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شروط النشر يف مجلة كلية احلكمة اجلامعة

1. تنشر املجلة البحوث العلمية يف املجاالت العلمية والهندسية واألنسانية وجميع املعارف 
مبنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

جهة  عن  صادر  رسمي  بكتاب  للنشر  التحرير  هيأة  الى  بحثه  البحث  يقدم صاحب   .2
انتساب الباحث بناًء على طلب خطي.

اطروحة  أو  املاجستير  رسالة  من  بحثه  إستالل  أو  سرقة  بعدم  خطيًا  الباحث  يتعهد   .3
الدكتوراه له او للباحثني املشاركني او منشور سابقًا وبخالفه يتحمل التبعات القانونية.

واحلواشي  املراجع  ذلك  يف  مبا  صفحة  وعشرين  خمسة  عن  البحث  يزيد  إال  يراعي   .4
واجلداول واألشكال واملالحق.

5. يقدم الباحث ملخصًا للبحث باللغتني العربية واالنكليزية يف بداية البحث .
6. يقدم الباحث نسخة الكترونية للبحث لغرض التقومي االلكتروني وحتديد نسبة اإلستالل 

الكترونيًا.
7. يعرض البحث على هيأة التحرير للمجلة العطاء موافقة أولية بالنشر.

8. يقدم الباحث ثالث نسخ من البحث مطبوعة على ورق A4 على وجه واحد وبحواش 
2.5 سم أعلى وأسفل على جانبي الصفحة.

9. يخضع البحث للتحكيم العلمي من خبراء ثالثة يف تخصص البحث .
10. يتعهد الباحث بتقدمي قرص ]CD[ بصيغته النهائية بعد التصحيح العلمي واللغوي.

11. ال تعاد البحوث الى اصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.

* * *
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ملخص البحث باللغة العربية

حتليل احملتوى الدراسي

»سورة يوسف أمنوذجًا«

يتعدى  بل  فقط،  واملنهاج  واملعلم،  املدرسة،  على  يتوقف  ال  التربوية  العملية  ان حتسني 
ذلك الى الوسائل، واالدوات، واملهارات التدريسية االخرى، التي تساعد الطالب على عملية 

التعلم.
االنفجار  احلديث، حيث  العصر  وظروف  تتالءم  كي  ملحة  يعد ضرورة  حتسينها  ان  كما 
املعريف، والتدفق املعلوماتي الهائل، الذي أدى الى التقدم التكنولوجي، وظهور أساليب تعليمية 

جديدة .
مهارة  وبخاصة  واملهارات،  والوسائل  االدوات  بهذه  واالهتمام  العناية  فرض  الذي  االمر 
حتليل احملتوى، باعتباره أحد أساليب البحث العلمي، الذي يستند عليه يف حتليل هذا الكم 
مكوناته  الى  الشيء  جتزئة  تتلخص يف  مهمته  ان  اذ  وغيرها.  واملعارف  املعلومات  من  الهائل 
االساسية، وعناصره التي يتركب منها. فهو مجموعة املعارف، واملهارات، والقيم، واالجتاهات 

التي ميكن ان حتقق األغراض التربوية .
وهذا بدوره يقودنا الى عملية تقومي الكتب املدرسية وحتليلها بغية تطوير املناهج الدراسية، 
وحتسني محتوى الكتب باحلذف واالضافة والتعديل واحيانا التغيير. وهذا يفيد يف فهم محتوى 

الكتب، وحتسني عملية التدريس. 
كما ان عملية تقومي الكتب املدرسية وحتليلها من حني آلخر، تفيد يف الكشف عن نقاط 
الضعف للعمل على ازالتها، ونقاط القوة لالبقاء عليها وتعزيزها. وبالتالي فهي تعد من أهم 
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مناشط العملية التعليمية وأكثرها ارتباطا بالتطور التربوي .
الدراسي -  احملتوى  مهارة حتليل  املهارة -  بهذه  التعريف  الى  فقد عمدت  وبناء على هذا 
باعتبارها من املهارات الرئيسة التي تقود الى جناح العملية التعليمية التعلمية. فقمت بالتعريف 
بها، وبينت أهميتها، والهدف منها، وأخيرا اجراءات عملية التحليل، يف أمنوذج اخترته من 
القرآن الكرمي »سورة يوسف« باعتبار ان االسلوب القرآني اسلوب بليغ رفيع املستوى، فيه تنويع 
ألساليب اللغة، وفيه تنويع لالساليب البالغية واجلمالية، وفيه قيم عالية، وتوجيهات سامية، 
وأبعاد ومقاصد تربوية رفيعة. وآمل ان يفيد منها الطالب اوال، واملعلم - وبخاصة اجلديد يف 
مهنة التعليم - ثانيا. لتكون لهم خير معني يف أداء مهامهم التدريسية، النه بحسب علمي 
هناك الكثير من الدراسات والبحوث يف مجال حتليل احملتوى الدراسي، اال انه ينقصها اجلانب 
هو  التعليم  الى جناح عملية  يقود  الذي  اعتقادي، الن  املهم بحسب  اجلانب  وهو  التطبيقي، 

التطبيق دائما، وبخاصة يف مجال تعليم القواعد النحوية، والصرفية، والبالغية .

وباهلل التوفيق ...

* * *
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Abstract:
Analyzing the Educational Content of the Qur’anic Sura  

“Joseph”
Promoting educational process depends not only on school, teacher, or curricu-

lum, but also on the means, instrumentalities and other educational skills that help 
students in their study. It is also considered a fundamental requirement to befit 
the current period, which is characterized by a boom in learning and the flow of 
vast data which led to the technological progress and emergence of new educational 
methods. This necessitates the taking care of these means, instrumentalities and 
educational skills, and particularly the skill of  ‘Content Analysis’. Content analysis 
is among the means of scientific research upon which the analysis of such vast data 
and knowledge depend. The process of content analysis could be summarized by 
dividing a thing into its basic constituents and elements of which it is composed. 
It is a sum of knowledge, skills, values and trends that can achieve educational ob-
jectives.

This leads to the adoption of the process of assessing and analyzing books as-
signed for schools in order to develop curricula and promote the contents of such 
books through the processes of addition, deletion, revision and changing. This 
helps understanding the contents of these books and enhancing the process of 
teaching. The process of occasional assessing and analyzing such books helps find-
ing defects to correct, and points of power to keep and uphold. Therefore, it is 
among the most important activities of the educational process, that related to 
educational progress.
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Accordingly, the researcher tackled this skill- analyzing educational content- 
since it is one of the basic skills that lead to the success of educational process. 
The research deals with defining this skill, clarifying its importance, its aim and 
the measures of analysis by the use of a sample chosen from the Gracious Qur’an; 
‘Joseph’ Sura , as Qur’anic style is highly eloquent comprising diversity of language 
styles, rhetorical and aesthetic styles, high values, sublime instructions, and sublime 
educational objectives. The researcher hopes firstly the students to benefit from 
such a paper, and secondly, the teachers- and the newly appointed in particular- to 
make use of it in their teaching tasks. 

There are many studies and researches in the field of educational content analy-
sis, but they all lack the applied field, which is believed to be an important field, as 
it always leads to the success of the educational process, especially in the domain of 
teaching syntax, morphology and Rhetoric. 

* * *
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حتليل احملتوى الدراسي

»سورة يوسف أمنوذجًا«

املقدمة

الطيبني  بيته  آل  وعلى  املرسلني،  سيد  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
الطاهرين، وصحبه أجمعني، ومن دعا بدعوته الى يوم الدين.

وبعد؛ تتأتى أهمية مهارة حتليل احملتوى الدراسي من الدور الذي تلعبه يف مساعدة املعلم 
املناسبة  الطريقة  حتديد  وكذلك  حتقيقها،  على  والعمل  التعليمية،  االهداف  حتديد  على 
وبالتالي  التعليمي،  املوقف  يف  يستخدمها  التي  التعليمية  والوسائل  واالنشطة،  للتدريس، 
متكنه من حتديد نوعية التقومي املناسب. مما يجعله  قادرا على تنظيم مجموع املعارف واملهارات 
جناح  الى  تؤدي  منتظمةوثابتة،  خطوات  وفق  على  درسه  يف  السير  من  ليتمكن  الالزمة، 

التعلمية . التعليمية  العملية 
فيقوم  للدرس.  املعلم عند تخطيطه  بها  يقوم  أول خطوة  ويعني هذا ان حتليل احملتوى يعد 
بقراءة الدرس قراءة جيدة »متأنية« قبل ان يخطط لدرسه تخطيطا ذهنيا او كتابيا. وهذه القراءة 
الناقدة متكن املعلم من تعرف جوانب التعلم املتضمنة يف الدرس وهي: اجلانب املعريف - اجلانب 

املهاري - اجلانب الوجداني .
وحتليل احملتوى هو أحد أساليب البحث العلمي الذي يهدف الى الوصف املوضوعي واملنظم 

والكمي للمضمون الظاهري. 
ويعرف بأنه: عملية يقوم بها املعلم تهدف الى قراءة محتوى معني قراءة متأنية، لتعرف ما 

يتضمنه من: معارف، ومهارات، ووجدانيات. 
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األغراض  حتقق  أن  ميكن  التي  واإلجتاهات  والقيم،  واملهارات،  املعارف،  مجموعة  فهو 
التربوية. وتهدف عملية التحليل إلى حتديد كل املهارات الرئيسة والفرعية التي يحتاج الطالب 

إلى تعلمها لكي يتحقق الهدفاملنشود .
وعلى الرغم من أهمية هذا املوضوع فان الكثير من املعلمني - مع االسف - يهملون هذه 
املهارة، أو يتجاهلونها، بحجة كثرة الدروس، وزيادة عدد احملاضرات، وتدريس أكثر من مقرر 
ذلك، الن  من  مناص  ال  انه  لهم  نقول  فاننا  ووجاهتها،  نظرهم  وجهة  ومع صحة  دراسي. 
العملية التعليمية تبقى ناقصة، وال يتحقق التعلم املنشود، مهما أوتي املعلم من مهارة وقدرة 

فائقتني يف التدريس ... وباهلل التوفيق .
أهمية الكتاب املدرسي يف العملية التعليمية :	 

يعد الكتاب املدرسي يف ظل املفهوم احلديث للمنهج أداة لتحقيق االهداف املرسومة للمادة 
الدراسية، فهو املصدر املنظم الذي يحتوي املعارف واملعلومات املراد توصيلها للطالب، فضال 
عن أنه يعد وسيلة من وسائل االتصال املباشر بني املعلم والطالب، تسهم يف تهيئة بيئة تعليمية 
خصبة، وايجابية قائمة على احليوية والتفاعل اذا استخدم االستخدام االمثل الذي يتناسب 

واالهداف التربوية، واحملتوى، والوسائل التعليمية، وأساليب التقومي .
معايير  وفق  واخراجه  باعداده  نعتني  جتعلنا  التي  املدرسي  الكتاب  أهمية  تأتي  هنا  من 
ومواصفات علمية وتربوية، يتم فيها حتسني العملية التعليمية وتطويرها، التي تكشف لنا ما 
يتضمنه الكتاب املدرسي من نقاط قوة وضعف، ومن ثم تساعدنا على مراجعته والتدقيق فيه 
من وقت الى آخر، بغية تطويره على وفق متطلبات املجتمع الذي نعيش فيه، ومبا يتناسبوقدرات 

الطالب، وميولهم، واستعدادهم للتعلم، ويعكس واقع بيئتهم. 
لعل من أساليب العناية بالكتاب املدرسي أسلوب حتليل محتواه التعليمي، الذي يقصد به 
دراسة الكتاب املقصود، ملعرفة مواطن القوة والضعف فيه، على وفق املعايير واملواصفات التي 
وضعت للكتاب املدرسي اجليد مبا يتالءم وحاجات املجتمع، وحاجات الطالب الذين يخصهم 

الكتاب يف اطار السياسة العليا للتعليم. ) اجلبر، 2005، 885 (.
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ان اسلوب حتليل احملتوى التعليمي للكتاب املدرسي ميكن الباحث من اعطاء وصف دقيق ملا 
يتضمنه الكتاب املدرسي من احلقائق واملفاهيم العلمية، ويكشف مواطن القوة والضعف فيه، 
مع تقدمي املبادئ االساسية للتصحيح والتعديل، وتسهيل اختيار احملتوى التعليمي املناسب. 
املناهج  تطوير  تعد عملية تشخيصية عالجية، هدفها  املدرسية  الكتب  فان عملية حتليل  لذا 
وطرائق  التقومي،  واساليب  التعليمية،  والوسائل  التربوية،  االهداف  كاختيار  عدة،  نواح  من 
واملهارية،  العقلية  وقدراتهم  النفسية،  الطالب  وحاجات  تتناسب  التي  وأساليبه،  التدريس 
وحاجاتهم االجتماعية، ومن ثم املساعدة على بناء شخصية متكاملة من النواحي كلها تضمن 

لهم القدرة على مسايرة مجتمعاتهم والتكيف معها ) اجلبر، 2009، 886(. 
املناهج وطرائق  املهمة يف ميدان  الدراسات  املدرسية، وحتليلها من  الكتب  لذا فان دراسة 
يف  املنهج  أداة  وهو  التعليمي،  للنظام  املكونة  العناصر  أحد  املدرسي  الكتاب  ألن  التدريس، 
يوفره من مادة علمية وخبرات  والتعلم، مبا  التعليم  حتقيق أهدافه، وأداة أساسية يف عمليتي 
متنوعة. وقد اهتم املربون يف العصر احلديث بالكتاب املدرسي، وعقدوا له الندوات واملؤمترات، 
وحددوا له األسس التي يقوم عليها، واملواصفات التي ينبغي أن تتوافر يف الكتاب اجليد انطالقا 
من الوظائف التي يؤديها. فللكتاب املدرسي دور أساسي يف حتديد موضوعات الدراسة وطرائق 
ينبغي  الذي  الدور  أداء مهمته، ويحدد  املعلم على  مما يعني  الطلبة  تقومي  تدريسها، وأساليب 
للطالب أن يقوم به باعتباره محور العملية التعليمية )عبد القادر، 1989، 79(، فهو بالنسبة 
للمنهج سجل يدون فيه ما يختار للطلبة من احلقائق واملعلومات واملوضوعات املشروحة واملفصلة 

يف ضوء خصائصهم النفسية ) اجلمبالطي،1981، 413(. 
محتوى  املناهج وحتسني  تطوير  إلى  تقود  وحتليلها  املدرسية  الكتب  تقومي  عملية  فإن  لذلك 
الكتبباحلذف واإلضافة والتعديل، وقد تفيد يف فهم محتوى الكتب، وحتسني عملية التدريس، 
 وتوضيح ما يف الكتب من وسائل وأنشطة مما يزيد من فاعلية استخدامها )أبو حلو، 1986،
نقاط  الكشف عن  تفيد يف  املدرسية من حني آلخر  الكتب  تقومي وحتليل  إن عملية  اذ   ،) 3
الضعف للعمل على إزالتها ونقاط القوة لإلبقاء عليها، وتعزيزها. كما أن عملية حتليل الكتب 
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املدرسية تعد من أهم مناشط العملية التعليمية، وأكثرها ارتباطا بالتطور التربوي، ألنها الوسيلة 
التي متكننا من احلكم على فاعلية التعليم بعناصرها ومقوماتها املختلفة، إلى جانب أنها تلعب 
دورا أساسيا يف تقدمي معلومات دقيقة إلى القيادات التربوية عن مدى فعالية العملية ككل، 
بالتحسني  اخلاصة  استراتيجيتها  وحتديد  قراراتها  إصدار  من  التربوية  القيادات  تتمكن  حتى 
هذه  ملنفذي  العلمية  اخلطوط  رسم  من  تتمكن  كما  التعليمي،  النظام  والتطوير يف  والتجديد 
القرارات وملن توجه العملية التعليمية خلدمتهم من املتعلمني )سعيد، عمار، 1996، 152( .

لذا فان عملية حتليل محتوى الكتب الدراسية تفيد فى حتقيق األهداف اآلتية:	 
التىتستعمل  التعليمية  واملواد  املدرسية  الكتب  فى  والضعف  القوة  أوجه  استكشاف   -1
اآلن، وتقدمي أساس ملراجعتها وتعديلها عند احلاجة، كما ينبغى للدراساتالتى جترى على هذه 

الكتب أن تدلنا علىأى املوضوعات أكثر فائدة .
وذلك  جديدة  مدرسية  إعدادكتب  فى  والناشرين  واحملررين  للمؤلفني  املساعدة  تقدمي   -2

بتزويدهم مببادئ توجيهية، واإلشارة إلى ما ينبغى جتنبه ومايجب تضمينه .
إعداداملعلمني  وفى  ككل،  الدراسة  برامج  مراجعة  عملية  فى  مساعدة  مواد  تقدمي   -3

واإلداريني، وفى إختيار الكتب املدرسية واملواد التعليمية .
توفير  يف  نوعها  حتسني  هو  التعليمية  واملواد  املدرسية  الكتب  حتليل  من  الرئيس  والهدف 
املالحظة املوضوعية الدقيقة والتى ميكن الوثوق بها ملدى تكرار صفات معينة للمحتوى، كما 

يوفر لنا بديال  لإلنطباعات الذاتية واحلساب غير الدقيق ملدى تكرار الظواهر. 
وهكذا جند أن كل دول العالم تخضع املناهج ممثلة بالكتب املدرسية - التي تعد ركنًا أساسيًا 
إلى  وراء ذلك  املستمر، وتهدف من  والتقومي  التحليل  لعمليات  التربوية -  العملية  أركان  من 
حتسينها وتطويرها، ألن املنهج الذي ال يتم تطويره وتعديله سوف ينظر إليه بعد حني على أنه 
منهج متخلف )خاطر، 1989، 12 ( كما أن حتليل الكتب املدرسية ميكن أن يفيد كل من له 
عالقة بالكتاب مثل املعلم، والطالب، واجلهات املختصة يف وزارات التعليم، لتحسني األداء 

يف وقت يشهد اهتمامًا كبيرًا يف سبيل تطوير املناهج والكتب املدرسية. 
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ولعل املتأمل يف مناهج تعليم اللغة العربية يف مراحل التعليم العام بالوطن العربي يلمس 
تفاوتًا واضحًا بينها سواء يف حتديد األهداف، أو يف اختيار احملتوى، أو يف تنظيمه، أو يف أساليب 
التقومي )طعيمة، 1998، 59( ولهذا فإن دراسة االجتاهات السائدة يف بعض محتوى الكتب 
عليها  القائمني  تصور  وعن  فيها،  االهتمام  ومواطن  اإلعداد  فلسفة  لنا  يكشف  املقررة سوف 
للمهارات اللغوية والثقافية التي يجب أن يكتسبها الطالب، وهذا يطرح فكرة احلاجة الستخدام 

أسلوب حتليل احملتوىلتعرفهذه االجتاهات. 
ويعد احملتوى الدراسي أهم مكونات املنهج، لذا فإن حتليله يجعل املعلم قادرًا على تنظيم 
العملية  ألن  لها،  املخطط  األهداف  حتقيق  على  يساعده  بشكل  واملهارات  املعارف  مجموع 
التدريسية تسير على وفق خطوات منظمة، والتحليل يوجه عمل املعلم ويفيده يف حتضير أنشطة 
مختلفة تناسب عناصر احملتوى، ويساعدنا يف بناء االختبارات التحصيلية، األمر الذي ييسر 

للمعلم اختيار عينة ممثلة جلميع جوانب املادة لتضمينها يف االختبار .
األمور التي يجب مراعاتها عند تنظيم احملتوى التعليمي:	 

هناك مجموعة من االمور يجب مراعاتها عند تنظيم احملتوى التعليمي منها :
- نوع احملتوى التعليمي املراد تنظيمه .

- حجم احملتوى التنظيمي، أهو كبير احلجم، أم متوسط احلجم، أم صغير احلجم ؟
- نوع الهدف التعليمي املتوقع من املتعلم أن يظهره ومستواه، وهل هذه االهداف بأنواعها 

أهداف قصيرة املدى، وستحقق يف فترة زمنية طويلة نسبيا ؟
- خصائص الفرد املتعلم مثل: استعداداته، وقدراته، ونضجه، وعمره، وخلفيته التعليمية، 

واجتاهاته، ومستوى دافعيته .
- الشروط املادية للبيئة التعليمية، كغنى البيئة أو فقرها، ومدى توافر الوسائل، واالجهزة 
التعليمية فيها، وامكانياتها، والصعوبات، واملعوقات التي تواجهها .) احليلة، 2003، 179(.

تعريف حتليل احملتوى :
يعرف حتليل احملتوى بأنه: أحد أساليب البحث العلمي الذي يهدف الى الوصف املوضوعي 
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والكمي للمضمون الظاهري. )امام، 2005، 21 (.  
وميكن تعريف حتليل احملتوى بأنه: عملية يقوم بها الفرد تهدف الى قراءة محتوى معني قراءة 

متأنية لتعرف ما يتضمنه من معارف، ومهارات، ووجدانيات. )طعيمة، 1987، 22 (.
ويعرفه اخلالدي ) 1986، 84 ( بأنه »طريقة بحث وصفية تهتم بجمع بيانات من وثائق 
مكتوبة أو مسجلة صوتيًا أو مرئية وحتليل املعلومات التي يتضمنها محتوى الوثيقة بقصد التوصل 

إلى تفسيرات واستنتاجات موضوعية«.
أن  التي ميكن  والقيم، واإلجتاهات  واملهارات،  املعارف،  أنه :مجموعة  أيضا على  ويعرف 

حتقق األغراض التربوية .
والتعريف الشامل لتحليل احملتوى هو :جتزئة الشيء إلى مكوناته األساسية وعناصره التي 
حتقق  أن  ميكن  التي  واإلجتاهات  والقيم،  واملهارات،  املعارف،  مجموعة  فهو  منها،  يتركب 
التي  والفرعية  الرئيسة  املهارات  كل  حتديد  إلى  التحليل  عملية  وتهدف  التربوية.  األغراض 

يحتاج الطالب إلى تعلمها لكي يتحقق الهدف املنشود. 
أهمية حتليل احملتوى  :

يعد حتليل احملتوى أحد أساليب البحث العلمي التي يكثر استخدامها يف عصر تراكمت فيه 
املعرفة، عصر يشهد ثورة معلوماتية ومعرفية هائلة، االمر الذي فرض العناية واالهتمام بتحليل 
احملتوى، باعتباره اسلوبا اساسيا يستند عليه يف حتليل هذا الكم الهائل من املعلومات واملعارف 

وغيرها ... ) محمد، 2012، م  (.
وتكتسب مهارة حتليل احملتوى أهمية ميكن تلخيصها يف اآلتي: 

Learn to Earn تعلم لتصل -
1. حتديد املستوى املرغوب يف أن يصل الطالب إليه .

خطة  وضع  يف  لتساعد  التدريس  عملية  يف  األهمية  ومراتب  األولويات  حتديد   .2 
التدريس .

3. اختيار أسلوب التدريس املناسب وعليه اختيار الوسائل التعليمية املناسبة .
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متناول  بسيطة يف  فرعية  مهارات  إلى  بتجزئتها  وذلك  املعقدة  املهارات  تناول  تسهيل   .4
الطالب.

5.الكشف عن مواطن القوة والضعف يف الكتاب املدرسي ملراجعتها وتعديلها عند احلاجة .
6. املساعدة يف حتديد التعلم القبلي .

7. اشتقاق االهداف التعليمية التعلمية .
8. إعداد اخلطط التعليمية الفصلية واليومية .

9. بناء االختبارات التحصيلية وفق خطوات علمية .
التعليمية هو حتسني  واملواد  املدرسية،  الكتب  الرئيس من حتليل  الهدف  10. واخيرا فان 

نوعها من خالل املالحظة املوضوعية الدقيقة لها .
الهدف من حتليل احملتوى: 	 

من أهم االهداف التي تكمن وراء حتليل محتوى أي درس ما يأتي: 
1- حتديد االهداف التعليمية املتضمنة يف الدرس .

2- حتديد الوسائل التعليمية، واالدوات الالزمة لتدريس املوضوعات .
3- حتديد املهارات التي يتضمنها كل درس. 

4- حتديد االنشطة، واخلبرات املتضمنة يف الدرس. 
5- اختيار طريقة التدريس املناسبة .
6- حتديد اساليب التقومي املناسبة .

الفائدة من حتليل احملتوى: 	 
وتكنولوجيا  املناهج  خبراء  يتقنها  التى  املتخصصة  املهارات  من  احملتوى  حتليل  عملية  تعد 
معني.  علم  منها  يتألف  التى  املعرفة  تنمية  فى  اإلسهام  من  ميكنهم  حتى  وذلك  التعليم، 
واملعلم يستطيع إكساب هذه املهارة إلى احلد الذى ميكنه من تطوير أساليب تدريسه، وفى هذه 
احلالة فإن املعلم يستخدم أساليب لتحليل احملتوى تختلف عن األساليب التى يتبعها اخلبراء 
املتخصصون،وذلك إلختالف الهدف الذى ينشده كالهما من وراء عملية التحليل. ويستطيع 
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املعلم حتقيق اجلوانب اإليجابية اآلتية يف إتقانه لعملية حتليل احملتوى:
1- يتعرف املعلم القائم بعملية التحليل من خالله على كل جزئيات املوضوع.

2- يسهل عملية صياغة أهداف الدرس بصورة دقيقة ومحددة .
األهداف  لتحقيق  ومركزا  موجها  التدريس  يصبح  اذ  التدريس،  فى  العشوائية  جتنب   -3

التعليمية احملددة، وذلك يف تخطيط  جيد متكامل .
4- اختيار مداخل التدريس التي تتناسب واملفاهيم والتعميمات واملهارات التى يتكون منها 

محتوى الدرس .
5- إختيار املواد التعليمية التى تتناسب ومكونات محتوى الدرس. 

6- اختيار أساليب التقومي املناسبة ألهداف الدرس.
املهارات  حتليل  فمن  املتعلمني،  بني  الفردية  الفروق  مواجهة  فى  املعلم  كفاءة  زيادة   -7
بني  الفردية  للفروق  وفقا  متعلم،   لكل  البدء  نقطة  حتديد  يسهل  بسيطة  فرعية  إلىمهارات 

املتعلمني .
بكل  املعلم  ــدى  ل اخلــبــرة  ينمي  الــدراســيــة  ــادة  املـ مــوضــوعــات  جميع  حتليل   8ـ 

ما حتتويه املادة .
جوانب احملتوى املراد حتليله :	 

يتضمن محتوى أية مادة تعليمية ثالثة جوانب:
)األول( املعريف: احلقائق - املفاهيم - التعميمات .

)الثاني( املهاري: املهارات العقلية - املهارات األدائية .
)الثالث( الوجداني: القيم - االجتاهات - امليول .

احلقائق :هي نوع من املعرفة ميثل امرا اليختلف عليه اثنان، ويعبر عنه يف عبارة واحدة .
ومن ثم فان احلقيقة متثل شيئا ثابتا، اليتغير بتغير االشخاص، او بتغير الزمان، او بتغير 

املكان .
مثل: الشمس تشرق من الشرق .
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سيدنا علي بن ابي طالب - رضي اهلل عنه - رابع اخللفاء الراشدين .
 كان ترفع املبتدأ وتنصب اخلبر.   

املفاهيم: املفهوم عبارة عن: جتريد عقلي، او تصورعام، لداللة كلمة معينة عند عدد كبير 
من الناس .

 وبصورة مختصرة، فان املفهوم عبارةعن الداللة اللفظية التي تدل على مجموع الصفات 
واخلصائص التي تدل على شيء معني .

 مثل: االسم - الفعل - اجلملة االسمية - اجلملة الفعلية - جمع املذكر السالم - الضمير 
- البالغة- البديع - اجلناس -  الطباق - السجع ... الخ .

ومن املمكن ان يتضمن املفهوم الرئيس مفاهيم فرعية، مثل: ) البالغة ( تتضمن مفاهيم 
فرعية، مثل: البديع - البيان - اجلناس - الطباق - السجع - التورية - املوازنة  .

 - اللفظية  احملسنات  مثل:  كلمتني،  من  املفهوم  يتكون  ان  املمكن  من   كذلك 
احملسنات املعنوية .

التعميمات: ادراك العالقة بني املعلومات واحلقائق واملفاهيم، والوصول الى حكم عام او 
قاعدة عامة تنطبق على مواقف او أمثلة متعددة .

 مثل: االستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل - اذا تقدم الفاعل تتحوالجلملة 
من الفعلية الى االسمية - تلزم حروف االستفهام الصدارة يف اجلملة االستفهامية.

املهارات العقلية: هي تلك املهارات التي تتعلق باجلانب العقلي مثل: اصدار االحكام، 
اتخاذ القرارات، التقومي، االستنتاج، التفسير، التوضيح، املقارنة ... الخ .

املهارات االدائية او احلركية: هي املهارات التي يغلب عليها اجلانب احلركي او االدائي، 
مثل رسم خريطة، تنفيذ نشاط متثيلي، قراءة نص، متثيل دور، اجراء جتربة ...الخ .

القيم: ترتبط القيم يف جانبها االيجابي بالفضائل اخللقية، ويف جانبها السلبي بالنقائض 
والرذائل، فهي محك او معيار نحكم مبقتضاه على ماهو مرغوب، اوغير مرغوب يف موقف توجد 

فيه عدة بدائل »أي يف ضوئها نحكم على ماهو حسن وماهو قبيح« .
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مثل: الصدق - االمانة - احلرية - املساواة - الطاعة - التواضع - حسن اخللق .
ان  الرفض جتاه عملية معينة، بعد  او  بالقبول  االجتاهات: االجتاه عبارة عن موقف عقلي 

يكون الفرد فكرة عن املوضوع وعناصره املختلفة .
 فمثال بعد دراسة موضوع قضية الصراع العربي االسرائيلي، يكون الطالب اجتاها سلبيا عن 

العدو االسرائيلي .
امليول: يشير امليل الى ما يفضله الشخص، كما يشير الى االستعداد النفسي نحو شيء 

معني )يحب - يكره - يحب الى درجة ما - يفضل الى حد ما - يفضل جدا ... الخ(.
 مثال: القراءة عن حسن اخللق، او عمليات العلم، او النظرية النسبية، او احلفاظ على 

البيئة ...
إجراءات حتليل احملتوى: 	 

أن عملية حتليل محتوى أي درس تكشف عما يتضمنهالدرس من جوانب التعلم املختلفة، 
للدرس،   املناسبة  الطريقة  واختيار  واضحة،  بصورة  السلوكية  األهداف  على صياغة  وتساعد 
والوسيلة التعليمية املستخدمة، وبالتالي حتديد نوعية التقومي املناسب. والسلوب حتليل احملتوى 

عدة خطوات ال بد ان يلتزم بها من يقوم بعملية التحليل، تتمثل يف اآلتي: 
1- اختيار الدرس او الوحدة املراد حتليلها .

2- حتديد الهدف من التحليل .
3- حتديد فئات التحليل، وتعريفها مبا يتناسب واغراض التحليل، وطبيعة احملتوى .

4- حتديد وحدات التحليل .
5- تفريغ نتائج حتليل محتوى الدرس باستخدام جداول مصممة مبا يتالءم وطبيعة املشكلة، 

واحملتوى املراد حتليله .
ويتم ذلك يف اآلتي: 

1- قراءة الدرس قراءة إجمالية عامة .
وفى هذه اخلطوة يتم قراءة الدرس قراءة متأنية فاحصة، حتى يتم التعرف علىالهدف العام 
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من هذا الدرس، أى معرفة ملاذا وضع هذا الدرس ؟ .
2- تقسيم الدرس الى فقرات وقراءة كل فقرةعلى حدة .

بعد حتديد الهدف العام من الدرس، تأتى هذه اخلطوة، وهىقراءة كل فقرة من فقرات الدرس 
على انفراد، وذلك ألن كل فقرة لها مرمى خاص يخدمالهدف العام الذى سبق حتديده، ومن 
هذه اخلطوة يتم حتديد ما إذا كانت هذهالفقرة تدور حول مفهوم، أم مهارة، أم قيمة، .. إلخ. 

من جوانب التعلماملختلفة .
3- وضع قائمة بجوانب التعلم التى يدور حولها الدرس .

الدرس  يدور حولها  التى  املختلفة  التعلم  بجوانب  قائمة  يتم حتديد  السابقة  اخلطوات  من 
موضع التحليل .

4- صياغة األهداف التعليمية .
ويف هذه اخلطوة من خطوات عملية حتليل احملتوى، تتم صياغة الهدف أو األهداف التعليمية، 
الوقوع يف  نتجنب  الفقرة، ومن هنا  تلك  تدور حوله  الذى  التعلم  تبعا جلانب  فقرة  حول كل 

أخطاء صياغة األهداف التعليمية، ألن جوانب التعلم أصبحت واضحة أمامنا .
التي  التعليمية  والوسائل  املناسبة،  التدريس  طريقة  اختيار  يتم  سبق  ما  ضوء  ويف   -5

ستستخدم يف الدرس، وحتديد االنشطة التعليمية .
6- واخيرا نستطيع حتديد نوعية التقومي املناسب للدرس، بأنواعه املختلفة  » التقومي القبلي 

- والتقومي البنائي أو التكويني - والتقومي اخلتامي » .
طرائق حتليل احملتوى :	 

توجد طريقتان لتحليل احملتوى تعدان االكثر شيوعا يف االستخدام، علما بأن لكل موضوع 
دراسي طريقته اخلاصة يف حتليل محتواه تتناسب وطبيعته :

1- الطريقة التي تقوم على جتميع العناصر املتماثلة يف املادة الدراسية يف مجموعة واحدة، 
مثل: مجموعة املفاهيم، مجموعة الرموز، مجموعة التعليمات ... الخ .

ثم جتزئة هذه  رئيسة،  الى موضوعات  الدراسية  املادة  تقسيم  تقوم على  التي  الطريقة   -2
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املوضوعات الى موضوعات فرعية. 
وحدة حتليل احملتوى :

مت اختيار وحدتني لتحليل احملتوى وهما: 
وقد  التحليل  ــدات  وح أصغر  الكلمة  وحــدة  وتعد  الفكرة،  ــدة  ووح الكلمة  وحــدة 
حتليل  وحــدات  أكبر  الفكرة  وتعد   ،)  103  ،1987 طعيمة،   ( مصطلحًا  أو  رمــزًا  تكون 
واملعتقدات  والقيم  االجتاهات  حتليل  يف  أساسية  وحدة  وهي  فائدة  وأكثرها  وأهمها   احملتوى 

)كنعان، 1995، 38 (. 
وقد مت اختيار الوحدتني لتحليل محتوى سورة يوسف .

أمنوذج حتليل احملتوى	 
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أمنوذج حتليل محتوى درس »سورة يوسف«:	 
النوع أوال - األهداف : 
معرفة  ـ يتعرف الطالب على اجلو العام لسورة يوسف. 
تذكر ـ يحفظ الطالب العشرين آية األولى . 
فهم ـ يحدد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية يف كل آية.  
تذكر ـ يعدد الطالب النعم الدالة على كرم اهلل ووحدانيته . 
فهم ـ يبني الطالب املوقف السليم من احلسد واحلساد . 
حتليل ـ يعني الطالب آية جامعة يف القرآن ألسماء اهلل تعالى . 
تركيب ـ يستخدم الطالب التراكيب اللغوية الواردة يف جمل جديدة . 
حتليل ـ يبني الطالب نوع األساليب اللغوية املعطاة ويحلل بعضها إلى عناصرها . 
حتليل ـ يشرح الطالب مواطن اجلمال يف النص القرآني.  
تطبيق ـ يعطي الطالب مرادف الكلمات ومقابل التراكيب . 
تقومي ـ يستخرج الطالباالمر والنهي واالستفهام والنداءوميثل لها. 
تطبيق  ـ يحدد الطالب اآليات التي فيها جناس، ويبني نوعه . 
تطبيق ـ يقارن الطالب بني املطلوب يف اآليات وتطبيقاتها يف املجتمع . 

ثانيا - املضمون : 
أ-  األفكار :  

الفكرة العامة: تبني اآليات قدرة اهلل تعالى على رفع مكانة العبد املؤمن الصادق الى أعلى 
الدرجات . 

األفكار اجلزئية:  	 
- حتقق الرؤيا الصادقة ولو بعد حني.   

- التفضيل بني االوالد يورث احلسد والتباغض . 
- كتم النعمة اذا خاف عليها من احلسد . 
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- عدم اليأس من رحمة اهلل تعالى.   
- العفو عند املقدرة . 

ب-احلقائق:  
-سميت هذه السورة بـ )يوسف( نسبة الى سيدنا يوسف عليه السالم . 

- ليوسف أحد عشر أخا .  
- )اهلل خير حافظا وهو أرحم الراحمني( 

- االنبياء أكثر الناس معرفةبنعم اهلل تعالى .  
- يوسف كان يحظى بحب كبير من أبيه يعقوب . 

- خلق اهلل تعالى الناس مختلفني حلكمة . 
- يوسف كان عفيفا مع امرأة العزيز، ونسوة املدينة . 

ج - املفاهيم:  
السورة املكية، الكيد وأنواعه، العزيز، املنزلة العالية، عهد اهلل، شمل االسرة ... 

د ـ املبادئ:  
- اهلل يعلم غيب السماوات واألرض . 

- الغاية من تنوع النعم، حتقيق الشكر، وهو شطر اإلميان.   
-يتنكر احلاسد لنعم اهلل تعالى عليه . 

- يظلم اإلنسان نفسه، ويظلم غيره، عندما ينسى ربه.  
-يوسف عليه السالم اتصف بالصدق واالمانة . 
- املؤمنون يوفون بالعهود، ويعفون عند املقدرة . 

ثالثا - الشكل : 
أ - املفردات:  

يكيدوا، يجتبيك، تأويل، آيات، غيابة، بخس، الزاهدين، أشده، راودته، ... 
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ب - التراكيب:  
﴿فَيِكيُدوا لََك َكيًْدا﴾ .

﴿َيْجَتِبيَك َربَُّك﴾ .
. ﴾ ﴿َغَياَبِة اجْلُبِّ

﴿َوَجاُءوا أََباُهْم ِعَشاًء َيبُْكوَن﴾ .
لَْت لَُكْم أَنُْفُسُكْم أَْمًرا ﴾. ﴿َسوَّ

﴿َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس﴾ .
﴿أَْكِرِمي َمثَْواُه﴾ .

بَْواَب َوَقالَْت َهيَْت لََك﴾ . ﴿َوَغلََّقِت اأْلَ
ْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها﴾ . ﴿َولََقْد َهمَّ

ْت َقِميَصُه ِمْن ُدُبٍر َوأَلَْفَيا َسيَِّدَها لََدى الَْباِب﴾ .  ﴿َوَقدَّ
ج - األساليب:  

- أسلوب النداء: 
ْمَس َوالَْقَمَر َرأَيُْتُهْم لِي َساِجِديَن . َيا أََبِت إِنِّي َرأَيُْت أََحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّ

نَْساِن َعُدوٌّ ُمِبنٌي يَْطاَن لإِْلِ َقاَل َيا ُبَنيَّ اَل َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَلى إِْخَوِتَك َفَيِكيُدوا لََك َكيًْدا إِنَّ الشَّ
ا َعَلى ُيوُسَف َوإِنَّا لَُه لََناِصُحوَن . َقالُوا َيا أََباَنا َما لََك اَل َتأَْمنَّ

ئُْب َوَما أَنَْت مِبُْؤِمٍن لََنا َولَْو  َقالُوا َيا أََباَنا إِنَّا َذَهبَْنا َنْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعنَْد َمَتاِعَنا َفَأَكَلُه الذِّ
ا َصاِدِقنَي . ُكنَّ

اُر . ُ الَْواِحُد الَْقهَّ ْجِن أَأَرَْباٌب ُمَتَفرُِّقوَن َخيٌْر أَِم اهللَّ َيا َصاِحَبِي السِّ
ِْسِننَي . َقالُوا َيا أَيَُّها الَْعِزيُز إِنَّ لَُه أًَبا َشيًْخا َكِبيًرا َفُخْذ أََحَدَنا َمَكاَنُه إِنَّا َنَراَك ِمَن احمْلُ

ا َخاِطِئنَي .  َقالُوا َيا أََباَنا اْسَتْغِفْر لََنا ُذُنوَبَنا إِنَّا ُكنَّ
- أسلوب القسم: 

ا َساِرِقنَي . ا ِجئَْنا لُِنْفِسَد يِف اأَلرِْض َوَما ُكنَّ َقالُواْ َتاهلّلِ لََقْد َعِلْمُتم مَّ
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َقالُواَْت اهلل َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرضًا أَْو َتُكوَن ِمَن الَْهالِِكني.
اِطِئنَي .  اخَلَ َقالُواْ َتاهلّلِ لََقْد آَثَرَك اهلّلُ َعَليَْنا َوإِن ُكنَّ

ـ أسلوب االستفهام: 
اُر . ُ الَْواِحُد الَْقهَّ ْجِن أَأَرَْباٌب ُمَتَفرُِّقوَن َخيٌْر أَْماهللَّ َياَصاِحَبِي السِّ

َمْوِثًقا ِمْن  َتْعَلُموا أَنَّ أََباُكْم َقْد أََخَذ َعَليُْكْم  ا َقاَل َكِبيُرُهْمَألَْم  ّيً جَنِ ا اْسَتيَْئُسوا ِمنُْه َخَلُصوا  َفَلمَّ
طُتْم يِف ُيوُسَف . اللَِّهَوِمْن َقبُْل َما َفرَّ

َولََداُر اآلِخَرِة َخيٌْر لِلَِّذيَن اتََّقْوا أََفاَلَتْعِقُلوَن .
ُ َعَليَْنا . َنا ُيوُسُف َوهَذا أَِخي َقْد َمنَّ اهللَّ َقالُوا أَِئنََّك أَلنَْت ُيوُسُف َقاأَلَ

أََفَلْم َيِسيُروايِف اأَلرِْض َفَينُْظُروا َكيَْف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمنَْقبِْلِهْم .
اَعُةَبْغَتًة َوُهْم اَل َيْشُعُروَن . ِ أَْو َتأِْتَيُهْم السَّ أََفَأِمُنوا أَنَْتأِْتَيُهْم َغاِشَيٌة ِمْن َعَذاِب اهللَّ

أَرَْحُم  َوُهَو  َحاِفًظا  َخيٌْر   ُ َفاهللَّ َقبُْل  ِمْن  أَِخيِه  َعَلى  أَِمنُتُكْم  َكَما  إاِلَّ  َعَليِْه  آَمُنُكْم  َهْل   َقاَل 
اِحِمني . الرَّ

- أسلوب االغراء :
بَْواَب َوَقالَْت َهيَْت لََك . َوَراَوَدتُْه الَِّتي ُهَو يِف َبيِْتَها َعْن َنْفِسِه َوَغلََّقِت اأْلَ

- أسلوب احلكمة :
يًنا  ِسكِّ ِمنُْهنَّ  َواِحَدٍة  ُكلَّ  َوآََتْت  َكًأ  ُمتَّ لَُهنَّ  َوأَْعَتَدْت  إِلَيِْهنَّ  أَرَْسَلْت  مِبَْكِرِهنَّ  َسِمَعْت  ا  َفَلمَّ

َوَقالَِت اْخُرْج َعَليِْهنَّ . 
مواطن اجلمال:  

- اجلناس: 
مَلَِن  َقبِْلِه  ِمْن  ُكنَْت  َوإِْن  الُْقْرآََن  َهَذا  إِلَيَْك  أَْوَحيَْنا  مِبَا  الَْقَصِص  أَْحَسَن  َعَليَْك  َنْحُن َنُقصُّ   -

الَْغاِفِلنَي .
وَء َوالَْفْحَشاَء إِنَُّه  ْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها لَْواَل أَْن َرأَى ُبْرَهاَن َربِِّه َكَذلَِك لَِنْصِرَف َعنُْه السُّ - َولََقْد َهمَّ

ِمْن ِعَباِدَنا امْلُْخَلِصنَي .
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إِنَُّكْم  الِْعيُر  أَيَُّتَها  ٌن  ُمَؤذِّ َن  أَذَّ ُثمَّ  أَِخيِه  َرْحِل  يِف  َقاَيَة  السِّ َجَعَل  ِبَجَهاِزِهْم  َزُهْم  َجهَّ ا  َفَلمَّ  -
لََساِرُقوَن.  

- الكناية: 
- َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة.  

- َوَقاَل الَِّذي اْشَتَراُه ِمْن ِمْصَر اِلْمَرأَِتِه أَْكِرِمي َمثَْواُه.  
- املبالغة :

- َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب . 
رابعـًا: املهارات : 

- يسمع الطالب العشرين آية األولى غيبا .  
- يجيب الطالب عن أسئلة الدرس إجابة سليمة شاملة.  

- يكتب الطالب موضوع تعبير بعنوان )العفو عند املقدرة( . 
خامسا: القيم واالجتاهات : 

- االميان بقدر اهلل تعالى وقضائه . 
- احلسد يورث الكراهية والبغضاء . 

- حتقيق املساواة بني االبناء من مبادئ الدين احلنيف . 
- الوفاء ملن أحسن اليك، وعدم خيانته، من صفات املؤمن الصادق . 

- العفو عند املقدرة من صفات الرجال العظام . 

* * *
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»سورة يوسف«

�
ا لََعلَُّكْم َتْعِقُلوَن )2( َنْحُن َنُقصُّ  ﴿ الر ِتلَْك آََياُت الِْكَتاِب امْلُِبنِي )1( إِنَّا أَنَْزلَْناُه ُقْرآًَنا َعَرِبّيً
َعَليَْك أَْحَسَن الَْقَصِص مِبَا أَْوَحيَْنا إِلَيَْك َهَذا الُْقْرآََن َوإِْن ُكنَْت ِمْن َقبِْلِه مَلَِن الَْغاِفِلنَي )3( إِْذ َقاَل 
ْمَس َوالَْقَمَر َرأَيُْتُهْم لِي َساِجِديَن )4( َقاَل  ِبيِه َيا أََبِت إِنِّي َرأَيُْت أََحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّ ُيوُسُف أِلَ
نَْساِن َعُدوٌّ ُمِبنٌي )5(  يَْطاَن لإِْلِ َيا ُبَنيَّ اَل َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَلى إِْخَوِتَك َفَيِكيُدوا لََك َكيًْدا إِنَّ الشَّ
َحاِديِث َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَليَْك َوَعَلى آَِل َيْعُقوَب َكَما  َوَكَذلَِك َيْجَتِبيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتأِْويِل اأْلَ
أمََتََّها َعَلى أََبَويَْك ِمْن َقبُْل إِبَْراِهيَم َوإِْسَحاَق إِنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم )6( لََقْد َكاَن يِف ُيوُسَف َوإِْخَوِتِه 
ا َوَنْحُن ُعْصَبٌة إِنَّ أََباَنا لَِفي َضاَلٍل  اِئِلنَي )7( إِْذ َقالُوا لَُيوُسُف َوأَُخوُه أََحبُّ إِلَى أَِبيَنا ِمنَّ آََياٌت لِلسَّ
نَي  ُمِبنٍي )8( اقُْتُلوا ُيوُسَف أَِو اْطَرُحوُه أَرًْضا َيْخُل لَُكْم َوْجُه أَِبيُكْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوًما َصاحِلِ
اَرِة إِْن ُكنُْتْم َفاِعِلنَي  يَّ )9( َقاَل َقاِئٌل ِمنُْهْم اَل َتْقُتُلوا ُيوُسَف َوأَلُْقوُه يِف َغَياَبِة اجْلُبِّ َيلَْتِقْطُه َبْعُض السَّ
َيْرَتْع  َغًدا  َمَعَنا  أَرِْسلُْه  لََناِصُحوَن )11(  لَُه  َوإِنَّا  ُيوُسَف  َعَلى  ا  َتأَْمنَّ اَل  لََك  َما  أََباَنا  َيا  َقالُوا   )10(
ئُْب َوأَنُْتْم َعنُْه  اِفُظوَن )12( َقاَل إِنِّي لََيْحُزُنِني أَْن َتْذَهُبوا ِبِه َوأََخاُف أَْن َيأُْكَلُه الذِّ َوَيلَْعْب َوإِنَّا لَُه حَلَ
ا َذَهُبوا ِبِه َوأَْجَمُعوا  اِسُروَن )14( َفَلمَّ ئُْب َوَنْحُن ُعْصَبٌة إِنَّا إًِذا خَلَ َغاِفُلوَن )13( َقالُوا لَِئْن أََكَلُه الذِّ
ُهْم ِبَأْمِرِهْم َهَذا َوُهْم اَل َيْشُعُروَن )15( َوَجاُءوا أََباُهْم  أَْن َيْجَعُلوُه يِف َغَياَبِة اجْلُبِّ َوأَْوَحيَْنا إِلَيِْه لَُتَنبَِّئنَّ
ئُْب َوَما أَنَْت  ِعَشاًء َيبُْكوَن )16( َقالُوا َيا أََباَنا إِنَّا َذَهبَْنا َنْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعنَْد َمَتاِعَنا َفَأَكَلُه الذِّ
لَْت لَُكْم أَنُْفُسُكْم  ا َصاِدِقنَي )17( َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل َسوَّ مِبُْؤِمٍن لََنا َولَْو ُكنَّ
اَرٌة َفَأرَْسُلوا َواِرَدُهْم َفَأْدلَى َدلَْوُه  ُ امْلُْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن )18( َوَجاَءْت َسيَّ أَْمًرا َفَصبٌْر َجِميٌل َواهللَّ
ُ َعِليٌم مِبَا َيْعَمُلوَن )19( َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم  وُه ِبَضاَعًة َواهللَّ َقاَل َيا ُبْشَرى َهَذا ُغاَلٌم َوأََسرُّ
اِهِديَن )20( َوَقاَل الَِّذي اْشَتَراُه ِمْن ِمْصَر اِلْمَرأَِتِه أَْكِرِمي َمثَْواُه َعَسى  َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوا ِفيِه ِمَن الزَّ
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 ُ َحاِديِث َواهللَّ رِْض َولُِنَعلَِّمُه ِمْن َتأِْويِل اأْلَ ا لُِيوُسَف يِف اأْلَ نَّ ِخَذُه َولًَدا َوَكَذلَِك َمكَّ أَْن َينَْفَعَنا أَْو َنتَّ
ُه آََتيَْناُه ُحْكًما َوِعلًْما َوَكَذلَِك  اِس اَل َيْعَلُموَن )21( َومَلَّا َبَلَغ أَُشدَّ َغالٌِب َعَلى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ
بَْواَب َوَقالَْت َهيَْت لََك َقاَل  ِْسِننَي )22( َوَراَوَدتُْه الَِّتي ُهَو يِف َبيِْتَها َعْن َنْفِسِه َوَغلََّقِت اأْلَ جَنِْزي احمْلُ
ْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها لَْواَل أَْن َرأَى  امِلُوَن )23( َولََقْد َهمَّ ِ إِنَُّه َربِّي أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَُّه اَل ُيْفِلُح الظَّ َمَعاَذ اهللَّ
وَء َوالَْفْحَشاَء إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا امْلُْخَلِصنَي )24( َواْسَتَبَقا الَْباَب  ُبْرَهاَن َربِِّه َكَذلَِك لَِنْصِرَف َعنُْه السُّ
أَْن  إاِلَّ  ُسوًءا  ِبَأْهِلَك  أََراَد  َمْن  َجَزاُء  َما  َقالَْت  الَْباِب  لََدى  َسيَِّدَها  َوأَلَْفَيا  ُدُبٍر  ِمْن  َقِميَصُه  ْت  َوَقدَّ
ُيْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيٌم )25( َقاَل ِهَي َراَوَدتِْني َعْن َنْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها إِْن َكاَن َقِميُصُه 
ِمَن  َوُهَو  َفَكَذَبْت  ُدُبٍر  ِمْن  ُقدَّ  َقِميُصُه  َكاَن  َوإِْن  الَْكاِذِبنَي )26(  ِمَن  َوُهَو  َفَصَدَقْت  ُقُبٍل  ِمْن  ُقدَّ 
ا َرأَى َقِميَصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َقاَل إِنَُّه ِمْن َكيِْدُكنَّ إِنَّ َكيَْدُكنَّ َعِظيٌم )28( ُيوُسُف  اِدِقنَي )27( َفَلمَّ الصَّ
اِطِئنَي )29( َوَقاَل ِنْسَوٌة يِف امْلَِديَنِة اْمَرأَُة  أَْعِرْض َعْن َهَذا َواْسَتْغِفِري لَِذنِْبِك إِنَِّك ُكنِْت ِمَن اخْلَ
ا َسِمَعْت مِبَْكِرِهنَّ  ا إِنَّا لََنَراَها يِف َضاَلٍل ُمِبنٍي )30( َفَلمَّ الَْعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحّبً
ا َرأَيَْنُه  يًنا َوَقالَِت اْخُرْج َعَليِْهنَّ َفَلمَّ َكًأ َوآََتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنُْهنَّ ِسكِّ أَرَْسَلْت إِلَيِْهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّ
ِ َما َهَذا َبَشًرا إِْن َهَذا إاِلَّ َمَلٌك َكِرميٌ )31( َقالَْت َفَذلُِكنَّ  ْعَن أَيِْدَيُهنَّ َوُقلَْن َحاَش هلِلَّ أَْكَبْرَنُه َوَقطَّ
ِني ِفيِه َولََقْد َراَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َولَِئْن لَْم َيْفَعْل َما آَُمُرُه لَُيْسَجَنَّ َولََيُكوَنْن ِمَن  الَِّذي مُلُْتنَّ
ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ مِمَّا َيْدُعوَنِني إِلَيِْه َوإاِلَّ َتْصِرْف َعنِّي َكيَْدُهنَّ أَْصُب  اِغِريَن )32( َقاَل َربِّ السِّ الصَّ
الَْعِليُم  ِميُع  ُهَو السَّ إِنَُّه  َربُُّه َفَصَرَف َعنُْه َكيَْدُهنَّ  لَُه  َفاْسَتَجاَب  اِهِلنَي )33(  اجْلَ َوأَُكْن ِمَن  إِلَيِْهنَّ 
ْجَن َفَتَياِن  ُه َحتَّى ِحنٍي )35( َوَدَخَل َمَعُه السِّ َياِت لََيْسُجُننَّ )34( ُثمَّ َبَدا لَُهْم ِمْن َبْعِد َما َرأَُوا اآْلَ
يُْر  َخُر إِنِّي أََراِني أَْحِمُل َفْوَق َرأِْسي ُخبًْزا َتأُْكُل الطَّ َقاَل أََحُدُهَما إِنِّي أََراِني أَْعِصُر َخْمًرا َوَقاَل اآْلَ
أُْتُكَما ِبَتأِْويِلِه َقبَْل  ِْسِننَي )36( َقاَل اَل َيأِْتيُكَما َطَعاٌم ُتْرَزَقاِنِه إاِلَّ َنبَّ ِمنُْه َنبِّئَْنا ِبَتأِْويِلِه إِنَّا َنَراَك ِمَن احمْلُ
ِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن  ِ َوُهْم ِباآْلَ أَْن َيأِْتَيُكَما َذلُِكَما مِمَّا َعلََّمِني َربِّي إِنِّي َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم اَل ُيْؤِمُنوَن ِباهللَّ
ِ ِمْن َشْيٍء َذلَِك ِمْن  )37( َواتََّبْعُت ِملََّة آََباِئي إِبَْراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَن لََنا أَْن ُنْشِرَك ِباهللَّ
أَأَرَْباٌب  ْجِن  َيا َصاِحَبِي السِّ َيْشُكُروَن )38(  اِس اَل  أَْكَثَر النَّ َولَِكنَّ  اِس  َعَليَْنا َوَعَلى النَّ  ِ َفْضِل اهللَّ
يُْتُموَها أَنُْتْم َوآََباُؤُكْم  اُر )39( َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِه إاِلَّ أَْسَماًء َسمَّ ُ الَْواِحُد الَْقهَّ ُمَتَفرُِّقوَن َخيٌْر أَِم اهللَّ
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يُن الَْقيُِّم َولَِكنَّ أَْكَثَر  ِ أََمَر أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّاُه َذلَِك الدِّ ْكُم إاِلَّ هلِلَّ ُ ِبَها ِمْن ُسلَْطاٍن إِِن احْلُ َما أَنَْزَل اهللَّ
َخُر َفُيْصَلُب  ا اآْلَ ا أََحُدُكَما َفَيْسِقي َربَُّه َخْمًرا َوأَمَّ ْجِن أَمَّ اِس اَل َيْعَلُموَن )40( َيا َصاِحَبِي السِّ النَّ
ِمنُْهَما  َناٍج  أَنَُّه  لِلَِّذي َظنَّ  َوَقاَل  َتْسَتْفِتَياِن )41(  ِفيِه  الَِّذي  ْمُر  اأْلَ ُقِضَي  َرأِْسِه  ِمْن  يُْر  الطَّ َفَتأُْكُل 
ْجِن ِبْضَع ِسِننَي )42( َوَقاَل امْلَِلُك إِنِّي  يَْطاُن ِذْكَر َربِِّه َفَلِبَث يِف السِّ اْذُكْرِني ِعنَْد َربَِّك َفَأنَْساُه الشَّ
أََرى َسبَْع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيأُْكُلُهنَّ َسبٌْع ِعَجاٌف َوَسبَْع ُسنُْباَلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر َياِبَساٍت َيا أَيَُّها امْلََلُ 
ْحاَلِم  ِبَتأِْويِل اأْلَ َوَما َنْحُن  َقالُوا أَْضَغاُث أَْحاَلٍم  َتْعُبُروَن )43(  ْؤَيا  لِلرُّ ُرْؤَياَي إِْن ُكنُْتْم  أَفُْتوِني يِف 
ٍة أََنا أَُنبُِّئُكْم ِبَتأِْويِلِه َفَأرِْسُلوِن )45( ُيوُسُف أَيَُّها  َكَر َبْعَد أُمَّ ِبَعامِلنَِي )44( َوَقاَل الَِّذي جَنَا ِمنُْهَما َوادَّ
يُق أَفِْتَنا يِف َسبِْع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيأُْكُلُهنَّ َسبٌْع ِعَجاٌف َوَسبِْع ُسنُْباَلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر َياِبَساٍت  دِّ الصِّ
اِس لََعلَُّهْم َيْعَلُموَن )46( َقاَل َتْزَرُعوَن َسبَْع ِسِننَي َدأًَبا َفَما َحَصْدمُتْ َفَذُروُه يِف  لََعلِّي أَرِْجُع إِلَى النَّ
ْمُتْم لَُهنَّ إاِلَّ َقِلياًل  ُسنُْبِلِه إاِلَّ َقِلياًل مِمَّا َتأُْكُلوَن )47( ُثمَّ َيأِْتي ِمْن َبْعِد َذلَِك َسبٌْع ِشَداٌد َيأُْكلَْن َما َقدَّ
اُس َوِفيِه َيْعِصُروَن )49( َوَقاَل امْلَِلُك  مِمَّا حُتِْصُنوَن )48( ُثمَّ َيأِْتي ِمْن َبْعِد َذلَِك َعاٌم ِفيِه ُيَغاُث النَّ
ْعَن أَيِْدَيُهنَّ إِنَّ  ِتي َقطَّ ُسوُل َقاَل ارِْجْع إِلَى َربَِّك َفاْسَألُْه َما َباُل النِّْسَوِة الالَّ ا َجاَءُه الرَّ ائُْتوِني ِبِه َفَلمَّ
ِ َما َعِلْمَنا  َربِّي ِبَكيِْدِهنَّ َعِليٌم )50( َقاَل َما َخْطُبُكنَّ إِْذ َراَوْدُتنَّ ُيوُسَف َعْن َنْفِسِه ُقلَْن َحاَش هلِلَّ
اِدِقنَي  قُّ أََنا َراَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َوإِنَُّه مَلَِن الصَّ َن َحْصَحَص احْلَ َعَليِْه ِمْن ُسوٍء َقالَِت اْمَرأَُة الَْعِزيِز اآْلَ
اِئِننَي )52( َوَما أَُبرُِّئ َنْفِسي إِنَّ  َ اَل َيْهِدي َكيَْد اخْلَ )51( َذلَِك لَِيْعَلَم أَنِّي لَْم أَُخنُْه ِبالَْغيِْب َوأَنَّ اهللَّ
وِء إاِلَّ َما َرِحَم َربِّي إِنَّ َربِّي َغُفوٌر َرِحيٌم )53( َوَقاَل امْلَِلُك ائُْتوِني ِبِه أَْسَتْخِلْصُه  اَرٌة ِبالسُّ مَّ ْفَس أَلَ النَّ
رِْض إِنِّي  ا َكلََّمُه َقاَل إِنََّك الَْيْوَم لََديَْنا َمِكنٌي أَِمنٌي )54( َقاَل اْجَعلِْني َعَلى َخَزاِئِن اأْلَ لَِنْفِسي َفَلمَّ
أُ ِمنَْها َحيُْث َيَشاُء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمْن  رِْض َيَتَبوَّ ا لُِيوُسَف يِف اأْلَ نَّ َحِفيٌظ َعِليٌم )55( َوَكَذلَِك َمكَّ
ُقوَن )57( َوَجاَء  َيتَّ لِلَِّذيَن آََمُنوا َوَكاُنوا  ِخَرِة َخيٌْر  ْجُر اآْلَ ِْسِننَي )56( َوأَلَ َنَشاُء َواَل ُنِضيُع أَْجَر احمْلُ
َزُهْم ِبَجَهاِزِهْم َقاَل ائُْتوِني ِبَأٍخ  إِْخَوُة ُيوُسَف َفَدَخُلوا َعَليِْه َفَعَرَفُهْم َوُهْم لَُه ُمنِْكُروَن )58( َومَلَّا َجهَّ
لَُكْم ِمْن أَِبيُكْم أاََل َتَرْوَن أَنِّي أُويِف الَْكيَْل َوأََنا َخيُْر امْلُنِْزلنَِي )59( َفِإْن لَْم َتأُْتوِني ِبِه َفاَل َكيَْل لَُكْم 
ِعنِْدي َواَل َتْقَرُبوِن )60( َقالُوا َسُنَراِوُد َعنُْه أََباُه َوإِنَّا لََفاِعُلوَن )61( َوَقاَل لِِفتَْياِنِه اْجَعُلوا ِبَضاَعَتُهْم 
ا َرَجُعوا إِلَى أَِبيِهْم َقالُوا  يِف ِرَحالِِهْم لََعلَُّهْم َيْعِرُفوَنَها إَِذا انَْقَلُبوا إِلَى أَْهِلِهْم لََعلَُّهْم َيْرِجُعوَن )62( َفَلمَّ
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اِفُظوَن )63( َقاَل َهْل آََمُنُكْم َعَليِْه إاِلَّ  ا الَْكيُْل َفَأرِْسْل َمَعَنا أََخاَنا َنْكَتْل َوإِنَّا لَُه حَلَ َيا أََباَنا ُمِنَع ِمنَّ
اِحِمنَي )64( َومَلَّا َفَتُحوا َمَتاَعُهْم  ُ َخيٌْر َحاِفًظا َوُهَو أَرَْحُم الرَّ َكَما أَِمنُْتُكْم َعَلى أَِخيِه ِمْن َقبُْل َفاهللَّ
ْت إِلَيَْنا َومَنِيُر أَْهَلَنا َوَنْحَفُظ  ْت إِلَيِْهْم َقالُوا َيا أََباَنا َما َنبِْغي َهِذِه ِبَضاَعُتَنا ُردَّ َوَجُدوا ِبَضاَعَتُهْم ُردَّ
 ِ أََخاَنا َوَنْزَداُد َكيَْل َبِعيٍر َذلَِك َكيٌْل َيِسيٌر )65( َقاَل لَْن أُرِْسَلُه َمَعُكْم َحتَّى ُتْؤُتوِن َمْوِثًقا ِمَن اهللَّ
ُ َعَلى َما َنُقوُل َوِكيٌل )66( َوَقاَل َيا َبِنيَّ اَل  ا آََتْوُه َمْوِثَقُهْم َقاَل اهللَّ ِني ِبِه إاِلَّ أَْن ُيَحاَط ِبُكْم َفَلمَّ لََتأُْتنَّ
ْكُم  ِ ِمْن َشْيٍء إِِن احْلُ َتْدُخُلوا ِمْن َباٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن أَبَْواٍب ُمَتَفرَِّقٍة َوَما أُْغِني َعنُْكْم ِمَن اهللَّ
أَُبوُهْم َما َكاَن  أََمَرُهْم  َومَلَّا َدَخُلوا ِمْن َحيُْث  ُلوَن )67(  امْلَُتَوكِّ ِل  َفلَْيَتَوكَّ َوَعَليِْه  لُْت  َتَوكَّ َعَليِْه   ِ إاِلَّ هلِلَّ
ِ ِمْن َشْيٍء إاِلَّ َحاَجًة يِف َنْفِس َيْعُقوَب َقَضاَها َوإِنَُّه لَُذو ِعلٍْم مِلَا َعلَّْمَناُه َولَِكنَّ  ُيْغِني َعنُْهْم ِمَن اهللَّ
اِس اَل َيْعَلُموَن )68( َومَلَّا َدَخُلوا َعَلى ُيوُسَف آََوى إِلَيِْه أََخاُه َقاَل إِنِّي أََنا أَُخوَك َفاَل َتبَْتِئْس  أَْكَثَر النَّ
ٌن أَيَُّتَها  َن ُمَؤذِّ َقاَيَة يِف َرْحِل أَِخيِه ُثمَّ أَذَّ َزُهْم ِبَجَهاِزِهْم َجَعَل السِّ ا َجهَّ مِبَا َكاُنوا َيْعَمُلوَن )69( َفَلمَّ
الِْعيُر إِنَُّكْم لََساِرُقوَن )70( َقالُوا َوأَقَْبُلوا َعَليِْهْم َماَذا َتْفِقُدوَن )71( َقالُوا َنْفِقُد ُصَواَع امْلَِلِك َومِلَْن َجاَء 
ا َساِرِقنَي  رِْض َوَما ُكنَّ ِ لََقْد َعِلْمُتْم َما ِجئَْنا لُِنْفِسَد يِف اأْلَ ِبِه ِحْمُل َبِعيٍر َوأََنا ِبِه َزِعيٌم )72( َقالُوا َتاهللَّ
)73( َقالُوا َفَما َجَزاُؤُه إِْن ُكنُْتْم َكاِذِبنَي )74( َقالُوا َجَزاُؤُه َمْن ُوِجَد يِف َرْحِلِه َفُهَو َجَزاُؤُه َكَذلَِك 
امِلنَِي )75( َفَبَدأَ ِبَأْوِعَيِتِهْم َقبَْل ِوَعاِء أَِخيِه ُثمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء أَِخيِه َكَذلَِك ِكْدَنا  جَنِْزي الظَّ
ُ َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َوَفْوَق ُكلِّ ِذي  لُِيوُسَف َما َكاَن لَِيأُْخَذ أََخاُه يِف ِديِن امْلَِلِك إاِلَّ أَْن َيَشاَء اهللَّ
َها ُيوُسُف يِف َنْفِسِه َولَْم ُيبِْدَها لَُهْم  ِعلٍْم َعِليٌم )76( َقالُوا إِْن َيْسِرْق َفَقْد َسَرَق أٌَخ لَُه ِمْن َقبُْل َفَأَسرَّ
ُ أَْعَلُم مِبَا َتِصُفوَن )77( َقالُوا َيا أَيَُّها الَْعِزيُز إِنَّ لَُه أًَبا َشيًْخا َكِبيًرا َفُخْذ أََحَدَنا  َقاَل أَنُْتْم َشرٌّ َمَكاًنا َواهللَّ
ِ أَْن َنأُْخَذ إاِلَّ َمْن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعنَْدُه إِنَّا إًِذا لََظامِلُوَن  ِْسِننَي )78( َقاَل َمَعاَذ اهللَّ َمَكاَنُه إِنَّا َنَراَك ِمَن احمْلُ
ا َقاَل َكِبيُرُهْم أَلَْم َتْعَلُموا أَنَّ أََباُكْم َقْد أََخَذ َعَليُْكْم َمْوِثًقا ِمَن  ّيً ا اْسَتيَْئُسوا ِمنُْه َخَلُصوا جَنِ )79( َفَلمَّ
ُ لِي َوُهَو َخيُْر  رَْض َحتَّى َيأَْذَن لِي أَِبي أَْو َيْحُكَم اهللَّ ْطُتْم يِف ُيوُسَف َفَلْن أَبَْرَح اأْلَ ِ َوِمْن َقبُْل َما َفرَّ اهللَّ
ا  اِكِمنَي )80( ارِْجُعوا إِلَى أَِبيُكْم َفُقولُوا َيا أََباَنا إِنَّ ابَْنَك َسَرَق َوَما َشِهْدَنا إاِلَّ مِبَا َعِلْمَنا َوَما ُكنَّ احْلَ
ا ِفيَها َوالِْعيَر الَِّتي أَقَْبلَْنا ِفيَها َوإِنَّا لََصاِدُقوَن )82( َقاَل  لِلَْغيِْب َحاِفِظنَي )81( َواْسَأِل الَْقْرَيَة الَِّتي ُكنَّ
ِكيُم  ُ أَْن َيأِْتَيِني ِبِهْم َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْعِليُم احْلَ لَْت لَُكْم أَنُْفُسُكْم أَْمًرا َفَصبٌْر َجِميٌل َعَسى اهللَّ َبْل َسوَّ
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ْزِن َفُهَو َكِظيٌم )84( َقالُوا  ْت َعيَْناُه ِمَن احْلُ )83( َوَتَولَّى َعنُْهْم َوَقاَل َيا أََسَفى َعَلى ُيوُسَف َوابَْيضَّ
َا أَْشُكو َبثِّي َوُحْزِني  ِ َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا أَْو َتُكوَن ِمَن الَْهالِِكنَي )85( َقاَل إمِنَّ َتاهللَّ
ُسوا ِمْن ُيوُسَف َوأَِخيِه َواَل َتيَْئُسوا  ِ َما اَل َتْعَلُموَن )86( َيا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ ِ َوأَْعَلُم ِمَن اهللَّ إِلَى اهللَّ
ا َدَخُلوا َعَليِْه َقالُوا َيا أَيَُّها الَْعِزيُز  ِ إاِلَّ الَْقْوُم الَْكاِفُروَن )87( َفَلمَّ ِ إِنَُّه اَل َييَْئُس ِمْن َرْوِح اهللَّ ِمْن َرْوِح اهللَّ
ِقنَي  َ َيْجِزي امْلَُتَصدِّ ْق َعَليَْنا إِنَّ اهللَّ رُّ َوِجئَْنا ِبِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة َفَأْوِف لََنا الَْكيَْل َوَتَصدَّ َنا َوأَْهَلَنا الضُّ َمسَّ
نَْت ُيوُسُف  )88( َقاَل َهْل َعِلْمُتْم َما َفَعلُْتْم ِبُيوُسَف َوأَِخيِه إِْذ أَنُْتْم َجاِهُلوَن )89( َقالُوا أَِئنََّك أَلَ
ِْسِننَي  َ اَل ُيِضيُع أَْجَر احمْلُ ِق َوَيْصِبْر َفِإنَّ اهللَّ ُ َعَليَْنا إِنَُّه َمْن َيتَّ َقاَل أََنا ُيوُسُف َوَهَذا أَِخي َقْد َمنَّ اهللَّ
 ُ اِطِئنَي )91( َقاَل اَل َتثِْريَب َعَليُْكُم الَْيْوَم َيْغِفُر اهللَّ ا خَلَ ُ َعَليَْنا َوإِْن ُكنَّ ِ لََقْد آََثَرَك اهللَّ )90( َقالُوا َتاهللَّ
اِحِمنَي )92( اْذَهُبوا ِبَقِميِصي َهَذا َفَألُْقوُه َعَلى َوْجِه أَِبي َيأِْت َبِصيًرا َوأُْتوِني  لَُكْم َوُهَو أَرَْحُم الرَّ
ِجُد ِريَح ُيوُسَف لَْواَل أَْن ُتَفنُِّدوِن )94(  ِبَأْهِلُكْم أَْجَمِعنَي )93( َومَلَّا َفَصَلِت الِْعيُر َقاَل أَُبوُهْم إِنِّي أَلَ
ا أَْن َجاَء الَْبِشيُر أَلَْقاُه َعَلى َوْجِهِه َفارَْتدَّ َبِصيًرا َقاَل  ِ إِنََّك لَِفي َضاَللَِك الَْقِدمِي )95( َفَلمَّ َقالُوا َتاهللَّ
ا َخاِطِئنَي  ِ َما اَل َتْعَلُموَن )96( َقالُوا َيا أََباَنا اْسَتْغِفْر لََنا ُذُنوَبَنا إِنَّا ُكنَّ أَلَْم أَُقْل لَُكْم إِنِّي أَْعَلُم ِمَن اهللَّ
ا َدَخُلوا َعَلى ُيوُسَف آََوى إِلَيِْه  ِحيُم )98( َفَلمَّ )97( َقاَل َسْوَف أَْسَتْغِفُر لَُكْم َربِّي إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ
ًدا َوَقاَل َيا  وا لَُه ُسجَّ ُ آَِمِننَي )99( َوَرَفَع أََبَويِْه َعَلى الَْعْرِش َوَخرُّ أََبَويِْه َوَقاَل اْدُخُلوا ِمْصَر إِْن َشاَء اهللَّ
ْجِن َوَجاَء  ا َوَقْد أَْحَسَن ِبي إِْذ أَْخَرَجِني ِمَن السِّ أََبِت َهَذا َتأِْويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقبُْل َقْد َجَعَلَها َربِّي َحّقً
يَْطاُن َبيِْني َوَبنْيَ إِْخَوِتي إِنَّ َربِّي لَِطيٌف مِلَا َيَشاُء إِنَُّه ُهَو الَْعِليُم  ِبُكْم ِمَن الَْبْدِو ِمْن َبْعِد أَْن َنَزَغ الشَّ
رِْض  َماَواِت َواأْلَ َحاِديِث َفاِطَر السَّ ِكيُم )100( َربِّ َقْد آََتيَْتِني ِمَن امْلُلِْك َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتأِْويِل اأْلَ احْلَ
أَنَْباِء الَْغيِْب  احِلِنَي )101( َذلَِك ِمْن  ْقِني ِبالصَّ َوأحَْلِ ِني ُمْسِلًما  َتَوفَّ ِخَرِة  نَْيا َواآْلَ َولِيِّي يِف الدُّ أَنَْت 
اِس َولَْو َحَرْصَت  ُنوِحيِه إِلَيَْك َوَما ُكنَْت لََديِْهْم إِْذ أَْجَمُعوا أَْمَرُهْم َوُهْم مَيُْكُروَن )102( َوَما أَْكَثُر النَّ
يِف  آََيٍة  ِمْن  َوَكَأيِّْن   )104( لِلَْعامَلنَِي  ِذْكٌر  إاِلَّ  ُهَو  إِْن  أَْجٍر  ِمْن  َعَليِْه  َتْسَألُُهْم  َوَما   )103( مِبُْؤِمِننَي 
َوُهْم  إاِلَّ   ِ ِباهللَّ أَْكَثُرُهْم  ُيْؤِمُن  َوَما   )105( ُمْعِرُضوَن  َعنَْها  َوُهْم  َعَليَْها  وَن  مَيُرُّ رِْض  َواأْلَ َماَواِت  السَّ
اَعُة َبْغَتًة َوُهْم اَل َيْشُعُروَن  ِ أَْو َتأِْتَيُهُم السَّ ُمْشِرُكوَن )106( أََفَأِمُنوا أَْن َتأِْتَيُهْم َغاِشَيٌة ِمْن َعَذاِب اهللَّ
ِمَن  أََنا  َوَما   ِ اهللَّ َوُسبَْحاَن  اتََّبَعِني  َوَمِن  أََنا  َبِصيَرٍة  َعَلى   ِ اهللَّ إِلَى  أَْدُعو  َسِبيِلي  َهِذِه  ُقْل   )107(
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امْلُْشِرِكنَي )108( َوَما أَرَْسلَْنا ِمْن َقبِْلَك إاِلَّ ِرَجااًل ُنوِحي إِلَيِْهْم ِمْن أَْهِل الُْقَرى أََفَلْم َيِسيُروا يِف 
َتْعِقُلوَن  لِلَِّذيَن اتََّقْوا أََفاَل  ِخَرِة َخيٌْر  َولََداُر اآْلَ َقبِْلِهْم  َفَينُْظُروا َكيَْف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن  رِْض  اأْلَ
َي َمْن َنَشاُء َواَل ُيَردُّ  وا أَنَُّهْم َقْد ُكِذُبوا َجاَءُهْم َنْصُرَنا َفُنجِّ ُسُل َوَظنُّ )109( َحتَّى إَِذا اْسَتيَْئَس الرُّ
لَْباِب َما َكاَن َحِديًثا ُيْفَتَرى  ولِي اأْلَ َبأُْسَنا َعِن الَْقْوِم امْلُْجِرِمنَي )110( لََقْد َكاَن يِف َقَصِصِهْم ِعبَْرٌة أِلُ

َولَِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبنْيَ َيَديِْه َوَتْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن )111(﴾.

* * *
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إجراءات التحليل

أواًل: قراءة السورة قراءة اجمالية متأنية عامة، والتعرف على معاني املفردات اجلديدة .
الداللة املعجمية: »نحن نقص عليك احسن القصص«.

القصص: االخبار املاضية .
» مبا اوحينا اليك هذاالقرآن«

تلقى  التي  للكلمة اإللهية  السريعة، وااللهام، والكالم اخلفي. ويقال:  الوحي: االشارة 
الى االنبياء: وحي .

»ال تقصص رؤياك«
الرؤيا: ما يرى يف النوم، يقال: راى يف منامهرؤيا: حلم. وجمع الرؤيا: رؤى .

»فيكيدوا لك كيدا«
الكيد: القصد الىايذاء الغيراآلخرين يف اخلفاء.

»يف غيابة اجلب«
الغيابة: هي غورالبئر وما أظلم يف قعر البئر، واجلب: البئر الواسعة التي لم تبنلكونه محفورا 

يف جبوب االرض.
»يرتع«

رتع يرتع رتوعا: اكل وشربكثيرا. واصله اكل االنعام، ويستعار لالنسان على االكل الكثير.
»لتنبئهم بامرهم هذا«

النبأ: خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم او غلبة الظن. 
»بل سولت لكم انفسكم امرا«

التسويل: تزيني النفس ملاحترص عليه، وتصوير القبيح منه يف صورة احلسن.
»وشروه بثمن بخس«
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البيع،  يف  شرى  استعمال  واالغلب  اشترى،  وكذلك  والشراء.  البيع  شرىيف  تستعمل 
واشترى يف االخذ، ومثال ذلك ايضا باع وابتاع.

»اكرمي مثواه«
املثوى املنزل واملقام. يقال: ثوى باملكان ثواًء: اقام واستقر.

»وملا بلغ اشده«
االشد: االكتمال، ايبلغ حد القوة، يقال: شد الشيء شدة: قوي ومنت.

»وراودته التي هو فيبيتها«
املراودة: ان تنازع غيرك يف ارادته، فهي كانت تنازعه يف ارادته، وهو كانينازعها يف ارادتها.

»لوال ان راى برهان ربه«
ربه  برهان  راى  ان  لوال  اي:  احلكمة،  من  اهلل  اتاه  ما  وهو  البينة.  احلجة   البرهان: 

لهم بها.
»وقدتقميصه من دبر«

قد الشيء: قطعه طوال. من دبر: من خلفه.
»انك كنت مناخلاطئني«

يقال: خطأ خطا: اذنب او تعمد الذنب، فهو خاطئ. وقد يكون مبعنى اساء التقدير.
ثانيا - التعرف على الفكرة العامة للسورة وتدوينها. »قدرة اهلل تعالى على رفع مكانة العبد 

املؤمن الصادق الى أعلى الدرجات«.
ثالثا - تقسيم القصة الى فقرات، واستنتاج االفكار اجلزئية لكل فقرة وكما يأتي :

مَلَِن  َقبِْلِه  ِمْن  ُكنَْت  َوإِْن  الُْقْرآََن  َهَذا  إِلَيَْك  أَْوَحيَْنا  مِبَا  الَْقَصِص  أَْحَسَن  َعَليَْك  َنُقصُّ  َنْحُن 
الَْغاِفِلنَي )3(.

ُتعدُّ قصة سيدنا يوسف - عليه السالم - امنوذجًا من قصص القرآن الكرمي. فيها تصديق ملا 
جاءت به الكتب السماوية املنزلة من قبل. وُذكر اسم يوسف عليه السالم أربعًا وعشرين مرة 

يف هذه السورة. والسورة مكية، وآياتها » 111« آية .
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الفكرة اجلزئية: قصة سيدنا يوسف - عليه السالم - يف القرآن الكرمي .
ا َوَنْحُن ُعْصَبٌة إِنَّ أََباَنا لَِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي )8( َقاَل  إِْذ َقالُوا لَُيوُسُف َوأَُخوُه أََحبُّ إِلَى أَِبيَنا ِمنَّ
اَرِة إِْن ُكنُْتْم َفاِعِلنَي )10(. يَّ َقاِئٌل ِمنُْهْم اَل َتْقُتُلوا ُيوُسَف َوأَلُْقوُه يِف َغَياَبِة اجْلُبِّ َيلَْتِقْطُه َبْعُض السَّ
كان لـ يوسف - عليه السالم - أحد عشر أخًا، وكان يوسف يحظى بحب كبير من أبيه 
يعقوب، وكان اخوته يحسدونه. تبدأ القصة بإخبار يوسف والده، أنه رأى يف املنام أحد عشر 
إخوته،  على  رؤياه  يقص  أال  ولده  من  يعقوب  فطلب  له،  يسجدون  والقمر  والشمس  كوكبًا 
الن ذلك سيزيد من حسدهم، وحقدهم عليه. اال أن اخلبر وصل إلى هؤالء األخوة احلساد، 
بئر  ويلقوه يف  يأخذوا يوسف  أن  أمرهم على  فاعلون، وأجمعوا  فيما هم  بينهم  فيما  فتشاوروا 

عميق، ليطفئوا نار الغيرة التي تشتعل يف صدروهم .
الفكرة اجلزئية :	 

 1- مكانة سيدنا يوسف - عليه السالم - بني اخوته، وعند والده .
 2- القاء أخوة يوسف ألخيهم يوسف يف البئر .

ُ َعِليٌم  وُه ِبَضاَعًة َواهللَّ اَرٌة َفَأرَْسُلوا َواِرَدُهْم َفَأْدلَى َدلَْوُه َقاَل َيا ُبْشَرى َهَذا ُغاَلٌم َوأََسرُّ َوَجاَءْت َسيَّ
اِهِديَن )20(. مِبَا َيْعَمُلوَن )19( َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوا ِفيِه ِمَن الزَّ

فأخذوا يوسف بحجة اللعب واللهو. ثم القوه يف البئر، وبينما هو كذلك إذا بقافلة متر قرب 
بثمن  اخوته  فباعه  البئر،  فوجدوا غالمًا يف  والطعام،  باملاء  والتزود  االستراحة  قاصدة  البئر، 
فاشتراه شخص صاحب جاه  السوق،  ليبيعه يف  الى مصر  اشتراه  الذي  به  ثم ذهب  زهيد، 

ومنصب ومكانة. وال يدري ان هذا الغالم سيجلب له اخلير يف قابل االيام. 
الفكرة اجلزئية: العثور على يوسف يف البئر، وعملية بيعه وشرائه من قبل العزيز .

ِ إِنَُّه َربِّي  بَْواَب َوَقالَْت َهيَْت لََك َقاَل َمَعاَذ اهللَّ َوَراَوَدتُْه الَِّتي ُهَو يِف َبيِْتَها َعْن َنْفِسِه َوَغلََّقِت اأْلَ
امِلُوَن )23(. أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَُّه اَل ُيْفِلُح الظَّ

واستقر املَُقام بـ يوسف يف بيت عزيز مصر، ويف ذات يوم ُفتنت زوجة العزيز بجمال يوسف، 
فطلبت منه فعل الفاحشة معها، اال ان يوسف رفض طلبها بشدة، الن يف ذلك معصية هلل 



مجلة كلية احلكمة اجلامعة ]العدد الصفري[ 1441هـ | 2019 
حتليل احملتوى الدراسي »سورة يوسف أمنوذجا« 39

تعالى، وخيانة للعزيز الذي آواه وأكرمه، وطلب العون من اهلل تعالى للخالص من هذه الفتنة. 
اال ان امرأة العزيز أصرت على ذلك، وجذبته من ثوبه من اخللف، واذا بالعزيز يفتح الباب 

ويدخل، واذا بالثالثة وجها لوجه. فأراد العزيز أن يعرف ماذا يجري داخل قصره ؟
الفكرة اجلزئية: قصة يوسف مع امرأة العزيز .

ا َرأَى َقِميَصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َقاَل إِنَُّه ِمْن َكيِْدُكنَّ إِنَّ َكيَْدُكنَّ َعِظيٌم )28(. َفَلمَّ
بادرت زوجة العزيز بتوجيه التهمة إلى يوسف، وطلبت من زوجها أن يودعه السجن، أو 
ينزل به اشد العقاب، ودافع يوسف عن نفسه باحلق، ودافعت هي عن نفسها بالباطل. واراد 
ان  فتبني  االمر،  يتبني حقيقة  ان  أعوانه  أحد  من  وطلب  ما جرى،  يعرف حقيقة  ان  العزيز 

قميص يوسف قد متزق من اخللف، وهذا دليل كاف على صدق يوسف وبراءته .
الفكرة اجلزئية: تبرئة يوسف من هذه الفاحشة .

ا إِنَّا لََنَراَها يِف َضاَلٍل  َوَقاَل ِنْسَوٌة يِف امْلَِديَنِة اْمَرأَُة الَْعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحّبً
ِمنُْهنَّ  َواِحَدٍة  ُكلَّ  َوآََتْت  َكًأ  ُمتَّ لَُهنَّ  َوأَْعَتَدْت  إِلَيِْهنَّ  أَرَْسَلْت  مِبَْكِرِهنَّ  َسِمَعْت  ا  )30(َفَلمَّ ُمِبنٍي 
ِ َما َهَذا َبَشًرا إِْن َهَذا  ْعَن أَيِْدَيُهنَّ َوُقلَْن َحاَش هلِلَّ ا َرأَيَْنُه أَْكَبْرَنُه َوَقطَّ يًنا َوَقالَِت اْخُرْج َعَليِْهنَّ َفَلمَّ ِسكِّ
ِني ِفيِه َولََقْد َراَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َولَِئْن لَْم  إاِلَّ َمَلٌك َكِرميٌ )31( َقالَْت َفَذلُِكنَّ الَِّذي مُلُْتنَّ

اِغِريَن )32(. َيْفَعْل َما آَُمُرُه لَُيْسَجَنَّ َولََيُكوَنْن ِمَن الصَّ
ثم اصبحت امرأة العزيز وفعلتها حديث الطبقة العليا من نساء مجتمعها. فما كان منها اال ان 
دعت النساء إلى حفلة طعام وشراب، وقدمت مع كل طبق فاكهة سكينًا لقطعها على عادة كبراء 
القوم، ويف أثناء انشغال النسوة بتقطيع ما بني أيديهن من فاكهة، طلبت امرأة العزيز من يوسف 
الدخول على تلك النسوة، فما أن رأين يوسف حتى بهرن بجماله، ولم يشعرن إال وهن يقطعن 
أصابعهن بالسكاكني ...وإذا بامرأة العزيز تبوح مبا يف صدرها، وتهدد يوسف وتتوعده، بأنه إذا 

لم يفعل الفاحشة معها، فإن مصيره إلى السجن، ليذوق عاقبة امتناعه، وليكون ذلياًل صاغرًا.
الفكرة اجلزئية :	 

1- حكاية نسوة املدينة مع امرأة العزيز .
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2- تهديد امرأة العزيز ليوسف بفعل الفاحشة أو ايداعه السجن .
مِمَّا َيْدُعوَنِني إِلَيِْه َوإاِلَّ َتْصِرْف َعنِّي َكيَْدُهنَّ أَْصُب إِلَيِْهنَّ َوأَُكْن  ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ  َقاَل َربِّ السِّ

اِهِلنَي )33(. ِمَن اجْلَ
وما كان ليوسف أمام هذا التحدي إال أن يفزع إلى ربه، متضرعًا إليه، أن يصرف عنه هذا 
السوء الذي أحاط به. وقد استجاب اهلل دعاءه، فصرف عنه كيد تلك املرأة ومن ناصرها من 

نساء قومها. ثم آل به األمر أن يدخل السجن .
الفكرة اجلزئية: اختيار يوسف السجن على املعصية .

َخُر إِنِّي أََراِني أَْحِمُل  ْجَن َفَتَياِن َقاَل أََحُدُهَما إِنِّي أََراِني أَْعِصُر َخْمًرا َوَقاَل اآْلَ َوَدَخَل َمَعُه السِّ
ْجِن  ِْسِننَي )36( َيا َصاِحَبِي السِّ يُْر ِمنُْه َنبِّئَْنا ِبَتأِْويِلِه إِنَّا َنَراَك ِمَن احمْلُ َفْوَق َرأِْسي ُخبًْزا َتأُْكُل الطَّ
َربَُّه  َفَيْسِقي  أََحُدُكَما  ا  أَمَّ ْجِن  السِّ َيا َصاِحَبِي  اُر )39(  الَْقهَّ الَْواِحُد   ُ أَِم اهللَّ َخيٌْر  ُمَتَفرُِّقوَن  أَأَرَْباٌب 

ْمُر الَِّذي ِفيِه َتْسَتْفِتَياِن )41(. يُْر ِمْن َرأِْسِه ُقِضَي اأْلَ َخُر َفُيْصَلُب َفَتأُْكُل الطَّ ا اآْلَ َخْمًرا َوأَمَّ
دخل يوسف السجن وسرعان ما كسب حب رفاقه يف السجن، ونال ثقتهم به. واصبح 
مرجعا يف تفسير احالمهم. واذا باثنني من رفاقه يسأالنه عن رؤيا رأياها ... أحدهما رأى انه 
يعصر خمرا، واآلخر يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. فاستغل سيدنا يوسف هذا االمر 
ليدعوهما الى توحيد اهلل تعالى فقال لهما » يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم اهلل 
الواحد القهار » ثم فسر لهما رؤياهما. فأخبر االول أنه يسقي سيده خمرا، واخبر الثاني أنه 

سوف يصلب، وتأكل الطير من رأسه .
الفكرة اجلزئية: قصة سيدنا يوسف مع رفيقيه يف السجن .

ْجِن  يَْطاُن ِذْكَر َربِِّه َفَلِبَث يِف السِّ َوَقاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّه َناٍج ِمنُْهَما اْذُكْرِني ِعنَْد َربَِّك َفَأنَْساُه الشَّ
يُق أَفِْتَنا يِف َسبِْع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيأُْكُلُهنَّ َسبٌْع ِعَجاٌف َوَسبِْع  دِّ ِبْضَع ِسِننَي )42( ُيوُسُف أَيَُّها الصِّ
اِس لََعلَُّهْم َيْعَلُموَن )46( َوَقاَل امْلَِلُك ائُْتوِني ِبِه  ُسنُْباَلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر َياِبَساٍت لََعلِّي أَرِْجُع إِلَى النَّ

ا َكلََّمُه َقاَل إِنََّك الَْيْوَم لََديَْنا َمِكنٌي أَِمنٌي )54(. أَْسَتْخِلْصُه لَِنْفِسي َفَلمَّ
ثم أوصى سيدنا يوسف الشاب الذي توقع له النجاة أن يلتمس له من سيده - عزيز مصر- 
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أن  وينسى  سيده،  وخدمة  حياته،  بأمور  ينشغل  بالشاب  واذا  سراحه.  وإطالق  أسره،  فك 
له إياه إليه. واذا مبلك مصر يرى رؤيا شغلت باله، وأقضت  يبلغ سيده رسالة يوسف التي حمَّ
إذا بصاحب  مضجعه، ولم يجد بني صفوف حاشيته من يؤولها له . وبينما احلال كذلك، 
تأويل  يوسف عن  ويسأل  إليه مسرعًا،  فينطلق  يوسف،  يتذكر  السجن  الذي جنا من  يوسف 
رؤيا امللك، ثم يعود إلى امللك مسرعا، ويلقي بني يديه تأويل ما رآه، ويقع ذلك التأويل من 
امللك موقعًا حسنًا، وعندها طلب امللك ممن حوله إحضار يوسف، ليكون إلى جانبه مستشارًا، 
ومعاونًا له يف إدارة شؤون مصر . اال ان يوسف لم يستجب لدعوة امللك واغراءاته قبل ان يثبت 

براءته، ويعاد له اعتباره، وُيْعَرُف صاحب احلق من الباطل .
الفكرة اجلزئية: وصول يوسف الى بالط امللك ليتبوأ مكانة عالية .

ِ َما َعِلْمَنا َعَليِْه ِمْن ُسوٍء َقالَِت اْمَرأَُة  َقاَل َما َخْطُبُكنَّ إِْذ َراَوْدُتنَّ ُيوُسَف َعْن َنْفِسِه ُقلَْن َحاَش هلِلَّ
اِدِقنَي )51(. قُّ أََنا َراَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َوإِنَُّه مَلَِن الصَّ َن َحْصَحَص احْلَ الَْعِزيِز اآْلَ

رِْض  ا لُِيوُسَف يِف اأْلَ نَّ رِْض إِنِّي َحِفيٌظ َعِليٌم )55( َوَكَذلَِك َمكَّ َقاَل اْجَعلِْني َعَلى َخَزاِئِن اأْلَ
ِْسِننَي )56(. أُ ِمنَْها َحيُْث َيَشاُء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمْن َنَشاُء َواَل ُنِضيُع أَْجَر احمْلُ َيَتَبوَّ

واذا بالنسوة ميثلن يف مجلس امللك، لكشف النقاب عن مالبسات اعتقال يوسف، ويسألهن 
امللك عن هذا احلدث الذي كان بينهن وبني زوجته... وال يسع الزوجة إزاء هذا املوقف إال 
االعتراف بحقيقة ما جرى، ومن ثم تخبر زوجها أنها هي التي طلبت من يوسف فعل الفاحشة 
معها، وقابل طلبها بالرفض واالمتناع. وحينها تشتد رغبة امللك - وقد قامت األدلة على براءة 
يوسف وعفته ومروءته - يف لقاء يوسف، ويقع من نفسه موقعًا متمكنًا، إذ رأى فيه الرجل 
الذي يجد عنده سداد الرأي، وصدق النصح، وحسن التدبير ما يقيم ملكه على دعائم قوية. 
وهكذا كان يوسف إلى جانب امللك يشرف له على موارد الدولة االقتصادية، ويدبر له صادرها 

وواردها .
الفكرة اجلزئية: 	 

1- تبرئة يوسف من امرأة العزيز، ونسوة املدينة . 
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2- يوسف يصبح معاونا للملك يف ادارة شؤون مصر .
َقاَل  ِبَجَهاِزِهْم  َزُهْم  َومَلَّا َجهَّ ُمنِْكُروَن )58(  لَُه  َوُهْم  َفَعَرَفُهْم  َعَليِْه  َفَدَخُلوا  ُيوُسَف  إِْخَوُة  َوَجاَء 
ائُْتوِني ِبَأٍخ لَُكْم ِمْن أَِبيُكْم أاََل َتَرْوَن أَنِّي أُويِف الَْكيَْل َوأََنا َخيُْر امْلُنِْزلنَِي )59( َفِإْن لَْم َتأُْتوِني ِبِه َفاَل 

َكيَْل لَُكْم ِعنِْدي َواَل َتْقَرُبوِن )60(.
ومضت األيام ويوسف يدير اقتصاد مصر ويدبره، ووقعت مجاعة يف أرض كنعان التي كان 
األمر عدته،  لهذا  أعدت  قد  يوسف  تدبير  بفضل  وكانت مصر  وأبناؤه.  يعقوب  فيها  يعيش 
فادخرت كثيرًا مما زرعت وحصدت، وبهذا أصبحت مصر يف تلك األيام املجدبة محط رحال 
بأخيهم  واجتمعوا  للطعام ،  طلبًا  يوسف  إخوة  وجاء  والغذاء.  الزاد  يطلبون  إليها،  الوافدين 
يوسف من غير أن يعرفوه، اال انهم أخبروه أنهم أوالد يعقوب. ومنذ اللحظة أراد يوسف ان 
يدبر أمرا بينه وبينهم. فرفض تزويدهم بالطعام إال بعد أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم، ليتأكد انهم 

ابناء يعقوب فعال .
الفكرة اجلزئية: 1- فضل يوسف على مصر يف عدم حصول املجاعة يعود الى فكرة سديدة 

يف االقتصاد .
2- رفض يوسف تزويد اخوته بالطعام، اال ان يأتوا بأخ لهم من ابيهم. 

ا آََتْوُه َمْوِثَقُهْم  ِني ِبِه إاِلَّ أَْن ُيَحاَط ِبُكْم َفَلمَّ ِ لََتأُْتنَّ َقاَل لَْن أُرِْسَلُه َمَعُكْم َحتَّى ُتْؤُتوِن َمْوِثًقا ِمَن اهللَّ
ُ َعَلى َما َنُقوُل َوِكيٌل )66(. َقاَل اهللَّ

ويعود األبناء ليخبروا أباهم بأنهم منعوا من التزود بالطعام، إال أن يأتوا بأخيهم. فوافقهم 
يعقوب على اصطحاب أخيهم معهم، بعد أن أخذ عليهم عهدًا بأن يأتوه به، وال يضيعوه كما 
يدخلوها من عدة  بل  واحد،  باب  من  يدخلوا مصر  بأال  ونصحهم  قبل.  من  أخاهم  ضيعوا 

أبواب، مخافة أن يحسدهم الناس، إذ كانوا على درجة من اجلمال . 
الفكرة اجلزئية: موافقة يعقوب على ذهاب أخيهم معهم، وأخذه عهدا عليهم .

ا  َومَلَّا َدَخُلوا َعَلى ُيوُسَف آََوى إِلَيِْه أََخاُه َقاَل إِنِّي أََنا أَُخوَك َفاَل َتبَْتِئْس مِبَا َكاُنوا َيْعَمُلوَن )69( َفَلمَّ
َن ُمَؤذٌِّن أَيَُّتَها الِْعيُر إِنَُّكْم لََساِرُقوَن )70(. َقاَيَة يِف َرْحِل أَِخيِه ُثمَّ أَذَّ َزُهْم ِبَجَهاِزِهْم َجَعَل السِّ َجهَّ
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ويلتقي يوسف بأخيه، ويخلو به، ويضمه إليه، ويخبره أنه أخوه. وكان يوسف قد دبَّر أمرا 
إلبقاء أخيه إلى جانبه، فأمر بعض أعوانه أن يضع مكيال الطعام ضمن أمتعة أخيهم من غير 
أن يشعر أحد منهم بذلك. وقبل أن تنطلق القافلة برحلة العودة، إذا مبنادي امللك يخبر القافلة 
بأن مكيال امللك قد ُسِرق، وأنه لن ُيسمح باملغادرة للقافلة إال بعد أن يتم تفتيش متاع القافلة، 
ومعرفة السارق . وبدأت عملية تفتيش األمتعة، ثم استخراج املكيال املسروق من متاع األخ. 
وعندها رجوا يوسف أن يأخذ أي واحد منهم، ويطلق سراح أخيهم، ألن أباه ال يتحمل فقده. 

وجاء اجلواب بالرفض القاطع .
الفكرة اجلزئية: يوسف يدبر أمرا البقاء أخيه الى جانبه .

ُ أَْن َيأِْتَيِني ِبِهْم َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْعِليُم  لَْت لَُكْم أَنُْفُسُكْم أَْمًرا َفَصبٌْر َجِميٌل َعَسى اهللَّ َقاَل َبْل َسوَّ
ْزِن َفُهَو َكِظيٌم )84(  ْت َعيَْناُه ِمَن احْلُ ِكيُم )83( َوَتَولَّى َعنُْهْم َوَقاَل َيا أََسَفى َعَلى ُيوُسَف َوابَْيضَّ احْلَ
ِ إاِلَّ  ِ إِنَُّه اَل َييَْئُس ِمْن َرْوِح اهللَّ ُسوا ِمْن ُيوُسَف َوأَِخيِه َواَل َتيَْئُسوا ِمْن َرْوِح اهللَّ َيا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

الَْقْوُم الَْكاِفُروَن )87(.
إال  أمامه  ولم يجد  مبا حدث،  يعقوب  أخاهم خلفهم، وعلم  وتركوا  بالطعام  االبناء  وعاد 
هذا  وأثار  وإحسانه.  رحمته  ورجاء  تعالى،  اهلل  ألمر  واالستسالم  املكروه،  هذا  على  الصبر 
اجلرح اجلديد جرحًا قدميًا، يف أعماق نفسه بسبب َفْقِده لـيوسف من قبل، وها هو اليوم يفقد 
ابنه الثاني . اال ان يعقوب لم ييأس من رحمة اهلل تعالى، فطلب من بنيه البحث عن يوسف 

وأخيه، وعدم اليأس من رحمة اهلل وفضله، وتوجه االبناء الى مصر للبحث عنهما .
الفكرة اجلزئية: يعقوب لم ييأس من رحمة اهلل تعالى بعد ان فقد ابنه الثاني، وطلب منهم 

أن يبحثوا عن يوسف وأخيه .
ِق َوَيْصِبْر َفِإنَّ  ُ َعَليَْنا إِنَُّه َمْن َيتَّ نَْت ُيوُسُف َقاَل أََنا ُيوُسُف َوَهَذا أَِخي َقْد َمنَّ اهللَّ َقالُوا أَِئنََّك أَلَ

ِْسِننَي )90(. َ اَل ُيِضيُع أَْجَر احمْلُ اهللَّ
وها هم اإلخوة بني يدي يوسف، يرجونه ثانية أن يطلق سراح أخيهم...فيرى يوسف ما 
أصاب أهله من ضر، وما حلَّ بهم من ضيق، فيرق حلالهم، ثم يسألهم سؤال املعاتب: هل 
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علمتم ما فعلتم بـ يوسف عندما كان صغيرًا ؟ فيتعجب اإلخوة من هذا السؤال، ويستفسرون 
منه إن كان هو يوسف نفسه، فيأتي اجلواب باإليجاب. وهنا يشعر اإلخوة بالندم على ما كان 

منهم جتاهه، وأنهم كانوا على طريق ضال يف الكيد الذي كادوه له . 
الفكرة اجلزئية: عرف االخوة ان العزيز هو أخوهم يوسف، وشعروا بالندم على فعلتهم .

اِحِمنَي )92( اْذَهُبوا ِبَقِميِصي َهَذا  ُ لَُكْم َوُهَو أَرَْحُم الرَّ َيْغِفُر اهللَّ َقاَل اَل َتثِْريَب َعَليُْكُم الَْيْوَم 
َفَألُْقوُه َعَلى َوْجِه أَِبي َيأِْت َبِصيًرا َوأُْتوِني ِبَأْهِلُكْم أَْجَمِعنَي )93(.

ويصفح يوسف عن اخوته ويطلب املغفرة لهم على ما كان منهم. ثم يطلب منهم أن يحملوا 
على  أن شارفوا  وما  تعالى.  اهلل  بأمر  بصره  إليه  يرتد  أبيهم، كي  وجه  على  ويلقوه  قميصه، 
الوصول حتى أخبر يعقوب أنه يجد ريح يوسف، ويدخل األبناء على أبيهم، ويلقون القميص 
يوسف،  أخيهم  وبني  بينهم  جرى  مبا  يخبرونه  ثم  اهلل.  بإذن  بصره  إليه  فيعود  وجهه،  على 

ويطلبون منه املسير معهم إليه ليلتئم شمل األسرة . 
الفكرة اجلزئية: صفح يوسف عن اخوته، وارتداد بصر ابيه بأذن اهلل، ولم شمل االسرة .

ًدا َوَقاَل َيا أََبِت َهَذا َتأِْويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقبُْل َقْد َجَعَلَها  وا لَُه ُسجَّ َوَرَفَع أََبَويِْه َعَلى الَْعْرِش َوَخرُّ
يَْطاُن  ْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمَن الَْبْدِو ِمْن َبْعِد أَْن َنَزَغ الشَّ ا َوَقْد أَْحَسَن ِبي إِْذ أَْخَرَجِني ِمَن السِّ َربِّي َحّقً
ِكيُم )100( َربِّ َقْد آََتيَْتِني ِمَن امْلُلِْك  َبيِْني َوَبنْيَ إِْخَوِتي إِنَّ َربِّي لَِطيٌف مِلَا َيَشاُء إِنَُّه ُهَو الَْعِليُم احْلَ
ِني  َتَوفَّ ِخَرِة  َواآْلَ نَْيا  الدُّ يِف  َولِيِّي  أَنَْت  رِْض  َواأْلَ َماَواِت  السَّ َفاِطَر  َحاِديِث  اأْلَ َتأِْويِل  ِمْن  َوَعلَّْمَتِني 

احِلِنَي )101(. ْقِني ِبالصَّ ُمْسِلًما َوأحَْلِ
ويصل يعقوب وأبناؤه إلى مصر، ويدخلوا على يوسف، وما أن يرى يوسف أباه بعد هذا 
الفراق الطويل حتى يقبِّله، ويرفعه على املكان املخصص جللوسه احتفاء به، وتتحقق رؤيا 
يوسف عليه السالم. ثم يتوجه مناجيًا ربه، بالشكر واحلمد له على ما أنعم عليه من ِنَعم، 
اهلل  بعباد  يلحقه  وأن  اإلسالم،  دين  على  يتوفاه  أن  منه  طالبًا  عطاء،  من  عليه  أفاض  وما 

الصاحلني . 
الفكرة اجلزئية: االحتفاء بيعقوب من قبل ابنه يوسف عليه السالم، بعد أن حتققت رؤياه .
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رابعا - اسئلة التقومي اخلتامي :
1- ملاذا ألقى اخوة يوسف أخاهم يوسف يف البئر ؟

2- من الذي وجد يوسف يف البئر ؟ ومن الذي اشتراه أخيرا ؟
3- ما قصة يوسف مع امرأة العزيز ؟

4- كيف متت تبرئة يوسف من هذه الفاحشة ؟
5- ما حكاية نسوة املدينة مع امرأة العزيز ؟

6- ملاذا اختار يوسف السجن على املعصية ؟
7- ما قصة سيدنا يوسف مع رفيقيه يف السجن ؟

8- كيف وصل يوسف الى بالط امللك ؟
9- كيف أصبح يوسف معاونا للملك يف ادارة شؤون مصر ؟

10- ما فضل يوسف على مصر يف عدم حصول املجاعة ؟ وماذا يسمى يف االقتصاد ؟
11- ملاذا رفض يوسف تزويد اخوته بالطعام اال ان يأتوا بأخ لهم من ابيهم ؟

12- كيف وافق يعقوب على ذهاب أخيهم معهم ؟
13- ما االمر الذي دبره يوسف البقاء أخيه الى جانبه ؟

14- هل يأس يعقوب من رحمة اهلل تعالى بعد ان فقد ابنه الثاني ؟
15- كيف عرف االخوة ان العزيز هو أخوهم يوسف، وماذا كان شعورهم ؟

16- هل صفح يوسف عن اخوته، وماذا قال لهم ؟ 
17- كيف ارتد بصر أبيه يعقوب اليه ؟

18- كيف كان االحتفاء بيعقوب من ابنه يوسف عليه السالم ؟
19- ماذا قال يعقوب البنائه بعد شعورهم بالندم ؟

20- ما العبر املستخلصة من قصة سيدنا يوسف عليه السالم ؟

* * *
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العربية املعارصة 

وما يواجهها من أخطاء يف وسائل االعالم
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�
املقدمة

احلمد هلل ولي النعم الباطنة والظاهرة، والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا محمد املؤيد 
باملعجزات الباهرة، وعلى آله وأزواجه وذريته الطاهرة، وعلى الصحابة والتابعني لهم بإحسان 

إلى يوم يقوم الناس بالساهرة، وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعد؛
فقد لفت انتباهنا موضوع األخطاء يف وسائل االعالم ملا فيه من القضايا احملسوسة التي 
عند  واجتنابها  فيها  الوقوع  من  مينعنا  عليها  والوقوف  اليومية.  حياتهم  يف  الناس  يعايشها 

رؤيتها.
وقد جاء بحثنا على ثالثة مباحث:	 

املبحث األول: أسباب شيوع االنحرافات الداللية اخلاطئة.
املبحث الثاني: استخدام بعض األلفاظ الفصيحة يف اللهجات العامية.

املبحث الثالث: اللغة العربّية يف وسائل اإلعالم
مستوى األداء اللغوّي يف اإلعالم العربي ومنهجية تطويره.

احمللق: مناذج من األخطاء الشائعة يف اللغة العربّية.
نسأل اهلل سبحانه أن يوفقنا إلى ما فيه اخلير ويلهمنا الرشاد والسداد لنكون يف خدمة أمتنا 

ولغتنا وتراثنا األصيل.

واهلل ولي التوفيق ...
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مظاهر األخطاء الشائعة املعاصرة

»إنَّ أمر اللحن يف العصور الّلغوّية األولى لم يكن واسع املدى، وقد استطاع اللغويون حصره 
والوقوف عليه لعدم اختالف ثقافاتهم إالَّ أنَّ هذا األمر لم يكن كذلك يف هذا العصر، إذ شاع 
وأساليبها،  وأنواعها  مصادرها،  وتعددت  الّلغوّية،  األخطاء  وكثرت  وزاد خطره،  اللحن،  أمر 
فضاًل عن اختالف ثقافات اللغويني يف هذا العصر التي كانت وراء تفاوت نظراتهم فيما هو 

صواب أو خطأ«)1(.
وحركة التصحيح اللغوّي يف هذه املرحلة لم تسر على مناهج أو معايير محددة، فقد يأخذ 
به البعض ويصر عليه وقد يرفضه غيرهم وينكرونه. فهنالك اضطراب يف حتديد املعيار السليم 

الذي يجوز أو يرفض بعض االستعماالت الّلغوّية املعاصرة. 

* * *

)1(  موسوعة األخطاء الّلغوّية الشائعة: ص47.
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املبحث األول

أسباب شيوع االنحرافات الداللية اخلاطئة

إنَّ الوصول إلى أهم املظاهر التي أثرت سلبًا يف اللغة العربّية تبرز أهميتها يف تبّدل األلسن 
املجتمع  أبناء  على  وينبغي  العربّية.  اللغة  تهدد  التي  الفصيحة،  غير  األلفاظ  أشيعت  فقد 
عن  توارثوها  التي  على، سسننها  يحافظوا  وأن  وأنظمتها،  قوانينها  باحترام  حقها  يعطوها  أن 

أسالفهم، وعلى منهجها يف توليد األلفاظ بطرائقها املختلفة. 
الداللي   - اللغوّي  االستعمال  يف  والتجديد  االتساع،  يكسبها  التي  احلية  »فاللغات 
املتجددة  باملتطلبات  الوفاء  منها  تقتضي  احلياة  سّنة  ألنَّ  واحلياة  للبقاء  الطويل  عمرها   يف 
أو املستحدثة، فالتطور اللغوّي ميتاز بقوة قهرية ال شعورية، ال يعوقها عائق إالَّ بالقدر الذي ال 

ميكن معه وقف تيار التطور«)1(.
بالزمان  فأحيانًا ال تستطيع الكلمة أن تصف املعنى الذي حتمله رمبا لظروف معينة تتعلق 
أو املكان أو عدم توفر اجلور املالئم لها. فتنمو اللغة وتتوسع، وتتفرع عدة كلمات من الكلمة 

األصل لتتحول إلى عدة معان تقتضيها احلاجة إليها.
ومن أسباب شيوع االنحرافات جهل أبناء اجليل بأصل لغتهم ومصادر ألفاظهم فقد حّرفت 
العديد من األلفاظ واستخدمت يف غير معانيها وحّرفت داللتها على املعاني الصحيحة. ويف 
ذلك يقول أحد الباحثني: »قرأت يف أدب الناس كالمًا جديدًا ال أعرفه، وال أدركه، ولوال أني 
بني ظهرانيهم حلملت كالمهم على عزيف اجلن، وإني ألسمع الكلمة العربّية وقد تردت برداء 
غريب فنبت عني ونبت عنها.. وكنت كلما رفعت عقيرتي منكرًا مستنكرًا، قابلوني بحجة 

)1( موسوعة األخطاء الّلغوّية الشائعة: ص47.
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»املعاصرة« وسنة التطور وكأني من أهل القرون اخلالية حتاملت عليهم من وراء احلدود«)1(.
إنَّ املجتمع العربي حني واكب حتوالت اجتماعية واقتصادية، والقح أجناسًا بشرية مختلفة، 
واطلع على معارفهم ونتاج أفكارهم بقيت لغته نفسها لم يصبها شيء من التحول والتغّير أو 
املنصوبات  ومواضيع  والفاعل،  فالفعل  فيها،  الكالم  ونظم  العام  وبناءها  لم يصب جوهرها، 
واملجرورات واملرفوعات وتقسيم الكالم وأجزاءه، كّل ذلك لم ميسه شيء من التغير، ألنَّ اللغة 
العربّية احتفظت بقوانينها، وخصائصها وتراكيبها، ونظامها الذي كتب به األقدمون ونكتب 

به اليوم)2(.
وإذا كان هناك تبدل أو تغير يف البنى الصرفية يف بعض ألفاظ اللغة فليس بالضرورة أن يكون 
شيئًا سلبيًا بل نستطيع أن نقول بأنه نوع من التنمية الّلغوّية ألنَّها أخطاء جتاوز أصحابها قواعد 
معرفة  معرفة ضبطها  أو عدم  الكلمات وصيغها  بنى  باجلهل يف  أو  بالسهو  ا  إمَّ الصرفية  اللغة 
دقيقة. أو يف عدم معرفة األصول والقواعد االشتقاقية وتصريفها التي ثبتت وأصبحت سننًا 

يجب السير عليها.
الصريف  اللغة  نظام  يزعزع  وخطرًا  السن،  أو  القوانني  لتلك  خرقًا  يعد  عنها  خروج  وكل 
ويساعد على تشويهه و»إحالل غيره محله ألنَّ ذلك هو النمط املرتبط بالفكر والذوق ارتباطًا 

مباشرًا، وهو الذي يكون كالسمط الذي تنظم فيه مراحل تاريخ األدب واحلضارة للمة«)3(.
لذلك كان كّل إخالل بنظام اللغة الصريف يخل مبنطقيتها وبوظيفتها التي ميكن أن نعدها 

وظيفة فنية وفكرية الرتباط نظام اللغة الصريف بفكر األمة وذوقها.

* * *

)1( املرجع السابق: ص52.
)2( موسوعة األخطاء الّلغوّية الشائعة: ص54.

)3( املرجع السابق: ص55.
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املبحث الثاني

استخدام بعض األلفاظ الفصيحة يف اللهجات العامية

املفردات  ابتعادهم عن بعض  الكّتاب واألدباء وجدنا  العربي وما يكتبه  إذا نظرنا للدب 
ا لشيوع غيرها أو ألنَّ تلك األلفاظ مما شاع استعماله يف ألسنة العامة وهو  الفصيحة وإهمالها إمَّ

»الفصيح املليح« فظّنه املعاصرون عامّيًا يجب إهماله)1(.
العربّية  اللغة  روافد  ألنَّ  العامية؛  لهجاتنا  بعض  يف  الفصيحة  األلفاظ  ورود  كثرة  وجند 
الفصيحة لم تزل بني أيدي الناس، حني يقرؤون القرآن الكرمي، وأحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص فضاًل عن 
تراث األمة اللغوّي القدمي املتمثل يف الشعر العربي واألمثال الفصيحة، وكتب التراث األخرى 

التي تضّمنت نتاج األقدمني الفكري واألدبي والعلمي.
القياسية الفصيحة التي أهملها  اللغة ومعاجمها بالكثير من األلفاظ  لقد احتفظت كتب 
املعاصرون، يف حني متّسك بها العامة، وأصبحت من ألفاظها وقد وقف بعض اللغويني احملدثني 
على مجموعة كبيرة من األلفاظ التي أشيع استعمالها يف عامياتنا، فوجدوها مستعملة عند 

العرب األقدمني يف شعرهم يف عصر ما قبل اإلسالم)2(. 
ومن تلك األلفاظ: 	 

1- النية: الوجهة التي يريدها الشخص.
2- الكاسد: الباير، من قولهم: كسدت السلعة: بارت.

3- الشريعة: مورد املاء أو املوضع الذي ينحدر منه إلى املاء.
4- األبح: اخلشن الصوت.

)1( موسوعة األخطاء الّلغوّية الشائعة: ص55.
)2( املرجع السابق: ص57.
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5- اجلالل: جمع ُجل بضم اجليم، وهو ما يكسبه الدابة لتصاب به.
6- الرائب: لنب أخرج زبده.

7- الوحم: للمرأة احلامل.
8- النفساء: للمرأة التي ال تزال يف مرحلة ما بعد الوالدة.

وقد أرَّخ الدكتور إبراهيم السامرائي بعض األلفاظ املستعملة يف لهجة العامة وهي من فصيح 
اللغة التي سّماها بـ )الفصيح املنسي(:

1- بط: وهي عامية غير جهة واحدة مبعنى شق: وهي من غير شك فصيحة. ويف احلديث: 
أنَُّه أدخل على رجل به ورم، فما برح حتى بط، والبط شق الدمل واخلراج ونحوهما.

2-َدلل: من فصيح العربّية: دّله على الشيء يدله وداللة ومنه )اندل( فال تعرف العربّية 
الفصيحة احلديثة هذا الفعل يف حني إنَُّه معروف يف العامية يف جهات عدة من العراق. والفعل 

يف صورته املزيدة معروف يف الفصيحة القدمية.
3-رعف: الرعاف - بضم الراء - من الكلم الفصيح، تعني الدم الذي يسبق من األنف.. 

وهذه الكلمة تكاد ال تسمع يف اللغة العربّية الفصيحة املعاصرة.
إنَّ الفصيحة  الدارجة، يف حني  اللغة  الطفر: وثب يف االرتفاع، وهذا عينه يف  4-طفر - 

املعاصرة تعرف القفز والطفر)1(.
5-هرم: كثير الشيوع عند العامة مبعنى بلغ نهاية العمر.

6-نكل به: وهو من صميم الفصيحة، كما جاء يف القاموس احمليط: نكل به تنكياًل أي 
صنع به صنيعًا يحذر غيره.

* * *

)1( موسوعة األخطاء الّلغوّية الشائعة: ص57 - 58.
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املبحث الثالث

اللغة العربّية يف وسائل اإلعالم

إنَّ الفترة التي نعيشها وتعيشها اللغة العربّية باحتكاكها بعوامل املعاصرة جلب لها مشكالت 
عديدة. وبذلك اضطربت اللغة يف استعمالها سواء باأللسن أو األقالم.

وقد شاعت األخطاء بالصحف واملجالت، وسندت عن الفصيحة واملوروث عنها، فابتعدت 
عن الوجهة الداللية، والصرفية، والنحوية، والبالغية)1(.

وقد جمع األستاذ مظفر بشير األخطاء الّلغوّية، واإلمالئية التي كان يقع فيها الكّتاب يف 
الصحافة العراقية يف كتاب أسماه )يف السالمة الّلغوّية(.

مستوى األداء اللغوّي يف اإلعالم العربي ومنهجية تطويره:
»بلغ اإلعالم مكانة عالية يف العصر احلديث، حتى عدَّ واحدة من السلطات التي حتكم 
املجتمع املدني، ولعله أخطرها، ألنَّها تسهم بفاعلية يف تشكيل السلطات األخرى يف الدولة 

والتمكني لها، بلغة الثقافة واللغة«)2(.
تنقسم وسائل اإلعالم نظريًا وتعليميًا إلى: »مقروءة، ومسموعة، ومرئية«.

واإلعالم املرئي يجمع بني هذه األنواع الثالثة، فاإلعالم إذا أردنا التحّدث عنه وعن اللغة 
سنقف فيه على التلفزيون، ألنَّه مرئي ومسموع ومقروء يف آن واحد. 

ونحن نرى أنَّ اإلعالميني يريدون إيصال رسالة مؤثرة يف املتلقي ولكنهم يجعلون اللغة آخر 
أولوياتهم مع أنها وسيلة التواصل يف هذا املجال.

)1( موسوعة األخطاء الّلغوّية الشائعة: ص44 - 45.
)2( قضايا لغوية معاصرة: ص94.
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إنَّ مستويات األداء اللغوّي متقاربة إلى حد كبير يف كافة األقطار العربّية، وإذا كانت هنالك 
فروق فتكون يف الدرجة وليس يف النوع. ووسائل اإلعالم ليست لإلعالميني وحدهم، بل هي 
ملك للمة جمعاء، وهي من أفعل األسلحة يف الدفاع عنها، فال يحق استعمالها إالَّ فيما 

يخدم ثوابت األمة ويف مقدمتها اللغة العربّية. 
وأبرز مظاهر األداء اللغوّي:	 

أواًل: مزاحمة اللهجات احمللية للعربية الفصيحة يف لغة اإلعالم املرئي، والسيما البرامج 
التي تبث على الهواء مباشرة. وحجتهم يف ذلك أنهم يخاطبون عامة الناس.

وقد  إليه  تنتمي  الذي  للقطر  العامية  باللهجة  األخبار  نشرة  احملطات  إحدى  جعلت  وقد 
صّرح مسؤول إعالمي: »إننا نعمل منذ سنوات لنجعل لهجتنا احمللية مقبولة يف البالد العربّية 

األخرى«)1(.
ثانيًا: كثرة األغالط الّلغوّية، النحوية والصرفية والداللية. إذ يندر أن متر نشرة أخبار كاملة 
من دون هفوة. وهذا ليس فقط يف اللغة املنطوقة وحتى املكتوبة ترى فيها من األخطاء. فنالحظ 
غياب همزات الوصل متامًا، فكل الهمزات أصبحت همزات قطع. وغياب صيغة جمع املذكر 
الرفع. وغياب  موقعه  ولو كان  والنون  بالياء  الكتابات تكون  رفعًا فمعظم  والنون  بالواو  السالم 
صيغة املثنى املرفوع باأللف والنون وحّلت محلها صيغته بالياء والنون. وزيادة ألف التفريق بعد 
الواو يف نهاية الكلمات سواء أكانت فعاًل يتطلبها أم اسمًا ال يتطلبها. وغلبة إثبات النون يف 
األفعال اخلمسة يف حالتي النصب واجلزم. واخلطأ يف ضبط األسماء الستة واملمنوع من الصرف 
وعدم التفريق بني الضاد، والظاء وكتابة األلف بعد همزة قبلها ألف مثل )رجاءًا( والصواب 

رجاًء ومثله ابتداًء وبناًء)2(.
ثالثا: انتشار املفردات األجنبية يف لغة اإلعالم، والسيما يف مقدمات املسلسالت التمثيلية 
التلفزيونية فنرى )سيناريو، ودوبالج، ونيجاتيف، وجرافيك(. ويف اإلعالنات التلفزيونية نرى 

)1( قضايا لغوية معاصرة: ص97.
)2( املرجع السابق: ص97.
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»خليطًا عجيبًا ال يجمعها بالعربية جامع« مثل )شامبو، وفاين، وترانزستور(.
ا األغالط اإلمالئية والنحوية يف عبارات اإلعالنات فهي مما يدعو إلى الغثيان أحيانًا،  »أمَّ

من نوع )فرفش ونعنش، كول واشتري، اختار وال حتتار«)1(.
منهجية تطوير األداء اللغوّي يف وسائل اإلعالم:	 

* تعتمد هذه املنهجية على:
1- تنمية اإلحساس باملسؤولية الّلغوّية لدى أفراد املجتمع عامة واإلعالميني خاصة، والنظر 

إلى املسألة الّلغوّية على أنها مسألة حضارة.
ويجب أن يعتقد اإلعالمي يف قرارة ضميره أنَُّه مسؤول أمام عقيدته وأمته عن سالمة هذه 
اللغة. وأنَّ خطأه اللغوّي ال يتسامح فيه؛ ألنَّ أثره ال ينعكس عليه وحده، بل يتعداه إلى 
شريحة واسعة من أبناء املجتمع الذين يستمعون إليه معتقدين الصواب والصحة يف لغته)2(.
2- املراجعة الّلغوّية الدقيقة ملا ينشر ويذاع، وإخضاع املادة اإلعالمية مسبقًا ملراجعة علمية 
حصيفة، يتوالها املختصون األكفاء والغيرة على هذه اللغة. فالكفاءة وحدها ال تكفي والغيرة 
وحدها ال تثمر. فرمبا كان لدى املصحح كفاءة ولكن تنقصه الغيرة فال يعمل بها ألنَّ ضميره 

نائم. والغيرة تتطلب الكفاءة لذا يجب البحث عن مختص يجمع بني الصفتني.
3- إعطاء اللغة العربّية ما تستحق من االهتمام واجلدية يف املدارس واجلامعات، وجعلها 

مادة أساسية يف تقدير جناح الطالب أو رسوبه.
جادة  دورات  تكون  أن  على  اإلعالم،  حقل  يف  للعاملني  دورية  لغوية  دورات  إقامة   -4

مسئوولة، ال مجرد دورات اطالعية، ليس لها أي تأثير على املستقبل الوظيفي)3(.

)1( قضايا لغوية معاصرة: ص98.
)2( قضايا لغوية معاصرة: ص100.

)3( املرجع السابق: ص101.
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5- إيجاد جهة لغوية رقابية، لها حق التوجيه واملسائلة ملن تكثر منه األغالط الّلغوّية، على 
أن يكون لهذه اجلهة الرقابية حق فرض العقوبات)1(.

6- االهتمام بطلبة قسم اإلعالم يف اجلامعات العربّية من الناحية الّلغوّية والسيما التعبير 
الكتابي والشفهي.

7- تفعيل التشريعات الناظمة الستعمال اللغة يف اإلعالن وأسماء احملال التجارية)2(.
ملحق: مناذج على األخطاء الّلغوّية الشائعة

منه  امللوك  يتخذ  الذي  للقصب  يقولون  نراهم  أننا  العامة  لدى  التي شاعت  األخطاء  من 
املخاصر ويعمل منه األطباق خاصة )َخيَْزران(.

والصواب )َخيُْزران( بالضم.
قال الشاعر:

يف كّفه خيُزران ريحه عبق
بكف أروع يف عرنينه شمم

والعرب تسمي كّل قضيب لَْدٍن )خيزران(.
وذكر بعض اللغويني )اخليزران( ليس من نبات أرض العرب.

وواحدة )خيُزرانة(.
ويقولون: )قُرنفل( بضم الراء.
والصواب: قَرنفل بفتح الراء.

ويقولون: مذهول العقل.
والصواب: ذاهل.

يقال: َذَهَل الرجل، وَذِهل َيْذَهُل ُذهواًل.

)1( قضايا لغوية معاصرة: ص101.
)2( املرجع السابق: ص103.
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وأذهله األمر حتى ذهل. والذهول النسيان)1(.
ويقولون: حلم َنّي فيفتحون أوله.

والصواب: ِني بكسر النون.
فأما الني بالفتح فهو الشحم بعينه)2(.

ومن اخلطأ أن يقال: بالنسبة ملوضوع كذا.
والصواب: بالنسبة إلى موضوع...

واملعنى: بالنظر واإلضافة إلى موضوع كذا)3(.
ومن اخلطأ أن يقال: تآكل احلديد.
والصواب: تأّكل أو ائتكل أو أِكل.

ا تآكل الرجالن. أمَّ
أي تشاركا يف األكل)4(.

ومن اخلطأ: )بدأت احلرب العاملية يف الثالثينات(.
والصواب: يف الثالثينيات.

بإحلاق ياء النسب إلى الثالثني وجمعه باأللف والتاء.
اللة على أعداد الواقعة بني الواحد والثالثني والتاسع والثالثني)5(. واملعنى: الدَّ

ومن اخلطأ أن يقال: جابه الرجل خصمه.
والصواب واجه الرجل خصمه.

واملعنى: قابل وجهه بوجهه.

)1( قل وال تقل: ص82.
)2( املرجع السابق: ص83.

)3( تصويب األخطاء الّلغوّية الشائعة: ص63.
)4( املرجع السابق: ص75.
)5( املرجع السابق: ص85.
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وليس يف اللغة جابه)1(.
ومن اخلطأ قول: استمعتم إلى املقرئ فالن.

والصواب: القارئ.
والقارئ: الذي يقرأ القرآن أو أي مقروء.

ا املقرئ: فهو الذي يعّلم القرآن أو القراءة. أمَّ
معنى )قط - أبدًا - البّتة(.

فعلت  ما  فيقال:   - قط   - بلفظ  أتينا  املاضي  الزمان  من  شيئًا  ننفي  أن  أردنا  إذا   أواًل: 
هذا قط.

ويالحظ أنَّ كلمة قط سبقتها يف اجلملة ما والفعل املاضي.
ثانيًا: ويف زمن االستقبال نستخدم كلمة أبدًا فمعنى جملة ال أكلمه أي من حني الساعة 

أو من لدن تكلمت حتى آخر العمر.
واألبد: معناها الدهر أو الزمن الطويل الذي ليس مبحدود. أي ال انقضاء له.

ا كلمة بتَّة فمعناها: القطع، والبت يف األمر، مبعنى عدم الرجوع فيه. ولذا يقال  ثالثًا: أمَّ
للشيء الذي ال رجعة فيه.

)أفعله بتَّة، أو ال أفعله البتَّة()2(
ما يقال وما ال يقال:	 

1- ال يقال: )كأس( إالَّ إذا كان فيها شراب، وإالَّ فهي زجاجة.
2- وال يقال أريكة إالَّ إذا كان عليها حجلة، وإالَّ فهو سرير.

3- وال يقال عهن إالَّ إذا كان مصبوغًا، وإالَّ فهو صوف.
4- وال يقال للعبد آبق إالَّ إذا كان ذهابه من غير خوف وال كد، وإالَّ فهو هارب.

5- وال يقال للشجاع كمي إالَّ إذا كان شاكي السالح، وإالَّ فهو بطل.

)1( تصويب أخطاء لغوية شائعة: ص89.
)2( األخطاء الشائعة يف اللغة العربّية: ص138 - 139.
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إذا  إالَّ  ذنوب،  لها  يقال  وال  كثر  أو  قلَّ  ماء  فيها  مادام  إالَّ  للدلو سجل،  يقال  وال   -6
كانت ملى.

7- وال يقال للسرير نعش، إالَّ مادام عليه ميت.
8- وال يقال للثوب حلَّة، إالَّ إذا كان ثوبني من جنس واحد.

9- وال يقال للذهب تبر، إالَّ مادام غير مصبوغ.
10- وال يقال للبخيل شحيح إالَّ إذا كان مع بخله حريصًا)1(.

* * *

)1( قل وال تقل: ص83.
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اخلامتة

احلمد هلل وكفى، والصالة والسالم على رسوله املجتبى، وبعد؛ 
اللغة  أنَّ اجلملة يف  إليه هو  توصلنا  ما  وأهم  بإيجاز من دون إسهاب،  البحث  تناولنا  فقد 
العربّية ال تخرج إالَّ بقيود وضوابط ويجب علينا أن ندافع عنها ملا يخدم األمة واللغة العربّية، 
ألنَّ اللغة العربّية كسائر اللغات تخضع لتطورات وتغيرات تفرض عليها لتغير الزمن، وعلينا 

الثبات على أساسياتها وقواعدها النحوية والصرفية.
واللغة العربّية لسان القرآن الكرمي وأعظم موروث حضاري منلكه ثقافيًا وأدبيًا وعلينا االعتزاز 

بها وتنقيتها مما قد يشوبها من ألسن املهملني واملقصرين.
ونختم بحثنا بقصة: فقد كتب األديب الفرنسي )جول فرن( قصة من اخليال العلمي مؤداها 
أنَّ مجموعة من الباحثني املغامرين حفروا نفقًا باجتاه مركز األرض، وأنهم بلغوا ذلك املركز، 
ثم غادروه بعد أن تركوا فيه عبارة باللغة العربّية تخلد إجنازهم، وملا سئل األديب الفرنسي: ملاذا 

اخترت أن تكون العبارة باللغة العربّية؟ قال: ألنَّها لغة املستقبل.

* * *
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املصادر

1- آراء و أحاديث يف اللغة واألدب ، ساطع احلصري.
2- األخطاء الشائعة يف اللغة العربّية، محمد سامي منير دغيدي، املركز العربي للنشر، 

القاهرة - مصر، بال )ط(.
د.  إشراف:  الصايغ،  ماجد  إعداد:  العربّية،  اللغة  تطور  وأثرها يف  الشائعة  األخطاء   -3

عفيف دمشقية، دار الفكر اللبناني، بيروت - لبنان، 1990، ط1.
4- إحياء النحو ، إبراهيم مصطفى.

5- تصويب أخطاء لغوية شائعة، دار الثقافة، الطبعة األولى، قطر - الدوحة.
6- التطور النحوي لللغة العربية ، براجستراسر.

7- العربية لغة عاملية ، نشر األمانة العامة جلامعة الدول العربية ، القاهرة 1966. 
8- قضايا لغوية معاصرة، د. ممدوح محمد خسارة، الدار الوطنية للنشر، الطبعة األولى، 

2003، سوريا - دمشق.
9- قل وال تقل، عند قدامى اللغويني واملجتهدين من املجمعني مبصر احملروسة، مكتبة ابن 

سينا، بال )ط(.
الرسالة  مكتبة  البرازي،  الباكير  محمد  مجدي  املعاصرة،  العربّية  اللغة  مشكالت   -10

احلديثة، الطبعة الثانية، 1997، عمان - األردن.
11- نحو عربية ميسرة ، انيس فريحة.

12- موسوعة األخطاء الّلغوّية الشائعة، د. علي جاسم سلمان، دار أسامة للنشر، عمان 
- األردن، 2003، بال )ط(.
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اجلدل واحلوار يف القرآن الكريم

أ. عبد اجلبار عبد الواحد صالح
أستاذ الفكر اإلسالمي

1441هـ - 2019م
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امللخص

اجلدل واحلوار يف القرآن الكرمي

ان الشرط اجلوهري لالقناع، ان يكون املتعلم حرًا يف تفكيره، وآيات القرآن ناطقة صراحة 
بان ال اكراه يف الدين، وان الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص مكلف بالدعوة الى اهلل تعالى بالتبليغ املبني والتذكير 

بآيات الذكر احلكيم .
لها  ولكن  والقهر،  بالقوة  العقالء  نفوس  يف  تتكون  ال  املقاصد  ان  املسلمة  االوليات  ومن 

وسائل ال تلتمس اال بها ويف مقدمتها البرهان العقلي .
واالعتقاد حق اساسي من حقوق االنسان يف االسالم، كفله اهلل سبحانه وتعالى لالنسان 

بكل الضمانات، واشار اليه يف عديد من اآليات.
وابرز ما ميثل النهج العقلي الذي يستهدف االقناع، كل من ) اجلدل ( و )احلوار(.

ثالثة  من   ) الكرمي  القرآن  واحلوار يف  اجلدل   ( املتواضع  البحث  تناول  تقدم  ما   وعلى 
محاور :

- االول / اساليب اجلدل يف القرآن الكرمي .

- الثاني / اساليب احلوار يف القرآن الكرمي .
- الثالث / القواعد العامة للجدل يف املنهج االسالمي.

* * *
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Summary:
Controversy and dialogue in the Koran
The essential condition of persuasion, that the learner is free to think, and the 

verses of the Koran explicitly speaking that there is no compulsion in religion, and 
that the Prophet peace be upon him is tasked to call to God Almighty outlined and 
reminded the verses of the wise.

It is a Muslim priority that the purposes do not consist in the minds of the wise 
by force and oppression, but it has issues that are solicited only by the foremost 
mental proof.

Belief is a fundamental human right in Islam, guaranteed by Allah the Almighty 
to all guarantees, and referred to in many verses.

The most prominent represent the mental approach aimed at persuasion, con-
troversy and dialogue.

The above discussed the modest research )controversy and dialogue in the Ko-
ran( of three axes:

I / methods of controversy in the Koran.
II / methods of dialogue in the Koran.
III / General rules of controversy in the Islamic curriculum

* * *
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�
املقدمة

الطاهرين  الطيبني  آله  وعلى  املرسلني  سيد  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
وصحابته الغر امليامني ومن واله الى يوم الدين .

وبعد؛ 
فان التعلم ال يكون اال ملا فهم ومت االقتناع به، فقد يفهم االنسان امرًا يسمعه او يقرأه لكن 
فهمه له ال يعني انه قد اقتنع به، واذا كان الفهم سبياًل الى التعلم، فان اقترانه باالقتناع يزيد 

التعلم رسوخًا سواء يف التلقي او االحتفاظ او يف التذكر والعمل مبا تعلم)1( .
ناطقة  القرآن  وآيات  تفكيره)2(،  حرًا يف  املتعلم  يكون  ان  لالقناع،  اجلوهري  الشرط  ولعل 

صراحة بان ال اكراه يف الدين .
بآيات  والتذكير  املبني  بالتبليغ  تعالى  اهلل  الى  بالدعوة  مكلف  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول   وان 

ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ    ۋ  چ   : وتعالى  سبحانه  يقول   : احلكيم  الذكر 
چ )3(  ې   

ويقول تبارك وتعالى : چ ڭ ڭ ڭ ۇۇ  ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ چ)4( .

)1( محمود شلتوت، االسالم عقيدة وشريعة، دار الشروق، القاهرة، 1975، ص 129 .
)2( عبد اهلل ابو السعود بدر، فقه العبادات، عالم الكتب، القاهرة، 1982، ص 398 .

)3( الغاشية : 21 - 22 .
)4( ق : 54 .
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لها  ولكن  والقهر،  بالقوة  العقالء  نفوس  يف  تتكون  ال  املقاصد  ان  املسلمة  االوليات  ومن 
وسائل ال تلتمس اال بها ويف مقدمتها البرهان العقلي)1( .

واالعتقاد حق اساسي من حقوق االنسان يف االسالم، كفله اهلل سبحانه وتعالى لالنسان 
بكل الضمانات، واشار اليه يف عديد من اآليات من ذلك قوله تعالى : چ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ )2( .
حت  جت  يب  مبىب  خب  حب    جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ    ی  چ   : سبحانه  ويقول 

خت مت ىت  يت جث مث ىث يث حجمج جح مح جخ چ )3( .
ويقول جل جالله :  چ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ )4( .

وعدم االكراه يف املعتقد امنا يتفق والفطرة التي فطر اهلل االنسان عليها، إذ يقول سبحانه: 
چ ڻ  ڻ    چ )5( .

كما يقول عز وجل :  چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ          چ )6( .
وايضًا يقول سبحانه : چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ    
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦچ)7(.
انواع،  واقناعه  واقناع،  هداية  كتاب  الكرمي  القرآن  ان  مؤكدة  تشير  الشواهد  كافة  ان 
الناس  به  ليبصر  ويحس  يلمس  الــذي  الواقع  فهم  هو  واحــد  اصــل  على  جتتمع  لكنها 

)1( عبد العزيز جاويش، االسالم وبني الفطرة واحلرية، دار الهالل، سلسلة كتاب الهالل ) 18 ( 1952، 
ص 143 .

)2( يونس : 99 .
)3( البقرة : 256 .

)4( الكهف : 229 .
)5( البلد : 10 .

)6( االنسان : 3 .
)7( الكافرون : 1 - 6 .



مجلة كلية احلكمة اجلامعة ]العدد الصفري[ 1441هـ | 2019 
اجلدل واحلوار يف القرآن الكرمي 73

فيها  وليس  ومداركهم،  بعقولهم   اي  ببصريتهم،  ويقدروه  بحواسهم  به  يحسوا  او   بعيونهم، 
) اوامر مفروضة( بل هي مشاهدات ثابتة تستنبط منها نتائج الزمة)1( .

واول ما يبديه العقل من صور االقناع، تسليم اجلميع باستحالة صدور القرآن من مصدر 
بشري، وبتتابع حجج اهلل على الناس مبا يقرؤونه يف صفحات القرآن العظيم، ويستنبطون منه .
فالقرآن يذكر اآليات، ويورد النبوءات، ويستعمل القسم، ويخاطب الفطرة، ويبني السن 
ان  ميكنهم  بواقع ال  احتجاج  اولئك  ويف كل  للمكابر،  التحدي  ويستعمل  تختلف،  التي ال 

يتحاوروا فيه)2( .
العقلي الذي يستهدف االقناع، كل من ) اجلدل ( و )احلوار(، وقد  النهج  وابرز ما ميثل 
وردت كلمة اجلدل يف القرآن الكرمي يف اكثر من موضع ولكن كلمة )احلوار ( كانت اقل استعمااًل 

من االولى، فنحن ال جند لها ذكرًا اال يف ثالث آيات : قال تعالى يف سورة الكهف: چ      ی      
السورة: ذات  من   )37( واآلية   .)3( چ    جئ حئ   مئ ىئ يئ  جب حب خب مب 
چ ڤ ڤ   ڤ ڦ  ڦ    ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ)4(. 

پ پ پ  پ  ٻ  ٻ ٻ  ٱ ٻ  چ   : املجادلة  سورة  يف  وتعالى  سبحانه  وقال 
ڀ ڀ  ڀ ڀ  ٺٺ ٺ    ٺ ٿ ٿ چ ا)5( .

وعلى ما تقدم قسمنا بحثنا املتواضع ) اجلدل واحلوار يف القرآن الكرمي ( من الناحية الشكلية 
الى ثالثة محاور :

 ،1984 مكة  االسالمي،  العالم  رابطة  القرآن،  يف  وواجباته  االنسان  حقوق   : عابدين  حسن   )1( 
ص 137 .

م،   1966 القاهرة،  املعارف،  دار  ريــة،  ابو  محمود   : حتقيق  التوحيد،  رسالة  عبدة،  محمد   )2( 
ص 146.

)3( الكهف : 34 .

)4( الكهف : 37 .
)5( املجادلة : 1 .
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االول / اساليب اجلدل يف القرآن الكرمي .

الثاني / اساليب احلوار يف القرآن الكرمي .
الثالث / القواعد العامة للجدل يف املنهج االسالمي .

ومن اهلل تعالى التوفيق والسداد والرشاد ...

* * *
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احملور االول

اجلدل

من  واخلاصة،  العامة،  القضايا  موضعًا يف  وعشرين  تسعة  اجلدل يف  الى  االشارة  جاءت 
دينية، تتعلق بقضايا العقيدة واحلياة، او اجتماعية تدخل يف امور املجتمع .

مرتني  فيه  املصدر  وجعلها  مرة،  وعشرون  ( خمس  جادل   ( الرباعي  الفعل  من  وجاءت 
بصيغة )جدل ( واخرين بصيغة ) جدال (، ومرة بصيغة مجادلة، والغالب عليها جميعًا انها 

يف سياق اجلدال الديني .
وتفسير ذلك يكمن فيما واجهه االسالم من قضايا او عاش فيه االنسان من   مواقف 

التي تعيش يف داخل وعي االنسان  والتقليدية  الفكرية  التحديات  - فقد واجه االسالم 
وفكره، مما يتصل يف حركة التغيير التي يريد االسالم لها ان تغزو اعماق االنسان وفكره، لتنقله 

من ظلمات الشك والكفر والضالل الى االميان والتوحيد والهداية)1( .
التي كانت  الدينية واالجتماعية والسياسية  القوى  التحديات اخلارجية من  - كما واجه 
تسيطر على حياة االنسان يف املجتمعات التي لم تكن تؤمن باالسالم، فقد عملت الكثير من 
اجل ان ال تسمح لالسالم بالتقدم لتعطيل فاعليته وتؤخره عن مسيرته مبختلف الوسائل التي 
كانت متلكها، سواء يف ذلك  ما اثارته من حروب طويلة مرهقة وما وضعته امامه من حواجز 
وعقبات وما حشدته من شبهات وافكار واساليب ملتوية من اجل ان تزرع يف النفوس املزيد 
من القلق والشك واحليرة بالنسبة ملا يقدمه االسالم من هدى وحلول ملشاكل احلياة الداخلية 

واخلارجية)2( .

)1( محمد حسني فضل اهلل : احلوار يف القرآن، الدار االسالمية، بيروت، 1979، ص 16 .
)2( املرجع السابق، ص 17 .
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وعلى هذا االساس وقف االسالم يف وجه كل هذه التحديات ليرد على التحدي مبثله من 
موقع الرغبة يف الوصول الى احلق، وافساح املجال لالفكار بان تلتقي مبناهجه ال من موقع الرغبة 

يف الغلبة من اجل الغلبة، ومن هنا جاء استخدام القرآن للجدل .
واجلدل يف اللغة من صيغ املفاعلة، واالصل اللغوي للمادة يف استعماالتها احلسية املادية 
واكثر  الناقشة  اخلصومة يف  واجلدل عنف  اذا صرعه،  فالنا  يقال جادل  الصالبة،  تعني   فيه 
ما يستعمل اجلدل واملجادلة يف صراع االفكار، إذ يحاول كل مجادل ان يحكم رأيه ويدافع عنه 

يف صالبة، واجلدل مقابلة احلجة باحلجة، واملجادلة املناظرة واملخاصمة)1( .
واالنسان من شأنه - منذ كان - ان يكثر اجلدل، فكأن كثرة اجلدل ظاهرة انسانية من تلك 

اخلواص التي متيز االنسان عن غيره من الكائنات)2( . 
يقول سبحانه تعالى : چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ  ڀ 

ڀ  ٺ ٺ چ )3( .
من هنا قدر االسالم، وهو دين الفطرة، طبيعة هذا االنسان التي تختلف عن طبيعة املالئكة 
واآليات  اجللي  احلق  يف  فاحشة  مماراة  يكره  ان  اال  اجلدال  عليه  ينكر  فلم  الكائنات،  وبقية 

البينات، من عناد ومكابرة، او عن اضرار على اجلهل والضالل .
ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ں    ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چ   : وتعالى  تبارك  يقول 

ۀچ)4( .
چ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ    ڄ ڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃ    چ )5( .

 )1( ابن منظور : محمد بن مكرم بن منظور االفريقي املصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت 1974، 
. 103 / 11

)2( عائشة عبد الرحمن : مقال يف االنسان، دار املعارف، القاهرة، 1969، ص 94 .
)3( الكهف : 54 .

)4( االنفال : 6 .
)5( احلج : 8 .
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ڑ ڑ ک  ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ  ڳڳ  چ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ  ڻ ڻ        ڻ چ )1( .

ۀ      ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ    ڱ   ڳ  ڳ  چ 
ہ  ہ ہ ہ چ )2( .

اليه  يصغي  ان  حقه  فمن  االقناع،  الى  حاجة  عن  االنسان  جدال  يكون  عندما  لكن 
ويجادل بالتي هي احسن، وبهذا أُمر نبي االسالم ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمون، بقوله سبحانه وتعالى :
ڭ   ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ   ہ  چ 

ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ چ )3( .
ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ    ڀ     پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ 

ٺ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ چ )4( .

وقد يتوهم أناس، او يوهمون غيرهم ان اجلدال يف هذا املجال الديني ال يكون اال من الكفار 
واملشركني، واحلق ان االسالم افسح لالنسان وجه العذر فيكون جداله عن رأي حر وفكر حر ونية 

خالصة للوصول الى احلق، الن مثل هذا اجلدال، من لوازم انسانيته التي حمل امانتها)5( .
وقد جادل ابراهيم ) عليه السالم ( ربه يف ) قوم لوط ( استرحامًا، فلم يسخط عليه اهلل سبحانه 
وتعالى، بل عذره سبحانه يف حلمه على القوم الفاسقني، وامره ان يعرض عن جدال ال جدوى 

فيه بعد ان سبق فيهم امر اهلل تعالى، وحق عليهم عذاب غير مردود بجدال او استرحام .
چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ    ڦ  چ   : تعالى  قال 
ک  ڑ  ڑ  ژ ژ  ڈ  ڈ  ڎ        ڎ  ڌ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ    چ 

)1( غافر : 5 .
)2( غافر : 56 .

)3( النحل : 125 .
)4( العنكبوت : 46 .

)5( عائشة عبد الرحمن : مقال يف االنسان، مرجع سابق، ص 95 .
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چ )1( . ک  ک  ک 

لم جتد لدى  فلما  إذ ظاهر منها،  ة مسلمة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف زوجها  امرأ  كذلك جادلت 
سورة  آيات يف  ونزلت  قولها  سبحانه  فسمع  اهلل،  الى  اشتكت  كربتها  يفرج  ما  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
بعضها  الى  نشير  وظائفها،  بتعدد  القرآنية  املجادلة  معاني  يف  تعددًا  جند  هنا  ومن   املجادلة، 

فيما يلي)2( :
1- املجادلة مبعنى املخاصمة : قال تعالى :  چ ڀ  ڀ ڀ  ٺ ٺ چ )3( .

اي كان االنسان اكثر خصومة ) جداًل ( يف الباطل، فاجلدل هنا نقيض لالميان وانحياز 
القائم  االعتقادي  اليقني  مع  يتعارض  نقض،  موقف  هو  اجلدل  إذن  الديني،  مبعناه  للباطل 
على التسليم واالنقياد، انه الشك الناظر يف النقائض واخلصائص، هذا ونالحظ من املعاني 

االخرى للمخاصمة ) اجلدل ( وجدوا تعابير مثل احملاددة، واملشاققة ( ... الخ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   : تعالى  ــال  ق  : احملــاجــة  مبعنى  املجادلة   -2 

پ چ)4(.اي تأتي كل نفس حتاج او تدافع عن نفسها بدفع التهم املوجهة اليها .
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  چ   : وتعالى  تبارك  قال   : املخالفة  مبعنى  املجادلة   -3 

ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ چ )5( .
احملاددة هي مجادلة مخالفة هلل تعالى ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص كأنها اداة يف صراع االنسان فكريًا مع 

الغيب، وهذه املجادلة يف اآلية املذكورة مؤدية الى الكبت اي االذالل .
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  چ   : وتعالى  يقول سبحانه   : املراجعة  مبعنى  املجادلة   -4

پ چ )6( .

)1( هود : 74 - 76 .
)2( خليل احمد خليل، جدلية القرآن، دار الطليعة، بيروت، 1981، ص 22 .

)3( الكهف : 54 .
)4( النحل : 111 .

)5( املجادلة : 5 .

)6( املجادلة : 1 .
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اي قول التي تراجعك شاكية من زوجها، فاملراجعة مبا هي شكوى، تعني نقض موقت، 
الى  انها دعوة  اخيرًا،  تعني  الزوج، كما  الزوجة، وموقف   وتعني صراعًا بني موقفني  موقف 
املوقفني  كال  يتجاوز  او  يتضمن  او  يوفق  فاصاًل،  موقفًا  يتخذ  كي  إليه،  احملتكم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

النقيضني .
5- املجادلة مبعنى االختيار : يقول سبحانه وتعالى : چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ    چچ)1( 

يستفاد من اآلية الكرمية ان العلم االلهي والعلم البشري هو االساس، وان االنسان احلر هنا 
يف االختيار، يجادل بغير علم، وترمي هذه اآلية الى نقد الذي يجادل بعلم اخر مخالف لعلم 

اهلل تعالى اي لتعاليم الدين يف الكتاب)2( .
ولقد نهج القرآن الكرمي يف رده على اخلصوم مناهج جدل متعددة منها)3( :

1- السبر والتقسيم : 
والسبر والتقسيم باب من ابواب االستدالل الكاشف للحقيقة الهادي اليها .

بان  يجادله،  من  دعوى  البطال  سباًل  املجادل  يتخذه  اجلدل،  ابواب  من  باب  ايضًا  وهو 
يذكر اقسام املوضوع الذي يجادل فيه او يبني انه ليس يف احد هذه االقسام خاصة تسوغ قبول 

الدعوى فيه، فيبطل دعوى اخلصم)4( .
وميكن ان نستنتج انه مير بعمليتني : احدهما : احلصر، وهو املقصود بالتقسيم .

وثانيهما : االبطال، وهو املراد بالسبر .
ٻٻ  ٱ  چ   : تعالى  قوله  يف  الكرمي)5(  القرآن  يف  امثلته  من  ان  السيوطي  ذكر  وقد 

)1( احلج : 3 .
)2( جدلية القرآن، مرجع سابق، ص 23 .

فيردينيا،  هيرندن،  للفكر االسالمي،  العالي  املعهد  العقلي،  والنظر  القرآن  اسماعيل محمد،  فاطمة   )3(
الواليات املتحدة االمريكية 1993 م، ص 119 .

)4( محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد املعروف بأبي زهرة )املتوفى: 1394هـ(،املعجزة الكبرى القرآن، 
دار الفكر العربي، ص 378 .

)5( أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي) ت 911 هـ (، االتقان يف علوم القرآن، 
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ   
ڇ  ڇ  چچ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦڄ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ک     کک گ گ گ گ ڳ ڳ چ )1( .
ويبني السرخسي)2( وجوه التحرمي التي ال تخرج عن واحد منها :

1- يلزم عليه ان يكون جميع الذكور حرامًا .
2- يلزم عليه ان يكون جميع االناث حرامًا .

3- يلزم عليه حترمي الصنفني معًا .
ما ذكر  العلة على  اخرى، الن  وبعض يف حالة  فعلوه من حترمي بعض يف حالة  ما  فبطل 
التحرمي، واالخذ عن اهلل بال واسطة ) وحي ( باطل، ولم يدعوه، وبواسطة  تقتضي اطالق 
رسول كذلك، ألنه لم يأت اليهم رسول قبل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واذا بطل جميع ذلك، ثبت املدعى 

وهو ان ما قالوه افتراء على اهلل تعالى وضالل)3( .
2- التحدي : 

 وذلك مثل ما حتدى اهلل عزوجل كفار قريش بان يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، اي 
ما دام االمر كما تزعمون ان القرآن مفترى، فلماذا لم جتربوا االتيان بعشر مفتريات)4( .

قال تعالى : چ ٱ  ٻ  ٻٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ  چ )5( .

حتقيق: مركز الدراسات القرآنية، مجمع امللك فهد، السعودية، ط/1، 2 / 1 .
)1( االنعام : 143 - 144 .

)2( محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )املتوفى: 483هـ(، أصول السرخسي، دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان، ط/1، 1414 هـ- 1993 م، 2/ 210.

)3( السيوطي، االتقان 2 / 137 .
)4( فاطمة اسماعيل، القرآن والنظر العقلي، ص 121 .

)5( هود : 13 .
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چ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ائ ائ  ەئ ەئ چ )1( .
چ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    

ڤ ڤ ڦ چ )2( .
3- القول املوجب :

وهو اخذ اخلصم مبوجب كالمه واستنباط ما يريده من ذلك كان تقع حقه يف كالم غير كتابة 
عن شيء اثبت له حكم فثبتها لغير ذلك الشيء، وقال ذلك قوله عز وجل يف شأن املنافقني 

والرد عليهم :
ڳ  گ    گ  گگ  ک  ک           ک  ک  ڑ     ڑ  ژ  ژ  چ 

ڳ ڳ  ڳ   ڱ   ڱ چ )3( .
فاالعز وقعت يف كالم املنافقني كناية عن فريقهم، واالذل من زين املؤمنني، واثبت املنافقون 
لفريقهم اخراج املؤمنني من املدينة، فاثبت اهلل تعالى يف الرد عليهم صفة العشرة لغير فريقهم، 

فلله العزة ولرسوله وللمؤمنني .
4- التسليم :

وهو ان يفرض احملال اما منفيًا او مشروطًا بحرف االمتناع ليكون املذكور ممتنع الوقوع المتناع 
وقوع شرطه، ثم يسلم وقوع ذلك تسليمًا جدليًا ويدل على عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه، 

كقوله تعالى : چ پ پ   پ ڀ ڀ       ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ         ٿ ٹ ٹ ٹ  
ٹ ڤ ڤ چ )4( .

ويشرح السيوطي ذلك بقوله : ) ان ليس مع اهلل اله، ولو سلم ان معه سبحانه وتعالى الهًا 
لزم من ذلك التسليم ذهاب كل اله من االثنني مبا خلق وعلو بعضهم على بعض، فال يتم يف 

)1( البقرة : 23 .
)2( االسراء : 88 .
)3( املنافقون : 8 .

)4( املؤمنون : 91 .
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العالم امر وال ينفذ حكم وال  تنتظم احواله، والواقع خالف ذلك، ففرض الهني فصاعدًا محال 
ملا يلزم منه احملال، الى غير ذلك من اشكال اجلدل وأساليبه.

* * *
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احملور الثاني

أساليب احلوار يف القرآن الكرمي

ان  الكرمي تختلف عن صور اجلدل االخرى،  من حيث  القرآن  بها  التي جاء  صور احلوار 
او بني االنسان  بينهما احلوار قد يكون بني االنسان ونفسه،  اجلدل عادة يكون بني طرفني، 
وعقله، واحلوار حيث يكن بني طرفني يكن الطرفان يف مستويني مختلفني من حيث املعرفة 

والعلم باملوضوع الذي يدور حوله احلوار)1( .
ولعل من اشد االمور ضرورة لوصول احلوار الى هدفه، وجود االجواء الهادئة للتفكير الذاتي 
الذي ميثل فيه االنسان نفسه وفكره، واالبتعاد عن االجواء االنفعالية التي تبعد االنسان عن 
الوقوف مع نفسه وقفة تأمل وتفكير، فانه قد يخضع يف قناعاته افكاره للجو االجتماعي الذي 
خاصة،  فكرة  رفض  او  معينة،  فطرة  لتأييد  حاسمة  انفعالية  اجواء  يف  اجلماعة  فيه  تنطلق 
فيستسلم االنسان لها استسالمًا ال شعوريًا كنتيجة طبيعية النصهاره باجلو العام وذوبانه فيه، 

االمر الذي ينتقد فيه استقالله الفكري وشخصيته املميزة، فيعود ظاًل باهتًا للجماعة)2( .
وقد صور لنا القرآن الكرمي - فيما نقله لنا من اسلوب النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص يف احلوار مع خصوم 
العقيدة، عندما واجهوه بتهمة اجلنون فقد دعانا الى ان نتجرد عن هذا اجلو االنفعالي فيما اذا 

اردنا ان نتبنى فكرة او نرفضها .
ۉ ۉ ې ېې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ  چ  قال تعالى : 

وئ ۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ    ۈئ ېئ ېئ ېئ    ىئ ىئ ىئ ی چ )3( .

)1( محمد احمد خلف اهلل، مفاهيم قرآنية، دار الفكر، بيروت، ط/1، 1432هـ، ص 160 .
)2( محمد حسني فضل اهلل، احلوار يف القرآن، ص 44 .

)3( سبأ : 46 .
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فقد اعتبر القرآن الكرمي، موضوع االتهام للنبي ملسو هيلع هللا ىلص باجلنون، خاضعًا للجو االنفعالي الذي 
التي  افكارهم  من  ميلكون  ال  يجعلهم  مما  انذاك،  حلضرته  العدائي  التجمع  على  يسيطر  كان 

يستطيعون ان يزنوا بها صحة القضايا وفسادها .
بل تظل افكارهم كمثل الصدى الفكار االخرين، ولذلك دعاهم الى االنفعال عن هذا اجلو 
احملموم، بان يتفرقوا : مثنى وفرادى يف موقف فكر وتأمل، يرجع اليهم افكارهم وشخصياتهم، 
يواجه  الذي  الواعي  الهادئ  الفكر  طبيعة  الن  وقت،  باسرع  احلاسمة  النتيجة  الى  ليصلوا 
شخصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص وافكاره وتعاليم رسالته، يضع القضية يف موضعها الطبيعي الذي يرفض 
الناس  الى  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   رسول  بانه  االقرار  الى  ذلك  بعد  لينتهي  وتفصياًل،  التهمة جملة  هذه 

لينذرهم بالعذاب االليم)1( .
عنها،  ويدافعون  بها  يؤمنون  التي  الفكرة  بقداسة  احساس  الى  احلوار  اطراف  وقد يخضع 
او عقلي،  بالذات وبعالقاتها بعيدًا عن اي منطق فكري  ترتبط  انطالقًا من جوانب عاطفية 
فيصعب عليه االنفصال عنها والتنكر لها حتت تأثير اي ضغط فكري او اجتماعي، من امثلة 

ذلك موقف االنسان من عقيدة ابائه واجداده او تقاليدهم)2( .
ولنا يف منهج القرآن الكرمي يف مواجهة هذا، مناذج عديدة منها : 

چ ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺٺ ٺ ٺ   ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ چ )3( .

چ حت خت مت ىت يت جث  مث ىث يث  حج  ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ پ پ پ 
پچ)4( .

)1( املرجع السابق، ص 45 .

)2( املرجع السابق، ص 47 .
)3( البقرة : 170 .

)4( الشعراء : 136 - 138 .
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چ ىئ  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پ  پ  پ    پ 

ٹ ٹ   ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ  ڄ ڄ    ڄ  ڄ ڃ           چ )1( .
بحجة  اهلل،  رسالة  رفض  على  االصرار  عن  تتحدث  الكرمية  اآليات  هذه  ان  يالحظ 
لهم،  ان  التساؤل،  عنصر  اثارة  ردهم،  يف  القرآن  منهج  فكان  آباؤهم،  عليه  ملا  مخالفتها 
ما  بني  املوازنة  بعملية  القيام  الى  وتوجيههم  اآلباء،  ميلكها  التي  الفكرية  االمكانيات  حول 
لديهم من تراث أتاهم وبني ما تأتيهم به الرساالت من اهلل تعالى، فقد يخرج هؤالء من جو 
القداسة الى اجلو الطبيعي ولو باثارة الشك يف نفوسهم ازاء ما يقدسون، وااليحاء لهم بان 

احترام االباء ال مينع من قابليتهم للخطأ)2( .
واحيانًا يكون احلوار مع الذات، ابرز صورة لهذا النوع من احلوار، هي تلك التي تصور حوار 

ابراهيم )عليه السالم( مع نفسه، والتي تصورها اآليات التالية :
ٿ ٿ ٿ        ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  چ   : وتعالى  قال سبحانه 
چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ 
ک      ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    
ۓ  ے  ے  ھھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ 

ۓ ڭ چ )3( .
وصورة اخرى من احلوار القرآني هي التي ال يكون فيها الطرفان يف مستوى ثقايف واحد، وامنا 

هناك من يحاور ليعرف احلقيقة عن هو اكثر دراية بها)4( .

)1( الزخرف : 22 - 42 .
)2( محمد حسني فضل اهلل، ص 49 .

)3( االنعام : 75 - 79 .
)4( محمد احمد خلف اهلل، مفاهيم قرآنية، ص 191 .
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والصورة البارزة، هي تلك التي وردت يف سورة الكهف، والتي يقول تعالى  فيها :
ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ھ  ھ     ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ        ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ        ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ   
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  
ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ېى ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ    حئ مئ ىئ يئ 
خت مت ىت يت       جث مث ىث يث حج مج   حت  ىب يب جت   خب مب  حب  جب 
ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ        ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڃ ڃ     ڃ ڃ چ چ  چچ  ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ   ڈژ ژ ڑ    ڑ ک      ک ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ      ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ       ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ڳ            ڳ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ې  ې  ې                ۉ  ۉ    ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ       ۈ  ۆ  ۆ   ۇ 
ې ى ى ائ ائ ەئ         ەئ وئ وئ             ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ  ېئ 

ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی    ی ی ی چ )1( .

* * *

)1( الكهف : 64 - 82 .
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احملور الثالث

القواعد العامة للجدل يف املنهج االسالمي

وسواء كان االمر جدال او حوارًا فقد هدى االسالم يف توجيهاته الى قواعد عامة للمحاورة 
املنطقية  واالصول  االسالمية  النصوص  يف  وبالتأمل  االسالمي،  املنهج  يف  وهدفها  اجلدلية 

البديهية ميكن استنباط جملة من تلك القواعد والضوابط والتي منها :
 القاعدة االولى: التخلي عن التعصيب:	 

يجب تخلي كل من الفريقني املتصديني للمناظرة حول موضوع معني ان التعصيب لوجهة نظره 
السابقة، وهذا يقود للبحث عن احلقيقة واألخذ بها عند ظهورها، سواء اكانت هي وجهة نظره 
السابقة، أم وجهة نظر من يحاوره يف املناظرة، او وجهة نظر اخرى . وقد ارشدنا القرآن الكرمي الى 

هذه القاعدة، إذ علم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمني ان يقولوا للمشركني يف مناظراتهم لهم :چ ڃ    ڃ 
ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ چ )1( .

ان موضوع املناظرة الذي وردت يف هذه اآلية يف صدده توحيد اخلالق او االشراك به، وهما 
امران على طريف نقيض، ال لقاء بينهما بحال من االحوال، وهما يدوران حول اصل عظيم من 
اصول العقيدة الدينية، كان من البديهة ان الهداية يف احدهما إذ هو احلق، وان الضالل املبني 
يف االخر اذ هو الباطل، ويف هذا غاية التخلي عن التعصيب، واالعتراف باحلقيقة واألخذ بها .
وقد ورد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص انه قال : »الكلمة احلكمة ضالة املؤمن، فحيث وجدها فهو 

احق بها«)2( .

)1( سبأ : 24 .
)2( محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )املتوفى: 279هـ(، اجلامع 

الكبير - سن الترمذي، حتقيق : بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي - بيروت، 1998 م
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 وابو بكر الصديق رضي اهلل عنه كان يقول : )هذا رأي فإن كان صواب فمن اهلل تعالى، 
وان يكن خطأ فمني، واهلل ورسوله بريئان منه( .

وعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه اجتهد برأيه وكان يقول لكاتبه : ) قل هذا رأي عمر فإن 
يكن صوابًا فمن اهلل وان يكن خطأ فمن عمر ( .

وهذا ما نقل من غير واحد من فقهاء الصحابة)1( .
ورحم اهلل تعالى ابا حنيفة النعمان، فقد كان يقول : ) علمنا هذا الرأي وهو اكثر ما قدرنا 

عليه، فمن جاء بخير منه قبلناه ()2( .
يقول الصديف)3( : ) ما رأيت اعقل من الشافعي، ناظرته يومًا يف مسألة ثم افترقنا، ولقيني 

فأخذ بيدي، ثم قال : يا موسى اال يستقيم، ان نكون اخوانًا وان لم نتفق يف مسألة ()4( .
الود  الرأي اآلخر فال يفسد  بإقرار فتاوى، وبقبول  الوفاق بني املذاهب  وهكذا تتسع دائرة 

قضية .
ويتجلى ذلك يف اقوالهم وافعالهم ونصوص كتبهم)5( .

، حديث برقم 688، ص 395 .
)1( ابو عبد اهلل شمس الدين محمد بن ابي بكر بن ايوب املعروف بابن القيم ) ت 751 هـ (، اعالم املوقعني 
عن رب العاملني، قرأه وقدم له وعلق عليه وخرج احاديثه واثاره، ابو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان، 

دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، ط 1، 1432 هـ،، 1 / 45، 55، 157 .
)2( ابو بكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد بن مهدي ) ت 463 هـ ( تاريخ بغداد، مطبعة السعادة، 

القاهرة، ط 1، 1349 هـ - 1931 م، 13 / 359 .
)3( هو يونس بن عبد االعلى بن موسى بن ميسرة املصري ) ت 264 هـ ( كان ثقة فقيه، فاضاًل، ثقة على 
الشافعي، ينظر : ابن حجر العسقالني شهاب الدين احمد بن علي بن محمد ) ت 852 هـ (، تهذيب 

التهذيب دار املعارف النظامية بحيدر اباد، الهند، ط 1، 1327 هـ، 13 / 440 .
)4( شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ) ت 748 هـ ( سير اعالم النبالء، حتقيق : شعيب 

االرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 9، 1413 هـ، 10 / 16 .
)5( جمع االمام السيوطي : جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي الشافعي ) ت 911 هـ ( يف 

كتابه احلاوي للفتاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1983، 1 / 39 الكثير منها .
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القاعدة الثانية: املناظرة باحلسنى :	 
يجب ان يتقيد كل من الفريقني املتناظرين بالقول املهذب، البعيد عن كل طعن او جتريح او 

هزء او سخرية او احتقار لوجهة نظر احملاور اآلخر .
به  ويرتبط  باحلوار  يتعلق  ما  كل  تشمل  التي  باحلسنى  االلتزام  الى  االسالم  ارشدنا  وقد 
ويوافقه ويصاحبه، من قول وفكر وعمل، فاملسلم مطالب بان يلتزم يف مجادلته )دعوته( إلثبات 

احلق الذي يؤمن به وإقناع اآلخرين به، ويف ذلك نصوص كثيرة، منها :
قول اهلل تعالى : چ ے ے ۓ ۓ چ )1( .

ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ    ڀ   ڀ ڀٺ  چ  تعالى :  وقوله 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ چ )2( .

لذلك كان من اخالق املسلم وآدابه مع خصوم دينه ومخالفي عقيدته، انه ال    يسلك 
مسالك السب والشتم والطعن واللعن واللمز والهمز والسخرية والفحش والبذاءة)3( .

وقد اكد ديننا احلنيف النهي عن هذه املسالك .
ۇ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے       ھ  ھ  چ   : تعالى  اهلل   فقال 

ۇچ )4( .
وقال سبحانه : چ ٿ ٿ ٿ ٿ چ )5( .

وجاء عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصانه قال : )) ما كان الفحش يف شيء إال شانه، وما كان احلياء يف 
شيء إال زانه (()6( .

)1( النحل : 125 .
)2( العنكبوت : 46 .

)3( االمام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي ) ت 505 هـ (، احياء علوم الدين،  دار مصر للطباعة، 
. 67 - 59 / 1 ،1988

)4( االنعام : 108 .
)5( الهمزة : 1 .

)6( عن انس رضي اهلل عنه، سن الترمذي، حديث برقم 1975، ص 21 .
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وعن ابي الدرداء رضي اهلل عنه : ان النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : )) ما من شيء اثقل يف ميزان املؤمن 
يوم القيامة من خلق حسن، وان اهلل ليبغض الفاحش البذيء (()1( .

ووصف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املؤمن بقوله : )) ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال 
البذيء (()2( .

القاعدة الثالثة: إحضار احلجة :	 
على املناظر ان يكون حاضر احلجة والبرهان يف املوضوع املعني للمناظر، ويكون ملتزمًا الطرق 

املنطقية السليمة لدى املناظر والتي منها :
1- تقدمي االدلة املثبتة او املرجوحة للمور املدعاة .

2- إثبات صحة النقل للمور املروية .
ومن ذلك اخذ علماء فن آداب البحث واملناظرة قاعدتهم املشهورة التي تقول : ان كنت 

ناقاًل فالصحة، او مدعيًا فالدليل .
املنهج  ويدل  احسن،  هي  بالتي  جدااًل  اجلدال  يكون  بان  األمر  عموم  ذلك  على  ويدل 

االسالمي الى هذا االرشاد يف آيات قرآنية كثيرة منها :
ۆئ  ۇئۇئ   وئ  وئ  ەئ      ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  چ   : تعالى  اهلل  قول   -

ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ چ )3( .
يف هذه اآلية الكرمية يأمر اهلل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص بان يطالب الذين ادعوا انه لن يدخل اجلنة إال من 

كان من اليهود او من النصارى بتقدمي برهانهم على ما يدعون .

)1( املصدر السابق حديث برقم 2003، ص 274، حسن صحيح .
)2( ابن حجر العسقالني، احمد بن علي بن محمد بن محمد، ابو الفضل الكناني العسقالني، ) ت 852 
العلوم احلديثة،  ابراهيم، دار  ابراهيم اسماعيل  املرام من ادلة االحكام، تقدمي وتصحيح :  هـ (، بلوغ 
بيروت، مكتبة الشرق اجلديد، بغداد، 1983، ص 373 - النووي : ابو زكريا يحيى بن شرف النووي 
الشافعي )ت 674 هـ ( رياض الصاحلني، حتقيق : عبد العزيز رماح واحمد يوسف الدقاق، دار املأمون، 

دمشق، ط 2، 1396 هـ - 1976 م، ص 488 .
)3( البقرة : 111 .
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ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ     ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    چ   : وتعالى  وقوله سبحانه   -
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ        ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ          چ  چ )1( .

قالت اليهود لرسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : كيف تزعم انك على ملة ابراهيم وانت تأكل حلوم اإلبل 
وتشرب البانها، وهي محرمة يف ملته ؟ فقال لهم : كان ذلك حالاًل البراهيم، فقالوا : كل 
الينا، فانزل اهلل اآلية مكذبًا  شيء حترمه فإن كان محرمًا يف ملة نوح وابراهيم حتى انتهى 

لهم)2( : 
چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ          چ  چ )3( .

- وقال سبحانه وتعالى : چ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ  
ىئ  يئ جبحب خب    مب  ىب يب جتحت خت مت چ )4( .

يف هذه اآلية الكرمية يأمر اهلل سبحانه وتعالى رسوله محمد  ملسو هيلع هللا ىلص بان يطالب املشركني بتقدمي 
برهانهم على ما يدعون، ويشمل البرهان يف مثل هذا االدعاء البرهان العقلي والبرهان النقلي 

عن رسول من رسل اهلل، وهذه اآلية الكرمية تشير الى مطالبتهم بالبرهان النقلي .
بينما آية النمل :چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ            ٿ چ )5( .

تطالب املشركني بتقدمي البرهان بشكل عام عقليًا كان ام نقليًا .

)1( آل عمران / 93 .
)2( عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ) ت 774 هـ (، تفسير القرآن العظيم : 
طبعة جديدة مصححة ومنقحة مأخوذة عن مخطوطة دار الكتب املصرية، قدم له عبد القادر االرنؤوط، 
دار الفيحاء، دمشق - دار ابن باديس - اجلزائر، املجلد االول، ص 506 - 508، الشيخ حسنني محمد 
القرآن وزارة االوقاف والشؤون االسالمية، الكويت، ط 3، 1407 هـ -  البيان ملعاني  مخلوف، صفوة 

1987 م، ص 88 .
)3( آل عمران : 93 .

)4( االنبياء : 24 .
)5( النمل : 64 .
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القاعدة الرابعة: اال يكون املناظر ملتزمًا يف امر من امور بضد الدعوى التي يحاول 	 
ان يثبتها :

التزامهم بضد دعواه وقبوله له : استدالل  ومن االمثلة على سقوط دعوى املناظر بسبب 
بعض من انكر رسالة نبينا األكرم محمد  ملسو هيلع هللا ىلص بانه بشر، وزعم هؤالء ان االصطفاء بالرسالة 
ال يكون للبشر، وامنا يكون للمالئكة او مشروط بان يكون مع الرسول من البشر ملك يرى ويف 

اعتراضهم على بشريته  ملسو هيلع هللا ىلص قال تعالى : چ گ  گ گ گ ڳ ڳ   ڳ 
ڳ ڱڱ  ڱ   ڱ ں    ں ڻ ڻ ڻ چ )1( .

عليهم  وعيسى  وموسى  كابراهيم  السابقني  الرسل  من  كثير  برسالة  يعتقدون  انهم  مع 
السالم، وهؤالء يف نظرهم بشر وليسوا مبالئكة، وبذلك اسقط اهلل تعالى دعواهم بقوله سبحانه 

وتعالى :چ ۉ ۉ ې ې ې ې    ى   ى   ائ  ائ ەئ 
ەئ چ )2( .

القاعدة اخلامسة: السالمة من التعارض والتنافر :	 
من الواجب على احملاور ان ال يناقض كالمه بعضه بعضًا فال يكون يف   الدعوى او يف الدليل 

الذي يقدمه املناظر تعارض فاذا كان كذلك كان كالمه ساقطًا بداهة .
ومن امثلة ذلك قول الكافرين حينما كانوا يرون اآليات الباهرات تنزل على رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 

يقولون ) سحر مستمر ( وقد ذكر اهلل تعالى ذلك بقوله جل شأنه :چ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ چ )3(.

ففي قولهم هذا تعارض وتهافت وتناقض ظاهر، وذلك ال من شأن السحر كما يعلمون 
الشيء  يكون  ان  اما  تكون سحرًا،  ان ال  املستمرة  األمور  ومن شأن  يكون مستمرًا،  ان ال 

الواحد سحرًا ومستمرًا معًا . فذلك جمع بني امرين متضادين ال يجتمعان .

)1( الفرقان : 7 .
)2( الفرقان : 20 .

)3( القمر : 1 - 2 .
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ونظير ذلك قوم فرعون عن موسى عليه السالم حينما جاءه بسلطان بني من احلجج الدامغة 
واآليات الباهرات : ) ساحر او مجنون ( وقد قص اهلل سبحانه وتعالى ذلك بقوله جل جالله: 

چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ      ڑ ڑ ک      ک      چ )1( .
وهذان امران يكادان يكونان متضادين، فمن غير املقبول منطقيًا ان يكون الشخص الواحد 
الواحدة، مترددًا بني كونه ساحرًا وكونه مجنونًا، وذلك الن الساحر من اذكياء  ذو الصفات 

الناس كثير الفطنة والدهاء، وهذا امر يتنافى مع املجنون تنافيًا كليًا .
ويف كالم فرعون هذا تهافت ظاهر يسقطه من االعتبار لدى املناظرة، فهو ال يستحق عليه 
جوابًا، وهو يشعر بان فرعون يتهرب من منطق احلق ويطلق عبارة يغشى بها على املل من حوله 
حتى ال يفتضح امامهم بانتصار موسى عليه يف احلجة، او هو ينتقل الى موضوع جرأة موسى 
او صادرة  السحر،  قوته يف  يعتمد على  بانها صادرة عن ساحر  فيعللها  الفرعوني،  القصر  يف 
عن مجنون ال يقدر عواقب االمور وهذا ايضًا تهرب من منطق احلجج التي قدمها موسى عليه 

السالم الى موضوع آخر هو موضوع جرأته .
القاعدة السادسة: ان ال يكون الدليل ترديدًا ألصل الدعوى :	 

االلفاظ  تغيير  براعته يف  املناظر  استخدم  وقد  ثانية،  بصيغة  للدعوى  باعادة  ذلك  ويكون 
وزخرفتها، ولكن تلك حيلة باطلة ال يلجأ اليها طالب احلق .

* * *

)1( الذاريات : 38 - 39 .
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اخلامتة 

احلمد هلل يف البدء واخلتام والصالة والسالم على خير االنام وعلى آله الطيبني االطهاروصحابته 
الكرام . 

وبعد؛ فقد مّن اهلل علينا بفضله وكرمه وجوده اجناز بحثنا املتواضع املوسوم : )اجلدل واحلوار 
يف القرآن الكرمي(

ومن خالل البحث والدراسة توصلنا الهم النتائج اآلتية : 	 
ان التعلم ال يكون اال ملا فهم ومت االقتناع به، فقد يفهم االنسان امرًا يسمعه او يقرأه لكن 

فهمه له ال يعني انه قد اقتنع به.
ان من أهم  الشروط اجلوهرية لالقناع، ان يكون املتلقي حرًا يف تفكيره، وآيات القرآن ناطقة 

صراحة بان ال اكراه يف الدين.
ابرز ما ميثل النهج العقلي الذي يستهدف االقناع، كل من ) اجلدل ( و )احلوار(، وقد وردت 
كلمة اجلدل يف القرآن الكرمي يف اكثر من موضع ولكن كلمة )احلوار ( كانت اقل استعمااًل من 
االولى، فنحن ال جند لها ذكرًا اال يف ثالث آيات : سورة الكهف : 34، واآلية 37 من ذات 

السورة يف سورة املجادلة :  أآلية: 1.
لقد نهج القرآن الكرمي يف رده على اخلصوم مناهج جدل متعددة منها:

السبر والتقسيم : والسبر والتقسيم باب من ابواب االستدالل الكاشف للحقيقة الهادي 
اليها. وهو ايضًا باب من ابواب اجلدل، يتخذه املجادل سباًل البطال دعوى من يجادله، بان 
يذكر اقسام املوضوع الذي يجادل فيه او يبني انه ليس يف احد هذه االقسام ميزة تسوغ قبول 

الدعوى فيه، فيبطل دعوى اخلصم .
وميكن ان نستنتج انه مير بعمليتني :

 احدهما : احلصر، وهو املقصود بالتقسيم .
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وثانيهما : االبطال، وهو املراد بالسبر .
مثله  من  سور  بعشر  يأتوا  بان  قريش  كفار  عزوجل  اهلل  ما حتدى  مثل  وذلك   : التحدي   
بعشر  االتيان  جتربوا  لم  فلماذا  مفترى،  القرآن  ان  تزعمون  كما  االمر  دام  ما  اي  مفتريات، 

مفتريات. 
القول املوجب : وهو اخذ اخلصم مبوجب كالمه واستنباط ما يريده من ذلك كأن تقع يف 

حقه يف كالم الغير كناية عن شيء اثبت له حكم فثبتها لغير ذلك الشيء.
التسليم :وهو ان يفرض احملال اما منفيًا او مشروطًا بحرف االمتناع ليكون املذكور ممتنع الوقوع 
المتناع وقوع شرطه، ثم يسلم وقوع ذلك تسليمًا جدليًا ويدل على عدم فائدة ذلك على تقدير 

وقوعه.
الكرمي تختلف عن صور اجلدل االخرى،  من حيث ان  القرآن  بها  التي جاء  صور احلوار 
او بني االنسان  بينهما حوار، قد يكون بني االنسان ونفسه،  اجلدل عادة يكون بني طرفني  
وعقله، واحلوار حيثما يكن بني طرفني يكن الطرفان يف مستويني مختلفني من حيث املعرفة 

والعلم باملوضوع الذي يدور حوله احلوار
وسواء كان االمر جداًل او حوارًا فقد هدى االسالم يف توجيهاته الى قواعد عامة للمحاورة 
املنطقية  واالصول  االسالمية  النصوص  يف  وبالتأمل  االسالمي،  املنهج  يف  وهدفها  اجلدلية 

البديهية ميكن استنباط جملة من تلك القواعد والضوابط .

* * *
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املصادر واملراجع

- القرآن الكرمي.
الكناني . 1 الفضل  ابو  محمد،  بن  محمد  بن  علي  بن  احمد  العسقالني،  حجر  ابن 

العسقالني، ) ت 852 هـ (، بلوغ املرام من ادلة االحكام، تقدمي وتصحيح : ابراهيم 
اسماعيل ابراهيم، دار العلوم احلديثة، بيروت، مكتبة الشرق اجلديد، بغداد، 1983 .

ابن حجر العسقالني شهاب الدين احمد بن علي بن محمد )ت 852 هـ(، تهذيب . 2
التهذيب دار املعارف النظامية بحيدر اباد، الهند، ط 1، 1327 هـ.

 ابن منظور : محمد بن مكرم بن منظور االفريقي املصري، لسان العرب، دار صادر، . 3
بيروت 1974

بغداد، . 4 تاريخ  هـ(  بن مهدي )ت 463  احمد  بن  ثابت  بن  بن علي  احمد  بكر  ابو 
مطبعة السعادة، القاهرة، ط 1، 1349 هـ - 1931 م.

القيم . 5 بابن  املعروف  ايــوب  بن  بكر  ابي  بن  محمد  الدين  شمس  اهلل  عبد   ابو 
)ت 751 هـ(، اعالم املوقعني عن رب العاملني، قرأه وقدم له وعلق عليه وخرج احاديثه 
العربية  اململكة  اجلوزي،  ابن  دار  سليمان،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  ابو  واثاره، 

السعودية، ط 1، 1432 هـ.
االمام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي )ت 505 هـ(، احياء علوم الدين،  دار مصر . 6

للطباعة، 1988. 
جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي الشافعي، أبو الفضل )ت 911 هـ(، . 7

احلاوي للفتاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1983.
جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي، أبو الفضل )ت 911هـ(، . 8

فهد،  امللك  مجمع  القرآنية،  الدراسات  مركز   : حتقيق  القرآن،  علوم  يف  االتقان 
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السعودية، ط/1.
حسن عابدين : حقوق االنسان وواجباته يف القرآن، رابطة العالم االسالمي، مكة . 9

 .1984
حسنني محمد مخلوف، صفوة البيان ملعاني القرآن وزارة االوقاف والشؤون االسالمية، . 10

الكويت، ط 3، 1407 هـ - 1987 م.
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املقدمة

أصبح لإلعالم قواعد وأصول يف عصرنا احلديث ولم تعد املمارسات العملية وحدها كافية 
نافذة  وأدواته  اتخذت من اإلعالم  واملتعددة  املختلفة  املجال فوسائل االتصال  للتقدم يف هذا 
للتأثير يف مجاالت احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية والبيئية والتعليمية وتتطلب دراسة 
مفهوم اإلعالم بشكل عام ومظاهره وتطوره ومدى انتشاره أهمية االستمرار يف إجراء البحوث 
العلمية املوضوعية لدراسة اإلعالم مفهوما وأثرا، وهذا ما يضعنا أمام مجموعة من القيم ينبغي 
إلى  معرفة  الدراسات  تناولها يف دراسة أي موضوع يف مجال اإلعالم، فالبد أن ترجع هذه 
اإلنسان الذي تتعرض له وسائل االتصال ودراسة سلوكه ومنط حياته، وبيان مدى تأثير هذه 

الوسائل يف اجلمهور وقيمه االجتماعية.
وياتي اخلطاب االعالمي  كاحد اهم ادوات التاثير على املستوى الدولي للترويج لسياستها, 
العراقي  للخطاب االعالمي  نتساءل هل ميكن  الواقع  الفكرية  ويف ظل هذا  ملذاهبها  والدعوه 
ـوعلى الرغم من الكم الهائل من الصحف الذي تصدر يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا وعلى اختالف 
أنواعها رسمية وحزبية وخاصة ان يكون له دور فاعل  يف دعم ركائز السياسة اخلارجية وادارة 
بناء  النزاعات اي ان يكون له دور يف  القرارات والسياسات وادارة  االزمات ودورها يف تفعيل 

مهمات السياسة اخلارجية ؟      
لإلجابة عن تلك التساؤالت ميكن القول ان الظروف السياسية غير املستقرة لطبيعة النظام 
- دميقراطية احملاصصة - وما يشوبها من تردي يف الوضع األمني واخلدمي بإضافة الى طبيعة 
األحزاب املشّكلة للطبقة احلاكمة.  ادت الى أنحسار دور االعالم واخلطاب االعالمي  حتت 

هذه الظروف على كثرة عددها وضيق خطابها ومحدوديته وعلى اختالف توجهاتها. 
دميقراطي  تعددي  اعالم  الى  الشمولي  املركزي  االعالم  من  العراقي  االعالم  حتول  فبرغم 
فانه اليزال يعيش واقعا اليحسد عليه بعد ان جسد كل معاني فقدان احلوار والهوية الوطنية 
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واصبحت كل فضائية تخاطب جمهورها على اساس طائفي او مذهبي او عرقي واحيانا على 
اساس عشائري . 

تتحدد مشكلة البحث يف التعرف على طبيعة املضمون السياسي للخطاب االعالمي العراقي 
اخلارجية  العراق  عالقات  يف  العراقي  االعالمي  اخلطاب  تأثير  مدى  ومعرفة  مصادره  وماهية 
العراق  سواء من حيث  السياسي يف  االعالمي  اخلطاب  الذي شهده  التحول  بعد  والسيما 
االدوار او من حيث نطاق احلريات فضال عن التحول  يف طبيعة النظام السياسي يف العراق بعد 

عام 2003.
ويقدم البحث بعض املفاهيم ذات الصلة مبوضوع الدراسة، مثل تعريف اخلطاب السياسي، 
اخلارج  اإلعالمية يف  املكاتب  دور  اخلارجية،   والسياسة  اإلعالم  التفاوض،  اإلعالم يف  دور 
إلنتاج اخلطاب السياسي )الرسمية واألهلية(، إلى جانب تقدمي التوصيات نحو بناء خطاب 

إعالم سياسي مبنيًا على مناذج اإلقناع اإلعالمية.
عالقاته  يف  واثره  العراقي  السياسي  االعالمي  اخلطاب  موضوع  يف  البحث  سيتم  وعليه 

اخلارجية ممّا يأتي:
اوال/ مفهوم اخلطاب االعالمي ...جانبًا نظريا . 

ثانيا/ الواقع السياسي يف العراق وانعكاساته على اخلطاب االعالمي السياسي . 
ثالثا/ اشكالية السياسة اخلارجية العراقية .

رابعا/ اخلطاب االعالمي السياسي واثره يف العالقات اخلارجية .
أواًل: مفهوم اخلطاب االعالمي السياسي ... جانبًا نظريا .	 

هو االعالم الذي يتخذ السياسة موضوعًا له ويزاوج يف وظيفته بني فرعني من العلوم منها : 
علم االعالم وعلم السياسة، فيستخدم االعالم Media وسيلة ويستخدم السياسة مضمونًا 

. Content

ويقصد به ايضا ،كل بيان أو تصريح أو برنامج أو خبر يصدر عن مؤسسة رسمية أو أهلية. 
التنظيم  ويرتكز على  اللغة  التعبير عن قيمة سياسية يف استخدامات  السياسي هو  واخلطاب 
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املعريف اإلقناعي للحداث ووصفها. وملعرفة أي خطاب وفهمه يأتي ذلك من حتليل اخلطاب . 
اذ ميثل اخلطاب االعالمي لسان السياسة والوسيلة التي تنقل وحتمل وتبث االفكار والقرارات 
وتنجز االهداف املنشودة ولذلك جند ان العالقة قوية ووطيدة بني االعالم والسياسة . لقد كتب 
اإلعالم  علوم  رواد  البداية  منذ  واختلف  لإلعالم،  املتنامي  التأثير  حول  قرن  ربع  منذ  الكثير 
السياسي يف حتديد نوعية العالقة بني السياسة واإلعالم، فرأى بعضهم ان العمل السياسي 
الفصل بني  انه ال ميكن  البعض اآلخر  ورأى  والعمل اإلعالمي يشكالن مجالني متميزين، 

هذين النشاطني باعتبار أهمية الوظيفة اإلعالمية 
هي التبليغ وإشراك املواطنني يف احلياة السياسية، وربط قنوات االتصال بني التشكيالت 
املتآلفة او املتعارضة، فأضحى اجلمهور مرتبطا مبا يقرأه يف الصحافة ويشاهده على الشاشة او 
باإلعالم  اال  العصرية  الدولة  السياسية يف  احلياة  تكتمل  فانه ال  لذلك  اإلذاعة،  يسمعه يف 
الغزير واحلوار الدائم بني املواطنني ومختلف أجهزة احلكم .فقد استطاع زعماء سياسيون بسط 
التعبئة ال حداث  الذي يحدث  اجلاد  اخلطاب  ومن  االعالمية  الوسيلة  السياسي يف  نفوذهم 
التغيير يف االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .. إلخ . فأصبحت الهوية 
السياسية ملختلف النظم السياسية سواء كانت النظم الشمولية او الدميقراطية تتحدد يف خطابها 
السياسي الذي يشمل مضمون هويته . وقد يتمكن الفرد من معرفة انتماء النظام وهويته عبر 

حتليل مضمون اخلطاب.
وهذا العمل اإلعالمي الذي يطلق عليه صفة )اإلعالم السياسي( يتصل خاصة باهتماماته 
احمللية والدولية ذات الطابع السياسي، ولإلعالم السياسي يف النظام الدولي أو النظام السياسي 
احلقوق  وتكريس  السياسية  التنمية  وخدمة  الدميقراطية  دعم  منها  كثيرة،  أهداف  احمللي 
اإلنسانية، وإن كان هذا اإلعالم يتصل بنشاط مشترك فهو يختلف يف مستوى املمارسة، ومن 
قطاع الى آخر، وقد تقدم البحث العلمي يف مجاالت االتصال السياسي وظهرت آليات جديدة 
لقياس مدى تأثير الرسائل اإلعالمية واإلعالنية يف األذهان وتأكدت صحة نتائج التحقيقات 
املجموعات  ومتالئمة مع حاجة  متكاملة  برامج  إلى  ذلك  فأفضى كل  الرأي،  واستطالعات 
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يف معاجلة مختلف اإلشكاليات االجتماعية املتأصلة التي عجزت أجهزة اإلدارة عن معاجلتها 
بالوسائل التقليدية التي عرفها اإلنسان )1(.

ويعبر د. كاظم املقدادي عن االعالم السياسي بشكل عام بكونه تلك العالقة الوثيقة التي 
تربط بني االداء االعالمي والتوجهات السياسية للدولة التي تسيطر على وسائل االعالم القوية 

واملؤثرة ويف مقدمتها الفضائيات االخبارية)2(.
ويرتبط اخلطاب االعالمي السياسي بانواع اخرى من اخلطابات منها :

1. اخلطاب التعبوي 
واالفكار  االطروحات  اختالف  بسبب  التعبوي  اخلطاب  االقناع يف  عملية  عناصر  تتباين 
السياسي،  اخلطاب  الديني،  اخلطاب  تأثير  حول  عديدة  دراسات  اجريت  ولقد  واملعتقدات 

الفلسفي وغيرها من اخلطابات املؤثرة يف املجتمعات . 
2. اخلطاب التعبوي السلطوي

واملادي  السلطوي  بالنفوذ  مدعوم  فهو  والشائعة  املؤثرة  اخلطابات  من  السلطة  خطاب  ان 
وحتتكر له السلطه كل وسائل االعالم يف الدولة لكنه وعلى الرغم من ضخامة االمكانيات 
التي تتاح لبث هذا اخلطاب ونشره اال انه يكسب يف كل دقيقة سخط اجلماهير التي تلجأ 
دائمًا الى الوسائل االعالمية اخلارجية هروبًا من خطاب السلطة التعبوي وبحثًا عن احلقيقة . 
واخلطاب التعبوي السلطوي يصيغه قادة احلكومة واعوانهم وميزج بعوامل كثيرة واستماالت 
والتشويه.هذا  والظاهرة  اخلفية  االهداف  حتقيق  بغية  واللبس  العقول  تعليب  سماته  متعددة 
اخلطاب يحكمه الطابع الرسمي ولكن على الرغم من السمات السيئة لهذا اخلطاب اال انه يجد 
قبول من فئة قليلة هم اتباع السلطة وخاليا االنتهازية بجانب من يؤمنون باملذهب السياسي 

احلاكم)3(.
ان  الى  تروج  التي  احلاكم  احلزب  عناصر  تقوده  االنتخابات  التعبوي يف  السلطة  وخطاب 
 . واخليال  االثارة  اساليب  ويستخدمون  البلد  ملصلحة  يعمل  الذي  واحلكيم  املنقذ  هو  حزبها 

وامكانيات الدولة املادية واملعلوماتية لتحقيق اهدافهم . 



مجلة كلية احلكمة اجلامعة ]العدد الصفري[ 1441هـ | 2019 
اخلطاب السياسي وأثرُه يف عالقات العراق اخلارجية 105

املؤسسات  تكون  أن  أي  الرسمي  اخلطاب  فهناك  االعالمي  اخلطاب  مستويات  عن   اما 
االعالمية  حكومية أو شبه حكومية حتت تأثير نفوذ احلكومة. وهذه الوسائل قد تكون إذاعة 

أو تليفزيونًا أو صحيفة أو غيرها. 
وهناك ايضا اخلطاب غير الرسمي، وهو الذي ال يخضع لقوانني رسمية: كخطاب األحزاب 
السياسية وجماعات املصلحة، أو ما يسمى بجماعات الضغط، ويشمل ذلك اجلماعات داخل 

تنظيم معني أو خارجه، مثل االتصاالت الشخصية واللقاءات واملناسبات االجتماعية)4(.
السياسية،  التنشئة  اإلخبارية،  الوظيفة   : منها  عدة  وظائف  السياسي  للعالم  واخيرا 
التسويق السياسي، التأثير يف اجتاهات الرأي العام، الرقابة على احلكومة، املساعدة يف صنع 
الصراعات  وإدارة  الوطنية  بالهوية  الشعور  تأكيد  السياسي،  النظام  مشروعية  دعم  القرارات، 

السياسية بإضافة الى دعم العالقات اخلارجية عبر القنوات االعالمية املوجهة للخارج.
وتتحدد اهمية اخلطاب االعالمي وال سيما االعالم السياسي يف االدوار االتية : 

اإلعالم والسياسة اخلارجية:	 
حتاول الدول يف وسائل اإلعالم الدولية وكافة وسائل اإلعالم املتاحة واملالءمة التأثير على 
غالبًا  التأييد  النشطة عن  الدبلوماسية  وتبحث  لقضاياها  تأييده  لكسب  األجنبي  العام  الرأي 

خارج احلدود القومية وبهذا يرتبط اإلعالم بالدبلوماسية .
ولعل التطور املستمر للمكاتب اإلعالمية للدول املختلفة يف اخلارج يظهر بشكل جلي أهمية 
الدول  سياسات  خدمة  يف  سواء  حد  على  السياسي  والتسويق  السياسية  والدعاية  اإلعالم 
الدور  أهمية  عن  رسك«  »دين  األمريكي  الوزير  وعبر  الدبلوماسية  أهدافها  وخدمة  اخلارجية 
يف  اإلعالم  عن  غنى  ال   « بقوله  األمريكية  اخلارجية  السياسة  أهداف  خدمة  يف  اإلعالمي 

السياسة اخلارجية للواليات املتحدة )5(.
أثر االعالم يف التفاوض: 	 

يلعب اإلعالم دورًا هامًا يف عملية التفاوض وميكن حتديد هذا الدور يف النقاط اآلتية:
األساسي  املصدر  هو  اإلعالم  أن  امليدانية  البحوث  أكدت  للمعلومات  اإلعالم مصدر   .1
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ويقدم  املجتمع،  يف  السياسية  بالعملية  صله  لهم  من  وكل  والدبلوماسيني  السياسيني  للقادة 
اإلعالم ألطراف التفاوض رؤية أوليه للطراف املشاركة يف عملية التفاوض)6(.

2. اإلعالم كأداة للتفاوض يعد اإلعالم أداة من أدوات خلق رأي مساند أو معارض للقضية 
إذ يلعب دورًا هامًا يف مجال خلق رأي عام  التفاوض،  أو لطرف من أطراف  التفاوض  محل 
مساند أو معارض لقضية يدور حولها التفاوض وخلق اجتاهات معارضه أو مؤيده للقضية محل 

التفاوض أو ألحد أطراف التفاوض وغالبا ما يستخدم االعالم عبر ثالثة صور)7(.
أولها: كاداة ضغط يف التفاوض وذلك من:

تسريب بعض األخبار واملعلومات التي يود أحد األطراف أو ال يرغب يف نشرها قبل التوصل 
لالتفاق النهائي.

يف تقدمي إخبار كاذبة متثل إحراجًا ألحد األطراف املعنية يف عملية التفاوض.
تسريب أخبار عن التوصل إلى نتائج قبل نهاية التفاوض.

استخدام اإلعالم كأداة لفرض موقف معني على أحد األطراف وذلك يف دفعه إلى تبني 
موقف سياسي معني. 

ثانيها : استخدام اإلعالم كأداة من أدوات التالعب باملواقف وذلك يف جتاهل هذه احلقائق 
وطرح آراء ومعلومات وأفكار جديدة.كما هناك إستراتيجية يعتمد عليها التفاوض الدولي عند 

التعامل مع اإلعالم يف أثناء األحداث.
التعتيم  باإلعالم.إستراتيجية  االهتمام  اإلعالم.إستراتيجية  جتاهل  إستراتيجية  وثالثها: 

اإلعالمي والضغط على اإلعالميني.
ثانيا: الواقع السياسي يف العراق وانعكاساته على اخلطاب السياسي .

عانى العراق من وضع غير مستقر بفعل طبيعة النظام احلاكم له قبل العام 2003، والذي 
تزامن  االمر  وهذا  للمجتمع،  تداعياتها  ووصول  السياسية  االزمة  تعميق  الى  انتهى كمخرج 
مع وجود تدخالت خارجية قادتها الواليات املتحدة وبعض دول اجلوار رغبة يف تغيير النظام 
السياسي او اضعافه، وانتهى االمر يف نيسان 2003 الى احتالل العراق من الواليات املتحدة، 
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وصعدت الى السلطة والى قيادة الشارع العراقي قوى جديدة لم يكن يسمح لها بالظهور قبل 
ذلك)8(.

املالحظ ان األحداث التي مر بها العراق منذ نشوء الدولة العراقية تشيرالى ان هناك عجزًا 
عن إيجاد مؤسسات راسخة وقوية لدى املجتمح العراقي، وأن السبب احلقيقي هو التناقض 
العراقية  العراق. فمنذ تأسيس الدولة  والتنافر بني األنظمة السياسية املتعاقبة التي حكمت 
امللكية يف عام 1921 وإلى يومنا  هذا مارست كل األنظمة السياسية العراقية من دون استثناء 
والتهجير  واالغتيال  االعتقال  السياسي من  واإلرهاب  القمع  أساليب  متارس مختلف  والتزال 
والتشريد، إضافة إلى تنظيم احلمالت العسكرية وشن احلروب الداخلية واخلارجية، ومحاربة 

املجتمع ألسباب سياسية أو قومية أو دينية أو مذهبية أو فكرية  )9(.
ويتجسد الواقع السياسي يف العراق بعد االحتالل يف :	 

1.  تقاسم السلطة على اسس طائفية واثنية .
أثبتت العملية السياسية اجلارية بعد االحتالل األمريكي استحالة االستمرار يف إدارة احلكم 
بالعراق بطريقة احملاصصة الطائفية والعرقية  إذ أشارت نتائج  الدورتني االنتخابيتني عامي 2005 
و 2010 إلى أن البلد يف حالة شلل تام، وغير قادر علي النهوض من حالة االنهيار والدمار اللذين 
تعرضت لهما نتيجة الغزو واالحتالل. األمر الذي يستدعي إيقاف العملية السياسية العقيمة، 
التي تعيد إنتاج الفوضى والصراعات والعنف، والبدء من جديد مبشروع إعادة بناء الدولة، كدولة 

مدنية لكل مواطنيها، بغض النظر عن اختالفاتهم اإلثنية والعرقية )10( .
إن بناء الدولة وسلطاتها الرئاسية والتشريعية ومؤسساتها السيادية فضال عن جهازها اإلداري 
على أسس طائفية عرقية يجعل من الدولة العراقية ونظامها السياسي احتكارا على قوى سياسية 
وطائفية ومينع تطور العراق نحو بناء الدولة املدنية الدميقراطية التي بات تطرح نفسها كقضية 
ملحة منذ انهيار الدولة العراقية بعد االحتالل. يجب أن يبدأ مشروع إقامة الدولة املدنية من 
بنظر  األخذ  السياسية. كما يجب  الطائفية  احملاصصة  نظام  والتخلص من  النظر  إعادة  نقطة 
االعتبار مطالب اجلماعات الطائفية واالثنية حقوقها باملساواة السياسية يف إدارة السلطة والثروة، 
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ومصاحلها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبستوياتها املادية والرمزية. ويتطلب ذلك إقامة 
السلطة، وكذلك تعزيز  الكاملة والتعددية وتبادل  الشراكة واملساواة  نظام دميقراطي قائم علي 
قدرات الدولة على مواجهة النزعات الشمولية واالستبدادية لدى اجلماعات واألفراد املشاركني 

يف النظام السياسي )11( .
2. سيادة العنف يف احلياة السياسية 

السلطة  بني  املتبادل  العنف  من  أشكاال  طويلة  تاريخية  فترة  منذ  العراق  يعيش 
املعارضني، وحتول يف زمن  السلطة وقمع  تأريخيا من احتكار  العنف  بدأ طريق  إذ   واملعارضة 
الواليات  من  العسكرية  القوة  استخدام  بعد  تدويله  ثم جرى  شامل،  نهج  إلى  الديكتاتورية 
إلى عنف   طائفي وعرقي يف مرحلة ما بعد سقوط  العنف  العراق وجرى تطوير  املتحدة ضد 
الديكتاتورية،، لقد أضحى تاريخ العراق  لقرون عديدة عبارة عن متوالية هندسية، تتعاقب 
اجلانب هذا  ويف  السياسية  األنظمة  لكل  ثابتًا  سياسيا  نهجا  لتصبح  العنف  دورات   فيها 

 ال يشذ النظام السياسي احلالي عن دوائر العنف املتعددة األشكال .
القائم،  السياسي  النظام  طبيعة  حيث  من  العراق  يف  السياسي  الواقع  يلعب  هنا،  ومن 
وطبيعة القوى املشاركة يف العملية السياسية وعالقات التعاون والصراع فيما بينها  دورا مهما 
ومحوريا يف حتديد الكثير من اشكاالت اخلطاب السياسي  ومقاربة خصائص وحقائق واوهام 
مخرجاته ومستوياته املتعددة، واثارة االسئلة الفاعلة عن معطى ما ميكن ان يسهم به يف صناعة 

الرأي العام انطالقا من حقيقة 
االجتماعي  الواقع  ومكونات  املتغيرات  مع  التعاطي  يف  تداولي  كخطاب  االعالم  ماميثله 
باليات احلوار ومنظوماته وصناعته يف تلمس  والسياسي  وقضاياه االساسية ،بكل ما يتعلق 
ومقاربة طبائع القوى االجتماعية والسياسية وامناط افكارها ومعتقداتها املختلفة وتنمية الوظائف 

احليوية للفكر واالعالم وتوجيهها مبا يخدم املصلحة العليا للدولة .
يعكس  والفكرية  السياسية  الصراعات  مناخ  يف  االعالم  اهمية  حول  النقاش  احتدام  ان 
احلاجة الى تصورات وتطبيقات عملياتية حول مفاهيم الدميقراطية والعقالنية ومعطيات العصر 
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والتي حتتاج دائما الى تاهيل اليات احلوار واطرافه وقواه عبر تهيئة االجواء املناسبة للتعبير عن 
افكارهم ومعتقداتهم من دون رقابة اوسياقات جاهزة  )12(.

ثالثا: اشكالية السياسة اخلارجية العراقية .
ترتبط العالقات اخلارجية  باعتبارات املصالح والسياسات والتحالفات الدولية واإلقليمية 
املختلفة من  العراقية  السياسية  والقوى  وأهداف اإلطراف  أفكار  أو تالقي  من جهة وتضارب 
بينها  ومن  العراق  احلياة يف  نواحي  الدولة شملت مجمل  إدارة شؤون  أخرى يف كيفية  جهة 
النواحي السياسية التي ميكن أن تعبر عنها بداللة الفاعلية السياسية واالستقرار السياسي )13(.
وتأتي السياسة اخلارجية كإحدى أهم فعاليات الدولة يف هذه املرحلة احلرجة التي تعمل 
فيها لتنفيذ أهدافها يف املجتمع الدولي . وتعّد الدولة هي الوحدة األساسية يف املجتمع، وهي 
والعسكرية  املادية  واإلمكانيات  السيادة  مبدأ  متلكه من  مبا  اخلارجية  السياسة  ملمارسة  املؤهلة 
. وفيما يتعلق بالعراق فقد مثل التحول الدميقراطي يف العراق حدثا مهما يف احلياة السياسية 
العراقية اذ ان هذا التحول شمل كافة املستويات السياسية سواء على مستوى السياسة الداخلية 
او السياسة اخلارجية ومبا ان االخيرة تعد امتدادًا للولى فقد كان هناك تداخل بني التغيرات 

على املستوى الداخلي واخلارجي .
االنظمة  طبيعة  فرضتها  وتوجهات  بأهداف  سابقا  حتددت  العراقية  اخلارجية  فالسياسة 
وتوجهات  بأهداف  حتددت  انها  2003كما  عام  العراق  على  االمريكية  احلرب  قبل  السابقة 

جديدة بعد هذه احلرب فرضتها املتغيرات املستجدة .
الداخلية  املتغيرات  بطبيعة  مباشرة  بعالقة  العراقية  اخلارجية  السياسة  ترتبط  وعليه، 
واخلارجية التي تشهدها الساحة العراقية اليوم ،وان مدى جناح هذه السياسة أو فشلها يعتمد 
السياسة  ومؤسسات  العراقي  اخلارجي  السياسي  القرار  قدرة صانع  مدى  على  كبير  الى حد 

اخلارجية من فهم تلك املتغيرات وطريقة التفاعل معها .
ان التغيرات التي حصلت يف العراق بعد عام 2003 ادت الى تغيرات يف السياسة اخلارجية 
السياسة  لبيئة  الداخلي واخلارجي  العاملني  التي طرأت يف  التغيرات  نتيجة حلصيلة  العراقية 
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الرئيس للمن  احملور  فالتحول يف  ذاتها  العراقية  للسياسة اخلارجية  وبالتالي  العراقية  اخلارجية 
القومي العراقي واالدوات التي يتحرك فيها العراق لضمان مصاحله والدفاع عنها عند تعرضها 
للخطر باتت احملرك االساس ألمناط السياسة اخلارجية على النحو الذي يحقق لها ما تصبو اليه 

باقل اخلسائر املمكنة )14( .
ومصاحله  العراق  عالقات  حدود  مدى  حتدد  واضحة  استراتيجية  توجد  ال  عام  وبشكل 
الواقع  يف  فاألمر  أفريقيا  و  واسيا  الالتينية  وأمريكا  أوربا  ومع  العربية  البالد  ومع  جواره  مع 
التحرك يف ظل  أساس  القائمة على  الدولية  العالقات  إطار  كونه محاولة يف  يتعدى عن  ال 
معطيات احلاضر وردود األفعال وسياسة الفعل ورد الفعل، كما أن األهداف الكبرى لسياستنا 
آنية. اخلارجية غير واضحة ومشخصة، ولعل األمر يقتصر على أهداف مرحلية ومكاسب 
إذا كانت السياسة اخلارجية ضرورة للدول منذ التاريخ القدمي ،فهي عامل مصيري يف بقائها 
والدول  التحول  قيد  والدول  لشؤونها  التدويل  من  تعاني  التي  للدولة  أهميتها  وتتأكد  اليوم 
بد  فهناك قضايا ال  أمنوذج لكل هذه احلاالت،  والعراق  العالم،  املتشابكة مع  املصالح  ذات 
من تصفيتها وطيها وعالقات ال مناص من تغيير وجهتها ومصالح ينبغي البحث عن سبل 

احلفاظ عليها وجعلها بعني االعتبار)15(.
اهداف السياسة اخلارجية العراقية:	 

ثمة اتفاق بني معظم الباحثني ويف معظم االدبيات السياسية على ان الهدف االول للسياسة 
اخلارجية والداخلية للدولة أيا كان طبيعة نظامها السياسي او معتقداتها املذهبية او امكاناتها 
النسبية من القوة هو احلفاظ على وجودها وتدعيم امنها بأقصى  ما تسمح به من القدرات مع 
ذلك فأن التحول الدميقراطي يف العراق اثر على اهداف السياسة اخلارجية العراقية وتوجهاتها 
وهذا ما جاء يف دستور جمهورية العراق عام 2005 فقد كان هنالك حرص على تضمينه مواد 
تؤكد استقاللية العراق واستقاللية سياسته اخلارجية، اذ جاء يف املادة الثامنة »ُيراعي العراق 
للدول االخرى ويسعى حلل  الداخلية  الشؤون  التدخل يف  مبادى حسن اجلوار ،ويلتزم بعدم 
النزاعات بالطرق السلمية ويقيم عالقاته على اساس املصالح املشتركة والتعامل باملثل، ويحترم 



مجلة كلية احلكمة اجلامعة ]العدد الصفري[ 1441هـ | 2019 
اخلطاب السياسي وأثرُه يف عالقات العراق اخلارجية 111

التزاماته الدولية وتعززت هذه الرؤية يف استراتيجية االمن القومي العراقي عام 2007 التي جاء 
فيها »ادرك العراقيون ومنذ سقوط النظام السابق انهم بحاجة الى بناء عالقات اقليمية ودولية 
السابق من عالقات عدائية  النظام  متاما عما رسخه  للعراق تختلف  املجاورة  الدول  جدية مع 
برنامج احلكومة  الدولي ايضا.كما نص  الدول فقط وامنا مع املجتمع  وعدوانية ليس مع هذه 

املقدم الى مجلس النواب على:  )16( .
1.  اقامة عالقات صداقة واحترام متبادل مع احمليط االقليمي والدولي .

2.  عدم التدخل يف الشؤون الداخلية واعتماد احلوار والتفاوض حلل املشاكل العالقة.
3. تسديد كل متعلقات املنظمة الدولية ليحق للعراق املشاركة والتصويت على القرارات 

املطروحة.
4.  االشتراك يف كل املنظمات الدولية التي حتترم الشعب العراقي.

مقومات التحرك السياسي اخلارجي العراقي:
مبا ان السياسة اخلارجية كما هو معروف انعكاس للسياسة الداخلية لذلك فان قيام سياسة 

خارجية فاعلة يتطلب اآلتي )17( .
1. االصالح السياسي: والذي يشكل مدخال مهما لإلصالح الشامل ويتطلب االصالح 
التعددية  اعتماد  يف  وذلك  الكاملة  املواطنة  ومببادئ  املواطنني  بني  باملساواة  االقرار  السياسي 

الفكرية والتنوع السياسي وتوسيع دائرة املشاركة السياسية .
2. ضرورة التحرك لعقد االتفاقات واملعاهدات الدولية.

األخرى  للدول  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  عدم  الى  تستند  خارجية  سياسة  إتباع   .3
والعمل مع دول اجلوار على بناء األمن اإلقليمي املستند الى توازن املصالح واحترام خيارات 

الدول اإلقليمية يف بناء أنظمتها السياسية.
4. ان املتطلبات املشار اليها تترابط وقضايا أساسية أخرى أهمهما اعادة بناء وحدة التشكيلة 
العراقية املرتكزة على نبذ العنف واالحتكام الى الدميقراطية والشرعية االنتخابية وعليه نقول 
الى  العودة  العراقي من اجل  الداخل  بناء  بناء سياسة عراقية خارجية فاعلة يتطلب اوال  ان 
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ميادين العالقات الدولية من جديد ولكن ليس قبل ان يستعيد العراق سيادته بخروج احملتل 
ن اراضيه.

اخلطاب االعالمي السياسي واثره يف العالقات اخلارجية: 	 
التي ميثلها  القوى  الدولة وبني مختلف  النظام السياسي يف  القائمة بني  العالقة  إن طبيعة 
أفراد املجتمع تعد أحد أهم املعايير يف تقومي مستوى االستقرار السياسي، وقدرة النظام السياسي 
ذاته على حتقيق أهداف املجتمع. ومع تطور النظم السياسية احلديثة، لم تعد السلطة السياسية 
وحدها القوة املؤثرة يف ذلك، بل ظهر الرأي العام باعتباره قوة لها مكانتها يف اتخاذ القرارات 
وحتديد السياسات العامة يف املجتمع. وكل ذلك ال يتم إال يف ظل خطاب إعالمي يعكس 
البنى السياسية واالجتماعية ملجتمعه، ويقوم بدور محوري يف تنوير جمهوره وتوجيهه، وإقامة 
جسور التخاطب وتبادل املعلومات بني صناع القرار السياسي واجلمهور، من اجل إيجاد احللول 

ورفع مستوى أداء أجهزة السلطة وأفراد املجتمع على جميع األصعدة )18( .
وبقدر تعلق اخلطاب السياسي واثره يف عالقات العراق اخلارجية، يتحدد اخلطاب السياسي 
يف العراق بجملة معطيات منها العالقة بني القوى السياسية املشكلة للحكومة   فالصراعات 
بشكل  تؤثر  الوطنية  املصلحة  مفهوم  استنهاض  على  قدرتها  غياب  و  السياسية  القوى  بني 
مواقفها  وتعارض  السياسية  القوى  هذه  مثل  تواجد  ولعل  السياسية،  العملية  على  آخر  أو 
تتخذ  ما  قلياًل  أنها  الداخلي وهشاشته. والسيما  الوضع  وأساليب عملها دليل على خطورة 
لسلوكها  حقيقيًا  وموجهًا  الفعلية  لبرامجها  عنوانًا  السياسية  والعقالنية  الوطنية  املصلحة  من 
الصعب  أنه من  مواقف موحدة، كما  بتبني  القوى  إقناع هذه  السهل  وليس من  السياسي. 
إقناع البعض اآلخر بالتخلي عن املقاومة ونبذ العنف سواء يف ظل وجود قوات االحتالل آو 

بعد انسحابها . 
العراقيني  الساسة  قبل  من  املتكررة  والنداءات  الوطنية  املصاحلة  مشاريع  تعدد  فبرغم 
بالرفض  قوبل  املشاريع  هذه  معظم  إن  بل  لآلمال،  مخيبة  كانت  ما  دائمًا  النتيجة  أن  إال 
والظروف  والوضع  وبآلية عملها  باحلكومة  الثقة   انعدام  نتيجة  أو أخرى.  من قوى سياسية 
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السياسية التي أفضت إلى تكوينها فضال عن سيطرة النزاعات الطائفية واملذهبية على غالبية 
أكثر  املنظور  املستقبل  يف  حلها  ويجعل  قتامًة  أكثر  تبدو  الصورة  يجعل  مما  السياسية  القوى 
حالة  األميركي،   االنسحاب  بعد  العراق  شهدها  التي  األخيرة  األحداث  استحالة.ومتثل 
منوذجية للكيفية التي تنجح فيها اخلطابات السياسية بإنتاج استقطاب طائفي  على خلفية 
لنا وجود  يؤكد  الذي  االمر  العراقية(.  وائتالف  القانون  )دولة  قوتني سياسيتني  طائفية بني 
فجوة كبيرة بني اخلطاب والواقع، وهذه الفجوة إمنا جتسد معضلة راسخة يف العقل السياسي 
العراقي، الذي أدلج على علوية الكيان الوطني، لكّنه يف معظم تاريخه كان يتحرك بوحي 

من ارتباطات ومصالح ضيقة، ورمبا شديدة احمللية.
لذلك فقد ارتبطت طبيعة اخلطاب االعالمي السياسي  يف اطار العالقة بني االداء االعالمي 
والتوجهات السياسية للدولة التي تسيطر على وسائل االعالم القوية ومنها الفضائيات االخبارية 
اخلطاب  دور  اولهما  مهمني  محورين  حول  هنا  السياسي  االعالمي  اخلطاب  دور  يتمحور  إذ 
االعالمي يف ادارة التنوع الطائفي واملذهبي ثم السياسي على املستوى الداخلي وعلى املستوى 
اخلارجي تعد وسائل االعالم من ابرز ادوات تنفيذ السياسة اخلارجية ألي دوله واكثرها تأثيرا 
حتى من الوسائل الدبلوماسية واالقتصادية والعسكرية. اال ان حالة االعالم العراقي وماشهده 
من تشظي وانقسامات كنتيجة طبيعية لتشظي القوى واالحزاب السياسية العراقية وانقسامها 
ادى الى فشل هذه الوسائل يف ادارة التنوع يف العراق مما انعكس سلبا على املشهد السياسي 

العراقي الداخلي واخلارجي )19( .
كشفت األحداث التي تعرض لها العراق، بأن اإلعالم العراقي يعيش أزمة خطاب سياسي 
خارجي رغم توافر اإلمكانيات املادية والبشرية إلنتاجه، إذ لم يكن باملستوى املطلوب ونتج عن 
الدولية، وأتضح  البيئة اإلعالمية  التأثيرية يف  املتسرعة يف إعداده ضعف قيمته  االجتهادات 
اعتماده يف أثناء األزمات على اللغة االعتذارية والتبريرية وصياغتها يف قوالب إنشائية، فكان 
يعتذر عما حصل تارة، ويبرره تارة أخرى. مما يشير الى مدى الضعف يف املؤسسات االعالمية 
خارجيًا.  سياسيًا  خطابًا  أزمة  اليوم  تعيش  اإلعالم   وسائل  أن  الى  الرسمية  وغير  الرسمية 
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 وأنه يرغم توفر اإلمكانيات املادية والبشرية إلنتاجه، اال انه لم يكن مبستوى االداء املطلوب 
من ناحية، ولم يقدم قراءه نقدية واعية للمضامني املنافسة يف الرسائل اإلعالمية الدولية من 

ناحية أخرى. 
وبصفة عامة تتجسد نقاط الضعف يف اخلطاب االعالمي السياسي يف :)20( .

الصراعات  نتيجة  حقيقية  أزمة  من  العراق  يف  االعالمي  السياسي  اخلطاب  يعاني   .1
والنزاعات وغياب االستقرار الناجم عن تسلط االنظمة  وبثها خطابات سياسية تعبوية ودعائية 

متعددة تتباين يف اسلوبها ونهجها وطرحها البرامجي .
2. االزمة املستحكمة بني  القيادات السياسية وتناقض املضامني واملمارسات وغياب لغة 

اخلطاب املوضوعي الواقعي . 
املجتمع  متطلبات  واغفال  الذات  حول  التركيز  يف  االعالمي  اخلطاب  ازمة  تتلخص   .3

)املتلقي(. 
وضعف  التناقض  يف  وابحاره  التأثير  مقومات  بفقدانه  السياسي  اخلطاب  ازمة  تتفاقم   .4

االداء واملبالغة يف الوعود.          
5. ضعف او انعدام وجود مكاتب اعالمية سواء كانت رسمية او غير رسمية لدعم اخلطاب 

السياسي وتتجسد تلك املكاتب بـ: )21( .
أ . املكاتب الرسمية: هي مكاتب وزارة اإلعالم أو األقسام اإلعالمية التابعة للسفارات 
يف اخلارج على الرغم من املجهودات املبذولة يف هذه املكاتب إال أن املطلوب يف الوقت احلاضر 
مناطق  إلى  يسحبها  الوظيفية  اإلدارية  واملساهمات  اإلجرائية  اإلنتاجات  معدالت  يتجاوز 
يقوم  ملن  املوفق  واالختيار  اجليد  اإلعداد  يتطلب  وهذا  وخالقة،  مستمرة  تنافسيه  إبداعية 
بهذه املهمة.ويتطلب العمل اإلعالمي الدبلوماسي من القائمني عليه قراءة البيئة اإلعالمية 
سياقها  مهنية يف  إعالمية  قراءة  اإلعالمية  للمضامني  والرصد  املتابعة  من  بها  يعملون  التي 
جانب  إلى  املضامني.  لهذه  واٍع  فهم  صياغة  بهدف  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي 
العمل على إبراز املكاسب السياسية والثقافية واالقتصادية .كما أن معرفة البيئة االتصالية 
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معرفه واعية تتطلب التنبؤ مبا سيطرح على الساحة من رسائل إعالمية، وهنا تدخل املعاجلة 
اإلعالمية بشكل موضوعي وهادف يف صياغة وتوجيه هذه الرسائل يف مكاتب وكالة األنباء 
تخدم  صحافية  مقابالت  أو  صحفية  حتقيقات  إجراء  مثل:  املهمة،  العواصم  يف  والسيما 
التوجه السياسي . تقدمي االستشارات اإلعالمية للمسؤولني وحتديد مراكز االهتمام باملضامني 
اإلعالمية.إجراء دراسات وبحوث إعالمية وقياس الرأي العام من املضامني الصحافية بطرق 

علمية تكون بشكل دوري.
الصحافية  املكاتب  املكاتب األهلية، هي  فيما يخص  يهمنا  وما  األهلية:  املكاتب  ب. 
للصحف العراقية التي تستطيع أن تسهم بدور كبير يف صناعة مادة إعالمية مؤثرة بحكم طبيعة 
عملها اإلعالمي البحت، ويجب أن تضع أجندتها وفقًا ملا يطرح على الساحة اإلعالمية يف 
بلد اإلقامة، وتعمل بصوره فعالة إلنتاج ماده تخدم املصالح الوطنية.أن التعاون بني الصحف 
العراقية وصحف البلدان األخرى يجب أال يتوقف عند حدود التوزيع بل باملشاركة يف العملية 

الصحافية، األمر الذي يتطلب التعاون على إصدار مالحق صحفية تعمل على : )22( .
توضيح موقف الدولة وبيان أهدافها:	 

 دعم القرارات والسياسات الصادرة عن أجهزة الدولة املختلفة والترويج لها.
داخليًا  قراراتها  أو  خططها  أو  الدولة  سياسات  لها  تتعرض  التي  االنتقادات   مواجهة 

أو خارجيًا. 
 حشد التأييد لسياسات الدولة إقليميًا وعامليًا والنقل عن وسائل اإلعالم اخلارجية يف كل 

ما من شأنه اإلشادة بالسياسات أو القرارات أو التجارب التي تقوم بها أجهزة الدولة.
تفسير القرارات واألنظمة الرسمية عبر شرح وتفسير األبعاد املختلفة ملا تتخذه أجهزة النظام 

السياسي )الدولة( من قرارات وتوصيات وسياسات.
الرقابة على السلطة التنفيذية ونقدها ورصد ممارسات أجهزة الدولة وحتليلها وتقوميها، وكشف 
األخطاء يف السياسات والقرارات، واملطالبة بتغييرها والكشف عن أية اختالالت يف املجتمع 

يكون عالجها مسؤولية أجهزة الدولة.
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عدة  بعوامل  تتاثر  الوظائف  هذه  ان  اال  األزمات،  ومواجهة  القرارات  صنع  يف   املساعدة 
اهمها )23( . 

1.  خصائص النظام السياسي
من  والسلطة  اإلعالم  وسائل  بني  العالقة  أطر  حتدد  التي  السياسية  األنظمة  وتضمنت 
السياسي  املناخ  إلى  إضافة  آخر،  جانب  من  املجتمع  وأفراد  الوسائل  هذه  وبني  جانب، 
السائد يف املجتمع، الذي ميثل رؤية السلطة لدور املواطن، ومدى توافر التنظيمات احلزبية 

اإلعالمي. للنظام  السلطة  رؤية  إلى  إضافة  املختلفة،  النيابية  واملجالس  والشعبية 
2.  طبيعة النظام اإلعالمي كأحد املكونات للجهاز السياسي للدولة .

وقانون  الصدور،  وتراخيص  قوانني  مثل:  والضغوط،  العوامل  من  ملجموعة  يخضع  وهذا 
اإلعالمية،  للمؤسسات  املنظمة  واللوائح  واحلريات  احلقوق  يكفل  الذي  الفكرية،  امللكية 
إضافة إلى امللكية، ومصادر التمويل، ومنط الفكر اإلداري والتنظيمي الذي تنتهجه املؤسسات 
اإلعالمية، وتوجهات السياسة التحريرية للوسيلة اإلعالمية، ومستوى تأهيل القائمني عليها. 
مكافئة  قوة  تعد  التي  اإلنترنيت،  لشبكة  السياسية  االستخدامات  العامل  هذا  تضمن  كما 

لقدرة الوسائل التقليدية يف ترتيب أولويات اجلمهور احلديث.
األساس  املصدر  اإليديولوجية  تشكل  واالقتصادية،  واالجتماعية  الثقافية  العوامل  3ـ    
للمبادئ العامة لسياسات الدول، إضافة إلى القيم والعادات والتقاليد واألعراف السائدة يف 

املجتمع وغيرها,.
4ـ  العوامل اخلارجية، ومن أهمها طبيعة العالقات اخلارجية للدولة  ومدى انفتاحه على 

احمليط االقليمي والدولي .

* * *
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اخلامتة

خالصة وإستنتاج

ممّا تقدم ميكننا اخلروج بجملة من االستنتاجات منها : عدم وجود خطاب داخلي موحد 
فاليزال احلطاب السياسي الداخلي عامال مهما يف تكريس ازمة املجتمع العراقي بدال من حلها  
ـ عدم وجود خطاب سياسي خارجي موحد ففي الوقت الذي تنتهج فيه بعض القوى السياسية  
خطابا معاديا لدول معينة)فيما يتعلق باإلرهاب والتدخل يف الشؤون الداخلية (  تنتهج قوى 
اخرى خطابا مناقضا متاما مما يشير الى صعوبة خلق اجماع حول اخلطاب السياسي اخلارجي 
العراقي فيما يتعلق بتحديد العدو ومصالح الدولة العليا واملوقف من االزمات والنزاعات التي 
حتدث بني احلني واالخر وعدم وجود خطاب موحد حيال الصراع اجليوسياسي اإلقليمي الذي 
،فان  واخيرًا  السياسي  نفوذها  لتوسيع  الهوية  املتنافسة خطابات  الرئيسية  القوى  فيه  تستثمر 
بناء خطاب سياسي عراقي هادف يتطلب اوال تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية امنه 
ومستقرة ذلك الن بناء او اقامة عالقات خارجية ناجحة ومثمرة ال يتوقف فقط على صياغة 
احللول للمسائل الشائكة على صعيد التنظير وحسب بل يتطلب سعيا جادا إليجاد املناخات 
املالئمة لتلك العالقات ومن اهمها ايجاد خطاب سياسي خارجي موحد غير متناقض قادر 
على التعبير عن اهداف العراق ومصاحله العلياعبر تفعيل العالقة العضوية بني عوامل التغيير 
والتأثير يف االخر  للوصول  يؤهل  الذي  والثقايف(مع االعالم  واالقتصادي  املجتمعي)السياسي 

ونقدم هنا مجموعة من التوصيات اهمها : 
اخلطاب  بشأن  اخلاصة  واخلارجية  الداخلية  السابقة  التجارب  من  االستفادة  ضرورة   .1

بانواعه املختلفة.
العليا  للقيادات  اخلطابية  املقدرات  تطوير  و  اخلطاب  استخدام  العلمي يف  النهج  اتباع   .2
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والوسيطة واملتخصصة.
3. االهتمام بالعناصر اللغوية وغير اللغوية يف اخلطاب.

4. املطالبة بقومية أجهزة االعالم احلكومية.
5. مراجعة اخلطاب السياسي لكي يواكب تطلعات اجلماهير وميولهم.

6. استخدام اسلوب االقناع وترتيب االولويات.
7. رفع شعارات موضوعية قابلة للتطبيق.

8. وضع استراتيجيات وخطط مدروسة للدعاية والدعاية املضادة. 
9. ضبط اخلطاب واالهتمام باستشارة اصحاب اخلبرة والتخصص )أمانة االعالم( وذلك 

منعًا للتناقض وتضارب تصريحات القيادات.
10.  االهتمام بالتدريب وبرامج حتليل املضمون

11.  ينبغي على مؤسسات النظام السياسي التعاون مع اجلامعات، ممثلة باألقسام ذات 
باألبحاث  واالهتمام  العناية  يف  املعتبرة،  واإلعالمية  الصحفية  واملؤسسات  االختصاص، 
السياسية  القرارات  مختلف  حول  والبعدية،  القبلية  اإلعالمية  واالستطالعات  والدراسات 
الرأي  ببحوث  واالهتمام  والقرارات،  احللول  أفضل  إلى  الوصول  اخلارجية؛ من أجل  احمللية 

العام.

* * *
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Abstrac:
Infection with SalmonellaTyphimurium causes systemic infection and gastroen-

teritis in human and animals. Polyphenols especially in grape seeds have immuno-

modulatory and anti-inflammatory effects, as well as antimicrobial activities. This 

study was designed to evaluate the effect of grape seeds polyphenols (GSP) on the 

amelioration of liver tissue inflammation induced by S.Typhimurium infected mice. 

Liver tissues samples were taken for   assessing the gene expression of TNF- α and 

interleukin-10 (IL-10) by the using quantitative real time reverse transcription PCR 

(RT-qPCR) assay. The  results of  the gene expression in the mice treated with GSP 

showed  lower  values  of TNF-α  mRNA in  liver  tissues .While IL-10 mRNA in 

liver tissues showed a significant(P<0.05)  increase.

In conclusion polyphenols of GSP act as immunomodulatory agent in mice in-
fected with S.Typhimuriumby by decreasing the gene expression of TNF-α and 
increasing IL-10 which they considered the important key link to activate the 
adaptive immunity.    

Keywords: Grapes Seed Polyphenols )GSP(, S.Typhimurium , Immune re-
sponse, quantitative real time reverse transcription PCR )RT-qPCR (

Introduction
Phenolic compounds in grapes, especially in grape seeds, have showed signifi-

cant anti-inflammatory effects on rats, mice and human )Chacona, et al.,2009(.
It can modulate the immune system, these compounds are used in numerous sec-
tors of the food industry as natural additives as well as in the cosmetic and phar-
maceutical industry )Zillich ,et al., 2015(. The mechanisms of grape seed pro-
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cyanidin extract and their anti-inflammatory action remain poorly understood; 
however, several studies suggest that it  is related to oxygen free-radical scavenging, 
antilipid peroxidation and the inhibition of inflammatory cytokine secretion as well 
as alterations in cell membrane receptors, intracellular signaling pathway proteins , 
gene expression and enzyme activity)Kris-Etherton,et al.,2004(.

Salmonella enteric serovar Typhimurium is Gram negative facultative intracellu-
lar bacterial pathogen capable of infecting a number of hosts and causing significant 
morbidity and mortality globally.Some serovars have zoonotic potential)Crump 
and Heyderman,2014; Crump ,et al.,2015(.Salmonella infections can be difficult 
to treat. Salmonellosis is among the most common food-borne diseases in humans 
)representing 20% of all food-borne infections( and is a major public health and 
economic burden worldwide )Coburn et al., 2007(.

The Aim of this study was to evaluate the immunoprotactive effect of GSP in 
liver tissues in groups of mice with S.Typhimurium infection, by determine gene 
expression of TNF-α and IL-10 in liver tissue.

Materials and Methods
Experimental animal: forty female white Swiss BALB/C mice, aged 6-8 weeks 

and weight )20-25g(, were used in this study. They were housed and maintained 
in a conventional animal facility, with controlled conditions of temperature )20°C( 
and 10-14 hours of light and dark respectively.

Grape Seed polyphenol preparation: Grapes Seeds Polyphenols )GSP( was 
purchased from Dixaing Aneling Snow Lotus Herb Bio-technology co. Ltd. Its 
chemical’s composition was examined by the producer using HPLC, that contain-
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ing )95%( proanthocyanidin)OPC(. According to the pilot experimental study 
the concentration of 300mg /mouse was used, it was prepared by suspending 3mg 
in 10 ml of D.W. and given to mice by gavages using stomach tube. The GSP 
treated group were supplements orally a volume of 0.2 ml with a dose of 300mg/
mouse.

Salmonella Typhimurum : The S.Typhmiurium isolate were obtained from 
the College of Veterinary Medicine/ Department of Microbiology /University of 
Baghdad. According to the pilot experimental study the sublethal dose which con-
tain )1.5 x 10 5( cfu/ml of S. Typhimurium were used to infect the mice.    

Primers Three primers were used in this study including β-actin gene primer 
used as Housekeeping gene, IL -10 and TNFα gene primers that were used as target 
genes)Table 2(. These primers were designed using NCBI- Gene Bank data base. 
The primers were used in quantification of gene expression using RT-qPCR tech-
niques based SYBR Green DNA binding dye, and provided from)Bioneer,Korea( 
company.

Tabl e)2( Details of primers that were used in the study:
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Experimental design:
Animals were randomly divided into eight groups )10mice/ group(, they were 

treated for 30 days
1-Group )1(  Negative  control  group, administered  orally  a volume  of 0.2 

ml   normal  saline
2-Group )2(  Administered  orally  a volume  of  0.2 ml   D.W  containing  

300 mg/kg B.W of GSP for 30 days 
3.Group 3)G3 ( : injected  IP with 0.2 ml/mouse  which contain )1.5  x 10 

5( cfu/ml of S. Typhimurium  after  10 days of  the experiment.
4.Group 4)G4( : Administered orally  a volume  of  0.2 ml   300 mg/kg 

B.W  of  GSP and I.P injected S. Typhimurium after  10 days of the experiment 
..

quantitative real-time PCR to determine the mRNA expression of the TNF-α 

, IL-10 in liver tissue, the samples were collected at 10,20 and 30 days of the ex-
periment) Lehmann et al ., ,2000(.

Results
Detection of Gene expression of TNF-α and IL-10 by using RT- qPCR
Comparism of Gene expression of TNFα in liver tissues of infected mice with 

S.Typhimerium and non infected :
The amplification plot of TNFα gene in RT-qPCR showed a significant dif-

ference between  the number of the amplification cycles in liver  tissue of  infected  
mice  with S.Typhimerium  and  non-infected. The results )Fig :1(of the TNF-α 

mRNA gene expression   in liver  tissue  were measured at  10,20 and 30 days of 
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the experiment of infected group with S.Typhimerium)G3( the results showed 
that significantly higher  fold )P < 0.05( in gene as compared to the control 
group)G1( , also the result  in  G4 )infected after  10 days of administered poly-
phenols ( showed significantly higher  fold )P < 0.05( in gene expression  than 
the G2 )the administered with polyphenols(. The TNF-α mRNA gene expression 
in liver  tissue showed G2 showed  significantly high  fold )P <0.05( in gene 
expression  as compared  to the control group ) G1( , while  in G4 showed  sig-
nificantly lower  fold )P <0.05( in gene expression  than G3. 

 
Figure)1(: The relative TNF-α gene expression  at days 10, 20 and 30  post 

infection with S.Typhimerium compare with  non-infected mice .Data are shown  
as the fold  change  in mRNA level  in mice  of G1, G2, G3, and G4 by RT-qPCR .

Comparism of Gene expression of IL-10 in liver tissues of infected mice with 
S.Typhimerium and non infected
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The results )Fig. 2( of IL -10 mRNA gene expressions in liver tissue were 
measured at 10, 20 and 30 days of the experiment. The results in G2 showed sig-
nificantly higher fold )P <0.05( in gene expression  as compared  to the control 
group ) G1( , while  the results of  IL -10 mRNA   of the  gene expression in liver  
tissue in G4 showed  significantly higher  fold )P <0.05( in gene expression  than 
G3. Also, G3 )infected group( showed significantly lower fold )P <0.05( in gene 
expression as compared to the control group )G1(.

Figure (2): The relative IL-10 gene expression  at days 10, 20 and 30  post infec-

tion with S.Typhimerium compare with  non-infected mice. Data are shown as the 

fold change in mRNA level in mice of G1, G2, G3, and G4 by RT-qPCR.

Discussion:

Cytokines are key elements of the innate and adaptive immune response and pro-

vide a window through which diseases can be monitored and eventually controlled 
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(Keustermans , et al., 2013).

The  TNF –α gene expression  results of liver tissue of infected  mice  with S. 

Typhimurium ( G3) showed  thatTNF–α mRNA was  significantly higher  fold  

of expression (P< 0.05) ,whereas  the concentration of IL-10 significantly lower  

fold (P <0.05) as compared  to G1, that might  be due to S.Typhimurium  has  

bacterial surface component LPS which is a potent  immunostimulatory molecule 

that initiates both rapid changes in macrophage signaling pathways and adaptive 

changes in macrophage gene expression. LPS alters the expression of a variety 

of genes including transcription factors, cytokines, chemokines, receptors, and 

cationic antimicrobial peptides  (Ulevitch and Tobias ,1999 ) .This observation  

was  in agreement with   Kadokami  , et al., ( 2001) ,who found   the endotoxin 

LPS,  lead to  initial  pro-inflammatory cytokines to be released in response to the 

invading microbial pathogens and that  plays a crucial role in the induction  of 

inflammation . The results were also in agreement with  Ohsaki,et al., (2006) ;  Du 

, et al.,(2010) ,who  showed  that administration of lipopolysaccharide to animals 

induced acute systemic inflammation that  causes  induced  pro-inflammatory cy-

tokines (TNF- α). The associated release of TNF -α and IL-10 in liver tissues of 

G6 , indicate that the antibacterial  effect of  polyphenols , as well as it enhance the 

innate immune system by   modulated the inflammatory response in the model 

of inflammation by enhancing systemic production  of the anti-inflammatory cy-

tokine. The antibacterial effect of polyphenols in the present study considered as 

protective action  against pathogen invasions tissue ,  these  results in agreement  

with Hyson ,(2015), indicated   that polyphenols found in grape possess many  
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bioactivity prose these  increasing antioxidant defenses, reducing adhesion mol-

ecule express; limiting  inflammatory  processes.

The statistical  analysis results of gene  expression (at 30 days of experiment ) 

G2   showed significantly high level in TNF-α  ,while significantly higher levels  

of IL-10gene expression as compared  to G1(control),that  results  could be  due 

to  protective effects of polyphenols consist in the continuous removal of vari-

ous reactive oxygen species from cells, such as singlet oxygen, peroxynitrite, and  

hydrogen peroxide in order to maintain healthy metabolic functions  (Magrone, 

et al .,2014).

The results showed  that there  were significantly (P <0.05) lower fold of TNF-α 

mRNA  and  significantly higher   (P < 0.05) fold IL-10 of  gene expression  of liver 

tissue in  mice   of G4(treated  with GSP   post  infected   with  S.Typhmurium)

as compared  to G3  (infected   with  S.Typhmurium),these  results might  be due 

to antibacterial effect  of polyphenol and the bactericidal  activity that led to de-

crease production   of proinflammatory cytokine these results  in agreement  with 

Nishiumi, et al .,(2012), who reported  the antibacterial effect of polyphenols act  as 

protective tissues against pathogen invasions   by activating innate immune cell and 

inducing cytokine and chemokines production through suppresses the activation of 

inflammatory transcription factor NF-κβ .

Conclusions

Using GSP as an immunomodulatory decreased the   TNF-α   and increased 

IL-10 production to improve the inflammatory lesions caused by S.Typhimurium   

infection in liver tissue.
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ملخص البحث 

والنظام  البرملاني  النظام  هما  السياسية  األنظمة  من  نوعني  على  النيابي  النظام  يتوزع   
الرئاسي. ويكون النظام البرملاني إما نظامًا ملكيًا أو نظامًا جمهوريًا، فأن النظام الرئاسي ال 
الدولة ملكًا تؤول  البرملاني أن يكون رئيس  النظام  يكون اال نظامًا جمهوريًا فقط. ويجوز يف 
اليه السلطة عن طريق الوراثة، أو يكون رئيس الدولة رئيس اجلمهورية يف النظام اجلمهوري 
رئيس  أما  الشعب.  من  املنتخب  البرملان  بوساطة  االنتخاب  طريق  عن  السلطة  اليه  وتؤول 
انتخابه  طريق  السلطة عن  اليه  تؤول  الذي  اجلمهورية  رئيس  فهو  الرئاسي  النظام  الدولة يف 

بوساطة الشعب نفسه  ال البرملان.
وألن من خصائص النظام البرملاني قيامه على مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية إذ يوجد رئيس 
الدولة سواء كان ملكًا او رئيس جمهورية وتوجد الى جانبه احلكومة     ) الوزارة(، األمر الذي 
يضعف من سلطاته ألنه ال يباشر سلطات فعلية وإمنا سلطات إسمية أما السلطات الفعلية فإنها 

تكون قد انتقلت الى احلكومة ) الوزارة(.
احلكومة يف شخص  ورئاسة  الدولة  رئاسة   - السلطتان  تتجمع  الرئاسي حيث  النظام  أما 
رئيس اجلمهورية فهذا يجعله يتمتع بسلطات واسعة باعتباره  صاحب السلطة الفعلية ويخضع 

لشخصه جميع الوزراء- الذين يطلق عليهم السكرتاريون- خضوعَا تامَا.

* * *
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املقدمة

ال مناص من القول أن  النظم السياسية القائمة واملطبقة يف الوقت احلاضر لها جذور تاريخية 
ترجع الى العصور القدمية، وقد توارثت األجيال هذه النظم التي خضعت لتطوير الزمن والبيئة 

وارتقاء البشر يف مجاالت أوسع وأرحب يف مجاالت الفكر واحلضارة بشكل عام.
وبذلك فإن جوهر النظم السياسية القائمة حاليًا الشك أنها تواجدت يف املاضي السحيق، 
ومن هذا املاضي انتقلت الى العصور الوسطى، ،  وحتديدًا يف بداية القرن السابع امليالدي حيث 
أنبثق اإلسالم وجاء بنظام جديد لم  تألفه البشرية من قبل، باعتباره عقيدة وعبادة وحكم ، 

وهو دين ودولة معًا.
ومع متابعة سير التأريخ حتى وصل الى العصور احلديثة  ثم الى احلاضر، فأن النظم السياسية 
القائمة اآلن قد يصعب فهمها على حقيقتها اال يف معرفة إصولها وتطوراتها والتقلبات التي 
طرأت عليها، فإن الذي يعنينا يف هذا السياق معرفة موقع النظم السياسية النيابية عندما يراد 

أن يصار الى أنواع احلكومات القائمة حاليًا. 
السلطة فتأخذ صور نظام احلكم  الى وسيلة إسناد  أنواعها استنادا  فغالبًا ما يجري حتديد 
الفردية واملتمثلة بالنظم امللكية والتي تكون بثالث  صور هي امللكية االستبدادية وامللكية املطلقة 
الدكتاتورية  النظم هما  لتأخذ صورتني من  الدكتاتورية  النظم  أو  الدستورية  أو  املقيدة  وامللكية 
املذهبية والدكتاتورية غير املذهبية، وقد  تأخذ احلكومات صورًا استنادًا الى الوسيلة نفسها صور 
احلكومات الدميقراطية وهذه بدورها تتخذ صور الدميقراطية املباشرة. والدميقراطية غير املباشرة 

والدميقراطية شبه املباشرة.
وهنا  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  الى  استنادا  القائمة  احلكومات  أنواع  حتديد  يجري  وقد 
السلطات ،  الفصل بني  مبدأ  الى  استنادا  للحكومات ثالث  صور  أن  الدستوري  الفقه  يرى 
فإذا كان الفصل فصاًل نسبيًا ومرنًا سميت احلكومة برملانية، أما اذا كان الفصل شبه  مطلق 



مجلة كلية احلكمة اجلامعة ]العدد الصفري[ 1441هـ | 2019 
رئيس اجلهورية يف األنظمة النيابية »دراسٌة مقابلة« 141

بني السلطات فتكون احلكومة رئاسية، وأما إذا كان هناك تركيز السلطة يف يد البرملان فتسمى 
احلكومات  أنواع  أن جميع  الى  عام  وبشكل  السياق  هذا  يف  اإلشارة  وجتدر  اجلمعية  حكومة 
املستندة الى أي من هذين املبدأين أما ان تكون حكومات ملكية وهي احلكومات التي يستمد 
رئيس الدولة فيها منصبه عن طريق الوراثة أو  التنازل، وقد يسمى ملكًا أو إمبراطورا أو قيصرًا 

أو أميرًا، أو شيخًا.
أو قد تكون حكومات جمهورية وهي احلكومات التي يتم  تعيني رئيسها األعلى عن طريق 
أو   ، البرملانية  بالنظم  هذه  األنظمة  وتعرف  الشعب  ينتخبه  الذي  البرملان  بواسطة  االنتخاب 
عندما يقوم الشعب بأنتخاب رئيس اجلمهورية بشكل مباشر يعرف هذا النظام بالنظام الرئاسي.
وعليه فإن االنظمة النيابية تتوزع على نوعني من األنظمة  وهي األنظمة البرملانية واألنظمة 

الرئاسية.
ونظراَ لوجود اختالف يف صالحيات رئيس اجلمهورية بني كل من النظام البرملاني  والنظام 
أوجه  تبيان  بغية  دراسة  ليشكل  البحث  هذا  تخصيص  املناسب   من  وجدنا  فقد  الرئاسي 

االختالف  من أجل املقابلة.
املبحث  يتناول  رئيسني  مبحثني   على  مادته  توزيع   جرى  فقد  البحث  هدف  ولتحقيق 
األول رئيس اجلمهورية  يف النظام البرملاني ويعرض املبحث الثاني رئيس اجلمهورية يف النظام  

الرئاسي. ثم ينتهي البحث بخامتة تعرض النتائج التي توصل لها يف اثناء مسيرة البحث.
وقد يبدو من األهمية أن يبدأ البحث بإطاللة متهيدية الهدف منها التعريف بالنظام النيابي 

بشكل عام من حيث مفهومه وخصائصه.

واهلل  سبحانه وتعالى من وراء القصد وولي التوفيق...

* * *
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متهيد

التعريف بالنظام  النيابي

أواًل: الدميقراطية النيابية أو النظام النيابي تعبير يقصد به أن يختار الشعب أشخاصًا ينوبون 
عنه يف مباشرة مظاهر السيادة لفترة محدودة، ويطلق على هؤالء اصطالحا النواب. والبرملان  
املنتخب هو محور الدميقراطية النيابية والذي قد يتكون من مجلس واحد أو مجلسني وال يشارك 

الشعب البرملان يف مباشرة السلطة)1( .
وبناء على ذلك فإن النظام النيابي يقوم إذن على  أساس وجود برملان منتخب كله أو معظمه 
من الشعب وملدة معينة سواء تكون من مجلس واحد أو مجلسني، فإن جعلت الوزارة مسؤولة 
األعلى  الرئيس  أمام  مسؤولة  الوزارة  وإن جعلت  برملانيًا)2(   نظامًا  النيابي  النظام  أمامه سمي 
مفهوم  يتحقق  وبذلك   . رئاسيًا)3(  نظامًا  النيابي  النظام  سمي  مباشرة  الشعب  من  املنتخب 
الدميقراطية التي تعني حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب. فاحلكومة الدميقراطية 
هي االداة التي  يحكم الشعب  بها نفسه، والوسيلة التي يعبر بها عن ارادته وسيادته وعن 

طريقها ميارس السلطات يف دولته)4( .
هذا وقد تباينت تطبيقات الدميقراطية وفقًا للمكان  وللزمان انسجاما مع التطور السياسي 
واالجتماعي للشعوب إذ قد يحكم الشعب نفسه بنفسه فتسمى الدميقراطية املباشرة، أو قد 
يختار الشعب أشخاصًا ينوبون عنه يف إدارة شؤون الدولة وهذه  هي الدميقراطية النيابية، أو قد 
يشترك الشعب مع من إختارهم ألداره شؤون الدولة وهذه هي الدميقراطية  شبه املباشرة وبذلك 

تكتمل الصور الثالث للدميقراطية.
ومن اجلدير باملالحظة أن الدميقراطية بهذا املعنى وبهذه الصور تأخذ بعدًا سياسيًا ألعتبارها 
شكاًل من اشكال احلكم أو اسلوب  أمثل الختيار من  يتولى السلطة، وقد ظل هذا املعنى 
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متداواًل حتى قيام الثورة البلشفية يف روسيا عام 1917 اذ ظهرت لها معاٍن جديدة مثيرة للجدل، 
فهناك من  يرى أن الدميقراطية تبقى مذهبًا سياسيًا وليس نظامًا اجتماعيا أو اقتصاديًا)5( .

يف حني يذهب رأي آخر الى أن مفهوم الدميقراطية أشمل من ذلك ويجب أن يتسع العتبارات 
اجتماعية واقتصادية أو اعتناقه فلسفة دينية )6( . ولذلك ظهر  اجتاه يف الفقه ينادي بالدميقراطية 

االجتماعية ويقرنها بالدميقراطية السياسية)7( .
ثانيًا: خصائص النظام النيابي يتسم النظام النيابي بأربعة خصائص أساسية هي:

1. وجود برملان منتخب
يشترط لقيام النظام النيابي - يقوم على فكرة النيابة - وجود هيئات تباشر مظاهر السيادة 
نيابة عن الشعب، ومن أبرز هذه الهيئات البرملان الذي ميثل الشعب، وعليه البد أن يتم اختيار 
واملبدأ  النيابي  النظام  التوفيق بني  يتوافر  وبذلك  األنتخاب)8(  الشعب عن طريق  أعضائه من 
الدميقراطي   الذي تقترن وفقه السيادة بالشعب. على أنه  ال يكفي لتحقيق النظام النيابي 
مجرد وجود البرملان املنتخب بل يجب ان يباشر البرملان سطات حقيقية ، اشتراكات فعلية يف 

أدارة شؤون الدولة والسيما  فيما يتعلق بالوظيفة التشريعية)9( .
2. النائب ميثل األمة بأكمله

من املالحظ أن الفكرة السابقة التي كانت مطبقة تقضي بأن النائب كان ُيعّد ممثاًل لدائرته 
االنتخابية، ويتلقى النواب التعليمات من ناخبيهم، ويتحمل الناخبون مقابل ذلك  نفقات 
كان  و  واستبدالها   ، نائبيهم  عزل   الناخبني  وبإمكان  النيابة،  بواجب  قيامه  أثناء  نائبهم يف 

التمثيل النيابي يأخذ شكل الوكالة اإللزامية)10( . 
جميع  بطالن  التأسيسية  اجلمعية  أعلنت   ،1789 عام  الفرنسية  الثورة  قيام  بعد  ولكن 
به  أخذت  مبدأ جديد  عليه  ترتب  الذي  األمر   )11( للنواب  الناخبني  من  الصادرة  التوكيالت 
معظم الدساتير يف العالم واملتمثل بتحرير النائب من ضغط الناخبني مما يتيح له إبداء آرائه مبا 
القانون الذي يسهم يف صنعه والذي يتسم  العام وحمايته والدفاع عنه بحكم  يخدم الصالح 
النظام  يف  األساسية  القواعد  من  اصبح  وبذلك  فقط،  االنتخابية  دائرته  يخص  وال  بالعموم 



مجلة كلية احلكمة اجلامعة ]العدد الصفري[ 1441هـ | 2019  
رئيس اجلهورية يف األنظمة النيابية »دراسٌة مقابلة«  144

النيابي أن النائب ميثل األمة كلها وليس دائرته االنتخابية)12( .
3. انتخاب البرملان ملدة محدودة

بغية أن يكون هناك ضمان لصدق البرملان يف تأديته ملهامه، البد أن   يكون متثيله للمة لفترة 
محدودة حتى  تستطيع األمة مراقبة وتقييم أداء من ميثلها ومن َثُم يعود لها امر جتديد الثقة يف 

النائب او سحبها منه تبعًا ألدائه يف املدة احملددة)13( 
4. استقالل البرملان عن هيئة الناخبني:

بعد انتهاء عملية االنتخابات ينتهي دور الناخبني، إذ تختصر مهمتهم يف  النظام النيابي 
الذي  البرملان  أعمال  التدخل يف  لهم  السلطة وال يجوز  ينوبون عنهم  يف مباشرة  باختيار من 
يتولى السلطة القانونية. إذ يستقل البرملان مبباشرة مظاهر السيادة املناطة به دستوريًا يف أثناء املدة 

النيابية عن جمهور الناخبني.

* * *
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املبحث األول

رئيس اجلمهورية يف النظام البرملاني

أواًل: قيام النظام البرملاني:	 
يقوم النظام البرملاني على مبدأين أساسني هما:

التنفيذية  والسلطة  التشريعية  السلطة  السلطات، والسيما  الفصل بني  املبدأ األول: مبدأ 
وهذا الفصل يقوم على أساس التعاون بني هاتني السلطتني مع ايجاد نوع من التوازن بينهما وذلك 
يف الرقابة املتبادلة ووفق الضوابط. التي ينص عليها الدستور، وميكن إيجازها يف اآلتي:-)14( .

1. مظاهر التعاون
التنفيذية  السلطة  إن  إال  التشريعية  الوظيفة  اختصاصها  التشريعية  السلطة  أن  صحيح 
تشاركها يف بعض مظاهر التشريع، إذ بإمكانها أن تقترح مشروعات القوانني، وقد تقوم بإعداد 
معظم مشروعات القوانني وذلك ألنها من الناحية  العملية هي املسؤولة عن ادارة شؤون الدولة 
الفراغات  بالبرملان بتحديد  املتمثلة  التشريعية  السلطة  أكثر معرفة ودراية من  وبالنتيجة تكون 

التشريعية ونواقص التشريعات السابقة.
2. مظاهر التوازن

 التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية من خالل إيجاد الرقابة املتبادلة بينهما فتستطيع 
كل منها أن تنبه األخرى الى  مواطن جتاوزها حلدود اختصاصاتها، وقد يصل احلال الى حد 
االختالفات والتقاطع ورمبا التصادم بني السلطتني إذا ما بلغت األمور الى حد استحالة التعاون 

بينهما لينتهي األمر أما الى سحب الثقة من احلكومة أو الى حل البرملان.
السلطة  اجتاه  سلطة  كل  تستخدمها  التي  التأثير  وسائل  يف  هذه  التوازن  مظاهر  وتتوضح 

األخرى.
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أ. وسائل تأثير السلطة التشريعية يف السلطة التنفيذية:
تراقب السلطة التشريعية، املتمثلة بالبرملان إعمال السلطة التنفيذية وتقيم أداءها وتناقش 

السياسة العامة يف خالل الوسائل اآلتية:
1. حق السؤال ويراد به قدرة أي عنصر يف البرملان إن  يوجه أسئلة للوزراء تتعلق بإعمال 

وزاراتهم من أجل االستيضاح عن مسألة معينة من أحد الوزراء.
2. حق االستجواب ويقصد به محاسبة أحد الوزراء أو جميعهم عن سلوك معني يتصل 
باملسائل العامة، او يؤدي االستجواب الى اتخاذ قرار من البرملان يف موضوع االستجواب، وهذا 

احلق أكثر خطورة من حق  السؤال.
3. التحقيق البرملاني إذ يقوم البرملان بتأليف جلان متخصصة من بني اعضائه للتحقيق يف 
أي موضوع يتعلق بأداء الهيئات العامة يف الدولة، وقد يترتب على إجراء التحقيق محاسبة 

الوزير إذا ثبت وجود تقصير يف أداء وزارته مما قد يؤدي الى سحب الثقة منه.
تتوفر  عندما  وذلك  بأكملها  احلكومة  من  الثقة  بها سحب  ويراد   : الوزارية  املسؤولية   .4
القناعة التامة لدى البرملان بأن احلكومة غير جديرة بالثقة التي منحها إياها عند ذلك يستطيع 

أن يسحبها منها مما يفضي الى استقالتها واستبدالها بحكومة اخرى.
ب.  وسائل  تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

توفر الدساتير يف النظم البرملانية للسلطة التنفيذية عددًا من الوسائل التي تؤثرعلى السلطة 
التشريعية لغرض حتقيق التوازن بني السلطتني، ومن هذه الوسائل :

1. دعوة البرملان لالنعقاد أو تأجيل دورات أنعقاده اوفضها)15( ، إذ متتلك احلكومة حق 
دعوة البرملان الى االنعقاد، أو تأجيله أو إنهاء دورات انعقاده العادية واالستثنائية.

2. حل البرملان ويراد به حق السلطة التنفيذية إنهاء، الفصل التشريعي للبرملان قبل إنتهاء 
املدة احملددة له يف الدستور، و دعوة الناخبني الى انتخاب برملان جديد. وحق احلل قد يكون 
البرملان بناء على قناعته وتقديره الشخصي. أو   رئاسيًا وذلك عندما يقوم رئيس الدولة بحل 
يكون احلل وزاريًا إذ تلجأ احلكومة الى حل البرملان يف حالة قيام  خالف شديد بينهما ولم تفلح 
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يف إقناع البرملان بوجهة نظرها عند ذلك تضطر احلكومة أن تطلب من رئيس الدولة حل البرملان 
وعرض النزاع القائم بينهما على الشعب ليكون هو احلكم بني الطرفني.

املبدأ الثاني:  مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية 
السلطة  ثنائية  مبدأ  السلطات ، على  الفصل بني  مبدأ  الى  اضافة  البرملاني،  النظام  يقوم 
التنفيذية إذ يوجد رئيس الدولة سواء  كان ملكًا أم رئيس جمهورية ويوجد الى جانبه مجلس 

الوزراء، يرأسه رئيس املجلس الذي ميثل احلكومة.
عديدة  نتائج  الــوزراء  ورئيس  الدولة  رئيس  بني  التنفيذية  السلطة  توزيع  على  ويترتب 

أهمها)16( .
1. عدم مسؤولية رئيس الدولة.

2. مسؤولية احلكومة.
ومن اجل تبرير هذه النتائج فإن النتيجة األولى تقوم على أساس املبدأ األنكليزي القائل 
إذا كان  الدولة مدى حياته  املبدأ عدم مسؤولية رئيس  ))امللك اليخطيء(( فقد استتبع هذا 
ملكًا، او  مدة رئاسته اذا كان رئيسًا للجمهورية. ويتفرع عن ذلك أن أوامر رئيس الدولة ال ترفع 
املسؤولية عن الوزراء فهي كما تعتبر لو انها كانت  صادرة عنهم وتأسيسًا على ذلك يجب أن  
يوقع رئيس الوزراء والوزير املختص الى جانب توقيع رئيس الدولة على القرارات التي تستلزم 

توقيع الرئيس. والوزير  هو الذي يسأل عن القرارات التي وقعها.
إما بالنسبة للنتيجة الثانية اخلاصة مبسؤولية احلكومة فإنها تقوم على أساس تطبيق القاعدة 
التي تقول )حيث توجد السلطة توجد املسؤولية( وألن رئيس الدولة  يتناول اجلانب األسمي من 
السلطة التنفيذية ،وأن اجلانب الفعلي لهذه السلطة إنتقل الى رئيس الوزراء والوزراء بوصفهم 
العامة  السياسة  رسم  شؤونها يف  إدارة  على  ويهيمنون  الفعلية يف  السلطات،  يباشرون  الذين 
للحكومة وتنفيذها لذلك يكون من الالزم مسؤوليتهم أمام البرملان وبناء عليه فقد اضحى رئيس 
الدولة يسود واليحكم، او كما يسمي االنكليز هذا النظام بحكومة الوزارة. ويتفرع عن  ذلك 
أن رئيس الدولة - يف ظل النظام البرملاني - يختص بتكليفه الشخص- الذي قد يكون زعيم 
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األغلبية أو الذي مت التوافق من جميع اطراف العملية السياسية- بتأليف الوزارة.
ثانيًا: إختصاصات رئيس اجلمهورية يف النظام البرملاني

يجوز يف النظام البرملاني أن يكون رئيس الدولة ملكًا تؤول اليه السلطة عن طريق الوراثة، 
وميكن ايضُا أن يكون رئيس الدولة رئيس جمهورية يف النظام اجلمهوري تؤول اليه السلطة عن 
طريق االنتخاب)17( . وهناك من يرى أن النظام البرملاني األصيل الذي  ميكن ان يقوم فيه 
التوازن الفعلي بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ال يتحقق اال يف النظم  ذات الشكل امللكي 
وتبرير ذلك يكمن يف استقالل رئيس الدولة الذي يستمد سلطته عن طريق الوراثة وليس عن 
العرش  توارث  ببيان كيفية  امللكية  الدول  تهتم دساتير  الذي  الوقت  البرملان)18( .ويف  طريق 
سلطاته  مباشرة  عليه  تعذر  إذا  البالغ  امللك  عن  النيابة  وقضية  القاصر،  امللك  على  والوصايا 
رئيس اجلمهورية،  انتخاب  تنظيم طريقة  الى  الدول اجلمهورية  تتجه دساتير  املرض،  بسبب 

وحتديد مدة الرئاسة، وجتديد انتخاب الرئيس، وعدد املرات   التي يجوز فيها ذلك.
وهناك فرق جوهري بني النظامني امللكي واجلمهوري من حيث املسؤولية، فالدساتير امللكية 
تقرر ان ذات امللك مصونةالمتس فهو غير مسؤول عن أعماله، سواء كانت تتصل بوظيفته أو 

تخرج عنها.
أما بالنسبة للدساتير اجلمهورية فرئيس اجلمهورية مسؤول جنائيًا عن األعمال التي تتعلق 
بوظيفته والتي قد تؤدي يف ممارستها الى جرائم ضد الدولة مثل اخليانة العظمى، ورمبا يسأل 
جنائيًا عن اجلرائم العادية التي يرتكبها، وال تتعلق بأعمال وظيفته، شأنه يف ذلك شأن بقية 

األفراد)19( .
الدائم لسنة 2005، أن  العراق  هذا وقد قضت بعض الدساتير اجلمهورية، ومنها دستور 

يتولى رئيس اجلمهورية الصالحيات اآلتية)20( :
يتعلق باحلق  باستثناء ما  الوزراء  بتوصية من رئيس  مجلس  العفو اخلاص  اواًل:  اصدار 

اخلاص واحملكومني بأرتكاب اجلرائم الدولية واإلرهاب والفساد األداري.
ثانيًا: املصادقة على املعاهدات واألتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب .
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ثالثًا: يصادق ويصدر القوانني التي يسنها مجلس النواب.
رابعًا: دعوة مجلس النواب املنتخب للنعقاد يف مدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا من تأريخ 

املصادقة على نتائج  األنتخابات.
خامسًا: منح األوسمة والنياشني بتوصيٍة من رئيس مجلس الوزراء.

سادسًا: قبول السفراء.
سابعًا: إصدار املراسيم اجلمهورية

ثامنًا: املصادقة على أحكام  اإِلعدام التي تصدرها احملاكم اخلاصة.
تاسعًا: يقوم  مبهمة القيادة العليا للقوات املسلحة للغراض التشريفية واألحتفالية.

عاشرًا: ممارسة أية  صالحيات رئاسية أخرى واردة يف هذا الدستور. مع ذلك فإن املكانة 
احلقيقية التي يحتلها رئيس اجلمهورية والدور الفعلي الذي يقوم به يف النظام البرملاني يتمثل يف 

أنه يعمل بفضل نفوذه وشخصيته أكثر مما يتوافر له  يف الدستور اجلمهوري.

* * *
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املبحث الثاني

 رئيس اجلمهورية يف النظام الرئاسي

أواًل: قيام النظام الرئاسي)*(	 
يوجد النظام الرئاسي يف اجلمهوريات وحدها، ويقوم هذا النظام على مبدأين أساسني هما:

املبدأ األول : 	 
التنفيذية وجعلها من إختصاص شخص واحد هو رئيس اجلمهورية الذي  وحدة السلطة 
يقوم بتعيني الوزراء وهم مسؤولون أمامه وليس أمام البرملان كما هو احلال يف النظام البرملاني، 
ويستمرون يف تولي مهامهم  ماداموا حائزين على ثقته وبخالف  ذلك بِإمكانه عزل أي منهم 

واألتيان بالبديل)21( . وبذلك يتمتع بالسلطة الفعلية.
املبدأ الثاني:  	 

الفصل بني السلطات والذي يتجلى يف وجوه عديده أهمها:
1. استقالل السلطة القضائية :

2. استقالل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية كل منهما عن األخرى ومظاهر هذا 
االستقالل هي)22( :

أ. عدم تدخل احلكومة يف  حل أي من املجلسني) الشيوخ والنواب(
ب. ليس للحكومة سلطة يف عمل امليزانية،  وإمنا ترسل حاجات احلكومة عن  طريق وزير 

املالية بخطاب الى البرملان.
ج. ليس للوزراء أن يحضروا جلسات البرملان أو  يتكلموا على النحو املقرر يف النظام البرملاني.

3. إستقالل احلكومة عن البرملان ألن احلكومة ال تخضع للكوجنرس بل لرئيس الدولة.
هذا وقد اجته الفقه يف هذا املجال صوب القول بأن النظام الرئاسي، وإن كان يقوم على 
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الفصل بني السلطات، بيد أنه ليس فصاًل تامًا، واستند يف ذلك الى املشاهد عماًل يف تطبيق 
املتبادلة  الرقابة  أو  التعاون  بعض  يوجد  فقد  األمريكية  املتحدة  الواليات  الرئاسي يف  النظام 

بني السلطات وإن  كانت هذه املشاهد يف مجموعها ضئيلة واستثنائية وهي)23( :
أ. الرقابة والتوازن التي حتد من استبداد أي من السلطتني التشريعية والتنفيذية إزاء بعضها.
ب. بسط رقابة احملكمة العليا على اعمال السلطتني التشريعية والتنفيذية وذلك يف رقابتها 

على دستورية القوانني والقرارات التي تصدر عن السلطتني.
ثانيًا: إختصاصات رئيس اجلمهورية يف النظام الرئاسي)**(

والرئيس األعلى  التنفيذية   السلطة  يتمتع رئيس اجلمهورية بسلطات واسعة، فهو رئيس 
للجهاز األداري والقائد العام للقوات املسلحةو هو ميثل األمة  امام الدول األخرى. وللرئيس 
سلطة اصدار األنظمة املتمثلة باللوائح الالزمة لغرض وضع القوانني موضع التطبيق، ومهمته 
ال تقتصر على تنفيذ القوانني فحسب بل تشمل بداهة صيانة احلقوق واألوضاع التي تكفلها، 

وحماية النظام األجتماعي ضد أي إعتداء أو إخالل)24( .
وعند تلمس إختصاصات الرئيس األمريكي، كنموذج لرئيس اجلمهورية يف النظام الرئاسي 

يتضح بأن  سلطاته تتسع لتشمل)25( :
1. رئاسة اجلهاز األداري الفيدرالي إذ تعتبر هذه السلطة من بني أهم السلطات  التي يتمتع 
بها الرئيس كونه يعمل على حسن سير املرافق العامة ومراقبة نشاطاتها ويقوم بتعيني املوظفني 

الفيدراليني.
املدنية من دون إشتراط موافقة  قانون اخلدمة  لقواعد   املوظفني وفقًا  اقالة  وللرئيس سلطة 

مجلس الشيوخ.
2. رسم السياسة اخلارجية وذلك يف الصالحيات الدستورية،  ويشترك الرئيس األمريكي 
يف السياسة اخلارجية يف سلطاته يف  عقد  املعاهدات واألتفاقيات التنفيذية من دون  شروط 
موافقة مجلس الشيوخ و سلطاته يف حالة احلرب واالعتراف باحلكومات األجنبية، والتمثيل 
الدبلوماسي، ويساعد الرئيس يف إدارة شؤون البالد اخلارجية عدة دوائر إستشارية من أهمها 
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وزارة اخلارجية ومجلس األمن القومي.
3. القائد األعلى للجيش فالرئيس األمريكي قائد أعلى جلميع القوات املسلحة األمريكية، 
ويتمتع بصالحيات واسعة عند قيام احلرب إذ يتولى اإلشراف على سير العمليات احلربية 
واسعة يف  إستثنائية  الكوجنرس  سلطات  من  يطلب  أن  ويستطيع  اجليش،  وتوجيه حركات 
اثناء احلرب بغية إتخاذ األجراءات التي   يرى انها ضرورية الدارتها. كذلك يستطيع الرئيس 
إعالن حالة الطواريء اذا تعرض أمن الوطن وسالمته للخطر  يف حاالت الغزو واألضطرابات 

والعصيان أو إذا نشبت حرب أهلية او كوارث طبيعية.
أثناء  النطق باحلكم أويف  املتهم مباشرة بعد  أن يعفو عن  للرئيس  العفوفقد يجوز  4. حق 

العقوبة بالسجن، وله إصدار العفو العام بعد توقف األعمال العدائية)26( .

* * *
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اخلامتة 

يتضح مما تقدم أن  رئيس  اجلمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وسيادة البالد 
واحملافظة على إستقاللية  وسيادة أراضيه، فإن مكانته التي يحتلها وصالحياته التي يتوالها 

وأدواره التي يقوم بها تعتمد بالدرجة األساس على نوع النظام النيابي القائم.
فعندما يكون النظام النيابي برملانيًا فإن رئيس اجلمهورية يترتب عليه اآلتي:

1. يجري انتخابه من البرملان ، املنتخب من الشعب.
2. تكون مدة  رئاسته محدودة

3. تتوزع السلطة التنفيذية بينه وبني رئيس الوزراء، وينتج عن ذلك:
أ. اختصار رئيس اجلمهورية على اجلانب االسمي من السلطة التنفيذية.

ب. إنتقال اجلانب الفعلي من السلطة التنفيذية الى رئيس الوزراء والوزراء بوصفهم املسؤولني 
وحدهم أمام البرملان.

ت.  إن اوامر رئيس اجلمهورية ال ترفع املسؤولية عن الوزراء فهي تعتبر كما لو أنها صادرة 
عنهم وتأسيسًا على ذلك فإن توقيعات رئيس اجلمهورية يجب لنفاذها أن يوقعها رئيس الوزراء  

والوزراء  املختصون.
يتمثل  رئيس اجلمهورية  يترتب على  الذي  فإن  رئاسيًا  النيابي  النظام  يكون   أما عندما 

مبا يلي:
أ. يجري انتخابه من الشعب مباشرة.

ب. تكون مدة رئاسته محدودة.
ت. يجمع بني رئاسة اجلمهورية ورئاسة السلطة التنفيذية.
ث. يتولى تعيني الوزراء بنفسه ويطلق عليهم السكرتاريون.

ج. يخضع له الوزراء خضوعَا  تامًا
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ح. سياسته هي التي يجب أن تسود
خ. له احلق يف عزل أي من وزرائه متى شاء.

وهكذا ميكن املقابلة بني سلطات رئيس اجلمهورية يف كل من النظام البرملاني والنظام الرئاسي 
بأعتبارها متثل  صور النظم النيابية .

* * *
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امللخص

َبْعد التغييرات الَِّتي حصلت يِف الَْعالَم يِف التسعينيات ِمْن الَْقْرن امْلَاِضي، تغيرت اأَلنِْظِمة 
َقَواِننَي  وصدرت   ، الِدْكَتاُتوِريَّة  اأَلنِْظِمة  اَغَلب  وانتهت  االوسط،  ْرق  الشَّ دول  يِف  َياِسيَّة  السِّ

ميُْقَراِطيَّة.  َجِديدة أكدت ِحَماَية ُحُقوق اإِلنَْسان، على أُسس دِّ
الَِّتي ضمنت ُحُقوق اإِلنَْسان واحلرية الدينية، َسَمَحْت  ميُْقَراِطيَّة والقوانني  َهِذِه الدِّ أَْن  َغيِْر 
يِنيَّة غطاًء يتستر ِبَه لفرض  رِّيَّة الدِّ يِنيِّ والطائفي ان يظهر ويتحكم، ويتخذ ِمْن احْلُ للتطرف الدِّ
ُهَو  الطائفي  َفَأْصَبَح االرهاب  امْلَُسلََّحة.  ِة  بالُْقوَّ املُْجَتَمع  َعَلى  واديان ومذاهب غريبة  اعتقادات 
ْولَة والشعب إِلَى صراع مسلح َبنْيَ ابناء  املسيطر َعَلى املنطقة. وحتول الصراع ِمْن صراع َبنْيَ الدَّ

ُعب َنْفِسه. الشُّ
ْولِي وموقف القانون  الدَّ الَْقاُنوِن  يِنيَّة يِف  الدِّ يَّة  رِّ احْلُ َراَسة َعَلى بحث  الدِّ َهِذِه  َوَقْد اعتمدت 
وما  الكرمي،  القرآن  لنصوص  وفقًا  وأسبابه  التعصب  ومواجهة  الدينية  احلرية  من  اإلسالمي 
االرهابية  الِصَراَعات  ِفيَها  َظَهَرْت  الَِّتي  االوسط  ْرق  الشَّ منطقة  يِف  َول  الدُّ دساتير  تضمنته 

امْلَُسلََّحة.

* * *
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RELIGIOUS FREEDOM IN INTERNATIONAL LAW OF HUMAN RIGHTS 
AND THE PHENOMENON OF INTOLERANCE IN ARAB COUNTRIE

Abstract:
After the changes that took place in the world in the nineties of the last century, 

the political systems in the Middle East, and most of them ended, New laws have 
been passed that guarantee the protection of human rights to the democratic cause, 
but this democracy and the laws guaranteeing human rights and religious freedom 
allowed religious and sectarian extremism to emerge and govern and take religious 
freedom as a disguised cover to impose beliefs, religions and an extremist doctrine 
alien to society. Sectarian terrorism has become dominant in the region and the 
conflict has shifted from a conflict between the state and the people to an armed 
conflict between the people themselves.

This study was based on the study of religious freedom in international and 
regional human rights law and constitutions of states. In the Middle East where 
armed terrorist conflicts have emerged. We have addressed the causes of the recent 
religious intolerance in the Middle East and the position of Islamic law on religious 
freedomand the fight against intolerance in accordance with the provisions of the 
Koran.

* * *
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املقدمة 

يِنيِّ  متتد اجلذور التاريخية للصراع بني األديان إلى عصور موغلة يف القدم، حيث الصراع الدِّ
ب أََحد  ْدَيان السماوية االبراهيمية، اليهودية ، املسيحية واالسالم. َوَكاَن َهِذا التََّعصُّ َبنْيَ اأْلَ

َول لَِسُنَواٍت ُطِوَيلة، أدت إلى قتل املاليني من البشر. العوامل املسببة للُْحُروِب َبنْيَ الدُّ
ر الِْفْكر اإِلنَْسانّي والثورات اإِلنَْساِنيَّة الّتي َظَهَرْت يِف الَعِديد ِمْن ُدَول  ْغِم ِمْن َتَطوُّ َوَعَلى الرَّ
الَْعالَم َوالَِّتي تنادي ِبِحَماَيِة كرامة اإِلنَْسان واحترام دينة، وتثبيت َذلَِك يِف الَعِديد ِمْن دساتير 
يِنيِّ َقْد َظَهَر ِمْن َجِديد وال  ب الدِّ ْولِيَّة، إال أَْن التََّعصُّ الَْعالَم، وعقد الَعِديد ِمْن امْلَُعاَهَدات الدَّ
َمات االرهابية التي أَخذت من َحالَة  ْرق االوسط، مستغاًل الَعِديد ِمْن امْلَُنظَّ سيما يِف منطقة الشَّ
َخلُّف َلَتنِْمَية االفكار املتطرفة، مِمَّا  ادى إِلَى قتل وتشريد املاليني ِمْن  الَْبَشر االبرياء.  الفقر َوالتَّ
ْمر الَِّذي يستدعي ِمْن الَْباِحِثنَي الَْعَمل َعَلى ايجاد احللول امْلَْطُلوَبة، ِمْن أَْجل أَْن ينعم اإِلنَْسان  اأْلَ

ر.   َطوُّ َمان َوالتَّ بالرفاه  َواأْلَ
وتكمن أهمية هذه الدراسة ملا شهدته الَعِديد ِمْن ُدَول الَْعالَم من تطورات ِعلِْميَّة وتكنولوجية 
َسات  ُمؤسَّ عبر  لَْطة  السُّ وممارسة  اإِلنَْسان  ُحُقوق  مبزايا  ومتتَّعت  َوإنَْسانيَّة  اْجِتَماِعيَّة  وتطورات 
ُدَول  الَْعالَم وبشكل َخاّص  ُدَول  ِمْن  الَعِديد  أَْن  ِمْن َشأِْنه، إال  اإِلنَْسان وترفع  ميُْقَراِطيَّة حتترم  دِّ
يِنيِّ  ب الدِّ ْولِيَّة املُفجعة ِبَسَبِب التََّعصُّ ْهِليَّة َوالدَّ ُروب اأْلَ ْرق االوسط، شهدت الَعِديد من احْلُ الشَّ
َساُمح وقبول  ميُْقَراِطيَّة ِمْن َفْرض التَّ ْن الدِّ َوَقْد راح ضحية َذلَِك املاليني ِمْن االبرياء. َفَلْم َتَتَمكَّ

ْهِليَّة، َبنْيَ ُشُعوب َهِذِه املنطقة. ُروب اأْلَ اآْلَخِر، مِمَّا ادى إِلَى وقوع الَعِديد ِمْن احْلُ
ْرق االوسط يِف السنوات  َياِسيَّة الذي حصل يِف ُدَول الشَّ ْظم الَْقاُنوِنيَّة َوالسِّ إن الَتْغِييِر يف النَّ
ة بُحُقوق اإِلنَْسان يف العالم لم  االخيرة ِمْن الَْقْرن امْلَاِضي، وصدور الَعِديد ِمْن الَقَواِننَي اخَلاصَّ
ْرق  الشَّ وحتول  اإِلنَْسان،  بُحُقوِق  والتمتع  والبناء  ر  َطوُّ والتَّ للرقي  املنطقة  هذه  شعوب  تستغلها 
يِنيِّ والطائفي. َفَأْصَبَح  ب الدِّ ُعب الواحد ِبَسَبِب التََّعصُّ االوسط إِلَى منطقة قتال َبنْيَ ابناء الشُّ
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امْلَْذَهب  أَْو  ين  الدِّ اْخِتالف  ِبَسَبِب  اآْلَخَريِْن  َمَع  َعاُمل  التَّ الواحد. ورفض  ين  الدِّ الِْقَتال داخل 
الَِّذي يتبعونُه. 

ب،  َمات ارهابية قائمة َعَلى التََّعصُّ ميُْقَراِطيَّة َوُحُقوق اإِلنَْسان َظَهَرْت ُمَنظَّ فبداًل من َتْطِبيُق الدِّ
َا بالقضاء َعَلى اآْلَخِر ِبالَْقتِْل والتدمير. ليس ِمْن أَْجل تطبيق أفَكاِرَها َوأَهَداِفَها ودينيها، َوإمِنَّ

ْرق االوسط بالدميقراطية َوُحُقوق  إذن ال بد من تأكيد حقيقة ما يجب أَْن تنعم به ُشُعوب الشَّ
ين عامال للحوار والتقارب َوالَْعَمل َعَلى  َساُمِح وقبول اآْلَخِر. َوأَْن يجعلوا ِمْن الدِّ اإِلنَْسان، والتَّ
ْدَيان السماوية والقوانني الوضعية َوأَْن تنعم الَْبَشِريَّة بحرية  حتريك العوامل اإِلنَْساِنيَّة الواردة يِف اأْلَ

َقالِيد َوالَْعاَدات َبِعيدًا َعْن العنف. أْي وممارسة التَّ يِف ابداء الرَّ
َراَسة املنهج الوصفي التحليلي التطبيقي يِف االعتماد َعَلى النُُّصوص  لقد اعتمدنا يِف َهِذِه الدِّ

الَْقاُنوِنيَّة والدينية ومقارنتها بالواقع.
وموقف  مقاومتها،  ووسائل  والطائفي،  يِنيِّ  الدِّ ب  التََّعصُّ البحث  هذا  يف  سنَتَناَول  ولهذا 

ة، َوِهَي: اإِلْساَلم ِمْن َذلَِك، يِف ثالثة محاور ُمِهمَّ
يِنيَّة يِف الَْقاُنوِن اإْلِْساَلِمّي . رِّيَّة الدِّ اًل - َمْفُهوم احْلُ أَوَّ

ْولِّي حلقوق االنسان. يِنيَّة يِف الَْقاُنوِن الدَّ رِّيَّة الدِّ َثاِنيًا - َمْفُهوم احْلُ
ْرق االوسط . يِنيِّ يف الدول العربية والشَّ ب الدِّ َثالِثًا - َظاِهَرة التََّعصُّ

أواًل: مفهوم احلرية الدينية يف القانون اإلسالمي:	 
كرامته  اإلنسان  إعطاء  يف  املجتمعات  وكل  التشريعات  كل  سبق  اإلسالمي  التشريع  إن 
بغض النظر عن دينه ومعتقده، فاإلسالم ال يقر نظام إستغالل الشعوب األخرى أو السيطرة 
عليها أو اضطهادها وإذا ُقدر لنا أن نبنيٍّ جزءًا من أحكام الشريعة اإلسالمية ودورها يف إرساء 
دعائم  حقوق األنسان التي تضمنتها نصوص الدستور اآللهي والتي انطلقت من الروح اخليَّرة 
بالدعوى إلى احلرية واملساواة والتسامح والرحمة بني أبناء املجتمع الواحد، وبينهم وبني بني 
تعيش يف  البشرية  املجتمعات  فيه  كانت  الذي  الوقت  أجمع. ويف  العالم  اآلخرين يف  البشر 
دياجير الظالم، بلَّغ سبحانه وتعالى دستوره اآللهي إلى البشر جميعًا، الذي أعطى االنسان 
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حريته يف عمله وسكنه وفكره ومعتقده وبث روح الفضيلة والتودد والتراحم والتعاطف من أبناء 
البشر جميعًا.

وتعد حرية العقيدة من مقاصد الشريعة اإلسالمية األساسية. وحرية العقيدة هي حق 
أعطى  فقد  حرية،  بكل  الدينية  شعائره  ميارس  وأن  به  يؤمن  الذي  للدين  اعتناقه  يف  الفرد 
التشريع اإلسالمي لالنسان عدم إكراهه على تبديل دينه، ألن ذلك هو سبيل االنسان إلى 
ْشُد ِمَن الَْغيِّ  َ الرُّ يِن *  َقد تََّبنيَّ الرضا واالختيار ال القهر واإلكراه. قال تعالى )اَل إِْكَراَه يِف الدِّ
 ُ ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِبالُْعْرَوِة الُْوثَْقى * اَل انِفَصاَم لََها * َواهللَّ اُغوِت َوُيْؤِمن ِباهللَّ * َفَمن َيْكُفْر ِبالطَّ

َعِليٌم()1(.  َسِميٌع 
لقد بيَّنت هذه اآلية تأكيده سبحانه وتعالى على عدم جواز اإلكراه على الدين، وترك أهل 

األديان األخرى أحرارًا يف ممارسة شعائرهم الدينية.
لقد دعا التشريع اإلسالمي جميع الناس إلى التفكير احلر ومنع االكراه أو االغراء للحمل 
ُتْكِرُه  أََفَأنَت  َجِميًعا *  ُكلُُّهْم  رِْض  اأْلَ يِف  َمن  آَلَمَن  َربَُّك  َشاَء  )َولَْو  تعالى  قال  العقيدة.  على 
اَس َحتَّى * َيُكوُنوا ُمْؤِمِننَي(. كما دعا سبحانه وتعالى رسوله الكرمي إلى تذكير الناس بطريق  النَّ

الصواب مع عدم املس بكرامة االنسان يف ديانته. قال تعالى )لَّْسَت َعَليِْهم مِبَُصيِْطٍر()2(. 
ومن املؤكد إن دخول املسلمني يف البلدان األخرى هو لتحرير الناس من الظلم واجلور الذي 
كانوا يعانونه من حكامهم، ولم يكن قتالهم إلكراه الناس على تبديل عقائدهم، فقد اتفق 
فقهاء املسلمني فيما استبنطوه من النصوص القرآنية ومن أعمال الرسول )ص( وصحابته قاعدة 

تقول )أُمرنا بتركهم وما يدينون()3(. 
ل لهم  هذه القاعدة أكدت عمل اإلسالم على حماية عقيدة الذين يستظلون بظله، وسّهً
ممارسة شعائرهم الدينية إنطالقًا من حماية احلرية اإلنسانية والعقيدة يف ظل اإلسالم وإقامة 

)1( سورة البقرة اآلية 256.
)2( سورة الغاشية اآلية 22.

)3( أبو زهرة اإلمام محمد، العالقات الدولية يف اإلسالم، دار الفكر العربي، بال تاريخ، ص30.
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غير املسلمني شعائرهم الدينية بكل حرية وكرامة وإخاء من دون أن ميس كرامتهم أحد. قال 
اَس َحتَّى * َيُكوُنوا  رِْض ُكلُُّهْم َجِميًعا * أََفَأنَت ُتْكِرُه النَّ تعالى )َولَْو َشاَء َربَُّك آَلَمَن َمن يِف اأْلَ

ُمْؤِمِننَي()1(. 
النظر عن  القبائل والشعوب والدول بغض  التعاون بني  ذ عليه الصالة والسالم مبدأ  ونفَّ
اخلير  على  التعاون  أساسه  اليهود  مع  حلفًا  عقد  املنورة  املدينة  إلى  وصوله  فمنذ  ديانتهم، 
والتسامح ورد األذى عن الناس وحفظ كرامتهم من غير استسالمه للشرار، ولم يفرق عليه 
عليه  لها  فوقف  يهودي  جنازة  مرت  أنه  فيروى  أخرى،  ونفس  نفٍس  بني  والسالم  الصالة 
لقد  نفسًا()2(.  )أليست  فقال )ص(  يهودي،  إنها جنازة  الصحابة  له  فقال  والسالم  الصالة 
كان همه أن يعطي كل ذي حقٍّ حقه كي تكون كرامة االنسان عالية فوق كل شيء بغض 
مع  سالم  معاهدة  عقد  بأنه  )رض(  اخلطاب  بن  عمر  عن  يروى  ومعتقده.  دينه  عن  النظر 
إيليا من اآلمان  إيليا جاء فيها )هذا ما أعطى عبداهلل عمر أمير املؤمنني أهل  القائمني على 
تهدم  وال  كنائسهم  ُتسكن  ال  أنه  وصلبانهم.  وكنائسهم  وأموالهم  ألنفسهم  أمانًا  أعطاهم 
وال ينقص منها وال من خيرها وال من صليبهم وال من شيء من أموالهم وال يكرهون على 

دينهم()3(. 
ْولِّي حُلُقوِق اإِلنَْسان:	  يِنيَّة يِف الَْقاُنوِن الدَّ يَّة الدِّ رِّ ثانيًا: َمْفُهوم احْلُ

بسبب االظطهاد الديني الذي كانت متارسه الكنيسة يف أوروبا ظهر يِف ِبَداَيات الَْقْرن الثامن 
ا ُثمَّ يِف فرنسا عام 1789م َعَلى َشْكل َوِثيَقة ُحُقوق اإِلنَْسان  يِنيَّة يِف ِبِريَطاِنيَّ رِّيَّة الدِّ َعَشَر َمْفُهوم احْلُ

ْخَرى.  ين يقتصر على الطوائف املسيحية من دون الديانات اأْلُ ة. َوَكاَن َمْفُهوم الدِّ الَْعامَّ

)1( سورة يونس اآلية 99.
)2( إبن حجر العسقالني، فتح الباري، ج3، ص231.

القاهرة،  املعارف مبصر،  دار  ابراهيم، مطبعة  الفضل  أبو  وامللوك، حتقيق محمد  الرسل  تاريخ  الطبري،   )3(
1961م ، ص405. 
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ة )10(  اِدر يِف 1791/7/3، يف امْلَادَّ ْسُتور الصَّ َمة الدُّ َوَقْد حرص الفرنسيون َعَلى َذلك يِف ُمَقدِّ
اِدر عام 1791، َعَلى غرار  ْمِريِكّي الصَّ ْسُتور اأْلَ يِنيَّة الدُّ رِّيَّة الدِّ ِمنُْه َعَلى ُحرِّيَّة الَْعِقيَدة، َثمَّ اكد احْلُ

ْمِريِكّي َكاَن يضم البروتستانت والكاثوليك)1(.  َذلَِك. َعَلى أََساس أَْن املُْجَتَمع اأْلَ
أَْن  ِمْن  ْغِم  الرَّ َوعلى  يِنيَّة.  الدِّ رِّيَّة  احْلُ َعَلى  تؤكد  َمة  امْلَُتَقدِّ َول  الدُّ دساتير  بدأت  َذلَِك  َوَبْعُد 
إال   اإِلْساَلم،  ُهَو  ْسِمّي  الرَّ ْولَة  الدَّ ِدين  أَْن  َعَلى  ِبَشْكٍل صريح  ْت  َنصَّ الَْعَرِبيَّة  الدساتير  َجِميع 
ْمِييز َبنْيَ امْلَُواِطننَيَ َعَلى اساس  يِنيَّة َوَعَدم التَّ رِّيَّة الدِّ إِنَّها نصت ِمْن  ِجَهة أُْخَرى َعَلى ضمان احْلُ

يِنيَّة)2(.  ُقوس الدِّ ين، َولُِكلِّ فردَ ُحرِّيَّة مُمَاَرَسة الطُّ الدِّ
َتُقوم  أَنََّها  َكَما  اآْلَخَريِْن،  َعَلى  تعتنقه  الَِّذي  ين  الدِّ َتُعد تفرض  لَْم   ْولَة  الدَّ أَّن  َيْعِني  َوَهَذا 

يِنيَّة. ِبِحَماَيِة مُمَاَرَسة الشعائر الدِّ
يِنيَّة 	  يَّة الدِّ رِّ ُحُدود احْلُ

حُلُقوِق  التعرض  دون  من  يِنيَّة  الدِّ ُقوس  الطُّ اْسِتْعَماِل  تنظم  الَِّتي  الَْقَواِعد  ِمْن  الَعِديد  َة  َثمَّ
اآْلَخَريِْن. 

يِنيَّة مقيدة بالعديد من القواعد فهي ال تعني حماية الدين نفسه، َولَيَْس ِمْن  فاحلرية الدِّ
ْدَيان، وامنا تعني منع الكراهية والتحريض على العنف بني البشر  ْولَة أَْن حتمي اأْلَ واجبات الدَّ
بسبب اختالف اديانهم. وهذه احلرية ال تعني فرضها على اآلخرين أو أن تؤمن بها وحتترمها. 
َا ُكّل َما ُهَو َمْطُلوب ِحَماَية اأَلْشَخاص اآْلَخَريِْن الذين يخالفونك يِف الدين. وال تعني احلرية  َوإمِنَّ
الدينية االنسجام والتناغم بني األديان أو توحيدها، بل هي مشروع سالم بني الناس وليس بني 

ُبَهات املثار حولها، ط3،  ْحَمن احلقيل، ُحُقوق اإِلنَْسان يِف اإِلْساَلم والرد َعَلى الشُّ ْكُتوُر نعمان َعبُْد الرَّ )1( الدُّ
2000، ص 65.

اِدر َعاّم  ْسُتور الِْعَراِقّي الصَّ ة )14( ِمْن الدُّ اِدر َعاّم 1952. َوامْلَادَّ رُْدنِّّي الصَّ ْسُتور اأْلُ ة )6/2( ِمْن الدُّ )2( انُْظْر: امْلَادَّ
اِدر  ة )18( ِمْن ُدْسُتور َدْولَة البحرين الصَّ اِدر َعاّم 2014. َوامْلَادَّ ْسُتور املصري الصَّ ة )3( ِمْن الدُّ 2005. َوامْلَادَّ
اِدر َعاّم  ة )3( ِمْن ُدْسُتور املَْغِرب الصَّ اِدر َعاّم 2014. َوامْلَادَّ ة )6( ِمْن ُدْسُتور ُتوُنَس الصَّ َعاّم 2012. َوامْلَادَّ
ة )25( ِمْن ُدْسُتور َدْولَة االمارات الَعَرِبيَّة  اِدر َعاّم 2012. َوامْلَادَّ ة )1( ِمْن ُدْسُتور ُموِريَتاِنَيا الصَّ 2011. َوامْلَادَّ

اِدر َعاّم 2012. ة )12( ِمْن ُدْسُتور سوريا الصَّ اِدر َعاّم 1971. َوامْلَادَّ ِحَدة الصَّ امْلُتَّ



مجلة كلية احلكمة اجلامعة ]العدد الصفري[ 1441هـ | 2019  
ب املذهبي ... ْولِّي حُلُقوِق اإِلنَْسان وظاهرة التََّعصُّ ُة يِف الَْقاُنوِن الدَّ يِنيَّ رِّيَُّة الدِّ احْلُ  168

األديان، ألن يف األديان قواعد تختلف من دين آلخر وال ميكن توحيدها، ولكن للناس مشاعر 
َول َيِجُب أَْن َتُكون ِعلَْماِنيَّة،  َفال مَيَْنع  يِنيَّة ال تْعِني أَْن الدُّ رِّيَّة الدِّ قد تكون موحدة أو متفقة. واحْلُ
ْولِة ذات طابع ديني ِبَأنَّ تنتهج دينًا معينًا، َغيِْر أَْن َعَليَْها أَْن َتَعاُمل اآْلَخَريِْن َعَلى  ِمْن أَْن َتُكون الدَّ

يِنيَّة ِبَشْكٍل علني.  رِّيَّة الدِّ قدم امْلَُساَواة َوأَْن تسمح للجميع ِبَأنَّ ميارسوا احْلُ
ْعِبير 	  يِنيَّة بحرية التَّ يَّة الدِّ رِّ َعاَلَقة احْلُ

أنه  يتمثل يف  وَّل شخصي  اأْلَ التعبير وجهان:  الدين، وحلرية  بحرية  التعبير  ترتبط حرية 
يتيح للفرد استكمال شخصيته يف التعبير عن نفسه، والثاني: اْجِتَماِعّي ُيْسَمح للفرد املشاركة 
للنظام  األساسية  الدعائم  إحدى  احلرية  هذه  اعتبرت  ولهذا  املُْجَتَمع.  داخل  املسؤولية  يف 
الدميقراطي. وتفرض حرية العقيدة الدينية أن تتلقى االحترام من اآلخرين الذين ال ينتمون 
إلى العقيدة ذاتها. ومن هذا املنطلق تتمتع حرية العقيدة بالبعدين الشخصي واالجتماعي. إال 
أن البعد االجتماعي يف كل من حرية التعبير وحرية العقيدة الدينية يثير مشكلة تتعلق بنطاق 
ممارسة حرية التعبير فيما يتعلق مبدى إمكان أن تتوغل هذه املمارسة يف احلرية الدينية فتحدث 
مساًسا بها. فقد نشأت عالقة بالغة احلساسية بني احلريتني عندما ظهرت آراء معادية أو ناقدة 
للدين يف بعض صور التعبير، أبداها البعض حتت ستار حرية التعبير. وجتلى ذلك يف السنوات 
ين،  الدِّ إلى  تسيء  التي  واملقاالت  أَِو  الكاريكاتورية  الرسوم  أو  الكتابات  بعض  يف  األخيرة 

د )ص( نبي اإِلْساَلم )1(. وبشكل َخاّص الرسوم التي تعرضت للنبي ُمَحمَّ
يِنيَّة   رِّيَّة الدِّ ْولِيَّة الَِّتي َتَضمن احْلُ ااِلتَِّفاِقيَّات واالعالنات الدَّ

ْولِيَّة)2(، َعَلى اْحِتَرام  حقوق اإلنسان واحلريات  ْت الَعِديد ِمْن ااِلتَِّفاِقيَّات واالعالنات الدَّ َنصَّ

واصدارات  موقع قضايا  قانونية مصرية،  نظرة  العقيدة،  التعبير وحرية  فتحي سرور، بني حرية  احمد   )1(
 http://old.qadaya.net/node/2481 ،حقوق االنسان

)2( Article 18 ,International Covenant on Civil and Political Rights, 1966. Article 18 of the 
Covenant on Civil and Political Rights 1966. Article 2. Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide )1948(. Article 4, Convention Relating to the Status 
of Refugees )1951).Article 2:Convention on the Prevention and Punishment of the Crime 
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األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين 
ت املادة 18 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية  وال تفريق بني الرجال والنساء)1(. إذ نصَّ

والسياسية على أربع بنود بهذا اخلصوص؛ وهي:
1. لكل إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته يف أن يدين 
بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد 

وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو مع جماعة، وأمام املل أو على حدة.
2. ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته يف أن يدين بدين ما، أو بحريته 

يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون 
والتي تكون ضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو 

حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية.
اِدر عام  َم املتحدة الصَّ ين واالعتقاد إِْعاَلن اأْلُ ْولِيَّة الّتي توكد ُحرِّيَّة الدِّ َوِمْن اهم الوثائق الدَّ
ِحَدة َوال ُيَعدُّ  َم امْلُتَّ َول اأَلْعَضاء يِف اأْلُ ْغِم ِمْن أَْن َهَذا اإِلْعاَلن لم توقع َعَليِْه الدُّ 1981 )2(. َوَعَلى الرَّ

of Genocide )1948(, Article 4: Convention Relating to the Status of Refugees )1951( Ar-
ticles 3, 4:Convention relating to the Status of Stateless Persons )1954(. Articles 1, 2, 5: 
Convention against Discrimination in Education )1960).Article 5:International Conven-
tion on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination )1965(. Article 14: Con-
vention on the Rights of the Child )1989).Paragraphs 1, 11:General Comment Number 
22 on Article 18 )1993).Paragraphs 1,. Article 9:European Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms )1950).Principles 16,17Participating States 
of the Conference on Security and Cooperation in Europe )1989(. Article 12:American 
Convention on Human Rights )1969(.

)1( Articles 1,13,55: United Nations Charter )1945(. 
)2( Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on 

Religion or Belief.1981.
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َول واهتماماتها)1(.  ن تعريفًا للحرية الدينية وقواعدها وحصل َعَلى رَِّعاَية الدُّ ملزمًا إاِل إِنَُّه َتَضمِّ
فقد أعلنت األمم املتحدة يف املادة )1( ما يلي:

أ. حرية الفكر والوجدان والدين أو املعتقد.
ب. حرية الفرد يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

ت. احلق يف إظهار الدين أو املعتقد عن طريق التعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، 
مبفرده أو مع جماعة، وأمام املل أو على حده.

ث. احلق يف عدم التعرض إلكراه من شأنه أن يخل بحرية الفرد يف اعتناق دين أو معتقد 
َما؛حق الدولة يف تنظيم أو فرض قيود على حرية املرء يف إظهار دينه أو معتقداته مرهون مبا قد 

يفرضه القانون من حدود وعلى من تكون تلك احلدود)2(. 
يِنيَّة ِبَسَبِب صعوبة تعريفها، لَِذلَِك جلأت  رِّيَّة الدِّ ة لَْم تعرف احْلُ وميكن مالحظة أَْن َهِذِه امْلَادَّ

يِنيَّة. رِّيَّة الدِّ إِلَى تعدد أَنَْواع احْلُ
لَُه  ْعَوة  َوالدَّ ِدين  أَْي  اعتناق  يِف  اإِلنَْسان  »َحّق  ِبَأنََّها،  ة  يِنيَّ الدِّ رِّيَّة  احْلُ ُتَعريف  املمكن  ومن 
يِنيَّة، وفًقا للقواعد الَِّتي يحددها الَْقاُنون من دون َفْرض َذلَِك َعَلى اآْلَخَريِْن«.  َوإَِقاَمة الشعائر الدِّ
ْولَة  الدَّ وِهَي:  ْمِييز  ِبالتَّ املهتمة  اجلهات  حتديد   1981 لعام  املتحدة  األم  إعالن  ن  وتضمَّ

ُكوِميَّة ومجموعة اأَلْشَخاص وشخص َواِحد)3(. ُكوِميَّة َوَغيِْر احْلُ َسات احْلُ َوامْلُؤسَّ

بإبداء حتفظات  قامت  الدول  أن بعض  إال  القانونية،  الناحية  ملزما من  ليس  إعالن 1981  أن  وبرغم   )1(
إلى  السوفيتي سابقا  واالحتاد  وتشيكوسلوفاكيا،  وبلغاريا،  وبولندا،  رومانيا،  أشارت  بخصوصه. حيث 
أن إعالن 1981 لم يأخذ يف االعتبار املعتقدات امللحدة بالدرجة املطلوبة. كما قامت رومانيا، وسوريا، 
وتشيكوسلوفاكيا، واالحتاد السوفيتي بوضع حتفظ عام بخصوص بنود اإلعالن التي تتعارض مع تشريعاتها 
الداخلية. كما قام العراق بإبداء حتفظ جماعي نيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي بخصوص تطبيق أي 
بند أو نص يف اإلعالن من شأنه أن يخالف الشريعة اإلسالمية أو أية تشريعات أو لوائح أساسها الشريعة 

اإلسالمية، وقامت كل من سوريا وإيران بالتثنية على هذا التحفظ.
ِحَدة لعام 1981. َم امْلُتَّ ة )1( ِمْن إِْعاَلن اأْلُ )2( امْلَادَّ
ِحَدة لعام 1981. َم امْلُتَّ ة )2( ِمْن إِْعاَلن اأْلُ )3( امْلَادَّ
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متَنْع  أَْن  َتْسَتِطيع  َوال  ْولِيَّة  الدَّ بالقوانني  اِضر مقيدة  احْلَ الَْوقْت  يِف  َول  الدُّ أَْن  وميكننا مالحظة 
يِنيَّة تعاني  رِّيَّة الدِّ ْولِيَّة َبْعُد عام 1990. َوأَْن احْلُ يِنيَّة، وبشكل َخاّص َبْعُد التطورات الدَّ رِّيَّة الدِّ احْلُ

اِضر ِمْن امْلُْجَتِمَعات وبشكل َخاّص هيمنة االكثرية َعَلى اأَلَقلِّيَّة. يِف الَْوقْت احْلَ
ويشكل التمييز على أساس الدين أو املعتقد إهانة للكرامة اإلنسانية وإنكارا ملبادئ ميثاق 
الواردة  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حلقوق  انتهاكًا  باعتباره  يدان  أن  ويجب  املتحدة،  األم 
ة بُحُقوِق االنسان)1(. ونعتقد أَْن َجِميع ُدَول الَْعالَم تتخذ  ْولِيَّة اخَلاصَّ بالتفصيل يِف ااِلتَِّفاِقيَّات الدَّ
ْولَة. ين أَْو الَْعِقيَدة، َغيِْر أَْن املُْشِكَلة خارج ُحُدود الدَّ ْمِييز ِبَسَبِب الدِّ ْجَراَءات الالزمة ملنع التَّ اإْلِ

ضد  للوقوف  فعالة  تدابير  تتخذ  أن  ِفيَها  امْلََدِنّي  واملجتمع  الدول  جميع  من  يتطلَّب  وهذا 
املدنية  احلياة  تطبيقاتها يف جميع مجاالت  املعتقد عن طريق:  أو  الدين  أساس  التمييز على 
واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية. وسن التشريعات أو إلغاؤها عند الضرورة حلظر 
مثل هذا التمييز؛ واتخاذ جميع التدابير املالئمة ملكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو 

املعتقد)2(.
العبادة  اماكن  َوحماية  يِنيَّة  الدِّ ُقوس  الطُّ مُمَاَرَسة  يِف  اإِلنَْسان  َحّق  إِلَى   1981 إِْعاَلن  واشار 
يِنيَّة، وتوثيق الَْعاَلَقات  ة بالدين واالحتفال يِف املناسبات الدِّ َوإِْصَداِر الُْكُتب واملقاالت اخَلاصَّ

يِنيَّة َبنْيَ املجموعات)3(.  الدِّ
َول الَْعَربِيَّة والشرق األوسط. 	  ب الديني يِف الدُّ يِنيَّة والتعصُّ يَّة الدِّ رِّ ثالثًا ظاهرة احْلُ

اِمَعة الَْعَربِيَّة.  يِنيَّة يِف نطاق اجْلَ يَّة الدِّ رِّ 1. احْلُ
ِمْن  َحّق  أَْي  َعَلى  َواَل  يِنيَّة  الدِّ احُلرِّيَّة  الَعَرِبيَّة 1945،َعَلى  َول  الدُّ َجاِمَعة  ِميَثاق  َيُنصَّ  لَْم 
يِنيَّة والشعائر  ُقوس الدِّ يِنيَّة ِبَشْكٍل مُمَاَرَسة الطُّ رِّيَّة الدِّ نَْسان. وتنظم الَقَواِننَي الَْعَرِبيَّة احْلُ ُحُقوق اإْلِ
يِنيَّة.  الدِّ بالشؤون  متخصصة   ِوَزاَرة  توجد  ٌة  َعَرِبيَّ َدْولَة  ُكّل  ويِف  العبادة.  َدْور  َوِحَماَية  يِنيَّة   الدِّ

ِحَدة لعام 1981. َم امْلُتَّ ة )3( ِمْن إِْعاَلن اأْلُ )1( امْلَادَّ

ِحَدة لعام 1981. َم امْلُتَّ ة )4( ِمْن إِْعاَلن اأْلُ )2( امْلَادَّ

ِحَدة لعام 1981. َم امْلُتَّ ة )6( ِمْن إِْعاَلن اأْلُ )3( امْلَادَّ
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يِنيَّة.  َواَل توجد َقَواِننَي متنع مُمَاِرَسة الطقوس والشعائر الدِّ
الَعَرِبيَّة  َول  الدُّ َعَلى  اوجب  والذي  نَْسان  اإْلِ حُلُقوِق  الَعَرِبّي  املِيَثاق  عقد   2004 َعاّم   يِف 
امْلِيَثاق  ن  َتَضمِّ َيَتَعلَّق بالدين.   ِفيَما  َوِبَشْكٍل َخاّص  نَْسان  اإْلِ َتْعَمل َعَلى  ِحَماَية ُحُقوق  أَْن 

َما يأتي:
يِنّي)1(. أ. لِلَْجِميِع َحّق التمتع باحلقوق واحلريات من دون متييز بسبب املعتقد الدِّ

ب. توفير فرص العمل لِلَْجِميِع من دون أي مَتِْييز على أساس الدين2.
ت. متتع  األقليات مبمارسة تعاليم دينها)3(.

ث. لكل شخص احلق يف حرية الفكر والعقيدة والدين وال يجوز فرض أية قيود عليها إال 
مبا ينص عليه التشريع النافذ)4(.

ج. ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان يِف اعالن دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية مبفرده 
أو مع غيره إال للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية يف مجتمع متسامح يحترم 
أو اآلداب  العامة  الصحة  أو  العام  النظام  أو  العامة  السالمة  احلريات وحقوق اإلنسان حلماية 

العامة أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية)5(.
ح. لآلباء أو األوصياء حرية تأمني تربية أوالدهم دينيًا وخلقيًا)6(.

خ. العمل حق طبيعي لكل مواطن، من دون أي نوع من أنواع التمييز على أساس الدين)7(.
2.  حرية املذهب.

اِئفيَّة  اِئفيَّة. املذهبية َحَرَكة فقهية إِْساَلِميَّة، َبيَْنَما ُتَعّد الطَّ هناك اْخِتالف َبنْيَ املذهبية والطَّ

نَْسان. ة )3( ِمْن امْلِيَثاق الَْعَرِبّي حلقوق اإْلِ )1( الفقرة )1( ِمْن امْلَادَّ
نَْسان. ة )34( ِمْن امْلِيَثاق الَْعَرِبّي حلقوق اإْلِ )2( الفقرة )1( ِمْن امْلَادَّ

نَْسان. ة )25( ِمْن امْلِيَثاق الَْعَرِبّي حلقوق اإْلِ )3( امْلَادَّ
نَْسان. ة )30( ِمْن امْلِيَثاق الَْعَرِبّي حلقوق اإْلِ )4( الفقرة )1( ِمْن امْلَادَّ
نَْسان. ة )34( ِمْن امْلِيَثاق الَْعَرِبّي حلقوق اإْلِ )5( الفقرة )2( ِمْن امْلَادَّ
نَْسان. ة )30( ِمْن امْلِيَثاق الَْعَرِبّي حلقوق اإْلِ )6( الفقرة )3( ِمْن امْلَادَّ
نَْسان. ة )34( ِمْن امْلِيَثاق الَْعَرِبّي حلقوق اإْلِ )7( الفقرة )1( ِمْن امْلَادَّ
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َياِسيَّة متعصبة، تدعو إِلَى الغاء اآْلَخِر)1(. َحَرَكة سِّ
َول الَْعَرِبيَّة. فتغيير املذهب  مسموح ِفيِه يِف  ين يِف الدُّ وَيْخَتِلُف َتْغِييِر امْلَْذَهب َعْن َتْغِييِر الدِّ
يِنيَّة يِف الَوَسط اإْلِْساَلِمّي تسمح بتغير مذهب املسلم إِلَى  َقالِيد الدِّ َول الَْعَرِبيَّة. َذلَِك أَْن التَّ الدُّ
الدين.  َوال  َعْن  اإْلِْساَلِمّي، ليس خروجا  ين  الدِّ ْغِيير داخل  التَّ نَّ  أِلَ مذهب اسالمي آخر،  
ٌة مَتَنع َتْغِييِر امْلَْذَهب،  َوال يوجد سجل لتغيير امْلَْذَهب  َوال  يوجد أَْي َنّص َقاُنوِنّي يِف َدْولَة َعَرِبيَّ
نِْسيَّة أَْو هوية اأَلْحَوال امْلََدِنيَّة أَْو يِف جواز السفر)2(.  َوتغيير  يسجل اسم امْلَْذَهب يِف شهادة اجْلِ
ة َوَتْغِيير وثائق َخاْصة. َوإَِذا َكاَنْت املذهبية َغيَْر معتمدة يِف  امْلَْذَهب ال َيَتَطلَّب إِْجَراَءات َقاُنوِنيَّ
ب  َول الَْعربية َواإِلْسالِميَّة، إاِلَّ أَْن املذهبية أَفَرزْت الطائفية. َوُيْقَصد بالطائفية التََّعصُّ َجِميع الدُّ

َعاُمل َمَع اآْلَخر، أَْو رفض اآْلَخر َعَلى أََساس ااِلْخِتاَلف املذهبي.  َنة، َوإِلَْغاء التَّ لطائفة ُمَعيَّ
ْوِل الَعَرِبيَّة صراعًا طائفيًا َولَيَْس مذهبيًا. َوَقْد جتلى الصراع الطائفي  وتشهد الَعِديد ِمَن الدُّ
َولَْم يقتصر الصراع  َولِيِبَيا.   َوالَْيَمن  الِْعَراق وسوريا  َكَما حدث يِف  ُمَسلََّحة مدمرة،  بصراعات 
نَّة والشيعة)3(، َبْل أَصبَْح الصراع الطائفي َداَخل امْلَْذَهب الَواِحد، َبنْيَ املتطرفني  الطائفي َبنْيَ السُّ

ُعوِديَّة وتركيا والعراق.  ال يِف ُتوُنَس َواجَلَزاِئر وِمْصر والسودان َوالسُّ واملعتدلني، َكَما ُهَو احْلَ
ُعوب  الشُّ عانت  َوَقْد  َول  الدُّ ِمْن  الَعِديد  قدمية شملت  َحالَة  ب  التََّعصُّ أَْن  ِمْن  ْغِم  الرَّ وَعَلى 
ُروب ادت إِلَى قتل وتشرد املاليني ِمْن  الَْبَشر)4(. وِمْن املشاكل الَِّتي تعاني ِمنَْها  الَعِديد ِمْن احْلُ

)1( ُيَراَجُع َعْن الَْفْرق َبنْيَ املذهبية والطائفية: عبدالنبي العكري، الطائفة واملذهب اختالف جوهري، صحيفة 
الوسط، العدد 3933اجلمعة 14 يونيو 2013.

ااِلنِْتَخاَبات لتحديد  ْخِصيَّة. الغراض  الشَّ اأَلْحَوال   امْلَْذَهب يِف هوية  ِبِذْكِر  الِْعَراق  ِمْن يطالب يِف  َة  َثمَّ  )2(
األحوال  قانون  مشروع  اقرار  عند  َعِلّي،  عزيز  هادي  يراجع:  َوالَْقَضاِئيَّة.  نِْفيِذيَّة  َوالتَّ الَْبرمَلَاِنيَّة  احلصص 

اِدِرة يِف 2013/11/8. الشخصية اجلعفري، صحيفة املدى العراقية العدد 2933الصَّ
القدس  صحيفة  الطائفي،  الصراع  ناصيف،  سمير  االوسط:  ْرق  الشَّ يِف  الطائفي  الصراع  َعْن  ُيَراَجُع   )3(

اِدِرة يِف 2015/1/31. الَْعَرِبّي، لندن، الصَّ
يِنيَّة، َسَواًء يِف  رِّيَّة الدِّ ين، وغابت احْلُ اِريخ االكراه وعدم َقُبول اآْلَخِر ِبَسَبِب الدِّ )4( انتشر يِف الَْعالَم َعَلى مر التَّ
نِي َوالِْهنْد َوَفاِرس واجلزيرة الَْعَرِبيَّة أَْو يِف الديانات االبراهيمية السماوية،  الديانات الوثنية يِف اليابان َوالصِّ
ْهِليَّة بصورة متعاقبة ملدة  ْولِيَّة َواأْلَ كاليهودية واملسحية واالسالم. َويِف أُوُربَّا استمرت احلروب الدينية الدَّ
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ب الطائفي الَِّذي لَِم تشهد لَُه مثيال يِف أُوُربَّا. َويِف  اِضر ِهَي التََّعصُّ َول الَْعَرِبيَّة يِف الَْوقْت احْلَ الدُّ
ين  ْدَيان َولَيَْس َبنْيَ الدِّ َول الَْعَرِبيَّة صراعًا دينيًا وطائفيًا َكِبيرًا ليس َبنْيَ اأْلَ اِضر تشهد الدُّ الَْوقْت احْلَ

َمات وميليشيات متطرفة)1(. َا داخل امْلَْذَهب الواحد. وتقود َهَذا الصراع ُمَنظَّ الواحد فقط، َوإمِنَّ
َول  العربية نوجزها مبا يأتي: وهناك انواع للصراع املسلح يِف الدُّ

ْدَيان وبشكل خاص ِضّد امْلَِسيِحيِّنَي يِف ُكّل  يِنيِّ املسلح: وهو الصراع َبنْيَ اأْلَ أ. الصراع الدِّ
ِمْن الِْعَراق والسودان َوِمْصر وسوريا، وضد االيزيديني يِف شمال العراق.

نَّة والشيعة: َوَهَذا الصراع َبنْيَ اتَِّباِع املذاهب وبشكل  ب. الصراع املذهبي املسلح َبنْيَ السُّ
نَّة والشيعة، يِف ُكّل ِمْن الِْعَراق، سوريا، دولة البحرين، واليمن)2(. َخاّص َبنْيَ السُّ

ْوِل الَعَربِيَّة منها: 	  يِنّي يِف الدُّ َب الدِّ وهناك أنواع من التََّعصُّ
اِمت. يِنّي الصَّ ب الدِّ أ. التََّعصُّ

ب لَُه ولكنه ال  اِمُت ُيْقَصد ِبِه أَْن الشخص ُيْؤِمُن بدين ُمَعنيَّ َوُمَتَعصِّ ُب الديني الصَّ التََّعصُّ
أَْكَثُر تعصبًا  ْخص  الشَّ َيُكوُن  َفَقْد  َمَعُهْم،  َعاُمُل  َوالتَّ َقُبولِِه اآلَخِريَْن  َمَع  َعَلى اآلَخِريَْن،  َيَفرَضُه 
َعَليِْه  َوُيْطَلق  اآلَخِريَْن.  َعَلى  ِبِه  ُيْؤَمن  َما  ُيْفِرض  َغيَْر عدواني، وال  ُه   َولَِكنَّ أَْو مذهبه،  لِِديِنِه 
ب  َظِر َعْن كون َهَذا التََّعصُّ نَُّه َغيَْر عدائي َواَل يلغي اآلَخِريَن. وبغض النَّ اِمت أِلَ بالتعصب الصَّ
إِنَْسان  فلكل  نَْساِنيَّة،  اإْلِ اِحَية  النَّ ِمْن  مقبول  َفِإنَُّه  َجيَِّدة،  َغيَْر  أَْو   َجيَِّدة  أَفَْكار  َعَلى  يعتمد 

)131( سنة بني عامي )1517 - 1648 م( ، وحروب فرنسا الدينية )من 1562 إلى 1598( يِف اْضِطَهاد 
البروتستانت وكانت سلسلة حروب، كانت املواجهة بني الكاثوليك والبروتستانتية شديدة ومدمرة. أدت 
إلي حرب أهلية خطيرة. وكانت أولي االضطهادات ضد من هم ُمناصرين للفكار اجلديدة التي ظهرت 

يف عام 1520.
)1( ُيَراَجُع َعْن االصولية اإِلْسالِميَّة: ريتشارد هرير دكميجان )2012(، األصولية يف العالم الَْعَرِبّي، دار الوفاء 

للطباعة والنشر والتوزيع - املنصورة، ص 10 َوَما بعدها. 
انُْظْر َكَذلَِك: شريف يونس )1995(، سيد قطب واالصولية اإِلْسالِميَّة، دار طيبة لِلِْدَراَساِت َوالنَّْشر، ص 
َمْكَتَبة  اإِلْسالِميَّة،  االصولية  االخضر،  السيف  البدري)2007(،  َجَمال  ْكُتوُر  الدُّ بعدها.  َوَما   133

االسكندرية، ِمْصر ص 11.
َول يوجد اتباع املذهبني السني والشيعي. )2( يِف َهِذِه الدُّ
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خصوصيته ِبَحَسِب َما يراه.
يِنّي االستفزازي.  ب الدِّ ب. التََّعصُّ

ِبَأْن  اآلَخِريَْن  َعَلى  ُيْفِرُض  الَِّذي  ب  التََّعصُّ ُهَو   ،provocative االْسِتْفَزاِزي  يِنّي  الدِّ ُب  التََّعصُّ
نََّها  َعاُمَل َمَعُهْم، َوُيْطَلق َعَليَْها بالُْعنُْصريَّة االْستْفَزاِزيَِّة. أِلَ َيعَتنُقوا َما ُيْؤَمُن ِبِه، أَْو أَنَُّه َيْرُفُض التَّ
يِن،.  ُضوَع لُِسلَْطِتِهْم ، لَِكْوِنِه َيْخَتِلُف َمَعُهْم يف الدِّ َعاُمَل َمَعُهْم واخْلُ َتْسَتِفُز اآلَخِريَْن، َوَيْرُفُض التَّ

َساُمِح.  ُب ُهَو الَِّذي َيرفَْضُه الَْقاُنوُن، َوَيَتَناُقُض َمَع التَّ َوَهَذا التََّعصُّ
ْوِل الَعَرِبيَّة.  ب الطائفي يِف الدُّ أما أَْسَباب التََّعصُّ

ْدَيان السماوية االبراهيمية، َفَمْن الطبيعي أَْن َتُكون ُشُعوب َهِذِه  فإن الَْوَطن الَْعَرِبّي مهبط اأْلَ
َول  ان الدُّ اِخِليَّة دفعت الَعِديد ِمْن ُسكَّ ْولِيَّة َوالدَّ املنطقة لَها ِصَفٌة ِديِنيَّة. َغيِْر أَْن االحداث الدَّ

ِرف والى ااِلنِْضَمام إِلَى منظمات وميليشيات السباب عديدة ِمنَْها: الَْعَرِبّية إِلَى التَّطُّ
ْهِليَّة،  َواأْلَ ْولِيَّة  الدَّ ْروب  احْلُ ِبَسبِب  العربية،  ْوِل  الدُّ ِمَن  الَعِديد  يِف  انتشر  الَِّذي  َخلُّف  التَّ أ. 
املُْجَتَمعات  َمَع  والتواصل  الَْعَمل  فرص  َومن  ْعِليم  التَّ ِمْن  كبيرة  ِحْرَمان مجموعة  إِلَى  ادى  مِمَّا 

اأُلْخَرى، َوَمْن ِتلَْك الدول الِْعَراق وسوريا َوالَْيَمن َولِيِبَيا  َوِمْصر والسودان.
ب. التدخل السوفيتي يف أفغانستان، هو اسم يطلق على حرب دامت عشر سنوات، كان 
ولَى النشاء  اأْلُ املرحلة  االْحِتاَلل  َهَذا  َوَكاَن  األفغانية،  احلكومة  دعم  منها  السوفيتي  الهدف 
َمات االرهابية حَتْت رعاية ودعم من الدول املعارضة لالحتاد السوفيتي من ضمنها الواليات  امْلَُنظَّ
املتحدة األمريكية، السعودية، الباكستان والصني. أدخل السوفييت اجليش األربعني يف 25 
ديسمبر 1979. وانسحبت القوات السوفييتية من البالد بني 15 مايو 1988 و2 فبراير 1989)1(. 
ِبُدوِن  الُسوفَْيِتّي  َهُؤاَلء املقاومون لالحتاد   الُسوفَْيِتّي الفغانستان أَصبَْح  انتهاء االْحِتاَلل   َوَبْعَد 
ُها ِديِنيَّة َوَغيِْر طائفية حَتْت ِظّل اإْلِْساَلم  يِنّي َولَِكنَّ عمل. َوَمْن هنا بدأت أَْول خاليا اإِلرَْهاب الدِّ

)1( Noor Ahmad Khalidi)1991(”Afghanistan: Demographic Consequences of War: 1978-
87,” Central Asian Survey, vol. 10, no. 3, pp. 101–126,.



مجلة كلية احلكمة اجلامعة ]العدد الصفري[ 1441هـ | 2019  
ب املذهبي ... ْولِّي حُلُقوِق اإِلنَْسان وظاهرة التََّعصُّ ُة يِف الَْقاُنوِن الدَّ يِنيَّ رِّيَُّة الدِّ احْلُ  176

َياِسّي. َوَبْعُد َذلَِك انتشرت اخلاليا االرهابية اإْلِْساَلِميَّة إِلَى الباكستان)1( والعديد ِمْن ُدَول  السِّ
ْمِريِكيَّة يِف الَعِديد ِمْن دول الَْعالَم. َوَبْعُد ضرب برجي  الَْعالَم. َواصبح َهُؤالِء يهددون امْلََصالِح اأْلَ
األمن  قرارات مجلس  مِبُوِجِب  افغانستان،  باحتالل  ِحَدة   امْلُتَّ الِْواَلَيات  قامت  الَْعامِلِيَّة  التَِّجاَرة 
ْولِّي باحتالل  )القرارات 1267 و1333( يف )1999 و2000( على التوالي، وقام التحالف الدَّ
افغانستان والتقليل ِمْن خطورة الَْقاِعَدة الَِّتي يقودها ابْن الدن)2(. وبعدها انتشرت خاليا الَْقاِعَدة 

َول اأُلْخَرى. يِف باكستان  والِْعَراق وسوريا والسودان َوالَْيَمن والى الدُّ
ِحَدة َعَلى الِْعَراق ُمنُْذ َعاّم 1990 لغاية 2003)3(، اأَلْمُر  َمِ امْلُتَّ َصار الَِّذي مارسته اأْلُ احْلِ ت. 
ْعِليم وتهدمي املئات ِمْن امْلََداِرس  ر الَْعامَلِّي، وانعدام التَّ َطوُّ الَِّذي حرم الِْعَراق ِمْن التواصل َمَع التَّ
ومنع الِْعَراق ِمْن االستيراد والتصدير، وتسبب يف تدمير اقتصاد البلد وتراجع املستوى الصحي 
َسات الصحية  والتعليمي وتسبب يف كارثة إنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء وتدهور املُؤسَّ
َكَما شمل  ْطَفال)4(   اأْلَ ِمْن  املليون  يقارب  َما  َصَار يف موت  احْلِ ِبَشْكٍل كبير. وتسبب  والطبية 

)1( Hilali, A. )2005(. US–Pakistan relationship: Soviet Intervention in Afghanistan. Burl-
ington, VT: Ashgate Publishing Co.p.198.

)2( Maley, William )2009(. The Afghanistan wars. Palgrave Macmillan. p. 288.
see also: Tomsen, Peter )2011(. Wars of Afghanistan. PublicAffairs. p. 565.
)3( احلصار الدولي على العراق مبوجب قرار األم املتحدة رقم 661 الذي صدر يف يوم 6 أغسطس 1990 نتيجة 
دخول العراق الى الكويت، ونص على عقوبات اقتصادية خانقة على العراق لتجبر قيادتة آنذاك على 
االنسحاب الفوري من الكويت. وقد تال هذا القرار عدة قرارات متتالية تفرض عقوبات على العراق. 

يراجع:
“UN lifts sanctions against Iraq )BBC(”. BBC News. 2010-12-15.Lewis, Paul )1991-03-

22(. “After The War; U.N. Survey Calls Iraq’S War Damage Near-Apocalyptic - New 
York Times”. New York Times. Retrieved 2009-05-30.

)4( “A May 25, 2000 BBC article]51[ reported that before Iraq sanctions were imposed by 
the UN in 1990, infant mortality had “fallen to 47 per 1,000 live births between 1984 
and 1989. This compares to approximately 7 per 1,000 in the UK.” The BBC article was 
reporting from a study of the London School of Hygiene & Tropical Medicine, titled “Sanc-
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ْوِل الَعَرِبيَّة ِمنَْها، سوريا والسودان َولِيِبَيا، مِمَّا َشْكل َحالَة ُمَعاَرَضة شعبية  َصار الَعِديد ِمَن الدُّ احْلِ
يف كل الوطن العربي ضد الواليات املتحدة االمريكية والدول الغربية فهذه الشعوب شاهدت 
الظلم الذي مارسته الدول الغربية ضد العرب، مما جعلهم يحقدون على الدول الغربية وبشكل 
اثاره  خاص ضد الواليات املتحدة االمريكية. وقد استمر احلصار الى عام 2003. وال تزال 

قائمة حتى الوقت احلاضر.
ِحَدة اأَلْمِريِكيَّة ِعنَْد احتاللها الِْعَراق يِف 9 نيسان َعاّم  لْم الَِّذي مارسته الِْوالَيات امْلُتَّ ث. الظُّ
َدة  ُمَتَعدِّ أَنَْواع  إِلَى  ِبُدوِن ذنب، وتعرضهم  لفترة طويلة  املواطنني  ِمْن  2003، واعتقال االالف 
ْعِذيب َوالَْقتْل1 . وجرائم سجن أبي غريب ال تزال عالقة يِف االذهان، وتشرد ماليني  ِمْن التَّ
بِْرَياء  يِف َهِذِه السجون َمَع قياديني  الطالب ِمْن امْلََداِرس وسوء حالتهم الصحية2، َوَكاَن َوُجود اأْلَ
ب  التََّعصُّ َثَقاَفة  إِلَى  يخضعون  جعلهم  املتعصبة،  يِنيَّة  الدِّ َاَهات  االجتِّ ذوي  ِمْن  املتعصبني  ِمْن 
يِنّي والطائفي،  ب الدِّ يِنّي والطائفي َداَخل السجون وتعليمهم وملء افكارهم، بافكار التََّعصُّ الدِّ
على  يحصلوا  لَْم  السجون،  ِمن  َهُؤاَلء  وخروج  الِْعَراق،  ِمْن  ِحَدة  امْلُتَّ الِْوالَيات  انسحاب  َوَبْعَد 
َواِبق ومعرضني لالضطهاد والتنكيل وبعضهم  ْولة، َبْل اصبحوا ِمْن أَْصَحاب السَّ الرَِّعاَية ِمْن الدَّ

tions and childhood mortality in Iraq”, that was published in the May 2000 Lancet medical 
journal.]52[ The study concluded that in southern and central Iraq, infant mortality rate 
between 1994 and 1999 had risen to 108 per 1,000. Child mortality rate, which refers to 
children between the age of one and five years, also drastically inclined from 56 to 131 per 
1,000.]51[ In the autonomous northern region during the same period, infant mortality 
declined from 64 to 59 per 1000 and under-5 mortality fell from 80 to 72 per 1000, 
which was attributed to better food and resource allocation.«

Child death rate doubles in Iraq”. BBC. May 25, 2000.
)1( Prof. Suheil H. Al-Ftlawi)2008(, Human rights in abu ghraib, Dar Al- Talia Al- Arabia, 

Amman, p. 9ss. p. 15ss.
)2( Prof. Suheil H. Al-Ftlawi )2008(, The Crimes if American Occupation. Against Iraq 

Children. Dar Al- Talia Al- Arabia, Amman, p. 9ss.   
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مَتَّ اعادتهم إِلَى السجون. َوَهُؤاَلء انفسهم الَِّذيَن يقودون َما ُيْطَلق بـ»بدولة اإْلِْساَلم يِف الِْعَراق 
َراِضي َوامْلََدِن يِف سوريا َوالِْعَراق َواَل َتَزال  ام« )SISI(، الَِّتي َقاَمْت باحتالل الَعِديد ِمْن اأْلَ َوالشَّ

تهدد الَعِديد ِمْن ُدْول الَعالَم، َوَكاَنت َهِذِه السجون املنبع املهم لالرهاب.
يِنّي ُهَو  ب الدِّ لْسِطيِنيَّة:  ِمْن اأُلُمور الَِّتي زادت يِف حدة التََّعصُّ ج. العجز َعْن حل القضية الفِّ
. فيوجد  لْسِطيِنيَّة وايجاد حل للفلسطينيني وحل قضيتهم ِبَشْكٍل إِنَْساِنيَّ َعَدِم حل القضية الفِّ
َخلُّف، ومحاَربني ِمن  َدة يعانون ِمْن الفقر َوالتَّ املاليني ِمْن الفلسطينيني مشردين يِف ُدْول ُمَتَعدِّ
ْغم ِمْن الَعِديد  ُكوَمات َوَمْن َبْعَض املُْجَتَمعات وجعلهم منبوذين منعزلني. َوَعَلى الرَّ َول َواحْلُ الدُّ
فَقْد   ،)2( النجاح  لَْم تلق جميعها  أَنََّها  إاِلَّ  لْسِطيِنيَّة  الفِّ القضية  َتْسِوَية  وَمَشاِريع  ْروب1،  احْلُ ِمْن 
لَُهْم  يجد  لعله  آَخر  يفكرون مبخرج  َما جعلهم  َوَهَذا  أَْجل حل قضيتهم،  ِمْن  امل  ُكّل  فقدوا 
َمات  اإِلْسالِميَّة  االرهابية  الطريق لعودتهم إِلَى ارضهم ِفَلْسِطنَي، فوجد الَْبْعض منهم يِف امْلَُنظَّ

طريقًا لعله ينقذهم ِمْن املأساة الَِّتي يعيشونها.
ْولِيَّة وانتشار الفضائيات التلفزيونية  ِر االتَِّصاالت الدَّ ْولِيَّة: َكاَن َِتَطوُّ ر االتَِّصاالت الدَّ ح. َتَطوُّ
املتطرفة املنتشرة يِف َجِميع ُدَول الَْعالَم وبعدة لغات، وانتشار اإِلنَْتْرَنت دفعت الَعِديد ِمْن الشباب 
َور  يِنيَّة املتطرفة الدَّ َماِت الدِّ بالتواصل ااِلْجِتَماِعّي ِفيَما َبيَْنُهْم، والتنسيق ِفيَما بينهم. َوَكاَن للُْمَنظَّ
الَْكِبير يِف اْسِتْخَدام َهِذِه الَوَساِئل ِمْن أَْجل جمع اكبر َعَدد من الشباب والتثقيف َنْحَو َما اطلقوا 
َخلُِّص  َهاد لِلتَّ د)ص( َواْسِتْخَدام اجْلِ ِبّي ُمَحمَّ َعَليِْه باإْلِْساَلِم االصولي الَِّذي يرجع إِلَى َعْهِد النَّ
ِمْن الضياع الَِّذي َيِعيشه امْلُْسِلُموَن، َفَقْد انخرط الَعِديد ِمْن الشباب باملنظمات االرهابية. َوَعَلى 
َمات  َول بغلق الَعِديد ِمْن الفضائيات التلفزيونية املتطرفة َوالَِّتي تساند امْلَُنظَّ ْغم ِمْن قيام الدُّ الرَّ

ُروب الَْعَرِبيَّة االسرائيلية: )1( ُيَراِجُع َعْن احْلُ
 Pollack, Kenneth, M., Arabs at War: Military Effectiveness, University of Nebraska Press, 

)2002(, pp. 93–94.
)2( ُيَراَجُع َعْن الصراع الَْعَرِبّي االسرائيلي:

Avner Falk, Fratricide in the Holy Land: A Psychoanalytic View of the Arab-Israeli Conflict, 
Chapter 1, page 8.
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االرهابية وغلق مواقع اإِلنَْتْرَنت، إاِلَّ أَْن الَعِديد ِمْن َهِذِه الفضائيات ومواقع اإِلنَْتْرَنت ال َتَزال 
فَْكار االرهابية. يِنّي وتغذية اأْلَ ب الدِّ قائمة)1( وتسهم َهِذِه الَوَساِئل يِف زيادة التََّعصُّ

* * *

بتاريخ  اِدِرة  الصَّ املصرية  الَْوَطن  صحيفة  اإلرهابيني،  جماح  كبح  إلى  دعوة  املتشددة..  املواقع  اغالق   )1(
.2015/1/16
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اخلامتة 

إْن احُلرِّيَّة والدميقراطية هي الضمانة احلقيقية حُلُقوق اإْلِنَْسان َوِبَشْكٍل َخاّص احُلرِّيَّة الدينية يِف 
ْوِل الَعَرِبيَّة وال سيما َبْعَد التغييرات الَِّتي حصلت َبْعَد َعاّم 1990 ، والتي لَْم تعط النتائج ِمْن  الدُّ
َول الَعَرِبيَّة ِمْن السيء إِلَى االسوء، وحتول الصراع  أَْجل اسعاد املجتمع، َوَقْد انتقلت ِشُعوب الدُّ
َول العيش بسعادة  ْعب والشعب، َفَلْم َتَر ِشُعوب َهِذِه الدُّ ْولة والشعب، إِلَى الصراع َبنْيَ الشَّ َبنْيَ الدَّ
َمات ارهابية متطرفة َتْعَمل َعَلى الَْقتْل والتدمير. وتغير لون  َا ظهرت ُمَنظَّ يِنيَّة، َوإمِنَّ ورفاه يف احُلرِّيَّة الدِّ

الشوارع واحلدائق إِلَى لون الدم اأْلَْحَمر.
يِنيَّة ال بد من مساهمة كل قوى اخلير  َوَمْن َأْجل َأْن تنعم ِشُعوب َهِذِه املنطقة باحلرية الدِّ

من الباحثني والكتاب مِبَا َيأْتِي:
َبنْيَ  لِْمّي  السِّ والتعايش  الَواِحد،  املُْجَتَمع   َداَخل  يِنّي  الدِّ َساُمح  التَّ ِسَياَسة  تعميق   -1
امْلََواِطِننَي، َوالَْبْحث َعْن مشتركات أُْخَرى َبنْيَ امْلََواِطِننَي ِمثْل الَْوَطِنيَّة َوالَْقْوِميَّة واللغة، والتثقيف 
اِدِرة يِف 16/ َساُمح الصَّ َساُمح الَْواِرَدة يِف امْلُْؤمَتَر الَْعاّم لليونسكو بعنوان َمَباِدئ التَّ َعَلى َنَشر َمَباِدئ التَّ

لَْطِة َوَعَدم َمنْع أََحد ِبَسَبِب الدين. ْدَيان ِبالسُّ اِني/ 1995، واشراك َجِميع اأْلَ ِتْشِريَن الثَّ
ِشُعوب  َبنْيَ  اآْلَخر  َقُبول  َثَقاَفة  ونشر  الَوَساِئل  ِمْن  ِبالَعِديِد  يِنّي  الدِّ ب  التََّعصُّ ُمواَجَهة   -2
ْعب،  واالعتماد َعَلى إِْعاَلن  َول الَعَرِبيَّة. َوَهَذا َيَتَطلَّب َتْطِبيق الَْعْدل َوامْلَُساَواة َبنْيَ أَبَْناء الشَّ الدُّ
َعاّم 1981 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو 

املعتقد.
َوفِْق  َعَلى  ًة  َمنَْهجيَّ َتُكوَن  أَْن  َينَْبِغي  ُمْجَتَمعيًِّة،  َثَقاَفًة  َساُمُح  التَّ َتْطِبيِق  يِف  ْولِة  الدَّ َدْوُر   -3
َضاِريَّ لِلَْبَشِر.  َضاَريَِّة الَِّتي َتبَدأُ ِمْن امْلََدَرَسِة بـ ُمْخَتَلِف َمَراِحلَها لُِكْوِنَها امْلَنَْبَع احْلَ االْعِتَباَراِت احْلَ
ب،  َساُمِح ِباْسِتْخَداِم مناهج َتْعِليِميَّة تلغي التََّعصُّ والقيام بالَْعِديُد ِمَن اأَلْدَواِر يِف َتْرِصنِي َثَقاَفِة التَّ

ْوف ِمْن االخرين. َوإِلَْغاء ثقافة اخْلَ
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احُلرِّيَّة  يِف  نَْسان  اإْلِ َحّق  َوَضَمان  وحده،  نَْسان  اإْلِ تخص  إِنَْساِنيَّة  َحالَة  يِن  الدِّ جعل   -4
يِنيَّة. َوال َيُجوز أَْن َتُقوم  ؤون الدِّ ْولة يِف الشُّ يِنيَّة من ُدوَن أَْن تتدخل الدَّ يِنيَّة َومُمَاِرَسة الطقوس الدِّ الدِّ
َا َيِجُب  لَْطة، َوإمِنَّ يَْطَرة َعَلى السُّ يِنيَّة ِمْن أَْجل السَّ ميُْقَراِطيَّة َعَلى أََساس الصراع َبنْيَ اأَلْحَزاب الدِّ الدِّ

أَْن َتُكوَن َعَلى أََساس الَقَضاَيا السياسية.
َول الَعَرِبيَّة َتُقوم َعَلى أََساس أَْن اخْلِاَلف َيْعِني الصراع، َوإِْن الصراع  5- أَْن َطِبيَعة ِشُعوب الدُّ
َيْعِني الِْقَتال َوالَْقَضاء َعَلى اآْلَخر، لَِهَذا َيِجُب َعَدِم السماح لالعالم أن يثير امْلََساِئل الطائفية 
ْعب الَواِحد. وإن إشاعة روح التسامح والتودد وقبول اآلخر واحلوار احلر يقضي على  َبنْيَ أَبَْناء الشَّ

الطائفية والعنصرية كي تنعم شعوب املنطقة باحلرية واآلخاء والتسامح.

* * *
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املقدمة

عانت املراة االميركية على مدى عقود طوال يف القرن التاسع عشر من إنعدام مساواتها مع 
الرجل، ومنعت من احلصول على حقوقها إذ عدت املراة االميركية كانها عنصر غير مرغوب 
به، عليها واجبات وليس لها حقوق، فقد عوملت املرأة معاملة العبيد، وسلبت ابسط حقوقها 
والسيما يف التعليم، واصبح الرجل سيد املجتمع، كما ليس للمرأة حق حضانة االطفال يف 
حالة الطالق، وليس لها حق امللكية، وكانت اجورهن يف العمل قليلة مقارنة بالرجال، ومنعت 
من ممارسة بعض املهن كالطب واحملاماة والهندسة، ولم يكن لها حق التصويت، وازاء ذلك 
ظهرت ناشطات اميركيات كان لهن دور فعال ومهم يف قيام حركة حقوق املرأة عام 1848 وفيها 
اصبح للمراة كيان مهم ومستقل، ومارسن مهننا عديدة، واصبح لها حق التصويت، والغيت 

عبودية املرأة واصبحت متساوية مع الرجل يف جميع مجاالت احلياة.

* * *
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املبحث االول

بداية وضع املرأة االميركية وإجراءات لتحسني وضعهن

     لم يكن للمراة االميركية حق يف التصويت، وفرض عليها اخلضوع لقوانني لم يكن لها دور 
يف صنعها، وانه انكر عليها احلقوق التي منحها الكثر الرجال جهال وانحطاطا، كما حرمها من 
أهم حقوق املواطنة، اال وهو حق االقتراع، وانه انكر عليها االهلية املدنية يف نظر القانون يف حال 

كونها متزوجة، وسلبها حقها يف امللكية مبا يف ذلك حقها يف ما تكسبه من اجر مبجهودها )1(.
مع  الضرب  أو  بالسجن  يستطيع   ما  بقدر  الزوجة  على  قانونية  للزوج سلطة  كان  وكذلك 
االفالت من العقاب، كما فضلت بعض قوانني الطالق وحضانة االطفال للرجال، وال متنح 
املرأة أيه حقوق، واغلقت بعض املهن امام النساء، وعندما كن يعملن يتقاضني اجرا بسيطا 
مقارنة مبا يكسبه الرجل، ولم يسمح للنساء بدخول مهن مثل الطب أو القانون، وانه انكر عليها 

السبل التي ميكنها من مواصلة تعليمها، فجميع الكليات موصدة االبواب يف وجهها )2(.    
لقد صيغت كل تلك القوانني يف دون أي اعتبار ملصلحة املراة وسعادتها، وباختصار لقد قام 
القانون يف كل احلاالت على اساس إفتراض خاطئ بسمو الرجل، ومن ثم وضع يف يده جميع 
السلطات . واذا كانت القوانني قد حرمت املرأة  املتزوجة من جميع حقوقها، فانها يف الوقت 
التي  لها امالك -ضريبة لدعم احلكومة  املتزوجة -إذا كان  املرأة غير  نفسه  قد فرضت على 

التعترف بها اصال اال عندما يكون لها ملكية ميكن االستفادة منها.
كما احتكرت القوانني تقريبا كل االعمال التي تدر ربحا، ولم يسمح للمراة سوى بالتبعية، 
وانه سد امامها كل منافذ االثراء والتميز التي اختصها لنفسه فقط، فال وجود للمرأة يف املجتمع 
يف مجال الوعظ واالرشاد الديني، ولم يسمح لها العمل يف املجال الديني يف الكنيسة، كما 

هو احلال يف مجال العمل احلكومي يف الدولة، ومن أي مشاركة عامة يف شؤون الكنيسة )3(.
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كما أعطي للعالم انطباعا عاما زائفا بأن املعايير االخالقية التي حتكم املراة تختلف عن تلك 
التي حتكم الرجل، وأن الزلل االخالقي  نفسه الذي قد تقع فيه املرأة يوجب عقابها وإستبعادها 
وبقدراتها  بنفسها  ثقتها  ليحطم  الطرق  بشتى  جهده  قصارى  الرجل  بذل  كما  املجتمع،  من 
والتقليل من احترامها لذاتها وجعلها تعيش حياة تابعة وذليلة، يف ضوء االستنكار الكامل حلق 
املراة يف االقتراع بإعتبارها نصف املجتمع، واالزدراء من وضعها االجتماعي والديني يف ضوء 

القوانني اجلائرة بحقها )4(.    
اضافة الى ذلك الوضع، كان للرؤساء االميركان دور يف حتجيم قيمة املراة يف االستعانه 
بهن، على سبيل املثال ال يستطيع رئيس اميركا ان يتقدم ويطلب من اجلماهير انتخابه اال 
عليها  اجلماهير، وهي  امام  ان ميسح شعرها  عليه  وهو  بذراعه،  متعلقة  امرأة  معه  اذا كانت 
ان تبتسم وتتفاءل، والشئ ذاته ينطبق على اعضاءمجلسي النواب والشيوخ الذين يجوبون 
االنتخابات  وبعد  لالطفال،  للجماهيروينتسمون  يلوحون  زوجاتهم  مع  االنتخابية  دوائرهم 
موعد  حتى  االنتخابية  دوائرهم  يف  زوجاتهم  تاركني  العاصمة  الى  النواب  هؤالء  يهرب 

االنتخابات التالية )5(.
 ،)1809-1801(  Thomas Jefferson  )6( جيفرسون  توماس  االميركي  الرئيس  إتبع  لقد 
عبارته »ولد كل الرجال متساوين بعبارة تقول »إن النساء أحكم من أن يصدعن رؤوسهن بإمور 
السياسة »، وبعد الثورة االميركية )7( لم متنح دساتير الواليات اجلديدة املرأة احلق يف التصويت 
بإستثناء والية نيوجرسي New Jeresy  التي علقت هذا احلق، أما دستور نيويورك New York فقد 

إستبعد النساء بإستخدامه كلمة »ذكور«)8(.
Lucy Cole-)9(  عانت النساء من العبودية، لذا ظهر عدد من الناشطات اشهرها لوسي كوملان
man  )1817-1906(، التي كانت امها تغني لها اغاني مناهضة للعبودية عندما كانت طفلة، 

فقد اوضحت مسيرتها كيفية تداخل حركات االصالح يف تلك احلقبة، فقد اصبحت محاضرة 
اللغاء العبودية ومعلمة يف مدرسة للسود يف شمال والية نيويورك، مدافعة عن حقوق املرأة، 

وكانت معارضة لعقوبة االعدام.
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كان املجال العام مفتوحا امام النساء يف نواح لم تكن سياسات احلكومة واالحزاب متاحة 
وااللتماسات  العرائض  يرفعن  النساء  بوقت طويل كان  التصويت  ان مينحن حق  فقبل  لهم، 
ويحضرن االجتماعات، ويسرن يف املسيرات، ويلقني محاضرات عامة، واصبحن ناشطات يف 
حركة االعتدال وبناء املستشفيات، وانشطة اصالحية اخرى، فعلى سبيل املثال كانت دوروثيا 
ديكس )10( Dorothea Dix )1802-1887(، التي كانت تعمل كمعلمة يف احدى املدارس يف 
والية ماساتشوستس Massachusettsc، إحدى كبار الداعيات الى معاملة اكثر انسانية للمجانني 
الذين كانوا انذاك يزج بهم بشكل عام يف السجون جنبا الى جنب مع اصحاب الديون واملجرمني 
العقلية،  لالمراض  مستشفيات  ببناء  والية  وعشرون  ثمان  جهودها  بفضل  وقامت  القساة، 
ونظمت نساءالطبقة الوسطى يف مدينة نيويورك )جمعية االصالح االخالقي لالناث ( يف عام 
1834 بهدف تخليص البغايا من حياة اخلطيئة، واحلفاظ على اخالق النساء غير املتزوجات، 

ومت إنشاء جمعية مماثلة يف مئات املجتمعات  االميركية بحلول عام 1840.
كانت املشاركة يف حركة الغاء العبودية هي مصدرااللهام للحركات املبكرة للمطالبة بحقوق 
املرأة، ونتيجة لسعي النساء للحصول على حقوق العبيد، فقد شرعت ابنتا احد مالكي العبيد 
 Sarah Grimke جرمييكية)11(  سارة  وهما    South Carolina كارولينا  ساوث  والية  يف  البارزين 
الغاء  حركة  الى    ،)1879-1805(  Angelina Grimke جرميكية  واجنلينا   ،)1873-1792(
القاء محاضرات  Philadelphia، ثم شرعتا يف  الى والية فيالدلفيا  زيارتهما  اثناء  العبودية  يف 
شعبية يف ثالثينيات القرن التاسع عشر انطوت على توجيه نقد الذع للعبودية والدعوة لقيام 

اجلمعية النسائية املناهضة للعبودية عام 1833)12(.
لكن االختني استخدمتا اجلدل حول خطبهما كنقطة انطالق لالدالء بحجة قوية تدحض 
فكرة ان املشاركة يف التجمعات واملظاهرات واحملاضرات ليس من طبائع النساء، مما اثار حفيظة 
مجموعة من رجال الدين يف والية ماساتشوستس ضدهما، إذ اغضبهم رؤية النساء يضحني مبا 
يتحلني بهن من عفة ورقة بالظهورعلى منصة اللقاء محاضرات على العامة، فكان رد االختني 
على ذلك بالدفاع بصراحة وبوضوح ليس فقط عن حق املراة يف املشاركة يف النقاش السياسي، 
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بل دفاعا  ايضا عن حقهما يف تقاسم املزايا االجتماعية والتعليمية التي يتمتع بها الرجال، 
وواصلت سارة يف نشر كتاب »رسائل عن املساواة بني اجلنسني يف عام 1838، الذي ميثل دعوة 
قوية حلقوق متساوية للنساء، ونقد ملفهوم املجاالت املنفصلة للرجال وللنساء، واثارت فيه قضايا 

عديدة مألوفة« )13(.
لم تكن االختان بأول إمرأتني تلقيان محاضرة امام العامة، فكانت املرأة السوداء من والية 
بوسطن Boston  ماريا ستيوارت )Maria Stewart)14  عام 1832 أول إمرأة اميركية تلقي محاضرة 
على جموع مختلط من الذكور واالناث، ووجهت اليها كذلك انتقادات شديدة، فكتبت قائلة 
)لقد جعلت نفسي وضيعة يف نظر الكثيرين، وهذه هي ارض احلرية ونحن نطالب بحقوقنا مبا 

يف ذلك احلق يف التحدث امام العامة (.
الى جانب ذلك جازفت نساء سوداوات بحياتهن على »السكك احلديد حتت االرض ، وهو 
 Harriet »طريق مغطى للهروب الى الشمال من واليات العبيد اجلنوبية، كانت هاريت تيمان
Tubman  )1823-1913(، عبدة وولدت يف والية ميرالند Mary land ، كانت فتاة صغيرة 

مغامرة خشنة، وهربت مع اخوانها عندما كانت يف اخلامسة والعشرين من عمرها، واصبحت 
هاريت واحدة من اشهر املرشدات على السكك احلديد، وحررت اكثر من 300 عبيد، متفادية 
مخاطر الميكن وصفها، وكان معظم الهاربني شبابا، ولكن هاريت حررت نساء باطفالهن الرضع 

واطفاال صغارا كذلك )15(.
والية  يف    Oberlin اوبرلني  كلية  افتتاح  مت   1833 عام  ففي  ــره،   ذك سبق  ما  وازاء 
يف  املختلط  التعليم  عادة  املؤرخون  اكد  إذ  مختلطة،  كلية  اول  اضحت   ،  Ohio اوهاية 
.)16( الرجل  مع  العالي  التعليم  يف  للمرأة  مساواة  الى  يقود  اجتماعي  كتطور   اوبرلني 
الى جانب ذلك مت اصدار قانون ملكية املراة املتزوجة لعام 1839 املتعلق بحقوق امللكية املمنوحة 
للنساء املتزوجات، مما سمح لهن بتملك ممتلكاتهن والسيطرة عليها، وكان هذا أول سلسلة من 

القوانني اخلاصة مبلكية النساء املتزوجات )17(.
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املبحث الثاني

قيام حركة حقوق املرأة

  Seneca Fallsكانت بداية ظهور حركة حقوق املرأة يف متوز 1848 بإنعقاد مؤمتر يف سينيكا فولز
Elizabeth Stan- 19-20 متوز، إذ دعيت اليزابيث ستانتون  يف والية نيويورك، امتد يف يومني
لتناول الشاى مع اربعة صديقات، عندما حتولت محادثتهن الى وضع  ton ، وهي ربة منزل 

النساء فصبت اليزابيث سخطها من القيود املفروضة على وضعها يف ظل الدميقراطية االميركية 
اجلديدة، اختارت هذه املجموعة الصغيرة موعدا لعقد مؤمتر ووضعت اعالنا صغيرا ودعوا الى 
املؤمتر حوالي 300  )18(. وقد حضر  املراة  والدينية وحقوق  مناقشة احلالة االجتماعية واملدنية 
شخص منهم 40 رجال، للمطالبة بوضع حد للتمييز القائم بني اجلنسني، اصبحت اليزابيث 
اهم االميركيات املناصرات للحركة النسوية الالتي نظمن احلمالت الداعية الى تعديل قوانني 

الطالق وحقوق النساء املتزوجات يف االمالك وحق املرأة يف التصويت )19(.
سينيكيا  الجتماع  الرئيسيتان  املنظمتان   Archricianmot اركريشياموت  و  اليزابيث  كانت 
فولز، دعيتا يف حملة مناهضة العبودية وسافرتا الى لندن يف عام 1840 كممثلتني حلقوق املرأة 
املشاركة بسبب جنسيتهما، ويف  انه مت منعهما من  اال  العبودية،  ملناهضة  الدولي  لالجتماع 
االجتماع املنعقد يف نيويورك حيث تعيش اليزابيث التي اثارت مسألة حق املراة يف االقتراع 
شاكلة  على  فولز  سينيكا  اعالن  الرئيسة  املنسقة  بصفتها  اليزابيث  فصاغت  االولى،  للمرة 
اعالن االستقالل، ولكن مع اضافة الوثيقة لكلمة املرأة الى املبدأ الذي وضعه الرئيس توماس 
جيفرسون، والذي نص على ان جميع الرجال )اضافت والنساء( خلقوا سواسية، وتضمنت 
الوثيقة قائمة االساءات وحاالت االغتصاب التي يرتكبها الرجل يف حق املراة، وعلى قائمتها 
حرمان املرأة من حقها يف التصويت وحرصت اليزابيث يف االجتماع ان التصويت من شأنه ان 
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يجعل املرأة حرة كالرجل )20(.
كان اجتماع سينيكا فولز بداية النضال الذي استمر لسبعني عاما، من اجل منح املرأة حق 
االقتراع، ولكن هذا احلق لم يكن القضية الوحيدة التي اثارها االجتماع، اذ ادان اعالن االراء 
والعمل،  التعليم  املرأة من حق احلصول على  فيها  التي حرمت  املساواة  العامة النعدام  النية 
االطفال  من حضانة  املرأة  وحرمان  واجورهن،  زوجاتهم  امالك  يف  يتحكمون  االزواج  وجعل 
مالزمة  على  زواجهاواجبارهن  بعد  املستقل  القانوني  الوضع  من  املرأة  وحرمان  الطالق،   عند 
املنزل باعتباره مجال عملهن الوحيد، فقد الصبحت املساواة يف احلقوق الشعار االول حلركة 

حقوق املراة )21(.
كانت حركة حقوق املرأة حركة دولية بالرغم من إفتقارها الدعم داخل الواليات املتحدة، 
اال ان احلركات املبكرة حلقوق املرأة االوائل وجدت انصارا لها يف اخلارج، فقد ورد يف مقال 
النساء وحدهن  باريس عام 1832، )إن  التي تأسست يف  اليومية )املرأة احلرة(  يف الصحيفة 
الالتي سيحددن ماهية احلرية التي يريدونها، ونظرا لقلة االعمال املنزلية التي يتوجب القيام 
بها بسبب توافر السلع املصنعة واخلدم يف املنازل، غضبت كثيرات من نساء الطبقة الوسطى 
من القيود التي حتول دون حصولهن على التعليم والعمل يف املهن واستغالل مهارتهن وموهبتهن 

بطرق اخرى ()22(. 
لقد توالت عقد االجتماعات حول حقوق املرأة بإنتظام منذ عام1848، وبالتدريج إستطاعت 
هذه احلركة التأثير على بعض الواليات االميركية لوضع تشريعات لصالح املرأة )23(، ففي عام 
الطب يف  كلية  من   )1910-1821(  Elizabeth Blackwell بالكويل  اليزابيث  تخرجت   1849

نيويورك، لتكون أول طبيبة يف اميركا )24(.
يف  كثيرة  عناصر  تغيرت   )1865-1861( االميركية  االهلية  احلرب  حقبة  خالل  ويف 
منح  والتوسع يف  الصناعي،  النظام  وتطور  غربا،  والتوسع  السكاني  كالنمو  االميركي  املجتمع 
احلقوق االساسية للذكور من البيض، وتوسع التعليم من اجل مواكبة االحتياجات االقتصادية 
اجلديدة، وكان من  احملتم ان تؤثر هذه التغيرات يف وضع املرأة، وكانت احلاجة الى النساء يف 
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املجتمع االميركي قبل التطور الصناعي قد ادى الى خلق نوع ما من املساواة بني الرجال والنساء، 
و عملت النساء يف وظائف مهمة كإصدار الصحف وطباعتها، وإدارة احلانات، ودباغة اجللود، 
ووظائف اخرى تتطلب مهارات عالية، فضال عن احتكارهن ملهن محدودة كالتوليد )25(. كما 
عملت النساء كممرضات طوال احلرب، فقد اصبحت دوروثيا ديكن Dorothea Dickin  مديرة 
العامالت  يف مستشفى اجليش، وكانت  املمرضات  للممرضات وكانت مسؤولة عن جميع 
أكثر من 3000 ممرضة قدمن الرعاية للمصابني لقوات االحتاد والكونفيدرالية، وقدمت الدكتورة 
ماري ادواردز Mary Edwards  كمساعد جراح يف قوات االحتاد، ويف عام 1862 عملت كجراح 
يف املستشفى، وبعد احلرب منحها الرئيس االميركي اندرو جونسون وسام الشرف، مما جعلها 

املرأة الوحيدة التي حصلت على اعلى وسام عسكري يف الواليات املتحدة )26(.

* * *
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املبحث الثالث

دور سوزان انطوني يف احلركة النسوية

كانت سوزان انطوني Susan Anthony )1820-1906( هي رأس احلركة النسائية يف الواليات 
املتخدة يف  القرن التاسع عشر، حينما كانت هذه احلركة يف كافة انحاء العالم ال تزال ضعيفة 
على  االدمان  حملاربة  اميركا  يف  نسائية  جمعية  اول  نظمت  التي  وهي  معدومة،  تكن  لم  ان 
املسكرات عام 1852، ويف عام 1854 بدأت املطالبة بحقوق املرأة، واسهمت اسهاما فعاال يف 
للمطالبة  الرقيق عام 1856، وأسست صحيفة اسبوعية )الثورة (  لتحرير  اجلمعية االميركية 
بحقوق املرأة عام 1868، واصبحت نائبة الرئيسة يف )االحتاد النسائي الوطني القتراع املرأة (، 
وقبض عليها عام 1872 وهي تقترع يف انتخابات الرئاسة ومت تغرميها مائة دوالر، وتعاونت يف 
تدوين كتاب )تاريخ حق االقتراع للمرأة ( الذي صدر يف اربعة مجلدات بني سنتي 1884-

1887، ومثلت يف عام 1899 بلدها يف )املجلس العاملي للنساء ( يف لندن.
ملناقشة  نيويورك  يف  فولز  سينيكا  يف  انعقد  نسائي  مؤمتر  عن  سمعت   1848 عام  يف 
املرأة  لدراسةوضع  وحفزتها  الفكرة  فاثارتها  والدينية،  واملدنية  االجتماعية  املرأة  حقوق 
احدى  وغدت  النسائية  باحلركة  التحقت  فقد  املتحدة،  الواليات  يف  واملدني  االجتماعي 
كانت  إذ  املتفوق،  وفكرها  القوية  بشخصيتها  اعترفن  احلركة  منتسبات  فكل  زعيماتها، 
فعوضت  فصيحة،  والخطيبة  بليغة،  كاتبة  تكن  لم  ولكنها  عملها،  يف  ومجدة   منظمة 
ما كان ينقصها منها بزميلتني لها كانتا ايضا من قادة هذه احلركة، فنظم ثالثتهن ما يسمى 
»الثالثي النسائي«، وقد تقاسمن العمل كل واحدة بحسب قدراتها ومواهبها، فكانت سوزان 
هي املنظمة التي ترتب لالجتماعات وحتجز القاعات، وتطبع املنشورات االعالمية التي توزع 
باليد، وتطبع الكتيبات وامللصقات، اما زميلتها الثانية اليزابيث فتقوم بقدرتها البالغية بإلقاء 
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اخلطب الضرورية، حتى سميت بـ »ملكة منصة اخلطابة«، ونتيجة لقدرتها فقد فتحت االبواب 
العقد  ويف  الرجال،  كليات  مناهج  على  تفضل  ومبناهج  عام 1885،  النسائي  العالي  للتعليم 
التالي تبنت اكثر من اربع عشرة جامعة من جامعات الواليات نظام التعليم املختلط، ويف عام 

1880 وزاد عدد الكليات للجنسني معا الى 154 كلية )27(.
املدارس  معلمي  ثلثى  كان   1900 عام  ففي  ــدارس  امل يف  بالتعليم  النساء  بعض  قامت 
ليس  والقانون،  واالدب  والطب  الفن  ميادين  يف  مكانها  ــراة  امل ــذت  واخ النساء،  من 
وودهــول فكتوريا  اصبحت   1872 عــام  ففي  ايضا  السياسة  مجال  يف  بل  فحسب   هــذا 
Victoria Woodhull  أول إمرأة ترشح للرئاسة برغم انها لم حتصل اال على عدد قليل من االصوات، 

املرأة، كما  الرئيس االميركي جرانت، وكانت فكتوريا ناشطة يف مجال حقوق  امام  وخسرت 
اصبحت لوسي هوبز Lucy Hobbs  أول إمرأة حتصل على درجة طب االسنان، واصبحت ماري بيج 

Mary Page  أول إمرأة يف اميركا حتصل على شهادة الهندسة املعمارية )28(.

     وكان اهم من كل ذلك حترر النساء من القيود القانونية املفروضة سابقا، ففي نهاية 
القرن التاسع عشر انهيت املعوقات ضداملرأة املتزوجة، واعطي لها حق امللكية، وحق التصرف 
الوصاية على  الدعاوى، واالحتفاظ مبكاسبهن من اعمالهن، وممارسة  إقامة  مبا ميلكن، وحق 
اوالدهن، ولم يعد الزواج إستعبادا للمرأة، وامنا غدا عقدا بني شريكني متساووين 0وعلى الرغم 
من ان بعض الواليات القليلة سنت قانونا مينح حق التصويت للمراة، فان تعديل الدستور لهذا 

الغرض لم يتم اال يف عام 1920، بعد اربع عشرة سنة من وفاة سوزان انطوني )29(0
     ويف عام 1879 اصبحت بلفا لوكوود Belva Lockwood  اول امراة يسمح لها املرافعة امام 
احملكمة العليا كمحامية، ويف عام 1891 مت تعيني ماري اوينز Mary Oeanz كأول ضابط شرطة 

يف اميركا )30(.
     رأت لوسي ستون يف حياتها قوانني كل والية تتغير جذريا فيما يتعلق بالنساء، وبعد 
  Alice Stone وابنتها اليس ستون  Antonette Brown موتها عام 1893 كرس زوجها انطونيت براون
حياتهما للمعركة غير املنتهية من اجل حق املرأة يف التصويت، وقد انشغلت لوسي وانطونيت 



مجلة كلية احلكمة اجلامعة ]العدد الصفري[ 1441هـ | 2019 
تطور دور املرأة يف احلياة اإلجتماعية األميركية يف القرن التاسع عشر 197

احلرب  بعد  االنتخابات  يف  السود  الذكور  حلق  االوليتني  تأييد  بسبب  واليزابيث  سوزان  عن 
وانشأتا  النساء حق االنتخاب،  لم يعط  له النه  واليزابيث  االهلية 1865، ومعارضة سوزان 

منظمتني مختلفتني )31(0

* * *



مجلة كلية احلكمة اجلامعة ]العدد الصفري[ 1441هـ | 2019  
تطور دور املرأة يف احلياة اإلجتماعية األميركية يف القرن التاسع عشر  198

اخلامتة 

لم يكن للمرأة االميركية دور مهم يف مطلع القرن التاسع عشر، إذ جردت من ابسط مقومات 
التعليم  يف  حقها  ممارسة  من  ومنعت  الرجل،  قبل  من  مستعبدة  وكانت  احلياة،  يف  وجودها 
وممارسة املهن، لكن هذا الوضع لم يستمر طويال، إذ اصبح للمرأة دور مهم يف منتصف القرن 
حتى  والسياسية،  االجتماعية  احلياة  يف  االساسية  حقوقها  على  حصولها  بعد  عشر  التاسع 
وصلت الى مرحلة الترشيح للرئاسة االميركية، بفضل جهود ناشطات اميركيات شعرن بالغنب 

يف حقوق املرأة وأردن  إنصافها باملساواة مع الرجل يف كل نواحي احلياة.

* * *
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ABSTRACT:
Back ground: Present of important anatomical structures in both upper and 

lower jaws make challenge during planning for implant procedures in the atrophic 
alveolar bone and to overcome this problem need bone augmentation which still 
complex and difficult procedures make it not accepted by large number of patient.

Aim: In this study we spot light on the teeth implant in an area where short 
bone or insufficient height of alveolar ridge and inclined alveolar ridge so when we 
place implant should be tilted either palatelly, mesially or distally in bone around 
and we compare the success rate between angled placed implant and up right placed 
implant. 

 Material and method: 61 patients came to clinic asking for tooth or teeth im-
plant, 300 implant fixtures were placed in both upper and lower arch 203 implants 
were straight and 97were tilted. 

Result: After 24 months follow up in the upper and lower alveolar arches of 
dental implant )97.54%( of upright implant were success and )97.94%( of tilted 
implant were success.

Conclusion: Angled implants are functional and safe procedure alternative to 
nerve transfer procedure and bone replacement )augmentation( surgery.

Key word: dental implant, angled implant, upright, straight implant.
INTRODUCTION:
The use of tilted implants are an effective method over to bone grafting and 

short implants following    posterior teeth extraction and alveolar bone resorp-
tion ⁽¹⁾. fixture insertion at positions out  vertical axis have been known as “tilted 
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fixtures” These might be put to keep away from different anatomical structures or 
to wipe out the requirement for bone replacement and nerves transferring surgery 
⁽²⁾. In case of alveolar bone of pre maxilla after extraction of teeth the Placement 
of fixtures in the premaxilla offers its own particular kind set of difficulties. Not 
at all like the posterior ridge or the lower anterior, the bone of the premaxilla has a 
slant that tips the fixtures labially when set inside the limits of the available bone. 
An examination of normal maxillary anterior teeth uncovers that the teeth have 
an adjustment in angulation at the cervical so that the roots follows the angulation 
of premaxilla however the coronal directed more vertically. At the point when a 
standard fixtures is put and the fixtures directed with the pivot of the normal tooth, 
the prosthetic parts is situated too far labially, particularly when the inclination of 
the bone is more extreme than ordinary that what we called triangle of bone ⁽³᾿⁴⁾.

In cases of posterior maxillary alveolar bone here with less volume and poor 
quality is often found in these areas, in addition to the existence of the maxillary 
sinus and restricted vertical space are two different hurdles encountered when set-
ting fixtures in this area ⁽⁵⁾. In addition to that, placement of implant in the molar 
or premolar areas are shorter than the ones situated in the incisive or canine ar-
eas⁽⁶⁾ It is found that shorter fixtures have a higher failure rates than longer one. 
Thus, dental implants when placed in atrophic maxilla usually results in a com-
promised biomechanical condition with a combination of short implants sited on a 
straight line in low quality bone in areas exposed to high loading force. ⁽⁶᾿⁷⁾ The 
solve for this problem by bone grafting or bone augmentation of maxillary sinus 
even though this procedure were described as effective in creating condition for 
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implant placement ⁽⁸᾿⁹⁾, the occurrence of several complications were reported in 
the literatures⁽¹⁰⁾.Tilted implant were used to overcome bone augmentation this 
procedure was proved by scientific

literature regarding implant success of survival in short and in medium terms 
,describing that the use of angled implants was not correlated to an increased in 
the resorption of bone⁽¹¹᾿¹²⁾.In case of mandible with high level of inferior dental 
canal and mental foramen consider as a limitation anatomical structure for long 
implant position, grafting alone seldom solve this clinical situations and is not able 
to be predicted in a gaining desired results ;so implant placement in the posterior 
and inferior alveolar ridge ,nerve transferring may be necessary .With its post 
–surgical complications )nerve damage(, reposition of nerve may not be selected 
by the patient ,so that putting of implant with angled mesial to mental foramen is 
good idea in addition we can use long implant to accommodate loading force in the 
posterior region of mandible.⁽¹³⁾

MATERIAL AND METHOD:
Sixty one patients were came to privet clinic in Baghdad asking for implant for 

replacing missing tooth or teeth involve both upper and lower arches ,6 patients 
were completely edentulous, inclusions criteria were all patient with good health 
and immune-compromised patients were excluded from this study.  All patient 
above 18 years old, the age range from )20 to 75( years with average )47.5(. 35 
female and 26 male then we examine patient intraorally. 

Examine tools involve ;mirror ,probe ,inspection of alveolar ridge and palpation 
,Local anesthesia infiltrate in area of missing tooth and measure the width of al-
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veolar ridge bucco-palately or lingually by bone gauge .)the width of  bone should 
above 4,5 mm in diameter (.

Radiographic examination which include;
Periapical dental radiograph to see if there was any lesion in area of implant 

and orthopantograph )OPG} 1:1 magnification to estimate height of alveolar bone, 
level of nasal floor, sinus floor and distance of inferior dental nerve to alveolar 
ridge. The condition of bone clarified by cone beam computerized tomography 
)CBCT( to study 3 dimensions of bone in selected cases.

The system of implant were use in the study was Dentium )for  dentist by den-
tist(system from south Korea which provide two  angled abutment )15⁰ and 25⁰ ( 
were available to make tilted implant possible ,surgical kit for hole preparation and 
fixture placement and also bone expander kit when necessary.

Treatment plane proceed if there was enough bone and straight implant placed 
in area of missing tooth or teeth, but incase with low level of maxillary sinus and 
high level of inferior dental canal and mental foramen ,an  angled implant were 
decided. The surgical procedure include alveolar crest flap ,exposure  of  bone 
,hole preparation and fixture loading then suture with 000 silk suture and gingival 
former procedures was performed 4 to 6 months after implant placement )average 
19 weeks( .After one month from gingival former placement the abutment placed 
over the implant .

RESULT:
61patients were 35)57.4%( female and 26)42.6%( male patients received 300 

implant. From these 300implants we decided to place 203fixtur straight within 
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the bone. and 97 fixture tilted within the bone in relation to occlusal surface ,fol-
low up patient after 6 months ,12 months ,16 months and 24 months examination 
of patient clinically and by x-ray )OPG(,any mobility of fixtures or bone resorp-
tion exceed 2mm consider as failure implants ,we use different length and diameter 
of implant, length were range from 7  to 14 and diameter )3.4,3.8,4.0and 4.5( 
were used and the number of each size as appear in table below for axial implant 
as in table no.1

sumWidth of fixture )mm(Length of fixture)mm(
 
4.5

4.03.83.4

1027510807
754614478
2422101010
6002412
203131336147sum

Table no. 1

And for tilted implant as below as in table no.2

sumWidth of fixture )mm(Length of fixture)mm(
4.54.03.83.4

2033687
51127418
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14105810
13004912
98552266sum

Table no.2
All patients with low level of maxillary sinus or high level of inferior dental 

canal and mental canal whom refused to do bone augmentation or repositioning 
of mandibular nerve they are directed towards tilted implant if there was enough 
bone around these anatomical structures and the patients were told about these 
procedures.

The success rate of straight implant was )97.54%( and the success rate for 
tilted implant was )97.96%( after 24 months follow up and percentage of success 
and failure rate of implants in )fig1(. Failure implant in case of straight implant 
were 2 in upper premolar area and 2 in lower premolar area and one in lower mo-
lar area .while in case of angled implant both are in premaxilla area .in some pa-
tient we use both angled and straight implant procedures in same arch which give 
good results as in fig.no.2. In fig no.3 we see how tilled implant which about 15 
to occlusal plane in premaxilla region. The measurement of length of alveolar was 
achieved by )OPG(and )CBCT( as in fig 9 we see how tilted implant to distal side 
parallel to anterior wall of maxillary sinus to replace upper six on right side and 
upper second premolar in the left side and avoid shallow alveolar bone in area and 
we see the measure of bone anterior to maxillary sinus about 9.4 with inclination 
posteriorly while in area of upper six was less than 4 mm and if use straight implant 
in this area bone graft become  Inevitability.
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Fig no.1

Fig no. 2

Fig no.3
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Fig no.4
DISCUSSION:
This study discusses an alternative mode of treatment in cases where there is too 

much of bone resorption which limited implant treatment and to avoid insertion 
of very short implant which susceptible to high rate of failure and avoid invasive 
procedures like bone augmentation and sinus left. And In clinical record the most 
reported parameter to assess the viability of an implant -supported prosthetic part 
was the survival rate, which means whether the fixture is still physically in the 
mouth or has been evacuated and in general the accepted criteria for the evaluation 
of implant success were, absence of clinical mobility , absence of pain and bone 
resorption less than 3mm. Various studies are supported this procedure strongly; 
most of these studies have demonstrate excellent success rate over period of time 
)1-10 years( with an average of success rate more than 95%. Aparicio)2001(
⁽¹⁵⁾ with follow up for 5 years had mention )93%( survival rate ,Malo )2007(
⁽¹⁴⁾ had mention )97.8%( success rate Agliard)2010(with 30 months fellow up 
have )100%(success rate our result is not different from these value )97.96%(
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and its within that range of success and is acceptable within range of success rate 
of  straight implant placement .Even the rate of success of tilted implant was more 
but the different was not significant)0.42(. Various studies carried out regard-
ing success rate of angulated implants have shown same or less amount of Cristal 
bone loss in comparison to axial implant⁽¹⁶᾿¹⁷¹⁸⁾.However in many studies the 
authors use only full arch rehabilitation I mean over dentures while other study on 
partial edentulous arch, in our study involve both partially edentulous and com-
plete edentulous arch )6 patient(. so, the present study demonstrate that the use 
of tilted implants to rehabilitate maxilla and mandible could be a viable alternative 
to complicated surgery like bone augmentation in maxilla and nerve preposition in 
the mandible and give a good functional and aesthetic patients’ satisfaction. 

CONCLUSION:
The benefit of tilted insertion are; 1.stability even in least bone volume )longer 

fixture can be utilized( 2.accepted clinical result .3.Eliminates the requirement 
for bone replace 4. Can normally be performed in patients with different medically 
compromised disease who are frequently contraindications for excessive surgery. 
5. Prevent damage important vital structures.6.good prognosis .⁽¹⁶᾿¹⁹(

Recommendation:
Long fellow up with measure of bone loss around fixture after 5 years by CBCT 

is advisable and comparison with larger angle implant (30ͦ) manufactured by other 
company.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد الكونني سيدنا محمد األمني وعلى آله 
وصحبه وسلم إلى يوم الدين.

وبعد؛ فلما كان كتاب »املُْعِلم بأسامي شيوخ البخاري ومسلم« محمد بن إسماعيل بن 
محمد بن عبد الرحمن بن مروان بن خلفون )ت 636 هــ( يف تراجم رجال احلديث النبوي 
الشريف، أحببت أن أكتب حول منهجية »كتاب املعلم، ملا لها من أهمية يف معرفة أساليب 
الكتابة يف تأليف املؤلفات خدمة للحديث النبوي الشريف، وبيان قيمته العلمية بني الكتب 
السابقة والالحقة له يف موضوعه تراجم رجال احلديث النبوي الشريف، وما اشتمل عليه من 

الصناعة النقدية احلديثية.
هذا وقد كان هذا البحث على شكل مباحث ثمانية، وعلى الشكل اآلتي:

املبحث األول: سيرة املؤلف.
أوال: اسمه ونسبه.

ثانيا: والدته.
املبحث الثاني: مكانته العلمية.

أوال: شهرته.
املبحث الثالث: آثاره ووفاته.

أوال: آثاره العلمية:
ثانيا: وفاته:

املبحث الرابع: توثيق الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه.
املبحث اخلامس: موضوع الكتاب.

املبحث السادس: منهج املؤلف يف الكتاب.
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أوال: التبويب والترتيب.
ثانيا: تسمية املَُتْرَجم.
ثالثا: حجم الترجمة.

رابعا: شيوخ املَُتْرَجِم، وتالميذه.
املبحث السابع: منهجه يف نقد الرجال واحلكم عليهم.

اِوي الَْواِحِد. ْعِديِْل يِف الْرَّ ْرِح َوالْتَّ َتَعاُرُض اجْلَ
اِوي َنْفِسِه. ْعِديِْل ِمْن َناِقٍد َواِحٍد يِف الْرَّ ْرِح َوالْتَّ َتَعاُرُض اجْلَ

املصادر التي استقى منها املؤلف يف كتابه.
مالحظاتي على الكتاب.

* * *
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املبحث األول

سيرة املؤلف

أوال: اسمه ونسبه.	 
محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن بن مروان بن خلفون)1(.

)1( له ترجمة يف: التكملة لكتاب الصلة/ ابن األّبار: أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر القضاعي 
البلنسي )ت659 هـ( عني بنشره وصححه ووقف على طبعه السيد عزت العطار احلسيني لسنة 1956، 
اإلشبيلي  احلسن  أبو  علي  بن  محمد  بن  علي  الرعيني:  الرعيني/  شيوخ  وبرنامج  ص643،  ج2، 
)ت666هـ(، ص54-55، والذيل والتكملة لكتابي املوصول والصلة/ املراكشي: محمد بن محمد بن 
عبد امللك األندلسي )ت 703هـ(، حتقيق: د. إحسان عباس، دار الثقافة - بيروت، لسنة: 1972م، 
السفر السادس، ص128، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهير واألعالم/ الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قامياز أبو عبد اهلل الدمشقي )ت 748هـ(، حتقيق: د. بشار عواد معروف، والشيخ شعيب األرناؤوط، و 
د. صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة - بيروت، لسنة 1408هـ - 1988م، ص284-285، وتذكرة 
أعالم  وسير  ص186،  ج4،  1333هـ،  لسنة  النظامية-الهند،  املعارف  دائرة  ط2،  احلفاظ/الذهبي، 
النبالء/الذهبي، حتقيق: شعيب األرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، ط9، مؤسسة الرسالة - بيروت، 
لسنة 1413، ج23، ص71، الوايف بالوفيات/ الصفدي: خليل بن أيبك )ت 764هـ(، باعتناء: س: 
ناصر  ابن  والتبيان/  لسنة 1949، ج2، ص218،  املعارف-استنابول،  وزارة  مطبعة  )د، ط(  ديرتنع، 
الدين الدمشقي: محمد بن عبد اهلل محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي )ت 842هـ( )د.ت(، الورقة 
150، وطبقات احلفاظ/ السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل جالل الدين )ت 911 هـ(، 
ط1، دار الكتب العلمية - بيروت، لسنة: 1403، ص496، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب/ ابن 
العماد احلنبلي: عبد احلي )ت1089 هـ(، ج3، ص185، إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون/ البغدادي: إسماعيل باشا )ت1339 هـ(، عنى بتصحيحه: محمد شرف 
الدين بالتقايا، ورفعت بيلكه، دار إحياء التراث-لبنان، ج2، ص119، 530، 570، و هدية العارفني 
أسماء املؤلفني وآثار املصنفني،)د.ط( منشورات مكتبة املثنى لسنة 1955، ج2، ص114، واألعالم 
قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستشرقني/ الزركلي: خير الدين )ت 1976م(/ ، 
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اأَلزِْدي)1( األندلسي، من أهل أْوَنَبة )2(، سكن إشبيلية)3(، يكنى أبا بكر، وقد أجمع عليها 
من ترجم له، وكذلك أبو عبد اهلل)4(، ويعرف بابن خلفون.

ثانيا: والدته: 	 
َجِميٌْل  َقْدُرُه،  بأونبة)5(، و هو شيخ جليٌل  أول سنة 555هـ  العالمة يف  كان مولد احلافظ 
ِذْكُرُه)6(، وكان معروفا بالصدق، والدين املتني، واجلري على سن السلف الصالح، وتخلقا مبا 

ط4، دار العلم للماليني-بيروت لسنة 1979، ج6، ص36، ومعجم املؤلفني/كحالة: عمر رضا، تراجم 
مصنفي الكتب العربية، دار إحياء التراث-لبنان، ج9، ص61.

)1( اأَلزِْدي: نسبة إلى أزد شنوءة، وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن وكهالن بن سبأ. ينظر: 
األنساب: السمعاني: عبد الكرمي بن محمد بن منصور )ت 562 هـ(، تقدمي وتعليق: عبد اهلل بن عمر 
البارودي، ط1، در اجلنان -  بيروت، لسنة 1408 هـ، ج1، ص120، واللباب يف تهذيب األنساب/ 
ابن األثير: عز الدين علي ابن محمد بن محمد )ت 630هـ(، )د.ط( عنيت بنشره: مكتبة القدسي، 

لسنة 1357هـ، ج1، ص36.
)2( أَْوَنَبة: قرية يف غربي األندلس على خليج البحر احمليط. 

ينظر: معجم البلدان/ احلموي: ياقوت بن عبد اهلل )ت 626هـ(/ دار الفكر- بيروت، )د. ط( )د.ت(، ج: 
1 ص: 283.

اليوم أعظم منها تسمى: حمص أيضا، وبها قاعدة  إِْشِبيْلَية: مدينة كبيرة عظيمة، وليس باألندلس   )3(
ملك األندلس، وسريره، وبها كان بنو عباد، وملقامهم بها خربت قرطبة، وعملها متصل بعمل لبلة، 
وهي غربي قرطبة، بينهما ثالثون فرسخا، وكانت قدميا فيما يزعم بعضهم قاعدة ملك الروم، وبها كان 
كرسيهم األعظم، وإشبيلية املساجد: من البحر يطل عليها جبل الشرف، وهو جبل كثير الشجر والزيتون 
وسائر الفواكه، ومما فاقت به على غيرها من نواحي األندلس زراعة القطن، فإنه يحمل منها إلى جميع 

بالد األندلس.
]معجم البلدان/ ياقوت احلموي، ج1، ص195[ و ]آثار البالد وأخبار العباد/ القزويني: زكريا بن محمد بن 

محمود )ت 638هـ(، دار صادر-بيروت، لسنة 1960، ص497[  
)4( ينظر: التكملة لكتاب الصلة/ ابن األبار، ج2، ص643. 

)5( ينظر: املصادر التي ترجمت له جميعا.
)6( ينظر: برنامج شيوخ الرعيني/ الرعيني، ص54. 
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يستحسن من سير فضالء احملدثني)1(، ولم نعثر على تاريخ نشأته األولى، ومن تكفله حتى 
نبغ، وساد يف عصره، إذ أن املصادر لم تتعرض لها.

* * *

)1( ينظر: الذيل والتكملة لكتابي املوصول والصلة/ املراكشي، ص128. 
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املبحث الثاني

مكانته العلمية

املراكز  يف  والتنقل  العلم،  طلب  خلفون يف  البن  الطويلة  الرحلة  هذه  بعد  شهرته:  أوال: 
الثقافية يف البالد اإلسالمية، نال ابن خلفون شهرة واسعة، وذاع صيته، وانتشرت أخباره بني 
طلبة العلم، ومتيز عصره، وفاق أقرانه، فأصبح ملحوظا من الطلبة، ذا مكانة علمية سامية، 
أبهرت املؤرخني واملعاصرين، حتى وصفه علماء عصره، ومؤرخو زمانه بـ: اإلمام)1( املجود)2( 

َمة)5(، وهناك أوصاف أخرى ذكرت يف حقه ومنها: احلافظ)3( املتقن)4( الَعالَّ
1. كان بصيرا بصناعة احلديث)6(.

2. حافظا للرجال، عارفا بهم متقنا)7(.

)1( ينظر: تذكرة احلفاظ/ الذهبي، ج4، ص186، وطبقات احلفاظ/ السيوطي، ص496.  
)2( ينظر: تذكرة احلفاظ/ الذهبي، ج4، ص186، وطبقات احلفاظ/ السيوطي، ص496.

)3( ينظر: الذهبي/تاريخ اإلسالم، ص284، تذكرة احلفاظ، ج4، ص186، وسير أعالم النبالء، ج23، 
ص71، طبقات احلفاظ/ السيوطي، ص496

)4( ينظر: سير أعالم النبالء/ الذهبي، ج23، ص71.

)5( ينظر: سير أعالم النبالء/ الذهبي، ج23، ص71.
)6( ينظر: ابن األبار/التكملة لكتاب الصلة، ج2، ص643، والرعيني/برنامج شيوخ الرعيني، ص54، 
املراكشي/الذيل والتكملة لكتابي املوصول والصلة، ص128، وتذكرة احلفاظ/ الذهبي، ج4، ص186، 

وسير أعالم النبالء، ج23، ص71، وطبقات احلفاظ/ السيوطي، ص496.
)7(  ينظر: تذكرة احلفاظ/ الذهبي، ج4، ص186، و سير أعالم النبالء، ج23، ص71، و ذكر من يعتمد 
قوله يف اجلرح والتعديل، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط1، دار الكتب -  بيروت، لسنة1980، ص207، 
حيث وضعه الذهبي يف الطبقة التاسعة عشرة من طبقات أهل اجلرح والتعديل يف الرجال، واملتكلمون 
يف الرجال/السخاوي: محمد بن عبد الرحمن )ت 902هـ( حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط1، مكتب 
املطبوعات اإلسالمية -  حلب، لسنة 1980، ص117، حيث جعله من إحدى الطبقات التي تكلمت 
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3. اعتنى بالرواية، والنقل اعتناءا تاما، وكان حافظا للسانيد)1(. 
وعكف على ذلك عمره كله)2(، إلى درجة أنه: لم يغب الدرس، واحلفظ، طول عمره، إلى 

حني وفاته)3(. 

* * *

يف اجلرح والتعديل للرجال، وطبقات احلفاظ/ السيوطي، ص496.
)1( ينظر: تذكرة احلفاظ/ الذهبي، ج4، ص186، وطبقات احلفاظ/ السيوطي، ص496. 

)2( ينظر: تذكرة احلفاظ/ الذهبي، ج4، ص186 .
)3( ينظر: املراكشي/الذيل والتكملة لكتابي املوصول والصلة، ص128. 
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املبحث الثالث

آثاره، ووفاته

أوال: آثاره العلمية:	 
ترك ابن خلفون مصنفات يف علوم احلديث، ولم أعلم أنها قد أخذت مكانها لترى النور إال 
الذي نحن بصدد حتقيقه، ومن أهم مؤلفاته التي ذكرت يف مصادر ترجمته ما يأتي: أربعون حديثا 
جمعها البنه أبي جعفر، كراسة، أربعون حديثا جمعها لبنيه أبي جعفر، وأبي الوليد، وأبي 
مروان/ كراسة، أسماء شيوخ مالك بن أنس رحمهم اهلل الذين روى عنهم احلديث يف كتاب 
املوطأ يف ُسَفيٍْر، ونسخة منه يف اإلسكوريال، أغاليط يحيى بن يحيى األندلسي يف موطأ مالك، 
روايته عنه، يف كراسة، التعريف بأسماء أصحاب النبي � املخرج حديثهم يف كتاب اجلامع 
للبخاري، واملسند الصحيح ملسلم بن احلجاج يف سفر، رفع التماري يف من تكلم فيه من رجال 
البخاري، يف مجلد، شيوخ أبي داود السجستاني يف مجلد متوسط، شيوخ أبي داود، والترمذي، 
الترمذي يف مجلد متوسط، شيوخ  أربعة مجلدات، شيوخ أبي عيسى  والنسائي، وغيرهم يف 
أبي محمد بن اجلارود الذي روى عنهم يف كتاب املنتقى يف جزء كبير، شيوخ النسائي يف مجلد 
واحد، مختصر املوطأ، مسند حديث مالك، املسند الصحيح ملسلم ابن احلجاج، علوم احلديث، 
وشروطه، وصيغة رواته يف سفر واحد، مشيخة ابن زرقون، املعلم بأسامي شيوخ البخاري ومسلم، 

املنتقى يف رجال احلديث، يف خمسة أسفار، كتاب يف الفقه.
ثانيا: وفاته:	 

تويف بأونبة يف ذي القعدة، وقيل: تويف يوم منًى سنة ستة وثالثني وست مئة)1(.

)1( قال الزركلي يف الهامش: ثم ظهرت له كتابة على مخطوطة من اجلزء الثاني من كتابه املعلم، كتبها 
)األعالم،  انتهى.  فليحقق.  656هـ،  وفاته  سنة  يف  الصواب  فلعل   ،655 سنة  األولى  جمادى  يف 
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املبحث الرابع

توثيق الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه

جاء اسم الكتاب على نسخة األصل اخلطية املصورة عندي )املعلم بأسامي شيوخ البخاري 
ومسلم( وقد عرف الكتاب بهذا االسم عند الرعيني، واملراكشي، والزركلي)1(.

ويف بقية املصادر املذكورة سابقا، التي ترجمت للمؤلف، باسم )املفهم يف شيوخ البخاري 
ومسلم(.

الكتب  دار  الرحمن عادل بن سعد، ط1،  أبي عبد  املطبوعة بتحقيق:  النسخة  وجاءت 
العلمية، لسنة 1421 هـ - 2000م، باسم )املعلم بشيوخ البخاري ومسلم(.

وقد قال احملقق يف مقدمته، ص5: وهو )املعلم( أو )املفهم بأسماء شيوخ البخاري ومسلم(.
البخاري  بأسامي شيوخ  )املعلم  هو  أرجحه  والذي  الكتاب،  اسم  اختلف  فقد  وعلى هذا 

ومسلم( للسباب اآلتية:
1. ألن الرعيني كان قريبا من ابن خلفون، وأحد تالميذه، وقد أجاز ابن خلفون له رواية 
الكتاب، وقد ذكر هذا يف كتابه، فقال: ومن تواليفه التي أجاز لي روايته عنه: )املعلم بأسامي 

شيوخ البخاري ومسلم()2(.

ج6، ص36(.
قلت: املصادر التي ذكرت ترجمته أثبتت سنة وفاته يف 636هـ، وأقرب مصدر ترجم له كتاب الرعيني/  
برنامج شيوخ الرعيني، وهو أحد تالميذ ابن خلفون، وأقرب العهد به، وعليه هذا نعتمد يف صحة سنة 

وفاته يف 636هـ، ولعل التاريخ الثاني، وقع من الناسخ خطأ، واهلل أعلم 
)1( ينظر: الرعيني/برنامج شيوخ الرعيني، ص54، واملراكشي/الذيل والتكملة، السفر السادس، ص128، 

والزركلي/األعالم، ج6، ص36. 
)2( ينظر: الرعيني/برنامج شيوخ الرعيني، ص54. 
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املصادر التي ترجمت لـ)ابن خلفون( كلها نقلت قول ابن األبار، يف تسمية الكتاب   .2
بـ)املفهم(، ولم يخالفوه يف هذا العنوان.

وهم  وقعوا يف  قد  الذين  النساخ،  أنه من  لي  يبدو  فالذي  اإلختالف،  ملاذا هذا  أما   .3
بعنوان الكتاب، ال سيما، وأن )املعلم( أو )املفهم( على وزن واحد، واهلل أعلم. 

* * *
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املبحث اخلامس

موضوع الكتاب

من املعلوم لدى املتخصصني بهذا املجال أن املصنفات األولى يف علم الرجال قد تناولت يف 
بادئ أمرها رواة احلديث بصورة عامة من غير اقتصار على رجال كتاب بعينه على الرغم من 
وجود محاولة مبكرة قام بها أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشيري النيسابوري )ت 261هـ( 
صاحب كتاب )صحيح مسلم( -  والذي نحن بصدد حتقيق مخطوطة تتحدث عن مشايخه يف 
الصحيح -  حني ألف كتابا سماه )رجال عروة()1( ذاكرًا معه رجال الزهري، وهذا يعد سابقة 

من الدراسات املعنية بهذا الشأن.
ثم أعقبه محمد بن وضاح )ت 287هـ( يف )تسمية رجال عبد اهلل بن وهب( وهو صاحب 
)جامع ابن وهب()2( و بسبب انتشار صحيح البخاري بني العلماء وظهور مكانته العالية بني 
كتب احلديث، وما ناله من رضا العلماء وقبولهم له، فقد انصرف بعض العلماء إلى ضبط 
أسماء الرواة الذين ورد ذكرهم يف صحيح البخاري، وتكلموا يف رجال البخاري جرحًا وتعدياًل، 

مما أثمرت هذه احلركة تصنيف كتب أخرى كثيرة يف هذا املجال.

* * *

اهلل  عبد  حتقيق  مسلم،  رجال صحيح  428هـ(/  )ت  األصبهاني  علي  بن  أحمد  منجويه:  ابن  ينظر   )1(
الليثي، ط1، دار املعرفة -  بيروت، لسنة1987، ج1، ص8. 

)2( ابن منجويه/ رجال صحيح مسلم، ج1، ص8. 
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املبحث السادس

منهج املؤلف يف الكتاب

أوال: التبويب والترتيب.	 
بدأ الكتاب بذكر إمامة البخاري، ثم مسلم، لوجود سقط يف نسخة األصل، ولهذا فاتتنا 
مقدمة املؤلف، وبعدها انتقل إلى ذكر أسماء شيوخ البخاري ومسلم، وكان ترتيبه على النحو 

اآلتي:
إبراهيم،  أحمد  اسمه:  من  بقوله  اآلتية،  األسماء  فيه  ذكر  وقد  األلف،  باب حرف  أ. 

.rإسماعيل، إسحاق، أفراد األلف، وبدأ بذكر من اسمه أحمد تيمنا باسم النبي محمد
ب. حرف الباء وقد ذكر فيه األسماء اآلتية: )بشر، األفراد: وقد ذكر فيه األسماء اآلتية: 

بكر، بيان، بدل، بور(.
ج. حرف التاء )متيم(.

د. حرف الثاء )ثابت(.
هـ. حرف اجليم وقد ذكر فيه األسماء اآلتية: )جعفر، جمعة(.

و. حرف احلاء وقد ذكر فيه األسماء اآلتية: )احلسن، احلسني، حسان، احلكم، حماد، 
حجاج، األفراد: وقد ذكر فيه األسماء اآلتية: حبان، حاجب، حرمي، حمدان، حرملة، 

حميد، حامد، حيوة، حفص(.
ز. حرف اخلاء وقد ذكر فيه األسماء اآلتية: )خالد، خلف، األفراد(.

ح. حرف الدال )داود(.
ط. حرف الراء وقد ذكر فيه األسماء اآلتية: )الربيع، األفراد(.

ي. حرف الزاي )زكريا، زيد، األفراد، وقد ذكر فيه األسماء اآلتية: زياد، زهير(.
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ك. حرف الطاء )طلق(.
فيه  ذكر  وقد  األفراد،  مخلد،  مالك،  معاذ،  معلى،  موسى،  )محمد،  امليم  حرف  ل. 
مقدم،  مطر،  محرز،  منجاب،  منصور،  مسلم،  منذر،  مطرف،  معاوية،  اآلتية:  األسماء 

مؤمل، محمود، مجاهد، مرار، مكي، مسدد(.
م. حرف النون )نصر(.  

ثانيا: تسمية املَُتْرَجم.	 
كان ابن خلفون يذكر )اسم الشيخ، وكنيته، ولقبه، وسكنه، ووفاته( إال يف بعض التراجم 

لم يذكر مثال كنيته)1(، أو لقبه)2(، أو وفاته)3(.
ثالثا: حجم الترجمة.	 

املالحظ يف هذا الكتاب أن احلافظ ابن خلفون قد يذكر بعض التراجم مطولة، قد تستغرق 
صفحتني، أو أكثر)4(، وبعض منها قد تستغرق بعض األسطر)5(، وذلك بحسب طبيعة الترجمة، 

وما تدعو احلاجة إليه من أقوال باجلرح والتعديل، وذلك لبيان منزلة املترجم، ومعرفة حاله.

)1( ينظر التراجم رقم:119/106/104/97/84/78/61/56/50/45/44/39/38/17/16/14/13/4/
.215/212/208/200/193/170/168/163/138/136/135/134/128/123

)2( ينظر التراجم رقم: 18/14.
)3( ينظر التراجم رقــم:47/44/43/38/37/34/31/30/25/23/20/17/15/14/13/10/8/7/5/4/
/91/89/83/80/78/77/76/75/74/72/71/70/68/64/61/60/59/58/56/55/50/49/48
1/133/131/128/125/123/116/115/112/106/105/102/101/100/99/98/97/93/92
1/178/177/176/172/170/168/163/161/160/158/155/148/144/140/138/136/35
2/214/213/212/209/208/204/200/199/197/194/191/190/189/186/185/184/79
2/246/245/241/240/238/237/236/235/227/225/223/222/221/218/217/216/15
2/285/282/275/274/271/269/266/262/261/260/259/258/257/255/252/250/49

.304/300/297/296/295/293/90
)4( ينظر التراجم: 73/ 74/ 79.

)5( ينظر التراجم: 81/ 99/. 
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رابعا: شيوخ املَُتْرَجِم، وتالميذه.
ثم هو يهتم كثيرا بذكر الشيوخ، والتالميذ لصاحب الترجمة، فيذكر عددا من شيوخه، 
وعددا من تالميذه، وبذلك تعرف طبقات الرواة، وأزمانهم، ثم يبني من روى له األحاديث، 
فيقول: تفرد به البخاري، تفرد به مسلم، اتفقا على اإلخراج عنه يف الصحيحني، اتفقا على 
الرواية عنه، ثم يقول: روى عنه، وبعده يقول مرة ثانية، روى عن، وينقل بعض أقوال علماء 

احلديث الذين حتدثوا عن صاحب الترجمة، وسترى هذا يف تراجم الشيوخ يف هذا الكتاب.
ومما يجدر ذكره هنا، هو أن ابن خلفون لم يقتصر يف هذا الكتاب على ذكر من كان شيخا 

مباشرا للبخاري ومسلم، بل ذكر آخرين، قال عنهم: ويف طبقته)1(، 

)1( ينظر: التراجم: )20( )61( )200( )225( )274(.
والطبقة عند أهل احلديث: قوم تقاربوا يف السن واإلسناد، أو يف اإلسناد فقط، بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ 

اآلخر، أو يقاربوا شيوخهم.
ابن  )مقدمة  احلديث  الشهرزوري )ت 643هـ(/علوم  الرحمن  بن عبد  أبو عمرو عثمان  الصالح:  ابن  قال 
الصالح(، حتقيق :: نور الدين عتر، )د.ط(، دار الفكر املعاصر -  بيروت، لسنةـ 1397هـ -  1977م، 
ص398: الطبقة يف اللغة عبارة عن القوم املتشابهني، وعند هذا فرب شخصني يكونان من طبقة واحدة 
لتشابههما بالنسبة إلى جهة ومن طبقتني بالنسبة إلى جهة أخرى ال يتشابهان فيها، فأنس بن مالك 
األنصاري وغيره من أصاغر الصحابة مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة إذا نظرنا إلى 
تشابههم يف أصل صفة الصحبة وعلى هذا فالصحابة بأسرهم طبقة أولى، والتابعون طبقة ثانية، وأتباع 
التابعني ثالثة، وهلم جرا، وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة يف سوابقهم ومراتبهم كانوا على ما سبق ذكره 
بضع عشرة طبقة، وال يكون عند هذا أنس وغيره من أصاغر الصحابة من طبقة العشرة من الصحابة بل 

دونهم بطبقات. أهـ
وقال األستاذ الدكتور بشار عواد معروف يف تقدمي كتاب سير أعالم النبالء، ج1، ص106: لقد اخترع   
ثون التنظيم على الطبقات خلدمة دراسة احلديث النبوي الشريف، ومعرفة إسناد احلديث، ونقده،  احملدِّ
فهو الذي يؤدي إلى معرفة فيما إذا كان اإلسناد متصال، أو ما يف السند من إرسال، أو انقطاع، أو عضل، 
أو تدليس، أو اتفاق يف األسماء مع اختالف يف الطبقة، وكان نظام الطبقات على غاية من األهمية يف 
العصور األولى التي لم يعنت املؤلفون فيها بضبط مواليد الرواة ووفياتهم، وإمنا كانت حتدد طبقاتهم مبعرفة 

شيوخهم، والرواة عنهم. أهـ. 
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ومن أقرانه)1(، وهم ليسوا من شيوخ البخاري ومسلم.
وقد يذكر أحيانا حديثا أو أثرا لصاحب الترجمة، ولكن ذكره لهذه األحاديث، واآلثار غالبا 
ما يسوده شئ من الغموض، فهو يشير إلى احلديث، أو األثر إشارة خفيفة، وذلك كأن يذكر 
املوضوع العام للحديث، فيقول مثال: روى عنه يف الصالة، والصيام، واحلج، وغير موضع، وقد 

يذكر أحيانا حديثا له يف كتب احلديث.
أفاد ابن خلفون كثيرا ممن سبقه يف هذا الشأن يف سرد التراجم، لذلك يعزو كثيرا من هذه 
التراجم إلى البخاري، ومسلم، وابن أبي حامت، وابن معني، والكالباذي، واحلاكم، واخلطيب 
البغدادي، وغيرهم يف منت الكتاب، وقد يأخذ عمن سبقه، وال يعزو إليهم، فأحيانا تكون 

بصيغة روي، أو قيل.
بيد أننا ال نستطيع القول بأن ابن خلفون، -وهو الفارس يف هذا امليدان، ومصنف مشهور 
بشتى علوم احلديث، كما تبني لنا من مؤلفاته-كان عالة على غيره يف هذا املجال، وإن أفاد ممن 
سبقه، إال أنه له شخصيته املستقلة، وأسلوبه املميز، لذا جند له أحيانا زيادة يف تراجم شيوخ 
البخاري ومسلم، لم يذكرهم ابن عدي، أو احلاكم، أو الكالباذي، وأحيانا ينفرد بترجيحات، 

وآراء نافعة مفيدة يخالف أقوال من سبقه، مبا يترجح عنده، من أدلة.
كان كثيرا ما يقول إذا أراد أن ينفرد برأي أو يرجح مسألة أو يذكر فائدة، أو زيادة، )قال 

محمد( ثم يذكر ما عنده من رأي.
هذا هو منهج ابن خلفون يف هذا الكتاب الذي صنفه يف شيوخ البخاري ومسلم.

* * *

)1( ينظر: التراجم: )30( )50( )179( )207( )212( )287(. 
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املبحث السابع

منهجه يف نقد الرجال واحلكم عليهم

من املمكن أن نلخص املوضوع بالنقاط اآلتية:	 
أ. مما ال شك فيه أن ابن خلفون استفاد كثيرا ممن سبقه يف علم اجلرح والتعديل، فأصبح 
بذلك عنده حصيلة علمية كبيرة، وملكة حسنة يف هذا الشأن متكنانه من التعديل والتجريح، 

والتصحيح، والتضعيف، والنقد، والتمحيص.
ب. إنه من املالحظ أيضا أن ابن خلفون يذكر أقوال العلماء يف الرجال من تعديل أو جتريح، 
فيذكر َمن عدل الرجل، ومن جرحه، وأحيانا يرجح بعض هذه األقوال على البعض اآلخر، 
أو يوجهها، وهذا ما جنده يف هذا الكتاب، فإن ابن خلفون ينقل لنا تعارض اجلرح والتعديل 
يف الراوي الواحد، وهذا له حكم يف علم احلديث ال بد من الوقوف عنده سريعا فنقول، وباهلل 

التوفيق، وكما ذكر أهل احلديث:
اِوي الَْواِحِد« ْعِديِْل يِف الْرَّ ْرِح َوالْتَّ »َتَعاُرُض اجْلَ

إذا اجتمع يف راٍو واحٍد جرح من بعض العلماء، وتعديل من آخرين، فهل يقدم القول بأنه 
ل؟ أو يطلب ترجيح أحد القولني مبرّجح؟ مجروح؟ أو يقدم القول بأنه معدَّ

يف هذه املسألة ثالثة أقوال للعلماء:	 
* القول األول: اجلرح مقدم على التعديل مطلقا، وإن زاد عدد املعدلني على اجلارحني.

إذا عدل جماعة رجال، وجرحه أقل عددا من املعدلني، فإن  البغدادي)1(:  قال اخلطيب 
الذي عليه جمهور العلماء أن احلكم للجرح والعمل به أولى. 

)1( الكفاية يف علم الرواية، حتقيق: أبو عبد اهلل السورقي، إبراهيم حمدي املدني، )د.ط(، املكتبة العلمية 
-  املدينة املنورة، )د.ت(،، ص107. 



مجلة كلية احلكمة اجلامعة ]العدد الصفري[ 1441هـ | 2019 
منهج ابن خلفون يف كتابه املُْعِلم بأسامي شيوخ البخاري و مسلم 235

* القول الثاني: قال اخلطيب)1(: وقالت طائفة بل احلكم للعدالة، وهذا خطأ ألجل 
ما ذكرناه من أن اجلارحني يصدقون املعدلني يف العلم بالظاهر، ويقولون عندنا زيادة علم لم 

تعلموه من باطن أمره. 
* القول الثالث: يتعارض اجلرح والتعديل، وال يترجح أحدهما على اآلخر إال مبرجح.

قال اآلمدي)2(: ويصح ترجيح أحدهما على اآلخر، بكثرة العدد، وشدة الورع والتحفظ، 
وزيادة البصيرة، إلى غير ذلك، مما ترجح به إحدى الروايتني على األخرى.

هذه هي األقوال الثالثة، فما الراجح منها؟.
هذا موضع اجتهاد.

والذي مييل إليه القلب، هو القول الثالث، أي الترجيح بينهما ملا جند من مرجحات، فإن 
استوى اجلرح مع التعديل، وعدم املرجح، فيعمل بالقول األول، وهو تقدمي اجلرح ملا تقدم، من 

كالم اخلطيب، يف القول الثاني أعاله.
ولكن هنا قاعدة نافعة يف تعارض اجلرح والتعديل نبه عليها السبكي، فقال)3(: أحمد بن 
صالح ثقة إمام، وال التفات إلى كالم من تكلم فيه، ولكنا ننبهك هنا على  قاعدة يف اجلرح 
والتعديل ضرورية نافعة ال تراها يف شئ من كتب األصول، فإنك إذا سمعت أن اجلرح مقدم 
إياك،  ثم  فإياك،  جرحه،  على  العمل  أن  والتعديل، حسبت  اجلرح  ورأيت  التعديل،  على 
وعدالته،  إمامته،  ثبتت  من  أن  عندنا  الصواب  بل  احلسبان،  هذا  من  احلذر،  كل  واحلذر 
وكثر مادحوه، ومزكوه، وندر جارحه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب 
هذا  فتحنا  فلو  وإال  بالعدالة،  فيه  ونعمل  فيه،  اجلرح  إلى  نلتفت  فإنا ال  غيره،  أو  مذهبي، 

)1( الكفاية يف علم الرواية، ص107. 
الرزاق  عبد  الشيخ  عليه  علق  األحكام،  أصول  /اإلحكام يف  بن محمد )ت 631هـ(  علي  اآلمدي:   )2(

عفيفي، ط2، املكتب اإلسالمي -  دمشق، لسنة 1402هـ، ج2، ص87. 
)3( السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف )ت 771هـ(/ طبقات الشافعية الكبرى،  حتقيق: د. عبد 
الفتاح محمد احللو، د. محمود محمد الطناحي، ط2، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن -  اجليزة 

لسنة: 1992، ج2، ص9-8. 
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الباب، أو أخذنا تقدمي اجلرح على إطالقه، ملا سلم لنا أحد من األئمة، إذ ما من إمام إال وقد 
طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون.

معني يف  وابن  مالك،  ذيب يف  أبى  ابن  إلى كالم  يلتفت  ال  قوله)1(:  السبكي  يتابع  ثم 
الشافعي، والنسائي يف أحمد بن صالح، ألن هؤالء أئمة مشهورون صار اجلارح لهم كاآلتي 
بخبر غريب، لو صح لتوفرت الدواعي على نقله، وكان القاطع قائما على كذبه، ومما ينبغي أن 
يتفقد عند اجلرح، حال العقائد واختالفها بالنسبة إلى اجلارح واملجروح، فرمبا خالف اجلارح 
املجروح يف العقيدة، فجرحه لذلك، وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون املزكون برآء من 
الشحناء، والعصبية يف املذهب، خوفا من أن يحملهم ذلك على جرح عدل، أو تزكية فاسق، 
وقد وقع هذا لكثير من األئمة جرحوا بناء على معتقدهم، وهم املخطئون، واملجروح مصيب.

ويف هذا املعنى يقول الذهبي)2(:وما زال مير بي الرجل الثبت، وفيه مقال من ال يعبأ به، 
ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا، لدخل فيه عدة من الصحابة، والتابعني، واألئمة، فبعض 
الصحابة كّفر بعضهم بتأويل ما، واهلل يرضى عن الكل، ويغفر لهم فما هم مبعصومني، وما 
اختالفهم ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا أصاًل، وبتكفير اخلوارج لهم انحطت رواياتهم، بل 
اهلل  نسأل  ربك،  إلى حكمة  فانظر  الطاعنني،  يف  جرحا  فيهم  والشيعة  اخلوارج،  كالم  صار 
السالمة، وهذا كثير من كالم األقران بعضهم يف بعض، ينبغي أن يطوى، وال يروى، ويطرح، 

وال يجعل طعنا، ويعامل الرجل بالعدل، والقسط، ...
فأما الصحابة رضي اهلل عنهم، فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا كما غلط 
إذ على  أبدا،  نادر ال يضر  لكنه غلط  الغلط،  أحد من  يسلم  يكاد  فما  الثقات،  غيرهم من 
عدالتهم، وقبول ما نقلوه، العمل، وبه ندين اهلل تعالى، وأما التابعون، فيكاد يعدم فيهم من 
يكذب عمدًا، ولكن لهم غلط، وأوهام، فمن ندر غلطه يف جنب ما قد حصل احتمل، ومن 

)1( املصدر نفسه، ج2، ص12. 
البشائر  ط1،ردار  املوصيل،  إبراهيم  محمد  تحقيق:  ردهم،  يوجب  ال  مبا  فيهم  املتكلم  الثقات  الذهبي/الرواة   (()

اإلسالمية - بريوت، لسنة:)23،199 :ص
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تعدد غلطه، وكان من أوعية العلم اغتفر له أيضًا، ونقل حديثه، وعمل به على تردد بني األئمة 
األثبات يف االحتجاج عمن هذا نعته، كاحلارث األعور، وعاصم ابن ضمرة، وصالح مولى 
التوأمة، وعطاء بن السائب، ونحوهم، ومن فحش خطأه، وكثر تفرده لم يحتج بحديثه، وال 
يكاد يقع ذلك يف التابعني األولني، ويوجد ذلك يف صغار التابعني، فمن بعدهم، وأما أصحاب 
التابعني، كمالك، واألوزاعي، وهذا الضرب، فعلى املراتب املذكورة، ووجد يف عصرهم من 
يتعمد الكذب أو من كثر غلطه، وغلظ تخبيطه، فترك حديثه، هذا مالك هو النجم الهادي بني 
األمة، وما سلم من الكالم فيه ولو قال قائل ثم االحتجاج مبالك فقد تكلم فيه لَُعذر وأهني، 
وكذلك األوزاعي ثقة حجة، ورمبا انفرد، ووهم، وحديثه عن الزهري فيه شيء ما، وقد قال 

فيه أحمد بن حنبل رأي ضعيف، وحديث ضعيف، وقد تكلف ملعنى هذه.
ثم يذكر ابن خلفون جرحا وتعديال لناقد واحد يف الراوي نفسه، ولهذا املوضوع، رأي يف 

اجلرح والتعديل، نقف عنده، وهو:
اِوي َنْفِسِه«. ْعِديِْل ِمْن َناِقٍد َواِحٍد يِف الْرَّ ْرِح َوالْتَّ »َتَعاُرُض اجْلَ

قد يتعارض اجلرح والتعديل من ناقد واحد يف راٍو واحد، ويكون السبب يف هذا التعارض 
تغير حكم الناقد تبعا لتغير حال الراوي، أو لتغير اجتهاد الناقد، أو يكون النقد قد ذكر مرة 

بالنسبة لراو آخر، ومرة ذكر مجردا عن النسبة.
قال الباجي)1(: واعلم أنه قد يقول املعدل: فالن ثقة، وال يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، 
ويقول: فالن ال بأس به، ويريد أنه يحتج بحديثه، وإمنا ذلك على حسب ما هو فيه ووجه 
بالضعفاء،  فيقرن  حديثه،  املتوسط  دينه  يف  الفاضل،  الرجل  عن  يسأل  فقد  له،  السؤال 
به،  قرن  من  منط  من  ليس  أنه  يريد  ثقة،  فالن  فيقول:  وفالن؟  فالن  يف  تقول  ما  فيقال: 
قيل:  فإذا  به،  بأس  ال  فيقول:  الوجه،  هذا  عنه  يسأل  وقد  غيره،  إلى  باإلضافة  ثقة  وأنه 
عبد  أبا  قال: سمعت  البيع،  ابن  اهلل  عبد  أبو  رواه  ما  ذلك،  على  يدل  هذا  قال:  ثقة؟  أهو 

)1( الباجي/التعديل والتجريح، ج1، ص288-283.  
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اهلل محمد بن يعقوب الشيباني، يقول: سمعت أبا بكر محمد بن النضر اجلارودي، يقول: 
 سمعت عمرو بن علي، يقول: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا أبو خلدة، فقال رجل: 
يا أبا سعيد، أكان ثقة؟ فقال: كان خيارا، وكان مسلما، وكان صدوقا، الثقة شعبة، وسفيان، 
وإمنا أراد عبد الرحمن ابن مهدي - رحمه اهلل- التناهي يف اإلمامة لو لم يوثق من أصحاب 
احلديث، إال من كان يف درجة شعبة، وسفيان الثوري، لقل الثقات، ولبطل معظم اآلثار، 
وأبو خلدة هذا خالد بن دينار البصري، أخرج البخاري يف: اجلمعة، والتعبير، والعلم، عن 
حرمي بن عمارة، عنه، عن أنس، وقال عمرو بن علي: سمعت يزيد بن زريع يقول: أخبرنا 
أبو خلدة، وكان ثقة، ولكن عبد الرحمن، لم يرد أن يبلغه مبلغ غيره ممن هو أتقن منه وأحفظ، 
وقد ذكر ألبي عبد الرحمن النسوي تفضيل ابن وهب الليث على مالك، فقال: وأي شيء 
عند الليث، لوال أن اهلل قد تداركه لكان مثل ابن لهيعة، وال خالف أن الليث من أهل الثقة 
والتثبت، ولكنه إمنا أنكر تفضيله على مالك أو مساواته به ... فعلى هذا يحمل ألفاظ اجلرح 
والتعديل من َفِهَم أقوالهم وأغراضهم، وال يكون ذلك، إال ملن كان من أهل الصناعة، والعلم 
بهذا الشأن، وأما من لم يعلم ذلك، وليس عنده من أحوال احملدثني، إال ما يأخذه من ألفاظ 
أهل اجلرح والتعديل، فإنه ال ميكنه تنزيل األلفاظ هذا التنزيل، وال اعتبارها بشيء مما ذكرنا، 
واختالف  اختالفهم،  ثم  ويقف  عليه،  االتفاق  وقع  فيما  ألفاظهم،  ظاهر  ذلك  يتبع يف  وإمنا 

عباراتهم، واهلل املوفق للصواب برحمته.
ومن هنا السؤال الذي يطرح نفسه: أي األقوال املعمول بها عند تعارض أحكام الناقد يف 

الراوي نفسه؟ هذا موضع اجتهاد.
قال الشيخ أبو غدة يف تعليقه يف الرفع والتكميل)1(: اجلواب أن العمل على آخر القولني إن 
علم املتأخر فيهما، وإن لم يعلم، فالواجب التوقف، كما ذكر الزركشي، أو الواجب ترجيح 

)1( اللكنوي: أبو احلسنات محمد عبد احلي الهندي )ت 1304هـ(/الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل، 
1407هـــ،  لسنة:  حلب،    - اإلسالمية  املطبوعات  مكتب  ط3،  غدة،  أبو  الفتاح  عبد   حتقيق: 

ص121-120. 
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التعديل، ويحمل اجلرح على شئ بعينه، كما جرى عليه ابن حجر، ولعل هذا أوجه مما ذكره 
الزركشي رحمه اهلل.

املصادر التي استقى منها املؤلف يف كتابه:	 
من املعلوم لدى املؤلفني، أنه من أراد أن يؤلف كتابا أي كتاب البد أن يستعني، ببعض 
الكتب ذات اإلختصاص، الذي يريد التأليف فيه، وهذا ما تعارف عليه املؤلفون جيال عن 
اختصاص  للتأليف يف  تصدوا  الذين  من  واحد  ابن خلفون  فإن  األساس  هذا  وعلى  جيل، 
من  بعضا  هذا  مؤلفه  يف  ينقل  هو  وها  عليها،  يعتمد  مصادر  من  بد  فال  الرجال،  كتب 
خصوصية،  يعطيه  الذي  بالشكل  مؤلفه  إبراز  يف  تخدم  التي  والعناوين  واآلراء،  النقوالت 

يستطيع من بعده أن يأخذ منها، ويستفيد يف دراسته، وقراءته لكتب الرجال.
وعلى هذا األساس، ارتأيت أن أذكر املصادر التي استقى منها ابن خلفون يف مؤلفه هذا، 
وقد عملت اجلدول اآلتي، مبيًنا فيه عدد مرات النقل لكل كتاب، فجاءت الكتب يف اجلدول 
على أساس عدد النقل، وليس على أي أساس آخر. عسى أن يكون هذا اجلدول نافعا يف رؤية 

املصادر التي اعتمد عليها ابن خلفون.

واهلل املوفق ...

* * *
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العدد ينظر ترجمة رقماسم الكتاباسم املؤلفت
ابن أبي حامت: عبد 1

الرحمن بن محمد 
بن إدريس الرازي 

)ت 327هـ(

إمامة البخاري، إمامة مسلم،اجلرح والتعديل
19/18/17/13/12/11/10/9/5/3/1
/32/31/29/28/26/25/22/21/20/
4/44/43/42/39/37/36/35/34/33
60/59/58/57/54/52/48/47/46/5
/73/71/69/66/65/64/63/62/61/
9/89/87/86/82/81/80/79/77/74
105/102/100/99/98/95/93/92/1
/116/113/111112/110/109/108/
/131/130/126/120/119/118/117
/144/143/138/136/135/133/132
/156/154/153/150/149/147/146
/149/147/146/164/160/159/157
/160/159/157/156/154/153/150
/180/178/175/173/171/168/164
/197/194/192/190/188/184/181
2/211/208/206/203205/201/199
2/222/220/219/218/216/213/12
2/231/229/228/227/226/225/24
2/241/240/239/237/235/233/32
2/250/249/247/245/244/243/42
2/263/261/260/257/256/255/51
2/274/273/272/268/267/266/64
2/287/285/283/281/280/277/76

300/299/294/91

176
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النسائي: أبو عبد 2
الرحمن أحمد بن 

شعيب )ت303هـ(

لم أستطع أن 
أتعرف على 

كتب النسائي 
التي استقى 

منها ابن 
خلفون، لعدم 

توفرها. 

          

34/26/25/24/23/21/17/12/11/1
/65/52/49/44/42/41/37/36/35/
1/99/95/91/90/83/80/73/71/67
/127/126/125/116/114/110/04
172/171/169/153/144/139/137
20/195/192/188/184/181/176/

23/236/229/219/218/217/207/2
26/262/257/255/253/241/239/7
30/299/298/297/275/270/268/7

.303/1

72

احلاكم: أبو عبد اهلل 3
محمد بن عبد اهلل 

)ت405هـ(

1.سؤاالت 
احلاكم. 

2. كتاب لم 
أتعرف عليه.

3.املدخل إلى 
الصحيح

4.تسمية 
من أخرجهم 

البخاري 
ومسلم.

5.األسماء 
والكنى.

6.معرفة علوم 
احلديث

/147/118/105/102/87/81/67/45
/176/166/161/156/155/151/148
/295/256/241/238/227/221/182

.301/296
/194209/188/185/143/81/67/63

.289/283/267/248/237
/228/143/53/47/13/15/7/1

.276/269
.271/128/98/66/48/27/15
.225/213/207/132/53/31

.183/177

62
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لم أتعرف مسلمة بن قاسم4
عليه، وإمنا 

وجدت قسما 
من أقواله 
يف املصادر 
األخرى، 

والقسم اآلخر 
لم أجده. 

إمامة مسلم:
/83/57/52/46/42/39/35/21/6/1
1/111/102/100/99/94/90/88/87
1/144/137/135/134/127/125/20
1/181/173/167/165/161/154/53
2/224/222/219/210/199/195/88
2/264/257/245/241/240/232/31
3/301/299/298/297/293/279/70

.303/02

56

ابن عدي: عبد اهلل 5
اجلرجاني

)ت365هـ(

أسامي
من روى عنهم 

البخاري.
الكامل يف 
الضعفاء.
كتاب لم 

أتعرف عليه 

إمامة البخاري، 45/26/22/21/16/12
/116/105/101/86/72/67/62/46/
/224/211/202/196/183/168/136
/296/291/290/273/268/267/231
2/261/157/154/145/143/303.49

.222/73 287/72

40

العجلي: أبو 6
احلسن، أحمد 

بن عبد اهلل )ت 
261هـ(

150/137/86/69/47/26/22/12/10معرفة الثقات
229/224/211/200/188/173/164/
289/288/283/279/268/239/231/

.302/301/291/

26
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الكالباذي: أحمد 7
بن محمد

)ت398هـ(

رجال صحيح 
البخاري

/107/93/72/53/52/33/31/15/11
/177/168/167/166/136/129/124
/267/256/248/223/185/184/183

.301/269

25

ابن معني: أبو زكريا 8
يحيى 

)ت233هـ(

1. التاريخ 
)رواية 

الدارمي(.
2. التاريخ 

)رواية 
الدوري(.
3.معرفة 

الرجال )رواية 
ابن محرز(.

4. كتاب لم 
أتعرف عليه.

.292/280/150/92/71
.288/221/143/133/91/88

.225/149
.291/228/224/206/173/132

19

البخاري: أبو عبد 9
اهلل محمد بن 

إسماعيل
)ت256هـ(

التاريخ الصغير

2. التاريخ 
الكبير.

12/101/98/48/29/22/17/148.13
26/250/222/183/164/147/143/9

.265/3

17

وجدت من الصديف10
أقواله يف كتب 

الرجال.

15/139/114/86/70/64/33/22/1
3/276/219/213/203/174/165/0

.03

17
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األزدي: أبو الفتح 11 
محمد )ت 374هـ(

وجدت من 
أقواله يف 
املصادر 

14/132/87/74/72/71/67/64/45
2/228/225/206/188/187/150/9

.76

17

التاريخ، لم ابن أبي خيثمة12
أجده.

1/187/169/100/71/68/39/26/12
.268/224/210/93

12

اخلطيب البغدادي: 13
)ت 463هـ(

إمامة البخاريتاريخ بغداد
/232/201/198/181/146/140/84/

.252/241

10

البزار: أحمد بن 14
عمرو بن عبد 

اخلالق البصري 
)ت 292هـ(

108/102/91/76البحر الزخار
.213/189/157/118/

9

ابن عبد البر: 15
يوسف بن عبد اهلل 

)ت 463هـ( 

183/122/114/102/57/22/127.اإلستغناء

العقيلي: أبو جعفر 16
محمد بن عمر بن 

موسى
)ت 322هـ(

299/239/216/22/17/12/47.الضعفاء

الاللكائي: هبة اهلل 17
بن احلسن الطبري

)ت 418هـ(

291/267/241/202/185/426.لم أجده

الشيرازي: 18 
إبراهيم بن علي 

)ت393هـ(

73/57/393.طبقات الفقهاء
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ابن اجلارود: عبد 19
اهلل بن علي 
)ت 307هـ(

267/1372.املنتقى

الغساني: احلسني 20
بن محمد

)ت 498هـ(

2تاريخ موت البخاري/182.تقييد املهمل

ابن قتيبة: عبد اهلل 21
بن مسلم

)ت 276هـ(

302/2792.املعارف

الطبري: محمد بن 22
جرير )ت 310هـ(

2251.لم أجده

املؤتلف، لم ابن سعيد23
أجده

.2331

األطراف، لم أبو مسعود24
أجده.

.2671

وهناك العديد من 25
املصادر التي لم 
يذكر أسماءها، 
وإمنا اقتصر على 

قوله: روي، قيل، 
وجند هذا كثيرا يف 

داخل الكتاب، 
مع العلم أنه قد 

أخذ من كل كتاب 
سبق وفاته، يف 

سنة )636(.
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مالحظاتي على الكتاب:	 
1. أن ابن خلفون رتب شيوخ البخاري، ومسلم، على األحرف الهجائية، للحرف األول 
من االسم األول فقط، ولم يراِع الترتيب يف االسم الثاني، مما يربك القارئ، والباحث يف إيجاد 

االسم املطلوب.
2. لم يراِع ترتيب األبواب ألسماء التراجم لشيوخ البخاري ومسلم، يف هذا الكتاب، إذ 
نرى املؤلف قد ذكر حرف السني وحرف الشني وحرف العني وحرف الفاء، وحرف القاف، يف 

اجلزء الثاني من الكتاب.
3. لم يقتصر على ذكر شيوخ البخاري يف الصحيح، بل تعداه إلى خارج الصحيح، فنراه 

يقول، ومن شيوخه خارج الصحيح، أو استشهد له، روى عنه)1(.
أنه لم يذكر وفيات قسم من التراجم، كما بينا سابقا.  .4

* * *

ينظر ترجمة رقم: 267/266/265/249/240/237/222/209/183/178/135/104/100/68/  )1(
.280/277/271



مجلة كلية احلكمة اجلامعة ]العدد الصفري[ 1441هـ | 2019 
منهج ابن خلفون يف كتابه املُْعِلم بأسامي شيوخ البخاري و مسلم 247

ثبت املصادر

1. ابن الصالح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري )ت 643هـ(/علوم احلديث 
)مقدمة ابن الصالح(، حتقيق: نور الدين عتر، )د.ط(، دار الفكر املعاصر -  بيروت، لسنةـ 

1397هـ -  1977م.
2. ابن منجويه: أحمد بن علي األصبهاني )ت 428هـ(/ رجال صحيح مسلم، حتقيق 

عبد اهلل الليثي، ط1، دار املعرفة -  بيروت، لسنة1987.
دار  بن محمود )ت 638هـ(،  بن محمد  زكريا  القزويني:  العباد/  وأخبار  البالد  آثار   .3

صادر-بيروت، لسنة 1960.
4. األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستشرقني/ الزركلي: خير 

الدين )ت 1976م(/ ط4، دار العلم للماليني-بيروت لسنة 1979.
5. اآلمدي: علي بن محمد )ت 631هـ( /اإلحكام يف أصول األحكام، علق عليه الشيخ 

عبد الرزاق عفيفي، ط2، املكتب اإلسالمي -  دمشق، لسنة 1402هـ.
6. األنساب: السمعاني: عبد الكرمي بن محمد بن منصور )ت 562 هـ(، تقدمي وتعليق: 

عبد اهلل بن عمر البارودي، ط1، در اجلنان -  بيروت، لسنة 1408 هـ.
7. إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ البغدادي: 
إسماعيل باشا )ت1339 هـ(، عنى بتصحيحه: محمد شرف الدين بالتقايا، ورفعت بيلكه، 

دار إحياء التراث-لبنان.
اإلشبيلي  احلسن  أبو  علي  بن  محمد  بن  علي  الرعيني:  الرعيني/  شيوخ  برنامج   .8

)ت666هـ(. 
9. تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهير واألعالم/ الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قامياز 
أبو عبد اهلل الدمشقي )ت 748هـ(، حتقيق: د. بشار عواد معروف، والشيخ شعيب األرناؤوط، 
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و د. صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة -  بيروت، لسنة 1408هـ - 1988م.
التبيان/ ابن ناصر الدين الدمشقي: محمد بن عبد اهلل محمد بن أحمد بن مجاهد   .10

القيسي )ت 842هـ( )د.ت(.
النظامية-الهند، لسنة 1333هـ، ج4،  تذكرة احلفاظ/الذهبي، ط2، دائرة املعارف   .11
ص186، وسير أعالم النبالء/الذهبي، حتقيق: شعيب األرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، 

ط9، مؤسسة الرسالة -  بيروت، لسنة 1413.
بكر  أبي  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  األّبار:  ابن  الصلة/  لكتاب  التكملة   .12
العطار  السيد عزت  بنشره وصححه ووقف على طبعه  هـ( عني  البلنسي )ت659  القضاعي 

احلسيني لسنة 1956. 
ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط1، دار الكتب   .13

-  بيروت، لسنة1980.
إبراهيم  محمد  حتقيق:  ردهم،  يوجب  ال  مبا  فيهم  املتكلم  الثقات  الذهبي/الرواة   .14

املوصلي، ط1، دار البشائر اإلسالمية - بيروت، لسنة:1992.
الذيل والتكملة لكتابي املوصول والصلة/ املراكشي: محمد بن محمد بن عبد امللك   .15
األندلسي )ت 703هـ(، حتقيق: د. إحسان عباس، دار الثقافة -  بيروت، لسنة: 1972م، 

السفر السادس. 
الشافعية  طبقات  771هـ(/  )ت  الكايف  عبد  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  السبكي:   .16
هجر  ط2،  الطناحي،  محمد  محمود  د.  احللو،  محمد  الفتاح  عبد  د.  حتقيق:  الكبرى،  

للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن -  اجليزة لسنة: 1992.
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب/ ابن العماد احلنبلي: عبد احلي )ت1089 هـ(.  .17

طبقات احلفاظ/ السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل جالل الدين )ت   .18
911 هـ(، ط1، دار الكتب العلمية - بيروت، لسنة: 1403.

املدني،  حمدي  إبراهيم  السورقي،  اهلل  عبد  أبو  حتقيق:  الرواية،  علم  يف  الكفاية   .19
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)د.ط(، املكتبة العلمية -  املدينة املنورة، )د.ت(.
محمد  بن  محمد  ابن  علي  الدين  عز  األثير:  ابن  األنساب/  تهذيب  يف  اللباب   .20 

)ت 630هـ(، )د.ط( عنيت بنشره: مكتبة القدسي، لسنة 1357هـ.
اللكنوي: أبو احلسنات محمد عبد احلي الهندي )ت 1304هـ(/الرفع والتكميل يف   .21
اجلرح والتعديل، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط3، مكتب املطبوعات اإلسالمية -  حلب، 

لسنة: 1407هـ.
الرحمن )ت 902هـ( حتقيق عبد  بن عبد  الرجال/السخاوي: محمد  املتكلمون يف   .22

الفتاح أبو غدة، ط1، مكتب املطبوعات اإلسالمية -  حلب، لسنة 1980.
بيروت،  الفكر-  دار  626هـ(/  )ت  اهلل  عبد  بن  ياقوت  احلموي:  البلدان/  معجم   .23 

)د. ط( )د.ت(.
معجم املؤلفني/كحالة: عمر رضا، تراجم مصنفي الكتب العربية، دار إحياء التراث-  .24

لبنان.
لسنة  املثنى  مكتبة  منشورات  املصنفني)د.ط(  وآثار  املؤلفني  أسماء  العارفني  هدية   .25

.1955
ديرتنع،  باعتناء: س:  764هـ(،  )ت  أيبك  بن  خليل  الصفدي:  بالوفيات/  الوايف   .26 

)د، ط( مطبعة وزارة املعارف-استنابول، لسنة 1949.

* * *




