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THE DISTANCE EDUCATION, BETWEEN PLANNING AND THE AUDACITY, DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC- MOROCCO MODEL – 

 

 

Hanane El GHOUAT 
1 

 

 

Abstract: 

This paper is an extrapolation of the Moroccan experience, related to the audacity of the 

distance education/learning pattern, during the Covid-19 crisis, which generally 

produced educational problems and educational learning disabilities, the reform of 

which requires great effort and time. 

We have tried, through our reading of the reality of this audacity, to take into 

consideration the views of the various stakeholders in this process, in response to the 

following implicit problematic question: 

Has the boldness of the distance education model in Morocco achieved its desired goals 

and established in the national educational vision? What is the extent of the harmony 

between theorizing and educators audacity in Moroccan education? 

This paper revealed the great gap between the organizational theoretical visions of 

educational work, and the strategies of his audacity, as there is a clear lack of harmony 

between the ambition of directed educational documents, and the frustrations of 

repeated boldness. Its generality is with haste and urgency, rather than the gradualness 

and readiness that directed educational documents call for. 

Invoking the modern educational view, which considers the learner the center of the 

learning process, it is necessary to adopt principles of learning agreed upon by those 

working in the field of education and psychology together, and can be applied through 

educational applications of educational technology, including: 

- The learner must learn on his own, that is, through self-learning. 

- Each learner has his own rate, and this is achieved by adopting the educational 

program. 

- The large and gradual amount of learning is achieved through programmed learning. 

- General Proficiency This is achieved by dealing with the Bloom Model of Learning and 

Proficiency. 

- Learning motivation, where the learner must be aware of his role as a manager of 

learning resources and be trained on a set of jobs. 

Key words: Distance Education, Self-Learning , Moroccan Strategic Educational Vision. 
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 -منوذجااملغرب -19التعليم عن بعد، بني التخطيط وواقع األجرأة، أثناء أزمة الكوفيد
 

 2حنان الغوات 
 

 امللخص: 

، واليت أنتجت 19تعترب هذه الورقة، مبثابة استقراء للتجربة املغربية، املتعلقة بتنزيل منط التعليم/التعلم عن بعد، أثناء أزمة الكوفيد 
 عموما مشاكل تربوية، وإعاقات تعليمية تعلمية، يستدعي إصالحها جمهودا وزمنا كبريين.

خالل قراءتنا لواقع هذا التنزيل، األخذ يف االعتبار وجهات نظر خمتلف املتدخلني يف هذه العملية، وذلك تفاعال وقد حاولنا من 
 مع السؤال اإلشكايل الضمين اآليت:

بني هل حققت جتربة تنزيل منط التعليم عن بعد ابملغرب، أهدافها املنشودة واملسطرة يف الرؤية الرتبوية الوطنية؟ وما مدى االنسجام 
 التنظري واألجرأة الرتبويني يف التعليم املغريب؟

وقد كشفت هذه الورقة، على اهلوة الكبرية بني الرؤى النظرية التنظيمية للعمل الرتبوي، واسرتاتيجيات تنزيلها، ذلك أن هناك ال  
صالحي هلذا األخري، وبغض النظر على انسجام واضح بني طموح الواثئق الرتبوية املوجهة، وإحباطات التنزيل املتكررة، فالواقع اإل

، قد متيز يف عموميته ابلتسرع واالستعجالية، بدل التدرج واالستعدادية اللذين تدعو هلما الواثئق الرتبوية 19ظروف أزمة الكوفيد 
 املوجهة. 

ئ للتعلم يتفق عليها املشتغلني يف خذ مببادألوجب ا ،النظرة الرتبوية احلديثة اليت تعترب املتعلم حمور العملية التعلمية وابستحضار
 من بينها: وميكن تطبيقها عن طريق التطبيقات الرتبوية للتكنولوجيا التعليمية و  معا، ميدان الرتبية وعلم النفس

 .التعلم الذايتعن طريق ملتعلم ان يتعلم بنفسه أي على ا -
  .يطريق اعتماد الربانمج التعليمعن لكل متعلم معدله اخلاص ويتحقق ذلك   -
  .القدر الكبري واملتدرج للتعلم ويتحقق ذلك عن طريق التعلم املربمج -
  .تقانواإللتعلم لمنوذج بلوم لتعامل مع تقان العام ويتحقق ذلك ابإلا -

 .وظائفجمموعة من العلى املتعلم ان يعي دوره كمدير ملصادر التعلم وان يتم تدريبه على ، حيث دافعية التعلم
  .الرؤية الرتبوية االسرتاتيجية ابملغرب ،التعلم الذايت ،التعليم عن بعد :الكلمات املفتاحية

 

 املقدمة

، واليت عرفها العامل عامة واملغرب بشكل خاص، ارتباكا ملحوظا يف 19الوضعية الوابئية يف زمن جائحة الكوفيد  أحدثت
فقط على مستوى التدبري واحلكامة، بل على املستوى تدبري جمموعة من القطاعات احليوية وقد أتثر قطاع التعليم بشكل كبري ليس 

تعليق التعليم احلضوري على املستوى  2020-2019يف املوسم الدراسي  الرتبوي والبيداغوجي أيضا، الشيء الذي نتج عنه
يف ظروف جد  2020مارس  16بدء من اتريخ  املستوايت من األويل إىل اجلامعي، وتقرير التعليم عن بعد مشل مجيع، الوطين

هلذا النمط من التعليم، ألهنا جتربة جديدة على النظام التعليمي  أسسها قد أرست حينها بعد املغربية دقيقة مل تكن املنظومة الرتبوية

                                                           
elghouathanane8@gmail.com  بية و ،المغرب ،التكوين، جهة فاس مكناسالمركز الجهوي لمهن التر  
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على ورغم شح اإلمكاانت التقنية واللوجيستيكية لتنفيذ هذا النمط اجلديد، الذي يعتمد أساسا  -3املغريب على حد قول البعض
واملراقبة الرتبوية، واإلدارة ...(  تكنولوجيا املعلومات واالتصال، عرفت هذه املرحلة اخنراط خمتلف األطر الرتبوية ) هيئات التدريس

حيث اخنرط اجلميع يف تعبئة جمموعة من املوارد، إلنتاج دروس معدة للتلفزيون، وموارد رقمية مالئمة لتسهيل التواصل مع املتعلمني، 
...أو Meet، أو  Zoom، أو غري الرمسية مثل  Teemsعض القنوات التلفزية، ومنصات التواصل الرمسية من قبيلعرب ب

 غريها من وسائل التواصل.
) مثل االكتفاء بثلثي 19واجلذير ابلذكر، وابلرغم من االنتقادات اليت وجهت للنظام الرتبوي املغريب يف زمن الكوفيد 

كما مت  املعنية استطاعت تنظيم امتحاانت البكالوراي يف الوقت الذي عمدت دول أخرى إىل إلغائها، املقرر..(، إال أن الوزارة
 اعتماد فروض املراقبة املستمرة يف ابقي املستوايت واالحتفاظ ابالمتحان اجلهوي لألوىل بكالوراي للموسم املوايل.

شتنرب  13و  7بني  التشخيصية اليت أجريت ما التقوميات نتائج للمتعلمني، وبناء على ما خبصوص التحصيل الدراسيأ
اخنراط  ، واليت أخذت بعني االعتبار بعض املؤشرات منها: )نسبة(2020-2019)الوطنية و.، املقرر الوزري املغريب ،  2020

نسبة التغطية ابالنرتنت خصوصا ابلقرى واملناطق اجلبلية، انعدام املتعلمني يف التعليم عن بعد، نسبة احلضور يف األقسام االفرتاضية، 
كشفت عن تدين مستوى التحصيل لدى املتعلمني خصوصا  الوسائل، واالشتغال ابلوسائل الذاتية للمدرسني والتالميذ.....( فقد

 . (2020-2019الدراسي املعين ابلدراسة ) يف مضامني األسدوس الثاين من املوسم
لسياق، جيب أن نعرتف أبمهية إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصال، على اعتبار أهنا أحد مؤشرات تطوير ويف هذا ا

ة، وحتسني منتوج العملية التعليمية التعلمية، ألن جناح الرتبية يف حتقيق أهدافها يقاس بسرعة استجابتها وتفاعلها مع املتغريات العاملي
مات واالتصال يف التعليم يعترب استجابة هلذه املتغريات واليت ستؤدي إىل صياغة أدوار جديدة وعليه فإن إدماج تكنولوجيا املعلو 

 لكل من املدرس واملتعلم، والكتاب والفصل الدراسي ملواكبة التطورات السريعة اليت تشهدها املنظومات الرتبوية العاملية.
I. تخطيطاملسار التشريعي للتعليم عن بعد ابملغرب: مظاهر وجتليات ال 

إىل تبين  -19وقبل جائحة الكوفيد  –انسجاما مع التصورات احلديثة يف تدبري العملية التعليمية التعلمية، ابدر املغرب 
 التعليم والتعلم ابستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال، عرب جمموعة من الواثئق أعطت انطالقتها التوجيهات امللكية السامية : 

يف هذه التكنولوجيات احلديثة و استيعاب ما  على إعداد األجيال الصاعدة لتكون قادرة على التحكم"....و حرصا منا 
ينجم عنها من تغيري يف أساليب العمل وأمناط العيش والثقافة، فقد جعلنا من التكوين يف جمال تكنولوجيا االتصال واإلعالم 

ا امليثاق الوطين للرتبية والتكوين، متطلعني ألن يكون لكل مؤسسة إحدى الوسائل األساسية واألهداف املركزية واليت يتضمنه
تعليمية من املدرسة إىل اجلامعة مركز متعدد الوسائط يف أقرب اآلجال.كما ينبغي إنشاء مراكز املوارد إلنتاج املواد واحملتوايت 

جيا اإلعالم تشكل رافدا قواي من روافد التعليم والتعليم الرتبوية املتفاعلة وجعلها رهن إشارة كافة املتعلمني، اقتناعا منا أبن تكنولو 
 الذايت والتحصيل والتثقيف"

، وقد اعتربت هذه التوجيهات امللكية السامية مبثابة أسس ومرتكزات قامت عليها وثيقة امليثاق الوطين للرتبية والتكوين
 الذايت، وقناة جتويد التحصيل واالخنراط يف عامل املعرفة والكونية.  معتربا االهتمام بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال من أهم روافد التعلم

                                                           
 بناء على جمموعة من التصرحيات اليت جاءت هبا معظم وسائل التواصل االجتماعي )الفايسبوك / األنستغرام....( 3
 .حسب ما جاء يف التقارير التعليمية األوىل الصادرة عن هيئة تدريس مادة الفلسفة إبقليم ورززات 
  2001أبريل  23املناظرة اإلسرتاتيجية الوطنية إلدماج املغرب يف جمتمع اإلعالم واملعرفة فاس مقتطف من الرسالة السامية لصاحب اجلاللة إىل املشاركني يف 
 وثيقة امليثاق الوطين للرتبية والتكوين، وهو وثيقة رمسية حول إصالح التعليم، فهو مبثابة دستور تربوي مغريب 
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 وجتسيدا هلذه التوجهات جاء يف وثيقة امليثاق الوطين للرتبية والتكوين:
سعيا لتحقيق التوظيف األمثل للموارد الرتبوية وجللب أكرب فائدة ممكنة من التكنولوجيات احلديثة، يتم االعتماد على - "
أبي حال من األحوال أن يقع أي خلط بني  ات اجلديدة لإلعالم واالتصال وخاصة يف جمال التكوين املستمر. وال جيوزالتكنولوجي

السعي إىل هذا اهلدف وبني التصور الشامل للوسائط التكنولوجية وكأهنا بديل عن العالقة األصيلة اليت يقوم عليها الفعل الرتبوي، 
املعلم والتلميذ واملبنية على أسس التفهم واالحرتام. ونظرا لألبعاد املستقبلية هلذه التكنولوجيات تلك العالقة احلية القائمة بني 

  : سيستمر استثمارها يف اجملاالت اآلتية، على سبيل املثال ال احلصر
  لبعد املستهدفني وعزلتهم ؛ معاجلة بعض حاالت صعوبة التمدرس والتكوين املستمر ابلنظر

  ليم عن بعد يف مستوى اإلعدادي والثانوي يف املناطق املعزولة ؛االستعانة ابلتع
السعي إىل حتقيق تكافؤ الفرص، ابالستفادة من مصادر املعلومات، وبنوك املعطيات،وشبكات التواصل مما يسهم، أبقل 

  تكلفة، يف حل مشكلة الندرة والتوزيع غري املتساوي للخزاانت والواثئق املرجعية.
املنظور، ستعمل السلطات املكلفة ابلرتبية والتكوين، يف إطار الشراكة مع الفعاليات ذات اخلربة، على التصور ومن هذا 

واإلرساء السريعني لربامج للتكوين عن بعد، وكذا على جتهيز املدارس ابلتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم والتواصل، على أن يتم 
، من أجل توسيع نظامها 2001 – 2000، ابتداء من الدخول املدرسي واجلامعي الشروع يف عمليات منوذجية يف هذا املضمار

  (.2000املغربية، ) تدرجييا
يتبني من هذا املقطع ان امليثاق مل يلغي أمهية التعلم احلضوري لصاحل التعلم عن بعد، بل حدد استعماالته يف احلاالت اليت 

، وذلك امتثاال للحق يف التعليم، وحتقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص، إال انه ووفاء منه يستعصي فيها التعلم احلضوري، ومن بينها األزمات
ملبدأ التدرج، أعطى انطالقة التكوين املستمر عن بعد، مع بعض التجارب األخرى يف التعلم عن بعد منذ املوسم الدراسي 

جائحة الكوفيد، بل ومن الناحية الواثئقية ، وهذا يعين أن منط التعليم عن بعد، ليس منطا جديدا فرضته ظروف 2000/2001
والرتبوية، والتنظيمية التشريعية، قد متت الدعوة إىل العمل به منذ إصالح وثيقة امليثاق، الشيء الذي جيعلنا نطرح سؤاال جوهراي 

عن مآالت املشاريع  كما نتساءل أيضا واقع تنزيل هذه الرؤية ؟ خاصة أننا أشرفنا على مرور عقدين من الزمن على طرحها، حول
 املدرجة يف هذه الوثيقة؟ 

مؤطرة للمناهج  ورؤية واسرتساال منا يف استحضار الرؤية التوجيهية ملنظومتنا الرتبوية، نذكر الكتاب األبيض ابعتباره تصورا
 الرتبوية املغربية، فقد جاء فيه يف هذا السياق : 

عالقتها بوظائف نظام الرتبية والتكوين وبدينامية اجملتمع املغريب، وملا حييط "انطالقا من هذا التصور للمناهج الرتبوية يف 
إعدادها أو مراجعتها من صعوابت وإكراهات، وللضماانت اليت من شأهنا أن جتعلها اثبتة الصالحية ومستوفية ملختلف اجملاالت 

جتماعي واالقتصادي، ترى وزارة الرتبية الوطنية أن إمكانية الرتبوية وجماالت املعرفة والتكنولوجيا ومستجيبة ملنتظرات القطاعني اال
التحكم يف استمرار مواءمة املناهج الرتبوية اجلديدة مع متطلبات اجملتمع يف جمال تكوين الرأمسال البشري تستوجب، من جهة، 

، وإدخال التصحيحات الالزمة كلما اإلبقاء على مراجعة املناهج مفتوحة من خالل إخضاع تنفيذها للتتبع والتقييم بكيفية مستمرة
دعت الضرورة إىل ذلك، ومن جهة اثنية، توخي اليقظة جتاه تطور املناهج الرتبوية للدول الشريكة، خاصة يف جمال املعرفة 
 والتكنولوجيا واجملاالت موضوع الشراكة مع هذه الدول ألن أنظمتها الرتبوية أصبحت عبارة عن شبكة أنظمة منفتحة بعضها على

  (2000)املغربية و.،  بعض، ودائمة التفاعل فيما بينها"
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وهنا إشارة صرحية إىل ضرورة انفتاح الربامج واملناهج املغربية على األنظمة الرتبوية الشبكية، وهذا يعين التعديل والتنقيح 
النهاية تكييفه مع منط التعلم عن بعد، ضماان لبلوغ التعلم الذايت، مث  التدرجيي للمناهج والربامج التعليمية، ابلشكل الذي يروم يف

  التعلم مدى احلياة، وهو ما ستدعو له واثئق تربوية أخرى الحقا .
حني انطلق إصدار واثئق التوجيهات الرتبوية اخلاصة بكل مادة على حدة، نستحضر سياقيا على سبيل  2007ويف سنة 

 : (2007)الوطنية م.،  توجيهات اخلاصة مبادة الفلسفةاملثال ال احلصر وثيقة ال
" مل تعد الوسائل السمعية البصرية تلعب دور الوسيط فقط، بل أصبحت دعامة ومعينا ديداكتيكيا ضروراي يف التكوين 

حمددة، كما حيتاج يف نفس اآلن إىل استخدام جتربته الفلسفي قراءة وكتابة ، فاملتعلم)ة( حيتاج إىل نص مكتوب لتطوير كفاية 
احلسية والذهنية للتفكري يف إشكال فلسفي أو مفهوم فلسفي، من خالل توظيف أفالم وأشرطة تسجيلية، أو استخدام املعلوميات 

يف سياقها الوظيفي الذي  لتوسيع جمال التفكري وللولوج إىل املعلومة يف راهنيتها، كل هذا أصبح اآلن ضروراي شريطة وضع الوسائط
 يستخدم أساسا الكفاايت املستهدفة يف منهاج مادة الفلسفة".

 التكنولوجية اليت تؤكد عليها تدريسية الفلسفة ابملغرب، تدعو إىل: وهنا جتدر اإلشارة إىل أن الكفاايت
 يت يف التبادل الفلسفي (. استخدام تقنيات التواصل احلديثة للبحث يف جمال التفكري الفلسفي )استغالل األنرتن -

 ـ استغالل إمكاانت التقنيات اجلديدة للتواصل من خالل الكتابة والنشر يف جمال الفلسفة.
وهنا إشارة صرحية إىل إلزامية استخدام تكنلوجيا املعلوميات واالتصال إلرساء التعلمات الفلسفية، رغم أهنا تعلمات ذات 

، 2007على األقلل منذ  2001جيهات تقتضي استخدام هذه التقنيات إن مل يكن منذ طابع جتريدي، وهذا يعين أن رؤية التو 
مما جيعلنا نعيد طرح السؤال السابق، ابإلضافة إىل التساؤل عن غياب، بل ومقاومة االخنراط الكلي يف التعليم عن بعد خالل ازمة 

 ...19الكوفيد
جمموعة  ، نستحضر19التعليم/التعلم عن بعد والتعلم الذايت، قبل جائحة الكوفيد ولتعزيز الرؤية الوطنية يف ترسيخ ثقافة 

 الدالئل واملذكرات الرمسية على رأسها :  من
 ، واليت نقرأ فيها ما يلي: 2013أبريل  5الصادرة بتاريخ  1895-3املذكرة الوزارية رقم 

مدخال أساسيا لرتسيخ املعرفة الرقمية و الرقي ابألداء املهين  فإن تعميم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف التعليم يعترب»....
للمدرسني، وتطوير مهارات املتعلمني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، ومن مت حتسني جودة التعلمات وأتهيل الناشئة 

 «املعرفة. لولوج جمتمع
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ختص بعض املواد، منها كما أن الوزارة أصدرت جمموعة من الدالئل البيداغوجية إلدماج 

 . ، وهي وثيقة صادرة عن املخترب الوطين للموارد الرقمية2014، والذي مت حتيينه يف شتنرب 2013مادة الفلسفة يف سنة 
 ، واليت جاء فيها:2015/2030وصوال إىل وثيقة الرؤية االسرتاتيجية 

 الم واالتصال يف املدرسة، يتعني العمل على ما يلي:"من أجل إدماج انجع لتكنولوجيا اإلع
 إعدادا برانمج وطين آبجال حمددة قصد استكمال جتهيز املؤسسات التعليمية ابملعدات التكنولوجية الضرورية.

                                                           
 2013/2014فة دليل بيداغوجي إلدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف مادة الفلس  
 رها يف إرساء مدرسة جديدة قوامها وهي وثيقة صادرة عن اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي، من أجل بلورة رؤية اسرتاتيجية جديدة لإلصالح الرتبوي، يكمن جوه

 اإلنصاف وتكافؤ الفرص، واجلودة للجميع واالرتقاء ابلفرد واجملتمع. لإلصالح الرتبوي
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ه مبوازاة تعزيز إدماج التكنولوجيا يف االرتقاء جبودة التعلمات: الربجميات واحلوامل الرقمية، مراجعة الكتاب املدرسي ورقمنت
 رقمنة املضامني والواثئق التعليمية. 

إدماج الثقافة الرقمية يف التكوين األساس واملستمر والتكوين عن بعد لكل األطر الرتبوية وتكوين خمتصني يف الربجميات 
 الرقمية وحتفيز الشباب على خلق مقاوالت من أجل إنتاجها.

 .(2015)والتكوين،  فادة من جتربتها"خلق شراكات وطنية ودولية مع مؤسسات رائدة لالست
وهي عبارة عن مشاريع حمددة، لتنفيذ واستنبات ثقافة التعليم والتكوين عن بعد، وحفز روح اإلبداع ضمن جمال التعلمات 
عرب تنفيذ هذه املشاريع، وحتقيق تكافؤ الفرص بني مجيع املتعلمني وإنصاف املنتمني ابلعامل القروي ذكورا وإاناث، وهو نفسه أهم 

 بعد يف املوسم الدراسي املتزامن مع أزمة اجلائحة .  إكراه وقع فيه منط التعلم عن
مما تقدم يتبني أن الوزارة الوصية، قد عملت على اصدار بالغات ومذكرات ونصوص تنظيمية واختذت إجراءات من شأهنا 

روعيتها من كافة الفاعلني الرتبويني على استنبات ثقافة التعليم/ التعلم عن بعد، جتسدت يف رؤية طموحة أخذت مش مساعدة
 جمموعة من الواثئق القانونية والرتبوية املؤطرة لكل عمل تربوي. 

II.  19االجراءات التنظيمية واالحرتازية للموسم الدراسي املوايل ألزمة الكوفيد  
، بدأ التفكري يف مداخل تنظيمية للموسم املوايل، 19بعد توقيف الدراسة خالل املوسم الدراسي، املوسوم جبائحة الكوفيد 

ضماان لسري سليم للدراسة وطنيا، لذلك وفضال على التشريع الرتبوي الرامي إىل ضرورة اعتماد التعليم عن بعد ، فقد عمدت 
، وهي واثئق 19استنباات هلذا التصور وهذه الرؤية، وهو إصدار سبقه ضغط أزمة الكوفيد الوزارة إىل إصدار واثئق تنظيمية، 

 ، ولعل أمهها : 2021-2020خالل املوسم الدراسي  19تستهدف ابألساس احتواء العمل الرتبوي يف زمن الكوفيد 
 2020/2021وثيقة املقرر الوزيري  -1

 ،2020شتنرب  7، يوم ليمات املتضمنة يف املقرر الوزيريابلتع 2021/2020أعطيت االنطالقة للموسم الدراسي 
حتت شعار "من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة وداجمة"، حيث شكل هذا املقرر أرضية ملختلف احملطات والعمليات 

ن حصر أهم ما واألنشطة املربجمة خالل املوسم الدراسي، مع حتديد وضبط مواعيدها، وذلك لضمان تعليم جيد للمتعلمني. وميك
 جاءت به هذه الوثيقة التنظيمية على املستويني الرتبوي والبيداغوجي فيما يلي : 

فيما يتعلق ابلفرتة البيداغوجية وخاصة ما يتعلق ابلعمل الرتبوي داخل الفصول الدراسية، فقد جاءت تعليمات املقرر 
 الوزاري كاآليت: 

املكتسبات)عملية التقومي التشخيصي(، أنشطة املراجعة والتثبيت من خالل األسبوع األول من الدراسة: تشخيص  -    
خالل استحضار حصيلة تعلمات التالميذ خالل فرتة احلجر الصحي، الذي صادف األسدوس الثاين من املوسم الدراسي 

 (.2020)إحالة إىل اإلطار املرجعي لعملية التثبيت واملراجعة  2019/2020
: سيبدأ تفعيل الربانمج الدراسي، مع ضرورة االستمرار يف تقومي املستلزمات ومعاجلة 2020أكتوبر  5ابتداء من  -    

التعثرات، مث برجمة حصص الدعم للمتعلمني الذين كشف التقومي التشخيصي عن عدم قدرهتم على مسايرة الربانمج الدراسي 
 اجلديد)دعم منفصل/دعم مندمج(.

                                                           
  2020/2021ثيقة املقرر الوزيري املنظم للموسم الدراسي و 
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 ضبط تواريخ خمتلف العمليات الرتبوية، على أمهية التقومي التشخيصي، وعلى عملييت عموما ركز املقرر الوزيري ابإلضافة إىل
املراجعة والتثبيت مع الرتكيز على برانمج املستوى السابق ابعتباره أرضية التعلمات اجلديدة، والذي صادف الوضعية الوابئية مما 

اعتماد التعليم/التعلم عن بعد خالل املوسم الدراسي املتزامن مع أربك سريورته، وهذا اعرتاف ضمين من الوزارة بفشل أو خبلل يف 
 . 19جائحة الكوفيد 

  (39/20)الوطنية و.، املذكرة الوزارية رقم  39/20املذكرة الوزارية عدد  -2
إن أول ما أشارت إليه هذه املذكرة، هو ضرورة تنويع أمناط التعلم، ورغم أهنا أكدت على اعتبار التعليم عن بعد هو 
األساس استثنائيا، فقد اقرتحت إطارين مرجعيني لنمطني من التعليم واللذين يعتربان جديدين على املنظومة التعليمية املغربية من 

 حيث التنزيل: 
 الوطين لنمط التعليم ابلتناوب:اإلطار املرجعي  - أ

لكل تعليم، إال أن تنزيل هذا النمط من التعليم  50 %هو منط قائم على اجلمع بني التعليم احلضوري والتعلم الذايت بنسبة 
)تغطية  أن يضمن التغطيةسيتم حسب إمكانيات كل مؤسسة، وهنا احلديث عن اإلمكاانت اللوجستيكية واملادية، إال أنه جيب 

ع األهداف احملددة للتعليم احلضوري، وتوزيعها بني التعليم احلضوري والتعلم الذايت(، وأن يضمن االستمرارية )أي االحتفاظ مجي
ابملتعلمني(، مع ضرورة العمل على إرساء التعلمات والكفاايت األساسية حضوراي )أي االشتغال على األهداف الالزم إرساؤها 

 لالكتساب من خالل حصص التعلم عن بعد(. حضوراي، وترك األهداف املكملة
)أي األخذ يف عني االعتبار خصوصيات املنطقة و طبيعة كل  عنصر التمثيليةعلى هذا النمط التعليمي أن يضمن أيضا 

أثناء حصص التعلم الذايت حسب إمكانيات  سلك تعليمي من األسالك الثالث...وذلك عرب تكييف آليات ووسائل التعلم
لكل مستوى على حدة )أي التأكد من مطابقة  ضرورة مطابقته للكفاايت احملددةاملتعلمني املادية/ اجملالية(، ابإلضافة إىل 

اة انطالقا من مع التأكد من حتقق الكفاية املبتغ -الكفاايت احملددة يف هذا النمط من التعليم مع الكفاايت املسطرة يف كل مستوى
حيث تكون األسئلة الشفهية املستندة إىل مؤشرات التقومي التكويين يف الغالب هلا عالقة بفهم املضمون املقدم،  -إجنازات املتعلمني

 الفروض احملروسة املضامني املكتسبة حضوراي وذاتيا معا(. وأن تشمل
 على ضرورة إجناز ثالثة أنواع من األنشطة وهي :  أما عن التدبري البيداغوجي للحصص احلضورية فقد أكدت املذكرة

أنشطة تتبع إجنازات املتعلمني حلصص التعلم الذايت ) وذلك عرب التقومي التكويين، من أجل حتديد االختالالت، مث  -
 حتديد مداخل للدعم املندمج كلما مسحت إمكانيات احلصص احلضورية..(

 على الكفاايت األساسية(. أنشطة بناء التعلمات األساسية )حيث الرتكيز -
أنشطة التوجيه حول كيفية التعامل مع التعلمات املقرتحة يف حصص التعلم الذايت )وهي أنشطة ميكننا أن نتعامل معها  - 

عن بعد أو ابالستعانة مبجموعة من املطبوعات مثل املطبوعات، أشرطة، موارد رقمية خمتلفة، إحاالت على مواقع وكتب 
.) .. 

 املرجعي الوطين لنمط التعليم عن بعد : اإلطار -ب
أشارت املذكرة إىل وجود موارد مسعية بصرية رقمية على القنوات التلفزية وعلى منصة تلميذ تيس )ضماان إلعداد موحد 

تكافؤ الفرص بني كل املتعلمني(، وقد تضمن هذا اإلطار املرجعي عموما،  -ما أمكن-ومنسجم على املستوى الوطين يوفر

                                                           
  19، يف ظل جائحة كوفيد 2020/2021، حول تنظيم املوسم الدراسي 2020غشت  28، الصادرة يف 39/20املذكرة الوزارية رقم 
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د  26توجيهات تقنية تتعلق بكيفية إنتاج موارد رقمية جيدة، من بينها: عدم توظيف مضمون كتاب مدرسي معني، عدم جتاوز 
 لكل حصة دراسية مدهتا ساعتني.

كما حددت املذكرة سيناريوهاين اثنني لسريورة احلصص التعليمية، وذلك حسب اإلمكانيات اجلغرافية والسوسيواقتصادية   
)سيناريو التتبع املوجه للدرس عرب التلفاز مث مناقشته فيما بعد عرب سائل التواصل االجتماعي، وسيناريو التعليم  لكل منطقة،

 .املباشر عرب القنوات املتاحة(
 أما خبصوص تقومي التعمات عن بعد، فقد مت التأكيد على :

 حتديد التعلمات الالزمة للقيام بكل نشاط.  -
 ة لتقييم كل كفاية.حتديد عدد األنشطة املخصص -
 حتديد مستوى حتقيق الكفاايت املستهدفة. -
 التأكد من هوية الشخص الذي يتم تقييمه ابستعمال الوسائل اليت تتيحها منصات التعليم عن بعد.  -

ن هذه املذكرة املنظمة، قد أكدت على اجلانب اإلجرائي لتنزيل النمط املتبع)سواء ابلتناوب أو ع عموماـ، ميكن القول أبن
 . بعد(، مع الرتكيز بيداغوجيا على عنصري التثبيت واملراجعة، وتوفري اإلمكانيات إلجناح منط التعليم املتبع

III. )واقع تنزيل منط التعليم/ التعلم عن بعد )اإلكراهات والتحدايت 
ره التشريع ، ويف ظل ما سط2020/2021من خالل تتبع واقع التعليم/التعلم عن بعد ابملغرب خالل املوسم الدراسي 

والتوجيه الرتبوي السابق الذكر، وانطالقا من جتربنتا ابعتماد املالحظة من موقع عملنا الرتبوي امليداين، من جهة، وابالعتماد على 
أداة املقابلة املفتوحة مع خمتلف املتدخلني الرتبويني)من مدرسني، رؤساء املؤسسات، مؤطرين تربويني، وإداريني(، من جهة اثنية، 

 جل جمموعة من املالحظات، تتعلق بطبيعة تنزيل التعليم/ التعلم عن بعد، معظمها يف شكل صعوابت أو إكراهات أمهها: نس
  من وجهة نظر الوزارة الوصية: -1

بعد قراءة خمتلف تصرحيات املسؤولني ابلوزارة، نؤكد على أهنا أشارت يف معظمها إىل جناح جتربة التعليم عن بعد )يف زمن 
(، وقد اعتمدت لدعم هذه التصرحيات على املعطيات الكمية )نسبة النجاح، نسبة االخنراط يف األقسام االفرتاضية، 19الكوفيد

عدم استحضار نسب االخنراط املتعلقة بكل منطقة جغرافية على حدة خاصة املتعلقة ابلتمييز بني اجملال احلضري والقروي...(، 
الدعم  ، إنتاج املوارد الرقمية وختصيص قنوات للتعلم عن بعد، ابإلضافة إىل االرتفاع يف مستوىوعلى إجناح االمتحاانت الوطنية

 االجتماعي للمتمدرسني خاصة منهم املنتمني لألسر ذوي الدخل احملدود)مثل اإلعفاء من رسوم التسجيل...(.
كل عمل تربوي هو عمل كيفي   هذه التصرحيات مبنية على ما هو كمي، وليس ما هو كيفي، واحلال أن يتبني أن

ابألساس، ذلك أن قراءة نسب النجاح خبلفية كيفية، قد حييل إىل مشكل اجلودة التعليمية، وهو ابلفعل ما كشفت عنه نتائج 
 التقوميات التشخيصية ملستوى املتعلمني خالل األسبوع األول من املوسم الدراسي املوايل. 

 األطر الرتبوية: من وجهة نظر خمتلف -2
لقد كشفت املقابالت مع خمتلف األطر الرتبوية على جمموعة من املشاكل اليت واجهت التنزيل املتسرع واملفاجئ 
للتعليم/التعلم عن بعد، رغم وجود الرؤية التنظيمية له منذ صدور وثيقة امليثاق الوطين للرتبية والتكوين، ومبدئيا ميكن القول أبن 

                                                           
  املتعلقة إبنتاج دروس التعليم عن بعد 2020يوليوز  10الصادرة بتاريخ  485/20لالستئناس نشري يف هذا السياق إىل املراسلة الوزارية رقم 
 
  ،اخلاصة ابملراجعة والتثبيت. 41/20الوزارية رقم  املذكرةوهنا حنيل إىل مذكرة وزارةي أخرى تدعم نفس التوجه 
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د، يف جمتمع غري مؤهل وغري مستعد هلذا التغيري اجلذري يف منط التعليم، قد ووجه ابلرفض، استنبات منط التعليم/التعلم عن بع
واملقاومة من طرف مجيع املتدخلني، وهذا يؤكد على غياب عنصر التدرج يف التنزيل، والذي دعت له رؤية تنزيل التعليم/التعلم عن 

 كر:بعد، ومن بني ما مت التصريح به من إكراهات يف التنزيل نذ 
غياب التكوين املستمر اجلاد والفعال هليئة التدريس، ابإلضافة إىل غياب حتفيزهم على اإلبداع، وتشجيع وتقدير  -

 جمهوداهتم واجتهاداهتم، قد ساهم بشكل كبري يف فشل تنزيل منط التعليم عن بعد.
بة وثرية التطور السريع للمجتمع، يف فالتكوين البيداغوجي والديداكتيكي األساس هليئة التدريس مل يعد قادرا على مواك

مجيع مناحيه، فرغم ما يدعو له التشريع الرتبوي من ضرورة إدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف الفصول الدراسية، وابلتايل 
والتكوين، ال يستجيب  االستنبات التدرجيي لثقافة التعليم عن بعد والتعلم الذايت، إال أن التكوين داخل املراكز اجلهوية ملهن الرتبية

 هلذه الدعوة، وتبقى املفارقة قائمة بني التنظري وواقع التنزيل وابلتايل املمارسة. 
كما أن حىت املدرسني الذين قد سعوا إىل التكوين الذايت، وحاولوا االجتهاد واملسامهة يف هذا اجملال للرفع من جودة 

يف مراتبه  جتهاداهتم، مما قد يصيبهم بنوع من اإلحباط الذي من شأنه أن يقودممارساته املهنية، ال جيدون أي حتفيز او تقدير ال
  العليا إىل التقاعس وعدم االخنراط يف أي جتديد.

بساطة وعدم كفاية التجهيزات املادية واللوجيستيكية يف معظم املؤسسات الدراسية، وغياهبا يف مؤسسات أخرى، أمر  -
يف عملية التعليم عن بعد، مما جعل بعضهم يستخدم وسائل خاصة، والبعض اآلخر يتخلى حيول دون اخنراط اهليئة الرتبوية 

متاما عن االخنراط ... زد على ذلك عدم قدرة بعض األسر املغربية، خاصة يف املناطق اهلامشية/اهلشة، على توفري الوسائل 
وتكلفتها املادية...( الخنراط أبنائهم يف التعلم املادية )اهلاتف الذكي، احلاسوب، ضعف الصبيب يف بعض املناطق، التعبئة 

 عن بعد، أو التعلم الذايت.
كما أن غياب ثقافة العامل االفرتاضي لدى بعض من املدرسني، وغياب كيفية التعامل مع التقنية لديهم أنتج بدوره نوعا  -

عن بعد على اضطرار هيئة اإلدارة الرتبوية  من التخلي عن هذا النمط من التعليم. )وقد أابنت هذه التجربة املغربية للتعليم
إىل خلق األقسام االفرتاضية بدل هيئة التدريس املنوطة هبا هذه املهمة، الشيء الذي ساهم يف رفع نسبة اخنراط املؤسسات 

 التعلمية اليت بين عليها املوقف اإلجيايب للوزارة(.
الواتساب والفايسبوك...(، رغبة منهم يف إجناح اسرتاتيجية جلوء األساتذة إىل استخدام تطبيقات غري رمسية )من قبيل  -

التعليم/التعلم عن بعد، آخذين بعني االعتبار تعودهم وتعود املتعلمني أيضا على استخدامها، ابإلضافة إىل بساطة 
عت استقطاب االشتغال عليها، أنتج بدوره نوعا من اإلزعاج االجتماعي والضغط النفسي هليئة التدريس، رغم أهنا استطا

 اخنراط املتعلمني بنسب أكرب من تلك التطبيقات الرمسية. 
مشاكل صبيب األنرتنيت يف بعض مناطق إقامة هيئة التدريس حال بدوره دون جناح العملية، ابإلضافة إىل أن اخنفاض  -

صور أو مقاطع فيديو  نسبة اخنراط املتعلمني أحبط من عزمية هيئة التدريس، مما جعلهم يكتفون بتقاسم الدروس يف شكل
 دون االخنراط يف مناقشتها، وإخضاعها للنقل الديداكتيكي.

تدين املستوى التعليمي لبعض آابء وأولياء املتعلمني، حال دون مواكبتهم لتعلم أبنائهم، خاصة ابلنسبة للمستوايت الدنيا  -
ي والتأهيلي )الرايضيات، الفيزايء..(، )االبتدائي(، وبعض املواد اليت تتطلب تعميق التخصص يف املستوايت اإلعداد

 الشيء الذي ساهم أيضا يف إحباط اآلابء، مث التموقف السليب من منط التعليم/التعلم عن بعد. 
عموما، ميكن القول أبن واقع جتربة التعليم عن بعد يف املغرب، قد متيزت ابالرجتالية، ذلك أن واقع التخطيط الذي 
سبق التنفيذ مبا يقارب عقدين من الزمن، وغياب التمهيد الفعلي والتنزيل ملشاريع من شأهنا رسم خارطة واضحة لطريق 
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تنزيل منط التعليم عن بعد حتت  ، من جهة، مث الطريقة املرتبكة اليت مت عربهااستنبات ثقافة التعليم/التعلم عن بعد وإجناحه
، من جهة اثنية، يربران الطابع االرجتايل، وغياب الرضى العام على الفلسفة التعليمية املتبعة أثناء 19أتثري أزمة الكوفيد 

 .19جائحة الكوفيد 
ى املتعلمني، مبا ميكنهم من التأثري إجيااب يف خرباهتم الذاتية، ذلك إن التعليم عن بعد، يساهم يف تنمية حس املسؤولية لد

أنه يف ظل عامل التكنولوجيا املتغري، فنحن أمام ضرورة التعلم مدى احلياة، لذلك ال بد من متكني املتعلمني واملتعلمات من حتمل 
 مسؤولية ما تعلموه من جهة، وتطبيقه يف حياهتم من جهة أخرى....

أن  د يف منط التعليم الذي أصبح يفرض نفسه اليوم، سيجعل كال من املتعلم وعضو هيئة التدريس يدركان معا،هذا التجدي
املدرس ليس مصدرا جلميع اإلجاابت، كما أن على املتعلم أن يتمكن من التعامل األمثل مع هذا التنوع الكبري يف املعلومات 

ا، مع حتديد اإلمكانيات التطبيقية هلذه املعلومات، والقدرة على التحكم فيها، وتوفرها، وأن ينمي قدرته على التوظيف املناسب هل
جتاه ذاته واملعلومات اليت يكتسبها فحسب، وإمنا جتاه اآلخرين أيضا ابعتباره عنصرا فاعال  وهو ما سيسمح بتطوير مسؤولياته ليس

 داخل جمتمعه. 
للنمط التعليمي التقليدي، فإننا سنستحضر يف هذا السياق  ابعتباره نتيجةويف إطار قراءتنا لواقع التعليم اجلامعي املغريب، 

ت الكيفية اليت يتعامل هبا الطلبة اجلامعيون مع املادة التعليمية اليت يقدمها األساتذة، حيث يعتربون املطبوعات املكتوبة أو احملاضرا
حوال إىل حفظها يف الذاكرة قصرية األمد ال تتجاوز اتريخ إجراء الشفهية وكأهنا املادة املعرفية الوحيدة... فينزعون يف أحسن األ

التقومي، واحلال أن ما يقدم يف املدرجات اجلامعية ال يعدو أن يكون أرضية وأتطريا للمادة أو اجملزوءة املدرسة، اهلدف منها فتح 
ا اجملال.. وهو توجه يستدعي جناحه إدراك الطالب آفاق تفكري الطالب، وإاثرة رغبته يف البحث والتوسع املعرفيني واملهاريني يف هذ

هلذا اهلدف، ابإلضافة إىل امتالكه لقدرات وكفاايت متكنه من ذلك، وهي قدرات مرتبطة بكفاية جيب إرساؤها قبل التعليم 
 اجلامعي، متعلقة بشكل كبري ابلتعلم الذايت وبنمط التعليم عن بعد.

اايت والقدرات، ال يتحقق يف زمن تعلمي قصري بقدر ما يتطلب األمر، اعتباره وجتدر اإلشارة إىل أن اكتساب هذه الكف 
مشروعا، يبدأ االشتغال على حتقيقه منذ السنوات األوىل من الرتبية والتعليم، كما جيب التعامل معه على أنه مشروع جمتمعي 

 سر ومجعيات اجملتمع املدين ... يستدعي حتقيقه اخنراط كل الفاعلني واملتدخلني يف اجملال الرتبوي، وكذا األ
، وحتميل منط التعليم عن بعد 19وابلنظر إىل األزمات الرتبوية اليت مت احلديث عنها والرتكيز عليها خالل فرتة أزمة الكوفيد 

 منذ مسؤوليتها، نتساءل: هل هي أزمات تزامنت مع تبين منط التعليم عن بعد؟ أم إهنا مظاهر الزمت النظام التعليمي املغريب
وإىل أي حد ميكن اعتبار التعليم عن بعد أحد اإلمكانيات اليت ميكنها تقليص حدة هذه املشاكل  البداية وقبل أزمة اجلائحة؟

 التعليمية؟. 
 

 خامتة 
ابملغرب، قد كشف عن هوة  19عموما ميكن القول أبن استقراء واقع أجرأة منط التعليم عن بعد، يف ظروف أزمة الكوفيد 

 الرؤى النظرية التنظيمية للعمل الرتبوي املغريب، واسرتاتيجيات تنزيلها، ذلك أن هناك ال انسجام واضح بني طموح كبرية بني
، قد متيز يف 19الواثئق الرتبوية املوجهة، وإحباطات التنزيل املتكررة، فواقع التنزيل اإلصالحي، وبغض النظر على أزمة الكوفيد 

 بدل التدرج واالستعدادية.  عموميته ابلتسرع واالستعجالية،
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ويف هذا اإلطار نستحضر بعض املداخل اليت جيب أخذها يف االعتبار، أثناء التطبيق الرتبوي للتكنولوجيا التعليمية، 
 وندرج أمهها يف النقاط اآلتية:  وللتعامل مع منط التعليم عن بعد،

 ينبغي للمتعلم ان يتعلم بنفسه أي ابلتعلم الذايت. -
 حيث ميكن اعتماد الربانمج التعليمي.  معدله اخلاص يف التعلم،لكل متعلم   -
 التعلم املربمج.  استهداف القدر الكبري واملتدرج للتعلم، وميكن أن يتحقق عرب -
 اإلتقان العام وذلك ابستخدام منوذج بلوم "التعلم لإلتقان".  -
خلق دافعية التعلم، كما على املتعلم ان يعي دوره كمدير ملصادر التعلم وأن يتم تدريبه على وظائف جديدة تتماشى مع  -

 هذا الوعي. 
 التخطيط بتحديد اهداف التعلم ورسم االسرتاتيجيات املناسبة. -
 التنظيم ، وذلك عرب ترتيب مصادر التعلم وتنظيم عملية الرجوع اليها.  -
 ة نشاط التعلم ومتابعة وتشجيع وتنظيم املوقف التعليمي ومواجهة متغرياته. القيادة إبدار  -
 املتابعة والتقومي من خالل معرفة مدى حتقق األهداف. -

يف اخلتام نؤكد على ان اعتماد تكنولوجيا التعليم، هو سبيل للرفع من املشاركة اإلجيابية للتالميذ يف العملية الرتبوية، حبيث 
فاايت التعلم الذايت، والتفكري العلمي، املوجهني لبلوغ حلول ملختلف املشكالت، وترتيب األفكار وتنظيمها وفق يساهم يف تنمية ك

  نسق مقبول، مث حتقيق هدف الرتبية الرامي اىل تنمية االجتاهات اجلديدة وتعديل السلوك، وابلتايل حتقق مبدأ التعلم مدى احلياة.
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م(. الربهان يف علوم القرآن. )حممد أبو الفضل إبراهيم، احملرر( بريوت: دار إحياء الكتب  1957بدر الدين حممد الزركشي. )

 العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه.
(. نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور. )عبد الرزاق غالب املهدي، احملرر( بريوت: دار الكتب 1995. )برهان الدين البقاعي

 العلمية.
 .179(. اللغة واتواصل. منشورات معهد الدراسات واألحباث للتعريب، 2007بريسول وترايب. )

 عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.(. املسؤولية اجلنائية عن تلوث البيئة. 2015بسمة عبد املعطي احلوراين . )
 (. املسؤولية اجلنائية عن تلوث البيئة. عمان: دار وائل للنشر.2015بسمة عبد املعطي احلوراين . )

. شلف: جامعة 77(. دور العالقات العامة يف حتسني الصورة الذهنية يف املؤسسة اخلدمية. 2010-2009بلرباهيم مجال. )
 حسيبة بن بوعلي.
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. قسنطينة، قسم علم االجتماع 75-74(. الصحافة املكتوبة وتنمية الوعي البيئي يف اجلزائر. 2005-2004م. )بن حيي سها
 والدميوغرافيا، اجلزائر.

 (. النظام البيئي، الطبعة األوىل، . األردن: دار الراية.2011بيان حممد الكايد. )
 صيين، املرتمجون( دار املريخ. (. اجتاهات يف الرتمجة. )حممود امساعيل1986بيرت نيومارك. )

 .https://p.dw.com/p/12 Et(. تلوث هواء العراق. املوقع األلكرتوين am11:12الوقت  28/6/2020)
(. دور املسؤولية الدولية عن األضرار اليت تسببها النفاايت النووية. مصر: مركز الدراسات العربية 2018اثمر جامل العبيدي. )

 للنشر والتوزيع.
 االردن: دار اليازوري للنشر والتوزيع.-(. التسويق األخضر. عمان2007وأمحد البكري ونزار النوري. ) اثمر

(. اسرتاتيجية اإلتصال املسؤول كمسعى حديث لتحقيق التنمية يف ظل تكنولوجيا 2018جربوعة عادل، كتفي مسرية. )جوان, 
 .95(، صفحة 06اإلعالن واإلتصال احلديثة. جملة تنوير)

 (. املعجم العريب األساسي للناطقني بغريها ومتعلميها . املغرب: الرووس .1989مجاعة من كبار اللغويني العرب . )
(. دور العالقات العامة يف حتسني الصورة الذهنية يف املؤسسة اخلدمية. رسالة ماجيستري ختصص 2010-2009مجال بلرباهيم. )

 بة بن بوعلي.. شلف: جامعة حسي77تسويق وجتارة دولية، 
(. النظام القانوين الدويل حلماية البيئة من األضرار النامجة عن األسلحة النووية) مذكرة 2014-2013مجال مهدي . )

 . 1ماجستري(. اجلزائر : كلية احلقوق، جامعة اجلزائر
داء املتميز للمنظمات (. حوكمة املؤسسات ومتطلبات محاية البيئة. امللتقى الدويل الثاين حول األ2011مجعة هوام. )

الطبعة الثانية منو املؤسسات واالقتصادايت بني حتقيق االداء املايل وحتدايت األداء البيئي )الصفحات -واحلكومات
 (. جامعة ورقلة.398-405

جتماعية (. دراسة وتقييم احلالة األ2007) .(CRIMمجهورية العراق ،وزارة املوارد ، املائية مركز انعاش األهوار العراقية )
 واألقتصادية لألهوار العراقية . بغداد: املركز األستشاري ملشاريع وحبوث البيئة .

 (. حالة البيئة يف العراق. بغداد.2016مجهورية العراق وزارة البيئة. )
 (. االستثناء يف القرآن الكرمي نوعه، حكمه، إعرابه. املوصل: مطبعة الزهراء.1999حسن طه احلسن. )

 (. علم البيئة. األردن: دار اليازوري العلمية.2008ي . )حسني السعد
 مصر: الدار العاليمة للنشر والتوزيع. -(. تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء املناهج احلديثة. القاهرة 2011حسني. )

 (. مجاليات تصوير احلركة يف القرآن الكرمي. الكويت: روافد.2010حكمت صاحل. )
 (. تقنيات التعريف يف املعاجم العربية املعاصرة. دمشق: كتاب العرب.1999حالم. )
 (. دليل الدراسة امليدانية يف جغرافيا اإلطار العامة. العراق: املركزية جامعة داييل.2011خليل. )

 املغرب: اندية للنشر.(. املعجم املدرسي املعاصر ملراحل التعليم االبتدائي والثانوي واإلعدادي. 2009دشيش وبريك. )
 .435(، صفحة 18(. واقع اإلتصال البيئي يف اجلزائر. حوليات جامعة قاملة)2016دليلة غروبة مسعودان نسمة. )

 (.1راتب سالمة السعود . )بدون اتريخ(. دراسة يف الرتبية البيئية )اجمللد 
 (. دار الثقافة للنشر والتوزيع.1 راتب سالمة السعود. )بال اتريخ(. دراسة يف الرتبية البيئية )اجمللد

 (. تقاطعات بني الوظيفية واملعرفة. عمان، األردن: دار اجمد للنشر والتوزيع.2018ربيعة العريب. )
 (.62(. محاية البيئة يف املنازعات الدولية املسلحة. جملة القانون واالقتصاد)1992رشاد السيد . )
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(. ملواطنة البيئية كما يتصورها أعضاء هيئة التدريس بعني مشس. جملة الدراسات 2017ريهام رفعت حممد عبد العال. )يناير, 
 .141(، صفحة 01)11الرتبوية والنفسية، 

 (. اإلدارة البيئية املتكاملة. مصر: املنظمة العربية للتنمية اإلدراية.2005سامية جالل سعد. )
. بريوت: 4ين على تلخيص املفتاح: من كتاب شروح التلخيص، طم(. خمتصر سعد الدين التفتازا1992سعد الدين التفتازاين. )

 دار اهلادي.
 (. عداء األنسان للبيئة.2008سعدية عاكول الصاحلي، و عبد العباس فضيح الغريري . )
 .(. عداء األنسان للبيئة. األردن: دار الصفاء للنشر والتوزيع2008سعدية عاكول الصاحلي، و عبد العباس فضيح الغريري . )

(. احلماية القانونية للبيئة من التلوث يف ضوء القانون الدويل اإلنساين)مذكرة ماجستري( . عنابة 2011-2010سناء نصر هللا. )
 : كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة برج ابجي خمتار.

ألغراض السلمية. القاهرة: دار (. النظم القانونية الدولية لضمان استخدام الطاقة النووية يف ا2011سوزان معوض غنيم . )
 اجلامعة اجلديدة.

 (. يف ظالل القرآن. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.1971سيد قطب. )
 (. علم نفس اللفة. القاهرة : مكتبة زهراءالشرق.2006شاش. )

(، 5للبحوث والدراسات)(. السعر األخضر وأثره على قرار الشراء لدى املستهلك النهائي. جملة ميالف 2017شاهد وآخرون. )
 .363صفحة 

(. إسرتاتيجية تطوير وظيفة التسويق املستدام وأثرها على تطوير امليزة التنافسية يف املؤسسات 2011-2020شراد ايسني. )
. سطيف: جامعة 120اإلقتصادية. رسالة ماجيستري ختصص إداراة األعمال اإلسرتاتيجية للتنمية املستدامة، 

 فرحات عباس.
 )بال اتريخ(.شريف. 

، 12(. رهاانت اإلتصال البيئي املسؤول يف املؤسسة اإلقتصادية. جملة دراسات يف علم اجتماع املنظمة، 2018شريفة جودي. )
 .97صفحة 

 (. التعبري البياين رؤية بالغية نقدية. مصر: مكتبة الشباب.1977شفيع السيد. )
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين. )علي عبد الباري  هـ(. 1415شهاب الدين حممود بن عبد هللا األلوسي. )

 عطية، احملرر( بريوت: دار الكتب العلمية.
(. أثر املواطنة البيئية يف حتقيق التنمية املستدامة دراسة حالة مؤسسة مطاحن عرجون 2020شهيناز بوزيدي، حلسن حلويل. )

 .296-295بسكرة. الصفحات 
 (. تكوين الصورة الذهنية للشركات ودور العالقات العامة فيها. سوراي: األكادميية السورية الدولية.2009)صاحل الشيخ. 

(. تلوث اهلواء واملخاطر البيئية الناجتة عن عوادم املركبات يف حمافظة البصرة. ميسان: 2008صبيح جاسم كاطع ، و واخرون. )
 (.7جملة ميسان للدراسات األكادميية. جملد )

 (. ظاهرة الرتادف يف ضوء التفسري البياين للقرآن. بنغازي: جامعة قار يونس.1995طالب حممد الزوبعي. )
(. رشدي أمحد طعيمة، والدكتور حممود كامل الناقة، تعليم اللغة إيصاليا بني املناهج واالسرتاتيجيات. 2006طعيمة والناقة. )

 للرتبية والعلوم والثقافة،.املغرب: منشور منظمة اإلسالمية  -الرابط
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(. دور التسويق األخضر يف زايدة تنافسية منظمات األعمال دراسة ميدانية على الشركات 2016عارف سعدي حممد. )
. غزة: كلية التجارة اجلامعة 67الصناعية الغذائية العامة يف حمافظات غزة. رسالة ماجيستري ختصص إدارة اعمال، 

 اإلسالمية غزة.
(. املسؤولية الدولية واملدنية يف قضااي البيئية والتنمية املستدامة. بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر 2012. ) عامر طريف

 والتوزيع.
هـ(. احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. )عبد السالم عبد الشايف حممد، احملرر(  1422عبد احلق بن غالب ابن عطية. )

 لعلمية.بريوت: دار الكتب ا
-ROMANO(. املعجم ثنائي يف الرتاث العريب اإلدراك األتراك أليب حيان األندلسي منوذجا. 2015عبد الرحيم. )

ARABICA ،142-143. 
 (. مدخل إىل علم اللغة. القاهرة: دار الفكر العريب.2011عبد العزيز. )

 دارية.(. اجمللة العربية للعلوم اإل2006عبد العزيز عبد الكرمي الصقار. )
. عنابة، كلية اآلداب 112-111(. اإلتصال البيئي يف اجلزائر األساليب واملمارسات. 2019-2018عبد الغاين لولو. )

 والعلوم اإلنسانية، اجلزائر.
(. تنفيذ اجلهود الدولية للحد من انتشار األسلحة النووية )رسالة دكتوراه( . تلمسان، 2015-2014عبد القادر زرقني . )
 ر : كلية احلقوق و العلوم السياسية ,جامعة أبو بكر بلقايد.اجلزائ

 . بريوت: دار الكتب العلمية.1م(. أسرار البالغة يف علم البيان: ت عبد احلميد هنداوي، ط2001عبد القاهر اجلرجاين. )
 ين.(. دالئل اإلعجاز يف علم املعاين. القاهرة: مطبعة املد1992عبد القاهر عبدالرمحن اجلرجاين. ) 

 (. املعاين يف ضوء أساليب القرآن. مصر: دار املعارف.1978عبدالفتاح الشني. )
 (. ابن القيم وحسه البالغي. بريوت: دار الرائد العريب.1982عبدالفتاح الشني. )

 لعصرية.عبدالقاهر اجلرجاين. )بال اتريخ(. دالئل اإلعجاز يف علم املعاين. )ايسني األيويب األيويب، احملرر( املكتبة ا
 (. تلوث اهلواء )اجمللد األوىل(. وزارة العلوم والثقافة.2003عصام حممد عبد املاجد ، و اخرون. )

 (. التلوث اجلوي )اجمللد األوىل(. دمشق: دار الفكر.1996علي حسن موسى . )
 اجلزائري. اجلزائر: دار اخللدونية.(. محاية البيئة من التلوث ابإلشعاعات النووية و الكيماوية يف القانون 2008علي سعيدان . )

(. قواعد احلق واملسؤولية اإلجتماعية بني مشتمالت اخليارات املمكنة وآفاق العاملية املرجوة )اإلصدار 2016علي أمحد خليفة. )
 (. بريوت لبنان.01ط 

 الكتب.(. القاهرة: عامل 2(. العالقات العامة و الصورة الذهنية )اجمللد الطبعة 2014علي عجوة. )
(. إدارة العالقات العامـة بـني اإلدارة اإلسـرتاتيجية و إدارة األزمـات )اجمللد الطبعة الثانية(. 2008علي وفريد عجوة وكريدمان. )

 القاهرة: عامل الكتب.
 ب.. عمان: دار الكت90م ص 2001إجراءاته. بيت األفكار الدولية،  -وأساليبه -(. البحث العلمي مناهجه2001عليان. )

(. الطاقة النووية بني املخاطر واالستعماالت السلمية، سلسلة ندوات التجارب النووية الفرنسية يف 2010عمار منصوري. )
 اجلزائر دراسات وحبوث وشهادات. اجلزائر: دار هومة.

 (. صناعة املعجم احلديث. القاهرة مصر: عامل الكتب.1998عمر. )
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لعوملة يف سياق التواصل الثقايف. جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات، اجمللد (. الرتمجة وا2011عمر عتيق. )أيلول, 
 .283-261(، الصفحات 25)2

 (. معجم اللغة العربية املعاصر. القاهرة: عامل الكتب.2008عمر وآخرون. )
 . )بال اتريخ(.2008عمر، 

حبث ميداين  -املوارد البشرية اخلضراء يف حتقيق متطلبات املواطنة البيئية(. دور ممارسات إدارة 2016غين دحام تناى الزبيدي. )
 .64(، صفحة 89)22يف الشركة العامة للزيوت النباتية. )جامعة بغداد، احملرر( جملة العلوم اإلدارية واإلقتصادية، 

العام والتشريع اجلزائري)مذكرة  (. محاية البيئة من التلوث اإلشعاعي يف ضوء القانون الدويل2014-2013فتيحة مناد . )
 ماجيستري(. مستغامن ، اجلزائر : كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد احلميد بن ابديس.

 . بسكرة، اجلزائر.58(. الرتبية البيئية ودورها يف التنمية املستدامة. 2013-2012فتيحة طويل. )
 ح الغيب(. بريوت: دار الكتب العلمية.(. التفسري الكبري) مفاتي2000فخر الدين الرازي. )

 العراق: وزارة البيئة.-. بغداد 2016(. حالة البيئة يف العراق لعام 2016وزارة البيئة. )-فريق عمل 
(. التغري املناخي يف درجة حرارة وامطار العراق. احللة: جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية 2019قصي فاضل السامرائي. )

 نسانية.واأل
(. التغري املناخي يف درجة حرارة وامطار العراق. احللة: جملة كلية الرتبية األساسيةللعلوم الرتبوية 2019قصي فاضل السامرائي. )
 واألنسانية.

 (. ارتفاع درجة حرارة األرض. )سيد رمضان هرارة، املرتمجون( مصر، مصر: الدار الدولية للنشر.1992كرستوفر فالفني ، . )
 (. ارتفاع درجة حرارة األرض. )سيد رمضان هرارة، املرتمجون( مصر: الدار الدولية للنشر.1992كرستوفر فالفني. )

 (. اثر العناصر املناخية على التوزيع اجلغرايف للنبات الطبيعي يف العراق . بغداد: غري منشورة.2006ليث حممود الزنكنة. )
 ئي )اجمللد الثانية(. عمان: دار وائل للنشر والطباعة.(. التلوث البي2010مثىن عبد الرزاق . )

 هـ(. التحرير والتوير. تونس: الدار التونسية للنشر. 1984حممد الطاهر بن حممد ابن عاشور. )
 (. البيئة ومشكلة العصر. االسكندرية، مصر : مكتبة الوفاء القانونية.2019حممد أمني يوسف . )

 ال اتريخ(. بدائع الفوائد. بريوت: دار الكتاب العريب.حممد بن أيب بكر ابن القيم. )ب
(. اجلامع ألحكام القرآن. )أمحد الربدوين ، و إبراهيم أطفيش، احملررون( القاهرة: دار الكتب 1964حممد بن أمحد القرطيب. )

 املصرية.
 مؤسسة الرسالة.م(. جامع البيان يف أتويل القرآن. )أمحد شاكر، احملرر(  2000حممد بن جرير الطربي. )

حممد بن حممد بن مصطفى أبو السعود. )بال اتريخ(. إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي. بريوت: دار إحياء الرتاث 
 العريب.

 هـ(. البحر احمليط يف التفسري. )صدقي حممد مجيل، احملرر( بريوت: دار الفكر. 1420حممد بن يوسف أبو حيان. )
 هـ(. حماسن التأويل. )حممد ابسل عيون السود، احملرر( بريوت: دار الكتب العلميه. 1418القامسي. )حممد مجال الدين 

 (. البالغة التطبيقية دراسة حتليلية لعلم البيان. مسالته: منشورات جامعة انصر اخلمس.1995حممد رمضان اجلريب. )
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Abstract: 

All nations and societies need someone to defend them, protect them, and repel 

aggression and injustice, so that these sacrifices become the torch of freedom, the 

beacon of pride, and the throne of pride. And this testimony adds to him a human, 

patriotic and sanctity value, thus elevating his position among his people and his people. 

He who sees himself as part of his society, his issues are his cause, and his pain is his 

pain. With the catastrophe of Palestine in 1948, and the setback of June 1967, the 

Palestinian resistance appeared carrying weapons, believing in the principle of 

liberation by force, and alongside this resistance, Palestinian resistance poetry 

appeared, which supported the armed resistance with the literary poetic word, and gave 

a great space, and great attention to the cause of the Palestinian martyr who sacrificed 

the cause of the Palestinian martyr. The research aims to clarify the poetic image of the 

martyr in the Palestinian resistance poetry, and the motive for this is the status of the 

martyr in Arab thought on the one hand, and the status of the Palestinian cause, and its 

specificity among the Palestinians, Arabs, and Muslims on the one hand, and the 

international community on the other. The importance of the research lies in its goal and 

motive. The researcher will follow the descriptive and analytical approaches, and will 

clarify the concept of the martyr, and the testimony, and will address the image of the 

martyr with description and analysis of some poets of the Palestinian resistance, such as 

Mahmoud Darwish, Samih Al-Qasim, and others. 

Key words: Martyr, Resistance, Palestinian Poetry, Poetic Word. 
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 صورة الشهيد يف الشعر الفلسطيين املقاوم
 

 2 ابكري حممدعلي
 

 امللخص: 

ُت كلُّ األوطان واجملتمعات حتتاج إىل من يُدافع عنها من أبنائها، وحيميها، ويردُّ عنها الُعدوان، والظُّلم حَّتى تغدو هذه التىضحيا
َي عند مشعل  ، أو تعرىض لغدره، فمات، سُِّ اس الِعزىة، وعرَش الفخر، فإذا قُِتل املرُء يف ساحة الوَغى يُعارك العدوى قومه احلريّة، وِنْبر

هادُة ُتضيُف إليه قيمًة إنسانّية، ووطنيىة، وُقدسيىة، فيعلو مقاُمه بني أهله، وشعبه، وقد خصى الدين اإلسالم  يّ شهيداً، وهذه الشى
م، فرحني بفضله، واألدُب العريبُّ احلديث واملعاصر مرآٌة تعكُس  هداء مبكانة خاّصة، فجعلهم هللا تعاىل أحياء ينالون رزق رّبِّ الشُّ
ه. ومَع نكبِة فلسطني عام 

ُ
ُته، وآالُمه أمل الواقع الذي يعيش فيه الشاعُر العريبُّ الذي يرى نفَسه جزءًا من جمتمعه، فقضاايه قضي ى

الح، مؤمنًة مببدأ التىحرير ابلُقوىة، وإىل جانب هذه 1967م، ونكسة حزيران 1948 م ظهرت املقاومة الفلسطينّية حاملًة السِّ
عُر الفلسطيينُّ املقاوم الذي دعَم املقاومة املسلىحة ابلكلمة األدبية الشعريىة، وأعطى حيِّزاً، واهتماماً كب هيد املقاومة ظهر الشِّ ريين للشى

ى بروحه يف سبيل القضيىة الفلسطينّية، فالبحُث يهدف إىل توضيح الصُّورة الشعريّة للشهيد يف الشعر الفلسطيين املقاوم،  الذي ضحى
هيد يف الفكر العريّب من جهة، ومكانة القضّية الفلسطينّية، وخصوصي ىُتها لدى الفلسطيننّي، والعرب، افُع إىل ذلك مكانُة الشى  والدى

افع إليه، واتىبع الباحُث املنهجني واملسلمني م ن جهة، واجملتمِع الدويّل من جهة أخرى. وتكمن أمهّيُة البحث يف هدفه، والدى
هيد ابلوصف والتىحليل لدى بعض شعراء املقاومة  هادة، وتناول صورة الشى هيد، والشى الوصفي، والتىحليلّي، فوّضح مفهوم الشى

 .القاسم، وغريمها الفلسطينية كمحمود درويش، وسيح
  .الشهيد، املقاوم، الشعر الفلسطيين، الكلمة الشعريّة :الكلمات املفتاحية

 

 َمدخل:
عوب واألُمم؛ ألّّنا قضّيٌة إنسانيىة، وملىا جاء اإلسالُم بنوره العظيم، ارتَقت م هادُة قيمًة كبريًة لدى كلِّ الشُّ كانُة َتشغُل الشى

هيد يف الدِّين  هيُد حبسب التىوصيف اإلهلي الذي ورد يف الُقرآن الكرمي ليس ميِّتًا كما يظنُّ الشى اإلسالمّي إىل مرتبة عظيمة، فالشى
عادُة والَبهجُة، ويستبِشر إبخ هداء النىاُس بل انتقل إىل حياٍة أُخرى يف اجلنىة الُعليا حَييا فيها، وأيكل من رزق ربِّه تَغمره السى وانِه الشُّ

ْم سَيلحقون بِِه، وهذا ما ََنده واضحًا يف قوله تَعاىل: "الذين  َوََل ََتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرِبِِه
ُ ِمْن َفْضِلِه َوَيْستَ ْبِشُروَن اِبلَِّذيَن ََلْ يَ لْ 169يُ ْرزَُقوَن ) َحُقوا ِِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأَلَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم ََيَْزنُوَن ( َفرِِحنَي ِبَا آًَتُهُم اَّللَّ

هيُد يف 171-169" )سورة آل عمران: ( َيْستَ ْبِشُروَن بِِنْعَمٍة ِمَن اَّللَِّ َوَفْضٍل َوَأنَّ اَّللََّ ََل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِننيَ 170) ( فالشى
هيد الذي يدخُل اإلسالم كما ُعرِّف يف اآلايت السى  ريف صورة الشى ابقة هو الذي يُقَتل يف سبيل هللا، وََند يف احلديث الن ىَبوّي الشى

نيا ِمراراً  رور، والِعزىَة، والَكرامَة، فيتمَّنى أن يَعوَد إىل احلياِة الدُّ ، وَتكراراً؛ لِيستشِهد، ويف اجلنىة بعد استشهاده، فيجد فيها النىعيَم، والسُّ
هيد، ف  "عنر أََنٍس رضي هللُا عنُه أنى النى هذا دَ  يبى اللة واضحة ال ريَب فيها على املكانة العالية اليت أعطاها الّديُن اإلسالميُّ للشى

نْ َيا َوَلُه َما َعَلى اأَلْرضِ )ص( قاَل: " لشَِّهيَد يَ َتَمَّنَّ َأْن يَ ْرِجَع إَل ِمْن َشْيٍء ِإَلَّ ا َما َأَحٌد يَْدُخُل اجلَنََّة َيُِبُّ َأْن يَ ْرِجَع ِإََل الدُّ
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نْ َيا، فَ يُ ْقَتَل َعْشَر َمرَّاٍت ِلَما يَ َرى ِمَن الَكَراَمةِ  هيُد يف اإلسالم ذنُبُه مغفوٌر  (394م، ص:1994-ه1415" )النىووي، الدُّ والشى
رِو بِن الَعاِص  يَن، ف  "َعنر عبِدهللِا بِن َعمر ْينَ هللِا )ص( قاَل: " رضي هللُا عنُه أّن رسولَ إاّل الدى " يَ ْغِفُر هللُا ِللشَِّهيِد ُكلَّ َذْنٍب ِإَلَّ الدَّ

هيُد يف اإلسالُم قد يكوُن عمُله الدِّيينُّ، وطاعاتُه، وِعباداتُه هلل قليلًة لِكنىه 394م، ص: 1994-ه1415)النىووي،  ( فالشى
هادة يَناُل َأجراً كثرياً، ف  " عِن البَ رَاءِ  َجاَء رَُجٌل ِمن َبيِن النَِّبيِت قَِبيٍل ِمَن األْنَصاِر، َفقاَل: َأْشَهُد َأْن َل إلََه  عنُه قاَل: رضي هللاُ  ابلشى

َم فَ َقاَتَل حَّتَّ قُِتَل، َفقاَل النيبُّ َصلَّى اَّللَُّ عليه َوَسلَّ  ُ، َوأنََّك َعْبُدُه َوَرسولُُه، ُثَّ تَ َقدَّ ، َوُأِجَر َكِثرياا" َم: َعِمَل هذا َيِسريااإَلَّ اَّللَّ
نِذرّي، 

ُ
 (.317م، ص: 2003 -ه1423)امل

واألدُب سواٌء أكان قدميًا أم حديثًا ال مُيكُنه أبيِة حال أن يتقوقع على نفسه، ويبتعد عن قضااي النىاس الذين نشأ بينهم؛ 
ه إىل إنساٍن ِمثِله، فيتناول القضااي  ذات الّصلة ّبذا اإلنسان، وَلّما كان الظُّلم، والُعدواُن ألنّه نتاٌج إنساينٌّ َيصدر عن إنساٍن، ويَتوجى

( 7م، ص:1970يَقعان عادًة من إنسان على إنسان آخر وقوعاً فردايً أو مجاعّياً، كان ال بُدى من ُمقاومته، والتىصدي له )شكري، 
عُر املقاِوم الذي ََتاوز وبناًء على هذا كان من الطىبيعّي أن يظهر يف األدب العريب، وال ِسّيما الِفلسطي ين منه، لوٌن جديد، هو الشِّ

معان، و  عب الفلسطييّن إىل كلِّ َمنر له أُُذانِن َتسر قَلباً احلُدوَد الوطنية، والقومّية إىل الَفضاء اإلنسايّن الواسع؛ إليصال صوت الشى
داٌن ال يَقَبُل الظُّلرَم. وهذا الُبعُد اإل قاَومة ال يَتعاَرُض مع الُبعِد الَقومي بل يَتكاَمُل َمَعه يَ نرِبض، وَعقاًل يَِعي، وُوجر

ُ
نساينُّ ألدب امل

 (.10م، ص:1970)شكري، 
ت أَوجاعه، وآالُمه؛ لِتشمل الوجدانني العريّب، واإلسالمّي على 1948كانت َنكَبُة فلسطني عام  م حداًث صادمًا امتدى

عيب بل على الصىعيد األديب أيضاً، فو  اكَب األدب العريبُّ احلديث هذه املرحلة الَعصيبة اليت تلتها مرحلٌة ال تقلُّ صعوبًة، الصىعيد الشى
ُل ِشعٌر جديٌد يف الّداخل الفلسطيين الذي صار فيه 1967وأملاً، ووَجعًا عنها، هي مرحلُة َنكسة َحزيران عام  م، فبدأ يتشكى

عريّة من ال اخِل فَبهَرت، وأّبرت، فانطلق لوٌن جديد من الشعر يف األدب العريب، االحتالُل هو احلقيقة، فتسربىت األصواُت الشِّ دى
-9م، ص: 1987م وصارت لُه مالحُمه اخلاّصة به )القاسم،1967هو شعر املقاومة الذي نضج بعد اهلزمية الّشاملة للعرب عام 

ُته، وهذا ما ََتلى 10 عب، وقضي ى عُر مرىًة ُأخرى أَنّه صوُت الشى ى يف أشعار حممود درويش، وسيح القاسم، وغريمها) ( فأثبَت الشِّ
سة شعريّة َصعبة ََتتصر الثىقافة، وتُعاِيُش احلَدث، 13م، ص: 1987)القاسم، ست مؤسى ( فظهرت إمكاانت شعريّة كبريٌة َأسى

ُر املظلوم، فنسج شعراُء املقاومة فنىهم اخلاصى الذي غدا َنشيدًا  د الظىاِلَ، وتُبشِّ دًا تَتلقىُفه اأَلساُع حاَل ُصدوره عن ألسنة وُُتدِّ ُموحى
( فغدا ُشعراُء املقاومة أشَبه مبقدِّمة موسيقّية 16م، ص:1987الّشعراء الذين أَبدعوه عن واقع حقيقّي عاشوه، والَمسوه )القاسم،

ُسه، وتَبعُث فيه احلَميىَة، وَترَفعُ  قاِوم تُرشده، وحُتمِّ
ُ

تِه )القاسم، َتسري يف طليعة اجليش امل ( فالشاعُر يف 19م، ص: 1987َمعنوايى
ً يَعي قاومة مثقىفا

ُ
ُش اجلاهلّية، وصدر اإلسالم أخذ صورَة الفارِس الذي يذوُد عن ِِحى قومه، أو يُداِفع عن ُحريّته، فصار يف شعر امل

 َهمى قومه، ووطنه، فال يرضى بديالً عنه.
قاِوم يُعّد لواًن من املقاو 

ُ
مة الثقافّية ضدى احملتلِّ الذي يسعى إىل َمسح اهلُويّة، فهو شعر نشأ يف ظروف قاسية، فالشعُر امل

( فواجهت هذه املقاومُة الثقافية احلصاَر 10-9م، ص:1968وامتاز برؤاي عميقة ترى األبعاد املختلفة هلذه القضّية )كنفاين، 
ه املقاومة املسلىحة )كنفاين، الثىقايف الذي فرضه االحتالل على فلسطني، فغدا الشعر نداًء  ( فالشاعُر 16م، ص: 2013يُوجِّ

قاِوم ببُنُدقّيته )القاسم،
ُ

قاِوُم ُوِلد إىل جانب امل
ُ

( فغدت املقاومُة الفلسطينيُة كلمًة شاعرًة مليئة ابلغضب على 12م، ص:1987امل
قاِوُم ُصوَر البطولة، والِفداء، والثىورة،  ( فتناول12م، ص:1987العدّو إىل جانب بندقّية ُتطلق الرىصاص عليه )القاسم،

ُ
الشعُر امل

هادة، وغريها )األسطة،  ( فهو قد ُيكَتب قبل املعركة، وخالهلا، وبعدها )األسطة، 9م، ص: 2008-ه1429والصىالبة، والشى
 (.37م، ص: 2008-ه1429
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؛ ولذلك خال عُر الفلسطييّن قريباً إىل ساحة املعركة مع العُدوِّ بني، كان الشِّ خالء، واملتكسِّ عُر املقاوم من األدِعياء، والدُّ  الشِّ
نَفى َكثريًا )َسارة، 2م، ص: 1978-ه1398أو الباحثني عن ُشهرة )َسارة، 

َ
قاِوم على شعر امل

ُ
مت ََتربُة الشعر امل ( ولذلك تقدى

حتلىة ََيتلف6م، ص: 1978-ه1398
ُ

عر الذي ُكِتب خارجها؛  ( فالشعُر الفلسطيين املكتوب يف داخل األرض امل عن الشِّ
قاِوم أوىَل ُظهورِه قصائَد ِلُشعراء جَمهولني تُقرَأُ 8م، ص: 1978وذلك الختالف الظروف واألسباب )مطصفى، 

ُ
عُر امل ( فكان الشِّ

َق عام   (.191م، ص: 1978م )مطصفى، 1964يف إذاعة ِفلسطني النىاطقة من ِدمشر
ستَدامة، فهي َرمٌز 

ُ
عب الفلسطيين بسبب طبيعة قضيّته امل هادَة اليت غدت عادًة، وتقليدًا عند الشى قاَومة َتستوِجُب الشى

ُ
وامل

هيُد ال يُودىع ابلُبكاء، والنىحيب بل ابلزىغاريد، وإطالق الرىصاص، واهلُتاِف واألهازيج ) د، والوالدة، والُعرس، فالشى َسارة، للتجدُّ
هيد الفلسطييّن، فلم يُؤبِّنره، وِلر يَنُدبره، وِلر يَ برِكه، وِلر يَِقف 184م، ص: 1978-ه1398 قاِوم أمهيىًة كبرية للشى

ُ
عُر امل ( فأعطى الشِّ

( وحنن يف هذا البحث سنسعى إىل توضيح 185م، ص: 1978-ه1398َموِقف احَلكيم الذي يَِعُظ، ويَنَصح، ويُرِشد )َسارة، 
هي قاِوم. صورة الشى

ُ
عر الفلسطيين امل  د اليت ََتلىت يف الشِّ

هيد يف ِشْعر هارون هاشم َرشيد)2   م(:2020-م1927. صورة الشَّ
هيد الفلسطيين  ديواانً أبكمله، هو  َتفرىد الّشاعُر الفلسطييّن هارون هاشم رشيد من غريه من شعراء املقاومة أَنَه خصىص للشى

ُده، ويرُسُم مالحمه، وصورتَه، فغدت القصيدُة الّشعريّة خادمًة هلذا  ديوان طُيور اجلنىة، فذهب فيه يتغَّنى ابلّشهيد الفلسطيين، ومُيجِّ
ه هيُد ال يُودىع ابلبكاء، وال ابألنني، وال ابألشجان، وال ابلّصوت احلزين، فالشى يُد ماثٌل الذي َّنى الّشاعُر أُمىه أن تبكي عليه، فالشى

اهرين، وبراكني اجلهاد، ويف كلِّ مكان يف فلسطني، فجبهُته مكلىلٌة ابلَفخار والث ىَناء، فقال: )رشيد، يف عبري الًْبتقال،  وعتااب السى
 (10-9م، ص: 1998

خنيِ  مع السَّ  أان َل أريُدِك.. تذكريَن فتاِك ابلدَّ
ِت.. ابألشجان.. ابلصوت احلزينِ   ابحلزِن.. ابألانَّ

 ع.. واألننيِ بتلهف القلب الطعني.. وابلتوجُّ 
 ُهَو يف َعبرِي البُ ْرتُقاِل الِبْكِر يف نَ ْفِح الزََّهرْ 
َهرْ  اِهريَن ويف َأهازيِج السَّ  ُهو يف َعَتااَب السَّ

ْهِت َطْرَفِك يف الُوجوِد َلُه أَثَ رْ   ُهَو أَيْ َنَما َوجَّ
 ُهَو يف بَ َراِكنِي اجِلَهاِد املُرِه يف يَوِم الُوثُوبِ 

 ُتَكلَُّل ابلَفَخاِر وابلث ََّناءْ  َستَ َرْيَن َجبَهَتهُ 
لقد غدا الّشهيُد عند هارون هاشم رشيد ُمرتِبطًا ابألرض الفلسطينية، ُمندجِمًا برائحة فواِكه أشجارها، وأُغنَية شعبّية تُؤِنُس 

هيُد يسرُي أمام الِفدائيني يُعلِّمُ  قاِومني على احملتل. فالشى
ُ

ُج غضب امل اهرين، وَغضبًا يُؤجِّ هم الِفداء، واالقتحام، فيغدو رمَز السى
ً لِفلسطني كلِّها، ويظلُّ خ ه، فيغدو َنشوًة، وفخرا جاعة، فال شأَن له ابالرتعاد، واالرتِعاش، واهلزمية حاماًل روَحه على كفِّ اِلداً يف الشى

 (13م، ص: 1998)رشيد، كلِّ الُقلوب، واألفواه، فقال: 
ْمَت الرََّدى َلْ َُتِْج           مِ أنَت َعلَّْمتَ ُهْم َكْيَف الِف                َدا                 وتَ َقحَّ

ْمَت َسَراََيُهْم فل                    ْم                  تَ ْرتَِعْد َلْ تَ ْرَتِعْش َلْ تُ ْه          َزمِ   وَتقدَّ
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 يَ ْقَحُموَن املوَت ِمْثَل احِلَم     مِ ََحَُلوا َأْرَواَحُهْم واْنطََلق            ُوا                 
َتشي يف فْرَحٍة ويف ََشَمِ   فإذا ُكلُّ ِفَلْسِطُن ِِبِ                   ْم                  تَ ن ْ

َننا َي ُمصطََفى                   خاِلٌد يف ُكلِه قَ ْلٍب وفَ                 مٍ   أنَت ابٍق بي ْ
َد ويف قصيدة أُخرى ُتطالعنا ص هيد يف شعر هارون هاشم رشيد، فغدا رمزًا لُكلِّ شيٍء يف فلسطني بل احتى ورٌة أُخرى للشى

بنباُتا، وِعطرها، فال فصَل بينهما، فهو صرخُة األقصى، وقوُل احلقِّ الذي اختار املوت الكرمي دفاعًا عن وطنه فلسطني موِطِن 
َله؛ لريتقي إىل أرفع رُتبة،  هادة، فقال: )رشيد، األحرار، وهذا ما أهى  (109م، ص: 1998هي الشى

تُ َها َوَعبريَُها وَأِرجيُ                     َها                  والرَّائُِع املَْنُشوُر ِمْن َأْشَذائِ                  هِ ُهَو نَ ب ْ
اُب واجلَوَّ   اُب يف َأْرَجائِ       هِ ُهَو َصْرَخُة اأَلقَصى ورَْجُع َهِدْيرِِه                    الصَّخَّ

 ُهَو قَ ْوَلُة احلقِه اليت َل َغي           ُرها                   كانْت ِكتاَب ِجَهاِدِه وِفَدائِ                   هِ 
 َقْد آثَ َر املوَت الَكرمَي ُمَناِفح          اا                     َعْن َموِطِن اأَلْحَراِر َعْن ُشَهَدائِهِ 
ِهيُد وتِْلَك َأْرَفُع رُتْ بَ              ٍة                     َشُرَفْت ِباِلِد بَْذِلِه وَعطائِ            هِ   فَ ْهَو الشَّ

هيد، وهذا معَّن طريف، شريف، جديد ابتكره  َرَف ابلَعطاء اخلاِلد الذي بَذله الشى هادُة اليت هي أرفُع رُتبٍة انلت الشى فالشى
اعرُ  ، فاِرٌس بذل نَفسه يف سبيل هللا، وهو بذلك ُيضفي عليه ِصفَة الَقَداسة الدِّينية؛ لِتكتمل الصُّورةُ الشى هيُد هو َشهيُد احلقِّ  . والشى

ينية، فقال: )رشيد،   (102-101م، ص: 1998يف املشَهد الّشعري، فال تنازع بني النىظرتني القومية والوطنّية، وبني النىظرة الدِّ
ْلِم قَ ْب               َرا َي َشهيدَ   احلقِه قْد غاَلْوَك َغْدرَا                     ُجبَ َناُء َحَفُروا لِلسِه

َتِجَعاا َشوَْكاا وََجَْرا  يف َسبيِل هللِا ما حاَدْت ُخطَ   اا                       ِسْرتَ َها ُمن ْ
تَ ُه            م          أْنَت َكْم َأرَّقْ تَ ُهْم بَ رَّاا وََبْ        َرا                أيُّها الفاِرُس َكْم َأْرَعب ْ

َهداء أبراٌر، أَطهاٌر مَيَنحون أرواَحُهم للوطن، يَفدونه ّبا، فقال: )رشيد،   (95م، ص: 1998فالشُّ
 ُشَهداُؤان األَبْ َراُر َمْن َوَهُبوا               َأْرَواَحُهْم لِِبََلِدِهْم نََذُروا

فافة وهكذا يُ  هلة، والِعبارة الشى عرية، ُمستخِدمًا العبارة السى رًا إمكاانته الشِّ هيد ُمسخِّ تابُع الّشاعُر رسَم صورة متكاملة للشى
هيد أعلى م عرية يف ِخدمة القضّية، فال يبكي، وال يَندب؛ ألّن الشى ن املؤِنسة، منطِلقًا من بيئة ِشعريّة َخصبة، واضعًا الكلمة الشِّ

َثل )رشيد،  ذلك، فال
َ

هداء يف نظره رموز، وَمنارات لألجيال القادمة، والُقدوة، وامل َيكاُد يرتُك صفة جليلة إاّل ُيضفيها عليه، فالشُّ
 (.7م، ص: 1998

هيد يف شعر ُمعني َبِسيُسو )3  م(:1984-م1928. صورة الشَّ
َهداء ال مَيوتون، فهم يف نظره طيو  ر أَليفٌة ما زالت حواصُلها مليئًة ابلَقمح )بسيسو، يَرى الّشاعُر ُمعني بسيسو أّن الشُّ

هيُد التحَم ابلرِّيح، فغدا جناَحها يف ليلٍة ُمظِلمة، وهو كلماٌت جعلت منه يدًا َتضِرب، وتُقاِوم 11-10، ص: 2008 ( فالشى
اعُر بذل ، فهو ما زال يَنمو، وال َيكتفي الشى ك بل يرسُم صورَة الّشهيِد حلظَة الصىمت الرىهيب الذي فرضُه اخلوُف من العدوِّ

َهداء، فقال: )بسيسو،   (116، ص:2008استشهاده، فهو يف عناٍق ِحيم مع أرضه احلُبَلى أبمثالِه من الشُّ
 ُهَو يف الظَََّلِم َجَناُح رِيحْ 
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 وَدٌم يَ ُفوحُ 
 ويٌَد ِمَن الَكِلمات يف الصَّْمِت الرَّهيبْ 

 تَ ْنُمو
 وَدوَّى الرََّصاصُ 

َلىوهو يُعانِ   ُق أْرَضُه احلُب ْ
هيد، فجعله جناحًا للرِّيح؛ للّداللة على ُعنفوانه، وقُ وىته، وأثر شهادته، وجعله دماً   فالّشاعُر يستعنُي ابلرىمز لرسم صورة الشى

ره الطىيِّب، وُعموِمه، وَجعَله يدًا من الكلمات؛ للداللة على دوره الرىائد يف الدِّفاع عن األرض،  يَفوُح؛ للداللة على استمرار ذِكر
هيد، فيَ  هداء الذين دافعوا عن ِفلسطني. ويَبثُّ معني بسيسو احلياَة يف الشى ض، وجعَل األرض ُحبلى؛ للرىمز إىل َكثرة الشُّ خِطُف والِعرر

ه رفاَقه يف الكِ  هيد الذي يُوجِّ عري إىل مرحلة املعركة، فنجُد صورة الشى فاح، ويَطلب إليهم أن إىل اخللِف، فُيعيدان يف املشهد الشِّ
هيد يُتابع القضّية بعد استشهاده، ويُوصيِهم حبمل  هادة، ويف هذا داللة على أّن الشى أيخذوا مكانه يف القتال إن سبَقُهم إىل الشى

ائل بل القيمة ملتابعة الِكفاح، فهو ِل مَيُت، ف م السى الح من املعركة، فال قيمة للدى اعُر لنا سالحه، وعدم إخراج هذا السِّ م الشى قدى
هيد جعلتنا نَعيُش تلك اللىحظة اليت زال فيها اخلوُف، وظهرت احلقيقة، وَتلىى الوعُي االستشهادّي الذي  صورًة شعريّة حيىَة للشى

 (41، ص: 2008يُدرِك الواقَع، ويرسُم مالمَح املستقبل، فقال: )بسيسو، 
 الِكفاحْ  أان إْن َسَقْطُت َفُخْذ َمَكاين َي رَفيقي يف

ََلحْ  ْفَك َدمي َيسيُل ِمَن السِه  واَِحْل ِسَلحي َل ُيُِ
 أان ََلْ َأُمْت َأان ََلْ َأَزْل َأدُعوَك ِمن َخْلِف اجِلَراحْ 

ْه ََنَْو الَقَنالْ   فاَِحْل ِسَلَحَك َي رَفيقي واَّتَِّ
 واقرَْع طُُبوَلَك َيْسَتِجْب َلَك ُكلُّ َشْعِبَك لِْلِقَتالْ 

 املَْوَتى َأفيُقوا ِإنه َعْهَد املَْوِت زَالْ َي أَي َُّها 
يُج القارئ إىل ُمعَجم، وكان واقعياً، فلم ُيسِرف يف اخليال، وِلر يُباِلغ، فجاءت أبياتُه قري اعُر استخدم لغة َسهلة ال حتُِ بًة فالشى

 إىل النىفس، لذيذة على النُّفوس، واأَلساع.
هيد يف شعر َفْدَوى ُطوقَ 4  م(:1994 -م1929ان ). صورة الشَّ

َنرَحى، 
هيد الفلسطيين يف شعرها، وَند يف ديواّنا بعض القصائد اليت تنحو هذا امل َوى طُوقان أن ترُسم صورَة الشى حاولت َفدر

هادة  هيد الفلسطيين الذي مات واقفًا يُقارع احملتلى، وقد َرَصف طريق الشى ففي قصيدُتا )ُشَهداء االنتفاضة( ترسم صورة للشى
دِّ، فق وا على الَعدوِّ وقَت الشى باب الذيَن َشدُّ هداء كانوا من األطفال، والشى رعت ابملرجان، والُقلوب الفتّية داللًة على أّن الشُّ

نيا، فتألىقوا كالنُّجوم ُيضيئون طريق الِكفاح، ويُزيِّنون فلسطني، فُهم الَوَهُج الذي ُيضيُء الطى  ق إىل ريأصواُُتم القويّة مسامع الدُّ
بح، والشى  ت الَقمح، وإشراق الصُّ هادة أو النىصر واحلُريّة، فاسُتشِهدوا منتصبني، فغلَب مجاهُلم مجاَل غاابت النىخيل، وغالى جر الشى

ر يف صورة شعريّة طريفة، وفريدة ََتتزج فيها الطىبيعُة الفلسطينية بُشهدائها، فيتداخُل مجاالن ، مجاُل الذي غسلته األمطار عند الَفجر
اعرُة ابحُلكم، وتَنحاز إىل مجال الّشهداء الذين ما زاُلوا َأحياًء يُقبِّلون َفَم احل ل الشى هداء، فُتعجِّ ياِة، فيمنُحوَّنا الطىبيعة، ومجاُل الشُّ

هداء، فقالت: )طُوقان،   (541-540م، ص: 2012احلَياة، وهي ترمز بذلك إىل استمرار قوافل الشُّ
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 إَل احلَياةَرََسُوا الطريَق 
 َرَصُفوُه ابملَْرَجاِن، ابملَُهِج الَفتيهِة ابلَعِقيقْ 

ي ده فَاْشَتدِه  !هذا أواُن الشَّ
 وَدوَّى َصْوتُ ُهم

نْ َيا َصَداه نْ َيا وَأْوَغَل يف َمَدى الدُّ  يف َمْسَمِع الدُّ
 !هذا أوان الشده 

 واشتدْت وماتوا واقفني
 ُمتأَلِهِقنَي َكَما النُُّجوم

ِجنيَ    على الطريق، ُمَقبِهِلنَي َفَم احلياهْ ُمتَ َوهِه
 هَجَم املوُت وَشرهَع فيهم ِمْنَجَله

 يف وجِه املوِت انْ َتَصُبوا
ِت الَقْمِح وَأَْجَل ِمْن ِإْشراِق الصُّْبحْ   أَجَل من غاابِت النَّْخِل وَأَْجََل من َغَلَّ

 أَجَل من َشَجٍر َغسَلْتُه يف حضن الَفْجِر األمطارْ 
الّشاعرة اندجمت يف املشهد االستشهادي الذي نسجته يف قصيدُتا، فالتحمت به، وراحت تعيشه حَّتى صارت  فنشعُر أنى 

هداء واقفني، ومجعتهم يف يف وسطه، فالتهَبت عاطفُتها، وسالت قرحيُتها بص ور شعرية بديعة، فجعلت املوت يهجم، وصوىرت الشُّ
هيَد احلياَة، لوحة واحدة مع غاابت النىخيل، وغاّلت القمح،  اعرة مَينُح الشى بح، واألمطار، والفجر. فاملوُت يف نظر الشى وإشراق الصُّ

ى املوت، والتِّيه، ورفضهما، وهزم املوت مبوته، واستشهاده، وهذه  هيد هو اإلنسان الذي حتدى وال َيسلبها منه كما هو ظاهر، فالشى
مُس اليت ُتضيء القضيىة الفلسطينية، فهو بعيد  فلسفة مجيلة تُقّدُمها الّشاعرة، فدلىل على َشجاعة اندرة، غري معهودة، فهو الشى

عب بذكراه، وتضحيته، فقالت مستخدمة لغة شعريّة عذبة، مألوفة ال حُتيج القارئ إىل معجم:  اعرة والشى جبسده لكنه قريٌب إىل الشى
 (473-472م، ص: 2012)ُطوقان، 

 اآلنَ  فالصَّخرُة يف الُقْدِس اْحتَ َوْتكَ 
 ِحنَي املوُت َأعطاَك احلََياة

 أنَت َي َمْن قُ ْلَت )َل( ِللموِت والتِهيه
 أنَت َي ََشَْس الَقضيَّة

 َي بَعيداا وقريباا 
 َي ِفلْسطيينُّ أنت

 أَيُّها الرَّاِفُض ِلْلَموِت َهَزْمَت املوَت ِحنيَ 
 اليوَم ِمتَّ 
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هيُد الذي صوىرته َفدوى ُطوقان فًَّت، ُشجاعٌ  ِحَل همى قومه، وَشعبه، ومضى مع رفاقه إىل االستشهاد الذي قَِبله مصرياً  فالشى
ه اليت تدفُعه  هادة وبني أُمِّ هيد املاضي إىل الشى مت مشهداً شعرايّ قصصيّاً اعتمدت فيه أسلوب احلوار الذي دار بني الشى إىل له، فقدى

عه، وَُتْبه أَّّنا ولدته ملثل هذا اليوم، وا عب ذلك، وُتشجِّ ة لدى الشى هادَة صارت ثقافًة، وحاجًة ُملحى اعرُة ُتدلل بذلك أّن الشى لشى
 (392-390م، ص: 2012الفلسطيين، فقالت: )طُوقان، 

َجاعْ   وَهبَّ مازٌن الَفََّت الشُّ
 ََيِمُل ِعْبَء ُحبِههِ 

 وُكلَّ َهمِه َأرِضه وَشْعِبهِ 
 وُكلَّ َأشتاِت املََُّن املُبَ ْعثَرة

 اهماٍض أان أُمَّ 
 ماٍض مع الرهِفاق

 ِلمْوِعدي
 راٍض عن املَصري

... 
 َي ولدي
 َي َكِبدي

 ِمن أجِل هذا اليومِ 
 ِمن أجله وَلْدُتكْ 

 ِمْن َأْجِلِه َأْرَضْعُتكْ 
 ِمْن َأْجِلِه َمَنْحُتكْ 
ْبضِ   َدمي وُكلَّ الن َّ

 وُكلَّ ما ُُيكُن أْن ََتَنَحُه أُموَمهْ 
اعرُة إكمال مالمح  هيد الفلسطيين على لسان أُّمه، فهو الغرسُة الكرمية اليت اقُتِلعت من أرض كرمية، وتُتابُع الشى صورة الشى

 (393م، ص: 2012وهو العزيز الذي ال تَعُلو ِعزىتُه على ِعزىة األرض اليت نَبت منها، وهي أرُض ِفلسطني، فقالت: ))ُطوقان، 
 َي َوَلدي َي غرسةا َكرُيةا 

 لَكرُيةاقْ ُتِلَعْت ِمن أرضها ا
 اذَهْب فما أعزُّ ِمنَك َي

 ُبينَّ إَله األرضُ 
 فالّشاعرُة تستعمل لغة شعرية دافئة، سهلة، قريبة إىل القلوب دون أن َتسى جبودة شاعريّتها.
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هيد عند َسيح القاسم )5  (:2014-1939. صورة الشَّ

قاومني يف رسم صورة الشى 
ُ

هيد الفلسطيين، حُمتذاًي َحذَوهم، ُمقتِفيًا أثَ َرهم، انضّم سيح القاسم إىل قافلة شعراء فلسطني امل
هيد الذي تكوُن ثيابُه اليت اسُتشِهد  ّبا  جاراًي على ُسنىتهم، فال نوح، وال ُبكاء، وال َعويل، وال أتبني، فُتطالعنا عنده صورُة الشى

فح العايل الذي احتوى حدث استشهاده؛ ألنّه  أعلُم ببطولته، وبالئه، فال يُريُد التىفريق بني احلَدث َكَفنه، ويكوُن قْبُه يف ذلك السى
 (.diwanalarab.comومكانه، فُيكِسب املكاَن اخلُلوَد، والُقدسيىة خبلود احلدث الذي وقع فيه، فقال: )سيح القاسم 

ْفِح اخلَبرِي ِبَِ  هيَد ُمَكفََّناا بِِثَيابِِه                   َخلُّوُه يف السَّ  ا بِهِ َخلُّوا الشَّ
هيد الذي تتحّدث جراُحه، وتنقُل وصّيَة األابء واألجداد إىل األجيال املتالحقة، ويف ذلك     اعُر يُقدِّم لنا صورَة الشى فالشى

هادة دفاعًا عن األرض غدت مريااًث لدى األجيال الفلسطينية، فقال: )سيح القاسم  داللة على أن الشى
diwanalarab.com.) 

 ويف ِشفاِه ِجراحه                 َتدوي وصيَُّة ُحبِهه وَعذابهِ َل َتدفُنوه 
مه لنا شهيداً غاضباً     ماء تنزف منه داللًة على استمرار قضيىته، وذكراه، فقدى هيُد عند سيح القاسم َنسٌر ما زالت الدِّ فالشى

اعر يف صورة األشعة احلمراء املاثلةعلى أهدابه، فهو  على األعداء، فاملوُت ِل يتمكن من إطفاء هذا الغضب الذي صّوره الشى
ن املوُت م اه، وأقبَل عليه؛ لعلمه أنّه حياٌة جديدة له، فهو َشهيٌد ِل َُتدأ عواطفه، وِل يتمكى ن ُشجاع ال يبايل ابملوت الذي حَتدى

هاب إليه؛ ل تقبيل مقبض اببه، وهنا يتجلىى االلتحاُم القضاء على حرارة شوقه وحنينه إىل بيته الذي مات من أجله، فهو يُريد الذى
ً ِكمقبض الباب، فهو َشهيٌد ِل يُنسه املوُت، وآالُمه هيد وأجزاء وطنه املاثل يف كلِّ شيء عليه حَّّت لو كان صغريا  العضوّي بني الشى

هيد وأرضه ، فقال: )سيح القاسم حقَله الذي ترَكه، وهذه صورٌة شعريّة ُأخرى َتلىى فيها االرتباُط العضوّي بني الشى
diwanalarab.com.) 

 هْل َتسَمعوَن؟ َدُعوُه َنْسَراا َداِميَ            اا              بَ نْيَ الصُّخوِر يَغيُب عْن أحبابِهِ 
َبٌة أبرِض َشَبابِ               هِ  ْمِس ََتُْضُن َوْجَه    ُه              رِيٌح ُمطَي َّ  َخلُّوُه ََتَْت الشَّ

 تُغِمضوا َعينيِه إنَّ َأِشعَّ                        ةا              ََحَْراَء ما زاَلْت على َأْهَدابِ        هِ َل 
 وَعَلى الصُّخوِر الصُّْفِر رَْجُع نَِدائِه                َي آِِبَاا ابملَوِت َلْسُت ِِببِ             هِ 

ي   َعلَ       ى                َعتَ َباتِِه َوأَبُوُس ِمْقَبَض اببِ          هِ ُخْذين إَل بَ ْيٍت ُأرِْح َخدِه
ْل انظري بِتُ َرابِهِ  عاا                       ما ََلْ ُأَكحِه  ُخْذين إَل َكْرٍم َأموُت ُملوَّ

هلة، والِعبارات املفهومة، وعناصر الطىبيعة املتحرّكة كالنسر، والرِّيح، وعناصر الطىبيعة   فاتىكأ الّشاعُر على الكلمات السى
هيد الفلسطيين.  اجلامدة كالصخور، والّسفح، والبيت يف رسم هذه الصُّورة املتميِّزة للشى

هيد عند حممود درويش )6  م(:2008-م1941. صورة الشَّ
فات للّشهيد     ِل يَتخّلف حممود درويش عن ركب شعراء املقاومة الفلسطينية يف رسم صورة واضحة املعاِل، والصِّ

اعُر غ هداء ال ُيشِبه أحُدهم اآلخر، فلكلِّ َشهيد صفاتُه، وِميزاتُه اخلاصىة به، وهذا معَّن جديد سبق إليه الشى ريَه الفلسطيين، فالشُّ
، فريى الّشا عر أنى كلى شهيد له ِقواُمه اخلاصُّ به، ومالحُمه اخلاصىة، وُعمٌر خمتلف، وعينان َتتلفان عن بقية عيون فيما نظنُّ

هداء، فقال: )درويش، بال اتريخ، ص:   (148الشُّ
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ُهم َهَداُء َل يَتَشاِبُون لكله واحٍد ِمن ْ َلى والشُّ  الَقت ْ
 ِقواٌم خاصٌّ ومَلمُح خاصهة، وَعْيناِن واسمٌ 

 ُُمتِلٌف لكنَّ القتَ َلَة ُهُم الَّذيَن يَتَشاِبُونَ وُعْمٌر 
ه الّشاعُر إليهم     هداء عند حممود درويش ال ميوتون بل يذهبون إىل النىوم، فهم سِلموا من املستحيل؛ ولذلك توجى فالشُّ

ً هلم، فهم ن ً لذكراهم، وامتناان شيُد َمنر ال نشيَد له، ولعلىه جعَل النىشيد رمزاً ابلتىهنئة، وعّلق َأساَءهم يف املكان الذي يُريدون؛ َتليدا
ِر، والّدميومة، فقال: )درويش، بال اتريخ، ص:   (875-874للوجود، والفخر

 عنَدما يذهُب الشُّهداُء إَل النَّوم
 عندما يذهب الشهداء إَل النوم َأْصُحو

 وَأحرُسهم من ُهواِة الرهاثء
َلمِة من حادث املست  حيلُأهنِهُئهم ابلسَّ

 وِمْن قيمة املَْذَبِح الفائضه
 ُأعلِهُق أَساءَُكم أيَن ِشئُتم فناُموا قليَلا 

 وُكونوا نشيَد الذي َل نشيَد لهُ 
هداء، وهذا الُعرُس سُته البارزُة أنّه فلسطييّن، وأراد  هادُة عرٌس ليس له ّناية، ويف هذا داللة على استمرار قوافل الشُّ فالشى

اعُر ّبذا الوصفَ  هداء،  الشى هيَد الفلسطيين من غريه، وَيطبعه بطابع خاصٍّ ليس ألحد أن يتىصف به، وهو تتايل الشُّ أنر مَييَز الشى
 aldiwan.net/poem9002.html) ) وهذا التىتايل فرضته طبيعُة القضّية الفلسطينية، فقال: 

 هذا هو العرُس الذي َل ينتهي
 يف ليلة َل ينتهي

 الفلسطيينُّ هذا هو الُعرُس 
 إَل احلبيب َل يصُل احلبيبُ 

 إَلَّ شهيداا أو شريداا 
عري، ورمُز خلودها، فهذه    اعر، وهذا دليُل حضورها يف وجدانه اإلنساين، والشِّ ، فمازالت ماثلًة أمام الشى فدماُؤهم ِل ََتفى

ماء صارت حاضرة يف كلِّ املدن الفلسطينية حَّتى حتوىلت جراُحهم اليت َت وُد ّبذه الدِّماء إىل ُسفن الرُّجوِع إىل ميادين القتال أو الدِّ
بق إليها، فقال: عريّة يف السى اعَر حالَفتره املوهبُة الشِّ     إىل احلُرّيّة املنشودة، وهذه صورة شعريّة، طريفٌة، بديعة، لعلى الشى

( (aldiwan.net/poem9002.html 
 دُمهم أمامي

 يسكُن اليوَم املُجاورْ 
 دُمُهم أمامي

 يسكُن املدَن اليت اقرتبتْ 
 كأنَّ جراَحهم ُسُفُن الرُّجوع

 أَنَراَك َي وطين
هداِء ََتمُلنا إَل َصَفدٍ   ألنه أصابَع الشُّ
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 صَلٍة أو ُهويَّةْ 
هيد الفلسطسين، فهو راحٌل ال ميٌِّت، رحل إىل مدي    نة ونقُف على مشهٍد شعرّي آخر رسَم فيه الّشاعُر بعض مالمح الشى

ف ن أو ايفا اليت يعرُف تفاصيَلها؛ ليسكن فيها ال لُِيدَفن؛ ألنّه يف نظر الّشاعر ما زال حيىاً؛ ولذلك ِل يستعمل كلمًة تدلُّ على الدى
رها املطر، فغدت ال ً أشَبَه ابألرض اليت طهى نيا نظيفاً، طاهراً، نَقيّا هادُة طُهراً له القْب، فهو إنساٌن متفّرٌِد، ال نظري له، َيرُج من الدُّ شى

َم  من ذنوبه، فهو شهيٌد ال الجئ؛ ولذلك سَكن كلى البيوت، وِل يسكن اخليام واملالجئ، فاستشهاُده نوٌم مؤقىت بداللة أنى الدى
 aldiwan.net/poem9002.html) )       مازال يسيُل منه غزيراً كاّنمار املطر، فقال:

 هو اآلَن يرحُل عنَّا
 ويسكُن َيفا

 رُفها َحَجراا حجراا ويع
 وَل َشْيَء ُيشبُهه

 هو اآلَن َُيرُج منها
 كما ََتُرُج األرُض من ليلٍة ماطرة

ُم منه  ويَنهمُر الده
 هو اآلن ُيضي شهيداا 

 ويرتُكنا َلِجئينا
 وانم

 وَل يَلتجْئ للخيام
 وَل يلتجئ للموانئ

فاستخدم حممود درويش لغة شعرية، شاعرة، سهلة، ِقواُمها الُعذوبة، واأللفاظ الّسهلة اليت ال حُتيُج القارئ إىل معجم    
اعُر كسابقيه مطبوعاً، ُمسرتِساًل ال عرّي، ُمنَدجِمًا به، ُمتفاِعاًل معه، فبدا الشى  ُمتكلِّفاً، أحسن لغوّي، وهذا جيعلُه قريبًا إىل النىّص الشِّ

عريّة، وخياله التىصويري يف تقدمي صورٍة للشهيد الفلسطييّن، مفهومة، واضحة املالمح.  استخدام موهبته الشِّ

 النَّتيجة:
ً امتاز قاِوم كان عالمًة فارقة يف اتريخ األدب العريّب، ولوانً ُمعاِصرا

ُ
عر الفلسطيين امل من  اتىضَح لدينا يف ّناية البحث أنى الشِّ

قعّية، والُعذوبة النىابعة من الطّبيعة الفلسطينية اجلميلة، وأنّه نشأ يف ظروف قاسية، وأنّه كان مقاومًة ثقافّية إىل جانب غريه ابلوا
هيد الفلسطيين، هذه الصُّورُة اليت  املقاومة املسلىحة ضدى االحتالل، وملسنا أّن ُشعراء املقاومة َنحوا يف رسم صورة واضحة للشى

ابً، وال َعويالً استقوا مالحمه وال ، ا من الواقع الذي عاشوا فيه، أو عاَيشوه؛ ولذلك ِل نلحظ يف أشعارهم ُبكاًء على الّشهيد، وال ندر
َشّقًا للُجيوب بل رأينا ُعرساً، ورحياًل دون وداع، وحياًة خالدة، وُحضورًا يف كلِّ مكان. ونستطيُع القول: إّن صورَة الّشهيد 

عُر الفلسطييّن املقاوم صورٌة ال َشبيَه هلا يف أبعادها الدِّينّية، واإلنسانّية، والقومّية، والوطنّية؛ وهلذا نرى أنى الفلسطيين كما رسها ا لشِّ
ة من أبعاد هذه الصُّورة.  ُشعراَء املقاومة بتصويرهم الّشهيَد الفلسطيين أكسبوا شعَرهم قيمًة إضافّية ُمستمدى
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Abstract: 

Then Believing in the need of our Arab heritage for a second reading that shows its 

creativity and originality, we chose Jamil Buthaina, who is considered one of the most 

important poets of virgin  Spinning  in the Umayyad era, where his name was associated 

with the name of his beloved. The Arab in general and beautiful poetry in particular. We 

notice the dominance of time over Arab poetry and the poets’ gaze. 

The research is divided into several axes:. 

- Time in Arabic poetry: which we talked about about the element of time in poetry as it 

is one of the elements of forming the dramatic structure of the poetic text, and that time 

is associated with poets even in the poetry industry itself in time. 

- Time in the virginal spinning poetry We talked about the poets’ view of time and 

considering it responsible for everything that befalls the poet and for the separation of 

the beloved and the sadness.  

Time in jamil  poetry Buthaina: In this axis we studied time in beautiful poetry, which he 

highlighted through dialogue. Beautiful poetry is based on dialogue that shows the life of 

poetry with its lover, its previous and current status, and its complaint about time. 

In conclusion, we hope that we have succeeded in presenting an adequate summary of 

our subject, and that it will be in the service of our Arabic literature and the service of 

scholars. 

Key words: Time,  Jamil,  Buthaina, Jamil Buthaina. 
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 الزمن يف شعر مجيل بثينة
 

 2محد صاحل أسرى 
 

 الملخص: 

إخرتان مجيل بثينة  والذي يعد من أهم شعراء الغزل  ،وأصالة إبداعإميااًن منا حباجة تراثنا العريب إىل قراءة اثنية تظهر مافيه من 
، وقد درمنا يف هذا الطح  عنصر من عناصر بنيته الشعرية أال وهي يطيطته ميي يي  ارتط  اهمه ساممالعذري يف العصر األ

 .فمن قراءة للشعر العريب عامة وشعر مجيل خاصة ناليظ مطية الزمن على الشعر العريب وعلى نظرة الشعراء ،الزمن
 :قسم الطح  إىل حماور عدة

عناصر تشكيل الطنية الدرامية للنص الشعري، أيد  ر بكينهالزمن يف الشعر العريب: والذي حتدثنا به عن عنصر الزمن يف الشع -
ال وهذا ماحتدث به اغلب بداع أ  ية اإلإمكانن الزمن ارتط  عن الشعراء يىت يف صناعة الشعر نفسه فاليقت هي الذي حيدد إو 

 .النقاد الذين ربطيا قيل الشعر سالزمن
من واعتطاره املسؤول عن كل ما يصيب الشاعر وعن ابتعاد احلطيطة وعن الزمن يف شعر الغزل العذري: حتدثنا عن نظرة الشعراء للز  -

الثالث لتطني مطية الزمن وميطرته على الشاعر  زمنةحتدثيا عن األ إمناومل يتكلم الشعراء العذريني عن يقطة زمنية معينة  ،احلزن
 .واحلطيطة

والذي أبرزه عن طريق احليار، فشعر مجيل قائم على احليار  الزمن يف شعر مجيل بثينة: درمنا يف هذا احملير الزمن يف شعر مجيل -
 .الذي يطني يياة الشعر مع حمطيبته ووضعه السابق واحلايل، وشكيته من الزمن

  .الزمن، مجيل،  بثينة، مجيل بثينة :الكلمات املفتاحية
 

 املقدمة:

أبرز العناصر يف النص األديب اليت تعرب عن مشاعر وأياميس األديب، يعتمد هذا العنصر على جمميعة أيد  يعد الزمن
ه عن طريق الشخصية، واحليار، وملكانة شعر مجيل بثينة من يي  كينه شاعر غزل امتخد  عنصر إبداعمن التقنيات اليت تربز 
دف من الدرامة تتطع هذه العنصر ومعرفة طرائق امتعماله وأتثريه على واهل ،جعلنا ندرس الزمن يف شعره ،الزمن امتخدامًا كطرياً 

 النص.
 قسم الطح  إىل حماور عده حتدثنا فيها على الزمن يف الشعر العريب وشعر الغزل العذري عامة وشعر مجيل بثينة خاصة.

 
 
 
 
 

                                                           
sura@ouc.edu.iq كلية أصول الدين الجامعة األهلية، العراق ،  
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 الزمن يف الشعر العريب
.. فعالقة .إىل هذا ميجيد يف مفردات وصير عديدةالزمن كما هي معروف "مقرتن سالكين واليجيد واأليداث، وهي 

، لذا الميكن أن حندد ميقف الشعراء من الزمن مبصطلح (244(، ص1986)الصائغ، ) "سالزمن ال تقف عند يدود املصطلحات  نساناإل
والعياطف اليت يلقيها  سالعالقة القائمة بني الشعير إمناوايد، فعالقة أي شاعر مبفهي  الزمن ال تكين حمصيرة يف مفردة الزمن 

الشاعر على الزمن ومفهيمه، فإذا كانت مشاعره فرية فهذا جيعل الدنيا والزمن معيدين معه، واحلال يكين العكس إذا كانت 
 مشاعره ضد الزمن.

وجند الزمن مرتط  سالشعر والشعراء، فالشعر كما يراه عز الدين اهماعيل "ميثل بنية زمانية ومكانية يف آن وايد يي  
، وقد اعتىن الشعراء كثريًا يف قصائدهم (47(، ص2014)اهماعيل،)يندمج التشكيل الزماين والتشكيل املكاين يف عملية درامية وايدة" 

ه يف تشكيل الصيرة الفنية، وراعيا اليقت يف انشاء الشعر، فقد أوصى أسا متا  الطحرتي بقيله "اي أسا بقضية الزمن وقد اعتمدوا علي
لتأليف شيء أو يفظه  نسانعطادة ختري األوقات وأنت قليل اهلمي ، صفر من الغمي ، وأعلم أن العادة يف األوقات أن يقصد اإل

 ، وقسطها من الني "ايةأن النفس قد أخذت يظها من الر يف وقت السحر، وذلك 
كما أكد النقاد القدامى على العالقة القائمة بني الزمن والشعر، فقد كان الختيار اليقت / الزمن األثر الكطري يف جيدة 

ومنها صدر  ،منها أول الليل قطل تغشي الكرى ،الشعر، فهذا ابن قتيطة يقيل "للشعر أوقات يسرع فيها آتيه، ويسمح فيها أبيه
، وأشار إىل ذلك ابن رشيق القريواين (81(، ص1982)الدينيري، ) وهلذه العلل ختتلف أشعار الشاعر ورمائل الكاتب" ،النهار وقطل الغداة

فيشعل مراجه وينعزل، ورمبـا عـال السـطح ويـده فاضطجع، وغطى  ،الذي قال "كان جرير إذا أراد أن يؤلف قصيدة صنعها ليالً 
 .(207ص1(، ج 1981االقريواين،)) ة يف اخللية بنفسه "رأمه رغط

مما الشك فيه أن مفهي  الزمن على الرغم من وجيده يف أكثر النصيص الشعرية إال ان تيظيفه خيتلف ساختالف بنية 
 النص الشعري.
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 الزمن يف شعر الغزل العذري:
العصر، فناليظ جعلهم الزمن / الدهر هي املسؤول تعددت نظرة الشعراء العذريني للزمن كما هي احلال عند ساقي شعراء 

  :فهي املسؤول عن تغيري داير احلطيطة بعد رييلها فنجد ذلك يف قيل كثري عزة ،عن كل ما يقعين فيه
 خليلي عوجا ابحمللة من مجل
 تقف مبغان قد حما رمسها البلى

 

 وأتراهبا بني األصيفر واحلبل 
 تعاقبها األايم ابلريح والوبل

 
 (379(،ص1958)كثري عزة،)                                                           

هي املسؤول عن ابتعاد احلطيطة عن هذه الداير  إمنامل يكتف الشعراء العذريني جبعل الزمن / الدهر املسؤول عن تغيري الداير، 
 وعن احلطيب، وهذا ما ذكره قيس بن ذريح يف قيله:

 الغراب ببني لبىنلقد اندى 
 غدًا تباعد  دار  لبىن :فقلت  
 تعسَت وحيك من غراب   :فقلت  

 لقد أولعتَ  ال القيَت خرياً 
 

 فطار القلب  ِمن حذر الغرابِ  
 وتنأى بعد وّد واقرتابِ 
 كأن الدهَر سعيك يف تباب
 بتفريق احملّب عن احلبابِ 

 
 ( 58ص  ،(1977)قيس بن ذريح، )                                                                                    

فهنا يتعاون عنصر الغراب والدهر من أجل ابعاد احلطيطب واختاذ داير اخرى بديل للدار احلالية اليت جاءها الزمن الغادر 
 :وأكده جمنين ليلى يف قيله ،بعد الراية اليت كاان يعيشاهنا يطةليفرق األ

 عجبت  لسعي الدهر بيين وبينها
 فيا ح بها زدين جوى كَل ليلة  

 

 فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر 
 وايسلوة األايِم موعدَك احلشر  

                                                                                           

  (83-82(، ص1971)قيس بن املليح،)
 

فالشعراء العذريين حيسين سالقلق من الزمن / الدهر، ألنه يسب وجهة نظرهم إنه املسؤول عن يالة احلزن اليت مير هبا 
وأبنه بدأ يشعر سالقلق وعد  الراية واالمتقرار ففي قيل جمنين ليلى أتكيد على هذه احلالة فقد كرر عطارة الدهر مرتني  ،الشاعر

على العكس من  يطةفالشاعر انتقل من السكين اىل القلق يف فراق األ ،ليطني احلالة املعاكسة بني شعيره وشعير الزمن / الدهر
ميجيد يف عطارات أخرى وهي  إمناومل يكن الزمن يف الطيتني ميجيد بلفظة الدهر  ،بعد فراق احلطيطني الدهر الذي مل يسكن ويهدأ االا 

 .واضحة لزمن الشاعر احلايل إشارة (ميعدك احلشر ،)كل ليلة
نية فلم يتكلم الشعراء العذريني عن مريلة زم ،وامتزج الزمن يف الشعر العذري بثالث مرايل هي املاضي واحلاضر واملستقطل

يكشف لنا مسارات الزمن وحتيله  مييفالشعر العذري يف العصر األ ،اتطعيا كل املرايل الزمنية وعقدوا مقارانت فيما بينها إمنامعينة 
ثنائية الثابت )ثنائية املاضي واحلاضر( و )متضادة حتتيي الكثري من الثنائيات  أزمنةفينتج عـن ذلك  ،يطةوأثـره على العالقة بني األ

 (.ثنائية احلاضر والغائب)و  (تحيلوامل
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وغالطا ما ميثل الزمن املاضي عند الشعراء العذريني حلظات زمنية مفرية ومشرقة تنعم سالراية واالمتقرار واحلدي  عن 
ا الشطاب على العكس من الزمن احلاضر الذي ميثل مريلة زمنية تتسم سالفقد واحلزن والشعير بعد  الراية والييدة واحلدي  عن م

وكثريا ما يكين يديثهم عن املاضي يعقب احلدي  عن احلاضر ألن املاضي يكين وميلة  ،يشعرون به من أمل والشيب والضعف
  .المتعادة التيازن الذي فقدوه عن طريق ب  احلياة يف نفيمهم اليت اشطعها الزمن ساألمل وعد  الراية

األمان له فالزمن يسب وجهة نظر  إعطاءعذري زمن غامض ال ميكن أما الزمن املستقطل فغالطا ما يكين سالنسطة للشاعر ال
 .ملالشاعر العذري هي الزمن املسؤول عن احلزن واأل

 
 :الزمن يف شعر مجيل بثينة

وغالطا ما يرد مقرتان مع عنصر آخر وهي احليار، ومنـدرس الـزمن فـي قصيدتني مـن شعر  ،كثر الزمن يف شعر مجيل بثينة
 -:مجيل بثينة االوىل قصيدة )كربت مجيل(، يي  قال

 تـقول بثينة ملا رأت
 كربت مجيل وأودى الشباب

 

 فنواًن من الشعر األمحر 
: بثنيَ  اال فاقصري  فقلت 

 
  (106)مجيل بثينة،)د.ت(، ص                                                           

يطدأ مجيل احليار بسؤال بثينة عن رييل شطابه وظهير الشيب الذي رمز له ساللين األمحر، وقد امتخد  الشعراء اللين 
 وايداً من اليمائل اليت يستعينيا هبا للتعطري عن عياطفهم ونزعاهتم.

منه ما يدل على التغيري والتطدل، و منه ما يدل على التنعم و الرخاء، ومنه ما يدل على الطخل و  ،واللين يرمز ملعان عدة
 العطاء، و منه ما يدل على أعماق القلب و ظلمته، وغريها من املعاين اليت كانيا يقصدوهنا من وراء لفظة اللين.

الشيب املخضب ساحلناء، "وذلك إلاثرة االنتطاه إىل يالته النفسية املضطربة بسطب  وامتخدا  مجيل للين األمحر داللة على 
، ومن خالل امتخدامه للشيب اخلضب ساحلناء ياليظ (179(، ص2002)اجليراين،)كربه و شيطه الذي يرمز إىل اللين األبيض الضمين"

زيل أو يكاد يزيل االيساس سالزمن، و يظهر هذا من رفض للحالة اليت فرضها الزمن، وهذ الرفض جتسد يف ختضيب الشيب بلين ي
ألفاظ بثينة و هي منفعلة مبا تاليظه على مجيل من آاثر الزمن )كربت مجيل وأودى الشطاب(، ولكن ايساس مجيل مل يكن أبقل 

تتكلم عنه  من ايساس بثينة، و ذلك سامتخدامه لفظة )أال فاقصري(، فأداة التحضيض امتخدمها الشاعر لتقطع الزمن الذي
بثينة، و الذي ميثل الزمن املرفيض سالنسطة له، وقصر كال  بثينة يعين اصرار مجيل على الكف عن ذكر املزيد من هذا الزمن الذي 
يرفضه، وهذا االيساس سالرفض جعله يلجأ إىل الزمن املاضي وهي ميثل الزمن املقطيل له، وبذلك تظهر لنا من خالل هذان الطيتان 

 :من املقطيل واملرفيض، أما جلؤه إىل الزمن املقطيل والذي ميثل املاضي والذي يظهر يف األبيات الثالثة، واليت يقيل فيهاثنائية الز 
 أتنسني أايمنا ابللوى
 أما كنت ابصرتين مرةً 
 ليايل انتم لنا جرية

 

 وأايمنا بذوي األجفر 
 ليايل حنن بذي جــوهر

 بلى فاذكري ،ال تذكرينإ
 

 (106)مجيل بثينة،)د.ت(، ص                                                               
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وهي ثنائية الزمان واملكان، و من خالل حتريك الزمان واملكان املاضي حياول الشاعر  ،وهنا تظهر لنا ثنائية اثنية يف النص
تصيير الشطاب، وجعل بثينة تلتفت معه إىل املاضي، و ما يؤكد ذلك  اليقيف أما  االلتفات إىل الزمن احلاضر من خالل العمق يف

الفعالن الطلطان الذي جعل ايدمها قطل تذكر الزمن املاضي والثاين ختم به ثنائية الزمان واملكان املاضيني، والفعالن مها )أقصري، 
 وأذكري(.

احلاضر، فجاءت )أذكري( لتؤكد احلد من نشاط  وهذا يؤكد معت الشاعر المتعادة الزمن املاضي وعد  االعرتاف سالزمن
 .االعرتاف به وآباثره

جيء به للتعييض عن ثقل الزمن احلاضر أي اعادته ليشكل  إمناوبقي أن نعرف أن يدي  الشاعر عن الزمن املاضي 
 انتصاراً على الزمن احلاضر.

ثنائية مري الزمن وعد  مريه، ويظهر ذلك يف وتظهر لنا من خالل قراءة النصيص ثنائية أخرى هلا عالقة سالزمان، وهي 
قيله )الشعر األمحر( داللة على مري الزمن، وأما قيله )انت كلؤلؤ املرزسان( فهنا داللة على ثطات الزمن وعد  مريه، وقد جيمع 

عر دون احلطيطة، و الثنائية يف عطارة وايدة واليت تظهر يف قيله )فكيف كربت ومل تكربي(، ويظهر أن مري الزمن قد خصص سالشا
 ذلك للداللة على أنه كثري اهلم يف التفكري هبا وحبطها وأبنه القى العذاب يف الطعد عنها. إمنا

وبعد أن عرفنا الثنائيات اليت تيفرت يف النص واليت كان هلا التأثري على عنصر الزمن، بقي علينا أن نعرف األماليب 
الصير الشعرية يف قصيدته، واليت هي جزء من التجربة الشعرية، ومن هذه األماليب الطالغية اليت امتخدمها الشاعر يف تشكيل 

 التشطيه، ففي قيله:
 وإذا مليت كجناح الغراب

 
 ترجل ابملسك والعنرب 

 
  (106)مجيل بثينة،)د.ت(، ص                                                                

نراه هنا يقف عند التشابه احلسي، يي  يقيم الشاعر عالقة مقارنة جتمع بني طرفني ومها )اللمة( و )جناح الغراب(، 
لينتقل إىل وجه الشطه بينهما وهي السياد، وهنا امتخد  الشاعر اللين الضمين، ليطني شدة مياد شعره يف املاضي، ليؤكد الفتية 

جاء عن طريق النظرة اخلارجية للنص ولكن يني ننظر إىل امتخدا  الشاعر للفظة جناح  إمناوالشطاب، وهذا الرصد هلذا التشابه 
تعين أنه يريد امتعادة املاضي  إمناواليت مهمتها اليظيفية االنتقال واالرحتال، واليت تكمل ما أراد به مياد الشعر، هذه االزدواجية 

فظة )اجلناح( واليت من الفعل )جنح( ليكمل ما ذهطت إليه من أن الشاعر يريد واالنتقال إليه، و ساإلضافة إىل ذلك يسعى املعىن لل
االنتقال إىل املاضي وذلك الن جنح مبعىن مال، كما إن اجلذر اللغيي لغراب )غرب( وهي مبعىن ذهب وكلها تعين االنتقال، 

من امليروث املستقر يف ذهن العريب  إمنا، وبذلك نكين قد وصلنا إىل أن يضير الغراب مل يكن من دواعي التشابه الليين فحسب
(، مادة 1956)ابن منظير،) من أن الغراب يضرب به املثل يف الطعد، وأهنم كانيا إذا نعتيا ارضًا ساخلصب قاليا وقع يف أرض ال يطري غراهبا

اعر سالزمن املاضي، أما إذا ، وهنا داللة على خصب زمن الشطاب الذي تتعلق به الصيرة، هذا إذا أردان أن نثطت متسك الشغرب(
نظران إىل التشطيه من زاوية الزمن املرفيض عند الشاعر، يكين يضير الغراب ومياده جيء به ليطني يالة الفراق واألمل اليت يعاين 

 منها الشاعر من ذهاب شطابه أو من احلب. 
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 :وقد امتخد  الشاعر امليب التشطيه يف بيت آخر يني قال
 نوأنت كلؤلؤة املرزاب

 قريبان مربعنا واحد
 

 مباء شبابك مل تعصري 
 فكيف كربُت ومل تكربي

 
  (106د.ت(، ص))مجيل بثينة،                                                              

الكاف، ويطدو هنا يشطه مجيل يطيطته بـ )لؤلؤ املرزسان(، مستخدمًا أداة التشطيه نفسها اليت كانت يف الطيت السابق وهي 
أن الشاعر كان منفعالً  من رؤيته لطثينة ومل يغري منها الزمن شيء، فجاء طريف التشطيه ملتحمني، فيجد مجيل املقارنة بني صيرة 
يطيطته وصير لؤلؤة املرزسان اليت ال يعليها الزمن وال يناهلا الصدأ، وهنا خلق رؤية جديدة وهي رؤية الشاعر للزمن والذي كان يسري 

 عه، أما مع بثينة فالزمن أصابه اجلميد وعد  االمتمرار.م
وقد امتخد  أمليب االمتفها  االنكاري يف عجز الطيت األخري من القصيدة، و مؤال مجيل هنا ينطيي على بعد 
فلسفي جديل من يي  داللته الزمنية املتحركة ييناً، واملتيقفة يينًا آخر، يف مشهد يضم شخصيتني يف عمر متقارب، األوىل 

والشخصية األوىل ختضع لقيانني الزمن فتكرب وتشيخ، والثانية تطقى شابة، كأن مل متر ذكيرية / الراوي، والثانية أنثيية / املروي له، 
املرأة، بطثينة املثال الذي جيمع كل شيء يف ذاته وصار حيب يطه هلا أكثر  -عليها عربة الزمان، فالراوي أي مجيل شغل عن بثينة 

عنك ومطب ذلك الصيرة اليت ابتكرها مجيل يف خياله لطثينة  من يطه إايها، بل صار ممكنًا أن يقيل ابتعدي عين، فحطك شغلين
شفافة ولطيفة ال تليثها عالئق العامل احملسيس الذي تعيش فيه، وهي لذلك أمجل يف عينيه من الصيرة احملسيمة، وقد عرب حمير 

فعل املضارع وفاعله املسترت )أنت(، عن السؤال يف تركيطه املتمثل سالفعل املاضي املتصل بتاء الفاعل ويريف العطف والنفي )ومل( وال
 تيقف دورة الزمن الياقعية، اليت ال متر على بثينة وإذا مر عليها الزمن فإنه يزيدها هباًء وخليداً كما اللؤلؤ.    

رز أما ميميقى القصيدة، فسأبدأ سالقافية اليت جاءت من نيع القافية املطلقة املكسيرة، وجاء يرف الروي راًء، وهي من أب
وخاصة القصائد اليت ايتيت على األليان، "وأن هيمنة الراء على قيافيهم، ملا فيها من صفة  ميياحلروف رواًي يف شعر الغزل األ

وهذا يتفق مع قيل ابراهيم أنيس أبن   (145(، ص2002)اجليراين،) اليضيح الصييت، وألن هذا اليضيح ييفر هلا قدراً أكرب من امليميقى"
 (248(، ص1972)انيس،) وامليم والنين والطاء "يروف جتيء روايً بكثرة وإن اختلفت نسطة شييعها يف أشعار الشعراء"الراء والال  

على العكس مما قالته الطايثة  ،أما من انيية اليزن فالقصيدة تنتمي إىل الطحر املتقارب الذي يقي  على تفعيلة )فعيلن(
، والذي ياليظ على القصيدة أن الشاعر مل يستخد  الطحر (136(، ص2002)اجليراين،)انتصار مسرهد من أنه ينتمي إىل جمزوء الرمل

اد إىل أتليف مجع معه العروض احملذوفة )فعي(، والعروض املقطيضة )فعيل(، وإن هذا التحرك بني هذه الثالثة ق إمنابتفعيالته التامة، 
ايقاعي ينسجم مع التجربة الشعرية، وهي بال شك ترتط  سالداللة، وسانفعاالت الشاعر على مستيايت التجربة الشعرية، ففي 
الطيتان األول والثاين اكثر الشاعر من امتخدا  فعيل، وجاء هذا انسجامًا مع داللة الطيتني يف رفض الزمن واليت يريد الشاعر أن 

 ت عروضه خمتصرة أيضاً.خيتصرها فجاء
جاءت الغلطة لـ )فعيلن( وذلك الن امتخدا  هذا العروض يؤدي إىل تكثيف الداللة اليت  (9-3)أما يف األبيات من 

تقدمها هذه األبيات، واليت أراد هبا الشاعر التكلم عن ماض مستعاد يريد التمسك به وعد  تركه لذا كان البد من ايقاع ميتاز 
 .سالط ء

يت األخري فجاءت الغلطة لـ )فعيل( وهذه الغلطة قادت إىل ايقاع امرع، وهي ما تشتغل عليه الداللة اليت تنهي النص أما الط
 سالتماثل )مربعنا وايد(، والتضاد املتفق )فكيف كربت ومل تكربي(.
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نائية الزمن املاضي / اخرتان نصا آخر من دييان مجيل بثينة يظر الزمن فيه وميطر ساحنائه، وقد ظهر الزمن على شكل ث
 :احلاضر، فقال

 أال ليت أايم الصفاء جديد
 فنغين كما كنا نكون وأنتم
 وما أنس ِم األشياء ال أنس قوله

 لوال العيون اليت ترى :وال قوهلا
 

 ودهرا توىل اي بثني يعود   
 صديٌق وإذ ما تبذلني زهيد  

 أمصر تريد   :وقد قربت نضوي
 أتيتك فاعذرين فدتك جدود  

 
   (62)مجيل بثينة،)د.ت(، ص                                                            

ينطلق الشاعر من الزمن املاضي ليعرب عن مرارة الزمن احلاضر، فقد شكل املاضي انطالقة كطرية يف القصيدة للتعطري عن 
وشكل الزمن املاضي يضيرا كطريا لديه عن طريق متين عيدة أايمه وعد  نسيان ما يدث فيها بقيله )ما أنس ِ   ،ايسامه

 االشياء(، وأتيت شخصية يثينة لتحمل شيئا مضافا أليزانه جاعال احليار معها يطني قسية الزمن الذي جعل احلطيطة تتغيري:
 ما يب اي بثينة قاتلي :إذا قلت

 بعَض عقلي أعش بهِ وإن قلت  ردي 
 فما ذكر اخلالن إال ذكرهتا

 قد أدركت  وده   :إذا فكرت قالت
 

 اثبٌت ويزيد :من الوجد قالت 
 ذاَك منَك بعيد   :قالت ،مع الناس

 سوف جتود   :وال البخل  إاّل قـلت
 وما ضرين خبٌل ففيم أجود  

 
 (63)مجيل بثينة،)د.ت(، ص                                                               

ولكنه جيعل من زمن املستقطل أمل يف عيدة احلب يي  حياول خلق يالة من التيازن النفسي عن طريق تناوب أشكال 
 الزمن يف القصيدة من املاضي إىل املستقطل مرورا ساحلاضر، فيقيل:

 اء نلتقيه بشاشةلكل لق
 علقت  اهلوى منها وليدًا فلم يزل

 

 وكل قتيل عندهن شهيد   
 إىل اليوم ينمي حبها ويزيد  

 
  (65-64)مجيل بثينة،)د.ت(، ص                                                                                       

الشعير سالسعادة، ليظل االمل يف عيدة احلب ميجيدا، عن طريق اجلمع فكل لقاء يدث أو يتيقع يدوثه ينطيي على 
الثالثة فمن املاضي قيله )علقت اهليى منها وليدا( اىل احلاضر بقيله )فلم يزل اىل اليي ( اىل املستقطل )ينمي يطها  زمنةبني األ
 لكنه يعيد اىل متين أاي  الصفا واخليف من املستقطل بقيله: ويزيد(،

 شعري هل أبينت ليلةأال ليت 
 وهل ألقني سعدي من الدهر مرة

 

 بوادي القرى إين إذن لسعيد   
 وما رثَّ من حبِل الصفاء جديد  

 
   (65)مجيل بثينة،)د.ت(، ص                                                            
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يؤكد للقارئ رغم متنيه أبن يكين املستقطل يف عيدة  فيعيد بنا اىل بداية القصيدة وهي متين عيدة الصفاء وكأنه يريد أن
 احلب اال إن اخليف مسيطر على مشاعره الن الزمن دائما معاكسا له.

وبذلك نكين قد اهنيت احلدي  عن الزمن يف قصيدة مجيل بثينة واليت كان الزمن هبا يشغل ييزًا كطرياً، وكان يتشكل 
 املقطيل، والزمن املرفيض(.  بثنائية متثلت مبا أهميته ثنائية )الزمن 
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CAUSES OF ARABIC LANGUAGE STUDIES AND STAGES OF LANGUAGE STUDIES IN THE 

CLASSICAL PERIOD 

 

Muhammet ABAZOĞLU 
1 

 

Abstract: 

Language is defined as the sounds that people use to express their purposes, and this 

objective definition is accepted as the main definition of language from past to present. 

From this point of view, it can be said that language studies date back to ancient times. It 

is stated that the roots of Arabic language studies go back to ancient times and are 

considered to be one of the most rooted language studies. One of the biggest reasons for 

this is undoubtedly that the Arabic language is the language of Islam and the Qur'an 

rather than being specific to the Arabs. Although Arabic is one of the most common 

languages in the world, it has been the language that attracts great attention and respect 

by all Muslims. As a matter of fact, all living languages in the world have had certain 

criteria and have existed within the framework of certain rules in accordance with the 

essence of that language. These rules were put forward with the aim of preserving and 

maintaining the language and were based on teaching it for generations. These rules, 

which were taken as a basis, were also in the field of grammar. As a language that has 

taken its place among the important languages in the world, Arabic has continued its 

existence for centuries from past to present. The linguists who made the first language 

studies made the biggest contribution in this process. In this study, the reasons for the 

birth of grammar, namely Nahv, which forms the basis of language studies for Arabic, the 

founder of this field and its development stages in the classical period will be discussed. 

Key words: Arabic, Language Studies, Classical Period. 
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ARAPÇA DIL ÇALIŞMALARINI BAŞLATAN NEDENLER VE KLASIK DÖNEMDEKI DIL 

ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI 

 

Muhammet ABAZOĞLU  
 

Özet : 

Dil insanların amaçlarını ifade ettikleri sesler şeklinde tanımlanmakta ve bu objektif 

tanım eskilerden günümüze kadar gelen dilin ana tanımı olarak kabul edilmektedir.  

Buradan yola çıkarak dil çalışmalarının çok eskilere dayandığı söylenebilir. Arap dil 

çalışmalarının da köklerinin eskilere dayandığı, en köklü dil çalışmalarından sayıldığı 

ifade edilmektedir. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de şüphesiz ki Arap dilinin 

Araplara özgü olmaktan ziyade İslam’ın ve Kurân’ın dili olmasıdır. Arapça, dünyada en 

yaygın dillerden birisi olmakla beraber tüm Müslümanlar tarafından yoğun ilgi ve saygı 

gören bir dil olmuştur. Nitekim dünyadaki bütün yaşayan diller belli kriterlere sahip 

olmuş ve o dilin özüne uygun olarak belli kaideler çerçevesinde varlık göstermişlerdir. 

Bu kaideler dili muhafaza etme ve sürdürme amacıyla ortaya atılmış ve nesiller boyu 

öğretilmesinde esas alınmıştır. Esas alınan bu kaideler de dil bilgisi alanında olmuştur. 

Arapça dünyadaki yaşayan önemli diller arasında yerini almış bir dil olarak, geçmişten 

günümüze kadar asırlarca varlığını sürdürmüştür. Bu süreçte en büyük katkıyı sunan ise 

ilk dil çalışmalarını yapan dilciler olmuştur. Bu çalışmada da Arapçaya yönelik dil 

çalışmalarının temelini oluşturan gramerin yani nahvin doğuş nedenleri, bu alanın 

kurucusu ve klasik dönemdeki gelişim aşamaları ele alınacaktır. 

Key words: Arapça, Dil Çalışmaları, Klasik Dönem. 
 
 

Giriş 

Genel olarak her dilin ilk çalışması o dilin dil bilgisi olarak kabul edilmiştir. 

Dilin doğru bir şekilde kullanılıp düzgün konuşulması için en büyük araç dil 

bilgisidir. Doğal olarak Arapçanın ilk dil çalışması da grameri olarak kabul 

edilmektedir. Arapçanın grameri nahiv olarak adlandırılır. Başlı başına bir bilim 

dalı olan nahiv ilmi Arap dil çalışmalarının da temelini oluşturur. 

Araplar dillerini sevmekte takdis derecesine ulaşmışlardır. Arap fikri 

yapısını anlamak ancak Arapçayı anlamakla mümkündür. Çünkü Arapça, Arap 

medeniyetinin oluşumunda en önemli unsurdur ve yine Arapça İslâmi 

araştırmaların da temelini oluşturmaktadır (el-Câbirî, 2009, s. 75). Arapça teoriye 

dökülmeden önce pratik olarak uygulanan bir dildi, Cahiliye döneminde Araplar 

kendi dillerini doğallıkla doğru ve akıcı bir şekilde kullanıyorlardı. Bunun bir 

kanıtı da o döneme ait ve Arapçanın fasihliğinde zirve yapmış şiirlerdir (Çiftçi, 

2002, s. 316-317). O dönemde herhangi bir dil çalışmasının olmadığı âşikardır; 

zira bunu gerektirecek bir neden yoktu. Zaten dil yalın ve doğru olmakla beraber 

kuralları zihinde oturmuştu ve sağlığını bozacak bir şey de yoktu. Nitekim Arap 

yarımadasında Araplar kendi dilleriyle övünmek, doğruluğunu, güzelliğini ve 
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belâgatını göstermek için “Ukâz Panayırı” gibi panayırlar düzenleyerek bu 

panayırlarda şiir ve hitabet sanatlarını sergilerlerdi. Araplar nahiv ve sarfı, yani 

kısaca grameri bilmedikleri halde dillerini fasih ve doğru bir şekilde 

kullanıyorlardı (Sarıcık, 2013, s. 120-121). 

Arap dil çalışmalarının kendiliğinden meydana geldiği söylenemez, bilakis 

her bilim dalı gibi çeşitli olaylar ve nedenlerden dolayı meydana gelmiştir. Daha 

önce de belirttiğimiz gibi İslâmiyetten önce Araplar kendi dillerini düzgün ve 

doğal bir şekilde kullandıkları için dil çalışmasını gerektirecek herhangi bir sebep 

yoktu. İslâmiyetin ilk dönemlerinden itibaren İslâm’ın Arap yarımadasının dışına 

çıkarak daha geniş coğrafyalara yayılmasıyla birlikte Arap olmayan birçok millet 

ve kavmin İslâmiyete girmesinin Arap diline olumsuz yansımaları olmuştur. 

Farklı medeniyetlerin ve kültürlerin karışmasıyla Arap dili saflığını ve doğallığını 

yitirmekle kalmamış dilde sapmalar görülmeye başlamıştır. Emeviler ve 

Abbasiler döneminde ise artan fetihler sonucunda Arapların farklı din, dil ve 

kültürlere mensup milletlerle karışması ve bunların birçoğunun İslâm’a girip 

Kur’ân okuma ve Arapça konuşma gayreti içinde olmaları dilde bozulmaların 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Bulut, 2003, s. 7). 

İslam fetihleri sonucu Araplar; Fars, Rum ve Nebat gibi pek çok yeni kavimle 

karşılaşmış ve bu toplumların kültürlerinden etkilenmişlerdir. Arapçayı henüz 

yeni öğrenen bu milletler telaffuzda zorlandıkları için belirgin dil hataları 

yapmaya başlamışlardır. Bu hatalar zamanla artmış ve Arap dilinde çeşitli 

çözülmeler meydana getirmiştir. Bu sebeple Araplar dillerine duydukları 

saygıdan dolayı dillerini korumak istemiş ve bu dilin kurallarını belirlemeye 

yönelik bir takım dilbilim çalışmalarına yönelerek bu yolda büyük bir çaba 

göstermişlerdir (et-Tantâvi, ts., s. 20). 

Dilde hataların görülmesi gitgide dilin tabiatının da o alışılan içgüdü 

kurallarına aykırı kullanılmasına yol açmıştır. Bu sadece halk arasında güncel 

hayatta konuşulan dilde değil yazılı dilde de görülmeye başlamış ve devletin üst 

düzey yazışmalarına kadar da sirayet etmişti. Hatta Kur’ân-ı Kerim’de de yanlış 

okumalar görülmüş ve bu da çeşitli anlam bozukluklarını beraberinde getirmiştir. 

“Telaffuzdaki hatalar yüzdeki çıban izlerinden daha çirkindir” şeklindeki ifadede 

de görüleceği üzere Araplar, ayıp sayılan ve çok yadsınan bu dil hatalarını çiçek 

hastalığı kadar tehlikeli kabul edip kınamışlardır (el-Câhız, 1998, s. 2/216). Hz. 

Ömer döneminde dilde yapılan hatalar daha fazla görülmeye başlanmış ve öyleki 

bu durum devlet görevlilerine kadar sıçramıştır. Bu olaylar dili pek fasih ve beliğ 

olan Hz. Ömer’i endişelendirmiştir. Basra’ya vali olarak tayin ettiği Ebû Musa el-

Eşʻarî’den gelen bir mektupta (ِمن أبي موسى األشعري) yerine (ِمن أبو موسى األشعري) 

şeklinde yazılmasına Hz. Ömer’i çok sinirlendirmiş ve Eşʻarî’ye cevap olarak Hz. 
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Ömer’in “Bu mektubum sana ulaştığında kâtibini kırbaçla cezalandır” dediği 

rivayet edilmiştir (eş-Şenterinî, 1995, s. 42). 

Arapçada dil hataları (Lahn/لَْحٌن) olarak adlandırılır. Bu da fasih dil yapısına 

uymayan bozuk konuşma şeklidir. İslâm’ın yayılmasıyla birlikte bu olgunun da 

bölge ayırt etmeksizin gittikçe yaygınlaşması, Arap dünyasında halifelerin, 

emirlerin ve ilim ehlinin tepkilerine ve endişelenmesine neden olmuştur. Halife 

ve emirler, dilin korunması ve düzeltilmesi için kuralların konulması çağrısında 

bulunmuşlardır (Emîn, 2012, s. 269). Dolayısıyla Lahn ya da dil hataları, ilk dil 

çalışmalarını tetikleyen ya da başlatan en büyük etken olmuştur. Ayrıca nahiv 

kurallarının derlenip hükümlerinin çıkartılmasında, dilin bütüncül ve düzenli bir 

şekilde kayda geçirilmesinde tetikleyici olgu olmuştur (el-Afğânî, ts., s. 8). Bu 

nedenle Hz. Ali’nin isteğiyle Ebu’l-Esved ed-Duelî Kur’ân-ı Kerim’in 

harekelenmesi çalışmasını yaparak nahiv çalışmalarını başlatmıştır (Dayf, 1968, 

s. 13-16). 

1.  Dil Çalışmalarını Başlatan Nedenler 

Dil çalışmalarının oluşumunda lahnın etkisinin çok büyük olduğu 

söylenebilir. Ancak bu süreç daha teferruatlı incelendiğinde dil çalışmalarının 

başlamasında bazı başka etkenlerin de büyük rol oynadığını söylemek 

mümkündür. Bu etkenler sırasıyla din, sosyo politik, milli dil faktörü ve 

medeniyetlerin etkisi şeklinde zikredilebilir. 

1.1.  Din Etkeni 

Kur’ân-ı Kerim sadece Araplara değil tüm insanlığa inmiş evrensel ve kutsal 

kitaptır. Bu yüzden Müslüman olan diğer kavim ve milletler de bu kitaba inanarak 

öğrenilmesine özen göstermişlerdir. İslâm’ın Arap yarımadası dışına çıkıp geniş 

coğrafyalara yayılması neticesinde dilde meydana gelen bozulmalara karşı 

Araplar kutsal saydıkları dillerini; dini hassasiyetlerden kaynaklı olarak özellikle 

Kur’ân-ı Kerim’in düzgün okunabilmesi için itinayla korumaya çaba 

göstermişlerdir (Nureddîn, 1996, s. 13). Bu doğrultuda Ebu’l-Esved ed-Duelî 

Kur’ân-ı Kerim âyetlerinin doğru okunup anlam kayması ya da bozulması 

olmadan çelişkisiz bir şekilde istenilen hükümlerin çıkartılabilmesi için Kur’ân-ı 

Kerim’i noktalama ve harekelemeye yönelik bir çalışma yapmıştır. Böylece bu 

girişimle birlikte hem Arap dil çalışmaları başlamış ve hem de nahiv kurallarının 

belirlenmesinde bir çığır açılmıştır (İbn Hallikân, 1978, s. 2/313). 

İslâm’ın temeli olarak da sayılan Kur’ân-ı Kerim, tüm Müslümanların kutsal 

kitabıdır. Ayrıca din kuralları, ibadet, davranış, töre, adâbı muaşeret, toplum 

ilişkileri İslam âleminin geçmiş ve geleceği için en büyük rehber ve en büyük 

mucizedir. Bu durum Kur’ân-ı Kerim’le bağlantılı olarak tefsir, hadis, fıkıh ve 

kelam gibi çeşitli bilim dallarının da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Zira 

Kur’ân-ı Kerim harflerin mahreçlerinden başlayarak içerdiği lafızlar, anlamlar, 
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kelime yapıları, söz dizimleri, üsluplar ve terkipler açısında benzersiz bir nitelik 

taşıdığından dolayı Müslümanlar için ayrı bir önem arz etmektedir. Arapçanın 

meşhur dilcilerinden el-Ferrâ’ “Bu dilin tüm milletlerin diline üstünlüğü vardır, 

başka hiçbir dilde olmayan Îcâz Arapçaya mahsustur ve Allah c.c. nın Araplara bir 

ikramıdır bu dil” demektedir (el-Kalkaşendî, 1922, s. 1/149). 

Daha önce de ifade edildiği üzere Arapların başka kavimlerle kaynaşmasıyla 

birlikte artan dil hataları, onları sadece kendi dil melekelerinin bozulacağı 

endişesine sürüklememiş aynı zamanda dinî metinlerin de doğru bir şekilde 

anlaşılması için âlimleri çözüm üretmeye teşvik etmiştir. Zira dini ilimlerin ana 

kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim ve Hadis-i şeriflerin Arapça yazılmış olması 

hasebiyle, bu ilimlerle meşgul olacaklar için Arapça bilmek elzem olmuştur. 

Bundan kaynaklı olarak âlimler nahiv gibi dilin asıl manasına ulaşmayı 

sağlayacak olan bir dil disiplini üretmiş ve Arap dil kurallarını belirlemişlerdir 

(İbn Haldûn, 2004, s. 2/367). 

 

1.2.  Sosyo-Politik Etken 

Bu etken de dil çalışmalarında dini etken kadar büyük bir önem arz 

etmektedir. Dil çalışmalarının ilk olarak Irak’ta ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu 

bölgede meydana gelen bir takım sosyal problemler dil çalışmalarının neden 

burada başladığı yönünde de bir fikir vermektedir. Şöyle ki; Fırat ve Dicle 

nehirlerinin kesiştiği bölgede suyu bol, havası güzel bayındır bir kent olan Basra 

şehri Arap kabilelerini büyük gruplar halinde kendine çekmiştir. Fetihler sonrası 

İslâm’ın önemli merkezlerinden birisi haline gelen Basra, Arap, Acem 

karışmasının en çok yaşandığı ve neredeyse yarı yarıya bir nüfus oranına sahip 

olduğu bir şehir olmuştur. Bu da beraberinde çeşitli sosyal ve siyasi oluşumlar 

meydana getirmiştir. İslâm’ın doğuya yani İran, Hindistan ve Çin gibi ülkelere 

giden yol üstünde bulunan Basra, göç eden kavimlerin merkezi haline gelmiştir. 

Dolayısıyla burada birçok dil yaygınlaşmış ve Arap dilini etkilemiştir (el-Hadisî, 

2001, s. 50). Böylece Arapların kendi dil selikalarını koruması ve bu dili 

yabancılara doğru bir şekilde öğretmesi önem kazanmıştır. 

Arapça sadece Kur’ân-ı Kerim’in ve dinî ibadetlerin dili olmakla kalmamış, 

artık muktedir ve güçlü olan İslam devletinin de resmi dili haline gelmiştir. 

Özellikle Emeviler döneminde Arap ırkçılığı artmış ve uygulanan dışlayıcı 

politikalar, Arap-Mevâli (Arap olmayan) ilişkilerindeki uçurumu daha da 

derinleştirmiştir. Sadece bu engeli aşmak için değil devlet nezdinde görev 

alabilmek ve yüksek makamlara çıkmak için de Mevalinin bu dili öğrenmesi şart 

olmuştur (ed-Decenî, 1974, s. 57). Arapça öğrenmede büyük çaba sarfeden 

Mevâliler, önemli aşamalar kaydetmişler ve Arap dil çalışmalarına büyük katkı 

sağlamışlardır. İlk dilcilerin koyduğu ana çizgilere ilaveler yaparak dili sadece 
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öğrenme değil, öğretme metodları da geliştirmişler ve dil çalışmalarına değerli 

eserler kazandırmışlardır (Hassân, 2000, s. 27). 

1.3.  Milli Dil Faktörü 

Arapların Acemlerle karışmasından sonra kendi dilleriyle övünen Araplar 

kaygılanmış ve dillerini koruma çabasına girmişlerdir.  Bu övünmede Kur’ân-ı 

Kerim’in Arapça inmesi ve bazı âyetlerde de buna vurgu yapılması önemli 

olmuştur ve hatta Arapların kendilerini diğer milletlerden daha üstün 

görmelerine de sebep olmuştur. Bu âyetlerden; ( ٍبِلساٍن عربيٍ مبين) “apaçık Arapça bir 

dil” âyeti gibi.2 Müslümanlar namazlarında ve ibadetlerinde Arapça dualar 

okumakla yükümlülerdir. İslâm dini tüm insanlara gönderilmiş bir dindir. 

Buradan her ne kadar bazen Arap milliyetçiliği çıkartılmak istense de, Enîs’e göre 

İslâm dini bir milletle kısıtlı kalmayacak kadar ulu bir davadır ve dünyadaki 

bütün milletlere gönderilmiştir. Ancak bununla birlikte İslâm dini milliyetçiliği 

yasaklamamış ve yayılmasında bir sakınca görmemiştir (Enîs, ts., s. 173). 

Öte yandan İslâm’a giren yabancı kavimlerin, hep şehir merkezlerine 

yerleşmeyi tercih ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla bu karışım şehirlerde 

yaşayan Arapları, kırsalda ve çölde yaşayan Araplardan daha fazla etkilemiş ve dil 

bozukluklarının şehirlerde daha yaygın görülmesine sebep olmuştur. Bu yüzden 

şehirli Araplar, çocuklarının dil selikalarının bozulmaması ve Arapçayı hatasız 

öğrenmeleri için onları kırsal bölgelere gönderirlerdi (el-Hadisî, 2001, s. 51). 

İslâmi fetihlerin geniş coğrafyalara yayılmasıyla Araplar Fars, Yunan, Bizans, 

Süryani ve Habeşi gibi toplumlarla karşılaştılar. Bu nedenle Arap milliyetçiliğinin 

de vermiş olduğu şuurla gerekli mesajı yaymak için Kur’ân’ın ve İslâmın dili olan 

Arapçayı bir milli İslam kültürü kaynağı olarak benimsemişledir (Hassân, 2000, s. 

25). 

1.4.  Medeniyetlerin Etkisi  

Arap dil çalışmalarının ilk olarak Irak’ta başladığı göz önünde 

bulundurulursa bu bölgenin İslâm’ın önemli merkezlerinden birisi olduğu 

söylenebilir. Bu bölgede Müslümanların yanı sıra Hristiyan ve Yahudi topluluklar 

yaşamış, birçok kültür birleşmiş ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. 

Araplarla birlikte Farslar, Türkler, Rumlar, Nabatîler, Hintliler ve Süryânîler 

yaşamıştır. Birçok farklı kültür ve medeniyet burada birbirleriyle iç içe 

yaşamlarını devam ettirmişlerdir (Emîn, Fecru’l-İslâm, 2012, s. 105-106). 

Bu medeniyetlerin o zamanlar İslâmın ilim merkezi olarak sayılan Basra 

şehrinde buluşması, birbirinden etkilenmeyi de doğal kılmıştır. O zamanlar 

Arapların Süryânîler, Nabâtîler, Ârâmîler ve Farslarla bir arada yaşaması çeşitli 

alanlarda etkileşimi beraberinde getirmiştir. Bu etkileşim doğal olarak dile de 

yansımıştır. Dolayısıyla, Arap nahvinin oluşumunda diğer yabancı dillerde, 

                                                           
2
 Şuarâ 195. 
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özellikle aynı dil grubundan olan Süryânîcede yapılan birtakım çalışmaların 

etkisinin olduğunu söylemek mümkündür (Ergin, 2005, s. 119). 

Dil çalışmalarının ana amacının İslâmiyet’i anlamak ve İslâm’ın dili olan 

Arapçayı korumak olduğuna göre bunun yolu Arapçayı ve Araplığı anlamaktan 

geçmektedir. Nitekim medeniyetler arasında Arap kültürünü anlamak hem dil 

açısından hem de dini koruma açısından elzem görülmüştür (Ağayev, 2012, s. 

303). Arap Dünyasında bu konulara ciddi mesai harcayan ilk dilci Ebu’l-Esved ed-

Duelî olmuştur. Ebu’l-Esved ed-Duelî güçlü ve geniş topraklara sahip olan İslam 

devletinin resmi dili olan Arapçanın da böyle bir dil çalışmasına sahip olmasını 

arzu etmiştir. Yunanca, Hintçe ve Süryânîce üzerine yapılan bir takım dilbilgisi 

çalışmalarının mevcudiyeti Ebu’l-Esved’in elini güçlendirmiş ve bu durum ona 

gerekli cesareti sağlamıştır (Hanna Terzi, ts., s. 106). Süryanicede harekeleme 

işlemini ilk yapan Ebu’l-Esved ed-Duelî zamanında yaşamış ve onunla yakın 

ilişkiler içerisinde bulunmuş olan Yakup er-Rahâvî adındaki bir piskopostur. 

Süryani dilinde geniş çaplı ilk dil bilgisi kitabını yazmıştır (es-Sâmarrâî, 1961, s. 

210). Zikredildiği üzere er-Rahâvî’ye olan yakınlığı ed-Duelî’nin Süryani 

kültürünü incelemesi, Kur’ân’ı harekeleme ve noktalama çalışmalarında 

Süryaniceden öğrendiklerini uygulaması muhtemeldir (Ergin, 2005, s. 120). 

Medeniyetlerin etkisi diğer faktörler gibi Arap dil çalışmalarında önemli 

olmuştur. Ancak özellikle bu faktör bazı müsteşrikler tarafından esas alınmış 

diğer faktörleri göz ardı edilmiştir. Bu müsteşrikler arap dil çalışmalarının 

Süryânîce, Ârâmîce ve Yunan mantığından alındığını ve tamamen Arap kaynaklı 

olmadığını söylemişlerdir (Brockelmann, 1977, s. 2/123-124); (Fück, 2014, s. 10-

11). 

Medeniyetlerin etkisi önceki satırlarda zikredilen diğer etkenlerden çok 

daha farklı bir etkendir. Zira medeniyetlerin etkileme faktörü sırf dil hatalarından 

dolayı dili koruma amaçlı olduğu söylenemez. Bu noktada milletlerarası 

etkileşimin bir sonucu olmuştur. Ancak bazı müsteşrikler gibi aşırıya kaçmadan, 

Arapların da diğer milletlerin dil çalışmalardan etkilenmiş ve kendi dilleri 

üzerinde böyle çalışmalar yapma arzusu içine girmiş olduklarını söylemek 

mümkündür. 

 

2. Dil Çalışmalarının Kurucusu Tartışmaları 

Arapçaya salgın bir hastalık gibi yayılan dil hataları, dili zapturapt altına 

alacak ve bu yanlışları durduracak bir çalışma ihtiyacının hâsıl olmasına sebep 

olmuştur. Bu çalışmanın adı nahiv olacak ve Arap dilini ilgilendiren bu ilim 

Araplar tarafından konulacaktır. Kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda, 

nahiv ilminin kurucusunun kim olduğu hakkında görüş ayrılıklarının mevcudiyeti 
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dikkatten kaçmayacaktır. Ancak bu görüşler arasında çok fazla çelişki olmakla 

beraber isimler üzerinde çok fazla ihtilaf da mevcut değildir. 

Rivayetlerde Abdurrahman b. Hürmüz, Nasr b. Asım, Ebu’l-Esved ed-Duelî ve 

hatta Hz. Ali’nin bile nahiv ilminin kurucusu olduğu yönünde ifadelere 

rastlanılmaktadır. Her ne kadar bazı rivayetler ilk iki ismi öne çıkarıyorlarsa da 

böyle bir ihtimalin doğruluk payı zayıftır. Çünkü bunların Ebu’l-Esved’in öğrencisi 

oldukları ve nahiv ilmini ondan öğrendikleri bildirilmiştir (el-Enbârî, 1998, s. 19). 

Bazı kaynakların da Hz. Ali rivayeti üzerinde durması, Hz. Ali’nin Arapça için 

duyduğu kaygıdan kaynaklı olması muhtemeldir. Ayrıca Hz. Ali’nin Ebu’l-Esved’e 

yazdığı bir metinde Arapçanın isim, fiil ve harften oluştuğunu söyleyerek 

kendisine: ( ُح هذا النحوان ) “bu yoldan git” dediği rivayet edilmektedir (el-Afğânî, ts., s. 

27). 

Bu da nahiv isminin de buradan geldiği belirtilmektedir. Hz. Ali yalnızca her 

dilde var olan ana hatları Ebu’l-Esved’e iletmiş ve ondan bir dil çalışması 

yapmasını talep etmiştir. Böylece Hz. Ali Arapçaya ve İslâm’a nahiv ilminin yolunu 

açarak büyük bir hizmet yapmıştır. 

Birçok kaynağın sunmuş olduğu verilere göre ilk dil çalışması olan nahiv 

ilminin kurucusu Ebu’l-Esved ed-Duelî’dir. Bunu da şu delillerle teyit etmek 

mümkündür: 

 Mutekaddimûn âlimleri, nahiv’in kurucusu olarak Ebu’l-Esved ed-Duelî 

üzerinde ittifak sağlamış ve bunu eserlerinde göstermişlerdir. Derin bir 

birikime sahip olan Ebu’l-Esved’in böyle bir sanatı kurması ve ardından 

izlenecek öğretilerin temelini atması hiç de yadırganacak bir durum değildir. 

O Kur’ân kıraatları uzmanı, edip, şair ve Arapçanın bilge sayılan kişilerinden 

birisidir (ed-Decenî, 1974, s. 160-165).  

 Güvenilir bir râvi olan İbnu’n-Nedîm Fihrist’inde Ebu’l-Esved’in nahivini 

gizlenmeyecek şekilde kültür mirasında gördüğünü anlatmıştır. 

 Ebu’l-Esved Kur’ân-ı Kerim’i okuyan ve öğretenlerin başında gelir. Kıraâtı 

Hz. Ali’den ve diğer sahabeden almıştır. Herkesten önce Kur’ân-ı Kerim’i 

noktalayıp harekelemiştir. Bu da onun ilim ehli arasında, ne kadar basiretli 

ve dil çalışmaları konusunda ne kadar ileri görüşlü olduğunun kanıtıdır 

(İbnu’n-Nedîm, 2009, s. 1/106). 

 Ebu’l-Esved’din böyle bir çalışma yaptığı, ona zaman ve mekân olarak 

yakın olan Yahya b. Yaʻmer, ʻAnbese b. Maʻdan el-Fil ve Meymûn el-Akran 

gibi güvenilir kişiler tarafından aktarılmıştır (İbnu’n-Nedîm, 2009, s. 1/108). 

 Rivayetlere göre Hz. Ali’nin Ebu’l-Esved’e “(! ََما أَْحَسَن َهذَا النَّْحَو الَِّذي نََحْوت) Bu 

izlediğin yol ne güzel bir yoldur” (et-Tantâvi, ts., s. 25), demesi Ebu’l-

Esved’in nahiv ilminin kurucusu olduğuna dair güçlü bir kanıtı olarak 

görülebilir. 
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3. Arap Dil Çalışmaları Dönemleri 

İlim ehli dil malzemesini birinci hicri asırdan itibaren toplamaya başlamıştır. 

Dil çalışmalarının temelini oluşturan nahiv ilmi birdenbire topyekûn ortaya 

konulmamıştır. Başlangıcından itibaren aşamalı bir şekilde oluşturulmuştur. 14 

asra yakın bir geçmişe sahip olan İslâm’ın, ilk yazılı bilim dalı olan Nahiv, nesiller 

boyu ilim ehlinin ilgisini çekmiştir. Bu kişiler farklı ırk, kişilik, düşünce ve 

yöntemlere sahip olsalar da aynı amaç uğruna çalışmışlardır. Arap dil çalışmaları 

Ebu’l-Esved ed-Duelî’nin Öğrencileri Dönemi, Ebu’l-Esved ed-Duelî’nin 

Öğrencilerinin Öğrencileri Dönemi, Tedvin ve Tasnif Dönemi, Sibeveyhi Dönemi, 

Sibeveyhi Sonrası Dönem, el-Müberrid ve Sonrası Dönem olmak üzere yedi 

kısımda incelenecektir. 

Dil çalışmaları ilk olarak Ebu’l-Esved ed-Duelî ile başlamıştır. ed-Duelî bu 

dönemde çeşitli zorluklarla karşılaşsa da yaptığı çalışmalar dil çalışmaları 

ekseninde derin bir etki yaratmıştır. Zira bu dönemde nahvin konusu belirlenmiş, 

dil çalışmalarının yolu açılmış ve Ebu’l-Esved ve öğrencilerinin araştırma, 

toplama ve inceleme şeklinde beraber yaptıkları bu dil çalışmaları süreci 

başlatmıştır. el-Halîl b. Ahmed bu çalışmalara araştırma yöntemleri ve alanları 

eklemiştir. Bu dönemde görüşler oturmuş ve istikrar öne çıkmıştır. Özellikle 

Sîbeveyhi döneminde dil çalışmaları bir disiplin haline gelmiştir. Bir başka deyişle 

nahiv, kuralları olan bir bilim dalına dönüşmüştür. Sîbeveyhi’nin “el-Kitâb” adlı 

eseri nahiv ilmi üzerine yazılan ilk kitap olmamakla birlikte, nahivle ilgili konuları 

ele alan ve bu zamana ulaşmayı başaran en eski kitap olarak kabul edilmektedir. 

Bu konular aşağıda detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 

Tarih boyunca Arap dil çalışmalarını şu dönemlere ayırmak mümkündür: 

3.1.  Ebu’l-Esved ed-Duelî Dönemi: 

Ebu’l-Esved ed-Duelî (ö. 69/688) Kur’ân-ı Kerim’i yanlış okuma ve 

anlamadan korumak için yaptığı noktalama ve harekeleme çalışmalarını 

başlatarak dil çalışmalarının temelini atmıştır. Ayrıca fail ve mefulun bih bâblarını 

ve nasb, refʻ, cer ve cezm harflerini koyarak ardından gelenlere bir çalışma 

rehberi sunmuştur (ez-Zubeydî, 1973, s. 21). 

Bu süreç ed-Duvelî ile başlayan yetişme, gelişme ve kuruluş dönemi olarak 

da bilinir. Bu dönemin ayırt edici özelliği, dil çalışmalarının temelinin atılması, 

kurallarının çıkartılması ve usulünün çizilmesi şeklinde sıralanabilir. 

3.2.  Ebu’l-Esved ed-Duelî’nin Öğrencileri Dönemi:  

Bu dönemi Nasr b. Âsım el-Leysî (ö. 89/708), ʻAnbese b. Maʻdân el-Fîl (ö. 

100/ 718), Abdurrahman b. Hürmüz (ö. 117/735) ve Yahyâ b. Yaʻmer (ö. 

129/746) gibi Ebu’l-Esved’in öğrencilerinin çalışmaları temsil eder (el-Afğânî, ts., 

s. 31). 
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Sayıları daha fazla olmakla birlikte, tarihçiler sadece burada ismi zikredilen 

ve meşhur olanların üzerinde durmuşlardır. Bunlar dil çalışmalarını Basra’da 

yaygınlaştırmış, nahvin meşhur isimlerini yetiştirerek kurdukları Basra ekolünü 

sağlam temeller üzerine oturtmuşlardır.  

Bu sınıf Arapçayı öğretmekle beraber dil çalışmalarını Kur’ân kıraatları ve 

tefsire dayalı olarak açıklamışlardır. Bu dönemde rivayet ve dinleme ön plana 

çıkmış, dil çalışmaları Arapçanın diğer alanlarının bir parçası olarak kabul 

edilmiştir. Bu dönemde dil çalışmaları kendi halinde, bağımsız, düzenli ve 

sınıflandırılmış bir alan olmaktan ziyade, ezberleyip ağızdan ağıza yayılma 

üzerine kuruluydu (es-Sirâfî, 1995, s. 17); (ez-Zubeydî, 1973, s. 27). 

3.3.  İkinci Nesil Dönemi:  

Bu sınıfı Abdullah b. Ebî İshâk el-Hadramî (ö. 117/735), Îsâ b. Ömer es-

Sakafî (ö. 149/766) ve Ebû Amr b. el-ʻAla’ gibi dilciler temsil eder. Bu dönem hicri 

II. yüzyılın yarılarına kadar uzanır. Nahivcilerin artması ve dil çalışmalarının daha 

etkin bir şekilde öne çıktığı bir dönemdir. Bu döneme baktığımızda nahiv ilminin 

hızlı bir şekilde geliştiği, olgunlaşma yolunda kademe kademe ilerlediği 

görülmektedir. Ayrıca araştırmalarla birlikte ilmî tartışmalar da gelişmiştir. 

Basralılar arasında öne çıkan Abdullah b. Ebi İshâk el-Hadramî, içtihadı kullanan 

ilk dilci olarak bilinmektedir. Dahası dil konularının çözümünde tüm bilimlerde 

kendi görüşlerini kullanan ve önemli bir mantıksal kural olan kıyas kavramını 

nahiv ilmine uygulayan ilk dilci olmuştur. Kıyas, elde edilen nahiv kurallarından 

genel kaideler oluşturarak dil olgularının burada birleşmesini sağlamak şeklinde 

tanımlanabilir. Bu sebeple İbn Ebi İshâk el-Hadramî dil kurallarının ortaya konuş 

sebeplerini açıklayan ilk kişi olarak kabul edilir (Veled Ebbâh, 2008); (Enîs, Min 

Esrâri’l-Luga, 2003, s. 8). 

Dönemin öne çıkan Basra dilcilerinden bir diğeri de dilinin fasihliğiyle 

bilinen Îs’a b. Ömer es-Sekafî’dir. Günlük konuşmasında bile iʻrâbtan 

vazgeçmeyen es-Sekafî, el-Hadramî’nin izlediği metodu takip ederek daha da 

geliştirmiştir. Onun sayesinde nahiv dairesi genişlemiş, öğrencileri arasından el-

Halîl ve Sîbeveyhi gibi dâhî kişiler öne çıkmıştır. Dil çalışmalarında “el-Câmiʻ” ve 

“el-İkmâl” adında iki önemli eser yazan es-Sakafî, karmaşık nahiv problemlerini 

çözümleme ve yorumlama konusunda da adından söz ettirmiştir. Dönemin öne 

çıkan bir diğer ismi ise; edip, şair, dil uzmanı ve yedi kurrâdan birisi olan Ebû 

ʻAmr b. el-ʻAlâ’dır. O da diğer Basralı dilciler gibi kıyası esas alarak kaidelerin 

sürekliliğini incelemiştir (el-Enbârî, 1998, s. 30-35). 

3.4.  Tedvin ve Tasnif Dönemi: 

Nahvin gerçek tedvin döneminin hicri II. yüzyılın yarısında başladığı 

varsayılmaktadır. Bu dönemle birlikte Basralı dilcilerin yanı sıra Kufeli dilciler de 

ön plana çıkmaya başlamıştır. Basra’yı el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî (ö. 175/791), 
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el-Ahfeş el-Kebîr (ö. 177/793) ve Yûnus b. Habîb (ö. 182/798) gibi dilciler temsil 

ederken Kufe’yi Ebû Caʻfer er-Ruˈâsi (ö. 187/803) ve Muʻâz el-Harrâ (ö. 190/805) 

gibi dilciler temsil etmekteydi. Dil çalışmaları bu dönemde olgunlaşmış ve başlı 

başına bir bilim dalı haline gelmiştir. Nahiv ilminde kıyas zirveye ulaşmış ve 

avamil teorisinin ana hatları belirlenmiştir. Bu dönemin başlangıcından itibaren 

dilciler nahiv konularını daha fazla araştırmaya koyulmuşlardır. Ayrıca detaylı 

incelemelerde bulunarak dil konularını yazıya döküp sonraki nesillere muazzam 

eserler bırakma gayreti içine girmişlerdir (et-Tantâvi, ts., s. 40). 

Dil çalışmalarında günümüze ulaşan ilk yazılı eser Sîbeveyhi’nin “el-Kitâb” 

adlı eseri olsa da, ona büyük malzeme birikimi bırakanların da hakkını vermek 

gerekir. el-Halîl, Yûnus ve el-Ahfeş el-Kebîr gibi ustaların bırakmış oldukları, 

Sîbeveyhi’nin ilham kaynağı olmuştur. Îsâ b. Ömer’in dil ile alakalı “el-Câmîʻ” ve 

“el-İkmâl” adlı eserleri günümüze kadar ulaşmasa da tarihçiler tedvin döneminin 

bu eserlerle başladığı görüşündedir (Veled Ebbâh, 2008, s. 63). 

Bu döneme damgasını vuran dilcilerin başında el-Halîl b. Ahmed el-Ferahidî 

gelmektedir. Dil çalışmalarında birçok ilke imza atan el-Halîl, iʻrâb olgusundan 

başlayıp nahiv terimlerine kadar pek çok konu üzerinde ciddi çalışmalar 

yapmıştır (Ebu’l-Mekârim, 2008, s. 107).. Ayrıca nahv’in yapısını ilgilendiren 

avamil teorisinin temellerini atmıştır. Sarf ilminde ise el-Halîl kelime çeşitleri 

üzerinde durmuştur. Örneğin: isim çeşitlerini müzekker-müennes, maksur-

memdud ve muʻreb-mebni olarak belirtmiştir. Ayrıca mücerred-mezid konusunu 

çalışmış, kelimedeki ziyâde harfleri (سألتمونيها) kelimesinde toplamıştır. Şiirle de 

meşgul olan el-Halîl b. Ahmed ve onu düzene koymak için aruz ilmini icat 

etmiştir. Bilinen on beş aruz veznini ortaya koymuş kendisinden sonra gelenler 

buna sadece bir vezin daha ekleyebilmişlerdir. Arapçanın ilk sözlük çalışması 

olan (كتاب العين) “Kitâbu’l-ʻAyn”da el-Halîl’in eseridir. Eserini harflerin 

mahreçlerine göre sıralamış ve boğaz harfleriyle başlayarak illet harfleriyle 

bitirmiştir. Dizisinin ilk mahreçlerinden olan (ع) en başta geldiği için lügat da bu 

ismi almıştır (el-Kıftî, 1986, s. 1/376). 

3.5.  Sîbeveyhi Dönemi: 

Sîbeveyhi (ö. 180/796) önceleri hadis ve fıkıh ilimleriyle iştigal edip 

Hammad b. Seleme’den ders alıyordu. Sîbeveyhi birgün Hz. Peygamber (s.a.v)’in 

bir hadisini okurken hatalı okumuş, 3 bunun üzerine Hammad Sîbeveyhi’ye: 

“Yanlış okudun doğrusu böyle değil” demiştir. Sîbeveyhi de: “Önemli değil, öyle 

bir ilim öğreneceğim ki hiç yanlışımı çıkaramayacaksınız” diyerek nahiv ilmini 

öğrenmeye koyulmuştur (ez-Zeccâcî, ts., s. 118). Sîbeveyhi ilim tahsilinde artık el-

                                                           
3
 O hadis şöyledir: ( الدرداء أبا ليس عليه، ألَخذتُ  شئتُ  ولو إال أَحدٌ  أصحابي ِمن ليسَ  ) ancak Sîbeveyhi onu ( ءليس أبو الدردا ) 

şeklinde, Leyse’nin ismi sanarak yanlış okur, Hammâd da ona “yanlış yaptın, burada senin sandığın gibi değil, 

çünkü leyse burada istisna edatıdır” der. 
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Halîl’in derslerine katılmaya başlamış ve burada dikkatleri üzerine çekmeyi 

başarmıştır. Daha önce ders aldığı el-Halîl b. Ahmed, Yunus b. Habib, İsa b. Ömer 

ve diğer hocaların ilmi metodlarıyla kendi fikir ve görüşlerini harmanlayarak 

Arap dil çalışmalarının günümüze ulaşan ilk yazılı eseri olan ve tüm Arap dil 

bilgisinin eksiksiz anlatıldığı “el-Kitâb” olarak bilinen eserini yazmıştır. Bu kitabı 

maddeler ve bölümler halinde ayıran Sîbeveyhi alıntı yaptığı âlimlerin görüşlerini 

de eserde belirtmiştir (Bulut, 2003, s. 16). Dil konularını ele alırken hep amil 

teorisini esas alarak yola çıkmış ve çalışmalarında böyle bir metodoloji 

uygulamıştır. Sîbeveyhi’nin bu eseri o kadar kıymetli bir eser olarak görülmüş ki, 

nahiv’in anayasası itibarına sahip olmuştur. Aynı zamanda bu eser kendisinden 

sonra gelecek dilciler nezdinde ana kaynak olarak kabul edilmiştir (Dayf, 1968, s. 

60-64). 

3.6.  Sîbeveyhi Sonrası Dönem: 

Bu dönemde Basra ve Kufe’de dilcilerin çoğalmasıyla birlikte metodoloji 

farklılıkları da artmıştır. Zira bu dilciler dil çalışmalarına yeni bir yön 

vermişlerdir. el-Müberrid çağının sonuna kadar devam eden bu dönem, dil 

çalışmalarında yazılan eserler ve tüm kültür alanlarında önemli izler bırakmıştır. 

Dolayısıyla bu dönem için dil çalışmaları çok ilerlemiş ve olması gereken duruma 

gelmiştir, denilebilir. 

Bu dönemde Basra ve Kufe ekollerinin arasındaki ayrım ve bağlantı rolünü 

Basra’dan el-Cermî (ö. 225/840) ve el-Mâzinî (ö. 247/861), Kufe’den el-Kisâî (ö. 

189/805) gibi önemli dilcilerin hocalığını yapmış olan Sîbeveyhi’nin öğrencisi el-

Ahfeş el-Avsat (ö. 211/826), görmüştür. Basra’da yetişip kültürünü oradan 

benimseyen ve Kufeli âlimlerle ilişkilerini sağlamlaştıran el-Ahfeş, her iki ekolün 

kendisinde birleştiği dilcidir, diyebiliriz. Çalışmalarında aruz ilmini de boş 

geçmeyen el-Ahfeş el-Avsat, el-Halîl’den sonra aruz vezinlerine on altıncısı olan 

el-Mütedârek veznini eklemiştir (Veled Ebbâh, 2008, s. 116); (Dayf, 1968, s. 64). 

Bu dönemde Kufe’de de el-Kisâî ve er-Ruâsî (ö. 187/803) gibi önemli dilciler 

yetişmeye ve talebeler yetiştirmeye başlamışlardır. Kufe ekolünün yetiştirdiği en 

önemli dilcilerinden birisi el-Ferrâˈ (ö. 207/822)’dır. el-Ferrâ, dil çalışmalarında 

fıkıh, kelam ve felsefeden yararlanmıştır. Böylece bu alanda öncekilere nazaran 

farklı yenilikler ve görüşler öne sürmüş ve ardında değerli eserler bırakmıştır 

(Hıdır Mûsâ, 2003, s. 100-102). 

3.7.  el-Müberrid ve Sonrası Dönemi: 

Hicri üçüncü asırda yaşayan ve birçok Abbasi halifesine çağdaşlık eden 

Ebu’l-Abbâs el-Müberrid (ö. 285/898) edip ve fasih dil sahibi, padişahlar 

meclisinin bilgini ve zamanında Sîbeveyh’ten sonra Basra ekolünün imamı olarak 

kabul edilen birisidir (el-Kıftî, 1986, s. 3/241). el-Kâmil, el-Muktadab ve Meʻâni’l-

Kur’ân gibi önemli eserlerin sahibi el-Müberrid, kendisiyle özgünleşen açık ve 
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anlaşılır metotlarıyla birlikte kapsamlı yorumlarıyla dil çalışmalarına yeni bir yön 

vermiştir. Sîbeveyhi gibi önemli bir dilciyi eleştirmekten çekinmemiş ve “er-Redd 

ʻalâ Sîbeveyhi” adlı kitabını yazmıştır. Genç yaşlarında yazdığı bu eserinde 

Sîbeveyhi’nin hatalarını çıkartmaya çalışmıştır (Veled Ebbâh, 2008, s. 131); (Dayf, 

1968, s. 124). 

El-Müberrid ve akabindeki dilciler, Arap dil çalışmalarında farklı bir yol 

izleyerek dil metotlarını eski âlimlerin kurallaştırdıkları istikrâ’ya dayalı olmadan 

ölçme ve değerlendirme yöntemini geliştirmişlerdir. Bu dönemde öne çıkan 

dilcilerden Ebû İshak ez-Zeccâc (ö. 311/923), dilde iştikak konusunda sonuç 

çıkarma (استنتاج) teorisini ortaya koymuş daha sonra öğrencisi Ebu’l-Kasım ez-

Zeccâcî bu çalışmalardan etkilenerek nahivde hüküm çıkarma (العلل النحوية) 

konusunda düzenleme çabaları göstermiştir. ez-Zeccâcî Bağdat ekolüne mensup 

olsa da hep Basra ekolünün fikirlerini benimsemiştir (el-Mubârek, 1984, s. 20). 

Muhammed b. es-Serrâc (ö. 316/928) ise “el-Usûl Fi’n-Nahv” adlı eserini yazmış 

ve nahvin anlaşılmasında kolaylık sağlamıştır (Dayf, 1968, s. 140); (Hıdır Mûsâ, 

2003, s. 46). 

Dönemin nahivcilerinden Ebû Saîd es-Sîrâfî (ö. 368/978), Ebu’l-Hasan er-

Rummanî ve (ö. 384/994) Ebû Ali el-Fârisî (ö. 377/987) gibi dilcilerin 

metotlarında ise nahiv mantık ilişkileri ve tartışmaları göze çarpmaktadır. Ebu’l-

Feth ibn Cinnî (ö. 392/1002) ise fıkhî görüşleri dil çalışmalarında kullanmış ve 

dilsel olguları daha kapsamlı bir şekilde açıklamıştır. İzlediği bu yöntem meşhur 

eseri “el-Hasâis”te görülmektedir. Ebu’l-Berekât el-Enbârî (ö. 577/1181) ile 

birlikte bu sınıfın dil çalışmalarının sona erdiği görülmektedir. Bu dönemde 

Bağdat ekolü öne çıkmış ve ez-Zeccâcî, Ebû Ali el-Fârisî ve İbn Cinnî gibi dilciler 

dil çalışmalarına büyük katkılar sunmuşlar ve tabiri caizse bu ekolün omurgasını 

oluşturmuşlardır. Kıyas ve taʻlil olgularında zirveye ulaştıkları da ifade 

edilmektedir (Veled Ebbâh, 2008, s. 173,180,183,190,205). 

 

Sonuç 

Bu çalışmadan anlaşıldığı üzere; Araplar önceleri her hangi bir dil bilgisi 

çalışmasına ihtiyaç duymamışlar ve Arapçayı yazılı bir kaideye tabi tutmadan 

gayet açık ve net bir şekilde kullanmışlardır. Ne zaman İslam devleti genişlemiş, 

fetihler sonucu Araplar diğer milletlere karışmış, işte o zaman dilde bozulmalar 

görülmeye başlamış ve lahn diye tabir edilen dil hataları ortaya çıkmıştır. Bu 

durum karşısında bazı kesimler endişe duymuş ve Arapçanın özünü korumak için 

bazı çalışmaların yapılması gerektiği kanaatine varmışlardır. Nitekim Arapçanın 

muhafaza edilmesiyle birlikte yeni Müslüman olmuş ve Arapçaya ilgi gösteren 

yabancıların da bu dili doğru bir şekilde öğrenmesi gerekiyordu. Böylece 

çalışmadan da görüldüğü üzere Arapçayı bozulmaktan korumak için ilk girişimde 
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bulunan Ebu’l-Esved ed-Duelî olmuş ve Arapçanın dil bilgisi olan “nahvin” 

kurucusu olarak kayıtlara geçmiştir.  

Ebu’l-Esved’in bu girişimi ardından gelenler için ilham kaynağı olmuş ve 

zamanla onu müteakip dil bilgisi dönemleri gelmiştir. Bu dönemlerle Basra ve 

Kufe gibi dil ekolleri meydana gelmiş, her dönemin kendine özgü dilcileri ve bu 

dilcilerin sunduğu katkılarla nahiv ilerlemiş ve gelişmiştir. Dilcilerin üzerine 

koyarak sürekli geliştirdikleri nahiv her dönemde ayrı bir özellik ön plana 

çıkmıştır.  

Ebu’l-Esved ed-Duelî’nin öğrencilerinin oluşturduğu ilk dönemde dil 

çalışmaları tefsir ve Kur’ân kıraatlarına dayalı olarak ele alınmıştır. İkinci 

dönemde ise dilciler kendileri fikir yürütme eylemine girmişler ve bu dönemin en 

önde gelen dilcilerinden Abdullah b. Ebi İshâk el-Hadramî mantıksal yöntem 

olarak bilinen “kıyas” metodunu nahve ilk uygulayan olmuştur. Üçüncü dönemde 

ise nahiv başlı başına bir bilim dalı haline gelmiştir. Bu dönemde kıyas kavramı 

daha da gelişmiş, “avâmil” teorisi ortaya atılmış ve dilciler nahvi yazıya dökerek 

önemli eserler yazmaya başlamışlardır. Bu döneme Arapçanın en önemli 

isimlerinden olan ve farklı alanlarda ilklere imza atan el-Halîl b. Ahmed el-

Ferâhîdî damga vurmuştur. 

Dördüncü dönem ise Arap dil tarihinin belki de en meşhur dilcisi olan 

Sîbeveyhi ortaya çıkmıştır. Günümüze ulaşan nahiv alanında yazılmış ilk eser olan 

el-Kitâb onun eseridir. Bu kitap nahvin temel kaynağı olarak tarih boyunca yerini 

almıştır. Sîbeveyhi bu eserinde âmil teorisine göre konuları işlemiş daha önceki 

dilcilerin görüşlerine katarak ilerlemiştir. Beşinci dönem ise Basra ve Kûfe 

ekollerinin ön plana çıktığı ve aralarında görüş ayrılıklarının yaşandığı dönem 

olmuştur.  Daha sonra el-Müberrid’in öncülük ettiği döneme geçilmiş, bu dönem 

nahivde yöntem geliştirme ve önceki zor olarak değerlendirilen yönetmelere 

karşı gelme ve eleştirmeler görülmüştür. Artık “avâmil” teorisinden ziyade 

nahivde illet “taʻlil” teorisi ön plana çıkmıştır. Yani bir bakımdan eski metot olan 

“tümevarım” dan “tümdengelim” e geçilmiştir. Bu dönemde el-Müberrid’in yanı 

sıra ez-Zeccâcî, Ebû Ali el-Fârisî ve İbn Cinnî gibi isimleri saymak mümkündür. 

Son olarak, İslam coğrafyasının genişlemesiyle dil çalışmaları Basra ve Kufe 

ile sınırlı kalmamış Bağdat, Şam, Mısır ve Endülüs gibi bölgelere de yayılmıştır. 

Yeni ilim merkezlerinin çoğalmasıyla dilciler de çoğalmıştır. Dil çalışmalarını 

geliştirme ve yeniliklerini ortaya koyma yarışına giren bu dilciler, çok sayıda eser 

üretmişlerdir. 
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 اْلَكاِفَية ِف َنْظِم ِعْلَمْي اْلَعُروِض َواْلَقاِفَية
 

1 علي نور الدين سامل كمبه  
 

 

 الملخص: 

فهذا نظم ومسته بعنوان )الكافية يف نظم علمي العروض والقافية( شرعت فيه بتوفيق من هللا تعاىل، بعد أن قمت بتدريس مادة 
م، فوجدت طالاب يتشغفون لدراسة العلم املنظوم،  2015ـــــــ 2014ها هللا ــــ سنة العروض والقافية لطالب اجلامعة األمسرية ـــ حرس

ولعل دراسة شرح ابن عقيل املقرر عليهم يف دراسة النحو كانت هي الباعث على ذلك، فآليت على نفسي أن أنظم علم العروض 
عبارة، فاخرتت له من املراجع ما هو يف متناول  يف رجز بسيط، جيمع املعلومة ويبسطها، وجيعلها يف متناول املتلقي أبعذب

هـ، 1405الطالب، وهو كتاب على العروض والقافية للدكتور عبد العزيز عتيق، منشورات دار النهضة العربية، بريوت طبعة سنة 
ة عرض تريح الطالب م، ليكون هو مرجعي يف النظم، نظرا ملا رأيت يف هذا الكتاب من إملام اتم هبذا العلم، وملا فيه طريق1985

والراجع إليه، فاعتمدت ترتيبه وتعريفاته إال ما رأيت أنه أنفع للطالب، من تقدمي كل ما يتعلق ابلقافية وعيوهبا وأنواعها، وكذلك 
 .الدوائر على اخلوض يف البحور وأوزاهنا وأعاريضها وأصرهبا

  .العروض والقافية، الكافية الكلمات املفتاحية:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  http://dx.doi.org/10.47832/ijhercongress3-5 

1
 https://orcid.org/0000-0002-6564-8946 ,akamba288@gmail.com ,ليبيا ,جامعة مصراته 
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 الكافية ِف نظم علمي العروض والقافية

َلِه اْلَباِري  .1 َتِدأً ِِبْسِم اْْلِ  َمْن ِعْلُمُه َقْد طَاََلَا َأْسَراِري ُمب ْ

 َعَلى اْْلَِبيِب َسيِِِّد اْْلَََنمِ  ُثَّ َصََلِت وََكَذا َسََلِمي  .2

َفَرةَمْن ََحَُلوا ِلوَ  َوَصْحِبِه َوالتَّاِبِعنَي اْلبَ َررَة  .3  اَءُه َوالسَّ

 ِف نَْظِمَي اْلَعُروَض ِلْْلَنْ َباهِ  َورَاِجًيا تَ ْوِفيَقُه ِإَلَِي  .4

 ِلَشْيِخَي يُوُسُف ْبُن ِبَِدي َوُمْهِدََي ثَ َوابًَه ِإْنَشاِدي  .5

 َمْغِفَرًة َورِفْ َقَة اْلَعْدََننِ  َورَاِجًيا َلُه ِمَن الرََّْحَنِ   .6

 َوُحورُُه َكأَن ََّها اْلَمْرَجانُ  َوانُ ِف َجنٍَّة َخاِدُمَها ِرضْ   .7

 َوالصَّْحِب َُجًْعا وََكَذا اْْلَْخَيارِ  َوَواِلَدْي َوُُجَْلِة اْْلَْطَهارِ   .8

ْوثِيقِ   .9  ِكَتابَُه دُْكُتوُرََن َع تِ  ي    قِ  ُمْعَتِمًدا ِف اْلَوْصِف َوالت َّ

 َب التَّْم  يِ يزِ اْْسُُه ََي طَالِ  ِإَضاَفُة اْلَعْبِد ِإََل اْلَعزِيزِ   .11

 ِلطَاِلِب اْْلَْوزَاِن والتَّْشِطيَ  ِإْذ َمْقَصِدي ِبَذِلَك التَّيِسيَ   .11

َع   اءِ   .12  ُمْستَ ْفتِ   ًحا ِبَوابِ ِل الث ََّناءِ  َورَاِفًعا يََديَّ ِِبلدُّ

 َأْن يَ ْقَبَل اْجِتَهاِدي َوُدَعاِئي ِلَرّبَِّ اْلَكِرمِي ِِبْلَعطَاءِ   .13

 ِف نَْظِمَي اْلَعُروَض ُثَّ اْلَقاِفَية تَ ْوِفيَقُه ِف اْلَكاِفَيةَوطَالًِبا   .14

ْوِفيقِ   .15 ْوِصيِف َوالتَّْدِقيقِ  َأْدُعوَك َرّبِّ َكاِمَل الت َّ  ِف النَّْظِم َوالت َّ
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 ِإْذ ََل َيَِيُب قَاِصًدا َدَعاكَ  فَ َوْحُدَك اْلَمْرُجوُّ  ََلِسَواكَ   .16

 تَ ْعرِيُف اْلَعُروضِ 

ْعرِيفِ َعُروضُ   .17  ِف ِشْعرََِن َقْد َجاَد ِبَّْلَتْصِنيفِ  َنا ََي طَاِلَب الت َّ

ْقَصانِ  ِإْذ يَْدُرُس ُمْعتَ بَ َر اْْلَْوزَانِ   .18  ِف نَْظِمَنا َوِعلََّة الن ُّ

 أَلََّف    ُه ِإَماُم  َنا اْْلَِلي    لُ  ِف ََثِنَ اْلُقُروِن ََي نَِبيلُ   .19

 َمْن ُوِصَف ِِبلزَّاِهِد اْلَكِرميِ  ََتِيمِ  َأَْحَُد ْبُن َعْمِرو ْبنُ   .21

 َواْلَيْحَمِديِّ فَاْحَفَظْن ََتِْكيِدي ِف َأَزَد يُ َقاُل اْلَفَراِهيِدي  .21

َقاِت َواْْلَْمََلحِ  ِف اْلِمائَِة َقْد ُوِلَد ََي َصاحِ   .22  ِمْن ِهْجَرِة الت ُّ

لَ    َه َوَدَعاهُ   .23  رميََة نَ   اَداهُ ِبَكَّ   َة اْلكَ  ِإْذ َقَصَد اْْلِ

 َفُمِنَح اْلَعُروَض ِف اْلُعُمومِ  طَالًِبا ِبْكًرا ِمَن اْلُعُلومِ   .24

ِننيَ  َوفَاتُُه ِف َسَنِة َسْبِعنيَ   .25  َمْع ِمائٍَة  ِف َعَدِد السِّ

 َواْكُتْب َلُه ِبطَيِِِّب اْْلََزاءِ  فَاْغِفْر َلُه ََي َواِسَع اْلَعطَاءِ   .26
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 َعُروِضيَّةاْلِكَتابَُة الْ 

ْقِطيِع ِلْْلَبْ َياتِ   .27  ََتَْتِلُف َعْن َسائِِر اللَغاتِ  ِكَتابَُة الت َّ

 َوَما ِسَواُه فَْاِحَذْفن ََل يَ ْلِصقُ  ِإْذ تُ ْثِبََتْ ِف َخطَِّك َما يَ ْنِطقُ   .28

َد َوالنُّونُ   .29  ََثبِثٌَة ِإَذا أََتى الت َّْنِوينُ  ُمَكرِِّرًا َما ُشدِِّ

 ُروِضيَّةُ اْلَمَقاِطُع اْلعَ 

ْعرِيفِ   .31 َبِب اْْلَِفيفِ  َمَقاِطُع اْلَعُروِض ِللت َّ  أَْبَدُؤَها ِِبلسَّ

ئَ ُتُه ِمْن قَ ْولَِنا َحْرفَانِ   .31 اِكُن ِف الثَّاِن  َهي ْ  ُُمَرٌَّك َوالسَّ

َبُب الثَِّقيُل َما  َأْدرَاكَ   .32  ُُمَرَُّك اْْلَْرفَاِن ِإْذ َأََتكَ  َوالسَّ

 َثََلثًَة َقْد ُحرَِِّكْت ُأوََلهُ  وُع َما تَ َراهُ َواْلَوَتُد اْلَمْجمُ   .33

َن ِمْثُل َمَضى  .34  َكَذا نَ َعْم،  َعَلى ُثَّ ِإََل  َوالثَّاِلُث َقْد ُسكِِّ

 َقْد ُحرَِِّكْت َطْرفَاُه َذا ِإثَ َباتَه َواْلَوَتُد اْلَمْفُروُق ِمْن َثََلثَة  .35

 َفَظْن تَ ْبِينيِ فَاْْسََعنَّ َواحْ  َوَوَسٌط َأََتَك ِِبلتَّْسِكنيِ   .36

 َثََلثًَة َوالرَّاِبَع َقْد َأْسَكَنتْ  َواْلَفاِصَلة اْلُمَصغََّرة َماَحرََّكتْ   .37

 َأْربَ َع  ًة وَُك    لَُّها ََتَرََّكتْ  َوُأْختُ َها اْلَكِبيَُة َما َأْوَرَدتْ   .38
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ْفِعيََلتُ   الت َّ

ْفِعيََلتِ   .39 يَع الت َّ  ُل َمْفُعوََلتِ فَ ُعوُلْن َمَفاِعي َوَحْصُرَك ُجَِ

 ُمَفاَعلَ  تُ نَّ وََكَذاَك فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلْن أَتَ ْتَك ُمتَ َفاِعُلنْ   .41

 َوََترًَة قْد تَ ثْ ُبُت ُم ْن َف ِصَلةْ  َوفَاِعََلُتْن َقْد أََتْت ُمتَِّصَلةْ   .41

َفِصْل ِف َوْزنَِة اْْلَْشَعارِ  وََكَذا ُمْستَ ْفِع ُلْن ََي قَاِري  .42  َقْد تَ ن ْ

افُاتُ   الزَّحَّ

افُ َنا ََي طَاِلَب التَّ ْثبِ يتِ   .43  تَ ْغِيََُن ِف َحْشِوََن ِلْلبَ ْيتِ  زَحَّ

يِع اْلَبابِ  ِإْذ يَ ْقِصُد ثَ َواِنَ اْْلَِسَبابِ   .44  َولَْيَس َشْرطًا ِف ُجَِ

ْفِعيَلة  .45  ِإْذ ََبُْرُه َقْد يَ ْعِدِم اَلَوِسيَلة َورَْبطُُه َيُكوُن ِِبلت َّ

َضمَ   ارُ اْْلِ

 ََثنًِيا َقْد قَِبَل اْْلََراكَ  ِإْضَماُرََن َتْسِكنُي َما َأََتكَ   .46

َفاِعُلنْ  َوَقْصُدُه ِلَوْزِن ُمتَ َفاِعُلنْ   .47  فَ ُتْصِبُح بِِفْعِلِه ُمت ْ

اِكُن ِبَذِلَك اْلَمَكانِ  َواْْلَََبُ َيُكوُن َحْذُف الثَّاِن   .48  السَّ

 فَاِعُلْن َقْد أُْبِدَلْت بَِفِعُلنْ وَ  ُمْستَ ْفِعُلْن فَ ُتْصِبُح ُمتَ ْفِعُلنْ   .49

 َوفَاُؤََن ِف َمْفُعوََلُت تُ ْنَسفُ  َوأَِلٌف ِف فَاِعََلُتْن َُتَْذفُ   .51

 ََثنِ   ًيا ِلَسبَ   ٍب َقْد َمُك نَ  َوالطَّيُّ َحْذُف رَاِبٍع َقْد َسَكنَ   .51
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 ْد تُ ْقَطفُ َوَواُو َمْفُعَوَلتَِنا قَ  فَ َفاُؤَها ُمْستَ ْفِعُلْن َقْد َُتَْذفُ   .52

 ََثنًِيا ُُمَرٌَّك قَ  ْد ُح    ِذفَ  َوْقُصَنا ََي قَاِصًدا َأْن تَ ْعِرفَ   .53

 فَ ُتْص  ِبُح ِبَوْزنِِه َمَفاِع  ُلنْ  َوَقْصُدُه ِف اْلَوْزِن ُمتَ َفاِعُلنْ   .54

ْبِينيِ   .55 ُه ِإفَاَدُة التَّْسِك ي  نِ  َواْلَعَصُب ََي طَاِلَب الت َّ  ِإْذ َحدُّ

 َوَقْصُدُه ِمْن َوْزنِ َنا ُمَفاَعَلَُتْ  ِس اْلُمَحرَِّك فَ ْلتَ ْفَهَمنْ ِلْلَخامِ   .56

نُ   .57  ِمْن َخاِمٍس فَاْلتَ ْفَهَمْن ََي َفِطنُ  َوقَ ْبُضَنا َأْن ُُيَْذف اْلُمَسكَّ

 ِمْن قَ ْولَِنا فَ ُعوُلْن َمَفاِعيُلنْ  فَ ُنونُ َنا َواْلَياُء َقْد ُأِقيَلنْ   .58

ٍن َويُ ْقَطفُ  َوُُيَْذفُ  وََكفَُّنا َما يُ ْعَرفُ   .59  ِمْن َساِبٍع ُمَسكَّ

 فَ ُنونُ َها ِف اْْلَالَتَ نْيِ ُحِذَفتْ  فَ َفاِعََلُتْن ُقِطَعْت َواَتَََّدتْ   .61

 ِِبلنُِّوِن َمَفاِعيُلَنا َمْعُلولُة َوِمثْ ُلَها ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُصولَة  .61

 ِرَصْن َأْن ُتْدِركَ َعْقٌل َأََتَك فَاحْ  َوَحْذفُ َنا ِْلَاِمٍس ََتَرَّكَ   .62

 فََأْصَبَحْت ُمَفاَعَُتْ ُمَفاِعُلنْ  َوَقْصُدُه تَ ْفِعيَلُة ُمَفاَعَلَُتْ  53
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اُف اْلُمْزَدوَجْ   الزَّحَّ

افُ َنا َسَكنْ   .63  تَ ْفِعيلَ  ًة َوِجْسَمَها َطَعنْ  نَ ْوَعانُُه زِّحَّ

ِه اْلُمْزَدَوَج ََي َصاحِ   .64  اْْلَْقَحاحِ  َواْْسََعْن تَ ْفِصيَلةَ  َفَسمِِّ

 َُجُْعُهْم لِْلَخََبِ َوالطَّيِِّ  اْْلََبُل ِف ِعْلِم اْلَعُروِضيِِّ   .65

 ِبَُع  ََلٍت وََك َذا ُمَتِع  ُلنْ  َمْفُعوََلُت  وََكَذا ُمْستَ ْفِعُلنْ   .66

ْضَمارِ  َواْْلََزُل ََي َنِظَم اْْلَْشَعارِ   .67 َنا قِّْد ُسرَّ ِِبْْلِ  طَي ُّ

 ِإْذ ُتْصِبُح ِِبْْلََزِل ُمتَ ْفِعُلنْ  تَ َفاِعُلنْ َوَدْأبُُه يَ ْقِصُد مُ   .68

َع ِِبْْلَََبِ  َوَشْكُلَنا َقْد ثَ َبَت ِف اْلَمََتِ   .69  َكفَُّنا َقْد ُجُِ

 ِخَتاُمَها بِ  َتائِ   َها ََتَرََّكتْ  فَاِعََلُتْن َفِعََلُت َأْصَبَحتْ   .71

 ثَ َبَت ِف اْلُكُتبِ َمْع َكفَِِّنا َقْد  نَ ْقُصَنا ُهَو اْجِتَماُع اْلَعَصبِ   .71

 ِإْذ َأْصَبَحْت ِمْن بَ ْعِد َمَفاَعْلتُ  َوقَ ْولُُه َمَفاَعَلَُتْ َدخْلتُ   .72

َرها بِ    َوْزِن َمَفاِعي  لِ  َفَجاَءَها ِمْن بَ ْعِدَي اْْلَِليلُ   .73  َغي َّ
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 اْلَقاِفَيةُ 

 َصاَلتْ  َِبئِ  َنًة ِبَوْزنِ  َها َقدْ  قَاِفَيٌة ِف اْْلَوَِّل َما َكاَنتْ   .74

 يَ ْلَزُمَنا ِف اْلَكمَّ َواْلَقِليلِ  َوَضْبطَُها ِِبْْلَْرِف َوالتَّْشِكيلِ   .75

 َرِويُّ   َها ُم َحرٌَّك قَ ْد َِبنَ  َونَ ْوُعَها ُمْطَلَقٌة ِإْن َكانَ   .76

 فََأْسرَِعْن ِِبْْلِْفِظ ََي ذَِكيُّ  تَ ْقِيُدَها ِإْن َسَكَن الرَِّويُّ   .77

 ُحُروُف اْلَقاِفَيةِ 

ْشَباعِ   .78  ِف َضْبِطَنا الرَِّويَّ ِلْْلَْْسَاعِ  َمدٌّ َأََتَك ِمْن َورَا  اْْلِ

ََن َأْو َهائِ  َنا َس يَّ  انِ  َوْصُلَنا َوْهَو أََتى نَ ْوَعانِ   .79  لِ  َمدِِّ

 ِإْشَباُعَنا ِف ِوْص   ِلَنا ِلْلَهاءِ  َخُروُجَنا بَِفْتِح  َنا لِْلَخاءِ   .81

 قَ ْبَل الرَِّوي ِف ِمثَاِل َشاءَ  دٍِّ َجاءَ رِْدفُ َنا َبَْرِف مَ   .81

 ُثَّ الرَِّويَّ فَافْ َهَمْن تَ ْوِضيِحي َواْْلَِلُف ِإْن َجا قَ ْبَل الصَِّحيحِ   .82

ِخيلِ  َِتِْسيُسَنا ََي طَاِلَب التَّْأِويلِ   .83 ى ِِبلدَّ  َصِحيُحَنا ُيَسمَّ
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 ُعُيوُب اْلَقاِفَيةِ 

 ِإْن بَ يُ تَ َنا مَلْ َيْكَتِمْل َمْعَناهُ  نْ  َباهُ َتْضِمينُ ُنا َعرََّفُه اْْلَ   .84

َيانِ   .85  َقْد ُشيَِِّدْت بَِنْظِمَنا ِللثَّاِن  َوَأْن َتُكوَن َغايَُة اْلبُ ن ْ

 َحاِضَنًة َرِويَّ   َنا وَُكِتَبتْ  ِإيطَاُؤََن َتْكرِيُر َما أََتتْ   .86

ْمعِ ِلَقاِصٍر َعْن ِحْفِظهَ  َوبَ ْعُضُهْم َأَجاَز بَ ْعَد َسْبعِ   .87  ا َوالسَّ

 َمْع َضْبِطَنا َرِوي ََّنا ِإْذ يَ ثْ َرى ِإقْ َواُؤََن َوْهَو اْخِتََلُف اْلَمْجَري  .88

 قَ ْبَل الرَِّويِّ َجا فَ ْلتَ ْعَلَما ِسَناُدََن َوْهَو اْخِتََلُف َما  .89
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 َحرََكاُت اْلَقاِفَيةِ 

ثْ َباتِ   .91  ْذ َجاَء ِِبْْلَرََكاتِ َضْبطَُها إِ  َواْلَقاِفَيُة ََي طَاِلَب اْْلِ

ُه َقْد ُوِصَف ِِبْْلَرََكة ََمًْرى َأََتَك فَاْسَعنَيْ َأْن ُتْدرَِكه  .91  َوَحدُّ

 فَاْْسََعنَّ َواْحَفِظ الْ بَ  َياَنَ  َعَلى َرِويِّ ُمْطَلٍق َقْد َِبنَ   .92

 َِلَاِء َوْصٍل َقْد أََتْت ُمْعتَ رََكة نَ َفاُذََن ِإْذ ُوِصَف ِِبْْلَرََكة  .93

 قَ ْبَل رِْدٍف ِف ِمثَاِل َشاءَ  َوَحْذُوََن ََتْرِيُك َما َقْد َجاءَ   .94

ْمَتاعِ   .95 ْشِباعِ  َدِخ  ُيل َنا ََي رَائَِم اْْلِ ى ِِبْْلِ  َضْبطُُه ُيَسمَّ

ََن َحِريُّ  َوَساِبُق التَّْأِسيِس ََي ذَِكيُّ   .96  َضْبطُ    ُه ِبَسدِِّ

 َقْد ُْسَِّي تَ ْوِجيهُ  َضْبطُهُ  َوَساِبُق الرَِّويِّ ََي َوِجيهُ   .97

ْقيِ    يدُ   .98  فَافْ َهَمْن ِإْذ قَ ْولَُنا َسِديدُ  َوَحاَلُه َرِويَِِّنا الت َّ

 الرَِّويُّ 

تِ  َحْرفُ َنا ِف آِخِر اْْلَبِْياتِ   .99  َرْويُّ   َنا ِإْن فَاَرَق اْلِعَلَّ

، ُثَّ اَْلَاءُ  َوبَ ْعُضَها َرِوَيا ََل ُُيَاءُ   .111  ُحُروفُ َنا لِْلَمدِِّ

يُعَها ِف َنْظِمَنا َعِقيمُ  تَ ْنِوينُ َنا ِإَذا أََتى تَ ْرنِيمُ   .111  ُجَِ
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 تَ ْعرِيُف اْلِعلَّة

ْعرِيفِ   .112  تَ ْغي ِيَُك تَ ْفِعيَلَة التَّْصِنيفِ  اْلِعلَُّة ََي رَائَِم الت َّ

 ِف اْْلَوَِّل لِ       ْْلِخِر ات ََّبعْ  ِف َحْشِوَها، َوِإْن ُهَو َوَقعْ   .113

افِ َوتَ لْ   .114  ِإْذ َيَُْخَذْن ََمَْراَها ِِبنِْتَصافِ  َحُق َكَذاَك ِِبلزَّحَّ

 َتوزِيُع اْلِعَلِل َعَلى اْلُبُحورِ 

ْفِصيلِ   .115  ُدُخولُُه ََيَْتصُّ ِِبلطَِّويلِ  قَ ْبُضَنا ََي رَائَِم الت َّ

نُ َنا ُيَِنُّ لِْلَمِديدِ   .116  ِإْن رَاَفَق اْْلَْذَف َمَع التَّْأِكيدِ  َوَخب ْ

َر التَّْخِطيطَ  ُدُه َقْد يَ ْقِصُد اْلَبِسيطَ َوَوحْ   .117  ِف )فَاِعُلْن( َقْد َغي َّ

 ِف ََمَْلِع اْلَبِسيِط ََي َذا اْلَمْنعِ  َوِإْن أََتى ُمَراِفًقا لِْلَقْطعِ   .118

 َخِفيُفَنا اْلَمْجُزوُء َجا لِْلَحْصرِ  َوْإْن بََدا ُمَراِفقاً لِْلَقْصرِ   .119

رْ   .111  ُمَتَداَرٌك ْولَتَ ْفَهِم التَّأِويلَ  ِفيلَ وََكَذا ِإْن رَاَفَق الت َّ

 ِف َواِفٍر مَلْ َيَْتَِنا ََمُْلوءَ  َواْلَعَصُب َقْد يَ ْقِصُد اْلَمْجُزوءَ   .111

 َمْع َحَذٍذ َمْوِطُنُه ِِبْلَكاِملِ  ِإْضَماُرََن َمْقِصُدُه ََي َسائِِلي  .112

 ا َمِنيًعاَمْع َكفَِِّنا َوَوْقِفنَ  َوطَيُّنا ِإْن َدَخَل السَّرِيعَ   .113

 فَاِعُلْن  ِمْن َوْقِعِهنَّ َصاَرتْ  ِإْذ َمْفُعوََلُت َمْفُعََلُت َحاَرتْ   .114

َفرًِدا يَ ْنَشرِحُ   .115  َفَصْدرُُه ِف بَ ْيِتِه اْلُمْنَسرِحُ  َوطَ يُّ َنا ُمن ْ
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 فَافْ َهَمنَّ َشْأنَُه ِف اْْلَُطبِ  َويَ ْقِصُد َعُروَضَة اْلُمْقَتَضبِ   .116

رِيُع( ِفَنا بَِديعُ َوَحاُلُه َمْع َكسْ   .117  َمْقِصُدُه ِف ََبِْرََن )السَّ

 َأْقَساُم اْلِعلَِّة: َأوًََّل ِعلُِّل الزََِِّيَدةِ 

 ِزََيَدٌة، َوالثَّانَِية نُ ْقصانُ  َواْلِعلَُّة َقْد ثَ بَ َتْت ِقْسَمانُ   .118

 ِإْذ َحْرفُُه يُ َزاُد َوَعِل   يلُ  ِزََيَدٌة َأوََُّلَا التَّْذيِيلُ   .119

ٌد َمْسُموعُ  ِخٌر َوَوَتٌد ََمُْموعُ ُهَو آ  .121  َمَكانُ    ُه ُُمَدَّ

 َبِسيطَُنا ِإْن َجاَءََن ََمُْزوءُ  ُمَتَداَرٌك َواْلَكاِمُل َمْقُروءُ   .121

َبِب اْْلَِفيفِ  تَ ْرِفيُلَنا ََي طَاِلَب التَّْصِنيفِ   .122  ِزََيَدٌة ِِبلسَّ

 َداَرٍك َمْسُموعِ ِف َكاِمِل ُمتَ  ِف آِخٍر ِِبْلَوَتِد اْلَمْجُموعِ   .123

فَاَدة  .124  َحْرٌف َأََتَك َساِكٌن ِزََيَدة َتْسِبيغَُنا ِإْن رُْمتَ َها اْْلِ

َبِب اْْلَِفيفِ   .125  ِف رَْمِلَنا ََي رَاِغًبا تَ ْوِصيِفي ِف آِخٍر ِِبلسَّ

ْقَصانِ   ِعَلُل الن ُّ

ْقَصانِ   .126 َنا ِِبلن ُّ  انِ ِإلَْيَكَها ِبَشْيٍء ِمْن بَ يَ  َوالثَّانَِية أَتَ ت ْ

 َوْهَو اْجِتَماُع اْلَعَصِب ِِبْْلَْذفِ  فَاْْلَوَُّل َقْد ُْسِّي ِِبْلَقَطفِ   .127

ْعرِيفِ   .128 بَ  ِب اْْلَِفيفِ  َوَحْذفُ َنا ََيَر ائِِم الت َّ  َحْذفُ    َك ِللسَّ

 َكَذاَك فَاِعََلُتْن َمَفاِعيِلنْ  ِمْن آِخِر تَ ْفِعيَلِة فَ ُعوُلنْ   .129
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 َساِكُنُه َأْن ُُيَْذَف ِِبلطَّْوعِ  َمْجُموعِ َقْطُعَنا ِف اْلَوَتِد الْ   .131

ُلُه َقْد قَِبَل التَّْسِكنيَ   .131  فَافْ َهَمْن تَ ْفِصيَله اْلُمِبنيَ  َوقَ ب ْ

 وََكَذاَك وِّْزنُ َنا ُمتَ َفاِعُلنْ  َمْقِصُدُه ُمْستَ ْفِعُلْن َوفَاِعُلنْ   .132

َبِب اْْلَِفيفِ   .133 اِكِن ال َوَقْصُرََن ِف السَّ  لِطيفِ َحْذفُ َنا لِلسَّ

اِبُق يُ َزاُن ِِبلسُُّكونِ   .134 َي ِمْن َأْجِلِه ِِبلنُّونِ  َوالسَّ  ِإْذ ُضحِّ

 ُمْستَ ْفِعُلْن ََي طَالًِبا ِإثْ َباَتً  فَ ُعولَُنا َكَذاَك فَاِعََلُتنْ   .135

ُرََن ََي رَاِضًيا ِِبلنِِّْصفَ   .136  ُهَو اْجِتَماُع َقْطِعَنا ِِبْْلَْذفِ  تَ ب ْ

 َحْذفُ َنا اْلَمْجُموُع ِِبْلَوِسيَلة ْفِعيَلةَواْْلََذُذ ِف آِخِر الت َّ   .137

َقُل بِِفْعِلِه لِ )فَ َعُلْن( َوَدأبُُه يَ ُروُم ُمتَ َفاِعُلنْ   .138  ِإْذ تُ ن ْ

 َحْذفُ َنا لِْلَوَتِد اْلَمْفُروقِ  َوالصََّلُم ََي قَاِرَئ اْلَمْنُطوقِ   .139

 ثْ َباتُ ِإْذ َيْصُدُق بَِفْعِلِن اْْلِ  ِمْن آِخٍر ِلَوْزِن َمْفُعوََلتُ   .141

اِبِع اْلُمَحرَِّك اْْلَِمنيِ  َوقْ ُفَنا َيُكوُن ِِبلتَّْسِكنيِ   .141  ِللسَّ

 ِإْذ َسَكَنْت ِف َوْزنِِة اْْلَبْ َياتِ  َمَكانُُه ِف ََتِء َمْفُعوََلتِ   .142

 َكْسُفَنا ََي طَالًِبا َأْن تَ ْعِرفَ  َساِبٌع ُُمَرٌَّك َأْن ُُيَْذفَ   .143

َواءِ  تَّاءِ َمْفُعوََلُت ُكِسَفْت ِِبل  .144  فَ َوافَ َقْت َمْفُعوَلْن ِِبلسَّ
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اف  اْلِعَلُل اْْلَارِيَُة ََمَْرى الزَّحَّ

ُبوعِ  َتْشِعيتُ َنا ِف اْلَوَتِد اْلَمْجُموعِ   .145  َحْذفُ َنا ِلْْلَوَِّل اْلَمت ْ

 َوفَاِعُلْن َقْد ُغيَِّ ِبَفاُلنْ  ِإْذ فَاِعََلُتْن ُغيَِّْت فَاََلُتنْ   .146

 َمْفُعوُلْن اْلُمْجَثتَّ َواْْلَِفيَفا نُِقَلْت ََتِْفيًفا فَ َفاِعََلُتنْ   .147

 َتَداَرَك َقْد رَاَم ُمْشتَ َراَها َوفَاِعُلْن ِبَفْعُلْن ِإْذ تَ َراَها  .148

 ِإْسَقاطَُنا ِْلَوَِّل اْلَمْجُموعِ  َوَخْرُمَنا ََيقَاِرَئ اْلَمْطُبوعِ   .149

شاَرَة فَاْْسََعنَّ  َمْصَرُعَنا ِف َأوَِّل الصََّدارَة  .151  َوافْ َهِم اْْلِ

 تَ َقاُرٌب َمَع الطَِّويِل قَِبَلنْ  فَ ُعوُلْن ُعوُلْن ُثَُّّ فَ ْعُلنْ   .151

 ُمْفَتِعُلْن ِبَواِفٍر َس   َكنْ  وََكَذا ُمَفاَعَلَُتَّ فَاَعَلَُتْ   .152

 َقْد ُغيَِّْت ِبَْرِمَها فَاِعيُلنْ  َوِمثْ ُلَها ِف َوْزِن َمَفاِعيُلنْ   .153

 ِف ََبْرََِن اْلُمَضارِِع َواَْلَْزجِ  )َمْفُعوُلَن( ا ِِبْلَمْزجِ  ِإْذ َقرَِبتْ   .154

 َدَوائُِر اْلَعُرِوضِ 

 ََخَْسٌة َأذُْكُرَها ِف النَّْظمِ  َدَوائُِر اْلَعُروِض ََي َذا اْلَفْهمِ   .155

 َوُْسِّيَ   ْت َدائِ  َرُة الطَِّويلِ  َدائَِرُة اْلُمْخَتِلِف اْلَعِليلِ   .156

 ُثَّ اْلَمِديَد َواْلَبِسيَط ََشََلتْ  َوْزنِِه َقْد َبَدأِّتْ ِْلَن ََّها بِ   .157

َبِب اْْلَِفيِف ََي َذا الطَّْوعِ  َمْبَدُؤَها ِِبْلَوَتِد اْلَمْجُموعِ   .158  َوالسَّ
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 َوُْسََّيْت ِِبْلَواِفِر فَ    ْلتَ ْعِرفِ  َوالثَّانَِية َدائَِرُة اْلُمْؤتَِلفِ   .159

ْتُه ِف َحنَ   .161 َناَها  اَهاَواْلَكاِمَل َضمَّ ِه َمب ْ  ِإْذ ُكُمَل ِبَض      مِِّ

ْوعِ  َأرَْكانُ َها ِمْن َوَتٍد ََمُْموعٍ   .161  ُثَّ الثَِّقيَل َواْْلَِفيَف الن َّ

 َواْلَكاِمَل الثَِّقيَل ِف اْلَمْسُموعِ  لِْلَواِفِر اْبَدَأنَّ ِِبْلَمْجُموعِ   .162

 َكِثيٌَة ِف اْلُكُتبِ   َُبُورَُها َوالثَّالِثَة َدائَِرُة اْلُمْجتَ  ِلبِ   .163

ى اَْلََزجُ   .164  وََكَذاَك  َرْم   ُلَنا َو الرََّج  زُ  َأوََُّلَا ََبٌْر ُيَسمِِّ

ْعرِيفِ   .165  َأرَْكانُ َها َواثْ َناِن ِمْن ُخِفيفِ  ِِبْلَوَتِد اْلَمْجُموِع لِلت َّ

 َوُْسَِّيْت َكَذاَك ِِبلسَّرِيعِ  َوالرَّابَِعة اْلُمْشتَ َبَه اْلَبِديعِ   .166

 َخِفيُف   َنا ُمَضارٌِع يَ ْنَشرِحٌ  َُبُورُهاَ السَّرِيُع َواْلُمْنَسرِحُ   .167

َبثُّ  ُمْقَتَضٌب َكَذاَك َواْلُمْجَتثُّ   .168  تَ ْرتِيبُ َها ِف َسْرِدَها ُمن ْ

 فَ َوَتٌد ََمُْموٌع ِِبلتَّْضِعيفِ  َأرَْكانُ َها ثِْن َتاِن لِْلَخِفيفِ   .169

 فَ َوَتٌد َمْفُروٌق ََي َذا اْلبَ نْيِ  ُثَّ اْْلَِفيَف َكرَّْر َمرَّتَ نْيِ   .171

 َوُعرَِفْت ِبَوْصِف اْلُمتَ َقاِربِ  َواْْلَاِمَسة اْلُمتَِّفَق ََي طَاِلبِ   .171

 َوَنَضَجْت ِبَِْخِذَها َواْكَتَمَلتْ  َكَذاَك اْلُمَتَداَرَك َقْد َأَخَذتْ   .172

َبِب اْْلََفيِف ِف  َمْبَدُؤَها ِِبْلَوَتِد اْلَمْجُموعِ   .173  اْلَمْطُبوعِ  فَالسَّ

 َورُتْ َبُة اْلُبُحوِر ِف اْْلَبْ َياتِ  ُمَك    رَّرَْة ِْلَْربَِع َم رَّاتِ   .174
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 اْلُبُحوُر: ََبُْر الطَّوِيلِ 

 َكرِِّْرنَ َها فَ ُعوُلْن َمَفاِعيُلنْ  ََبُْرََن ََي َساِمِعي َطوِيلٌ   .175

 َضةَوَضْربُُه َثََلثَ   ٌة َمْعُرو  َعُروُضُه َدائَِمٌة َمْقبُ َوَضة  .176

 َأْحَواَُلَا ِإْن رَْمتَ َها َمِليَحة َمْقُبوَضٌة َُمُْذوَفٌة َصِحيَحة  .177

 َوَحْشُوُه ِمْن زَْحِفِه َعِليلٌ  َمَفاِعُلْن َمَفاِعْل َمَفاِعيُلنْ   .178

 ََبْر اْلَمِديدِ 

 ِإْن ُكرَِِّرْت ِف َشْطرََِن َثََلثٌ  َمِدي  ُدََن ِبَوْزِن فَاِعََلُتنْ   .179

 ِف َأَحِد َأْحَواَِلَا اْلَفِصيَحة بُُه َصِحيَحةَعُروُضُه َوَضرْ   .181

 ِف الثَّانَِية َوَضْربُ َها َمْقُصورُ  َعُروُضُه َُمُْذوَفٌة َتُدورُ   .181

 َوَضْربُ َها َكَذِلَك ِف اْلَمََتِ  َوالثَّالِثَة ِِبْْلَْذِف ُثَّ اْْلَََبِ   .182

 ََبُْراْلَبِسيطِ 

 َبِسيطَُنا ِف َشْطرِِه ُمْعَتِِبِةْ  ُمْستَ ْفِعُلْن َوفَاِعُلْن ُمَكرَّرَة  .183

 َعُروُضُه ََمُْبونَُة اْْلِتَ   امِ  َوَوْزنُُه ِإْن َجاَء ِِبلتََّمامِ   .184

 َذا َوْصُفَها ِف َوْزِِنِْم َمْسُموعُ  َوَضْربُُه ََمُْبوٌن َأْو َمْقُطوعُ   .185

 وءِ ِإْن ُحِذَفْت رَابَِعُة اْلَمْبدُ  َوََترًَة يُوَصُف ِِبْلَمْجُزوءِ   .186

 ِمْن َخََبٍ َوَقْطٍع لِلطَّرِيقِ  َوََترًَة ِِبَْخَلِع اْلَبِسي   طِ   .187
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 فَأُْبِدَلْت َفعُولُنَ )ا( لَِتْسُهلْ  ُمْستَ ْفِعُلْن فََأْصَبَحْت ُمتَ ْفِعلْ   .188

 ََبُْر اْلَواِفرِ 

 ُمَفاَع   َلَُتَّ َأوًََّل َوََثنِ  َواِفُرََن ََي قَاِصَد اْْلَْوزَانِ   .189

ى ِِبْلَمْجُزوءِ  ا ََثلِثَُة اْلَمْبُدوءِ فَ ُعولُنَ   .191  َبَْذِفَها ُيَسمَّ

نُ   .191 اُفُه ِِبْلَعَصِب ُيَسكَّ  َخاِمُسُه ِإْذ ََلُمُه َُمَكَّ  نُ  زَحَّ

 َوتُ ْعَصُب َكَذا ِهَي َفِصيَحة َعْروُضُة َُمُْزوئِِه َصِحيَحة  .192

 َمْكُتوبُ َذاَك الِذي ِف َوْزنِِه  َوَضْريُُه َصِحيٌح َأْو َمْعُصوبُ   .193

 ََبُْر اْلَكاِملِ 

 ُمتَ َفاِعُلْن ََيُمْنَشَد اْْلَنْ غَ   امِ  َكاِمُلَنا ِبِستِّ ِف التََّمامِ   .194

ْطرِ   .195 ِه اْلِمْجُزوَء ََي َذا اْلِفْكرِ  َواْْلَاِذُف لِلثَّالِثَة ِف الشَّ  ُيَسمِِّ

اءُ   .196  َراءُ َوَضْربُ   ُه َأْحَوالُ   َها ت ُ  َعُروُضُه َصِحيَح   ٌة َحذَّ

 ُمْضَمٌر َوِمثْ    ُلَها يُ َع   دُّ  َصِحيٌح َوَمْقُطوٌع َوَأَح   دُّ   .197

 فَافْ َهَمنَّ َواْحَفَظْن َكََلِمي َوَهِذِه ِف َحاَلِة التََّمامِ   .198

 َصِحيُحُه ِف َكاِمِل اْلَمْقُروءِ  َعُروُضُه ِإْن َجاَء ِِبْلَمْجُزوءِ   .199

 بُ    ُه َوالرَّاِبُع ُمَرفَّ  لُ َضرْ  َصِحيٌح َوَمْقُطوٌع َوُمَذيَّلُ   .211

 ََبُْر اَْلََزجِ 
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 ِستٌَّة ِمْن َوْزِن َمَفاِعيُلنْ  َهْزُجَنا ِف َأْصِلِه َتْسِهيُلنْ   .211

 ِبَِْربٍَع ِف ِشْعِرََن َمْقُروًءا َوَدْأبُُه َأْن َيَِْتَ ََمُْزوًءا  .212

 اِع   يلُ َوزَنُ  ُه ِلَوْزِن َمفَ  َوََترًَة ِبَك    فَّ  َنا َنَِيلُ   .213

 َأْضُربُُه ُصِحيَحٌة َُمُْذوَفة َعُروُضُه َصِحيَحٌة َمْعُروَفة  .214

َماعِ  َُمُْذوَفٌة ِإْذ ُتْصِبُح َمَفاِعي  .215  َمَفاِعٌل فَ ُعولُ   ْن لِلسَّ

 ََبُْر الرََّجزِ 

 ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ  رَْجُزََن ََي طَالًِبا َأْن َتْسَمَعنْ   .216

 ِستَّ    ٌة أَتَ ْتَك ِف اْلَكََلمِ  ْن رُْمَتُه ِبِصيغَ  ِة التََّمامِ إِ   .217

َتُه َُمَْتَصًرا َأََتكَ   .218  َثََلثَ   ًة فَاْنُظْم ِِبَا ِإْنَشاكَ  َأْو ِشئ ْ

ُهوكُ   .219  ََبُْرََن ِف نَ ْوِعَها َمْسبُ  وكُ  َمْشُطوٌر َوََمُْزوٌء َوَمن ْ

ْفِعيلَ   .211 نَّ اْْلِيَلة ةََمُْزوُؤُه ِلَفْقِدِه الت َّ  ِمْن ُكلِّ بَ ْيٍت فَافْ َهمَّ

ُطورِ  َوََثنًِيا ُْسَِّي ِِبْلَمْشُطورِ   .211  ِلَفْقِدِه لِلنِِّْصِف ِف السُّ

ُهوًكا َقْد َْسُّوهُ   .212  ِْلَن َُّهْم ِِبْْلَْذِف َأْجَه    ُدوهُ  َوََثلِثًا َمن ْ

 بَ َيانِ  ِمْن َأْصِل ِستِّ فَافْ َهَمنْ  ِإْذ َما بَ َقى ِسَوى َوْزََننِ   .213

 َوَضْربُُه َصِحيَحٌة َمْقُطوَعة َوِصَحُة َعُروِضِه َمْسُموَعه  .214

افِ   .215 َْتَافِ  َوَحظُُّه ِمْن َكثْ َرِة الزَّحَّ  ُُمَبٌَّب ِف النَّْظِم َواْْلِ
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 ِف ََبْرِِه، َواْشتَ َهَرْت فُ ُنونُ  ِإْذ نُِظَمْت ِبَوْزنِِه اْلُمُتونُ   .216

اِط بِ ي  َّة ْحِبيَّةَكاْلِميَاِث ِف َشَذا الرَّ   .217  َوََنِْوََن َوَنْظِم الشَّ

 ََبُْر الرََّملْ 

 فَاِعََلُتْن ِستٌّ ِف اْلبَ َيانِ  َرْمُلَنا ََيَداِرَس اْْلَْوزَانِ   .218

 ِف ِشْعرََِن اْلَمْكُتوِب َواْلَمْقُروءِ  َواْستُ ْعِمَل ِِبلتَّاِم َواْلَمْجُزوءِ   .219

 َفاِعََلُتْن فَاِعُلْن َمْعُروَفةف َ  َعُروِضِه ِف ََتِمِه َُمُْذوَفة  .221

 َُمُْذوٌف َوَمْقُصوٌر َوَصِحيحُ  َوَضْربُُه ِإْن رُْمَتُه َفِصيحُ   .221

اُفُه ََمُْبوٌن َوَمْكُفوفُ   .222  َوَشْكُلُه ِمْن َُجِْعَها َمْعُروفُ  زَحَّ

 ِإْذ َجاَءََن ُمْكَتِفًيا ِِبثْ نَ نْيِ  ََمُْزوُءُه ََي ََنِضًرا ِِبْلَعنْيِ   .223

 َوَضْربُُه َثََلثٌَة َفِصيَحة وُضُه ََمُْزوَءٌة َصِحيَحةَعرُ   .224

 َُمُْذوفُ َها ِلَفاِعِلنَّ تُ ْفرَغُ  َصِحيٌح َوَصِحيٌح ُمْسِبغُ   .225

 

رِيعِ   ََبُْر السَّ

 َمْفُعوََلُت ََثلِثَة فَ ْلتَ ْفَهَمنْ  َسرِيُعَنا َكرِِّْرنَ َها ُمْستَ ْفِعُلنْ   .226

 ِويَُّة َمْكُسوَفٌة َمِليَحةَمطْ  َعُروُضُه َلْن ََتِْتَ َصِحيَحة  .227

َنا بَ ْعَد َمْفِعََل   .228  بَ ْعَد َطيٍِّ ُثَّ َكْسٍف َعِمََل  ِإْذ فَاِعُلْن أَتَ ت ْ
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 َوُيْشَطُر ِف أَنْ َقِص اْلَكََلمِ  َوََبُْرََن َيَْتِي     َنا ِِبلتََّمامِ   .229

اُفُه ََمُْبوٌن َوَمْطِويُّ   .231  َواْْلََبُل ِف َحقِِِّه َقِويُّ  زَحَّ

 َمْطِويٌَّة َمْكُسوَفُة اْلبَ  َيانِ  ََتُمُه لُُه َعُروَض    َتانِ وَ   .231

 َمْطِويَّ  ة َمْكُسوَفٌة ِإثْ َباتَ  ه َوَهِذِه َأْضُربُ  ُه َثََلثَ   ة  .232

 َوَعْي  نُ َها َمْفُتوَحٌة، َوَتْسُكنُ  َوَأْصَلُم َمْفُعوٌّ ُثَّ فَ َع ْلنُ   .233

 َسْكُن َمْفُعوََلْت تُ َها َمْعُروفُ وَ  ََثلِثُ َها َمْطِويٌّ َوَمْوُقوفُ   .234

 ِِبْْلَََبِ َواْلَكْسِف ِإْذ َدَخْلنَ  َوََثِنَ اْلَعُروِض بَِفَعْلنَ   .235

 ُوَأْصَلُم ِمْن َعْيِنَها َمْعُروفُ  َوَضْربُُه ََمُْبوٌل َوَمْكُسوفُ   .236

 ََبُْر اْلُمْنَسرِحْ 

ثْ َباتِ   .237  اَك َمْفُعوََلتِ ُمْستَ ْفِعُلْن َكذَ  ُمْنَسرٌِح ََي رَائَِم اْْلِ

 ِبِْثِلِهنَّ َعْجَزُه َقْد َحاَزتْ  ُمْستَ ْفِعُلْن ََثلِثَه َقْد فَاَزتْ   .238

رَايَة  .239 اُفُه ََي رَاِغَب الدَّ  اْْلَََبُ َوالطَّيُّ ِِبْلِكَفايَة زَحَّ

 ِبطَيَِِّها َقْد َأْصَبَحْت ُمْسَتِعُلنْ  َفَخََبُ ُمْستَ ْفِعُلْن ُمتَ ْفِعُلنْ   .241

َها ُمَتِعُلنْ   .241 َعْت ِف َحدِِّ َها ِإْن ُجُِ  فَافْ َهَمنَّ قَ ْوََلُْم ِف َعدِِّ

 َوَضْربُُه َمْطِويٌّ َوَمْقُطوعُ  َعُروُضُه َمْطِويٌّ َذا مْسُموعُ   .242

 فَافْ َهَمنَّ َواْحَفَظْن َكََلِمي َذا َوْصُفُه ِإْن َجاَء ِِبلتََّمامِ   .243
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ُهوكُ   .244  زَانِ  ِه َمْت    ُروكُ َوََثِلُث َأوْ  َوَقْد َُيِيُء َوْزنُُه َمن ْ

اُفُه َمْوُقوٌف َأْو َمْكُسوفُ   .245  َذا َحالُُه ِإْن ِنَُِك َمْعُروفُ  زَحَّ

 ََبُْر اْْلَِفيفِ 

َفِصَلة ُفِصْلَنا َخِفيُفَنا ِبَفاِعََلُتْن تَ نَّا  .246  ُمْستَ ْفِع ُلْن ُمن ْ

اُفُه التَّْشِعيُت ُثَّ اْلَكفُّ   .247  ْصَطفُّ َواْْلَََبُ ِف َشْطرِِه يَ  زَحَّ

 َأْوزَانُُه َكاِملَ    ُة اْلَمَرامِ  َوََترًَة َيَْتِ   ي  َنا ِِبلتََّمامِ   .248

 َوَضْربُُه َصِحيَحٌة َُمُْذوَفة َعُروُضُه َصِحيَحٌة َمْعُروَفة  .249

اُفُه ََمُْبوٌن َوَمْقُصورُ   .251 ُثورُ  زَحَّ  َهَذا الِذي ِف ِشْعرََِن َمن ْ

 ََثِبٌت ِف ِشْعرِِهْم َفِصيحُ  ذِّا َعُروُضُه َوَضْربُُه َصِحيحُ   .251

 َوِمثْ ُلُه ِف النُّْدرَِة َمْشُهورُ  َوَضْربُُه ََمُْبوٌن َوَمْقُصورٌ   .252

 َذا َشائٌِع ِف النَّْظِم َوَمْضُمونٌ  َعُروُضُه َوُضْربُُه ََمُْبونٌ   .253

 ََبُْر اْلُمَضارع

 ْنزِيلٌ َوفَاِع ََلُتْن ُفِصَلْت ت َ  ُمَضارٌِع َقْد َجاَء َمَفاِعيُلنْ   .254

َنا َمَفاِعيُلْن ََثنَِية  .255  ِف ُكلَّ َشْطٍر فَافْهَمْن َمَعانَِيه ُثَّ أَتَ ت ْ

 َوُحْكُمُه ََمُْزوٌء ِف اْلَكََلمِ  َذا َوْزنُُه ِف ُصورَُة التََّمامِ   .256

 َذاَك الِذي ِف َشْأنِِه َمْعُروفُ  َوَحْشُوُه َمْقُبوٌض َوَمْكُفوفُ   .257
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 ِِبْلَقْبِض ُثَّ اْلَكفِّ ُمْسَتِحيلٌ  اِعيُلنْ َمَِيُئُه ِبَوْزِن َمفَ   .258

َقُل ِلَوْزِن َمَفاِعيلُ   .259  َهَذا الِذي ِف بَ ْيِتِه نَزِيلُ  ِإْذ تُ ن ْ

 ََبُْر اْلُمْقَتَضبْ 

ى ِِبْلُمْقَتَضبِ   .261  َوْزنُُه َقْد ُشِهَر ِف اْلُكُتبِ  ََبُْرََن اْلُمَسمَّ

 َكرَِِّرنَّ الثَّانَِية لَِتْحَفَظنْ وَ  َمَفُعوََلُت َجاَء َمْع ُمْستَ ْفِعُلنْ   .261

 َوَوْزنُُه اْلُمْستَ ْعَمُل ََمُْزوءُ  َوَعْجُزُه: َصْدرُُه اْلَمْبُدوءُ   .262

اُفُه ََمُْبوٌن َأْو َمْطِويُّ   .263 ُعُهْم ِْلَْمِع   ِهْم َقِويُّ  زَحَّ  َوَمن ْ

 َوَضْربُ  ُه ُم   ََلزٌِم ِللطَّ يِِّ  َعُروُض    ُه تَ َفاِدًَي لِْلَعيِِّ   .264

 ُمْسَتِعٌل ِف َوْزِنَك تَ ُقولُ  ُمْستَ ْفِعٌل َِف طَيَِِّها تَ ُؤولُ   .265

 ََبُْر اْلُمْجَتثِ 

َفِصَلة َُمْتَ ث َُّنا ََي طَالًِبا َأْن َتِصَله  .266  ُمْستَ ْفِع ُلْن أََتْت َلَك ُمن ْ

 َوَعْجُزُه َكَذِلَك َقْد ثَ ب َ تَ تْ  َوفَاِعََلُتْن َمرَّتَ نْيِ َوَرَدتْ   .267

وِائِرِ َذا َوزْ   .268 اِعرِ  نُُه َبََسِب الدَّ ُه ََمُْزوٌء ِعْنَد الشَّ  َوَحدُّ

اُفُه ِف َحْشِوِه َمْعُروفُ   .269  ِبَْبِنِه ُمْسَتِع ُلْن َمْأُلوفُ  زَحَّ

 ِإْذ فَاْعََلُتْن َفِعََلُتْن َماَلتْ  وََكَذاَك ِف اْلَعُروِض َصاَلتْ   .271

 ََبُْر اْلُمتَ َقاِربْ 
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 ِإلَْيَكُه ِمْن قَ ْوِل ُكلِّ طَاِربِ  اْلُمتَ َقاِربِ  ََي َِبِحثًا َعْن َوْزنِ   .271

َنا  .272  ِف ُكلِّ َشْطٍر فَاْحَفَظنَّ اْلَمَْتَ  ِبَِْربٍَع فَ ُعوُلْن َقْد أَتَ ت ْ

اُفُة َمْقُبوٌض َوَُمُْذوفُ   .273  َذاَك الِذي ِف َشْأنِِه َمْعُروفُ  زَحَّ

 ْزنِِه َمْقُروءُ َهَذا الِذي ِمْن وَ  نَ ْوَعانُُه ََتٌم َكَذا ََمُْزوءُ   .274

 َوَضْربُُه َكَذِلَك َم ْألُ   وَفة َعُروُضُه ََمُْزوَءٌة َُمُْذوفُة  .275

 بِ بَ ْْتِِه َوِمثْ  ُلُه َقْد قَ   لَّ  َوَقْد أََتى َوَضْربُُه َقْد ُعلَّ   .276

 ََبُْر اْلُمَتَداَركْ 

ى اْلُمَتَداَركُ   .277  كُ َواِضُعُه ِإَماُمَنا اْلُمَبارَ  ََبُْرََن اْلُمَسمَّ

َدنَّ َمْرَقَده اْْلَْخَفُش َسِعيُد ْبُن َمْسَعَدة  .278  ِِبلرَّْوِح َرِب َضمِِّ

 ِْلَنَّ   ُه َمْن َأْدَرَك َمْب  َناهُ  ِبَفْتِحِه ِللرَّاِء قَ  ْد َْسَّاهُ   .279

ْمعِ  ِإْذ فَاتَُه اْْلَِليُل ِعْنَد  اْلَوْضعِ   .281  ِإْذ َض َبَط َُبُورَُه ِِبلسَّ

ْطرِ ِإْذ فَاِعُلْن ِبَِ   .281 ْعرِ  ْربٍَع ِف الشَّ  ََي رَاِغًبا ِف َوْزنِِه ِللشِّ

 ِكََلُُهَا ِف بَ ْي ِتِه يَ بِ ي تُ  َمْع َخََبٍ َأَصابَُه التَّْشِعيتُ   .282

 ِف ُكلِّ َشْطٍر فَافْ َهَمْن ِإثَ َباتَه ََمُْزوُءُه َيُكوُن ِمْن َثََلثَة  .283

 ُمَذيَّ   ُل اْلَك    ََلمِ َصِحيٌح وَ  َوَأْضُرُب اْلَمْجُزوُء ِِبلتََّمامِ   .284

ْرِفيلِ   .285  َضْربُ    ُه ََيرَائِ    َم التَّْمِثيلِ  َوََثِلٌث ِِبْْلََْبِ َوالت َّ
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 اْْلَاَتَة

 ِف َسْرِدَي َمُقوَلة اْْلَْقَحاحِ  َهَذا ِخَتاُم قَ ْوِلَ ََي َصاحِ   .286

 َتامِ ُسْبَحانَُه َمْن َمنَّ ِِبْلِْ  فَاْْلَْمُد لِلِِ َعَلى التََّمامِ   .287

 َوَمْقِص  ِدي ثَ َوابَُه ِإلَ   ِهي ِف نَْظِمَي اْلَعُروِض ِلْْلَنْ َباهِ   .288

فَاَدة  .289  ِلطَاِلِب اْلُعُلوِم َوالزِِّيَ  اَدة َورَاِجًيا ِِبَا َكَذا اْْلِ

ْقِصيِ   .291  َوُمْعِلًنا َضْعِفي َعِن التَّْحِبيِ  َوََنِشًرا ُعْذِري َعِن الت َّ

 َوطَاِمُعا لِنَ ْفِسي َأْن َأُطولَ   اْلَقُبولَ َوطَالًِبا ِمْن َرّبَِّ   .291

 َوَِبِسطًا مُيَْناَي ِعْنَد النَّْشرِ  َشَفاَعَة اْْلَِبيِب يَ ْوَم اْلَْْشرِ   .292

عيا  .293  وَُكلُّ ََلٍق رَبَّ  ُه ُمِط   يُعا َوَوِاِلَدْي َوُأْسَرِت ُجَِ

 ِت ََي َذا اْْلَدِِّ لِثَاِلِث اْلِمآ أَبْ َياتُ َها َقْد َوَصَلْت ِف اْلَعدِِّ   .294

َها اْلَفِقُي َمْن يُ َناَدى  .295 اَدة َأَعدَّ يِن ِعْنَد السَّ  َعِليٌّ نُوِر الدِِّ

ُه، ُثَّ َكْمَبه  .296  فَاْستُ ْرُه َرّبَّ َواْغِفَرنَّ َذنْ َبه َوَساملٌ َجدُّ

ََلمِ  ِخَتاُمَها ِبَِْشَرِف اْلَكََلمِ   .297  ِبَِْكَمِل الصَََّلِة وََكَذا السَّ

رْ  َعَلى  .298  َس  يِِِّدَن ُُمَمَّ  د اْلُم  نَ وَّرْ  اْْلَِبيِب الطَّاِهِر اْلُمَطهَّ

َصَباحِ   .299  َوقَ ْولُُه يَ ْف تَ رُّ ِمْن َأقَاحِ  َمْن نُورُُه َكاْلَبْدِر ِف اْْلِ

 َأْخِتْم بِِه ِف َنْظِمَي اْلَمْسُطورِ  َوِعْطُرُه ِمْن َأْعطَِر اْلُعُطورَ   .311
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Abstract: 

The aim of the research is to identify the role of university administration in the 

application of environmental and sustainability standards in the faculties of the 

University of Baghdad, where the research adopted the descriptive analytical method. 

The research community consisted of (255) administrative leaders, including the 

university president, assistants, deans of faculties and their assistants, as well as heads 

of scientific departments in the faculties of the University of Baghdad. A questionnaire 

was built that included (35) items distributed among the four research fields. Its validity 

and reliability were confirmed, and the questionnaire was applied in the first semester 

of the academic year 2020/2021. The research data was analyzed using the statistical 

program (spss). The researchers reached results that were analyzed and discussed 

according to the fields of study (education and curricula, preparation and infrastructure, 

environment and social development, waste management and recycling). The most 

important results: the presence of a level close to good for the role of the university 

administration represented by the senior leaders in the faculties of the University of 

Baghdad in the application of environmental and sustainability standards, and the 

weakness of the role of scientific research related to environmental and sustainability 

studies, which has a significant impact on this concept, and a number of conclusions 

were drawn and a number of recommendations and suggestions related to research. 
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 بغدااد جامعة يف واالستدامة البيئة معايري تطبيق يف وادوةها اجلامعيةاداة  اإل
 

 4 أمحد فيصل مي
 5علي زهرأ عمر

 6ابراهيم خليل ةوىأ

  الملخص: 

 البحث اعتمد حيث، بغداد جامعة كليات يف واالستدامة البيئة معايري تطبيق يف اجلامعيةدار  اإل دور على التعرف البحث هدف
 وعمداء واملساعدين اجلامعة رئيس فيها مبا نيدارياإل القاد  من (255(من البحث جمتمع وتكون التحليلي. الوصفي املنهج

 البسيطة العشوائية ابلطريقة البحث عينة واختريت، بغداد جامعة كليات يف العلمية سقسا األ رؤساء عن فضال ومعاونيهم الكليات
 جماالت بني موزعة فقر  (35) تضمنت استبانة بناء مت البحث. جملتمع نيدارياإل القاد  من فردا (50) العينة أفراد عدد بلغ حيث

 حتليل مت .2020/2021 الدراسي العا  من األول الفصل يف االستبانة تطبيق ومت، وثباهتا صدسقها من التأكد ومت ة.ربعاأل البحث
 الدراسة جماالت وفق على ومناسقشتها حتليلها مت نتائج إىل الباحثون توصل (spss) االحصائي الربانمج ابستعمال البحث بياانت
 وجود: النتائج همأو  النفاايت( وتدويرإدار  و ، االجتماعية والتنمية والبيئة، التحتية والبىن عدادواأل، الدراسية واملناهج )التعليم
، واالستدامة البيئة معايري تطبيق يف بغداد جامعة كليات يف العليا ابلقيادات املتمثلة معيةاجلادار  اإل لدور اجليد إىل أسقرب مستوى
 من بعدد اخلروج ومت، املفهو  هذا حول الكبري األثر هلا واليت واالستدامة البيئة بدراسات املتعلق العلمي البحث دور وضعف

 .ابلبحث سقةالعال ذات واملقرتحات التوصيات من عددا ووضع االستنتاجات
  .جامعة بغداد، معايري البيئة واالستدامة ،اإلدار  اجلامعية :املفتاحية الكلمات

 

 املقدمة:

 احلكومات بدأت حيث، سواء حد على واملؤسسات الدول يؤرق هاجسا دميومتها وكيفية واالستدامة البيئة مفهو أصبح 
 ان ومبا، واجملتمع الفرد خيد  ومبا ستدامةاال وزايد  الضرر ختيف على وتساعد تعزز اليت املشاريع ووضعموال واأل امليزانيات برصد

 هذه على حتم الذي األمر، ودميومتها ابلبيئة حلق الذي الضرر من انلته ما انلت اجلامعات فيها مبا هاأصناف مبختلف املؤسسات
 .واستدامتها البيئة على العب وختيف املشكلة هذه ملواجهة احللول عن البحث املؤسسات

 عن البحث من فالبد، املاضية العقود طيلة اجملتمع يف مهما ومرتكزا كبريا اهتماما موضع تبحأص اجلامعات ان وحيث
 مشكالت اهم من واحد  خضراأل واحلزا  واالستدامة البيئة موضوع يعد حيث ،وخارجيا داخليا تواجهها اليت للمشكالت حلول

 حيث، وخدمته اجملتمع ملشكالت احللول اجياد هو اجلامعة وظائف أوىل من ان ابعتبار بغداد جامعة يف السيما اليو  اجلامعة
 هدافاأل وضع خالل من اجلامعة تأولواي أوىل من دميومتها وكيفية البيئة مشكلة أتيتإذ  بغداد جامعة يف تولواياأل تتعدد

 ترشيد حنو والوعي دامةاالست مفاهيم حتقيق حنو تتوجه مناسبة صحية تعليمية بيئة حتقيق يف املتمثلة االسرتاتيجية واخلطط
 البيئة مبفاهيم مستوايهتم مبختلف للعاملني الوعي ضعف عن انهيك.التلوث على تساعد اليت املواد من والتقليل للطاسقة االستهالك

                                                           
memealyass21@gmail.com  العراقجامعة بغداد ، ،  

4
  

، العراقعة بغداد جام
 5

  
، العراقجامعة بغداد 
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 حباجة اجلامعة يف مهمة مشكلة مثل ما وهو دميومة أكثر ليكون اجلامعي احمليط مع االنسجا  حيقق ومبا اخلضراء واالستدامة
 واالستدامة ابلبيئة تتعلق واليت بغداد جامعة تواجهها اليت املشكالت انإذ  ،احلايل للبحث مشكلة مثل ما وهو عندها سقوفللو 

 واجواء عامل إىل الوصول اجل من املوضوع هذا حول والتقصي ابلبحث املشكلة هذه ملواجهة السعي جعل ما وهو وكثري  متعدد 
 من للتقليل املتبعة االجراءات خالل ومن اجلامعة وخارج داخل اجلامعي اجملتمع طريق عن أييت ما وهو، وطبيعة حيوية أكثر جامعية
 برؤساء وانتهاءا اجلامعة برئيس املتمثلة اجلامعية القيادات دور ميثله ما وهو املشكالت جتاوز وحماولة ابلبيئة تلحق اليت االضرار

 القيادات دور عن يبحث الذي احلايل البحث مشكلة يف برز ما وهو ذلك حتقيق يف يساساأل دورهم خالل من العلمية سقسا األ
 البحث مشكلة حتديد ميكن تقد  ومما هنا ومن ...هلا املشكالت وجتاوز احللول واجياد واالستدامة البيئة حتقيق يف اجلامعية ةدارياإل
 اآليت: السؤال يف

 واالستدامة؟ البيئة ايريمع تطبيق يف مستوايهتا مبختلف اجلامعيةدار  اإل دور ما -
 

 البحث: أمهية
 ابآليت: البحث أمهية تتضح

 مبا ألخرىا وامليادين القطاعات بقية مع يتفاعل امليدان هذا فان .بلد اي حيا  يف املهمة امليادين واالستدامة البيئة ميدان نإ -1
 .عةاجلامدار  إل ياأساس عنصرا يعد املعاين هبذه الوعي ان وأذ ..بعضا بعضها يكمل

 يف اجلانب هذا التنمية لغرس والتطبيقية النظرية العناصر من مبجموعة الدراسية املراحل مجيع يف الدراسية املناهج اثراء أمهية -2
 اجلامعية.دار  اإل يف العاملني نفوس

 رعاية سقيم والعاملني لبةوالط االساتذ  نفوس يف تغرس ابعتبارها جامعاتنا يف التحتية والبىن النفاايتإدار  و  البيئة موضوع أمهية -3
 حدائقها. يف مجايل منظور من متنحها ملا املؤسسات هذه يف عليها واحملافظة البيئة

 البيئة. حتسني يف ودورها اجلامعيةدار  اإل حتسني على تساعد القرار صحاب ال توصيات تقدمي يف البحث هذا سهمي  -4
 .اجلامعيةدار  إل تدامةواالس البيئة حول البحث ومقرتحات توصيات من االستفاد  -5

 
   :البحث أهداف

 :االيت على التعرف إىل البحث يهدف 

 .بغداد جامعة كليات يف واالستدامة البيئة معايري تطبيق يف اجلامعيةدار  اإل دور ما -
 عزىت االستبانة جملاالت وفقا البحث عينة إجاابت متوسطات بني =&( 0.05) مستوى عند االحصائية الداللة ذات الفروق -

 .اخلرب ( سنوات، )اجلنس ملتغريات
 

 البحث: حدواد
 بغداد جامعة كليات املكانية: احلدود
 (سقسا األ ورؤساء، ومعاونيهم الكليات عمداء، ومساعديه اجلامعة )رئيس اجلامعية ةدارياإل القيادات البشرية: احلدود
 2020/2021 الدراسي العا  الزمانية: احلدود



Full Text Book of IJHER Congress 3 

 

 

98 

  املصطلحات: حتديد
 :اجلامعيةة  ادااإل
  (:2012، )الشماع عرفها  

 هذه تتصف ان يفرض وهذا، دا واأل احملور فهي، املنظومة تصلح فبصالحها، العايل التعليم منظومة يف أساس "مرتكز أبهنا  
 فعليها، دراتوالق العقول صناعة مؤسسة، اجملتمع يف مؤسسة اخطر تقود هناإ ذلك، التارخيي لدورها متميز  سقيادية بقدراتدار  اإل

 (394 :2012، )الشماع للمنظومة". املكونة ألخرىا البشرية العناصر وسقناعة بقبول لتحظى، اجملتمع تقد  يتوسقف
 (639 :2004، العربية اللغة )جممع للمقارنة. اأساس أختذ وما – وزنأو  كيل من االشياء به يقدر ما كل املعياة:

  :واالستدامة البيئة
 وسقد، رضلأل الداعمة البيئية لألنظمة االستيعابية القدر  ضمن عيشه أثناء اإلنسان حيا  نوعية سنيحت على القدر  هي  

 اإلنسان اعتماد فزايد  خطري؛ بشكل ومرتفعة مستمر  مبعدالت الطبيعة تدّمر اليت العاملية واالستهالك اإلنتاج أمناط بسبب جاء
، ألخرىا احلية واألنظمة البشر من كل على سلبا   وأثّر، للطبيعة الطبيعي التوازن غريّ  السكان عدد زايد  مع الطبيعية املوارد على

 ((IUCN) الطبيعة حلفظ الدويل االحتاد)فيها. املوجود  الطبيعية املوارد اخنفاض وسّبب
  :اجرائيا   واالستدامة البيئة

 موارد يستخد  اإلنسان أن بنّي  الذي، رضاأل على احلية الكائنات بعامل اإلنسان عالسقة يف التوازن على احلفاظ هي  
  الغرض. هلذا اعدت اليت االستبانة فقرات عن العينة أفراد إبجاابت ممثلة التجّدد. على سقدرهتا يفوق بشكل ويدّمرها رضاأل

 
 نظرية: خلفية

  واالستدامة: البيئة  
 عندما املثال سبيل فعلى مواردها؛ على واحملافظة نفسها محاية ميكنها كما،  التجدد على هائلة طبيعية بقدر  البيئة تتمتع  

 املناسبة الظروف هتيئة على بدورها تساعد، الرتبة إىل غذائية عناصر وُتضيف، تتحلل فإهّنا اخلريف يف الشجر أوراق تتساسقط
 العديد وظهور، هبا الضرر إحلاق إىل أدى الطبيعية ملواردها واستخدامه البيئة يف اإلنسان تدخل أنّ  إاّل ، لتنمو اجلديد  شتالتلل

 السنوات يف البيئة محاية مسألة لتصبح، عقود منذ املشاكل هذه أمهيةو  حجم البيئة علماء أدرك وسقد، اخلطري  البيئية املشاكل من
 على الضوء طتسلي خالل من، املختلفة اإلعال  وسائل تشغل زالت وما شغلت واليت، املهمة والعاملية الوطنية القضااي من األخري 

 وأتثري، اهلند يف حدثت اليت بوابل وكارثة، لزئبقاب احلاد التسمم عن الناتج العصيب ميناماات مرض مثل:، املهمة البيئية القضااي بعض
 www.researchgate.ne ذلك. وغري، النفاايت وانتاج، يالعامل واالحرتار، الغاابت وإزالة، الدفيئة غازات

 على واستمراريته اإلنسان بقاء يهدد الذي األمر وهو، الطبيعية البيئة موارد تستنفذ مؤخرا   البشرية األنشطة تأصبح   
 احلاليني السكان احتياجات تلبية ضمان على تساعد البيئية فاالستدامة البيئية؛ االستدامة طرق تطبيق عد  حال يف الطويل املدى

 )ابإلجنليزية: البيئية االستدامة تعريف ميكن وبذلك، عليها التأثري دون القادمة األجيال احتياجات على احلفاظ مع
Environmental Sustainability) الطبيعية املوارد استنزاف لتجنب البيئة مع املسؤول اإلنسان تفاعل أبهنا عا  بشكل 

 www.study.com طويل. ألمد البيئة جود  على واحلفاظ، تدهورهاأو 
 

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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 تستدامةامل البيئة ومباادئ أهداف
  فئات: مخس على موّزعة البيئية االستدامة ومبادئ أهداف أهم اآلتية النقاط توضح

 اجملتمعية: االحتياجات  
 القادمة. ابألجيال تضر مواد إنتاج عد  -
 استدامة. أكثر االسقتصاد جعل على تساعد وخدمات منتجات وتقدمي تصميم -
 احمللية. العمالة ودعم عمل فرص توفري -
 املعتدلة. التجار  دعم -
 اجلديد . واخلدمات للمنتجات املكوانتأو  اخلا  املواد اختيار عند رئيسيا   مطلبا   البيئية االستدامة جعل -

 البيولوجي: التنوع على احلفاظ  
 الطبيعية. للموارد البيولوجي التنوّع على حتافظ اليت اخلا  املواد اختيار -
 الطاسقة. كفاء  حتسني يف واالستثمار للبيئة وصديقة مستدامة طاسقة مصادر استخدا  -

  التجديدية القدة  مراعا:  
نِتجة الطبيعية األنظمة سقدر  مع تتناسب مبعدالت املتجدد  املصادر استخدا  -

ُ
 هلا. امل

 املتجدد . البديلة املصادر جتدد معّدل من أسقل مبعدل املتجدد  غري املصادر استنزاف -
  رالتدوي إعااد و  االستخدام إعااد:  

 تدويرها. إعاد و  املنتجات استخدا  عاد إل تصميمات إجراء -
 الضار  واالنبعااثت املخلفات من للحد مغلقة؛ حلقات ذات كأنظمة التجاريةأو  الصناعية العمليات تصميم -

  منها.
 النفاايت: إنتاج وتقليل املتجداد  غري املواةاد استخدام تقييد  

 القدرات ضمن، التكنولوجي التقد  ومعدل، للفرد االستهالك ومعدل، السكانية الزايد  معدالت على احلفاظ -
 البيئية. االستدامة مراعا  مع أي للبيئة؛ االستيعابية

 احتواء على سقدرهتا تقليل عد  مع، البيئية للنظم االستيعابية القدر  ضمن الناجتة والنفاايت االنبعااثت كمية إبقاء -
 املهمة. البيئية اخلدمات من غريها على التأثريأو  املستقبل يف النفاايت

 املنخفض. الضار البيئي التأثري ذات للوسائل ةولوياأل تُعطى حبيث النقل لوسائل معايري وضع -
 حياهتا. دور  طوال املنتجات هلذه البيئية اآلاثر مراعا  مع املنتجاتإدار  و  بتطوير املتعلقة القرارات مجيع وضع -

www.scholarworks.rit.ed 
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 املتستدامة البيئة تطبيق أمهية
 وفيما، البيئة يهدد ما هو احلالية التغيريات وحجم سرعة لكن، رضاأل وجه على للحيا  الثابتة السمات من التغيري يعترب

  البيئة: استدامة وعلى، البشري اجلنس مستقبل على ابلتايل وتؤثر البيئة تدهور إىل أّدت اليت التغيريات أهم يلي
  ّالبشرية األنشطة معظم تزيد حيث اإلنسان؛ صنع من التغيري وهذا، دائم بشكل العاملي املناخ يتغري العاملي: املناخ تغري 

 تغريّ  أنّ  ابلذكر وجيدر، العاملي املناخ يغرّي  الذي األمر، اجلوي الغالف يف الدفيئة الغازات تراكيز من العاملي الصعيد على
 تواجه بينما، شديد  وجفاف حر موجات من املناطق بعض تعاين حيث ؛رضاأل مناطق من منطقة كل على يؤثّر املناخ

 واالسقتصاد.، والطبيعة، اإلنسان على عا  بشكل يؤثر املناخ فتغري، وتكرارا   شد  أكثر عواصف أخرى مناطق
 إىل أدى ممّا، والتدمري التلّوث إىل احلية للكائنات الطبيعية املواطن تتعرض متسبوق: غري مبعدل احليوي التنوع تساة خ 

 االستخدا  بسبب هاأعداد يف كبريا   اخنفاضا   ألخرىا األنواع بعض شهدت كما،  احلية الكائنات أنواع من العديد انقراض
 يف ترتاكم االسقتصادية األنشطة عن الناجتة امللّواثت فإنّ  ذلك إىل إضافة، شاتوالفرا كالنحل احلشرية؛ للمبيدات الواسع

 واحليواانت النبااتت على يؤثر ال البيئي التدهور أنّ  ذلك من لينتج، التجديد على البيئية النظم سقدر  من يقّلل مما، البيئة
 أيضا . البشر على يؤثّر بل، فقط

 يتم سلع إىل اخلا  املواد حتويل العاملية واالستهالك اإلنتاج أمناط تتضمن دامة:املتست غري واالستهالك اإلنتاج أمناط 
 على العاملية املنافسة وإىل، امللوثة النفاايت من كميات تراكم إىل يؤدي مما، منها التخّلص مث، واستهالكها استخدامها

 فسوف، اآلن عليه هو كما الوضع استمر وإذا، تامللواث من ويزيد، والسلع املواد من يزيد بدوره وهذا، الطبيعية املوارد
، احلية الكائنات أنواع من أسقل وعددا  ، شديد  مناخية وظواهر، احلرار  درجات يف أكثر ارتفاعا   القادمة األجيال تواجه
 املناخ. وتغرّي  التلّوث من للحد فاعلية أكثر اجراءات اختاذ القرار صانعي على لذلك، التلوث من ومزيدا  ، املوارد يف وندر 

www.eea.europa.eu 
 

 اجلامعية:اداة  اإل
 فقد، واملعرفة العلم ميادين منها ختلو تكاد ال التغريات وهذه، كافة احليا  االتجم يف كثري  تغيريات اليو  العامل يشهد

 هدف يكون أن من بد ال املخطط فالتغيري لذا واملعريف. العلمي ابملستوى ترتقي أن شأهنا من اليت والطرائق األساليب تطورت
 وحسن إدارته لكيفية وواعية مدركة تكون وان، والتكنولوجي يالعلم التقد  عن الناجم اهلائل التطور هذا ظل يف ةدارياإل القيادات

 كافة. جماالته يف العلمي التطور ومواكبة التحدايت ملواجهة معه التعامل
 يفرض وهذا، دا واأل احملور فهي، املنظومة تصلح فبصالحها، العايل التعليم منظومة يف يا  أساس مرتكزا   متثل اجلامعيةدار  فاإل

 العقول صناعة مؤسسة، اجملتمع يف مؤسسة اخطر تقود اهنا، املهم التارخيي لدورها متميز  سقيادية بقدراتدار  اإل هذه تتصف أن
 تتوافر ان يوجب ما وهذا، للمنظومة املكونة ألخرىا البشرية العناصر وسقناعة بقبول لتحظى، اجملتمع تقد  يتوسقف فعليها، والقدرات

 (394 :2012، )الشماع اجلامعية.دار  اإل يف
 كافة ملدخالهتا جيد تفعيل حتقيق هبدف وتنظيمهم فيها العاملني توجيه يف يكمن مؤسسة أيدار  إل يساساأل اهلدف إن

 (19، 1998، وآخرون )اخلطيب ها.أهداف لتحقيق مسعى ضمن
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 بتوافر املستقبل صنع يف فعالة أدا  اجلامعي التعليم يكون لكي اجلامعيةدار  لإل وأسس مفاهيم إعطاء يف الباحثون اهتم وسقد
، والقبول، واملناهج، التدريسية اهليأ  مثال، األمور مبجرايت عالسقة هلا اليت فيها املتبعة واألنظمة الفكري االستقالل مثل، الضماانت

 (44، 1990، وكمال،  )حممد والتمويل. ابلسلطة وعالسقتها، واالمتحاانت
 اإلنسانية العالسقات على الرتكيز مثل الصفات من بكثري تتصف أن ينبغي يةساساأل امبهماهت اجلامعيةدار  اإل تقو  ولكي

، للعاملني الفردية والقدرات التخصص ومراعا ، القرارات اختاذ يف الدميقراطي األسلوب واتباع، اجلامعيةدار  اإل أعضاء مجيع بني
 للقدرات اجملال وفتح، وترتيبها تولواياأل وحتديد، يجياالسرتات التخطيط على واالعتماد، واملسؤوليات الصالحيات وحتديد

دار  ابإل للعاملني والطموحات امليول مراعا  مع، للجميع الثابتة واملعايري األسس على واالعتماد، واجلمعية الفردية واإلبداعات
 (138، 1984، )املهيين اجلامعية.

 وتوفريدار  اإل جماالت ويف املستقبل يف التخطيط ومهار  القدر  هلا تكون حبيث البشرية للموارد الكفء االختيار من بد وال
 مفاهيمها وتطبيق استخدامها وراء من املستهدفة والنتائج إليها املسند  املسؤوليات مع املتناسب والتمكن املستمر االستثمار
 (64، 2010، )الطيطي .هدافاأل لتحقيق وأساليبها

 :اجلامعيةاداة  اإل أهداف ومن

 اجلامعية. القياد  يف الكفاء  ماداعت -
 .دار اإل يف والالمركزية الدميقراطية اعتماد -
 .دار اإل يف التدريس هيئة اعضاء تشرك ان -
 اجلامعي. االداء بتقومي االهتما  -
 االسرتاتيجي. التخطيط -
 للتدريسي. االكادميية احلرية -
 وكتب. حبوث من للتدريسي املطلوبة املراجع هتيئة -
 دريسيني.الت حبوث متويل -
 (8 :2006، )الزبيدي والعاملية. احمللية والندوات للمؤمترات التدريسيني حضور دعم -

 
 اجلامعية:اداة  اإل خصائص

 واضحة. واسقعية اسرتاتيجية ورسالة مستقبلية رؤية صوغ .1
 التميز. مستوايت اعلى لتحقيق املتاحة واالمكاانت املوارد تفعيل .2
 .هدافاأل حتقيق يف التقد  مدى ولقياس سقسا واأل املؤسسات ملقارنة االداء تمؤشرا واستخدا  معلومات سقاعد  إنشاء .3
 التميز. لتحقيق بكفاء  وتوظيفها اجلديد  التكنولوجيا استيعاب .4
 املتفاعلة. الفرق طريق عن االعمال وتنظيم، اجلمعي العمل تنمية مع، القرار اختاذ عملية يف واملشاركني القياد  نطاق اتساع .5
 التنظيمية وهياكلها للجامعة العامة هدافكاأل اجملاالت مجيع تطوير يشمل حبيث، والتطوير للتحسني ويلالشم النهج .6

 (125 :2004، وزيدان )امحد الفكرية. وسقناعاهتا
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 :واالستدامة البيئية اجلامعة
 : طريق عن واالستدامة البيئة معايري تطبيق إىل العراسقية اجلامعات بعض تسعى

 الواسقع. أرض على وتنفيذها واالستدامة البيئة مبشاريع اخلاصة ميةالعل االفكار طرح  
 السيارات. عواد  عن الناتج التلوث من التقليل يف يساعد مما اجلامعي؛ احلر  داخل للتنقل سياسة اعتماد 
 النفاايت. ومعاجلة، املتجدد  الطاسقة على للحفاظ وبرامج؛ خطط اعتماد 
  وىلاأل املرحلة لطلبة البيئي الوعي إلشاعة طالبية؛ وفعاليات نشاطات يتضمن الذي البيئية( التوعية )أسبوع برانمج استحداث ،

 الدراسي. العا  من األول الدراسي الفصل وخالل
 اجلامعة. يف والوظيفي التدريسي املالك سقبل من الورق استهالك ترشيد ضرور  على التشديد 
 البلد. يف البيئية األزمات ملعاجلة سنواي ؛ حبثني بواسقع مشكالهتا وحل البيئة نع خترج حبوث عمل على والطلبة التدريسيني تشجيع 
 منها. احلدأو  ،عالجها وطرق، العراق يف البيئة تلوث مشكالت تتناول دورية وندوات مؤمترات اجلامعة تقيم 
 inabilityhttps://albayan.edu.iq/susta 

 
 :واالستدامة البيئة وأتثريات اجلامعة

 كافة يف االستدامة مفاهيم حتقيق حنو توجه عمرانية بيئة إىل للوصول أفضل وتعليمية صحية بيئة حتقيق إىل اجلامعة تسعى
 خالل: من اهلدف هذا لتحقيق وتسعى، مستوايهتا

 التهوية وحيقق، اجلامعية البيئةأو  اإلنسان يضر ما منها ينبعث ال ءبنا مواد استخدا  خالل من الداخلية: الصحية البيئة توفري -1
 الكربون. أكسيد اثين من التخلص على تساعد اليت واملزروعات النبااتت الستخدا  ابإلضافة، اجليد 

 حلول مالاستع خالل من وذلك االستخدامات من وغريها اإلضاء أو  التدفئةأو  التربيد يف الطاسقة: مصادر استخدا  كفاء  -2
 الطاسقة مصادر توظيف إىل ابإلضافة، الطاسقة من سقدر أسقل استخدا  مع طبيعي أبسلوب احلرارية اإلنسان راحة حتقق تصميمية
 اجلامعية. البيئة لتحسني الالزمة النظيفة الكهرابئية الطاسقة على للحصول املتجدد 

 مثل الطبيعية البيئة من وخامات موارد من تنتج وأن مر  نم أكثر استخدامها إعاد  ميكن للبيئة: صديقة بناء مواد استخدا  -3
 والنبااتت األشجار إجيابيات من واالستفاد ، رضلأل الطبيعية ابلبيئة استهالكها يضر أال بشرط، وغريها واألخشاب الطني

 اجلامعية؟ البيئة وحتسني التظليل مثل املختلفة
 إىل احلاجة تقليل ميكن حىت املختلفة املناخية والظروف اجلغرايف املوسقع ثحي من اجلامعية: للبيئة العمراين التشكيل مالئمة -4

 كان سواء وحميطه املوسقع مع انسجاما حيقق أن جيب كما،  احلرارية اإلنسان لراحة املناسبة احمللية احلرارية البيئة لتحقيق الطاسقة
 اإلنسان. إنتاج منأو  طبيعيا  

 القيم وكذلك والدينية االجتماعية واحتياجاهتم مستخدميه متطلبات حيقق والذي ة:اجلامع ملباين املعماري التصميم كفاء  -5
 سقاطنيه. ملتطلبات مالئما   العمران يصبح حىت دراستها جيب اليت الروحية واملبادئ

https://albayan.edu.iq/sustainability
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، املستدامة عيةاجلام ابلبيئة خاصة طالبية ملتقيات وتشكيل اخلضراء: والبيئة االستدامة مبفاهيم اجلامعة يف العاملني وعي زايد  -6
 حركة وتقليل، املشا  حركة وتفعيل، للبيئة امللوثة النقل وسائل استخدا  من والتقليل، الطاسقة استهالك ترشيد على والعمل

 اجلامعة. يف السيارات
https://www.alaqsa.edu.ps  

 
 :سابقة ادةاسات

 :(2005، الوادواد عبد) ادةاسة -
      " ابليمن احلديد  تربية كليه لطلبة البيئية االجتاهات تنمية يف البيئية الرتبية مقرة تدةيس "أثر: الدةاسة عنوان

 تربية كلية)يف الرابع املستوى لطلبة البيئية االجتاهات تنمية يف البيئية الرتبية مقرر دراسة أثر استقصاء إىل الدراسة هدفت
، البيئة موارد، البيئة طبيعة) بيئية جماالت ثالثة إىل نمتواز  بشكل تنتمي البيئة حنو اجتاهات مقياس الباحث وأعد،  احلديد (

 مبادئ املقرر تدريس خالل االعتبار بعني األخذ مع للمقرر املسجلني للطلبة البيئية الرتبية مقرر بتدريس وسقا ، البيئية( املشكالت
 املستوى من للطلبة البيئية لالجتاهات لعا ا املستوى ارتفاع إىل الدراسة وتوصلت .البيئية الرتبية وتعلم تعليم أهدافو  ومنطلقات

  (:2010، )الطاهر ادةاسة - البيئية الرتبية مقرر دراسة بعد العايل املستوى إىل املتوسط
 التسوادانية( الصناعية املنشآت أاداء تقييم على البيئية التكاليف )أثر: الدةاسة عنوان

 على الضوء تسليط إىل هدفت وكما، السودانية الصناعية نشتتامل أداء تقييم على البيئية التكاليف أثر يف لتبحث هدفت
 اختاذ يف البيئية التكاليف أثر ومعرفة، البيئة محاية يف ودورها املنشتت أداء ترسقية على البرتول سقطاع يف البيئية ابلتكاليف االهتما  أثر

 ابألساليب هتتمدار  اإل جعل البيئية التكاليف سقيمة ارتفاع (1) :أمهها، النتائج من لعدد الدراسة وتوصلت .واملالية ةدارياإل القرارات
 عنها والتقرير املنشتت بعض يف البيئية التكاليف وسقياس حصر (2) .أدائها وحتسني مستواها ورفع البيئية األضرار ملكافحة املتبعة
 حتقيق يف األعمال منشتت جناح إىل أدى ء بكفا املنشتت بعض يف البيئية املؤثرات مع التعامل (3) .البيئي األداء لرتشيد يؤدي
 .هاأهداف

 :(2015، )العبيدي ادةاسة -
 البيئي( األاداء لتحتسني املالية القوائم يف عنها واإلفصاح البيئية للتكاليف احملاسيب )القياس: الدةاسة عنوان

 وذلك، البيئي األداء لتحسني املالية القوائم يف عنها واإلفصاح البيئية للتكاليف احملاسيب القياس موضوع إىل الدراسة هدفت
 لدى الوعي وجود هو الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أهم ومن، اجلزائر يف الصناعية الشركات من جمموعة على ابلتطبيق
 حتد ائقعو  ابإلضافة، الصناعية للشركات البيئي األداء وحتسني التكاليف عن واإلفصاح القياس بضرور  الشركات هذه يف املسئولني

 البيئية. التكاليف عن واإلفصاح القياس تطبيق من
  :(Disterheft,2012) ادةاسة _

 مقابل أسفل إىل أعلى من األوةبية العايل التعليم مؤستسات يف البيئيةاداة  اإل نظم ومماةسات تنفيذ عمليات": الرسالة عنوان
  التشاةكية" املداخل

 اجلامعات يف تنفيذها وعمليات البيئيةدار  اإل أنظمة تطوير عملية فحص إىل التجريبية الدولية الدراسة هذه هدفت
 .اجلامعي احلر  استدامة تعزيز أدوات إحدى ابعتبارها أوراب أحناء مبختلف
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 تقليل يف واملتمثلة اجلامعة رسالة إجناز يف فعالية املداخل أكثر من التشاركي واملدخل أسفل(– )أعلى املشاركة اعتبار ومت
 عن البحث نتائج وأسفرت .الوعى تنمية فرص وإاتحة التدريس وعمليات العلمية البحوث وإجراء البيئية املؤسسات ثريأت سقو 

 الفحص مثل اجلامعي للحر  البيئيةدار  اإل ألنظمة الدولية املقارانت إجراء من للتمكن للبحوث متطلبات عد  توافر ضرور 
 االسقتصادية والفوائد اجلامعات أساتذ  مسئوليات وحول البيئيةدار  اإل ألنظمة املختلفة والعمليات التنظيمات حول األمربيقي

 لعمليات نتيجة املؤسسية والتغريات، اجملتمع( وعى مستوى، املوارد استهالك تقسيم مثل) اجلامعة يف لألنظمة واالجتماعية والبيئية
 من املزيد إىل ابإلضافة، (اجلامعات يف املستدامة للتنمية املؤسسي الطابع إضفاء بعملية املرتبطة تلك مثل) البيئيةدار  اإل أنظمة
 أدوات من املزيد عن والبحث، (واحلكومة املشرتكة االجتماعية املسئولية توضح )كاليت االستدامة ومؤشرات البيئيةدار  اإل أدوات
 .تطبيقها وكيفية اجلامعات يف ابالستدامة املتعلقة والتقارير التقييم

 
 واجراءاته: البحث منهجية

 يف سيما وال وانتشارا   شيوعا   املناهج أكثر من املنهج وهذا، هأهداف لتحقيق التحليلي الوصفي املنهج البحث اعتمد
 دا األ وصف عن فضال  ، وعينته البحث جمتمع وصف حيث من اإلجراءات من سلسلة اتبعت، والنفسية الرتبوية البحوث

 التوصل اجل من البياانت حتليل يف استعملت اليت املالئمة اإلحصائية الوسائل وحتديد، دا لأل والثبات الصدق وإجياد املستعملة
 النتائج. إىل

 
 وعينته: البحث جمتمع

 يف (أسقسا  ورؤساء ومعاونني وعمداء اجلامعة ومساعد رئيس) نيدارياإل القاد  من فردا (255)من البحث جمتمع تكون
 البحث جمتمع من %(20) نسبة ماشكل وهو اجملتمع من فردا (50) من مؤلفة عينة اختيار مت حيث، بغداد جامعة كليات
 حيث %(40) وبنسبة فردا (20) انثاإل عدد كان بينما فردا (30) وعددهم %(60) مانسبته الذكور شكل حيث، االصلي
  .العشوائية ابلطريقة البحث عينة اختريت

 
 البحث: أادا 

 إىل والوصول العملي اجلانب متطلبات الستكمال املعلومات جلمع يأساس كمصدر ستبانةاال على الباحثون اعتمد
 االجراءات خالل من املعلومات جلمع الباحثون اعتمد وسقد ومتطلباته. البحث هدف خيد  بنحو   االستبانة صممت وسقد، النتائج
 : االتية

 .ابملوضوع العالسقة ذات واالجنبية العربية واملراجع الكتب على االطالع -1
 .2020 لعا  االمنائي املتحد  االمم تقرير وخاصة واالستدامة ابلبيئة املتعلقة واملقاالت التقارير من عدد على االطالع -2
 .البحث مبوضوع العالسقة ذات االنرتنيت مواسقع من العديد عى والبحث االطالع -3
 اخلاصة االستبانة عدادأب العالسقة ذات جملاالتوا الفقرات بعض من واالفاد  سقلتها رغم السابقة ابلدراسات االستعانة -4

 .ابلبحث
 واملناهج )التعليم هي جماالت ةأربع على موزعة فقر  (35) وعددها الفقرات من بعدد الباحثون خرج ماتقد  كل ومن

 .(1) اجلدول يف موضح كما،  النفاايت( وتدويرإدار  و ، االجتماعية والتنمية والبيئة، التحتية والبىن عدادواأل، الدراسية
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  االستبانة االتجمل وفقا الفقرات توزيع يبني (1) اجلدول           
 المئوية النسبة الفقرات عدد المجاالت ت

 23 8 الدراسية والمناهج التعليم -1

 29 10 التحتية والبنى عداداأل -2

 23 8 االجتماعية والتنمية البيئة -3

 25 9 النفايات وتدويرإدارة  -4

 %100 35 جموعالم 

 بدرجة وموافق، كبري  بدرجة موافق) متدرج مخاسي مقياس وضع األولية بصورهتا دا األ فقرات صياغة من االنتهاء وبعد  
 التوايل. على (5، 4، 3، 2، 1األوزان) تقابلها فقر  لكل سقليلة( بدرجة وموافق، متوسطة

 
  لالستبانة: والثبات الصدق

 بعض تعديل احملكمون اسقرتح حيث، فقراهتا صدق من والتحقق حتكيمها لغرض احملكمني من عدد على االستبانة عرضت
 ثبات عينة اختيار مت البحث يف املعتمد  دا األ ثبات من وللتأكد .النهائية بصورهتا االستبانة اآلخرولتكون بعضها وحذف الفقرات

 الستبانة ألفا معامل سقيمة وبلغت، لالتساق كرونباخ الفا دلةمعا اعتماد مت، فردا   (15) بلغت يةساساأل البحث عينة خارج من
 .مقبوال ثباات الدرجة هذه وتعد (93، 0) واالستدامة البيئة

 
 االستبانة: تطبيق  

 وجرى، 2020/2021 الدراسي العا  يف نيدارياإل القاد  من البحث عينة على النهائية وبصورهتا االستبانة تطبيق مت  
 .للتحليل صاحلة استمار  (50) واسرتجعت، بغداد جامعة كليات يف ار استم (100) توزيع

  االحصائية املعاجلة وسائل
 االستبانة. فقرات من فقر  كل صالحية من للتحقق املوافقة: نسبة -

 :(spss) االجتماعية للعلو  اإلحصائية احلقيبة طريق عن االتية اإلحصائية الوسائل واعتمدت
 االستقرار: مبفهو  الثبات معامل لقياس: بريسون ارتباط معادلة -1

2 2 2 2[ ( ) ][ ( ) ]

n xy x y
R

n x x n y y

  


    
 

 االتساق: مبفهو  الثبات معامل لقياس الفاكرونباخ: معادلة -2
 2ت × (2ت مج -1) (×1-)ن/ن = الثبات معامل  

 ىألخر ا الفقرات إىل ابلنسبة وترتيبها سقيمتها ومعرفة البحث أدا  فقرات من فقر  كل لوصف فيشر: معادلة -3
 اآليت: القانون حبسب النتائج لعرض الواحد اجملال ضمن

 
 1 × 5ت + 2×4ت + 3× 3ت + 4 × 2ت + 5 × 1ت              

  = املرجح الوسط -4
  ت مج                          
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 املرجح الوسط 
 100 ×   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = املئوي الوزن -5

 القصوى القيمة           
 (.2) وهي، الفقرات حد  لقياس ليكرت مقياس يف اعتمدت درجة أعلى هبا يقصد القصوى: القيمة

6-((T-test يف (0.05) داللة مستوى عند اإلحصائية الداللة ذات الفروق إلجياد متساويتني غري مستقلتني لعينتني 
 .(،واخلرب ، )اجلنس ملتغريات تعزى، واالستدامة البيئة

 
 :وكااليت البحث هداف ال وفقا ومناقشتها النتائج عرض سيتم ومناقشتها: النتائج عرض
 .واالستدامة البيئة معايري تطبيق يف اجلامعيةاداة  اإل ادوة ما األول: اهلدف

 اجملاالت متستوى على النتائج ومناقشة عرض أوال :
 واالستدامة البيئة جملاالت املئوي والوزن املرجح الوسط يبني (2) جدول    

 عدد المجال ت المرتبة
 الفقرات

 الوسط
 المرجح

 % المئوي الوزن

 78.00 2.34 10  التحتية والبنى عداداأل 2 1

 77.83 2.33 8 الدراسية والمناهج التعليم 1 2

 77.66 2.33 8 االجتماعية والتنمية البيئة 3 3

 70.00  2.10 9 النفايات وتدويرإدارة  4 4

  75.86   2.27 35  المعدل   

 مئوي ووزن (2.27) مرجح بوسط كان ةربعاأل اجملاالت هلذه العا  املعدل ان إىل اعاله (2) اجلدول يشري
 بغداد. جامعة كليات يف دامةواالست البيئة معايري تطبيق يف اجلامعيةدار  اإل لدور ابلنسبة جيد  تعد نتيجة وهي، (75.86%)

 اجملال ان يف هذا ويتضح، %(78) مئوي ووزن (2.34) مرجح بوسط وىلاأل املرتبة على حصل التحتية والبىن عداداأل جمال وأن
 هجواملنا التعليم جمال وحصل.ككل املختلفة واملكوانت للمجاالت العمل لنجاح املنطلق مبثابة هو التحتية والبىن عداداأل املذكور

 هو الدراسية واملناهج التعليم جمال ان ابعتبار، (%77.83) مئوي ووزن (2.33) مرجح بوسط الثانية املرتبة على الدراسية
، (%77.66) مئوي ووزن (2.33) مرجح بوسط الثالثة املرتبة انل فقد االجتماعية والتنمية البيئة جمال اما.عمل ألي مكمل

 بني املتني الرتابط ولتحقيق واجملاالت املكوانت بني ما الصلة مبثابة هو االجتماعية يةوالتنم البيئة ان لنا يوضح ما وهو
 لنا يؤشر ما وهو (%70) مئوي ووزن (2.10) مرجح بوسط النفاايت وتدويرإدار   جمال الرابعة ابملرتبة جاء فيما.مكوانهتا

 واالستدامة البيئة معايري ضمن اجلاد االهتما  وعد  بقةالسا اجملاالت دور انعكاس خالل من اجملال هذاإدار   يف العمل ضعف
 .ككل
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 جمال. لكل الفقرات متستوى على النتائج اثنيا :
 من جمال كل وحبتسب االخري  الفقر  عن فضال الدةجات اعلى على حازات اللتني الفقرتني نتائج ومناقشة عرض سيتم

 .أادانه ابجلدول موضح وكما تنازيل وبشكل الفقرات عرض سيتم حيث، املعد  لالستبانة اجملاالت
 الدةاسية واملناهج التعليم االول: اجملال

 الدةاسية واملناهج التعليم جمال لفقرات املئوي والوزن املرجح الوسط يبني (3) جدول       
 الفقرة ت المرتبة

 :على الكلية تعمل
 الوسط

 المرجح
 الوزن

 المئوي%

 86.66 2.6 .واالستدامة البيئة موضوعات في والتدريسين الطلبة دىل العلمي البحث مبدأ تشجيع 2 1

 85.33 2.56 .واستدامتها البيئة حماية على الطلبة تساعد وعادات سلوكيات ترسيخ 1 2

 فترة خالل واالستدامة البيئة حول دراسية حلقة بتقديم الجامعة كليات في الطلبة الزام 3 3
 81.33 2.44 .الدراسة

 .الطبيعية والموارد الحياة جودة مع تتماشى وبما للتعليم افضل عاييرم وضع 6 4

2.38 79.33 

 77.33 2.32 .واالستدامة البيئة مجال في التخرج بحوث عمل على والطلبة التدريسين تشجيع 5 5

 .طالبية وفعاليات نشاطات من يتضمنه وبما البيئية للتوعية اسبوعية برامج استحداث 4 6

2.24 74.66 

 70.66 2.12  العراقية الجامعات في واالستدامة بالبيئة خاصة علمية أقسام استحداث 8 7

 67.33 2.02 الجامعة. كليات في واالستدامة بالبيئة خاصة استشارية مكاتب إنشاء 7 8

 77.03 2.33 الكلية الدرجة  

 موضوعات يف والتدةيتسني الطلبة لدى العلمي البحث مبدأ تشجيع) (:2) الفقر  ان إىل عالهأ (3) اجلدول يشري
 دور أمهية إىل النتيجة وتبني، %(86.66) مئوي ووزن (2.6) مرجح بوسط وىلاأل املرتبة على حصلت سقد (واالستدامة البيئة

 حول املشكالت جتاوز يف والكبري الواضح األثر هلا واليت واالستدامة البيئة بدراسات يتعلق ما وخاصة عامة بصور  العلمي البحث
 .املفهو  هذا

 الثانية املرتبة على حصلت فقد (واستدامتها البيئة محاية على الطلبة تتساعد وعاادات سلوكيات ترسيخ): (1) الفقر  أما -
 واالستدامة البيئة مفهو  حتقيق يف كبريا دورا للطلبة ان لنا يتضح حيث، %(85.33) مئوي ووزن (2.56) مرجح بوسط

 .ذلك على تساعد اليت واملفاهيم والعادات السلوكيات ترسيخ خالل نم نسبية مستوايت على ولو
 بوسط جاءت فقد (اجلامعة كليات يف واالستدامة ابلبيئة خاصة استشاةية مكاتب إنشاء): (7) االخري  الفقر  اما-

 كليات انإذ  ،ذلك يف ضعفا وجود يؤشر ما وهو االخري  ابملرتبة حلت حيث، %(67.33) مئوي ووزن (2.02مرجح)
 .واالستدامة ابلبيئة العالسقة ذات االستشارية املكاتب فيها معدومة تكون تكادأو  تفتقر بغداد جامعة
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 التحتية والبىن عدااداأل :الثاين اجملال
 التحتية والبىن عدااداأل جمال لفقرات املئوي والوزن املرجح الوسط يبني (4) جدول         

 الفقرة ت المرتبة
 :على ةالكلي تعمل

 الوسط
 المرجح

 الوزن
 المئوي%

 ابنيتها في خضراأل البناء على الجامعة في التعليمية المؤسسات تشجيع 9 1
 .الجديدة

2.48 82.66 

 .الجامعة تشكيالت في خضراأل الجامعي الحرم معايير تطبيق 8 2

2.42 80.66 

 يئية.الب االضرار تخفيف اجراءات على تساعد وبيانات معلومات توافر 1 3
2.4 80 

 79.33 2.38 .والماء والهواء رضاأل حيث من لالستدامة المساعدة العوامل تحديد 10 4

 78 2.34 .الجامعة أروقة في الخضراء واالنشطة المعلومات كافة وتوثيق نشر 3 5

 78 2.34 .النقي الهواء وجودة الطبيعية البيئة حماية لدعم السعي 6 6

 البيئة قضايا حول الجامعية المؤسسات في ينالعامل وتدريب تأهيل 2 7
 77.33 2.32 واالستدامة.

 76 2.28  .لالستدامة الداعمة يةساساأل المصادر توفير 7 8

 74.66 2.24 البيئي. وااللتزام المحافظة على تساعد صحية وتعليمات تشريعات وضع 5 9

 الضرر إلصالح الخضراء المعلومات تكنولوجيا استخدامات تطبيق 4 10
 .البيئي

 

2.2 73.33 

 الكلية الدرجة  
2.34 78 

 ابنيتها يف خضراأل البناء على اجلامعة يف التعليمية املؤستسات تشجيع) (:9) الفقر  ان إىل اعاله (4) اجلدول يشري  
 إىل النتيجة هذه من يتضح حيث، %(82.66) مئوي ووزن (2.48) مرجح بوسط وىلاأل املرتبة على حصلت سقد (اجلديد 

 عن واالبتعاد ودميومتها واالستدامة للبيئة املالئمة املواصفات ذات خضراأل البناء وتشجيع تفعيل إىل اجلامعية القيادات دور أمهية
 .ذلك على اليساعد الذي التقليدي البناء

 بوسط الثانية ةاملرتب على حصلت فقد (اجلامعة تشكيالت يف خضراأل اجلامعي احلرم معايري تطبيق): (8) الفقر  أما
 احلر  مع ومتوافقة مالئمة واالستدامة للبيئة معايري وضع ضرور  إىل لنا مايوضح وهو، %(80.66) مئوي ووزن (2.42) مرجح

 .واالستدامة البيئة متطلبات إىل للوصول حقيقي معيار مبثابة لتكون بغداد جامعة كليات يف اجلامعي
 ابملرتبة جاءت فقد (البيئي الضرة إلصالح اخلضراء املعلومات تكنولوجيا اتاستخدام تطبيق): (4) االخري  الفقر  اما

 املعلومات تكنلوجيا واجراءات تطبيقات ضعف إىل النتيجة هذه وتشري، %(73.33) مئوي ووزن (2.2مرجح) بوسط االخري 
  .وتقنيا تكنلوجيا اخلضراء ابلبيئة مايتعلق وكل واالتصاالت
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 االجتماعي والتنمية ةالبيئ الثالث: اجملال
 االجتماعية والتنمية البيئة جمال لفقرات املئوي والوزن املرجح الوسط يبني (5) جدول    

المر
 تبة

 الفقرة ت
 :على الكلية تعمل

 الوسط
 المرجح

 الوزن
 المئوي%

 81.33 2.44 .التلوث ويمنع الصحة على يحافظ والذي المجتمعي الوعي نشر 6 1

 80.66 2.42 .الطبيعية البيئة لحماية عام مفهوم بمثابة ستدامةاال مبدأ اعتبار 8 2

 80 2.4 .المستديم البيئي الوعي لتنمية واليات برامج وضع 7 3

 78 2.34 وتحديد. استدامة أكثر للمجتمع وخدمات منتجات لتقديم السعي 5 4

 77.33 2.32 وديمومتها الحياة جودة في المؤثرة الموارد على الحفاظ 1 5

 76 2.28 البيئي. والتلوث المناخي التغيير تأثيرات على تساعد محددات وضع 4 6

 74.66 2.24  .الجامعة في والتدريسيين الطلبة بين واالستدامة البيئة لمفاهيم الوعي اشاعة 2 7

 73.33 2.2 بالجامعة. النفايات طرق مواقع من الجوفية المياه تلوث من للحد السعي 3 8
 77.66 2.33 لكليةا الدرجة  

 سقد (التلوث ومينع الصحة على حيافظ والذي اجملتمعي الوعي نشر): (6) الفقر  ان إىل اعاله (5) اجلدول يشري  
 نشر يف كبريا دورا واجملتمع للفرد ان النتيجة وتبني، %(81.33) مئوي ووزن (2.44) مرجح بوسط وىلاأل املرتبة على حصلت

 .واجملتمعي الصحي الوعي يعززو  واالستدامة البيئة ثقافة
 بوسط الثانية املرتبة على حصلت فقد (الطبيعية البيئة حلماية عام مفهوم مبثابة االستدامة مبدأ اعتباة): (8) الفقر  أما

 اجلميع يسعى عاما هدفا ومحايتها واستدامتها البيئة جعل أمهية إىل لنا يوضح ما وهو، %(80.66) مئوي ووزن (2.42) مرجح
 .قيقهلتح

 بوسط جاءت فقد (ابجلامعة النفاايت طمر مواقع من اجلوفية املياه تلوث من للحد التسعي): (3) االخري  الفقر  ماأ
 عمليات يف احلديثة الطرق إىل االفتقار حيث من الفقر  هذه ضعف لنا يؤشر ما وهو، %(73.33) مئوي ووزن (2.2مرجح)
 .التلوث على يؤثر ما وهو اجلامعة داخل للنفاايت الصحي الطمر
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 النفاايت وتدويرإاداة   الرابع: اجملال
 النفاايت وتدويرإاداة   جمال لفقرات املئوي والوزن املرجح الوسط يبني (6) جدول        

 الفقرة ت المرتبة
 :على الكلية تعمل

 الوسط
 المرجح

 المئوي% الوزن

 .القادمة جيالباأل تضر ومخلفات مواد انتاج عدم على العمل 9 1
 

2.24 74.66 

 66.66 2 النفايات. وتدوير الطاقة على للحفاظ والبرامج الخطط وضع 3 2

 72.66 2.18 وتدويرها. النفايات معالجة مجال في البيئية والتوعية التثقيف نشر 7 3

 72 2.16 .الجامعة تشكيالت في يمكن ما اقصى وتقليلها النفايات تصنيف 1 4

 70.66 2.12 .مكلفة غير وبطريقة رضاأل في النفايات لطمر اماكن وضع على العمل 5 5

 70 2.1 .المختلفة بأنواعها واستثمارها النفايات تدوير إعادة 2 6

 .واعادتها النفايات لتدوير متقدمة تقنية برامج استخدام على العمل 8 7
 

2.06 68.66 

 67.33 2.02 .المفرط االستهالك المخاطر من والحد النفايات للتقليل محددات وضع 4 8

 67.33 2.02 كوقود. منها واالستفادة البيولوجية النفايات تدوير إعادة على العمل 6 9

 70 2.10 الكلية الدرجة  

 حصلت سقد (القاادمة ابألجيال تضر وخملفات موااد انتاج عدم على العمل):(9) الفقر  ان إىل (6) اجلدول يشري   
 وتقليل ختفيف على والعمل السعي ضرور  إىل النتيجة وتبني، %(74.66) مئوي ووزن (2.24) مرجح بوسط وىلاأل املرتبة على
 .مستقبال القادمة واالجيال ابلطبيعة تضر واليت صناعيا الناجتة واملخلفات املواد

 بوسط الثانية تبةاملر  على حصلت فقد (النفاايت وتدوير الطاقة على للحفاظ والربامج اخلطط وضع):(3) الفقر  أما
 الطاسقة على حتافظ مستقبلية وخطط واسرتاتيجيات أهداف وضع ضرور  يؤكد ما وهو، %(66.66) مئوي ووزن (2) مرجح
 .واعادهتا النفاايت لتدوير الطرق افضل اجياد خالل من البيئة وعلى

 بوسط جاءت فقد (كوقواد منها اد واالستفا البيولوجية النفاايت تدوير إعااد  على العمل) (:6) االخري  الفقر  اما
 البيولوجية وخاصة النفاايت هذه من االستفاد  يف اجلامعة لدى الضعف يؤشر ما وهو، %(67.33) مئوي ووزن (2.02مرجح)

 .تدويرها إعاد  وكيفية منها
 وفقا حثالب عينة أفرااد اجابة متوسطات بني (0.05) متستوى عند االحصائية الداللة ذات الفروق:  الثاين اهلدف

 (اخلرب ، )اجلنس ملتغريي يعزى االستبانة جملاالت
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 : وكااليت الثاين اهلدف نتائج ومناقشة عرض    
 بلغ سقد فردا (30) عددهم البالغ للذكور احلسايب املتوسط ان أدانه إىل (7) اجلدول من يتضح :اجلنس وال/متغريأ

 (79,400) بلغ حسايب ومبتوسط فردا (20) انثاإل عدد لغب بينما، (9,756) مقداره معياري وابحنراف (75,900)
 احملسوبة التائية القيمة ظهرت (48) حرية وبدرجة واحد  لعينة التائي االختبار اجراء وعند .(11,071) بلغ معياري وابحنراف

 وجود عد  على يدل ما وهو (0,05) داللة مستوى وعند (1,960) البالغة اجلدولية التائية القيمة من اسقل وهي (1.148-)
 تنظر بغداد جامعة يف العليا القيادات ان إىل لنا يؤشر ما وهو (انثواإل )الذكور اجلنس متغري بني احصائية داللة ذات فروق اي
 .متييز دون واحد  بنظر  وامهيتها ومعايريها واالستدامة البيئة مفهو  إىل

 اجلنس ملتغري وفقا املعياةي واالحنراف احلتسايب املتوسطو  واحد  لعينة التائي االختباة يبني (7) جدول

 الحسابي المتوسط العدد الجنس
 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

 التائي االختبار
 الداللة

 المحسوبة االحصائية
 مستوى عندالجدولية

 0.05 داللة

 9.756 75.900 30 ذكور
 دالة غير 1,960 1.148- 48

 11.071 79.400 20 إناث

 عددهم بلغ سقد (سنة 10 -1) مابني خرب  لديهم الذين عدد ان أدانه إىل (8) اجلدول من يتضح اخلرب : متغري / اثنيا
 خرب  لديهم الذين بلغ بينما، (7,206) مقداره معياري وابحنراف (77,136) مقداره حسايب مبتوسط كانو حيث فردا (22)
 وابحنراف (77,248) مقداره حسايب متوسط على حصلوا ,حيث البحث ينةع أفراد من فردا (28) وعددهم (أكثرو  سنة11)

 البالغة اجلدولية التائية القيمة مقارنة وعند، (0,05) داللة مستوى وعند (48) حرية وبدرجة(12,390) مقداره معياري
، اخلرب  ملتغري تعزى احصائية داللة ذات فروق اي هنالك ليست انه لنا يتضح، (1.04- ) احملسوبة التائية القيمة مع (1,960)

 أتثري اي له ليست همأصناف مبختلف اجلامعية ةدارياإل للقيادات اجلامعي واالكادمييداري اإل ابلعمل اخلدمة ان لنا يؤشر ما وهو
 على ويعملون ءسوا دون اجلميع به يشعر اكادمييا   مها   مبثابة هي واالستدامة البيئة ان لنا يوضح ما وهو، املفهو  هلذا النظر  من

 .اجلميع حتقيقه
  خلرب  ملتغري وفقا املعياةي واالحنراف احلتسايب ملتوسط  واحد  لعينة التائي االختباة يبني (8) جدول

 العدد  الخبرة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الحرية درجة

 التائي االختبار

 الداللة
 المحسوبة االحصائية

 مستوى عندالجدولية
 0.05 ةدالل

 7.206 77.136 22 سنوات 1-10
 دالة غير 1,960 1.04- 48

 12.390 77.428 28 أكثرف اا
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 االستنتاجات:
 : االستنتاجات من بعداد اخلروج مت البحث نتائج خالل من 

 جامعة كليات يف العليا ابلقيادات املتمثلة اجلامعيةدار  اإل لدور اجليد إىل أسقرب مستوى وجود البحث نتائج تأظهر  -1
 .واالستدامة البيئة معايري تطبيق يف بغداد
 واالستدامة البيئة بدراسات املتعلق العلمي البحث دور ضعف النتائج تأظهر  البحث عينة أفراد جاابتإ خالل من -2
 .املفهو  هذا حول الكبري األثر هلا واليت

 .تقريبا انعدامهاأو  اجلامعة وكليات اروسقة بني اخلضراء اجلامعية االبنية انعدا أو  توافر عد  النتائج تأظهر  -3
 مشكالهتا ومعاجلة واالستدامة البيئة جمال يف التخصصية االستشارية املكاتب إنشاء إىل احلاجة النتائج خالل من تبني -4

 بغداد. جامعة يف
 (.إانث -)ذكور اجلنس ملتغري وفقا البحث عينة اجاابت بني احصائية داللة ذات فروق اي البحث نتائج تظهر مل  -5
 .اخلدمة ملتغري وفقا البحث عينة أفراد اجاابت بني احصائية داللة ذات فروق اي النتائج تظهر مل  -6
 

 التوصيات:
 اجلامعة. يف والتدريسيني الطلبة بني البيئية االستدامة ملفاهيم الوعي إشاعة -1
 شكالهتا.وم البيئة ختص موضوعات يف والتدريسيني الطلبة بني العلمي البحث تشجيع -2
 واالستدامة. البيئة خيص فيما العاملية اجلامعات مع التوأمة برامج اعتماد -3
 اجلامعة. يف واعادهتا النفاايت لتدوير متقدمة تقنية برامج استخدا  على العمل  -4
 .واالستدامة البيئة على حفاظ املتجدد  الطاسقات على واالعتماد اجلامعة يف العفوري الوسقود استعمال من التقليل -5
 السيارات. عواد  من التلوث نسبة لتقليل وذلك اجلامعي؛ احلر  إىل السيارات دخول منع -6
 

 املقرتحات:
 املتجدد . الطاسقة اعتماد يف العراسقية اجلامعات دور حول دراسة -1
 .واالستدامة البيئة ومعايري اسس وفق اجلامعية النفاايتإدار   جول دراسة -2
 العراسقية. تاجلامعا يف اخلضر بناايت توظيف دراسة -3
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 :املصاادة
 ورسقة .مقرتح تصوة: الفعالة ااداةهتا ضوء يف الرتبية كليات ااداء تقومي: (2004) بدراوي مها ، وزيدان، حممد شاكر، امحد

 .سقابوس السلطان جامعة، مسقط، املستقبل" ملعلم افضل أعداد حنو " الدويل للمؤمتر مقدمة
 .األردن , والتوزيع للنشر األمل دار، (حديثة اجتاهات) الرتبوي شرافواإلاداة  اإل: (1998وآخرون) , رداح , اخلطيب
 بعض يف حتليلية ادةاسة) العايل للتعليم االسرتاتيجي للتخطيط مقرتح مرن منوذج: (2012) حممد حممود شامل، الشماع

 العراق.، احلكمة بيت، وىلاأل الطبعة، (العراقية اجلامعات
 والتطوير العلمي البحث تواجه اليت املعوقات تذليل يف اجلامعي واالستاذ اجلامعة وةاد: (2006) عبد حسن صباح، الزبيدي

، العايل التعليم وزار ، والتكنولوجيا للعلو  العربية للمؤسسة الرابع املؤمتر، التطوير وسبل العراق يف التكنولوجي
 .سوراي

 حتليلية )ادةاسة التسوادانية الصناعية املنشآت أاداء وميتق على البيئية التكاليف أثر (:2010)، القادر عبد أمساء، الطاهر
  السودان.، األمحر البحر جامعة، منشور ( )غري احملاسبة يف ماجستري رسالة، النفط( قطاع على تطبيقية

، 1ط، والتوزيع للنشر حامد دار، املعلومات وتكنولوجيا املشاةيعإاداة   ياتأساس: (2010امساعيل) مصباح خضر، الطيطي
 االردن.، نعما

 الباحث، احلديد  تربية كليه لطلبة البيئية االجتاهات تنمية يف البيئية الرتبية مقرة تدةيس أثر، (2005) هزاع، الودود عبد
 اليمن.، )أيلول( سبتمرب، اجلامعي
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Abstract: 

Financial and administrative corruption is one of the most important risks facing the 

economies of the countries of the world, especially the economies of developing 

countries, as it represents a waste of wealth or its investment in unproductive areas, as 

well as the theft of the bulk of it by the corrupt, as corruption in its many forms 

represents a great challenge to societies and governments as a whole, which It requires 

the existence of effective, integrated and broad plans and efforts, whether at the 

economic, social, legal, educational, political or security levels, to eliminate this 

dangerous phenomenon, because it represents a natural product of abnormal and 

negative situations in the absence of legal accountability with the progress of effective 

government legislation, and the importance of research lies in Contribute to the 

modernization of Iraqi legislation by finding solutions that contribute to detecting 

corruption crimes in state departments and then trying to limit their spread, as well as 

encouraging reporting cases of financial and administrative corruption in state 

institutions. 

The Code of Criminal Procedure granted the investigative judge the power to offer a 

judicial pardon to the accused of a felony in Article 129 of the Code of Criminal 

Procedure No. (23 of 1971), and with reference to the amended State Employees 

Discipline Law No. 14 of 1994, we did not find such authorization To the administrative 

investigation authorities, despite the contribution of many state employees to the 

detection of cases of financial and administrative corruption, and the problem of 

research arises about whether one of the employees involved in the crime of corruption 

submitted to his administration for news of administrative and financial violations that 

constitute a criminal offense if proven, so is it permissible for the investigation authority 

The administration offered amnesty from prosecution in the event that the employee 

provided important information that reveals the network of financial and administrative 

corruption in his department, and does this have any impact on the authority of the 

criminal investigation? 

After researching the concept of the public employee and then researching the 

phenomenon of financial and administrative corruption in state departments and the 
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concept of judicial pardon and the authority of the administrative investigation 

authority to offer amnesty to the accused, it became clear to us that offering judicial 

pardon to the accused is the jurisdiction of the investigative judge alone, in exchange for 

obtaining the testimony of the accused against other perpetrators, and that the 

administrative investigation authority does not have the authority to offer amnesty to 

the accused employee, and this pardon does not have any obligatory effect for the 

investigative judge, and the research concluded with the development of proposals 

represented in updating laws to confront major developments in the field of methods of 

committing crimes, by proposing to amend Article (10) From the Law of Discipline of 

State and Public Sector Employees No. (14 of 1991) and Article 129 of the Code of 

Criminal Procedure No. (23 of 1971). 

Key words: Judicial amnesty, Employee, Criminal Procedure Law, State Employee 

Discipline Law, Corruption, Financial, Administrative, Public Office, Administrative 

investigation. 
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 صالحية سلطة التحقيق اإلداري يف منح العفو للموظف عند اإلبالغ عن جرائم الفساد اإلداري واملايل
 

 4 تومانشيماء جاسم 
 5إمين رحيم عبد العايل

 6رقية عادل محزة

 الملخص: 

يعد الفساد املايل واإلداري أحد اهم املخاطر اليت تواجه اقتصادايت دول العامل وابألخص اقتصادايت الدول النامية، ملا ميثله من 
من قبل الفاسدين إذ ميثل الفساد بصوره استثمارها يف جماالت غري منتجة، فضال عن سرقة اجلزء األكرب منها أو  تبديد للثروات

املتعددة حتدي كبري للمجتمعات واحلكومات كُكل، االمر الذي يستلزم وجود خطط وجهود فعالة متكاملة وواسعة سواء على 
ثله من االمين للقضاء على هذه الظاهرة اخلطرية، ملا متأو  السياسيأو  الرتبويأو  القانوينأو  االجتماعيأو  الصعيد االقتصادي

نتاج طبيعي لألوضاع الشاذة والسلبية يف ظل غياب املسائلة القانونية مع قدم التشريعات احلكومية النافذة، وتكمن أمهية البحث 
يف املسامهة بتحديث التشريعات العراقية من خالل إجياد حلول تساهم يف كشف جرائم الفساد يف دوائر الدولة ومن مث حماولة احلد 

 .فضال عن التشجيع ابإلبالغ عن حاالت الفساد املايل واإلداري يف مؤسسات الدولةمن انتشارها 
( من 129أن قانون أصول احملاكمات اجلزائية قد منح قاضي التحقيق صالحية عرض العفو القضائي على املتهم جبناية يف املادة ) 

( املعدل 1994لسنة  14ن انضباط موظفي الدولة رقم )(، وابلعودة لقانو 1971لسنة  23قانون ُأصول احملاكمات اجلزائية رقم )
مل جند مثل هذا التخويل لسلطات التحقيق اإلداري على الرغم من مسامهة العديد من موظفي الدولة يف الكشف عن حاالت 

إدارته لألخبار بوجود  إىل ما تقدم أحد املوظفني املتورطني جبرمية الفسادإذا  الفساد املايل واإلداري، وتثار مشكلة البحث حول ما
خمالفات إدارية ومالية تشكل جرمية جنائية يف حال ثبوهتا، فهل جيوز لسلطة التحقيق اإلداري عرض العفو من املالحقة القضائية 
يف حال تقدمي املوظف ملعلومات مهمة تكشف شبكة الفساد املايل واإلداري يف دائرته، وهل لذلك أي أثر على سلطة التحقيق 

  ي؟اجلنائ
بعد البحث يف مفهوم املوظف العام ومن مث البحث يف ظاهرة الفساد املايل واإلداري يف دوائر الدولة ومفهوم العفو القضائي 

لنا أن عرض العفو القضائي على املتهم هو اختصاص معقود  وصالحية سلطة التحقيق اإلداري يف عرض العفو على املتهم، تبني
احلصول على شهادة املتهم ضد مرتكبيها االخرين، وأن سلطة التحقيق اإلداري ليس لديها لقاضي التحقيق وحده، مقابل 

وضع مقرتحات  إىل صالحية عرض العفو على املوظف املتهم وال يرتب هذا العفو أي اثر الزامي لقاضي التحقيق، وخلص البحث
( من قانون 10تكاب اجلرائم، ابقرتاح تعديل املادة )تتمثل يف حتديث القوانني ملواجهة التطورات الكبرية يف جمال اساليب ار 

لسنة  23رقم ) ( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية129( واملادة )1991لسنة  14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )
 .( املعدل1971

انضباط موظفي الدولة، الفساد، املايل، العفو القضائي، املوظف، قانون أصول احملاكمات اجلزائية، قانون  :الكلمات املفتاحية
  .اإلداري، الوظيفة العامة، التحقيق اإلداري
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 املقدمة:

إن الكشف املبكر عن حاالت الفساد املايل واإلداري يف دوائر الدولة يعد حاًل وقائيا قد مينع حدوث اجلرمية مستقبال، 
واسع جلرائم الفساد املايل وتغلغله يف اغلب مفاصل الدولة االمر  فضال عن احلد من انتشارها وذلك ملا يشهده اجملتمع من انتشار

الذي سبب ضعفا كبريا يف أداء مؤسسات الدولة، فضال عن افتقاد ثقة املواطنني جبدية احلكومات املتعاقبة يف حماربة الفساد املايل 
إيقاف هدر املال العام وكشف كشفها ومن مث ويعد اإلبالغ عن هذه اجلرائم من األمور اهلامة اليت تساهم يف   واإلداري،

يف كشف هذه اجلرمية يف دوائر الدولة هو "املوظف" ومن العناصر املهمة اليت تساهم األشخاص غري املؤمتنني على الوظيفة العامة، 
ذه القضااي هو العنصر وذلك عند إبالغه للسلطات املختصة الختاذ اإلجراءات الالزمة ملكافحتها، إذ أن املوظف املتورط يف مثل ه

أن مواجهة الفساد املايل واإلداري ال ميكن أن يتم من خالل االليات القدمية ملكافحته، لكوهنا األهم يف كشف اجلرمية، كما 
 خذأصبحت غري كافية يف ظل التقدم العلمي والتكنلوجي والذي كان من انعكاساته تطور وسائل ارتكاب اجلرمية اليت ابتت أت

ابالعتبار  خذيدة ومتطورة، إذ ال بد من وجود اسرتاتيجيات لتحديث التشريعات بشكل مدروس ودقيق وموضوعي أتاشكاال جد
 من خالل حتديث التشريعات الوطنية ومعاجلة أساليب مكافحة هذا النوع من اجلرائم.إال  مجيع جوانب هذه اجلرمية، وال يتم ذلك

 
  أمهية البحث

ة بتحديث التشريعات العراقية من خالل إجياد حلول تساهم يف كشف اجلرائم فضال عن تكمن أمهية البحث يف املسامه 
الكشف املبكر عن حاالت الفساد املايل واإلداري يف دوائر الدولة ومن مث حماولة احلد من انتشارها، نظرا ملا يشهده اجملتمع من 

شكل كبري يف اآلونة األخرية تغلغل الفساد يف أغلب مفاصل انتشار جلرائم الفساد املايل يف مجيع مفاصل الدولة. إذ لوحظ وب
الدولة االمر الذي سبب ضعفا كبريا وتراخيا يف تطبيق القانون فضال عن التسرت عن حاالت كثرية للفساد املايل واإلداري خوفا مما 

د املايل واإلداري ارأتينا أن قد يرتتب من عواقب عن كشف هذه احلاالت من الفساد، وللتشجيع يف اإلبالغ عن حاالت الفسا
نبحث حول امهية منح عفو من قبل سلطة التحقيق اإلداري شبيها ابلعفو القضائي عن املوظف املتهم جبرائم الفساد املايل، إذ أن 

من  ماان يف تقدمي كل ما لديهأقاضي التحقيق املختص مما مينحه  إىل تهإحالذلك مينحه امتيازا ابحلصول على عفو قضائي بعد 
معلومات تساهم يف كشف ابقي األعضاء املتورطني يف اجلرمية فضال عن دوره يف الكشف املبكر عن اجلرائم قبل حدوثها. مما 

 يساهم يف إعادة الثقة بني املواطنني وأجهزة الدولة القضائية.
 

 مشكلة البحث 
العفو القضائي عن املتهم هبدف احلصول منح قاضي التحقيق صالحية عرض قد  ن قانون أصول احملاكمات اجلزائيةإ 

به املشرع  أخذ على شهادته ضد مرتكيب اجلرمية من قبل االعضاء االخرين، إذ يعد ذلك ختويل قانوين للسلطة القضائية وهو ما
الشرعية على مثل ه بفقراهتا الثالث )مبا يضفي صفة أحكام( من قانون ُأصول احملاكمات اجلزائية، ونظم 129العراقي يف املادة )

( املعدل فأننا ال جند مثل هذا التخويل لسلطات 1994لسنة  14وابلعودة لقانون انضباط موظفي الدولة رقم ) هذا اإلجراء(،
التحقيق اإلداري على الرغم من مسامهة العديد من موظفي الدولة يف الكشف عن حاالت الفساد املايل واإلداري، إذ منح السلطة 

 احملكمة املختصة إلجراء التحقيق اجلنائي معه. إىل ة املوظفإحالحق املذكورة فقط 
إدارته لألخبار بوجود خمالفات إدارية  إىل تقدم أحد املوظفني املتورطني جبرمية الفسادإذا  السؤال الذي يثار هنا هو فيما

هذا املوضوع غري اجراء التحقيق  ومالية تشكل جرمية جنائية يف حال ثبوهتا، فماهي صالحيات جلان التحقيق اإلداري يف
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اإلداري؟، مبعىن هل حيق لسلطة التحقيق اإلداري عرض العفو من املالحقة القضائية يف حال تقدمي املوظف ملعلومات مهمة 
 تكشف شبكة الفساد املايل واإلداري يف دائرته؟

بعد أو  جلرمية قبل حدوثها،ويف حال اوصت سلطة التحقيق اإلداري أبن املوظف قد ساهم بشكل كبري يف كشف ا
حدوثها وأن شهادته سامهت يف كشف األعضاء املتورطني يف اجلرمية، واليت ترتب عليها محاية املال العام من اهلدر ومن مث احملافظة 

لقضائي به سلطة التحقيق ا خذعليه، مبعىن ما هو أثر العفو اإلداري املمنوح للموظف املخرب على سلطة التحقيق اجلنائي، هل أت
ه على سبيل االستئناس ومن مث ال تعمل به؟ أم أهنا تقوم إبمهاله؟ لذا سنحاول اإلجابة على هذه التساؤالت من خذأم اهنا أت

 خالل تفاصيل البحث.
 
 إطار البحث 
 ( املعدل، وكذلك قانون العقوابت1971لسنة  23سنعتمد يف حبثنا هذا على قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم ) 

( املعدل، وقانون 1994لسنة  14( املعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )1969لسنة  111العراقي رقم )
 ( املعدل، فضال عن القوانني االخرى ذات الصلة مبوضوع البحث.2011لسنة  30هيئة النزاهة االحتادية رقم )

 
 منهجية البحث 

يف املبحث األول نتناول التعريف ابملوظف العام يف املطلب األول اما يف املطلب الثاين  سنتناول املوضوع يف مبحثني نتناول
يف املبحث الثاين سنتناول يف املطلب االول العفو القضائي عن املتهم  اسنتناول تعريف الفساد املايل واإلداري يف الوظيفة العامة، أم

 اإلداري من قبل سلطة التحقيق اإلداري للموظف املتهم.ويف املطلب الثاين سنتناول فيها صالحية منح العفو 
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 املبحث األول
 مفهوم املوظف العام والفساد املايل واإلداري 

سنتناول يف هذا املبحث تعريف املوظف العام ومن يصدق عليه وصف املوظف العمومي وهل أن املوظف املؤقت يشمل هبذا 
 :اآليتالوصف، ومن مث التعريف جبرائم الفساد املايل واإلداري يف الوظيفة العامة ومظاهره، وعلى التفصيل 

 املطلب األول
 تعريف املوظف الدائم واملؤقت

 / تعريف املوظف العامالفرع األول
املوظف العام هو كل شخص يساهم بعمل يف خدمة شخص من اشخاص القانون العام مكلف إبدارة مرفق عام ويشغل 

 1960لسنة  (24( من قانون اخلدمة املدنية رقم )2، وعرفت املادة )(294)الربزجني، بال، صفحة  وظيفة داخلة يف املرفق العام
( من قانون انضباط 1املوظف )ابنه كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة يف املالك الدائم(، كما أن الفقرة الثالثة من املادة )

املعدل عرفت املوظف ابنه )كل شخص عهدت اليه وظيفة داخله يف مالك  1991( لسنة 14موظفي الدولة والقطاع العام رقم )
اً يف اطار الوظيفة العامة، والوظيفة العامة كما بينتها أساسرتبطة بوزارة(، مما يعين أن املوظف هبذا املعىن يعمل اجلهة غري املأو  الوزارة

( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام هي )تكليف وطين وخدمة اجتماعية يستهدف القائم هبا املصلحة 3املادة )
( من قانون العقوابت 19القانونية النافذة(، أما املكلف خبدمة عامة فكما عرفته املادة ) العامة وخدمة املواطنني يف ضوء القواعد

عامل أنيطت به مهمة عامة يف خدمة احلكومة ودوائرها الرمسية وشبه الرمسية واملصاحل أو  مستخدمأو  العراقي )هو كل موظف
مجيع فئات موظفي الدولة،  إىل ، ويشري النص هنا(19، صفحة م 1969)العقوابت،  املوضوعة حتت رقابتها...(أو  التابعة هلا،

كانوا مؤقتني، كما تفرتض جرمية الفساد املايل أن املال قد وجد يف حيازة اجلاين أو   كانوا على املالك الدائمإذا   وال فرق بينهم فيما
 .(1145/1، صفحة 1951)املدين،  بسبب وظيفته

 الفرع الثاين/ املوظف املؤقت
أن التعاقد يف اشغال الوظيفة العامة يعد وسيلة استثنائية يف مؤسسات الدولة أذ أن األصل يفرتض أن يكون شغل  

جند أن العالقة الوظيفية بني االفراد واإلدارة تبدأ عن  اننا هناإال  الوظيفة العامة عن طريق القرار اإلداري واملتمثل بقرار التعيني،
 طريق العقد.

( أبنه )كل شخص 2014لسنة  9/ اثمنا( من قانون التقاعد العراقي املوحد رقم )1وقد ُعرف املوظف املؤقت يف املادة )
املعدل(.  1960لسنة  24ية رقم جرى التعاقد معه وتوافرت فيه شروط التوظيف املنصوص عليها يف قانون املوحد اخلدمة املدن

النافذ( )للوزير املختص ورئيس الدائرة غري املرتبطة  1987لسنة  603وعرفت املادة )أوال( من قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم )
تة( واشرتطت ما خيوالنه تعيني الذين أكملوا الثامنة عشر من العمر بصفة عقد مؤقتني يف االعمال ذات الطبيعة املؤقأو  بوزارة

( منه على أن )... يقصد ابلوظيفة املؤقتة هي اليت تنتهي 1( يف املادة )1988لسنة  11( رقم )603تعليمات تنفيذ القرار )
تناولت بعض التشريعات هذا النوع من اشغال  زايدة اإلنتاج وحتسني نوعية األداء بوجه عام(. كذلك إىل بزمن حمدد وهتدف

( أبن املوظف 1959لسنة  112/ اثلثا( من املرسوم االشرتاعي رقم )1)القانون اللبناين إذ نص يف املادة الوظيفة العامة، ومنها 
( أبن املؤقتون هم 1/9/1933لعمل عارض( أما يف فرنسا فقد جاء يف املرسوم رقم )أو  من ويل وظيفة أنشئت ملدة معينة)املؤقت 



III. International Congress of Humanities and Educational Research (IJHER Congress 3) 

 

 

123 

مت تشغيلهم خالل احلرب العاملية الثانية، أما لتويل مراكز أصبحت شاغرة بسبب  طائفة من العاملني العموميني غري احلائزين لرتب
 احلائزين لرتب وما لتويل وظائف جديدة نشأت خالل وبعد احلرب ولكن بصفة مؤقتة وقابلة للسحب(. تركها من قبل املوظفني

ارة، يتوىل مبوجبها األخري حتت اشراف مما تقدم يتضح أن املوظف املؤقت يشغل وظيفته عن طريق العقد بينه وبني اإلد 
ورقابة اإلدارة امر خيص وظيفة معينة حيصل من خالهلا على عدة حقوق منها الراتب، مقابل متتع اإلدارة مبجموعة من احلقوق 

وظيف ميثل والصالحيات، لتتمكن اإلدارة من خالهلا من إدارة وتسيري املرفق العام لتحقيق املصلحة العامة، ومن مث فأن عقد الت
)القبيالت،  اتفاق بني اإلدارة وبني الفرد يلتزم الفرد مبقتضاه بتقدمي خدماته الشخصية لإلدارة مقابل عوض يتلقاه من اإلدارة

جانب املوظفني الذين يتم  إىل مث فأن أسلوب التعاقد هو احد أدوات التعيني يف الوظيفية العامة ومن، (114، صفحة 2010
 إىل أسلوب التعاقد لشغل الوظيفة العامة بسبب احلاجة إىل تعيينهم بقرار اداري ويكونون يف مركز تنظيمي، إذ تلجأ اإلدارة

 فضال عن أن اإلدارة تتمتع بسلطة واسعة وخربات فنية قد ال تتوفر لدى املوظفني املعينني لديها، اشخاص يتمتعون مبؤهالت معينة
كان ذلك حيقق املصلحة العامة، خبالف ذلك يف حالة املوظف إذا   متكنها من االستغناء عن املوظف املؤقت يف أي وقت تشاء

يف حالة ارتكابه خطأ يستوجب اهناء عالقته الوظيفية حبسب قانون إال  الدائم فال ميكن لإلدارة االستغناء عن املوظف الدائم
 عام النافذ.انضباط موظفي الدولة والقطاع ال

 املطلب الثاين
 التعريف جبرائم الفساد املايل واإلداري ومظاهره

 الفرع األول / تعريف جرائم الفساد
ما أريد إذا  تعد ظاهرة الفساد من بني املشاكل اليت امجعت تقارير اخلرباء الدوليني على ضرورة معاجلتها يف الدول النامية

اإلعتداء على أو  املختصون على أن الفساد مصطلح فين يعرب عن جرائم اإلجتار ابلوظيفة العامةتنفيذ برامج التنمية فيها، وقد اتفق 
احملافظة على الوضع الراهن وعدم املساواة يف السلطة  إىل املال العام، يف شكل ظاهرة يعانيها اجملتمع، وعرف أبنه الظاهرة املؤدية

الفساد أبنه إساءة استعمال السلطة  ، وقد عرفت املنظمة الدولية للشفافية(William, 1997)ابملفهوم االجتماعي السياسي 
، وقد عرفت موسوعة العلوم االجتماعية الفساد أبنه )سوء استخدام النفوذ (2021)الشفافية،  اليت أؤمتن عليها ملكاسب شخصية

الشخصية( وعرفته كذلك أبنه اخلروج عن القانون والنظام العام من اجل حتقيق مصاحل سياسية واقتصادية العام لتحقيق األرابح 
جلماعة معينة. وقد عرفت األمم املتحد الفساد أبنه )سوء استعمال السلطة العامة للحصول على مكاسب أو  واجتماعية للفرد

 .(kit, 2001) شخصية واالضرار ابملصلحة العامة.(
أما على صعيد االتفاقيات الدولية فقد عقدت العديد من االتفاقيات يف شأن حماربة الفساد املايل واالداري منها اتفاقية 

ومكافحته اتفاقية االحتاد االفريقي ملنع الفساد  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ملكافحة الرشوة، وأيضا من االتفاقيات اإلقليمية
واالتفاقية العربية ملكافحة الفساد واتفاقية جملس اورواب ملكافحة الفساد يف اطار القانون اجلنائي واتفاقية جملس اورواب ملكافحة 

لو مسؤو أو  الفساد يف اطار القانون املدين، واتفاقية االحتاد األوريب املعنية مبكافحة الفساد املتورط فيه مسؤولو اجملتمعات االوربية
الدول األطراف، اتفاقية البلدان االمريكية ملكافحة الفساد، فضال عن بروتكول جمتمع التنمية االفريقي اجلنويب املعين ابلفساد 

أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تعد من امشل إال  وبرتوكول اجملتمع االقتصادي لدول غرب افريقيا ملكافحة الفساد،
، 31/10/2003اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  ( دولة واليت170مبكافحة الفساد لكوهنا تظم ) االتفاقيات املعنية

لسنة  35هذه االتفاقية وصادق عليها مبوجب القانون رقم ) إىل ، وقد انظم العراق14/12/2005ودخلت حيز النفاذ يف 
اهنا أوردت التدابري الالزمة لقواعد السلوك للمسؤولني العموميني إال  ادان هذه االتفاقية مل تتضمن تعريفا حمددا للفسإال  (،2007
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والشفافية يف املشرتايت العمومية وإدارة األموال العمومية، فضال عن اخلطوات اليت حتول دون تفشي الفساد وغسيل األموال، وقد 
 املتعلقة ابلفساد واليت تشمل  أوردت االتفاقية صور السلوك

 جرائم الرشوة -1
 جرائم اختالس األموال العامة -2
 إساءة استغالل الوظيفية من قبل املوظف العمومي -3
 االثراء غري املشروع   -4
 واالخفاء وغسيل األموال  -5
 واملتاجرة ابلنفوذ واعاقة سري العدالة -6

كما نصت هذه االتفاقية على محاية املبلغني والشهود والضحااي واخلرباء، ومن مث فأن مصطلح االفساد املايل واإلداري   
سياسية من خالل أو  اجتماعيةأو  يستخدم لإلشارة للسلوك االجرامي الذي يرتكب من قبل املوظف لتحقيق منافع اقتصادية

أو  االختالسأو  قيامهم أبداء مهام الوظيفية عن طريق ارتكاب أحد صور جرائم الرشوة كبارهم عندأو   االستعانة بصغار املوظفني
، صفحة م/ 2011)النزاهة،  أي جرائم أخرى يرى املشرع أبهنا تشكل اخالال بواجبات ابلوظيفية العامةأو  جتاوز حدود وظائفهم

 ومن مث فأن للفساد أشكاال متعددة، وميثل فساد القطاع العام أحد مظاهر عجز التنظيم واإلدارة على املستوى الوطين. (1
جرائم الفساد املايل يف جمال الوظيفة  (، فقد نص على1969لسنة  111ما على صعيد قانون العقوابت العراقي رقم )أ

مكلف خبدمة عامة تسبب خبطئه اجلسيم يف احلاق ضرر أو  قب ابحلبس كل موظف)يعا جاء فيهاواليت  (341العامة يف املادة )
 مصاحل األشخاص املعهود هبا(أو  أبموالأو  مصاحل اجلهة اليت يعمل هباأو  جسيم أبموال

مكلف خبدمة عامة أو  ابحلبس كل موظفأو  ( )يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على )سبع( سنوات340ما املادة )أ
أبموال األشخاص املعهود به اليه(. أما أو  يتصل هبا حبكم وظيفتهأو  مصاحل اجلهة اليت يعمل فيهاأو  ضررا أبموالأحدث عمدا 

( إذ نص على جرمية الرشوة يف املواد من 321 – 307فيما يتعلق ابجلرائم املخلة ابلوظيفة العامة فقد نص عليها يف املواد من )
أو  لغريه عطيةأو  قبل لنفسهأو  مكلف خبدمة عامة طلبأو  كل موظف)( أبهنا 307/1وقد عرفها يف املادة ) (314 - 307)

االخالل بواجبات الوظيفة يعاقب أو  االمتناع عنهأو  وعد بشيء من ذلك إلداء عمل من اعمال وظيفتهأو  ميزةأو  منفعة
وعد به وال تزيد أبي حال من أو  اعطيأو  ابحلبس والغرامة على أن ال تقل عما طلبأو  ابلسجن مدة ال تزيد عن عشر سنوات

 (،321- 315، أما جرمية االختالس واالستيالء فقد نص عليها يف املواد )(2010)الغرامات،  األحوال على مخسمائة دينار(
أو  مكلف خبدمة أختلسأو  موظفيعاقب ابلسجن كل )( 215إذ عرف قانون العقوابت العراقي جرمية االختالس يف املادة )

( إذ نص 316غري ذلك مما وجد يف حيازته( اما جرمية االستيالء فقد عرفها قانون )أو  ورقة مثبتة حلقأو  متاعاأو  اخفى ماال
أو  ورقة مثبتة حلقأو  متاعأو  استغل وظيفته فاستوىل بغري حق على مال مكلف خبدمة عامةأو  يعاقب ابلسجن كل موظف)على 
 سهل ذلك لغريه ...( .أو  اهليئات اليت تسهم الدولة يف ماهلا بنصيب ماأو  ألحدى املؤسساتأو   ذلك مملوك للدولةغري

( عرف قضية الفساد أبهنا )دعوى جزائي 1/اثلثا/ 1( املعدل يف املادة )2011لسنة  30اما قانون هيئة النزاهة رقم )
أموال الدولة، الرشوة، االختالس/ الكسب غري املشروع، جتاوز املوظفني حدود جيري التحقيق فيها بشأن جرمية من جرائم سرقة 

 111من قانون العقوابت العراق رقم  328،329،330،331،334،335،336،338،340،341وظائفهم وفق املواد )
 (.1969لسنة 
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هي اليت ااتحت له فرصة  املؤقتمن خالل ما تقدم أعاله جند أن صفة املوظف الرمسية سواء أكان على املالك الدائم أم 
أبنفاقه يف أوجه معينة هتم دائرته، إذ مل يشرتط أن يكون ذلك أو  حيازة املال، فهو أما مكلف من قبل الدولة ابحملافظة عليه،

، 1976)حسين،  أن يكون من مقتضيات عمل وظيفتهأو  اختصاصه الوحيد، بل يكفي أن يكون ذلك جزء من وظيفته،
املكلف خبدمة عامة قائمة وقت ارتكاب اجلرمية وأن يكون مستمر يف مباشرة أو  ، كما يشرتط أن تكون صفة املوظف(96صفحة 

زوال الصفة منه الحقا ال يؤثر أو  اعمال وظيفته فعال، فإذا ما توفرت صفة اجلاين الوظيفية وقت ارتكاب اجلرمية فأن انتهاء اخلدمة
قيام اجلرمية، طاملا أن اجلاين كان متمتعا بتلك الصفة وقت ارتكابه اجلرمية، ويف املقابل فان انتفاء صفة اجلاين الوظيفية وقت  على

أو  أن ذلك ال مينع من قيام أركان جرائم اخرى كالسرقةإال  االختالس تنفي معها جرمية االختالس،أو  ارتكاب جرمية االخفاء
 .(84)الدرة، بال، صفحة  ةاالحتيال خيانة األمان

 الفرع الثاين / مظاهر جرائم الفساد  
ن الوظيفة العامة مل تعد أداة خلدمة اجملتمع وامنا أصبحت وسيلة للمتاجرة واالثراء بصورة غري مشروعة، فضال عن إ

اقرابئهم. ومن أبرز صور جرائم الفساد املايل  إىل تتعداهم لتصلاالستثمار يف الوظيفة العامة لتحقيق مصاحل واغراض شخصية 
واإلداري هي )جرمية الرشوة واالختالس للمال العام واالستيالء، وجرمية استغالل النفوذ، والوساطة( ومن ابرز مظاهر جرائم الفساد 

 املايل واإلداري هو: 
 اجلرائم من اجلرائم املخلة ابلوظيفة العامة، إذ انه ال يتصور ارتكاهبا يعد هذا النوع منوال: استغالل املنصب واستخدام النفوذ: أ

ارتكبت من قبل أصحاب املناصب العليا، إذ يعد املوظف هو أداة إذا  مكلف خبدمة عامة وتزيد خطورهتاأو  من قبل موظفإال 
جتاوز املوظفني أو  ،(321- 307، الصفحات م/1969)العقوابت، ارتكاب اجلرمية، ومنها جرمية الرشوة جرمية االختالس 

 .(341-340، الصفحات م/ 1969)العقوابت،  حدود وظائفهم
املنظمات واليت متارس عمليات أو  اوالتيشكل الفساد عامل جذب لشركات املق اثنيا: غسيل األموال والتهرب الضرييب:

غريها من اجلرائم األخرى املتعلقة ابلفساد اإلداري واملايل، فضال عما تضخه أو  االجتار ابملخدرات يف اخلفاء،أو  غسيل األموال
أو  الرقابة التخلص منأو  إخفاء األدلةأو  ختفيض الضريبةأو  االعفاء الضرييبأو  كرشاوى للحصول على الرتاخيص  أمولمن 

مناصب قيادية عليا سواء عن طريق  إىل السكوت عن أنشطتها غري املشروعة، فضال عن دعم املوظفني الفاسدين للوصول مقابل
استخدام النفوذ لدى األحزاب السياسية لغرض التعيني. ويتحقق ذلك يف ظل غياب الرقابة والشفافية أو  الدعم يف االنتخاابت

 .(19، صفحة Albanese ،1985) واملسائلة
ملا هلا من أتثري مباشر على االقتصاد الوطين، إذ يعمل الفساد على تقليل فرص االعمار والتنمية  اثلثا: جرائم اقتصادية:

واالستفادة من القروض واملعوانت الدولية فضال عن تدهور تقدمي اخلدمات العامة يف دوائر الدولة إذ ان الرشاوى اليت حيصل عليها 
 اهداف التنمية.أو  ق اهداف املؤسسةفئة قليلة من املوظفني تؤثر بشكل كبري على حتقي
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 املبحث الثاين
 العفو القضائي عن املوظف املتهم

يف هذا املبحث سنتناول تعريف العفو القضائي املعروض على املتهم ومن يستحق هذا النوع من العفو من املتهمني وفق ما 
جاء يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية ومدى صالحية سلطات التحقيق اإلداري يف منح مثل هذا العفو للمتهمني بقضااي 

 :اآليتاجلهات القضائية املختصة وعلى التفصيل  إىل تهمإحالالفساد املايل واإلداري قبل 
 األول املطلب

 تعريف العفو القضائي وشروطه
 الفرع األول/ تعريف العفو القضائي
انقضاء الدعوى اجلزائية عند اكتساب احلكم درجة البتات، ويتم عرضه من قبل سلطة  إىل عرف العفو أبنه اجراء يودي

 ما اخل املتهم ابالتفاقإذا  ئه مبعلومات عن شركائه يف اجلرمية، ويتم الغاء هذا العفوالتحقيق على احد املتهمني مقابل ادال
هو وسيلة قانونية لكشف اجلرمية ابحلصول على اقوال املتهم مقابل العفو عنه عن اجلرمية اليت أو  ،(2، صفحة 1974)العكيلي، 

هذا النوع من العفو من اجل الكشف عن اجلرائم الغامضة  إىل ، ويلجأ القضاء(49، صفحة 1986)عزيز،  ساهم يف ارتكاهبا
وتسهيل القبض على مرتكبيها، فقد أجاز املشرع عرض العفو القضائي على املتهم لغرض احلصول على شهادته ضد شركائه يف 

( 129ازها املشرع يف املادة )انه ميثل وسيلة مشروعة اجإال  اجلرمية، فهو هنا وان كان ميثل نوع من أنواع التأثري على إرادة املتهم
لقاضي التحقيق أن يعرض العفو  -( املعدل، إذ نص فيها على )أ1971لسنة  23من قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم )

مبوافقة حمكمة اجلناايت ألسباب يدوهنا يف احملضر على أي متهم جبناية بقصد احلصول على شهادته ضد مرتكبيها االخرين بشرط 
املتهم بياان صحيحا كامال عنها، فإذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حىت يصدر القرار يف الدعوى.  أن يقدم

إبدالئه أبقوال كاذبة يسقط أو  مل يقدم املتهم البيان الصحيح الكامل سواء كان ذلك إبخفائه عمدًا أي أمر ذي أمهيةإذا  -ب
أي جرمية أخرى أو  ت وتتخذ ضده اإلجراءات عن اجلرمية اليت عرض عليه العفو عنهاحق العفو عنه بقرار من حمكمة اجلنااي

وجدت حمكمة اجلناايت أن البيان الذي ادىل به املتهم الذي عرض العفو إذا  -مرتبطة هبا، وتعترب أقواله اليت ابداها دليال عليه. ج
 خالء سبيله(.عليه صحيح كامل فتقرر وقف اإلجراءات القانونية ضده هنائيا وا

ان احلالة هنا عكسية إذ تبادر السلطة القضائية بعرض إال  كما ميثل العفو القضائي صورة من صور االخبار عن اجلرائم
العفو على املتهم من اجل كشف اجلرمية وكشف بقية مرتكبيها، فالعفو القضائي مبثابة مقايضة املتهم أبن يعطي املعلومات اخلاصة 

كبها مع شركاءه يف مقابل العفو عنه، إذ هو استثناء من األصل أورده املشرع يف القانون للحصول على املعلومات ابجلرمية اليت ارت
 يف القضااي املهمة واخلطرية من قبل سلطة التحقيق بعد حصول موافقة حمكمة اجلناايت.

 الفرع الثاين / شروط العفو القضائي
 املختصة:وال: عرض العفو من قبل سلطة التحقيق أ

عدم استخدامها وكل ذلك أو  أن هذه الصالحية جوازيه لقاضي التحقيق فيمكن له استخدامها بعرض العفو على املتهم
 مقيد وفق نصوص القانون، إذ البد من توافر الشروط اليت يتطلبها القانون لعرض العفو عن املتهم، مع بيان األسباب اليت دعت

ألصل إذ ال جيوز التأثري على إرادة املتهم ابلوعد واالغراء للحصول على اعرتافاته، فضال عن كل ذلك، كونه ميثل خروجا عن ا إىل
هو من صالحية حمكمة  املعروض على املتهم كما أن الغاء العفو شخص يرتكب جرمية يفرتض أن يعاقب وفق إجراءات القانون،



III. International Congress of Humanities and Educational Research (IJHER Congress 3) 

 

 

127 

، 1971)اجلزائية،  قيامة إبعطاء معلومات كاذبةأو  ات مهمة عمداتبني للمحكمة أن املتهم قام إبخفاء معلومإذا  اجلنيات يف ما
 ، ويشرتط يف عرض العفو القضائي:(129صفحة م/

 أن يقوم قاضي التحقيق بعرض العفو على املتهم بعد احلصول على موافقة حمكمة اجلناايت املختصة،  -1
على املتهم من قبل سلطة التحقيق القضائي أن يقابله موافقة املتهم على العرض، فاملتهم اما يقبل هذا يشرتط يف عرض العفو  -2

 يرفضه.أو  العرض
يف حال قبول املتهم للعفو املعروض عليه ان يديل جبميع املعلومات اليت يعلمها حول ارتكاب اجلرمية اليت اهتم فيها وأن تكون   -3

 املعلومات كاملة وصحيحة. 
أن صفته كمتهم تستمر حىت يصدر القرار النهائي يف إال  د قبول املتهم هلذا العرض يستمع قاضي التحقيق لشهادتهعن -4

 الدعوى.
إبدالئه أبقوال كاذبة يف أو  أذا مل يقدم املتهم املعلومات الصحيحة والكاملة سواء كان ذلك إبخفائه عمدًا أي أمر ذي أمهية -5

أو  بقرار من حمكمة اجلناايت وتتخذ ضده اإلجراءات عن اجلرمية اليت عرض عليه العفو عنهاهذه احلالة يسقط حق العفو عنه 
 أي جرمية أخرى مرتبطة هبا، وتعترب أقواله اليت ابداها دليال عليه.

يا اما إذ وجدت حمكمة اجلناايت أن املعلومات اليت قدمها املتهم صحيحة وكاملة فتقرر وقف اإلجراءات القانونية ضده هنائ -6
 واخالء سبيله.

( منه. عرض العفو 65( يف املادة )2016لسنة  22واجلدير ابلذكر أن قانون أصول احملاكمات اجلزائية العسكري رقم )
 القضائي على املتهم العسكري يف اجلنيات اخلطرية بقصد احلصول على شهادته ضد مرتكيب اجلرمية االخرين.

 اثنيا: موافقة حمكمة اجلناايت: 
االختصاصات الكثرية حملكمة اجلناايت فأن هلا سلطة املوافقة على عرض العفو القضائي عن املتهم، الذي  إىل ابإلضافة

املتهم عند توافر الشروط اليت حددها القانون إذ يستلزم القانون احلصول على موافقة حمكمة  إىل يصدر من قاضي التحقيق
 .أ(-129، الصفحات م/1971)اجلزائية،  ى املتهماجلناايت على العفو القضائي قبل عرضه عل

فإذا ما وجدت حمكمة اجلناايت أن املعلومات اليت ادىل به املتهم والذي عرض العفو عليه صحيحة فتقرر يف هذه احلالة 
 /ج( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، إما129ا جاء يف املادة )وقف اإلجراءات القانونية ضد هنائيا واخالء سبيله حبسب م

كانت املعلومات غري صحيحة يف هذه احلالة يسقط حق العفو عنه بقرار من حمكمة اجلناايت وتتخذ ضده اإلجراءات القانونية إذا  
/ب( من قانون أصول 129ا ورد يف املادة )عن اجلرمية اليت عرض عليه العفو عنها وتعترب أقواله اليت ابداها دليال عليه حبسب م

 احملاكمات اجلزائية.
/أ( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية مل تبني الطريقة اليت يتم احلصول هبا على موافقة حمكمة اجلنيات 129أن املادة )

حمكمة اجلناايت املختصة لغرض املوافقة على منح العفو  إىل أن الواقع يفرتض أن يقوم قاضي التحقيق بتقدمي طلبإال  املختصة،
ذلك مع أوراق الدعوى، وحملكمة اجلنيات احلرية يف املوافقة على طلب قاضي  إىل القضائي للمتهم مبينا فيه األسباب اليت دعت

نون مل يلزم حمكمة اجلناايت رفضه بعد االطالع على أسباب منح العفو وتوافر الشروط املطلوبة يف ذلك، إذ أن القاأو  التحقيق
 بضرورة املوافقة على العفو القضائي املمنوح من قبل قاضي التحقيق للمتهم.
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 املطلب الثاين
 صالحية سلطة التحقيق اإلداري يف عرض العفو على املتهم

العديد من العناصر  ن البحث عن الوسائل الفعالة اليت تساهم يف احلد من جرائم الفساد املايل واإلداري تستلزم توافرإ
لتحقيق اهلدف املنشود، ومن هذه الوسائل هي تشجيع املوظفني يف اإلبالغ عن جرائم الفساد املايل واإلداري اليت تقع يف 

هتديد من قبل مرتكيب هذه اجلرائم والذين يف الغالب أو  دوائرهم، مع توفري احلماية هلم مما ميكن أن يتعرضوا له من مضايقات
 من أصحاب املناصب العليا. أو  املتنفذين يف دوائر الدولةيكونون من 

 الفرع األول: التحقيق اإلداري مع املوظف املتهم.
هم الضماانت اليت ميكن منحها للموظف املتهم يف نطاق التأديب هو اجراء التحقيق اإلداري معه واالستماع ألقواله أمن 

مات اليت تنسب اليه، عن طريق تشكيل جلنة للتحقيق اإلداري تتوىل التحقيق ومنحه الفرصة الالزمة للدفاع عن نفسه عن االهتا
جبميعها هو منحه عفوا أو  كان متورطا يف جزء منهاإذا   معه، واهم دافع لتشجيع املوظف املتهم يف اإلبالغ عن هذه اجلرائم فيما

 حملاكمات اجلزائية املعدل.( من قانون أصول ا129يشابه يف مضامينه العفو القضائي الوارد يف املادة )
إذ بعد اإلبالغ عن حدوث جرمية تتعلق ابلفساد املايل واإلداري من قبل أحد املوظفني املتورطني يف اجلرمية يتوىل الرئيس 

 األعلى تشكيل جلنة حتقيق إداري للتحقيق يف البالغ املقدم من للتثبت من مدى صحة اإلبالغ. 
مرحلة هلا بتأليف جلنة حتقيق اداري من قبل السلطة املختصة قانوان أبصدار االمر  أول أن إجراءات التحقيق تبدأ يف

لسنة  14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )أوال /10املادة ) إىل اإلداري استناداأو  اجلامعيأو  الوزاري
من رئيس وعضوين من ذوي اخلربة على أن يكون أحدهم رئيس الدائرة أتليف جلنة حتقيقية أو  ( واليت نصت )على الوزير1991

( منه على )يشكل الوزير 2( يف املادة )2006لسنة  12ية يف القانون(، ونص قانون التضمني رقم )أول حاصال على شهادة
ويكون أحد رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة جلنة حتقيقية من ثالثة أعضاء على األقل من ذوي اخلرة واالختصاص أو  املختص

( من هذا القانون وجسامة 1أعضاءها موظفا قانونيا لتحديد مبلغ التضمني واملسؤول عن أحداث الضرر املنصوص عليه يف املادة )
( من 10غري وعلى اللجنة االستعانة جبهة رمسية ذات اختصاص(، كما اشارت املادة )أو  كان عمدايإذا   اخلطأ املرتكب وما

( أبن تشكل جلنة مركزية للنظر يف االعرتاضات والشكاوى التعاقدية وترتبط 2008لسنة  1احلكومية رقم )تعليمات تنفيذ العقود 
 من خيوله وتتألف من جمموعة من اخلرباء واالختصاصيني(. أو  احملافظأو  ابلوزير املختص

ما علمنا أن لكل جلنة من إذا  االسند القانوين يف تشكيلها، هذ إىل عند تشكيل اللجنة التحقيقية البد أن يتم اإلشارة
أو  اللجان التحقيقية املشكلة على وفق القوانني اليت سبق ذكرها هلا جهة طعن فيما يتعلق بتوصياهتا املصادق عليها من الوزير

ما أصدرت اللجان التحقيقية توصيتها وكانت من جهة ليست ذات اختصاص فأن يرتتب إذا  رئيس الدائرة خاصة هبا. ومن مث
 –يه بطالن التحقيق واالاثر الناجتة عنها وامهها القرارات الصادرة بفرض عقوبة انضباطية، ويف ذلك أصدر جملس شورى الدولة عل

( أبن العقوابت اليت تصدر ممن ال ميلك صالحية فرضها تكون 2009/ انضباط/ متييز/ 60اهليئة التميزية يف أحد قراراته رقم )
 .(365، صفحة 2009)الدولة،  ابطلة

على املوظفني املعينني حتت أو  أن نطاق عمل اللجنة التحقيقية يسري على منتسيب الدائرة الذين هم على املالك الدائم
التحقيق ( لغرض 1987لسنة  603املوظفني املعينني بعقد وهو ما اشار اليه قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم )أو  التجربة

/ اثنيا( من قانون انضباط موظفي الدولة البد من اجراء التحقيق مع املوظف املخالف حتريراي 10املادة ) حكاممعهم، وتطبيقا أل
الشهود واالطالع على مجيع املستندات والبياانت اليت ترى ضرورة االطالع عليها، ومن مث  إفادةومساع أقواله وتدوينها وتدوين 
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فيه مجيع اإلجراءات اليت اختذهتا وما مسعته من اقوال، مع تسبيب التوصيات أما بعدم مسائلة املوظف وغلق  حترر حمضر تثبت
ت املوظف إحالاجلهة اليت  إىل ( من هذا القانون، وترفع كل ذلك8بفرض احدى العقوابت اليت نصت عليها املادة )أو  التحقيق،

   عليها.
 إىل تهإحالإما وجدت اللجنة التحقيقية أن فعل املوظف احملال عليها للتحقيق يشكل جرمية جزائية فيجب على اللجنة 

( 1991لسنة  14/ اثلثا( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 10احملكمة املختصة حسب ما ورد يف املادة )
ذا هو جرائم املتعقلة ابلفساد املايل واإلداري، إذ حدد القانون العراقي جهة االختصاص املعدل، ونقصد من اجلرمية هنا يف حبثا ه

 الوظيفي لكل جهة من اجلهات القضائية يف الدولة، ولكل منها واجبات معينة.
 الفرع الثاين / مدى صالحية سلطة التحقيق اإلداري يف عرض العفو على املتهم 

أن سلطة منح العفو القضائي للمتهم هي صالحية منعقدة لقاضي التحقيق وحده دون غريه، أذ ال جيوز للمحقق أن 
يعرض العفو على املتهم لغرض احلصول على معلومات منه ومن مث استدراجه لكشف ابقي شركاءه يف اجلرمية دون تقدمي ضماانت 

ب والوعد غري املشروع بغية نزع اعرتاف املتهم، كما رأينا أبن حمكمة اجلناايت حقيقية وقانونية إذ أن ذلك يدخل يف نطاق الرتغي
ته امامها من قبل قاضي التحقيق وأن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك، إحالذاهتا ال متلك صالحية عرض العفو على املتهم بعد 

 إذ أن القانون ال جييز حملكمة اجلناايت عرض مثل هذا العفو على املتهم. 
د مراجعة قانون أصول احملاكمات اجلزائية جند أن من الوسائل اليت منحها املشرع العراقي لقاضي التحقيق حلث وتشجيع عن

إذ أجاز املشرع العراقي  املتهم جبرمية معينة لالعرتاف وتقدمي األدلة للكشف عن جرميته وشركائه هو عرض العفو القضائي عليه،
تهم يف جناية بقصد احلصول على شهادته ضد مرتكبيها، وعلى الرغم من أن عرض العفو لقاضي التحقيق عرض العفو على امل

على املتهم يؤثر على إرادة املتهم االنه يعد من الوسائل املشروعة، فاحلالة القانونية لعرض العفو عن املتهم ختتلف عن حالة الوعد 
ع لقاضي التحقيق كما سبق بيان ذلك يف البحث، وكما هو غري املشروع، ذلك ألن عرض العفو هو ختويل قانوين منحه املشر 

واضح من نصوص القانون فأنه مل متنح صالحية عرض مثل هذا العفو ألي جهة أخرى سواء أكانت قضائية أم إدارية على املتهم 
من الضروري منح املوظف اننا نرى إال  احملال عليها، فهي سلطة منعقدة لقاضي التحقيق وحده ومشروطة مبوافقة حمكمة اجلناايت،

السلطات القضائية من اختاذ االجراءات  إىل تهإحالاملتهم يف التحقيق اإلداري عفو شبيه ابلعفو القضائي الذي مينحه احلماية عند 
القانونية حبقه نظرا ملا قدمه من معلومات مهمة سامهت يف كشف حالة الفساد اليت كان على اطالع عليها سواء أكان شريكاً 

كان أحد الفاعلني املستفيدين منها، وهو أمر مهم يسهم يف احلد من انتشار جرائم الفساد املايل واالداري فضال عن أو   هافي
 الكشف عن مرتكبيها.

 إىل ة املوظفإحال( املعدل فأن املشرع نص فقط على 1994لسنة  14قانون انضباط موظفي الدولة رقم ) إىل وابلعودة
ان الفعل املرتكب يشكل جرمية جنائية، لذا سنحاول هنا البحث يف إمكانية منح هذا التخويل القانوين كإذا   احملكمة املختصة

لسلطة التحقيق اإلداري بناء على شروط معينة على اعتبار أن هذه اجلرائم خترج من اختصاص سلطات التحقيق اإلداري كوهنا من 
اثنيا( من قانون هيئة النزاهة على أن تعمل هيئة النزاهة على  – أوال /3واجبات اجلهات التحقيقية املختصة، فقد نصت املادة )

املسامهة يف منع ومكافحة الفساد واعتماد الشفافية يف إدارة شؤون احلكم على مجيع املستوايت عن طريق التحقيق يف قضااي 
قانون أصول احملاكمات  حكامقا ألالقانون وبواسطة حمققني وحتت اشراف قاضي التحقيق املختص ووف حكامالفساد طبقا أل

، 2011)النزاهة،  اجلزائية، مع متابعة قضااي الفساد اليت ال يقوم حمققي اهليئة ابلتحقيق فيها عن طريق ممثل قانوين عن اهليئة
. ومن مث فأن إي حتقيق جزائي يتوافر فيه جنبة من الفساد املايل يكون من اختصاص هيئة النزاهة اثنيا( -اوال  -3الصفحات م/
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/خامسا( على أن هيئة النزاهة هي اجلهة التحقيقية املختصة من بني اجلهات الثالثة الختاذ 21االحتادية حصراً. كما نصت املادة )
 .اوال( - 21، الصفحات م/2011)النزاهة،  اإلجراءات التحقيقية اجلزائية املناسبة بشأن التحقيق يف قضااي الفساد

ايل واإلداري مبوجب القانون، وأهنا متارس من خالل ما تقدم فأن هيئة النزاهة تعد اجلهة املختصة للنظر يف قضااي الفساد امل
صالحيتها من خالل حمققيها يف دائرة التحقيقيات وقضاة التحقيق يف حمكمة النزاهة، ونرى أبن لسلطة التحقيق اإلداري املشكلة 

  تعزز ارتكاب اجلرميةاإلجراءات الالزمة من خالل االطالع على األوراق واملستندات واألدلة اليت بعد اختاذها يف أحد دوائر الدولة
قد  املشتكي وكذلك الشهود، فاذا ما تبني لسلطة التحقيق أن هناك جرمية فساد مايل وادري إفادة إىل تنفيها، ومن مث االستماعأو 

كانت الشكوك حتوم حول اشرتاك إذا   حدثت فعال، ووجود شكوك ابشرتاك أطراف اخرين يف ارتكاب اجلرمية وابخلصوص فيما
غريهم من ذوي النفوذ والسلطة يف أو  من أصحاب الدرجات اخلاصةأو  ذوي النفوذ ممن لديهم مناصب إدارية عليااطراف من 

جرمية الفساد املرتكبة، وأن اإلبالغ عنهم سيساهم يف احلد من انتشار جرائم الفساد املايل واإلداري يف الدوائر احلكومية، فضال 
دولة وإعادة الثقة للمواطنني يف مؤسساهتا، فأننا نرى أبن من املصلحة العامة لسلطة عن تضييق دائرة الفساد وإعادة هيبة ال

موافقتها بعرض العفو  خذالتحقيق اإلداري خماطبة قاضي التحقيق يف هيئة النزاهة والذي بدوره خياطب حمكمة اجلناايت املختصة أل
لتحقيق اإلدارية، فإذا ما استحصلت سلطة التحقيق اإلداري على على املوظف املتهم يف جرمية الفساد املايل واحملال على جلنة ا

موافقة قاضي التحقيق ومن مث موافقة حمكمة اجلناايت فلسلطة التحقيق االداري أن تتخذ يف سبيل ذلك اخلطوات الالزمة وفق 
 ة وهي:اآلتيالشروط 

تبع هلا املوظف املتهم وأن هذا الفعل يشكل جرمية خماطبة قاضي التحقيق بوجود جرمية فساد مايل قد وقعت يف املؤسسة اليت ي .1
 ( املعدل.1991لسنة  14/اثلثا( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )10جزائية حسب ما نصت عليه املادة )

على املوظف  اقرتاح عرض العفو القضائي إىل أن تقوم سلطة التحقيق اإلداري ببيان األسباب املنطقية والفعلية اليت دعت .2
 املتهم.

 أن يكون الفعل املرتكب يتعلق جبرائم الفساد املايل واإلداري. .3
يشرتط يف عرض العفو على املتهم أن يكون مقرتن مبوافقة املتهم بعد بيان الضماانت اليت سيستفيد منها عند منحه العفو  .4

 القضائي.
املادة  حكامعرض العفو على املوظف املتهم وفقا ألموافقة حمكمة اجلناايت املختصة عن طريق قاضي التحقيق يف  أخذ .5
(، فإذا اطلعت احملكمة على االسباب ورأت أبن هناك 1971لسنة  23( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم )129)

قاضي  مصلحة معتربة يف عرض العفو القضائي على املوظف املتهم، فأن هلا يف سبيل ذلك املوافقة على الطلب املقدم من قبل
 التحقيق املختص، مع اشعار دائرة املوظف ابحلصول على املوافقة. 

بعد احلصول على املوافقة من قبل قاضي التحقيق فأن لسلطة سلطة التحقيق اإلداري أن تتوىل عرض العفو القضائي على  .6
 املوظف املتهم.

أو  ت الالزمة من املوظف املتهم بعدم احلديثالضماان خذأن يتم إجراء عرض العفو القضائي على املتهم بسرية اتمة وأن أت .7
إشاعة االمر، الن ذلك من شأنه أن يضر بسري التحقيق، ويفقد القيمة احلقيقية من وراء عرض العفو عن املتهم، وهي كشف ابقي 

 الكشف عن اجلرمية قبل حصوهلا، وأنه سيفقد هذه امليزة يف حالة افشاءه.أو  اجلناة،
م للعفو املعروض عليه جيب عليه أن يقدم مجيع املعلومات اليت ميلكها مع األدلة اليت تثبت ذلك وتؤيد عند قبول املوظف املته .8

 صحة معلوماته.
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القبض على  إىل يشرتط يف استمرار وجود العفو هو أن تكون املعلومات املقدمة من قبل املوظف املتهم دقيقة وكاملة وأن تؤدي .9
 أن املعلومات اليت قدمها تساهم يف الكشف عن جرمية كان خمطط الرتكاهبا.أو  ملايل،الشركاء االخرين يف جرمية الفساد ا

بعد اكتمال إجراءات التحقيق اإلداري ومبا ثبت لدى لسلطة التحقيق االداري من أن فعل املوظف شكل جرمية جنائية وفق  .10
 إىل ة املوظف املتهمحاللطة التحقيق االداري إب/ اثلثا( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، توصي س 10املادة )

 احملكمة املختصة.
جيب أن تثبت سلطة احلقيق اإلداري يف توصيات حمضر اللجنة أبنه مت احلصول على موافقة قاضي التحقيق املختص بعرض   .11

ادىل هبا واليت سامهت يف كشف  العفو على املتهم مع ارفاق مجيع األوليات اليت ختص املوضوع مدار البحث مقابل املعلومات اليت
 أطراف اجلرمية االخرين.

ة املوظف املتهم عليه من قبل سلطة التحقيق اإلداري، واجراء إحالتبني لدى قاضي التحقيق املختص بعد إذا  يف حالة ما .12
أو  الكشف عن ابقي الشركاء يف اجلرمية إىل معلومات غري كاملة ومل تؤديأو  التحقيق اجلزائي معه أبن املعلومات اليت قدمها كاذبة

الكشف املبكر عن اجلرمية فأن لقاضي التحقيق خماطبة حمكمة اجلناايت املختصة إبلغاء العفو املمنوح للمتهم،  إىل أهنا مل تؤدي
 جلزائية.( من قانون أصول احملاكمات ا129املادة ) أحكامومن مث استخدام املعلومات اليت ادىل هبا كدليل ضده على وفق 

مع مالحظة أن سلطة التحقيق اإلداري فضال عن قاضي التحقيق املختص ليس لديهم احلق بعرض العفو على املتهم دون 
 كراهالقانون يدخل يف ابب اإل  أقرهااملوافقات اليت  أخذموافقة حمكمة اجلناايت املختصة، وأن قيامهم بعرض العفو دون  أخذ

يدخل يف ابب التأثري على أرادة املتهم من خالل أو  هبا. خذاملعنوي الذي يدفع املتهم ابالعرتاف ابملعلومات ومن مث ال ميكن األ
الرتهيب، فضال عن ان العفو املمنوح من قبل سلطة التحقيق اإلداري للموظف املتهم بدون احلصول على إذن من أو  الرتغيب

املعنوي للموظف املتهم  كراهأثر قانوين، وأن قاضي التحقيق غري ملزم به، إذ أن ذلك يدخل ضمن اإل حمكمة التحقيق ال يرتب إي 
 ه لألدالء مبعلومات أعتقد ابهنا ستخلصه من التبعات القانونية اليت سترتب عليها.إرادتومن مث التأثري على 
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  اخلامتة
اإلداري يف عرض العفو القضائي على املوظف املتهم يف بعد أن انتهينا من البحث يف مدى صالحية سلطة التحقيق 

 : اآليت إىل جرائم الفساد املايل واإلداري توصلنا
 االستنتاجات

مكلف أو  من قبل موظفإال  تعد جرمية الفساد املايل واالداري من اجلرائم من اجلرائم املخلة ابلوظيفة العامة، إذ ال يتصور ارتكاهبا.1
 املؤقتأو  لى املالك الدائمخبدمة عامة، سواء كان ع

أصبحت الوظيفة العامة ابلنسبة للمفسدين وسيلة للمتاجرة واالثراء بصورة غري مشروعة واالستثمار فيها لتحقيق مصاحل واغراض .2
شخصية وأصبحت ظاهرة منتشرة ومتغلغلة يف مجيع مفاصل الدولة كما أن وجودها ال يقتصر ضمن اإلطار احمللي بل توسعت 

 بعا دوليا.ت طاأخذو 
( تسري على موظف 1991لسنة  14أن مجيع قوانني الوظيفة العامة بضمنها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ).3

 العقد كما تسري على املوظف الدائم.
خرين أن عرض العفو القضائي على املتهم هو اختصاص معقود لقاضي التحقيق، للحصول على شهادة املتهم ضد مرتكبيها اال.4

( من قانون أصول 129وهو ختويل قانوين منحه املشرع لقاضي التحقيق بشرط احلصول على موافقة حمكمة اجلناايت وفق املادة )
 (، ومل مينح مثل هذا االختصاص حملكمة اجلناايت.1971لسنة  23احملاكمات اجلزائية )رقم 

انقضاء الدعوى اجلزائية عند اكتساب احلكم درجة البتات، فيمكن له  إىل أن العفو القضائي اجراء جوزاي لقاضي التحقيق يؤدي.5
 عدم استخدامها وكل ذلك مقيد وفق نصوص القانون.أو  استخدامها بعرض العفو على املتهم

فسه أن التحقيق اإلداري من اهم الضماانت اليت ميكن منحها للموظف املتهم يف نطاق التأديب مبنحه الفرصة الالزمة للدفاع عن ن.6
 عن االهتامات اليت تنسب اليه.

أن سلطة التحقيق اإلداري ليس لديها صالحية عرض العفو على املوظف املتهم بقصد احلصول على شهادته ضد مرتكيب اجلرمية .7
 االخرين.

 به.  خذألأن منح العفو من قبل سلطة التحقيق اإلداري للموظف املتهم ليس له إي أثر قانوين وال إلزام على قاضي التحقيق ل.8
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 االقرتاحات 
من الوسائل الفعالة اليت تساهم يف احلد من جرائم الفساد املايل واالداري هو توافر العديد من العناصر لتحقيق اهلدف املنشود، .1

الالزمة ومن هذه الوسائل هي تشجيع املوظفني يف اإلبالغ عن جرائم الفساد املايل واإلداري اليت تقع يف دوائرهم، مع توفري احلماية 
هتديد من قبل مرتكيب هذه اجلرائم والذين يف الغالب يكونون من املتنفذين يف دوائر أو  هلم مما ميكن أن يتعرضوا له من مضايقات

( من قانون 10الدولة. ولغرض حتديث القوانني ملواجهة التطورات الكبرية يف جمال اساليب ارتكاب اجلرائم، نقرتح تعديل املادة )
(، إبضافة فقرة جديدة تسمح لسلطة التحقيق اإلداري ابستحصال 1991لسنة  14ي الدولة والقطاع العام رقم )انضباط موظف

موافقة قاضي التحقيق بعرض العفو على املوظف املتهم للحصول على شهادته ضد مرتكبيها االخرين، مع تثبيت إجراءات 
 أحكامة املوظف املتهم على قاضي التحقيق، على وفق إحالة قبل احلصول على موافقة قاضي التحقيق يف حمضر اللجنة التحقيقي

 ( املعدل.1971لسنة  23( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية )رقم 129املادة )
( املعدل، مبا يسمح لسلطة التحقيق اإلداري من 1971لسنة  23( من قانون أصول احملكمات اجلزائية )رقم 129تعديل املادة ).2

 احملكمة املختصة. إىل تهإحالضي التحقيق لعرض العفو على املوظف املتهم قبل موافقة قا أخذ
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Abstract: 

The topic of research in the shoah is full of skeletons in general, whether it is popular or 

Indian; A thousand, the results of each work differ from the history of the seven, as a 

change in the history of the work, because there will be a group of people that 

represents its basic mission that it is witnessing. As a curriculum in terms of a scientific 

study of the basics of utilitarian work, as well as a complete independence, to be a 

special work in the science of methods, the living thing differs from the other, the living 

is sufficient as a machine for the marriage of the privatized languages. Like Al-Hajji on 

the problem of the method in the Indian world, it is considered a reference to the history 

of the Great Depression, notwithstanding during the famine and its social effects, which 

constituted a prominent decade in the history of the Great Nineties, especially before the 

Shiza and Ba’ja. Refusal to scrutinize the emotional reactions of the group, such as 

overcoming the emergence of ideas, constitutes a mental obstacle to the psychological 

distress in the private sphere, as well as through the use of loud, practical emotions. Like 

a stinging bear, the Indian uncle was looking for a peculiar squabble of her own that 

belonged to the stinging stinger, like a humping bear, what he shouted at him in his book 

'Al-Kawasat as Things', that the slandered in the nugget of al-Khunaj was like a jerk; 

Because it is a subject of disintegration, so that the uncleanness of the Indian uncle 

cannot live during the opening of the hole. Thus, the sigmoid form in the indica is 

suffocated, and it refers to the living lump of the lungs. It is sufficient for the vas 

deferens in the labors, and the resuscitation spurs in the normal labors of the newborn 

to the age of puberty. Introspective, and the second is to try to reveal the brain. Yeh; In 

both cases, the exclusions were different from the first case of the larval condition, and 

the course of the endosperm differed as a chicken in the presence of a wrinkled one, and 

in the second case, the exudate was transferred to the lesion of patches of any lobe, or a 

second gastrocnemius, or something like the extraction of a soybean. 

Key words: The Curriculum,  Natural Sciences, Human Sciences. 
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 مفهوم املنهج بني العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية
 

 2عبداإلاله داين 
 

 الملخص: 

املناهج من املسائل املركزية يف العلوم سواء كانت طبيعية أو إنسانية؛ ألن نتائج كل علم ترتتب عن املنهجية تعد مسألة البحث يف 
املتبعة، وقد تبني من اتريخ العلم، أنه ليس هناك علم دون منهج يشكل حلقته األساسية اليت يبىن عليها. واالبستيمولوجيا بوصفها 

، ومنها املنهجية، واليت استقلت بنفسها استقالال اتما، لتشكل علما خاصا وهو علم املناهج، دراسة نقدية ملبادئ العلوم املختلفة
 .الذي خيتلف متاما عن املنطق الصوري الذي كان يعترب آلة لعصمة الذهن من الوقوع يف اخلطأ

 ل املعرةة العلمية وآرارها االجتماعية واحلديث عن مشكلة املنهج يف العلوم اإلنسانية، يعود بنا إىل اتريخ الفكر األورويب، من خال
اليت شكلت عنصرا ابرزا يف اتريخ اجملتمعات األوربية خاصة قبيل النهضة وبعدها. إّن رةض التفكري امليتاةيزيقي للنتائج اجلديدة 

قرون الوسطى، وذلك للعلم، ومتكن أنصار الروح العلمية من التغلب على تلك األةكار، شكل عائقا معرةيا للمعرةة العلمية يف ال
من خال ل استخدام مناهج علمية جديدة. وعلى الرغم من أن العلوم اإلنسانية كانت تفتقد إىل تراث خاص هبا يعود إىل القرنني 
السابع عشر والثامن عشر، والسبب حسب ما صرح به ةوكو يف كتابه "الكلمات واألشياء"، أن اإلنسان يف هذين القرنني مل يكن 

 .نه مل يكن موضوعا للتفكري، وهو ما يعين تعذر ظهور العلوم اإلنسانية خال ل هذه الفرتةله وجود؛ أل
وابلتايل ةاإلشكا ل املنهجي يف العلوم اإلنسانية حديث، يعود إىل القرن الذي كان ةيه املنهج االستنباطي يف العلوم الرايضية 

هو ما وضع هذه العلوم أمام أمرين: األو ل هو أن جتد لنفسها منهجا واملنهج االستقرائي يف العلوم الطبيعية قد بلغ ذروة نضجه، و 
يالئم طبيعتها ال هو استنباطي وال هو استقرائي، والثاين هو أن حتاو ل تبين هذين األمرين. ويف كلتا احلالتني كانت النتائج غري 

ج متعددة، ويف احلالة الثانية مت حتويل اإلنسان إىل جمرد ُمْرِضية؛ ةفي احلالة األوىل تباينت مناهج الدراسة اإلنسانية وصران أمام مناه
 .رقم أو عدد أو قضية أولية أو رانوية، أو ما ميكن إخضاعه ملنهج استنباطي

  .العلوم اإلنسانية، العلوم الطبيعية، املنهج :الكلمات املفتاحية
 
 املنهج، تطوره، ومشكالته يف العلوم الطبيعية: .1

املنهج من املسائل املركزية يف العلوم الطبيعية واإلنسانية، واتريخ العلم احلديث يثبت أنه ليس هناك تعترب مسألة البحث يف 
علم دون منهج يشكل حلقته األساسية اليت يبىن عليها، وهذا سبب من بني أسباب عدة، دةعنا للبحث عن مفهوم املنهج؟ وما 

 مشكالته يف العلوم الطبيعية؟
 
 
 

                                                           
daniabdelilah40@gmail.com  مغرب، الجامعة سيدي محمد بن عبدهللا فاس ،  
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 واصطالحا:تعريف املنهج لغة  .1.1
 لغة:

هنج( النون واهلاء واجليم أصالن متباينان: األو ل (ه( تعريف للمنهج:"395جاء يف معجم مقاييس اللغة البن ةارس )
ْنهج الطّريق أيضاً، واجلمع املناهج، واآلخر االنقطاع،

َ
َهاج. وامل وأاتان  النّ ْهج، الطريق: ونَ َهج يل األمر: أْوَضَحُه، وهو مستقيم املِن ْ

َهج، إذا أتى مبهوراً منقطع النفس. وضربت حىت أهُْنج أي سقط" ةالن  .3يَ ن ْ
ويعرةه ابن منظور يف معجمه لسان العرب على املنوا ل التايل:"املنهج و املنهاج: هو الطريق الواضح، والنّ ْهج بتسكني اهلاء 

ٌ واضح وهو الن َّْهُج... وأنْ َهَج الطريق: وضح واستبان وصار هنجاً بيناً واضحاً، الن ََّهُج ابلتحريك  هو الطريق املستقيم. طريق هنج بَ نيِّ
 .4والنَِّهيُج الربو، وتواتر النفس من شدة احلركة"

أن املنهج هو الطريق املستقيم )هو السبيل( الذي يُ َتبع يف الدراسة من أجل الُوُصو ل إىل  التعريفنييتضح من خال ل 
حاً ملوضوع أي دراسة، النتيجة، لتحقيق املنهج كمنهج، جيب إيراد شرط ني مها: اإليضاح واالنقطاع؛ ةاألو ل أن يكون املنهج موضِّ

والثاين أن تكتفي دراسة موضوع ما مبنهج حمدد دون غريه، إال أن تكون هذه الدراسة قابلة ألن حتتوي مناهج متعددة، شرَط أالّ 
 تتعارض هذه املناهج داخل موضوع الدراسة.

 اصطالحا:
ددة ُتوِصل إىل غاية معينة...املنهج العلمي خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية أو حسية بغية الوصو ل إىل  املنهج:"وسيلة حم

 .5كشف حقيقة أو الربهنة عليها"
يقر هذا التعريف أن املنهج العلمي هو السبيل الواضح، الذي يسلكه كل من يروم إجناز املهام املنوطة ابلنشاطات العلمية،  

 ملهام، وهو الغرض املطلوب للوصو ل إىل احلقيقة املوجودة يف ذهن الباحث.كوسيلة إلجناز تلك ا
يعىن ابملنهج: "الطريقة أو جمموعة اإلجراءات اليت تتخذ للوصو ل إىل شيء حمدد، ذلك أن املنهج واملِنهاج يرد يف العربية 

أو منهاج التعليم وحنوها... املنهج املنهاج، اجلمع  على منحى الطريق الواضح واملِنهاج اخلطة املرسومة )حمدثة(، ومنه منهاج الدراسة
 .6مناهج"

كثرياً ما يوظف املنهج على أنه التيار أو املذهب أو املدرسة، وذلك هبدف الكشف عن طريقة وأسلوب معني أو مذهب 
ظاهرة من الظواهر  أو مدرسة معينة، يعتمد عليها الباحث من أجل الوصو ل إىل النتيجة، أي اخلطط اليت تُتبع يف دراسة أي

 املدروسة.
أما من الناحية الفلسفية: ةهو يعقد على كونه طريق يتبع يف نطاق الفكر عموما ويف املعرةة على وجه اخلصوص وله 

 معنيان: 
 : املنهج كطريق أو مسار ةعلي ألةكار يقود البحث به وةيه إىل اكتشاف أو ابتكار حقيقته.األول
لقواعد يتم بفضلها الفكر العودة إىل ذاته كلما اصطدم ابألخطار، وبشكل عام هو نظام : املنهج كمجموعة من االثاين

 يتبىن كشف الفكر أو النظرية أو جمموعة املعارف من خال ل طرح النتائج احملصل عليها قد تكون حتليلية أو تركيبية.
                                                           

 .361اجلزء اخلامس، ص ،1979ابن ةارس، مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، القاهرة  - 3
 .383ص  ه، الطبعة الثالثة، اجلزء الثاين،1414ابن منظور، لسان العرب، بريوت  -4
 .20، دار السالم، الطبعة األوىل، ص 2006عبد الدامي )حممد عبد العزيز(، النظرية اللغوية يف الرتاث اللغوي، مصر  -5
 .20ص عبد الدامي )حممد عبد العزيز(، النظرية اللغوية يف الرتاث اللغوي،  -6



Full Text Book of IJHER Congress 3 

 

 

140 

جل القيام هبا، ةاملنهج يف العلوم الطبيعية ومن الناحية العلمية ةهو الربانمج الذي حيدد مسبقا سلسلة من العمليات من أ
 .7هو جمموعة من اخلطوات العقلية والعمليات التجريبية اليت تقود إىل استخالص قوانني إلجياد عالقات كلية بني الظواهر

إن املنهج هو خطة حمددة املعامل حتكهما قواعد العقل املنطقية، ةاالستدال ل واالستنباط والقياس كلها طرق للمعرةة؛ ألن 
مشرتك وهو احلجاج واإلقناع، وهذا ميثل لّب منطق الفلسفة اليت تقيم رابطة بني العمليات الذهنية، ألن املنهج يف حد  موضوعها

وهو إنتاج معرةة علمية أو الوصو ل إىل أي معرةة. وأن تطبيق املنهج التجرييب أو االستقرائي يف  ذاته قواعد ذهنية هدةها واحد
ألن كل منهج له نظريته اخلاصة  العلوم التجريبية خيتلف عن طبيعة املنهج يف العلوم اإلنسانية؛ ألن املنهج اتبع لطبيعة املوضوع، 

ارتباطا ال ينفصم  املوضوعية للواقع، وهذا هو السبب يف أن املنهج يرتبط يعتمد عليها و"كل مناهج املعرةة متكن القوانني
. وابلتايل إذا كانت النظرية تعرب عن رؤيتها حلقيقة ما، ةيعترب املنهج حينها ممارسة هلا، وبذلك تكون النظرية هي القاعدة 8ابلنظرية"

 النظرية من الضروري وجود منهج. اليت تشّيد املنهج، ألن املنهج مشروط بوجود النظرية ولتوضيح هذه
 . تطور املنهج العلمي:2.1

إن اعتبار املنهج كمعيار ملصداقية املعرةة له مرجعية يف اتريخ العلوم والفلسفة، ألن هذا ما كان مركز تفكري العديد من 
قد أدرك أرسطو أن طبيعة املوضوع الفالسفة والعلماء ومن بينهم الفيلسوف "أرسطو" الذي ميثل حقبة ازدهار الفلسفة اليواننية، ة

هي اليت حتدد نوع املنهج، ويظهر هذا من خال ل تصنيفه للعلوم، ةالعلوم النظرية تعتمد على املنهج االستنباطي، والعلوم العلمية 
 تقوم على املنهج االستقرائي.

لقد اعتقد أرسطو أن االستنتاج أعلى قيمة من االستقراء، وهذا راجع إىل طبيعة املنظومة املعرةية اليواننية اليت كان يطغى 
عليها الطابع امليتاةيزيقي إال أن "هلذا التقسيم أمهية ابستيمولوجية، إذ أن طائفة العلوم النظرية هتتم ابلفكر الفلسفي والرايضي 

ما هو نظري، وما هو بينم العقلية البحتة، على حني طائفة العلوم العلمية تنصب على أمور الواقع، والفارق واملنطقي أي ابلعلو 
 .9واقعي يبدو يف الصدق"

 أتثريعلى املدارس اليواننية اليت جاءت بعده من جهة، ومن جهة أخرى كان هلا  أتثري ابرزلقد كان هلذا النموذج األرسطي 
ه(. ولو مت ذلك 3يف اجملا ل املعريف عند املسلمني، وهذا من خال ل حركة الرتمجة والنقل يف النصف الثاين من القرن الثالث هجري )

بصورة غري منتظمة حيث إن البحوث العلمية عند املسلمني انتهت إىل اعتماد املنهج العلمي يف ميدان علوم الفقه واحلديث وةقا 
. 10كما "كان املنهج الرايضي مبواصفاته العلمية املعروةة يف جما ل الفكر اإلسالمي بدوائره العلمية والفلسفية  للطريقة االستقرائية،

هذا وإْن كان أَتَث ُُّر املسلمني ابلرتاث اليوانين خاصة املنطق األرسطي، مل مينعهم من أن يوجهوا له انتقادات كثرية نظرا الهتمامه 
ضاةة إىل اهتامه ابلعقم؛ ألن نتائجه حتصيل حاصل وامتزاجه بعناصر ميتاةيزيقية والهوتية "حبيث بصورة املعرةة دون مضموهنا، إ

أصبحت العلوم النظرية وحىت الطبيعية منها جمرد دراسات ةلسفية ميتاةيزيقية، تقوم على منهج عقلي استنباطي، ةتحولت على يد 
ي استقوا حقائقها من التجربة، ةنزعوا إىل حتويل نتائج دراساهتم إىل  العرب إىل دراسات علمية تستند إىل منهج جترييب استقرائ

 .11كميات عديدة التماسا للدقة والضبط"

                                                           
7-BaraquinNoella Et Alh, Dictionnaire de philosophie, Armand Colin, 3éd, Paris, 2007, P223. 
 .109، ص2001، اجلزائر، 1بغورة زواوي، املنهج البنيوي حبث يف األصو ل واملبادئ والتطبيقات، دار اهلدى، ط -8
 .16، ص2003معية، مصر، عبد القادر ماهر، ةلسفة العلوم امليتولوجيا، دار املعرةة اجلا -9

 .20، ص1990، 1اجلندي حممد، تطبيق املنهج الرايضي يف البحث العلمي عند علماء املسلمني، دار الوةاء، املنصورة، ط -10
 .36، ص1968الطويل توةيق، العرب والعلم يف عصر اإلسالم الذهيب ودراسات علمية أخرى، دار النهضة العربية،  -11
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بناء على ما تقدم ميكننا القو ل إن املسلمني كان هلم األسبقية يف حماولة إرساء قواعد املنهج التجرييب االستقرائي ويظهر 
الطبيعة، أبرزهم "جابر بن حيان" الذي يعترب من األوائل الذين ادخلوا التجربة  ذلك من خال ل مسامهات العلماء خاصة يف جما ل 

كأساس يف البحث العلمي متجاوزا الفرضيات والتحليالت عند اليوانن، وذلك بتحويل علم الكيمياء من حبث ةلسفي إىل علم 
 ل: "والُدْربة ُُترج ذلك، ةمن كان دراب، كان عاملا جترييب؛ الغاية منه اكتشاف املوارد والتعّرف على خصائصها وتفاعالهتا، إذ يقو 

. والدربة عنده تعين التجربة، كما الحظها زكي جنيب 12حقا، ومن مل يكن دراب، مل يكن عاملا، وحسبك ابلدربة يف مجيع الصنائع"
 حممود.

الذي له ثالثة أوجه وهي:  لقد أخذ ''جابر بن حيان'' يف منهجه التجرييب طريق املتكلمني وهو قياس الغائب على الشاهد
"أوال: داللة املتجانس أو كما يسميها ابألمنوذج، ألهنا تقوم على استدال ل أبمنوذج جزئي على أمنوذج جزئي آخر، أو أبمنوذج 
جزئي للتوّصل إىل حكم كلي. رانيا: داللة جمرى العادة، واملقصود منها أنه شاهد إحدى حادثة تعقبها حادثة أخرى عادة أن 

م أبهنا إذا شاهدها مرة أخرى ةإن األخرى ستعقبها أو ستقرتن هبا، وأخريا: داللة اآلرار، واملقصود هبا هو الدليل النقلي أو احلك
. بناء على جهود ''جابر بن حيان'' 13شهادة الغري أو السماع أو الرواية، أما شهادة الغري ةهي شهادة ظنية قد تقبل وقد ال تقبل

ماء املسلمني عامة سواء كان على املستوى التجرييب أو املنهجي واملتمثل يف إبداع املنهج العلمي، حيث خاصة، وما قام به العل
 .14يؤكد أنه "إذا كان لليوانن ةضل يف الفلسفة ةقد كان للعرب ةضل العلم واملنهج"

ختلفة كالطب والكيمياء، والفلك نظرا للتفاعل بني األمم واحلضارات مّت نقل إجنازات املسلمني العلمية اخلاصة ابلعلوم امل
والعلوم الطبيعية، بصورة عامة عرب حركة النقل والرتمجة اليت ازدهرت يف بداية عصر النهضة األوروبية، ولعل البداية كانت يف العصر 

و تركت يل احلرية الوسيط من خال ل أتثري ''روجر بيكون'' ابملنهج التجرييب وانتقاده الالذع ملنطق أرسطو حيث كان يردد بقوله: "ل
. وهذا ما دةع ''بيكون'' إىل تبين املنهج 15ألحرقت كتب أرسطو كاةة، ألن دراستها ال تؤدي إال إىل الضياع واخلطأ وازدايد اجلهد"

التجرييب ويؤكد أبنه: "ابتباع املنهج التجرييب الذي كان له الفضل يف تقدم العرب، ةإنه يصبح يف اإلمكان اخرتاع آالت جديدة 
. كانت حماولة "بيكون" كخطوة متهيدية للتوجه حنو تطبيق املنهج التجرييب يف دراسة العلوم املختلفة خاصة يف 16دمة البشريةخل

"، حيث بدأت 17" وبداية "القرن16عصر النهضة، ولعل أهم مرحلة يف هذا العصر، تلك املرحلة اليت امتدت من هناية "القرن
. 17جما ل الفيزايء والرايضيات مع "غاليلي" إذ يرى أن "كتاب الطبيعة قد ُدوَِّن ابللغة الرايضية"الدراسة املنظمة ملنهاج البحث يف 

ويف هذا دعوة للدقة العلمية وجتاوز التفسريات امليتاةيزيقية ابلكشف عن العالقات اليت تربط الظواهر وترك البحث عن املبادئ 
 ك أحدث "غاليلي" قطيعة إبستيمولوجية معرةية بني الفكر اجلديد والفكر القدمي.امليتاةيزيقية اليت استولت على الفكر القدمي، وبذل

إن هذه اجلهود مل تقتصر على العلم ةقط بل امتدت إىل جما ل الفلسفة إذ أصبح احلديث عن املنهج وتناوله حتمية تعتمد 
" يف دعوته إىل اعتماد منهج ةلسفي على خمتلف ميادين العلوم سواء كانت ذات طابع علمي أو نظري، ويثبت ذلك "ديكارت

من خال ل كتابه "مقا ل يف املنهج"، لذا ةهو يرى "أنه خري لإلنسان أن يعد ل عن التماس احلقيقة، من أن حياو ل ذلك من غري 
" 19. ةالشك املنهجي هو بداية الطريق، وأساس اليقني عنده هو االستنباط املتجسد يف النموذج الرايضي. ويف "القرن18منهج"

                                                           
 .336، ص1984، 3البحث عند مفكري اإلسالم، دار النهضة العربية، بريوت، ط النشار سامي، منهاج -12
 .337املرجع السابق، ص -13
 .335املرجع نفسه، ص -14
 .302، ص1999، 1اجلندي حممد، تطبيق املنهج الرايضي يف البحث العلمي عند املسلمني، دار الوةاء، املنصورة، ط -15
 .303املرجع السابق، ص -16
 .17ر ماهر، ةلسفة العلوم امليثودولوجيا، صعبد القاد -17
 .99الشنيطي حممد ةتحي، املعرةة، مكتبة القاهرة احلديثة، د ت، ص -18
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ارتبط اسم "ةرانسيس بيكون" حبركة العلم احلديث والتطور الفعلي للمنهج العلمي يف صورته االستقرائية، ةقد تبىن "بيكون" سؤا ل 
الطبيعة ومنهج البحث ةيها، ةكان يدعوا إىل ضرورة التحرر من مناهج وطرق التفكري القدمي اليت كانت جتعل من القياس األرسطي 

به "اأُلوْرغانون اجلديد" مقابل "أُوْرغانون أرسطو"، ةنجد أنه رّد العلوم إىل اخلربة أو التجربة، وهذا يتطلب أساسا هلا، وقد وضع كتا
. لقد بني "بيكون" يف مؤلفه 19معرةة املنهج القومي للفكر واستخدام هذا املنهج يف العلوم الطبيعية، وما هذا إال منهج االستقراء

للعلوم حبيث قسم هذا املنهج إىل جانبني: "اجلانب السليب واملتمثل يف األصنام أو األوهام اليت  أمهية املنهج االستقرائي ابلنسبة
، 20تواجه الباحث وحتد من حريته يف الفهم والتأويل وهي أربعة: أوهام القبلية، أوهام الكهف، أوهام السوق، أوهام املسرح..."

من أوهام وأخطاء من أجل اكتشاف احلقيقة، أما اجلانب اإلجيايب والغاية من الكشف عنها هو تلخيص العقل مما علق ةيه 
. 21واملتمثل يف مالحظة الطبيعة واإلنصات إليها، وإجراء التجارب الكثرية يف أتن وهدوء، من أجل الكشف عن أسرار الطبيعية

 .22مل متحصها التجربةوهنا ميكننا أن نالحظ غياب الفرد من خطوات املنهج التجرييب مربرا ذلك "حبذره قبو ل أراء 
لقد كانت للجهود اليت قام هبا "بيكون" يف أتسيسه للمنهج التجرييب االستقرائي دور كبري يف بداية العصر احلديث خاصة، 
وأن هذا املنهج يف بدايته كان يعتمد على خطوات حمددة وهي املالحظة والتجربة، ومع التدريج توصل املناطقة إىل ضرورة إدراج 

اخلطوات الرئيسية للمنهج التجرييب، هذا ما أدى إىل وجود حركة علمية حتاو ل يف كل مرحلة أن تطور هذا املنهج،  الفرض ضمن
ويتمثل ذلك من خال ل جهود "جون ستيوارت ميل" الذي أراد أن يضيف خلطوات املنهج التجرييب من مالحظة وجتربة، الفرضية 

ع "ميل" "جمموعة من الطرق مساها قواعد االستقراء واليت تكشف عن كيفية اليت كانت مرةوضة خاصة عند "نيوتن". لقد اصطن
م كاقرتاح أويل أو تفسري للظاهرة، ةإذا كشفت طريقة االختبار عن مطابقة الفرض للوقائع اليت جاءت  اختبار الفرض الذي يقدَّ

 .23لتفسريها. انتقل من كونه اقرتاحا مؤقتا إىل قانون علمي"
 علوم الطبيعية:مشكلة املنهج يف ال .1.1

إن أساس املنهج يف العلوم الطبيعية هو االستقراء الذي ينتقل ةيه العامل من دراسة ظواهر جزئية سواء ابملالحظة أو التجربة، 
وصوال إىل نتائج كلية يف صورة قانون عام "تتضمن وقائع أو ظواهر أخرى سوف حتدث يف املستقبل ومل تالحظ بعد، ةاملالحظة 

هبا يف ميدان العلم نضعها يف صورة قضااي مث نقوم برتتيب هذه القضااي يف صورة استداللية نطلق عليها االستدال ل اليت نقوم 
مون احلكم نتيجة لبحوثهم على عينات معدودة من الظواهر دون 24االستقرائي" . وإذا كان من العلماء والباحثني من يُ َعمِّ

ف القاعدة املنطقية اليت تنص على أن صدق اجلزء ال يعترب دليال على صدق الكل، إخضاعها للمالحظة أو التجربة، ةإن هذا خيال
وهذا ما دةع إىل البحث يف مشروعية االستقراء حيث أن العديد من ةالسفة العلم واملناطقة حبثوا يف مشكلة االستقراء ومن بينهم 

علو ل "ليست ضرورية وعلى هذا ليست قبلية، ومن مث ةهي "داةيد هيوم"، الذي انقش ةكرة العلية، واعتباره أن عالقة العلة ابمل
. وهذا ما يسميه "هيوم" 25تصور بعدي أي مكتسب من اخلربة نتيجة للعادة العقلية اليت تؤدي إىل االعتقاد بضرورة هذا التصور"

املستقبل، وإمنا تقوم على  اطراد احلوادث، وابلتايل ةإن صدق أي قضية استقرائية يف املاضي واحلاضر ليست ابلضرورة صادقة يف
ة: مبدأ العادة واالقرتان من خال ل تكرار ارتباط العلة ابملعلو ل، وهذا ما يكون لدينا عادة التوقع. ةمثال إذا انطلقنا من القضية التالي
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ابق "الشمس سوف تشرق غدا"، ةإن اعتقدان يف شروق الشمس غدا يرجع إىل العادة اليت تكونت لدينا من تكرار شروق الس
. لقد توصل "هيوم" إىل أن العالقة بني الظاهرة السابقة والظاهرة الالحقة "ال 26الذي الحظناه وجعلنا نتوقع شروقها يف الغد"

 .27تتسم أبي نوع من أنواع الضرورة أي ليست هناك عالقة علية ضرورية بني السابق والالحق"
ة االستقراء، جند يف املقابل "ميل" يرةض ما توصل إليه من هذا املنطلق لدراسة "هيوم" الذي حاو ل أن حيل به مشكل

"هيوم" من خال ل اعتماده على مبدأ العادة واالقرتان يف تفسري الظواهر، ورد حدوث الظاهرة إىل مبدأ العلية كقانون عام لذا تصبح 
. كما 28متتابعا ال تغيري ةيه" العلية عنده جمموعة الشروط الذي تؤدي إىل إحداث أثر معني وأن يكون حدوث ذلك األثر حدورا

جنده عاجل ةكرة العلية بصورة جديدة عما كانت عند الفالسفة السابقني عليه، حبيث أن مبدأ العلية عنده يتفق مع اهلدف الذي  
ن كان يبحث يف نطاقه ةكان بذلك أنه يبحث عن العلل الطبيعية من حيث أن واقعة طبيعة علة لواقعة أخرى. وهذا املعىن يعرب ع

وقوع احلوادث أو الظواهر يف العامل الطبيعي مبا جيعلها موضوعا للخربة، ةاخلربة هي اليت تكشف لنا عن النظام الذي ُتضع له 
الظواهر اليت نشاهدها يف الطبيعة، وهو ما يسميه "ميل" "نظام التتابع"، معناه أن الظاهرة )أ( عندما حتدث تتبعها الظاهرة )ب(، 

قد حدثت يف زمن معني، مث تليها الظاهرة الثانية من حيث هي املعلو ل. وهذا النظام الذي حتدث وةقا له ةاألوىل هي العلة و 
الظواهر يعرب عن تالزمها الثابت املتكرر، ة     "ميل" ينظر إىل السابق والالحق على أهنما مرتبطان عليا، وبذلك جند "ميل" قد 

لالزم والكايف حلدوث الظاهرة، ةإذا كان الليل يعقب النهار، وهذا ما ينتج عن جتاوز تصور "هيوم" ابعتبار العلة هي الشرط ا
لة املالحظة املتكررة للظاهرة، ة      "ميل" يصل إىل أن الليل ليس علة النهار وأن النهار ليس علة الليل، بل أهنما أثر لعلة أخرى متمث

. إن الظواهر اليت حتدث بطريقة تكشف عن التالزم 29ض"يف شروق الشمس ووجود أجسام معتمة تقف حائال بني مشس واألر 
، ومن مث ةإن كل الظواهر 30العلي هي ظواهر االطراد العلي، وهذه الظواهر ترجع يف املبدأ إىل ما يسميه "ميل" "العلة الدائمة"

الظواهر اليت حتدث يف العامل  اليت حتدث يف العامل الطبيعي أرار مباشرة أو غري مباشر لتلك الوقائع الدائمة، وهذا ما يعين أن
الطبيعي تتسم ابالرتباط املتتابع املتكرر، وهذه الفكرة يف نظر "ميل" وصلنا إليها ابالستقراء أي مبالحظة إدراك تتابع متالزم رابت 

 متكرر بني حادثة وأخرى، إذن "ميل" يعتقد أن قانون العلية نتوصل إليه عن طريق االستقراء.
لتقليدي لالستقراء جند "كار ل بوبر" أحد الفالسفة املشتغلني بفلسفة العلم املعاصر، ةأو ل ما يعاجله ويف مقابل التصور ا

"بوبر" يف كتابه "منطق الكشف العلمي"، موقفه من مبدأ االستقراء حبيث أنه يذكر هذا املبدأ حقيقة منطقية خالصة ويربهن على 
لص ةلن تكون هناك مشكلة لالستقراء ألن االستدالالت االستقرائية تؤخذ ذلك بقوله: "لو أن مبدأ االستقراء مبدأ منطقي خا

حينئذ على أهنا منطقية متاما كما هو احلا ل يف املنطق االستنباطي، أما واألمر غري ذلك ةإن هذا املبدأ يصبح قضية تركيبية ال يوقعنا 
ب إىل أن التفكري العلمي يف حقيقته تفكري استنباطي، . إن "بوبر" يرةض االستقراء كمنهج للبحث العلمي، ويذه31ةيها التناقض"

 وابلتايل لسنا حباجة إىل االستقراء مبفهومه التقليدي وال إىل تربيره، ةما مييز منهج "بوبر" أتكيده على التكذيب أكثر من التأييد إذ
وصو ل إىل قانون أو نظرية يعتمد على يضعه كمبدأ مقابل مبدأ التحقيق الذي يوجد لدى املناطقة يرةضه هو، ةتحقيق الفروض وال

مبدأ التكذيب عند "بوبر" ويضرب مثال على ذلك "كل البجع أبيض"، ةأن حالة واحدة جند ةيها سوداء جتعلنا نستنتج منطقيا 
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. 32القضية العلمية ليست كل البجع أبيض، وهذا أن القانون العلمي قابل للتكذيب بطريقة قاطعة رغم أنه غري قابل للتحقيق
ويقصد "بوبر" هنا أن قابلية التكذيب هي مسة أساسية للنظرية العلمية، ةال يكفي أن تعد العبارة علمية جملرد تواةرها على شواهد 

تؤيدها، بل من الضروري أن تكون تلك القضية قابلة للتكذيب بواسطة حادث ممكن احلدوث من حيث الزمان واملكان. وإذا  
لتكذيب ةهي حمتملة الصدق، وهنا ينتقل "بوبر" إىل االحتما ل ةالتقدم العلمي هو االنتقا ل من ما كانت القضية العلمية القابلة ل

هو أكثر احتماال إىل ما هو أقل احتماال، ةالقضية األكثر عموما أكثر قابلية للتكذيب من القضية األخص، إذا القضية األقل 
 .33امة املعقدةقابلية للتكذيب أكثر احتماال من درجة احتما ل القضية الع

ةإذا كان يوجد قانون حيكم حدوث الظواهر ةهو يعد حمصلة نتائج البحث النامجة عن املنهج التجرييب، الذي ينتقل ةيه 
الفرض من جمرد اقرتاح متهيدي إىل قانون علمي يصاغ غالبا صياغة رايضية كتعبري عن رابطة، وإضاةة تقوم بني األشياء والعقل 

ء ةقط ابملالحظة والتجربة، وإمنا أيضا للعقل دور، وبذلك يكون هناك تكامل بني املنهج االستقرائي واملنهج لذلك ال ميكن االكتفا
االستنباطي وهذا ما مساه "هانز رشنباخ" "ابالستقراء التفسريي" أو ابملنهج الفرضي االستنباطي والذي يعرةه: "أبنه املنهج الذي 

ستنباط الوقائع ابملالحظة منه، ويؤكدان أن قوة العلم احلديث ظهرت وتطورت ابخرتاع يصنع تفسريا يف صورة ةرض رايضي ميكن ا
 .34هذا املنهج"

بناء على هذا ةإن طبيعة املوضوع هو الذي حيدد نوعية املنهج املتبع واملناسب لكل دراسة، حبيث أن املنهج العلمي 
خرى يف خمتلف العلوم اإلنسانية. "ومبا أن العلوم تتمايز الطبيعي خيتلف عن املنهج الرايضي، وهكذا ابلنسبة للتخصصات األ

مبوضوعاهتا ةهي ُتتلف كذلك مبناهجها، ولذلك ال ميكن احلديث عن مناهج عامة للعلوم للكشف عن احلقيقة يف كل ميدان، 
 .35بل ةقط عن مناهج علمية، وأن لكل علم منهاجه اخلاص تفرضه طبيعة موضوعه"

 
 وإشكالية النشأةالعلوم اإلنسانية  .2

هتتم العلوم اإلنسانية ابإلنسان حبيث أهنا تدرسه من حيث هو ةرد من جهة، ومن حيث هو عضو يف مجاعة من جهة 
أخرى، ةال نستطيع أن نسلم بعلم إنساين واحد يضم كل النشاطات اإلنسانية يف نسق واحد، وال أن نسلم بتعدديتها إىل درجة 

وإمنا ميكن التسليم بنظرية تكاملية للعلوم اإلنسانية تتأسس على التعدد ألن حمورها األساسي  التباين واستقالهلا عن بعضها،
اإلنسان وسلوكاته، وهذا ما جيعلها تواجه صعوابت نتيجة لتفرع مواضيعها اليت تضم العلوم اللغوية والتشريعية واألخالقية والدينية 

ها: التاريخ وعلم النفس وعلم االجتماع. وعلى هذا األساس ما املقصود ابلعلوم والرتبوية...، ابإلضاةة إىل العلوم املتعارف علي
 اإلنسانية؟

 . تعريف العلوم اإلنسانية:1.2 
، مبعىن "أعلم وأعرف"، Connaissanceوتعين املعرةة  Scientaمشتق من الالتينية  Science إن لفظ العلم

 يف مقابل اجلهل.ةالعلم تتصف به كل معرةة منهجية يف معناه الواسع 
تعترب العلوم اإلنسانية أحد هذه املعارف، وجند الفيلسوف الفرنسي "أندريه الالند" يقدم تعريفا هلا يف موسوعته الفلسفية 
قائال: "أهنا مفهوم حديث لكنه يعم أكثر ةأكثر ليد ل على ما كان متفق من قبل على تسميته العلوم األخالقية يزداد تشديد هذا 
                                                           

 .64املرجع السابق، ص -32
 .65املرجع نفسه، ص -33
 .67، ص2مجة: حممود قاسم، مكتبة اآلجنلو املصرية، طبريل ليفي، ةلسفة أوغست كونت، تر  -34
 .23، ص1998، 4اجلابري حممد عابد، مدخل إىل ةلسفة العلوم العقالنية املعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط -35
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ى السمات املمكن رصدها خارجيا، لطريقة تصرف البشر وسلوكهم ةرداي أو مجاعيا، جتدر املالحظة أن العلوم اإلنسانية التعبري عل
ليست كل العلوم املختصة ابإلنسان مثال علوم التشريح أو الفيزيولوجيا البشرية ال تسمى هبذا االسم، بل إهنا العلوم اليت متيز 

. ةالعلوم اإلنسانية هلا طابع خصوصي، من حيث أهنا "العلوم اليت تدرك العامل على أنه ينطوي 36اإلنسان يف مقابل علوم الطبيعة"
على معان وتتلون معرةتها بتلك املعاين، وهذا يعين أن علوم اإلنسان حتاو ل النفاد إىل املعاين واألةكار واملشاعر واملقاصد اليت تقف 

 .37كيفيا"  وراء الوقائع أو التغيريات املختلفة وإدراكها
لقد اختلف العديد من ةالسفة العلم حو ل تسمية العلوم اإلنسانية نظرا لفروعها املختلفة اليت تتعلق جبوانب اإلنسان 
وعالقته مبحيطه واترخيه، ةنجد الفيلسوف اإلجنليزي "جون ستيوارت ميل" الذي يعترب أو ل من نعتها مبصطلح العلوم األخالقية 

م. ويعترب التصور األملاين  19الروحية عند األملان أو ما ننعته ابلعلوم اإلنسانية، واليت ظهرت يف القرن الذي يرادف مصطلح العلوم 
خاصة مع "ةلهامي دالتاي" أن هذه العلوم علوم ةهم ال علوم تفسري للتفريق "بني علوم الطبيعة وعلوم الروح على أساس أن اإلنسان 

. ويف التقليد الفرنسي يستخدم مصطلح العلوم املعنوية إذ يقصد "ابملعنوي ما 38العقل" هو وحده الذي يتميز ابلروح أو النفس أو
هو عقلي أو روحي أو نفسي، يف مقابل ما هو مادي وهو الذي تتعلق به العلوم الطبيعية غري أن التسمية السائدة يف ةرنسا هي 

 .39العلوم اإلنسانية"
قال ثراي ابملوضوعات املتعددة، حبيث أننا إذا تناولنا مفهومها من منظور إن التنوع املعريف للعلوم اإلنسانية جعلها ح

الفالسفة أمثا ل: "ابن خلدون، أوغست كونت، كار ل ماركس، بياجي، وةوكو..." عن مفهوم العلوم اإلنسانية، ةاجلواب لن يكون 
ية متعلقة من جهة أوىل ابلوضعية اإلبستيمولوجية واحد، ألن التصنيفات اليت قدمها هؤالء أو الرؤية اليت اقرتحوها للعلوم اإلنسان

العامة جملموع املعارف اإلنسانية عند تقدمي كل مفكر اقرتاحه لرؤيته، ومن جهة رانية أهنا متعلقة ابملوقف اإلبستيمولوجي لكل 
يكتفي إبعطاء نظرة عامة مفكر من نسق املعارف املعاصرة له. ألن األمر خيتلف إذا كان العمل الذي سيقوم به الفيلسوف وصفيا 

عن نسق املعارف يف عصره، أم إذا كان العمل يهدف إىل البحث يف املبادئ واألسس املعرةية لعصر ما، يهدف إىل التجديد ةيه 
. واهلدف من هذه املساءلة للمفكرين هو التعرف على الوضعيات اإلبستيمولوجية املختلفة اليت طرحت ضمنها 40أو إىل تنويره

 لوم اإلنسانية، والتعرف على اإلشكاليات املختلفة اليت مّت االنطالق منها لوضع مسألة العلوم اإلنسانية.مسألة الع
لقد جتاوزت العلوم اإلنسانية يف الوقت الراهن اخلالةات القائمة حو ل التسمية وذلك "حىت يتجنب الباحث اجلزم مقدما 

أن يطلق عليها "األنثروبولوجيا" علم اإلنسان لوال أن هذا اللفظ قد استحوذ  ابلتمييز ما بني الفعلي واملادي، كما كان من املمكن
. ورغم ذلك يبقى اإلنسان هو 41عليه مبحث يهتم مبعاجلة مشكلة الرتكيب املادي لإلنسان ومبشكلة األجناس بوجه خاص"

ن ةروعها، ةهي "تسلط الضوء على أوجه املوضوع احملوري للعلوم اإلنسانية، ألن مجيع مواضيعها تتكامل وتتقاطع بني العديد م
النشاط املختلفة واملتعددة، ةاإلنسان ةرد به جسد وروح وهو عضو يف مجاعته، عضو يف أسرته وعضو يف جمتمعه له حقوق وعليه 

. وهبذا الصدد ةإن هذا التنوع والتعدد يف العلوم اإلنسانية وجب أن نتساء ل: ما هي حقو ل العلوم اإلنسانية 42واجبات"
 األساسية؟

                                                           
 .1996، 1، ط، بريوت3الالند أندريه، املوسوعة الفلسفية، ترمجة خليل أمحد خليل، اجمللد  -36
 .346، ص2006، 1عوض عاد ل، منطق النظرية العلمية املعاصرة وعالقتها ابلواقع التجرييب، دار الوةاء، اإلسكندرية، ط -37
 .6، ص1984، 2قنصوة صالح، املوضوعية يف العلوم اإلنسانية، دار التنوير بريوت، ط -38
 .6املرجع السابق، ص -39
 .4، ص1983، 1وااليديولوجيا، دار الطليعة، بريوت، طوقيدي حممد، العلوم اإلنسانية  -40
 .219موي بو ل، املنطق وةلسفة العلوم، ترمجة ةؤاد زكرايء، دار الوةاء اإلسكندرية، ص -41
 .179، ص2000، 1مصطفىإبراهيم، يف ةلسفة العلوم، دار الوةاء، اإلسكندرية، ط -42
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 . حقول العلوم اإلنسانية الكربى:2.2
علم النفس: وهو العلم الذي يدرس سلوك اإلنسان بوصفه معربا عن عدة عوامل داخلية ةيه مكتسبة كانت أم ةطرية، أو 

 هو العلم الذي يبحث يف أةعا ل الفرد وعواطفه وأةكاره.
املاضي وتناو ل "احلوادث اليت تتحكم ةيه واملنطلق الذي يكشف علم التاريخ: وهو العلم الذي يدرس امتداد اإلنسان يف 

 .43عنه خال ل تطوره"
 علم االجتماع: هو الذي يعىن بدراسة الظواهر االجتماعية بصفة عامة، ومدى تغريها ابعتبارها جتسيدا للسلوك اإلنساين.

 .44تاج أو االستهالك أو التوزيع"علم االقتصاد: هو العلم "الذي يدرس أوجه النشاط اإلنساين سواء من حيث اإلن
أما علم األنثروبولوجيا: ةهو العلم الذي يدرس اإلنسان وتطور سلوكه من حيث العادات والتقاليد، سواء يف اجملتمعات 

 البدائية أو املعاصرة. 
ية وتطورها عرب بعد تعريف العلوم اإلنسانية واجملاالت اليت تدرسها سنحاو ل أن نتطرق للحديث عن نشأة العلوم اإلنسان

 التاريخ.
 إشكالية نشأة العلوم اإلنسانية: .1.2

كانت العلوم اإلنسانية جزءا من الفلسفة، إذ جند منذ اليوانن وحىت عند املسلمني أنه ال ميكننا اإلقرار بوجود علوم إنسانية 
دائما ممزوجا مبعارف أخرى مرتبطة ابجملا ل مبعىن الكلمة، كون أن التعرض لإلنسان يف جوانبه النفسية واالجتماعية والتارخيية كان 

امليتاةيزيقي، ةإذا أخذان العصر اليوانين جند أنه مل يكن مهيئا موضوعيا لدراستها كمجا ل معريف، هو الذي ندعوه اليوم ابلعلوم 
َنُه الفالسفة اليواننيون يف  اإلنسان ويف غريه من موضوعات اإلنسانية نظرا لطغيان التفسريات الالهوتية، اليت كانت إطاَر ِةْكٍر َضمَّ

 املعرةة، كونه ذلك التفكري امليتاةيزيقي يف احلضارة اليواننية القدمية مل يستطع أن يتحرر بصورة كاملة من أثر النظرة األسطورية إىل
إذ جند بعض  . إال أن هذا مل مينع من وجود بعض اجلهود لدى املسلمني للبحث يف بعض الظواهر اإلنسانية،45العامل واإلنسان

الدراسات النفسية وخاصة منها السياسية يف ةلسفة الفارايب، الذي أراد أن يعطي تصورا خاصا ابملدينة الفاضلة وكيفية تنظيمها 
واألسس اليت تقوم عليها وتضمن بقاءها، وأما عند "ابن سينا" ةنجد عنده اهتماما خاصا ابلنفس، من خال ل اكتشاةه لكثري من 

ة يف معاجلة العديد من األمراض النفسية والعصبية، واليت سبق من خالهلا بعض املناهج احلديثة يف علم النفس. املناهج النفسي
وابلرغم من هذه اجلهود إال أنه ال ميكننا اعتبار هذه املشاريع "أي العلوم اإلنسانية" مبعىن الكلمة علما البتعادها عن التفسري 

 الوضعي.
يكن من املمكن التهيؤ لوسط مناسب لنشأة دراسة وضعية للظواهر اإلنسانية حيث "كان البحث أما يف الفرتة الوسيطة مل 

يف اإلنسان كما يف سائر املوضوعات األخرى وسيلة إلثبات حقيقة تسمو على النتائج املتوصل إليها منه، ومل يكن غاية يف ذاته، 
اه دراسة الظواهر اإلنسانية من حيث هي متعلقة ابإلنسان الواقعي، هو وهذا أمر مضاد للعلوم اإلنسانية اليت تسري مند نشأهتا ابجت

 .46اإلنسان الذي يصدر عن رغبة، واإلنسان الذي يصنع التاريخ

                                                           
 .220املرجع السابق، ص -43
 .181املرجع السابق، ص -44
 .170كرم يوسف، اتريخ الفلسفة اليواننية، دار العلم، بريوت، ص -45
 .83وقيدي حممد، العلوم اإلنسانية وااليدولوجيا، مرجع سابق، ص -46
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أما يف عصر النهضة الذي كان مبثابة ثورة على كل ما هو قدمي من خال ل التحرر من الطابع الالهويت امليتاةيزيقي يف تفسري 
ذا ما جتسد يف كل مستوى من التطورات االجتماعية واملعرةية اليت حصلت يف تلك الفرتة، واليت كانت الظواهر بصورة عامة، وه

ىنَّ مبثابة التمهيد لتجاوز العوائق اإلبستيمولوجية املتعلقة ابملعرةة العلمية بصورة عامة. ولعل أبرز نقطة حتو ل هي تلك اللحظة اليت تَ ب َ 
ي ةتح الباب أمام إمكانية إعادة بناء العلم والفلسفة، وذلك بنقد التصورات القدمية وبناء ةيها "ديكارت" املنهج الشكلي، والذ

تصورات جديدة عن الكون، كفكرة دوران األرض، وكرويتها يف مقابل النسق التقليدي الذي يسلم أبن املكان مستوي مسطح، 
مي دعا إىل توسيع دراسة الظواهر اإلنسانية، وهذا ما يظهر وهذا ما تبلور من خال ل أعما ل "غاليلي ونيوتن". إن هذا التطور العل

عند "أوغست كونت" على إثر دعوته لبناء مشروع علمي خاص بدراسة الظواهر االجتماعية، وبذلك "أراد أن يصطنع املنهج 
اكتشاف علم العلمي يف الفلسفة وحاو ل تطبيق مناهج العلوم الطبيعية يف دراسة الظواهر االجتماعية، وأدى ذلك إىل 

 . 47االجتماع"
، ميكن احلديث عن استقاللية العلوم اإلنسانية إذ حيدد "ميشا ل ةوكو" يف كتابه 19وبداية القرن  18ومع هناية القرن 

الشهري "الكلمات واألشياء" نشأهتا بقوله: "إن أو ل شيء جيب مالحظته وألو ل وهلة هو أن العلوم اإلنسانية مل تتلق إررا واضح 
بدأت هذه العلوم تفرتض ةكرة اإلنسان لكن من اخلارج،  18بل عكس ذلك وجدت يف أرض بور لكن مع بداية القرن املعامل 

أي ابملقارنة مع الطبيعة، مما جعل من هذا املفهوم ةارغا يف احملتوى، واملشكلة يف ذلك أن الفضاء اإلبستيمولوجي الذي ُوِجَدت 
علمي يف السابق، إن هذا الفضاء اإلبستيمولوجي الذي تتحرك ةيه هذه العلوم ورثت  ةيه العلوم اإلنسانية مل حيدد بشكل وضعي
. وحيدد "ةوكو" أصل العلوم اإلنسانية ويربطه مباهية هذه العلوم، ةكل جما ل له أصل 48مفاهيمه من األصل املتمثل يف امليتاةيزيقيا"

 كيف يعرف "ةوكو" العلوم اإلنسانية؟  وةضاء إبستيمولوجي تطور من خالله ومن هنا ميكن لنا أن نتساء ل:
يعرف "ةوكو" العلوم اإلنسانية من خال ل كتابه "الكلمات واألشياء" بقوله: "إن العلوم اإلنسانية ابلفعل تتجه إىل اإلنسان 

جيدد عن يف حالة أنه حييا يتكلم وينتج، ةهذه احلاالت تشبه الكائن احلي الذي ينمو له وظائف وحاجات ومن خالهلا خيلق ةضاء 
طريقه قيمه املتحركة. وبشكل عام، ةإن وجوده اجلسدي يتدخل مع ةعل احلياة خالقا أو مبدعا موضوعات، أشياء ووسائل وتباد ل 
مع غريه األشياء اليت حيتاجها منظما شبكة مبوجبها يستهلك، وينتج لآلخر لكي يستهلك، وهنا جيد نفسه حمددا ضمن حلقة 

زداد وجوده املباشر تداخال وتشابكا مع اآلخرين، وذلك ألنه ميلك لغة من خالهلا يركب ةضاء من داخل سلسلة من العالقات، وي
الرموز تتضمن ماضيه املرتبط بعامل األشياء واآلخرين، ومن هنا يستطيع بناء معرةة، وهذه املعرةة اليت ميلكما حو ل نفسه هي اليت 

ألشكا ل املمكنة لتحقق وجوده اإلنساين احلقيقي وأهنا قد نشأت على حدود تسمى ابلعلوم اإلنسانية، وأن هذه العلوم تعرب عن ا
 .49السلطة واملعرةة"

كما حبث "كلود ليفي سرتوس" يف طبيعة هذه العلوم وأصل نشأهتا ابملقارنة مع العلوم التجريبية حيث يقو ل يف كتابه 
ت كانت للعلوم الفيزايئية منذ البداية مكانة ةضلى خبالف العلوم "األنرتوبولوجيا البنيوية": "يظهر لنا أوال، أنه يف اتريخ اجملتمعا

اإلنسانية اليت جند علماءها قد اهتموا لقرون بل آلالف السنني مبشاكل ال هتتم وال تفيد هذه اجملتمعات وأن الغموض الذي كان 
نطق ةإهنم حاولوا تفسري ما يهمهم وليس ما يهم يالزم أحباثهم اعترب مبثابة امللجأ الذي خيفون ةيه معتقداهتم الذاتية، ومن هذا امل

 .50اآلخرين"

                                                           
 .148سامل عزيز نظمي، املنطق احلديث وةلسفة العلوم واملناهج، ص -47
48-Foucauld Michel, Les mots et les choses, Gallimard, Paris, p 355. 
49-Foucauld Michel, op, cit, p362. 
50-Levis Strauss Claude, Antropologie Structurale, Plon, Paris, 1958, p342. 
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إذا مشكلة العلوم اإلنسانية تكمن يف أن موضوعها الذي هو اإلنسان مل جيعل من نفسه موضوعا للمنفعة، مبعىن أنه رةض 
جريبية، ونتيجة لتطور يف الكثري من األحيان أن يكون موضوعا للبحث، وهذا ما جعل هذه العلوم تتأخر بسنوات عن العلوم الت

هذه األخرية تغري املسار يف السنوات األخرية إذ حاولت العلوم اإلنسانية االستثمار يف أحباثها حىت جتعل من نفسها ذات ةائدة 
ومصلحة ُتدم مشاكل اإلنسان. لقد حاو ل "جان بياجي" تتبع مسار العلوم اإلنسانية يف مجيع ابستيمياته الكربى ةقا ل: "إن 

األساسي  للتطور العلمي للعلوم اإلنسانية وابخلصوص علم النفس وعلم االجتماع هو انفصا ل هذه العلوم عن اجلدع  العامل
املشرتك للفلسفة، لتحّل جمموعة من املشاكل مبناهج تنبع من طبيعة موضوعاهتا، ومن مناهج وظيفتها يف العلوم التجريبية ومع 

. ويواصل يف مساره املتبع قائال: "إن علم النفس، 51الت العلمية والفلسفية أو امليتاةيزيقية"ظهور الوضعية أمكننا التمييز بني املشك
علم االجتماع واملنطق علوم قد انفصلت عن الفلسفة، وذلك ليس بسبب طبيعتها العلمية وألهنا ال هتتم مبا هو ةلسفي، وإمنا 

ة سببه هو هدف التطور يف املعرةة وليس الدقة، ويف نفس عكس ذلك أن هذا االنفصا ل الذي قامت به هذه العلوم بكل بساط
الوقت هو لغرض التقليل من األسئلة امليتاةيزيقية اليت ال تتحقق على أرض الواقع، وهاجس هذه العلوم كان على الدوام هو حتقيق 

 .52النتائج على أرض الواقع"
أجل البحث يف مستوى من مستوايت ةعاليات اإلنسان هكذا توالت الدراسات للعلوم اإلنسانية وةروعها واليت قامت من 

سواء كان ةردا أو مجاعة، كما جيب أن ال ننسى أن هذه العلوم ذات طبيعة خاصة ابعتبار أن اإلنسان ككل هو الذي يهمنا 
لعلوم وليس جزء منه ةقط، ةاالستقال ل الذي حققته العلوم اإلنسانية مل يكن ةقط مع الفلسفة، بل كان كذلك مع مجيع ا

 اإلنسانية األخرى بداية من علم االجتماع إىل علم النفس، وعلم االقتصاد، وعلم اللغة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
51-Piaget Jean, Epistémologie des sciences de l’homme, Gallimard, Paris, 1970, p508. 
52-Ibid, p509. 
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 اخلامتة:
تعترب إشكالية املنهج من القضااي اليت شغلت الفكر الفلسفي منذ العصور القدمية، إىل غاية القرن التاسع عشرة بصفة 

ن ةعاليات اإلنسان جما َل اهتمام هلا، ويُ ْقَصُد هبا العلوم اإلنسانية أو كما خاصة، عندما أصبح األمر متعلقا ابملواضيع اليت تتخذ م
 أطلق عليها الفالسفة األملان ابلعلوم الروحية، وهي العلوم اليت هتتم ابإلنسان ومبا حييط به من معارف متنوعة.

احلقل املعريف املختلف متاما، نلمس ظهور ويف ظل حماولة اهليمنة املنهجية املقتبسة من العلوم الطبيعية، وتطبيقها على هذا 
مشروع ةلسفي انبع من الشك املوجه لفكرة املنهج اليت ةهمت كسبيل أوحد للولوج إىل احلقيقة، وابلتايل البحث عن احلقيقة اليت 

 تتجاوز إطار املنهج العلمي املنظم.
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Abstract: 

Ibn al-Sikkīt (d. 244 AH / 858 AD) considers Abū Yūsuf Yaʿqūb one of the imams and 

scholars of the Arabic language in the third AH/ ninth century AD, and he was the Kūfī 

school of thought, and he is one of those involved in controlling the rules of the language 

and the standards of its correct words, and he has great contributions in confronting the 

phenomenon of linguistic melody in his age One of his most important printed books 

that we have received and that deals with the Arabic language is the book Iṣlāḥ al-

Manṭiq, which left an impact on many linguists after him. The book printed with 

investigation: Aḥmad Muḥammad Shākir and ʿAbd al-Salam Hāron. 

The research acquires its importance by revealing what distinguished Ibn al-Sikkīt in his 

linguistic efforts through his material in the book Iṣlāḥ al-Manṭiq It also contributes to 

understanding the prevailing linguistic situation in his time. In his dictionary, that is in 

controlling the linguistic morphology and Language error. 

The research monitors the issue of ancient Arab grammarians dealing with 

manifestations of linguistic weakness and Language error in the era of Ibn al-Sikkīt 

through his contributions in that, and divides the research into an introduction that 

reviews Ibn al- Sikkīt translation and definition of his linguistic books, then the research 

presents a set of issues that Ibn al- Sikkīt dealt with in his book Reform of Logic, all the 

way to the rules that he adopted in it, then the research concludes with a brief 

conclusion that presents its most prominent conclusions. 

Key words: Ibn Alsikkīt, ‘Iṣlāḥ Al-Manṭiq, Arabic Language İn The Third Hijri Century, 

Language Error. 
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 إصالح املنطقابن السّكيت ومسامهته الّلغويّة يف كتابه 
 

 2 صاحل عّبود
 

 الملخص: 

التاسع م( أبو يوسف يعقوب من أئّمة الّلغة العربّية وعلمائها يف القرن الثالث اهلجرّي/ 858هـ/ 244يعترب ابن السّكيت )ت. 
امليالدّي، وكان كويفَّ املذهب، وهو أحد املشتغلني يف ضبط قواعد الّلغة ومقاييس كلماهتا الصحيحة، وله مسامهاته اجلليلة يف 
مواجهة ظاهرة اللحن الّلغوّي يف عصره. من أهّم كتبه املطبوعة اليت وصلتنا واليت تعتين ابلّلغة العربّية كتاب إصالح املنطق، والذي 

رًا يف كثرٍي من اللغوّيني من بعده، إذ ضبط فيه مؤلّفه الكثري من األلفاظ العربّية صرفيًّا وبنّي فصيحها من غريه، وقد اهتّم به ترك أث
 الشرّاح وصّنفوا فيه، ويعتمد هذا البحث على نسخة الكتاب املطبوعة بتحقيق: أمحد حمّمد شاكر وعبد السالم هارون.

ل كشفه ما متّيز به ابن السّكيت يف جهوده الّلغويّة من خالل ماّدته يف كتاب إصالح املنطق، كما يكتسب البحث أمهّيّته من خال
يسهم يف فهم احلالة الّلغويّة السائدة يف عصره، وهدف البحث الوقوف على مرتكزات املعاجلات الّلغويّة عند ابن السّكيت يف 

 ك يف ضبط التقعيد الّلغوّي الصريّف واللحن.إصالح املنطق، وصوًًل إىل معرفة مسامهته يف معجمه ذل
يرصد البحث إشكالّية تعاطي النحاة العرب القدماء مع مظاهر الضعف الّلغوّي واللحن يف عصر ابن السّكيت من خالل 

وعًة من مسامهاته يف ذلك، ويقسم البحث إىل مقّدمٍة تستعرض ترمجة ابن السّكيت والتعريف بكتبه اللغويّة، مّث يعرض البحث جمم
عرض القضااي اليت تناوهلا ابن السّكيت يف كتابه إصالح املنطق، وصوًًل إىل القواعد اليت تبّناها فيه، مّث خيتتم البحث خبامتٍة موجزٍة ت

 .أبرز استنتاجاته
  .ابن السّكيت، إصالح املنطق، اللغة العربّية يف القرن اهلجرّي الثالث، اللَّحن :الكلمات املفتاحية

 

 السّكيتابن 
وبالد يعقوُب بن إسحاق الَدْوَرِقّي، أبو يوسف البغدادّي الُنحوّي املؤدِّب. ولد يف بلدة الَدْوَرق من أعمال األهواز )إقليم بني البصرة 

(، أّما السّكيت بكسر السني 396: 6، 1978م )ابن خّلكان، 858هـ/ 244م، وتويّف يف بغداد عام 802هـ/ 186فارس( ، عام 
(، وكان من علماء الّلغة والنحو والشعر )ابن 314: 1: 1959والكاف املضّعفة، فهو لقب أبيه إسحاق؛ لكثرة سكوته )القّمّي، املهملة 
(، فأّثر ذلك يف ولِده يعقوب، حّّت نشأ يف بغداد، ودرس فيها العربّية على كبار شيوخها آنذاك وفيهم: أبو عمرو 108، 1978الندمي، 

م(، مّث احناَز إىل البادية يتعّلم من أهلها 845هـ/ 231م( وابن األعرايّب )ت. 822هـ/ 207م( والفرّاء )ت. 821 هـ/206الشيبايّن )ت. 
يّب، الفصيحة حّّت ملك زمامها، وانربى شيًخا من شيوخها الذين دّرسوا األمراء والكرباء وأهل الرايسة، فكان مؤّداًب ألوًلد اخللفاء )الذه

1996 ،12 :16-18.) 
عر، واجتمع يف مراجع ترمجته أثىن  عليه كثري ٌ من األدابء يف عصره وبعده، وأمجعوا على ثقتهم به وعلى سعة علمه يف الّلغة والشِّ

، 1978؛ ابن الندمي، 398: 6، 1978؛ ابن خّلكان، 273: 14، 1996شهادات ٌ كثرية ٌ تدّل على فضله وعلمه )اخلطيب البغدادّي، 
108.) 

                                                           
saleh3abboud@gmail.com ّية مرج ابن عامر الجامعّية
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(، وقد تتلمذ على كبار الكوفّيني يف بغداد كالفّراء )ت. 399، 2015الكوفّيني يف النحو )الفيتوري، ُعرف عنه ميله ملذهب 
م(، فهو من الطبقة اليت تليهم يف ذلك، وكان منه 845هـ/ 231م( وابن األعرايّب )ت. 821هـ/ 206م( والشيبايّن )ت. 822هـ/ 207

(، ويروى أّن تشّيعه كان سبب خالفه مع املتوّكل 395: 6، 1978)ابن خّلكان،  أن تشّيع آلل البيت ورأى تفضيل عليٍّ بن أيب طالبٍ 
 (.401-400: 6، 1978؛ ابن خّلكان، 204-203، 202، 1984م( الذي أمر بقتله )الزُبيدّي، 861هـ/ 247العّباسّي )ت.

، القلب واإلبدال، األلفاظ، األضّدادا ككتب: أّلف ابن السّكيت جمموعًة من املؤّلفات اهلاّمة منها ما اعتىن بقضااي اللغة وحقوهل
: 6، 1978ومنها ما اعتىن ابلشعر ككتب شروح دواوين كلٍّ من: احلطيئة، اخلنساء، طرفة بن العبد، عروة بن الورد وغريهم )ابن خّلكان، 

400.) 
 ، وهو مدار اهتمام هذا البحث.إصالح املنطقأّما أشهر آاثره الّلغويّة فهو كتابه 

، واليت حّققها الشيخان: عبد السالم حمّمد هارون وأمحد حمّمد شاكر، مّث 1949البحث على طبعة الكتاب القاهريّة للعام اعتمد 
عن دار املعارف، وقد اعتمدا يف حتقيق الكتاب على النسخة املخطوطة املوجودة يف مكتبة جامعة املنصورة املصريّة،  1956أعيد طبعه عام 

فها يف مواطن عّدٍة عن طخطوطاٍت أخرى ُحّقَق بعضها وما زال بعضها رهني اًلنتظار، ويبدو من خالل قراءتنا وقد ابت معلوًما اختال
ن وتصّفحنا يف أكثر من حتقيٍق واحٍد للكتاب أنّه يستأهُل إعادة حتقيٍق وتصحيٍف خيرجه من دائرة اًلختالف إىل اًلتّفاق فيما جاء فيه م

قد انهلا من التصّرف والتصحيف كثري ٌ؛ فأوقعها موقع التفاوت الذي يُفسده، وحيول بينه وبني حتقيق غايته، وليس  ألفاٍظ وشواهد لغويٍّة هاّمةٍ 
 األمر ببعيٍد، وإن قد شرع به ابحثون ولغويّون يف هذا العصر مشكورين يف مسعاهم.

 
 كتاب إصالح املنطق: احملتوى، املنهج، وإشكالّيات التحقيق

م( قوله: "ما عرَب 1282هـ/ 681، وقد روي عن ابن خّلكان )ت. إصالح املنطقامتدح األدابء وأهل الّلغة كتاب ابن السّكيت 
هـ/ 286(، وروي عن أيب علّي املربّد )ت. 400: 6، 1978" )ابن خّلكان، إصالح املنطقعلى جسِر بغداَد كتاب ٌ يف الّلغة مثل 

؛ ابن 274: 14، 1996ااًب أحسن من كتاب يعقوب بن السّكيت يف املنطق" )اخلطيب البغدادّي، م( قوله: "ما للبغدادّيني كت899
ابعتباره كتااًب لغوايًّ  إصالح املنطق(، ويعكس هذا املوقف تقريظًا لكتاب 124-123، 1970؛ األنبارّي، 396: 6، 1978خّلكان، 

 ل قروٍن عديدٍة ماضيٍة.هادفًا وانفًعا، ساهم يف مناهضة ظواهر لغويٍّة مهّمٍة طوا
مبهّمة تقومي الّلسان العريّب، ومناهضة ظاهرة الّلحن يف عصر املؤّلف )النصف األّول من القرن الثالث  إصالح املنطقينهض كتاب 

دراسات الّلغويّة اهلجرّي/ النصف األّول من القرن التاسع امليالدّي(، إذ شّكل مفهوم الّلحن الّلغوّي مسًة من مسات اخلطاب الّلغوّي يف ال
 ,Amidu)والقرآنّية والفقهّية يف العصور اإلسالمّية السابقة، وتطّور مفهومه تبًعا ًلستعماًلته وارتباطاته التطبيقّية والنظريّة املتعّددة 

2010, 3-5.) 
نوانه، ًل من خالل تقدميه  ، تعبريًا عن غاية الكتاب املعلومة من خالل حمتواه وعإصالح املنطقاختار ابن السّكيت تسمية الكتاب 

: 12، 1996م(، حّّت قيل فيه هو كتاب ٌ دون خطبٍة )الذهيّب، 889هـ/ 276ًلبن قتيبة )ت.  أدب الكاتبكما هو شأن غريه، ككتاب 
 (.400: 6، 1978؛ ابن خّلكان، 19

صيغ اًلشتقاقّية من الفعل الواحد )فـََعَل/ يف كتب األبنية املعتنية بصياغات األفعال، إذ اهتّم مبعاجلات ال إصالح املنطقيندرج كتاب 
ا وقع َفِعَل( بصيغتيه، وذلك يف حال اّتفاقها معنوايًّ أو يف حال اختالفهما يف املعىن، وأفرد صاحب الكتاب فيه حيّـزًا ملحوظًا يرصد فيه م

 عند العاّمة فيهما من اخللط املؤّدي للخطأ والّلحن.
من األلفاظ واملفردات املشتّقة فعليًّا، ورصدها رصًدا صرفيًّا ودًلليًّا؛ فّرق فيه بني الفصيح وغري ضبَط ابن السّكيت يف الكتاب كثريًا 

شتّقاٍت الفصيح فيها، مبيّـًنا املعتمد منها يف القاعدة والذي خرج منها شذوًذا، وقد تفّرد عن غريه من الّلغوّيني املهتّمني مبجال الكتاب مب
 املفعول واسم اآللة وحنوها. عديدٍة كاملصدر امليمّي واسم
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، وذلك دليل اشتغال ابن السّكيت فيها اشتغاًًل جامًعا يدّل على إصالح املنطقتناوبت قضااي صرفّية ٌ عديدة ٌ يف أبواٍب طختلفٍة من 
الل حبثه يف مسائل دًللّيٍة عنايته مبشكالٍت تبنّي له حضورها وشيوعها يف اخلاّصة والعاّمة إاّبن عصره وما سبقه، غري أنّه احناز إليها من خ

، 1956، حمّددٍة تّتصل هبا إشكالّيات ٌ صرفّية ٌ رأى من املفيد تناوهلا، لعّل منها تعّرضه لنماذج إشكالّيٍة من امليزان الصريّف )اين السّكيت
(، 367-365، 1956(، وأسلوب النسب وصياغته )ابن السّكيت، 297، 1956(، ومشتّقات التصغري )ابن السّكيت، 142

(، 298-297، 1956(، وصياغات التذكري والتأنيث )ابن السّكيت، 182، 1956ومناحي التخفيف والتشديد )ابن السّكيت، 
 (، وغري ذلك من اجلوانب الصرفّية الصرفة املمثّلة بشواهد حُيتّج هبا.18-17، 1956وأبواب اجلموع يف الّلغة العربّية )ابن السّكيت، 

شروط اإلدغام كما جاء  إصالح املنطققضااي الّلغة الصوتّية، ومن مجلة التنبيهات اليت نّبه إليها ضمن ماّدة  تناول الكتاب كثريًا من
عنده يف لفظة مخسٍة: "وتقول عندي مخسة دراهم ترفع اهلاء، وعندي مخسة دراهم مدغم مجيًعا لفظها منصوب ٌ يف اللفظ، ألّن اهلاء من 

 الدال، فذذا أدخلت يف دراهم األلف والالم قلت: عندي مخسة الدراهم تضّم اهلاء، وًل وجوز اإلدغام مخسٍة تصري اتًء يف الوصل فتدغم يف
(، وتطّرق إىل 303، 1956ألّنك قد أدغمت الالم يف الدال، فال وجوز أن تدغم اهلاء من مخسة وقد أدغمت ما بعدها" )ابن السّكيت، 

ء عنده يف لفظة "يَتَسنَُّه" القرآنّية: "قال: ومسعت أاب عمرو يقول: قول هللا جّل ثناؤه: بعضها من خالل ظاهرة اإلبدال، على غرار ما جا
 )انظر إىل طعامك وشرابك مل يتسّنه( أي مل يتغرّي، من قوله: )من محٍذ مسنوٍن(. قال: فقلت له: إلّن مسنواًن من ذوات التضعيف، ويتسنَّ 

(، ويضاف إليها 302، 1956ايًء، كما قالوا: تظنَّيت، وإّّنا األصل تظنَّنت" )ابن السّكيت،  من ذوات الياء؟ قال: أبدلوا النون من يتسنَّن
عنايته ابألحرف احللقّية، كما ورد عنه يف ابب "ُصمنا مخًسا من الشهر"، حيث قال: "وإذا كانت عني الفعل أو ًلم الفعل أحد السّتة 

ْفَعُل، وقد أييت على القياس، فيأيت مستقبله مكسورًا ومضموًما، وحروف احللق احلاء األحرف، وهي حروف احللق، أتى كثريًا على فـََعَل يَـ 
(، وهذه ّناذج متّثل تناول ابن السّكيت للجوانب الصوتّية امللّحة يف 301، 1956واخلاء والعني والغني واهلمزة واهلاء" )ابن السّكيت، 
 ألفاٍظ عربّيٍة وقع فيها شيء ٌ من اإلشكال عند الناس.

ة،  مل يغفل الكتاب جمال النحو، إذ رصد بعض النكات النحويّة اليت تلفت اًلنتباه للتداخل بينها بني املشرتك الّلفظّي يف الّلغة العربيّ 
الفاء طخّفف ح كما أّّنا تعرّب عن توّجهه النحوّي الكويّف، وشاهد ذلك فيما ذكره حول قوهلم: "َفم ٌ وُفم ٌ وِفم ٌ. قال الفرّاء: يقال: هذا َفم ٌ مفتو 

حاٍل، كما امليم يف النصب واخلفض، تقول: رأيت َفًما َومررت بَِفٍم، ومنهم من يقول: هذا ُفم ٌ ومررت ِبُفم ٌ، ورأيت ُفًما، فيضّم الفاء يف كّل 
ِه" )ابن السّكيت،  (.510، 1956 يفتحها يف كّل حاٍل، وأّما تشديد امليم فذنّه وجوز يف الشعر كما قال: اي ليتها قد خرجت من َفمِّ

ه إىل درجٍة ما قّسم املؤّلف كتابه إىل مائٍة وثالَث عشرَة اباًب، ومل يّتبع فيها مجيًعا ترتيًبا منضبطًا تتابعيًّا، وإن لوحظ عند املؤّلف مراعات
عن منهجّيته يف تتّبع أبواب الكتاب تقدمي ما يتعّلق ابجملّرد من األفعال على املزيد، وتقدمي اجملّرد الثالثّي على الرابعّي وهكذا، فذلك يعرّب 

رّكز يف وتتابعها بدًء وانتهاًء. جاء يف الكتاب أمثلة ٌ لألمساء أكثر ممّا جاء لألفعال، إذ خّصص هلا جزأه األّول كّله وبعض جزئه الثاين، وت
ْعل، وِفْعل وفـُْعل، وَفعالة وِفعالة، وأبواب أمساء األلفاظ الوارد فيها مثالني اثنني ًل مثاًًل واحًدا فحسب، وذلك كما أورد يف أبواب: "فـَْعل وفِ 

 املكان والزمان واسم اآللة واملصدر امليمّي أبنواعه يف اجلزء األّول من كتابه.
... قال الفّراء:  ، وِنْصف ٌ وُنْصف ٌ من أمثلة الكتاب: ابب ِفْعٍل وفـُْعٍل ابتّفاق معىًن، وقد جاء فيه: "وحكى بعضهم: ِعْضو ٌ وُعْضو ٌ

حُّ والشُّحُّ، ويقال: ِسْفُل الداِر وِعْلُوها، وُسْفُلها وعُ  واحدُ  ، ويقاُل: رِْجز ٌ وُرْجز ٌ للعذاب، وهو الشِّ ر ٌ وُصبـْر ٌ ْلوها )ابن السّكيت، األصباِر ِصبـْ
رأُس والُغْسُل املاء الذي (، ومن أمثلة الكتاب أيًضا: ابب ِفْعٍل وفـُْعٍل ابختالِف معىًن، وقد جاء فيه: "الِغْسُل ما ُغِسَل بِه ال37، 1956

: الِقلَُّة، قا ل: وحكى لنا ابُن األعور: يغتسل به، والِقلُّ: الرِعَدُة من شّدة الغضب، يُقال: أخذُه ِقلٌّ إذا أُْرِعَد من شّدِة الغضِب، والُقلُّ ابلضمِّ
 لبعِض ربيعة:يقاُل احلمُد هلِل على الُقلِّ والُكْثِر، أي على القّلِة والَكْثرِة، قاَل وأنشَد 
ْ َلُدْن َأيّن ُغالمُ -----فإنَّ الُكثَر أعياين قدميًا  وملْ أُْقِتر

 وقاَل آخُر، وهو علقمُة بُن عبدْة:
هر_____وَقْد كاَن لوال الُقلُّ طاّلَع َأْْنُدر   وقْد يقُصُر الُقلُّ الَفىت دوَن مهَّر
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، إذا كاَن ًل  ، وُضلُّ بُن ُضلٍّ يُعرُف وًل يُعرُف أبوُه... والِغلُّ الُغشُّ والعداوُة، والُغلُّ العطُش وهَو الُغّلُة )ابن ويقاُل: هو ُقلُّ بُن ُقلٍّ
 (.33، 1956السّكيت، 

تلك هَي طريقة ابن السّكيت اليت أخذها من شيوخه من قبل، وأورثها من جاء بعده، مّمن ساروا على منهجه هذا يف جهودهم يف 
لفاظها عند اخلاّصة والعاّمة، وقد سامهت طريقته يف جعل الكتاب وماّدته أقرب من غريها إىل الكمال؛ حماربة اخللط والّلحن يف الّلغة وأ

 (.155: 1، 1988فاعتمد من جاء بعده عليه وّنجوا ّنجه )نّصار، 
 

 قضااي لغويّة يف إصالح املنطق
صبو إىل جالء مواطن القّوة والوهن يف اًلستعمال إىل بعض املرتكزات البارزة اليت ت إصالح املنطقيرتكز ابن السّكيت يف مؤّلفه 

للتفريق بني  الّلغوّي للمفردات واأللفاظ العربّية الشائعة يف عصره، وذلك بناًء على ثنائّية اللفظ إزاء املعىن، فهو من الّلغوّيني الذين انربوا
 لوقوع يف اخلطأ والّلحن الّلغوّي.املفردات، وتصحيح صور استعماًلهتا وفًقا ملقتضى احلال بدّقٍة يستحيل معها ا

ريّة تتّبع الكتاب ظواهر لغويًّة ابرزًة يف لغة العرب، ومنها: اًلشتقاق، واملشرتك الّلفظّي والتضاّد الّلفظّي، وغريها من الظواهر احملو  
قّية يف األفعال واألمساء، وقد ُعرضت ّناذج متّثل واجلوهريّة يف العربّية ولساّنا، وقد تبىّن املؤّلف يف الكتاب منهًجا مستنًدا إىل الصيغ اًلشتقا

 ذلك من ماّدة الكتاب يف السياق السابق.
وبنّي  من القضااي الّلغويّة اليت أبرزها الكتاب اختالف الّلغات العربّية، إذ عمد املؤّلف إىل إيراد هلجات العرب املتوارثة من اجلاهلّية،

املستخدمة، وقّدم ما كانت العرب تقّدمه وأّخر ما أّخرته، وقد أورد يف ماّدة الكتاب هلجات قبائل ما وقع بسببها من اختالفاٍت يف األلفاظ 
من عديدٍة طختلفٍة يف النرب والّلفظ، ونسب تلك اللهجات إىل مواطنها يف احلجاز وجنٍد واليمن، كما حّدد الفصيح منها من الرديء والقوّي 

 من البصرّيني والكوفّيني، فجمع يف ذلك وأوعى.الركيك، واستعان عندها آبراء من سبقه 
، ودأب ابن السّكيت على أن يستويف منها ما مل يستوفه من إصالح املنطقاحتّلت املسائل الدًللّية مساحًة واسعًة وملحوظًة يف 

إىل ما قاست عليه العرب يف لغتها  سواها، ومن مجلة تلك املسائل والظواهر الدًللّية والّلغويّة اليت ساهم الكاتب يف تقنينها ابًلستناد
 الفصيحة الصحيحة اخلالية من الشوائب واللحون الظواهر اآلتية:

 املشِتك الّلفظيّ 
، وهي ظاهرة ٌ دًللّية ٌ هاّمة ٌ يف الّلغة العربّية، إذ تشمل إصالح املنطقتدخل ظاهرة املشرتك الّلفظّي ضمن اهتمامات ابن السّكيت يف 

حتمل أكثر من دًللٍة معنويٍّة واحدٍة، وطلق عليها بعض السلف ما اتّفق لفظه واختلف معناه، وقد اشتغل هبا الكثريون  األلفاظ الّلغويّة اليت
-11، 1988من القدماء واملتأّخرين، ونّظروا فيه وبّوبوا أبوااًب وهلم يف ذلك آراء ٌ قد اتّفقوا يف بعضها وتباينوا يف بعضها اآلخر )الثبييت، 

22.) 
السّكيت ابملشرتك الّلفظّي يف كتابه، وجعلها يف ضروٍب منها: ما هو ذو معنيَـنْي اثنني، ومنها ما هو ذو معاٍن ثالثٍة، ومنها  ُعين ابن

 حصرًا:ما هو ذو معاٍن أربعٍة، ومنها هو ذو مخسٍة، وقد فّصل لكلٍّ منها بيااًن مقرواًن بشواهده احملتّج هبا، وأنيت على بعضها متثياًل ًل 
ذو معنيني اثنني، كلفظة البَـْرك فمعناها الصدر وكذلك اإلبل الكثرية، ولفظة البَـْعل ومعناها النخل الذي يشرب بعروقه وكذلك  ما هو -

، 1956الزوج، ولفظة اجلِْلف ومعناها اجلاّف أو اجلايف من األعراب، وكذلك بدن الشاة بال قوائم وًل رأس، وغريها )ابن السّكيت، 
12 ،52 ،13.) 

ذو معاٍن ثالثٍة، كلفظة الَعْجم فمعناها صغار اإلبل وكذلك النوى يف جوف املأكول، وكذلك هو مصدر الفعل عجَم َأعُجُم أي  ما هو -
أزال اإلهبام والغموض، ولفظة الَغَرض ومعناها اهلدف والضجر واًلشتياق، ولفظة اللَّْوح ومعناها العطش وكذلك كّل عظٍم عريٍض 

، 71، 58، 1956، ولفظة اجِلْرم ومعناها اجلسد وكذلك الّلون وكذلك الصوت، وغريها )ابن السّكيت، وكذلك الواحد من األلواح
14.) 
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 املثّلثات
يف  املثّلثات هي ألفاظ ٌ عربّية ٌ هلا نفس األحرف األصلّية، ولكّنها تقبل احلركات الثالث يف فاء الفعل )احلرف األّول(، فذّما أن تتشابه

أن ختتلف فيها، فاملثّلثات عند العرب صنفان: ما ثـُلَِّث لفظُه واحّتد معناه، وما ثـُّلث لفظه واختلف معناه، وقد تنّبه إليها الدًللة املعنويّة أو 
م( ومجعها يف كتابه مثّلث قطرب، وقد خلفه يف مجعها كثريون 821هـ/ 206الّلغوّي املعروف بقطرب وهو حمّمد بن املستنري البصرّي )ت. 

م( وغريهم )شوقي، 1274هـ/ 672م(، ابن مالك )ت. 1127هـ/ 521م(، البطليوسّي )ت. 822هـ/ 207ت. مثل: الفرّاء )
1986 ،170-171 .) 

أمثلًة للمثّلث الّلغوّي يف أكثر من سياٍق واحٍد منها ما أورده يف ابب فـَْعٍل وفـُْعٍل وِفْعٍل ابتّفاق َمْعىًن،  إصالح املنطقضرب صاحب 
ُتُه شَ  ئً وفيه قوله نقاًل عن شيخيه: "أبو عمرو: يقال: َشرِْبُت َشْراًب وُشْراًب وِشْراًب، ويقال: َفم ٌ وُفم ٌ وِفم ٌ... ويقال: َشنَـئـْ ًئا وِشنـْ ا" )ابن ْنًأ وُشنـْ

 (.117، 86، 1956(، وزاد غريها يف مواضع أخرى )ينظر: ابن السّكيت، 84، 1956السّكيت، 
 التضاّد الّلفظيّ 

انطوى الكتاب على بعض األلفاظ الداخلة يف األضّداد الّلغويّة، وهي ألفاظ ٌ تعين املعىن وضّده يف الوقت نفسه، ومن تلك الشواهد 
فيه: اإلكراء، ومعناه الزايدة والنقص مًعا، وقد بنّي ذلك بقوله: "ويُقاُل قد أكرى الَكرِيُّ ظهَرُه ُيْكريِه  قإصالح املنطاليت عرّج هبا صاحب 

وهو من األضّداد..." إكراًء، ويقال أعِط الَكرِيَّ ِكْرَوتَُه. حكاها أبو زيٍد. وقد أكرى ُيكرى ِإْكراًء، إذا نـََقَص، وَأْكرى ُيكري إْكراًء إذا زاد، 
، إذا كتمته، وقد خفيُته إذا (، ومن أمثلته على األضّداد املعلومة يف نّصه قوله: "ويُقال: قد أخفيُت الشيء243، 1956السّكيت،  )ابن

 (، ومثّة شواهد غريها.235، 1956أظهرتُه، فهذا املعروف من كالم العرب" )ابن السّكيت، 
 إصالح املنطقخصائص كتاب 

ولّية والسناد إىل احلجج ذات املصداقّية غري اجملروحة عند السلف واخللف، ومن مرتكزات ذلك عند ابلشم إصالح املنطقمتّيز كتاب 
(، وذلك ابًلستناد إىل الفصحى البدويّة اليت اكتسبها املؤّلف 49-48، 2014ابن السّكيت استعانته بلغات العرب وهلجاهتم )يوسف، 

(، واستعانته أبقوال غريه من علماء الّلغة يف ماّدة كتابه، وًل سّيما 288، 1972زابدي، مشافهًة وجوارًا للبادية ومن سكنها مّدًة )الفريو 
م( 821هـ/ 206م( وأبو عمرو الشيبايّن )ت. 824هـ/ 209م( وأبو عبيدة )ت.  822هـ/ 207الكوفّيني ويف مقّدمتهم: الفرّاء )ت. 

ا عنده. وسواهم، فاقتبس عنهم آراءهم يف وجوه الصحيح الفصيح من الّلغة  يف مواضع شّّت، وشواهد ذلك كثرية ٌ جدًّ
غويّة ٌ أّيد ابن السّكيت معاجلاته الّلغويّة، وًل سّيما الدًللّية بشواهد كثريٍة من النّص القرآيّن؛ استدعت شروًحا من غريه، فهي ماّدة ٌ ل

ّسع ابن السّكيت بشواهده املأخوذة من احلديث النبوّي الشريف، وأدبّية ٌ زاخرة ٌ حتتاج دراساٍت مطّولًة اختصاصّيًة يف جوانبها املتنّوعة، ومل يتو 
ومل يعّول عليها كثريًا، شأنه يف ذلك شأن من توّسط يف اًلستشهاد ابحلديث بني مؤّيٍد ومعارٍض ومتوّسٍط بينهما، فكان على ذلك تبًعا 

 (.40، 2014م( الذي أجاز األمر وقبله )يوسف، 822هـ/ 207لقول شيخه الفرّاء )ت. 
مل يغفل املؤّلف الشعر اجلاهلّي، بل استشهد به يف بعض األحيان، وقد تكّررت أمساء بعض الشعراء اجلاهلّيني عنده ومنهم: زهري بن 

عًة أيب ُسلمى، النابغة الذبيايّن، أوس بن ُحجر، طرفة بن العبد وغريهم، وقد تعّدا ذلك فاستشهد بشعراء إسالمّيني؛ حّّت صار الكتاب موسو 
 (.42، 2014يًّة تستحّق الدراسة يف جوانب شواهدها الشعريّة، وما وقع فيها من تناوٍل لغويٍّ مهمٍّ وانفٍع )يوسف، شعر 
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 اخلامتة واالستنتاجات والتوصيات
ضمن مشروعه الّلغوّي؛ للمحافظة على الّلسان  إصالح املنطقجاءت هذه املقالة تعريًفا اببن السّكيت وجهوده يف كتابه املعروف 

د انربى لذلك العريّب الصحيح ورفع مكانة الّلغة العربّية ومناهضة ظاهرة الّلحن والركاكة وانتشارمها يف البيئة البغداديّة والعربّية يف عصره، وق
الضعف واخللط وشيوع الّلحون عند العاّمة واخلاّصة، وقد أفرد مناصرًا الّلغة العربّية الفصحى، مدافًعا عنها أمام ما واجهته آنذاك من أسباب 

أي تصحيح الناطقني  إصالح املنطق، فالغرُض من الكتاب واقع ٌ يف تسميته اليت اختارها املؤّلف له: إصالح املنطقلذلك عّدة كتٍب تقّدمها 
ّدا دوره ذلك؛ فصار مرجًعا لغوايًّ موسوعيًّا، وترك منهجه أثرًا يف ابلعربّية يف لفظهم أللفاٍظ وقع فيها اخلطأ والّلحن، بيد أّن الكتاب قد تع

 املؤّلفات الّلغويّة اليت تناولت جماله من بعده.

 :أبرز استنتاجات البحث
 اجملهود يستنتج البحث أّن ًلبن السّكيت دورًا هامًّا يف الدفاع عن الّلغة العربّية الفصيحة يف عصره، وأنّه ترك أثرًا لغوايًّ مؤثـّرًا يف

 .الّلغوّي الذي جاء بعده، وأّن دراسة جهوده تسهم يف فهم الّلغة العربّية يف اثنني من أهّم جوانبها التداولّية أي الدًليّل والصويتّ 

 أبرز توصيات البحث:
  العربّية، وإثراء معجمها يوصي إببراز دور ابن السّكيت وغريه من علماء الّلغة مّمن سبقه وعاصره وحلقه يف مشروع مجع مفردات الّلغة

 وتطوير دًلًلهتا، وتوظيف ذلك ملتابعة املشروع الّلغوّي يف هذا العصر.
  ومراجعتها من خالل مقارنتها وموازنتها مع نسخها املطبوعة واملخطوطة؛  إصالح املنطقيوصي البحث بضرورة دراسة أبواب كتاب

 حتّراًي للدّقة فيما ورد فيها بعد تبنّي التباين بينها.
 .يوصي البحث إببراز دور ابن السّكيت الّلغوّي من خالل مؤّلفاته الّلغويّة املنشورة، والعمل على نشر ما مل ينشر منها بعد 
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THE PLACE OF EDUCATION IN MEHMET AKIF'S THOUGHTS AND WORKS 

 

Osman TÜRK 
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Abstract: 

Mehmet Akif Ersoy, one of the important representatives of Turkish literature, has 

witnessed the Republican period and is a scientist and philosopher besides his poet 

identity. There have always been personalities who left their mark on time in the 

structure of societies. Akif witnessed a difficult period in social and political terms as of 

the period he lived. By observing the situation he was in, he tried to reflect his thoughts 

on the future of society to his poems. With this thought, the people tried to act in unity 

and solidarity and to try to overcome the conditions they were in. The author, who 

touches on every subject, also expressed his sensitivities on the subject of education. In 

the study, it was tried to determine the thoughts of the author about education and to 

embody the subject. 

Key words: Mehmet Akif Ersoy, Thought, Education. 
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MEHMET AKIF’IN DÜŞÜNCELERINDE VE ESERLERINDE EĞITIMIN YERI 

 

Osman TÜRK  
 

Özet: 

Türk edebiyatın önemli temsilcilerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet 

dönemine tanıklık etmiş, şair kimliğinin yanından bilim adamı ve filozoftur. Toplumların 

yapısında zamana damgasını vuran şahsiyetler her zaman var olagelmiştir.  Akif, 

yaşadığı dönem itibarıyla sosyal ve siyasal anlamda zor döneme tanıklık etmiştir. İçinde 

bulunduğu durumu gözlemleyerek toplumun geleceğine ilişkin düşüncelerini şiirlere 

yansıtmaya çalışmıştır. Bu düşünceyle halkı hem birlik ve beraberlik içinde hareket 

etmeyi hem de içinde bulunan koşulları aşmaya çalışmaya çalışmıştır. Her konuya temas 

eden yazar, eğitim konusunu da hassasiyetlerini dile getirmiştir. Çalışmada yazarın 

eğitim hakkındaki düşüncelerini tespit etmeye, konuyu somutlaştırmaya çalışılmıştır. 

. Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Düşünce, Eğitim 
 

Mehmet Akif Ersoy 

Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’da doğdu. İlk tahsiline doğup büyüdüğü 

mahallesinde başlayan Mehmet Akif, Mülkiye Mektebine kaydolduktan sonra medrese 

hayatında değişik mekteplere kaydolup ayrılmıştır. Dönemin büyük sıkıntılarının etkili 

olduğu bir düzende Türkçe üzerine Hocası Kadri Efendi’nin büyük etkisi olduğu 

görülmüştür. Mehmet Akif 14-15 yaşları henüz olgunlaşma evresine girmeden önce hem 

babasını kaybetmiş hem de yerleşip kaldığı evlerini yangın sonucu kaybetmesi hayatın 

zorluk mücadelesi içerisine girmeye başlamıştır. Bu süreçten itibaren Mehmet Akif, hem 

evdeki üyelerin yaşam geçim şartlarına devam eder; hem de okuduğu mektebi başarı ile 

birincilikle bitirir. Mehmet Akif, yaşam içerisinde babasından da ilmi derslerde almıştır. 

Babası sayesinde Arapça, Farsça ve dini ilmine dayalı bilgi sahibi olduğu ilk adım 

olmuştur. Mehmet Akif, Fatih Cami imamlarından özellikle Esas Dede ve Halis 

Efendi’den bilimi bilgisine Arapça ve Farsça dersleri ekleyerek dini ilmi bilgisinde büyük 

ivme kazanmıştır. Mehmet Akif, mektebi eğitim süreci içerisinde batı dillerine de yer 

vermiştir. Bu süreçte Baytar Mektebi’nde Fransızca eğitimi almıştır. Mehmet Akif, İlim 

ve fen bilgisinde okuduğu mekteplerin ve dönemin ileri sayılabilecek âlimlerinden 

eğitim görmüş ve bu eğitimler sayesinde mektep sürecinde dolu bir bilgi olgunluğuna 

erişmiştir. Bu nedenle Doğu-Batı bilimlerinin en üst düzeyde bilim akımlarını takip 

edebilme fırsatı yakalayabilmiştir. Mehmet Akif, mektebi bitirdikten sonra ilk iş hayatına 

Umur-i Baytariye ve Islahı Hayvanat Şubesi memurluğuna müfettiş olarak başlar. Bu iş 

hayatında bölgenin çeşitli yerlerinde bulaşıcı hastalıklar ile ilgili çalımalar yapmaktadır. 

Mehmet Akif, 1894 yılında İsmet Hanım ile evlenmektedir (Okay, 2005; Bakiler, 2006; 

Türk, 2016). 

Safahata aldığı şiirlerinden, Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşat’taki makalelerinden 

tanıdığımız Mehmet Akif, çağdaşı birçok şair ve yazardan farklı bir sanat anlayışına 

sahiptir. Edebiyatı içtimai ve ahlaki faydalar sağlayan bir vasıta olarak gören Akif, içinde 
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yaşadığı toplumun bütün problemleriyle ilgilenmiş, bunları yazı ve şiirlerinde dile 

getirmiş, daha önemlisi uygun çözümler göstermiştir. Bundan dolayı, şairliğinden önce 

mütefekkir olduğu dahi ileri sürülmüştür. Akif’i yalnız güzel söz söyleyen, güzel yazan 

bir şair diye değerlendirilmemeli, aynı zamanda o muayyen ideal sahibi, muayyen yol ve 

meslek sahibi bir adam olarak tetkik edilmelidir. Onun kanaatları, fikirleri, hisleri uzun 

uzadıya ilmi usuller dairesinde tahlil edilecek kıymetli, zengin mevzulardır (Düzdağ, 

2000; Kabaklı, 2003). 

Akif sanatın büyük tesir gücünü toplumun dertlerini dile getirmek ve uygun çözüm 

yollarını göstermek için kullanmıştır. Eserleri içinde şahsı ve ailesiyle ilgili çok az bilgi 

bulunan Akif ve arkadaşları Sebilü’r-Reşat’ın ilk sayısında yapacaklarını şu şekilde dile 

getirirler:  “Elverişli bulduğumuz her mevzuyu yazacağız. Hele içtimai dertlerimizi 

dökmekten, yaralarımızı açıp göstermekten hiç çekinmeyeceğiz.” Akif’in özelliklerinden 

birisi de ele aldığı konuları derinliğine değerlendirmesi, birçoklarının göremediği gerçek 

sebepleri bulmaktaki maharetidir. Osmanlı toplumunu değerlendiren şair, geriliğin, 

zaafın, tefrika ve sıkıntıların özünde cehaletin olduğunu, bununda eğitim eksikliğinden 

kaynaklandığını tespit etmiştir (Şengüler, 2000; Okay, 2005; Yetiş, 2006). 

Bu özelliklerinden dolayı Akif, zamanının en önemli ve üzerinde en çok durulan, 

ayrıca toplumun geleceği açısından büyük önem taşıyan eğitim konusuyla ilgili birçok 

açıdan ilgilenmiştir. Eğitimin öneminde olduğu kadar, prensip ve metodları konusunda 

da fikirlerini açıklayan şair fiilen öğretmenlikte yapmıştır. Yanı Akif’in eğitimle ilgisi hem 

pratik hem de teoriktir. 

 

Akif’e Göre Eğitimin Lüzumu 

Mehmet Akif eğitimi ifade etmek üzere en çok “maarif,” “terbiye,” “tedîp” ve 

“tehzîb” kelimelerini kullanmıştır. “Maarif” bir ülkenin örgün eğitimini, okul dışı eğitim 

ve öğretim kurumlarındaki faaliyetlerini, o ülkenin milli eğitim ve öğretimini ifade ettiği 

gibi bu kurumların sağlamış olduğu bilgi, bilim ve kültür ile bunların seviyesini de ifade 

eder (Öncül, 2000; Özgen, 2013). “Terbiye,” kelime olarak çocuğu veya tarladaki ekini 

besleyip büyüterek geliştirmek manasında kullanıldığı gibi bir şeyin belli safhaları geçip 

en mükemmel derecesine gelinceye kadar büyüyüp gelişmesini anlatmak için de 

kullanılır (İsfehani, 1997: 208; Özgen, 2013). “Terbiye” her canlı için geçerli bir kavram 

olmakla birlikte daha çok insanın yetişmesini anlatır (Kazıcı ve Ayhan, 2010). Kişiyi 

küçük düşürecek durumlardan koruyan meleke olarak tarif edilen ‘edep’ten (Tehanevi, 

1997) türetilen “tedîp” de kelime olarak bir kişinin iyi tutum, incelik ve kibarlık sahibi 

olmasına vesile olmak ve yardım etmek manasına gelir. Ahlaki bir terim olarak, kişinin 

eğilim ve davranışlarının bizzat kendi iradesiyle ve dıştan bir otoritenin etkisiyle kontrol 

edilip yönlendirilmesi olarak tarif edilmiştir (Kazıcı ve Ayhan, 1997; Özgen, 2013). 

“Tehzîb” ise kelime olarak yontma, düzeltme, kontrol etme, temizleme, güzelleştirme ve 

geliştirme manalarında kullanılır. Yaşadığı dönemde “tehzîb’e verilen bu manaların 

hepsinin insan eğitiminin temel unsurları olduğuna inanıldığı için Mehmet Akif de bu 

kelimeyi bilhassa çocuk eğitimini ifade etmek üzere kullanmıştır. Mehmet Akif’in 

eğitimden söz ettiği yerlerde “talîm” kelimesini de sıkça kullanması, onun eğitimde 

insanın kendi iradesiyle birlikte dış otoritenin etkisine verdiği önemi ifade etmesi 
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bakımından kayda değer bir gerçektir. “Talîm” de yukarıdaki “terbiye,” “tedîp” ve 

“tehzîb” gibi geçişlilik ifade eden bir yapıdadır. “Talîm” dar anlamda bir eğitim 

kurumundaki öğrenmeyi, geniş anlamda ise örgün ya da yaygın eğitimdeki öğrenmeyi 

kolaylaştırmak maksadıyla sağlanan kılavuzluk, malzeme ve faaliyetleri ifade eder 

(Öncül, 2000; Özgen, 2013). 

XIX.  Asır, Osmanlı toplumu için çözüm bekleyen sayısız problemlerin biriktiği, sık 

sık değişen idareci ve idare şekilleri sebebiyle köklü tedbirleri alınmadığı bir dönemdir.  

Çöküntünün sebebini dine bağlılıkta görenler olduğu gibi, dinden uzaklaşıldığı için bu 

duruma düşüldüğünü kabul edenler de vardır. Akif, dinin özünden uzaklaşıldığı için, 

gerçek din bilinmediği için istenmeyen olayların meydana geldiği kanaatindedir. 

Akif, eğitimin aileden başlaması önemini belirtir ve ailelerinin bu noktada tutarlı 

davranması gerektiğini ifade eder. 

Bu cehalet yürümez; asra bakın; Asr-ı Ulum 

Başlasın terbiyemiz, ailelerden, oğlum… 

Akif, eğitimin ilk evresi olan aileyi ele alarak işe başlar. İyi bir eğitim alan yazar, 

etraftaki olaylardan da haberdar olması gerektiğini belirtir. Gelişerek, değişerek ve 

okuyarak ilerlemesinin önemli olduğunu dile getiriyor.  

 

Maddi Durum 

Toplum dayanılmaz sıkıntı ve yok oluşa götürecek maddi problemler içinde 

boğmak üzeredir. Köylü yiyecek ekmeğe, giyecek gömleğe muhtaçtır. Toprak 

verimsizleşmiş, eski refahın onda biri bile kalmamıştır. Genç kızların düğün arabaları, 

ninelerinin tabutlarından daha bakımsız ve kötü durumdadır. 

Ninenin ruhuna ağuş açıyorken meleküt 

Tertemiz naşını gufran gibi örten tabut 

Şu gelinlik arabadan daha şahaneydi 

 

Ahlaki Durum 

Maddi imkânsızlıklar beraberinde manevi çöküntüyü de getirmiştir. İş imkânından 

mahrum insanlar vakitlerinin büyük bölümünü kahvede harcamaktadır. İçki, kumar ve 

gayr-i meşru yaşayış salgın hale gelmiştir. Yakın geçmişte en hassas konulardan olan 

namus üzerinde bile hastalık belirtileri görülmeye başlamıştır. 

Tefrika milletin bütün fertlerini sarmış, birlik ve beraberlik tanınmaz hale 

gelmiştir. Yürekler artık, farklı hislerle çarpmaktadır. 

Bu havalide cehalet ne kadar çoksa, nifak 

Daha salgın, daha dehşetli… Umumen ahlak. 

Çok bozuk! Az gelecek—na- nütenahi düşkün! 
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Dini Durum 

Müslümanlar ilahi kitapları olan Kuran-ı Kerim’i anlamaktan aciz bir haldedir. 

Müslümanların mukaddes kitapla ilişkileri yüzüne bakarak okumakta başka bir şey 

değildir. Dinlerinin emrinin tersini, kendi zamanlarının en miskin toplumudurlar. 

Dini terimler yanlış değerlendirilmekte; gerçeğe uymayan bir sabır ve tevekkül 

anlayışı toplumu her an daha kötüye götürmektedir. 

Düşünen insanları rahatsız eden ve çözüm arama mecburiyetini hissettiren bu 

manzaralar karşısında aydınlar farklı tavırlar takınmışlardır. Bunlar arasında Akif, 

toplumun yükselmesi yani önceki satırlarda çizilen tabloların tersinin 

gerçekleştirilmesini iki temel üzerinde mümkün olacağına inanır: Marifet ve fazilet. 

Çünkü milletlerin ikbali için evladım, 

Marifet, bir de fazilet… İki kudret lazım. 

Akif’in genel fikir yapısı göz önünde bulundurulduğunda, marifetten fen ve teknik 

gibi maddi, faziletten dini ahlak, örf ve adet gibi manevi kavramların kastedildiğini 

anlamak mümkündür. 

Akif’e göre, ülkede bir inkılap gerekmektedir. Bu inkılap kötülükleri iyiliklere 

çevirecek köklü, temelden başlayan bir inkılap olmalıdır. Problemlerin temelindeki 

sebebi görmemezlikten gelerek, gündelik, geçici dolayısıyla yanıltıcı tedbirler alan ve 

meseleleri daha da ağırlaştıran bir yol olmamalıdır. Yine Akif’e göre alternatifi olmayan 

çözüm yolu; cehalet bataklığını, ilim, irfan, marifet ve fazileti yaygınlaştırarak 

kurutmaktır. Yani eğitimdir. 

Koşup halas ediniz bari son deminde onu. 

Fakat, halası için en emin tariki tutun; 

Şu pis bataklığı bir kere mahvedin, kurutun. 

M. Akif bu görüşünü bir yazısında şu şekilde dile getirir: Maarif, maarif… Bizim için 

başka çare yok; eğer yaşamak istersek, her şeyden evel maarife sarılmalıyız. 

Bu bağlamda üstün vasıflı aydınlar yetiştirilip yaygın eğitim sağlandığı zaman 

kurtuluş yolu açılmış olacaktır. Artık istikbal aydınlıktır. 

Böyle evlat okutan milletin istikbali, 

Haklıdır almaya ağüşuna istiklali, 

Yarın olmazsa öbür gün olacaktır mutlak… 

Uzak olmuş ne çıkar? Var ya bir ati, ona bak! 
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Akif’e Göre Cehalet  

İnanan bir insan için din ve vatan kutsal şeylerin başında gelir. XX. Asrın başlarında 

Anadolu’da hem din hem vatan tehlikededir. Tefrikalar sebebiyle vatan parça parça 

olmuş, iç isyanlar, dış saldırılar had safhaya varmıştır. Dinin gerçek şekli kaybolmuş, 

dinden olmayan şeyler din diye kabul görmektedir. Akif’e göre bunların hepsinin sebebi 

cehalettir. 

 

Aklını Kullanmama 

Cehalet halkta, aklını kullanmadan olayları değerlendirilmeden ya atalarını veya 

başkalarını taklit etme hastalığını ortaya çıkarmıştır. Problemleri çözme, yeni durumlara 

uymayı sağlayan akıl ve akletme konusundaki eksiklik diğer bütün sonuçlardan 

önemlidir. 

 

Hurafeler 

Hurafe, cehaletle ikiz kardeştir. Doğruyu bilmeyen insan ve toplum, yanlışların 

mahkumu olacaktır. O dönemde Müslüman toplumların hemen hepsinde hem dünya 

hem dinle ilgili konularda hurafeler hakim durumdadır. Bir kısım insanlar dini, 

ilerlemeye engel kabul ederken, halk da dinden olmayan şeylere din diye bağlanmakta, 

bir ibadet tavrı içinde hurafeleri yerine getirmektedir. 

O rasad-hane-i dünya, O Semerkand bile: 

Öyle dalmış ki hurafata o mazisiyle: 

Ay tutulur, Kovalım şeytanı kalkın! Diyerek 

Dümbelek çalmada binlerce kadın, kız,  erkek! 

 

Ahlaki Düşüş 

Cehaletin, aile hayatında, ahlaki açıdan büyük problemlere sebep olduğunu tespit 

güç değildir. Kadın haklarını bilmediği gibi, erkek de görevlerinin şuurunda değildir. 

Boşama, adeti bir hak sayılmaya başlanmıştır. 

Karı dövmüş, boşamış… emr-i ilahi ne denir! 

Bunların hepsi, emin ol ki cehalettendir. 

 

Eğitim ve Çevreleri 

Aile 

Aile, çocuğunun ilk eğitim ve öğretiminin yapıldığı, ruh ve bedeninin genel 

hatlarının çizildiği, ileride sahip olacağı şahsiyet ve karakterin temellerinin atıldığı 

müessesedir. Önemi de buradan kaynaklanır. Aile çocuğa yönelik çalışmalar ne kadar 

sıhhatli ve bilgili olursa, çocuk da ileride o kadar başarılı olur. 

Ailelerde vatan, millet sevgisi, fedakarlık aşılanmakta, anneler çocuklarını bu ruhla 

yetiştirmektedir. Bu seviyenin mümkün olan ölçüde korunması gerekir. Toplum 

hayatının devamı buna bağlıdır. 
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Şarkın bakılmayan yarası olarak tanımladığı kahveye giden aile reisine: 

Ne var şu kahvede bilmem ki sığmıyorsun eve? 

 

Diye sitem eden. Akif, evde gerçekleştirmesi gereken ortamı şu mısralarda tasvir 

eder: 

Evinde akşam otursan kemal-i izzetle; 

Karın, çocukların, annen, baban kim varsa, 

Dolaşsalar; seni kat kat b u haleler sarsa; 

Saray-ı cenneti yurdunda görsen olmaz mı? 

 

Okul: 

Akif, yaşadığı dönemde, birçok insan farklı şeylerle belki de faydasız tedbirlerle 

uğraşırken, çocuk ve gençlik açısından dolayısıyla toplumun geleceği açısından okulun 

önemi üzerinde ısrarla durmuş, gerek şiirlerinde gerek makalelerinde çocuk ve gençliğin 

yetiştirilmesinin hayati önemini anlatmaya çalışmıştır. Akif, eğitim, okul ve istikbal 

arasındaki ilişkinin şuurunda olduğu için, şimdi okulda olan öğrencilerin yarın için ne 

ifade ettiğini, yarının onların faaliyetleri ile şekilleneceğini, dolayısıyla bu küçük yavruya 

yeterli saygının gösterilmesi gerektiğini vurgular. 

Bu bir ketibe-i masuredir ki, ey millet: 

Selama durmalısın şanlı rehgüzarında; 

Bu bir cenah ki atide bir ufak hareket 

Yapıp cihanları oynatmak iktidarında! 

 

Cami    

Müslüman toplumlarda cami, çok farklı fonksiyonları olan dini bir kuruluştur. 

İçinde toplu ibadetin yapıldığı bu yerler mukaddestir. Bu sebeple camide yapılan 

çalışmaların verimi yüksektir. İbadet maksadıyla camiye gelindiği için ihtirasatının 

birçoğunu cami kapısının dışında bırakarak, temiz, asude bir kalp ile orada bulunurlar. 

Dolayısıyla eğitim ve öğretim için yeterli motivasyonu sağlamak mümkünüdür. Onları 

toplamak için özel bir gayrete gerek kalmamaktadır. Camiler efkar-ı milleti tenvir ederek 

ne müsait yerlerdir! Ağzı düzgün bir zat kürsüye çıkar da Kur’an namına, hadis namına 

hangi hakikati cemaate telkin edemez. 

 

Sonuç 

Fikir ve düşünce adamı olan Akif, hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde 

varlığını gösterir. Yazdığı konularla güncelliğini koruyan önemli yazarlarımızdan biridir. 

Temas ettiği konular toplumun bütün meselelerine ışık tutmuş ve eserlerine yansıtmaya 

çalışmıştır. Olumsuzluğa ve karamsarlığa düşecek her türlü düşüncenden uzak 

durulması; gayret, çaba ve eğitime çok büyük değer verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Bilim ve teknoloji konusunda da hassasiyetlerini belirtmiş, en iyi şekilde istifade 
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edilmesi gerekliliğini belirtmiştir. Ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için sağlıklı bir 

eğitim sistemine ihtiyaç duyduğunu ve buna göre hareket edilmesini ifade etmiştir. İlim 

ve ilim tahsiline gereken önem verilmelidir. Çünkü toplumun ilerlemesinde ilimin büyük 

payı vardır. Bu eğitim anlayışı milli değerlere bağlı, gelişme ve ilerlemeyi ön plana 

çıkartılması ve aynı zaman etrafındaki gelişmelerden haberdar olması gerektiği önemine 

dikkat çekmiştir. İnsanların tembellik ve miskinlikten kurtulması gerekir. Çünkü 

toplumun ilerlemesi buna bağlıdır. Toplumun içine düştüğü sıkıntılar karşısında, 

ağlamanın, ümitsizliğe düşmenin fayda vermeyeceğini, bunun yerine milletin 

geçmişindeki güçlü dinamiklerini ortaya çıkarmak; geliştirmek için büyük bir gayretin 

gösterilmesi gerektiğini, gösterilecek çabaların sonuç vereceğini, tarihten örnekler 

vererek ispatlamaya çalışmıştır 
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