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  ضوابط النشر يف اجمللة 
 ة بالتراث العربي ودراساته العلمية.عنيتعنى المجلة بنشر البحوث الم .1
 أن يكون البحث جديدًا في موضوعه ولم يسبق نشرهُ في أية دورية أخرى. .2
 (، وتكووون إعوودادات الصووىحة علووىwords 2007وبرنووام)   CDأن يكوون البحووث مطبوعوواً علووى قوورص .3

( والعنوووان SimplifiedArabic( وبخوط  14 ، وأن يكووون حجوم الحور (B5 اي سوم25×سوم17.5قيوا 
 (.12، أما الهوامش والمصادر فقيا   غامق( 16الرئي  بقيا   

علوى وفوق اوصوول المعتمود  فوي التوثيوق فياً  للمصادر والمراجع وموثقاً توثيقواً تاموا ً أن يكون البحث مستو  .4
 خر البحث.العلمي وأن توضع في آ

 .الوضوح وسالمة اللغة العربية في بحوثهم وعلى الباحثين مراعا  لغة المجلة هي اللغة العربية .5
كلمة باللغتين العربية واالنكليزية، فضاًل عن ذكر اسم ( 250  ع البحث خالصة موجز  ال تزيد علىتقدم م .6

 ،ىتاحية للملخوص العربوي واالنكليوزيكلمات مالو  ،وبريده االلكتروني ،ومكان عمله ،وعنوان بحثه ،الباحث
 صىحة.( 25 وأن ال يزيد عدد صىحات البحث على  ؛ثالث كلمات علىتزيد  ن الأعلى 

 يكون ترقيم قائمة المصادر المترجمة الى االنكليزية بالترقيم الروماني. .7
 .، وتكون في آخر البحثالبحث ما يلزمُه من صور وأشكال وخرائط إن وجدتمع يرفق  .8
تحوال و  ،وتكتوب قائموة المصوادر باللغوة العربيوة واالنكليزيوة ،لبحث باللغة العربية واالنكليزيةتمة اتكتب خا .9

 .المطلوبة، والباحث ملزم باجراء التعديالت من ذوي االختصاص ،البحوث المقدمة للمجلة إلى خبراء
 التعليمات الوارد  بهذا الشأن. فقو  ،تستوفى من الباحث أجور الطباعة والنشر .10

 سلم الباحث مستل واحد من بحثه بعد نشره.يت .11
 المجلة غير ملزمة بإعاد  البحوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. .12
 .تعبر البحوث عن آراء أصحابها  .13
  .ة التحريرئما تراهُ هي وفقفي أعداد المجلة واالشرا  الىني يخضع تسلسل نشر البحوث   .14
بة على إجراءات التقديم في حالة طلب سحب البحث ورغبته في يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترت .15

 عدم متابعة إجراءات النشر . 
بما يتناسب  ،وبناء الجملة لغويا ،، ونمط الكتابةنوع الخط قبيلجراء أي تعديالت من ة التحرير الحق بإئلهي .16

 مع  نموذج المجلة المعتمد . 
 لى مجلة التراث العلمي العربي. عند قبول البحث للنشر، تكون حقوق ملكية البحث إ .17

ث من مجلة التراث العلمي موضوع البحتقع ضمن قائمة  ،من دراسات منشورةتوثيق ثالثة مراجع  .18
  .العربي

  .( وكتابة المصادر وفق برنام)Tunnitin  استاللاعتماد برنام)  .19
Mendeley:https//www.mendeley.com/homepage7/?switchedfrom=Endnote: 
https://endnote.com 
 
 
 

https://endnote.com/


5 

 

Publishing standard 
1-The journal concerns with Arabic heritage researches and their scientific 

studies . 
2-The research must be new in its subject and dose not publish in any other 

countries. 

3- the research must be printed on CD by (words2007) and the page set up must 
be 17,5x25 , the size of letters must be 14 (simplified Arabic) . the general 

title must be in size 16 bold but, the references and resources must be in size 

12 .   
4- the research must contain references according to basics in scientific 

documentation and must be put at the end of the research .  
5-the journal language is Arabic and researchers must take care the grammatical 

texts .  

6-the research must  contain  Arabic and English abstracts with 250 words in in 
addition to mention the name of the researcher , the title , the place of work , 

E.mail as well as contain at least 3 words key words in two languages. 

7- The numbering of the list of the translated sources into English shall be in 
Roman numeration. 

8- Attach the research to the necessity of pictures , shapes and maps that should 
be at the end of it. 

9- the conclusion  and references must be written in two languages . researches 

then presented to specialist experts and the researcher must be reform 
mistakes .  

10- the researcher must pay the wages of print and publishing according to 

conditions concern with . 
11-the researcher receives a single recipients after publication of a research  

12- the journal dose not return the research either publish or not.  

13- the researches express on researchers opinions.  
14-the serial and technical supervision of publishing researches related to editing 

members opinions . 
15.The researcher must pay financial expenses of the application procedure in 

the case of a request to withdraw the research and its desire not to follow the 

publication procedures.    
16- editorial board has the right to make adjustment  whence the type of font and 

constrict linguistically sentence according to journal sample.  

17 – when the research  has accept  , the property right of the research are related 
to the journal . 

18- document three references of publishing studies , that it put through the 

menu of the research title of the journal .  
19- depend on tunnitin program in writing researches and resources.  

Mendeley:https//www.mendeley.com/homepage7/?switchedfrom=Endnote : 
https://endnote.com 
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 أخالقيات النشر

ووووويم  -1 و و و وووووة تحكو و و و ووووووي عمليوو و و ووووورية فو و و و ووووووعية والسو و و و وووووبة الموضو و و و وووووووث، بالنسوو و و البحو
 حكمين.إلى الباحث والم

ووووووث  -2 و و ووووول بحو و و و وووووة كو و و ووووووى إحالوو و و وووويالو و و و ووووور  لمحكموو و و و وووووديهم الخبو و و و ووووودين؛ لو و و و ن معتمو
 موضوع البحث. في والتخصص الدقيق 

وووأ -3 و و و و ووووون تحتوو و و و وووووي تقو و و ووووز فوو و و و و وووودم التميو و و و و وووودأ عو و و و ووووة مبوو و و و و وووووووث، و رم المجلو و و يم البحو
 وبحسب محتواها الىكري . 

ووووأ -4 و و وووووة مبوو و ووووووي المجلوو وووووورق أو ن تراعو وووووا  العوو و ووووووى أسوو وووووز علوو و ووووودم التمييو و دأ عوو
وووووية  و و و و وووووىة السياسو و و و وووووديني أو الىلسوو و و و ووووود الوو و و و ووووواعي أو المعتقوو و و و ووووون  االجتموو و و و الجوو

 للكاتب . 
 تعبر البحوث عن أراء أصحابها .  -5
وووووةأ -6 و ووووورم المجلوو و وووووين هي ن تحتو و وووووالح بوو و وووووارب المصوو و ووووودم تضو و ووووود  عوو و وووووقاعوو و ة ئوو

وووووية أو  و وووووة تنافسو وووووة عالقوو و وووووان ذلوووووووك نتيجو وووووواء كوو و ووووور والباحوووووووث، سو التحريوو
 روابط مع أي باحث.القات أخرى أو تعاونية أو ع

وووووبة  -7 و و و و وووووة؛ بالنسوو و و و و وووووة الىكريوو و و و و ووووووق الملكيوو و و و و ووووووي لحقوو و و و وووووور  فوو و و و و وووووووث المنشوو و و و لبحوو
ووووة  و و ووووواء باللغوو و و وووًا؛ سوو و و و وووًا أو كليو و و و ووووورها جزئيوو و وووواد  نشوو و و ووووووز إعو و وووووة وال يجوو و المجلو

وووووات أجنب و و و و و و وووووى لغو و و و و و و ووووا إلو و و و و و و و وووووة أو ترجمتهو و و و و و و ووووون دون إذن  العربيو و و و و و و ووووة ، موو و و و و و و و يو
 ة تحرير المجلة.ئخطي صريح من هي
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Ethics publishing 
1- objectivity and confidentiality in operation of arbitration 

researches according to researchers and arbitrators.  
2- Assign each research to pure specialist expert according 

to research subject. 
3- journal respects principle of non discrimination through 

the operation of arbitration researches according to the 
ideas it contains contain.  

4- journal must be considerate the lack of distinction based 
on race, sex, religion, or political philosophy of the writer.  

5- researches express researchers' opinions .  
6- journal must be respected non-conflict of interests 

between the editorial board and the researcher either the 
result is comparative ,cooperation or others types of 
relations.  

7- the property right , according to publish researches that it 
must not be republished totally or partially, either in 
Arabic or in other foreign languages without written 
permission of the editorial board.  
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 جامعة بغداد
 :(مركز إحياء الرتاث العلمي العربي)

م، 13/2/1977في  م، وباشر اعمالهُ 1977جامعة بغداد عام في تأس  مركز إحياء التراث العلمي العربي 
ونشرها، بعث التراث العلمي العربي االسالمي، وذلك عن طريق تحقيق المخطوطات  يوفق اهدا  محدد  ه

ات المراجع واالبحاث المنشور  مية المختلىة والعمل على ترجمة ُأباونشطة العلم والرسائل العلمية ذات الصلة
 حياء التراث في القطر ماديًا ومعنويًا.إين بشؤون التراث وتعضيد حركة عنيلتوفيرها للباحثين والم

لم تنشر كما يسعى لتجميع التراث العلمي العربي االسالمي في مكتبة خاصة تضم المخطوطات والرسائل التي 
ين بشؤون التراث العلمي العربي واالتصال عنيبعد، والكتب والدراسات لتكون في متناول ايدي الباحثين والم

بالتراث العربي، وتنسيق العمل معها، واوفاد  من  عنيةبالمراكز العلمية والمتاح  والجامعات والمكتبات الم
راث العربي االسالمي، والعمل على دعو  التبراتها وما تحتىظ به من مخطوطات وكتب ذات صلة بخ

 راتهم.بقا  في مجال التراث العربي واالنتىاع من خالمستشرقين الثُ 
قامة مؤتمرات وطنية وأقليمية عربية، ومؤتمرات دولية والمشاركة فيها من أجل سعى المركز الى إ

اعات التي أسهم بها العلماء العرب ربط التراث العلمي العربي االسالمي بالواقع العلمي المعاصر، وكش  االبد
 في العصر الوسيط، وأثر هذه االبداعات في التطور العلمي الذي شهدته أوربا في العصر الحديث.

 اهليكل التنظيمي للمركز:
يتكون من رئي  ومجل  إدار ، ومن االساتذ  المتخصصين في العلوم المختلىة، وعدد من الموظىين واالداريين 

المركز أربعة أقسام علمية فيها إختصاصات متنوعة كاآلثار وعلوم الحيا  والرياضيات والتاريخ والىنيين، وفي 
 والىلسىة واللغة العربية والتخطيط الحضري، وعلم االجتماع وهي:

 قسم المخطوطات وتحقيق النصوص. -1
 قسم العلوم االنسانية وخدمة المجتمع. -2
 قسم العلوم الصرفة. -3
 قسم توثيق بغداد. -4

 لعلمي للمركز:النشاط ا
حرص المركز على التعري  بهذا التراث الخالد، والعمل على توظيىه في مجاالت حياتنا العلمية النظرية 
والتطبيقية، فقام بعقد المؤتمرات، والندوات العلمية، والحلقات الدراسية، ودورات التعليم المستمر، وورش العمل، 

 ع ومتجدد.وقد تمخض عن هذا الجهد نشاط علمي واسع ومتنو 
 عددًا. 43للمركز مجلة فصلية علمية محكمة بأسم  مجلة التراث العلمي العربي(، أصدرت قرابة  -1
عالي الدبلوم شهاد  الدراسة المخطوطات، وتحقيق النصوص، تمنح المتخرج  م1980الحقت بالمركز عام  -2

 في التحقيق ثم توقىت.
عة من المخطوطات العلمية في مجال الطب للمركز مكتبة متخصصة في تاريخ العلوم وتحتىظ بمجمو   -3

والرياضيات والىلك وبقية العلوم االخرى، وهناك وحد  لإلهداء والتبادل مع المؤسسات والمراكز المختصة 
 والجامعات العربية واالجنبية.
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وللمركز صالت علمية واسعة في التعاون الدائم مع مؤسسات جامعة بغداد، وجامعات القطر االخرى،  -4
رات، والمؤسسات واالتحادات والمنظمات العربية. يهد  المركز منها الى تأكيد حقيقة مهمة هي ان والوزا

الجامعة ومؤسساتها تعمل لخدمة المجتمع عبر بث الوعي بالتراث العلمي العربي وبيان اسهاماته في خدمة 
 الحضار  االنسانية.

  الرؤية
، والباحثين للبحث العلمي عماً ادو  طلع إلى أن يكون فاعالً مركز إحياء التراث العلمي العربي، مركز بحثي يت

 .بالىكر والعلوم اإلنسانية واالجتماعية عنيينوالمتخصصين والم
 الرسالة

  مركز إحياء التراث العلمي العربي مؤسسة علمية أكاديمية، في جامعة بغداد، تعنى بالتراث العربي والعالمي،
عدساعد  الباحثين في شأن التراث، و وم  ث في المخطوطات العلميةتتحدد رسالته في تطوير وتعميق البح اد ا 

 .لهذه المبادئ، والمساهمة الىاعلة في تقدم البحث العلمي داعمةالمتخصصين في الدراسات ال
 :ومن االهداف املستقبلية هي

 .تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على اوبحاث التطبيقية -1
 .بحوث ريادية 3يادية وفعال تم قبول على البحوث الر  اوساتذ تشجيع   -2
 .مية االلكترونية بالنسبة لمنتسبي المركز كافة والتدريسيين بصور  خاصةالقضاء على او -3
القربية من  سيماالاون مع مؤسسات الدولة المختلىة و لية التعآل المستمر التواصل والمتابعة التأكيد على  -4

 .تخصصات المركز المختلىة
 .لبحثية للتدريب خارج القطر وزياد  نسبة حصة المركز من هذا البرنام)إرسال المالكات ا  -5
تدريسي بعض تم ارسال  إذ ،مشروع الخزانة االلكترونية بشأنل مع جمهورية ايران االسالمية التواص -6

  .المركز الى ايران ولمد  ستة اشهر
، عبر تبادل النشاطات ، ومع العتبات المقدسةتعزيز العمل مع الحوز  العلمية في النج  اوشر  -7

 الثقافية، والخبرات العلمية.
يطمح المركز إلى اعاد  فتح الدراسات العليا فيه، لتوفر مستلزمات الدراسة من كوادر علمية، وقاعات  -8

 دراسية.
زياد  التعاون مع المراكز البحثية االسالمية والعربية والدولية، المعنية بالتراث، ومد جسور التعاون فيما  -9

 ، لتبادل الخبرات واالطالع على طبيعة اعمالهم، لآلستىاد  منها في تطوير عمل المركز.بيننا
توسيع المكتبة الكترونيًا وورقيًا، لما له من أهمية في رفد حركة التألي ، بمصادر ومراجع مهمة تنهض  -10

 .هبالبحث العلمي الى أرقى مستويات
صات العلمية البحته، كالطب والصيدلة والكيمياء يطمح المركز الى استمالة االساتذ  من ذوي االختصا -11

 والرياضيات والىلك...وغيرها، لغرض االفاد  من خبراتهم العلمية في إحياء التراث.
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 جملة الرتاث العلمي العربي
مجلووووووووووة فصووووووووووولية علميوووووووووووة محكموووووووووووة معتمووووووووووود  فوووووووووووي الترقيوووووووووووات العلميوووووووووووة، تصووووووووووودر عووووووووووون 

 جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي.
 داف اجمللة:أه 
 ه في الدراسات العلمية المعاصر .التعري  بالتراث العربي وتوطيد مكانت -
 ترصين البحث العلمي في مجاالت التراث العربي واالسالمي المختل . -
 في مجالها. ةرفد أفاق البحث االكاديمي بدراسات علمية رصينة ومتخصص -
 اشاعة روح البحث العلمي ومنهجياته وقواعده. -
لجاد مع الجهات العلمية المعنية بالتراث العربي واالسالمي في داخل العراق التواصل ا -

 وخارجه.
توثيق جهود الباحثين واالكاديميين العراقيين العاملين في مجال التراث، وتأكيد حضورهم  -

 الىاعل في المحيط المحلي والعربي واالسالمي.
 :إصدارات اجمللة  

 االعداد الصادر  عنها ، حتى وصلتم1977لمجلة في عام صدر العدد اوول من ا
ورقيًا  ، ومستمر  في النشر، وجميعها محىوظةواربعين عدداً  إلى اثنين 2019لغاية عام 

وجهة، بعدد نسخ  500-250صدار الورقي يصل غالبًا ما بين والكترونيًا، وان نوع اإل
 ( نسخة.100-125 

ت ومراكز البحث العلمي في داخل تقوم هيئة التحرير بإهداء أعداد من المجلة للجامعا
مطبوعاتها، لرفد مكتبة المركز. العراق وخارجه، لغرض السعي للتبادل والحصول على 

جور النشر التي تستحصل من قى أي دعم مادي ويتم تمويلها من أن المجلة ال تتلوا  
 الباحثين.

 طموح اجمللة:  
  .أن تكون في عداد المجالت العلمية الرصينة ذائعة الصيت
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 االصدارات
 املالحظات العدد السنة
  العدد االول 1977
  العدد الثاني 1978
  العدد الثالث 2001
  العدد الرابع 2002
  العدد الخامس 2007
العدد  العدد السابع، العدد السادس، 2009

 .العدد التاسع ،الثامن
أصدرت المجلة أربعة اعداد في هذة 

 السنة
  العدد الثالث، عدد الثاني،العدد األول، ال 2010

 .العدد الرابع
اعتمدت المجلة ترقيما جديدا يبدأمن العدد 

 األول
  العدد الثالث، العدد األول، العدد الثاني، 2011

 العدد الرابع
 

 أكتفت المجلة باصدارعددين فقط العدد الثاني العدد األول، 2012
  العدد الثاني العدد األول، 2013
  العدد الثاني ألول،العدد ا 2014
  العدد الثالث، العدد الثاني، العدد األول، 2015

 .العدد الرابع
عادت المجلة ألصدار أربعة أعداد في 

 السنة
العدد  العدد األول، )العدد الثاني، 2016

 العدد الرابع الثالث(،
 دمج العددان الثاني والثالث في عدد واحد

  العدد الثالث، العدد الثاني، العدد األول، 2017
 العدد الرابع

 

العدد السابع  العدد السادس والثالثون، 2018
  العدد الثامن والثالثون، والثالثون،

 العدد التاسع والثالثون

عاد التسلسل في ترقيم االصدارات كم كان 
 2010قبل 

  العدد الواحد واالربعون، العدد االربعون، 2019
 العدد الثاني واالربعون
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 ء التحرير ومدراؤهرؤسا
 املالحظات مدير التحرير رئيس التحرير السنة
1977 
1978 

وكان يطلق على مدير التحرير  أ.د.عبد اهلل الجبوري أ.د.ياسين خليل
 عنوان أمين سر التحرير

  د. صالح مهدي عباس أ.نبيلة عبد المنعم 2001
 د.صالح مهدي عباس أ.نبيلة عبد المنعم 2007

 د.سلسل محمد
تعيين د.سلسل محمد مدير  تم

 تحرير ثاني للمجلة
 د.صالح مهدي عباس أ.نبيلة عبد المنعم 2009

 د.سلسل محمد
 العدد السادس والعدد السابع

 العدد الثامن والعدد التاسع د.سلسل محمد العاني أ.د.خليل حسن رهك 2009
  د.سلسل محمد العاني أ.د.خليل حسن رهك 2010
  د.سلسل محمد العاني كأ.د.خليل حسن ره 2011
أستعمل لقب مدير التحرير بدال  د.علي طونية ،د.علي حداد أ.د.سلسل محمدعبدالجبار 2011

عن رئيس التحرير ولقب سكرتير 
 التحرير بدال عن مدير التحرير

 العدد الرابع م.د.زينب عبد الحسن الزهيري أ.م.د.علي حداد 2011
  خطار م.د.لقاء شاكر أ.م.د.علي حداد 2012
  م.د.لقاء شاكر خطار أ.م.د.علي حداد 2013
 العدد االول م.د.لقاء شاكر خطار أ.م.د.علي حداد 2014
 العدد الثاني أ.م.د. ايمان صالح مهدي أ.م.د.علي حداد 2014
  أ.م.د. ايمان صالح مهدي أ.م.د.علي حداد 2015
  أ.م.د. ايمان صالح مهدي أ.م.د.علي حداد 2016
 العدد الرابع م.د.نهاد نعمة مجيد .مجيد مخلف طرادأ.د 2016
  أ.م.د.وسن حسين محميد أ.د.وجدان فريق عناد 2017
أعيد استعمال لقب رئيس التحرير  أ.م.د.وسن حسين محميد أ.د.وجدان فريق عناد 2018

بدال عن مدير التحرير ولقب مدير 
 التحرير بدال عن سكرتير التحرير

  أ.م.د.وسن حسين محميد عنادأ.د.وجدان فريق  2019
 ونالعدد الواحد واالربع م.د.خمائل شاكر غانم أ.د.وجدان فريق عناد 2019
 ثاني واالربعونالعدد ال أ.م. د. وسن حسين محيميد أ.م.د.ايمان صالح مهدي 2019
 واالربعونالعدد الثالث  أ.م. د. وسن حسين محيميد أ.م.د.ايمان صالح مهدي 2019
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 لعددكلمة ا
الحمد هلل رب العلمين والصال  والسالم على سيد المرسلين ابي القاسم محمد وآله الطيبين 

  .الطاهرين وعلى  صحبه اوبرار المنتجبين
 عزيزي القارئ

ازت العلوم االنسانية بىلسىتها الخاصة الساعية غلى فهم النتاج اإلنساني وتجاربه الثقافية متا
، عبر طرائق تسلكها للوصول  إلى والشخصية والروحية لسياسيةقتصادية واالجتماعية واواال

ر البلغ في حقائق اومور ومجازيتها فمادتها هي فكر اونسان وتجاربه وخبراته ،لذلك لها اوث
نماز تراثنا العربي بانىتاحه على تراث اومم اوخرى كاإلغريقية خدمة التراث اإلنساني ، وا 

ة عبر وسائل متعدد  أهمها الترجمة ليىيد من تجارب تلك اومم والالتينية والىارسية والهندي
ه ، كما تميز بنقده الموضوعي وتحليله الدقيق لكل ما وقعت عينما يراه مناسبا له ويستلهم منها

، فبنى لنىسه مجدا يحسد عليه وته عر  أصول التعامل عليه تاركا بصماته على صىحاتها
مكاناته العديد  الجبار  ، لذلك كان مع اآلخر فضال عن معرفته بنىسه ع بر قدراته العالية وا 

مقصد اآلخر الذي أفاد منه أيما إفاد  فكرا وتنظيرا فىرض نىسه بكل ثقة ليكون جزءا فاعال في 
عصر النهضة مرسخا لهويته ،ومستثمرا لقيمه ، ومطورا لقابلياته  لتتماشى مع العصر في 

التواصل االجتماعي متقبال ما يعود منها عليه من أثر  أهم مالمحه البارز  كاإلعالم ووسائل
مجاميع العلمية ، منها :المن أثر سلبي عبر قنواته الرصينة إيجابي ومعالجا لما يرده منها

، فضال عن المجالت العلمية اإلنسانية التي تسعى إلى تبيان أثر العلوم والمحافل اودبية
اإلسالمي والوقو  على نتاجه المخطوط والمطبوع  اإلنسانية البالغ في خدمة التراث العربي

عاد  قراءته قراء  معاصر  لربطه بالواقع  بطرائق متعدد  منها تحقيقه وفهرسته وتوثيقه ونشره ،وا 
الستشرا  التحديات المتنوعة التي تواجه العلوم اإلنسانية فضال عن الدراسات النقدية التي 

ن من هذا الجيل واوجيال التراث في نىو  المتلقي تقّوم ما اعوج على وفق رؤى حديثة تحبب
 .  اال للطعن بها وتحجيم فاعليتهاوال تدع مج ،المقبلة

 واهلل ولي التوفيق...
 

 رئيس التحرير                                                                                          
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  احملتويات 

 رقم الصفحة البحث اسم اسم الباحث ت
  الدرس الفلسفي يف العراق بني الرتاث واملعاصرة أ.د. مجيد مخلف طراد 1
أ.د. سالم بن غرم اهلل بن محمد  2

 الزهراني
حفظ القرآن الكريم ودوره يف تعليم اللغة العربية 

 للناطقني بغريها
 

ورها حىت عام التصاميم األساسية جلامعة بغداد وتط أ.د. سعدي إبراهيم الدراجي 3
2018 

 

 أعمر قاسمي -أ.د.قندوز ماحي 4
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 يف أ . م . د . حّقّي إسماعيل إبراهيم 5
ّ
حوي

ّ
 الن

ّ
جاه العقلي

ّ
 على  االت

ّ
"حاشية اخلضري

 شرح ابن عقيل"
 

رؤية حضارية ملناهج الفكر الفلسفي واجتاهاته يف  أ.م.د.عائدة محمد عبيد 6
 املشرق اإلسالمي

 

  عجائب يف قصر التاج العباسي أ.م.د.مها الشعار 7
القنوات احملفورة يف الصخر جلر املياه حالة دراسية  د. جمال عناق 8

 على واحات جنوب األوراس)اجلزائر( أمنوذجا
 

الرضا علي عبد د.سؤدد يوسف 9
 الحميري

أنسنة الشباب والشيب يف الشعر العربي قبل 
 اإلسالم

 

 بني الوصفِ والتفسري م.د. شفق يوسف جدوع 10
ُ
 اللغوية

ُ
 املفاهيمِ  الظاهرة

ُ
أثر

ةِ يف التوفيق بني االجتاهني العقالني والطبيعي 
ّ
الكلي

 يف دراسةِ اللغةِ البشرية

 

)اإلنصاف يف مسائل  سائل اخلالفية يف كتابتوصيف امل م.م. رنا عالء بدري 11
 اخلالف بني النحويني: البصريني والكوفيني(

 

م.م.ستار  -م.م. ريام حسين عبد 12
 جبار احمد

كراهية اإلسالم للتصوير ومدى تأثريها على الرسوم 
 املائية يف العصر األموي
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 بني الرتاث واملعاصرة الدرس الفلسفي يف العراق
 أ.د. مجيد مخلف طراد

 مركز احياء التراث العلمي العربي / جامعه بغداد
Dr.majeedtraid@gmail.com 

 
تاريخ النشر:  26/12/2019تاريخ القبول:  29/10/2019تاريخ االستالم: 

31/12/2019 

 :  الخالصة
العراق يكشف الخطوات و في فلسفي المتتبع لمسار الدرس ال يكشف     

سالمية وحتى هذا الفكر في الحضارة العربية اإلالمراحل المهمة التي مر بها ومنذ نفوذ 
وقتنا الحاضر و يلمس اهم التغيرات التي طرأت عليها شكال و مضمونًا , فقد تجسد 

يرة كان لها هذا النشاط الفكري و التعليمي في العراق قديمًا على شكل مدارس فلسفية كب
بجهودهم  إذ استطاع الفالسفة دورًا مهمًا في نشر هذا الفكر بين اوساط المجتمع 

مرفوض بعده منافيًا من فكر درسها  الفكرية و العقلية و حججهم المنطقية تحويل
وساط االجتماعية و الفكرية ر لدية مقبولية لدى العديد من األيمان الى فكللعقيدة و اإل

ن من خالل دخوله في العديد من ليه اآلإحتى وصل الى ما وصل  مر تعاطيهو است
كان ذلك في ن كانت خالية منه تمامًا سواء أأالمفردات الدراسية و التعليمية بعد 

نها تطورت الى أبالرغم من انها بدأت بسيطة اال  الجامعية مالمراحل الدراسية الثانوية ا
و مهارات أبدأ يأخذ دوره في تنمية قدرات و في الجامعات العراقية  وال سيماحد كبير 

 دوات منطقية دقيقة . أو النقدية و التحليلية باستخدام الطلبة العقلية 
 ., المعاصرة: الدرس الفلسفي, التراث الكلمات المفتاحية

The philosophy lesson in Iraq between heritage and 
contemporary 

Prof.dr.majeed m.trad 
Center of revival heritage/ University of Baghdad 
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Abstract: 
The followers of philosophical lesson in Iraq discover steps 

and important stages through which the country had passed in , 
since the control of this thought in Arab Islamic civilization until 
recent time as well as touch the important changes that had 
happened on it . this scientific and intellectual activity in Iraq in 
old ages embodied as form of large philosophical schools that 
had important role of it spreading among community who they 
changed it  by logic and faith from rejected idea to acceptance 
one until it had arrived to use it through curriculum in university , 
although it began simply , but it had developed more specially in 
Iraqi universities in addition to take an important role in refreshing 
intellectual and analytic abilities of students by using logic 
accurate instruments.  

Key words: Philosophy lesson , heritage , contemporary.  
                              

 المقدمة
مكانية الفرد على صياغة األسئلة بتصور عام لها الفلسفة  هي تاريخ قدرة وا 

المهمة التي تشغل حيزا" مهما" من فضاء تفكيره وعقله يدور محورها حول معرفة العالم 
شكاالته , ثم قدرته على شحن ذهنه  ووجود حياته بعده جزءا" مهما" من هذا الوجود وا 

عادة صياغتها من جديد على وفق المتغيرات واختبارها  نهالإلجابة ع ونقدها باستمرار وا 
المكانية والزمانية لكي يصل من ذلك كله إلى فهم ووعي مؤطرين بحكمة ومعرفة 

وال تقتصر اهميتها عند حدود الفرد فحسب وانما  حقيقية لنفسه وللعالم الذي يعيش فيه ,
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, فهي تعد إحدى اهم االدوات  تتعدى ذلك الى المجتمعات اإلنسانية والدول واالمم
لصنع الحضارة لهذه االمم بل وبواسطتها انتقلت الحضارات االنسانية لمراحل متقدمة 

يزال مقرونا" بانتشار العلم وكثرة  ما, فازدهار الشعوب والدول كان و ومنفردة في تاريخها
طة العلم العلماء وتفرع العلوم وحضور الفلسفة بوصفها أم العلوم وتتويجا" لكل أنش

 والعلماء في المجاالت كافة . 
هم الدروس التي أمن  اً واحد كونه الدرس الفلسفي  ومن هنا تأتي أهمية    

ينبغي للطالب دراستها , ألنه يتملك خصوصية معينه ربما تجعله يختلف عن الدروس 
عاصرة ( األخرى التي يتلقاها والحديث عنه أو بحثه بين القديم ) التراث ( والجديد ) الم

, وهذا تأكيد هذه الخصوصية وطبيعتها التي جعلته يتميز عن غيره "-يتطلب منا أوال
يتطلب منا الرجوع إلى الوراء قليال" فنقول الفلسفة كما هو معروف لدى دارسيها كانت 

تنضوي تحت مفهوم الفلسفة , حتى أن  كانت أم العلوم ,  أي أن جميع العلوم قديما"
شبه المعارف اإلنسانية بشجرة كبيرة جذورها األساسية هي الفلسفة  (1) الفيلسوف ديكارت

وساقها الرياضيات وأوراقها العلوم األخرى وبقى هذا المفهوم الكلي والشامل للفلسفة 
المنهج  (2)الفيلسوف فرنسيس بيكون  وضعحتى عصر النهضة األوربية عندما 

مجال العلوم الطبيعية كالفيزياء التجريبي بخطواته المعروفة وحقق نتائج دقيقة في 
والكيمياء والطب وغيرها فانفصلت هذه العلوم عن الفلسفة وأصبحت فروع علمية قائمة 
بذاتها. وعلى الرغم من انفصال هذه العلوم عنها بقي الدرس الفلسفي يتملك خصوصية 

وس تقدم جعلتاه يتميز عن دروس الفيزياء والرياضيات والتربية وغيرها, فجميع هذه الدر 
للطالب معلومات جاهزة غير قابلة للحوار والنقاش والنقد عكس مادة الدرس الفلسفي , 

نسان اإلنها مرتبطة بتطوير فطرة الطالب العقلية التي جبل عليها , فهي تخص تفكير إف
الذي يمارسه في كل حين ليتساءل عن إشكاالت كثيرة ومختلفة ومتعددة تحيط به على 

ضح ينتج عنه اعتقادات راسخة كحلول لهذه اإلشكاالت يستطيع وفق منهج عقلي وا



 م 2019 (43) ربي       فصلية، علمية، محكمة   العددمجلة التراث العلمي الع

18 
 

 

 

الدفاع عنها أو االستدالل بها والبرهنة عليها في جميع الحاالت وهذه هو الهدف 
 األساسي الذي ينبغي أن يكون للدرس الفلسفي .

ن انعكاساته إفي تدريس مادة الفلسفة ف اذا وضعنا هذا الهدف أمام أعيننا     
موما" والعراقي على وجه الخصوص ستكون مهمة في تطوير قدراته على الفرد ع

مكانياته العلمية والعملية وستحقق نتائج كبيرة بحجم وطموح  الذهنية ومهاراته الفكرية وا 
الرؤية الصحيحة لمتابعة خطوات تعلم أو تدريس الفلسفة , وألسباب معروفة تتعلق 

كانت هنالك مبالغة  بية االسالمية عموما"الدول العر بها  تبالمراحل التاريخية التي مر 
فاق بكثير على نحو كبيرة في أهمية دور الفقه والخطابات الدينية وألوعظيه وغيرها و 

دورها الطبيعي في حياة األنسان وكان ذلك كله على حساب أدوار أخرى كدور المثقف 
م الدور ن تزاحودور المفكر ودور الفيلسوف ومشابهها من أدوار كان باإلمكان أ

 ليه .إشرنا أالمتضخم الذي 
األمر األخر الذي جعل الفلسفة غريبة في مجتمعنا بالرفض ويمثل     

االجتماعي لها استجابة لخطاب معاداة الفلسفة وهو ما يعبر عنه شعبيا" ب) ال 
على الفرد  يستعصيالتي يعني رفض الكالم المعمق في أي مجال مادام (  تتفلسف

ر ما تطلق لدى متحدث في علم ال يدركه الناس بسهولة ويسر وهو العادي فهمه وكثي
رفض للحديث عن المعاني الدقيقة والدالالت العقلية والبناء المنهجي ألي قضية أو 
موضوع يتناوله النقاش اردنا الحديث عن هذه األمور التي تعد خليفات تاريخية وثقافية 

دون شك مهمة ومفيدة لفهم من   فلسفة وتدريسها في العراق , وهيللموقف من ال
دراك حجم خطورة رفض أو اتخاذ موقفا سلبيا" من تدريسها , وهو الموقف الذي كان ا  و 

ن في ذلك خطوة كبيرة ومهمة للتعليم على تعليمها , أل ينبغي مواجهته بحزم واإلصرار
 فيهلقادر بالثقافة المتحررة وبالعلم النقدي المطلوب ا وللفرد العراقي لكي يكون مسلحا"

على الحوار وتبادل األفكار واآلراء وعدم التسليم مسبقا" في أي فكرة أو موضوع دون 
 نقاش وقناعة عقلية لحياتنا العلمية والعملية.
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 رس الفلسفي في التراثاالد -المبحث االول :
في الحقيقة هنالك إشكالية لدرس الفلسفي في العراق والبلدان العربية     

نما هي حصيلة منتوج تراكمي واإلسالمية بشك ل عام وهي لم تكن وليدة لحظه مفاجئة وا 
همت فيه عوامل مختلفة تعود جذورها إلى صراعات ساذلك قبل قليل  كما اشرث إلى

ايدلوجية وسياسية  امتدت عبر تاريخ هذه البلدان الطويل بحيث تداخلت هذه العوامل 
فمنذ أن نفذ الفكر الفلسفي اليوناني إلى  فيما بينها لتنتج لنا هذه اإلشكالية المعقدة ,

وبنزوح عدد كبير من فالسفة اليونان  االسكندر المقدوني , بفضل فتوحات  المشرق 
والتي من إلى المدارس الموجودة آنذاك وهي مدرستا اإلسكندرية وانطاكية وانضموا ليه إ

 ن وحران وبالد فارسإلى مدارس الرها ونصيبيخاللهما قام السريان بنقل ثقافة اليونان 
الدولة اإلسالمية وبدأ النشاط الفكري للنصارى متمتعين بحريتهم الدينية وعندما قامت 

والفكرية وهم يتابعون نشاطهم العلمي والفلسفي , وعندما استتب األمر للدولة العباسية 
إلى وراحت تهتم بالدراسات العلمية اهتماما "بالغا" وتساعد على نقل العلوم األجنبية 

العربية , كان السريان يتابعون نشاطهم فكانوا الواسطة التي بها انتقلت الفلسفة والعلوم 
أقول عندما نفذ هذا الفكر يفعل العوامل المتقدمة إلى  ( 3)اليونانية إلى العالم اإلسالمي 

لالطالع عليه  كان هنالك موقف سلبي متشدد اتجاهه وتحفظ واضح العالم اإلسالمي
ن قبل أفراد المجتمع مع أن هذا العلم أو الفكر الفلسفي ليس بجديد على وتداوله م

الواقع العراقي , بل تشير الدالئل إلى أن جذور الفكر الفلسفي كانت في العراق ثم انتقل 
إلى اليونان بعدها عاد إلى الشرق ثانية ثم نقله السريان إلى الغرب ليعود مره أخرى 

لتفكير الفلسفي بنص الفيلسوف اإلسالمي الكبير أبي فارض العراق هي موطن ا إليهم
نصر الفارابي الذي يؤكد فيه أن هذا العلم ) الفلسفة ( هو اقدم العلوم واكملها رئاسة 

هذا العلم كما يؤكد غرضه السعادة القصوى وهو الكمال األخير الذي يبلغه األنسان , و 
عراق ثم صار إلى أهل مصر ثم انتقل كان في القديم لدى الكلدانيين وهم أهل الالفارابي 

 . (4)إلى اليونانيين لم يزل إلى أن انتقل إلى السريانيين ثم إلى العرب 
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بغداد  والدليل على ذلك عندما قامت الحضارة العربية اإلسالمية أصبحت    
ت فيها مدارس فلسفية ئكبر حاضرة علمية وفكرية وثقافية في هذه الحضارة وأنشأو هم أ

وأنجبت عددا" كبيرا" من الفالسفة والمناطقة  (5)المنطق وعلم الكالم واالعتزال  رائدة في
ليهم عبر الطرق التي اشرنا إتراث الفلسفي اليوناني الذي وصل بعد أن اطلعوا على ال
تقانهأليها فقاموا بدراسته  وشرحه فالفوا فيه فيما بعد العديد من الكتب والرسائل التي  وا 
عات الفلسفية من منطق وطبيعة ومعرفة وأخالق وسياسة وجمال تناولت شتى الموضو 

حلقات دراسية وتالميذ ساروا على نهجهم في فهمها وشرحها وبيان  لهمفكانت 
 مقاصدها.

كبير في نشر الدرس  أثرث مدارس فلسفية مهمة كان لها سأقف عند ثال
غنائه في التراث   رسة بغداد .هي مدرسة الكندي ومدرسة الفارابي ومدالفلسفي وا 

  مدرسة الكندي الفلسفية -المقصد االول :
أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي  الكنديمؤسس هذه المدرسة هو      

حقيقة  يضاحبااألول . الذي اهتم  فيلسوف العربوهو م (  866 -هـ 252المتوفي )
لن فيها أن عأ األخذ بها في رسالة وجهها إلى الخليفة المعتصم باهلل , الفلسفة ووجوب

الفلسفة اشرف العلوم وأعالها مرتبة ومن واجب المفكر األخذ بها وهي رد على التيار 
إلى الكفر والخروج على الدين ,  اً وطريق اً وثني ا  دها علمالفكري الذي تنكر للفلسفة وع  

نه حصر اهتمامه أ الإلمام الكندي واطالعه الواسع على جميع العلوم إوعلى الرغم من 
أو مدرسة حاول أن  اً , فكون له اتجاه (6)لسفة وخاصة الرياضية والطبيعية منهافي الف
بالفكر  اآلراء اليونانية متمثلة بالفلسفة األفالطونية واألفكار ألفيتاغورية فيها  يمزج

هذا أو مدرسته بانها أول مدرسة فلسفية متأثرة بالفكر  ههحتى وصف اتجااالسالمي 
  (7)مي اليوناني في العالم اإلسال

المصادر التاريخية والفلسفية معلومات دقيقة عن هذه المدرسة ولم  تقدملم      
كثر من أ يحفظ لنا شيء عن فعاليتها المكتوبة سوى إشارات بسيطة تمثلت باقتباس أو
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أو يجوز أن شيئا"  (إخوان الصفا وخالنا الوفا ) وردت في رسائل ربماأراء هذه المدرسة 
هذه الرسائل غير أن معارفنا األن ال تمكننا من تحديد هذا المقدار  من آرائهم حفظ في

, ويعود السبب في ذلك أن مدرسة الكندي الفلسفية لم تكن كالمدارس  (8)تحديدا" دقيقا"
في اإلسالم مدرسة فلسفية كسابقاتها من المدارس اليونانية  تقملم  االيونانية القديمة ألنه

ها بفضال" عن اتهام المشتغلين , بعين الشك والحذر  ى الفلسفة كان ينظر ألفقد 
باإللحاد في اغلب األحيان مما يجعل من الصعوبة بمكان أن ترعى حكومة إسالمية 
نما كان يعطي  مدرسة فلسفية , فلم يكن الكندي يدير مدرسة بمعنى المعروف لها وا 

يكون الكندي  دروسا" خاصة من التفاف طلبة العلم حوله يأخذون الحكمة عنه أو قد
نه يتملك مكتبة ضخمة مشهورة بالمكتبة الكندية أالسيما و استقبل تالميذه في بيته 

 . (9)فيتذاكر معهم في شؤون الفلسفة والرد على أسئلتهم 
لقد حددت المدرسة مفردات المواد الفلسفية التي تناولتها على وفق منهج      

 ان  فيها اً ؤكدمالتي كتبها في هذا المجال  سائلهليه الكندي عبر مؤلفاته ور إعلمي أشار 
 (10)ن يتعلم الرياضيات أالفلسفة عن دراسة كتب الفالسفة و ذا أراد نيل إال غنى للمتعلم 
درك عناصر االرتباط الفوقي أبعلم الرياضيات وكأنه  الإال تنال أوال" فالفلسفة 

وليس المقصود من ذلك  يةللرياضيات والمنطق فجعل الرياضيات أساسا" للدراسة الفلسف
خضع المنطق للرياضيات ولغتها الرمزية بل تقصد أن الفيلسوف الكندي جعل أنه أهنا 

من الرياضيات أساسا" لدراسة كل العلوم وحاول أن يواكب بينها وبين المنطق . فعندما 
أوال" والعلم الطبيعي ثانيا" وعلم  ضيحدد طرائق التعليم في المنهج جعل العلم الريا

وفق منهجية تترتب بنظرتين أوالهما فوقية  على إللهيات ثالثا" فوضع هذه الموضوعاتا
تعتمد على طبيعة العلم مجردة عن عالئقها الجزئية وأخراهما تطبيقية تعتمد طرائق 

 . (11)المعرفة التي ينبغي لإلنسان الفيلسوف أن يحذو حذوها 
 والمراجع إلى أسمائهمأما تالميذ المدرسة فقد أشارت بعض المصادر      

حمد بن الخليفة المعتصم الذي الزمه كثيرا" وكانت له مع أستاذه كثير من أمنهم 
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النشاطات والمداخالت الفكرية والثقافية عبر عنها بأسئلة وجهها إلى الكندي فيجيبه 
عليها عبر رسائل متخصصه في الموضوع الذي سأل عنه وكانت أهمها تلك الرسالة 

سؤاله عن معنى أية )) والنجم والشجر يسجدان ((  نينا لإلجابة علإالتي وصلت 
وحملت عنوان اإلبانة عن سجود الجرم األقصى وطاعته هلل عز وجل بدأها الكندي 
بالدعاء لتلميذه وباإلشادة بآبائه األعالم ومشيرا" إلى تفسيرها على وفق المقاييس العقلية 

وكل ما بلغه عن ربه يمكن فهمه بالمقاييس  مؤكدا" أن كالم النبي صل اهلل عليه وسلم
العقلية التي ال ينكرها أال الجاهل أو من حرم منحة العقل , ويمهد الكندي لتفسيره لهذا 
اآلية أن في اللغة العربية أنواعا" كثيرة من األلفاظ , وبعض هذا األلفاظ الواحدة منها 

حد منها السجود المعروف في يطلق على الشيْ  وضده وهنالك معاني مختلفة للفظ الوا
بها وان جملة ماال  تسجدوالطاعة بالنسبة لألشياء التي ليس لها أعضاء التي  الصالة

يكون فيه السجود الذي في الصالة فمعنى سجوده الطاعة فالكندي ال يتمسك من خالل 
 اختالف المداوالت أال بالمعنى العام الذي يتمثل في الفكر وهكذا يمثل موقف الكندي
هنا استجابة الفالسفة لتأويل القران تأويال" ذا محتوى فلسفي وهذه واحدة من اهم 

   (12)مميزات الفكر اإلسالمي على األطالق 
هنالك تلميذ آخر للكندي ذكرته المصادر بنوع من التفصيل هو أبو زيد      

ني إوصفه التوحيدي بقوله ))  م (934-هـ 322احمد بن سهل البلخي المتوفي سنه )
تقريظهم ومدحهم ونشر جد في جميع من تقدم وتأخر ثالثه لو اجتمع الثقالن في ألم 

ن يأذن اهلل بزولها أنفاتهم ورسائلهم مدى الدنيا الى خالقهم وعملهم ومصأفضائلهم في 
زيد  يحنيفه الدينوري واب يبأ لما بلغوا آخر ما يستحقه كل واحد منهم : الجاحظ و

نه يوجد له نظير في أول وال يظن تقدم له شبيه في العصر األنه لم يسهل  البلخي فا
نه فاضاًل أبعد وصفه ب مؤلفان ياربع , ذكر له ابن النديم اثنين و (13)نف الدهر (( أمست

 باهلن كان هو ا  لى طريقه الفالسفة و في سائر العلوم القديمة والحديثة في التأليف ع
مم ونظم خالق األألفات التي ذكرت له هي هم المؤ أو  ( 14)يهم أقرب إل شبه وأدب األ
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نه موحد أالرغم من تأكيد ابن النديم على  القرآن واختيار السيرة , رمي باإللحاد على
هو الذي  ولعل اشتغاله بالفلسفة (15)حد شيوخ المعتزله أمين له بان أحمد أووصف 

 دراسته للفلسفة .نه تتلمذ على يد الكندي وتعمق في أالسيما و و لصق به هذه التهمة أ  
يضًا أليه المصادر بنوع من التفضيل إومن تالميذه الكندي الذي أشارت     

الكاتب المعروف بابن كرنيب ( براهيم بن يزيد إسحق بن إبي الحسين أحمد بن أ بوا)
 (16) وذكروه وفاته ولكنه شخصية عرفه مؤرخو الفلسفة لم تعرف سنه والدته والالذي 

تكلمين وسار الى مذهب الفالسفه الطبيعين وله باع ومعرفه بالعلوم ووصفوه من جله الم
القديمة واشتهر بعلم الهندسة , له مؤلفات وكتب في موضوعات مختلفة نذكر منها 

بين كل حركتين متضادتين وكتاب  سكونينكتاب الرد على ثابت بن قره في نفيه وجود 
الرتفاع ا  من ساعه من قبل و مقاله االجناس وكتاب كيف يعلم ما مضى من النهار 

 . (17)المفروض 
دون  من تالميذ للكنديبوصفهم خرى أضاًل عن ما تقدم فقد وردت أسماء ف    

المتوفي سنه  ( حمد بن محمد الطيب السرخيأ ) الكثير من التفاصيل عنهم ومنهم ذكر
 (البلخي بو معشر جعفر بن محمد)أكبرهم وكذلك أخلص تالميذه و أكان  م الذي899

شد أن كان من أربعين بعد عجب بالكندي في سن األأم الذي  885المتوفي سنه 
سماء أ, كما ذكر القفطي ( 18)خصوم الفلسفة المتعصبين ويشتم الكندي بعلوم الفالسفة 

المنا عن وختام ك (19)تالميذه من الوارقين وهم حسنويه ونفطوية وسلمويه ورحمويه 
هذه المدرسة خطًا ونهجًا ساروا فيه على خطى  تالميذل ننه كاإمدرسة الكندي الفلسفية 

 ستاذهم .أ  راء آه ولم يخرجوا بوجه من الوجوه عن فكر الكندي وفلسفت
 

  مدرسة الفاربي الفلسفية  -المقصد الثاني :
سهمت في نشر الفكر الفلسفي في بغداد آبان أالمدرسة الثانية التي     

بو نصر أفارابي المنطقية , والفارابي هو ال الحضارة العربية االسالمية هي مدرسة
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برزها كالفلسفه أصل من العلوم حم  950عام  في محمد بن اوزلغ بن طرخان المتوفي
والطب والرياضيات والكيمياء والموسيقى ترك لنا مؤلفات عديدة تدل على ثقافة 

 الموسوعية واحاطته بالعلوم والفلسفات التي سبقته .
ان الصناعة التي مقصودها تحصيل الجميل هي التي تسمى يعتقد الفارابي     

لى االطالق ومنهج الفلسفة كما يراه الفارابي هو الوسيلة التي ننال ع) الفلسفة( والحكمة 
تكون جميلة بصناعة شياء جميلة واالشياء تى ما كانت األالسعادة وينالها االنسان م به

لتحصيل السعادة وكل ذلك يكون  ضرورية ةأصبحت الفلسفة الزم من ثم الفلسفة و
وجب الفارابي اقتنائه أوقدرته على معرفة المنطق ولهذا  للفرد بجودة التمييز وقوة الذهن

 قبل البدء بالعلوم االخرى فهذه الصناعة ) المنطق( هي المعيار الوحيد للتمييز بين ما
 ألنهاالمطلوب  نساني آلتها وسبيلها وبها يصل الى الكمالهو صادق وكاذب والعقل اإل

 . (20)تفيد العلم بصواب ما يعقل والقدرة على اقتناء فيما يعقل 
منهاج الدرس الفلسفي عند الفارابي بمقدمات قبل دراسة المنطق ومن يبدأ      

علم من الشبه به منها النحو الذي يفيد ال ءذه المقدمات صناعات اخرى فيها شيبين ه
( في المنهج لكفاية تحقق هذه الصناعة ) النحون تأبصواب ما يلفظ به وعليه يجب 

وائل هذه الصناعة النحوية ثم دراسة الكليات مثل الجنس والنوع والعقل أالتنبية على 
ولوج الى دراسة المنطق التي تقوم ضًا قبل الأيام لتكون هي مقدمات والخاص والع

 ي فيأم ذاته توصله الى البحث في العل هاأن في الذهن وتحقق السعادة لإلنسان 
. ولتحقيق  (21)نسان سعيد إليه كل إصيل الذي يهدف الفلسفة ذاتها التي هي الهدف األ

ذا كان فارغ القلب غير ملتفت الى الدنيا وال يسعى وراء بهرجها سالمه إالسعادة للفرد 
ن الحكمة نصاف واألمانة والحكمة ألللعلم متصفًا بالصدق والوفاء واإلمزاجه وحبه 

خرى التي اسهب في ذكرها كشجاعة وحب سوء الخلق وغيرها من الصفات األو تتنافى 
فون يفوز به من سهل اهلل العلم واكتساب المعرفة فالعلم كما يصفه الفارابي كنز مد
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فهو حكيم حقيقي يتمتع بالحكمة  يه , فمن سلك هذا المسلك وانتهج هذا السبيلإلطريقه 
 . (22)سرارها أو 

 
ولها أساسية أمور أتحدد بثالثة فتلم الذي يحققها هذا المنهج ما فضيله العأ    

ويؤكد الفارابي  شرف الموضوع وثانياً استقصاء البراهين وثالثها عظم الجدوى والنفع منه
اننا ال  فيشياء ال يتيسر للقدرة البشرية ن الوقوف على حقائق األأفي ذات المنهج ب

ألشياء المقومة عراضها ولسنا على معرفة باأخواصها ولوازمها و  الإشياء نعرف من األ
, وسبل  اأهميته ماشياء التي تدخل في تكوين ي األألكل منها التي تشير الى حقيقتها 

 إذن يكون عن طريق السماع أ احدهماسلكها هذا المنهج يتمثل بصورتين التعليم الذي ي
ي التشبه بما أحتذاء ن يكون عن طريق االأخرى في التلقي واأل اً ساسأيكون القول فيه 

ن تتوافر في طالب العلم قدرة على أقوال المعلم , والبد وأعمال أن يقلد من أينبغي 
و أبلغ حد التصديق بوجود ما يتصوره ن يا  معناه بما يقرره المعلم و  فهمتصور الشيء و 

وهذا ما يسميه  مر المتصور الذي بلغ حد التصديقفهمه عن المعلم ثم استظهار األ
التعليم التي تختلف باختالف االمور التي تستعمل في التعليم والتي  (23)حاء أنبي بالفارا

 ن استحصلها هو نفسه حصواًل جيدًا و كاماًل .أيسعى الى تحقيقها هو المعلم بعد 
 كانفنهم يمن التالميذ , ولكن اشتهر من ب اً لم تضم مدرسة الفارابي كثير     

مفكر وهو م 971المتوفي عام  (كريا يحيى بن عديابو ز )اكثر ذكرًا في المصادر هو 
وفيلسوف نصراني يعقوبي من مدينة تكريت في شمال العراق , يعد افضل تالميذ ابي 

شارحًا وملخصًا  كونهكاماًل وله تصانيف كثيرة فضاًل عن  حكيما"نصر الفارابي كان 
لشخص الذي ه اأنصيبعه بأبي أ, وصفه ابن  (24)لكتب ارسطو وتصانيف الفارابي 

, فضاًل عن انه مترجمًا بارعًا  (25)انتهت له رئاسة العلوم المعرفية والحكمية في زمانه 
مؤلفات فالسفة  و ال سيمانقل العديد من الكتب من اللغة السريانية الى اللغة العربية 

 و السيما اليونان منها محاورة طيماوس وكتاب النواميس ألفالطون وكتب ارسطو
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فقد كان  دورًا كبيرًا ومهماً  ان هناك  و( 27)ها فتأثر باتجاهها المنطقي العام نمالمنطقية 
كان م يكن تقليدًا في انجازاته المنطقية بل لف ةرسطو طالسيالدراسات األفي تاريخ له 

من هذا المجال منها كتاب في صلة فليه  مؤلفات إمن طراز خاص حتى نسيت  مبتكرا"
ن مناظرات كانت تجري في المجالس االدبية والفلسفية في المنطق بالنحو وهو عبارة ع

بغداد وتناقش فيها العالقة بين منطق اليونان ونحو العرب وهذه المسأله تبين موقف 
وفق المعايير المنطقية وابتكار صدور منطقي جديد عن على  ظاأللفاالفارابي من 

 .(28)تعملة في المنطق (( لفاظ المسفي كتاب الفارابي الموسوم )) األ تتجسدالعربية 
يضًا الذي كان يقرأ ويملي عليهم شروحه أومن تالميذ مدرسة الفارابي      

الذي ناظر هـ 328متى بن يونس المتوفي سنه  بشر ولكتب المنطق وعالقته بالنحو اب
ابا سعيد السيرا في اللغوي والفقيه المتكلم حول المفاضلة بين المنطق والنحو والتي 

بن يونس والذي عد في اوساط بغداد  متىمجادلة  علىنتصار ابي سعيد انتهت با
الفكرية والعلمية انتصارًا للنحو على المنطق , حيث اثار الشكوك في عقول الناس في 

 . (29)فوائد المنطق والفلسفة ودعوى اصحابها 
  مدرسة بغداد الفلسفية -المقصد الثالث :

مدرسة اد خالل القرن الرابع الهجري كبغدباشتهرت وهي مدرسة فلسفية       
الى امور  ةالفلسف عضاؤها ويتباحثون في مختلف شؤون الفكر من المنطق وأيجتمع 
واالدب , كان النقاش يدور فيها اما شفاها فيتناقش الحاضرون في فكرة من  ةالشريع

يرًا من الفكر او يقرأون كتابًا من كتب الفالسفة , المدرسة تضم بين صفوفها عددًا كب
الفالسفة والمعنين بالفكر منهم من كان مشهورًا ومعروفًا ومنهم من كان مجهواًل وغير 

 : اعضاء المدرسة هم, اشهر وابرز  (30)متداول في كتب مؤرخي الحكمة والسير 
و حيان أبو الحسن العامري , أبسليمان المنطقي , ابن الخمار , بو أيحيى بن عدي , 

لقاسم ابو أبو زكريا الصيري, أبو الفتح النوشجاني , أ,  بن السمحإالتوحيدي , 
ي في الكتاب , بو اسحاق الصابي الخوارزمأبو بكر القوسي , المقدسي , أاالنطاكي , 
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بو العباس البخاري هذا وغير ذلك من الحكماء والمفكرين الذين كانوا أنظيف الرومي , 
 .( 31)ينتمون الى هذه المدرسة 

كاملة ن كانت لم تمثل االتجاهات الا  المدرسة الى الفارابي و  اصول هذهتعود    
ابتعدت في تفصيالتها النزعه المنطقية بل  ةمباحثها بغلب امتازتلفلسفة الفارابي التي 

صول وانتهت الى فلسفة لفظية وكان الجدل فيها يدور حول تحديد المعاني ألاعن هذه 
نالحظ نمو االتجاه اللفظي لمدرسة بغداد ن أفي التميز بينهما , فليس بغريب  والتدقيق

ن اقترن اسم ا  و  (يحيى بن عدى )ي الواقع تعود الىالفلسفية فيما بعد الن اصولها ف
سليمان هو تلميذ ليحيى بن عدي واخذ  فأبو,  (بي سليمان السجستاني)أة باسم المدرس

لفاظ , ث األفي تطوير اتجاه مباح هالمنطق فاسهم بعد وباألخصعنه الفلسفة القديمة 
فضاًل عن ذلك كانت المدرسة تبحث الى جانب ذلك مسائل متفرقة من كالم الفالسفة 

 . (32)المتقدمين ومن فروع العلم 
ي حيان التوحيدي أبة الذين تقابسوا في مطاوي كتاب عضاء المدرسأن إ    

هم المقابسات جمعت بينهم كلمة العلم والحكمة وهم من اجناس وديانات مختلفة فمن
ه في تدالولذلك والشافعي والشيعي ,  المعتزليالمجوسي والصابي والنسطوري والملحد و 

والصق مميزاتها هنا  والسماحة األلفةروح  في التعبير عن  االسالمية الحضارة العربية
بجوهرها ان قيمتها تكمن في المناخ العلمي الذي برزت فيه ممثله لعقلية علماء من 

طباء صين من كل صنف فيهم الفالسفة واألهؤالء العلماء المختطراز خاص , نجد بين 
سالمي الى بغداد شوقًا للمعرفة نحاء العالم اإلأء وارباب الجدل وفدوا جميعهم من دباواأل

 وسعيًا وراء العلم .
 ي العراق فالدرس الفلسفي المعاصر  -المبحث الثاني :

في العراق البد لنا من  قبل البدء ببحث معطيات الدرس الفلسفي المعاصر   
استعراض تاريخي لبدايات تدريس هذه المادة في المدارس والجامعات العراقية وكيف 

 .دخلت ضمن مناهج ومقررات المؤسسات المدرسية والتعليمية ؟
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بدء تدريس مادة الفلسفة في العراق مع استحداث قسم الفلسفة في استهل    
جانب العراقيين واأل األساتذةمن  ةيه مجموععمل ف والذي1949 عام في جامعة بغداد 

ستاذ الدكتور المصري علي عقبه األأنادر ثم  يالبير نصر ستاذ األ آنذاكس القسم أوتر 
سامي النشار حتى نهاية عقد الخمسينات وبداية الستينات ليتولى رئاسته بعد ذلك 

في ن الكلية م ةول دفعأر صالح الشماع , تخرجت من القسم االستاذ العراقي الدكتو 
ل آجعفر  :عد في هذا الحقل نذكر منهمسماء برزت ولمعت فيما بأضمت  1953عام 

بعد فيما وسهيلة علي جواد ثم تخرجت , مدني صالح , محمد جواد الموسوي , ياسين 
: فة والفكر منهم في حقل الفلس نا اسماء كبيرة كان لها شان مهمدورات اخرى انجبت ل

وا دراساتهم العليا اكملاللذين ليل وناجي عباس التكريتي االلوسي وياسين خم حسا
جستير نالوا شهادات الما ةساتذأدوا الى العراق ليشكلوا مع وربية . وعابالجامعات األ

ة في الفلسفة وانما في الوليأنهم لم يكملوا دراساتهم أوالدكتوراه في الفلسفة مع 
مير فان عبد الحميد وعبد األلشيبي وعر خرى نذكر منهم كامل مصطفى اأاختصاصات 

ول للدرس . شكلت هذه المجموعة الرعيل األ (33)االعسم وكريم متي وفاتنه حمدي 
ة في منتصف بلطالفلسفي المعاصر في العراق الذي تخرج على يده العديد من ال

 . الستينات حاصلين شهادة البكالوريوس في الفلسفة 
 

حاول قسم منهم السفر خارج العراق  ولعدم توفر الدراسات العليا في الفلسفة
للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه فيها وفعاًل تحقق لهم ذلك وعادوا الى العراق 
ليسهموا مع الرعيل االول في تدريس وترسيخ الدرس الفلسفي العراقي المعاصر , في 

عدد من عقد السبعينات ثم فتح دراسات عليا في قسم الفلسفة للماجستير فقط فحصل 
الطلبة على هذه الشهادة بعد كتابة رسائل علمية في موضوعات الفلسفة وتاريخها 

كبار يعد  ةلمي رصين ودقيق وتحت اشراف اساتذواعالم فالسفتها على وفق منهج ع
واضح من  على نحوكل واحد منهم مرجعية فلسفية مهمة وهنا بدأت هوية القسم تحدد 
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ر القسم يرفد الدرس الفلسفي وترصينه من خالل خالل هذا الجهد المتقدم , واستم
لعدد كبير من الطلبة في دراسة الماجستير حتى عقد الثمانينات عندما فتحت تخريجه  

ولى لترفد الدرس الفلسفي في العراق وتخرجت منها الدورة األمرة  ألولدراسة الدكتوراه 
عزيز مكانية بين بطاقات عراقية جديد تمكنت من دفع هذا الدرس الى االمام وت

وتعزيزًا لمكانه الدرس الفلسفي المعاصر في  اآلداباالختصاصات االخرى في كلية 
العراق واهميته ثم فتح اقسام فلسفة اخرى في الجامعات العراقية كالجامعة المستنصرية 

وجامعة واسط والبصرة والموصل وهكذا شكلت االرضية المناسبة لنمو  الكوفةوجامعة 
الفلسفي المعاصر في العراق بعد ان اخذ مساحة واسعه لالنتشار بين  وتقدم الدرس

الى حد ما بين  ومقبولةالفلسفية معروفة  الثقافةوالجامعات العراقية واصبحت  الكليات
اوساط الطلبة والسيما بعد اقرار دراستها ضمن مفردات مناهج المرحلة الثانوية لفرعها 

الفلسفة مكانتها ودورها الحقيقي في  لتأخذجدًا االدبي في العراق فكانت خطوة مهمة 
 االوساط التدريسية والتعليمية والثقافية.

ان الوقوف عند خصائص الدرس الفلسفي المعاصر في العراق وسماته     
ونتائجه ومعوقاته واسبابها امر ضروري بالنسبة للبحث والسيما ان الباحث  ومنهجه

مًا بين التدريسي واالشراف والمناقشة وكتابة عمل في هذا الحقل اكثر من عشرين عا
البحوث وعليه فان تجربته في هذا المجال سيكون لها دور مهم في اعطاء صورة 

مليئة بالمجدي للتفكير واالقتداء  وتأمليةحقيقية وصادقه وجدية وحيه ونابضه 
وتشخيص مشاكل هذا الدرس وصعوباته وطرح مقترحات او حلول يمكن ان تساعد 

  . تقدم هذا الدرس وتفعيل جديتهعلى 
 
 
الدرس الفلسفي شانه شان اي درس اخر على ثالثة محاور اساسية يعتمد    

الطالب وامكانياته ورغبته في دراست هذا الحقل , واالستاذ وقدرته واسلوبه  : هي
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والمامه بالمادة التي يدرسها ومفردات المادة التي تلقى على الطالب ومنهجة .
وصحة اختيارها لكي تكون قادرة على تفعيل امكانيات الطالب  لالنسجام وخصوصيتها 

 مع مادتها ومن ثم تحقيق الهدف من دراستها .
 الطالب او المتعلم او المتلقي -المقصد االول :

ما يتعلق بهذا المقصد هو الطالب والمشكله االساسية التي يواجهها الدرس      
الطالب بدراسة الفلسفة والدليل على ذلك كان عدد  الفلسفي فهذا المحور هو عدم رغبة

الطلبة في هذا القسم يقدر بأصابع اليد عندما كان هنالك توزيع الحصة التي تخصص 
لكليات اآلداب في الجامعات العراقية حيث يوزع نصيب الكلية على االقسام بحسب 

يساقون اليها باإلكراه   اقبال الطلبة مع تلك االقسام ولم يبق للفلسفة اال عدد قليل جداً 
لكن الوزارة استطاعت ان تعالج االمر عندما جعلت القبول في اقسام الفلسفة وعلم 

ولو  االنفس واالثار قبواًل مركزيًا فزاد عدد الكلية في هذه االقسام حسب طلبها واستيعابه
وربما يكون الطالب معذورًا هنا بعدم رغبته او ,  (34)طلبت عددًا اكبر لحصلت عليه 

اقباله على هذه الدراسة ألنه ال يمتلك أي فكرة أو تصور عنها ولو كانت ضمن 
مفردات المواد الدراسية في الثانوية لكان االمر يختلف تمامًا كما نالحظ في الدول 

دراسة الفلسفة  العربية االخرى كتونس او الجزائر والمغرب ومصر فان رغبة الطلبة في
ربما تضاهي رغبتهم في دراسة اي قسم مرموق آخر , ففي مصر مثال يعد القسم االول 
المرغوب في الدراسات االنسانية ولهذا نجد اعداد الطلبة فيه تفوق اعداد الطلبة في اي 
قسم اخر من اقسام كليات اآلداب بالجامعات المصرية ,  والسبب يعود الى انهم درسوا 

ضمن مقررات الثانوية فلديهم تصور تام عن مفهوم الفلسفة ومادتها ومنهجها ,  الفلسفة
فيأتي الطالب على وفق قناعة تامة بدراستها في الكلية وما يعزز قولنا هذا ان اقبال 
الطلبة العرب لدراسة الفلسفة في العراق واضح وملموس منذ تأسيس القسم فاكثر الطلبة 

م الفلسفة اكثر من اي قسم آخر في كلية اآلداب ولهذا العرب يفضلون الدراسة في قس
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نالحظ ان اكثر من نصف الطلبة في هذا القسم هم عرب اما من تونس او المغرب 
 على وجه الخصوص .

المشكلة االخرى في هذا الصدد ان كثير من الطلبة يقبلون في هذا وهو      
لبيئة او المحيط الثقافي يحملون افكارًا واحكامًا ومعتقدات سابقة مستمدة من ا

واالجتماعي الذي عاش في وسطه وتبقى هذه االفكار مالزمة له يصعب عليه التحرر 
منها اطالقًا ,  فتصبح عائقًا كبيرًا بينه وبين دراسة الفلسفة التي تتطلب حضور العقل 
وتفعيله بشكل صحيح كاول طريق للتفلسف وال فلسفة مع مغادرة العقل وغيابة فهو 

يق االوحد للفلسفة والبحث عن الحقيقة وعليه ال بد ان يكون وسيلة الختبار هذه الطر 
االفكار والمعتقدات العامة لدى دارس الفلسفة التي طالما ال تقوم على اختيار وتدبر 
ووعي ومن طبيعة االنسان انه ال يفتش عما يشككه في قناعاته بل يبحث دائمًا عن ما 

ارس الفلسفة يحتاج الى اختبار وامتحان لهذه القناعات يبقيها ويرسخها في صين ان د
والمعتقدات التي آمن بها مسبقًا , وربما يكون ثمنها غالي جدًا هو فقدان التوازن 

 والطمأنينة السابقة لشخصيته والعيش في قلق وشك في كل ما هو من حوله .
معوقات التي هنالك امر اخر البد ان ننوه عنه ربما يكون ايضًا واحد من ال    

يواجها الدرس الفلسفي , ان البعض يرى ال يوجد تناسب او توافق بين ما يدرسه 
الطالب من افكار ونظريات ومفاهيم في هذا القسم وبين ما هو سائدًا في عمل 
مؤسسات الدولة اما ما يحتاجه المجتمع من ثقافة وتوجهات فكرية وفعاًل هذه المشكلة 

ل المعنين بهذا االمر في المجتمع العراقي بل وفي مطروحة ومعروفه ومشخصة لك
عموم الدول العربية االخرى , حيث ان فرص التعين بالنسبة لخريجي اقسام الفلسفة 
محدودة جدًا تكاد تقتصر على مهنة التدريس او التعليم فقط ومن يحصل على وظيفة 

ه يحمل بكالوريوس من هؤالء الخريجين خارج المؤسسات التعليمية , فانه يقبل على ان
اي عالقة بين تخصصه وعمله وال  دآداب بغض النظر عن اختصاصه , ولهذا ال يج
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يمكن ان يسخر اختصاصه في خدمة عمله وانما يحاول ان يكون نفسه خبره في مجال 
 عمله او تناسب مع طبيعة عمله الذي يمارسه في تلك الدائرة او المؤسسة الحكومية .

 تاذ او المدرس او المعلماالس-المقصد الثاني :
المحور االساسي في الدرس الفلسفي المعاصر في العراق اذ ل االستاذ  مثي    

اواله التعليم اهمية كبرى ولهذا عندما فتح قسم الفلسفة االول في العراق استدعى اليه 
اساتذة من الخارج كان معظمهم عربًا وحتى غربيين من انكلترا وكندا لتدريس المواد 

لسفية حصر اما اساتذة المواد غير الفلسفية او التي تسمى المساعدة كعلم النفس الف
واالجتماع والعربية واالنكليزية فكانوا من العراق وعندما عادت الكفاءات العراقية من 
حملة الدكتوراه في الفلسفة من جامعات غربية رصينة كجامعة كمبردج واكسفورد فقد 

فيه من العراقيين وفي مختلف االختصاصات ولم يكن اصبح معظم الكادر التدريسي 
هنالك اي شك في قدراتهم وامكانياتهم التعليمية والبحثية فقد حصل عدد منهم على لقب 

 االستاذية .
م التي مر بها العراق على مجريات الدرس  1990لقد اثرت احداث ما بعد     

ضًا آخرين بدرجة استاذ مساعد الفلسفي,  فمعظم هؤالء األساتذة غادر العراق وشمل اي
ومدرس, االمر الذي جعل اقسام الفلسفة عمومًا تعاني من بعض االختصاصات 
والكفاءات العلمية ذات الخبرة الكبيرة ونشير هنا للتأكيد ان الكادر التدريسي في قسم 

كان يضم احدى عشر استاذًا يحمل لقب  1990الفلسفة بجامعة بغداد قبل عام 
ين ان السنوات التي تلت هذا التاريخ ال يوجد في هذا القسم وحتى في بروفسور في ح

باقي االقسام  االخرى التي فتحت في الجامعة االخرى سوى اربعة فقط يحملون هذا 
اللقب , واثنان يعملون في دوائر الدولة اي خارج اقسام الفلسفة , فافل نور الدرس 

وادر العراقية لكنها لم تصل الى مستوى الفلسفي وضياءه على الرغم من سد النقص بالك
الرعيل االول في التدريس بسبب قله الخبرة والكفاءة على حد سواء الن الدرس الفلسفي 
يحتاج الى خصائص ومميزات البد من توافرها بمن يقوم بهذه المهمة واهمها كيف يقرأ 
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ها وتلخيصها الفلسفة ويفهمها وكيف يعلمها للطالب ؟ وكيف يسعى الى تبسيطها وجمع
وينقلها بلغة واضحة ودقيقة , بحيث تكون بسيطة ممتعه ال لبس فيها وال غموض وهذا 
االمر ليس بالسهل لدى الجميع فكثير ممن حسبوا انفسهم على الفلسفة وكتبوا فيها 
مدعين فهمهم لها هم دخلون عليها , رمت بهم االقدار اليها فأساءوا قراءتها واساءوا 

تدريسها وسوء الفهم هذا ال يقف وراءه االمن هو دخيل على هذا  فهمهما واساءوا
,  ولهذا نجد ان مدرس الفلسفة يشكل احيانًا  (35)االختصاص وبعيد كل البعد عنه 

عائقًا يحول دون تحقيق الغايات االساسية من تدريس الفلسفة بسبب هشاشة تكوينه 
ان يحمل ثقافة تتقاطع مع الفكر المعرفي او المحدودية خبرته التعليمية او اذا ما ك

 الفلسفي اصاًل .
المشكلة االخرى التي يعانيها الدرس الفلسفي في هذا المحور كيفية اقناع      

الطالب بهذا االختصاص وتدريسه المادة وهو غير راغب بدراستها هذا من جهة , ومن 
ين جيلهم جهة اخرى ان الطالب الذين يقبلون في االختصاص هم االضعف معداًل ب

العقلية ورغبتهم الدراسية ونوع قراءاتهم  موقد قبلوا فيه بغض النظر عن استعداداته
السابقة في قبولهم بالفلسفة والسيما ان حلم اي طالب يدرس االختصاصات التي لها 
مقبولية في المجتمع او التي تقاليده وثقافته تمجدها كالطب والهندسة مثاًل لكنها ال 

دراسة الفلسفة , فأي االمكانيات التي تنبغي توافرها لدى استاذ الفلسفة تنظر الى قيمة 
لكي يضطلع وبنجاح بمهمة اقناع المقبولين بها وترسيخ مفردات مادة دراستها في ذهنه 
لكي يستمر بهذا القسم وهذه مشكلة واجهها االستاذ في قسم الفلسفة عبر مسيرة هذا 

اسلوبًا خاصًا يختلف تمامًا عن االسلوب المتبع القسم الطويلة تدريس الفلسفة يتطلب 
في االختصاصات االخرى اسلوب يعتمد التأمل والتفكير والحوار والنقد هذه مقومات 
اساسية لكل مدرس للفلسفة وبدونها يصبح الدرس الفلسفي بعيدًا عن تحقيق اهدافه 

خالل مفاهيم تحمل وغاياته والتي اهمها او في مقدمتها تعليم الطالب فعل التفكير من 
مستويات تقلق الفكر وتجعله يتساءل وهنا تكمن اهمية هذا الدرس وتميزه عن الدروس 
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االخرى فهو درس للتفكير والنقاش والحوار ويحمل تساؤالت ويسعى للحقيقة وبناؤها 
بشكل تدريجي والوصول الى صياغة االفكار حسب الروابط المنطقية والعالقات بين 

درس يهدف الى تعلم مهارات التفكير وتنمية القدرات العقلية وهذه كلها  المفاهيم اذن هو
اال اذ كان درسًا حواريًا بين االستاذ والطلبة بحيث يمنح للمتعلمين المبادرة  قال تحق

والفرصة من اجل المساهمة في بناء الدرس الفلسفي , لكن لألسف نجد كثير من 
لطريقة التقليدية االلقائية التي تسعى الى شحن أساتذة الفلسفة يعتمدون في محاضراتهم ا

ذاكرة الطالب او المتعلم باألفكار والمعلومات المعدة مسبقًا مع اغفال الهدف االساسي 
للدرس بعدم اكسابه المهارات والقدرات التفكيرية والقيمية , والبد من االشارة هنا الى 

فلسفة يضطرون الى هذه الطريقة مسألة في غاية االهمية وهي ان العديد من اساتذة ال
التقليدية التي تعتمد على االلقاء يعود الى اسباب عدة نذكر منها كثرة مفردات المنهج 
للمادة الفلسفية التي يدرسها والتي تتطلب كثرة عدد الدروس كذلك طبيعة النصوص 

في التي تقرأ داخل الدرس والتي كثير ما تكون متجزأة او منتزعه من سياقها المعر 
وايضًا طبيعة المفاهيم المقررة والتي اغلبها قديم وكالسيكية وغير منفتحة على 
المستجدات التي تقع في العالم المعاش للتالميذ واالهم من ذلك كله هو الضغط الزمني 
فكل ذلك يجعل الدرس الفلسفي درسًا تلقينيًا يقوم به االستاذ مسرعًا من اجل انجاز 

ت المحدد لها  , فكل هذه االسباب تقف عائقًا كبيرًا امام المادة المقررة في الوق
طلبة الفلسفة ألليات وادوات التفكير الفلسفي لديهم الن ذلك يتطلب المزيد من  باستيعا

به كثرة المفردات  حالوقت من اجل تنمية مهارات التفلسف لديهم وهذا ما ال تسم
 الدراسية المقررة بالشكل المطلوب .

ومدارسها  االفلسفة ان يكون مستوعبًا لتاريخ الفلسفة وتياراته على مدرس     
ولكل اآلراء السابقة والمطروحة عنها منذ بداية التفلسف الى يومنا هذا وبحسب الطاقة 
البشرية واختالف المستويات مع الوقوف وقفه متساوية اما جميع المذاهب الفلسفية 

ح والحجة والنقد لكي يسخر كل امكانياته والحلول التي قدمتها واعطاء حقها من التوضي
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العلمية والمعرفية لجعل الطالب يشارك مشاركة فعلية في الطرح والتبني والحرية في 
قبول ما يطرحه المدرس او رفضه لهذا المذهب او ذاك فضاًل عن شموليته ليس في 

حقل حقل الفلسفة فقط بل في االفق الثقافي بشكل عام ومعرفة جيدة بمعارف خارج 
الفلسفة بالعلوم الطبيعية والفروع االنسانية االخرى كعلم النفس والتاريخ واالجتماع 
واالديان واللغة وان يكون على قدر معين من االطالع االدبي والنقد االدبي والذوق 

 (36)االدبي وعلى معرفة شامله بتاريخ البشرية وانواع المجتمعات وتاريخها وحضارتها 
. 

 المادة الدراسية والمنهج -:المقصد الثالث 
يضم المنهج الدراسي في اقسام الفلسفة مواضيع دراسية على مدى اربع      

سنوات للحصول على بكلوريوس آداب فلسفة وهو منهج مجرب وضع باالعتماد على 
دراسات مماثلة في البلدان العربية االخرى , تضمن هذا المنهج موضوعات تشمل كل 

فية فهناك المقدمات او المبادئ للفلسفة والمنطق وتاريخ الفلسفة مقسم اجزاء العلوم الفلس
على وفق مراحلها التاريخية بشكل متوازن القديمة واالسالمية والحديثة والمعاصرة 
وكذلك ودراسة المشكالت والتخصصات الدقيقة للفلسفة التي تغطي كل اجزائها مثل 

تصوف كما تناول المفردات مناهج البحث المتيافزيقا والمعرفة واالخالق والجمال وال
العلمي والمنطق الرياضي وفلسفة الدين والفلسفة السياسية فضال عن المواد المساعدة 
التي يدرس الطالب فيها علم النفس واالجتماع واللغة العربية ونصوص انكليزية , ثم 

الفلسفي اضيفت في السنوات االخيرة بعض المواد االخرى كفلسفة التاريخ واالدب 
والفكر العربي الحديث , كما تقرر قيام الطالب في السنه الرابعة تقديم بحثًا موسعًا في 
احدى جزئيات الفلسفة او شخصياتها او مذاهبها وهو شرط اساسي للتخرج وقدمت 
بحوث مهمة في هذا الشأن قديمًا حتى انها طبعت على شكل كتاب صغير الحجم لكن 

عدم جدية الطالب بشأن البحث الخاص كما كان سابقًا ففقد  في السنوات االخيرة لوحظ
 قيمته العلمية .
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المالحظ على هذه المواد التي تدرس في اقسام الفلسفة أنها تركز كثيرًا      
على تاريخ الفلسفة ومشكالتها منذ العصر اليوناني وحتى العصر الحديث دون معرفة 

نصوص فلسفية لمفكريها او فالسفتها  مدى جدوى ما يقولون او ما يستشهدون به من
عبر العصور في حل مشكالت الواقع المعاش للناس او باألحرى دون ان يكشفوا عن 
ما تقدموه الفلسفة او الفالسفة من وسائل يمكن ان تالمس حياة الناس وبتالي يمكن من 

الء كتب خاللها ان يتقدموا في حياتهم العقلية والعملية , نعم ربما كل فيلسوف من هؤ 
فلسفته تعبيرًا او انعكاسًا لواقع فكري وسياسي واجتماعي وعلمي عاش في محيطة 
واصفًا مشكالته ومقترحًا حلول لها ولهذا نقول ان دراسة الفلسفة وتاريخها لم يكونا باي 
حال من االحوال بعيدين عن واقع الناس ومشاكلهم وعلية البد من االفادة من رؤية 

ة هذه القضية او تلك من القضايا او المشكالت التي تهمنا والتي الفيلسوف في معالج
يعاني منها مجتمعنا وربما نصل من خالل هذه الرؤية الى حلول نطرحها لمعالجة هذه 
القضايا والمشكالت بحيث تمكن المجتمع من تجاوزها وتسهم في تحقيق  خطوة مهمة 

دراسة المواد الفلسفية هدفها  في تقدمه ونهضته المستقبلية اذن ال ينبغي ان تكون
الوصول اراء الفالسفة ومعارفهم ونظرياتهم فقط او ان نتعلم حجج جديدة واسلوب 
مخالف في التفكير نعم هذا كله ضروري ومهم ولكن االهم من ذلك كله هو ان نجعل 
من دراسة المفردات الفلسفية اداة تساعد على بناء الذات وتصحيح مساراتها المخطئة 

يكون الدرس الفلسفي فرصة لألبداع وحرية ابداء الراي وتبادل االفكار وان يكون وان 
محطة لالنفتاح نحو تفكير اعمق في الواقع الذي نرغب في تغيره نحو االحسن واال 
ماذا ينفع الطالب بالمقوالت الفلسفية التقليدية التي تدرس في كل عام وبتكرار ممل حتى 

ي المنهج الفلسفي ال يجرؤ احد على تغيرها او القول اصبحت حقائق راسخه وثابته ف
بنقيضها منها بدأت الفلسفة في القرن السادس قبل الميالد بفيلسوف اسمه طاليس من 
اليونان وبه ال بغيره يبدأ مؤرخو الفلسفة كتبهم بال استثناء بل هو اجماع عندهم لم 

ى قض وقضيض احترامًا يخرج بعد احدمنهم على هذا االجماع والبد ان نأخذ به عل
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لمستلزمات الدرس الفلسفي وال تخرج عليه بشيء مما في النفس من وعي لتأسيس 
فلسفي آخر واال فمن الذي يقبل من الناس ان الفلسفة قد بدأت في زقورات اور واكتملت 

 .(37)نضجًا في سابع طوابق البرج البابلي 
مقررات الفلسفية سواء اكان اذن علينا ان نبدأ بتجديد المناهج وتحسين ال     

ذلك على مستوى الشكل او المضمون لكي تتناسب مع مستجدات الواقع ومع التحوالت 
التاريخية واالجتماعية الحاصله في المجتمعات العربية عمومًا والمجتمع العراقي على 

غل وجه الخصوص اما ان يبدأ الدرس الفلسفي بالمفاهيم التقليدية والجاهزة والثابتة ونش
ذهن الطالب بمعنى الفلسفة تعني حب الحكمة وطاليس اعتقد بان الماء اصل االشياء 
فهذه بدايات هزيلة ليس فيها وقار للفلسفة وال تساعد الطالب على اهتمامه واحترامه 
للدرس الفلسفي ألنها بدايات ال ترقى بالفلسفة الى علم يساعد على التفكير وال يجعل 

ترب  الى مجال الدرس العلمي ومحاوله دراستها في االقسام مجال الدرس الفلسفي يق
العلمية للجامعات عند حد التقاء تاريخ العلم بالطريقة العلمية وتطوير التجريب ومناهج 
االستقراء , فهذه الطريقة يمكن للطالب ان يتعلم البناء المنطقي لألفكار واثبات صحتها 

برهنة على صحتها فتعد معارف وافكار بداًل من تحصيل معارف وافكار ال يمكن ال
واهية وفارغة واننا نتشبث بها لسبب واحد هو عدم قدرتنا على تحصيل ما هو افضل 
منها . فاإلرث الفلسفي القديم لم نعد بحاجة اليه لفهم اشكاالتنا وعالج مشاكلنا وهذا 
نا يقتضي منا البحث عن مادة فلسفية يمكن ان تساعدنا في البحث عن احتياجات

 بطرائق تفكير جديدة لترسم لنا خارطة فلسفية دقيقة تقي عقولنا من الوقوع بالخطأ.
 الخاتمة
ونحن نختم بحثنا هذا البد من التأكيد على ان الدرس الفلسفي يؤدي  دورًا      

مهمًا في تهذيب السلوك والسمو بالقيم وتحرير الفكر رغم العوائق والصعوبات التي 
الهدف السامي والتي يرتبط قسم منها بالمنهج الدراسي وآخر  تحول دون تحقيق هذا

بالمدرس وثالث بالطالب او المتعلم وقد أشرنا في ثنايا البحث الى الكثير منها في ما 
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يتعلق بالمنهج الدراسي الذي اخطأ بحق الفلسفة ودورها النقدي والتنويري  في حياة 
الطويل دون معرفة الجدوى من ذلك  الناس ألنه اقتصر على دراسة نماذج من تاريخها

العرض التاريخي وكيفية االفادة منه , او دراسة النصوص الفلسفية وهي مجزأة عن 
بيئتها العلمية والفكرية وبتالي تصبح مفاهيم واراء جاهزة حول الفلسفة التي البد 
مواجهتها ونقدها وتصحيحها واستبدالها بتصورات اقرب الى حقيقة الفلسفة بعدها 
ممارسة عقلية وفكرية تجسدت عبر التاريخ وهذا ال يتم اال بتجديد المناهج التي تحقق 
هذا الهدف وان كان ذلك يؤدي الى نوع من الحيرة والتساؤل حول اي  فلسفة تدرس وما 
هو المحتوى او المجاالت االولى في تدريسها  والتي تساعدنا فعال للوصول الى هذه 

تكن استجابة  لمشاكل الواقع ومالئمة لظروفه ومعبرة  عن لغة الغاية , فالفلسفة ان لم 
مجتمعه التي تبحث عن جذور هذه المشاكل لكشف أسبابها وتضع المعالجات الحقيقة 
لها تبقى مفاهيم وافكار واهية وجوفاء وبعيدة عن الواقع لذلك  علينا  ان نصوغ خطابنا 

فكرنا المعرفي واال سنبقى نراوح في  الفلسفي على  وفق احتياج مجتمعنا وماهو نابع من
مكاننا مقلدين ومنقادين لآلخرين بال رؤية وال وعي وبالتالي يشعر الطالب إن مادة 
الدرس الفلسفي هي االكثر ابتعادا عن  الواقع الحياتي وال يستطيع هذا الدرس ان يقدم 

يجعله يميل   له اجوبة وال اسئلة عن همومه التي يحملها االمر الذي يجعله  وبتالي
الى امتالك ثقافة غريبة عن ثقافة مجتمعة العامة فعيش غريبا في وسط  هذا المجتمع 

. 
Conclusion : 
This research paper must be stressed that the philosophical lesson 
plays an important role in the refinement of behavior and transcendence of 
values and the liberation of thought, despite the obstacles and difficulties 
that prevent the achievement of this lofty goal, some of which is linked to 
the studying curriculum and another  with school teacher whereas the third 
deals with student or learner .We have indicated in the folds of our research 
to Many of them in terms of the curriculum that erred right of philosophy, its 
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critical and developmental role in people's lives because it was limited to the 
study of models of its long history without knowing the feasibility of this  
Historical presentation and how to benefit from it or the study of 
philosophical texts, which is fragmented from its scientific and intellectual 
environment , thus become ready concepts and opinions about the 
philosophy that must be confronted , criticized , corrected and replaced with 
perceptions closer to the reality of philosophy , then a mental and 
intellectual practice embodied throughout history and this is not only 
renewed curricula That achieve this goal, although this leads to a kind of 
confusion and wonder about which philosophy  which is taught and what is 
the content or the first areas in its teaching, which actually help us to reach 
this goal. If  Philosophy was not in response to the problems of reality and 
appropriate to its circumstances and express the language of society, which 
is looking for the roots of these problems to reveal their causes and put the 
real remedies for them ,thus, We have to formulate our philosophical 
discourse according to the needs of our society   without  Consciousness 
and  vision. Thus, the student feels the philosophical lesson is the most 
distant from the reality of life and this lesson can not provide him with 
answers and questions about the concerns he carries and, thus makes him 
possesses a Western culture of his community in general strange living in 

the center of this society 
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 الملخص

لما اختار اهلل تعالى اللغة العربية لتكون لغة القرآن الكريم الخالدة كان القرآن الكريم 
أصاًل أصياًل للغة الصحيحة الفصيحة، فهو النص المحكم، والمصدر األول واألعظم 

 للفصاحة والبالغة والبيان.
لغة العربية، واكتساب ملكاتها وتعلم القرآن الكريم وحفظه من أعظم ما يعين على تعّلم ال

اللسانية، وتنمية مهاراتها، لدى الناطقين بغير العربية، ومما ييسر ذلك ما ألفه العلماء 
 من مؤلفات وما اعتنوا به من طرائق وسائل اإليضاح التقنية الحديثة.

 هذا ما يتناوله البحث الذي يتكون من مقدمة، وثالثة مباحث: 
 القرآن الكريم في تعلم اللغة العربية.المبحث األول: أثر حفظ 

 المبحث الثاني: خطوات عملية للتنشئة اللغوية بحفظ القرآن الكريم. 
 المبحث الثالث: أثر تعليم القاعدة النورانية في تعليم اللغة العربية.

 ثم خاتمة ألهم النتائج، وفهرس للمصادر والمراجع.
 طقين الكلمات المفتاحية: الحفظ ، التعليم ، النا

 



 م 2019 (43) مجلة التراث العلمي العربي       فصلية، علمية، محكمة   العدد

46 
 

 

 

The rule of memorizing Qura'an in learning Arabic for Non-
Arabic speakers 

Prof.Dr. Salem bin GhormAllah bin Mohammed AlZahrani 
Professor of readings at Umm Al-Qura University 
Member of the practical council of the university 

 
 

Abstract 
 

When Allah has chosen Arabic language to be the eternal 
language of the Holly Qura'an, Qura'an was the original resource 
of the perfect grand Arabic. Qura'an has perfect and coherent 
texts that are considered to be the first and foremost source of 
rhetoric and eloquence. Learning and memorizing Qura'an are 
great ways  to help Non-Arabic speakers learn Arabic and 
acquire the language skills and proficiency of Arabic. To achieve 
this, Muslim scholars wrote books and composed works based 
on modern technology. In fact, this paper addresses this topic. It 
begins with an introduction followed by three major sections. The 
first section focuses o the impact of memorizing the Holly 
Qura'an on learning Arabic. The second section includes 
practical steps to learn Arabic through the memorization of 
Qura'an. The third section is about the effect of  teaching the 
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'Nuraniyyah Rule' on learning Arabic. Then, there is a conclusion 
containing the most important results followed by an index and 
references. 

Key words :memorizing ,education, speakers 
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على إمام المرسلين، نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، أما بعد :
فإن اللغة العربية لغة القرآن الكريم الخالدة، التي اختارها اهلل تعالى لينزل بها كتابه 

نَُّه َلتَ  وُح ( 192نِزيُل َربِّ اْلَعاَلِميَن )العظيم القرآن الكريم، كما قال تعالى }َواِ  َنَزَل ِبِه الرُّ
ِبينٍ ( 194) ِذِرينَ َعَلٰى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمن (193) اأْلَِمينُ   {]الشعراء[ .ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ مُّ

والقرآن الكريم أصل للغة الصحيحة الفصيحة، فهو النص المحكم، والمصدر األول 
أعظم النصوص وأفصحها، واألعظم للفصاحة والبالغة والبيان، ونصوص القرآن الكريم 

وهو أعظم ما يحفظ اللغة السليمة، وأكبر معين ألهلها للحفاظ على ثرائها وبالغتها، 
 فهي باقية ببقائه ما بقي الليل والنهار.

وال ريب أن تعلم القرآن الكريم وحفظه من أعظم ما يعين على تعّلم اللغة العربية، 
، وال سيما لصغار الطالب، وكذلك للناطقين واكتساب ملكاتها اللسانية، وتنمية مهاراتها

تقان قراءته  تقانها، فاالرتباط بين حفظ القرآن الكريم وا  بغير العربية ممن يريد تعلمها وا 
تقان قواعدها ارتباط وثيق، ولذلك أثر عن السلف حرصهم  وبين تعلم اللغة العربية وا 

 على البدء بتعليم أبنائهم القرآن الكريم وحفظه.
ى العلماء بتيسير مبادئ القراءة لمن يرغب قراءة القرآن الكريم وحفظه، وقد اعتن

فأثمر ذلك تيسير مبادئ وقواعد اللغة العربية، وتقريبها للمتعلمين والدارسين لها، 
 والمبتدئين فيها.

ومما يفيد في ذلك كثيرًا استخدام وسائل اإليضاح الحسية، ومنها الوسائل التقنية 
ن تطوير التعليم باستخدامها، وال سيما في هذا العصر الذي بلغ فيه الحديثة، التي يتعي

التطور التقني والتسارع في إنتاج وابتكار الوسائل التقنية مبلغًا كبيرًا لم يشهده العالم من 
 قبل.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya193.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya193.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya193.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya194.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya194.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya195.html
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وينبغي أن يتكامل هذا التطور واالبتكار التقني مع مضامين التعليم األصيلة، وأن 
يؤدي إلى تيسيرها وتقريبها للمتعلمين، ومما يدخل في ذلك تعليم يكون مبنيًا عليها، وأن 

أّوليات اللغة العربية، لتسهيل النطق السليم، بإيجاد برامج لتعليم قواعد النطق باللغة 
 العربية، للصغار والكبار على حد سواء.

ولذلك عمل بعض العلماء على إيصال هذا الفن بطرائق متعددة، من أشهرها وأنفعها 
ُيعرف بـ)القاعدة النورانية( التي تعد أنموذجًا لتسهيل وتيسير النطق الصحيح  ما

 والفصيح لألحرف والكلمات العربية، ومن ثم سالمة نطق آيات القرآن الكريم.
وألن البدء بحفظ القرآن يهيئ عددًا من الخطوات التي تثمر لغة سليمة لدى متعلم 

فيد منه متعلم اللغة من الناطقين بغيرها، فقد القرآن واللغة العربية على حد سواء، وي
رغبت في دراسة موضوع )حفظ القرآن الكريم ودوره في تعليم اللغة العربية للناطقين 

 بغيرها( وفقًا لآلتي .
 خطة البحث:

 يتكون البحث من :
 المقدمة: وتحوي أهمية الموضوع وخطة البحث.
 اللغة العربية.المبحث األول: أثر حفظ القرآن الكريم في تعلم 

 المبحث الثاني: خطوات عملية للتنشئة اللغوية بحفظ القرآن الكريم.
 المبحث الثالث: أثر تعليم القاعدة النورانية في تعليم اللغة العربية.

 الخاتمة: وتحوي أهم النتائج والتوصيات.
 فهرس المصادر والمراجع.

 
 العربية:                                               المبحث األول: أثر حفظ القرآن الكريم في تعلم اللغة

لما كان القرآن الكريم كالم رب العالمين، وفضله على سائر الكالم كفضله تعالى 
قال رسول اهلل صلى اهلل » على خلقه، كما ثبت في حديث أبي سعيد رضي اهلل عنه: 
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ذكري ومسألتي أعطيته عليه وسلم : يقول الّربُّ عز وجل : من شغله القرآن عن 
أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كالم اهلل على سائر الكالم كفضل اهلل على خلقه 

»
(1)

  
ولذلك فهو أفصح كالم على اإلطالق، إذ تحدى اهلل تعالى به أرباب الفصاحة 
والبيان الذين عايشوا نزول القرآن، وعلى رأسهم قريش الذين كانوا في غاية الفصاحة، 

تقى القبائل العربية، وقد بين النبي صلى اهلل عليه وسلم مكانتهم في ذلك حين لكونهم مل
يا أيها الناس إن هذا األمر ال ينبغي أن يكون إال في هذا الحي » بين فضلهم بقوله: 

من قريش، هم أوسط العرب في العرب، وأقرب في العرب من العرب، أال ال تقدموا 

«قريشًا 
(2)

وقريش هم أوسط » يق رضي اهلل عنه قوله : ونقل عن أبي بكر الصد 

«العرب في العرب داًرا، وأحسنه جواًرا، وأعربه ألسنة 
(3)

 . 
وقد أخذت قريش من لهجات غيرها من القبائل العربية كلمات، حينما كانت العرب 
تحضر المواسم في كل عام، وتحج إلى البيت في الجاهلية، وقريش يسمعون لغات 

ه من لغاتهم تكلموا به، فصاروا بذلك أفصح العرب، وخلت لغتهم غيرهم، فما استحسنو 

من مستبشع اللغات، ومستقبح األلفاظ
(4)

 . 
ويعلل ابن خلدون فصاحة لغة قريش بــ )) بعدهم عن بالد العجم من جميع جهاتهم، 

وهذيل وخزاعة وبني كنانة، وغطفان، وبني أسد، وبني تميم،  ثقيف ثم من اكتنفهم من
ياد،وأما من ب وعرب اليمن  وقضاعة عد عنهم من ربيعة ولخم، وجذام، وغسان، وا 

المجاورين ألمم الفرس، والروم، والحبشة، فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة األعاجم، 
وعلى نسبة بعدهم من قريش كان االحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل 

الصناعة العربية ((
(5)

 . 
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ى بالقرآن الكريم أولئك الفصحاء البلغاء والعالمين جميعًا، فتحداهم تحدى اهلل تعالوقد 
َذا  نُس َواْلِجنُّ َعَلٰى َأن َيْأُتوا ِبِمْثِل هَٰ أن يأتوا بقرآن مثله، فقال تعالى }ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإلِْ

 [ .88]اإلسراء اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمثِْلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضهُْم ِلَبْعٍض َظِهيًرا{
 

وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فقال تعالى }َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراهُ ُقْل َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر 
ن ُدوِن اللَِّه ِإن ُكنتُْم َصاِدِقيَن{]هود  ثِْلِه ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعتُم مِّ  [ .13مِّ

ْلَنا َعَلٰى ال تعالى }وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فق ا َنزَّ مَّ ن ُكنتُْم ِفي َرْيٍب مِّ َواِ 
ن ُدوِن اللَِّه ِإن ُكنتُْم َصاِدِقينَ  ثِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكم مِّ ن مِّ [ 23{]البقرة َعْبِدَنا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة مِّ

ن ُدوِن اللَِّه  ۖ  قال تعالى }َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه و  ثِْلِه َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعتُم مِّ ُقْل َفْأُتوا ِبُسوَرٍة مِّ
 [ .38ِإن ُكنتُْم َصاِدِقيَن{]يونس 

ثِْلِه ِإن َكاُنوا  وتحداهم أن يأتوا بحديث مثله، فقال تعالى }َفْلَيْأُتوا ِبَحِديٍث مِّ
 [ .34طورَصاِدِقيَن{]ال

ولم يثبت أن أحدًا منهم انبرى لتحديه ومعارضته، بل إن قريشًا وقفت حائرة من هذا 
التحدي الذي صعقهم، ماذا سيقولون، كيف سيعارضون القرآن، وهم أعلم العرب وأهل 

 األرض قاطبة بما في القرآن الكريم من إعجاز بياني .
يم، ألنهم بذلك سُيسقطون كل هيبة فلم يغامروا بتأليف آيات تعارض آيات القرآن الكر 

بقيت لهم عند العرب، وسيكونون أضحوكة تلوكها ألسنة العرب وأشعارهم، ومسرحًا 
 للهجاء العربي الالذع .

َب المشركون من فصاحة القرآن الكريم التي لم يعهدوها، ولم يمكنهم أبدًا  لقد تعجَّ
ال يسمعوا القرآن الكريم، خوفًا معارضتها، وما كان منهم إال أن تعاهدوا فيما بينهم أ

منهم وحذرًا من سلطان بالغته وفصاحته وتأثيره، كما حدث من أبي سفيان وأبي جهل 
واألخنس ابن َشِريق، حين خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو 

يصلي من الليل في بيته
(6)

 . 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya23.html
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القرآن الكريم المعجز، وشواهد ذلك حتى إن عددًا من الناس يسلم بمجرد سماع آيات 
كثيرة، فمن السابقين : عمر بن الخطاب وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ والطفيل بن 
عمر الدوسي رضي اهلل عنهم، وغيرهم، وأما في العصر الحاضر فاألمثلة كثيرة جدًا، 

سطرها أهل العلم في مؤلفاتهم
(7)

 . 
وة الذين أرادوا أن يؤكدوا زعمهم للنبوة إال ما كان من بعض المعاندين المدعين للنب

وأنهم يوحى إليهم، فافتروا كلمات زاعمين أنها وحي معارض للقرآن الكريم، فجاءت تلك 
األلفاظ التي افتروها متضمنة لسقوط دعواهم وافترائهم، بسوء نظامها، وركاكة ألفاظها 

 وحبكها.
سورة الفيل )الفيل ما الفيل،  ومن ذلك ما افتراه مسيلمة الكذاب الذي قال فيما سماه
 وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل، وخرطوم طويل ..(.

وقال فيما سماه سورة الضفدع ) يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في 
 الماء ونصفك في الطين، ال الماء تكدرين، وال الشراب تمنعين(.

والعاجنات عجنًا، والخابزات وقال فيما سماه سورة الطاحنات )والطاحنات طحنًا، 

خبزًا، والثاردات ثردًا، والالقمات لقمًا ... ( الخ، وغير ذلك مما افتراه
(8)

. 
 ويظهر أثر حفظ القرآن الكريم في تعلم اللغة العربية في مظاهر عديدة، وهي:

 جودة الفهم واإلدراك: -1
القرآن فحفظ القرآن يساعد على تنمية هذا المستوى المعرفي، ألن من خصائص 

 الجمع بين اإلجمال والبيان.
فالقارئ يجد في آيات القرآن من الوضوح والظهور ما يجعلها في درجة القمة في 
البيان، فيسبق المعنى إلى الذهن، ويتضح له مضمون اآليات، وربما ال يدرك معاني 

بعض األلفاظ، لكنها أسرار البالغة والبيان التي أودعت في القرآن
(9)

 . 
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ت الدراسات الميدانية أن حفظ القرآن معين على إدراك معنى المادة وقد أثبت
المسموعة، وأنه ساعد على تنمية هذه المهارة لما يختص به القرآن الكريم من اإلعجاز 
البالغي في تصوير المعاني وتشخيصها، حتى إن المستمع ليظهر له المعنى في 

وسالسياق بسبب ذلك التصوير القرآني المؤثر في النف
(10)

 . 
 مهارة تذوق الكالم الجميل: -2

الذي يحفظ القرآن ويكثر تالوته يؤثر في نفسه األسلوب الجمالي والبالغة والفصاحة 
والبيان الذي ال يكون لغير القرآن، فيتذوق القارئ هذا البيان، وليس المقصود بتذوق 

زات وكنايات، بالغة األسلوب القرآني معرفة ما فيه من تشبيهات بليغة واستعارات ومجا
دراك الفروق بين أسلوبه البليغ الفصيح وأسلوب آخر ال يتوافر  نما المقصود التأثر وا  وا 

 له ذلك. 
فالرجل العامي ال يعرف كناية وال مجاًزا وال استعارة بالمعنى االصطالحي، لكنه 
يتذوق ويتأثر وينفعل بانفعاالت الرضا والسرور والحزن والخوف والرجاء واألمل، وما 

إلى ذلك من أحاسيس ومشاعر
(11)

 . 
وال شك أنه يورث حامل القرآن ملكه تمكنه من تذوق الكالم الجميل والتمييز بينه 

 وبين الكالم المبتذل الذي ال قيمة له.
 سالمة النطق وفصاحة اللسان: -3

لحفظ القرآن الكريم أثر واضح في اإلتقان الصوتي، وتحقيق إخراج الحروف من 
 نطق بها على وفق صفاتها. مخارجها وسالمة ال

وأحسن الناس إتقانًا لهذه المهارة هم الذين يتلقون القرآن عن أهله ويحفظونه وفق 
أحكام تجويده؛ ذلك ألن القراءة سنة متبعة يأخذها الناس عن مشايخهم المتقنين الذين 
ن يحرصون عند تعليم القرآن على إتقان المخارج والصفات، وال يقبلون من قارئ القرآ

الخلل في ذلك، وال شك أن هذا التشديد وهذا الضبط يورث إتقانًا لهذه المهارة، مما 
 يجعل الحافظ أتقن المتحدثين صوتًا وأفضلهم إخراجًا للحروف من مخارجها.
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وقد كشفت دراسة للدكتور يحيى الببالوي بعنوان )أثر تحفيظ جزء عّم في تقويم لسان 

ة هؤالء األطفال قبل البدء في تعلمهم التالوة ومراحل طفل العام السادس( عن تأثر ألسن
 نطقهم بعد مرور أربعة أشهر، وتبين تحسنهم الملحوظ في كل المستويات الصوتية.

فالقرآن الكريم نص مكتوب ومقروء، يوجب على حافظه كثرة قراءته وتكراره مرات 

عدة
(12)

 . 
تقان إخراج الحر سالمة النطق وفصاحة اللسان، بفينتج عن ذلك  وف من مخارجها، وا 

صفاتها، بل إن من آثاره حسن ترتيب الكالم، وتسلسل األفكار وترابطها، والضبط 
النحوي والصرفي، واإلقناع وقوة التأثير، وحسن استخدام المفردات اللغوية، والقدرة على 

جادة فن اإللقاء إثارة السامعين وشد انتباههم، وا 
(13)

. 
 سالمة اإلعراب: -4

مة من سمات العربية، وله دور بارز في التمييز بين المعاني النحوية، اإلعراب س    
والخطأ في إعراب الكلمة أو ضبط حركاتها قد يغير المعنى ويخرجه عن مراده، وهو 

 بال ريب مفسد لرونق الكالم العربي وعذوبته.
وال يخفى أن الطفل في صغره يكون خالي الذهن من المكتسبات العلمية والمعرفية، 

تزداد معرفته مع األيام شيئًا فشيئًا، وأكبر مؤثر على لسان الطفل ولغته هو المحيط و 
الذي يعيش فيه، وهو البيت والمجتمع والمدارس ونحوها، ولذلك فمن البدهي أن ينشأ 
بالسان الذي يتكلم به من يحيط به، ولما كان اللسان العربي في المجتمعات العربية قد 

العامّية المحلّية، ولم يبق للغة مجال ظاهر التأثير في لغة الطفل تأثر كثيرًا باللهجات 
إال في المدارس ونحوها، فإن حفظ الطفل للقرآن الكريم يعد من األمور التي لها أهمية 
عرابه للكالم، فهو من أكبر وسائل تقوية هذه  بالغة وأثر كبير في استقامة لسانه، وا 

حتى تكون تلقائية عند المتحدث ولو لم يعرف الملكة وتعزيزها، وبه يحصل إتقانها، 
 المرفوع من المنصوب من المجرور، وسبب رفعه ونصبه وجره.
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ن إتقان حفاظ القرآن لهذه المهارة أمر ظاهر، والشواهد والتجارب تثبته، يقول أحد  وا 
الباحثين :    )) وخير شاهد على أن من يتقن قراءة القرآن يحسن نطق اللغة العربية؛ 

تجد أن خير من يحدث الناس باللغة العربية الفصيحة أو يخطب فيهم أو أنك 
يحاضرهم بها هو ممن لهم اتصال بالقرآن الكريم عامة، أو يجيدون تالوته خاصة، فإذا 
استمعت إلى خطيب والحظت جودة نطقه للكلمات فاعلم أنه في غالب األمر ممن 

تربوا في مدرسة القرآن ((
(14)

. 
 الغة التعبير:الثراء اللفظي وب -5

 ُيعّد القرآن الكريم من أعظم مصادر اكتساب الملكة اللسانية والثروة اللغوية الكبيرة،
 فقد حوى أفصح ما في لغة العرب، وأعذبها، وأشرفها.

وألفاظ القرآن الكريم التي يحصلها المرء بحفظه لها، ليست كسائر األلفاظ، بل هي 
 حة والبالغة.ألفاظ قد بلغت الغاية في الحسن والفصا

فألفاظ القرآن هي ُلّب كالم العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها  ))قال الراغب: 
ليها مفزع حّذاق الشعراء والبلغاء في  اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وِحَكمهم، وا 
نظمهم ونثرهم، وما عداها وعدا األلفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها، هو باإلضافة 
إليها كالقشور والنوى باإلضافة إلى أطايب الثمرة، وكالُحثالة والتِّبن باإلضافة إلى لبوب 

الحنطة ((
(15)

 . 
وقد أكدت البحوث وحفظ القرآن يزيد من الثروة اللفظية التي يمتلكها المتحدث، 

اظ والدراسات الميدانية أثر حفظ القرآن الكريم وتالوته في زيادة الثروة اللغوية من األلف
 والتراكيب.

وأن من يتلو القرآن كثيرًا ال يسعه ومما يدل على أثر القرآن في زيادة الثروة اللغوية، 
إال أن يجد نفسه وقد أفاد من ألفاظه وأساليبه؛ أن كثيرًا من العوام أو أنصاف المثقفين 

قتبسون وربما األميين الذين ال يجيدون القراءة والكتابة ولكنهم يحفظون القرآن الكريم ي
ألفاظًا من القرآن الكريم، ويضمنونها في كالمهم، وهذه مهارة ال يحسنها إال من حفظ 
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القرآن؛ ألنه حين يتحدث ويصل إلى معنى عبر عنه القرآن فإنه يسبق إلى ذهنه عبارة 
 القرآن، لحفظه وكثرة ترداده لها.

لهم: )والصلح خير( ستعمله أولئك الحفاظ من ألفاظ القرآن الكريم وتعبيراته قو ومما ي
و)ال يسمن وال يغني من جوع( و)ما على المحسنين من سبيل( و)إن بعض الظن إثم( 

وغير ذلك كثير
(16)

 . 
وقد توصلت عدد من الدراسات الميدانية على عينة من األطفال إلى إثبات أثر حفظ 

اية بحفظ القرآن الكريم في زيادة الثروة اللغوية لدى األطفال، ما يدل على أهمية العن
القرآن وتالوته في مرحلة الطفولة، ألن هذه المرحلة من أهم المراحل للتزود بالثروة 

 .اللغوية، واكتساب اللغة، ويبقى أثرها الحقًا في التنمية الفكرية واالجتماعية
وال يخفى أن الكثير من مفردات اللغة العربية التي وردت في القرآن الكريم قد انحسر 

كثيرًا في المجتمعات العربية، فيبقى حفظ القرآن محافظًا عليها، لكثرة  استعمالها اآلن
 دورانها على ألسنة الحفاظ وعلى أسماع الناس من ُقرَّاِء القرآن الكريم.

 إتقان القراءة والكتابة: -6
إن االشتغال بدراسة القرآن الكريم وقراءته بشكل عام، والعناية بحفظه على وجه 

يع اللسان على بليغ القول وفصيح الكالم، وهي معينة الخصوص أكبر عامل لتطو 
 أيضًا على جودة الكتابة.

 
فالعناية بحفظ القرآن الكريم لها صلة كبيرة بجودة القراءة والكتابة والمهارة فيهما، 
حيث إن حافظ القرآن إنما يحصل له ذلك بكثرة القراءة، مما يساعد على تعرفه على 

خراج الحروف من  الكلمات، والقدرة على نطقها نطقًا سليمًا من حيث البنية واإلعراب، وا 
مخارجها الصحيحة، واالنطالق في القراءة دون تردد، والقدرة على تمييز الحروف 

 والكلمات بمجرد النظر.
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وقد أثبتت الدراسات تأثير حفظ القرآن الكريم على جودة المهارات اللغوية لدى 
هم في تنمية مهارات القراءة والكتابة والمفردات األطفال، وأن حفظ القرآن الكريم أس

اللغوية وتأثر ألسنة األطفال بلغة القرآن الكريم، بتحصيل الكثير من األلفاظ والتعبيرات؛ 
جادة نطق  والثروة اللغوية، واستعمال الكثير من هذه األلفاظ في مواضعها الصحيحة، وا 

 ق األدبي.المقاطع الصوتية ووضوحها، وفصاحة اللسان، والتذو 
وأثبتت ارتفاع نسبة اإلتقان أيضًا لدى طالب مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وتفّوقهم 

 بشكل كبير على طالب المدارس األخرى.
تقانهم للغة  وبذلك تتبين العالقة اإليجابية القوية بين حفظ األطفال للقرآن الكريم وا 

العربية، وتقدم مستواهم في مهاراتها المتعددة
(17)

 . 
 

   المبحث الثاني: خطوات عملية للتنشئة اللغوية بحفظ القرآن الكريم:       
                          

ال ريب أن القرآن الكريم وهو كالم اهلل المعجز له تأثير كبير على النفس، ويزداد 
ذلك التأثير بما يصاحب عملية تعلم القرآن الكريم وحفظه من طرائق وخطوات تُعّد من 

 التنشئة اللغوية للطفل العربي، ومنها: عوامل
 التدرج في تعليم القرآن وحفظه -1
التدرج في التعلُّم عاماًل مهمًا، ينبغي مراعاته، بحيث يبدأ المتعلم من السهل إلى  يعد   

الصعب، ومن البسيط إلى المركب، فال ينتقل من درس إلى آخر إال بعد التأكد من 
رسول عليه الصالة والسالم يراعي التدرج في تقديم إتقان الدرس السابق، وقد كان ال

 المعلومة لصحابته، وفي تعليمهم القرآن.
كنا إذا تعلمنا عشر آيات من  »كما ورد عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أنه قال: 

 «.القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعًا 
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حدثنا من كان يقرئنا من » د الرحمن السلمي، إذ قال: وورد نحوه عن أبي عب
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنهم كانوا يأخذون من رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم عشر آيات فال يأخذون في العشر األخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم 

«والعمل قالوا : فتعلمنا العلم والعمل 
(18)

 . 
لتعليم يساعد المتعلم على الفهم والتذكر والتطبيق، ويرفع من همة فالتدرج في ا

المتعلم ونشاطه ويجعله أكثر شوقاً لالستمرار واإلقبال على العلم والحفظ، فال يتطرق له 
 الملل والنفور واإلعراض.

ومن أوليات التدرج في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه لألطفال البدء بتدريسهم مبادئ 
اظ القرآن الكريم وآياته عن طريق تحفيظهم حروف العربية، اسمًا ورسمًا، ومن قراءة ألف

أشهر ما يدرس في ذلك )القاعدة البغدادية( و)القاعدة النورانية( اللتان تُعنيان بمعرفة 
أسماء الحروف وأشكالها، واختالف أحوالها، إفرادًا وتركيبًا، وتحركًا وسكونًا، وتشديدًا 

 ك من أحوالها.وتنوينًا، وغير ذل
 التكرار والمراجعة: -2

التكرار والمراجعة من أعظم أسس تعلم اللغة العربية والعلوم عمومًا، وال سيما في 
 حفظ النصوص، وفي مقدمتها القرآن الكريم، الذي هو أعظم أساس للغة العربية.

 وقد قرر ابن خلدون ذلك وجعله شرطًا الكتساب الملكة فقال : 
تحصل إال بتكرار األفعال؛ ألن الفعل يقع أواًل وتعود منه للذات  والملكات ال )) 

صفة، ثم تتكرر فتكون حااًل، ومعنى الحال أّنها صفة غير راسخة، ثم يزيد التكرار 
فتكون ملكة أي صفة راسخة. فالمتكلم من العرب حين كانت ملكته اللغة العربية 

خاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن موجودة فيهم، يسمع كالم أهل جيله وأساليبهم في م
مقاصدهم، كما يسمع الصبّي استعمال المفردات في معانيها، فيلُقَّنها أواًل، ثم يسمع 
التراكيب بعدها فيلُقَّنها كذلك، ثم ال يزال سماعهم لذلك يتجدد في كّل لحظة، ومن كّل 

متكّلم، واستعماله يتكّرر، إلى أن يصير ذلك ملكًة وصفًة راسخة ((
(19)

 . 
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 فهم اآليات وبيان ما فيها من الغريب: -3
فهم اآليات ومعرفة معناها وارتباطها ببعضها من أهم ما يساعد على الحفظ، ألنَّ 
الحفظ مع الفهم الواضح آليات القرآن الكريم يجعل الطفل قادرًا على سرعة الحفظ مع 

 تثبيت الحفظ لديه ألّنه علم ما يحفظهُ جّيدًا.
دراك العالقات والنتائج؛ إذ ال بد من أن تكون ال تُكتسب مهارة او  للغة إال بالفهم وا 

الممارسة التي يقوم بها المتعلم مبنّية على ذلك؛ ألن الممارسة دون الفهم تجعل المهارة 

آلية ال تعين صاحبها على مواجهة المواقف الجديدة وحسن التصرف فيها
(20)

 . 
قبل البدء في الحفظ ليسهل تذكرها  ويمكن قراءة تفسير اآليات المقررة للحفظ مرة

ومع ذلك يجب عدم االعتماد على الفهم وحده، بل يجب أن يكون ترديد اآليات هو 
األساس ألن االعتماد على الفهم وحده يستوجب الكثير من التركيز واستحضار الذهن 

 تمامًا وقت الحفظ.
 

ها في أكثر من وكذلك الوقوف مع القصص الواردة في اآليات وربطها بما ورد من
سورة، فذلك مما يعطي الحافظ تصورًا تامًا عنها، ويكسبه معرفة بالفروقات بين مواضع 

 ورودها، والصيغ التي وردت بها في كل سورة، وفي ذلك من الثراء اللغوي ما فيه.
وال سيما عندما تشتمل اآليات على ألفاظ غريبة، ليست مما يشيع استعماله في اللغة 

 يتبين معناها إال بالرجوع للمعاجم ونحوها من كتب التفسير والغريب. الحاضرة، وال
 

 المبحث الثالث: أثر تعليم القاعدة النورانية في تعليم اللغة العربية:
هـ 1272القاعدة النورانية منسوبة إلى مؤلفها الشيخ نور محمد حقاني، الذي ولد عام 

م1925هـ الموافق 3431م في الهند، وتوفي رحمه اهلل عام 1856الموافق 
(21)

 . 
والقاعدة النورانية مادة علمية يتعلم الدَّارس منها تهجئة الحروف بمخارجها الصحيحة 
مع الحركة المشكولة فيها، وتبدأ بحروف الهجاء المفردة، ثم حروف الهجاء المركبة، ثم 
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الحروف المقطعة، ويلي ذلك أحوال الحروف مع الحركات، وهي: الفتح، والكسر، 
الضم، ثم الحروف المنونة مع الحركات الثالث أيضًا، ثم تدريبات على الحركات و 

والتنوين، ثم األلف والواو والياء الملحقة، ثم حروف المد واللين، وحرفا اللين، ثم 
تدريبات تلى التنوين وأحرف المد الثالثة وحرفي اللين، ثم السكون، ثم تدريبات على 

الثالث الفتحة، والكسرة، والضمة، ثم تدريبات على  السكون، ثم الشدة مع الحركات
الشدة، ثم تدريبات على الشدة والسكون، ثم تدريبات على الشدتين في كلمة، ثم تدريبات 

 على الشدة والسكون مع المد، تدريبات عامة.
وقد اعتنى سبط المؤلف المهندس محمد فاروق الراعي بتحقيق القاعدة النورانية 

ليمها ونشرها في العالم العربي، وأقام دورات عدة في طريقة تعليمها، وتطوير طريقة تع
هـ، 1419كان أوالها في اإلمارات العربية المتحدة في مدرسة البحث العلمي بدبي عام

وكانت النتيجة باهرة ورائعة، إذ أحدثت نقلة نوعية في قراءة األبناء والبنات، وحببْت 
 إليهم القراءة.

ربة نقلها إلى مدينة جدة، وبدأ بتطبيقها بمركز الفرقان لتعليم وبعد نجاح هذه التج
القرآن بجدة الذي يديره، وبدأ باألطفال الذين لم يدخلوا المدرسة بعُد أي الذين تتراوح 

سنوات، وكانت النتيجة أيضًا باهرة؛ فقد أتقن غالبيتهم دروَس  5-4أعمارهم بين 
مدراء ومالك المدارس الخاصة وعرض  القاعدة النورانية، فشجعه ذلك أكثر، فجمع

عليهم نماذج من أولئك األطفال الذين لم يدخلوا بعُد المدرسة، وكيف أصبحوا يقرؤون 
بطالقة حروف وكلمات القاعدة النورانية، فما كان من أولئك المسؤولين إال أن أقّروا 

 تدريسها بوصفها منهجا أساسيا في الصفوف المبكرة، لتأسيس األطفال.
ثم عمل بعد ذلك على تقديم الكثير من الدورات في تدريس القاعدة النورانية في عدد 

من دول العالم
(22)

. 
وتعتمد القاعدة النورانية التعليم بتدرج علمي، وتعليم صوتي، مع ضرب األمثلة من 

ية القرآن، وقد لقيت قبواًل عظيمًا، وانتشارًا واسعًا، فهي نافعة جدًا لتعليم المبتدئين كيف
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تالوة القرآن الكريم، وذلك بتعلميهم أصغر لبنة يتألف منها القرآن الكريم وهي الحرف، 
سواء كان ساكنًا أو متحركًا، ثم تُعلُِّمه تركيب الحروف بحاالتها المختلفة، وبتدرج 

 منطقي يحوي معظم الصور التي تتألف منها الكلمات العربية.
ي كونها تيسِّر للمبتدئ في التعلم معرفة وتظهر أهمية دراسة القاعدة النورانية ف

حروف اللغة العربية وأحوالها وكيفية نطقها في مختلف حاالتها، وتقوم بتحسين وتعديل 
تمام  عطاء كل حرف حقَّه ومستحقَّه من الصفات واألحكام وا  مخارج الحروف، وا 

التي  الحركات وضبط أزمنة الحروف، حيث تشتمل على معظم أحكام التجويد األساسية
 ال غنى عنها، بطريقة سهلة ميسرة.

وتؤّسس لدى المتعلم مهارة القراءة بقواعد ثابتة يتمكن بها من قراءة كل ما يقع بين 
 يديه دون أي صعوبة أو عناء، ومن ثم تتكون لديه ثروة لغوية متميزة.

ويمكن تدريس القاعدة النورانية لجميع األعمار، إذ يفيد منها األطفال في أول 
ليمهم، وكذلك من يتعلم اللغة العربية من غير أهلها، وكذلك من يتعلم تجويد القرآن تع

 الكريم في أي عمر كان.
 ومن أبرز إيجابيات القاعدة النورانية وأثرها على لغة الطفل ما يأتي:

 تعويده على النطق السليم لمخارج الحروف. -
 تدريبه على التهجئة الصحيحة للكلمة. -
 تحليل حروف الكلمة وتركيبها بشكل تراكمي متسلسل. تدريبه على -
 والقراءة، والنطق، السَّماع، )وهي: العربية اللغة لتعلمإتقان المهارات األساسية  -

 أسرع. وقت وفي أقل بجهد َعَمليِّاً  والكتابة(
 تنمية القدرة لديه على القراءة المسترسلة.و  الطفل، لدى القراءة تحبيب -
 ءة القرآن الكريم قراءة سليمة.تمكينه من قرا -
 مساعدته على إتقان مهارة اإلمالء. -
 الطفل. لدى والعقل والفهم الوعي تنمية -
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ومن استقصاء آراء المراكز التي تطبق حلقات القاعدة النورانية على طالب التمهيدي 
% منهم قادرون على تجاوز برنامج القاعدة لقدرتهم على القراءة 20اتضح أن 

% منهم بحاجة إلى دراسة القاعدة النورانية، لذا يعد تدريس 80ة بإتقان، بينما الصحيح
 القاعدة النورانية من أهم مراحل التهيئة لطالب المرحلة التمهيدية.

وقد أحدث تعليم القاعدة النورانية نقلة نوعية لدى األطفال، فالطفل الذي عمره     
نٍص عربٍي مشكوٍل، ويعادل في مستواه  خمس سنوات وبدأ بتعلمها يستطيع أن يقرأ أيَّ 

الطالب المتقدم في دراسته إلى الصف الثالث االبتدائي
(23) . 

 الكبار، حتى تفيد بل األطفال، على مقصورة ليست النورانية القاعدةوفوائد تدريس 
 لهم: تدريسها فوائد ومن
 وجمل توكلما للحروف الصحيحة والقراءة الفصيح الصحيح النطق مهارة تعليم -
 واألميين. وبغيرها بالعربية للناطقين العربية اللغة
حداث اللسان تقويم -  الكبار. لدى القراءة في نوعية نقلة وا 
 لالنشغال الحاجة دون بالتلقي، عملياً  الكريم القرآن تجويد تعلم الكبار على تسّهل -

 النظرية. التجويد أحكام بدراسة
ن التجربة العملية لتثبت أن مثل  هذا النوع من الكتب، وهذه الطريقة المّتبعة في وا 

التعليم والتهّجي تُليِّن اللسان بالنطق، وتعلِّم معرفة الحركات والضبط، وتعرِّف بالترابط 
بين الحروف، وتكون ثمرتُها نطقًا صحيحًا فصيحًا، وقدرة متميزة على القراءة عامة 

عاجم غير الناطقين بالعربية، وقراءة القرآن خاصة، وقد ظهرت هذه النتائج في األ

وكذلك في الصغار منذ نعومة أظفارهم، وعند بدء قدرتهم على النطق
(24)

. 
 

وقد أسهمت التقنية الحديثة في تعليم القاعدة النورانية، إذ يستخدم في تعليمها وسائل 
 تعليمية تقنية متعددة، منها:

 .( الصوتي فقط، ويستخدم في السيارة مثالً cdالقرص المدمج ) -1
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( بالصوت والصورة، يستخدم في الحاسب اآللي، وهو cdالقرص المدمج ) -2
تعليمي ترفيهي، يفيد في تعليم األطفال في سن األربع سنوات تقريبًا، وينماز بما 

 يأتي:
 إمكانية الوصول إلى أي درس أو كلمة أو حرف بيسر وسهولة. -
 باستخدام الفأرة. إمكانية سماع أي حرف أو أي كلمة بالهجاء، أو دون هجاء -
إمكانية تحديد الدرس اليومي وتلقينه لألطفال بعدد المرات المرغوب تكراره  -

 وترديده فيها.
إمكانية سماع القراءة دون فواصل زمنية، أو بوجود فواصل زمنية )وهي قراءة  -

 المعلِّم(.
 إمكانية التنقل بين الصفحات بحسب رغبة المستخدم. -
الذي ُيعلِّم عن طريق القلم القارئ، وينماز بعدد من  يةجهاز القاعدة النوران -3

 المزايا العلمية والفنية، من أهمها:
إمكانية تسجيل أي صفحة من الكتاب بصوب القارئ، ومن ثم مقارنته مع  -

 صوت المعلم.
 إمكانية سماع القراءة بالهجاء، والقراءة دون هجاء في القاعدة النورانية. -
اءة دون فواصل زمنية، أو بوجود فواصل زمنية )وهي قراءة إمكانية سماع القر  -

 المعلِّم(.
إما في صفحات مصورة، أو  ويمكن تعلم القاعدة النورانية عن طريق اإلنترنت -4

 عن طريق الصوت والصورة.
  (.App storeمن برنامج )ويمكن تحميل القاعدة النورانية كتطبيق  -5

ورانية التي تبين أثرها في تيسير وهذه بعض النماذج لصفحاٍت من القاعدة الن
 تعلم اللغة العربية :
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هذه جملة من الفوائد النابعة من العناية بحفظ القرآن الكريم، وآلية تعلمه، بدءًا بأصغر 
ما فيه وهو الحروف وما يتكون منها من الكلمات والتراكيب والجمل، والمعاني الناتجة 

 منها.
بالبدء بحفظ القرآن الكريم واآللية السديدة عند البدء بتعلمه وقد تجّلى دور العناية 

وحفظه، وهي البدء بتعّلم القاعدة النورانية، وما لها من أثر في تعليم اللغة العربية 
 للناطقين بغيرها.
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ونسأل اهلل تعالى التوفيق والسداد، واهلل تعالى أعلم، وصلى اهلل على نبينا محمد، 
 وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 الخاتمة:

في ختام هذا البحث أسجل جملة من أهم النتائج التي ظهرت لي فيه، وهي كما 
 يأتي:

القرآن الكريم أفضل الكالم على اإلطالق، وهو النص المحكم، والمصدر األول  -1
واألعظم للفصاحة والبالغة والبيان، وال ريب أن نصوص القرآن الكريم أعظم 

 النصوص إقامة لّلسان.
بدؤون بحفظ القرآن في الصغر، ويحرصون على البدء به في تعليم كان السلف ي -2

 أبنائهم وال يقدمون عليه شيئًا من العلوم.
لحفظ القرآن الكريم أثر كبير في تعلم العربية وسالمتها وتنمية مهاراتها لدى  -3

تقانها.  الحافظ وا 
تعليم الصغر أشدُّ رسوخًا وهو أصل لما بعده؛ ألن السابق األول للقلوب  -4

كاألساس للملكات وعلى بحسب األساس وأساليبه يكون حال ما ينبني عليه، كما قرر 
 ابن خلدون.

يظهر أثر حفظ القرآن الكريم في تعلم اللغة في مظاهر عديدة، من أبرزها:  -5
جودة الفهم واإلدراك، وسالمة النطق وفصاحة اللسان، وسالمة اإلعراب، والثراء اللفظي 

تقان   القراءة والكتابة.وبالغة التعبير، وا 
للتنشئة اللغوية بحفظ القرآن الكريم خطوات عملية، من أهمها: التدرج في  -6

 التعليم، والتكرار والمراجعة، وفهم اآليات وبيان ما فيها من الغريب.
وجوب العناية بمضامين التعليم األصيلة، والبناء عليها وتطويرها وتقريبها  -7

 للمتعلمين.
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نورانية في تعليم اللغة العربية، لما لها من أثر في إتقان أهمية البدء بالقاعدة ال -8
 النطق بالكلمات بحركاتها المتعددة في أحوالها المختلفة.

أهمية استخدام وسائل اإليضاح الحسية واإلفادة من وسائل التقنية الحديثة في  -9
من تقريب تعليم اللغة العربية وتنمية ملكاته، وفي تدريس القاعدة النورانية، لما تحويه 

 وتيسير لمادتها بوسائل تعليمية متعددة.
وبناًء على ما ذكر فإني أوصي باعتماد البدء بدراسة القاعدة النورانية في أول مراحل   

تعلم اللغة العربية، أو حفظ القرآن الكريم، سواء في المدارس الرسمية، أو في الكتاتيب 
 القرآنية.

 هلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.هذا واهلل تعالى ولي التوفيق، وصلى ا
 

Conclusion: 
At the end of this research I record some of the most important 

results that have appeared to me in it, which are as follows: 
1 - the Koran the best speech at all, which is the text of the 

text, the first and greatest source of eloquence, rhetoric and 
statement, and there is no doubt that the texts of the Koran the 
greatest texts established for the tongue. 

2 - Ancestors began to memorize the Koran at a young age, 
and keen to start it in the education of their children and do not 
offer anything of science. 

3 - to memorize the Holy Quran a great impact in learning 
Arabic and safety and the development of skills of the Hafiz and 
mastery. 
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4 - teaching youngness more firmly and is the origin of 
beyond; because the former first of hearts as the basis for 
queens and according to the basis and methods will be the case 
based on it, as decided by Ibn Khaldun. 

5 - The impact of memorizing the Koran on learning the 
language in many aspects, including: the quality of understanding 
and perception, and the integrity of pronunciation and eloquence 
of the tongue, and the integrity of expression, verbal richness 
and eloquence of expression, and mastery of reading and 
writing. 

6 - for the linguistic upbringing of the Holy Quran practical 
steps, the most important of which: the graduation in education, 
repetition and revision, and understand the verses and indicate 
what is strange. 

7 - must take care of the contents of the original education, 
and build on them and develop and bring them closer to 
learners. 

8 - the importance of starting the rule of light in the teaching of 
the Arabic language, because of its impact in mastering the 
pronunciation of words with multiple movements in different 
conditions. 

9 - the importance of using sensory means and make use of 
modern means of technology in the teaching of the Arabic 
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language and the development of his staff, and in the teaching of 
the light base, because it contains the approximation and 
facilitate its material by various educational means. 

  Based on the above, I recommend the adoption of the study 
of the rule of light in the early stages of learning the Arabic 
language, or memorize the Koran, whether in public schools, or 
in the Koranic book. 

This is God Almighty and success, God bless our Prophet 
Muhammad and his family and companions and peace. 

 
 

 الهوامش:
  

 

 « .هذا حديث حسن غريب : » ( وقال 2926برقم ) 5/34رواه الترمذي في سننه ( 1)
 ( .1547برقم ) 2/642( رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة 2)
، وينظر المفصل في تاريخ العرب قبل  309( رواه ابن الباغبان في فوائده ضمن جمهرة األجزاء الحديثية ص3)

 . 1/587ولسان العرب  16/265اإلسالم 
 . 1/175( المزهر في علوم اللغة وأنواعها 4)
 . 765( مقدمة ابن خلدون ص5)
 . 2/81والروض األنف  1/146وعيون األثر  170-169السيرة النبوية البن إسحاق ص (6)
وابن حجر في  2/458وابن هشام في سيرته  3/101، وفي البداية والنهاية 2/35كابن كثير في السيرة النبوية  (7)

وابن األثير في  5/224عبد البر في االستيعاب وابن  2/40وابن األثير في أسد الغابة  7/76اإلصابة 
والصالحي في  2/119والسهيلي في الروض األنف  1/211وابن سيد الناس في عيون األثر  1/602الكامل 

 . 1/180وأكرم ضياء العمري في السيرة النبوية الصحيحة  2/417سبل الهدى والرشاد 
عجاز القرآنو  326/ 6نهاية والبداية وال 5/273البن هشام  ( السيرة النبوية8)  . 240للباقالني، ص ا 
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 . 284( أثر حفظ القرآن في تنمية مهارات االستقبال اللغوي .. ص9)
، أثر حفظ القرآن الكريم في تنمية المهارات 281( أثر حفظ القرآن في تنمية مهارات االستقبال اللغوي .. ص10)

 . 16اللغوية ص
 . 140ص ( التربية اإلسالمية وطرق تدريسها11)
 . 145( تدريبات لغوية ص12)
 . 99-96( المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها ص13)
 . 136( التربية اإلسالمية وطرق تدريسها ص14)
 . 1/55 ( المفردات في غريب القرآن15)
 . 137ص التربية اإلسالمية وطرق تدريسها (16)
 . 33ص ( أثر حفظ القرآن الكريم في تنمية المهارات اللغوية17)
، فضائل 3/295، الدر المنثور 1/74، جامع البيان 5/410، مسند أحمد 10/460( مصنف ابن أبي شيبة 18)

 .1/241القرآن للفريابي
 .764مقدمة ابن خلدون ص (19)
 . 84( اللغة تدريسًا واكتسابًا ص20)
وان : )التعريف بمؤلف وممن ترجم له حفيدته فاطمة بنت أحمد حسن بن نور محمد حقاني في مقال لها بعن( 21)

في موقع )مركز الفرقان لتعليم القرآن الكريم( على شبكة اإلنترنت  )القاعدة النورانية الشيخ نور محمد حقاني
(http://fg2020.com/ar/nouraniya_about_01.html) للقراءات وعلوم  وفي موقع )معهد دار الهجرة

القرآن الكريم( على شبكة اإلنترنت، وسبطه المهندس محمد فاروق الراعي في موقع مدرسة النور لتعليم 
 (.quran.blogspot.com-http://annoor) وتحفيظ القرآن الكريم بالمشعلية على شبكة اإلنترنت،

 . http://fg2020.com/ar/nouraniya_about_07.htmlلصحفي، الحوار ا( 22)
 .2007( 14330( القاعدة النورانية نقلة نوعية، جريدة الرياض، ع )23)
 .34( مقدمة تحقيق القاعدة النورانية ص24)

 قائمة المصادر والمراجع
 لمصنف. تحقيق: محمد عوامة. طبعة الدار السلفية الهندية ودار القبلة.ابن أبي شيبة. ا -1
(. السنة. تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني. 1980ابن أبي عاصم، أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك. ) -2

 . المكتب اإلسالمي، بيروت.1ط
يد اهلل. معهد الدراسات واألبحاث ابن إسحاق، السيرة النبوية )المبتدأ والمبعث والمغازي(. تحقيق: محمد حم -3

 للتعريف.
 

http://fg2020.com/ar/nouraniya_about_01.html
http://annoor-quran.blogspot.com/
http://fg2020.com/ar/nouraniya_about_07.html
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هـ(. المفردات في غريب القرآن. للراغب ، تحقيق : صفوان عدنان داودي، دار 1412األصفهاني، الراغب. ) -4
 العلم الدار الشامية، دمشق، بيروت.

ب جمهرة م( فوائد ابن الباغبان )مطبوع ضمن كتا2001ابن الباغبان، محمد بن أحمد بن محمد األصبهاني. ) -5
 . مكتبة العبيكان، الرياض.1األجزاء الحديثية( اعتناء وتخريج: محمد زياد تكلة. ط
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 2018التصاميم األساسية جلامعة بغداد وتطورها حىت عام 
 أ.د. سعدي إبراهيم الدراجي

 مركز إحياء التراث العلمي العربي / جامعة بغداد
saadiib@yahoo.com 

تاريخ     23/12/2019تاريخ القبول:     29/10/2019تاريخ االستالم: 

 31/12/2019النشر: 

 الملخص:
تعنى هذه الورقة بالتصاميم االساسية لجامعة بغداد منذ  

(. والوقوف على أهم المشاريع العمرانية التي شهدتها 2018نشأتها حتى عام )
الجامعة منذ أن كانت كليات ومعاهد علمية متفرقة، ثم التفكير جديا بإنشاء بنايات 

تحت سقفها جميع المؤسسات التعليمية. وأدرج مشروع موحدة في موقع واحد تجمع 
( ضمن مشاريع االعمار وعدته الحكومة وقتئذ من أهم 1959جامعة بغداد في عام )

مشاريعها الريادية وأعطته األسبقية ووضعت التصاميم الالزمة له على وفق أحدث 
 المعايير العالمية في تخطيط الجامعات الحديثة.

هو متابعة التطورات التي شهدتها أبنية إن الهدف من البحث  
الجامعة ومنشأتها الحيوية عبر المراحل التاريخية، والوقوف على أهم المشاريع 

 العمرانية ومراحل إنجازها في مواقعها الرئيسة )الجادرية وباب المعظم وابو غريب(.
روعي في تخطيط جامعة بغداد في الجادرية تحقيق التوازن  

وحدات، والتحرر من االنماط التقليدية القديمة للوصول الى جامعة والتكامل بين ال
مثالية. إذ إن التنوع في حقول المعرفة، ومستويات التدريب المهني وطبيعة البحث 
العلمي، ومراعاة التخصص الدقيق في المعرفة. ال شك أن هذا التخطيط يحقق مرونة 

ة في مواجهة التطورات المستقبلية كبيرة في استغالل الفضاءات وبكفاية عالية، ومرون
 فضال عن االقتصاد في االبنية.

mailto:saadiib@yahoo.com
mailto:saadiib@yahoo.com
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أما االبنية التعليمية فقد صممت على شكل تجميعات قوام  
كل منها صحون مفتوحة تحيط بها من جميع الجهات قاعات دراسية مختلفة االبعاد 
بطابقين تتخللها أجنحة على شكل حجرات وغرف صغيرة مخصصة مكاتب لألساتذة 

عضها لإلدارة والمختبرات.  وتصميم االبنية يحظى بمعالجات بيئية ومناخية، تتوزع وب
في داخلها فضاءات صغيرة مظللة وجدت لتأمين الهدوء وتحقيق السكينة للدارسين 
عبر تسلسل مرن يبدأ بقاعات المحاضرات النظرية وينتهي في الورش والمختبرات 

القاعات ذات مرونة عالية في التغير  بأصنافها جميعًا مع مراعاة ان تكون هذه
 والتبديل.

جامعة بغداد، التصاميم األساسية مجمع باب المعظم، أبو  الكلمات المفتاحية:
 غريب

 
Basic designs of Baghdad university and its improved 

until 2018 
 

Prof. Dr. Saadi Ibrahim Al-Darraji 
Center of revival heritage/university of Baghdad  

 
Abstract:  
This study is about the basic designs of Baghdad university from its 

beginning until 2018 . it takes care of Baghdad university projects as it was 
separated building until to built more ones collected under one organization 
,the project of Baghdad university started from 1959 and considered as rare 
one that designed as modern according to world measurements. The aim of 
the research is to follow the development of the building that the city have 
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been witnessed through historical stages and stopped on the important 
architecture projects with stages of completion in basic situation as (Al-
Jadiriya, Bab Al-Muatham,Abu Greab) , it have taken care the achievement 
of balance and completion among unitsas well as free from ancient 
traditional styles in planning Baghdad university in Al-Jadiriya to arrive to 
ideal university to be diversity in the field of knowledge , training stages in 
addition to the nature of scientific searching And taking into account the 
strict specialization in knowledge. There is no doubt that this planning 
achieves great flexibility in the exploitation of space and high efficiency, and 
flexibility in the face of future developments as well as the economy of 
buildings through the non-repetition of events. 

The educational buildings were designed in the form of assemblies of 
each as to be open surrounded by different halls of different dimensions 
bunk rooms dedicated to be offices of professors and some of the 
management and laboratories. The design of the buildings has 
environmental and climatic treatments. It is divided into small, shaded 
spaces that are found to provide calm and achieve tranquility to the students 
through a flexible sequence that starts with theoretical lecture halls and 
ends in the workshops and laboratories of all classes, taking into account 
that these halls are highly flexible in change . 

Key words: University of Baghdad, Basic Design, Bab al-Mu'adham, 
Abu Ghraib 

 المقدمة: 
محاولة لتأسيس جامعة حديثة في بغداد بعد استقالل العراق في ظهرت أول  
م(، وسميت بجامعة )آل البيت(، وكرست لها مساحة من األراضي 1921عام )

الزراعية الواقعة في األعظمية تعرف بـ )بستان الطلومبية(. وقوام الموقع حديقة عائدة 
(. أُقترح ان تنشأ عليها أبنية متكاملة مصممة 2م400000الى األوقاف تبلغ مساحتها )
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وفق المفاهيم الحديثة في العمارة، أهمها ست شعب متناظرة يشيد في وسطها مبنى 
مركزيًا يضم في داخله قاعة للمحاضرات العامة في كل ركن منه دائرة مستقلة للمرصد 

القسام الداخلية الفلكي والمتحف والمكتبة واالدارة العامة. وتبنى على ضفاف دجلة ا
التي تأوي الطلبة، فضال عن الملحقات األخرى المكملة من مطعم ومطبخ وحمامات، 

 .(1)وست دور لسكن االساتذة، كما كرست ساحات لاللعاب الرياضية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2014معة بغداد )( المدخل الرئيس لجا1 -الصورة )
إن فكرة إنشاء جامعة آل البيت أنبثقت من رغبة وزارة األوقاف في تطوير  

مدرسة اإلمام األعظم واختيار موقع مالئم لها فاستجاب الملك فيصل رحمه اهلل لهذه 
الرغبة العتقاده بأن المصلحة الوطنية تقتضي أنشاء كلية دينية عالية تسمو فوق 

ك في العراق. وقد عهد الى فهمي المدرس كبير أمناء الملك متابعة المدارس القائمة أنذا
م( بتشييد بناية 1922هذه المهمة وانجازها، وبالفعل باشرت وزارة األوقاف في عام )

العلوم الدينية )الكلية األعظمية( والمبنى المركزي، أما البنايات االخرى فقد تقرر أن 
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أن الكلية الدينية أريد لها أن تكون شعبة من  تتكفل بها الوزارات المعنية. والحقيقة
 جامعة كبيرة سميت فيما بعد بـ )جامعة آل البيت(.

م( قام الملك فيصل بأفتتاح الكلية الدينية، ووضع حجر 1924آذار  5وفي ) 
التي هي اليوم مشغولة من بعض الكليات المرتبطة بالجامعة األساس لمركز الجامعة 

العراقية. وقد تقرر أن تضم الجامعة ست كليات أو شعب هي: الحقوق، والهندسة، 
والفنون )العلوم الطبيعية والرياضية( واآلداب المنقلبة من دار المعلمين فضال عن 

 الكلية الدينية.
فق انشاء جامعة آل البيت والمرتبط وبسبب الصراع الفكري والسياسي الذي را 

بتنظيم الجامعة وأدارتها وأهدافها، وعدم ارتياح دار االعتماد البريطاني لهذا المشروع، 
 م(.1930أغلقت الجامعة وأوقف التدريس في الشعبة الدينية في عام )

م( في عهد الوزير المرحوم صادق 1936وهناك محاولة ثانية جرت في عام ) 
موقف وزارة المالية وتردد الوزراء المسؤولين وعدم قناعتهم بأهمية التعليم  البصام ، لكن

العالي، وعدم أمكانية الدولة على استيعاب الخريجين وتشغيلهم، حالت دون ذلك 
 وأتجهت الجهود الى اصالح الكليات القائمة.

أما المحاولة الثالثة فكانت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية إذ أنقسم  
المعنيون في شؤون التعليم الى فرق عدة وظهرت اتجاهات سياسية وثقافية جديدة. حتى 
تمخض ذلك عن تأسيس جامعة بغداد على وفق خطة مدروسة وذلك عبر تشريع 
الئحة قانونية تنص على تأسيس مجلس تأسيسي يتولى مهمة تنفيذ القانون في أثناء 

الكليات وتثبت انظمتها وتعليماتها لتصبح مراحل معينة ولمدة انتقال محددة تصلح فيها 
مؤسسات علمية محترمة قادرة أن تمارس دورها التاريخي في نهضة البالد العلمية 

م( الذي تأسست 1956( لسنة )60. وهكذا صدر قانون جامعة بغداد رقم )(2)والثقافية
لسنة  (28. ثم االستعاضة عنه بقانون أخر هو رقم )(3)بموجبه أول جامعة في بغداد

 .(4)م(1958)
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وعلى الرغم من تأسيس الجامعة وتوحيد إدارتها وتكوين  
مجلسها إال أن كلياتها بقيت محتفظة بكيانها القديم في بنايات متفرقة متباعدة مدة من 
الزمن. حتى كرست الجهود لرسم الخطط ورصدت االموال إلنشاء البنايات الالزمة 

 د واحد.لجمع شتات الكليات والمعاهد على صعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( وضع حجر االساس لجامعة بغداد من قبل عبد الكريم قاسم2 -)الصورة 
 

 
 (2 -أختيار الموقع:  )الصورة 

بعد أن قررت وزارة المعارف تأسيس جامعة بغداد سعت إلى اختيار موقع مالئم 
 لها تتوافر فيه المستلزمات الضرورية كافة، وقد رشحت لذلك مواقع عدة هي :ـ
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موقع باب المعظم: األراضي التابعة الى مديرية األوقاف والمؤلفة من ثكنة  -1
الخيالة وحديقة المعرض ومحطة قطار كركوك آنذاك بوصف الموقع المذكور مناسبا 
النه يقع بالقرب من معظم الكليات. بيد ان الحكومة رفضت هذا المقترح وفضلت ان 

 الجامعة في منطقة نائية أو في محيط المدينة. تشيد
موقع الزعفرانية: ايد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة المعارف في عام  -2

م( والقاضي بإنشاء الجامعة في مزرعة الزعفرانية وبررت الوزارة رغبتها لهذا 1953)
الواجبة وأنها تقع في اماكن االختيار، بان مباني الكليات القديمة ال تتوافر فيها الشروط 

 مزدحمة بالسكان، كما انها تساعد على تحريض الطلبة والتظاهر ضد النظام.
م( رفع وزير المعارف مقترحا جديدا الى رئيس الوزراء 1955وفي أوائل سنة ) -3

رشح فيه موقعين صالحين لهذا الغرض. األول شمال بغداد في منطقة الصليخ، والثاني 
 .(5)هر دجلة قرب مزرعة الترجمانيةجنوب بغداد على ن

م( على اقتراح وزير 24/4/1955موقع الجادرية: وافق مجلس الوزراء في ) -4
المعارف الختيار موقع جامعة بغداد. وتشكلت لجنة لدراسة اقتراح وزير المعارف من 
الدكتور عبد العزيز الدوري عن وزارة المعارف، وحازم نامق عن المواصالت واالشغال، 

الهادي الزوائدي عن وزارة المالية، والمستر سيسا عن مجلس اإلعمار. وتوصلت  وعبد
اللجنة إلى اصلح االماكن هي منطقة الجادرية وذلك لبعدها عن مركز المدينة 
واالسواق، وموقعها الصحي المتميز بالهدوء، فضال عن رخص سعر المتر المربع من 

هو من ضمن المقترحات التي قدمها  األرض فيها. ومن المفيد ذكره ان هذا الموقع
المستر )مورغن( رئيس قسم التربية في المعهد البريطاني في لندن وكان قد استقدم من 

م( بوصفه خبيرًا، ليشارك في تطوير مستوى 1947وزارة المعارف العراقية في عام )
 التعليم في العراق وتاسيس أول جامعة في بغداد.

وزارة المعارف هو تأييد أمانة العاصمة التي  ومما ساعد على تحقيق اقتراح
طلبت من مجلس اإلعمار الموافقة على استمالك أراضي الجادرية لصالح الجامعة 
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نها حرصت على األحتفاظ به كمتنزه في  بوصف الموقع المذكور فريد من نوعه وا 
التصميم األساسي لمدينة بغداد. وبعد جهود مضنية صدر قرار مجلس إالعمار 

مالك ما ال يزيدعلى مليوني متر مربع من اراضي الجادرية إلنشاء جامعة بغداد باست
/  7/  18( في )359وتبلغت به وزارة المالية ووزارة اإلعمار بالكتاب المرقم )

 م(.1957
ومن مميزات موقع الجادرية الذي يشغل بقعة خضراء جميلة في الزاوية 

ت بنهر دجلة، إذ يستدير النهر ويلتوي الجنوبية من بغداد، أنه محاط من ثالث جها
(. وقد 1 -في هذه الناحية ليرسم شبه جزيرة غناء بخضرتها وبساتينها )الخارطة 

استغل المصمم هذا الموقع لتوجيه الفضاءات نحو النهر من مختلف االتجاهات وجعل 
الشريط انفتاح األبنية نحو المحيط وتركيز الفعاليات الترفيهية والبيوت السكنية على 

الممتد على ضفة النهر. ونجح المصمم أيضَا في استغالل مياه النهر عن طريق فتح 
قناة شبه دائرية تحمل ماءها من دجلة تحيط بالمنطقة االكاديمية، والقناة تتوسع لتكون 
بحيرة داخل مجمع االقسام الداخلية الجنوبي والمشغولة اليوم من كلية العلوم السياسية. 

أن ُيستغل النهر لسقي المساحات الخضراء التي تشكل نصف مساحة ومن الطبيعي 
 الجامعة تقريبا.

صدرت سلسلة من القوانيين والتعديالت عليها حتى انبثقت جامعة بغداد من 
مجموع كليات متناثرة ومعاهد علمية متفرقة سعيا للمباشرة بإنشاء بنايات موحدة في 

فة. ومن هذه القوانين قانون الخطة موقع واحد تجمع تحت سقوفها المؤسسات كا
م(، المنشور في العدد 1959( لسنة )181االقتصادية إلنشاء جامعة بغداد رقم )

م(. وكرس لدراسة المشروع 1959كانون االول  31( من الوقائع العراقية )281)
نشائه واإلشراف عليه مبلغ ) ( مليون دينار بما في ذلك المبالغ 25وتصميمة وا 

ستمالكات. علما أن الكلفة التخمينية الكلية لهذا المشروع كانت في األصل المتطلبة لال
 أكثر من أربعين مليون دينار.
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 googel earth( موقع جامع بغداد في الجادرية / 1 –)الخارطة 
 

أما وصف المشروع ومراحل انجازه فقد نص على تشييد أبنية في الجادرية 
الجامعات الحديثة كافة، وتتسع ألثنى عشر ألف طالب  وأبي غريب تشمل متطلبات

وطالبة تتألف من بناية رئيسية لالدارة ومباٍن للدراسة االكاديمية لكليات الجامعة 
جميعها مع قاعات لالجتماعات ومكتبة وبرج الجامعة ومركز للطلبة ونادي لألساتذة 

بريد وستكون هذه ودار لتمريض الطلبة ومتحف ومسرح ومعرض فني وجامع ومخزن ت
األبنية جميعها مكيفة مركزيا وستضم كذلك أقسامَا داخلية مع صاالت الطعام 
والمطابخ. وتضم قاعات لأللعاب الرياضية وحوض للسباحة مغلق ودار لرئيس 

ألف( متفرج، فضاًل عن تشييد مدخل  20000الجامعة وملعب رياضي يتسع ل )
يسة في الموقع وبناية للصيانة وتجليد الكتب رئيس وتنظيم الحدائق وتبليط الطرق الرئ

 ومستودع.
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في البدء نفذ المشروع على مراحل وُأعلن عن مناقصة  
( وبرج الجامعة والطرق 1-المرحلة االولى الخاصة بتشييد المدخل الرئيس )الصورة 

ع. الرئيسة والسدة الترابية والتسوية العامة للموقع وتعلن مناقصات بقية المراحل بالتتاب
 م(.1970 – 1969على أمل إنجاز المشروع بكامله في سنة )

ومن المفيد ذكره ان مشروع أبنية جامعة بغداد أدرج ضمن مشاريع االعمار 
وعدته الحكومة وقتئذ من أهم مشاريعها وأعطته األسبقية واختارت له معمارًا يتمتع 

( الذي قام بوضع Waltar Gropiusبشهرة عالمية واسعة هو االستاذ )والتر كروبيس 
التصاميم الالزمة لها على وفق أحدث المعايير العالمية في تخطيط الجامعات 

 الحديثة.
 

 التصميم االساسي لمشروع جامعة بغداد:
على الرغم من إرسال وزير المعارف )توفيق وهبي( مذكرة لمجلس الوزراء 

لمدينة جامعية، كلفت الحكومة  للموافقة على إعالن مسابقة عالمية لوضع تصاميم
 TAC :The Architectsم( شركة تاك االستشارية..... )1958العراقية في عام )

Collaborative International التي يترأسها المعمار العالمي والتر كروبيس )– 
بوضع تصاميم لجامعة بغداد على وفق أحدث  –م( 1883عام )المولود في برلين في 

البدء بالعمل زار العراق وأطلع على الموقع مرات عدة،  األساليب العصرية. وقبل
مكانية التنفيذ. وأستعان  وألتقى بالخبراء والمسؤولين وتدارس معهم سبل العمل وا 

هشام منير للمساعدة  بخبرات المهندسين العراقيين ومنهم مكتب االستشاري المعروف
 في وضع تصاميم جانب منها يحاكي الموروث الحضاري لمدينة بغداد.

دونم( يتكون من أربعة مجموعات رئيسة  1300بلغت مساحة الموقع حوالي )
األولى تمثل مجموعة المباني االكاديمية والثانية تمثل مجموعة المباني السكنية والثالثة 

 (1 -المجموعة الخدمية. )المخطط  المجموعة الرياضية والرابعة
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من الطبيعي أن تكون المجموعة االولى من أهم االقسام في التصميم االساسي 
واوسعها وتمثل مجموعة المباني االكاديمية المخطط لها ان تحتل المركز محصورة في 
شارع شبه دائري وتشمل أبنية الكليات الهندسة والعلوم واالنسانيات تتوسطها أبنية 

لفعاليات االجتماعية والثقافية منها المكتبة وقاعة فخمة للمؤتمرات والندوات ونادي ا
الطلبة والمسرح والمتحف وبجانبه معرض الفنون والبرج الذي يضم االن االدارة العامة 
للجامعة، وكان البرج في األصل معد ليكون مكاتب مكرسة لألساتذه والباحثين. وحول 

ود لتجمع الطلبة واستراحتهم. أما المجموعات االخرى فتتوزع البرج ساحة مزينة بالور 
خارج الشارع الدائري واهمها أبنية االقسام الداخلية والمجموعة السكنية المخصصة 
لألساتذة التي لم ينفذ منها اال جزء يسير، ثم التشكيالت الرياضية واألبنية الخدمية 

  العامة.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 T. A. Cلشركة  ( المخطط االول1 –)المخطط 
 عن الدائرة الهندسية في جامعة بغداد 
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ومن البنايات المكملة التي احتلت موضعا متميزا داخل  
م(، وصممت 1960المنطقة االكاديمية هي المكتبة العامة التي تأسست في عام )

بثالث طبقات لتستوعب مليون كتاب في مختلف التخصصات العلمية. ومن جملة 
المسجد الذي يتموضع على محور المدخل الرئيس غير بعيد عن االبنية المكملة 

وانفرد بطرازه وتميز بتصميمه وجّله قبة كبيرة مزججة من الخارج  المنطقة المركزية.
 -)المخطط  يربو قطرها على أربعين مترا، ارتكزت على األرض بوساطة ثالث ركائز.

2                                                )                                                                                 
تعد جامعة بغداد من بين أكبر الجامعات العربية إذ فيها اآلن أكثر من ثمانين 
ألف طالب وطالبة، موزعين على مجمعات جامعية عديدة في بغداد يضم كل منها 

درية ويضم حاليا عشُر كليات هي: الهندسة عددا من الكليات أكبرها مجمع الجا
وهندسة الخوارزمي، والعلوم وعلوم البنات والتربية الرياضية والتربية للبنات واإلعالم 
والعلوم السياسية والزراعة والطب البيطري، فضال عن ثالثة معاهد هي: معهد الليزر 

ت االحيائية للدراسات العليا، والبالزما للدراسات العليا، ومعهد الهندسة الوراثية والتقنيا
والمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية. كما يضم سبعة مراكز بحثية تتمثل 
بمركز احياء التراث العلمي العربي، ومركز التخطيط األقليمي والحضري، ومركز 
البحوث النفسية )تابع لوزارة التعليم(، ومركز البحوث التربوية والنفسية، ومركز 

اسات الدولية واإلستراتيجية، والمركز الوطني الريادي لبحوث السرطان، ومركز الدر 
الحاسبات األلكترونية، ومركز بحوث السوق وحماية المستهلك، ومركز دراسات المرأة. 

 . (6)كما يضم مجمع الجادرية مبنى الرئاسة الذي يشرف على إدارة مؤسسات الجامعة
الطبية والزراعة والطب ومنذ البدء تم استثناء المجموعة  

البيطري من موقع الجادرية، إذ بقيت كلية الطب وطب االسنان في باب المعظم 
مجاورة لمدينة الطب كما احتفظت الزراعة والطب البيطري في موقعها القديم في أبي 

ثم اعادة كلية الطب  -م( .  2014غريب حتى تم نقلهما موقتًا الى الجادرية عام )
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وذلك لحاجة هذه  -م( 2018وقعها القديم في أبي غريب في عام )البيطري الى م
الكليات الى مساحات كبيرة تبنى عليها المستشفيات التعليمية والمختبرات وتؤسس 

  الحقول التجريبية التي ال يمكن تحقيقها ضمن موقع الجادرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( المخطط التوسعي المقترح لجامعة بغداد وفيه الكليات المستحدثة/ عن 2 –)المخطط 
 الدائرة الهندسية
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( جانب من االقسام الداخلية والتي تشغلها اليوم كلية 3 -)الصورة  
 التربية للبنات

 وصف التصميم وفلسفته :
من المعروف أن التنوع في حقول المعرفة ومستويات التدريب المهني وطبيعة  

البحث العلمي تختلف من جامعة الى أخرى، فمنذ خمسينيات القرن المنصرم إزداد 
الطلب على التخصص الدقيق في المعرفة وتعددت الكليات المتخصصة في الجامعة 

الذي يسعى الى تحقيق التوازن  الواحدة. وروعي في تصميم جامعة بغداد هذا المبدأ
نشاء هيكل إداري جديد والتحرر من األنماط التقليدية القديمة  والتكامل بين الوحدات، وا 
للوصول الى جامعة مثالية. واستند تصميم الجامعة على نظام األقسام التي تجتمع في 

اكن دائمية نطاق الهندسة والعلوم. أما عمادات الكليات ورئاسات األقسام يكون لها أم
في حين فضاءات التدريس من مختبرات وقاعات تكون مشتركة واستعمالها متبادال. وال 
شك ان هذا التخطيط يحقق مرونة كبيرة في استغالل الفضاءات بكفاية عالية، ومرونة 
في مواجهة التطورات المستقبلية فضال عن االقتصاد في االبنية عبر عدم تكرار 

 .(7)مختلفةالفعاليات واألنشطة ال
صممت األبنية التعليمية على شكل تجميعات قوام كل منها صحون مفتوحة  

تحيط بها من جميع الجهات قاعات دراسية مختلفة األبعاد بطابقين تتخللها أجنحة على 
شكل حجرات وغرف صغيرة مكرسة مكاتب لالساتذة وبعضها لإلدارة والمختبرات.  

من التراث العراقي فهو يذكرنا بالمدارس العباسية ومما الشك أن هذا التصميم مستوحى 
في بغداد، إذ يتميز بمعالجات بيئية ومناخية تساعد الدارسين على المكوث ساعات 

تتوزع في داخلها فضاءات صغيرة مظللة وجدت لتأمين الهدوء  طويلة في داخلها.
النظرية  وتحقيق السكينة للدارسين فيها عبر تسلسل مرن يبدأ بقاعات المحاضرات

وينتهي عند الورش والمختبرات جميعها بأصنافها مع مراعاة ان تكون هذه القاعات ذات 
 مرونة عالية في التغير والتبديل.
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أما بشأن المعالجات البيئية فقد اعتمدت على توجيه األبنية األكاديمية نحو  
جنب الشمال أو الجنوب بدرجات مختلفة مع استعمال حواجب الشمس الخارجية وت

االتجاه الغربي مع تظليل النوافذ بشبابيك ذات حواجب خشبية وال سيما في االقسام 
(. وجعل األبنية متقاربة لخلق ممرات ضيقة توفر حماية كافية من 3-الداخلية )الصورة 

اشعة الشمس في فصل الصيف. وبين األبنية سلسلة من الفضاءات المشجرة أو 
 .(8)ن استعمال مواد بناء تتميز بالعزل الحراريالمزودة بأحواض الزهور. فضاًل ع

شغلت األقسام الداخلية أماكن توزعت خارج الشكل البيضوي، وقوام األبنية  
ثالث مجموعات لسكن الطلبة روعي في تصميمها المزج بين التراث والحداثة، ويمكن 

ذات النوافذ المفتوحة على الساحات الداخلية ان نتلمس هذا من تصميم الواجهات 
 والحدائق وهي مظللة بمصاريع خشب إلضفاء نكهة التراث المحلي عليها.

بدأ تنفيذ المرحلة االولى من أبنية الجامعة في أواسط الستينيات من القرن  
الماضي، وشمل التنفيذ أوال كليتي الهندسة والعلوم ثم الخدمات المركزية في الحرم 

جامعي، واستمر العمل حتى نهاية السبعينيات. وفي هذه المدة تم أيضَا تنفيذ أقسام ال
التربية الرياضية بوصفها وحدة متكاملة مستقلة التي شغلت أرض واسعة تقع على يسار 
الداخل الى الجامعة من البوابة الرئيسة. وتبنت المشروع إحدى الشركات األلمانية 

تكتمل حتى منتصف الثمانينيات. ومن بين األبنية  المتخصصة في هذا المجال ولم
 المنجزة في المرحلة األولى أبنية ترفيهية وخدمية وبيت سكن متميز لرئيس الجامعة. 

وعلى الرغم من تأجيل تنفيذ مجموعة المباني الخاصة بالكليات اإلنسانية  
ت كما حذف مجمع وبعض األبنية الخدمية في المرحلة األولى، ومنها كلية التربية للبنا

سكن األساتذة، إال أن استيعاب الجامعة ضمن مشاريع هذه المرحلة وصل إلى اثنى 
 عشر ألف طالب وطالبة.

م( طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زيادة استيعاب 1978وفي عام ) 
الف( طالب وطالبة وقدمت دراسة بشأن مقترح  24ابنية الجامعة في الجادرية الى )
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سعي كفوء الستيعاب الزيادة ضمن األبنية األصلية وزيادة بعض األبنية بما ال تو 
م اعيد النظر في المخطط 1981يتعارض مع فكرة التصميم االساسي. وفي عام 

نتيجة ظهور  2م3.250.000االساسي للجامعة ككل نظرًا إلزدياد مساحة الموقع الى 
تغاللها الضافة الخدمات التي أراضي جديدة من جراء زحف النهر نحو الغرب واس

 يفتقدها التصميم.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

( واقع المخطط العام لجامعة بغداد/ عن مكتب االستشارات 3 –)المخطط 
 الهندسية
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( المخطط العام وفيه التوسعات المستقبلية المقترحة/ عن مكتب 4 -)المخطط 
 االستشارات الهندسية

حصورة في العقدين األخيرين من القرن ونظرا لمتطلبات المرحلة الجديدة الم 
العشرين، حدثت تغييرات وزيادات لمشروع جامعة بغداد والسيما في مرحلة إعادة 
اإلعمار التي بدأت في التسعينيات. ومن أهمها إلغاء األقسام الداخلية للطلبة كافة في 

ار (. صاحبه قر 3-م( وتحويل فضاءاتها إلى مباني أكاديمية )المخطط 1989عام )
آخر صادر من رئاسة الدولة آنذاك في نهاية عقد الثمانينيات يقضي بادخال بعض 
كليات جامعة النهرين )جامعة صدام سابقا( الى موقع جامعة بغداد في الجادرية لتقتطع 
مساحة كبيرة جدا في الجهة الشمالية ومن ضمنها مجمع سكن الطالبات، وذلك لتغطية 

ومجموعة من كلياتها ومراكزها العلمية. ومما ال شك  متطلبات رئاسة جامعة النهرين
فيه أن مشاركة جامعة النهرين موقع الجادرية ومحاولة توسعها عبر استحداث المزيد 
من المنشآت لمواكبة مسيرتها التربوية أسهمت في تشويه الصورة الجميلة المعتمدة في 

 التصاميم األساسية لجامعتنا.
جامعة بغداد عبر دراسة معمقة توصيات أساسية قدم المكتب االستشاري في  

بقصد إعادة تفعيل المخطط األساسي لجامعة بغداد في موقع الجادرية من أهمها: 
م(، شامل 2030اعادة النظر في التصميم األساسي الكامل لجامعة بغداد لغاية سنة )

م الداخلية التوسعات المستقبلية المتوقعة جميعها. والسعي إلى إعادة مجمعات األقسا
الجنوبية الى وظيفتها االيوائية مع تأمين مواقع جديدة للمراكز البحثية والمعاهد العالية 
والمكاتب التي تشغلها االن. ووضعت بالفعل دراسة كاملة لتحرير االقسام الداخلية 

عادة تأهيلها الستقبال ما يقرب من سبعة االف طالب وطالبة  (4 -. )المخطط (9)وا 
لدراسة مبان ُنفذت وأخرى مازالت قيد التنفيذ، والسيما في كلية استحدثت ا 

الهندسة التي شهدت توسعات في بعض األقسام. وكلية العلوم التي إذ تم بناء عمادة 
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م(. 2014مستقلة لها أنجزت مع قسم الفلك وقسم التقنيات االحيائية في عام )
 م(. 2003الحتالل )وأستكمال مبنى كلية اإلعالم الذي بدأ العمل به قبل ا

أما كلية هندسة الخوارزمي فقد تم تنفيذ الجزء األول من متطلباتها عبر إقامة  
مجموعة جديدة من المباني أنشئت على وفق التصميم القديم لتضم معظم االقسام 

الدراسة إقامة مبان مستقلة لكلية التربية للبنات وكلية العلمية وبعض االدارات. واقترحت 
العلوم للبنات وكلية العلوم السياسية ومجموعة المراكز البحثية. واقترحت في خطوة 
مستقبلية الحقة نقل بعض كليات جامعة بغداد الى داخل الحرم الجامعي في الجادرية 

لفنون الجميلة. كما حددت قريبا من ضفة النهر وفي مقدمتها كلية اآلداب وكلية ا
الدراسة مواقع أخرى لمجموعة من الكليات وزعت في محيط الشارع الحلقي الثاني 
وشغلت مساحات متروكة بعضها كانت خالية واألخرى خضراء ومنها كلية العلوم 
للبنات وكلية التربية للبنات وكلية التربية ابن رشد وكلية اللغات وكلية القانون )المخطط 

ضاًل عن بعض المختبرات ذات العالقة بالمياه، ومخازن، وورش جديدة. وشمل ( ف4ـ 
المقترح تحديد مساحات مالئمة ألبنية كليتي الزراعة والطب البيطري بعد قرار نقلهما 
بالفعل الى داخل مجمع الجادرية، وروعي توفير مساحات معقولة للحقول التجريبية 

 ية.والمختبرات وما تتطلبة الدراسة العمل
روعي في تصميم الكليات المقترح نقلها الى مجمع الجادرية التناغم مع الشكل  

( في كل من الهندسة والعلوم بوصفه ذا (T. A. Cالتقليدي القديم المعتمد من شركة 
كفاية عالية، بأستثناء كليتي اآلداب والفنون الجملية فإن تصميمهما جاء مختلفا عن 

كون لكل منهما تصميما خاصا يتفق مع الوظيفة وينسجم باقي الكليات، إذ روعي أن ي
 (4،5،6،7 –مع موقعهما المشرف على النهر. )الصور 

وقدمت الدراسة حلوال لمشكلة االختناق المروري ومشاكل اإلزدحام أمام مداخل  
الجامعة في وقت الذروة عن طريق إنشاء شارع معلق يربط الجسر بالجامعة بشكل 
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ة النزول )الدرج(، ومقترح آخر ُعد من االسبقيات لبناء مجمع مباشر يبدأ من نقط
  ( شقة.500سكني متكامل لألساتذة يضم )

 
 
 
 
 
 
 

 ( كلية العلوم ملتقطة من البرج4 -)الصورة 
 
 
 
 

 
 

 ( كلية الهندسة ملتقطة من البرج5 -)الصورة 
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 ( برج الجامعة6 -)الصورة 

 
 ( المكتبة العامة7 -)الصورة 
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 مجمع باب المعظم:
يقع مجمع باب المعظم اليوم في قلب بغداد جانب الرصافة، قرب منطقة  

تجارية مزدحمة بالناس، وأرضه في األصل ملكَا لوزارة األوقاف كان فيها ثكنة للخيالة 
استأجرتها الجامعة قبل عقود من الزمن ثم  وحديقة المعرض ومحطة قطار كركوك.

أصبحت بحكم المصلحة العامة والتقادم مستغلة بالتفويض القديم. وهي مؤشرة في 
 المخطط األساسي لمدينة بغداد منطقة تعليمية. 

يضم مجمع باب المعظم الذي يعد ثاني أكبر مجمع بعد الجادرية في الوقت  
لية اإلعالم الى مجمع الجادرية وهي: اآلداب، الحاضر خمس كليات فقط بعد انتقال ك

واللغات، والعلوم اإلسالمية والصيدلة، والتربية ابن رشد، فضال عن متحف التاريخ 
الطبيعي واألقسام الداخلية. وأحيطت هذه الكليات في تسعينيات القرن المنصرم بسور 

يوصل الى واحد له مدخل رئيس يفضي الى شارع عريض لدخول السيارات والمارة 
الكليات جميعها. واستلزم تحديث المخططات االساسية زيادة ابنية وفتح شوارع داخلية 

جراء ترميمات واستحداث حدائق وساحات للرياضة. )المخطط   (5-جديدة وا 
 
 
 
 
 
 

 ( المخطط العام لمجمع باب المعظم5-)المخطط 
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)الصو 
 ( صورة جوية لمجمع باب المعظم وما يجاوره من أبنية8 –رة 

ولعل أقدم البنايات في هذا المجمع الكبير هي البناية التي تشغلها كلية اآلداب  
اليوم. وكانت اآلداب في البناية المقابلة للمعهد الطبي في باب المعظم، ثم انتقلت إلى 

كليات التربية والشريعة واللغات  البناية التي تشغلها كلية الحقوق، وبعد أن ادمجت
م( انتقلت إلى البناية التي كانت تشغلها كلية 1969والبنات في كلية اآلداب سنة )

م( . تتكون في األصل 1948التجارة، وهي البناية الحالية التي بدأ تنفيذها في عام )
راسية من بنايتين كبيرتين مبنيتين باآلجر على الطريقة البغدادية. جلهما قاعات د

بطابقين يتقدمهما رواق ينفتح على حديقة صغيرة وفي كل من البنايتين مدرج واسع وناٍد 
م(، وزاد إليها في السبعينيات بناية صغيرة بطابقين شغلها قسم 1956استكمال عام )

اآلثار، ثم توسعت في الثمانينيات في قبول الطلبة مما استوجب استحداث أبنية جديدة 
 ومكتبة. لألقسام العلمية 

إن معظم األبنية في مجمع باب المعظم صممت في األصل لتكون أقسامًا  
(، منها على سبيل المثال مجموعة األقسام 8-داخلية تستوعب أالف الطلبة )الصورة 

وطالبة. ثم هناك طالب  400التي بنيت خصيصا للطلبة العرب وكانت تستوعب 
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مجموعة بنايات أخرى تعرف ببنايات )العمل الشعبي( نفذت في بداية السبعينيات وهي 
مصممة لتستوعب اآلف الطلبة لكنها تحولت بعد إلغاء األقسام الداخلية الى كلية للغات 

(. كما 9-م( بعد أن كانت إحدى أقسام كلية اآلداب )الصورة 1987تأسست في عام )
م بناية من بنايات االقسام الداخلية المؤلفة 1990لعلوم اإلسالمية في عام شغلت كلية ا

من سبعة طوابق، وكانت قبل ذلك في بناية كلية الحقوق القديمة قرب جسر الصرافية 
 في جهة الرصافة.
  

 
 
 
 
 

 ( كلية اللغات9-)الصورة 
يرة سعت ونظرا لزيادة أعداد الطلبة المقبولين في الكليات في السنوات األخ 

جامعة بغداد الى أضافة اقسام داخلية كبيرة في نهاية المجمع من الجهة الشرقية، تسمح 
( شخص، لكن تنفيذ هذا المشروع الذي خطط له أن ينجز على ثالث 2000بإقامة )

مراحل قد تلكأ وترك لسنوات طويلة بعد ان وضعت ركائزه. ثم بوشر مؤخرا بتنفيذ 
م( على أمل ان تنجز باقي المراحل 2015في هذا العام ) المرحلة األولى التي انجزت

تباعا. والمشروع المصمم من قبل الدائرة الهندسية لجامعة بغداد متكامل الخدمات فهو 
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مزود بسينما ومسرح وناٍد ومطاعم ومغسلة )لوندري( ومالعب وكل ما يحتاجه الطالب 
 من وسائل الراحة.

تي تقع على يمين الداخل الى المجمع تتكون أما بناية كلية التربية ابن رشد ال 
من بنايات عدة رئيسة صمم أقدمها المرحوم د. محمد مكية، وهي من أجمل بنايات 
المجمع لما تحمله من لمسات تراثية، إذ حاول مصممها أن يستلهم واجهاتها من 

ية موروث العمارة البغدادية. وما لبثت ابن رشد حتى توسعت فبني فيها بنايات إضاف
 عدة كانت من تصميم المهندس عامر النسر، ثم توسعت على حساب األقسام الداخلية.

م( وكانت تابعة الى 1936تلي ابن رشد كلية الصيدلة التي تأسست عام )  
مديرية الصحة العامة. وتشغل مبنى موقتَا ملحقا بالمستشفى الملكي ، وبعد أن الحقت 

، مما تطلب (10)بالكلية فروع علمية كثيرة م( استحدثت1958بجامعة بغداد في عام )
 إنشاء أبنية جديدة أقدمها من تصميم المهندس العراقي هشام منير. 

 (10 -)الصورة  :المجمع الطبي في العيواضية
كانت المجموعة الطبية )كلية الطب، وكلية طب األسنان وكلية الصيدلة(  

القبول واالمتحانات واالنضباط.  ملحقة بعمادة الكلية الطبية وتتبع نظاما مشتركا في
وبينها تعاون وثيق في التدريس واإلدارة وتشترك في القاعات الدراسية والنادي الطالبي 
والمكتبة والتدريب في المستشفى، ليس هذا فقط بل حتى االمتحانات تجري في الكليات 

 .(11)الثالث بصورة موحدة
ث، استقلت كل منهما عن وبعد التوسع الكبير الذي شهدته الكليات الثال 

م( في جناح من أجنحة مستشفى المجيدية 1927االخرى، وبدأت كلية الطب عام )
بوصفها فرعًا من جامعة آل البيت، حيث شغلت قسم الوالدة بعد أجراء اإلصالحات 
عليه، وذلك ُبعيد قيام السلطات العسكرية البريطانية بإخالء المستشفى المذكور وتحويله 

 ملكي.  إلى مستشفى
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م(، 1930أسست لكلية الطب بنايات جديدة افتتحها الملك فيصل في عام ) 
وذلك بعد بسنوات استكملت ملحقاتها من مختبرات ومدرج كبير ومكتبة. كما تم في عام 

م بناء معاهد الباثولجي والبكتريولوجي واألشعة والمشرحة مع جناح ذي طابقين 1938
والحنجرة وجراحة العظام وتوسيع خمس ردهات كبيرة لألمراض العينية وأمراض األنف 

 لبعض فروع األمراض الباطنية والجراحة.

 
 ( صورة جوية لكلية الطب داخل مدينة الطب بالعويضية10 -)الصورة 

شهد المجمع الطبي في العويضية تشييد أبنية جديدة، أهمها كلية طب  
ت بثمانية طوابق صممها المهندس سعيد علي مظلوم وبنايات للعقم األسنان وكان

من تصميم المهندس عامر النسر. وزيدت بنايات  1982وأطفال األنابيب في عام 
 أخرى منها األقسام الداخلية وثالث قاعات كبيرة للمؤتمرات. 

سعت جامعة بغداد الى تحديث األبنية القديمة وبناء أخرى جديدة في دراسة  
املة وضعت لمشروع واسع إنيط بإحدى الشركات األجنبية، وبعد أن استكملت ش

تصاميم المشروع تأجل العمل به بسبب عدم توافر األموال الالزمة لتنفيذه ولم ينفذ منه 
 سوى البنية التحتية.
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م( أوشكت على أن تكون 1930مازالت كلية الطب اليوم تحتفظ بأبنية قديمة ) 
دارتها. مصصمة وفق جزءَا من تراث العا صمة، التي شغلتها اليوم عمادة الكلية وا 

الطراز البغدادي ومبنية باآلجر والجص، تتكون من مجموعة حجرات وغرف موزعة 
على طابقين ولها واجهة يتقدمها رواق يستند من األمام على أعمدة مزدوجة، ونوافذ 

د نصف دائرية ومشغولة البنايات القديمة مستمدة من األبنية العباسية متوجة بعقو 
 (11 –بشبابيك خشب. )الصورة 

 ( جانب من كلية الطب11 -)الصورة  
  

 موقع أبي غريب )الزراعة والطب البيطري(:
كم،  18تقع كلية الزراعة في منطقة أبي غريب وتبعد عن مركز بغداد حوالي  

االقسام الداخلية والمختبرات ( دونمًا تشمل 400وتحتل مساحة تقدر بـأكثر من )
والحقول والبساتين التجريبية. وكان موضعها مجمع سكني بسيط أقامه االنكليز بعيد 

م( أسس المعهد الزراعي العالي الذي ما لبث 1950الحرب العالمية االولى، وفي عام )
 م( ألحقت بجامعة بغداد غداة تأسيسها. وبعد1952أن تطور إلى كلية زراعة في عام )

التوسع الكبير الذي شهدته الكلية في مجال القبول أستحدثت فيها أقسام جديدة 
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. مما تطلب زيادة (12)م( ستة وعشرين مختبرا1963ومختبرات بلغ عددها في عام )
بنايات عدة أهمها ثالث مجموعات من المباني تمثل األقسام الداخلية ومكتبة ثم بناية 

غيرة خدمية. وبالقرب من الزراعة كلية الطب للدراسات العليا، ومجموعة مشاريع ص
م(. هي في االصل 1955البيطري التي ارتبطت بجامعة بغداد وتأسيسها كان في عام )

بناية كبيرة ذات صبغة تراثية تتوزع فيها االقسام العلمية قام بتصميمها في السبعينيات 
ت معظمها قاعات المهندس المشهور رفعت الجادرجي. ثم أضيف اليها عدد من البنايا

 (13، 12 –دراسية وأقسام داخلية ومختبرات ومكتبة. )الصورتان 
وألسباب أمنية أنية، وفنية تتعلق بالصيانة نقلت كليتا الزراعة والطب البيطري  

م، فشغلت كل منهما بعض االبنية المستحدثة 2014الى مجمع الجادرية وذلك في عام 
بحاجة الى فضاءات واسعة ذات ابنية وحقول.  هناك، ونقلهما لم يدوم طويال ألنهما

لذلك تم إرجاع كلية الطب البيطري إلى موقعها القديم في أبي غريب في عام 
 (. وربما إرجاع كلية الزراعة سوف ينفذ الحقًا.2018)

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ( مدخل  كلية الزراعة12 -)الصورة 
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اد التي مازالت بقي أن نشير الى بعض الكليات العريقة المرتبطة بجامعة بغد 
خارج المجمعات المذكورة أعاله، إذ ال توجد امكانية الستيعابها ضمن نطاق مجمع 
الجادرية في الوقت الحاضر. وهي كلية القانون الواقعة في حي المغرب وبنايتها التي 

وكذلك كلية اإلدارة   شغلتها في االساس مجلس محافظة بغداد في العهد الجمهوري.
واالقتصاد الواقعة قرب كلية القانون التي بدأت في االعدادية المركزية عند تأسيسها في 

م( ثم انتقلت الى بناية إعدادية التجارة ثم استقرت في موقعها القديم )كلية 1947عام )
من  اآلداب(، ثم انتقلت إلى موقعها الحالي. ونظرا لسعة هذين الكليتين وما شهدتهما

 زيادات فقد أصبحت كل منهما عبارة عن مجمع متكامل من النواحي جميعها.
 
 
 
 
 
 
 
  

 ( عمادة كلية الزراعة13 -)الصورة 
م فإنها تشغل 1967أما كلية الفنون الجميلة التي ألحقت بجامعة بغداد عام  

مادة حاليا ثالث بنايات موزعة في منطقتي الوزيرية والكسرة. تضم البناية األولى الع
وإلدارة فضال عن أقسام الفنون التشكيلية، والفنون السمعية والمرئية والتصميم، هي في 
األصل كانت بيتا لرئيس الوزراء العراقي نوري سعيد بناه في ثالثينيات القرن الماضي. 
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قد أستحدث في حديقته مجموعة من البنايات مشيدة من طبقات عدة تشغلها االقسام 
اية الثانية فتضم أقسام التربية الفنية والفنون الموسيقية والخط العربي العلمية. أما البن

 .(13)والزخرفة، في حين تضم البناية الثالثة قسم الفنون المسرحية
 الخاتمة:

 توصل البحث إلى نتائج يمكن تلخيصها بالنقاط األتية:
على الرغم من ضعف ميزانية العراق في العهد الملكي، هناك محاوالت جادة  -1

اضطلعت بها الحكومة لتأسيس جامعة بغداد، نستشفها عبر القوانيين الصادرة 
والخطط المدروسة في تشريع الئحة قانونية تنص على إقامة مجلس تأسيسي يتولى 
مهمة تنفيذ القوانين في مدة زمنية معينة بهدف اصالح المؤسسات التعليمية 

 (.  1956( لعام )60وأنظمتها، وأولها قانون رقم )
جانب من تصميم األبنية في الجادرية مستوحى من العمارة التراثية في بغداد، اذ  -2

ينماز بمعالجات بيئية ومناخية تساعد الدارسين على المكوث ساعات طويلة في 
استخدام حواجب الشمس الخارجية وتجنب االتجاه داخلها. منها على سبيل المثال 

ب خشبية وال سيما في االقسام الغربي مع تظليل النوافذ بشبابيك ذات حواج
الداخلية، وجعل األبنية متقاربة لخلق ممرات ضيقة لتوفير حماية كافية من اشعة 

 .الشمس في فصل الصيف. فضال عن أستخدام مواد بناء تتميز بالعزل الحراري
ركز البحث على مراحل تنفيذ المشاريع منذ البدايات االولى على وفق تسلسلها  -3

الى التوسعات الجديدة التي زيدت اليها في العقدين األخيرين. ثم  التاريخي، وصوال
استعرض التوصيات التي قدمها المكتب االستشاري في جامعة بغداد عبر دراسة 
عادة النظر في كامل  معمقة إلعادة تفعيل المخطط األساسي في موقع الجادرية وا 

األبنية المقترح وقد روعي في تصميم  .2030التصميم لجامعة بغداد حتى عام 
( في كل من (T. A. Cالتناغم مع الشكل التقليدي القديم المعتمد من قبل شركة 

 الهندسة والعلوم بوصفه ذا كفاءة عالية.
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تطرق البحث إلى مجمع باب المعظم ثاني أكبر مجمع بعد الجادرية، ويضم في  -4
كليات فقط بعد انتقال كلية اإلعالم الى مجمع الجادرية  الوقت الحاضر خمس

وهي: اآلداب واللغات والعلوم االسالمية والصيدلة والتربية ابن رشد، فضال عن 
وأشار البحث الى المجمع الطبي في متحف التاريخ الطبيعي واألقسام الداخلية. 
الطريقة مبنية باآلجر على  1927العيواضية، وأقدم أبنيته مؤرخة في عام 

البغدادية. كما تحدث البحث عن كليات الزراعة والطب البيطري في أبي غريب، 
 وكلية الفنون الجميلة في باب المعظم.

 
Conclusion: 

1-Despite the weak budget of Iraq in the monarchy, there are serious 
attempts by the government to establish the University of Baghdad, we 
discerned through the laws issued and plans studied in the legislation of 
a legal stipulation provides for the establishment of a Constituent 
Assembly to be responsible for the implementation of laws in a certain 
period of time in order to reform educational institutions and regulations 
The first is Law No. (60) of 1959  

2-according to the design of the buildings in Jadiriyah inspired by the 
heritage architecture in Baghdad, as it is characterized by environmental 
and climatic treatments that help learners to stay long hours inside. For 
example, the use of external sunblocks and avoid the western direction 
with shading windows with wooden eyebrows, especially in the interior 
sections, and make buildings converging to create narrow corridors to 
provide adequate protection from sunlight in the summer. As well as the 
use of building materials characterized by thermal insulation. 

3-The research focused on the stages of the implementation of projects 
from the first beginnings in accordance with the historical sequence, and 
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up to the new expansions that have been increased in the last two 
decades. He then reviewed the recommendations made by the consulting 
office at the University of Baghdad through an in-depth study to re-
activate the master plan at the Jadiriya site and reconsider the entire 
design of the University of Baghdad until 2030. The proposed building 
design took into account the old traditional form adopted by TA C). In 
both engineering and science as a highly efficient. 

4 - The research dealt with the Bab al-Muadham as the second largest 
center contained media,art,languages,pharmacy,education-Ibn Rushid 
colleges)  after Al-Jadriyah. The search for the medical center in Al-
Ayyadiyah, the oldest of its buildings dated in 1927, is built in Baghdad 
bricks. He also addressed the faculties of agriculture and veterinary 
medicine in Abu Ghraib and the Faculty of Fine Arts in Bab Al-
Muadham. 
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 31/12/2019تاريخ النشر:     17/12/2019تاريخ القبول:     9/10/2019تاريخ االستلم: 
 

 :الملخص 
التي خلفتها الحضارات  التعريف بالكنوز المعرفيةاهتم علماء العراق في العصر الحديث والمعاصر ب   

 صاء واستقراء التراث المخطوط إحب ين وما حولها من الحواضر، وذلكبة على بالد الرافدقلمتعاالعراقية ا
، شملت وا الفهارس والكشافات واألدلة واألثبات والمجالت المتخصصة في هذا المجالوالمطبوع، فعمل  

ل والوصول من دور المخطوطات والمكتبات العامة والخاصة، سهلت على الباحثين االستدال اكبير  اعدد
ي كثير من عرفت العالم العربي والغربي بالكنوز الدفينة والمخبأة فإلى مكان حفظ هذه المخطوطات، و 

؛ ولكثرتها ال يمكن حصرها فاقتصرنا على أهمها العلمية العراقية العائالتوعند هذه المكاتب والمساجد 
 وأكثرها فائدة في هذا البحث

  ت، العراق، مجالت، التراث.فهارس، كشافا الكلمات المفتاحية:
The efforts of Iraqi scientists in writing 
Heritage catalogs, scouts and magazines 

GUENDOUZ  MAHI 
Faculty of Humanities and Social Sciences 

Department of Islamic Sciences / University of Tlemcen / Algeria 
.Abstract  
:The scholars of Iraq in the modern and contemporary era have been interested in the 
definition of tremendous knowledge treasures left by the successive Iraqi civilizations on 
Mesopotamia and around the cities, through the census and extrapolation of manuscript 
heritage and even printed, they compiled indexes,evidence, evidence and specialized 
magazines in this area, including a large number of Manuscripts and public and private 
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libraries made it easier for researchers to infer access to the place of preservation of these 
manuscripts. Can not be identified Vaguetsrna the most important and  
Key  words: Manuscripts, catalogs, indexes, Iraq, magazines, heritage. 

 المقدمة:
خر   راث  الت   يق  العراق في تحق   اء  علم   هود  عن ج   الحديث   إن     ناعة وص شروالن   أليف  ه والعناية بالت  اج  وا 

صدار المجالت المختصة في هذا الباب  ن:ي  ه  ج  كبيرة من و   ة  صعوب   ل  ك  ش  ؛ ي  الكشافات وا 
ه ما كتب   على كل   ع  الط  في االي ن  سعف  لم ت  تجربتي المتواضعة في خدمة التراث العلمي  نإ  - لو  األ 

ه ن  ائ  ه وخز  ات  على مكتب   ع  ل  ط  ؛ ألطي بال ة هذا البلدر اهلل لي زيار  س  ي  ى لي ذلك ولم ي  ؛ وأن  العراق علماء
حر   نهب  تداعت مجموعة من العوامل البشري ة وغيرها على ة؛ وقد اف  ق  والث   اث  ر  الت   ور  ه؛ ود  ات  وجامع    اقوا 
 اقي.ر  الع   وث الحضاري  المور   وسرقة

الذي  صور  اريخ، والق  الت   مق  في ع   ة  ارب  هم الض  ، وحضارت  اق  لعلماء العر   الكبير   اريخي  الت   اد  الثاني: االمتد   
 ل  ب  اهلل لنا س   ر  س  أن ي   ؛ لوال  ة  ت المعرف  مجاال   في شتى   يين  ع جهود العراق  في تتب   – ة  المغارب   نحن   –ه نجد  

ه ائ  بارك وعلم  هذا البلد الم ت  ع برجاال  ا في بعض المجام  ن  اك  ؛ واحتك  ا الحديثةوجي  ول  كن  الت   ل  االستفادة من وسائ  
 .هم شيء  ر  ا من خب  ن  لما وصل   ه؛يق  حق  وت   راث  الت   ة  في مجاالت خدم   والسيما؛ ار  خي  األ
خراج الت  اخترت الحديث عن حركة الت  و       إبراز  فيراث عند علماء العراق في العصر الحديث؛ حقيق وا 

بشأن  ة  المجالت المهتم  خزائن المخطوطات؛ و بة ف  المعر   ات  اف  الفهارس والكش   ة  جهودهم في إنجاز وصناع  
د  الت حقيق ؛ وجهود هم في تأليف  صوص  وتحقيق الن   مخطوطاتال ج وقواع   .كتب من اه 
ت إليه سنة الطباعة؛ التي دخل   والسيمافي هذا المجال  كبيرا   ما  في العصر الحديث تقد  العراق  د  ه  ش    

 ع  م  المج   ؛ ثم ظهر  ان في الموصليك  ومن  هبان الد  سها الر  التي أس   ة  المطبعة الحجري   متمثلة فيم  1830
 كبيرة في هذا الباب   ة  ه نهض  ؛ وتبع  1راثالت   ر  نش   غذى حركة   إذ  م؛  1947في بغداد سنة  العراقي   العلمي  

تعبير  على حد   – بين األجيال ل  فواص   هذه الجهود   ف  ر  ع  ت   ن  أ من غير؛ العراق   وشيوخ   اب  بها شب   قام  
ي، ومصطفى ي، ومحمد بهجت األثر  ي األلوس  محمود شكر   فجيل   –الدكتور محمود الطناحي المصري 

امرائي وهالل إبراهيم الس   بجيل   وال  موص   اجي معروف، وأحمد ناجي القيسي، وصالح العلي؛ كان  جواد، ون  
ار عواد معروف، وحاتم الضامن وعبد اهلل ي القيسي وأكرم ضياء العمري، وبشحمد مطلوب، ونور  أناجي و 

يحيى الجبوري وطارق الجنابي وطه جابر فياض العلواني  فضال عنالجبوري وسامي مكي العاني؛ 
 2وغيرهم. ؛وهالل سرحان

خراج الن  ة عن تحقيق الت  ي  أهم   ل  ق  على جانب ال ي   ز  ك  ر  يركز هذا البحث ي        صوص؛ وهو جانب  راث وا 
يف بها، وأماكن عر  وطات والت  ة للمخط  ص  ص  ونشر البحوث في المجالت المخ   وصناعة الفهارس   يف  ش  ك  الت  
 ة.راثي  ات الت  ها للمعرفة اإلنسانية ولتطوير الدراس  مت  ة التي قد  العلمي   ات  اف  ها واإلض  ود  وج  
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 من؛ حاولت  لعقود من الز   ا  د  خما وممت  كبيرا وض ات  وري  ات والمجالت والد  اف  ش  الفهارس والك   ولما كان عدد     
مناهج  ى كتب  س  ن  أن ن   من غيرة؛ ها فائد  ثر  ماذج وأكالن   هم  أ مبرزا  به منها؛  ان  سته  ال ي   ر  بقد   عريف  الت  
 :تيةوفق الخطة اآلعلى أن؛ وا في هذا الش  ز  ؛ وبر  ون  اقي  ها الباحثون العر  التي كتب   ائق هحقيق وطر  الت  

 ه.د  اع  ه وقو  حقيق وطرائق  مناهج الت   كتب   فيعلماء العراق جهود  .1
 المجالت والدوريات. فيجهود علماء العراق  .2
 الفهارس والكشافات. فيجهود علماء العراق  .3

ة؛ واهلل من وراء القصد وهو ح  ات المقتر  وصي  إليها؛ والت   تصلو تلتي ج اتائ  الن   فيها أهم   ر  ثم خاتمة نذك   
 يهدي السبيل.
 ه.دِ اعِ ه وقوَ حقيق وطرائقِ مناهج الت   كتبِ  فيجهود علماء العراق في خدمة التراث  :المطلب األول

ت ع د  المؤلفات والمحاضرات المنشورة في قواعد التحقيق ونشر النصوص التي أل فها وأنجز ها الباحثون    
ن ى بالتراث والمخطوطات؛ العراقيون كثيرة جدا؛ سواء نشرت في كتب مستقلة أو ضمن المجالت الت ي ت ع 

فمنها على سبيل المثال ال الحصر: مجلة المورد العراقية ومجلة معهد المخطوطات العربية وغيرها؛ 
وكانت الني ة متوج ه ة  لدراسة بعض الن ماذج منها والجديد الذي جاءت به؛ لكن ضاق  الوقت على إنجاز 

ن ا بالت مثيل ل  توضيح الجهود؛  واهلل من وراء القصد:هذه المداخلة؛ فاكتف ي 
، األستاذ هالل ناجي، ألقيت على طلبة الماجستير والدكتوراه في محاضرات في تحقيق النصوص .1

الجامعة المستنصرية وجامعة صدام للعلوم اإلسالمية، وكلية الشريعة للبنات بجامعة بغداد بين 
 4ى مناهج التحقيق أرجوزة.وله كذلك: موضحة الطريق إلى ص و   3م.1993و 1992عامي 

صلح الرواة والنساخ .2  5، الدكتور بشار عواد معروف.تحقيق الن صوص بين أخطاء المؤلِّفين وا 
 6.تحقيق النص، أنظار تطبيقية نقدية في مناهج تحقيق المخطوطات العربية فيوله: 

 7.ضبط النص والتعليق عليهومن كتبه:  
على طلبة الماجستير في كلية اآلداب ببغداد بين سنة ألقاها  محاضرات الدكتور مصطفى جواد؛ .3

، قام بنشرها محمد علي أصول التحقيق وتحقيق النصوصم، ونشرت بعنوان: 1965و 1964
، ونشره الدكتور عبد الوهاب محمد علي العدواني بعنوان: 8الحسيني في كتابه دراسات وتحقيقات

 9.أمالي مصطفى جواد في فن تحقيق النصوص
عدادها للنشرملحظات  .4 ؛ د/ صالح أحمد العلي، محاضرة ألقيت حول اختيار المخطوطات وا 

 10م.1971بدمشق سنة 
 11، د/ طه محسن.في أصول التحقيق العلمي وطبع النصوص .5
، فاضل عثمان توفيق النقيب، رسالة دبلوم في المخطوطات العربية تحقيقها وقواعد فهرستها .6

 م.1975المكتبات، جامعة بغداد، 
 12، د/ نوري حمود القيسي، ود/ سامي مكي العاني.قيق النصوص ونشرهامنهج تح .7
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 -20، نص التقرير الذي وضعته لجنة مختصة في بغداد أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه .8
 13م.1980أيار  21

 14، د/ حسام سعيد النعيمي.تحقيق النصوص بين المنهج واالجتهاد .9
 15، عبد الهادي الفضلي.تحقيق التراث .10
، د/ عباس هاني الجراخ، وهذا الكتاب تتبع فيه مؤلفه ما كتب حقيق المخطوطاتمناهج ت .11

 16في قواعد ومناهج التحقيق وتوثيقها ودراستها.
 17، د/ محيي هالل السرحان.تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية .12
، د/ حسين علي محفوظ؛ التعليق والتصحيح والتخريج والكتابة والضبط في التحقيق .13

 م.1980لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بغداد، أيار ضمن بحوث ندوة ا
، سالم األلوسي؛ ضمن بحوث ندوة المنظمة العربية للتربية والثقافة علم تحقيق الوثائق .14

 م.1980يار لوم، بغداد، آوالع
د/ أكرم ضياء دراسة تأريخية مع تعليقة في منهج البحث وتحقيق المخطوطات،  .15

 18.العمري
 19.، د/ يحيى الجبوريوتحقيق النصوص منهج البحث .16
 20.، د/ حاتم الضامنالمنهج األمثل في تحقيق المخطوطات .17
 21./ هدى شوكت بهنام، دكيف نحقق نصا غير مألوف لقواعد التحقيق .18

وللمزيد يراجع بحث الدكتور عباس هاني الجراخ، مناهج تحقيق المخطوطات، إذ سرد فيه عددا معتبرا  
 للباحثين العراقيين وغيرهم. 22للمؤلفات في هذا الباب

 
 المجلت العراقية المهتمة بالتراث: المطلب الثاني.

حقيق، أو بقواعد الت   ص  ه؛ سواء ما يخت  ت  اال  ه بمختلف مج  ر  اث ونش  ر  ت بالت  عتنهناك مجالت عراقية كثيرة ا  
؛ نحاول في هذا العنصر التركيز على نهائ  ه وخز  ات  د  راث ومستج  ها وأخبار الت  س  ار  تحقيق المخطوطات، أو فه  

 أهمها وأكثرها فائدة:
 :مجلة سومرأوال. 

ولقد  ؛في التأريخ واآلثار هي مجلة سومر مجلةأثمرت جهود وتنظيمات وخطط طه باقر عن صدور     
والعالم، وقد صدرت بانتظام  العالم العربياهتمام كل المختصين من علماء اآلثار في حظيت هذه المجلة ب

 ته.ينشر في هذه المجلة حتى وفاأشهر، وبقي طه باقر  ةوبطبعة فصلية كل ثالث
المرحوم الدكتور ناجي األصيل صاحب الفضل األول في صدور مجلة  ذكر األستاذ اآللوسي أن  "    

 رحمهم اهلل. والثالث هو األستاذ مصطفى جواد ،سومر، والثاني هو األستاذ فؤاد سفر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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فا  لألستاذ يوسف رزق اهلل غنيمة، خلم  1944سنة في مديرا  عاما  لآلثار   وكان األصيل قد ع ّين   
ورأى أن يصدر مجلة علمية رصينة عن مديرية اآلثار، فضال  عن مطبوعاتها التي دأبت على إصدارها 
منذ إدارة األستاذ ساطع الحصري لها في الثالثينيات، وأن تكون المجلة تضم كل ما يتعلق بالنشاط 

ذه الفكرة الالمعة، عقد اجتماعا  في مكتبه مع عدد من لتحقيق هير؛ و اآلثاري في العراق من بحوث وتقار 
المعنيين وهم سيتون لويد المشاور الفني في المديرية، وطه باقر أمين المتحف العراقي والدكتور مصطفى 
جواد األستاذ في دار المعلمين العالية وفؤاد سفر المالحظ الفني في مديرية اآلثار وكوركيس عواد مالحظ 

وبعد نقاش مستفيض تقرر أن تصدر ؛ وبشير فرنسيس مدير التفتيش في مديرية اآلثارمكتبة اآلثار 
ألن الحضارة السومرية هي األقدم في حضارات العراق، ويذكر األستاذ اآللوسي أن ؛ المجلة باسم سومر

 هذا االسم كان من اقتراح الدكتور ناجي األصيل ووافق عليه الجميع، واقترح فؤاد سفر أن يكتب على
غالف المجلة االسم بالعربية والكتابة السومرية. ويكون شعار المجلة يمثل النهرين العظيمين دجلة 
والفرات، والمستوحى من تسمية بالد الرافدين أو مابين النهرين. ولم يزل هذا الشعار معتمدا  في جميع 

كونة من الدكتور ة التحرير مأوكانت هي، وأن يكون إصدارها بشكل نصف سنوي...مطبوعات اآلثار
األصيل رئيسا  للتحرير وسيتون لويد نائبا  لرئيس التحرير ومن المحررين بشير فرنسيس وطه باقر وفؤاد 
سفر ومصطفى جواد وكوركيس عواد وسامي الصقار، وأن يكون سالم اآللوسي سكرتيرا  لها. وصدر 

م1945عددها األول في كانون الثاني 
ج الجديدة التي تظهرها التنقيبات العلمية والكشف عن أدلة الحضارة العراقية منذ ودأبت على نشر النتائ 23
سالمية وساعدت على تعريف العالم بنتائج التنقيبات وأعمال حتى العصور العربية اإلزمان قدم األأ

علماء  ققهالينا آخر تطورات علم اآلثار واالنجازات التي يحإنها تنقل أالصيانة العلمية في العراق كما 
ريخنا الطويل ونشر مدونات األقدمين التي اكما عرفتنا بت؛ كتاباتهم التي نشروها فيها في اآلثار في العالم

كتبت على رقم الطين والمسكوكات والمواد اآلثارية األخرى التي عثر عليها في التنقيبات التي كانت 
ي النواحي التشريعية والرياضية والدينية بها تأريخ العراق ف انمازحافال كشف لنا عن ثروة علمية سجال 

ول نسخة حملت أوصدر عنها  1945تأسست هذه المجلة في عام  ؛خرىواالجتماعية وحقول المعرفة األ
تصدر عن  62لى العدد إلى يومنا الحالي وبشكل سنوي حتى وصلت اليوم إصدارات وتوالت اإل 1الرقم 

ورئيس  ،ة العامة لآلثار والتراثأاسات والبحوث في الهيدائرة الدر  شعبة )سومر( المرتبطة بمدير عام
ة العامة لآلثار والتراث ووكيل وزارة أرشيد( الذي يشغل منصب رئيس الهي ستاذ )قيس حسينتحريرها األ

 . الثقافة لشؤون اآلثار والتراث وكالة
غنية بالبحوث  ،صفحة ةألربعمائن هذه المجلة يتجاوز ان العدد الواحد مإ إذتصدر هذه المجلة سنويا    

مادة علمية دسمة  د  عوالتقارير عن التنقيبات األثرية والمكتشفات من اللقى والمنحوتات في عموم العراق وت  
ينتظر  إذ ،نكليزيةالرسميتين العربية واإل تصدر باللغتين العالميتين إذللباحثين اآلثاريين في العالم أجمع 
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ي كل بقاع العالم صدور العدد الجديد منها ليستفيدوا من المعلومات متابعون هذه المجلة بشغف ولهفة وف
 24.والمستجدات الحاصلة في علم اآلثار بصورة دورية ومستمرة

 مجلة التراث الشعبي: ثانيا. 
 1963ة والعربية؛ يعود تاريخ صدورها إلى أيلول ى بالدراسات الفولكلورية المحلي  ن  ع  هي مجلة فصلية ت     
 وعبد الحميد العلوجي، ،لى إصدارها كل من األستاذة: لطفي الخوري، وعبد الوهاب الداقوقيوأشرف ع؛ م

 وشاكر صابر الضابط.
 ؛لت الحكومة العراقية إصدارهاتو   إذم،  1969تعثر صدور المجلة ألسباب فنية ومادية الى سنة   
 ستاذ لطفي الخوري رئيسا  لها.ت األن  وعي  
ريرها األستاذة: لطفي الخوري، وعبد الصاحب العقابي وباسم عبد الحميد وتتابع على رئاسة تح    

 .حمودي، وكاظم سعد الدين، وحاليا يتولى رئاسة تحريرها األستاذ قاسم خضير عباس
عداد صدرت العشرات من األأأبرز مثقفي وأكاديمي العراق والدول العراق و   استقطبت هذه المجلة    

وهي مستمرة بالصدور مؤرخة   ؛شعبي )جمعا  ودراسة (عراقيا وعربيا ودولياالخاصة بمواضيع التراث ال
 25للذاكرة الشعبية العراقية والعربية.

 مجلة المسكوكات العراقية.ثالثا. 
وتعد  ،هميتهاأهي المجلة الوحيدة في الوطن العربي، التي تعنى بشؤون المسكوكات العربية وتاريخها و   

ة اآلثار أد حملت اسم المسكوكات تصدر عن هيوق..لة صدرت في هذا المجال.ول مجأقدم و أهذه المجلة 
ما تقدمه المجلة من معلومات تاريخية عن فضال ع م. 1962ول سنة عددها األصدر العراقية. 

ة، مدخير، الذي صدر قبل عدادها السابقة وعددها األأالمسكوكات، تبنت مهمة التوجيه والتوعية، عبر 
مام المعنيين خطوات االهتمام أتعرف بأهمية المسكوكات والعمالت النقدية، وتضع  إذ طاع،بعد طول انق

م عمالت ورقية، وكيف يمكن أسقطت من التداول اليومي، سواء كانت مسكوكات أبالعمالت، التي 
 26حفظها كثروة وطنية ووثيقة تاريخية.

 مجلة المورد: رابعا. 
دار الشؤون  ر عن تصد   مة لوزارة:"هي مجلة تراثية فكرية محك  جاء في التعريف بها في موقع ا     

حقوال  علمية  ة  ي  س عن فكر عربي إسالمي، متبن  ت طابعا  معرفيا  يتأس  ذ  خ  الثقافية العامة في وزارة الثقافة، ات  
فضال عن شملت االختصاصات اإلنسانية لغة  وشعرا  وتاريخا  ونقدا  وفنا ، والعلوم الصرفة المختلفة، 

الحفاظ على هويته منذ إصدارها عام في االحتفاء بشخصيات أغنت تراثنا العربي واإلسالمي وأسهمت 
ابتداء من الدكتور عبد الحميد  من العلماء واألكاديميين العراقيين البارزين عددتحريرها  س  م، وترأ 1971

رة بعطائها حتى الوقت الحالي من ؛ وهي مستمالعلوجي حتى الرئيس الحالي األستاذ الدكتور علي حداد
دون انقطاع أو توقف عن الصدور على الرغم مما مّر به العراق من ظروف؛ وهي تعتمد في نشرها 



م 2019 (43) مجلة التراث العلمي العربي       فصلية، علمية، محكمة   العدد  

 

115 

ة استشارية ألساتذة أجالء من مختلف االختصاصات العلمية، أليها على هيللدراسات واألبحاث المقدمة إ
تها لتكون ذات سمة من الرصانة تضعها في مصاف ارتأ وتعتمد شروطا  للنشر تلتزمها على وفق معايير

والمعاصرة  المجالت التي تعنى بالتراث وتحرص على علمية دراسته...سعيا  لخلق ألفة ثقافية بين التراث 
عاقدة الرهان لفتح نوافذ جديدة لما تجود به أبوابها من بحوث وما يمليه على قرائها دورها الريادي في 

 27.وجديدة   وفق رؤى متفردةعلى   تفيضةدراسة التراث دراسة مس
ويقول عنها الدكتور محمود محمد الطناحي:"وعن وزارة الثقافة واإلعالم صدرت مجلة المورد وهي    

مجلة تراثية فصلية، تعالج شؤون التراث وقضاياه؛ وتنشر من نصوصه ما تطيقه طبيعة المجالت 
تعنى بشؤون التراث، منذ ظهور الطباعة العربية إلى يوم  هذه المجلة أرقى مجلة عربية، د  ع  الفصلية؛ وت  

ه برنامج طبقات ى إليها كتاب  شيخ العربية محمود محمد شاكر، أهد   ها فضال ورفعة أن  الناس هذا، وحسب  
 ووشيخنا أب ؛فحول الشعراء؛ بهذه العبارة: إلى مجلة المورد بالعراق لجميل فضلها على أهل اللسان العربي

ها في نفسه؛ كما أقول ص  ه، وأضاء إخال  ها عند  مقاصد   ت  ح  ض  األشياء إال إذا ات   ح  اهلل ال يمد  فهر حفظه 
  28دائما".

م، وكان يرأس تحريرها الدكتور عبد الحميد 1971هـ/ 1391ول والثاني منها في سنة صدر العدد األ  
براأت في هيالعلوجي، وضم   هيم السامرائي وعبد الجبار العمر؛ ة تحريرها شفيق الكمالي وسالم األلوسي وا 

 وتصدر عن وزارة اإلعالم ببغداد.
المورد ما بين  ح  هداف سيفت  لهذه األ انا  ل: "وضم  و  ة العدد األم  يقول الدكتور عبد الحميد العلوجي في مقد     
ب ا بفهارس المخطوطات سواء كانت محفوظة في مكتبة عامة أم خاصة، كما سي  ي  ت  دف   بالرسائل  ب  ح  ر  ه م ر ح 

عريف ة والت  قدي  ي، وبالببلوغرافيات المختلفة والدراسات الن  غ  ب  ها كما ين  يل  سب   ب  ك  ة الصغيرة التي لم تر  ق  المحق  
بترميم المخطوطات  ة بأنواع األقالم والكاغد والحبر أوق  األبحاث المتعل  و ة راثي  بالمطبوعات الت  

  29بالمخطوط  العربي". ل  ه بتعريف المكتبات التي تحف  ب  المعطوبة...وذلك على قدر ترحي
صوص التراثية، وفهارس محاور: األبحاث والدراسات، والن   ةفي فهرس موضوعاتها خمس م  وهي تض    

ه الدكتور كوركيس د  ع  المخطوطات، ومحور للعرض والنقد والتعريف، ومحور أخير في النتاج الجديد ي  
 عواد.
فيه: د/ منذر البكر، وطراد  لألبحاث والدراسات التراثية؛ وأهم من كتب   ص  ل مخص  فالمحور األو    

 ة، وفؤاد يوسف قزانجي.وم، وخليل إبراهيم العطي  الكبيسي، ومهاب درويش البكري، ود/ داود سل  
ة؛ ومن ق  غيرة المحق  الص   راثية فخصص لبعض الرسائل والكتبصوص الت  وأما المحور الثاني المتعلق بالن    
ومحمد جبار المعيبد، وعبد اهلل الجبوري، وابتسام مرهون   من كتب فيها: د/ إبراهيم السامرائي، أهم  

 الصفار، وطه محسن.
ماكن أإلى  د  ش  ر  دلة التي ت  ق بمحور الفهارس فهو مخصص للفهارس واألثبات واألوفيما يتعل     

ببحث ذخائر  فيها: د/ كوركيس عواد كتب   من   ؛ ومن أهم  راث  بخزائن الت   ف  ر  ع  المخطوطات أو التي ت  
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ببحث المخطوطات األدبية في مكتبة الحرم  ، د/ محسن جمال الدينالتراث العربي في مكتبة تشيستربيتي
 .ببحث المستدرك على مؤلفات ابن الجوزي ، ومحمد باقر علوانالمكي

راث؛ اسات ورسائل الت  ر  ريف ونقد بعض الكتب والد  عرض وتع يتم   قد والتعريف؛العرض والن   وفي محور  
ببحثه  ، د/ مصطفى جوادببحثه نحو األغاني هذا العدد: د/ علي جواد الطاهر من كتب في ومن أهم  
ببحثه أشعار  ، هالل ناجيببحثه رسائل في النحو واللغة ، د/ رمضان عبد التوابخرى على العينعين أ

ببحثه مضمار  محمد فهد  ، بدريببحثه تاريخ ابن الفرات عواد معروفبشار د/ ، أبي الشيص الخزاعي
 .ببحثه روضة القضاة وطريق النجاة ومحي هالل السرحان الحقائق وسر الخالئق،

م؛ يقول  1971سنة في وفي المحور األخير يستعرض د/ كوركيس عواد أهم المخطوطات المطبوعة   
ية العراقية حين عقدت النية على إصدار المورد وهي المجلة التي وزارة اإلعالم في الجمهور  ن  إ  فيه:"ثم 

أبوابها بما يصدر من كتب التراث العربي في سائر أنحاء  أحد   ص  ص  راث العربي، رأت أن تخ  ى بالت  ن  ع  ت  
ة من الكتب فيه بطائفة حسن   ت  ه  هذا الثبت الذي نو   ت  ع  ن  المعمورة، وناطت بي تحرير هذا الباب فص  

  30وما بعدها". 1971لرسائل القديمة التي نشرت في سنة وا
 هذا المحور األخير اختفى في كل األعداد الموالية. وبتتبعنا ألعداد المجلة نرى أن    
م بعض المالحظات قد  أن أعداد المجلة من صدورها حتى يومنا هذا؛ وأردت أوقمت باستقراء كل   

 عددا. 12ينا من صدور المجلة ما يعط للسنوات الثالث
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جمالي للمقاالت في كل عدد، مع العدد اإل وازنةي المقاالت المختصة بالتراث بالمواألعداد المذكورة ه 

 ألنها كانت تنشر نصوصا أدبية وشعرية وغيرها. ؛وهو الغالب على المجلة
ومن أهم األقالم التي كانت تكتب في هذه المجلة: طراد الكبيسي، إبراهيم السامرائي، عبد اهلل الجبوري،  

عواد معروف، كوركيس عواد، رمضان عبد التواب، عباس العزاوي وغيرهم الكثير مصطفى جواد، بشار 
 جدا.

ة، إلى أصناف الفنون اإلسالمية من فهارس وصفي   هذه المجلة العريقة شمولها لكل   ز  كذلك ما مي    
خراج الن  قواعد الت   بشأنمقاالت  شر بعض صوص، إلى المسكوكات القديمة واآلثار اإلسالمية ونحقيق وا 

 ور  بعض المخطوطات والكتب وخزائن العلم ود   بشأنة، والدراسات واألبحاث ق  الرسائل الصغيرة المحق  
 للعربية. م  ج  ر  المستشرقين ت   ات  غ  ه بل  اث  ه وتر  ت  ر وما كتب عن العراق في ثقاف  ع  الش   ين  او  المعرفة، ودو  

 م، إدراج محور جديد بعنوان أعالم العراق.1978 من سنة وجدنا في العدد األول من المجلد السابع  
كما صدرت بعض أعداد المجلة لبعض الموضوعات الخاصة؛ مثال ذلك المجلد الخامس العدد األول  

س   ؛م 1976الذي صدر في ربيع  ها؛ ت  س  ها وجمعها وفهر  ت  للمخطوطات في البالد العربية وطرق حماي   ك ر 
 ير  حلقة علمية في بغداد لحماية المخطوطات العربية وتيس   والعلوم عقد   ت المنظمة العربية للتربيةر  قر   إذ

االنتفاع بها؛ ومن بين المقاالت التي نشرت بهذا العدد مقال األستاذ هالل ناجي عن مخطوطات الجزائر 
 31خاصة المكتبة الوطنية الجزائرية.

 سنة م حتى1971 سنة ى منم للكشافات التحليلية للمجلدات الخمسة األول1978عدد سنة  وكرس  
 م.1976

م للعلوم عند 06/1977من المجلد  04والعدد ؛ م للمتنبي1977/ 06من المجلد  03العدد  كرسو   
 العرب.

ذا أردنا أن نأخذ عي     ات؛ التي أصبح األستاذ طراد الكبيسي ية في التسعينأخرى إلصدارات المجل   ة  ن  وا 
ت في المجلة: البحوث والدراسات، النصوص ن  م  ديدة التي ض  رئيسا لتحريرها؛ نجد بعض المحاور الج

 32المحققة، الفهارس والببلوغرافيات، الندوات، رأي، عرض ونقد، مناقشات واستدراكات، رسائل جامعية.
صوص محاور فقط: البحوث والدراسات، الن   ةآخر لتقتصر على ثالث ا  حين   ت  ف  ثم كانت محاورها تخ    

 33رس.ة، الفهاق  المحق  
ثم  م توقفت عن الصدور، 2003حتى أحداث الغزو األمريكي للعراق سنة م و  2000وبعد سنة     

 2004ها مع تغير في رئيس تحريرها واألقالم التي تكتب فيها؛ ثم تطالعنا في سنة ور  واصلت المورد صد  
 اسة د/ عناد غزوان.ئم بطاقم تحرير جديد بر 

سنة من الصدور وما يناهز  47تراثيا عظيما على امتداد ما يقارب  شكلت مجلة المورد رافدا معرفيا   
ا، ها األقالم الكبيرة التي كانت تكتب فيهز  وس؛ مي  ؤ  فيه الر   يب  ش  عمار، وت  ى فيه األن  ف  عددا، وهو زمن ت   94
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تاريخيا مصدرا  كونهاها ؤ  الجادة التي كانت تصدر فيها، والنفائس والدرر التي كانت تخب   اتعو ضوالمو 
لكثير من البحوث والدراسات األكاديمية في العالم العربي والغربي عن التراث الذي تزخر به حضارتنا 

 العريقة.
 :مجلة آفاق عربيةخامسا. 

، وصدر العدد األول من مجلة " آفاق عربية في السبعينيات من القرن الماضيدار آفاق عربية تأسست  
ي ثم د/ ستاذ شفيق الكمالنى بالثقافة العربية؛ وترأس تحريرها األوتعم، 1975" عنها في سبتمبر سنة 

 محسن جاسم الموسوي وآخرون.
بما ينسجم  ،عنى بنشر وتعميق الثقافة العربيةصدار مجلة باسم آفاق عربية ت  إتعمل الدار على    

 .دورية لتحقيق ذلكصدار مطبوعات دورية أو غير ا  ي يمر بها القطر والوطن العربي و والمرحلة الثورية الت
34 
قضايا قومية، فلسطين والقضية  :فهي 1976ما الموضوعات التي احتلها الكشاف للسنة الثانية أ    

األدب  الفلسطينية، الصهيونية والكيان الصهيوني، التاريخ القديم، التاريخ الوسيط، التاريخ الحديث،
 الفلسفة وعلم النفس، فن العمارة، نما والمسرح،السي الفن والفنانين، واألدباء، الشعر والشعراء، القصة،

 اللغات. التربية والتعليم، العلوم، االقتصاد، اإلعالم،
بها من متطلبات؛ ففي  المالحظ أن هذه المجلة لم تكن متمحضة للتراث والمخطوطات وما يلحقهمن    

 م نجد مقالتين فقط؛ هما: 1975سنة في ول الذي صدر العدد األ
 .دهمأستاذ علي ثقافة والتراث لألخواطر من ال -
  .مير اسكندرأستاذ مواقف من التراث في الفكر العربي المعاصر لأل -
ستاذ ولهم الشاعر األأتعاقب على رئاسة تحرير مجلة "آفاق عربية " عدد من رؤساء التحرير  -

اق اشتهرت في العر و  كتب فيها عدد ال يستهان به من الكتاب العراقيين والعرب وغيرهشفيق 
، ها وجدتها ومتابعتها للحركة الثقافية العربية المعاصرةاتعو لرصانتها وتنوع موضوالوطن العربي 

 م.2003وتوقفت عن الصدور سنة 
 .حياء التراث العلمي العربيإمجلة مركز سادسا. 

ئل دأب مركز إحياء التراث العلمي العربي على ابتداع الوسا" :كلمة أ.د. مجيد مخلف طراد جاء في    
أصدر المركز بوقت مبكر منذ تأسيسه ...الكفيلة بتفعيل العمل العلمي بما يفرز التطور والرقي للمركز 

إحياء  وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن مركز ؛مجلة مركز إحياء التراث العلمي العربي باسممجلة 
 من عام والثاني 1977ا عام بدأ صدور العدد األول منه إذلى جامعة بغداد إالتابع  التراث العلمي العربي

 1984 عام وأصدر المركز نشرة باسم نشرة مركز إحياء التراث العربي صدر األول منهام،  1978
عام   ذ أصدر العدد الثالثم، إ 2001صدار المجلة في عام إثم عاود المركز ؛ م1985 في عام والثاني
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واآلن عاود المركز  2006و  2003م. ثم حجبت بعد عامي  2001والعدد الرابع في عام  2001
 .صدارها وهو حاليا يقوم بإصدار المجلة باستمرارإ
 : 35أهداف المجلة ومن  

 العربي وتوطيد مكانته في الدراسات العلمية المعاصرة.العلمي التعريف بالتراث  -
 ترصين البحث العلمي في مجاالت التراث العربي المختلف.  -
 علمية رصينة ومتخصصة في مجالها. فاق البحث األكاديمي بدراسات آرفد  -
 إشاعة روح البحث العلمي ومنهجيته وقواعده.   -
 التواصل الجاد مع الجهات العلمية المهتمة في التراث العربي في داخل العراق وخارجه.  -

م األعداد  2009العام  فيم، وصدرت  2007-م 1977 السنوات فيصدرت من المجلة خمسة أعداد  
صدرت منها  إذم  2010لثامن والتاسع، ليعاد ترقيم األعداد بتسلسل سنوي في العامالسادس والسابع وا

م فصلية يصدر منها  2012 م، ثم أصبحت ومنذ العام الحالي2011أربعة أعداد، ومثلها في العام 
  عددان في كل عام.

 افات.ش  س والكَ هارِ الفَ  فياق علماء العرَ  جهودُ المطلب الثالث. 
 ات:افَ ش  والكَ  ارسِ فهَ ال أوال. تعريفُ 

ب ة، وهي ت راد ف الث ب ت  أو المس ر     د  به الئحة الف ه ر س  أو الف هر س ت  من الكلمات الفارسي ة المعر  د ، وي ق ص 
: ي ن  ي   المحتويات، أو الك ات ل وك أو الب يب ل ي وغر افي ا؛ وي طلق بمعن 

ن ة  فيه ،تاب هالمفاتيح  التي ي ض ع ها المحق ق  آخر  ك -1   م   ؛حت ى ت س ه ل  الرجوع إلى المعلومات المتض 
 كفهارس اآليات واألحاديث  واألعالم األشعار... إلخ.

الك ت ب  والك ش اف ات  التي جمع ها المعاصر ون للد اللة على مكان و ج ود  المخطوطات  ووصفها وصفا  - 2  
ن ين ا  في هذا الباب.مجمال، أو مفص ال، وهذا الذي ي ع 

36 
 :ونَ يُ اقِ ا العرَ هَ عَ ضَ ي وَ التِّ  اتِ وطَ المخطُ  سِ ارِ هَ من فَ  ج  اذِ ثانيا. نمَ 

ت ل  ك  ه الدكتور حسن رضا النجار؛ فقد تش  ؛ أعد  جامعة بغدادبة في المكتبة المركزي   ةُ رَ و  المخطوطات المصَ  .1
وري، ود/ م: د/ عبد العزيز الد  ة بالمخطوطات؛ منهر  ب  الخ   اب  لجنة من كبار علماء العراق من أصح  

 ود/ كوركيس عواد؛ الختيار نفائس   ،ن علي محفوظ، ود/ هشام الشوافيصالح أحمد العلي، ود/ حس
ت هذه ذ  خ  و، وات  ونسك  الي   من   م  ع  وفيلم، بد  ها في ميكر  ير  تصو   ل  ج  أ من ة بالعراق الموجود   ات  وط  المخط  

 ر  صوير؛ وتنحص  للت   ا  وبناية المتحف الجديد مقر   الجتماعاتها،اد مركزا ة من الجامعة المركزية ببغدجن  الل  
ف؛ وذلك بحفظ هذه ل  اع والت  ي  راث الحضاري للعرب والمسلمين من الض  ة المشروع في حفظ الت  أهمي  

د إلى هذه المخطوطات؛ بلغ عد ين  ق  الباحثين والمحق   ول  ص  األفالم في أماكن آمنة، وبهدف تيسير و  
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من هذه  خا  س  ها ن  م  ل  تس   موضوعا؛ وقامت المكتبة المركزية بعد   103مخطوطا؛ يشمل  973المصورات 
 .تحت عناوين تلك المخطوطات ا  ئي  اه هجهجائي تم ترتيب مواد   اف  كش   المصورات بعمل  

اسخ وتاريخ ه؛ والن  وفات  ه و ت  ه ووالد  ف وسن  ل  اف: عنوان المخطوط، والمؤ  ه هذا الكش  ن  م  ض  ما ت وأهم     
 ه في المكتبة األم ورقم التصوير..إلخ.أوراقه، ورقم   سخ، والوصف المادي للمخطوط، وعدد  الن  
 :37ومن األمثلة على ذلك  
  

رقم 
 المخطوط

عدد  القياسات التاريخ الموضوع المؤلف العنوان
 الصور

رقم 
 الفلم

رقم 
 التصوير

 15×21 هـ 7ق  اللغة الجوهري الصحاح 567
 سم

263 55 12 

من ف يكل  بتاد؛ مخاييل عو  األستاذ المحق ق  إعداد  دراسة وفهرسة؛ اقيِّ العرَ  يِّ العلمِ  عِ م  المجَ  اتُ وطَ طُ مخْ  .2
ت هعلى المخطوطات  عهال  الط   – المجمع بفهرسة مخطوطاته؛ وفيها  –ه الطويل ه وصبر  وعلم   وكف اء 
 رس  ر؛ وهو جدير بالد  نش  ادرة والفريدة، منها ما لم ي  ات الن  ر  ة من المخطوطات العربية والمصو  مجموع

 .كتابا ورسالة في مختلف العلوم والمعارف 1013مجلدا مخطوطا؛ قوامها  735حقيق؛ فقام بوصف والت  
ه بالهجري ثم ه وسنة وفات  ف  ا المنهج الذي سار عليه المؤلف: فيذكر عنوان المخطوط، واسم مؤل  م  أو   

والصور واألشكال؛ والمالحظات  ه ونوع الخط،ه وأسطر  اق  ور  أ د  ه، وعد  ل المخطوط وآخر  و  أي؛ و الميالد
ة خاصة بها، لكل فرع من المعارف أرقاما تسلسلي   ات؛ وجعل  ك  مل  سخ والت  الكتابة وتاريخ الن   مكان  و ؛ بشأنه
 هذا الرقم في آخر وصف للمخطوط: وجعل  

 قضاء. –فرائض  –/ فقه 1
 معجميات –نحو  –صرف  –فقه اللغة  –لغة / 7
 صيدلة. –/ طب 9

في  تناول  و حروف الهجاء في كل فرع من فروع المعرفة، حسب بوقام بترتيب عناوين المخطوطات   
؛ ثم االسم د  ج  ه إن و  ان  االختالف في عنو   بالمخطوط، وما فيه من موضوعات، وذكر   الحواشي تعريفا موجزا  

ن كان  و  ف  الكامل للمؤل   كتاب  فيه، ات  ة ومؤلف  رجم  الت   ان  موجزة له، ومظ   أم ال وترجمة   ا  ق  المخطوط محق   ا 
ومعجم  ،دب العربي لبروكلماناألعالم للزركلي، ومعجم المؤلفين العراقيين لكوركيس عواد، وتاريخ األ

 38المطبوعات العربية والمعربة لسركيس.
ه نفس   ف  مخطوط من هذه الخزانة ونشره؛ فال يكل   حقيق أي  قال عن هذا الفهرس:"إن من يرغب في ت   

 39ه المنشودة".ت  في هذا الفهرس المستفيض ضال   د  ج  تهيئة دراسة بشأنه، فسي  
 من األمثلة على ذلك: 

 العجائب الكونية في اآليات القرآنية )الجزء األول(.   
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 – 2ك  1هـ =1375دى األولى جما 18المؤلف: الفرضي عبد الواحد الحسان )فرغ من كتابته 
 م(.1956

أوله: كلمة المؤلف   : بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين...؛ أما بعد: فإني خ لقت مغرما 
 بالعجائب الكونية، معجبا بالبدائع الطبيعية...

نون كا 1هـ الموافق 1375آخره: لقد تم الكتاب...في الثامن عشر من شهر جمادى األولى لسنة 
 م.1956

 8ص + 328سم، 16.5×20، كتبها في دفتر مسطر، بقياس -اعتيادي  –نسخة مخطوطة بقلم المؤلف 
  40س. 19ص للفهرس، 

وصف األستاذ مخاييل  حمد العلي رئيس المجمع العلمي العراقي عندماأاألستاذ صالح  ق  وقد صد       
الغزيرة والكبيرة التي  ات  ك من خالل المعلوم  ذل ظ  تلح   ، وأنت  41ه على المخطوطاتع  ال  ط  اعواد بواسع 

ة، ال فهرس مخطوطات كما درج عليه ك أمام موسوعة علمي  ه، حتى ألن  مخطوط فهرس   ها عند كل  اق  س  
 ون.س  المفهر  

ماد ، إعداد الدكتور ععبد القادر الكيلني ببغداد يخِ الش   ة في جامعِ ة القادري  بَ تَ في المكْ  ةُ يَ طِّ الخَ  ارُ اآلثَ  .3
 مخطوطا. 1544عبد السالم رؤوف في جزئين؛ جملة ما ذكره 

وهو فهرس وصفي شامل لآلثار الخطية المحفوظة في خزائن كتب جامع الشيخ عبد القادر الكيالني   
المفهرس بتقديم لمحة موجزة عن تاريخ الجامع القديم  ة؛ قام  بمكتبة المدرسة القادرية العام   ف  ر  ع  ببغداد، وت  

القرن  ت أوائل  س  تأس   إذى العلوم؛س في شت  فائ  ة من الن  ب  اق  ه خالل العصور المتع  ت  وما احتو   ،ةسة العلمي  والمدر 
بمدرسة المخرمي، نسبة لمؤسسها القاضي  ف  ر  ع  السادس للهجرة؛ لتكون مدرسة علمية للمذهب الحنبلي، وت  

بها الشيخ عبد القادر محي  س  من در   ل  و  أهـ( و  513أبو سعيد المبارك المخرمي قاضي باب األزج )ت 
ة عليه؛ ق  ف  ومن قام ببنائه وتوسيعه والن   ،هـ( وذكر تاريخ المقام 561 الدين الجيالني البغدادي الزاهد )ت
دخال الكتب ونسخ المخطوطات.  42وا 

كبير في وقام السيد يوسف الكيالني بدور  ؛م 11/05/1967وافتتحت المكتبة الجديدة وقاعاتها في     
ها إلى المكتبة واقتناء المطبوعات الحديثة في شتى فائس، وضم  اقتناء المكتبات الخاصة الحافلة بالن  

مراء والعلماء؛ ومن مجاالت التراث العربي واإلسالمي؛ وهي تحوي مخطوطات الملوك والسالطين واأل
درسة جامع الفضل ببغداد، خزانة مسجد إليها: خزانة مدرسة جامع القبالنية، خزانة م ت  م  الخزائن التي ض  

 1600خضر بك، خزانة كتب المدرسة الخاتونية، خزانة السيد يوسف العطا، يبلغ عدد اآلثار الخطية  
 43الوثائق واإلجازات العلمية. فضال عن ا،مجلد
 :تيةد السالم رؤوف في النواحي اآلويتلخص عمل المفهرس د/ عماد عب  
 واألعالمورده المؤلفون في معاجم الكتب أجاء في المخطوط باالسم الذي  عنوان الكتاب؛ بمطابقة ما ،

 واسم المؤلف كامال مع تاريخ وفاته وتوثيقه بالمراجع.
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   ر منها.ش  ن  ة، واالعتناء بما لم ي  التعريف بمضمون المخطوطات المهم 
 ومطالعات؛ وذكر  والعناية بتسجيل ما على المخطوطات من إجازات علمية ،ذكر أول المخطوط وآخره

 حسب نوع الورق والحبر.بعمره في حال عدم وجود السنة  اسم الناسخ وتاريخ النسخ، مع تقدير
  ات.ملك  عجام، وذكر الوقفيات والت  ا  ذكر نوع الخط وما يتعلق به من شكل و 
   ها مصاحف ة وأغلب  يس  ف  طبع منها؛ والعناية بالوصف الظاهري للمخطوطات الخزائنية الن  ذكر ما لم ي

 وكتب تفسير.
 لحاجي خليفة، وننككشف الظ منها: ؛واألدبورجع المفهرس إلى جملة من كتب التاريخ والتراجم   

يضاح المكنون لمحمد خليل  وسلك الدرر لياقوت الحموي، دباءومعجم األ إلسماعيل باشا البغدادي، وا 
، ومعجم لعمر رضا كحالة المؤلفين ومعجم للزركلي، عالمواأل للخوانساري، وروضات الجنات المرادي،

 44.ليوسف سركيس ةب  المطبوعات العربية والمعر  
؛ إعداد أسامة ناصر ام للمخطوطاتإلى دار صد   اةُ فهرس خزانة مخطوطات إبراهيم عطار باشي المهدَ  .4

ها هو وم والمعارف؛ صاحب  ادرة في بعض العل  الفهرس مجموعة من المخطوطات الن   م  ض  دي؛ وي  قشبن  الن  
مخطوطا، قام  50م( وعدد مخطوطاتها  1963محمد نعمان عطار باشي الموصلي )ت   إبراهيم أحمد

ه سخ، وقياسات  اسخ وتاريخ الن  المخطوط والن   ل  ها واسم المؤلف وسنة وفاته، وأو  عنوان   ها من حيث  بوصف  
ه من كتب التراجم لذي ذكرت  مخطوط، وذكر المصادر ا ام للمخطوطات، وموضوع كل  ه في دار صد  ورقم  

 45أم ال. ع  ب  ط  و  ق  ق  وهل ح  
تأليف عبد اهلل الجبوري؛ أمين مكتبة المخطوطات العربية في مكتبة األوقاف العامة في بغداد،  فهرس .5

م من تسع خزانات وبعض 1928وقاف العامة ببغداد سنة مكتبة األتأسست األوقاف العامة ببغداد؛ 
 7136بغداد وبعض والة الدولة العثمانية، ضم الفهرس في أجزائه األربعة موقوفات أهل الخير وسراة 

م( كما  1969مخطوطا؛ ضم الجزء األول ملحقا به مخطوطات خزانة العالمة السيد منير القاضي )ت 
ما المخطوطات أمخطوطا؛  259ضم الجزء الثاني ملحقا بخطوطات خزانة السيد إبراهيم األلوسي ضم 

 صفحة؛ وأما 59م وطبع في  1972بها فهرس وجيز وضعه الجبوري عام  التركية فقد صدر
وكذا  ،ها في فهرس خاصر  د  ص  مخطوطا؛ وعد بأن ي   130الفارسية فهي قليلة جدا عددها  المخطوطات

 46المصورات بالمكتبة.
م( وأصدر الكشاف عن  1959اعتكف على فهرستها ودراسة نفائسها د/ محمد أسعد طلس )ت    

مخطوطة؛ ثم دخلت المكتبة  3614م في بغداد، وصف فيه 1953خزائن األوقاف طبع سنة  مخطوطات
مخطوطة ضمها كتاب المستدرك على الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب األوقاف طبع سنة  407

 م.1965
ثم توالت اإلهداءات لهذه المكتبة مما استوجب توحيد الفهارس جميعا مع ما لم يتم فهرسته؛ وتداركا    

مكتبة؛  16لألخطاء واألوهام التي وقعت في الفهارس السابقة، ونفاذ طبعاتها؛ وضمت المكتبة رصيد 
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عظم، وجامع الباجه جي، وجامع الحيدرخانة، والتكية الخالدية، جامع أهمها: خزانة جامع اإلمام األ
 47اآلصفية...إلخ.

 وتمثل منهج المفهرس كما يلي:    
  بارز.ذكر عنوان المخطوط بخط أسود 
   ه.ه وتاريخ وفات  ه وشهرت  ه ولقب  ف وكنيت  ذكر اسم المؤل 
 .ذكر المقاسات، وعدد األوراق 
  المخطوطات المهمة توسع في وصفها بذكر أولها وفصولها وأبوابها ومادتها وموضوعاتها، مع

 ماعات واإلجازات.كات والس  ذكر سنة الكتابة والتأليف؛ وذكر التمل  
  مكان طبعه وسنة الطبع؛ والمصادر التي ذكرته كمعجم المطبوعات ذكر هل طبع المخطوط و

العربية والمعربة ليوسف سركيس؛ وعند ذكر اسم المخطوط أو المؤلف يشير إلى كشف الظنون 
لى تاريخ األدب العربي لكارل بروكلمان  48ألجل التوثيق. ؛وذيوله وا 

 ومثال ذلك: 
 والتنوين والمد والقصر. حكام النون الساكنة. تحفة نجباء العصر في أ51

 هـ(926مؤلفه: زكريا األنصاري)ت
 أوله: بسملة، وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ قال الشيخ اإلمام.

 2ق = 
 وبعدها صفحة واحدة في العربية.

 49123مجاميع[ 21/22811س  ]14×20
عهدت أمانة   إذق أحمد؛ ، إعداد سالم عبد الرزافهرس مخطوطات مكتبة األوقاف العامة في الموصل .6

مكتبة األوقاف العامة بالموصل إلى األستاذ سالم عبد الرزاق التي كانت تضم خزائن الواقف حسن باشا 
الجليلي وخزائن المدرسة نفسها؛ ولما ضاقت بناية المدرسة بالكتب والمخطوطات تم االستعانة بمدرسة 

م في عهد األستاذ  1972شخصية؛ وفي سنة فضمت خزائن مكتبات عدة وقفية و  ،محمود آغا الجليلي
 وقاف تم إنشاء مكتبة عامة لألوقاف تضم آالف المخطوطات والمطبوعات.نافع قاسم رئيس ديوان األ

 :تيج اآلمجلدات؛  وسار المفهرس وفق المنهتسعة يقع الفهرس في 
  وفق حروف الهجاء.على توزيع مخطوطات الخزائن بحسب موضوعاتها ورتبها 
 رقما تسلسليا لكل مخطوط وموضوع. وضع لها 
  المخطوط للتأكد من اسم الكتاب المخطوط ومؤلفه. طياتالبحث بين 
  تثبيت اسم المخطوط بعد التحري في المصادر والمراجع؛ واإلشارة في الهامش إلى المراجع التي

 تعطي مزيدا من المعلومات عن المخطوط.
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  وما عرف به من ألقاب، وذكر سنة الوفاة ا  ي  ش  ح  م  ذكر اسم المؤلف سواء كان مؤلفا أو شارحا أو ،
 بالهجري والعصر الذي عاش فيه.

 .50ذكر قياس المخطوط وعدد أوراقه وأسطر كل صفحة...إلخ 
 :ومن الفهارس كذلك التي أنجزها العراقيون .7
 مت ى نينوى العراق، تأليف اإلرخدياقون غانم رفهارس المخطوطات السريانية في أبرشية دير ما 

 51عبد األحد الشماني.
 .52مخطوطات الخزانة العزية في بغداد، تأليف عزيز العلي العزي 
 .53فهرست وصفي لمخطوطات مكتبة كلية البنات جامعة بغداد، تأليف د/ رزوق فرج رزوق 
 .54فهرس مخطوطات دير اآلباء الكرمليين ببغداد؛ إعداد حكمت رحماني 
 55العراق، هدى شوكت بهنام.عشاب الطبية في خزائن مكتبات مخطوطات األ 
  دليل مخطوطات مؤسسة كاشف الغطاء العامة بالنجف األشرف العراق، أعده قسم الذخائر

مخطوطة، المجلد األول للمخطوطات والثاني  6954للمخطوطات بالمؤسسة في مجلدين يضمان 
 56للمؤلفين والفهارس العامة.

 ء محمد عباس؛ وهي من الخزائن مخطوطات عباس العزاوي أعدها أسامة النقشبندي وظميا
 57الخاصة بالمؤسسة العامة لآلثار والتراث.

   فيه لتاريخ مكتبة  ق  مكتبة األوقاف العامة تاريخها ونوادر مخطوطاتها، عبد اهلل الجبوري؛ تطر
ها، وما د  بها النادرة المخطوطة والمطبوعة وفهارس مخطوطاتها وعد  ت  ف بك  األوقاف العامة ببغداد؛ وعر  

 58ة العلماء المحققين في نشر جملة من نفائس كنوزها.امت به هم  ق
 محمد   مخطوطات الفلك والتنجيم في مكتبة المتحف العراقي إعداد أسامة النقشبندي وظمياء

 59عباس.
 60محمد الرجب ببغداد، أعده كوركيس عواد.  فهرست المخطوطات العربية في خزانة قاسم 
 ة اإلمام الحكيم العامة، النجف األشرف العراق، أعده محمد فهرس المخطوطات المصورة في مكتب

 61مهدي نجف.
  في مكتبة آية اهلل العظمى  جريهال القرن السادسإلى  الثالثنوادر المخطوطات العربية من القرن

المرعشي النجفي الكبرى" الخزانة العالمية للمخطوطات اإلسالمية" قدم له وراجعه د/ محمود 
 62مين العام للمكتبة.المرعشي النجفي األ

 :رِ ادِ وَ س والن  فائِ ة بالن  فَ ة المعرِّ المخطوطات، واألدل   اتُ افَ كش  ثالثا. 
جمع وتأليف كشافات وأدلة وكتب للتعريف بنفائس المخطوطات والكتب بالباحثون العراقيون  عتنىا    

 كر بعض األمثلة عنها:النادرة، التي تحويها بعض خزائن الكتب والمخطوطات العراقية وغيرها؛ نذ
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تأليف  م1106هـ/ 500العربية في مكتبات العالم منذ صدر اإلسلم حتى سنة  أقدم المخطوطات .1
م  1982سنة في ه وزارة الثقافة واإلعالم العراقية اد عضو المجمع العلمي العراقي؛ طبعت  كوركيس عو  

 ه  و  ن  ن   أن   بف:"حاولنا في هذا الكتااش  مة الك  ؛ جاء في مقد  46ضمن سلسلة المعاجم والفهارس رقم 
فريقية اع واستقر  ي  ت من الض  م  ل  م المخطوطات العربية التي س  بأقد   ت في كثير من مكتبات آسية وا 

م ما كتب منها خالل القرون الخمسة األولى للهجرة، وأوربة وأمريكا الشمالية؛ ونعني بلفظة أقد  
 717هذا الكتاب ذكر  ب  ع  هـ، استو   500الم حتى سنة وبتعبير آخر ما كتب منها منذ صدر اإلس

مخطوطة فيها التام المتكامل، وفيها ما تبقى منه قطعة أو بعض المجلدات أو األجزاء...بل في 
 63سنة". 900وسعنا القول إن أحدث مخطوطة منها، قد مضت على كتابته 

خزائن الكتب في تلك  ه، ثم أشهر  اع  س  ة في كثرة التأليف وات  ه بتوطئ  ل  وصد ر األستاذ كوركيس عم    
أوراق شتى  ،ها على هذا النحو:  المصاحف الشريفةب  اف، ورت  ه في إنجاز هذا الكش  منهج   األزمنة، ثم ذكر  
 كتب التراث العربي القديم. ،أوراق البردي العربية ، الكتاب المقدس، من مصاحف

 64حسب الترتيب األبجدي.بفائس الن   خزانة أو مكتبة أو بلد وما فيه من ويذكر كل    
عداد  ب  ت  ؛ فهرس شامل بما ك  جمهرة المراجع البغدادية .2 عن بغداد منذ تأسيسها حتى اآلن؛ جمع وا 

وتنسيق األستاذ كوركيس عواد مدير مكتبة المتحف العراقي وعبد الحميد العلوجي مالحظ الثقافة في وزارة 
ألسماء المراجع المخطوطة والمطبوعة والمقاالت واألبحاث التي الثقافة واإلرشاد؛ وهو كشاف ببليوغرافي 

ب صبرا ل  ط  "وهو فن يت   كما ورد في جمهرة المراجع البغدادية: تناولت كل ما كتب عن مدينة السالم بغداد؛
ى دقائق عل أكيدا   وفا  ، ووق  ين  ث  امى والمحد  القلم القد   عا واسعا آلثار أهل  طويال، ومثابرة على العمل، وتتب  
 65ة والخاصة".اقدة في خزائن الكتب العام  ه الر  ه ومراجع  الموضوع الذي تنطوي عليه مصادر  

وذكر األستاذان الحاجة الكبيرة إلى وضع كشاف ببليوغرافي لما كتب عن بغداد، وأهمية هذا النوع من     
جهد هو ، و ذا المشروعقاموا بوضع أسس ومقومات همة؛ و أالمؤلفات في حفظ الموروث الثقافي ألي 

 ة، وال يزال في بدايته.سمي  مكفول للمؤسسات الر  
ال يقتصر على الكتب المطبوعة فقط؛ بل ذكر حتى المخطوطات ومكان ه أن   يهتجدر اإلشارة إلما و    

 وثيقة وكتابا باإلنجليزية. 1057وثيقة بالعربية، و 5357وجودها؛ فذكر 
ي جمع المادة العلمية؛ وضمت مكتبة المتحف العراقي، وبعض المكتبات ما فه  ان مصادر  ف  ذكر المؤل     

العامة والخاصة ببغداد وأنحاء العراق، وكتاب بروكلمان، وكشف الظنون وممالحقه، والذريعة ألغا بزرك، 
ومجاميع كرسويل الببلوغرافية، ومعجم المطبوعات العربية واكتفاء القنوع، وفهرست ابن النديم، ومعجم 

 66عشرات فهارس المخطوطات في العراق والعالم، والمجالت العربية واألجنبية. فضال عنلفين...إلخ؛ المؤ 

 ي:أتأما خطة عملهما؛ فتمثلت فيما ي    
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   نت له مؤلفات عدة اف به؛ فإن كر  يها، بحسب شهرة المؤلف واسمه الذي ع  ف  ل  ترتيب المراجع بحسب مؤ
 ينها.فيرتبونها بحسب السياق الهجائي لعناو 

   ها على حسب السياق الهجائي لعناوينها.ف  ل  مؤ   ف  ر  ع  التي ال ي   ل  ف  قاموا بترتيب الكتب الغ 
   العربي من كتب  فى قسمين: قسم يحتوي المراجع العربية وما كتب بالحر علا الببليوغرافيا م  قس

 فارسية وتركية وعثمانية وكردية؛ وقسم للمراجع الفرنجية على اختالف لغاتها.
  وضع أرقام متسلسلة لكل المراجع العربية والفرنجية؛ وختم هذا الكشاف بفهرس هجائي لشتى

  67الموضوعات؛ من أسماء المؤلفين والمترجمين والناشرين والمحققين وغيرهم.
إعداد كوركيس عواد؛ مستل من  ة في خزانة كتب المتحف العراقي ببغداد،اريخي  المخطوطات الت   .3

 م.1957؛ طبعته مطبعة الرابطة بغداد، 1957سنة  13مجلة سومر المجلد 
اء والباحثين؛ فإنما هو فهرس ه بين أيدي القر  ع  ا هذا الفهرس الذي نض  ة المفهرس قوله:"أم  م  جاء في مقد     

منه اإلسهاب في  وما إلى ذلك، ولم يكن القصد   ر  ي  راجم والس  اريخ والت  تمهيدي للمخطوطات الباحثة في الت  
ا أن نجعل الباحثين على علم بوجود ن  هم   ل  في االقتباس واالستشهاد؛ بل كان ج   ة  وال اإلطال   ف  ص  لو  ا

 68المخطوط الفالني في هذه الخزانة مع إيراد لمحة عنه".
ه وما فيه من ات  ك  يالمخطوط واسم مؤلفه وسنة وفاته، وعصر المخطوط وتمل عنوانوحرص على ذكر     
ه بين ؛ ورقم  وهل طبع أم اله؛ و أجزائ   ارة إلى كون المخطوط كامال أو ناقصا؛ وعدد  الت؛ واإلشاب  مق  

 مخطوطات خزانة المتحف العراقي؛ ومقاس المخطوطات وعدد أسطر كل صفحة.
منها مخطوطة  204واقتصر الفهرس على المخطوطات بالعربية؛ وبلغ عدد ما ذكر في هذا الفهرس    

 مصورة. 17خطية و  187
كشف الظنون ومالحقه، وكتاب الذريعة إلى كالمفهرس بالرجوع إلى فهارس المخطوطات العربية،  قام  

المطبوعات عجم شف الحجب واألستار عن أسماء الكتب واألسفار للكنتوري، ومكتصانيف الشيعة، و 
دية لمحمد مختار العربية والمعربة إلليان سركيس، والتوفيقات اإللهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالميال

 69باشا.
تأليف كوركيس عواد، ذكر هـ،  1000الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى سنة  خزائن .4

الباعث له على جمع هذا الكتاب بقوله:""رأينا أن نستقصي ما انتهى إلينا من أخبار تلك الخزائن، منذ أقدم 
 ق  ث  ها إلى أو  ن  و  ه أو إشارة ند  د  ور  خبر ن   ين في كل  العصور التاريخية حتى مطلع العصور الحديثة، مستند

ه بين ع  ا على أن نجم  لن  ؛ حم  ا؛ لقد اجتمع لدينا من أخبار هذه الخزائن القديمة شيء كثير  ه  ت  ر وأثب  المصاد  
ليسهل الرجوع إليه؛ وكنا فيما مضى قد نشرنا أقساما ونبذا من هذا الكتاب في بعض  ر  ف  دفتي هذا الس  

  70لمجالت العراقية كمجلة سومر والبيان والنجم ومنبر األثير واالعتدال والغري..."ا
وصف عمله في هذا الكتاب:"وخزائن الكتب القديمة في العراق بعضها يرقى إلى ازمنة ما قبل  ثم     

ور التي امتدت بين الميالد وظهور اإلسالم، وبعضها نشأ في العص مدةيعود إلى الالميالد، وبعضها 
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اإلسالمية...وتلك الخزائن كان بعضها في القصور الملوكية أو المعابد القديمة أو الديارات والكنائس، أو 
ا لن   تيح  أالجوامع والمساجد أو المدارس والر بط أو البيوت الخاصة...وسبيلنا في هذا الكتاب أن نصف ما 

تلك  ين  ق  ، مست  ة  أو خاص   ة  واء كانت عام  ه من الخزائن القديمة في العراق، ست  ه وصف  ر  الوقوف على خب  
القارئ إلى ما  ن  اه بالمراجع ليرك  ن  دعم   د كالما إال  ها، فال نروي خبرا وال نور  ت  األخبار من أوثق المراجع وأثب  

 ه في هذا الموضوع.وق  نس  
، م  د  فاألق   م  باألقد   ين  مبتدئ  هذه الخزائن التسلسل الزمني على قدر اإلمكان،  ا في سياقة أخبار  ن  ي  اع  وقد ر     

 71.الكالم على تلك الخزائن بفصول تمهيدية نتناول فيها بالبحث أخبارا عن الكتب..." ر  د  ورأينا أن نص  
 الخاتمة.
ل مدى ال يسعنا ونحن نختم بحثنا حول جهود علماء العراق والباحثين من أرض الرافدين إال أن نسج       

ن كن  ت  ف  رصيد الثقافي والعلمي الذي خل  بال واالنبهاراإلعجاب  زنا في بحثنا ا رك  ه حضارة بالد الرافدين؛ وا 
إنجاز الفهارس والكشافات وتأسيس المجالت ونشر  فيراث تهم في خدمة التعلى جانب قليل من مشاركا

التركيز على  رورةضا وذلك في المقاالت المعتنية بالتراث والمخطوط؛ فإن أفقا واسعا وشاسعا فتح أمامن  
من أجل االستفادة من هذا الموروث الضخم  جميعها جوانبه العلمية والثقافية والسياسية تاريخ العراق  في

ات التي يمر  بها تاريخ الفكري العراق وتراث حفظا لذاكرة  وأهلها من الضياع، رغم المحن واإلحن والمنغ ص 
 العراق المعاصر.

Conclusion: As we conclude our research on the efforts of Iraqi scientists and 
researchers from Mesopotamia, we can only record the admiration and 
fascination with the cultural and scientific stock left by the civilization of 
Mesopotamia; Caring for heritage and manuscript; a broad and wide horizon 
opened to us through the need to focus on the history of Iraq in all its scientific, 
cultural and political aspects in order to take advantage of this huge heritage to 
preserve the memory of Iraq and its people from the loss, despite the adversity 
and dilemma and Meng The history of contemporary Iraq. 

 قائمة الهوامش:
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ب ق  ع  ت  األخرى، ودليال أمينا ت   ام  ي األمم واألقو  د  ه منارا تهت  ور  ص  ين؛ كان في جملة من ع  ن  الس   ألوف   ل  و  فيه األمم والد  

تي ب، الت  الك   ن  ه بخزائ  ت  اي  ه في معارج المدنية، عن  ي ق  مظاهر ر   ر  ظه  أان؛ وكان من والعمر   ي  ق  الر   ار  اه في مضم  خط  
: هـ1000منذ أقدم العصور حتى سنة  ه المختلفة". خزائن الكتب القديمة في العراقفي بلدان   ام  ق  ت   ال  كانت وما تز  

 م(1986هـ/1406)2، دار الرائد العربي، بيروت لبنان، ط03ص
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 م(1983هـ/1403)2وزارة األوقاف العراقية، بغداد العراق، ط
 م.2010طبعته دار المشرق الثقافية، دهوك العراق، ط    .51
 .210حتى  205ص  ؛ 4-3م، العدد 1972المجلد األول،  مجلة المورد،   .52
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http://jrashc.uobaghdad.edu.iq/


م 2019 (43) مجلة التراث العلمي العربي       فصلية، علمية، محكمة   العدد  

130 
 

                                                                                                                                                                                                           

 .1973، السنة2؛ عدد2المجلد.مجلة المورد .55
 م 2013هـ/ 1434طبع في شركة صبح ببيروت لبنان، سنة  .56
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 م. 1982طبعته وزارة الثقافة واإلعالم بواسطة دار الرشيد ببغداد سنة    .59
 .م1965سنة  مطبعة المجمع العلمي العراقي، دون ذكر مطبعة، وطبع بم 1971هـ/1391طبع سنة  .60
 هـ.1434، 1طبعته دار التراث النجف العراق، ط .61
 م. 2002هـ/1423طبع بمناسبة ندوة المخطوطات العربية في إيران، دمشق سوريا ،     .62
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 وما بعدها. 22المرجع نفسه: ص    .64
فهرست شامل بما كتب عن  لمراجع البغدادية؛ فهرس شامل بما كتب عن بغداد منذ تأسيسها حتى اآلنجمهرة ا   .65
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 .م1962
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 .41المخطوطات التاريخية في خزانة كتب المتحف العراقي ببغداد: ص    .68
 .41 – 40المرجع نفسه : ص  .69
دار الرائد ؛ 4-3ص  :، كوركيس عوادهـ1000خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى سنة  .70

 .العربي، بيروت لبنان
 .7 – 6المرجع نفسه: ص     .71

 
 قائمة المصادر:
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  م(2006هـ/1427)1ط
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 م.1965، وطبعه المجمع العلمي العراقي سنة م 1971هـ/1391
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ة في خزانة كتب المتحف العراقي ببغداد، إعداد كوركيس عواد؛ مستل من مجلة سومر المجلد اريخي الت  المخطوطات  .12
 م.1957؛ طبعته مطبعة الرابطة بغداد، م1957سنة  13
طبعته وزارة  ،مخطوطات الفلك والتنجيم في مكتبة المتحف العراقي إعداد أسامة النقشبندي وظمياء محمد عباس .13

 م. 1982م بواسطة دار الرشيد ببغداد سنة الثقافة واإلعال
مخطوطات المجمع العلمي العراقي دراسة وفهرسة؛ مخاييل عواد، طباعة المجمع العلمي العراقي  .14
 (.م1979هـ/1399)

 1484هـ/ 1405) 1مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، د/ محمود الطناحي ، مكتبة الخانجي، القاهرة مصر، ط .15
 م(
المملكة  -الخزانة الحسنية، الرباط مخطوط العربي، أحمد شرقي بنبين، ومصطفى طوبى، معجم مصطلحات ال .16

 م( 2004) 2المغربية، ط 
طبعته رئاسة ديوان األوقاف بمطبعة المعارف  مكتبة األوقاف العامة تاريخها ونوادر مخطوطاتها، عبد اهلل الجبوري؛ .17

 م(.1969هـ/1389) 1ببغداد؛ ط
 م.2010المكتبة الثقافية الدينية، الطبعة األولى  د/ عباس هاني الجراخ، مناهج تحقيق المخطوطات، .18
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 م. 2002هـ/1423بمناسبة ندوة المخطوطات العربية في إيران، دمشق سوريا ، 
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 االّتجاه العقلّي الّنحوّي في
 "حاشية الخضرّي على شرح ابن عقيل"

 أ . م . د . حّقّي إسماعيل إبراهيم
 الجامعة المستنصرّية /كّلّية الّتربية / قسم الّلغة العربّية

nah_centre_research4@yahoo.com 
 

تاريخ     13/11/2019تاريخ القبول:     13/10/2019 تاريخ االستالم:
 31/12/2019النشر: 

 الملّخص:
تَُعدُّ الحواشي ظاهرة مهّمة في الّدرس الّنحوّي، وحاشية الخضرّي إحدى        

الحواشي اّلتي امتازت عن نظيراتها في الّتسمية ؛ لما يتمّتع به مؤّلفها من مكانة علمّية 
من أّنها مختّصة بالّدرس الّنحوّي، إّّل أّن الخضرّي وّظف علوما  مرموقة ؛ وعلى الّرغم

متعّددة في الّتعامل مع مسائل الّنحو، وأهّمها علم أصول الفقه؛ لذلك ظهر اّلّتجاه 
العقلّي بوضوح في فري المسائل الّنحوّية باستدّلّلت عقلّية، ومن هنا كان اّلّتجاه 

يقوم على قاعدة العقل، ومن أدّلته، منظومة  العقلّي، هو وليد اّلستدّلل، فكالهما
القياس اّلتي عمل على أساسها في الّتعامل مع المسائل؛ لكونه نشاطا عقلّيا ّل 

 محالة؛فدارالبحث عن اّلّتجاه العقلّي النحوّي في حاشية الخضرّي على شرح ابن عقيل.   
   الخضري ،  العقلي ،   النحوي الكلمات المفتاحية  :    

 
The Grammatical Mental Attitude of 

Al-Khudari's Footnote to Explain Ibn Aqil"” 
Dr. Hakki I. Ibrahem 

Department of Arabic Language 
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Abstract: 
Footnotes are considered as an important phenomenon in 
the lectures of grammar. Al-Khudari's footnote is one of the most 
distinguished one other than its counterparts due to the 
prestigious and scientific status of its author. Although these 
footnotes are specialized for the grammar lectures, Al-Khudari 
employed several sciences for dealing with the most important 
grammatical issues; among them is the science of jurisprudence 
therefore, the mental direction has clearly emerged in dealing 
with the grammatical issues by using the mental reasoning, and 
hence the mental direction has emerged as the result of the 
process of inference which both based on reason. One of its 
evidence is the measurement system on which he worked in 
dealing with grammatical issues. Therefore, the research has 
concentrated on the mental-grammatical direction in the footnote 

of Al-Khudari explained by Ibn Aqil. 
 Key words:   Al-Khudari's       ،Mental    ،grammatical   

 المقدمة
يعّد الّتراث الّلغوّي العربّي زاخرا بالمصّنفات، ومنها األلفّية البن مالك، اّلتي       

وذاع صيتها بين الّدارسين والباحثين، على مّر العصور، إذ جمع فيها قواعد اشتهرت 
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علَمي الّنحو والّصرف، مشيرا إلى اختالف ما ذهب إليه الّنحوّيون، فكانت مركز 
االهتمام، وال تزال، فأقبل عليها طلبة العلم؛ حفظا، وشرحا، في مشرق األرض، 

ا. وهذه الّشروح والحواشي متراوحة بين ومغربها، مكثرين من الّشروح والحواشي عليه
طناب. على الّرغم من كثرة الّشروح والحواشي، إاّل أّن شرح ابن عقيل على  إيجاز وا 
ألفّية ابن مالك، يعّد أهّمها؛ لما امتاز به من خصائص، فابن عقيل كان يوجز في 

ها، المواضع اّلتي تستحّق اإليجاز، ويطنب في المواضع اّلتي يجب أن يطنب في
ويمكن القول إّنه تعامل مع ألفّية ابن مالك شرحا، بما يجعل شرحه كتابا المعا على 
مّر العصور، فنجد فيه ما يغني الباحث والمتعّلم على السواء، متعامال معها بروح 

. إلى جانب ذلك وضعت لأللفية (1) الناقد والشارح الموضوعي، وليس العارض فقط
ها حاشية محّمد بن مصطفى بن حسن الّدمياطّي، حواش متعّددة، يعّد من أبرز 

المشهورة بحاشية الخضرّي، اّلتي تبرز سمة االّتجاه العقلّي فيها، اّلتي اعتمد فيها 
على كتب متعّددة في الّنحو والّتفسير، مّما رفد ثقافته في العربّية، إلى جانب علوم 

ذا ما أردنا تع ريف االّتجاه العقلّي بوصفه أخرى تثّقف بها، وتلمذ على يد شيوخها. وا 
 اصطالحا، فمن الواجب اإلشارة إلى أّنه تركيب من لفظتين: 

إحداهما: لفظة اّتجاه: وهو مصدر للفعل اّتجه، يّتجه، اّتجاها، وهذا الجذر يشير إلى 
ورّبما يستعمل بمعنى الميل، يقال: اّتجه إلّي، أّي: ، (2)معان متعّددة، منها المواجهة

 . (4)نى الّنزع فيقال: اّتجه إلّي، أي: نازع ، وبمع(3)مال
ويلحظ من هذه الّتعريفات الّلغوّية الصطالح االّتجاه، أّن به قسمين؛ أحدهما: حّسّي 
كالمواجهة. والثّاني: معنوّي، فتيّسر الّشيء، والميل، والّنزع، كّلها أمور معنوّية، ومن 

وا على تعريف لفظة االّتجاه هذا المعنوّي يّتضح معنى االصطالح. ومن هنا اصطلح
بأّنه تهيئة العقل لمعالجة معّينة، كتجربة، أو موقف، تصاحبه استجابة خاّصة، أو 

. أّما لفظة العقلّي، فال خالف في نسبته إلى العقل بياء الّنسب. إّن (5)ميل، أو نزعة
 الجذر الّلغوّي ع ق ل كما نّصت عليه المعجمات، نقيض الَجْهل. فعقل يعقل عقال
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، وقيل: (6) فهو عاقل. ويقال: هو ما يفهم من العقل، أي ما يفهم من ذهن، أو عقل
.  وأشارت بعض المعجمات ـ تحت هذا الجذر ـ، إلى أّن مادة (7)العقل: الحجر والنَُّهى

ع ق ل تدّل على حبسة في الّشيء، موّضحة أن العقل: الحابس عن الّذميم قوال 
. أّما العقل اصطالحا، فقد تعّددت (8)الفهم، الوافر العقل وفعال، والّرجل العاقل: الحسن

تعريفاته بحسب رؤية كّل معرِّف؛ ومن هذه الّتعريفات ما قيل فيه إّن العقل هو ما 
، باالعتماد على (10). ويتشّكل اصطالح االّتجاه العقليّ (9)تعقل به حقائق األشياء

. (11) تظمة في سلكها الّلغويّ المساهمة في تكوين فهم دقيق لمعاني األلفاظ، المن
وتأسيسا على هذا الكالم ال مناص من القول، إّن هذا االّتجاه يدّل في حقيقته  على 
تهيئة عقلّية تعالج تجربة ما، أو موقفا من المواقف، اّلتي تقوم على معايير الّنظر 

، والصواب (12)صلة بين االّتجاه والّدليل العقلّيين   لها في المسائل، واالجتهاد فيها،
وهو ما يعّضد ، (13) أن هناك فرقا بينهما، فالّدليل العقلّي منبُته القياس المنطقيّ 

االّتجاه، فبقيت بحوثهم ومؤّلفاتهم تدور في فلك إقامة الّدليلين؛ الّسماعّي، والعقلّي، 
. وحقيقة األمر أّن لكّل منهما مفهوما (14) وبسبب ذلك ساد الّنهج العقلّي في ما كتبوا

خصوصا بالمضمون، وبما أّننا قد قمنا بالّتقديم لما يعنيه االّتجاه العقلّي، نجد لزاما م
أن نوّضح المقصود بالّدليل العقلّي. أشارت المصادر والمراجع إلى مفهوم الّدليل 
العقلّي بدّقة، وجعلته رديفا الصطالح الّدليل الّنقلّي. والمقصود باصطالح الّدليل إقامة 

وعة، أو منفردة، وتعزيزها بشواهد، وحجج؛ الغاية منها تثبيت حكم، األدّلة؛ مجم
قراره، على معنى معّين يتوافق والقياس، والّدليل العقلّي ـ من جهة أخرى ـ هو ما  وا 

. و يكون للعقل فيه الّدور (15) يتوّصل إليه الباحث، بنظر صحيح فيه إلى العلم
لّصحيحين، في استنباط حكم مفرد، أو األساس؛ لكونه يعتمد على االجتهاد والّنظر ا

مجموعة أحكام، ويمثل حجر أساس في بيان أّي حكم في مسألة، أو مسائل، ويكون 
، وما ألحق به من (16) بأشكال متعّددة وأنماط متنّوعة، مستندة إلى قياسها في الّنحو

ّية، ال وغالبا ما يكون االستدالل العقلّي في أحكام نحوّية نظر ، (17) وجوه االستدالل
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وقد أصبح جلّيا ما ، (18) تأثير فيها على تركيب الكالم، كخالفهم في مسائل متعّددة
كان فقيها  (19)عليه اصطالح االّتجاه من أهّمّية ، والسيما إذا ما علمنا أّن الخضريّ 

شافعّيا أصوليا مفّسرا شاعرا نحوّيا، وما دام الّرجل أصولّيا، فمعنى ذلك أّن مجال 
عقل، في كّل الجوانب اّلتي يهتّم بها؛ لما لعلم األصول من نقاط مشتركة اشتغاالته ال

فعلم أصول الفقه مع علم الّنحو؛ الذي يعمل على إعمال الفكر في كثير من مسائله، 
هو علم أدّلة الفقه، وأدّلة الفقه الكتاب والّسّنة. فالّناظر والمستنبط فيهما ما لم يكن 

ذَّر عليه أن يقيم الّنظر الّسليم فيها، كما يتعذَّر عليه عالما بالّلغة وأحوالها، يتع
وبسبب ؛  (20)  استنباط أحكام شرعّية منها، فعّد الّنحو أساسا في مرتبة االجتهاد

ن علم  موقع الّنحو وتصدُّره الّرتبة العليا في العلوم، ُصنِّف ضمن الّثالثة التي تكوِّ
ذلك، عرض األصولّيون إلى االسم إلى جانب  .(21) األصول، ويستمّد منها مادته

فظهر عند علماء العربية اتجاه والفعل وأقسامهما، والحروف وأنواعها، والمعاني. 
عقلي، سببه تأثر االستدالل في النحو، على نحو االستدالل عند المناطقة والفالسفة 

ك أثرا بّينا تر واألصولّيين، لكّن األبرز اّلذي أثّر في الّنحو، هو علم أصول الفقه، اّلذي 
، ومن (22) في علم أصول الّنحو، والمباحث الّنحوّية اّلتي ال غنى لألصولّي عنها

) البديهّي إّن ذلك إّنما كان بسبب الّتقارب الكبير في كّل من المنهج وطريقة االستدالل

بين العلمين. ومن هنا فإّن إعمال العقل ُيَعّد الّرابط بين علَمي أصول الفقه ( 23
في استنباط ما يختّص بكّل علم، وما دام الجانب العقلّي هو الّرابط، فمعنى  والّنحو،

ذلك أّن هناك اّتجاها عقلّيا. وما دام هذا الّتأثر قد بلغ عمقا كبيرا، حّتى صارت له 
حدود مشتركة بينهما، فمن المنطقّي أن ينعكس ذلك على الّدرس الّنحوّي، والخضرّي 

شتغلوا بمختلف العلوم، ولم يكن نحوّيا فقط، وهذا يقّرب واحد من الّنحوّيين اّلذين ا
عنصر الّتأثّر وانعكاس علم على آخر؛ ولذلك نجده يمّثل اّتجاها عقلّيا منفتحا في 
الّنحو، ومن اّتجاهاته العقلّية كثرة ما يسوق من تعليالت يهتّم بها، نحو:"واعلم أّنه ال 

ها مفسرة، ... . أي: فال محّل لها في محّل لجملة العامل المظهر على الّصحيح؛ ألنّ 
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ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ زيدا ضربته، ومحّلها الّرفع في 
، ونحو: الخبز زيد (24) 

والّتعليل من األدّلة على مسلكه مسلكا عقلّيا، في  .(  25) يأكله؛ ألّنها مفسرة للخبر"
اّتجاه عقلّي على قول ابن عقيل، في . ونجده يعّقب ب(26) الّتعامل مع مسائل الّنحو

مسألة الّتطابق؛ إفرادا، وجواز الوجهين، فقد ذهب إلى ترجيح الفاعلّية؛ على أساس 
أّن األصل، التزام كّل حّد برتبته، ما لم يكن هناك مانع من تقديم حّد على آخر، 

روح جاءت حاشية الخضري على شرح ابن عقيل؛ لتكون أهّم الشّ . و (27)وتأخير الثاني
على ألفّية ابن مالك، شارحا إّياها شرحا وافيا، كافيا، شافيا، عامال على تبيين 
المسائل اّلتي تضّمنتها األلفّية، معّززا تلك المسائل بشواهد من القرآن الكريم، 
واألحاديث الّنبوّية، وأشعار العرب، وكالمهم، متضّمنة تعليقات مهّمة على مسائل 

ال الجانب العقلّي، اّلذي أفاد فيه من ثقافته بنحو عاّم، وعلم نحوّية، يّتضح منها إعم
أصول الفقه بنحو خاّص، مع تعزيز هذه تعليقاته بأقوال العلماء، معتمدا على 

وينبغي لي اإلشارة هنا إلى جانب مهّم، يتمّثل في أّن من تعضيدها بأدّلة نقلّية. 
منهم من عمل على كون الّنحو الّنحوّيين من عارض االّتجاه العقلّي في الّنحو، و 

تربطه قواسم مشتركة مع المنطق، واألصول، وغيرها من العلوم. فكثير من مصّنفات 
؛ ومّما ال يخفى فإّن هذا (28) الّنحوّيين قامت على أسس الّتعليل، والعمل بالقياس

سببه الّتأثّر بالعلوم العقلّية، ومّمن كان لهم سطوة في ميادين إعمال العقل في 
 وابن الّسّراج (30) ، واألخفش؛ أبو الحسن؛ سعيد بن مسعدة(29) ّدرس الّنحوّي الفراءال

اّلذي قام بتحول جذرّي في الّنحو، ألنه قام بمحاوالت تّتسم بالجّدّية جمع فيها:"ما 
بين األصول الّنحوّية الكلّية اّلتي تّتخذ صفة اإلجمال، وبين األحكام الّتفصيلّية اّلتي 

األصول، والمبنّية عليها، أي: إّنه استطاع إبانة العالقة بين أدّلة  تفّرعت من تلك
الّنحو اّلتي تنحو نحو الّتجّرد والّتعميم، وبين علم الّنحو، اّلذي يشتغل على الّتجريب 

، وقدرته العقلّية العلمّية كبيرة، وتفكيره (31) والّتطبيق، من خالل االلتزام بهذه األصول"
ن أوجد عالقة بين المنطق والّنحو. فضال عن ذلك ، فإّن ابن الّنحوّي عميق؛ وهو م
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الّسّراج يتمّتع بعقلّية منّظمة عالية، إذ قيل:"إّن الّنحو كان مجنوًنا، حّتى عّقله ابن 
، والّزّجاجّي، وغيرهم، ألّن القرن الّرابع الهجرّي ساد االّتجاه ( 32) الّسّراج بأصوله"

، حّتى بقي محافظا على هذا االّتجاه، بعد رسم ( 33) العقلّي فيه كثيرا بشكل ملحوظ
، وهذا القول يشير بوضوح، إلى قيمة اآلراء الّنحوّية والقواعد الخطوط الّرئيسة للّنحو

األصولّية، اّلتي عقلن بها ابن الّسّراج الّنحو؛ ألّن مصّنفات الّنحو اّلتي كتبت قبله، 
والّتداخل، والّتعقيد في مجملها؛  كانت تّتصف باالضطراب في الّتبويب، والّتصنيف،

كما أّنها تنزع نحو الّتوّسع، والّتفصيل، والّتشعب، في قضايا الّنحو ومسائله، ككتاب 
  .(34) سيبويه، والمقتضب للمبّرد، وغيرهما

ويعدّ الخضرّي مّمن اعتنقوا هذا االّتجاه؛ ألمور متعّددة؛ منها: إّن الّنحو تأثّر 
بطته عالقات، وصالت مع تلك العلوم؛ ولذلك نجد أّن كثيرا بمجموعة علوم عقلّية، فر 

من الّنحوّيين يوّضحون الّترابط بين أصول العلمين؛ الفقه، والنحو، فأصول األّول 
أدّلة الفقه، اّلتي قادت إلى تفّرع جملته، وتفصيله، وأصول الثّاني أدّلة الّنحو، اّلتي 

العالقة الّرابطة بين هذه العلوم بحكم . ونتيجة لوثاقة (35) قادت إلى تفّرع الفروع
توّجهها العقلّي، اشتغل الّنحوّيون متأثّرين بعلمائها، فاّتخذوا منها وسائل تسهم في 

ومن قّوة صلة النحو بالفقه، اتخذ الفقهاء وعلماء  ،(36) بناء علم الّنحو بناء متينا
) استنباط أحكام الفقهالّلغة، كتب الّلغة والّنحو مصدرين مهّمين من مصادر الفتوى، و 

. وليس بغريب وال جديد أّن يقال إّن كثيرا من الّنحوّيين، كانوا متبّحرين في علم (37
الفقه، مّما جعلهم يتأثّرون بمنهج ذاك العلم؛ ولذلك كانت نتائج هذا االّتجاه موجودة 
بجالء في معظم مصّنفات الّنحو، ومنها حاشية الخضرّي على شرح ابن عقيل ـ 

البحث ـ  إن صاحب الحاشية اعتمد على منهج علمّي رصين وواضح، حيث  موضوع
يقوم بإيراد آراء نحوّية مختلفة، في المسألة الواحدة، ثّم يجنح إلى الّترجيح بينها، 
منتقيا الّصواب ـ بحسب ما يراه ـ، مستعمال في ذلك كّله، ألفاظا داّلة على حالة 

ن يعّبر به عن رفضه، ويجّسد االّتجاه العقلّي الموافقة، وأحيانا المخالفة، ومّما كا
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َواب،  ِحْيح، والصَّ لديه، الّتعبير بألفاظ داّلة على عقلّية نحوّية كـ اأَلْوَلى، واأَلَصّح، والصَّ
ِعْيف، وليَس كذلك، وغيرها. فعلى سبيل المثال ال الحصر، نجده في باب الكالم  والضَّ

مشيرا إلى إّنه  (38) ، حين مّثل لفعل األمروما يتأّلف منه، وفي رّده على ابن مالك
اسم مثل: صه، وحيهل، نجد أّن الخضرّي يتعامل بمعيار عقلّي، فيه طرائق متعّددة؛ 

 منها:
. استعماله مصطلح اأَلْوَلى، في مسألة اسم الفعل اّلتي ذكرها ابن مالك،  1

ولهما الّتنوين وشرحها ابن عقيل، مبّينا أّن اسمّية صه، وحيهل، معروفة من حيث قب
، وهنا يوّظف صاحب الحاشية اّتجاهه العقلّي، (39) و:"اأَلولى الّتمثيل بـ نزال، ودراك"

في الّرّد على ابن عقيل، معّضدا إّياها بقضّية االستدالل، فالّتعليل معيار في الجانب 
قائم العقلّي، ولفظ اأَلْوَلى جاء من باب استدالل على اسمّية اللفظين، واستدالله هنا 

على أساس قبول كّل منهما الّتنوين، والّتنوين من عالمات االسم، فتآلف االتجاه مع 
االستدالل في إثبات حكم، مّما يشير إلى عقلّية نحوّية، تثبت أحكاما. وهذا ما دفعه 
إلى الّتعامل مع المسألة باّتجاه عقلّي بقوله اأَلْوَلى؛ فثّمة عالقة وطيدة بين االّتجاه 

ل، يجمعهما رابط العقل. ومثل ما كان في باب الكالم وما يتأّلف منه، تعامل واالستدال 
، وذلك حين حصر ابن مالك األسماء (40) باالّتجاه نفسه، في باب األسماء السّتة

الّسّتة، وتبعه ابن عقيل؛ مبّينا أّن القصر فيها أشهر من الّنقص. كان للخضرّي رّد 
ـ من نقصهّن ـ متعّلق بأشهر، وقّدمه عليه؛ ألّنه  باّتجاه عقلّي، موّضحا أن :" قوله

. هنا كان (41) يجيز تقديم من على أفعل مطلقا، ولكّن اأَلَصّح منعه في غير استفهام"
الّرّد عقلّيا قائما على عمق االستقراء، اّلذي جعله يتمّكن من الّرّد في هذه الجزئّية، 

نزيه، فقد أنكر فعلّية هذا اللفظ، وفي موضع آخر يختص بـ حاشا، اّلتي ُتستعَمل للتّ 
مبّينا أّنه اسم، معّززا هذا القول بدليل نقلّي، وعّلل رأيه بأّن حاشا لفظ يدّل على تنزيه 

. وفي مسألة حكم (42) ما بعده من نقص، كـ حاَش اهلِل، ومعاَذ اهلِل، وسبحاَن اهلل
الخضرّي من الّنحوّيين  الفصل بين إّن ومعموليها بغير القسم، وال الّنافية، فقد بّين
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ممن أجاز الفصل بين إن ومعموليها بنداء ودعاء كابن بابشاذ، وأّن ابن عصفور، 
 .(43) وأجاز الفصل بالّظرفين، والّصحيح منع كّل ذلك؛ لعدم سماعه عن العرب

. استعماله لفظ الّصواب، فقد صّرح به في غير موضع، ومنها حين أشار  2
اعل، ال يعمل إاّل إذا كان معتمدا على نفي قبله، أو ما ابن عقيل إلى أّن اسم الف

، ولكّن صاحب الحاشية بّين أّن المسّوغ يتمّثل باالعتماد (44) يشبه الّنفي، أو نداء
على الموصوف المقّدر، بتقدير: يا رجال طالعا جبال؛ بسبب أّن حرف الّنداء يختّص 

هذا الّرأي فيه تكلف، مزيج من ، ونعته بأّنه تكّلف، ومسألة إدراك أّن (45) باالسم
اّتجاه عقلّي مشفوع باستدالل، واالستالل تجّسد بلفظ الّصواب، واالّتجاه تجّسد في 

 . (46) إدراك الّتكّلف المعّزز بالّتعليل
. استعماله لفظ ضعيف ـ والّضعف نتيجة من نتائج االّتجاه واالستدالل  3

ار ابن عقيل إلى أّن من األسماء العقلّيين، كما الّصواب وغيره، وذلك عندما أش
. وهنا عّبر الخضرّي عن (47) المخصوصة بالّنداء، قد ترد في الّشعر، في غير الّنداء

ضعف هذا الّرأي، بذكر هذا االصطالح، معّضدا قوله بدليل نقلّي، بأن جعل جّر الّلفظ 
الم، ، وكّل ضرورة تشير إلى أمرين مهّمين: أحدهما: إّنه استقرى الك(48) ضرورة

فخرج بنتيجة الّضرورة اّلتي ال يعتّد بها؛ ألّنها تمّثل خروجا على قواعد الّلغة، 
والثّانية: إّن اّتجاه الخضرّي في هذه المسألة عقلّي محض، موّظفا هذا االتجاه 

ومن المسائل اّلتي اّتجه فيها اّتجاها عقلّيا أيضا، ما ( 49) باالستدالل بلفظ الّضعيف
حروف الجّر، وتحديدا في الحرفين على وعن، حيث أشار ابن أشار إليه في باب 

عقيل إلى أن من تدخل على الحرفين على وعن، فيكون على بمعنى فوق، وعن 
، وقد قّيد الخضرّي الكالم بأّنه عندما يثبت دخول من على حرفي (50) بمعنى جانب

ويحتمالن أن  الجّر على، وعن، فإّن الحرفين المذكورين، يحتمالن أن يكونا اسمين،
. (51) يكونا حرفين، وهذا مشروط بدخول من، أّما بغياب من فيلزمان الحرفّية فقط

وهنا يضع صاحب الحاشية ضابطا باّتجاه عقلّي، ينّم عن استعمال على حرفا واسما 
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بضابط لغوّي، يّتسم بالعقالنّية؛ وهذا إّنما كان بناء على ما استُقِري من كالم، وما 
 .ُسنَّ من قواعد

. استعماله مصطلح الّراجح، حين الحديث عن مسألة نحوّية، يجّسد  4
اّتجاهه العقلّي، ففي قوله:"وأّما العالمون فخاّص بالعقالء، وقيل يعّم غيرهم أيضا، 
وهو الّراجح ..، فالحّق أّنه جمع له؛ ألّن العالم كما يطلق على ما سوى اهلل دفعة، 

، (52) ع بهذا االعتبار ليعّم أنواع العقالء"يطلق على كّل صنف بخصوصه، .... فجم
تحكيم للعقل في مسألة تخّص جمعا نحوّيا، معّلال قوله بما دّله عليه تتّبعه الّشرعّي، 

 فالّراجح وتعليل المسألة هو طريقة من طرائق اّتجاهه العقلّي. 
. استعماله مصطلح أرجح، ويرّجح، وهذا مّما يتجّلى فيه اّتجاهه العقلّي  5

ضا، وذلك حين حديثه عن وقوع كي بين الم الّتعليل وأن الحرف المصدرّي، إذ أشار أي
إلى أّن اإلجازة الّنحوّية تبيح لمستعمل الّلغة، أن يجعلها جاّرة مؤّكدة لاّلم، ويجوز أن 
يجعلها مصدرّية مؤّكدة بـ أن، مع إشارته إلى أّن القول األّول أرجح؛ ألّن لحاق أن 

ه، فضال عن أّنها أّم الباب، فال تؤّكد غيرها، مع إجازة دخول حرف بالفعل يرّجح نصب
 .(53) الجّر هنا، أو المصدر على مثله، لداعي الّضرورة، ألّنه ال يمكن غيره

ومن المسائل المهّمة اّلتي تجّسد فيها االّتجاه العقلّي في أرائه، ما ورد في 
، فقد أشار (54) برا من عدمهباب االبتداء، وتحديدا في مسألة وقوع شبه الجملة خ

الخضرّي في موضع من مواضع كتابه، إلى أّن الخبر على الّصحيح، وليس الّظرف 
. ومّما يدّل على نزعته العقلّية في (55) وحده، وهو ما ذهب إليه جمهور البصرّيين

دراسة المسائل الّنحوّية، تصريحه بألفاظ تدّل على ذلك، فمنها ما جاء في مسألة 
ا، لم يزل الباحثون والّدارسون والمتعّلمون على الّسواء، يغلطون فيها، إذ مهّمة جدّ 

هم يجعلون شبه الجملة؛ المتكّون من جار ومجرور، أو ظرف، خبرا في حال غياب 
الخبر الحقيقي عن الجملة. فمثال عندهم: زيد في الجامعة، أو محّمد عندك، إن شبه 

ها خبرا، وهذا من الخطل الكبير في الّدرس الجملة في الجملتين المذكورتين، يعربون
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ّنما يتعّلق بمحذوف، وذلك المحذوف  الّنحوّي، إذ ال يجوز أن يقع شبه الجملة خبرا، وا 
، على تقدير ما قّدره الّنحوّيون من كائن، أو مستقّر، أو ( 56) هو الخبر الحقيقيّ 

ك المسألة، فلو قيل إّن غيرهما. وبالتفاتة يسيرة، يمكن أن نتأّكد باّتجاه عقلّي من تل
شبه الجملة يقع خبرا، حين يحذف الخبر، فهل يجوز إعرابه خبرا في حال ظهور 
الخبر على مستوى الجملة؟. ومن هنا ال يجوز عّد شبه الجملة خبرا، بغياب الخبر 
الحقيقّي عن ظاهر الجملة، إلى جانب إّن شبه الجملة، ال يقع خبرا؛ ألّنه ال ُيَعّد من 

، أي لم يرتق إلى حقيقة كّل منهما، فإذا كان كذلك، (57) ، وال من األفعالاألسماء
، (58) فكيف يأخذ إعرابا صريحا؟!.  إّن الخضرّي عاش في القرن الثّالث عشر للهجرة

وكان الّنحو قد قطع زمنا كبيرا، حّتى استقّرت أبوابه، ومناهجه. ومن هنا ُيَعّد المؤّلف 
، وهو ـ (59) قول، محّكما العقل في تخريج مسائل الّنحوتوفيقّي الّرأي في أغلب ما ي

في ذلك كّله ـ يّتبع نزعة عقلّية واضحة في إثبات المسائل، أو دحضها، مستفيدا من 
ذخيرته، بما أخذ من علوم عقلّية وشرعّية، ومنها علم أصول الفقه، العلم اّلذي أسهم 

حوّية، وشخصّيته العلمّية. ومّما في إرساء دعائم لها دورها الكبير في بناء آرائه النّ 
تقّدم تبرز قدرته العقلّية، ورجاحته، على االحتجاج للّرأي الّصحيح، ورفض الّرأي 
اّلذي يجافي الّصواب؛ لذلك نجده مّرة يؤّيد البصرّيين كما مّر في مسألة حروف الجّر، 

ا على شارح وأخرى يؤّيد الكوفّيين. ومن ذلك، ما تعّرض له في باب الّتنازع، رادّ 
األلفّية، اّلذي قال في الباب نفسه حول العاملْين، إذا أعمل أحدهما وأُهمل اآلخر 

. وفي هذا الموضع كان للخضرّي رّد على ذلك، مرّجحا (60) عنه، ويعمل في ضميره
قول الكوفّيين؛ ومعّلال مسألة الحذف بكونه أقوى؛ من أجل سالمته من الفصل 

والمسألة هنا ال تعني أّن الّتركيز على الجانب العقلّي عند . (61) واإلضمار قبل الّذكر
البصرّيين، أو الكوفّيين، بقدر ما يمثّله االّتجاه العقلّي عند صاحب الحاشية، 
ّنما على ترجيح عقلّي، مشفوع  فاختياراته ال تقوم على استقراء مباشر لكالم العرب، وا 

ّن العّلة ما هي إاّل مظهر من مظاهر بتعليل نحوّي، واستدالل عقلّي. ومن البديهّي إ
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الّتوّجه العقلّي والفلسفّي في الّدرس الّنحوّي، على الّرغم من أّن العصر اّلذي عاش 
فيه الخضرّي، قد امتاز بالّشروح والحواشّي، إاّل أّن ذلك ال يمنع من أن نتلّمس ـ عنده 

م نحوّية، وهو امتداد وعند غيره ـ اّتجاهات عقلّية، ولفتات بارعة في استنباط أحكا
لمن تعامل مع الّنحو ومسائلة بعقالنّية، ساعده في ذلك تمّكنه من العلوم العقلّية 
والّشرعّية اّلتي درسها، وبرع فيها، وهي علوم ـ بال أدنى شّك ـ تحتاج إلى مقدرة 
 ذهنّية كبيرة، وقدرات عقلّية أكبر. ومن هنا كانت له القدرة الّتاّمة على محاكاة شرح
ابن عقيل بنحو عاّم، ومسائل نحوّية أخرى بنحو خاّص، محاكاة عقلّية إيجابّية، 
قرار الّرأي، على الّرغم  أظهر فيها أحكاما نحوّية، تمّثل توّجها عقلّيا في الّنقاش، وا 

 من الّتباعد الّزمنّي بينهما.
ألّن . تنصيصه على إخضاع الّنصوص للقياس الّنحوّي، وهذا اّتجاه عقلّي محض؛  6

. وهو (62) القياس ُيَعّد جمعا بين أوٍل وثان يقتضيه، في صّحة األّول صّحة الثّاني
 .(64) . وبالمجمل يعّد القياس عملّية ذهنّية(63) حمل الفرع على حكم األصل

إّن معايير القبول، والّرفض، والّترجيح، والّتضعيف، والقياس، وما إلى ذلك كّله، ليس 
ل الّنحو، وكّل أصول منبعه العقل، والّنحو ال يقوم إال إاّل مظاهر ترجع إلى أصو

  . بأصوله
. ومن مظاهر االّتجاه العقلّي عند الخضرّي، إّتباعه نظام الّتعليل، ومن  7

المؤّكد إّن الّتعليل إّنما هو من باب الفلسفة، وبين الفلسفة والّنحو باب للّتأثير والّتأثّر 
درة عقلّية على فري المسائل والّتعليل لها؛ إلثبات العلمّي، فضال عن كون الّتعليل مق

صّحتها، أو غلطها، وتعميقا الّتجاهه العقلّي نجد الخضرّي يشرح قول ابن مالك في 
، مبّينا مظهرا من مظاهر الّتعليل عنده، حين أبان أّن (65) باب الّضمير المستتر

. ومن هذا (66 )المؤّلف أوضح أّن المستتر من المّتصل؛ ونعت كالمه باألصحّ 
يّتضح أّن الخضرّي قد اّتجه اّتجاها عقلّيا في حاشيته؛ وذلك جلّي من طريقة تعامله 
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مع مسائل الّنحو، وآراء الّنحوّيين، مّتبعا القياس، والّتعليل، ومّتخذا من كثير من 
 المصطلحات اّلتي يستعملها، دليال على سلوكه العقلّي. 

 
 االستنتاجات

ّتجاه العقلّي ـ بوضوح ـ في الّتعامل مع المسائل الّنحوّية، . بروز اال  1
وبخاّصة الخضرّي، ومّما يعضد هذا عنده، أّنه امتزج بطرائق استدالل. فكان الخضرّي 
يعتمد على هذا االّتجاه، ويعمل على إيجاد صالت مشتركة بين االّتجاه واالستدالل 

شيته. ومّما يدل على اّتجاهه المشار العقلّيين، وهذا ما عّمق البحث الّنحوّي في حا
إليه، منظومة القياس اّلتي عمل على أساسها في الّتعامل مع المسائل؛ ألّن القياس 

 نشاط عقلّي ال محالة.
. مّما يقّوي االّتجاه العقلّي عند الخضرّي أيضا، اعتماده على إقامة الّدليل  2

احث بنظر صحيح إلى العلم. ويكون العقلّي، اّلذي هو في حقيقته، ما يتوّصل إليه الب
للعقل فيه الّدور األساس؛ العتماده على عنصري االجتهاد والّنظر، في استنباط حكم، 
أو مجموعة أحكام، والخضرّي كان يقيم الّدليل العقلّي لتقوية الّرأي اّلذي ذهب إليه، 

نّوعة، مستندة في المسألة اّلتي يناقشها، ويعّبر عنها،  بأساليب متعّددة، وأنماط مت
 إلى قياسها في الّنحو، والقياس ميزان عقلّي.

. ويقوم االّتجاه العقلّي عنده، أنه  يلجأ إلى الّتعليل؛ قبوال، أو رفضا، وهذا  3
يجاد ما يصّح، أو يثبت المسألة في حال صوابها، وينبغي أن  يعّمق رفض المسألة، وا 

ا، ودليل ذلك حين َعدَّ كثير من الّنحوّيين ندرك أّن الّتعليل إّنما هو مكّمل للقياس عقليّ 
 الّتعليل ركنا من أركان القياس. 

. عّبر الخضرّي عن اّتجاهه العقلّي في حاشيته، حين كان يصف المسألة  4
باصطالح، يشير إلى قراءتها عقلّيا؛ ولذلك نجد أّنه استعمل مصطلحات دالة على 
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ح، وا ألصل، والّضعيف، وغير ذلك، مّما يقّدم انطباعا ذلك، كـ اأَلْوَلى، والّراجح، وُيَرجَّ
 عن إعمال العقل في مسائل الّنحو.  

Conclusion 
1. The clear emergence of the mental orientation in dealing 
with grammatical issues with Al-Khudari. What is supported this 
in his work is that he mixed it with methods of reasoning. Al-
Khudari depended on this trend and worked to find common links 
between the direction and mental reasoning and this has 
deepened the grammatical research in his footnote. The 
measurement system on which he worked in dealing with issues 
is evidenced by his referred direction, because measurement is 

inevitably a mental activity. 
2. What strengthens the mental direction in Al-Kudari's 
works is his reliance on the mental evidence, which is in fact 
what is reached by the researcher with his correct view of 
science in which the mind has the basic role due to its reliance 
on both the elements of diligence and consideration in 
extrapolate a rule, or a set of judgments. Al-Khodari was 
assessing the mental evidence to strengthen his opinion in the 
matter discussed and expressed by him in multiple ways and 
various patterns, based on measured in the grammar hence the 

measurement is a mental balance. 
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3. His mental direction is based on his resort to reasoning; 
acceptance or rejection and this deepens the rejection of the 
issue and finds what is right or to prove the correctness of the 
issue. It is necessary to be aware that the explanation is a 
complementary part to the mental measurement. What proved 
this point is that when many grammarians consider reasoning as 

a pillar of measurement. 
4. Al-Khudari expressed his mental orientation in his 
footnote when he described the issue by a term that refers to its 
mental reading; therefore, he used certain terminology such as 
preferably, the most likely, the preponderance, the origin, the 
weak, etc., which gives the impression of the realization of the 

mind in the grammar issues. 
 قائمة الهوامش: 

 

 .  36 -35(  ينظر : ألفّية ابن مالك بين ابن عقيل والخضري :  1
 (  ينظر : الّصحاح تاج اللغة وصحاح العربّية : و ج هـ ، وينظر : و ج هـ .  2
 ، والرّائد معجم لغوي عصرّي : و هـ ج .   142/ 10( ينظر : تكملة المعاجم العربّية :  3
 . 197/ 10ج هـ ، وتكملة المعاجم العربّية : ( ينظر : القاموس المحيط : و  4
 .  2407/ 3( ينظر : معجم الّلغة العربّية المعاصرة :  5
 ( ينظر : كتاب العين : ع ق ل ، والرّائد معجم لغوّي عصوّي : ع ق ل .  6
 ( ينظر : الّصحاح تاج الّلغة وصحاح العربّية : ع ق ل ، القاموس المحيط : ع ق ل . 7
 مقاييس الّلغة : ع ق ل . ( ينظر : 8
 .  151( ينظر : كتاب التعريفات :  9

 .  301، وتعريف الدارسين مناهج المحدثين :  51،52( ينظر : التحليل الّنحوي ، أصوله ، وآدّلته :  10
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( ينظر : يراد باّلتجاه العقلي ما يقوم على أسس الّنظر في الّنصوص، وتحليلها ، وتأويلها ، وتقديرها كي  11
 تتوافق والقياس الّنحوي .

 . 2/333، وضوابط الفكر الّنحوي :  185/ 4( ينظر : الّدرر الّلوامع في شرح جمع الجوامع :  12
، والفكر  8، والّدليل العقلّي حجيته تطبيقاته دراسة تحليلة :  45( ينظر : اّلقتراح في علم أصول الّنحو :  13

 . 23الّنحوي في ضوء المنطق األرسطّي : 
 .1الّسهيلّي أنموذجا :  –( ينظر : الحّجة العقلّية في الّدرس الّنحوي األندلسّي  14
، والدليل العقلّي عند ابن مالك في شرح  13-11( ينظر : أثر الدليل العقلّي في التّوجيه للقراءات القرآنّية :  15

 . 1الكافّية الّشافّية : 
 . 57،  56صراع العقل والّنص :  –بّي ، والّنحو العر  13-11( ينظر : المرجع نفسه :  16
، وأثر الّدّللة الّنحوّية في استنباط األحكام من آيات القرآن  54( ينظر : اّلقتراح في علم أصول الّنحو :  17

. ووحوه اّلستدّلل تشمل : اّلستدّلل بالتّقسيم ، واألولى ، وبيان العلة ، واّلستحسان ، 74-31التَّشريعية : 
 على الشيء في نفيه ، واألصول . وعدم الّدليل 

، 437، 371، 234، 192، 138، 86،  79،  61،  13،  4( ينظر : اإلنصاف في مسائل الخالف :  18
 .  139، وعلل الّنحو :  79، وغيرها ، والّدليل العقلّي عند ابن مالك في شرح الكافّية الّشافية : 548

 . 322/ 7( تنظر : ترجمته في األعالم :  19
-13، وأثر الدليل العقلّي في التّوجيه الّنحوّي للقراءات القرآنّية :  1/150ينظر : ضوابط الفكر الّنحوي :  ( 20

14 . 
 . 12-11( ينظر : أثر الدليل العقلّي في التّوجّيه الّنحوّي للقراءات القرآنّية :  21
 . 187، 78/ 10عة : ، والموافقات في أصول الشريّ  1/9( ينظر : المستصفى في علم األصول :  22
، وأثر اّلليل العقلّي في التّوجّيه الّنحوّي للقراءات القرآنّية :  10-9أصوله وآدّلته :  –( ينظر : الّتحليل الّنحوّي  23

21 . 
 . 49/ اآلية 54( ينظر : من سورة القمر :  24
 .349/ 1( حاشية الخضري على شرح ابن عقيل :  25
 .32لّنحوّية والّصرفّية المعّلل لها حاشيته على شرح ابن عقيل : ( ينظر : ترجيحات الخّضرّي ا 26
 171/ 1، وحاشّية الخضرّي على شرح ابن عقيل / 1/196( ينظر : شرح ابن عقيل على ألفّية ابن مالك :  27

 . 180( ينظر : الّنزعة العلمّية في التأصّيل الّنحوّي عند نحاة البصرة :  28 .
 . 1/9،  1/3للفراء : ( ينظر : معاني القرآن  29
 . 346/ 1،  1/208( ينظر : معاني القرآن لألخفش :  30
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 .  7( المؤثرات الفقهية في تأصيل األصول الّنحوّية :  31
 .  157( تاريخ الّنحو العربي في المشرق والمغرب :  32
 . 1/109( ينظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والّنحاة :  33
 . 7الفقهية في تأصيل األصول الّنحوية : ( ينظر : المؤثرات  34
 . 1/187، وضوابط الفكر الّنحوّي :  80( ينظر : لمع األدلة في أصول الّنحو :  35
 وما بعدها.  32دراسة وصفّية تحليلّية :  –( ينظر : الفكر الّنحوي في القرن السادس الهجري تطّوره واتجاهاته  36
، وينظر : أثر الّدليل العقلّي في التّوجيه  1/11وت قي أصول الفقه : ( ينظر : فواتح الّرحموت بشرح الثب 37

 .7الّنحوّي للقراءات القرآنية : 
  1/667، وارتشاف الضري في لسان العرب : 26-1/25( ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :  38
 . 157شرح الجمل : ، ومثل هذا في : الوسيط في  1/48( حاشية الخضري على شرح ابن عقيل :  39
 وما بعدها . 1/43( ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابمن مالك :  40
 .1/73( حاشية الخضري على شرح ابن عقيل :  41
 . 1/429( ينظر : المصدر نفسه :  42
 .2/729( ينظر : المصدر نفسه :  43

 . 3/107ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :  44 )
 . 2/59در نفسه : ( ينظر : المص 45
 . 58صراع العقل والّنص :  –، والّنحو العربّي  507، 507/ 1( ينظر : ضوابط التفكير الّنحوّي :  46
 .3/278( ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :  47
 . 3/187( ينظر : حاشية الخضرّي على شرح ابن عقيل :  48
،  10، ومنهج البحث الّلغوي بين التّراث وعلم الّلغة الحديث :  83،  1/79( ينظر : ضوابط الفكر الّنحوي :  49

 .42والمنهج الوصفّي في الّنحو العربّي حّتى نهاية القرن الثالث الهجرّي : 
 . 1/531( ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن عقيل : 50
 . 1/531( ينظر : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل :  51
 . 1/75ضرّي على شرح ابن عقيل :( ينظر : حاشية الخ 52
 . 57-1/54احكام ومعان :  -( ينظر : الّنحو العربيّ  53
 .  2/725( ينظر : حاشية الخضرّي على شرح ابن عقيل  54
 . 1/153، ومعاني الّنحو :  1/254،  1/95( ينظر : حاشية الخضرّي على شرح ابن عقيل :  55
 . 153/ 1(  ينظر : معاني اّنحو :  56
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، وترجيحات الخضريّ الّنحوّية والّصرفّية المعّلل  98-79ظر : ألفية ابن مالك بين ابن عقيل والخضريّ : ( ين 57
 .   50-48لها : 

 . 18، وترجيحات الخضرّي الّنحوّية والّصرفّية المعّلل لها :7/322( ينظر : األعالم : 58
 . 50-48: ( ينظر : ترجيحات الخضرّي الَنحوّية والصرفّية المعّلل لهل  59
 . 3/159( ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :  60
 . 136، والتّراكيب الّنحوّية في القصص القرآني :  1/419( ينظر : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل :  61
 . 66( ينظر : الحدود في الّنحو :  62
بستيمولوجية للفكر الّلغوي عند العرب : ، واألصول دراسة أ1/419( ينظر : لمع األدلة في أصول الّنحو :  63

149 . 
،  149، واألصول دراسة أبستيمولوجية للفكر الّلغوي عند العرب :  206( ينظر :  كتاب التعريفات :  64

 . 5، 3والقياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير :
، وضوابط  1/94احكام ومعان : – ، والّنحو العربي 1/95( ينظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 65

 . 2/105الفكر الّنحوي :
 . 1/99( ينظر : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل :  66
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 الملخص

ية الحضارية التجاهات ومناهج الفكر الفلسفي في يتناول هذا البحث الرؤ 
المشرق اإلسالمي الذي توجهت أهدافه إلى إظهار الفلسفة اإلسالمية ورواد الفكر فيها 
واهم النتاجات التي تبلورت اثر ظهورها في العالم اإلسالمي. وليس ثمة شك في أن 

اهجه، وله نظرياته، هناك فكرًا فلسفيًا حضاريًا إسالميًا، له رجاله ومدارسه ومن
وخصائصه ومميزاته، ونسميه إسالميًا على أساس أنه نشأ في ظل اإلسالم، وتأثر 
بتعاليمه وحضارته، وأسهم فيه المسلمون في المشرق والمغرب، وأسهم فيه غير 

 المسلمين أيضًا ممن شملهم اإلسالم برعايته.
ار التاريخي المتجذر ويقترب هذا البحث من الدراسة الفكرية الفلسفية ذات اإلط

فيهاااااا ليوضااااات معاااااالم االتجااااااا الفكاااااري الحضااااااري فيهاااااا ويؤكاااااد علاااااى الجواناااااب الفكريااااااة 
والتاريخية معًا ؛ ألنهما طريقان يكمل بعضهما اآلخر أي أن كل قضية أو مسألة فكرية 
ُتطاارت تتااداخل وتمتااازه وسااائلها مااات الحااوادث التااي عاشاااها الفيلسااو  وهاااي بهااذا األمااار 

 التحليلية والتركيبية . تشكل صورتها 
ويعد الفكر الفلسفي ألي شعب من الشعوب هو التعبير الحي عان الخصاائ  
الحضاارية الذاتياة لهاذا الشااعب، فضاال عان كوناه نتاااه مناار حضااري مشاترك وال ساايما 
في صناعة الفكر اإلنساني الشامل والذي يسجل ويعطي قيمة تاريخية كبيرة لهذا الناتج 
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هذا النمط الفكري يفرض إيجاد منافذ تستوعب قانون التطبيق العملي اإلنساني.وتحقيق 
 للتقليل من اعتماد الممارسات العفوية واالنتقال إلى المرحلة العلمية لهذا الناتج الفكري.

 الحضارة، فلسفة إسالمية، مناهج، الفكر الفلسفي.الكلمات المفتاحية : 
A civilized vision of the curricula of philosophical thought 

and its trends in the Islamic East 
Asst. Professor: Dr :  Aydah Muhammed Obeid. 

University of Mosul /  College of Arts. 
 

Abstract 
This research involves the civilized vision of the trends and 

approaches of philosophical thought in the Islamic Orient, whose 
objectives were to show Islamic philosophy and the pioneers of 
thought in it and the most important products that crystallized 
after its emergence in the Islamic world. There is no doubt that 
there is an Islamic cultural philosophical thought, which has its 
men, schools and curricula, and has its theories, features and 
characteristics, and we call it Islamic on the basis that it was 
established under Islam, and affected by its teachings and 
civilization, and the Muslims contributed to it  in the east and 
west, contributed also by non-Muslims who included in Islamic 
care. 

This research comes close to the philosophical intellectual 
study with a deep-rooted historical framework to illustrate the 
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parameters of the intellectual  and cultural or ientations, and 
emphasize the intellectual and historical aspects together 
because they are two ways that complement each other which 
means that each issue or intellectual issue that arises overlaps 
and mixes its means with accidents that philosopher has l ived in 
this matter and constitutes its analytical and compositional image. 

The philosophical thought of any people is the living 
expression of the subjective cultural characteristics of this people, 
as well as being the product of a common civilized clima te, 
especially in the industry of comprehensive human thought, 
which registers and gives great historical value to this human 
product. The realization of this intellectual pattern requires the 
creation of access to accommodate the law of practical 
application to reduce the adoption of spontaneous practices and 
move to the scientific stage of this intellectual output. 

Key words: Civilization, Islamic Philosophy, Approaches, 
philosophical thought.  

 تمهيد:
الحماد   رب العاالمين حمادًا كثيارًا وسابحان ا  مخاره النااس مان الظلماات إلاى 

 النور وصلى ا  على رسوله األكرم أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه وبعد .. 
تعااد الفلسااافة ماان أكثااار أنااوا  الفكااار التاااي تعباار عااان بنيتهااا المعرفياااة والمنهجياااة 

هميتهااااا التاريخيااااة، وقااااد حظااااي الفكاااار الفلسااااافي الحضااااارية الخاصااااة بهااااا، وهنااااا تكماااان أ
اإلسالمي بدراسات متنوعة يرمي بعضها إلى إعطاا  فكارة عاماة، ويرماي بعضاها اآلخار 
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إلى التعمق بالتفاصيل، وعلى الرغم من ذلك يجب أن يحضى الفكر الفلسفي اإلسالمي 
 باالهتمام والسيما في الجوانب الحضارية والثقافية.

زه فيهاا الصااورة التاريخيااة باالمحتوس الفلساافي،  إذ ساانحاول إن هاذا الدراسااة تمتاا
رصد الحضور الفلسفي في المشرق اإلسالمي من خالل طرت بعض األفكار، والباد مان 
االشااارة إلاااى أنناااا ال نرياااد التعماااق فاااي الفكااار الفلسااافي، بااال محاولاااة البحاااث عااان الرؤياااة 

فة حضاااارة، وحضااااور الحضاااارية لمنااااهج الفكاااار الفلسااافي واتجاهاتااااه، أي حضاااور الفلساااا
التفلسا  حاجااة معرفيااة، ففااي بحاث متواضاات كهااذا، ال يمكاان ان يعاالج كاال شااي  وماان 
المؤكد أن ما سيكتب فيه يدعو لمزياد مان الكتاباة، وكال فكارة قابلاة للنقاد والتفساير،  كماا 
ان المحتااوس التحليلااي لكاال مااادة تاريخيااة يعااد فكاارا ساااميًا متجااددًا يضاافي صاافة وثائقياااة 

ناد عليها في كش  قوانين جديدة. وهنا سُنالحظ أن تكوين الاوعي التااريخي يمكن االست
الصاحيت يتطلاب تااوفير أدوات هاذا الااوعي متقدماه علااى اساتعراض التاااريخ وفاق الرؤيااة 
الحضارية ؛ لذا فأن كل دراسة فكرية البد لها من عمق تاريخي حضاري واكبها ويعطي 

 من العمق التاريخي لهذا الفترة الزمنية .صورة للفهم الموضوعي للمرحلة الزمنية ويث
وعلى هذا االساس فأن الفكر الفلسفي الي شاعب مان الشاعوب ُيعاد التعبيار     

الحي عن الخصائ  الذاتية لهذا الشعب فضال عن كونه نتاه منار حضااري مشاترك 
يسااهم بصاانت الفكاار اإلنساااني الشااامل ويحاااتفظ بااالمالمت الخاصااة التااي تعطيااه صاااورته 

يخياة وهاذا االماار يادعونا إلاى فهاام أهام خاصااية مان خصاائ  الفكاار الفلسافي وهااي التار 
)ايجااد الحلااول المالئمااة للمشااكالتا والساايما المشاكالت الفكريااة بصااورة تاريخيااة لتكااون 
القضية ذات أوجه متباينة نحو المشكلة التاريخية في دراسة الفكر على اختال  أزمنته 

 . 
تسااالط الضاااو  علااى التاااوهج الحضااااري الاااذي  وقضااية الفكااار اإلنسااااني هااذا    

خلدتاه الحضاارة اإلساالمية وكماا نعلام فا ن لكال حضاارة ساماتها وعالمهاا، وان إنساان هاذا 
الحضارة يتأثر بروت عصرا، ويكون الفكر اإلنساني فيها هو الفكر الخاالقق وهاو مقيااس 
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العلماي فاي العاالم اإلبدا  الحضاري، وان دراساة الفكار الفلسافي والاديني وتجلياات التقادم 
العربااي واإلساااالمي تقتضااي الااادخول إلااى حركاااة التطااور الفكاااري ذاتااه وهاااي فكاارة تااارتبط 
جوهرياا بتطااور المجتماات وعالقاتااه ماات الحضاارات األخاارس وهنااا ساايكون التااراث الفكااري 
والااديني والعلمااي فكاارة تسااتحق البحااث عاان قيمتهااا التاريخيااة ماان جهااة هااو نتاااه مرحلاااة 

امينها التقدمياااة الن الحااديث عااان هااذا الموضاااوعات  يتطلاااب معينااة والكشااا  عاان مضااا
عاارض األصاااول والمنااااهج الفكريااة التاااي أدت إلاااى بااروز االتجاهاااات والماااذاهب والفااارق 
ن فكاارة  واعطاات سااياًل وافاارًا ماان اآلرا  واألفكااار الفلساافية الدينيااة واالنجااازات العلميااة . وا 

ني تهماي  دور علماا  اإلساالم فاي البحث عن المنطلقات الفكرية والمناهج العلمية اليع
الفلساافة وعلاام الكااالم خصوصااا أن التاااداخل واقاات بااين المنطلقااات واآلرا  والمااذاهب فاااي 
رسام االطااار التنظيمااي لهااذا المنطلقااات الفكرياة واالبعاااد والمنجاازات العلميااة . ففااي علاام 

المشااااكل  الكااالم فلسااافة دقيقااة وعميقاااة أحيانااًا، وللمعتزلاااة آراؤهاام وبحاااوثهم التااي عالجااات
 الفلسفية الكبرس.

وفكااارة الفلسااافة اإلسااااالمية تحتااااه إلااااى تعزياااز ماااان خاااالل التوغاااال فاااي شااااروحها 
وماهيتهااااااا العلميااااااة واالسااااااتدالل الواضاااااات لماااااادس الااااااتالحم الفكااااااري اإلنساااااااني اإلسااااااالمي 
خصوصا بعد نضج المباحاث العقلياة عناد الكالمياين والفالسافة وظهاور المادراس واالرا  

المختلفااة، وان كثيار مان علمااا  اإلساالم كاانوا يااارون ان الحقيقاة واحاادة  والمنااهج الفكرياة
الن مايميز الفلسفة اإلسالمية انها الى حد ما فلسفة توفيقية بين الدين والفلسفة لاذا فاان 

 منهج فالسفة اإلسالم سار على وفق رؤس حضارية جمعت بين الدين والفلسفة .
ليناااا صاااورة تاريخياااة تعكاااس مالماااات ولهاااذا يبااادو أن التفساااير الفلسااافي يفاااارض ع

التحليال التاااريخي فاي تفسااير الحادث وفهاام مقاصاادا، فكماا نعلاام ان التااريخ علاام ووعااي، 
علاام لاااه أدواتااه ووعاااي بالمقاصاااد والااروابط ولعااال هااذا ماااا يفااارق المااؤرر عااان اإلخبااااري . 
وعلى أساس هذا المقدمات يمكن أن نالحظ أن تشكيل الوعي الفلسفي الصحيت يفرض 

 من استعراض المشكالت وتحليلها بقصد حلها . حالة
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والفلسفة ليست علما جزئيا كالعلوم األخرس التي تقتصر على الحقائق الجزئية، 
بال هااي تهااتم بالمشاكالت العامااة ذات الطااابت العقلاي الكلااي، وعلااى هاذا االساااس يكااون 

عة العقلية عند تعريفها : " انها علم المبادئ لكل ظواهر الوجود "، وهذا يشير إلى الطبي
الفيلسو ، مما يجعله ال يقبل بالمبادئ القريبة والعلل المباشرة في تفساير الظاواهر، أي 
أن الفيلسااااو  يقااااوم بتفسااااير الحقااااائق الجزئيااااة الماديااااة ب رجاعهااااا إلااااى أصااااوالها العقليااااة 
األولى، وان من نتائج العلوم هو محاولة التقريب بينها ولعل كل اختصا  علمي نجدا 

مااان االختصاااا  الاااذي يلياااه ماااثال، علااام الطاااب ارتااابط بعلااام الصااايدلة ونجاااد علااام  قريباااا
الرياضاايات ارتاابط بعلاام الهندسااة والفلااك وكاال هااذا العلااوم ارتبطاات بعلاام التاااريخ والعلااوم 
اإلنسانية األخرس . وفي نهاية حديثي هذا أرجو من ا  القدير أن اوفق في اظهار هذا 

 ملية التربوية وسعيا جادا لالبحاث الفكرية.البحث في صورته الالئقة خدمة للع
 ماهية الفلسفة ودورها الحضاري في بناء الفكر اإلنساني :

الفيلسااو : كلماااة يونانيااة تعناااي محاااب الحكمااة وأصاااله  )فاايالا وهاااو المحاااب و 
والفيلسااو  )محااب   ا2) " الفلساافة باليونانياة )محبااة الحكمااةا،ا1))ساوفاا وهااو الحكمااة..."

  .الحكمةا
القااااول ان محباااة الحكمااااة تعنااااي محاولاااة الوصااااول إلاااى الحقيقااااة بطرائااااق يمكااان 

قات لهااا الفلساافة،  مختلفاة لكاالي شاي  وفااي كال مجااالل كااان. لاذلك نجااد عادقة مجاااالت تطرق
لحاجتناا لخلااقظ نظريقااات حضااارية نتواصاال تبعااًا لهاا كمااا فااي نظريااات علاام الاانفس وعلاام 

 االجتما  وغيرها.
حد للف لسفة ألن الفلسفة متمثلة بالسؤال لماذا؟ عان كال ولهذا ال يوجد تعري  موق

اات معالجتااه وبحثااه فااي جمياات مجاااالت العلااوم التااي باادأت ماان  شااي ، وكاال موضااو  تمق
الفلساافة، ماااثال بااادأ الساااؤال عااان جسااام اإلنسااان حتاااى انتهاااى البحاااث إلاااى علااام األحياااا ، 

ة يخاره وطريقة البحث عان إجاباات  لمااذا أثاار الفكار الفلسافي حتاى وصالنا إلاى اإلجابا
الموضاو  مان حيقاز البحاث إلااى ميداناه العلماي، وهنااك خااال  حتاى الياوم بشاأن تساامية 



 م 2019 (43) مجلة التراث العلمي العربي       فصلية، علمية، محكمة   العدد

169 
 

 

 

الموروث الفلسفي، فهناك من يسمقون كلق النتاه الذي وصلنا بالفلسفة العربية. والبعض 
 اآلخر يسميها فلسفة إسالمية.

ت تهااااتم بالمشاااكالت العامااااة ذات الطاااااب ، وهااايا3)والفلساااقة علاااام المعرفاااة الكليااااة 
، وهاذا يشااير إلاى الطبيعااة العقلياة عنااد الفيلساو ، ممااا يجعلاه ال يقباال ا4)العقلاي  الكلااي

بالمباااادئ القريباااة والعلااال المباشااارة فاااي تفساااير الظاااواهر أي ان الفيلساااو  يقاااوم بتفسااااير 
، وقياال عنهاا : " إنهااا ا5)الحقاائق الجزئياة الماديااة ب رجاعهاا إلاى أصااولها العقلياة األولاى 

أي ان الفيلسااو  عنااادما  ا6)تجاااا ظااااهرة أو موقاا  فاااي حياااة الفااارد " وجهااة نظاار عقلياااة
يعطاي وجهااة نظاار عقلياة لاابعض ظااواهر الحيااة كااالخير والشاار عناد اإلنسااان فهااو يؤيااد 

 وجهة نظرا بكل األدلة العقلية.
والغاارض مااان الفلسااافة الوقااو  علاااى حقاااائق األشاايا  كلهاااا علاااى قاادر ماااا يمكقااان 

.وفااي التعرياا  االصااطالحي للفلساافة تباارز داللتاااان :  ا7)اإلنسااان ان يقاا  عليااه ... " 
األولى معرفة الحقائق أي معرفة حقائق الموجاودات علاى ماا هاي موجاودة عليهاا والحكام 

 ، واالختال  في فهم الحقائق وادراكها تابت لتنو  االستعداد. ا8)بوجودها على التحقيق 
الخصاااائ   والفكاار الفلسااافي ألي شاااعب مااان الشاااعوب هاااو التعبيااار الحاااي عااان

، فضال عن كونه نتاه منار حضاري مشترك خاصة في صناعة ا9)الذاتية لهذا الشعب 
.  ا10)الفكر اإلنساني الشامل الذي يساجل النااتج اإلنسااني ويعطياه قيماة تاريخياة كبيارة 

والفلساافة علاام واحااد، ال يمكاان نساابه ألماااة أو دياان أو شااعب محاادد. وتحقيااق هااذا الااانمط 
افاااااذ تساااااتوعب قااااااانون التطبياااااق العملاااااي للتقليااااال مااااان اعتماااااااد الفكاااااري يفااااارض إيجااااااد من

 الممارسات العفوية واالنتقال إلى المرحلة العلمية لهذا الناتج الفكري
وتحقيق هذا النمط الفكري يفرض إيجاد منافاذ تساتوعب قاانون التطبياق العملاي 

النااتج الفكاري  للتقليل من اعتماد الممارسات العفوية واالنتقاال إلاى المرحلاة العلمياة لهاذا
ولهااذا يبااادو ان التفساااير الفلسااافي يفااارض عليناااا صاااورة تاريخياااة تعكاااس مالمااات التحليااال 
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التاريخي في تفسير الحدث وفهم مقاصدا، أن التاريخ علم  ووعي، علم له أدواته ووعي 
 بالمقاصد والروابط ولعل هذا ما يفرق المؤرر عن اإلخباري .

يل الاوعي الفلسافي الصاحيت يفارض وعلى أساس هذا يمكان أن نالحاظ ان تشاك
حالاة ماان واسااتعراض المشااكالت وتحليلهااا بقصااد حلهااا، والغاارض ماان الفلساافة ان تاانظم 
العااالم نظاماااا عقلياااا بحسااب الطاقاااة البشااارية، والمااراد هاااو ان الفلسااافة عبااارة عااان النظاااام 

 .ا11)العلمي والعقلي المطابق لنظام العالم الخارجي
كانات عناد أهال الشارق فاي الحضاارات القديمااة  ياذكر أن بداياة التفكيار الفلسافي

، وقاااد توافقاااات آرا  ا12)كحضاااارة وادي الرافااادين ووادي النياااال أو حضاااارة الصاااين والهنااااد 
 ا13)بعض علما  المسلمين على هذا األمر 

والى جانب نظريات اليونان في الفلسافة نشاير إلاى اتجاهاات الفلسافة وشاروحها 
م، 873هااااا / 260الفلساااافية عناااد الكناااادي ت  عناااد بعااااض الفالسااافة المساااالمين فالمعرفاااة

تااأثرت بالفلسااافة اإلغريقياااة بشاااكل واضااات وكاااان ذلااك فاااي مجمااال آرائاااه الفلسااافية، فتاااأثرا 
الواضت بكتاب الربوبية المنسوب خطأ ألرساطو قاد دل علاى غاياتاه، كماا وتاأثر بفلسافة 

الطاونيين االسكندر االفروديسي، وقد ظهارت مالمات مشاتركة باين الكنادي والفالسافة األف
المحاادثين مااان خاااالل التميياااز الاااذي يقيماااه الكنااادي باااين الحقيقاااة الفلسااافية العقلياااة وباااين 

 .ا14)الحقيقة الموحاة التي يفهمها على انها نو  من الصناعة القدسية عند األفالطونيين 
وأباارز مااا يميااز منهجياااة فلساافة الفااارابي هااو المنحاااى التااوفيقي الااذي أراد إثباااات 

الفلسفة تمهيدا للتوفيق بينها وبين الدين، وما قضية الجمت بين رأي  وجودا إلثبات وحدة
الحكيماين أفالطااون وأرساطو التااي ناادس بهااا اباو نصاار اال للتوفياق بااين الشار  والحكمااة 
وهو حسب رأيه ينتهي إلى أنهما يتفقان في األصول الفلسفية ويختلفان في الفرو  برغم 

. ويشترك الفارابي والفالسفة وجمهاور ا15)طو االختال  الواضت بين رأي أفالطون وأرس
الفالساافة فااي مكااارم الشااريعة أو آداب الشاااريعة ... فاا ذا كااان اصااحاب اآلداب الشااارعية 
يستندون إلى قواعد ومقتضيات األخالق الدينية، ف ن الفارابي، ومثل غيرا مان الفالسافة 
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ن حياث هااي قيمااة ينظار إلااى المساألة ماان زاويااة الفضايلة قيمااة انسااانية عاماة، ولاايس ماا
خاصة ألصحاب ديانة معينة ؛ أي أنه يميز الفضيلة عن قواعد الُخلق الديني، بوص  
أن لكااااال منهماااااا خاصااااايته، خالفاااااًا للجمهاااااور والوعااااااظ األخالقياااااين الاااااذين يمااااااهون باااااين 
القيمتين، ويرجت ذلك إلى أنه يرس أنق الفضيلة قيمة إنسانية عقلية، ويؤكد ذلك قوله إنقه 

أن يكااون اإلنسااان لاه القاادرة علااى اسااتنباط المتوساط فااي األفعااال واألخااالق  "" اليساتنكر
 ، ا16)بحسبه هو وحدا"

وينتهااي الفااارابي حاااول شاارت تعريااا  الفلساافة )إنهاااا العلاام باااالموجودات بمااا هاااي 
موجودةا ويتفق الفارابي على حقيقة الفلسفة ووحدتهما ترجت إلى كونها حقيقة موضوعية 

قد عر  الفلسفة عن طريق الفارابي الذي مهد له سبلها وحدد له  ، اما ابن سينا فانها17)
" إن الغرض مان الفلسافة أن يوقا  علاى حقاائق االشايا  قضاياها . إذ يقول ابن سينا: 

 ا18)كلها على قدر ما يمكقن اإلنسان ان يق  عليه ... " 
طاى واهتم ابن سينا في فلسفته بالبحث عان العالقاة باين الواحاد والكثارة متبعاا خ

الفااارابي والسااايما فاااي نظرياااة الفااايض، وكانااات النتيجااة أن ُعاااد ابااان ساااينا مماااثاًل لنظرياااة 
الفايض فاي الفلسافة اإلسااالمية بعاد الفاارابي، ولكاان ابان ساينا اخااتط لنفساه جانباا صااوفيا 
وهو الجانب االشراقي، ومت هذا فابن سينا قال بما قاله الفارابي في تعري  الفلسفة وقد 

يتاااه بشااأن ممكااان الوجاااود وواجااب الوجاااود، ويمكاان القاااول إن الفلسااافة أشااار إليهاااا فااي رؤ 
اإلشراقية عند ابن سينا تُعد مكملاة لنظرياة الفايض الفارابياة وتفساير واجاب الوجاود كعلاة 

. وينتهي ابن سينا في عرض رؤيته الفلسفية هذا إلى أن المنطق يعد أساس  ا19)للعالم 
 ا20)صحيت لمعالجة القضايا والمشااكل الفلسافية العمارة الفلسفية ألنه األسلوب الفكري ال

. 
إن النظار إلاى مكوناات الفلسافة مان العلاوم يساتوجب معرفاة الفلسافة فاي مادلولها 
العلماي مان انهاا االسترشاااد بنظارة صاحيحة إلااى العاالم، وهاذا يمثاال مجمال المفااهيم عاان 

لفلساافية هاااي . والحكمااة اا21)الحياااة بأبعادهااا الشاااملة وأحاااداثها علااى العمااوم والخصاااو 
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المعرفاااة بأسااامى غاياتهااااا بااال هاااي " كمااااال القاااوة النظرياااة فااااي إدراك حقاااائق الموجااااودات 
 .ا22)وأحكامها على ما هي عليه وغايتها حصول االعتقاد اليقيني بحالها ... " 

ويبدو أن هناك تداخال بين المفهومين )العلم و الفلسفةا وهذا التداخل لعله أزال 
فة والعلاام الن االتجااااا الاااذي اخاات  بهاااذا المفهااوم اتجاااه نحاااو الفاارق أو الحاااد بااين الفلسااا

المساعى العقلاي الواحاد الاذي يتجاه بعادها إلاى بقياة المياادين، ولاذا ف نناا عنادما نارس بقياة 
العلااوم ساااوا  كاناات عقلياااة ام نقليااة نتاااذكر شاااجرة الفلساافة  وفروعهاااا وكياا  شاااكلت هاااذا 

 الفرو  صورة للفلسفة العلمية المتطورة.
رياضايات والفلاك والكيمياا  والفيزياا  والطاب والصايدلة والنباات والزراعاة فعلاوم ال

والبسااتنة والهندسااة وغيرهااا ماان العلااوم التااي أطقاارت اللوحااة الفلساافية وأضااافت لهااا رونقاااا 
متميااازا يختلاااا  عاااان النشااااأة األولاااى للفلساااافة إلااااى جانااااب العلاااوم النقليااااة كتفسااااير القااااران 

 .ا23)ة وآدابها والجغرافية وفروعها وغيرها والحديث والتاريخ وأصول الفقه واللغ
 الرؤية الحضارية للمسيرة التاريخية للفلسفة اإلسالمية :

ونحن في صدد المسيرة التاريخية للفلسفة اإلسالمية برؤياة حضاارية نجاد أفكاارا 
تفيد   بان الفلسفة اإلسالمية : هي البحث في الكون واإلنسان في ضو  التعاليم الدينية 

لت مت ظهور اإلسالم، والسؤال الذي يطرت نفسه هنا : هل كانت الفلسفة عربية التي نز 
ام إسالمية ؟ ولعل ما لهجت به األلسن في بالد العرب باسم  فلسفة اإلسالم أو حكما  
اإلساااااالم وفالسااااافته، إذ توساااااعت المااااادارك الفلسااااافية  وظهااااار أعاااااالم الفلسااااافة اإلساااااالمية 

رهم وناااالوا لقاااب فالسااافة اإلساااالم، وقاااد ذكااارهم باااذلك كالكنااادي والفاااارابي وابااان ساااينا، وغيااا
 .  ا24)الوص  البيهقي والشهرستاني والقفطي

وورد في بعض الماوارد : " ان هاذا الفلسافة قاد وضات لهاا أهلهاا اساما اصاطلحوا 
علياه فاال يصات العادول عناه وال تجااوز المشااحنة فياه ... ونارس أن نسامي الفلسافة التااي 

، أي ما يعناي أنهاا نشاأت فاي ا25)ا )فلسفة إسالميةا ..." نحن بصددها كما سماها أهله
 ظل دولة اإلسالم.
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وبماا ان اإلسااالم دياان لاماام كافاة، لكنااه ناازل فااي أماة العاارب فاألصاات أن يقااال 
)فلسفة عربية إسالميةا، وبالمقابل تظهر المشكلة في تزامن إطالق التسمية مات جنساية 

لسافة عناد العارب قبال اإلساالم وأنهام اعتمادوا الفالسفة ألننا نعلام عادم اعتماادهم تسامية ف
، وماااان خاااالل تتبعناااا فااااي المصاااادر والمؤلفاااات وجاااادنا وأن ا26)كلماااة الحكماااة أو الحكااايم 

 تسمية الفلسفة اإلسالمية وردت في تعاري  المتأخرين من علما  اإلسالم .
وتسمى الفلسفة اإلساالمية، ألن العنصار الجدياد الاذي أثار فاي الفلسافة اليونانياة 
هااو اإلسااالم الااذي عماال لااه الفالساافة حسااابا للتوفيااق بينااه وبااين األفكااار الفلساافية، تلاااك 

 الفلسفة التي نقلت إلى اللغة العربية ... فلنسمها إذن الفلسفة اإلسالمية.
ومن خالل الرؤية الحضارية نارس أن تسامية الفلسافة )اإلساالميةا أوسات وأشامل 

مون كااالفرس والبربااار والتااارك والهناااود، ألن وتاادخل فيهاااا جميااات مااا كتباااه الفالسااافة المسااال
الاادين اإلسااالمي دياان عااالمي وحضاااري، وكاااذلك  يجااب ان نشااير إلااى ان هااذا الفلسااافة 
ليست نتاجاً إسالميًا فقط،  بل نتاه العرب من الصابئة واليهود والنساطرة واليعاقبة ممن 

 . وبذلك نعطي كل ذي حق حقه.اسهموا في تكوين هذا الفلسفة
ان نتفاق علاى أن كلماة فلسافة اإلساالم ُأشايت اساتعمالها أكثار واشاامل  لكان يمكان

فاااي مراحااال الحقااااة مااان عماااار الدولاااة العربياااة اإلسااااالمية، وهاااو يحتااااوي األفكاااار العربيااااة 
 واإلسالمية التي ضمها مصطلت فلسفة في محاولة للتوفيق بين الفلسفة والدين . 

 لوم العقلية والنقليةالرؤية الحضارية التاريخية لجهود الفالسفة في الع
إن عملية احتوا  العلوم المنقولة من لدن المسلمين فرضت حالة من التغيير في 
مسار هذا العلوم والسيما في مجال الفهم والتحليل، ولعل الفلسفة كانت أكثرها تأثقرا بهذا 
التغيياااار الن الفلساااافة هااااي محااااور العلااااوم الحقيقيااااة والمعااااار  العقليااااة كافااااة ممااااا يااااارتبط 

، لاااذا انااااتظم فاااي إطارهااااا ا27)لطبيعاااة وماااا ورائهااااا كالرياضااايات والطبيعيااااات واإللهياااات با
 . ا28)المعار  واختل  عنها مواصفات المعار  األخرس واعتباراتها كالنحو والصر  
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، ا29)وعنادما نقال العارب كتااب )األصاولا فاي الهندساة والحسااب لاا )اوقليادسا 
رشاايد والماأمون، إذ بادأت دراساة اإلسااالميين بادأت شاروت كثيارة عليااه والسايما فاي عهاد ال

، ذلاك أن لكال ا30)لكتاب األصول بهد  الوصول لغاية اكبر مان إدراك المعرفاة العاماة 
علم موضوعًا يخت  ببحثه، فالبد أن يكون للعلم كي يوص  بأنه علم موضو  ومنهج 

 .ا31)ونظريات يصل اليها
تاااه الاى البحااث عاان وجااود واثباات موضااوعية العلااوم مان الناحيااة الفلساافية، يح

، فضاااال عاان أن جميااات العلااوم التاااي ا32)العلاام أو عدمااه وهاااو البحااث عااان أصاال الشااي 
تعتمد المنهج التجريبي لتحقياق مساائلها غيار قاادرة علاى إثباات أصال موضاوعاتها، الن 
ذلك مرتبط باالستدالل العقلي والبرهااني وهاذا ماا ال يتيسار إثباتاه عبار المنااهج والطارق 

 . ا33)الحسية 
وفاااي الرؤيااااة الحضاااارية التاريخيااااة لجهااااود الفالسااافة المساااالمين فاااي تطااااور علاااام 

بااداعاتهم فياه نجااد أن الخااوارزمي ) هااا / 339ما والفااارابي )849هاا / 335الرياضايات وا 
ما قاااد جعلااااوا لهاااذا العلاااام أقسااااما، فالفااااارابي يقسااامه علااااى سااابعة أقسااااام )علااام العاااادد 950

النجاوما )علاام  –البصارياتا، )علام الفلاك  –اظر الحساابا، )علام الهندساةا، )علام المناا
 .  ا34)علم قوانين الحركةا  –الموسيقىا، )علم االثقالا، )علم الحيل الميكانيكا 

ولم يذكر الخاوارزمي مان العلاوم الرياضاية غيار علام العادد والهندساة وعلام الفلاك 
ويعد الخوارزمي . ا35)والموسيقى من غير أن يربط بينهما أو يبين العالقة بين علم وآخر

أول مان فصاال علاام الحساااب عاان علاام الجباار بأساالوب علمااي ومنطقااي، وهااذا اسااتدالل 
عقلاي وفلساافي مقبااول عناد بعااض الرياضاايين الاذين عاادوا معادلااة الحسااب غياار معادلااة 

 . ا36)الجبر 
ما لام يأخاذ كثيارا بالتصاني  الرياضاي 1036هاا / 428ونجد أن ابن سينا )ت 

ى التقسايم األرسااطي فجعال العلام الرياضاي فاي مرتباة  وسااطى للفاارابي وبقاي معتمادا علا
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، ويرس أن العلم الرياضي  يبحث في أمور وجودها ا37)بين العلم اإللهي والعلم الطبيعي 
 . ا38)وجودها وليس في حدودها وهو متعلق بالمادة والعدد والتدوير وخواصه 

فه ابن خلادون )ت  هاا 808ومن فرو  علم الرياضيات )علم الحسابا الذي يعرق
ما بأنه : " صناعة علمية في حساب األعداد بالضم والتفريق )الضم يكون في 1405/ 

األعااداد بااااألفراد وهاااو الجماااتا، والتضاااعي  باااان يضاااع  عاااددًا ب حااااد عااادد آخااار وهاااو 
 . ا39)الضرب، )التفريق يكون أيضا في األعداد ويشمل الطرت والقسمة ... " 

، فااي ا40)ة اختلفاات عنااد إخااوان الصاافا وماان الجاادير بالااذكر أن العلااوم الرياضااي
 –الطبيعيات  –المنطقيات  –رسائلهم، إذ جعلوا العلوم الفلسفية أربعة هي : الرياضيات 

، وركاازوا فااي رسااالتهم األولااى علااى العاادد وفااي الثانيااة علااى الهندسااة وفااي ا41)اإللهيااات 
لفون البقياة فاي الثالثاة علاى علام النجاوم والرابعاة والخامساة علاى علام الموسايقى وهام يخاا

 . ا42)تصني  العلوم والسيما العلوم الفلسفية 
وكتاب )اآلالت العجيبةا وهو المنسوب إلى أبي الفتت عبد الرحمن الخازن )ت 

ما الاااذي اشاااتمل علاااى وصاا  الكثيااار مااان أدوات وآالت الرصاااد الفلكاااي 960هااا / 349
اللغة الفارسية ، كما وجدنا رسالة أخرس احتوت على وص  دقيق آلالت الرصد في ا43)

ما، الاااذي 424هاااا / 827وهاااذا الرساااالة تنساااب إلاااى الكاشاااي غيااااث الااادين حمشااايد )ت 
استطا  من رصاد حركاة الكواكاب القريباة مان األرض وبياان مساارها واتجاهاتهاا اليومياة 

 . ا44)
، ودائاارة ا46)، وذات الربات ا45)وعان أهام أدوات الرصااد فكاان أهمهاا اإلسااطرالب 

 . ا49)، والقبلة نامه ا48)لشمسية ، والمزولة اا47)المعدل
وابرز من اشتغل في ميدان العلوم الرياضية والفلكية هم : أبو كامل شاجا  بان 

ما، وأبو الحسن 998ها / 388ما، وأبو الوفا  البوزجاني )ت 930ها / 318اسلم )ت 
ما، وثاباات بان قارا الصااابئي 1424هاا / 828علاي بان الحسان الساابطي القلصااوي )ت 

، ا50)ما 1042هاااااااا / 434ما، ومحمااااااد بااااااان الحساااااان الكرخااااااي )ت 901هااااااا / 289)ت 
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هاا / 317ما، وأباو عباد ا  البساتاني )ت 1274هاا / 673ونصير الدين الطوسي )ت 
ما، وعباد الارحمن 1041هاا / 443ما، وأبو الريحان محمد بن احمد البيروني )ت 929

زمي )ت ما، ومحماد بان موساى الخااوار 986هاا / 376بان عمار بان ساهل الصااوفي )ت 
 .ا51)ما 895ها / 282ما، وأبو حنيفة الدينوري )ت 846ها / 232

وأبااارز سااامة امتااااز بهاااا علااام الطاااب هاااو التخصااا  ويعاااد مااان منجااازات الطااااب 
ا الااااذين يتصاااادون لعاااااله األماااااراض physiciansاإلسااااالمي فكااااان ماااانهم )الطباااااائعيون

راض وناااو  الباطنيااة ويشااترط فااايهم معرفااة تركيااب البااادن وماازاه األعضااا  وطبيعاااة األماا
 . ا52)الدوا  المخص  لها 

ويقاول اباان عبااد الباار : " العلااوم عنااد جمياات الااديانات ثالثااة : علاام أعلااى وعلاام 
فالعلم األعلى هو علم الدين الذي ال يجوز ألحد الكالم فيه بغير  ا53)أسفل وعلم أوسط 

األوساط هاو والعلم  ا54)ما انزل ا  في كتبه وعلى سنقة أنبيائه )عليهم الصالة والسالما 
معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشي  منها بمعرفة نظيرا ويساتدل علياه بجنساه أو 
نوعه مثل علم الطب والهندسة، والعلم األسفل هو أحكام الصناعات وضاروب األعماال 

 .ا55)مثل السباحة والفروسية وما شابه ذلك ... "
ولعال هاذا  ا56)لاى العلام وبرز رأي يفيد أن الفلسفة قامت أوال وقبال كال شاي  ع

وهي  ا57)هو ما يربط الفلسفة بالعلوم الحكمية وقد جعل ابن سينا الحكمة مرادفة للفلسفة 
عنااادا تنقسااام علااااى اثناااين : حكماااة نظريااااة وحكماااة عملياااة وتنقساااام النظرياااة علاااى ثااااالث   

فيمااااا كاناااات أقسااااام العمليااااة ثالثااااة )األخااااالق  ا58))الطبيعيااااات واإللهيااااات والرياضااااياتا 
، واألصااالية ا59)ير المناازل والسياسااةا والحكمااة الطبيعياااة منهااا أصاالية ومنهااا فرعيااة وتاادب

ثمانية أقسام وهي : )سمت الكيان، والسما  والعالم، واآلثاار العلوياة، والمعاادن، والنباات، 
والحكماة الفرعياة الطبيعياة هاي : )الطاب وأحكاام والنجاوما وهااي  ا60)والحياوان، والانفسا 
 . ا61)خال  علم الهيئة 

 الرؤية الحضارية في مناهج المتك
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 لمين واالستدالل العقلي في الفلسفة وعلم الكالم. 
هناك حقيقة يختل  فيها الفالسفة عن المتكلمين، فالفالسفة يقولون : ظاهر 
الشريعة يجب أن يفهم كما نزل وأن ال يثار االضطراب والشك في قلوب الناس 

لمتكلمين على حين يرس المتكلمون من الفرق وأذهانهم من خالل التأويالت الجدلية ل
اإلسالمية أن فهم الشريعة مقصور عليهم ويخرجون سائر المسلمين عن دائرة اإلسالم 
وأن لكل فرقة رأيا با  تحمل من خالله الفاظ الشريعة على المعنى الذي تراا فيداخلها 

فيما يرس الفالسفة أن تصور بأن ما تقوله هو حقيقة الدين وال غير وعلى الناس قبوله 
 . ا62)ذلك بدعة وتأويل ال أساس له 

والمالحظ على اتجاهات الفكر الفلسفي تأثرها بصورة شمولية بحوادث المجتمت 
نفسااه، وهااذا االتجاهاااات تشاامل جزئيااات األمااار وكلياتااه بصاار  النظااار عاان االخاااتال  

لحال مشاكلة، الوارد بحسب كل اتجاا فلسفي، ولكان الهاد  يكاون بصاورة محاددة  موجاه 
 .  ا63)وهذا هو الهد  األساس الذي سعت إليه اتجاهات الفكر  الفلسفي 

ومما ال شك فيه أن االختالفات الواقعة في اآلرا  الفلسافية والكالمياة ترجات إلاى 
خالفاااااات فاااااي المنطلقاااااات واالصااااااول وهاااااذا الخالفاااااات شااااااكلت االساااااس الفكرياااااة لهااااااذين 

إلسااااالمي والكشاااا  عاااان منطلقااااات المااااذاهب االتجااااهين الفكااااريين فااااي العااااالم العربااااي وا
 . ا64)الفكرية عند المسلمين 

وتسمو حقيقة الدين اإلسالمي أن ُتحدد ضمن منهج واحد محدد تكتمل فياه كال 
معان هذا الدين الحني ، وبما أن االمة التي اعتنقت هذا الدين قد افترقت واختلفت في 

فرقااة تفساار قواعااد ومضاااامين  طبيعااة اكتساااب هااذا الاادين ال فااي جااوهرا، وان كاناات كاال
 واصول الدين اإلسالمي على وفق ما يرتئيه أصحابها.

وساابب ذلاااك الكثيااار مااان الخالفاااات وهاااو ماااا اصاااطلت علياااه عناااد الفقهاااا  )بعلااام 
الخال ا القائم على استنباط األدلة اإلجمالية والتفصيلية لتحصيل ملاكاة اإلبرام والنقض 

يقاعها بالم  . ا65)ذهب المخال ودفت الشكوك عن المذهب وا 
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ويمكن القول أن المكاناة التاريخياة والحضاارية الواساعة فاي القارآن الكاريم تشاكل 
 نسقا رائعا ومتكامال للتفسير اإلسالمي للتاريخ منهجًا وفكرًا وتطبيقًا.

ثم ان عرض صورة االختال  بين المناهج عن الادين اإلساالمي ال ياؤثر علاى 
، وان بدت الخالفات متقاطعة ذلاك أن هاذا العارض جوهر المبادئ اإلسالمية الحضارية

يقادقم وعلاى المسااتوس الحضااري عااددا مان المبااادئ األساساية عاان تركياب اإلنسااان ودورا 
 في العالم ومكانته المكرمة من ا  سبحانه وتعالى .

وترتبط الفلسفة بالدين ارتباطا وثيقا والسيما في إدراك بعض المعار   المعقدة، 
ق هذا المعار  على الواقت العملي ومن خالل الحس والتجربة سنالحظ لكن عند تطبي

 . ا66)تقابل الفلسفة مت العلم والدين 
وتبدو محورية المنهج الفكري واضحة جدا في الدين اإلسالمي، إذ كانات مناابت 
الحياة العقلية عند المسلمين منابت ذاتية لُدنية الن منااهج الادين اإلساالمي نفساها تادعو 

 .  ا67)لتفكر والتدبر إلى ا
وجاا  هاذا األماار علاى خااال  ماا ورد عنااد البااحثين الغااربيين الاذين اعتقاادوا أن 

، وعلااى هاذا االسااس فااانهم ا68)وظيفاة العقال المساالم تبقاى محادودة فااي النقال واالقتبااس 
اهتموا بالبحث عن النظاائر واألمثاال واإلشاارات . وتناساوا أن الادين اإلساالمي هاو ديان 

لتدبر وقد وردت العديد من اآليات القرآنية الكريمة التي تدعو إلى التفكار. قاال التفكر وا
ْتاَلف الالالا  تعااالى: الالالْر الل الالالْه َلَوَجالالداواآ ْفيالالالْه اخآ وَن الآقاالالالرآوَن َوَلالالوآ َكالالالاَن ْمالالالنآ ْعنالالْد َجيآ َأَفالالاَل َيَتالالالَدَبرا

َكْثير ا
 .ا69)

ا االقتبااس مماا وظل الفكر اإلسالمي في نظارهم علاى الادوام فكارا انتخابياا عمااد
 ُترجم من كتب االغريق ومعارفهم ال يوجد فيه أي ابتكار.

وشمل القرآن الكريم العديد من اآليات التي تدعو الناس إلى التفكر والتدبر، 
وهذا األمور إن دلت على شي  إنما تدل على تلبس العقل بتمام الموارد التي جا  فيها 

بتوجيه العقل نحو النهوض بوظيفة وهي العمل القرآن الكريم بالصيغ الفعلية القاضية 
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. ا70) باستمرار في التبصر والتدبر والتفكر. والعلم هو معرفة الشي  على ما هو عليه
أما الفرق بين العلم والعقل، العقل هو العلم األول الذي يزجر عن القبائت وكل ما كان 

 . ا71)و  في القبيت زاجرا أقوس كان أعقل، وقال بعضهم العقل يمنت صاحبه من الوق
فالقرآن الكريم من بدايته إلى نهايته فكرًا وحضارًة وعلمًا وفلسفًة، وقد أخاذ الادين 
اإلسالمي بعدًا عقائديًا في منااهج المتكلماين أكثار مناه عناد الفالسافة الن هاد  الفلسافة 
البحث عن الموجودات بما هي عليه على حين كان هد  علما  الكالم االعتمااد علاى 

. ولعااال كااال األدياااان والثقافااااات  ا72)راهين العقلياااة فاااي الااادفا  عااان العقائاااد اإلساااالميةالبااا
البشارية البااد ان ترتكااز علااى قاعاادة فلساافية مختصااة بهااا، فقااد ال يقتناات إنسااان بالفلساافة 
الدينية وهذا األمر ال يعني أنه ال يؤمن بالفلسافة قاط ولكان تفكيارا ونظرتاه للحيااة وحتاى 

 بنيا على رؤية معينة.سلوكه البد أن يكون م
وعلم الكالم على هذا النحو كان متزامنا ومتوافقا كعلم يهاد  إلاى إثباات العقائاد 

لاازام الخصاام ب قامااة الباااراهين  أي هااو العلاام الاااذي  ا73)الدينيااة بااالحجج ودفاات الشااابهات وا 
وهو على خال   الفلسفة فهو يشتمل على ثالثة  ا74)يبحث في أصول الدين اإلسالمي 

، والثاااااني / قساااام األخااااالق )المسااااائل ا75)ألول / قساااام العقائااااد )أصااااول الااادينا اقساااام: ا
 والتعاليما، والثالث/قسم األحكام )فرو  الدينا .

والعلاام الااذي يتصاادس للقسااام األول هااو علاام الكااالم والعلااام الااذي يخاات  بالقسااام 
لقاساام الثااني هاو علام األخاالق أماا الاذي يبحاث فاي القسام الثالاث فهاو )علام الفقاها وان ا

 .ا76)لهذا العلوم والمعار  جميعا هو الدين اإلسالمي 
وعلااى الااارغم مااان وجااود افكاااار مناقضاااة لعلاام الكاااالم اإلساااالمي فاا ن ماهياااة هاااذا 
العلم معروفة ومعلومة للجميت ال يستطيت أن يدرك معناها وماداركها مان ال يمات بصالة 

ر شاان علام الكااالم للادين اإلساالمي الحنيا ، ونتااذكر هناا رد الجااحظ علاى ماان استصاغ
وابخساااه حقاااه بقولاااه : " وعلاااام الكاااالم كنااازًا ثميناااًا ينبغااااي الحااار  علياااه ... فهاااو جاااادير 
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بالتعظيم والذب عنه إذ به يعر  الصغير والكبير والحقير والخطير ... وهو يصنت في 
 . ا77)العقول صنيت العقل في الروت وصنيت الروت في الجسم ... " 

عندما اعتمد على األدلة والحجج بهد  الدفا  عن وفي الحقيقة أن علم الكالم 
الدين كان هذا األمر هو بحد ذاته علما، وألنه اختل  مت الفلسفة الغربية بصورة شاملة 
كاان ماان المحااتم عليااه أن يسااتند إلااى األدلاة العلميااة إلثبااات صااحة الفرضاايات والقواعااد 

د واإللهياات واألديااان التاي اضاطلت بهاا ساوا  فاي مجااال التخصا  العلماي أم فاي العقائا
من خالل تعامله مت العموم واالستثنا  ومت ذاتية األشايا  وتكوينهاا ولكان علاى وفاق ماا 

 نصت عليه المحاور والقواعد اإلسالمية .
وهاذا الكاالم يحاادد بصاورة خاصاة ظاارو  نشاأة النظار العقلااي بحادودها الواقعيااة 

، الن ا78)قياة األشاكال الفكرياة حيث شكل علم الكالم الشكل الفكاري األكثار تقادما باين ب
علام الكااالم اإلسااالمي قااد تخصاا  بوظااائ  اساسااية هااي تبيااين أصااول الاادين واثباتهااا 
باالدلاة العقليااة والاادفا  عنهااا ومواجهاة مااا يحااوم حولهااا مان شاابهات وهااذا الوظااائ  تعااد 
مساؤولية ملقااة علااى عااتق علام الكااالم المتمثلاة بالادفا  عاان اصاول المعاار  اإلسااالمية 

 ق رؤية حضارية.وف
ونالحاظ مسااالة مهمااة هااي الكشا  عاان طبيعااة الماانهج الاذي يتبعااه المااتكلم فااي 
المقاام األول بحياث لاو سُاائل الماتكلم عان طريقااة وصاوله إلاى هااذا االصاول التاي اثبتهااا 

 . ا79)ودافت عنها سيجيب انه استفاد من ظواهر الكتاب والسنة 
نهج الفالسافة والمتكلماين قاد وعلى هذا االسااس نارس أن الادين اإلساالمي باين ما

حااز مكاناه اكبار عنااد علماا  الكاالم، ولكاان هال اساتطا  علمااا  الكاالم تاسايس منظومااة 
عقليااة كاملاااة ومنساااجمة تكاااون قاااادرة علاااى تاااوفير الغطاااا  العقلاااي لكااال الظاااواهر الدينياااة 

 المتعلقة باصول الدين ؟ 
مدت على اثباات ويبدو أن المدرسة الكالمية ومن خالل عملها بهذا المنهج اعت

مادعياتها علاى الجادل ال علاى البرهاان وعلاى هااذا االسااس فا ن الغاياة التاي يهاد  إليهااا 
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الماتكلم إرغااام الخصاوم والاازامهم بخااال  االساتدالل البرهاااني الااذي يهاد  للوصااول إلااى 
 ا80)الحق والواقت 

 
 التطور التاريخي لظهورعلم الكالم ومناهجه في المشرق اإلسالمي. 

كالم من العلوم اإلسالمية التي ظهرت من خالل تطور حركة  الفكر يعد علم ال
العربي اإلسالمي وقد بدا واضحا في القرنين األول والثاني الهجريين في محاولة للتقليل 
من تأثير الفلسافة اليونانياة علاى بقياة فارو  الفلسافة لاذا فقاد أصابت علام الكاالم هاو العلام 

 . ا81)باألدلة العقلية الذي يدافت عن العقائد اإلسالمية 
ويقول الفارابي: " صناعة الكالم : ملاكاة يقتدر بها اإلنسان على  نصرة اآلرا  

 ا82)واألفعال المحدودة التي صرت بها واضت الملقة وتزيي  ما خالفها باألقاويل ... "
وتعريفه هذا أشتمل على فرق بين علم الفقه والكالم وان مهمة الفقيه اخذ آرا  صاحب 

شر  ليجعلها اصوال يستنبط بها على حين أن مهمة المتكلم مجرد نصرة اآلرا  التي ال
 استعملها الفقيه.

وقد عد الجاحظ أن علم الكالم علم ينبغي الحر  عليه وأنه يشبه الميزان 
الذي نزن به االمور فنعر  نقصانها أو رجحانها " أي هو بمثابة اآللة التي يستخدمها 

 .ا83)من الباطل وهو بذلك يشبه المنطق ..." كل علم لقياس الحق 
ااااه  عاااان     وعلااام الكاااالم : " هاااو علااام أصاااول الاااادين والتوحياااد وهاااو علااام الُحجق

 .  ا84)العقائد اإليمانية باألدلة العقلية والرد على المبتدعة والمنحرفين من االعتقادات " 
لعات كتاب ويقول ابن خلدون  : " إني ابتدأت بعلم الكالم فحصالته وعقلتاه وطا

، فصااادفته علمااا وافيااا بمقصااودا ا85)المحققااين ماانهم وصاانفت فيااه مااا أردت أن أصاان  
نما مقصودا حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عان تشاوي  أهال  غير وا ل بمقصودي وا 

 ا86)البدعة ... " 
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" ا87)وعلاام الكااالم هاااو العلاام الااذي يااادافت عاان العقائااد اإلساااالمية باألدلااة العقلياااة 
: ملاكاااة يقتاادر بهااا اإلنسااان علااى نصاارة اآلرا  واألفعااال المحاادودة التاااي  وصااناعة الكااالم

أن علام الكاالم " بمثابااة ، و ا88)صارت بهاا واضات الملقااة وتزييا  ماا خالفهاا باألقاوياال ... "
 .ا89)اآللة التي يستخدمها كل علم لقياس الحق من الباطل وهو بذلك يشبه المنطق... "

أكثاااار خوضااااهم فاااااي النقااااا  عاااان اساااااتخراه وياااارس الغزالااااي أن المتكلمااااين كاااااان 
قامااة  مناقضاات الخصاوم أي أنهام أرادوا كشاا  التنااقض فاي باراهين الخصاام مان جهاة وا 
الادليل علاى صاحة المعتقااد اإلساالمي، وهام ال يعملاون علااى اكتشاا  الحقاائق ومعرفتهااا 
ة على ما هي عليه وعندما كثُر النقا  تخلاوا عان غاياة الادفا  عان العقيادة ورد المبتدعا

فتكلماااوا فاااي الجااااواهر واألعاااراض بعاااد أن تخلااااوا عااان مقصااادهم األصاااالي وجاااا  كالمهاااام 
 مناقضا وغير شا  .

وبنااااا  علااااى مااااا تقاااادم ماااان األدلااااة التعريفيااااة فااااان علاااام الكااااالم هااااو علاااام الحجاااااة 
واالستدالل للدفا  عن الدين اإلسالمي ضاد الفلسافة ونقصاد هناا الفلسافة اإلغريقياة ذلاك 

 الحق أصبت يمثل الفكر الفلسفي اإلسالمي. أن علم الكالم وفي وقت
ورغاام محاولاااة علاام الكاااالم االبتعااااد عاان الفلسااافة إال أن آثاااار الفلساافة فياااه كبيااارة 
بااادليل أن ساااابب ظهاااور علاااام الكاااالم وجااااود الفلساااافة أصاااال ونالحااااظ أن علااام الكااااالم قااااد 
اساااتوحى منهجاااه العلماااي مااان الفلسااافة باااد ًا مااان المنطاااق األرساااطي إلاااى منااااهج الجااادل 

 طبيعة الحجج.و 
وقااد اتصااا  الجانااب الاااديني فااي مااانهج فلسااافة الكناادي صااافة فكريااة ظهااار فيهاااا 
تباعاااد واخااااتال  المنهجاااين )الفلساااافة والااادينا وتباعااااد الوسااايلتين، وهااااذا األمااار لاااام يكاااان 
واضااحا فااي شااروت الكناادي إال اذا اعتماادنا طريقااة البرهااان طريقااا بااين الاادين والفلسااافة . 

 رفت التقابل بين الفلسفة والعقيدة.ويشير الكندي في نصوصه إلى 
والحقيقااة أن العصااار الاااذي عاااا  فياااه الكناادي يعكاااس حاااالتين: األولاااى امتااازاه  

الحضارات واألديان والشعوب واعتمادهاا اللغاة العربياة أداة للتعبيار عان الفكار،  والثانياة 
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 الحريااااة الواساااااعة التاااااي أباحهاااااا خلفاااااا  آل العباااااس فاااااي هاااااذا المرحلاااااة والسااااايما الماااااأمون
 والتي تعد من الجوانب الحضارية.ا90)والمعتصم 

وكتااااب الكنااادي إلاااى المعتصاااام باااا  فاااي الفلساااافة األولاااى فيماااا دون الطبيعيااااات 
والتوحيااد نجاادا ينقساام علااى قساامين : يباادأ األول بالاادعا  ثاام بتعرياا  الفلساافة ثاام ينتقااال 

 . ا91)باإلشارة إلى أن الفلسفة هي علم الربوبية والوحدانية 
أن الغرض من كتاب الكندي هذا هو بيان الهاد  مان الفلسافة األولاى والحقيقة 

وماهيتها ومباحثها وما الفرق بينهاا وباين العلام الرياضاي والعلام الطبيعاي وماا هاي حادود 
هااذا الفلساافة اذا مااا أخااذنا بعااين االعتبااار أن حااد الفلساافة هااو علاام األشاايا    بحقائقهااا، 

عمله العمال باالحق واشار  الفلسافة هاي  وغرض الفيلسو  في علمه إصابة الحق وفي
 علم الحق األول الذي هو علة كل حق.

ويباااادو واضاااااحا ماااان كتااااااب الكناااادي تاااااأثرا الواضاااات باااااالمنهج الفكااااري األرساااااطي 
واستلهام التقسيم العقلي لديه وتأثرا بكتاب الربوبية المنسوب خطًأ إلاى أرساطو طااليس، 

، ا92)علااام بااالموجود بمااا هااو موجاااودا فاا ذا كااان موضااو  الفلسااافة األولااى عنااد أرسااطو )ال
وذلااك ماان خاااالل معرفااة العلااال التااي كانااات سااببًا فااي وجاااودا فااأن الكنااادي يلااتمس كاااذلك 
الموجود الحقيقي ولكنه يارس اناه واحاد فقاط هاو ا  تعاالى وال يشارك معاه شايئا وهاذا هاو 

 جوهر الخال  بين أرسطو والكندي الذي حواا كتاب الكندي إلى المعتصم.
التراث الفكري ألبي يوس  الكندي كان زاخرًا في مختل  أنوا  العلوم ونجد أن 

والمعار  من الطب والفلك والكيميا  والفلسفة والرياضيات وغيرها فله  كتب في الفلسفة 
وكتاااب فاااي المنطاااق والحساااااب والنجاااوم والهندساااة واألفااااالك والطبيعياااات وكتباااه النفسااااية 

ة باالجواهر والمعاادن الثميناةا فضاال عان رساائله والسياسية والمعرفية واألنواعية )الخاص
 . ا93)التي تجاوزت مائتي رسالة في مختل  شؤون المعرفة 

ويؤخااذ علااى الفااارابي التكاارار واإلطالاااة واإلسااهاب فااي بعااض األحيااان واإليجااااز 
والخلو من التراد  واالستطراد أحيانا أخرس وأن الهد  الذي ينشدا أبو نصر في اغلب 
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حا جااادا مااان خاااالل تبياااان الغاياااة والعلاااة مااان التاااألي  واالستبصاااار فاااي كتباااه يبااادو واضااا
، وامتااااز طابعااه الفلساافي باااالمنحى التااوفيقي الااذي أراد باااه ا94)غااوامض األمااور وعوامهااا 

إثباات وحادة الفلسافة تمهيادا للتوفياق بينهاا وباين الادين واثباات وحادة الحقيقاة، ولعال هااذا 
ي تعااود إلاى التاأثير الكبيار الاذي خلفاه اإلسااالم النزعاة التوفيقياة التاي ظهارت عناد الفااراب

فااي تكااوين الفاااارابي الروحااي واإليماااني مااان جانااب والمكانااة التاااي وصاالت اليهااا الفلسااافة 
اليونانياة  فاي نفااوس المفكارين اإلسااالميين عاماة وفلساافة أفالطاون وأرسااطو خاصاة ماان 

 .  ا95)جانب آخر
تخاطاااب الناااااس علااااى  وعاااد الفااااارابي لغاااة الشااااريعة لغاااة حسااااية تصاااويرية ألنهااااا

مختلا  طبقاااتهم واسااتعداداتهم الفكريااة بينمااا لغاة الحكمااة هااي اللغااة البرهانيااة التجريديااة 
 . ا96)ألنها تخاطب الخاصة من الذين اقتصر أتباعها على البحث العقلي المجرد 

وأما عن شروحات أبي نصر الفارابي عن علم األخالق فجا ت بمثابة تحصيل 
يضات كتاباا اسامه )تحصاايل الساعادةا يبحاث فياه عان األماور التااي الساعادة، ولهاذا نجادا 

تؤدي باإلنسان إلى التحصيل في الحياة الدنيا والسعادة القصاوس فاي الحيااة اآلخارة وهاو 
ال بهاا اإلنساان علاى  يحددها بأربعة فضاائل )الفضاائل النظرياةا وهاي العلاوم التاي يحصق

وطاااارق اقناعياااة ومثاااااالت لكااال تلااااك الموجاااودات فاااي الااااذهن معقولاااة بااااالبراهين اليقينياااة 
 ا97)المعقوالت وهي علوم موجودة في النفس 

ولفلساافة الفاااارابي نزعااة تميزهاااا عااان بقيااة االتجاهاااات الفلساافية إال وهاااي النزعاااة  
الحضارية السياسية ؛ الن السياسة هاي النتيجاة التاي تنتهاي إليهاا أجازا  فلسافته والغاياة 

ة، إذ قد بحث الفارابي في فلسفته السياساية وفاي التي تؤدي اليها بطريقة طبيعية منطقي
القساااام الثااااااني ماااان كتاباااااه )آرا  أهاااال المديناااااة الفاضاااالةا التعااااااون بااااين البشااااار وضااااارورة 

 . ا98)االجتما  والمجتمعات وأصنا  المدن وصوال إلى المدينة الفاضلة 
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وأمااا المدينااة الفاضااالة فهااي ثمااارة االجتمااا  اإلنسااااني فهااي التعااااون الااذي خلقاااه  
إلنساااان لينااااال السااااعادة، والمدينااااة الفاضاااالة تشاااابه الباااادن التااااام الصااااحيت الااااذي تتعاااااون ا

 . ا99)أعضاؤا كلها على إتمام حياة أفضل وأكمل 
ويعتقد الفارابي أن أهل المدينة الفاضلة يعرفون ماهيات القسم األول من كتاباه 

ل تلاك النظريااات أال وهاي اآلرا  الفلسافية التااي طرحهاا، وحكمااا  هاذا المدينااة يادركون كاا
الفلساافية ببااراهين وببصااائر نفوسااهم وماان يلاايهم ماان الناااس انمااا يعرفونهااا علااى مااا هاااي 

 . ا100)موجودة ببصائر حكمائهم أتباعا لهم وتصديقا 
فضاال عان ذلااك  ا101)والارازي احاد المشااهير فااي علام الطاب والكيمياا  والفلساافة 

ا العلاااوم العقلياااة منكباااا علااااى فاااان المصاااادر تاااذكر أن الااارازي كاااان مولعاااا باااالعلوم والسااايم
دراستها ودراسة االداب والشعر، وقد ورد في بعاض المصاادر أبياتاا شاعرية لاه وأناه الا  

بااااارا إلاااااى الفلسااااافة والطاااااب وتااااااألي   ا102)بعاااااض كتباااااه شاااااعرا  .وانصااااار  الااااارازي  فاااااي كظ
المصنفات العلمية وتذكر األخبار أن له كثيرًا من التالميذ وكان يرتبهم على هيئة حلقة 

حاايط باااه إذ يجلااس هاااو فااي المركاااز واقااربهم إلياااه هااو اكثااارهم خباارا ودراياااة فااي الفلسااافة ت
 . ا103)والطب 

ويصافه بعاض الماؤرخين بأناه كاان ذكياا وفطناا مجتهادا فاي العلاوم وفاي مساااعدة 
ماان هااو بحاجاااة إلااى المسااااعدة والساايما مااان المرضااى، وكاااان دائاام الااادرس مواظبااا علاااى 

ازي وتفوقاه أثااارت الغيارة عنااد بعاض الناااس مماا اتهمااوا القارا ة والكتاباة، ولعاال براعاة الاار 
باإللحااد وانااه لام يوغاال فاي العلاام اإللهاي ولاام يفهام غرضااه األقصاى فااي الفلسافة وانتحاال 

ت عليه الويل والثبور   .ا104)مذاهب مذمومة بعيدة عن المعتقد اإلسالمي مما أجرق
: الحاوي في  ا كتابا ورسالة من أهمها232وعن مصنفات الرازي فانها تقارب )

صاناعة الطاب، والمنصاور فااي الطاب، والفصاول فاي الطااب، والجادري والحصابة، وباار  
السااااعة، وكيفيااااة االبصاااار فااااي الكيمياااا ، والمياااازان الطبيعاااي  فااااي علااام الفيزيااااا ، وساااار 

.وقاد اخاذ الجاناب الفلساافي ا105)اإلسارار، والفااخر فاي الطاب، والطاب الملكاوتي، وغيرهاا 
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رازي إذ اناه يمثال انموذجاا للعاالم الفيلساو  الاذي وضات فلسافته حيزا كبيرا فاي كتاباات الا
علااى اساااس ماان تجاربااه العلميااة فااي الطااب والكيميااا  فاتجااه بااذلك اتجاهااا فلساافيا ماديااا 

 ا106)
وفي قضية قظدم العالم لم يقل ابن سينا بالقظدم ويترك ا  تعالى والعالم متجاورين 

نما جعل العالم معلوال لا ول وفائضا عنه وان الخلق ال يستلزم كما فعل أرسطو وا 
الحدوث بل يصت مت القول بالقظدم ويكون ذلك عن طريق الفيض، ونالحظ موافقة ابن 
سينا على أن المعاد سيكون للروت أكثر من الجسد ألنها هي المسبب لحياة الجسد لذا 

 .ولعل االستقرا  الواضت في ا107)فقد ذهب إلى المعاد الروحاني دون الجسماني 
ن  محاولة ابن سينا هذا نالحظ فيها انه يميل إلى جانب الفلسفة أكثر من الدين حتى وا 

 . ا108)كانت هناك نزعة توفيقية فاألصت أنها نزعة توفيقية لتحكيم العقل في الدين 
وكااان البيروناااي ملمااًا باااالكثير مااان العلااوم والسااايما العقلياااة منهااا فاااي الرياضااايات 

، ورغام اهتماام ا109)والسايميا  وعلام األحجاار وغيرهاا كثيار والفلك وعلم النجوم والصيدلة 
البيرونااي باااالعلوم إال أن هاااذا األمااار لااام يردعاااه عاان االشاااتراك فاااي الحيااااة السياساااية فاااي 
خااوارزم والسااايما أناااه أنضااام إلااى أنصاااار أباااي العبااااس خوارزمشاااا وبعاااد اغتياااال األخيااار 

خمساة عشار عاماا فاي هاجر البيروني إلى جرجان جنوب شرق بحار قازوين وبقاي فيهاا 
ظل السلطان أبي الحسان قاابوس بان شامس المعاالي إذ كتاب مؤلفاه )اآلثاار الباقياة عان 

 . ا110)القرون الخاليةا 
وكانات مؤلفاات البيرونااي تادل علااى قابليتاه فااي الوصاول إلااى الحقاائق العلميااة  

سرعة ونقض بعض النظريات العلمية فقد الق  في الجغرافية والفلك والهندسة وقارن بين 
الضو  وسرعة الصوت وكتب عن اآلبار واألواني المستطرقة ويشير إلى المصادر التي 
يساتقي منهااا فاعتمااد التااراث اليوناااني والهناادي فضاال عاان التااراث العربااي وكااان يخضاات 

 . ا111)النصو  إلى النقا  العلمي ليصحت ما اعتل وينقل ما يصلت منه 
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صايدنة، وتاااب مقالياد الهيئاة، وتسااطيت وأهام مؤلفاتاه : اآلثاار الباقيااة، وكتااب ال
الكاارة، والعماال باإلسااطرالب، والقااانون المسااعودي، ومقالااة فااي تالفااي عااوارض الزلااة فاااي 

 ا112)كتاب دالئل القبلة، ورسالة في تهذيب األقوال، واالطالل، وتحقيق ما للهند وغيرها 
. 

عاان وعان فلساافة البيرونااي ف نهاا أخااذت الجانااب العلمااي بحياث ابتعاادت فلساافته 
اإللهياااات أو النظريااااات الخاصااااة بااااالمنطق بحيااااث أن قواعااااد الفلساااافة لديااااه هااااي قواعااااد 
التطبيق العلمي المقبول عقليا والمتوافق مت ماهيات العمل المعمول به، الذي يشار إليه 
فاي هااذا الصاادد أن البيروناي علااى األعاام األغلاب كااان ذو توجهااات علمياة خالصااة فااي 

 الرياضيات والفلك وغيرها.
حقيقة أن الغزالي لم يهد  إلى إيجاد مذهب ديني وال فكر فلسفي مستقل بل وال

كان هدفه األول الدفا  عان اإلساالم بعادا الماذهب الصاحيت والنظاام الوحياد فاي الحيااة، 
كماااا اراد التفكيااار فااااي طبيعاااة الحركااااات السياساااية والدينيااااة وان يحماااي بقيااااة النااااس ماااان 

 الفلسفة.
لبحث والتنظير العلمي ولديه خبرة واسعة في مجال ويعد الغزالي من أئمة أهل ا

المنطق والفلسفة لذا نراا يوظا  المنطاق والفلسافة لنصارة الادين وهاذا ماا يعناي أن الادين 
عنادا هااو المااتحكم فااي العقاال والفلساافة. وينكاار الغزالااي قيمااة العقاال فااي المعرفااة والساايما 

لمتغيارات الطارئااة علاى العقياادة المعرفاة الدينيااة وباادر بهجومااه إلاى الفلساافة وعادها ماان ا
فهاااو يكفقاااار ماااان ياااذهب إلااااى رأي الفالساااافة فاااي صاااافات ا  تعااااالى وقااادم العااااالم والخلااااود 
الروحاني والجسماني. ويبدو أن أباا حاماد كاان مطلعاا علاى ثقافاة عصارا، وكاان حارا فاي 
انتفاعاااه ماااان هااااذا الثقافااااات واختياااار األصاااالت منهااااا، فقااااد درس علااام الكااااالم وفااااق رؤيااااة 

 اعرة ودرس الفلسفة وصن  فيها لكنه لم يقتنت بها اقتناعا كامال.االش
ودرس الغزالاي الباطنياة التعليمياة وشارت حقيقتهاا، كماا درس الصاوفية وامان بهااا 
فكاارا واساالوبا، ودرس علااام أصااول الفقاااه علااى مااذهب اإلماااام الشااافعي فاااأل  فيااه الكتاااب 
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نااه كاااان يااؤمن باالجتهااااد القيمااة، وماات هاااذا فانااه خااال  الشاااافعية فااي بعاااض المسااائل ال
 واعمال العقل وال يحبذ التقليد.

مؤلاا ،  300وعاان أهاام مؤلفااات الغزالااي فالروايااات التاريخيااة تااذكر أن للغزالااي 
فهاو لام يقتصار علاى فان واحاد مان فناون المعرفاة بال كتاب فاي كال أصانا  المعرفاة فاي 

غاة واألدب والشااعر الفلسافة وعلام الكااالم فاي المنطااق والتفساير فاي الحااديث والفقاه فااي الل
وكتاب فاي خااوا   ا113)واألصاول فاي التصاو  وعلاام االجتماا  وعلام األخاالق والاانفس 

القااااران وأساااارار المكاشاااافات والمااااواعظ واالعتقااااااد واإلرشاااااد وعلاااام الشااااريعة وعلاااام الحقيقاااااة 
 . ا114)وغيرها كثير 

واهاام هاااذا المؤلفاااات كتاااب )مقاصاااد الفالسااافةا الااذي اشاااتمل علاااى عااارض آرا  
لسااابقين وهااو مسااتعد فيمااا بعااد للااارد عليهااا وتفنياادها فهااو يقااول : " ألاايس فاااي الفالساافة ا

 . ا115)اإلمكان أن يرد اإلنسان على مذهب قبل عرضه وتوضيحه ... " 
وقاااد رد الغزالاااي فاااي كتاباااه )تهافاااات الفالسااافةا علاااى الفالسااافة ونقاااض تعاااااليمهم 

وبحاث الغزالاي ا116)وأبطل حججهم واظهر ما فيها من تناقض مت العقل وتهديم للفلسفة 
فاااي كتاباااه )االقتصاااااد فاااي االعتقاااادا عاااان علااام الكاااالم، والمقصااااود باالقتصااااد االعتاااادال 
واتخاذ موق  الحياد بين الذين اعتمدوا على التقليد واتبا  ظاهر الشر  وبين المتفلسفين 

 . ا117)الذين تطرفوا في اآلرا  والتأويل
وأولهاا علاى اتجاهاه العلماي  واشمل كتب الغزالي هو كتاباه )إحياا  علاوم الادينا

وعلااى مساالكه الصااوفي فااي العبااادة والتفكياار واألخااالق، ولااه كتاااب اساامه )معيااار العلااما 
وهو كتاب متخص  في علام المنطاق، وألقا  الغزالاي كتاباًا فاي فلسافة التصاو  واسامه 

، وغيرها من الكتاب والرساائل فاي ا118))مشكاة األنوارا وتحدث فيه عن األسرار اإللهية 
 لسفة واالجتما  .الف

وقد غلب في أسلوب الغزالي في التألي  والكتاباة مانهج الوضاوت وقاوة  التعبيار 
والجزالة وحرصه في إفهام من يقرأ كتبه لذا فهو يبتعد عن التعقيد واالصطالحات الفنية 
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ويقارب األمور من خالل وضت األمثال بهد  تقريب المعاني وتوخي السهولة في  ا119)
غيار صاانعه والبساااطة ماان غيار كلفااة وهااذا األماار عكااس عادم اهتمااام أبااي حامااد بفنااون 
الصياغة وتنسيق وتنميق األلفاظ ألنه كاان مهتماا بالمعااني وتجريادها. وفاي الحقيقاة أن 

ئمة على العقل والتجربة الروحية، أي أن معرفة ا  المعرفة عند الغزالي هي المعرفة القا
تعااالى تحصااال عااان طرياااق الشااار  علاااى خاااال  بقياااة الفااارق، فالمعتزلاااة ماااثال قاااالوا باااان 
المعرفااة هااي ولياادة النظاار العقلااي أي أن معرفااة ا  تعااالى واجبااة عقال.والظاااهر أن أباااا 

هميااة الجانااب الاااديني حامااد ال يعطااي األولوياااة فااي المعرفااة إلاااى الجانااب العقلااي بقااادر أ
والشارعي بال تتضاات هاذا اآلرا  أيضاًا فااي مذهباه فاي علاام الكاالم ولكناه لاام يجاد بادا ماان 

 اعتماد التنظير العقلي الفلسفي، لكنه انتفت باآلرا  الفلسفية شعر بذلك أم لم يشعر.
ويقااول الغزالااي فاااي مسااألة تعرضااه لصااالة النقاال بالعقاال : " اعلااام أن العقاال لااان 

شر  والشر  لم يتبين إال بالعقل والعقل كاألساس والشر  كالبنا  ولن يغني يهتدي إال بال
.ونستنتج من ذلك أن أبا  ا120)أساس ما لم يكن بنا  ولم يثبت بنا  ما لم يكن أساس " 

حامد يدعو إلى األخذ بالعقل والنقل لكونهما نور على نور وهذا الرأي عام ألننا نجد أن 
يل إلى جاناب الشار  وعناد ذلاك فاناه يجعال العقال معازواًل الغزالي وفي الشرت الخا  يم

 عن الشر  ألن العقل ال يتمتت بالسلطة المطلقة بل قيدا في نطاق محدود.
ويعتقد الغزالي أن العقل قاادر علاى معرفاة الحقاائق بعاد اطالعاه عليهاا مان قبال 

لعقال إلاى اليقاين الشر  وبقي هذا المفهوم محدودا عند الغزالي لاذا ف ناه يلجاأ إلاى إعاادة ا
وبنى المعرفة على أساساين : األول / العقال، والثااني / التجرباة الروحياة والكشا   ا121)

 الباطني، واالتفاق بين النقل والعقل مت ضرورة األخذ بهما للوصول لليقين.
والمعرفاااة عناااادا تبنااااى علاااى أساسااااين همااااا : العقااال والتجربااااة الروحيااااة )الكشاااا  

اد يتوصل إلى الشي  من دون جزئياته والشر  يعر  كذلك الباطنيا، فالعقل هنا ال يك
 . ا122)الشي  وجزئياته .واعتمد الغزالي على منهج االشاعرة والمنطق االرسطي 
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ويبادو أن فلساافة أباي حامااد قاد توضااحت فااي أماور خاصااة بصار  النظاار عاان 
والسااببية األماور العامااة فااي الفلساافة الااذي أكااد عليااه : )الااذات االلهيااة، والعااالم ومراتبااه، 

. فالااااذات اإللهياااة : تتركااااز عناااد الغزالااااي فااااي  ا123)والقااادر، واإلنسااااان والااانفس، والشااااكا 
وحدانية ا  تعالى المعتمدة على مبدأ التوكل الذي يعتمدا العارفون من أهال التصاو ، 
ويظهار هنااا عاان مباادأ الوحدانيااة اعتباارين : األول أن ا  تعااالى وحاادا موجااود وكاال مااا 

ال بنعماة مناه إذ ال يساتمر وجاود اإلنساان وبقياة الكائناات إال ببقائاه هاو، عاداا ال يوجاد إ
واآلخر هو أن ا  تعالى وحدا مسير لهذا العالم وهو السبب الذي تصدر عنه األسباب 

. 
السببية والقدر : في هذا المبدأ يدعو أبو حامد الغزالي إلى إبطال مبدأ السببية  

رياة التااي يقاول فيهااا : " ففيااه تهاديم للفلساافة المشااائية ويعاد إبطالااه مان أهاام القضااايا الفك
 . ا124)وللقسم األكبر من البراهين التي اعتمدها اتبا  هذا الفلسفة في اإلسالم " 

والحقيقااة أن الغزالاااي منااااقض لموقاا  الفالسااافة ألناااه ينفااي الاااتالزم باااين السااابب 
األساباب والمساببات  والمسابب والفالسافة يؤكادون علاى اإلقارار بااالقتران فاي الوجاود باين

وهاو اقتاران تالزماي ضاروري إذ لايس فااي اإلمكاان إيجااد السابب دون المسابب وال وجااود 
 . ا125)للمسبب دون السبب 

وعان الانفس واإلنساان، يتوافاق الغزالاي ماات المبادأ القائال باأن اإلنساان مان أصاال 
صافاته  الهي وانه صورة   تعالى على أساس أن وجود اإلنسان وجود مستقل بذاته فاي

وجااوهرا وقاااد وهاااب ا  تعاااالى اإلنساااان الحياااة والمعرفاااة والقااادرة واإلرادة والسااامت والبصااار 
 . ا126)وهذا كلها صفات ا  تعالى

وأماا الاانفس اإلنسااانية فهااو يقسامها كمااا يقساامها الفالساافة مان قبلااه علااى نباتيااة، 
رك، وحيوانياااة، وناطقااااة وتكتسااااب الااانفس المعرفااااة عاااان طرياااق الحااااواس، والحااااس المشاااات

والحافظة، والذاكرة، والحس السادس )العقلا، والنفس الفلكية .والنفس عند الغزالي مركز 
الترفات واالبادا  والتساامي المفضاي إلاى الساعادة االبدياة فهاو يقاول : " إنهاا )أي الاانفسا 
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مرآة صدئه ينبغي أن تصقل فاذا صقلت انعكست فيها صورة العاالم األعلاى الن الانفس 
 . ا127)ان وا  ومتى ارتفعت عادت قبسا من نورا تعالى " حجاب بين اإلنس

والشااك فااي الفلساافة يمحاااي الحقااائق المتعارفااة ويسااعى إلاااى وضاات ماانهج يرتكاااز 
على الحقائق، والغزالي هو من أوائل المعتمدين على منهج الشك لبلاو  اليقاين المنطلاق 

.وماان الجااادير ا128) ماان أن العقاال يمكنااه العثاااور علااى الحقيقااة بواسااطة الشاااريعة اإللهيااة
بالذكر أن الغزالي وعلى الرغم من احتكامه إلاى الفلسافة إال أن االطاار الاديني لدياه كاان 
اكثار شااموال مان الفلساافة، وعلااى الارغم ماان انااه طاور معلوماتااه فااي الفلسافة بنفسااه وتعلاام 

، االشعري المذهب فقد كان متمسكا بأفكارا ا129)قسما منها على يد أبي المعالي الجويني
 . ا130)تي أقبل عليها في زمان دراسته في بغداد ال

ويعتقاد الغزالاي أن الفالسافة ورغام كثاارة أصانافهم وتفااوت ماراتبهم تلازمهم وصاامة 
لهيين والسيما انه يذكر أن اإللهيات فيهاا الكثيار  الكفر واإللحاد من دهريين وطبيعيين وا 

ل ثالث :قول الفالسفة أن من اغاليط الفالسفة المموهة للحقيقة لذا فهو يكفرهم في مسائ
والظاااااهر أن أبااااا حاماااااد ا131)االجساااااد ال تحشاااار وان الثااااواب والعقاااااب حالتااااان روحيتااااان 

الغزالي لم يكن فيلسوفا عقلياا وانماا كاان حكيماا دينياا باالفطرة واناه اتخاذ مان العلام والعقال 
غزالاي والشر  وسيلة للوصول إلى الحال التي هيأته لها الطبيعة، ومت هذا فاان عقلياة ال

واطالعه على الفلسفة اليونانية والعربية أظهرت ما استفاد منه وما ناقضه، وهذا ظااهر 
 في مؤلفاته السابقة الذكر.

وأما ما ذكر عن النزعة الصوفية للغزالي فاان التصاو  ال يادخل فاي بااب العلام 
نماااا هاااو طريقاااة شخصاااية فاااي الزهاااد واالنعااازال عااان روناااق الاااادنيا  وال فاااي بااااب لفلسااافة وا 

 . ا132)االنشغال باآلخرة فقط و 
وعااان الفكااارة التوفيقياااة عناااد الغزالاااي باااين الااادين والحكماااة والشاااريعة فهاااذا مشااااكلة 
ناتجاة عان الخااال  باين الاادين والفلسافة وهاذا حقيقااة ال يمكان إنكارهااا وباألصال أن كاال 
منهمااا يختلاا  عااان اآلخروقااد ناااادس الغزالااي ب خضاااا  العقاال إلاااى اإلحكااام الشااارعية الن 
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جز عن حل المسائل اإللهية وان اليقين يتحقاق باإليماان واإليماان مرتكاز علاى العقل عا
 . ا133)الكش  الباطني والكش  الباطني هو مفتات السعادة وينبو  العقائد والمعرفة 

وقااد اخاااذ الااادين اإلساااالمي بعااادًا عقائاااديًا فاااي منااااهج المتكلماااين أكثااار مناااه عناااد 
دات بما هي عليه في حين كان    هد  الفالسفة الن هد  الفلسفة البحث عن الموجو 

 ا134)علما  الكالم االعتماد على البراهين العقلية في الدفا  عن العقائد اإلسالمية 
 الخاتمالالة:

بعد االنتها  بعون ا  تعالى  من انجاز هذا البحث توصلنا إلى بعض النتائج 
 المهمة:

علمااًا جزئيااا كبقيااة تعاد الفلساافة بأنهااا علاام المباادئ لكاال ظااواهر الوجااود وليسات 
العلااااوم فهاااااي تهااااتم بالمشاااااكالت العاماااااة ذات الطااااابت العقلاااااي الكلااااي الهااااااد  إلاااااى إدراك 

 الماهيات ومعرفة المدركات. 
وردت كلماة الفلسافة اإلساالمية فااي تعااري  المتاأخرين ماان علماا  اإلساالم وهااذا 

عاارب االمار كاان سااببا فاي البحاث عاان حال للخاال  الااذي يجعال مان الفلساافة فاي اماة ال
فلسافة اساالمية ام فلسافة عربيااة وبالمقابال فاان هاذا المشااكلة تتازامن مات اطاالق التساامية 

 مت جنسية الفيلسو .
إن اساااتيعاب العلااااوم المنقولااااة فاااارض نوعااااا مااان التغياااار بحسااااب موضااااو  العلاااام 
المنقاول وهااذا االماار يزياد المعرفااة العلميااة اذا ماقورناات بالمعرفاة العامااة ؛ الن لكاال علاام 

اصًا به يفهم منهجيته فضال عن ان جميت العلوم تعتمد منهجا تجريبيًا وهي موضوعًا خ
غيار قاادرة علاى إثباات موضاوعيتها الن ذلاك مارتبط باالساتدالل العقلاي وهاذا ماا اليمكان 

 تحقيقه من خالل المناهج والطرق الحسية.
ان ظهور التخص  في العلوم واستقالل كل علم عن االخر يعد نتيجة مميازة، 

ر من الصعوبة ان من يدعي الفلسفة ان يكون فيلسوفا الن من الصاعوبة الجمات اذ صا
باين هاذا العلااوم فظهار االختصااا  حاال لهاذا االشااكالية . ونالحاظ ماان جهاة اخاارس ان 
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علم الكالم هو علم يفت  في تدعيم الفارق اإلساالمية وحساب الماذهب ولعال هاذا االمار 
فا  عن العقيدة ومواجهة الفكار االغريقاي اضع  علم الكالم لتحقيق هدفه االول في الد

؛ ألن هااذا العلاام وظاا  اآليااات القرآنيااة واالحاديااث بالشااكل الااذي يخاادم الفاارق الكالميااة 
ومن هنا ننطلاق فاي معناى التأويال ؛ ألن التأويال أصاال أوجادا علام الكاالم . ويمكان ان 

هج المتكلماين نسجل قضية اخرس هي ان الادين اإلساالمي قاد أخاذ بعادًا عقائاديا فاي مناا
اكثاار مماااهو عنااد الفالساافة ؛ الن هااد  الفلسااافة البحااث عاان الموجااودات بماااهي علياااه 

 قياسا بعلم الكالم المعتمد على الدفا  عن الدين بالبراهين العقلية . 
إن عملية إحتوا  العلوم المنقولة من لدن المسلمين فرضت حالة من التغيير في 

الفهم والتحليل، ولعل الفلسفة كانت أكثرها تأثقرا بهذا مسار هذا العلوم والسيما في مجال 
التغيير ؛ ألن الفلسفة هي محور العلوم الحقيقية والمعار  العقلية كافة مما يرتبط 

 بالطبيعة وما ورا ها كالرياضيات والطبيعيات واإللهيات.
Conclusion 
Philosophy is the science of principles for all existence 

phenomena and not a partial science like the rest of the 
sciences, it is concerned with general problems of an integral 
intellectual nature aimed at recognizing what is and knowing the 
perceptions.  

The term of Islamic philosophy is mentioned in the 
definitions of late Islamic scholars and this was the reason to 
seek for a solution to the dispute that makes philosophy in the 
Arab nation an Islamic philosophy or an Arab philosophy.  

The emergence of specialization in sciences and the 
independence of each science from the other is a distinct result, 
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as it has become difficult for anyone who claims philosophy to be 
a philosopher because it is difficult to combine these sciences, 
so, the specialization has emerged as a solution to this problem. 
On the other hand, we note that the science of discourse is a 
science that searches in the strengthening of Islamic groups and 
according to the doctrine, and perhaps this weaknesses the 
science of discourse for its first goal in defending the faith or 
confronting Greek thought, because this science employed the 
Qur'anic verses and hadiths in a way that serves the verbal 
groups, and hence we proceed in meaning of interpretation 
because the interpretation was originally created by the science 
of discourse. We can record another issue that Islamic religion 
has taken on an ideological dimension in the approaches of the 
speakers that are more than those of philosophers, because the 
goal of philosophy is to search for assets as they are compared 
to the science of discourse based on the defence of religion with 
intellectual proofs. The process of containing the sciences 
transmitted by Muslims imposed a state of change in the course 
of these sciences, especially in the field of understanding and 
analysis, and perhaps philosophy was the most affected by this 
change because philosophy as we know is the focus of real 
science and all intellectual knowledge that is related to nature 
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and what is beyond such as mathematics, natures and divinities. 
and from God the good luck is fulfil. 

 وامش:قائمة اله
  

 

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط والقابوس الوسيط، مطبعة مصطفى  ا1)
 . 1062ما، 1952البابي الحلبي، )القاهرة: 

أبو الفتت محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق، أحمد حجازي السقا  ا2)
 .  277 – 276، 2ما، 2006، مكتبة اإليمان، )مصر: 1وآخرون، ط

دار التربية د.تا،  –ينظر: عبد الحميد، عرفان، الفلسفة في اإلسالم )دراسة ونقدا، ط )بغداد  ا3)
 38  . 

 . 13/14ما، 1992)قم:  1محمد رضا، الفلسفة اإلسالمية، ط ا4)
 . 38/  1ما، 2004صدر الدين محمد الشيرازي، رسائل في الحكمة، )إيران:  ا5)
 . 16، 15محمد رضا، الفلسفة اإلسالمية،  ا6)
ني و الحسين بن عبد ا  بن الحسن أبو علي بن سينا، الشفا  )قسم المنطقا، تحقيق: االب قنوا ا7)

 . 12/ 2ما،2007سعيد زايد، )بيروت: 
؛عبد الجبار الرفااعي، مباادئ  الفلسافة اإلسالمية، مركز 39، 38/ 1الشيرازي، رسائال في الحاكمة،  ا8)

 . 11،14/ 1ما، 2005دراسة فلسفة الدين، )بغداد:  
 6-5ا، 1991)بيروت:  ينظر: كامل حمود، دراسات في تاريخ الفلسفة الغربية، دار الفكر اللبناني، ا9)

 . 
؛ صائب عبد الحميد، علم التاريخ ومناهج المؤرخين، دار الغدير للدراسات 6كامل حمود، دراسات،  ا10)

 . 7ما، 2001، )بيروت: 1والنشر  ط 
 . 56ما، 1946محمد عثمان نجاتي، االدراك الحسي عند بن سينا، دار المعار ،  )القاهرة:  ا11)
دار  –ماسون، الفلسفة في الشرق، ترجمة : محمد يوس  موسى، ط )مصر ينظر، اورسيل، بول  ا12)

 . 17ما، 1945ها / 1365المعار  
 



 م 2019 (43) مجلة التراث العلمي العربي       فصلية، علمية، محكمة   العدد

196 
 

 

 

 

دار الكتب  –)القاهرة  1أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، قواعد العقائد، تحقيق : سعيد زايد، ط ا13)
 . 96ما، 1960ها / 1380الثقافية 

وة واخرون، دار عويدات  هنري كوربان، تاريخ الفلسفة اإلسالمية،ا14) ترجمة : نصير مرق
 .252ما، 2004للنشر)بيروت: 

أبو نصر محمد بن محمد الفارابي، التنبيه على تحصيل السعادة، مطبعة حيدر اباد )الدكن:  ا15)
 .  8/  2ما، 1947

ا م1971تحقيق وتقديم وتعليق: متري النجار، دار المشرق )بيروت: 44الفارابي، فصول منتزعة،   ا16)
44  . 

 . 88كامل حمود، دراسات،  ا17)
أبو علي، الحسين بن عبد ا  بن الحسن بن سينا، الشفا  )قسم المنطقا، تحقيق : االب قنواني و  ا18)

 . 12/  2ما، 2007سعيد زايد، ط )لبنان : 
تبة أبو علي الحسين بن عبد ا  بن سينا، منطق المشرقيين والقصيدة المزدوجة في المنطق، المك ا19)

 . 329- 328ما، 1949السلفية، )القاهرة: 
 .  330بن سينا، منطق المشرقيين،  ا20)
 . 18-17ما، 1978فؤاد زكريا، التفكير العلمي، سلسلة عالم المعرفة، )الكويت:  ا21)
 .  13و 10ما،1984)بيروت:  2عبد ا  العروي، ثقافتنا في ضو  التاريخ، دار الكتب ط ا22)
، 9ما، 1988ها / 1409المكتبة الوطنية  –، تاريخ الفكر والعلوم العربية، )بغداد بدري محمد فهد  ا23)

137 . 
؛ جمال الدين علي بن يوس  القفطي، اخبار العلما  باخبار 368/ 2الشهرستاني، الملل والنحل، ا24)

 . 174ما، 1908الحكما ، تحقيق : محمد امين، )القاهرة : 
، لجنة التالي  والترجمة 2مهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية، طينظر:  مصطفى عبد الرزاق، الت ا25)

 . 24-23ما،1959والنشر، )القاهرة: 
 .  11-10ما،1974، دار الكتاب، )بيروت: 2جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، ط ا26)
 .   11-10/ 1ينظر: عبد الجبار الرفاعي، مبادئ الفلسفة، ا27)
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في العصر الصفوي، ترجمة: حسين علي عبد الستار، منشورات  كولن تيرنر، التشيت والتحول ا28)
 . 274/ 2؛ عبد الجبار الرفاعي، مبادئ الفلسفة، 70و 59ما،2008، )كولونيا: 1الجمل ط

اوقليدس : عا  في القرن الثالث قبل الميالد ونشأ في االسكندرية في زمن بطليموس األول وألق  ا29)
الولى في الهندسة والباقي في االرثماطيقي علم االعداد، بقي هذا كتابه في ثالث عشر مقالة، السنة ا

الكتاب عمدة الرياضيين من االسكندرانيين حتى ظهور اإلسالم؛ أحمد فؤاد االهواني، الفلسفة 
 . 43-42اإلسالمية،

 .  78أ.ه.سارتون، العلم القديم والمدينة الحديثة، ترجمة: هادي صقر، ط )دار الفارأبي د.تا، ا30)
 . 10-9ما، 1968م.كركباترك، علوم اإلنسان في صيرورتها، ترجمة: هادي بوقارن،)القاهرة: ا31)
قيصر التميمي، الفلسفة شرت كتاب االسفار االربعة االلهيات بالمعنى االعم، دار فراقد للطباعة  ا32)

 . 43-42/ 1ما،  2008، قم )ايران: 1والنشر، ط
 . 59/ 1عبد الجبار الرفاعي،، مبادئ الفلسفة،  ؛ 44-43/ 1قيصر التميمي، الفلسفة، ا33)
، دار 2أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي، إحصا  العلوم، تحقيق : عثمان امين، طا34)

 . 85ما، 1949الفكر العربي، )القاهرة: 
الخوارزمي، أبو عبد ا  محمد الكاتب، مفاتيت العلوم، تحقيق : نهى نجار،  دار الفكر  ا35)

؛ محمد العريبي، المناهج والمذاهب الفكرية والعلوم عند العرب،  88-87ما، 1993بي،)بيروت: العر 
 . 227ما، 1996، دار الفكر، )بيروت: 1ط

 .229الخوارزمي، مفاتيت العلوم، ا36)
أبو علي الحسين بن عبد ا  بن الحسن بن سينا، اإلشارات  والتنبيهات، تحقيق : سليمان دنيا، دار ا37)

 . 114ما، 1972ر ، )مصر: المعا
 . 115-114بن سينا، االشارات،  ا38)
، دار إحيا  التراث العربي )بيروت:  د.تا، 4أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، ط ا39)

492 . 
إخوان الصفا يدل اسمهم على صفوة االخوة، ويسمون أنفسهم إخوان الصفا وخالقن الصفا النهم ا40)

بأنهم اصدقا  اوفيا  محبون متعاونون وهم زيد بن رفاعة، محمد بن معشر السبتي، يصفون أنفسهم 
أبو الحسن علي بن هارون الزنجاني، أبو أحمد محمد النهرجوري)المهرجانيا وأبو الحسن العوفي، 
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وكانت نشاتهم في مطلت القرن الرابت الهجري في البصرة، ينظر، إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، 
 .188و  117، 18 - 17/  4، 6،100/ 1ما، 1975ادر للطباعة والنشلر، )بيروت: دار ص

 . 228-227محمد العريبي، المناهج،  ا41)
 . 137بدري محمد فهد، تاريخ الفكر،  ا42)

 . 197-196أحمد بن محمد القراني المصري بن الهاشم، الدارس في تاريخ المدارس، ا43)
اإلسالمية،في العصور الوسطى )العلوم العقليةا، دار أحمد عبد الرزاق أحمد، الحضارة ا44)

 . 263-262ما1991)القاهرة: 1الفكر لعربي ط
االسطرالب : يعد من اهم اآلالت المعتمدة في الرصد الفلكي، واالسطرالب لفظة معرقبة  ا45)

الب ا بمعنى مرآة النجم أو ميزان النجم، ينسب اخترا  اإلسطر -Astrolabiumعن اللفظ اليوناني )
 260إلى هيبارخوس في القرن الثاني قبل الميالد، وينسب استعماله ألول مرة عند اليوناني ارستاركس)

ق.ما، واول اسطرالب صنت عند المسلمين في خالفة أبي جعفر المنصور على محمد بن ابراهيم 
ثرا في تطور ؛الدوميلي، العلم عند العرب وا136-135الفزاري، ينظر : الخوارزمي، مفاتيت العلوم، 

 . 360ما، 1962ها/ 1382 –العلم العالمي، ترجمة : محمد يوس  وعبد الحليم النجار، )القاهرة 
ذات الربت : من اآلالت الفلكية وهي عبارة عن ربت دائرة يطلق عليها الربت المقطو   ا46)

من الذهب والفضة  والربت المقنطر والربت التام والربت المتنقل وتصنت من الخشب أو البرونز واحيانا
وينق  عليها االقواس والخطوط والدوائر وهي تصور حركة الشمس والقمر وكانت هذا الربعيات 
تستخدم في مجال الرياضيات والجغرافية وحساب المثلثات . ينظر : زيغريدهونكه، شمس العرب 

ما،  1981ها/ 1401)بيروت  1تستطت على الغرب، ترجمة : فاروق بيضون وكمال دسوقي، ط
ما، 1952، المكتبة الوطنية )بيروت: 2؛ عمر فرور، عبقرية العرب في العلم والفلسفة، ط 141 
51 -52 . 

دائرة المعدل : من اآلالت المستخدمة لمعرفة الوقت وتحديد اتجاا القبلة وهي تعمل بواسطة قياس  ا47)
مد الجليلي، المزاول الفرق بين الظالل المتعددة من أوقات مختلفة على المقياس . ينظر : مح

 . 20-19ما، 1961الشمسية، )كراس دائرة المعار  اإلسالميةا، )القاهرة: 
نصافها وأرباعها، حتى  ا48) المزولة الشمسية : آلة في غاية الدقة تستخدم لقياس جميت ساعات النهار وا 

 .   23الدقائق يمكن قياسها على لوحة المزاولة، ينظر: محمد الجليلي، المزاول، 
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القبلة نامه : تصنت من الخشب أو المعدن وتستخدم في تحديد اتجاا القبلة وتكون  ا49)
مستطيلة أو دائرية الشكل وتنق  على وجهها الجهات األربت فضال عن الكثير من أسما  المدن 
اإلسالمية، ينظر: جاكريسلر، الحضارة العربية،ترجمة : غنيم عبدون وأحمد فؤاد االهواني، )القاهرة  

 . 655ما، 1986)بيروت:  1؛ فيليب حتي، تاريخ العرب، ط176.تا د
ما، 1964أبو الفره أحمد بن إسحاق بن النديم، الفهرست، مكتبة الخياط، )بيروت: ا50)

؛ قدري حافظ طوقان، تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك، لجنة التألي  والترجمة، 397
 . 402ما، 1954)القاهرة: 

، ينظر: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، 211خبار العلما ،  القفطي، أ ا51)
نبا  أبنا  الزمان، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، ط ، مطبعة السعادة 1وفيات األعيان وا 

 . 2/82ما، 1948)القاهرة : 
 .  457/ 2بن سينا، القانون في الطب، دار صادر، )بيروت:  د.تا، ا52)
عمر يوس  بن عبد ا  الغري، جامت بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، المكتبة  أبو ا53)

 . 38/ 2العلمية، )المدينة المنورة: د.تا، 
أبي عمرو يوس  بن عبد ا  النمريبن عبد البر، جامت بيان العلم وفضلة وماينبغي في روايته ا54)

 . 39-38/ 2وحمله، )المدينة المنورة: د.تا، 
 . 39بن عبد البر، جامت بيان العلم،،  ا55)
 . 48ينظر: أحمد فؤاداألهواني، الفلسفة اإلسالمية،  ا56)
 . 49أحمد فؤاد األهواني، الفلسفة اإلسالمية، ا57)
 . 209/ 1بن سينا، الشفا  )االلهياتا، ا58)
 . 1/210بن سينا، الشفا ،  ا59)
 . 49فؤاداألهواني، الفلسفة اإلسالمية،  ؛ أحمد 410/ 1بن سينا، الشفا  )اإللهياتا،  ا60)
 . 12أحمد عبد الرزاق أحمد، الحضارة اإلسالمية، ا61)

عصام الدين أحمد طا  كبرس زيادة، مفتات السعادة ومصبات السيادة، )مصر: ا62)
 . 1/283ما، 1968
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عمار أبو ينظر، الطباطبائي، محمد حسين الطباطبائي، اصول الفلسفة والمنهج الواقعي، ترجمة:  ا63)
 . 46ما، 2004ها / 1425)النج   1رغي  ط

، دار 1محمد حسين الطباطبائي، اسس الفلسفة اإلسالمية، ترجمة، محمد عبد المنعم الخاقاني، طا64)
 . 37ما، 1996التعار  )بيروت: 

 . 284-283طا  كبرس زادا، مفتات السعادة،  ا65)
مركز دراسات فلسفة الدين )بغداد:  عبد الجبار الرفاعي، مبادئ الفلسفة اإلسالمية، ا66)

؛ اوليري، ديالسي، الفكر العربي ومكانه في التاريخ، ترجمة: تمام حسين،  71-1/70ما،2005
 . 146و  137ما، 1961)القاهرة:  2ها /  ط1381المؤسسة المصرية العامة 

 . 71/ 1عبد الجبار الرفاعي، مبادئ الفلسفة،  ا67)
 . 34دي بور، تاريخ الفلسفة، ا68)
 . 82سورة النسا ، اآلية  ا69)

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحيا  علوم الدين، دار المعرفة للطباعة والنشر،)بيروت :د.تا، ا70)
26 . 

الحسن بن عبد ا  أبو هالل العسكري، معجم الفروق اللغوية، )مؤسسة النشر اإلسالمي: د.تا،  ا71)
367- 368 . 

بد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، صون المنطق والكالم عن فن المنطق ينظر: جالل الدين بن ع ا72)
؛ المدرسي، العرفان اإلسالمي،  135، 33/ 17ما،1947والكالم، تحقيق: يوس  الصاوي، )مصر: 

11 . 
مطبعة عترت  –محمد تقي المدرسي، ا بين نظريات البشر وبصائر الوحي، ط)قم ا73)

 . 135-134بادئ الحكمة، ؛ المدرسي، م 18، 12ما،2005ها/ 1426
 . 61-60/ 1قيصر التمبلمي، الفلسفة )شرت كتاب اإلسفار األربعةا، ا74)
عبد القادر بن عبد المنعم الدمشقي، علم الكالم عند مفكري اإلسالم، تحقيق: فؤاد حسنين، دار  ا75)

 . 232ما، 1989)دمشق:  1الفكر، ط
 . 62/ 1مي، الفلسفة،؛ قيصر التمي109بدري محمد فهد، تاريخ الفكر، ا76)
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أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ، رسائل الجاحظ الكالمية، تحقيق  ا77)
 . 9ما، الجاحظ، رسائل الجاحظ، 2004، دار الهالل، )بيروت: 2وتقديم: علي بو ملحم، ط

اورسيل، بول ماسون، الفلسفة في الشرق، ترجمة: محمد يوس  موسى، دار المعار ، )مصر: ا78)
 . 53ما، 1947

كورنيو، جوره، تسلسل االفكار في العلوم والتاريخ، ترجمة: حسين قبيسي، دار العلم للماليين، ا79)
 . 116ما، 1982)بيروت: 

نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي، التجريد في االعتقاد، مطبعة العرفان،)صيدا:  ا80)
 . 140ما،1934

طي، صوت المنطق والكالم، تحقيق : محمد هادي أبو جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيو  ا81)
 . 17ما،   1947ها / 1367مطبعة السعادة  –)مصر  1ريدا، ط

أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي، احصا  العلوم، تحقيق: عثمان امين، ا82)
 . 108-107ما، 1949)القاهرة:  2دار الفكر العربي ط

وب الجاحظ، رسائل الجاحظ الكالمية، تحقيق وتقديم : علي بو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محب ا83)
 . 6-5ما،2004)بيروت:  2ملحم، دار الهالل ط

ينظر: الحسن بن يوس  بن مطهر الحلي، نهاية المرام في علم الكالم، تحقيق : فاضل العرفان،  ا84)
 . 11،14/ 1ما، 1998)قم:  1ط

ما، 1965، )مصر: 5ن الضالل، دار تاكتب الحديثة طأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المنفذ م ا85)
81. 

 . 82الغزالي، المنقذ،  ا86)
جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، صوت المنطق والكالم، تحقيق : محمد هادي أبو  ا87)

 . 17ما،   1947، مطبعة السعادة )مصر:  1ريدا، ط
، دار 2ا  العلوم، تحقيق : عثمان امين، طأبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي، إحصا88)

 . 108-107ما   1949الفكر العربي، )القاهرة: 
أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ، رسائل الجاحظ الكالمية، تحقيق وتقديم : علي بو  ا89)

 . 6-5ما، 2004، دار الهالل،)بيروت: 2ملحم، ط
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 . 14/ 1ما، 1967حلبي للطباعة )القاهرة: أحمد امين، ضحى اإلسالم، مؤسسة البابي ال ا90)
أحمد فؤاد االهواني، كتاب الكندي إلى المعتصم في الفلسفة األولى، دار إحيا  الكتب العربية  ا91)

 . 67-66ما،1948)القاهرة: 1ط
ينظر: شمس الدين أبو عبد ا  محمد بن القيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،  ا92)

 . 260-259/ 2ما، 1939)القاهرة: 
م، اخبار العلما  باخبار الحكما ، 1248ها/646جمال الدين علي بن يوس  ت  ا93)

؛ أبو القاسم صاعد بن أحمد التغلبي صاعد األندلسي، 253ما،1908تحقيق : محمد امين، )القاهرة: 
اس موفق ؛ أبو العب 80-79ما، 1967طبقات االمم، منشورات المكتبة الحيدرية)النج  االشر : 

الدين بن أبي اصيبعة، عيون االنبا  في طبقات االطبا ، تحقيق: نزار رضا، مكتبة الحياة، )بيروت: 
  23و  19/ 1د.تا، 

و  165ما،1973)القاهرة:  1عبد المنعم حمادة، من رواد الفلسفة اإلسالمية، مكتبة االنجلو، ط ا94)
168. 

 . 177-176ما، 1990)بغداد:  1، طنظلة أحمد نائل الجبوري، الفلسفة اإلسالميةا95)
 -181، نظله الجبوري، الفلسفة اإلسالمية، 67 - 66ينظر: جعفر آل ياسين، فيلسوفان رائدان،  ا96)

182 . 
، 23،  19، 2ما، 1927أبو نصر محمد بن محمد الفارابي، تحصيل السعادة، )حيدر اباد: الدكن:  ا97)

31. 
 . 89آرا  أهل المدينة الفاضلة،  ا98)
 .90الفارابي، آرا  أهل المدينة،  ا99)
 . 92آرا  أهل المدينة  الفاضلة،  ا100)

، خير الدين الزركلي، االعالم، 343/ 2ينظر، بن أبي اصيبعه، عيون االنبا ،  ا101)
 . 364/ 6ما، 2007)بيروت: 17تصحيت : عبد السالم الدهان، دار العلم للماليين، ط

، أبي العباس شمس الدين أحمد بن 350/ 2 ، ينظر، بن أبي اصيبعه، عيون االنبا ا102)
محمد بن خلكان، وفيات االعيان وأنبا  أبنا  الزمان، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة 

 . 194-193/ 2ما 1948)القاهرة: 1ها/  ط1367السعادة 
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 . 272القفطي، اخبار العلما ، ا103)
 .71صاعد االندلسي، طبقات االمم،  ا104)

؛ جمال الدين علي بن يوس  القفطي، اخبار 352/ 2بي اصيبعه، عيون االنبا ، بن أا105)
 .374ما، 1908العلما  باخبار الحكما ، تحقيق: محمد امين، )القاهرة: 

 . 115ما، 1949ينظر: عبد الرحمن بدوي، روت الحضارة العربية، )بيروت: ا106)
ما، 1948باعة والنشر اإلسالمية )القاهرة: حمودة غرابة، بن سينا بين الدين والفلسفة، دار الط ا107)

86 ،137 . 
؛  ميرفت عزت، االتجاا االشراقي في فلسفة بن سينا،  دار الجيل 171حمودة غرابة، بن سينا،  ا108)

 . 173،544، 53ما، 1994)بيروت:  1ط
دول، ؛ أبو الفره غريغوريوس بن العبري، تاريخ مختصر ال 459بن أبي اصيبعه، عيون االنبا ،  ا109)

 .   324ما، 1933المطبعة الكاثوليكية،)مصر: 
ما، 1911أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني، كتاب الصيدلة في الطب،)د.م:   ا110)

18 . 
 .  459بن أبي اصيبعه، عيون اإلنبا ، ا111)
 .  326؛ بن العبري، تاريخ مختصر الدول، 459بن أبي اصيبعه، عيون اإلنبا ،  ا112)
 .167دراسات، كامل حمود،  ا113)
 .  288، هنري كوربان، تاريخ الفلسفة، 279/ 3ينظر: حاجي خليفة، كش  الظنون،  ا114)
 . 18ما، 1961أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، مقاصد الفالسفة، تحقيق، سليمان دنيا، )القاهرة: ا115)
 . 30-29؛ محمد إبراهيم الفيومي، اإلمام الغزالي، 273نظلة الجبوري، الفلسفة، ا116)
ما، 1990أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، االقتصاد في االعتقاد، مكتبة الشرق الجديد، )بغداد: ا117)

6-7. 
 .34-33الغزالي، معيار العلم،  ا118)
، الغزالي، معيار العلم، 14ما 1990الغزالي، االقتصاد في االعتقاد، مكتبة الشرق الجديد، )بغداد: ا119)

 . 37،58ما . 1960دار المعار  المصرية )مصر: 
 . 113الغزالي، االقتصاد في االعتقاد،  ا120)
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)مصر: د.تا،  5أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تهافت الفالسفة، تحقيق، سليمان دنيا، طا121)
181 . 

 . 149، 143الغزالي، االقتصاد في االعتقاد،  ا122)
-52/ 3ما،1967حلبي،)القاهرة: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، احيا  العلوم الدين، مؤسسة الا123)

 . 281؛ نظلة الجبوري، الفلسفة اإلسالمية، 53
 .  55،72/  3الغزالي، إحيا  العلوم الدين، ا124)
 .  251الغزالي، تهافت الفالسفة،  ا125)
 .283-282، نظله الجبوري، الفلسفة اإلسالمية، 109ينظر،عمر فرور، اثر الفلسفة اإلسالمية،  ا126)
 . 284؛ نظله الجبوري، الفلسفة اإلسالمية،  180-179الغزالي، نجيب  مخول، ا127)
ها / 1397)االسكندرية  2؛فتت ا  خلي ، فالسفة اإلسالم، ط 111، 48مخول، نجيب، الغزالي،  ا128)

 . 231و  220ما، 1976
هو أبو المعالي عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد ا  بن أبي يعقوب يوس  بن عبد ا  بن  ا129)

هاا ينظر: 478يوس  بن محمد بن حيويه الجويني، لقب بامام الحرمين لمجاورته للحرمين،توفي سنة 
أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر بن خلكان، وفيات األعيان، تحقيق وتعليق: محمد محيي الدين 

ني الفاسي ؛ تقي الدين محمد بن أحمد الحسي2/342ما، 1984عبد الحميد، مكتبة النهضة )القاهرة: 
المكي، العقد الثمين في تاريخ البلد األمين، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

؛ عبد الحي بن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من 128-127/ 5ما، 1998)بيروت: 
 .  3/358هاا،1350ذهب، مكتبة القدسي، )القاهرة: 

 .  106،295و  79ت الفالسفة، للمزيد ينظر: الغزالي، تهاف ا130)
 . 243؛ فتت ا  خلي ، فالسفة اإلسالم، 126،142محمد ابراهيم الفيومي، اإلمام الغزالي،   ا131)
؛ إبراهيم هالل، التصو  اإلسالمي بين الدين والفلسفة، 13عمر فرور، اثر الفلسفة اإلسالمية، ا132)

 . 74ما، 1975، دار النهضة، )القاهرة: 1ط
 .92/ 3ي، احيا  علوم الدين، الغزال ا133)
جالل الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم، ا134)

 .135، 33، 17ما، 1947تحقيق : يوس  الصاوي، )مصر: 
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 قائمة المصادر والمراجع:
 أوال : المصادر األولية:

م، عيون االنبا  في طبقات االطبا ، 1230ا/ ه669ابن أبي اصيبعة، أبو العباس موفق الدين ت .1
 مكتبة الحياة   د.تا. –تحقيق : نزار رضا، )بيروت 

، دار احيا  التراث 4م، المقدمة، ط1405ها/ 808ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ت .2
 العربي )بيروت: د.تا .

فيات االعيان وأنبا  م، و 1282ها/ 681ابن خلكان، أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ت  .3
 ما .1948)القاهرة: 1ها/  ط1367أبنا  الزمان، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة 

 م.1036ها/ 428ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد ا  بن الحسن ت .4
 ما.1972ها/ )مصر: 1392والتنبيهات، تحقيق: سليمان دنيا، دار المعار  االشارات  -
 .ما2007)قم: 1شفا  )قسم  المنطقا، تحقيق : االب قنواتي وسعيد زايد، طال -
 . )بيروت:  د.تا القانون في الطب، دار صادر،  -
 ما 1910ها/ 1328المكتبة السلفية –منطق المشرقيين، )القاهرة  -
ة م، جامت بيان العلم وفضل1070ها/ 463ابن عبد البر، أبي عمرو يوس  بن عبد ا  النمري ت  .5

 المكتبة العلمية د.تا. –وما ينبغي في روايته وحمله، )المدينة المنورة 
م، تاريخ مختصر الدول، المطبعة الكاثوليكية، 1286ها/ 685ابن العبري، أبو الفره غريغوريوس ت  .6

 ما.  1933)مصر: 
 م، الفهرست، مكتبة الخياط، )بيروت:1003ها/ 394ابن النديم، أبو الفره أحمد بن إسحاق ت  .7

 ما.1964
م، الدارس في تاريخ المدارس، 1412ها/ 815ابن الهاشم، أحمد بن محمد القراني المصري ت  .8

 .ما1948)دمشق:  1تحقيق : جعفر الحسني، ط
أبو عمر يوس  بن عبد ا ، جامت بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، المكتبة العلمية،  .9

 )المدينة المنورة: د.تا .
 لعسكري، الحسن بن عبد ا ، معجم الفروق اللغوية، )مؤسسة النشر اإلسالمي: د.تا.أبو هالل ا .10
 ما 1975إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، دار صادر للطباعة والنشر، )بيروت:  .11
م، كتاب الصيدلة في الطب،)د.م: 1048ها/ 441البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد ت .12

 ما. 1911
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م، رسائل الجاحظ الكالمية، تحقيق 868ها/ 255رو بن بحر بن محبوب تالجاحظ، أبي عثمان عم .13
 ما2004، دار الهالل )بيروت: 2وتقديم : علي بو ملحم، ط

ه إخبار العلما  646جمال الدين أبو الحسن علي بن يوس  بن ابراهيم الشيباني  القفطي ت  .14
 ما1908ها/ 1326-بأخبار الحكما ، تحقيق : محمد امين، )القاهرة 

م، نهاية المرام في علم الكالم، تحقيق : 1326ها/ 726الحلي، الحسن بن يوس  بن مطهر ت .15
 ما .1998)قم: 1فاضل العرقان، ط

م، مفاتيت العلوم، تحقيق: نهى النجار، 997ها/ 387الخوارزمي، أبو عبد ا  محمد الكاتب ت .16
 ما1993)بيروت : 

م، صون المنطق والكالم، تحقيق : 1505/ ها911السيوطي، جل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت .17
 ما.1947، مطبعة السعادة، )مصر: 1محمد هادي أبو ريدة، ط

، الملل والنحل، تحقيق : أحمد 1153ها/ 548الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر ت  .18
 مكتبة االيمان )مصر: د.تا–حجازي السقا واخرون، المنصورة 

م، الرسائل في الحكمة، مكتبة 1640ها/ 1050ابراهيم ت  الشيرازي، صدر الدين محمد بن .19
 ما2002مصطفوي )قم: 

م، طبقات االمم، منشورات 1070ها/ 334صاعد االندلسي، أبو القاسم صاعد بن أحمد التغلبي ت  .20
 ما1967المكتبة الحيدرية،)النج  االشر : 

 1قيق :    سعيد زايد، طم، فوائد العقائد، تح1111ها/ 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد ت .21
 ما .  1960ها/ 1380دار الكتب الثقافية  –)القاهرة 

 ما .1965، )مصر: 5المنفذ من الضالل، دار الكتب الحديثة ط -
 )مصر: د.تا  . 5تهافت الفالسفة، تحقيق، سليمان دنيا، ط -
 ما.1960، دار الكتب الثقافية، )القاهرة: 1قواعد العقائد، تحقيق : سعيد زايد، ط -
 ما.1967احيا  العلوم الدين، مؤسسة الحلبي،)القاهرة:  -
 إحيا  علوم الدين، دار المعرفة للطباعة والنشر،)بيروت :د.تا.  -
 ما.1961مقاصد الفالسفة، تحقيق، سليمان دنيا، )القاهرة:  -
 ما.1990االقتصاد في االعتقاد، مكتبة الشرق الجديد، )بغداد: -

م، احصا  العلوم، تحقيق : عثمان 950ها/ 339مد بن محمد بن طرخان ت الفارابي، أبو نصر مح .22
 ما. 1949)القاهرة:  2امين، ط

 ما1976ها/ 1396مطبعة المعار   –فصول الحكم، )بغداد  -
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م، القاموس المحيط والقابوس 1414ها/ 817الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب ت  .23
 ما.1952ها/ 1301حلبي مصطفى البأبي ال -الوسيط، )القاهرة 

م، اخبار العلما  باخبار الحكما ، تحقيق: 1248ها/646القفطي، جمال الدين علي بن يوس  ت  .24
 ما.   1908محمد امين، )القاهرة: 

 ثانيا : المراجع:
 أ.ه. سارتون، العلم القديم والمدينة الحديثة، ترجمة: هادي صقر، ط )دار الفارأبي د.تا. .1
 ما.1967م، مؤسسة البأبي الحلبي للطباعة )القاهرة: أحمد امين، ضحى اإلسال .2
في العصور الوسطى )العلوم العقليةا، دار الفكر أحمد عبد الرزاق أحمد، الحضارة اإلسالمية،  .3

 ما.1991)القاهرة: 1لعربي ط
 ما .1962، دار القلم، )القاهرة: أحمد فؤاد األهواني، الفلسفة اإلسالمية .4
 ما .1948)القاهرة: 1في الفلسفة األولى، دار إحيا  الكتب العربيةط كتاب الكندي إلى المعتصم -
دار المعار   –اورسيل، بول ماسون، الفلسفة في الشرق، ترجمة : محمد يوس  موسى، ط )مصر  .5

 ما.1945ها / 1365
 ما.1980ها/ 1401دار االندلس  –)بغداد  1فيلسوفان رائدان الكندي والفارابي، طجعفر آل ياسين،  .6
 ما.1974، دار الكتاب، )بيروت: 2صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، ط جميل .7
 ما.1948حمودة غرابة، بن سينا بين الدين والفلسفة، دار الطباعة والنشر اإلسالمية )القاهرة:  .8
)بيروت: 17خير الدين الزركلي، االعالم، تصحيت : عبد السالم الدهان، دار العلم للماليين، ط .9

 ما .2007
 ، الحضارة العربية، ترجمة : غنيم عبدون وأحمد فؤاد االهوانيريسلر، جاك .10
، )بيروت: 1صائب عبد الحميد، علم التاريخ ومناهج المؤرخين، دار الغدير للدراسات والنشر  ط  .11

 ما.2001
 ما.1981)طهران:  1الطباطبائي، محمد حسين الطباطبائي، علي والفلسفة االلهيه، ط .12
 ما2005الفلسافة اإلسالمية، مركز دراسة فلسفة الدين، )بغداد:   عبد الجبار الرفااعي، مباادئ  .13
 دار التربية د.تا.  –عبد الحميد، عرفان، الفلسفة في اإلسالم )دراسة ونقدا، ط )بغداد  .14
 ما .1978فؤاد زكريا، التفكير العلمي، سلسلة عالم المعرفة، )الكويت:  .15
والفلك، لجنة التالي  والترجمة، )القاهرة:  العلمي في الرياضياتقدري حافظ طوقان، تراث العرب  .16

 .ما1954
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قيصر التميمي، الفلسفة شرت كتاب االسفار االربعة االلهيات بالمعنى االعم، دار فراقد للطباعة  .17
 ما. 2008، قم )ايران: 1والنشر، ط

 ا. 1991كامل حمود، دراسات في تاريخ الفلسفة الغربية، دار الفكر اللبناني، )بيروت:  .18
و، جوره، تسلسل االفكار في العلوم والتاريخ، ترجمة: حسين قبيسي، دار العلم للماليين، كورني .19

 ما .1982)بيروت: 
كولن تيرنر، التشيت والتحول في العصر الصفوي، ترجمة: حسين علي عبد الستار، منشورات الجمل  .20
 ما2008، )كولونيا: 1ط
 ما.1968بوقارن، )القاهرة:  م. كركباترك، علوم اإلنسان في صيرورتها، ترجمة: هادي .21
ها/ 1426مطبعة عترت  –محمد تقي المدرسي، ا بين نظريات البشر وبصائر الوحي، ط)قم  .22

 ما .2005
 ما.1946محمد عثمان نجاتي، االدراك الحسي عند بن سينا، دار المعار ،  )القاهرة:  .23
 ما1994: )بيروت 1ميرفت عزت، االتجاا االشراقي في فلسفة بن سينا،  دار الجيل ط .24
 ما.1990ها/ 1411)بغداد  1نظلة أحمد نائل الجبوري، الفلسفة اإلسالمية، ط .25
 ما1993ها/ 1414دار الفكر العربي –نهى النجار، )بيروت  .26
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 الملخص

تناارر  أبباار بعال الر اور العربياة المبنياة داي المادة ايساطمية داي براوة الم اادر 
والمراجااال التاريبيااااة  وكانااا  تااااهكر العجالاااب الهندسااااية والترنياااة التااااي تميااا   بهااااا  ااااه  
الر اور  وربمااا كاااة الهاادر ماة هكر ااا ظهالباااذخ واهااار الباهص والتاارر الااه  و اا  ولياا  

ها الفعاا   أو ىلااي سابي  التعجااب مااة روىتهااا  أ احاب الر ااور كنااوا مااة اساتنكار  اا
بينماا أغهفا ل لفساارل الجاناب ايباداىي الهندسااي والترناي الاه  هاادم مرا   اه  العجالااب 

 التي يكمة ورالها مهندسوة و ناا مهرة متمي وة.
ابترنا دي بحرنا  اها ه ار التاال المبناي داي الع ار العباساي كنماوهل لدراساة ىجالبا   

ىلاااي الااارهم ماااة –معلوماااا  الدهيراااة ىنااا  دااي الم اااادر والمراجااال وهلاال لتاااوادر ب ااال ال
درمنا بدراسة ىجالب   وحللنا ا تحليطذ  ندسياذ ىلمياذ  وكنتيجة لهها البحث تبية  -تنارر ا

لناا أة المهندساية وال اناا العارب كاانوا يتمتعااوة بحات  ندساي ترناي دهيا  مكانهم مااة 
دااي الر ااور العربياااة لدرجااة أة أىماااالهم ونجااا  أىمااا   ندساااية وترنيااة متمياا ة ومتراااورة 

أبهار  الماايربية والرحالااة وال الارية لهااه  الر ااور  داصرنبوا دااي و اافها رهام ىاادم تااوادر 
 الدراسا  واألدوا  المترورة الط مة دي  منهم.   

  ه اار التاااال  دار باسااية: الر ااور العربيااة ايسااطمية  الر ااور العالكلماااا الماتاحيااة
 الشجرة.
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Wonders in the Abbasid Taj (Crown) Palace 
Dr. Eng. Maha AL-SHAAR 

A. Prof. in Institute for the History of Arabic Science 
University of Aleppo-Aleppo-Syria 

Abstract 
The news of some of the Arab palaces that built in the Islamic cities were 
scattered in historical sources and references and was talking about the 
engineering and technical wonders that characterized these palaces, and 
Perhaps the purpose of mentioning its (often) was to show the extravagance 
and luxury that reached the palaces as a kind of condemnation of this act or 
to make visitors admire its masterpieces, But unfortunately the engineering 
and technical creative side of these wonders have been neglected which 
done by engineers and skillful workers. 
In this research, we chose the Taj Palace that built in the Abbasid period as 
a model for studying its wonders, Due to the availability of some accurate 
information about it in the sources and references, although scattered, we 
studied its wonders and analyzed it geometrically. 
 As a result of this research we found that the Arab engineers and workers 
had a technical engineering sense that it enabled them to complete the 
engineering and technical works of excellence and sophisticated in the 
Arabian palaces to the extent that their work impressed the historians and 
travelers and visitors to these palaces, so they talked about and described 
it, despite the lack of studies and tools required in their time. 
Keywords: Arab-Islamic Palaces, Abbasid Palaces, Taj Palace, Dar Al-
Shajara. 
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 المقدمة: 
الرابل للهجرة/ العاشر للميطد ا د ار الح ارة العربية ايسطمية العلمية دي شهد الررة 

المجاال  كادة حتي سغمي بالع ر اله بي لتلل الح ارة  وهد اهر  ونجا اتها 
وا حة دي المبرورا  العربية  ولكة بري جانباذ مغفطذ مة  ه  اينجا ا    و 

المهندسوة وال ناا العرب المهرة  لها  العجالب الهندسية والترنية التي ىم  ىليها
حاولنا دي  ها البحث ولراء ال وء ىلي بعل مة اينجا ا  الرالعة لمهندسينا الهية 

 ىملوا ب م   دصهف  هكر أسماء م بينما بري  أسماء أ حاب الر ور بالدة. 
وتصتي أ مية  ها البحث مة أن  يروم بالكشر ىة العجالب الهندسية المبتلفة 

نشالية  الترنيةخ والمتمي ة لر ر التال المبني دي العهد العباسي بغية التعرر ىلي ظاي
الهية تمتعوا بفكر ىبرر   -أ  المهندسية وال ناا المهرة-جهود الجنود المجهولية 

ولكة لفسر أغهف  هكر أسماء م هالباذ بينما بري اسم  احب الر ر محفوااذ دي 
 كتب التاريخ.

الهندسية والترنية التي امتا  بها ه ار التاال دراساة تاريبياة  ندساية وة دراسة العجالب 
تحليلياااة  والكشااار ىاااة تراااور جواناااب متعاااددة ماااة العلاااوم الهندساااية والترنياااة ظونشااااالية  
ميكانيكية  ترنيةخ دي تلل المدة ال منية التي تعود ولي العهد العباساي  يعريناا دكارة ىاة 

الح ارة العربية/ ايسطميةل بف ا  تشاجيل الحكاام  ا د ار العلوم الهندسية والترنية دي
 والبلفاء.

 موقع قصر التاج في بغداد: -1
يرل ه ر التال ىلي الجانب الشرهي مة نهر دجلة دي مدينة بغداد كما هكر ياهو   

دار البطدة المعامة اليوم الحمو  "ىمد جعفر دبني بالجانب الشرهي ه راذ مو ل 
  وهد أاهر التحري  البرري الحديث أة خ1ظواترة بناء  وأنف  ىلي  األموا  الجمة"

الر ر كاة ىلي شارئ دجلة دي أرل شارا المستن ر الحالي ظشارا الرشيد سابراذخ 
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  وييكد أحد الباحرية أة الورال  تبية أة شارا الرشيد الحالي هد ش  خ2ظهرب منت ف 
 خ.1  شك  ظخ3ظل  الحالي معتلياذ ه ر التال اله  تربل آرار  تح  هردة تجارة بغدادبشك

 
 خ4ظخ: بريرة تو ح موهل هردة التجارة وشارا الرشيد1شك  ظ

 
 تاريخ بناء القصر:   -2

-786 ا/  193-170يعود تاريخ بناء ه ر التال ولي ىهد البليفة  اروة الرشيد ظ
مخ  وهد بغني الر ر مل مباني  والمنشآ  الملحرة ب  ىلي مراح  ىدة  دتوالي 809

ىلي  بلفاء ىباسيية ىدة لي   ولي أكم   ورة ل  دي ىهد البليفة المكتفي باهلل 
 مخ.908-902 ا/ ظ295-289ظ
 باني القصر:-3

يحيي بة بالد  تشير الم ادر التاريبية أة أو  مة ا تم ببناء الر ر  و جعفر بة
دي ىهد  اروة الرشيد اله  اتبه ه راذ واسل الِفناء والف اء  معتد   خ5ظبة برمل

ضم الهواء  ريب الررى  بعيداذ ىة أ وا  النات ودبانهم والروالح المنتنة  وهد 
  رم (6)مرفقًا ما بين مجلس وشرفة وحجرة وموضع للتبريد بالصيف 360القصر 

مخ   دكاة "مة أحب الموا ل 833- 813 ا/218 -198ظ و ب  ولي البليفة المصموة
ولي  وأشها ا لدي   واهترل جملة مة البرية ىملها ميداناذ لركل البي  واللعب 
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لجميل الوحوش  ودتح ل  باباذ شرهياذ ولي جانب البرية  وأجرى دي   خ7ظبال والجة  وحيراذ 
   برسم با ت  وأ حاب  سمي  نهراذ ساه  مة نهر المغعلي  وابتني مرل  هريباذ من  منا

  .خ8ظالمصمونية"
والحير ىبارة ىة حمي للحيوانا  الموجودة دابل   دهي منررة تشب  الغابة مسورة  

انتشر الحير  وهد، ومشجرة  ومرسمة ولي أهسام ل ماة ىيش الحيوانا  المتوحشة ديها
الر ور األموية المبنية دي البادية الشامية كر ر الحير الشرهي والغربي اللهية دي 

 .خ 9ظمخ743-691 ا/ 125-71أمر ببنالهما البليفة األمو   شام بة ىبد الملل ظ
و ب البليفة المصموة الر ر للحسة بة سه  بعدما ت ول ابنت  بوراة  دبا  يغعرر 

ابنت  بعد وداة والد ا  دتنا ل  ىن   للبليفة  بالر ر الحسني  رم انترل  ملكيت  ولي
مخ بعد أة أ لحت  وجددت   892-870 ا/ 279 -256المعتمد ىلي اهلل ظ

مخ بعد وداة 902 -892 ا/289 -279  وهد ورر  البليفة المعت د باهلل ظخ10ظورممت 
ىم  البليفة المعتمد  دص ار ولي الر ر الحسني ما جاور  مة األرل  دوسع  

  وأحار  بسور  وبني حول  منا   كريرة  واهترل مة البرية المجاورة ل  هرعة وكبر 
وابتدأ ببناء أرل دجعلها ميداناذ ىو اذ ىة الميداة الرديم اله  أدبل  دي العمارة  

  دجمل الرجا  لحفر األساسا   لكن  أوهر العم  لمدة بسبب سفر  ولي قصر التاج
ولي الدار دكر    وبني ىلي بعد ميلية من  ه ر  آمد  وىندما ىاد رأى الدباة يرتفل

 . خ11ظالرريا  وو ل  بالر ر الحسني
يبدو مة سيا  الكطم أة البليفة المعت د هد و   ولي الر ر  يفاذ  دوجد ببار ميا  
النهر يرتفل ولي الر ر  دكر   لشدة الرروبة  لها ابتعد ىن  مسادة ميلية  وشيد ه ر 

-901 ا /295-289ليفة المكتفي باهلل الحكم بعد وداة والد  سنة ظالرريا  وهد تولي الب
مخ  دصتم بناء التال مستفيداذ مة أحجار الر ر المعرور بالكام  دي سامراء  ومة 908

أحجار ما بري مة الر ر األبيل اله  أنشص  كسرى دي المدالة  "دكاة اآلجر يغنرل 
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ولي وسر  خ13ظالتال و ي راىنةخ 12ظمة شرر ه ر كسرى وحيران   ديغو ل دي مسناة
 .خ14ظدجلة  رم حم  ما كاة دي أساسا  ه ر كسرى دبني ب  أىالي التال وشردات "

 عجائب القصر:-4
 عجائب القصر اإلنشائية:-أوالً 

هغكر أة " فة التال دكاة وجه  مبنياذ ىلي بمسة ىرود  ك   واجهة قصر التاج:-أ
  لم تتوادر لدينا أية معلوما  خ17ظبارتفاا بمسة أهرا"خ 16ظىلي ىشرة أساريةخ 15ظىرد

ىة شك   ه  العرود  ولكة مة المعلوم أن  دي العهد العباسي تغير شك  العرد 
الدالر  اله  كاة سالداذ دي العهد األمو  لياهر العرد المدبب العباسي اله  انتشر 

ي  ويشا د دي واجهة باب دي العمارة العراهية حتي سما  بعل الميربوة بالعرد العراه
بغداد ودي ىرود جامل أبي دلر جميعها دي سامراء ويتكوة مة أربعة أهوات  ارنية 

  وياهر شك  الروت خ18ظ غيرية وارنية كبيرية مماسية لهما ويلترياة ىند الرمة
 خ 2المدبب دي شك  ظ

 
 خ19ظك  األربعةخ: العرد المدبب هو المرا2شك  ظ

 
ويفهم مة كطم ياهو  الحمو  أة العرد الواحد كاة يستند ولي ىشرة أىمدة  بمسة 
أىمدة مة ك  ررر  وكاة ارتفاا العمود الواحد بمت أهرا  وبما أة الهراا 

سم  دهها يعني أة ارتفاا العمود 143‚64دي الع ر العباسي كان  تساو   خ20ظالواحدة
 م ترريباذ.7‚2الواحد هد بلغ 
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لرد كان  واجهة الر ر ها   بامة ودبامة وىلو  ويدلنا ىلي هلل العدد الكبير 
خ ىموداذ  واالرتفاا الكبير لهال  ها دوة ودبا  50لفىمدة الحاملة للعرود واله  بلغ ظ

طبيعي ألنها تمثل  ارتفاا العرود دي الحسباة ألن  لم يهكر دي الم ادر العربيةل و ها
الخلياة، وهي التي ستعطي االنطباع األول لزوار القصر الذين يجب أن واجهة قصر 

يشعروا بالهيبة واالنبهار والدونية ابتداء من مدخل القصر، إن دراسة وتنايذ مثل 
هذه الواجهة الضخمة الاخمة والعالية يظهر مدى براعة المهندسين اإلنشائية الذين 

 صمموها وناذوها.
ة المكتفي باهلل أبنية ودوراذ  ومة جملتها ه ر التال اله  بني البليفقبة الحمار: -ب

ىلي أسارية ربامية  وسغمي  بهها    بغني   ه  الربةخ21ظتعد هبة الحمار أحد مرادر 
االسم ألن  كاة يغ عد وليها دي رري  مدرل يدور حولها ظكمنارة جامل سامراءخ ىلي 

 لرة. حمار لرير  وكاة ارتفاىها ىالياذ ىلي شك  ن ر دا
العالية االرتفاا  مما يعني أة اإلبداع الهندسي اإلنشائي في بناء قبة الحمار ياهر 

هرر ا كبير  لها كاة المرء يحتال لركوب حمار للو و  وليها  ولسير الحمار كاة ال 
بد مة بناء رري  لولبي واسل يدور حو  الربة  وبانحدار مدروت ليكوة الحمار هادراذ 

 وة بور أو ج ا  ديشعر الراكب ىلي  باألمة رهم االرتفاا المت ايد.ىلي السير ىلي  د
تصلر الر ر بعد االنتهاء مة بنال  دي ىهد البليفة المرتدر باهلل دور القصر: -ج
ثالثة وعشرين منشأة، وقد ُسميا كل منشأة مخ مة 932-908 ا/  320-295ظ

ة الرباب والمجالت ما تنا ي "وهام المكتفي ببناء التال ىلي دجلة  وىم  وراء  م بدار
دي توسعت  وتعليت   ووادي المرتدر باهلل د اد ىلي هلل  وأودي مما أنشص  واستحدر   

وهد ورد هكر بعل دور  ها   خ22ظوكاة الميداة والرريا وحير الوحوش مت طذ بالدار"
الر ر دي أرناء الحديث ىة  يارة رسو  ملل الروم "وكاة هلل دي سنة بمت ورطث 

للبليفة المرتدر باهلل اله  أ يب بالد شة وانعرد لسان  مة كررة ما شا د مة  خ23ظملة"
 الرروا  والعجالب دي  ه  الدور   ومنها:
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 أدب  رغس   احب الروم مة د لي  باب العامة األىام ولي الدار دار الخيل" :
مة الجانب  المعرودة بباة البي   و ي داٌر أكرر ا أروهة بصسارية ربام  وكاة ديها

األيمة بمسملة درت ىليها بمت ملة مركب ه باذ ود ة بغير أهشية  ومة الجانب 
األيسر بمسملة درت ىليها الِجط  الدِّيبال بالبراهل الرِّوا   وك  درت دي يد شاكر  

"دار البي  مة دور  درا :وأكد ياهو  الحمو  كطم البغداد     خ24ظبالب َّة الجميلة"
مة ببغداد  كان  داراذ ىايمة األرجاء  ىادية البناء  لها  حة ىايم البطدة المعا

مخ  كاة 500×  500الستعرال البي  مساحت  ألر هراا دي ألر هراا ظأ  حوالي 
يغوهر ديها دي األىياد وىند ورود الرس  مة البطد  دي ك  جانب منها بمسملة درت 

 .خ26ظ"خ25ظ بالمراكب اله ب والف ة  ك  درت منها ىلي يد شاكر 
إن أعداد الخيل الموجودة في هذه الدار يعطينا فكرة عن مقدار األعمال الهندسية 
التي قام بها مهندسو هذه الدار ابتداء من اختيار موقعها، وتأمين المواصااا العامة 

 مر :المناسبة إلنشائها، 
المنار  السكنية بمسادة كادية لمنل انتشار الروالح الكريهة  .أة تكوة بعيدة ىة 1

 وأ وا  البي  العالية  والحشرا .   
.أة تكوة أر ية الموهل ممهدة وبالية مة ال بور والح ي وك  ما يمكة أة ييه  2

 حوادر البي .
وال يسمح بدبو  الحيوانا  السالبة  ومحاراذ باألشجار التي .أة يكوة الموهل مسوراذ 3

 تعم  كم دا  للرياح والرما .
.أة تكوة ب انا  ال رر ال حي ومبا ة العلر وسكة العما  ومكب النفايا  4

 متر. 30بعيدة ىة ايسربط  بمسادة ال تر  ىة 
 ها ىة بمسة .أة تكوة الرر  والممرا  الرليسة دي الم رىة ممهدة وال ير  ىر 5

أمتار  أي ا أة تكوة الرر  الدابلية بية المراد  ممهدة ومعبدة ويجب أة تكوة 
 اي اءة مناسبة.
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 .توادر م در دالم للماء دي ايسرب . 6
 .خ27ظ.ىدم وجود نشار تجار  أو  راىي آبر مل  ها النشار دي نفت المكاة7
  دط بد أنها كان  تحتو  ىلي ويمكة ت ور المساحة الهاللة التي احتلتها  ه  الدار 

ىدد كبير مة ايسربط  لتتسل أللر ح اة  مل العلم أة الح اة الواحد يحتال 
ويجب أة يكوة ارتفاا  مخ ىلي األه  دي ايسرب  4× 3ظ 2م 12لمساحة      

متر  وال ير  ارتفاا سرر ايسرب   2الجدراة الدابلية بية هرر البيو  ال ير  ىة 
 .خ28ظمتر 3‚5كما يجب أال ير  ىرل الممرا  بية الغرر ىة أمتار   4ىة 

ال بد أة الدار كان  تحتو  ىلي دور لسكة ظالرالمية ىلي بدمة البي   المسيولية 
ىة سطمتها ال حية  المسيولية ىة تصمية الماء والرعام للبي  والعما   ...خ  كما 

لتدرب وترول يومياذ  و ه   يترلب  ها العدد الكبير مة البي  تصمية ميادية واسعة
المساحا  الهاللة التي تعج بالبشر والبيو  كاة ال بد مة تصمية المنشآ  الط مة 
لت ويد ا بالبدما  ال رورية كادة ظهنوا  لجلب الماء وتب ين  دي  هاريج الماء  
مستودىا  لرعام البي   مستودىا  لرعام العما   شبكة لت رير الميا  المستعملة  

  أو مستو ر كبير لاتصمية البدما  ال حية الط مة لكادة البيو   ....خ مشفي
ي ار ولي ك  ما هغكر سابراذ  الة الستعرال البيو  واسعة مسرودة تكرر ديها و 

 .2م2500األروهة ها  األىمدة الربامية بلغ  مساحتها حوالي 
ما لبناء مما سبق يمكن تصور مقدار ضخامة وصعوبة األعمال الهندسية التي ت

منشآا هذه الدار، وتزويدها بكل المرافق والخدماا الالزمة )ماء، طعام، صرف 
 صحي، ...(. 

 سار الودد حتي و لوا ولي دار الوحش "رم أدبلوا مة  ه  الدار ولي دار الوحش :
الممرا  والد الي  المت لة بحير الوحش  وكاة دي  ه  الدار مة أ نار الوحش 

 .خ29ظاة تررب مة النات  وتتشممهم  وتصك  مة أيديهم"التي أبرج  وليها هرع
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لكة مل األسر لم تتوادر المعلوما  ىة كيفية ىيش الوحوش دي  ها الحير    
أكان  حرة رليرة أم حبيسة األهفاص وررال  العناية بها  ويبدو أة  ه  الفكرة أىجب  

بليفة اله  رول البلفاء العباسيية  دانتشر  دي ه ور م ألنها تاهر مدى هوة ال
ما يشبه حديقة الحيوان في الوحوش وجعلها أليفة تصنت للنات وتصك  مة أيديهم  أ  

 .  وقتنا الحاضر
 ديها أربعة ديلة م ينة بالديبال والوشي  ىلي ك  دي  رمانية نفر مة دار الايلة" :

 . خ31ظبالنار  دها  الرس  أمر ا" خ30ظالسند وال راهية
 رم أبرجوا ولي دار ديها مالة سبل: بمسوة يمنة وبمسوة يسرة  ك  : "السبع دار

 .خ32ظسبل منها دي يد َسبَّاا  ودي ريوسها وأىناهها السطس  والحديد"
إن ما قيل عن الحجم الضخم وصعوبة األعمال اإلنشائية المقامة لدار الخيل 

ىة حاجتها بالنسبة لدار الوحش، ودار الايلة، ودار السبع ومستلزماتها يمكن قوله 
لمنشآ  كريرة  وىلي  يمكة تبي  المساحا  الهاللة والمباني ال بمة وملحراتها التي 
بغني  بتجهي اتها كادة لعيش  ها العدد الكبير والمتنوا مة الحيوانا  واستعرا ها  

 ولسكة ومعيشة العاملية ىليها وأسر م.
 
 ائب القصر التقنية:عج-ثانياً 

 هكر البريب البغداد  متابعاذ رحلة رسو  ملل الروم المحدث (33)الجوسق دار :
بية الدور المتعددة للر ر: "رم أبرجوا ولي الجوس  المحدث  و ي دار بية بساتية 
دي وسرها بركة ر اص هلعي  حواليها نهر ر اص هلعي أحسة مة الف ة 

م ترريباذخ  ديها أربل 10×15ىاذ دي ىشرية هراىاذ ظالمجلوة  رو  البركة رطروة هرا
ريارا  لرار بمجالت مه بة م ينة بالدبيري المغرر  وأهشيتها دبيري مه ب  وحوالي 
 ه  البركة بستاة بميادية ديها نبٌ   هي : وة ىدد  أربل ملة نبلة  ورو  ك  واحدة 
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لي ارغة بمسة أهرا  وهد لغبت جميعها ساجاذ منروشاذ مة أ لها وا  حد الجغمَّ
بحل  مة  خ34ظ

 .خ35ظشبٍ  مه بة"
تبلغ  بركةانما    ه  الدار بوهوىها وسر بستاة مة أشجار النبي   ودي وسر الدار 

  وهد كسي  جدرانها الدابلية 2م150مخ  أ  بلغ  مساحتها 10×15أبعاد ا حوالي ظ
اذ جدرانها كغسي  أي  قناة  وي لها الماء ىبر خ36ظبالر اص الرلعي أ  الر دير

  دكان  الجدراة تلمل مة انعكات أشعة الشمت ىليها دتبدو البركة بالقصديرالدابلية 
 والرناة كصنها مكسوة بالف ة.

  وجدراة هناة الماء ب فالح 2م150وة وكساء جدراة البركة التي بلغ  مساحتها حوالي 
دااي هلاال الوهااا   ولرااد انماااا   علاات تطاااور تقنياااة تصااانيع المعاااادنمااة الر اادير ياااد  

المهندساوة العااملوة بشنشااء الر ار بالااهكاء والدراياة الكادياة بب االص المعاادة لراارار م 
 باستبدام معدة الر دير لإلكساء بدالذ مة الف ة  وهلل أسباب ىدة:

لها استفيد من  ليرير وىجاب  وار الر ر   خ37ظيِّة هو لوٍة د ي  ل دل الر دير -1
بانعكات أشعة الشمت الساهرة ىلي جدراة البركة والرناة التي تبدو وكصنها مكساة 

 مة استبدامهم معدة أربص مة الف ة. ب فالح د ية المعة ىلي الرهم
ومراوم للتآك    بمراومت  العالية للتغيرا  الجوية دي الع ورينما  الر دير -2

لها دشن  لة يتصرر ىند مطمسة الماء ل   بينما تفرد الف ة بريرها ىندما   خ38ظواالحتكال
 .خ39ظتتفاى  مل الهواء الملوث بمركبا  الكبري 

لهلل ىغرر استبدام  منه الرديم  وهد دل ات  سه  نسبياذ وة استح ا  الر دير مة -3 
استح ل  السومريوة واستعملو  دي بيوتهم جنوبي ويراة دي ى ور ما هب  التاريخ 

 .خ41ظ  بينما استبطص دل  الف ة با ا التكلفةخ40ظىلي شك  البرون 
أربعة مجالس كانا وهد بغني داب  البركة المتفللة بالنور المنعكت ىة جدرانها 

و ي ىبارة ىة حجرة بشبية أو بنالية  غيرة كريرة الفتحا  الجانبية    تسمت طيارة
أو هد تكوة مفتوحة مة جهاتها األربل حتي تكوة شديدة التهوية  وكاة مة المعتاد أة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2
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  أما خ42ظتغعم  مرلة ىلي بركة مة البرل ليتمتل أ حابها بنسيم ال ير دي أيام الحر
مما يد  ىلي سعة البركة  وال بد مة أن  كاة  ه  الريارا  درد بني  داب  البركة  

 نال ممرا  بشبية واسعة ت   بية ررر البركة والريارة لتيمة و والذ آمناذ 
لرا د  الريارة  ويبدو أة مساحة  ه  الريارا  كان  كبيرة  درد جغه   بمجالت 

تحير مرر   وكان  مفتوحة مة جهاتها األربل وه كان   خ43ظمه بة م ينة برماش دبي 
 بها مة ك  جوانبها ستالر دبيرية مه بة.

  أربعمئة نخلةوكاة الجالت دي  ه  الريارا  ير  ىلي بستاة النبي  الحاو  ىلي 
م  وهد كغسي  جهوىها مة أ لها ولي همتها ببشب 2‚5ارتفاا ك  واحدة حوالي 

بحلرا  مة النحات المه ب  مما يعكت أشعة الشمت ىندما تمر السال المرعم 
 ىليها دتلمل بانعكاسا  جميلة تبلب األب ار. 

مة المعرور أة العرا  درير باألبشاب لها كاة البلفاء واألررياء يرسلوة دي شراء 
أة المعت م باهلل ىندما   ديغهكر "الساجاألبشاب الجيدة للبناء مة الدو  المجاورة مر  

بدأ دي ىمارة سامراء بعث ولي  ما اة بة الف   مة الهند ساجاذ لم يغر مرل  ِىاماذ 
  وة استعما  بشب السال ظالبشب النبي خ لجعلها دالرية تماماذ بحيث تحير خ44ظوروالذ"

ىلي الرهم مة  معرفة تامة بخصائص خشب الساجبجهوا أشجار النبي  يد  ىلي 
العالية الستعمال   دهو مة أكرر أنواا األبشاب ندرة ىلي مستوى العالم  لون  الكلفة 

أهرب للوة ال يتي الطمل  و و لوة نادر دي األبشاب الربيعية  وال يتغير لون  
بسهولة  وىندما يتغير بعد سنية رويلة ي بح لون  أجم ! ويتمي  بمراومت  للماء 

نل البشب مة التشو  مما يعري  مي ة كبيرة   و عر امت ا   للرروبة يمخ45ظوالنار
مة االستررار  والجدير بالهكر أة بشب السال  عب الرني واالنحناء  مما يترلب 

بالتعام  مل األبشاب ألة األبشاب المنحنية هليلة الوجود   تقنية خاصة ومهارة عالية
كة ها  حرارة وتتم ىملية حني  فالح البشب بالرريرة التالية: تو ل ال فالح دي أما

ىالية تعم جميل أسرحتها بحيث تنفه الحرارة دي جميل مسامها  رم تغاايبه بسرىة 



 م 2019 (43) مجلة التراث العلمي العربي       فصلية، علمية، محكمة   العدد

227 
 

 

 

وتغو ل دي محط  رربة وتغترل ديها حتي تلية وتكرر مرونتها ويمكة حنيها دوة أة 
 .خ46ظأي اذ تعدي  المنحني منها ربيعية يغبشي كسر ا  وبهه  الرريرة يمكة

 :د مة  ه  الدار ولي دار الشجرة  وهد سغمي  بهها االسم رم أغبرل الود دار الشجرة
نسبة ولي شجرة موجودة دي وسر بركة ماء مدورة أمام اييواة  وهد  غنع   ه  

رة مة  1‚60ظأ  ما يعاد  حوالي  خ47ظالشجرة مة الف ة و نها بمسملة ألر در م
درد كان  شجرة  الف ةخ  "ولما دب  الرسو  ولي دار الشجرة ورآ ا كرر تعجب  منها 

د ية ىليها وريار م نوىة مة الف ة  تغ فر بحركا  هد جغعل  لها  دكاة تعجب 
 . خ48ظالرسو  مة هلل أكرر مة تعجب  مة جميل ما شا د "

وللشجرة رمانية ىشر ه ناذ م نوىة مة الف ة  ويتفرا مة ك  ه ة دروىاذ كريرة 
ىلي شك  رمار  كما  غنع  أورا  يتدلي منها أنواىاذ مبتلفة مة الجوا ر المنحوتة 

الشجرة مة اله ب والف ة  و غبغ  بصلواة مبتلفة  وىغلر  ىلي األه اة دكان  
تتماي  مل نسما  الهواء كما تتماي  أورا  األشجار الحريرة م درة أ واتاذ ناىمة  كما 
 رغب  ىلي أه اة الشجرة تماريطذ مبتلفة لريور م نوىة مة اله ب والف ة  ومجودة
برريرة معينة دكان  ت فر وتغرد بص وا  مبتلفة  ىندما تتبللها نسما  الهواء  
"وديها شجرة دي وسر بركة كبيرة مدورة ديها ماء  اٍر  وللشجرة رمانية ىشر ه ناذ  

كريرة ىليها الريور والع ادير مة ك  نوا مه بة  خ49ظلك  ه ة منها شابا 
ا مغه ب  و ي تتماي  دي أوها   ولها ومف  ة  وأكرر ه باة الشجرة د ة  وبع ه

ورٌ  مبتلر األلواة يتحرل كما تغحرل الريح ور  الشجر  وك  مة  ه  الريور ي فر 
 . خ50ظويهدر"

إن ما ُذكر من وصف للشجرة يدل علت مدى تقدم صناعة الصياغة التي أصبحا 
زدهار ذاا شهرة واسعة في العراق في العصر العباسي نتيجة للتطور الحضاري واال 

وهد تب    سو  االقتصادي الذي ظهر واضحاً في قصور الخلااء واألمراء القادة، 
ىغرد  بسو  ال ياهة  وهد و ر أبو الوداء ىلي بة ىري  شيخ الحنابلة دي وهت  
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مخ سو  ال اهة دي ىهد  بصة أبنيتها أحسة ما شا د مة أبنية مة 1119 ا/ 513ظ 
ا  السو  بصسارية سال  وىليها هغرر مشردة ىلو ا وجما  منار ا وه  غين  واجه

 .خ51ظىلي السو 
 حرفية الصاغة وابتكارهمكما أة أورا  الشجرة اله بية الملونة ألواناذ مبتلفة تد  ىلي 

  دمة المعرور أة لطرق جديدة في تلوين الذهب لتلبية مطالب الزبائن األثرياء
بلر  بمعادة أبرى كالنحات والف ة معدة اله ب ليت  لباذ لدرجة ىالية لها يتم 

والبطتية والنيك  لي داد  طبة  وبالوه  نفس  يتغير لون  ىلي ود  نسبة المعادة 
المبلورة دي   ويبدو أة ال اهة دي هلل الوه  هد أجروا تجارب ىدة ليح لوا ىلي 

كاة ي ار ولي  النحات  وكلما  الذهب األحمرهرل ه بية ملونة  دللح و  ىلي 
مة و ادة الف ة  الذهب األبيض  نسبة النحات  اد اللوة األحمر  ويغح   ىلي  اد

% مة الف ة  أما 5% مة النيك  و 20أو النيك   وه يحتو  اله ب األبيل ىلي 
والذهب ديمكة الح و  ىلي  بش ادة نسبة بسيرة مة الحديد   الذهب األزرق

يمكة  والذهب األخضرنيوم  يتم الح و  ىلي  مة و ادة نسبة مة األلوم البناسجي
  أو مل ال نل والكادميوم بنفت خ52ظ% مة الف ة25الح و  ىلي  بش ادة نسبة 
% مة الف ة ونسبة ت    5بش ادة  الذهب الورديالنسبة  ويمكة الح و  ىلي 

% مة معدة  20ديكوة بش ادة  الذهب األرجواني% مة النحات  أما  20ولي 
 .خ53ظاأللومنيوم

مما مكنهم مة  ذوي خبرة ودراية عملية بايزياء علم الصواا الر ر وهد كاة  نا
تجوير تماري  الريور الف ية واله بية بشك  مدروت  دتحو   و  الرياح الدابلة 

 ديها ولي  و  يشب  تغريد وت فير الريور.
 تظهر براعة المهندسين الضالعين بعلم الحيل )الميكانيك(،وىة يمية البركة ويسار ا 

د  تماري  بمسة ىشر دارساذ البسية الديبال  وراكبية ىلي أح نتهم  حاملية وه وج
أسلحتهم  ويتحركوة بلر بع هم بع اذ حتي يبا  الناار وليهم أنهم يلحروة بع هم 
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بع اذ  وىلي الجانب األيسر مة البركة المنار نفس   ويبدو أة  ه  التماري  كان  
نهم يلحروة بع هم  وال بد أنهم ىندما تسير ىلي سكة مستريمة رويلة لياهروا أ

ي لوة ولي نهاية السكة كانوا يروموة بحركة ىكسية ليعودوا ولي مكانهم مرة أبرى  
ولكة مل األسر لم نتو   ولي أ  هكر للراهة المحركة لهه  التماري   أو ولي و ر 

تماري  لآلال  المحركة ألنها كان  مبفية هير اا رة للعياة وال ياهر منها سوى ال
المتحركة  مما يعرينا دكرة ىة دهة وروىة العم  الهندسي اله  هام ب   يالء 

 المهندسية.
يهكر البريب البغداد : "ودي جانب الدار ىة يمية البركة تمرا  بمسة ىشر دارساذ 
ىلي بمت ىشرة درساذ  ومرل  ىة يسار البركة  هد أغلبسوا أنواا الحرير المدبج مرلدية 

أيديهم الَمرارد  يتحركوة ىلي بر واحد  ديغاة أة ك  واحد منهم ولي بالسيور ودي 
 . خ54ظ احب  ها د  ودي الجانب األيسر مر  هلٌل"

 رم أغدبلوا ولي الر ر المعرور بالفردوت  دكاة دي  مة الفرش قصر الاردوس" :
 خ55ظواآلال  ما ال يغح ي وال يغح ر كررة  ودي د الي  الفردوت ىشرة آالر جوشة

مخ  هد ىغل  435ه بة معلرة  رم أبرجوا من  ولي ممر رول  رطث ملة هراا ظحوالي م
  ودرا  و ردية  وجعبة خ57ظ  وبوهة  وبي ةخ56ظمة جانبي  نحٌو مة ىشرة آالر درهة

  ويبدو أة خ58ظمحطة  وهسي  وهد أهيم نحو ألفي بادم بي اذ وسوداذ  فية يمنة ويسرة"
لت  تلل مة كررة األماكة التي  ارو ا  ومة المسادا  الودد هد تعب كريراذ دي جو 

 .خ59ظالرويلة التي مشو ا  "دجلسوا واستراحوا دي سبعة موا ل  واستسروا الماء دسغروا"
ربما كان قصر الاردوس أول متحف حربي ُذكر في التاريخ ُخصص له مبنت ضخمًا 

وبذلك يكون هذا خاصًا الستعراض األسلحة الحربية المستعملة في ذلك العصر، 
القصر نواة للمتاحف الحربية التي انتشرا في وقتنا الحاضر كوسيلة للحااظ علت 

 التراث الحربي وأسلحته التي كانا مستعملة في العصور السابقة.
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 أبيراذ و   الودد ولي مبني ه ر التالل اله  أرل  اسم  قصر التاج :
المهكورة أىط  تشغل  ألن  مرر البليفةل ىلي كام  المساحة التي كان  ك  المنشآ  

بعد أة رير بهم –بعد أة  اروا رطرة وىشرية داراذ رأوا ديها األىاجيب "رم أبرجوا 
بالسطح  خ60ظ  ودي  الغلماة الحجريةالصحن التسعينيولي  -رطرة وىشرية داراذ 

دجلة  بعد الكام   رم و لوا ولي ح رة المرتدر باهلل و و جالت دي التال مما يلي 
أة لغبت بالرياب الديبرية المرر ة باله ب  ىلي سرير آبنوت هد دغرش بالديبري المرر  
باله ب  وىلي رأس  الرويلة  ومة يمنة السرير تسعة ىرود مر  السبح معلرة  ومة 
يسرت  تسعة أبرى مة أدبر الجوا ر وأىامها هيمة  هالبة ال وء ىلي  وء 

 . خ61ظالنهار"
 : مصير القصر-5

 تعر   دور الر ر للدمار تدريجياذ نتيجة ىوام  ىدة  أ مها:
: تمرل  بالرورا  وأحداث الشغب التي كرر  دي الع ر العباسي األحداث البشرية-1 

الراني ل عر نفوه البليفة وتعاام نفوه أتباى   دكاة ه ر البطدة  دداذ للرالرية   
أيام البليفة المرتدر باهلل  "ورلبوا م 928 ا/ 315سنة كالشغب اله  هام ب  الفرساة 

ال يادة  وشتمو  أهبح الشتم  ونهبوا الر ر المعرور بالرريا  وأحرهوا بع    و احوا: 
َبر ل  حجنا  وأبه  أموالنا  وجرأ  ىلينا ىدونا  وتنام نوم األمة  دبه  لهم الما  

  وهبحوا الحيوانا  قصر الثريا  وهد هكر ابة مسكوي  أة الفرساة دبلوا خ62ظدسكتوا"
م 927 ا / 315كما هكر حم ة األ فهاني دي حوادث سنة   خ63ظالموجودة دي الحير

أة الفرساة " اروا مة الغد ولي الر ر المعرور بالرريا  دصحرهوا ىامت   وانتهبوا ما 
دي  مة الب الة  وبربوا الربة والر ر المعرور باألترجة والكوكب  وسلبوا ما كاة دي  

 .خ64ظلة والمتاا والوحش والرير"مة اآل
دوراذ  امداذ دي تدمير  ها الر ر وتمرل  بالفي انا   دفي  أد  الطبيعية: العوامل-2

 دي اناذ شديداذ  دصحدث براباذ ىايماذ  دجلة م دال نهر1068 ا/ 461سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
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  دفي سنة قصر التاج  أما خ65ظوكاة مة جملة هلل براب ه ر الرريا  بغداد دي
م أمر البليفة "بهدم تال البليفة ىلي دجلة ألن  أشرر ىلي الوهوا  رم 1129 ا/524

م أيام البليفة 1155 ا/549  دبري ىامراذ حتي سنة خ66ظتمام السنة"أىيد بناء التال دي 
خ ىندما  ربت   اىرة  م1160 -1136 ا/ 555 -530المرتفي ظتولي الحكم

أة الرياح مرادرها  ويبدو  داشتعل  دي ه ر التال ودار الربة التي كان  الربة أحد
كان  هوية دانتشر  النار وا داد  اشتعاالذ لمدة تسعة أيام  ولي أة تمكنوا مة وبماد ا 
أبيراذ بعد أة تحو  الر ر ولي دحم أسود  وحاو  البليفة المرتفي وىادة بناء ما 
احتر   دصىاد بناء الربة بالجص واآلجر دوة أسارية الربام  ويبدو أة كلفة وتمام 

الية جداذ وأة البليفة وجد  عوبة بالغة دي وىادة وىمار ما احتر   البناء كان  ى
م  "دتردم أمير الميمنية 1179 ا/574دص م  وتمام  حتي ما   وبري كهلل ولي سنة 

برا  المسناة التي بية يدي  ولي أة تحاهى ب  مسناة التال    المست يء بنر   وا 
مة ىم   ه  المسناة  وو ل  واستعمل  أنرال التال مل ما كاة أغىد مة اآلال 

 . خ67ظمو ل ال حة اله  تجلت دي  األلمة للمبايعة  و و اله  يغدىي اليوم التال"
ىلي الرهم مة دمار الر ر وتوابع  وال أن  بري يغهكر مل العجالب الهندسية التي 

مخ 1283-1203 ا/  682-605أبدىتها العرو  الهندسية العربية  دنرى الر ويني ظ
  واستند دي هكر  ولي كطم ياهو  الحمو  خ68ظ مة ىجالب مدينة بغداد هكر  مة
 حردياذ.

 الخاتمة:
الكشر ىة ترور بعل كاة الهدر الرليت مة دراسة ىجالب ه ر التال   

العلوم الهندسية والترنية دي الح ارة العربية ايسطمية التي اهر  جلية دي أمور 
: دي أمور ىدة  أ مهاندسين اإلنشائية براعة المهما   ه ر التال  درد اهر  

ت ميم واجهة الر ر ال بمة الفبمة والمرتفعة وتنفيه ا بمنتهي ايتراة  وبناء هبة 
الحمار ىلي أسارية ربامية وبناء رري  مدرل يدور حولها لل عود وليها  كما اهر  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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ا  األىما  الهندسية التي نفه  دي الدور الفسيحة البا ة بالحيواندي  بامة 
دار السبلخ كابتيار موهعها  وتصمية -دار الفي -دار الوحش-ومدربيها ظدار البي 

للمنشآ  الملحرة بها  وت ويد ا بك  المراد  والبدما  الموا فا  العامة المناسبة 
 الط مة ظماء  رعام   رر  حي  ...خ.  
ىلي تماري  لفرساة راكبية  دي  نلوقد ظهرا براعة المهندسين الميكانيكية 

أح نتهم  ويتحركوة بلر بع هم بع اذ حتي يبي  للناار وليهم أنهم يلحروة 
 . بع هم بع اذ 

 أ مها: ببرتهم العمليةبراعة التقنية للصناع المهرة فظهرا في أمور عدة، ال أما
بفي ياء ىلم ال و  مما مكنهم مة تجوير تماري  الريور الف ية واله بية بشك  

الدابلة ديها ولي  و  يشب  تغريد وت فير الريور   مدروت لتحوي   و  الرياح
كمعدة الر دير اله  كغسي  ب  جدراة البركة الكبيرة   ترور ىمليا  ت نيل المعادةو 
 نل الشجرة ببرتهم العملية بكيفية حني بشب السال يكساء جهوا النبي   كما يد  و 

لرر  جديدة دي وابتكار م حردية ال اهة  الف ية ها  األورا  اله بية الملونة ىلي
 .تلوية اله ب  مما يو ح مدى تردم  ناىة ال ياهة دي العرا  دي هلل الع ر

هغكر دي التاريخ اله  يغعد  نواة  مستقل أول متحف حربيودي  ها الر ر اهر 
 للمتاحر الحربية الحديرة.

Conclusion: 
The main goal of studying the wonders of the Crown Palace 
was to reveal the development of some engineering and 
technical sciences in the Arab-Islamic civilization that was 
evident in matters that still characterize the Crown Palace. 
Structural engineers have demonstrated ingenuity in several 
matters, the most important of which are: Designing the huge 
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and luxurious facade of the palace and implementing it with 
utmost perfection and building The donkey dome has marble 
slabs and the construction of a stepped road that revolves 
around it to climb up to it, as it appeared in the vast engineering 
works that were carried out in the spacious role of animals and 
their trainers (Dar Al Khail - Dar Al-Wahsh - Dar Al-Fil - Dar 
Al-Sabaa), such as choosing its location and securing the 
appropriate general specifications for the attached facilities With 
it, and providing it with all the necessary facilities and services 

(water, food, sanitation.خ...   
The mechanical engineers' ingenuity in making statues of 
riders riding on their horses appeared, and they moved behind 
each other until they imagined that they were chasing each 

other. 
As for the technical ingenuity of the skilled craftsmen, they 
appeared in several matters, the most important of them: their 
practical experience with the physics of phonology, which 
enabled them to hollow out the statues of the silver and golden 
birds in a thoughtful way to convert the sound of the winds 
involved in them into a sound similar to twittering and whistling 
the birds, and the development of metal fabrication processes 
such as the tin metal on which the walls of the pond were 
covered The large, and their practical experience of how to bend 
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teak to cover the trunks of palm trees, as the creation of the 
silver tree with golden colored leaves indicates the craftsmanship 
of the goldsmiths and their innovation of new ways of coloring 
gold, which shows the progress of the drafting industry in Iraq in 

that era. 
 قائمة الهوامش:

بيارو     2ماج، معجام البلادان، مخ1228 اا/ 626شاهاب الادية أباو ىباد اهلل ظ    ياقوا الحموي (1) 
 .4باب التاء واأللر وما يليهما  مادة "التال"  صم  1977 ا/1397دار  ادر  

 .30م  ص 2005  لندة  دار الورا  للنشر المحدودة  1  ر، بغداد  محمدمكية خ2ظ
م  مرا  23/7/2010  أسرار شارع الرشيد بين العهد العثماني وبريطانيا   ياء راب   السرايخ 3ظ

 نشر ىلي الموهل ايلكتروني   
 http://m.ahewar.org/s.asp?aid=223493  
 https://www.google.com/mapsخ موهل     4ظ
الكبياار أبااي ىلاااي يحيااي اباااة الااو ير بالاااد بااة برمااال الااو ير الملاال أباااو الف اا  جعفااار ابااة الاااو ير خ "5ظ

أباااي جعفااار  رااام كااااة  ماااة رجاااا  العاااالم  تو ااا  ولاااي أىلاااي المراتاااب داااي دولاااة بالاااد الفارساااي  كااااة
الرشايد  دصحساة تربيتا  وأدباا     ام وليا  ولااد  المهاد  كاما  السايدد  جلياا  المرادار  وه وة يحياي ابنا 

مراليااد األمااور ورداال محلاا   وكاااة يبارباا  يااا أبااي   ييحياا الرشاايد  رد ولااي ولااي دلماا أد اا  البطدااة
جعفار  لا  نباص  جعفار  وماا أدرال ماا دكاة مة أىام الاو راء  ونشاص لا  أوالد  ااروا ملوكاا  وال سايما

ىجيااب  وشاااصة هرياااب  برااي داااي االرترااااء دااي رتباااة  شااارل البليفااة داااي أموالااا  ولهاتاا  وت ااارد  داااي 
بوتااا  ولااي الممااا   دماااا أجهاا  مااة يغتااار الممالاال  راام انرلااب الدسااا  دااي يااوم  درتااا    وسااجة أبااا  وا 

   بالدنيا".
حرا   اها الجاا ء: سااير أعاالم الناابالء،  مخ 1374 اا/ 748  محماد باة أحمااد باة ىرمااة ظ  الاذهبي    

ماااااادة "البرمكاااااي"  ص  ،م1982 اااااا/ 1402  بيااااارو   ميسساااااة الرساااااالة  1  ر9كاماااا  البااااارار  ل
 .  60-59ص

 .30ص  مكية، بغداد،خ 6ظ
 : شب  الحايرة أو الحمي.الَحْيرُ ( 7)

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=223493
https://www.google.com/maps
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تحرياا : محماد محمااد تاامر  الرااا رة  دار  الصااحا ، ااخ  398وساماىي  بااة حمااد ظتااودي الجااوهري،     
 298م  حرر الحاء  مادة "حير"  ص2009 ا/ 1430الحديث  

 .4ص ( مكية، بغداد،8)
  دمش   الهيلة العامة السورية المشروعاا المائية في سورية في العصور  مها  الشعارخ 9ظ

 وما بعد ا.  159م  ص 2018و ارة الررادة  -للكتاب
 4  صبغداد  مكيةخ 10ظ
 . 4  باب التاء واأللر وما يليهما  مادة "التال"  ص2. مجمعجم البلدان ياقوا الحموي،خ 11ظ
َسن اة: 12ظ  سد يبني لحج  ماء السي  أو النهر  ب  مفاتيح للماء تغفتح ىلي هدر الحاجة.خ المغ

م  2004 اا/ 1425  الراا رة  مكتباة الشارو  الدولياة  4  رالمعجم الوسايط مجمع اللغة العربية،      
 . 457باب السية  مادة "سنا"  ص

 خ راىنة: رعة دي الشيء: دب  أو أبه دي .13ظ
 .558باب الراء  مادة "رعة"  ص معجم الوسيط،مجمع اللغة العربية، ال

 .5  باب التاء واأللر وما يليهما  مادة "التال"  ص2  مجياقوا الحموي، معجم البلدان خ14ظ
 خ ىرد: العرد دي الم رلح المعمار   ي وحدة بنالية ها   يلة مروسة أيا كاة نوىها.15ظ

م  2000  الراا رة  مكتباة مادبولي  ساالميةمعجام مصاطلحاا العماارة والاناون اإل  ىا م محمد  رزق
 .190حرر العية  مادة "ىرد"  ص

 خ أسارية: مفرد ا أسروة: العمود هو البدة الدالر  هرعة واحدة مة الحجر أو الربام.16ظ
 . 17  حرر األلر  مادة "أسروة"  ص رزق، معجم مصطلحاا العمارة والانون اإلسالمية    

 .5  باب التاء واأللر وما يليهما  مادة "التال"  ص2  مجبلدانمعجم ال  ياقوا الحمويخ 17ظ
  الرياال  2  رالعمارة العربياة اإلساالمية ماضايها وحاضارها ومساتقبلها  دريد محمود  شافعي خ18ظ

 .  201-200م  ص ص1982 ا/ 1402جامعة الملل سعود  
 .  200ص  العمارة العربية اإلسالمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها  شافعي خ19ظ
خ الاهراا:  اي هراا مي انياة  اي التاي أوجاد ا البليفاة الماصموة العباساي  وبهاا يتعاما  الناات دااي هرا 20ظ

 المساكة واألنهار والحفالر.
 بياارو  ، موسااوعة وحااداا القياااس العربيااة اإلسااالمية،  ااطح الااديةخااوام، محمااود   و  فاااخوري، 

 .131مادة هراا مي انية  ص ،م2001مكتبة لبناة ناشروة 
 .5  باب التاء واأللر وما يليهما  مادة "التال"  ص2مج معجم البلدان،  الحموي ياقواخ 21ظ 
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تحريا : بشاار   تااريخ مديناة الساالم )تااريخ بغاداد(أحماد باة ىلاي باة رابا    الخطيب البغدادي،خ 22ظ
 .416م  ص2001 ا/ 1422  بيرو   دار الغرب ايسطمي  1ىواد معرور  مج 

 .424  ص1مج م. ن، خ 23ظ
 .421  ص 1مج م. ن، خ 24ظ
 خ شاكر : مة شاكرية  و ي درهة مة الجند اهر  دي الع ر العباسي.25ظ

رو   ميسسااااة   بيااا1  رمعجااام المصاااطلحاا واأللقاااااب التاريخياااةم ااارفي ىباااد الكااااريم   الخطياااب،
 .267م  حرر الشية  مادة "شاكرية"  ص1996 ا/ 1416الرسالة  

  بااااب الااادا  واأللااار وماااا يليهماااا  ماااادة "دار البيااا "  2  مااج يااااقوا الحماااوي، معجااام البلااادانخ 26ظ
 .419ص

شاعبة الرهابااة البيرريااة  -هساام البادما  البيرريااة-ودارة بادما  ال ااحة العاماةالوحاادة التنظيميااة: خ 27ظ
م  2010  دباي  بلدياة دباي  ط الصحية والانية إلساطبالا خياول التادريب والركاوب الترفيهايالشرو 
 . 1ص

  ص لشاروط الصاحية والانياة إلساطبالا خياول التادريب والركاوب الترفيهاي  االوحدة التنظيمياةخ 28ظ
 .3-2ص 

 .421  ص 1مج الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السالم )تاريخ بغداد(، خ 29ظ
هية: و م  نر مة العساكر يعاود تشاكيلهم ولاي نهاياة الع ار ايساطمي  يبت اوة باساتبدام خ  را30ظ

ال راهة و ي آلة حربية ىلي  يلة الرارورة أو األنبوب  تٌحشاي ماة الاداب  بكارة ماة الكتااة واألنساجة 
 المبلورة بهرا  الحديد  ت ر  ب ي  النفر وتغشع  وتغلري ىلي األىداء.

 .220حرر ال ا   مادة " راهة"  ص مصطلحاا واأللقاب التاريخية،الخطيب، معجم ال     
 .421  ص 1مج تاريخ مدينة السالم )تاريخ بغداد(،  الخطيب البغدادي،خ 31ظ
خ  نال بعل األبراء اللغوية دي الانص األ الي  وكااة األ اح أة يكتاب الانص "رام أبرجاوا ولاي 32ظ

 دار ديها ملة سبل: بمسوة يمني وبمسوة يسرى"  
 .421  ص 1مج تاريخ مدينة السالم )تاريخ بغداد(، الخطيب البغدادي،       

 خ الجوس : الر ر ال غير.33ظ
 .147  حرر الجيم  مادة "جوس "  صمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط      

: شحم النبي .34ظ ارغ مَّ  خ الجغ
 .198حرر الجيم  مادة "جمر"  ص الجوهري، الصحا ،      
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وشاحم النبيا :  ااو الرماة الناميااة لشاجرة النبيا  التااي تكاوة دااي أىلاي الجاها مااة النبلاة  وتسااتبرل      
 بعد هرعها  و ي مادة سليلو ية بي اء اللوة تغررل ىلي شك  شرالح رهيرة ويتم أكلها.

م  مرااااا  نشاااار ىلااااي الموهاااال ايلكتروناااااي:    2017مااااايو  16  فوائااااد شااااحم النخاااال   بااااة  كاماااال     
http://mawdoo3.com   

 .421  ص 1مج الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السالم )تاريخ بغداد(، خ35ظ
الجاااااامع   مخ  1248 اااااا/ 646 اااااياء الاااادية ىباااااد اهلل بااااة أحماااااد األندلسااااي ظ    اباااان البيطاااااار خ36ظ

 .140  ص 2  لمكتبة المرني  مادة "ر اص" بغداد لمارداا األدوية واألغذية، 
 https://ar.wikipedia.org/wikiمادة "ه دير"  الموسوعة الحرة ويكيبيديا،  خ37ظ
  دمشاا    يلاة الموسااوىة العربياة  مااادة "الر اادير"  15  ماجالموسااوعة العربيااة   ياام  بيرقاادار خ38ظ

 .402ص
ساة أىمااا    الريااال  ميس2  ر17  ماجمجموعاة ماان الماا،لاين، الموسااوعة العربياة العالميااة خ39ظ

 . 380م  حرر الفاء  مادة "د ة"  ص1999 ا/ 1419الموسوىة للنشر والتو يل  
% ه ااادير  ومااا  الاا   تسااتبدم حتاااي 25ااا8% نحااات و92ااا75خ البروناا  ساابيكة ظبليرااةخ تحاااو  40ظ

 الوه  الحالي دي  نل ظالنواهيت والنرود والدواما ...خ.
  17  حااارر الفاااء  ماااادة "د ااة"  ماااجالمياااةمجموعااة مااان المااا،لاين، الموساااوعة العربياااة العخ 41ظ

 .379ص
 .185  مادة "ريارة"  صرزق، معجم مصطلحاا العمارة والانون اإلسالمية خ42ظ
خ هماش دبي : نسبة ولي َدِبي   و ي "بليدة كانا  باية الفرماا ظباور ساعيد حاليااذخ وتنايت  ماة أىماا  43ظ

  م ر  تنسب وليها الرياب الدبيرية". 
 .438  باب الدا  والباء وما يليهما  مادة "دبي "   ص2  مجموي، معجم البلدانياقوا الح     

الريااب الدبيرياة: " اي رياااب كانا  تتباه بهاا رهيرااة  وكانا  العماماة منهاا رولهااا ملاة هراا  وديهاا رهمااا  
 منسوجة باله ب  يبلغ ما دي العمامة بمسملة دينار  سوى الحرير والغ  ".

  راجعا  واىتناي با : أنات ، القااموس المحايط ااخ817 ظ  دية محماد باة يعراوب  مجاد الاالايروز آباادي
م  حااارر الاادا   ماااادة 2008 ااا/ 1429محمااد الشااامي  و كرياااا جااابر أحماااد  الرااا رة  دار الحاااديث  

 .  523"دب "  حاشية الشارح. ص
وتب  اا  وتاهكر المراجاال الحديراة أة دبياا  كانا  تراال "ىلااي بحيارة تناايت باالررب مااة تنايت ودميااار  

 ب ناىة المنسوجا  الحريرية والمنسوجا  الموشاة ببيور الحرير واله ب  وهد اندرر  اليوم".

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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  تراديم: أحمااد ىبااد الار ا  أحمااد  سلسالة ماادة م ارية  الرااا رة  نه ااة تناايس  جيهااة مماادوح: مااأمون
 . 48م  ص2010م ر للرباىة والنشر  

م  الف   السادت  1985  بغداد  9  لارة العراقحض  ىبد الع ي   "الفنوة ال بردية"  حميد خ44ظ 
 . 329المبحث الرابل " بردة البشب"  ص

م  مرااااااااا  نشااااااااار ىلااااااااي الموهااااااااال ايلكتروناااااااااي: 2018  أخشااااااااااب ناااااااااادرة  نهااااااااي  الطحااااااااااويخ 45ظ
https://www.arabsmakers.com 

ماااة ميلاار كتااااب ظدااي بيااااة مااا يتعلااا  باألشااياء الط ماااة للعمااارا  ىمومااااذخ مااال   مهااا  "لشاااعارخ ا46ظ
  الرااا رة  معهاد المبرورااا  العربيااة  ، مجلااة معهااد المخطوطاااا العربيااةتحريا  الرساام األو  منا "

 .  154م  ص2015 ا/ مايو 1436الج ء األو   رجب -59المجلد 
 هرام. 3‚183571: وحدة و ة أساسية ىند العرب  وتعاد  درهمخ 47ظ

 . 51  مادة "در م"  صفاخوري، موسوعة وحداا القياس العربية اإلسالمية     
 .421  ص416  ص1مج تاريخ مدينة السالم )تاريخ بغداد(،   الخطيب البغداديخ 48ظ
 : مة شاب  و ي كلمة دارسية وتعني ه ة الشجرة.شاخاا خ49ظ

 ااا/ 1435و   الاادار العربيااة للموسااوىا     بياار 1  رعربااي-قاااموس فارسااي  شاااكر  كساارائي      
 .311م  حرر "ش"  مادة "شاب "  ص2014

 .422  ص1مج تاريخ مدينة السالم )تاريخ بغداد(،  الخطيب البغداديخ 50ظ
مجلااة مخ"  1160 ااا/ 555-م 935 ااا/ 334  بلياا  حسااة  ال ااناىة دااي بغاداد للفتاارة ظالزركااانيخ 51ظ

 .15م  ص2015وحياء التراث العلمي العربي  العدد األو      بغداد  مرك التراث العلمي العربي
م  مراا  نشار ىلاي الموهال 2018  ما هي ألوان الذهب وكياف ياتم تصانيعه  موسوعة وزي وزيخ 52ظ

   https://weziwezi.comايلكتروني: 
  مراااااا  نشااااار ىلاااااي الموهااااال ايلكترونااااااي 2011 ألاااااوان الاااااذهب وكيااااااف ياااااتم تغييااااار لونااااااه.خ 53ظ

http://www.arabgoldprice.com   
 .  422  ص1مج تاريخ مدينة السالم )تاريخ بغداد(،  الخطيب البغداديخ 54ظ
   : الدرا. لجوشنخ ا55ظ

 .147  باب الجيم  صمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط      
 : ترت مة جلد ليت دي  بشب وال ىرب.درقة خ56ظ

https://www.arabsmakers.com/
https://www.arabsmakers.com/
https://weziwezi.com/
http://www.arabgoldprice.com/
http://www.arabgoldprice.com/
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م  حاارر الاادا   ماااادة   "در "  1992  بياارو   دار العلاام للمطيااية  7  ر، الرائاادجبااراة مسااعود،     
 .  358ص

 بوهة حديدية يري المحارب بها رأس . بيضة:خ 57ظ
 .185  حرر الباء  مادة "بال"  صمسعود، الرائد      

 .422  ص1مجدادي، تاريخ مدينة السالم )تاريخ بغداد(، الخطيب البغخ 58)
خ  ناال بعال األبراااء اللغوياة دااي الانص األ االي  وكااة األ اح أة يكتااب: "وهاد أهاايم نحاو ألفااي 59ظ

 بادم بي اذ وسوداذ  فية يمني ويسرى".
 .423  ص1مجالخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السالم )تاريخ بغداد(،      

 ااام الجناااود الاااهية يبااادموة داااي دار البطداااة  وكاااانوا ماااة أحساااة الفااار  العساااكرية  وهاااد خ الحجريااة: 60ظ
 رتبوا ىلي المرام دي الر ر والحجر.

  َىماااة  دار هااا( دراسااة لحياتااه وم،لااتااه448-359هااالل الصااابي )  تحسااية حميااد  مجيااد      
 .146م  ص2012اليا ور  العلمية للنشر والتو يل  

 . 423  ص1مجتاريخ مدينة السالم )تاريخ بغداد(،  البغدادي،الخطيب خ 61ظ
تحرياا :  ماارآة الزمااان فااي تااواريخ األعيااان، اااخ  654-581  شامت الاادية ظساابط اباان الجااوزي خ62ظ

  دمشاااااا   دار الرسااااااالة العالمياااااااة  1  ر16 ا اااااار وسااااااح   وداااااااد  المغربااااااي  وىمااااااار ريحاااااااو   ل
 .530-529 ا  ص ص315م  حوادث سنة 2013 ا/ 1434

  تحريا : سايد كساارو  تجاارب األمام وتعاقااب الهمام   ااخ421  أحماد باة محمااد ظ ابان مساكويهخ 63ظ
 .  90 ا  ص315م  حوادث سنة 20034 ا/14242  بيرو   دار الكتب العلمية  5حسة  ل

تاااريخ سااني ملااوك األرض      واألنبياااء، مخ  970 اا /360  حماا ة باة الحسااة ظ  األصااهانيخ 64ظ
 .156  ص315م  حوادث سنة 1961ار مكتبة الحياة للرباىة والنشر    بيرو   د3ر

 ريخ الملااوكالمناتظم فاي تاامخ  1201 اا/597أباو الفارل ىباد الارحمة باة ىلاي ظ  ، ابان الجاوزيخ 65ظ
  بيااارو   دار 2  ر16ل، تحرياا : محمااد ىبااد الراااادر ىرااا   وم اارفي ىبااد الرااادر ىراااواألماام، 

 .113ص  م1995 ا/ 1415الكتب العلمية  
 .256  ص17ل  واألمم المنتظم في تاريخ الملوك  ابن الجوزيخ 66ظ
 .5  صباب التاء واأللر وما يليهما  مادة "التال"  2  مجمعجم البلدان ياقوا الحموي،خ 67ظ
آثااار الاابالد وأخبااار مخ  1283-1203 ااا/  682-605   كريااا بااة محمااد بااة محمااود ظالقزويناايخ 68ظ

 .316  بيرو   دار  ادر  ايهليم الرابل  صالعباد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
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 قائمة المصادر والمراجع:
الجااامع لمااارداا  مخ  1248 اا/ 646 اياء الاادية ىباد اهلل باة أحمااد األندلساي ظ    ابان البيطااار .1

 مكتبة المرني. بغداد واألغذية، األدوية 
 المناتظم فااي تاااريخ الملااوكمخ  1201 ااا/597أباو الفاارل ىباد الارحمة بااة ىلاي ظ  ، ابان الجااوزي .2

  بياارو   دار الكتاااب 2ر، وم اارفي ىباااد الرااادر ىراااتحرياا : محمااد ىباااد الرااادر ىرااا   واألماام، 
 .16م  ل1995 ا/ 1415العلمية  

  تحرياا : سايد كساارو  تجااارب األماام وتعاقااب الهماام   ااخ421  أحمااد باة محمااد ظ ابان مسااكويه .3
 .5م  ل2003 ا/1424حسة  بيرو   دار الكتب العلمية  

األرض      واألنبياااء،  تاااريخ سااني ملااوكمخ  970 ااا /360  حماا ة بااة الحسااة ظ  األصاااهاني .4
 م.1961  بيرو   دار مكتبة الحياة للرباىة والنشر  3ر

 .15  دمش    يلة الموسوىة العربية  مجالموسوعة العربية   يام  بيرقدار   .5
تحريا : محماد محماد تاامر  الرااا رة  دار  الصاحا ، اااخ: 398وساماىي  باة حمااد ظتاودي الجاوهري،  .6

 م.2009 ا/ 1430الحديث  
 . 9م  ل1985  بغداد  حضارة العراق  ىبد الع ي   "الفنوة ال بردية"  حميد .7
  بياارو   ميسسااة 1  رمعجاام المصااطلحاا واأللقاااب التاريخيااةم ارفي ىبااد الكاريم   الخطيااب، .8

 م.1996 ا/ 1416الرسالة  
   تحريا :  بشااارتااريخ مديناة الساالم )تااريخ بغاداد(أحماد باة ىلاي باة رابا    الخطياب البغادادي،  .6

 .1م  مج 2001 ا/ 1422ىواد معرور  بيرو   دار الغرب ايسطمي  
حرا   اها الجا ء: ساير أعاالم النابالء،  مخ 1374 اا/ 748  محماد باة أحماد باة ىرمااة ظ  الذهبي .9

 . 9م  ل1982 ا/ 1402  بيرو   ميسسة الرسالة  1كام  البرار  ر
  الراااا رة  مكتبااة مااادبولي  معجااام مصاااطلحاا العماااارة والاناااون اإلسااالمية  ىا اام محمااد  رزق .11

 م.2000
مجلاااة مخ"  1160 ااا/ 555-م 935 اااا/ 334  بليااا  حسااة  ال ااناىة داااي بغااداد للفتاارة ظالزركاااني .11

 م.2015  بغداد  مرك  وحياء التراث العلمي العربي  العدد األو   التراث العلمي العربي
تحرياا :  ألعيااان،ماارآة الزمااان فااي تااواريخ ا ااخ  654-581  شاامت الاادية ظساابط اباان الجااوزي  .12

 ااااا/ 1434  دمشاااا   دار الرسااااالة العالميااااة  1 ا اااار وسااااح   وداااااد  المغربااااي  وىمااااار ريحاااااو   ر
 .16م  ل2013
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  الريااال  2  رالعماارة العربياة اإلساالمية ماضايها وحاضارها ومساتقبلها  درياد محماود  شاافعي .13
 م.  1982 ا/ 1402جامعة الملل سعود  

  دمش   الهيلة العامة السورية في سورية في العصور المشروعاا المائية  مها  الشعار  .14
 م.2018و ارة الررادة  -للكتاب

  مها  "مة ميلر كتاب ظدي بياة ما يتعل  باألشياء الط مة للعمارا  ىموماذخ مل تحري  لشعارا .15
  الرا رة  معهد المبرورا  العربية  المجلد ، مجلة معهد المخطوطاا العربيةالرسم األو  من "

 م.2015 ا/ مايو 1436الج ء األو   رجب -59
، موساااوعة وحااداا القيااااس العربيااة اإلساااالمية،  ااطح الااديةخاااوام، محمااود   و  فاااخوري،    .16

 م.2001مكتبة لبناة ناشروة بيروا، 
  راجعا  واىتناي با : ، القااموس المحايط ااخ817 ظ    مجاد الادية محماد باة يعراوبالاياروز آباادي .17

 م.  2008 ا/ 1429و كريا جابر أحمد  الرا رة  دار الحديث  أنت محمد الشامي  
آثاااار الااابالد وأخباااار مخ  1283-1203 ااا/  682-605   كرياااا بااة محماااد بااة محماااود ظالقزوينااي .18

   بيرو   دار  ادر.العباد
 اااا/ 1435  بياارو   الااادار العربيااة للموسااوىا   1  رعربااي-قااااموس فارساااي  شاااكر  كساارائي .19

 م.2014
  ترااديم: أحمااد ىباااد الاار ا  أحمااد  سلسااالة ماادة م اارية  الراااا رة  تنااايسمماادوح    جيهااااة مااأمون .21

 م. 2010نه ة م ر للرباىة والنشر  
 م. 2004 ا/ 1425  الرا رة  مكتبة الشرو  الدولية  4  رالمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، .21
  الموسااوىة   الرياال  ميسساة أىماا2  رمجموعاة مان الما،لاين، الموساوعة العربياة العالمياة .22

 .  17م  مج1999 ا/ 1419للنشر والتو يل  
  َىمااااة  دار هاااا( دراسااة لحياتاااه وم،لااتااه448-359هاااالل الصااابي )  تحسااية حميااد  مجيااد .23

 م.2012اليا ور  العلمية للنشر والتو يل  
 م.1992  بيرو   دار العلم للمطيية  7  ر، الرائدجبراة مسعود، .24
 م.2005  دار الورا  للنشر المحدودة    لندة1  ر، بغداد  محمدمكية .25
شااعبة الرهابااة البيرريااة  -هساام الباادما  البيرريااة-ودارة باادما  ال ااحة العامااةالوحاادة التنظيميااة:  .26

 م. 2010  دبي  بلدية دبي  الشروط الصحية والانية إلسطبالا خيول التدريب والركوب الترفيهي
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بياارو   دار ، معجاام البلاادان، مخ1228 ااا/ 626  شاهاب الاادية أبااو ىبااد اهلل ظ  ياااقوا الحمااوي .27
 .2م  مج1977 ا/1397 ادر  
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 جر المياه ل المحفورة في الصخر قنواتال
 أنموذجا )الجزائر(وراسعلى واحات جنوب األة يدراسحالة 
  / قسم علم االجتماع/ كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية /عناق جمال د.

 الجزائر-تبسة-جامعة العربي التبسي
EmailL: djamel.annak@univ-tebessa.dz 

 
 31/12/2019تاريخ النشر:     18/12/2019تاريخ القبول:     13/11/2019تاريخ االستالم: 

 ملخص:ال
بما تمثله من خبرات ومهارات زراعية  ،ق السقايةائالمخلفات األثرية في مجال الري وطر  تعد

الذي يقع  وراساأل إقليم يولعل منطقة دراستنا وه ،أهم االنجازات المعتبرة للقدماء من بين
و طبوغرافية  ،ة وجغرافيةفي ظل معطيات جيولوجي يشهد على هذه المنجزات ،شرق الجزائر

ب أن سكان هذا اإلقليم قد استعانوا بالكثير من التقنيات واألسالي من بالرغمعلى متميزة. 
ذي حو ابتكار البديل ال، نذلك كانت لهم محاوالت جادة معلمختلف الحضارات الوافدة، لكن 

  .المنطقة هذه التي تتميز بهااخية الخاصة لظروف المناو  عية،الزرا ثقافتهم يتناسب مع
 -وراساأل-صخريةقنوات -مياهالكلمات المفتاحية: 

 
Canals engraved in the rock to tow water   

model (Algeria) as a AurèsCase study on the oases of South  
Dr.Djamel Annak 

sociology of DépartementFaculty of Humanities and Social Sciences/   
University of Tebessa 

 
Abstract: 
        Archaeological waste in the field of irrigation and watering 

methods, with its agricultural experience and skills, is one of the most 
significant achievements of the ancients, and perhaps our study area, 

the province of Aurès, which is located east of Algeria, bears witness 
to these achievements in the light of geological, geographic and 
topographic data. Although the inhabitants of this territory have used 

many techniques  for the various civilizations, they have, however, had 
serious attempts to create the appropriate alternative to local mentality 

and to the special and harsh climatic conditions in the region. Through 
the canals engraved in the rock. 

Keywords: Water sources-Rock channels-Aurès . 
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 المقدمة:
وديمومتها على مدار العام إيجاد قد ترتب على تعدد وتنوع مصادر المياه في المنطقة ل 

لتنوع تنوعت هذه األنظمة تبعا  إذ ،سهاأنظمة مائية تعمل في االتجاه نفسه وللغاية نف
وطبيعة  تتالءمأنظمة مياه لغايات االستثمار األمثل لعملية توزيع المياه  صممتالمصادر و 

المنطقة الجغرافية واالحتياجات المائية المختلفة وظروف وتضاريس كل موقع من حيث جمع 
 الماء ونقله وتوزيعه.  

 إشكالية البحث:
 الحلةول والبةدائل علةى مجمةوع أسةئلة فةي أهةم اإلجابةةموضوع الدراسة ستحاول هذه الورقة في 
مةا هةي تقنياتةه فةي ثةم لمواجهة مختلف الصعوبات والمعوقات؟.  المحليالتي أوجدها اإلنسان 

قنية المياه الصخرية التي أمياه ؟ ثم كيف نربط العالقة بين إنشاءه لقنوات متميزة في توزيع ال
هةل ف؟؟ إحةد  واحةات الزيبةانشاهدناها في مدينة البتراء مع الذي هو موجود في واحة بانيةان 

أم هةةةةو إنتةةةاص محلةةةةي صةةةةرف اقتضةةةةته  ؟.الشةةةةرق نحةةةو الغةةةةربهةةةو تقليةةةةد حضةةةةاري انتقةةةل مةةةةن 
ذا ،المعطيات المتشابهة في كال المنطقتين فقط؟ وبدائل نماذص  أنتجتقلنا بهذا الرأي فلماذا  وا 

فةةي ؟ بمةةا شةةيده األنبةةاط مةةن حضةارة مائيةةة وزراعيةةة مزدهةةرة. ،معروفةةة فةةي مدينةةة البتةراء ثقافيةة
لعةل  .؟المتجةاورين الوراساإقلةيم وكةذا  انبةالزيحةات ور هذا النموذص المةائي فةي واحين لم يتط

وحةدة المركةز الثقةافي للحضةارة  وتعةدد المراكةز  بشةننإشةكالية انثروبولوجيةة   هذه األسئلة تثيةر
حججيةةةة الوسةةائل المةةا يةةةدعوا الةةى تتبةةع المعطيةةةات و  .الثقافيةةة الحضةةارية،بين الشةةةرق والغةةرب؟

 كافية في هذه العجالة.قد تكون غير التي  واألثريةالتاريخية 
 : الدراسة الميدانية :أوال

مشونش  اقتصرت دراستنا الميدانية على دراسة قنوات جر المياه في كل من منطقة بانيان و
نماذص هذه  أنن كان اقتصارنا معتمدا على هاتين الواحتين كمثال ونموذص فليس معنى هذا ا  و 

حوض  يشمل الكثير من مناطق األمرالقنوات مقتصرة عليها فانتشار هذا النموذص في حقيقة 
 مضايقعلى الضفة اليمنى من هذا الوادي عند  وجودةمثل تلك الساقية الم .األبيضوادي 

 تيغانمين.
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قنوات ختصار فاصطالحية لإل ذص المختارة كان علينا أن نختار أسماءوللتفريق بين النما 
وادي مشونش فهو  أما -ب-القطاعوقنوات وادي بلحمر  -أ-بالقطاعرمزنا له  األبيضوادي 

 (01)الشكل رقم: -ج –القطاع 
نيان با أخدود أن (Fosstum Africae):ي كتابهف(Baradez.J) يعتقد : -أ –القطاع -1

على ضفتي الوادي  توجد (1)حصن أويكون عبارة عن قلعة  أنفي الماضي من الممكن 
 الخارص  بيضاويا من شكال تنخذقد  كلسيةال قنوات توزيع نحتت في الصخور األبيض

دي في الجنوب بمحاذاة الوا إلىأطوالها من الشمال  تجهتومستطيال في الجزء المنحوت 
قناة ال وباعتبارها (سم 20)وبعمق (،سم 60)وبعرض (م200)الجهة اليسر  بمقدار حوالي

مباشرة، بل لنقل مياه الري إلى األقنية الفرعية األخر  وقد تم  للسقي خدمتست ال فهيرئيسة ال
وطريقة التصميم  ،مخرص القناة من حيث نوعية الصخر شننراعاة تنوع التضاريس الطبيعية م

والهدف من  ،لجسم القناة بما يتالءمنحدار واإل ،خذ المناسيب وزاوية الميالنأالهندسي و 
 الواقعة إلى الجنوب من مخرص القناة البالغ تصريفها ،ألراضي الزراعيةإنشائها وهي ري ا

 هة الشرقية عند مدخلالج نه منأيبدو ومدخل مياه هذه القناة الصخرية  ( ،/س3م1.6) تقريبا
 ت بعناية وبشكل هندسي منتظمالقناة قطعهذه و  ،من الشمال الشرقي األبيضمياه الوادي 

مع وجود بعض التشققات ومن ثمة اهتراء  ،(01)صورة مشذبة من الجوانب وبشكل جيدو 
وتبدأ القناة في  ،(2)الصورة من مخرجها األخيرفي الجزء  (متر 150) ابتداءا من أجزائها

م للمياه بهدف تسهيل انسياب المياه منها مع المحافظة على وضع دائ %2ميل بسيط مقداره 
 .أثناء عملية الري في فيها

 10)بين  مربعة متوسط قطرها ما أو ،دائرية بنشكالفر نقرت في الصخر ويالحظ وجود ح  
 أنويبدو  ،(3)الصورة (سم 30)يزيد في بعضها عن  إحداهاوعمق  (سم 20)و (،سم

ون  عند ؤ للمنصة التي يقف عليها البنا اأفقي الدعم ألواحداخلها ت ثبلي-فرهذه الح  -تهاوظيف
في استخدام  J. Baradez)) إليهما ذهب نستند في رأينا هذا على  ، ونحت هذه القنوات

 اتر يمضاعفة تغيل إضافيةبناء قناة  ل أيضا خصصقد ت أنها، و األلواحهذه الحفر لتثبيت 
لبية القنوات األ إحد يته على ؤ تمد في ر وقد اع ،منسوب مياه القنوات المحفورة التي بجنبها

 (.04رقم: )الصورة2مسارها المائي إلكمال باأللواحالتي بنيت المعروفة في أوربا بسويسرا 
الذي يبلغ تصريفها بصفة ذه القنوات هو جر مياه الوادي من حفر ونحت هالهدف األساسي و 

جنوبا نحو األراضي الزراعية الواقعة  األخر كسائر القنوات  (3/س3م148.5 )بحوالي عامة 
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،  مثال ذه القناة كالقطع الفخاريةتاريخية مادية تؤرخ له أدلة أليوعن بحثنا  ،الواديشرق إلى 
 نجازها.إل تقريبيا ازمنولو لنا  حددي أثري أو تاريخي دليل أيعلى لم نعثر  لألسفف

فإن  ،عن سطح األرض (م2.90) ونظرا لكون هذه القناة ترتفع عن مجر  الوادي بحوالي
طحن واحين الخاصة  بطال إحد دارة استخدام مياهها إلهناك احتمالية لوجود هدف آخر هو 

 على أية مخلفات مادية تدل على ذلك.  أيضالم نعثر ، ولكن الحبوب
بوجود مواصفات طبيعية مع قيام تعديل تقني فيها بما يتالءم هذه القناة  متازتو 

 عامل شدة الدفق المائي في الوادي أن وقد وجدنا  .وطبوغرافية األرض في هذه المنطقة
إلى تشققات وانهيار  وأد  ،يهافثر كثيرا أيدا على جوانب قنوات التوزيع ما ن شدكاأحيانا 
 كثيرة منها.ألجزاء  

ما إالوادي هو توجيه مياه  ; القنوات هذه إلىق توزيع مياه الوادي ائو من بين طر 
 إلىمباشرة من الوادي كمسار مائي وتوظيفه نصفين  علىوتقسيمها الكتلة الصخرية  بنحت

في مائي حوض  أوعن طريق تجميع المياه في خزان  أو ،(05)صورة رقم:القناة الصخرية
مع العلم أن  (06)صورة رقم: هذه القنوات إلىمياهه  رسلت  وعند الحاجة  ،منطقة مرتفعة

و م األتربة واألنقاض الصخرية، معالم بداية ونهاية هذه القنوات غير واضحة بسبب تراك
 .كلما اتجهنا جنوبا  السيما

من الشمال الشرقي  ليلتقي بوادي بلحمر من الشمال  األبيضوادي  ينتي :-ب-القطاع-2
نلحظ وجود قنوات جر المياه على الضفتين.  (متر248)وقبل التحامهما بحوالي ،لغربيا

الوادي  أون من مياه العيون منها يتمو  األولقسمين: القسم  لىعنقسم هذه القناة  أنونستطيع 
تخصص مياه الخزان الصخري  أونشاط الوادي و  ،إلى هذه القناة في مرحلة الجريانمباشرة 

يبلغ المجر  و  ،(07رقم: )الصورةالموجود على مرتفع هذه القناة في موسم الجفاف والندرة  
مائل وسريع  ومن ثم تسير المياه بشكل (،متر 08) حواليفي هذا القطاع  الحجري للوادي 

وهو  (سم20) وعرضه متر(، 9.50)الذي بلغ طوله بين الضفتين حوالي اية السد غ إلى
وهي ذات حواف  ،يتنلف من أحجار متوسطة الحجمانكسر جزء منه  عبارة  عن جدار 

  الشيد وقد استعمل الرمل و ،مستوية من جهة مجر  الوادي ومنظمة في الجهة المقابلة
الثاني فنالحظ بوضوح  القناتين  قسمال أما (08)الصورة رقم: .بين الحجارةكمالط 

والجزء  ،غاية التقاء الواديين إلى (متر150)الصخريتين على الجانبين  بامتداد بلغ حوالي 
الظاهر من قنوات التوزيع: يتنلف من ثالثة أقسام، القسم األول: وقد قطع من الصخر 

فجوات صغيرة  أوحزات  تملع  و  ،الداخل وغير منتظم من الخارصالكلسي بشكل مشذب من 
وعمقها يزيد في بعضها عن ،  (سم 10)في جوانبها دائرية ومربعة متوسط قطرها حوالي 
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أرضية هذه القناة شقت من الصخر نفسه نظرا المتداد هذه الصخرة نحو  و ،(سم 20)
ي امتداد هذه القناة مرتبط بمجر  القناة المفقود بفعل حمولة الوادمع مالحظة أن  ،لشرقا
 .األبيضهي على الضفة اليسر  لوادي و  ،هدمه وكسره لذي يكون قد طمس هذا الجزء وا

 اآلخرهو عكسي ليصب المقطع  هذه القناة الصخرية ياهممجر   أنوبذلك قد نستنتج  
 مع مالحظتنا (09)الصورة رقم: األخر الساقية الصخرية  إلىومن ثمة يحول  ،وراء السد ما

بعضها كما قلنا بعوامل طبيعية، واآلخر بفعل  ،في هذا الجزء لوجود كسور و انشقاقات
عوامل بشرية وقد لحق هذه الطبقة بعض التلف، كما لحق بالجزء الغربي أعمال التخريب 

 نتيجة األعمال الزراعية الحديثة.
قد حاولوا استغالل مياه الواديين  الزراعيينالمستغلين  أنوالشيء المالحظ على هذه القنوات 

وجفاف  ،حدهماأعبر هذه القنوات في حالة جريان  ،درجة من توجيه مياههما أقصى إلى
ونحو الحقول الزراعية الواقعة  ،في الجهة اليمنى لالستغالل الزراعي اهناستنتجوهذا ما  اآلخر

بانيان والجهة الجنوبية، وقد تم في كل ذلك مراعاة عدم قرية في المنطقة الشمالية الغربية ل
األرض للتعرية أو تكوين الملوحة أو القلوية أو سوء التهوية، كذلك روعي فيها تعرض سطح 

حيث إن هذه القنوات تقع بالقرب من االستغالل الزراعي شرقا ( 4)العمل على مقاومة الفيضان
  ثارآو وجود بقايا لبشري ذروته في هذا الموقع بلغت كثافة االستيطان ال إذ وجنوبا،وغربا 

ارية طويلة من لتجمعات سكانية مما يشكل دليال ماديا على أن هذه القنوات كان لها استمر 
 . حيث االستغالل

تحتوي  على التي  ،لقطاع جنوبا عند مدخل واحة مشونشيتموقع هذا ا :-ج-القطاع-3
تحكم اإلنسان بمياه الوادي  أنويبدو  ،شبكة قديمة ومتطورة من نظام القنوات الرئيسة والفرعية

ل مياه حو حيث ت  (10)الصورة رقم:مكان لسرير الوادي أضيقعند  أيبدوتحويله إلى الواحة 
التي تقع جنوبا الوادي  ضفتيتين على اتين بواسطة قناتين صخريتين رئيسالوادي إلى البس

وتبدأ القناة الرئيسة من السد  ،الجنوب إلىمن الشمال  (،متر300)من أكثرتقريبا بلغ طولها و 
المسافة تبدأ  وبعد هذه ،(مترا 40)االفتراضي على شكل مجر  مائي طبيعي حتى مسافة 

أي أن طول القناة المبنية  ; مبنية باستخدام الحجارةال أومنحوتة في الصخر القنوات مظهر ال
 .أجزائها أغلب تمانهد و تمن القناة الصخرية التي انكسر  أكثرعلى ضفتي الوادي هي 

بحالة معمارية  مازالتأكثر مناطق القناة التي  رختيأ  ل دراسة القناة الرئيسة ، فقد ومن أج
في الوقت الحاضر وأعيد بناءها بطريقة سيئة  ج رفتن أكثر أجزاء القناة قد إجيدة، إذ 

 كلما اقتربنا من البساتين الستغاللها من جديد من طرف الفالحين.   وهذا  (11)الصورة رقم:
على ضفتي سرير  تتموقع فمن شمال القنوات ونزوال نحو الجنوب تنتشر قنوات جر المياه و

مزري لهذه الوضع ال أكدت ولألسف مالحظاتنا األوليةالوادي في ظل مستو  صخري ضيق.  
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 وانكسار ،والحت النهري الذي تسبب في تشقق الصخريةنهيارات طبيعية كاإل ألسبابالقنوات 
في كل  األخطرالعامل البشري وهو  فضال عن ،(متر200)القنوات على امتداد طولي يتجاوز

 .هاأجزاءتهيئة سيئة في الكثير من  إعادة تخريب و ذلك من
 قد بلغ في عن سرير الوادي ارتفاعها جعلنا نلحظ أن لهذه القنوات األوليقيامنا بالمسح  إن

لكن  (سم100) وبعمق ،(سم65) إلىيصل و  أحياناوقد يزيد عرضها ،  (أمتار 04) المتوسط
 (12)الصورة رقم: .(سم38)وبعمق  ،(سم55)يتجاوز عرضها  في المتوسط ال
الكيميائي  بسبب التفاعل ،في بعض األجزاء على الضفة اليسر التكلس الصخري  وتظهر آثار
بصفة علوها الذي بلغ القناة  أجزاءحد أالقديم عند في  رتفاعهإفكرة عن مستو   أعطانامع الماء 

اعتمد الذي الحرق لتفحم بسبب ل اآثار حد جوانبها في أ ووجدنا ،(13)الصورة رقم: (سم35)عامة
 (14)الصورة رقم: .لمساعدة العاملين على شق ونحت مجر  هذه القناةعليه 

فةةي حالةةةة نةةه أالقطةةاعين السةةابقين يبةةدو  فةةين االخةةتالف بةةين حالةةة القنةةوات الصةةةخرية إوعمومةةا فةة
فيضةانات عةن  فضةالنهيةارات الصةخرية اإلوهةذا بسةبب  ،-ص-مما هو موجةود  فةي القطةاع أحسن

 .أجزائهاو  لمجاري هذه القنواتال محالة الوادي مع ضيق سريره سيكون مدمرا 
 :واإلنشائيةالتقنية التحليلية الدراسة -ثانيا
 :التوزيع المائيوتقنيات  أساليب: -1

اري عن طريق مج إما); طرق ثالث مختلفة يعتمد علىتصريف المياه توزيع و  أنمن المعروف 
 (عن طريق أنابيب فخارية أو ،بواسطة أنابيب من الرصاص أو،أعدت لها قنوات مبنية خصيصا

 (Vitruviuss.rcuMaفيتروفيوس)الرومانيالمهندس  إلينا أوصلهاالتي  هذه كانت المعلومة

تقنية  -الطرق الثالث المذكورةفضال عن -، األبيضحوض وادي استخدموا في  وراسيوناأللكن 
تمديد قنوات الحواجز  ; هيو  ،الرومانيهندس المفضلوها على غيرها من التقنيات لم يذكرها 

ة يمكن قناة واحد نإ إذ ،بالضرورةارضة هذه الطرائق ليست متع أن إلى اإلشارةوتجدر  .الصخرية
  ؟.اإلنشاءوتقنيات التوزيع و  أساليب إذن  فما هي تستفيد منها في المراحل مجراها المختلفة . أن
 نحو األراضي الزراعية أو المنشات ةدر المائياياه المصمنقل لهي وسيلة التي  واتالقنهذه  إن

 وهي: هاياهمولجر لتصريف  أساليبثالث لها نحدد  أن استطعناالمائية 
وات مباشرة في نكانت تمدد هذه الق :األودية من العيون والواردة  الصخريةالقنوات -أ

 .ومن الداخل مستطيال بيضاويا من الخارص وشكال مجراها في الغالب شكال ث يتخذ الصخر،حي
ا مابين وعرضه (،سم38)و( سم30)بين عموما -أ-اطع في القطاعمقحد الأمق بلغ عقد 
)الصورة  ثم كانت تغطي دون شك بعد ذلك ببالطات حجرية في المتوسط . (سم 60)و (سم20)

على عكس ما وجد في  األوديةعلى حواف  إالشق هذه القنوات لم يكن  أنوالحظنا ، (15رقم:
كان يحفر حيث ، الصخرية الواسعة األسطحفقد نجد القنوات الصخرية في  ،مثالمدينة البتراء 
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فإن هذا ، ا صخرياوعندما كانت قناة ما تخترق حاجز  .(05)الصخرية نفسها األرضفي  للقناة
 أوقطع مثلث على الل لكي يحص وقائم الزاوية شكل مقطع مقعر على تنحن يالحاجز كا
طبيعية فوق كمظلة يكون الجزء العلوي   األولىفي الحالة و ، (02-01رقم: الشكل) مستطيل

تمنع السيول غير وقد  ،والحجارة التي قد تعيق جريانها األتربةمن ن وتوقي مؤ القناة لكي ت
 ما تكون في األوضحطريقة هي ولعل نجاعة هذه ال من االمتزاص عرضيا بمياه القناة المصفاة

قمة  بننها" ;نحتها  باندهاش (Baradez.J) التي وصف (03-01)الصورة رقم:. ب-أ-عاقطال
نه لم يتم الكشف سو  عن بعض أبيد  (6)"المستقرين. أولئكاالنجاز في فن التسوية من طرف 

 -ب–وجدنا في القطاع  أنصادفنا لحسن حظنا و  ،بانيانبقايا نظام التغطية هذا خصوصا في 
الوضع كان مماثال  أن شك وال (15)الصورة رقم:. حجرية ئيا ببالطةمغطاة جز قنواته   حدإفي 

بعض من هذه  نفإ أيضا .والعيون والخزانات بالنسبة لكل القنوات التي كانت ترد من الينابيع
مزيج من الجير و ب تخلطبقصارة  كانت لتغطى -ب-أ-ينعاقطفي ال السيماقنوات الناقلة للمياه ال

ي الحيلولة دون لك فبل كذ الماء من التسرب  في الصخرمنع لت  ،لتتماسك مع الصخرالرمل 
اعد هذه الطريقة كذلك كانت تس، مجر  القناة وامتالئه بالترسبات وتعرية ،العمل المياه على حت

تركيبة هذه  أن إلى اإلشارةعلى سد الحفر السطحية في الصخور .وتجدر ،  أخر  جهة،من 
  (07) القصارة تشبه تلك التي تغطي الخزانات.

التي المزرية  الحالة إلىيظهر  -ص-و -ب-في المقطع السيماعلى بعض منها اليوم وقوفنا  إن
من ذلك كله  واألخطر. المناخعامل بسبب عوادي الزمن و  اتمن تشقق وانكسار  إليهاوصلت 

 (02)الصورة رقم:.  . !!!تدخل اليد البشرية
 القنوات الجامعة للمياه : -ب

ن إالحاالت ف حسبب.  األمطارالقنوات الصخرية الطريقة المثلى لجمع  وتصريف مياه  دتع
جدا من ناحية  مهمةقنية أو بنوصفت سابقا،  متشابهة لتلك التيبقنوات  أويتعلق بسيول  األمر

لكن مع وجود ، القنوات الواردة من العيون اإلنشاءتشبه هذه القنوات من حيث  و . أحجامها
القنوات سنويا )فصل هذه  فيهاالتي تستخدم  مدةلة قصر النمس باألساساختالفات تراعي 

كان الصخر يقطع وفق مقطع  اإلطارفي هذا  التصميم،مما يعني اهتماما أقل بعملية ، الشتاء(
يسمح لمياه السيول التسرب مباشرة  األخيروالقطع ، صغرأحسب الحاجة لكنه  مستطيل مقعر

المياه كانت تجر  فيه  نأل ،بالقصارة ىلم يكن هذا النوع من القنوات يغطمجر  القناة .  إلى
 ،رالصخ إلىالتسرب   وهو أمر كان ليترك للمياه المجال نحو، بضع ساعات فقط فيبسرعة 
)الصورة .  ا بقيت هذه القنوات مكشوفة دون غطاء ودون حماية معينة.ولألسباب ذاتهونخره 
 (16رقم:
 



254 
 

  القنوات المبنية: -ج
لتي استخدمت في حالة غياب ا ،الواردة من العيونقنية ال يشمل سو  القنوات هذا  النوع من األ

 أو ،الن القنوات الصخرية تفضل كثيرا على القنوات المقطوعة داخل كتل حجرية ،الصخر
جدار من الحجارة  أوفي هذه الحالة كانت تمدد هذه القنوات فوق دكه . المبنية من الحجارة

مجر  يصمم داخل كتل حجرية تغطيها وهكذا فقد كان ال. دور سد وأحيانادور القنطرة  ؤديي
ضمن مقاطع قصيرة ال   إالمجاله  ينخذالمبنية لم يكن  األجزاء خداماست أنبدورها بالطات بيد 

. اد مشونش بو  -ص–القطاع و  ،واد بلحمرب -ب-قطاعالفي  األمركما هو ، أمتارتتعد  بضعة 
القطاعات التي  بل، األوديةمياه لعبور  أساساهذه التقنية كانت تستخدم  (17)صورة رقم:

وهكذا فقد ، ا يجعل استخدامها غير ذي فائدةمم، شديدين حت   تعرضت فيها الصخور لتعرية و
ويصادف هذا النظام بشكل ، ية للقناةتمرار ن االسمينرية لتكتل حج أوتلصق بالصخر بالطات 

وتجديد بناءها حتى تبقى استمراريتها وحمايتها من المؤثرات  قنواتهذه الفي حماية  أساسي
 .الخارجية

 :وتصريف مياهها :طرق استخدام القنوات-2
 القنوات الواردة من العيون :-أ

الب المياه كانت عملية استج، األبيضرتفاع العيون وارتفاع حوض وادي بين ا بفضل الفارق
ورغم  (08)عملية سهلةوالحقول الواقعة على جوانبها السفلية  ،البساتيننحو عبر قنوات التوزيع 

. عين واحدة فقط إالالي حيث لم نجد الجفاف وفقدان معظم العيون لجريانها في الوقت الح
حوض وادي فقد حاولنا الرجوع في هذه الحالة لبعض الدراسات التي تناولت  (17)صورة رقم:

  غ،من منطقة شليا إلى مصبه بوادي رين وادي األبيض الذي يبدأ أاألبيض، فالشيء المؤكد 
ما أد  بالسكان إلى شق العديد من  ،لمسافة طويلة قد كان في الماضي غني بالينابيع والعيون

شمول ثم تيغانمين إلى أمن تماشتاوين و  القنوات الصخرية على مستو  السفوح الجبلية بدءا  
عندما تكلم عن ( Procope)ة ما ذكره المؤرخ البيزنطيي داللويكف.(09)غسيرة وبانيان ومشونش

عند نزوله من االوراس في اتجاه االبيقاس  أو (Amigas) ميقاسوادي األ إن);ههذا الوادي بقول
يحولون مجراه على النحو الذي يعتقدون أنه    فاألهاليالسكان.بجهد  األراضيويسقي  ،السهول

يقاس إنها تجري تحت األرض ثم ماألجد  فقد حفروا عددا كبيرا من القنوات مرت منها مياه األ
كانوا معظم السهول الذين  وبذلك سيكون هذا النهر في متناول سكان، تظهر من جديد فتتجمع
   (10) ا(ينتفعون بالمياه كما شاءو ك بحيث ويفتحونها بعد ذل،يسدون القنوات بحواجز

نتصور مد   تجعلنابمثابة شهادة تاريخية  دوالذي يع ،لهذا النصالقراءات التاريخية كثيرة هي 
ق استغاللها ائوالينابيع والعيون وطر  ،األوديةشبكة السقي للمزروعات باالعتماد على مياه  أهمية
جر  شبكة من قنوات يتنتى ذلك إال بإنشاء والوقنوات جر المياه  ،واألحواضالسدود  كإنشاء
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ت السقي الممتدة على ضفتي وادي قنوا توزيع شبكة نأخاصة و  مقصودها إلىالمياه وتوجيهها 
انطالقا من نقاط التجميع أو السدود المقامة في ، حوضهالصور الملتقطة ل فيكثيرة ، األبيض

المياه تنتي من المنبع لتصب في  وقد كانت كل قنوات، رص الوديان وعلى امتداد مجاريهامخا
وذلك  ،لمنطقة المراد سقايتهامنطقة التوزيع التي غالبا ما تكون عبارة عن حوض مرتفع عن ا

كذلك يمكن أن يحمل الماء في قنوات كثيرة من  ( 11).يسهل تدفق المياه وانصبابها بسهولةحتى 
وعندما تمر قنوات  ،الضرورة لذلكوتتفرع كل قناة إلى قنوات ثانوية إذا دعت  ،منطقة التوزيع

أو تجمع في قناة واحدة ثم  ،المياه عبر الجبال أو المرتفعات فإنها تسير متوازية فوق بعضها
(، سم 50)إلى  (متر 02) يتراوح عرضه بين .الصخريمجر  اليعاد توزيعها بعد ذلك في 

وقد . بسهولة األسفلها نحو مجرا لتنخذ لمجاري هذه القنوات االنحدار الكافي منؤ  ي   ودائما كان
د نصف قدم لكل النسبة الدنيا من االنحدار في حدو    Marcus Vitruvius)(يتروفيوسقدر ف

 متوسط االنحدار للقنوات أناقع والو (. متر30متر/ 0.296)ما مقداره  أي ،مئة قدم من الطول
طولها  يتراوحلكل مسافة  (متر 500إلى )يصل  إذ،التي قدرها فيتروفيوس األرقاميفوق كثيرا 

بالطبع و (، %10) بحوالي. وبناء على ذلك يمكن تقدير انحدار القنوات  كلم( 05و 05)بين 
وتصميمها بشكل قوي على   إنشاؤهان القنوات الصخرية يتوقف أل، فان هذا الرقم يظل نظريا

ميالن هذه القنوات ثم من  بانحدارات حادة كانت تزيدالمرسومة ، )الطوبوغرافيا(األرضطبيعة 
، الغرض منها تنظيم تدفق المياه ،من جهة  األسفلفي   أحواض.في هذه الحالة كان يتم إقامة 

حدده مسبقا  الذيلمقطع كانت ثمة دكات  على جعل انحدار القناة متناسبا مع ا أخر 
ن عملية شق ونحت هذه القنوات خاصة التي هي على مستو  نبذلك  إلىنضيف ، المهندسون

 04و-متر 03متوسط ارتفاعها في المقاطع الثالث يتراوح بين )حيث  األرضمرتفع كثيرا عن 
 (سم 20)و( سم10)ثقوب يتراوح طول قطرها بين فقد كان يتم حفر  (12)صورة رقم:. متر( 
الشخص ليقوم بشق للمنصة التي يقف عليها  إسنادكدعائم كما قلنا كانت تستخدم  أنهايبدو 

وهو تنظيف  آخر مهملتقوم بدور  أيضاهذه المنصات كانت لتترك  أنويبدو  .(12)الصخر
شقت  ةعد في حين قد استخدمت في البتراء درجات القنوات في حالة تراكم الشوائب في مجراها.

 .(13) تنظيف للقنوات أوعمليات تصليح  إجراء أيضاالعام منها هو الغرض و  الصخر ، في
 القنوات الجامعة للمياه:-ب

ن مجراها أل، القنوات سالفة الذكر إنشاءكثير من عملية الأكثر سهولة  بكانت  عملية إنشائها
 (سم22)فلم يتجاوز  عرضها أما(، مترا20)نادرا ما يتجاوز إذ، عام كان قصيرا بشكل

التي من  ،حسب كمية الماءب وعلى كل حال فان هذه السواقي تتباين (سم25)وعمقها
من خالل  اإلطارشر في هذا ولن   (16)صورة رقم:ا. كلي وتستوعبها تجري فيها أن المفروض
قنوات  إلىمياهها  هو جر كان الهدف من نحتها سواقين هذا النوع من الأ لها األوليالمسح 
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التي كانت  (08)صورة رقم: ،احد السدودم ااستخدبعد تجميعها بكبر في المرحلة التالية أ
طريق عن  أو ،المفاجئالتهاطل المائي  طريق عن أو الخزانها في مرحلة الندرة من ب تتزود

ن مياهها تجري إبذلك فو  من فوقها.صخرية ال األسطحسيول مائية كانت تجري على امتداد 
من ، القنوات على ضفتي الوادي الضيق إلىها وليحولها الذي يقوم بصد   ،مباشرة نحو السد

 ،كثير الميالن فعوانيا أ   تخذ مسارا يكان دائما  انحدار هذه القنوات  أنيالحظ  أخر جهة 
كذلك معرفة مناسيب األرض  . (14)ومن هذا الميل يمكن تحديد ميل سطح المياه في القناة

 ،الزراعية لتحديد الميول الجانبية للقناة مع مالحظة أن الطولية ضعيفة في األقنية الرئيسة
بحيث ال  ،سرعة منتظمة لمياه الري في األقنية ذلك للمحافظة علىوشديدة في األقنية الفرعية 

نعرف  أنبقي  .(15)تؤدي حركة المياه في األقنية إلى حدوث تصدع فيها وترسيب الطمي
 لكل كيلو متر (سم 20-5)يتراوح بين  وات الرئيسية وبصفة عامة فالميل الطولي في القن

سلبيات  أهمومن  ،(16)حد أيضاوا لكل كيلو متر (سم30-10)وفي األقنية الفرعية بين  واحد،
في األقنية الفرعية تبلغ نسبته الذي  و ،الرشح من القناةهو قنوات الري من الناحية الفنية 

وتشمل كال من  (Losses Conveyance)كذلك فواقد النقل . (17)(%10-5) والرئيسية
الفواقد بالتسرب من هذه القنوات، كذلك  فضال عنالفواقد بالتبخر من القنوات نقل المياه 

 .(18) الفواقد بالنتح من النباتات النامية على حواف هذه القنوات
الذي يقع ، و انه خصص لموسم الندرة المائيةالخزان المائي الصخري الذي يبد عن  وأما

وطبيعة له الطبوغرافية  للوضعيةومن قراءتنا  -األخيرهذا - وادي بلحمرعلى الضفة اليمنى ل
 هتجاهوليتخذ ا، -ب-ليمر على القطاعنه لم يكن أيبدو   ،التضاريس الحالية المحيطة به
 -ب-ع الصخرياقطيمر بال أندون  ،األبيضتقي بوادي الحالي بل كان يتجه مباشرة ليل

  .األبيضلوادي  غربا الذي هو على الضفة اليمنى
من  استنتجتاهوفق ما  على المحلي اإلنسانلقد حاول : األوديةالقنوات وطرق عبور -ج

 الطبوغرافيةالمعطيات  أند بي   ،قدر ممكن أقصى إلىاالستفادة من الصخر  ،تهمآلمنش دراستنا
خصوصا عندما  ،األهميةالبناء المتفاوتة من حيث  أعمال إلىكانت تفرض عليهم اللجوء 

 أو ،الصخر على القطع يستعصقنية في اغلب الحاالت عندما بتمديد األ األمريتعلق 
بعض المقاطع  دت فهناكبع   أو ،قصرت نأصغيرة على مسافات جدران  نت تبنىالتشذيب كا

هذه الطريقة استخدمت  ،وواد مشونش( 17)صورة رقم:حمر لقناة وادي بالمبنية بخصوص 
 .بفضل هذه الجدران الصغيرة الخزانات  أو ،األوديةمن مياهها في بناء القناة الواردة 

مع ذلك  ،األساساتفي معظمها مهدمة حيث لم يتبق منها سو   عمالاألجاءت هذه  لقد
فيما يتعلق بعبور  أما ،را واحدادران بشكل عام كان يبلغ عرضها متن الجنب يمكن االستدالل

لكن عندما كان يتم  .ن مجرد جدار صغير واحد كان يكفي لذلكإف المنخفضات الصغيرة
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ن لم نجد ا  و ، (19)كانت تمدد فوق قنطرةالقنوات  أننعتقد  فإنناعمقا  أكثر أراضىمصادفة 
تساعد على استجالب ة كانت نهذه المنش أنوالواقع نموذجا لها حيث كانت هذه الدراسة. 

قد خصص لها  ،عائمالد أو ستناديإلا اإلطار أند نج وفي بعض الحاالت ،المياه للقناة
 ،ليها من التعريةع حفاظافوق نفس الجدار والحائط الذي تمر فوقه الساقية وضعت  منشنة

  .عوامل فيضان الواديو 
بل  ،الذي اتخذته الساقية لم يكن اعتباطي المائل ألفعوانيالشكل ا أن أيضاوالشيء المالحظ 

ومن ثمة التحكم في مياهها بكميات  ،جل الحد من جريانها العنيفأتم وفق دراسة دقيقة من 
 ،غرافي للوسط الطبيعي المحليو وهي في كل ذلك متوافقة مع الوضع الطوب ،مائية منتظمة

على ها امجر  عند بداية رفع القناةر اختي حيث ،د القنوات على عبور مسافات طويلةتساعلكي 
، كل من بانيان ومشونشفي  كبر أنا على  نحو تصادفهذه التقنية  إن ،الضفة اليسر  للوادي
بذلك من الوضعية الصخرية  مستفيدين قد ارتفع مستواها عن سرير الواديحيث نجد القنوات 

لتمديد  أخر هناك طريقة ، وعلى العكس من ذلك( .17)صورة رقم:ضفتي الوادي من لكل
كرس لعبور الحجم التي ت والمقصود هنا المنشات صغيرة، المائيةالقنوات تميز تماما التقنية 

تحويل مياه الخزانات التي هي في في على ما يبدو  نايرة.هذه الطريقة تصادفمسافات قص
 (05)صورة رقم:مستو  مرتفع دون مجر  القنوات 

شكالية ثالثا  : االنجازعالقة :طبيعة المناخ وا 
الزراعةة المعتمةةدة قةديما فةةي  نأ ،الصةةور الجويةة الملتقطةةة لبقايةا الجةدران والمةةدرجات يتضةح مةن 

و كميةةة التسةةاقطات التةةةي راح  ،مةةع طبيعةةةة المنةةاخ يةةتالءمهةةذا اإلقلةةيم هةةو مةةن النةةةوع الةةذي كةةان 
بيعةة وتكةيفهم مةع ط ،القدماء في استغاللها بمهارة بالغة تكشف عن خلفية حضارية لهؤالء الناس

وجةةر الميةةاه  ،قنةةوات التوزيةةع فطبيعةةة التقنيةةة المسةةتخدمة  فةةي بنةةاء مةةدةالمنةةاخ السةةائد فةةي تلةةك ال
المنةةةاخ  أن. فهةةةل هةةذا يعنةةي مةةدةاكسةةة للمنةةاخ السةةةائد فةةي تلةةك الوالتجميةةع هةةي باألسةةاس مةةةرآة ع

دعونةةةا نسةةةتنطق الوثةةةائق التةةةي  .؟األقةةةدمونوراس اليةةةوم هةةةو نفسةةةه الةةةذي عاشةةةه سةةةكان األالسةةائد 
 تكلمت عن التغيرات الحاصلة في المناخ.

 2300-2900 في المدة األوسطوالشرق  إفريقيا العصر البرونزي تعرضت شمالفي ف
جر العديد من المواقع، كما ارتفعت درجات ه  حيث  ،ميالد إلى حالة من الجفافسنة قبل ال

 فيو  (20)وانتشر القحط وماتت المزروعات ،الحرارة وجفت الينابيع بعد أن غارت في باطن األرض
الجفاف حيث إن الكثير من  أو حقب مراحلعرضت المنطقة إلى العديد من العصر الحديدي ت

بعض  حسبب. و (21)المواقع التي كانت مكتظة بالسكان قد هجرها معظم سكانها إلى حياة التنقل
أما القرن الرابع والثالث قبل الميالد  ،ن القرن الخامس قبل الميالد كان ذا أمطار وفيرةإالدراسات ف

 ،متاز بوفرة أمطارهماإد فقد واألول قبل الميال ،نيفقد كانا قرنين جافين أما بالنسبة للقرنان الثا
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وقد  ،ويعتقد أن األمطار في القرنين األول والثاني الميالديين كانت أغزر مما هي عليه اآلن
وقد امتدت  ،انتهت العصور المطيرة منذ بداية القرن الثالث الميالدي حيث ساد الجفاف من جديد

 . (22)ميالدية 640وبلغت ذروتها عام  عصور الجفاف حتى منتصف القرن السادس
النتيجة التي وصل  هاوهي نفس ،في التذبذب منذ األلفية األولى لما بعد الميالد أفالمناخ قد بد إذن
ما احتوته وثيقة لماصبا  أيضاو  (24) (Gzell)و(23) (Birbent)الكثير من الباحثين الفرنسيين إليها

 إذنلكةن السةؤال الةذي يطةرح نفسةه  ،الشبيه بالمنةاخ الحةالياخ السائد حالة المن تؤكدمن معلومات 
 .كانت صعبة؟ لمدةالمعطيات المناخية في تلك ا ما سر االنتعاش الزراعي مادامت-هو 

فةةي  (25) (Fosstum Africae):ي كتابةةهفة (Baradez.J)ز اعنةةد جةون بةاراد إجابتنةاقةد نجةد  
 أراضةيمجهودات كبيرة حتى يحصل من طبيعة قاسةية علةى  اإلنسانبذل فيه  إقليمفي  إننا):قوله

السبب في ازدهار  إن:)في قوله (26) (Delablanchere)نجده عند الرأي هونفس (صالحة للزراعة
 اإلنسانن نقناعة تامة ب أمامنحن  إذن(.ية بل كان نتاجا للعمل الدؤوبكن مسالة مناخلم ت إفريقيا

فهةةةل يمكةةةن    ،خصةةبة أراضةةةي إلةةةىجةةل تحويةةةل األراضةةةي القاحلةةة أالقةةديم بةةةذل مةةةا فةةي وسةةةعه مةةةن 
نجيةب علةى  أناليمكن  .الحية المرتبطة بالتغير المناخي؟تاريخ تقريبي لهذه المنجزات الف إعطاء

 .؟أصالة التقنيات المائية أي بشننفي غاية الخطورة هي لة ننعرص على مس أنهذا السؤال دون 
 ،بكسةةةر  أيةةا كةةاناإلنسةةان هةةذا ن يقةةوم نانجةةازات مائيةةة وتقنيةةةة أدت بةةأمةةام فةةي حقيقةةة األمةةر  إننةةا 

ة هلي فهلل هل ه التجربلنفسةه وأسةرته وحيوانةه،  لري   أيضاو  ،حقله إلىونحت الحجر لجر المياه 
هو تقليد لآلخر الوافد الجديلد سلواأ أكلان  أم -ختراع كما يقالوالحاجة أم اإل-؟ وليدة الحاجة 

نموذص السواقي والقنوات الصخرية هو نمةوذص لةيس بالغريةب عةن  إن .من الشرق أو من الغرب؟
عرفةه إنسةان سةاكن الجبةل  أيضاوهو نموذص ، (27)بالبتراء األنباطفهو نموذص عرفه  ،األمم األخر 

وان الوافد الجديد قد حمةل معةه  ؟ السيمانرجح ه ا المسعى أنفهل نستطيع  (28)سويسرا لبي باأل
 الفينيقيةةينونقصةةد هنةةا  ،ومةةا بعةةدها ،وثقافتةةه إلةةى المنطقةةة منةةذ األلةةف األخيةةرة قبةةل المةةيالد ،أفكةاره

لملللا ا هلللاالأ لملللا أنجلللزوا هللل ا الشلللبكة المائيلللة ازدهلللرت ثةةم  ،مةةةانالرو و  األنبةةاطحتةةةى واليونةةان و 
 سللاكنة ةبقيللوراسللية األ و المحليللة الثقافللة الزراعيللة أنفللي حللين  ؟.ونسللبت إللليهم حضللاراتهم
المعطيلات  أنملع  .؟طةاشلثقافلة فاعللة ون إللىولم تتحول  ،متهمة بالقصور والجمود وهامدة،

وتشهده منطقة البتراأ  ،وراس بالمقارنة مع ما شهدتهخية والهيدرولوجية هي األحسن باألالمنا
لفرصة لكلي ينفلتح وراسي ال ي لم يستفد من ه ه االخصوص. هل الخطأ في اإلنسان األ على

 .!ماثر ال متأثر فاعل ال مفعول به؟نجاز قطب حضاري ويحتك مع اآلخر إل 
 (29)ريخهةالةم يسةتطع البةاحثون تن، و نةدهالقنةوات التوزيةع الصةخرية التةي وقفنةا ع األثريةةالبقايةا  إن 

 ،كمةزارعين مسةتقرين (30)صةليينوانجازها مةن طةرف السةكان األ ،جذورها المحليةتثبت حقيقة على 
الملك ماسينيسا  ينتيينتظر حتى  أن هذا اإلقليم إنسانفهل كان على  .(31) (بشهادة الكثيرينوهذا 



259 
 

بالمقابةةل مةةاذا و  ؟.!روهةةي مرحلةة المدنيةةة والتحضة ،المرحلةةة الثانيةة إلةةىلكةي ينخةةذ بيةده وينتقةةل بةه 
فكةرة  نقبةل أنالةربح والخسةارة فلةيس مةن المعقةول  مبةدأقدم ماسينيسا لهةؤالء المةزارعين مةن حيةث سي
ةةأ الةةةذي  ،عةةن طواعيةةةوراسةةي كةةان يقةةةدم محصةةوله األ المةةزارع أن تحصةةيله طةةوال السةةةنة دون  ناهض 

 إلةىقةدم لي !!خةذ منةه عنةوةن يناكةنةه أ أون هناك هامشا للةربح لهةذا المةزارع كا إذا إال .!فائدة؟ أدنى
دراسةةة عمةق خبايةةا  إلةىحقيقةةة يجةب الرجةةوع  هةؤالء. ألوامةةرالخضةوع والحكةام باسةةم  ،األمةةراءبةالط 

 ،قبل االستيطان الروماني العالقة االقتصادية التي كانت تربط هذا المجتمع بحكامه في مرحلة ما
كةةي ل اإلقلةيمنمةوذص العالقةة االقتصةةادية التةي انتهجهةا الحكةام المحليةين لهةذا  ألنةه سةيمكننا مةن فهةم

وأد المشةةروع الحضةةاري الةةذي بةةدأت تبةةرز  إلةةىأدت تكشةف لنةةا الكثيةةر مةةن الحقةةائق الخفيةةة التةةي ت
التةي تزامنةت  فةي سةقوط الممالةك البربريةة األسةباب الخفيةة  حةدإهي لربما كانت  األولى، مالمحه

وبقةةي الوضةةع  (32)؟نقطةة الصةةفر إلةةىوراسةةي ومةةان و إرجةاع المجتمةةع الالر  ومجةةيء ،مةع الحةةروب
 إلةةىالمائيةة الباقيةة  واألعمةال المنجةزاتوبةةذلك ستنسةب كةل ..اإلسةالمغايةة مجةيء  إلةى علةى حالةه

 . (33)جل الباحثين الفرنسيين  الهندسة الرومانية كما ير أفضال  إلىاليوم 
التاريخي العام الذي  واإلطار ،بالوضع اإلشكاليات هي في الحقيقة ستقترنعلى هذه  فإجابتنا إذن
ن هةةذا ندائمةا  بة تلمةح التةي  منهةا الفرنسةية السةةيما األطروحةاتلةم نتصةد  لكةل  إذايمكةن فهمةه  ال

نتعامةل مةع هةذه  أنلةذا يجةب علينةا   ،تابعةا مقلةدا هجينةا غيةر خةالقيكون  أنكتب عليه  اإلنسان
 امةةو هةو واقةع قةراءة عكسةةية وبمةا  وبقراءتةهنةدقق ونمحةةص التةاريخ ن أوالحةذر و  القةراءات بالحيطةة

هةو المحلةي  اإلنسةانهةذا  إنتجعلنةا نقةول لتةي ا -كهةذه القنةوات مةثال-هو موجود من شةواهد وآثةار
تةةةةي الالظروف التاريخيةةةة المشةةةابهة فةةة .متةةةنثراكمةةةةا كةةةان  يكةةةون مةةةؤثرا أن وبإمكانةةةها كةةةان قةةةادر  أيضةةةا

 أوالتةةةةةةي تعنةةةةةي المنطقةةةةةة الجبليةةةةةةة ي منطقةةةةةةة البتةةةةةراء مةةةةةثال )فةةةةة المائيةةةةةة اإلنشةةةةةةاءاتبهةةةةةذه  أحاطةةةةةت
القةدرة علةى تبنةي حلةول تقنيةة ناجعةة لحةل فتةرة ازدهةار بالغةة الغنةى بفضةل قد عرفت  (34)(الصخرة

تقنيةةةات ضةةةةرورية  إيجةةةاد فكةةةان علةةةةيهم ،التةةةةي سةةةكنوها مشةةةكلة النةةةدرة المائيةةةة التةةةةي تعرفهةةةا المنطقةةةة
. ولةم تكةن مهةةارة تقنيةات جةر الميةاه عبةةر شةق الصةخور السةيمالتحصةيل كميةات كافيةة مةن الميةةاه، 

والتجةارة  ،ميةدان الزراعةة والصةناعة إلةى المائيةة فحسةب، بةل تعةداها  ءاتاإلنشافي مجال  األنباط
فتح المجال  وهو ما، (35)فقد كانت عاصمتهم مركزا لطرق القوافل، وكانت تمثل سوقا تجارية هامة

 أوائةةل إلةةىيالد قبةةل المةة الثةةانيالقةةرن  بةةين السةةيما وتقةةدما كبيةةرا ،تعةةرف ازدهةةارا أنحضةةارتهم  أمةام
بحر القلزم جنوبا وفلسطين ودلتا نهر النيل  إلىوبلغوا بحدود دولتهم ، (36)بعد الميالد القرن الثاني

 عةدة دولتهم تهةدد مصةالح رومةا فكانةت بيةنهم معهةا جةوالت أصبحتشرقا وبالد الشام شماال حينها 
الةةةةى  وضةةةمهاالرومةةةاني تراجةةةان  اإلمبراطةةةوريةةةد م حةةةين سةةةقطت البتةةةراء علةةةةى 105سةةةنة غايةةةة إلةةةى

 .(37)تسمى بالمقاطعة العربية وأصبحتالرومانية  يةاإلمبراطور 
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شارات ،هذه المعطيات التاريخية التي ناقشناها سابقا تعطينا لمحات إن عن ذلك التململ  وا 
رة المزدهرة تاريخ هذه الحضا أوقفتوهي روما التي  ،والتغير التاريخي لصالح قوة جديدة مهيمنة

بعد اكتساحها  إفريقياالوجهة الشمالية كما غيرته في زمن سابق في منطقة شمال  إلىوغيرته 
م ودخول الممالك البربرية بما فيها مملكة نوميديا في حالة ترقب -ق 146لمدينة قرطاص سنة

  .األنباطكثيرا ليصبح مثل حالة  يتنخرلمعرفة مصيرها الذي لم 
حتى المشروع الحضاري الذي كان يلوح في  أو  األنباطانهيار الحضارات كحضارة  إنحقيقة 
نجد كثير  ولألسف .جبر على التوقفأالذي كان سيتطور ويتبلور قد وراس في منطقة األ األفق

الفضل لكل المشاريع  سيين الذين يعزوناالفرن الباحثينمن الباحثين من بني جلدتنا وال لوم على 
ن المنطقة كانت منطقة قاحلة جرداء وكن ،نماالرو  في شمال إفريقيا إلىالمائية والزراعية 

بذله الرومان من  لكن دون  تجاهل ما .خضرأبساط  إلىء الرومان تحول كل شيء وبمجي
هد الذي بذله الج أن في (38)في عهد السيفيريين السيماالري في بالد نوميديا  ألشغالتطوير 

جهد وعرق سنين طوال فالبناء  منحوت في الصخر هوهو الذي نشاهده اليوم السكان المحليون 
كما تقول جل سنة  50 أو 40يتجسد في ظرف  أنيمكن  ال ،الحضاري كما هو معروف

شخصية الملك  إلىالتي ترجع الفضل في تطور الجماعات الزراعية االوراسية  األبحاث
نصف عمره قد قضاه في  أن السيما يمكن لشخص فريد في حين يعلم الجميع انه ال ،ماسينيسا

 .!خدمة الجيش يبني مجتمعا متخلفا
نتكلم هنا على ثقافة  ألننايكون مكتمال  أنوالوعاء الثقافي قد وجده ماسينيسا يكاد  اإلطار أن 

بما فيها من مؤثرات  تتنثروككل البشر  ،بربرية خالصة هي مرتبطة ببيئة مفتوحة من الشرق
قتباس وحتى مسالة ونظرية اإل- باألنباط  تنثرواالبربر قد  أنثقافية وحضارية. قد نقول هنا 

 .!المائية األشغالخاصة في حتى العكس  أو -من غيرهم لم يفصل فيه بعد لألنباطالحضاري 
نموذص السواقي  أليسهي سبب للتفكير ومن ثمة االختراع  األحيانفقد تكون الحاجة في بعض 

يجسد هذا  أن إلى اإلنسانيفكر هذا  السنين فلماذا ال آلالفالمنحوتة في التربة هو مثال قديم 
ة للشرب او نق أكثربمياه  وبذلك سيجني الكثير من الفوائد كاالستفادة .!المثال على الصخر؟

ناء ات تغير البيخضع لمؤثر  التنثرأمر  أنثم والرشح والتسرب. والسقي مع قلة التبخر 
تقديم لالضغط الديمغرافي الخارجي  فيه هم سيسمستقبل الو  مفتوحالمجتمع ال نالديمغرافي، أل

 إحد وفي القديم  األدنىالضغط السكاني في الشرق  أمر أليس( 39)المهارة التقنية الزراعية.
 40كان سببا كافيا في انتقال المجتمع بعد العديد من المراحل في ظهور دولة المدينةالفرضيات 

قبل مجيء  األخيرةالقرون الثالث  أثناءخاصة  األمرهذا وراسية ليست في معزل عن المنطقة األو 
وشمال  األدنىفالناس والقوافل تجوب منطقة الشرق  أوجهاحيث بلغت الحضارة النبطية  ،الرومان
وانتقال الثقافات بين الشعوب هو معروف (41)حتكاك بين الثقافات هنا واردشرقا وغربا واإل إفريقيا
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 عاشوا في وسط مناخي وطبيعي متشابه وقد ينتقل التشابه حتى عند  إذا السيما. يتوقف يوما نول
 . استخدام التقنية وطريقة النحت والحفر

 الخاتمة:
وظفنا كل المعطيات التاريخية والطبيعية واالجتماعية  أنومما سبق وبعد وخالصة القول، 

عملية  أنواحد على شيء  نؤكد فإننافيه  أنجزتهذه المنجزات والزمن الذي  أصالةلتبرير 
 ،يوظفها لصالحه أنالمحلي  اإلنسانخضعت لظروف ومعطيات محلية محظة حاول نجاز اإل

هذا  أجهضلوال التدخل الخارجي الذي . منجز حضاري إلىبها يرتقي   أنوكان يحاول 
 حقببإقليم الدراسة  بدءا من ال فالمنشآت المائية بما فيها من قنوات توزيع المياهالمشروع 

مة إلى ما أنجز في العهود الالحقة، يدرك أنها نتيجة تواصل في اكتساب نفس التقنيات القدي
ك السياسة المائية التي أعتمدها السكان األصليون، لكن ما نالحظه في أيامنا هذه هو غياب تل

 المائية المتبعة قديما.
، األسئلةإن دراستنا التي كانت في معظمها ميدانية، جعلتنا نقف أمام منشآت تخفي الكثير من  

إلى المزيد وكل ما كان يستوقفنا هو براعة إنجازها وتميز تقنيتها وهندستها. وهذا  مايستدعينا  
كانت العالقة االجتماعية والزراعية التي  وعن، أبعادها الحضارية بشنن من الدراسة والبحث
 . سائدة في ذلك الوقت

هذا  أن لتنكد -أ-بها هذه القنوات خاصة في القطاع أنجزتالرائعة التي والتقنية والن الطريقة 
 أثبتهامجتمع جديد وبداية تجربة جديدة  وءعن نش ىءوينبتطور المرحلة  قد كان في اإلنسان

لم يكتب لها النجاح  لألسفلكن . بجبل أوراس االبيض الواقع الزراعي في كامل حوض وادي
يذانا متنخرةجاءت  ألنهاكما كتب النجاح لألنباط  بمجيء الرومان الذين سيقضون على هذه  وا 

وستنسب كل  لصالحهموبالتالي سيستفيدون من هذه المنظومة الزراعية  في مهدها. التجربة
  .فيما بعد األعمال المائية إليهم

Conclusion: 
In sum, from the foregoing, after we employed all historical, natural and 
social data to justify the originality of these accomplishments and the 
time in which they were accomplished, we affirm one thing that the 
completion process was subject to local conditions and purported local 
data that the local person tried to employ in his favor, and he was 
trying to elevate it to a civilized achievement. Were it not for the 
external intervention that aborted this project, the water installations, 
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including the water distribution channels in the study region, starting 
from the ancient eras until what was accomplished in the subsequent 
epochs, he realizes that it is the result of a continuation in acquiring the 
same water technologies that the indigenous people adopted, but what 
we observe in our days is the absence That water policy in the past. 

 Our study, which was mostly field, made us stand in front of facilities 
that hide many questions, and all that stopped us was the ingenuity of 
its accomplishment and the excellence of its technology and 
engineering. This calls us to further study and research on its 
civilizational dimensions, and on the social and agricultural relationship 

that prevailed at that time. 
And because the amazing method and technology in which these 
channels were accomplished, especially in Sector A - to ensure that 
this person was in the stage of development and foretells of the 
emergence of a new society and the beginning of a new experiment 
that was proven by the agricultural reality in the entire valley of the 
White Valley in Mount Oras. Unfortunately, it did not succeed as well 
as the success of the Nabataeans, because it came too late and 
marked the coming of the Romans, who will destroy this experience in 
its infancy. Thus, they will benefit from this agricultural system in their 

favor, and all water works will be attributed to them later. 
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 أنسنة الشباب والشيب في الشعر العربي قبل اإلسالم

 د.سؤدد يوسف عبد الرضا علي الحميري
 مديرية تربية بغداد الكرخ/ الثانية

dr.suadad_yousif@yahoo.com 
    26/12/2019تاريخ القبول:     26/11/2019تاريخ االستالم: 

 31/12/2019تاريخ النشر:  
 

 الملخص:
ر العربي قبل اإلسالم ولم تكن مقتصرة على المحسوسات بل برزت األنسنة في الشع

شملت حتى المعنويات ، فشكلت أنسنة الشباب والشيب ملمحًا بارزًا في عالقة الشعراء 
فتراهما  –بوساطة األنسنة –بهما والتي تجسدت بإضفاء الصفات اإلنسانية عليهما 

ألحاسيس اإلنسانية، والشباب احد تلك تمّثال انسانًا ناطقًا ، متحركًا، طافحًا بالمشاعر وا
ولم يكتف الشعراء بما أضفوه من سمات إنسانية على الشباب ،  المعنويات المؤنسنة.

نما تجاوزا ذلك إلى المحسوسات فأنسنوا الشيب بصفات ال تقل روعًة وجماالا عن  وا 
، وبثوا فيه أنسنة الشباب،فهم لم يتركوا شيئا تحّسه مشاعرهم وتراه أعينهم إاّل أنسنوه

وجسدت األنسنة مشاعر الشعراء وأحاسيسهم ضمن رؤى مختلفة عمن  الحياة اإلنسانية.
سبقهم من حيث األفكار والمعاني واألساليب، إذ وجد الشعراء  في أنسنة الشباب 
والشيب ضالتهم المنشودة  التي اسقطوا عليها ما يختلج في صدروهم ونفوسهم؛ ألن 

ر عن معاناة اإلنسان الذي يتفاعل في إطار البيئة التي يعيش الشاعر هو اللسان المعب
 فيها.

ويهدف البحث  إلى توضيح البواعث وراء أنسنة الشعراء الشباب والشيب في أشعارهم، 
وأثر ذلك في قصائدهم ، فبثوا في تلك القصائد شكواهم المريرة من مجيئه، وّعدوا ذلك 
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قي بعدما أصبح لديه كفاية لغوية، جمالية من المجيء بداية لمرحلة جديدة. وتمكن المتل
 تجاوز الشيب إلى أنسنته.

 
Humanize the Young and the Old in Pre-Islam Arabic Poetry 

dr. Suadad Yousif Abdulridha Ali Al-Humairy 
Baghdad Directorate of Education of Alkarkh the second 

dr.sudad_yousif@yahoo.com 
Abstract  
    The humanize appeared in Arabic poetry before Islam and it 
was not limited with on sensations but it even included the 
morals .Thus humanize young and old people formed a 
prominent feature in the relations of the poets them  by giving 
human features on them – by humanize – So you see them in 
the form of speaking moving human filled with human emotions 
and feelings .Youth is one of these humanize morals . The poets 
did not just giving human feature on youth but they also proceed 
to the sensations .They humanize the old age with features that 
are no less beauty and greatness than the humanize of youth 
.They left nothing they feel unless they humanize and deposit in 
it human life .Humanize materializes the feelings of the poets 
within visions that are different from previous poets in thoughts 
and meanings .The poets saw in humanize of youth and old age 
their objectives in which they put what they feel in their spirits 

mailto:dr.sudad_yousif@yahoo.com
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because the poet  is the expressing tongue of the human 
suffering that interact in the environment in which he lives . 
    The research aims to explain the motives behind the poets 
humanize youth and old age in their poetry and its influence in 
their poems .They declare in these poems their bitter complaints 
from its coming and consider that coming as a new period.The 
recipient, after having a sufficient linguistic aesthetic enough to 
overcome gray hair to his humanity. 

 
 المقدمة

( سيد خلقه، وعلى الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على حبيب اهلل محمد )
 آله وأصحابه إلى يوم بعثه، وبعد..

برزت األنسنة في الشعر العربي قبل اإلسالم ولم تكن مقتصرة على المحسوسات بل 
قة الشعراء شملت حتى المعنويات ، فشكلت أنسنة الشباب والشيب ملمحًا بارزًا في عال

فتراهما تمّثال  –بوساطة األنسنة –بهما وتجسدت بإضفاء الصفات اإلنسانية عليهما 
إنسانًا ناطقًا ، متحركًا، طافحًا بالمشاعر واألحاسيس اإلنسانية. فإحساس الشاعر 
تيان الشيب بمجيء الشيخوخة، وما ينجم عن  العربي قبل اإلسالم بارتحال الشباب وا 

كان باعثًا على تفكير المرء بمرور الزمن وتناقص العمر، وهذا ذلك من ضعف وسقم 
اإلحساس وّلد شعورًا بالحزن على ما فات من أيام اللهو والقوة. والسّيما أنَّ رحيل 
الشباب وظهور الشيب الحقًا ينذر وُيخبر بانتهاء مرحلة الشباب وبدء مرحلة جديدة 

صاحبه باقتراب أجله، فالشيب نذير أخرى هي مرحلة الشيب، وهنا ينعى الشيب لينذر 
ال يكون عنوان ِكبر ونهاية  -أحياناً  –الموت وهو مقدمة الموت، علمًا ان الشيب 

شباب، فقد يسبق الهرم بكثير وصاحبه ما زال في عنفوان شبابه. وهذا ُيوجه لالنتقال 
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في الحديث من أنسنة الشباب إلى أنسنة الشيب الذي هو  من المحسوسات  التي 
ضفى عليها الشعراء صفات اإلنسان، وعوملت معاملة البشر، يطلب، يرمي، يشفع، أ

وغير ذلك من الصفات اإلنسانية المعروفة، الشيب، ذلك اللون األبيض الذي لم تترك 
أعينهم النظر إليه في كل حين، وبتلك النظرات تتحرك مشاعرهم الغاضبة عليه، لنزوله 

 الفعل، ولم  يرحبوا به. على رؤوسهم، لذا لم يرضوا له ذلك
ويتضمن البحث المحاور اآلتية: توطئة .. الشباب والشيب رؤية فكرية ، ثم المحور 
األول من البحث أنسنة الشباب ، والمحور الثاني   أنسنة الشيب ، وصواًل إلى الخاتمة، 

 وثبتًا بأسماء المصادر والمراجع.
شعراء الشباب والشيب في أشعارهم، ويهدف البحث  إلى توضيح البواعث وراء أنسنة ال

وأثر ذلك في قصائدهم ، فبثوا في تلك القصائد شكواهم المريرة من مجيئه، وّعدوا ذلك 
 المجيء بداية لمرحلة جديدة.

 توطئة.. الشباب والشيب ، رؤية فكرية 
إذا استجلى القارئ قيم الشباب والشيب ومكانتهما عند الشعراء قبل اإلسالم وطرائق 

ير عنهما في أشعارهم فسوف يلحظ شكواهم من الشيب وبكائهم على الشباب، التعب
وتأسفهم على ذهابه وما يرافقه من ضعف وعجز ومرض وحزن، وقد عكست صورهم 

 شكوى تحمل المرارة والحزن. 
من هنا يمكن القول إنَّ فقد الشباب يمثل فقد الحياة، والناس ما يزالون يبكون على 

ه لما فيه من دالالت. وما كان يؤلم الشاعر العربي قبل اإلسالم شبابهم ويحزنون علي
هو إدراكه أنَّ الشباب إلى زوال، فلن يفر اإلنسان من الشيب مهما حاول وهو  يعلم ان 
شيبه سيجلب له تعبًا  ال طاقة به على احتماله، وهذا من شأنه أن يولد  حزنًا في نفس 

ّنه الفتوة الشباب (1)، وهو خالف الشيب الشاعر بوصف الشباب : الفتاء والحداثة ، وا 
.وربما عبر الشعراء عن جزعهم من الشيخوخة من خالل أحاديثهم عن (2) والقوة

انصراف النساء عنهم أو من خالل فقدهم القوة، فالشيخوخة والهرم في الشعر العربي 
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لشاعر من قبل اإلسالم وعلى مّر العصور تجربة إنسانية تبعث على الحزن، يعبر بها ا
خالل تناولها عن صميم المعاناة في مرحلة من مراحل العمر عندما يتقدم السن به 
ففيها يلتفت إلى نفسه، ويعبر عن ذاته والهواجس التي تقلقه وتسبب له الحزن ولكنه 
يتحول بالمعاناة إلى نوع من التجلد، فهو يستثمر واقع شيبه وهرمه ليعبر عن قوته 

لهذه الشيخوخة ولهذا الهرم. وقد ربط الشعراء بين الشيخوخة  وصالبته وعدم اكتراثه
والدهر فقيل : "إن نوائب الدهر ال تدفع إال بعزائم الصبر. وكان يقال: ال دواء لداء 

 .(3) الدهر إال بالصبر"
فما كان موقف الشاعر العربي قبل اإلسالم من الشيب إال أن "يتسع صدره ويصمد 

. فالشيب الذي أيقن  (4)  ة مهما كلفه األمر من تبعات"]كذا[ واقعه لطوارئ الحيا
اإلنسان حضوره هو األشد حزنًا؛ ولذا نجد تباينًا عظيمًا في النظرة للشيب وعمقًا بليغًا 
في مفهومه وما ينطوي عليه الشعر من دالالت ومظاهر. وقد قيل: "الشيب نذير 

.ان الشيب الذي قد عال بعض (5)  اآلخرة، الشيب ِخطام المنية، الشيب توأم الموت...."
رأس الشعراء قبل اإلسالم لم يكن دليل الكبر إْذ نلحظ أّن بعضهم قد عال الشيب 
رؤوسهم وهم في مقتبل العمر ، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على ما يعتري هؤالء 
 الشعراء من الحزن واأللم ، وقسم آخر قد عال الشيب رأسه بعد أن امتد به العمر، "ان
امتداد العمر يعرض المرء أللوان الهموم وأنواع المعاناة ويتطلب منه أن يتدرب بالصبر 

 .(6)لها وفي مقدمتها فقد األحبة واألعزة"
فحديث الشعراء عن الشيب والجزع منه كان مبعثًا لألسى: ألنه يقربهم من الموت  

كاًء حارًا، ألنه بذهابه ويبعدهم عمن أحبوا، وهو بريد الموت، فبكوا على الشباب الزائل ب
تفنى الحياة وال يبقى من الحياة إال المرارة، فالشيب شكل مرحلة من مراحل حياة 
اإلنسان التي يشعر فيها باالنحدار، والضعف والبعد عن الحبيبة وقرب الموت وكلها 
عوامل تزيد  إحساس الفرد بالحرمان ، ولهذا نجد الشاعر تنتابه حاالت حزن شديد، 

 ن معاناته وهمومه.تفصح ع
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وحزن الشعراء  حزنًا مريرًا ، وكان حزنهم مبعثه الشيب ؛ ألنهم نظروا إليه نظرة      
رسواًل ينذرهم بالخطر، وهم يحّسون بالضعف وقلة  –الشيب  –لها أبعاد عدة، فقد عّدوا 

الحيلة، وهو يقربهم من نهاية رحلة حياتهم، حيث تعتريهم حاالت من الحزن والقلق 
شديديِن بسبب التغييرات التي تطرأ عليهم. فالشاعر قد مزج بين مفارقة الشباب ال

وانصراف حبيبته عنه، وعدم إقبالها عليه األمر الذي جعله حزينًا... وعبر الشاعر عن 
ذهاب الشباب  بصورة حزينة اجتلبت القلوب نحوها، وهي صورة مليئة بفيض من 

 .(7)األحزان المنبثقة من نفس الشاعر 
قبال      ولعل أقسى ما يمر بخاطر الشاعر ان تهجره الحبيبة بعد انصرام الشباب وا 

المشيب عليه؛ ذلك أنَّ المحب يطفح قلبه دائمًا بالحياة، وهنا يبرز بصورة جلّية جزع 
الشاعر من الشيخوخة إذا ما قورن بصبر الشاعر عليها ، إذ  ارتبط جزعه هذا 

يرا بين جزع الشاعر من الشيخوخة وجزعه من فقد بالشكوى ... وليس ثمة فارقا كب
،  وعبر الشعراء عن حزنهم وألمهم  (8)أحبته فقد كان البكاء سالحًا للتعبير عن جزعه

وشدة وجدهم في أشعار اتسمت بنغمة شجية، وغدت سمة مميزة لشعرهم فحينما يحبون 
هؤالء الشعراء يشعر يتشربون العشق حتى سويداء القلب ، لذا فعندما تُقرأ أبيات بعض 

القارئ بقوة عاطفتهم الجياشة وهم يصفون صراعهم الدائم وحزنهم فيحللون شعورهم 
بتلك العاطفة ، والتي يمكن وصفها بأنها عاطفة خالدة ال ينال منها إعراض أو ملل أو 
نما تظل دائما  متوهجة لها في كل حيز من عالم المحب الداخلي جرس ال  قسوة، وا 

، مما يؤثر في نفسية الشاعر العاشق ويحمله على الحزن: هذا  (9)ال يهدأ ينقطع وحنين
ألن العاشق لم يكن الهيًا عابثًا حين يعاني األلم حبه ، وهو حب يتسم بالديمومة 

 والسرمدية، وما دام الحزن مرتبطًا بالحب فعليه يكون حزنه متصفًا بالدوام والسرمدية.
 أنسنة الشباب  .. 

نة في الشعر العربي قبل اإلسالم مقتصرة على المحسوسات فحسب بل لم تكن األنس 
شملت حتى المعنويات، فقد وجدنا العديد من  المعنويات المؤنسنة ، التي أضفيت 



 م 2019 (43) مجلة التراث العلمي العربي       فصلية، علمية، محكمة   العدد

279 
 

 

 

فبدت كانسان يتسم بالحركة ، مليء  –بوساطة األنسنة –عليها الصفات اإلنسانية 
 المعنويات المؤنسنة.بالمشاعر واالحاسيس اإلنسانية ، والشباب هو احد تلك 

وقد لجأ عمرو بن معدي كرب إلى فكرة طريفة في وصف الطريقة التي يتذكر فيها 
شبابه حين ساوى بين الشباب وأم عمرو،إذ أنسن الشباب وأضفى عليه قدرة من القدرات 

 التي تميز اإلنسان العاقل وجعله يذّكره، كما في قوله:
 (10)الَمرابع  والديارا  وشامات   ُيذّكرني الشباَب وُأمَّ عمرو

ثَّلا الشباب وهو ُيذّكر الشاعر وهو إنما يفعل ذلك  وتكمن طرافة الفكرة في أنَّ الشاعر ما
ليّدل على أنه غير قادر على النسيان، وال يخفى اإلبداع في أنسنة الشباب بهذِه 

 معنويًا.الطريقة، إذ أضفى عليه الشاعر صفة التذكير وكأنه إنسان حقيقي، وليس أمرًا 
وتظهر األنسنة بشكل جلّي من خالل المساواة التي أوجدها الشاعر بين الشباب وأم 
عمرو، ليرتقي بذلك الشباب إلى مرتبة الطبيعة اإلنسانية حين عامله  معاملة العاقل 
المدرك إْذ أضفى عليه الذكاء وجعله يقوم بعملية تذكير الشاعر، وهو بمنحه التذكير 

نح الشباب أبعادًا داللية، فخرجت عن داللتها األصلية، فالشباب في للشباب يكون قد م
الواقع ال ياذكر وال ُيذكر أحدًا غيره حاله حال سائر المعنويات العجماوات، ولكن 
الشاعر بقدرته وخياله استطاع أن يضفي على الشباب صفة التذكر والتذكير، والتذكر 

إلنسان عن سائر المخلوقات، أضفاها الشاعر قدرة من القدرات العقلية التي يتميز بها ا
على الشباب ليرتقي من خاللها إلى مستوى الطبيعة اإلنسانية، وما كان ليتراءى ذلك 
لوال األنسنة. فلذة اإلبداع التي يسعى الشاعر إلى توصيلها إلى متلقيه، من خالل 

قبل اإلسالم،  ، نجدها عند الشعراء العرب االنحراف عن اللفظ االعتيادي لالستعمال
الذين جعلوا ذهاب الشباب ورحيله سببًا مباشرًا في نزول الشيب ضيفًا أبديًا على 
رؤوسهم. ليس ذلك فحسب، بل كان بعض الشعراء يخضعون الشباب للخطابة والوداع 

لاس ) ّيُب ْبُن عا  م( : 575 -ق ه48والمطالبة وهذا ما نجده في قول الُمسا
مارا هُ َوباَن الَشباُب َفَودَّْعتُ   (11)َوَطاَلْبُتُه َبْعَد َعيٍن ض 
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لقد أظهر الشاعر في بيته شدة ألمه من فعل الشباب، الذي بان وذهب، ولم يكن بوسعه 
إال أن يودعه، وفي ذلك إظهار لحجم التأثير النفسي الذي شعر به الشاعر تجاه فعل 

همية التي أعطاها الشباب، إلى درجة إنه وّجه خطابه إليه مباشرة، وطالبه، وذلك لأل
الشاعر إلى الشباب، ألنه لو وّجه خطابه إليه بغير األنسنة، لما بدت تلك األهمية، 
ومن الجدير بالذكر أّن توجيه الخطاب للشباب كان سمة من السمات األساس في 
األنسنة من لدن شاعر ما قبل اإلسالم، مما يعكس التأثير الذي مارسه الشباب في 

 نفوسهم. 
ما تقدم يمكن القول إّنُه على الرغم من أن الشباب رمز من رموز الحياة وفي ضوء 

ولذاتها، إال أننا نلحظ قلة األشعار الواردة بشأن أنسنة الشباب على حدته ، إال أنَّ 
الشعر العربي قبل اإلسالم لم يخُل مطلقًا من ذكرها ولو على لسان القلة من الشعراء. 

نة الشباب والشيب في أغلب قصائد الشعراء قبل اإلسالم ، لذا فغالبًا ما ارتبط ذكر أنس
وهو ما يمهد لحديثهم عن أنسنة الشيب. وفي ذلك ما يوضح األثر الكبير الذي لعبه 

 -الشعر –الشيب في نفسيات الشعراء، مما أدى بهم إلى أاّل يروا في ذلك الشيب 
نما شيء أكبر من ذلك بكثير، وأخطر، فتصوروه إنسان ًا ظالمًا، يهجم على فحسب، وا 

لذاتهم، فيسرقها منهم حين يطالبهم، وهذا ما عبر عنه سالمة بن جندل حينما جمع بين 
 الشباب والشيب في قوله:

 أْوَدى وذلك َشأٌو غيُر َمْطُلوب   أْوَدى الشَّباُب حميدًا ذو التعاجيب
ــَى َحــــــــث يثًا وهذا الشَّْيُب َيطلُبـــهُ   ْدر ُكُه َرْكُض الَيَعاق يب  لو كاَن يُ  َوّلـــ
 (12)فيه نلُذ وال لـــــــــذات  للشيب   أْوَدى الشَّباُب الذ ي َمْجُد َعـــــــواقُبهُ 

لقد أفصح الشاعر من خالل قوله )الشيب يطلبه( عن أنسنة الشيب واستنطاقه، 
جعله واالرتقاء به إلى مستوى الطبيعة اإلنسانية حين أضفى عليه النطق والكالم و 

يطلبه ليعبر من خالل ذلك عما يختلج في نفسه من مشاعر حزن وألم وقلق، ويعلن 
رغبته في عودة الشباب الذي ولى بال رجعة، فالشباب مظهر من مظاهر الحياة 
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ولذاتها، وليس في المشيب لذة. وبهذا حظي الشيب بنصيب وافر من األفعال التي 
بتلك األفعال التي نسبت إلى الشباب، ويبدو أن نسبها الشعراء الجاهليون إليه، فتجاوزا 

ذلك كان بسبب حالة القلق الشديدة التي تعتري الشاعر الذي شاب شعره، بسبب 
، ولهذا عامل الشعراء الشيب، وكأنه شخص يتحلى بكل  (13)التغييرات  التي تطرأ عليه

 ما يتحلى به اإلنسان العاقل. 
ب، هو الذي جعلهم ينظرون إليه نظرة سلبية، ويبدو أن يقين الشعراء بعدم رحيل الشي

ضيفًا غير مرغوب فيه، ألنه ينزل رغمًا عنهم، ومن غير أن  -في أنسنتهم له–فعّدوه 
يسمحوا له بذلك النزول والحلول، وهم ال يرحبون به، ألنه ضيف يهيج الشوق معه 

 لمضيفه كما نجد عند عبيد بن األبرص في قوله:
ْنَهاَهّيَج الّشوُق لي معار  يَن َحّل المشيُب داَر الشباب ُف م   (14)ح 

الذي دفع الشاعر إلى أنسنة الشيب ووصفه إياه بالضيف هو ذهاب –ولعل السبب 
الحياة الجميلة التي كان يحياها تلك الحياة التي سرعان ما تحتفي بمجرد ظهور الشيب، 

نزال  رحله في رؤوسهم، كما يبدو أنَّ الشاعر لم يؤنسن الشيب  بهذا األسلوب، إال وا 
ألنه شعر بفقدان أهم وسيلة من الوسائل التي تساعده على تحقيق رغباته وأهوائِه، 
والشاعر يعبر عن شعور صادق، ال ينطبق عليه فحسب، بل يتعداه إلى كل من يمرُّ 

 بالتجربة نفسها، ألن الشاعر هو الناطق الفردي بما هو صوت جماعي.
عدي بن زيد بخياله الواسع الشيب ضيفًا بغيضًا  وفي خطاب شعري جديد يصور لنا

غير مرحب بِه وكيف ان هذا الضيف غير المرحب به نزل ، وكيف أن الشباب تجنبه 
 ، فما كان من الشاعر إال أن يهرب ، إال إنه لم يجد مهربا فعبر عن ذلك بقوله:

 فتجنَّبا ورأى الشباب مكانه َنَزل المشيُب بوفده  ال َمــــــــــــــْرَحَبا
 منه هربُت فلم أجد لي مهربا ضيٌف بفيٌض ال  أرى لي عصرةً 

 ـعمـــــــــرين هما شـــــــاهدًا ومغيبا ُبدِّلُت بالعيش اللذيذ ونعمة الـ
 آتي به ااّل الفــــــــــــّعاَل األصوبا ولقد يصاحبني الشباب فلم أكنْ 
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 (15)جعلتـــــه مّني األحّب األقرباو  ولقــــــــد حفظت مكانه ورعيــــــــــُته
لقد استطاع الشاعر وببراعة فائقة يعينه في ذلك خيال حاذق أن يتصور           

المشيب ضيفاً نزل مع وفده على الشاعر، وتتضح صفة هذا الضيف من خالل وصف 
الشاعر له بالبغيض كما في قوله )ضيف بغيٌض( لذا فهو غير مرحب به عنده، وقد 

شاعر بذلك بقوله )ال مرحبا( واّن إضفاء صفة البغض على الشيب وجعله صرح ال
نزله منزلة اإلنسان التي ترتقي به إلى مستوى الطبيعة اإلنسانية ما كان  ضيفًا، وا 
ليتراءى لنا لوال األنسنة؛ ولذا ينفر الشاعر من المشيب إذ يشعر أنه قد فات األوان 

هن، أما شبابه فهو ميدان تحقيق اللذات إذ وحان وداع المتعة واستقبال الضعف والو 
كان فيه أشد قوة وقدرة على العمل.. فالشيب رمز للفناء، أما شبابه فهو رمز للعطاء، 
لذا يستذكر صورة الشباب وسط العودة إلى الحياة من جديد. وبذلك استطاعت اللوحة 

يب مرحلة متممة الفنية المؤنسنة للشيب أن تحقق البعد الفني في أن تكون مرحلة الش
ومغايرة لمرحلة الشباب. فالواقع انتزع الشاعر من قوة الشباب إلى وهن الشيخوخة، وهذا 

، إذن  (16)هو الفن الذي يعبر عن الواقع في الوقت الذي يخالف في شكله الواقع
فاللوحة تنبع من حاجة نفسية وفنية قادرة على التعبير عن إنسانية الشاعر التي أسقطها 

على الشيب من خالل أنسنة الشيب. ويؤكد المزرد بن ضرار عدم ترحيبه الشاعر 
 بالشيب ذلك الزائر غير المرحب به فيقول:

فال َمــْرحبا بالشَّيب م ن َوْفد                  
 زائرٍ 

لُ   متى يأت  ال ُتْحَجْب عليه الَمَداخ 

َرْيَعان الشَّــــــباب  فإنــــــــهُ  ـــ  لُ َأخْ  وَسـقيًا لـــ  (17)و ثَقٍة في الدَّْهر  إْذ َأنا جاه 
في ضوء ذلك نلحظ أّن الشاعر يندفع تحت وطأة معاناته من الشيب ووداع الشباب إلى 
ضفاء الصفات اإلنسانية عليه، مرتقيًا به  أنسنة الشيب، وجعله إنسانًا ماثاًل أمامنا، وا 

ي في هذِه األنسنة، وهي مع إلى منزلة الطبيعة اإلنسانية، ويبدو كأنه ُيشبع ميله الفن
ذلك ال تخلو من الذوق واإلبداع. إذ أن ثمة عالقة بين تصريف العاطفة والصحة 
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العامة ، وبين كبت العواطف وبعض األمراض ، وفي هذا  أذكر ما ورد في كتاب "أثر 
المرأة في األدب العربي" قولهم: "إّن التعبير عن العواطف في بعض الحاالت قد يسبب 

. (18)ت اجتماعية مع اآلخرين، كما أّن احتفاظ الفرد بعواطفه قد يكون ضارًا"صعوبا
فظهور الشيب دليل على زيادة حزنه وهمه إذ أدرك الشيخوخة وهو في عّز الشباب، 
فالهوى ثبت في الصغر وبقي على حالته في  الكبر، فصورة "الشيب والهرم لم يؤت بها 

نما تعود إلى قيمة ، إّن نزول  (19)جمالية محملة بداللة رمزية" لمجرد بث معاناة وا 
الشيب به لم يغير من حبه، فضاًل عن ذلك فإنَّ اللون األبيض هو الذي يرمز به إلى 
الشيب ذلك ألن اللون األبيض يدل على النقاء والطهارة ويمثل البداية في مقابل 

شارات دالة كما قيل "لمحة دالة" ، وهذا يعني أّن  (20)النهاية.كما يعكس الشعر لمحات وا 
نزول الشيب بهم لم يغير فيهم من حبهم فكل هوى ثبت في الصغر فهو كالنقش في 

ّثلا جرحا داخلياً  ، والشيب والهرم  الحجر، ال تغيره األحوال وال تبدله األعوام، فالشيب ما
زائر ثقيل ال يترك صاحبه حتى يحل محله زائر الموت، ألن الضعف سيحيق بنفسه 

ره، إذن الشباب رمز من رموز الحياة، والشيب رمز من رموز الموت. وهنا وساقيه وبص
تكمن نظرة الشاعر في أّن الحياة وتقلب أحوالها وألوانها مفارقة مؤلمة، حين يعجز 
اإلنسان عن تجاوزها أو معالجتها، فلم يبق أمامه إال التعايش المحزن معها فالمفارقة 

 ت مفارقة قدرية.هنا بالغة العمق، شديدة األثر، شكل
 لهذا الباعث وغيره أكثر الشعراء من ذكر الشيب في قصائدهم على مّر العصور األدبية

وأنسنتها، فبثوا في تلك القصائد شكواهم المريرة من مجيئه، وعدوا  (21)القديمة والحديثة 
ذلك المجيء بداية لمرحلة جديدة، هي مرحلة الموت، فضاًل عن أنَّ الشيب جعلهم 

مرحلة الصبا، ويبتعدون عن الغزل، وغير ذلك من األمور التي عانى منها  يودعون
 الشعراء بسبب نزوله.

 أنسنة الشيب..
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أي من أنسنة  –يتضمن الحديث في هذا الجانب االنتقال من المعنوي إلى المادي
لما تجد من  -الشباب الذي هو معنوي إلى أنسنة الشيب الذي هو مادي محسوس

  (22)بطة بينهما. فالشيب : معروٌف ، قليله، وكثيره بياض الشاْعِر عالقة وشيجة مترا
،ورحيل الشباب وظهوره يخبر بانتهاء مرحلة الشباب وبدء مرحلة المشيب، وهنا ينعى 
الشيب لينذر صاحبه باقتراب أجله، فالشيب نذير الموت وهو مقدمة الموت، علمًا أّن 

فقد يسبق الهرم بكثير وصاحبه ما زال في الشيب ال يكون عنوان الكبر ونهاية الشباب 
 . وهذا يوجهنا لالنتقال في الحديث عن أنسنة الشيب . عنفوان الشباب

والشيب من المحسوسات التي أضفى عليها الشعراء صفة اإلنسان، وعاملوها معاملة 
البشر، ياطلب، يارمي، ياشفع، وغير ذلك من الصفات اإلنسانية المعروفة، الشيب، ذلك 

ون األبيض الذي لم تترك أعينهم النظر إليه في كل حين، وبتلك النظرات تتحرك الل
مشاعرهم الغاضبة عليه، لنزوله على رؤوسهم، لذا لم يرضوا له ذلك الفعل، ولم  يرحبوا 

 به.
أفصح الشعراء عن شعورهم بتفضيل الشباب على الشيب، من خالل أنسنة الشيب، وهم 

ه، فخواطرهم التي تغنوا بها ألنفسهم هي صوت ذاتهم يكشفون عن مواقفهم الرافضة ل
 الخفية، وصدى خفقان قلوبهم وشعورهم العميق.

نما فعلوا أكثر من   لذا نجد أّن أغلب الشعراء ال يكتفون بإعطاء الشيب تلك الصفات وا 
ذلك، إذ نسبوا إليه صفة الكالم، من أجل غايات بعينها، فالشيب ال ينطق إال لهدف 

 لشاعر، فهو يتشفع ألوس بن حجر، ويتخذه أوس شفيعًا  له كما في قوله:محدد عند ا
 (23)َشف يعٌ إلى ب يض  الُخدور  ُمَدّربُ  َوَغْيَرها عن َوْصلها الّشْيُب إّنهُ 

وتزداد المعاناة من الشيب في صور عبيد بن األبرص، فيصور الشيب  راميًا يحمل 
بذلك يجعل الشيب قاتاًل أيضًا، ألنه سهامًا، يرمي سهامه فيسطو على اللذات، وهو 
 حين يسطو على اللذات، ال ينوي سوى قتلها قائاًل:

رُ  َوَحّتى َرَماَك الّشيُب في الّرأس  َعان ساً   (24)َوخيُرَك مبسوط وزادك حاض 
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ويبدو أن خوف الشاعر من الشيب هو الذي دفعه إلى أنسنته بهذِه الطريقة، لذا تصور 
يفعل تلك األفعال المشينة رغمًا عن أنف الشاعر، فيحرمه من  الشيب إنسانًا مجرمًا،

الذي يشعر به الشاعر بنزول –االستمتاع بحياته في شبابه. وربما يكون الحزن الشديد 
سببًا مباشرًا يدفعه إلى أنسنته، والسيما إذا كان الشاعر أحد غواة العرب  -الشيب

اللجوء إلى إضفاء الخمار على كاألعشى، ومما يؤكد ذلك هو جعل الشيب خمارًا و 
 الشيب وتقنعه به ليضفي الغواية عليه فيقول:

كمةً  با ح  مارا تبدَّل بعَد الصِّ  (25)وقنَّعه الشيُب منه خ 
وبهذا يكون الشيب ناطقًا بالحكمة، فهو يقوم بإخبار الشباب بانتهاء دوره، وبدء       

المرحلة األخيرة غير طريق  مرحلة جديدة أخرى، هي مرحلة الشيب، وأنَّ طريق هذهِ 
موعظة تفيد الشاعر. ومن المؤكد أنَّ الشاعر  -حتماً  –المرحلة التي سبقتها، وفي ذلك 

في قوله )وقّنعه الشيُب منه خمارا( كان قاصدًا ذلك ليثير المتلقي، ويؤثر فيه، في 
الوقت نفسه "فالكلمة الموحية، أشبه بالصدى الذي ينبعث من صوت آخر يختفي 

تساعد الشاعر على سكب ما يجول في نفسه المتدفقة  -بهذا القدر–اءه، وهي ور 
 . (26)بالحركة والتعاطف، والنفاذ إلى قلب المتلقي، فتحرك لديهما اإلحساسات"

با  ولذا نجد ان أول ما فعله الشيب في مخيلة الشعراء هو دعوته إلى االبتعاد عن الصِّ
بنفسه بعملية الرفض ألنه يتميز بسمة اإلباء،  ، وفي بعض األحيان كان يقوم (27)وأيامه

–اإلباء، ففي الوقت الذي نجد فيه الشاعر يتذلل للمرأة، كي يحظى بودِّها، نجد الشيب 
يقوم بعملية إنسانية يعبر فيها عن رفضه إقامة عالقة عاطفية من  -في رؤى الشعراء

ان القول لدن المرأة مع صاحب الشيب، وهذا يعطي الكالم مصداقية أكثر مما لو ك
على لسان المرأة نفسها، فالفعل الذي قام به الشيب، من خالل حركة بسيطة، كان أكثر 
شاعرية من حديث المرأة عن رفضها الشاعر بسبب بياض شعره. ولعل في رفض 

عن رفض المجتمع  -بصورة أو أخرى–الشيب إقامة عالقات مع المرأة، جاء معبرًا 
ي ال تليق بالرجل الذي تسلل إليه الشيب، كما يدعي كله، إقامة مثل تلك العالقة، الت
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، فالشاعر "يتأثر بالحياة الخارجية السائدة في بيئته، القائمة في  (28)أحد الباحثين
، ويعيد تشكيله مع ما يمتلكه من  (29)مجتمعِه، وهو يستمد أدبه من حياة هذا المجتمع"

عند األسود  –ذكاء وموهبة وخيال لينطلق في فضاء اإلبداع الشعري. لقد كان الشيب 
إنسانًا بال رحمة، ال يعرف للرحمة طريقًا في قلبه، لذا فهو ال ُيعير الشاعر  -بن يعفر

 أثوابه فقال:
 (30)أصبى ُعيون البيض  كالّربرب   ولم ُيعرني الشيب أثوابه

وربما يكون وراء هذِه األنسنة باعٌث نفسّي، ألجأ الشاعر إلى وصفه بهذِه الصفات، 
فالشاعر عندما يندمج في عملية الخلق يصبح غريبًا عن العالم الخارجي، ويدخل في 
عالمه، إذ تتحرر تجارب الحياة العملية المادية عنده من سيطرة المكان والزمان لتتجمع 

 . (31)ر جديدةوتتشكل في عالقات وصو 
أثرا للحزن ودال عليه،  –الشيب  –فالشيب في الوقت الذي يبعث على الحزن، يكون 

لذا فهو يتخذ من الشيب منفذًا للتعبير عن الحسرة على ما ضاع من ذكريات األمس 
 الراحل. 

فبياض الشعر ونضج المرء يقدم لنا صورة لإلنسان الشاعر العاشق، فهو"حي ممتلئ 
شب روحه وان شاب رأسه وجسمه، ال بل كلما شاب رأسه وجسمه نما حبه ال ت -بالواقع

 .  (32)وشب غرامه وانتهضت أريحيته للحياة"
ذلك الن الشيب له أثر على نفسية المسن كونه في  مرحلة نزاع وصراع مع اآلالم، 
وهو بين ندم وحسرة وخوف من المجهول. ولعله بسبب هذه اآلالم و ألنه أدرك عدم 

لى مواجهة المصاعب في حياته الجديدة كما كان في شبابه الراحل فهو يتغير قدرته ع
تغييرا عضويًا ونفسيًا نتيجة لزيادة عمره، وهو في شبابه إنسان يواجه المصاعب 

رادة، وهو في شيخوخته إنسان ضعيف  .(33)والمشكالت بقوة وا 
سيلة التي اعتمدها وهكذا أخذ الحزن حيزا نفسيا واضحًا في أبيات الشعراء ليكون الو 

فالهوى ثبت في الصغر وبقي على حالته في  -الشعراء في تصوير معاناتهم من الشيب
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الكبر، ال تغيره األحوال وال تبدله األعوام. ولقد اعترى بعضهم الحزن بسبب مفارقتهم 
الشباب  الذي أدبر عنهم وارتحل من دون ان يلقوا مثيال له فهو نذير الموت كما اشرنا 

 ا السيما أن الشيبا كانا داعيًا النصراف اآلخرين عنهم السيما الحبيبة.سابقً 
فقد ودع الشباب الذي أدبر وأرتحل وحل محله الشيب، وكما قيل: "الغم ُيشيب القلب  

 .(34)فالمكروه ممن فوقك ينتج حزنًا" –والهرم ُيشيب الرأس 
الذي يغير من ففي هذه األشعار إشارات إلى األسى والحزن وحديث عن الشيب 

عواطف الوفاء.... فالشاعر يقف حزينًا لفراقها وشاكيًا من صدها وملتاعًا من الشيب 
وأي شيب، الشيب الذي يؤذن بانتهاء التصابي، ولعل أشجى ما يمر بخاطر المرء ان 
يهجره الغيد بعد انصرام الشباب والشباب هو شفيع الفتى إلى قلوب الحسان، فإذا مضى 

، وكيف وقلبه ينبض بالحياة. فالشاعر مزج بين الشباب وانصراف أصبح بال شفيع
حبيبته عنه، وعدم إقبالها عليه بعد حلول الشيب، األمر الذي جعله حزينًا، فعبر عن 
ذهاب الشباب في صورة حزينة، وهي صورة مليئة بفيض من األحزان المنبثقة من نفس 

صحيحة ألنه يمثل الحنين للقوة الشاعر. يبدو الحنين للماضي في صورته النفسية ال
 والشباب والسرعة والمكانة والحب.

 الخاتمة
تناولت الدراسة األشعار التي وصفت مرحلتي الشباب والشيب في محورين أساسيين  -

، فعرضت في المحور األول لألشعار التي وصفت مرحلة الشباب وموقف اإلنسان 
مرحلة المشيب والكبر وموقف  منها، وتناول المحور الثاني األشعار التي وصفت

 اإلنسان منها.
كان لظاهرة األنسنة في شعر الشعراء أثر فاعل في تقريب الصور المعنوية المتضمنة -

العاطفية والنفسية والفكرية، واستطاع الشعراء أن يرتقوا بالشباب والشيب إلى  تجربتهم
لقي ان يحّس ويشعر مستوى الطبيعة اإلنسانية، فغدتا حّيتان ناطقتان يستطيع المت

 بحيويتهما.
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لم يكتف الشعراء العرب قبل االسالم بما أضفوه من سمات إنسانية على المعنويات  -
نما تجاوزا ذلك إلى المحسوسات فأنسنوا الشيب بصفات ال تقل روعًة  ومنها الشباب ، وا 

 أنسنوه، وجماالا عن أنسنة الشباب،فهم لم يتركوا شيئا تحّسه مشاعرهم وتراه أعينهم إالّ 
 وبثوا فيه الحياة اإلنسانية.

جسدت األنسنة مشاعر الشعراء وأحاسيسهم ضمن رؤى مختلفة عمن سبقهم من  -  
حيث األفكار والمعاني واألساليب، إذ وجد الشعراء  في أنسنة الشباب والشيب ضالتهم 

اللسان المنشودة  التي اسقطوا عليها ما يختلج في صدروهم ونفوسهم؛ الن الشاعر هو 
 المعبر عن معاناة اإلنسان الذي يتفاعل في إطار البيئة التي يعيش فيها.

عبرت األشعار عن موقف الشعراء من مرحلة المشيب والشباب وحنينهم أليامه  -
وتمنيهم رجوعه، كما عبرت األشعار عن معاناة الشعراء من ضعف قواهم وما يترتب 

 على ذلك من صعوبة الحركة واالنعزال.
 

Conclusion   
- The study dealt with the poems that described the youth and 
gray stages in two main axes, and presented in the first axis of 
the poems that described the youth stage and the human 
position, and the second axis covered the poems that described 
the graying stage and old age and the position of the human 
person  
 - The humanize phenomena in the poetry had an effect in 
approximation of moral images that includes emotional , 
psychological and thinking experiment .The poets could promote 
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to the human nature level so they became speaking creatures in 
which the recipient could feel and sense their vitality . 
   - The Arabic poets did not only satisfy with what they featured 
of human characteristics on morals including the youth, but  the 
proceed to the sensations and they humanize old age with 
features   They humanize the old age with features that are no 
less beauty and greatness than the humanize of youth .They left 
nothing they feel unless they humanize and deposit in it human 
life . 
   - Humanize materializes the feelings of the poets within visions 
that are different from previous poets in thoughts and meanings 
.The poets saw in humanize of youth and old age their objectives 
in which they put what they feel in their spirits because the poet  
is the expressing tongue of the human suffering that interact in 
the environment in which he lives . 
- The poems expressed the position of the poets from the stage 
of graying eyes and youth, their longing for their days and their 
wish for their return. 

 
 امش :قائمة الهو 

  
 

 .10/ 8ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )شبب( :  (1)
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 .32-30ينظر: الفروسية في الشعر الجاهلي ، د.نوري القيسي:  (2)
 . 1/315ستطرف في كل فن مستظرف، االبشيهي : الم (3)
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 الخالصة
يسائل هذا البحُث الدرَس اللغوي الحديث عن ذلك "الكّلي" الذي نقل به مستوى نظرِه   

من مجّرِد وصِف الظاهرِة الى محاولِة إيجاِد تفسيٍر لها، ومن ثّم عن ذلك الذي بنا 
الوصِف ينهض باإلجابِة عن التساؤالت  حاجٌة الى تفسيرِه من اللغة. فإذا كان مجردُ 

التي تخّص بنياِت اللغاِت الصوتيِة والصرفيِة والنحويِة ونظاَمها الداللي الخاص، فال بّد 
مّما يكمل عمليَة الوصِف هذه باإلجابٍة عّما  يجعل عمليَة تعّلم اللغة ممكنة؟ وما الذي 

ها في كلِّ مرٍة يحدث فيها الكالم؟ وهو يمّكن االنساَن بعد تعّلمه اللغَة من فهِمها و إنتاجِ 
ما حدا بهذا البحِث الى عبوِر بنياِت اللغاِت وأنظمِتها الخاصة الى ما ورائها، ومن ثم 

 عبور ما هو خاص بكّل لغٍة  نحو ما هو كّلّي وُمشتَرك.
 هرة ،اللغة ، الوصف . الكلمات المفتاحية :الظا

The linguistic phenomenon between description and interpretation 
The effect of the total concepts on reconciling the rational and 

natural directions in the study of the human language  
Dr. shafaq yousif jaddoa 

University of Baghdad /College of Education for Women 
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Abstract 
This research investigates modern linguistics in terms of the “universality” 
concept, through which linguistics shifted its attention from the description of 
the phenomenon into finding an interpretation of it. Then it investigates what 
needs interpretation in the language. 
If the mere description answers the questions regarding the phonological, 
morphological, and syntactical systems of the languages, as well as their 
particular semantic systems, then it should be complemented with what 
makes it possible to learn a language? what makes it possible for human 
beings, after learning the language, to understand and produce the language 
in every speaking occasion؟ 
This research moves a step beyond the particular structures and systems of 
languages into their metaphysics, and then crossing over the particular to 
what is more universal and common . 
Key words: phenomenon,linguistics,description . 

 مةالمقد  
الوضعي  لمأزقِ من ا مخَرجٍ  بقيت الدراساُت اللغويُة الحديثُة تحاول العثوَر على     

 ها ونسقِ ويختزل حقيقَتها في بنيتِ  ،والموضوع الذات الذي يتناول اللغَة في إطار ثنائيةِ 
النسقي  من الفهمِ  ويحّررها ،يفتح حدوَدها جديدٍ  تركيبها، لذلك أعاد وضعَ اللغة في إطارٍ 

 تحاول تقديَم تفسيرٍ  ،ية، تفسيريةنظرًة كلّ  يهاإل النظرَ  ، فحاولتأو الموضوعي المغلق
ها مظهرِ  مة منها التي تقع خلفَ عجَ ي، ويفّسر الجوانَب المُ للظاهرة يشملها بشكل كلّ 

 ،ه عنهالذي اكتفى االتجاُه الوصفي في دراسِة اللغِة بضبِط مالحظِ  الفيزيقي/ الصوتي
ه المميِّزةواستقصاِء  من فجاَء هذا البحُث ليتتبَع مساَر الرؤيِة العلميِة وهي تنتقل  ،خواصِّ

ما يكمن خلفه ممثَّال بالقدرِة على تعّلم  تفسيرِ  الى حقلِ  الظاهر الفيزيقي وصفِ  حقلِ 
اللغة في سني الحياِة األولى بسهولٍة فائقة، والقدرِة على اإلنتاِج اللغوي المستمر، استنادا 
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ذا كان وصُف اللغِة يبقي الى مفهومين لسانيين هما "اللسان" و "الكفاءة اللغوية"،  وا 
لجماعٍة لغويٍة معيَّنة، فإن محاولَة  الذي يسُم كلَّ نظاٍم لغوي "الخاصِّ "درَسها في حيِّز 

 تفسيِر ما يقع خلَف الظاهِر الموصوِف منها يرّحل هذا الدرَس الى المدى الكّلي الذي
يتشارُك البشُر في  كّليةً  بشريةً  تظهُر فيه اللغُة وهي عابرٌة لذلك الخاّص بوصفها ظاهرةً 

لذا نهَض هذا البحُث بجزئين، عرض الجزُء  ،نوِعهم الحيوياستعدادا مميِّزا ل امتالكها
وغيِر  من معطياٍت علميٍة مخبريةٍ ما جاَء به العلُم اللغوي الحديث بفقرتين األول منه 

توزع األصُل االتجاهيِن النظرييِن اللذيِن تصف اللغَة من حيُث هي بشريةٌ، و  مخبريةٍ 
 لثاني فسّلط الضوَء علىااللغوي البشري على وفقهما الى طبيعي وثقافي، أما الجزء 

لغٍة بشرية بوصفه ذلك  قع خلَف الموصوِف من بنيِة أيِّ لفهِم ما يمحاولَتيِن حديثَتيِن 
 من خالِل مفهومين كّليينِ  لظاهرة بدال من االكتفاِء بوصفهاالكّلي المشتَرك الذي يفسِّر ا
 هما "اللسان" والكفاءة اللغوية".

 
 اللغة البشري بظاهرة   الجنس   اختصاص   - 1 -
 ه العلمما يقول   - 1-1 -
الذي يميز اإلنسان عن  الحّد المميِّزاألنثروبولوجي أن اللغَة هي  قرَّ في الدرسِ    

بوسائل مختلفة على التواصل  قدراٍت مختلفةً  المختلفةِ  الحيواناتِ  ، وأن امتالكَ الحيوان
)األصوات والروائح واأللوان والحركات( ال يقاربه وال يوازيه ما يمتلُكه  ها مع بعضبعضِ 

 . 1(لغة) الحيوانات تمتلكه ما عد   اإزاَءه يمكن ال قدرة تواصلية فريدةاإلنساُن من 
 اإلنسانِ  الحيوان ممثلًة بقدرةِ  ن لغةِ عتميزها  خواصفي  اإلنسانيةِ  تكمن فرادُة اللغةِ    

 محدودٍ  من الفونيمات )الكلمات وأجزاء الكلمات( من عددٍ  ال متناهيةٍ  كمياتٍ  على إبداعِ 
 الرمزي الذي يجعلها تعّبر عن تمثالتِ  ها بالطابعِ فضاًل عن اتسامِ  ،ماتيمن الفون

 ن العالقَة القائمةَ أه، و لِ خياه و نياتِ أمه و ه والتزاماتِ ه وأحالمِ ه ومشاعرِ اإلنسان للعاَلم وفهمِ 
َر أثبوصفه  ن االكتسابَ أو  ،عليه عالقةٌ اعتباطية بين تلك الفونيمات وما تعنيه أو تدلّ 
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 األثرُ  لوراثةِ يكون لالذي  الحيوانِ  بخالفِ  ،للغةا اإلنسانِ  في امتالكِ  هم  م له تأثيرٌ  البيئةِ 
فهي  ،از بالتركيبتمت اإلنسانِ  لغةِ ن أصواَت أفضاًل عن  ،ه لغَة نوعهفي امتالكِ  األهم  

مثلما أن لغَة اإلنسان تتحدث عن الماضي  ،إن كانت مفردةً  على معنىً  ال تدلّ 
اللغة الحقيقية ظاهرة خاصة " فـوآٍت،  ا هو حاضرٌ ها عمّ والمستقبل إلى جانب حديثِ 

 .2"باإلنسان
عن:  ثِ )اإلزاحة( التي تمّكنه من التحدّ  من خاصيةِ  اإلنسانِ  تبدأ فرادُة لغةِ و    

عن أشياء وأماكن ليست موجودًة في لحظة التكلم  والحديثِ  ،الماضي/ المستقبل
 ،ما يتصل بالعوالم المتّصورة المتخّيلة كالخرافات واألساطير واألحالم واألمنيات وكلِّ 

قدرةٌ  اللغَة اإلنسانيةَ  نأه، فضاًل عن وداللتِ  بين اللفظِ  الطبيعيةِ  وجود المناسبةِ  وعدمِ 
 يظهر هاامتالكِ  في االكتسابِ  أثرَ ، بمعنى أن هنفسِ في اآلن  ومتوارثةٌ  موروثةٌ  تواصليةٌ 
)صوت( حدوَده  بالتحدّدية التي تجعل لكلّ  اللغُة البشريةُ  ازتمت إلى جيل. و من جيلٍ 
 في المخرجِ  المتقاربةِ  وهو ما يتمثل في األصواتِ  ،ةالخاص ةَ الداللي وظيفَتهبه و  الخاصةَ 

( في b( و)pد( في العربية و) ،ص( و)ت ،ز ،في السمات مثل )س والمتشابهةِ 
 على مستوى آخر هو تحديدُ  البشريةِ  ه في اللغةِ يعمل عملَ  االنكليزية. هذا التحديدُ 
 اللغةِ  لما ُيعَرف بخاصية )الثنائية(، أي إن انتظامَ  معينةٍ  صوتيةٍ  )معنى( معّين لصيغةٍ 

المعنى الخاص  ومستوى تحديدِ  الصوتِ  على مستويين؛ مستوى تحديدِ  ق بالتحديدِ يتحقّ 
 . 3به

فهو ذلك الذي يتعلق بالخصائص الفسيولوجية التي تمّيز اإلنساَن من  أما االمتياُز األهم  
أيضًا  از تمن التواصل يم نمطٍ  على إنتاجِ  المتفردةَ  وتجعل له القدرَة الخاّصةَ  ،الحيوان

لديه؛  النطقِ  جهازِ  بأعضاءِ  لها عالقةٌ  بالفرادة هو )اللغة البشرية(، وهي خصائُص 
قائمةٌ ال ناتئة وال غير منسجمة في ارتفاعها، وهي تمنح اإلنساَن القدرَة  البشريةُ  فاألسنانُ 

از شفتا توتم ،( في االنكليزية(vث( و)) ،ذ ،على إنتاج أصوات معينة كصوت )ف
فيمنحه  ،مما لدى الحيوانات لها قدرٌة أكثر على اإلحاطةِ  دائريةٍ  عضالتٍ  بوجودِ اإلنسان 
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الفم عند  حجمِ  تحديدًا. فضاًل عن صغرِ  الشفويةِ  األصواتِ  مرونًة أعلى في نطقِ 
 اإلنسانِ  اللسان العالية. أما حنجرةُ  ومرونةِ  ،هه وغلقِ اإلنسان الذي يسّهل عمليَة فتحِ 

ه بمجرًى هوائي طويل هو البلعوم ُيكِسب ن رأسِ مها يختلف وهي تبتعد فموضعُ 
مناطق  فيهاإلنسان ف ز عند اإلنسان. أما دماغُ األصواِت الحنجريَة رنيَنها المتميّ 

 مٌ هو مصمّ و ، 4الخاصة باللغة التي تقع في فّصه األيسر منها المنطقةُ  صةمتخصّ 
 مناطق التعبير المبين.  الستعمالِ 

نستطيع معرفَة  إذلإلبالغ فقط،  كذلك بأنها ليست وسيلًة تواصليةً  البشريةُ  لغةُ از التتم
 ،مثل: طريقة اإلنسان في التفكير غير المعلومات التي ينقلها الكالمُ  ىأشياء ُأخر 

تقف اللغةُ إلى جانب العقل ، وعليه صفاته الخلقيةو  ،صفاته النفسيةو  ،ثقافتهو  ،عصرهو 
 .بخاصيته المميِّزة بين األحياءفي خصِّ الجنس البشري 

ومنذ عّرف أرسطو اإلنساَن بأنه: )حيوان يملك اللوغوس(، وسيادة تعريَفي اإلنسان بأنه: 
حيوان ناطق )وهو تعريف أرسطو(، صارت اللغةُ مزيَة هذا الكائن بوصفه  ،حيوان عاقل
ل ألنها واسطتُه في اإلدراك والتمثّ  ،أي بوصفها دلياًل على امتالك العقل ،كائنًا عاقالً 

المتموضع في هيأة )قضايا(، وهذا يعني أن اللغَة واسطُة ما هو أخّص منها في 
الذي يبدو في تصّور أو افتراض وهو )العقل(،  ةِ الحيّ  عن الكائناتِ  اإلنسانِ  تخصيصِ 
ترتبط بها التي  تِ تمثّله اللغُة في المجاال ،والحيوان جذري( بين اإلنسانِ  )انفصالٍ 

 بشرية كالتواصل والحياة االجتماعية والتقنية والثقافة. ًا بوصفها ظواهرَ ارتباطًا أساس
الجذري عن عاَلم  دلياًل على االنفصالِ  تعّد النظرةُ السابقةُ الخاصيَة اللغويةَ عند اإلنسانِ 

 النشوءِ  نظريةِ  االنفصال. والنظرُة الالحقُة لظهورِ  د على نحوِ وترشحه للتفرّ  ،الحيوان
وتعترف باختصاصه  ،ر المتدرجالتطوّ  دًا على نحوِ الداروينية تمنح اإلنساَن تفرّ  واالرتقاءِ 
تعود به إلى ُمشتَركات مع عاَلم الحيوان: وهي  تطّوريةٍ  بيولوجيةٍ  خلفياتٍ من بما له 
 من األحياءِ  سواه ُة والبراهيُن العلميُة على امتالكِ ها األدلّ ت تحت ظلِّ التي قُدِّم النظرةُ 

حتى ُعّد  ،البشري ممثاًل بـ)اللغة( التواصلِ  مع نظامِ  تملك مشتركاٍت كثيرةٍ  أنظمَة تواصلٍ 
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عامًة تشارك فيها  تاز بها اللغةُ البشرية خصائَص تم كثيٌر مما سّجل على أنه خصائُص 
 ليةِ في عم أكثر من حاسةٍ  ، مثل استعمالِ 5اإلنساَن فصائُل مختلفٌة من الحيوانات

الذي يعّد مما السمعي  الصوتي والجهازِ  الجهازِ  كاستعالِ  ،وأكثر من جهاز التواصلِ 
الحيوانات والطيور تملك أصواًتا  بعضِ  البشرية، فضال عن أن لغاتِ  عتمد في اللغةِ يُ 

 ةِ الحيّ  البشرية، وأن عدًدا من هذه الكائناتِ  المجتمعاتِ  بعضِ  دًة تزيد على لغاتِ مفرّ 
أو تركيبها مع وسائل تواصلية أخرى غير  ،المفردة بإمكانه تركيب هذه األصواتِ 

 المرّكب من صيحاتٍ  كالغناءِ  مفردةٍ  عنه بأصواتٍ  عما ال يمكن التعبيرُ  صوتية للتعبيرِ 
عن  للتعبيرِ  معينةٍ  جسديةٍ  ن بحركاتٍ ن الصوت المعيّ َقر  الطيور، و  عند بعضِ  مختلفةٍ 

 أصواتٍ  دمجِ  طةِ سابو  تعبيريةً  رسائلَ  يبعث الطيورِ  رود، و بعضِ الق التهديد عند بعضِ 
. وقد ثبت 6فيها داللةٍ  الصوتي المفرد غير المركب أي   للجزءِ  كون في العادةِ تال  معينةٍ 

الطيور  والدالفين وبعضِ  أن التراكيَب التي تتألف منها أنظمُة التواصل عند النحلِ 
بأن النحل يبني مملكًة في غاية  كارل فوز فريش مثالً ثبت العاِلم إذ أ ،تتصف بالتحديد

التنظيم، ومن أجل تحقيق ذلك فهي تملك وسيلة خاصة للتواصل بين أفرادها بشأن كل 
 شبيهةً  حقيقيةً  واتضح له أنها تملك لغًة طبيعيةً  ،ما يتعّلق بحياتهم داخل هذه المملكة

ها تفتقر إلى مفاهيم معينة أن لغتَ  خاصةٍ  اإلنسان، حتى اكتشف في تجربةٍ  بلغةِ 
 . 7أعلى ،أسفل ،تحت ،: فوقكالمفهوم الذي تتضمنه كلماتُ 

األنظمة التواصلية أيضًا بأنها تقول ما  ذاتِ  ةِ الحيّ  الكائناتِ  ن لغاتِ م از لغةُ اإلنسانِ تتم
ن كانت ذاَت  للرموز، أما لغاتُ   هو أكثر من الدالالت المباشرة الكائنات الحية فهي وا 

مباشر، فضاًل عن  ما يقوله الرمُز بشكلٍ  نها ال تقول شيئًا آخر غيرَ لك ،رمزي طابعٍ 
تسجل ما  تلك الفصائل الحية )الحوار(، فأفرادُ  األخرى الى مزيةِ  الكائناتِ  لغاتِ  افتقارِ 

تلتقطه حواسها من البيئة وحسب، وتواصلها عبارة عن ردود أفعال لإلشارات التي 
نسان من مبادئ عامة أو سمات ومنها اإل ةِ الحيّ  الكائناتِ  انطالقِ  من رغمبال، و 8تلتقطها

 مشتركة كالرمز والتركيب وغيرها من أنظمة التواصل اللغوي فقد ثبت أن تلك االنظمةَ 
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ه عن انعزالِ  خاصة، وعدمُ  بشريةٍ  ها بسماتٍ ها واتسامِ نسان لتطورِ اإل لغةِ  ال ترقى رقيَّ 
لذلك ثبت لدى العلماِء والباحثين أن  ،هدِ يعني افتقاَره لتفرّ خرى بايولوجيًا ال األ الكائناتِ 

 . 9انفصاَل اإلنساِن عن الحيوان يبدأ من اللغة
 في جانبين:  باللغةِ  ويبدو ارتباطُ اإلنسانِ 

في أن اللغَة ظاهرةٌ مالزمةٌ للوجود البشري بغضِّ  لوتتمثّ  اللغويةِ  الظاهرةِ  األول: كونيةُ 
ه الى اليوم، وأينما ه منذ فجرِ في تاريخِ  ، فهي حاضرةٌ نوالمكا الزمانِ  النظر عن اختالفِ 
 .حلَّت جماعةٌ بشرية
كر آنفًا وما سيبدو ما ذُ  ل في بعضِ البيولوجي لدى اإلنسان، ويتمثّ  اآلخر: االستعدادُ 

على الرغم من أن البدايَة مجهولةٌ الفطرية في نشأة اللغة، فـ الحديث عن النظريةِ  حين
علم اللغِة اليوَم وضُع إجابٍة علميٍة محّددة عنها، إال أن االستعداَد الكامَن لدى وليس ل

لم تخُل معه أيةُ جماعٍة بشريٍة على اختالف المستويات الحضارية من كلِّ كائٍن بشري 
ان قابلية التكلم هذه هي "اإلنسان)الكائن البشري( و رفيقةُ  فاللغةُ  لغٍة للتفاهم والتواصل،

لدرجة أننا ننسى كم هي استثنائية. علمًا بأن ملكة اللغة هي وقف على ساللتنا طبيعية 
فما من جنس حيواني آخر قد طّور وسيلة للتعبير عن  ،أي ساللة اإلنسان ،البشرية
 .10"لتواصل تضاهيها نفوذاً االفكر و 
بايولوجيا فإنها بها، و  على اإلنسان تفرضه عالقتُه الجوهريةُ  االلغَة حكر  كونِ  إن واقعَ 

خاصيته النوعية المميِّزة، مثلما تتميَّز هي أيضا من بين وسائل التواصل التي تملكها 
علم اللغة المعاصر يأتي من  ن امتياَزها البشري في نظرِ أ بيد، 11الكائنات الحية األخرى

من  ألنها تسم الذكاَء اإلنساني، فهي ؛في المقام األول بايولوجيةٌ  ةٌ صنها خصيأ
ها الذي يكشفه نظامِ  . ويبدو هذا جليًا في مستوى تعقيدِ 12خصائصنا الذهنية المميِّزة

وهي بهذا  ،و جهدأ ه لها وبال عناءٍ ضِ تعرّ  مها لمجردِ الطفل على تعلّ  وفي قدرةِ  ،التحليلُ 
 .13المعنى مرآُة العقل البشري

 بوصفها َمَلَكة اللغة   -2-1-
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 متها الدينية وتلك األسطورية قد رّحلت السؤالَ كانت األجوبُة الميتافيزيقية وفي مقدّ      
إلى حيث لحظة البدء التي  البشري للوجود المالزمةِ  اللغوية الظاهرة وجودِ  سرِّ  بشأن

األول على أسماء األشياء.  اإلنسانِ  توقيفِ صّورتها األدياُن السماوية على أنها لحظُة 
ضة فترَ مُ  رسم صورةٍ  تنازلت عن محاولةِ فالطابع العلمي  ذاتُ  اللسانيةُ  األجوبةُ  أما

البدء إلى األصل والمبدأ الذي يفّسر امتالَك  البدء تلك، ورحّلت السؤاَل من لحظةِ  للحظةِ 
إن ما "م األحياء الذي ينتمي له وهو )اللغة(، إذ ه في عالَ له ويخصّ اإلنسان ألبرز ما يمثّ 

وانما الشروط التي تجعل البشرية تمتلك  ،التاريخ اللغوي للبشرية ليس هو ،ينبغي فهمه
ذا كان البعُد البايولوجي مما ال يمكن تجاوزُه في 14"بل طبيعة اللغة ذاتها ،اللغة ، وا 

هذا االمتياز )اإلنسان( بالقدر الذي ال يمكن معه تجاوُز البعد الثقافي  النظر لصاحبِ 
ها يتوزعه كل  من الطبيعة الظاهرة اللغوية وأصلِ  تفسير طبيعةِ  فإن محاوالتِ  ،في تكوينه
ومن يوعزها إلى  اإلنسانِ  الى تكوينِ  الطبيعيةَ  بين من يوعز هذه القدرةَ  ،والثقافة

 . 15فهي بين الفطرة واالكتساب ،اجتماعه ببني جنسه
األعصاب  علمِ و  البشريةِ  قها العلُم في مجالي اإلحاثةِ التي حقّ  الكبيرةَ  إن التطوراتِ 

 المتالكِ  الالزمةَ  البايولوجيةَ  الشروطَ  وضوحًا لما يخّص  الفيزيولوجي قّدمت نظرًة أكثرَ 
لالزدهار الفلسفي  طبيعيةُ ال نتيجةُ انت الوك .ها تفسيرًا طبيعياً القدرة اللغوية ومن ثم تفسيرِ 

 ،ويقبل المالحظَة واالختبارَ  ،للوضعية التجريبية التي ال تؤمن إال بما يصلح للتجريب
شهد النصُف األول من القرن العشرين سيادَة آراء أصحاب المدرسة السلوكية التي أن 

 تمحورت حول النظر إلى الظواهر السلوكية البشرية )ومنها اللغة( على أنها عاداتٍ 
قبل اكتسابها خلٌو منها حتى يكتسبها  االنسانُ ، و 16التلقين والتدريببتُكتَسب  ومهاراتٍ 
زات ، والمعزّ امثير بوصفها بفعل المؤثرات الخارجية التي تعمل  – اسلوك –ز لديه وتتعزّ 

فيكون المجتمُع البشري )الجماعة اللغوية(  ،التي تعمل عمل ترسيخها وتعزيزها عادةً 
طابَعها االجتماعي  رةَ الذي يمنح هذه القد ،األساس اللغويةِ  القدرةِ  بذلك شرَط امتالكِ 

تكون اللغُة بذلك ذاَت و  ،غيرها من الظواهر االجتماعيةك اجتماعيةً  ويجعلها ظاهرةً 
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 لجماعةِ با خاّص  وهي ملكٌ  ،الفطرية واالستعداداتِ  لها بالغرائزِ  وال عالقةَ  ثقافيةٍ  طبيعةٍ 
 .التي تملكها حصيلًة موروثًة لتاريٍخ من االستعمال الجماعي لها البشريةِ 

للغة التي تعّدها استعدادًا  الطبيعيةُ  النظرةُ تقع  ،نافي الجانب اآلخر وهو الذي يهمّ 
التكوينية لإلنسان ال  لطبيعةِ ى الاع رجت أصولٍ  وقدرًة ذاتَ  ،طبيعيًا لإلنسان الفرد

 وعاملِ  لمجتمعِ ا يتوقف علىهذه األصول الطبيعية ال  ن امتالكَ أو  ،االجتماع البشري
 ن الدراساُت العلميةُ إذ تبيّ  ،هذا العاملل األكيدةِ  هميةِ من األرغم بال ،االكتساب في إيجاده

ه اأُلول حتى عمر ثماني أو عشر إن مضى سني حياتِ  في هذا المضمار أن اإلنسانَ 
م بعدها حتى مع التمرين فلن يكون قادرًا على التكلّ  ،بشرية غيرِ  سنوات في بيئةٍ 

 والتدريب.
 لتنازعِ  ،واالكتساب ي الفطرةِ تدعو بوصفها )َمَلَكة( إلى تنازع نظريتَ  يبدو أن اللغةَ والذي 

الطفولة أن يسير  في مرحلةِ  فإذا كان بإمكان اإلنسانِ  .األصلين الطبيعي والثقافي فيها
م كيف فإن عليه أن يتعلّ  ،ن إدوارد سابيرها في سن معينة كما بيّ نفسِ  )يمشي( بالطريقةِ 

مثلما  م لغًة واحدةً المجتمعات ولن يتكلّ  باختالفِ  م لغًة مختلفةً وحينئٍذ سيتكلّ  ،مليتكلّ م يتكلّ 
 الجماعةِ  البشري وثقافةِ  . وحينئٍذ تبدو اللغُة وليدَة االجتماعِ 17يمشي بطريقة واحدة

 ،على مستوى المفردات والتراكيب وهي تحمل بنيَتها الخاصةَ  ،الخاصة البشريةِ 
تلك الجماعة  )الفوينمات( بوصفها هويةَ  ها األوليةَ ووحداتِ  ها الصوتيةَ وخصائصَ 
 .18الثقافية

 مؤثراتِ  بفعلِ  بعد الوالدة نموبال يستمرالبشري  الدماغَ أن  الحديثةُ  وقد أثبتت الدراساتُ 
ما يعني أن طابَع نموِّها طابٌع ثقافي يستمّر فترًة كافيًة تتناسَب ومدى  ،المحيطة البيئةِ 

 لًة باالستعداداتِ ممثّ  الكفايَة الطبيعيةَ هذه ، ما يؤكد أن 19يسُم هذه الكفايةالتعقيِد الذي 
فإذا كانت  ،االثقافي له عن النموّ  مسؤولةٍ  اجتماعيةٍ  إلى بيئةٍ  بحاجةٍ  األوليةِ  البايولوجيةِ 

فإن إخراَجها إلى حّيز  ،لتوافر َمَلَكة اللغة ضروريةً  تشّكل قاعدةً  االستعداداُت الفطريةُ 
ب عامَل االكتساب، ويبدو م يتطلّ على التكلّ  ناضجةٍ  لغوية( أو قدرةٍ  الوجود بهيأة )كفايةٍ 
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 ويبدو من جانبٍ  ،ه اللغةُ في المجتمعات البدائيةتقوم باالجتماعي الذي كانت  األثرِ في 
 ،بشرية قدرةً بوصفها ها اللغة وامتالكِ  ه في نشأةِ نفسِ االجتماعي هذا  العاملِ  أثرِ آخر في 

 ،الِحجاج ومهاراتِ  ،بالقصص لةً ممثّ  السردِ  مهاراتِ  في تاريخِ  الفتٍ  وهو ما يبرز بشكلٍ 
 اجتماعيةٍ  بنيةٍ  بين األفراد في إطارِ  )اللغة( بوصفها وسيلَة تواصلٍ  ضرورةِ  عنفضاًل 

 .20والجنائزية الدينيةِ  في إطار الطقوسِ  ها الواضحةِ األسرية وجذورِ  بالروابطِ  لةٍ ممثّ 
ه اإلنساُن الي ما يحتاج أن )الدماغ( هو أهمّ  د الدراساُت األخيرةُ من جانب آخر، تؤكّ 

التي  ةِ ومن األدلّ هو الدماغ،  واألهمّ  وأن موهبَة الكالم مصدُرها األساُس  ،م الكالملتعلّ 
 يقّدمها العلماء:

الجسدية على  ، والذي ال يملك القدرةوالدتهحالة الطفل الذي يولد قبل أوان  .1
استخدام جهازه النطقي إال أنه يتمتع بقدرته على الفهم ومن ثمَّ التفاعل مع اآلخرين 

 .21بوسائل بديلة كاإليماء والبكاء والصراخ
التي تقّدم دلياًل علميًا على أن جهاَز الصوت المؤلَّف من  حالة األطفال الصمّ  .2
 الكالم، ما يعني أن اللغةَ ناقل( فقط من أجل إنتاج ِ  والرئتين )هو جهازٌ  والحنجرةِ  الفمِ 

 األخيرةُ  ُبعدها الفيزيقي. والتجاربُ  أي وراءَ  ،األصوات المنطوقة آخر وراءَ  هي شيءٌ 
 اتمن )المهم لمجموعةٍ  بدائيةً  على المولودين الجدد أكدت امتالَكهم استعداداتٍ 

 دة، بل إن قدرةَ دهم بقدرات معقّ التي تزوّ هم بالبيئة قبل انخراطِ  والحسابِ  المعرفية( كاللغةِ 
ه إذ يكون في يومِ  ،ة الجنينيةمدع إلى الرجت األصواتِ  المولودين الجدد على تمييزِ 

ه والدته، بل قادرًا على تمييز لغتِ  صوتِ  بعد الوالدة قادرًا على تمييزِ  أو الرابعِ  الثالثِ 
 ،التي أجراها جاك ميلير في فرنسا وهو ما أثبتته الدراسةُ  ،األجنبية ةلغالاألم عن 
أثبت فيها أن حديثي التي ات يالتي أجراها جان بيار لوكانوييه في الثمانين والدراسةُ 

األسابيع األخيرة من  فيها هم ترديدُ ف أراجيز طُلب من أمهاتِ ن على تعرّ و الوالدة قادر 
مجال التصوير التي أجرتها جيسالن دوهان في مثل حديثة  ، وأثبتت تجاربُ 22الحمل
... وجود أجهزة عصبية مكيفة تمامًا لمعالجة الكالم في دماغ المولودين "الطبقي
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 ،عالية لغويةٌ  وهي كفايةٌ  ،عالية الفوينمات بدقةٍ  ، ما يمنحهم القدرَة على تمييزِ 23"الجدد
الماغ ال يكون بعد الوالدِة عجينًة يشكّلها العالم الخارجي بل يتوافر على ف ومن ثمّ 

التي  أثبتت الدراساتُ  كما. 24طق محدَّدة الوظائف تساعده على إتمام عمليات التعلممنا
تسمى )خاليا عصبية  خاصةً  خاليا عصبيةً  أجراها العاِلم باسكال بيك أن في الدماغِ 

 عتقد أن له عالقةً ما يُ  ،والسمعية والبصريةِ  الحركيةِ  التمثيالتِ  توحيدُ  هاتُ مهمّ مرايا( 
 .25الخاصتين بالَمَلَكة اللغوية في الدماغ ي )بروكا وويرنيك(بعمل منطقتَ  مباشرةً 
ال تستطيع أن تكون في الدماغ ِ  اللغةِ  مراكزُ فترض أنها التي يُ  ن هذه المناطقَ أعلى 

 تلك الخاصةِ مثل مراكز مخّية أخرى  مساعدةِ  من دونِ  اللغويةِ  مسؤولًة عن الكفايةِ 
 الدماغيةِ  ، وتلك المناطقِ 26باإلشارات الحسية بحاستي السمع والبصر مما له عالقةٌ 

بجهاز النطق. ومثلما تنضج لدى الطفل  متعلقةٍ  وعضليةٍ  حركيةٍ  عن مهاراتٍ  المسؤولةِ 
 األشياءِ  والتقاطِ  جليه ويديه كالمشي والوقوفِ رِ  باستعمالِ  لها عالقةٌ  معينةٌ  مهاراٌت حركيةٌ 

لدى األطفال  في الغالبِ  ..الى ما هنالك في مراحل عمرية معينة تكون ثابتةً ها .ومسكِ 
النظر عن  تقريبًا بغّض  فإن مراحَل النمو اللغوي لديهم تكون بالمثل ثابتةً ، األقوياء
 للمهاراتِ  ما يفترض أن األساَس البيولوجي الالزمَ  ،همهم ولغاتِ هم وثقافاتِ بيئاتِ  اختالفِ 
البايولوجي الدماغي وذلك  مما يرتبط بالنضجِ  ،اللغة له ما يشابهه فيما يخّص  الحركيةِ 
هذه النظرية  . وقد مال نعوم تشوسكي ومناصروه إلى تأييدِ 27النطق بجهازِ  الخاّص 

تقابلها طرق  ،خطوط عامة وأسس متشابهة ُتبنى في ضوئها اللغات لى وجودِ إادًا نتسا
فطري  ستعدادٍ ُمجهٌز باِ  ما يعني أن اإلنسانَ  ،هم األمتِ م لغامتشابهة لدى األطفال في تعلّ 

صطلح عليه في الدرس ، وهو ما يُ 28سلفًا وراثياً  دٌ ه اللغوي محدّ م اللغة، وأن نموَّ لتعلّ 
الخصائص "( التي هي linguistic liniversalsاللساني المعاصر بـ)الكليات اللغوية()

، 29"وتؤسس أعم قوانين علم اللغة ،البشريوالميول التي يشترك فيها كل أفراد الجنس 
 .المتكلمين في عقولِ  قاّرةٌ  ،الكالمي للحدثِ  سابقةٌ  أساسيةٌ  في أساسها قدرةٌ  فاللغةُ 
 الظاهرة اللغوية ي" اللساني وتفسير  "الكل  
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 "اللسان" الظاهرة اللغوية ومفهوم   ية  كل   -1-2-
...ان أصحاب العلوم األخرى "تساءل دي سوسير عن: ما موضوع األلسنية؟ وأجاب بـ

يباشرون أشياء معطاة سلفًا يمكنهم أن يفحصوها من زوايا مختلفة. أما في مجالنا نحن 
م نظريًة  وكان ما أضافه لعلم اللغة أنه قدَّ  ،30"معشر األلسنيين فال شيء من هذا القبيل

ي كلّ  فاعلة( على نحوٍ ه )قوى تقف وراءَ  ،(ا)نسق منتظمةً  على وفقها بنيةً  ر اللغةُ صوَّ تُ 
ضمن حدود الوعي ال تقع  همًا في بيان أن اللغةَ م. وأسهم إسهامًا 31يشمل جميع اللغات

ن لم ينكر أثَر  لغوي   وأن اإلنساَن فاعلٌ  ،ةواإلرادة البشري بالفطرة بالدرجة األساس، وا 
 ،الكالم...في اآلن نفسه نتاج اجتماعي لملكة "االجتماع، لهذا يصف اللغَة بأنها 

ومجموعة من المواضعات يتبناها الكيان االجتماعي يمّكن األفراد من ممارسة هذه 
 أثرَ د الذي يؤكّ  االجتماعي من اللغةِ  دي سوسير بالجانبِ  . فمع إيمانِ 32"الملكة

نتاجِ  مِ من تعلّ  فإن األخيَر ال يمّكن الفردَ  ،االكتساب  ذاتي ها بال جانبٍ ها وفهمِ اللغة وا 
 .)بالَمَلَكة(شخصي ممثاًل 

نظام مسجل "ى فيما أطلق عليه بـ)اللسان( الذي هو فيتجلّ  الفطري وهو األهمّ  أما الجانبُ 
 ليكون بهذا الجانبَ  ؛33"في الذاكرة المشتركة يمكن من إنتاج لفيظات ال متناهية وفهمها

ها وثقافتِ  يحمل طابَع الجماعةِ  ،العام والمشتَرك في اللغة الذي يظهر ظهورًا اجتماعياً 
فـ)اللسان( هو  ،االجتماعي للسان ها في اللغة، بوصفها التمظهرَ بمواضعاتِ  لةً ممثّ 
لها  كامنة. وهو في كلّيته قدرةٌ  قدرةٍ  إنسان بهيأةِ  بوصفه ما يملكه كل   ي( في اللغةِ )الكلّ 

وال  ،مؤثر خارجي له بأيّ  الداخلي الذي ال عالقةَ  ها الخاص  ونظامُ  ها الخاّص استقاللُ 
 نه ال ُيكتَسب وال ُيتعَلم وال يتمّ أخارجي آخر، بمعنى  عاملٍ  ه أي  ه و تأسيسِ يدخل في بنائِ 

ذا كان األساُس تحت ضوء الوعي واإلدراك ىؤدّ وال ي ،ه باختيارامتالكُ  لغة  في كلِّ  ، وا 
سير أو المعاني، فإن سو  والدالالتِ  الصوتيةِ  بين البنياتِ  مِ المنظّ أنها نظاٌم من الربط ِ 

وبذلك استخدم الكلمة الفرنسية التي  ،Langue...على هذا النظام اسم اللسان "أطلق 
 . 34"تستخدم للداللة على اللغات الفردية في مقابل المصطلح األكثر عمومية وهو اللغة
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 أي العناصرِ  ،المحدود في بنية اللغة وغيرِ  هذا النظام بتوافر المحدودِ  وجودِ  على ُيستَدلّ 
ف من هذه العناصر من تراكيب ال ثم ما يؤلَّ  ،ة لغةأيّ  المحدودة التي تتألف منها بنيةُ 

يجعل نظاَم اللغة فاعاًل في بيئته االجتماعية  واالنتظامِ  من االتساقِ  على نحوٍ  متناهيةٍ 
ن غيرها من األصوات التي م اللغويةَ  بوصفه نظاَم تواصل، وهو ما يميز األصواتَ 

التراكيب المؤلَّفة في  أو ما يمنح مستعملي هذا النظام القدرَة على فهمِ  ،يطلقها اإلنسانُ 
عن  ي والعام هو عبارةٌ الكلّ  . وهذا الجانبُ 35االكتمال تامةِ  غيرُ  إطاره حتى وهي ناقصةٌ 

 كالمي لفردٍ  كالمي أو حدثٍ  فعلٍ  كلِّ  في بنيةِ  نةِ تضمَ المُ  لة الموجودةِ المتماثِ  العناصرِ 
الذي يضمن ثباَت  في اللغة، وهو العنصرُ  ل الثابتَ ويمثّ  ،من أفراد المجموعة اللغوية

، وهو ما 36أي هو ما يجعل اللغَة مفهومةً  ،ره االتصاليألثه وتأديتَ  معينةٍ  جماعةٍ  لسانِ 
اللغة يرّكب  ن مستعملَ إأي  ،إبداعي الكالمي هو حدثٌ  يفّسر ظاهرَة أن الحدثَ 

تها وفرادتها تبقى مفهومًة، دّ جِ من رغم على ال لكنها ،مرة في كلّ  ةً جديد لغويةً  مركباتٍ 
 البنيةِ  ن وراءَ أأيضًا على  سكيمتشو  وهو ما صلح أن يكون دلياًل لدى دي سويسر و

وهو  ،ه في حدودِ  والكمالِ واالتساق  واالنسجامِ  از باالستقاللِ تًا يمنظامًا قارّ  السطحيةِ 
القاّر ال  . وألن هذا النظامَ 37عقلألحكام ال خاضعٍ  وغيرُ للوعي أو االختيار  خاضعٍ  غيرُ 

الى ما هو أعمق منه،  الظاهرية، وأن له انتماءً  اللغةِ  ه الى ما يشّكل بنيةَ يمكن نسبتُ 
 .38انفسي اماورائي اجانب ومسكي أن للغةِ تشدي سوسير ومن بعده  رأى
بين فيزيائي وبايولوجي  ،نفسه الوقتفي  ومختلفةٌ  متعددةٌ  تتوزعه جوانبُ  إن الكالمَ   

الكالمي أو  الفعلِ  . أما ما يقّر وراءَ وحدتهعلى اكتشاف  وهو بذلك عصيّ  ،ونفسي
الفيزيائي وتحديدًا  . أما الجانبُ 39وهو ذو طابع كّلي ،قائمة الكالم فله وحدةٌ  حدثِ 

اللغة ال تنتمي  وعليه فطبيعةُ  ،الصوتي من اللغة فيعّده دي سوسير جانبًا ثانويًا منها
 منه وأسبق إلى الجانب الصوتي منها الذي يعّد أمرًا تاليًا وثانوياً ومترتباً على ما هو أهمّ 
دي  ودليلُ ، 40ممثَّال بالَمَلَكة التي يتأسس بواسطتها نظام داللي متميز مطابق لألفكار

النطق ال   عن إنتاجِ  في منطقة )بروكا( المسؤولةِ  الحاصلَ  سوسير على هذا أن الخللَ 
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له  فعلٍ  أيّ  بل يعجز معه عن أداءِ  ،الفعل الكالمي يعجز معه صاحُبه عن إنجازِ 
 دالليةٍ  ة وسيلةٍ أيّ  باللغة كالكتابة، ما يعني أن الذي يختّل هو َمَلَكُة استعمالِ  عالقةٌ 

جميع وسائل االتصال  خلفَ  الكامنةُ التي هي )الَمَلَكة اللغوية(  ،تواصلي تنتمي لنظامٍ 
 .41 الكالمية

من  الفيزيقيفإن الجانَب  ،اًل )بالكالم(ها ممثّ واستعمالِ  ه بين اللغةِ تفريقِ  وفي إطارِ 
هذا الجزء الثانوي.  خلفَ ألنها تقع  ؛ل لدى سوسير اللغةمنطوقة ال يمثّ الصوات األ

 من قوةٍ  إلى فعلٍ  تحّولهاالتي تتخذها اللغُة بعد  إنه الهيأةُ  ،نطق هو اللغةفليس ما يُ 
 .42عن الظاهرة الصوتية التي هي الوجه المادي وجوٌد مستقلّ  ، وعليه فللغةِ مملوكةٍ 

( صورًة هي بوصفها )داالّ  كلمةٍ  أما من الجانب الداللي فيرى دي سوسير أن لكلِّ 
 إزاءَ  ،ل الجانَب النفسي من اللغةوهي تمثّ  ،هذه الصورة هو الدماغ وموضعُ  ،الداللة

وبموجب مبدأ  ،نفسية طبيعةٍ  ذاتُ  نإذ ل بعملية النطق. فالصورةُ الجانب الفيزيائي المتمثّ 
 ن الكالَم ليس كلماتٍ ألوال تماثله. و  لدى دي سوسير فإنها ال توافق الصوتَ  االعتباط
الكلمات  من ضمّ  مستمرةً  ومن ثم عملياتٍ  ،في سياقات خاصة بل منتظمةً  منفردةً 

التي تشّكل بنيَة النظام  والتنسيقِ  فإن عمليَة الضمِّ  ؛عالقات دالليةوالتنسيق بينها في 
وهي ليست بذلك فرديًة مثل  ،اللغة صاحبِ  في عقلِ  المخزونةِ  كةِ لَ تنتج عن المَ  اللغوي

 بني البشرِ  بين جميعِ  كَ المشترَ  ل القاسمَ ألنها تمثّ  ؛)الكالم( بل جمعية اللغةِ  استعمالِ 
 ،43اللغوية ركيبي في أدمغِة المجموعةِ ت نظامٍ  كامنة بالقوة بهيأةِ ، همألسنتِ  على اختالفِ 
دراكِ الفرد واختيارِ  ألنها ليست نتاَج تفكيرِ  وهي َمَلَكةٌ  . 44الكالمي الحدثِ  إظهارِ ه به وا 

يجادِ وهو ال يتدخل في خلقِ  فإنه يبقى  على النطقِ  القدرةِ  فقدانِ  وفي حاالتِ  ،هاها وا 
مثلما  ،ما يعني أنه مازال يمتلك اللغةَ  والداللةِ  واإلبالغِ  التواصلِ محتفظًا بقدرته على 
 يبقى قادرًا على الفهم.

 اللغوية: للظاهرةِ  ثالثةٍ  بين مستوياتٍ  ه على التفريقِ نظريتِ  ًا بإقامةِ كان سوسير معنيّ 
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ل هذه قابَ االستعداد الفطري والقدرة الكامنة في عقول البشر الكتساب اللغة، و تُ  - أ
 الملكة عند المخلوقات جميعًا بقدرات متفاوتة.

 الداللي الخاّص  ل النظامَ جماعة بشرية، الذي يقابِ  النظام الداللي الخاص بكلّ  - ب
 صنف من المخلوقات. بكلّ 
 استعمال هذا النظام. - ت

 تطويرِ  كتسابِ على ا قادرٍ  وغيرُ  ،والحيوان هو أن الحيواَن ال زمني وما يفرق بين البشرِ 
 واالختالفِ  والتدريبِ  والتجربةِ  باالكتسابِ  فينطلق الى التطويرِ  هذه الَمَلَكة، أما االنسانُ 

ن كان من صنفٍ   وأجناسٍ  أنظمةٍ  الذي يجعلها مجموعةَ  بل يمتلك اللغَة للحدّ  ،واحد وا 
 ى  في مستويات ثالثة هي:وأنواع،  وهو ما يتجلّ 

 الجانب العام لدى جميع البشر. -الَمَلَكة -
وهو الجانب الُمكَتَسب من  ،مجتمع الجانب االجتماعي الخاص بكلّ  -للسانا -

 اللغة.
 وجانبِ  اللسانِ  باستعمال منظومةِ  الجانب الفردي الشخصي الخاّص  -الكالم  -

 اإلبداع.
اجتماعي في  والتي تضع األساَس المنهجي للتفريق بين ما هو: فردي  وهي المستوياتُ 

وهو  ،وليست اجتماعيًة صرفة بناًء على قناعته بأن اللغَة ليست فرديًة صرفةً  ،اللغة
منهما  كل   رِ أثه باالكتساب، واعترافِ  –ه بين نظريتي: الفطرة على توفيقِ  ٌس متأسّ  اعتقادٌ 

 الدقيقةِ  الحدودِ  ووضعِ  ه المنهجي الدقيقِ تفريقِ  عند البشر في إطارِ  اللغةِ  في تكوينِ 
 ،شاملة عامةٌ  طبيعيةٌ  يٌة بشريةٌ عند سوسير خاصّ  بين الكالم واللسان. فاللغةُ  الفاصلةِ 

والضبط، وما يمكن ضبطُه وتقعيُده هو  يدِ عقوالت على التحديدِ  ه عصيةٌ وفي الوقت نفسِ 
وعند هذا المستوى تمثِّل اللغُة استعدادا الستعماِل نظاٍم صوتي خاّص اللسان والكالم، 

  .45اللسان وهذا يعني استعدادًا فطريًا الكتسابِ بجماعٍة لغويٍة معينة، 
 "الكفاية اللغوية" الظاهرة اللغوية ومفهوم   ية  كل    2-2-



 م 2019 (43) مجلة التراث العلمي العربي       فصلية، علمية، محكمة   العدد

288 
 

 

 

ألقاها في البرازيل ومسكي حديثًا طريفًا في محاضرته )الجزء األول منها( التي تشيورد 
ه )اللغة نفسِ  لعنوانِ لمل انه كتاُبه الحه الذي تضمّ نفسُ  وهو الموضوعُ  ،(1997عام )

مستشهدًا  ،المعاصر المادي للظواهر في الفكرِ  التفسيرِ  عن أزمةِ  1972والعقل( عام 
هذه المشكلة أساسيًة لدينا اليوم.  بدراسة لـ)غالين ستروسن( التي ُتبدي مدى كونِ 

للعقل وينتمي  ينتمي األولُ  :ين للظواهربين تفسيرَ  الحاسمِ   تبدو في الخطِ  والمشكلةُ 
ومادية، إذ تنهض  –ين من الفرضيات: عقلية ويتمثالن في نمطَ  ،اآلخر لالعقل
 ،الطبيعية ها للظاهرةالطابع المادي على أسس مادية/ فيزيقية في تفسيرِ  الفرضياُت ذاتُ 

الطابع العقلي على أسس عقلية/ ما وراء مادية في تفسيرها.  ذاتُ  وتنهض الفرضياتُ 
)المادية(  جليًا في مجال الظواهر الفيزيائية التي تقوم فرضياتُها العلميةُ  ويبدو األمرُ 

يًا سطحوهي بذلك تقّدم تفسيرًا شكليًا  ،على أسس )الميكانيك( أو )مبادئ الحركة(
تفسيرًا  –في إطارها  –ها إلى مبدأ )الحركة( الذي ال يملك الطبيعية بعزوِ للظواهر 

بواسطة المناهج  ال سبيلَ  ،ا منهبل ُيكتَفى باالستناد إليه بوصفه مبدًأ مفروغً  ،مقبوالً 
ه الجوهرية. من أجل هذا كان نيوتن مثاًل الذي ه وخصائصِ جوهرِ  العلمية الكتشافِ 

 ظاهرةعن  الظواهر الفيزيائية قد بّين أو كشَف النقابَ  الجاذبية( في تفسيرِ  اعتمد )مبدَأ
نه لم يكن لديه تفسيٌر لك ،تفّسر حركَة األشياء واألجرام في الطبيعةِ  جذبٍ  قّوةِ  وجودِ 
 ذاتِ  لذلك اتُِهم في عصره بأنه فسََّر الظواهَر بصفةٍ  ،هانفسِ عن الجاذبية  وواضحٌ  قاطعٌ 
خضاُعه للخبرة البشرية كما  ولم ،خفيّ  طابعٍ  يفسِّرها تفسيرًا ماديًا فيزيائيًا يمكن فهُمه وا 

األجسام  عن حركةِ  علميةٍ  على تصوراتٍ  الفيزيائيةُ  هي المادة. وبذلك تنطوي النظرياتُ 
ن أ بيد ،فيزيائية ظواهرَ  الطبيعيةُ  مبدأ الحركة هذا تبدو الظواهرُ  وعلى وفقِ  ،في الطبيعة

الحاضر  لت العلوُم في الوقتِ لذا تقبّ  ،يبقى غامضًا وخفياً  في الظاهرةِ  )ما هو فيزيائي(
 عاَلمٍ  وأصبحت توقن بوجودِ  ،حقيقَة أن )فيزياء مادية وميكانيكية محضة( مستحيلة

الطبيعية،  الظاهرةِ  ل كلَّ خصائصِ ال تشكّ  فيزيائية بايولوجيةٍ  كيمائيةٍ  طبيعيةٍ  بظواهرَ 
( الخفيّ و هذه المظاهر )المعلوم  ينتظر االكتشاف. وجميعُ  هذه المظاهر وأن ما هو غيرُ 
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ه عن تفسيرِ  الماديةُ  والفلسفاتُ  بمعنى أن ما عجزت المناهُج العلميةُ  ،يشّكل الطبيعة
ه ال يسّوغ إنكاَر ه وتفسيرِ وأن عدَم فهمِ  ،رنكَ مُ  خصائصه الجوهرية أصبح غيرَ  وبيانِ 

 ،والتجاذب والتنافر الفيزيائيين ،كالتفاعل الكيمياويوجوده. هكذا يعترف العلُم بالظواهر 
ويعترف بأن ما قدَّمه إلى  ،واألواصر الكيمياوية ...الى ما هنالك ،والحركة ،والضوء

زاء الثغرات التي تعانيها المناهُج  ها وفهمِ اآلن ال يمّكن من تفسيرِ  مبادئها األساسية. وا 
الصورة  الطبيعية، يعمل العقُل على ترميمِ  ظواهرَ المادية في تفسيرها ال العلمية والفلسفاتُ 

 .46بما يسمى )فلسفة عقالنية( أو )فرضيات عقلية(
 ُممثلَّة بالصوتِ  فيزيقيةً  /ماديةً  التي تملك تمظهراتٍ  ه على اللغةِ نفسُ ينطبق األمر 

قوانينه الفيزيائية/  ه واكتشافُ خصائصه وتحليلُ  الذي ال تكشف دراستُه وبيانُ  ،المنطوق
بقولها  اللسانياتُ  وجدتهالذي  الحل   واللغوية. وه ا من الظاهرةِ البايولوجية إال جزءً 

والتفسير، وما حدا بها  بين الوصفِ  الحاصلةِ  التناقضاتِ  لمعالجةِ  الداخلي للغةِ  بالجانبِ 
 بجانبين:  للغةِ  إلى االعترافِ 

 ف جوهَرها وخصائَصها.الذي يؤلّ  ها الخاّص بنظامِ  داخلي له عالقةٌ  -
 الخارجي. بالعاَلمِ  خارجي يخّص عالقَة اللغةِ  -

ه بأن اللغَة ال من قناعتِ  بـ)اللغة والعقل( ه المتعلقةِ تشومسكي في محاضرتِ  انطلقلذا 
 وأن هذه البنيةَ  ،الكالمي متمثلًة بالحدثِ  اللغويةِ  يمكن أن تنحصر حقيقتُها في الظاهرةِ 

)في  – تلقائيةً  قدرةً بوصفها  –فرد  كلّ  عقل تخفي وراَءها بنيًة أعمق قاّرًة في السطحيةَ 
 الموروثَ  التفسيريّ  أن التقليدَ  إالفي السلوك الكالمي،  عقله( قبل أن تتحول إلى ظاهرةٍ 

أما  ،هنفسِ في اآلن  ومحدودةٍ  دةٍ مبادئ محدّ  جملةِ  كة اللغة كان يصّورها بهيأةِ لَ لمَ 
هذه المبادئ المحدودة بوصفها  في تأديةِ  قِ ائالطر  من اختالفِ  نابعٌ فاللغات  اختالفُ 
بأن العقَل  هناإيم تند الىالعقلي الذي يذهب إليه فيس ستعمل بها. أما التفسيرُ  خياراتٍ 

 بايولوجيةً  تقف خلفيةً  الفطريةَ  وأن هذه القدراتِ  ،البشري مزوٌد بقدرات فطرية )َمَلَكات(
. 47كاتلَ على اكتشاف هذه المَ  قادرٌ  قدراته المعرفية المختلفة، وأن العلمَ  )ذهنية( وراءَ 
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هذه الَمَلَكة بأنها تتضمن نظامًا مستقاًل لقواعد شكلية توّلد  ومسكي في بيانِ تشويفّصل 
القواعد ليست مفاهيم عليا ومبادئ بنيت من "وهذه  ،بنًى مجردًة ترتبط بأشكال منطقية

)التجريد( أو )التعميم( أو ) االستقراء( بل هي بنية غنية ذات عناصر أبسط بوساطة 
إن البشر قد وهبوا نظريًا " إذ، 48"تنسجم مع الخبرة التي تستثير بناءها ،شكل محدد سلفاً 

( في العقل ومن initial stateولنطلق عليه )الحالة األولى  ،نظامًا من التنظيم العقلي
يمر العقل بسلسلة من الحاالت تتمثل فيها  ،وجخالل تفاعلها والمحيط وعمليات النض

 اللغوية ذاتِ  غيرِ  العقليةِ  من القدراتِ  ومسكي بجملةٍ تش. ويستدل 49"البنى المعرفية
 األساس الذهني:

 فطريةِ  بصري يستند إلى قاعدةٍ  نظامٍ  البصرية وامتالكِ  إن قدرَة اإلنسان على الرؤيةِ  -
أو تشغيل أو تفعيل هذا النظام، ويصدق  وال تعمل الخبرةُ على سوى إطالقِ  ،في الدماغ

 ه على البنى السمعية.نفسُ  األمرُ 
إذ ثبت  ،الذي يرتبط به إدراُك المسافات واألحجام ك ثالثي األبعاد لدى األطفالاإلدرا -

 من مسكِ نهم قبل تمكّ  حديثًا أن ذهَن الطفل ثالثي األبعاد أصاًل بدليل أن األطفالَ 
 ين معطياتٍ لمعمست ،ه منهاا ال يمكن مسكُ مّ مما يمكن  على تمييزِ  األشياء لديهم القدرةُ 

الظاهرة  وغيرِ  خصائص األشياء الظاهرةِ  فقط، مثلما أن قدرَتهم على إدراكِ  بصريةً 
م ل فيها بنيةُ العالَ تتمثّ  أن يكون مستندًا إلى بنى فطريةٍ  والتنبؤ بالحوادث المستقبلية البدّ 

 طويلَ  افإن تكرارً  م الشرطيةِ التعلّ  العصبي، ولو استندنا إلى نظرياتِ  النظامِ  في بنيةِ 
وهو ما ال يحدث  ،م المهارات الحياتية المختلفةتعلّ  سيكون الزمًا لتحقيقِ  ااألمد جدً 

 . 50التعلم هو سلوك تحويري لنظام بنيوي سابق عليه ، وما يدعو إلى االعتقاد بأنعادةً 
أشياء ثابتة  على وجودِ  التأكيدِ  عن طريقِ ومسكي إثباَت صفة الكلية )الكونية( تشحاول 

في جميع اللغات )وهو ما ُيعرف في اللسانيات المعاصرة بالقضايا أو المسائل النظرية 
 هو أن اإلنسانَ  اأساسً  بفطرية اللغة مبدًأ أو القولُ  العامة(. إذ تعتمد النظريُة الفطريةُ 

دون أن يكون من اللغوية المعرفة ِ  تمّكنه من اكتسابِ  ابتدائيةً  خاصةً  عقليةً  َمَلَكاتٍ  يملك
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ومسكي مثله مثل هدف تشوالنهائي والحصري في ذلك. وكان هدُف  ُر الحاسمُ األث للبيئةِ 
اللغات البشرية، تتحّدد  تنطبق على جميعِ  البشريةِ  اللغةِ  لبنيةِ  عامةٍ  نظريةٍ  بناءَ  جاكوبسن

التواصل األخرى لدى  اللغة البشرية التي تميزها عن أنظمةِ  ها خصائُص على وفق مبادئِ 
 . 51الكائنات
يفّسر  في عقولهم والقاّرةِ  الواحدةِ  اللغةِ  لدى أبناءِ  اللغويةِ  ي ُممّثاًل بالسليقةِ بالكلّ  إن القولَ 
 اآلتي:

 على اكتساب لغة جماعته. اإلنسانِ  قدرةَ  -
 اللغة. ه على فهمِ قدرتَ  -
 اللغة. على إنتاجِ  هقدرتَ  -

وهي ظواهر لم تستطع  ،أي إنه يفّسر قدرَة ابن اللغة على االكتساب والفهم واإلنتاج
تتجاوز  حينو  ،52للظاهرة اللغوية الوصفِ  حدودِ لها بتوقفها عند  تقديَم تفسيرٍ  البنيويةُ 

 خاصةٍ  نظريةٍ  ها في إطارِ إلى تفسيرِ  اللغويةِ  الظاهرةِ  األبحاُث اللغوية وظيفَة وصفِ 
 ،سجم مع مبادئ النظرية ومنطلقاتهاين مختلفٍ  خاصة، فإنها تستند الى منهجٍ  ورؤيةٍ 

س االنعطاُف فيها يتأسّ  ،نقطَة تحّول في تاريخ علم اللغة التوليديةُ  وبذلك تعد  اللسانياتُ 
ذي وال ،لًة ببلومفيلدممثّ  التجريبي الذي وسَم المدرسَة السلوكيةَ  المنهجِ  صرامةِ  على نقدِ 

 لمثيرٍ  آنيةٍ  محُض استجابةٍ  –من حيث هي سلوك  –تجاوز النظَر إلى اللغة على أنها 
)اكتسابها  م اللغةِ الجنس البشري على تعلّ  لدى أطفالِ  الفائقةِ  القدرةِ  وأن وراءَ  ،خارجي

 على الحدثِ  سابقةٍ  لغويةٍ  اًل بقدرةٍ ممثّ  واستعمالها( يكمن ما يستحق النظَر والتفسيرَ 
في )البنى العميقة(  الفطريةُ  ل هذه القدرةُ . تتمثّ 53فطري استعدادٍ  بهيأةِ  الكالمي كامنةٍ 
عن طرائق وأنماط خاصة من التوليفات: الصوتية المعجمية النحوية  التي هي عبارةٌ 

 ،لغة بكلّ  منطٌق خاّص  يحكم هذه التوليفاتِ  ،ة لغةالالزمة لتوليد جملة معينة في أيّ 
الجملة  للعالقة بين عناصرِ  مثاًل نمٌط خاص   لغةٍ  ميها، ففي كلِّ ى متكلّ لد ايكون موروثً 

 على أكثر من نمط مفعول به(. وقد تتوافر اللغةُ  –فاعل  –إن كانت تتألف من: )فعل 
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إن  "يقول تشومسكي:  .54ما يعّد ضمن حدود السالمة اللغوية الخاصة بتلك اللغةم
)فطرية(  . وعليه فهي حالةٌ 55"ملكة اللغة محتواة ضمن العمارة األوسع للعقل/ الدماغ

بشبكة ثابتة مربوطة بعلبة "هها تشومسكي يشبّ  ،إنسان كلِّ  بدائية ُمخَتَزنة داخَل عقلِ 
 التي تمّثل شبكَة المبادئ اللغويةِ  الكفاية اللغويةويصطلح عليها بمصطلح  "مفاتيح
ن است ،لدى جميع البشر الواحدةِ  العامةِ   مرةٍ  ُينِتج في كلِّ  معينةٍ  المفاتيح بطريقةٍ  لَ اعموا 

تجربة( لهذه المبادئ ال) من االستعمال معينٌ  هي نمطٌ  لغًة ما. بمعنى أن كلَّ لغةٍ 
 استطاعةِ )الكفاية اللغوية( في  ة والواحدة، وُيختَصر مضموُن مصطلحِ بتاألساسية الثا
 بحكمِ أيضا  وقدرِته، عدٍد المتناٍه من الجمِل في لغِة البيئِة التي نشأ فيها فهمَ  كلِّ انسانٍ 

ها ) وليس من اللغات األخرى فقط( عددًا ال ه نفسِ أن يوّلد من لغتِ  التوليديةِ  النزعةِ 
 ُيحصى من الجمل، فقط إذا وقف على المبدأ العام وهو:

 استقرار عدد ال بأس به من المفردات + القانون التركيبي = جمل ال ُتحَصى 
، وهي بذلك infinit56 الالمحدودية )الالنهائية( وبذلك تنفرد اللغُة البشريُة بخاصيةِ  
ن فهَم العددِ 57ُل اإلنساني بموجبها صفحًة بيضاءكة ذاتية( ال يكون العقلَ )مَ   ، وا 

 أو تفكيرٍ  بوعي سابقٍ  ال يتمّ  ،الجديد منها على تأليفِ  والقدرةَ  ،الالمتناهي من الجمل
 بنيتها التي تمّكن المتكلمَ  اللغة وقوانينِ  قواعدِ  إذ إن مراعاةَ  ،في الظروف الطبيعية سابقٍ 
اللغة يفهم  فصاحبُ  ،سابقة واعيةٍ  طبَّق بطريقةٍ من األداء اللغوي السليم ال تُ  باللغةِ 

ما يفّسر قدرَة الطفِل على  ،58ف في إطار تلك القواعدؤلَّ الجديَد مما يُ  ينتجالجديَد و 
اكتساب كلمٍة واحدٍة كلَّ ساعٍة، وقدرَته على فهِمها أيضا بشكٍل يفوق ما تقّدمه له 

 لدى جميع البشر. )البديئة( ثابتةٌ  الحاالت المرضية فإن هذه الحالةَ  وباستثناءِ  ،59خبرتُه
بين  الدقيقةِ  الصوتيةِ  الفوارقِ  الطفل لتمييزِ  ادِ استعد أجراها )ايماس( لفحصِ  وفي دراسةٍ 
وشهرين  بين شهرٍ  المتراوحةِ  العمريةِ  ةِ مدفي ال اكتشف أن األطفالَ  ،المتشابهة الفونيماتِ 
استطاعوا  ،ناضجة غيرُ  والنطقيةَ  محدودةٌ  هم العقليةَ أن قدراتِ  من رغمعلى الاستطاعوا 

نه أاال  ،نظريةُ جان بياجيه ما قاله تشومسكي ، وتقاربُ 60(b( و)pي )بين صوتَ  التمييزَ 
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 بل يقول إن البيئةَ  ،اإلنسان منذ والدته في عقلِ  الوراثي المخزونِ  ال يقول باالستعدادِ 
 بل بهيأةِ  ،قواعد كلية ال بهيأةِ  ،عند الطفل سلفاً  لغويةٍ  كفاءةٍ  تعمل على تطويرِ 

 ه المبكرةِ وِّ نم ه في مرحلةِ مع محيطِ  هتفاعلِ  تتطور بفعلِ  مع اللغةِ  للتعاملِ  استعداداتٍ 
 )الفسيوكهربية( حساسيَة الشقِّ  . وقد أثبتت الدراساتُ 61الطابع الحسي الحركي ذاتِ 

 .62اللغوية للمعلوماتِ  بعد الوالدة مباشرةً  من الدماغِ  األيسرِ 
 غيرِ  إلنسان التي تعترف بالجانبِ له على رؤيتِ  يؤّسس تشومسكي نظريَته اللغويةَ 

ه الطبيعي( ال يفي بأن االكتفاَء بالنظر إليه من زاوية )نوعِ  وعلى االعتقادِ  ،الفيزيقي فيه
ال يمكن أن ُيفهم كما تُفهم ذرةُ  للكائن البشري. إن اإلنسانَ  مقبولٍ  تفسيرٍ  بمتطلبات تقديمِ 

ال ا مجهوال ه كائنًا معقدًا، بل ألن فيه جزءً كونِ  ليس بسببِ  ،الهيدروجين مثلما يمّثل
في  طبيعيةٍ  ظاهرةٍ  ةُ أو أيّ  ،عرف بها جوانُبه الماديةها التي تُ نفسِ  يمكن معرفتُه بالطريقةِ 

 . وبذلك فإن63العاَلم، ما يستدعي منهجا معرفيا مختلفا وطريقًة في التفسير مختلفة
الفيزيقي في اإلنسان ال تقع  الجانب غيرِ  الى تنتمي بشرية سلوكٍ  وأنماط وقدراتٍ  ظواهرَ 

الفيزيقي )الطبيعي(  الجانبِ  وفهمِ  تفسيرِ  ها أيضًا في مجالِ ها وتفسيرِ القدرُة على فهمِ 
ومن هذه الظواهر والقدرات )اللغة(، ما يعني أن )اللغة( ال يمكن تفسيُرها تفسيرًا  ،منه

 هذه المهمةَ ب يقوم منهج ذي منحى مادي/ طبيعي أن وال يمكن أليّ  ،ماديًا أو فيزيقياً 
أن يفّسره وهو  ماديّ  ال يمكن لمنهجٍ  ،مثلما هو اإلنسان ،جانباً  بنجاح؛ ألن في اللغةِ 

ما ُيكَتب في الصوت  وأغلبَ  النحو والمعاجمَ  د تشومسكي أن كتبَ لذلك يؤكّ  ؛)المعنى(
 ،اللغاتم ويساعد في تعلّ  ،األصوات المعاني ونطقِ  إيجادِ  ث عن كيفيةِ والداللة يتحدّ 

ث وهي حين تتحدّ  ،السطح وهي بذلك تمّس  ،عن االختالف بينها ويرسم صورًة واضحةً 
 وال يتمّ  ،منها وكأنها مفروغٌ  هافي حديث متضمنةً  واألوليةُ  تكون الخصائُص األساسيةُ 
 األساسيةِ  األوليةِ  حث فيها عن القابليةِ والتي تبين لو بُ  ،التعبيُر عنها في الغالب

 .64هاها واكتسابِ واستعمالِ  اللغةِ  فهمِ ل والداخليةِ 
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عن َمَلَكة )فهم(  وهو يرى أنها عبارةٌ  ،)َمَلَكة عقلية( تشومسكيعند  إن الَمَلَكة اللغويةَ 
ال و  ،65في عقل اإلنسان مثلما ينمو الجنيُن في بطن أمه متحواًل إلى شخص فطرية تنمو
يقّدم تفسيرًا أو فهمًا  أنحتى تشريح الدماغ البشري ودراسته دراسة )طبيعية( يستطيع 

الذي يدخل في  الدماغ في تفسير اإلدراك الحسيّ  للسلوك البشري. وقد تساعُد دراسةُ 
ان الشعار الشائع ان "يقول:  ،السلوك اللغوي، وقد يفّسر عمليَة النطق باألصوات

)العقلي هو الفيزيولوجي العصبي على مستوى أعلى( ... ينبغي إعادة صياغته حالما 
. إن تشريَح 66"عصبي هو )العقلي على مستوى أدنى(يتبين ان افتراض الفيزيولوجي ال

معالجته للمدركات الحسية ال يمكن  عمله الوظيفي وكيفيةِ  كيفيةِ  الدماغ البشري وبيانَ 
الفارَق الداللي الذي  بالحسبانّسر كيفيَة تفسير السامع لما يسمعه، إذا أخذنا أن يف

مرة، ففي العربية مثاًل يميز السامعُ في لغته بدقة بين: َقَضَم  الفوينم في كلّ  يحدثه تغييرُ 
، أو: صغير   سفير مثاًل بسهولة تامة.  ووَخَضَم، وأزَّ وهزَّ

ه بإدراكِ  مباشرٍ  تلتقي على نحوٍ  عقليةً  َلَكًة فطريةً ومسكي الى اللغة بوصفها مَ تش ورؤيةُ 
هي تدخل في كلِّ مجاالت الحياة ها أيضًا، فـالبشري وفرادتِ  النوعِ  اللغة في حياةِ  ألهميةِ 

البشرية، وهي التي ميزت الجنَس البشري بامتالك تاريٍخ وتطوٍر ثقافي ونجاٍح بيولوجي 
شمولي عام ينتمي انتماًء جوهريا الى  ذاُت طابعٍ  وهي، 67ممثٍَّل بازدياد أعداد البشر

دةِ  العامةِ  البنيةِ   .نسانيللعقل اإل الموحَّ
على  القائمةَ  مال العلُم اللغوي الحديث بشّدة منذ نشأته، بوصفه الدراسَة الوصفيةَ    

الذاتية  ه من آثارِ نفسِ  إلى تخليصِ  ،عامة في إطار نظريةٍ  ثابتةٍ  موضوعيةٍ  أسسٍ 
 ومن آثارِ  ،َذين وسما البحَث في موضوع اللغة قبل القرن التاسع عشرلال والتخمينِ 

 لكنوالبحَث فيها منذ الفلسفة اليونانية.  الفلسفة واآلداب التي وسمت النظرَة إلى اللغةِ 
 اصة من آثارِ ه الخحدودِ  على تخّصصه وعلى حمايةِ  َق أن علَم اللغة القائمَ المفارِ 

مع تلك الحقول  االلتقاءِ  لنقاطِ  قادت مسيرتُه إلى العودةِ  ،ىخر الحقول المعرفية األ
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ومسكي بدءا من منتصف القرن تشن أعمال أاألقرب إليه مثل علم النفس والفلسفة، و 
 .68هابل اتحادِ  العشرين هي التي ألهمت الطريَق نحو تالقي هذه العلومِ 

 دون وسائلِ  من البشريةماز بها اللغةُ نومسكي إلى أن سمَة )اإلبداعية( التي تتشيشير 
اللغوي  تفتح الباَب على مصراعيه للعلمِ  ىالتي تمتلكها األنواُع الحياتية األخر  االتصالِ 

ومن ثم  ،رها غيُر مرهونة بالمناهج الطبيعية الماديةألن إمكانيَة تغيّ  ،ليلتقي بعلم النفس
اللغة في  النفس بعلمِ  . ونقطُة التقاء علمِ 69على أسس نفسية لغويةٍ  نظريةٍ  بناءُ يمكن 

 النظرية التشومسكية هي )التوليدية(، إذ يعتقد بأن )النحو التوليدي( يساعدنا في بحثِ 
 سمةِ  عن تفسيرِ  اكلي   ه عاجزةٌ في نظرِ  السلوكيةُ  . والنظريةُ 70 هالبشري وميول العقلِ  تركيبِ 

 . 71في اللغة اإلبداعيةِ 
ذا كانت النظريةُ  للكفاءة  برائدها تشومسكي قدَّمت رؤيَتها الطبيعيةَ  ُممثَّلةً  التوليديةُ  وا 

 ق بالجانبِ فيما يتعلّ  فقد كانت آلخرين رؤيةٌ مشابهةٌ  ،اللغوية الخاصة بمستوى التركيب
ف بنيَة هذا تؤلّ  كلياتبهذا الجانب، والذي يمكن رّده إلى  الخاّص  والنظامِ  ،الصوتي للغة

من  عن جملةٍ  التي هي عبارةٌ  لتمييزية(طلح عليها بـ)المالمح االنظام في اللغة اص
( في اللغة pكامتياز صوت ) ،ن غيرهعمالمح صوتية خاصة تمّيز )الفوينم( الواحد 

 أيِّ  رَ انفجاري. وأن تغيّ  ،مهموس ،من الصفات/ المالمح: شفوي االنكليزية بأنه ناتجٌ 
 الصوتي هو معيارُ  م، ومن ثم فالملمحُ يالفون رِ من هذه المالمح يؤدي إلى تغيّ  ملمحٍ 
 بكلّ  صوتي خاّص  نظامٍ  ياتِ كلّ  كذلك الكتشافِ  وهو المعيارُ  ،النظام الصوتي تحليلِ 
. وُيعّد رومان جاكوبسن رائَد هذه 72الصوتي العام يات النظامِ فضاًل على كلّ  ،لغة

التعارض بين  من استخدام هذا المعيار هو قوانينُ  هفي نظرِ  فالذي يمّكن ،النظرية
 ين كالهمس والجهر واالطباق واالنفجار...الى ما هنالك بناًء على وجود أحدِ متناقضَ 

بين الثوابت  هو التفاعلُ  فما يحكم الفاعليَة اللغويةَ  ،اآلخر الوجهين واختفاءِ 
( بـ: Distinctive Feature. وهو يعرِّف الملمَح أو السمَة المميِّزة )73والمتغيرات

ستخدم في لغة معينة لتمييز الكلمات ذات مجموعة من صفات صوتية متوافقة ت"
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ا )المدركة إدراكً  الحسّيةُ  . بمعنى أن )السمة المميزة( هي الصفةُ 74"المعاني المختلفة
اللغوي في  بمعنى أن النظامَ  لغوي ثابت   والسمةُ  .المعنى لتمييزِ  لمع( التي ُتستاحسي  

 االمميزة في لغات العالم عمومً ات جميع اللغات ُيبَنى على أساسها، وأن مجموعَة السم
يتفق كل  من جومسكي وياكوبسن على كونيِة وحداٍت لغويٍة معينٍة على ، لذا 75قليلة

مستوى الصوت والداللة، وكونيتُها ال تعني وجوَدها المطلق في كلِّ اللغات، بل إمكانيَة 
لغات وصفها بدقٍة ضمن نظريٍة لغويٍة عامة بغضِّ النظِر عن تحّققاتها في ال

، 77تسمى )الكونيات األساسية( للنظرية اللغوية تددِّ هذه العناصر التي حُ . 76المختلفة
 خاص   وال باستعدادٍ  ،معينة بلغةٍ  اال يولد مزودً  البشري يقول إن الطفلَ  ذلك أن الواقعَ 

مجتمعه الذي  لغةِ  مِ الكافي لتعلّ  لكن لديه االستعدادَ  ،دون سواها معينةٍ  خاصيةٍ  مِ لتعلّ 
في قدرات خاصة؛ بيولوجية عصبية وعقلية. وقد أكدت االبحاُث  والُممثَّلِ  ،ينشأ فيه

أن ذهَن الطفل ال يكتسب اللغَة، فهو منذ الوالدِة يكون في حالة تفاعٍل هي  حقيقًة مهمةً 
المخزونِة  سكي الى)كليات اللغة(مو تش، ما يشير في نظر مع المحيط وهو خاٍل تماما

ِنه على نحٍو فطري، التي تمكنه من مماالسِة اللغِة تعّلما واستعماال بشكٍل في ذه
وقد اثبتت أبحاُث الباحث في جامعة هارفرد أريك لنبرغ األدلَة البايولوجيةَ اآلتية  ،78سليم

 -على المقدرة الفطرية:
 اإلنسان أعضاء معينة كحاّسةِ  اللغوية وامتالكِ  العالقة غير الُمنَكَرة بين القدرةِ  -1

 وبعضِ  ،ه المتخصصةومناطقِ  ه والدماغِ النطق وأعضائِ  ها وجهازِ السمع وعضوِ 
الخاصة بالتنفس وخصائص لها عالقة باإلدراك  والعضالتِ  ،عضالت النطق الخاصة

 الحسي.
 تقريبا. وواحدٌ  للتطور اللغوي لدى اإلنسان منذ والدته جدوٌل زمني دقيقٌ  -2
وأولئك الصّم  ،ف تطور النمو اللغوي ومثال ذلك األطفال المكفوفونصعوبة إيقا -3

 الذين يتعلمون لغًة بديلة.
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 اللغة البشرية لغير اإلنسان، وهذا يدحض ما تقوم عليه النظريةُ  ال يمكن تعليمُ  -4
بوصفه استجابًة محضًة  ُمكَتَسبٍ  في اللغة التي ترى أن اللغَة محُض سلوكٍ  السلوكيةُ 
 خارجي. لمثيرٍ 

 والتأكيد على أهميتها بدءا من دي سوسير.العموميات اللغوية  اكتشاف -5
 على أن قدرَة اللغة لها جانٌب بايولوجي؛ أن السلوَك  الذي له أساٌس  ومن األدلةِ 

، وينطبق هذا تماما على اللغِة التي تبدأ بايولوجي يظهر قبل ظهور الحاجة إليه
واٍع  قرارٍ  حدث نتيجةَ تثم إن اللغَة بوصفها سلوكا ال  بالظهور قبل ظهور الحاجِة إليها،

دراك  .79سابٍق وا 
بايولوجيا ال يمكن أن يكوَن للتدريب أثٌر في تطويره، إذ أثبتت  المحكومَ  إن السلوكَ 
 نةً معيّ  م مهاراٍت لغويةً ها باحثون ودارسون أن محاولَة جعل الطفل يتعلّ أجرا تجارُب كثيرةٌ 

، في حين استطاع هؤالء بالفشلفي سن مبكرة مثل )تراكيب نحوية معينة( باءت 
 .80حين وصلوا إلى سن معينة دون تدريبٍ من االطفال إتقاَن هذه التراكيب 

 ،أضيفت إليه سمة المثالية ،...وصف"يعّرف تشومسكي النمَو )نمو أية لغة( بأنه:
فهي )التمثل العقلي لنمو  أما السليقُة اللغويةُ  ،81"للكفاءة اللغوية لمتكلمي تلك اللغة

ألن كلَّ لغة هي  وفي حين آمن البلومفيلديون بأن اللغاِت مختلفةٌ أشدَّ االختالفِ  ،اللغة(
ما هو  ومسكي ورومان جاكوسبن ومن تبعهما بأن في اللغاتِ تشفريد، آمن  نظاٌم خاص  

ين اللغاِت المختلفِة والمتباعدِة جغرافيا ، وهذا المتشابه باالختالفمن رغم على ال متشابهٌ 
، وهذا ما بنى عليه دي سوسير درَسه 82وتاريخيا أعمق من المختلف الذي يبدو سطحيا
ن اختلفت ظاهريً  في )علم اللغة العام( ألن أساسياٍت مشتركةً  ، وهذا اتجمع اللغات وا 

 مع اختالفاتٍ  للكلمات واحدةٌ  نةَ المكوِّ  يدّل على أن منبَع اللغة واحٌد؛ ألن األصواتِ 
 لٍ يهأو تس مع تصعيبٍ  واحدةٌ  التركيبيةَ  ها فقط، واألسَس نطقِ  لبعضها أو لطريقةِ  ةٍ فيفط

ما على  لغةٍ  والتيسير، أو حصولِ  بين التعسيرِ  فتختلف لغٌة عن لغةٍ  ،هنا أو هناك
 .أخرى منها وحرمانِ  تيسيرٍ  فرصِ 
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 لمعتست المختلفةَ  ومسكي الى أن اللغاتِ تشد إن عقالنيَة اللغة وفلسفَتها تستند عن
 ها في بناء الجمل. وبهذا يقع موقفُه في الوسط بين الموقفِ نفسَ  الشكليةَ  اآللياتِ 

 منه بالعقلِ  بجزءٍ  نسان محكومٌ اللغوي عند اإل الطبيعي، فالسلوكُ  العقالني والموقفِ 
بين  اللغة  في إطار العالقةِ  ه الفطرية، وبذلك يكون قد أعاد توجيَه الدرس والبحثوآلياتِ 

 اقل، بمعنى أنه عدَّ اللغَة مظهرً والعقل من: من العقل إلى اللغة، إلى : من اللغة إلى الع
العقل  عملها يشير إلى نظامِ  وأن نظاَمها وآلياتِ  ،يات العقل البشرييا من تجلّ أو تجلّ 

. إال إنه 83قل البشريعن طريقة اشتغال الع وآلياته، أي إن اللغَة تعطي صورًة واضحةً 
بل  ،مثل المفهوم الفيزيائي لم يعد كما كان آخر بأن المفاهيَم الطبيعيةَ  يؤمن من جانبٍ 

صار واسعا إلى الحّد الذي يمكن معه أن يتطور ليشمل تفسيرا معينا لظواهر غير 
غلى أن دراسَة اللغِة  وأصحاب المدرسة الوليدية . هكذا يذهب هو84طبيعية كالعقل

أن تبدأ من دراسِة العقِل اإلنساني، وأن على علم اللغة أن يكون جزءا من علم ينبغي 
النفس  علم  لذلك ظهر  أن اللغَة عمليٌة نفسيٌة أساسا؛ب،  بناًء على اعتقاده 85النفس

ل هذا ، ليسجّ 86أن اللغَة عمليٌة نفسيةٌ مرتبطةٌ بالخبراِت السابقِة لدى الفرد دليؤكّ اللغوي 
 التركيبي منها والجانبِ  ه بالجانبِ السايكولوجي للغة وعالقتِ  الجانبِ  ي مجالِ َده فالعلُم تفرّ 
ه مناهجِ  ؛النفس حدوُد اللسانيات تنفتح أمام علمِ  )المعنى(. ومنذ أن بدأت   الداللي
 ،بوصفها ظاهرةً  اللغةِ  تحّول االهتماُم من دراسةِ  ،هه ونظرياتِ ه وقوانينِ ه ومبادئِ ومنجزاتِ 

 ه العقلية فيما يخّص ه اللغوي ببنيتِ سلوكِ  وعالقةِ  ،للغةا مستعملأي  ،المتكلم إلى دراسةِ 
نتاجَ مَ تعلّ   .87هه لها وفهمَ ه إياها وا 

لغته األم  م مفرداتِ اللغة يشير تشومسكي الى أن الطفَل يتعلّ  ه الكتسابِ وفي تحليلِ 
 المفردات دقيقةٌ جداَته بدالالت وأن معرف ،ساعة كلّ  تعادل )مفردًة( واحدةً  مذهلةٍ  بسرعةٍ 

ذا انتقلنا من المفردات إلى إنتاجِ  ،في العادة مه المعجمُ ال تضاهي ما يقدّ  التراكيب  وا 
يبدو اكتساب اللغة كبير الشبه "ها فإن األمَر يكون مذهاًل أكثر إذ إنتاجِ  كيفيةِ  مِ وتعلّ 

 .88"وليس شيئًا يقوم به الطفل ،بنمو االعضاء بشكل تام، فهو شيء يحدث للطفل
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بما أسماه  تبرز أهميُة ما أضافه تشومسكي للدرس اللساني في أنه رفَد النظريَة اللغويةَ 
ذا كانت الكفاءةُ الوصفية( أن تدعم )الكفاءةَ  لها التي ينبغي بـالكفاءة التفسيرية ، وا 

فإن الكفاءَة  ،للغة وتبّين قواعَدها ونظاَمها البنيوي الوصَف الدقيقَ  تنتج الوصفيةُ 
لى ما يفّسر  ،الشكلية السطحيةِ  اللغةِ  التفسيرية تكمل هذا بذهابها إلى ما وراء بنيةِ  وا 

 ،هامَ تلك البنية النظامية وتعلّ  أي اكتسابَ  ،ويفّسر اكتساَبها واستعماَلها ،الظاهرَة برمتها
نتاجَ وفهمَ  التي  في اللغةِ  ةً األكثر جوهري ها )الكالم(، وبذلك تقّدم معرفًة بالخصائصِ ها وا 
 .اموروث اواستعداد طبيعيةً  ل بما يملكه كل  البشر َمَلَكةً تتمثّ 
في اللغة ألنه جوهري أو  الضوَء على ما هو ثابتٌ  الكفاءة التفسيريةط مفهوُم يسلّ 

بين  والتبايناتِ  الكفاءة الوصفية التي تكشف عن المزيد من االختالفاتِ  خالفب ،أساسي
تسّلُط الضوَء على الحالتين األساسيتيِن للدماِغ البشري وهما  بنى اللغات المختلفة، إذ

البداءة واالكتساب، أي ما يقر  فيه بوصِفِه فطريا، وما يتطور فيه بناًء على ما هو 
 ة اللغة( الحلَّ النظريكَ لَ بـ)مَ  القولُ  لذا كان ،89فطري بفعِل التفاعِل مع البيئِة المحيطةِ 

 في بنى اللغاتِ  والتباينِ  واالختالفِ  التعقيدِ  التي تحاول معالجَة مشكلةِ  المثالي للنظرياتِ 
من  هي نمطٌ فولذا  ،ومنسجمة وموحدةٍ  وثابتةٍ  بسيطةٍ  إرجاعها إلى أصولٍ ب المختلفةِ 
 العامة. ي الذي يقّدم فهما منسجما وموحدا للظاهرةِ التفسير ذي الطابع الكلّ أنماط ِ 
ومسكي تفترض أن العامَل البيئي تشفي التفكير التي يرفضها  الطريقَة التجريبيةَ إن 

 وأنَّ عمليةَ  ،البنى المعرفية للعقل البشري عن تطويرِ  الوحيدُ  االجتماعي هو المسؤولُ 
غير هذه التي  وهي تنكر وجوَد )طبيعة بشرية( خاصةٍ  ،وثانوية التطور هذه اعتباطيةٌ 

 م( هي المبادئُ ومن ثم فإن )مبادئ التعلّ  ،نملكها بوصفها نتاجا تطوريا تاريخيا بيئيا
 وهي الوحيدةُ  ،البنى المعرفية للعقل البشري التي يمكن اعتماُدها في تفسيرِ  الوحيدةُ 
إلى أن  يذهب، لذلك 90عليه ه والسيطرةِ السلوك البشري وتوجيهِ  عن تنظيمِ  المسؤولةُ 

 .ه الذي تملكه البنى الجسمانيةنفسَ تملك التعقيَد  نى المعرفيةَ الب
 النتائج
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 تي:يأ مافي مطافه األخير الى  خلص البحثُ 
ها من خالل تفسير اللغة الى تفسيرِ  اللغوي الحديث وصفَ  تجاوز الدرُس  (1

نت  اجها، وهو في هذا يتنازعه مذهبان:عمليتي تعلمها وا 
 يرى والذي السلوكية، بالنظرية ممثال التجريبي الموضوعي الطابعَ  اكتسى الذي: األول  
 .ثقافية اجتماعيةً  ظاهرةً  تكون أن تعدو ال بذلك وهي اكتساب، محض اللغة أن

 مزّودٌ  وهو االنسانُ  يولد طبيعية( َمَلَكة) اللغة بعّده ذلك من أبعد الى ذهب الذي: اآلخر
نتاجها تعلمها على تكوينية طبيعة ذات وقدراتٍ  طبيعي باستعدادٍ   الى مستندا وفهمها، وا 
 السمع جهازي دورَ  وأن بامتياز، دماغيةٌ  كفايةٌ  اللغةَ  أن أثبتت التي الحديثة الدراسات
 ملتعلّ  الطبيعي االستعدادَ  هذا أن تبين الى داح ما ،فقط النقل حدودَ  يتعّدى ال والنطق
 امتالك في همكل   البشري الجنس أفرادُ  يشترك ّكلي، طابع ذو وفهمها نتاجهاا  و  اللغة
 الكّليات" مصطلح تحت اللغة لعلم العامة القوانينَ  بوصفها قّرت التي العامة قوانينه
 ".اللغوية

نهض مصطلحا "اللسان" لدي سوسير و "الكفاية اللغوية" لنعوم تشومسكي   (2
في ضوئهما  تر سِّ ، فُ بوصفهما مفهومين تفسيريين لما اصطلح عليه بـ"الكليات اللغوية"

على حّل مشكلتي  واإلنتاج اللغوية، وأعانا من ثمَّ علماَء اللغة والفهمِ  التعّلمِ  عملياتُ 
  للظاهرة اللغوية. وموحدٍ  منسجمٍ  التعقيد والتباين اللتين حالتا دون تقديم فهمٍ 

Conclusion 
The research concludes that: 
1-  The modern linguistic study goes beyond 

language description to the interpretation of language through the 
processes of producing and learning of language. This falls into 
two approaches: 
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First, is the objective, empirical approach exemplified with the 
behavioral theory, which considers that language can only be 
acquired, then it is merely a social and cultural phenomenon  . 
Second, goes further into considering the language as a natural 
faculty. Humans are born with a natural and structural ability to 
learn, produce and understand language. This is based on 
modern studies which state that language is alone responsible for 
language. The role of hearing and articulation is to transport only, 
this led to the conclusion that language is a universal faculty 
which all human beings commonly share its rules and principles. 
These were admitted as the general rules of linguistics under the 
term “linguistic universalities” 
2-  Saussure coined the term “Tongue”, and 

Chomsky coined “linguistic competence” as two concepts which 
interpret the “linguistic universalities”. Scholars used these two 
concepts to study and understand language. This enabled them 
to solve the problems of diversity and complexity which were 
impeding a unified study of the linguistic phenomenon . 

 
 قائمة الهوامش:

  
 

 .23-20، 12ظ: أجمل قصة عن اللغة:  1
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 153: اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ، نايف خرما 2
جورج ، ومعرفة اللغة، 118، وتوطئة لدراسة علم اللغة، د.التهامي الراجحي الهاشمي: 39: م.نظ:  3

إذ  13: سيكولوجية اللغة والمرض العقلي:، و40-31محمود فراج عبد الحافظ: بول، ترجمة:
 ( سمة مميزة للغة البشرية. 11أورد المؤلف )

 19 -18ظ: معرفة اللغة، جورج بول:  4
 96 -87ظ: علم اللغة، علي عبد الواحد وافي:   5
 148 -143رما:أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، نايف خظ:   6
 151 -150م.ن:ظ: 7
 117مدخل لفهم اللسانيات، روبير مارتان، ترجمة: د. عبد القادر المهيري: ظ:  8
 62 -61التفكير اللساني في الحضارة العربية، د.عبد السالم المسدي: ظ:  9
 7أجمل قصة عن اللغة: 10
 17رمضان مهلهل سدخان: اللغة والعقل واللغة والطبيعة ، نعوم تشومسكي، ترجمة: ظ:  11
محاضرات ودن تأمالت في اللغة، نعوم تشومسكي، ترجمة: د.مرتضى جواد باقر ود. عبد ظ:  12

 10الجبار محمد علي: 
 15: م.نظ:   13
 29فلسفة اللغة، سلفيان أورو:  14
 29: م.نظ:  15
 138أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة: ظ:  16
 56العربي، محمود السعران: ظ: علم اللغة مقدمة للقارئ  17
تشير الدراسات الحديثة إلى وجود ما يناهز الستة آالف لغة محكية مختلفة في أرجاء المعمورة  18

 12المختلفة. ظ: أجمل قصة عن اللغة: 
 76: أجمل قصة عن اللغة 19
 79 -78: م.نظ:  20
 142: م.نظ:  21
 147 -145ظ: م.ن:  22
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 152م.ن:  23
 156م.ن: ظ:  24
 منطقتا ( ويرنيكWernicke( وبروكا )broca َمنطقتان دماغيتان سميتا باسم طبيب ) ي األمراض

العصبية اللذين اكتشفاهما في القرن التاسع عشر. أما )منطقة بروكا( أو )قشرة الكالم األمامية( 
ات القرن التاسع يم( في ستين1867 -1794فاكتشف طبيب األعصاب الفرنسي بول بروكا )

ما يعني  ،مصابة عند األشخاص الذين يعانون من مشاكل في اللغة وصعوبات النطقعشر أنها 
أنها مسؤولة عن إنتاج الكالم في نصف الدماغ األيسر، وهي مسؤولة عن إنتاج الكالم. ظ: 

، وأما منطقة ويرنك أو )قشرة الكالم الخلفية( فاكتشف طبيب  169معرفة اللغة، جورج بول: 
ل فيرنك في سبعينات القرن التاسع عشر أنها مصابة عند مرضى األعصاب األلماني كار 

يعانون من صعوبات لغوية، ما جعله يؤكد أن القدرة اللغوية يكمن أساسها في الدماغ في هذه 
المنطقة في نصف الدماغ األيسر. وهي مسؤولة عن فهم الكالم. فضاًل عن المنطقة المسماة 

كتشف جراحا المخ واألعصاب نفيلد وروبرت أنها مسؤولة بـ)المنطقة الحركية المساعدة( التي ا
 170عن األنشطة الحركية ومنها المتعلقة بإنتاج الكالم. م.ن: 

 157أجمل قصة عن اللغة: ظ:  25
 39ظ: اللغة والفكر، نوري جعفر:  26
 182ظ: معرفة اللغة:  27
 85تشومسكي، صبري إبراهيم السيد: ظ:   28
 84: م.ن 29
 27األلسنية العامة، ترجمة: صالح الفرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة:دروس في  30
ظ: النظريات اللسانية الكبرى من النحو المقارن الى الذرائعية، ماري آن بافو وجورج إلياسرفاتي،  31

  108ترجمة: محمد الراضي:
 29 دروس في األلسنية العامة، ترجمة: صالح الفرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة: 32
 65مدخل لفهم اللسانيات، روبير مارتان:  33
 100 -99موسوعة كامبردج:  34
 58ظ: اللسانيات من خالل النصوص:  35

 



 م 2019 (43) مجلة التراث العلمي العربي       فصلية، علمية، محكمة   العدد

304 
 

 

 

 

 17ظ: البنى النحوية، نعوم تشومسكي، ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيز: 36
 75 -73، والبساطة ظ: م.ن: 22-17عن االستقالل ظ: البنى النحوية: تشومسكي: 37
 25سنية العامة، ترجمة: صالح الفرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة: دروس في األلظ:  38
 29: م.نظ:  39
 30: م.نظ:  40
 31: م.نظ:  41
 40م.ن: ظ:  42
 34: م.نظ:  43
 35 -34: م.نظ:  44
 156اللسانيات البنيوية: د. مصطفى غلفان: ظ:  45
 37 -31مهلهل سدخان: اللغة والعقل واللغة والطبيعة، نعوم تشومسكي، ترجمة: رمضان ظ:  46
 45محاضرات ودن:ظ:   47
 45: م.ن  48
 95م.ن:  49
 18: م.نظ:  50
 135ومسكي، جون الينز، ترجمة بيداء علي العبيدي ونغم قحطان العزاوي: تشظ:  51
 115ظ: البنى النحوية، نعوم تشومسكي: : د. يوئيل يوسف عزيز:  52
 82مدخل إلى اللسانيات، محمد محمد يونس:  53
 85 -84: م.نظ:  54
 43آفاق حديثة في دراسة اللغة والعقل، نعوم تشومسكي: ترجمة: عدنان حسن:  55
 34: م.نظ:   56
موجز تاريخ علم اللغة في الغرب، ر.ه. روبنز، ترجمة: د. أحمد عوض، سلسلة عالم ظ:  57

 312المعرفة: 
 30مسكي، جون النيز: تشو ظ:  58
 39آفاق حديثة في دراسة اللغة والعقل: ظ:  59

 



 م 2019 (43) مجلة التراث العلمي العربي       فصلية، علمية، محكمة   العدد

305 
 

 

 

 

 64ظ: سيكولوجية اللغة والمرض العقلي:  60
 104ظ: آفاق حديثة في دراسة اللغة والعقل:  61
، وفي "سيكولوجية اللغة والمرض العقلي" حديث مفصل عن عالقة أعصاب معينة 165: م.نظ:  62

 169 -165في الدماغ بأنواع معينة من اضطرابات السلوك اللغوي: 
 63والعقل:  ظ: آفاق حديثة في دراسة اللغة 63
 24اللغة والعقل واللغة والطبيعة:ظ:  64
 72آفاق حديثة في دراسة اللغة والعقل، تشومسكي: ظ:  65
 76: م.ن 66
 34م.ن: ظ:  67
 17: م.نظ:  68
 33م.ن: ظ:  69
  113م.ن: ظ:  70
  11م.ن:  ظ:  71
 16أساسيات اللغة، رومان جاكوسبون وموريس هالة، ترجمة: سعيد الغانمي: ظ:  72
 ُعدَّت مثاًل عشرون خاصية صوتية عامة تأخذ كل  لغة مجموعًة معينة منها.  73
خمسون مفكرًا أساسيًا معاصرًا من البنيوية الى ما بعد البنيوية، جون ليشته، ترجمة: د. فاتن  74

 143البستاني: 
ية الى ، وخمسون مفكرًا أساسيًا معاصرًا من البنيو 38-33ظ: أساسيات اللغة، رومان جاكوبسون: 75

وظ: اتجاهات البحث اللساني، ميلكا افيتش: ترجمة:سعيد عبد العزيز  145ما بعد البنيوية: 
 256 -255مصلوح ووفاء كامل فايد: 

 136: ومسكي، جون الينزتشظ:  76
 137: م.ن ظ:  77
 .162و 158 و156أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة:ظ:   78
 177م.ن: ظ:   79
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ويشير جدول التطور اللغوي عند الطفل الى أنه يبدأ من المناغاة ثم الكلمة ،  179: م.نظ:  80
 الواحدة ثم الجملة من كلمتين ثم الجملة الناقصة حتى يصل الى مرحلة تكوين الجملة التامة.

  116 ومسكي: جون الينز:تش 81
 141:م.نظ:  82
 11ظ: اللغة والعقل واللغة والطبيعة: تشومسكي: التقديم:  83
 147ومسكي: الينز: تش ظ:  84
 17سيكولوجية اللغة والمرض العقلي:ظ:  85
 18: م.نظ:  86
االتجاهات األساسية في علم اللغة، رومان جاكوبسن، ترجمة:علي حاكم صالح ود.حسن ظ:  87

 78ناظم: 
 24اللغة والعقل واللغة والطبيعة: 88
 29: م.نظ:  89
 19: م.نظ:  90
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 توصيف المسائل الخالفية في كتاب
 )اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين(

 م.م. رنا عالء بدري
 كلية الصيدلة/ الجامعة المستنصرية

ranaalaa@uomustansiriyah.edu.iq 
    26/12/2019تاريخ القبول:     26/11/2019تاريخ االستالم: 

 31/12/2019تاريخ النشر:  
 الملخص 

تضمن البحث توصيف المساال  الالاليياة التاك هكرااا ابان اينبااري ياك كتابا  باين      
المصارين البصاارا والكوياةه يناا  ي عااد مان  ااام الكتاف الالالييااة ص يبااد جما  يياا  صاااحف 
الكتاااف مالتلاااف المساااال  اللتوياااة  التاااك لاااتل، العلمااااء البااادام ص وي ااادف البحاااث  لااا  

ح صاءااص ومعرية آراء العلماء يي اص والكلف عن ملكة ابن عرض المسال  وتصنيف ا وا 
 اينباري ومدى تبحره يك عرض ا.     

 توصيف ص مسال  ص نحويين .كلمات مفتاحية: 
Description of contentious issues in a book 

(Fairness in the Issues of the Difference between the 
Grammar: the Basrah and the Kufa) 

MSC .Rana Alaa Badri 
Mustansiriya University  /College of Pharmacy 

Abstract: 
The research includes a description of the controversial issues 
mentioned by Ibn Al-Anbari in his book between the Egyptians, 
Basra and Kufa. The reason for choosing the book is because it 
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is considered as one of the most important controversial books in 
which the author of the book collected various linguistic issues 
that occupied ancient scholars. Also the research aims to present 
the controversial issues, classify them, count them and 
understand the opinions of scholars on them. In addition the 
research aims to uncover the capabilities of Ibn Al-Anbari and 
his wide knowledge. 
Keywords:Description, issues, grammaticals 

 المقدمة
نصاف يك مسال  الالاالف باين النحاويينل البصاريين والكاوييين  مان يعد كتاف )اإل    

 ااام الكتااف الالالييااة ص يبااد جماا  ييااا  صاااحف الكتاااف مالتلااف المسااال  اللتويااة بلاااك  
متناسق ومتآلفص واستل د لما هكر من البواعد  وي  استلا ادص وداد جااء، ااهه الدراساة 

للكتااف ومللفا ص ومان ب اباان  ياك مبحياين والاتماة ص تضامن المبحاث ايو  وصافًا عاماًا 
اينبااري ياك كتابا  ص و ماا المبحاث الياانك يااحتوى ملالصاًا   حصااليًا لتصانيف المساال  

 الالاليية. 
 المبحث األول
  مؤلف الكتاب:

كماااا  الاااادين  باااو البركااااا، عباااد الاااارحمن باااان محماااد باااان  باااك سااااعيدص اينباااااريص         
ولد يك لا ر ربيا  ارالار سانة ياالث علارا والمساملة  ياك مديناة اينباارص وداد  النحويص

 لبف باينباريص نسبة  لي ا.
وتاويك يااك ليلااة الجمعااة تاساا  لااعبان سانة سااب  وساابعين والمسااملة ببتاادادص ودياان      

 .  1)بباف  برز) حد  بواف بتداد البديمة  بتربة الليخ  بك  سحاق الليرازي
 ثقافته وجهوده العلمية
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كاااان  مامااااًا كبياااارا يااااك النحااااو ص خزياااار العلااام ص داااار  الالااااالفص وباااار  يااااك المااااهاف        
ودرس ياااك المدرساااة الن بامياااة ببتاااداد ص ياااام انبالااا  ياااك منزلااا  ملاااتتال بااااالعلم  اللاااايعكص

 باك الساعادا، ابان  دار  النحاو علا  النبياف كباار ص يبادوالعباداص   وتتلمه عل  ياد لايو  
اللاجري وخياارهص  وداار  اللتااة علاا  اللاايخ  با  منصااور مواااوف باان الالضاار الجااواليبكص 
وتبحاار يااك علاام ايدف حتاا  صااار لاايخ ودتااا ص و داار  الناااس العلاام علاا  الريبااة ساااديداص 

 . 2)وترد د الاللبة  لي ص و الهوا عن  وصاروا علماء
 مصنفاته
نف كتاف   سرار العربية صومنيور العبود يك تجويد الحدود صوكتاف  الميزان  ص ص      

اااف َيااك مسااال  الالاال ف بااين البصااريين والكااوييينص و عبااود  البباا، ايدباااء  صو اإَلنص 
اص ونزااة ايلبااء  م  كلت اص حوالك اإليضاح ص و ل ْو و  اإلعرافص و ومفتاح المهاكر اص و كال  و 

ص و اي لف و الالَّمص واالالتصار يك الكالم عل   لفاب تدور باين يك الببا، ايدباء  وك ْيف 
َبيَّااةص ولماا  اي دل ااة ص و الااوَجْيز َيااك التَّصااَريفص و َ عاار اف الب ااْرآنص و  النباار ص وحلي ااة الع ر 
َدْياو ان اللغت ااةص ولارح المبامااا،ص و ياك الفاارق بااين الضااد والباااءص ولارح َدْيااو ان المتنبَااكص  

لااام الكاااالمص  و بدايااااة ال داياااةص و ياااك اصاااو  الاااادينص  و  التَّْنَباااي  َياااك الالااااال فص وياااك ع
اد  ص و  ْلف ااب ت ادور ب اْين  النغب اار صو ت ااَريخ اي ْنب اارص اداياة الاهااف يااك  واْلجما  َياك علام الج 

اس ة ص معرية المهااف وَكت اف َيك التعَبير ولرح الحم 
(3 . 

 مذهبه النحوي
بأنا  بصاري وال ماراء   4)البركا، بآراء البصريينص ودد هكر  حد البااحيين التزم  بو      

 ل  5)يك هلك ومباار بصريت  تتمي  بما يأتك
 اعتماده عل  ايصو  البصرية يك االحتجاج . -
 استعمال  المصاللحا، البصرية . -
 خير المبالرا التك تد  عل  تمسك  بالنحو البصري. تصريحات   -

 تبويب الكتاب
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فإإ ن جماعإإة مإإن الفقهإإا   :"باد  كتابا  بمبدمااة هكار يي ااا سابف تأليفا  الكتاااف داالالً      
 -المتأّدبين، واألدبا  المتفّقهإين، المشإتيلين علإّي بعلإم العربيإة، بالمدرسإة الن  اميإة 

سألوني أن ألخص لهم كتاًبا لطيًفإا، يشإتمل علإ   -نيهاَعَمَر اهلل مبانيها ورحم اهلل با
 .(6)مشاهير المسائل الخالفية بين نحويي البصرة والكوفة"

عل  ترتيب المسائل  وبعداا ايص   عن الالريبَة التك اتبع ا يك ترتيف كتابَ  دالاًلل"    
 .(7)الخالفية بين الشافعي وأبي حنيفة"

ليكإإون أول كتإاب صفإإّنف فإإي علإإم العربيإإة علإإ  هإإذا  "يام هكار  اميااة كتابا  دااالاًلل    
الترتيب، وأفل ف عل  هذا األسلوب؛ ألنإه ترتيإب لإم يصإنف عليإه أحإد مإن السإلف، وال 

 .(8)ألف عليه أحد من الخلف"
  مسااااااألة تضاااااامن، مسااااااال  )صااااااوتيةص وصااااااريية ص ونحويااااااة ص 121وعاااااارض بعااااااداا )  

تسعة وستون مسألة كان الالالف يي ا الالصًا بين المدرستين عل  ر ي ويلسفية ص من ا  
 . 9)  بك البركا، اينباري

 منهجه في الكتاب
 يسلك ابو البركا، ن جًا واحدًا يك عرض المسال  عل  النحو ارتك  ل       

اإليجاز ل يعرض آراء العلماء يك المسألة بإيجاز ص ييبد  بهكر ر ي الكوييين يم  -1
هاااف  بار ي البصاريينص وميااا  هلاك دولا  يااك مساألة )تباديم الالباار علا  المبتاد   "يتبعا  

الكوييون  ل   ن  ال يجوز تباديم البار المبتاد  عليا ص مفارًدا كاان  و جملاةه ياالمفرد" نحاو" 
داالم زيد...والجملاة نحاو ) باوه داالم زياد ... وهااف البصاريون  لا   نا  يجاوز تباديم البار 

 . 10)" جملةالمبتد  علي  المفرد وال
ارراء المتباينةل يهكراا يصحاف المهاف الواحد  ياك بعاض المساال  صومياا    -2

هلاااك دولاااا  يااااك المسااااألة الياليااااة)البو  يااااك  عاااراف الميناااا  والجماااا  علاااا  حااااده ل" هاااااف 
د و بو  البصري ون  ل   ن ا حروف  عراف. وهاف  بو الحسن ايالفش و بو العباس المبر 
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سا، باإعراف وال حاروف  عارافص ولكن اا تاد  علا  اإلعارافص عيمان المازنك  لا   ن اا لي
ْرَمك  ل   ن انبالب ا او اإلعراف"  . 11)وهاف  بو عمر الج 

االدالء بااالحجب ص يباااد   واًل بحجاااب الكاااوييين صوبعاااداا ياااهكر حجاااب البصاااريينص  -3
الكويياون يااحتجوا  ماا  وميال  يك المسألة التاسعة )البو  يك تباديم الالبار علا  المبتاد  "

بأن دالوال  نما دلنا  ن  ال يجوز تبديم البار المبتاد  عليا  مفارًدا كاان  و جملاة ينا  يالد ي 
 ال ترى  نك  ها دل،ل )داالم زياد ص) كاان ياك داالم   ل   ن ت ب دغَم ضمير  االسم عل  بااره

زناا هلااك ينا   داد جااء كييااًرا ضامير زياد. ... و ماا البصاريون ياااحتجوا باأن داالوال  نماا جو 
يك كالم العرف و لعارامه يأما ما جاء مان هلاك ياك كالم ام يباول م ياك الميا  )ياك بيتا  
ي اْلت   الحكاام  ...وحكا  ساايبوي  )تميمااكق  ناا  يبااد تبادم الضاامير يااك ااهه المواضاا  كل ااا 

ك م  ي ْلت   يك بيت ...و نا تميمكق  عل  البااره ين التبدير يي ال الح 
(12 . 

عاد هكار حجاب العلمااء وادلاات م  يباد  باالرد علي اا لمنادلات ا ص وياك اااهه الاردودص ب -4
المرحلة يتض  مودف  من المسألة ص ويعززه  بهكر لوااد كييرا ياك المساألة الواحادا تلياد 

و ماا الجاواف عان  صحة ما هاف  لي ه ي او يلياد البصاريين باالرد علا  الكاوييين داالاًلل"
الجااواف عااان  الكااوييين باااالرد علاا  البصااريين دااالاًلل" صواحيانااًا يليااد 13)كلمااا، الكااوييين"

.وااااو ب اااهه  15)ص وااااك دليلاااة جااادا   ها دورنااا، باااردَه علااا  الكاااوييين 14)كلماااا، البصاااريين"
الالريبة " يمي  لالصية الباضاك المستبصاكص يسام  دعااوي الالاريينص يام يحكام بين ماا 

االدنااااا  علااا  اااادى ماااا سااام  وعلاااا  وياااق ماااا يااارى ياااك ادلااااة المتالاصااامين مااان اساااباف 
 . 16)والصحة"

 الحكم وترجي  ارراءص ويتبين من الال ل -5
مودفاا  ماان البصاااريين ص وايب اام يااك  خلاااف المسااال  ص يبااد  الاااه بااآرال م يااك ملاااة  -1

 واينتك علرا مسألة.
 مودف  من الكوييين ص ايدام يك سب  مسال  يبال صاكل -2
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ص  ه داا10المسألة ) - والصاحي    ل" صالبو  يك العام  يك االسم المريو  بعاد ل اْوال 
 . 17)ما هاف  لي  الكوييون"

والصحي  عندي ما   ص البو  يك تبديم البر "ليس" علي اص  ه دا ل"18المسألة ) -
 . 18)هاف  لي  الكوييغون"

  ص البااااو  يااااك الم "لعاااا " ايولاااا ه زالاااادا اااااك  و  صااااليةص  ه داااااا ل"26المسااااألة) -
 . 19)والصحي  يك اهه المسألة ما هاف  لي  الكوييون"

والااااهي   ص منااا  صااارف مااااا ينصااارف ياااك ضاااارورا اللاااعرص  ه داااا ل"70لة)المساااأ -
 هاف  لي  يك اهه المسألة مهاف الكوييينه لكيرا النب  الهي الرج عن حكم اللهوهص ال 

 . 20)لبوت  يك البياس"
". وموضاا  الضااامالرص  ه 97المسااألة ) - ك  " و "ل ااْوال  ي   ص البااو  يااك ااا  يبااا  "ل ااْوال 

 . 21)والصحي  ما هاف  لي  الكوييون" دا ل"
والاااهي  هااااف  لياا  ماااا هااااف  ليااا    ص مراتاااف المعاااارفص  ه دااا ل"101المسااألة ) -

 . 22)الكوييون"
 ص ا  ي ود اف  بنبا  الحركاة علا  المنصاوف المحلَّا  باأ  السااكن 106المسألة ) -

 . 23)يون"والهي  هاف  لي  يك اهه المسألة ما هاف  لي  الكوي ما دب  آالره.ص  ه دا ل"
ر ي  اللالصكل يضيف االنباري ر ي  اللالصك ياك بعاض المساال  وميا  هلاك  -3

دولاا  يااك مساااألة) البااو  يااك رايااا  المبتااد  وراياا  الالبااار  بعااد  ن عاارض آراء المصاااريين 
"والتحبيق يي  عندي  ن يبا ل  ن االبتداء او العام  يك الالبر بواسالة المبتد ه ين  ال 

يبا   ال بعادهص ياالبتاداء يعما  ياك الالبار عناد وجاود المبتاد ص ال ينفكغ عن ص ورتبت    ن ال 
صويلكد صحة ما هاف  لي  بهكر االميلة البسيالة وهلك نحو دول ل" كما  ن الناار  24)ب "

ال َفص يالتسالين  نما حص  عند وجوداماص ال ب ماه ين  َن الماء بواسالة الَبْدر والح  ت س الِّ
كاهلك ا ناااص االبتاداء وحاده اااو العاما  ياك الالباار التساالين  نماا حصا  بالنااار وحادااص ي

 . 25)عند وجود المبتد ص  ال  ن  عام  مع ه ين  اسمص وايص  يك ايسماء  ن ال تعم "
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"والتحبيااق يياا  عنااادي  ن  ومياا  هلااك دولاا  يااك مسااألة )عاماا  الجااازم يااك جااواف اللاارال 
ناا  ال ينفااك عناا ه يباا ل  نَّ " ن" اااو العاماا  يااك جاواف اللاارال بواسااالة يعاا  اللاراله ي

يحاارف اللاارال يعمااا  يااك جاااواف اللاارال عناااد وجااود يعااا  اللاارالص ال بااا ص كمااا  ن الناااار 
تسالن الماء بواسالة البدر والحالفه يالتسالين  نما حص  عند وجوداماص ال ب ماه ين 

وحاداا يكاهلك ا ناااه  ْن ااو العاما  ياك جاواف اللارال عنااد  التساالين  نماا حصا  بالناار
 . 26)  عام  مع "وجود يع  اللرال ال  ن

لااام ياااهكر اينباااااري المساااال  الالالييااااة جميع اااا يااااك كتابااا ص وادتصاااار علااا  هكاااار  -6
ملااير المسال  ص واها يعنك وجود مسال  الاليية  الرىص عرض االنباري ياليين من ا 

ص والمسااة علار مسااألة الالييااة يااك كتاباا   27)ياك كتاباا  البيااان يااك خرياف  عااراف الباارآن
 . 28)منيور الفوالد

 منهجه اضطراب 
ص ومان  29)يحتب عل    لسنة الكوييين انفس م يك بعض المساال  بكاالم سايبوي  -1

والاااهي يااااد   علااا  صاااحة مااااا هابناااا  ليااا   ن ساااايبوي   هلاااك دولااا  ياااك المسااااألة السادساااة "
ص  وميل  دول  يك المساألة اليامناة  30)يساعدنا عل   ن البرف يري   ها ود  البًرا لمبتد "

 . 31)تاب   ن بعض م يجع  ليس بمنزلة ما يك اللتة"ودد حك  سيبوي  يك ك علر "
يحتب عل  الكوييين انفسا م  بكاالم االالفاش وميالا  ماا جااء ياك المساألة اليالياة  -2

ها صاا َّ  واالربعاين"  وداد حكا  هلاك  باو عمارو عان  باك الحسان ايالفاش عان العارفص وا 
 . 33)المسألة السابعة والتسعينص ومي  اها دول  يك   32)هلك النب  وجف المصير   لي "

ص وميالااااا  ماااااا جااااااء ياااااك المساااااألة السااااااابعة   34)ينساااااف للكاااااوييين آراء البصاااااريين -3
هاف الكوييون  ل   ن الياء  والتسعينص  ه االه كالم سيبوي  ونسب   ل  الكوييين دالاًلل"

ليااا  هااااف  باااو الحسااان ايالفاااش مااان  والكاااف ياااك )لاااواليص ولاااوالك  ياااك موضااا  ريااا ص وا 
 .  35)البصريين"

رًا يي  االسم متحوال عن حال  دا  سيبوي  يك كتاب  ل"  اها باف ما يكون مضم 
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ها  ب ااار،   ها   ب ااار بعاااده االسااام ص وا  وهلاااك لاااوالك ولاااواليص  ها  ضااامر، االسااام ييااا  ج ااار 
ر ي "
(36 . 

د  لاا   نا  ال يجاوز  ن يباا  "لااواليص  كماا نبا  ر ي المبارد داالاًلل" ب ارِّ هاااف  باو العبااس الم 
ك" ويجااف  ن يباااا  "لااوال  ناااص ولاااوال  ناا،" ييااالت  بالضاامير المنفصاا  كماااا جاااء بااا  ولااوال

{ ]سبأل   . 37)[ "31التنزي  يك دول ل }ل ْوال   ْنت ْم ل ك نَّا م ْلَمَنين 
كما  يك جم  )َدَسك  ص  ه دا ل"  38)توام يك لرح بعض المسال  ومن هلك دول  -4

ايص   ن يبا  يك جمع ال د و وسه  ال خيروا بالبلف يك دول مل َدَسك  يك جم  دوسص و 
 ن ام دلباوا كراايااة الجتماا  الاواوين والضاامتينه يصاار دساووه يأباادلوا مان الضامة كسااراه 

التاك  يانبلبا، الاواو اليانياةين م ليس يك كالم م اسم متمكن ياك آالاره واو دبل اا ضامةه 
كاهلك يجاف دلاف الاواو ي...  الاواو ايولا  مادا زالاداه ين اك الم ياءه النكساار ماا دبل اا

ها انبلبا، الااواو اليانيااة وجااف  ن ه اليانياة ا نااا ياااء النكسااار ماا دبل ااا يصااارل د س ااويإص وا 
ه ين الاااواو واليااااء متااا  اجتمعتاااا تبلااف الاااواو التاااك دبل اااا ياااء لودوع اااا سااااكنة دبااا  الياااء

ص وكساارو  ا والساابق من مااا ساااكن وجااف دلااف الااواو يااءص وج َعلاا، ياااء ملااددا يصااار د َسااك 
"  ول  لما بعده من الكسرا والياءص يبالوا َدَسك 
(39 . 

د س اْوو د او وس دلاف مكاانك    َدَساك  اصال ا  بأن   40)ودد هكر العلماء  
ين الاواو واليااء  د س ْوي ص يام تبلاف الاواو ايولا  يااء ه  دلب، الواو ياء لتالري ا

ص ومان يام تادخم  ن وجف دلف الاواو يااءمت  اجتمعتا يك كلمة واحدا والسابق من ما ساك
د س ك  يم دلب، الضمة  ل  كسرا لمناسبة الياءص وكهلك كسر، الباف ه  يك الياء

َدَسك   لصعوبة االنتبا  من ضمة  ل  كسرا
(41 . 

 مصادر النقل عنده
 البرآن الكريم. -1
الحااديث النبااوي اللااريف ص وايااق اينباااري النحاااا الساااببين يااك دلااة استلااا ادام  -2

 بالحديثص ودد العن يك بعض ا ه ين  يرى  ن االحاديث روي، بالمعن .
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كاااالم العاااارف لااااعرًا ونياااارا ص اعتمااااد ابااان اينباااااري اعتمااااادًا كبياااارًا علاااا  اللااااوااد  -3
ال مص  ال  نا  رياض االستلا اد اللعرية يك كتاب ص كما استل د بنير العرف وحكم ام و ميا

اد  ااها الحكام معياارًا   بلعر  و نير ال يعرف دالل ص وريض االحتجاج  باللوااد اللاها وع 
 . 42)لتوجي  الالالف عنده

 
 المبحث الثاني 
 تصنيف المسائل 

 يمكن تصنيف المسال  الالاليية التك ورد، يك الكتاف عل  النحو ارتكل     
 المسائل النحوية -1

رداااااااااام 
الاااااااااام
 سألة 

 آراء نحاا الكوية آراء نحاا البصرا اسم المسألة

معربااة ماان مكااان واحاادص والااواو وايلااف والياااء  . 43)االالتالف يك  عراف ايسماء الستة 2
ليا  هااف ايالفاش ياك  اك حروف اإلعراف وا 

  حد البولين.

ة من مكانين ب   م ْعر 

دِّهالبو    3  ن ا حروف  عاراف. وهااف ايالفاش و المبار د  . 44)يك  عراف المينَّ  والجم  عل  ح 
والماازنك  لاا   ن اا ليساا، باإعراف وال حااروف 

  عراف.

 ن ايلاف والاواو واليااء يااك التينياة والجما  بمنزلااة 
لياا   الفتحااة والضاامة والكساارا يااك  ن ااا  عاارافص وا 

 هاف  بو علك  د اْلر ف  بن المستنير.

ْمااا   الماااهكر  4 ْماا   العلااام الملناااث بالتاااء ج  ااا  يجاااوز ج 
  45)السالم.

ااة  ال يجوز. يجاوز  ن يجما  باالواو والنااونص وهلاك نحاو ال ْلح 
ان. ْيس  لي  هاف  بو الحسن بن ك   وال ْلح ونص وا 

يرتفااا  باالبتاااداءص و ماااا الالبااار يااااالتلفوا المبتااد   . 46)البو   يك راي  المبتد  وراي  الالبر 5
 يي .

المبتااد  يرياا  الالباارص والالباار يرياا  المبتااد ه ي ماااا 
 يترايعانص وهلك نحو )زيد  الوك .
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نماااا  . 47)راي  االسم الواد  بعد البرف والجار والمجرور 6 الباارف ال يريااا  االسااام  ها تباادم عليااا ص وا 
 يرتف  باالبتداء.

يرياااا  االساااام  ها تباااادم علياااا ص ويساااامغون الباااارف 
لياا   ص وماان م مان يساامي  الصافة وا  البارف المحا  
د مااااان  اااارِّ ااااَد د وليااااا  والم ب  هاااااف اي اْلف ااااش ياااااك  ح 

 البصريين.
َ  الالبر الجامد ضمير  المبتد  7 البااااار المبتااااد  اساااااًما محًضااااا يتضااااام ن   ها كااااان ال يتضم ن ضميرًا.  .48)البو  يك تحمغ

ضاااميرًا يرجااا   لااا  المبتاااد ص نحاااو )زياااد  الاااوكص 
لياا  هاااف علااك باان عيساا   م ااك  ص وا  وعماارو خ ال 

اَنك  من البصريين. مَّ  الرغ
الباو  ياك  باراز الضامير  ها جارى الوصاف علا  خياار  8

 . 49)صاحب 
يجاااف  بااارازهص و جمعاااوا علااا   ن الضااامير ياااك 
ااااْن ااااو لاااا  ال  اسااام الفاعااا   ها جاااارى علااا  م 

 يجف  برازه.

 ن الضامير ياك اسام الفاعاا   ها جارى علا  خياار 
م ْن او ل  نحو )اند زيد ضاربت    اك  ال يجف 

  برازه.
ال يجوز تبديم البار المبتاد  عليا ص مفارًدا كاان  و  يجوز تبديم البر المبتد  علي  المفرد والجملة. . 50)البو  يك تبديم الالبر عل  المبتد  9

 جملةه
 تري  االسم بعداا يرتف  باالبتداء. . 51)يك العام  يك االسم المريو  بعد ل ْوال  البو   10
 الفع   والفاع   جميًعاص الفع  وحده عم  يك الفاع  والمفعو  جميًعا . 52)البو  يك عام  النصف يك المفعو  11
بفعاا  مباادرص والتبادير يياا ل ضاارب، منصاوف  . 53)البو  يك ناصف االسم الملتو  عن  12

 زيًدا ضربت .
 منصوف بالفع  الواد  عل  ال اء

  عما  الفع  ايو   ول   عما  الفع  اليانك  ول . . 54)البو  يك  ول  العاملين بالعم  يك التناز  13

َن اما  م اسمان. 14 ص   َيْعال  البو  يك َنْعم  وَبْلس 
لي  هاف علك يعالن  . 55) ماضيان ال يتصرَّي انص وا 

 بن حمزا الكسالك من الكوييين.
" اسمان م ْبت د آن ص وَبْلس   "َنْعم 

لياا  هااف  باو الحساان علاك باان   .56)البو  يك " يع " يك التعجفص اسم او  و يع  15 ص وا  يعا  مااض 
 حمزا الكسالك من الكوييين.

 ما   ْحس ن  زيًدا" اسمإ. ن  يع  يك التعجف نحو "

البااو  ياااك جااواز التعجاااف ماان البيااااض والساااوادص دون  16
 . 57)خيراما من ايلوان

يجااوز  ن يسااتعم  "مااا  يعلاا " يااك التعجااف ماان  ال يجوز يي ما كتيراما من سالر ايلوان.
 البياض والسود الاصةص من بين سالر ايلوان.
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لي  هاف الفراء من الكوييين. . 58)ما زا " و الوات ا علي نالبو  يك تبديم البر " 17 يجاوز تباديم البار "ماا زا " علي ااص وماا كاان يااك  ال يجوز هلكص وا 
ليا  هااف  باو الحسان باان  معناااا مان  الوات ااص وا 

ان. ْيس   ك 

علي اا كماا يجاوز  ن  يجوز تبديم البار "لايس"  . 59)البو  يك تبديم البر "ليس" علي ا 18
 تبديم البر كان علي ا.

لياا  هاااف  ال يجاوز تبااديم الباار "لاايس" علي اااص وا 
رِّد من البصريين.  اْلم ب 

الباااااو  ياااااك العامااااا  ياااااك الالبااااار بعاااااد "ماااااا" النايياااااة  19
 . 60)النصف

يااااك لتااااة  اااا  الحجاااااز ال تعماااا  يااااك  ن "ماااا"   ن ا تعم  يك الالبرص واو منصوف ب ا.
 الالبرص واو منصوف بحهف حرف الالفض.

ام ك  ما زيدإ آَكاًل" ال يجوز . 61)البو  يك تبديم معمو  البر "ما" النايية علي ا 20   ن  يجوز "ال ع 
ليا  هااف  باو العبااس ي ْعل ااف   . 62)البو  يك تبديم معمو  الفع  المبصور علي  21 يجاوز التباديمص وا 

 من الكوييين.
 ال يجوز )ما العامك  ك   ال زيدإ .

" الملكدا 22 " و الوات ااااا ال تريااااا  الالباااارص نحاااااو ) نَّ زياااااًدا   ن ا تري  الالبر . 63)البو  يك راي  الالبر بعد " نَّ " نَّ
 دالم  وما  لب  هلك.

يااك العالاف علاا  اسام ) نَّ  بااالري  دبا  مجااكء الباو   23
  .64)الالبر

ال يجاااوز العالااااف علاااا  الموضااا  دباااا  تمااااام 
 الالبر عل  ك  حا .

يجااااوز العالااااف علااااا  موضاااا  ) ن  دباااا  تماااااام 
 الالبرص واالتلفوا بعد هلك.

 تعم  النصف يك االسم.ال  النصف يك االسم تعم  . 65)عم  ) َن  المالففة النَّْصف  يك االسم 24
. . 66)البو  يك زيادا الم االبتداء يك البر لكنَّ  25 يجوز دالو  الالم يك البر "لكن" كماا يجاوز ياك  ال يجوز دالو  الالم يك البر لكنَّ

 البر  ن
البااااااااو  يااااااااك الم "لعاااااااا " ايولاااااااا ه زالاااااااادا ااااااااااك  و  26

 . 67) صلية.
 "  صلية ن الالم ايول  يك "لع   ن ا زالدا.

ليا  هاااف  . 68)البو  يك تبديم معمو  اسم الفع  علي  27 ال يجاوز تبااديم معموالت اا علي اااص وا 
 الفراء من الكوييين.

 ن "عليااكص ودونااكص وعناادك" يااك اإلخااراء يجاااوز 
 تبديم معموالت ا علي ا.

بفع  مبدرص والتبدير ييا ل زياد اساتبرَّ ينتصف  . 69)البو  يك عام  النصف يك البرف الواد  البرًا 29
  مامك.

ينتصااااف الباااارف علاااا  الالااااالف  ها وداااا  البااااارًا 
ر اء ك   وماااا  ص عمااارو و  ااك  ام  للمبتااد  نحاااو )زياااد   م 

  لب  هلك.
ااااال الااااواو. منصااااوف  . 70)البو  يك عام  النصف يك المفعو  مع  30 بالفعاااا  الااااهي دبلاااا  بتوسغ

اااااااج ماااااان البصاااااريين  لاااااا   ناااااا   وهااااااف الزَّجَّ
 منصوف بتبدير عام .

 المفعو  مع  منصوف عل  الالالف.
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يجوز تبديم الحا  عل  العام  يي ا ما  االسام  . 71)البو  يك تبديم الحا  عل  الفع  العام  يي ا 31
 الباار والمضمر.

يجوز تبديم الحا  عل  الفع  العام  يي ا ما  ال 
االسام الباااارص نحااول )راكًباا جاااء زيااد  ويجااوز 

 م  المضمر.
ال يجاوز  ن يباا  حااااًلص و جمعااوا علاا   ناا   ها  . 72)ا  يب  الفع  الماضك حااًل  32

كان، مع  "د ْد"  و كان وصاًفا لمحاهوف يإنا  
 يجوز  ن يب  حااًل.

ليا  هاااف الفعا   الماضاك يجااوز  ن يبا  حااااًلص وا 
 اي اْلف ش من البصريين.

مااا يجاااوز ماان وجاااوه اإلعاااراف يااك الصااافة الصاااالحة  33
للالبرية  ها و َجد  مع ا برف مكرر
(73 . 

ال يجااف النصااف  ها كاارر الباارف واااو الباار 
المبتاد ص باا  يجااوز يياا  الريا  كمااا يجااوز يياا  
النصااااف. و جمعاااااوا علاااا   نااااا   ها لاااام يكااااارر 

 البرف  ن  يجوز يي  الري  والنصف.

النصاف واجاف ياك الصافة  ها كارر البارف التااام 
وااو الباار المبتاد ص وهلااك نحااو دولاكل "يااك الاادَّار 

 زيد دالًما يي ا"

العام  يك المساتين  النصاف نحاو )داام الباوم  ال  ال  ال.العام  او الفع ص  و معن  الفع  بتوسغ  . 74)البو  يك العام  يك المستين  النصف 34
ليا   زيًدا  ودا  بعض م ل ن العاما  ييا  ) ال ص وا 
ااااج مااان البصاااريينص وهاااااف  ااارِّد والزَّجَّ هااااف الم ب 
الف ااارَّاء ومااان تابعاااا  مااان الكاااوييين  لاااا   ن ) ال  
مركبااة ماان  نَّ والص ياام الففاا،  نَّ و دخماا، ياااك 

 ال.
 تكون بمعن  الواو. ال تكون بمعن  الواو. . 75)" بمعن  الواو.ا  تكون " ال 35
ام ك   ال يجوز هلك . 76)ا  يجوز تبديم حرف االستيناء يك  و  الكالم. 36 يجوز تبديم حرف االستيناء ص نحول ) ال ال ع 

لياا  هاااف  ماا  كاا  زياد  نااهَّ علياا  الكساالكص وا 
اج يك بعض المواض .  الزَّجَّ

حالااااااا  ياااااااك االساااااااتيناءص يعااااااا   و حاااااااارف  و ها،  37
 . 77)وج ين

ص حرف جر  "حال " يك االستيناء يع  ماض 

يجااوز بنالااااا  ها  ضاايف،  لااا  خياار ماااتمكنص  . 78ا  يجوز بناء "خير" ماللًبا.) 38
 بالالف ما  ها  ضيف،  ل  متمكن.

 يجوز بنالاا عل  الفت  يك ك  موض . 

 تكون اسًما وتكون برًيا. ال تكون  ال برًيا . 79)اسًما  و تلزم البريية.ا  تكون "سوى"  39
ْم الالبرياة وتمييزااا ي ا  يببا  التميياز  41  ها يص  بين ك 

 . 80) مجرورًا.
 ها يصاااا  بااااين )كاااام  يااااك الالباااار وبااااين االساااام  ال يجوز الجرص ويجف  ن يكون منصوًبا.

 بالبرف وحرف الجر كان مالفوًضا.

يِّف  ل  العلرا 42 اااة   ال يجوز. . 81)ا  تجوز  ضاية النَّ ْمس  يجااوز  ضاااية النيااف  لاا  العلااراص نحااول ال 
. ر   ع ل 

ال يجاوز  دالااا  ايلااف والاالم يااك العلاارص وال  . 82)البو  يك تعريف العدد المركف وتمييزه 43
 يك الدرام

 ن يباااااااا ل )الالمساااااااة العلااااااار دراًمااااااااص يجاااااااوز 
م  . ر  الدرا  ة  الع ل   والالمس 

ر  . . 83)البو  يك  ضاية العد المركف  ل  ميل  44 ي ة  ع ل  ر  ي ال  ر  . ال يجوز  ن يبا  ل)ي اَلث  ع ل  ي ة  ع ل  ر  ي ال   ال يجوز  ن يبا  ل)ي اَلث  ع ل 
.المنادى  45 المفرد العلمه معرف  و مبنك 

مبنااك علاا  الضااامص وموضااع  النصاافه ينااا   . 84)
 مفعو .

معااارف مرياااو  بتيااار تناااوين وهااااف الف ااارَّاء ماااان 
الكاااوييين  لاااا   ناااا  مبنااااك  علاااا  الضاااامص ولاااايس 
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 بفاع  وال مفعو .
 نداء ما يي  ايلف والالم نحو "يا الرج  يجوز  ال يجوز . 85)البو  يك نداء االسم المحلَّ  بأ  46

 ويا التالم"
اااا  يجاااوز تاااراليم المضااااف بحاااهف آالااار المضااااف  48

 . 86) لي .
 تراليم المضاف جالز تراليم المضاف خير جالز.

 يجوز ندبة النكرا وايسماء الموصولة ال يجوز . 87)البو  يك ندبة النكرا وايسماء الموصولة. 51
يجاوز  ن ت ْلب ا  عالماة الندبااة علا  الصافةص نحااو  ال يجوز. . 88)ا  يجوز  لباء عالمة الندبة عل  الصفة. 52

لياااا  هااااف ياااونس باااان  دولاااك "وازياااد  البريفااااه" وا 
ان. ْيس   حبيف البصريغ و بو الحسن بن ك 

53 . فإ  و مبنكق اسم ال المفرد النكراص م ْعر 
 معرف منصوف مبنكق عل  الفت . . 89)

 يجوز استعمال ا يك الزمان والمكان. ال يجوز استعمال ا يك الزمان . 90)ا  تب  "من" البتداء التاية يك الزمان. 54
ص ا  اك التك تعم  الجر. 55 واو ر فَّ

نما العم  لرفَّ مبدرا. . 91) ليااا  هاااااف تعمااا   واو رف ال تعم ص وا  ياااك النكااارا الالفااااض بنفسااا ا وا 
رِّد من البصريين.  الم ب 

يكونااان اساامين مبتااد ينص ويرتفاا  مااا بعااداماه  . 92)البو  يك  عراف االسم الواد  بعد "مه" و "منه" 56
ْيَن. ارَّ  ين  البر عن ماص ويكونان حريين ج 

ارتفااااا  االسااااام بعاااااداما ارتفااااا  بتبااااادير يعااااا   ها 
محااهوف. ودااا  الف اارَّاءل  ناا  يرتفاا  بتباادير مبتااد  

 محهوف.
ال يجاااوز  ال بعاااوضص نحاااو  لاااف االساااتف امص   .93)ا  يعم  حرف البسم محهوًيا بتير عوض. 57

اه ا"  و اااء  َِ ماا يعلا،  ك  نحو دولك للرجا ل "ا
." َِ  التنبي  نحو "اا

الالفض يك البسام بإضامار حارف الالفاض يجوز 
 من خير عوض.

الاالم الدااللااة علا  المبتااد ص الم االبتاداء  و الم جااواف  58
 . 94)البسم.

 الالم جواف دسم مبدَّر الالم الم االبتداء

الفصااااا  بين ماااااا بتياااار البااااارف وحااااارف يجااااوز  ال يجوز هلك بتير البرف وحرف الجر. . 95)الفص  بين المضاف والمضاف  لي  60
 الالفض لضرورا اللعر.

تأكياااد النكااارا بتيااار لفب اااا خيااار جاااالز علاااا    .96)ا  يجوز توكيد النكرا توكيًدا معنوًيا. 63
 اإلالالق. و جمعوا عل  جواز تأكيداا بلفب ا

 توكيد النكرا بتير لفب ا جالزص  ها كان، ملدتة

ااارِّد و باااو  ال يجوز . 97)يجوز  ن تجكء واو العالف زالدا.ا   64 ليااا  هاااف ايالفاااش والم ب  يجااوز هلاااكص وا 
ان من البصريين. ْرا   الباسم بن ب 

يجااف العالااف علااا  الضاامير المالفااوضص وهلاااك  ال يجوز . 98)ا  يجوز العالف عل  الضمير المالفوض. 65
 نحو دولك )مرر، بك وزيد .

علاا  الضاامير المرياااو  المتصاا  يااك االتياااار العالااف  66
  .99)الكالم

 يجوز هلكص نحول )د ْم،  وزيدإ . ال يجوز  ال عل  دب  يك ضرورا اللعر.

 تكون بمعن  الواوص وبمعن  ب . ال تكون بمعن  الواوص وال بمعنك ب .  .100)ا  تأتك " و" بمعن  الواوص وبمعن  "ب ". 67
 يجوز العالف  ال يجوز العالف ب ا يك اإليجاف.  .101)يجوز  ن يعالف با"لكن" بعد اإليجاف.ا   68
اااااا  يجاااااوز صااااارف  يعاااااا  التفضاااااي  ياااااك ضاااااارورا  69

  .102)اللعر.
ْري   يك ضرورا اللعر. يجوز صري  يك ضرورا اللعر.  " يع  منك" ال يجوز ص 

يجاااوز تااارك صاااارف ماااا ينصاااارف ياااك ضاااارورا ال يجاوزص و جمعاوا علا   نا  يجاوز صارف مااا  . 103)من  صرف ما ينصرف يك ضرورا اللعر 70
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ليا  هااف ايالفااش و باو علاك الفارسااك  ال ينصرف يك ضرورا اللعر. اللاعرص وا 
 و بو الباسم بن براان من البصريين.

ه  مبنك  ين  لاب  اسم اإللارا. . 104) عل ة بناء )ارن  71 ين ايلاف والاالم داللتاا علا  يعا  مااض  مبناك 
"  ي حاااانص وبباااك الفعاااا   َلاااين  مااان داااول مل "آن ي 

 عل  يتحت .
72 . يع  ايمر معرف  و مبنك 

 معرفإ مجزومإ. مبنك عل  السكون. . 105)
ايكيرون  ل   ن  يرتف  لتعري  من العوام  هاف  يرتف  لبيام  مبام االسم. . 106)البو  يك ري  الفع  المضار  74

الناصااابة والجازمااااةص وهااااف الكسااااالك  لااا   ناااا  
 يرتف  بالزالد يك  ول 

عامااااااا  النصاااااااف ياااااااك الفعااااااا  المضاااااااار  بعاااااااد واو  75
 . 107)المعية

ْرَماكغ  ار  الج  منصوف بتبدير  نص وهاف  بو ع م 
ماااان البصااااريين  لاااا   ن الااااواو اااااك الناصاااابة 

 بنفس اه ين ا الرج، عن باف العالف.

 منصوف عل  الصرف 

عامااااا  النصااااااف يااااااك الفعاااااا  المضااااااار  بعااااااد ياااااااء  76
 . 108)السببية

 منصوف عل  الصرف منصوف بتبدير  ن.

ااااااا  تعماااااا  " ن" المصااااااادرية محهويااااااة ماااااان خيااااااار  77
. د      .109)ب 

الالفيفاة تعماا  ياك الفعاا  المضاار  النصااف " ن"  ال تعم  م  الحهف من خير بد .
 م  الحهف من خير بد .

ال تكااون  ال حاارف نصاافص وال يجااوز  ن تكاااون  يجوز  ن تكون حرف جر . 110)ا  يجوز  ن تأتك "كك" حرف جر. 78
 حرف الفض.

مبااادرا بعاادااص والتباااديرل جلتاااك الناصااف " ن"  . 111)البو  يك ناصف المضار  بعد الم التعلي  79
 ين تكرمنك.

 الم كك اك الناصبة للفع  من خير تبدير " ن".

ااا  يجااوز  ب ااار " ن" المصااادرية بعااد "لكااك" وبعاااد  80
 . 112)حت .

ال يجاااوز  ب ااااار " ن" بعااااد لاااكء ماااان هلااااك 
 بحا .

 يجوز  ب ار ) ن  بعد )كك .

ا" بمعن  " 81 م  ا" وينصف بعداا ا  يجوز مجكء "ك  ْيم  ك 
 . 113)المضار .

ا  بمعن  )كيما  وال يجوز نصف  م  ال تأتك )ك 
 ما بعداا ب ا.

اااا  بمعنااا  كيمااااص وينصااابون ب اااا ماااا  م  تااأتك )ك 
بعاااادااص وال يمنعاااااون جاااااواز الريااااا ص واستحسااااان  

 المبرد من البصريين.
تنصااف الم الجحااود بنفسا ا. وااا  يتباادم معمااو  اا   82

 . 114)منصوب ا علي ا.
ْحاَد ااك الناصاابة بنفسا اص ويجاوز  ب ااار  تكون ) ن  مبدرا بعدااص وال يجوز  ب اراا. الم الج 

 ) ن  بعداا للتوكيد.
يااك كااال الموضااعين حاارف جاارص والفعااا   ن ااا   .115)ا  تنصف "حت " الفع  المضار  بنفس ا. 83

بعااداا منصاااوف بتبااادير ) ن  واالسااام بعاااداا 
 مجرور ب ا.

حت  تكون حرف نصف ينصف الفعا  مان خيار 
تباااااادير  ن صوهاااااااف الكسااااااالك  لاااااا   ن االسااااااام 

 يالفض بعداا با  ل  مضمرا  و مب را.
البصاااااريونه ياااااهاف اخلاااااب م  لااااا   ن االتلاااااف  . 116)عام  الجزم يك جواف اللرال 84

العاما  يي مااا حاارف اللارالص وهاااف بعضاا م 
 لاا   ن حااارف اللااارال ويعااا  اللااارال يعماااالن 
ييااا ص وهاااااف آالااارون  لاااا   ن حااارف اللاااارال 
يعم  يك يع  اللرالص ويع  اللرال يعم  يك 

 جواف اللرال مجزوم عل  الَجو ارَ 
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جاواف اللارالص وهااف المااازنك  لا   نا  مبنااك  
ْدَف.  عل  الو 

عامااااااااا  الريااااااااا  ياااااااااك االسااااااااام المرياااااااااو  بعاااااااااد " ن"  85
  .117)اللرالية

يرتفااا  بتبااادير يعااا ص والتبااادير ييااا ل  ن  تاااانك 
زيااااادص والفعااااا  المب ااااار تفسااااار لاااااهلك الفعاااااا  

 المبدر.

يرتفا  بمااا عاااد  لياا  مان الفعاا  ماان خياار تباادير 
 يع .

يجااوز تبااديم اساام مريااو   و منصااوف يااك جملااة ااا   86
 . 118)جواف اللرال. وما يترتف علي .

تبااديم المرياااو  والمنصاااوف يااك جاااواف اللااارال 
 كل  جالز.

 ال يجوز يي  الجزمص ووجف الري .

الباااااو  يااااااك تبااااااديم المفعااااااو  بااااااالجزاء علاااااا  حاااااارف  87
 . 119)اللرال

تبديم المفعاو  باالجزاء علا  حارف اللارالص يجوز  ال يجوز  ن ينصف باللرال وال بالجزاء.
واالتلفاااااوا ياااااك جااااااواز نصاااااب  باللاااااراله يأجااااااازه 

 الكسالكص ولم يجزه الفراء.
 تب  بمعن   هْ  ال تب  بمعن   ه . 120)) َن  اللراليةص ا  تب  بمعن   ْه.  88
ةإ ملكدا  م زالدا.  89 اَيي    ن ا بمعن  ما زالدا. ن ا  . 121)) ن  الوادعة بعد "ما"   ن 
 ن ااااا مالف فااااة ماااان اليبيلااااةص والااااالم بعااااداا الم  . 122)معن  ) ْن  ومعن  الالم بعداا 90

 التأكيد.
 تكون بمعن  )ما  والالم بمعن  ) ال .

ب ااا كمااا يجااازى باا متاا  مااا و ينمااا ومااا يجاازى  ال يجوز  ن يجازى ب ا.  .123)ا  يجازى بكيف. 91
  لب  ما من كلما، المجازاا.

ااا  تااادال  ناااون التوكياااد الالفيفاااة علااا  يعااا  االيناااين  94
 . 124)ويع  جماعة النسوا.

يجاااوز  دالاااا  ناااون التوكيااااد الالفيفاااة علااا  يعاااا   ال يجوز  دالال ا يك اهين الموضعين.
ليا  هاااف يااونس باان  االيناين وجماعااة النسااواص وا 

 حبيف البصري.
". وموضااااا   97 ك  " و"ل ااااْوال  ي  البااااو  يااااك اااااا  يبااااا  "ل اااااْوال 

 . 125)الضمالر
الياااء والكااااف يااك موضااا  جاار  بلاااوال. وهااااف 
د  لااا   نااا  ال يجااوز  ن يباااا  ل لاااواليص  اارِّ الم ب 
 ولوالكص ويجف  ن يبا ل لوال  ناص ولوال  ن،.

ياااك موضااا  الياااء والكااااف يااك "لاااواليص ولااوالك" 
لي  هاف ايالفش من البصريين.  ري ص وا 

" ياااااا" ااااااك الضااااامير والكااااااف وال ااااااء والياااااااء  . 126)الضمير يك " ياك" و الوات ا 98
 حروف ال موض  ل ا من اإلعراف.

الكاااف وال ااااء واليااااء اااك الضااامالر المنصاااوبةص 
ليااا  هاااااف  باااو  الحساااان باااان و ن " ياااا" عمااااادص وا 

ص وهاااف بعضاا م  لاا   ن " ياااك" بكمالاا   اان  ْيس  ك 
 او الضمير.

ْنب وَر ياإها  "يإها او اك". . 127)المسألة الزنبورية 99 ًة من الزغ كن،  بن  ن العبرف  لد ل ْسع 
 او  يااا.

ْفَصا   بااين النعا، والالباار يسام   . 128)ضمير الفص  100 يصااًل يناا  ي 
 صوال موض  ل  من اإلعراف.

ا   با  بااين النعا، والالبار يساام  عمااًدا ولاا   ي ْفص 
 موض  من اإلعراف.

ة  حينا. 102 مبنااك  علاا  الضاام و جمعااوا علاا   ناا   ها هكاار  . 129)" ي" الموصولة معربة دالما ومبني 
 العالد  ن  معرفص

كاان بمعناا  الااهي وحااهف العالااد ماان الصاالة  ها 
 معرف.

ال يكااون بمعناا  الاااهيص وكااهلك سااالر  ساااماء   .130)ا  تأتك  لفاب اإللارا  سماء موصولة. 103
 اإللارا ال تكون بمعن  ايسماء الموصولة.

)ااااها  ومااااا  لااااب   مااان  سااااماء اإللااااارا يكااااون 
 بمعن  الهي.

يكاااااااون لالسااااااام المحل اااااا  باااااااأ  صااااااالة كصااااااالة ااااااا   104
 . 131)الموصو .

االسام البااار  ها كانا، ييا  ايلاف والاالم و َصا    ال يوص 
 كما يوص  الهي
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عااااااااالم ينتصااااااااف الباااااااار "كااااااااان" ويااااااااانك مفعااااااااولك  119
 . 132)"بنن،".

 نصف عل  الحا . نصب ما نصف المفعو ص ال عل  الحا 

ياااااك تبااااااديم التميياااااز  ها كااااااان العامااااا  يعااااااال الباااااو   120
 . 133)متصريا

االتلاف الكويياون ياك جاواز تباديم التميياز  ها كاان  ال يجوز
العاما  ييا  يعااال متصافا ص يااهاف بعضا م  لاا  
 جوازه و وايب م المازنك و المبرد من البصريين.

" اسم  و حرف. 121 "ر فَّ
 اسم حرف جر  .134)

 المسائل الصرفية    -2
ردم 

 المسألة
 آراء نحاا الكوية آراء نحاا البصرا المسألة

الباااو  ياااك  صااا  االلاااتباقه الفعااا  اااااو  و  28
 . 135)المصدر.

 ملتقق من الفع  وير  علي .المصدر  الفع  ملتق من المصدر وير  علي .

تااراليم مااا كاااان علاا  يالياااة  حاارف ال يجاااوز  . 136)تراليم االسم الياليك. 49
ليا  هااف  باو الحسان علاك بان حماازا  بحاا ص وا 

 الكسالك من الكوييين.

يجااااوز تااااراليم االسااااام الياليااااك  ها كااااان  وساااااال  
 متحرًكا.

تراليما  يكااون بحاهف الحاارف اياليار مناا   ن  . 137)تراليم الرباعك الهي يالي  ساكن 50
 يبال.

تاراليم االسام الااهي دبا  آالاره حاارف سااكن يكااون 
 بحهي  وحهف الحرف الهي بعده.

المحاااااااهوف مااااااان التااااااااءين المبااااااادوء ب ماااااااا  93
 . 138)المضار 

المحااااهوف من مااااا التاااااء ايصااااليةص دون تااااااء 
 المضارعة.

 المحهوف من ا تاء المضارعة دون ايصلية.

ااا  يحاااهف آالااار المبصااور والممااادود عناااد  110
  .139)التينية  ها كير، حروي ا.

ال يجوز حهف لكء من هلك يك مبصور وال 
 ممدود.

ْ، حروياا  ساابال،  لفااا   ي ااار  االساام المبصااور  ها ك 
 يك التينية.

الباو  ياك الملناث بتيار عالماة تأنياث ممااا  111
  .140)عل  زنة اسم الفاع 

مناا  عالماة التأنيااث ين ام دصاادوا باا  حاهي، 
 النسف ولم ي ْجر وه  عل  الفع 

َهي ْ، الالتصاه الملنث ب .  ح 

 حهي، للفرق بين الفع  الالزم والمتعدي حهي، لودوع ا بين ياء وكسرا. . 141)َعلَّة حهف الواو من "يعد" ونحوه 112
 عل  وزن يعلَّ .  ن  عل  وزن ي ع ْلع     . 142)وزن الالماسك المكرر يانية ويالية 113
اا  ياك كا  رباااعك والماساك مان ايسااماء  114

 . 143)زيادا
بنااا، ايربعاااة والالمسااة ضاااربان خياار بناااا، 
اليالياةص و ن مااا مان نحااو جعفار وساافرج ص ال 

 زالدا يي ما البتة.

كاا  اسااام زاد، حروياا  علااا  ياليااة  حااارف يفيااا  
 زيادا.

،" ونحواماوزن " 115 وزنا  ي ْيَعا  )بكسار العاين  وهااف داوم  لاا   ن  . 144)سيِّد وميِّ
 وزن  يك ايص  عل  ي ْيع    بفت  العين.

اااا،  يااااك ايصاااا  علاااا   وزن )سااايِّدص وااااايِّنص وميِّ
 ي َعي .

لي  هااف الالليا   يعال   .145)وزن الالايا ونحوه 116 جم  الاليلة عل  وزن يعالكص وا 
 بن  حمد.

لي  هاف بعض الكوييين  .146)وزن " نسان" و ص  التباد  117  وزن   يعان وزن  يعالنص وا 
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ليا  هااف ايالفاش  وزن  لفعاءص و صل  يعالء. . 147)وزن  لياء 118 ااءص و صال   يعاالءص وا  وزنا    ْيع 
 من البصريين.

 المسائل الصوتية -3
     

 آرا  نحاة الكوفة آرا  نحاة البصرة المسألة ردم المسألة
 همزة َبْيَن َبْيَن ساكنة. أنها متحركة. .(148)همزة َبْيَن َبْيَن متحركة أو ساكنة؟ 105
هإإل يفوفَإإإفف بنقإإإل الحركإإة علإإإ  المنصإإإوب  106

 (.149)المحلَّ  بأل الساكن ما فبل آخره؟
رأيت الَبَكْر" بفتح الكاف في حإال يجوز أن يقال في الوفف " ال يجوز

 النصب.
األصإإإإل فإإإإإي همإإإإإزة الوصإإإإإل أن تكإإإإإون  (.150)القول في أصل حركة همزة الوصل 107

 متحركة مكسورة،
 األصل في حركة همزة الوصل أن تتبع حركة عين الفعل

هإإل يجإإإوز نقإإإل حركإإإة همإإإزة الوصإإإل  لإإإ   108
 (.151)الساكن فبلها؟

 نقل حركة همزة الوصل  ل  الساكن فبلها.يجوز  ال يجوز

هإإإإل يجإإإإإوز مإإإإإد المقصإإإإإور فإإإإإي ضإإإإإرورة  109
 (.152)الشعر؟

ليإإإه ذهإإب أبإإإو  ال يجوز يجإإوز َمإإدم المقصإإإور فإإي ضإإإرورة الشإإعر، وا 
 الحسن األخفش من البصريين

 
 المسائل الليوية -4

 نحاة الكوفةآرا   آرا  نحاة البصرة المسألة ردم المسألة
السين التي تدخل عل  الفعل المستقبل نحو سأفعل أصلفها  أنها أصٌل بنفسها .(153)السين مقتطعة من سوف أو أصل برأسه 92

 سوف.
الإذال وحإإدها ليسإت هإإي  .(154)الحروف التي وضع االسم عليها في "ذا" و"الذي" 95

 االسم فيهما،
الإذال وحإدها، ومإا زيإد عليهإا تكثيإر االسم في "ذا، والذي" 

 لهما.
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الهإإإا  والإإإواو مإإإن "هإإإو"  .(155)الحروف التي وضع عليها االسم في "هو" و "هي 96
والهإإإإإإإإإا  واليإإإإإإإإإا  مإإإإإإإإإن 
"هإإإإإإإإإإي" همإإإإإإإإإإا االسإإإإإإإإإإم 

 بمجموعهما.

 االسم من "هو، وهي" الها  وحدها.

      المسائل الفلسفية -5
   

 آرا  نحاة الكوفة نحاة البصرةآرا   المسألة ردم المسألة
 مركبة. مفردة موضوعة للعدد. .(156)كم" مرّكبة أو مفردة ؟ 40

إَوٌح مإن حإرف النإإدا  أم  47 القإول فإي المإيم فإي )اللهإّم( َأع 
 .(157)ال؟

أنهإإا عإإوح مإإن )يإإا( التإإإي 
للتنبيإإه فإإإي النإإدا ، والهإإإا  
 مبنية عل  الضم ألنه ندا .

المشّددة في )اللهم( ليست عوًضا من )يا( التإي الميم 
 للتنبيه ، واألصل فيه )يا اهلل أمَّنا بخير(.

اسإم العلإم أعإرف مإن االسإإم  .(158)مراتب المعارف 101
 المبهم.

االسم المبهم نحو )هذا، وذاك( َأْعَرفف من االسم العلإم 
 نحو زيد، وعمرو.

 
 المسائل الفلسفية/ النحوية -6

 آرا  نحاة الكوفة آرا  نحاة البصرة المسألة ردم المسألة
هإإإل يجإإإإوز  ضإإإإافة االسإإإإم  لإإإإ  اسإإإإم يوافقإإإإه فإإإإي  61

 .(159)المعن ؟
 يجوز  ذا اختلف اللف ان. ال يجوز

)كإإإإإإال وكلتإإإإإإإا( مثنيإإإإإإان لف ًإإإإإإإا ومعًنإإإإإإ ، أو معًنإإإإإإإ   62
 .(160)فقط؟

إإإإإإإإا وتثنيإإإإإإإإة  فيهمإإإإإإإإا  فإإإإإإإإرًادا لف ي 
 معنوية.

 فيهما تثنية لف ية ومعنوية.
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أعربإإت لثالثإإة أوجإإه؛ أن الفعإإإل  .(161)علة  عراب الفعل المضارع 73
المضإإإإإإإإإإإإإارع يكإإإإإإإإإإإإإإون شإإإإإإإإإإإإإإائًعا 
فيتخصإإإإإإإص ،تإإإإإإإدخل عليإإإإإإإه الم 
االبتدا ، يجري عل  اسم الفاعل 

 في حركته وسكونه.

 أعربت ألنه دخلها المعاني المختلفة واألوفات الطويلة.

 المسائل الفلسفية/ الصرفية -7
 آرا  نحاة الكوفة آرا  نحاة البصرة المسألة ردم المسألة

مفو  وهو العفلفّو. .(162)االختالف في أصل اشتقاق االسم 1  مشتق من الَوْسم وهو العالمة. مشتق من السم
 جمع يمين. مفرد مشتق من اليفْمن.اسم  (.163)القول في أيمن في القسم مفرد هو أو جمع؟ 59

 
 

 احصائية بأعداد المسائل وأنواعها
 العدد نوع ا ردم المسألة

ص 18ص 17 16ص15ص 14ص 13ص 12ص 11ص 10ص 9ص 8ص 7ص 6ص  5ص 4ص 3ص 2
ص 33ص 32ص 31ص 30ص 29ص 27ص 26ص 25ص 24ص 23ص 22ص 21ص 20ص 19
ص 51ص 48ص 46ص 45ص44ص 43ص42ص 41ص 39ص 38ص 37ص 36ص 35ص 34
ص 68ص  67ص 66ص 65ص 64ص 63ص 60ص 58ص 57ص 56ص 55ص 54ص 53ص 52
ص 83ص 82ص 81ص 80ص  79ص  78ص77ص 76ص 75ص 74ص 72ص 71ص 70ص   69

ص 100ص 99ص 98ص 97ص 94ص 91ص 90ص  89ص 88ص 87ص 86ص 85ص 84
 121ص 120ص 119ص 104ص 103ص 102

 92 نحوية

ص 116ص 115ص 114ص   113ص112ص 111ص 110ص 93ص  50ص   49ص28  
 118ص 117

 13 صريية
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 5 صوتية 109ص 108ص  107ص 106ص 105

 3 لتوية  96ص 95ص 92

 3 يلسفية 101ص  47ص 40

 3 يلسفية/ نحوية    73ص 62ص61

 2 يلسفية/ صريية 59ص1

 121 المجمو  

 
 الخاتمة

كلاف البحاث  عاان يباياة ابان االنباااري  وج اوده العلمياةص وتمكناا  ياك تصاانيف  -
 المسال  اللتوية.

 يعد كتاف اإلنصاف او  و  كتاف ص ن ف يك علام العربياة علا  ااها الترتيافص -
 وسلك ابو البركا، ن جًا واحدًا يك عرض المسال  جميع ا. 

ياااك   بااو البركاااا، يااك مهابااا  النحااوي علاا  الالااا  البصااريينص يباااد وايب اامسااار  -
  خلف المسال  ص و اله بآرال م يك ملة واينتك علرا مسألة.

 اضالراف من ج  يك بعض مواض  الكتاف. -
  مسااألة ص من اا  تسااعة وساتون مساألة كااان الالاالف يي ااا 121تضامن الكتااف ) -

 الالصًا بين المدرستين .
ماان  كياار المساااال  الااواردا يااك الكتاااف ص يبااد بلاا  عااادداا تعااد المسااال  النحويااة  -
   مسألة . 92)
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لام يناتب عاان الالاالف بااين النحااا نحاوان متعارضااانص  نماا االالااتالف ب ار يااك  -
النبرا الالاصة التك يرض ا ك  من نحاا المصرين عل  ويق البيلة التك ميالااص يضاًل 

ين الا  التوسا  يااك دباو  اللتااا، عان الباروف االجتماعيااةص واليبايياة التاك  د، بااالكويي
 .  164)التك ريضت ا البصرا

   ن االتالف النحاا يك  المصاللحا، لم يتير ليًلا من البواعد وايحكام. -
 

Conclusion 
 - The research revealed Ibn al-Anbari's culture, scientific efforts 

and his ability to classify linguistic issues. 
-The book Al-Insaf is considered as the first book to be 

classified in Arabic science in this order, and Abu Al-Barakat 
took a single approach in presenting all issues. 

 - Abu Al-Barakat followed in his grammatical doctrine the 
footsteps of the Basra scholars. He agreed with them on most 
issues and he took their opinions in a hundred and twelve 
issues. 

-Disturbance of his methodology in some parts of the book. 
-The book included (121) issues  of which sixty-nine were purely 

disputed between the two schools. 
-Grammatical issues are mostly mentioned in the book (92 

Issues.  
- The dispute between the grammarians did not result in two 

opposing grammars. However the difference appeared in the 



 م 2019 (43) مجلة التراث العلمي العربي       فصلية، علمية، محكمة   العدد

334 
 

 

 

special view imposed by the Egyptians according to the 
environment they represented in addition to the social and 
cultural conditions that led the Kufis to expand their acceptance 
of the languages that Basra rejected. 

 - The difference between grammarians in issues of terms did 
not change any of the grammar and provisions. 

 لهوامش:فائمة ا
  

 

 140ص 3/139ص وييا، االعيانل171 -2/169ينبرل  نباه الرواا عل   نباه النحااص - 1
ص ويياااااااا، 15/325صساااااااير  عااااااالم الناااااابالءص171 -2/169ينباااااارل  نباااااااه الاااااارواا علااااااا   نباااااااه النحااااااااص - 2

 140ص 3/139ايعيانل
صالبلتة يك تراجم  لمة 15/325ءصص سير  عالم النبال 171 -2/169ينبرل  نباه الرواا عل   نباه النحااص - 3

 184النحو واللتةل
 98ينبر لالالالف النحوي بين البصريين والكوييين وكتاف االنصافل - 4
 98ينبر ل المصدر نفس ل  - 5
 1/25اإلنصاف يك مسال  الالالف بين النحويين البصريين والكوييينل  - 6
 1/25ل المصدر نفس   - 7
 1/25المصدر نفس ل  - 8
 73ينبرل الهاف المهاف يك مهااف النحاا وددة اإلعراف ل   - 9

 1/72اإلنصاف يك مسال  الالالف بين النحويين البصريين والكوييينل  - 10
 1/47المصدر نفس ل   - 11
 73ص 1/72المصدر نفس ل  - 12
 74المصدر نفس ل /  - 13
 1/79المصدر نفس ل   - 14
 251/ 2ص 2/229ص 214/ 2ص 2/74ص 1/197ص 149/ 1المصدر نفس ل   ينبرل - 15
 125الالالف النحوي بين البصريين والكوييين وكتاف االنصافل  - 16
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 1/79اإلنصاف يك مسال  الالالف بين النحويين البصريين والكوييينص  - 17
 149/ 1المصدر نفس ل   - 18
 197/ 1المصدر نفس ل  - 19
 74/ 2المصدر نفس ل  - 20
 214/ 2المصدر نفس ل  - 21
 2/229المصدر نفس ل  - 22
 2/251المصدر نفس ل  - 23
 1/57المصدر نفس ل  - 24
 1/57المصدر نفس ل  - 25
 2/149المصدر نفس ل   - 26
 127والكوييين لينبرص ابن االنباري يك كتاب  االنصاف يك مسال  الالالف بين النحويين البصريين  - 27
 60نيور الفوالد)بحث  ل استدراكا، االنباري عل  اإلنصاف يك كتاب  م ينبرل - 28
 192لالالالف النحوي بين البصريين والكوييين وكتاف االنصافينبرل  - 29
 1/61اإلنصاف يك مسال  الالالف بين النحويين البصريين والكوييينل   - 30
 1/148المصدر نفس ل  - 31
 1/268المصدر نفس ل  - 32
 2/212المصدر نفس ل ينبرل  - 33
  202ينبرل الالالف النحوي بين البصريين والكوييين وكتاف االنصافل - 34
 1/212اإلنصاف يك مسال  الالالف بين النحويين البصريين والكوييينل  - 35
 2/373الكتاف ل  - 36
 2/564ل اإلنصاف يك مسال  الالالف بين النحويين البصريين والكوييين - 37
  118المسألة )  - 38
 2/312لالالف بين النحويين البصريين والكوييين لاإلنصاف يك مسال  ا - 39
صلرحان عل  مراح ايرواح يك 2/102ص المنصفل3/336صايصو  يك النحول 4/380ينبرل الكتافص  - 40

 14ص لها الصرف يك ين الصرف ل 133علم الصرفل
  2/102ص المنصفل3/336صايصو  يك النحول 4/380ينبرل الكتافل  - 41
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 األمويللتصوير ومدى تأثيرها على الرسوم المائية في العصر  اإلسالمكراهية 
 ستار جبار احمدم.م.    ريام حسين عبد م.م.

 جامعة الكوفة( -)كلية اآلثار
reamh.alrubaie@uokufa.edu.iq 
satarg.ahmed@uokufa.edu.iq 

تاريخ النشر:     3/11/2019تاريخ القبول:     2/10/2019تاريخ االستالم: 
31/12/2019 

 : ملخصال
في العصر  (1)تناول البحث دراسة لرسوم الحيوان في اللوحات الجدارية المائية الفريسكو

م في قصير عمرة وقصر الحير الغربي. وجدت الكثير من الرسو  السيما، األموي
مشاهد الصيد  أبرزهافي مواضيع متعدد وكان من  لحيوانات وطيور مختلفة واستعملت

العصر  أيامالتي توضح اختالف الفكر الدنيوي والداللة الدنيوية لهذه الرسوم  واالفتراس،
 العصر الراشدي. أيامد والتقشف عن الفكر الديني الذي تميز بالزه األموي

اآليات  حية )اآلدمية والحيوانية( عبرلتصوير الكائنات ال اإلسالمتضمن البحث كراهية 
الباحثين  وآراءالفقهاء في مسألة التحريم  آراء وأحاديث السنة النبوية، فضاًل عنالقرآنية 

الحيوان في  على رسومبشكل عام ، اإلسالميالتحريم وتأثيرها على الفن  أصلفي 
استعرضنا فيها أهم النتائج التي ثم . وانتهى البحث بخاتمة األموي بشكل خاصالعصر 

 والمراجع التي استند اليها البحث.ملحقات تضمنت الصور التوضيحية وثبت المصادر 
عمرة، الحير الغربي، الفن االسالمي، التصوير االسالمي، قصير  الكلمات المفتاحية: 

 .، العصر االمويالرسوم المائية
Islamophobia for photography and its impact on water drawings in 

the Umayyad period 
MSC. Ream Hussein Abdul        MSC. Satar Jabbar Ahmed 

mailto:reamh.alrubaie@uokufa.edu.iq
mailto:satarg.ahmed@uokufa.edu.iq
mailto:satarg.ahmed@uokufa.edu.iq
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(College of Archeology - University of Kufa) 
Abstract:  
 The research dealt with the study of animal drawings in the 
fresco, during the Umayyad period, especially in Qusayr Amra 
and Qasr al-Hayr al-Gharbi. Many imagesto different animals 
and birds were found and used in various subjects, most notably 
the hunting and predation scenes. 
The research included hatred of Islam for the depiction of living 
beings (human and animal) through the Quranic verses and 
Hadith Sunnah, as well as the views of scholars on the issue of 
prohibition and the views of researchers in the origin of the 
prohibition and its impact on Islamic art, and the extent of its 
impact on animal drawings in the Umayyad age. The research 
ended with a conclusion of the most important results reached 
and annexes included illustrations and proven sources and 
references on which the research was based. 
Key words: ( Islamic Art, Islamic Painting, Qusayr Amra, Qasr 
al-Hayr al-Gharbi, Fresco, Umayyad age) 

 المقدمة : 
 وذلك اليوناني، والفن البيزنطي بالفن يتأثر االموية الدولة قيام بعد االسالمي الفكر اخذ
 يقل المتشدد االسالمي الفكر تأثير بدأ وقد العربية اللغة إلى كتب من ترجم ما عبر

 هذا عمائر في  الحية الكائنات تصوير على نالحظه ما وهذا األموي الفن في تأثيره،
 جاءت االموي العصر في نفذت التي التصاوير إن البعض يعتقد حين في. العصر
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 أو الشام بالد في عاشوا الشرقية، الكنيسة اصحاب من مسيحيين فنانين ايدي على
 .مسيحيين فنانين ايدي على تتلمذوا  عرب فنانين
 التي الجدارية الرسوم هي األموي العصر الى تعود التي الحيوان رسوم وابرز اقدم ومن

 والذي ، عمرة قصير جدران تزين التي و( Musil) موزيل النمساوي العالم اكتشفها
 .للهجرة(96-86)الملك عبد بن الوليد األموي الخليفة إلى ينسب

 من التصوير : اإلسالمموقف 
من الصور التي تحاكي  اإلسالمكره العرب المسلمون الصور والمصورين بسبب موقف 
بنص قراني صريح يحرم  يأت ابداع الخالق في التصوير بالرغم من ان القران الكريم لم
النحتية ذات االبعاد  األعمالالتصوير بشكل مباشر لكنه حرم الصور المجسمة )

َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَنَصاُب يالثالثة( التي تتخذ للعبادة دون اهلل "
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُْفِلُحونَ  ْن َعَمِل الشَّ ، واالنصاب يقصد بها (2)"َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس مِّ

اخص الحجرية التي تعبد في الديانات الوثنية لذلك حرم صنعها من اجل االصنام والشو 
، كما ان إباحة التصوير في القران الكريم بات فيما تخص النبي سليمان (3)عبادتها

َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلَنا َلُه َعْيَن اْلِقْطِر "( ليه السالم)ع يَح ُغُدوُّ َوِمَن َوِلُسَلْيَماَن الرِّ
* اْلِجنِّ َمْن َيْعَمُل َبْيَن َيَدْيِه ِبِإْذِن َربِِّه َوَمْن َيِزْغ ِمْنهُْم َعْن َأْمِرَنا ُنِذْقهُ ِمْن َعَذاِب السَِّعيرِ 
َد َيْعَمُلوَن َلهُ َما َيَشاءُ ِمْن َمَحاِريَب َوَتَماِثيَل َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوقُُدوٍر َراِسَياٍت اْعَمُلوا آَل َداوُ 

يمة نفهم بان القران الكريم الكر  اآليةومن هذه  .(4)"*ُشْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ 
حرم التصوير  ، في حين(5)إطالقافي عهد سليمان وانه لم يكن يحرم التصوير  أجاز

في السنة النبوية الشريفة فقد روي عن الرسول الكريم أحاديث منها "إن أشد الناس 
 (7)ومنها "ال تدخل المالئكة بيتًا فيه كلب وال تصاوير" (6)وم القيامة المصورون"عذابًا ي

 ، إذ(8)وآخر "ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ماخلقتم"
ردت أحاديث كثيرة قسم منها تنص على الفن المصور، وقسم آخر تمنع الصور، و 

الصور يوم القيامة يعذبون وطائفة تبين االثم من يضع الصور  أصحاب أنتذكر  وقسم
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وطائفة تحضر استعمال الثوب فيه تصاوير وطائفة تشير الى ان المالئكة ال تدخل بيتًا 
فيه صورة، وطائفة أباحت تصوير ما ليس فيه روح، وطائفة رخصت فن التصوير على 

 .(9)الوسائد وما أشبهها
وان تحريم  إسنادهليس كل ما جمع من الحديث موثوقًا صحيحًا في  نحن نعرف

ان  هلل او الصرف عن عبادته وحده، إذفي وحدانية ا اإلشراكالتصوير ما قصد به 
الذي يضع الصور ليضل الناس عن عبادة الذي وعد بالعذاب يوم القيامة المصور 

الديني العربي رأيه  إلسالميايذكر الدكتور ثروت عكاشة في كتابة التصوير ، و (10)اهلل
: "وان كل ما تجده من رأي الً بعض الفقهاء قائ إلىة النبوية مرده عن التصوير في السن

جمهرة من الفقهاء أعملوا  إلىتأويالت فقهية تعرف  إلىحول تحريم التصوير فمرده 
 . (11)"األحاديثفكرهم في استخراج ما يؤيدهم على ذلك من 

جرت مناقشات بين  مي مستمرا حتى القرن الماضي، اذالظل تحريم التصوير االس
علماء االثار ورجال الفن الذين اجمعوا على اباحة التصوير واشترك في هذه المناقشة 

ته في الحياة رجال الدين، فاجمع بعضهم على اباحة التصوير العلمي والفني ألهمي
قية فبقوا على عدم إباحة محمد عبده والشيخ عبد العزيز جاويش، أما البالعامة، منهم 

 . (12)التصوير رغم اباحتهم له في شؤونهم الخاصة والعامة
لنبوية ين على بعض االحاديث الوفي ظل تحريم التصوير من قبل الفقهاء مستد

، ان (13)المستندين عليها األحاديثمحمد عبده في تفسير بعض الشريفة، يرد عليهم 
( ان اشد لى اهلل عليه وسلمجامدين في تأويل قوله )صالذين قالوا يمنع التصوير وقفوا 

لتصوير الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" وفات هؤالء الحديث ينصرف الى ذلك ا
ما جاء لغير ذلك من قصد به تأليه بعض الشخصيات ، و كان ال الذي شاع في الوثنية

 . (14)ه"تصاوير قصد فيها الى المتعة والجمال فال يحمل قول الرسول علي
تحريم التصوير جاء تحت تأثير الفكر اليهودي أما رأي بعض الباحثين المحدثين في 

النبوية متأثرة  األحاديثانهم يرجعون الى بعض  إذلذي جاء حربًا على المصورين ، ا
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 ، ذلك ان اليهود كانت اول دين سماوي نادى بعبادة اهلل(15)بأفكار اليهود الذين اسلموا
وثنية والديانات الوضعية هي ان الشائعة بين الناس في مختلف كانت ال وحده اذ

هذه الديانات الوثنية، لذلك تشددت اليهودية بالنسبة  أساسالحضارات وان الفنون كانت 
 . (16)للفنون الجميلة فحرمتها

الفنون امام االنسان وبّصره الى ما في  أفقفتح  اإلسالمعلى العكس من ذلك جاء 
َم ِزيَنَة اللَِّه الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه  ث ذكر في القران الكريم "الوجود من زينة حي ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق وَ  َباِت ِمَن الرِّ ْنَيا الطَّيِّ ِلَك َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ َكذََٰ
ُل اآْلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُمونَ  ، فاإلسالم ليس دين تشدد وتقشف كما يذهب الى ذلك (17)"ُنَفصِّ

اولم ينظروا  "بعض الباحثين بل انه يدعوا البشر للنظر الى ما أبدع الخالق والتأمل فيه
 . (18)وما خلق اهلل من شيء" واألرضفي ملكوت السموات 

قوة التدبر والمالحظة جميعها عماد الحضارة والفن، ويرى بعض  إلىدعوة هذه 
لم يكن كارهًا للتصوير وان تحريمه جاء  )صلى اهلل عليه وسلم(المستشرقين ان الرسول

بعد وفاته بحوالي قرن ونصف القرن عندما عمد الفقهاء الى جمع الحديث النبوي 
 . (19)الشريف وتدوينه

الرسول وما بعده  أيامبسبب وجود الصور على السكة  ةهذه النظري اآلثاريؤيد علماء 
والعباسيين والسالجقة في حين ان  األمويين أبنيةووجود الصور التي تزين بعض 

لى اهلل عليه )صتصوير كان مكروهًا في عصر الرسوليعتقد ان ال اآلخرالبعض 
 . (20)(وسلم

لتصوير من أهمية للفن ل اإلسالميذكر الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق ما لكراهية 
كانت عاماًل  إذا اإلسالمي"فكراهية التصوير كان لها اثر بعيد في الفن  العربي قائالً 

الرائعة التي ينتج مثلها فن من الفنون السابقة  اإلسالميةفعااًل في نضوج تلك الزخارف 
 . (21)الالحقة له" أو اإلسالمعلى 
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اليهودية ولم يستفد بها  أنكرتهان الجميلة كما فلم ينكر الفنو  اإلسالم أما: "أيضاً ويقول 
في نشر دعوته كما استخدمتها المسيحية ولكنه تضمن توجهات مختلفة كان لها أبعد 

 .(22)وفي نضوجه" اإلسالميفي تكوين الفن  األمر
كبير في الفن  إلى حدالفن التجريدي  إبرازللتصوير  اإلسالمساعدت كراهية 

الفنانون المسلمون في تحوير رسوم الكائنات الحية، اال انها لم ، فقد اكثر (23)اإلسالمي
اختلفت وجهات النظر في  . اذ(24)تضعف من المستوى الفني الذي ارتقى اليه هذا الفن

ا األقاليم ذات مدى تأثير هذه الكراهية، يعتقد البعض بأن الفنانين الذين استوطنو 
تحررًا في رسوم الكائنات  أكثرنوا ، كاالمذهب الشيعي في العراق وبالد فارس ومصر

هذه الكراهية بشكل كبير عكس الفنانين اصحاب المذهب  إلىالحية ولم يخضعوا 
نتاجات الفنية التي ازدهرت بها هذه االشكال والتي . اذ هؤالء الباحثين على ال(25)السني

(، اً نفذت على الحجر والرسوم الجدارية المنفذة على الجص )العصر الفاطمي تحديد
اإلسالمية والتي نفذت الرسوم التي زينت المخطوطات  الخشب، المنسوجات، فضاًل عن

تور ثروت الدك أن إال. (26)التي اشتهرت بانتشار المذهب الشيعيفي هذه األقاليم 
هاء الشيعة كانوا يذكر" والحقيقة ان بعض فق عكاشة له رأي معارض لهذا االعتقاد، اذ

َظرائهم من أهل السنة في تحريم الصور، فكان الشيعة يحتفظون بجملة من الصرامة كنُ 
من أحاديث الرسول التي تنهي عن التصوير وتحرمه بال هوادة، وهكذا لم تكن الدولة 

، ويرجع سبب اعتقاد (27)تسامحًا مع فن التصوير من الدولة السنية" أكثرالشيعية 
الدولة حين ان  بط الشيعة ومأواها، فيت مهكان هو ظنهم بان بالد فارسالباحثين لهذا 

 . (28)الصفوية" األسرةمع نشوء  1507لم تِدن بالمذهب الشيعي رسميًا إال عام  الفارسية
 رسوم الحيوان المائية في أبنية العصر االموي: 

وذلك والفن اليوناني،  اخذ الفكر االسالمي بعد قيام الدولة االموية يتأثر بالفن البيزنطي
الفكر االسالمي المتشدد يقل  إلى اللغة العربية وقد بدأ تأثير ترجم من كتبعبر ما 

في عمائر هذا  على تصوير الكائنات الحية  وهذا ما نالحظه األمويفي الفن  ه،تأثير 
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التصاوير التي نفذت في العصر االموي جاءت  إن البعض يعتقد. في حين (29)العصر
بالد الشام أو ، عاشوا في (30)نيسة الشرقيةعلى ايدي فنانين مسيحيين من اصحاب الك

 .(31)تتلمذوا على ايدي فنانين مسيحيين فنانين عرب 
هي الرسوم الجدارية التي  األمويومن اقدم وابرز رسوم الحيوان التي تعود الى العصر 

، والذي (32)( و التي تزين جدران قصير عمرة Musilاكتشفها العالم النمساوي موزيل )
 .(33)ةهجر لل(96-86)عبد الملكالوليد بن  األمويالخليفة  إلىينسب 

مع  جنب إلىرسوم الحيوان في لوحاته جنبًا  نجد ان فنان قصير عمرة قد اعتمد على
ة في تنفيذ لوحاته بعيد هذا الفنان امتلك الحرية الكامل إنهذا نجد الرسوم اآلدمية، ول

عن كره المسلمين وتحذيرات الفقهاء من رسوم الكائنات الحية. فنجد في قاعة العرش 
جانبه صورة امرأة  األموي جالسًا على عرش وتعلوه مظلة إلىلوحة قد مثلت الخليفة 

 (. 1) لوحة (34)يمثل قاربًا وطيور مائيةمنظر وتحت هذا المشهد 
نشاهد رسم لنصف رجل يعلوه عقدًا  إذعرش تحديداً في الجدار الغربي ونبقى في قاعة ال

لطيور المائية ( ونجد هذه ا2وعلى جانبي العقد طائران يمثالن طائر اإلوز )لوحة 
زينت اعلى العقود الي تعلو مشاهد كل من الجدار الغربي والشرقي بوضعيات مختلفة 

 (.4(، )لوحة 3في القاعة المركزية للقصير )لوحة 
قد مثل الفنان الرسوم الحيوانية فيه، وهو مشاهد الصيد  كما نجد وهناك موضوعًا آخر

تصور حزمة من  ت على الفن األموي بشكل واسع، إذالتي كانت المواضيع التي سيطر 
الظباء وكالب الصيد والصيادين في مطاردة ساخنة ومشهد يمثل الصيادين وهم 

الفارسي على  يوضح التأثير لسكاكين بعد اصطياده، وهذايذبحون الحيوان الميت با
هذه اللوحة واللوحات السابقة سجاًل  (، إذ تعد5وي بشكل كبير )لوحة الفنان االم

في  (للهجرة،96-86بن عبد الملك) محتماًل لما كان غالبًا عندما كان الخليفة الوليد
 األدبمكان اقامته هذا من مطاردات صحراوية عظيمة، مثل حفالت الصيد في 

 .(35)الجاهليي العصر الفارسي والشعر العربي ف
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قد زين بخطوط هندسية مستقيمة شكلت مربعات ضمت فسقف قاعة االستقبال  أما
)لوحة (36)بداخلها رسوم للحرفيين وصور لحيوان الجمل منها يمتطيه راكب ومنها بدونه

6 .) 
ر لوحة زينت السقف النصف برميلي من حمام القصي األولىونجد في القاعة الجانبية 

( معينا بواسطة خطوط مستقيمة زينتها اوراق الشجر ضمت في 17قسمت الى ) التي 
 دب يعزف على آلة العود والحمارذات رقاب طويلة وحيوانات منها  داخلها رسوم طيور

، نجد في هذه (7)لوحة  (37)الرسوم اآلدميةالوحشي والجمل والغزال فضاًل عن الذئاب و 
ركز على رسم مشاهد ذات موضوع معين ير الاستغنى عن تصو  اللوحة إن الفنان

 يطرة على الفن االموي منها الرقص والطربمسالتي تدخل ضمن المشاهد الاالشكال 
 الصيد واالفتراس.  و 

التي نفذت بطريقة  (38)ر الحير الغربيالحيوان التي ظهرت على جدران قص اما رسوم
 ايضًا.  الرسوم المائية

رسوم الحيوان في هذا القصر  أجملمن المية و فيمكن أن تعد من أحسن األمثلة اإلس
)لوحة  (39)التي تمثل االلهة جياالتي تلتف حول عنق صورة المرأة  األفعىهي صورة 

. وفي مشهد (40)كما نراه في صورة اخرى األسفلصلتها بالعالم  إلى، والذي يرمز (8
جريحة واالخرى  أحداهمايمتطي جوادًا يعدو في أثر غزالين سقطت  نجد فارساً  آخر

 . (9)لوحة  (41)هاربة وملتفة الى الخلف صوب الفارس
فيه صورة أجزاءه، و في الكثير من و الذي دب التلف فيه بشكل كبير اما المشهد الثالث 

الملفوفة حول رقبة الحيوان،  األشرطةالحظيرة من  إلىلرجل اسود البشرة يقود حيوانًا 
 .(42)الحظائر الملكية في ذلك العصر إحدى هذه اللوحة على وتدل

الموسيقيين والصياد الى  منباللوحة  برمته في اإلطار الزخرفي المحيط هذه المشاهد
أصول فارسية، حيث اقترن مشهد الفارس بالموسيقيين الملكيين  إلىأواني الزهور تعزى 

تمثل هذه  وآنية الزهور الفارسية، اذ األوانيبالمشاهد الفارسية التي نفذت على 
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اإلسالمي، ذلك واضحًا يالحظ في اللوحة التأثير العربي ، و (43)المواضيع البالد الفارسي
ان بعض  الفن العربي اإلسالمي، فضاًل عن التي كانت من ابتكاراتفي ركبات الجواد 
تصاوير قصر الحير الغربي  ى واجهة قصر المشتى، والتشابه بينالعناصر مشابهة ال
 . (44)رةوتصاوير قصير عم

هذه التصاوير كلها من أصل اجنبي، بالرغم من عدم معرفة السبب الذي منع الفنان من 
رد اتنكهاوزن تصوير الموضوعات المحلية المشابهة، ويتطرق لمثل هذا الموضوع ريشتا

 . (45)"ان هذه المظاهر الفارسية تعبر بوضوح اكثر عن فكرة الملكية" قائالً 
 الخاتمة: 

هذا يثبت انهم لم يتمسكوا عمل رسوم الحيوان في مصوراتهم، و على استقبل المسلون أ
باالحاديث التي تحرم تصوير الكائنات الحية، حيث كانت رسوم الحيوان مما ورثته 

 كانت منتشرة في منطقة بالد الشام.مية عن الفنون التي سبقتها و الفنون االسال
والفيل  واألسد األرنبا حيوانات مختلفة مثل كما يمكننا أن نذكر إن المسلمين قد اعتمدو 

والطيور الصغيرة بأنواعها، ونفذوها بطريقة نلحظ فيها التأثير الساساني والغزال والكلب 
حول رقبتها. والمالحظ  أونفذت مع فرع نباتي يتدلى من منقارها  والسيما الطيور، وقد

الطيور التي رسمها الفنانون بأن هذه الحيوانات و  اإلسالميمن قبل الباحثين في الفن 
 . (46)في الصيد او التي ُتصاد مون كان من الحيوانات التي تستعملالمسل

الملكية، كما نراه واضحًا في مشاهد الصيد فهي  النوع من المشاهد أما الداللة لهذا
والتي  األمويوالمصارعة والطرب والرقص وهي من الموضوعات الثابتة في فن العصر 

قصير عمرة بعض  ، لكن تظهر هذه الرسوم السيمااألمويةلممارسات تتطابق مع ا
: القيمة األمويتمثل جانبين من الفن  ءم مع الصفة الرسمية للرسوم،التغييرات التي تتال

ته الدنيوية.، كما هو واضح في مشاهد البالط الملكي، كما يمكن ان لالزخرفية ودال
ف عن الفنان المسلم و هو معر  االجدران، كمتكون الرسوم قد نفذت من اجل تغطية 
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وكراهيته للفراغ، وهذا ما نالحظه في رسوم قصير عمره ان الطريقة التجريدية التي 
 رسمت بها الحيوانات تضفي لمسة غير مألوفة على المشهد التقليدي للصيد. 

من منظور  إالتوليفة من موضوعات متعددة المصادر ال معنى لها  كل هذا يعد
 المحلية.  واألحداثالملكية والنزوات الشخصية  األنماطها، إذ هي تجمع بين مالك

 
 
Conclusion:  
The Muslims used the drawings of animals in their illustrations, 
thus proving that they did not stick to the conversations that 
prohibit the depiction of living beings, where the animal drawings 
were inherited from the Islamic arts from the arts that preceded 
them and were widespread in the Levant region. 
We can also mention that Muslims have used different animals 
such as rabbit, lion, elephant, deer, dog and small birds of all 
kinds, and also carried out in a way that clearly shows the 
Sasanian influence, especially birds, where they were carried out 
with a plant branch hanging from their beak or around their neck. 
It is noted by researchers in Islamic art that these animals and 
birds drawn by Muslim artists were animals used in hunting or 
hunted.  
The significance of this type of scenes is property, as we see it is 
clear in the scenes of hunting, wrestling, rhymes and dancing, 
which is a fixed theme in the art of the Umayyad era, which 
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corresponds to the Umayyad practices, but these drawings, 
especially in Qusayr Amra, show some changes that correspond 
to the official character of the drawings. They represent two 
aspects of the Umayyad art: decorative value and its worldly  
functions., As evident in the scenes of the royal court, as the 
drawings may have been carried out to cover the walls, how 
much is known about the Muslim artist and his hatred of 
emptiness, and this is what we observe in the short drawings of 
his age Abstract painted by animals Lends an unusual touch to 
the traditional hunting scene. 
All of this is a combination of multi-source themes that make 
sense only from the perspective of its owner, combining royal 
patterns with personal whims and local events. 
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(1لوحة رقم )  
الزورق مع صور الحيوانات  وأسفلهجالس على العرش توضح صورة الخليفة األموي 

 المائية.
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 (2لوحة رقم )
 ة من قصير عمرة.القاعة الرئيس الجدار الغربي من في اإلوزتوضح رسوم طائر  
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 (3لوحة رقم )

القاعة المركزية تبين الوضعيات المختلفة التي نفذت بها  لوحة تزين الجدار الغربي من
 رسوم الطيور المائية.
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 (4لوحة رقم )

رسوم الجدار الشرقي من القاعة المركزية )االستقبال( وتبين صور الطيور التي تعلو 
 بائكة العقود المدببة في قصير عمرة.
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 (5لوحة رقم )

 التي تعلو جدران القاعة المركزية من قصير عمرة.مشاهد الصيد  
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  (6لوحة رقم )
ومن ضمنها صورة لحيوان  بو القاعة المركزية في قصير عمرةالمشاهد التي زينت ق

 .الجمل
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 (7لوحة رقم )
 من حمام قصير عمرة. األولىالرسوم التي تزين قبو الغرفة  
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 (:8رقم )لوحة 
التي تلتف  األفعىيا اليونانية من قصر الحير الغربي توضح صور صورة لإللهة ج

 حول عنقها.
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 (: مشهد من مشاهد الصيد من قصر الحير الغربي.9لوحة رقم )

 
 :الهوامشقائمة 

 

لى أعمال الرسم لمنفذة على الجص يطلق ع أوربي(: اصطالح Murals, Fresco: الفريسكو )(1)
، وكانت له خصوصية وممارسة اإلسالميالتي تغطي الجدران وانه نوع من أنواع الفن الجداري 

هذا من  الملكية واألماكن الخاصة، ويعد المدنية والخدمية كما هو الحال في القصور األبنيةفي 
اإلسالمي بكثرة قبل الفتح العربي الذي كان منتشر  اإلسالميتأثير الفن الساساني على الفن 

، بيت الحكمة، اإلسالمية، للمزيد ينظر: ثويني، علي، معجم عمارة الشعوب اإلسالميلمشرق ل
 . 531، ص2005، سنة 1بغداد، ط

 (.90)المائدة، آية  (:2)
ية، القاهرة ، سنة والفنون الجميلة، مطبعة دار الكتب المصر  اإلسالم(: مرزوق، محمد عبد العزيز، 3)

، 1965، الفن االسالمي تاريخه وخصائصه، بغداد، مطبعة أسعد، سنة 18-17، ص1944
 -، دار فينقيا2الديني والعربي، ج اإلسالمي، عكاشة، ثروت، تاريخ الفن، التصوير 189ص
 .13-12، ص1977ت، سنة بيرو 

 (.13-12سبأ، آية ) (:4)
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 .211، ص1986، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، سنة اإلسالمية(: ماهر، سعاد، الفنون 5)
الدولية  األفكار، صحيح البخاري ، بيت  (256)تإسماعيلالبخاري، ابي عبد اهلل محمد بن (: 6)

 .1155، ص 5950، رقم الحديث 1998للنشر، الرياض، سنة 
 .1154(، ص5949المصدر نفسه، رقم الحديث ) (:7)
الحسين مسلم بن الحجاج  أبيالنيسابوري،   ،1156، ص 5961المصدر نفسه، رقم الحديث (: 8)

 .875-874، ص1998القشيري، صحيح مسلم، بيت االفكار الدولية للنشر، الرياض، سنة 
 . 18مرزوق، االسالم والفنون الجميلة، المصدر السابق، ص(:9)
 . 14عكاشة، التصوير االسالمي الديني و العربي ، المصدر السابق، ص (:10)
 . 14المصدر نفسه، ص (:11)
في العصور  األوسط، فنون الشرق إسماعيلعالم، نعمت  ،211الفنون اإلسالمية، ص (: ماهر،12)

 . 36-35، ص1974سنة ، دار المعارف، مصر، اإلسالمية
 .14، ص الديني والعربي اإلسالميعكاشة، التصوير ( 13)
 .14المصدر نفسه، ص( 14)
 .18والفنون الجميلة، المصدر السابق، ص اإلسالممرزوق، (:15)
 .17-16، ص الديني والعربي اإلسالمي، التصوير ، للمزيد ينظر8صدر نفسه، صالم:(16)
 (.32آية )، األعراف:(17)
 (.185، آية )األعراف:(18)
بين الفنون، مجلة كلية اآلداب،  اإلسالميمرزوق ، محمد عبد العزيز مرزوق، مكانة الفن :(19)

 .116 -115، ص1959، سنة 1، ج19مطبعة جامعة القاهرة، مج 
 .19-18، صم والفنون الجميلةاإلسالمرزوق،  (:20)
 .19المصدر نفسه، ص (:21)
 .117، صبين الفنون سالمياإل(: مرزوق، مكانة الفن 22)

، الهيئة المصرية العامة 1عصر الوالة، مج اإلسالميةشافعي: فريد، العمارة العربية في مصر  (23):
حسن، زكي محمد، في الفنون اإلسالمية، مؤسسة هنداوي  ،262، ص1994 سنة للكتاب،

 .31، ص2012 سنة للتعليم والثقافة، مصر،
 



 م 2019 (43) مجلة التراث العلمي العربي       فصلية، علمية، محكمة   العدد

364 
 

 

 

 

 .28ص ،حسن، زكي محمد، في الفنون اإلسالمية(:24)
 .263، صاإلسالمية في مصر  شافعي، فريد، العمارة العربية(: 25)
 .29-28، المصدر السابق، ص حسن (:26)
 .7، صاإلسالمي عكاشة، ثروت، موسوعة التصوير العربي (: 27)
 .7المصدر نفسه، ص (:28)
-650والعمارة  اإلسالمياتنغهاوزن، ريتشارد، اولغ غرابار ومارلين جنكينس مدين، الفن (: 29)

 سنة ،،1، ترجمة: عبد الودود بن عامر العمراني، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، ط1250
عالمحسن، زكي محمد، التصوير  ،59، ص2012 المصورين في االسالم، مؤسسة الهنداوي  وا 

 .13، ص2012الثقافة، سنة ،للتعليم و
تسمية لمسيحيي وكنائس بالد مابين النهرين، فقيل "كنيسة الرها" وكنيسة  (:الكنيسة الشرقية:30)

المدائن(، نسبة لمملكة الرها، وعاصمة المدائن، فكان  -طيسفون )ساليق وقطيسفون–سلوقيا
هذه الكنيسة هي ، وهناك تسميات أخرى لنيسة المشرق"، بداللة أوسعالتمييز. بينما قيل "ك

)الكنيسة الكلدانية (، ويمكننا تعميم القول بشأن وحدة المسيحية كلها في ديار المشرق، إذ من 
الثابت أنها كنيسة واحدة، فالتسميات شيء شكل فقط يتبع االقليم التي شيدت فيها، أما التعاليم 

 ،ثورية"، لبنان،اآل–كلدانية ال-الدينية وريازة البناء فواحدة، ينظر، حبي ، يوسف، "كنيسة المشرق
الجغرافية الدينية"، -العقائد-،حبي، يوسف،"كنيسة المشرق، التاريخينظر، 15، ص2001 سنة

 51، ص2013 سنة ،بيروت،
(31):Contadini, Anna, Arab Painting Text and Image in Illustrated Arabic 

Manuscripts, Leiden, Boston, 2007, P101. 
عمرة: مبنى يمثل استراحة ذات حمام فريد من نوعه يعود الى تلك الفترة في بادية  قصير(: 32)

م( عن طريق 1898هـ(، اكتشفه العالم النمساوي موزيل عام )93االردن يعود الى حوالي سنة )
بعد ان ازيحت طبقة  جدران وسقوف المبنى بالكامل،الصدفة اكتشف الرسوم الجدارية التي تزين 

مارسيه، جورج، الفن االسالمي، ترجمة: عفيف بهنسي، للمزيد ينظر: من الرماد الذي يغطيها، 
الباشا، حسن،  ،41، ص1968واالرشاد القومي، دمشق، سنة منشورات وزارة الثقافة والسياحة 
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، 1959نهضة العربية، القاهرة، سنة في العصور الوسطى، مكتبة ال اإلسالميالتصوير 
 .50-49ص

أمه والدة بنت العباس بن جزء العبسية، تولى الخالفة االموية الوليد بن عبد الملك بن مروان ، : (33)
توسعت رقعة  ،بن مروان هـ(، في نفس اليوم الذي توفي فيه عبد الملك86في شهر شوال سنة )
عنها الشغف في البناء  هـ(، وعرف92-91الد االندلس سنة )فتحت ب الدولة االسالمية اذ

بناء  لنبوي في المدينة المنورة، وأعادد المسجد اإذ بنى المسجد االموي بدمشق، وجد والعمران
ويعود اليه قصير عمرة في بادية االردن، دام حكم الوليد بن  األقصى في بيت المقدس،المسجد 

عفر بن وهب ابن اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن ج للمزيد ينظر: عبد الملك عشر سنوات،
، 2هـ(، تاريخ اليعقوبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج292واضح اليعقوبي البغدادي، )ت 

 .205-197، ص2002 سنة ،،2ط
، 1986حسن، زكي محمد حسن، أطلس الفنون االسالمية، دار الرائد العربي، بيروت، سنة (: 34)

 .502ص
 .59ص سنة ،، المصدر السابق،اتنغهاوزن(:35)

(36):Ettinghausen, Richard, Arab painting, Albert Skira, Switzerland, 1962, 
P33.    

 .69عكاشة، ثروت، التصوير االسالمي، ص(: (37
الخليفة االموي هشام بن عبد الملك  ود تأريخ بناء هذا القصر الى عهدقصر الحير الغربي: يع(: 38)

( كم من مدينة دمشق، على الطريقين 150م(، يقع في بادية الشام على بعد )743 -724)
م( بعد 1936الجون(، نقب فيه عالم اآلثار شلومبرجيه عام ) -تدمر، حمص -التجاريين )دمشق

قصر جاء بمرحلتين االولى بناء بناء ال في سوريا، اما المعتقد السائد في ان اكتشفته دائرة االثار
الحمام والمسجد، والثانية التي اكتمل فيها بناء القصر وملحقاته، للمزيد ينظر: عبد الحق، سليم 
عادل، اعادة تشييد جناح قصر الحير الغربي في متحف دمشق، مجلة الحوليات األثرية 

 .10-9، ص 1951سنة ،،1، ج1بعة الشرق، دمشق، مالسورية، مط
تناظهر في تمثل االرض وهي زوجة االله أورانوس وام االله كرونوس،  :(Gaia)لهة جيااال(: 39)

كل منهن عدت أم اآللهة ، وكان لها تشابه مع االلهة هيرا وريا، ف(Terraالرومانية االلهة ترا )
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هاشم عينة، للمزيد ينظر: نيهاردت، أ. أ، اآللهة واالبطال في اليونان القديمة، ترجمة: م في حقبة
 .14-13، ص1995، سنة 1حمادي، االهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط

(40):Ettinghausen, Richard, Op, Cit, P34.  
 . 70، صالتصوير اإلسالمي عكاشة، ثروت، موسوعة(:  41)
 .32، صتشييد جناح قصر الحير الغربي أعادةسليم عادل، عبد الحق، (:  42)
 .253، صاإلسالم حمد، فنونحسن، زكي م(: 43)
 .33، صتشييد جناح قصر الحير الغربي إعادةسليم عادل، : عبد الحق،(44)
بعة وسليم طه التكريتي، مط ليماناتنكهاوزن، فن التصوير عند العرب، ترجمة: عامر س(: 45)

 .35، ص1974 سنة ،، بغداد،االديب البغدادية
 .253، صحمد، فنون اإلسالمحسن، زكي م(: 46)

 
 المصادر والمراجعقائمة 

 القران الكريم

، 1250-650اتنغهاوزن، ريتشارد، اولغ غرابار ومارلين جنكينس مدين، الفن اإلسالمي والعمارة  -1
 .2012،، سنة 1ترجمة: عبد الودود بن عامر العمراني، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، ط

التكريتي، مطبعة األديب  ليمان وسليم طهاتنكهاوزن، فن التصوير عند العرب، ترجمة: عامر س -2
 . 1974سنة  ،البغدادية، بغداد،

الباشا، حسن، التصوير اإلسالمي في العصور الوسطى، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، سنة  -3
1959. 

البخاري، أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري ، بيت األفكار الدولية للنشر،  -4
 .1998الرياض، سنة 

 .2005، سنة 1، بيت الحكمة، بغداد، طاإلسالميةعجم عمارة الشعوب ثويني، علي، م -5

 . 2001 ، سنةثورية"، لبنان،اآل–الكلدانية -حبي ، يوسف، "كنيسة المشرق -6
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 . 2013 ، سنةالجغرافية الدينية"، بيروت-عقائدال-حبي، يوسف،"كنيسة المشرق، التاريخ -7
 .1986حسن، زكي محمد حسن، أطلس الفنون اإلسالمية، دار الرائد العربي، بيروت، سنة  -8

 سنة حسن، زكي محمد، التصوير وأعالم المصورين في اإلسالم، مؤسسة الهنداوي للتعليم و، -9
 .2012الثقافة، 

 .2012سنة  ،سة هنداوي للتعليم والثقافة، مصرحسن، زكي محمد، في الفنون اإلسالمية، مؤس -11

، الهيئة المصرية العامة 1شافعي: فريد، العمارة العربية في مصر اإلسالمية عصر الوالة، مج -11
 .1994 سنة للكتاب،

عبد الحق، سليم عادل، إعادة تشييد جناح قصر الحير الغربي في متحف دمشق، مجلة  -11
 .1951 سنة ،،1، ج1بعة الشرق، دمشق، مالحوليات األثرية السورية، مط

بيروت، سنة  -، دار فينقيا2تاريخ الفن، التصوير اإلسالمي الديني والعربي، جعكاشة، ثروت،  -13
1977. 

عالم، نعمت إسماعيل، فنون الشرق األوسط في العصور اإلسالمية، دار المعارف، مصر، سنة  -11
1974. 

واإلرشاد مارسيه، جورج، الفن اإلسالمي، ترجمة: عفيف بهنسي، منشورات وزارة الثقافة والسياحة  -15
 .1968ومي، دمشق، سنة الق

 .1986ماهر، سعاد، الفنون اإلسالمية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، سنة  -16
مرزوق، محمد عبد العزيز، اإلسالم والفنون الجميلة، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ،  -17

 .1944سنة 
ة كلية اآلداب، مرزوق ، محمد عبد العزيز مرزوق، مكانة الفن اإلسالمي بين الفنون، مجل -18

 .1959، سنة 1، ج19مطبعة جامعة القاهرة، مج 
مرزوق، محمد عبد العزيز، الفن اإلسالمي تاريخه وخصائصه، بغداد، مطبعة أسعد، سنة  -19

1965. 
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النيسابوري، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، بيت األفكار الدولية  -20
 .1998للنشر، الرياض، سنة 

، اآللهة واألبطال في اليونان القديمة، ترجمة: هاشم حمادي، األهالي للطباعة نيهاردت، أ. أ -21
 .1995، سنة 1والنشر والتوزيع، دمشق، ط

هـ(، 292اليعقوبي، احمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب ابن واضح اليعقوبي البغدادي، )ت  -22
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