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  سعيدي محمدسعيدي محمد..دد  ..أأ                                                            	� ا�����	� ا�����
  تلمســـانتلمســـان  ––جامعة أبو بكر بلقايد جامعة أبو بكر بلقايد   ––عميد كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية عميد كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية 

  
إلى أن تكون منبرا معرفيا " اإلنسان و المجتمع" مجلة تسعى

              لألساتذة و الباحثين المشتغلين بحقل المعرفة اإلنسانية
لقد أردناها كذلك ، ألننا . و االجتماعية الوطنية و العربية و العالمية

 في الكفاءات العلمية في مجال العلوم اإلنسانية جازمانعتقد اعتقادا 
و القوية على التكفل بقضايا   تماعية و في قدرتها الكبيرة و االج

و سياسية  و عقائدية و اقتصادية اإلنسان كذات اجتماعية و ثقافية
متفاعلة مع الظروف الجديدة و ما أفرزته من تحوالت مختلفة كان 

لقد أصبح البحث في هذه اآلثار ضرورة . حياته فيثر لها أعمق  األ
و االجتماعي  مسؤولية الباحث اإلنسانيملحة و من ثم أصبحت 
  ...الواعي والملتزم كبيرة جدا

  
 ،و من أجل القيام بمهمته المعرفية و تحمل هذه المسؤولية

     تأسيسا علميا  ،و أطروحاته و مقارباته البد و أن يؤسس ألفكاره
          و منهجيا معقوال و سليما بعيدا عن األطروحات السياسوية 

لوجية و اإلثنية الضيقة التي قد تسيء إلى الفكر العلمي و اإليديو 
  .أوال و إلى المفكر ثانيا و إلى موضوع الفكر ثالثا

  
و فضاء خصبا للحوار  منبرا علميا نزيها ، نظيفا و شريفا ،" اإلنسان و المجتمع " نريد أن تكون مجلة 

حول قضايا إنسانية و اجتماعية ، روادها المعرفي الحر و الديمقراطي ، و ساحة للسؤال و النقاش العلمي 
      س السؤال االجتماعي و اإلنساني بعيدا عن اللغو و الصراعات الهامشية جمتياز المصابون بهاااألساسيون و ب

  .و الخطابات  الديماغوجية السطحية و المزيفة و التى ال تمت إلى العلم بأية صلة
  

رف نفسها بنفسها ترحب بكل األقالم التى تريد أن تتخطى لحظة و التى تع" اإلنسان و المجتمع"إن مجلة 
و لونها المعرفي األصيل و النزيه و أن تتحمل  الشك المعرفي و المنهجي و صدمة التحوالت لتعلن عن خطها

  .إلنسان و المجتمعلمسؤوليتها خدمة 
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 كلمة العدد
لمجلة اإلنسان  وقد شكل العدد التجريبي أول خطوة ،إن سباق الميل يبدأ بخطوة

ذا السباق، ونريدها أن تصل إلى خط انريد له .والمجتمع في سباق المعرفة اإلنسانية واالجتماعية
  .الوصول محتلة في ذلك المراتب األولى والمشرفة في دنيا العلم والبحث والثقافة

فظة عليه ظهر العدد التجريبي الذي يعد على األقل بالنسبة إلينا حدثا معرفيا البد من المحا
و هو األمر الذي آمن به أعضاء الهيئة  تهوالعمل بجد و بإخالص من أجل ضمان حياته واستمراري

  .العلمية فعملوا على تجسده وترجمته وذلك بإصدار العدد األول
ولعل ما زادنا حماسة و التزاما من أجل اإلسراع بهذا العدد هي تلك المراسالت التي 

      بقيم التهاني والشكر والتشجيع والمواصلة في إصدار المجلة ،وصلتنا، فبعضها جاء محمال 
شكر كل الذين نو البعض اآلخر لم يحصل على المجلة وإنما سمع عنها فطلبها منا ونحن بدورنا 

  .راسلونا، ونسعى ألن تكون عند حسن ظنهم
هي ويطل علينا هذا العدد بدراسات ومقاالت مختلفة من حيث الموضوع و المقاربة ف

  .مواضيع مست الدين، والتاريخ والتربية والمجتمع
وقد تزامن تاريخ إصدار هذا العدد مع يوم دراسي حول المفكر االجتماعي و األنتروبولوجي  
بيار بورديو وهو يوم دراسي دولي نظمته الكلية بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي بتلمسان، 

ات هذا اليوم عدد من أساتذة الكلية وأساتذة فرنسيين من وقد نشط فعالي" بيار بورديو والجزائر"
  . 8جامعة باريس 

وبهذه المناسبة، رأت الهيئة العلمية للمجلة، أن ترفق هذا العدد بملف خاص يحتوي على 
عدد من هذه المداخالت وهو أمر استحسنته الجميع، واقترحوا أن يصير تقليدا فيقترن كل عدد 

  . ة أو موضوع اجتماعي وإنساني ذي أهميةبملف خاص حول شخصية علمي
ال يسعني في هذه الكلمة إال أن أشكر كل أعضاء األمانة العلمية وهيئة التحرير على ما 

 ءبذلوه من جهد لتحضير وإخراج وإصدار هذا العدد كما اشكر كل الخبراء الذين تحملوا أعبا
  .قراءة المقاالت والدراسات وتقييمها

  سعيدي محمد .د .أ/  مدير المجلة
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  .موقف الفّراء من القراءات القرآنية
  * خيرالدين سيب

  
  : مقدمة

فهي  كوفيني،تعّد القراءات القرآنية مصدرا من مصادر النحويني سواء أكانوا بصريني أم    
  .مبثوثة يف كتبهم بوصفها شواهد على صحة القواعد اليت استنبطوها

تبعا الختالف مناهجهم يف دراسة  وعلى الرغم من اختالف مواقفهم من القراءات  
اللغة النحو، إّال أّن القراءات اّليت اختلفوا يف صحة االستشهاد ا أو القياس عليها ال تعدو أن 

  .تكون يسرية إىل الدرجة اّليت ميكن حصرها وتوضيح جوانب االختالف حوهلا
ريني فيما بعد كانوا فمن املعروف أّن اخلليل وسيبويه مل خيطئا أية قراءة إّال أّن البص  

متزمتني إزاء قبول طائفة من القراءات فضعفوها ووصموا أصحاا بالوهم تارة وباللحن وعدم 
  .معرفة النحو تارة أخرى

أّما الكوفيون فذهب بعض الدارسني إىل أّن موقفهم أكثر انسجاما مع طبيعة اللغة فقد   
  .أكثر من أحكامهم وأصوهلم قبلوا القراءات واحتجوا ا وعقدوا على ما جاء فيها

طائفة من القراءات اختذ منها " معاين القرآن"وقد مّرت يب أثناء قراءيت كتاب الفرّاء   
الفرّاء مواقف عّدة فعمدت إىل تتبع تلك القراءات يف كتابه املذكور فحسب ، ولكي يكون 

ت الوقوف عند البحث وافيا عرضت موقف البصريني من القراءات ، ّمث موقف الكوفيني وأطل
موقف الفراء بوصفه عماد مدرسة الكوفة يف النحو يف نظر عدد من الدارسني ، فتبّني يل أّن له 
مواقف متباينة من القراءات فمنها ما كان يقبله وحيتّج به ومنها ما قبله ووجد له وجها أو تفسريا 

 فيه طعن أو فيه الطعن يف ّددتر  ما ومنها غريه على رجحه ما ومنها على الرغم من رفض البصريني له 

  .البحث نتائج أهمّ  فيها أمجلت خبامتة البحث ختمت مثّ  حدة على موقف كل فدرست ، تردد بغري
  
  جامعة تلمسان/ جتماعية كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االاألستاذ ب* 
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  : القرآنية القراءات من البصريين موقف  
 احرتام نظرة القراءات إىل نظرا بل قراءة خيطئا فلم رآنيةالق بالقراءات وسيبويه اخلليل اهتمّ   

 األمر وحروف االستفهام حروف جمرى أجريت حروف باب" يف الكتاب يف جاء فقد ، وتقديس

  .)1(السّنة القراءة ألنّ  ، ختالف ال القراءة أنّ  إالّ  "فهديناهم مثود وأما" : بعضهم قرأ وقد : "والنهي
 وافق فلما ، وقواعدهم ألقيستهم القراءات البصريون أخضع فقد وسيبويه اخلليل بعد أّما  

  .)2(شاذا وعّدوه فضّعفوه القواعد تلك خالف ما أّما ، قبلوه تأويل إىل حاجة دون املقاييس تلك
 إذا إالّ  بالقراءات االستشهاد منهجهم من استبعدوا قد أّنّ  إىل الباحثني بعض وذهب  

  .)3(يدعمها قياس أو يؤيدها عريب كالم أو يسندها شعر هناك كان
 لغة من معه يطرد ال ما ويردّ  بالقياس األخذ يف يتشّدد كان « أنّه املازين عن عرف وقد  

  .)4(» احلكيم للذكر القراءات بعض ومن العرب
 قتلُ  املشركني من لكثري زُيّن وكذلك« : عامر ابن قراءة البصريون رفضها اّليت القراءات ومن  

 بارفع »قتلُ «و الياء وكسر الزاي بضمّ  »زُينَ « قرأها حيث ، ]137:األنعام[ »ئهمشركا أوالدهم

 »قتلَ «و والياء الزاي بفتح »زَيّنَ « : الباقون وقرأ ، باخلفض »شركائِهم«و ، بالنصب »وأوالَدهم«و
  .)5(» بالرفع »شركاؤهم«و ، باخلفض »أوالِدهم«و ، بالنصب

 باملفعول فاعله إىل املضاف املصدر بني فصل لكونه رعام ابن قراءة البصريني رفض وسبب  

 العربية بأصول باجلهل ، السبعة القراء من وهو ، عامر ابن ورموا البصريني مجهور ذلك منع فقد ،

  .)6(بقراءته االحتجاج ورفضوا
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 يالذ اهللا واتقوا� تعاىل قوله من »األرحام« خبفض )7(ومحزة وقتادة إبراهيم قراءة وخطأوا  
 فقال البصريون فأّما« : القراءة هذه بصدد النحاس فقال ، ]1:النساء[ �واألرحامَ  به تساءلون

 على الظاهر يعطفون ال«  : البصريني أنّ  املربد وذكر ، )8(»به القراءة حتلّ  ال حلن هو : رؤساؤهم

 املذاهب أشرف على عمل إمنا والقرآن ، كالضرورة قبح فعل غريهم أجازه ومن املخفوض املضمر

 كما شاعر إليه يضطر أن إالّ  عندنا جيوز ال مما وهذا ، »واألرحامِ  به تساءلون الذي« : محزة وقرأ

  :قال
  وتشتمنا جونا قـَربتَ  فاليومَ 

  .)9(»عجب من واأليامِ  بك فما فاذهبْ       
 بن حممد العباس أبو ردّ  وقد« : فقال ذلك مذهبه يف غلّوه املربد على يعيش ابن أنكر وقد  

 إمام رواها قد ألنّه العباس أيب من مرضٍ  غريُ  القول وهذا ، ا القراءة حتلّ  ال وقال القراءة هذه يزيد

 عباس وابن مسعود كابن السبعة غري من مجاعة قرأا قد أنّه مع الثقة نقل ردّ  إىل سبيل وال ثقة

 يكن مل الرواية صحت إذاو  ، وجماهد وقتادة البصري واحلسن واألعمش النخعي وإبراهيم والقاسم

  .)10(» رّدها إىل سبيل
 : املسألة هذه يف املازين رأي ونقل القراءة هذه رفض يف البصريني موقف إىل النحاس وجنح  

 يف دخل ما إالّ  أحدمها يف يدخل ال شريكان عليه واملعطوف املعطوف : املازين عثمان أبو وقال«
  .)11(»وزيدٍ  بك مررت جيوز ال وكذا وبكَ  بزيدٍ  مررت جيوز ال فكما اآلخر
 »معائش فيها لكم وجعلنا األرض يف مّكناكم ولقد« : نعيم أيب بن نافع قراءة املازين ورفض

 من يدري يكن ومل نافع عن القراءة هذه أخذ أصل« :فقال "معايش" مهز حيث ، ]10 :األعراف[

  .)12(» هذا حنو يف التصحيح العرب وكالم العربية
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 هذه وإّمنا ، غلط فإنّه فهمز -معائش - قرأ من« : فقال نافع قراءة تغليط يف داملرب  وتابعه  

  .)13(»بالعربية علم لع يكن ومل نعيم أيب بن نافع إىل منسوبة القراءة
 إالّ  وجها هلا أعلم وال خطأ مهزها أنّ  تزعم البصرة حناة مجيع« : أنّ  إىل الزجاج وذهب  

  .)14(»القراءة هذه على تعويلال ينبغي وال وصحائف بصحيفة التشبيه
  : فقال حلنا نافع قراءة عدّ  يف البصريني مذهب النحاس وذهب  

 ال حلن واهلمز : جعفر أبو قال ، نافع عن صعب بن خارجة روى وكذا باهلمز "معائش" األعرج وقرأ«
 سبيل ال إذ ، حتريك من فالبدّ  ساكنة والياء ساكنة وهي اجلمع ألف فزدت معيشة الواحد ألنّ  جيوز

  .)15(»الواحد يف هلا جيب كان مبا الياء فحركت حترك ال واأللف احلذف إىل
 أّم العرب عن الفراء عن نقل فهذا« : فقال نافع قراءة عن األندلسي حيان أبو دافع وقد  

 عن القرآن أخذ وقد صراح عريب وهو عامر ابن الثقات القراء نقل به وجاء وشبهه هذا يهمزون رمبا

 الفصاحة من وهو علي بن وزيد ، التابعني قراء كبار من وهو واألعرج ، اللحن ظهور لقب عثمان

 ، مبكان والثقة واحلفظ واإلتقان الضبط من وهو واألعمش ، أحد ذلك يف يدانيه أن قلّ  الذي والعلم
 ، جيهل ال الذي باحملل والثقة والضبط الفصاحة من وهم التابعني من سبعني على قرأ قد وهو ونافع

  .)16(» هذا مثل يف البصرة حناة مبخالفة مباالة وال إلينا نقلوه ما قبول فوجب
 هو إذ« : فقال نافع عربية عن ودافع فحسب نافع عن القراءة نقله املازين على وأنكر  

 وال بالقراء الظنّ  يسيئون النحاة من وكثري ، الفصحاء العرب عن للقراءة ناقل بالعربية متكلم فصيح

  .)17(»ذلك هلم جيوز
 الطويلة املدّ  أصوات من التخلص إىل القدمية العربية اللهجات من طائفة مالت وقد  

 يعدّ  اللهجات تلك سلوك يف املنحى هذا من الفراء إليه تنبه فما وبذلك .)18(اهلمز لتحقيق فجنحت

 من ةطائف على غلب هلجي ألثر انعكاس فهي البصريون رفضها اّليت القراءة هذه لصحة مربر خري

  .)19(منها واحدة وهذه القرآنية القراءات
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 أنا وما« )20(ومحزة واألعمش وثاب بن حيىي قراءة خطأوه ما ضمن البصريون وخطأ  

 أنّ  من الرغم وعلى ، "مصرخي" من الياء بكسر ، ]22 :إبراهيم[ »مبصرخي  أنتم وما مبصرخكم

 املتكلم ياء يف أنّ  يرون ألّم بالشذوذ ونعتوها اً ومه عّدوها فقد األعالم القراء هؤالء عن مروية القراءة

  : مها هلجتني
  .)21(» غري ال فالتح ساكن قبلها يكن مل إذا والتسكني الفتح«

 أهل وال العرب من أحد من ا نسمع مل حلن وهذه « : فيها األوسط األخفش وقال  

  .)22(»النحو
 ال باإلمجاع صار فقد « : لفقا النحاس جعفر أبو وتابعهم ، )23(الزجاج فعل وكذلك  

  .)24(»جيوز
   ابن قرأ فقد ، ]50 :النجم[ � األوَىل  َعاًدا أَْهَلكَ  َوأَنهُ  � : تعاىل قوله يف أّما  

 عاد« العالء بن عمر وأبو نافع وقرأ ، منونة »األوىل عاداً « والكسائي ومحزة عامر وابن وعاصم كثري

  .)25(موصولة مدغمة »الويل
 عمرو أبا أنّ  علمت وما« : قوله النحاس عنه ونقل حلنا عمرو وأيب نافع قراءة املربد عدّ  وقد  

 أهلك وإنّه« ويف ،]75 :عمران آل[ »إليك يؤّدهْ « يف إالّ  القرآن من شيء يف العربية صميم يف حلن

  .)26(»الوىل عاد
 رأق فقد ، ]57 :النور[ �األرض يف معجزين كفروا الذين حتسَنب  وال� : تعاىل قوله ويف  

  .)27(بالتاء السبعة وباقي بالياء »حيسَنبّ  وال« عامر وابن محزة
 وال به القراءة حتلّ  ال حلن هذا إنّ « : قال إذ حلنا القراءة هذه السجستاين حامت أبو وعدّ   

 عنهما عرف مما الرغم على السبعة القراء من قارئني ّحلن فقد ،)28(»وعرّفه اإلعراب عرف ملن يسمع

  .بالعربية ودراية نزاهة من
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 اّليت القراءات من طائفة إزاء املتشّدد البصريني موقف مبثل عليه الوقوف تيسر مما جزء ذلك  

 خالفت اّليت للقراءات يكن فلم ، العربية ومعرفة القراءة يف ومكانتهم بنـزاهتهم عرفوا قراء عن رويت

 جهم يف وهم ، وبالوهم باللحن ورموهم أصحاا يف وطعنوا ورفضوها فضّعفوها عاصم منهجهم

 أو شاذا عدون هواهم يوافق مل فما األخرى اللغوية النصوص معاملة القرآنية القراءات يعاملون هذا

  .)29(» عليه يقاس وال حيفظ
  : القراءات من الكوفيين موقف

 يف توسعوا مثلما قبوهلا يف فتوسعوا ، اللغوية الكوفيني مصادر من مصدرا القراءات تعدّ   
 توسعوا لذا احلضرية، للقبائل الكوفيني هؤالء خمالطة عن النظر بغض العرب عن مسعوه مبا هاداالستش

 فيه واحدا بيتا مسعوا لو« : السيوطي فيهم فقال ، القياس دائرة يف توسعوا مثلما السماع دائرة يف

  .)30(» عليه وبّوبوه أصال جعلوه لألصول خمالف شيئا جواز
  .)31(»فصال أو بابا جعلوه كالم نادر أو شعر يف لفظا مسعوا إذا« : آخر موضع يف وقال  
  : فقال القراءات من وموقفهم البصريني موقف بني املخزومي مهدي الدكتور فّرق وقد  

 فقد ، املغايرة كل القراءات من البصريني موقف يغاير آخر موقف فلهم الكوفيون أّما«

 القراءات رجحوا إذا وهم ، وأحكامهم أصوهلم من اكثري  فيه جاء ما على وعقدوا ا واحتجوا قبلوها

  .)32(»أيضا عندهم صواب ألّا يغلطوا، وال ، غريها يرفضون فال القراء بني جتمع اّليت
 من حذرا وأكثر تزّمتا أقلّ  الكوفيني كون يف املخزومي مذهب الدارسني أغلب ذهب وقد

 الكوفيني علماء على الديين الطابع دةلسيا وذلك بالوهم القراء ورمي القراءات ختطيء مسألة

  .)33(السبعة القراء أحد بوصفه الكسائي والسيما
 اختلفت كما القراءات من اختلفت النحويني مواقف أنّ  املسألة هذه يف الراجح ولعلّ 

 يف يكون قد أو« : النحوي املنهج مستوى على هذا صدق فقد ، والنحو اللغة مسائل م مواقفهم
 يتفق أن دون باملوقف هو ينفرد قد أو آخر مذهبا ويوافق مذهبه مجاعة النحوي افيه خيالف مواقف

 رفضه ما قبل فقد القراءات من املختلفة الفراء مواقف على يصدق الرأي هذا ولعلّ  ، )34(»أحد مع

 بينها ففاضل والقراءات اللغوية النصوص مع التعامل يف الكوفيني مذهب عن باخلروج ومتّيز البصريون

 من يسلم ومل والوهم باللحن ويرميهم القراء من طائفة يف يطعن وجنده ، رفضها أو قبوهلا يف ترّدد أو



  2011جوان     -01العدد  –مجلة انسان و المجتمع  

 
14 

 يف سنبيّنه ما وذلك الزيات ومحزة العالء بن عمرو أبو فيهم مبا السبعة القراء حّىت  هذا جه
  .اآلتية الصفحات

  : القرآنية القراءات من الفراء موقف
 كتابه يف موقفه جبرد قمت ولذلك واحد نسق يف قراءاتال من الفراء موقف يطرد مل  

 يف الرتدد وموقف والرتجيح املفاضلة وموقف القبول موقف إىل املوقف هذا صّنفت مثّ  "القرآن معاين"
 مجعتها اّليت الشواهد وفق على مفصلة املواقف هذه وإليك ، التخطيء موقف مثّ  القراءات يف الطعن

  .القراءات من موقفه حول
  : القبول موقف 1-

 االختالف أوجه يذكر بل ، عليها يعقب أنّ  دون القراءة يروي إذ لديه يشيع موقف وهو  

 احلمد � قراءة يف قوله هذا موقفه يعكس ومما ، ترجيح أو مفاضلة غري من وجه لكل وحيتجّ  القراءة يف

  ].2 :الفاحتة[ � العاملني ربّ  هللا
 من ومنهم "هللاِ  احلمدَ " يقول من فمنهم البدو أهل وأّما "احلمدُ " رفع على القراء اجتمع«

  .)35(» والالم الّدال فريفع "هللاُ  احلمدُ " : غريهم وقال ، "هللاِ  احلمدِ " يقول
 ورويت ، "هللاُ  احلمدُ " : عبلة أيب بن إبراهيم وقرأ ،| "هللاِ  احلمدِ " : البصري احلسن قرأ وقد

  .)36("هللاِ  احلمدَ " : العجاج بن رؤبة عن

  : فقال صوتيا تعليال اختالفها على القراءات هذه الفراء ويعّلل
 حّىت  العرب ألسن على كثرت كلمة هذه قال فإنّه "احلمد" من الّدال خفض من وأّما«

 أو كسرة بعدها ضّمة كالمهم من واحد اسم يف جيتمع أن عليهم فثقل ، الواحد كاالسم صارت

 ليكون الدال فكسروا إِِبل :مثل الواحد االسم يف جتتمعان قد الكسرتني ووجدوا ، ضّمة بعدها كسرة

 الذي العرب أسناء من األكثر املثال أرادوا فغّنهم الالم رفعوا الذين وأّما ، أمسائهم من املثال على

  .)37(» والُعُقب احلُُلم : مثل الضمتان فيه جيتمع
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 من يناسبها مبا مامنه لكل حيتج أنّ  وحاول القراءتني كلمتا فسر الفراء أنّ  الواضح فمن

  .)38(»البصريون فعل كما خيطأها أو يشذذها أن دون السليم العريب املنطق
 موافقة عبلة أيب ابن وقراءة متيم هلجة موافقة البصري احلسن قراءة أنّ  النحاس ذكر وقد

  .)39(ربيعة هلجة
 كاتاحلر  بني االنسجام إىل يهدف حركي اتباع أّا على القراءات هذه احملدثون وفسر

 ما على احلركات إحدى تأثري فيها وحيدث ، املتجاورة الكلمات يف أو الواحدة الكلمة يف املتباينة

 املد أصوات بني اانسة لتحقيق املبذول العضلي اجلهد تقليل إىل ميال الظاهرة هذه وتعين ، جياورها

  .)40(القصرية
 قوله يف وردت اّليت القراءات كذل من ، وقبوهلا القراءات من طائفة عرض إىل الفراء وينحو

 الذين به ُيَضل" مسعود بن اهللا عبد قرأها فقد ، ]37 : التوبة[ � كفروا الذين به ُيَضل � : تعاىل

 فعرض ، "كفروا الذين به ُيِضل" البصري احلسن وقرأها "َيِضلّ " : ثابت بن زيد وقرأها ، "كفروا

 الناس به يضّلون هلم الفعل جعل كأنّه« : ولهبق احلسن قراءة على وعّلق القراءات هذه الفراء

  .)41(»هلم وينسئونه
ابا بآيتنا وكّذبوا � : الكرمية اآلية يف ذلك نظري وفعل فقال ، ]28 : النبأ[ � ِكذ : 

 البصري واحلسن املدينة وأهل واألعمش عاصم وثّقلها "ِكذابا" اهللا رمحه طالب أيب بن عللي خففها«

 فمصدره فـَعْلتُ  وكلّ  ِخرّاَقاً، القميص وخرّقتُ  ، ِكّذابا به كّذبت : يقولون ةفصيح ميانية لغة وهي ،

 يستفتيين ؟ الِقصار أم إليك أحبّ  احللق : املروة على منهم أعراب يل قال ، مشّدد لغتهم يف ِفّعال

«)42(.  
 ضّعفي أن دون اليمن هلجات من وافقها مبا إلحدامها وحيتجّ  القراءتني يذكر الفراء فنجد

  .)43(القدمية العربية اللهجات إلحدى موافقة ألّا قبلها القراءات من طائفة وردت وقد ، األخرى
 أو قبلها أخرى طائفة فهنالك لديه القبول موقف متثل مناذج من ذكرت ما جانب وإىل

  .)44(عليها يقاس أو لتقبل هلا مسوغا وجد
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  : والمفاضلة الترجيح موقف 2-
 بل ، قراءة أيّة خيطئ أن دون إحدامها يرجح مثّ  أكثر أو قراءتني ذكر إىل مييل الفراء جند وفيه  

  .عنها رغب اّليت القراءة تسند اّليت الشواهد ذكر إىل كثرية أحيان يف يعمد
 : قوله مثال منها ، تلك على القراءة هلذه ترجيحه على تدل الرتاكيب من طائفة واستعمل  

 ، "أحسن األّول الوجه"و ، "أجود الرفع"و ، "اجلزم م إيلّ  أحبّ  الرّفع"و إيل، الوجهني ألحبّ  إنّه"
 لست"و ، "النصب من أجود قراءتنا فالرفع"و ، "ذلك يعجبين ال"و ، "ذلك أشتهي لست"و

  .)45("القرآن معاين" كتابه يف مبثوثة جندها األحكام هذه ومثل ، "أشتهيه
 على إحدامها ويرجح القراءات بني يفاضل أن فإّما : سبيلني يسلك املوقف هذا يف والفراء  

 ذلك بعد مجيعا يسندها مل يستشهد مثّ  القراءات بني يفاضل أو ، الرتجيح سبب يذكر أنّ  دون غريها

  .إلحداها مييل
 الكوفيني عن عرف ما يوافق مل به خاصا جا ج هذا موقفه يف الفراء أنّ  الظنّ  وأغلب  

 السماع يف املتشدد البصريني ج من ويقرتب ، والسماع لقياسا يف وتوسع القراءات إىل ميل من

 مييل عّدة مواضع يف جنده بل رفضها أو القراءة ردّ  إىل املوقف هذا يف يصل مل أّا إالّ  ، معا والقياس

 استعماهلا صّحة يسند ما والشواهد احلجج من ويعطي البصريون رفضها اّليت القراءات تصويب إىل

 القراءات اختالف يفسر أو ، العرب أقوال أو الشعر أو الكرمي بالقرآن هلا دامستشه اللغة يف

  .اللهجات باختالف
 لكثرة منها مناذج سأذكر اّليت األمثلة من طائفة أورد أنّه تبني هذا موقفه تتّبع خالل ومن  

  : مثال ذلك من ورودها
 ، الرفع ينوون وهم باجلزم ، ]103 : ياءاألنب[ � األكربُ  الفزعُ  حيزْم ال � القراء بعض قرأ وقد« 1-

  .)46(»اجلزم من إيلّ  أحبّ  والرفع ، ]28 :هود[ � كارهون هلا وأنتم أنلزْمكموها � : وقرأوا
 أيب قراءة يف احلركة اختالس أو اجلزم على املضارع الفعل يف الرفع ترجيحه من الرغم فعلى  

 "أنلزْمكموها" وقوله« : بقوله عمرو أيب ةقراء صواب ليفسر ذهب أنّه إالّ  ،)47(العالء بن عمرو
 امليم فسكنت توالت قد احلركات أنّ  وذلك أنلزْمكموها : فيقولون اللزوم من اّليت امليم تسكن العرب

 كسرة يستثقلون إّمنا ، فتخفف تستثقل مل منصوبة كانت فلو ، مرفوعة وأّا بعدها وحركتني حلركتها
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 : فقوله الضمتان فأّما ، متواليتني ضمتني أو متواليتني كسرتني أو كسرة بعدها ضمة أو ضمة بعدها
 قول فمصل والكسرة الضمة وأّما ، ُرْسل : قال كما فخففت ضّمة قبلها ألنّ  النون جزموا "الحيزْم"

  : الشاعر
  سّيد مبهلك خيبـْرنا وناعٍ 

  األناملُ  عليه وْجدٍ  من تقّطعُ 
  : الكسرتني يف وقوله

  .)48(»قوم صاحبْ  قلت اعوجْجنَ  إذا
  .)49( وحنوه "يعلْمهم" من املرفوع يسكنون أّم وأسد متيم عن الفراء حكى وقد  
 حركة اختالس إىل جتنحان اللتني اللهجتني هلاتني موافقة عمرة أيب قراءة وردت وقد  

  .اإلعراب
 طئخي مل أنّه إالّ  الفصيح العريب النطق توافق لكوا اإلعراب حركة إظهار الفراء فرجح  

 صفات من صفة تلك أنّ  ذكر أنّه إىل باإلضافة صحتها يؤيد ما الشواهد من ذكر بل األخرى القراءة

  .اللغوي اجلمع مّدة يف لّلغويني مصدرا عّدت اّليت القدمية العربية اللهجات
 نرد" فاء،بال اهللا عبد قراءة هي ، ]27 : األنعام[ � نكذبُ  وال نـَُردّ  ياليتنا � : األنعام يف وقوله« 2-

 أي االستئناف على والرفع اجلواب على النصب جاز كذلك قرأها فمن ، "ربّنا بآيات نكذب فال

 على جائز والنصب ، النصب من أجود قراءتنا يف فالرفع ، بالواو قراءتنا ويف ، نكذب فلسنا

  .)50(»الصرف
 رفع« ، ]210 : البقرة[ � واملالئكةُ  الغمام من ظَُلل يف اهللا يأتيهم أن إالّ  ينظرون هل � : 3-

 ويف الغمام من ظلل يف" : يريد املدينة أهل بعض خفضها وقد ، وتعاىل تبارك اهللا على مردود

  .اجلاللة لفظ على عطفا "املالئكة" رفع ففضل ، )51(أجود والرفع ، "املالئكة
 وقرأها "مَمقا" : وعاصم واألعمش احلسن قرأ ، ]51 :الدخان[ � أمني َمقام يف � : وقوله« 4-

 ، اإلقامة ، واملقام ، املاكن ألنّه العربية يف أجود امليم بفتح ؛ واملقام ، امليم بضمّ  "ُمقام يف" املدينة أهل
  .)52(»صواب وكلّ 
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  ".َمقام" من امليم بفتح األوىل رجح فإنّه القراءتني صواب من الرغم فعلى  
  ].4 :الفجر[ � يسرِ  إذ والليل � 5-

 رؤوس ملشاكلتها إيلّ  أحبّ  وحذفها ، حبذفها "يسرِ "و ، الياء بإثبات "يسري" الفراء قرأ«  

 الياء حبذف القراءة يرجح فهو ، )53(»قبلها ما بكسر وتكتفي الياء حتذف العرب وألنّ  ، اآليات

 املضارع ياء حلذف العرب بعض ميل توافق ولكوا اآليات لرؤوس القرآين الرسم مع منسجمة لكوا

  .تقصريه إىل اللهجات من طائفة جنحت طويل دّ م صوت ألّا ،
  ].3 :األعلى[ � فهدى قّدر والذي � 6-

 ويرون خمففة "قّدر" يقرأ السلمي الرمحن عبد أبو وكان "قّدر" تشديد على جيتمعون القرّاء«  

  .)54(» عليه القراء الجتماع إيلّ  أحبّ  والتشديد ، اهللا رمحه طالب أيب بن علي قراءة أّا
  .يرفضها أو الثانية القراءة يغلط أنّ  دون عليها جمتمعون القراء ألنّ  التشديد راءةق فرجح  

  ].17 :السجدة[ � فهديناهم مثودُ  وأّما � 7-
 أّما ألنّ  منه، أجود والرفع ، وجه وهو مثود بنصب "فهديناهم مثودَ  وأّما" يقرأ احلسن وكان«  

  .)55(» لالسم ةالصل مبنـزلة فهي األفعال من ومتتنع األمساء تطلب
  ].63 :طه[ � لساحران هذان إنّ  � 8-

 ..الكتاب خنالف لئالّ  عليه منضي ولكّنا ، حلن هو بعضهم فقال القرّاء فيه اختلف وقد«  

 عبد قراءة ويف ، خفيفة "لساحران هذانِ  إنّ " : بعضهم وقرأ "...لساحران هذين إنّ " : عمرو أبو وقرأ

 بتشديد فقراتنا ، "ساحران إالّ  ذانِ  إنْ " : أيبّ  قراءة ويف ، "احرانس هذان أنّ  النجوى وأسّروا" : اهللا

 وجدت تقول أن اآلخر والوجه ...كعب بن احلرث بين لغة على إحدامها : جهتني على وباأللف إنّ 

  .)56(»فعل بالم وليست دعامة هذا من األلف
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 اللهجات من طائفة متثل وألّا القرآين الرسم توافق لكوا املشهورة القراءة رجح فقد  

  .واجلر والنصب الرفع حاالت يف املثىن األلف تلزم اّليت كعب بن بلحارث قبيلة منها القدمية العربية
  .)57(القراءات من قراءة من أكثر يف يظهر القرآين بالرسم االعتداد يف الفراء وج  

  
  ].12 :الصافات[ � ويسخرون عجبتَ  بل � 9-

 بن اهللا وعبد مسعود وابن علي قراءة ألّا إيلّ  أحبّ  ورفعها تارال بنصب الناي قرأها «  

  .األعالم هؤالء قراءة لكوا القراءة فرجح ، )58(» عباس
  ].9 :الصافات[ � ُدُحورا جانبٍ  كل من � 10-

 :كقولك مصدرا جعلها ضمها فمن ، السلمي الرمحن عبد أبو ونصبها الدال بضمّ «  
 ألّا ، أشتهيها ولست يَدَحر وما بداحرٍ  يقذفون : قال كأنّه امسا علهاج فتحها ومن ، ُدُحورا دحرته

 تقول وال باحلجارة يقذفون : تقول كما ، الباء فيها لكانت صّحة على ذلك على وجهت لو

  : الشاعر قال ، جائز وهو احلجارة يقذفون
  نيئاً  لألضياف اللحم نغايل

  القدور نضج إذا ونُرخُصهُ       
 أنّ  إالّ  صحتها على واستشهد أجازها بل القراءة يرد فلم ،)59(باللحم يلنغا : والكالم  

  .لديه املفضلة هي الدال ضمّ  قراءة
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  : الترّدد موقف 3-
 املنحى هذا توضح مناذج على عثرت فإينّ  املوقف هذا على الشواهد قّلة من الرغم على  

 موقفه عن يعود جتده مثّ  بالوهم أصحاا رميي أو القراءة يرفض أن حياول أّوال فتجده ، الفراء لدى

 الفراء فيظهر ، هلجام أو العرب كالم من لديه تيّسر مما لصواا ويستشهد القراءة فيقبل الرافض

 خالل من ذلك وسنتبّني  ، اآلخر خيالف جتاه إىل يشده منهما كل منهجني تأثري حتت واقع وكأنه

  : اآلتية القراءات
  ].22 :إبراهيم[ � مبصرخيّ  أنتم وما ممبصرخك أنا ما � 1-

 وتنصب قبلها ما حترك إذا تسكن املتكلم من الياء ألنّ  منصوبة الياء أي« : الفراء قال  

 الفتح إىل ُرّدت قبلها ما سكن فإذا ، وجزمت فنصبت "دين ويلَ  دينكم لكم" قرئ كما اهلاء إرادة

 كانت حركة إىل فحركت ساكنة املتكلم من ابعده والياء ساكنة مصرخيّ  من والياء ، هلا كان الذي

  .)60(» الكالم يف يطرد فهذا هلا
  : فقال الكرمي القرآن يف ورد مبا القراءة صحة على يستشهد مثّ   
 ، ]38 :البقرة[ � هدايَ  تبع فمن � :ومثله ،]132 :البقرة[ �..اهللا إنّ  بينّ  يا �:ومثله «  

 بن وحيي األعمش "مبصرخيّ " قوله من الياء خفض وقد ، ]162 :األنعام[ � وممايت حميايَ  � ومثله

 َوْهم من ولعلها : الفراء قال ، الياء خفض أنّه حيي عن األعمش عن معن بن القاسم حدثين ، وثاب

 للحرف خافضة "مبصرخيّ " يف الباء أنّ  ظنّ  ولعله ، الوهم من منهم َسِلم من قلّ  فإنّه حيي طبقة القراء

  .)61(» ذلك من ارجةخ املتكلم من والياء كله
 القراءة يذكر ، الكرمي القرآن من بنصوص النصب لقراءة استشهد الذي الوقت ففي  

 موقفه فنقض عاد انته إالّ  ، القراء وهم من األمر أّول فعدها املتكلم ياء بكسر وردت اّليت األخرى

  : تنشد العرب بعض مسعت وقد« : قال إذ الكسر قراءة صحة على واستشهد
  يف  ياتا لكِ  هل هلا قال

رضي  أنت ما له قالت    
ُ
  بامل
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 اآلخر فيخفض الساكنني من يلتقي ممّا فهو صحيحا يك فإن "يف " من الياء فخفض  

 الذال يف والرفع اليوم وِمذِ  اليوم ُمذُ  أَرهُ  مل : يقولون أّم ترى أال ، الفتح يف أصل له كان وإن منهما

 يف أصل وهلا خفضت مصرخيّ  من الياء فكذلك جائز خلفضوا ُمذْ  حركة أصل ألّا الوجه هو
  .)62(»النصب

 الرافض موقفه نقض قد الفراء أنّ  وذكر القراءة هذه من املرتدد الفراء مبوقف النحاس ونّوه  

  .)63(هلا
 لكّنه متيم من يربوع بين هلجة يوافق "يف " من املتكلم ياء كسر أنّ  اخلزانة صاحب وذكر  

  .حمدودا هليجا استعماال ميثل ألنّه ،)64(ضعيف النحاة عند
  ].88 :األنبياء[ � املؤمنني نُنجي وكذلك � 2-

 – أعلم فيما – عاصم قرأ وقد« : فقال "ُجنيَ " عاصم قراءة من موقفه الفراء فيه ترّدد ومما  
 ُيسم  ام ألنّ  ، تلك إالّ  جهة هلا نعلم وال اللحن احتمل كأنّه "املؤمنني" ونصب واحدة بنون "ُجنّيَ "

 "املؤمنني" ونصب الرفع به فنوى "ُجنّيَ " يف املصدر أضمر يكون أن إالّ  رفعه باسم خال إذا فاعله
 النجاءُ  ُجني وكذلك زيدا ضرب :فتقول الضرب عن تكين مثّ  ، زيداً  الضربُ  ُضِربَ  : كقولك فيكن

  .)65(»املؤمنني
 يرفع أن دون للمجهول الفعل بىن ألنّه األمر أّول اللحن حتتمل عاصم قراءة جيعل فتجده  

  .معها منسجما لغويا مربرا هلا وجيد عاصم قراءة ليؤول يعود مثّ  بعده االسم
   ].115 :النساء[ � جهّنم ونصله ، توىل ما نوله � 3-

 اختالفهم ذلك من األمر أو املضارع بالفعل املتصل الغائب ضمري أداء يف القراء اختلف  

 :عمران آل[ �نؤته �و ، ]75 :عمران آل[ � إليك يؤده �و ، 115 : النساء سورة من ورد فيما
  ].28 :النحل[ � فألقه �و ، ]111 :األعراف[ � ارجه �و ، ]145

  ).ونصله ، نوله( من اهلاء بإسكان ومحزة عمرو وأبو بكر أبو قرأ فقد  
  .)66(الوصل يف بياء اهلاء بصلة الباقون وقرأ ، ياء غري من فيهنّ  اهلاء بكسر قالون وقرأ  
 ،"نودهْ " عاصم وقرأ ، اهلاء بإسكان "فالقهْ "و "ارجهْ "و "نؤتهْ "و "يؤدهْ " محزة قرأ وقد  

  .)67(اهلاء بإسكان "نؤتهْ "و "يرضهْ "و "فألقهْ "و "نصلهْ "و "نولهْ "و
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  .)68(»خطأ تومهاً  كان وإن فهذا اهلاء قبل فيما هو وإّمنا اهلاء يف اجلزم أنّ  ظنوا القوم إنّ «  
 � جهّنم ونصلهْ  توىل ما نولّهْ  � : قوله فيه أومهوا أّم نرى وممّا« : آخر موضع يف وقال  

 الفعل اجنزم وقد نصب موضع يف واهلاء ، اهلاء يف اجلزم أنّ  – أعلم واهللا – ظنوا ، ]115 :النساء[

  .)69(» منه الياء بسقوط قبلها
 : فيقول قبلها ما حترك إذا اهلاء جيزم من العرب من أنّ « : ليذكر هذا موقفه عن ويرتاجع  

  .)70(»وأنتمْ  رأيتهمْ  مبنـزلة الرفع وأصلها سكنها إذ اهلاء يرتك أو ، شديدا ضربا ضربتهْ 
 هلجة هو اهلاء تسكني أنّ  ليؤكد ، ]111 : األعراف[ � وأخاه أرجه � : اآلية يف وعاد  

 الوصل يف عنها املكىن اهلاء على يقفون العرب لغة وهي واألعمش محزة اهلاء جزم وقد« : فقال عربية

  .)71(» قبلها ما حترك إذا
 القراءات هذه أنّ  ليذكر يعود مثّ  والوهم باخلطأ القراءات هذه يرمي أخرى مرّة الفراء فوجدنا  

 عقيل لغة أنّ « :الكسائي عن نقال حيان أبو قال إذ القدمية العربية اللهجات إلحدى موافقة جاءت

 وعزا .)72(» أيضا يسكنون وأّم متحرك بعد كانت إذا اهلاء هذه يف احلركة خيتلسون أّم وكالب

  .)73(السراة أزد هلجة إىل الغائب ضمري تسكني جين ابن
  ].71 :يونس[ � وشركاءكم أمركم فامجعوا � 4-

 أيب عن ورويت ويعقوب عمر بن وعيسى إسحاق أيب وابن الرمحن عبد وأبو احلسن قرأ  

 بالنصب "وشركاءَكم" : اجلمهور وقرأ ، "امجعوا" يف الضمري على طفاع شركاء برفع "شركاؤكم" عمرو

  .)74("وادعوا" : تقديره حمذوف لفعل به مفعوال
  .)75(عنده املعىن ولضعف القرآين للرسم ملخالفتها الرفع قراءة قبول يف الفراء وترّدد  

 فإنّ « : ]16 :يونس[ � هب أدرأتكم وال � : البصري احلسن قراءة يف قوله الرتدد موقف ميثل ومما 5-

 فال وأدريت دريت من تصلح أن وأّما ، إليها ذهب احلسن فلعل وأدريت دريت سوى لغة فيها يكن

 ، ودعوت قضيت : مثل ألف إىل تنقلبا ومل صّحتا وسكنتا قبلهما ما انفتح إذا والياء الواو ألنّ  ،
  .)76(» وشبهه احلد درأت تضارع ألّا فهمزها فصاحته طبيعة إىل ذهب احلسن ولعلّ 
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 إلحدى موافقة احلسن قراءة تكون بأن تذرع بل األمر أّول قاطعا رفضا القراءة يرفض فلم  

 يف ليطعن بعد فيما آخر موضع يف ويعود ، احلسن تفاصح من بسبب ذلك يكون أو اللهجات
 .)77(القراءة من يرفض مما وبعدها القراءة

 العربية اللهجات من طائفة منهج على جريا اهلمز حتقيق إىل ميله متثل احلسن قراءة ولعلّ   

  .)78(اهلمز إىل جنحت اّليت القدمية
  : والطعن التضعيف موقف 4-

 حينا وباللحن حينا بالوهم أصحاا ووصم فيها طعن بل القراءات من طائفة الفراء ضعف  

  .لديه النهج هذا يؤكد ما وإليك ، آخر
  ].137 :األنعام[ � شركاُؤهم أوالِدهم قتلَ  املشركنيَ  منَ  لكثريٍ  زينَ  وكذلك � 1-

 بالنصب، "أوالَدهم"و ، بالرفع "قتلُ "و ، الياء وكسر الزاي بضمّ  "زُينَ " عامر بن قرأ  

 "أوالِدهم"و ، بالّنصب "قـَْتلَ "و ، والياء الزاي بفتح "زَينَ " الباقون وقرأ ، باخلفض "شركاؤهم"و
  .)79(بالرفع "شركاُؤهم"و ، باخلفض

 � : قال من قول وليس« : فقال السبعة القراء من وهو عامر ابن قراءة الفراء ضعفف  
 ، بشيء "شركائهم أوالَدهم قتلُ  املشركني من لكثري زُيّنَ " وال ، ]47 :إبراهيم[ � رسله وعَده خملفَ 

  : قوله ينشدون املدينة أهل وحنويو ، ذلك فسر وقد
   متمـكنـا فـََزَجْجتُـَها

 َمـزاده أيب القـلـوصَ  زج  
  : والصواب ، باطل : الفراء قال  

 80(» َمزَاَدهْ  أبو القلوصِ  زج(.  
 واجلار الظرف بغري املتضايفني بني الفصل جيوز ال ألنّه ذلك بالضعف القراءة على حيكم فنجده

 القراءات يف ذلك يكون أن أّما .)81(الكوفيني رأي يف الشعر لضرورة الفصل كان إذا إالّ  وارور

  .ضرورة يسفل
 أو الظرف بغري إليه واملضاف املضاف بني يفصل أن أجازوا النحويني من املتأخرين أنّ  غري  

  : فقال ذلك مالك ابن أجاز فقد ، وارور اجلار
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  َنَصبْ  ما فعلٍ  ِشْبهِ  ُمضافٍ  َفْصلَ 
يـَُعبْ  ومل أِجزْ  ظرفاً  أو مفعوالً       

)82(.  
  ].28 :الكهف[ � والعشيّ  بالغداة � 2-

 تدخل ال والعرب ، غريه قرأ أحدا أعلم وال "والعشي بالغدوة" السلمي الرمحن عبد أبو أقر «

 ، قط كغدوة رأيت ما : يقول اجلراح أبا ومسعت ، والم ألف بغري معرفة ألّا الغدوة يف والالم األلف
 ، والالم األلف تدخلها ال فكذلك تضيفها ال العرب أنّ  ترى أال ، باردة أّا وذاك ، يومه غداة يعين
  .)83(» معرفة أّا على دليل فهذا ، اخلميس غدوة : يقولون وال اخلميس غداة أتيتك : يقولون إّمنا

 عبد أيب قراءة أنّ  الظنّ  وأغلب ، العرب عن الفراء مساع ختالف لكوا القراءة يضعف فهو

 العربية اللهجات من طائفة صفات أحد يعد الذي الضمّ  إىل امليل باب من هي السلمي الرمحن

  .القدمية
  ].14 :احلجرات[ � يَِلتكم وال � 3-

 سّهل إذا ألفا منها ويبدل والالم الياء بني ساكنة مهزة بزيادة "يألتكم وال" : عمرو أبو قرأ  

  .)84(بدل وال مهز بغري الباقون وقرأ ، اهلمزة
 بغر أشتهيها ستول يألتكم ال : بعضهم قرأ وقد« : عمرو أيب قراءة بصدد الفراء وقال  

 "يألتكم" قراءا على اجرتأ إّمنا ...اهلمز سقوط فيه جيوز مبوضع هذا وليس املصاحف يف كتبت ألف
 ، ذلك من مأخوذا موضع يف ]21 :الطور[ � شيء من عملهم من ألتناهم وما � : وجد أنّه

 � آخر موضع يف وهو ]5 :نالفقرا[ � عليه متلى � : قوله ترى أال ، املختلفتني باللغتني يأيت فالقرآن

 وألت يليت والت ، فتتفقا األخرى على إحدامها حتمل ومل ، ]282 :البقرة[ � وليملل فليكتب

  .)85(» لغتان يألت
 ، يألت ألت : يقولون أّم ورد إذ وغطفان أسد هلجة موافقة عمرو أيب قراءة وردت فقد  

 يف االجرتاء وجه هو فما ، معا باللهجتني القرآن نزل وقد ،)86(يليت الت : احلجازيون يقول بينما
 قبائل من قبيلتني هلجة فيه توافق الذي الوقت يف !؟ عليها الفراء يؤاخذه وملاذا ؟ عمرو أيب قراءة

 من بفصاحتهما أعلم والفراء ، اللغوي اجلمع مرحلة يف اللغويني مصادر من مصدرا عدت اّليت العرب
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 أو ترّدد دون القراءة ويقبل متساحما يكون أن به األجدر فكان ،)87(أسد بين موىل لكونه غريه

  .تضعيف
  ].21 :الشعراء[ � الشياطني به تَنزلتْ  وما � 4-

 من وكأنه« : وقال القراءة هذه الفراء فغّلط "الشياطون به تنـزلت وما" : البصري احلسن قرأ  

 فيه أوهم ما ضمن آخر ضعمو  يف وعّدها .)88(»واملسلمون املسلمني مبنـزلة أنّه ظنّ  الشيخ غلط

  .)89(القراء
 وقرأ ،]102 :البقرة[ � الشياطون تتلو ما واتّبعوا � : قرأ احلسن أنّ  )90(خالويه ابن وذكر  

 أصول رّسخ ممّن وهو عمرو أبا أنّ  أحسب وال ، ]71 :األنعام[ �الشياطون استهوته كالذي � :

 أيب على الفراء آخذه ما وذلك ، السامل كراملذ  ومجع التكسري مجع بني يفرق أن جيهل العريب النحو

 من صفة واملعاقبة ، هذه قراءاته يف والياء الواو بني عاقب احلسن أنّ  هو لديّ  الراجح أنّ  إالّ  ، عمرو

 جنح بينما معينة ألفاظ يف الياء إىل ميلهم احلجازيني عن أثر حيث القدمية العربية اللهجات صفات

 فحسب الطويلة املدّ  أصوات بني حتدث ال املعاقبة وهذه ،)91(الواو إىل وأسد ومتيم قيس من جند أهل

  .القصرية املدّ  أصوات بني تقع بل
  ].57 :النور[ � كفروا الذين حتسنب ال � 5-

 ضعيفة هذه القراءة الفراء وعدّ  ، )92(بالتاء الباقون وقرأ ، "حيَسَنب  ال" : عامر وابن محزة قرأ  

  .)93(بالتاء تقرأ أن عنده والصواب العربية يف
  ].63 :طه[ �لساحران هذين إن � )94(: عمرو أبو وقرأ 6-

 : هذه القراءة ذكر أن بعد فقال ، اهللا كتاب على اجرتاء عمرو أيب قراءة الفراء وعدّ   
  .القرآين الرسم خالفت لكوا )95(» ذلك على اجرتئ ولست«

  ].1 :الشمس[ � وضحاها والشمس � 7-
 أنّ  من الرغم على تشاكلها اّليت اآليات كل وكذلك ممالة تقرأ "اضحاه" أنّ  الفراء ذكر  

 مراعاة أيضا ممالة تقرأ فإّا واو األلف أصل فيها اآليات رؤوس تشكل اّليت املعتلة األفعال من طائفة

 بكسر كله النهار هو والضحى« : فقال ، الياء أصلها آيات برؤوس ابتدأت السورة ألنّ  تقدمها ملا

 تالها : ذلك من ، الواو بعضها أصل كان وإن تشاكها اّليت اآليات وكل ضحاها من الضحى
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 االبتداء كان ولو ، الواو من هو ما اتبعها والكسر الياء حبروف السورة ابتدئت ملا ودحاها وطحاها

 نإ باخليار فيه فأنت الياء جنس انفرد وإذا ، فتحته الواو جنس انفرد فإذا ..كله ذلك فتح جلاز للواو
  .)96(»فصواب كسرت وإن فتحت

 ياء أصلها بألف اآليات رؤوس انتهت فلو القراءة يف اإلمالة سبل تقّدم فيما الفراء ويوضح  

 إذا أّما الواو، بعضها أصل كان ولو حّىت  اآليات رؤوس يف السورة يف تلحقها اّليت األلفاظ متال

 فيجوز ياء أصلها بألف انتهت إذا ّماوأ ، احلالة هذه يف اإلمالة فتمتنع واو أصلها بألف انتهت

 رؤوس قرأ حيث اإلمالة يف الفراء مذهب خالف الزيات محزة أنّ  غري ، يفتح أو مييل أن للقارئ

 الفراء عليه عاب فقد ولذلك الواو من أصله كان ما وفتح ياء فيها األلف أصل كان إن ممالة اآليات

 البصر قلة من وذلك الياء من كان ما ويكسر والوا من كان ما يفتح محزة وكان« : وقال قراءته

  .)97(» العرب كالم مبجاري
 أخذ فقد متواترة صحيحة تكون أن ينبغي وقراءته السبعة القراء أحد محزة أنّ  املعروف فمن  

 وعاصم حبيش بن زر منهم طائفة على عرضا القراءة أخذ الذي األعشى سليمان عن القراءة

  الفراء؟ طعن من محزة ىعل أشقّ  طعن فأيّ  ،)98(وجماهد
 البصريني عن خيتلف يكاد ال وهو الكوفيني من غريه من تزمتا أكثر الفراء أنّ يظهر  تقّدم ومما  

 وباللحن بالوهم القراء من طائفة ويرمي القراءة يضعف فنراه القراءات من طائفة يف طعنوا الذين )99(

  .بالعربية البصر وقّلة
 علوم يف واجتهاده به اخلاص موقفه ميثل ما بقدر الكوفيني ج ميثل ال هذا الفراء ج ولعلّ   

  .والقراءات العربية
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  : الخاتمة
 النحويني أنّ  القول ميكن القراءات من طائفة إزاء املختلفة املواقف هذه عرض متّ  أن وبعد  

 م منهجهم قيواف مل ما تغليط إىل اجتهوا بل القراءات يف الطعن من يتحرجون ال كانوا عامة بصورة
 املتباينة الفراء مواقف ذلك على دليل وخري ، بصريني أم كوفيني أكانوا سواء ذلك يف وهم القراءات

 من القرآن معاين صفحات من صفحة ختلو ال إذ بالقراءات عنايته من الرغم فعلى ، القراءات من

 ذكر
 أو لسبب الرتجيح إىل مال لكونه الكوفيني من مألوف هو عما خرج فإنّه ، فيها االختالف أوجه 

  .والقراء القراءات من طائفة يف طعن بل سبب لغري
 جمال يف متساحما جا للكوفيني أنّ  مفاده ما احملدثني دراسات من طائفة يف أشيع ما أّما  

 النحو يف الكوفة مدرسة علم بوصفه األقل يف الفراء موقف على يصدق ال فذلك بالقراءات االعتداد

  .واللحن بالوهم القراء من ائفةط لرميه نظرا
  ..التوفيق اهللا ومن هذا                                                                   
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  : الهوامش
  .36: دراسات يف كتاب سيبويه الدكتورة خدجية احلديثي : هارون ، وينظر . ، ط148/1: الكتاب  – )1(
عبد احلميد السيد طلب .وتابعه يف الرأي عدد من الباحثني منهم د 377: ور مهدي املخزومي مدرسة الكوفة ، الدكت )2(

  .203": الشواهد واالستشهاد: "، وعبد اجلبار علوان يف  82/1" : تاريخ النحو وأصوله"يف 
  .97: القرآن وأثره يف الدراسات النحوية ، للدكتور عبد العال سامل مكرم  )3(
  .119: ية ، الدكتور شوقي ضيف املدارس النحو  )4(
  .199: التبصرة يف القراءات ، أليب حممد مكي بن أيب طالب  )5(
  .436/2: ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف البن األنباري 582/1-583: إعراب القرآن ، أليب جعفر النحاس  )6(
  .179: ينظر يف القراءة ، التبصرة  )7(
  .390/1: إعراب القرآن  )8(
  .39/3ل يف اللغة واألدب ، أليب العباس املربد ، الكام )9(
  .87/3: شرح املفصل ، البن يعيش  )01(
  .390/1-391: إعراب القرآن  )11(
  .271/4: البحر احمليط ، أليب حيان األندلسي  )21(
  .123/1: املقتضب ، أليب العباس املربد  )31(
  .271/4: البحر احمليط  )41(
  .600/1-601: إعراب القرآن  )15(
  .271/4: البحر احمليط  )61(
  .4-271-272: نفسه  )71(
، وعزي حتقيق اهلمز إىل متيم وقيس وأسد وينظر  107/9: ، شرح املفصل  163/6: ، البحر  179/4: الكتاب  )81(

  .113: ، وينظر هلجة قبيلة أسد  179: ، االحتاف  79/3: زاد املسري : يف ذلك 
ءات حققت فيها اهلمزة ينظر مفصل ذلك يف هلجة قبيلة أسد ، رسالة مقدمة إىل جملس كلية هنالك طائفة من القرا )19(

  .121: جامعة البصرة  –اآلداب 
  .237: ينظر يف القراءة ، التبصرة  )20(
  .182/2: إعراب القرآن  )21(
  .375/2: معاين القرآن ، لألخفش األوسط  )22(
  .419/5: البحر احمليط  )23(
  .183/2: القرآن إعراب  )24(
  .338: التبصرة  )25(
  .276/1-277: إعراب القرآن  )26(
  .274: التبصرة  )27(
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  .682/1-683: ن إعراب القرآ )28(
  .337: مدرسة الكوفة  )29(
  .105: االقرتاح  )30(
  .45/1: مهع اهلوامع  )31(
  .341: مدرسة الكوفة  )32(
  .195: ، تاريخ النحو وأصوله  31: ويه دراسات يف كتاب سيب: ينظر يف ذلك مثال  )33(
، ص " النحويون والقراءات القرآنية"جملة آداب املستنصرية ، العدد اخلامس عشر ، حبث الدكتور زهري غازي زاهد  )34(

120  
  .3/1: معاين القرآن  )35(
  .1: ، خمتصر يف شواذ القراءات ، ابن خالويه  37/1: احملتسب ، البن جين  )35(
  .120/1: ، ينظر إعراب القرآن للنحاس  3/1-4: ين القرآن معا )36(
  .120/1: إعراب القرآن  )37(
 .نفسه والصفحة نفسها )38(
  .56: يف اللهجات العربية ، الدكتور إبراهيم أنس  )39(
  .437/1: معاين القرآن  )40(
  .369: ، وينظر يف القراءة أيضا التبصرة  229/3: معاين القرآن ) 41(
  .254/3،  164/3،  78/2: نظر معاين القرآن ي )42(
 . 253/3،  12/2،  1-426-427: من ذلك ما ورد يف معاين القرآن  )43(
  .260،  256،  184،  14/3،  384،  364،  233/2،  276/1: معاين القرآن  )44(
  .88/1: معاين القرآن  )45(
  .77-78: احلجة يف علل القراءات السبع  )46(
  .202/4: ، ينظر تفسري سيبويه هلذه القراءة يف الكتاب  12/2: القرآن معاين  )47(
  .83: ، االحتاف  213/2: النشر يف القراءات العشر  )48(
  .276/1: معاين القرآن  )49(
  .124/1: معاين القرآن  )50(
  .44/3: معاين القرآن  )51(
  .260/3: نفسه  )52(
  .256/3: نفسه  )53(
  .14/3: املعاين  )54(
  .183/2-184: نفسه  )55(
  .260/3،  231/3،  250/2،  183/2: ينظر يف ذلك املعاين  )56(
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  .384/2: املعاين  )57(
  .فلذلك أثبتها" نرخصه"، وقد ورد فيه ترخيصه خمففا إّال أّن رواية اللسان أصوب وهي  383/2: املعاين  )58(
  .75/2: املعاين  )59(
  .75/2: املعاين  )60(
  .258/2: ، وعزى البيت لألغلب احمللي ينظر اخلزانة  76/2: عاين امل )61(
  .183/182/2: إعراب القرآن  )62(
  .258/2-259: اخلزانة  )63(
  .210/2: املعاين  )64(
  .172: التبصرة  )65(
  .212: السبعة يف القراءات  )66(
  .223/1: املعاين  )67(
  .75/2-76: املعاين  )68(
  .223/1: نفسه  )69(
  .288/1: نفسه  )70(
  .499/2: البحر احمليط  )71(
  .244/1: احملتسب  )72(
  .57: ، شواذ ابن خالويه  67/2: إعراب القرآن ، للنحاس  )73(
  .473/1: املعاين ) 74(
  .459/1: املعاين  )75(
  .216/2 :املعاين  )76(
  .113: هلجة قبيلة أسد  )77(
  .199: التبصرة  )78(
  .19/3: ، وينظر شرح املفصل  358/1،  81/2-82: املعاين  )79(
  ".60املسألة " 427/2: اإلنصاف يف مسائل اخلالف  )80(
  .82/3: شرح ابن عقيل  )81(
  .139/2: املعاين  )82(
  .333: التبصرة  )83(
  .74/3: املعاين  )84(
  .117/8: البحر احمليط  )85(
  ".أوفسيت"يزك ل. ، ط 10/20: معجم األدباء ، ياقوت احلموري  )86(
  .76/2: املعاين  )87(
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  .284/2-285: نفسه  )88(
  .38،  8: شواذ ابن خالويه  )89(
  .19/13، سفر  4مج : ، املخصص  139: إصالح املنطق  )90(
  .274: التبصرة  )91(
  .259/2: املعاين  )92(
  .260: ، التبصرة  293/2: املعاين  )93(
  .293/2-294: نفسه  )94(
  .266/3:  املعاين )95(
  .266/3: نفسه  )96(
  .315/1: غاية النهاية يف طبقات القراء  )97(
: وقد عّده الدكتور أمحد مكي األنصاري هو الذي فتح الباب أمام البصريني للطعن يف القراءات ، ينظر أو زكريا الفراء  )98(

 جمال الطعن يف القراءات ، ينظر أبو عمرو بن ، إّال أّن الثابت أّن أبا عمرو بن العالء قد سبقه وسبق البصريني يف 392
  .125-129: العالء جهوده يف القراءة والنحو للدكتور زهري غازي زاهد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2011جوان     -01العدد  –مجلة انسان و المجتمع  

 
32 

  : ثبت المصادر والمراجع
اب والعلوم أبو زكريا الفراء ومذهبه يف النحو واللغة ، للدكتور أمحد مكي األنصاري ، الس األعلى لرعاية الفنون واآلد 1-

  .1964االجتماعية ، القاهرة ، 
أبو عمرو بن العالء جهوده يف القراءة والنحو ، لدكتور غازي زاهد ، مركز دراسات اخلليج العريب، جامعة البصرة ، مط  2-

  .1987جامعة البصرة ، 
  .ه1317لقاهرة ، إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر ، للشيخ أمحد الدمياطي ، مط امليمنية ، ا 3-
الثالثة ، دار املعارف . إصالح املنطق ، ليعقوب بن إسحاق السكيت تح أمحد حممد شاكر وعبد السالم معروف ، ط 4-

  .1970، مبصر ، 
  .1979العاين ، بغداد، . األوىل ، مط. إعراب القرآن أليب جعفر النحاس ، تح الدكتور زهري غازي زاهد ، ط 5-
  .1976السعادة ، القاهرة ، . صول النحو ، جلالل الدين السيوطي ، تح أمحد حممد قاسم ، مطاالقرتاح يف علم أ 6-
الرابعة ، تح حممد حمي الدين عبد احلميد ، املكتبة التجارية الكربى ، . اإلنصاف يف مسائل اخلالف البن األنباري ، ط 7-

  .1961مصر ، 
  .ت.د" أوفسيت"ة النصر احلديثة ، البحر احمليط ، أليب حيان األندلسي ، نشر مكتب 8-
  .تاريخ النحو وأصوله ، للدكتور عبد احلميد اليد طلب ، مط العلوم ، القاهرة 9-

التبصرة يف القراءات ، أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي ، تح الدكتور حميي الدين رمضان ، معهد املخطوطات  10-
  .1985األوىل ، الكويت ، . العربية ، ط

جة يف علل القراءات السبع ، أليب علي احلسن بن أمحد الفارسي ، تح علي النجدي ناصف وآخرين ، القاهرة ، احل 11-
1965.  

  .ه1259األوىل ، مط املنريية ، بوالق ، مصر ، . خزانة األدب لعبد القادر بن عمر البغدادي ، ط 12-
  .1980ملطبوعات ، الكويت، دراسات يف كتاب سيبويه ، للدكتورة خدجية احلديثي وكالة ا 13-
األوىل ، املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر ، . زاد املسري يف علم التفسري ، أليب الفرج عبد الرمحن بن اجلزري ، ط 14-

1964.  
  .ت.السبعة يف القراءات ، أليب بكر بن جماهد ، تح الدكتور شوقي ضيف ، دار املعارف، مصر ، د 15-
السادسة عشرة ، دار الفكر ، بريوت . فية ابن مالك ، تح حممد حميي الدين عبد احلميد ، طشرح ابن عقيل على أل 16-

 ،1974.  
  .ت.املنريية مبصر ، د. شرح املفصل البن يعيش ، مط 17-
  .1976الزهراء ، بغداد ، . األوىل ، مط. الشواهد واالستشهاد يف النحو ، عبد اجلبار علوان ، ط 18-
  .1932األوىل ، مكتبة اخلاجني ، مصر ، . بوغشرتاسر ، ط. طبقات القراء البن اجلزري ، تح جغاية النهاية يف  19-
  .1973األجنلو املصرية ، . الرابعة ، القاهرة ، مط  .يف اللهجات العربية ، للدكتور إبراهيم أنيس ، ط 20-
  .1965ر املعارف مبصر ، القاهرة، القرآن وأثره يف الدراسات النحوية ، للدكتورة عبد لعال سامل مكرم ، دا 21-
  .1971ضة مصر ، القاهرة ، . الكامل يف اللغة واألدب أليب العباس املربد ، تح حممد أبو الفضل إبراهيم ، مط 22-
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  .1971الكتاب لسيبويه ، تح عبد السالم هارون ، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ،  23-
  .1985، علي ناصر غالب ، رسالة ماجستري مقّدمة إىل كلية اآلداب ، جامعة البصرة ، هلجة قبيلة أسد  24-
  .ه1386احملتسب يف تبيني وجود شواذ القراءات البن جين ، تح علي النجدي تناصف وآخرين ،  25-
  .1934الرمحانية ، القاهرة ، . برغشرتاسر، مط.خمتصر يف شواذ القراءات ، البن خالويه ، تح ج 26-
  ".أوفسيت"املخصص البن سيده ، املكتب التجاري ، بريوت ،  27-
  .1958البايب احلليب وأوالده، مصر ، . الثانية ، مط. مدرسة الكوفة ، للدكتور مهدي املخزومي ، ط 28-
  .1972الثانية ، دار املعارف ، مصر ، . املدارس النحوية ، للدكتور شوقي ضيف ، ط 29-
  .1973الثانية، . يب الطيب اللغوي ، تح حممد أبو الفضل إبراهيم، دار ضة مصر ، طمراتب النحويني ، أل 30-
  .ه1388-ه 1385األوىل ، القاهرة، . املقتضب ، أليب العباس املربد ، تح حممد عبد اخلالق عضيمة ، ط 31-
  .1981الثانية ، الكويت ، . معاين القرآن لألخفش األوسط ، تح الدكتور فائز فارس ، ط 32-
  .1980الثانية ، بريوت ، . معاين القرآن ، للفراء ، تح أمحد يوسف جنايت ، وحممد علي النجار ، ط 33-
النحويون والقراءات القرآنية ، للدكتور زهري غازي زاهد ، حبث يف جملة  آداب املستنصرية ، العدد اخلامس عشر ،  34-

1987.  
  .ت.مراجعة علي حممد الضباع ، املكتبة التجارية مبصر ، د النشر يف القراءات العشر ، البن اجلوزي ، 35-
  ".أوفسيت"مهع اهلوامع ، جلالل الدين السيوطي ، تصحيح حممد بدر النعساين ، دار املعرفة ، بريوت  -36
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  )دراسة مفتاحية(التفسير العلمي للقرآن الكريم 
 *لختير بومدين

  :ملخص
ن في تقديم شرح وبيان للقرآن الكريم بما ال يدع مجاال للشك لقد أبدع علماؤنا األقدمو 

في أن هذا القرآن قد حوى علوما شتى، وأن اهللا سبحانه لم يفرط فيه من شيء، على معنى 
أننا لو أعدنا النظر في تراثنا لوجدنا أن جيوشا من العلماء هبت صوب القرآن تنهل من 

لغوي والشرعي آلياته فحسب بل حتى في مكنوناته؛ شرحا وتحليال ليس في الجانب ال
  . الجوانب العلمية التجريبية التي سبقت آراؤهم فيها ما أثبتته تكنولوجيا اليوم

  :مقدمة
إن املسلم مطالب يف كل حني بأن يتدبر آيات اهللا تعاىل سواء املقروء منها أو املنظور؛ معمال 

تقر خواطره إىل أن هذا القرآن ليس يف ذلك عقله وفكره حىت يفهم معانيها فيطمئن قلبه وتس
  .من صنع بشر بل هو منزل من عند اهللا عز وجل

وال شك أن العلم اليوم بلغ منزلة رفيعة من التفوق والتطور مل يصل إليها يف أي عصر من 
 أََفَال {:العصور، ومن مث أصبح لزاما علينا وحنن نعيش هذا الواقع أن ندرك املعىن من قوله تعاىل

 ونعلم أن القرآن قد حوى شىت العلوم ]24: حممد[}أَقْـَفاُهلَا قـُُلوبٍ  َعَلى أَمْ  اْلُقْرآنَ  ُرونَ يـََتَدبـ ،
، رغم أنه نزل يف ]38: األنعام[ }َشْيءٍ  ِمن الِكَتابِ  ِيف  فـَرْطَنا ما{ واملعارف، يقول سبحانه

ا للنيب الكرمي صلى اهللا بيئة بسيطة ال متلك من الوسائل سوى اإلميان الغييب باهللا وحده تصديق
  .عليه وسلم 

ولقد جاء العلم اليوم بكل ما أويت من تفوق وحداثة ليثبت حقائق حتدث عنها القرآن الكرمي 
منذ قرون خلت، وال مياري أحد يف أن هذا القرآن الكرمي حافل باإلشارات العلمية الكونية، 

ع واخلشية أمام عظمة اهللا خالق كل وكل منها يدعو الفطرة املوحدة ملزيد من التوحيد واخلشو 
  .شيء

  جامعة تلمسان/ جتماعية كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االاألستاذ ب* 
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ولقد أسهم علماء املسلمني املتقدمون وخاصة املفسرون منهم أمثال الرازي واأللوسي وأيب 
سواء يف الكون أم يف يف بيان الكثري من معاين اآليات الدالة على اإلعجاز ... حيان والقرطيب

اإلنسان واليت كانت كاملفاتيح للنظر فيها من قبل العلماء بعدهم، مع انعدام الوسائل املادية 
اليت تثبت حقيقة ما يتكلم عنه القرآن، فظهر ما يسمى بالتفسري العلمي للقرآن الكرمي كعلم 

ين يف زماننا أكثر مما كان مستقل يتناول شرح اآلية شرحا علميا، وأخذ رواجا كبريا عند املتأخر 
  .عليه عند املتقدمني

وقبل الولوج يف تفاصيل التفسري العلمي والتمثيل بنماذج عنه، ال بأس أن أبني معىن التفسري 
  .مبفهومه العام، مث معىن التفسري العلمي

  تعريف التفسير
َناكَ  ِإال  ِمبََثلٍ  يَْأُتوَنكَ  َوَال {: اإليضاح والتبيني ومنه قوله تعاىل: في اللغة  }تـَْفِسرياً  َوَأْحَسنَ  بِاحلَْق  ِجئـْ

  .، ومل تذكر كلمة التفسري يف القرآن الكرمي إال يف هذا املوضع]33: الفرقان[
علم يبحث فيه عن القرآن الكرمي من حيث داللته على مراد اهللا تعاىل بقدر : في االصطالح

  .)1(الطاقة البشرية
فهم به كتاب اهللا تعاىل املنزل على نبيه حممد صلى اهللا عليه التفسري علم ي: وجاء يف الربهان

وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وِحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف 
  .)2(وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، وحيتاج إىل معرفة أحكام النزول والناسخ واملنسوخ

  :تعريف التفسير العلمي
وهلذا النوع من  العلمي، بالتفسري واع التفسري اليت شاعت يف العصر احلاضر ما يسمىمن أن

إحياء " يف الغزالي أبا حامدوميكننا القول أن اإلمام  تراثنا التفسريي القدمي، يف جذور التفسري
  يف روح املعاين األلوسيو" الغيب مفاتيح"  يف الرازي واإلمام" القرآن جواهر"  و" علوم الدين

   .فيه الباحثني أوائل كانوا من بني
 وتوسعت ومنا، راج قد التفسري من اللون هذا نرى عشر الرابع اهلجري القرن مطلع يف ولكننا
  .املؤلفني بعض فيه وختصص وتعددت، أرجاؤه
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لذلك لو أردنا البحث عن تعريف للتفسري العلمي سوف لن جند ذلك عند املتقدمني، أي منذ 
القرن الرابع عشر اهلجري، أما عند املتأخرين من العلماء فقد عرفه اإلمام القرن اخلامس حىت 

 الذى التفسري: العلمي بالتفسري نريد: "فقال" التفسري واملفسرون"حممد حسني الذهيب يف كتابه 
 واآلراء العلوم خمتلف استخراج يف وجيتهد القرآن، عبارات يف العلمية االصطالحات ُحيَكم

  .)3("منها الفلسفية
 سائر - والعملية االعتقادية الدينية العلوم جانب إىل - يشمل فالقرآن إذن وفق هذا التعريف

  .ألواا وتعدد أنواعها، اختالف على الدنيا علوم
  :جذور التفسير العلمي للقرآن

من م يـُْبَتدَع هذا اللون اإلسالمي، فل وتراثنا يف احلقيقة جذورًا يف تارخينا إن للتفسري العلمي
ومؤكد أن املفسرين احملَدثني الذين ُعِرف عنهم هذا اللون من التفسري احلديث،  التفسري يف العصر

   .تأثروا بسابقيهم ويستندون إىل أصول سابقة
وإذا أردنا التحقيق يف مسألة التفسري العلمي عند األقدمني جند أن أبا حامد الغزايل كان ممن 

 من أكثرإن مل يسمه بامسه الذي هو معروف به اليوم، بل كان تكلموا يف هذا النوع من التفسري و 
 العلمية األوساط يف تروجيه على وعمل أيده َمن وأهم القرآن علميا، تفسري يف بيان القول استوىف

 أبو حامد الغزايل فـريى، "جواهر القرآن"و" اإلحياء: "، ويظهر ذلك من خالل كتابيه)4(اإلسالمية
 آداب أبواب من الرابع البابم، حيث يقول يف اإلحياء يف لعـديد مـن العلو أن القرآن حيوي على ا

 أفعال يف داخلة كلها فالعلوم وباجلملة: "نقل غري من بالرأى وتفسريه القرآن فهم ىف القرآن، تالوة
 قرآنال وىف هلا، اية ال العلوم وهذه وصفاته، وأفعاله ذاته شرح القرآن وىف وصفاته، وَجل  َعز  اهللا

 فيه واختلف الُنظار، على فهمه أشكل ما كل بل: "فيقول ذلك على يزيد مث ،"جمامعها إىل إشارة
 الفهم أهل خيتص عليه، ودالالت رمز إليه القرآن ىف واملعقوالت، النظريات، ىف اخلالئق
  .)5("بدركها

 هذا يزيد جنده دمته،مق من ذلك يظهر كما اإلحياء بعد ألفه الذي" القرآن جواهر" كتابه يف مث
 كلها الدينية العلوم انشعاب لكيفية منه الرابع الفصل فيعقد وتفصيًال، بياناً  اإلحياء يف قرره الذي
كما أنه حتدث عن الكيفية اليت توالها،   وتفصيالت تقسيمات عن القرآن من ا يتصل وما
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 احليوان بدن وهيئة العامل ةوهيئ والنجوم الطب علم انشعبت ا سائر العلوم من القرآن، فيذكر
  )6(… أعضائه وتشريح

 ويقرر العلمي، بالتفسري القول يف الغزايل منحى ينحو السيوطي الدين جالل العالمة جند كذلك
 مبثل أيضاً  ذلك يقرر كما منه، والستني اخلامس النوع يف" اإلتقان" كتابه يف وتوسع بوضوح ذلك
 واألحاديث اآليات من يسوق وجنده" التنزيل استنباط يف اإلكليل" كتابه ىف والتوسع الوضوح هذا

  .)7(العلوم كل على مشتمل القرآن أن على به يستدل ما واآلثار
      من املفسرين األقدمني، وملح إىل مثل هذه األمور أبو بكر بن العريب سلكوممن سلك هذا امل

مفاتيح (( يف ) هـ  606ت (، والفخر الرازي)) قانون التأويل (( يف كتابه ) هـ  543ت ( 
  .)8(يف تفسريه) هـ  655ت ( وأبو الفضل املرسي  ،))الغيب 

ومل يكن النظر إىل هذا العلم عند األقدمني نظرا ذا وجهة واحدة من حيث جواز التكلم فيه، بل 
من أبرز الذين وقفوا من العلماء من وقف ضد هذا النوع من التفاسري وأنكر على من تكلم فيه، و 

: حيث يقول، ))املوافقات ((يف كتابه  )هـ790(نوع من التفاسري اإلمام الشاطيب وجه هذا ال يف
 للمتقدمني يُذكر علم كل إليه فأضافوا احلد، القرآن على الدعوى ىف جتاوزوا الناس من كثرياً  أن"

 احلروف، موعل واملنطق الرياضيات، من وغريها كاهلندسة والتعاليم الطبيعيات علوم من واملتأخرين
 مل تقدم ما على عرضناه إذا وهذا وأشباهها، الفنون هذه من الناظرون فيه نظر ما ومجيع
  .)9("يصح

وحيتج يف ذلك بأنه مل يرد عن السلف الصاحل من التابعني ومن يليهم َمن تكلم يف هذا اللون من 
ينكر أن يف القرآن ال  نفسهالتفسري، وهم من أعرف الناس بالقرآن وعلومه، ومع أنه يف الوقت 

آيات تشري إىل ما كان العرب يعرفونه من علوم زمن نزوله، لكنه أحنى بالالئمة على أولئك الذين 
كما فند ما احتج به أصحاب هذا النوع من ،  أضافوا إىل القرآن كل علوم األولني واآلخرين

  .)10(التفسري من أدلة لتأييد دعواهم
لتارخيية السريعة للتفسري العلمي للقرآن الكرمي أنه ليس وليد إذن، وكما يظهر بعرض هذه الوقفة ا

الزمن احلاضر وإمنا تكلم فيه علماؤنا األقدمون ولكن ليس باحلجم الذي هو معروف به اليوم كما 
أنه مل يفرد بالبحث ومل يعقد له باب مستقل ضمن أنواع التفاسري، عكس ما راج يف زماننا 
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ت (، ومصطفى صادق الرافعي )1905ت (حممد عبده : احلاضر عن بعض العلماء ومنهم
اجلواهر يف تفسري القرآن (( يف كتابه املوسوم بـ ) م  1940ت ( طنطاوي جوهري  ، و)م1937
الذي نوه فيه جبدوى هذا التفسري، وتعجب من إعراض العلماء املسلمني عن تلك )) الكرمي 

  .رااآليات اليت ترشد إىل علوم الكون على الرغم من كث
  :قواعد التفسير العلمي

والظاهر أن التفسري العلمي ال ميكن رده مجلة، بل ال بد من إخضاعه لشروط التفسري اليت ذكرها 
العلماء، فما خالف تلك الشروط يرد ال ألنه تفسري علمي وإمنا ملخالفته قواعد التفسري عامة، 

بأمهات مآخذ التفسري ) هـ 794ت (وهي اليت عرب عنها الزركشي  -وميكن إمجال تلك القواعد 
  :فيما يلي -
 فإنه واملوضوع منه الضعيف من احلذر جيب لكن وسلم، عليه اهللا صلى  النيب عن النقل/ 1 

  .كثري
 كما  وسلم عليه اهللا صلى  النيب إىل املرفوع مبنزلة عندهم تفسريه فإن الصحايب؛ بقول األخذ/ 2

  .مستدركه يف احلاكم قاله
  .عريب بلسان نزل القرآن فإن اللغة لقمبط األخذ/ 3
 النيب صلى دعا به الذي هو وهذا الشرع قوة من واملقتضب الكالم معىن باملقتضى من التفسري/ 4
  .)11("التأويل وعلمه الدين يف فقهه اللهم" قال حيث عباس البن وسلم عليه اهللا

حلقائق العلمية الثابتة عن طريق يظهر من أمهات مآخذ التفسري اليت ذكرها الزركشي أنه مل جيعل ا
التجربة مأخذا من املآخذ، وهذا طبيعي ألن يف زمانه مل تعرف العلوم الطبيعية التطور املبهر الذي 
تعرفه اآلن، مع أنه ذكر أن املآخذ كثرية وهذه أمهاا، وبالتايل فهي ليست حمصورة فيما ذكر وإمنا 

  .مجيع املآخذ ترجع إليها
إىل معىن التفسري العلمي كما عرفه اإلمام الذهيب، فإنه التفسري الذي يُعىن وعليه، فبالرجوع 

باستخراج كافة العلوم من القرآن الكرمي وفق القواعد املوضوعة للتفسري دون حتميل النص القرآين 
أكثر مما حيتمل ودون إخراجه عن املعىن املراد، حىت وإن استعملت بعض املصطلحات العلمية 
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التايل فال ُخيضع النص القرآين للحقائق العلمية فيفسر ا، وإمنا يستأنس ا بعد تفسري احلديثة، وب
  .النص القرآين وفق قواعده وضوابطه

والقرآن الكرمي ليس كتاب رياضيات أو فيزياء أو جيولوجيا أو أي علم من العلوم التطبيقية، بل 
ما فرطنا يف الكتاب من : "جلهو كتاب حوى شىت العلوم واملعارف، حيث يقول اهللا عز و 

، لكِن احتواؤه هلذه العلوم واملعارف مل يكن على سبيل التفصيل، بل على سبيل اإلمجال، "شيء
فعندما يأمر اهللا عز وجل عباده بالتأمل يف ملكوت السماوات واألرض وإىل بدء اخللق وإىل 

الظواهر الطبيعية إىل التجربة اإلنسان نفسه، يشري إىل أن اإلنسان مطالب بتعلم العلوم وإخضاع 
  .واستنباط القوانني بنفسه، ال أن يقعد وينتظر

ولكن اإلشكالية اليت تنقدح يف ذهن كل من يقرأ القرآن الكرمي هي كيف تعامل علماؤنا األقدمون 
وباألخص منهم املفسرون مع النصوص القرآنية اليت فيها إشارة إىل قضية علمية تتعلق بالكون أو 

  ن مع أن يف زمام مل تعرف العلوم من التطور ما عرفته اليوم؟باإلنسا
وإذا تعددت األقوال يف تفسري آية من هذه اآليات، فهل ميكن ترجيح أحد األقوال مبا أثبته العلم 

  يف العصر احلاضر؟
  :نماذج للتفسير العلمي

ر ثالث قضايا سأبني يف ما يلي بعض مناذج التفسري العلمي وفق تفسري األقدمني وذلك بذك
  :حتدث عنها القرآن

  :شكل السماء: أوال
دار جدل كبري حول شكل األرض يف الزمن املاضي قبل تصوير األرض بواسطة األقمار الصناعية، 

بعد م، 15ومل يستقر القول فيها بأا كروية الشكل إال يف القرن .. بني كوا كروية أو مسطحة
بدورته حول األرض وكان ) م 1480" (ماجالن"برحلته وقيام ) م 1451" (كولومبوس"قيام 

  ).م 1522و  1518(ذلك بني عام 
ن شكل السماء وكنهها مازال حمل حبث ونظر من قبل العلماء اليوم، ولقد وردت لكن الكالم ع

آيات كثرية تبني أن السماء بناء وأا سقف وأا مرفوعة على األرض، ونأيت إىل بعض اآليات 
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 ِبَغْريِ  السَماَواتِ  َخَلقَ ": لنرى كيف تعامل معها املفسرون من حيث تفسريها، يقول اهللا عز وجل
  ]:10: لقمان" [َعَمدٍ 

 إا قال من فمنهم السموات يف العلماء قول اختلف: يقول اإلمام الرازي يف تفسري هذه اآلية
 مجيع قول وهو مستديرة إا قال من ومنهم املفسرين أكثر قول وهو مستوية، كصفيحة مبسوطة

 احملسوسات من دليالً  عليها هلم فإن ذلك يف نوافقهم حنن قال اهللا رمحه والغزايل املهندسني،
 القرآن يف ليس أن عن فضالً  حيتمله، مبا نؤوله خرب الباب يف كان وإن جتوز، ال احلس وخمالفة
 فـََلكٍ  ِىف  ُكل {:  تعاىل قال كما االستدارة على يدل ما فيه بل صرحياً، ذلك على يدل ما واخلرب

 السموات بأن يقال أن بالواج بل مستدير، لشيء اسم والفلك) 33:  األنبياء(} َيْسَبُحونَ 
 هذا علم وإذا وطبع، بإجياب موجودة ال اهللا بقدرة خملوقة فهي مصفحة أو مستديرة كانت سواء

 بقدرة إال ليس بعض دون بعضه يف السماء وكون له اية ال فضاء وهو مكان يف السماء فنقول
 ال وهي موضعها من الزوال عهامين شيء على ليس أي} َعَمدٍ  ِبَغْريِ {:  بقوله اإلشارة وإليه خمتارة
 ألن هلا مكان ال وجمموعها بأسرها السموات أن املعىن بعضهم وقال .تعاىل اهللا بقدرة إال تزول

 وهناك، ههنا يقال بسببه فيه ما إىل يشار ما واحليز متمكناً  فيكون فيه ما عليه يعتمد ما املكان
 وهناك، ههنا هو له يقال إذ حيز يف اهلواء يف فهو جبل شاهق من يقع من إن قالوا هذا على

 هذا علم إذا مكان، يف حصل األرض على حصل فإذا شيء، على يعتمد ال إذ مكان يف وليس
  .)12(هلا عمد فال عليه تعتمد مكان يف ليس فالسموات

 كهيئة األرض على السماء بىن: قال السيوطي] 22البقرة" [بَِناًء  َوالسَماء : "ويف قوله تعاىل
  )14("قبة مضروبة عليكم: "، وقال البيضاوي)13(األرض  على سقف وهي ة،القب

 ويقال لألرض، كالسقف أا أو املضروبة كالقبة أا بناء السماء بكون واملراد: "وقال األلوسي
  .)15("عنهما تعاىل اهللا رضي عباس ابن عن هذا وروي بناء، البيت لسقف

لقول بأن السماء مستديرة الشكل يوافق بذلك املهندسني يالحظ أن اإلمام أبا حامد الغزايل مع ا
يف زمانه ألن لديهم دليال ماديا يعتمدون عليه، مع أن األمر خمتلف فيه كما ذكر اإلمام الرازي، 
مما يدل على أن اإلمام أبا حامد الغزايل رجع أحد القولني مبا كشفه العلم التجرييب آنذاك، إضافة 

  .فلك الذي يعين يف اللغة الشيء املستديرإىل ما يوحي إليه ذكر ال
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وإذا أتينا إىل السيوطي والبيضاوي واأللوسي وجمموعة أخرى من املفسرين جند أم يفسرون بناء 
السماء بالقبة املضروبة، ومعلوم أن القبة هي ما كان سقفا مستديرا من جهة، وبالتايل لو فسرت 

وى شكال دائريا شبيها يئة األرض، وال ميكن السماء بالقبة من كل جهات األرض ملا كانت س
التوقف عند أقواهلم على االستدالل بكروية السماء بل ال بد من دليل جترييب قطعي حيسم النزاع 
ولو أن البحث يف مثل هذه األشياء ال جيلب كثري فائدة؛ ألن عظم السماء يكفي الستشعار 

  .إلمام الغزايلعظمة اخلالق سبحانه وتعاىل كما أشار إىل ذلك ا
  :فوائد اليقطين: ثانيا

لقد ورد ذكر اسم اليقطني يف القرآن الكرمي يف سورة الصافات عند ذكر قصة سيدنا يونس عليه 
َنا{:وجل السالم بعدما لفظه احلوت إىل العراء فقال عز  من َشَجَرةً  َعَلْيهِ  َوأَنَبتـْ

س بعدما نبذه احلوت شجرة من يقطني، ، فاهللا عز وجل أنبت لسيدنا يون146الصافات}يـَْقِطنيٍ 
فالسؤال الذي يتبادر إىل األذهان بعد قراءة القصة يدور حول ماهية اليقطني أوال مث ملاذا هذه 
الثمرة بالذات دون غريها؟، وما الذي كان حيتاجه سيدنا يونس بعد خروجه من بطن احلوت حىت 

  يتقوى ويسرتجع عافيته؟
 والبطيخ والَقرْع الدباء حنو ساق على يقوم ال شجر هو كل جاء يف لسان العرب أن اليقطني

 ميتد نبت كل هو ومقاتل واحلسن عباس وعن ابن القرع، يعين:  مسعود ابن قالو  )16(واحلنظل
 والقرع والبطيخ القثاء حنو ساق له وليس الشتاء على يبقى وال األرض، وجه على وينبسط

(  من يفعيل هو:  وقيل عامه، من ميوت مثّ  ينبت شيء لك هو:  جبري ابن وعن سعيد واحلنظل،
  )17(ثابت إقامة ال زائل إقامة به أقام إذا)  باملكان قطن

ولكن إذا كان اليقطني ميتد على وجه األرض وبالتايل ال ساق له، فلماذا ذكر اهللا عز كلمة شجرة 
 ساق ذات أنبتها هللا يكون أن حيتمل: والشجر معروف على أنه ما له ساق؟ يقول أبو حيان

 وأغصان، ِعيدان له تفرعت ما كلّ  وأحسب:  املربد وقال. للعادة خرقاً  وبورقها، ا يستظل
  .)18(تشعبه وقت يف شجرا تسميه فالعرب

  .)19(اليقطني من فهي َعاِمها من تـَْهِلك شجرة وقيل كل
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والتابعني على أنه القرع  فاألقوال إذا متعددة يف معىن اليقطني ولكن أكثر املفسرين من الصحابة
 ووهب جبري، بن وسعيد وعكرمة، وجماهد، عباس، وابن مسعود، ابن: أو الدباء فهو مروي عن

اخلراساين   وعطاء والضحاك، وقتادة، والسدي، طاوس، بن اهللا وعبد َيَساف، بن وهالل منبه، بن
  .)20(كما ذكر ذلك ابن كثري

نس كان حلاجته، ملا تدره هذه الثمرة من فوائد ال شك أن إنبات هذه الثمرة على سدينا يو 
صحية، ولكن قبل ذكر فوائدها حسب ما ذكر املفسرون نأيت إىل حالة يونس عليه السالم بعدما 

 كبدن بدنه عاد ، فروي أنه145الصافات} َسِقيمٌ  َوُهوَ  بِاْلَعرَاء فـََنَبْذنَاهُ {: نبذ بالعراء، يقول تعاىل
 ليس الفرخ كهيئة: - عنه اهللا رضي- مسعود ابن وقال. البدن يف، أي ضع)21(يولد حني الصيب
، فسيدنا يونس حسب )23(قوة له يبق ومل عظمه ورق حلمه بلى قد كان: ، وقيل)22(ريش عليه

أقوال املفسرين بعد خروجه من بطن احلوت كان حباجة إىل ما يقوي بدنه وحيميه مما قد يؤذيه من 
احلشرات وامليكروبات، ولنر اآلن ما لليقطني من فوائد، فقد ذكر حر الشمس ومما جيلبه اهلواء من 

 به اهللا خصه إمنا القرع: ، وقال ابن جزي)24(جلده ينسلخ ملن شيء أنفع القرع أبو حيان أن ورق
 من خرج ملا يونس حلم فإن يقربه، ال الذباب وأن الورق، وكرب اللمس ولني الظل برد جيمع ألنه

 فوائد، القرع يف بعضهم وذكر: وذكر له ابن كثري فوائد فقال. )25(ذبابال حيتمل ال كان البحر
 وأنه مثره، أغذية وجودة الذباب، يقرا ال وأنه ونعومته، لكربه، ورقه وتظليلُ  نباته، سرعة: منها
 يؤذيه احلوت بطن يف مبكثه جلده لرقة السالم عليه وكان )26(أيضا وقشره بلبه ومطبوخا نيئا يؤكل

 به تعاىل اهللا فلطف الظل بارد ويستطيب الشمس، حر ويؤمله خشونة، فيه ما ومماسة الذباب
  .)28(عليه يقع ال فإنه الذباب عن بأوراقها ، وذكر البيضاوي أن هذه الشجرة غطته)27(بذلك

الظاهر بتحقيق النظر يف كالم املفسرين أن سيدنا يونس كان عليل البدن منهك القوى، وبالتايل 
إىل ما يقويه وحيميه، فلم يكن آنذاك أنفع من اليقطني الذي مجع كل ما حيتاجه سيدنا فهو حيتاج 

يونس، وأفضل ما قيل يف فوائد اليقطني أن ورقه ال يقربه الذباب، وأنه أنفع شيء للجلد املسلوخ، 
  .فما أحوجنا إىل استثمار هذا الورق بل الثمرة كلها يف استخراج كل ما ذكر من فوائد
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  :القمر كان مشتعال ثم انطفأ :ثالثا
سطح القمر، وبعد الدراسات اجلولوجية " نيل آرمسرتونغ"م وصل العامل األمريكي 1969يف عام 

لتحاليل الدقيقة للرتبة استطاع علماء الفضاء أن يكتشفوا حقيقة علمية باهرة وهي أن املعمقة وا
مليون سنة وخالل تشكله تعرض الصطدامات هائلة مع الشهب  4.6القمر تشكل منذ 

والنيازك، وبفعل درجات احلرارة اهلائلة مت انصهار حاد يف طبقاته مما أدى إىل تشكيل األحواض 
واليت قامت بدورها  ”Craters“وقمم وفوهات تدعى كرايرتز  ”Maria“اليت تدعى ماريا 

بإطالق احلمم الربكانية الكبرية اليت مألت أحواضه يف تلك الفرتة، مث برد القمر فتوقفت براكينه 
  .وانطفأت محمه، وبذلك انطفأ القمر وطمس بعد أن كان مشتعالً 

لقرآن الكرمي تكلم عن هذه الواقعة منذ يُذكر هذا يف ستينيات القرن املاضي يف حني جند أن ا
 َوَجَعْلَنا اللْيلِ  آيَةَ  َفَمَحْونَا آيـَتَـْنيِ  َوالنـَهارَ  اللْيلَ  َوَجَعْلَنا{: قرون عديدة وذلك يف قوله سبحانه وتعاىل

  ].  12: اإلسراء[}ُمْبِصَرةً  النـَهارِ  آيَةَ 
 القمر كان: ي روى عن ابن عباس أنه قالولو عدنا إىل تفاسري هذه اآلية جند أن اإلمام الطرب 

 السواد: )الليل آية فمحونا( النهار، آية والشمس الليل، آية والقمر الشمس، تضيء كما يضيء
  .)29(القمر يف الذي

 عرشه، نور من مشسني اهللا خلق: كما أن اإلمام القرطيب روى كذلك عن ابن عباس أنه قال
 وجعل مغارا، إىل مشارقها بني ما قدرها على الدنيا لمث مشسا يكون أن علمه يف سبق ما وجعل
 يومئذ وهو مرات ثالث وجهه على جناحه فأمر السالم عليه جربيل فأرسل الشمس، دون القمر
 يعرف مل مشسا تركه ولو احملو، أثر القمر يف ترونه الذي فالسواد نوره، وبقى ضوءه فطمس مشس
  .)30(النهار من الليل
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ىل معىن احملو يف اللغة جند يف لسان العرب أن معناه هو إذهاب األثر، وملا أطلق البيان وإذا أتينا إ
اإلهلي لفظ احملو على آية الليل اليت فسرها العلماء بالقمر دل على أن القمر كان على شاكلة غري 

  .اليت هي اآلن فذهب أثرها
القدماء أثبتوا حقيقة علمية هائلة  جند بالنظر إىل التفسري العلمي هلذه اآلية أن علماء التفسري

ُعدت يف القرن املاضي من نوادر االكتشافات العلمية اليت أرت العامل كله، مما يدل داللة قطعية 
على أن املفسرين أمعنوا التفكر يف آي القرآن وجتاوزوا ظاهره إىل باطنه دون اإلخالل بقواعد 

  .    التفسري املتواترة لدى مجاهري العلماء
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  :خاتمة
إن املفسرين القدامى مل يبخلوا ومل يدخروا أدىن جهد يف تفسري مجيع آيات القرآن مبا يف ذلك 
اآليات اليت تشتمل على قضايا علمية؛ فتعاملوا معها معاملة تليق بآي القرآن ومل خيرجوا القرآن 

وال ميكننا وحنن اليوم .  واآلخرينالكرمي يف الوقت نفسه عن كونه كتاب هداية فيه نبأ األولني
نعيش عصر التكنولوجيا الرقمية أن نستغين عن أقوال مفسرينا القدامى فيما خيص القضايا 
العلمية، فشرحهم لآليات مل يكن سطحيا كما تبني، بل كان فيه نوع من التعمق، وحىت وإن 

جوء إىل ما يقوله العلم اختلفت آراء املفسرين يف قضية من القضايا وتعددت فباإلمكان الل
  .احلديث لرتجيح أحد األقوال كما تبني لك من قول اإلمام الغزايل خبصوص شكل السماء

والتفسري العلمي للقرآن الكرمي ليس أمرا مستحدثا، بل ظهوره كمصطلح كان يف العصر احلديث، 
ي أن خيرج عن أما وجوده فكان مع ظهور علم التفسري وتدوينه، لذلك ال ميكن للتفسري العلم

  .نطاق التفسري العام للقرآن الكرمي وشروطه وقواعده اليت وضعها العلماء
وليس من الالئق أن خنضع آيات القرآن ملا يثبته العلم احلديث اليوم؛ ألن بعض ما أثبته العلم 

رية اليوم ال يزال جمرد نظرية حتتاج إىل حبث أكثر حىت تصري حقيقة علمية، فرمبا أُثْبت خطأ النظ
فيكون ذلك بابا من أبواب الطعن يف القرآن، بل ال بد من الرجوع إىل ما قاله املفسرون األوائل 

  .أوال مما استدلوا به على أقواهلم  باألحاديث وأقوال الصحابة رضي اهللا عنهم
كما أن أقوال املفسرين يف القضايا العلمية ال ترقى إىل درجة القطع دائما بل قد تكون اجتهادات 
ظنية، فيمكن حينئذ أن نلجأ إىل احلقائق العلمية وليس النظريات لرتجيح أحد األقوال، فتصري 

  .بذلك احلقيقة العلمية وسيلة من وسائل الرتجيح شريطة أن تكون قطعية وثابتة بالتجريب
ويف اخلتام البد أن نبني أن اإلنسان مهما بلغ من العلم والتكنولوجيا فسوف لن خيرج من اإلطار 
الذي رمسه اهللا له، وسوف لن يزيده ذلك العلم إال إميانا وتصديقا بأن خالق هذا الكون واحد ال 
شريك له وأنه أعطى كل شيء خلقه مث هدى، وأنك لو تأملت مث تأملت ما ترى يف خلقه من 

  .تفاوت
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  :هوامشال
، 1995، 1ريوت، طفواز أمحد زمريل، دار الكتاب العريب، ب: الزرقاين، مناهل العرفان، تح) 1(
2/6.  
حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الرتاث، القاهرة، : السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، تح) 2(
4/169 .  
  .2/349، 2000، 7واملفسرون،مكتبة وهبة، القاهرة، ط الذهىب، التفسري حسني حممد) 3(
، 2000، 7رة، طواملفسرون،مكتبة وهبة، القاه الذهىب، التفسري حسني حممد: ينظر )4(
2/349  
  .1/289بريوت  ااملعرفة، الدين، ، دار علوم حامد الغزايل، إحياء أبو  )5(
القباين، بريوت،  رضا رشيد حممد: العلوم، تح إحياء حامد الغزايل، جواهر القرآن، دار أبو )6(

  .44، ص 1985 ،1ط
، اإلتقان يف علوم ، والسيوطي2/351واملفسرون،  الذهىب، التفسري حسني حممد: ينظر) 7(

  .2/330القرآن، 
  .وما بعدها 352/ 2واملفسرون،  الذهىب، التفسري حسني حممد: ينظر ) 8(
 ، 1عفان، ط  ابن سلمان، دار آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: الشاطيب، املوافقات، تح) 9(

  .2/127م، 1997/ هـ1417
  .وما بعدها 127/ 2الشاطيب، املوافقات، : ينظر) 10(
 ،1إبراهيم، ط  الفضل أبو حممد: القرآن، تح علوم يف الزركشي، الربهان الدين بدر: ينظر) 11(

/ 2وشركائه،  احلليب الباىب العربية، عيسى الكتب إحياء م، دار 1957 - هـ 1376
)156-161.(  

  .119/ 25تفسري الرازي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ) 12(
  .1/85، 1993 – بريوت - الفكر دار: النشر دار السيوطي، الدين جالل املنثور، الدر) 13(
  223/ 1بريوت  - الفكر دار: النشر دار البيضاوي، تفسري) 14(
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 الرتاث إحياء دار ، األلوسي املثاين، حممود والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين وحر  )15(
  188/ 1العريب، بريوت 

  ]نقط[ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 16(
 إحياء عاشور، دار بن حممد أيب اإلمام :والبيان، تح النيسابوري، الكشف إسحاق أبو) 17(

  .171/ 8م،  2002 - هـ1422، لبنان، 1ط بريوت، العريب، الرتاث
  .240/ 1الكتاب،  علوم يف اللباب النعماين، تفسري الدمشقي الدين سراج)  18(
والتوزيع،  للنشر طيبة سالمة، دار حممد بن اميس: العظيم، تح القرآن ابن كثري، تفسري) 19(

  .40/ 7م،  1999 - هـ1420، 2ط
  .40/ 7العظيم،  القرآن ابن كثري، تفسري) 20(
 الشيخ - املوجود عبد أمحد عادل الشيخ: احمليط، تح البحر األندلسي، تفسري حيان أبو) 21(

 النجويل أمحد.د) 2 قيالنو  ايد عبد زكريا.د) 1 التحقيق يف شارك معوض، حممد علي
   .360/ 7، 1ط م،2001- هـ1422 - بريوت/ لبنان -  العلمية الكتب دار اجلمل، 

  .40/ 7العظيم،  القرآن ابن كثري، تفسري) 22(
 ضمريية مجعة عثمان -  النمر اهللا عبد حممد :أحاديثه وخرج التنزيل، حققه البغوي،  معامل) 23(

  .61/ 7م،  1997 - هـ 1417 ،4طيبة، ط  احلرش، دار مسلم سليمان -
  .360/ 7احمليط،  البحر األندلسي، تفسري حيان أبو) 24(
 -هـ1403لبنان،  العريب،  الكتاب دار التنزيل، لعلوم ابن جزي الغرناطي، التسهيل) 25(

  .176/ 3،  4ط  م،1983
  .40/ 7العظيم،  القرآن ابن كثري، تفسري) 26(
 إحياء املثاين، دار والسبع العظيم القرآن تفسري يف ايناملع البغدادي، روح األلوسي) 27(

  .146/ 23بريوت،  العريب، الرتاث
  .27/ 5البيضاوي،  تفسري) 28(
  .15/49هـ،  1405 الفكر، بريوت، تفسري الطربي، دار) 29(
  . 10/227القاهرة،   ، الشعب تفسري القرطيب، دار) 30(
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 يةالمقاصد الشرعية من إجراء المسابقات العلم

 *بلحاجي عبدالصمد

  مقدمة
احلمد هللا رب العاملني الذي علم اإلنسان ما مل يعلم، وأفضل الصالة وأمت التسـليم علـى 
سيدنا حممد النيب األمي معلم الناس اخلري الذي أنار درب البشرية مجعاء إذ أخرجهم مـن ظلمـات 

ني هلــم بإحســان إىل يــوم الــدين اجلهــل إىل نــور العلــم وحمــراب اإلميــان، وعلــى آلــه وأصــحابه والتــابع
  وبعد؛

فمــن أفضــال اهللا علــى بــين اإلنســان أن جعــل العلــم متاحــا للجميــع؛ فــالعلم ال وطــن لــه 
وهــذا االهتمــام بــالعلم . واألمــم كلهــا تنهــل منــه بقــدر اهتماماــا بــه وأخــذها باألســباب املؤديــة إليــه

مث إن العالقــة مطــردة فــاملطلع  يتناســب مــع مــدى تقــدير دوره يف تقــدم البشــرية وتطــور احلضــارات،
علـــــى مســـــارات احلضـــــارات حالـــــة نشـــــوئها وبلوغهـــــا الـــــذروة مث تـــــدهورها يالحـــــظ أن اضـــــمحالل 

  .احلضارات وثيق الصلة بتدين االلتفات إىل العلم والعلماء وسوء تقدير العلم يف اتمع
وهلـــذا فـــإن رســـالة اإلســـالم مـــا إن ظهـــرت حـــىت حضـــت علـــى األخـــذ بأســـباب وأســـس 

قولــه صـلى اهللا عليــه وسـلم  فكانـت أول آيـة نزلــت علـى قلــب حممـد   -والعلـم أحــدها –ارة احلضـ
اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق خلــق اإلنســان مــن علــق اقــرأ وربــك األكــرم الــذي علــم  �: تعـاىل

  .)1( �بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم

كــرمي العلمــاء ولقــد اقتفــى ســرية رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف احلــث علــى العلــم وت
وما العصـر اخللفاُء الراشدون من بعده وملوك املسلمني وأمرائهم يف عصور قوم وازدهار ملكهم، 

العباســـي األول إال خـــري شـــاهد علـــى ذلـــك حيـــث ُعـــرف ذلـــك العصـــر بالعصـــر الـــذهيب تعبـــريا عـــن 
قت علــيهم النهضــة  العلميــة الــيت عاشــتها الدولــة اإلســالمية حيــث أحــيط العلمــاء بالتقــدير، وأغــد

اجلوائز واألعطيات وبسبب ذلك شهدت احلضارة اإلسالمية أوسع حركات الرتمجة وتدافع العلماء 
  .املسلمون إىل االطالع على معارف األمم والنهل من منابع العلم

  جامعة تلمسان/ جتماعية كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االاألستاذ ب* 
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ا وساداا وحراس عزها وجمـدها، تقـوم األمـة حنـوهم إن العلماء يف األمم احلية هم خياره
بواجب االعتبار والتقدير ويقومون هم هلا بواجب القيادة والتدبري، والعلماء حنتاج إليهم أيام األمن 
وأيام اخلوف؛ ففي أيـام األمـن حنتـاج إلـيهم ليَـُدلونا علـى سـبل السـعادة يف احليـاة، ويف أيـام اخلـوف 

  .على حلوٍل لعويص املشكالت وخيرجونا من مضايقها حنتاج إليهم ليُدلونا
ولعل مـن أبـرز صـور االعتبـار والتكـرمي للعلـم وأهلـه إجـراء مسـابقات علميـة بيـنهم ومـنح 
النابه املتقدم منهم جائزة سـخية تعبـريا علـى اعـرتاف اتمـع بعطاءاتـه العلميـة وتشـجيعا لغـريه علـى 

  .السري يف هذا املضمار
اول أن أحبــــث مســــألة املســــابقات العلميــــة مــــن حيــــث كوــــا عقــــدا ويف هــــذه الورقــــة أحــــ

مســـتقال لـــه خصائصـــه وأركانـــه الـــيت متيـــزه، وكـــذا الشـــروط الواجـــب توافرهـــا حـــىت ال حنيـــد ـــا عـــن 
  .مقاصدها الشرعية اليت ألجلها أقيمت هذه املسابقات

  :ولقد انتظم هذا البحث يف ثالثة مطالب هي كالتايل
  .سابقات لغة واصطالحاتعريف امل: المطلب األول

  . حكم إجراء املسابقات العلمية: المطلب الثاني 
  .شروط صحة املسابقات العلمية: المطلب الثالث

  .تعريف املسابقات لغة واصطالحا: المطلب األول
  . لغة: أوال 

املســابقات مجــع مســابقة وهــي مصــدر ســاَبق ُيســاِبق، ومنــه الســْبق بتســكني البــاء مصــدر   
لــه يف كــل أمــر ُســْبقة وســابقة وَســْبق، واجلمــع : دمــة يف اجلــري ويف كــل شــيء، تقــولســَبق وهــو القُ 

  .األسباق والسوابق
  .)2(  الباء فهي اجلائزة اليت توضع بني املتسابقني حىت يأخذها الفائز منهم أما السَبق بفتح

  
  . اصطالحا: ثانيا

اـال العلمـي أو الرياضـي املسابقة هي عقد بني طـرفني أو أكثـر علـى املغالبـة بينهمـا يف   
  .وحنوه ملعرفة الفائز منهما بعوض أو بدونه
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  :قولنا يف التعريف أا عقد بني طرفني أو أكثر معىن ذلك أن هلا أركانا وهي كالتايل
  .ومها الطرفان املتسابقان اللذان يتم التعاقد بينهما على نوع من املسابقات: املتعاقدان -
نـوع املسـابقة الـيت يـتم التعاقـد عليهـا رياضـيًة كانـت أو علميـة واملقصـود بـه : املعقود عليه -

 .أو غري ذلك مما هو شائع يف عصرنا احلاضر

واملقصــود ــا اإلجيــاب والقبــول بــاللفظ أو مــا جيــري جمــرى اللفــظ ممــا يــدل علــى : الصــيغة -
 .الرتاضي بني األطراف املتسابقة يف إمضاء العقد

حكام يتميز ا عن غريه من العقـود، يقـول ابـن القـيم وعقد املسابقة عقد مستقل بنفسه له أ
رمحــه اهللا بعــد أن عقــد     مقارنــة بــني عقــد املســابقة وعقــود أخــرى هلــا شــبه ــا كاإلجــارة واجلعالــة 

فالصواب أن هذا العقـد عقـد مسـتقل بنفسـه لـه أحكـام يتميـز ـا عـن سـائر هـذه العقـود :" والنذر
  .) 3( "فال تؤخذ أحكامه منه

وجود بعض أوجه االتفـاق بـني عقـد املسـابقة وعقـود أخـرى فإنـه ال يعـين أن العقـدين  أما عن
متداخالن؛ فمثال عقد البيـع وعقـد اإلجـارة يتفقـان يف اشـرتاط معلوميـة العـوض ومـع هـذا فـإن كـل 

  .عقد مستقل عن اآلخر، وغري هذا من األمثلة كثري
أي بال  –كن أن تكون املسابقة جمانا معىن ذلك أنه مي" بعوض أو بدونه:"وقولنا يف التعريف 

  .كما أنه جيوز أن تكون املسابقة على جائزة تبذل للفائز من املتسابقني  –عوض 
وال يكـاد خيتلــف اثنــان يف أن املسـابقة إذا كانــت علــى عـوض تكــون املنافســة أقـوى وذلــك ملــا 

، ويقـول )4( �ا جمـاويحبون المال حبـ�: ُجِبلت عليه النفوس البشرية من حب املال، قال تعاىل
  ويف املسابقة مع : " ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل

  . )5( "العوض مبالغة يف االجتهاد يف النهاية هلا واإلحكام هلا
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  .حكم إجراء املسابقات العلمية: المطلب الثاني
  .تحرير محل النزاع: أوال 
يـــة إذا كانـــت بـــدون اتفـــق الفقهـــاء رمحهـــم اهللا تعـــاىل علـــى جـــواز إجـــراء املســـابقات العلم  

جــوائز بــني الطــالب الختبــار معلومــام وســعة اطالعهــم وإلثــارة روح املنافســة بيــنهم، وذلــك كــأن 
جيتمع طلبة العلم ويتطارحون فيما بينهم مسائل العلم ليعلم احلاذق فيهم أو يطرح األستاذ السؤال 

  .ويقع اجلواب منهم
: نه أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـالرضي اهللا ع واألصل يف ذلك حديث عبد اهللا بن عمر

فوقــع : إن مــن الشــجر شــجرة ال يســقط ورقهــا وإنهــا مثــل المســلم، حــدثوني مــا هــي؟ قــال �
حـدثنا مـا هـي :وافوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قـال: الناس في شجر البوادي؛ قال عبد اهللا

  .) 6( �هي النخلة: يا رسول اهللا؟ قال
متحـــان العـــامل أذهــان الطلبـــة مبـــا خيفـــى، مـــع بيانـــه هلـــم إن مل يف احلـــديث ا: " قــال ابـــن حجـــر

  .) 7( "يفهموه

وهذه احلالة املتفق على جوازها وإن مل تكن على جوائز لكن املنافسة بني املتسابقني حاصـلة 
وذلك ملا جبلت عليه النفوس من حب الغلبة، يقول ابن القيم رمحه اهللا بعد أن بني جواز املسابقة 

وهذا القسم جّوزه الشارع بالرهان حتريضا للنفوس عليـه :  "واإلبل والنضال على عوضعلى اخليل 
داعـي الغلبـة وداعـي الكسـب، فتقـوى رغبتهمـا يف العمـل احملبـوب هللا : فإن النفس ينقاد هلا داعيـان

  .)8( "تعاىل ورسوله

  .محل الخالف: ثانيا
ية على أن يأخذ الفائز منهم جـائزة علـى اختلف الفقهاء رمحهم اهللا يف إجراء املسابقات العلم    

  :قولني
وهو وجه عند  )9( جيوز بذل اجلوائز يف املسابقات العلمية، وذا القول قال احلنفية: القول األول

1( اختاره ابن تيمية وابن القيم )10(  احلنابلة
1

(.  
 والشـــافعية واحلنابلـــة ال جيـــوز بـــذل اجلـــوائز يف املســـابقات العلميـــة وبـــه قـــال املالكيـــة: القـــول الثـــاني

)1
2

(.  
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  :أدلة األقوال
  :دليل القول األول

إنه ملا جاز بذل اجلائزة يف اخليل والنضال ملعىن يرجع إىل اجلهاد؛ فإنـه جيـوز بـذل اجلـائزة  -
يف املســــابقات العلميــــة للحــــث علــــى اجلهــــد يف طلــــب العلــــم؛ ألن الــــدين يقــــوم بــــالعلم 

 .واجلهاد

  :دليل القول الثاني
السـَبق إال  �: يرة رضي اهللا عنـه عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـالحديث أيب هر  -

1( � في خف أو حافر أو نصل
3

(.  
وجه االستدالل من احلديث أنه خص السْبق مع بـذل اجلـائزة يف اخلـف واحلـافر والنصـل دون 

  .غريه فيبقى ما عدا ذلك على النفي
كاحلاجـــة إىل األشــياء الـــيت نــص عليهـــا وألن غــري هــذه الثالثـــة ال ُحيتــاج إليهـــا يف اجلهــاد   -

  .احلديث؛ فلم جتز املسابقة عليها بعوض
  .الترجيح: ثالثا

والعلم عند اهللا تعاىل  –بعد عرض األقوال يف هذه املسألة وذكر دليل كل قول يظهر يل   
أن القول جبواز بذل اجلائزة يف املسابقات العلمية هو القول الراجح وذلك كأن جترى مسابقات  –

بني حفظة القرآن الكرمي أو احلديث النبوي أو العلوم األخرى كالطب والرياضيات وغري ذلـك مـن 
  .العلوم وتكرمي الفائز منهم

  :والذي يدعم هذا الرتجيح مايلي
فضل العلم يف بنـاء اتمـع اإلسـالمي ال يُنكـر؛ فبفضـل علمائنـا نـدحض شـبه املغرضـني  -

  .وبفضلهم نتقدم يف مجيع جماالت احلياة
استدالل أصحاب القول الثاين حبديث أيب هريرة رضي اهللا عنـه علـى جـواز بـذل اجلـوائز  -

يف أنــواع املســابقات الثالثــة الــيت ذكروهــا حبجــة أــا ُحيتــاج إليهــا يف اجلهــاد أمــا مــا عــداها 
فال فغري ظاهر؛ وذلك ألن إجـراء املسـابقات العلميـة وبـث روح املنافسـة بـني املتسـابقني 

الســــخية داخــــل يف إعــــداد القـــوة ملواجهــــة العــــدو؛ فاالســــتعمار مل يْغــــد يف ببـــذل اجلــــوائز 
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عصــــــرنا عســــــكريا فحســــــب؛ بــــــل تنوعــــــت أســــــاليبه وأصــــــبح هنــــــاك االســــــتعمار الثقــــــايف 
واالســـتعمار االقتصـــادي وحـــىت السياســـي فمـــن لنـــا غـــري العلـــم الـــذي يـــزيح عنـــا غشـــاوة 

 .وظلمات االستعمار ويبث الوعي يف جمتمعنا اإلسالمي

فروســية العلــم والبيــان، وفروســية : الفروســية فروســيتان: " بــن القــيم رمحــه اهللا تعــاىليقــول ا
أكمــل اخللــق يف الفروســيتني  الرمــي والطعــان، وملــا كــان أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم

فتحوا القلوب باحلجة والربهان والبالد بالسيف والسـنان، ومـا النـاس إال هـؤالء الفريقـان ومـن 
مل يكن ردءا وعونا هلما فهو كل على نوع اإلنسان، وقد أمـر اهللا سـبحانه وتعـاىل عدامها فإن 

جبـدال الكفــار واملنــافقني وجـالد أعدائــه املشـاقني احملــاربني؛ فعلــم صــلى اهللا عليـه وســلم رسـوله 
1( "أن اجلدال من أهم العلوم وأنفعها للعباد يف املعاش واملعاد

4
 (.  

ىل أقـــام ديـــن اإلســـالم باحلجـــة والربهـــان والســـيف والســـنان، فـــإن اهللا تعـــا:" ويقـــول أيضـــا    
1( "فكالمها يف نصره أخوان شقيقان

5
 (.  

1( لقــــد جــــرت عــــادة األمــــراء يف الــــزمن املاضــــي واحلاضــــر -
6

أيضــــا علــــى إكــــرام النبغــــاء  ) 
وتشجيعهم ملواصـلة البحـث والتنقيـب؛ ومـا إجـراء السـبق بـني أهـل العلـم وطلبتـه وتكـرمي 

 .من باب التشجيع هلم على التفنن يف العلوم كل يف اختصاصه املتقدم منهم إال

أهـــديت كتـــاب احليـــوان إىل حممـــد بـــن امللـــك فأعطـــاين مخســـة آالف : " يقـــول اجلـــاحظ
دينار، وأهديت كتاب البيان والتبيني إىل ابن أيب دؤاد فأعطاين مخسة آالف دينار، وأهـديت  

1( "فأعطاين مخسة آالف دينار كتاب الزرع والنخل إىل إبراهيم بن العباس الصويل
7

 (.  
ا، حيـب أهـل    نـا خـريولقد وصف ابن األثري يوسف ابن تاشفني بأنه كان حليما كرميـا، دي

1( العلم والدين، ويبالغ يف إكرام العلماء والوقوف عند إشارم
8

(.  
ل وهذا الذي جرى عليه السالطني مـن إكـرام العلمـاء وإعـزازهم فيـه اقتـداء مبوقـف الرسـو   

صــلى اهللا عليــه وســلم مــن الشــاعر كعــب بــن زهــري حــني مســع قصــيدته الشــهرية وأثــىن عليهــا، وخلــع 
1( بردته الشريفة وكساه ا؛ وهذا ما يشري إىل بواكري التكرمي للعلم وأهله يف التاريخ اإلسالمي

9(  
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  .شروط صحة املسابقات العلمية: المطلب الثالث
  

سابقات العلمية مقاصد شرعية مبتغاة وأهداف سامية ال شك أن من وراء إجراء هذه امل  
  :متوخاة، وحىت تتحقق هذه املقاصد ال بد من توفر عدة شروط وهي

أن تكون اجلائزة مبذولة من طرف أجنيب عن املتسابقني؛ كهيئـة مشـرفة علـى إجـراء هـذه  -1
مــــن أحــــد املســــابقات أو شــــخص يتــــربع مبقــــدار مــــن املــــال للفــــائز، أو تكــــون اجلــــائزة مبذولــــة 

   . املتسابقني
إذا كانـــت اجلـــائزة مبذولـــة مـــن الطـــرفني املتســـابقني مجيعـــا فإنـــه حينئـــذ املســـابقة ال تصـــح  -2

2( وذلك الشتماهلا على القمار
0

؛ إذ ال خيلو كل مـن املتسـابقني واحلالـة هـذه مـن الغُـْنم أو ) 
اجلائزة إن جاء سابقا الغرم، وحىت تصح املسابقة فال بد من إدخال ُحمَلل بينهما حيث يأخذ 

وال يغرم شيئا إن جاء مسبوقا، فعن حيىي بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب رمحـه اهللا تعـاىل 
ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيهـا محلـل فـإن سـبق أخـذ السـَبق وإن ُسـبق  �: يقـول

2( �لم يكن عليه شيء 
1

 ( .  
جواز هذه الصورة إال مبحلل ونقل بعضهم  والفقـهاء رمحهم اهللا تعاىل مل ينقلوا خالفا يف عـدم

2( اإلمجاع يف       ذلك
2

 (.  
أن يكــــون اـــــال الـــــذي جتـــــرى فيــــه املســـــابقات نافعـــــا ومفيـــــدا للمســــلمني، فـــــال جيـــــوز إجـــــراء  -3

املسابقات للتعرف على شخصية تافهة أو متعفنة أخالقيـا ومنحرفـة فكريـا؛ ألن املسـابقات حينئـذ 
مـــع اإلســـالمي واإلشـــادة مبـــن حقهـــم أن يـــدفنوا ال أن يـــذكروا، وهـــذا تكـــون مســـامهة يف هـــدم ات

  .خمالف للقصد الذي جوزنا من أجله املسابقات العلمية
وصفوة القول أن هذا الذي سألت عنه ـ أخذ مكافأة ماليـة " :يقول الشيخ حممد احلامد  

اجلواب إمنا جيوز ملن جييب إجابة صحيحة ـ حيل أخذه، بقي أن تعلم أن أخذ اجلائزة على صحيح 
2( "إذا كان اجلواب ال إمث فيه، فإن كان فيه إمث فال جيوز ألنه مكافأة على حمرم

3
 (.  

تعيني املتسابقني، وبالتايل ال يصح إجراء املسابقة مع إامهم؛ ألن الغرض من إجرائها معرفة  -4
: املـاوردي رمحـه اهللا يقـول. حذق املتسابق بعينه، وهـذا قياسـا علـى اشـرتاط هـذا الشـرط يف النضـال
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إن املقصود فراهة الفرسني من السْبق، واملقصود من الرمي حذق الراميني؛ فصار الفرس يف السبق "
أصــال والراكـــب تبعـــا، فلــزم تعيـــني الفـــرس ومل يلــزم تعيـــني الراكـــب، وصــار الرامـــي يف النضـــال أصـــال 

ط تعيني مايلزم تعيينه من الفرس يف والقوس تبعا؛ فلزم تعيني الرامي ومل يلزم تعيني القوس، فإن أسق
2( "السْبق والرامي يف النضال بطل العقد

4
(.  

أن يكــون ســْبق كــل واحــد مــن املتســابقني ممكنــا وهــذا حيصــل عنــدما يكــون هنــاك تقــارب يف  -5
املســتوى العلمــي، وهــذا الشــرط مرتتــب علــى الشــرط الســابق؛ إذ لــو مل يــتم تعيــني املتســابقني كيــف 

  .كان سْبق أحدهم لآلخرنعرف مستواهم وإم
فــإن غلــب علــى ظننــا فــْوز أحــد املتســابقني لوجــود عالمــات واضــحة مل تصــح املســابقة وذلــك ألن 
املقصد من اشرتاط هذا الشرط هو أن يكون مستوى املتسابقني متقاربـا وال يبقـى إال فـارق احلـذق 

  .بينهم والذي من أجله تقام هذه املسابقات حىت يعرف احلاذق منهم
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 الخاتمة

  
  :أوجز أهم النتائج اليت توصل إليها البحث يف النقاط التالية

هي عقد بني طرفني أو : " املسابقة عقد كغريها من العقود الشرعية وميكن تعريفها مبا يلي -1
  ".أكثر على املغالبة بينهما يف اال العلمي أو الرياضي وحنوه ملعرفة الفائز منهما بعوض أو بدونه

  :يشرتط لصحة هذا العقد وجود أركانه وهي -2
  الصيغة -املعقود عليه                              ج -املتعاقدان                     ب - أ    
عقد املسابقة عقد مستقل بذاته له أحكام يتميز ا عن غريه من العقود األخرى كاإلجارة  -3

  .واجلعالة وغريمها
  .ت العلمية يف خمتلف العلوم وتكرمي الفائز جبائزةجيوز إجراء املسابقا -4
  :يشرتط لصحة املسابقات العلمية لتحقيق مقاصدها عدة شروط وهي -5

  .أن يكون اال الذي جترى فيه املسابقة نافعا ومفيدا للمسلمني - أ    
أن تكون اجلائزة مبذولة من طرف أجنيب عن املتسابقني أو تكون مبذولة من أحد  -ب   

  .ملتسابقني، فإن كانت مبذولة من الطرفني فإن املسابقة ال تصح إال بإدخال حملل بينهماا
تعيني املتسابقني؛ فال يصح إجراء املسابقة مع إامهم ألن الغرض معرفة حذق  -ج   

  .  املتسابقني
أن يكون سْبق كل واحد من املتسابقني ممكنا وذلك بأن يكون هناك تقارب بينهم يف  -د   

  .ملستوى العلميا
  

  واحلمد هللا رب العاملني،،،                                                                 
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  :الهوامش 
  .5إىل  1سورة العلق اآلية )   1( 
  .2/1185، القاموس احمليط للفريوز آبادي 6/160انظر لسان العرب البن منظور )   2( 
  .205يم ص الفروسية البن الق)   3( 
  .20سورة الفجر اآلية )   4( 
  .13/405املغين البن قدامة )   5( 
رواه البخاري يف كتاب العلم، باب طرح اإلمام املسألة على أصحابه ليخترب ما عندهم )   6( 

  ).1/33( 62رقم. من العلم
  .1/184فتح الباري البن حجر )   7( 
  .84الفروسية البن القيم ص )   8( 
  . 9/493، حاشية ابن عابدين 32/ 6ر تيني احلقائق للزيلعي انظ)  9( 
  .6/91انظر اإلنصاف للمرداوي )   10( 
  .180انظر الفروسية البن القيم ص )   11( 
، املغين البن 6/167، مغين احملتاج للشربيين 3/390انظر مواهب اجلليل للحطاب ) 12( 

  .13/405قدامة 
، والرتمذي يف كتاب )3/46( 2574هاد، باب السبق رقم رواه أبوداود يف كتاب اجل)   13( 

، والنسائي يف كتاب اخليل، )205/ 4( 1700اجلهاد، باب ما جاء يف الرهان والسَبق رقم 
، وابن ماجه يف كتاب اجلهاد، باب السبق والرهان رقم )6/535( 3587باب السبق رقم 

  .بدون لفظة أو نصل) 2/960( 2878
  .71ن القيم ص الفروسية الب)   14( 
  .18الفروسية البن القيم ص )   15( 
من املسابقات العلمية اليت تقام يف زماننا املعاصر مسابقة جائزة امللك فيصل حيث )   16( 

جائزة خدمة اإلسالم، جائزة الدراسات : هـ وتعطى يف مخسة فروع وهي1397تأسست عام 
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انظر جائزة . ة الفيزياء والكيمياء والرياضياتاإلسالمية، جائزة األدب العريب، جائزة الطب، جائز 
  .26امللك فيصل لزيد حسني ص 

  .4/493انظر معجم األدباء لياقوت احلموي )   17( 
وينظر أيضا يف ترمجة القاضي جمد . 10/417انظر الكامل يف التاريخ البن األثري )   18( 

س الفهارس واألثبات للكتاين الدين الفريوز آبادي وإكرامه من قبل سلطان زمانه، انظر فهر 
2/909.  
  .5/594انظر اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر )   19( 
ولقد وردت عدة . القمار هو كل مراهنة يكون الداخل فيها على َخطَر أن يـَْغنم أو يـَْغرم)   20( 

ي الكبري ، احلاو 3/400انظر معامل السنن للخطايب . تعريفات للقمار كلها تدور حول هذا املعىن
  .7/18، عارضة األحوذي البن العريب 408/ 13، املغين البن قدامة 19/225للماوردي 

رواه مالك يف املوطأ يف كتاب اجلهاد، باب ما جاء يف اخليل واملسابقة بينهما والنفقة يف )   21( 
  ).2/468( 46الغزو رقم 

  .3/475انظر املقدمات املمهدات البن رشد اجلد   ) 22( 
  .181ردود على أباطيل للشيخ حممد احلامد ص  ) 23( 
  .15/226احلاوي للماوردي )   24( 

  قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكرمي ••••

ــــن حجــــر العســــقالين ت  •••• ــــز الصــــحابة، اب هـــــ، حققــــه علــــي حممــــد 852اإلصــــابة يف متيي
 .م1992 -هـ 1412/الطبعة األوىل . بريوت –دار اجليل / البجاوي

الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبـل، أبـو اإلنصاف يف معرفة  ••••
دار / هـ، صححه وحققه حممد حامد الفقي 885احلسن علي بن سليمان املرداوي ت 

 .م1957 -هـ 1376/الطبعة األوىل . بريوت –إحياء الرتاث العريب 

دار / هــ743تبيني احلقائق شرح كنز احلقائق، فخر الدين عثمان بـن علـي الزيلعـي ت   ••••
 .الطبعة الثانية.بريوت –الـمعرفة 
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دار الفيصـــل / زيـــد بـــن عبـــد احملســـن احلســـني.جـــائزة امللـــك فيصـــل وداللتهـــا احلضـــارية، د ••••
 .م1991 -هـ 1419/الطبعة األوىل . الثقافية

هــــ، حتقيـــق 450احلـــاوي الكبـــري، أبـــو احلســـن علـــي بـــن حممـــد بـــن حبيـــب املـــاوردي ت  ••••
. بــريوت –دار الكتــب العلميــة / د عبــد املوجــودوتعليــق علــي حممــد معــوض وعــادل أمحــ

 .م1994 -هـ 1414/ الطبعة األوىل

رد احملتار علـى الـدر املختـار املعـروف حباشـية ابـن عابـدين، حممـد أمـني بـن عمـر عابـدين  ••••
دار إحيـاء الـرتاث / هـ، حتقيق حممد صبحي حـالق وعـامر حسـني1252الدمشقي ت 

 .م1998 - هـ1419/الطبعة األوىل. بريوت -العريب

. محـاة -مكتبة الدعوة/ ردود على أباطيل ومتحيصات حلقائق دينية، الشيخ حممد حامد ••••
 .م1978 -هـ 1398/ الطبعة األوىل

هـــ، إعــداد وتعليــق 275ســنن أيب داود، أبــوداود ســليمان بــن األشــعث السجســتاين ت  ••••
 -ـ هـ1418/ الطبعـة األوىل.بـريوت –دار ابـن حـزم /عزت عبيد الدعاس وعادل السـيد

 .م1997

هــ، بعنايـة حممـد 275سـنن ابـن ماجـه، أبوعبـد اهللا حممـد بـن يزيـد بـن ماجـه القـزويين ت ••••
 .فـؤاد عبد الباقي

هــ،حتقيق وشـرح 279سنن الرتمذي، أبو عيسى حممـد بـن عيسـى بـن سـورة الرتمـذي ت ••••
 .القاهرة –دار احلديث / أمحد حممد شاكر

 –دار املعرفــــة / هــــ303ائي تســـنن النســـائي، أبــــو عبـــدالرمحن أمحــــد بـــن شـــعيب النســــ ••••
 .م1992 -هـ 1412/ الطبعة الثانية. بريوت

هـ، اعتىن به مصطفى ديب 256صحيح البخاري، أبوعبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري ت
  .م1993 -هـ 1413/ الطبعة الثانية . دمشق –دار العلوم اإلنسانية / البغا
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  يــةاآلبــار و أحكامهــا في المدينــة اإلسالم
   * بن حمـو محمـد                                                                  

  
بسم اهللا،  و احلمد هللا و الصالة و السالم على رسول اهللا و بعد، فقد أردت يف هذه 

ذ العجالة أن أتكلم على عنصر هام و حيوي يف املدينة اإلسالمية، بل و يف املدن القدمية عامة، إ
مل توجد مدينة إال و ا هذا العنصر احليوي أال و هو البئر، و ال شك أن توفر املاء يف املدن يعد 
أمر ضروري الستمرار احلياة، و على هذا أردت أن أتطرق إىل بعض النقاط يف هذه الدراسة من 

بار و غري أمهية اآلبار، و بعض األحكام اليت وضعها علماء اإلسالم ، و ما هي ضوابط إنشاء اآل
  . ذلك مما سيجده القارئ هلذا املقال 

لقد كان من الشروط اهلامة و الضرورية اليت عددها مفكروا اإلسالم لبناء املدينة      
اإلسالمية وجودها بالقرب من ر أو واد ليضمن حاجة الناس للماء، و الذي إن فقد فال وجود 

، و مع هذا فقد كانت )1("من املاء كل شئ حيّ  و جعلنا: " للحياة البتة لقوله تبارك و تعاىل
بعض املدن مبوضع يكثر فيه املاء مما يسهل على القاطنني ا حفر اآلبار يف  بيوم، و كانت  

، بل و لقد ذكر اهللا عز و جل لنا بعضا )2(كثري من الديار حتتوي على هذا املورد اهلام و احليوي
    فكأيّن من قرية أهلكناها:" ى، كما قال عز من قائلمن اآلبار اليت كانت معروفة يف وقت مض

، قال السعدي رمحه اهللا أي )3("و هي ظاملة فهي خاوية على عروشها و بئر معطّلة و قصر مشيد
   و كم من بئر قد كان يزدحم عليه اخللق لشرم و شرب مواشيهم ففقد أهله و ُعدم منه الوارد

للناس و الدواب على حد سواء، و كقوله جل و عال يف  ، فمثل هذه اآلبار كانت)4(و الصادر
و ملا ورد ماء مدين وجد عليه أّمة من الّناس :" سورة القصص يف قصة موسى عليه السالم 

، قال بن كثري رمحه اهللا أي ملا وصل إىل مدين و ورد ماءها و كان هلا بئر يرده رعاء )5( "يسقون
كّذبت قبلهم قوم نوح و أصحاب الّرس :" بارك و تعاىل ، و كذلك يف سورة ق يف قوله ت)6(الشاء
و الرس هي البئر أي و أصحاب البئر و كذلك قوم مثود الذين أرسل فيهم صاحل عليه  )7("و مثود

  ، و نقل اإلمام مسلم أربعة أحاديث يف )8(السالم، فقد كانت ناقته ترد البئر املشهورة عندهم
  جامعة تلمسان/ جتماعية و العلوم االكلية العلوم اإلنسانية األستاذ ب* 
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حني مّر عليهم النيب صلى اهللا عليه و سلم، و منها حديث نافع أن ) قوم مثود(أصحاب احلجر

عبد اهللا بن عمر أخربه أن الناس نزلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على احلجر أرض مثود 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يهريقوا ما  فاستقوا من آبارها و عجنوا به العجني، فأمرهم رسول

، قال النووي "استقوا و يعلفوا اإلبل العجني، و أمرهم أن يستقوا من البئر اليت كانت تردها الناقة
  . ، و جتدر اإلشارة هنا أنه كان باملدينة عدة آبار)9(و كان هذا يف غزوة تبوك

الفرد و اتمع بل و ال تزال له أمهية بالغة و من هذا يتبني مدى أمهية هذا العنصر يف حياة      
يف عصرنا احلاضر، لذلك أردت يف هذه الورقات أن أتكلم على اآلبار مبينا بعض الضوابط اليت 
حددها العلماء حىت يستفيد منها اإلنسان دون مضرة بغريه، كما يستفيد منها أفراد اتمع فيما 

 . بينهم 
  
  : تعريف البئــر 

رًا القليب، أنثى، :البئر      مجعها يف القلة أَبـُْؤٌر و أبآر، و يف  –حفرها، و الِبئر : و بََأَر الرجل بِئـْ
، و هي احلفرة العميقة يف األرض يستقي منها املاء أو حفرة بعيدة الغور )10(الكثرة آبار و بَِئار

من املنشآت املائية  ، و البئر)11(تستخرج منها السوائل املدخرة يف جوف األرض كالنفط و ما إليه
  . )12(اليت متكن من استغالل املياه اجلوفية

األرض بشكل أسطواين أو خمروطي للحصول على  ∗و من املعروف أن اآلبار كانت حتفر يف ختوم
ماء صاحل للشرب، و قد عرف العرب أنواعا خمتلفة من هذه اآلبار، كان لكل منها صفة متيزها و 

تبعا الستخدامها، أمهها البكرة و الدلو و احلبل الذي كان من  لكل منها لوازم تكثر أو تقل
الضروري أن يتناسب طوله مع عمق البئر الذي قد يصل أحيانا إىل ما يقرب من مخسني 

، و كانت القبائل العربية تضع أياديها على ما بدائرا من اآلبار، و ال تسمح لغريب )م50(مرتا
  . )13(ئذاا و تأدية ضريبتهاباستخدامها أو القرب منها قبل است
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  : أنواع اآلبار و كيفية بنائها و استعماالتها
هناك عدة أنواع من اآلبار فمنها اآلبار اليت جندها باملنازل، و هناك اآلبار املخصصة لسقي      

املزروعات و أخرى لشرب الدواب أو ما يسمى بئر املاشية كاليت ذكرناها من قبل يف قصة موسى 
السالم، و منها ما يوجد على طرق التجارة ليسرتيح جبوارها الناس بدوام و يتزودون من عليه 

مائها إلكمال طريقهم كاليت ذكرها الرحالة يف رحالم، و قال القرايف أن اآلبار على ثالثة أنواع 
نها ما أن اآلبار تنوعت فم:" ، و يؤكد عبد الستار عثمان هذا بقوله)14(بئر ماشية و شفعة و زرع

حيفر لتغذية التكوينات املعمارية باملستوطنات السكنية، ومنها ما ينشأ لغرض شرب املاشية 
فسمي بئر املاشية، ومنها ما ينشأ لغرض سقي الزرع و هو ما أطلق عليها بئر الزرع، و منها ما 

 ينضب ينشأ يف الصحراء فسمي بئر البيداء، ومن مسميات البئر أيضا البئر املعني أي اليت ال
  . )15(ماؤها
و نستطيع أن نستنتج طريقة بناء اآلبار و كيفيته من كالم ساقه الطليطلي يف وثيقة اجلُعل      

جعل فالن بن فالن لفالن بن فالن البّناء كذا و كذا، على أن :" على حفر اآلبار حيث قال 
، بعد ]احلبايل[ر األزرق حيفر له يف داره بئرا سعتها كذا و عمقها كذا، و على أن يطويها بالصخ

قال أبو جعفر الطليطلي و ال جيوز ...أن يبلغ املاء، فإذا مت ذلك كان لفالن البناء العدة املذكورة
اجلعل يف حفر بئر حىت يعرف شدة األرض من رطوبتها و قرب املاء من بعده على قدر ما عرفه 

، منها أن اآلبار كانت تتفاوت يف ، و من هذا الذي ذكره يتبني لنا عدة أمور)16(...الناس فيها
و يف العمق، أي أن هناك تناسب بني كل من عرض البئر و عمقها و ذلك ) العرض(السعة 

حىت يصل إىل املاء، كما أا كانت تبىن من الداخل و ذلك باستعمال حجر خاص هلذا الغرض 
مزايا خاصة حيث  و هو هنا الصخر األزرق، و ال شك أن استعمال هذا النوع من احلجارة له

يستعمل حلفظ املاء و ال يسمح بتسربه، إذ قد تكون مساماته صغرية جدا و بالتايل فال تتأثر 
باملاء، و مما يستنتج أيضا اختالف أماكن تواجد اآلبار،  حبيث أن منها ما كان يف أراضي قاسية 

دمه، و سنرى هذا صلبة و أخرى ما كان يف أراضي لينة سهلة، و هو ما يفسر عمق البئر من ع
  .  فيما بعد عند احلديث عن حرمي اآلبار 
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و نستطيع أن نضيف إىل هذه العناصر عناصر أخرى كانت معروفة أنذاك فقد جاء يف صيغة      
بيع بئر ملن يريد أن يبيع ملكه لشخص آخر، و هذه الصيغة ساقها القرايف رمحه اهللا يف كتابه فقال 

ء البئر املعينة و مكاا و أرضها املبنية بالطوب و اآلجر و الطني و مجيع بنا:تكتب يف اآلبار :" 
اجلري، أو نقرا يف جبل، املاء املعني، و يف الصهريج املبين بالطوب و اآلجر و الطني املصنك 
املبيض باخلابعي الذي برسم حوز املاء العذب و يف البئر اهلمالية مجيع بناء اهلمالية و مكاا من 

نية بالطوب اآلجر و الطني، واجلاري ذلك يف يد البائع و ملكه و تصرفه على ما ذكر، األرض املب
، مما ميكن أن نستنتجه من قول )17("و يذكر موضعها و ذرعها إن أمكن و حيدد و تكمل املبايعة

القرايف أن البئر جيب أن حيدد مكاا بدقة، كما يُبني نوعية أرضيتها إن كانت من الطوب أو 
أو الطني املخلوط باجلري، أو إن كانت حمفورة يف احلجر، كما بّني هنا الصهريج و أنه مبين اآلجر 

بالطوب أو اآلجر أو الطني املصنك املبيض باخلابعي، أو أنه مبين جبميع هذه املواد، و ال شك 
ملواد  أن الصهريج كان يبىن جلمع املاء لإلستفادة منه يف سقي الزرع أو لشرب املاشية، و بالنسبة

البناء فقد ذكر الطوب و اآلجر و الطني املصنك املبيض باخلابعي و مل أجد هلذا األخري شرحا يف 
بعض كتب اللغة و لعله يقصد نوع من الطني يضاف إليه مادة بيضاء، كما ذكر نوعا آخر من 

و اهلُماُل،  : اآلبار و هو اهلمالية و لعلها تلك اليت تكون يف أرض رخوة إذ جاء يف القاموس احمليط
، أو لعلها اليت أمهلت من قوهلم )18(الرخو من كل شيئ، و األرض اليت َحتاَمتها احلروب: كزنار

هامل مفرد هاملة مجع ُمهّل و ُمهّال، سائب بدون رعاية و عناية، و لعلها أيضا الكثرية املاء من 
  .، و لعل األقرب املعىن األخري 19لت العنيقوهلم َمهََل َمهْالً و َمهْالناً و ُمهُوالً أي فاض و سال مهََ 

أما عن استعمال البئر فهو كما هو معلوم الستخراج املاء الصاحل للشرب و هذا ما ذكرناه      
من قبل و هو األصل يف حفر اآلبار، و لكن وجدت للبئر وظيفة أخرى و هي أن من الناس من  

وهو (∗، وهو ذا ينافس وظيفة املواجل)20(يوميةكان حيفره جلمع ماء املطر الستعماله يف حاجاته ال

 ∗∗، ومن اآلبار ما كان حيفر خصيصا للمراحيض حيث تتجمع فيه القاذورات)ما نسميه اآلن خزّانات املياه
  . و هذا موضوع آخر له حبث مستقل 
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، و بالنسبة لآلبار اليت كانت توجد باملنازل فلم تكن حتفر بشكل عفوي يف أي مكان من املنزل
بل جيب يف إحداثها ضوابط خاصة حبيث ال حتدث أي نوع من أنواع الضرر باجلريان، و 

  . سنحاول هنا حصر كيفية الضرر و احللول املقرتحة للحد منه أو قطعه ائيا 
  

  : ضرر اآلبار على الجدران
ن ومهما يكن من أمر فإن أي شخص يريد حفر بئر إال و أنه يلتزم ببعض الشروط اليت م     

و  )21("ال ضرر و ال ضرار" أمهها أنه ال يضر جباره أبدا، و كل هذا مبين على قاعدة أصولية 
أصل هذه القاعدة حديث الرسول صلى اهللا عليه و سلم الذي رواه أبو سعيد اخلدري رضي اهللا 

  . )22("ال شرر و ال ضرار" عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

) صهريج(ار أن حيفر الرجل بئرا جبانب حائط له و وراء ذلك احلائط ماجلو من صور الضرر باجل
جلاره و ذكر صاحب املاجل أن مثل هذا البئر يضره حيث أن ماء املاجل يتسرب إىل البئر، فلما 
عاين أهل البصارة بشأن العمران هذا األمر وجدوا أن البئر فعال يضر باملاجل، فحكم العلماء أن 

، و مفهوم هذا أن صاحب املاجل حفر ماجله )1الشكل() 23(يزال و يردم البئرمثل هذا الضرر 
قبل وجود البئر و أصبح يستغله و يستفيد من مائه، فلما حفر جاره هذه البئر تسرب ماؤه إىل 
بئر جاره، هلذا مل يصدر املفيت حكمه يف هذه النازلة حىت بعد أن أرسل أهل اخلربة ملعاينة حقيقة 

ثبت عنده ذلك حكم بقطع الضرر و ذلك بردم البئر احملدثة، كما يفهم من هذا  الوضع، فلما
أيضا أنه لو مل يضر جباره لفعل يف ملكه ما يشاء، و هذا أيضا ما أشار إليه صاحب املدونة 

  . )24(الكربى
ر و إذا عكسنا الصورة، و ذلك بأن يكون البئر سابقا مث أن اجلار أراد أن حيفر ماجال أو بئرا آخ

، و معىن ذلك أن أي )25(أو كنيفا، فإن لصاحب البئر أن مينع من يضره يف استفادته من بئره
شخص سبق إىل منفعة ما ال ُميكن أيا كان من قطع منفعته و هنا أيضا منع اجلار من حفر بئر 

  .إذا كان يضر ببئر جاره
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إن شخصا آخر أحدث و على كل حال فإن البئر إذا كانت يف أي مكان من منزل صاحبها مث 
بعد ذلك بئرا أخرى أو بئرا ملرحاضه أو غري ذلك مما يضر بالشخص األول فإن احلكم أن الثاين 

  .، ألنه ذا يقطع منفعة األول و هو ال شك ضرر عظيم )26(ال يفعل شيئا من ذلك
 و من العلماء من رأى خبالف ذلك و قد ساق هذا التفصيل بن رشد يف كتابه، فقال بعد أن

و يتحصل من ذلك أربعة أقوال، له أن حيفر و إن أضر جباره، :" ساق األقوال على هذه املسألة 
و ليس له أن حيفر إذا أضر حفره ببئر جباره، و الفرق بني أن يستفرغ ماء بئر جاره أو ال 

لماء أي أن من الع )27("يستفرغه، و الفرق بني أن جيد مندوحة عن احلفر و ال جيد و باهللا التوفيق
من مل يفرق بني أن يضر اجلار ببئر جاره إن حفر أمامه أو مل يضر و يستندون يف هذا على أن 
الشخص حر يفعل يف ملكه ما يشاء، و منهم من منع أصال ألن هذا مينع األول من اإلستفادة 
من حقه، و منهم من فصل فإن تسرب من بئر األول يف الثاين منع من ذلك و إال فال، و آخرون 
قالوا إن الرجل إذا اضطر إىل البئر فإنه حيفر و ينتفع من ملكه، أما إذا مل يضطر إىل ذلك فإن 

  .التفصيل السابق كاف للتقيد به و هذا اجتهاد منهم رمحهم اهللا 

  : ضرر البئر على الطريق

تقي لقد كان بعض الناس حيفر بئرا خارج منزله إما لكي ينتفع مبائها الصاحل للشرب أو ليس     
الناس من مائها و يشرب منها املارة، و إما لكي جيمع فيها ماء املطر النازل من على منزله، و 
هذا العمل و ال شك أنه أحيانا حيدث انزعاجا للجريان و للمارين بالطريق خاصة إذا كانت 

لتايل الطريق نافذة أي مسلوكة مطروقة، فهذه احلالة هلا وجهني فإما أن تكون الطريق ضيقة و با
خياف أن يسقط فيها إنسان أو دابة، أو يضّيق على الناس املمر، فإن هذا اإلنسان مينع من 
إحداث هذه البئر ألن ضررها أكرب من نفعها، أما الوجه الثاين بأن حيفرها يف زاوية يف طريق واسع 

ن نفع هذه البئر و جيعل عليها ما مينع الوقوع فيها، فله أن حيفر بئره ألنه و احلالة هذه ال شك أ
له و لغريه أكرب من ضرره، و إذا حدث و أن أراد شخص حفر بئر لنفسه أو للصاحل العام يف 

، فإن أهل هذا احلي أو هذا الدرب إن أذنوا له فله )أي أنه خاص جبماعة معينة(طريق غري نافذ 
ئر يف طريق غري ، و هنا يظهر الفرق بني حفر الب)28(ما يريد، وإن منعوه من ذلك فليس له ذلك



  2011جوان     -01العدد  –مجلة انسان و المجتمع  

 
66 

نافذ و حفره يف مسلك نافذ، فهذا األخري رأى العلماء أن له أن حيفر بشرط أن ال يضر بالطريق 
و ال باملارين، أما األول فبما أن هذه الطريق شركة بينهم فال حق ألي شخص أن حيدث فيه ما 

  .يشاء إال بإذم
ركه فيها غريه أما إذا كانت مشرتكة بني هذا بالنسبة ملالك البئر الذي ينتفع ا وحده و ال يشا

  .املوايلشخصني فهذا له تفصيل آخر نراه يف العنوان 
  

  :  القسمة في اآلبـار
يتضح مما سقناه قبل هذا أن األصل أن يكون لكل رجل بئره اخلاصة به، و لكن من اآلبار      

ينهما سوء تفاهم ما كانت شركة بني شخصني يستسقيان منها دون مشاحة بينهما مث يقع ب
فيضطران إىل قسمتها عن تراض بينهما إن استطاعا ذلك، و هنا تتفاوت نظرة العلماء يف 
صالحية القسمة من عدمها، فمن رأى منهم عدم الصالحية بنوا قوهلم على استحالة تقسيم البئر 

ملاء على شرب ، و الذين قالوا بالقسمة إمنا قالوا بقسمة ا)29(يف ذاته لكونه وحدة عضوية واحدة
  : معلوم أو سقاية حمددة، و يكون ذلك بطريقتني 

فيكون لكل واحد من البئر ما يلي ) أي على فوهة البئر(إما أن يبنوا يف وسط أعالها حائطا 
داره، و ال يكون هذا إال عن تراض منهما و اتفاق، فإن اختلفا فإما يقتسماا على شرب 

ذه الطريقة و هي بناء السور و أن لكل واحد ما يلي داره  ، و ذلك أن صاحيب البئر)30(معلوم
لن يستطيعا أن يرتاضيا ألنه و ال بد أن يكون أحدمها أكثر أخذا للماء من صاحبه، إما لتعدد 
أفراد عائلته أو لتفاوت حاجته للماء و استعماله، و أيضا لقلة ماء اآلبار أحيانا، لذلك قالوا بأن 

، و قس عليه آبار تلمسان و غريها من )31(ار الكثرية املاء كآبار قرطبةهذا احلل يكون يف اآلب
  .اآلبار اليت تكون باملدن الكثرة املاء 
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أما الطريقة الثانية فهي أن يبين حول البئر جدار مستدير به، و يفتح كل واحد منهما بابا إىل داره 
، و ال يكون أيضا )32(كل منهما بابه  فإذا أراد أن يسقي املاء أو يغسل فتح بابه و غسل مث أغلق

و األندلس , هذا إالّ يف اآلبار الكثرية املاء، ألن الذي ساق هذا الكالم هو من ملقة من األندلس
  ) . 02أنظر الشكل ( كثرية املاء 

  : آبــار الزرع

لك و هي تلك اآلبار اليت توجد يف احلقول لسقي الزرع و األشجار، و هي إما أن تكون ملا     
  .شخصنيواحد و بالتايل فإن لكل صاحب حقل بئره اخلاصة به، أو أا تكون شركة بني 

فأما بئر الشخص الواحد فإنه يتصرف فيها كيف يشاء، فإذا حدث و أن غار ماؤها فلصاحبه 
ااور له أن يتكرم عليه و يعطيه ما يزيد عن حاجته و ال جيرب على ذلك، خبالف ما إذا دمت 

، و الواجب يف وجود مثل هذه اآلبار )33(الواجب على صاحبه أن يعطيه فضل ماء بئره بئره فإن
  . )34(املتجاورة أن ال يرشح ماء إحدامها إىل األخرى

فاألصل يف وجود هذه اآلبار أيضا أن تكون مبكان ال يتسرب ماء إحداها إىل األخرى، مث أن كل 
ؤها بغري قصد منه و ال بسبب حفر صاحب مالك له بئره اخلاصة به، فإن حدث و أن ذهب ما

األرض ااورة له بئرا، فعلى القريب منه أن يتفضل عليه و يزوده باملاء الكايف للسقي، ألن ذهاب 
املاء مل يكن بسببه و ال بسبب شخص آخر، أما احلالة الثانية و هي إذا دم بئره فإمنا ذكر 

غور املاء و ذهابه ليس كتهدم البئر، فاألول ميكن له العلماء أن جاره جيرب على إعطائه املاء ألن 
أن حيفر أكثر فيخرج املاء مرة أخرى أو أنه حيفر بئرا ثانية يف مكان آخر من أرضه، أما هنا فإن 
البئر قد ادمت و ال ميكن له أن يبقى دون ماء ألن ذلك يؤدي إىل خراب غرسه كما أن دم 

  .أجرب صاحبه على إعطائه من مائه  البئر ليس بسببه و ال بيده و عليه
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أما البئر اليت بني الشريكني،  فإما يسقيان منها مجيعا على اتفاق بينهما، فإن حدث و أن 
دمت البئر و أراد أحد الشريكني إصالحها و أىب اآلخر، فإنه جيرب على البناء معه أو يعطي 

، و يكون )35(ملال الالزم إلصالح البئرقيمة النفقة الالزمة للعمل أو يباع من حقه على قدر ا
إجبار الثاين هنا بسبب أن الفائدة تعود عليهما إذا ما أعاد بناءها أحدهم، و إذا كان ال يستطيع 

  .البناء لسبب من األسباب فإنه يعطي ماالً مقابل قيمة البناء 

  : حريــم اآلبــار

، و احلرمي أيضا موضع )لوا من ذلك حرمياجع(حرمي مجع ُحُرٌم و أحرام، و ما حّرم فال ينتهك    
متسع حول قصر امللك جيتمع فيه األجناد و غريهم و ما حول البلد و كل موضع تلزم محايته، و 
حرمي الدار ما أضيف إليها من حقوقها و مرافقها، و حرمي النهر أو القناة أرض عامة ال متلك، 

  . )36(تكون ممشى

نصر مهم جدا، إذ أن العلماء أَْوَلْوُه اهتمامهم و هو الفيصل يف يف حقيقة األمر إن هذا الع     
  .املنازعات بني مالكي اآلبار، سواًء كانت آبار منازل أو آبار زرع أو آبار ماشية 

و لقد اختلفت أقوال العلماء يف حرمي اآلبار، فمنهم من اعتمد على بعض األحاديث يف تقرير 
  .يه الحتمال غياب األحاديث عنه أو لعدم ثبوا عنده مقدار احلرمي، و منهم من اجتهد رأ

فاإلمام مالك رمحه اهللا ال يرى مقدارا معينا حلفر بئر إىل جوار أخرى سواًء كانت بئر دار أو بئر 
و من اآلبار آبار تكون يف أرض رخوة : " زرع أو بئر ماشية، فقد نقل عنه صاحب املدونة قوله 

، و قال بن )37("يف صفا، فإمنا ذلك على قدر الضرر بالبئر و أخرى تكون يف أرض صلبة أو 
و ليس للرجل مع جاره من حفر بئر يف داره إذا كانت األرض صلبة ال يضره بئره، و : " فرحون 

، و نقل بن رشد )38("إن كانت رخوة و خشي أن ينشف ماء بئره منع إذا قال ذلك أهل البصر 
أما األرض اخلشخاش الصخور الشديدة فإن ... بأس به فما كان ال يضر فال " عن مالك قوله 

احلفر يف ذلك ال يكاد يضر صاحبه و إن تقاربت اآلبار يف ذلك، و أما األرض البطاح اللينة 
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فإا إذا تقاربت انتشف بعضها مياه بعض، فأرى أن يبعد منه بقدر ما ال يضر مبائه، و ليس 
قال ابن " ... لك إىل اإلضرار بأهل تلك اآلبار لذلك حد معلوم من األذرع، إمنا  ينظر يف ذ

عند املشي عليها، قال ) أي صوتا(رشد األرض اخلشخاش هي األرض الرملة اليت تسمع هلا جلبة 
و الصخور األرض املصخرة، فرييد أن األرض الرملة " ... اخلشخشة صوت السالح : " اخلليل

  . )39("اجنالب املاء إليها من قرب املصخرة الشديدة خبالف األرض البطحاء اللينة يف 

فاحلاصل من هذه األقوال أن العربة بنوعية األرض و ليس هناك مقدار حمدد حلفر اآلبار بعضها 
أمام بعض سواًء آبار املنازل أو غريها، فإذا كانت األرض صلبة حجرية ال مانع من أن ُحتفر اآلبار 

احلجرية ال يتسرب ماؤها، أما األرض اللينة بالقرب من بعضها البعض، ألن املعروف أن األرض 
السهلة فهي اليت يتسرب املاء بسهولة فيها، فلو حفر أحد بئرا بالقرب منها فال شك أن ماءها 
سينتقل إىل البئر الثانية، لذلك ُمنع الثاين من احلفر، و ال يُعرف هنا كم هي املسافة اليت يُتقيد 

البلد فهم الذين يعرفون املقدار الذي يغلب على الظن أن ا، و إمنا يُرجع ذلك إىل عادة أهل 
املاء ال يتسرب فيه إىل بئر أخرى، و قد ذكر بعض أهل العلم أمرا طريفا و مجيال لرتك البئر احملدثة 
أو ردمها، حيث أنه نقل عن أهل مكة أم يطرحون يف البئر األول القطران، فإذا ظهر ريح 

موا أنه ينجذب ماء األوىل إىل الثانية و بالتايل ُحيكم باملنع، فإن مل القطران يف البئر احملدثة عل
، و قد رأيت من جيعل الفلفل )40(يظهر تركت على حاهلا، و منهم من ذكر أم جيعلون الكحل

  .األمحر أو الزعفران 

ه أن حيفر، و من العلماء من قال بأنه من أراد أن حيفر بئرا أمام أخرى، فإنه يبتعد مقدارا معينا و ل
و لكنهم اختلفوا يف حتديد هذا القدر، فمنهم من قال أربعني ذراعا، و قد نقل ذلك السرخسي 

من :" روى احلسن البصري رمحه اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال :" يف املبسوط قال 
، ...ملوات من األرض ، و املراد احلفر يف ا)41("حفر بئرا فله ما حوله أربعني ذراعا عطنا ملا شيته 

و منها استدل السرخسي على أن لآلبار حرمي و هو ما حييط ا، فإن صاحب البئر حيتاج هذا 
الفضاء حىت يسقي املاء أو يبين على البئر أو يركب بكرة أو يبين حوضا جيمع فيه املاء و إىل 

حوايل (ربعني ذراعا مكان تسرتيح فيه املاشية بعد الشرب، لذلك فقد قال بعض أهل العلم أن أ



  2011جوان     -01العدد  –مجلة انسان و المجتمع  

 
70 

أو ما (تكون هي احليز الذي حييط البئر و هي حرميه أي أن من كل اجلهة عشرة أذرع ) م18
، و لقد قال ذا )42(، و لكن األصح أن املراد هو أربعون ذراعا من كل جانب)م4.5يعادل 
  . )43(حممد بن سعيد الكدمي) م18أي أربعني ذراعا (التقدير 

فقد فصل القول على هذا فقال ما جممله أن اآلبار على ثالثة أوجه، إما أن  أما الفرسطائي     
تكون قدمية و إما أن تكون حمدثة، و إما ما ال يعرف حاهلا، فأما احملدثة و ما ال يعرف حاهلا فال 

من كل جانب أو عشرون ذراعا أي ) م18(حرمي هلا، و أما القدمية فحرميها أربعون ذراعا أي 
جانب، و نقل عن العلماء قوهلم يف احملدثة إذا كانت املواشي تسقي منها أن من كل ) م9(

حرميها أربعون ذراعا من الناحية اليت يسقون منها، و إن كانوا يسقون من كل ناحية فحرميها إمنا 
  .  )44(يكون أربعون ذراعا من كل ناحية أو عشرون ذراعا حسب اجتهادهم

، و فصل القول )م22.5أي حوايل(بار يكون مخسني ذراعا و من العلماء من رأى أن حرمي اآل
يف هذا بن قدامة املقدسي حيث ذكر أن من حفر بئرا يف موات فله حرميها مخسة و عشرون 

من كل جانب، و من سبق إىل بئر عادية كان أحق ا لقول النيب صلى اهللا عليه و ) م11(ذراعا 
و له حرميها مخسون ذراعا من كل  )45("له  من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو" سلم 

جانب، و هذا ما ذكر عن اإلمام أمحد بن حنبل يف رواية، و ذكر بعض العلماء أن هذا ليس 
على سبيل التحديد و إمنا حرميها ما حتتاج إليه، فإن كان بدوالب فقدر مدار الثور أو غريه، و إن  

حرمي البئر َمُد :" صلى اهللا عليه و سلم أنه قال كان بسقاية فبقدر طول البئر ملا روي عن النيب 
و استدل بن ... ، و إن كان يستقي منها بيده فبقدر ما حيتاج إليه الواقف عندها )46("رِشائها 

حرمي :" قدامة على ما رواه الدارقطين و اخلالل بسندمها إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
و حرمي البئر ) م11حوايل (مخس و عشرون ذراعا)  أو احملدث أي املبتدأ حفره ( البئر البدئ 

و نقل عن سعيد بن املسيب قوله حرمي البئر البدئ مخسة و عشرون  )47("العادي مخسون ذراعا 
ذراعا من نواحيها كلها، و حرمي بئر الزرع ثالمثائة ذراع من نواحيها كلها، و حرمي البئر العادية 

  . )48("ها مخسون ذراعا من نواحيها كل
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و احلاصل من كالم العلماء رمحهم أن، للبئر حرمي سواًء كانت بئر دار أو بئر زرع أو بئر      
ماشية، و هذا اإلختالف يف حتديد احلرمي ال يضر إذ أم متفقون مجيعا على أن أي شخص يريد 

القاعدة اليت  حفر بئر و قد سبقه غريه إىل ذلك فإن له أن حيفر بشرط أن ال يضر بصاحبه و هي
  . ذكرناها أول املقال 

  :الخاتمة

كان مجلة ما ذكرناه أن العلماء اتفقوا على أن توفر املاء شرط من شروط بناء املدن، كما سقنا     
بعض اآليات و األحاديث اليت ذكرت بعض اآلبار، وعليه اعتربت عنصر حيوي ضروري لوجود 

ما كانت باملنازل و أخرى للماشية و ثالثة للزرع و نوع احلياة، و بينّا أن اآلبار على أنواع منها 
آخر كان على طرق التجارة، أما عن طريقة بنائها فقد تناسبت سعتها مع عمقها، و كانت 

حبجارة خاصة، كما استعمل فيها أيضا الطوب و االجر و الطني ) أي تبطن من داخلها(تطوى 
بعة هلا مع وجود صهريج يبىن هو أيضا بالطوب و املخلوط باجلري، و كانت هلا أرضية حتيط ا تا

  .اآلجر

و فيما خيص استعماالا فقد كانت لإلستسقاء و منها ما خصص جلمع ماء املطر و أخرى 
جعلت كمراحيض، كانت هذه اآلبار تبىن  يف مكان خاص من املنزل حبيث ال تضر جبدران اجلار 

أيضا، حبيث يشرتط يف حفرها أن ال تنتشف من و ال حىت باآلبار القريبة منها و ال باملواجل 
مائها، و بعض اآلبار كانت حتفر يف جهة من الطريق لإلستسقاء و جلمع ماء املطر، و الواجب 

  .فيها أن ال حتدث ضررا باملارين سواًء كانت الطريق واسعة أو ضيقة 

يبنوا على فوهتها حائطا و  بالنسبة لآلبار اليت كانت شركة بني مالكني فإن أرادا اقتسامها فإما أن
يكون لكل واحد ما يلي داره أو يبنوا عليها جدارا مستديرا و يفتح كل واحد بابه إىل البئر و ال 
تكون هاتني الطريقتني إال يف اآلبار الكثرية املاء، و ذكرنا أيضا آبار الزرع و أنه إذا غار ماؤها 

ري ذكرنا حرمي اآلبار و أن العلماء من جعلوه طُلب من ااور له أن يعطيه من مائه، و يف األخ
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أربعني ذراعا أو أقل أو أكثر، و منهم من قال بأن ذلك يرجع إىل نوعية األرض من حيث 
  .صالبتها أو ليونتها

هذا ما مجعته عن اآلبار و أحكامها و ضوابطها اليت تقيد ا الفرد يف املدينة اإلسالمية، و      
ثر يف جمتمعنا و يف مدننا، و إمنا أوتينا من قبل اإلنسالخ من هذه القواعد و اليت ال جند هلا كبري أ

الضوابط اليت حتفظ للفرد حريته و استقالله و ممارسة حقوقه يف اتمع بطريقة سليمة، و هو ما 
جيعل اتمع بأكمله يعيش حياة منظمة حيكما العدل و تسريها الرمحة و اإلخاء و هو ما فقدنا 

  . من معانيه يف جمتمعنا املعاصر الكثري 
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  . 315كيفية القسمة في اآلبار عن جميل عبد القادر أكبر ص
  

على اليمني يبىن فوق فوهة البئر جدار يستسقي كل واحد من جهته و ال يكون هذا إال يف اآلبار 
  .الكثرية املاء

جدار حول البئر و يَفتح كل واحد بابه إىل البئر و يكون لكل واحد وقت معلوم على اليسار يبىن 
  .أو يوم خمصوص، و هذا أيضا يف اآلبار الكثرية املاء
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  . 218ضرر البئر على الماجل عن جميل عبد القادر أكبر ص
  

  
َوًال يبقى جبوار البئر يسبب تسرب ماء أحدمها إىل اآلخر، فمن وجد أَ ) صهريج(وجود ماجل 

  .على حاله و احملدث منهما مينع
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   Résumé 

    On ‘a parler dans cet article sur les puits et ses genres, les 

puits des maisons, les puits des agricultures, les puits des 

bétails, et celle qui se trouve sur les routes des commerçons 

et des voyageurs, ainsi on’a parles de la construction des 

puits et comment les partager entre leur possesseurs s’il ya 

un mal entendu entre eux, en revanche j’ai parler des 

dommages produits par les puits sur les murs, et sur les 

routes, et finalement qu’elle est la distance qu’il faut laisser 

autour du puits pour éviter toutes influence sur elles . 
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  "ثبت ووفيات شمس الدين الندرومي " قراءة في مخطوط
  * طارق ورًاد

  
تزخر املكتبة املغربية بعدد جم من خمطوطات الرتاث اإلسالمي، منها املوثق املفهرس 

. يف املكتبات العامة واخلاصة، ومنها غري ذلك مما حوته ملكيات أعيان الناس أو جماهيلهم
فيس يف مكتبة مشرقية يف حني هو عند املغاربة مفقود ومن الغريب أن نظفر مبخطوط مغريب ن

ثبت ووفيات مشس الدين :" الوجود، ويف مثل هذا املخطوط الذي حنن بصدد دراسته وهو 
، املنسوب إىل مدينة ندرومة، اليت خرجت مجعا من مشاهري التاريخ من أمراء "الندرومي

يف العلوم يف جماميع أدبية أمسوها وعلماء، وخاصة هؤالء الذين دونوا مرويام وأسانيدهم 
  ...باألثبات واملشيخات والربامج والفهارس

ولنا من هذه املدينة عاملان دونا مروياما يف مثل ما ذكر، األول أبو الوفاء عبد 
، وهو من املتأخرين، له فهرسة ال نعرف عنها شيئا يذكر، والثاين صاحبنا 1اخلالق الندرومي

يف املكتبة اخلاصة للمرحوم خري الدين الزركلي، وسنلقي الضوء على املذكور وقد وجد ثبته 
هذا املخطوط وصاحبه؛ الستجالء ما غمض من ترمجته،  وقراءة شيء من منهجه ومعرفة 

  . جوانب من معارفه
  :المؤلف - 

ال نعرف من املصادر كبري شيء عن صاحب هذا املخطوط؛ فقد أمهلته كتب الرتاجم 
بني علماء عصره، خاصة يف بالد الشام؛ وقد استخلصنا من خالل على الرغم من شهرته 

  :املخطوط جمموعة من الفوائد قد أجلت الكثري من خفايا ترمجته؛ وهي كالتايل
  
  
 
  

  جامعة تلمسان/ جتماعية كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االاألستاذ ب* 
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 5حممد بن يوسفبن حيي بن  4حممد بن حممد 3أبو عبد اهللا  2مشس الدين :اسمه
  .10املعروف بالكومي 9املالكي 8مث املقدسي 7املغريب 6الندرومي أو النذرومي

، 15، السالك14، التقي13، العابد12، الزاهد11الشيخ، الصاحل :أوصافه
، 20، الراغب النبيه19، الفاضل18، املنقطع إىل اهللا تعاىل17، الناسك16العارف
  .22، املعمر21القدوة

  .27، الرحال26، املقرئ25، الفقيه24، املسند23احملدث :أوصافه العلمية
وظاهر من هذه األوصاف أن املؤلف كان ينسب ندروميا مث أصبح ينسب مقدسيا؛ 
فهل كان مولده بندرومة تلمسان، وانتقل إىل املشرق؟ أم هو مقدسي املنشأ واملولد، وإمنا 

  نسب ندروميا لنسبة أبيه؟ 
نا منيل إىل القول الثاين لعدة أوجه، أحدها أن خطه فال شيء يرجح األمرين، وإن ك

ليس مغربيا بل خط نسخ مشرقي واضح، كما أن كل شيوخه الذين أورد ذكرهم يف الثبت 
دون الوفيات هم من املشارقة؛ لكن يعكر عليه أنه ذكر يف شيوخه شيخني مغربيني، مها أبو 

بن يعيش بن داود اجلزويل، حفص عمر بن حممد بن سليمان الدكايل وأبو عمران موسى 
، لكننا مل نعثر هلذين الشيخيني على تراجم نستفيد منها ما 28وحضر جنازة األول ودفنه

كما ذكر من شيوخه . ميكن إثباته يف القضية، وكأما من املغاربة املهاجرين إىل املشرق
اهللا حممد بن  ،  وأبا عبد29هـ708املغاربة أيضا ابن الزمن، ونص على وفاته بغرناطة سنة 

، لكن حيتمل جدا أنه مسع 30هـ721عمر ابن رشيد الفهري السبيت ونص على وفاته سنة 
أو يكون الندرومي ندرومي املنشأ رحل به أبوه يف صباه إىل . منهما يف رحلتهما املشرقية

  .املغرب، وهذا حمتمل أيضا، هلؤالء املشايخ املغاربة
ها النذرومي؛ غري أنه ميكن اجلزم أا كانت قبل كما أننا ال نعلم السنة اليت ولد في

  . 31هـ، وهي السنة اليت أرخ فيها لوفاة أبيه693سنة 
هـ أو فيها، 781كما ال نعلم السنة اليت تويف فيها، ومن املؤكد أا كانت بعد سنة 

، ووضع الزركلي تارخيا تقريبيا هو 32وهي السنة اليت أرخ فيها خبط يده لوفاة أحد شيوخه
وعلى  . ، والسنة املذكورة أقصى ما وجدناه من تواريخ وفيات شيوخه املثبة خبطه33هـ775
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كل حال، قد تويف احملدث النذرومي عن سن متقدمة بدليل وصفه باملعمر، وأغفل ابن حجر 
ذكر سنة وفاته وتركها مبيضة؛ كما مل يذكرها ورثة ثبته من آل ابن حامد رغم حرصهم على 

لثبت نفسه، مما يوحي أن احملدث النذرومي قد خفي أمر وفاته على أهل ذكر الوفيات يف ا
  .زمانه

لقد كان النذرومي معروفا يف الوسط العلمي الذي ينتمي إليه، وهو وسط أهل 
وكما سبق، قد وصفه أصحابه ومشيخته باحملدث؛ وهو لقب ال . احلديث وأهل التصوف

ري من مرويات احلديث، وزاحم أصحاا يف حيصل عليه صاحبه ون إال إذا مجع الشيء الكث
من قبل  34"اإلمام: "حلقات مساعها، مث ساهم يف نشرها، و قد وصف فوق ذلك بـ 

  .احلافظ املؤرخ السخاوي، وقد كان شيخ شيخه ابن حامد القدسي، عارفا به ومبروياته
إال ويعود شّح املعلومات عن صاحبنا لقلة من ترجم له فيما طالعنا؛ فلم يذكره 

، لكنه نسبه جلده يوسف وأسقط اسم جده حيىي، فسماه 35احلافظ ابن حجر يف درره
، فهو مل يذكر امسه "حممد بن حممد بن حممد بن يوسف بدر الدين املالكي القدسي: "فقال

والرتمجة له دون شك؛ . بالكامل، ولقبه ببدر الدين وهو مشس الدين، وترك نسبته الندرومي
، وثالثياث مؤنسة على 36ع جزء ابن عرفة على امليدومي، وهو كذلكفقد ذكر فيها أنه مس

وقد ذكره كل من . ، وذكر أنه خرج لبعض الشيوخ وهو كذلك37القالنسي، وهو كذلك
يف املتأخرين، وعنه صاحب معجم  39من املتقدمني، وترجم له الزركلي 38السخاوي

  .املؤلفني، وفات صاحيب كشف الظنون وفهرس الفهارس
  : ه وطلبه للعلم رحلت - 

ويبدو أن لصاحبنا رحلة، ال نعرف أكانت يف طلب العلم أم كانت من باب   
التجارة، أخذ فيها عن مشايخ عصره من مسموعام ومؤلفام، وقد عرف بني أصحابه 

وليس عندنا عن بداية طلبه العلم والرواية شيئا موثوقا، إال أنه فيما يبدو ومن خالل . بالرحالة
بالقدس الشريف؛ فقد كان أول مساعه  40هـ747كانت بدايته العلمية حوايل سنة ثبته قد  

، هذا إذا كان ابن 41هـ على شيخه أيب العباس أمحد بن حممد ابن اجلوخي747سنة 
اجلوخي أول شيوخه، وإال فقد ذكر من شيوخه أيضا أبا عبد اهللا حممد بن عمر ابن رشيد 
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ع منه باملغرب فيكون ذلك أثناء أو قبل سنة وفاته ؛ فإن كان مس)هـ721ت(الفهري السبيت 
هـ اليت فيها دخل بالد الشام يف رحلته 684هـ، وإن كان باملشرق فيكون يف سنة 721

الذي مل جند له ترمجة، وقد ذكر أنه ولد سنة  42ولنا أيضا يف شيوخه ابن فضيل. الشهرية
ه، ودون شك قد مسع منه يف هـ، فيكون هذا الشيخ أول شيوخ696هـ وأنه تويف سنة 607

  .   سن الصغر على عادة إمساع الصغري نشدانا لعلو السند
، ومسع مبكة يف ذي 43هـ754كما نعرف من مثبتاته أنه دخل نابلس يف صفر سنة 

 46هـ775، ورحل يف صفر سنة 45هـ761، ولعله دخل غزة سنة 44هـ757احلجة سنة 
هـ، فسمع باإلسكندرية 775إىل مصر سنة  إىل دمشق فسمع جبامع دمشق األموي، و رحل

، من السنة 48، وبالفسطاط و بالقاهرة يف مساجدها يف مجادى اآلخرة47يف مجادي األوىل
لكن أكثر مساعاته كانت بالقدس الشريف، إذ كانت مقر إقامته فيما يبدو، ومسكن  . املؤرخة

  .كبار شيوخه
لعلم من مساجد ومدارس وقد تردد أثناء رحلته هذه على جمموعة من جمالس ا

  :وغريها، وهي
، داخل باب الرباط 49داخل باب احلديد من أبواب املسجد األقصى: بالقدس - أ 

، 52، باملدرسة الصالحية51، مبنزل شيخه جوار باب األسباط50من املسجد األقصى
، باخلانقاه الفخرية 54، برواق الكرميية من املسجد األقصى53بشباك صدر املسجد األقصى

، مبنزل شيخه 57، بباب املغاربة56، بزاوية شيخه صدر املسجد األقصى55بالقدس
  .58بالطورخانة ببيت املقدس

  .59مبسجد سيدنا اخلليل: باخلليل -ب 
  .60باخلضراء: بنابلس - ج 
، ودار احلديث 62، ودار احلديث الظاهرية61جامع دمشق األموي: بدمشق -د 

  .63املدرسة الضيائية بالصاحلية
  .65، مبنزل شيخه مبىن64باحلرم جتاه الكعبة: مبكة -ه 
  .66مبجلس حكم شيخه: اإلسكندرية -و 
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  .67جبامع عمرو بن العاص: بالفسطاط -ز 
  .69، باجلامع األمحد68جبامع طولون: بالقاهرة - ح 
  :مشيخته وتالمذته - 

 ل الندرومي عن مجع من مشيخة العلم ، وإن كان عددهم قليال؛ فهو مل يورد إال
وسبب . أمساء مثانية ومخسني شيخا منهم، أكثرهم من أهل احلديث ومن الشاميني قرييب الدار

قلة عددهم فيما يبدو كونه أقبل على طلب السماع يف سن متأخرة، مث إنه اختص بالقرب 
من شيخني من علية املسندين، ومها العالئي وامليدومي، فأكثر عنهما الرواية، واستغىن 

  . الية اإلسناد والقريبة من مرويات غريهم ممن هو دوم وأبعد عنهمبروياما الع
فكان ) هـ761ت(أما احلافظ صالح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد اهللا العالئي 

إمام عصره، عنده من املرويات ما ال يوجد عند غريه؛ فقد كان كثري الشيوخ، قيل له 
وأما صدر الدين امليدومي . ستني كتاباشيخ، مع الفقه وحسن التأليف، له حنو  70سبعمائة

فكان حمدثا معمرا زار القدس بعد اخلمسني ) هـ754ت (حممد بن حممد بن ابراهيم املصري 
وسبعمائة، فسمع منه املقدسيون وفيهم الندرومي، وتزامحوا عليه لعلو سنده؛ إذ كان خامتة من 

  . 71مسع من النجيب وابن عالق وابن عزون
قاضي القضاة أبو األشراف أبو بكر بن أمحد بن حممد : أيضاونذكر من مشاخيه 

، وقاضي اإلسكندرية زين الدين إمساعيل بن عبد البصري بن )هـ 750ت حنو (72األموي
، والقاضي حممد بن حممد بن أيب القاسم الربعي 73)هـ763ت (رضوان الرشيدي املالكي 

  . 74)هـ763ت (التونسي  التونسي مث املصري ناصر الدين املالكي املعروف بابن
وعين بعد التحصيل بالرواية واإلمساع؛ فسمع منه أمحد بن حممد بن حممد بن حامد 

، ويبدو أنه هو الذي 75هـ771الشافعي بالقدس سنة ) هـ854ت(األنصاري القدسي 
وعبد الرحيم بن عبد الكرمي بن نصر اهللا بن سعد اهللا بن أيب . ورث هذا الثبت عن شيخه

، وال نشك يف أن ابنيه قد مسعا 76)هـ828ت (رشي البكري الصديقي الشريازي حامد الق
  . منه أيضا
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 77ومل تكن يده طويلة يف التأليف، فال نعرف له زيادة على ثبته إال ختَرجيه مشيخة
، وهو معدود )هـ782ت(مشس الدين حممد بن حامد بن أمحد ابن بدران املقدسي الشافعي 

رانه، كما له جزء فيه احلديث املسلسل بسورة الصف، وفيه أحاديث يف شيوخه رغم أنه من أق
حبوزة مركز امللك فيصل للبحوث  66143منتقاة من مسند الدارمي، وهو خمطوط برقم 

فيبدو من هذا أنه كان من مشيخة الرواية ال التأليف، والناس يف . 78والدراسات اإلسالمية
  .     ذلك طبقات ختتلف مهة وقدرة

  ):المخطوط (  المؤّلف - 
أما املخطوط؛ فحسب علمنا ال تعرف له نسخة إال هاته اليت بني أيدينا، واليت 
حتصلنا على صورها من خالل مواقع االنرتنت خاصة موقع خمطوطات جامعة امللك سعود، 

كما يبدو أنه توجد نسخة مصورة عنها . ورقة 54، من 3006/1: يف جمموع حتت رقم
ومن تتبعنا خلرب . 7956406: للبحوث والدراسات اإلسالمية برقمحبوزة مركز امللك فيصل 

لصاحبها أمحد بن  80هذه النسخة الوحيدة عرفنا أا كانت حبوزة املكتبة العربية بدمشق
رئيس وراقي بالد الشام، ومنها انتقلت فيما يبدو إىل حوزة املؤرخ ) م1989- 1892(عبيد 

خري "ت توصيف املخطوط الذي ورد فيه اسم خري الدين الزركلي، كما هو ظاهر من مثب
  .81، وقد صرح هو بذلك يف أعالمه"الدين

واملخطوط ال حيمل عنوانا، إذ صفحة العنوان ضائعة، وقد أثبت له الزركلي 
ومسع : "من األوصاف اليت وجدت من ُكتاب الثبت، كقول أحدهم" ثبت الندرومي:"عنوان

  .82"صاحب الثبت
إىل الورقة  1 ورقة، ميتد ثبت الندرومي فيه من الورقة واملخطوط من أربع ومخسني

سم، 17.5×13وهو خمتلف املسطرة . ، وبعدها ورقات اإلجازات واملواليد والوفيات34
ويقع ...سطر15سطر و23سطر و 25وخمتلف عدد األسطر كثريا، الختالف كتابه، منها 

من القطع الصغري أو وبه حلوق ورقتني ). 208،378( 3006املخطوط ضمن جمموع برقم 
  .83كما مساها أحد كتاب الثبت" قطع الثمن"
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وهو مكتوب خبط نسخ متعدد، منه خط الندرومي نفسه، وهو من أحسنها وضوحا، 
وأكثر املخطوط حبرب أسود، وبعضه . وخطوط غريه من أصحابه، وبعضه كتب باخلط الفارسي

وتبقى الكتابة واضحة إال يف ورقتني . أمحرحبرب بين فاتر، وأحيانا كتبت العناوين اجلانبية حبرب 
األوىل وهي شديدة الطمس، واألخرية واضحة نوعا ما، ويف بعض حواشي الثبت قص واضح 

  .أصاب بعض ألفاظ املؤلف
وفضائل هذا التأليف كثرية، سيأيت ذكرها تباعا، ولو مل يكن له من فضل إال إفادتنا 

ومع هذا، بقي جمهوال عند علماء التاريخ وأهل . مبواليد ووفيات مشيخة القرن الثامن لكفاه
احلديث؛ فرغم معرفة ابن حجر والسخاوي باحملدث الندرومي، فإما مل يشريا إىل كتابه هذا، 
وقد ذكر له ابن حجر كتابه الثاين ومل يذكر ثبته هذا، مما يدلل على أنه مل يقع له، فبقي 

  .ركلي يف أعالمهاملؤلف طي النسيان حىت أظهره لنا املؤرخ الز 
  :النسق الفني للمؤلف - 

إن أول ما يشد انتباه القارئ هلذا املخطوط أنه اجتمع على كتابته وخبطوطهم مجع 
من طلبة العلم ومشاخيهم؛ وال نعلم فيما عرفناه ميزة كهذه لغريه من املخطوطات؛ فالذين  

  :كتبوا هذا الثبت ثالثة أصناف
  .ن الندروميأحدهم، صاحبه املنسوب إليه مشس الدي

ثانيهم، صحبة مؤلفه من طلبة العلم، ممن صحبهم الندرومي وزامحهم عند ركب 
املشايخ، وممن شاركه يف السماع واإلجازة؛ فكان كثريا ما يثبت إخوة العلم هؤالء ما مسعوه 
من شيخهم حبضرة الندرومي ومساعه، كل ذلك يف ثبته بأيديهم املباركة، وكان ذلك دون شك 

كما مسوه، وكان أكثر هؤالء من طلبة العلم " صاحب الثبت املبارك"طلب من بإذن أو ب
ملا حواه من مشيخة مقدسية وطلبة " بالثبت املقدسي"املقدسيني، وهلذا جاز لنا أن نسميه 

  : مقدسيني، ومن هؤالء الذين اشرتكوا يف كتابة هذا الثبت نذكر على وجه اخلصوص
لصنهاجي الكلديسي املالكي، وخطه خط عبد الرمحن بن يعقوب بن يوسف ا   -

  .نسخ عسري
  .حممد بن غازي احلنفي، وخطه فارسي   -
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  .عبد الرحيم بن حيي بن عبد الرمحن ابن العراقي، وخطه فارسي قريب من النسخ   -
ثالثهم، مشايخ الندرومي، الذين سامهوا فيه ـ وخبطوطهم ـ يف إثبات صحة السماعات 

خلاصة والعامة، وهلم مع هذا فوائد يف ذكر مواليدهم وأمسائهم واإلجازات، ومنح اإلجازات ا
وألقام ومشاخيهم ومسموعام ورمبا مؤلفام، مما أضفى عليه مصداقية علمية وتارخيية ال 
يضاهيه فيها مثيله، خاصة فيما تعلق بأهل القرن الثامن؛ فكان هذا أفضل حماسنه يف غريها 

  .من احملاسن
  :للمخطوط، فجاءت ثالثية غري متساويةأما القسمة الفنية 

قسم أول، خصه صاحبه مبا أثبته من مسموعات عن مشاخيه، وميتد من الورقة  - أ 
  . ، وهو أصل الكتاب أو الثبت34إىل 1

ويتميز هذا القسم بذكر مسموعات املشيخة بأسانيدها إىل أصحاا الرواة أو 
ا وفّية شيخه صاحب اإلسناد، وكثريا ما املؤلفني، فاذا ختم ذكر السند، أثبت بعده أحيان

يكتبها كيفما اتفق، حيثما وجد فراغا ميأله ا، لذا كان أكثرها مكتوبا يف اجلنبات واهلوامش، 
فإذا كانت املثبتات حالية . وهذه الوفيات من إحلاقات الندرومي نفسه ليست لغريه فيها يد

نية كتبت بعد مدة قد تطول وقد قد كتبت يف زمن السماع على حسبه، فإن الوفيات زما
  .تقصر ، أي بعد وفاة الشيخ وبلوغ خربه

كما جند أحيانا يف هذا القسم تصحيحات للسماعات واإلجازات الواردة يف نص 
  .الثبت من املشايخ وخبطوطهم

ويبتدئ هذا القسم بلوحة من صفحة فقط شديدة الطمس عسرية القراءة، حمفوفة 
ورقة الثانية واليت هي فيما يبدو بداية الثبت احلقيقية، حيث تبدأ جنبات الورقة؛ مث تليها ال

وحده للعلماء العاملني، والصالة والسالم  84:" [...]بديباجة خمتصرة قال فيها صاحبها
من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين، : على سيدنا حممد سيد املرسلني وإمام املتقني، والقائل

وذريته والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين؛ وبعد فقد وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
  .85..."مسعت
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، 86ومن خصوصيات هذا القسم أيضا، الفصل بني مسموعاته املثبتة بسطر قصري
، وقد ال يستعمل هذا إذا 87أو بإحاطة املثبت كله من جنباته بسطر متصل مفصول أعاله

. 89اليستعمله مجلة رغم احلاجة إليه ، وأحيانا88مشل املثبت صفحة كاملة إذ ال حاجة به
وأيضا من خصوصياته عنونة أمساء املؤلفات املسموعة يف جنبات املخطوط مستعمال أحيانا 

  . 90هلا لونا أمحرا يف كتابتها
وهذا القسم مكتوب بأياد كثرية لذا اختلفت خطوطه، من أحسنها خط الندرومي 

  .، وأما البقية فتختلف أحواهلا91ةالواضح اجللي املنقوط يف أكثره السهل القراء
مث قسم ثان، وهو قسم اإلجازات؛ حيث أورد فيه صاحب الثبت اإلجازات  -ب 

اليت منحها له شيوخه ومعاصروه البنيه ولبعض معارفه من أبناء أصحابه، ويبدو أن هذه 
من ومتتد . 92اإلجازات قد جاءت بسؤال الندرومي نفسه كما تدل عليه إشارة السخاوي هلا

، وتتميز بأا حوت عددا كبريا من إجازات مشايخ القرن الثامن 39إىل الورقة  35الورقة 
وختم هذا القسم بفوائد جغرافية . 93اهلجري وبأيديهم، بدءا بإجازة احلافظ املؤرخ ابن كثري

  .، الظاهر أا خبط صاحبنا الندرومي94عن كرك الشوبك واجليزة
، 53إىل الورقة  40واليد والوفيات، ميتد من الورقة مث قسم ثالث، وهو قسم امل - ج 

وهي يف أكثرها حتمل مواليد ووفيات مشايخ القرن الثامن وقلة من مشايخ القرن التاسع؛ إذ 
 95أكثرها من كتابة الندرومي، وبعضها من كتابة أيب العباس أمحد بن حامد القدسي

، فهذه الزيادات تدل على )874ت( 96تلميذ الندرومي، وابنه أيب حامد حممد) 854ت(
أن الثبت قد انتقل إىل ملكية أسرة ابن حامد القدسي، فورث بذلك أبو العباس علم شيخه 

  . وبعض تراثه
وحتتوي الورقة األخرية من املخطوط على صفحة وحيدة ا بعض الفوائد، األول نظم 

منتور الظاهر أنه للشيخ  من مثانية أبيات يف الورع، والثاين وهو كثري الطمس كالم منظوم أو
  .شرف الدين عبد املؤمن الدمياطي كما يبدو امسه ظاهرا

بعد هذا التوصيف، نتساءل هل القسمان الثاين والثالث داخالن يف مسمى الثبت؟ 
أم هي مؤلفات وإحلاقات أوردها صاحبها غري متعلقة بأصله؟ فالذي يظهر لنا من خالل 
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ي، وإن نسب إىل شخص واحد؛ فهو ثبت للندرومي وغريه نظرتنا هلذا التأليف أنه عمل مجاع
وأن الندرومي مجع . من أصحابه وأبنائه وأبناء أصحابه، كل أثبت له بعض مروياته وإجازاته

إليه بعد قسما للمواليد والوفيات، بعضها جاءت يف ثنايا الثبت وأخرى تأخرت إىل القسم 
  .عات وإجازات وكتاب وفيات أيضااألخري منه، فيكون بذلك املؤلف كتاب ثبت ملسمو 

، وأن القسمني بعده غري داخلني فيه، 34ورأى الزركلي أن الثبت ينتهي يف الورقة  
منه هي خبط الندرومي،  -خاصة األخري -لكن يعكر على هذا أن القسمني اآلخرين 

ا وليست هناك فاصلة أو ديباجة بينهما، مما يرجح أا ملحقات من صميم الثبت، فجاز لن
، حىت تستويف املخطوط "ثبت ووفيات الندرومي" بعد هذا أن نصلح تسمية هذا التأليف إىل 

  .  أمجع
  :النسق األدبي للمؤلف - 

مل يكن األسلوب األديب للندرومي يف تأليفه بعيدا عن األساليب األدبية املستعملة يف 
قد نلمس تلك مثله من التآليف ذات الغرض العلمي، فأسلوبه بسيط واضح؛ لكن مع ذلك 

الفروق املوجودة بني كل كاتب وكاتب، حينما جند املثبت خبط غري الندرومي فيختلف 
األسلوب عند ذلك؛ فمن تلك الفروق استفتاحات املثبتات، واليت كانت حصرا من أساليب 

احلمد هللا رب "، أو 97"احلمد هللا على نعمه: "الندرومي، تأيت بألفاظ خمتلفة حنو
يستثىن من ذلك مثبت . 99"احلمد هللا جلميع حمامده على مجيل عوائده"، أو98"العاملني

: اإلجازة امللحقة من احلافظ العالئي اليت قدم هلا صاحبه ابن أيب الفرج اهلاليل املقدسي بقوله
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي رفع أهل العلم منار اليقني، وجعلهم هداة مهديني، "

  ..."د املرسلني ونطق بتفضيلهم سي
ومن الفروق أيضا خوامت املثبتات، واليت كان فيها الندرومي أكثر بيانا ولسانا، فمنها 

كتبه العبد الفقري إىل اهللا تعاىل حممد بن حممد بن حيي بن حممد بن يوسف الندرومي : "قوله
نعم املالكي، عفا اهللا عنه، وغفر له مبنه وكرمه، وعامله خبفي لطفه، وحسبنا اهللا و 

ومسع معه كاتبه حممد بن غازي احلنفي، وهللا : "، وغريه جيتزئ هذا، كقول صاحبه100"الوكيل
  .101"احلمد واملنة
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ونلحظ األمر نفسه يف تعريف الندرومي بشيوخه، فهو خبالف أصحابه كثري البيان يف 
لبست خرقة التصوف من يدي : "الكالم عليهم، من ذلك وصفه ألحد شيوخه إذ يقول

وشيخي وقدويت إىل اهللا تعاىل الشيخ اإلمام العامل الزاهد العابد احملقق القدوة سيدي سيدي 
أيب عمرا ن موسى بن يعيش بن داود اجلزويل، تغمده اهللا برمحته، وأسكنه الفردوس من جنته، 

  .102..."وأعاد علينا من بركاته
نقط لكتابته، بل هذا عن أسلوبه يف البيان، أما يف الكتابة فيلحظ عنه اهتمامه بال

وجند . وأحيانا توضيح مواضع التشديد يف الكلمات، خبالف أصحابه الذين اغفلوا ذلك كثريا
، لكنها قليلة 103"مواظع:"عنده بعض األخطاء يف الكتابة، من ذلك استعماله القرن يف مثل

  .جدا ولعلها سبق قلم
  :النسق المنهجي للمؤلف - 

ن احلديث، سار صاحب املخطوط عل جهم، كعادة املؤلفني يف هذا النوع من فنو 
من توضيح املسموعات واإلجازات، والفصل بني مقدار السماع واألجازة، وضبط تواريخ 

لكنه زاد على غريه مهتبال به ذكر وفيات ...السماع، وجمالسه، ومواضعه، وذكر للسامعني معه
وله مع هذا أيضا بعض . وأحيانا مواليد مشاخيه، وكانت تلك من ملحقاته كما سبق بيانه

  .  الفوائد العلمية والتارخيية واجلغرافية اليت يوردها تتميما لفائدة، أو ذكرا عارضا
لكن أهم ما مييز تأليفه كثرة املرويات اليت مسعها وأثبتها عن مشاخيه، واليت بلغ عددها 

اء احلديثية، أربعني ومائة مؤلفا عدا املكرر منها، وهي تتفرع إىل كتب السنن، وكتب األجز 
وكتب علوم احلديث، وكتب الرتاجم والطبقات، وكتب حديثية موضوعية، وكتب موضوعية 

  .غري حديثية، وكتب أدبية ولغوية
أما كتب السنن فنذكر منها الصحيحني، واملوطأ برواياته، وسنن ابن ماجه، والسنن 

يد، ومستخرج الصغرى للنسائي، وصحيح ابن خزمية، ومسند الدارمي، ومسند عبد بن مح
  .االمساعيلي

و أما األجزاء احلديثية فكثرية جدا، منها أجزاء وأمايل وجمالس ومشيخات 
، وأمايل ابن منري، وجملس أيب 104جزء البيتوتة أليب العباس السراج: ومنتخبات، نذكر منها



  2011جوان     -01العدد  –مجلة انسان و المجتمع  

 
92 

ومن ضمن ... الكربى، ومنتخب ابن اجلوزي 106، ومشيخة النجيب105الفرج القزويين
نوع بعض املسلسالت، كاملسلسل بالصحبة، واملسلسل باألولية، وحديث املصافحة، هذا ال

  ...  وإسناد اخلرقة
علوم احلديث للحاكم النيسابوري، واحملدث : أما كتب علوم احلديث فكتابني وهي

  .107الفاصل بني الراوي والواعي للرامهرمزي
مسلم، وكتاب املستجاد طبقات اإلمام : وأما كتب الرتاجم والطبقات، فهي أربعة 

من تاريخ بغداد، ومناقب اإلمام البخاري للعالئي، وحلية األولياء أليب نعيم احلافظ، وترمجة 
  .  أيب عيسى الرتمذي ورواة كتابه للقسطالين

كتاب اجلمعة وفضائلها : اما الكتب احلديثية املوضوعية، فكثرية نذكر منها
، 109ائل للرتمذي، وكتاب الدعاء للمحاملي، وللنسائي أيضا، وكتاب الشم108للمروزي

، وبعض كتب ابن أيب الدنيا كذم املالهي، واليقني، 110وكتاب فضائل القدس للفزاري
  ... 111وكتاب الزهد الكبري للبيهقي، وكتاب الذكر والتسبيح ليوسف القاضي

كتاب الزكاة ليوسف القاضي، : أما الكتب املوضوعية غري احلديثية، فنذكر منها
وكتاب عقيلة الطالب وسبيل الراغب يف ذكر أشرف الصفات واملناقب للعالئي، وكتاب 

ومنها كتب أهل التصوف والزهد ككتاب فتوح ... 112مآخد العلم ألمحد بن فارس اللغوي
، وكتاب بداية اهلداية 113الغيب لعبد القادر الكيالين، وكتاب عوارف املعارف للسهروردي

  .للغزايل
أبيات من الشعر ألثري الدين بن حيان : دبية واللغوية فقليلة، وهيوأما الكتب األ

ولعله من ديوانه الشعري، وكتاب غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم، وقصيدة الربدة 
  . ، وكتاب تفسري غريب حديث أم زرع114للبوصريي

ى الشيخ وهو يسري يف إثبات مساعاته ملروياته هذه على نسق واضح؛ فيثبت مساعه عل
: وتاريخ السماع، ويزيد عليه ذكر قراءة القارئ املسمع، مع تسميته ووصفه أحيانا، كقوله

ومسعنا عليه يف شهر رمضان أيضا، بقراءة الشريف مشس الدين حممد بن احلسني بن محزة "
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ويستفاد من هذه الطريقة يف إثبات القارئ معرفة العديد من أصحاب . 115"احلسين
  .شاركوه السماع من مشاخيه فتظهر طبقته العلمية والزمنية اليت ينتمي إليها الندرومي الذين

بل ويزيد أحيانا فيذكر لنا السائل للسماع أو اإلجازة من الشيخ، فأحيانا يكون هو 
وصح ذلك وثبت وأجاز لنا مروياته أمجع بسؤايل، كتبه الفقري إىل اهللا : "وأخرى غريه، كقوله

  . 116"حممد الندرومي
ا كان يثبت حضور السماع لولديه أيب اد عبد اهللا وأيب اخلري حممد، ويثبت كم

ومسع معي ولداي أبو اخلري حممد وأبو اد عبد اهللا حاضر يف : "السن الذي مسعا فيه، كقوله
  .117"الثالثة من عمره، أنشأمها اهللا تعاىل نشوا صاحلا

ود هذه السماعات، ال خيل وهو يف إثبات مسموعاته عن مشاخيه شديد الضبط حلد
خال من أوله إىل ...مجيع كتاب الدعاء...مسعت: "يف حد السماع وطريقه، فمن ذلك قوله

كما يعدد االس اليت مت فيها السماع، . ، يعين والبقية إجازة118"باب ما يودع به املسافر
ت املسموعات كما قد يذكر ما ضاع من جملدا. إن جملسا واحدا أو أكثر، مع ذكر توارخيها

يعين من –وهذا القدر الذي وجد على الطباق على الدات الستة : "وجمالسها، كقوله
من أصل مساع الشيخ والد السابع ضائع مل يوجد، وفيه ستة  -صحيح البخاري

كما هو أيضا يضبط أوصاف نسخ السماعات، كقوله يف نسخة ثالثياث . 119"أجزاء
  .، الشتهار خط الذهيب باحلسن والروق120"من نسخة خبط الذهيب: "الدارمي

وعلى هذا النسق، يسري يف إثبات اإلجازات، فهو حريص على ضبط طرقها  
وكيفياا وخصائصها، وشاركه يف كل هذا أصحابه الكاتبون للثبت؛ فمن ذلك قول أحدهم 

نا يف عمره أطال اهللا ل-وأجاز املسمع : "يف اإلجازة العامة اليت منحها هلم شيخهم العالئي
صاحب الثبت الشيخ حممد املذكور رواية البخاري عنه، ورواية مجيع ما  -آمني يف خري وعافية

جتوز له روايته عنه، من منقول ومقول ومعقول ومنظوم ومنثور، وغري ذلك بشرطه املعروف 
ن عند أهل هذا الشأن، وسند شيخنا خبطه يف الورقة املخيطة مقابل هذه الورقة يف ورقتني م

  . 121"قطع الثمن، وهللا احلمد واملنة
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وهو مع كل هذا حريص على مجع بعض الفوائد والفرائد مما يعين طالب العلم، وتأيت 
يف باب التحقيق العلمي الذي يهتبل به عادة أهل احلديث وأهل التاريخ؛ فمن ذلك الفوائد 

، أوردمها يف صفحة "اجليزة"و" كرك الشوبك" اجلغرافية اليت أوردها، ومها موضعان جغرافيان 
  . تباعا 122واحدة

ولعل أهم ميزة يف نسقه املنهجي ميله الكبري لتحقيق الوفيات وكذا املواليد ملشاخيه، 
وهو فيها . وظاهر أن كل املواليد الواردة يف املخطوط يف قسم الثبت منه هي من فوائده وخبطه

م وشهر وسنة، ويزيد عليها أحيانا بعض حريص على إثبات ما يلزمه اإلثبات يف الوفية، من يو 
ودفن بأرض :"الفوائد كمكان الدفن، كقوله يف وفية شيخه عالء الدين القدسي

، وقد يفيض يف الوفية فيستويف خرب شيخه، ومنها وفية شيخه أيب العباس ابن 123"املشاهدة
من ابن ولد شيخنا هذا سنة ثالث ومثانني وستمائة، مسع :" حيث قال) هـ764(اجلوخي 

البخاري وزينب بنت مكي وابن القوادر واليونيين وابن الواسطي، وبالكرك من اجلمال بن أيب 
تويف إىل رمحة اهللا تعاىل يف شهر رمضان . الوحش ومن غريهم، وله مشيخة كبرية رمحه اهللا

  . 124"املعظم سنة أربع وستني وسبعمائة
مولد شيخنا العالئي سنة أربع :" عالئيويعتين أحيانا باملواليد، فمنها قوله يف شيخه ال

وتسعني وستمائة بدمشق، وتويف يف القدس الشريف ليلة االثنني ثالث شهر اهللا احملرم سنة 
  . 125"إحدى وستني وسبعمائة، رمحه اهللا

وينفرد ثبت الندرومي عن غريه من التآليف يف بابه يف أنه حوى سلسلة من نصوص 
خة القرن الثامن؛ إذ كثريا ما كان الشيخ احملدث يراجع اإلجازات خبطوط أصحاا من مشي

مثبتات السماعات اليت يضعها الندرومي وأصحابه فيصححها خبطه أو بإمالئه، وجييز روايتها 
ومحلت هذه اإلجازات فوائد كثرية  . وما له من رواية يف إجازة عامة بشروطها، كما وصفوا

ومروياته ومؤلفاته وغريها من الفوائد الية كاسم الشيخ وسنة مولده وأحيانا اسم شيوخه 
أجزت جلماعة :" اليت جاء فيها بإمالئه) هـ776ت(للرتاجم كما يف إجازة السرمري احلنبلي

يوسف بن حممد بن مسعود بن حممد بن علي بن إبراهيم السرمرّي مولدا : وكتبه...املسلمني



  2011جوان     -01العدد  –مجلة انسان و المجتمع  

 
95 

سبا، األمحدي مذهبا، صانه اهللا عما البغدادي دارا، الدمشقي مهاجرا، العقيلي ن/ ومنشئا
ومن . ينتابه، ومولدي يف سابع عشر من رجب املعظم من سنة ست وسبعني وستمائة

وكتب هذه األحرف سلخ ذي احلجة احلرام من سنة سبع ...ومن شيوخي...مسموعايت
  . 126"وستني وسبعمائة، على يد شرف اإلسالم ابن احلنبلي

ئد احلديثية اليت أفردها بالذكر مشيخته، منها خبط وله فضال عن هذا بعض من الفوا
من خاف :"شيخه العالئي بروايته بسنده من مسند عبد بن محيد حديث أيب هريرة املرفوع 

وله أيضا بعض الفوائد التارخيية كخرب . 127"حديث حسن:"احلديث، وقال العالئي" أدجل
، ويبدو 130كالم اجلاحظ  ، وبعض129، وبعض كالم الفالسفة128معن بن زائدة والعبد

  .أا كلها خبط الندرومي، إحلاقاته غري املتعلقة بأصل الثبت
من فوائدة مجة،  -131مقابلة مع غريه–ويف اجلملة، ال خيلو هذا الثبت على صغره 

ويكفيه من الفضل أنه عرفنا على مواليد ووفيات عدد جم من حمدثي وعلماء القرن الثامن 
أعطانا عددا موفورا من خطوطهم اليت ورثت لنا مسموعام احلديثية  اهلجري، عالوة على أنه

الشريفة، كما أنه أزاح لنا الكثري من غوامض شخصية علمية مغربية ومشرقية أمهلتها كتب 
  .   الرتاجم، ومل ملها صفحات التاريخ
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  ةأبو عبد اهللا المّاللي التلمساني ومؤلفه المواهب القدسية في المناقب السنوسي
  *خليفي الشيخ

  
  :مقدمة 

  
إال أّن ). 1(كثري) هـ 895ت (الذين ترمجوا لإلمام حممد بن يوسف السنوسي التلمساين      

القليل من هؤالء املرتمجني من اعتمد يف ذلك على مصادر مباشرة تعّرف بالرجل ، و لعّل أهّم 
) ة يف املناقب السنوسية املواهب القدسي: ( هو كتاب  –فيما نعلم  –هذه املصادر و أوحدها 

ألّفه أحد تالمذة الشيخ و مقربيه ،  و هو أبو عبد اهللا املاليل ، وقد ألّفه بعد سنتني من وفاة 
الشيخ السنوسي ، استجابة ملا كان يكّنه املؤلف ألستاذه من تقدير وتبجيل ، وشهادة للمنزلة اليت  

و الصالح ، ولوال هذا الكتاب ما كان  كان حيتلها اإلمام يف جمال العلم و املعرفة و التقوى
ونظرا لكون هذا . الشيخ ليذكر و لتتناوله أمهات الرتاجم بالقدر الذي وصلنا منه وعرفناه عنه 

الكتاب ما يزال خمطوطا ، ونظرا لفائدته العظيمة فقد حرصنا على احلصول عليه وتقدميه للقراء 
ن بعض علماء اجلزائر الكبار الذين كان هلم والباحثني ، وخاصة و أّن املخطوط مييط اللثام ع

  . تأثري كبري جتاوز حدود الوطن ولكّنهم مل يأخذوا حظهم من العناية   والدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  جامعة تلمسان/ جتماعية كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االاألستاذ ب* 
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  :التعريف بصاحب المخطوط أبي عبد اهللا الماللي  - أوال 
هــو أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عمــر بــن إبــراهيم بــن علــي املــّاليل  :ســمه و نســبه كنيتــه و ا  -1

يف نسبه ، تدّل على نسبته إىل إحدى قرى الشرق " املاليل " التلمساين ، هذا  و إّن إثبات كلمة 
: " الواقعة قرب مدينة جباية ، و عنها يقول صاحب تاج العروس " َماللَـة " اجلزائري ، و هي قرية 

 َلة كجبانة قرب جباية على ساحل البحر ، و منها العالمـة حممـد بـن عمـر بـن إبـراهيم بـن عمـر َمال
و لكننـا ). 2" (بن علي املاليل ممن أخذ على الشيخ سيدي حممد بن يوسف بن عمر السنوسـي 

ال نعلم شيئا عن ظروف انتقال هذه العائلة مـن الشـرق إىل الغـرب ، بـل ال نكـاد نعـرف عـن هـذه 
إال مــا أثبتــه اإلمــام املــاليل نفســه عــن أبيــه الــذي كــان أحــد تالمــذة اإلمــام السنوســي ، وقــد  األســرة

عــدة مــرات ، و طلــب منــه أن خيتصــرها لــه فلــىب طلبــه و كتــب لــه " أم الرباهــني" خــتم عليــه كتابــه 
  ).3" (صغرى الصغرى" عقيدة عرفت فيما بعد بـ

و والده فقد كان حريصا على تنشئة ابنه و يبدو أّن أّول من اتصف بالعلم يف هذه العائلة ه
الذي كان مـن ). 4(نشأة صاحلة فألزمه بعد حفظه القرآن الكرمي جمالَس العالمة حممد بن مرزوق 

  ).5(أكابر علماء تلمسان يف وقته 
مل تـــذكر املصـــادر الـــيت بـــني أيـــدينا تـــاريخ مولـــد اإلمـــام املـــاليل ، ولكـــن الـــذي  :مولـــده  -2

 –َوَلما قَـِدَم : "  فقد قال يف كتابه املواهب القدسية ) هـ 840( قبل سنة  نرجحه أّن مولده كان
مـن األنـدلس إىل تلمسـان ، و اسـتقر عنــد حممـد بـن مـرزوق قـرأ عليـه اجلــم  -)6(يعـين القلصـادي 

يل  الَغِفُري من الناس ، وقد قرأُت أنا عليه شيئا من تأليفه الذي َصنـَفه يف علم العربية، وذلـك بـأمر
وقد ذكر القلصادي يف رحلته أن دخوله إىل تلمسان و استضافة ابن مرزوق له  ). 7" (منه بذلك 

  .وهذا يعين أن اإلمام املاليل مقارب يف سنه لإلمام السنوسي ) . هـ840(كانت سنة 
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  : شيوخه  -3
مــذ علــيهم بــبعض شــيوخه الــذين تتل) 8(لقــد صــرّح اإلمــام املــاليل يف كتابــه املناقــب القدســية 

  :ول من علومهم، وهم 
درس عليـــه علـــم . اإلمـــام حممـــد بـــن يوســـف السنوســـي  الـــذي خّصـــه ـــذا الكتـــاب : أوال 

  . الكالم و علم التصوف ، وعلم احلديث وغريها من العلوم 
، وهـو أخـو الشـيخ السنوسـي ألمـه )9(أبو احلسن علـي بـن حممـد التـالويت األنصـاري : ثانيا 
  " .  الرسالة " و " اجب الفرعي ابن احل" درس عليه 

  .درس عليه العربية و احلساب ." الَقَلَصاِدي"أبو احلسن علي بن حممد  الشهري بـ: ثالثا       
  .حممد بن مرزوق ، درس عليه علوما عديدة : رابعا      
. ، وهــو مــن أكــابر أصــحاب اإلمــام السنوســي )10(بلقاســم بــن حممــد الــزواوي  : خامســا      
  . عليه علم التوحيد و التفسري درس 
، نزيــل مدينــة وهــران، )11(الــويل الصــاحل إبــراهيم بــن حممــد بــن علــي اللنــيت التــازي  : سادســا     

  .تلقى على يديه التصوف و أخذ عنه أسانيد الذكر و اخلرقة 
  :من أهم مؤلفاته : مؤلفاته  - 4       

  . شرح أم الرباهني السنوسي يف العقائد: أوال      
  ).12(بيتا  )  34( منظومة رائية يف أمساء اهللا احلسىن ا : ثانيا 
املواهــب القدســية يف املناقــب السنوســية ، وهــو مــن أنفــس املؤلفــات و أمجلهــا يف فــن : ثالثــا 

  .املناقب  ، وسيأيت التعريف به
يل ، مل جنــد مصــدرا مــن مصــادر التــاريخ و الــرتاجم ذكــر ســنة وفــاة اإلمــام املــال :وفاتــه  -5 

، واعتمــدوا يف ذلــك ) هـــ 897( إنّــه كــان حيــا ســنة : " واكتفــى علمــاء الــرتاجم بــأن  قــالوا 
املواهـب القدسـية يف املناقـب : " على التاريخ الذي ذكره اإلمام املـاليل نفسـه يف آخـر كتابـه 

وكتبــه مؤلفــه عبــد اهللا تعــاىل حممــد بــن عمــر بــن إبــراهيم املــاليل : " حيــث قــال " السنوســية 
  سبعة ) هـ 897( تلمساين غفر اهللا له و لوالديه و ألحبته يف أوائل مجادى اآلخرة عام ال

  ).13"  (و تسعني و مثان مائة 
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  ثانيا التعريف بالمخطوط 
  : أهمية المخطوط وعالقته بفن المناقب  -1

مــن أنفــس املؤلفــات و أمجلهــا يف فــن املناقــب ، تــرجم فيــه " املواهــب القدســية " يعــّد كتــاب 
يل لشــيخه اإلمــام السنوســي ، إذ فصــل فيــه الكــالم علــى فضــائله و مناقبــه و مؤلفاتــه ، و قــد املــال

و أن أمهيته حفزته على تلخيصه يف كتاب مساه : " بأنه ذو فوائد ) 14(وصفه أمحد بابا التنبكيت 
ــــئ السندســــية يف الفضــــائل    السنوســــية :  قــــام   )16(كمــــا أّن اإلمــــام ابــــن مــــرمي  ) 15" (الآلل
  ) .17(ختصاره يف كتابه البستان با

أّــــا تــــدّل علــــى كــــرم الفعــــل و مفــــاخر األعمــــال و اخللــــق احلســــن " املنقبــــة " إّن الشــــائع يف 
و قد اسـتعمل علمـاء احلـديث هـذه اللفظـة كثـريا ، فمـا مـن كتـاب إالّ و عقـد فيـه صـاحبه  ). 18(

الّســــري اخلاصــــة بعلمــــاء كتابــــا ملناقــــب الصــــحابة رضــــي اهللا عــــنهم ، كمــــا أّن أصــــحاب الــــرتاجم و 
يرتكـــــوا ترمجــــة لعــــامل يف كتــــبهم إالّ و صــــّدروها بتعريـــــف التصــــوف و طبقــــات الصــــوفية ، قّلمــــا أن 

للتصـوف  يليــق حبــال املـرتجم لــه ، فضــال عــن ذكـر مناقبــه، حيــث ذكـروا تعــاريف متعــددة لــذلك ، 
اقرتنت أكثر ما " املنقبة " و ما ميكن أن نالحظه أّن  .أوردوها على ألسنة القوم الذين ترمجوا هلم 

  .اقرتنت بالكرامة ، فأصبحت كتب املناقب حتوي كثرياً منها 
و الواقع إن الـرتاث العـريب اإلسـالمي عـرف مؤلفـات كثـرية خصصـت للحـديث عـن كرامـات 
الصــاحلني  و منــاقبهم ، و اجلــزء األكــرب مــن هــذه املؤلفــات كــان خاصــاً بــبالد املغــرب اإلســالمي ، 

، حــىت لقــد )19(عنوانــاً هلــا " املناقــب " قــوَل كثــرُة كتــب الكرامــات الــيت جعلــت مــن ويُعــّزز هــذا ال
و مـــن هـــذه الكتـــب الـــيت . مصـــطلحاً داًال علـــى ضـــروب الكرامـــات املختلفـــة " املنقبـــة " أصــبحت 

لإلمـام أيب عبـد اهللا املـاليل ." املواهب القدسية يف املناقـب السنوسـية" ظلت حبيسة اخلزائن كتاب 
  . التلمساين
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 :أماكن وجود المخطوط  -2
هلذا املخطوط نسخ عديدة مبثوثة يف اخلزائن فمنه نسخة خزانة بشري حممودي مبعسكر 

- 22668: و ثالث نسخ باملكتبة الوطنية بتونس حتت األرقام التالية .بدون ترقيم 
 :و أربع نسخ يف اخلزانة العامة بالرباط مسجلة حتت األرقام التالية.  22669-22670

 371يف ). ك 264(  - ورقة  132و يف ). د 1245( و   -ورقة  413يف .) د66( 
ورقة ، كما توجد منه نسختان يف اخلزانة احلسنية بالرباط  186يف ) ك 2295(  -صفحة

  ) . 7008: (و األخرى حتت رقم )  1266( األوىل حتت رقم 
  :محتوى المخطوط  -3

  :ب السنوسية يف مقدمة و عشرة أبواب ينحصر خمطوط املواهب القدسية يف املناق
أما املقدمة فتشتمل على ذكر أحـوال أوليـاء اهللا يف الـدنيا ، و زيـارم و جمالسـتهم وحمبـتهم، 
و قد بدأ املاليل ذه املقدمة لكي ينشط النفوس لسماع ما سيأيت ، و يتقوى القلب عند مساعها 

كون إىل الراحـات و الشـهوات ، و امللـل مـن ، ويسلك طريقهم ؛ فإّن من شأن النفس أبدا ، الس
فإذا قدم هذه املقدمة انتعشت النفس و نشطت بعـد أن مجـدت ومجحـت و . الطاعات واخلريات 

إّن الفائـدة يف ذكـر أوليـاء اهللا تعـاىل ) : " 20" (التشـوف " هي كما قال صاحب ومؤلف كتاب 
مــا رأيـت للقلـب أنفــع ) : " 21( تقويـة قلـب سـالك طريــق اآلخـرة ، و قـد قــال سـفيان بـن عيينـة 

فــإذا نظــر العاقــل اللبيــب فيمــا حوتــه هــذه " و مــن هنــا قــال املــاليل ) . 22" (مــن ذكــر الصــاحلني 
املقدمة ، فال ميل النظر فيما بعدها، بل يتلذذ القلب ا، و مبا بعدها ويفرح بذلك غاية الفرح إىل 

  ) .23"(آخر الكتاب 
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  ف بشيوخ اإلمام السنوسي في التعري: الباب األول 
 عريِف بوالد السنوسي ، َوذكر َما تيسر من أخباره وَكرَاماتِِه ِلَما له من اَحلقبدأ املاليل بالت
الِديِين ؛ و ِألَنه أيضا يف ِعداِد أشياخه لقراءته عليه بعَض القرآِن العزيِز يف صغره ، َفَحاَز بذاك 

، فلذلك قدمُه يف التعريف ، وأَْلَمح ) 24" (فادِة و أبوة الوِالدِة شرَف األُبـَُوَتِني ؛ أُبوة اإلِ "
  . بذكر شيء من مناقبه تـَْتِميماً هلذا املقصِد الشريِف 

مث بعد ذلك ذكر بقية شيوخه الذين حتقق من مشيختهم وترك آخرين لشكه يف تتلمذه عليهم 
سابقني فإنّه مسع الشيخ ، و ألنه مل يسمع من الشيخ عنهم شيئا خبالف  املذكورين ال

  .السنوسي حيكي عنهم ، و يذكر جمالسهم ، و يكثر من الثناء عليهم ، و يدعو هلم 

كما يّأ للسنوسي عدد من الّتالميذ و الطّلبة ، و يصل عددهم إىل ستة و عشرين تلميذا ،  
ويرجع منهم من اشتهر بالتدريس ، و منهم من عرف باإلضافة إىل ذلك ، بنشر التوحيد ، 

السبب يف ذلك إىل كثرة الدروس و احملاضرات اليت كان يبّثها يف جمالس العلم ، إضافة إىل 
  .البيّئة اليت وجد فيها ، فقد كانت تعّج بالكثري من طالب العلم 

  في كراماته ومكاشفاته: الباب الثاني 
يتعلـق ـا مـن قضـايا  توقف املاليل يف هذا املقام عند مسألة الوالية وحتديد حقيقتها وما     

عنــد اإلمــام ؛ كالكرامــة و املكاشــفة ، و الــرؤى ، الرتباطهــا بالواليــة عنــد السنوســي ،      و 
ألّــا أيضــا مــن حظــوظ األوليــاء عنــده ، ال ســّيما و قــد تناوهلــا اإلمــام بشــيء مــن التحليــل يف 

تصـوفة لتحقيـق أّن أعلـى مرتبـة يصـل إليهـا اإلنسـان عنـد املوذلـك . أكثر من كتاب من كتبـه 
الكمال الروحي  ، هي أن يصري اإلنسان الّسالك على طريق احلق وليا هللا تعاىل ليكون احلق 
تعاىل وليا له ، فإذا وصل العبد إىل هذه الدرجة فحينئذ تنثال عليه العطايا اإلهلية ، و حيظـى 

لعالمــة الكــربى باملعـارف القدســية و التجليـات الربانيــة، وال عجــب يف ذلـك ،  فالواليــة هـي ا
على القرب و الوصول ، و الثمرة الطيبـة بعـد السـفر الطويـل عـرب مراحـل الطريـق الصـويف ، و 

و أســهبوا يف ذكــر حقائقهــا و  -ومــن مجلــتهم السنوســي  -لقــد أطــال الصــوفية الكــالم فيهــا 
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 دقائقهــا ، فكانــت هلــم تلــك املباحــث املبســوطة املفصــلة ، و العبــارات القصــار املوحيــة ، الــيت
  قّلما ختلو منها أمهات كتب حكماء األمة

كما بّني أّن الويل احلقيقي عند السنوسي هو صاحب معرفة ذوقيـة صـحيحة ، قائمـة علـى          
عنـد اإلمـام ) 25(املعرفة الرمسية الـيت أنتجتهـا الرباهـني العقليـة و الشـرعية ، إذ عالمـة صـحة الـذوق

و قد هلك بعدم مراعاا خلق كثري، ذلك أّن ). 26(أن جيري على وفق ما شهد به العلم الرمسي 
بعض السالكني يف طريق املعرفة الّذوقية إذا الح هلم شيء من روائح هذه املعرفة اغرتوا بـذلك ، و 
تركــوا االقتــداء بالرســول عليــه الصــالة و الســالم و تبــدعوا أمــورا ألنفســهم ، فهلكــوا بســبب  ذلــك 

)27. (  
مه وزهده، و وعظه و ورعه، ورفع همته و حلمه، و صبره وسداد في عل: الباب الثالث      

  طريقته وشمائله
كـــان ذا معرفـــة بـــالعلوم الظـــاهرة وقـــد فـــاز منهـــا بـــأوفر " وقـــد جـــاء فيـــه أّن السنوســـي 

نصـــيب ، و حـــاز يف الفـــروع و األصـــول الســـهم و التعصـــيب ، و رمـــى إىل كـــل فضـــيلة و مكرمـــة 
ال تتحدث معه يف علم من العلوم إال حتدث معك فيـه  بسهم مصيب، و هلذا كان رضي اهللا عنه

). 28"(حــىت يقــول الســامع إنــه ال حيســن غــري هــذا العلــم الســيما علــم التوحيــد ، و علــم املعقــول 
ولقد حتّققـت للسنوسـي شخصـية علميـة مسـتكملة ملقوماـا ، جامعـة لّشـرائط تكوينهـا ، و ذلـك 

و يصفه املاليل بأنّه كان صادق اإلميان ، صـاحب أّن حظّه من الّصفات و األخالق كان وافرا ، 
رياضة روحية و أوراد زاهدة ، وكان له باع طويل يف الوعظ ، ينفعـل مبـا يعـظ ، و حيصـل لــه وجـد 

و أّما كالمه فهداية لكّل مريد ، كثـري اخلـوف طويـل احلـزن لصـدره أزيـز مـن شـّدة خوفـه ، .فيبكي 
قبــال و حســن الكــالم ، تتــزاحم األطفــال علــى تقبيــل وكــان رحيمــا مبتســما يف وجــه مــن لقيــه مــع إ

  .أطرافه لّينا هّينا يف مشيه 
كمـــا بـــّني املـــاليل يف هـــذا البـــاب أن السنوســـي قـــد شـــارك الفقهـــاء يف العلـــوم الظـــاهرة ، ومل 
يشاركوه يف العلوم الباطنة ، بل زاد على الفقهاء يف العلوم الظاهرة زيادة ال ميكن وصفها ،  و هو 

املشــــكالت، و مـــا يعــــرض مـــن الشـــبه و الــــدواهي املعضـــالت ال ســــيما علـــم التوحيــــد  حـــل أقفـــال
. و هذا هو العامل على احلقيقة الذي يعرف حقائق األشياء ، و يزيل لبسها بأنواع علومه ). 26(
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و أّما شخصيته العلمية فتتمّيز بالّتحّدي و العمق ، و قـد القـى الّسنوسـي يف سـبيل ذلـك متاعـب  
  . عي أنّه أعلم أهل األرض كثرية ممن يدّ 

   في عدد مصنفاته و مؤلفاته : الباب الرابع 
كان اإلمام  السنوسي مشاركا يف كل الفنون تقريبا و قد بدأ التأليف منذ ريعان شبابه دون   

ومل يقصد املاليل يف هذا العنصر إىل حصر كل مصنفات السنوسي و ترصيفها . العشرين سنة 
ة إىل أمهها و أبرزها ، وقد قام بوصف إحصائي ألهم مؤلفات السنوسي و ، و إّمنا أراد اإلشار 

و بّني أّن أكثر مؤلفات السنوسي كانت يف علم  أصول الدين ، و ذلك ألن جّل . آثاره 
جهده قام على أساس عقدي ، فوّجه مهّه إىل تركيز هذا األساس و تدعيمه فكانت أكثر 

  . مؤلفاته فيه 

تاز به هذه الكتب  هي البساطة و الوضوح ، فهذه الكتب واضحة كما أّن من أهم ما مت
مشرقة يف عمومها ، و لعّل الّسبب يف ذلك يرجع إىل إحساس السنوسي بضرورة  تبسيط 
املعلومات الّشرعية و العقائدية منها على وجه اخلصوص ، و جعلها يف متناول طّالب العلم ، 

و ندر من جيشم نفسه عناء مدارسة املصادر ، و  بعد أن كّلت العزائم ، و مخدت الّنفوس ،
من هنا جاءت أعمال السنوسي الفّذة ، يف تبسيط الثقافة الّدينية مع الّنفور الّشديد من 

  .التعقيد 
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فـي آيــات مـن كتـاب اهللا سـبحانه تكلــم علـى تبيـين معانيهـا و أزال مــا : البـاب الخـامس
  ظهر من إشكال فيها

ظهــر مــن خــالل  -يف مذهبــه الكالمــي والعلمــي  -ّن السنوســي ميكــن التأكيــد علــى أ
مؤّلفاته أشعريا خالصا إذ مل يكن له حياد و ال خالف على أية مقولة من مقـوالت األشـعرية ، و 
أشعرية السنوسي هي أشعرية منتقاة و خمتارة من آراء األئمة األشـاعرة املتقـّدمني مـنهم و املتـأخرين 

و يف ثالثــة رأيــا " لآلمــدي " ، و يف مســألة أخــرى رأيــا "لألشــعري " ا ، فهــو يفّضــل يف مســألة رأيــ
  .، و لّكنه بصفة عامة ينتمي إىل الّطور الذي تبنت فيه األشعرية التأويل "للجويين"

و تـــذكر بعـــض املصـــادر أّن السنوســـي فّســـر القـــرآن الكـــرمي كلـــه يف مســـجده درســـا و تعليمـــا 
، )31"(تفسري خمتصر لسورة الفاحتة : " علومه فمنها  ، أما ما سجله من تفسريه للقرآن و) 30(
  ).32"(تفسري القرآن الكرمي  "و

فـي تفسـيره لمـا أشـكل مـن األحاديـث النبويـة و مـا اسـتنبط منهـا مـن : الباب السـادس 
  األحكام الشرعية 
الــذي رواه مســلم و غــريه بســند صــحيح عــن أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه لحــديث لمنهــا شــرحه 

من سبح اهللا دبر كل صالة ثالثا و ثالثني :" فيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي روى  
ال إله إال اهللا : ومحد اهللا ثالثا وثالثني ، وكرب ثالثا و ثالثني فتلك تسع و تسعني مث قال متام املائة 

  وحــده الشــريك لــه لــه امللــك و لــه احلمــد ، و هــو علــى كــل شــيء قــدير ، غفــرت خطايــاه ، و لــو
تكلــم الشــيخ يف هــذا الشــرح أوال يف معــىن التســبيح واحلمــد وقــد ). 33( " كانــت مثــل زبــد البحــر 

مث ذكر حكمة تقدمي التسبيح ، وتوسط احلمد ، و تأخري التكبري ، و سيقف القارئ يف  .والتكبري
 و الـذي قـام فيـه باسـتخراج جزئيـات عقائـد اإلميـان كلهـا. هذا الشرح علـى حسـنه و بـديع مـا فيـه 

  .برباهينها من هذا الذكر 
كقولــه عليــه الصــالة والســالم يف شــأن ." شــرحه ملشــكالت وقعــت يف آخــر البخــاري"ومنهــا 

" : ، و كقولـه أيضـا صـلى اهللا عليـه و سـلم "حىت يضع اجلبار فيها قدمه " جهنم أعاذنا اهللا منها 
ال حتمـل علـى ظاهرهـا  ، وحنو ذلك من املشكالت اليت" سرتون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 

.  



  2011جوان     -01العدد  –مجلة انسان و المجتمع  

 
111 

في تفسيره لما أشكل من كالم أهل الحقائق و حمله لذلك على أجمل : الباب السابع
  .الطرائق 

  : ومن ذلك أبيات  تنسب لبعض العارفني ، و هي 
  وإال تيمـم بالصـعيد وبالصخر **** تطهر مباء الغيب إن كنت ذا سر       

  :و فيما أنشده بعض العارفني 
  )34( ومشس القلوب ليست تغيب **** نهار تغيب بليل إن مشس ال

  : و يف معىن األبيات اليت جاء يف مقدمتها
  فـَُقْلُت َال َشك أَْنَت أَْنتَ  ****َرأَْيُت َريب ِبَعيـِْن قَــْلِيب                         

  ).35"(ليس يف اإلمكان أبدع مما كان : " و يف قول اإلمام أيب حامد الغزايل 
  

في بعض أوراد حّض عليها جل تالمذته، وأصحابه، و ذكر أدعية حسنة  : الباب الثامن 
  كتبها بخطه 

هــذا مــع مـــا علــم مــن حـــال إذ كثــريا مــا كــان يكتـــب ألصــحابه بعــض األوراد ويوصـــي ــا ، 
السنوسي أنّه كان مشتغال جل األوقات بكثرة األوراد و الطاعات ، و لزوم اخلروج إىل اخللـوات و 

إذ  .يمه العلم النافع يف جملسه ليال و ارا ، و اشتغاله بقضاء حوائج اخللـق يف أكثـر السـاعات تعل
كانت عادته يف النهار إذا صلى الصبح يف مسجده ، و فرغ من ورده اشتغل بإقراء العلم للخلق ، 

باب داره فيقرئ إىل وقت الفطور املعتاد ، مث خيرج من املسجد فيقف الناس معه ساعة زمانية عند 
، مث يدخل إىل داره ، فيصلي صالة الضحى، فيبقى فيها ما شاء اهللا مقدار ما يقرأ اإلنسـان فيهـا 
عشرة أحزاب من القرآن ، مث بنفس ما يفرغ من صالة الضحى ، يشتغل بالنظر أو النسخ إن كان 

الزوال ترك ما  النهار طويال، و إال فرمبا يأخذ وقت الزوال وهو يف آخر صالة الضحى ، فإذا دخل
  ) .  36(ينسخ ، أو ما ينظر ، وخيرج إىل اخللوة ، فال خيرج إال عند الغروب 
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   في وفاته ، وما اتفق له في أيام مرضه رضي اهللا تعالى عنه: الباب التاسع 
 .وفاة أستاذه السنوسي بنوع من التفصيل و الظروف اليت أحاطت به " املاليل " وفيه وصف 
كان رضي اهللا عنه يف أواخر عمره كثري االنقباض عن اخللق ، ال يكاد ه أنّه  ومما جاء في

ينبسط مع أحد كما كانت عادته قبل ذلك ، وكان يشّق عليه اخلروج إىل املسجد لإلقراء و 
الصالة ، و ال خيرج إليه يف بعض األيام إال حياء من النّاس الذين ينتظرونه يف املسجد 

أمل مرضه الذي تويف منه ، انقطع عن املسجد ، فسمع الّناس مبرضه ، للصالة ، و ملاّ أحّس ب
فصاروا يأتون إىل املسجد فال جيدونه ، فتتغري قلوم من فقده و عدم رؤيتهم له ، فأخرب 

ّمث إنّه الزم الفراش . الشيخ بذلك ، فصار يتكّلف اخلروج إىل املسجد للصالة ألجل النّاس 
وكانت وفاته يوم األحد بعد العصر الثامن ..مدة مرضه عشرة أياممن حينئذ إىل أن تويف ، و 

  ).37) (هـ895(عشر من مجادى اآلخرة من عام 

و فيه أهم ما قاله من الشعر ، أو قيـل فيـه ، ممـا يتضـمن ذكـر خصوصـيته، :  الباب العاشر
كثـريا مـا ينشـدنا ويذكر املاليل أّن حممـد السنوسـي رضـي اهللا عنـه  .وعلو منزلته رضي اهللا تعاىل عنه 

  )38(هذه األبيات وهي من قصيدة سيدي إبراهيم التازي رضي اهللا عنه وهي من حبر البسيط
  

  أََتى بَِقْلـٍب َسِليـٍم َربـُه َسِعَدا**** َسـَالَمُة الصْدِر ِمْن َخِري اِخلَالِل َفَمْن                      
       َمْن َحَقَدا**** َعْنُه َوُعْذ َو احلِـْقُد طَْبٌع َذِمـيٌم، َعد رالُعَلى ِمْن ش بِاِهللا َرب  

  َمارُِئي َقط َحُسوٌد َساَد، أو َجمَُدا**** َوَجنـِب احلَـَسَد املـَْذُموَم َصاِحُبُه                      
  ي َوُيْصِبْح ِإال َساِخطاً َكَمَداُميْـسِ **** نَـُعوُذ بِاِهللا ِمْن شـر احلَـُسوِد َفَما                     

  َداُء السُروِر، فَـَمْهُموماً يـَُرى أَبََدا**** َعاَدى َمَواِهَب ِذي الَفْضِل الَعِظيِم فما          
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  :الخاتمة 
  
وختامــا ميكــن القــول أّن خمطــوط املواهــب القدســية للمــاليل هــو ترمجــة هامــة حليــاة السنوســي        

هــذا املفكــر اجلزائــري الــذي كــان مــن العلمــاء العــاملني الــذين كــان هلــم األثــر البــالغ يف التلمســاين ، 
  .حفظ تراث هذه األمة 

يعّد من العلماء الذين تصوفوا و أخذوا  -كما يكشف عنه املخطوط -هذا وإّن السنوسي        
كثـريا يف العلمـاء الـذين أتـوا   الطريقة ، و لكّنهم مل يتقيدوا ا بل تقيدوا بالقرآن والسّنة ، و قد أثّر

بعـــده بواســـطة تالمذتـــه و مؤلفاتـــه ، وهـــذه خاصـــية تكـــاد تكـــون فريـــدة ســـوى عنـــد بعـــض العلمـــاء 
شـبهة تصـنيف  -إىل حـد مـا  –ويـدفع " . الثعـاليب " ، و أسـتاذه " أيب حامد الغـزايل " الكبار كـ 

الــذين عطّلــوا مســرية األمــة و  ويشاالسنوســي مــن قبــل كثــري مــن الّنــاس علــى أنّــه مــن املتصــوفة الــّدر 
ال لشـيء سـوى ، علـم مـن تقدمها فكريا و سياسيا مبا أنتجوه مـن كتـب   و مبـا وجهـوا األمـة إليـه 

  .أنّه عاش يف القرن التاسع اهلجري عصر التصوف السليب  و الكرامات املزعومة 
دت إىل اتمــع و املخطــوط هــو أيضــا دراســة مركــزة لظــاهرة التصــوف ، هــذه الطــاهرة الــيت عــا    

اجلزائري يف العقدين األخريين من القرن املاضي بقـوة ممّـا حيـّتم االجتـاه إىل مثـل هـذه الدراسـات مـن 
جديد من خالل علماء اجلزائر ومفكريها لربط احلاضر باملاضي حماولة لفهم احلاضر الذي يصعب 

  .فهمه دون معرفة جذوره 
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  الهـوامش
  
نيل  -1: دمية اليت تناولت أخبار الشيخ السنوسي غري كتاب املاليل  من املصادر الق - ) 1(

البستان يف ذكر األولياء و العلماء بتلمسان البن  –2االبتاج بتطريز الديباج ألمحد بابا التنبكيت 
دوحة الناشر البن عسكر ، و تداولتها أيضا ، كتب املتأخرين ، و هي عديدة          -  3مرمي ، 

 -تعريف اخللف برجال السلف أليب القاسم حممد احلفناوي : ذكر منها ما يلي و متنوعة ن
و إيضاح املكنون إلمساعيل باشا ،و من املعاجم املعروفة اليت  –وكشف الظنون حلاجي خليفة 

و األعالم خلري الدين الزركلي  –دائرة املعارف اإلسالمية : يتداوهلا الناس ، ميكن تسجيل ما يلي 
ومعجم املؤلقني  -فسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر لعادل نويهض  ومعجم امل –

ومن الدراسات العلمية . لعمر كحالة، إضافة إىل أخبار  الشراح لبعض مؤلفات السنوسي 
اإلمام ابن يوسف السنوسي وعلم : األوىل  –اجلامعية نذكر دراستني جلمال الدين بوكلي حسن 

النظر  –يوسف السنوسي يف الذاكرة الشعبية والواقع،   و خليفي الشيخ ابن : والثانية -التوحيد 
اإلمام حممد بن يوسف السنوسي  –العقلي عند حممد بن يوسف السنوسي ، وأمحد املصري 

حممد بن يوسف السنوسي وشرحه  -وسعيد عليوان . ومنهجه يف االستدالل على العقيدة 
  )     دراسة و حتقيق(ملختصره يف املنطق 

انظر ، حممد مرتضي احلسيين الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، حتقيق  -) 2( 
       مصطفى حجازي ، دط ، إصدارات الس الوطين للثقافة و الفنون واآلداب ، الكويت ، 

   425ص  03ج) :  م 1998-هـ1419( 
حتت . املكتبة الوطنية بتونس  املواهب القدسية يف املناقب السنوسية ، خمطوط ، –ا ملاليل  -)3(

  105: ، ورقة 22668: رقم 
هو حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق احلفيد  - ) 4(

العجيسي  التلمساين الفقيه اتهد األصويل، املفّسر احملّدث جامع العلوم الّشرعية و اللغوية، 
د وأيب موسى شيخ اإلسالم يف عصره، له عّدة مصّنفات تتلمذ على يوسف بن يعقوب وأيب زي

انظر، .هـ   842و غريها ، توّيف بتلمسان سنة " املقنع الشايف " و " إظهار صدق املوّدة " منها 
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البستان يف ذكر األولياء  و العلماء بتلمسان ،  د ط  ،  ديوان املطبوعات اجلامعية   –ابن مرمي 
تعريف   -تعريف اخللف برجال الّسلف  –، و احلفناوي  27ص : م  1986،  اجلزائر ،  

،  مؤسسة الرسالة ،  بريوت ،  لبنان ،  و املكتبة العتيقة ،    5اخللف برجال الّسلف ،  ط
  128ص : م  1982/ هـ 1402تونس ،  

  53ورقة : املواهب القدسية يف املناقب السنوسية ، مخ  –ا ملاليل  - ) 5(
بن حممد بن حممد بن على القرشى البسطي الشهريبالقلصـادي األندلسـي أبو احلسن علي  -) 6(

وقــد جــاء يف كتابــه الرحلــة أنــه ملــا نــزل تلمســان ســنة [ ،) هـــ891-هـــ782(ولــد باألنــدلس ســنة 
،  أدرك فيها كثـريا مـن العلمـاء و الصـلحاء ، والعبـاد والزهـاد، ووجـد حينئـذ سـوق العلـم )هـ840(

املتعلمـــني راحبـــة، و اهلمـــم إىل حتصـــيله مشـــرقة ، و إىل اجلـــد         و نافقـــة، و جتـــارة املعلمـــني و 
االجتهاد فيه مرتقية، فأخذ فيها باالشتغال بالعلم علـى أكثـر األعيـان املشـهود هلـم بالفصـاحة   و 

أكثــر علمــاء األنــدلس يف  القلصــادي ويعــد. ]) هـــ847( و قــد مكــث فيهــا حــىت ســنة . البيــان 
صــنف كتبــاً يف الفــرائض والنحــو والعــروض واملنطــق والفلــك والقــراءات  قــدعهــده األخــري إنتاجــاً، و 

هدايـة األنـام يف شـرح خمتصـر قواعـد " و ." أشـرف املسـالك إىل مـذهب مالـك."  واحلـديث ومنهـا
 جمموعـة مـن الضــوابط" الكليـات "كتابـه ."النصـيحة يف السياسـة العامـة واخلاصــة" و ." اإلسـالم

 –و الزركلــي.  41: البســتان ص  -انظــر ، ابــن مــرمي . ( ا بنفســهوالكليــات الفقهيــة تــوىل شــرحه
  )5/10: 1980،  دار العلم للماليني  ،  بريوت ،  لبنان ،    5األعالم  ،  ط 

  08ورقة : املواهب القدسية ، مخ  -انظر ، املاليل  -)7(
  و ما بعدها  08ورقة : املصدر نفسه، مخ  -)8(
التالويت االنصاري أخو اإلمام حممد بن يوسف السنوسي ألمه  الفقيه احلافظ علي بن حممد -)9(

املواهب  –انظر ، املاليل . هـ 895وأحد شيوخه ، كان من أبر تالميذ احلسن أبركان تويف سنة 
  139ص : البستان  –، و ابن مرمي 11ورقة: القدسية 

من أكابر أصحاب هو بالقاسم بن حممد الزواوي الشريف الويل الصاحل العامل املدرس  -)10(
  )71ص : البستان  -ابن مرمي (. هـ922السنوسي وقدمائهم تويف يف صفر سنة 
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إبراهيم بن حممد بن علي اللنيت التازي نزيل وهران  ورع و زاهد صاحب الكرامات و   -)11(
القصائد الرائقة ، كان كالمه يف طريق التصوف و مقام العرفان ، له قصائد يف نصيحة املسلمني ، 

ص : نيل االبتهاج  -و التنبكيت    58ص : انظر ، ابن مرمي ، البستان  ( .هـ 866ويف سنة ت
59( .  

د ضمن جمموع 2231: توجد منها نسخة خمطوطة باخلزانة العامة بالرباط، حتت رقم -) 12( 
  .250-248: من الصفحة

 332ورقة : املواهب القدسية ، مخ  –املاليل  -)13(
هـ ، قرأ النحو على عمه أيب 963س أمحد بابا التنبكيت السوداين ولد عام هو أبو العبا -) 14(

تويف " بغيغ"بكر التفسري واحلديث والفقه واألصول والعربية والبيــان والتصوف وغريها على العالمة
انظر ،  ".( خمتصر خليل"و"نيل االبتهاج بتطريز الديباج:"هـ ، له عدة مصنفات منها 1032سنة 

  )  25-16ص 1ج:تعريـف اخللف برجال السلف  -احلفناوي 
ضمن جمموع  من ) د 471( توجد منه نسختان يف اخلزانة العامة بالرباط حتت رقم  -) 15(

ب إىل 107ضمن جمموع من ورقة ) د984: ( ب، و أخرى حتت رقم 137ب إىل 83: ورقة 
  أ 132

البستان يف "املديوين، صاحب كتاب  هو حممد بن أمحد امللّقب بابن مرمي الّشريف املّلييت -) 16(
احـــرتف التعلـــيم و قـــد ذكـــر أنّـــه واحـــد مـــن املـــؤّرخني ولكـــن مل " ذكـــر األوليـــاء و العلمـــاء بتلمســـان

ــــــه  ــــــاوي يف كتاب ــــــه الّرتمجــــــة الالّئقــــــة مبقامــــــه، فقــــــد ذكــــــره احلفن ــــــف برجــــــال "يرتمجــــــوا ل ــــــف اخلل تعري
،تقـدمي أمحــد "البســتان" ابــن مـرمي  مــن مقّدمـة كتـاب. واكتفـى بســرد أمسـاء رجــال البسـتان "الّسـلف

    2ص : طالب، ديوان املطبوعات اجلامعية 
   239ص : البستان  -ابن مرمي  -) 17(
  301ص  4ج : تاج العروس  -الزبيدي  -) 18(
مناقب الشيخ أيب " ، أو كتاب " املعزى يف مناقب الشيخ أيب يعزى " كتاب : من مثل  -) 19(

لكاتـب جمهـول " احملّلى يف مناقب سيدي حممـد بـن مبـارك " ، و "  العباس أمحد بن جعفر السبيت
النجم الثاقب فيما ألولياء اهللا " ملؤلف جمهول ، و " مناقب الشيخ عبد السالم بن مشيش " ، و 
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إظهـار الكمــال يف تتمــيم " البــن صــعد األنصـاري األندلســي التلمســاين ، و " مـن مفــاخر املناقـب 
درة األســرار وحتفــة األبــرار فيمــا لســيدنا " ي بــن إبــراهيم املراكشــي ، وللعباســ"  مناقــب ســبعة رجــال

الشـــيخ الـــويل العـــارف و الغـــوث أيب احلســـن الشـــاذيل مـــن األحـــوال واملقامـــات          و اخلـــوارق 
" املنهـــاج الواضـــح يف حتقيـــق كرامـــات الشـــيخ أيب حممـــد صـــاحل " البـــن الصـــباغ ، و " والكرامـــات 

كرامات سيدي " ابن إبراهيم بن أمحد بن أيب صاحل املاجري ،         و حلفيده أيب العباس أمحد 
الـروض العـاطر األنفـاس بأخبـار " لعلـي بـن مبـارك ، و " أيب حممد عبـد اهللا بـن سـعد بـن أيب مجـرة 

العنــوان الكامــل  -) 20(حملمــد بــن غيشــون امللقــب بالشــراط و غريهــا " الصــاحلني مــن أهــل فــاس 
أليب يعقـوب يوسـف بـن ."  رجال التصـوف وأخبـار أيب العبـاس السـبيتالتشوف إىل:" للكتاب هو

َؤلَــُف بــني دفتيــه ،  )م1220/-هـــ617." (ابــن الزيــات"حيــىي التــاديل، املعــروف بـــ
ُ
وقــد ضــم هــذا امل

ســبعة وســبعني ومــائتني مــن أبــرز رجــاالت العلــم والواليــة والكرامــات ) 277( أخبــار مــا يربــو عــن 
 ).م1123/هـ517(اجلنوب املغريب، وذلك حىت غاية حدود سنة  باملغرب، وأكثرهم من صلحاء

  م1997) املغرب( وقد حققه أمحد التوفيق  ضمن منشورات كلية اآلداب بالرباط 
، و لـــد )هــــ198-107(هـــو ســـفيان بـــن عيينـــة بـــن ميمـــون، أبـــو حممـــد اهلـــاليل الكـــويف  -) 21(

لــوال : " عنــه اإلمـام الشـافعي  قـال. بالكوفـة ، و سـكن مكـة زمنــا ؛ فحفـظ حـديث أهــل احلجـاز 
ســري أعــالم النــبالء ، حتقيــق مجاعــة  -انظــر ، الــذهيب  ( " .مالــك و ســفيان لــذهب علــم احلجــاز 

ج :  م 1986لبنــــــــان ،  -، مؤسســــــــة الرســــــــالة ، بــــــــريوت 4بإشــــــــراف شــــــــعيب األرنــــــــاؤوط ، ط
و عـادل  ـذيب التهـذيب ، حتقيـق إبـراهيم الزيبـق ، -،      و ابن حجر العسـقالين  454ص8

  )59ص2ج: لبنان  -بريوت -،)م 1996-هـ1416(، مؤسسة الرسالة ،  1مرشد ، ط
  38ص : التشوف إىل رجال التصوف  -التاديل  -) 22(
  08ورقة: املواهب القدسية ، مخ  -املاليل -) 23(
 09-08ورقة : املصدر نفسه  -) 24(
مشـوبة بأحكـام الـوهم، وغـري خالصـة يرى املتصوفة أّن العلوم املكتسبة عن طريق النظر  -) 25( 

سبدي أبو احلسن الشاذيل ، حياته ،  -عبد الوهاب فرحات " .(من التأثريات الداخلية واخلارجية
  )  143ص : م  2003، مكتبة مدبويل ، القاهرة،مصر،  1مدرسته يف التصوف ، ط
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حتـت . ة بتـونس شرح أبيات يف التصوف أللبـريي ، خمطـوط  املكتبـة الوطنيـ -السنوسي  -) 26(
      502ص 251لوحة :   22668: رقم 

حتــت . خمطــوط  املكتبــة الوطنيــة بتــونس شــرح أبيــات التطهــر مبــاء الغيــب ،  -السنوســي  -) 27(
     490ص245لوحة : 22668: رقم 

  32ورقة: املواهب القدسية ، مخ  -املاليل -) 28(
  32ورقة: املصدر نفسه  -) 29(
  16ص : ن البستا -ابن مرمي  -) 30(
    2/652تفسري خمتصر لسورة الفاحتة ، خمطوط باملكتبة الوطنية ضمن جمموع  -) 31(
حتــت . املكتبــة الوطنيــة بتــونس تفسـري القــرآن الكــرمي ، خمطــوط ضــمن املواهـب القدســية   -) 32(

    22668: رقم 
ب بــا. صــحيح مســلم  ، كتــاب املســاجد و مواضــع الصــالة  -رواه مســلم يف صــحيحه  -) 33(

  . 301ص : م 1982استحباب الذكر بعد الصالة، وبيان صفته،دار إحياء الرتاث العريب ، 
يف إيقـاظ اهلمـم يف شـرح احلكـم ، دط،  –احلسـين  هلذه األبيات قصة ذكرها ابن عجيبة -) 34(

وذلـــك أن ذا النـــون املصـــري مـــّر :"  482ص 1ج: دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر و التوزيـــع ، دت 
فة يرميهــا الصــبيان باحلجــارة فكفهــم عنهــا، فجــرى بينهمــا مســاجلة صــوفية أنشــدت جباريــة متصــو 
  :اجلارية خالهلا

  أنت أنسي و أنت مين قريب*** يا حبيب القلوب أنت احلبيب 
  كـل ذي علة فنعم الطبيب*** يا طبيـبا بـذكره يتـداوى 

  واستنارت فما تالها غروب*** طلعت مشـس من أحب بليل 
  ومشس القلوب ليست تغيب*** تغرب بليل   إن مشـس النهار

  فإىل رـا حتــن القلوب*** فإذا ما الظـالم أسبـل سرتا 
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      تنازع العلماء رمحهم اهللا يف معىن هذه العبارة ، و تباينت آرائهم بني مؤيد ومعارض -) 35(
طي، فقد ألف األول و أشهر هذه املنازعات النزاع الذي وقع بني اإلمام البقاعي و اإلمام السيو 

و ألف الثاين يف . " دمي األركان من ليس من اإلمكان أبدع مما كان" يف نقدها ومسى تأليفه 
  .".تشييد األركان يف ليس يف اإلمكان أبدع مما كان: " الدفاع عنها ومسى تأليفه

  321املواهب القسية ،مخ ورقة  –املاليل  -) 36(
  290ورقة :املصدر نفسه   -) 37(
  39ورقة : املصدر نفسه  -) 38(
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  ودوره العلمي و التربوي ،1محمد بن إبراهيم اآلبِلي
  *سيدي محمد نڤادي

  
لو سألت عن أعالم تلمسان البارزين لقدمت لك قوائم بأمساء األولياء واحلفاظ والفقهاء 

وإن تلفظ أحدهم باسم . العقليةواألدباء واألطباء، وما إىل ذلك من صنوف أويل املعرفة النقلية و 
  . فلم ميّيزه عن غريه ولن يقف عنده بلياآل

ترى ملاذا مل حتتفظ الذاكرة اجلماعية باسم هذا العامل الفذ الذي طبع فكر معاصريه 
  وصّريهم تالميذ له؟

  أ ألنه مل يؤلف ؟ أم ألمر آخر الزال خفيا علينا ؟
كفاءاته التبليغية، ومنهم قدراته العقلية و مبوسوعية معارفه و فكل من جالسه إّال وأشاد 

  :الشاعر التونسي أبو القاسم الّرحوي، الذي جادت قرحيته بالبيت التايل
َلَها         2وُمْستَـْوَبٌل َما َماَل َعْنُه ِإلْظَعانِ * وبِاآلبِِلي ِاْستَـَقْت اَألْرُض َوبـْ

مغادرة جملسه، ألن العلم كله كَمعلمة فكرية ال قرين له، إذ ال يرغب طالب يف   إنه يقدمه
وْصف يتناسب مع كفاءات اآلبلي التبليغية، تلك الكفاءات اليت مّكنت عبد الرمحن بن . عنده

  .خلدون من الفوز بالريادة يف العلوم العقلية مع باع طويل يف العلوم النقلية
يزيد هو أّول كتاب صنفه وعمره ال و" لباب المحصل"وحالّه هذا األخري عند تدبيجه 

إىل أن أطلع اآلن بسمائه مشس نّور آفاقه ومّد على اخلافقني : ... على عشرين سنة، مبا يلي
رواقه، وهو سيدنا وموالنا اإلمام الكبري العامل العالّمة فخر الدنيا والدين، حجة اإلسالم 

وأوزعين  واملسلمني، غياث النفوس، أبو عبد اهللا حممد ابن إبراهيم اآلبلي، رضي اهللا عن مقامه،
ألقتِ العلوم زمامها بيده ومّلكته ما . شكر أنعامه، شيخ اجلاللة وإمامها، ومبدأ املعارف وخامتها

  .3"ضاهى به كثريا ممن قبله، ومّلكته ما ال ينبغي ألحد بعده
  جامعة تلمسان/ جتماعية كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االاألستاذ ب* 
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ولكل . طالقا شخصا آخر مبا أورده يف حق اآلبليمل يصف عبد الرمحن بن خلدون إ  
إنه وصفه يف آن . وعبد الرمحان بن خلدون يعي جيدا ما يتلفظ به. عبارة وزا العلمي واألخالقي

واحد بالسيد واملوىل واإلمام والعالمة وحجة اإلسالم ثّن بالشيخ ومبصدر املعارف اليت فاقت 
  .معارف من قبله ولن يدركها الالحقون

وحاله حممد املقري " 4راملعلم ااألصغ:"ن جهة أخرى وصفه حيي بن خلدون بـوم
  5"عامل الدنيا:"وبـ". اإلمام نسيج وحده:"بـ

إّن تبجيل اآلبلي من قبل شخصيات علمية ذات شأن عظيم، استدعى فضولنا قصد  
  .حماولة الكشف عن بعض اجلوانب من شخصيته  ومنهاجه الرتبوي

  
  : تنشئة اآلبلي

كان . األندلسنزحت من  حممد مبدينة تلمسان، اية القرن السابع اهلجري من عائلةولد 
إّن وضعية غياب األب من البيت . أبوه إبراهيم على رأس اجليش العبدالوادي املرابط مبيناء هنني

فكان جده مؤدبه . العائلي، مسحت جلده ألمه القاضي حممد ابن غلبون املرسي تويل تنشئته
وجتمع الروايات على أن اآلبلي كان ولوعًا بالتعاليم وهي كل العلوم اليت هلا صلة . ولومعلمه األ

وملا  أينع وانشرح صدره للتعلم، درس على يد أعالم . 6وثيقة بالرياضيات والتفكري املنطقي
تلمسان لتلك الفرتة ومنهم على وجه اخلصوص، أبو احلسن التنسي وأبو زيد موسى ابن اإلمام 

وعند بداية احلصار الطويل الذي ضربه يوسف املريين على  7.أساطني علم أصول الدينومها من 
. مؤديا فريضة احلج وطالبا للعلم والتعلم 8تلمسان اية القرن السابع اهلجري، قام برحلة مشرقية

ولقي باملشرق كبار علماء . 9دامت هذه الرحلة سبع سنني، زار خالهلا مصر والشام والعراق
وملا  ...10والقسطالين  ابن دقيق العيد، وابن الرفعة، والصفي اهلندي: واملعقول فأخذ عن املنقول

  . األصلني و املنطق يف اإلمام أبا موسى ابنعاد إىل تلمسان بعد زوال حمنتها، شافه من جديد 
ويف عهد السلطان أيب محو موسى العبدالودي الذي رغب يف استخدامه يف شؤونه املالية، 

وا اتصل خبلوف اليهودي لتدعيم . بلي من تلمسان قاصدا فاسًا عاصمة الدولة املرينيةخرج اآل
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 توجه إىل مراكش وشافه ا ابن البناء العددي الصويف ومعه أكمل مثمعارفه يف الرياضيات، 
  11.معارفه وتضلع يف علم املعقول والتعاليم واحلكمة

ية اليت دامت مثاين وعشرين سنة مليئة بالنشاط وبفراره من تلمسان يبدأ اآلبلي رحلته املغرب
  . يف التعليم والبحث

وخمافة اإلطالة، سنقتصر على ثالث حمطات بََدت لنا مهمة يف اإلحاطة ببعض أفكاره 
  .ومواقفه

   :سعة حافظته: أوال
إننا فضلنا، عوض استعمال مصطلح الذاكرة الذي يعين ملكة اسرتجاع املكتسبات 

وهو املصطلح . خدام مصطلح احلافظة الذي يفيد كفاءة اسرتجاع املعارف إرادياالذهنية آليا، است
املستعمل عند احملّدثني وأصحاب السرية النبوية قصد تأكيد عقلنة الفكر عند املسلمني والرفع من 

  . شأن املنهج املطبق ومن منفذي املنهج نفسه
املقري اجلد على النحو فاحلدث الذي من خالله نقف على قوة حافظة اآلبلي، يرويه 

زاره الطلبة فحدثهم أم كانوا يف زمان ... 12ملا قدم شيخنا ابن املسفر الباهلي فاسا: " التايل
. يستشكلون ما وقع يف تفسري الفخر يف سورة الفاحتة  ويستشكله الشيخ معهم 13ناصر الدين
ركب"ثـَُبَت يف بـَْعض العلوِم العقلية : وهذا نصه

ُ
ِمثل  والبسيطالجنس  البسيط يف ِمثل أّن امل

فلما رجعوا إىل اآلبلي أخربوه بذلك  ."الَفْصل أقوى منالِجنس  وأنالَفْصل  املركب يف
الحس  البسيط يفقبل  أن املركب ":، هو كالم مصحف وأصلهفهمتهفقال  تأملهمث  فاستشكله

   ."العقل أقوى منالحس  وأنالعقل  املركب يفقبل  والبسيط
فوجدوا يف " أطلبوا النسخ "ابن املسفر فأخربوه فلّج، فقال هلم الشيخ اآلبلي فرجعوا إىل 

  14.بعضها كما قال الشيخ
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وإْن كان يدلنا على أسس عقلنة الفكر عند  -فالذي يهما يف هذا اال ليس املضمون
عمال إنه متكن باست: وإمنا حاجتنا هي التعرف إىل طريقة اآلبلي يف تصحيح اخلطأ -املسلمني

  :عقله من أن
  . يفهم النص بعد تأمله له. 1
  . يقف على الكلمات املصحفة ويصححها باستعمال السياق املنطقي هلا. 2
  . استخالص النص األصلي من حافظته.  3

وملا كان متيقنا من معارفه و سداد نظره وإلزالة الشكوك اليت أظهرها ابن املسفر حني جلّ، وّجه 
لرجوع إىل النص املكتوب فتحقق اجلميع من صواب كالمه يف البعض من هذه اآلبلي الطلبة، إىل ا

  . املراجع
هذا وتُوضح هذه احلادثة من ناحية أخرى طريقة التدريس املعتمدة بتلمسان، مفادها 

ومن يرجع ملقدمة عبد الرمحن بن خلدون ميكنه التأكد من هذه الظاهرة اليت  . الفهم قبل احلفظ
  .  جباية وتلمسانكانت معتمدة مبدينيت

مّدة شهر خصصه ألصول ) ه752(وحفاظا على هذا النهج الرتبوي سيقيم مبدينة جباية 
  .الدين، قبل أن يلتحق بتلمسان قادما من تونس بأمر من أيب عنان السلطان املريين

   :اآلبلي المعلم: ثانيا
مة من املتعلمني، منهجية احللقة املوجهة للعا:  يفرق اآلبلي بني مستويني يف التبليغ  

  .ومنهجية املشافهة وهي خاصة بالنوابغ
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  : منهجية الحلقة – 1
هدفها متكني الطلبة من رصيد معريف ميكنهم من قواعد  دينهم وإدراك حميطهم واختاذ 

ونتيجة . استعمل فيها اآلبلي طريقة اإللقاء .مواقف مسؤولة متنعهم من االحنراف أو التعصب
ينبغي لطالب العلم أْن ال ينشغل بما ُأشكل : " ريقة كان اآلبلي يشرتط ما يليضبطه احملكم للط

فإذا حقق أول العلم وآخره، حصل . حتى يختم الكتاب ألن أول الكتاب مرتبط بآخره
وختم الكتاب أصل من أصول . وإذا اشتغل باإلشكال وقف وكان له مانعا  من الختم. فهمه
لعلم واقتصر على أوله لم يحصل له فهمه وال يحّل له أن ومن لم يختم الكتاب في ا. العلم
  15 "يقرأه

  : يتضمن هذا الشرط
 إصغاء وتركيز املتعلم ملا يتلفظ به املعلم 1
اهتمام املعلم بالتحضري املتقن لدرسه؛ ذلك ألن اآلبلي يعّد احلصة بناء فكريا ميّكن املتعلم  2

يق األهداف املسطرة، كان اآلبلي يصوغ ولتحق. من حتصيل معريف خيدم بدوره اال املنهجي
: وميكن تصور طريقته على النحو اآليت. املعلومات يف قالب جذاب ومبنهجية واضحة تيسر الفهم

يطرح اإلشكال، مث يصوغ الفروض  ويشرع يف التحليل الذي يسمح للمتعلم من تبين موقف من 
كلل ومن مثّ يقضي اآلبلي علي اجلانب   وهي طريقة تثري اهتمام املتعلم فيتبع الدرس دون. اإلشكال

 .السليب الكامن يف الرتابة اليت تطغى على هذا النوع من التعلم
توجيه الطلبة يف اختيار املراجع، ومل يتّم للطالب مناقشة معّلمه إّال بإذن مسبق بتناول  3

 .مرجع معني
العامل، يطلق طريقة استعملها من قبله الفيلسوف ابن رشد وتستعمل اليوم بكل جامعات 

  .  عليها اسم احملاضرة النموذجية
 

:منهجية المشافهة – 2  
وهي طريقة تعّلمية مل تستعمل إال للخاصة من املتعلمني من حيث قابليتهم يف الرفع من    

يكون قليال  15"دويلة"وعلى هذا األساس فعدد املستفدين منها يف كل . مستوى كفاءام الفكرية
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هي طريقة حبدها . أسرار علومه فيهم" ينفث"تالميذه " يشافه"لم أن جدا حبيث يستطيع املع
  .خماطبة الطالب مباشرة فال يسمعه طالب آخر: اآلبلي مليزا الرئيسية

أما املواد املدرسة فكان اآلبلي خيتار ما يناسب ميول كل طالب أو يعمل على توجيهه   
محان بن خلدون إىل خوض غمار فهو الذي وجه عبد الر . حسب الكفاءات اليت رصدها فيه

العلوم العقلية، وسن طريق ابن عرفة حنو العلوم النقلية، ومهدها للشريف التلمساين للحصول على 
  :وحول طريقة املشافهة جادت قرحية أيب العباس بن العريف فأنشد 17.درجة اإلجتهاد املطلق

18فيقينه من املشكالت ظنونُ *** َمن َمل ُيشاِفْه عاملا بأصوله   

 enseignementإن الطريقة املستعملة اليوم بالدول املتطروة واملسماة بالتعليم املشخص 
personnalisé تشبه منهجبة املشافهة، وهو دليل قاطع على جناعة طرق التعليم لدى ،

  .اآلبلي
  :موقف اآلبلي من التأليف و من املدارس: ثالثا

  :  إنه صرح مبا يلي. دارسلقد انفرد اآلبلي برفضه التأليف وتأسيس امل   
   إنماأفسد العلَم كثرُة التآليف و إنما أذهبه بنيان المدارس 

كان يرفض التكرار اململ . إنه رفض التآليف اليت ال تأيت جبديد وال تستدرك نقائص
والنقل احلريف عن املتقدمني، فانصرفت ِمهم املؤلّفني إىل شرح املتون، مث اختصارها أو نظمها مث 

. فعّد هذا النوع من التأليف ضربا من االجرتار... وهكذا دواليك ...لنظم أو حتشي الشرحشرح ا
   .ويف واقع األمر يـُْبعد هذا األسلوب طالب العلم من الكتب املصدرية

  
  

وعلى الرغم من أنه طلب من ابن خلدون اختصار كتاب احملصل للفخر الرازي، كان 
لرواجها عند طلبة العلم، وذلك لكثرة غموض النصوص اآلبلي ال يطمئن النتشار املختصرات و 

مث أن اهلدف يف التعّلم يكمن أّوًال يف الفهم ال يف احلفظ إذ ال جدوى يف حفظ كالم . وتعقدها
  . استعصى عن الفهم
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ومن ناحية أخرى كان يـَُنبه على وجوب مراقبة الكتب املنسوخة تفاديا للتصحيف الذي 
أيضا على عدم االعتماد على تقاييد الطلبة اليت كثريا ما تكون مشوهة  انتشر يف عهده؛  كما ينبه

  :ويف موضوع  التصحيف والتشويه أنشد اإلمام السنوسي. ألفكار أصحاا
  و جاء بمعنى لم يرده الُمصنف**   كم نَاِسخ أْضحى لمعنى مغّيرا   وَ      
  19وا فزادوا و طفـفوا زنادقة زاغ    ** و كم دس قـوٌم عـن إمـام مبرز     

نشري على هذا املستوى أّن إعراض اآلبلي عن التأليف ال يعود فقط إىل رغبته يف جتنب     
التصحيف والتحريف، لكنه الحظ أّن جل العلماء الذين دّونوا أفكارهم املتعّلقة مبشروع اتمع 

دقة على غرار الشاعر الفيلسوف ابن إّال وتعرضوا لألذى من ِقبل السلطة؛ فالكثري منهم اُِّم بالزن
ومن قبله ابن رشد، ويتبعهم بعد وفاة . مخيس الذي استقال من منصب وزاري ليستقّل برأيه

إّن جتربته جعلته . فكل هؤالء امتحنوا على أساس تآليفهم. اآلبلي، لسان الدين بن اخلطيب
إّن عزوفه عن . الكفاءة املطلوبة يتجنب األذى باستعمال التقية والتكتم قصد مترير رسالته ملن له

التأليف وإعتماده على التلقني الشفاهي، جعله يف أعني العلماء املتأخرين قرين سقراط، علما بأّن 
  .شيحيه ابين اإلمام مل يكتبا شيئا

أما موقف اآلبلي من املدارس فهو ال يرفض املؤسسة التعليمية يف حّد ذاا وإمنا يرفض 
 . املؤِسسة هلا والواضعة ملناهجها و مضامني براجمهااملنطلقات السياسية 

إن غاية املدرسة يف نظر اآلبلي، ال تكمن يف تلبية . وظيفة املدرسةإنه يطرح إشكال  
احلاجات اآلنية للسلطة بل على املؤسسة التعليمية أن تؤثر إجيابا يف اتمع قصد بناء حضاري 

هيم معينة وبث قوالب فكرية غايتها ترويض املتعلم إنه يرفض تسطيح وتعميم مفا. متني الدعائم
 Enseignement ( "التعليم املربمج:"يعرف  اليوم هذا النوع من التعليم بـ. على تنفيذ ما أُمر به

programmé(   
 .جتدر اإلشارة إىل أن بناء املدارس تزامن مع بداية اجلمود الفكري يف العامل اإلسالمي

بلي، وسيلة دعائية بني أيدي سلطة ترغب يف االحتياط من الرعية، فاملدرسة صارت يف نظر اآل
  . أكثر مما ترغب يف نضج الفكر ونبوغه
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وتدعيما هلذا الرأي، أسست املدرسة النظامية النيسابورية مع اية القرن اخلامس اهلجري، 
مبن  ومن أهدافها الرئيسة، التصدي لتيار التشيع ومواجهته …أي عند ظهور بوادر اجلمود

  . يتمكن من استعمال احلجج الدامغة
  : أما تأخر تشييد مدرسة غرناطة حىت مطلع القرن الثامن اهلجري، فهو يرجع إىل  
  تأخر بوادر اجلمود بالغرب اإلسالمي إىل القرن السابع اهلجري  -1
غياب الصراع املذهيب نتيجة سيادة العقيدة األشعربة ومبذهب إمام دار اهلجرة، مالك  -2

  . ن أنسب
ومن ناحية أخرى فإن املعرفة الصرفة الضامنة لنقلة نوعية يف اال الفكري ال ُحيَّصل 

اليت ال صلة هلا باملدرسة، إذ أن املشافهة  المشافهةعليها حبلقة املدرسة، بل ْحتُدث عن طريق 
مرارا أْن وصل حتدث بالتقاء املعلم باملتعلم و تكون شفيت املعلم قريبة من وجه املتعّلم إذ حدث 
وبصق له يف : "قليل من لُعاب الشسخ إلىل وجه املتعّلم، ومن هذه احلادثة جاءت العبارة التالية

  ".فمه
  
  
  
  
  
  
  

:الخاتمة  
  . وقفنا عند عدد من التساؤالت ليس بوسعنا يف الظرف احلايل إجياد أجوبة مقنعة هلا  

ملهنية أو مواقفه مل تصل إىل لّب كما أن حماوالتنا لتفسري بعض اجلوانب من حياة اآلبلي ا
ومل نعمد إىل إثارة مضمون ما كان يقوم بتبليغه لعجزنا عن حوصلة شاملة لثقافة عصره  . القضايا

 ...ولعدم اإلحاطة بأمهات القضايا اليت واجهها اآلبلي
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كما أننا مل نتطرق إىل معارفه يف جمال الرياضيات، ومنهاجه يف أصول الدين، و مقومات 
  ... تهفلسف
ثْنا الرتاجم عن أسرته و ذريته فلقد أجنب اآلبلي أبناء معنويني خلدوا ذكراه ...  وإن مل ُحتد       

  ... و فكره
ومهما فعلت به السنون والسياسات التجهيلية فهو سريجع حتما للواجهة ألن فكره هو احلداثة 

 .بعينها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :الهوامش
  : تنبيه

رجع . عبد الرمحن بن خلدون و حممد املقري املصدربن األساسني للتعريف باآلبلي يعدّ 
  .إليهما كل املرتجنني الال حقني
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، )بين عبد الدار(بالعربي ُيشار إىل أصله العريب . هو حممد بن إبراهيم العبدري اآلبلي .1
 ، تلك البلدة بشمال قرطبة اليت استوطنتها عائلته قبل نزوحها إىل"أبلة"واآلبلي نسبة إىل 

 .تلمسان
قصيدة رفعها الشاعر التونسي للسلطان املريين، أيب احلسن عند استيالئه على الدولة   .2

وهي قصيدة يذكر فيها الشاعر عددا معتربا من .احلفصية يف أواسط القرن الثامن اهلجري
ومما جيب ذكره ذا . علماء الس العلمي الذي كان يرافق السلطان املريين يف كل حتركاته

د أن السلطان املريين كان يقصد بعمله هذا، ليس التباهي بالعدد اهلائل من العلماء بل الصد
أحدث . تفعيل للحركة العلمية باملنطقة؛ إذ أّن وألّول مرة تصدر املعارف من منطقة املغربني

ومن املستفدين التونسيني احملظوظني األخوين ابن . إًذا احتكاك العلماء نقلة نوعية يف املعارف
خلدون وابن عرفة الذين تتلمذوا على أيب املهيمن، كاتب عالمة السلطان والسطي وعلى وجه 

 Robert:    اُنظر الد الثاين من كتاب. اخلصوص تتلمذهم مّدة أكرب على اآلبلي
Brunschvig :  

3.  
La Berberie Orientale sous les Hafsides, des origines à la fin 

du XV siècle  
قام ابن خلدون بأمر من اآلبلي . 4احملصل ص  بارمحن الرمحن بن خلدون، لبعبد ال .4

بتلخيص كتاب احملصل يف أصول الدين للفخر الرازي، أحد أعمدة العقيدة األشعرية يف 
 .صبغتها الفلسفية

" علما بأن. 57:ص 1حيي بن خلدون، بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد ج .5
 .اتفاق اجلميع، أرسطو الفيلسوف اليناين معّلم ذي القرننيهو ب" املعلم األول

-272: ص 5أبو العباس املقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب الد   .6
275 

 216:ص. حممد ابن مرمي امللييت، البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان .7
 ). الد و الصفحات(أبو العباس املقري، املرحع نفسه  .8
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وعبد الرمحن هو الوحيد الذي . 826ص 14رمحن بن خلدون، العرب، الد عبد ال .9
وهي يف اعتقادنا حيلة . روى حادثة تناول اآلبلي للكافور و اختالط عقله مّدة بقائه باملشرق

 . التقية اليت استعملها ابن خلدون إلبعاد عن شيخه مة التشيع
 215:ابن مرمي، املصدر نفسه، ص .10
نشري إىل أن العلماء الذي  5/ج 273: ي، املصدر نفسه الد، صأبو العباس املقر  .11

أخذ عنهم ينتسبون للمذهب الشافعي، وجلهم تتلمذ على اخلواجه نصري الدين الطوسي 
  .املتشيع و هم أيضا خصوم ابن تيمية

 . أبو العباس املقري، املصدر و الصفحة   نفسهما .12
الباهلي أحد علماء جباية، من شيوح  وابن املسفر. 214:ص. ابن مرمي، املصدر نفسه .13

املقري اجلّد، أوفده األمري احلفصي البجائي رسوال إىل السلطان أيب احلسن املريين عندما إشتّد 
 .خطر أيب تاشفني الزياين على جباية

. أبو العباس الغربيين، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية .14
 114: ص .حتقيق رابح بونار

 ابن مرمي، املرجع و الصفحة نفسهما .15
 136:أبو عبد اهللا الرصاع، فهرست، ص .16
 احلصة التعليمية باملصطلح القدمي .17
 42: ص. كتاب رقمي. مصطفى بن مشس الدين، املدارس األصولية، تارخيها وأعالمها .18
 .أبو العباس املقري، املصدر نفسه وكذا اجلزء والصفحات .19
 12اجلزء . عيار املعرب يف فتاوي إفريقية واألندلس واملغربأبو العباس الونشريسي، امل .20
 398:ص

  العدد ، تحديد لتجلياته ودالالته في أشكال من التعبير الشعبي
  * ماحي عبد اللطيف

  
  المقدمة
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نسعى من خالل هذه السطور إىل تقدمي حتديد عينة من معاين ودالالت بعض 
  .رف العامة واليت يتجسد فيها مفهوم العدداملمارسات الدينية والشعبية املتداولة من ط

وتقودنا يف هذا البحث ، الفرضية اآلتية وهي أساسا متمثلة يف استمرار من املمارسات  
بالعدد وكذلك االعتقاد مبا ُوضع له من معان واليت هي أقرب إىل اخلفاء والغموض منها إىل 

  .التجلي والوضوح 
الفة يف األرض مبا أويت من مراتب عقلية يف البدء ، نقول إن اإلنسان استحق اخل

وروحية ومادية ، وهذا الوجود املفكر جعله يتدرج يف التحرر من احملسوس إىل املعقول ، فبدأ يتدبّر 
فكان بذلك أن أبدع الكتابة ومسى املوجودات ووضع األرقام . املوضوعات وينظر إىل ما حوله 

بعد أن مارسها واستعملها يف العد واحلساب  -األخرية ليدل ا على األعداد ، فأصبح ، هلذه 
وإننا لنجد تأكيدا هلذا الكالم الذي يدل على شدة . معان ومفاهيم عملية  –والبناء واالقتصاد 

ارتباط عقل اإلنسان األول بالناحية املادية من احلياة فيما قاله هنري برغسون الفيلسوف الفرنسي 
إن جزءا من عقولنا : " نسان الصانع على اإلنسان احلكيم بقوله وهو يتناول موضوع أسبقية اإل

. 100"نشأ لكي ميارس إدراك األجسام املادية ، فاكتسب من هذا احمليط املادي أكثر  تصوراته 
وإذا كان األمر كذلك ، فإن اإلنسان تدرج يف حياته وارتقت فيه قواه واستعداداته ، و عن هذا 

لوضع الذي أصبح فيه جعله يف  احتياج  إىل الرمز للتعبري واإلشارة ، وهذا ا. أصبح يرمز ويسمي 
  . فكان أن وضع العدد والرقم

  
  جامعة تلمسان/ جتماعية كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االاألستاذ ب* 

  
  

  دالالت العدد تاريخيا
صورة وإذا كان من املسلم به أن اإلنسان ومنذ القدمي ، قد وضع العدد وشكل صورته ب

  أو بأخرى ، فما هي الدالالت واملعاين اليت منحها له وصار يستعملها ويعتقد فيها ؟
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انتهى اإلنسان منذ القَدِم إىل العدد ،  وقام بالربط بينه وبني األشياء اليت يتكون منها 
 وتاريخ العدد وتطوره يظهران  لنا كيف. حميطه ، وهذا الربط أوجدته الضرورة وأدت إليه احلاجة 

من غري أن يتجاوز املمارسات الثقافية واالجتماعية والنفسية   - كرسم وكرمز وكمعىن   -أنه منا 
  : وهناك أمثلة دالة على هذا . والفكرية اليت كانت  تسود تلك اتمعات وخيضع هلا أفرادها 

فاهلنود احلمر القدامى يف أمريكا حددوا العدد وداللته مما كان حييط م ؛  -
 ، 101...موا الضفدع واألنف ليدالن ما على التوايل على الرقم واحد والرقم إثنانلقد استخد
وعند املصريني ارتبط العدد باألمور احلياتية وحتددت داللته ووظيفته باللغة ،   -
 ،  102"إال ضربا من العمل وليس أداة عاكسة للفكر " فلم يكن 
ع عند البابليني و السومريني وتقريبا جند نفس الضرورة احلياتية املرتبطة باتم -

فالظروف الثقافية واالجتماعية والفكرية والنفسية وكذلك احلاجات القريبة ... وراء العدد ومعانيه 
   103.، سجلت  حضورها  يف تشكيل العدد وحتديد معانيه 

هذه النماذج من األمثلة تبني أن ظهور العدد والرقم مل يكن إذن ، ظهورا عفويا ، ومل 
اوز معناه أول األمر ، احلاجات األساسية لإلنسان اليت كانت تتمثل يف دوافعه القريبة ، ويف  يتج

كونه متلبسا ، أي العدد ،  صفات األشياء على اعتبار أنه مل يكن مفصوال يوما ما عما هو 
.  لقد كانت له دالالت خمتلفة تتجسد يف إشارة اإلنسان إىل موضوعاته ، وإىل ما يريد. معدود 

ورغم . وهي دالالت مصدرها التجربة احلسية واملالحظات اليومية وما ُمتليه عليه ميوله وحاجاته 
حسية الداللة أو ماديتها ، إال أن العدد ومعناه مت حتويرمها وذيبهما وتعديلهما مرارا لُيصبح 

  .مفهومهما عمليا متحركا ودقيقا كذلك 
  
  
  

  داللة العدد في الخطابات الدينية
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ل تعديل أو تغيري سند ينهض عليه ؛ فإذا كان البعض قد جعل من العدد مبدأ لك
. الوجود ومعناه ، فإنه كذلك ، جعل منه رمزا يعرب صراحة عن رغبات اإلنسان ودوافعه اخلفية 

  أليس العدد كرمز إفصاح عن موقف من احلياة  ؟
. بح بديال ممثال له لقد اختذ اإلنسان العدد رمزا ليحل لديه حمل شيء آخر غريه ويص

وعلى أساس هذا التحديد أصبحت له داللة ثابتة يف بعض الثقافات هي يف أمرها األخري تعبري 
كما أن ما ُوِضع له من معان طغت . عن رغبات اإلنسان يف إدراك احلقيقة والواقع أو متثيلهما 

ت باختالف األفراد فتعددت معانيه واختلف) نسبة إىل اجلماعة ( عليه الفردية أو اجلمعية 
ومع ذلك يالحظ اشرتاكها يف أن معانيه  معنوية دف إىل إضفاء  . واجلماعات واتمعات 

كيفيات معينة على ما يرمز إليه ، ليتحدد لنا كيف أن الكثري مما ُوِضع من طقوس و رموز ومنها 
  .العدد جيمل طابع التواصل احلضاري أو األصل الواحد

.  له ، أي حضوره الدائم أحاله إىل درجة أعلى من الثبات والتأصلوتكرر العدد واستعما
وهذا حيصل خاصة إذا كان . فحصل له بذلك والُء الناس واحرتامهم له ومن مثة اخلضوع له 

من هنا يصبح العدد .  104"يتطلب استجابات بطرق معينة "للعدد صلة بالدين واملعتقد الذي 
تـُْرِعش وتُرِجف وتسيطر على النفوس وأن معناه يتحول إىل لغز ال الرمز مثل السر أو اخلافية اليت 

  .تبلغه معرفة اإلنسان
استخدم اليهود العدد يف خطابام الدينية ، وقد سعى أصحابه إىل كشف  �

الروابط بني الكلمات بواسطة مجع قيمها العددية مع القيام بتباديل ، وعن طريق األعداد حيّدد 
وهلم  . لوا األعداد قوى تتمثل يف قوى األرواح اخلرية وقوى األرواح الشريرة كما أم مح    ! املعىن

  .كذلك حتديدات  خاصة لألعداد  وخاصة العشرة األوائل منها 
وعند املسيحيني ، نالت األعداد الكثري من التقديس والتجلة وأنزلوها مكانة  �

والعدد عندهم خالد وال جيب سوء  .فهي األلبسة املرئية للموجودات وصورها الدالة عليها . 
إن العدد أصبح عندهم يتمتع . استعماله ، ألن األعداد مجيعها مشتقة من الواحد الذي هو اهللا 

  .105املثل املبني) 3(بقوة غري معروفة وعجيبة ، ولنا يف العدد ثالثة 
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أما يف اإلسالم ، فيجب األخذ ، عند حتديد معىن  العدد ، السياق الذي  �
فالعدد يف القرآن سايَر حياة . وربطه بأسباب النزول ودالالت ألفاظ اللغة وغريها ورد فيه 

أما إن ُوِجد معناه متخفيا ، فإنه فقط للرد على أوالئك . اإلنسان وأنه يدل على النظام 
  .املتطاولني اادلني 

قد وإذا ما نظرنا إىل الصوفية ، أصحاب الكشف واليقني كما يوصفون ، فإننا جندهم 
كناية وتلويح وإمياء ال تصريح " محلوا األعداد أسرارا موسومة بالغرابة و الغموض ؛ فهي عندهم 

، وهلم هم 107"حماطة بسياج من السرية " ، وهي شديد اخلفاء من حيث املعىن وأا 106"
 اآلخرون كذلك حتديدات ملعاين بعض األعداد اليت أقل ما ميكن أن يقال بشأا أا ُغلفت يف

  9.الكثري من األحيان مبسحة سحرية وبقايا وثنية وفكر إنساّين سابق 
  .وهناك خطابات دينية وضعية تضمنت األعداد وفيها حتديدات معينة خاصة 

  بعض الطقوس المرتبطة بالعدد
واحلديث عن العدد هو حديث عن ممارسات متعلقة به ، إذ توجد الكثري من الطقوس 

  :وظاهرة للعيان ، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ما يأيت  واملمارسات ، وهي مشاَهدة
، أي أن التقليد املعمول "ُدْر ْعَلى ُروَحْك ثـَْلْث مراْت : " أن يقول أحد آلخر إذا ضل طريقه  -

  .به يلزمه بأن يدور حول نفسه ثالث مرات 
هذه على   شجرة بعد  املرأة العاقر حىت تنجب عليها أن تتحزم بسبعة أحزمة وتعلق إحدى -

وهذه ممارسة كنا نشاهدها عند بعض اللوايت كن عاقرات كيف  . أن تدور عليها سبع دورات
 .كن يسَعْنيَ إىل طلب الذرية بشغف وكيف أن كن يقمن أو يأتني بكل ما يقال هلن  

ريض بالعني أو أي مرض بكمية من امللح و يدور ا على رأس امل ةمداواة املريض من اإلصاب -
 .وهذه ممارسة الزال الكثري من الناس يقومون ا . 
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واملالحظ أن كل هذه الطقوس واملمارسات هي جتليات حاضرة لفعل تارخيي له أصول 
حاضرة ألا الزالت متارس حىت اليوم رغم تقدم العلوم والطب والتطبيب ، وهي كفعل من . قدمية

كان مصر القدمية أو بالد الرافدين الذين كانوا التاريخ أي أن له جذور ؛ إا مقتبسة من س
  10...يعتقدون يف األعداد مثل العدد سبعة والعدد ثالثة وغريمها

  
وهذا التأثري جنده حاضرا حىت يف اخلطاب املعريف القدمي ؛ فالفيثاغوريون وغريهم من  

م هو املبدأ وهو إن العدد يف اعتقاده. مفكري اليونان تأثروا هم كذلك ببقايا الفكر القدمي 
م وهل  11" معرفة سر احلياة وسر  هذا الكون العجيب " األصل ، ومعرفة أسراره تؤدي إىل

  . حتديدات للعدد يف هذا اإلطار وكلها تدل على األصل الرفيع الذي تعود إليه 
فهذا كله يدل على أن املمارسات املتعلقة بالعدد والقيام ا دليالن واضحان على 

ثري العقلية الشعبية األوىل ومن خالل العدد وسلطته على عقول الناس وعلى تكوين استمرار تأ
  .املعطى عن طريق أشكاله اليت يظهر ا 

  
  تجليات العدد ضمن أشكال التعبير الشعبي

وإذا كان العدد قد متكن من اإلنسان نتيجة ملا أصبح له من قوة تأثري روحية وقوة على 
هذا أن العدد ال زال حىت احلاضر يطبع تفكري وتصرف هذا اإلنسان يف الفعل والتعبئة ، فمعـىن 

ومن جتليات العدد حضوره الدائم يف الكثري من  أشكال التعبري الشعيب كاألمثال . حياته العملية 
  .واألحالم واحلكاية الشعبية 

 فاملثل الشعيب املتضمن للعدد ، باعتباره املرآة اليت ينعكس عليها سلوك األفراد
واملبدع الشعيب الذي وضعه ، . واجلماعات يليب يف جوهره رغبة ويسد حاجة ويدعو إىل سلوك ما 

وحني استعان بالعدد ، مل يتجاوز املعىن البسيط واملشرتك الذي هو واحد عند الفالح أو رجل 
ربة بعض إن لغة املثل العددية تدل على النظام والضبط وتدعو إىل حما. الدين أو العامل أو املثقف 

السلوكات اليت تسيء إىل اإلنسان أو تضعفه أو جتعله ينزل إىل مستوى أدىن من مستواه اإلنساين 
وباختصار فإن العدد يف املثل يؤسس لنوع من القوة الرمزية اليت تدعو اإلنسان إىل حسن  . 
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ُموْل األََلْف : ( كذلك ، وتقول  ) َجا َيْسَع َو دْر َتْسَع ( تُردد العامة . السلوك وضبط الغايات 
  ) .َيْطَمْع يف مول اْلْمَي 

ويف احللم يظهر كذلك العدد ، والذاكرة الشعبية تتأثر باحللم وتستند إىل جتلياته ظّناً 
وإذا ما مت فك األعداد احملتواة فيه ، يضبط . منها بأنه ميثل تنبؤا باملستقبل وحدسا ملا سيقع فيه 

قت نفسه يتعرف على ما له من فاعلية عليه خاصة وأن احللم مهما  الفرد سلوكه بواسطته ويف الو 
و ورود العدد . كان ميارس على األفراد ضغطا حىت أنه يعمل عمل املنجم الذي يتنبأ باملستقبل 
  . يف احللم ما هو إال لغة استعملت للتعبري وأن العدد فيه له معناه املوضوعي احملدد 

هي مظهر من مظاهر الفكر الشعيب ، مل يغب العدد ،  وأما يف احلكاية الشعبية واليت
وقد الحظنا تكرر العدد فيها حيث أنه شكل حمورها وهذا . فقد استعملت فيها حتديداته السابقة 

يدعونا إىل القول بأن العدد مقدس كذلك يف احلكاية الشعبية والدليل على هذا ورود أعداد معينة 
وهذه ... ثنان والعدد ثالثة والعدد مخسة وسبعة ومائةدون أخرى مثل العدد واحد والعدد ا

األعداد مل تُلبس يف احلكاية الشعبية لباسا غيبيا أو إرواحيا ، فصلتها بواقع األفراد وبيئتهم 
  .وظروفهم ومبستويات تفكريهم ظاهرة للعيان 

  
  بعض صور التقديس والتدنيس للعدد

  :يف البدء ، جيب حتديد معىن املقدس واملدنس 
فإذا كان املقدس هو املطهر املبارك املتسم بطابع ديين والذي ال جيوز انتهاكه ، فإنه  
كذلك يشري إىل كل ما يتميز به أي موجود ويستلزم من اإلنسان أن يقوم اجتاهه ببعض الطقوس 

من  عند تعامله معه أو اقرتابه منه أو اتصاله به وذلك ملا تسبغه عليه اتمعات والعقائد والثقافات
و مل يفلت العدد من هذا التحديد خاصة وأنه يستعمل يف جمتمع . احرتام ممزوج باخلشية واخلوف 

وقد حول هذا البعد الديين الذي أصبح . يتميز بغلبة  الطابع الديين فيه على موروثه الشعيب 
السلوك  يتصف به العدد الكثري من السلوكات املتعلقة به إىل ثوابت حىت أا أصبحت منطا من

  .املعياري الذي جيب أن خيضع له اتمع واإلنسان 
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أما  الدنيوي العادي أو اجلاري ، فيدل على املوجودات  اليت مل يعد يتخذ منها  
ومبعىن آخر ، ويف إطار  .اإلنسان موقف التقديس أو الالمساس أو مينحها أية جتلة و احرتام 

ال مينع من تناوهلا أو التعامل  ةا موضوعات دنيوياملقدس، تصبح املوجودات على اختالف أنواعه
إن هذا السلوك ميثل العقل يف شكله الراقي الذي ال . معها أو دراستها أي اعتبار أو تقدير هلا 

  .يتحرك إال يف إطار من األسباب والنظم و القواعد 
 وعلى أساس هذا التحديد إلطاري فهم دالالت األعداد ، نقدم هذه الصور الذي عرب 
عنها اإلنسان بواسطة العدد ، وهي صور خمتزلة تتضمن دالالت خمتلفة ُوضعت للعدد وتتعلق  

  :كلها مبواقف اإلنسان العملية 
  

o 0....العدد صفر  
الصفر عدد تتمثل قدسيته يف أن كل األعداد تدور حوله ، وأنه تبعا لذلك ،  أحيط 

س اخللق والسر الذي ترتكز إليه كل األعداد الصفر بعد أزيل وهو أسا. الة من األسرار واجلالل 
. ، وأن كل الشعوب تستعمله من غري تواطؤ أو اتفاق  11وإليه تعود يف النهاية لتتنامى وتعظم 

  ...يستخدم لدفع العني من احلسد 
أما دنيويته ، فمما يستعمل فيه أنه يشاُر به إىل اإلنسان عندما ال يْسَوى يف نظر اآلخر 

كر جان ميخايل صدقة يف كتابه املذكور أن عددا من الباحثني بعتقدون أن أي شيء ،وقد ذ 
، كما ربطت العامة بينه وبني "عاد صفر اليدين" ويف العربية..الصفر يشتق من فكرة اخللو والفراغ 

  ...الدائرة اليت ترتسم حول القمر ليال وما حيصل بعدها من سوء
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o 1....العدد واحد 

األلوهية ودليل الصالح والفالح وعدم اهللكة ، كما يفيد على  قيام  والعدد واحد ؛ رمز
الشيء و أنه عماده ، وأنه مبثابة األساس احليوي الذي يربط الوجود مببدأ أعلى ، ومن الدالالت 

  ...اليت ُوضعت له الفطرة ، واالنفراد بالشيء و اإلجناب 
ة ، كما أصبح يدل على العلم أما دنيويته، فإنه يفيد املخالفة والسلب وعدم الطاع

  ...واملعاملة والدقة وحسن التدبري وأن أحد أيام األسبوع مسي به
  

o 2....العدد اثنان 

يف الفكر الشعيب ، يفيد هذا العدد التقابل واالختالف ، ويرمز إىل اجلنس واحلياة ، كما 
  ...يشري إىل النظري ، واجلنة والنار واخلري

ان وحيضر يف القضاء واملعامالت كما يرمز للحسد ويف املقابل يدل على االتز 
  ...والتحقري

  
o 3....العدد ثالثة 

هذا العدد يدل على الطمأنينة والسكينة  ويرمز إىل الربكة ، كما أنه دليل على اجلماعة      
  ...و الصواب  واملوافقة الربانية

رائز اإلنسان الغذائية ، أما دنيويته  فتشري إىل الشرك والغواية وارتكاب اخلطيئة وتنظيم غ
  ...واستخدام  البدو لألثايف الثالثة عند إيقاد النار وإىل الدعاء بالسوء بواسطته

  
o 4....العدد أربعة 

ويفيد ) األشهر احلرم ( يشري إىل الكتب السماوية األربعة ويدل على السلم والسالم 
إىل اجلهات األربع و إىل طباع  ويف املقابل يشري... معىن الذكر والورد والكثرة اليت ال حتصى

  ...الشخصيات
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o 5....العدد مخسة 

ومن االعتبارات اليت أُعطيت هلذا العدد إشارته إىل أركان اإلسالم و إىل عماد الدين و 
إىل النجمة اليت هي دليل العلو والسمو ، كما يستعمل لدفع العني وهو اسم يوم من أيام 

  ...األسبوع
لي  على الفوج العسكري وعلى أجنحة اجليش اخلمسة وكذا ويدل من جهة الواقع العم

 ...قيمة الشيء 
o 7....العدد سبعة 

منح هذا العدد مكانة يتحدد مبوجبها عدد كثري من األمور ، فأبواب جهنم سبعة ، 
وحلم ملك مصر تضمن العدد سبعة ويؤمر الولد بالصالة لسبع ، ومعظم أركان  احلج سبعة ، 

  ...سنة كما استعمل القرآن العدد سبعة مع السنابل ومع السموات الطباقويرمز إىل مضاعفة احل
وعلى النقيض جنده يدل عند الفالحني على السابعة ويدل على االحتقار وعدم الفائدة 
وعلى سوء املنقلب وعلى عدد احمليطات وعلى املعادن الرئيسية وعلى ألوان الضوء وعلى مكونات 

  ...اإلنسان
  .ى هلا قدسيتها وهلا كذلك دنيويتهاوهناك أعداد أخر 
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  الخاتمــة
إن األعداد اليت نالت اهتمامنا هي يف تصورنا وضعت للعد واحلساب ، ومل يلبسها 

لكن نتيجة تدرج وارتقاء . اإلنسان األول غري لباس عملي ال خيرج عن املفهوم الرياضي البسيط 
والسحري فكر اإلنسان الشعيب الذي تغذى  احلياة وكذا غزو الفكر األسطوري اإلنسان يف

مبفاهيمهما بسبب من دهشته وانبهاره أمامهما ، اكتسبت األعداد مدلوالت غري املدلوالت 
ويالحظ من جهة أخرى املرجعية  الدينية  لدالالت  األعداد . هذا من جهة .الرياضية األوىل 

د وسحر الفكر االمازيغي و الفينيقي من  مسيحية ويهودية وإسالمية واىل جانبها عادات وتقالي
  .وغريمها 

إن استعمال العدد ووصفه بأوصاف شىت وإعطائه مدلوالت واستعماله يف شىت مناحي 
إننا نشاهد حىت اآلن استمرار ذلك املاضي . احلياة، مل يرفع عنه تلك املسحة السحرية الغامضة 

  .قت سابق أا امنحت وأُزيلت يف احلاضر وعودته من جديد من خالل ممارسات ُضن يف و 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الهوامش 
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  ....قصة اإلميان: كتابه ذكره ندمي اجلسر يف   -1
حممد هالل اليوسفي ورفاه قسوات، دروس يف الرياضيات العامة املطبعة اجلديدة ،  -2

  .94ص 1961/1962دمشق
 1974بية بريوت حممد رياض ، اإلنسان دراسة يف النوع واحلضارة، دار النهضة العر  - 3

و للتوضيح فإن استعمال املصريني القدامى لُلغة الرسوم ما هي إال جتسيد لتغلب الواقع  .312ص
  .العملي واملادي على مجيع مناحي احلياة الفكرية واحلضارية 

للتوسع يف هذا اجلانب ، ميكن الرجوع إىل الرسالة اليت تقدمنا ا للحصول على شهادة  - 4
كلية اآلداب والعلوم " رمزية العدد يف الفكر الشعيب بني املقدس والدنيوي""واملوسومة بـ  املاجستري

  .2005اإلنسانية والعلوم االجتماعية ، قسم الثقافة الشعبية ،  تلمسان ، 
، مكتبة النهضة اإلسالمية، عمان 2أبو هالل، مقدمة إىل األنثروبولوجيا الرتبوية، ط -  5

افة األمر التايل وهو أنه إذا كانت الديانات اليت يعتقد فيها وميكن إض .165، ص1979
اإلنسان متباينة كما هو معروف ، فإن هذا ال يلغي البتة اشرتاك الكثري مما يوجد فيها من 
ممارسات يف حركة أو فعل أو غريمها ، فالتوجه بالدعاء باجتاه شيء خيتلف وهنا و هناك ؛ 

اه القبلة آخذين من احملراب عالمة واملسيحيون يتجهون حني فاملسلمون يتجهون يف صلوام اجت
  ...الدعاء جهة املنصة املوضوع عليها الصليب والبوذيون يسلكون تقريبا الفعل نفسه باجتاه بوذا

 مكتبة مدبويل، ، إمام عبد الفتاح إمام ـجيفري بارندار، املعتقدات الدينية لدى الشعوب، ت  - 6
  .73، ص 1996، القاهرة 

أبو الوفا الغنيمي  التفتازاين، مدخل إىل التصوف اإلسالمي، دار الثقافة للطباعة والنشر  -7
  .137، ص1979القاهرة 

  .58، ص1988دأمحد سليم سعيدان، مقدمة لتاريخ الفكر العلمي، عامل املعرفة الكويت، - 8

ما للشعوب واألمم ال أحد اليوم ، يف ميدان الدراسات اإلنسانية واألنثروبولوجية ينكر  - 9
السابقة من فضل يف حتديد الكثري من املفاهيم واملعاين واستمرارها يف التداول بيننا حىت وإن أخذ 

  .هذا التناول صورا أو مناذج مباينة للوضع األول 
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إن فيثاغورس كما يذكر التاريخ جال  .  60: د أمحد سليم سعيدان املصدر املذكور ص -10
مصر القدمية وبالد ما بني النهرين فيكون بذلك قد تعلم يف تلك البالد كثريا يف بالد الشرق ك

وأخذ منها املادة املعرفية اليت ساعدته فيما بعد يف تأسيس مجعيته الرياضية السرية وما حصل بعد 
  .ذلك للعدد 

جان ميخايل صدقة ، معجم األعداد رموز ودالالت ، الطبعة األوىل ، مكتبة لبنان ناشرون  -11
  . 195: ، ص  1994وت  لبنان ،بري 
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  التجليات التربوية في فكر ساطع الحصري
  *شعيب مڤـنونيف

  :الملخص
 تعاجل هذه الدراسة األبعاد الرتبوية والتعليمية يف فكر ساطع احلصري كما جتسدها

  .أعماله الرتبوية و منجزاته التعليمية عرب مسرية حياته احلافلة بالعطاء
ز الدراسة على مفهوم الرتبية ومعناها يف الفكر احلصري، الذي عّدها آلة إلسعاد و ترك 

كما تعرض لغايات الرتبية و أهدافها و اليت ال تتحقق إال يف املستقبل املنطلق من  . اإلنسانية
  .املاضي دون جتاوز له

 ضوء ما و تناقش أيضا الرتبية و التعليم بني التحديث و األصالة و التوجيه القيمي يف
  .قّرره احلصري

Résumé 

La finalité du travail consiste dans l’étude des visées éducatives et pédagogiques dan 

la pensée de Sâti 'al-Hoçarî, telles qu’elles apparaissent   dans ses différents travaux. 

Il s’agit notamment de mettre l’accent sur le concept d’abord et les objectifs ensuite, 

de l’éducation dans la pensée Hoçarienne. 

Reste enfin à discuter dans sa dimension sociologique, la notion de l’éducation entre 

la pensée et le passé selon l’analyse d’al-Hoçarî.  

Abstract 

The aim of this research consists in studying the educational and pedagogical 

objectives in the Sati al Hoçari- and philosophy as they are reflected in his works. 

It puts emphasis on the concept first then on the objective, as put forward by Sâti al 

Hoçari. 

It also deals with the sociological dimension I.E. the notion of education past and 

present. 

  
  جامعة تلمسان/ جتماعية كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االاألستاذ ب* 
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من املفكرين و الكتّاب البارزين العرب يف الشؤون الرتبوية حىت  108يعّد ساطع احلصري
  .يب املعاصرغدت آراؤه فتحا جديدا يف الفكر الرتبوي العر 

، أكثر تلوينًا بالسياسة منها )1968-1880(و إذا كانت حياة ساطع احلصري   
بالعلم، فلم يكن من عجائب الصدف أن يعرفه تاريخ الفكر العريب املعاصر فيلسوفاص و مفكراً 

  .تربوياً أكثر مما عرفه سياسيا
يف سوريا بداية مث  لقد توىل ساطع احلصري يف هذه احلقبة الطويلة عدة مناصب سياسية  

. ولقي يف هذه املهّمات كثريا من النجاح و كثريا من الفشل أيضا. العراق فسوريا جمددا فالقاهرة
لقد كان طموحه سياسيا يف ذلك كله، ولكنه كان مشفوعا بالعلم إذ كان جيتهد خملصا أن يكون 

و املنطق، و كان العلم أداته إيل سياسيا مستنريا و عاملا يبين مشورته و قرارته السياسية على العلم 
  .طلب الرقي و السلطان السياسي

ا استيقن من أنه لن يقبض له سكنت نفسه إىل العلم وحده 
ّ
واطمأنت إليه على . ومل

  .أنه قدرها األخري منذ أن ويل التدريس يف معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة

  رييأساسيات الفكر التربوي الحص               
و للحديث عن األبعاد الرتبوية يف فكر احلصري، من املفيد التحّدث بداءة مبفهوم 
الرتبية ومعناها يف فكره، مث التعرف إىل غايات الرتبية و أهدافها يف تصوره، و بعد ذلك التعرض 

ي و االجتماع األخالقي يالقيم والتعليم بني التحديث واألصالة، وتوجيههما التوجيه إىل الرتبية
  .يف اعتقاده

  
  
  

 مفهوم التربية ومعناها عند الحصري - أوال 
عملية واسعة الشمول،  «الرتبية عند ساطع ذات مفهوم واسع، ومعىن شامل؛ فهي 

دة اجلوانب، ألا تتناول حياة اإلنسان املادية واملعنوية جبميع مظاهرها املختلفة، من بدنية و ومتعدّ 
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جعل اإلنسان آلة « و الرتبية عنده هي  109»  ة و اجتماعيةفكرية و عاطفية و أخالقية و ديني
لسعادة نفسه و بين نوعه بتقريب الفرد و اتمع من حد الكمال األقصى الذي خلق كل منهما 

اإلشراف على منو و تكامل القوى               و القابليات يف « بواسطة   110»مستعدا له 
قادرين « حبيث  جتعلهم  112»و قابليات اإلنسان تنمية مجيع قوى« للوصول إىل  111»اإلنسان 

على مقاومة شدائد احلياة االجتماعية و مشاكلها والّتغلب عليها من جهة، وعلى اّختاذ الوسائل 
   .113»الفّعالة يف سبيل إصالح تربية بين نوعهم وأقربائهم و خاصة أوالدهم من جهة أخرى 

القوى و القابليات :  ثالثة أقسام هيوألنه يرى أن قوى اإلنسان و قابلياته تقسم إىل  
تنمية و تكميل هذه القوى    و « اجلسمية و الفكرية و اخللقية و من مثة فوظيفتها و مهّمتها 

« ،  ولذا فللرتبية مهّمة ووظيفة تقسم إىل ثالثة أقسام هي114»القابليات الثالث و حسن إدارا
و لذلك يصبح فصل مهمة الرتبية يف أحد . اخللقيةالرتبية اجلسمية، و الرتبية الفكرية، و الرتبية 

هذه األقسام الثالثة عن شقيقاا خطأ بينا، ألنه البد من أن تسري أقسام مهّمة الرتبية الثالثة 
ويدلل احلصري على أمهية  كل قسم من أقسام الرتبية الثالثة و ما لكل . 115»مرتافقة متوازنة 

از أمهية الرتبية اجلسمية الفائق على اإلنسان عموما، وعلى  منها من أثر يف القسمني اآلخرين بإبر 
كل من الرتبية الفكرية و الرتبية اخللقية مبا لقوة جسم اإلنسان و صحته من شأن عظيم، وتأثري 

و لذلك يرى أن ال مسوّغ إلمهال الرتبية اجلسمية بأي شكل من . عميق بني على الفكر واخلُلق
إن أّول عامل للفوز يف احلياة هو « الذي يقول " هربرت سبنسر"رأي األشكال مّدعما رأيه هذا ب

أن يكون اإلنسان حيوانًا جّيداً، أي قوي اجلسم، ألن العامل األول يف رقي األّمة هو أن تكون 
أن كل « " هربرت سبنسر"ولذلك يرى احلصري مع   116» تلك األّمة مؤلفة من حيوانات  جّيدة

  .117» الرتبية اجلسمية هي جرم حقيقي خمالفة لقواعد الصحة     و 
حتصل من تأثري الراشدين على « و بكلمة أخرى، فإن الرتبية علمية اجتماعية، 

 برتبية  االهتمام مع الالحقة، نقل مكتسبات األجيال السابقة إىل األجيال« و من  118»الناشئني
  منو  عنده عملية فالرتبية. 119»الالحقة تربية أرقي و أصلح من تربية األجيال السابقة  األجيال 

وعملية تطبيع اجتماعي له يف اآلن نفسه، تّتّ◌م بواسطة اكتساب خربات  اإلنساين،   للفرد
  .اجتماعية حتصل بتأثري الراشدين على الناشئني
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 إعطاء أكرب قدر ممكن« أي الطبع، يف " ة تكوين السجيّ " و هي عنده أيضا عملية 
يول الفطرية لدى الطفل كي تنمو منوها الطبيعي    السليم من احلرية للحاجات الطبيعية وامل

بشكل اعتباطي  و ال يّتم ذلك التكوين للسجية عنده، بطريقة تلقائية غري مقصودة، وال. 120»
يستهدف التأثري يف .. عمل تنظيمي« ألن احلصري ينظر إيل الرتبية على أا  غري مرغوب فيه،

  .121» نمو من خالل احلرية، البدين منه، و الذهين واخللقيو ال  التفتح أي الطبيعي، االنكشاف
وعليه، فالرتبية عند احلصري ظاهرة اجتماعية موضوعية بالضرورة، نفهم طبيعتها و 

ألن نظم الرتبية و التعليم القائمة يف كل بلد من .حقيقتها من خالل اتمع الذي ظهرت فيه
كما أنه يوجد يف كل نظام . االجتماعية السائدة فيهبلدان العامل، ترتبط ارتباطا وثيقا باألحوال 

من هذه األنظمة بعض الّسمات و األحوال اليت ال ميكن تعليلها إال بالرجوع إىل تراث تلك 
  .122اتمعات، و تتبع تطورها التارخيي

اإلنسان برأيه ذو عقل       و « و للرتبية عند األستاذ احلصري مفهوم وجودي ألن 
لوق حر مطلق، و الرتبية اجلّيدة ال تكون إال بإمناء هذه اخلصال       و ليست إرادة، وهو خم

و يف الوقت نفسه حتمل هذه الرتبية بُعدًا اجتماعيًا حبكم أن اإلنسان كائن . 123» بإطفائها 
  .اجتماعي، حيىي حياة اجتماعية

الرتبية تضيف ومبعىن آخر، ف. و من شأن الرتبية اهلادفة أن تّنمي استعداده االجتماعي 
إىل مهّمتها االجتماعية وظيفة إنسانية حبرصها و صهرها على تتّبع منافع اتمع البشري، فتصري 

  .غايتها مضاعفة فهي تنشد رقي اإلنسان و اتمع و سعادما
 فكرياً  و      ومما سبق،  خنلص إىل أن للرتبية عند احلصري مفهوماً اجتماعياً وحضارياً 

القابليات الفطرية، قصد إجياد و االستعدادات وامليول والعواطف  ه األمسى تنميةاطفياً، غرضعو 
فيه بروح التضامن      و االحرتام و التضحية  مستقل يتمتع أعضاؤه  جمتمع عريب مّوحد

 . االجتماعية
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 غايات التربية و أهدافها عند الحصري - ثانياً 
قيق  الغايات و األهداف الرتبوية هي مرحلة يرى احلصري أن كل  مرحلة  من  مراحل  حت        
مطلوبة و ضرورية يف ذاا أوال، وألن إجنازها و حتقيقها ميهدان للمرحلة الالحقة و يولداا  مهّمة،

عندما تكون األهداف األساسية صعبة املنال و مستحيلة «وعليه فإن احلصري يعتقد أنه . ثانيا
  .124»"وأهداف مرحلية " ططات انتقالية التحقيق مرة واحدة، فال بّد من وضع خم

كذلك، فإن احلصري ملا وضع للرتبية هدفًا مستقبليًا لرتقية األّمة العربية، و حتقيق 
وحدا، فألنّه يؤمن من ناحية أخرى مبثل ما يؤمن به األستاذ مراد وهبة الذي يرى أن حركة 

؟  وليس من املاضي أي من    "نكونماذا نريد أن "التاريخ واتمع  تبدأ من املستقبل أي من 
" .. ماذا نريد أن نكون " فاملستقبل أو الـ  .." على حنو ما كنا عليه.. وملاذا ال نكون.. ماذا كنا"

عند احلصري كما هو عند مراد وهبة هو احملرك األساس  حلركة التاريخ واتمع مهما كان نوع 
وليس املاضي، ألن مثل هذه الرؤية . سية أم اقتصاديةاحلركة، ثقافية أم تربوية أم اجتماعية أم سيا

ومن شأن هذه الرؤية، وهذا االعتقاد . واالعتقاد الومهي جيعالن َحرََكَة اليوم تكرارًا حلركة األمس
الومهي أن حيجبا أية رؤية مستقبلية، ألن املستقبل ليس تكرارا ملا مضى، وإمنا يتجاوز ما مضى، و 

  .125د عنهإن كان يبدأ منه و يتول
وال يكتفي احلصري مبا وضعه وحّدده للرتبية من أهداف مستقبلية لرتقية و توحيد األّمة،   

بل يزيد على ذلك مبنحها شحنة عاطفية دافعة، فهو ال يّشك أبدًا يف أّا ستتحقق  يومًا من 
من العمر  ال أدري فيما إذا كان ما بقي يل «: األيام، إن عاجال أو آجال، إال أنّه يصرح قائال

سيسمح يل بإدراك ذلك اليوم، غري إّين أقول بإخالص إذا ُقّدر يل أن أدرك ذلك اليوم الذي 
و سأنسى كل ما  ..       ستتحقق فيه الوحدة  العربية سأعترب نفسي من أسعد الناس مجيعا

أشعر كأّنين مل أتعب أبدا، ومل ..و سأترك هذه احلياة راضيا مرتاحا.. كابدته من مشاق وآالم
  .126» بذرة من األمل

و يشري احلصري إىل أن أّول مرحلة يف سلسلة مراحل غايات الرتبية و أهدافها املوصلة   
تربية قومية متكافئة « إىل الغاية القصوى املستقبلية البعيدة، هو يف كون تربية أفراد اتمع اجلديد  

ية، لينشأ كل فرد من أفراد اتمع قوي متكاملة سليمة، من مجيع الوجوه البدنية و اخللقية و الفكر 
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البدن، حسن اخللق و صحح التفكري، حمبا لوطنه، معتزا بقوميته، مدركا لواجباته، و مزودا 
باملعلومات اليت حيتاج إليها يف حياته، قادرا على خدمة بالده بقواه العقلية و البدنية جبهوده 

    .127»اإلنتاجية
يقرر احلصري " ترقية األّمة العربية وتوحيدها " ة القصوى لتحقيق غاية الرتبيطلبًا و      

صهر نفوس مجيع املواطنني يف بوتقة واحدة لضمان والئهم       وانتمائهم ألّمتهم و « ضرورة 
  .128»آماهلا وأهدافها 

 التربية و التعليم بين التحديث واألصالة   - ثالثاً 
م لصاحل كل الطبقات، و خاصة إذا كان احلصري قد أّحل على فرص الرتبية والتعلي

الطبقات الفقرية، لتشكيل نوع من الثقافة متكنها من تنمية وعيها االجتماعي و القومي،     و 
واجلماعات ماديًا و معنوياً  حتسني حياة األفراد« دف أيضا إىل تعليم مجيع أبناء الشعب بغية 

 فقد   رّكزت يف حاضرها على الّنخبة، دومنا متييز من أجل إاض حالة األّمة العربية وهي وإن
إيقاظ و تثقيف العاّمة يف سبيل نشر الوعي   هي و  الكربى أال  اخلطرية املسؤولية   محّلتها

واجبني أساسيني مها واجب تعليم الشعب « أي أن  للرتبية و التعليم  129»القومي العريب بينها 
  .130» أخرى من جهة، و واجب الطبقة املديرة املتّنورة من جهة 

أن األمم اليت تكون قد وصلت إىل درجة كافية من الرقي       « فباملقابل، يرى   
 الراهن،  والسياسي جتعل، استقرار النظام االجتماعي واالقتصادي  أن تستطيع   واد،  والتقّدم
و . هذه احلالة من أهدافها األصلية يف الرتبية و التعليم، غري أّن األّمة العربية مل تكن يف هدفًا 

هدفًا من أهداف الرتبية األمسى " احملافظة على الوضع الراهن" هلذا، ال يسوّغ ملربّيها أن جيعلوا 
عالج التأخر العظيم      والنقائص الكبرية اليت بُلي ا « لذا، يعد وظيفة الرتبية و التعليم . 131»

موقف حيادي تام  ويف منأى عن « يف  ، مشرتطاً أن تبقى املدرسة132»جمتمعنا العريب احلايل أوال 
  كّله و األّمة   فهي للوطن  133»اآلخر دون حزب احلزبية والتحزّبات السياسية     وتأييد دّوامة

  .134»متزيق و تفريق  وترقية، و ليس عامل توحيد      عامل « مجيعها، ألّا
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أهدافها الرتاثية األصيلة  ويفهم من هذا أن للرتبية، عنده، أهدافا تربوية ثورية عالوة على  
فهي دف من ناحية إىل إعداد أفراد اتمع العريب ليكونوا قادرين على حتسني وتطوير احلياة يف 

ونقل ثقافته وتراثه إىل األجيال « اتمع العريب، كما أّا تنشد احملافظة على أصالة وقّيم اتمع 
  .135»املتتالية مع حمالة حتسينهما

احلصري على الوظيفة االجتماعية للمدرسة والتعليم، يقرر أن تكون الرتبية أداة وحرصًا من   
 البيت األخرى مثل الرتبوية املؤسسات ترتكبها  قد  تصحيح وظيفتها تصحيح األخطاء الرتبوية اليت

والنادي واجلمعية؛ ولذا يرى أن واجب املدرسة أن تعاجل  وتصحح ظاهرة االّتكال أو الّتطفل عند 
ينشأون بعيدين عن روح اازفة وامليل إىل االستقالل، و يبقون اّتكاليني على « واطنني العرب كوم امل

احلكومية، و لذلك   الوظائف ، و يفّسر هذه الظاهرة باإلقبال على136»أهلهم يف مجيع شؤوم 
 .شجوايدعو إىل تربية الروح االستقاللية واالعتماد على الّنفس يف مواجهة شؤون احلياة و 

  التربية و التعليم و التوجيه القيمي - رابعاً 
إّن التوجيه القيمي األخالقي واالجتماعي، و ما حيدثه من تغيري، واحد من أهداف   

إّال أّن احلصري ينظر إىل قّوة التغيري األخالقي واالجتماعي يف سلوك . الرتبية و التعليم وغاياما
من جمرد التعليم اآليل وحده ما مل تتضمن العملية الرتبوية  ال حتصل« األفراد والتالميذ ألّا 

، و هلذا األمر يلحق بأهداف الرتبية 137»االهتمام برتبية العقل و تنشيطه باإلرادة  والعاطفة 
النزوع لتأكيد السلوك االجتماعي القائم على ذيب األخالق « والتعليم االجتماعية ووسيلتهما 

الفردية واألنانية والكره واملصلحة  والفضيلة واالبتعاد عن الروح ريوالعواطف واإليثار وحب اخل
، أي أن للرتبية والتعليم وظيفة اجتماعية،ألن اإلنسان خملوق اجتماعي بطبعه  138»الشخصية 

  .كما قال الفالسفة قدميا
مث إن دور الرتبية واملدرسة وأهدافهما ووظيفتهما، يف رأي احلصري، تكرب      و تتعاظم 

ألّن احلكم عندما يصبح شعبياً، تّتسع « اتمعات الدميقراطية الدستورية وذات االجتاه الشعيب  يف
  حقوق األفراد توسعا كبريا و تتعقد واجبام تعقدا شديداً، فيصبح من الضروري االستعانة

 طنية يفاحلقوق والواجبات ولتنمية الروح الو  هذه   لتعليم أيضا، املدارس  و تلقينات بتأثريات
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احلياة واإلعداد هلا مها هدف الرتبية        والتعليم ولذلك يدعو املعلمني،  ، مث إنّ 139»الّنفوس
املواضيع الغريبة عن أذهان التالميذ والبعيدة عن مداركهم « خالل العملية التعليمية، جتّنب تعليم 
  .140»واليت  ال تعنيهم يف حيام االعتيادية 

ه ليس غريباً أن جند أهداف الرتبية والتعليم وغاياما عند احلصري القول إنّ  نافلة  و من  
هي أهداف وغايات تنبثق من حاجات اتمع احليوية، وتّتصل مبنازعه الفكرية ومقاصده القومية، 
وجتمع بني آماهلا وحاجاا فيكون التزامها األول واألخري   هو حتقيق الوحدة القومية للمجتمع 

لتنشيط الوعي االجتماعي واخللقي و القومي حّىت يعي اإلنسان العريب ذاته «  العريب لذلك دعا
  .141» وأّمته ولغته وتراثه 

و السعي لتحقيق أهداف الرتبية والتعليم وغاياما يقتضي التأليف والتوفيق يف عملية   
ية التأليف الرتبية والتعليم بني خمتلف وجهات النظر مع ضرورة اإلحاطة بالنتائج املتنوعة لعمل

  .والتوفيق
وما يدعو، للنظر، هو أن احلصري قد وضع ظروف أّمته العربية السائدة وقتذاك، نقطة 
حتفز وانطالق للسعي وراء إجياد جمتمع عريب أفضل من اتمع الذي كان خيّيم عليه التخّلف 

ية وسيلة فّعالة بيد هلذا، كان يف اعتقاد احلصري، دائما، بأن الرتب. الثقايف واحلضاري واالقتصادي
األّمة العربية تصهر من خالهلا على غرس بذور الوطنية        والقومية يف نفوس أفرادها، و دف 

كي  حياا وإصالح صرحها السياسي واالجتماعي والفكري،   أجزائها و تنظيم  توحيد  إىل
ما يكفل هلا الوقوف جنبًا إىل  من سبل املعرفة  والتقّدم العلمي والقوة  لديها قوية   أّمةً  تصبح 

  . 142جنب يف مصاف األمم املتحضرة
يّتضح ممّا تقّدم، أّن احلصري  ميّيز متييزًا صحيحاً، عند حتديده األهداف الرتبوية، بني   

اهلدف الطويل املدى، وهو اهلدف البعيد الذي يؤمل أن يتحقق، وبني األهداف القصرية املدى، 
  ألنه يدرك أن ما من فائدة. هدة، تقربه من حتقيق اهلدف البعيداليت تشكل خطوات قصرية  مم

اقرتحت وحددت جبانب ذلك الوسائل   إذا إالّ   والبعيدة الكربى األهداف حتديد ترجى من
وهو يؤمن بأن حتقيق أهداف الرتبية . القصرية املدى اليت ال بّد منها لتحقيق هذه األهداف

ألنه يؤمن، كذلك، إميانا راسخا . 143» معجزة من املعجزات ال حيتاج إىل« والتعليم وغاياما 
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       و حتقق أهدافها البعيدة و القريبة ،   144»األّمة العربية ستصل إىل املكانة اليت تصبو إليها« بأن 
  . 145»بفضل طبيعتها، و جبهود أبنائها املخلصني« 

      ضحيات، ألن   و لكن لن يكون حتقيق األهداف والغايات الكربى بال مثن وال ت  
ركب التقّدم حيتاج على الدوام إىل وقود كثرية من اجلهود والدموع والدماء، وأن جة الربيع ما « 

» هي إال رداء فضفاض يسرت عن األنظار، فناء املاليني من البذور و موت املاليني من  األحياء 
146.  

تعليم وغاياما، عند احلصري، إّن أهداف الرتبية وال: و يف اية املطاف،  ميكن القول  
مل تكن شاملة مبشكل مطلق ال يأتيه اخلطأ من بني يديه وال من خلفه فقد أغفل من بني جوانب 
أخرى، الناحية االقتصادية النفعية، فلم يربز دور الرتبية يف تنمية املنافع وإثراء جمال العيش بالنسبة 

ودوره يف تأمني الرفاهية " استثمار التعليم"ديث يسّمى  باملصطلح احل أو ما ،147لألفراد واتمع
 .املادية واالجتماعية ألفراد اتمع مجيعا

احلصري و منجزاته يف جمال  دور ساطع   يَقيم ُ  باب اإلنصاف، والبحث   ومن  
، يف تطبيق القاعدة اليت شرعها وطّبقها هو نفسه على عبد الرمحن بن أهداف الرتبية وغاياا

ال تتعّني مبالحظة  " تاريخ العلوم واألفكار" إن منزلة الباحث واملفكر يف  «قال  خلدون عندما
اآلراء املبتكرة " مجيع اآلراء الصائبة واخلاطئة املثبتة يف كتاباته ومؤلفاته املختلفة بل تتقرر مبالحظة 

فكرية ال املكتسبات إىل يضيفها اليت" واحلقائق اجلديدة " اليت يسمو ا على معاصريه " 
كل ذلك بقطع    ..ذه الصورة يف سبيل تقدم األفكاروالعلوم" والبشرية، واخلدمات اليت يقوم ا 

  دراسة  عدم  إن..احلال بطبيعة   معاصريه  النظر عن اآلراء اخلاطئة اليت يبقي فيها مشرتكا مع 
فإذا ما طُبقت . 148»املفكرين والعلماء القدامى، حيول دون تقدير منزلتهم العلمية حق قدرها 

وآرائه  ا أبرز أعماله اليت قام املقاييس، اآلنفة الذكر، على احلصري فإنّه ميكننا تقرير وحتديد
  :  املبتكرة اليت جاء ا، و متيزه عن غريه من أمثاله فيما يلي
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ّمحل املدرسة العربية مسؤوليات تربوية واجتماعية وأخالقية ال عهد هلا ا من قبل،  -
إليها مهمة التوجيه القيمي واألخالقي واالجتماعي، والرتبية  األخالقية  فأسند

 .االجتماعية
املدرسة عنده أكثر من أداة لإلصالح، إّا مسرح حياة جديدة تزرع فيها بذور  -

 .جمتمع الغد
االجتماعي ال يكون بإزجاء النصائح واإلرشادات      األخالقي التوجيه القيمي -

ال أمام التالميذ للمرور خبربات مربية يف هذا اال مع ولكنه يكون بإفساح ا
 .االستفادة من مجيع وسائل اإلحياء، و من وقائع احلياة احلقيقية

األعلى من اهتمام الرتبية وأهدافها        العربية يف املكان األمة و ضع مصلحة -
سان العريب العقلية وغاياا وجعلها النقطة احملورية اليت تدور حوهلا مجيع نشطات اإلن

 .والفنية واالجتماعية ألنه يعتقد مبستقبل األمة وتوحدها توحدا سياسيا ثابتا
  

املربني بأن   منَ   إّن احلصري متّيز يف أعماله و منجزاته الرتبوية ِمْن غريه: وصفوة القول
وغاياا القريبة  ةالعربي األّمة   خلدمة أهداف  وحاول جاهدا أن جيعل الرتبية والتعليم وسيلةً  دعا

  .والبعيدة على الّسواء
ومن هنا، جاء اهتمامه و وعيه لتعزيز اللغة العربية، وإحياء الرتاث العريب،  و نشدان حتقيق   

  .وحدة املنهج العريب و وحدة الرتبية يف الوطن العريب
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 قائمة المراجع

  المخطوطة: أوال
  :الشامي إبراهيم عبد اهللا

، اجلامعة األمريكية )خمطوط(القومي للرتبية، رسالة ماجستري  ومفهومه ساطع احلصري -1
  .1972لبنان : بريوت

  :مسرة األمير
  .1977سوريا : ، كلية الرتبية جبامعة دمشق)خمطوط(ساطع احلصري والرتبية، رسالة دكتوراه  -2

  المطبوعة: ثانيا
   : )د( عبد الرحمن ددرج محم

  .1969القاهرة، : للتأليف والنشر، ودار الكتاب العريب  عامةاهليئة ال احلصري،  ساطع  -3  
  :ساطع الحصري

  .1964القاهرة، : أحباث خمتارة يف القومية العربية، مطبعة دار الثقافية القومية -4
  .1962بريوت، : أحاديث يف الرتبية و االجتماع، دار العلم للمالين -5
 .1944القاهرة، : ة الرسالةآراء و أحاديث يف الرتبية والتعليم، مطبع -6
سوريا، : تقارير عن حالة املعارف يف سورية و اقرتاحات إلصالحها، مطبعة اهلالل ، دمشق -7

1944. 
 1961بريوت، : حول القومية العربية، دار العلم للماليني -8
 .1959بريوت، : حول الوحدة الثقافية العربية، دار العلم للماليني -9

 .1977ط، .ابن خلدون، مطبعة اخلاجني و دار الكتاب العريب د دراسات عن مقدمة -10
 .1928بريوت، : ، دار الكشاف 2دروس ي أصول التدريس، ج -11
 .1965بريوت،: العروبة أوال، دار العلم للماليني -12
 .1926فن الرتبية، ترمجه إىل العربية كامل نصري، املطبعة العصرية، بغداد  -13
 .1932بغداد، : مطبعة النجاح نقد تقرير مونرو، -14
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  ):د(عطية نعيم 
  .1965الفكر العريب يف مائة عام، املنشورات اجلامعية األمريكية يف بريوت،  -15 

  الدوريات والمقاالت: ثالثا
 :ساطع الحصري

 .1929 ، 1928مطبعة اآلداب، بغداد،  3و 2و  1جملة الرتبية و التعليم الدات  -16
 ):ة.د(الصباغ ليلى

 .1977) شباط، آذار( ، 3، 2، جملة املعلم العريب ع"ساطع احلصري املؤرخ "   -17
 ):د(العوا عادل

   3، 2، ع)السورية( ، جملة املعلم العريب"اجلذرية األخالقية لدى ساطع احلصري"  -18
 .1977) شباط، آذار(     

 :وهبة مراد
  ، 05ع  ،)املصرية(، جملة روز اليوسف "آراء وقضايا يف الفكر املعاصر"  -19
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 .األنماط التربوية األسرية و النمو المعرفي للطفل 
  *مسعودي محمد رضا

   
  :ملخص البحث 

يعاجل هذا البحث موضوع األمناط الرتبوية األسرية و عالقتها بالنمو اإلدراكي     
لنمط املتشدد، النمط ثالثة أمناط تربوية أسرية هي النمط املرن، ا للطفل، و لقد مت التطرق إىل

 نإال أنه مت التطرق يف اجلانب التطبيقي إىل النمط املتشدد و النمط املرن فقط، أل. املهل
النسبة املؤوية اليت متثل النمط املهمل يف عينة البحث ليست ذات داللة إحصائية مقارنة 

ي و مدى وجود و لقد متت معاجلة عالقة هذين النمطني بالنمو اإلدراك. بالنمطني السالفني
  .فروق بني الذكور و اإلناث يف خمتلف األمناط من حيث عالقتهم بالنمو اإلدراكي

كما أعتمد يف البحث على دراسة ميدانية مشلت عينة من تالميذ السنة الثانية     
 36(فردا  67سنوات و الذين مل يكرروا من قبل، و تكونت العينة من  8ابتدائي و البالغني 

و جلمع املعلومات عن متغريات الدراسة مت استخدام استمارة خاصة ).  ىأنث 31ذكرا، 
باألمناط الرتبوية الوالدية مت اقتباسها من االستمارة اليت استخدمها األستاذ هامشي أمحد يف 
دراسته حول عالقة األمناط السلوكية للطفل باألمناط الرتبوية األسرية، إضافة إىل استعمال 

  .بطارية مكاريت
قد ظهر حسب النتائج املتحصل عليها أنه ال يوجد تأثري واضح لألمناط الرتبوية و ل

  .على النمو اإلدراكي للطفل
  .النمو املعريف للطفل –األمناط الرتبوية األسرية  :الكلمات المفتاحية  
  
  
  

  جامعة تلمسان/ جتماعية كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االاألستاذ ب* 
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  :مقدمة
دة يكتسب الطفل أوىل معارفه داخل األسرة ، حبيث سيكتشف حميطه و منذ الوال

يتعلم كيفية التصرف مع األشياء بفضل مساعدة اآلخرين، و هذا جيعل من الوالدين يف نفس 
و من هنا جاء . الوقت العنصر املفضل و الوسيط بني الطفل و احمليط الفيزيقي و االجتماعي

ت املتعلقة مبكانيزمات التعلم اليت من خالهلا ينمو موضوع هذا البحث يف قلب التساؤال
و السؤال املطروح هو هل توجد . اإلنسان ، و حسب بياجي فبالصراع املعريف ينمو الشخص 

  هناك عالقة ارتباطية بني األساليب الرتبوية األسرية و النمو اإلدراكي للطفل ؟  
  

 :اإلشكالية
اط الرتبوية األسرية و النمو املعريف للطفل، ال بد من من أجل معرفة و حتديد العالقة بني األمن

  :طرح األسئلة التالية
  هل النمو اإلدراكي للطفل يرتبط بالنمط الرتبوي األسري ؟ مبعىن      

  هل النمو اإلدراكي يرتبط بالنمط الرتبوي األسري املتشدد ؟  -
  هل النمو اإلدراكي يرتبط بالنمط الرتبوي األسري املرن ؟  -

هل يوجد فرق يف النمو اإلدراكي بني اإلناث و الذكور طبقا لألمناط الرتبوية اليت خيضعون هلا 
  ؟ مبعىن

  هل يوجد فرق يف النمو اإلدراكي بني اإلناث و الذكور يف النمط الرتبوي املتشدد؟ -
 الرتبوي املرن ؟ هل يوجد فرق يف النمو اإلدراكي بني اإلناث و الذكور يف النمط-

  
  : ياتالفرض

  :لإلجابة على هذه التساؤالت املطروحة يف إشكالية البحث، نطرح الفرضيات التالية
  مبعىن      . فد يرتبط النمو اإلدراكي للطفل بالنمط الرتبوي األسري

 . يرتبط مؤشر اإلدراك بالنمط الرتبوي األسري املتشدد -
 . يرتبط مؤشر اإلدراك بالنمط الرتبوي األسري املرن -
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وجد فرق يف النمو اإلدراكي بني اإلناث و الذكور طبقا األمناط الرتبوية اليت خيضعون هلا، قد ي
 :مبعىن 

 .يوجد فرق يف النمو اإلدراكي بني اإلناث و الذكور يف النمط الرتبوي املتشدد -
 .قد يوجد فرق يف النمو اإلدراكي بني اإلناث و الذكور يف النمط الرتبوي املرن -

 
  :ر موضوع البحثدوافع اختيا

  .حماولة معرفة مدى تأثري الصراع املعريف على عملية التعلم و عالقته بالنمو اإلدراكي للطفل 
و كذلك فهم التفاعالت القائمة يف األسرة و أثرها عل سريورة النمو لدى األطفال خاصة 

 .بالنمو اإلدراكي
  : أهداف البحث و أهميته

  .النمو اإلدراكي للطفل إبراز أمهية اإلتصال داخل األسرة و
 .كشف العالقة املوجودة بني األمناط الرتبوية األسرية و النمو اإلدراكي لدى األطفال

 :التعاريف اإلجرائية للمفاهيم المستخدمة في البحث
يشري مفهوم النمط الرتبوي األسري إىل جمموعة من األساليب : األمناط الرتبوية األسرية
 .واجتاهات حنو أطفاهلم تالدان يف شكل سلوكيااإلتصاليةاليت يتخذها الو 

هو قدرة الوالدين على التدخل يف الوقت املناسب حىت ال يصل الطفل إىل درجة : النمط املرن
 . التسيب و يكون ذلك إما باإلقناع أو بالعقاب البسيط 

هو ذلك النمط الذي يعتمد على التشدد و التصلب و عدم التسامح و : النمط املتشدد
 . صرامة يف األوامر و النواهيال

هو منط تربوي التوجد به قواعد عامة ثابتة ، تعمل على توجيه السلوكات و : النمط املهمل
 .أنشطة الطفل

 .هو سلسلة املراحل اليت من خالهلا مير الكائن احلي من أجل الوصول إىل النضج : النمو 
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يات اليت بواسطتها ميكن للعضوية أن هو عبارة سريورة معرفية أو جمموعة من اآلل: اإلدراك 
تتعرف على احمليط و على نفسها انطالقا من معطيات حواسها ، فهو جمموعة أنظمة ملعاجلة 

 .املعلومة 
هو منو أو إرتقاء السريورة اليت تستخدم معارفنا السابقة من أجل جتميع و : النمو اإلدراكي 

 .، و بالتايل تساهم يف تطوير معارفنا تلتقطها و تسجلها حواسنا  ترمجة املثريات اليت
  

  :عينة الدراسة و مواصفاتها
مشلت هذه العينة تالميذ السنة الثانية ابتدائي، و قد مت اختيارهم بشكل         

إناث و ( سنوات ، كما تضمنت العينة تالميذ من اجلنسني  8حمدد، حيث يبلغون كلهم 
ينتمون إىل الطبقة املتوسطة و إىل منطقة و جبميع مستويات التحصيل، كما أم ) ذكور

جغرافية واحدة، و مت حتديد شروط العينة هذه حىت ال يكون هناك تداخل يف املتغريات و 
بالتايل يصعب التحكم يف املتغريين املراد دراستهما و مها األمناط الرتبية األسرية و النمو 

األبوين و الطفل أي النمط السائد يف  اإلدراكي للطفل، أي الرتكيز على اجلانب التفاعلي بني
معاملة الوالدين للطفل بدون التطرق إىل العوامل املسببة هلذا النمط أو ذاك، و من خالل 

 67الشروط اليت وضعة لتحديد العينة بلغ عدد أفراد العينة اليت طبقت عليها األداتني هي 
  .تلميذا

    
  :أدوات البحث

  :أدوات البحث تتمثل يف     
و هذا لتحديد األمناط الرتبوية اليت خيضع هلا : استمارة األمناط الرتبوية األسرية - أ

التالميذ من خالل استجابام، و قد استنبطت االستمارة من رسالة دكتوراه لألستاذ هامشي 
  ).01االستمارة يف امللحق رقم (أمحد 

 Maccarty Scales of)سلم قدرات الطفل ملكاريت : بطارية مكاريت -ب
children’s Abilities, MSCA)    موجهة لالستجابة لضرورة حبث كبري و متنوع
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لقدرات الطفل من خالل أداة واحدة تسهل هذا البحث، حبيث يتم استخراج النقاط و 
حتويلها إىل مؤشرات من خالل املالحظة النسقية لعدد كبري و متنوع لإلجابات املعرفية أو 

، )األعداد(الكالم، الكفاءة اإلدراكية، الكمية : ستة سالمل احلركية، مث احلصول عليها يف
  .القدرة العقلية العامة، الذاكرة، و احلركة

 ) :02(األمناط الرتبوية املعتمدة يف البحث جدول رقم 
  النمط الرتبوي  

  عبارات مرن  عبارات متشدد  عبارات مهمل
  %  تكرارات  %  تكرارات %  تكرارات

1  5  7.46  62  92.53  0  0  
2  4  5.97  39  58.20  24  35.82  
3  2  2.98  2  2.98  63  94.02  
4  5  7.46  2  2.98  60  89.55  
5  10  14.92  5  7.46  52  77.61  
6  2  2.98  33  49.26  32  47.76  
7  5  7.46  24  35.82  38  56.71  
8  5  7.46  20  29.85  42  62.68  
9  5  7.46  3  4.47  59  88.05  
10  0  0  26  38.80  41  61.19  
11  5  7.46  50  74.62  12  17.91  
12  14  20.89  23  34.32  30  44.77  
13  6  8.95  11  16.41  50  74.62  
14  9  13.43  28  41.79  30  44.77  
15  3  4.47  62  92.53  2  2.98  
16  30  44.77  14  20.89  23  34.32  

  52.05  558  37.68  404  10.26  110  اموع
  34.05  25.25  6.87  م
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ل منط ميكن معرفة مدى اعتماد هذه األمناط الرتبوية يف باستخراج النسب املئوية لك
  :األسرة و يتم ذلك بالشكل اآليت
: نسبة النمط املهمل هي

67

: نسبة النمط املتشدد هي..  % 10.25=  100*87.6

67

25.25*100   =37.68%    

: نسبة النمط املرن هي 
67

87.34*100 =52.04%  .  

 :يوضح توزيع أفراد العينة وفق النمط الرتبوي ) 03(اجلدول رقم  -
 %  التكرارات  النمط الرتبوي

  52.23  35  املتشدد
  47.76  32  املرن

  100  67  اموع
يتضح من اجلدول أن أفراد العينة يتوزعون على النمطني املتشدد و املرن بفارق 

طفال  32نمط الرتبوي املتشدد ، و طفال أسرهم تعتمد على ال 35، كما أن   4.47%
  .تعتمد أسرهم على النمط الرتبوي املرن يف تربيتهم ألبنائهم 

 :يوضح توزيع اجلنس يف النمط املتشدد) 04(اجلدول رقم -
الفرق بني   %  التكرارات  اجلنس

  اجلنسني
    45.71  16  اإلناث

  54.28  19  الذكور  8.57%
  100  35  عامو 

نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث يف النمط املتشدد بفارق يتضح من اجلدول أن 
لصاحل الذكور ، أي اعتماد النمط املتشدد مع الذكور أكثر من اعتماده مع   8.75%
  .اإلناث 
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  :يوضح توزيع اجلنس يف النمط املرن) 05(اجلدول رقم  -
  

الفرق بني   %  التكرارات  اجلنس
  اجلنسني

    46.87  15  اإلناث
  53.12  17  كورالذ   6.25%

  100  32  عامو 
يتضح من اجلدول أن نسبة الذكور يف النمط املرن أكثر من نسبة اإلناث بفارق 

  . لصاحل الذكور و هو أقل مقارنة مع الفارق يف النمط املتشدد     6.25%
  : يوضح توزيع اإلناث يف النمطني املتشدد و املرن) 06(جدول رقم  -
  

  رقالف  %  التكرارات  النمط
    51.61  16  املتشدد

  48.38  15  املرن  3.23%
  100  31  اموع

يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة اإلناث يف النمط املتشدد أكثر من نسبتهن يف 
  .لصاحل النمط املتشدد لكن بفارق صغري   %3.23النمط املهمل بفارق 

  : نيوضح توزيع الذكور يف النمطني املتشدد و املر ) 07(جدول رقم  -
  

  الفرق  %  التكرارات  النمط
    52.77  19  املتشدد

  47.22  17  املرن  5.55%
  100  36  اموع
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يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة الذكور يف النمط املتشدد أكثر من النمط املرن 
مبعىن أن اآلباء يعتمدون على النمط املتشدد أكثر مما يعتمدون على النمط املرن و بفارق 

  .عند اإلناث و هو حوايل الضعف أكرب مما هو
 : عرض النتائج 

  :النتائج اخلاصة بالفرضيات االرتباطية
  :الفرضية األوىل

  "يرتبط النمو اإلدراكي بالنمط الرتبوي األسري املتشدد" 
  :يوضح العالقة اإلرتباطية بني النمو اإلدراكي والنمط الرتبوي املتشدد) 08(اجلدول رقم 

  

  داملتشد النمط الرتبوي

  معامل اإلرتباط
  مستوى الداللة عند

  ر احملسوبة  ر اجلدولية
0,339 

0,066  
  غري دالة  0,05

  غري دالة  0,01  0,424
من اجلدول يتضح أن قيمة ر احملسوبة أصغر من ر اجلدولية عند مستوى الداللة 

الفرض و بذلك تكون العالقة اإلرتباطية غري دالة إحصائيا، و بالتايل ال يتحقق  0,05
  .األول

  :الفرضية الثانية
  " يرتبط النمو اإلدراكي بالنمط الرتبوي األسري املرن"

  :يوضح العالقة اإلرتباطية بني النمو اإلدراكي والنمط الرتبوي املرن) 09(اجلدول رقم 
  

  املرن النمط الرتبوي

  معامل اإلرتباط
  مستوى الداللة عند

  ر احملسوبة  ر اجلدولية
0,349 

0,455  
  دالة  0,05

  دالة  0,01  0,436
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من اجلدول يتضح أن قيمة ر احملسوبة أكرب من ر اجلدولية عند مستوى الداللة 
  .و بذلك تكون العالقة اإلرتباطية دالة إحصائيا، و بالتايل يتحقق الفرض الثاين 0,05

  :النتائج اخلاصة بالفرضيات الفرقية
  : الفرض األول

  "ي بني اإلناث و الذكور يف النمط الرتبوي املتشدديوجد فرق يف النمو اإلدراك" 
يوضح الفروق بني اإلناث و الذكور يف النمو اإلدراكي يف النمط ) 10(اجلدول رقم 

  : املتشدد
  
  مؤشر

الكفاءة 
  اإلدراكية

مستوى   قيمة ت  اجلنس
  احملسوبة  اجلدولية عند  الذكور  اإلناث  الداللة

  0,01 0,05  2ع  م  2ع  م

  غري دالة  1.95 2.750 2.042  8.48  35.88  9.17  33.87
  

و أن هناك فرق . يتضح من اجلدول أن قيمة ت احملسوبة أصغر من قيمة ت اجلدولية
و .لصاحل الذكور 2,01بني املتوسط احلسايب لإلناث و املتوسط احلسايب للذكور حيث بلغ 
اإلناث و الذكور حبيث  عند مقارنة االحنراف املعياري يالحظ كذلك أن هناك فرق بسيط بني

مما يؤكد عدم وجود فروق دالة بني اإلناث و الذكور   0,69هو أقل من درجة واحدة أي 
 .  يف النمو اإلدراكي يف النمط الرتبوي األسري املتشدد، أي أن الفرض األول غري حمقق 

  :الفرضية الثانية
  "الرتبوي املرن يوجد فرق يف النمو اإلدراكي بني اإلناث و الذكور يف النمط" 
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  :يوضح مقارنة النمو اإلدراكي عند اإلناث و الذكور يف النمط املرن) 11(اجلدول رقم 
  

  مؤشر
الكفاءة 
  اإلدراكية

مستوى   قيمة ت  اجلنس
  احملسوبة  اجلدولية عند  الذكور  اإلناث  الداللة

  0,01 0,05  2ع  م  2ع  م

  ري دالةغ  1.95 2.750 2.042  8.48  35.88  9.17  33.87
  

  :يتضح من اجلدول أعاله ما يلي
من قيمة ت احملسوبة أا أكرب من قيمة  يتضح بالنسبة للفروق بني اإلناث و الذكور

وهذا يعين أن هناك فروق دالة بني اإلناث و الذكور عند  2,59ت اجلدولية حيث بلغة 
  .0,05مستوى الداللة 

ما عند اإلناث و الذكور حيث و من حيث املتوسط احلسايب فإن هناك فروق بينه
وأما بالنسبة . لصاحل الذكور يف مؤشر الكفائة اإلدراكية يف النمط املرن 3,04بلغ هذا الفرق 

لالحنراف املعياري عند اإلناث و الذكور فهناك فرق بسيط بني اموعتني و قد بلغ هذا 
روق دالة بني اإلناث و هو أقل من درجة واحدة ، و مما تقدم يتضح أن هناك ف 0,41الفرق 

  .و الذكور يف مؤشر الكفاءة اإلدراكية يف النمط الرتبوي املرن لصاحل الذكور
و غري حمققة عند مستوى  0,05و عليه فالفرضية الثانية حمققة عند مستوى داللة  

  .0,01داللة 
  : مناقشة النتائج 

واضح على النمو  من خالل النتائج نالحظ أّن النمط الرتبوي املتشدد ال يؤثر بشكل
اإلدراكي و هذا يتناسب مع التعريف الذي يقول أن اإلدراك عبارة عن سريورة و جمموعة من 

أن تتعرف على احمليط و على ) Organisme(اآلليات اليت بواسطتها ميكن للعضوية 
 Guy Tiberghiem et)نفسها انطالقا من معطيات حواسها

autres,2002,p207) ملية داخلية أكثر منه عملية خارجية، فالفرد مبعىن أن اإلدراك ع
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ال يتناول املعطيات أو البيانات فقط ، بل إنه يعاجل ذهنيا أيضا عبارات تعرب عن هذه 
مث يبدأ يف إجياد : البيانات، فهو يتناول نتائج العمليات العيانية و يضعها يف مجل أو عبارات

ىل أّن الفرد الّذي حيرم أو ال ميّكن من العالقات بني هذه القضايا ،وتشري نتائج البحوث إ
 1994أرنوف وتيج، . (التفاعل مع مثريات البيئة لن يظهر بالتّايل منوا إدراكيا عاديا

وبالّتايل فالنمط الرتبوي املتشدد ال يساعد كثريا على النمو اإلدراكي نظرا للضغط ) 91،ص
را ومقيدا مبجموعة من األوامر الّذي خيضع له الطفل يف ظل هذه املعاملة، حيث يكون حماص

. والنواهي اليت يبالغ الوالدان يف  فرضها عليه وال يتفهمانه إذا ما خالفهما أحيانا بل يعاقبانه 
بينما نالحظ أّن النمط الرتبوي املرن له تأثري إجيايب على النمو اإلدراكي، و ترى 

)Catherine Leivis) (من ) 45ص -م1998/هـ1418 -حممد عبد الرحيم عدس
جامعة كاليفورنيا يف مدينة سان فرانسيسكو أنه جيب الرتكيز على استجابة الطفل إىل دفئ 
العاطفة اليت يبديها اآلباء حنوهم بشكل معتدل و إىل املدى الذي يستخدم فيه اآلباء 
سلطام يف تعاملهم مع أطفاهلم بعيدا عن التطرف أكثر مما جيب الرتكيز على طلبام حنو 

فمن حق كل أب أن يعلم ابنه ما يريد بشرط أن . م و ما ميلونه عليهم من أوامر و نواه أطفاهل
يكون األب ذكيا و لينا و مقنعا لالبن، و أن يتفادى إحراج ابنه أو دفعه إىل اخلجل أمام 

وهذا ما جعل الفرض الثاين يتحقق أي أّن ) . 73ص -1998 -منري عامر (اآلخرين 
بالنمط املرن الذي يتيح للطفل أكرب قدر من املثريات ليكون منوه النمواإلدراكي يرتبط 

اإلدراكي مرتفعا، فهو يساعده على استغالل إمكانياته إىل أقصى حد و يشحذها وينميها 
فتقبل الوالدان للطفل يشعره مبكانته عندمها، وبالتّايل يكون . متاشيا مع إمكانياته العقلية

يكتشف أشياء جديدة تدعم معلوماته الّسابقة وبالتايل تصبح متحّرر نفسيا مما جيعله يسأل و 
قطعا اإلدراك حيوي : يقول (Pinker)له قدرة كبرية على إدراك املثريات، وهذا ما جعل 

قدرات أقل مقارنة مع مهام معرفية مثل حل املشكلة أو اختاذ القرار رغم ذلك فأحدث أجهزة 
ثة سنوات يف القدرة على إدراك املثريات الكمبيوتر ال يستطيع أن جياري طفل ذو ثال

(Margaret W. Matlin,1977,P52) .  
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وملاذا الذكور أكثر تأثرا من اإلناث فرمبا يعود إىل التباين يف التعامل الوالدين مع 
أطفاهلم أي أّن اآلباء أكثر مرونة مع الذكور من اإلناث، إذ رمبا يكون ذلك راجع إىل تفضيل 

ا االجتماعية، كما ميكن أن يكون راجعا إىل طبيعة اإلناث اليت جتعلها جنس الذكر يف ثقافتن
أكثر حساسية لألمور، مبعىن أن هناك دور للجانب االنفعايل يف عملية النمو املعريف، فاإلدراك 

  .يقوم الفرد من خالله بتنظيم إحساساته و يتعرف على الواقع هو سريورة
  

  :خاتمة 
املثريات جتعل السريورة اإلدراكية ال تتطّور، وهذا راجع إن بيئة الطفل الغري مشبعة ب

) املثريات البصرية والسمعية(إىل أّن اإلدراك يشرك يف نفس الوقت جوانب من العامل اخلارجي 
، فاإلدراك كسريورة معرفية تساهم يف بلورة املعرفة )املعلومات السابقة(والعامل الداخلي للفرد 

رض جتميع وترمجة املثريات املسجلة عن طريق احلواس ، فمثال فيستخدم املعارف السابقة بغ
يف اية  ) ك(نستخدم حواسنا من أجل ترمجة كل حرف من املقال حبيث كي نذرك احلرف 

كلمة إدراك نربط املعلومات املسجلة عن طريق األعني مع املعارف السابقة ونفس الشيء 
الذي طرحه بياجيه بأن الشخص يتعلم من  و هذا يتوافق مع الطرح. بالنسبة لإلدراك السمعي

خالل الصراع املعريف و الذي يكون بني شخصني أو داخل اإلنسان نفسه ، و يتطلب إعادة 
التقييم يف مدركاته قبل أن يتبناها أو يرفضها من أجل معارف أخرى ، و بصفة عامة الصراع 

سريورات التفاعل (جي أو خار ) تصادم أفكار الطفل مع احمليط مثال(املعريف الداخلي 
يساهم يف النمواملعريف ، و بالتايل منو و تطور السريورات املؤدية هلذا النمو، و من )االجتماعي

  .   بينها اإلدراك 
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 1833-   1830مقاومة متيجــة 

  * عالمة صليحة
  

  مقدمة
  
ظهر رفض الشعب اجلزائري لالستعمار الفرنسي جليا منذ الوهلة األوىل      

لالحتالل ،وقد جتلى ذلك يف االشتباكات  و املعارك اليت خاضها اجليش اجلزائري ،ببسالة 
قبل سقوط ...ضد اجليش الفرنسي يف كل من سيدي فرج وسطاوايل وسيدي خالف 

  . القصبة
عاصمة ،اندلعت شعلة املقاومة يف خمتلف جهات بعد ايار املقاومة الرمسية يف ال

الوطن منها، اليت خاضتها عناصر كانت إطارات يف احلكومة العثمانية يف اجلزائر، أمثال امحد 
باي ومصطفى بومزراق، ومنها املقاومة اليت قادها املرابطون و املعروفة  باملقاومة الشعبية،واليت 

مقاومة :ث مست  كامل الرتاب اجلزائري منها حي 20ومطلع القرن  19دامت طيلة القرن 
متيجة يف مدينة اجلزائر وضواحيها ،ومقاومة األمري عبد القادر يف الغرب اجلزائري،وامحد باي 
يف الشرق ،واملقراين و احلداد  يف الشرق والوسط و مشارف الصحراء،ومقاومة فاطمة نسومر 

ة يف اجلنوب الغريب ومقاومة الزعاطشة يف وبوبغلة يف بالد القبائل بالوسط  ومقاومة بوعمام
  .                           اجلنوب الشرقي ، ومقاومة الطوارق والشيخ أمود يف اجلنوب

       
  
  
  
  
    

  جامعة تلمسان/ جتماعية كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االاألستاذ ب* 
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زائر أو ما عرف  كانت أوىل هذه املقاومات ،تلك اليت قامت يف ريف مدينة اجل
بالفحص  وهي منطقة متيجة، الواقعة بني حجوط غربا وبودواو شرقا والساحل مشاال و 

  . 1840و1830األطلس البليدي جنوبا،  و يف الفرتة املمتدة مابني 
اقتصرت   هذه الدراسة  على املرحلة األوىل من املقاومة يف منطقة متيجة واملمتدة    

منطقة  متيجة إىل األمري  نقبل انضمام قادة املقاومة وسكا، أي   1833إىل  1830من
الكثري من طلبة  لخاصة وان البحث يف هذه الفرتة من املقاومة قليل جدا، والزا. عبد القادر

  .      التاريخ جيهلون هذه املرحلة من تاريخ اجلزائر
                                                       1833- 1830المقاومة في منطقة متيجة من  - ٱ
جويلية  5بعد دخول االستعمار الفرنسي  إىل اجلزائر وسقوط السلطة املركزية، يوم  
  :      لعدة أسباب أمهها  ةانطلقت املقاومة الشعبية يف منطقة متيجة،كرد فعل وكنتيج  1830

                                                .                           ـ رفض االستعمار الفرنسي وسلطة الكافر1
.                                                  مسيا بعد سقوط العاصمة ـ  ديد االحتالل لسكان املنطقة وال2
ـ األضرار اليت حلقت بسكان العاصمة جراء االحتالل، حيث صودرت األمالك 3

         .ضك األوقاف، واستبيحت األعرافيها أمال ااخلاصة، والعامة، مب
  .ـ انتهاك حرمة املساجد والدين اإلسالمي والقران4
ـ حماولة اجليش الفرنسي التوسع خارج مدينة اجلزائر حنو سهول متيجة  5

     .  . اخلصبة،شريان احلياة ملدينة اجلزائر و الغنية بثرواا الزراعية و احليوانية
ملة ،حيث   سحقوا األرواح وذحبوا املواطنني األبرياء و ـ مهجية ووحشية جنود احل6

حول ما فعلوه يف القبائل ) ) Changarnierبوا األغراض بشهادة اجلنرال شونقارنيي
يف سوق  - ) األساور و األقراط  (الواقعة بني احلراش و بوفاريك حيث   ذكر بيع  حلي 

  )  . 1(وهي بدمها  -الفرنسي  باب عزون    لنساء قتلن على يد اجليش
تنوعت املقاومة يف متيجة يف مرحلتها األوىل  ،بني مقاومة سياسية اقتصادية و مقاومة 
مسلحة ، كان لكل منها ميزاا وأثارها الكبرية اليت تركتها يف نفسية اجليش الفرنسي ، وعلى 

  .   سياسية  حكوماته 
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  المقاومة السياسية-1
ليت مل يكن فيها للسالح دورا، ومتثلت يف نقطتني يقصد باملقاومة السياسية تلك ا 

  :  اأساسيتني، مه
عندما سقطت املقاومة الرمسية بالعاصمة، تراجعت :احلصارو املقاطعة التجارية-1-1

،و أخذت مواقعها يف الريف منتظرة )2(القوات الريفية اليت شاركت فيها كقوات احتياطية
، وهم يف حالة تأهب ، مصممة عدم السماح    جالء القوات االستعمارية أو وضوح املوقف

  .لقوات العدو بالتوسع خارج العاصمة 
وهكذا بدأت مقاومتهم السياسية ،حيث انتظمت هذه العملية األوىل يف  إطار 
حصار، أي حماصرة العدو داخل العاصمة ومن كل اجلهات إال جهة البحر، و احليلولة دون 

ق فرض حصار سياسي ومقاطعة جتارية  كان ذلك توسعهم داخل أراضي متيجة ، عن طري
  .مبثابة احللقة األوىل من املقاومة اجلزائرية 

هلذا الغرض اجتمع املرابطون و شيوخ قبائل متيجة و القبائل احملاذية هلا بقيادة الشيخ  
يف   1830جويلية  23بن زعمون و احلاج سيدي السعدي و أعيان من مدينة اجلزائر ، يوم 

منفوست تقرر خالله إعالن اجلهاد ضد الكفار،و تنسيق اجلهود فيما بينهم ملواجهة منطقة تا
مع التأكيد على  استمرار احلصار و . لكل القبائل  كاالحتالل و أعطت األوامر بذل

  .    املقاطعة ملنع الفرنسيني من التموين من أسواق متيجة كسوق علي وسوق بوفاريك والبليدة 
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  ة المسلحةالمقاوم -2
قائد احلملة الفرنسية ) DEBOURMENT (خرج احلاكم العام  دوبورمون   

فبعد  أن مسع ا .،  "النزهة"على اجلزائر، يف   محلة إىل مدينة  البليدة أطلق عليها اسم 
، منها رسالة ) DEBOURMENT (سكان املنطقة  بعثوا بإنذارام إىل دوبورمون

و  إرسال  ). 3(ع  عن هذه احلملة ،على أن اجلزائريني سيثورون من جلنة احلضر تدعوه للرتاج
  .                     آخر من بن زعموم قائد قبيلة فليسة  حيذره من عواقب القيام  حبملة على أوطان متيجة 

ذه التحذيرات ،فسار  DEBOURMENT )(رغم هذا مل يبال  دوبورمون 
من املشاة وبعض مئات  2000لى رأس محلة  حوايل جويلية ع 23حنو البليدة ودخلها يوم 

بني  فقد قدرها مبا (PELLISSIER)أما بيليسيي)4(اخليالة وبعض قطع املدفعية 
  ).   HUREL( رجل حتت قيادة اجلنرال هوريل) 5(1200و1000

مل يصادف الفرنسيون أية مقاومة يف طريقهم إىل البليدة  وال عند دخوهلم املدينة ،و 
جويلية على الساعة الرابعة مساءا،قام اجليش الفرنسي جبولة يف الضاحية  الغربية  24يف يوم 

للمدينة و هنا بدأت االضطرابات تعم املنطقة منها اضطراب   حدث يف سوق بين موسى، 
وآخر يف سوق بوفاريك  من جهة ،ومن جهة أخرى ثارت قبائل بين موسى و بين صاحل وبين 

و اثر عودة اجليش الفرنسي  تعرض  هلجمات شاملة من ) .6(ة مسعود معرتضة طريق البليد
فكانت هذه أول معركة بني اجليش الفرنسي و ااهدين اجلزائريني بعد .  طرف املقاومني

سقوط السلطة املركزية وقد وصلت إىل مشارف العاصمة،         و  أسفرت عن مقتل عدد 
أكد )        ESQUER ( أن  اسكريمن ضباط اجليش الفرنسي، ومئات من اجلنود ،إال

اضطر قائد احلملة " . جرحيا 43قتيال و  15أن محلة البليدة مل تكلف  اجليش الفرنسي إال 
  (إىل اجلالء عن املنطقة والعودة مسرعا  حنو مدينة اجلزائر،االنسحاب الذي وصفه  بيليسيي

PELLISSIER     (على انه  هروب، قائال:  
 "La rapidité de notre marche donna a notre retraite 

l’apparence d’une fuite" )7 (  
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و ملا وصلوا إىل ". لو أن العدو خبا نفسه لتمكن من ذبح كل الكتيبة : " وقال أيضا
بذلك انتهت هذه احملاولة األوىل لفك ).8(منطقة ثنية تعرضوا هلجوم آخر من طرف الثوار 

اجليش الفرنسي أدراجه إىل العاصمة وعدوهلم ،  عن احلصار املضروب على العاصمة بعودة 
  ( CLAUZEL.احلكم يف اجلزائر )  ) احتالل مدينة البليدة، إىل أن توىل كلوزيل 

القي القبض على جزائريني   1830جويلية  27واصلت املقاومة نشاطها ،ففي يوم   
ن منهم أمام جملس ، عرضا  اثنا)9(كانوا يسقون مجاال حتمل البارود عل أبواب العاصمة 

اثر ذلك تلقى املاريشال إنذارات  تقول بأن القبائل سوف . احلرب وحكم عليهما باإلعدام
.                                 اجم العاصمة بقوة ،فقام على الفور ا بتحصني املدينة وفتح اتصاالت بني القصبة والريف 

ت أمساء شخصيات بارزة يف املنطقة  و من هنا بدأت املقاومة تتخذ شكال أوسع حت
  .،هي حممد بن زعمون واحلاج سيدي السعدي و احلاج حمي الدين بن املبارك

   
-1-2 المقاومة تحت قيادة بن زعمون  

    
برز اسم احلاج حممد بن زعمون، قائد قبيلة فليسة، على الساحة الوطنية منذ سنة 

. عندما غزى الفرنسيون اجلزائر)10(سنة  70،كان شيخا طاعنا يف السن، حوايل  1830
يف أول األمر كان موقفه واضحا وهو إبقاء الفرنسيون يف  مدينة اجلزائر، وترك أهل الريف يف 

على أن يلتزم الطرفان بذلك يف معاهدة رمسية،إال أن . أوطام ،وعدم التدخل يف شؤوم
د ضد جعلته يغري موقفه معلنا اجلها  DEBOURMENT(سياسة   دوبورمون

فبقي عدوا لفرنسا حىت بعد التغيري الذي حدث يف القيادة الفرنسية حني عوض .الفرنسيني
 1830،الذي حكم اجلزائر من سبتمرب )  CLAUZEL (دوبورمون باجلنرال   كلوزيل 

  . 1831إىل فيفري 
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ت بداية لقد اقرتح:"كان كلوزيل أكثر املستعمرين اهتماما مبنطقة متيجة حيث قال  
االحتالل من متيجة ألا نقطة مركزية بقرب احلكومة ،واملخازن وامليناء أين كل شئ ميكن أن 

  ).11"(يباع ويستبدل أو يستورد ، فوهران وعنابة ال تعط  نفس املزايا 
             

هذا  ىيف أول حماولة لكلوزيل لفك احلصار ،واحتالل مدينيت البليدة واملدية، أعط 
نصح .   1830أمرا بتحطيم وحرق مدينة البليدة، واحتالل مدينة املدية، يف نوفمرب األخري  

  .  بن زعمون اجلنرال كلوزيل بالعدول عن رأيه لكن هذا األخري مل يأخذ بالنصيحة 
 1830قام كلوزيل بشبه محلة على البليدة واملدية خالل املنتصف الثاين من نوفمرب 

بار للجيش الفرنسي بعد اهلزمية األوىل، و القضاء على   دف تكسري احلصار، ورد االعت
  .مصطفى بومزراق باي التيطري الذي أعلن احلرب ضد فرنسا 

)  BOYER (بقيادة الضابط بوايي  1830نوفمرب  17انطلقت احلملة يوم 
احدث ا جمزرة رهيبة، 1830نوفمرب  ، 18،ودخلت قوات االحتالل مدينة البليدة يوم 

يش حبرق املنازل وب املواد الغذائية لتغذية اجليش احملاصر،  واستوىل على حيث أمر اجل
و بعد إحكامه القبضة على املدينة ،ترك كلوزيل حامية . مسجد وحوله إىل مستشفى عسكري
  . قوية ا، و استأنف طريقه حنو املدية

ك عن نوفمرب و عند مضيق الشفة باغته جيش بومزراق، وأسفر االشتبا 21يف يوم 
من الفرنسيني فكانت النتيجة عزل مصطفى بومزراق  80جندي وجرح  24ضباط و3مقتل 

  .جندي  1200وتعويضه مبصطفى بن احلاج عمر وترك ا حامية ضمت 
وكرد فعل على أعمال  اجليش الفرنسي التعسفية  ،  قامت مجيع  أوطان متيجة و 

مبهامجة )12(دة احلسني بن زعمونحمارب حتت قيا   7000اليت بلغ  عدد أفرادها حوايل
جنديا من املدفعية اليت كانت قرب بوفاريك، و اليت أرسلها كلوزيل جللب الذخرية من 50

  ).13(العاصمة، وقضت عليهم  
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، وكان رد فعل اجليش الفرنسي  1830نوفمرب  26هاجم الثوار حامية  البليدة  يوم 
دينة تكسوها جثث مواطنني عزل،  رد   الثوار عنيفا ،فبعد عودة كلوزيل  من املدية   وجد امل

على ذلك  ،  توحيد   جهود القيادات الواقعة يف اجلهة الشرقية من متيجة على اخلصوص 
وقطع   الطريق على اإلمدادات الفرنسية للحامية اليت تركوها يف املدية ،مع الباي اجلديد 

  .مصطفى بن عمر
  

  يدي السعدي  المقاومة تحت قيادة الحاج س-  2-2    
 1710احلاج سيدي السعدي هو حفيد سيدي السعدي دفني مدينة اجلزائر سنة 

،  كان له اكرب األثر على املقاومني،   لكونه من عائلة مرابطة غنية ،و له عالقات  )14(
متعددة مع رجال الدين، أمثال سيدي علي بن موسى مبعاتقة ،أضف إىل ذلك أدائه لفريضة 

وحضر معه ) .ايطاليا(ن   التقى يف طريقه  بالداي حسني بليفورنيا  اي1827احلج سنة 
  ).15(خمطط إلشعال ثورة عارمة يف اجلزائر،  لطرد الفرنسيني منها  

بعد عودته  إىل اجلزائر تزعم فرق املقاومة،   اتصل   بسكان متيجة    ودعاهم إىل     
ي الدين بن املبارك القليعي وبعلي بن مجع الشمل  و مواجهة املستعمر ، كما اتصل باحلاج حم

موسى املعاتقي ، و  كان يرتدد على ضريح الشيخ امحد بن يوسف امللياين مبليانة، حيث 
،كما كثف  اتصاالته  بسكان )16(جيتمع العامة من الناس  بعيدين عن أعني الفرنسيني 

فون، ومعاتقة ،وفليسة ، وسباو، ويسر، وبين خلواملنطقة الشرقية من متيجة كرغاية، وبود وا
  .،وهناك التقى بااهد ابن زعمون 

ذكرت بعض املصادر أن احلاج سيدي السعدي  رفض دخول مدينة اجلزائر حىت ال   
  .يعيش حتت سلطة كافر
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  تنسيق الجهود بين بن زعمون والحاج سيدي السعدي  - 3- 2   
،    1831جويلية 10اجلهود يوم بعد مجع مشل ااهدين، وتواعدهم بتنسيق 

انتقلت املقاومة يف متيجة   من  مرحلة الدفاع   إىل مرحلة اهلجوم على مزارع الكولون يف 
ضواحي العاصمة،   فتم تقسيم جيش الثوار إىل معسكرين ،احدمها يف بوفاريك   حتت قيادة 

حلراش بالقرب من   وليد بومزراق الذي انضم للحلف،  و اآلخر على الضفة اليمىن لواد ا
املرابط  سيدي أرزين حتت قيادة ا بن زعمون االبن ،قائد العمليات واحلاج سيدي السعدي  

  ).                                             17(الضمري احملرك 
سارت املقاومة يف خطني حنو العاصمة بن زعمون وقبائل الشرق من جهة وقبائل الغرب 

،األمر الذي أثار خماوف  الفرنسيني ) 18(جتمعتا يف منطقة بوفاريك من جهة أخرى  وا
) .                                                                          BERTHEZENE( وجعلهم  يعتمدون سياسة التهدئة يف عهد بريتزين 

جر احل 1830يف أكتوبر ) CLAUZEL (الفرنسي وضع كلوزيل  بومن اجلان
األول لالحتالل ، حيث   أسس يف مكان غري بعيد عن واد الكرمة و احلراش ،و املعروف 

 la ferme  (حبوش حسن باشا أو مزرعة الداي ، مزرعة منوذجية أطلق عليها   اسم 
modèle ( كان اهلدف من هذا املشروع هو    .هكتار  1000و اليت ترتبع على مساحة

فرنسا  لسد حاجاا، ولتأكيد االستعمار،نفذت هذا املشروع شركة إنتاج املواد اليت التنتجها 
).                                                                                                              19(ووضعت عليها حراسة    حلمايتها .صناعية مالية مبشاركة احلكومة 

دعوة   لإلطارات  CLAUZEL زرعة أرسل كلوزيلبعد مضى موسم على امل
هلذه  -كما مسيت–املدنية والعسكرية بفرنسا حلضور افتتاحية املزرعة النموذجية االبن األول 

  ) .   20(املستعمرة
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  الهجوم على المزرعة النموذجية- 2-3-1
اضي بانطالق العمليات بنجاح سياسته، وسداد رأيه الق تفنيدا ملزاعم كلوزيل

العسكرية من منطقة متيجة، و   حتطيما لكل آمال فرنسا  يف البقاء يف اجلزائر،عرب جيشي 
القائدين بن زعمون وسيدي السعدي واد احلراش و جتمعا يف مكان املرابط سيدي أرزين،  

الف أ 3يف منتصف النهار بقوة تساوي  1831جويلية  17وهامجا املزرعة النموذجية يوم 
  ).21(صادف ذلك يوم جمئ دو جوانفيل  إىل اجلزائر.رجل 

و عدد من طاحونات  طاحونات هائلة من التنب3احرق ااهدون احملصول املقدر ب
  ) . 22(القمح والشوفان 

   يف اليوم املوايل ،    أعيدت الكرة   من جديد، فخرج إليهم احلاكم العام  بريتزين 
 )BERTHEZENE   (- إىل ديسمرب  1831م  اجلزائر من   فيفري الذي حك

فرق عسكرية ومجيع الفرسان وبعض  6االف جندي و3يف محلة  تكونت من  -1831
و أتاهم عن طريق القبة، فهاجم قوات بن زعمون وسيدي السعدي عند موقع  ) 23(املدفعية 

) 24شتبك سيدي أرزين ،فلما رأت القوات اجلزائرية ضخامة اجليش الفرنسي انسحبت ومل ت
و يف .فتمكن خالهلا بريتزين من تفريق اجلمع و عاد أدراجه إىل العاصمة يف املساء.  معها

طريقه  تعرضت عربات املدفعية الفرنسية إىل هجوم بالقرب من منطقة بئر خادم، مما احدث 
  .    هلعا يف أوساطهم، أدى إىل انسحام 

يدعمها سيدي السعدي، ويف يوم هامجت الفرق املتجمعة يف بوفاريك و اليت كان 
  BERTHEZENE(جويلية املزرعة النموذجية من جديد،  و خرج إليهم بريتزن  19

ثانية فباغت قوات بن زعمون من جهتني من اجلزائر العاصمة ومن   املزرعة النموذجية ، )
  .فانسحب الثوار

رجل ،منهم مائة  4او 3يف يومني فقط فقد العرب :"قال برتزين عن هذه املعركة 
املالحظ هنا هو ).25"(موتى 8جرحيا و30موتى ،أما اجلانب الفرنسي فقد أصيب ب100

  .أن تقديرات بريتزن مبالغ فيها واهلدف كان التقليل من شان الثورة والثوار
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 انتائج كانت سلبية جدا على الفرنسيني، وفيم ةأسفر حرق املزرعة النموذجية، عد
  : يلي بعضها
  األوروبيني ومغادرم ملزارعهم    ازدياد ختوف-  1
 . تضرر اجلنود حراس املزرعة صحيا ،نتيجة حرق احملصول - 2
  )26.(طرد املعمرون املنتشرون يف الفحص وقتل بعضهم - 3
 .   التهديد بالدخول إىل مدينة  اجلزائر   - 4
دة انتقال اخلوف إىل العاصمة، حيث أغلق األوروبيون مؤسسام و اخذوا بالعو -5

  .إىل أوطام مبا أمكن احلصول عليه من بضائع
  )27.(ساد االعتقاد بأنه من الصعب مقاومة هذه الثورة الشاملة  -6
 إصابة الفرنسيني خبسارة مادية ومعنوية فادحة، اعرتفوا ا من خالل كتابام- 7

  ) 28: (،وهذه أمثلة عنها 
-"Nous avons donnée à la colonisation une fausse direction 
de la portant vers la ferme modèle " 
-"le premier essai de colonisation se terminait par un échec " 

أن  -مستهزئني -تعرضهم للسخرية من طرف الفئة املضادة لالستعمار، قائلني - 8 
        . املزرعة النموذجية 

  )29.(مل تكن منوذجا للمزارع
جويلية ، اليت  20قضاء على التحالف الوطين بعد هجومات    متكن برتزين من ال

فانسحب ابن زعمون إىل ). 30(تعرضت هلا قافلة من اجلنود الفرنسيني  مبنطقة بئر خادم 
  .قبيلة فليسة  وبقي هناك 

ظن بريتزين وجيشه أم قضوا على املقاومة يف اجلزائر بانسحاب بن زعمون، إال أم 
لقد ظننا :"  مقتطفات مذكرات احلاكم العام برتزين تؤكد ذلك، قائال اخطئوا الظن ، وهذه

إال أن ...أن اخلسارة اليت تكبدها بن زعمون و هروبه تؤدي إىل انسحاب عصابات الغرب 
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هذه العصابات أرسلت لباس نساء إىل ابن زعمون،و منذ ذلك احلني فقد تأثريه عليهم 
)".31 (  

حيث أقاموا معسكرا على الضفة . ية سيدي السعديواصل الثوار اجتماعام حتت را
اليمىن من واد الكرمة ، هذا أول ماخيب ظن الفرنسيني، إضافة إىل قطع الثوار لالتصاالت 

من الثوار فوق السياج،   كان  7بني املزرعة النموذجية ومدينة اجلزائر، ويف هذه احملاولة قتل 
تيقن احلاكم العام أن الثورة مستمرة   بذلك).32(مرابط أعرج -حسب بريتزين  -يقودهم

فقرر وضع القيادة العربية يف يد جزائري يثقون به حىت يهدا الوضع ، فوقع االختيار على رجل 
  .يدعى حمي الدين بن املبارك 

  .انضمام محي الدين بن المبارك للمقاومة -2-4  
،ألنه كان حيمي  كان حمي الدين بن املبارك أكثر املرابطني تأثريا على أهل متيجة

،فهو )33(ببضائعهم و يضمن هلم األمن واألمان نلإلتيا ناملسافرين ويدفع بالتجار البعيدي
اكرب وأثرى   مرابطي القليعة ،كان حيتل هذه املكانة  حىت قبل دخول الفرنسيني إىل 

  .اجلزائر،وارتبط امسه يف تاريخ اجلزائر باحلاكم العام روفيغو
ينة اجلزائر حول وضع القيادة العربية يف يد  جزائري،  برتزين حضر مد حاستنص

يف منصب أغا العرب، )34(فنصحوه بتعيني حمي الدين بن الصغري بن سيدي علي املبارك 
ألف فرنك  70مبلغ  عغري أن حمي الدين مل يقبل املنصب إال بعد أن تعهدت له فرنسا بدف

د هلا حمي الدين بعدم تعرض وتعه).35(، 1831فرنسيا سنويا وكان ذلك يف جويلية 
كان   االتفاق يؤكد . اجلزائريني هلم ، شرط عدم تدخل الفرنسيون يف شؤون اجلزائريني أيضا

حتتلها ، وكان هذا    على عدم قيام فرنسا بأية حماولة ملد نفوذها إىل خارج منطقة الساحل اليت
رة يف مدينة اجلزائر ، مقابل ، و مبوجب هذا الشرط بقيت فرنسا حماص.مبثابة جتميدا لألوضاع
  ).36(تزويدهم مبواد التموين 
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  محي الدين بن المبارك و الحاكم العام روفيغو- 1- 4- 2 
) Rovigo Duc de (  

 1831ديسمرب  26إىل احلكم يوم )  Rovigo( كان جمئ  الدوق دو روفيغو 
ااهدين للدفاع عن   سببا يف عودة. ،خبططه التعسفية، وانتهاجه لسياسة معاكسة لسابقيه 

وطنهم مطبقني مبادئ اجتماع برج تامنفوست، وهو قطع طريق الداخل أمام العدو، و 
  )34. (حماصرته يف العاصمة وجتويعه

كان األغا حمي الدين يوصي يف مجيع رسائله إىل القائد العام الفرنسي بعدم السماح 
وذا ساد نوع من اهلدوء يف املنطقة )37. (ألي فرنسي باالتصال باجلزائريني  إال عن طريقه

  .يف بادئ األمر
لإلشارة قام   حمي الدين بعزل بعض شيوخ القبائل وتعيني غريهم،كان  اغلبهم ممن 

الذي اغضب الفرنسيني ألنه جردهم من السلطة على  رشاركوا يف الثورة ضد الفرنسيني، األم
  .أهل   البالد

روفيغو والثوار،  أول ما فعله هو حماولة  بدأت سلسلة من االصطدامات القوية بني
القضاء على احلاج حمي الدين بن املبارك، فامه بأنه يعمل حلسابه اخلاص، وانه منظم للثورة 
سرا مع إظهار اإلخالص لفرنسا، و ادعائه العجز عن أداء مهمته، فقد حاول أن يضعف من 

دان لبناء عالقات مباشرة مع قادة تأثريه على الناس، فأوقفه عن عمله بإقحام وساطة سي مح
، وقبل ذلك )38( 1832جانفي  12بذلك جند روفيغو يكاتب شيوخ القبائل يوم . القبائل

ال استطيع أن أضع الثقة يف الشخص :" اين كاتب بن زعمون قائال1832جانفي 3يوم 
ا وانتم أيها الذي عرضتموه عليا حىت أقابله ،وأقول لكم باين ال أخاف احلرب فقد جربتها كثري 

العرب وأنت خاصة يا ابن زعمون سوف ترون يوما بان احلرب ال تأيت  أبدا بقدر ما تدفع 
،و التهديدات اليت تبعثون ا إلينا ال ختيفوين ،فحاولوا أن تقييموا ما ختسرونه وقارنوه مبا ال 

وىل يوم وكذالك فعل مع سيدي السعدي حيث بعث له برسالتني األ)39".(تصلون إليه أبدا 
تعاىل وستكون يف أمان وسوف ترى باين لست حباجة إىل :"قائال فيها  1832فيفري 7

بعثت :"و يف الرسالة الثانية قال ".وإذا مسعت لنصائح آخر ال تطلب مين شيئا...حياتك 
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لك لتأيت وأقدم لك كلميت فانك ستكون حرا وتعود إىل اهلك فتعاىل و حاول أن تفهمين 
  . )40"(ماذا تريد 

جبرم يف حق ) Rovigo(  رغم هذه االتصاالت، فقد توجت سياسة روفيغو
،حيث  1832افريل 5اإلنسانية  ارتكبه ضد قبيلة العوفية الواقعة قرب واد احلراش يوم 

امت القبيلة بسرقة وب أغراض وفد قادم من بسكرة أرسله شيخ الزيبان فرحات بن سعيد 
  .حبملة ضد باي قسنطينة لتقدمي املساعدة لروفيغو للقيام 

 مأمر روفيغو بإبادة القبيلة عن آخرها ،فهامجوها  ليال وسكاا نائمون  يف خيامه
قيل أن شيخ القبيلة مل يذبح معهم وإمنا حكم وطبق فيه حكم –وذحبوهم عن آخرهم 

.  ها دون حتقيق وال دليل ، وبعد فرتة أثبتت براءة القبيلة من التهمة املنسوبة إلي –اإلعدام 
  :"وقد وصف بيبليسيي هذه ازرة  كالتايل 

"Tout ce qui vivait fut voué à la mort, tout ce qui pouvait 
être pris fut élevé .on ne fit aucune distinction d’age ni de 
sexe "  

يف قلب الثوار، وعلى رأسهم احلاج سيدي  مهذا ما أشعل نار الغضب واالنتقا  
و حمي الدين بن املبارك  أغا العرب الذي وقع يف إحراج، بعد خيانة روفيغو السعدي ، 

  .                      للميثاق 
،  منذ هذه احلادثة، هذا ما قالته "أصبح حمي الدين عدوا لفرنسا بصورة واضحة" 

احد فبدا روفيغو يف تتبع خطواته بوضع شرطة تضايقه ،وتتبع أخباره ،وأرسل . وزارة احلربية
إىل مدينة القليعة على رأس جيش كبري حملاربة ) Brosard(  رجاله وهو اجلنرال بروسارد 

  الثوار، وإلقاء القبض
،لكن األغا أحس باخلطر فهرب إىل قبيلة بين مناد  فألقى .على حمي الدين وحماكمته 

 اجليش الفرنسي القبض على اثنني من عائلته ،مها سيدي عالل وسيدي حممد وبقيا يف
  ).                  Voirol ( السجن حىت عهد اجلنرال فوارول    
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قرر روفيغو معاقبة مدينيت القليعة والبليدة على دعمهما للثورة بغرامة مالية قدرها 
أننا كنا ندفع :"كان رد السكان على ذلك حسب  محدان خوجة   .مليون ومائة ألف فرنك 

 مالبالد وتامني الطرق ومحايتها ،فافعلوا مثله   ةئالضرائب لألتراك مقابل قيامهم بتهد
نسمة وبذلك مل تدفع  1500كان عدد سكان القليعة ال يتجاوز !!!"وسندفعها لكم 

القليعة من املبلغ سوى عشرة أالف فرنك ،دفعها أهل املرابط بعدما باعوا كل ما ميلكون من 
فرنك قدمت يف  1400سوى  يف حني مل تدفع البليدة).41(ماشية وخيل وأراضي وحبوب 

  ).  VOIROL   (عهد فوارول
حمي الدين إليهم،   هذا ما اثر يف روفيغو   متضافرت اجلهود بني ااهدين بانضما

 1832مارس  28وبدا يبعث   ديداته للقبائل منها ، حتذير بعث به إىل قبيلة اخلشنة يوم 
قة فكان جبب أن جتدوا السارقني وإذا ما دمتم وجدمت األشياء املسرو :"يف رسالة قال فيها 

يعتربان  نفاين سأحاكم الشيخان اللذا....تركتهم يفرون فإنكم سوف تتحملون املسؤولية 
  ". أكثر حتمال للمسؤولية

شخص  12000وكرد فعل عن جرمية العوفية الشنعاء اليت ذهب ضحيتها حوايل 
ومة يف شهر ماي من نفس السنة ،قامت قوات املقا 1832برئ ، واليت كانت يف شهر افريل 

  بالقضاء على فرقة من اللفيف 
رجال،  فوجئت بالقرب من واد احلراش، يف كمني نصبه هلم  30األجنيب متكونة من 

)..  42(فريق من أهل عمراوة ويسر  ،عرفت هذه املعركة   باسم معركة زاوية حممد التوري 
ال أا عادت أدراجها بعدما اكتشف أمرها لالنتقام منهم وجه روفيغو محلة حبرية حنو يسر إ

  مع اإلشارة إىل أن احلملة كانت ليلية ،قاصدين منها إعادة جتسيد.
جرمية العوفية ،إال أن اجلزائريون مل ينسوا ذبح أناس نيام يف العوفية لذا بقوا  

  ).43(مستيقظني 
وق علي يف س 1832اثر هذا االزام كان اجتماع القيادة اجلديدة يف سبتمرب 

بالقرب من بوفاريك  والذي  أدى إىل توحيد الكلمة وتكوين قوة انطلقت ضد العدو بقيادة 
  .بن زعمون 
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)  Fodoas   (  سبقيادة  فود وا 1832أكتوبر  2خرج  اجليش الفرنسي يوم 
لتفريق التجمع الوطين، ولكن ااهدين  نصبوا له كمينا يف قبة املرابط سيدي عايد ضواحي 

ويف اليوم التايل .حيث فاجئوهم فكادوا يقضون عليهم لوال وصول اإلمدادات  )43(كبوفاري
                                   . عاودوا الكرة واجربوا العدو على التقهقر ودخول العاصمة 

رسل مساعده برسالة إىل روفيغو لكن هذا أو يف حماولة من أغا العرب لتهدئة الوضع،
  ).45(القبض وقرر حماكمته إال انه مات يف السجن  األخري ألقى عليه

ظل األغا يكاتب القائد العام من بين مناد  يعلن عن براءته ،وملا رأى انعدام اجلدوى 
يعرب له فيها  1832جوان  24من ذلك، كتب مباشرة إىل امللك الفرنسي لويس فيليب يوم 
كما كتب ). 46(حلكم روفيغو  عن براءته وإخالصه ،و  طالبه فيها باسم العرب بوضع حد

اشتكى فيها القائد العام وامه    1832أكتوبر  21يف رسالة   مؤ رخة ب. إىل وزير احلربية
والعمل ضد كل ما يكتبه إليه . بارتكاب األخطاء والتعامل مع أنصار احلكم الرتكي يف اجلزائر

  . زائريني و اجليش الفرنسي لتهدئة األوضاع  بني  اجل - .بصفته أغا العرب  -من نصائح وأراء
بأمحد بن شنعان إال أن أهل املنطقة رفضوه وهددوه  حاول روفيغو تعويض األغا

  .   بالقتل
يف وقت  الزالت فيه نار املقاومة مشتعلة، حيث هجم عمال اجلسور ببوفاريك  يف 

،وام يف ذلك سكان بويعقب وسكان حوش بن خليل وتزامنت  1832أواخر شهر أوت 
  ).47(ه احلادثة مع وصول اللجنة اإلفريقية إىل اجلزائرهذ

نظرا للهجمات اليومية اليت سجلت خالل شهر سبتمرب على املزرعة النموذجية  
  .ومراكز احلراش 

، فنهب سكاا 1832نوفمرب  21وجهت محلة عسكرية ضد مدينة البليدة ،   يوم 
غم من جريام سكان اجلبال ، مث تركوا    وذحبوا مما أجربهم على اخلضوع   للفرنسيني على الر 

  .فريسة لألحقاد، دون محاية وال وسيلة دفاع 
وصلت أخبار إىل روفيغو تقول بان العريب بن موسى قايد بين خليل وعبد الوادي 

ديسمرب 6قايد السبت كانا عدوين لفرنسا ،فرأى استدعائهما إىل اجلزائر فكتب بتاريخ 
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ب منهم إرسال وفد إىل اجلزائر فيه القائدان املذكوران ولكن إىل أهل البليدة يطل 1832
القائدان شعرا باملكيدة فرتددا يف الذهاب واشرتطا األمان ،أرسل إليهما روفيغو األمان مع 
صديقهما احلاج املخفي الذي ال يشكان يف نيته ،صاحبهما إىل العاصمة ومبجرد وصوهلما 

ول رسائل من القبائل تطالب بإطالق سراحهما ،إال اعتقال ،رغم احتجاج احلاج املخفي ووص
أن روفيغو مل يأخذ ذلك بعني االعتبار ،حاكمهما ونفذ فيهما حكم اإلعدام يف فيفري 

1833 .  
ينظم إىل األمري عبد القادر ،خاصة  هأثار هذا الفعل خماوف األغا حمي الدين مما جعل

  . قاء حملي الدين واملقاومة إىل عمالء لفرنسا احلاكم العام   لقيادة القبائل من أصد  بعد تغيري
  ) VOIROL (المقاومة في عهد الحاكم العام فوارول-2-5
فبعد . 1834إىل سبتمرب  1833دام حكم اجلنرال  فوارول يف اجلزائر من افريل  

 400مكونة من )     Trézel(   شهر من جميئه إىل احلكم ،وجه محلة حتت قيادة تريزل 
ويعقب مشال شرق بوفاريك وقرواو شرق بين مراد بتهمة  اقرتاف  عدة  رجل ضد سكان

  سرقات ضد القبائل العميلة ،مع 
، الذي قتل   )ابن شعوة(عدم اعرتافهم بالقائد اجلديد لبين خليل، ابن شاوة بوزيد 

وكان سيدي عالل املبارك احد املتهمني )48(،  يف سوق بوفاريك    1833سبتمرب  9يوم 
  ).49(لقضية يف هذه ا

وكرد فعل على ذلك قامت القوات الفرنسية بنهب دواوير القبائل املتهمة بالقتل 
رأس خروف على أن  1050رأس من املاشية و 500إىل  400،حيث أخذت منهم حوايل 

  ).50(توزع على القبائل العميلة أو توضع يف حظرية اإلدارة االستعمارية 
نسا قايدا على بين خليل فكرس نفسه خلدمة بعد هذه احلملة ،عني احد عمالء فر  

أما قائد بين موسى فقد اشتبه فيه وعوض بقائد .فرنسا ،ووظف لقمع كل مقاومة يف القبيلة 
أما قبيلة .كما وضعت فرق الصباحيية يف هذه املناطق الثالث للحفاظ على األمن .آخر 

مع ) Lamoricière (السبت موطن احلجوطيني  كان رئيس املكتب العريب الموريسيري 
طلب هذا األخري بإطالق .قائدهم قويدر بن رباح الذي اظهر نواياه السلمية دون استسالم 
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أشهر ،لكن اجلنرال فوارول قام  10منذ    رسراح مرابطي القليعة احملكومني يف مدينة اجلزائ
املنطقة  بإطالق سراح احدهم وعلى أن يطلق سراح اآلخر إذا ما تأكد من استتباب األمن يف

)50.(  
، مشروع احتالل البليدة 1833عرض فوارول على الوزير،   يف شهر  سبتمرب

فكانت احلملة على .والقليعة ودويرة وخدرة، لوضع السهل بعيدا عن محالت سكان اجلبال 
رجل للقضاء على سكان  حجوط املتهمني بقتل بوزيد بن  6000مدينة  البليدة قوامها  
واحتالل القليعة ودويرة لكسب شبكة لتامني االتصاالت ) 51.(اشاوة احد عمالء فرنس

  ).52(السهلة بني املراكز، و تبقى متيجة قاعدة للعمليات ،إلمتام مشروع االحتالل 
  األولى من المقاومة  في متيجة    ةمصير المرحل- ب

ظهر مصري  مقاومة أهل  متيجة جليا ،مع وصول احلاكم العام  فوارول،إىل احلكم 
اجلزائر، حيث تشتتت املقاومة وانفصل الزعماء عن بعضهم البعض، وتالشى التكتل الذي   يف

بن انسحب ابن زعمون إىل قبائل فليسة وبقي فيها ومل يعد للمقاومة نظرا لكرب . كان بينهم 
  .    سنه 

انك رجل غين وذو مكانة :"كتب إليه روفيغو   قائال   1832ماي  22و يف يوم   
لعالية ،وهذا جيعلك ال تكون لعبة لتجعل ثروتك يف احلرب، وان فرنسا بفضل صفاتك ا

حترتمك ما دمت صافيا يف أعينها من كل مشاركة مع أعدائها، وستبقى دوما يف هذه املكانة 
  ".ألنك رجل حيق له ذلك أن حيرتم من طرف صاحب السلطة 

حمي الدين بن  استمرت املقاومة بقيادة احلاج سيدي السعدي وابن زعمون االبن و
املبارك وبلقاسم اوقاسي الذي انضم إليهم ،اجم العدو   وأخبار انتصار األمري عبد القادر 

  . تصلهم من وقت آلخر
واليت وجهت  1834استمر الوضع على حاله حىت انعقاد معاهدة دي ميشال سنة 

كما سلف –إليه كل األنظار حنو األمري عبد القادر فبعد  انضمام حمي الدين ابن املبارك 
انضم إليه احلاج سيدي السعدي فواله خليفة له على متيجة و اجلهة الشرقية، أما ابن -الذكر

  ).53(زعمون األب فقد أرسل ابنه محدان بن زعمون إىل األمري لتنسيق اجلهود  
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ومن هنا وألول مرة فتحت  أبواب منطقة  متيجة لألوروبيني فوقعت املنطقة حتت نري 
معهم  ةوعني بعض املوالني له على رأس بعض اعراش متيجة، ليضمن التجار االستعمار،

  .ولتموين أسواق العاصمة ببضائع املنطقة
أمامية يف االجتاهات الثالثة الغرب واجلنوب  ةمحاية ملصاحله نصب العدو مراكز مراقب

متون  فأصبحت قبيلة بن خليل.بذلك مت االحتالل الفعلي لسهل متيجة . والشرق من متيجة 
بالبغال حلمل املواد والبليدة متون بالبنائني وبو يعقب متون حبراس حلماية العمال يف حالة 

  .   احلرب 
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  خاتمة
كانت مقاومة متيجة األوىل، من أهم  املقاومات الشعبية اجلزائرية، نظرا ملا حققته من 

ان  بقائه يف اجلزائر أو تركها ألهلها  نتائج  هامة ،أدخلت املستعمر يف حالة تردد كبرية بش
نوفممرب 19و 1833أكتوبر  24،لذلك بعثت اللجنة األفريقية للبحث يف  األمر فيما بني 

و القاضي بإحلاق اجلزائر بفرنسا، بعد اية  1834ومل تصدر قرارها إال يف جويلية  1833
  .املقاومة األوىل يف متيجة

ب اليت أدت إىل عدم االستقرار السياسي يف كما كانت هذه املقاومة من األسبا
  .سنوات  3حكام يف ظرف  5فرنسا ،حيث توىل السلطة يف اجلزائر 

كما كان هلا الفضل يف عرقلة اجليش الفرنسي عن التوغل إىل داخل البالد لسنوات 
انتهت املرحلة األوىل من مقاومة متيجة بعد انضمام قادا إىل األمري عبد القادر ،عديدة 

  .، بعد سقوط املنطقة يف يد االستعمار1840،ومواصالم املقاومة حتت لوائه إىل غاية 
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  أثر التحوالت االقتصادية في الجزائر على الواقع االجتماعي والثقافي
 * منصوري مختار

 
نساق اليت تؤثر يف القيم والسلوك التغري االجتماعي هو الذي حيدث يف بعض األ

والعادات والتقاليد بفعل التغري التكنولوجي الذي يؤثر يف النواحي الثقافية، وحتت وطأة التغري  
السريع اارت حضارات بأكملها، وتفككت إمرباطوريات، وبرزت إىل الوجود حضارة جديدة 

ى نطاق واسع، ومت التحول إىل نظم ترتكز على إجنازات العلم وتطور التكنولوجيا والتصنيع عل
جديدة ألجل التغيري، مثل ما ذهب إليه بعض املفكرين أمثال املفكر األملاين ماركس من أن 

. أساس عمليات التغري يف اتمعات والنظم هو االقتصاد بصفته احملرك األساسي لعمليات التغري
 1جتماعية التابعة لألمم املتحدة ومن أهم الصفات اليت خلصت إليها اللجنة االقتصادية واال

حول طبيعة التحوالت اليت يشهدها العامل العريب أا تتميز باالنتقالية، وذلك يف سياق حتوله من 
اتمع التقليدي إىل اتمع احلديث، وأهم احملاور اليت ميسها التحول حمور األسرة، نظرا لعمليات 

  .التحوالت يف اتمعات األخرىالتحول يف اإلطار الثقايف، وألجل مواكبة 
وميكن أن نطرح على ضوء ما شهدته اجلزائر من تغريات وحتوالت خمتلفة اإلشكالية 

  :اآلتية
  هل تعترب املمارسة االجتماعية والثقافية مالزمة يف حتوهلا للتغري االقتصادي؟

  :واإلقرار ذا الطرح حييلنا إىل تساؤالت عديدة نذكر منها
  باط بني املمارسات االجتماعية والثقافية من جهة والتحول االقتصادي؟ما طبيعة االرت

  هل التحول يف هذه اجلوانب متالزم؟
هل ميكن إبعاد عامل النمو الطبيعي لتلك املمارسات واإلقرار بتأثري عامل التحول 

  االقتصادي؟
  
  

  جامعة تلمسان/ جتماعية كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االاألستاذ ب* 
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 ميكننا بأي حال من األحوال أن نستبعد االمتداد االقتصادي يف احلياة االجتماعية ال
ومن وراءها املمارسة الثقافية، فنهاية العامل يعتقد أا من صاحل العامل اجلد مصنع الذي ميتلك 
ناصية التكنولوجيا ونظم التسيري والبنية االجتماعية املالئمة، واليت يتمكن من خالهلا من 

داث إشعاع ثقايف،  ويتم من خالل ذلك اعتماد املعيار االقتصادي منطلقا لتجسيد هذه إح
النهاية مع استبعاد الشق الثقايف وجتاهله يف تأطري العامل غري املصنع وحتييد العناصر اجلاحنة 
اليت تقف يف وجه حتقيق هذه النهاية، مثل التمايز الثقايف واملشاكل الدميغرافية، ومشاكل 

، فالعوملة لقواعد التطور والنمو واالنتشار الثقايف عمودية تنبع من تصورات القوي يف 2ميةالتن
تسيري شؤون الضعيف، وال ميكن أن يكون اجتاه التحوالت املختلفة ومنها التحول االقتصادي 
يف صاحل العامل النامي، الذي يعترب مستهلكا بالدرجة األوىل للمنتوجات االقتصادية وكذلك 

هر النتاج الثقايف يف الغرب والذي تروج له وسائل اإلعالم وتتنافس تكنولوجياته يف جعله ملظا
  .براقا ومنوذجيا

واجلزائر تسري يف رواق التحوالت العاملية يف شىت ااالت، وال ميكن جتنب تأثريات 
واقب العوملة والتحوالت التكنولوجية على نسق النشاطات االجتماعية، كما ال ميكن تفادي ع

التحول االقتصادي وانعكاساته على قدرة اتمع يف تلبية حاجاته، فاالستجابة للتحول 
خالل فرتة اإلصالحات والتعديل اهليكلي،   1998و 1994االقتصادي يف اجلزائر مثال بني 

ألف منصب شغل، ولنا أن نتخيل ما ينجم  360كلفت عامل الشغل فقدان ما يزيد عن 
على املمارسات االجتماعية والواقع املعيشي لفاقدي العمل، حيث عن ذلك من انعكاسات 

تدهورت إمكانيام املادية يف التكفل باملمارسات الثقافية، كما دفعت األوضاع االجتماعية 
، وذلك ما يشري إىل تراكم عوامل التأخر يف بناء ثقافة 3إىل زيادة نسب التسرب املدرسي

  .تكوين ثقافة مادية استهالكيةاملواطن احلقيقية، وتنامي عوامل 
وإذا كانت الثقافة هي كل مظهر من مظاهر النشاط اإلنساين سواء كان اعتقادا أو 

، وإذا كانت تضم كل مظاهر التفاعل والتعبري 4...فكرا، موقفا تنظيما دينيا اجتماعيا سياسيا
فات فرعية تنضوي عن املواقف والقيم واألفكار، وتتضمن املمارسات املختلفة اليت تولد ثقا

حتت الثقافة األم، فإا ترتبط ارتباطا وثيقا باجلوانب االقتصادية واالجتماعية والدينية وغريها، 
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أي بكل نشاط يقوم به اتمع، فتتأثر املمارسات واملظاهر الثقافية مبستويات الدخل مثال، 
لقدرة يف القيام ا،  ألن تكاليف املمارسات الثقافية قد تكون حاجزا أمام من ليست هلم ا

كما أن االلتزام باملناسبات الثقافية يرتبط باملستوى املعيشي واالقتصادي واالنتماء الطبقي 
والوعي الثقايف الذي يتباين بالنسبة ملكونات اتمع، ويكون من نتائج أي حتول يف ااالت 

أن أي تغري مثال يف املستوى األخرى حتول وتغري يف كيفية االمتثال لتعاليم الثقافة، باعتبار 
املعيشي قد يؤدي أول ما يؤدي إىل التخلي عن توفري مستلزمات بعض املناسبات الثقافية 
لفائدة استمرار ضمان احلاجات البيولوجية أو الغذاء مثال، وذلك ما يؤدي إىل نشأة مظاهر 

مين والسياسي جديدة يف املمارسات الثقافية تقرتن بالواقع االجتماعي واالقتصادي واأل
والتكنولوجي اجلديد، وبعبارة أخرى يقع اختزال املمارسة الثقافية حلساب التكفل باملستلزمات 

  .االجتماعية
ألن  -باعتباره أهم عوامل التحول الثقايف  –وتتعدد أسباب التحول االجتماعي 

احلياة  التقلبات السياسية واالقتصادية واألمنية وغريها تؤدي إىل نتائج مباشرة على
االجتماعية، ولعل أكثرها تأثريا يف عملية التحول ترتبط باحلروب واالضطرابات األمنية، واليت 
تفرز واقعا اجتماعيا جديدا ختتل فيه العالقات وتضطرب املكانات واألدوار ويضعف التنظيم 

جبه ويتغري البناء االجتماعي، كما تؤدي اهلجرة إىل اختالل الرتكيب السكاين وختتل مبو 
عمليات التنمية والنشاط واالستقرار االجتماعي، وقد يرتبط التحول بأحد امليادين االجتماعية 
مثل التحول يف التعليم أو التشغيل أو اخلدمات االجتماعية حسب ما متليه الظروف 
واإلمكانيات، وقد عاشت اجلزائر حتوالت وانعطافات مهمة يف عمليات التشغيل والتعليم بعد 

لتدارك خملفات السياسة االجتماعية لالستعمار، اليت عملت لعقود طويلة على  5لاالستقال
نشر اجلهل والبطالة وحرمان اجلزائريني من أبسط احلقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

  .والسياسية
كما تتأثر البىن االجتماعية بسياسات التنمية وتتحدد على ضوء ذلك مهامها يف 

النشئ من خماطر االنزالق وراء النظم املختلفة والتخلي عن الثوابت  تكييف أو حتصني
واملمارسات االجتماعية، ومن ذلك األسرة اليت تتعدد وتتحول أدوارها وفق املصاحل 
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اجلماعة األولية، ومثة "  Coolyكويل"االجتماعية والثقافية، فهي النموذج األمثل ملا مساه 
ط السلوكية الصادرة عن الفرد، فاألسر اليت توفر املناخ اهلادئ عالقة بني املناخ األسري واألمنا

واملستقر ألبنائها تكون أمناط السلوك الصادرة عنهم مقبولة اجتماعيا، خبالف األفراد الذين 
يعيشون يف أسر يسودها التفكك واالضطراب حيث يصدر عنهم سلوك خمالف لألخالق 

اخلدمات االجتماعية والصحية والسكن وغريها من ، ولعل الفقر والبطالة وعدم توفر 6العامة
شروط االستقرار االجتماعي له أثره يف تشكيل النمط الثقايف للفئات االجتماعية اليت تعيش 
الظروف نفسها، وال ختتلف النظم العائلية عن غريها من النظم االجتماعية حيث ختضع ملبدأ 

،  ..امة، الدينية والثقافية والسياسية واالقتصاديةالتغري والتحول والتبدل وفق متطلبات احلياة الع
كما تتأثر بالعوامل التارخيية واحلضارية والنفسية اليت تتداخل جمتمعة يف تشكيل سلوك الفرد 

  .اجتماعيا
ولعل انعكاسات العوامل املختلفة على احلياة االجتماعية أفرز مظاهر ونتائج على   

وحدة تتأثر بالتحوالت املختلفة، وجند مثال يف هذا الصعيد االجتماعي، وكانت األسرة أهم 
الباب أن التحول االجتماعي يف اتمعات الصناعية أدى إىل منو النزعة الفردية املتحررة من 

، -واجنر عنها ظهور مالمح ثقافة جديدة متحررة من القيود االجتماعية  -الروابط األسرية، 
نفصال عنها يف سن مبكرة، وذلك حتت تأثري وانكمش دورها حيث مييل األفراد إىل اال

العوامل االقتصادية املساعدة على ذلك، كما صاحب التحول تفكك يف العالقات األسرية، 
أما يف العامل العريب فإن األسرة والعائلة متثل أهم مصادر الضبط االجتماعي والتنشئة وتوفري 

إال بفعل الزواج وتكوين أسرة جديدة احلاجات املختلفة، واالنفصال عنها مل يكن يف الغالب 
تضم بدورها جمموعة أفراد، ويستمر األبناء يف االرتباط باألسرة ملا متنحه لتلك العالقة مع 
األولياء من قدسية، كما تسود يف العامل العريب بني أسره املرتابطة قرابيا عالقات متعددة تفسر 

أن تساهم تلك العالقات حىت يف  التضامن بينها وقوة التماسك االجتماعي، حيث ميكن
عمليات التوظيف بأماكن العمل املختلفة، حيث يلعب الرابط القرايب دورا أساسيا يف 

، وهي ثقافة جديدة تنقل دور الرابط االجتماعي من ميدانه االجتماعي إىل امليدان 7العملية
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قابية والعمالية على االقتصادي، فتظهر بذلك مظاهر احملاباة والتوريث وتكوين التكتالت الن
  .أساس املصاحل املشرتكة والروابط االجتماعية داخل النسيج االقتصادي

ويف اجلزائر تراكمت العوامل املختلفة يف حتول البنية االجتماعية لصاحل األسرة النووية   
مع احنسار يف األسر املمتدة، وذلك بفعل العوامل االقتصادية واألمنية واالجتماعية اليت أدت 
إىل إحالة كثري من العمال على البطالة، وفقدان كثري من الناس ملمتلكام ومساكنهم بفعل 
اهلجرة من املناطق الريفية والقروية غري اآلمنة إىل املناطق األكثر أمنا، باإلضافة إىل امليل إىل 

در املالية تكوين األسر املعاصرة اليت جتنح إىل االستقالل املبكر عن األقارب يف السكن واملصا
ويف تسيري شؤوا، وذلك ما دفع إليه تقليد اتمعات املتحضرة يف الغرب عموما، وما دفعت 
إليه األوضاع اجلديدة يف املدن املكتظة بالسكان، واليت من الصعب أن تساعد الظروف 

ه االقتصادية واالجتماعية على احلفاظ على منوذج األسرة املمتدة، يف ظل غياب السكن وندرت
زواج (  8وارتفاع تكاليف كراءه أو شراءه أو إجنازه، باإلضافة إىل احنسار منط الزواج التقليدي

وفرض الزوجة أو الزوج وغياب عامل االختيار، وأيضا ارتفاع سن الزواج عند ) األقارب 
الرجال والنساء بفعل تفشي البطالة وغلق وختريب وإفالس املؤسسات االقتصادية، وكذلك 

ظروف االجتماعية مثل التعليم وارتفاع املهر وقلة فرص االستقالل بالسكن، ألن بفعل ال
التفكري االجتماعي اجته إىل تفادي األزمات واملشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت ميكنها أن 
تعصف باألسرة اجلديدة، واليت حياول أعضاءها قبل الزواج ترتيب األمور واالحتياط لذلك 

ب، كما أن املشاكل املختلفة ميكنها أن تفضي إىل الطالق الذي ارتفعت بدعم من األقار 
معدالته، والذي ارتفع معه سقف مطالب وحقوق وحرية املرأة باعتبارها طرفا أكثر تضررا من 

  .أي حتول اجتماعي
دينار للدوالر  20من  1990ومن جهة أخرى فإن قيمة الدينار اجلزائري تدنت بعد 

إنعاش وإصالح املؤسسات االقتصادية العمومية كلف اجلزائر  را، كما أندينا 80الواحد إىل 
مليار دينار أي ما يعادل بناء نسيج صناعي  1200حوايل  2000إىل سنة  1991بني 

  .جديد، وهذا ما جعل أعباء املواطن اجلزائري تتفاقم يف شىت امليادين
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االقتصادي للحفاظ  واجتهت سياسات التنمية إىل استدراك العجز بإنعاش النسيج
نفقات إنعاش  1998و  1991 على مناصب العمل واملداخيل للمواطنني حيث بلغت بني

مليار دينار، يف حني بدأت بوادر االنفراج بتحسن مداخيل  850املؤسسات العمومية  
مليار دوالر من قطاع احملروقات، غري أن الواقع  22بـ  2000اجلزائر من العملة الصعبة سنة 

، اليت أضيفت إىل املخلفات 9تماعي ضل متأزما ومبنيا على ارتفاع نسب البطالة والفقراالج
االجتماعية واالقتصادية السلبية للعشرية السوداء، لتمثل إرثا ثقيال أمام مشاريع التنمية، 
باإلضافة إىل واقع ثقايف منكمش بفعل انشغال مكونات اتمع بقضايا األمن واالستقرار 

  .اجات األساسيةوتوفري احل
ومن جهة أخرى ميكن أن منيز حجم تأثري األزمة االقتصادية على الواقع االجتماعي 
والثقايف من خالل املؤشرات اليت جاءت يف تقرير اجلمعية الوطنية لتنمية اقتصاد السوق 

ADEM  حيث أن دليل الركود والعجز االقتصادي يف اجلزائر متثله  05/09/1992يف
  :مة اليت طبعت واقع االقتصاد اجلزائري يف العشرية الدامية، والذي متيز بـاملميزات العا

 .%71الوطنية املستوردة  زيادة االسترياد حيث بلغت االحتياجات
من عائدات الصادرات والقطاع الفالحي ال يليب  ¼االحتياجات الغذائية تستهلك 

ترياد واالستهالك الداخلي ، كما أن القيمة املالية لالس10احلاجات الغذائية للمجتمع
 .تتضاعف إذا أخذنا بعني االعتبار تدين قيمة العملة الوطنية أمام العمالت األجنبية

من مداخيل الدولة  %76بلغت قيمة خدمة الديون اخلارجية نسبة  1992يف سنة 
 .%12.7من عائدات التصدير، كما أن نسبة عجز متويل القطاع العام بلغت 

، وأنه بني 1992نسبة منو منعدمة مع نسبة بطالة جد مرتفعة سنة التقرير يشري إىل 
، بل ستزيد خدمة 11ال ميكن توقع مداخيل إضافية يف امليزانية العامة 1996و  1994سنة 

إىل  1998مليار دوالر، مع اخنفاض مداخيل الوطن خارج احملروقات سنة  8الديون بنحو 
، كما ورد يف تقرير 1999ون دوالر سنة ملي 400مليون دوالر، وأقل من  350أقل من 

تضاربت التقارير الرمسية مع  1998و 1991الديوان الوطين لإلحصائيات أنه بني سنة 
، مما يدعو إىل استحداث نظام إعالمي 12التقارير املستقلة حول نسب النمو االقتصادي
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، وهذا مؤشر مستقل وموضوعي ميثل معيارا للنمو بعيدا عن توجهات السياسة االقتصادية
واضح حول انتكاس عمليات التنمية والتشغيل وتوفري مداخيل للمواطن، كما أن ثقافة 

  .االستهالك أصبحت واقعا اجتماعيا يف ضل غياب ثقافة إنتاج الثروة ورأس املال
مليار  5مليار دينار منها  1264بينما بلغت نفقات تأهيل وإنعاش املؤسسات   

- 24السيما يف املادة  1994ويف قانون املالية التكميلي لسنة دوالر إلنشاء بنوك جديدة، 
، وذلك أمام عجز اخلزينة 13تقرر فتح رأمسال املؤسسات ملسامهات اخلواص وطنيا ودوليا 25

، وازداد تفاقما يف السنوات املوالية، والواقع 2000مليار دينار سنة  144العمومية الذي بلغ 
من اليد العاملة النشطة، أما  %30بطالة مست  يشري إىل 2000االجتماعي يف سنة 

 40من النشاط العام ، كما مس الفقر  %50االقتصاد املوازي أو غري الرمسي فقد بلغ نسبة 
من السكان، وهذه مؤشرات أخرى الستحداث ثقافة االستثمار اخلاص وانتقال  %50إىل

ب العمل وحاشيته، أو ما يسمى أساليب التسيري واإلدارة وامللكية من املؤسسة ومديرها إىل ر 
يف الثقافة الشعبية بالباترونا، وكل ذلك يف غياب التأطري القانوين والنقايب واالجتماعي والثقايف 
هلذا الوضع اجلديد الذي استحدث للقضاء على األزمة اخلانقة وعجز الدولة عن توفري كل 

 .ملختلفةحاجات املواطنني االجتماعية، مثل العمل والسكن واخلدمات ا
كانت   1997و  1990وميكن القول بأن نسبة النمو االقتصادي يف اجلزائر بني  

منعدمة وذلك حسب تقارير الس االقتصادي واالجتماعي اجلزائري واملنظمات العاملية 
، أما 2000سنة  %3لتقارب  1998يف سنة   %2إىل  1املتخصصة، بينما بلغت نسبة 
 1996مقارنة مع سنة  2000سنة  %40ات تدنت بنسبة الصادرات خارج قطاع احملروق

مليون دوالر كانت موجهة خلدمة ديون روسيا العضو  350اليت بلغت فيها قيمة  1997و 
، لتجعل من التزامات اجلزائر الدولية عامال آخر يكرس الوضع االجتماعي 14يف نادي باريس

لثقايف تستقر على حاهلا حتت تأثري والثقايف السائد، وبوادر االنفراج االجتماعي والنمو ا
 .العوامل االقتصادية و التحول االقتصادي

وقد قابل هذا الوضع االقتصادي وضعا دميغرافيا متميزا، بلغت فيه نسبة الزيادة يف   
واليت تدنت مقارنة مع فرتات سابقة وذلك بفعل  % 1.7) زيادة الكثافة ( النمو االجتماعي 
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 %3جتماعية واألمنية، أما نسبة زيادة الفئة النشطة يف اتمع بلغت العوامل االقتصادية واال
سنويا وهذا االرتفاع يف نسب زيادة الفئة النشطة مقارنة بتدين نسبة النمو يف السكان كان له 

 160000من الساكنة النشطة أي مبعدل  %30أثر على زيادة نسبة البطالة اليت مست 
حتساب نسب اليد العاملة النسوية القادرة على طلب عمل جديد كل سنة، هذا دون ا

، مث 1998يف  %0و   %0.5أقل من  1997يف سنة   15العمل، وناتج الفرد اجلزائري
، ما جعل الفئة النشطة يف اتمع تتحمل أعباء الفئة اليت مل 2000و 1999بني  0.5%

ل تنامي مظاهر تندمج يف سوق العمل، وظهرت ثقافة اتمع يف ختطي األزمات من خال
التجارة غري الرمسية وظهور األسواق املوازية وثقافة الوساطة، وكذلك تنامي مظاهر اهلجرة 

 .السرية
ومل تكن هناك إسرتاتيجية قانونية  1995كما نشأ جملس اخلصخصة يف أوت   

، مبا يكفل للعمال الذين يفقدون مناصب عملهم 16وإدارية لتنفيذ مشروع اخلصخصة
  .  تماعيا ومن وراءه االستقرار يف املمارسات الثقافية اليت يلتزمون ااستقرارا اج
سوق (باإلضافة إىل هذه العوامل ميكن اإلشارة إىل تأثري خسائر املبادالت النقدية   

، لتزيد 17مليون دوالر 250اليت بلغت حوايل )  1995الدينار مع العمالت الدولية لسنة 
قرتاض اخلارجي قصد استدراك العجز يف النفقات العمومية األوضاع تعقيدا وتفتح الباب لال

  .لتلبية حاجات املواطن
، ليمثل األداة الفعلية 21/09/1996فعليا يف  18وقد تكون جملس اخلصخصة

لالنتقال إىل سياسة اقتصاد السوق وفتح اال للشراكة واالستثمارات اخلارجية لتنشيط سوق 
 .مسامهة اخلواص يف التخفيف من تنامي البطالةالعمل واإلنتاج واخلدمات، وفتح 

الذي يستند إىل املادة   194-98صدر املرسوم التنفيذي رقم  1998ويف سنة  
وحدة  59من قانون اخلوصصة، وقدم جملس اخلوصصة مناقصة وطنية ودولية لبيع  02-05

 9بناء،  وحدة مواد 23و) مياه معدنية، وحدة نسيج، مشروبات(وحدة  16اقتصادية منها 
، لتبدأ العملية .. وحدة أخرى 11و   ENAPALفضاءات جتارية لوحدات اينابال 

الفعلية للخصخصة، واليت أدت إىل تسريح العمال وتفاقم الوضع املعيشي للمواطن، وتنشأ 
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من ذلك مطالب اجتماعية جديدة وتنظيم املسرحني من مناصب عملهم يف شكل مجعيات 
 .وإعادة اإلدماج املهين ورد االعتبار املعنوي ونوادي للمطالبة بالتعويض

أحد عناصر التحول السياسي، االقتصادي،  1998وكانت اخلصخصة سنة  
االجتماعي اليت تداعت عناصرها لتكوين ثقافة جديدة يف التكيف مع الواقع  حيث يتوقع أن 

 التحضري هلا يكون املستقبل لصاحل تنامي املؤسسات اخلاصة يف النسيج االقتصادي، وقد مت
بإنشاء هياكلها، وبعد ثالث سنوات من تنفيذ مقررات العملية، ميكن القول أن  1996سنة 

شركة معروضة  2700عملية اخلصخصة فشلت ألسباب سياسية معارضة للعملية، فمن بني 
وحدة سنما ومحامات عمومية مت  1325مؤسسة ومن بني  116للخصخصة مت خوصصة 

موعها، وكان عامل تكوين وعي اجتماعي وثقافة احلصول فقط من جم  %10خصخصة 
على احلقوق بالطرق السلمية املشروعة دور يف تعبئة نقابات العمال والتنظيمات االجتماعية 

  .والسياسية ملعارضة استمرار عمليات اخلوصصة
ومثة عوامل أخرى سامهت يف التحوالت الكثرية اليت شهدا احلياة االجتماعية  

حكومات على إدارة البالد منذ  10سة الثقافية يف جمتمع اجلزائري، منها تعاقب واملمار 
، وهذا ما يشري إىل حالة الال استقرار يف 1997منذ  4بينها  2001إىل غاية  1991

اجلهاز التنفيذي، كما ميكنه أن يشري إىل حجم التحديات اليت كانت اجلزائر تواجهها على 
تصادي واالجتماعي، وما ميكن أن ينجم عنه من تعطيل الصعيد األمين السياسي االق

للنشاطات الثقافية، حيث أن أولويات احلكومات املتعاقبة اجتهت إىل فرض األمن واالستقرار 
 .واقرتاح بدائل للنظام االقتصادي السابق

واختلف دور الفاعلني االجتماعني والقوى االجتماعية يف اجلزائر حنو سياسات  
نمية واخلصخصة وإسرتاتيجية اخلروج من إدارة التخلف، حيث جند أن العمال الدولة يف الت

والفالحني، الشباب، النساء، واملثقفني يتجاوبون بشكل متباين لتلك السياسة، كما أن 
  .وسائل اإلعالم ليست مهيأة هلذا الغرض بالدرجة الكافية

ة أكرب حتد لعمليات كما مثل مشكل املديونية اخلارجية للدول عامة واجلزائر خاص  
التنمية واالستقرار االجتماعي والثقايف، حيث تستوجب خدمتها ختصيص عائدات مهمة 
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وأساسية على حساب توفري مناخ اقتصادي مناسب لنمو اتمع وتطوره، وتشري اإلحصائيات 
 إىل املتغريات الدالة على تذبذب خدمة الديون بفعل الظروف املختلفة اليت عاشها اتمع

  .2000و 1990اجلزائري بني 
  2000  1998  1996  1994  1992  1990  السنوات

  25.2  30.3  33.9  28.9  25.9  26.6  )$مليار(إمجايل خدمة الديون اخلارجية 

  4.5  5.2  4.3  4.5  9.3  8.9  )$مليار(خدمة املديونية 

  20  47.5  31  47  76.5  66.4  %معدل خدمة الدين 

  47  65  74  70  63  48  الديون إىل الناتج الداخلي اخلام

  
  .19جدول الديون اخلارجية للجزائر ومعدالت خدمته

  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات

إمجايل 
  الصادرات

8.9  103  13.2  13.8  10.1  12.3  22  22.4  

صادرات 
  احملروقات

8.6  4.7  12.7  13.21  9.8  11.9  21  22  

باقي 
  الصادرات

0.28  0.53  0.57  0.64  0.37  0.41  0.62  0.40  

  
  .20)$مليار(تطور الصادرات اجلزائرية 

ويف جمال آخر مل يكن بعيدا عن تعقيد األوضاع االجتماعية باخلصوص ومن ورائها 
حتت إطار  1987األوضاع الثقافية هو اتصاالت اجلزائر باملنظمة العاملية للتجارة سنة 

، 1996حيث مت تقدمي طلب االنضمام سنة االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة، 
ليشرع يف مفاوضات يتم مبوجبها حترير التجارة اخلارجية، ورفع القيود اجلمركية على املنتجات 

، وفتح السوق الداخلية أمام املنافسة األجنبية، ومل تكن اهلياكل واألجهزة 21األجنبية



  2011جوان     -01العدد  –مجلة انسان و المجتمع  

 
201 

ري إىل عدم أخذ االحتياطات الكاملة االقتصادية وال اإلنتاج اجلزائري قادر على ذلك، مما يش
  .حلماية املنتجني احملليني ومن وراء ذلك احلفاظ على مناصب العمل واالستقرار االجتماعي

إن أي حتول مهما كانت طبيعته وجماله، جيب أن يتحدد من خالل آليات قانونية 
املختلفة إىل إنتاج واجتماعية، فمثال قد أدت النظم االجتماعية اجلديدة اليت أملتها الظروف 

وضع جديد يف األسر اجلزائرية على مستوى البناء والوظيفة، فكان لزاما على مهام األسرة أن 
تتكيف واملعطيات اجلديدة اليت أملتها املرحلة، فبعد أن كانت األسر فيما سبق ال تستقل عن 

خل والعمل العائلة الكبرية، خاصة يف القرى واألرياف وحىت املدن، بفعل ارتباط الد
باملمتلكات املختلفة يف جمال الزراعة وتربية املواشي والتجارة والصناعات احلرفية، حتولت إىل 
أسر مستقلة بفعل العوامل املتعددة املتعلقة بالعمل واالستقرار من البوادي والقرى إىل املدن 

تلكاا، كما يضاف بفعل تأثري العوامل االقتصادية، وختلى العائالت عن نشاطاا السابقة ومم
إىل ذلك تسريح العمال وغلق املصانع والعمل بربنامج اخلوصصة وضعف االستثمار لغياب 
اسرتاتيجية اقتصادية تكفل ملكونات اتمع املسامهة يف البناء االقتصادي، كل حسب طاقاته 

ة الدولة وكفاءته، كما أن عدم االستقرار وتفشي البطالة والفساد يف ظل غياب الرقابة وسلط
وضعف إمكانياا يف التكفل باملشاكل، أدى إىل اعتماد األسر على وسائلها وإمكانياا 
اخلاصة يف توفري العمل واملأوى ولوازم احلياة املستقرة، وختليها عن بعض واجباا حنو العائلة 

  .الكبرية حتت تأثري تلك األوضاع املزرية
لعديدة، اليت كانت تظهر بشكل واضح يف هذا الوضع ترتمجه الظواهر االجتماعية ا

األزمات االقتصادية على املستوى الوطين، وانعكاسها على تراجع االستهالك الفردي، 
وتقلص فرص الشغل وتفكك النسق االجتماعي واالقتصادي يف املؤسسات الصناعية 

صغر أباعتبارها  –هذه الظواهر كان هلا األثر كذلك على األسرة  ،وإصابتها باخلسائر املتتالية
برزت يف شكل احنرافات يف السلوك العام للفرد واتمع، فكانت كل  –وحدة اجتماعية 

احملاوالت االقتصادية، والثقافية واالجتماعية وحىت القانونية حتبط وتصاب بالفشل، لكن يف 
لى املقابل كانت هناك تفاعالت حتدث لتحل حمل املبادئ االجتماعية اليت تراجعت وتعمل ع
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توجيه اتمع باجتاه التحوالت اليت تعيشها اجلزائر اليوم يف امليدان السياسي واالقتصادي 
  .واالجتماعي

إن أي وصف أو حتليل للواقع اجلزائري قد يؤدي إىل اعتبار الفئات االجتماعية يف 
 اجلزائر هي العنصر األساسي يف هذا التحول، لكنها مل تكن مجيعها فاعلة أو قائدة هلذا
التغيري الذي ميس اتمع بكامله وأن هناك من جعل من هذه الطبقات تتجه باجتاه التغري، 

طبقة من ) هـذا القـائد( وتعيشه وتتقبله وتعمل على ترسيخ وتكريس وضع جـديد  وقـد يكون 
ظرفـا، وموقعـا، ووضعـا اجتماعيـا أو ( اتمع ختضع لكل القوانني االجتماعية، وقد يكون 

فاجلزائر مبوقعها اجلغرايف ويف اية القرن العشرين، ومن خالل ما متلكه ) ا سياسيا وثقافيا نظام
من مقومات تارخيية واجتماعية واقتصادية لن تكون معزولة عن التغريات اليت يشهدها العامل 

فثمة حتديات كثرية واجهت اجلزائر من بينها اجتياز األزمة االقتصادية وحتديات  املعاصر،
لعوملة أو النظام العاملي اجلديد، لكن ذلك طبعا مل يتم بعيدا ومبعزل عن االنعكاسات ا

لتغيري االجتماعي الداخلي االجتماعية، فكان من الضروري البحث عن الطرق املناسبة يف ا
كل السلوكات االجتماعية   حمور، وهذا التغري هو اليوم ات األخرىكن من مسايرة التغري ميحىت 

ه، ومل تستثىن من ذلك فئة يف اتمع ومل يغيب جمال عن ت اليت بدأت حتدد معاملكل التحوالو 
  .هذا التحول التدرجيي يف احلياة االجتماعية، نظرا الرتباط كل ااالت حبياة الفرد واتمع

وكما أن احلركة السكانية تؤدي إىل تغريات وحتول على مستوى العالقات واألدوار  
م والنشاط، وهي إحدى أوجه التحول وعناصره، فإن اجلزائر شهدت يف اية واملكانة والتنظي

القرن حركة سكانية أدت إىل تغيري منط البنية البشرية والتوزيع السكاين، ونأخذ كمثال على 
ذلك دور العوامل االقتصادية يف اهلجرة الداخلية واخلارجية بعد االستقالل، وما ترتب عنه من 

يدة يف ربط العالقات والقيام باألدوار وشغل املكانات، وتغري النشاط حتول إىل مناذج جد
  .االجتماعي، واكتساب األمناط الثقافية للمجتمع املستقبل

وينجم عن تغيري مكان العمل واتمع مشاكل متعددة يواجهها الفرد من بينها   
تقبل ختتلف متاما عن ، وصعوبة التكيف، فالوضعية اجلديدة يف اتمع املس22الصراع الثقايف

الوضعية السابقة املعتادة، وذلك طبعا من حيث ربط العالقات والدور واملكانة وقنوات 
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االتصال وحىت النشاط وطبيعة السلوك، وذلك ألن الثقافة هي احملدد الرئيسي لنوع السلوك 
ريات ثقافية املقبول اجتماعيا واملرفوض، وحتدد معناه، فتغري البيئة االجتماعية ينجر عنه تغ

سريعة، فالفرد أو اجلماعة اليت تنتقل من بيئة إىل أخرى تكون جمربة على التعاطي مع الواقع 
اجلديد الذي يفرض عليها التوافق وتقبل الثقافة اجلديدة فيتعلموا ويتعاملون مع أهلها وفق 

قدر تقبلهم النظم السائدة باعتبارهم نزالء جدد على تلك الثقافة، وإسهامهم فيها يكون ب
وتعلمهم وتعاطيهم لتعاليمها، أما املشاكل املرتتبة عن ذلك فهي متعددة تنطلق أساسا من 
سوء التوافق وعدم تقبل اآلخر  مبظاهره الثقافية، أو التصلب يف فرض النماذج الثقافية 
الدخيلة، ولعل دوافع ذلك هي العوامل االقتصادية اليت ألقت بضالهلا على سلوك الفرد 

  .قايف وعلى دوره يف اتمع ونشاطه العامالث
وعلى ضوء ما سبق ميكننا أن منيز تأثري الظروف والعوامل االقتصادية يف توجيه   

سلوك الفرد اجتماعيا وثقافيا، وحيدد كذلك مدى استجابته لاللتزامات الثقافية على قدر ما 
حياء املناسبات املختلفة تتحمله أوضاعه االقتصادية، وقد نالحظ أن الناس يتنافسون يف إ

واإلبداع والتجديد مبا حيقق هلم التميز عن غريهم يف جماالت كثرية، ويكون للجانب 
االقتصادي واملستوى املعيشي احلظ األكرب يف ذلك، ليدل الفرد من خالله على تصنيفه 

  .ومتايزه االجتماعي ومستوى التزاماته بثقافته
قيقه العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية، مث إن التصنيف الطبقي تتدخل يف حت  

فيمكن للمثقف رغم مستواه االقتصادي الضعيف أن يصنف ضمن طبقة املثقفني، لكن ليس 
باإلمكان تصنيف غري املثقف رغم مكانته االقتصادية واالجتماعية ضمن هذه الطبقة، بينما 

سلم التصنيف االجتماعي  ميكن ألي حتول وتغري اقتصادي أن حيدث تأثريا واضحا يف
والثقايف، ألن العوامل املادية هي املسؤولة عن توفري الروافد الثقافية من تعليم وتكوين وترحال 
الكتساب ثقافة ما، وإذا ما تعلق األمر باتمع اجلزائري فإن هذه العوامل تتداخل يف ما بينها 

  .ر االجتماعي واالقتصادي املتحولوتكاد تتالزم لتحدد املظهر الثقايف على أنه نتاج املظه
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 : السوابق المؤثرة على رضى المستهلك

  .Isis العالمةدراسة إمبريقية لمستهلكي 
  **بن أشنهو سيدي محمد/  *بن حبيب عبد الرزاق

  
  :الملخص

سباب و العوامل املسامهة يف تشكيل رضى املستهلك، و األتناول دف من وراء هذا املقال إىل 
خالل القسم األول قمنا بالتعرف على خمتلف ارتأينا أن نقسم هذا املقال إىل ثالث أقسام، للقيام بذلك 

املفاهيم اليت تظهر بأا منفصلة يف األدبيات التسويقية، لكنها تعرب عن أهم املكونات اليت تساهم يف 
اجلودة املدركة، السعر املدرك، : مكونات مها أربع، و يتعلق األمر ب"العالقة مع العالمة التجارية"تشكيل 

مث بعد ذلك خصصنا جزءًا ثانيا نظهر من خالله العالقات القيمة املدركة، و الرضى بالعالمة التجارية، 
غري على رضى املستهلكني، و يف نبني من خالهلا التأثري اإلجيايب لكل مت لكياملوجودة بني تلك املكونات، 

جزءًا ثالثًا إمربيقيًا نتحقق من خالله ميدانيًا من النموذج النظري املوضوع يف البحث، و  أدرجنااألخري 
  ..Statisticaيكون ذلك باستعمال طريقة املعادالت املهيكلة باإلستعانة بالربنامج اإلحصائي 

  .ة املدركة؛ القيمة املدركة؛ املعادالت املهيكلةاجلود السعر املدرك، الرضى؛: الكلمات الدالة
 

  :مقدمة
إن األوضاع االقتصادية الراهنة، دفعت املؤسسات اخلدمية إىل القيام مبهام تسويقية تتمتع باسرتاتيجية 

يعود السبب هنا إىل وجود عالقة  )Aaker )1994دفاعية، دف من ورائها إىل كسب وفاء زبائنها، حسب 
لذلك نرى بأن هذا . 1بينها و بني حجم األرباح اليت ميكن أن حتققها يف املستقبل) شديدارتباط ( قوية

النوع من املؤسسات يويل اهتمام كبري لألسباب اليت ترضي املستهلكني، و للقيام بذلك، يلجأ رجال 
  .روضةالتسويق إىل حتسني مواقف و تطلعات زبائنهم، اجتاه اجلودة و القيمة املدركة خلدمام املع

  
  جامعة تلمسان/ بكلية العلوم اإلقتصادية  دكتور أستاذ* 
  جامعة تلمسان/ بكلية العلوم اإلقتصادية  مساعد أستاذ* *
  

                                              
1 -.A D Aaker., (1994), op cit, P.45. 
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  :مفهوم رضى المستهلك بالعالمة و المكونات المؤثرة فيه 1
 :مفهوم رضى المستهلك  1.1

 ، لذلك وموعات العلميةيف الوقت الراهن ال يوجد هناك أي تعريف للرضى أَثـَّر على إمجاع جل ا
فمثًال جند أن أصل  . مع مرور السنوات وجد هذا املفهوم نفسه غريبًا بني جمموعة من املفاهيم املختلفة

أنه  معىن ذلك، )فعل، مبعىن faire(  facere، و )الكفاية، مبعىن satis   )assez: كلمة رضى، هو التيين
 Le petit الفرنسيالقاموس  بنفس الكيفية يعرف. جيب توفري ما هو مرغوب فيه إىل حد الكفاية

Larousse)1991(  اليت تنتج من خالل تلبية الشيء الذي  النفسية احلالة" عندما قال عنه بأنهالرضى
أو اخلدمة /تكون هناك حالة رضى إذا و فقط إذا َوفر املنتوجعلى هذا األساس . 2"نطلبه أو نرغب فيه

فعل أكثر مما ينتظره "بعني االعتبار فكرة  ذلكال يأخذ حبيث ه، بالضبط ما يرغب في مستهلكلل
  .حمددة و فقطتوفري رغبة  مبعىن يقتصر على، "فعل أقل مما ينتظره"أو" املستهلك

د و شامل هلذا املفهوم إال أنه من وضع تعريف حمد من الصعبأنه  )Vanhamme )2004 حسب
بأن الرضى ى آر  )Oliver )1981 ، جند أن3ذا االخمتلفة للمفكرين يف هنظر  اتوجهخالل استعراض 

حالة نفسية جمملة، ناجتة عن االنفعاالت اليت تدور حول اآلمال املرتبطة باملشاعر السابقة " يعرب عن
عرفوا من  )Lehmann )1994و  Anderson ،Fornellأما  ".للمستهلك و املتعلقة بتجارب اإلستهالك

مجيع جتارب الشراء و استهالك السلع و  علىالتقييم الشامل، املرتكز  هنأ على ،الرضى املرتاكم جهتهم 
و أ ،شباع اإلرضى يعرب عن ال "عندما قال أن  )1997(سنة  Oliverعاد  ".وقت حمدد خاللاخلدمات 

 إذا وصل مستوى سرور و ما )إن قدمت(عن السلع و اخلدمات  املعرب عنه من طرف املستهلكاحلكم 
البعد املعريف عندما  الرضى إىل تعريف Plichonأضاف  )1998(و يف سنة  ".حد البهجةإىل  هذا األخري

حالة ذاتية، صادرة عن عملية التقييم الشعوري و املعريف الذي حيدث خالل مبادالت  بأنه قال عنه
  ".خاصة

من  ، نابعةطبيعة انفعالية تحالة ذاتية ذا :الرضى استنتاج بأنعلى ضوء هذه التعاريف ميكننا 
ميكن اعتبار الرضى أيضا على أنه حالة شعورية  .جتربة اإلستهالك ، ناتج عنمعريفو نسيب  يمسار تقييم

  .و األداء املدرك التوقعاتأو معرفية، خلفي و الحق لعملية الشراء، ناتج عن عملية املقارنة بني /و
 

                                              
2 - Le petit larousse, (1991), Librairie Larousse., p.874.    . 
3 - J Vanhamme, (2004), Op cit. 
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 :مفهوم السعر المدرك 2.1

يف نفس  تكون ن خالهلا التحصل على جمموع املعامل، اليتعملية يتم م"يعرف السعر املدرك على انه   
التقدير الذهين عن الفرق املوجود بني السعر املرجعي " أو انه يعرب عن  4"الوقت ذاتية و موضوعية

  )".املوجود يف ذهن املستهلك( و بني السعر املرجعي الداخلي ) السعر الذي يباع به املنتوج( اخلارجي 
هلك حكم على منتوج بأنه غال أو رخيس ؛ هذا يعين بأنه يقيم هذا العرض مبعيار عندما يأخذ املست  

هذا  )Monroé )2002عرف . مرجعي يعتمد عليه يف تقييم السعر، هذا املعيار نسميه بالسعر املرجعي
أو اخلدمة /السعر الذي يستعمله املشرتي كعنصر مقارنة، لتقييم سعر املنتوج و"األخري على أنه 

   السعر املرجعي الداخلي: أن السعر املرجعي ينقسم إىل قسمان) Hamelin )2002حسب . 5"ضةاملعرو 
 .و السعر املرجعي اخلارجي

هو السعر املنتظر من طرف املستهلك، يتشكل من املعتقداته الذهنية، من  :السعر المرجعي الداخلي*  
6.هدف يريد إجياده يف السوقجتاربه السابقة، و يف غالب األحيان يضعه املستهل متعمدا، ك

 

  .هو السعر الذي يتحصل عليه من املعلومات املوجودة يف البيئة: السعر المرجعي الخارجي * 
فنتيجة املقارنة بني هذين السعرين هي اليت حتدد أمهية السعر املدرك الذي يعترب من طرف املستهلك  

 تقتصر هذه التضحية فقط على املال بل هناك أيضا ال. على أنه التضحية املادية الضرورية للقيام باملبادلة
  .اهودات البدنية و النفسية، كل هذا يشكل ما نسميه بالتضحية املدركة من طرف املستهلك

على أا كمية النقود، و اجلهود املبذولة من طرف  )Zeithaml )1988عرفها  :التضحية المدركة* 
التعب؛ الوقت املستغرق؛ التنقل للبحث : اخلدمة، تتمثل اجلهود يفأو /املستهلك يف سبيل اقتناء املنتوج و

يلمح الكاتب يف هذه النقطة بقوله أن األسعار النقدية هلا تأثري سليب على التضحية املدركة ..عن املنتوج؛
عملية إدراك القيمة من طرف املستهلك، و ذلك نظرا للخطر املدرك الذي ميكن أن ينتج من هذه 

  7.األخرية
  
 

  الجودة المدركة للعالمة التجارية 3.1
                                              

4 - Chirouz Y, (1995), « le marketing stratégique », édition élipse, p :    . 
5 - Hamelin J (2002), « la confiance des consommateurs en leur attentes de prix : une application au 

changement de prix », in actes du congrès de l’association Française du marketing, Reims. 
6 - Vernette E (2003), « l’essentiel du marketing », 2édition d’organisation, p :264. 
7 - C Urbain, (2002), « De l’équité à la perception et l’acceptation du prix par le consommateur : la notion 

de juste prix », in actes du congrès de l’association Française du marketing,Lille. 
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معينة جيب علينا أن ال ننسى أن ندخل يف هذا املفهوم  جتارية ةعالمعندما نتكلم عن اجلودة املدركة ل  
جودة، السعر، اجلهد املبذول (العديد من العناصر اليت هلا تأثري مباشر على إدراك العالمة على غرار 

حكم املستهلك اجتاه "فاجلودة املدركة هي ...). طراز، اجلانب اجلمايلللبحث عن املعلومات،املوضة، ال
معينة من خالل  عالمةاملستهلك يقيم جودة . 8"معينة جتارية ةعالمتفوق، و براعة منتوج أو خدمة ل

يف هذا السياق ميكن القول بأن اجلودة املدركة من  أو اخلدمة، النوعية اليت يتميز ا كل منتوج املواصفات
فهذه األخرية يتم تقديرها كنتيجة للمقارنة بني املنافع املستمدة من جودة . لعالمة تسبق القيمة املدركة هلاا

  ..).املالية، النفسية، اجلهد املبذول( العالمة و بني التكاليف اليت حتملها املستهلك 
املنتوج أو اخلدمة عند إذن اجلودة املدركة من العالمة تعرب عن الرأي الذي يبدي به املستهلك اجتاه 

، فإذا كانت اجلودة اليت منها مقارنته بني اجلودة اليت حصل عليها فعال و بني املنافع اليت كان ينتظرها
يف حصل عليها املستهلك أكرب من اليت كان يتوقعها، فإن اجلودة املدركة للعالمة هنا تكون إجيابية، و 

تميز ا تاليت  املواصفاتعلى تقييم مجيع  إذاً  ركةتشمل اجلودة املد. 9العكس تكون منخفضة حالة
املوضة، اجلانب اجلمايل، الطراز، الصورة الذهنية، املصداقية، حسن جودة املنتوج، ربح الوقت، (العالمة 

  ...).الفوائد البسيكولوجية كتقدير الفرد من طرف اآلخرين 
  :القيمة المدركة للعالمة تجارية 4.1

ييم الشامل للمنافع املستمدة من املنتوج أو اخلدمة، فتنتج من خالل املقارنة التق"تعرب القيمة عن 
 تعرف، "من طرف املستهلك بني اإلدراكات املتعلقة بالشيء املتحصل عليه، و بني التضحيات املنفقة

أو (الفرق "أيضا على أا  تو عرف. 10"املدركةات الفرق بني املنافع املدركة و التضحي" أيضا على أا 
، ففي هذه احلالة تفسر القيمة يف اإلطار التباديل، ملبادلة "بني املنافع املدركة، و التكاليف املدركة) الزيادة

  .11حمتملة بني طرفني، و حترك سلوك الشراء لدى الفرد
. األول معرفية و الثانية شعورية: إذاً مما سبق، ميكننا تعريف مفهوم القيمة املدركة من خالل مقاربتان

، مبعىن العملية اليت يقوم من خالهلا كل طرف بإعطاء ةبادلمنوذج امل ضمنأسسها  املعرفية د املقاربةجت
الذي يقوم به  أن التقييم و اإلختيارمعىن ذلك . 12شيء له قيمة مقابل شيء آخر له قيمة أكرب

                                              
8 - Perrouty (2004)., « Impact des interactions entre marque et régions d’origine », Dans l’actes du 

congrès International de l’AFM. St Malo. 
9 - R Chumpitaz, V Swean (2002) “ La qualité comme déterminant de la satisfaction des clients” Dans 

l’acte du congrès de L’association Française de Marketing, Lille.  
10 - Monroe et krishnan, (1985); cité par P Aurier, D Evrard, et G N'goala, (2000), op cit.  
11- R Mencarlli., (2008), « Interactions lieu-objet comme conceptualisation de l’expérience vécue : test 

d’un modèle intégrateur », Recherche et Application en Marketing.  
12 - P Kotler, (1994), Le comportement du consommateur, édition Dunod.  
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، و املنافع )جاتخمر (بني التكاليف ) الفرق، أو احلاصل(ينتج من خالل املقابلة املعرفية  املستهلك
      ،"املدخالت"أو نسمع عن " املنافع"،و "التكاليف"كثريًا ما نسمع عن   يف احلقيقة. 13)مدخالت(

األرباح و : لكن بصفة عامة يظهر أنه من اإلمكان اإلشراك مع مفهوم املنافع، فكرة  ،"املخرجات"و 
أما  .أن يأيت بنتائج إجيابية لفائدة الفرداملكاسب، املنفعة العامة، و إشباع احلاجات، و كل ما بإمكانه 

، أو  14عليها التضحية املدركة من طرف الفرد كما أكد :مع مفهوم التكلفة ميكن أن نشرك أيضًا فكرة
  .كل ما بإمكانه أن يأيت بنتائج سلبية ناجتة خالل عملية الشراء أو اإلستهالك

د من الباحثني موضوع القيمة املدركة من إلمتام النقص الذي تتميز به هذه املقاربة، تناول العدي
أو /أن احلكم على القيمة ينتج من عملية اإلستهالك وحسب هذه املقاربة . الشعورية املقاربة خالل

يعرب عن جتربة ) مقارن، شخصي، و وضعي(تفضيل نسيب " حيازة املنتوج أو اخلدمة، و يعرب عن 
كون أنه   املقاربة ذا طابع فلسفي هأسس هذبأن  ميكن اعتبار .15"املستهلك خالل تفاعله مع الشيء

  .، و الذي ميكن أن يكون موضوع للحكم على القيمة16كل ما هو أهل للتقدير  يأخذ بعني االعتبار
  

  :تأثير السعر المدرك، الجودة المدركة، و القيمة المدركة، على رضى المستهلك 2
م علينا أن نقوم بدراسة العالقات السببية إن دراسة األسباب اليت تقود سلوك رضى املستهلكني، حتت

 .املوجودة بني اجلودة املدركة للعالمة التجارية، و قيمتها املدركة، و كيفية تأثريها على رضى املستهلك

                     Day ،Huntبرز مفهوم الرضى مع  أواسط التسعينيات خاصة مع األعمال اليت قام ا 
لى مدى عشرين سنة أصبح هذا املفهوم أحد أهم العبارات املستعملة يف دراسة فع ،)Chumpitaz )1990و 

. املستهلك و هذا ال من الناحية األكادميية و ال من الناحية املقاوالتية استخدام/الشراءما بعد  تسلوكيا
: دف من وراء هذا البند من جهة إىل عرض خالصة ألهم السوابق املتعلقة مبفهوم الرضى على غرار

  .السعر املدرك، اجلودة املدركة، القيمة املدركة
  

  :العالقة بين السعر المدرك و القيمة المدركة 1.2

                                              
13 - C Urbain.,(2002) “ De l'équité à la perception et l'acceptation du prix par le consommateur: la notion 

de juste prix ” Colloque international sur le prix.  
14 - A Merle., J-L Chondon., et A Roux., (2008), « Comprendre la valeur perçue de la customisation de 

masse : une distinction entre la valeur du produit et la valeur de l’expérience de co-disign », Recherche et 

Application en Marketing. 
15 - Holbrook, and Horfman; (1985) dans P Aurier, G N'goala et G Evrard, (2004), Op cit. 
16 - Encylopedia universalis, (2004). 
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جمموع "السعر من وجهة نظر املستهلك على أنه  Zeithamlخالل تناوله للقيمة املدركة عرف 
رات املنتوج على التقييم الشامل لقد"و عرف أيضا القيمة على اا " التضحيات اليت يتحملها املستهلك

17".إشباع رغباته من خالل إدراكه للفارق بني ما يعطي من تضحيات و ما يتحصل عليه من فوائد
يف  

هذه . Getو  Giveهذه احلالة يؤكد الكاتب بأنه خالل عملية إدراك القيمة، حياول املستهلك التوفيق بني 
اخلارجية للمنتوج املتعلقة باجلودة، و عناصر  األخرية تعرب عن مجلة الفوائد و تشمل املواصفات الداخلية و

أما مكونات ..،)كتقدير الفرد من طرف اآلخرين(الراحة، ربح الوقت، الفوائد النفسية : أخرى مثل
فنتيجة املقارق بني هاذين ..). الوقت، اهود، ( تشمل األسعار النقدية و الغري نقدية  Giveالتضحية 

حسب الكاتب أن املواصفات اخلارجية للمنتوج هي عبارة . القيمة املدركة املعيارين هو الذي حيدد أمهية
عن مؤشرات تساعدة على عملية إدراك القيمة، و متكن املستهلك من املقارنة بني التضحيات املبذولة يف 

  ).يةالقيمة املدركة االستعمال(و الفوائد املكتسبة ) القيمة املدركة التبادلية(سبيل التحصل على املنتوج 
  :العالقة بين الجودة المدركة و القيمة المدركة 2.2

 ،Hoffman ،Zeithamlو  Holbrookهناك بعض األعمال اليت اهتمت بالقيمة على غرار أعمال 
Icobcci  وOstrow  ا ُأجربت بأن تضيفنشأت نتيجًة النتقاد القدرة التفسريية للجودة املدركة، حبيث أ

ارد اليت يلتزم ا املستهلك على غرار السعر، الوقت، اهودات، حبث عن إىل مناذجها، مجلة من املو 
  .اخل..املعلومات،

حكم يديل به "على أنه  )1994( Aakerو  )Zeithaml )1988لقد مت تعريف مفهوم اجلودة من طرف  
بأن  Olshavskyيرى الكاتب ". املستهلك معرباً من خالله عن امتياز أو التفوق الشامل للمنتوج أو اخلدمة

املتميزة (املستهلك يقوم يف الغالب مبقارنة جودة املنتوج أو اخلدمة من خالل مالحظة مواصفاا اخلاصة 
 تتميز هذه األخرية حسب ما يرى . ، يف هذا اإلطار تعترب اجلودة حسب الكاتب من سوابق القيمة)ا

Zeithaml  ا ختضع للمنافع املدركة مناالستهالك و أيضًا إىل التكاليف املدركة اليت  خباصية نسبية كون أ
و  Fornellيتحملها املستهلك خالل خطوات الشراء، حبيث أا تلعب يف الكثري من األحيان حسب 

، هذا هو 18و رضى املستهلك) منتوج أو خدمة(رفقائه دور املتغري الوسيطي بني اجلودة املدركة من الشيء 
  .اليت ال جيب أن يستهان ا عند دراسة الرضىالسبب الذي جعلها من املتغريات 

  :العالقة بين رضى المستهلك بالعالمة التجارية و الجودته المدركة 3.2

                                              
17 - Zeithaml dans Urbain C, (2002), op cit. 
18 - P Aurier., Y Evrard., et G N’goala., (2004), op cit. 
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. جند يف أدبيات التسويق بأنه قد مت اخللط يف الكثري من األحيان بني مفهوم الرضى و اجلودة املدركة
، 19"ياز أو التفوق اإلمجايل للمنتوج أو اخلدمةحكم املستهلك املأخوذ عن االمت"تعرف هذه األخرية بأا 
 )Vanhamme )2002، بينما عرفت "التقييم المتياز املنتوج أو اخلدمة" بأا  Oliverأو بالتدقيق كما عرفها 

مما ال شك فيه . 20"الناتج النهائي عن التقييم الذي جيريه املستهلك خالل عملية املبادلة" الرضى بأنه 
هومني األخريين مع بعضهما البعض، لكن ال مينع هذا من أن العديد من األحباث اليت يرتبط هاذين املف

، )1994( Huberrtو  Bitner، )Anderson )1994و  Fornell: أقيمت يف هذا الصدد على غرار دراسات

Cronin  وTaylor )1992( ،Gotlieb ،Grewal  وBrown )1994( و أخريًا ،Oliver )1994  قد  ،)1997و
 .فيما يلي أهم االختالفات اليت أقرها هؤالء الباحثني. كدت على متيزمها عن بعضهما البعضأ

  :تأثير الجودة المدركة على رضى المستهلك -
بأن اجلودة املدركة تدخل ضمن املتغريات اليت متت إضافتها إىل جانب السوابق  )Oliver )1980قال 

ع يف شرح هذه النقطة، ال بأس أن ذكر بأنه ضمن األدبيات  قبل الشرو . األخرى املؤثرة يف رضى املستهلك
كان هناك تعارض بني الباحثني حول الروابط السببية املوجودة بني رضى املستهلك و اجلودة املدركة من 

اتفقوا على العالقة السببية  )Berry )1988و  ،Parasuraman ،Zeithamlاملنتوج أو اخلدمة، فنجد مثًال بأن 
 )Bitner )1991أو  Drewو  Boltonبينما جند بأن باحثني آخرين أمثال " اجلودة املدركة ـ الرضى  : "التالية

  .21"جودة مدركة  الرضى : " أكدوا على عالقة سببية معاكسة لألوىل و هي كاآليت
تعرضت املقاييس املستعملة يف هاتني الدراستني إىل العديد من االنتقادات هذا من جهة، و من جهة 

حول عينة متعددة النشاطات  )Taylor )1992و  Croninرى إن النتائج التجريبية للدراسة اليت قام ا أخ
و كذلك بالنسبة لدراسة ) قطاع بنكي، خدمة إبادة اجلرذان، التنظيف بالناشف، و األكل اخلفيف(

Gotlieb ،Grewal و ،Brown )1994(،  قد فصلت بني النموذجني السابقني)جودة ) [ ة بينهمبعد املقارن
جودة "كون أا رجحت الكفة لصاحل العالقة السببية التالية ] رضى مقابل رضى ـ جودة مدركة     مدركة 

  ".    مدركة ــ رضى
   

:  أننا ميكننا مالحظة بأنه ضمن منظور املبادلة التجارية اخلالصة بأن )Vanhamme)2002 حسب 
فنجد بأن صياغة . بب وضعية النظرية األساسية للمتغريينهي عالقة جُد معمقة بس جودة مدركة  رضى

                                              
19 - G N’goala., et C Benavent., (2004), op cit. 

    20.مذكرة نيل شھادة ا,ليسانس بجامعة جي+لي اليابس، سدي بلعباس" تسيير الخدمات الصحية و السياحية ) "2008(عطار نور الھدى  -
21 - J Vanhamme., (2004), op cit 
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الرضى أوسع من تلك املتعلقة باجلودة املدركة كون أا ترتجم احلالة النفسية للزبون بالنظر إىل خرباته مع 
اجلودة املدركة حسب الكاتبة ال تتعلق إال بإدراك بعض العناصر املرتبطة باملنتوج أو . أو اخلدمة/املنتوج و

باإلضافة إىل ذلك ميكن أن . دمة، و اليت تعترب بدورها طرف معين باخلربة اليت يعتمد عليها تقييم الرضىاخل
يكون حكم اجلودة سابق للوجود عند مقارنته مع الرضى كونه ال يأخذ بعني االعتبار خربة 

  .ه خالل تقييم الرضىشراء املنتوج أو اخلدمة، بينما تواجد اخلربة شرط ال ميكن اإلستغناء عن/االستهالك
  :العالقة بين رضى المستهلك بالعالمة التجارية و قيمته المدركة لها 3.2
أن اجلودة و القيمة املدركة تعد خالل خربة االستهالك، من أهم العوامل  و زمالؤه Fornell يعترب 

ت اليت يتمتع ا حسب الكاتب أن اجلودة املدركة تتأثر إجيابيًا باملواصفا. 22املوجهة لرضى املستهلك
املنتوج أو اخلدمة و بالسعر املتعلق ا، و تؤثر بدورها على القيمة املدركة حبيث أنه كلما كانت اجلودة 
املدركة قوية كلما كانت القيمة املدركة هي األخرى قوية، لكن بشرط أن تكون التضحية املدركة 

على رضى ) اجلودة و القيمة املدركة(تغريين يؤكد الكتاب يف هذا السياق على تأثري هاذين امل. 23ةمنخفض
  .املستهلك حبيث تكون نتيجة التأثري على حسب طبيعتها اإلجيابية أو السلبية

قبل أن نقوم بشرح تأثري القيمة املدركة على رضى املستهلك، سنقوم يف البداية بدراسة مقارنة 
  .ذلك بذكر أوجه اإلختالف بينهمللمقاربات املتعلقة بالقيمة املدركة و الرضى، مث نقوم بعد 

  :مدى تأثير القيمة المدركة على الرضى -
ضمن جمال اإلستهالكات من السوابق  )Morgan )1994و  Huntيعد رضى املستهلكني حسب 

بطبيعة احلال إذا أحس املستهلك بأنه غري مرتاح و غري راضي عن عالمة جتارية . املؤثرة على املدى البعيد
تقييم نتائج خربة " عن  OLiverيعرب الرضى حسب . لك للبحث عن البدائل املنافسةمعينة، يدفعه ذ

االستهالك أو االستعمال و ذلك من خالل جمموعة من املعايري و األهداف، اليت تستخلص ما إذا كانت 
) 2004(و رفقاءه  Eggertلذلك يف هذا الصدد قال الكاتب ". نتيجة األداء سيئة، رائعة،  أو فائقة الروعة

أن اجلودة املدركة و القيمة تتواجدان بالقرب من الشيء املقيم، بينما تصف الرضى احلالة املعرفية و 
  . 24الشعورية للفرد من خالل خربة استعمال أو استهالك املنتوج أو اخلدمة شراء مث استعمال

                                              
22 - G N’goala,.C Benavent., et P Aurier, (2005), op cit. 
23 - G Marion., (1999), op cit, p.297. 
24 - A Eggert, G N’goala., et L Georges, (2004), « L’impact de la communication des managers de 

comptes clés sur la valeur perçue et la satisfaction des clients clés : une étude empirique auprès des 

acheteurs des produits industriel » Dans l’acte du Congrès International de L’Association Française de 

Marketing,. 
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ات املدركة، بينما الرضى بالفعل يتم التعبري عن القيمة املدركة بالنظر إىل املنافع املدركة و التضحي
، على هذا األساس إلرضاء حاجة املستهلكني 25يستند إىل نتيجة تأكيد أو إبطال التطلعات األولية للفرد

) منتظرام(ينصح الكاتب بأن تقوم املؤسسة قبل كل شيء باستكشاف أو باألحرى التنبؤ بتطلعام 
ك جتد نفسها جمربة على حتسني أداء منتوجاا أو خدماا املتعلقة باملنتوج أو اخلدمة املرجوة، و للقيام بذل

  .لكي يتم إدراكها بصورة جيدة مما يؤثر إجيابياً على قيمتها املدركة
مع التطلعات االبتدائية ) تضحية مدركة/ منافع مدركة (يفرتض الرضى بأن تتوافق القيمة املدركة 

من خالل منافع (ال املستهلك الذي مل يتم مكافئته للزبون خالل عملية املبادلة التجارية، فبطبيعة احل
خالل املبادلة التجارية، ال يكون راضي ) نقدية و غري نقدية(على حسب التضحية اليت حتملها ) اجلودة

  .على اإلطالق بالعالمة التجارية
من أمهية على الدور الذي تلعبه اجلودة املدركة يف اخلفض أو الرفع  )Narver )1990و  Slaterلقد أكد 

القيمة املدركة و حالة الرضى لدى املستهلكني، على هذا األساس يعتربوا من بني العوامل اليت تعترب منبع 
على السلسلة ) 1996(و آخرين  Fornell، صادقة ACSIيف النموذج املسمى بنموذج . 26للقيمة و رضى

  ).1( الشكلالسببية املعرب عنها يف 
بأنه عندما تعرب القيمة املدركة ) 1999( Oliverقال ) 1996(و رفقائه  Fornellللتأكيد على منوذج 

يف هذه احلالة يتم اعتبارها من السوابق املؤثرة على " و املنافع / تكاليف " على نتيجة الفارق املوجود بني 
  .رضى املستهلك

  

  النموذج النظري و فرضيات البحث 3
تبىن توجه تسويقي، إختيار إسرتاتيجية دفاعية مرتكزة يف الوقت الراهنة يتطلب على املؤسسات اليت ت

، جاء هذا بعد تأكدها من أن متسكها بزبائنها احلاليني يكلفها أقل 27على احملافظة و كسب وفاء الزبائن
، و للقيام بذلك وجدت هذه املؤسسات نفسها جمربة على حتسني 28خبمس مرات من حبثها على زبائن جدد

ا و خدمافبعد الدراسات املعمقة و اجلهود املبذولة يف جمال دراسة سلوك . ا إلرضاء زبائنهاجودة منتجا

                                              
   .يتعلق األمر هنا بالتطلعات اليت من املمكن التنبؤ ا -2

26- Slater et Narver., (2000), cité par A Eggert., et autres., (2004), op cit.   

 - 27- Aurier.P., Evrard Y et N’Goala.G, (1998), « La valeur du produit aux yeux du consommateur », 

Acte du congrès International de L’Association Française de Marketing, Nantes  
28- VO T T H, et Jolibert A, (2005), « Le rôle modérateur de l’implication durable sur la relation entre la 

satisfaction et la fidélité du consommateur », dans L’acte du congrès international de l’AFM.  
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املستهلك قام جل الباحثني، من إبراز عنصرين رئيسيني يؤثرانعلى رضى املستهلك، و مها اجلودة املدركة، 
: ت خطية إجيابية بنيخالل دراسام التجريبية هلذان العنصران تأكد الباحثني من تواجد عالقا. القيمة املدركة

  ).02(أنظر الشكل . اجلودة املدركة و القيمة املدركة، اجلودة املدركة و الرضى، و القيمة املدكة مع الرضى
  الجودة المدركة و القيمة المدركة  العالقة بين 1.3

 Corfman )1985( ،Zeithamlو  Holbrookمن أوىل األحباث اليت تأكدت من هذه العالقة هي أحباث 

حسبها أن املستهلك خالل إدراكه للقيمة يتأثر باجلودة املدركة،   ،)1993( Ostromو  Iacobucciو ، )1988(
و أن نتيجة ...) السعر، جمهودات، البحث عن املعلومات، (كون أنه يقارن بينها و بني التضحيات املدركة 

اجلودة املدركة من سوابق القيمة، و أن هلذه  يف هذا اإلطار تعترب. املقارنة هي اليت حتدد أمهية القيمة املدركة
إن  .29األخرية خاصية نسبية كون أا تابعة للمنافع املدركة من طرف املستهلك و أيضًا للتكاليف املنفقة

القيمة هي أيضًا معرفة على أا متغري وسيطي بني اجلودة املدركة للعالمة التجارية و رضى الزبائن، و أن  
  .لوفاء بالعالمة التجاريةكالمها يؤثر على ا

  . اجلودة املدركة تؤثر إجيابياً على القيمة املدركة: 1.ف
يف كل ما يقدمه املستهلك من مال  السعر تمثلي: لمدرك و القيمة المدركةاالعالقة بين السعر  2.3

(  ، و املسامهات...)التعب، الوقت املبذول، التنقل للبحث عن املنتوج،(باإلضافة إىل التكاليف 
و مبا أننا رأينا يف السابق أن هناك عالقة ... ). خصائص الفرد، قيمه، وضعيته االجتماعية و االقتصادية،

طردية بني اخلطر املدرك و التضحية املدركة، أن هناك عالقة عكسية بني هذا األخري و القيمة املدركة، 
  :فإنه ميكننا سرد الفرضية التالية

 .ة عكسية مع التضحية املدركةالقيمة املدركة هلا عالق: 2ف

  القيمة المدركة و الرضى العالقة بين 3.3
يعترب الرضى يف املنظور التباديل من نواتج القيمة املدركة خاصة عندما ) 1996(و آخرين  Fornellحسب 

 لذلك. يتعلق األمر باختيار أو استهالك منتوج أو خدمة عالمة جتارية معينة، حبيث يكون ذلك بعد الشراء
تأيت كنتيجة خلربة استهالك و تشرتط أن يكون هناك مقارنة ) انفعالية(يظهر الرضى على أنه استجابة شعورية 

بني األداء املدرك من املنتوج أو اخلدمة املقدمة و التضحيات املدركة، و يكون ذلك من خالل استعمال 
، 30...رب سابقة مع نفس الصنف، توقعات، رغبات، اإلنصاف، وعود، جتا: جمموعة من املعايري على غرار

                                              
29- Zeithaml (1988), dans Bolton et Drew (1991), dans Aurier et autres (1998), op cit.    
30- Oliver (1997), dans N’Gobo G, dans, Aurier et autre (1998), op cit.  
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يتأثر هذا األخري مثله مثل . على أن يتم حتديد أمهية القيمة املدركة اليت بدورها تؤثر على رضى املستهلك
القيمة املدركة باجلودة املدركة من املنتوج أو اخلدمة، إال أنه خيتلف عنها كونه يأيت بعد خربة االستهالك و 

  .ليس قبلها
  .دركة تؤثر إجيابية على رضى املستهلكالقيمة امل: 3ف 
  منهجية البحث للتأكيد اإلمبريقي 4

منوذج القياس، و (سنقوم يف هذا البند بعرض مجلة من املقاييس للمتغريات املتعلقة بنموذج البحث 
، و أيضًا منهجية إمربيقية لتأكيد Spssباستعمال ] ACP[من خالل القيام بتحليل إستكشايف ) اهليكلي

قمنا بتحليل هذا النموذج من . Statisticaباستعمال  ]AFC[عة من الفرضيات من خالل حتليل تأكيدي جممو 
  .Isisخالل دراسة حالة مستهلكي خدمات اهلاتف النقال 

  جمع البيانات و خصائص العينة 1.4
ية، يف اختيار طريقة املعاينة غري االحتمالية احلصص) السبب(إن التوجه النظري لبحثنا هو أصل 

). حسب نسب كل واحد يف جمتمع البحث(لذلك فإن اختيار ايبني مت على حسب معاينة حصصية 
، مت اإلتصال ؤالء ايبني بأماكن Isisيتكون الفضاء العملي لبحثنا من مستهلكي منتوج التنظيف 

  .تواجدهم، حيث أننا طلبنا منهم أن جييبوا على االستمارة
، حيث دامت الدراسة اإلمربيقية فيها مدة جمموعة من الطلبة و األصدقاءساعدة بعث اإلستمارة مت مب    

اختيار ايبني مت على حسب نسبة كل واحد منهم يف . 2010من سنة ) مارس، أفريل، ماي(ثالث أشهر 
  )01( رقم اجلدولأنظر . جمتمع البحث

لعالمة نظرًا إىل العدد الكبري من الزبائن ، وقع اختيارنا على هذه ا Isis العالمة التجارية املختارة كانت
الذين معها، الشيء الذي يسهل لنا مهمة الوصول إليهم هذا من جهة، و من جهة أخرى أن كل متغري من 

و  Isisيساهم يف الربط بني العالمة ) جودة مدركة، قيمة مدركة، رضى، و السعر(املتغريات املكونة لنموذجنا 
  .الزبائنها
  

  لنموذج القياس و الهيكلي )AFC( التحليل التأكيدي :العامنموذج التقييم  2.4
منوذج القياس و النموذج اهليكلي مع املعلومات املتعلقة بالدراسة، نستعني ) توافق(ملعرفة جودة تناسق 

، اليت متكننا من تقييم احلد الذي يعطي من خالله النموذج )les indices d’ajustements(    بدالئل التسوية
 .يستعرض لنا أهم هذه الدالئل )02( اجلدول. النظري املقرتح نفس املعطيات اموعة
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، 287و  263ترتاوح بني ) df(و أن درجة احلرية  806و  990ترتاوح بني ) chi²(نالحظ أن الكي تربيع 
هي  df /chi²مبا أن يتميزان هذان املقياسان بأما األكثر إنتشارًا و دقًة عند مقارنتهما بالدالئل األخرى، و 

 .فإن قيمتهما جيدة و تؤكد سالمة القياس 5و  2حمصورة بني 

 GFI، AGFI،Gamma Index ،NFI[نالحظ أيضاً من خالل اجلدول بأن قيم الدالئل األخرى على غرار 

،CFI [ ا تقرتب منو أيضًا  0.9كانت جيدة كو]RMSEA و ،RMR [ كانت هي األخرى جيدة كون أن
  .    0.08و  0.04ب أن تكون حمصورة بني نتيجتها جي

النتائج املتحصل عليها من دالئل التسوية هي جيدة و تؤكد لنا إمكانية القيام بتحليل منوذج املعادالت 
 .مبعىن إمكانية إستخدامها الختبار الفرضيات املهيكلة، و صالحيات املعطيات

  

  لةاختبار النموذج الهيكلي باستعمال المعادالت المهيك 5
  :تقييم الهيكل التوفيقي للمتغيرات الكامنة 1.5

، فبعد القيام ذا االختبار حتصلنا Studentلـ  tاملعيار الذي ميكننا من القيام باختبار املعنوية هو أختبار 
 tلكي يكون للبيانات مدلول جيد جيب أن يكون االختبار . )04(، )03(يف اجلداول  على البيانات املوجودة

بالنسبة لكل مسامهة توفيقية للمتغريات  % 5خالل مستوى معنوية  )1.96(فيها أكرب من  Studentلـ 
، و شكل توزيعهما )كتابة املعادالت(الكامنة، ليتم فيما بعد التأكد من عالقة اإلحندار املوجودة بينهما 

علق األمر باملؤشرات أو نالحظ من خالل النتائج أن كل املسامهات التوفيقية سواءًا ت. ))06(أنظر اجلدول (
 ،)1.96(أكرب من  Studentلـ  t ، % 5الروابط املتعلقة باملتغريات الكامنة كانت جيدة خالل مستوى معنوية 

على ضوء ما رأيناه ميكننا اإلنتقال إىل مرحلة كتابة املعادالت .0.05و تقدير مستوى االحتمال أقل من 
  ).05(النتائج املبينة يف اجلدول املهيكلة و يكون ذلك من خالل اإلستعانة ب

  
  
  
 

  :اختبار الفرضيات و تحليل النتائج  2.5
  :تأثير الجودة المدركة على القيمة المدركة 1.2.5
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و  Isisمبا أن مجلة هذه النتائج كانت مرضية كون أا مسحت لنا بقياس متغري اجلودة املدركة للعالمة  
من أمهية العالقة املوجودة بينهما من خالل حتليل منوذج املعادالت القيمة املدركة هلا، ميكننا اآلن التأكد 

  .val = 0.603. qual + 0.079           :بعد التحليل حتصلنا على املعادلة التايل. املهيكلة

نالحظ بأن النتيجة أكرب . valعلى املتغري التابع  qualتعرب عن درجة تأثري املتغري املستقل  β1إن القيمة 
، و هذا يدل على أن العالقة الطردية بني املتغريين خاصة و أن هذه النتيجة جاءت بعد )0(فر من الص

 مجلة هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية األوىل اليت. [β1 = 0.603 ،P < 0.05 ،t =4.545[النتائج املشجعة التالية 
   .املدركة هلاتشري إىل أن اجلودة املدركة خلدمة العالمة تؤثر إجيابياً على القيمة 

 

  :تأثير السعر على القيمة المدركة 2.2.5
للتأكد من صحة النتائج اليت توصل إليها هؤالء الباحثني قمنا بنمذجة هذه العالقة إىل معادلة مهيكلة  

هي إجيابية خالل  β6نالحظ بأن  ]. β6 =- 0.599. ،P < 0.05 ،t = 1.96[: فتحصلنا على الدالئل التالية
إن نوع  .، هذا يؤكد صحة هذه النتائج)1.96(أكرب من  studentلـ  tو  ،)0.05(أقل من  مستوى معنوية

العالقة املوجودة بني هذين املتغريين هي خطية و طردية لذلك تكتب العالقة الرياضية بينهما على النحو 
   val =- 0.599.prix + 0.544:  اآليت

 Isis، لذلك ميكننا القول بأن سعر منتوج العالمة يةعكسإن عالقة اإلحندار بني املتغريين هي خطية 
يؤثر سلبيًا على القيمة املدركة هلذه العالمة من طرف املستهلك، على هذا األساس ميكننا القول بأننا حتققنا 

  .من صحة الفرضية الثانية
  :تأثير القيمة المدركة على رضى المستهلك 3.2.5

يف الربنامج اإلحصائي حتصلنا على القيم  satisو  valغريين من خالل منذجة املعادالت املهيكلة للمت 
على شدة التأثري الذي متارسه القيمة املدركة  β2يدل املعامل ].  β2 =0.493 ،P < 0.05 ،t =2.024: [التالية

)val ( على الرضى)satis( نالحظ بأن إشارة النتيجة هي موجبة و قريبة من ،)هذا يؤكد طبيعة العالقة )1 ،
  . املستهلك طردية و القوية يف نفس الوقت، اليت متارسها متغري القيمة املدركة للعالمة على رضىال

 Isisأن القيمة املدركة للعالمة على على ضوء النتائج السابقة حتققنا من صحة الفرضية الثانية اليت تنص 
  satis = 0.493.val + 0.095   .تؤثر إجابياً على الرضى ا
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املستهلك  القيمة املدركة من طرفجودة بني املتغريين خطية و طردية، إذا ميكننا اإلستنتاج بأن العالقة املو 
تؤثر إجيابيًا على رضاه ا، على هذا األساس ميكننا القول بأننا حتققنا من صحة  Isisللعالمة التجارية 

  .الفرضية الثالثة
 

  :خاتمة
املستقبلية  تأهم املتغريات الوسيطية املؤثرة يف السلوكيايعترب الرضى عند الكثري من الباحثني، بأنه من 

كان اهلدف األول من . للزبائن، لذلك كان من املهم البحث عن األسباب اليت تؤدي إىل نشوء هذا املتغري
، معينة خبدمة عالمة جتارية رضى املستهلكهذا البحث هو إبراز أهم العوامل أو املكونات اليت تؤثر يف 

 كان القيام بتوضيح العالقات املوجودة بني املتغريات املكونة لرضى املستهلك، اهلدف الثالث اهلدف الثاين
  .تعلق بدراسة إمربيقية تأكدنا خالهلا من الفرضيات املوضوعة يف البحث

تأثرت  Isis، إستنتجنا بأن القيمة املدركة للعالمة البحثعلى ضوء النتائج املتحصل عليها يف هذا 
نظر المن وجهة  .أا بدورها أثرت إجيابيًا على رضى الزبائن و ودة املدركة هلا و عكسيًا بسعرها،طرديًا باجل

اإلدارية، أعطى لنا هذا البحث التوضيحات املتعلقة بكل املتغريات كل واحدة منها على حدى، أوًال بالنسبة 
 Isisنياً، جيب أن حتافظ العالمة ثا. عن منافسيها يف السوق جيب أن تتميز Isisلعالمة لللجودة املدركة 

على مسعتها و قيمتها يف السوق اجلزائرية، للقيام بذلك عليها أن تـَُوفْق بني سعر خمتلف خطوط منتوجاا و 
، أيضًا عليها أن تقوم بالتصنيف احملكم لزبائنها من خالل توفري )سعر/أي أحسن عالقة جودة(بني جودا 

ناسب للزبون املناسب، كون أن هذا األخري هو جد حساس عندما يتعلق األمر اجلودة املناسبة بالسعر امل
  .بالسعر

ثالثاً، عليها أن تقوم بشىت الوسائل إلرضاء زبائنها و إدخال الفرحة و السرور يف نفوسهم، و يتحقق 
 دخل يف الرتويج،دايا اليت تاهلباإلكثار من ذلك عندما توفر هلم جودة تفوق أو تتوافق مع توقعام، كأن تقوم 

، )إستمرار الغري منقطع للتغطية(تلبية كل الوعود املقدمة للزبون، حتقيق اإلبتهاج لديهم، تضمن له راحة البال 
إستماع إىل خمتلف املشاكل (، اإلصغاء التام للزبون )تتعامل معه بكل شفافية(تكون شديدة الصراحة معه 

إجياد (يها أيضًا أن تويل اإلهتمام لزبائنها خاصة منهم األوفياء ، عل)للمنتوجاليت تقف أمامه خالل استعماله 
إذا توفرت تلك الشروط سيحاول املستهلك يف هذه . )حلول فورية و ناجعة للمشاكل اليت تواجه املستهلك

يفكر احلالة اإلستمرار يف عالقته مع العالمة إىل أقصى مدة ممكنة، مما يزيد من تعلقه ا و بقائه ويف هلا و ال 
  .أبداً يف تغيريها بعالمة أخرى
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مثلها مثل أي حبث إمربيقي، ال ميكن تفسري نتائج هذه الدراسة من دون أن نأخذ بعني االعتبار نقائص 
من جهة أخرى يثري هذا البحث تساؤالت جديدة تنتظر من جييب عنها يف األحباث . اليت يتميز به عملنا

  .املستقبلية
كنها بأي فرد ال مي) 150(نتنا ميكن القول أنه حمدود، لذلك عينة متكونة من أوًال، إن حجم و طبيعة عي

أفراد اتمع اليت أقيمت عليه الدراسة، فالدراسات اليت نستطيع ها على كل نتائج حال من األحوال أن نعمم
  .من خالهلا تعميم النتائج تشكل أولوية جيب إتباعها

  statisticaت املهيكلة للنموذج العملي إستعملنا الربنامج اإلحصائي ثانياً، بالنسبة لتحليل منذجة املعادال
) 2002(و آخرين  Rousselإن التحليل ذه الطريقة حسب  .MLكانت طريقة التقدير املستخدمة هي 

، لذلك أنصح الباحثني ]400 و 200[مل تكون بني حيمل نوعًا ما حساسية اجتاه حجم العينة، خاصة إذا 
بدراسات مماثلة أن يستعملوا الربامج اإلحصائية اليت حتتوي على طريقة تقدير مالئمة للعينات الذين يقومون 
  .GLSالصغري، مثل ذات احلجم 

، )L’implication(التضمن : املستهلك مثل رضىثالثاً، كان بإمكاننا إدخال متغريات أخرى مفسرة ل
، )la qualité de la relation du prestataire de service( ثقة املستهلك بالعالمة، )Les attentes(التوقعات 

فاملتغري األول يتعلق بكمية املعلومات املتواجدة حبوزة املستهلك عن العالمة اليت يكون ويف هلا، لذلك تكون 
، املتغري الثاين بدوره يتعلق بتطلعات املستهلك اجتاه العالمة، فكلما  الرضىهناك عالقة إجيابية بينها و بني 

بثقة الزبون بكل فيتعلق  أما بالنسبة للمتغري األخري. املستهلك رضىنت هذه التطلعات إجيابية زادت من كا
  .ما تقدمه العالمة

اً، مت التحصل على اإلجابات املوجودة يف اإلستمارة من خالل التصرحيات اليت أدىل ا املستجوبون رابع
نتائج اليت حتصلنا عليها كانت على حسب تلك و ليس املالحظة من طرفنا، على هذا األساس فإن ال

  .التصرحيات
  

  

  

  

  

  

  

  



  2011جوان     -01العدد  –مجلة انسان و المجتمع  

 
221 

  :بيبليوغرافيا
 

-.. Aaker.A. David, (1994), Le Management du Capital Marque, édition Dalloz 

 

- Aurier P., Benavent C., et N’goala G. (1998), « La valeur du produit aux yeux du 

consommateur », Actes des journées nationales des IAE., Vol.12, Nantes. 

 

Aurier P., Evrard Y., et N’goala G. (2004), « Comprendre et mesurer la valeur du point de vue 

du consommateur », Recherche et Application en Marketing. Voir : www.AFM.fr. 

 

- Aurier P., Benavent C., et N’goala G. (2005), « Validité discriminante et prédictive des 

composantes de la relation à la marque », Actes de congrès International de L’Association 

Française de Marketing, Voir : www.AFM.fr. 

 

- Chumpitaz R, Swean V (2002) “La qualité comme déterminant de la satisfaction des clients” 

Dans l’acte du congrès de L’association Française de Marketing, Lille.  

 

- Eggert A, G N’goala., et L Georges, (2004), « L’impact de la communication des managers 

de comptes clés sur la valeur perçue et la satisfaction des clients clés : une étude empirique 

auprès des acheteurs des produits industriel » Dans l’acte du Congrès International de 

L’Association Française de Marketing, 

 

- Encylopedia universalis, (2004). 

- Kotler P, (1994), Le comportement du consommateur, édition Dunod.  

 

- Marion G., (1999), op cit, 

 

- Mencarlli R., (2008), « Interactions lieu-objet comme conceptualisation de l’expérience 

vécue : test d’un modèle intégrateur », Recherche et Application en Marketing, vol.23, n° 3, 

pp.51-69. 

 

Merle A., Chondon J-L., et Roux A., (2008), « comprendre la valeur perçue de la 

customisation de masse : une distinction entre la valeur du produit et la valeur de l’expérience 

de co-disign », Recherche et Application en Marketing, vol.23, n° 3,   pp.27-50. 

 

- Perrouty J. P., et D’hauteville F., Lockshin L. (2004). « Impact des interactions entre 

marques et régions d’origine sur la valeur perçue d’un vin : proposition de prise en compte  de 

l’expertise perçu du consommateur », Actes de Congrès de l’Association Française de 

Marketing, 6 ; 7 mai, St Malo. 

 

- Vanhamme J. (2004). « L’influence de la surprise sur la satisfaction des consommateurs : 

une expérimentation pilote», Aspirante du fonds National de la recherche scientifique, 

Laboratoire d’analyse du comportement du consommateur, Dans  la revue de l’Association 

Française de Marketing., pp.18-41. Voir : www.AFM.fr. 

 

- Urbain.C. (2002). « De l’équité à la perception et l’acceptation du prix par le 

consommateur : la notion de juste prix », Actes de Congrès International de l’Association 

Française de Marketing Lille, Vol 20, pp.27-46. 



  2011جوان     -01العدد  –مجلة انسان و المجتمع  

 
222 

 

  ملحق  ال
  

  .ACSIنموذج تصوري لـ ): 1(شكل 
  .مرجع مذكور سابق ،)2004(و رفقاءه  Eggert: مصدر                             

  
  النموذج النظري لرضى المستهلك: (02)شكل 

  
  النموذج النظري للبحث): 01(شكل 

  
  توزيع المستجوبين على حسب فئات أعمارهم): 01( جدول

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

الجودة 
القيمة  الرض

  السعر

 وفاء متراكم رضى قيمة مدركةجودة 
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  توزيع المستجوبين على حسب أعمارهم): 01(جدول 

  
  
  

  .سوية لنموذج العامالتدالئل ): 02( جدول
نموذج   نموذج هيكلي  دالئل التسوية      

  القياس
  chi² 372.11  271.114كي تربيع 

  Degrees of freedom 64  48درجة احلرية 

P- Level 0.00  0.00  
  5.64  5.81  درجة احلرية \كي تربيع 

Steiger and Lind RMSEA Index 0.054  0.123  
Joreskög and Sorböm  GFI  0.880  0.807  

Joreskög and Sorböm  AGFI  0.807  0.734  
Joreskög and Sorböm RMR  0.041  0.156  
Population Gamma Index  0.902  0.803  

Adjustment Population Gamma Index  0.807  0.847  
Bentler and Bonett Normed Fit Index (NFI) 0.876  0.879  

Bentler Comparative Fit Index (CFI) 0.857  0.800  
 

 ).الكامنة في المتغيرات المتغيرات الجلية مساهمة( القياستقدير نموذج ): 03( جدول

 مستوى االحتمال

<0.05 

T 

 Studentلـ 

1.96 <  

 يوعالخطا الن
ξ  

المساهمة 
 التوفيقية

λ  

  
  يرات الخفية و الجليةالمتغ

0.000 8.22 0,037 0.451 (qual)-1->[qual 1]  

0.000 4.78 0,037 0.486 )qual)-2->[qual 2[  

0.000 5.48 0.325 0.801 )prix)-3->[ prix 1[  

0.000 3.88 0.047 0.774 (prix)-4->[ prix 2]  

0.000 8.47 0,038 0.461 (val)-5->[val 1] 

0.000 9.41 0,036 0.568 (val)-6->[val 2]  

0.000 7.25 0,023 0.308 (satis)-7->[satis 1]  

0.000 5.98 0,024 0.507 (satis)-8->[satis 2]  

0.000 6.01 0,024 0.388 (satis)-9->[satis 3] 

  مجموع  40أكثر من   40 - 35  34 - 26  21 - 19  أعمار المستجوبين
  200  28  48  72  52  عدد المستجوبين
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 ).العالقات بين المتغيرات الكامنة و الجلية(تقدير نموذج الهيكلي ): 04( جدول

 مستوى االحتمال

<0.05 

T 

 Studentـ ل

1.96 <  

 يوعالخطا الن
ξ  

المساهمة 
 التوفيقية

λ  

  
  المتغيرات الخفية و الجلية

0.000 5.96 0.047 0.261 (qual)-1->[qual 1]  

0.000 6.35 0.081 0.435 )qual)-2->[qual 2[  

0.000 8.44 0.165 0.716 )prix)-3->[ prix 1[  

0.000 9.58 0.132 0.372 (prix)-4->[ prix 2]  

0.000 4.26 0.118 0.575 (val)-5->[val 1] 

0.000 4.66 0.129 0.963 (val)-6->[val 2]  

0.000 8.47 0.066 0.422 (satis)-7->[satis 1]  

0.000 6.35 0.143 0.349 (satis)-8->[satis 2]  

0.000 7.25 0.037 0.314 (satis)-9->[satis 3] 

  
 اتتحليل اإلرتباطات بين المتغير ): 05( جدول

 مستوى االحتمال

  p  
الخطأ 
 النوعي

ξi  

T معامل   اإلحصائي
  اإلنحدار

βi  

  العالقة السببية

0.000 0.544 1.96 0.599 -  (prix)-1->(val)  

0.000 0.079 4.545 0.603 (qual)-2->( val) 

0.000 0.095 2.024 0.493 (val)-3->(satis)  

  

 وزيعشكل تفرطح و إلتواء منحنى التتقدير ): 06( جدول

  التفرطح
kurtosis 

 اإللتواء

Skiness  
المتغيرات 

 الخفية

  و الجلية 
- 1.242 0.316 qual 1  

- 0.443 0.466 qual 2  

- 1.322 0.241 prix 1  

3.424 1.705 prix 2  

-0.846 0.146 val 1 

0.919 -0.503 val 2  

2.181 1.258 satis 1  

-0.137 0.435 satis 2  
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2.811 0.761 satis 3 

 الشباب والبطالة في الجزائر أرقام وواقع اجتماعي ملغم
  * حجال سعود

  :ملخص
     
  
  
  

كانت   –تعترب البطالة ظاهرة اجتماعية عادية طاملا أا موجودة يف مجيع اتمعات 
حبيث متارس قهرا اجتماعيا خارجا عن وعي األفراد وتصبح باثولوجية  -والزالت موجودة

دما ترتفع نسبتها عن املتوسط أو املعدل لتصحب معها خطر األنوميا باملفهوم الدوركاميي عن
حيث تزعزع النظام االجتماعي العام وتؤدي بدورها إىل توترات اجتماعية دائمة، يبدو عندئذ 
أن اآلثار االجتماعية النامجة عنها تكرس وجود جمتمعني يعيشان منطني خمتلفني من احلياة، مما 

ة بني أفراد اتمع وهي الفكرة اليت تكلم عنها آالن توران يقوي الفوارق االجتماعي
TOURAINE(A)تمع :" حيث يقولتمعات املعاصرة، إما أن نكون داخل ايف ا

مندجمني فيه كلية وميارس األشخاص أعماال قارة وإما أن نكون يف اخلارج كأولئك الذين 
  )1."(ؤقتة والبطالنييشتغلون يف سوق العمل غري الرمسي وأصحاب املناصب امل

هذه الثنائية يف عملية االستقطاب كرستها العوملة االقتصادية يف اتمعات املعاصرة 
الطبقية لتجد شرحية اجتماعية من البطالني الشباب على وجه اخلصوص مستبعدة اجتماعيا 

ة إذا  من الفرص اليت يتيحها اتمع قصد املشاركة يف السياسات التنموية املختلفة، خاص
  .كانت إجراءات التعويض والتشغيل يف القطاع الرمسي ضعيفة وهو حال اتمع اجلزائري

  
  جامعة تلمسان/ جتماعية كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االاألستاذ ب* 
  

بالرغم من التحسن النسبي في نسب البطالة حسب مصادر رسمية جزائرية، إال أن الواقع االجتماعي يشهد 

  .حركات احتجاجية تقودها الفئة الشبابية المهمشة اجتماعيا، إنها المفارقة التي نلمسها من خالل هذا العرض



  2011جوان     -01العدد  –مجلة انسان و المجتمع  

 
226 

 –فاجلدير بالذكر أن السلطة اجلزائرية من خالل خطاا السياسي وفعلها التنفيذي 
قدم للشباب واجب ومهمة تارخيية يف آن واحد وتتخلص يف حاولت أن ت -بعد االستقالل

خدمتهم للطبقات الشعبية بتوظيف كافة معارفهم يف إطار األصالة واملعاصرة وهو ما أعيد 
وفقا هلؤالء الشباب تستند استمرارية الثورة وتشييد :" 1986التذكري به يف امليثاق الوطين سنة 

  ).2."(االشرتاكية
ت فيه السياسة الوطنية آنذاك على تأمني احلقوق االجتماعية ففي الوقت الذي ركز 
، ...)، السكن)التعليم(تأمني الشغل، جمانية الصحة، الرتبية( للمواطنني على غرار الشباب

  ).إخل...جند من جهة أخرى احتكارهـا للقيادة، احلريات السياسية، حرية التعبري
قوق السياسية للثاين الذي بدوره كأننا أمام عقد اجتماعي فاألول يتنازل عن احل
من هنا نستخلص االخنفاض ). 3(يضمن احلقوق االجتماعية، أي األمن يف مقابل احلرية

 - احملسوس يف نسبة البطالة عموما حيث مت خلق مناصب شغل خارج القطاع الزراعي
سنة % 22.5م، مث إىل 1966سنة % 32.9" فوصلت النسبة إىل -اخلدمايت والصناعي

  )4"(1985سنة % 9.7مث م 1977
لقد ظل القطاع العمومي ولفرتة طويلة أهم جمال خللق الشغل الدائم نسبيا، كل هذا  
كان يتم يف ظل االعتماد على مداخيل هامة من الريع البرتويل، لكن يف بداية الثمانينات 

" أحداث : ظهرت موجة من الغضب الشباين نذكر منها على سبيل االختصار ال احلصر
ومناطق أخرى يف شرق ) 5"(م1984م، اجلزائر العاصمة 1982م، وهران 1980وزو  تيزي
  "البالد

م، حيث 1988الوضع االجتماعي آنذاك بدأ يتدهور ومهد النتفاضة أكتوبر 
تزامنت مع اخنفاض العائدات النفطية وفشل سياسة التوزيع اخلاصة باملداخيل مع زيادة 

جتهل إىل حّد ما اتمع الذي تقوده، غري مبالية  الفوارق االجتماعية يف ظل سلطة كانت
مبطالب الفئة الشبانية، هذه األخرية خرجت إىل الشارع مهيكلة يف حركات احتجاجية لتطرح 

فمقرات "تذمرها ومعاناا اليومية، حيث اختذت طابع العنف ضد مؤسسات الدولة ورموزها، 
قرات حمافظة الشرطة، األروقة اجلزائرية، أسواق الوزارتني األكثر اهتماما بالشباب قد أحرقتا، م
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الفالح، مقر احلزب احلاكم والتنظيمات التابعة له، كل هذا كان هدفا لغضب هؤالء 
)                                                                                                                            6".(الشباب

وبدال من أن تلفت السلطات اجلزائرية ملطالب الشباب يومها راحت تنفتح يف اية 
الثمانينات على اإلصالحات السياسية اليت مل تأت بأي نتيجة لطموحام، فعدم التعامل 

ثل يف إحداث القطيعة بني اجليل اجلديد مبأخذ اجلّد والواقعية أفرز مناخا اجتماعيا جديدا يتم
ومؤسسات الدولة اليت فشلت يف التكفل بانشغاالم اليومية، يف هذا الصدد يقول عروس 

هذه الفئة دفعت مثن فشل سياسة التوزيع واليت زاد من حّدا اخنفاض العائدات : "الزوبري
يم الرأسي ناقضة أية معرفة النفطية اليت شكلت أبرز مظاهر التبعية لسلطة تقوم على التنظ

  )7."(باتمع الذي قادت حتوالته، فكانت انتفاضة أكتوبر مفاجئتها الكربى
سنة % 21.4يف اجلهة املقابلة نالحظ ارتفاعا يف نسبة البطالة حيث قفزت إىل 

مقارنة مع النسب السالفة الذكر، هذه الظروف خلقت فئة شبانية مهمشة ) 8"(م 1991
ة نسبيا للجمود أو العدم وهو ما يعرب عنه يف التصور الشعيب مبصطلح اجتماعيا مرادف

وحتمل هذه الكلمة متثال خاصا باتمع اجلزائري وإن كان يشري إىل فئة الذكور " احليطيست"
من الشباب ألنه يف املخيال االجتماعي مل تكن األنثى قد وجدت مكانا هلا يف هذا احلائط 

عموما، هذه النظرة مرتبطة أساسا بالتقسيم التقليدي ألدوار كل  ويف فضاء البطالة) اجلدار(
  .من الذكر واألنثى

إن بداية تطبيق اإلصالحات االقتصادية بإعادة هيكلة املؤسسات واستقالليتها يف 
اية الثمانينات وبداية التسعينات انعكس على سياسة التشغيل بدءا باالنسحاب التدرجيي 

بقة فيما خيص ترقية الشغل ووصوال إىل تسريح عدد معترب من للدولة من سياستها السا
األجراء أمام حمدودية مناصب العمل اليت يطرحها سوق العمل الرمسي، باإلضافة إىل ظهور 
فكرة العودة إىل الدين باملفهوم السياسي للكلمة يف احلقل السياسي اجلزائري أدى إىل بروز 

  .  قفني اإلسالموينيحركة احتجاجية دينية يغذيها بعض املث
لقد حققت هذه احلركة جناحات متتالية من الناحيتني السياسية واالجتماعية 
بتجنيدها لشرائح اجتماعية واسعة واستقطاا لعدد معترب من البطالني بعد الفراغ الذي تركته 
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ا مؤسسات الدولة وضعفها يف التكفل بانشغاالم املشروعة فمن بني األسباب اليت قّوت هذ
النجاح هو التأثري الذي تركته على الشباب البطال يتمثل يف تلك الوعود بتحقيق أحالمهم 
عندما تسمح الفرصة هلذه احلركة الدينية ذات الطابع السياسي أن تصعد يوما ما إىل سدة 
احلكم فلم جتد هذه الشرحية االجتماعية سوى االخنراط يف هذا املسعى اجلديد، لقد توالت 

صورة سريعة لتدخل احلركة الّسالفة الذكر يف صراع دموي مع أجهزة الدولة، األحداث ب
مثقفيها ورموزها ويبدأ احلديث عن مجاعات إسالموية مسلحة تتميز بالطابع االنشقاقي، لقد 
استغلت هذه اجلماعات الوضعية املزرية لقطاع عريض من الشباب البطالني ووظفتهم يف 

از األموال لصاحل األمراء حتت راية اجلهاد وكأا أصبحت مبثابة عمليات القتل والتخريب وابتز 
وكاالت تشغيل قصد رّد االعتبار وتعويض املكانة االجتماعية املفقودة هلم، هذا يعين أن 
هؤالء الشباب مل يكونوا مناضلي قضية إيديولوجية بقدر ما كان اخنراطهم يف هذه اجلماعات 

اعي وحبثا عن مكانة اجتماعية مرموقة، هدا ما أشارت تعبريا عن رفضهم للتهميش االجتم
معظم أفراد اجلماعات املسلحة كانوا "إليه إحدى الدراسات السوسيولوجية اليت بينت أن 

ينتشرون يف أحياء مكتظة بالسكان، أحياء شعبية قدمية والبعض يف أوساط ريفية نائية وهم 
    )9."(من فئات اجتماعية متوسطة وفقرية

ت األوضاع األمنية املتدهورة وثقل عمليات التسريح من املؤسسات لقد تسبب
الصناعية وحمدودية مناصب الشغل يف القطاع الرمسي ارتفاعا مذهال يف نسب البطالة فمن 

م 1996سنة % 27.98م، مث 1994سنة % 24.36م إىل 1992سنة 23.8%"
  )10%." (28.89م إىل 2000ووصلت سنة 

 نلمسها هنا هي أنّه يف الوقت الذي نسجل فيه ارتفاعا يف إن املفارقة العجيبية اليت
نسبة البطالة باملقابل نالحظ من جهة أخرى تكثيف الوصاية املعنية بالتشغيل من جتارا فيما 

عقود ما قبل : خيص السياسات املوجهة لغرض امتصاص العاطلني عن العمل نذكر منها
أضف إىل ذلك مبادرات أخرى تأيت عن طريق  التشغيل، املؤسسات املصغرة، القرض املصغر،

  اجلماعات احمللية،



  2011جوان     -01العدد  –مجلة انسان و المجتمع  

 
229 

مما جتعلنا نطرح عدة تساؤالت حول جناعة هذه األجهزة إذا علمنا أّن مناصب الشغل 
اليت ّمت خلقها هي مناصب عمل مؤقتة يف الغالب وظرفية يف بعض األحيان بأجور زهيدة، 

تواجه طاليب الّشغل سواء على مستوى امللف أضف إىل ذلك كثرة العراقيل البريوقراطية اليت 
اإلداري أو على مستوى البنوك من أجل احلصول على القرض، هذا باإلضافة إىل متادي 
سلوكات غري سوية يف جمال املعامالت االجتماعية، كل هذا خلق صورة لدى البطالني بأن 

تفيدون منه يف جهاز تشغيل الشباب يسّري بطريقة غري عقالنية وهو ما جعلهم ال يس
  .االندماج املهين

يف مطلع األلفية الثالثة نسجل تنوعا يف مستوى اخلطاب الرمسي اجتاه الفئة الشبانية 
يتزامن هذا اخلطاب مع التحسن ميتلخص يف إرادة سياسية للتكفل مبطالبهم وانشغاال ،

ا يعين زيادة مداخيل النسيب يف الوضع األمين وزيادة سعر برميل النفط يف األسواق الدولية ممّ 
معتربة يف ميزانية الدولة خاّصة يف السنوات األخرية،كما بدأ الرتحيب باالستثمارات األجنبية 
من جهة أخرى اليت كان دخوهلا حمتشما نتيجة تزايد العراقيل البريوقراطية املختلفة، ويف ميدان 

ني عن البطالة وتذليل بعض التشغيل قامت الوصاية بإعادة تفعيل دور الصندوق الوطين للتأم
العراقيل فيما خيّص إنشاء املؤسسات املصغرة، هذا باإلضافة إىل جتارب أخرى كصندوق الزكاة 

حمل يف كل بلدية اليت أعلن عنها مؤخرا يف إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي،  100ومبادرة 
سن النسيب يف مؤشر يف هذا الصدد يقدم الديوان الوطين لإلحصائيات أرقاما تدل على التح

م، إىل 2003سنة % 23.7"التشغيل حيث انتقلت نسبة البطالة يف السنوات األخرية من 
إىل  2006ووصلت سنة ) 11."(م2005سنة % 15.3م مث إىل 2004سنة % 17.7
لسنة % 75سنة  30أما من حيث السن فبلغت نسبة البطالة ألقل من ). %12 (12.3
، لكن ومن منطلق سوسيولوجي فإننا نتحفظ )13(م2004سنة % 73م مقارنة بـ 2005

  : على هذه األرقام وفقا االعتبارات اآلتية
يبدو أن عددا معتربا من البطالني غري مسجلني لدى املؤسسات الرمسية خاصة إذا 

  .تعلق األمر بالقاطنني يف املناطق النائية
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لديوان الوطين هذه األرقام تطرح مشكال منهجيا حول مفهوم البطال ويبدو أن ا
لإلحصائيات يتبىن التعريف الذي يقدمه املكتب الدويل للعمل كتعريف إداري ال يأخذ 

 باخلصوصية الثقافية للمجتمعات وتغرياا حسب الزمن 
تابع للحكومة بالدرجة األوىل، أي أنّه  -)الديوان الوطين لإلحصائيات( هذا اجلهاز 

 .االجتماعي باملفهوم املاركسي جهاز إيديولوجي يقدم وعيا زائفا للواقع
هلذه األسباب نتساءل عن مصداقية النسب املعلن عنها والغريب يف األمر أّن الس 

أصبح يتبىن نفس النسب وهو الذي كان ) C.N.E.S(الوطين االقتصادي واالجتماعي 
اء من يقدم رؤية نقدية للمعطيات اإلحصائية سابقا، من جهة أخرى أي يف دراسة قام ا خرب 
% 22صندوق النقد الدويل، أعلن مؤخرا أّن نسبة البطالة الفعلية يف اجلزائر ترتاوح ما بني 

  )14."(م2005عام % 21و    2004عام 
أمام تضارب هذه النسب، خنلص إىل أّن سوق العمل يف اجلزائر يتسم بالغموض 

م أقرب إىل احلقيقة والواقع والضبابية نظرا لعدم توفر املعطيات الكافية اليت تسمح بتقدمي أرقا
االجتماعي، هذا األخري يفرز لنا بدوره صورة مغايرة لعامل األرقام وإال كيف نفسر عودة 
االحتجاجات الشبانية باستعمال العنف كوسيلة تعبريية ورمزية يف آن واحد؟ من بني 

  :مؤشراا
واقتحام  حرق عجالت السيارات، غلق الطرقات، رشق اهليئات الرمسية باحلجارة

  .إخل...البلديات
هذه األشكال التعبريية ما هي إّال عالمات على تدين الوضعية السوسيو اقتصادية يف 
مقابل اجلانب املايل املتحسن نسبيا عندما يتعلق األمر مبيزانية الدولة،فالواقع االجتماعي يبّني 

ات اتمع املدين  لنا فشل السياسات السابقة املوجهة حنو الفئة الشبانية، وحىت مؤسس
كاجلمعيات، األحزاب السياسية والتنظيمات الشبانية مل يكن مبقدورها احتواء وتأطري هذه 
احلركات االحتجاجية املتوالية يف عدة أحناء من الوطن، يبدو أن هذه الفئة مل تصل بعد إىل 

جتماعي يتم من حتقيق مطالبها املتنوعة بالقنوات والوسائل الشرعية فاختارت الشارع كفضاء ا
خالله التعبري عن سخطها حىت ولو قوبلت بالعنف من اجلهات الرمسية املكلفة باملراقبة 
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و أهم مميزاا هي ) 15"(احلركة االحتجاجية يف حالة خام"األمنية، وهذا ما أطلق عليه اسم 
كل، أّما هذا من حيث الش. أا تتسم بالعشوائية يف الفعل، غري خنبوية وتدمريية يف آن واحد

يبدو أا ال ختلو من مطلب توفري منصب العمل ) -نوعية املطالب-(من حيث املضمون
ومواجهة أشكال التمييز واإلقصاء بصفة عامة، هذا يعين أن البطالة على رأس املشاكل 

. إخل)... احلرقة(االجتماعية األخرى على غرار املخدرات، االنتحار وظاهرة اهلجرة السرية 
ة اليوم يف اجلزائر ليست أمنيه بقدر ما هي اجتماعية فأحد املشاكل األساسية إن املسأل"

يتمثل يف أّن عددا معتربا من الشباب حيبذون مغادرة البلد بدافع اهلجرة الذي يبدو قويا يف 
  )16".(أذهام وال ينبغي أن خنفي ذلك

% 10.2الة بلغت يف اآلونة األخرية يعلن الديوان الوطين لإلحصائيات أّن نسبة البط
ملن هم % 73.4م جند أن فئة الشباب هي األكثر عرضة هلذه الظاهرة بنسبة 2009سنة 

  )17."(سنة 35للذين ال تزيد أعمارهم عن % 86.79سنة و 30من أقل من 
ميكننا القول أن هذه النسب غري متالئمة مع ما حققته املؤسسات اليت ختلق الثروة  

مؤقتة تندرج ضمن عقود ما قبل التشغيل أو حتت وصاية  كما ال ميكن إدراج مناصب عمل
وزارة التضامن الوطين اليت تتميز بالظرفية، فهي تذكرنا بأرقام االنتخابات والنمو االقتصادي 

  .حىت ال تتسبب يف إحراج السلطة السياسية
يف األخري نشري إىل أن فئة الشباب أصبحت مبثابة فاعل اجتماعي يساهم يف صنع 

تمعه وهو يتحرك كلما سنحت له الفرصة ليرتك بصماته يف الواقع كأحد العوامل تاريخ جم
  . املسامهة يف التغري االجتماعي
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