
لصور اجلامل التـي يتمتع برؤيتها أثناء النظر يف مفردات 

الطبيعة .
واجلـدوالن التاليـان يوضحـان نسـب كل حروف 
اهلجـاء التي جاءت روًيا يف شـعر الصنوبري ويف شـعر 

الطبيعة عنده.

حروف الروي يف شعر الطبيعةحروف الروي يف ديوان الصنوبري

النسبة املئويةعدد األبياتحروف الرويالنسبة املئويةعدد األبياتحروف الروي

4.72%41اهلمزة1.24%83اهلمزة

8.64%75الباء3.16%212الباء
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حروف الروي يف شعر الطبيعةحروف الروي يف ديوان الصنوبري

النسبة املئويةعدد األبياتحروف الرويالنسبة املئويةعدد األبياتحروف الروي

0.8%7التاء0.64%43التاء

1.49%13اجليم0.61%41اجليم

0.57%5احلاء0.88%59احلاء

//اخلاء0.46%31اخلاء

2.64%23الدال1.49%100الدال

//الذال0.7%5الذال

30.52%265الراء24.01%1607الراء

2.88%25الزاي3.73%250الزاي

7.47%65السني10.70%674السني

//الشني3.00%201الشني

//الصاد3.85%258الصاد

5.99%52الضاد4.70%315الضاد

4.95%43الطاء5.72%383الطاء

//الظاء0.89%60الظاء

1.84%16العني8.59%575العني

1.72%15الغني2.03%136الغني

4.37%38الفاء6.79%455الفاء

10.82%94القاف9.44%672القاف

0.92%8الكاف0.22%15الكاف

0.69%6الالم0.32%22الالم

5.87%51امليم0.41%28امليم

//النون4.27%286النون

2.99%26اهلاء2.92%196اهلاء

//الياء0.20%14الياء

//ألف القرص0.17%12ألف القرص
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واملتأمـل لديـوان كشـاجم جيـد أنـه نظـم عـىل كل 
احلـروف عدا ثالثـة: الثاء والذال والظـاء، ولكنه َغلَّب 
حروًفـا معينة بحيث جعل هلا السـيادة يف شـعره، وأوهلا 
حـرف الراء وهو أكثر احلروف التي جاءت روًيا بنسـبة 

22.81% حيث جاء روًيا يف 742 بيًتا شعرًيا.
وثانيهـا الـدال بنسـبة 12% وجاء رويـا يف 381 بيًتا 

شعرًيا.
وثالثها الالم بنسبة 10.27% وجاءت روًيا يف 326 

بيًتا شعرًيا.
ورابعها احلاء بنسـبة 7.59% وجاءت روًيا يف 241 

بيًتا شعرًيا.
وخامسـها امليـم بنسـبة 6.68% وجـاءت روًيـا يف 

212 بيًتا شعرًيا.
عـىل حـني أن املتأمـل يف أبيـات شـعر الطبيعـة عند 
كشـاجم جيد أنه نظم عىل معظـم احلروف ما عدا )الثاء، 
واخلـاء، والـذال، والزاي، والشـني، والصـاد، والطاء، 

والظاء، والفاء، والنون، واهلاء، والواو، والياء(.
وقـد َغلَّب حروًفا بعينها بحيث جعل هلا السـيادة يف 

شعر الطبيعة عنده.
وأوهلا الدال بنسـبة 25.73% حيث وردت روًيا يف 

105 بيًتا شعرًيا.
وثانيها الراء بنسـبة 23.23% حيث وردت روًيا يف 

89 بيًتا شعرًيا.
وثالثها الالم بنسـبة 13.31% حيث وردت روًيا يف 

51 بيًتا شعرًيا.
ورابعها القاف بنسـبة 6.78% حيث وردت يف 26 

بيًتا شعريا.
وخامسـها امليم بنسبة 6.52% حيث وردت روًيا يف 

25 بيَتا شعريا.
واجلـدوالن اآلتيـان يوضحـان نسـب كل حـروف 
اهلجاء التي وردت روًيا يف ديوان كشـاجم الشعري ويف 

شعر الطبيعة عنده بصفة خاصة.

حروف الروي يف شعر الطبيعةحروف الروي يف ديوان كشاجم

النسبة املئويةعدد األبياتحروف الرويالنسبة املئويةعدد األبياتحروف الروي

0.52%2اهلاء3.8%98اهلمزة

1.04%4الباء5.54%176الباء

1.82%7التاء1.60%51التاء

//الثاء//الثاء

0.78%3اجليم2.08%66اجليم

4.17%16احلاء7.59%241احلاء

//اخلاء0.09%3اخلاء

25.73%105الدال12%381الدال

//الذال//الذال

23.23%89الراء22.81%724الراء

//الزاي0.22%7الزاي
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حروف الروي يف شعر الطبيعةحروف الروي يف ديوان كشاجم

النسبة املئويةعدد األبياتحروف الرويالنسبة املئويةعدد األبياتحروف الروي

2.87%11السني2.86%91السني

//الشني0.06%2الشني

//الصاد0.06%2الصاد

4.96%19الضاد2.96%94الضاد

//الطاء3.05%97الطاء

//الظاء//الظاء

2.34%9العني4.22%134العني

1.82%7الغني0.28%9الغني

//الفاء1.51%48الفاء

6.78%26القاف3.40%108القاف

2.34%9الكاف3.12%99الكاف

13.31%51الالم10.27%326الالم

6.52%25امليم6.68%212امليم

//النون5.51%175النون

//اهلاء0.69%22اهلاء

//الواو.044%14الواو

//الياء0.15%5الياء

واملتأمـل يف تلك احلروف التي وردت روًيا يف ديوان 
الصنوبري وكشـاجم، ويف شـعر الطبيعـة عند كل منهام 
جيـد أهنـا مل خترج عام ألفه الشـعر العريب من حيث نسـبة 
جمـيء هـذه احلروف روًيـا. فاحلروف التي هلـا الصدارة 
وجـاءت روًيا يف ديـوان الصنوبـري كانـت يف غالبيتها 
مـن احلروف التي تأيت بكثرة وهي الراء والسـني والعني 
وكانت القاف والفاء من احلروف متوسـطة الشـيوع يف 

الشعر العريب.
وجاءت حروف الراء والباء والسني وامليم يف صدارة 
احلـروف التي جاءت روًيا يف شـعر الطبيعـة عنده وهي 

من احلروف التي جتيء روًيا بكثرة يف الشعر العريب وشذ 
الضاد فهي من احلروف قليلة الشيوع وجاءت هنا بكثرة.

وإذا نظرنـا إىل احلـروف التي جاءت روًيـا يف ديوان 
كشـاجم نجدهـا مل خترج كذلـك عام ألفه الشـعر العريب 
فجـاءت الـراء والدال وامليـم والالم يف الصـدارة وهي 
من احلـروف التي جتيء روًيا بكثرة وجاءت معهم احلاء 

وهي من احلروف متوسطة الشيوع.
ويف شـعر الطبيعـة جاءت الدال والـراء والالم وامليم 
يف الصـدارة وهي أيًضا من احلروف التي تأيت بكثرة روًيا 
وجاءت معها القاف وهي من احلروف متوسطة الشيوع.
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وجيـيء الروي يف الشـعر العـريب متحرًكا أو سـاكنًا 
َم القدماء القافية تبًعا لذلك إىل قسمني: ومن ثم َقسَّ

 1- مطلقة: وهي التي يكون فيها الروي متحرًكا.
 2- مقيدة: وهي التي يكون فيها الروي ساكنًا.

وقيـل إن النـوع الثـاين وهـو »القافيـة املقيـدة« قليل 
الشيوع يف الشعر العريب، وال يكاد جياوز 1% وهو يف شعر 
اجلاهلية أقل منه يف شـعر العباسـيني وذلك ألن الغناء يف 

العرص العبايس قد التأم مع هذا النوع وانسجم )139(.
وجـاءت القافيـة املطلقـة والتـي يكون الـروي فيها 
متحرًكا يف شـعر الطبيعة عند الصنوبري بنسبة 88. %2 

عىل حني جاءت القافية مقيدة بنسبة %11.8.
ويف شـعر الطبيعـة عنـد الصنوبـري جـاءت القافية 
املطلقـة بنسـبة 81.25% يف حني جـاءت القافية مقيدة 

بنسبة 11.75.
1- جـاءت القافيـة مطلقة بنسـبة 88.2% وجاءت 

حركة الروي:
ضمة )52 مرة( وجاءت يف 762 بيًتا شعرًيا.  -
فتحة )22 مرة( وجاءت يف 002 بيًتا شعرًيا.  -
كرسة )53 مرة( وجاءت يف 723 بيًتا شعرًيا.  -

عىل حني أهنا جاءت مقيدة بنسـبة 8.11% وجاءت 
أو تكـررت هذه القافيـة )11 مرة( وجـاءت يف 96 بيًتا 

شعرًيا.
2- وجاءت القافية مطلقة يف شـعر كشـاجم بنسـبة 

81.25% وجاءت حركة الروي:
- ضمة )01 مرات( وجاءت يف 26 بيًتا شعرًيا.

- فتحة )6 مرات( وجاءت يف 34 بيًتا شعرًيا.
- كرسة )32 مرة( وجاءت يف 281 بيًتا شعرًيا.

)139(  موسيقى الشعر ص260.

وجـاءت القافيـة مقيدة بنسـبة 11.75% وتكررت 
)12 مرة( وجاءت يف 96 بيًتا شعرًيا.

- واملالحـظ أن القافيـة املطلقـة هلـا الصـدارة عـىل 
القافيـة املقيدة يف شـعر الطبيعة عنـد الصنوبري 
وكشـاجم وربام يرجع ذلـك إىل طبيعة املوضوع 
فشـعر الطبيعـة أقـرب روًحـا مـن الغنـاء الذي 
انتـرشت معه هـذا النوع من القوايف فهو مناسـًبا 
له يف سـهولته ويف طبيعته. كـام نالحظ أن حركة 
الـروي بالكـرس هلا الصـدارة عن الضـم والفتح 
وأن حركـة الضـم هلـا صـدارة عـىل الفتـح عند 

الصنوبري وكشاجم.

اخلاتـة:
اختذت الدراسـة من البنية اإليقاعية يف شعر الطبيعة 
الَصنَّْوَبِرّي وُكَشـاِجم أنموذًجـا موضوًعا هلا، وكان من 

أهم نتائجها ما ييل:
1- لعبت األصـوات دوًرا مهاًم يف خلق إيقاع متميز 
يف شـعر الطبيعـة عنـد الصنوبـري وكشـاجم، 
ووضـح ذلك مـن خالل دراسـة ترديـد املتامثل 

منها، والتكرار والتجانس واملتقارب فيها.
2- لعبـت األصـوات املهموسـة واملجهـورة دوًرا 

متميًزا يف اإليقاع له التحام باملعنى األساس.
3- اسـتطاع الصنوبري وكشاجم أن يستغال الطاقة 
وإيرادهـا  املعزولـة  األصـوات  يف  املوسـيقية 
متجانسـة أو متقاربـة ممـا كان له األثـر الكبري يف 

اإليقاع.
4- كان لإليقاع املوسـيقي الناتـج من خالل اجلمع 
بني مفردتني مشـرتكتني يف األصـوات أو بعضها 
دورها املؤثر يف البنية اإليقاعية من خالل دراسـة 

اجلناس والرتديد والتكرار.
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5- مل خيـرج الصنوبـري وكشـاجم يف بناء شـعرمها 
عـن بحور اخلليـل، فاحرتامهـام هلـا كان مطلًقا، 
وتقيدمهـا هبـا كان كامـاًل إال أهنـام مل يسـتخدما 

البحور الشعرية اخلمسة عرش كاملة.
6- احتـل بحـر الرجـز النسـبة األوىل واألعـىل يف 
شـعر الطبيعة عند كل من الصنوبري وكشـاجم 
بنسـبة 21.78% مـن إمجـايل شـعر الطبيعة عند 
الصنوبري، ونسـبة 35.2% عند كشاجم. وربام 
يعود ذلك إىل أن الشـعراء عـادة »كانوا يعمدون 
إىل الرجـز فريوحـون به عـن أنفسـهم ويعربون 
عـام جييـش يف صدورهم من معـاٍن هي ملك هلم 
مجيًعـا، وأخيلـة وصور يف متناوهلـم مجيًعا للعامة 

منهم واخلاصة«)140(
7- جـاء حـرف الـراء روًيا بكثـرة يف شـعر الطبيعة 
عند الصنوبري وكشـاجم بنسبة 30.52% عند 
الصنوبـري، وبنسـبة 23.23% عنـد كشـاجم، 
واملالحـظ أن حروف الراء والباء والسـني وامليم 
جـاءت يف صدارة احلروف التي جـاءت روًيا يف 
شـعر الطبيعـة عنـد كل منهام وهي مـن احلروف 

التي جتئ روًيا بكثرة يف الشعر العريب.
8- كان للقافيـة املطلقة الصدارة عـىل القافية املقيدة 

يف شعر الطبيعة عند الصنوبري وكشاجم.

)140( موسيقى الشعر ص 129.
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املصادر واملراجع
املراجع العربية:

- إبراهيم أنيس: موسـيقى الشـعر، مكتبة األنجلو، 
القاهرة، طبعة ثانية، 1952.

- أمحد حممد قدور: مدخل إىل فقه اللغة العربية، دار 
الفكر، دمشق، طبعة ثانية 1999.

ابـن أيب األصبـع: حتريـر التحبري، حتقيـق حنفي   -
حممد رشف، القاهرة 1383 

تامر سلوم: نظرية اللغة واجلامل يف النقد العريب،   -
دار احلوار للنرش والتوزيع، سورية،ط1973،1.

تقـي الدين بـن حجة احلمـوي: خزانـة األدب،   -
وغاية األرب املطبعة اخلريية، مرص 1304

-  ابـن جنى رس صناعة اإلعـراب، حتقيق مصطفى 
السـقا وحممد الزفزاف، وإبراهيم مصطفى وعبد 
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املستخلص
ىف  احلكومية  املؤسسات  دور  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
إكساب وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب السعودي وحتددت 
تساؤالت الدراسة ىف »ماهو دور املؤسسات احلكومية ىف إكساب 
ومااملهارات  السعودي؟«  الشباب  لدى  القيادة  مهارات  وتنمية 
واعتمدت  بتنميتها؟  احلكومية  املؤسسات  تقوم  التى  القيادية 
، واالستبانة كأداة جلمع  التحلييل  الوصفي  املنهج  الدراسة عىل 
البيانات . وكانت نتائج الدراسة إرتفاع نسبة الذين يرون أمهية 
قيادية  مهارات  ووجود   %96.2 القيادية  املهارات  اكتساب 
املهارات  وتعدد   %87.1 املسؤولية  كتحمل   : توفرها  مطلوب 
املسؤولية،  حتمل  االتصال،  مهارات  مثل  والريادية  القيادية 
الذين  نسبة  وارتفاع  القرار  واختاذ  صنع  واالبتكار،  املبادأة 
القيادة %67.3  مهارات  تنمية  يرون معوقات حلضور دورات 
وأوصت الدراسة بتصميم برامج لتنمية مهارات القيادة للشباب 
الشباب  توعية  و  احلكومية  املؤسسات  خالل  من  السعودي 
بأمهية االستفادة من برامج تنمية مهارات القيادة ورضورة توفري 

وحتديد وقت للمتدربني حلضور الدورات التدريبية.
مهارات   - تنمية   - احلكومية  املؤسسات   : املفتاحية  الكلامت 

القيادة - الشباب السعودي

Abstract
The study aimed to identify the role of government 
institutions in the acquisition and development of 
leadership skills among Saudi youth. The study questions 
were identified in “What is the role of government 
institutions in the acquisition and development of 
leadership skills among Saudi youth?” “What are the 
leadership skills that government institutions develop?” 
The study relied on descriptive analytical method and 
questionnaire as a data collection tool. The results of 
the study showed a high percentage of those who see 
the importance of acquiring leadership skills as 96.2% 
and having leadership skills required such as: Taking 
responsibility skills 87.1%  and multiple leadership and 
Pioneer skills as communication skills, responsibility, 
innovation, innovation and making decision. And the high 
percentage of those who see obstacles to attend leadership 
development courses 67.3%. The study recommended 
designing programs to develop leadership skills for Saudi 
youth through government institutions and to sensitize 
youth to the importance of benefiting from leadership 
development programs and the need to provide and set 
time for trainees to attend training courses.
keywords: Governmental institutions- development- 
leadership skills- Saudi youth-Riyadh

دور المؤسسات الحكومية في إكساب وتنمية مهارات القيادة
لدى الشباب السعودي )دراسة ميدانية على عينة من شباب منطقة الرياض( 

 د. نورة إبراهيم الصويان
أستاذ مساعد- علم اجتامع

جامعة املجمعة

املقدمة
كبرية،  أمهية  الشباب  لدى  القيادة  مهارات  تنمية  متثل 
القيادة  مهارات  تنمية  ومتثل   ، املستقبل  قادة  فالشباب 
أن  كام   ، مستقبلية  رضورة  و  جمتمعية  أمهية  لدهيم 
جمتمعية  وأدوار  وظائف  عدة  احلكومية  للمؤسسات 

ومنها تنمية وتأهيل أفراد املجتمع.
قيادة  يف  املجتمعات  وأمل  األمم  عامد  الشباب  ُيعد 
الفئات  الشباب  مستقبلها،ويعد  وتشكيل  تقدمها 
من  جمتمع  أي  يف  التنمية  وقاطرة  والقادرة  القوية 

املجتمعات،فهم يمثلون عقوله املفكرة وطاقاته املبدعة 
وأدواته الفعالة يف حتقيق تقدمه وازدهاره.وحتى يكون 
الشباب حمققًا ألهداف جمتمعه ينبغي أن توفر له الفرص 
وتأهيله،  وتكوينه  إعداده  يف  تساعد  التي  واإلمكانات 
 ، بواجباته  والقيام  مسئولياته  حتمل  من  يتمكن  حتى 

وحتى يستطيع قيادة املجتمع.
الشباب كمرحلة ذات سامت  كام تربز أمهية مرحلة 
الشباب  معتقدات  أثنائها  يف  تتشكل  مميزة  وخصائص 
وقيمه، وترسخ أفكاره، وتنمو ثقافته، وىف هذه املرحلة 
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حياته  مسرية  تقود  التى  شخصيته  حمددات  كل  تتضح 
اتصاالً  الرشد  بمرحلة  تتصل  املرحلة  هذه  املقبلة،ألن 
مبارشًا، وألهنا هي التي حيقق فيها الفرد نضجه الكامل 
ون فيها معامل ميوله واجتاهاته ىف احلياة ويصبح فيها  وُيكَّ
مستعدًا لتحمل مسؤوليات احلياة املجتمعية.) أبو دف، 

)2008
ومتثل قضايا التنمية البرشية أحد األهداف األساسية 
الشباب  طاقات  إطالق  حيث  احلكومية  للمؤسسات 
والعمل  التفكري  عيل  قدرهتم  وتنمية  مواهبهم  وصقل 
والكشفية  والثقافية  االجتامعية  القيادة  عيل  وتدريبهم 
بناء  يف  فعالة  مسامهة  الشباب  ليسهم  وذلك  والفنية، 
الوطن عيل أسس حضارية متقدمة. )السلمي،  2002(

ال شك أن أي جمتمع بحاجة لتنمية املهارات القيادية 
الوقت  يف  املستقبل  قادة  وتأهيل  وإعداد  أفراده،  لدى 
وثقافية  اجتامعية  حتديات  املجتمعات  فيه  تواجه  الذي 
النظرة  أن  كام  خاصة.  مهارات  تتطلب  وتكنولوجية 
احلديثة إىل القيادة هي أهنا يمكن تعلمها وأن املهارات 

القيادية يمكن غرسها وتنميتها من خالل التدريب.

أوالً: مشكلة الدراسة:
 البد للمجتمعات عىل اختالفها من قيادة توجهها، 
املجتمع  فئات  مجيع  بني  والتنسيق  التنظيم  وتتوىل 
بوجهتها  املجتمع  تصبغ  القيادة  وهذه  ومناشطه. 
وتضفي عليه طابعها املميز. وتعود أمهية تنمية مهارات 
القيادة إىل العنرص البرشي الذي أخذ حيتل املكانة األوىل 
يف  تساهم  التي  األخرى  اإلنتاجية  العنارص  خمتلف  بني 

حتقيق أهداف الفرد واملؤسسات واملجتمع. 
خمتلف  عليه  ترتكز  مهاًم  حموًرا  القيادة  تشكل 
سواء  حد  عىل  واخلاصة  العامة  املنظامت  يف  النشاطات 
. ويف ظل تنامي املنظامت وكرب حجمها وتشعب أعامهلا 

التغيري  إلحداث  ملحة  احلاجة  أصبحت  وتعقدها 
الذي يضمن هلا االستمرارية  بالشكل  والتطوير املالئم 
إدارية  قيادة  والتميز. وهذه مهمة ال تتحقق إال يف ظل 
واعية، متتلك من املهارات القيادية ما يّمكنها من حتريك 
من  مستوى  أافضل  لتحقيق  الطاقات  وتوجيه  اجلهود 
أو  بصفات  يتميز  أن  جيب  قائد  كل  أن  كام  اإلنجاز. 
وحتقيق  تابعيه  سلوك  يف  التأثري  عىل  تساعده  مهارات 
أهداف اإلدارة التي يعمل فيها، لذا متثل تنمية املهارات 
وتتطلب   )2002 )السلمي،   جمتمعية.  أمهية  القيادية 
يتطلب  ما  وهو  األفراد  بني  ديناميكيًا  تفاعاًل  القيادة 
لتمكينه  القيادية  املهارات  وحمتوى  بخصائص  التحيل 
عىل  والعمل  والتنظيمية  اإلدارية  املشكالت  جماهبة  من 
العمل اإلداري  جتاوزها ومعاجلتها خلدمة األهداف يف 
التي متكنهم من قيادة العمل والعاملني بكفاءة وفعالية. 

)قدي، 2004(
السعودية  العربية  اململكة  يف  السكني  اهلرم  أوضح 
الذي كشفت عنه مصلحة اإلحصاء العامة مؤخرا، عن 
بعض املعطيات األولية اخلاصة بخارطة السكان داخل 
من  أكثر  متركزا  املعطيات  هذه  محلت  حيث  اململكة، 
30% من السكان يف الفئة العمرية الشبابية، فيام نجد أن 
فئات صغار السن والذين هم أقل من 20 سنة يمثلون 
http://www..(اململكة أكثر من 50% من مجلة سكان 

(2015/4/almokhtsar.com/node/435355,14

للشباب  والديموجرافية  االجتامعية  ولألمهية 
والقيادية  اإلدارية  املهارات  بتنمية  االهتامم  ولرضورة 
الوظائف  يف  الفئة  هبذه  االستعانة  إطار  يف  الفئة،  هلذه 
اإلدارية والفنية لتنمية املجتمع، وذلك يف إطار سعودة 
املؤسسات  دور  تفعيل  ذلك  ويتطلب  الوظائف. 
احلكومية يف تنميتها. وأنه ال تزال هناك فجوة كبرية بني 
حاجاهتم  وبني  للقيادة،  الشباب  وتأهيل  إعداد  برامج 
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فتغيري سلوك أفراد املنظمة ال  املهارات.  هلذه  الفعلية 
يتحقق إال باستخدام املهارات القيادية التي يتصف هبا 
املدير القائد باجتاه إحداث التغيري املطلوب. )عارف، 
1994( كام أن ما يتمتع به املدير من قدرات ومهارات 
إليها مضامني  قيادية تعد املرتكز األسايس التي اجتهت 
الفكر املعارص، ومن هنا أصبحت املشكلة يف كيفية 
اختيار القادة اإلداريني وتنمية مهاراهتم من أهم ما تعنى 

وتطمح إليها البلدان )صالح ،1990 ( 
وتتعدد املعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس 
يف تنمية املهارات اإلدارية لدى طالب كلية امللك خالد 
العسكرية بدرجة مرتفعة وتتمثل يف : عدم اهتامم الطلبة 
بالعمل اإلداري، وضعف قدرة بعض أعضاء التدريس 
للطالب)املطريي،  اإلدارية  املهارات  إيصال  عىل 
التدريب يسهم يف دور فعال يف  أن  كام  2013م( 
تنمية املهارات القيادية للعاملني يف جملس الشورى 
السعودي. الصامل )2011(. كام أن صياغة األهداف 
للقياس  قابلة  بطريقة  العمل  ملناهج  االسرتاتيجية 
أهداف  من  هدف  لتحقيق كل  الزمني  السقف  وحتديد 

اخلطة كانت متوسطة. الغامدي)2007(.
  وألمهية احلاجة لوضع خطة خاصة لتنمية املهارات 
امللك  بكلية  األمنية  العلوم  دبلوم  طالب  لدى  القيادية 
لتدريب  متكامل  برنامج  لوضع  واحلاجة  األمنية،  فهد 
 )2005، القيادية.)الوهيبي  املهارات  تنمية  عىل  الطلبة 
ووجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا بني أمهية املهارات 
املهارات  تنمية  وبني   ، الوظيفي  األداء  وفعالية  القيادية 
 )2002 )الرشودي،   الوظيفي  األداء  وفعالية  القيادية 
تنمية  و  إكساب  أمهية  يف  الدراسة  مشكلة  تتحدد 
املهارات القيادية لدى الشباب السعودي وتأثريها عىل 
يف  ودورها  بأمهيتها  الشباب  وتوعية  الوظيفي،  األداء 
صقل الشخصية و كفاءة اإلنتاجية ، وحتفيزهم للتدريب 

وتنمية املهارات القيادية لدهيم ،. علام أنه التوجد دراسة 
وتنمية  إكساب  يف  احلكومية  املؤسسات  دور  ترصد 
علم  حد  السعودي،عىل  الشباب  لدى  القيادة  مهارات 

الباحثة .  

ثانيًا: أهداف الدراسة: 
املؤسسات  دور  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هتدف 
لدى  القيادة  مهارات  وتنمية  إكساب  يف  احلكومية 

الشباب السعودي. ويتفرع منها عدة أهداف هى:
1- التعرف عـىل املهارات القيادية املطلوب توافرها 

لدى الشباب السعودي.
تقـوم  التـي  القياديـة  املهـارات  عـىل  التعـرف   -2

املؤسسات احلكومية بتنميتها.
3- التعـرف عىل معوقات إكسـاب وتنمية املهارات 

القيادية للشباب.
4- رصد األساليب املقرتحة للمؤسسات احلكومية يف 
غرس وتنمية املهارات القيادية للشباب السعودي.

ثالثًا: تساؤالت الدراسة :
ما   : هو  رئيس  تساؤل  عىل  اإلجابة  الدراسة  حتاول 
مهارات  وتنمية  إكساب  يف  احلكومية  املؤسسات  دور 

القيادة املجتمعية لدى الشباب؟
ينبثق من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية: -
- التسـاؤل األول: مـا املهـارات القياديـة املطلـوب 

تنميتها لدى الشباب السعودي؟
- التسـاؤل الثاين: ما مدى قيام املؤسسات احلكومية 
للشـباب  القياديـة  املهـارات  وتنميـة  بإكسـاب 

السعودي؟
- التسـاؤل الثالث: ما مدى حضور دورات تدريبية 

عن القيادة باملؤسسات احلكومية؟
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- التسـاؤل الرابـع: مـا معوقات حضـور الدورات 
التدريبية يف جمال تنمية املهارات القيادية؟

- التسـاؤل اخلامس: ما املهـارات القيادية التي تقوم 
املؤسسات احلكومية بتنميتها للشباب؟ 

- التسـاؤل السـادس: مـا املعوقـات التـي تؤثر عىل 
اختاذ القرار عند الشباب؟

رابعًا:أهية الدراسة:
تتحدد يف جانبني مها:

1- أمهيـة علميـة: تتمثل يف حماولة إثراء الدراسـات 
السوسـيولوجية املعنيـة بتأهيل وتنمية الشـباب 

وتدريبهم عىل تنمية مهارات القيادة.
2- أمهيـة جمتمعيـة: قد تفيـد نتائج الدراسـة احلالية يف 
توجيه املسئولني إىل أمهية تنمية مهارات القيادة لدى 
الشباب السعودي. وحماولة وضع بعض التوصيات 
لتفعيل دور املؤسسات احلكومية يف تنمية املهارات 

القيادية والريادية للشباب السعودي.

خامسًا: مفاهيم الدراسة: 
حتاول الدراسة حتديد املفاهيم األساسية وتتمثل يف:

1- مفهوم الدور:
الدور هو" وظيفة  أن  إىل   Webster’s قاموس  يشري 
تؤدى من خالل شخص ما ، أو تنظيم ما يف موقف معني، 
 (Philip Babcock, 1993 , p.1968) "عملية أو عمل ما
ويؤكد بارسونز إن الدورهو قطاع من النسق التوجيهى 
الكىل للفرد الفاعل وهو ينتظم حول التوقعات ىف عالقتها 
بمحتوى تفاعل معني، تلك التوقعات التى تتكامل مع 
جمموعة بعينها من املعايريالقيمية التى تتحكم ىف التفاعل 
األدوارالتكميلية  ىف  املتغريات  أكثرمن  أو  واحد  مع 

املناسبة)الساعايت، 2000: 116- 117(.

األنشطة  الدور:جمموعة  يعني  الدراسة  هذه  وىف 
املؤسسات  هبا  تقوم  التي  التدريبية  والدورات  والربامج 
احلكومة يف تنمية املهارات القيادية لدى الشباب العودي.

 2- املؤسسات احلكومية :
التي  القواعد  من  جمموعة  هي  احلكومية  املؤسسات 
وبمعنى  ووظيفًيا  عضوًيا  املجتمع  يف  األمر  سلطة  تنظم 
أبسط فإن املؤسسة هي منظمة برشية أي جمموعة من أعضاء 

يقومون بمجموعة من الوظائف.) مهنا، 2000:118(
وتتحدد يف هذه الدراسة بأهنا تلك املؤسسات اململوكة 
للدولة والتي تنظمها قوانني اخلدمة املدنية وختدم املجتمع 

وترشف عليها الدولة وتتكفل برواتب موظفيها.

 3- إكساب:
تتحدد يف هذه الدراسة بغرس املهارات القيادية 

لدى الشباب السعودي

 4- تنمية:
» التنمية من قبل الناس« يعني متكـينهم من املشاركة 
حياهتم«)   تشكل  التي  العمليات  عىل  التأثري  يف  بفعالية 

تقرير التنمية اإلنسانية العربية،2002: 14( 
 وتتحدد يف هذه الدراسة بتطوير املهارات القيادية 

لدى الشباب السعودي عن طريق التدريب

 5- مهارات القيادة:
 Daft برزت مهارات القيادة من خالل تعريف دافت
لتحقيق  اآلخرين  يف  التأثري  عىل  بأهنا:«القدرة  للقيادة 
 ،(Richard L. Daft, 2000, P502) »أهداف املنظمة
حيث يشري »دافت« إىل أن القيادة هي القدرة التي تتيح 
لتحقيق  اآلخرين  يف  للتأثري  رضورية  مهارات  للقائد 
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هدف تم حتديده مسبقًا، وعىل رأس هذه املهارات فهم 
عواطفهم  وإدراك  اآلخرين  وفهم  اجلامعة  ديناميات 
القيادة   مهارات  تربز  كام  فيهم.  التأثري  يستطيع  حتى 
األهداف  لتحقيق  اآلخرين  إقناع  عىل  فيأهنا:«القدرة 
 .(James H.,1998,P359) بحامسة«  عليها  املتفق 
 Stephen p.Robbins روبني  ستيفن  لتعرف  ووفقا 
لتحقيق  اجلامعة  يف  التأثري  عىل  بأهنا:«القدرة  القيادة 

.(Stephen P.,2003,p314) »أهدافهم
الدراسة  هذه  يف  القيادة  مهارات  حتديد  ويمكن 
واالبتكار،  املبادأة  ومهارات   ، االتصال  مهارات  بأهنا: 
املسؤولية،  حتمل  ومهارات   ، القرار  اختاذ  ومهارات 

مهارة حل املشكالت.

 6- الشباب: 
يتمثل يف الفئة التي تقع أعامرها بني 20-35 سنة 

من اجلنسني) ذكور- إناث(

سادسًا: التحليل النظري لقضية الدراسة:
ملموسة،  واقعية  أحداث  إىل  الدور  نظرية  تستند 
مع  والواجبات  احلقوق  من  جمموعات  عيل  تتأسس 
سلوك  هو  فالدور  الوظائف،  من  معينة  أنواع  وجود 
ذو أوصاف معينة يمثل وحدة صغرى يف إطار النشاط 
النسق االجتامعي  الذي يمثل وحدة متوسطة، يف إطار 
دور  يمثل  املنطلق  هذا  ومن  كربى.  وحدة  يمثل  الذي 
أحد  القيادية  املهارات  تنمية  يف  احلكومية  املؤسسات 

األدوار الوظيفية للمؤسسات احلكومية.
وختتلف  احلكومية  املؤسسات  أدوار  تتعدد  حيث 
)انطالقًا  املتوقع  املستوي  عيل   - األخر  عن  منها  كل 
املرتبطة  والوظيفة  والواجبات  احلقوق  اختالف  من 
)انطالقًا  الفعيل  املستوي  وعيل  األدوار(،  هذه  بمراكز 

سلوك  بمامرسة  والقائمني  املراكز  هذه  شاغيل  أن  من 
الدور خيتلف كل منهم عن اآلخر باختالف شخصياهتم 
وخلفياهتم العامة، يف أسلوب وكيفية تطبيق هذه احلقوق 

وتلك الواجبات(.) إسامعيل ، 1995: 25 ـ 28(
الدراسة يف إطار مبادئ نظرية  ويمكن حتليل قضية 

الدور وذلك فيام ييل: 
1- يتحلـل البنـاء االجتامعـي إىل عدد من املؤسسـات 
االجتامعيـة ومنهـا املؤسسـات احلكوميـة وتتحلل 
املؤسسات احلكومية إىل عدد من األدوار االجتامعية 
ومن هذه األدوار التدريب والتأهيل وإعداد القوى 

البرشية عىل املهارات اإلدارية والقيادية.
2- ينطـوى الدور عىل جمموعة من الواجبات تؤدهيا 
املؤسسـات احلكوميـة بنـاء عىل إمكاناهتـا املادية 

والفنية والبرشية.
3- تشـغل املؤسسـات احلكوميـة يف املجتمـع عـدة 
أدوار اجتامعيـة وظيفيـة ىف آن واحد وال تشـغل 
دورا واحدا. وهـذه األدوار هى التى حتدد قوهتا 

االجتامعية.
4- أن الدور الذي تشـغله املؤسسـات احلكومية يف 
املجتمع هو الذي حيدد طبيعة الربامج والدورات 
التدريبية التـي تعمل عىل غرس وتنمية املهارات 

القيادية واإلدارية للشباب السعودي.
5- تكـون األدوار االجتامعيـة متكاملة يف املؤسسـة 
عندما تؤدى املؤسسة مهامها بصورة جيدة حيث 

اليكون هناك تناقض يف األدوار.
6- تكـون األدوار متصارعـة أو متناقضـة عندمـا 

التؤدى املؤسسة دورها بشكل جيد.
7- يتصل - الشـباب واملؤسسـات احلكومية- عن 

طريق الدور .
)احلسن، 2005: 165-164(    
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سابعًا: الدراسات السابقة وموقف الدراسة احلالية منها:
حتاول الدراسة عرض الرتاث النظري واإلمبرييقي 
التي  األبعاد  لتحديد  وذلك  القيادة  مهارات  جمال  يف 
متت معاجلتها، واملناهج التي استخدمت يف الدراسات 
السابقة والنتائج التي تم التوصل إليها ، وذلك لتحديد 
السابقة.  الدراسات  خريطة  عىل  احلالية  الدراسة  موقع 

وتتمثل هذه الدراسات فيام ييل:
أثر  بعنوان:  وآخرين)2015(  البوعينني  دراسة 
برنامج إثرائي يف تنمية مهارات القيادة اإلبداعية لدى 
يف  االبتدائي  السادس  بالصف  املوهوبات  الطالبات 
مدى  من  التحقق  إىل  الدراسة  هدفت  البحرين.  مملكة 
فاعلية برنامج إثرائي يف تنمية مهارات القيادة اإلبداعية 
االبتدائي  السادس  بالصف  املوهوبات  الطالبات  لدى 
املنهج  عىل  الدراسة  اعتمدت  البحرين.  مملكة  يف 
طالبة   )60( من  الدراسة  عينة  وتكونت  التجريبي. 
كمجموعة  االبتدائي  السادس  الصف  من  موهوبة 
تم  الضابطة  املجوعة  متثل  طالبة  و)60(  جتريبية 
اختيارهم من مدرستني متشاهبتني، وتم تطبيق مقياس 
تم  كام  الباحثة(  إعداد  ) من  اإلبداعية  القيادة  مهارات 
الدراسة.  مقياس  عىل  والثبات  الصدق  اختبار  تقييم 

وأظهرت نتائج الدراسة:
وجود فروق دالة إحصائيًا بني درجات املجموعة    -
التجريبيـة والضابطة يف االختبار البعدي لصالح 

املجموعة التجريبية.
- وجود فروق دالة إحصائيًا بني درجات املجموعة 
التجربيـة يف االحتبـار القبـيل والبعـدي لصالح 

االختبار البعدي.
- قـدرة الربنامـج اإلثرائـي عـىل حتسـني القـدرات 

اإلبداعية لدى أفراد املجموعة التجريبية. 
)البوعينني وآخرون، 2015(

برنامج  فاعلية  بعنوان:   )2014( فروانة  دراسة 
املرحلة  طالب  لدى  القيادية  املهارات  لتنمية  تدريبي 
مستوى  عن  الكشف  إىل  الدراسة  وهدفت  الثانوية. 
املهارات القيادية لدى طالب املرحلة الثانوية، باإلضافة 
إىل معرفة نسبة التغري يف متوسط املهارات القيادية لدى 
اتبعت  الربنامج.  تطبيق  نتيجة  الثانوية  املرحلة  طالب 
من  الدراسة  عينة  التجريبي .تكونت  املنهج  الدراسة 
عىل  حصلوا  ممن  عرش  احلادي  الصف  من  طالبًا   )15(
واستخدم  القيادة  سمة  مقياس  عىل  الدرجات  متوسط 
القيادية  املهارات  استبانة  التالية:  األدوات  الباحث 
والربنامج التدريبي لتنمية املهارات القيادية. وتوصلت 

الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:
1- أن متوسـط الدرجـة الكلية للمهـارات القيادية 
نسـبي  بـوزن   215.06 بلـغ  الطـالب  لـدى 
72.9% وهي أكرب من املتوسط احليادي والذي 
يبلـغ وزنـه النسـبي 60% وفقا هلـذا املقياس، مما 
يشـري إىل ارتفاع املهـارات القياديـة لدى طالب 

املرحلة الثانوية.
الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة  2- أظهـرت 
إحصائيـة عنـد مسـتوى 0.05 بني متوسـطات 
درجات أفـراد املجموعة التجريبية يف القياسـني 
البعـدي والتتبعي عىل مقياس املهـارات القيادية 
بعد مرور شهرين من تطبيق الربنامج التدريبي.

3- كفاءة وأثر الربنامج يف رفع املهارات القيادية.
                                              )فروانة،2014(

دراسة الدعجاين )2014( بعنوان: مسامهة األنشطة 
الطالبية ىف تنمية املهارات القيادية لدى طالبات جامعة 
وهدفت  نظرهن  وجهة  من  بمكةاملكرمة  القرى  أم 
الدراسة إىل التعرف عىل درجة إسهام األنشطة الطالبية 
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ىف تنمية املهارات القيادية لدى طالبات جامعه أم القرى 
من وجهة نظرهن، والتعرف عىل مدى وجود فروق بني 
احلالة   - )العمر  ملتغريات  تعزى  الطالبات  استجابات 
اإلجتامعية - التخصص العلمى - نوع النشاط - عالقة 
الطالبة بالنشاط� عضوة أو مشرتكة( واتبعت الدراسة 
الدراسة  جمتمع  وشمل  املسحى.  الوصفى  املنهج 
األنشطة  ىف  املشاركات  القرى  أم  جامعة  طالبات  مجيع 
الطالبية والبالغ عددهن )561( طالبة، تم توزيع اإلداة 
بنسبة  استبانة   )393( منهن  استجاب  مجيعا،  عليهن 
األداة  األصىل. متثلت  الدراسة  جمتمع  من   )%  71.1(
أربعة  ( عبارة وموزعة عىل  استبانة مكونة من )54  ىف 
املبادأة واالبتكار  حماور )مهارات االتصال ، ومهارات 
، ومهارات اختاذ القرار ، ومهارات حتمل املسؤولية ( . 

وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أمهها:
تنميـة  الطالبيـة ىف  األنشـطة  إسـهام  أن  اتضـح   -
)مهـارات  ومنفـردة  جمتمعـه  القيـادة  مهـارات 
االتصـال، واملبـادأة واالبتكار، ومهـارات اختاذ 
القرار، ومهارات حتمل املسؤولية( لدى طالبات 

جامعة أم القرى كان بدرجة عالية.
- جاءت مهارات حتمل املسـؤولية ىف املرتبة األوىل، 
تالهـا مهـارات االتصـال، ثـم مهـارات املبادأة 

واالبتكار، وأخريا مهارات اختاذ القرار.
)الدعجاين، 2014(    

تنمية املهارات   )2011( نارص بن عيل الصامل 
القيادية للعاملني وعالقتها باألداء الوظيفي يف جملس 

الشورى السعودي.
تتحدد مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل :ماعالقة 
للعاملني يف جملس الشورى  تنمية املهارات القيادية 

السعودي باألداء الوظيفي لدهيم؟

يتكون جمتمع هذه الدراسة من مجيع املوظفني 
العاملني بمجلس الشورى السعودي وعددهم )714( 
موظًفا قام الباحث باختيار عينة عشوائية من مجيع 
العاملني يف جملس الشورى السعودي قدرت ب )26 ( 
يف مستويات إدارية خمتلفة، وذلك باستخدام  موظًفا 
اإلحصائية التي حتدد احلد األدنى املناسب  املعادالت 

بحجم العينة بالعدد ) 250 ( موظًفا

منهج الدراسة وأدواهتا:
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل حيث أنه 

من املناهج التي
تسهم بدراسة وحتليل الظواهر اإلنسانية واالجتامعية 

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن
تساؤالهتا، وقد اعتمد الباحث عىل االستبانة كأداة 

جلمع بيانات هذه الدراسة.

أهم النتائج:
 -إن أكثـر املهـارات القياديـة املطلوبـة هـي مهـارة 

التخطيط واختاذ القرارات.
 -إن أكثر املهارات القيادية املتوفرة لدى العاملني يف 

جملس الشورى السعودي هي

مهارة حل املشكالت ومهارة االتصال.
 -يسـهم التدريـب يف دور فعـال يف تنميـة املهارات 

القيادية للعاملني يف جملس الشورى السعودي.
 -أسـهمت تنميـة املهـارات القياديـة يف حتسـني 

مستويات األداء الوظيفي. 

برنامج  بعنوان:   )2011( املوجود  عبد  دراسة 
لتنمية  االجتامعية  اخلدمة  يف  العامة  للمامرسة  تدريبي 
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املهارات القيادية "جتربة يف التدريب امليداين باملعهد العايل 
للخدمة االجتامعية بقنا. وتستهدف الدراسة حتديد تأثري 
االجتامعية  اخلدمة  يف  العامة  للمامرسة  تدريبي  برنامج 
لتنمية املهارة املعرفية للطالب أعضاء املجلس التنفيذي 
الدراسات  إىل  الدراسة  وتنتمي هذه  امليداين،  للتدريب 
التجريبية، معتمدة عىل املنهج التجريبي. وتكونت عينة 

الدراسة من 30 طالًبا.
القيادة لدي  الدراسة مقياس مهارات  واستخدمت 
ممثيل اجلامعات املنتخبة، وتوصلت إيل ارتفاع متوسطات 
بإفراد  مقارنة  التجريبية  املجموعة  أفراد  درجات 
القيادة  مهارات  مقياس  أبعاد  عيل  الضابطة  املجموعة 
املجموعة  لصالح  فروق  هناك  وان  البعدي  القياس  يف 
يف  املستخدم  الربنامج  فنيات  يتضح  كام  التجريبية, 
التعامل مع السامت واألنامط البرشية, وهذا عامل قوي 
لنجاح برنامج التدخل املهني للمامرسة العامة للخدمة 
وظهور  التجريبية  املجموعة  مع  التعامل  يف  االجتامعية 
كانت  والتي  الضابطة  املجموعة  وبني  بينها  الفروق 

لصالح املجموعة التجريبية.  )عبد املوجود،2011(.

دراسة املناعي )2010( بعنوان: دراسة أثر برنامج 
الطالب  لدى  اإلبداعية  والقدرة  القيادة  مهارات 
إىل  الدراسة  وهدفت  البحرين.  بمملكة  املتفوقني 
القيادية عىل مهارات  املهارات  برنامج  أثر  التعرف عىل 
املتفوقني  الطالب  لدى  اإلبداعية  والقدرة  القيادة 
بمملكة البحرين، وذلك بعد اجتياز برنامج تدريبي يف 
املهارات القيادية التابع لربنامج سمو ويل العهد لرعاية 
التعرف  أيضًا  الدراسة  هدفت  كام  املتفوقني،  الطالب 
والقدرة  القيادية  املهارات  يف  اجلنسني  بني  الفرق  عىل 
اإلبداعية، وذلك من خالل التعرف عىل داللة الفروق 
يف املهارات القيادية والقدرة اإلبداعية بني املجموعتني 

التجريبي.  املنهج  استخدام  وتم  والضابطة.  التجريبية 
وتكونت عينة الدراسة من 31 طالًبا وطالبة من الطالب 

املتفوقني بمملكة البحرين بالصف الثالث الثانوي.

وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها:
- توجـد فـروق دالة إحصائيـًا يف املهـارات القيادية 
بني املجموعتني وذلك لصالح جمموعة املتدربني 
ممـا يدل عىل أن املهـارات القيادية لـدى جمموعة 
لـدى  القياديـة  املهـارات  مـن  أعـىل  املتدربـني 

املجموعة الضابطة.
- توصلت الدراسـة إىل وجـود فروق دالة  إحصائيًا 
يف القـدرة اإلبداعيـة بـني املجموعتـني وذلـك 
لصالـح جمموعة املتدربني ممـا يدل عىل أن القدرة 
اإلبداعية لدى املتدربني أعىل منها لدى املجموعة 

الضابطة. )املناعي،2010(

القيادية  دراسة الغامدي)2007( مستوى املهارات 
يف  الثانوية  املدارس  مديري  لدى  وتطويرها  املتوفرة 
منطقة الباحة اململكة العربية السعودية. هدفت الدراسة 
احلالية إىل التعرف عىل مستوى املهارات القيادية املتوفرة 
لدى مديري املدارس الثانوية يف منطقة الباحة / اململكة 
لدي  املتوفرة  املهارات  هذه  وتطوير  السعودية،  العربية 
املديرين هبدف حتسني العمل املدريس من خالل األسئلة 

اآلتية:
- ما مسـتوى املهارات القيادية املتوفرة لدى مديري 
املـدارس الثانويـة يف منطقـة الباحـة/ اململكـة 
العربيـة السـعودية كـام يراهـا مديـرو املـدارس 

أنفسهم واملعلمون؟
هل هناك اختالف معنوي بني املديرين واملعلمني   -

يف تقدير مستويات هذه املهارات؟
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املسـتويات  املقرتحـة يف رفـع  مـا االسـرتاتيجية   -
املهاريـة القيادية لـدي مديري املـدارس الثانوية 

وجعلهم أكثر فاعلية يف أداء مهامهم؟
يف  كأسلوب  االستكشايف  املنهج  الدراسة  واتبعت 
البحث عىل فقرات العمل القيادي لدي املديرين لسدها 
من خالل تطوير عملهم القيادي، واستخدمت الدراسة 
أداة االستبيان للكشف عن مستوى املهارات وضعت عىل 

سلم مخايس شملت ستة جماالت من املهارات القيادية.
من  املكون  األصيل  املجتمع  عىل  األداة  وطبقت 
)308( مديرًا ومعلاًم منهم )35( مديرًا و )273( معلاًم 

وذلك لصغر حجم املجتمع األصيل يف منطقة الباحة.
وتوصلت الدراسة إىل أهم النتائج اآلتية:

-  يتمتع املديرون بمسـتوى مهارات كبري يف القيادية 
صياغـة  ولكـن  عامـة  بصـورة  االسـرتاتيجية 
األهـداف االسـرتاتيجية ملناهـج العمـل بطريقة 
قابلـة للقياس وحتديد السـقف الزمنـي لتحقيق 

كل هدف من أهداف اخلطة كانت متوسطة.
يتمتـع املديـرون بمسـتوى مهاري كبـري يف اختاذ   -

القرارات ولكن مسـتوى مشـاركة العاملني معه 
والعمل معهم عىل تقييم القرارات املتخذة كانت 

متوسطة.
عنـد  التنظيميـة  املهـارات  توفـر  مسـتوى  إن   -

املديرين كانت كبرية بصـورة عامة ما عدا إدراك 
نظريـة املنظمة ومنهجية البحـث العلمي يف حل 

مشكالت التنظيم كانت متوسطة.

توافر  مدى  بعنوان:   )2007( الفالحي  دراسة 
الريفية  املدارس  إدارات  مديري  لدى  القيادية  املهارات 
توافر  »مدى  إىل  الدراسة  وهدفت  اليمنية.  باجلمهورية 
الريفية  املدارس  إدارات  مديري  لدى  القيادية  املهارات 

باجلمهورية اليمنية« كام هدفت للتعرف عىل داللة الفروق 
الفردية يف آراء العينة حول مدى توافر املهارات القيادية 
املهنة(.  العمر-   - املؤهل   - )اجلنس  متغريات  وفق 
أداء  لتحسني  الالزمة  واملقرتحات  التوصيات  وتقديم 
اإلدارات للمهارات املختلفة. تم استخدام منهج املسح 
احلداء  مديرية  يف  الدراسة  جمتمع  وتكون  االجتامعي، 
واملوجهات،   املوجهني  واملديرات،  املديرين  هم  الذين 
وفيام  احلداء.  بمديرية  العاملني   واملعلامت  واملعلمني 
املديرين واملديرات )31(  بلغ عدد  البحث  بعينة  يتعلق 
 )27( واملوجهات  املوجهني  عدد  وبلغ  ومديرة،  مديًرا 
معلاًم   )95( واملعلامت  املعلمني  عدد  بلغ  كام  موجهًا، 
وتم االعتامد عىل مقياسني كأدوات للدراسة . وتوصلت 

الدراسة إىل عدة نتائج منها: 
- وجـود فـروق دالـة إحصائيًا بني أفـراد العينة وفق 

متغري املهنة.
- ال توجد فروق دالـة إحصائيًا بني أفراد العينة وفق 

متغري اجلنس.
- ال توجد فروق دالـة إحصائيًا بني أفراد العينة وفق 

متغري املؤهل.
- ال توجد فروق دالـة إحصائيًا بني أفراد العينة وفق 

متغري العمر.
)الفالحي،2007(    

برامج  دور   : بعنوان   )2005( الوهيبي  دراسة 
التأهيل القيادي يف تنمية املهارات القيادية األمنية دراسة 
تطبيقية عىل طالب دبلوم العلوم األمنية يف كلية امللك 

فهد األمنية.
برامج  إسهام  مدى  عىل  التعرف  إىل  هدفت  والتي 
منهجية  والال  املنهجية  والنشاطات  والتدريب  التأهيل 
يف تنمية املهارات القيادية لطالب دبلوم العلوم األمنية 
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املتدربني  نظر  وجهة  من  األمنية  فهد  امللك  كلية  يف 
العينة  أفراد  تقييم  اختالف  عىل  والتعرف  واملدربني، 
الشخصية.   خلصائصهم  وفقًا  القيادي  التأهيل  لربامج 
و تم استخدام املنهج الوصفي من خالل تطبيق مدخل 
 )  236( من  املكونة  الدراسة  لعينة  االجتامعي  املسح 
فكان  الطالب  أما  بالكلية،  واملدربني  املدرسني  من 
طالبًا.   )251( الدراسة  عينة  نفسه  هو  الدراسة  جمتمع 

وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:
1- رضورة وضـع خطـة خاصـة لتنميـة املهـارات 
القيادية لدى طالب دبلـوم العلوم األمنية بكلية 

امللك فهد األمنية 
2- وضـع برنامـج متكامـل لتدريـب الطلبـة عـىل 
تنمية املهارات القياديـة ال عن طريق إخضاعهم 
ملحارضات دراسـية فقط كام هو متبع اآلن ولكن 
عن طريق املؤمترات والندوات اهلادفة واملخترصة 
من أجل تفجري الطاقات الكامنة واملهارات لدى 
الطلبة وتصحيح مسـار اجتاهاهتم بام يتناسب مع 
األساليب احلديثة ألنامط السلوك القيادي املثالية

3- رضورة األخـذ بمفهـوم حمدد لتدريـب القيادي 
والتغـريات  األمنيـة  فهـد  امللـك  كليـة  لطلبـة 
التـي جيـب أن حيدثهـا يف الطالـب املتـدرب من 
)معلومـات. سـلوك. اجتاهـات( عـىل أن يؤخذ 
يف االعتبـار عنـد حتديـد ذلـك املفهـوم أو تلـك 
األهـداف العالقـة الوثيقـة التي تربـط التدريب 

والتأهيل مع التدريب القيادي
4- رضورة أن تكون املناهج والربامج واملواد املقررة 
والتي تعني باجلانب القيادي متامشية مع ظروفنا 
وواقعنـا األمني وال جيب أن تكون مسـتعارة من 
جتارب اآلخرين وتكوينهم اإلداري ومشـاكلهم 

األمنية. ) الوهيبي،2005(

التعقيب عى الدراسات السابقة:
- فيام يتعلق بموضوعات الدراسة: فقد متثلت يف تنمية 
مهـارات القيادة لدى الطـالب أو القيادات األمنية 
أو املدرسية من خالل الربامج اإلثرائية أو األنشطة.
- مـن حيـث مناهـج الدراسـة: املنهـج التجريبـي، 
املنهـج الوصفـى املسـحى تـم اسـتخدام املنهج 
)الدعجـاين،  الوصفي)الوهيبـي،2005( 
املسـح  ومنهـج   ،)2011( الصامـل   )2014
االجتامعي)الفالحـي،2007(.  وتم اسـتخدام 
)عبـد  )املناعـي،2010(  التجريبـي  املنهـج 
املوجـود،2011( )فروانـة،2014( )البوعينني 

وآخرون، 2015(
االعتـامد  تـم  الدراسـة:  أدوات  حيـث  مـن   -
يف؛  متثلـت  متعـددة  أدوات  عـدة  عـىل 
اسـتبانة  وعـىل  املقاييس)الفالحـي،2007( 
وعـىل   )2011( 2014( الصامـل  )الدعجـاين، 
املوجـود،2011(  القيادة)عبـد  مقيـاس مهـارات 
دراسـة الغامـدي)2007( كـام تـم االعتـامد عـىل 
استبانة املهارات القيادية والربنامج التدريبي لتنمية 
املهارات القيادية )فروانة،2014( مقياس مهارات 

القيادة اإلبداعية)البوعينني وآخرون، 2015(.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة:
- قـدرة الربنامـج اإلثرائـي عـىل حتسـني القـدرات 
التجريبيـة.  املجموعـة  أفـراد  لـدى  اإلبداعيـة 

)البوعينني وآخرون، 2015(
- وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية عند مسـتوى 
0.05 بني متوسـطات درجات أفراد املجموعة 
التجريبيـة يف القياسـني البعـدي والتتبعـي عـىل 

مقياس املهارات القيادية )فروانة،2014(
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رضورة وضـع خطـة خاصـة لتنميـة املهـارات   -
القياديـة لـدى طـالب دبلـوم العلـوم األمنيـة، 
ووضع برنامج متكامل لتدريب الطلبة عىل تنمية 

املهارات القيادية دراسة  )الوهيبي 2005(
-  إسهام األنشطة الطالبية ىف تنمية مهارات القيادة 
جمتمعـه ومنفردة ) مهـارات االتصـال، واملبادأة 
واالبتـكار ، ومهـارات اختاذ القـرار ، ومهارات 
حتمل املسـؤولية ( لدى طالبات جامعة أم القرى 

كان بدرجة عالية . )الدعجاين، 2014(.

موقف الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:
تتميز الدراسة احلالية بعدة جوانب تتمثل يف اآليت:

1- مـن حيث موضـوع الدراسـة: يتمثـل موضوع 
الدراسـة احلالية بـدور املؤسسـات احلكومية يف 
إكسـاب وتنمية املهارات القيادية لدى الشـباب 
السـعودي، يف حني ركزت الدراسـات السـابقة 
عـىل تأثـري بعـض الربامـج اإلثرائية واألنشـطة 
عـىل تنمية مهـارات القيـادة.ومل يتم تنـاول دور 

املؤسسات احلكومية يف هذا املجال.
2- من حيث أداة الدراسة: تم تصميم استامرة إلكرتونية 
لرصد دور املؤسسات احلكومية يف إكساب وتنمية 

مهارات القيادة لدى الشباب السعودي.
3- مـن حيث جمتمـع الدراسـة: يتمثـل يف عينة من 
الشـباب السعودي من اجلنسـني من مستخدمي 

اإلنرتنت بمنطقة الرياض.

ثامنًا: اإلجراءات املنهجية للدراسة:
1- نوع الدراسـة: تعد هذه الدراسـة وصفية حتليلية 
هتتم برصد وحتليل دور املؤسسـات احلكومية يف 
تنميـة هذه املهارات. فالدراسـات الوصفية تركز 

عىل دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بوصف طبيعة 
دور وأسـاليب وبرامج املؤسسـات احلكومية يف 
تنميـة املهـارات القيادية للشـباب . حيـث تتجه 
أو  الكمـي  الوصـف  إىل  الوصفيـة  الدراسـات 
الكيفي للظواهر املختلفة بالصورة التي هي عليها 

يف املجتمع للتعرف عىل تركيبها وخصائصها
2- منهج الدراسـة:تعتمد الدراسة عىل منهج املسح 

االجتامعي بالعينة.
3- أداة الدراسـة: اعتمـدت الدراسـة عىل اسـتامرة 

استبيان إلكرتونية. 
     وتكونت أداة الدراسة من عدة أبعاد هي:

لـدى  تنميتهـا  املطلـوب  القياديـة  املهـارات   -
الشباب السعودي.

- مـدى قيـام املؤسسـات احلكوميـة بإكسـاب 
وتنمية املهارات القيادية للشباب السعودي.

- مـدى حضـور دورات تدريبيـة عـن القيـادة 
باملؤسسات احلكومية.

- معوقـات حضور الـدورات التدريبية يف جمال 
تنمية مهارات القيادية.

املؤسسـات  تقـوم  التـي  القياديـة  املهـارات   -
احلكومية بتنميتها للشباب.

- املعوقات التي تؤثر عىل اختاذ القرار عند الشباب.
4- صدق وثبات صحيفة االستبانة : 

تم اختيـار صدق صحيفة االسـتبانة باسـتخدام   
الطرق التالية:

أ( صـدق املحكمـني: هدفـت هـذه اخلطـوة اىل 
التأكد من صالحية االستبانة ومدى مالءمتها 
ألغراض البحـث ولتحقيق ذلك تم عرضها 
عـىل عـدد مـن املحكمـني مـن ذوى اخلـربة 
املنهجيـة والعلميـة ىف ميـدان علـم االجتامع 
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وذلـك قبـل التطبيـق هبـدف توجيـه الباحثة 
ملواطـن الضعف والقصور من حيث شـكل 
االسـتبانة ومنطقية األسئلة صياغة وأسلوبا، 
ولقـد قامـت الباحثـة  بنـاء عـىل مالحظات 
املحكمـني بتعديـل االسـتبيان، وكان اتفـاق 
املحكمني عىل أسـئلة االسـتبانة بنسبة%08، 

وهو ما يؤكد عىل صدق استامرة االستبيان.
باسـتخدام  الثبـات  اختبـار  تـم  الثبـات:  ب( 
طريقـة إعـادة التطبيـق مـن خـالل دراسـة 
اسـتطالعية عىل عينـة مكونة مـن 03 مفردة 
من الشـباب)ذكور وإنـاث( بمدينة الرياض 
من خـالل  تطبيـق صحيفة االسـتبانة مرتني 
بفاصـل زمنـى أسـبوعني بني التطبيـق القبيل 
والبعـدي وتم حسـاب معامـل الثبات الذى 
بلـغ ) 58%( وهـى نسـبة مرتفعـة تـدل عىل 

قابلية األداة للتطبيق.
وتـم اإلجابـة عـىل أداة الدراسـة عـن طرق   
اإلنرتنـت )عينة إلكرتونيـة( وجييب كل بعد 
من أبعاد االستامرة عىل تساؤل من تساؤالت 

الدراسة. 
5- عينةالدراسـة: تم التطبيق عـىل عينة صدفية من 
الشباب السعودي من اجلنسني من سن 35-20 

سنة بمنطقة الرياض من مستخدمي اإلنرتنت. 
- وكانـت عينة الدراسـة 651مفردة من الذكور 

واإلناث
- والعينة كانت إلكرتونية من مستخدمي اإلنرتنت.
- وكانت العينة صدفية حيث أجاب عليها من دخل 
عىل مواقع اإلنرتنت التي تم نرش االسـتبيان من 
خالهلـا بالصدفة وقت تطبيق االسـتبان والذي 

يتضح يف املجال الزمني للدراسة.

6- جماالت الدراسة: 
أ( املجال البرشي: يتمثل يف الشباب بمنطقة الرياض 
من سن 20سنة -53 سنة، من اجلنسني )ذكور 
- إناث( من مستخدمي اإلنرتنت، واملستفيدين 

من التدريب باملؤسسات احلكومية.
ب( املجـال اجلغرايف: متثل يف الشـباب يف منطقة 
الرياض كمجتمع الدراسـة للتطبيق امليداين، 
وذلك حيث تم اسـتبعاد االستامرات الواردة 
للباحثـة بعـد التطبيـق التـي التنطيـق عليها 

رشوط العينة واملتمثلة يف:
- املجال اجلغرايف للدراسة )منطقة الرياض(.
- املجـال العمري لعينة الدراسـة )فئة الشـباب 

من 20-53 سنة( من اجلنسني.
 ج( املجـال الزمنـي: تـم تطبيـق الدراسـة امليدانية 
ربيـع  شـهر  مـن  الفـرتة  )اإللكرتونيـة(يف 
االول حتـى شـهر مجـادى اآلخـرة 1436هــ 
يناير2015م وحتى هناية إبريل من نفس العام.

تاسعًا: نتائج الدراسة
1- نوع املبحوث:

عن  تكشف  أمهية  املبحوث  نوع  عىل  التعرف  يمثل 
وذلك  إناث(  )ذكور-  للنوعني  العينة  شمول  مدى 
اجلنسني،  من  للشباب  القيادية  املهارات  عىل  للتعرف 
وتفعيل  املرأة  مهارات  بتنمية  االهتامم  ظل  يف  وذلك 

دورها التنموي.

جدول رقم )1(  النوع 
 % كالنوع 

4730.1ذكر
10969.9أنثى

156100 اإلمجايل
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نسبة  ارتفاع  إىل  البيانات يف اجلدول رقم )1(  تشري 
 ،%30.1 بنسبة  الذكور  مقابل   %69.9 بنسبة  اإلناث 
وهو ما قد يعكس اهتامم اإلناث باملشاركة اإللكرتونية 
كبديل عن تراجع مشاركتهم يف األنشطة العامة باملقارنة 
للذكور ألسباب قد ترتبط بالعادات والتقاليد املحافظة 
عىل  مايساعد  وهو  للمرأة.  العامة  املشاركة  تعوق  التي 
بدور  يتعلق  فيام  والذكور  اإلناث  نظر  وجهات  معرفة 
املؤسسات احلكومية يف إكساب وتنمية مهارات القيادة 

للشباب السعودي. 

جدول رقم)2( احلالة التعليمية
 % كاحلالة التعليمية
2012.8أقل من جامعي

7850جامعي 
5837.2دراسات عليا

156100اإلمجايل

تشري البيانات يف اجلدول رقم )2( إىل ارتفاع نسبة 
حيث   %50 بنسبة  جامعي  مؤهل  عىل  حصلوا  الذين 
بنسبة  العليا  الدراسات  األوىل، يليها  املرتبة  يف  جاء 
مشاركة  زيادة  إىل  يشري  أن  يمكن  ما  وهو   %37.2
ذوي املستويات التعليمية املرتفعة وهو ما يساعد عىل 
االستامرة  يف  الواردة  والعبارات  املصطلحات  فهم 
الذين حصلوا  املرتبة األخرية  يأيت يف  ثم  اإللكرتونية، 
وتعكس   %12.8 بنسبة  جامعي  من  أقل  مؤهل  عىل 
عينة  بني  التعليم  مستوى  ارتفاع  االستجابات  هذه 
الدراسة، ويؤثر ذلك عىل مستوى الوعي لدى الشباب 
وتنمية  إكساب  يف  احلكومية  املؤسسات  دور  بواقع 

مهارات القيادة للشباب. 

التساؤل األول: ما املهارات القيادية املطلوب 
تنميتها لدى الشباب السعودي؟

جدول رقم )3( املهارات القيادية املطلوب تنميتها 
لدى الشباب السعودي)ن=156(

املهارات القيادية 
املطلوب تنميتها لدى 

الشباب السعودي

الإىل حد مانعم

%العدد%العدد%العدد

13485.92113.510.6وضع اخلطط
12278.23119.931.9تقدير املوقف

13687.11811.521.3حتديد األهداف
12781.42717.321.3صنع  القرار
131842113.542.6اختاذ القرار

9057.75535.3117.1إصدار األوامر
12177.63019.253.2قيادة الفريق 

10768.54226.974.5تفويض السلطة
131842214.131.9ابتكار احللول

استقراء
12580.12817.931.9 وحتليل ألحداث

13687.11710.931.9حتمل املسئولية
إلزام العاملني
11070.54226.942.6 بعمل حمدد

12278.22918.653.2كسب ثقة الرؤساء
12580.12717.342.6القدرة عىل اإلقناع

13385.31912.242.6القدرة عىل املواجهة
12580.12918.621.3بناء عالقات
131842012.853.2تطوير األداء

128822616.721.3توظيف املوارد
التعامل مع

131842012.853.2 التقنيات احلديثة

املبادأة لرفع
12378.83119.921.3 مستوى اإلدارة

أن يتصف باملرونة يف 
12982.72415.431.9تعامله مع اآلخرين

11975.33421.831.9تقبل املختلف
12278.23119.931.9أن يتصف باملوضوعية 
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تشري البيانات امليدانية يف اجلدول رقم)3(إيل وجود 
مهارات قيادية مطلوب تنميتها لدى الشباب السعودي 
بنسبة  املسئولية  حتمل  عىل  القدرة  املهارات  هذه  أول 
املسؤولية  حتمل  مهارة  تنمية  ألمهية  وذلك   .%87.1
للمجتمع  باالنتامء  ترتبط  املهارة  هذه  أن  وذلك   ،
املجتمع.  تنمية  يف  إجيابية  بأدوار  القيام  عىل  وتساعد 
حتديد  عىل  القدرة  لدهيم  الذين  نسبة  ارتفعت  كام 
األهداف لتصل إىل87.1% وذلك أن حتديد األهداف 
تنمية  وأساليب  واألنشطة  الربامج  حتديد  عىل  يساعد 
لدهيم  الذين  يليها  ثم  القرار.  اختاذ  وحيثيات  املجتمع 
للتخطيط   . بنسبة%85.9  اخلطط  وضع  عىل  القدرة 
أمهية كبرية يف نجاح أي عمل يقوم به اإلنسان، وألن 
املعارصة  البرشية  للحياة  مالزمة  سمه  يعد  التخطيط 
ينظم  فاإلنسان  املعقدة  او  البسيطة  ، سواء يف صورها 
حياته وأولويات عمله وفق تصور معني يضعه لنفسه 
ويسري عليه، وذلك يف ضوء ظروفه املادية واالجتامعية 
، فالتخطيط ليس بدعه مستحدثه يف ميادين اإلصالح، 
يف  ومنهج  كأسلوب  عنها  غنى  ال  رضورة  هو  وإنام 
منها.   النامية  وبخاصة  املجتمعات  بحياة  النهوض 
القدرة عىل املواجهة بنسبة%85.3  الذين لدهيم  يليها 
عىل  تساعد  التي  املهارات  أهم  املواجهة  أن  وذلك 
التغلب عىل املشكالت.  يليها الذين لدهيم القدرة عىل 
عىل  القدرة  يمثل  ما  وهو   ،%84 بنسبة  احللول  ابتكار 
ثم  ملواجهتها.   التصورت  ووضع  املشكالت  جتاوز 
بنسبة%84  القرار  اختاذ  القدرة عىل  لدهيم  الذين  يليها 
جيدًا  دراسته  متت  الذي  القرار  هو  اجليد  القرار  أن 
قد  نكون  فإننا  نتخذه,  أن  قبل  أننا  بمعنى  إصداره,  قبل 
ناحية  كل  يف  ونظرنا  لنا  املتاحة  اخليارات  مجيع  درسنا 
اختاذ  فإن  وعليه,  مضامينه.  من  مضمون  كل  وفهمنا 
قرار مدروس يتطلب الكثري من التفكري.والقدرة عىل 

التعامل  عىل  والقدرة   .  %84 إىل  لتصل  األداء  تطوير 
مع التقنيات احلديثة بنسبة84%وقدشهد العقد األخري 
القرن املايض وحتى اآلن تطورات رسيعة وكبرية  من 
ظهرت  إذ  واملعلومات  االتصال  تكنولوجيا  جمال  يف 
مثل  قبل  من  موجودة  تكن  مل  حديثة  وأجهزة  وسائل 
 ( للمعلومات  الدولية  والشبكة  الذكية  االجهزة 
االنرتنت ( والقنوات الفضائية بكل أشكاهلا. وتنوعت 
الفرد  وأصبح  واملعلومات  املعرفة  مصادر  وتعددت 
يتلقي كم الهنائي من املعلومات بسبب هذه الوسائل 
سواء من خالل االنرتنت أو وسائل االتصال احلديثة 

األخرى . 
يليها الذين لدهيم املرونة يف تعاملهم مع اآلخرين 
يف  التفكري  عىل  القدرة  يف  وتتمثل  بنسبة%82.7 
أفكار متنوعة ليست من نوع األفكار املتوقعة عادة، 
أو  املثري  تغيري  مع  التفكري  مسار  حتويل  أو  وتوجيه 
استخدامها  يتم  التي  املهارة  تلك  املوقف.  متطلبات 
التفكري،وتغيري  من  متنوعة  أصناف  أو  أنامط  لتوليد 
اجتاه التفكري واالنتقال من عمليات التفكري العادى 
بطرق  األمور  وإدراك  وردالفعل،  االستجابة  إىل 

متفاوتة أو متنوعة.
بنسبة%82  املوارد  توظيف  عىل  القدرة  يليها  ثم 
وذلك بام حيقق االستفادة املثىل من املوارد سواء متثلت 
هذه  أن  وذلك  البرشية،  املوارد  أم  املادية  املوارد  يف 

املهارة متثل أمهية يف تنمية الفرد واملجتمع.
القرار  صنع  عىل  القدرة  لدهيم  الذين  يليها 
بنسبة81.4% وذلك أن صنع القرار هو سلوك الفرد 
يف املواقف احلياتية التي تتطلب حاًل من إدراك وحتديد 
املشكلة وتقييم البدائل أو احللول باستخدام املعلومات 
املتوفرة لديه املفاضلة بينها عىل أساس املنفعة أو تقليل 

اخلسارة أو اخلطر وحتديد أحد هذه البدائل.
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باجلدول  الواردة  االستجابات  استعرض  بعد 
املطلوب  القيادية  املهارات  تعدد  يتضح  السابق 
حتمل  مهارة  يف؛  أمهها  يتمثل  الشباب  لدى  تنميتها 
املسؤولية ، حتديد األهداف ،وضع اخلطط، ومهارات 
ابتكار  حيث  واالبتكار  املبادأة  مهارات  القرار،  اختاذ 
احللول، ومهارات االتصال منها التعامل مع التقنيات 
عىل  احلكومية  املؤسسات  حترص  ما  وهو  احلديثة. 

تنميتها لدى الشباب.

احلكومية  املؤسسات  قيام  مدى  ما  الثاين:  التساؤل 
بإكساب وتنمية املهارات القيادية للشباب السعودي؟

جدول رقم)4( قيام املؤسسات احلكومية بإكساب 
وتنمية املهارات القيادية للشباب السعودي

هل تقوم املؤسسات احلكومية 
بإكساب وتنمية املهارات 

القيادية للشباب السعودي؟ 
 % ك

6239.8نعم

4830.8إىل حد ما

4629.5ال

156100 اإلمجايل

نسبة  ارتفاع  إىل  البيانات يف اجلدول رقم )4(  تشري 
الذين يرون أن للمؤسسات احلكومية دوًرا يف إكساب 
بنسبة  السعودي  للشباب  القيادية  املهارات  وتنمية 
يرون  الذين  املرتبة األوىل, يليها  39.8% حيث جاء يف 
بنسبة 30.8% ثم من اليرون هلا دور  ذلك إىل حد ما 
بنسبة 29.5% وتعكس هذه البيانات أمهية تفعيل دوًرا 
املؤسسات احلكومية يف تنمية املهارات القيادية للشباب 

السعودي .

احلكومية  املؤسسات  دور  لتفعيل  املقرتحة  األساليب 
يف إكساب وتنمية املهارات القيادية للشباب؟ 

جدول رقم)5(
األساليب املقرتحة لتفعيل دور املؤسسات الح

كومية يف إكساب وتنمية املهارات القيادية احلكومية

ما اقرتاحاتك لتنمية دور 
املؤسسات احلكومية يف تنمية 
املهارات القيادية للشباب؟ 

 % ك

زيادة الديمقراطية
4137.3 داخل املؤسسات

تنمية وعي الشباب
6962.7 بالقضايا واملشكالت

إتاحة الفرص للشباب 
6357.3للمشاركة يف صنع القرار

5449.1تكليف الشباب بأعامل قيادية

4641.8من خالل الندوات واملؤمترات

7467.3من خالل إقامة دورات تدريبية

10.9القضاء عىل البريوقراطية

21.8من خالل املطويات

110100تنسب النتائج إىل 

 
وجود  إىل   )5( رقم  اجلدول  يف  البيانات  تشري 
تأثري  وزيادة  لتفعيل  مقرتحة   عديدة  أساليب 
املؤسسات احلكومية إلكساب وتنمية مهارات القيادة 
إقامة  واألساليب  الوسائل  هذه  أول  الشباب  لدى 
املرتبة  يف  جاء  حيث   %67.3 بنسبة  تدريبية  دورات 
بجدول5(،  ما  حد  إىل   - بنعم  أجابوا  األوىل)من 
الالزمة  واخلربات  باألساليب  املتدربني  تزويد  حيث 
معارفهم  وزيادة  مهاراهتم  وتنمية  اجتاهاهتم  لتعديل 
القائمون  يؤدهيا  التي  األدوار  جمموعة  خالل  من 
بذلك  مستهدفني  واقتدار،  بكفاءة  التدريبية  بالعملية 
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املحددة سلفا وهو  التدريب والتنمية  حتقيق خمرجات 
ما تؤكده دراسة)املناعي،2010( أنه توجد فروق دالة 
إحصائيًا يف املهارات القيادية بني املجموعتني  وذلك 
املهارات  أن  عىل  يدل  مما  املتدربني  جمموعة  لصالح 
املهارات  من  أعىل  املتدربني  جمموعة  لدى  القيادية 
وعي  زيادة  يليها  الضابطة,  املجموعة  لدى  القيادية 
وهو   %62.7 بنسبة  واملشكالت  بالقضايا  الشباب 
يليها  واألولويات,  املشكالت  حتديد  عىل  يساعد  ما 
إتاحة الفرص للشباب للمشاركة يف صنع القرار بنسبة 
57.3%، إن توسيع نطاق املشاركة قد يؤدي اىل إثراء 
وخربات  بمعلومات  متأثرة  تصبح  ألهنا  القرارات 
متنوعة، كام أن االجراءات املتخذة تكون أكثر مالءمة 
ملتطلبات املوقف الذي يتفاعل معه املشاركون.  وذلك 
أن القرارات تصنع ىف ظل توفر معلومات غري كاملة 
مقدار  وجود  إىل  يؤدى  مما  وعنارصه،  املوقف  حول 
من املخاطرة يقوم هبا صانع القرار، وأن عملية صنع 
باملوقف  يتعلق  ما  منها  عوامل،  بعدة  تتأثر  القرار 
نفسة، أو عوامل شخصية تتعلق بالفرد صانع القرار.

(Herbert Bulmer , 1992,p32)

بنسبة  قيادية  بأعامل  الشباب  تكليف  يليها   
املواقف  يف  املهارات  إبراز  يتيح  ما  وهو   %49.1
يليها من خالل  القيادة,  التي تساعد عىل تنمية مهارة 
زيادة  يليها  ,ثم   %41.8 بنسبة  واملؤمترات  الندوات 
الديمقراطي  فالقائد   %37.3 بنسبة  الديمقراطية 
يستأنس بآراء املشاركني معه ويعري أفكارهم االهتامم 
الالزمة  واإلرشادات  املعلومات  هلم  ويقدم  الالزم 
ويلعب دورًا فعاالً يف تنمية االبتكار وحتقيق التعاون 
ثم  الكامنة.  وطاقاهتم  املرؤوسني  قدرات  وإطالق 
يأيت يف املرتبة األخرية القضاء عىل البريوقراطية بنسبة 

. %0.9

التساؤل الثالث: هل حرت دورات تدريبية عن 
القيادة باملؤسسات احلكومية؟

جدول رقم)6( حضور دورات تدريبية عن القيادة 
باملؤسسات احلكومية

 هل حرت دورات 
تدريبية عن القيادة 

باملؤسسات احلكومية؟

اإلمجالإناثذكور

%ك%ك%ك

1327.74137.65434.6نعم
3472.36862.410265.4ال

156100 47100109100اإلمجايل

تشري التحليالت اإلحصائية إىل أنه ال توجد فروق ذات 
بحضور  يتعلق  فيام  واإلناث  الذكور  بني  إحصائية  داللة 
دورات تدريبية للشباب عن القيادة باملؤسسات احلكومية. 
نسبة  ارتفاع  إىل  البيانات يف اجلدول رقم )6(  تشري 
القيادة  عن  للشباب  تدريبية  دورات  حيرضوا  مل  الذين 
مقابل  يف  وذلك   %65.4 بنسبة  احلكومية  باملؤسسات 
القيادة  عن  للشباب  تدريبية  دورات  حرضوا  الذين 
باملؤسسات احلكومية بنسبة 34.6% .وهو ما يؤكد عىل 
أمهية تفعيل دور املؤسسات احلكومية يف تدريب وتنمية 
املهارات والقدرات. حيث تؤكد نظرية الدور عىل البد 

من التدريب عىل أداء الدور االجتامعي.

التساؤل الرابع: ما معوقات حضور الدورات التدريبية 
يف جمال تنمية املهارات القيادية؟

جدول رقم)7( هل توجد معوقات حلضور هذه 
الدورات التدريبية

 هل توجد معوقات 
حلضور هذه الدورات 

التدريبية؟

اإلمجالإناثذكور

%ك%ك%ك

2144.78477.110567.3نعم
2655.32522.95132.7ال

156100 4730.110969.9اإلمجايل
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ذات  فروق  إىل وجود  اإلحصائية  التحليالت  تشري 
بوجود  يتعلق  فيام  الذكور واإلناث  بني  داللة إحصائية 
عند مستوى  التدريبية  الدورات  معوقات حلضور هذه 
البيانات يف اجلدول رقم )7(  معنوية 0.01. وتوضح 
حلضور  معوقات  بوجود  يرون  الذين  نسبة  ارتفاع  إىل 
عند  وترتفع   %67.3 بنسبة  التدريبية  الدورات  هذه 
اإلناث بنسبة 77.1%وهو ما يمكن أن يرجع إىل زيادة 
مشاغل اإلناث مابني العمل واملنزل، إضافة إىل الثقافة 
املجتمعية املحافظة التي تضع الضوابط خلروج اإلناث 
يرون  الذين  مقابل  ، وذلك يف  بعيدة  وانتقاهلم ألماكن 
التدريبية  الدورات  هذه  حلضور  معوقات  وجود  بعدم 
حلضور  معوقات  وجود  أن  والشك   .%32.7 بنسبة 
الدورات التدريبية يؤثر بشكل كبري عىل حتقيق أهداف 

هذه الدورات.

جدول رقم)8( معوقات حضور هذه الدورات التدريبية

 ما هى هذه املعوقات؟
اإلمجالإناثذكور

%ك%ك%ك

29.516191817.1معوقات من األرسة

معوقات من اجلهات 
314.32023.82321.9املنظمة للدورات

942.92226.23129.5معوقات مادية

8384958.35754.3معوقات تتعلق بالوقت

معوقات تتعلق ببعد 
املسكن عن مكان 

التدريب
29.542504441.9

عدم الوعي
11--14.7 بأمهية الدورات

11--14.7عدم اقتناعي هبا
اجلهل بمواعيد 

11--14.7الدورات

 ما هى هذه املعوقات؟
اإلمجالإناثذكور

%ك%ك%ك
معوقات جهة العمل 

وعدم تعاوهنم يف السامح 
للموظف بأخذ الدورات

14.7--11

ال يوجد تنسيق
11--14.7 مع اجلهات املعنية

2184105تنسب النتائج إىل

ذات  فروق  إىل وجود  اإلحصائية  التحليالت  تشري 
بطبيعة  يتعلق  فيام  واإلناث  الذكور  بني  إحصائية  داللة 
وتوضح   .0.01 داللة  مستوى  عند  وذلك  املعوقات 
البيانات يف اجلدول رقم )8( إىل وجود معوقات عديدة 
املعوقات  هذه  أول  التدريبية  الدورات  هذه  حلضور 
يرى  ممن   (  %54.3 بنسبة  بالوقت  تتعلق  معوقات 
وذلك  األوىل  املرتبة  يف  جاءت  معوقات(حيث  وجود 
من  يكون  قد  لوقت  حتتاج  الدورات  هذه  أن  باعتبار 
الصعب التفرغ لبعض الدورات وارتفعت عند اإلناث 
بنسبة58.3% وذلك لضيق وقت اإلناث وتوزعه بني 
عن  املسكن  ببعد  تتعلق  واملنزل,يليهامعوقات  العمل 
مكان التدريب بنسبة 41.9% والشك أن بعد السكن 
بنسبة  التدريبية  الدورات  اإلناث  حضور  عىل  يؤثر  قد 
ملسافات  حمرم  بدون  املرأة  تنقل  صعوبة  حيث   %50
عند  29.5%وترتفع  بنسبة  مادية  معوقات  ثم  بعيدة, 
الذكور بنسبة 42.9% مقابل26.2% لإلناث ، وترتفع 
النسبة عند الذكور ربام العتبارهم مسئولني عىل اإلنفاق 
عىل األرسة, يليها معوقات من اجلهات املنظمة للدورات 
بنسبة 21.9%، وارتفعت عند اإلناث بنسبة %23.8،  
ثم يليها معوقات من األرسة بنسبة 17.1% ,ثم يأيت يف 
املرتبة األخريةعدم الوعي بأمهية الدورات, عدم اقتناعي 
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العمل  جهة  معوقات  الدورات،  بمواعيد  اجلهل  هبا، 
الدورات, ال  بأخذ  للموظف  السامح  تعاوهنم يف  وعدم 
يوجد تنسيق مع اجلهات املعنية بنسبة واحدة وهي%1 .

التساؤل اخلامس: ما املهارات القيادية التي تقوم 
املؤسسات احلكومية بتنميتها للشباب؟ 

جدول رقم)9( املهارات القيادية التي تقوم املؤسسات احلكومية بإكساهبا وتنميتها

ما املهارات القيادية التي تقوم
 املؤسسات احلكومية بتنميتها للشباب؟

الإىل حد مانعم

%العدد%العدد%العدد

أوالً: مهارات االتصال
533442276139 1. القدرة عىل تبادل املعلومات مع القيادات
4931.46944.23824.4 2. القدرة عىل تبادل املعلومات  مع الزمالء

6139.15736.53824.4 3. كتابة التقارير 
5132.76944.23623.1 4. التعامل مع التقنيات احلديثة لتطوير اإلدارة

5032.16843.63842.4 5. القدرة عىل االتصال والتفاعل مع اآلخرين.
4931.47447.43321.2 6. إقامة عالقات جيدة مع اآلخرين

ثانيًا: مهارات حتمل املسئولية
14125.36944.24629.5. االعتامد عىل النفس

24730.26843.64126.3. توزيع العمل, والعمل بروح الفريق.
36541.74528.84629.5. االلتزام بأداء الواجبات

44629.57246.23834.4. القدرة عىل حتديد االحتياجات
542277145.54327.6. القدرة عىل مواجهة املخاطر

ثالثًا: مهارات املبادأة واالبتكار
1. ابتكار احللول  39256340.45434.6

2. توظيف املوارد  42276541.74931.4
3. القدرة عىل االستنتاج واملقارنة  4025.66340.45334

4. املرونة واالستعداد الذهني لتقبل أفكار اآلخرين  4428.26139.15132.7
5. ابتكار املرشوعات والربامج  3220.54428.22415.4

6. ابتكار وتقييم البدائل  4327.64629.5117
رابعًا: مهارات صنع واختاذ القرار

1. القدرة عىل الدراسة والتحليل  42275937.85535.3
2. تقدير املواقف  3724.77145.54830.8
3. وضع اخلطط  3824.46541.75334

4. حتديد األهداف بوضوح  4428.26843.64428.2
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ما املهارات القيادية التي تقوم
 املؤسسات احلكومية بتنميتها للشباب؟

الإىل حد مانعم

%العدد%العدد%العدد

5. حتديد أساليب حتقيق األهداف  3824.46944.24931.4
6. القدرة عىل ترتيب األولويات  4428.26239.75032.1

7. القدرة عىل إصدار األوامر  4528.96541.74629.5
8. القدرة عىل إلزام العاملني بتنفيذ األوامر  5233.46340.44126.3

9. القدرة عىل اإلقناع  3522.57648.74528.8
4025.65635.96038.5 10. صنع القرار
4226.95937.85535.3 11. اختاذ القرار

39256742.95032.1 12. تفويض السلطة

4528.96742.94428.2 13. القدرة عىل تنظيم وإدارة الوقت بكفاءة

5132.76038.54528.8 14. ترتيب األعامل حسب أمهيتها

4931.47145.53623.1 15. القدرة عىل تقييم أداء العاملني

خامسًا: مهارة حل املشكالت:

14428.27246.24025.6. القدرة عىل حل مشكالت العاملني

242277145.54327.6. القدرة عىل حتديد املشكالت

3. القدرة عىل حتديد البدائل  3321.17749.4 4629.5

156تنسب النتائج إىل تراجع 

رقم)9(إيل  اجلدول  يف  امليدانية  البيانات  تشري 
احلكومية  املؤسسات  تقوم  التي  القيادية  املهارات 

بإكساهبا وتنميتها وتتمثل هذه املهارات يف:
التقاريـر  كتابـة  يف  وتتمثـل  االتصـال  مهـارات   -1
حيـث  أمهيـة  املهـارة  هـذه  بنسـبة39.1%ومتثل 
اإلملـام  عـىل  القـدرة  تطلـب  التقاريـر  كتابـة  أن 
باملوضـوع، كـام تتطلـب منهجيـة وتفكـري منظـم 
سـليم،  بشـكل  املوضـوع  عـرض  عـىل  يسـاعد 
القيـادات  مـع  املعلومـات  تبـادل  عـىل  القـدرة 
بنسـبة34%، التعامل مع التقنيـات احلديثة لتطوير 
التطـور  ظـل  يف  بنسـبة32.7%وذلك  اإلدارة 

التقنـي احلديـث ، وأمهيـة متابعة املسـتجدات من 
خـالل وسـائل التكنولوجيـا ، حيث تسـاعد هذه 
املستجدات عىل معرفة الظروف املوضوعية لصنع 
واختـاذ القرار،القـدرة عـىل االتصـال والتفاعـل 
مـع اآلخريـن بنسـبة32.1%حيث أن االتصـال 
والتفاعل يتيح للقيادة فهم حيثيات القرار، ومعرفة 
متطلبات اآلخرين، ومعرفة أكثر القرارات مالئمة 
وانطباع اآلخرين عىل القرارات،القدرة عىل تبادل 
إقامـة  بنسـبة%31.4،  الزمـالء  مـع  املعلومـات 
عالقـات جيدة مع اآلخرين بنسـبة31.4%حيث 
ُيعَتـرب النجاح يف العالقات من أهم جوانب نجاح 
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اإلنسـان يف احليـاة. وهـذه القـدرة عـىل التعامـل 
بنجـاح مـع اآلخريـن مهارة مكتسـبة مـن خالل 
خـربات اإلنسـان ومعامالتـه واحتكاكـه بغـريه. 
والعالقات الناجحة هـي العالقات الصحية التي 
جتلب الشـعور باالرتياح عند اإلنسـان جتاه نفسـه 

وجتاه من حيتك هبم يف عالقات.
2- مهارات حتمل املسـئولية: وتتمثل يف االلتزام بأداء 
الواجبات بنسـبة41.7%، والعمـل بروح الفريق 
بنسـبة30.2%،القدرة عـىل حتديـد االحتياجات 
االحتياجـات  حتديـد  أن  بنسبة29.5%والشـك 
يتيح بناء قدرة القائد يف حتديد املشكالت وحتليلها 
والتفكـري يف احللول املمكنة واختاذ قرارات بشـأن 
أفضليـات األعامل التـي يتم القيام هبا باسـتخدام 
املـوارد املتاحة ، كام أهنا تعترب أداة هامة من أدوات 
إدارة العمل التنموي باملجتمع ، و تساعد عىل إجياد 
احللول وحتديد احتياجات املجتمع ووضع اخلطط 

التنموية، اإلعتامد عىل النفس بنسبة%25.3
3- مهـارات املبـادأة واالبتكار : وتتمثـل يف املرونة 
واالسـتعداد الذهني لتقبل أفكار اآلخرين بنسبة 
44%،  ابتـكار وتقييم البدائل بنسـبة 43% تقييم 
ويف   Evaluation of alternatives البدائـل 
هـذه املرحلة يقوم صانع القـرار بتقييم كل بديل 
عـىل حده يف ضـوء اهلدف من القـرار، ويف ضوء 
بيئة القرار، وإجيـاد العالقة بني البدائل املختلفة، 
باإلضافـة إليالتحديـد الدقيـق لآلثـار املختلفـة 
لـكل بديل، كام لو كان قد تـم اختيار هذا البديل 
وتنفيـذه، ومقارنـه النتائـج املتوقعة لـكل بديل، 
وذلـك من خالل حتديد إجيابيات وسـلبيات كل 
بديـل عىل حده هبدف اسـتبعاد البدائل الضعيفة 

 (Bazerman Max,  2002, P5)

        توظيف املوارد بنسبة 42%،  القدرة عىل االستنتاج 
واملقارنة بنسـبة40%، ابتكار احللول بنسبة%39، 
ابتكار املرشوعات والربامج بنسبة32%. ويعكس 
ارتفاع من يرى قيام املؤسسات احلكومية بإكساب 
وتنميـة هذه املهـارات أمهيـة تعكـس فعالية دور 
املؤسسـات احلكوميـة يف تنمية املهـارات القيادية 

للشباب.وهو ما تؤكد عليه نظرية الدور. 
4- مهارات صنع واختاذ القرار: وتتمثل يف القدرة عىل 
إلزام العاملني بتنفيذ األوامر بنسـبة33.4%وذلك 
أن هذه املهارة تعكس القدرة الشـخصية ، والقدرة 
عـىل اإلقنـاع أو تنفيذ األهـداف والربامج، ترتيب 
بنسـبة32.7%،القدرة  أمهيتهـا  حسـب  األعـامل 
عـىل تقييـم أداء العاملـني بنسبة31.4%والشـك 
أن تقييـم أداء العاملني يسـاعد عىل اختاذ القرارات 
املتعلقـة بكيفية توزيع املهـام، والتحفيز والعقاب، 
بكفـاءة  الوقـت  وإدارة  تنظيـم  عـىل  القـدرة 
بنسـبة28.9% حيتـاج القائـد إىل مقـدرة رسيعـة 
يف تنظيـم أفـكاره وترتيـب أولوياتـه والتعامل مع 
مساعديه, وتوفري الوقت للتفكري والتخطيط وعليه 
أن يقـود وقتـه ويتحكم فيـه ، القدرة عـىل إصدار 
األوامر بنسـبة28.9%، حتديـد األهداف بوضوح 
بنسـبة28.2%وهو ما يعكس وعي القيادة بكيفية 
حتويل األهـداف إىل برامج ومرشوعات ، وواقعية 
األهـداف وإمكانيـة حتقيقهـا، القدرة عـىل ترتيب 
األولويـات بنسـبة28.2%، القدرة عىل الدراسـة 
والتحليل بنسبة27%، اختاذ القرار بنسبة%26.9، 
السـلطة  تفويـض  بنسـبة%25.6،  القـرار  صنـع 
بنسبة25%، تقدير املواقف بنسبة24.7%وذلك أن 
تقدير املواقف يمثل مهارة من أهم مهارات القيادة 
والريادة، حيث تعكس اسـتبصار القائد بالظروف 
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املحيطـة باختاذ القـرار وتبعات هـذا القرار، وضع 
بنسـبة24.4%، حتديـد أسـاليب حتقيـق  اخلطـط 
القـدرة عـىل اإلقنـاع  بنسـبة%24.4،  األهـداف 
بنسبة22.5%فمن املهم أن يكون لدى القائد قدرة 
عىل إقناع اآلخرين بقراراته حتي يتعاونوا معه عىل 

حتقيقها، وتنخفض مقاومة حتقيقها .
5- مهارة حل املشـكالت: وتتمثل يف القدرة عىل حل 
مشـكالت العاملـني بنسـبة28.2%، القـدرة عىل 
حتديد املشـكالت بنسـبة27%، القـدرة عىل حتديد 
البدائل بنسـبة21.1%حيث أن لـكل قرار بدائل، 
ومن األمهية أن يكون القائد عىل دراسة هيذه البدائل 
Al-)  تتي يستطيع املفاضلة بينها. ويقصد بالبديل
ternative) وضـع فـروض متعددة حلل املشـكلة 

بحيث يصلـح كل منها بدرجة معينة وكيفية حمددة 
للوصـول إىل األهـداف املطلوبـة، وخيتلـف عـدد 
البدائـل أو احللول املتاحة من موقـف آلخر، وفًقا 
لطبيعة املشـكلة وظروفها، وبناء عىل وضع املنظمة 
وسياسـتها وفلسـفتها وإمكاناهتا املاديـة، والوقت 
املتاح حلل املشـكلة. والشـك أن صناعـة أي قرار 
تتطلـب وجـود عدد مـن البدائـل املتاحـة، بحيث 
يمكن ألي منها أن يسهم بدرجة ما يف معاجلة ذلك 
املوقـف، وبالتايل فـإن وجود أكثر مـن بديل جيعل 
عمليـة صناعـة القرار فعالـة ومفيدة؛ ألهنا تسـهم 
بدرجـة مايف وضع حلـول للمشـكلة، وُترتك أمام 
صانع القرار خيارات متعددة تسـاعده عىل اختيار 

البديل املناسب. )هليقادومنري،1991م:4(
االجتامعية  املؤسسات  أن  الدور  نظرية  تربز  حيث 
تتحلل إىل عدد من األدوار االجتامعية ومن هذه األدوار 
التدريبية  الدورات  خالل  من  القيادية  املهارات  تنمية 

وغريها من األساليب.

التساؤل السادس: ما املعوقات التي تؤثر عى اختاذ 
القرار عند الشباب؟

جدول رقم)10(  املعوقات التي تواجهك عند اختاذ القرار
 ما املعوقات التي تواجهك

 % ك عند اختاذ القرار؟

6340.4ضعف املعلومات

5837.2قلة اخلربة

7044.9اخلوف من تبعات القرار

3421.8الرتدد وعدم الثقة يف صحة القرار

10.6اختالف وجهات النظر

10.6تأثريها عىل أداء الفريق

156100 اإلمجايل

وجود  إىل   )10( رقم  اجلدول  يف  البيانات  تشري 
معوقات عند اختاذ القرار بالنسبة للمبحوثني، أول هذه 
املعوقات اخلوف من تبعات القرار بنسبة 44.9% حيث 
بنسبة  املعلومات  ضعف  األوىل، يليها  املرتبة  يف  جاء 
40.4% فقد أصبحت عمليات مجع البيانات وحتليلها 
املربر  نفسه  الوقت  يف  وعرضها  استعادهتا  ثم  وختزينها 
صناعة  عملية  إىل  املعلومات  نظام  لتصميم  األسايس 

القرارات )نيونيو ،  2001: 2(.
ثم قلة اخلربة بنسبة 37.2%وذلك أن اخلربة من أهم 
حمددات اختاذ القرار السليم، والشك أن الشباب ليس 
املواقف  يف  القرار  باختاذ  املتعلقة  الكافية  اخلربة  لدهيم 
القرار  صحة  يف  الثقة  وعدم  الرتدد  يليها  القيادية، 
بنسبة 21.8%,ثم يأيت يف املرتبة األخرية وبنسبة واحدة 
اختالف وجهات النظر، تأثريها عىل أداء الفريق بنسبة 

 %0.6
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جدول رقم )11( الرتدد يف اختاذ القرار

 % ك هل ترتدد يف اختاذ القرار؟

3119.9نادرًا

10667.9أحيانًا

1912.2كثريًا

156100 اإلمجايل

انخفاض  إىل   )11( رقم  اجلدول  يف  البيانات  تشري 
نسبة الذين يرتددون يف اختاذ القرار نادرًا بنسبة %19.9، 
ارتفاع نسبة الذين يرتددون أحيانًا يف اختاذ القرار بنسبة 
املرتبة  املرتبة األوىل، ثم يأيت يف  67.9% حيث جاء يف 
بنسبة  كثريًا  القرار  اختاذ  يف  يرتددون  الذين  األخرية 
الرتدد  أسباب  عىل  التعرف  يتطلب  ما  وهو   %12.2
سواء تعلقت بقلة اخلربة أم ضعف الثقة، أو اخلوف من 
اختاذ  يف  الرتدد  أسباب  ملواجهة  وذلك  القرار،  تبعات 

القرار.

جدول رقم)12( مدى القيام بتعديل قراراتك إذا 
رأيت أفضل منها

 هل تقوم بتعديل قراراتك
 % ك إذا رأيت أفضل منها؟

63.8نادرًا

5837.2أحيانًا

9259كثريًا

156100 اإلمجايل

تشري البيانات يف اجلدول رقم )12( إىل ارتفاع نسبة 
الذين يقومون كثريًا بتعديل قراراهتم إذا رأوا أفضل منها 
بنسبة 59% حيث جاء يف املرتبة األوىل، وهو ما يعكس 

من  وهى  للحق  الرجوع  عىل  والقدرة  بالنفس  الثقة 
بتعديل  أحيانًا  يقومون  الذين  القيادة،يليها  سامت  أهم 
إذا رأو أفضل منها بنسبة 37.2%, ثم يأيت يف  قراراهتم 
قراراهتم  بتعديل  يقومون  ما  نادرا  األخريةالذين  املرتبة 

إذا رأوا أفضل منها بنسبة %3.8 .

عاشًا:نتائج الدراسة:
توصلت  امليدانية  الدراسة  نتائج  عرض  خالل  من 

الدراسة إىل عدة نتائج هى:
املهارات  ما  األول:  التساؤل  عى  باإلجابة  يتعلق  فيام 

القيادية املطلوب تنميتها لدى الشباب السعودي؟
- أكدت الدراسة عىل وجود مهارات قيادية وريادية 
عديدة مطلوب توفرها لدى الشـباب السعودي 
أول هـذه املهـارات القـدرة عىل حتمل املسـئولية 
بنسـبة 87.1% وذلـك ألمهيـة حتمل املسـئولية 
عنـد القيـادات وهو ما يسـاعد عـىل اإلخالص 
والتفـاين يف العمـل. يليهـا القـدرة عـىل حتديـد 
األهـداف لتصـل إىل87.1% وهـو مـا يسـاعد 
عـىل حتديد اخلطـة واملنهجية لتحقيـق األهداف. 
ثـم الذيـن لدهيـم القـدرة عـىل وضـع اخلطـط 
بنسـبة85.9% ، يليهـا الذين لدهيـم القدرة عىل 
املواجهـة بنسـبة85.3%.  يليهـا الذيـن لدهيـم 
القدرة عىل ابتكار احللول بنسبة 84% ،  ثم الذين 
لدهيـم القدرة عىل اختاذ القرار بنسـبة84% ،اختاذ 
القـرارات هو حمور العملية اإلدارية؛ فهي عملية 
متداخلـة يف مجيـع وظائـف اإلدارة ونشـاطاهتا، 
فعندمـا متـارس اإلدارة وظيفـة التخطيـط فإهنـا 
تتخـذ قرارات معينـة يف كل مرحلـة من مراحل 
وضـع اخلطة, سـواء عند وضع اهلدف، أو رسـم 
السياسـات، أو إعداد الربامـج، أو حتديد املوارد 
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املالئمـة، أو اختيـار أفضـل الطرق واألسـاليب 
لتشغيلها، ثم القدرة عىل تطوير األداء. 

- ارتفاع نسبة الذين يرون أن للمؤسسات احلكومية 
للشـباب  القياديـة  املهـارات  تنميـة  يف  دوًرا 
السـعودي بنسـبة 39.8% وهو ما يعكس أمهية 
دور املؤسسـات احلكوميـة، وإدراك قـادة هـذه 

املؤسسات بأمهية تنمية مهارات القيادة.

فيام يتعلق باإلجابة عى التساؤل الثاين: ما مدى قيام 
القيادية  املهارات  بإكساب وتنمية  املؤسسات احلكومية 

للشباب السعودي؟
أكدت الدراسة عىل تعدد املهارات القيادية والريادية 
التي تقوم املؤسسات احلكومية بإكساهبا وتنميتها لدى 

الشباب وتتمثل هذه املهارات يف: 
- مهـارات االتصال ويتمثل أمههـا يف كتابة التقارير 
بنسـبة39.1%، القـدرة عـىل تبـادل املعلومات 
مع القيادات بنسـبة34%، التعامل مـع التقنيات 
احلديثة لتطوير اإلدارة بنسبة32.7% ،ثم القدرة 

عىل االتصال والتفاعل مع اآلخرين 
- مهارات حتمل املسئولية: ويتمثل أمهها  يف االلتزام 
بأداء الواجبـات بنسـبة41.7%، والعمل بروح 
الفريـق بنسـبة30.2%،ثم القـدرة عـىل حتديـد 

االحتياجات .
- مهـارات املبادأة واالبتكار : ويتمثل أمهها  يف املرونة 
واالسـتعداد الذهنـي لتقبل أفكار اآلخرين بنسـبة 
44%،  ابتـكار وتقييـم البدائل بنسـبة 43% وذلك 
الختيـار البديـل املناسـب الـذي يتفـق وأهـداف 
42%سـواء  بنسـبة  املـوارد  توظيـف  املؤسسـة، 
كانـت موارد ماديـة أو برشية أو فنيـة،  القدرة عىل 
االستنتاج واملقارنة بنسبة40%، ثم ابتكار احللول .

- مهـارات صنـع واختـاذ القـرار: ويتمثـل أمهها  يف 
األوامـر  بتنفيـذ  العاملـني  إلـزام  عـىل  القـدرة 
بنسـبة33.4% ، ترتيب األعامل حسـب أمهيتها 
بنسـبة32.7%،القدرة عـىل تقييـم أداء العاملني 
بنسـبة31.4%  ويتمثـل يف قيـاس كفـاءة األداء 
الوظيفي لفرد ما و احلكم عىل قدرته و استعداده 
للتقـدم كام أن تقييـم األداء هو عمليـة إجيابية ال 
نسـعى مـن خالهلـا فقط إىل الكشـف عـن نقاط 
الضعـف للفرد وإنام أيضا هيتـم بنقاط القوة التي 
جسـدها الفـرد أثناء سـعيه إىل حتقيـق األهداف 
بكفـاءة  الوقـت  وإدارة  تنظيـم  عـىل  القـدرة   ،
فقـد يكون الوقـت املتـاح للمديرين والرؤسـاء 
الختـاذ قـرارات معينـة قصـريًا أو حمـدودًا كام يف 
حالـة القـرارات ذات الصفـة العاجلـة امللحـة 
يف هـذه احلـاالت فـإن الفوائد التـي ترتتب عىل 
املشـاركة قد تـؤدي يف نفـس الوقـت إىل تعطيل 
بعـض األهـداف األخـرى التـي قد تكـون أكثر 
أمهيـة. وعىل املديريـن والرؤسـاء أن يوازنوا بني 
هـذا وذاك عـىل وجـه الرسعـة وأكدت دراسـة 
الغامـدي)2007( أن مسـتوى توفـر املهـارات 
التنظيمية عند املديرين كانت كبرية بصورة عامة، 
القـدرة عـىل إصـدار األوامـر، حتديـد األهداف 
بوضوح ، القدرة عىل ترتيب األولويات ، القدرة 
عـىل الدراسـة والتحليـل، اختـاذ القـرار ، صنع 
القرار ، تفويض السـلطة، تقدير املواقف ، وضع 
اخلطـط وتوصلت دراسـة الصامل )2011( إىل 
أن أكثـر املهـارات القياديـة املطلوبـة هـي مهارة 
التخطيط واختاذ القرارات، حتديد أساليب حتقيق 
األهداف ، القدرة عىل اإلقناع. وتوصلت دراسة 
الغامـدي)2007(  إىل متتـع املديريـن بمسـتوى 
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مهاري كبـري يف اختـاذ القرارات ولكن مسـتوى 
مشـاركة العاملني معه والعمـل معهم عىل تقييم 

القرارات املتخذة كانت متوسطة.
- مهارة حل املشـكالت: وتتمثل يف القدرة عىل حل 
مشـكالت العاملـني بنسـبة28.2%، والقـدرة 
بنسـبة27%، والقـدرة  املشـكالت  عـىل حتديـد 
عـىل حتديـد البدائـل بنسـبة21.1% وتوصلـت 
دراسـة الغامـدي)2007(  إىل أن أكثر املهارات 
القيادية املتوفرة لدى العاملني يف جملس الشورى 
السـعودي هي مهـارة حـل املشـكالت ومهارة 
االتصـال. وأكـدت نتائـج دراسـة الدعجـاين ) 
2014 ( عىل أن إسهام املؤسسة ىف تنمية مهارات 
القيـادة جمتمعـه ومنفـردة ) مهـارات االتصال ، 
واملبـادأة واالبتـكار ، ومهـارات اختـاذ القـرار ، 
ومهارات حتمل املسؤولية ( لدى طالبات جامعة 

أم القرى كان بدرجة عالية. 

مامدى  الثالث:  التساؤل  عى  باإلجابة  يتعلق  فيام 
حضور دورات تدريبية عن القيادة باملؤسسات احلكومية؟

- ارتفاع نسـبة الذين يرون بوجود معوقات حلضور 
هـذه الـدورات التدريبيـة بنسـبة 67.3% وهو 
مـا يؤثر عىل دور املؤسسـات احلكوميـة يف تنمية 

املهارات القيادية للشباب.

معوقات  ما  الرابع:  التساؤل  عى  باإلجابة  يتعلق  فيام 
حضور الدورات التدريبية يف جمال تنمية مهارات القيادية؟
- وجـود معوقـات عديـدة حلضـور هـذه الـدورات 
التدريبيـة أول هـذه املعوقـات معوقـات تتعلـق 
بالوقـت بنسـبة 54.3% وذلـك أن توفـر الوقت 
يمثـل أمهيـة حيـث يسـاعد الوقـت عـىل إمكانية 

حضور الـدورات التدريبية، يليها معوقات تتعلق 
ببعد املسكن عن مكان التدريب بنسبة 41.9%, ثم 
معوقات مادية، يليها معوقات من اجلهات املنظمة 
للدورات ثـم يليها معوقات مـن األرسة، وهو ما 
يمكـن أن يؤثر عىل مسـتوى أداء دور املؤسسـات 

احلكومية يف تنمية املهارات القيادية للشباب.

فيام يتعلق باإلجابة عى التساؤل اخلامس: ما املهارات 
القيادية التي يمكن أن تقوم املؤسسات احلكومية بتنميتها 

للشباب؟ 
عديدة  أساليب  وجود  إىل  الدراسة  توصلت 
عىل  احلكومية  املؤسسات  تأثري  وزيادة  لتفعيل  مقرتحة 
القيادة لدى الشباب أول هذه  إكساب وتنمية مهارات 
حيث   %67.3 بنسبة  تدريبية  دورات  إقامة  األساليب 
ما  وهو  تدريبية  برامج  خالل  من  الدورات  هذه  تتم 
والتي  املوجود،2011(  )عبد  دراسة  إليه  توصلت 
أفراد املجموعة  ارتفاع متوسطات درجات  أكدت عىل 
أبعاد  عيل  الضابطة  املجموعة  بإفراد  مقارنة  التجريبية 
هناك  وأن  البعدي  القياس  يف  القيادة  مهارات  مقياس 
أكدت  ما  وهو  التجريبية،  املجموعة  لصالح  فروق 
عليه أيضًا دراسة )فروانة،2014( ودراسة )البوعينني 
بالقضايا  الشباب  وعي  تنمية  ثم    .)2015 وآخرون، 
واملشكالت62.7%, إتاحة الفرص للشباب للمشاركة 
يصبح  مشارك  كل  أن  ذلك  القرار%57.3  صنع  يف 
واالجراءات  القرارات  أن  طاملا  باملوقف  اهتاممًا  أكثر 
خربات  يكسبه  وهذا  به  وتتأثر  فيها  مشارك  املتخذة 
الشباب  تكليف  يليها  ونضجه،  كفاءته  من  تزيد  أكثر 
بأعامل قيادية49.1%، من خالل الندوات واملؤمترات، 
عىل  القضاء  املؤسسات،  داخل  الديمقراطية  زيادة 

البريوقراطية .



نورة إبراهيم الصويان : دور املؤسسات احلكومية يف إكساب وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب السعودي

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع األول 1439هـ

141

ما  السادس:  التساؤل  عى  باإلجابة  يتعلق  فيام 
املعوقات التي تؤثر عى اختاذ القرار عند الشباب؟

بالنسـبة  القـرار  اختـاذ  عنـد  معوقـات  وجـود   -
للمبحوثـني، أول هـذه املعوقـات اخلـوف مـن 
تبعات القرار بنسبة 44.9% حيث جاء يف املرتبة 
األوىل ، يليها ضعف املعلومات بنسبة %40.4، 
ثـم قلة اخلـربة  ، واخلربة هي القـوة التي تأيت من 
اخلربات واملعلومات السـابقة وكذلك التجارب 
التي يمر هبا القائد فتزيد من قدرته عىل الترصف 
والتأثري عىل اآلخرين نتيجة للمامرسات السابقة، 

الرتدد وعدم الثقة يف صحة القرار .

حادي عرش: توصيات الدراسة: 
نتائج الدراسة يمكن اقرتاح عدة  من خالل عرض 

توصيات هى:
1- رضورة توفـري وحتديـد وقـت مالئـم يتناسـب 
مـع أوضـاع وظـروف املتدربني وذلـك حلضور 

الدورات التدريبية.   
2-  االهتامم بتعـدد وتوزع أماكن التدريب جغرافيًا 
حتـى يمكـن التغلب عىل مشـكلة بعد السـكن، 
حيث يمثل قرب أماكن الدورات للسكن حافزًا 

لاللتحاق بالدورات التدريبية.
3- مواجهـة املشـكالت املتعلقـة باجلهـات املنظمة 
للـدورات والتـي تؤثر عىل تراجع نسـبة حضور 
الدورات التدريبية، سواء كانت مشكالت تتعلق 
بـاإلدارة أو املدربـني، أو الدعاية، والتسـهيالت 

حلضور الدورات.  
4- مواجهة املعوقات املتعلقة باألرسة مثل عدم موافقة 
الوالـد أو الـزوج، أو زيـادة األعبـاء األرسيـة التي 
حتول دون حضور املتدربني، إضافة إىل فقر األرسة.

ويف  الشـباب  لـدى  االتصـال  مهـارات  5- تنميـة 
مقدمتهـا التعامل مع التقنيـات احلديثة، والقدرة 
عـىل االتصـال والتفاعل مع اآلخريـن، والقدرة 

عىل التواصل وتبادل املعلومات مع الزمالء
6- تنمية مهارات حتمل املسئولية ويف مقدمتها العمل 
بـروح الفريق، القدرة عىل حتديـد االحتياجات، 

االعتامد عىل النفس.
7- تنميـة مهـارات املبـادأة واالبتـكار ويف مقدمتها 
القدرة عىل االسـتنتاج واملقارنة، ابتكار احللول، 

ابتكار املرشوعات والربامج.
8-  تنميـة مهارات صنع واختاذ القـرار ويف مقدمتها 
القـدرة عىل تنظيم وإدارة الوقـت بكفاءة وتوفري 
الوقـت للتفكري والتخطيط وعليـه أن يقود وقته 
ويتحكـم فيـه، القـدرة عـىل إصـدار األوامـر، 
حتديـد األهـداف بوضـوح، القدرة عـىل ترتيب 

األولويات، القدرة عىل الدراسة والتحليل.
9- تنمية مهارة حل املشـكالت ويف مقدمتها القدرة 
عىل حل مشـكالت العاملـني، القدرة عىل حتديد 

املشكالت، القدرة عىل حتديد البدائل.
10- ثم تنمية وعي الشـباب بالقضايا واملشكالت، 
وإتاحـة الفـرص للشـباب للمشـاركة يف صنـع 

القرار، تكليف الشباب بأعامل قيادية 
11- تنميـة القدرة عىل اختاذ القرار وذلك من خالل 

تنمية املعلومات، وتنمية اخلربة.
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قائمة املراجع
املراجع العربية:

املتطلبـات  أبـو دف ،حممــود خليــل )2008(   -
الرتبويـة إلعـداد الشـباب الفلسـطيني يف ضوء 
التحديـات املعـارصة، بحـث مقـدم إىل املؤمتـر 
العام للشباب الفلسطيني املنعقد بوزارة الشباب 

والرياضة يف إبريل 2008
-إسـامعيل ،حممـد أمحـد )1995( دور املؤسسـات 
الدينيـة يف التنميـة السياسـيةـ  دراسـة وتقديـم، 
رسـالة دكتـوراه يف العلـوم السياسـية، )جامعـة 
القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسـية، قسم 

العلوم السياسية.
-البوعينـني ،عائشـة حسـن وآخـرون)2015( أثر 
برنامج إثرائي يف تنمية مهارات القيادة اإلبداعية 
لـدى الطالبـات املوهوبـات بالصـف السـادس 
املؤمترالـدويل  البحريـن،  مملكـة  يف  االبتدائـي 
شـعار  حتـت   - واملتفوقـني  للموهوبـني  الثـاين 
املبتكريـن�  لرعايـة  وطنيـة  �نحواسـرتاتيجية 
/ /كليةالرتبيـة  الرتبيةاخلاصـة  قسـم  تنظيـم 

جامعةاإلمارات العربيةاملتحدة 19-21مايو.
النظريـات   )2005( حممـد  ،إحسـان  احلسـن   -
االجتامعية املتقدمـة ، دار وائل للنرش والتوزيع ، 

عامن،األردن.
- الدعجاين، نوره بنت محد مرسع )2014( مسامهة 
االنشطة الطالبية ىف تنمية املهارات القيادية لدى 
طالبات جامعة أم القرى بمكهاملكرمه من وجهة 
، قسـم  القـرى، ماجسـتري  نظرهـن، جامعـةأم 

اإلدارة الرتبوية والتخطيط.
 )2002( إبراهيـم  عـيل  بـن  ،حممـد  الرشـودي   -
املهارات القياديـة لدى ضباط الرشطة وعالقتها 

بفعاليـة آدائهـم الوظيفـي: دراسـة مقارنـة بـني 
ضبـاط مدينتـي الريـاض والدمـام، ماجسـتري ، 
قسـم العلـوم اإلدارية،كليـة الدراسـات العليا، 

أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.
- السـاعايت ،سـامية )2000( »نظريـة الـدور« يف 
جمموعة من أسـاتذة علم االجتامع، دراسـات يف 
علم االجتـامع واألنثروبولوجيا، مركز البحوث 
والدراسـات االجتامعيـة، كليـة اآلداب، جامعة 

القاهرة،.
نـامذج  التميـز،  إدارة   )2002( ،عـيل  السـلمي   -
وتقنيـات  اإلدارة يف عـرص املعرفـة، دار غريـب 

للطباعة والنرش، مرص.
- الصامـل ،نارص بن عـيل )2011( تنمية املهارات 
القياديـة للعاملـني وعالقتهـا بـاألداء الوظيفـي 
يف جملـس الشـورى السعودي،ماجسـتري، قسـم 
العلـوم اإلداريـة، جامعـة نايف العربيـة للعلوم 

األمنية.
- الغامدي، عبد اهلل مسـفر سعيد )2007( مستوى 
املهارات القيادية املتوفرة وتطويرها لدى مديري 
املدارس الثانوية يف منطقة الباحة اململكة العربية 
السعودية، ماجستري،كليى الرتبية، جامعة عدن، 

اليمن. 
- الفالحـي ، حممـد صالـح جـربان )2010( مدى 
توافـر املهـارات القياديـة لـدى مديـري إدارات 
املـدارس الريفية باجلمهورية اليمنية، ماجسـتري، 

جامعة النيلني، السودان،2007
- املطريي يوسف بن خالد مرزوق)2013م( ، دور 
األنامط القيادية ألعضـاء هيئة التدريس يف تنمية 
املهـارات اإلدارية لدى طـالب كلية امللك خالد 
العسكرية،ماجستري ، قسم العلوم اإلدارية، كلية 
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الدراسـات العليا، جامعة نايـف العربية للعلوم 
األمنية، الرياض

- املناعي،شمسـان ، دراسـة أثـر برنامـج مهـارات 
القيادة والقدرة اإلبداعية لدى الطالب املتفوقني 
جملةالدراساتالنفسـية،  البحريـن،  بمملكـة 

.)4(20
- الوهيبـي ،خالـد بـن محـد إبراهيـم)2005( دور 
برامج التأهيل القيادي يف تنمية املهارات القيادية 
األمنية دراسـة تطبيقية عىل طالب دبلوم العلوم 
األمنيـة يف كليـة امللك فهـد األمنية، ماجسـتري-

كليـة  األمنيـة،  للعلـوم  العربيـة  نايـف  جامعـة 
الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية .

- برنامـج األمـم املتحـدة اإلنامئـي، تقريـر التنميـة 
إيقـون  األردن:   ،2002 العربيـة  اإلنسـانية 

للخدمات املطبعية، 2002 
- صالـح ، أنـور عـىل )1990( املهـارات اإلداريـة 
ملديـري املـدارس اإلعداديـة ، جامعـة بغـداد، 
كلية الرتبية ) أبن رشـد ( ،  رسـالة ماجستري غري 

منشورة.
مبـادئ   )1994( حممـد  املعطـي  ،عبـد  عـارف   -

اإلدارة، األردن ، عامن.
- عبد املوجود ،أبو احلسن )2011( برنامج تدريبي 
للمامرسـة العامـة يف اخلدمـة االجتامعيـة لتنمية 
املهـارات القياديـة »جتربـة يف التدريـب امليـداين 
باملعهـد العـايل للخدمـة االجتامعيـة بقنـا، جملـة 
دراسات يف اخلدمة االجتامعية والعلوم اإلنسانية 

العدد الثالثون اجلزء اخلامس.
- فروانة،عامـر حممد عبـد )2014( فاعلية برنامج 
تدريبـي لتنميـة املهـارات القيادية لـدى طالب 
املرحلة الثانوية، ماجسـتري، اجلامعة اإلسـالمية، 

غزة، كلية الرتبية ،قسم علم النفس.
- قدي ،عبد املجيد )2004( إشـكالية تنمية املوراد 
البرشيـة يف ظـل العوملـة ، امللتقـى الـدويل حول 
التنميـة البرشيـة وفـرص اإلندمـاج يف إقتصـاد 
املعرفـة والكفاءات البرشية، جامعة ورقلة، 09، 

10 مارس 2004
منهـاج  يف  نرص)2000م(الوجيـز  ،حممـد  مهنـا   -
الطبعـة  واإلعالميـة  السياسـية  البحـوث 

الثانية,القاهرة دار الفجر للنرش والتوزيع.
- نيونيو،ماركـو إبراهيـم )2001( أثـر كفـاء نظـم 
أربـد  القـرارات،  اختـاذ  فاعليـة  يف  املعلومـات 

للبحوث، املجلد الرابع، العدد األول.
- هليقادومنـري)1991( اختـاذ القـرارات الفعالـة، 

ترمجة مصطفى درايس،) القاهرة:  دار املعارف.
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املراجع اإلنجليزية:
- Bazerman Max, H., (2002) Judgment in 

Managerial Decision Making , 5th,ed. 

(New York: John Wiley.

- Herbert Bulmer (1992) “Society as 

Symbolic in Arnold M. Rose (ed) : 

Human Behavior and social processes . 

Boston : Houghton Mifflin 

- James H. Donnelly,jr et.al(1998) 

Fundamentals Of Management,10th 

Edition, McGraw-Hill, International 

Edition,Boston.

- Philip Babcock, and  Others , Webster’s 

New International Dictionary of the 

Enghish language (U.S.A , Merriam – 

Webster inc, 1993 ) , p.1968

- Richard L. Daft(2000): Management, 5th 

Edition, Harcourt College Publishers, 

New York.

- Stephen P. Robbins(2003) Organizational 

Behavior,10th Edition, Prentice Hall,New 

Jersey.
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Praise be to Allah who guided us to this and we wouldn’t guide if God guided us, peace and 
blessings on the Prophet Al- Adnan ...then

The University's Vice Presidency for Postgraduate Studies and Scientific Research is keen 
to fulfill its pivotal role in achieving the University's mission in accordance with its second 
strategic plan (1440 AH / 2020 AD) to support research projects and community initiatives 
that contribute to achieving sustainable development, enhancing loyalty and belonging to the 
nation. In this regard, the Vice Presidency is committed to its vision of providing an academic 
environment conducive to scientific research. In its mission, it has always been interested in 
providing advanced research services in a stimulating environment.

I am pleased to present to my dear readers the twelfth issue of Human and Administrative 
Sciences Journal, which is published by Al Majamah University through the Center for 
Publishing and Translation at the University's Graduate Studies and Scientific Research Vice 
Presidency.

This issue includes six various fields of research, rich in content, and reviewed. Two of them 
are in Arabic language Specialization, A research in Special Education, A research in Hadith of 
the Prophet, A research in Educational Sciences and the last one is in Sociology.

With the publication of this issue, the Journal continues its blessed march - with the help of 
God and its success - to reach sixty-two scientific research published in its successive editions in 
the fields of human and administrative. The editorial board has received more than 50 scientific 
researches in recent times. This indicates the good reputation that the magazine has in the 
local and regional scientific on one hand, the confidence of researchers and academics on the 
other hand. And on the third hand the permanent support received by the magazine from the 
University administration and the President of the University in particular.

The editorial board as pleased by this success, it wishes Almighty God to help them to 
complete this march in the form that pleases God, and then satisfied science students,  scholars 
and researchers in various parts of the Arab world. And Praise be to Allah, the Lord of the 
World.
 

                                                                            Editor-in-Chief
                                                               Professor Mohammed Al-Shayea 

Editorial



I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era 

of humanities and administrative in Arabic and 
English languages, books review, summaries of 
thesis, conference proceedings, forums as well 
as related scientific activities. 

2. The journal publishes original, innovative 
work; which follows a  sound methodology, 
referencing and have a proper thought and 
maintain language and style. Articles must not 
be a part of thesis or books.

3. The author(s) must provide three printed copies 
with a summary not exceeding (200) words. 
Articles submitted in English should provide a 
summary in Arabic language.

4. Research submitted for possible publication 
should not exceed 30 pages; size 2128/ cm. 
In Arabic text, please use Lotus Linotype, 
with font size 14 for the main text and 15 for 
the title. In English texts, please use Times 
New Roman, with font size 12 for the main 
text and bold type 13 for the title. Also, use 
Lotus Linotype, size 12 for Arabic footnotes 
and Times New Roman size 10 for English 
footnotes. Books reviews, reports and theses 
should not exceed five pages. 

5. The author should declare that the article 
submitted to the journal should not have been 
published before in their current or substantially 
similar form, or be under consideration for 
publication with another journal. Once the 
article is to be accepted, it is not permitted to be 
published in another journal.

6. All submissions are refereed and judged on 
academic rigor and originality. Initial comments 
are sent back to authors to carry out corrections 
before the final acceptance of the articles.  

7. The author will be notified of the decision 
of accepting or rejecting of the article. The 
submitted articles are the sole property of the 
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles 
in other sources without a written permission 
from the editor-in-chief. 

9. The author of accepted articles will receive a 
complimentary author package of a hard copy 
of the journal issue as well as (5) re-prints of the 
article.

II. Technical Guidelines
1. A cover letter should be attached to the 

submitted article requesting an opportunity 
for possible publications. Details of each of 
the contributing authors should be supplied; 
as full name, title, the affiliation, postal 
address and correct email address.

2. Tables and figures should fit the space 
provided on the journal’ pages (12X18 cm).

3. Article files should be provided in Microsoft 
Word format.

4. You should cite publications in the text using 
the last named author’s name, followed 
by the year (Smith, 2015). Page No. to be 
added in case of quotation (Smith, 2015: 66). 
(Smith et al., 2015), to be used when there 
are two or more authors. 

5. At the end of the paper a reference list in 
alphabetical order should be supplied using 
the surname. All references related to the 
article to be included. 
- For books Surname, Initials (year). Title 

of Book. Publisher, Place of publication.  
e.g. Harrow, R. (2005). No Place to Hide, 
Simon & Schuster, New York, NY.

- For journals Surname, Initials (year), “Title of 
article”, Journal Name, volume, number, pages. 
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. 
(2005).“Loyalty trends for the twenty-first 
century”, Journal of Consumer Marketing, 
Vol. 22 No. 2, pp. 72 - 80. 

6. Footnotes should be consisted and used only 
if absolutely necessary and must be identified 
in the text by consecutive numbers, enclosed 
in square brackets. 

7. Appendices go after the reference list.

Publishing Guidelines
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Vision
To be a distinguished journal that is recognized by world databases. 

Mission 
Publishes refereed scientific research in human and administrative sciences according 
to research ethical standards and academic rules.

Objectives
1- To reinforce multi-, inter-, and trans-disciplinary research in human and 

administrative sciences in the Arab world.
2- To contributes in spreading and sharing knowledge pertaining to the development 

of scientific theories in human and administrative sciences.
3- To meet local and regional researchers’ need to publish their research in human and 

administrative sciences in conformity with reviewing standards for promotion purposes.

Journal of Human and Administrative Sciences
The Journal of Human and Administrative Sciences is a biannual, refereed and scientific 
periodical that publishes research in human and administrative sciences. It is published by 
the Publication and Translation Center at Majma’ah University in June and December. The 
first issue of the Journal was released in 1432 H/2012.

About the Journal
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