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 :  االفتتاحية
 أنزل الكتاب بلسان عربي مبين ، والّصالة والّسالم على سيد المرسلين وبعد ، الحمد هلل اّلذي

علينا أن ننظر  قاس بمدى اهتمامها بالبحث العلمي وتطبيقاته لذا كان لزاما  م األمم ونهضتها ت  تقدّ  إنّ ف
نموي للمجتمعات وهو طور الحضاري والتّ مدخل الحقيقي للتّ ه الإليه بعين االعتبار واالهتمام  ألنّ 
ربية ببنغازي أن تولي البحث بيوت خبرة وعلم ؛ لذا رأت كلية التّ  المرتكز األساسي للجامعات إذ ت عدّ 

عداد المعلّ ربوي أهمية خاصة ، فدور الكلية ال يقف عند التّ العلمي والتّ  نّ دريس وا  ما مين فحسب وا 
نتاج بحثي تربوي يخدم العملية التّ دورها منبثق من رؤ  عليمية والبيئة يتها في خلق كفاءات علمية وا 
 مة وفق األسس والمعاييرعلمية محكّ  ةمن إصدار مجلّ  دّ وثيق ذلك كان الب  المحيطة ومن أجل ت

 .المتعارف عليها 
 :لألهداف اآلتية  وتأتي المجلة تحقيقا  

 .المختلفة  ربوي والعلمي في المجاالتتشجيع البحث التّ  •
 .دريس تطوير األداء األكاديمي ألعضاء هيأة التّ  •
 .تفعيل رؤية الكلية ورسالتها •
 .ربوية المختلفة تقديم الجديد والمفيد في المجاالت التّ  •
 . رفع مستوى تصنيف الجامعة عالميا   •
 .عليم وضمان جودته تطوير التّ  •

ثم  اهلل ل إلى واقع ملموس بفضل ويتحوّ  ا بهذي طالما حلمنالّ  ق الحلميتحقّ  نّ أللقد آن األوان 
صرار القائمين على هذا العمل وعلى رأسهم عميد الكلية صاحب الرؤية الثّ  اقبة بفضل عزيمة وا 

 ل استمر إلىالعمل على إصدار العدد األوّ  به البالد من أزمات إال أنّ  ورغم ما تمرّ ابة والروح الوثّ 
 لذا نهيب بكلّ  .د حضارتناربية والعلم نبني وطننا ونشيلتّ اب:أن ظهر للوجود ولسان حاله يقول 

ربوية والعلمية ، الجامعات أن يتواصلوا معنا لنشر أبحاثهم التّ  دريس والباحثين في كلّ ة التّ أعضاء هيأ
إلى أعلى درجات التّأّلق واإلبداع بجهودهم  –بإذن اهلل  – ة سترتقيونؤّكد لهم بأّن هذه المجلّ 

 . ّيمة ومشاركاتهم الق
 ال إعجابكم ، وأن تحظىة نتمنى أن تنهنئ أنفسنا بإصدار العدد األّول من هذه المجلّ نونحن إذ 

 وفيق ن ، واهلل ولي التّ على رضا الّدارسين والباحثين والقّراء ، وأن تكون عند حسن الظّ 
، كما  وتحكيمها ألبحاثا في قراءة  عظيماّ  تي بذلت جهدا  حكيم الّ التّ  انقدير للجكر والتّ م بالشّ ونتقدّ 

تي جنة العلمية بالكلية الّ ألعضاء اللّ  ، والشكر موصولذين وثقوا بنا في نشر أبحاثهمالّ  نشكر الباحثين
  .تشرف على إصدار المجلة 

 محّمد علي عبد الوّهاب. د  -المشرف العام                                          
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 ل إدريس الّرفاديميكائي. كلمة رئيس الّتحرير د 

الحمد هلل الذي عّلم بالقلم ، عّلم اإلنسان ما لم يعلم ، والّصالة والّسالم على الّرسول األعظم 
 وبعد ، : 

حظي الّتعليم منذ فجر التّاريخ باهتمام الّدارسين والباحثين ، فهو صانع الحضارة ، وأساس 
يشهده العالم المتقّدم بنسب متفاوتة ، ودرجات متباينة الّتمّدن ، والمدخل الّرئيس للّتطور والتّقّدم اّلذي 

، ولعّل تفاوت المجتمعات في حظوظها في هذا التّقّدم يتناسب طرديا  مع مستوى إدراكها ويقينها 
بالعالقة الّسببية اّلتي تربط العلم بالمؤّسسة المعرفية ، والعمل الّدؤوب والمثابرة في ضوئها بكّل جّد 

خالص ، وهنا يب رز دور المعّلم ، فهو محور العملية الّتعليمية ، والمسؤول عن تنفيذ الّسياسة وا 
التّنمية الثّقافية ، واالجتماعية ، : الّتعليمية اّلتي يصنعها المجتمع لتحقيق أهدافه من حيث 

واالقتصادية ، وتحقيق آماله في إعداد المواطن الّصالح الواعي ، فهو يتأّثر كثيرا  ويؤّثر في 
نظومة الّتعليمية الّشاملة ، ومن هذا المنطلق اهتّمت كلية الّتربية بإعداد المعّلم إعدادا  جّيدا  ، الم

مكانا ته بما يتناسب مع دوره في ظّل المتغيرات المواكبة لالّتجاهات الّتربوية وبتطوير مهاراته وا 
الحديثة من خالل تطبيق معايير الجودة ، وهي تسعى جاهدة لدعم البحث العلمي وتشجيعه بطرائق 
شتى ، وأساليب متنوعة بفضل جهود المخلصين في هذه الكلية ، وكان من ثمار هذا اإلخالص 

بوية العلمّية للكلية لتأخذ مكانها ومكانتها في تشجيع الّنشر العلمي في منظومة اليانعة المجلة الّتر 
المجالت العلمية األخرى في جامعة بنغازي العريقة ، وتنبت من كّل زوج بهيج ، وترتقي بالجامعة 
ا إلى أعلى المراتب ، وتحتل مكانة متقّدمة في الّتصنيف المحلي والعالمي للجودة يليق بها وبعراقته

 . وسمعتها 
اإلنسان في أحسن تقويم ، ووهبه العقل واإلبداع ، والقدرة على الّتدوين ،  لقد خلق اهلل 

فامتألت الّدنيا بكنوز المعرفة في شتى المجاالت والميادين ، وانبرت أيادي العلماء تكتب وتبحث في 
نهم من يترجم علوم كتب األولين ، منهم من يؤّلف الكتب على ضوء ما عرفه مّمن سبقوه ، وم

اإلغريق والفرس ، وغيرها ، ومنهم من يؤّلف البحوث ويصدر المجالت ، وفي ذلك فليتنافس 
 . المتنافسون 

ّنه لمن دواعي سرورنا أن نصدر العدد األّول ، ليبدأ نبض الحياة في مجلتنا الفتّية بتاريخها  وا 
فيا  عذبا  سلسبيال  يصب في نهر العلم الفّياض ، الكبيرة بطموحها ، الّثرية ببحوثها ، لتكون رافدا  صا

 . ، اّلذي يرتوي منه طالب العلم والمعرفة ، ويتفّيأ ظالل أشجاره الوارفة الّدارسون والباحثون 
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 ةشر في المجل  شروط الن  
ة العلميّ  ةالمجلّ ) باسم مة ة محكّ ة علميّ ربية جامعة بنغازي مجلّ تصدر كلية التّ  .4

 ( .ربية ة التّ لكليّ 
دريس نشر فيها األبحاث المقّدمة من أعضاء هيأة التّ ة ت  نصف سنويّ ة ة دوريّ المجلّ  .5

 . أو الباحثين في الجامعات 
   ه لم يسبق نشرهة تقديم إقرار بأنّ بالمجلّ  شريجب على الباحث عند تقديم البحث للنّ  .6
الحاسب اآللي مرفقتين بقرص ت قدم أصول البحوث والمقاالت من صورتين على  .1

 . مدمج عليه البحث 
لكترونيا  إلى مدير التّ  يتمّ  .2 حرير ويتصّدر الصفحة األولى إرسال البحث ورقيا  وا 

على أن ،  نيبريده االلكترو و ، عنوان البحث ، يليه اسم الباحث ، ثّم وظيفته 
 . ة نجليزيّ ة واإلغتين العربيّ صا  للبحث باللّ م ملخّ قدّ ي  

ة على أن ي راعى بع في المجلّ ظام المتّ حكيم ، وفقا  للنّ عمال المقّدمة للتّ تخضع األ .3  . قيق في موضوع البحث ص الدّ خصّ تّ م الالمحكّ في شخص 
 . وثيق ة المتعارف عليها في التّ بع في كتابة البحث القواعد العلميّ تّ ي   .7
باستخدام ورية منسوخا  بالحاسب اآللي م الباحث البحث المراد نشره بالدّ ي قدّ  .8

طور والمسافة بين السّ  43بنط  Simplified Arabicمايكروسفت وورد بخط 
 cdوي قّدم البحث مسجال  ، نقط  3والمسافة بين الفقرات ،  48تكون تام 

 . A4باإلضافة إلى نسخة مطبوعة على الورق مقاس 
عن  (ة سيرة ذاتيّ )  مختصرا  مدونا  بها سجاّل   A4م الباحث ورقة منفصلة قدّ ي   .9

ة الستخدام قيق إلى جانب اهتماماته العلميّ صه العام والدّ تاريخه األكاديمي وتخصّ 
 . ورية اء الدّ عريف به لقرّ هذه البيانات في التّ 

ة باإلضافة إلى صاحب بحث منشور بالمجلّ  ة إلى كلّ ي هدى نسخة من المجلّ  .41
 . ت منفردة خمس مستاّل 

 .  عديالت التّ قبوله بعد  أو ، و رفضهأ، ه خطر الباحث بخطاب مفاده قبول بحثي    .44
حسب أسبقية ورودها بعد إعدادها في صورتها بة نشر األبحاث في المجلّ ت   .45

 في الّتخّصص  عنوّ شر مع مراعاة التّ هائية للنّ النّ 
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قاته لدىواق  مديري مدارس الت عليم العام في مدينة بنغازي ع اإلبداع اإلداري ومعو 
الرفاديكائيل ادريس يم.د 
 يبنغاز جامعة .كلية اآلداب 

 راسةص الد  ملخ    
العام في مدينة عليم مدارس الت   نة مديريعي   قاته لدىو معو  ، تحديد مستوي اإلبداع اإلداري  راسة إلىهدفت هذه الد                  

 و، سا  مدر  ( 545)سين حجمها أخرى من المدر  و  ، مديرا   (55)نة حجمها عي   راسة علىجريت الد  أ الهدفلتحقيق هذا  و بنغازي ،
انية لقياس و الث   ن ،يسة نظر المدر  همن وج س مستوى اإلبداع اإلداري لدى المديريناألولى لقيان لجمع البيانات ، ستخدمت أداتيا

نة كان فراد العي  اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس أ مستوى أن  الن تائج أظهرت  المديرين ، وقدقات اإلبداع اإلداري من وجهة نظر معو  
 ثم   نظيمية ،قات الت  المعو   ثم   قات المالية ،متها المعو  اإلداري في مقد   من إبداع المديرين ة تحد  قات عد  هناك معو  طا  ، وأن  متوس  
 ( . اتيةالذ  )خصية قات الش  و في المرتبة األخيرة تأتي المعو   غيير ،ت  قة بمقاومة القات المتعل  و  المع

Abstract: 

This study aims at identifying the level of administrative creativity and hindrances in the sample 
of public school principals in the city of Benghazi. To achieve the purpose of the study, we used a sample 
of '55' school principals and another sample of '548' teachers. Two instruments of data collection were 
used. The former is to measure the level of administrative creativity of the school principals from the 
point of view of the teachers; the latter is to measure the hindrances that hinder achieving administrative 
creativity from the point of view of the principals. The results show that the level of administrative 
creativity of the principals in the sample was average. As there are hindrances that restrict the principals 
from achieving administrative creativity. These hindrances were funding, organizational issues, resistance 
of  changes, and others related to the individual character of the principals themselves.  

 ــــةــــمـــــد  ــــــمق 

شمل هذا يو ، مات اإلدارية بشكل عامر المنظ  خرين االهتمام بمداخل تطويتزايد في العقدين اآل
رات سرعة المتغي   اهذا االهتمام ضرورة فرضته ،دها ربوية وتعد  مات الت  االهتمام تعديل مداخل تطوير المنظ  

سات القائمين على المؤس   اقتناع اسات ، حيث نمفي مستقبل هذه المؤس  ر بشكل متزايد تي تؤث  المعاصرة ال  
حديات الجديدة المضافة بما ها مواجهة الت  تعة تستطيع بواسطي مداخل متنو  عليمية بضرورة تبن  ربوية والت  الت  

حديث ويكسبها خصائص قبول الت   ،ظم الحديثة والمتطو رة ي الن  وتبن  ، هات وج  يكفل لها القدرة على استيعاب الت  
 .ز والقدرة على المنافسةمي  وكذلك الت   ،طويرر والقابلية للت  يغيوالت  

وجه اإلبداعي في جهود تأصيل الت   عد  ي   إذ،  ربويةسات الت  في تطو ر المؤس   اا أساسي اإلبداع مدخلا  عد  وي  
سات، واعتبار لتحسين ورفع كفاءة هذه المؤس  ؛ اا أساسي اا عليمية أمر سات الت  طوير في إدارات المؤس  اإلصلح والت  
تابةكود عليمية  من حال الر  سات الت  نقل المؤس  في س رع ونهجاا ي   ،للتطوير اإلبداع مدخلا  إلى حال  و الر 

عامل مع جديد والمرونة في الت  د على أهمية الت  ي منهجية إبداعية تؤك  يقتضى  تبن  كما , و التطو رالحركة 
ق تنمية مهارات اإلبداع لدى ي استراتيجيات وآليات فاعلة تحق  اا بتبن  عملي  هذا ى يتأت   ، اتلمستجد  واهر واالظ  
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ياق يقول وفي هذا الس   قاته ،من معو   مات اإلبداع والحد  فر مقو  اسات، والعمل على تو القائمين على هذه المؤس  
الب وميوله وقدراته المدرسة تقوم بدور أساسي في تنمية مختلف استعدادات الط   إن  :  ( 6002)العزيز عبد

مه من م وأساليب للتقويم، وبما تقد  عل  المختلفة، فهي بفلسفتها ومناخها المدرسي وبما تملكه من مصادر للت  
العزيز،  عبد) هم ر هم وتطو  اوية في تكون اإلبداع لدى طلبها ونمو  ل حجر الز  ك  خدمات إرشادية لطلبها ، تش  

من منتسبيها من  في تنمية اإلبداع لدى اا كبير  مجاالا دارة المدرسية أن  لإل( 6002)بلواني، كما تذكر ( 6002
 ( .6002 ،بلواني)  و إداريين,و مدرسين ، طلب 

نتاج وتوفير سة تدعم الت  مؤس  سة التعليمية بدورها بصفتها ولكي تضطلع المؤس   نمية البشرية وا 
نتاج أفكار جديدة، سة مبدعة ومحف  عليها أن تكون مؤس   لوك اإلبداعيالمبدعين وتكرار الس   زة على إبداع وا 

عة، وذلك بتوفير بيئة محيطة مرنة قادرة على االستجابة واستيعاب ة ومتنو  وممارسة أدوار غير نمطي  
عليمية ال تكون سة الت  والمؤس   جودة ،دة ومضمونة العة ومتجد  المدخلت الجديدة بما يكفل إنتاج مخرجات متنو  

 .قات اإلبداع المختلفةه سليمة خالية من معو  ي  صف باإلبداع ويعمل في بيئة تنظيمكذلك إال إذا قادها مدير يت  
 راسةمشكلة الد  

ن  , في فراغ  اإلبداع أو االبتكار كبقية القدرات العقلية األخرى ال يتم   في بيئة ومجال نفسي  ما يتم  وا 
ل عن إنتاج قوى المدرسة هي المسؤول األو   ن  أاعتبار بعة ، دات المتنو  ده جملة من المحد  واجتماعي تحد  

تي تضيف على روف والعوامل ال  البيئة المدرسية هي جملة من الظ   أن   قمنطل و منصف باإلبداع ،بشرية تت  
قدرتها على أداء  فإن   سبيها تت نمو القدرات اإلبداعية لدى مننها من تلبية احتياجاة تمك  المدرسة سمات خاص  

ة مبدعة يقودها مدير سلوكه إبداعي وقادر على تهيئة بيئة تنظيمي  مدرسية إدارة  حيحة رهنرسالتها الص  
أو  ة نفسها،نظيمي  رة من عوامل قد تعيق اإلبداع كالعوامل المرتبطة بشخصية المدير، أو بالبيئة الت  متحر  

غيير وجمود اللوائح اإلدارة العليا لجهود اإلبداع، باإلضافة إلى مقاومة الت   تشجيعبتكاليف اإلبداع ، أو عدم 
 .والقوانين

أنها  يجدة  عليمي  تي تناولت القدرات اإلبداعية في البيئات الت  ة في ليبيا ال  راسات المحلي  ع للد  والمتتب  
ودارسة  ،(  1992) الر فادي: من  لب كدراسة كل  عية عند الط  زت بشكل أساسي على القدرات اإلبدارك  

م أقل من قبل قاته رغم أهميته فقد حضي باهتماالمدارس ومعو   ا اإلبداع عند مديري، أم  (1999) الخفيفي
 (.6012) سعيدكدراسة  أقل   بتركيزتناوله  تم   حيث, في ليبيابداع المهتمين بدراسة اإل

 :تية لتجيب عن التساؤالت اآلراسة ه الد  لذا جاءت هذ

عليم العام في مدينة بنغازي من وجهة نظر مدارس الت   مديريما مستوى اإلبداع اإلداري لدى  .1
 ميهم؟معل  
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مدينة بنغازي من وجهة نظر ساسي في عليم األقات اإلبداع اإلداري في مدارس الت  معو   هي ما .6
 أنفسهم؟ المديرين

عليم مدارس الت   مديري قات اإلبداع اإلداري لدىمن معو   يها للحد  ن  تي يمكن تببل اإلجرائية ال  ما الس   .2
 العام بمدينة بنغازي ؟

 إجراءات الدراسة

 :الدراسة أهداف

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية  

ة في مدينة بنغازي من وجهة نظر المدارس العام   ريتحديد مستوى اإلبداع اإلداري لمدي .1
 .مينالمعل  

عليم العام في مدينة بنغازي من وجهة نظر بداع اإلداري لمديري مدارس الت  قات اإلتحديد معو   .6
 .المدارس أنفسهم يريمد

عليم العام في مدينة قات اإلبداع اإلداري في مدارس الت  من معو   اقتراح سبل إجرائية للحد   .2
 . بنغازي

 :راسةة الد  أهمي  

 :راسة في اآلتيأهمية هذه الد   تتحدد

عن عمليات  ناط بها مهمة إنتاج الموارد البشرية المسؤولةسة الرسمية التي ي  ن المدرسة هي المؤس  لكو  .1
خاذ القرارات وحل ة ات  اإلبداع مكو ن فع ال في عملي   ن  ألو ، وتنميتها غيير في المجتمعقيادة الت  

 يريمستوى اإلبداع لدى مد راسة تتيح فرصة تحديدمات، فهذه الد  تي تواجه األفراد والمنظ  المشكلت ال  
 .عليم العام مدارس الت  

سهم بشكل مباشر في مساعدة تمنها  اقتراح سبل للحد  و  قات اإلبداع اإلداري ،تشخيص معو   .6
الة لدعم اإلبداع اإلداري، وتوفير وضع الحلول الفع   عليم علىالمسؤولين في اإلدارات العليا في الت  

ربوية من مات الت  هذه المنظ   القدرات اإلبداعية لدى منتسبي نموملئمة وداعمة ل ةمي  يبيئة تنظ
داريين وطلبمدر    .سين وا 

 :راسةمصطلحات الد  

 : اإلبداع 
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دراك  اا استي يصبح بها الفرد حس  ة ال  ه العملي  اإلبداع بأن  (  Torrance) ف تورانس عر  ي   للمشكلة ، وا 
اء إجر  ومن ثم  ، وضع الفروض واختبار صحتها  ومن ثم   ، الئل للمعرفةغرات والمعلومات والبحث عن الد  الث  

 .( 55،  6006 ،الس رور) تعديل على هذه النتائج 

مزيج من القدرات و االستعدادات و الخصائص "ه ن  أف اإلبداع بيعر  ،ف ( Gowan)ن او أما قو 
مفيدة ، و  أصيلةنتائج  إلىي ة لتؤد  يات العقلي  لبالعم ىتي إذا وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقة ال  خصي  الش  

 ( . 2 ،6009،خير الل ه) أو العامل ، أو المجتمع مة ، أو المنظ  للفرد ، 
 : اإلبداع اإلداري

القدرة على ابتكار أساليب، وأفكار يمكن أن تلقى "ه أن  ببداع اإلداري اإل(  1992) ريوتيعر ف الق
(  675، 1992، يالقريوت) "ة نظيمي  لتحقيق األهداف الت  هم الستثمار قدراتهم ومواهبهم تجاوب العاملين وتحفز  

ذي يمارسه الفرد أو الجماعة في موقع ز ال  ف الممي  صر  لوك أو الت  الس  " ه أن  ب(  1999)  فه الس لمكما يعر  ، 
ذاته  بداعاا في حد  لوك إة، وقد يكون هذا الس  هائي  الن   رورة أن ينتج عنه نتاج جديد في صيغتهالعمل وليس بالض  

 .( 100، 1999،  الس لم)  "ة في موقع العملل مر  عندما يمارسه صاحبه ألو  
 :لإلبداع اإلداري التعريف اإلجرائي

ة في مدينة قدرة مدير المدرسة العام  " بأنه  راسةفي هذه الد   ف اإلبداع اإلداري إجرائياا عر  ي    
ز بأكبر قدر من إنتاج أفكار أو حلول جديدة تتمي   ة فيقليدي  رق الت  وتين العادي والط  ب الر  بنغازي على تجن  

سه المقياس يوذلك كما يق نفيذ والت حق ق ،ة للمشكلت وتكون قابلة للت  لقة والحساسي  األصالة والمرونة والط  
 .ةراسة الحالي  المستخدم في الد  

 :قات اإلبداعمعو  

لوك اإلبداعي لدى الس   تي قد تعيقددات ال  ة، المح  الحالي   راسةقات اإلبداع اإلداري في الد  قصد بمعو  ي  
ق تتعل   ، أمهي  تنظيم ة ، أمقات شخصي  كانت هذه المعو  أعليم العام في مدينة بنغازي سواء مدارس الت   يريمد

 (.تكلفة اإلبداع ) ة غيير ، أو مالي  بالمقاومة للت  
 :عليم العاممدارس الت  

 ةقعوالوا، لة من الد ولة الممو  ( و الث انوي ،  األساسي)  عليم العام بجميع مراحلهقصد بها مدارس الت  ي  
 (.لوي الس  و البركة،  وبنغازي المركز ،):لثة ة الث  عليمي  و تشمل المكاتب الت  ،داخل نطاق مدينة بنغازي 

 :راسةحدود الد  

 :ة علىراسة الحالي  اقتصرت الد  

 .سي هذه المدارسومدر  عليم العام في مدينة بنغازي مدارس الت   يرينة من مدعي  
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 .م6016/6012راسي سين خلل العام الد  والمدر   يريننة المختارة من المدارسة على العي  قت أداتا الد  ب  ط  

 
 :أسلوب البحث المستخدم

قات هذا ومعو  ، عليم العام الت   مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري راسة تستهدف تحديدهذه الد   بما أن    
 .سلوب البحث الوصفيت أتبن   هافإن   اإلبداع ،

 :وعينتها راسةالد   جتمع م

ابعة الت  انوي في مدينة بنغازي عليم العام األساسي والث  راسة جميع مدارس الت  شمل مجتمع الد  : المجتمع  
سين بها مدرسة وعدد المدر  ( 612)وبلغ عددها ( لوي ،البركةبنغازي المركز، الس  ) :ة الثلثةعليمي  للمكاتب الت  

 .( 1جدول رقم .) سةا ساا ومدر  مدر  (  15625)من الجنسين 
 ( 1) جدول رقم 

 ةعليمي  راسة حسب المكاتب والمراحل الت  توزيع مجتمع الد  
 سونالمدر   المدارس المكتب

 المجموع ثانوي أساسي المجموع ثانوي أساسي

 4455 1551 4443 54 14 44 المركز بنغازي
 6141 1746 5434 35 44 67 البــــــركة

ــ    4614 755 4574 71 14 43 الويالســـ
 15445 4445 11356 414 47 176 المجمـــــــــوع

در إحصائية صادرة عن تعليم بنغازي   .م4514/4514المص 
 

 كل  من مدارس  تقريباا  ٪62م اختيارنة العشوائية البسيطة تباستخدام أسلوب العي  :  نةالعي    
سين من مدر  ( 10)ر اختي وباألسلوب نفسه،مدرسة  مدير ( 55)اختيار  م  ،وبذلك تمي يمرحلة بكل مكتب تعل

عند ، و سةساا ومدر  مدر  ( 550)سين راسة من  المدر  نة الد  حجم عي   حيث بلغ،ارةتن المدارس المخم مدرسة كل  
ح توزيع يوض  ( 6)وجدول  ساا ،مدر  ( 542)سين نة من المدر  صبح حجم العي  يستبعدت استمارتان لحليل االت  
 .ةعليمي  راسة حسب المدارس والمراحل الت  نة الد  عي  

 (4)جدول 
 ةعليمي  سين حسب المكاتب والمراحل الت  ومدر   نة من مديرينتوزيع أفراد العي  

 نالمدر سو (المديرون) المدارس  المكتب
 المجموع ثانوي أساسي المجموع ثانوي أساسي

 145 45 115 14 4 11 بنغازي المركز
 455 75 135 45 7 13 البــــــركة

ــ    175 45 145 17 4 14 الويالســـ
 555 145 445 55 14 44 المجمـــــــــوع
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 :المديرين  نة خصائص  عي  
لجدول اآلتي    ص خصّ و التّ وع ، رات  النّ راسة من المدیرین حسب  متغی  نة الدّ یبٌین توزیع  عيّ )  3( رقم   ا
 (4)جدول . وعالنّ  و ،

 . وعص ، والن  خص  توزيع أفراد العي نة من المديرين حسب المؤهل العلمي، والت  
 

 

 
 

 :أداتا جمع البيانات

مدارس يري ل لقياس مستوى اإلبداع اإلداري لدى مداألو  : لجمع البيانات استخدم الباحث مقياسين  
هها هؤالء تي قد يواجبداع اإلداري ال  قات اإلاني لتحديد معو  والث   ، مين فيمن وجهة نظر المعل  التعليم العام 

ات جوع إلى األدبي  الر  وب }ليكرت{ي أسلوب تطوير هذين المقاسين بتبن   تم   ، وقدمن وجهة نظرهم  المديرون
د  . راسة قة بموضوع الد  ابقة المتعل  راسات الس  والد   دت ثلثة لقياس مستوى اإلبداع اإلداري لدى المديرين  ح 

فقرة لقياس ( 16) صتص  حيث خ  ة للمشكلت ، بعد األصالة ، و بعد المرونة، وبعد الحساسي  : أبعاد هي 
قياس ن مو بهذا تضم   ، الثفقرات لقياس البعد الث  ( 2)و، فقرات لقياس البعد الثاني (10)و , لالبعد األو  

عد من ب  ض  حيث تفقرة ، ( 46)ن تضم  فقد  قات اإلبداع اإلداريأما مقياس معو  فقرة ،( 20)اإلبداع اإلداري 
( 10)غيير قات مقاومة الت  و  عد معوب   ، فقرة( 17)ة نظيمي  عد العوامل الت  فقرات ، وب  ( 10)ة خصي  قات الش  المعو  

 .فقرات( 5) قيس باستخدام ( تكلفة اإلبداع ) ة عد المالي  فقرات، ثم ب  
، وبناء  راسةبموضوع الد  راية رضتا على مجموعة من األساتذة ذوي الد  لتقدير صدق األداتين ع  

سب معامل فقد ح  ، بات ق بالث  يتعل  ا فيما أم   هائية للمقياسين ،سخة الن  عيت ملحظاتهم في الن  و ر   أدوات القياس
ساا لمقياس مستوى مدر   n=50 حجمها  ةباستخدام عين α 94.=فكانت قيمة . للمقياسين نباكو ألفاكر ثبات 

جابة عن لإل. مديراا   n=20نة حجمها باستخدام عي   α 93.=فكانت  ، قات اإلبداعا لمقياس معو  اإلبداع ، أم  
موافق ، و ة ، موافق بشد  ): وفقاا ألسلوب ليكرتبدائل  ةس لماا من خمس م الباحثفقرات المقياسيين استخد

بديل من  لكل  (  1و  5) صت درجات بينص  ، وخ  ( غير موافق إطلقاا و غير موافق ،  وما ، موافق إلى حد  و 
 .واليهذه البدائل على الت  

 :ساليب اإلحصائيةاأل

طات الحسابية، واالنحرافات المتوس  : اآلتية  راسة استخدمت األساليب اإلحصائيةلتحليل بيانات الد  
 . لعينة واحدة(  t)ة، واختبار المعياري  

 

 المؤهل العلمي صخص  الت   وعالن  
 16 دبلوم عام 44 أدبي 41 ذكر
 45 دبلوم خاص 44 علمي 44 أنثي
 14 جامعي - - - -

 55 المجموع 55 المجموع 55 المجموع
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 ظرياإلطار الن  

 : مفهوم اإلبداع 

ور أفكار  أن   لىيشير إعريفات هذه الت   ،بعضة تعريفات لإلبداعهناك عد    اإلبداع هو تعميم لتص 
الختراع  اا راديكالي اا ن تحديثوهذا يتضم  (   Imagination( )Newell and Shaw ,1972) جديدة خيالية 

عادة صياغة راديكالية للمشاكل  أو لحل    ( . Sefertzi ,2000)مشكلة ، وا 

اإلبداعي  يمكن أن يعمل ببساطة على تكامل معرفة متاحة بطرق مختلفة  الحل   أن  ترى  خرىوتعريفات أ
ركيب يجب أن الت   ا  معاد لا جديداا أمكان حأسواء  الحل اإلبداعي أن   عريفات تفيدوهناك مجموعة ثالثة من الت  

 ( . Higgins ,1999 )قيمة  يكون ذا

تي حاولت أن ربوي ال  نظريات المطروحة في األدب الت  وتأكيداا على تعقيد مفهوم اإلبداع وغزارة ال   
تي ال   ، دةظريات المتعد  تصنيفات للن   ةعشر ( 2002)  س فهم هذا المصطلح فقد عرضت الس رورأس تصوغ

 ( . 5، 2002،السرور) حاولت تفسير اإلبداع 

تي ة ال  ات البشري  لإلبداع في العملي  (   Dela Torre,1991) فيعرض رؤية (  2006) روبرت ماأ
عريف باألفكار والت  ، غبة في توليد ل اإلبداع القدرة والر  ة ،و المنتج ، حيث يمث  خص، والعملي  الش  :تشمل 
ة للمشكلت، وتوفير المناخ، الحساسي  : ة عناصر هي العملية اإلبداعية تحتوي على عد   كما أن  ، الجديدة 

نه ظاهرة إبداعية تعتمد على أربعة عناصر رئيسية هي أف اإلبداع بف، ويعر  كي  يم، والت  صمشبيه، والت  والت  
ا أم   ،(  129، 2006،روبرت)ة ، والتقدير، والمنتج خص ، والعملي  الش  :

) ؤ نب  حصيل، والت  ه القدرة على االختراع، والت  ن  أفيصوغ اإلبداع ببساطة على Sternberg(6002)ستيربيرق
Buonincontro,2008). 

عاريف ه يمكن حصر معظم الت  ن  فإ،باين في تعاريف اإلبداع ه رغم الت  ن  أ(  1995)  عسافويرى 
ه وصفتي تنظر إلى اإلبداع بعاريف ال  الت  ويشمل : المحو ر األول -:مها الباحثون في ثلثة محاور هيتي قد  ال  

المشكلت، وأخيراا  وحل  ، ز على اإلنتاج اإلبداعي تي ترك  عاريف ال  فيشمل الت  : انيا المحور الث  ة، أم  عملي  
ز األشخاص المبدعين كخصائص االستقلل المباشر، تي تمي  ز على الخصائص ال  ذي يرك  ال  : الثالمحور الث  

 (. 21، 1995،  عساف. ) الخ..... ...صالة ، والمرونةقة، واأللواالنفتاح ، والط  
 :سياإلبداع المؤس  
سة تي يمارسها الفرد داخل المؤس  ات ال  العملي   ق بكل  سي يتعل  اإلبداع المؤس   أن  ( هـ 1418) يرى الحقبانى 

حليل، والخروج عن الت   والمخاطرة، والقدرة على، لقة ،والمرونة صالة، والط  سم هذه الممارسات باألبحيث تت  
) عامل مع البيئة ج عن الت  تتي تنة للمشكلت ال  تي يعمل بها ،والحساسي  مة ال  المألوف سواء للفرد أو المنظ  

ة يكون بموجبها اإلبداع هو ه عملي  سي بأن  ف االبتكار المؤس  فيعر  ، ( 2008) ا بيتر أم  (  2012،6،  الحارثي
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نافس ، وعليه  فاالبتكار هو القدرة على تحديد  بعض الوسائل االبتكار والت  ي إلى تي تؤد  أحد المدخلت ال  
 (. 2010نافع ،) ( ق، تنافستفو  ) ة ريادي   مة مكانةل المنظ  تي تساعد على أن تحت  ة ال  التكنولوجي  

 

ات عن مجموعة من اإلجراءات والعملي  " اإلبداع اإلداري عبارة  ن  إ: (  2005) د االعو  يقول  هنفس في الس ياق
مة وتفعيل األداء اإلبداعي من خلل تحفيز ي إلى تحسين المناخ العام في المنظ  تي تؤد  ات ال  لوكي  والس  

 ( .90،  2005،داالعو   ) "كثر إبداعاا القرارات بأسلوب أخاذ المشكلت وات   العاملين على حل  
 : قات اإلبداع اإلداري معو  

ائص صاإلبداع مرتبط بخ ن  إ القولتي تعاملت مع مفهوم اإلبداع يمكن للمداخل المختلفة ال   فقاا و  
 د  الب  ( إبداعاا فردياا ) ه لكي يبدع الفردأي أن   ،ه على تراجع ة قد تعملبيئة تنظيمي  بأو مرتبط ، ة ة فردي  شخصي  
وتكرار  ، فكير اإلبداعيها على الت  يز منتسبوتحف  ، عاا على اإلبداع مشج    اا سة مناخاا تنظيمي  ق له المؤس  أن تحق  

 .لوكحدوث هذا الس  

( 2004) مغاوري ذكر تحيث لإلبداع اإلداري ، المعيقةراء الباحثين في تصنيف العوامل عت آتنو  
 -:قات اآلتيةالمعو  

 .والمألوفةة قليدي  ك بالممارسات الت  مس  ر والت  غييمقاومة الت   •
 .الخوف من الفشل من ارتكاب األخطاء •
 .وتشجيعه قة بإقامة العمل اإلبداعيضعف الحوافز المتعل   •
 (. 2004,مغاوري) قليدي نظيم الهرمي الت  الت   •

 التية ،وهي نظيمي  قات الت  المعو  : قات إلىهذه المعو  (  1620) صن ف الحارثي  هو في الس ياق نفس
 ، ترتبط بالفرد نفسه (ة ذاتي  )ة قات شخصي  معو   خرىوالمسؤولين عليها، وأ هاتظمة وأنسترتبط بالمؤس  
الحارثي ) لعقائد والعادات واألعراف ن اقافية واالجتماعية ،وهذه تتضم  قات الث  الثة هي المعو  والمجموعة الث  

عم من غياب الد   :سي منهاإلبداع المؤس  ل معيقةة عوامل فقد ذكر عد  ، (  2002)  ا القحطاني، أم  (  2012
ر، وانعدام الحوافز، وتكاليف اإلبداع الباهظة، وانعدام المرونة في أنظمة غي  القيادة اإلدارية ، ومقاومة الت  

 (.2002،القحطاني) بيئة العمل وظروفها كذلك لعمل، و وقوانين ا
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قاته سواء في باإلبداع اإلداري ومعو   تهتم  تي اراسات ال  الماضين جملة من الد   ظهرت خلل العقدين
راسات التي وفيما يلي استعراض لمجموعة من الد   أو المنظمات التعليمية والتربوية ،ظمات االقتصادية المن  

 .ة ربوي  ة والت  عليمي  سات الت  قاته في المؤس  تناولت تحديد مستوي اإلبداع اإلداري ومعو  

قاته اإلبداع اإلداري ومعو   : دراسة بعنوان(  6012) سعيدليبيا في منطقة الجبل األخضر  فيأجرى 
، انويعليم األساسي والث  عين على مدارس مراحل الت  مديراا، موز  ( 22)عليم العام شملت لدى مديري مدارس الت  

المديرين قاته من وجهة نظر قياس مستوى اإلبداع اإلداري ومعو   راسة في األساس إلىهدفت هذه الد  
قات مديرين يرون وجود معو  ال مستوى اإلبداع اإلداري كان مرتفعاا نسبياا ، وأن   راسة إلى أن  د  لت الوتوص  ،

 :من  يضاا دراسة كل  راسات أمن هذه الد  ( . 6012,سعيد)إلبداعية امن قدراتهم  ة تحد  تنظيمي   خرىوأ ، ذاتية
ممارسة اإلبداع اإلداري من قبل راسة إلى الكشف عن درجة هدفت هذه الد  ، ( 6012)  و الشقراننة ، بعبا

درجة  لت إلى أن  ربد من وجهة نظرهم، وتوص  ة في محافظة إربي  عليم والت  ات الت  ربويين في مديري  القادة الت  
،  كل  ه وتطبيقه ، وفي األداة كوتشجيعي اإلبداع طة في مجاالت تبن  ممارسة اإلبداع اإلداري كانت متوس  

 .(6012, الشقران نة و بعبا) على درجة ممارسة مرتفعة هوأسلوبالعمل ر بيئة بينما حصل محو 

ف على واقع تطبيق اإلبداع عر  إلى الت   تهدفبدراسة (  2012)  قام الحارثيو في الس ياق نفسه 
والوكلء ، ة من وجهة نظر المديرين انوية الحكومية في محافظة جد  اإلداري لدى مديري المدارس الث  

ة ، خصي  والش  ة ، نظيمي  قات الت  ف على المعو  عر  راسة إلى الت  هدفت الد  كما ، خرىأباإلضافة إلى أهداف 
المستوى اإلجمالي لعناصر  راسة أن  هذه الد   لت إليهما توص   اإلداري، وكان أهم   ة لإلبداعواالجتماعي  ة، قافي  والث  

اإلبداع اإلداري كان بدرجة قات المستوى اإلجمالي لمعو   طة، وأن  اإلبداع اإلداري كان بدرجة متوس  
 .(6016, الحارثي )كبيرة

ة انوي  ف على درجة ممارسة مديري المدارس الث  عر  فقد قام بدراسة هدفها الت   ،(  2012)  ا الز يودأم   
ة في البحرين لتكنولوجيا المعلومات من وجهة نظرهم وعلقتها باإلبداع اإلداري لديهم من وجهة نظر ي  الحكوم

راسة وجود مستوى مرتفع من اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس نتائج هذه الد   وكان من أهم  ميهم ، معل  
 .(6016, الز يود ) ميهمانوية من وجهة نظر معل  الث  

قاما  ،(  2011)شرت عام ن  ( ALroud) والرود ( Suliman)من سليمان  وفي دراسة أخرى لكل  
ة المدارس العام   يريف على مستوى اإلبداع اإلداري لمدعر  هدفت إلى الت    2007/2006بها في األردن عام 

وع والخبرة من جهة حصائياا بين الن  ها وجود تفاعل دال إتائج من أهم  لن  جملة من ا راسة إلىلت هذه الد  ، توص  
ر في مستوى أث وع والمؤهل العلميوكذلك بين الخبرة والن   ، بين المؤهل العلمي والخبرة من جهة أخرىو ، 

 .&ALroud(Suliman(2011,المدارس العامة في األردن من وجهة نظر المعلمين لمديرياإلبداع اإلداري 
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ها باإلبداع اإلداري تقنية المعلومات وعلقت: عنوانها (  2006)  قام بها الس كر في دراسة أخرى 
 مة تم  ماا ومعل  معل  ( 280) من الدراسة نة عي  نت تكو  حيث ،  ة في األردنانوية الخاص  المدارس الث   يريمدلدى 

كان مرتفعاا من وجهة  يرينمستوى اإلبداع اإلداري عند المد راسة إلى أن  لت الد  اختيارهم عشوائياا ، وتوص  
 .(6002, السكر ) ميهمنظر معل  

 قات اإلبداع اإلداري فيف على معو  عر  فقد هدفت إلى الت  ،( 2010)  ومجاهد ا دراسة مظهر أم   
فرداا من القيادات اإلدارية ، ومن نتائج ( 26) راسة ن، حيث شملت هذه الد  ة في اليمياضي  سات الر  المؤس  

فسية في المرتبة قات الن  ر المعو  ، حيث جاء محو  من اإلبداع قات تحد  سات تواجه معو  هذه المؤس   راسة أن  الد  
تي راسات ال  و من الد   ،( 6010مظهر و مجاهد )ية ، ثم محو ر المعوقات الذهنالعمل يليه محور األولى ، 

ف على عر  الت   لىتي هدفت إال  ( 6004)سنة  افدراسة العس   ارسقاته في المدتناولت اإلبداع اإلداري و معو  
و ، قات اإلبداع اإلداري لديهن  و كذلك تحديد معو  ، ياض مديرات المدارس بالر   مستوى اإلبداع اإلداري لدى

، طاا داري كان متوس  مستوى اإلبداع اإل لى أن  إ لتتوص  ، مديرةا ( 299)من  يكونت نةعي   حيث شملت الدراسة
 ضغوط العمل، و غيير طة منها مقاومة الت  بداعية بدرجة متوس  من قدرات المديرات اإل ة تحد  قات عد  وهناك معو  

 .(6004, العس اف )ة عدم كفاية الحوافز المادي  ، و ة غياب الحري  ، و 

واقع معوقات اإلبداع و دور  ف علىعر  دراسة كان ضمن أهدافها الت  ب( 6004) غاوريكما قامت م      
بالقاهرة وكلء بعض المدارس الثانوية الحكومية من مديري و ( 72)نة شملت العي   ي مصر،انوية فالمدرسة الث  

من اإلبداع اإلداري  منها مقاومة  حد  قات تهناك معو   أنا : ة نتائج من أهمها عد   لىراسة إلت هذه الد  و توص  
و عدم ، ة و عدم تقديم الحوافز المادي  ، ة و الخوف من الفشل قليدي  ك بالممارسات الت  مس  و الت  ،  غييرالت  

 .( 6004, مغاوري )المرونة في تطبيق اللوائح 

) دمحم  بن اع اإلداري في المدارس، دراسة قات اإلبدزت كذلك على تحديد معو  تي رك  راسات ال  ومن الد  
عليم راسة إلى الوقوف على مدى ممارسة اإلبداع اإلداري الفع ال بمدارس الت  ، حيث هدفت هذه الد  ( 2003
ف عر  سين األوائل، كذلك الت  مان من وجهة نظر المديرين أنفسهم ومساعديهم والمدر  انوي بسلطنة ع  العام الث  
تقديرات ممارسة اإلبداع  راسة أن  لت إليه هذه الد  إلداري بتلك المدارس، وأهم ما توص  قات اإلبداع اعلى معو  

فتراوحت أيضاا بين ، قات اإلبداع اإلداري ا درجة تقديرات أبعاد معو  طة، أم  اإلداري كانت بين الكبيرة والمتوس  
قات عد المعو  ا ب  تقدير كبير، و أم  ة على نظيمي  ة الت  قات البيئي  عد المعو  طة ، حيث حصل ب  الكبيرة والمتوس  

 .  ( 6002, بن محمد ) طاا كان تقديره متوس  فة خصي  الش  

ئيسية ، منها دراسة قات اإلبداع اإلداري من أهدافها الر  كان تحديد معو  ،  هناك دراسات أخرى         
ة للعمل في ة والمادي  التيكان من أهدافها تحديد تأثير العوامل البيئي    Livingstone( 1998)ليفنقستون 

ماا معل  ( 50) من الدراسة نة عي  نت مين المبدعين، تكو  ة للمعل  روف المادي  ظ  الاإلبداع وذلك من خلل دراسة 
هي أكثر العوامل تأثيراا  ةفسي  العوامل الن   ن من نتائجها أن  حدة، وتبي  والية كاليفورنيا بالواليات المت   مبدعاا فى
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فسية تأثيراا في غوط الن  للض   راسة أيضاا أن  ن الد  ة، كما تبي  روف المادي  الظ   سلبياا يليها ظروف العمل ، ثم  
ي إلى زيادة األداء يؤد   تحسين ظروف العمل ة، وأن  روف المادي  اإلبداع أكثر من الظ  

قات تحديد معو   ، فقد هدفت إلى( 1996)م و زينل يالمسيلا دراسة أم  ، (Livingstone,1998)اإلبداعي
و ، اظرات ار و الن  نة من النظ  عليم العام في الكويت من وجهه نظر عي  ة في مدارس الت  نشطة االبتكاري  األ

كثرة : هاأهم  ، ة قات األنشطة االبتكاريلى جملة من معو  إلت توص   وفردا  ،( 50)من  الدراسةنة عي   تكونت
 لىباإلضافة إ، ت الممنوحة للمدير الحي  ة الص  و محدودي  ، ة و تنفيذ اإلجراءات اإلداري  ، ة راسي  عباء الد  األ
 .ةاحية المادي  الن  

 :هاها ومناقشتوتحليلالنتائج عرض 

، ل إليه من نتائج وص  الت   وبيان لما تم   ، راسة وتحليل لهذه البياناتفيما يلي عرض لبيانات الد   
 .راسةهذا العرض وفقاا لترتيب تساؤالت الد   ويتم  مناقشتها ، و 

 :لؤال األو  الس  

من وجهة نظر عليم العام في مدينة بنغازي الت   مدارس يريما مستوى اإلبداع اإلداري لدى مد 
 ؟مينالمعل  

نة ستجابات عي  حسابية واالنحرافات المعيارية الطات الؤال حسبت المتوس  هذا الس   عنلإلجابة  
 لثةبعد من أبعاده الث   لكل   مين على فقرات مقياس مستوى اإلبداع اإلداري للمقياس ككل، ثم  المعل  راسة من الد  
 .ةبت هذه الفقرات تنازلياا وفق قيم متوسطاتها الحسابي  ت  ر   ثم  ( ة للمشكلتاألصالة، والمرونة، والحساسي  ):
ّالدّ فت استجابات عیّ نّ صُ   ّمتوس   المقیاسعلي كل فقرة من فقرات راسة نة طاتھا إلى ثالثة مستویات حسب قیم

 :ة كاآلتيالحسابیّ 

 "متدن "  ع     ابدإتقابل مستوى (  6.5إلى أقل من  1) طات من المتوس  

 "ط متوس  " بداعإمستوى تقابل (  2.5من إلى أقل  6.5) طات من المتوس  

 ( 29، هـ1464 ،الشقحاء") مرتفع "  بداع    إمستوى تقابل (       5إلى   2.5) طات من المتوس  

 ككل   ة للمقياسطات الحسابي  نت المتوس  ر و ق  ، (راسةعينة الد  )يرينوالختبار مستوى اإلبداع اإلداري للمد
(  2.5) بالقيمة( ة للمشكلت و الحساسي   ،والمرونة ،األصالة) :الثلثة  لألبعادة طات الحسابي  وكذلك المتوس  

 .نة واحدةلعي  (  t) باستخدام االختبار اإلحصائي "  ط متوس  " األعلى لفئة المستوى  تي هي الحد  ال  ، 

لثة طات األبعاد الث  ط الحسابي لمقياس اإلبداع اإلداري ومتوس  ن المتوس  يبي  (  4) رقم  آلتياوالجدول 
(  2.5) ة والقيمة لحسابي  طات االختبار داللة الفروض بين هذه المتوس  (  t) ة لها وقيم واالنحرافات المعياري  

 .المفترضة
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 ( 4) جدول 

 طات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس اإلبداع اإلداريالمتوس  
 (4.5)ة عن القيمة طات الحسابي  الختبار  داللة فروق المتوس  (  t) وأبعاده الثالثة، وقيم  

 اللةمستوى الد   t) قيمة  المعيارياالنحراف  ط الحسابيالمتوس   البعد
 5.51 ٭(4.46 5.65 4.44 األصالة 
 .55 1.33 5.61 4.57 المرونة 
 5.64 5.447 5.65 4.43 ة للمشكالتالحساسي  
 5.36 5.54 5.75 4.51 ةرجة الكلي  الد  

 α> 5.55دالة عند   ٭

لثة ألبعاده الث  و  كل  كة سواء للمقياس طات الحسابي  المتوس   أن   ( 4) ابق من الجدول الس  لحظ ي  
رق دال إحصائياا   المفترضة بف القيمةمن  ، حيث كان بعد األصالة أقل  (  2.52) و(  2.42)تراوحت بين 

 .حصائيا  ة المفترضة و لكن بفارق غير دال إكان متوسطه أعلي من القيمفأما بعد المرونة . α> 0.05عند 

كانت ف، لمشكلت ة لط الحسابي لبعد الحساسي  بداع اإلداري والمتوس  اإلط العام لمقياس ا المتوس  أم  
نة المدارس عي   توى العام لإلبداع اإلداري لمديريالمس وبهذا يمكن استنتاج أن  . فروقها غير دالة إحصائياا 

 . طاا راسة  كان متوس  الد  

، المرونة) :ة لثة على حد  الث   بعادهبعد من أ ولكل  ، المقياس من فقرات فقرة  ة كل  لتحديد مستوى حد  
فت ن  ص   ة، ثم  طاتها الحسابي  بعد تنازلياا حسب قيم متوس   بت فقرات كل  ت  ر   ،( ة للمشكلت األصالة ، الحساسي  
 .( ط، ومتدنوس  مرتفع، ومت) ح سابقاا إلىصنيف الموض  للت   اا حسب هذه القيم وفق

ة للستجابات ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  ن المتوس  تتضم  ( 7)،(2)،(5)أرقام  اآلتيةوالجداول 
 :لثةفقرة حسب األبعاد الث   راسة ومستوى هذه االستجابات على كل  نة الد  أفراد عي  

 (5) جدول  ألألأل األصالة . أ
 اسة على فقرات بعد األصالة ،ورتبر نة الد  الستجابات عي  الحسابية واالنحرافات المعيارية طات المتوس  

 فقرة كل  ة ومستوى حد  
ط المتوس   الفقرة تبةلر  ا م. ر

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 ةمستوى حد  
 الفقرة

 مرتفع 1.14417 4.5554 .أسلوب أدائه في العمل يختلف عن أسلوب أداء المديرين في المدارس األخرى 1 16
 مرتفع 1.08328 3.5064 .تات الخارجية عند أدائه لعملهر بالمشت  ال يتأث   4 17
 طمتوس   1.12329 3.4617 .البمين والط  لبناء بين المعل  انافس يحرص علي إيجاد جو من الت   4 45
 طمتوس   1.10638 3.4489 .جديد والت   املين في المدرسة مشاعر اإلبداعيثير في جميع الع 4 15
 طمتوس   1.05495 3.4361 .لديه القدرة علي تقديم أفكار جديدة ألساليب العمل اإلداري  5 15
 طمتوس   1.05885 3.3978 األخرىلفترة و ارات في أساليب عمله بين ييحرص علي إحداث تغي 7 44
 طمتوس   1.06382 3.3796 .غالبا  حلوال  روتينية  ىعند معالجته للمشكالت ال يتبن   6 14
 طمتوس   1.04775 3.2281 .لة عند تكليفه بأي مهام جديدة تعليمات مفص   ىال يحتاج إل 5 44
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 .65=نحراف المعياريال او  4.44=  المتوسط الحسابي لبعد األصالة
، ( 17) ات الثمان هما الفقرة رقم ن فقط من الفقر هناك فقرتي أن   ( 5)  ابق رقم من الجدول الس  لحظ ي  

أسلوب أداء المدير في العمل يختلف عن أسلوب أداء المديرين في المدارس األخرى،  ن  على أ التي تنص  
تهما تات الخارجية عند أدائه لعمله، كان مستوى حد  ر بالمشت  المدير ال يتأث   على أن   تي تنص  ال  ( 12) والفقرة  

ا بقية الفقرات ، أم  ( 2.51) وي انية يساوالفقرة الث  ( 2.52)ابي للفقرة األولى مرتفعاا حيث كان المتوسط الحس  
في حين  ،ط، وبهذا كانت ضمن المستوى المتوس  ( 2.66)و( 2.42) ة بين طاتها الحسابي  فقد تراوحت متوس  

ا يمكن معه ، مم  ( 0.70)وبانحراف معياري مقداره ( 2.42)ط الحسابي لهذا البعد يساوي كان المتوس  
 ه أساساا وهذا قد يكون مرد   ،طاا راسة كان متوس  نة الد  األصالة في اإلبداع اإلداري للمديرين عي   د  ع  ب   استنتاج أن  

ة في الغالب عند وتيني  الحلول الر   ىتبن   و أدائهم لمهامهم،لة عند ص  فالمدارس إلى تعليمات م إلى حاجة مديري
 .ساليب عملهم بين الفترة واألخرىرات في أيحداث تغيشكلت، وعدم الحرص بشكل جاد على إة المالجعم
 :بعد المرونة . ب

ح  راسة نة الد  ستجابات عي  ة الة واالنحرافات المعياري  حسابي  طات الالمتوس   ( 2)رقم  اآلتيالجدول يوض 
 .ورتب الفقرات، فقرة  صنيف المستخدم لكل  على فقرات بعد المرونة، ومستوى هذه االستجابات وفق الت  

 ( 7) جدول 
 سة على فقرات بعد المرونة ،ورتبرانة الد  الستجابات عي  ة واالنحرافات المعيارية الحسابي   طاتالمتوس  

 لفقراتاة هذه ومستوى حد   
 الفقرة ةمستوى حد   االنحراف المعياري ط الحسابيالمتوس   الفقرة الرتبة م.ر

إقامة المعارض ى الب علمين والط  ع المعل  يشج   1 41
 .حاضرات موال دواتوالن  

 مرتفع   1.18664 3.7445

مين واإلداريين في ة مشاركة المعل  يؤمن بأهمي   4 4
 .  غييرة الت  المدرسة في عملي  

 مرتفع   1.09407 3.6825

مين ادرة عن المعل  األفكار اإلبداعية الص   ىيتبن   4 1
 .بالمدرسة 

 مرتفع   1.06911 3.6697

 مرتفع  1.06275 3.6296 .تطوير أدائهم مين بأفكار جديدة تسهم في د المعل  يزو   4 7
 مرتفع  1.12529 3.6077 .صف مدير المدرسة بالمرونة في تنفيذ القوانين يت   5 5
تي تحدث في المدرسة بأكثر من ُيعالج المشكالت ال   7 11

 .طريقة 
 مرتفع  1.07653 3.5748

صف بالمرونة عند تنفيذ تعليمات اإلدارات العليا في يت   6 14
 عليم الت  

 مرتفع 1.04552 3.5748

عن أفكارهم  عبيرمين واإلداريين علي الت  ع المعل  يشج   5 4
 .ن تعارضت مع أفكارها  و  ىحت

 مرتفع  1.06024 3.5620

 متوسط 1.09667 3.4033 .لديه اهتمام باآلراء المخالفة لرأيه  3 45
د في تغيير موقفه عندما تظهر شواهد واضحة ال يترد   15 44

 .صحتهلعدم 
 متوسط 1.12725 3.3960

ة لدية القدرة علي إيجاد أكثر من فكرة خالل فترة زمني   11 6
 .قصيرة 

 طمتوس   99761. 3.3157

 .61=المعياري واالنحراف4.57= ط الحسابي لبعد المرونةالمتوس                            
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سين راسة من المدر  نة الد  الستجابات عي   ةطات الحسابي  المتوس   أن  ( 2)ابق رقم من الجدول الس  لحظ ي  
(  2.26)و (  2.74) المدارس تراوحت بين القيمتين  يريعلى بعد المرونة من مقياس اإلبداع اإلداري لمد

ط وس  لث األخرى فهي في حدود المستوى المتا الفقرات الث  أم   ، ثمان فقرات منها في حدود المستوى المرتفع
 وهو أعلى بفرق غير دال( 2.51) ط الحسابي العام لهذا البعد فكان لمتوس  ا اأم   صنيف المستخدم ،وفق الت  

مدارس يري مستوى بعد المرونة في اإلبداع اإلداري لمد لذا يمكن استنتاج أن   ،ضح سابقاا ت  كما ا حصائياا إ
على إيجاد أفكار  المديرينجع إلى انخفاض قدرة هؤالء وهذا قد ير ، ط راسة في حدود المستوى المتوس  نة الد  عي  

ى مع ظهور شواهد على عدم صحة هذه ر مواقفهم حت  يدهم في تغيدة في فترة زمنية قصيرة، وترد  متعد  
 .المواقف

 :ة للمشكالتبعد الحساسي  . ج

و راسة ، نة الد  مدارس عي  يري لمدأبعاد اإلبداع اإلداري أحد بصفته ة للمشكلت س بعد الحساسي  قي
بت هذه ت  ، ثم ر  ( حدى عشرة فقرة إ) ة لفقرات هذا البعد ت المعياري  طات الحسابية واالنحرافاسبت المتوس  ح  

 اآلتيصنيف المستخدم والجدول ة كل فقرة وفق الت  د مستوى حد  د  ة، وح  طاتها الحسابي  الفقرات حسب قيم متوس  
 ( 6) جدول . راتن هذه المؤش  بي  ي  ( 7) رقم 

 ة للمشكالت ، راسة على فقرات بعد الحساسي  نة الد  الستجابات عي  الحسابية واالنحرافات المعيارية طات المتوس  
 ة هذه الفقراتومستوى حد   تبوكذلك رُ 

 ة الفقرةمستوى حد   االنحراف المعياري ط الحسابيالمتوس   الفقرة الرتبة م.ر
يشارك بفاعلية إليجاد حلول للمشكالت القائمة في  1 45

 .المدرسة 
 مرتفع  1.09831 3.7226

م في انفعاالته عند مواجهة مشكلة حك  لديه قدرة علي الت   4 4
 .ما 

 مرتفع 1.06764 3.6569

 مرتفع  1.01541 3.6131 .سهولة ف مع تعليمات اإلدارة العليا بكل  كي  يستطيع الت   4 14
عف فيما يقوم يحرص علي معرفة أوجه القصور أو الض   4 13

 .أعمال به من
 مرتفع 1.10726 3.5657

لديه القدرة علي تبسيط وتنظيم أفكاره عند مواجهة أي  5 47
 .مشكلة

 مرتفع 1.06045 3.5584

 مرتفع 1.00523 3.5219 .شرحها شرحا  دقيقا  يعادة  ما تكون موافقة واضحة و  7 15
 مرتفع 1.01252 3.5201 .ة مهام عمله اإلداري ئلدية القدرة علي تجز  6 5
من  ىمعلومات موثوقة تحر   ىني موافق علعادة  ما يب 5 46

 .تها وموضوعيتهادق  
 طمتوس   1.03766 3.4927

واقف ملدية القدرة علي إدراك مواطن الخلل في ال 3 43
 .ةعليمي  الت  

 طمتوس   1.04064 3.4307

 طمتوس   1.04377 3.4252 .عادة  ما يطرح أسئلة كثيرة عن أسباب مشكالت العمل 15 45
 طمتوس   1.08427 3.1040 .يتنبأ بمشكالت العمل المدرسي قبل حدوثها 11 3

 .65=و االنحراف المعياري 4.43= ة للمشكالتالحساسي  البعد  الحسابيط المتوس                            
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راسة على فقرات الد   نةة الستجابات عي  طات الحسابي  المتوس   أن  (  7)ابق رقم من الجدول الس  لحظ ي  
ة سبع فقرات ، حيث كان مستوى حد  (  2.10)و (  2.76) ة للمشكلت تراوحت بين القيمتين بعد الحساسي  

رات كان طاا، هذه المؤش  تها متوس  كان مستوى حد  فا األربع فقرات األخرى أم   ، من اإلحدى عشرة فقرة  مرتفعاا 
 يرينراسة من المدنة الد  أبعاد اإلبداع اإلداري لعي   لت كأحدة للمشكمحصلتها أن أصبح مستوى بعد الحساسي  

ل ؤ بمشكلت العمنب  على الت   قدرة هؤالء المديرين ضعفمتها ي مقد  لعوامل فهذا قد يرجع  وطاا ،متوس  
انخفاض قدرتهم على كثيرة عن أسباب مشكلت العمل ، بجانب  سئلةال يتجرؤون على طرح أالمدرسي، فهم 
ة لحلها، خطوة أساسي   عد  ة ، وألن عزل المشكلة وتحديدها بشكل دقيق ي  عليمي  لت  الخلل في المواقف ا إدراك مواطن

اساا لمشكلت يكون المدير حس   كيفاع عنها ، لذا لالد   باإلمكانو  دة وواضحةى مواقف محد  بن  تل اا وأساس
موافقة على معلومات  نييب أنو ، أن تكون لديه القدرة على تحديد هذه المشكلت وتحليلها  د  الب   مدرسته

 . وكافية دةمؤك  
 :انيؤال الث  الس  

 عليم العام في مدينة بنغازي من وجهة نظرهم؟مدارس الت   ير يبداع اإلداري لدى مدقات اإلما معو   

نة ة الستجابات عي  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  الا المتوس  و  سبت أؤال ح  هذا الس   عنلإلجابة 
ة، خصي  قات الش  المعو  ) :قات اإلبداع اإلداري ككل ، وكذلك ألبعاده األربعة و  راسة على فقرات مقياس معالد  

نت هذه ور ق   ، ثم  (تكلفة اإلبداع) ة قات المالي  ر، والمعو  غي  قات مقاومة الت  ومعو  ،  ةنظيمي  قات الت  والمعو  
ستخدم أ   ذيصنيف ال  حسب الت  " يالمتدن"األعلى لفئة المستوى  لحد  ل اتي تمث  ال  ، ( 6.5)طات بالقيمة المتوس  

ن هذه يب  (  2) رقم  اآلتيوالجدول  لعينة واحدة ،(  t)باستخدام اختبار  (11ص) لؤال األو  جابة الس  إ في
 ( 5) جدول .راتالمؤش  

 راسة على فقراتنة الد  الستجابات عي  ة ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  
 الختبار داللة(  t) بعاده األربعة، وقيم قات اإلبداع اإلداري وأمقياس معو  

 (4.5)المفترضة القيمةطات عن فروق هذه المتوس  
 ٭( t) قيم  االنحراف المعياري ط الحسابيالمتوس   البعد

قات المالي ة  14.45 5.54 4.36 المعو 
قات مقاومة الت غي  15.74 5.65 4.51 ريمعو 

 11.55 5.75 4.51 الت نظيميةالمعوقات 
 6.55 5.75 4.14 المعوقات الشخصية
 15.34 5.45 4.54 الد رجة الكلي ة

 α=  5.55قيمتها دالة عند ٭

راسة على نة الد  ستجابات أفراد عي  ط الحسابي الالمتوس   أن  (  2) ابق رقملحظ من الجدول الس  ي  
في (  0.42) وبانحراف معياري يساوي (  2.52) يساوي ( ةرجة الكلي  الد  ) قات اإلبداع اإلداري مقياس معو  

، حيث (  2.79)و (  2.14) القيمتين  ة ألبعاد المقياس األربعة بينطات الحسابي  حين تراوحت المتوس  
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ط الحسابي انية هي المتوس  و القيمة الث  ، ة خصي  قات الش  ط الحسابي لبعد المعو  كانت القيمة األولى هي المتوس  
راسة عائقاا نة الد  لدى عي   لتقات تكلفة اإلبداع شك  معو   وهنا يمكن معه استنتاج أن  ، ة قات المالي  المعو  لبعد 

لوك اإلبداعي اإلداري في مدارسهم بدرجة أكثر من مجموعة من ممارستهم للس   ه يحد  ن  يرون أإذ حقيقياا 
 .العوائق األخرى

( 6.5)بالقيمة المفترضة ( ة واألبعاد األربعةالكلي  رجة الد  ) ة طات الحسابي  عند مقارنة المتوس  
ة كانت أعلى الحسابي  طات جميع المتوس   ضح أن  ، يت  (   7جدول رقم  ) لعينة واحدة ( t)وباستخدام اختبار 

مدارس  راسة من مديرينة الد  أفراد عي   يح استنتاجات مفادها أن  ا يتمن هذه القيمة وبفروق دالة إحصائياا ، مم  
من سلوكهم اإلبداعي، وتأتي في  قات تحد  هناك جملة من المعو   ليم العام في مدينة بنغازي يرون أن  عالت  
 .ةخصي  قات الش  المعو   ة ، ثم  نظيمي  قات الت  المعو   ر، ثم  يغيقات مقاومة الت  معو   ة، ثم  قات المالي  متها المعو  مقد  

قات اإلبداع ككل ، أو ضمن مقياس معو  ضمن ةا، سواء قات اإلبداع اإلداري حد  معو  لتحديد أكثر 
راسة على نة الد  ة للستجابات أفراد عي  ة واالنحرافات المعياري  ابي  طات الحسحساب المتوس   أبعاده األربعة ، ثم  

ة، طاتها الحسابي  بعد من األبعاد األربعة تنازلياا حسب قيم متوس   بت فقرات كل  ت  فقرة من هذه الفقرات ، ور   كل  
 ( .  11ص ) صنيف اإلحصائي المستخدم في هذه الدراسة حديد درجة حدة هذه الفقرات وفقاا للت  ت كما تم  

قات اإلبداع األبعاد األربعة لقياس معو  من بعد  رات اإلحصائية وفقاا لكل  وفيما يلي عرض لهذه المؤش  
 .اإلداري

 (3) جدول :                            ةخصي  الش  قات المعو   . أ
 راسة نة الد  عي  أفراد ستجابات ة الة واالنحرافات المعياري  حسابي  طات الالمتوس  

 فقرة كل   ة ومستوى حد   ،ورتب ةخصي  ش  قات الالمعو   على فقرات بعد
 ةالفقرةحد   ىمستو  االنحراف المعياري ط الحسابيالمتوس   الفقرة الرتبة م.ر
ضا بالر   أحس   نإذا قدمت فكرة جديدة والقت قبول المسؤولي 1 6

 . يعن أدائ
 مرتفع 77111. 4.1273

تي أفرضها علي نفسي أكثر من القيود التي يفرضها القيود ال   4 3
 .اآلخرون علي

 مرتفع 96992. 3.8000

 طمتوس   1.10341 3.4909 في تجاهل اللوائح الموضوعة  دمن أجل مصلحة العمل ال أترد   4 7
مشكالت عمل سابقة  تطبيقه على ذي تم  ال   الحل   أومن بأن   4 5

 .مشكالت عمل جديدة ق على أن يطب   يمكن
 طمتوس   1.12006 3.4909

 طمتوس   1.11555 3.4000 .مت به اقتراحا  تقد   نض المسؤولوأشعر باستياء شديد إذ رف 5 1
جاح في العمل دائما  ، لذا فال مجال ي الجميع الن  ع من  يتوق   7 4

 .للمحاوالت الخاطئة
 طمتوس   1.22461 2.9818

خاذ قرارات جريئة خوفا  من تأثير ذلك علي د في ات  أترد   6 5
 .تقويمي 

 طمتوس   1.28183 2.6364

 طمتوس   97787. 2.5455 .علي معرفة اآلراء المخالفة لرأيحرص كثيرا  ال أ 5 15
عدم تقديم أفكار  ي من الفشل في اإلنجاز يدفعني إلىخوف 3 4

 .جديدة 
 متوسط 1.19961 2.4727



 واقع اإلبداع اإلداري ومعّوقاتھ لدى مدیري مدارس التّعلیم العام في مدینة بنغازي

 

 

08 

 طمتوس   1.11916 2.4545 . رينبا  لنقد اآلخد في تقديم أفكار جديدة تجن  أترد   15 4
 (5.75= ) معياري الحراف االن و(  4.14= ) خصيةش  ط العام لبعد الالمتوس  

نة ة الستجابات أفراد عي  طات الحسابي  المتوس   أن  ملحظة (  9)  ابق رقم من الجدول الس  يمكن 
صنيف وطبقاا للت   و، ( 6.45)و (  4.12)ة تراوحت بين خصي  قات الش  بعد المعو   راسة على فقراتالد  

أفراد  ا يمكن معه استنتاج أن  ة لثمان فقرات عند المستوى المرتفع ، مم  اإلحصائي المستخدم كان مستوى الحد  
م على متها حرصهمن إبداعهم اإلداري، وفي مقد   ة ذاتية تحد  قات شخصي  ون بوجود معو  راسة يقر  نة الد  عي  

دون في تقديم على أنفسهم أكثر مما يفرضه اآلخرون عليهم، وكذلك يترد   اا قيودإرضاء المسؤولين ، وفرضهم 
 .ابقةة تعميم حلول مشكلت العمل الس  أفكار جديدة، ويؤمنون بإمكاني  

ذي ال  و ،  المديرينقد بين لخوف من الخطأ والن  عور باي الش  تفش  إلى ه في األساس هذا قد يكون مرد  
عليمات ، وميل هذه اإلدارات في الغالب إلى د بالت  قي  نتاجاا لتأكيد اإلدارة العليا المستمر على ضرورة الت   عد  ي  

 .معاقبة المخطئ  وعدم مكافأة المصيب

ة قيود من حد   خفيفن رسالة واضحة إلى مسؤولي اإلدارات العليا بضرورة الت  هذا االستنتاج يتضم  
ة لينتج د والخوف من المجازفرد  ر من الت  حر  ت  ساليب تقويم األداء بما يكفل الو معالجة أ عليمات،ئح والت  اللوا
 .صالحة لنمو أفكار إبداعية ةتنظيمي  بيئة 

 :ةنظيمي  قات الت  المعو   . ب

 تحد  مة وقد ق بالمدرسة المنظ  تي تتعل  قات ال  ر في مجملها تلك المعو ؤط  فقرة ت( 17) من هذا البعد تض  
 .داعيةاإلب مديريها من قدرات

نة الستجابات أفراد عي  الحسابية واالنحرافات المعيارية طات يوضح المتوس   (10)رقم  اآلتيالجدول 
 .فقرة ة كل  طاتها الحسابية ومستوى حد  حسب متوس   بهاتور   ، راسة على هذه الفقراتالد  

 (15)  جدول 
 راسة نة الد  ستجابات أفراد عي  ة الالمعياري  حسابية واالنحرافات طات الالمتوس  

 ةحسابي  الطاتها هذه الفقرة حسب قيم متوس   ة ،ورتبنظيمي  ت  القات ات بعد المعو  على فقر 
 .تهاومستوى حد   

 ةمستوى حد   االنحراف المعياري الحسابيط المتوس   الفقرة تبةالر   م.ر
 الفقرة

ة المدرسة حري  جمود اللوائح والقوانين ال تتيح لمدير  1 47
 .اإلبداع 

 مرتفع 84087. 4.1818

دد اإلدارة العليا أهم مح   هتعد  ة سمي  واحي الر  االلتزام بالن   4 45
 .لتقييم كفاءة المدير 

 مرتفع 94708. 3.7455

أساليب تقييم األداء الوظيفي لمدير المدرسة ال تتيح له  4 45
 .فرص إلظهار قدراته اإلبداعية 

 مرتفع 1.03735 3.6727
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عون مديري اإلدارات العليا ال يشج  لون في المسؤو  4 44
المدارس علي المنافسة الموضوعية من أجل الوصول 

 .إلي أفكار إبداعية 

 مرتفع 1.07528 3.6545

خاذ الحيات الممنوحة لمدير مدرسة ال تسمح لي بات  الص   5 44
 اإلدارات العليا  جوع إليقرارات إبداعية دون الر  

 مرتفع 1.18974 3.6545

 مرتفع 1.02494 3.6364 . م بموضوعيةاألفكار اإلبداعية لمدير المدرسة ال تقي   7 44
ة كيفية أداء مهام مدير المدرسة د بدق  اإلدارة العليا تحد   6 45

 له فرصة تجربة أساليب جديدة حوال تسم
 مرتفع 1.15090 3.5636

ة دائما  علي حرفي  دون القيادات اإلدارية العليا يشد   5 44
 .األنظمة وعدم الخروج عنها

 مرتفع 1.06837 3.5455

نجاز المهام دون عادة على إالقيادات اإلدارية العليا يؤك   3 41
 .ابق تي أنجزت بها في الس  ة ال  بنفس الكيفي  

 طمتوس   1.10341 3.4909

مه مدير المدرسة من أفكار إبداعية ال يدخل ما يقد   15 43
 تقييم أدائه اإلداريضمن عناصر 

 طمتوس   1.04993 3.4364

من قدرتي علي  عور بعدم االستقرار الوظيفي يحد  الش   11 17
 .اإلبداع الوظيفي 

 طمتوس   1.09882 3.4000

باع أسلوب صارم للرقابة علي أداء مدير المدرسة ت  ا 14 46
 .ة يه األفكار اإلبداعي  من تبن   يحد  

 طمتوس   1.04704 3.4000

ا  في تقييم ل اإلبداع في المدارس عنصرا  أساسي  ال يشك   14 41
 .األداء الوظيفي للمدير

 طمتوس   1.10919 3.3455

تكليف مدير المدرسة بأعمال إضافية وعاجلة تعيق من  14 14
 .ة قدرته اإلبداعي  

 طمتوس   1.09637 3.2727

لالبتكار  يا  كاف   ا  كثرة مهامي كمدير مدرسة ال تترك وقت 15 11
 .جديد والت  

 طمتوس   1.21661 3.2364

ز قدراته روتيني لمدير المدرسة ال تحف  طبيعة العمل ال   17 14
 .ة اإلبداعي  

 طمتوس   98234. 3.1273

ة تدريبي علي أداء مهامي كمدير مدرسة تعيق قل   16 15
 جديدقدرتي علي اإلبداع والت  

 طمتوس   1.20828 3.0545

 ( 5.75= )واالنحراف المعياري(  4.51= ) ة نظيمي  ت  عوقات اللم  لط العام المتوس  
 

ة تراوحت بين نظيمي  قات الت  ة لفقرات بعد المعو  طات الحسابي  المتوس   أن  ( 10)ابق رقم الجدول الس  ن يب  
الحسابي ط وبلغ المتوس  ،  اا طأو متوس   اا ا مرتفعم  تها فكان إحد  ا مستوى ، أم  (  2.05) و (  4.12) القيمتين 
 ( . 2.51) البعد  االعام لهذ

تي تقف ة ال  نظيمي  قات الت  حون بوجود جملة من المعو  راسة يصر  نة الد  أفراد عي   بهذا يمكن استنتاج أن  
ود اللوائح والقوانين مجبرجة األولى قات ارتبطت بالد  أمام إبداعهم اإلداري ، وهي في مجملها معو   عائقاا حائلا 

ساليب ألاإلدارة العليا  باعات  أداء مديري المدارس، باإلضافة إلى عدم دات تقييم االلتزام بها أهم محد  ، واعتبار 
عإظهار قدراتهم اإلب يرينتيح للمدتقييم ت  .أفكار إبداعية يهم على المنافسة وتبن  داعية وتشج 

 :ر ي  غيقات مقاومة الت  معو   .ـج
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بت ت  ر  و فقرات ، حسبت متوسطاتها الحسابية وانحرافاتها المعيارية ( 10) قيس هذا البعد باستخدام 
 .(11)  رقم  اآلتيطات في الجدول حسب قيم هذه المتوس  

 

 
 ( 11) جدول  

 قات راسة على فقرات بعد المعو  د  نة الستجابات أفراد عي  ة واالنحرافات المعيارية الحسابي  طات الالمتوس  
 .تهافقرات ومستوى حد  هذه ال ر ،ورتبيغيقة بمقاومة الت  المتعل  

 مستوى حدةالفقرة االنحراف المعياري ط الحسابيالمتوس   الفقرة تبةالر   م.ر
لين لدعم بيئة القيادات اإلدارية العليا غير مؤه   1 45

 .عليم اإلبداع في الت  
 مرتفع 1.09237 3.7455

غيير ويفضلون يخشون الت   القيادات اإلدارية العليا 4 46
 .اإلبقاء علي الوضع الراهن 

 مرتفع 1.06205 3.7273

جاه القيادات هناك ضعفا  في مستوي ات   عتقد أن  أ 4 47
سي في عليم نحو اإلبداع المؤس  اإلدارية العليا في الت  

 .المدارس 

 مرتفع 97890. 3.6909

ينتقدون لون في اإلدارات العليا غالبا  ما و المسؤ  4 44
م بها مدير المدرسة وال يساعدون تي يتقد  األفكار ال  

 علي توليدها  

 مرتفع 94992. 3.6364

اإلدارية العليا غالبا  ال تحرص علي اإلشادة  5 45
 .      ة للمدير باألعمال اإلبداعي  

 مرتفع 1.11555 3.6000

ة لون في اإلدارات العليا بجدي  و عادة ال ينظر المسؤ  7 44
 .م مدير المدرسة من أفكار جديدة يقد  لما 

 مرتفع 99663. 3.5455

غيير القيادات اإلدارية العليا ال يرغبون في الت   6 45
 .ك بما هو كائن مس  لون الت  ويفض  

 طمتوس   1.17837 3.3818

داريون معل  )  العاملون في المدرسة  5 43 ( مون وا 
لون اإلبقاء علي الوضع غيير ويفض  يخشون الت  

 .اهن الر  

 طمتوس   1.07778 3.3636

العاملون في المدرسة ال يؤازرون  المدير عند  3 14
 .ة تنفيذه ألفكار إبداعي  

 طمتوس   95628. 3.2182

ي تبن   +ا  إلىفي المدرسة ال يميلون غالب العاملون 15 44
 .ة األفكار اإلبداعي  

 طمتوس   1.03800 3.1818

 (5.65)= االنحراف المعياري و  ( 4.51 )=ر يغيت  ط العام لبعد مقاومة الالمتوس  

نة على بة أفراد العي  ة الستجاطات الحسابي  قيم المتوس   أن  (  11) ابق رقم محتوى الجدول الس   ظهري  
 تحيث كان، (  2.12) و (  2.74) ر تراوح بين يغيقة بمقاومة الت  قات اإلبداع اإلداري المتعل  معو  فقرات بعد 

صنيف ط وفق الت  ة متوس  واألربع األخرى ذات مستوى حد  ، ة مرتفع فقرات منها ذات مستوى حد  ( 2) 
 ( . 2.51) ط الحسابي العام لهذا البعد فيساوي ا المتوس  أم   المستخدم ،



  5102 العدد األیو   لونیو  ...  مجلة كلیة التربیة   ... ميكائيل ادريس الرفادي.د 

 

 

20 

من  ر تحد  يغيق بمقاومة الت  قات تتعل  هناك معو  أن  نة يرون أفراد العي   وهذا يمكن معه استنتاج أن  
سات عليم لدعم اإلبداع في المؤس  تأهيل القيادات اإلدارية العليا في الت   ضعف قدراتهم اإلبداعية من أهمها

نحو اإلبداع  جاههمات  ر، وضعف يغية الت  باإلضافة إلى خشية هذه القيادات من الخوض في عملي  ة عليمي  الت  
 .رصهم على توليدهاى نقد األفكار أكثر من حاإلداري في المدارس، باإلضافة إلى حرص اإلدارة العليا عل

 ( .تكلفة اإلبداع ) ة قات المالي  المعو   .د

ق بتكلفة اإلبداع تي تتعل  قات ال  د في مجملها مضامين المعو  س  جتفقرات ( 5) هذا البعد قيس باستخدام 
ة طات الحسابي  المتوس   نة الدراسة، حسبتالمدارس عي   يريلوك اإلبداعي عند مدمن ممارسة الس   اإلداري وتحد  

طات بت تنازلياا حسب قيم المتوس  ت  نة على هذه الفقرات، ر  ستجابات أفراد العي  ة الواالنحرافات المعياري  
 .صنيف المستخدمتها وفق الت  د مستوى حد  ة، وحد  الحسابي  

 ( 14) جدول 
 قات راسة على فقرات بعد المعو  نة الد  ستجابات أفراد عي  ة الة واالنحرافات المعياري  حسابي  طات الالمتوس  

 .تهاهذه الفقرات ومستوى حد   بة ،ورت  المالي  
 ة الفقرةمستوى حد   االنحراف المعياري ط الحسابيالمتوس   الفقرة تبةالر   رم
ة المدرسة بسيطة وال تسمح بالقيام بأعمال ميزاني   1 16

 . مبتكره 
 مرتفع 1.03084 4.2182

مام تطبيق األفكار ة عقبة أكاليف المادي  ل الت  تشك   4 13
 .ة في المدارس اإلبداعي  

 مرتفع 97511. 4.1091

عم المادي لتجربة أفكار يصعب الحصول علي الد   4 15
 .جديدة 

 مرتفع 1.07997 4.0182

ة والوسائل ة والمعامل العلمي  راسي  القاعات الد   4 45
ني أفكار المتاحة في المدرسة ال تساعد علي تب  

 .إبداعية 

 مرتفع 99933. 3.9636

ة ال تسمح مدير ت المالي  نظم المزايا والمكافآ 5 41
 .المدرسة علي اإلبداع في العمل 

 مرتفع 1.21439 3.5455

 ( 5.54=)واالنحراف المعياري (  4.36=)ة ط الحسابي لبعد المالي  المتوس  

راسة على نة الد  الستجابات أفراد عي  ة طات الحسابي  المتوس   أن  (  16) ابق رقم من الجدول الس  ضح يت  
) لهذا البعد ط الحسابي في حين بلغ المتوس  (  2.55) و(  4.66) ة تراوحت بين قات المالي  فقرات بعد المعو  

قات اإلبداع لثة األخرى لمقياس معو  ة لألبعاد الث  طات الحسابي  متوس  الط ب، وعند مقارنة هذا المتوس  (  2.97
تكلفة  يرون أن   رينديراسة من المنة الد  أفراد عي   ا يمكن معه استنتاج أن  األكثر قيمة ، مم  ه ن  جد أاإلداري و  

قات اإلبداع اإلداري رتبة األولى في ترتيب معو  مل الحتتو  العائق األساسي إلبداعهم اإلداري ،اإلبداع هي 
 .راسةتي شملتها هذه الد  ال  

رسة ال تسمح لهم بالقيام بأعمال ميزانية المد   هم بأن  ها شعور راسة هذه منشؤ نة الد  عي   يريمدورؤية 
ل عقبة في سبيل تطبيق األفكار اإلبداعية، وكذلك يصعب عليهم الحصول ة تشك  كاليف المادي  والت   ، مبتكرة

ة للمدارس من قاعات حتي  البنية الت   باإلضافة إلى شعورهم بأن   ي لتجربة األفكار اإلبداعية ،عم المادعلى الد  
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ع ة ال تشج  المالي   المكافآت ي أفكار إبداعية ، كما أن  بن  تال تساعدهم على  الخ...........ومعامل ووسائل 
 .هم على اإلبداع اإلداري حسب رأي

 

 
 :الثؤال الث  الس  

مدارس  يريقاته لدى مدمن معو   تي يمكن تبنيها لتنمية اإلبداع اإلداري والحد  بل اإلجرائية ال  لس  ما ا
 عليم العام في مدينة بنغازي ؟الت  

راسة، وتحليل ق بموضوع هذه الد  ظري المتعل  الن   الجانبعد استعراض بصيغت إجابة هذا السؤال 
 -:قاتهمن معو   تية  لتنمية اإلبداع اإلداري والحد  بل اآلأمكن اقتراح الس   حيث ،ةبياناتها الكمي  

ة لوكي  عليم، واألنماط الس  في  اإلدارات العليا للت   ة القائمةنظيمي  ر الهياكل  الت  يالعمل على تغي. 1
إيجاد تنظيم إداري  ويتم   ،ز القرارات لدى قيادات اإلدارات العلياظم بحيث ال تترك  ائدة، وتطويع اللوائح والن  الس  
طوير الت  حداث إل اا منهجبوصفها إلبداع اإلدارة  اا نوعي   اا ب  تطبيقوهذا يتطل   المبادرات واإلبداع ،على ع يشج  

دارات المدارسعليمي  اإلداري في اإلدارات الت    .ة وا 

ا عم الكافي إلدارات المدارس، بمعليم لتصبح قادرة على توفير الد  تهيئة اإلدارات العليا في الت  . 6
المدارس على  الجهود اإلبداعية ، ومساعدة مديرية بغيير واإلشادل الت  خفيف من ضغوط العمل، وتقب  يكفل الت  

 .ر مهارات اإلبداع اإلداري، ودعم قدراتهم اإلبداعيةتطوي

مه مدير المدرسة من أفكار ة عند تقييم األداء بما يضمن إدخال ما يقد  ار داعتماد معايير الج. 2
 .اا عند تقييم أدائهمل األداء اإلبداعي للمديرين عنصراا أساسي  بحيث يشك  قييم ، ة ضمن عناصر الت  إبداعي  

ويل األفكار اإلبداعية والبرامج والمشروعات الواعدة، ة اللزمة لتمالمالي  و  المصادر المادية توفير . 4
 .في اإلدارة لوك اإلبداعيك تعديل نظم المزايا والمكافآت بما يسمح لمدير المدرسة بممارسة الس  وكذل

ه تمي، ويمكن تن داألفرا كل   دبقدر متفاوت عن خرىة أقدرة إنساني   اإلبداع اإلداري كأي يوجد. 5
 مهاراتالبنشر ثقافة اإلبداع اإلداري وتطوير  تعنى عمل ورشبية ، و وتطويره، لذا وجب عقد دورات تدري

 . ب عليهاغل  ة الت  قات اإلبداع اإلداري وكيفي  عامل مع معو  مديري المدارس ، ودعم قدراتهم على الت  لاإلبداعية 
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 هاتص النتائج ومناقشملخ  

من نتائج بعد تحليل بيانات هذه  وصل إليهالت   ابقة، وما تم  اسات الس  ر النظري، والد  في ضوء اإلطار 
 -:اآلتيراسة، يمكن استخلص الد  

عليم العام في مدينة بنغازي بشكل مدارس الت   ة الد راسة من مديرينمستوى اإلبداع اإلداري لدى عي   .1
ل إليه هذ، عام كان متوسطاا  , (  6012) عبابنة  و الشقران :  من كل  ه الن تيجة تت فق مع ما توص 

في تحديد مستوى اإلبداع اإلداري مع  تختلف، وا(  6002) بن محم د و  ,( 6016)  والحارثي
، حيث كان معد ل ( 6002) كر، والس  ( 6016)، والز يود  ( 6012) سعيد:  دراسات كل من
 .راسات مرتفعاا نات هذه الد  عي  لدى اإلبداع اإلداري 

اري بأن  هذه الد راسة قاست مستوى اإلبداع اإلد( 6012)ويمكن تفسير االختلف مع نتائج دراسة سعيد  
ال من وجهة نظر المعل مين  كما ات بع في الد راسة الحالي ة والد راسات ,لدى المديرين من وجهة نظرهم

( 6002)و الس كر( 6016)الزيود :مع نتائج دراستي كل من ما االختلف أ. فقت معهااألخرى ال تي ات  
, نظيمات الت  هذه بداع اإلداري في قات اإلو معو  , نظيمية مكن أن يكون مرده االختلف في البيئات الت  في

قات أساسية و مقاومة الت غيير معو  , نظيمية و الت  ,قات المالية و كانت المع  السيما أنه في الدراسة الحالية 
 .داري من وجهة  نظر مديري المدارس لإلبداع اإل

نة الدراسة، ومن خلل استعراض قات اإلبداع اإلداري لدى أفراد عي  ق بتحديد معو  ا فيما يتعل  أم   .6
في  هم يرون وجود عوائق تحد  ن أن  تبي   فقد قات اإلبداع اإلدارياستجاباتهم على فقرات مقياس معو  
يليها  ،قة بتكلفة اإلبداعقات المتعل  متها المعو  م ، كان في مقد  مجملها من اإلبداع اإلداري لديه

ا بمستوى مرتفع ، أم  تأتي وهذه جميعها  ،رغي  قة بمقاومة الت  قات المتعل  المعو   ة ، ثم  نظيمي  قات الت  المعو  
كل  إليهل فق مع ما توص  هذه القيمة تت  ، "متوسط " تأتي في مستوى ف( اتية الذ  ) ة خصي  قات الش  المعو  
 (. 6002)  محم دبن ، وكذلك (  6010) ومظهر ، و مجاهد ، ( 6016)  الحارثي :من

 -: المقترحات

برامج  ة تمهيداا إلعداددريبي  المدارس الت   ة دقيقة لتحديد احتياجات مديرييلي  إجراء دراسات تحل .1
 .دارية اإلبداعية لديهم بقصد تطوير المهارات اإل

، ة ربوي  مات الت  قات اإلبداع اإلداري في المنظ  بتشخيص معو   عنىجراء دراسات ت  إ  .6
 .قات تذليل هذه المعو   لين في اإلدارات العلياليسهل علي المسؤو ،ةعليمي  الت  و 

يري و مدعلي اإلدارات العليا في التعليم ، جاهات القائمين تحديد ات   إجراء دراسات تهدف إلى .2
وتجربيها برامج  كخطوة إلعداد، سين نحو اإلبداع اإلداري والمدر  ، واإلداريين المدارس ، 

 .جاه لتعزيز هذا االت  



 واقع اإلبداع اإلداري ومعّوقاتھ لدى مدیري مدارس التّعلیم العام في مدینة بنغازي

 

 

24 

 
 لمصادرا

 -:ة المصادر العربي  :أوال   

ة  في ة في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومي  دور اإلدارة المدرسي  ( : 6002)دة بلواني ، أنجود شحا •
جامعة و معيقاتها من وجهة نظر مديريها ، رسالة ماجستير غير منشورة ، فظات شمال فلسطين امح
 . فلسطين راسات العليا ، نابلس ،ة الد  كلي   ة ،جاح الوطني  الن  

انوي بسلطنة عليم الث  بداع اإلداري بمدارس الت  قات اإلمعو  ( : 6002)بنت محفوظ  نىم،دبن محم   •
 . لطان قابوس جامعة الس  ربية ، الت  ة كلي   مان ، رسالة ماجستير غير منشورة ،ع  

مديري  قاته لدىبداع و أبرز معو  واقع تطبيق عناصر اإل ( :6016)مشعل بن مبارك ،الحارثي  •
 . جامعة أم القرى ربية ،ة الت  كلي  ة  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ة في محافظة جد  انوي  المدارس الث  

عالم الكتب الحديثة  ,(1ط)بداع ،و اإل الموهبة المرشد إلى ( :6014)برهان محمود حمادنة ،  •
 .ردن إربد ، األ,وزيع شر والت  للن  

، وزيع شر و الت  عالم الكتب الحديثة للن  ,(1ط)فكير اإلبداعي ،الت  (:6014)برهان محمود حمادنة ،  •
 .ردن األ إربد ،

علقتها ، و  بناءيدركها األة كما ساليب المعاملة الوالدي  بعض أ (:1999)د بتسام محم  الخفيفي ، إ •
 ، ماجستير غير منشورة رسالة نة من طلبة جامعة قاريونس ،عي   فكير االبتكاري ة  لدىالت   رة علىبالقد
 .جامعة قاريونس  ة اآلداب ،كلي  

 .األردن ان ، عم   ، دار أسامة ،(1ط)اإلبداع اإلداري ، :  (6009)جمال اهلل ،  خير •
و  ، ألداء االبتكاريمستوي ا ة علىأثر برامج القدرات االبتكاري  (:1992)دريس يكائيل إم ،فادي الر   •

عليم األساسي بليبيا ، رسالة دكتوراه غير منشورة تلميذ الت   نظيم العاملي لهذه القدرات لدىأشكال الت  
 .ة سكندري  ربية ، جامعة اإلة الت  كلي  ، 

راج المحسن الس   ترجمة عبدة ، ع العالمي  اإلبدا فكير اإلبداعي و بحوثالت  (: 6002)جيه  روبرت ، •
 .ردنان ، األعم   وزيع ،نشر و الت  دار أسامة لل  ,(1ط)،
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المعلومات و علقتها باإلبداع اإلداري لدى درجة ممارسة تكنولوجيا ( : 6016)د ماجد محم  ، يود الز   •
، ( 12)دالمجل  ة ، فسي  الن   ة وربوي  ة العلوم الت  مجل   ة في البحرين ،انوية الحكومي  مديري المدارس الث  

 .(41-12), البحرين  يونيو ،( 6)العدد 
 .ردن األ ،ان عم  وزيع ، الت   شر ودار وائل للن   دمة في اإلبداع ،مق  (: 6006)ناديه هايل ، رور الس   •
عليم العام بمنطقة مدري مدارس الت   قاته لدىداري و معو  اإلبداع اإل:  (6012)حسين سالم ، سعيد •

راسات العليا ة الد  كاديمي  أ,قسم اإلدارة التعليمية ماجستير غير منشورة ،  رسالة،األخضربل الج
 .بنغازي

ة انوي  داري مديري المدارس الث  مارسة تكنولوجيا وعلقتها باإلبداع اإلدرجة م(: 6002)د محم  ،كرالس   •
 .ردن األ,ان عم  عليا ، راسات الة للد  ان العربي  جامعة عم   ة ، رسالة ماجستير غير منشورة ،الخاص  

ة مجل   لوك اإلبداعي للعاملين ،العلقة بين أبعاد تنظيم العمل و الس  ( : 1999)د سعيد مؤي  ،لم الس   •
 .(112-92), ( 6)العدد ،( 62)د مجل   دراسات ،

دراسة "داري ة بمستوى اإلبداع اإلنماط القيادي  علقة األ:  (ه1464)عادل بن صالح قحاء ،الش   •
جامعة نايف للعلوم ,رسالة ماجستير غير منشورة ياض ،بالر   ة للجوازات ،ة العام  المديري   علىة مسحي  
 .راسات العلياة الد  كلي   ة ،األمني  

لدى القادة بداع اإلداري درجة ممارسة اإل(: 6012)إبراهيم ,رامي  ,الشقراننة ، رامي محمود و بعبا •
ة ، المجلد فسي  ة و الن  ربوي  ة العلوم الت  مجل  محافظة إربد باألردن ، مديريات التربية في في التربويين 

 .(422-459),يونيو ,6العدد،( 14)
 .ردن ان ، األعم  وزيع ، الت  شر و دار الثقافة للن   المدخل إلى اإلبداع ،:  (6002)سعيد عبد العزيز ،  •
سالة ماجستير غير ر  واقع اإلبداع اإلداري وأساليب تطويره ،:  ( 6005)د اهلل بن محم   عبد,اد العو   •

 .ياض منشورة ، جامعة نايف للعلوم األمني ة الر  
مديرات المدارس بمدينة  قاته لدىمعو  واقع اإلبداع و  ( :6004)العزيز  وفاء بنت عبد اف ، العس   •

 .ربية الت  ة كلي   ياض ، رسالة  ماجستير غير منشور ، جامعة الملك سعود ،الر  

ة اإلداري ، مجل   مات المعاصرة ،داري في المنظ  قات اإلبداع اإلمعو  ( :1995)عبد العاطي ، افعس   •
 .(54-69),( 26)العدد  ،( 17) المجلدة ،دارة العام  مسقط ، معهد اإل

طوير اإلداري ، في الت  ة لإلبداع عند موظ  نظيمي  قات الت  المعو  (: 6006) سالم بن سعيد ، القحطاني  •
 (.271-267)،  (6) 14د مجل  ة جامعة الملك سعود ، مجل  
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نساني للفرد و الجماعة في لوك اإلدراسة الس  "نظيمي لوك الت  الس  (: 1992)د قاسم محم  ،القريوتي  •
 .ردن ان الـأعم   سة دار األرقم ،مؤس  ,(6ط ) ة ،داري  مات اإلالمنظ  

عليم ة في مدارس الت  نشطة االبتكاري  قات األدراسة لمعو   (:1996)ة فض  ،د و زينلمحم  ، المسيليم •
د المجل   ة ، الكويت ،ربوي  ة الت  المجل   ، اظراتار و الن  ظ  نة من الن  ة نظر عي  هانوي في الكويت من وجالث  
(14 )، (195-660. ) 

سات داري في المؤس  قات اإلبداع اإلمعو  ( : 6010) الغني  عبد ، د رضوان ومجاهدمحم  ،مظهر  •
 ( .17,12/7/6010)ة ردني  ياضي ، الجامعة األبداع الر  ة في اليمن ، مؤتمر اإلياضي  الر  

, " رحمقت صورت"ة انوي  لفاعلية المدرسة الث  داري مدخل إلبداع ااإل ( :6004)هالة أمين ،مغاوري •
جامعة ة ، ربي  قسم أصول الت   ربية ،ة البنات لآلداب و العلوم و الت  كلي   رسالة ماجستير غير منشورة ،

 .عين شمس
الدولي  ة ، الملتقىمات الصناعي  م في المنظ  عل  اإلبداع و االبتكار قواعد للت  ( :6010)فاطمة  نافع ، •

ول ، جامعة حسيبة ة خارج قطاع المحروقات في الد  نافسي  االستراتيجيات الت  نافسة و ابع حول المالر  
 .نوفمبر  9،  2بوعلي ، الجزائر ،
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 ملخص الدراسة

التدريس في جامعة بنغازي، وتحديد مستوى هيأة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مفاهيم الحرية األكاديمية األكثر شيوعًا لدى أعضاء 
 .التدريس في جامعة بنغازيهيأة أعضاء الحقوق األكاديمية وااللتزام بالواجبات المهنية، وداللة العالقة بين هذين المتغيرين من وجهة نظر 

التدريس الليبيين الذين يعملون في الكليات الواقعة في حرم جامعة بنغازي، والبالغ عددهم هيأة وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء 
تدريس هيأة عضو ( 472)ختيرت منهم عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها ا 4172-4172تدريس ليبي خالل العام الجامعي هيأة عضو ( 7241)

 . من مجتمع الدراسة( 1.72)تدريس، ويشكل هذا العدد حوالي هيأة عضو ( 791)استجاب منهم ألداة الدارسة 
فقرة، خضعت الختبار ( 29)ولجمع بيانات الدراسة ُطورت أداة لقياس الحرية األكاديمية باإلفادة من األدب النظري والدراسات السابقة، تكونت من 

 1.12وهو معامل ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 1.10)الظاهري، كما تم التأكد من ثباتها باستخدام معامل ألفا كرونباخ الذي بلغ الصدق 
=α. 

ولتحليل بيانات الدراسة استخدمت بعض الوسائل اإلحصائية كالمتوسطات الحساسية، واالنحرافات المعيارية، واالختبار التائي، ومعامل 
التدريس في هيأة ن جميع مفاهيم الحرية األكاديمية الواردة في أداة القياس حظيت بموافقة وقبول أعضاء ج الدراسة أوأظهرت نتائ. ط بيرسونارتبا

ي، امعجامعة بنغازي، كما تبين ارتفاع مستوى ممارستهم لحقوقهم األكاديمية في مجاالت البحث العلمي، وحرية التعبير، والحرية في التدريس الج
 .والمشاركة في صناعة القرار األكاديمي

ووجدت عالقة التدريس في جامعة بنغازي لواجباتهم المهنية، هيأة فضاًل عن ذلك أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى ممارسة أعضاء 
 .تزامهم بأدوارهم وواجباتهم المهنية التدريس في جامعة بنغازي بحقوقهم األكاديمية وبين الهيأة حصائية بين تمتع أعضاء ارتباطية ذات داللة إ

 
The study was aimed to understand the concepts that of the most common academic freedom that 

the teaching staff members have at the University of Benghazi have. 

The study group was formed by all teaching staff members that work in different colleges on the 

campus of the university of Benghazi, of a total of 1427 of the teaching staff members during the 

academic years 2013-2014 a random number of them were selected for this study (215), only (198) 

of them responded to this study, which amounts to (0.14) of the total count of teaching staff 

members at the University of Benghazi. 

The collect the study data a measurement tool was used to measure academic freedom with the 

assistance of our literature theory and former studies that consisted of 49 paragraphs that 

underwent a test of truth transparency and was proven using Kronbach's alpha constant that read 

(0.76) that relates to a statistical value that of significance level of α=0.05 

To analyze the study data, some statistical methods were applied, arithmetic mean, standard 

deviation, t.test & Pearson's correlation coefficient. 

The study results revealed that all the academic freedom understandings featured in the measuring 

tool applied was a success to meet the approval and acceptance of the teaching staff members as 

well showed an increase of participation level of their academic rights in the field of scientific 

research and the freedom of speech and freedom of teaching and their participation in decision-

making. 

The test also revealed an increase of the level of participation between the teaching staff members 

toward their obligation duties. 

A statistical association relation was found between the joy of the teaching staff members and the 

understanding of their academic rights and with their commitment with their profession duty rolls. 
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 مفهوم الحرية األكاديمية وحدودها
إلنساني ، وربما ترجع إلى تعد حرية العقل والتفكير من المسائل ذات التاريخ الطويل فى التراث ا

 ودفاعه عن أفكاره ومعتقداته، إذ أراد بذلك كما يرى عبد( م.ق 299-209)ثينا ونضال سقراط حضارة أ
ي،وأن يعيد لل نه السوفسطائيو أن يصلح ما أفسد( 7911)الدائم  مانها عقول ثقتها بالحقيقة والمعرفة وا 

 .بالخير والحق والعدل والفضيلة
أما الحرية األكاديمية والمتصلة بالحرية الفكرية ألعضاء المجتمع األكاديمي فقد تطورت 

وشكلت بذلك مفاهيمها خالل القرنين الثاني والثالث عشر، ونضجت خالل القرنين السادس والسابع عشر 
ساتذة ،وعملت على تحريرهم من القيود ، ومن كبح أفكارهم داخل اس اتخاذ إجراءات رفع الظلم عن األأس

 Leidenنالجامعات وخارجها ،  حيث أخذت هذه المفاهيم في االنتشار وخاصة بعد تأسيس جامعة ليد
University وليشمل ,ة لتحدث بذلك أثرًا ملحوظًا في ظهور األعمال المبتكر (7212)عام في هولندا

الجامعية من التأثيرات الخارجية السياسية وغير السياسية  مفهوم الحرية األكاديمية حماية المؤسسات
على ظهور المحاوالت التنظيرية األولى لمفهوم الحرية ( 4111)بينما يؤكد أحمد (. 4119:القرني)

وثيقته  Wilelm Von Iiumboldtاألكاديمية في القرن التاسع عشر عندما  وضع فيلهيلم فون همبولدت
لمؤسسات التعليم العالي في برلين ،حيث أشار إلى حرية األستاذ في عن التنظيم الداخلي والخارجي 

التدريس وحرية الطلبة في التعليم ، وبعد مضي قرن عن هذه المحاولة ومع بداية القرن العشرين وضع 
كتابه عن الجامعات األلمانية  ,FredresischBulssien(7914)األستاذ األلماني فريدريش بولسين 

التدريس في التدريس هيأة حرية عضو  يموجبه مفهوم الحرية األكاديمية فوالدراسة الجامعية والذي حدد ب
والبحث والمناقشة داخل الغرف الدراسية دون تدخل إداري أو رقابة مؤسسية من قبل الدولة أو أفراد 

 .قة المجتمع تعيق البحث األمين عن الحقي
أما في الواليات المتحدة األمريكية فقد دخل مفهوم الحرية األكاديمية ضمن المفهوم األلماني دائرة 
الجدل منذ القرن التاسع عشر ،وذلك فيما يتصل بالحرية المدنية وأثرها على العمل الجامعي ، وحق 

لغاء الترقية الستغناء أو إ،وعمليات ا التدريسهيأة الجامعة في وضع القوانين التي تحد من حرية عضو 
ومع تزايد نفوذ أرباب العمل نتيجة لنمو الهبات الممنوحة (.7992:طناش )أو التأنيب لآلراء المعبر عنها 

ن حق التدخل في أهداف اكتسب الممولو  للجامعات األمريكية ،واالستثمار في مؤسسات التعليم العالي
حاالت االنتهاك للحرية األكاديمية في الجامعات المؤسسات ووضع سياساتها ،وترتب على ذلك ظهور 

كاديميين للدفاع عن حقوقهم وتكوين رابطة تدافع عن مصالحهم سميت مريكية،فانتظم عدد كبير من األاأل
 American Association Of University Professorsالرابطة األمريكية ألساتذة الجامعات 

وذلك في " اإلعالن العام للمبادئ"انها التأسيسي بعنوان حيث أصدرت بيJohn Deweyورئيسها جونديوي
تضمن مبادئ الحرية األكاديمية التي ظلت حاضرة ومؤثرة في الجامعات طوال ( 7972)ديسمبر ( 27)

مفهومًا موسعًا Steel, (1962)القرن العشرين، ومع بداية حقبة الستينات من القرن الماضي قدم ستيل
يراه  ية األستاذ من المضايقات وحريته في متابعة نتائج أبحاثه،وتدريس ماللحرية األكاديمية شمل حما

عن جميع الموضوعات ذات الصلة بتخصصه األكاديمي ، وحريته في التعبير عن  مناسبًا، والتعبير
القضايا العامة بوصفه مواطن والتحرر من األعباء التدريسية غير الضرورية ، واألعمال اإلدارية 

لبيروقراطية غير الالزمة ، وحمايته من الضغوط التي قد تمارس عليه من قبل جماعات والمضايقات ا
 (.                                              4111:أحمد)الضغط والمصالح ، والجماعات السياسية المتشددة 
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دون سواه من ويالحظ من المفاهيم الواردة أنها ركزت على الحرية األكاديمية لألستاذ الجامعي 
أعضاء المجتمع الفكري كالطلبة والموظفين والعاملين اآلخرين ،وربما يعزى سبب ذلك إلى تعرض 
األستاذ الجامعي في تلك الحقبة للمضايقات والضغوط والقيود أكثر من غيره بوصفه الطرف المعني 

صحاب تتقاطع مع أ ،والتي قدبالتدريس،والبحث العلمي،ونشر المعرفة العلمية واألعمال المبتكرة
المصالح،والتيارات السياسية، وجماعات الضغط االجتماعي،ليأخذ بعد ذلك هذا المفهوم في العمق 

حيث يعرف الظفيري والعازمي . واالتساع وليشمل جميع األطراف المعنية بالمعرفة والعاملين في حقولها
طالب في اتخاذ القرار والمشاركة في التدريس أو الهيأة حرية عضو " الحرية األكاديمية بأنها( 4172)

الظفيري والعازمي ")صنعه،وحرية التعبير عن الرأي،وحرية البحث العلمي دون الخوف من أي جهة كانت
:711:4172.) 

ويعرف إعالن ليما للحرية األكاديمية واستقالل مؤسسات التعليم العالي الحرية األكاديمية 
رديًا وجماعيًا في متابعة المعرفة وتطويرها وتحويلها من خالل حرية أعضاء المجتمع األكاديمي ف"بأنها

لقاء المحاضرات والكتابةوالتوثيق واإل والمناقشة البحث والدراسة، " نتاج والخلق والتدريس وا 
ويشمل المجتمع األكاديمي وفقًا لهذا اإلعالن جميع القائمين بالتدريس ،والبحث، (. 74:7992:أومليل)

التدريس، والطلبة، هيأة في مؤسسات التعليم العالي ،ويتضمن أعضاء والدراسة، والعمل 
 .واإلداريين،والفنيين وغيرهم من العاملين في تلك المؤسسات 

وتمنح الحرية األكاديمية األستاذ الجامعي الحق في اختيار الكتب المقررة للمواد التي 
،وللطالب الجامعي الحرية في اختيار  يدرسها،وطريقة تدريسه لها ،ووصف المادة التي يقوم بتدريسها

االنضمام إلى اتحاد الطلبة  المواد الدراسية وفقًا للضوابط واإلجراءات األكاديمية المتبعة ، والحق في
ومزاولة األدوار والنشاطات الطالبية ،وبخصوص العاملين اآلخرين فإن مؤسسات التعليم العالي تضع 

لمقبولة ،والتصرفات الواجبة ،وللنقابات الدور المهم فى الدفاع عن التعليمات التي تحدد أنماط السلوك ا
 .حقوق أعضائها وصيانة أبعاد الحرية األكاديمية لمنتسبيها

عالن دار السالم عن الحرية األكاديمية والمسؤولية لف هذا المفهوم كثيرًا عن تعريف إيخت وال
حرية كل " ي عرف الحرية األكاديمية بأنهاوالذ( 7991)بريل أفي  االجتماعية لألكاديميين والصادر

أعضاء المجتمع األكاديمي في القيام بوظائفهم في التدريس،والبحث، والكتابة ،والتعليم ،وتبادل المعلومات 
ونشرها ،وتوفير الخدمات دون خوف من أي تدخل في وظائفهم أو ضغط يمارس عليهم من جانب الدولة 

بل وشملت هذه الحماية جميع المؤسسات التربوية ( .22:4111:حمدأ" )أو أي منظمة أخرى في المجتمع
على ضرورة إلغاء الوصاية السياسية ( "4112)،حيث تؤكد المادة األولى من إعالن عمان الصادر في 

على المجتمع األكاديمي والتزام السلطات العمومية باحترام استقالل المجتمع األكاديمي بمكوناته الثالثة 
داريين من أساتذة ، يجوز للدولة أن تنشر أي قوات  ال"من هذا اإلعالن ( 72)، وطبقًا للمادة "وطلبة ، وا 

عسكرية أو قوات الدفاع المدني،أو قوات األمن ،أو المخابرات ،أو أي قوات مشابهة داخل مباني وأراضي 
ماية الحياة إذا كان مثل نشر هذه القوات ضروريًا من أجل ح المؤسسات التعليمية ، وفي حالة ما

- :والممتلكات ففي هذه الحاالت يجب مراعاة الشروط التالية 
 .أن يكون هناك خطر واضح على الحياة والممتلكات -أ
 .أن يكون رئيس المؤسسة المعنية قد قدم دعوة خطية بهذا المعنى -ب



 5102 العدد األول   یونیو... التربیة   مجلة كلية...  بتسام علي حمزة العبارإ. د  ...رمضان سعد كریم الترھوني .د 

 

 32 

" لهذا الغرض الموافقة على مثل هذه الدعوة من قبل لجنة منتخبة من قبل المجتمع األكاديمي تشكل-ج
 (.17-11:4174:الغريب)

إذ تتضمن الحرية األكاديمية الحقوق الفردية بعيدة المدى ألعضاء المجتمع الفكري،وتشمل حرية 
التعليم والتعلم ، وحرية البحث والتجريب وتداول المعلومات ، وحرية التعبير والنشر، وتضمن االستقالل 

ع المؤسسات األكاديمية كالكليات الجامعية، والوحدات الذاتي والجماعي والمؤسسي بما في ذلك فرو 
والمراكز البحثية، ويشير ذلك االستقالل إلى تمتع األقسام والكليات والجامعات والمراكز البحثية التابعة لها 
بالحقوق األكاديمية، كما أن عليها واجب يلزمها بضرورة حفظ وصيانة وتعزيز مبادئ الحرية األكاديمية 

وتصريف الشؤون الداخلية والخارجية، ويترتب على ذلك ضرورة التزام السلطات العامة باحترام في إدارة 
الحرية األكاديمية وحمايتها باتخاذ كافة التدابير لضمان التمتع بها كحق، وأن تعمل على تعزيزها وفي 

من التسوية  يجاد نوعإلى إ حالة نشوب نزاع بين الحقوق الفردية والمؤسسية وعندما تظهر الحاجة
يجب أن تأخذ في اعتبارها الجوانب المذكورة أعاله، إذ ال يجب أن  والموازنة بين الحقوق والمصالح

ُيستخدم استقالل المؤسسات كذريعة لتقييد الحقوق الفردية للعاملين في مؤسسات التعليم العالي أو الحد 
يجادها وجعلها ممارسة وواقع أو العمل على إ منها ، ويظل دور الدولة قائمًا في حماية الحرية األكاديمية

ملموس ومعاش، والترويج لها، حيث يشكل الفشل في الوفاء بهذه االلتزامات انتهاكًا للحرية 
 . (Vrielinka et al ,2011)األكاديمية

على أن للحرية األكاديمية حدودها،فالحرية ترتبط بالمسؤولية ( 7992)وفى المقابل يؤكد محافظة 
رائه بصورة تضلل المتعلمين والزمالء،فضاًل عن ذلك تمنح الحق لألستاذ في عرض آ لتعليم الوحرية ا

من ( 7992)ينشره، إذ يحذر أومليل  يقوله األستاذ وما يجب أن تعمل القوانين واألنظمة على تنظيم ما
هناك فرق بين أن أن تتحول الجامعة إلى معترك للصراع الحزبي والعقائدي، والنزاع الديني أو الطائفي،ف

يعبر أستاذ الجامعة أو أعضاء أي تجمع طالبي  أو إداري عن مواقفهما من القضايا العامة وبين أن 
يجعل األستاذ من كرسيه منبرًا للدعوة الحزبية أو الطائفية أو مكانًا لالستقطاب والدعاية الحزبية حيث 

تدريس حذرًا في اقتحامه لموضوعات الهيأة على ضرورة أن يكون عضو George, (1967)جورج  يؤكد
بتدريسه،وعليه أن يعي بأنه يعمل في إطار مؤسسة تربوية مهنية،  ما يقوم ليست لها عالقة بمضامين 

فعندما يكتب أو يتحدث بوصفه مواطن يجب أن يتحرر من كونه عضو في مؤسسة تعليمية عليا،وأن 
ن أفراد المجتمع ربما يصدرون أحكامًا على مهنته حاديثه وكتاباته ألخاصًا في أ يدرك أن عليه التزاماً 

 والمؤسسة التي يعمل بها من خالل سلوكه وممارساته ، وتجنبًا لذلك يجب عليه أن يوضح وبشكل صريح
أثناء  ,See(7911)أشار إليه سي يتحدث باسم المؤسسة التعليمية العليا التي يعمل بها، وهذا ما بأنه ال

 Northeastكاديمية المتبعة في جامعة الشمال الشرقي األمريكية تناوله لسياسة الحرية األ
University التدريس مناقشة أمور خالفية جدلية التقع هيأة والتي أكدت على أنه ليس من حق عضو

فالحرية األكاديمية ليست (. 7992:طناش)ضمن تخصصه العلمي الدقيق المتصل بموضوع المحاضرة 
سمح بالقذف أو التشهير ،أو الخروج عن قواعد النظام العام في المجتمع،أو ت مطلقة بدون ضوابط، إذ ال

محاولة النيل من المعتقدات أو مس ديانات اآلخرين أو الحط من كرامتهم،ويجب أن تراعي مساحات 
الكندي )االختالف في وجهات النظر المتصلة بالمسائل والقضايا التي تحتمل الجدل في الرأي 

على أن الحرية األكاديمية مكفولة بقوة  ,Wikipedia( 4119)حيث يؤكد وايكبيدا(.11:4177:وآخرون
الفرنسية والذي يمنح األساتذة ، والباحثين مطلق الحرية في التعبير عن نتائج  القانون في الجامعات

فسه أبحاثهم ، وأنشطتهم التدريسية ، ونشر المعرفة ، وترسيخ االستقرار السياسي ، ويلزمهم في الوقت ن



بنغازي جامعة في التدریس ھیأة أعضاء نظر وجھة من ممارستھا ومظاھر األكادیمیة الحریة مفھوم  

 

 33 

: القرني ) بعدم تفضيل حزب سياسي على آخر داخل الغرف الدراسية ، وعدم التحدث عن أية ديانة
4119.) 

ذا كانت مفاهيم الحرية األكاديمية قد نصت على ضرورة حماية األستاذ من الضغوط وتمكينه  وا 
ديمًا وفي الوقت الراهن، من تزويد المتعلمين بالمعرفة ووسائل اكتسابها ، فإن هذه الحرية لم تكن مطلقة ق

حيث مارست الدولة والكنيسة بعض السيطرة على الجامعات األوربية في العصور الوسطى، وبالرغم من 
ذلك لم  الجامعات األلمانية ،فإن أن مفهوم الحرية األكاديمية لم يتسع حتى أوائل القرن التاسع عشر في

ية حيث ظل هذا المفهوم قاصرًا على حرية التدريس، يشمل حرية التعبير عن القضايا السياسية واالجتماع
والبحث والتجريب حتى بداية القرن العشرين ليشمل بعد ذلك حرية التعبير في جميع القضايا وليس فقط 

ن، تلك الصفة أن أساتذة الجامعات نقاد اجتماعيو في المجاالت العلمية والمعرفية ،وذلك على اعتبار 
نطاق في الواليات المتحدة األمريكية ، حيث انصب النقاش والحوار حول التي كانت محل جدل واسع ال

أحقية مؤسسات التعليم العالي في اتخاذ مواقف بشأن القضايا العامة كمعارضة الحرب في فيتنام ، إذ 
يرى الكثيرون من أعضاء المجتمع األكاديمي أن المؤسسة التعليمية العليا يجب أن تبقى على الحياد ، 

دور المركزي للجامعات هو المساهمة في التنمية االجتماعية والسياسية ، وذلك بالرغم من وجود وأن ال
اتفاق عام حول أحقية أعضاء المجتمع األكاديمي للمشاركة في الحركات المناهضة 

على ترسيم حدود (AAUP)لذلك عملت الجمعية األمريكية ألساتذة الجامعات.(Altbach,2001)للحرب
اديمية التي تمنح لألستاذ بعد انقضاء التجربة التأهيلية له والتي تبدأ مع بداية تعيينه ألول مرة الحرية األك

على أن ال تتعدى مدة السبع سنوات في أكثر األحوال ،فاألساتذة مؤهلون بحرية تامة للبحث ونشر النتائج 
في غرفة الصف لمناقشة  ضمن الموضوعات المالئمة لتأدية واجباتهم األكاديمية ، كما أنهم مؤهلون

الموضوعات مع ضرورة عدم الخوض في القضايا الخالفية التي ال عالقة لها بموضوع الدرس ، على أن 
 (.4171:هادي)يتم محاسبة األساتذة بوصفهم مواطنين اعتياديين عندما يتحدثون خارج إطار مهامهم 

وقبل كل شيء،وهذه الصفة تسبق فضاًل عن ذلك يجب على الطلبة اعتبار أنفسهم متعلمين أواًل 
كونهم أعضاء في تنظيمات سياسية، كما يجب على السياسيين مراعاة حرمة الجامعات،واحترام األعراف 
 اً والتقاليد الجامعية، وعدم اعتبارها مكانًا الستقطاب أعضاء حزبيين جدد، فالجامعة بوصفها فضاء حر 

الرعاية واالهتمام من قبل أعضاء المجتمع األكاديمي إلنتاج المعرفة ونشرها يجب أن تحظى بالعناية و 
 .والجماعات الضاغطة على حد السواء

إلى ارتباط مفهوم الحرية األكاديمية بقدرة ( 7999)وضمن هذا التوجه يشير الصاوي وبستان
الجامعة على التماس الحقيقة، وضمان بقاء العمل الجامعي والنشاطات الجامعية في عصمة من 

سياسية والدينية،وتأسيس مناخ  فكري مناسب للبحث عن الحقيقة والتعبير عن اآلراء بشتى الضغوط ال
الوسائل،وحرية التجريب ،واالختبار دون تقييد أو خوف من االنتقام،وبعيدًا عن الفوضى 

وذلك  ،كاديمية الداخليةم واألعراف الجامعية،والثقافة األوالغوغائية،وضمن األطر القانونية والتقاليد والقي
ن الحرية األكاديمية تسهم في فتح آفاق واسعة ألعضاء المجتمع األكاديمي للتفكير والبحث والتجريب، أل

 .طية والقولبة في الفكر والممارسةوهي بذلك توسع ممكنات وخيارات الجامعة والمجتمع بالتخلص من النم
المسؤول للحقيقة والمعرفة أن الحرية األكاديمية تتجسد في التتبع الحر (4117)ويرى الطويل 

والتعامل معها دون قيد أو شرط من قبل السلطات الخارجية ، والتعامل مع جميع األفكار والمفاهيم واآلراء 
على قدر المساواة ،ويشمل ذلك حرية المربي والمتعلم في عرض وجهات نظرهم وأفكارهم مع احترام الرأي 

عاملين اآلخرين في المؤسسات التربوية وتمكينهم من ممارسة اآلخر،وتقدير االختالف والتباين، وحرية ال
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أدوارهم بفاعلية من خالل دعم اإلبداع،وتقدير التمايزات القائمة بينهم،وتوسيع هامش الحرية المتاح لهم 
كما تعني الحرية األكاديمية . في المشاركة واختيار الوسائل المناسبة لمزاولة نشاطاتهم وأدوارهم المهنية

األكاديمية أو من يمثلها عن طريق االنتخاب،المرجع والحكم في تقويم أداء أعضائها هيأة كون الأن ت"
،واتخاذ القرارات األساسية الخاصة بتعييناتهم أو ترقياتهم أو معاقبتهم أو إنهاء عملهم بالجامعة، على أال 

" األكاديمية الموضوعيةتتأثر هذه العمليات والقرارات بأهداف أو تحيزات ذاتية بعيدة عن الروح 
على ارتباط مفهوم Olswang and Barbara,(7912)حيث يؤكد والسويخ وبرابر( .22:4111:أحمد)

التدريس الذين اجتازوا فترة هيأة الحرية األكاديمية بالتثبيت في الخدمة الجامعية ، فنظام التثبيت ألعضاء 
الحاالت المبينة في قوانين الجامعة ، وهو بذلك االختبار والتجريب يضمن عدم اإلعفاء من العمل إال في 

التدريس ، وهذا يعني وجود قيود على المؤسسة هيأة يعزز مشاعر األمن المهني واالقتصادي ألعضاء 
 وهذا ما(. 7992:طناش)تدريس مثبت في عمله هيأة الجامعية من حيث قدرتها على إعفاء أي عضو 

( 7991)بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية االجتماعية عام  عالن كامباالمن إ( 1)أكدت عليه المادة 
التدريس والبحث في المجتمع الفكري ضمان التثبيت في وظائفهم هيأة يكون ألعضاء "والتي جاء فيها أن 

، واليطردون من أعمالهم إال ألسباب سوء السلوك الفادح ، أو ثبوت عدم الكفاءة واإلهمال الذي يتعارض 
جراءات الفصل التأديبية القائمة على األسس المذكورة في هذه المادة وفقًا تكون إاديمية ،و مع المهنة األك

منتخبة بشكل ديمقراطي للمجتمع هيأة لإلجراءات الموضوعية والتي تشترط جلسة استماع عادلة أمام 
 (.11:4174:الغريب")الفكري

عض الدول الغربية على التدريس في جامعات بهيأة وفى هذا السياق أكدت نقابات أعضاء 
التدريس في صناعة القرارات ذات العالقة بهم ، حيث يسهم ذلك هيأة ضرورة مشاركة من يمثل أعضاء 

ن عن وضع لو التدريس هم المسؤو هيأة في تحقيق رؤية الجامعات وأهداف الكليات الجامعية ،فأعضاء 
ومعيناتها، وهم من يحدد متطلبات منح الخطط والبرامج والمناهج الدراسية،ومفرداتها،وطرائق التدريس 

الدرجات العلمية،ويتوقف على جهودهم سمعة الكلية والجامعة،لذلك يجب عدم تدخل اإلداريين في شؤون 
 (.4119:القرني)التدريس ذات العالقة باألمور األكاديمية هيأة أعضاء 

 الحرية األكاديمية والواجبات المهنية 
التدريس الجامعي،نظرًا لحساسية هيأة امتيازًا ممنوحًا ألعضاء ها تكاديمية بصفإن الحرية األ

أدوارهم  في التدريس الجامعي، والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع سواء ظهر ذلك في صورة أعمال فردية 
أو أنشطة جماعية، فأنها تتضمن جملة من االلتزامات والواجبات المهنية واألخالقية، حيث يؤكد أحمد 

التدريس ملمًا بتخصصه،وأن يحرص على تقديم األطر هيأة رة أن يكون عضو على ضرو ( 4111)
واألنماط المعرفية الالزمة والمناسبة للبرنامج العلمي للمتعلمين، وأن يستخدم طرائق تدريس متنوعة 
تتناسب مع قدراتهم،واستعداداتهم،وأن يلتزم بالعدالة والموضوعية في تعامالته وتقييمه ألعمالهم، وأن 

صص الوقت الالزم للرد على استفساراتهم،وأن يعمل على تحسين قدراته من خالل البحث العلمي، وأن يخ
يستخدم مناهج بحثية متنوعة ومناسبة لتخصصه، وأن يلتزم باألمانة العلمية في جميع مراحل وخطوات 

عليه ال كما يحب بحثه، وأن يقدم األدلة والبراهين التي تدعم وجهة نظره، وأن يعرض الحقائق كما هي 
أن يراها، وأن يعترف بالفضل العلمي والفكري للباحثين اآلخرين الذين استفاد من نتائج أبحاثهم، وأن 
يحترم وجهات النظر واألفكار المختلفة والتي قد تختلف عن وجهة نظره، وأن يلتزم بالموضوعية والمعايير 

 .       األكاديمية عند تقييم بحوث زمالئه
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التدريس،إذ يجب أن يمثلوا هيأة ذلك توجد بعض الواجبات الجماعية ألعضاء فضاًل عن 
 المرجعية األساسية لتعريف وتحديد السلوك المهني المطلوب،وأن يعملوا على تحديد نظم الجزاءات

جراءات الحكم على الحاالت غير المطابقة ألنماط السلوك والممارسات المتفق عليها وذلك من ومعايير وا  
التدريس بطلب المساءلة في حالة انتهاك الحرية هيأة انة القيم المهنية، وأن يبادر أعضاء أجل صي

األكاديمية، بحيث يؤسس ذلك لثقافة مشتركة تعمل على تأصيل القيم والفضائل المهنية األكاديمية في 
هيأة ألعضاء الجامعات،وفي جميع األحوال يجب أن تكون جميع األنشطة واألدوار الفردية أو الجماعية 

تتعارض مع المبادئ األساسية للحرية  التدريس ضمن إطار اللوائح والنظم المعمول بها ،طالما أنها ال
 .األكاديمية في الجامعات

التدريس بقيم األمانة، والحلم،والفضيلة،والمسؤولية، هيأة فترى ضرورة تمتع عضو ( 4111)أما حمدان 
أن يحرص على إنجاز مهامه وواجباته بأفضل صورة ممكنة،وأن وقول الحقيقة،ومراعاة قيم المجتمع ،و 

يؤسس لعالقات قائمة على االحترام والمودة في تعامالته مع المتعلمين،وأن يلتزم بأخالقيات المهنة 
التربوية،وأن يمتنع عن الدعوة الحزبية أو المذهبية تجنبًا لنشوء الصراعات الفكرية والعقائدية في الجامعة 

 .كما يجب أن تعمل الجامعة على تحديد األطر القانونية لمفاهيم الحرية األكاديمية وحدودهاوالمجتمع،
( 7911)عالن ليمامعنية بالحرية األكاديمية وخاصة إفضاًل عن ذلك أكدت المواثيق الدولية ال

عالن دار السالم و  عالن عمان (7991)عالن كمباال ، وا  (7991)ا   على ضرورة التزام( 4112)، وا 
اتذة الجامعات بالتدريس والبحث العلمي ،وتطوير البرامج التربوية وفقًا ألعلى المعايير العلمية أس

بحاثهم لخدمة مجتمعاتهم واإلنسانية ة وأمانة وموضوعية،وتوظيف نتائج أواألخالقية،وأداء واجباتهم بكفاء
 (.4174:الغريب)قاطبة

 :لدولية المعنية بالحرية األكاديمية تظهر مايليإن المراجعة المعمقة لألدبيات السابقة والمواثيق ا
أن الحرية األكاديمية هي نتاج تاريخ طويل من الكفاح والنضال من أجل الحرية شارك فيها أساتذة  -

قليمية ودولية معنية بحقوق اإلنسان ،وذلك ألن الحرية احثون، وجمعيات ونقابات ومنظمات إجامعيون،وب
 .كفاح الشعوب من أجل الحرية والديمقراطية  األكاديمية جزء ال يتجزأ من

جرائي بالمناخ الديمقراطي العام السائد في المجتمع، إذ ال يتوقع بعدها اإل تتصل الحرية األكاديمية في -
حادي ام، والترويع،والتهديد والتفكير أنموها في ظل مجتمعات ترزح وتعاني من االستبداد، والقمع،واالنتق

 .ن مصادره،والمنطلقات النظرية ألفكاره ومنهجيته،وأساليبهالجانب بغض النظر ع
تعد الحرية األكاديمية بمثابة الحصانة الممنوحة ألعضاء الهيئات القضائية،وتشمل الحماية من جميع  -

التدريس هيأة معالم التضييق الداخلي والخارجي، وترتبط الحرية األكاديمية باألمن المهني ألعضاء 
ا ذات صلة بالعمل البحثي المبدع، وباالكتشافات واالختراعات العلمية، كما ترتبط بنمو الجامعي، كما أنه

 .بعد المسؤولية لدى الباحثين واألساتذة الجامعيين
بدأت الحرية األكاديمية بحرية األستاذ الجامعي،وبمرور الوقت أصبحت أكثر اتساعًا لتشمل جميع  -

التدريس، والتعلم،والتقييم،والبحث العلمي، ونشر المعرفة العاملين في حقول المعرفة،وتضمنت حرية 
واالتصال باألفراد والمنظمات لألغراض العلمية،وحرية التعبير عن الرأي،والمشاركة في صناعة القرارات 

 .األكاديمية
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شملت الحرية األكاديمية حماية أعضاء المجتمع الفكري أفرادًا أو جماعات والمباني وأراضي  -
 . التربوية من الوصاية السياسية، ومن جميع معالم التهديد،والقوة،والعنف، والترويعالمؤسسات 

أن الحرية األكاديمية ليست حرية مطلقة إذ أنها مقيدة بالواجبات المهنية ،وااللتزام بأعلى معايير   -
حريتهم في التدريس،والبحث العلمي، وصيانة حريات المتعلمين،وتجنب التصريح أو الفعل الذي يحد من 

االستفسار والتعبير، كما أنها مقيدة بقيم المجتمع وبحريات اآلخرين أفرادًا أم جماعات،وبمنظومة 
التشريعات المعمول بها في المؤسسة التربوية والتي يجب أن ترسخ معاني الحرية األكاديمية،وأن تجعلها 

 .من الثقافة الفرعية للمنظمة التربوية اً جزء
 مشكلة الدراسة

 ، واالقتصادية ايش النظم الوطنية مع أبعاد التغيير الشامل في األنماط والبنى السياسية،تتع
وتتعاطى مع آثاره العميقة في القيم،والمعتقدات،والقناعات الفردية والجماعية، وتوجد العديد  ، واالجتماعية

والممارسات،إذ لم تكن  من الشواهد التي تدل بوضوح على شيوع حالة من التشويش والضبابية في المواقف
هناك رؤية واضحة المعالم تطرح سيناريوهات بديلة ألوضاع النظم بعد التغيير،وتعيش النظم والمؤسسات 
التربوية حالة من عدم الوضوح في قيمها وأهدافها والثوابت التي يجب أن تلتزم بها،وتدافع عنها،وتعمل 

ارجي ويحولها إلى فضاء رحب للتجاذبات على نشرها،األمر الذي قد يجعلها عرضة للتدخل الخ
 .السياسية،وبيئة حاضنة للصراعات الحزبية

وفى حالة نظام الجامعات التي يجب أن تتمتع باستقاللية البحث والتفكير،وأن توفر المناخات 
الداعمة للحرية األكاديمية يخشى أن تتحول إلى مسرح للدعاية السياسية والصراعات الفئوية،وأن تتأثر 

 .اساتها وأهدافها،وبرامجها وأدوارها وممارساتها بأجندات صانعي القرارات المغرضة وغير المعلنةسي
ن كان لها األثر العميق في التنشئة السياسية للمتعلمين بوصفها بيئة للتعلم  إن الجامعات وا 

الرأي  ؤولة، واحتراموالتعليم  والممارسة الديمقراطية من خالل تنوير بصيرة المتعلمين بمعاني الحرية المس
يتجاوز عمليات التنشئة  اآلخر،وحق االختالف ،والتسامح والتعايش مع األضداد،فإن هذا الدور يجب أن ال

ن تبقى الجامعات على الحياد،وأن تعمل على فك االرتباط مع كافة األطراف السياسية  السياسية،وا 
يدولوجيات ت األالتيارات والتكتالت ذاالمتصارعة على السلطة،وأن تقف على مسافة واحدة من جميع 

 .من شأنه أن يعكر الحياة الفكرية واألكاديمية المتباينة،وأن تنأى بنفسها عن كل ما
ويكمن التحدي األبرز في قدرة الجامعات الليبية على التماس الحقيقة ،وعصمة المجتمع 

ة التي تمكن األكاديميين من نشر الضمانات الالزم وتوفير األكاديمي والجامعات من الضغوط السياسية،
،وذلك من خالل التأسيس اكتشافاتهم،والتعبير عن آرائهم،وطرح أفكارهم بعيدًا عن المصالح الفئوية الضيقة
أكاديمي أو ميثاق أخالقي  لمناخات أكاديمية مسؤولة خالية من مصادر التهديد والترويع ووضع دستور

أعضاء المجتمع األكاديمي ويدافعون عنه ،ويحترمون بنوده،ويكون يرسم حدود الحرية األكاديمية يلتزم به 
 .داعمًا لألطر القانونية الرسمية

فضاًل عن ذلك يوجد تحدي آخر يتصل بقدرة األستاذ الجامعي على التمييز بين االلتزام 
وانتماءاته  األكاديمي،وااللتزام السياسي ،فاألستاذ الجامعي بوصفه مواطنًا قد تكون لديه أفكاره وميوله

يمنحه الحق في الدعاية لمعتقداته، واليخوله لنشر أفكاره بين صفوف  الحزبية، غير أن ذلك ال
المتعلمين،أو أن يتخذ من موقعه سبياًل لفرض وجهة نظره على أعضاء المجتمع األكاديمي، إذ يجب عليه 
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الداعية لذلك بعيدًا عن الفوضى أن يطرح  أفكاره في القضايا التي يتناولها الرأي العام وفي المواقف 
والغوغائية والترويج للتيارات السياسية أو نخب السلطة، وأن ينوه أثناء طرحه ألفكاره عبر وسائل األعالم 

يمثل إال وجهة نظره بوصفه مواطنًا معني بالشأن العام واليعكس ذلك موقف الجامعة  يعرضه ال بأن كل ما
 .النظرية الموضوعية ألفكاره غير الملزمة لآلخرين التي يعمل بها،وأن يظهر المنطلقات

- :تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية وبناء علي ما
 التدريس في جامعة بنغازي؟هيأة مفاهيم الحرية األكاديمية األكثر شيوعًا لدى أعضاء  ما -:السؤال االول

 التدريس في جامعة بنغازي؟هيأة عضاء ما مستوى الحقوق األكاديمية أل -:لسؤال الثانيا
 التدريس في جامعة بنغازي لواجباتهم المهنية؟هيأة ما مستوى ممارسة أعضاء -:السؤال الثالث
هيأة هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين واقع الحقوق األكاديمية ألعضاء  -:السؤال الرابع

 تهم المهنية؟التدريس في جامعة بنغازي وممارستهم لواجبا
 أهداف الدراسة

داريين، وفنيين،  تهدف هذه الدراسة إلى نشر الوعي بين أعضاء المجتمع األكاديمي من طلبة  وا 
وأساتذة جامعيين،وعاملين آخرين بمفهوم الحرية األكاديمية، وحدودها ضمن محاولة مستبصرة لتأطير 

تراتيجية وقائية احترازية تحمي الجامعات غير الرسمية في سياقات العمل الجامعي،بوصفها اس األبعاد
،والتي تخرج العمل والعاملين فيها من الصراعات والتجاوزات المتوقعة في مناخات النظم المتغيرة 

 :يلي هدافه وغاياته التربوية وذلك من خالل مااألكاديمي عن أ
يس في جامعة بنغازي، التدر هيأة كاديمية األكثر شيوعًا لدى أعضاء الكشف عن مفاهيم الحرية األ-

 . وتوضيح معانيها ودالالتها لديهم
وصف مظاهر ممارسة الحرية األكاديمية في جامعة بنغازي،وتحديد المؤشرات الدالة على هذه -

 .الممارسة ومستوياتها وفقًا ألشكال التصرفات الواردة في أداة الدراسة
التدريس في جامعة بنغازي وبين مستوى أة هيتحديد داللة العالقة بين الحقوق األكاديمية ألعضاء  -

 .ممارستهم لواجباتهم المهنية
 أهمية الدراسة

 :تنطلق أهمية الدراسة من التوقعات التالية
يمكن أن تسهم الدراسة في توفير البنى النظرية الالزمة إلجراء سلسلة من الدراسات والبحوث النظرية -

وابت ومبادئ الحرية تور  أكاديمي أخالقي يتضمن أهم ثوالميدانية التيقد تشكل األساس في صياغة دس
 .كاديمية في الجامعات الليبية األ
دف تعميق قد تعمل هذه الدراسة على توسيع نطاق البحث لتشمل كافة مؤسسات التعليم العالي  به -

 .كاديمية وأبعادهاالوعي بمفهوم الحرية األ



 5102 العدد األول   یونیو... التربیة   مجلة كلية...  بتسام علي حمزة العبارإ. د  ...رمضان سعد كریم الترھوني .د 

 

 38 

مية في جميع مستويات اإلدارة الجامعية من تأطير األبعاد كاديأن تمكن هذه الدراسة القيادات األيتوقع  -
بمضامين أخالقية ترسخ أبعاد المساءلة الذاتية ،وسلطان الضمير ( القوانين،واألنظمة، والتعليمات)الرسمية 

 .المهني من خالل التأسيس ألبعاد الحرية األكاديمية وتعميق مفهومها في الجامعات الليبية
 الدراسات السابقة 

ظيت الحرية األكاديمية في جوانبها النظرية الفكرية، ومن حيث الممارسة والتطبيق باهتمام ح
كبير من قبل العديد من الباحثين ،والمنظمات الحقوقية ،والمجموعات العاملة في مجاالت حقوق 

 .اإلنسان
التي تواجهها  وتزايد االهتمام بهذا الموضوع مع بداية القرن الحادي والعشرين مع تنامي التحديات

النظم في العالم المعاصر ذات المنشأ التكنولوجي واالقتصادي والسياسي والثقافي والديموغرافي ومع عودة 
 . األشكال التقليدية  للتمييز والتعصب

وعملت العديد من المنظمات على رصد حاالت االنتهاك للحرية األكاديمية في الجامعات،وتوثيق 
ق واالتفاقات والمعاهدات الدولية المناهضة للتمييز في التعليم ،كما أجريت مظاهر الخروج عن المواثي

العديد من الدراسات التي حاولت الكشف عن المساحات المتاحة للحرية األكاديمية في التعليم والتعلم، 
ونشر المعرفة، والتعبير عن األفكار ووجهات النظر في بيئات تربوية عديدة مفعمة بالتنوع الثقافي 

 .والحضاري 
التي هدفت إلى معرفة مفهوم الحرية ( 7992)وفى هذا السياق يمكن اإلشارة إلى دراسة طناش

التدريس في الجامعة األردنية،والكشف عن وجهات نظرهم في بعض هيأة األكاديمية لدى أعضاء 
الوضع المظاهر المتصلة بممارستها،وذلك في ضوء متغيرات النوع،والكلية،والرتبة األكاديمية،و 

 .التدريسهيأة األكاديمي،وطبيعة عمل عضو 
عضو (242)التدريس األردنيين،والبالغ عددهم هيأة وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء 

،سحبت منهم عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها 7992-7994تدريس خالل العام الجامعي هيأة 
هيأة عضو (712)يات العلمية وتدريس من الكلهيأة عضو (747)تدريس منهم هيأة عضو (442)

 .تدريس من الكليات اإلنسانية
فقرة تقيس مفهوم ( 72)وطورت أداة لجمع بيانات الدراسة باإلفادة من األدب التربوي تكونت من 

التدريس ،فضاًل عن بعض األسئلة التي تقيس الجوانب هيأة الحرية األكاديمية من وجهة نظر أعضاء 
تصلة بممارستها في الجامعة األردنية ،وتم التأكد من الصدق المنطقي المرتبطة بوجهات نظرهم الم

عادة االختبار ،حيث بلغ  والظاهري ألداة القياس ،كما تم التحقق من ثباتها باستخدام طريقة االختبار وا 
ولتحليل بيانات الدراسة استخدمت بعض الوسائل اإلحصائية (.1.97)معامل ارتباط بيرسون 

وسطات الحسابية،و النسب المئوية ،وتحليل التباين األحادي،واختبار توكي للمقارنات كالتكرارات،والمت
 .البعدية 

هيأة وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من بينها أن مفهوم الحرية األكاديمية لدى عضو 
التدريس في الجامعة األردنية يتضمن حرية البحث عن الحقيقة ونشرها بالطريقة التي يراها 

ناسبة،وتفسيرها ضمن نطاق المعرفة المتخصصة،وتدريس طلبته بالطريقة التي يراها مالئمة،والتحدث م
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بداء آرائه في  في الموضوعات ذات الصلة بموضوع المادة العلمية التي يدرسها داخل قاعة المحاضرة، وا 
 عة من خالل القنوات الرسميةيصال مقترحاته إلى اإلدارة العليا في الجاماألكاديمية ،وا   التعيينات اإلدارية

ومناقشة البرامج والسياسات واإلجراءات الجامعية ، والمشاركة في النشاطات والخدمات التطوعية ضمن 
التدريس في الجامعة األردنية على تضمين هيأة مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي،بينما لم يوافق أعضاء 

ضوعات المختلفة داخل قاعة المحاضرة إن لم يكن لها مفهوم الحرية األكاديمية حرية التحدث في المو 
ستاذ المادة ،أو تقييم الطلبة  بالطريقة التي يراها مناسبة، كما تبين أن نسبة أعالقة بالمادة التي يدرسها 

التدريسية في الجامعة هيأة التدريس يرون أن قانون الجامعات األردنية ونظام الهيأة عالية من أعضاء 
يضمنان لهما الحرية األكاديمية،وأن نسبة عالية منهم يمارسون حرياتهم األكاديمية وفقًا األردنية ال 

الجتهاداتهم الشخصية ألن مفهوم الحرية األكاديمية غير واضح لديهم، وفى دراسة مقارنة أجراها قوربيك 
Grubiak, (1996) كليات  التدريس واإلداريين في ةى مقارنة آراء ومعتقدات أعضاء هيأهدفت إل

والمتعلقة بمفهوم الحرية Washington State Community Collegeالمجتمع بوالية واشنطن
األكاديمية ،حيث استخدم االستبيان في جمع بيانات الدراسة اشتمل على بعض المتغيرات الديموغرافية 

عبير داخل القاعة ،كما تضمن مجموعة من الفقرات وضعت لقياس مفهوم الحرية األكاديمية وفقًا لحرية الت
 .الدراسية ،وحرية الخطاب األكاديمي، حرية البحث

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األكاديميين واإلداريين في فهمهم للحرية 
األكاديمية وفقًا لمتغيرات الخبرة ، وخاصة فيما يتعلق بأهمية الحرية األكاديمية ، واالستقاللية المهنية ، 

 .ية داخل القاعات الدراسيةوالحر 
يجب لإلدارة التدخل فيها أو  ال اً التدريس أن لديهم حقوقهيأة فضاًل عن ذلك يرى أعضاء 

السيطرة عليها أو توجيهها كالمناهج الدراسية و محتواها ،وأساليب تقييم الطلبة وأنشطة األكاديميين خارج 
إلداريين ومعتقداتهم ، كما أتضح وجود فروق ذات الحرم الجامعي ،تلك الحقوق التيلم تتطابق مع أراء ا

داللة إحصائية في اآلراء والمعتقدات المتصلة بمفهوم الحرية األكاديمية تعزى لتفاعل متغيرات 
 .النوع،والعمر،ومستوى التعليم،و العرق

من متطلبات الحصول درجة كجزء ,Warner(7999)وفي دراسة نوعية مقارنة قام بها ويرنر 
هدفت إلى معرفة آراء العمداء وأعضاء  Virginia Universityمن جامعة فرجينيا في التربية ة الدكتورا
التدريس واإلداريين وطلبة كليات الفنون وكليات المجتمع، بخصوص الحرية األكاديمية ومبدأ الحياد هيأة 

ت نتائج مقابالت واالستقالل المؤسسي، حيث ُأجريت العديد من المقابالت الفردية على مرحلتين ووظف
المرحلة األولى إلجراء مقابالت المرحلة الثانية من أجل تحديد المفاهيم المدركة عن الحرية األكاديمية 

 .واالستقالل المؤسسي
وكشفت نتائج الدراسة عن وجود وجهات نظر عديدة ، وتصورات مختلفة عن الحرية األكاديمية والحياد 

لك إلى التباين الموجود في الثقافة التنظيمية والمجتمعية التي المؤسسي لدى عينة الدراسة، ويعزى ذ
 .شكلت تصورات عينة الدراسة عن مفاهيم الحرية األكاديمية واالستقالل المؤسسي

 (4117( الزيود ىالبحوث والدراسات أجر  وفي سياق الدمج بين التصاميم الكمية والنوعية إلنجاز
Zyoud, كاديمية المتاحة لألكاديميين والطلبة، والمساواة في الجامعات دراسة لمعرفة مساحة الحرية األ

األردنية الرسمية، وشملت الحرية األكاديمية حرية التعبير عن اآلراء واألفكار، وحرية اختيار الموضوعات 
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البحثية، وحرية المشاركة في األنشطة السياسية واالجتماعية،وحرية المشاركة في صنع القرار، وحرية 
 .من رتبة أكاديمية إلى أخرى  الترقية

فضاًل عن ذلك سعت الدراسة إلى معرفة درجة استقالل الجامعة من ضغط المجتمع والمساواة 
 .في تطبيق معايير قبول الطلبة،وتعيين األكاديميين،وتصميم البرامج الجديدة للدراسة والبحث العلمي

وطلبة الدراسات العليا في  ، ربويةوتألفت عينة الدراسة من األكاديميين وصناع السياسات الت
الجامعات األردنية الحكومية الست، واستخدمت التصاميم الكمية والنوعية لجمع بيانات الدراسة،شملت 

 .االستبيان،والمقابالت، وتحليل المواد الوثائقية ذات الصلة
ية التعبير وأظهرت النتائج وجود سيطرة من قبل المجتمع ،وقيود أمنية وقانونية أثرت على حر 

والنشر، وحرية ممارسة األنشطة السياسية واالجتماعية، وحرية المشاركة في صنع القرار، وعلى عمليات 
الترقية من رتبة أكاديمية إلى أخرى، كما تبين أن المساواة في تطبيق معايير قبول الطلبة في الجامعات 

 .  األردنية الست كانت دون التوقعات
بمفهوم  إلى تحديد عالقة الحرية األكاديمية,Boland (4112) دراسة بوالندوفي السياق نفسه هدفت 

تدريس من هيأة عضو (741)المؤسسات التعليمية األمريكية،حيث شملت الدراسة  التعبير عن الرأي في
تدريس،واستخدم الباحث المقابلة الرسمية المبنية لجمع بيانات الدراسة ،حيث هيأة عضو (7411)أصل 

تدخالت خارجية أثرت على الحرية األكاديمية والتعبير عن الرأي في المؤسسات التعليمية  تبين وجود
وقد فسر ذلك ضمن الظروف واألوضاع السياسية التي ينظر إليها على أنها أحد أهم . األمريكية

 .ريسالتدهيأة المتغيرات الحاسمة التي تعزز أو تعمل على إضعاف الحرية األكاديمية الممنوحة ألعضاء 
إلى معرفة مفهوم الحرية األكاديمية كما يدركه  , Goodell(4112) وهدفت دراسة جوودل 

يحد من ممارسة الحرية األكاديمية وعالقة ذلك  التدريس،وتحديد العوامل التي تشكل تهديداً هيأة أعضاء 
ن في  جامعة تدريس يعملو هيأة عضو ( 21)في الخدمة،وقد أجريت العديد من المقابالت مع  بالتثبيت

ممن لديهم مدة خدمة في الجامعة لعشر Virginia Commonwealth Universityفيرجينياكومنولث 
في تخصصات علم االجتماع،وعلم النفس ،وعلم األجناس، والعلوم السياسية، والدراسات فأكثر سنوات 

 .ةالحضرية، والعدالة الجنائية، ودراسات المرأة ،والدراسات األفريقية األمريكي
التدريس وتصوراتهم المتصلة بمفهوم هيأة وأظهرت نتائج الدراسة اختالف مدركات أعضاء 

الحرية األكاديمية،وذلك على الرغم من تأكيد بعض أفراد العينة بوجود الضمانات الالزمة،والحماية الكافية 
يس على عدم وجود تدر هيأة عضو (72)لممارسة الحرية األكاديمية في التدريس والبحث العلمي،كما أكد 

التدريس على أن التثبيت في هيأة أي قيود تحد من حرياتهم األكاديمية، فضاًل عن ذلك أكد أعضاء 
الخدمة من خالل ضمان الوظيفة يعد أحد أهم وسائل الحرية األكاديمية والتي بدورها تعد مظهرًا مميزًا 

 . من مظاهر الحياة األكاديمية في مؤسسات  التعليم العالي
لمظاهر الحرية األكاديمية في الجامعات المصرية كان ( 4111)في دراسة تقويمية أجراها أحمد و 

التدريس في الجامعات المصرية في هيأة من بين أهدافها التعرف على واقع الحرية األكاديمية ألعضاء 
 . ضوء متغيرات النوع، الدرجة العلمية، والتخصص العلمي
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ة،واالستبيان لجمع بيانات الدراسة من عينة عشوائية بلغ حجمها واستخدمت  المقابالت المفتوح
تدريس يعملون في بعض الجامعات المصرية الحكومية، وأظهرت نتائج الدراسة أن هيأة عضو ( 411)

التدريس بحقوقهم األكاديمية في بعدي التدريس، والبحث العلمي يفوق درجة التزامهم هيأة تمتع أعضاء 
في هذين البعدين، كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة أعضاء بواجباتهم المهنية 

التدريس لحرياتهم األكاديمية تعزى لمتغير النوع، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في مستوى هيأة 
تعاقبة تضح أن معظم القوانين المة العلمية، والتخصص العلمي، كما اهذه الممارسة تعزى لمتغيري الدرج

التدريس هيأة المنظمة للجامعات قّوضت مبدأ استقاللها، وعملت على تقييد الحرية األكاديمية ألعضاء 
واتخذ هذا التقييد منحى تصاعدي عبر الزمن، وأسهم كل ذلك في التأسيس لمناخ أكاديمي معيق للحرية 

 . ستقالل الوطنياألكاديمية التي ُمورست بشكل أوسع في فترة االحتالل مقارنة بفترة اال
إلى تحديد مفهوم الحرية األكاديمية، ( 4111)وفي السياق نفسه هدفت دراسة أبو حيمد 

التدريس في الجامعات السعودية، وتحديد هيأة ومجاالتها، والعوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر أعضاء 
لتخصص العلمي، والرتبة داللة الفروق في واقع ممارستها والتي يمكن أن ُتعزى لمتغيرات النوع، وا

 .األكاديمية، وطبيعة العمل، واختالف الجامعة
عضوًا يعملون في ثالث جامعات سعودية، اختيرت منهم ( 4229)وتكون مجتمع الدراسة من 
مشارك من العمداء، والوكالء، ورؤساء األقسام األكاديمية، ( 297)عينة عشوائية طبقية بلغ حجمها 

ورت أداة لجمع بيانات الدراسة، خضعت الختبار الصدق الظاهري، كما تم التدريس، وطهيأة وأعضاء 
، واستخدمت بعض الوسائل (1.11)التأكد من ثباتها باستخدام معامل ألفا كرونباخ الذي بلغت قيمته 

اإلحصائية لتحليل بيانات الدراسة كالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واالختبار التائي، 
 .شيفيه للمقارنات البعدية واختبار

التدريس في الجامعات هيأة وأظهرت نتائج الدراسة أن مفهوم الحرية األكاديمية لدى أعضاء 
داريًا، وأكاديميًا، وحرية عضو  التدريس في هيأة السعودية تضمن حرية الجامعة واستقاللها ماليًا، وا 

تبين أن مستوى ممارسة الحرية األكاديمية  البحث، والتدريس، والمشاركة في صنع القرار الجامعي، كما
 .في الجامعات السعودية كان متوسط المستوى في صورته العامة

التدريس في الجامعات السعودية بالحرية األكاديمية هيأة وأكدت نتائج الدراسة على تمتع عضو 
ع مضامين في مجاالت اختيار موضوعات البحوث العلمية ونشرها، واختيار طرائق التدريس، ووض

المقررات التي يدرسها ضمن تخّصصه األكاديمي، والمشاركة في البرامج العلمية التي يعدها القسم 
 .األكاديمي، والمساهمة في النشاطات والخدمات التطوعية داخل المجتمع

وتبين أن القيود البيروقراطية، وضعف التمويل غير الحكومي، ومركزية السلطة، واعتماد نظام 
بداًل من االنتخاب، وعدم وجود لوائح تنّظم الحرية األكاديمية في الجامعات، وعدم توافر متطلبات التعيين 

هيأة البحث العلمي، واألعباء اإلدارية شكلت جميعها عوامل مؤثرة في الحرية األكاديمية ألعضاء 
اديمية ألعضاء التدريس، فضاًل عن ذلك وجدت فروق ذات داللة إحصائية في واقع ممارسة الحرية األك

التدريس في الجامعات السعودية ُتعزى لمتغيري الجامعة، وطبيعة العمل، بينما لم تظهر النتائج هيأة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع هذه الممارسة تعزى لمتغيرات النوع، والتخصص العلمي، 

 .والرتبة األكاديمية
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الحرية األكاديمية بالوالء التنظيمي  على الكشف عن عالقة( 4111)وعملت دراسة حمدان 
التدريس في الجامعات الفلسطينية في ضوء متغيرات النوع،والرتبة األكاديمية، هيأة ألعضاء 

 .التدريس هيأة والخبرة،والكلية التي يعمل بها عضو 
التدريس في جامعة النجاح الوطنية ،وجامعة هيأة وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء 

هيأة عضو (7291)والجامعة العربية األمريكية ، والبالغ عددهم  ،(أبوديس)وجامعة القدس  ، بيرزيت
 .تدريسهيأة عضو ( 211)ختيرت منهم عينة طبقية عشوائية قوامها اتدريس ، 

استبيان لقياس الحرية األكاديمية ،وآخر لقياس مستوى الوالء  ستخدمولجمع بيانات الدراسة أ
فقرة خضعت الختبار الصدق الظاهري ،واختبار الثبات باستخدام ( 21)ة تكونا من التنظيمي لعينة الدراس
 .معامل ألفا كرونباخ

تخدمت بعض  الوسائل اإلحصائية كالنسب المئوية ،والمتوسطات ساولتحليل بيانات الدراسة 
شفيه للمقارنات  ، واالختبار التائي ،وتحليل التباين األحادي ، واختبار الحسابية،ومعامل ارتباط بيرسون

التدريس للحرية األكاديمية في الجامعات هيأة ، حيث أظهرت النتائج أن واقع ممارسة أعضاء  البعدية
الفلسطينية كان في المستوى المتوسط ،وأن مستوى والئهم التنظيمي كان مرتفعًا، كما تبين عدم وجود 

التدريس في الجامعات هيأة تنظيمي ألعضاء عالقة ذات داللة إحصائية بين الحرية األكاديمية والوالء ال
، وأوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة الحرية  الفلسطينية

، والكلية التي  والخبرة األكاديمية واإلحساس بالوالء التنظيمي تعزى لمتغيرات النوع، والرتبة األكاديمية،
 .التدريسهيأة يعمل بها عضو 

هدفت إلى تحديد أهم قيم الحرية األكاديمية ( 4177)حمد راسة أجراها الكندري والشاهين وأوفي د 
يجابياتها وعالقتها بالنظم واللوائح من وجهة نظر أعضاء  العامة للتعليم هيأة التدريس بكليات الهيأة وا 

 .مي، والكلية التطبيقي والتدريب بدولة الكويت في ضوء متغيرات النوع، والجنسية ، والمؤهل العل
تدريس هيأة عضو ( 421)ختيرت بطريقة عشوائية بسيطة من ا وتكونت عينة الدراسة التي 

وطورت .4119-4111العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خالل العام الدراسي هيأة يعملون في كليات ال
 ،حيث خضعت الختبارأداة جمع البيانات باإلفادة من الدراسات السابقة وأدبيات الحرية األكاديمية 

 (.1.19)تخدم معامل الفا كرونباخ للتأكد من ثباتها والذي بلغ الصدق الظاهري، كما أس
وأظهرت نتائج الدراسة أن القيم الناتجة عن الحرية األكاديمية والتي كانت في موقع الصدارة هي 

جاءت قيمة قبول النقد االعتماد على النفس، والبحث عن الحقيقة المجردة، واألمانة العلمية، كما 
الموضوعي،وقيمة الصدق في المرتبة المتوسطة، في حين جاءت قيمة االعتراف بالخطأ، واإليمان برسالة 

 .في المرتبة األخيرةهيأة ال
إذ يوفر متطلبات الحرية  فضاًل عن ذلك تبين خلو النظام واللوائح من األساليب البيروقراطية ،

يح حق التمتع بإجازات التفرغ العلمي ، كما وصف احة ممارستها ، ويتاألكاديمية ويسهم في زيادة مس
نظام عدد الساعات المكتبية بأنه مالئم ،وتضمن اللوائح حرية التعبير ضمن اإلطار الديني الرسمي 
للدولة، وتوجد برامج للتطوير المهني ، وجاءت في آخر هذه االتجاهات ووجهات النظر تلك التي تصف 

وأكدت نتائج الدراسة .لتجارب الدول األخرى ،وديمقراطية اتخاذ القرارات الحرية األكاديمية بأنها مضاهية 
التدريس المتصلة بقيم الحرية هيأة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر أعضاء 
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األكاديمية تعزى لمتغيري النوع ، والجنسية ، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في تصوراتهم عن 
م تعزى لمتغيري الدرجة العلمية ، والكلية ، كما تبين تأثير قيم الحرية األكاديمية والنظم واللوائح هذه القي

 .في اإليجابيات الناتجة عنها
هيأة إلى معرفة مستوى الحرية األكاديمية التي يتمتع بها عضو ( 4172) وهدفت دراسة الدوسري

هيأة عضو ( 211)مهني،وتكونت عينة الدراسة من التدريس في جامعة أم القرى وعالقة ذلك باإلبداع ال
أستاذ، )تدريس ممن يشغلون المراتب العلمية هيأة عضو ( 420)تدريس استجاب منهم ألداة الدراسة 

 (.وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد
أجزاء،خصص الجزء األول للبيانات  ةولجمع بيانات الدراسة ُطور استبيان تضمن ثالث 

التدريس بالحرية األكاديمية، هيأة الجزء الثاني على فقرات تقيس درجة تمتع عضو  الشخصية،بينما اشتمل
هيأة في حين خصص الجزء الثالث لقياس اإلبداع في األداء، وأظهرت نتائج الدراسة تمتع أعضاء 

ت داللة التدريس في جامعة أم القرى بمستوى متوسط من الحرية األكاديمية، ووجدت عالقة إيجابية ذا
التدريس في جامعة أم القرى بالحرية األكاديمية وبين مستوى هيأة عضاء ائية بين مستوى تمتع أإحص

 .إبداعهم المهني 
ة الظفيري والعازمي وبخصوص الحرية األكاديمية لطلبة الجامعات يمكن اإلشارة إلى دراس

يمية، ودور هتمت بالكشف عن مستوى ممارسة طلبة جامعة الكويت للحرية األكادالتي ا( 4172)
طالب ( 111)المناهج الدراسية في تعزيزها، وطبقت الدراسة على عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها 

فقرة ،خضعت الختبار الصدق الظاهري، ( 22)وطالبة، وجمعت البيانات باستخدام استبيان تكون من 
 (.1.92)واختبار الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ الذي بلغ 

ج الدراسة أن تقديرات طلبة جامعة الكويت لمستوى ممارستهم للحرية األكاديمية وأوضحت نتائ
كانت متوسطة في جميع أبعاد أداة القياس والتي شملت حرية التعبير عن الرأي، والحرية في اتخاذ 
القرارات، والحرية في مجال الدراسة، وحرية البحث العلمي، كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة 

ة في مستوى هذه الممارسة تعزى لمتغير النوع، بينما وجدت فروق في المتوسطات الحسابية إحصائي
الستجاباتهم تعزى لمتغيري التخصص والكلية ولصالح مناهج الكليات النظرية التي تبين أنها تمكن 

رأي الطالب الجامعي وتعزز من ممارسته للحرية األكاديمية، وخاصة فيما يتصل بحرية التعبير عن ال
وبدرجة أعلى من المناهج الدراسية المعتمدة في الكليات العلمية،وفي السياق نفسه سعت دراسة الكندري 

إلى معرفة فرص الحرية األكاديمية المتاحة للطلبة في جامعة الكويت في ضوء متغيرات ( 4172)
 .النوع،والكلية،والسنة الدراسية

 4171-4119ة خالل العام الجامعي طالب وطالب( 42111)وتألف مجتمع الدراسة  من 
طالب وطالبة، وطورت أداة لجمع بيانات الدراسة ( 121)سحبت منه عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها 

فقرة تم التحقق من صدقها الظاهري، كما استخدم معامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثباتها ( 42)تكونت من 
 (.1.19)حيث بلغت قيمته 

ستخدمت النسب المئوية، واالختبار التائي، وتحليل التباين اسة ولتحليل بيانات الدرا
وأوضحت نتائج الدراسة وجود فرص مرتفعة متاحة أمام طلبة جامعة الكويت لممارسة الحرية .األحادي

األكاديمية وخاصة فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي أثناء المحاضرة،وتقبل اآلراء المعارضة التي يبديها 
اتذة، ومناقشة الموضوعات ذات العالقة بالمقرر،وحرية أداء واجبات وأنشطة المقرر، كما الزمالء واألس
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التدريس في نتائج التقييم، والتواصل مع أستاذ المادة هيأة وجدت فرص لتقديم المقترحات ومناقشة أعضاء 
أفادت عينة خارج القاعات الدراسية، ووجدت فرص لاللتحاق بالكلية والتخصص وفق رغبة الطالب، كما 

الدراسة بوجود فرص للمشاركة في األنشطة واالستفادة من الخدمات الطالبية الجامعية وتقديم اآلراء في 
مستوى تلك األنشطة والخدمات، وذلك ألن مناخ الجامعة يوفر الحماية الالزمة للتعبير عن الرأي، 

ملت تقديم اآلراء المعارضة ووجدت فرص آخري للحرية األكاديمية وصفت بأنها متوسطة المستوى وش
ألستاذ المادة، وتقديم المقترحات للمسؤولين الجامعيين والتواصل معهم، وتسجيل المقررات الدراسية  
واختيار األساتذة، والتعبير عن اآلراء المتصلة بالندوات والمهرجانات، واالنضمام إلى اللجان والجمعيات 

 . اء اآلراء في القرارات واللوائح الجامعيةبدادي الطالبية ،وتقديم الشكاوي، وا  والنو 
فضاًل عن ذلك كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية حول توافر فرص 
الحرية األكاديمية لطلبة جامعة الكويت تعزى لمتغير النوع ولصالح اإلناث ، كما تبين عدم وجود فروق 

المتاحة أمام طلبة جامعة الكويت تعزى لمتغيري الكلية ذات داللة إحصائية في فرص الحرية األكاديمية 
 .والسنة الدراسية

إن المراجعة المعمقة للدراسات السابقة كان لها األثر البالغ في تطوير أداة الدراسة الحالية،  
 والتعرف على واقع ممارسة الحرية األكاديمية في العديد من البيئات التنظيمية التربوية، وقد أسهم ذلك في

األوصاف والنعوت والتفسيرات المتصلة بممارستها، فضاًل عن ذلك فإن تنوع عينات هذه الدراسات  تبصر
ترك تنوعًا مماثاًل في سياقات التحليل والتفسير ويضفي ذلك نوع من الشمولية لمناحي الوصف القائم 

أهم مواقع النضال  اإلنساني على اختالف األدوار، والنظم، والثقافات الفرعية والمجتمعية التي تجسد أحد 
 .في مجاالت حرية الفكر والمعتقد 

 أداة الدراسة 
ُطورت أداة الدراسة باإلفادة من األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت الحرية األكاديمية 

التدريس هيأة عن مفهوم الحرية األكاديمية لدى أعضاء ( 7992)في الجامعات، وخاصة دراسة طناش 
عن واقع الحرية األكاديمية ألعضاء هيئات التدريس ( 4111)لجامعة األردنية، ودراسة أحمد في ا

عن العالقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي لدى ( 4111)بالجامعات المصرية، ودراسة حمدان 
 .التدريسية في الجامعات الفلسطينيةهيأة أعضاء ال

فقرة منها ( 72)فقرة، خصصت ( 29)رتها النهائية من وتكونت أداة القياس المطورة في صو  
فقرة ( 22)التدريس في جامعة بنغازي، وحددت هيأة لتحديد مفهوم الحرية األكاديمية كما يدركها أعضاء 

التدريس وواجباتهم هيأة ألعضاء  لقياس مظاهر الحرية األكاديمية كما تنعكس في الحقوق األكاديمية
فقرة من فقرات أداة القياس بدائل اإلجابة موافق بشدة، وموافق، ومحايد، وغير المهنية، ووضعت أمام كل 
 .موافق، وغير موافق بشدة 

 صدق أداة الدراسة وثباتها 
للتأكد من صدق أداة الدراسة ُأعتمد الصدق الظاهري، وذلك بعرضها على مجموعة من 

بعض الفقرات، أم إضافة فقرات المحكمين، طلب منهم الحكم على فقراتها سواء تطلب األمر حذف 
جديدة، أم بإجراء تعديل على مضامينها ، وأجريت التعديالت المناسبة في ضوء مالحظات المحكمين 

فقرة، كما تم التأكد من ثباتها ( 29)ومقترحاتهم الشكلية ، لتتكون األداة في صورتها النهائية من 
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وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 1.10)بحساب معامل ألفا كرونباخ الذي بلغت قيمته 
 .1.12= داللة

 مجتمع الدراسة وعينتها
التدريس الليبيين الذين يعملون في الكليات الواقعة داخل هيأة شمل مجتمع الدراسة جميع أعضاء 

اآلداب، والحقوق، واالقتصاد والعلوم )حرم جامعة بنغازي والمتمثلة في كليات 
تدريس هيأة عضو ( 7241)والبالغ عددهم ( عالم وتقنية المعلومات، واإلة،السياسية،والعلوم،والهندس
هيأة عضو ( 472)ختيرت منهم عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها ا.4172-4172خالل العام الجامعي 

تقريبًا من مجتمع الدراسة، وبتوزيع أداة الدراسة على العينة المختارة، ( 1.72)تدريس، ويمثل هذا العدد 
استمارة، ( 791)استمارة، ليبلغ عدد االستمارات التي جمعت والقابلة للتحليل اإلحصائي ( 71)فقدت 
 .من إجمالي العدد المستهدف في هذه الدراسة( 1.94)وبنسبة 

 
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

يمكن عرض نتائج الدراسة ومناقشتها، وفقًا ألهدافها وتساؤالتها التي عملت على اإلجابة عنها 
 :وذلك على النحو التالي

 التدريس في جامعة بنغازي؟هيأة ما مفاهيم الحرية األكاديمية األكثر شيوعًا لدى أعضاء : السؤال األول
لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحساسية واالنحرافات المعيارية لمفاهيم الحرية األكاديمية، 

 (.7)وذلك كما هو موضح بالجدول 
توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفاهيم الحرية األكاديمية من وجهة نظر الم( 1)جدول 
 .التدريس في جامعة بنغازيهيأة أعضاء 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مفاهيم الحرية األكاديمية

 1.21 2.11 االمتناع عن ممارسة أي ضغوط سياسية أو أيدولوجية على الطلبة والزمالء

 1.14 2.02 ضاعة وقت المحاضرة في الجدل السياسيام بمضامين المقرر الدراسي دون إز االلت

 1.11 2.20 االمتناع عن الترويج للذات واآلخرين داخل الجامعة

 1.01 2.22 احترام اآلخرين المخالفين في الرأي والتوجهات السياسية

 7.72 2.21 االمتناع عن الدعاية ألي تيار سياسي داخل الجامعة

 1.92 2.21 حرية البحث عن الحقيقة ونشرها بتجرد وموضوعية

 1.12 2.21 حرية اختيار الوسائل التعليمية المناسبة
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 1.12 2.21 التدريس في االنتماء السياسي دون الترويج ألفكاره في حرم الجامعةهيأة حرية عضو 

 1.11 2.49 احترام آراء الطلبة وتقدير خياراتهم السياسية

 1.12 2.71 االنتماء للجمعيات الخيرية والمشاركة في نشاطاتهاحرية 

 1.94 2.77 التدريس في التعبير عن وجهة نظرههيأة حرية عضو 

 7.41 2.17 عالم دون تفويضالتحدث باسم الجامعة في وسائل اإلاالمتناع عن 

 1.91 2.91 التدريس في اختيار أساليب تقييم الطلبةهيأة حرية عضو 

 7.72 2.04 التدريس في تدريس ما يراه مناسباً هيأة و حرية عض

التدريس في جامعة هيأة أن مفهوم الحرية األكاديمية من وجهة نظر أعضاء ( 7)يالحظ من الجدول  
التدريس عن ممارسة أي ضغوط سياسية أو أيدولوجية على الطلبة هيأة بنغازي يشمل امتناع عضو 

رر الدراسي الذي يقوم بتدريسه دون إضاعة وقت المحاضرة في الجدل والزمالء، والتزامه بمحتويات المق
السياسي، وامتناعه عن الدعاية لنفسه ولغيره داخل الجامعة، واحترامه لآلخرين المخالفين له في الرأي 
والتوجهات السياسية، وامتناعه عن الدعاية ألي تيار سياسي داخل حرم الجامعة، والتزامه بالبحث عن 

 .وعمله الجاد على نشرها بتجرد وموضوعية الحقيقة 
التدريس في جامعة بنغازي ضرورة أن يتضمن مفهوم الحرية هيأة عن ذلك يرى أعضاء  فضالً 

التدريس في اختيار الوسائل التعليمية المناسبة، وحريته في االنتماء السياسي هيأة األكاديمية حرية عضو 
عة، واحترامه آلراء الطلبة وتقديره لخيارتهم السياسية، وحريته دون الترويج ألفكاره السياسية داخل الجام

ي، مع ضرورة ضمان في التعبير عن وجهة نظره، وامتناعه عن التحدث باسم الجامعة دون تفويض رسم
ساليب تقييم الطلبة، وفي تدريس ما يراه مناسبًا من الموضوعات التي تقع ضمن حقه في اختيار أ

 .الذي يقوم بتدريسه وفقًا للحظة الدراسية المعتمدة في القسم األكاديمي األهداف العامة للمقرر 
التدريس في هيأة وجاءت هذه المفاهيم مرتبة حسب المتوسطات الحسابية الستجابات أعضاء  

جامعة بنغازي، لتعكس بذلك األهمية النسبية لمفاهيم الحرية األكاديمية وطبيعة مضامينها من وجهة 
ن تشكل في ت النظرية المفترضة، والتي يمكن أءت جمعيها بمستويات تفوق التوقعانظرهم، والتي جا

مجملها اإلطار العام ألي دستور أكاديمي، أو عهد قيمي وأخالقي، أو ميثاق شرف مهني  يلتزم به 
 .التدريس الجامعي ويحظى برعاية واهتمام القيادات األكاديمية في الجامعات الليبية هيأة أعضاء 

التدريس في جامعة هيأة ديد داللة الفروق في المتوسطات الحسابية الستجابات أعضاء ولتح
بنغازي عن مضامين الحرية األكاديمية والمتوسطات المفترضة والمقبولة نظريًا لهذه المفاهيم، استخدم 

 (.4)وذلك كما هو موضح بالجدول  (t.test) االختبار التائي 
لمفاهيم  (1)نحراف المعياري لدرجات عينة الدراسة، والمتوسط النظريالمتوسط الحسابي، واال ( 2)جدول 

 .لتحديد داللة الفرق بين المتوسطين  t)  )الحرية األكاديمية، وقيمة 
                                                           

 .والتي تمثل درجة البدیل محايد ) 3(ُحسب المتوسط النظري بضرب عدد فقرات كل بعد من أبعاد أداة القیاس في 
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االنحراف  المتوسط الحسابي عدد الحاالت المتغير
 المعياري

الداللة  درجة الحرية المتوسط النظري
 حصائيةاإل

 (t)قيمة 

مفاهيم الحرية 
 كاديميةاأل

791 01.71 2.14 24 791 1.11 24.72)*( 

 α=  1...حصائيًا عند مستوى داللة إقيمة دالة )*( 

حصائية عند مستوى وهي قيمة ذات داللة إ( 24.72)لغت أن القيمة التائية قد ب( 4)يالحظ من الجدول 
  α=  1.17داللة 

جامعة بنغازي على مضامين التدريس في هيأة وتظهر هذه النتيجة وبوضوح موافقة أعضاء 
رائهم مع المفاهيم مفاهيم الحرية األكاديمية الواردة في أداة القياس، ويعكس ذلك تطابق وجهات نظرهم وآ

عالنات والعهود والمواثيق العالمية المتعاقبة للحرية األكاديمية، ومع األدب التربوي الصادرة عن اإل
تدريس الجامعي، وما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة الهيأة المعني بالحرية األكاديمية ألعضاء 

ألستاذ الذي تضمن حرية ا ,steel( 7904)بالخصوص، إذ جاءت مطابقة للمفهوم الذي طرحه ستيل 
للحرية ( 7911)بحاثه، وتدريس ما يراه مناسبًا، ومع مضامين إعالن ليما الجامعي في متابعة نتائج أ

تعليم العالي والذي أكد على حرية أعضاء المجتمع األكاديمي فرديًا أو األكاديمية واستقالل مؤسسات ال
نتاج ، والخلق، والتوفيق، واإلجماعيًا في متابعة المعرفة وتطويرها من خالل البحث، والدراسة، والمناقشة، 

لقاء المحاضرات، كما تطابقت وجهات نظر أعضاء  التدريس في جامعة بنغازي، هيأة والتدريس، وا 
كاديمية عن الحرية األ( 7991)دار السالم  صلة بمفاهيم الحرية األكاديمية مع ما صدر عن إعالنوالمت

والمسؤولية االجتماعية لألكاديميين والذي أشار إلى ضرورة منح أعضاء المجتمع األكاديمي الحرية 
فية ر الخدمات المعر الالزمة للقيام بأدوارهم  في مجاالت التدريس، والبحث العلمي، ونشر المعرفة، وتوفي

الذي أكد على ضرورة إلغاء الوصاية السياسية ( 4112)عالن عمان دون خوف أو تدخل خارجي، ومع إ
لزام السلطات العمومية باحترام استقالل مؤسسات التعليم العالي ومراكز  على المجتمع األكاديمي، وا 

والتعبير والنشر، وفي الوقت نفسه  البحث العلمي، وضمان حرية التعليم والتعلم، والبحث والتجريب،
( 7901)التدريس متماشية مع ما ذهب إليه جورج هيأة جاءت هذه المفاهيم ووجهات نظر أعضاء 

George,  التدريس لموضوعات ليست لها عالقة بما يقوم بتدريسه، أو هيأة الذي حذر من اقتحام عضو
كد على أنه ليس الذي أ ,See( 7911)سي شار إليه اسم الجامعة دون تفويض رسمي وما أأن يتحدث ب

ضمن تخصصه وموضوع المحاضرة، التدريس مناقشة قضايا خالفية جدلية ال تقع هيأة من حق عضو 
وتخوفه من أن تتحول الجامعة إلى معترك ( 7992)نها تتفق مع التحذيرات التي أطلقها أومليل كما أ

على ارتباط الحرية ( 7992)في، حيث أكد محافظة للصراع الحزبي والعقائدي والنزاع الديني أو الطائ
رائه بطريقة مضللة للمتعلمين والزمالء، وهذا تاذ الحق في عرض آسسؤولية وحرية التعليم ال تمنح األبالم

ن كان  , Wikpedia(4119)ما ذهب اليه وايكبيدا  الذي أشار إلى أن مفهوم الحرية األكاديمية،  وا 
بحاثه، ونشاطاته التدريسية، ونشر المعرفة إال أنه يلزمه في عن نتائج أ يضمن حق األستاذ في التعبير

الوقت نفسه بعدم تفضيل حزب سياسي على آخر داخل الغرفة الصفية، كما جاءت هذه المفاهيم متفقة 
 American Association of(AAUP)مع الحدود التي رسمتها الجمعية األمريكية ألساتذة الجامعات 

universityProfessors ستاذ الجامعة الخوض في القضايا الخالفية الجدلية التي والتي حظرت على أ
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ال عالقة لها بموضوع الدرس، بل أنها أكدت على ضرورة محاسبة األساتذة بوصفهم مواطنين اعتياديين 
( 4117)عندما يتحدثون خارج إطار أدوارهم داخل الغرفة الصفية، كما أنها اتفقت مع ما يراه الطويل 

الذي أكد على ارتباط الحرية األكاديمية بالمسؤولية من خالل التتبع الحر والمسؤول للحقيقة والمعرفة 
والتعامل معها دون قيود خارجية، والتعامل مع جميع األفكار والمفاهيم على قدم المساواة، واحترام وجهات 

 .نظر المتعلمين وتقدير التباين واالختالف القائم بينهم 
التدريس في جامعة بنغازي هيأة النتيجة والتي وصفت وكشفت عن وجهات نظر أعضاء  إن هذه

وتصوراتهم المتصلة بمفهوم الحرية األكاديمية ومعانيها لديهم جاءت متفقة مع نتائج دراسة طناش 
التدريس في الجامعة األردنية شمل هيأة والتي أظهرت أن مفهوم الحرية األكاديمية لدى عضو ( 7992)

ية البحث عن الحقيقة ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة وتفسيرها ضمن نطاق تخصصه، وتدريس حر 
طلبته بالطريقة التي يراها مالئمة، والتحدث في الموضوعات ذات الصلة بموضوع المادة التي يدرسها 

مع المحلي، داخل المحاضرة، والمشاركة في النشاطات والخدمات التطوعية ضمن مجتمع الجامعة والمجت
صلة لها  بموضوع المحاضرة، كما اتفقت مع نتائج دراسة  واالمتناع عن الحديث في أي قضايا ال

التدريس في هيأة والتي أظهرت أن مفهوم الحرية األكاديمية لدى أعضاء  ,Grubiak( 7990)قوربيك 
ية اختيار تضمن حر   Washington State Community Collegeكليات المجتمع بوالية واشنطن 

المناهج الدراسية ومحتوياتها، وأساليب تقييم الطلبة، وحرية ممارسة األنشطة األكاديمية المختلفة خارج 
هيأة عضاء التي أظهرت أن مفهوم الحرية األكاديمية لدى أ( 4111)الحرم الجامعي، ودراسة أبو حيمد 

س، والمشاركة في ُصنع القرار التدريس في الجامعات السعودية تضمن الحرية في البحث، والتدري
 .الجامعي

 التدريس في جامعة بنغازي ؟ هيأة ما مستوى الحقوق األكاديمية ألعضاء : السؤال الثاني
هيأة عضاء االنحرافات المعيارية الستجابات ألإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية و 

بعاد حسب متوسطاتها المهنية، وصنفت األ أبعاد الحقوق التدريس في جامعة بنغازي عن كل بعد من
 :الحسابية، وذلك على النحو التالي

 : البحث العلمي: البعد األول •
لمعرفة مظاهر ممارسة الحرية األكاديمية لعينة الدراسة والمتصلة بالبحث العلمي حسبت المتوسطات 

 (.2)كما هو مبين بالجدول  الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجاباتهم عن فقرات هذا البعد، وذلك
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة عن بعد البحث ( 3)جدول 
 العلمي 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البحث العلمي

 1.10 2.22 حرية المشاركة في أعمال المؤتمرات والندوات العلمية

 1.17 2.21 حرية نشر البحوث العلمية

 1.12 2.22 جراء البحوث العلميةحرية إ
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 1.00 2.49 حرية اختيار الموضوعات البحثية

 1.90 2.79 حرية التواصل العلمي مع الجامعات األخرى

 1.92 2.14 حرية االطالع على األعمال البحثية للزمالء

ي من وجهة نظر أن مظاهر الحرية األكاديمية، والمتصلة بالبحث العلم( 2)يتضح من الجدول 
التدريس في المشاركة هيأة عينة الدراسة شاخصة وحاضرة في مناخات الجامعة، وشملت حرية عضو 

جراء تلك  وحريته في نشر بحوثه العلمية، وا   العلمية في أعمال المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية،
ه الباحثين نحو اختيار موضوعات البحوث واختيار موضوعاتها، إذ ال توجد قيود على البحث العلمي توج

جراء البحوث العلمية،  بحثية معينة، أو تدعوهم لتجنب بعضها اآلخر، فعمليات المشاركة والنشر وا 
 .واختيار موضوعاتها ترجع إلى اإلرادة الذاتية للباحث 

التدريس في جامعة بنغازي على وجود حرية للتواصل العلمي هيأة فضاًل عن ذلك أكد أعضاء 
نجاز البحوث العلمية المشتركة، كما توجد مع ا مكانية إلزمالء في الجامعات األخرى لتبادل المعرفة وا 

لالطالع على األعمال البحثية للزمالء سواء تم ذلك من خالل مواقع النشر العلمي االلكتروني، أو 
نتاجها اهمة في إر المعرفة العلمية والمسبموجب االتصال الشخصي بين الزمالء لتبادل المعلومات ونش

 .وتطويرها 
التدريس في جامعة هيأة والختبار داللة الفروق بين المتوسط الحسابي الستجابات أعضاء 

 (t.test)ستخدم االختبار التائي هذا البعد، أ بنغازي عن بعد البحث العلمي والمتوسط النظري لفقرات
 (.2)وذلك كما هو موضح بالجدول 

 

واالنحراف المعياري لدرجات عينة الدراسة، والمتوسط النظري لبعد البحث المتوسط الحسابي ( 4)جدول 
 .لتحديد داللة الفرق بين المتوسطين   (t)العلمي، وقيمة 

المتوسط  عدد الحاالت المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النظري

الداللة  درجة الحرية
 حصائيةاإل

 (t)قيمة 

 )*(21.17 1.11 791 71 2.29 42.02 791 البحث العلمي

 α= 1...حصائيًا عند مستوى داللة قيمة دالة إ)*( 

حصائية عند مستوى وهي قيمة ذات داللة إ( 21.17)لغت أن القيمة التائية قد ب  (4)يالحظ من الجدول 
  α= 1.17داللة 

نغازي من فاق ومساحات واسعة لممارسة الحرية األكاديمية في جامعة بوتظهر هذه النتيجة وجود آ
جراء البحوث العلمية، ونشرها هيأة وجهة نظر أعضاء  التدريس، وذلك فيما يتصل بالمشاركات العلمية، وا 

نتاج عات ومراكز البحث العلمي لغايات إواختيار موضوعاتها، واالطالع والتواصل مع الزمالء والجام
رة لدى القيادات األكاديمية، وأعضاء عزى ذلك إلى وجود قناعات  متجذلمعرفة العلمية وتطويرها، وربما يا

التدريس بأهمية البحث العلمي بوصفه أحد أهم الوظائف المركزية للجامعة، والتي تؤخذ كأحد المؤشرات 
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المحورية أثناء تصنيف الجامعة محليًا ودوليًا، وبناء عليه تتوقف إلى حد كبير سمعة الجامعة ومكانتها 
 .العلمية 
 :تعبير حرية ال: البعد الثاني  •

التدريس في جامعة بنغازي لحرية التعبير بوصفها مظهر من هيأة لتحديد واقع ممارسة أعضاء 
مظاهر الحرية األكاديمية، حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجاباتهم عن الفقرات 

 (.2)المكونة لهذا البعد، وذلك كما هو مبين بالجدول 
 ابي واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة عن بعد حرية التعبير المتوسط الحس( 5)جدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي حرية التعبير

 1.97 2.71 قصاء بسبب الموافق المتباينةحق الحماية من اإل

 1.94 2.71 حق الحماية من الضغوط بسبب اآلراء المغايرة

 1.11 2.70 تالف في اآلراءالحق في تقديم النقد البناء واالخ

 1.12 2.72 حرية تكوين المبادئ والقناعات المهنية

 1.17 2.74 الحق في توضيح المواقف ومبررات الممارسات المهنية

 1.99 2.10 حرية التعبير عن اآلراء دون تمييز

 

ة وجود ضمانات كافيالتدريس  في جامعة بنغازي على هيأة تأكيد أعضاء ( 2)يوضح الجدول 
قصاء والضغوط بسبب المواقف واآلراء المختلفة، وممارستهم لحقوقهم في تقديم النقد للحماية من اإل

البناء، وتكوين المبادئ والقناعات المهنية الخاصة بهم، ووجود فرص مناسبة لتوضيح المواقف ومبررات 
لجميع دون تمييز في ما يقومون به من ممارسات مهنية، ذلك ألن حرية التعبير عن اآلراء مكفولة ل

 .مناخات جامعة بنغازي 
التدريس في جامعة هيأة والختبار داللة الفروق بين المتوسط الحسابي الستجابات أعضاء 

   (t.test)بنغازي عن بعد حرية التعبير والمتوسط النظري لفقرات هذا البعد، استخدم االختبار التائي
 ( .0)وذلك كما هو موضح بالجدول 

لمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات عينة الدراسة، والمتوسط النظري لبعد حرية ا( 6)جدول 
 .لتحديد داللة الفرق بين المتوسطين  (t)التعبير وقيمة 

المتوسط  عدد الحاالت المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النظري

الداللة  درجة الحرية
 حصائيةاإل

 (t)قيمة 

 )*(42.91 1.11 791 71 2.12 42.17 791 حرية التعبير
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 α= 1...حصائيًا عند مستوى داللة قيمة دالة إ)*( 

حصائية عند مستوى وهي قيمة ذات داللة إ( 42.91)لغت أن القيمة التائية قد ب( 0)يالحظ من الجدول 
 . α= 1.17داللة 

وقهم المتصلة بحرية التدريس في جامعة بنغازي بحقهيأة وتؤكد هذه النتيجة على تمتع أعضاء 
فة االنفتاح، والتسامح، التعبير وبمستويات تفوق التوقعات النظرية المفترضة، ويعكس ذلك سيادة ثقا

نساني في حرم الجامعة، والتعاون، والروح الجماعية، وقبول اآلخر، وحق االختالف والتعاطف اإل
األوصاف والنعوت التي عملت على تحويل والتقدير، واالحترام القائم على مبادئ الزمالة المهنية، تلك 

 .نسانيسوده معاني ودالالت التراحم اإلالجامعة من منظمة رسمية وظيفية إلى مجتمع مهني ت
 :التدريس: البعد الثالث •

التدريس في جامعة بنغازي لمظاهر الحرية األكاديمية في التدريس هيأة لمعرفة واقع ممارسة أعضاء 
الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجاباتهم عن فقرات هذا البعد، وذلك  الجامعي، ُحسبت المتوسطات

 ( .1)كما هو موضح بالجدول 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة عن بعد حرية التدريس ( 7)جدول 

 الجامعي 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي حرية التدريس الجامعي

 1.12 2.41 ار طرائق التدريسحرية اختي

 1.10 2.40 حرية اختيار مصادر المقررات الدراسية ومراجعها

 1.19 2.71 كاديميالدراسية بالقسم األ حق المشاركة في تعديل الخطة

 1.90 2.91 كاديميالدراسية بعد عرضها على القسم األحرية تغيير مفردات المقررات 

 7.77 2.12 اسية وفقًا للتخصص األكاديميحرية اختيار تدريس المقررات الدر 

 7.11 2.14 ساليب تقييم الطلبةحرية اختيار أ

كاديمية في مجال التدريس الجامعي لدى عينة ارتفاع مستوى الحرية األ( 1)جدول يوضح ال
الدراسة، وتجسد كل ذلك من خالل حرية اختيار طرائق التدريس، ومصادر المقررات الدراسية ومراجعها، 

كاديمي وفقًا للتطورات الحاصلة في التخصص تعديل الخطة الدراسية بالقسم األ ق المشاركة فيوح
س المواد وقطاعات العمل، وتغيير مفردات المواد الدراسية بناء على هذه المسوغات، وحرية اختيار تدري

بة في تقييم ساليب المناسالتدريس، وحرية اختيار األهيأة كاديمي لعضو التي تقع ضمن التخصص األ
 .التحصيل العلمي للمتعلمين 

التدريس في جامعة هيأة عضاء ستجابات أوالختبار داللة الفروق بين المتوسط الحسابي ال
 (t.test)بنغازي عن بعد التدريس الجامعي والمتوسط النظري لفقرات هذا البعد اُستخدم االختبار التائي 

 ( .1)وذلك كما هو مبين بالجدول 
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لمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات عينة الدراسة، والمتوسط النظري ا( 8)جدول 
 .لتحديد داللة الفرق بين المتوسطين (t)لبعد التدريس الجامعي، وقيمة

المتوسط  عدد الحاالت المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النظري

الداللة  درجة الحرية
 حصائيةاإل

 (t)قيمة 

س التدري حرية
 الجامعي

791 42.41 2.11 71 791 1.11 41.20)*( 

 α= 1...حصائيًا عند مستوى داللة قيمة دالة إ)*( 

حصائية عند مستوى وهي قيمة ذات داللة إ( 41.20)لغت أن القيمة التائية قد ب( 1)يتضح من الجدول 
 . α= 1.17داللة 

الجامعي راسة في مجال التدريس وقد يفسر ارتفاع مستوى ممارسة الحرية األكاديمية لعينة الد
التدريس في جامعة بنغازي هيأة عراف الجامعية الراسخة التي مكنت أعضاء ضمن سياقات التقاليد واأل

من الدفاع عن حرياتهم في مجال التدريس الجامعي، ورفضهم المستمر للتدخل الخارجي في توجيه 
 .مساراتهم وممارستهم التدريسية
لى أهمية الدور التدريس في جامعة بنغازي قائمة عهيأة لدى أعضاء  إذ توجد قناعات متجذرة

كاديمية المعنية شاطات التدريسية بوصفه الوحدة األكاديمي ومسؤوليته عن األدوار والنالمركزي للقسم األ
الة بتحقيق وظائف الجامعة المحورية في التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتنمية مفاهيم الزم

سناد، وغيرها من أنماط التفاعل المتصلة اد، واللوم والتوجيه، والدعم واإلرشهنية، فعمليات النصح، واإلالم
نها تأخذ طابعها اإلجرائي زمالء داخل القسم األكاديمي، أو إباألداء التدريسي تظل أمور يتم تداولها بين ال

ات األعلى في هرم السلطة األكاديمية ه على أقل تقدير، وقبل أي تدخل من قبل الوحدمن أعضائ بمبادرة
. 

 :المشاركة في صناعة القرار األكاديمي: البعد الرابع •
التدريس بجامعة بنغازي في صناعة القرار األكاديمي، حسبت هيأة لتحديد واقع مشاركة أعضاء 

كاديمي، األ بعد المشاركة في صناعة القرارالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية الستجاباتهم عن 
 ( .9)وذلك كما هو مبين بالجدول 

بعد المشاركة في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة عن ( 9)جدول 
 كاديمي صناعة القرار األ 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي كاديميالمشاركة في صناعة القرار األ

 1.92 2.44 لتدريس بالقسم األكاديمياهيأة حق المشاركة في تعيين أعضاء 

 1.92 2.41 كاديميكة في اختيار المعيدين بالقسم األحق المشار 
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 7.77 2.99 كاديميةلجامعية ذات العالقة باألدوار األحق المشاركة في صناعة القرارات ا

 7.77 2.14 حق المشاركة في رسم سياسات الكلية

 7.72 2.19 ائح الجامعيةحق المشاركة في صياغة التعليمات واللو 

 7.10 2.01 حق االعتراض على قرارات الجامعة وسياساتها

ركون بفاعلية في صناعة التدريس في جامعة بنغازي يشاهيأة أن أعضاء ( 9)يالحظ من الجدول
التدريس واختيار المعيدين هيأة كاديمي، وقد ظهر ذلك في صورة المشاركة في تعيين أعضاء القرار األ
األكاديمي، وفي صناعة القرارات الجامعية ذات العالقة باألدوار األكاديمية، وفي رسم سياسات  بالقسم

التدريس، والمساهمة في صياغة التعليمات واللوائح المنظمة للعمل هيأة الكلية التي يعمل بها عضو 
ال تخدم رؤية  الجامعي، فضاًل عن حقهم في االعتراض على قرارات الجامعة وسياستها التي يرون أنها

 .الجامعة وال تمكنها من تحقيق أهدافها 
التدريس في جامعة بنغازي هيأة ولتحديد داللة الفروق بين المتوسط الحسابي الستجابات أعضاء 

عن بعد المشاركة في صناعة القرار األكاديمي والمتوسط النظري لفقرات هذا البعد، استخدم االختبار 
 ( .71)هو موضح بالجدولوذلك كما  (t.test)التائي  

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات عينة الدراسة، والمتوسط النظري ( .1)جدول 
 لتحديد داللة الفرق بين المتوسطين   (t)لبعد المشاركة في صناعة القرار األكاديمي، وقيمة 

المتوسط  عدد الحاالت المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  ريالمتوسط النظ
 الحرية

الداللة 
 حصائيةاإل

 (t)قيمة 

المشاركة في صناعة 
 القرار األكاديمي

791 42.09 2.74 71 791 1.11 72.00)*( 

 α= 1...حصائيًا عند مستوى داللة قيمة دالة إ)*( 

حصائية عند وهي قيمة ذات داللة إ( 72.00)لغت أن القيمة التائية قد ب( 71)يالحظ من الجدول 
  α= 1.17لة  مستوى دال

القسم األكاديمي دارة الجامعة في تعزيز المشاركة من خالل تمكين وتعكس هذه النتيجة رغبة إ
كثر قدرة على تحديد احتياجاته من أعضاء واره واختصاصاته بوصفه الوحدة األكاديمية األدمن مزاولة أ

 .التدريس والمعيدينهيأة 
نظام الجامعي، األمر فاوتة في جميع مستويات الفضاًل عن ذلك فإن المعرفة موزعة بدرجات مت

التدريس في صناعة القرارات األكاديمية ورسم السياسات الجامعية، هيأة عضاء الذي يتطلب إشراك أ
وتمكينهم من االعتراض على قرارات الجامعة التي يرون بأنها ال تخدم رؤيتها وأهدافها، سواء تم ذلك في 

و حتى من خالل االجتماعات والمقابالت وتقديم التقارير والمذكرات ة أم أم في مجلس الكليمجلس القس
 .بهدف تطوير بدائل مناسبة تؤسس التخاذ قرارات فاعلة ورشيدة 
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التدريس في جامعة بنغازي بجميع هيأة وفي الصورة العامة يمكن التأكيد على تمتع أعضاء 
مستوى ممارستها، وتضمن ذلك حرية البحث  داة القياس، والتي جاءت مرتبة حسبها أحقوقهم التي شملت

كاديمي، وحق المشاركة في صناعة القرار األالعلمي، وحرية التعبير، والحرية في التدريس الجامعي، 
بعاد تفوق المتوسطات اتهم عن الفقرات المكونة لهذه األحيث كانت المتوسطات الحسابية الستجاب

 .حصائية القوية اإل، وبفروق معنوية لها دالالتها الفرضية لها
 ,Goodell( 4112)وبمراجعة الدراسات  السابقة تبين أن هذه النتيجة اتفقت مع نتائج دراسة جوودل 

التدريس في جامعة فيرجينيا كومنولث هيأة التي أكدت على وجود الضمانات الالزمة لممارسة أعضاء 
Virginia Commonwealth university ريس والبحث العلمي، ودراسة كاديمية في التدللحرية األ

كاديمية ت المصرية بحقوقهم األالتدريس في الجامعاهيأة التي أظهرت تمتع أعضاء ( 4111)أحمد 
هيأة التي أكدت على تمتع أعضاء ( 4111)المتصلة بالتدريس والبحث العلمي، ودراسة أبو حيمد 

ختيار موضوعات البحوث العلمية التدريس في الجامعات السعودية بالحرية األكاديمية في مجاالت ا
ونشرها، واختيار طرائق التدريس، ووضع مضامين المقررات التي يدرسها ضمن تخصصه األكاديمي، 
والمشاركة في البرامج العلمية التي يعدها القسم األكاديمي، والمساهمة في النشاطات والخدمات التطوعية 

التدريس في الجامعات هيأة ن ممارسة أعضاء التي كشفت ع( 4111)داخل المجتمع، ودراسة حمدان 
التي أشارت إلى تمتع ( 4172)راسة الدوسري الفلسطينية ألبعاد الحرية األكاديمية وبمستويات مرتفعة، ود

ن كانت بمستويات متوسطةهيأة عضاء أ  .التدريس في جامعة أم القرى بالحرية األكاديمية وا 
التي أكدت على  ,Zyoud( 4117)ج دراسة الزيود وفي المقابل اختلفت هذه النتيجة مع نتائ

وجود سيطرة وقيود خارجية أثرت على حرية التعبير، والنشر، والمشاركة في صناعة القرار لدى أعضاء 
التي  ,Boland( 4112)ردنية، كما اختلفت مع نتائج دراسة بوالند التدريس في الجامعات األهيأة 

الحرية األكاديمية والتعبير عن الرأي في المؤسسات التعليمية أظهرت وجود تدخالت خارجية أثرت على 
 .األمريكية 

وضاع والظروف السياسية، والتي قد توسع ذا االختالف في ضوء السياقات واألويمكن تفسيرها ه
امعي، كما قد التدريس الجهيأة كاديمية الممنوحة ألعضاء عمل علي إضعاف مستويات الحرية األأو ت

لى اختالف التصورات عن مساحة الحرية األكاديمية باختالف المجتمعات، وخاصة باين إيعزى ذلك  الت
التدريس فيها، هيأة كاديمية ألعضاء ية وعميقة وسعت ممكنات الحرية األتلك التي شهدت تحوالت جذر 

م فضاًل عن اختالف الثقافة التنظيمية السائدة في مؤسسات التعليم العالي، وهذا التفسير يحظى بدع
والتي أشارت إلى وجود وجهات نظر  ,Warner( 7999)واضح في النتائج التي توصل إليها ويرنر 

 Virginiaداري جامعة فيرجينيا  تصورات مختلفة عن الحرية األكاديمية لدى عمداء، وأساتذة، وا  و 
university ( 4112)ند وذلك نتيجة التباين الموجود في الثقافة التنظيمية والمجتمعية، ودراسة بوال

Boland,  التي أكدت على أهمية الظروف السياسية بوصفها أحد أهم المتغيرات المؤثرة في مساحة
 .التدريس الجامعي هيأة الحرية األكاديمية الممنوحة ألعضاء 

 التدريس في جامعة بنغازي لواجباتهم المهنية؟هيأة ما مستوى ممارسة أعضاء : السؤال الثالث
التدريس في جامعة بنغازي ألدوارهم وواجباتهم المهنية، هيأة ة أعضاء لتحديد مستوى ممارس

التدريس، هيأة عضاء ارية الستجاباتهم عن بعد واجبات أُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي
 ( .77)وذلك كما هو موضح بالجدول 
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ة عن بعد واجبات أعضاء المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراس( 11)جدول 
 .التدريسهيأة 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التدريسهيأة واجبات أعضاء 

 1.92 2.22 المحافظة على مواعيد المحاضرات

 1.92 2.24 تطوير محتوى المقررات الدراسية

 1.10 2.21 التعاون مع الزمالء للرفع من مستوى الخدمات التربوية

 1.11 2.22 بحثية تخدم المجتمع المحلياختيار موضوعات 

 1.11 2.27 انجاز البحوث العلمية بمشاركة الزمالء

 1.17 2.21 عمال الطلبةاستخدام أساليب موضوعية في تقييم أ

 7.17 2.42 ساليب تدريسية متنوعة لتنفيذ المنهاجتطبيق أ

 1.11 2.71 راء الطلبة وتقدير الفروق القائمة بينهماحترام آ

 1.19 2.72 يم أعمال النصح واالستشارة لمؤسسات المجتمع المحليتقد

 1.90 2.11 المشاركة في النشاطات التطوعية لخدمة المجتمع المحلي

 1.91 2.17 المشاركة في إلقاء المحاضرات التوعوية

التدريس في جامعة بنغازي بواجباتهم المهنية، وبمستويات هيأة عضاء قيام أ( 77)يبين الجدول 
تزيد عن المتوسط الفرضي لفقرات هذا البعد، وقد ظهر ذلك في عدة صور من بينها المحافظة على 
مواعيد المحاضرات، والمساهمة في تطوير محتوى المقررات الدراسية، والتعاون مع الزمالء بهدف الرفع 

ساليب ة، واستخدام أمال البحثية المشتركمن مستوى الخدمات التربوية التي تقدم للمتعلمين، وانجاز األع
كاديمية، وتنويع طرائق التدريس لتنفيذ م الطلبة واحترام وجهات نظرهم األعادلة وموضوعية في تقيي

المنهاج تكون قادرة على االستجابة للفروق الفردية بين الطلبة في قدراتهم، واستعداداتهم وميولهم، فضاًل 
ت المجتمع يم أعمال النصح واالستشارة لمؤسساالتدريس في جامعة بنغازي بتقدهيأة عن قيام أعضاء 

نجاز المحاضرات التوعوية والنشاطات التطوعية ألغراض المساهمة في خدمة المحلي، والمشاركة في إ
 .المجتمع المحلي والتي تعد أحد أهم الوظائف المحورية للجامعات المعاصرة
التدريس في جامعة هيأة ء والختبار داللة الفروق بين المتوسط الحسابي الستجابات أعضا

 (t.test)بنغازي عن بعد الواجبات المهنية والمتوسط النظري لفقرات هذا البعد، استخدم االختبار التائي 
 (.74)وذلك كما هو مبين بالجدول 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات عينة الدراسة والمتوسط النظري لبعد ( 12)جدول 
 .لتحديد داللة الفرق بين المتوسطين   (t)وقيمة الواجبات المهنية، 

المتوسط  عدد الحاالت المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  المتوسط النظري
 الحرية

الداللة 
 حصائيةاإل

 (t)قيمة 

 )*(41.01 1.11 791 22 1.11 20.94 791 الواجبات المهنية

 α= 1...حصائيًا عند مستوى داللة قيمة دالة إ)*( 
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حصائية عند وهي قيمة ذات داللة إ( 41.01)لغت أن القيمة التائية قد ب( 74)يوضح الجدول 
 . α= 1.17مستوى داللة 

التدريس في جامعة بنغازي بواجباتهم المهنية وبمستويات هيأة وتعكس هذه النتيجة قيام أعضاء 
التدريس في جامعة هيأة  تفوق المستويات المفترضة لممارستها حيث تطابقت مفاهيم ومعتقدات أعضاء

ة بنغازي عن الحرية األكاديمية مع ما يقومون به من ممارسات، وقد يفسر ذلك في ضوء المراحل المرتفع
حساسهم العميق بالحرية األ هنية أثناء كاديمية المرتبطة بالمسؤولية المللنضج المهني لعينة الدراسة، وا 

الجامعة وخارجها، كما يعكس المستويات الرفيعة للشعور كاديمية والخدمية داخل ممارستهم للنشاطات األ
قسام األكاديمية ودورهم في متابعة تلك النشاطات من خالل اء األبالواجب وجسامة المسؤولية لدى رؤس

، ودعم المشاركة، والتمكين، (على)ساليب القوة بداًل من استخدام أ( مع)ات القوة ممارسة استراتيجي
التدريس في هيأة عضاء عندما أكد على قيام أ( 4111)أحمد ة، وهذا ما ذهب إليه ومبادئ الزمالة المهني
ن وجود التي كشفت ع( 4172)ليه دراسة الدوسري ة بواجباتهم المهنية، وما توصلت إالجامعات المصري

يس في جامعة أم القرى بالحرية التدر هيأة عضاء عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين مستوى تمتع أ
كاديمية لعينة الدراسة كان رغم من أن واقع ممارسة الحرية األبداعاتهم المهنية، وذلك بالألكاديمية وا  ا

 .بمستويات متوسطة
هيأة كاديمية ألعضاء توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين واقع الحقوق األ  هل: السؤال الرابع

 نية ؟التدريس في جامعة بنغازي وممارستهم لواجباتهم المه
 ( .72)لإلجابة عن هذا السؤال استخدم معامل ارتباط بيرسون وذلك كما هو موضح بالجدول 

بعدي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة عن( 13)جدول 
 .يرينكاديمية والواجبات المهنية، وقيمة معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين المتغالحقوق األ 

 معامل االرتباطقيمة  حصائيةالداللة اإل االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الحاالت المتغير

 74.90 91.20 791 الحقوق األكاديمية
1.12 1.12 )*( 

 1.11 20.94 791 الواجبات المهنية

 α= 5...حصائيًا عند مستوى داللة قيمة دالة إ)*( 

كاديمية ألعضاء رتباط بيرسون بين واقع الحقوق األمة معامل اأن قي( 72)يالحظ من الجدول 
وهو معامل ذو داللة ( 1.12)التدريس في جامعة بنغازي وبين ممارستهم لواجباتهم المهنية قد بلغ هيأة 

هيأة على نحو يمكن التأكيد  معه على أن تمتع أعضاء  α= 1.12إحصائية عند مستوى داللة  
بحقوقهم األكاديمية في مجاالت البحث العلمي، وحرية التعبير، والحرية في  التدريس في جامعة بنغازي

التدريس الجامعي، والمشاركة في صناعة القرار األكاديمي له عالقة ارتباطية موجبة بممارستهم وقيامهم 
بحوث بأدوارهم وواجباتهم المهنية في األبعاد ذاتها من خالل تنفيذ المنهاج وتحسين التدريس، وانجاز ال

العلمية المشتركة، وتطوير المعرفة ونشرها، فضاًل عن عالقتها بالشعور بالمسؤولية، وتنمية ثقافة الزمالة 
المهنية، وممارسة النشاطات التطوعية لصالح الجامعة والمجتمع، وتقديم أعمال النصح واالستشارة 

 .لمؤسساته المختلفة 
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 توصيات الدراسة ومقترحاتها
النظري، وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة يمكن تقديم بعض بعد مراجعة األدب 

كاديمي في الجامعات الليبية، ومن بين هذه ا في االعتبار لتطوير العمل األالتوصيات، والتي يجب أخذه
 : يلي  التوصيات ما

قتها ببعض كاديمية في الجامعات الليبية، وتحديد عالدراسات موسعة عن واقع الحرية األ جراءإ -
التدريس، فضاًل عن تحديد هيأة المتغيرات الشخصية كالنوع، والمؤهل العلمي، والخبرة المهنية لعضو 

وأنماط القيادة  عالقتها ببعض المتغيرات التنظيمية كالمناخ التنظيمي، والوالء والرضا المهني،
 .داء التنظيمي األكاديمية، واإلبداع واأل

كاديمية لبقية أعضاء المجتمع الفكري كاإلداريين، ث لتشمل الحرية األالدراسة والبح توسيع نطاق -
جراء دراسات أوالطلبة في الجامعات الليبية، و  كاديمية تكشف عن معوقات ممارسة الحرية األخرى ا 

 . في الجامعات الليبية
 :وبناء على هذه التوصيات يمكن تقديم المقترحات التالية

ة مختصة تدرس إمكانية وسبل إعداد دستور أكاديمي أو ميثاق العمل على تشكيل لجان أكاديمي -
كاديمية ومضامينها وحدودها كما وردت في العهود األ شرف مهني يأخذ في اعتباره مفاهيم الحرية

 .والمواثيق الدولية 
كاديمية في الجامعات الليبية تأخذ في اعتبارها التغيرات ير معايير وطنية لقياس الحرية األتطو  -

التدريس هيأة سية واالجتماعية الراهنة، والعمل على إعادة النظر في الوضع المهني ألعضاء السيا
 .الجامعي، من خالل إعادة نظام التثبيت في الخدمة الجامعية

ن شأنها أن تنشر الوعي بين كافة إقامة المؤتمرات العلمية، والندوات، وورش العمل الثقافية التي م -
 .كاديمية وحدودهابمفاهيم الحرية األتمع األكاديمي عضاء المجأ
نشاء الجمعيات والروابط المهنية التي ترصد االنتهاكات الخطيرة للحرية األكاديمية، والتي تدافع عن إ -

 .استقاللية مؤسسات التعليم العالي، وحقوق المجتمع الفكري في الجامعات الليبية 
ئ األساسية للحرية يبيا في ضوء المبادالعمل على تحديث منظومة تشريعات التعليم العالي في ل -

شاعة مبدأ الحصانة األكاديمية وا   قرارها في منظومة التشريعات الوطنية، وتفعيل دور األكاديمية، وا 
كاديمية واستقاللية التدريس بوصفها أحد أهم ضمانات صيانة أبعاد الحرية األهيأة نقابات أعضاء 

 . مؤسسات التعليم العالي
 :المصادر

دراسة : الحرية األكاديمية في الجامعات السعودية(. 4111)حيمد، ندى عبد الرحمن عبد العزيز أبو  -
 .، كلية التربية، جامعة الملك سعودرسالة ماجستير غير منشورة. ميدانية

. دراسة تقويمية للحرية األكاديمية في الجامعات المصرية (. 4111)الرؤوف علي  أحمد ، محمد عبد
 .، كلية التربية ، جامعة عين شمس غير منشورةرسالة ماجستير 
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 .منتدى الفكر العربي : عمان ( . 22-42:ص ( . )7ط. ) األكاديمية في الجامعات العربية الحرية
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 ملخص البحث

تمام حسان من خالل كتاباته وناقديه يتناول هذا البحث الحديث عن تمام حسان رحمه اهلل 
ويًا بارعًا ، وصاحب أفكار وأطاريح علمية جديدة ، اعترف بها الدارسون والباحثون بوصفه لغ

وأدركوا قيمتها ، وهناك من هاجم بعض أفكاره ناقدًا له قوله بمعيارية النحو العربي في كتبه اللغة 
لكبير، بين المعيارية والوصفية، حاولت في هذا البحث أن أبين القيمة العلمية لكتابات هذا العالم ا

عليه تجاه معيارية النحو العربي ؛  وأربطها بالمعيارية عند من انتقده بها موضحًا ماله وما
تمسكهم بفكرة  الكريم وعاء اللغة األول ، وفي الوقت نفسه نجده محرجًا للنحاة اعتمادًا على القرآن

 . العامل والقاعدة، وذلك من خالل العدول والترخص
 

In this research I introduced Tammam Hassan as a significant linguist 
with new notions and theses in syntax, some researchers   
acknowledged and valued his work, others has critiqued his notion of  
the norms of Arabic Syntax in his book " Language between prescription 
and description", I try to present the significance of the intellectual 
writings in the works of Tammam Hassan and connect them with his 
critics accounts of norms, then evaluating the rival accounts according to 
Holly Quran as standard to language, which will show the inconsistency 

in the syntax dogma of "cause and grammar"   
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 المقدمة
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العاالمين والصاالة والساالم علاى أاارف النبياين سايدنا محماد 
 : بعد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما

ااا ايا فااي لغااة العاارب ] أبوبكرلياااس حف ااه اهلل كتابااه محمااد اضاال أبااوقيس فقااد أخاارت أسااتاذنا الف
إلاى قاًل تمنابدءًا بناأة اللغة  ،متضمنًا عدة موضوعات في اللغة العربية[ بحوث ون رات في اللغة

 ،المصاااطلح، والمعيارياااة، والرتباااة، وصاااوًة إلاااى البنياااة اللغوياااة للمااااترك اللف اااي والكتاباااة العربياااة
 .للتاكيك في الموروث العربي ؛ع اةستبضاع تلك التهمة الباطلة المختلقةوانتهاء بموضو 

وقاد جاااء كاالم األسااتاذ أباي قاايس عان معياريااة تماام حسااان فاي النحااوالعربي بلغاة علميااة ومنهجيااة 
 هُ ل افلم ُيَقو  [ اللغة بين المعيارية والوصفية] تعتمد على الرجوع إلى كتاب األستاذ تمام حسان ،دقيقة

ومااااك ذلااااك فقااااد دعاااااني األسااااتاذ أو ينسااااب إليااااه ااااايئًا ديرمثباااات بااااين دفتااااي كتابااااه،  ،لقاااامااااالم ي
وأثنااء مطاالعتي للكتااب باالقراءة والفائادة، ًا الدكتورأبوقيس إلى قراءة كتابه، فوجدت أن ماكتبه جدير 

تماااام حساااان، فوجااادت النقااااط أباااوقيس حاااول معيارياااة النحاااوالعربي عناااد  ساااتوقفني ماكتباااه األساااتاذا
 :اآلتية

 .حسان لألستاذ الدكتورتمامموجهة أن هناك مالح ات وانتقادات  .1
 .بين المعيارية والوصفيةاللغة هذه المالح ات محصورة في كتاب الدكتورتمام حسان  .2
 :تتحدد هذه المالح ات في اآلتي .3
 .أن األستاذ تمام حسان يقول بأن اللغة الفصحى قد انتهت •
 .رجها من اللهجةأن أسلم الطرق لدراسة اللغة هي أن نستخ •
أن دراسااة اللغااة ينبغااي أن يكااون ابتاادا ه بااالمنه  الوصاافي، ثاام التعاارف علااى ماساابقها ماان  •
 .مراحل

 :لياس إلى نقد تمام حسان فكرًا وكتابة فقال باآلتيأبوقيس انتقل األستاذ الدكتور   .4
 .لم يضك تمام حسان تعريفا محددًا للمعيارية في كتابه •
 ساااالحًا فتاكاااًا للهجاااوم علاااى اللغاااة رياااة يصااالح أن يكاااونأن كاااالم دي سوساااير عااان المعيا •

 .العربية
صاي فاي بعاض الخصاومات اللغوياة التاي جارت باين خيلتبس على تمام حسان الحكم الا •

 .بعض الاعراء وخصومهم من النحاة
الغاارض منهااا [ مغالطااات كبياارة] هااذه األحكااام جعلهااا أسااتاذنا الاادكتورأبوقيس لياااس ضاامن  •

 .هدم لغة القرآن الكريم
ن األساااتاذ تماااام حساااان ياااتهم النحااااة باااأنهم يختلقاااون أيحااااول الااادكتور أباااوقيس أن يثبااات بااا •

 .القواعد النحوية ويفرضونها على المتكلمين
معاايير الماتكلم عاماة عناد النااس، وليسات  ن األساتاذ تماام حساان َيُعاد  أيبرهن علاى ذلاك با •

 .لغة الاعرحكرًا فقط على الاعراء، وأن النحاة هم من يملك الحكم على 
ن للغة مستوى عامًا يتكلم به الناس، أقيس أن األستاذ تمام حسان يرى  أبو يثبت الدكتور •

وأن تقعيااادات النحاااوالعربي المحصاااورة بااازمن اةستااااهاد والفصااااحة مغااااليق بأيااادي النحااااة فاااي 
 .مقابل لغة عامة الناس
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تفااوت لغاة العصار  علاىاده استااه عناديلتمس الدكتور أبوقيس العذرلألستاذ تمام حساان  •
نحان ة نجهال :" األموي ممثاًل في اعر الفرزدق، وخروجاه عان مساتوى الفصايح األسابق فقاال

فكاال مايعنيااه أن مسااتوى الفصااحى فااي عصاارالفرزدق لاايس  ،قصااد تمااام حسااان بكلمااة الفصااحى
نماا هومساتوى لغاوي مختلاف بفعال التطاور، فكاان يجاب  مستوى فصحى القرآن الكريم بعينه، وا 

أن يادرس علاى حاده، وأن يوضاك لاه قواعاد تتماااى ماك مااهو مساتعملن فيهاا ة أن  حسب رأيه
 (1)" تفرض عليها قواعد الفصحى المختلفة عنها

ن تماام حساان أانطالقا من فكرة عدم تحديد تعرياف محادد  للمعيارياة يارى الادكتورأبوقيس  •
متعاددة للمعيارياة أناك من باين مفااهيم تماام حساان ال" :حيث يقول يعرف المعيارية بعدة مفاهيم

ذا خاااطرت باسااتعمال  إذا اسااتعملت الكلمااة بمعناهااا العربااي الفصاايح المعجمااي فإنااك متزماات، وا 
الكلماااة اساااتعماًة ديااار عرفاااي فساااتجد نفساااك وجهاااًا لوجاااه أماااام سااالطة المعاااايير التاااي ة تااارحم، 

دوناااة فاااي فالعالقاااة باااين الكلماااات ومعانيهاااا عالقاااة عرفياااة، أي متعاااارف عليهاااا باةساااتعمال، وم
 (2)"المعاجم، وهذا العرف عند تمام معياري

ن كااان مجااال بعضااها الخااوض فااي تاريخيااة  • يضاايف الاادكتورأبوقيس أن هااذه اةدعاااءات وا 
 ،اللغة أو الرواية والكتابة إة أنها ةتصمد أمام لغة القارآن الكاريم، فبقااء الفصاحى ببقااء القارآن

 .والقرآن خالد إلى يوم يبعثون
التي خرت بها عبدربه الفقير صاحب البحث بعد قراءته ةنتقادات تمام حساان فاي  إن هذه النقاط 

 :كتاب أبي قيس ا ايا في لغة العرب توجب علي ما يلي
 .معرفة تمام حسان من خالل كتاباته .1
 .تسلسل هذه الكتابات وترتيبها تاريخيًا؛ ليتسنى لي معرفة أفكاره قبل المعيارية وبعدها .2
تورأبوقيس في كتابه ا ايا في لغاة العارب يصادق علياه بالفعال أم ة  هل مانقده فيه الدك .3

 أم هو محاولة استنطاق ومناقاة 
وربطهاا ببيئاات البحاث –تماام حساان  -التعرف على مالمح عصرهذا العلام الكبيراألساتاذ  .4

 .العربي آنذاك؛ ألننا أمام نصف قرن من البحث والتفكير والمتابعة
 :ك سأقسم الكالم في هذا الموضوع بعد أن جعلت عنوانه بناء على هذه النقاط األرب

 :تمام حسان من خالل كتاباته وناقديه، وقسمت الكالم فيه إلى قسمين هما 
 عصره ومعارفه من خالل كتبه وأبحاثه  -تمام حسان : األول–  
 [المعيارية أنموذجا ] آراء تمام حسان بين التبني والنقد : الثاني 

 .ضك خاتمة لما تم التوصل إليه في هذا البحثبعد هذين القسمين أ
أبوبكرلياااااس الااااذي محمااااد وفااااي الختااااام أتقاااادم بالاااااكرالجزيل لألسااااتاذين الفاضاااالين الاااادكتورأبوقيس 

، وكذلك أخص خصني بنسخة من كتابه ا ايا في لغة العرب ودعاني لقراءة مافيه والكتابة عنه 
أساااتاذ النحاااوالعربي بكلياااة اآلداب بجامعاااة بالااااكر أساااتاذي الفاضااال الااادكتور عباااد الحمياااد الااازوي 

بنغااازي الااذي أماادني بمعلومااات نااادرة عاان تمااام حسااان وعاان كليااة دار العلااوم وأرااايفها التاااريخي 
الممتد إلى مايربو عن نصف قرن مان الزماان، وأحياي فياه تااجيعه إيااي علاى إنجااز هاذا البحاث 

والتقدير، والحمد ن الفاضلين وافرالاكر تاذيفلألس ،الذي يعرف الدارسين بتمام حسان وكتاباته وآرائه
 .هلل رب العالمين

 م2114/ 11/ 11 -أحمد مصباح اسحيم                الخميس: كتبه                  
                                                 

 .155، صشظایا في لغة العربأبوقسایل سی،  )1(
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 : القسم األول
 

 [عصره ومعارفه، الكتب واألبحاث] تمام حسان
 

ذ الدكتور تمام حسان عن ساتذتي بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة بنغازي األستاأعرف بعض 
ة وتتوالى إقرب ودرسوا عليه بكلية دار العلوم بالقاهرة منتصف السبعينيات، فما أن يذكراسمه 

  فمن هو تمام حسانوعلمًا، الثناءات عليه سيرة ً 
م بقرية الكرنك، بمحاف ة قنا بصعيد مصر، 1111يناير 22ولد في  ،، كنيته أبوهانيتمام حسان

م، انتقل بعدها إلى معهد القاهرة التابك لألزهر 1122الكريم في صغره سنةأتم حف  القرآن 
م، التحق بكلية دار العلوم 1131م وحصل منه على الثانوية األزهرية عام 1131الاريف عام 

 ،م1141م ثم إجازة التدريس عام 1143وم عام لم، وحصل على دبلوم دار الع1131عام 
م وتحصل على درجة الماجستيرفي لهجة 1141دن عام حصل على بعثة علمية إلى جامعة لن

 (.3)الكرنك من صعيد مصر، ثم تحصل على الدكتوراة في لهجة عدن

عقب عودته من رحلته العلمية إلى لندن ُعي َن مدرسًا بكلية دار العلوم، ثم اغل منصب رئيس 
 .م1122القسم ووكيل الكلية قبل أن يتولى عمادتها عام 

وأناأ أول قسم  ،م، وكان أول رئيس لها22معية اللغوية المصرية عام أسس تمام حسان الج
للدراسات اللغوية بجامعة الخرطوم في السودان، كما أسس بجامعة أم القرى قسم التخصص 

 .اللغوي والتربوي، أارف على العديد من الرسائل الجامعية في مصر والدول العربية
للعربية دارك ألسرار  لن ج  مُ  ،نائة عربي الهوية والتكوينأزهري الت ،عالم ن نحوين كبيرولغوي بارع

لقد مضى على الم لف مع م عمره :" اإلعجاز في كتاب اهلل العزيز يقول رحمه اهلل عن نفسه
وهويقرأ القرآن خااعًا لجالله مستمتعًا بجماله دون أن يتوقف كثيرًا ليسأل نفسه عن سر هذا 

ث في القليل النادر عند هذه العبارة أو تلك فقبل فيها الجالل ومجلى ذلك الجمال، وربما تري
 .(4)"ماسبق إليه الدارسون من قول في األسباب الداعية إلى اإلحساس بالجالل والجمال

، والسودان ، والمغرب وديرها وةقى عمله القبول ذ األجيال تمام حسان في بلده مصرعمل أستا
امل معه من أساتذة وطلبة فضال عن علمه في كل محل يحل فيه، ياهد له بذلك كل من تع

 .بالذيوع واةنتاار وآرا ه حيث ح يت م لفاته ،وعطائه
  :عصره

الحديث عن عصراألستاذ تمام حسان حديثن عن قرن من الزمن، والحديث عن هذا العصرسيكون 
أقف من خالله على أبرز مالمح هذا العصروأعالمه ونااطاته الفكرية  ،على نحو عام

 .ته العلميةومساجال

                                                 
والبن المؤلف حسام ، 156م، ص 1958، تقویم دار العلوم العدد الماسي، ملحق العددسنة محمد عبد الجواد )3(

..یة: مقال بعنالالن ، كما تجدراإلششرى إلى ما یمكن وافیة لوالده رحمھ هللا ترجمة فیھذكر ،تمام حسان مجدد الع
، العربیة وعلم اللغة البنیوي ،االستزادة بھ حول جھود تمام حسان في العربیةىإإى ما ورد في كتاب حلمي خلیل

 .ومابعدھا 8دار المعرفة الجامعیة، ص
ضمن ، وقدآثرت وضع ھذا النص لألستاذ تمام حسان الوارد 3، صالبیان في روائع القرآنتمام حسان،  )4(

المتعبدین كتابھ المذكور؛ ألثبت بدلیة تأسیس ھذا الرجل الفكري والمنھجي، ویعرف منتقدوه بأنھ من أھل القرآن 
  .الداركین ألعجازه بتالوتھ 
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الحديث عن عصرتمام حسان رحمه اهلل يبدأ من بيئته البيئة المصرية ممثلة في مدرستين 
إذ رسخت [ األزهر الاريف والجامعة : ]علميتين لهما دورهما المعرفي في الوطن العربي أة وهما

له روح العلم الذي الخهاتان المدرستان فكرًا معينًا ونمطًا اتسم به أهله ومنتسبوه، ُأل ب ُسوا من 
وا إليه، فكان األزهري المتمسك بالتراث والمتون العربية واإلسالمية، وكان أيضًا بحملوا لواءه وانتس

الجامعي المنفتح على اآلخربكامل ر اه ومعارفه، ومن األدبيات العلمية التي ت رخ لذلك العهد 
 :كتابان هما ومعالمه

 حمد أمينكتاب زعماء اإلصالح في العصر الحديث أل .1
 .كتاب تراث العرب لقدري طوقان .2

واقتصاري على هذين الكتابين من باب الجمك ما بين أعالم هذا العصر، وما تضمنه  من قراءة 
هذين العالمين وحديثهما عن أبرز أعالمه ، وما طرح فيه من قضايا على الصعيدين العلمي 

البارزة كطه حسين، والعقاد، والرافعي،  والمنهجي، إذ كان عصرًاعامرًا بالرموزالم ثرة واألعالم
 .واوقي ضيف، وبنت الااطيء، وعبد السالم هارون، ومحيي الدين عبدالحميد

فيها ه ةء الجهابذة أفكارهم وأطروحاتهم العلمية على نحو استرجاعي  مَ دَ بيئة وةدة للعلماء، قَ 
ه  البحث عند مفكري منا :مثلة العلمية في التراث العربي خاصة من حيث المنهجي ،فريد

في  بكل فخرركيزة علمية في تراث هذه األمة وعلومها دُ اإلسالم لألستاذ علي سامي الناارالذي ُيعَ 
، حيث مثلت هذه الدراسة بيانًا للمنه  العلمي في البيئة العربية وعلومها اإلسالمية، العصرالحديث
اليوم، والتي سائدة آنذاك وحتى  على المناه  الغربية التي كانت منهجية األسالف وكذلك سبق

 .ادعى واضعوها تفردهم بها عن ديرهم واستقالليتهم بها
لقد اهد هذا القرن تخبطًا سياسيًا في جل بالد اإلسالم، ومك ذلك فقد حاف ت م سسات المعرفة 
في البالد العربية على هوية هذه األمة إلى أن جاء عصر النهضة بكامل مناحيه، من انفتاح 

بيئات في لمناه  والمدارس الغربية، ممثاًل في اإليفاد إلى الخارت أو دخول المستارقين على ا
ة في يم سسات المعرفال؛ تحقيقًا وقراءًة ، حيث عملت هذه الروافد الجديدة مك الدرس العربي

حيائه البيئة المصرية وعدد من الجامعات بها ؛ مماساهم في تسارع على إنماء التراث العربي وا 
ة التحقيق والنار، وكذلك تبني بعض الر ى والمناه  الغربية وتطبيقها على التراث العربي ركح
 .وفي مقدمتها األدب العربي تأصياًل وتعريفاً  ،التي من بينها علوم العربيةو 

 كما اهد هذا القرن  هوراللسانيات الحديثة التي تعرف بأنها الدراسة العلمية للغات البارية
معايير والمقاييس التقنية المستخدمة في ضبط الن ريات الفيزيائية والكيميائية اعتمادًا على ال

 :وتعتمد على أربعة أمورهي ، (1)والبيولوجية
 .المالح ة •
 .التجربة •
 .الضبط •
 .الموضوعية •

تدرس كما هي وليس كما " فأصبحت تتمتك بالعلمية؛ باعتبار أن اللغة مادة محسوسة فصارت
ا من الموضوعات التي كانت تجذب اللغويين رك علماء اللغة كثيرً ينبغي أن تكون، ومن ثم ت

ألن على أخرى، وفي أصول اللغة األم؛  القدماء من البحث في ناأة اللغة، وفي أفضلية لغة

                                                 
 .440ص  ، اللغة دراسة تشریحیة إكلینیكیة ،عبدالفتاح بن قدور )5(
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العلم يقتضي توافرمادة صالحة للبحث حتى يمكن الوصول إلى القوانين التي يحدو من ورائها كل 
 (1)"من ينه  النه  العلمي

اصطبغ القرن التاسك عار بالصبغة التاريخية، وأطلت عليه روافد جديدة ارتسمت معالهما إذن 
 .(2).في الدرس اللساني الحديث،  ولتكون إلى جانب تاريخيته المعيارية والوصفية
لن ر في التراث من ومك تزايد حركة التحقيق والنار في كتب التراث العربي قامت عدة دراسات ل

وتميزه، وذلك جمعًا مابين القيمة واةبتكار، ومن أكثر القضايا المطروحة  خصائصه : زوايتي
 :حول التراث اللغوي عند األسالف مايأتي

 .سيبويه رحمه اهللب قيمة كتا  .1
 .قضية العامل .2
 .الااهد وأصول الدرس اللغوي .3
 [.علم الحديث -علم الكالم -أصول الفقه] روافد علوم العربية .4
 [.الحديث الاريف -كالم العرب -قرآن الكريمال] حجية الااهد النحوي .1
 .نقااات حول منهجية األسالف في التأليف والعرض .1

وانطالقًا من النقطتين األخيرتين حجية الااهد النحوي ومنهجية األسالف رحمهم اهلل نرى أن هذا 
والذي يتلخص مدلوله في أن لكل   norm" العصرأي العصر الحديث قد اهد  هور المعيارية

، ويدع جانبًا الوجوه األخرى بوصفها يأخذ فقط بعض وجوه الكالم المستعمل فعلياً ًا ة معيار لغ
ديرمنضبطة ودير صحيحة وديرنقية أوبوصفها مبتذلة ويمكن لهذا المعيارأن يتعلق باللف  

 (.1)"بعلم الصرف والنحو ونسميه حينئٍذ علم اللف  وباختيار المفردات
ثم صارت في  ،هدهم  هرت المعيارية أداةً  لوصف اللغة ودراستهافي مقابل قواعد النحاة واوا

 .جانب آخر أداة لنقد النحوالعربي؛ بحجة أنه يصف جزءًا من اللغة وليس اللغة كلها
ومن أمثلة النقد المعياري للنحو العربي ممثاًل في أصوله الكبرى ككتاب سيبويه رحمه اهلل ماقدمه 

عد مطبوعة األلمناك تعتبرالعربية لغة قائمة بذاتها، على أساس لم ت:"اريف الاوبااي الذي يقول
أن اللغة هي أداة التفاهم اليومي بين الناس، وليست أداة الدرس والعلم، وهم يعتبرون أن العربية 

: فهي اللهجات مثل صارت لغة لقراءة الكتب والمراجك، أما لغة التفاهم في العالم العربي
،واألكثرمن ذلك أن هناك محاوةت جادة لتقعيد اللهجات حتى ----يةالمصرية والسورية والمغرب

تصير بمثابة لغات كاملة األركان لها قواعد النحو والصرف الخاصة بها، وكما نثبت في هذا 
ليها أحيانًا بلغة سيبويه لم  الكتاب فإن اللهجات كانت موجودة دائمًا واللغة الفصحى التي نرمزا 

غة تفاهم وتعامل يومي إة في فترة وجيزة جدًا وفي رقعة جغرافية محدودة تكن في يوم من األيام ل
 .(1)"بالجزيرة العربية

هذا النمط من المعيارية يعد نمطًا هدامًا للنحو العربي ومسيئًا إلى اللغة الفصحى، وأعده نقدًا 
، ومان رة يةلعربي النحو العربي وخاصة كتاب سيبويه دستور النحاة وعمدة التقعيد فا لمعيارية

الاوبااي حول اللغة الفصحى إة تكرارلنداءات سادت لدى أعالم عصره ممن تبنوا ستاذ األ
هل نجد المعيارية عند : ، والس ال اآلن  الحديثة في الدرس اللغوي آنذاكالر ى الغربية والمناه

                                                 
 .111، ص  اللغة دراسة تشریحیة إكلینیكیة ا)6(
یأتی  )7(  .المعیاریة  إن ششء هللا تعریف اصطالح قریباً س
كرووجاك باري سشارفی،  )8( رعیاای، صالقاموس الموسوعي الجدیدأوزوالد دی  ..282،  ترجمة منذ
 .9وص8ص ،]یسقط سیبویھ [ لتحیا اللغة العربیة : كتاب بعنوان )9(
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ساوى كفتا األخذ كما وجدناها عند األستاذ الاوبااي وأضرابه  هل تت أداًة لهدم النحو تمام حسان
حالل يناديان بإبالمعيارية بين هذين الرجلين في كونهما يهدفان إلى إلغاء النحو والفصحى و 

 الفصحى واواهد النحاة عليها  وجعلها بدياًل عن النحوالعربي  محلاللهجات 
أضك أمام القاريء هذا الس ال ألنتقل بعد هذ التعريف الموجز بتمام حسان وعصره وأصل إلى 

يتي األولى في التعرف على تمام حسان قبل المعيارية وبعدها، وذلك بعرض كتبه وأبحاثه دا
 .التي وضعها رحمه اهلل

 :أقسمها إلى ثالثة أقسام هيوأبحاثه  بعد جمك كتب األستاذ تمام حسان رحمه اهلل 
 .الكتب .1
 .الكتب المترجمة .2
 .المقاةت واألبحاث .3

 :الكتب: أوألأ 
 .م1111 -مناه  البحث في اللغة •
 م1111-اللغة بين المعيارية والوصفية •
 م1121طبك عدة طبعات أولها سنة  -اللغة العربية معناها ومبناها •
 م1114-أم القرى -التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها •
 م1111 -مقاةت في اللغة واألدب •
 م2111 -الخالصة النحوية •
 م2111-القاهرة -البيان في روائك القرآن •
 :الكتب المترجمة: ثانياأ 

 مسالك الثقافة اإلدريقية إلى العرب والفكر العربي •
 أوائل العلم في المجتمك –اللغة والمجتمك  •
 .النص والخطاب •

 :األبحاث والمقاالت: ثالثاأ 
 م1111 -مجلة األزهر -النحو والمنطق •
-م1111 -حوليات دارالعلوم -منك اللبس ووسائل الوصول إليه في اللغة العربية •

 .م1111
 -مجلة اللسان العربي -القرائن النحوية واطراح العامل واإلعرابين التقديري والمحلي •

 .م1124 -المغرب
 -المغرب -مجلة اللسان -نحوتنسيق أفضل للجهود الرامية إلى تطويراللغة العربية •

 .م1124
 .م1121 -الرباط -مجلة المناهل -التضام وقيود التوارد •
 .م1112 -مجلة مجمك اللغة العربية -من خصائص العربية •
 .م1111 -مجلة مجمك اللغة العربية -من طرق القرآن الكريم •
 .م1111 -مجلة مجمك اللغة العربية -وحدة البنية واختالف األن مة •
 .م1111 -مجمك اللغة العربية -والصواب في النحو واألسلوب أدرجات الخط •
 .م1111 -للغة العربيةمجلة مجمك ا -ضوابط التوارد في اللغة العربية •
 .م1111-مجلة مجمك اللغة العربية - اهرة الربط في التركيب واألسلوب العربي •
 .م2112 -الرباط-تطويرالتأليف في مجاةت اللغة العربية •
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هذا عن كتابات أستاذ األجيال تمام حسان رحمه اهلل وأبحاثه وترجماته، ولك أن تالح  أن حياة 
ي في كل محطات رحلته ببالد اإلسالم التي حل فيها كالسودان الرجل مليئة بالنااط العلم

والمغرب والسعودية ناهيك عن مصربلده التي ناأفيها وتربى في ربوعها، وسأضك القاريء أمام 
خالصة تقريبية لكل ماقيل في هذا القسم األول من هذا البحث حول معيارية تمام حسان رحمه 

 :اهلل ، هذه الخالصة تتحدد في اآلتي
 .تنوعت كتابات تمام حسان رحمه في اللغة العربية وفروعها العلمية والفكرية .1
بفكرة ما يتعلق بجهود النحاة ونقدهم نقدًا بناء بدءًا  لخصص رحمه اهلل قسمًا كبيرًا حو  .2

 .إلى القرائن اللغوية وخصائص التراكيب العامل وطرحها وصوةً 
 :اهلل العزيزألسباب عديدة منهاأن األستاذ تمام حسان رحمه اهلل مجلن لكتاب  .3

لكتاب اهلل م من بإعجازه وجمال لغته وروعة أسلوبه   فأنه مسلم حا •
 .ون مه

أن في سياقات القرآن الكريم منها ماخالف تقعيدات النحاة؛ فلذلك نجده  •
 .يستغل ذلك في نقد النحاة تمسكهم بالقاعدة والااهد 

فه على بيئات علمية متنوعة توسعت مدارك األستاذ تمام حسان من خالل تعر  .4
والسعودية؛ مما هيأ له تواصاًل علميًا لمناقاة أفكار  ،والنيجر ،والمغرب ،كالسودان

 .ذات طابك انفتاحي أو تجديديور ى جديدة 
فكارجديدة في التن ير اللغوي، أيعتبركتابه اللغة العربية معناها وبناها فريدًا من نوعه ذا  .1

آرا ه فيه محصلة دقيقة جاءت بعد عدة  كمت ُعدَّت  العربي،  حوبذلك مجددًا للنُعدَّ وقد 
دراسات وتمحيص ممنه  في الفكراللغوي العربي واإلنساني، معززًا بروافد معرفية جديدة 
كاللغة األجنبية واةنفتاح على اآلخرفي بيئات متنوعة، دون أن يتناسى قدسية القرآن 

 .هاالكريم وعاء اللغة األول والحاف  لسربقائ
 

 :القسم الثاني
 

 [المعيارية أنموذجاأ ] آراء تمام حسان بين التبني والنقد 
 
يقدم تمام حسان أطروحاته العلمية في نقده للنحاة من خالل ن رية العامل، وانحصارهم حول 
اواهد بعينها، معتمدًا على القرائن السياقية للنصوص اللغوية وفي مقدمتها القرآن الكريم، يقول 

ك أن النحاة العرب كانوا على بينة من قيمة الموقك في تحديد المعنى النحوي للف  وم:" رحمه اهلل
في الجملة وجدناهم يتناولون كل موقك على حده، وة يحيطون بال اهرة إحاطة ااملة ة من 
حيث اإلحصاء وةمن حيث اةستقراء، وربما كان السبب في ذلك أن تناولهم للحقائق النحوية 

لغة المتون ةبواسطة طرق البحث، ففي المتون نرى كل باب من أبواب  كان يتم من خالل
النحويتناول حقائقه الخاصة في حال عزلة عن حقائق األبواب األخرى، فيتقيد بالواقعة المفردة 

 .(11)"دون التطرق إلى ال اهرة الااملة إة في أضيق الحدود
 للنحاة هدمًا للنحو العربي أو إلغاءً هل نرى في انتقادات الدكتورتمام حسان : والس ال اآلن

لمستوى الفصاحة الذي نزل به الذكرالحكيم من خالل المعيارية التي طبقها ونادى بها في كتابه 
                                                 

تقدیی تمام حسان، ص، الموقعیة في النحوالعربي دراسة سیاقیةحسین رفعت)10(  ،6. 
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ومن جهة أخرى هل يقبل دارسوالعربية إحالل  ،اللغة بين المعيارية والوصفية، هذا من جهة
ت عند تمام حسان في كتابه أواللغة العامية محل الفصحى كما هومفهوم ومثب اللهجات

  المذكورآنفاً 
هذان الس اةن نجد أن الدكتورأباقيس لياس يطرحهما في انتقاده لتمام حسان حول المعيارية، 

 .وسأحاول بإذن اهلل اإلجابة عنهما
عند تمام حسان أوًة؛ ليتسنى وقبل اإلجابة عن هذين الس الين سأحاول التعريف بقيمة اللغة والنحو 

 .الموقف ثم الرد عليه تأييدًا أو نقدًا واهلل الموفق دديتحلنا 
بها  يطَ ن  المعروف أن اللغة أوسك من النحوالعربي؛ ألن النحوقواعد أُ :"رحمه اهلليقول تمام حسان 

تن يم ما اطرد من اللغة، ثم يبقى بعد ذلك جزء من اللغة ةيخضك لقواعد النحوبسبب عدم 
مك المطرد في الفصاحة، فمن قواعد األصول عند النحاة اطراده، وهوجزء من اللغة يتساوى 

نزل القرآن بلسان عربي مبين، وهكذا امتدت  ولقد[ ينافي الفصاحة  الاذوذ ة: ] قاعدة تقول
تراكيبه على رحاب اللغة، ولم تنحبس في بوتقة القواعد النحوية، فالقرآن يهيمن على اللغة كلها 

ذلك أن القراءة سنة متبعة؛ ألن القرآن مروي بلف ه عن  ما اطرد منها ومالم يطرد، أضف إلى
النبي صلى اللله عليه وسلم الذي تلقاه عن جبريل عليه السالم، وقد رواه الصحابة والتابعون 

صول النحاة بالعدول أو أالنص المروي ربما تحدى  معًا عن جمك، وهذاج ومن تبعهم بالتواتر
 .(11)"تحداهم بالترخص
 :هيد ثالثة أمورأساسية في هذا النص نج

 اللغة  •
 القرآن الكريم •
 [إمابالعدول أوالترخص نقده ومحاولة طرح ن رية العامل] النحووأصوله  •

تاكل اللغة والنحو بأصوله عند تمام حسان المدخل أو األساس للتعرف على جماليات القرآن 
عجازه لف ًا ون مًا، والكالم عنده أن اللغة أوسك من النحو، والقرآن يتحدى قواعد النحاة  الكريم وا 

ويخرت عن حدودهم؛ ليضيف إلى القواعد النحوية ايئًاجديدًا خارجا عن حدود القاعدة وزمن 
اةستاهاد، ويعمق في اللغة سرالفصاحة والقداسة، وهومن هذه الناحية معياري وسطي ليس 

 .كالاوبااي وأضرابه
رية تمام حسان في كتاب اللغة بين المعيارية هل معيا: هذا عن الس ال األول، أما الس ال الثاني

على اخصية تمام حسان الهادمة للنحو العربي أم أن هناك كتاباٍت  كافٍ  والوصفية فقط دليلن 
لى ذلك أوتكاف عنه   أخرى تايرا 

م أي قبل كتاب اللغة العربية معناها ومبناها 1111كتاب اللغة بين المعيارية والوصفية طبك سنة
، فكيف إذن  العربي صاحبه مجددًا للنحو صاريث القيمة فريدًا من نوعه و الذي ُعد من ح

أي  -، ومن حيث المضمونيستحيل المجدد هادمًا أو ناقدًا  هذا من حيث التاريخ وسبق التأليف
كان علماء السلف :" يقول رحمه اهلل :اآلتيفسنرى  -ب اللغة بين المعيارية والوصفيةمضمون كتا

ياس يتبك فيجعلنا نتكلم كما تكلمت العرب، قالوا ذلك بعد أن اكتمل بناء إن النحوق: يقولون
بل ذلك فكانت العبارة الاائعة أثناء العمل في قالنحوفي أيديهم فكان وسيلة لتعليم اللغة، أما 

العرب تقول كذا، كانوا في هذه المرحلة األولى باحثين فأصبحوا في : إنااء هذا البناء وهي 
ة معلمين، وكان الكسائي الذي رأى النحوقياسًا يتبك معلمًا ألبناء هارون الرايد، المرحلة الثاني

                                                 
 .283 البیان في روائع القرآن دراسة لغویة وأسلوبية للنص القرأني،  )11(
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، فالمعيارية أداة وكان الفرق بين وجهتي الن رفي المرحلتين هو فرق ما بين المعيارية والوصفية
 (12)"التعليم، والوصف أداة البحث

اية، وأرى الرجل يريد أن في هذا النص يستعرض تمام حسان مراحل الدرس النحوي تأليفًا ود
ليس كله قياسًا يتبك، وليس مجرد رياضة ذهنية يتلذذ بها النحوي المتبك للقاعدة  إن النحو :يقول

 .داب عنه كثيرمن اللغة قد والااهد و 
هل األخذ بفكرة المعيارية والوصفية ومقاربتها على النحو العربي تسيء إلى جهود : والس ال اآلن

علميتهم ومنهجيتهم التي أوتوها بفضل عنايتهم بكتاب اهلل وسنة رسوله  رزاألسالف أم أنها تب
 عليه الصالة والسالم 

حين قسمت النااط :" د النحاة بالنااط اللغوي، يقول رحمه اهللو يصف الدكتورتمام حسان جه
اللغوي إلى معياري ووصفي لم يغب لح ة عن خاطري مابين المتكلم والباحث من فروق، 

 لصاحب عادات نطقية معينة يحددها العرف، والباحث صاحب منه  معين تحدده عوامفالمتكلم 
تتصل بطبيعة المادة المدروسة، وللمتكلم استجابة لقواعد يراعيها في الكالم، وةيستطيك إدراكها 

، وللباحث طريقة يصل بها إلى استخرات هذه القواعد حتى يستطيك أن ةجملة وة تفصيالً 
صيل، المتكلم خاضك للعرف، والباحث خاضك للمنه ، والمتكلم ةيستخدم أدوات يعبرعنها بالتف

 .(13)"ةيعرفها، والباحث يستخدم أدوات للكاف عن هذه األدوات
هذا الكالم مطابق للدرس اللغوي الحديث الذي يعتبراللغة مادة محسوسة للدراسة و اهرة تدرس 

اإلاارة إليه في القسم األول، لكن المهم في هذا دراسة علمية أي دراسة حية، وهذا المنحى سبقت 
يرجك هذا الكالم عند تمام حسان إلى كتابه اللغة بين المعيارية والوصفية،  إذ ،الكالم هوتأصيله

ذاأردنا أن نربطه بماسبقه من كتابات فإننا سنجد   :تياآلوا 
 م1111 -كتاب مناه  البحث في اللغة 
 م1112[ مترجم] العرب كتاب مسالك الثقافة اإلدريقية إلى 
 م1111[ مترجم ] كتاب أثر العلم في المجتمك 
 كتاب اللغة في المجتمك 

ب األخيريتميز بر ية حديثة يأتي بعد هذه الكتب كتاب اللغة بين المعيارية والوصفية، والكتا
جديدة المضامين، تعتمد على علمية اللغة جمعًا وبحثًا ودرسًا، وديُرخاٍف على أحد الطرح 

درس الدكتوراة في  على أبناء العربية في الخارت ةسيما وأن الدكتورتمام حسان قدثرالغربي األ
 .هم حول علوم العربية منهجًا وتأليفاً ئلندن، وتعرف على مناه  الغرب والمستارقين وآرا

-أضف إلى ذلك انتقاله في البالد العربية بين عدة بيئات علمية ذات طابك انفتاحي على اآلخر
كالمغرب مثاًلالتي بقي فيها زمنًا أستاذًا وباحثًا وم لفًا، حيث برز في تلكم  -ه  الغربيالمن

س ال كبيرحول منهجية األسالف أوتحديد الر ية العلمية للمنه  العربي في التأليف في  األثناء
  البحث العلوم العربية واإلسالمية، والتي أبرز فيها المرحوم المفكراألستاذ علي سامي الناارمناه

 (14) .لدى األسالف رحمهم اهلل

                                                 
 .9، صاللغة بین المعیاریة والوصفیة )22(
 ..13المصدرنفسص ،ھ)33(
كتاب الدكتورعلي سامي النشاررحمھو هللا ھمناھج البحث عند مفكري اإلإلإلإل، وھوفي األصل بحث علمي  )44(

نقد المنطق األرسطي واكتشاف المنھج العلمي : [ وعنوان البحث األصل ھوتحصل بھ على درجة الدكتوراة 
 ].عند المسلمین
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إن مانستفيده من هذه العودة إلى ماقبل كتاب اللغة بين المعيارية والوصفية هوأن الدكتورتمام 
حسان رحمه اهلل حاول تطبيق قراءة نقدية للتراث اللغوي عند العرب، وهذه القراءة تستنذ إلى ر ية 

الن رعن أبعاده التواصلية األخرى، والم سسة فلسفية تتساءل عن الكيفية لذات الايء بغض 
لخدمة المجتمك وأفراده بمعزل عن الدين، بمعنى المجتمك والمنه  العلمي متفاعالن يخدم كل 

في لغة العرب من خالل  -المجتمك والمنه  -منهما اآلخر، وقد حاول أن يربط هذين األخيرين
الكريم  رآنلمين بفطرتهم، والم منين بأن القسمنهجية دربية جديدٍة عن ر ية أبناء هذه اللغة الم

 .هو الحاف  للغة إلى يوم الدين
وهذا الربط بين اللغة والمجتمك يعد خلاًل في المعيارية الغربية؛ ألنها تربط اللغة بإمكانات الفرد 
والمجتمك وة تعترف بالمقدس أو الوحي، وهذا جوهر الخالف بين المعيارية الغربية ومنهجية 

 .ف رحمهم اهللاألسال
وما قام به األستاذ تمام حسان هوأنه قد وجه انتقاداته للنحاة؛ انطالقًا من المعيارية الغربية، ولم 

ي جدد النحو من خالله وخلصه من أسرن رية العامل ذليعودإلى قدسية القرآن ال ؛يتبعها كاملة
 .وزمن اةستاهاد

البيان في روائك القرآن دراسة لغوية وأسلوبية ] تمام حسان ذلك كتاب الدكتور ىأصدق األدلة علو 
 [  للنص القرآني

اعتمادًا على للقرآن الكريم القيم اللغوية واألسلوبية  ةست هار؛ هذا الكتاب خصصه تمام حسان
َتَبرُ  ،بعض آياته واواهده القرائن السياقية والتركيبية للجمل في   الكتاب الر ية العلمية للنحو إذ ُيع 

، ولكن ، كما نجد في هذا الكتاب المعيارية والوصفيةالدةةت النحوية في ثوبها الجديد المجدد أو
لياس أي معيارية الهدم لسببين محمد أبي قيس  عليه في م اخذات الدكتور هو ما دير على نحوٍ 

 :هما
أن المعيارية والوصفية في نقااات الدكتورتمام حسان تم تناولهما على  .1

كتاباته التي تلت اللغة بين المعيارية  لليس إة، بدلي نحٍواستنطاقي تعليلي
 .والوصفية

النحو ] أساس لكتابه اللغة العربية معناها ومبناها أي [المعيارية والوصفية ] أنهما .2
 [.مابعد سيبويه والجرجاني  -الجديد

وسأدلل على ذلك بنصوٍص من هذا الكتاب حول موقف الدكتورتمام حسان من اللغة 
ليك نماذت اخترتها من وابتعاده عن المعيارية الهادمة للنحو العربي، قرآن الكريم، والنحووال وا 

 :كتابه
 المقصودبالرتبة أن يكون للكلمة موقك معلوم بالنسبة :" يقول تمام حسان:  الرتبة

لصاحبتها كأن تأتي سابقة لها أوةحقة فإذا كان هذا الموقك ثابتًا سميت الرتبة محفو ة، 
ذا كان ال  (11)"موقك عرضة للتغييرسميت ديرمحفو ةوا 

وهنا تحضرني ماكلة : " يقول -الرتبة-وفي كتابه البيان في روائك القرآن تحت الباب نفسه
ليها لخطورتها في فهم المعنى، لم أعلم أن واحدًا من النحاة يبيح تقديم جملة  أود أن أايرا 

لى عاملها المتصرف فقط ديرأن الحال على عاملها، ولكنهم أجازوا تقدم الحال المفردة ع
ا مَ لَ كُ وَ  كَ ل  فُ ال   كُ نَ ص  يَ وَ }  :اواهد من القرآن تكاد تجزم بتقدم جملة الحال، كما في قوله تعالى 

ى ادَ نَ وَ  ال  بَ ج  ال  كَ  تٍ و  ي مَ ف   م  ه  ي ب  ر  ج  تَ  يَ ه  وَ } :، وقوله تعالى { هُ ن  م   وا  رُ خ  سَ  ه  م  و  قَ  ن  م   ألن مَ  ه  لي  عَ رَ مَ 
بينا : "فإذا كان معنى الحال المالبسة فإن إحدى طرق التعبيرعن المالبسة أن يقال { هُ نَ اب   وحن نُ 

                                                 
 .207اللغة العربیة معناھا ومبناھص ،ا )15(
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بينا نوح يصنك الفلك سخرمنه قومه ] وهذا التقديرصالح هنا لآليتين إذ " يحدث كذا حدث كذا
أما الواو [ بينا تجري السفينة بهم في موت كالجبال نادى نوح ابنه] وكذلك [ كلما مر عليه مأل

وقد ورد مثل ذلك  لتي قبل كلما والتي قبل نادى فموضعها في الجملتين المقدرتين قبل بينا،ا
 :في الاعرأيضا

نًا فَأتَان ي        ُت ل َنار ي ُموه  َبا      َدَعو   وَأط َلَس َعَساٍل َوَما َكاَن َصاح 
به  ليل ةيعتدأي دعوته وما كان صاحبا، ومك ذلك إذا ارتضينا قول النحاة البصريين إن الق

 .(11)"ن رًا ألمن اللبس ؛فلربما جعلنا هذه الاواهد القليلة من قبيل الترخص في الرتبة
إلى  حاة، بادئا من حيث انتهوا، مضيفياً في هذا الموضك نرى تمام حسان متفقًا مك الن

ليك النموذت اآل خرالذي دةةت اإلعراب جانبا كبيرًا من المعنى المتالئم إعرابًا وسياقًا، وا 
 .تجده فيه مخالفًا لهم

 اإلعراب في التركيب القرآني: 
ولقد يسيء النحاة في بعض الحاةت فهم دةةت اإلعراب بسبب :" يقول رحمه اهلل

لى القيم األسلوبية للجملة، وقد حدث ذلك بصورة خاصة  تمسكهم بفكرة العامل دون الن را 
تمسكًا  ؛ها منصوبة بواجب الحذففي فهمهم للمصادرالمنصوبة على اإلنااء والتي عدو 

 من و  قَ  من الَ سَ  الَ قَ  ماً الَ سَ  وا  الُ قَ فَ  ه  ي  لَ عَ  وا  لُ خَ دَ  ذ  إ  }ففي قوله تعالى   ،منهم بفكرة العامل النحوي
وهكذا [ نسلم سالماً ] يحلوللنحاة أن يقدروا ناصبًا للمصدرليقولوا إن أصله { ونَ رُ كَ ن  مُ 

إلى الخبربعد أن كان لإلنااء، ولو كان خبرًا ينقلب المعنى رأسًا على عقب فيتحول 
إذ قاله ، ردًا على التحية ةرتفك المصدركما ارتفك المصدرالثاني في اآلية، وقد جاء

التحية الذي  إبراهيم لضيفه، وقد ارتفك المصدرالثاني على اإلخبار؛ ألنه استجابة إلنااء
رب المصدرمنصوبًا على معنى يكفي في هذه الحالة ونحوها أن نع ،عبرعنه المصدراألول

وننجوبهذا من تحريف مقاصد األساليب، ويصدق ذلك على تراكيب قرآنية  ،اإلنااء
 .(12)"كثيرة

في هذا النص نرى تمام حسان م اخذًا أخذًا اديدًا على أيدي النحاة تمسكهم بفكرة 
ه ليس العامل التي أدت حسب رأيه إلى تحريف مقاصد األساليب، إذ إن القصد في كالم

نما هناك مناحٍ  أسلوبية أخرى، وهذا حسب رأيي المنه   رفضًا مطلقًا لفكرة العامل، وا 
أة وهي المقاصد األسلوبية للقرآن الكريم التي العربي الجديد للنحوالعربي ديرفكرة العامل 

من قيود العامل؛ ألن فكرة العامل قيد وأسرللنحوي،  تخرت النحوالعربي والنحاة جميعاً 
قصد األسلوبي في تراكيب القرآن هوما أراد تمام حسان أن يثبته دون أن يلغي به والم

 .العامل النحوي معياريًا أووصفياً 
ت النحاة تارة باةتفاق معهم وتارة أخرى بمخالفتهم وجدناه في آخر كتابمك اهذا النقاش 

حاة من توجيهات بما للن فن ر  تَ ع  لكتاب اهلل مُ  لن ج  تبين أنه مُ  إذاألستاذ تمام حسان، 
وأعاريب يمكن توسيك مدلوةتها سياقيًا وأسلوبيًا، فلم نجده هادمًا أو مستبدًة للذي هوأدنى 

 .بالذي هوخير
إن تمام حسان في كتابه البيان في روائك القرآن متابك للنحاة : وقد يتساءل أحدهم قائاًل 

   ةلهم كما في كتابه اللغة بين المعيارية والوصفي وليس ناقداً 
                                                 

 .94، 93ص )16(
 .201البیان في روائع النآرق، ص  )17(
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لإلجابة عن هذا الس ال سأضك للقاريء نصين من كتابه اللغة بين المعيارية والوصفية؛ 
 .ا الجواب عن هذا الس المليكون فيه

 يقول تمام حسان رحمه اهلل عن النحاة بعد أن سرد أعالم الدرس اللغوي من لدن الخليل
ها في التربة تلك هي الاجرة المباركة التي رسخت جذور " وحتى ابن مالكوسيبويه 

ن لم يكن جميك ثمارها عربي األرومة  (11)" العربية وا 

:" هذا عن علماء العربية وقيمتهم عنده، أما عن تآليفهم وتبويبهم النحوي فيقول رحمه اهلل
نَ  أبواب النحوبدورها من مة نحوية كل باب من هذه  كاملة صالحة للتعبيرأيضًا، وا 
أو حف   ،كأن تعبرعنه حركة معينة ،اكليًا عن نفسه األبواب النحوية ليتخذ لنفسه تعبيراً 

أو ديرذلك مما عبرناعنه في كتاب مناه  البحث في ،أو التوافق في الحركة  ،الرتبة
 ."(11)اللغة بالترابط السياقي

هذا موقف األستاذ تمام حسان مجدد النحومن علماء العربية ونحاتها من خالل كتبه 
ن  فقط وليس من خالل كتاب واحد ة في النحوالعربي،التي رسمت لنا ن ريته الجديد وا 

ووقفات فلألستاذ تمام حسان محطات علمية كثيرة  كان اللغة بين المعيارية والوصفية،
منهجية؛ للبحث في خصائص العربية وعلومها ومناه  التأليف عند علمائها، وليست 

و مهاجمته، فللرجل أفكاره المعيارية التي تبنى أدبياتها في الدرس العربي أداة لطرح أ
لى مثل تمام حسان رحمه اهلل ة يكون إة  كتابات وأفكاريضعها في كتبه وأبحاثه، والن را 

نحن ارقنا ودربنا وما زلنا نقف بإجالل أمام :" من خالل كتبه مجتمعة، يقول رحمه اهلل
 (21)."روعة القديم
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 خاتمة البحث
وع تمام حسان من خالل كتاباته وناقديه إلى النتائ  خلص البحث بعد تناول موض

 :اآلتية
من خالله  ُض رَ ع  تَ س  أن نقد المعيارية عند تمام حسان يحتات إلى تناول تاريخي تُ  .1

كتابته وم لفاته وأبحاثه في اللغة والنحو والقرآن؛ ليتسنى للدارسين الحكم على ذلك 
 .نفيًا أو إثباتاً 

ت األستاذ تمام حسان أنه يتبنى مناه  دربية ور ى تبين من خالل الن رفي كتابا .2
جديدة طبق جزءًا منها على النحو العربي من خالل كتاب اللغة بين المعيارية 

 .والوصفية
تربط المعيارية اللغة بالمجتمك وطبيعة المتكلمين دون أن تربطها بالدين أو  .3

ة اللغة العربية؛ برالمعيارية منهجًا علميأ يتعارض مك خصوصيتبالوحي؛ فلذلك تع
 .ةرتباطها بكتاب اهلل

التزم تمام حسان بالمعيارية منهجًا، وحاد عنها عندما جدد النحوفي كتابيه اللغة  .4
 .العربية معناها ومبناها، وكتابه البيان في روائك القرآن

وتجديدها بطرح فكرة العامل راجك إلى جماليات القرآن  الخروت عن قواعد النحو .1
ألفا ه وتراكيبه، واألستاذ تمام حسان بهذا الخروت ينتقد الكريم وخصائص 

 :المعيارية في أمرين هما
 أن القواعد والاواهد في النحوالعربي ليست قوالب جامدة ة تقبل التجديد. 
  المجتمك في اللغة و أن في العدول والترخص في إعراب آيي كتاب اهلل إلغاء لمنطق

 .ة؛ ألنها تنزيل من حكيم حميدمعيارية القواعد النحوية للغة العربي
                                   

 والحمد هلل رب العالمين                        
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 ملخص

؛ ألن اللغـة العربيـة تدعـدن مـن بـين "داللة ظاهرة التنغيم في اللغة العربيـة"يتناول البحث بالدرس والتحليل     

 في اخـتالف درجـات الصـوت مـن ارتوـاخ وانخوـاه وغيرهمـا  ت التي تعرف أن التنغيم ليس محصوًرااللغا

تباخ ولكنه يتحدث عن كل ما يحيط بالنطق  فـي أداهاـا؛ ألن معرفـة طـرق األداا  والنطـق سنن العربية   وا 

 و  فالنحاة لم ياملوا داللة التنغيم عند استنباطام لقواعد اللغـة؛ح  ه عن معرفة علم الن  أهميتد  قلن ت الصحيح ال

 .همفقد اعتمدوا على مشافاة الوصحاا والسماخ منام  وبعد ذلك وضعوا قواعد  

Abstract: 

The research deal with study and analysis with    the connotation of Toning 
feature in Arabic,, Arabic language is one of the languages where Toning is 
not confined to the different degrees of sound from low to high and other 
features; therefore, the study talks about all what surrounds phonation, and 
follows all the norms in Arabic in its performance. This is because the 
knowledge of ways  of performance, and correct pronunciation is not less  

important than Grammmar,s. Thus grammarians have not ignored   toning,, 
when devising the Arabic rules. They depended on taking advice from the 
eloquent when setting up their rules. Eloquent. 
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 :ةـمقدم
رد وفواصــل صــوتية  وتتــاب  مط ـــ بمــا يحمــل مــن نبــرات  دة مــن األداا الصــوتي  التنغــيم مجموعــة معق ــ    

 .لتهوتتميز دال التي يحدث الكالم باا  للسكنات والحركات 
واخــتالف درجــة الصــوت موجــود فــي جميــ  اللغــات إال أن الوظيوــة التــي ت دياــا يختلــف مــن لغــة إلــى     
 .ولكن م  هذا يوجد نوخ عام للتنغيم يميز نطق كل لغة فياا    كما أن األشخاص يختلوون أيًضاأخرى
ــالنبر      ويدعــدن  .نغمــةالجملــة المد فــال يحــدث تنغــيم دون نبــر للمقطــ  األخيــر مــن  والتنغــيم وقيــق الصــلة ب

؛ فمــنام مــن يعتــرف بوجــود  فــي ًنــابي   لــف حولاــا البــاحقون اختالًفــاالتنغــيم مــن الظــواهر الصــوتية التــي اخت
 . ومنام من ينكر تأقير   ويقرن بتأقير   اللغة العربية 

 
  :الدراسات السابقة

 .جامعة أم القرى -العربية كلية اللغة عليان محمد الحازمي .د التنغيم في التراث العربي  -5
 .يوسف عبد اهلل الجوارنه  التنغيم وداللته في العربية -4
 .في كتب العلماا ورد التنغيم متناقًرا -4
 

 :أهمية البحث
لــه أهميــة فــي تنــاول داللــة ظــاهرة التنغــيم فــي اللغــة  يــة البحــث فــي كوناــا تتنــاول موضــوًعاتكمــن أهم    

 .غويين األواهل والمحدقين ودفاعام عنهند اللن وبيان وجود التنغيم ع العربية 
 .أخرى للتنغيم ا جديدة أمام الدارسين للكشف عن حقاهق  فاقً آوقد توتح هذ  الدراسة 

 
 :حدود الدراسة

والوقـوف علـى حقـاهق وبيـان وجـود  عنـد  الدراسة على داللة ظاهرة التنغيم في اللغة العربية  اقتصرت      
 .  ولكنه بنوس المواوم"التطريح والتلويح" :ا سم   ي  ابن جن  : مقل رة ت مغاي  ياالعرب األواهل بمسم  

 
 :منهج الدراسة

 .غوية بشكل خاصاللن  الذي يدرس الظواهر   التاريخي   المناج الوصوي   الباحث اتب     
 

 :خطوات الدراسة
 :ل المباحث اآلتيةيسعى الباحث إلى دراسة داللة ظاهرة التنغيم في اللغة العربية من خال    
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 .التنغيم عند علماا العربية األواهل: المبحث األول
 .تعريف التنغيم لغًة  واصطالًحا -5  :وينقسم إلى                

 .واإلنجليزية والصينية  العربية : وجود التنغيم في اللغات  مقل -4                         
 .نغيم وعالقته بالنحووظاهف الت -4                         

 
 .التنغيم في العربية: مبحث الثانيال

 .دور التنغيم في اللغة العربية -5   :وينقسم إلى                
 .أقسام التنغيم العربي -4                              

 
 .هالتنغيم وعالقات  : المبحث الثالث

 .بالترقيمعالقة التنغيم  -5  :وينقسم إلى                
 .عالقة التنغيم بالموسيقا -4                             

 .عالقة التنغيم باللحن -4                             
 .عالقة التنغيم بالنبر -3                             
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 تعريف التنغيم عند علماء العربية األوائل -المبحث األول

 :لغة   غيمالتنتعريف  -1
مد نغ ًمـا: الكـالم الخوـي   تقـول منـه: الـنغغمم - . وسـكت فـالن فمـا نغ ـم بحـرف  ومـا تـنغ م مقلـه. ن غ ـم  ي ـن غدمد وي ـن غ 

 . ( 1)  القرااةوفالن حسن الن غ مة  إذا كان حسن الصوت في 
فـالن  فمـا نغـم بحـرف ومـا  من باب ضرب  وقطـ    وسـكت  ( ن غ م  )بسكون الغين الكالم الخوين وقد : النغْغم -
 .(  2) ؛ أي حسن الصوت في القرااة (النغمة)مقلده  وفالن حسن ( تنغ م)
ر سد الكلمة وحسن الصوت فـي القـرااة وغيرهـا  وهـو حسـن النغمـة  والجمـ  ندغ ـم؛ قـال سـاعدة : الّنْغمة - ج 

 :بن جوي ة
ْلب ه  ...  ولو أنها ضحكت فت سمع نغمها   نِّب  رمِعش المفاصِل ص   ( 3)  م تمحم

مد . هو الكالم الخوي  : الكالم الحسن  وقيل: الكالم الخوي   والن غ مة: والن غ م نغم  ينغدمد وينغ 
 (4  ). 

ـر س الكـالم نغمم -   من باب ضرب  ونوـ   تكل ـم بكـالم خوـي  وسـكت  فمـا نغـم بحـرف وتـنغ م  مقلـه  والنغمـة ج 
 .(  5) وحسن الصوت في القرااة 

. ون غ م  في الغنـاا  ك ضـرب  ونصـر وسـم   وتـنغ م  . ب ااا: الكالم الخوي   الواحدة: محر كة  وتسك ن: غممالنغ  -
ٍد  وقد نغم  نو ًسا : ونغم في الشراب  كنغب  والننغمة بالضم ر   .(  6) الجدرعة  كصد

 . سكت  فما نغ م  بحرف: تكل م بكالم خويٍّ  ويقال –  نغًمانمغممم  -
ر سد الكلمة  وحسن الصوت في القرااة وغيرها : ةالن غ م   ج 

 (7  ). 
(: الـن غ مد . )الكقير الـن غ م(: الن غ ام. )حادق هد نغ ًما(: ناغ مهد . )تكل م بكالم خوي   والغناا طر ب فيه:   نغًمانمغممم  -

 .(  8) أنغام ( ج)وحسن الصوت في القرااة وغيرها  وصوت موق    . التطريب في الغناا
ا ـــــيم اصـــــطالح  ـــــف التنغ المناســـــبة والواصـــــل والتواصـــــل ( (pitchesهـــــو إعطـــــااد القـــــول األنغـــــام  : "تعري

(junctures ) (  9) المناسبة. 
 .(  10) يدل على ارتواخ الصوت وانخواضه في الكالم ويسم ى أيًضا موسيقا الكالم " وهذا المصطلح 

قبـل الناايـة  ونغـم الناايـة متبوًعـا بواصـل ختـامي  نمط يتكـون مـن نغـم بدايـة القـول ونغـم مـا: وخط التنغيم
 .(  11) صاعد أو هابط 

ويطلق مصطلح التنغيم على تلك التغييرات التي تحصل في درجـة نغـم الصـوت فـي الكـالم المتصـل      
  (Vocal Cords)وهي تغيرات تتعلق بـ  نغم النونـة الموسـيقية الناتجـة عـن اهتـزازات الـوترين الصـوتي ين 

 .(  12)   الذي ينشأ عن اختالف درجة الصوت أقناا الكالم (Melodic  Pattern)نمط اللحن  أو هو
ارتوــاخ الصــوت وانخواضــه بوســاطة تتــاب  النغمــات الموســيقية  أو اإليقاعــات فــي حــدث كالمــي : والتنغــيم

 .معين  وذلك من أجل التعبير عن الحاالت النوسية المختلوة وعن المشاعر واالنوعاالت 
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إن  الصــوت فــي ارتواعــه وانخواضــه  يدصــاح بد بارتوــاخ وانخوــاه فــي درجــة الجاــر فــي الكــالم  وباــذا     
       تحــدث نغمــة موســيقية  ولــذلك فــالتنغيم يــدل علــى العنصــر الموســيقي فــي الكــالم  ويــدل علــى لحــن الكــالم

 (13  ). 
ومـــن الوحـــدات ... المـــي معـــينعبـــارة عـــن تتـــاب  النغمـــات الموســـيقية أو اإليقاعـــات فـــي حـــدث ك: "التنغـــيم

"   فـي الحـدث الكالمـي( العلـل والسـواكن)الوونيمية أن تكون مامة للمعنـى تماًمـا كأهميـة الوحـدات الصـوتية 
 (14  )   . 

  .(  15) " بأنه ارتواخ الصوت وانخواضه أقناا الكالم: "ويمكن تعريف التنغيم
ــص تعريــف التنغــيم مــن األقــوال الســابقة بأنــ ه ارتوــاخ الصــوت وانخواضــه مراعــاة للظــروف ويمكــن أن نلخ 

 .الم دى فيه  أو تنوي  األداا حسب المقام المقولة فيه 
 :وجود التنغيم في كل اللغات  -2
ن لكل كلمة عادات اـا التنغميـة   بـل إن التنغـيم يختلـف مـن لاجـة     إن التنغيم موجود في معظم اللغات  وا 

ن فــرد إلــى آخــر بــين نــاطقي اللاجــة الواحــدة  ويــر دد التنغــيم فــي إلــى أخــرى بــين متكلمــي اللغــة الواحــدة  ومــ
 .بعه اللغات  للتمييز في المعنى بين منظومات بتماماا  دون التدخل في أشكال الكلمات المكونة لاا

عنـد نطقاـا بشـكل ( إنسـان)صور التنغيم الذي تختلف بحسـبه المعـاني  فمـقاًل كلمـة  :في اللغة العربية -أ
ذا أطيل النطق بالمقط  الذي قبل األخير  دل  داللـًة خاصـة خاص تدل دالل ًة عامة على هذا المخلوق  وا 

ذا نطق بطريقة أخرى تدل على الذم  .على اإلنسان الواضل أو الكامل في صواته  وا 
ــر    غيــر أ     ننــا ال إن قــدماا اللنغــويين العــرب لــم يعــالجوا موضــوخ  التنغــيم  ولــم يلتوتــوا إليــه  ولــم يعرفــوا س 

نعــدم عنــد بعضــام اإلشــارة إلــى بعــه آقــار  فــي الكــالم للداللــة علــى المعــاني المختلوــة  ويدعنــد ابــند جن ــي 
من أبرز اللغويين القدماا الذين التوتوا إليه  وهو بحس ه أدرك أهميـة التنغـيم فـي توسـير بعـه ( هـ494ت)

وقد حـذفت الصـوة ودل ـت : "في كالمهوذلك واضح . المساهل اإلعرابية عندما تعره لقضية حذف الصوة
ليـل طويـل  وكـأن : سـير عليـه ليـل  وهـم يريـدون: الحال علياا  وذلك ما حكـا  صـاحب الكتـاب فـي قـولام

وذلك أنك تحـس فـي كـالم القاهـل لـذلك مـن . هذا إنما حذفت فيه الصوة لما دل عليه الحال على موضعاا
َ  إنسـان . طويل  أو نحو ذلك: مقام قولهالتطويح والتطريح  والتوخيم والتعظيم ما يقوم  فمقاًل لو أدرت مـد

هـذ  الكلمـة  وتـتمكن مـن تمطـيط الـالم  ( اهلل)فتزيـد فـي قـوة اللوـظ بــ ! كان واهلل  رجـاًل : والقناا  عليه  فتقول
طالة الصوت باا   .؛ أي  رجاًل فاضاًل  أو شجاًعا  أو كريًما  أو نحو ذلك(وعلياا)وا 

ـــن الصــوتد ب نســـان وتوخمـــه  فتســتغنى بـــذلك عـــن وصـــوه ! لنا  فوجــدنا  إنســـاًناســـأ: وكــذلك تقـــول     وتمك 
ــيق  قلــت: بقولــه ًحا أو جــواًدا  أو نحــو ذلــك  وكــذلك إن ذممتـ ـه ووصــوته بالض  ســألنا   وكــان : إنســاًنا س ــم 
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ــًزا : وتــزوي وجاــك وتقطبــه؛ فيدغنــى ذلــك عــن قولــك! إنســاناً  بخاًل  أو نحــو   أو مــ(  16) إنســاًنا لهيًمــا  أو ل ح 
  . (  17) " ذلك
أمأمنـــتم ق لـــتم ِللنغـــاِ  : -عليـــه الصـــالةد والســـالمد -فالمســتم  إلـــى قولـــه تعـــالى يخاطـــب عيســـى ابـــن  مـــريم   

ــيم ـِلمـــهمْيِ  ِمــ  د وِ  الِ    رغــم وجــود همــزة االســتواام فــي أول هــذا الجــزا مــن اآليــة    (18   )اتغِخــو وِني ومأ مِّ
يم القارئ نغمة االستواام؛ فيسام التنغيم في إيضاَ الداللة المقصودة  ولو لم يسـتخدم ف نه يحتاج إلى تنغ

القارئ التنغيم  المطلوب هنا  لضعف معنى االستواام  وقـد يوـوت علـى بعـه المسـتمعين أن هـذا موضـ د 
 . (  19) " استواام

ذا نظرنا إلى التنغيم في      مـررت : استحال خبًرا  وذلـك قولـكلوظ االستواام إذا ضام ه معنى التعجب "وا 
برجــل أى  رجــل  فأنــت اآلن مخبــر بتنــاهي الرجــل فــي الوضــل ولســت مســتواًما  وكــذلك مــررت برجــل أي مــا 

  إذا لحقتـه همـزة التقريـر عـاد نوًيـا؛ أي ...أمأمنتم ق لتم ِللنغـا ِ  :وكقول اهلل سبحانه... زاهدة" ما"رجل ألن  
واام والتعجــب بطــروا التعجــب علــى االســتواام؛ أمــر لــيس لــه صــورة صــوتية إن  تضــام االســت: مــا قلــتد لاــم

لــــه خبــــًرا  كــــأن يقــــال ال أدري كيــــف : ســــوى التنغــــيم الاــــابط الــــذي يجعــــل التعجــــب يخــــالط االســــتواام فيحو 
  (  20) ! يتصارعون وهم من أٍب و أمٍّ واحدة؟

قـرأت الكتـاب  فـ ذا : الًبـا قـال لزميلـهويسام التنغيم في وضَو المعنـى الـذي يقصـد  المـتكلم  فلـو أن ط    
ذا أراد االستواام نطق بنغمة مغايرة للنغمة األولى  يقـول د : كمـال بشـر.أراد اإلخبار نطق بنغمة معي نة  وا 

اإلقبات واالستواام  في اللغة العامي ة المصرية  فـي : والواق  أن التنغيم هو أهم وسيلة للتوريق بين حالت ي"
مـ ل  تلــك هـي الجمـل التــي يصـح أن تكــون اسـتوااًما بـدون أداة  وحينهــٍذ يكـون اعتماددنــا نـوخ معـين مــن الجد

: على التنغيم بمساعدة المقام والسياق  أما في الوصحى فوي مقل هذ  الجمل توجد أدوات االستواام  وهي
 .(  21) " هل والامزة  ولكناا هي األخرى تحتاج إلى معونة التنغيم

إن التنغــيم وظيوــة فونيميــة تســتعمل للتوريــق بــين معــاٍن متعــددة لكلمــة واحــدة ال  :وفــي اللغــة الصــينّية -ب
يدو ـــر قد بيناـــا إال اخـــتالف النغمـــة  ومـــن األمقلـــة علـــى ذلـــك اللغـــة الصـــينية التـــي تســـتعمل التنغـــيم  اســـتعمااًل 

ـــــه قيمـــــة  ـــــا ل ـــــل؛ "فونيميًّ ـــــا قيمـــــة أصـــــوات العل أى )   أو األصـــــوات الســـــواكن؛(أي الحركـــــات)تعـــــادل تماًم
:   ومـرة "اقـرأ كتاًبـا"بألحـان متعـددة فتعنـى مـرًة (  kan shu)  فـي هـذ  اللغـة يمكـن أن تنطـق (الصـوامت

مقـر  "  ومرة "حظًّا سعيًدا"ومرة " رجل"تنطق بأربعة ألحان مختلوة؛ فتعنى مرًة  (FU)  وكذلك "اقط  خشًبا"
 .  (  22) " غني"  ومرة "الوالي
نـوم  ويحـرق  وشـجاخ  : )  اللغة ت دى إلى ستة معاٍن ال عالقة بيناـا  هـيفي هذ" فان"كما أن كلمة     

ق سوى النغمة الموسيقية في كل حالة ( وواجب  ويقسم  ومسحوق  . (  23) وليس هناك م ن فر 
نادًرا ما تدعدن درجة الصوت أو التنغيم وحداٍت فونيميًة  وغالًبا ما يظار أقرهما  :وفي اللغة اإلنجليزية -ج

العبـــارة أو الجملـــة  ال فـــي الكلمـــة المنوـــردة  ولكـــن بمســـاعدة الموقـــف ربمـــا ســـب ب التنغـــيمد اختالًفـــا فـــي فـــي 
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وهناك مقال  بي ن  القى رواًجا بين اللغويين  وهو يمقل هذ  الظاهرة . المعنى يمكن أن يوصف بأنه فونيمي
 :خير تمقيل  وذلك قولك

What are we having for dinner,mother? طـق الكلمـة األخيـرة وتنغيماـا إمـا كصـيغة مـ  ن
خطــاب  أو كاحتمــال فر ضــي كمــا لــو كــان يســأل عمــا ســوف يحتويــه طعــام الغــذاا  وهنــاك نمــاذج أخــرى 

 :بقصد المزاج  مقل
What is coming up the street? What are you reading shakespeare?  بتنغيماـا

 .كما لو كان الشاعر هو المخاطب
نه يقال   (high)  وعـاٍل (mid)  ومتوسـط (low)مـنخوه : في اإلنجليزية أرب  درجـات للصـوتإن : وا 
 .(extra high)وعاٍل جدًّا

وحتــى . وتمقيــل درجــات الصــوت معقــد نوًعــا بســبب اخــتالف المتكلمــين فــي اســتعمالام لاــذ  الــدرجات    
ومــن الممكــن . اايتاــاالكلمــات ذات المقطــ  الواحــد تتعــره لتغيــرات فــي درجــة الصــوت مــن بــدايتاا إلــى ن

 :مرة في جملة محايدة غير انوعالية  مقل (go)استعمال كلمة 
                                                    I am going to go there tomorrow.     

  ?Go there :واستعمالاا مرة قانية في س ال عادي من نوخ
  !Go there: تصديقويمكن استعمالاا في مقام اإلنكار وعدم ال

إناــا نغمــة متوســطة : األولــى مــن الممكــن أن يقــال عناــا (Go)إن . !Goوأخيــًرا تســتعمل كوعــل أمــر     
عادية على امتداد طولاا  أمـا القانيـة فتسـتعمل نغمـة عاليـة  وأمـا القالقـة فتبـدأ منخوضـة  أمـا الرابعـة فتبـدأ 

 .عالية وتنتاي منخوضة
األفــراد فــي ذلــك  ومــن األســلم أال  يحــاول المــرا وضــ  قــانون صــارم يحــدد  ولكــن يوجــد تنــوخ كبيــر بــين    

نمـاذج  -بالنسبة لكل مجموعة من الكلمات أو الجمـل-طريقة النطق  ومن ناحية أخرى  ف ن كل لغة لاا 
متميـزة تماًمـا إلـى الحــد الـذي يمك ـن الشـخص مـن أن يتعـرف علـى اللغـة المتكلمــة   Intonationللتنغـيم 

 .(  24) إذا لم يميز فعاًل واحًدا من كلماتاا  أمامه حتى
   بنغمة هابطة(yes): إن  التنغيم يستعمل لتوضيح موقف المتكلم؛ فمقاًل إذا قال الناطق باإلنجليزية    

(Falling Tone) أما إذا كان النغم صاعًدا عالًيا "نعم"  يكون معنى ذلك أن الجواب  High Rising 
Tone yes، ذا كـان الـنغم الصـاعد منخوًضـافـ ن ذلـك يعنـ    Yes Low Rising Toneي سـ ااًل  وا 

  فـ ن Yes,Falling Rising  وعنـدما يكـون الـنغم هابًطـا صـاعًدا "اسـتمر  أنـا أنصـت: "كان ذلـك يعنـي
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إنني على يقـين عنـدما يكـون الـن غم صـاعًدا "في حين يكون المعنى  " إنني في حالة شك: "المعنى يصبح 
 . Yes,Rising- Falling  (25  )هابًطا 

 
 :وظائف التنغيم وعالقته بالنحو -3

 : وظائف التنغيم
يسام التنغيم في تعيين حدود المركبات النحوية كالجملـة والتركيـب  كمـا أنـه يعـين  :الوظيفة القواعدية-1

 .إلخ...طبيعة البنية القواعدية للجملة  من حيث كوناا استوااًما  أو تقريًرا  أو أمًرا
ويقصد باا ما يتعلـق باتجاهـات المـتكلم  وحاالتـه النوسـية  كـأن يكـون غاضـًبا أو  :ظيفة الشخصيةالو -2

 .مسروًرا أو متاكًما  كما أناا تظار الخلوية االجتماعية التي ينتمي إلياا الشخص
ا ويـــراد باـــا إبـــراز األجـــزاا التـــي يريـــد المـــتكلم توكيـــدها بالقيـــاس إلـــى ســـاهر أجـــزا: الوظيفـــة التوكيديـــة-3

 . (  26) المنطوق 
 :عالقة التنغيم بالنحو

قـه التنغـيم مـن توضـيح وبيـان ل عـراب     ابـن جن ـي . لعلماا  النحو وقوات  ذكية تدل على تنـبناام لمـا يدحد 
 .ذكر ذلك 

ــ  والحــزن  والمــراد رفــ  الصــوت : وأدرك النحــاةد أهميــة  التنغــيم فــالواو خدص صــت للن دبــة؛ لمــا فياــا مــن التوج 
 . ( 27) إلسماخ جمي  الحاضرين وحد  
إن هـــذ  اإلشـــارات ذك رهـــا علمـــاا العربيـــة تـــدل علـــى أناـــم عرفـــوا لمـــا للتنغـــيم مـــن أهميـــة فـــي إيضـــاَ     

المعاني  فالورق بـين كـم االسـتواامية وكـم الخبريـة  إنمـا تـأتي أن كـل واحـدة مناـا تحتـوي علـى أداا معـي ن 
ام قواعد  اللغة اعتمدوا على سماخ كالم العرب  فورقوا بينامـا باا تتميز  فالنحاة عند استنباطام واستخراج

. ومقـل هـذ  نجـدد  فـي صـيع التعجـب وأسـاليبه القياسـية والسـماعية. على أساس ما تشمل عليه من نغمـات
وهو ضـرب مـن اإلياـام . فالنغمة التي في التعجب توحي بأن هنالك شيًها خويًّا حمل المتكلم على التعجب

 .(  28) " وأصل التعجب إنما هو للمعنى الخوي  : "شي نقاًل عن الر مانيوقد قال الزرك
  تشتمل األولى على نغمة صاعدة قم مستوية قم منحدرة  أما " أ فعل  به"  " ما أ ف ع ل هد "فصيغتا التعجب     

 .أفعل بـ  فمستوية ومنحدرة
جــل  الرجــل   فــ ذا كانــت النغمــةد مرتوعــًة إن التنغــيم هــو الــذي يوــرق بــين اإلغــراا والتحــذير فــي قولــك  الر     

 .ف ناا تحذرك من الرجل  وأما إذا نطقت  بنغمة مستوية ف ناا تدل على اإلغراا
وية هي تحديد اإلقبات والنوي في جملة لم تستعمل فياا أداة االسـتواام  فقـد تقـول      التنغيم له وظيوة نح 

ًرا ذلـك" أنت محمـد: "لمن يكل مدك وال ترا  ـه فـي  مقـر  أو مسـتوا ًما عنـه  وتختلـف طريقـة رفـ  الصـوت وخوض 
اإلقبات عناا في االستواام  ولكن كل شيا فيما عدا التنغيم  يبقى فـي المقـال علـى مـا هـو عليـه؛ ترتيـب 
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الكلمات في الجملة والبناا في الكلمة األولى  واإلعراب في القانية  وحركة اإلعـراب وحركـة البنـاا  والنبـر 
كـــل ذلـــك إذ يبقـــى فـــي الحـــالتين ال يصـــلح أساًســـا للتوريـــق بـــين . لـــى الامـــزة األدولـــى علـــى الحـــااالقـــانوي  ع

ومـا دامـت ناحيـة الخـالف هـذ  قـادرة . اإلقبات واالستواام  ولكن التنغيم هو ناحية الخـالف الوحيـدة بينامـا
 .على أن توضح كالًّ من المعني ي ن  فللتنغيم إًذا وظيوة نحوية

صـــواتية للتنغـــيم هـــي النســـق األصـــواتي الـــذي يســـتنبط التنغـــيم منـــه  أمـــا الوظيوـــة الد الليـــة والوظيوـــة األ    
فيمكن ر يتاا ال فـي اخـتالف علـو  الصـوت وانخواضـه فحسـب  ولكـن فـي اخـتالف الترتيـب العـام لنغمـات 

ا يتناسب م  المقاط  في النموذج التنغيمي الذي يقوم من األمقلة مقام الميزان الصرفي  من أمقلته  اختالفً 
 .اختالف المجريات العام ة التي تم فياا النطق

وليس في العربية وظيوـة معجميـة للتنغـيم؛ ألن اللغـة العربيـة ال تسـتخدمه باـذ  الطريقـة كمـا تسـتخدمه     
 .(  29) اللغة الصينية وبعه لغات غرب أفريقيا 

 
 التنغيم في العربية: المبحث الثاني

 :العربيةدور التنغيم في اللغة  -1
شـــأناا فـــي ذلـــك شـــأن اللغـــات التنغيميـــة , تســـتعمل اللغـــةد العربيـــة التنغـــيم  لمختلـــف األغـــراه التنغيميـــة    

, والموافقــة, والزجــر, والــتاكم, واالســتواام, األخــرى؛ فاــو قــادر علــى التوريــق الــداللي بــين حــاالت اإلقبــات
 .وغيرها, والدهشة, واالستغراب, والرفه

 :مييزي الداللي في اللغة العربيةأمثلة على الدور الت
ذا نطقـت , ال أوافق: إذا نطقت هذ  األداة النافية بنغمة هابطة؛ ف ناا تكون جملة تقريرية بمعنى :ال -1 وا 

ذا نطقــت بنغمــة صــاعدة هابطــة. بنغمــة صــاعدة هابطــة صــاعدة؛ ف ناــا تــدل علــى الدهشــة واالســتنكار , وا 
 .(  30) ف ناا تكون توكيدية 

ـــةالجملـــة ا -2 تكـــون جملـــة إقباتيـــة إذا نطقـــت بتنغـــيم خـــاص  ولكـــن تكـــون جملـــة  شـــفت أخـــو ،: لعامّي
 .(  31) استواامية إذا نطقت بتنغيم من نوخ آخر 

دالالت متعــددة  كاالســتواام  أو عــدم االهتمــام  أو النوــي  أو ال يــا شــي ، : يحمــل التعبيــر العــامي -3
 .(  32) نوخ النغمة التي تصاحب عملية نطقه وأداهه  اإلنكار أو االحتقار  واالشمهزاز  ويعود ذلك إلى

ْحسما   : قال تعالى -4 ْحسماِ  ـِالغ اإلِْ زماء اإلِْ همْل جم
 (33  ). 

  .  (34  )قمالم أمتمْعب د و م مما تمْنِحت و م : قال تعالى -
مما أمْدرما م مما اْلقمارِعمة  *مما اْلقمارِعمة  *اْلقمارِعمة  :قال تعالى -   .  ( 35  )وم
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, فقد اشتملت كل آية من هذ  اآليات علـى أداة اسـتواام معي نـة  ولكـن اللحـن التنغيمـي الـذي يصـاحباا    
تزايـل االسـتواام الـذي , يجعلاا ويجعـل الجملـة أيًضـا, ويصاحب الجملة التي تضمنتاا في أقناا النطق باا
 .نكار  والتاويلالنوي  واإل: وضعت له أساًسا إلى معاٍن أخرى  هي على الترتيب

 
 (البحر الوافر): قال جرير-5

 (  36)  وأنــْدمى العالميـــ م ب طو م راحِ ...   ألست م خيرم مم  رمِكب الممطايا   
 (البحر الكامل): وقال البارودي 

 (  37)  كانت خ الصةم ع دغتي وعمتادي...   يا دهر  فيمم فجعتمني بحليلٍة    
فقد تضم ن كلن بيت من هذين البيتين أداة استواام معينة  ولكن البيت كله قد زايل فكرة االستواام فـي     

كل صورة أداا إلـى معنـى آخـر يعبـر عـن موقـف  أو إحسـاس خـاص للمـتكلم  وهـو فـي البيتـين السـابقين  
 .(  38) التقرير والتحسر على التوالي 

 :أقسام التنغيم العربي -2
شــكل النغمــة المنبــورة األخيــرة فــي  تقســيم التنغــيم العربــي مــن وجات ــي نظــر مختلوتــين؛ إحــداهما يمكــن    

المجموعة الكالمية  والقانية هي المـدى بـين أعلـى نغمـة وأخوضـاا سـعًة وضـيًقا  فأمـا مـن الوجاـة األولـى 
 :فينقسم إلى قسمين

 .اللحن األول الذي ينتاي بنغمة هابطة -5
 .ينتاي بنغمة صاعدة أو قابتة أعلى مما قبلاا اللحن القاني الذي -4

 :وأما من الوجاة القانية فينقسم إلى قالقة أقسام
 .المدى السلبي -4المدى النسبي  -4المدى اإليجابي  -5

    
 التنغيم وعالقاته: المبحث الثالث

 :عالقة التنغيم بالترقيم -1
الكتابـة محـل الشـايق السـترجاخ الـنو س مـن الكـالم؛ تحمـل فيـه مـن  أما ترقيم التنغيم فكترقيم الكتابـة،    

وفــي التنغــيم عالمتــان ترقيمي تــان؛ إحــداهما خــط رأســي  . وكلمــا جــاات ســكتة وجــب وجــود عالمــة ترقيميــة
ويستعمل النموذج . واحد  ليدل على وقوة م  عدم  تمام الكالم  وقانياما خطان رأسيان  ليدال على تمامه

اإلقبـات كقولـك فـي جـواب مـن أنكـر أنـه هـو الـذي قـام بوعـل معـي ن؛ أنـت فعلـت اإليجابي الاابط في تأكيـد 
أو ادعــى أنــه فعــل شــيًها غيــر   أنــت فعلــت هــذا أي ال اآلخــر بجعــل النبــر والتأكيــد فــي , هــذا أي ال غيــرك

ة م كـًدا أن النبـر فـي الحـالتين وهابًطـا بالنغمـ, وفى القانية علـى اسـم اإلشـارة, الجملة األولى على الضمير
المنبورة من أقصى علو  المدى  ويستعمل أيًضا في تأكيد االستواام بكيف وأيـن ومتـى وبقيـة األدوات فيمـا 
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أمــا إذا كــان االســتواام باــل أو الامــزة فــ ن النمــوذج المســتعمل فــي التنغــيم هــو اإليجــابي  . عــدا هــل والامــزة
 .الصاعد

التحيــة والكــالم التــام وتوصــيل المعــدودات  ومــن ذلــك, ول قبــات غيــر الم كــد يســتعمل النســبي الاــابط    
واالسـتواام " لقد قابلت أخاك على دراجتـه"والنداا وما عبر به عن فكرة مكملة لكالم سابق مباشرة كما في 

 .أو بال أداة أبًدا فالمستعمل النسبي الصاعد, أما إذا كان االستواام بال والامزة, بغير هل والامزة
ال حـول وال قـوة إال بـاهلل  وعبـارات األسـف : في تعبيرات التسليم باألمر  نحـو ويستعمل السلبي الاابط    

وكــل ذلــك مــ  خوــه الصــوت؛ فــ ذا كــان الكــالم تمن ًيــا أو عتاًبــا فالمســتعمل الصــاعد المنتاــي , والتحســر
فـــرق فـــي علـــو  ( اإليجـــابي والنســـبي والســـلبي: )والوـــرق بـــين القالقـــة مـــديات. بنوحـــة قابتـــة أعلـــى ممـــا قبلاـــا

 .(  39) وبيناما النسبي , والسلبي أخوضاا, فاإليجابي أعالها, الصوت وانخواضه
إن تغييــــر نغمــــة موســــيقية تتنــــاوب الصــــوت صــــعوًدا مــــرة وهبوًطــــا مــــرة أخــــرى تعبيــــًرا عــــن المشــــاعر     

خبـــاًرا عجاًبـــا واســـتوااًما وا  قباتًـــا: واألحاســـيس التـــي تنتابنـــا رًضـــا وغضـــًبا ويأًســـا وأمـــاًل وا  ن نغمـــة فـــ , نوًيـــا وا 
االستواام مقاًل تختلف من نغمة اإلخبار؛ فالتنغيم كالترقيم غير أن التنغيم أوضح في الداللة على المعنى 

, ألن الترقيم وض  إشارات جامدة ليس لاا تأقير التنغيم؛ لما يتطلبـه أو يقيـر  مـن انتبـا  ومتابعـة, المقصود
 .أو إشارة باليد أو بالرأس أو انوراج أسارير  ,ولما يصاحبه من قراهن أخرى كالتجا م أو إشاحة الوجه

فمجموخ التقسيمات إًذا يق  في ستة نماذج تنغيمية مختلوة  هـي كـل مـا فـي اللغـة العربيـة مـن نمـاذج      
التنغيم  وتقف من أمقلتاا التي تحصى موقف الميزان الصرفي من أمقلتـه  حتـى إننـا لنسـتطي  أن نسـم ي اا 

 : هذ  الموازين الستة هي, ما سم ي نا الموازين األخرى صرفيةً الموازين التنغيمية  ك
الســلبي الاــابط  -1النســبي الصــاعد  -3النســبي الاــابط  -4اإليجــابي الصــاعد  -4اإليجــابي الاــابط  -5
 .السلبي الصاعد-6

لـف عـن تمـام حسـان علـى اللغـة العربيـة فوجـد  وافًيـا بـالغره  وهـذا التقسـيم يخت.وهذا التقسـيم طب قـه د    
غيــر : م كــد  والقــاني: أحــدهما: التقســيم التقليــدي الــذي يســتعمله البــاحقون اللغويــون  فيبنونــه علــى قســمين

م كـــد  ولكــــن التأكيــــد مــــن األفكــــار الذهنيــــة  ونحــــب نحــــن أن نقــــيم الدراســــة اللغويــــة علــــى أســــاس الشــــكل 
ن هــذ  المــديات  فكمــا ي كــد والوظيوــة  والتأكيــد كوكــرة ذهنيــة يكــون فــي اإليجــابي كمــا يكــون فــي الســلبي مــ

 .(  40) المرا بالصوت العالي ي كد أيًضا بالصوت المنخوه جدًّا 
 :التنغيم -موسيقا الكالم -2

برهنــت  التجــار بد الحديقــة علــى أن اإلنســان حــين ينطــق بلغتــه ال يتبــ  درجــة صــوتية واحــدة فــي النطــق     
حـــد قـــد تختلـــف فـــي درجـــة الصـــوت  وكـــذلك بجميـــ  األصـــوات؛ فاألصـــوات التـــي يتكـــون مناـــا المقطـــ  الوا
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الكلمــات قــد تختلــف فياــا  ومــن اللغــات مــا يجعــل الخــتالف درجــة الصــوت أهميــًة كبــرى؛ إذ تختلــف فياــا 
كل معنى من هذ  المعاني علـى  ويتوقف... معاني الكلمات تبًعا الختالف درجة الصوت حين النطق باا

(  41) نظام تـوالي درجـات الصـوت بالنغمـة الموسـيقية ويمكن أن نسم ي. درجة الصوت حين النطق بالكلمة

. 
ويكتب التنغيم كما تكتب الموسيقا على خطوط أفقية؛ ولكن عدد الخطوط لـيس  :عالقة التنغيم بالموسيقا

نمــا يختلــف بــاختالف عــدد المــديات؛ فيجعــل لكــل مــدى مســافة بــين خطــين   خمســة كمــا فــي الموســيقا  وا 
نســتعمل فــي كتابتاــا خطوًطــا أربعــة تحصــر بيناــا مســافات قــالث  ســوالها والمــديات هنــا قالقــة؛ فيلــزم أن 

لكتابة المدى السلبي  وهي وما فوقاا لكتابة المدى النسبي  والقالث جميعـًا لكتابـة المـدى اإليجـابي  الـذي 
 .( 42) هو أوس  هذ  المديات القالقة 

 :عالقة التنغيم باللح  -3
فنقصـد باـا تنغـيم المقطـ  الواحـد فـي عمـوم  النغمةفأما . واللحن يمكن التوريق بين اصطالحي النغمة    

مجمـــوخ  ونقصـــد بـــاللح . المجموعـــة الكالميـــة  فتوصـــف هـــذ  النغمـــة بأناـــا صـــاعدة أو هابطـــة أو قابتـــة
النغمات التي في المجموعة الكالمية؛ أي الترتيب األفقي للنغمـات التـي يشـتمل النمـوذج أو الميـزان علياـا 

فالميزان إًذا أعم من اللحن والمـدى ويشـملاا . لى النغمة المنبورة األخيرة من هذا الترتيبم  نظرة خاصة إ
 .(  43) جميًعا في الوام 

. بمعناهـــــــا فـــــــي المعجـــــــم" ســــــلبي"و" نســـــــبي"و" إيجـــــــابي"وال يجــــــب أن يواـــــــم القـــــــارئ االصــــــطالحات     
ويســتعمل . معنــى المعجمــي العــامفاالصــطالحات بطاقــات لمــدلوالتاا العلميــة التــي ال تتطــابق كقيــًرا مــ  ال

ــًدا أكقــر انضــباًطا نقــول. المــدى اإليجــابي فــي الكــالم الــذي تصــحبه عاطوــة مقيــرة إن : ولتحديــد هــذا تحدي
الكـالم باــذا المــدى تصـحبه إقــارة أقــوى لتوتـار الصــوتية بــ خراج كميـة أكبــر مــن الاـواا الرهــوي  باســتعمال 

 .نشاط في حركة الحجاب الحاجز
لًمــا  وهــذا أكقــر     ضــبًطا مــن اســتعمال تعريــف مبنــي  علــى الدراســات النوســية ألن علــم الــنوس باعتبــار  ع 

ويســتعمل المــدى النســبي فــي الكــالم غيــر العــاطوي  . مســاعًدا مــن أقــل العلــوم فاهــدًة فــي الدراســات اللغويــة
الـذي بـين  وتوام سـعة المـدى وضـيقه فـي محدوديـة المـدى التنغيمـي العـام فـي اللغـة المدروسـة؛ أي المـدى

بـل . أعلى وأخوه نغمة كالمية تستعمل في المحادقة  وذلك ألنـه لـيس هنـاك سـعة مطلـق وضـيق مطلـق
وأمــا المــدى الســلبي فيســتعمل فــي الكــالم الــذي تصــحبه عاطوــة تاــبط . كــل شــيا فــي هــذا المجــال نســبي

 : وأما كتابة النغمات نوساا فكما يأتي. بالنشاط الجسمي العام كالحزن
 .الاابطة وال تكون إال على مقط  منبورالنغمة  -5
 .النغمة الصاعدة وال تكون إال على مقط  منبور -4
 .النغمة القابتة إذا كانت منبورة -4
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 .النغمة القابتة إذا لم تكن منبورة -3
ولعـــل القـــارئ ال يحتـــاج إلـــى الـــنص علـــى أن النغمـــة الاابطـــة والصـــاعدة البدـــد  أن تصـــاحب النبـــر فـــي     

المعنــى االصــطالحي للمجموعــة . مــا النغمــة القابتــة فقــد تكــون فــي مقطــ  منبــور أو غيــر منبــورالمقطــ   أ
وهـي باـذا . إناا سلسلة من األصوات اللغوية المتصـلة فـي نو ـس واحـد واقعـة بـين سـكت ت ي ن: الكالمية  وقلنا

 . التحديد قد تكون جملة أو كلمة
شــرطية يســتطي  المــرا علــى أن يقســم هــذ  الجملــة  أمــا اصــطالَ المجموعــة المعنويــة فاــو إلقــاا جملــة   

ــين  يــتكلم فــي أولامــا فعــل شــرط  وفــي القــاني جوابــه وجــزاا   ويمكــن أن يوعــل ذلــك فــي الجملــة  علــى تنونس 
يقسـم المـرا الجملــة . المصـدرة بأمـا  وفـي الجملـة الطويلـة التـي ال يمكـن أن تقـال؛ جميعاـا فـي تـنوس واحـد

وعــادة تقطيــ  الجملــة عــادة ضــرورية فــي المســَر يزاولاــا . ا فــي تــنوس مســتقلكــلم منامــ: إلــى أجــزاا  يقــول
 .الممقلون على يد المخرج قبل التمقيل الوعلي

وفـي كــل جملــة مقســمة علــى هــذا الــنمط  يدعــد كــل جــزا مناــا بمجموعــة كالميــة مســتقلة  ألنــه يقــ  بــين     
وقــد ال يقــوم كــل مناــا مســتقاًل عــن  ولكــن هــذ  المجموعــات الكالميــة مترابطــة مــن جاــة المعنــى . ســكتين

تصـور مـقاًل أنـك اكتويـت بوعـل شـرط عـن . المجموعات األخرى  دون أن يكون ذلـك علـى حسـاب المعنـى
أو بالمبتـدأ الموصـوف بصـلة عـن خبـر  الجملـة أال يكـون . بعد فاهاا الواقعـة فـي الجـواب( ما)أو بـ . جوابه

 كلن ذلك نقًصا في المعنى؟
ـــة المترابطـــة مـــن جاـــة المعنـــى باـــذ  الصـــورة تكـــون فـــي مجموعاـــا مجموعـــة إن المجموعـــات      الكالمي

فالمجموعـــة المعنويـــة إًذا اصـــطالَ لدغـــوي  عـــام  والمجموعـــة الكالميـــة اصـــطالَ أصـــواتي معنـــا  . معنويـــة
محمـد  "يتصل بالدراسات الطبيعية التي مناا التنوس وقـد تكـون المجموعـة الكالميـة مجموعـة معنويـة  ألن 

ألن اإلفـادة ال تـتم عنـد هـذا الحـد  بـرغم كـون " إ ن  قام  محمد  "إذا تمت اإلفادة  و قد ال تكون كما في " قاهم  
 .مجموعة كالمية" إ ن  قام  محمد  "

قـــد يـــتم فيكـــون مجموعـــة معنويـــة وهـــو فـــي نوـــس الوقـــت مجموعـــة أو  نخلـــص مـــ  هـــوا بـــ   الكـــالم    
ة من أن تنتاـي بنغمـة هابطـة فـي التقريـر والطلـب واالسـتواام وال بدد  للمجموعة المعنوي. مجموعات كالمية

أمــا االســتواام المبــدوا باــل والامــزة  وفــي المجموعــة الكالميــة التــي لــم يــتم باــا . غيــر المبــدوا باــل والامــزة
 .(  44) المعنى  فالنغمة النااهية صاعدة أو قابتة  أعلى مما قبلاا 

 :عالقة التنغيم بالنبر -4
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قــ  علــى مســتوى الجملــة أو مــا كــان فــي حكماــا  وداللتــه تركيبيــة تعــود إلــى الداللــة العامــة والتنغــيم ي    
  ولـه وظيوـة أخـرى وهـي بيـان مشـاعر المتحـدث مـن دهشـة (إلـخ...اإلخبار  واالسـتواام  والتعجـب)للجملة

 .ورًضا وسخٍط وازدراا
 يتــأت ى إال عبــر الــتحك م بـــزمن وقمــة صــلة بــين التنغــيم ونبــر الطــول  فاســتطالة التنغــيم فــي الجملــة ال    

صواهت الجملة؛ فطول التنغيم وقصر  يعتمد على زمن النطق بالصواهت  والنغم يق  على مستوى الكلمة  
 .(  45) وداللته معجمي ة 

نبــر  )هــو إطالــة زمــن النطــق بالصــوت  ويســم ي بــاحقون آخــرون هــذا النــوخ  مــن النبــر : ونبــر الطــول    
 (. النبر  الطنولي)و( نبرة  المدة)و( مني  النبر  الز )و( الزمن

نما يندرج في مواوم النبر تطويلد الصوت ال طولده  ومعنى ذلك أنـه يمكـن التوريـق بـين الطـول األصـلي  وا 
 .للصوت المكتسب الناتج عن نبر الطول

 :وينقسم نبر الطول إلى قسمين    
أو الـواو فـي ( راهـ )تطويـل األلـف فـي : لوهي إطالة زمن النطق بالصـاهت  مقـ: نبر الطول في الصواهت

 .تعبيًرا عن غره كالمي ما( هددوا)
و ــة)تطويــل الحــاا فــي : وهــو إطالــة زمــن النطــق بالصــامت  مقــل: نبــر الطــول فــي الصــوامت -ب أو ( تدح 

 .تعبيًرا عن غره كالمي ما( مدد ه ش)الدال في 
انطباق عموم مواوم : أنواخ النبر  ومنااوهناك عدة أمور تدعو إلى اعتبار نبر الطول في الصوامت من 

نبــر الطــول عليــه  وأن إقباتــه تتكافــأ بــه التقســيمات  وتتنــاظر بــه أنــواخ النبــر  كمــا أن فــي كــالم عــدد مــن 
ن لم ينصوا عليه صراحة   . ( 46) المعاصرين إشارة إليه  وا 
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 الخاتــــــــمة
 : هلل الحمد والشكر على ما أنعم ويس ر  وبعد

 وخلـــص  دراســـة تحليليـــة" تنغـــيم فـــي اللغـــة العربيـــةداللـــة ظـــاهرة ال" الموســـوم بــــالبحـــث  فقـــد تنـــاول هـــذا    
 :إلى النتاهج اآلتية الباحثد 

بحسـب المعـاني  وللتنغـيم عـدة عوامـل تـ قر فـي طريقـة األداا في اللغة العربية صور للتنغـيم تختلـف   -5
لمتكلم علـى النلغوي مناا مراعاة حالة المتكلم النوسية وطبيعة النطق  والبيهة التي يلقى فياا الكالم  وقدرة ا

 .التكلم في عضالت نطقه
ن لم يوردوا فياما تصانيف  -4  .عرف العرب التنغيم والنبر قديًما وا 
ت دياا يختلف من لغة إلى لغة  جمي  اللغات إال أن الوظيوة التي اختالف درجة الصوت موجود في  -4

 .ز نط ق كل  لغةكما أن األشخاص يختلوون أيًضا فياا  ولكن م  هذا يوجد نوخ عام للتنغيم يمي
للتنغـــيم وظيوـــة أصـــواتية وتتمقـــل فـــي انســـجام األصـــوات  حيـــث تكتمـــل فيـــه النغمـــات وتتـــ زر م د يـــًة  -3

 .المعاني والمقاصد
وظيوــة : ؛ لمــا لــه مــن صــلة بـالمعنى  فانــاك وظيوتــان للتنغــيماألهميـةمــر بــالع أإتقـان التنغــيم ومعرفتــه  -1

 . ووظيوة دالليةأداهية
يــة إشــارات ذكيــة تــدلن علــى تنــباام لمــا للتنغــيم مــن أهميــة فــي توســير وتوضــيح المعــاني لعلمــاا العرب -6

 .واإلعراب
 .ال تخلو منه أين لغة من لغات البشر األدااإن التنغيم ركن أساسي في  -7
التراكيــب المقــرواة فقــد استعاضــت عنــه بــبعه رمــوز  أمــاالتنغــيم يقتصــر علــى التراكيــب المســموعة   -8

 .وغير ذلك...رقيم لتدل على االستواام والتعجب وعالمات الت
نما هو مجموعة معقدة من األداا الصوتي بما يحمل  التنغيم ليس محصوًرا فقط في درجة -9 الصوت  وا 

 .رد للسكنات والحركات التي يتم باا الكالممن نبرات وفواصل  وتتاب  مط  
ن لــذي ال تخــرج داللتــه عــن كوناــا صــرفية؛ ألم األول  بعكــس النبــر ااالتنغــيم داللــة نحويــة فــي المقــ -51

 .مجال التنغيم إنما هو التراكيب  والنبر مجاله الكلمات
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 المصــــادر والمراجــــع

 .القرآ  الكريم *
 المراجع العربية -أوال  

 
  دار الاـــدى للطباعــــة والنشــــر  4محمــــد علـــي النجــــار  ط:   تحقيـــقلخصــــائصا  (ت. د)ابـــن جن ــــي   -

 . بيروت
 .  دار بيروتديوا  جرير  (م5986-هـ5316)ابن عطية  جرير   -
عبـــد اهلل علـــي الكبيـــر وآخـــرين  دار المعـــارف  :   تحقيـــقمعجـــم لســـا  العـــرب  (ت. د)ابـــن منظـــور   -

 .مصر
 .   عالم الكتب  بيروتالمفصل شرح  (ت. د)حوي  ابن يعيش  موفق الدين يعيش بن علي الن -
 .  مكتبة األنجلو المصرية1  طاألصوات اللغوية  (م5979)أنيس  إبراهيم   -
 .  مكتبة األنجلو المصرية3ط داللة األلفاظ،  (م5981)أنيس  إبراهيم   -
 .4  طالمعجم الوسيط  (ت.د) أنيس  إبراهيم  وآخرون   -
علـي الجـارم  ومحمـد شـويق معـروف  :   تحقيـقديـوا  البـارودي  (م5998)ي  البارودي  محمود سام -

 . دار العودة  بيروت
 .  عالم الكتب  القاهرة4أحمد مختار عمر  ط.د:   ترجمةأس  علم اللغة  (م5987)باي  ماريو  -
 .   دار المعارف  مصر6  ط(األصوات)علم اللغة العام   (م5961)بشر  كمال   -
ــحاح،  (م5983-هـــ5313)ســماعيل  الجـوهري  إ -   4أحمــد عبــد الغوــور عط ــار  ط: تحقيـق معجــم الصِّ

 . دار العلم للماليين  بيروت
 .  الدار البيضاامناهج البحث في اللغة  (م5986-هـ5317)حسان  تمام   -
 .  مكتبة الناشر  القاهرة5  طعلم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية  (م4111)حيدر  فريد عوه   -
 .  مكتبة لبنانمعجم علم اللغة النظري  (م5984)الخولي  محمد   -
 .  دار الحديث  القاهرة5  طمعجم مختار الّصحاح  (م4111-هـ5345)الرازي  محمد بن أبي بكر   -
ــرآ   (م5981-هـــ5311)الزركشــي  بــدر الــدين محمــد بــن عبــد اهلل   - ــوم الق ــي عل :   تحقيــقالبرهــا  ف

 . يم  دار الوكر  القاهرةمحمد أبو الوضل إبراه
 .  دار الناضة العربية  بيروتعلم اللغة، مقدمة للقارئ العربي  (ت.د)السعران  محمود   -
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  4ط مــدخل ـلــى علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي،  (م5981 -هـــ5311)عبــد التــواب  رمضــان   -
 . مكتبة الخانجي  القاهرة

أبـو الوفـا نصـر الاـوريني  :   تحقيـقالقامو  المحـيط  (م4119-هـ5341)الويروزآبادي  مجد الدين   -
 .   دار الكتب العلمية  لبنان4ط
 .  دار الحديث  القاهرة5  طمعجم المصباح المنير  (م4111-هـ5345)الويومي  أحمد بن محمد   -
 .المعجم الوجيز  (م5996-هـ5356)مجم  اللغة العربية   -
  .5  طجامعة القد  المفتوحة -صوات العربيةعلم أ  (م5996)النوري  محمد جواد   -
رسـالة ماجسـتير   وتطبيقات في القـرآ  الكـريم، النبر في العربية  (م4117)هاشم  خالد عبد الحميد   -

 .اليمن  جامعة صنعاا
 المراجع األجنبية -ثاني ا

1- Hartmann, R.R.K, and   Stork , R.C,  Dictionary  of  Language and 
Linguistics, London: Applied  Science  Pubblishers  LTD .1976.       

 



 

 ورة الكهفـس في لمجروراتا
 (التركيب والداللة دراسة في)

 
 فرغليأحمد مصطفى قطب . د

 قمينس/ ة ـربيـية التـلــ ك غازيـة بنـعـامــج
 والدراسات اإلسالمية قســم اللـغـة العــربية
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 مقدمة

رسول اهلل ـ صلى اهلل  الحمد هلل الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجًا ، والصالة والسالم على
معجزة اهلل الخالدة التي ال تغيب شمسها ، محفوظة في القلوب عليه القرآن ، فكان ومازال عليه وسلم ـ الذي أنزل 

 .محسوسة بالوجدان 
 -المجاالت  في مختلف هللكشف عن مناحي إعجاز  ؛ هتمام الدارسينالكريم معقد الذا كان القرآن 

ك من أسراره ال تنقطع وعجائبه ال تنقضي ، ومازال يعطي، سره الكامن ووجهه المعجز  للوقوف على والعلوم ؛
 ]العصور  مدى علىإعجاز متجدد  [سره كلما تلطف بالوقوف عليه
يخطر لم  ماالقادمة سر جديد فيه في مختلف مناحي الحياة ، وستجد فيه األجيال  وكل جيل يقف على

خالفية المسألة ال وقبل الدخول في الموضوع البد من توضيح، أن يرث اهلل األرض ومن عليها إلى لنا فيه بال
ينوب بعضها عن أن حروف الجر قد  وفيون ومن وافقهم من البصريين إلىبين البصريين والكوفيين فقد ذهب الك

بعض وذهب جمهور البصريين أن حروف الجر ال ينوب بعضها عن بعض بقياس ، والتراخيص في األخذ 
مضرة غير مقصودة  إذ األصل في كل  معان   الظاهرة المقصودة إلى المعانيعن  بمذهب الكوفيين هو عدول

في الجر "تضيت لبحثي عنوان حرف آخر ولقد ار  دل إال على ما وضع له وال يدل على معنىحرف أن ال ي
 . الحروف التمهيد وتناولت فيه معنى: فصول  مقدمة وتمهيد وثالثة وقد قسمت بحثي إلى" سورة الكهف

ويضم معاني حروف الجر ، وما يكون " األصلية والزائدة " وتناولت فيه حروف الجر :الفصل األول  
وفعاًل  منها حرفاً ، وما يكون  سماً وا وما يكون منها حرفاً  منها اسمَا وما يكون منها فعاَل وما يكون منها حرفاَ 

 .واسماً 
 . (ضافة اللفظية اإلضافة المعنوية ـ اإل) وتناولت فيه الجر باإلضافة :الفصل الثاني  
النعت معناه ، المبحث : أربعة مباحث ، المبحث األول  الجر بالتبعية وقسمته إلى:الفصل الثالث  

العطف معناه : التوكيد معناه وأقسامه ، والمبحث الرابع : البدل معناه وأقسامه ، والمبحث الثالث : الثاني 
 .وحروفه 

هذه النقاط في ضوء المنهج التحليلي المعزز بالجانب النظري لمعاني الجر ومباحثه في  وقد درست
 .أله التوفيق ، وهو وراء القصد ـ، وهذا ما استطعت التوصل إليه ، واهلل أس حو كتب الن

 
 الفصل األول

 (صلية والزائدةالجر بالحروف األ)                                    
 ( 1) :منها  متعددة   معان   يطلق الحرف في اللغة على: الحرف لغة   

 .، وهو األصل في المعنى ، وحده هطرفه ، وشفير  شيءناحية كل : الناحية 1- 
 .في الجبل جانبهما وما نشأ: لسفينة والجبل شقا ، ومن ا: والحرف من الرأس  - 2
 .النجيبة الماضية :  اإلبلومن  - 3
الجانب ، والشك والزيغ ، والميل عن االستقامة والصرف ، ومن هذا قول :  الحرف في معنى ويستعمل
" ح رف " في اشتقاقات  يوبخده هذه المعان"  ف القلوب  حر  بم  آمنت "  ( : رضي اهلل عنه) أبي هريرة 

                                      
 . 222/  6هـ ،  6031السيد محمد مرتضى الزبيدي ، القاهرة : ـ  تاج العروس من جواهر القاموس 1
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كسب وحرف : نه ، وحرف لعياله عدل ع: وتصاريفه فحرف عن الشيء ، وانحرف  وتحرف ، واحرورف 
 .صرفه : عن وجهه الشيء 

ه   اْلَكل مَ َن ي َحر ف و }: تغيير والتبديل ، ومنه قوله تعالىال: والتحريف  ع   . ( 2){َعْن َمَواض 
ن اتفقت مجمل هذه التعريفات معنى فقد اختلف في تعريفه لفظاً :ا في االصطالحأم    ، وسنحاول أن  ، وا 

سيبويه للحرف أول تعريف و  الحرف حسب ترتيبها الزمني ريفات التي استعلمت ، لتحديد معنىنتعرض ألهم التع
ويأتي بعده أبو القاسم ،  (3) "وليس باسم وال فعل  ما جاء لمعنى" عنده لينا، فالحرف تعريف موثق وصل إ

 . (  4)  "في غيره  ما دل على معنى"الحرف بأنه  جاجي معرفاً الز 
شذور الذهب ) سلك ابن هشام في كتابيه : ضمرة ما تجره من األشياء الظاهرة والمحروف الجر و 

تنقسم  لحروف الجر باعتبار دخولها على األسماء الظاهرة والمضمرةمه طريقة رائعة في تقسي( أوضح المسالك و 
 :حروف الجر الخمسة عشر المتداولة إلي قسمين رئيسين 

 –عن  –إلى  –من ) ، وهو سبعة أحرف هي  عاً ما يجر األسماء الظاهرة والمضمرة جمي: القسم األول  
 (الالم  –الباء  – على
 –الواو  –الكاف  –حتى )  قط ، وهو يشمل بقية الحروف الظاهرة فما يجر األسماء : القسم الثاني و  

 ( . ب  ر   – ذ  نْ م   – ذْ م   –كي  –التاء 
 :حروف الجر 

، ( عن)، (حتى) ، ( من) األسماء فتجرها ، وهي عشرون حرفاً  هي الحروف العاملة التي تدخل على
، (عدا)، ( خال)، ( ذ  نْ م  ) ، ( ذْ م  )، ( التاء)، ( الواو)، ( الالم)، ( الكاف)، ( ب  ر  )، ( في)، ( الباء)، ( على)
 . (حاشا)
متعلق  فاألصلي ، ما يحتاج إلىأصلي ، وزائد ، وشبيه بالزائد ، :ثالثة أقسام  وحروف الجر تنقسم إلى 
و ماال لمتعلق ، وهوال يحتاج ا عنه إعراباً  والزائد ، ما يستغنى،  وال إعراباً معنًى وهو ماال يستغني عنه  ،
وال  والشبيه بالزائد ، ماال يمكن االستغناء عنه لفظاً به لتوكيد مضمون الكالم ،  ءي  عنه معنى ، ألنه ج   تغنىيس

 ( .ل  لع)، ( حاشا)، ( عدا) ،( خال ) ، (  ب  ر  : ) متعلق ، وهو خمسة أحرف  معنى ، غير أنه ال يحتاج إلى
ما عدا : تاليين عشرون حرفَا مجموعة في البيتين ال وحروف الجر حسب ما ذكر ابن مالك في ألفيته 

 .نادرًا جداً  د  عَ لوال وي  
 في عن على عدا حاشا خال حتى  اَك حروَف الجر وهى من إلىهَ   
 ىـومتل ـلع  و  اءـوالب اف  ـوالك          ا ـوتَ  واو كيْ الالم  ب  ر   ذ  ـنْ م   ذْ ـم    

 :هاوله عدة معان ومن" من"حرف الجر : أوال  معاني حروف الجر ، 
 . ( 5)  { َأْمر َنا َرَشداً  م نْ َوَهي ْئ َلَنا } : نحو قوله تعالى : التبعيض  -1
َر  م نْ ي َحل ْوَن ف يَها }: بيان الجنس ، نحو قوله تعالى  -2 ْضرًا  م نْ َأَساو  س ند س   م نْ َذَهب  َوَيْلَبس وَن ث َيابًا خ 

 . ( 6) {َوا  ْستَْبَرق  م ت ك ئ يَن ف يَها َعَلى اأَلَرائ ك  ن ْعَم الث َواب  َوَحس َنْت م ْرَتَفقًا 
 . ( 7) {د ون ه  آل َهًة  م نْ َهؤ الء  َقْوم َنا ات َخذ وا }: قوله تعالى ، نحو أن تكون بمعنى بدل  -3

                                      
 ( . 11) آية : ـ  سورة الحج  2
 . 62ص  6ج 6611( القلمدار )عبد السالم هارون القاهرة :ـ  الكتاب لسيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن فنبر تحقيق3
 . 62/  6 6690مازن المبارك ، بيروت ، دار النفائس ، ط :ـ  اإليضاح في علل النحو ، ألبي القاسم الزجاجي ، تحقيق4
 ( . 63) آية : ـ سورة الكهف  5
 ( . 06) آية : ـ  سورة الكهف 6
 ( . 62) آية : ـ  سورة الكهف 7
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 .8 ) ) {َأْفَواه ه ْم  م نْ َكب َرْت َكل َمًة َتْخر ج  " : نحو قوله تعالىالظرفية ،  -4
نْ َلَقْد َلق يَنا } : نحو قوله تعالى، والتعليل   السببية -5  . ( 9) { َسَفر َنا َهَذا َنَصبًا  م 
ْلم  َوال آلَبائ ه ْم  م نْ َما َله ْم ب ه  }: قوله تعالىأن تأتي من زائد ، نحو  -6  . (10){ع 
د وا } :تعالىموافقة الباء كقوله  -7  ( 11) {د ون ه  َمْوئ اًل  م نْ َلْن َيج 
 :وله عدة معان منها (  إلى)حرف الجر  : ثانيَا 
 .(  12) {اْلَكْهف   إ َلىإ ْذ َأَوى اْلف ْتَية  }: قوله تعالى المكانية ، نحوانتهاء الغاية  (6
ْدت  }: كقوله تعالى( عند) معنى (2 ْنَها م نَقَلباً  إ َلىَوَلئ ْن ر د  َدن  َخْيرًا م   . ( 13) {َرب ي أَلج 
ه  }: قوله تعالىاالختصاص ، نحو  (0 يَنة   إ َلىَفاْبَعث وا َأَحَدك ْم ب َور ق ك ْم َهذ   . ( 14) {اْلَمد 
 .( 15) {اْلَكْهف   إ َلىَفْأو وا }: تعالى قولهالظرفية ، نحو  (4

 ]حتى [حرف الجر  –الحرف الثالث 
 : نتهاء الغايةالسم الظاهر فال تجر الضمير ، وتأتي الص بجر اوتخت
َأْبل َغ  َحت ىَوا  ْذ َقاَل م وَسى ل َفتَاه  ال َأْبَرح  }: لىقوله تعانحو ، خر الغاية فتجر االسم الظاهر إذا كان آ -6

ق بًا  َي ح   ( 16) {َمْجَمَع اْلَبْحَرْين  َأْو َأْمض 
قوله والفعل ، نحو رة بعد حتى المضم( ن أ )مؤول من المصدر الذا وقع بعدها فعل ، فالمجرور بها وا   -2

ْكرًا  َحت ىن ي َعْن َشْيء  إ ْن ات َبْعَتن ي َفال َتْسَألْ َقاَل فَ }: تعالى ْنه  ذ  َث َلَك م   . ( 17) {أ ْحد 
 : ]في  [حرف الجر  – الحرف الرابع

 :أشهر معانيهو  صلياً ن يكون أأف يجر الظاهر والمضمر ، والغالب حر  وهو
َأم ا الس ف يَنة  َفَكاَنْت }: قوله تعالى، و  ( 18) {َأَبدًا  ف يه  َماك ث يَن }: قوله تعالىة حقيقة ومجازًا، نحو الظرفي .1

ذ  ك ل  َسف يَنة  َغْصبًا  ف يل َمَساك يَن َيْعَمل وَن  يَبَها َوَكاَن َوَراَءه ْم َمل ٌك َيْأخ   .(19  ){اْلَبْحر  َفَأَرْدت  َأْن َأع 
 .( 20) {اْلَبْحر  َعَجبًا  ف يَوات َخَذ َسب يَله  }: وله تعالىكق( مع) تكون بمعنىالمصاحبة و  .2
ن يَن َعَددًا  ف يَفَضَرْبَنا َعَلى آَذان ه ْم }: نحو قوله تعالى( على)الء ويكون بمعنى االستع .3  (21){اْلَكْهف  س 

                                      
 ( .  2) آية : ـ  سورة الكهف 8
 ( . 12) آية : سورة الكهف ـ  9

 ( .  2) آية : ـ  سورة الكهف 10
 ( . 25) آية : ـ  سورة الكهف 11
 ( . 63) آية : ـ  سورة الكهف 12
 ( . 01) آية : ـ  سورة الكهف 13
 ( . 66) آية : ـ  سورة الكهف 14
 ( . 61) آية : ـ  سورة الكهف 15
 ( . 13) آية : ـ  سورة الكهف 16
 ( . 93)  آية: ـ  سورة الكهف 17
 ( . 0) آية : ـ  سورة الكهف 18
 ( . 96) آية : ـ  سورة الكهف 19
 ( . 10) آية : ـ  سورة الكهف 20
 ( . 66) آية : ـ  سورة الكهف 21
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وا َعَلْيك ْم } : في الجر نحو قوله تعالى( لىإ)حرف الجر ( في)افقة حرف الجر مو  .4 إ ن ه ْم إ ْن َيْظَهر 
يد وك ْم  م وك ْم َأْو ي ع  وا إ ذًا َأَبدًا  ف يَيْرج  ل ت ه ْم َوَلْن ت ْفل ح   . ( 22) {م 

ْفَنا }: نحو كقوله تعالى( من)حرف لل( في)قة حرف الجر مواف .5 َهَذا اْلق ْرآن  ل لن اس  م ْن ك ل   ف يَوَلَقْد َصر 
نَسان  َأْكَثَر َشْيء  َجَداًل   . ( 23) {َمَثل  َوَكاَن اإل 

ْنه ْم َأَحدًا  ف يه مْ َفال ت َمار  }: التعويض ، نحو قوله تعالى .6 َراًء َظاه رًا َوال َتْستَْفت  ف يه ْم م   . (24) {إ ال  م 
 ف يَوَتَرْكَنا َبْعَضه ْم َيْوَمئ ذ  َيم وج  }:  ، نحو قوله تعالىالتوكيد  بمعنى( في)تي حرف الجر وقد يأ .7

ور  َفَجَمْعَناه ْم َجْمعاً  ف يَبْعض  َون ف َخ   . ( 25) {الصُّ
 ف يإ ن ا َجَعْلَنا َعَلى ق ل وب ه ْم َأك ن ًة َأْن َيْفَقه وه  وَ }  : نحو قوله تعالى، ( الباء )لـ( في)الجرف ر موافقة ح .8

 .(26) { آَذان ه ْم َوْقرًا َوا  ْن َتْدع ه ْم إ َلى اْله َدى َفَلْن َيْهَتد وا إ ذًا َأَبدًا 
 (عن)حرف الجر : الحرف الخامس

 :همعاني شهرأيجر الظاهر والمضمر ومن صلي ،حرف جر أ وهو 
َوَرَأى اْلم ْجر م وَن الن اَر َفَظنُّوا َأن ه ْم } : كقوله تعالى ، كثرها استعماالوهي أشهر معانيه وأالمجاوزة ،  .1

د وا  يَن ف يَها ال َيْبغ وَن } : ، و قوله تعالى ( 27)  {َمْصر فاً  َعْنَهام َواق ع وَها َوَلْم َيج  َواًل  َعْنَهاَخال د   ( 28) { ح 
. 

َشْيء  َبْعَدَها َفال  َعنْ َقاَل إ ْن َسَأْلت َك }:  كقوله تعالى( من ) ء بمعنىشي( عن)ن يكون حرف الجر أ .2
ْن َلد ن ي ع ْذراً  ْبن ي َقْد َبَلْغَت م  يل  َما َلْم  َعنْ َوَما َفَعْلت ه  } : قوله تعالى ، و  ( 29) {ت َصاح  َأْمر ي َذل َك تَْأو 

ْع َعَلْيه  َصْبرًا   . ( 30) { َتْسَتط 
ي اْلَقْرَنْين  ق   َعنْ  َوَيْسَأل وَنكَ }:قوله تعالى ،نحو االستعانة .3 ْنه  ذ  ْكرا ْل َسَأْتل و َعَلْيك ْم م   ( 31){ذ 

 
 

 (:على)حرف الجر  الحرف السادس
 :همعاني شهرأمن حرف جر أصلي يجر الظاهر والمضمر ، و 

ي َأنَزَل }:  قوله تعالى، نحو استعماالً  وهو أكثر معاينه ،االستعالء .1 ه  اْلك تَاَب  َعَلىاْلَحْمد  ل ل ه  ال ذ  َعْبد 
َوَجا اأَلْرض  ز يَنًة َلَها ل َنْبل َوه ْم َأيُّه ْم َأْحَسن   َعَلىإ ن ا َجَعْلَنا َما } : ، وقوله تعالى  ( 32) { َوَلْم َيْجَعْل َله  ع 

 . ( 33) { َعَماًل 

                                      
 ( . 23) آية : ـ  سورة الكهف 22
 ( . 24) آية : ـ  سورة الكهف 23
 ( . 22) آية : ـ  سورة الكهف 24
 ( . 66) آية : ـ  سورة الكهف 25
 ( . 29) آية : ة الكهف ـ  سور 26
 ( . 20) آية : ـ  سورة الكهف 27
 ( .  635) آية : ـ  سورة الكهف 28
 ( . 91) آية : ـ  سورة الكهف 29
 ( . 52) آية : ـ  سورة الكهف 30
 ( . 50) آية : ـ  سورة الكهف 31
 ( . 6) آية : ـ  سورة الكهف 32
 ( . 9) ـ  سورة الكهف اآلية 33



 (دراسة في التركيب والداللة)....  المجرورات في سـورة الكهف

 

 

 122 

ٌع َنْفَسَك } :  قوله تعالىالالم ، نحو  بمعنىالتعليل ،  .2 ْم إ ْن َلْم ي ْؤم ن وا ب َهَذا  َعَلىَفَلَعل َك َباخ  آثَار ه 
يث  َأَسفاً   . ( 34)  {اْلَحد 

َما  َعَلىَقاَل َذل َك َما ك ن ا َنْبغ  َفاْرَتد ا }:  قوله تعالى، نحو ( مع) فتكون بمعنىالمصاحبة ، .3 آثَار ه 
 . (35) { َقَصصًا 

ْن د ون ه  آل َهًة }: قوله تعالىنحو ، بالزائد وهو هنا حرف جر شبيه  ، االستدراك .4 َهؤ الء  َقْوم َنا ات َخذ وا م 
ْلَطان  َبي ن   َعَلْيه مْ َلْوال َيْأت وَن   . ( 36) {ب س 

ْئَت الت َخْذتَ }:  قوله تعالىنحو ، محذوفة  خرىالزيادة للتعويض من أ .5  .( 37){َأْجراً  َعَلْيه   َقاَل َلْو ش 
 

 : ( الالم) حرف الجر  : سابعالحرف ال
 :ومنها ، قد تتجاوز العشريندي عدة معاني ، ، ويؤ  وزائداً  صلياً حرف يجر الظاهر والمضمر ، ويقع أ

 38) { َعْرضاً  ل ْلَكاف ر ينَ َوَعَرْضَنا َجَهن َم َيْوَمئ ذ  }: قوله تعالى، نحو (على ) بمعنى ( الالم) تأتي أن .1
) . 

ه   ل ل ه   اْلَحْمد  }:  قوله تعالى، نحو لالستحقاق الملك  بمعنى( الالم) وأن تأتي .2 ي َأنَزَل َعَلى َعْبد  ال ذ 
َوَجا  َله  اْلك َتاَب َوَلْم َيْجَعْل   .39 )) {ع 

َدار  َفَكاَن } : قوله تعالىشبيه الملك ، نحو  بمعنى( الالم)تي تأن أ .3 ) {َيت يَمْين   ل غ الَمْين  َوَأم ا اْلج 
 .41) ) { ل َمَساك ينَ َأم ا الس ف يَنة  َفَكاَنْت } : ، وقوله تعالى ( 40

د وا ل ْلَمالئ َكة  َوا  ْذ ق ْلَنا }:  قوله تعالىاالختصاص ، نحو  بمعنى( الالم)تيأن تأ .4  .( 42) { آلَدمَ اْسج 
َدادًا }:قوله تعالى،نحو  االستعانة .5  .(43) {َرب ي َلَنف َد اْلَبْحر   ل َكل َمات  ق ْل َلْو َكاَن اْلَبْحر  م 
يَرًة  َمال  َيا َوْيَلَتَنا } : قوله تعالى، نحو التعجب تي الالم بمعنىأن تأ .6 ر  َصغ  َهَذا اْلك َتاب  ال ي َغاد 

 .( 44) {َوال َكب يَرًة إ ال  َأْحَصاَها 
ه  لَوَدَخَل َجن َته  َوه َو َظال ٌم }:  قوله تعالى، نحو والتوكيد التقوية تي الالم بمعنىأن تأ .7  .(45) { َنْفس 

 (:الكاف)حرف الجر  ـ  ثامنالحرف ال
َواْضر ْب َله ْم َمَثَل اْلَحَياة  الدُّْنَيا }:  نحو قوله تعالى، التشبيه  بمعنى تيأوي،  تستعمل حرف جر كثيراً 

َياح  َوَكاَن الل ه  َعَلى َكَماء   وه  الر  يمًا َتْذر  ْن الس َماء  َفاْخَتَلَط ب ه  َنَبات  اأَلْرض  َفَأْصَبَح َهش  رًا  َأنَزْلَناه  م  ْقَتد  { ك ل  َشْيء  م 

                                      
 ( . 1) ـ  سورة الكهف اآلية 34
 ( .  14) ـ  سورة الكهف اآلية 35
 ( . 62) ـ  سورة الكهف اآلية 36
 ( . 99) ـ  سورة الكهف اآلية 37
 ( . 633) آية : ـ  سورة الكهف 38
 ( . 6) آية : ـ  سورة الكهف 39
 ( . 52) آية : ـ  سورة الكهف 40
 ( . 96) آية : ـ  سورة الكهف 41
 ( . 23) آية : ـ  سورة الكهف 42
 ( . 636) آية : الكهف ـ  سورة 43
 ( .  46) آية : ـ  سورة الكهف 44
 ( . 02) آية : ـ  سورة الكهف 45
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ْئت م وَنا }: الىقوله تعو ،  (46) وا َعَلى َرب َك َصّفًا َلَقْد ج  دًا  َكَماَوع ر ض  َل َمر ة  َبْل َزَعْمت ْم َأل ْن َنْجَعَل َلك ْم َمْوع  َخَلْقَناك ْم َأو 
} (47 ). 

 : (الباء) حرف الجر -تاسع الحرف ال
 :أشهرها ومن  وزائدًا ويؤدي عدة معان   الظاهر والمضمر ويقع أصلياً حرف يجر  

ين ون ي }: قوله تعالى نحو، الستعانةا ىبمعن( الباء)تي أن تأ .6 َقاَل َما َمك َنن ي ف يه  َرب ي َخْيٌر َفَأع 
 . (48) {َأْجَعْل َبْيَنك ْم َوَبْيَنه ْم َرْدمًا  ق و ة  ب  
ْم إ ْن َلْم }:  قوله تعالى، نحو ( التعدية) بمعنى( الباء)تي أن تأ .2 ٌع َنْفَسَك َعَلى آثَار ه  َفَلَعل َك َباخ 

يث  َأَسفًا  ب َهَذاي ْؤم ن وا   .( 49) {اْلَحد 
يَن َيْدع وَن َرب ه ْم } : ، نحو قوله تعالى (الظرفية) بمعنى( الباء) تي تأ نأ .0 َواْصب ْر َنْفَسَك َمَع ال ذ 

ي  ي ر يد وَن َوْجَهه  َوال َتْعد  َعْيَناَك َعْنه ْم  ب اْلَغَداة    .( 50) { َواْلَعش 
ْذن ي}:  نحو قوله تعالى( السببية) بمعنى( الباء)تي حرف الجر يأ أن .4 يت   ب َما َقاَل ال ت َؤاخ  َنس 

ْن َأْمر ي ع ْسرًا  ْقن ي م   . (51) {َوال ت ْره 
َراَعْيه  ـَوَكْلب ه ْم َباس  }:  ، نحو قوله تعالى(لصاق اإل) بمعنى ( الباء)تي حرف الجرأن يأ .2  ٌط ذ 

 . (52) {يد  ـب اْلَوص  
 .(53){باهللالقوة إماشاء اهلل ال}: نحو قوله تعالى، ( الزائدة) وهي( التوكيد)تي الباء بمعنى وتأ .1

 
 :حروف الجر التي لم تذكر في سورة الكهف وهي

 
 :لهاتين الكلمتين استعماالن ]ُمْنذُ  -ُمْذ  [الحرفان األول والثاني

 :االستعمال األول
أن يكون كل منهما حرف جر وعندئذ ال يرجان من األسماء الظاهرة إال أسماء الزمان، ويختلف معناهما 

زارنا أحد منذ يومنا ،  ما: ، نحو ( في)كانا بمعنى  بعدهما ، فإن كان ما بعدهما من الزمان حاضراً  حسب ما
 .في يومنا ، في ليلتنا: في كل منهما : م ذ ليلتنا ، والتقدير  وما طرق بابنا زائر

ن كان الزمان الذي بعدهما ماضيًا كانت بمعنى   ما قابلت حازمًا منذ يوم الخميس ، وما: نحو ( من)وا 
 .جلست معه م ذ يوم الجمعة 

 .من يوم الخميس ، ومن يوم الجمعة : أي
 :االستعمال الثاني

 :اسمين وذلك في حالتين ( م ْنذ  م ْذ و ) أن تكون 

                                      
 ( . 42) آية : ـ  سورة الكهف 46
 ( . 45) آية : ـ  سورة الكهف 47
 ( .  62) آية : ـ  سورة الكهف 48
 ( . 1) آية : ـ  سورة الكهف 49
 ( . 25) آية : ـ  سورة الكهف 50
 ( . 90) آية : ـ  سورة الكهف 51
 (. 65) آية : ـ  سورة الكهف 52
 ( . 06) آية : ـ  سورة الكهف 53
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ما رأيت بكرًا منذ سنتان ،  ويعرب م ذ مبتدأ في محل :كقولك،  أن يقع بعدهما اسم مرفوع: الحالة األولي
 .ألنه مثنى رفع ، ويومان خبر مرفوع باأللف

ذ دًا م  ما عرفت بكرًا منذ تكاسل في عمله وما قابلت محم:كقولك أن يقع بعدهما فعل: الحالة الثانية 
والده ، وتعرب م ْنذ أو م ذ اسمًا منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه الفعل الذي قبله وهو  مات
 . ( 54) (عرف أو قابل:

 (:ُرب  ) حرف الجر  -الحرف الثالث 
: طالب مهذب لقيت، وربما اتصلت بها التاء الزائدة للتأنيث فيقال  ُرب  :بجر النكرات ، نحو ُرب  تختص  

 :ربت طالبة مهذبة علمت فخير ما تستصيغه من معناه ، ومن أحكامه النحوية ما يأتي 
أن معناها قد يكون التكبير وقد يكون التقليل ، وكالهما البد فيه من القرينة التي توجه الذهن إليه ، ولهذا  . أ

وما دخل عليه أن يجئ بعد حالة خالية من اليقين تقتضي النص ( ر ب  )الصحيح للحرف كان االستعمال 
ر ب  صناعة نافعة مارستها : أظنك لم تمارس الصناعة ، فيجيب : على الكثرة أو القلة ، كأن يقول قائل 

أمنية  ر ب  ثرة و أمر مضمون قبل مجيئها فمثال داللتها على الك وجملتها إلزالة( ر ب  )، فقد جاءت األداة 
حظ سعيد أقبل بغير انتظار والقرينة  ور ب  : قولهم: في مسالة الليالي قد بددتها المفاجآت ومثال القلة 

 . ( 55)التجارب الشائعة التي يمارسها السامع ، ويسلم بها:على القلة ، أو الكثرة السالفة هي 
 :هيوأحكامه النحوية . ب

 ر ب  رجل عالم لقيت:تقول ، تدخل على االسم وال تدخل على الفعل . 6
 .ر ب  عالم صادفته وال تقول ر ب  محمد صادفته: على النكرة دون المعرفة ، تقول ( ر ب  )تدخل. 2
 فهو معنيإن كان الفعل الذي يليها مضارعًا  على الحال دون االستقبال ، و حتى( ر ب  )تدخل . 0

 .ويجوز أن يحذف هذا الفعل إذا كان السياق يدل عليهالماضي ، 
ما فعالً  اً صفات ، إما اسمالوالبد للنكرة التي تدخل عليها من صفة من .) 4 ما ظرف وا  ما جملة اً وا  (  وا 

كريم وتسكت ، ولكن تقول ر ب  غريب   ر ب  : إذ ال يصح السكوت عليها وحدها ، فال يصح أن تقول 
 . خيل  كريم  أنفع من قريب  ب

،  والتكبير ، أي ماال تفيده المعرفةأيكون مفيدًا للتقليل : الظاهر:قسمان ظاهر ومضمر " ر ب  "مجرور . 2
ر ب ه عالمًا بمنزلة ، ر ب  عالم عظيم ال أقدر : كقولكالتفسير ،  على يكون مبهما ما بعده منصوباً : والمضمر

 .(   56) على وصفه
 ( :كي) حرف الجر  –الحرف الرابع 

 :يكون حرف جر في موضعين
( ما)حرف جر ، ( كي)لمه؟فـ:االستفهامية، نحو كيمه ؟ بمعنى ( ما)على ( كي)أن تدخل :األول 

 .استفهامية في موضع جربها،وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها ،وجيء بالهاء للسكت
رحلت كي أكرم : مجرورًا بها،نحو، فيكون ( أن والفعل) من  مؤولٌ  مصدرٌ ( كي)أن يجيء بعد  :الثاني 

( كي)وأن والفعل في تأويل مصدر مجرور بـ( كي)منصوب بأن المضمرة بعد ( أكرم)نفسي ،فالفعل المضارع
 .(  57) رحلت إلكرام نفسي: والتقدير 

                                      
 . 041 - 042، ص  6م ، ج  2334أمين علي السيد ، عالم الكتب ، . د : ـ  علم النحو 54
 . 220-222، ص  2ج : ـ  النحو الوافي 55
 . 429-421، ص  2ج :  ـ  النحو الوافي 56
 .  044، ص  6ص  :أمين علي السيد . ـ  علم النحو ، د 57
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 :الحرف الخامس ـ  الواو 
}  :قوله تعالى وتختص بالقسم وال يذكر معها فعل القسم ، وال تدخل على كل مقسم به ومن شواهدها 

ْسر   نَساَن َلف ي خ   . (58) { واْلَعْصر  إ ن  اإل 
 (:التاء ) السادس الحرف

 تختص التاء باستعمالها في القسم ،وال يجوز ذكر فعل القسم معها، وقد دخلت على لفظ الجاللة،
، وسمع عن  ( 59) { أَلَك يَدن  َأْصَناَمك ْم َبْعَد َأْن ت َولُّوا م ْدب ر ينَ  َوَتالل ه  } : نحو قوله تعالى ويدخلها معنى التعجب ،

 تـربي:، كما سـمع قـولهم ( 60)  {الكعبة ألفعلن  َتر ب  }: إلى الكعـبة في قوله  مضـافاً ( ر ب  )العرب جرها لفظ 
 .ألفعلن

 ( :حرفا الجر لعل  ،متى :)  والثامن السابع الحرفان
 :لعل  .  أوال  
حرف :لعل  الغائب قادم غدًا فكلمة لعل  :حرف جر شبيه بالزائد ،ومعناه الكثير هو الترجي والتوقع ، نحو 

 .جر شبيه بالزائد 
 .اسم لعل منصوب بالفتحة :  الغائب 
 .خبرمرفوع :قـادم   
 ظرف زمان منصوب على الظرفية:    غـــدًا  

 :ل كعب بن سعد الغنوي والجر بها لغة عقيل ،ومن شواهد ذلك قو 
 قريب   منكَ  ى المغوار  أب   لعلّ        جهرةً  الصوتَ  أخرى وارفعْ  ادع   فقلت  

 .لفظ أبى (  لعل  )  حيث جربـ ( الخ......أبى  لعلّ )الشاهد في قوله 
 متى:ثانيا  

أخرجها من ك ّمه  : أخرجها متى ك م ه ، بمعنى : ومن كالمهم ( من)الجر بها لغة هذيل ، وهي عندهم بمعنى 
 :ومن شواهد استعمالها حرف جر قول أبى ذؤيب الهذلي يصف السحاب 

 .(61) َنئ يج   ل َجج  خ ْضر  لهنّ  َمَتى َشر ْبَن بماء البحر ، ثّم ترّفعتْ 
 ]عدا  -حاشا -خال [والحادي عشر الحرف التاسع والعاشر

 :وهي ( ما)مجرورًا ولن تسبقها وهي حروف استثناء تفيد االستثناء إذا جاء االسم بعدها 
هذه الحروف أدخلها النحاة قسم حروف الجر وال ينطبق عليها حروف الجر من إضافة ( عدا  –حاشا  –خال ) 

 .قبلها أو جر ما بعدها  معنى ما
ن وظف النحاة هذه الحروف توظيف حروف الجر بعد غياب )  فالوظيفة تبقى مقصورة على ( ما)وا 

أم ا المعنى الداللي أو وظيفة االستعمال فهي االستثناء ، وتكون هذه الحروف ، حروف جر الجانب الشكلي ، 
 . (62)  (المصدرية ( ما) إذا لم تسبق بـ –عند النحاة 

، ومع أنها حروف جر ، إال أنها ال تضيف محمد  مثل جاء الطالب خال محمد ، وعدا محمد ، حاشا
 . ( 63)  ،بل تزيل معناها عنهاتعديها إليها  معاني األفعال ، أو ال

                                      
 ( . 2،  6) آية : ـ  سورة العصر 58
 ( . 29) آية : ـ  سورة األنبياء 59
 . 023 -046، ص  049ص /   6ج : ـ  علم النحو 60
 . 040ص /   6: ـ  علم النحو ، د أمين علي السيد 61
 . 250، ص  4، بيروت د ط ، ج  ـ  همع الهوامع وشرح جمع الجوامع ، للسيوطي ، عني بنشره محمد النعساني ، دار المعرفة62
 . 59، وحروف الجر في العربية بين المصطلح والوظيفة ، الدكتور نور الهدي لوشن ص  604، ص  6ـ  مغني اللبيب البن هشام ج 63
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ذا جاء االسم بعدها منصوبًا فتكون أفعاال ماضية ، وقد تأتي   أفعاال ماضية ( حاشا  –عدا  –خال ) وا 
وحكم المستثنى بها جواز نصبه وجره ، ( باال ) االستثنائية ، فاستثني بها كما يستثني ( إال ) ضمنت معنى 
جاء :) أنها أحرف جر شبيه الزائد ، نحو  دها مفعول به ، والجر علىأنها أفعال ماضية وما بع فالنصب على

 (القوم خال عليًا ، أو على 
 .كثير والجر بهما قليل( خال ، عدا )والنصب بـ

 
 

 الفصل الثاني
 ( ضافة اللفظيةاإلضافة المعنوية ـ اإل: ضافةالجر باإل)                        

ومنه ضاقت  ،(64) ملته أ أي الشيء لىإ الشيءضفت  ضافة في اللغة اإلمالة وأاإل: ضافة لغة  اإل معنى 
 . (66) اإلسنادومنها أيضًا ،( 65)  الشمس للغروب مالت

 .(67) (  بداً ية بين اسمين توجب لثانيها الجر أنسبة تقييد) هي :ضافة اصطالحا  معنى اإل 
 ن االسم الأوا أر و ، (68) سماءاأل لىاألفعال إ معانينها تضف أ لىا سبب تسميتها باإلضافة إرجعو وأ 

 . ( 69) ضافة ماجرت األسماء ولوال اإلضافة ،باإل اً يكون مجرور 
تعريفات النحاة حول كون  بحرف الجر وتدور معظم أيأو مباشرة ( بدون أداة)وتكون اإلضافة مباشرة  

بعده وهذا ما أ، ( 70) مثله ليه اسماً تضيف إ اإلضافة ماومن  ومقدراً أ اً بحرف جر ظاهر  ليه مجروراً المضاف إ
 .ضافته عن اإلضافة ويرى أن حروف الجر استعملت وساطة اإلضافة ما اليمكن إ( 71) وميخز مالالدكتور 

 
 ( معنوية ولفظية: ) إلضافة نوعان ا

 :و المحضة اإلضافة المعنوية أ: أوال  
وهذا هو ليه نكره ،ضاف إذا كان المإ تخصيصاً و معرفة أ إذا كان المضاف إليه تفيد تعريفاً  التيوهى  

 :حرف الجر الثالثة أحد أ ضافة المعنوية على معنىالغرض الحقيقي من اإلضافة وتكن اإل
َحقٌّ َوَأن   َوْعَد الل ه  َوَكَذل َك َأْعَثْرَنا َعَلْيه ْم ل َيْعَلم وا َأن  } :نحو قوله تعالى ، الالم المفيدة للملك أو االختصاص  )1

يَن َغَلب وا َعَلى  َربُّه مْ الس اَعَة ال َرْيَب ف يَها إ ْذ َيَتَناَزع وَن َبْيَنه ْم َأْمَره ْم َفَقال وا اْبن وا َعَلْيه ْم ب ْنَيانًا  َأْعَلم  ب ه ْم َقاَل ال ذ 
داً  َذن  َعَلْيه ْم َمْسج  ْم َلَنت خ   . ( 72) {َأْمر ه 

                                      
 . 6062ص /   4ج : ـ  الصحاح 64
 . 212ص /  4ج : ـ  الهمع للسيوطي 65
 . 696ص /  6ج : ـ  شرح األشموني 66
 . 214ص /  4ج : ، والهمع  696ص /  9ج :  ـ  شرح األشموني67
 . 050ص : ـ  المفصل 68
 . 23ص : ، وانظر السهيلي آمالي السهيلي  52ص : ـ  المفصل 69
 . 601ص /  4ج : ـ  المقتضب ، المبرد 70
 . 95ص :   6612، مصر  6مهدي المخزومي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط . ـ  في النحو العربي نقد وتوجيه ، د71
 ( . 26) آية : ـ  سورة الكهف 72
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َوَما َمَنَع الن اَس }: للمضاف مثل قوله تعالى ي المعنىف ليه ظرفاً اف إحين يكون المض ة ، وذلكيفالظر : في  )2
وا َرب ه ْم إ ال  َأْن تَْأت َيه ْم  ل ينَ َأْن ي ْؤم ن وا إ ْذ َجاَءه ْم اْله َدى َوَيْسَتْغف ر  ، أي سنٌة ( 73) {َأْو َيْأت َيه ْم اْلَعَذاب  ق ب الً  س ن ة  اأَلو 

 .في األولين 
نفصال نية اال ، وليست على كان فيها االتصال بين الطرفين قوياً ا م:فاإلضافة المعنوية أو المحضة  

 .خال من ضمير مستتر يفصل بينهما غالب ـ في ال،والمضاف ـ 
 :تي يأامم   واألكثر أن يكون المضاف في اإلضافة واحدا  

وا َعَلى }: سماء المصادر كقوله تعالى على جمودها ، كالمصادر  وأاسم من األسماء الجامدة الباقية  .6 َوع ر ض 
ْئت م وَنا َكَما َخَلْقَناك ْم  َل َمر ة  َرب َك َصّفًا َلَقْد ج  داً  َأو  من الظروف  اً وكثير ،  ( 74)  {َبْل َزَعْمت ْم َأل ْن َنْجَعَل َلك ْم َمْوع 

وا }:قوله تعالى مثل، خرى لجوامد األوا ن وا إ ْذ َجاَءه ْم اْله َدى َوَيْسَتْغف ر  {ه مْ َرب  َوَما َمَنَع الن اَس َأْن ي ْؤم 
(75 ) 

الزمان  سماءكصيغ أ زمن معينعلى ال تدل  وهي المشتقات التي ال تعمل مطلقاً ،المشتقات الشبيهة بالجوامد .2
ق بًا َمْجَمَع اْلَبْحَرْين  َوا  ْذ َقاَل م وَسى ل َفَتاه  ال َأْبَرح  َحت ى َأْبل َغ : " نحو قوله تعالى  ،لةوالمكان واآل َي ح  ) " َأْو َأْمض 

 .( 77) وهو من المشتقات التي لها بعض عمل الرأي المشهور ـ على أفعل التفضيل ـو ( 76
 :اإلضافة اللفظية: ثانيا  
) الدوام والحال أو االستقبال ، أ دااًل على ، وعامالً ن يكون فيها المضاف وصفاً ما يغلب أ  

اسم الفاعل ، واسم وينحصر في ( الزمنية لةللفعل المضارع في العمل والدالهذا الوصف ، المشبه  ويسمى
الراجح  الرأيالحال ، أو االستقبال ، وفي الصفة المشبهة ـ في  دالين على المفعول بشرط أن يكونا عاملين

حاالت اإلضافة المحضة وغير المحضة أن  جميعبد فوال تكون إال للدوام غالبًا ، والراء أخرى قوية ـ آبين 
 . فيكون في حكم المفردـ  جملة  حياناً يكون المضاف اسمًا وكذلك المضاف إليه وقد يقع المضاف إليه ـ أ

 
فحسب ، ن التخفيف اللفظي ما هي نوع من  حرف من حروف  الجر، وا   ت على معنىضافة ليسهذه اإلو  

وباإلضافة ، مثالً  همعمول ىإل( أو اسم مفعول أو صفة مشبهة  ، أو مبالغتهاسم فاعل) ضافة مشتق وتكون بإ
( الـ)ضافة المعنوية وهو تحلي المضاف بـمنع في اإل ن مافيخف اللفظ واعلم أيحذف التنوين وما يقوم مقامه 

أو ضمير يعود على  بها إلى محلى بها أو مضافاً  ليه محلىالمضاف إ أنجائز هنا في اإلضافة اللفظية بشرط 
 َما َأْشَهْدت ه ْم َخْلَق الس َمَوات  : " أو جمع مذكر سالم ، ومثال هذه اإلضافة  محلى بها ، أو يكون المضاف مثنى
ه ْم َوَما ك نت   ل ينَ َواأَلْرض  وال َخْلَق َأنف س  َذ اْلم ض  دًا  م ت خ  : " وجاء على نية االنفصال قوله تعالى ,  (78) " َعض 

ين  َوَذاَت الش َمال  َوَكْلب ه ْم  َراَعْيه  َوَتْحَسب ه ْم َأْيَقاظًا َوه ْم ر ق وٌد َون َقل ب ه ْم َذاَت اْلَيم  ٌط ذ  يد  َلْو اط َلْعَت َعَلْيه ْم  َباس  ب اْلَوص 
ْنه مْ  ْنه ْم ف َرارًا َوَلم ل ْئَت م   . فجاءت كلمة ذراعيه مفعواًل به السم الفاعل باسط  ، ( 79) " ر ْعبًا  َلَول ْيَت م 
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 الفصل الثالث

 التوابع(  الجر بالتبعية) 
 . الصفة= النعت : المبحث األول 1 -

 . التوكيد:المبحث الثاني   - 2
 . (نسق  بيان  ـ  )العطف: المبحث الثالث   - 3
 . البدل: مبحث الرابعال   - 4

 :تمهيد 
سم اال التابع هو: "  هي أن على عبارة واحدة " التابع " تعريف  فيتكاد كتب النحو الكبرى تتفق 

يقصد به اإلعراب " الحاصل " عراب واإل، ( 6) " المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد وليس خبرًا 
المجتمع المتحضر يراعى : الموجود فعاًل في الجملة ـ أي جملة ـ وفيها يشارك التابع متبوعه رفعًا أو نصبًا نقول 

تتبع ما قبلها في ( المتحضر ـ الوازع ـالرادع ) الضمير الوازع قبل القانون الرادع ، فمن المالحظ أن الكلمات 
 .لى تبعته رفعًا ، والثانية تبعته نصبًا ، والثالثة تبعته جّرًا اإلعراب ، األو 
ما إذا تغيرت الجملة ، فتغيرت وظائف الكلمات المتبوعة فيها ، حينئذ تتغير أيضًا " بالمتجدد " ويقصد 

مير إّن المجتمع المتحضر يراعى فيه الض: ) وظائف الكلمات التابعة لها ، فإذا غيرنا الجملة السابقة فقلنا 
فإنه يالحظ تغير التوابع في إعرابها بعد أن تجدد إعراب المتبوعات في الجملة ( الوازع سابقًا القانون الرادع 

 .الجديدة 
فنحن نقول مثاًل ( األخبار المتعددة )  هيويقصد به صورة واحدة من صور الخبر " وليس خبرًا " ويبقى 

تفقة في اإلعراب ، فلو غيرنا الجملة اتفقت في اإلعراب أيضًا ، فاألخبار المتتالية م( عصرنا علم عمل قوة : ) 
كلها أيضًا منصوبة ومع ذلك ال يعتبر الثاني والثالث منها من التوابع ( أصبح عصرنا علمًا عماًل قوًة : ) فنقول 

 . (80)  مع أنه يتبع ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد ، ألنه خبر ، ومشروط في التابع أال يكون خبراً 
 
 

 :والتوابع خمسة هي 
 ث سوء الظن باألبرار المستقيمين مصاحبة األشرار المنحرفين تور  :الصفة = النعت   -1
ه  َوَدَخَل َجن َته  َوه َو َظال ٌم " : قوله تعالى ، نحو التوكيد - 2  .(  81) "  َقاَل َما َأظ نُّ  ل َنْفس 
 .عمر  الفاروقبكر و  أبي يقالصدمن مفاخر اإلسالم عهد : كقولنا : عطف البيان  -   3
 . النعت والتوكيد والبيان والنسق والبدل هيالتوابع : كقولنا : عطف النسق   -   4
 . تعليمها وأخالقهايحترم المجتمع المرأة : البدل   -   5

 ( : الصفة= النعت )  األولالمبحث 
الوصف، : ويقال  كمل متبوعه ، ببيان صفة من صفاتهالنعت هو التابع الم: لفية قال ابن عقيل في شرح األ

 .ويالً و تأ، أ لتابع المقصود باالشتقاق وضعاً ويقال هو اها البصريون ، ة الكوفيين واستعملوالنعت وهي عبار 

                                      
 . 424،  420ص :  م ، القاهرة  2332ـ  النحو المصفى ، د محمد عيد ، عالم الكتب ، الطبعة األولى  80
 ( . 02) ـ سورة الكهف اآلية  81
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 ،صار التعيين به اسم من العلم الموضوع أواًل  ثم غلب حتى تقاً فالمقصود باالشتقاق ماكان مش 
 ، خرج أيضاً ه حينئذ غير مقصود بخالف النعتنعت ، ألن اشتقاقبي بكر،فهو عطف بيان ال، تابع ألكالصديق

 .سائر التوابع
 :النعت ةوظيف •

ياْلَحْمد  ل ل ه  }: ونحو قوله تعالى، مررت بزيد الخياط: نحو التخصيص ،. 1 ه  اْلك تَاَب  ال ذ  َأنَزَل َعَلى َعْبد 
َوَجا   . ( 82){َوَلْم َيْجَعْل َله  ع 

َنا }: قوله تعالى مررت بزيد الكريم ، نحو:المدح، نحو . 2 َباد  ْن ع  َنا آتَْيَناه  َفَوَجَدا َعْبدًا م  ْند  ْن ع  َرْحَمًة م 
ْلماً  ْن َلد ن ا ع   .(83) {َوَعل ْمَناه  م 

يًدا }:  بزيد البخيل، ومنه قوله تعالىررت م: الذم،نحو. 3 ل وَن َما َعَلْيَها َصع  ًزاَوا  ن ا َلَجاع  ر   .( 84) { ج 
ذ ه ْم ب َما اْلَغف ور  َوَربَُّك }:  قوله تعالى مررت بزيد المسكين، نحو: الترحم ، نحو. 4 ذ و الر ْحَمة  َلْو ي َؤاخ 

ْن د ون ه  َمْوئ اًل  د وا م  ٌد َلْن َيج  َل َله ْم اْلَعَذاَب َبْل َله ْم َمْوع   . ( 85) {َكَسب وا َلَعج 
ق َها َوا  ْن }:قوله تعالى ، نحومس الدابر ال يعودأ :،نحوالتأكيد. 5 يَن َنارًا َأَحاَط ب ه ْم س َراد  إ ن ا َأْعَتْدَنا ل لظ ال م 

يث وا ي َغاث وا ب َماء   وهَ َكاْلم ْهل   َيْسَتغ   .(86){م ْرَتَفقاً  ب ْئَس الش َراب  َوَساَءتْ  َيْشو ي اْلو ج 
َلْين  }: عربي وعجمي ، ومنه قوله تعالى:لينمررت برج: ل، نحوالتفصي. 6 َجَعْلَنا َواْضر ْب َله ْم َمَثاًل َرج 

َما ه  ْن َأْعَناب  َوَحَفْفَناه َما ب َنْخل  َوَجَعْلَنا َبْيَنه َما َزْرعًا  أَلَحد   .(87) {َجن تَْين  م 
ْنه ْم َقاَل َقائ ٌل }: قوله تعالىنحو ، كثيرة   أو قليلة   ق بصدقة  تصد: نحو ، اإلبهام. 7 َكْم َلب ْثت ْم َقال وا َلب ْثَنا م 

 . ( 88) {َيْومًا َأْو َبْعَض َيْوم  َقال وا َربُّك ْم َأْعَلم  ب َما َلب ْثت ْم 
 :النعت من حيث االشتقاق والجمود* 
 على معنىما أخذ من مصدر للداللة : تأوياًل ، والمراد بالمشتق هنا  أو إال بمشتق لفظاً ال ينعت  

 .فعل التفضيل الفاعل ، واسم المفعول والصفة المشبهة ، وأم وصاحبه ، كاس
ظاهره  أن المتبوع علىتابع يقصد به : ، التوكيدتأكيدًا لغًة مصدر وكد ، ويقال  وهو:  ( التوكيد) المبحث الثاني

 .لما قبله أو حذف أو هو كل تابع ذكر تقريراً الكالم تجوز  على، وليس 
 . التوكيد اللفظي ، والثاني التوكيد المعنويحدهما والتوكيد قسمان ، أ 
 :ضربانوي ، التوكيد المعن: أوال   
نفسه ،  جاء زيد: س والعين ، وذلك نحو النف: ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، وله لفظان :حدهماأ 

نحو  وكذلك المعنى، أو رسولهجاء خبر زيد : يكون التقدير أنتوهم  علزيد، وهو يرف نفسه توكيداً :حيث جاء لفظ
ت هند جاء زيد نفسه وجاء: ضمير يطابق المؤكد نحو إلىأو العين النفس  إضافةوالبد من ، جاء زيد عينه : 

نفسهم الزيدون أجاء و :فعل، فتقولمثال أ جمعهما على مجموعاً  أو،  بهما مثنى المؤكدكان  إنْ ثم  ، نفسها 
 . عينهنأوأ ننفسهوالهندات أ أوأعينهم

                                      
 ( . 6) ـ سورة الكهف اآلية  82
 ( . 12) ـ سورة الكهف اآلية  83
 ( . 5) ـ سورة الكهف اآلية  84
 ( . 25) ـ سورة الكهف اآلية  85
 ( . 26) اآلية ـ سورة الكهف  86
 ( . 02) ـ سورة الكهف اآلية  87
 ( . 66) اآلية  ـ سورة الكهف 88
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كل ، وكال ، : والمستعمل لذلك  الشمول إرادةيرفع توهم عدم  ماثاني من التوكيد المعنوي ، وهو الضرب ال
ْنه  َشْيئًا } : قوله تعالىوجميع ، نحو  كلتا ، َوَلَقْد }:  قوله تعالىونحو ،  ( 89) {ك ْلَتا اْلَجن َتْين  آَتْت أ ك َلَها َوَلْم َتْظل ْم م 

ْفَنا ف ي َهَذا  ْن ك ل  َمَثل  َوكَ َصر  نَسان  َأْكَثَر َشْيءاْلق ْرآن  ل لن اس  م  ، وفي هاتين اآليتين افتقدت  ( 90) {َجَداًل  اَن اإل 
ن لم تخرج معنًى شرط اتصالهما بالضمير فخرجتا من التوكيد ( كلتا وكل ) كلمة   .إعرابًا وا 

 أو جميعه والقبيلةجاء الركب كله : يصح وقوع بعضها موقعه ، ونحو أجزاءويؤكد بجميع ما كان ذا  
 .وال تقول جاء زيد كله  جميعهن أوجميعهم والهندات كلهن  أو، والرجال كلهم جميعاً  أوكلها 
 : التوكيد اللفظي .ثانياَ 
 ]0/630الخصائص [، ( 266ش : )به نحو قوله من الطويل اعتناء  األولالتوكيد اللفظي تكرار اللفظ  

 الالحقون احبس احبس أتاك أتاكالنجاة ببغلتي   أين إلى فأين

، نحو مررت بك  بالمؤكدبما اتصل  التوكيداتصل  إذا إالوال يجوز تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد  
 أنتيتك ورأ. ع المنفصل كل ضمير متصل ، مرفوعًا كان ،  نحو قمت به هو يؤكد بضمير الرف أنبك ويجوز 

َأَقل   ت َرن ي َأَناَوَلْوال إ ْذ َدَخْلَت َجن َتَك ق ْلَت َما َشاَء الل ه  ال ق و َة إ ال  ب الل ه  إ ْن : " ، وشكرتنا نحن ، نحو قوله تعالى 
ْنَك َمااًل َوَوَلدًا   .(  91) " م 

ذا  ونحو ، ا يتصل بالمؤكدم المؤكديعاد مع الحرف  أنيجب  –توكيد الحرف الذي ليس للجواب  أريد وا 
فإن . قائم ، وفي في الدار زيد  إن زيداً  إن: وال يجوز  ، وفي الدار في الدار زيدإن زيدًا قائم قائم  زيداً  إن: 

 نعم ، وال ال ، وبلى فتقول نعم  وحده ، إعادتهجاز  –، وال وأيجل ، وجير ، وأ كنعم ، وبلى باً اكان الحرف جو 
 .لى ب
 

 (عطف بيان ـ عطف نسق ): العطف المبحث الثالث
 : عطف البيان

، وعدم استقالله  متبوعه إيضاحللصفة في المشبه  هو التابع: يان بقوله عطف الب وقد عرف ابن عقيل  
لتين يتعين واستثنى ابن مالك من ذلك مسأ ن باليكو  أنيكون عطف بيان جاز  أنكل ما جاز : وقال ابن عقيل 

 . فيها كون التابع عطف بيان
 .والمتبوع منادى أن يكون التابع مفردًا معرفه معرباً : األولى
ضارب  ناأ: ، نحو  صفة إليه أضيفتوقد  (ـ ال) ـ والمتبوع ب (ـ ال) يكون التابع خاليا من  أن: الثانية 

 . الرجل زيد
 .حد حروف العطفأ هوعبع المتوسط بينه وبين متبهو التا:  عطف النسق

 :قسمين إلىتنقسم حروف العطف   
 :وحكما   أي لفظا  ، ك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا  ما يشتر :األولالقسم   
 :الواو  -1
ومعناها مطلق الجمع ، فتعطف ،  اإلعرابالفتح الظاهر، ال محل له من  الواو العاطفة ، حرف مبني على      

وَنه  م ْن د ون  الل ه  }: على مصاحبه ، نحو قوله تعالى ءالشي ر  رًا وَ َوَلْم َتك ْن َله  ف َئٌة َينص   .( 92) {َما َكاَن م نَتص 
                                      

 ( . 00) آية : ـ  سورة الكهف 89
 ,(  24) آية : ـ  سورة الكهف 90
 ( . 06) آية : ـ  سورة الكهف 91
 ( . 40) آية : ـ  سورة الكهف 92
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 .احتمال معطوفها للمعاني الثالثة السابقة. 6
ه  َأَحدًا  َوال}:قوله تعالى  اقترانها بال، نحو. 2 ْكم   . ( 93) {ي ْشر ك  ف ي ح 
ْسنًا  َوا  م ا}:نحو قوله تعالى، مااقترانها بإ. 0 َذ ف يه ْم ح   . (94) {َأْن تَت خ 

 : ثم  –2
في األربعة التي تشركه ، ومن  ألول إعراباوهي من الحروف العشرة العاطفة التي تشرك الثاني في   

 .أيضًا الحكم 
َقاَل }: قوله تعالىنحو ، وفي الجمل ، ثم عمرٌ  يدٌ ني ز ءجا: نحوفي المفردات ،  مع التراخيوتفيد الترتيب  

الً  ْن ن ْطَفة  ث م  َسو اَك َرج  ْن ت َراب  ث م  م  ي َخَلَقَك م  ب ه  َوه َو ي َحاو ر ه  َأَكَفْرَت ب ال ذ   . ( 95) { َله  َصاح 
 :والتدرج في درجات االرتقاء كقول الشاعر  التراخي ، بل لمجرد الترتيب إفادةعن  معراة تأتيوقد  

 قد ساد قبل ذلك جده ثم بوه             إن من ساد ثم ساد أ
سيادة أبيه ، وسيادة  انت سيادة جده متقدمة علىن كجده ، وا   لىأبيه وبعده إ لىفتدرج من سيادة نفسه إ  

 .سيادته في الزمان  على أبيه متقدمة
ْزَبْين  َأْحَصى ل َما َلب ث وا َأَمدًا  ث م  }: تي لمجرد التشريك دون ترتيب ، نحو قوله تعالىوتأ   .(96){َبَعْثَناه ْم ل َنْعَلَم َأيُّ اْلح 

 
 :الفاء العاطفة  -3
،  لالستئنافالجمل فهي  ا عطف الجمل علىم  وأ، وتشرك الثاني في إعراب األول في المفردات  

 .أي الترتيب مع التعقيب  هما ،بين سابق تقدمه بال مهلة على طف الحقاً وتع
ه  إ َلى }: ى قوله تعال ونحو توضأت فصليت ،: ، كقولك  والترتيب يكون حسياً  • َفاْبَعث وا َأَحَدك ْم ب َور ق ك ْم َهذ 

يَنة  فَ  ْنه   ْلَينظ ْر اْلَمد  ْزق  م   . ( 97) { َأيَُّها َأْزَكى َطَعامًا َفْلَيْأت ك ْم ب ر 
وَته َما  َفَلم ا} :ومنه قوله تعالى دخلت بغداد فالبصرة ، : ، نحو  ويكون حكماً  • َيا ح   َفات َخذَ َبَلَغا َمْجَمَع َبْين ه َما َنس 

 .( 98) {َسب يَله  ف ي اْلَبْحر  َسَربًا 
َحت ى  َفانَطَلَقا}:  قوله تعالى ينافي الترتيب ، وال يخرج عنه ، نحو ار مدة حصول المترتب وطوله الر واستم •

 .(99)  {إ َذا َلق َيا غ المًا َفَقَتَله  
 : حتى ـ   4

 :وجهمن ثالثة أ ال بينهما فرقاً او ، وا  الو  أن تكون عاطفة بمنزلة وجه حتىأمن 
 :شروط أهمهاله ( حتى) بـ لمعطوف ا ن  أ:حدهما أ

َوا  ْذ َقاَل }:  قوله تعالى نحو سهارأ حتىأكلت السمكة : ها ، نحو من جمع قبل ما بعضاً كون إن يأ. 1
 . ( 100) {َأْبل َغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْين   َحت ىم وَسى ل َفَتاه  ال َأْبَرح  

                                      
 ( . 21) آية : ـ  سورة الكهف 93
 ( . 51) آية : ـ  سورة الكهف 94
 ( . 09) آية : ـ  سورة الكهف 95
 ( . 62) آية : ـ  سورة الكهف 96
 ( . 66) آية : ـ  سورة الكهف 97
 ( . 16) آية : ـ  سورة الكهف 98
 ( . 94) آية : ـ  سورة الكهف 99

 ( . 13) آية : ـ  سورة الكهف 100
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} :نبياء ، نحو قوله تعالىاأل حتىو نقص ، نحو مات الناس ة أا زيادم  ها ، وا  ن يكون غاية لما قبلأ. 2
ْنه   َحت ىَقاَل َفإ ْن ات َبْعتَن ي َفال َتْسَأْلن ي َعْن َشْيء   َث َلَك م  ْكرًا  ال أ ْحد  آت ون ي }: ،  ومنه قوله تعالى  ( 101) {ذ 

يد   َبَر اْلَحد  وا  َحت ىز  َدَفْين  َقاَل انف خ  )  {ق ْطرًا  َقاَل آت ون ي أ ْفر ْغ َعَلْيه  إ َذا َجَعَله  َنارًا  َحت ىإ َذا َساَوى َبْيَن الص 
102) . 

 .لما تقدمنها ال تعطف الجمل إ:ثانيها
حتى يزيد ، وفيه نظر،نحو قوله مررت بالقوم : ، فتقول عيد مجرور أ عطفت على ذاإنها إ: ثالثها 
ْكًرا َحت ىَفاَل َتْسَأْلن ي َعْن َشْيء  }: تعالى ْنه  ذ  َث َلَك م  قليل والكوفيون  (حتى ) ـ والعطف ب،  ( 103) { أ ْحد 

 .ينكرونه
 :وتقع متصلة ، ومنفصلة :العاطفةم أ – 5
 .خرأحدهما عن اآل تغنىسالذكر وال ي لىعطوفان بها إهي التي يفتقر الم:  المتصلة 

 :وشروطها 
 . ، فيحكم الذهن بحصولها ألحدهمااستواء المعطوفين في النسبة  . أ
 . أيضاً  أم ، ولهذا قيل المعادلة خرأن يلي أحد المتساويين ، واآل. ب
قع بعد هي التي ت أزيد عندك أم عمرو ؟ والمتصلة:بها ، لطلب المحكوم عليه ، نحو ن يقع السؤال أ. ج

جمع فقد منها شروط االتصال ، وت ما:ما المنقطعة فهي همزة التسوية ، نحو سواء أقمت أم قعدت وأ
بما ولذلك قدرت ، ، نحو ال و بل  قبلها عما بعدها وسميت منقطعة النقطاع ما. ستفهام بين الخبر واال

ن تستعمل لمجرد أو لالستفهام ن تكون أ  : )ووقوعها بعد الخبر في موضعين  يدل علي االنقطاع
 .( العطف 

 : وأ -6
و لمعطوف عليه وحده نحو جاءني زيد أا في المكان الذي يجوز االقتصار علىال إ( أو  ) ال يعطف بـ

 . عمرو
 :منها  لعدة معاني ( وأ) وتستعمل

إ ن ه ْم إ ْن }: قوله تعالى  يمنع الجمع ومنه والتخيير،  من مالي درهما ، أو ديناراً  خذ : ير ، نحو التخي. 1
م وك مْ  وا َعَلْيك ْم َيْرج  وا إ ذًا َأَبدًا  َأوْ  َيْظَهر  ل ت ه ْم َوَلْن ت ْفل ح  يد وك ْم ف ي م   .(104){ي ع 

 .الجمعباحة ال تمنع ، واإل العلماء أو الشعراءجالس : اإلباحة ، نحو . 2
 .و حرف، أ و فعلاسم ، أ: الكلمة : التقسيم ، نحو . 3
ل ينَ }: قوله تعالى و عمرو ، ونحوجاء زيد أ: هام ، نحو اإلب. 4 َيْأت َيه ْم اْلَعَذاب   َأوْ  إ ال  َأْن تَْأت َيه ْم س ن ة  اأَلو 

 . ( 105) { ق ب الً 
 . ( 106) {َبْعَض َيْوم   َأوْ  َلب ْثَنا َيْوماً َقال وا }: لىاكقوله تع، عمر  جاء زيد أو ،الشك. 5
ق باً  َأوْ  ال َأْبَرح  َحت ى َأْبل َغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْين  } :قوله تعالى  ، نحوضراباإل. 6 َي ح   .( 107)    {َأْمض 

                                      
 ( . 93) آية : ـ  سورة الكهف 101
 ( . 61) آية : ـ  سورة الكهف 102
 ( . 93) آية : ـ  سورة الكهف 103
 ( . 23) آية : ـ  سورة الكهف 104
 ( . 22) ـ  سورة الكهف اآلية 105
 ( . 66) ـ  سورة الكهف اآلية 106
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 :القسم الثاني

 :فقط وهي ثالثة  ع المعطوف عليه لفظاً م وهي الحروف التي تشترك المعطوف 
 :العاطفة   ( ال)   -1
، وبعد  اضرب زيدًا ال عمراً : زيد ال عمرو، واألمر ، نحو ويعطف بال بعد النداء ، نحو يا 

 .جاء زيد عمر : نحو اإلثبات
 

 :العاطفة المخففة  ( لكن) ـ  2
ن فإ، بل : الشيئين بعينه مثل  ألحدالعطف من القسم الذي يفيد ثبوت الحكم حروف حد حرف من أ 

عمرًا ، والمفرد ال لكن  ما أكرمت خالداً : ، وذلك نحو نها لالستدراكأل ن يسبقها نفي ؛المفرد تعين أ دخلت على
يسبق لكن نفي ليحصل  أنفيتعين  شبهة فيه فيكون مثبتاً النسبة الحكمية ، وال  إلى، لتوجيه النفي  يكون منفياً 

 –ء دخلت علي المفرد ا، سو  كن حرف عطف مطلقاً أن ل الجمهور علىاتفق التدارك بمغايرة ما بعدها لما قبلها و 
 . الجملة على أوبشرط تقدم المنفي ، 

، ال عاطفة لموافقتها في تجرد  مخففة مطلقاً  الجملة علىالداخلة ( لكن  ) أن   إلى وليالجز وذهب  
 .بعدها  الجملة

 :العاطفة ( بل ) ـ  3
وهي كأخواتها ،  واألفعال األسماء ، ويدخل على اإلعرابالسكون ، ال محل له من  حرف مبني على 

 :اإلعرابول في من حروف العطف تفيد تشريك الثاني لأل
وثباته لما بعدها ومنه قوله الحكم عنه ،  األول ، فتارة إلبطالعن  لإلضرابفهي  جملة ن وقع بعدهافإ 

ذ ه ْم }:  تعالى َل َله ْم اْلَعَذابَ َوَربَُّك اْلَغف ور  ذ و الر ْحَمة  َلْو ي َؤاخ  ْن د ون ه  َمْوئ اًل  َبلْ  ب َما َكَسب وا َلَعج  د وا م  ٌد َلْن َيج  َله ْم َمْوع 
}( 108 ) . 
ْئت م وَنا َكَما َخَلْقَناك ْم }: قوله تعالى، نحو  إبطالهعنه دون  لإلعراضوتارة   وا َعَلى َرب َك َصّفًا َلَقْد ج  َوع ر ض 

َل َمر ة   داً  َبلْ  َأو   . ( 109 ){ َزَعْمت ْم َأل ْن َنْجَعَل َلك ْم َمْوع 
 
 

 ( : البدل)  المبحث الرابع
: قوله تعالى زيد ، نحو بأخيكهو التابع المقصود بالحكم دون واسطة بينه وبين متبوعه ،نحو مررت  
ن وا ب َهَذا} يث   إ ْن َلْم ي ْؤم  ولكن بواسطة هو المقصود بالنسبة ، عمراً ن فإعمر ، بلجاء زيد :، نحو ( 110 ){َأَسفًا اْلَحد 

 .منها مقصود بالنسبة ولكن بواسطة  كل واحد   ن  خرج المعطوف بالواو ونحوها فإبل ، وأ
 :قسام والبدل على أربعة أ 
زيد ،  بأخيك،مررت للمبدل منه المساوي له في المعنى وهو البدل المطابق :بدل الكل من الكل  : ولاأل 
دًا } :قوله تعالىنحو و   .( 111) {َوت ْلَك اْلق َرى َأْهَلْكَناه ْم َلم ا َظَلم وا َوَجَعْلَنا ل َمْهل ك ه ْم َمْوع 

                                                                                                                           
 ( . 13) سورة الكهف اآلية   - 107
 ( . 25) آية : سورة الكهف  - 108
 ( . 45) آية : سورة الكهف  - 109
 ( . 1) آية : سورة الكهف  - 110
 ( .  26) آية : ـ  سورة الكهف 111
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 .كلت الرغيف نصفه نحو أبدل البعض من الكل ،:الثاني  
 قوله تعالى جبني زيد علمه ، نحوعأ: في متبوعة ،نحو الدال على معنى بدل االشتمال ، وهو: الثالث  
وَت َوَما َأْنَسان ي إ ال  الش ْيَطان  }:  يت  اْلح  ْخَرة  َفإ ن ي َنس  َوات َخَذ َسب يَله  ف ي اْلَبْحر   َأْن َأْذك َره  َقاَل َأَرَأْيَت إ ْذ َأَوْيَنا إ َلى الص 

 . ( 112   ){ َعَجباً 
 :البدل المباين منه،وهو على قسمين : الرابع 
 والً قصدت أ لحماً  كلت خبزاً نحو أو البداء ،أ اإلضراببدل  ويسمىما يقصد هو ، يقصد متبوعه ك ما 

ٌع َنْفَسَك َعَلى } : قوله تعالى نحو كمعطوف ببل ،  بدل الذي هو أييضا ،أ كلت لحماً اإلخبار بأنك أ َفَلَعل َك َباخ 
ْم إ ْن َلْم ي ْؤم ن وا  يث  آثَار ه   . ( 113) { َأَسفاً  ب َهَذا اْلَحد 

ما غلط المتكلم فذكر المبدل منه ويسمى الغلط ن  بدل يكون المقصود البدل فقط وا  متبوعه ،يقصد  ال ما 
الرجل ، ويسمى بدل الغلط  أن تخبر أنك رأيت حمارًا ، فغلطت بذكر، أردت أوالً حماراً والنسيان نحو رأيت رجاًل 

 . ذا لم يكن المبدل منه مقصوداً إ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ( .  10) آية : سورة الكهف  - 112
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 الخاتمة 
الجر متناواًل (  التركيب والداللة دراسة في) في سورة الكهف  المجروراتتناول هذا البحث بالدراسة  

، فأمكن من ( النعت ـ التوكيد ـ العطف ـ البدل ) ، والجر بالتبعية( نوية ـ لفظية مع) ضافة الجر باإل، و  بالحرف
خاللها التوصل إلى نتائج ربما كان في بعضها ما يضيف جديدًا إلى ما كتب من قبل في هذا الموضع ، وربما 

 :ومن أهم تلك النتائج كان في بعضها ما يصحح خطأ شائعًا أو يزيل وهمًا راسخًا ، 
وذلك رأيناه جليا في البحث فقد تعددت المعاني لتعدد السياقات والمباني  تغيير داللة الحرف وفقا لتغير السياق .6

. 
 ( .الحرف واإلضافة والتبعية ) احتوائها جميع أنواع المجرورات الثالثة اتسمت سورة الكهف ب .2
مثل  جاء التركيب اللغوي في سورة الكهف مطابقًا للتراكيب اللغوية المعروفة لدى العرب ، أّما ما شذ  فلم يرد .0

 .لعل ومتى 
 .جاءت اإلضافة المعنوية أكثر من اإلضافة اللفظية في السورة  .4
 .جاءت اإلضافة اللفظية في معظم السورة منفصلة  .2
جاء في سورة الكهف أنواع مختلفة من التوابع كالنعت والتوكيد والعطف وكذلك البدل ، وجاءت هذه األنواع  .1

 .الجر واالسم المجرور لواحد  من تلك  األنواع تحمل صفة الجر بالتبعية ، وهو مالزمة حرف 
 .يوصي الباحث ببذل مزيد من الجهد في الدراسات التركيبية والداللية في القرآن الكريم والتراث العربي  .9
 
ن كان غير ذلك وأتمنى أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث ، إن كان هذا فلله الفضل والمن    ة ، وا 

وسّلم ، والحمد هلل رب العالمين فالكمال هلل وحده ، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
. 
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 المصادر والمراجع
 

 (برواية حفص عن عاصم : ) القرآن الكريم ـ    
 
المبارك ، دار النفائس ، بيروت ، الطبعة أبو القاسم الزجاجي ، تحقيق مازن : اإليضاح في علل النحو  -6

 .م  6690الثالثة ، سنة 
 هـ  6031السيد محمد مرتضى الزبيدي ، القاهرة : تاج العروس من جواهر القاموس  -2
 م 6662، سنة األولي، الطبعة نور الهدي لوشن. د: حروف الجر في العربية بين المصطلح والوظيفة  -0
محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الكتاب العربي ، بيروت : ، تحقيق  شرح األشموني على ألفية ابن مالك -4

 .، القاهرة ، د ط ، د ت 
 .م  2334أمين علي السيد ، عالم الكتب ، . د :  علم النحو -2
، مصر  6مهدي المخزومي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط . د: في النحو العربي نقد وتوجيه  -1

6612 
بن عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقيق عبد السالم محمد هارون ،دار العلم القاهرة ، بشر : الكتاب لسيبويه  -9

 .م  6611سنة 
المكتبة الدين عبد الحميد  البن هشام األنصاري ، تحقيق محمد محي: مغني اللبيب عن كتب األعاريب  -5

 .التجارية بمصر ، د ت 
 .ت  للزمخشري ، دار الجيل بيروت ، د: المفصل في علم العربية  -6

 .، عالم الكتب ،بيروت ( هـ  252ت ) ألبي العباس محمد بن يزيد المّبرد : المقتضب  -63
 .م 2332جامعة القاهرة  ، طبعة عالمالكتب ،  –محمد عيد ،كلية دار العلوم . د: النحو المصفي  -66
 .عباس حسن ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة الخامسة ، د ت : النحو الوافي  -62
للسيوطي ، عني بنشره محمد النعساني ، دارالمعرفة ، بيروت ، د : جمع الجوامع  همع الهوامع وشرح -60

 .ت 
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 ملخص البحث
عمد الشاعر في العصر الجاهلي إلى اإلرشاد والنصح ، ونطق بالحكمة مضّمنًا لها عقيدته 
ومذهبه في الحياة ، وجعل من حكمته هذه دستورًا مفّصاًل لتهذيب النفس ، وحسن الّتصّرف 

 . والسياسة االجتماعية البدوية  
ن طريق معرفة مفهومها هذا البحث يلقي الضوء على فلسفة الحكمة في عصر ما قبل اإلسالم ع

وأنواعها ، حيث الحكم الدينية ، والحكم التاريخية ، والحكم النفسية ، والغاية منها ، فقد كان 
الهدف منها سن نظم خلقية يتّبعها الناس فيما يرضونه من قيم أخالقية حميدة ، فهي تكاد تكون 

روءة ، والعفة ، والوفاء ، وحسن الشجاعة ، والكرم ، والم: جامعة للقيم الخلقية بشكل عام حيث 
 . الجوار ، وحماية الجار والديار 

Deliberately poet in pre-Islamic era to the guidance and 
advice , and pronunciation of wisdom included her faith and 
doctrine in life , make this constitution wisdom of detailed self-
control , and good disposition and social policy Bedouin . 
This research sheds light on the philosophy of wisdom in the era 
before Islam by knowing the concept and types, where the ruling 
religious , governance historical , governance psychological , and 
the end of them , it was meant to age systems congenital followed 
by people with Aradwnh of moral values are benign , they are 
almost University of ethical values in general terms : courage , 
generosity , and virility , and chastity , and fulfillment , and good 
neighborliness , and the protection of the neighbor and the home. 

 
 : المقدمة

عقيدته  إياهاالنصح ، ونطق بالحكمة مضّمنًا عمد الشاعر في العصر الجاهلي إلى اإلرشاد و 
 .  رفومذهبه في الحياة ، وجعل من حكمته هذه دستورًا مفّصاًل لتهذيب النفس ، وحسن الّتص

معرفة مفهومها وأنواعها و  مة في عصر ما قبل اإلسالم يلقي الضوء على فلسفة الحكهذا البحث 
، حيث الحكم الدينية ، والحكم التاريخية ، والحكم النفسية ، والغاية منها ، فقد كان الهدف منها 

قيم سن نظم خلقية يتّبعها الناس فيما يرضونه من قيم أخالقية حميدة ، فهي تكاد تكون جامعة لل
الشجاعة ، والكرم ، والمروءة ، والعفة ، والوفاء ، وحسن الجوار ، وحماية ك :لخلقية بشكل عام ا

 . الجار والديار 
المختلفة ، والشعراء  من التجارب والخبرات تنبثق فهياألثر البالغ في حياة الناس ، حكمة ولل

تمسك بالمثل العليا عّبرت عن الو  فقد ظهرت في أشعارهم الحكم برعوا في توظيفالجاهليون 
األخالق الفاضلة التي ترفع من قدر اإلنسان عندما يتمسك بها ، والحكمة و السائدة في المجتمع ، 

ليس لها مكان معين في القصيدة ، فقد تأتي مبثوثة في القصيدة وقد تأتي في أول القصيدة أو 
 . في آخرها 
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من أولئك قس بن ساعدة ، ولقمان بن وقد اشتهر عدد من الحكماء والشعراء بحكمهم البليغة و 
عاد وعامر بن الظرب ، وأكثم بن صيفي ، وزهير بن أبي سلمى ، وطرفة بن العبد ، وعدي بن 
زيد ، ولبيد بن ربيعة وعبيد بن األبرص ، وأمية بن أبي الصلت ، وأوس بن حجر وعلقمة بن 

الحكم المتنوعة وقد تنوعت  عبدة وغيرهم ، فإذا نظرنا في أشعارهم وجدناها تحظى بالكثير من
حكمة دينية ، وحكمة تاريخية ، وحكمة نفسية ، وقد جاءت الحكمة : إلى ثالثة أنواع هي 

الجاهلية على قدر كبير من النضج العقلي فهي نتاج تفكيرهم وتأمالتهم في قضايا الناس والحياة 
أخالقهم ، والماضين ، وهي ثمرة تجارب طويلة وفطنة ، ونظر ثاقب وبصيرة نافذة بالناس و 

جمااًل ا  و  ( 1) . ومصائرهم ، وتأمل في سعي اإلنسان وغايته ونهايته ، ثم إحساس دقيق بالحياة
فإن شعر الحكمة عند شعراء الجاهلية فيض من نفس حساسة ، اعتملت فيها األحداث وأثرت 
فيها التجارب ، فعبرت عن وقع التجربة عليها تعبيرًا إنسانيًا يعكس للناس مدى تأثرها وانفعالها 

،  وتعليلها لألحداث تعلياًل يقره الناس ويرضونه ويسلمون به ويرونه صدى لما في نفوسهم
وتصويرًا الستجابتهم حتى كأن الشاعر عبر على لسانهم وترجم عما في خواطرهم ، والحكمة 
الجاهلية هي صدى للتأمالت والمشاهدات للشعراء الجاهليين تصاغ في بيت من الشعر الجيد أو 
عبارة من النثر أنيقة موجزة رفيعة المعنى ، وهي نظرات في الحياة والموت ، وانطباعات 

في أمور الدنيا وأسرار الكون ومحاوالت لسن نظم أخالقية يتبعها الناس فيما يرضونه  وتأمالت
، لذلك     من خصائل حميدة وسلوك فاضل ، أو ما ينكرونه من أفعال قبيحة وعادات رديئة 

كانت الحكمة ولم تزل حقائق مجردة في متناول الفطرة السليمة تمليها التجربة الشخصية 
 . ة وفق المثل العليا السائدة في ذلك العصر والمشاهدة الفردي

، عن طريق معرفة مفهومها  ما قبل اإلسالم شعر از فلسفة الحكمة فيتحاول هذه الدراسة إبر 
يحيى الجبوري في كتابه . د: وأنواعها والغاية منها ، وقد تطّرق بعض الدارسين لذلك من أهمهم 

 –الحكمة في الشعر الجاهلي : خير بك عبد الوهاب , الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه : 
: الحكمة في شعر زهير بن أبي سلمى , أبعادها ومدلوالتها االجتماعية واألخالقية والسياسية 

 .مجتبى محمدي 
 . والبحث يحتوي على ثالثة مباحث ُسبقت بمقّدمة وُذيلت بخاتمة 

 . ، ومفهوم الحكمة لغة واصطالحًا ( ريف والتع الداللة) تناول المبحث األول مصطلح الفلسفة 
 .                                                                             .ث الثّالث إلى الغاية من الحكمةوكان المبحث الثاني عن أنواع الحكمة ، وتطّرق المبح

شعراء ن ويواللضبي ، ود المفضليات: عل أهمها وقد اعتمد البحث على عدة مصادر ومراجع ل
، وخصوبة القصيدة  الجاهلية ومعانيها المتجددة ، محمد صادق حسين ،   ما قبل اإلسالم 

 .يحيى الجبوري . والشعر الجاهلي خصائصه وفنونه ، د
من  المرجوة  واعتمد على المنهج الوصفي التحليلي في معالجة النصوص للوصول إلى الغاية

 . البحث 
     . نسأل اهلل التوفيق والسداد للوصول بهذا البحث إلى المستوى المطلوب 

 
 
 
 

                                                           
 .  222يحيى الجبوري ، ص . ُينظر ، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه ، د - 1
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 .مفهوم الفلسفة ، والحكمة : المبحث األّول 
اللفظي المدلول الباحث بلعل أولى خطوات البحث العلمي أن نعرف المصطلحات وماذا يعني 

 .ي لكلمة فلسفة واالصطالح
                                               : لغة واصطالحاً  الفلسفة: أواًل 

 أي حب ، محبة الحكمة ،( لوسوفيا في) كلمة تعني في األصل الحكمة ، وأصلها  : الفلسفة 
عمال الفكر حول الموجودات ومبادئها وعللها  ) وصار ُيقصد بها كل األفكار المستنبطة بالعقل وا 

2 ). 
الباحث عن األحوال العامة للموجود ، كما ذكرت للفلسفة عّدة والتعريف الحقيقي للفلسفة هو العلم 

تعاريف أشهرها أنها ذلك العلم الجامع لكل العلوم النظرية والعلمية ، وقد يعبر عن الفلسفة بعلم 
 . ( 3)  ةه التسميات عبارة عن تعاريف لفظي، وأغلب هذ لفلسفة األولىما بعد الطبيعة أو با

سوفيا ) و ( فيلو ) ة لمصطلح فلسفة إلى لفظ يوناني مشتق من كلمتي كما ترجع الداللة األصلي
أي محبة الحكمة وهناك من يرى أن هذا اللفظ قال به فيثاغورس الذي رأى أن اإلله وحده ( 

الحكيم ، أما اإلنسان فيجب أن يكتفي بمحبة الحكمة ، غير أن هذا الرأي رفضه البعض ألن 
ور وعدم التواضع ، وهناك من يرى أن سقراط هو أول من فيثاغورس كان معروفًا عنه الغر 

دعاء اليميز بين حب الحكمة عند سقراط و استخدمها ، وعلى أي أية حال استخدمها أفالطون 
 . ( 4)  الحكمة عند السوفسطائية 

 : الحكمة لغة ثانياً 
الفرس ، وسميت بذلك ألنها تمنعه من الجري الشديد ، وتذلل الدابة  يما أحاط بحنك :الحكمة 

لراكبها ، حتى تمنعها من الجماح ومنه اشتقاق الحكمة ألنها تمنع صاحبها من أخالق اإلذالل ، 
 . أي أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد ، أو منعه من الخروج عما يريد : وأحكم األمر 

،  ( 5)  "  مالعلو     معرفة أفضل األشياء بأفضل  هي عبارة عن الحكمة" :جاء في لسان العرب 
الحكمة جمع حكم ، الكالم الموافق الحق والفلسفة ، وصواب األمر وسداده : " وجاء في المنجد 

الحكمة معرفة أفضل األشياء : " ، كما جاء في المعجم الوسيط  ( 6)  "، العدل ، العلم ، الحلم 
" ، جاء في مفردات القرآن الكريم  ( 7) " بأفضل العلوم ، والكالم الذي يقل لفظه ويحل معناه 

 . ( 8)  " الحكمة عبارة عن معرفة أعيان المجودات على ما هي عليها 

رجل حكيم عدل ، وأحكم األمر أتقنه لذا يقال العدل والعلم والحلم و : نجد أن الحكمة لغة تعني 
  ( 9) للرجل إذا كان حكيمًا قد أحكمته التجارب ، والحكيم المتقن لألمور 

                                                           
, لخرطوم ا, مركز التنوير المعرفي .صبري محمد خليل . كتاب الحكمة ، إعادة بناء مفهوم الفلسفة ، د - 4 . 020م ، ص 2222ُينظر ، مدخل إلى الفلسفة ، مرتضى مطهري ، دار نور المصطفى ، ط - 3  22م ، ص 2202عواطف البوغبيش جامعة آذاد اإلسالمية . الحكمة ومصدرها في العصر العباسي ،  د - 2

 2وجمهرة اللغة ، ابن دريد ، مادة حكم .  66/  1ر ، العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، مادة حكم ُينظ - 9 .  10مفردات ألفاظ القرآن ، راغب األصفهاني ، تحقيق صفوان عدنان داودي ، ص  - 8 ( . حكم ) المعجم الوسيط ، أنيس إبراهيم وآخرون ، مادة  - 7 ( . مادة حكم ) المنجد، لويس معلوف  - 6 ( . حكم ) لسان العرب ، ابن منظور ، مادة  - 5 01ص, م 2222, 0طبعة 
القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، مادة .  12 – 12/  01لسان العرب ، ابن منظور ، مادة حكم .  086/ 

 .  211 – 212/  8تاج العروس من جواهر القاموس ، الزبيدي مادة حكم .  022/ 2حكم 
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 : معنى الحكمة اصطالحًا 
: ، وقال ابن القيم " الحكمة اسم إلحكام وضع الشيء في موضعه : " قال أبو إسماعيل الهروي 

 " . لذي ينبغي ، في الوقت الذي ينبغي فعل ما ينبغي على الوجه ا: الحكمة " 
الحكمة عبارة عن العلم المتصف باألحكام المشتمل على المعرفة باهلل تبارك : " وقال النووي 

ن ، والحكيم م ل بهوتعالى ، المصحوب بنفاذ البصيرة ، وتهذيب النفس ، وتحقيق الحق ، والعم
واستشهد بها الشعراء ، ولعل من أبرز من  ما قبل اإلسالمله ذلك ، وقد وردت الحكمة في شعر 

تصدر لشعر الحكمة من الجاهليين الشاعر زهير بن أبي سلمى ، وقد سئل عمر بن الخطاب 
  يقصد زهير بن أبي " ومن ومن ومن : أشعر الناس الذي يقول : من أشعر الناس ، فقال

 : ومن ومن ، كما في قوله : ُسلمى ، وقوله 
 ولو خالها تخفى على الناس تعلم        ٍء  من  خليقٍة     ومهما يكن عند  امرى

 ُيَضرَّس  ِبَأنياٍب  َويوَطــــــأ  ِبَمنِسمِ          َوَمن ال ُيصانِــــــــــع  في ُأمـــــــــوٍر  َكثيَرٍة    
 َعنُه  َوُيذَممِ  َعلى  َقوِمِه  ُيسَتغَن          َوَمن َيُك  ذا  َفضٍل  َفَيبَخل  ِبَفضلــــــِِه   

 َيِفرُه َوَمن  ال  َيتَِّق  الَشتَم  ُيشَتمِ        َوَمن َيجَعِل الَمعروَف ِمن دوِن ِعرِضِه     
 ُيَهدَّم َوَمن ال  َيظِلِم الناَس  ُيظَلمِ      َوَمن ال َيُذد  َعن  َحوِضِه  ِبِسالِحــــــــِه       

 َوَلو راَم  َأسباَب  الَسمــــــاِء  ِبُسلَّمِ      ــِة  َيلَقهـــــــا       َوَمن  هاَب  َأسباَب  الَمِنيَّـــــــ
، الحكمة هي التي  ( 10)  "كل ما يهدي إلى الخير في العقيدة والسلوك ، فهو حكمة : " وهي 

تهدي اإلنسان من الظلمات إلى النور ، والحكمة هي التجربة الذاتية المكتسبة من فعل أو رأي ، 
ومن طبيعة الحكمة أنها تنتشر بين اآلخرين لالنتفاع بها ، والحكمة تنبذ الرذائل وتحث على 

 ، تنبيهًا على أن اهلل    (11 ) ُيؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاءُ  :   المكارم والمحاسن ، قال تعالى 
َوَلَقْد آتَْيَنا ُلْقَماَن    :يعطي الحكمة لمن يستحقها ، ويضع كل شيء في مكانه ، كما قال 

، والحكمة هي الفهم والعمل الجيد والقول الحسن ، وكل فعل يصدر من    (12 )اْلِحْكَمَة  
كم ويتقن عمله وقوله بالصواب والعقل ، اإلنسان باستثناء القبيح ، فالحكيم الشخص الذي ُيح

والحكمة ال تختص باألنبياء واألولياء والعلماء ، فكل إنسان إذا أحكم واتقن عمله فهو رجل حكيم 
  ( 13) : فقال  " القصيدة المحكمة حكيمة " ، وقد سّمي األعشى 

 َقد ُقلُتها ِلُيقاَل َمن ذا قاَلها ؟          ٍة َتأتي الُملوَك َحكيَمٍة    َوَغريبَ 
  ( 14) : وقال النمر بن تولب 

 لئالَّ  يعولَك  أن  تصرما         وأحبب  حبيبَك  حبــــــــًا  رويدًا   
 ِإذا َأنَت حاَولَت َأن َتحُكما            َوَأبغض َبغيضَك ُبغضًا ُرَويداً 

 . أي إذا حاولت أن تكون حكيمًا 
، وما  ( 15)  " العلم بحقائق األشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاها : " ضًا وهي تعني أي

نما قد يأتي في  " آثر عن عرب الجاهلية من حكمة ال يقف عند لون معين من ألوان الكالم ، وا 

                                                           
/  0م 2222، بيروت ، لبنان ،  2مجمع األمثال ، الميداني ، أحمد أبي الفضل ، دار الكتب العلمية ، ط - 14 ( .حكم ) لسان العرب ، ابن منظور ، مادة  - 13 .  02: سورة لقمان ، اآلية  - 12 .  262: سورة البقرة ، اآلية  - 11 .  212/ 2تفسير الكاشف ، محمد جواد مغنية  - 10

 . 212/  8تاج العروس من جواهر القاموس ، الزبيدي  - 15 .  222
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، والعرب أمة شاعرة عرفت  ( 16)  "بعض ما نسب إليهم سجع قصير ، وبعضه كالم منظوم 
بالبالغة ، وصناعة الشعر فهم خاضوا وأبدعوا في جميع أغراض الشعر ، فمن طبيعة تلك 
الحياة استمد الشاعر العربي حكمته المحددة بأبعاد البيئة ، واستدل بها إلى األعراف االجتماعية 

عراف التي نشأ عليها التي انسجم مع ظروفها وأوضاعها ، وكان العربي يدرك التقاليد واأل
وتمسك بها أشد التمسك ، ألنه اعتاد عليها وعلى ممارستها ، لذلك فمن الصعب عليه تغييرها ، 
فجاءت حكمته مرتبطة بشخصيته معبرة عن تجربته الخاصة واالجتماعية عامة ، وعن الخبرة 

بي للواقع ، ويعرفها المكتسبة أو النظرة الشاملة أو الرؤية الثابتة التي تصور فهم الشاعر العر 
خبرة عقلية وتجارب واقعية ، ينبع منها حكم عام مسلم به مبرر : " الدكتور علي شلق بأنها 

 . ( 17) " منطقيًا 
َربََّنا  : والحكمة عبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم وهي العلم والتفقه ، قال تعالى 

ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزكِّيِهْم ِإنَّ  َك َأنَت الَعِزيُز َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسواًل مِّ
الَحِكيُم  

  (18 ) . 
آليات في القرآن الكريم مقرونًا بذكر الكتاب ، ومفاد الحكمة في مجمل ا ُذكرإن لفظ الحكمة 

الكريمة الداللة على ما في الكتاب الكريم من األحكام والقيم ، أو الداللة على العلم النافع المؤدي 
ُيؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن ُيْؤَت  : إلى العمل الصالح على نحو ما جاء في قوله تعالى 

األَْلَباِب    اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثيرًا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا 
  (19 ) . 

ُه الّلُه َفَهَزُموُهم ِبِإْذِن الّلِه َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآَتا : وقد يدل اللفظ على النبوة كما في قوله تعالى 
اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاُء 

  (20 ) . 
يظهر لنا من خالل آيات الذكر الحكيم أن لفظ الحكمة يدور في فلك معاني األسلوب الحكيم 
واللفظ اللين بما يؤثر في السامع ويفيده أو بما يدل على المواعظ البليغة والهداية الرشيدة والسداد 

 . والنطق بما يوافق الحق  في الرأي
وكانت الحكمة تصدر عن العقل وما يصدر عن العقل مرادف لصدق الحكم وصدق الحكم ال 

يحث المسلمين على طلب الحكمة  يختلف عليه اثنان مهما اختلفت األزمان والبيئات والرسول 
 ، وفي حديث آخر عن ابن مسعود " الحكمة ضالة المؤمن حيث وجد ضالته فليجمعها إليه " 

رجل آتاه اهلل مااًل فسلطه على هلكته في : " ال حسد إال في اثنين : "  قال رسول اهلل : قال 
، ويبدو لنا أن الحكمة نعمة كبيرة  ( 21)  "الحق ، ورجل آتاه اهلل الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها 

ال يظفر بها إال الحكيم وهي خالصة الخبرات والتجارب في الحياة ، وهي تمثل رصيد العقل 
 . الراجح وبعد النظر وعمقه 

 : بشعر الحكمة وكان يردد قول لبيد بن ربيعة  فقد أعجب رسول اهلل 
 ( 22) َوُكلُّ َنعيٍم ال َمحاَلَة زاِئُل               َأال ُكلُّ َشيٍء ما َخال الَلَه باِطُل         

 

                                                           
صحيح البخاري ، عبد اهلل بن إسماعيل البخاري ، مراجعة وضبط وفهرسة الشيخ محمد علي القطب  - 21 .  210: سورة البقرة ، اآلية  - 20 . 262: سورة البقرة ، اآلية  - 19 .  022: سورة البقرة ، اآلية  - 18 .  26علي شلق ، ص . نقاط التطور في األدب العربي ، د - 17 .  112/  8جواد علّي . المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ، د - 16

 .  216ديوان لبيد بن ربيعة ، ص  - 22 .  12م ،  ص 2222والشيخ هشام البخاري ، صيدا ، بيروت ، المكتبة العصرية 
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 :إال نعيم الجنة ، كما كان يتمثل بقوله طرفة بن العبد : ثم يقول 
دِ           األَّياُم ما ُكنَت  جاِهالً َستُبدي َلَك    َوَيأتيَك  ِباأَلخبــــاِر َمن َلم ُتَزوِّ

 ( 23) َبتاتًا َوَلم َتضِرب َلُه َوقَت َموِعِد        ـاِر  َمن َلم  تَِبِع َلُه    َيأتيَك  ِباأَلخبـــــ
 : الحكمة والمفهوم اإلسالمي للفلسفة 

في الفكر ( فلسفة )  هو مصطلح القرآن المقابل لمصطلح فيما نرى( حكمة ) إن مصطلح 
الغربي ، وهذا ما يمكن استنباطه من ورود مصطلح الحكمة في القرآن الكريم بمعنى العقل والعلم 

 . ( 24) ، والحكمة هي خشية اهلل ، فإن خشية اهلل هي رأس الحكمة  والفهم ، واإلصابة في القول 
بتداًء من أن الحكمة صفة ا –ممثاًل في مفهوم الحكمة  –وينطلق المفهوم اإلسالمي للفلسفة 

، وهو إفراد الحكمة المطلقة هلل تعالى ، وأن الحكمة اإللهية    (25 )َوالّلُه َعِزيٌز َحِكيٌم  إلهية 
                                                     . مطلقة والحكمة اإلنسانية محدودة 

ذا اعتبرنا تعريف الفلسفة على أنها محاولة بناء تصور ورؤية شمولية للكون و   الحياة، فإن و ا 
يات هذه األعمال في الحضارة اإلسالمية بدأت كتيار فكري في البدايات المبكرة للدولة ابد

طالع االتاسع عندما أصبح المسلمون على اإلسالمية بدأ بعلم الكالم، ووصل الذروة في القرن 
لسفة اليونانية القديمة والذي أدى إلى نشوء رعيل من الفالسفة المسلمين الذين كانوا بالف

 .يختلفون عن علماء الكالم
 

 .أنواع الحكمة: المبحث الثّاني 
 : الحكمة الدينية 

لقد عمد الشاعر الجاهلي إلى إيراد حكمته الدينية من خالل السرد القصصي الموروث الذي 
عدي بن زيد في شعره الحكمة التي تمثلت بجانب ديني من ذلك قوله في  وّظفه في شعره فتناول

الحية ، وأن الحية  تذكر مبدأ الخلق وشأن آدم ومعصيته ، وكيف أغواه الشيطان ، وكيف دخل
 : كانت في صورة جمل فمسخها اهلل عقوبة لها ، حين طاوعت عدوه على وليه ، وفي ذلك يقول 

           عن ظهِر َغْيٍب ِإذا ما سائٌل َسَأالَ     اسَمْع حديثًا كمــــــــــــــا يومًا ُتحدُِّثه        
فنــــــــــــا آياتِـــــــــــــه اأُلَواَل         بدى الُه الَخلِق ِنعمَته    إن كيف أ    ( 26) فينـــــــــا وَعرَّ

إلى أن كانت النتيجة عقاب  ويسترسل الشاعر في ذكر القصة وكيف كانت غواية نبينا آدم 
 : ليصل الشاعر إلى خاتمة القصيدة الحكمية قائاًل  اهلل 

   نشفى بحكمته أحالمنا علال           يــــــــــــــــــل نقرؤه وأوتيا الملك واإلنج
 ( 27) فوق البرية أربابًا كما فعال       من غير ما حاجٍة إال ليجعلنا        

ومن الشعراء الحكماء في الجاهلية من آمن باهلل وحده وما أشرك به أحدًا لبيد بن ربيعة الذي 
 ,اتجه إلى اهلل وهو يدري أن كل شيء يؤول إليه ، وأن كل ما في الدنيا هالك إال وجهه الكريم

فإنه باٍق أزلي ، ويعلم علم اليقين أن كل نعيم في الحياة مصيره الزوال ، وأن الناس يذلهم الموت 
 : ويفرق بينهم ، فيقول 

 

                                                           
 .  062ديوان عدي بن زيد ، ص  - 27 . 018ديوان عدي بن زيد ، ص  - 26 . 18: سورة المائدة ، اآلية  - 25 . 122/  0تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير  - 24  . 20ديوان طرفة بن العبد ، ص  - 23
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 َوُكلُّ  َنعيــــــــــــٍم  ال  َمحالَـــــــــَة  زاِئلُ        ِطُل    َأال ُكلُّ َشيٍء ما َخال الَلَه با
 ُدَويِهَيـــــــٌة  َتصَفرُّ  ِمنها  األَناِمــــــلُ         َبيَنُهم   َسوَف  َتدُخُل   َوُكلُّ ُأناسٍ 
 ( 28) ِإذا ُكشَِّفت ِعنَد اإِلَلِه الَمحاِصُل         َيومًا  َسَيعَلُم  َسعَيُه   َوُكلُّ ِامِرٍئ 

فهو بالقيم الخلقية ،  كانت الغاية من شعر الحكمة عند لبيد الدعوة إلى خلق مجتمع مثالي يؤمن
بوعظ الناس ونصحهم  ,فكره وخبرته بالحياة ، ويضع األمور في نصابها بإتقان خالصةيقدم 

رشادهم بأسلوب حكمي يثير األحاسيس ويحرك كوامن الفطرة السليمة في النفوس ، ويبدو أن ا  و 
ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن  َوَيْبَقى  : عدي بن زيد كان أقرب من لبيد في البيت الثاني من قوله تعالى 

ْكَراِم   : ، حيث يقول     (29 )َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجاَلِل َواإْلِ
 ( 30) َغيُر َوجِه الُمَسبَِّح الَخاّلِق      َشيٌء َعلى الَمنوِن ِبباِق    َليَس 

عن الفضيلة وتسري الروح الدينية في شعر أوس بن حجر عند حديثه المطول في غير موضع 
، وقد يكون حديثه عن الموت  ( 31)  واألخالق وعن الموت والحياة وأن الموت نهاية كل حي

 . ( 32)  األبرص بنمستمدًا من فهمه لحقيقة الحياة ، وكذلك فعل عبيد 
دراك  ةر لعبصريحة للتبصر وأخذ العظة واوهذه دعوة واضحة و  حتمية من مصير األمم السابقة وا 

انتهاء حياة اإلنسان وفنائه ، فالموت ال يدع صغيرًا وال كبيرًا ، والزمن الذي يمضي لن يعود وهذا 
إحساس وصل إلى درجة اليقين الذي ال يخالطه شك ، فمصير كل إنسان البد أن يكون كمصير 

 :  ( 33)  الذين سبقوه من القرون الغابرة ، وفي ذلك يقول قس بن ساعدة 
 

ليـ في الذَّا  هبيــن األوَّ
 لمـــــــا رأيُت مـــــــــــواردًا         

 ورأيُت َقْومي َنْحَوها            
 ال َيْرِجع الماضي وال         
 أيقنُت أنِّي ال َمحــــــــا         

 

 ـن ِمَن الُقرون لنا َبَصائْر             
 للَمْوِت ليس لها َمصادر

 واألَصاغرَيْمضي األكابر 
 َيبقى  من  الباِقين  غاِبر
 لَة حيُث صار القوُم صائر

 
 

الذين التفتوا إلى قضية تقلب الزمان وتبدل  ماءبن نويرة من أبرز الشعراء الحك ويعد متمم
الحال ، إذ يقول في قصيدة له طويلة ، متحدثًا عن الدهر وأحواله وكيف أفنى األمم والممالك 
داعيًا إلى أخذ العظة والعبرة من هذه التغيرات التي تبدو كأنها نتيجة طبيعية لسير الحياة مبديًا 

تعداده لمغادرة الحياة عند انتهاء رحلته في هذه الدنيا إقرارًا بأن ترقبه وانتظاره للشدائد واألهوال واس
 ن سبقه من آبائه وأجداده ، فكأنهالمصير المحتوم البد أن يكون بانتظاره وأنه سوف يلحق بم

مضوا ولم يبق منهم سوى أخبارهم يقول   الذين  كل هؤالء  حين يذكر  لنفسه العزاء  يلمس 
  ( 34)  :متمم 

                                                           
                                                                 . 12 – 28المفضليات ، المفضل الضبي ، ص  - 34 .  081/  2البداية والنهاية ، ابن كثير  - 33 .  10ُينظر ، ديوان عبيد بن األبرص ، ص  - 32 . 22ُينظر ، ديوان أوس بن حجر ، ص  - 31 .   202ديوان المروءة ، ص  - 30 .  22 – 26سورة الرحمن ، اآليتان  - 29 . 211ديوان لبيد ، ص  - 28
ب بو ،ھالغولما اغتال الشيء : الغول*   . البین الواضح، عنى بھ طریق الموت: المھیع. المنية: وذھ
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 ولقد ُغِبْطُت بمـــــــــــا ُأالِقى ِحْقَبًة 
 َأَفَبْعَد َمْن َوَلَدْت ُنَسْيَبُة  َأْشَتِكي           

 ولقد علمُت  وال  محالة  َأنني       
ٍق          َأْفَنْيَن عــــــــــادًا ثُـــمَّ  آَل ُمحــــَرِّ
 وَلُهنَّ كاَن  الحارثاِن  كالُهما        

 آباِبي ِإلى ِعْرِق الثََّرى         َفعَدْدتُ 
 َذهُبوا فلـــــم  ُأدِركهُم  وَدَعْتُهُم         
 الُبدَّ ِمن َتَلٍف ُمصيٍب فانتِظْر        

 وَليْأتينَّ  عليـــَك  يــــوٌم   َمــرًَّة          
 

 ولقــــــد  َيُمـــــــرُّ  عليَّ  يْوٌم  َأْشَنعُ  
ــــــــــعُ َزوَّ  الَمِنّيــــ  ــَِة  َأو  ُأَرى  َأَتَوجَّ

 ِللحاِدثـــــــــــاِت فهــــــــْل َتَرْيِني َأْجــــَزعُ 
ُعــــوا  َفَتَرْكَنهُــــــــْم َبلــــــدًا ومـــا قــــد َجمَّ
 ولهــــــــنَّ كاَن َأُخــــو الَمَصانِـــع تُبَّعُ 
 فَدَعْوُتُهْم فعلمُت َأْن لم  َيْسَمُعوا
 *ُغوٌل َأَتْوهـــــــــــــا والطَِّريُق  الَمْهَيعُ 

 َأِبَأْرِض قوِمَك َأم بُأخَرى ُتْصَرعُ 
 ُيبكي عليــــــــك ُمَقنَّعــــــــًا ال َتْسَمــعُ 

 
السابقة حين يستذكر أيام شبابه التي انفضت وحل  يوال يبتعد ذو األصبع العدواني عن المعان

ن بعدها المشيب والهرم ، فيبدو كأنه موقن بما سيؤول إليه حاله ، وأن مصيره لن يختلف ع
  ( 35)  :فيقول وامتدت أيامه ،مصير من سبقوه مهما طال عمره،

 

 
 : الحكمة التاريخية

تميزوا بقسط وافر من النضج إن الحكماء الجاهليين كغيرهم من حكماء األمم األخرى 
العقلي ، ذلك أنهم أفادوا من خبرة الحكماء السابقين ، ومن أخبار الملوك العظام وسير رجال 

اريخ التاريخ أصحاب الشأن ، فقد استطاع عدي بن زيد بقدرته الشعرية أن يستلهم قصص الت
 اء حيث ابتدأهالزبحكمته المرجوة ، ومن هذه القصص قصة ا برازيوظفها قصصًا شعرية ، إل

 : بقوله 
لينا       هــــــا الُمثري الُمَرّجى َأال َأيُّ   *َأَلم  َتسَمع  ِبَخطِب اأَلوَّ

                                                           
                                                                 .  22 – 18ديوان ذي األصبع العدواني ، ص  - 35
 انكسار السن من الثنايا والرباعيات : ثرمي * 

 ال يبعدْن عصر الشباب وال        
 والمرشقات من الخدود كأي        
 وطراد خيل مثلهــــــــا التقتــــــــــا        
 لوال أولئك ما  حفلت متى         
 هزئت زنيبة أن رأت ثرمي         
 من بعد ما عهدت فأدلفني         
 حتى  كأني  خاتٌل  قنصـــًا         
 ال تهزئي مني زينب فمــــــــــا         
   أو لم  ترى  لقمــان  أهلكه       

 وبقاء  نسٍر كلما انقرضت         
 ما طال من أمٍد على لبٍد         
 ولقد حلبت الدهر أشطره         

                                                                 

 لذَّاتِـــــــِه  ونباتِـــــــــــــِه  النضـــــــــــرِ  
 ماض الغمام صواحب القطر

 ــٍة  ومقاعــــــــــــد  الخمـــرلحفيظـــ
 غولبـت في حــــــــرٍج  إلى قبــــــر
 وأن انحنى لتقــــادٍم  ظهــــــــــري
 يوٌم  يجيء وليلـــــــــٌة  تســــــــــري
 والمــــــــرء  بعــــد تمامــــه  يحري
 في ذاك من عجٍب وال سخر
 ما اقتات من سنٍة ومن شهر

 عــــــــادت  إلى  نســــــر أيامــــــــه 
 رجعت  محورتــــه  إلى  قصــــــر
 وعلمت مــــــــا آتى من األمر
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 ( 36) َجذِيَمُة َعْصَر َيْنُجوُهْم ثُِبيَنا        لَبقَّة اأُلَمراَء  يومًا َدعا با
أن وترها جذيمة األبرش  ألبيها بعد –ملكة تدمر  – ءهنا يذكر الشاعر في هذه القصة ثأر الزبا

( عمر بن عدي ) قتله ، ولما استجمع أمرها وانتظم ملكها انتقمت منه ، لكنه ترك ابن أخته ب
، قال الشاعر في  ( 37)  على ملكه الذي بدوره انتقم من الزباء وزال ملكها رغم حذرها وسطوتها 

 : خاتمة هذه القصة 
 دات والحصن الحصيناأخا النج    ألم تر أن ريب الدهر يعلو     

  ( 38)  ولو َأْثَرى ولو َوَلَد  الَبِنيَنـــــــــــا          الَفَتى َيْلُهو بشيٍء  ولم َأِجدِ 
يبين له بأن ظلمه لن يدوم لظلم النعمان بن المنذر ،  يعاني منلشاعر ساق هذه القصة وهو إن ا

، وسيذهب كما ذهب ملك الزباء ، وقد وردت في شعر عدي نماذج أخرى من القصص التاريخي 
)  ماًل من النعمان أن يعفو عنه ؤ ا خاللها إلى الحكمة والموعظة موأمم وأقوام غابرة ، دع, لملوك 

39 ) . 
حيث تتشكل الصورة من السؤال (  العظة بالماضي) وهذا لبيد بن ربيعة يتناول الموضوع نفسه 

يعاب الفكرة ستباال المختلفة ، واالستفهام والقول الصريح ، وحديث النفس والموعظة ومن األفع
تحذيرًا للنفس وتنبيهًا وعلى قدر من الفنية  األبيات حيث شكل نغمًا قويًا  يوالعبرة المستخلصة ف

شعارًا بنهاية كل حي ، حيث يقول   :لكل حّي ، وا 
  

 َأال َتسَأالِن الَمرَء ماذا ُيحاِوُل    
 َحبائِــــــــلــُــــُه َمْبثُـــــوثَــــــٌة بَسِبيـــِلـــــه    
 ِإذا المــــَرُء َأسرى َليلَـــــًة  َظنَّ  َأنَُّه  

 َفُقواَل له إْن كــــــــان  َيْقِســــُم  َأْمـــــــَرُه    
 ُك ما َمضى   َفَتعَلَم َأن ال َأنَت ُمدرِ 

 فِإْن َأْنَت لم َتْصُدْقَك َنْفُسَك فانَتِسْب  
 

 َأَنحٌب  َفُيقضى َأم  َضالٌل َوباِطلُ  
 وَيْفَنى ِإَذا  ما  َأْخَطَأتْـــــُه  الَحبائِـــــلُ 
 َقضى َعَماًل َوالَمرُء ما عاَش عاِملُ 
ــــــَك  هاِبلُ  ـــــــــا  َيِعْظَك  الدَّْهُر ُأمُّ  َأَلمَّ
 َوال َأنَت ِمّما  َتحــــَذُر الَنفُس  وائِــــــلُ 

  ( 40) َلعلََّك  َتْهِديَك الُقُروُن  اأَلَواِئُل 
 

 
وقد تعددت موضوعات الحكمة ، فعدي بن زيد يتخذ من التاريخ دروسًا وعظات يتفكر 
في مصير الناس وفناء الماضين وزوال النعم ، وهو في مواضع كثيرة من شعره يقص على 
الناس أخبار الملوك والجبابرة الذين أبادهم الدهر وأخنى عليهم الزمان ، ولذلك فال مطمع في 

ال مأمن من غدرها ، فاإلنسان ضيف في هذه الدنيا مسافر في طريق الفناء ، فال الدنيا الفانية ، و 
 : يغرنك ما تراه من رغد عيش الناس وما عليهم من نعمة وترف ، يقول  
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 َمن  َرآنا  َفَلُيَحــــــدِّث  َنفَســــــُه       
 َفَصروُف الَدهِر ال تَبقى َلها       

 وَلناُربَّ  َركٍب  َقد َأناخوا حَ 
 َواألَباريــــــــُق  َعَليهــــــــــا  قُـــــــُدٌم       
 َعِمروا الَدهَر  ِبَعيٍش َحَسٍن        
 ثم أضحوا أخنع الّدهر بهم        

 وكذلك الّدهر يرمى  بالفتى 
 

 َأنَّــــــُه مــــــــوٍف َعلى قَــــــرِن َزوال 
 ــــمُّ الِجبـــــالَوِلمـــــا َتأتي بِــــــــِه ُصــ

 َيشَربــــــــوَن الَخمـــــَر ِبالمــــــاِء  الُزالل
 َوِجيــــــاُد الَخيِل َتجـــــــري في الِجالل
 َقَطعــــوا َدهَرُهــــــــُم َغيــــــَر ِعجــــــال
 وكذلك الّدهـــــــــر يودي  بالجبــــــــــال 
 في طالب العيش حااًل بعد حال

 
 
 : لحكمة النفسية ا

تمثلت بالحكم التي تناولت ما يشعر به اإلنسان من حب وكره وحقد وعداوة وأمل ويأس 
 . ، فكانت هذه الحكم مرآة صادقة تعبر عن مكنون الشعراء 

، أما البغض إذا كان صادرًا عن العقل فهو فضيلة كبغض الشخص  فالحب فضيلة من اهلل 
قد بقيت المودة راسخة في قلب عدي بن زيد رغم سجنه من ذلك الظالم والكذب وما إلى ذلك ، و 

 : قوله 
 فماَذا جزاُء المبغِض المتبغضِ      ذٍر جازيَت بالودِّ سخطًة      أَبا من

  ( 41)  ولسُت لشيٍء بعُد بالمتمرضِ           ا  المثاِل كرامـــــــةً فجازيتُه ِفي ذَ 
رفيق الدرب منوهًا إلى أن صاحب المرء يمثل طريقًا كما رسم لوحة رائعة تترجم شروط اختيار 

إلى الخير أو الّشر على المرء نفسه ، لذلك يحذر من التساهل في اختيار الصديق ألن األذى 
الذي قد يصدر عن هذا الصديق يكون أشد وقعًا في النفس من الحسام المهند ، لذلك يحذر 

واللوم بال سبب والبخل مع القدرة على الكرم المرء من مصادر األذى ، وهو النطق بغير العدل 
 :في قوله  

 فكـــــّل  قريــــــــــــــن  بالمقـارن  يقتدي          عن المرء ال تسأل وسل عن قرينه  
ن كان ذا  خيٍر  فقارنه  تهتدي       فإن كان ذا  شرٍّ فجانبـــــــه  سرعًة        وا 
  ( 42)  على المرء من وقع الحسام المهّند         وظلم ذوي القربى أشّد  مضاضًة    

 : أما علقمة بن عبدة فبين لنا طبيعة المرأة وما جبلت عليه من حب الشباب والغنى ، فيقول 
 َبصيٌر ِبَأدواِء الِنساِء َطبيبُ            َفِإن  َتسَألوني  ِبالِنســـــــــاِء  َفِإنَّني    
  ( 43) َفَليَس َلُه ِمن ُودِِّهنَّ َنصيُب           ِإذا شاَب َرأُس الَمرِء َأو َقلَّ ماُلُه     

فالنساء هنا موضع اتهام وشبهة ، إذ يربط الشاعر وّدهّن وقبولهن للرجال بشرطين أساسيين ، 
الشيب ا بالثراء والشباب أما زوال المال أو قلته وغياب الشباب للدخول في عهد ميلخصه

قبالهن ، فقد أوصلته خبرته وبصيرته  والشيخوخة ، فيؤديان إلى زوال وّدهن ، وتالشي محبتهن وا 
 . إلى مثل هذه القناعة ، فالشاعر هنا خبر نفسية المرأة ، وخصوصية مزاجيتها ، وتقلب أهوائها 

 : ويوجز زهير خبرته بالناس ويبصر بأخالقهم ودخائل نفوسهم ، فيقول 
مِ     َيحِسب َعُدّوًا  َصديَقُه      ِرب َوَمن َيغتَ  م َنفَســــــــــُه ال ُيَكــــــرَّ  َوَمن ال  ُيَكـــــرِّ

ن خاَلها َتخفى َعلى الناِس ُتعَلمِ       ِامِرٍئ ِمن  َخليَقٍة     َوَمهما َتُكن ِعنَد   َواِ 
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 ي  التكلـــــمِ زيادتـــــه  أو نقصــــــه  ف     وكائن ترى من صامت لك معجب     
 ( 44) بق إاّل صورة اللحم والّدِم فلم ي      سان الفتى  نصف ونصف  فؤاده    ل

هذه الحكم نابعة من واقع الحياة االجتماعية التي عاشها الشاعر ، فكان لفكره أن جاد بها لعلها 
الحكم أن الغربة تهذب السلوك وتتقوم الطباع ، ومفاد هذه يآذانًا مصغية وقلوبًا واعية ، ف تجد

ن الذي ال يوفر أسباب  تجعل اإلنسان ضعيف التمييز بين الناس ، حتى كأن العدو صديق ، وا 
الكرامة لنفسه بما يبديه من حسن المعاملة ، وقويم الطباع ، واتصاف بالقيم األخالقية ، فإن 

 .الناس ال يعرفون له قدرًا وال كرامة
ن اإلنسان مهما حاول أن يخفي عو  فيل بجعل الناس كفإن الزمان  ,ناس صفة من صفاتهال نا 

إن كثيرًا من الصامتين يعجبك صمتهم  :هر على حقيقته ، ثم يردف قائالً يكتشفونه وحينئذ يظ
نما يظهر فضل اإلنسانفتستحس عيبه عندما يتكلم ، وهذه الحقيقة أقرها الكثير من  أو نهم ، وا 

 .  أبي سلمىبن  الشعراء واألدباء والمفكرين بعد زهير
 : الصدق والكذب 

عل ، وقوة الفراسة وحدة الفكر ، ول هوصدق هذه حكمة طرفة بن العبد تدل على عمق النظر
 : قد نمتها رغم صغر سنه فيقول أسفاره ورحالته 

 َوالِبرُّ  ُبرٌء  َليَس  فيــــــِه  َمعَطــــبُ         َواإِلثُم داٌء َليَس  ُيرجــــــى ُبرُؤُه      
 ( 45) َوالِكذُب َيأَلَفُه الَدنيُء اأَلخَيُب         َوالِصدُق َيأَلُفُه الَكريُم الُمرَتجى     

 : الحقد والعداوة 
فهو حينما يشير إليها يمحوها بأسمى والحقد العداوة أسلوب لمعالجة وللشاعر عدي بن زيد 

 : المعاني وجليل األلفاظ كقوله 
  ( 46) َوَلدى الَلِه ِمَن الِعذِر الُمَسر               ما َحَملنا الُغلَّ ِمن َأعداِئُكم   

 . فالشاعر ينفي عن نفسه الحقد من األعداء، فهو شديد التمسك باهلل وبعقيدته
 :وقوله 

  ( 47) إذا خطَرْت أيدي الرِّجاِل بمشهد          وفي كثرة األيدي عن الظلم زاجٌر  
فالحكمة التي يقررها الشاعر تكمن في االجتماع على الحب والتعاون ونبذ الخالفات من أجل 

 . التخلص من الظلم 
 :يقول عدي بن زيد , وفي مجال إفشاء السر واالبتعاد عن الشكوى الكثيرة 

 ِر عاِئدِ وال ُتْكِثِر الشَّْكَوى إلى َغيْ          وال تُْفِشَيْن ِسّرًا إلى َغْيِر ِحْرِزِه     
 ( 48) وطاِرِف ماٍل هاَج إْتالَف تاِلِد           وَمْعـــــــــــِذَرٍة َجرَّْت إليَك َماَلَمًة     

 :وينطبق هذا الرأي على حكمة أمية بن أبي الصلت في االتجاه نفسه حيث يقول 
 والحزم بالرأي تجنيِه مدى األبدِ       بالحزِم تظفُر قبل البأس والجلد        
  ( 49)  إدراك حاجك في قرٍب وفي ُبعدِ        والرأي تحصيُن أسرار تروُم بها      
 . البكاء على الشباب الذي ال يعــود , ومن الموضوعات التي تطرقت إليها الحكم
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م وما جبلوا وهناك ضرب آخر من الحكمة اتجه إلى الناس وأخالقهم وطباعهم والشكوى من أذاه
عليه من غدر وخديعة أو طمع وبخل وجبن ، فهذا أوس بن حجر يبصر بصنف من هؤالء 

 :فيقول  ,الناس
 خفاَف  العهـــــــــود  ُيسرعون  التَّنقُّــــال      فإّني  وجدُت  النَّاس  إالَّ  أقلَّهم   
ن كان      بني أمِّ ذي المـــــال الكثيِر يَرونـــُه     عبدًا سيَِّد  األمـــِر َجْحفــــالوا 
ن كان محضًا في العشيرة  ُمْخــــوال    وهم  لمِقـّل  المـــــاِل  أوالُد  َعلّـــــــٍة    وا 

ـــــــك إن ولَّى  وُيرضيـــــــَك  ُمْقبـــال   وليس أخوك الّدائُم  العهِد بالذي      يذمُّ
  ( 50) وصاحُبك األدنى إذا األمُر أْعضال     ولكنَّ أخوك النَّائي إذا كنَت آمنًا  

التي تصدق على الثرثار فيطبقها مثاًل شرودًا يدمغ , وهذا طرفة بن العبد يبين لنا حكمته السائرة 
, تصرفه ، إذ كان لسانه بحق دلياًل على عوراته ، وكان بالتالي ال عقل له يرده عن القول القبيح 

 :فيقول 
نَّ ِلسانَ    ( 51)  َحصاٌة َعلى َعوراِتِه َلَدليُل          الَمرِء ما َلم َتُكن َلُه  َواِ 

فهي حكمة بليغة تفي بما يعتمل في نفس طرفة من ألم ومرارة وحنق على ابن عمه الثرثار 
 . الواشي النمام 

لقد توافرت في حكماء العرب جملة أسباب تجعل كل واحد منهم حكيمًا بمقتضى المفهوم السابق 
عن  إال تصدر الالحكمة فضاًل عن الذكاء وسعة العلم والتجربة والحلم ، فإن  ( حكيم ) لكلمة 

ن الناصح أن يكون أكثر باة ، فاألولى بالشاعر الحكيم الطشخص خاض التجارب في الحي
صدقًا في التعبير عن تجاربه وخبرته في أسلوب وعظي يهدف إلى بذر البذور النقية في واقعية و 

 .تربة خصبة ، فإذا ما نزل عليها الماء اهتزت ونمت 
ناء ، فإننا مسألة البقاء والف عصرتشغل اهتمام الناس في ذلك ال ولعل أبرز المسائل التي كانت

اء هذه المسألة حتى ال يكاد واحد منهم يتجاهلها ، لدى معظم الشعراء إز  جماع نلحظ ما يشبه اإل
ولذا فإن الشعراء تناولوا هذه المسألة في . فكأنها تلح على الجميع بحضورها القوي المؤثر 

شعرهم ، فبرزت حتى كادت تحتل المكان األبرز في شعر الحكمة لديهم ، ومن الذين عنوا بهذه 
والوصايا ، ي تكثر في قصائده الحكم والمواعظ القضية في شعرهم قس بن ساعدة األيادي الذ
 : ( 52)  كقوله في إحدى قصائده، الداعية إلى التدبر والتفكر والنظر واالعتبار 

 اَج ِللَقلِب ِمن َهـــــــــواُه ِادِّكاُر     ه
 وسجــــــــال هواطـــــــــل من غمام    

رعا         َوَضوُؤها ِيطُمُس الُعيون َواِ 
 َوُقصـــــــوٌر َمشيــــــــــَدٌة َحَوِت ال       
 َوِجبــــــــاٌل  َشواِمـــــــــــٌخ  راِسياٌت       
 َوُنجــــــوٌم تلـــــــوح في ظلـــــم الَليـ       
 ثم َشمٌس َيُحثُّهــــــــــا َقَمـــــُر الَليــــ      

 ــــــــٌر    َوَصغيـــــٌر َوَأشَمــــــــٌط  َوكبيـ
ــــــــــــُر  َعنـــــــُه         َوَكثيٌر ِمـــمَّ  تَُقصِّ

 اللَـ       َعلى  َدلَّ   َذَكرتُ   َوالَّذي َقد

 َوَليـــــــــاٍل  ِخالَلهُــــــــــنَّ َنهــــــــارُ  
 ثرن ماء  وفي  جواهن نار 
 ـٌد َشديٌد في الخاِفقيِن  ُمثارُ 

 َوت َفُهنَّ ِقفارُ َخيَر َوُأخرى خَ 
 َوِبحـــــــــــاٌر  ِمياُههُـــــــنَّ   ِغـــــــزارُ 
 ـِل  نراها  في ُكلِّ َيوٍم تُـــــــدارُ 

 ـِل  َوكــــــــــّل  متابــــع   مــــــــواد  
 ُكلُُّهم في  الصعيِد  َيومًا ُيزاُر 
 َحدَسُة الخاِطِر الَّذي ال َيحارُ 

 َوِاعِتبارُ   ـا ُهـــــــدًى ـِه ُنفوسًا َلهـــــ
                                                           

 . 202شعراء النصرانية قبل اإلسالم ، لويس شيخو ، ص .  082/  2البداية والنهاية ، ابن كثير  - 52 . الحصاة ، العقل .  22ديوان طرفة بن العبد ، ص  - 51 .  22 – 20ديوان أوس بن حجر ، ص  - 50



 5102نیو یوالعدد األول   ... یة التربیة  مجلة كل  ...سعدية حسين البرغثي. أ  
 

 

111 

ذين وصل إليهما قس بن ساعدة ، كما لويظهر من خالل األبيات السابقة مدى الوعي واإلدراك ال
يظهر كذلك أثر التدبر والنظر في مظاهر الكون المختلفة من ليل ونهار وشمس وقمر ، وجبال 

حساس فطري  ,سالمة فكر وأنهار ومخلوقات متنوعة ، هذه النظرة البد أن تكون ناتجة عن وا 
عميق بقدرة خالق هذا الكون الذي يصّرفه بإرادته كيف يشاء ، والذي يقدر الموت والفناء على 

 ( . الموت ) جميع األحياء صغيرهم وكبيرهم ، فالمآل واحد للجميع 
                                                              :  نظرة الجاهليين إلى الموت

لتمس الحكمة عند النابغة الذبياني في المقّدمة الطللية ، فرحيل األحبة وخراب الديار يذكره ت
يغيب الناس ،  الذي بالموت ، فيرى أن رحيلهم ومجيء غيرهم هو أمر طبيعي شأنه شأن الموت

 : ( 53)  وتأتي الحياة بآخرين غيرهم ، فكذلك الديار يهجرها األحبة ويسكنها آخرون ، إذ يقول
 َأخنى َعَليها الَّذي َأخنى َعلى ُلَبدِ        َوَأمسى َأهُلها ِاحَتَملوا   مَست َخالًء أ

التي يخالطها ن استحضار الشاعر لقصة لبد آخر نسور لقمان ، هذه القصة التاريخية إإذ 
ونسوره ( لقمان ) الخيال يوظفها في إطار حديثه عن الموت ، فالشاعر يستدعي ضمنًا شخصية 

السبعة الذي ال يذكر اسمه إال مقترنًا بالحكمة في موقف متأزم أحوج ما يحتاج إليه هو التأسي 
في عمره  إذ تشير المصادر إلى أن لقمان الحكيم طلب من ربه أن يمد ,واالعتبار بمن مضى

ليكون موازيًا لعمر نسوره السبعة ، كلما هلك منهم واحد يقدم اآلخر مقامه ، حتى بلغ من العمر 
فإذا به لم يعد يقوى على الطيران ( لبد ) عتيا ، فنظر إلى آخر نسوره الباقين واألطولهم عمرًا 
ا هل شيء ، وفيادة الموت تأتي على كفرمى به ليطير فيسقط ميتًا حينها أدرك لقمان أن إر 
 . نلتمس خضوع ذات الشاعر واستسالمها لسطوة الموت 

دراكه لحقيقة الوجود اإلنساني  وهذا طرفة بن العبد يقدم لنا خالصة رؤيته للموت ويجسد وعيه وا 
 : ( 54) حيث يقول مآل الجميع  فهوفهو يعي استحالة الخلود أمام الموت 

 
اٍم  َبِخيٍل  َبخيٍل ِبَماِلِه         َأَرى َقْبَر َنحَّ
 َتَرى ُجثَوتَيــــِن  ِمْن  ُتراٍب  َعَليِهما       
 أرى الَموَت َيعتاُم الِكراَم وَيصَطفي       
 َأرى الماَل َكنزًا  ناقصــــــــًا كلَّ  َليَلٍة       

     َلَعمُرَك ِإنَّ الَموَت  ما َأخَطَأ الَفتى    
 

 َكَقْبِر َعِوٍي في الِبَطالــــَِة ُمْفِســدِ  
دِ   َصفايُح ُصمٌّ ِمْن َصفيٍح ُمَنضَّ
 َعقيَلَة  ماِل الفاِحِش الُمَتَشــــــــدِّدِ 
 وما تَْنُقِص األيَّاُم  والدَّهُر َينَفدِ 
 َلَكالِطَوِل الُمرخى َوِثنياُه ِبالَيـــــدِ 

 
 

تتراءى ذات الشاعر المثقلة بالتجارب لتضع أمامنا حكمة تؤكد أن الموت ال يفرق بين 
الغني والفقير ، وال بين الكريم والبخيل ، فهما في النهاية كومتان من التراب ، فالموت كما 
يصوره الشاعر يستثيره بالرهبة ، فهو كالحبل الذي يطوق عنق الدابة ، والذي يمكن لصاحبها أن 

في أي وقت يشاء ، فكذلك الموت بالنسبة لإلنسان يمكن أن يأتيه في كل مكان وفي كل  يشده
 . وقت 

فيتحدث عن الشيب في بداية مقطع الحكمة ، فهو يثير مخاوف  ,أما الشاعر عبيد بن األبرص
 : ( 55)  اإلنسان بعّده عالمة من عالمات دنو األجل إذ يقول
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 أّنى؟ وَقد راَعك الَمشيبُ                َتصُبو وأّنى لَك الّتصابي؟ 
ن إلحاح الشاعر الجاهلي على ذكر الشيب هو إقرار بهزيمته أمام سلطة الدهر واستسالمه إ

ومن المالحظ انشغال الشاعر في ذلك العصر بقضية الموت على نحو أكبر من من للموت ، 
مذهواًل  ، إذ وقف أمامهة لديه انشغاله بالقضايا األخرى نظًرا لعدم وجود المرجعية الدينية السليم

فزعًا ، ويزداد فزعه كلما تقّدم به العمر ، فأبيات الحكمة في أشعار الجاهليين تكشف ما تضمره 
 يءت معلقة عبيد بن األبرص متضمنة معانالذات الجاهلية من قلق حيال هذه الجدلية ، وجا

ومواعظ تتراءى فيها حتمية الفناء ، فالشيب عالمة التحول من القوة إلى الضعف والخضوع 
 . واالستسالم 

إن امتداد العمر بالشاعر كان عاماًل مهمًا في نضوج التجربة لديه ، فضاًل عن معاصرته لكثير 
القتل  من الحروب واألحداث ، فأبيات معلقته تظهر قوة إحساسه لما يجري حوله من مشاهد

والحروب الطاحنة التي لها الوقع المؤلم على قبيلته ، فالموت كان هاجسًا مريعًا هيمن على كل 
 . ( 56)  إحساسه 

 
  المبحث الثالث 
 الغرض من الحكمة

إن المتأمل في شعر الحكمة يرى أن هدفها هو سن نظم خلقية يتبعها الناس فيما يرضونه من 
الشجاعة ، والكرم ، : كون جامعة للقيم الخلقية بشكل عام حيث فهي تكاد ت, قيم أخالقية حميدة 

 . الخ ...والصبر والعفة ، والوفاء وحسن الجوار 
فكره وما استخلصه من عبر وعظات من الحياة ومن واقع الحياة االجتماعية  فالشاعر يعبر عن 

فيتهذب السلوك وتتقوم الطباع ،  ,غية وقلوبًا واعيةمص تجد آذاناً  ت حكمتهفكان ,التي عاشها
وتعمل على خلق إنسان مثالي يؤمن بالقيم والمبادئ في ظل مجتمع يقدس المبادئ ويحترم أولي 

ينتهي القول في الحكمة إلى أن : " الخلق الحسن ، ويقدرهم ويرفع من شأنهم ومن هذا المنطلق 
اشوا عمرًا حافاًل باألحداث ، فأفادوا من تاريخها يسجل دورًا مهمًا لهؤالء الشعراء الحكماء الذين ع

تع كل حدث خبرة جديدة وصلت بهم إلى ما يصح أن يكون لونًا من ألوان الفلسفة األخالقية ، يتم
 . ( 57)  "والواقعية  بقدر كبير من العمق والصدق 

 :  ( 58)  ومن الحكم الدالة على نظرة عميقة إلى الحياة قول زهير بن أبي سلمى
 َثمانيَن َحواًل ال  َأبا  َلَك  َيسَأمِ        كاليَف الَحياِة َوَمن َيِعش    َسِئمُت تَ 

 َوَلِكنَّني َعن ِعلِم ما في َغٍد َعــــمِ     ـُه      الَيــــوِم َواأَلمِس َقبلَ َوَأعَلُم ما في 
فالشاعر عّمر طوياًل ، فتكبد مشاق الحياة وصعابها ، وكيف ال ؟ وقد نيف عن ثمانين سنة ، 

 . والشيخوخة تضعف قدرات المرء وتعجزه فتذهب عنه لذة الحياة لتجعله مطية اليأس والسآمة 
وما استخلصه من عبر وعظات من حياته  فكره  ا الجميع ، فالشاعر عّبر عنوهذه حقيقة يدركه

لة التي عاشها ، ومن الحكم التي فرضتها مبادئ المجتمع الجاهلي حسن التعامل الطوي
 : ( 59)  بن أبي سلمى االجتماعي ، وفي ذلك يقول زهير

 ُيَضرَّس ِبَأنياٍب َويوَطأ ِبَمنِسمِ              ــــع في ُأمــــور َكثيَرٍة َوَمن ال ُيصانِ 
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 َعلى َقوِمِه ُيسَتغَن َعنُه َوُيذَممِ              َوَمن َيُك ذا َفضٍل َفَيبَخل ِبَفضِلِه  
خبرة زهير في الحياة جعلته يظهر بمظهر الخبير بشؤون الناس وتصرفاتهم ، فهو يرى أن 

تحوله إلى " اإلنسان الذي ال يظهر ليونة في معاملة الناس ، فيعرض عن مصانعتهم ومداراتهم 
يقرر أن من باب التعقل أن يضبط اإلنسان نفسه فكرًا  ه، إن ( 60)  " أداة للقهر والغلبة واإلذالل 

ولسانًا حيث انزالق اللسان واالندفاع في القول كثيرا ما يسبب لصاحبه أسباب الهالك والبغضاء ، 
فهو ال يدعو إلى المصانعة نفاقًا ورياًء ولكن يدعو إلى المصانعة من باب التروي والتعقل وبعد 

 . النظر 
خبرنا بأن اإلنسان الذي توافرت أفضاله وأمواله واستأثر بها دون قومه ، عزله وفي البيت الثاني ي

قومه ورموه بالذم والشتم ، والخير لإلنسان أن يجعل حظًا للناس مما توافر لديه من فضل ومال 
 . ، فيكون بذلك محل تقديرهم وحبهم ومحط إكبارهم واحترامهم 

ء والعلماء ، مما يدل على صواب نظرة شاعرنا إلى فقد دعا إلى هذا المعنى المصلحون والحكما
التعامل في الحياة االجتماعية ، وهذا طرفة بن العبد يشير إلى فضيلة المشورة وضرورة 

، وفي  اً ونصح اً االستعانة بذوي العقول الراجحة لعل في رأيهم إرشادًا ، وحسن توجيه ، وسداد
 : ( 61) ذلك يقول 

ن ناصِ   َفال َتَنأ َعنُه وال تَقصه         ح ِمنَك َيومًا َدنـــــــــا  َواِ 
 َفشاِور َلبيبًا َوال َتعصه          ن باَب أمر َعَليَك التَـــــوىَوا ِ 

وله حكم ال تخلو من الدعوة إلى التأمل في حقيقة اإلنسان وفي روافد نجاحه في الحياة ، إنها  
حكم جادت بها قريحته بالمستوى الذي يالئم بيئته ، فهو ينظر إلى مجتمعه فيراه كثيرًا ما تخدعه 

، والصدق المظاهر الكاذبة المزيفة ، فيظن األمانة في غير األمين ، واألصالة في غير األصيل 
 : ( 62) في غير الصادق ، فأخذ يدعوه إلى اليقظة والحذر ، وفي ذلك يقول

 َوَقد َيعجب النَّاس من َشخِصه             َفَكم ِمن َفتى ساِقط َعقله  
 َوَيأتيـــــــــَك  ِباأَلمـــــــِر من  َنصــــه             ـر َتحَسبــــــه  َأنوكــــًا  َوآخـــــــ

رغم قصر حياة طرفة بن العبد غير أنه استطاع أن يجمع تجارب ثرية وخبرات غنية عن الحياء 
، وعن التعامل معها ، إنها حكم مستوحاة من خبراته الشخصية ومن محيطه االجتماعي ، فهو 
يؤكد من خاللها إيثار الجوهر على المظهر في إصدار األحكام على األشخاص ، فكم من امرئ 

غير أن مظهره تستر عليه ، فظهر على غير حقيقته ، وبالمقابل كم من " لب نافر طائش ال" 
 . امرئ يبدو جاهاًل ال رشاد له ، لكنه في حقيقة األمر هو ذو بصيرة نافذة في األمور 

ذا كان الشعر الجاهلي بصفة عامة يعبر تعبيرًا صادقًا عن تجارب واقعية عاشها الشعراء في  وا 
قوة االنفعال في الصياغة والمعاني والعواطف ، فهو ال ينظم البيت بفكر  بيئة صحراوية حيث

حساسه وأعصابه  ، فقد نظر الشاعر إلى الحياة نظرة واقعية ، فقد  بارد بل ينظمه بكل عاطفته وا 
خبرها وعرف شرورها وخبر الناس وعرف نوازعهم وأخالقهم ، فنراه يسوق حكمته بأسلوب وعظي 

 .اس دروسًا وعظات تحتوي تجاربه الذاتية وخبرة األيام حسي ملموس يقدم للن
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 : الحكمة أنواع

وقد تعددت موضوعات الحكمة ، فمن القيم التي نادى بها الشعراء دعم رابطة القرابة في مجال 
 : ( 63)  التكافل االجتماعي يقول أوس بن حجر

 َوَأغِفُر َعنُه الَجهَل ِإن  كاَن َأجَهال           َأال َأعِتُب ِابَن الَعمِّ ِإن كاَن ظاِلمًا     
ن قــــاَل لي ماذا َترى  َيسَتشيُرني      َيِجدني ِابَن َعمٍّ ِمخَلَط اأَلمـِر ِمزَيال           َواِ 
 ـــــَوَّالَوَأحـــــــــــِر  ِإذا  حاَلت  ِبَأن  َأَتحـ             ُأقيـــــــــُم ِبداِر الَحـــــزِم ما داَم َحزُمها   
 ِإذا  َعقُد  َمأفــــوِن  الِرجـــــاِل  َتَحلَّال            َوَأستَبِدُل اأَلمــــــــــَر  الَقِويَّ  ِبَغيــــــــِرِه    

 : كما وقف طرفة بن العبد على هذه الحقيقة وسلم بصحتها قائاًل  
  ( 64)  ِإذا َذلَّ َمولى الَمرِء َفهَو َذليلُ           َوَأعَلُم  ِعلمًا  َليَس  ِبالَظنِّ  َأنَُّه   

أن من أجل الحفاظ على قبيلة متماسكة البد أن يغض الطرف عن إساءة ابن عمه  الشاعر يؤكد
ذا ذل ابن  ، وأن يطوي كشحًا من الضغائن التي تقوم بينهم ، فهو يرى عزته في عزة ابن عمه وا 

 . عمه فهو ذليل ال محال 
 : في حسن الخلق ويقول حاتم الطائي 

 ولن تستطيَع الحلـــــَم حتى تحلَمــــــا         تحلْم عن األدنيَن واستبِق ودهْم   
  ( 65) علَيك فلن تلقى لها الدهَر مكرما           ونفسَك أكرمها، فإنَك إْن تهْن    

في قصيدة المثقب  نرى وأحيانًا قد تتحول الحكمة إلى ضرب من الفلسفة األخالقية على نحو ما 
 :  *العبدي

 اَل تَُقَولـــــــــــــنَّ  ِإَذا ما لم  ُتِرْد      
 َحَسٌن  َقْوُل َنَعْم ِمْن َبْعِد اَل       

 ِإنَّ  اَل  َبْعَد  َنَعْم  فاِحَشــــــٌة         
 فِإذا ُقْلَت َنَعْم فاصبْر َلها         
 وأْعلَم أنَّ الذَّمَّ َنْقٌص للَفَتى         
 ُأْكِرم الجـــــــــاَر وَأْرَعى َحقَّـــــــــُه        
 َأنا َبْيِتي ِمن َمَعدٍّ في  الذَُّرى        
 ال َتَراِني َراِتعـــــــًا في َمْجِلــــــــٍس       
 ِإنَّ َشرَّ النَّاِس َمن َيْكِشُر ِلي        

ٍء  قَــــْد  ُوِقـــــــَرْت         وَكالَ   ٍم  َسيِّ
ْيُت َخشـــــــــاًة  َأْن يــــــــََرى          َفَتَعزَّ

 

 َأن  تُِتمَّ  الَوْعَد  في َشيٍء َنَعمْ  
 وَقبيــــــــــــــــــٌح  قْوُل  اَل  َبعَد  َنَعمْ 
 ـَدمْ َفبِــــــال فاْبـــــــَدأ ِإَذا ِخْفَت النَّــــــــ

 ِبَنَجـــــاِح القـــــــَوِل ِإنَّ الُخْلَف َذمّْ 
 وَمَتى  اَل  َيتَـّـــــــــِق  الـــــذَّمَّ  ُيَذمّْ 
 ِإنَّ ِعْرفاَن  الَفَتى  الحقَّ  َكَرمْ 
 وِلَي  الهاَمُة  والَفْرُع  اأَلَشــــــــــمّْ 
ِرمْ   في ُلُحوم النَّاِس كالسَّْبِع الضَّ

ْن غْبُت َشتَــمْ حيَن َيْلقانــــ  ــــــــِي واِ 
 ُأُذِني َعنُه وما ِبي ِمْن َصَمــــــمْ 

 ( 66) جاِهــــٌل َأنِّي كمــــا كاَن َزَعْم 

 
، عن تجاربه ، فساقها  بهذه الصورة المثالية ، واختار الحكمة التي تنبئالعربي الشاعر تمثل 

قليلة ولكنها تحمل كلمات ذات معاٍن عميقة المأخذ شديدة االتصال بواقع الحياة ، فهي سطور 
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كبيرة ، فالشاعر يقدم صورة جميلة من القيم يحرص عليها كالوفاء بالموعد ، والحرص على رضا 
كرام الجار ، وتحاشي الغيبة وتجنب الرياء والحلم على الجهال   . الناس وا 

ناء مجتمع مثالي الذي يدعو إلى ب, وكأن هذه الحكم نابعة من صميم الدين اإلسالمي الحنيف 
أروع ما قيل في الحكمة قبل اإلسالم وبعده ، وما أحوج من تتألق فيه هذه القيم ، وأحسب أنها 

المرء إلى هذه الحكم في مجتمع أريحي يؤمن بالقيم ويقدس األخالق ، ينشد العزة ويرفض الذل 
 : كما قال عنترة 
 َوَيرِجُع ساِلمًا َوالَبحُر طامي               الَشيُخ في َبحِر الَمنايا  َيخوُض 

 َوَيلقى  َحتَفُه  َقبَل  الِفطامِ                َوَيأتي الَموُت ِطفاًل في  ُمهوٍد  
 َوتَقَنع ِبالَقليــــــِل ِمَن  الُحطامِ            َفال تــــــــَرَض  ِبَمنَقَصــــــــٍة  َوُذلٍّ      

  ( 67)  َوال َتحَت الَمَذلَِّة َألَف عامِ              ومًا    َفَعيُشَك َتحَت ِظلِّ الِعزِّ  يَ 
رهن لآلخرين أنه وفي لوحات أخرى يرفض حياة الذل بكل قوة بأسلوب حكمي بارع ، وكأنه يب

  :يقول , مثال ُيقتدى به 
 َبل َفِاسِقني ِبالِعزِّ َكأَس الَحنَظلِ             ال َتسِقني ماَء الَحياِة ِبِذلٍَّة   
  ( 68)  َوَجَهنٌَّم  ِبالِعزِّ  َأطَيُب  َمنِزِل            ماُء الَحياِة  ِبِذلٍَّة  َكَجَهنٍَّم    

 : الذي ضرب به المثل في الكرم حين دعا إلى مجاورة الكريم  ,وما أروع قول حاتم الطائي    
   ( 69)  َوَأسِند ِإَليِه ِإن َتطاَوَل ُسلَّما              َفجاِور َكريمًا َوِاقَتِدح ِمن ِزناِدِه   

قول عبيد بن  ماًء عذبًا سلسبياًل ومن أروع اللوحات اإلنسانية التي انسابت الحكمة في نهايتها 
 :األبرص 

 ومْن راَم ُظلمي  منهُم  فكأنَّمــــــا     
نِّي لذو رأٍي  ُيعاُش  بفضلـــــِه       وا 

 وَن أمانًة    إذا أنَت حمَّلَت الخؤ 
 وجدُت خؤوَن القوِم كالعرِّ ُيتَّقى    
 وال تظهرْن ُحبَّ امرٍئ قبل خبرِه    
ـــــــُه      وال تتبعنَّ الرَّأَي منــــــــُه تقصُّ
 وال تزهدْن في وصِل أهِل قرابٍة    
ن َأنَت في َمجٍد َأَصبَت َغنيَمًة      َواِ 

د ِمــــــــَن الُدنيـــــــ  ــــا َمتاعًا  َفِإنَُّه     َتَزوَّ
 

 توقََّص  حينًا  من شواهِق  صنددِ  
 وما أنا مْن علِم  األمــــــــــوِر  بمبتدِ 
 فإنََّك قْد  أسنْدتهـــــــــــا شــــــــرَّ مسنــــــدِ 
 وما خلُت غمَّ الجـــــــاِر إاّل بمعهــــدِ 
 وبعَد بالِء المرِء فاذمْم  أِو احمــــــدِ 

 كْن برأِي المرِء  ذي  اللُّبِّ فاقتدِ ول
 لذخــــــــٍر وفي صرِم  األباعِد فازهدِ 
 َفُعد ِللَّذي صاَدفَت ِمن ذاَك َوِازَددِ 

ِد   ( 70) َعلى ُكلِّ حاٍل َخيُر زاِد الُمَزوِّ

 
إنها ثمرة تجارب عاشها الشاعر امتزجت مع فطنته ونظره الثاقب وبصيرته بالناس وأخالقهم ، 

األمانة والتنفير من الخيانة والتروي في حب اآلخرين وذمهم : فهو يدعو إلى بعض المثل حيث 
واالقتداء برأي ذي العقل الراجح ، والترغيب في وصل ذوي القربى والزهد في وصل األباعد ، 

تمر في رصد هذه التجارب إلى أن يصل إلى النهاية المحتومة ، ويؤكد أن الموت نهاية كل ويس
 : حي 
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  ( 71)  ِحباُل الَمنايا ِللَفتى ُكلَّ َمرَصِد            َوِللَمرِء َأّياٌم ُتَعدُّ َوَقد َرَعت     
غة تحمل في ثناياها أما لوحة علقمة بن عبدة فقد عبر فيها عن تجاربه وخبرته بالحياة بحكم بلي

 : فلسفة أخالقية 
ْن كُثُروا       َعِريُفهُـــــــــْم بَأثَاِفي الشَّرِّ َمْرُجوُم  وا واِ  ْن عزُّ   َبْل كلُّ َقْوٍم واِ 
 والحْمـــــــــــُد ال ُيْشَتَرى ِإالَّ لُه َثَمٌن        ممَّا َيِضنُّ به اأَلقــــواُم َمْعلُــــــومُ 

 ناِفيــــــــــــٌة ِلْلَمــــــــــاِل َمْهِلَكٌة         والُبْخـــــُل  باٍق أِلْهِليِه ومْذمومُ والجوُد 
  والماُل ُصوُف َقراٍر َيْلَعُبـــــوَن بِه        عل ِنَقاَدتِــــــــه  َواٍف وَمْجلُـــــــــــومُ 

ـــــــــَه والمْحـــروُم َمْحُرومُ وُمْطَعُم الُغْنِم يوَم الُغْنم ُمْطَعُمُه        َأنَّ   ى َتَوجَّ
 والجهُل ُذو َعَرٍض ال ُيْسَتراُد لُه        واْلِحْلُم آِوَنًة في الناِس َمْعُدومُ 
 وَمْن َتَعرََّض ِلْلِغْربـــــــــــاِن َيْزُجُرها        على ساَلَمتـــــــِه ال ُبدَّ َمْشـــــــُؤومُ 

ن  طا   ( 72) َلت  ِإقاَمُتُه         َعلى َدعاِئِمـــــــــــِه الُبدَّ َمهدوُم َوُكلُّ َبيٍت َواِ 
هذه الفلسفة تدور حول سلوك اإلنسان في الحياة وعالقته مع اآلخرين ، ثم مصيره المحتوم الذي 

هذه الحكم ُيقدم دروسًا في القيم واألخالق  فيفي نهاية المطاف ، وكأن الشاعر ال مفر منه 
عاتها والتحلي بها في مجتمع ينشد الفضيلة ويحترم القيم ، ويقدر ذوي الخلق الحسن الواجب مرا

، ويؤكد في البيت الثالث على االعتدال في اإلنفاق ، فاإلسراف في الجود وبسط اليد يهلك المال 
، وقد يؤدي إلى الندم ، والبخل بطبيعة الحال تنفر منه النفوس ، وتمجه األذواق السليمة ، ألنه 

واََل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك  : يجلب الذم والعار ، وكأن هذا البيت مقتبس من قوله تعالى 
َواَل تَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلومًا مَّْحُسورًا 

  (73 ) . 
وتفوح لوحة عدي بن زيد مسكًا وتتضوع طيبًا إنها داليته المشهورة وهي من مجمهرات العرب 

 : يدعو من خاللها إلى األخالق الحسنة والقيم النبيلة 
 

 َكَفى َزاجرًا  للَمــــــــــــرِء َأّيـــــــــــاُم َدْهــــــــــــِرِه    
    َفَنْفَسَك فاْحَفظها عِن الَغّي والّردى  

 إذا أنَت طاَلْبَت الّرَجـــــــــــاَل  َنَواُلهــــــــْم    
يـــــــــاك من فـــــرط المــــــزاح  فإنــــــــــه      وا 
 َسُتدِرُك ِمن ذي الُفحِش  َحقََّك ُكلَُّه     

 وظلــــــــم ذوي القربى أشـــدُّ مضاضًة  
 َأهلَــــــُه      ِإذا ما َرَأيَت الَشـــــرَّ َيبَعـــــثُ 

 إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم
 َوِبالَعدِل َفِانِطق ِإن َنَطقَت َوال َتُجر

    

 َتُروُح لَـــــــــــُه بالَواِعَظـــــــــاِت َوَتْغتَـــــــِدي 
 متى ُتغِوهــــــــــــــا َيْغَو الذي ِبَك َيْقَتِدي

 ـــــٍد  َفتُنَكـــــــــدِ َفِعــــــــــفَّ وال تــــــأِت  بَجهْ 
 جديــــــر  بتسفيه  الحليـــــــم  المســــــــدد
 ِبِحلِمـــــــــَك في ِرفـــــــــٍق  َوَلم  َتَتَشـــــــــدَِّد 
 على المرء من وقع  الحسام  الُمَهنَّدِ 
 َوقـــــــــاَم ُجنـــــــــــاُة الَشرِّ  ِبالشـــــــَرِّ  َفِاقُعدِ 

  تصحب األردى فتردى مع الرديوال
  ( 74) َوذا الَذمِّ َفِاذُممُه َوذا الَحمِد َفِاحَمد

 
القيم واألخالق ، وتنبعث من خاللها هذه الحكم الرائعة ، فالشاعر يدعو إلى  زتبر إنها لوحة 

الحلم والعفة ، ومصاحبة األخيار ، والعدل ، وحفظ النفس من الضالل وفحش الكالم ، ويحذر 
من اإلسراف في المزاج وظلم األقارب والّشر ، ويؤكد من خالل البيت األول الذي يضم أبلغ هذه 
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ة من حيعظ له ، ألنه قد ال يستمع إلى نصالمرء في هذه الحياة خير زاجر ووا الحكم أن تجارب
حكيم ، أو موعظة من عالم ، ويستمر في غيه وضالله إلى أن يصطدم بحادثة أليمة أو خطب 

 . جلل في غير مّرة ، فيتعظ ويصبح سلوكه قويمًا 
ر المحتوم الذي سوف يلحق أما الحكمة التي تظهر في المناسبات الحربية فإنها تذكر بالمصي

الفارس ، فقد ذكر عنترة بن شداد حكمه التي تتمثل في حمل النفس على قبول الموت مع العز 
 : والمجد ، وهي حكمة أوحتها معاني الحرب والقتال والشجاعة 

 َبدا  ِليـــــــــا َأال َمن أِلَمٍر حــــــــــاِزٍم  َقد            َوُقلُت ِلَمن َقد َأخَطَر الَموَت َنفَسُه 
  ( 75) َأرى الَدهَر ال ُينجي ِمَن الَموِت ناِجيا       َتعالَــــــــــوا  ِإلى ما  َتعَلمــــــــوَن  َفِإنَّني  

 : وقوله 
 ال ُينِجني ِمنها الِفراُر اأَلسَرعُ       َأنَّ َمِنيَّتي ِإن تَأِتني   َوَعَرفتُ 
 ( 76) َترسو ِإذا َنفُس الَجباِن َتَطلَُّع      عاِرَفًة ِلَذِلَك ُحرًَّة      َفَصَبرتُ 

  :وقوله 
 َيوَم الَهيـــــــــــاِج َوما َغــــــــــــَدوُت ِبَأعــــَزلِ            َوَلَقد َغَدوُت َأماَم  راَيِة  غاِلٍب   

فني  الُحتوَف  َكَأنَّني     صَبحُت َعن َغَرِض الُحتوِف ِبَمعِزلِ أَ          َبَكَرت ُتَخوِّ
 ال ُبدَّ  َأن  ُأسقى  ِبَكأِس  الَمنهَــــــلِ           َفَأَجبُتهــــــــــا ِإنَّ  الَمِنيَّـــــــــــَة  َمنَهــــــٌل  

   ( 77) َأّني  ِامُرٌؤ  َسَأمــــــــــوُت ِإن َلم  ُأقَتلِ        َفِاِقني َحياَءِك ال َأبا َلِك َوِاعَلمي     
   ( 78) ِمثلي  ِإذا  َنَزلــــوا  ِبَضنـــــــِك  الَمنِزلِ           َلو  ُتَمثَـّـــــُل  ُمثَِّلت ِإنَّ  الَمِنيَّـــــــــــَة  

فكانت  , البالء الحسنإنها صور رائعة مستوحاة من حكمة بطل فارس شجاع أبلى في المعارك 
حكمته نابعة من مفهوم البطولة التي فرضتها طبيعة الحياة التي يحياها الفارس وكتبت له معاني 

 .الخلود 
 : الحكمة والنظرة إلى الحياة والموت 

الحكمة هي نظرات في الحياة والموت ، وانطباعات وتأمل في أمور الدنيا وأسرار الكون ، وهي 
ثمرة تجارب طويلة وحصيلة نظر ثاقب في أمور الحياة فالشاعر الحكيم يستقي حكمه من تجربته 
الشخصية يرسمها في لوحة إعالمية يؤكد من خاللها خبرته بالناس بعد أن اختبر أخالقهم 

 : نفوسهم وفي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى ودخائل 
 َوَلِكنَّني َعن ِعلِم ما في َغٍد َعمِ          َقبلَـــــــــــــــــُه    َواأَلمسِ   َوَأعَلُم ِعلَم الَيــــــــــــومِ 

 ُتِمْتُه ومن ِتْخطىْء  يعمَّر فيهرم         من ِتِصْب    رأيت المنايا خبط عشواء
 يضرَّس بأنياب  ويوطأ  بمنسم         في أمــــــــــور  كثيرة    ـــــــعْ ومن ال يصانــــ

 ويذمم  هـــــعلى قومه يستغَن عن         فيبخل  بفضلِه    ومن َيُك ذا فضــــــــــــل
 اِء ِبُسلَّمِ ـــــــــاَب الَسمـــــــــَوَلو راَم َأسب       َيلَقهـــــــــــــا     ةِ ــــــَوَمن هاَب َأسبــــــــــاَب الَمِنيَّ 

 مِ ـــَم ُيشتــــــــِيَفْرُه ومن ال يتِق الشت        ومن يجعل المعروَف من دون عرضه  
  ( 79) إلى مطمئن البر ال يتجمجم       قلُبه       ومن يفض ومن يوِف ال يذمم 
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فمن تصبه تمته , هذا وقد تمثل الموت لزهير في صورة ناقة متوحشة تبطش بطريقة عشوائية 
لوحة نابعة من تجربة طويلة وخبرة عملية ساقها الشاعر واعظًا هذه  فهي, ومن تخطئه ُيعمر

ومرشدًا إنها حكمة تؤكد أن الموت آت وال ريب ، وعلى المرء أن يعاشر الناس ويصانعهم ويتخذ 
ال ظلموه وأذلوه ، والمبدأ المجاملة والمداراة أسلوبًا للتمشي مع اختالف طبائعهم وتباين   نزعاتهم وا 

لم ينفق في صالح القوم ، ويبذل دون الشرف والعرض ، وال خير في  خير في المال إذا
، وعلى الجبان الضعيف في مجتمع القوة فعليه أن يأخذ بأسبابها حتى ال تدوسه أقدام األقوياء 

له سلمًا في السماء وأنى له  من الموت إذ ال فرار منه ؛ حتى لو اتخذ أن يخلع ثوب الخوف
 .ذلك

فقد ارتبط الرثاء  في الحكمة قصيدة لبيد بن ربيعة في رثاء أخيه أربدومن اللوحات الجميلة 
 : يدعو إلى التفكير في الحياة والموت والتبصر في الذاهبين األولين  فهوبالحكمة ، 

 َبِلينا وما تُْبَلى النُّجُوم الطَّــواِلُع      
 َوَقد ُكنُت في َأكناِف جاِر َمِضنٍَّة      

 َق الدَّْهـــــــــر َبْيَننا       فال َجَزٌع إْن َفرَّ 
 َفال َأنا َيأتيني َطريــــٌف ِبَفرَحٍة        
 َوما الناُس ِإاّل َكالِدياِر َوَأهُلها        
 وما الَمْرُء إالَّ كالشِّهاِب  وَضْوِئِه       
 وما الِبرُّ إالًّ ُمْضَمراٌت ِمن التَُّقى      

  َوديَعٌة       َوما الماُل َواأَلهلوَن ِإالّ 
 

 وتَْبَقى الِجباُل َبْعَدنا والمَصاِنعُ  
 َففاَرَقني  جــــاٌر  ِبَأرَبـــــَد  ناِفعُ 
 وُكلُّ َفتًى يومًا به  الدَّهُر فاِجعُ 
 َوال َأنا ِمّما َأحَدَث الَدهُر جاِزعُ 
 ِبها َيوَم  َحّلوها  َوَغدوًا  َبالِقعُ 

 اِطعُ َيُحوُر َرمادًا  َبْعَد ِإْذ هو س
ال ُبدَّ و  عــــــــاَرٌة ووَدائِـــعُ  وما المـــــــــــــاُل إالّ 

  (80)َيومًا َأن ُتَردَّ الَوداِئعُ 
 

ينظر إلى : " سجل الشاعر تجاربه وخبراته من خالل هذه الحكم التي ساقها بأسلوب رائع ، فهو 
لى الناس وكأنهم أبناء فناء والجميع صائرون وتبقى حركة  الزمان خالدة مستمرة تدور وال نفسه وا 

 . ( 81)  "تتعب 
ويؤكد أنه ال يجزع من الموت ، وال يبكي الحياة ، وما يفيد الجزع واليأس ، فال سبيل إلى كل 
ذلك مادامت هذه سنة الحياة ، لذا غير مجٍد في ملته واعتقاده نوح باٍك ، أو ترنم شاٍد ، فالناس 

المرء كالنار حالهم كالديار نراها عامرة بأهلها وما هي إال أيام فال نجد فيها غير رسوم مقفرة و 
 . تتحول بعد لحظات إلى رماد ، وسيعود المرء إلى خالقه ، فهو يربط بين الحكمة والرثاء 

هي أن الموت نصيب كل حي وال ينجو منه " على حقيقة كبرى  قفإن المتأمل في هذه الحكم ي
 . ( 82)  " أحد 

وقظ المشاعر الميتة ويستمر لبيد في الحديث عن المصير المحتوم الذي ينتظر الناس وكأنه ي
واألحاسيس النائمة ، ويدعو إلى الزهد والتقشف مادامت األنفاس محدودة واأليام معدودة ، والكل 

 : صائر إلى يوم الحساب ، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ، حيث يقول 
 واِسلُ  َبلى  ُكلُّ  ذي ُلبٍّ ِإلى الَلهِ          َأرى الناَس ال َيدروَن ما َقدُر َأمِرِهم   

 َوُكلُّ  َنعيـــــــٍم  ال  َمحالَــــــــــَة  زائِـــــــلُ           يٍء ما َخال  الَلَه  باِطُل  َأال ُكلُّ  شَ 
 ُدَويِهَيٌة  َتصَفرُّ  ِمنهـــــــــا  اأَلناِملُ          َوُكلُّ ُأناٍس  َسوَف   َتدُخُل  َبيَنُهم    
  ( 83) ِإذا ُكشَِّفت ِعنَد اإِلَلِه الَمحاِصُل        َوُكلُّ ِامِرٍئ  َيومًا  َسَيعلَـــُم  َسعَيـــــــُه     
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لوحة تنطق بحكم خالدة تتفق وروح اإلسالم ، فهذا الشاعر كان يؤمن باهلل وحده في جاهليته ، 
ل ما في الدنيا هالك إال وأن ك وكان يدرك كغيره من البشر أن كل شيء يؤول إلى الخالق 

وجهه ، وكل نعيم في الحياة إلى زوال ، وهذا يدل على أن بعض الجاهليين كانوا يؤمنون باهلل 
انتهى إلى حكمة  اً وحده وال يشركون به ، ويؤمنون بالبعث والحساب يوم القيامة ، ويبدو أن لبيد

نشر الخير وهجر الفحش اجتماعية تدعو إلى خلق مجتمع مثالي يؤمن بالقيم الخلقية ، و 
، وال غرابة في ذلك فالحكمة تدعو  ( 84)  والسفاهة ، ومراقبة اهلل في كل فعل يصدر عن اإلنسان

 خالصة  دمونإلى مكارم األخالق ، وهذا هو بيت القصيد في حديثنا عن الحكمة ، فالحكماء يق
رشادهم فكرهم وخبرتهم بالحياة ويضعون األمور في نصابها بإتقان بوعظ الناس  ونصحهم وا 

يثير األحاسيس ، ويحرك كوامن الفطرة السليمة في النفوس ، فالحكمة التي  بأسلوب حكمي
نستخلصها من الشعر الجاهلي هي استحالة دوام الحال ، ولكي يؤطر الشاعر الجاهلي حكمته 

إلى إيراد أمثلة تاريخية على سبيل االتعاظ  تجربة الحسية الصادقة يلجأاقع والفي إطار من الو 
إال أن  ,والتمثل واستلهام عبر الماضي السحيق ، فيذكر أمثلة من ملوك وأمراء كانوا عظاماً 

 :  ( 85) عظمتهم لم تنجهم من الموت وفي ذلك يقول عدي بن زيد 
 طحطح الدهر  قبلهم سابورا              فاسأل  الناس  أيَن  آل  قيس 
 وهو في ذاك  يأمُل  التعميرا                َخَطـــــــــــــْفتــــــُه  منيــــــتــــــه  فتــــــردى 
 ترهب األسد  صوله  والزئيرا        ولقـــــد كان  ذا  جنـــــــــــــوٍد  وتاٍج 

 مذكورا     َق  ِمنهُـــــُم  م  َلم  َيب     َوَبنو اأَلصَفِر الِكراُم ُملوُك الرو      
من جانب غير ( الحياة والموت أو البقاء والفناء ) وهناك شعراء آخرون تناولوا هذه المسألة 

مباشر ، وذلك من خالل الحديث عن انقضاء الشباب وأيامه الجميلة الزاهية بما تمثله من قوة 
بن الغدير ن هؤالء الشعراء بشامة وتمني عودتها ، ومونشاط وفتوة ، والتحسر على تلك األيام 

الذي يبدو في قصيدته مفجوعًا بشبابه الغض بعد ما فقد هذا الشباب وأصبح شيخًا هرمًا ال يقوى 
على النهوض ، وال يرجى منه خير أو شر بعدما كان يمأل السمع والبصر ، ويعترف بأن هذا 

 :  ( 86)  قهره أو يقف في وجهه ، يقول بشامةمن فعل الزمان الذي ال يمكن لمخلوق أن ي
 يا ِابَن الَغديِر َلَقد َجَعلــــــَت َتَغيَّرُ        قاَلت  ُأماَمُة  َيوَم  ُبرَقِة  واِســــــــــٍط   

 ُنِقَضت َمريَرُتُه َوُغصُنَك َأخَضرُ          َد َشباِبَك الَغضِّ الَّذي َأصَبحَت َبع
 ال َيبَتغـــــــي َخَبــــرًا  َوال  يستخبِــــرُ      الَعصا  َوُمَشيِّعــــــًا     َشيخًا  ِدعاَمُتَك 
ـــــــــــن  ـــــُر  َيعَتِرف     َفَأَجبُتها  َأمَّ  ما َقد َزَعمِت َوَينُب َعنُه المنَظرُ       ُيَعمَّ

 ماُن  ِبِه  َعَليِك  َوَيبُكرُ َيغدو الزَ       َشبيَه  ما  َعيَّرِتني       َوَلقَـــــد  َرَأيتُ 
مـــــــــــًا ال ُأكَهرُ        َوَملَّني  َوَجَعلُت َيحَفُظني  الَصغيُر   َأهلي َوُكنُت  ُمَكرَّ

وهذا الزبير بن عبد المطلب ينظر في أمور الدنيا والحياة ويتدبر أحوال البشر ثم يصوغ نظرته 
ل عقله وتفكيره ، وهي مجموعة من الحكم صيغت حكمًا شعرية ، يدرك معانيها ومراميها من يعم

دراك وبصيرة ، وفي ذلك يقول   : ( 87) على نحو يدل على وعي وا 
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 لَقْد َتْرُجو  فَيْعُسُر ما  ُتَرجِّي        
 وما َتْدِري َأِفي  اأَلْمِر الُمَرجَّى         
 َلَو َأنَّ اأَلْمــَر  ُمْقِبلُــــــــُه  َجِليٌّ         
 إذا ما الَعْقَل لم  ُيْعقَـــْد بَقْلٍب        
 وَلْيَس الَفْقُر ِمن ِإْقــــــــالِل ماٍل         
 َصِغيُر الَقْوِم في التَّْأِديِب ُيْرَجى       
ــــْن  َتْزَدِريــــِه          ُتِصيُب الَخْيَر ِممَّ
 َمَتى ُتْطِفي َكِبيَر الشَّرِّ ُيْطَفى        

 

 ، وَيْنَجُح  اأَلْمُر الَعِسيرُ عليكَ  
 َأِم اأَلْمِر الِذي  َتْخَشى السُُّرورُ 
 كُمْدبِــــــــرِه  َلمــــــا  َعيَّ  الَبِصيــــرُ 
 َفلْيَس َيِجيُء  بالَعْقــــــِل  الدُُّهورُ 
 وَلِكْن  َأْحَمـــــــــُق  القَــــْوِم  الَفِقيرُ 
 وال ُيْرَجى على اأَلَدِب  الَكِبيرُ 
 وُيْخِلُف  َظنََّك  الرَُّجُل  الطَِّريرُ 
ِغيرُ  ْن َأْوَقْدتَـــــــُه َكُبـــَر الصَّ  وا 

 
م إن المتأمل في حكم هذه القصيدة يلمس مدى تأثر الشاعر ودعوته للتأني قبل إطالق األحكا

فيها دعوة إلى التحلي بمكارم األخالق ، كما نرى اهتمامه بجواهر و  ,والتسرع إلى اتخاذ القرارات
األشياء ال مظاهرها ، وبألبابها بداًل من قشورها ، فقد ينخدع اإلنسان بمظهر شخص ما ، دون 

 . أن يعلم حقيقته المختفية وراء هذا المظهر الذي ربما كان زائفًا خادعًا 
رجم شروط اختيار رفيق الدرب منوهًا إلى أن صاحب وهذا عدي بن زيد يرسم لنا لوحة رائعة تت

المرء يمثل طريقًا إلى الخير أو الشر على المرء نفسه ، لذلك يحذر من التساهل في اختيار 
ألن األذى الذي قد يصدر عن هذا الصديق يكون أشد وقعًا في النفس من الحسام , الصديق 

 : يؤكد على حسن اختيار الصديق ، فيقول و  ,المهند ، لذلك يحذر المرء من مصادر هذا األذى
 (88 )  

 َعِن الَمرِء ال َتسَأل َوَسل َعن َقريِنِه       َفُكـــلُّ  َقريٍن  ِبالُمقاِرِن  ُمقتَــــدِ 
ن كان ذا خيٍر فقارنه تهتدي   ه سرعًة    ــــــــرٍّ فجانبـــــــفإن كان ذا ش  وا 

ينبغي على المرء  التي عبرة عن مشورة العقالء صورة م رسم يفأما الزبير بن عبد المطلب 
سلوكها حين تلتبس عليه األمور ، ويهتم بأدب المجالس ، فيرى ضرورة التثبت مما يقوله الرجل 
عند مجالسته اآلخرين ، ويقول إن الرسول يحب أن يكون عاقاًل حكيمًا يدرك الهدف الذي أرسل 

  ( 89)  : أجلهأرسل من  مامن أجله لكي ينجح في
 َفِارِسل َحكيمًا وال توِصه        ِاذا ُكنت في حاَجة مرِسال      

ْن باُب َأْمٍر عليَك اْلَتَوى  فشاِوْر  َلِبيبًا  وال  َتْعِصهِ               وا 
ْن ناِصٌح ِمْنَك َيْومًا َدنا         فال َتْنَأ  َعْنه  وال  تُْقِصهِ         وا 

 فإنَّ  الَقِطيعَة  في  َنْقِصهِ          قِّ ال تَْنتَِقْص َحقَُّه     وذا الحَ 
على أهمية األمانة في نقل أحاديث الناس ، وعدم تشويهها بصورة  يؤكد الشاعر من خالل حكمه

تقلب الحقائق وتحيل الحق باطاًل والباطل حقًا ، أما أصحاب الحقوق فيجب إعطاء كل منهم ما 
أو بخس أو نقصان ، ألن أيًا من هذه األعمال يعد ظلمًا يوجب القطيعة  ةطلمايستحق دون م

 . والعداوة والبغضاء بين الناس

                                                                                                                                                                      
 .  28/  0جمهرة األمثال ، أبو هالل العسكري  - 89 .  022 – 026ديوان عدي بن زيد ، ص  - 88 . ذو النظر والهيأة : الطرير 
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كان سيد قومه وقائدهم ، وكانوا يصدرون عن ( صالءة بن عمرو بن أود ) دي و وهذا األفوه األ
 نها قولهوصدق نظر م , له قصيدة دالية تدل على حكمة، وكان العرب تعده من حكمائها ، رأيه 

 (90 ) : 
 ِإنَّ الَنجاَة  ِإذا ما  ُكنَت ذا  َبَصٍر      
 َوالَخيُر  َتزداُد  ِمنُه  ما  َلقيَت  ِبِه       
 َوالَبيُت  ال  ُيبَتنى  ِإاّل  لَـــــــُه  َعَمٌد       
ــــَع  َأوتـــــــــاٌد  َو َأعِمـــــــــَدٌة         فَـــــِإن  َتَجمَّ
 ال َيصُلُح الناُس َفوضى ال َسراَة َلُهم      
 إذا  َتولى  َســـــــــــــراُة النَّـــــــــاس َأمَرهــــــــــــم     
 تهدي األموُر بأهِل الرأي ما صُلحت   

 

ــــــــِة  الَغيِّ  ِإبعاٌد  َفِإبعاُد    ( 91) ِمن  َأجَّ

 َوالَشرُّ َيكفيَك ِمنُه  َقلَّ  ما  زادُ 
 َوال  ِعماَد ِإذا  َلم  ُترَس  َأوتاُد 
 ِلَمعَشٍر َبلغوا اأَلمَر الَّذي كادوا 
 َوال َسراَة  ِإذا  ُجّهاُلهُـــم  سادوا 

 نما على ذاك أمُر القدم وازدادوا
 فإن تولت  فباألشـــــــــــرار  تنقـــــــادُ 

 
وساد هؤالء الجهال ساءت إن الشاعر يوضح أنه كلما غاب الرشد عن المتحكمين في الناس 

أمور الناس وانتشرت الفوضى وعدم الصالح ، وكلما تولى أمر الناس ذوو الرشد والفضل 
 . وقربوا الكرام وأشركوهم في أمور الرعية وقامت واستقامت األمور  ,صلحت أمور الناس
عاني تجربته فقد نظم هذه اللوحة وهو في سجن النعمان بن المنذر مستلهمًا م, أما عدي بن زيد 

فيظهر في صورة الحكيم المجرب راسمًا بذلك طريقًا قويمًا لكل من يريد الوصول إلى , المريرة 
عادة محاسبة النفس للوصول إلى أقصى  غايته ، لذلك يدعو اآلخرين إلى التأمل في هذا الكون وا 

على إيمان الشاعر المطلق بحتمية  درجات التهذيب واإلصالح ، ويؤكد حتمية الموت لعله دليل
 :القدر كما في قوله 

 ربَّ  مأمـــول  وراٍج  أمــــــالً 
 وفتى  من  دولــــــة  معجبــــــة
 كيف يرجو المرء قوتًا للردى
 كلما  خلف يومًا  فمضى
 َفّوق  الدهــــر  إلينــــا  نبلــه
 فهو  يرمينــــــا  فال  نبصــره

 والقي غـِـــّرةٌ رزَق اللصيـــــَد 
 فلذاك  الدهر  مأمور بنا

 

 قد ثناه الدهر من ذاك األمل  
 سلبت  عنـــــه  وللدهـــــر  دول 
 وهي في األسباب رهن مختبل 
 زاده  ذلك  قربـــــــــًا  لألجـــــــــــل 
 علاًل  يقصدنـــــــا  بعــــد نهـــــــل 
 فعل  راٍم  راَم  صيدًا  فختل 

 تمسكـــــــًا  ثم  قتل فرمى  مس
 ( 92)  فهو ال يغفل إن شيٌء غفل

 
عر يريد بها معنى ن الشافي أ وال شك ,التي تفيد التقليل والتكثير( ربَّ ) جاءت االفتتاحية بـ 

أشياء كثيرة ، ولكن الزمن يحمل في  في مصورًا بها ذلك اإلنسان الذي يحدوه األمل ,التكثير
أيامه ولياليه طالئع الموت التي تبدد عند ذلك اإلنسان بارقة أمله الذي ذاب مع ذوبان روحه في 

عجابه بقوة دولته مصورًا الزمن , جسده بالموت  ويجمع في البيت الثاني زهو المرء بالشباب وا 
بالمرء فرصًا لإليقاع به نحو المنية ، ويجسد  بالتقلب والغدر والفتك ، فهو يتربص يومًا بعد يوم

ألن الدهر ال يغفل عن أحد منها ، , البيت األخير حقيقة الفناء الشامل واألبدي للمخلوقات 
                                                           

، والمراد هنا من أّجه الغي فتنة  اً تلهبت وتوقدت وكأن للهيبها صوت: أجت النار تأج أجًا وأجيجًا وأجة  - 91 .  80/  0ان تاريخ آداب اللغة العربية ، جرجي زيد - 90
بعاد أي إبعاد عن الشر   .  22الديوان ، ص  - 92 (مادة أجج  -اللسان ) . الضالل المتوقدة ، وا 
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 اشاعر بحتمية الموت هو مويبدو أن إيمان ال.. ليجمعها أخيرًا مصير واحد هو الموت ال محالة 
يديه ، لذلك مثلها في حكمة بارعة برزت من يخفف عن نفسه آالم السجن وثقل األصفاد في 

خالل رسمه منهجًا قويمًا يسير فيه الجميع نحو الموت وهو المستقر األخير والمصير الحتمي 
 . لكل مخلوق 

يضمنها ما استقاه من مشاهداته وما حّصله من خبراته في  فإنها لوحات ,طرفة بن العبد أما حكم
  :يقول ,، وما ارتضاه من مذهب في الحياة الحياة واألحياء وما اعتنقه من رأي 
  ( 93) بعيدًا غدًا ما أقرب اليوم من غد            أرى الموت أعداد الّنفوس وال أرى   

ن لم تمت في  وكل نفس , فالموت كما يراه ورد الناس منذ األزل البد لها من الورد المورود ، وا 
 . يومها فستموت في غدها 

ماؤه من  دمورود الدائم الغزير الذي ال ينفإنها لوحة تمثل ورود المواكب البشرية على هذا الورد ال
عهد آدم ، ومن حكمته التي ساقها تعقيبًا على توعده أعمامه الذين أكلوا حقه وحق أّمه بالباطل 

 : قوله 
 ِملحــــــًا  ُيخالَــــــــُط  ِبالُذعاِف  َوُيقَشبُ      ــُم الُمَبيَُّن  آِجنـــًا    َقد يوِرُد الُظلــــــــ

 ُيعدي َكما ُيعدي الَصحيَح  اأَلجَربُ       َوِقراُف َمن ال َيستَفيـــــــــُق َذعاَرًة    
 َوالبِــــــــــــرُّ ُبــــــرٌء  َليَس فيــــــِه َمعَطـــــــــبُ        ُيرجــــــــى  ُبرُؤُه    َواإِلثُم داٌء َليَس 

  ( 94)  َوالِكذُب َيأَلَفُه  الَدنيُء  اأَلخَيبُ        أَلُفُه الَكريُم الُمرَتجى   َوالِصدُق يَ 
تلك ويمثل , النتائج  إلى أوخم العواقب ، ويؤدي إلى مريؤكد من خالل حكمته أن الظلم يجر 

التي يدفع إليها الظلم بالماء اآلسن المتغير الملح ، يخالطه السم الزعاف ، وقد , النتائج المرة 
 .لوح بهذه األبيات من الحكمة ألعمامه ، حاثا إياهم على التخلق بقيمها الخلقية اإلنسانية 

ولعل الهدف من هذه الحكم والنصائح هو خلق إنسان مثالي يؤمن بالقيم والمبادئ في ظل 
ذا كان الشعر , مجتمع يقدس المبادئ ويحترم أولي الخلق الحسن ، ويقدرهم ويرفع من شأنهم  وا 

عن تجارب واقعية عاشها الشعراء في بيئة صحراوية  صادقاً  يعبر تعبيراً " الجاهلي بصفة عامة 
فهو ال ينظم البيت بفكر بارد ، بل ينظمه  ,ة االنفعال في الصياغة والمعاني والعواطفحيث قو 

حساسه أكثر واقعية كان الشاعر الحكيم الناصح  فإن ، ( 95) " وأعصابه     بكل عاطفته وا 
وصدقًا في التعبير عن تجاربه وخبرته في الحياة في أسلوب وعظي يهدف إلى بذر البذور النقية 

  .ت واهتزت وأنبتت من كل زوج بهيجصبة ، فإذا ما نزل عليها الماء نبتت ونمفي تربة خ
فصقلت ذاته  ,إن الحكمة نتيجة تجربة وخبرة الشاعر تبرز من خالل عظة وعبرة مر بها الشاعر

" وعمقت مفهومه للحياة والموت ولذلك نجده يوصي أوالده بعد أن طال عمره وصايا أبرزها 
وفي ذلك يقول زهير بن " زة والقوة أفضل من الحياة مع الضعف والذل مع شيء من الع ,الموت

 : ( 96)  جناب الكلبي 
 فليهـــلكـــن  وبـــه  َبقيَّــــة            خيــــــــــر  للفتـــــــىالمـــــــوت  

                                                           
  . 12/  2أشعار الشعراء الستة الجاهليين ، الشنتمري  - 93

 .  22 – 82/  2المصدر نفسه  - 94 . جمع ِعد وهو الماء الدائم الذي ال تنقطع مادته قبل ماء العيون واآلبار : أعداد 
الخبث واإلثم ، : مخاطة ومداناة ، الذعارة : يخلط ، قراف : السم القاتل ، يقشب : المتغير ، الزعاف : اآلجن 

 .  22/  02األغاني ، أبو الفرج األصفهاني  - 96 .  26/  0محمد النويهي . في دراسته وتقويمه ، د الشعر الجاهلي منهج - 95 . الهالك : المعطب 
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 ( 97)  ل وقد تهادى بالعشيَّة      من أن يرى الشيخ البجا       
 : ( 98)  ويقول علقمة بن عبدة 

 ِمّما َتِضنُّ ِبِه الُنفوُس َمعلومُ            َوالَحمُد ال ُيشَترى ِإاّل َلُه َثَمٌن  
 َوالُبخُل ُمبٍق أِلَهليِه َوَمذمومُ          ناِفَيٌة ِللماِل ُمهِلَكٌة     َوالجوُد  

الموت البد ومن الحكم المتداولة عند بعض الشعراء أن الحذر ال يقي من الحتف والمنية ، وأن 
 : آت ال محالة ، عبر ألفاظ النداء واالستفهام والعلم ، قال الشنفرى

 َأو هل  ِلَحتِف َمِنيٍَّة  ِمن َمصِرفِ       يا صاِحَبيَّ َهِل الِحذاُر ُمَسلِّمي    
 ( 99)  َأخشى َلدى الشُّرِب الَقليِل الُمنِزِف      ـُم َأنَّ َحتِفَي  في التي    ِإنِّي أَلعلَـــ

كما نجد األلم والرقة في أبيات أبي  ,إننا نجد لمسة فنية وصورة متداخلة من خالل حكمة الشاعر
التي تفيض حزنًا وتوجعًا بنيران تعاطفًا معه واستسالمًا لأللم العميق الذي ال دفع له الهذلي ذؤيب 

 :، والدهر ليس براجع عما تكره لما تحب 
ُع        َأِمَن الَمنـــــــــوِن َوريِبها  َوالَدهر َليَس ِبُمعِتٍب ِمن َيجَزعُ         تََتَوجَّ

ذا المَ   َألَفيَت ُكــــــــــــــلَّ  َتميَمــــــــــٍة ال َتنَفعُ              ِنيَُّة  َأنَشَبت َأظفاَرها  َواِ 
 َيفَجعُ  َوَلَسوَف يوَلُع  ِبالُبكا ِمن          َسفاَهٌة  َوَلَقد َأرى َأنَّ  الُبكاَء 
 ُيبكى َعَليَك ُمَقنَّعًا ال َتسَمــــــــعُ         ــــوٌم َمــــــــرًَّة        َولَيأِتَينَّ َعَليـــــَك  َيــــ
بَتهـــــــــا       َوالَنفُس راِغبِــــٌة إِ   ( 100)  َفِإذا ُتَردُّ ِإلى َقليٍل تَقَنُع         ذا  َرغَّ

الدفين لدى الشاعر انعكست على ألفاظه ، حتى لنكاد نسمع نبضات إن مشاعر الحزن واأللم 
قلبه ، بيد أنه يحاول أن يخفي الفجيعة بما أسبغه من حكمة يرتفع فيها من التوجع العلني إلى 
صوت التأسي الشفيف في وقار الحكماء ، فهو في صراع ، وينبثق في أعماقه صوتان ، صوت 

وت الحكمة يجد طريقه إلى الخارج في نصيحة اتجهت في األلم ، وصوت الوقار والحكمة ، ص
مسارب الحكمة ، يفهمها صوت االستفهام الممتزج بالتوجع ، والعتاب ، والبكاء ، وكلها تعبر عن 

 .الفجيعة التي ال تدفع قدرًا ، وال تعيد الذين رحلوا إلى العالم اآلخر ، ومن رحل ال يسمع البكاء 
ر من الفنية وانبثقت من الرثاء الصادق ، ومن أب مفجوع فقد أبناءه فهذه الحكمة انطلقت في إطا

 .، ولذلك اتسمت هذه القصيد بالذات بالشهرة الواسعة لجودتها وتأثيرها 
 :وهذا الربيع بن زياد يقول معبرًا عن األنفة واالمتناع عن الضيم في حكمة رائعة 

 ـــام  على  ُذٍل  وتصغيرمن  المق     نائرًة       أحلى إذا ما خفتَ  الحربُ 
 ( 101) أو أن ندين إلى إحدى التحاسير     ها     شاربُ  فأذن بحــــرٍب يغُص الماءَ 

من أن يكون مقام المرء  دة الوقع ، مرة ال تستساغيوّضح الّشاعر أن الحرب بآالمها وويالتها شدي
على ذل ومسكنة وتصغير شأن ، أو أن يلتجئ المرء إلى إحدى الدواهي ، فالحكمة التي 
استنتجها الربيع بن زياد شكلت صورة الحرب ، وهولها ، وهول الذل والمسكنة ، وأن أهون 

تداعى األمرين أن يؤذن المرء بحرب ، فصوت النداء للحرب يستدعي تحفيز الذهن لذلك ، فت
المعاني والصور وتتجسد مأساة الحرب ، وذلك كله عند الشاعر أهون من الضيم ، فسلط 
الشاعر على حكمته وانفعاالته الخفية التي تعتمل بأعماقه ، وترك لنا الخيار بين الحرب والنائرة 

                                                           
 . 122عادل جاسم البياتي ، ص  دراسات في األدب الجاهلي ،  - 101 . 220المفضليات ، المفضل الضبي ، ص .  1 – 0ديوان الهذليين ، ص  - 100 .  12الطرائف األدبية ، عبد العزيز الميمني ، ص  - 99 .  080/  2خزانة األدب ، عبد القادر البغدادي  - 98 . الذي يبجله قومه : ال جالب  - 97
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والذل والتسليم إلى إحدى الدواهي ، وهي أصوات تتصارع داخل اإلنسان ، على أن فروسية 
فقد تأنق في اختيار األلفاظ التي . شاعر تأبى ذلك  ومن هنا كان اختياره لخوض الحرب ال

 .دعا إلى التمسك بالرجولة واالمتناع عن الضيم والذل واالستكانة  اكم( الحرب أحلى ) تجعل 
يتضح لنا أن الحكمة لها األثر البالغ في حياة الجاهلية وال تنبثق إال من التجارب المختلفة ،  

الحكم سواء أكانت مستمدة من تجاربهم ب إلتياناانت لهم القدرة الكبيرة على والشعراء الجاهليون ك
، واستخالصها بدافع الحاجة إليها من مواقف الحياة ، أم أنهم استخلصوها من أحداث الماضي 

 .    وأخبار القرون الخالية لتكون عبرة لهم في حياتهم 
 

 الخاتمة 
 إتيان ن لديهم القدرة الكبيرة علىكا ةشعراء الجاهليبق يتضح لنا جليًا أن من خالل العرض السا

الحكم ، وقد هذه الحكم ، وال نعدم وجود بعض الخطرات التأملية التي صاغوا منها بعض 
فهي من أنقى ما لهجت به  ,انتشرت في أشعارهم وشاعت بين الناس يحفظونها ويرددون معانيها

ألسنة العقالء ، وتلجلجت به صدور الحكماء عبر السنين حيث الحياة صافية صفاء الصحراء 
النقية ، والفطرة السليمة ، فالشعر الجاهلي يبقى مرآة تعكس تلك الحياة ويبقى شعر الحكمة 

هم ، وشاهدًا أمينًا على غيضًا من فيض ورمزًا ألسرار حياتهم تكمن فيه تجاربهم وطموحاتهم وآمال
جزء من خبراتهم الحياتية وتجاربهم العملية وتأمالتهم في هذه الحياة ، لهذا نسبت حكمهم إلى 
أناس مجربين أذكياء لهم صفاء ذهن وقوة مالحظة ، يقولونها ليتعظ بها الناس ، ويسيروا على 

لمنطلق فإن البحث تناول فلسفة هداها ألنها موافقة للحق والعقل وتحوي القيم النبيلة ومن هذا ا
الحكمة في الشعر الجاهلي بالدراسة الموضوعية والفنية مستقصيًا بواعثها ونتائجها باستقراء 

 .الدواوين الشعرية للكشف عن موضوع الحكمة فيها 
س فاألدباء واللغويون اعتبروا الحكمة إرثًا لغويًا تركته أجيال سبقت زمانهم وزماننا ، وتناقلتها النا

عبر األجيال ، إنها تمثل نماذج شعرية لها طابع التأديب الذي يحمل الناس على االتصاف 
بالخلق الرفيع ، والمثل العليا ، والتحلي بالقيم العربية األصيلة إلى جانب كونها من أجود ما قاله 

 . الشعراء 
أو  ، موثقًا أو ناقداً وكأن شاعر الحكمة كان يروي القصائد التي تحويها حكمة مؤدبًا أو مدرسًا 

يستمع إليها أولئك الذين أخذوا على عاتقهم الحفاظ على هذه األصول واالستشهاد بها ، وهم 
يحمل إلى  الشاعر لحكمه التي وصلت إلينايؤدون مهمتهم في خدمة مجتمعهم ، كما كان اختيار 

ا الشك ، ويبدو لي أنه جانب خبرته وحنكته في الحياة صفة علمية كبيرة وموثقة ، وال يرقى إليه
 هكان يرسم صورة للشكل الذي كانت تتم به عملية التعليم في ذلك العصر ، ويبرز ما اتصف ب

العرب من خصائص قبل اإلسالم وما تعارفوا عليه من مثل رفيعة ، وصفات حميدة والتزام 
ي طموحه أخالقي ، وهذا يعني أن شاعر الحكمة اختار حكمه التي كان يمليها ذوقه ، ويرض

ويلبي حاجة عرفت في عصره ، وارتضى بها أبناء قومه لتكون مادة ينتفع منها كل من يريد 
اإلقبال على تعلم دروس الحياة وأخذ العظة والعبرة ممن خبرها ، وتمكن منها باعتبارها مادة 

إلى قلوبهم يبة أدبية مهمة ال يمكن االستغناء عنها نظرًا ألهميتها فقد كانت محببة إلى الناس وقر 
 . عندهم  لمكانتها

كما شكلت أشعار الحكمة رافدًا من روافد الشعر العربي وحددت المالمح الرئيسة التي وقف 
عندها الشعراء في رسم الواقع التاريخي واالجتماعي والفكري لألمة التي خلدت هذا النوع من 

بالجانب األخالقي والقيم  الشعر ، فكانت أبياته مضامين ناضجة ونموذجًا من نماذج االهتمام
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األصيلة التي ظلت رمزًا من رموز االستشهاد ومثااًل من أمثلة االقتداء ، فقد نصب شاعر 
د والنصح ، الحكمة نفسه قاضيًا وحكمًا ، وأخذ على عاتقه إصالح مجتمعه ، فعمد إلى اإلرشا

هذه دستورًا مفصاًل  عقيدته ومذهبه في الحياة ، وجعل من حكمتهإياها ونطق بالحكمة مضمنًا 
لتهذيب النفس ، وحسن التصرف والسياسة االجتماعية البدوية  ، فخبر الحياة حلوها ومرها ، 

الحكمية ، وزاد عليها ما  ئهة ، وغيرته على إصالح قومه وآرافأملت عليه تجربته وخبرته الواسع
بعيدة عن ثورة العاطفة  ن أفواه الناس ، فكانت حكمته وليدة الزمن واالختبار الشخصي ،سمعه م

واندفاع األهواء ، وليدة العقل الهادئ الذي يرقب األحوال والناس ، ويستخلص الدروس والعبر 
التوفيق بين الروح الجاهلية ،  ، فقد حاول شاعر الحكمةالتي توصل إلى سعادة الحياة الجاهلية 

 . مجتمعه والنزعة اإلنسانية في سبيل اإلصالح واإلرشاد ونشر الفضيلة في 
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 ص الملخ  
،  فبراير بين اإلنتاج والتلقي 71رة تتناول هذه الدراسة موضوع الشعر النسوي في ثو 

 : وتناقش هذا العنوان من خالل المحاور التالية 
 . وداللته مصطلح النسوية  نشأة :أواًل 
 : ن النقاط التالية محاور الشعر النسوي ويتضم  : ثانيًا 

 . كاتها األساسية الثورة ومحر  أسباب  -أ 
 . تأييد مطلب الشعب في رحيل النظام  -ب 
 . كشف سياسة النظام أثناء الثورة  -ج 
 . ؤ بما سيؤول إليه الصراع بين الشعب والنظام التنب   -د 

 : الدراسة الفنية وتشمل ما يلي :ثالثًا 
 . اللغة الشعرية  . أ

 . التكرار  . ب
 ( .األدبي  –التاريخي  –الديني ) التناص  . ت

This research study the subject of the feminist's poetry on 
seventeen of February revolution between production and 
reception .  

It discuss this title throughout the following points : 

The First : origination of the term and it`s significance.  
The Second : argue the aspects of revolution , include the 
following:  
A - The reasons revolution and it`s main motives.  
B - Supporting the Libyan people requested on regime 
depature.  
C – Showing up the regime policy during the revolution.  
D – Forecasted of what will be construed conflict between  the 
regime and the Libyan people .     
The third : the technical study included below mentioned :  
A-  the Poetic language.  
B- repetition on the letters , words , and track .  
c-  Intertextuality : (religious - historical – literary ). 
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 المقد مة 
خالف يثير مصطلح األدب النسوي الكثير من الجدل في أوساط الثقافة العربية ، فهناك 

 . وتطبيقياً  فهم المصطلح نظرياً  فيكبير بين النقاد واألدباء 
في المشهد  بارزاً  األعمال األدبية التي تكتبها المرأة أخذت مكاناً  مما ال شك فيه أن  و 

ز الشعر أبرز األجناس األدبية التي استقطبت أقالم النساء ، وقد تمي   عد  وي   .الثقافي العربي 
ق في أجواء وفضاءات الشعر النسوي برشاقة اللفظ ، وجمال الصورة ، وصدق التعبير ، وحل  

 .واإلنسانية وأشواقه وعواطفه إلى أفق القضايا الوطنية والقومية ، تجاوزت حدود خلجات القلب 
أمر يشوبه نجد أنها الحديث عن التجربة اإلبداعية النسوية في ليبيا غير أننا عند 

ت الفن بعد وظروفه ، فاإلبداع فن ، ومن أهم متطلبارتباك ، ألنه مرتبط بواقع المجتمع الليبي اال
ة على الساحة الليبيتلك الحرية التي تأخرت قلياًل حيث بدأت مشاركة المرأة الموهبة الحرية ، 

الجهمي ، وصواًل إلى  ي ، وخديجةلقرن الماضي على يد زعيمة الباروناألدبية من خمسينيات ا
وبدرية األشهب ، ، ة القيادي فج المتميز لمرضية النعاس ، ولطيفة القبائلي ، وشريمجمل النتا

 . ورحاب شنيب ، ونجوى بن شتوان وغيرهن 
ق لنفسه مراكز متقد مة وانتزع مكانة مرموقة ، وحق   يبياسوي في لالن  النص األدبي  و أوقد تب

 . الجوائز في المهرجانات والمسابقات 
فبراير ، وتهدف إلى سبر أغواره  71سوي في ثورة تناقش هذه الدراسة موضوع الشعر الن  

أغلب الظن أن  أحدًا  ائصه الفنية ، وسماته األسلوبية ، والوقوف على عناصره الفكرية ، وخص
 .لم يتطر ق إلى هذا الموضوع من النقاد 

 :الدراسة إلى ثالثة مباحث هي  وقد قسمت  
 تههذا المصطلح دخل في دائر  ألن   كوذل ،سوي يناقش داللة مصطلح األدب الن   :المبحث األول 

قة في تناوله ، لذا دذا األمر حالة من الفوضى وعدم ال، وقد أوجد ه خرمصطلحات أ  
 . توضيح داللته ومفهومهين حدوده ، و ضبطه وتعيكان من الضروري 

 :ر الشعر النسوي ، ويتضمن النقاط اآلتية و احويدرس م :المبحث الثاني 
 .كاتها األساسية أسباب الثورة ومحر   -أ 
 .تأييد مطلب الشعب في رحيل النظام  -ب 
 .كشف سياسة النظام أثناء الثورة  -ج 
 .م التنبؤ بما سيؤول إليه الصراع بين الشعب والنظا -د 

 :يعرض الدراسة الفنية ، ويشمل ما يلي  :المبحث الثالث 
 .اللغة الشعرية  - أ
 ( .العبارة  –الكلمة  –الحرف ) التكرار  - ب

  ( .األدبي  –التاريخي  –الديني ) التناص 
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ديوان نورية بن عمران ، : ، لعل من أهمها ومراجع وقد اعتمد البحث على عد ة مصادر 
 ،، ألحالم معمري إشكالية األدب النسوي بين المصطلح واللغة  مقالو  .وديوان هنية الكاديكي 

 . ، لسمر روحي الفيصلاألدب النسوي الحديث ، شؤون المصطلح وشجونه  مقالو 
نى الداخلية للنص المنهج األسلوبي الذي يعمد إلى تفكيك الب   المنهج الذي ات بعه فهو أما

الشعري ، ودراسة عالقاتها المتشابكة التي أساسها استثمار المبدع لطاقات اللغة ، وانتقاء 
لتحقيق استجابة  ؛مفرداتها وألفاظها وتراكيبها ، وتوظيف خصائصها الجمالية والتعبيرية 

 .توقعاته  فقالقارئ ، وكشف أ
 :هذا وقد واجهت الدراسة بعض الصعوبات أبرزها 

يعين الباحث على تكوين خلفية نظرية عن  على الدراسات السابقة لموضوع ماالع االط   إن   .7
كما تنبهه إلى ر عليه الجهد في اختيار اإلطار النظري العام للدراسة ، الموضوع ، توف  

القصور التي وقع فيها الباحثون السابقون له ، فال يعيدها  ويعمل  اضعمواطن النقص ومو 
،  ي بحثه  ، وهذا ما لم يتحقق لهذه الدراسة ، التي تعد في حدود ما أعلم بكراً على تفاديها ف

 .لم تتناولها أقالم الدارسين في ليبيا 
إلى تتبع ما صدر  يب مما حداالمادة األولية لهذه الدراسة متناثرة في الصحف والجرائد ،  .2

ريات توقفت عن بعض هذه الدو  منها خالل الثورة ، وصعوبة هذا األمر تكمن في أن  
أثر ، والبعض اآلخر من اإلصدارات المحلية من الصحف الرسمية  االصدور ولم يعد له

وتصنيفها ، وذلك لظروف البالد ،  وفهرستهاواألهلية ، لم تجد من يسعى إلى جمعها 
دار الكتب الوطنية ، : ولفقدان الحس التوثيقي ، أما الجهات الرسمية ذات العالقة ، مثل 

كن ا لم تستكمل بعد ، ولم يمأعمال الصيانة فيه ة المركزية بجامعة بنغازي ، فإن  والمكتب
ض هو اآلخر لعملية ا ، فقد تعر  ماإلعالم بأحسن حال منه وزارةمركز التوثيق اإلعالمي  ب

سرقة ونهب أثناء الثورة ، ثم خضع بعد ذلك ألعمال صيانة استمرت لوقت طويل ، وعندما 
اإلصدارات المختلفة ألدبيات الثورة وفهرستها اآلن على جمع  حتىبدأ عمله لم يعمل 

من الضياع والتشويه والنسيان ، ولتوفير قاعدة بيانات تخدم الباحثين والدارسين ، وحفظها 
 .وتوثق أحداث الثورة لألجيال القادمة 
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 نشأة المصطلح وداللته: ول المبحث األ 

وقد استخدم  مرأة وتحسين أوضاعها هدفه األساسمصطلح اتخذ من تحرير ال :النسوية 
 : سوية بمرحلتين نم ، ولقد مرت الحركة ال7882هذا المصطلح ألول مرة عام 

م 7398 إلىم  7818عام  منضال من أجل اكتساب حق االقتراع فترة الن  :األولى 
 .وذلك في معظم الديمقراطيات الليبرالية الغريبة 

 . ( 1) م 7398لثقافية النسائية بعد عام فترة الثورة ا  :والثانية 

الكاتبة  simone de Beauvoir ت األولى ألدب األنثى عندما كتبتبدأت اإلرهاصا
والباحثة الفرنسية قصصًا تتحدث عن المرأة ومشكالتها في مجتمعها آنذاك ، وبهذا وضعت 
اللبنات األولى لبنية األدب األنثوي ، الذي شاع بوصفه مصطلحًا أدبيًا ونقديًا في فرنسا بعد ثورة 

 . ( 2) م 7398الطالب في عام 

 :  يشير مصطلح النسوية في األدب إلى قضيتين أساسيتين

أو الباحث يجد نفسه في فوضى استخدام ، تتعلق بتعدد مسمياته وتداخلها ، فالدارس  :األولى 
) المصطلحات لدى النقاد واألدباء ، فهل هو أدب نسوي أم أدب نسائي ، أم أدب أنثوي  

ى هذا االضطراب في تناول المصطلح إلى عدم ضبطه وتحديد معناه ، وقد أد   ( 3
الداللي ، وأثر على عملية استيعاب حدوده ، ومعرفة أسسه النظرية والمنهجية ، وتداوله 

 . في الدراسات األدبية والنقدية 

 : ويمكن حصر أسباب ذلك في النقاط اآلتية 

 لدخل مصطلح األدب النسوي حق " فقد المصطلح في األدب العربي الحديثجدة  -7
التداول الثقافي والنقدي في العربية ، في النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين ، 
ولعبت الصحافة دورًا مهمًا في هذا المجال ، إذ كانت أول من طرح المصطلح للتداول األدبي 

 " (4 ) . 
تأصيل المصطلح ، ويعين  إن قضية الكتابة النسوية لم تحفل باهتمام نقدي يعمل على -2

حدوده ومجال اشتغاله الداللي في الثقافة العربية ، ولم تعمل الدراسات النقدية العربية على 
ح مفاهيمه وضع أسسها والتعريف بنشأته التاريخية ورموزه من الكاتبات الغربيات ، وتوض  

 . ( 5) وأدواته ومنظوره ومرجعياته النقدية والمعرفية المختلفة
، السيما في األوساط النسائية األدبية ، فهو في  ( 6) موقف النقاد واألدباء منه  تباين -9

 .رأيهن محاولة لتقسيم األدب على أساس جنس كاتبه أو كاتبيه 
في  –عدم استقرار األدب النسوي في الساحة األدبية العربية ، ومحاولة األدباء الرجال  -4

 . ( 7) ملء الفراغ النقدي بآراء وشهادات ال تخدم الحركة النسوية  –غياب النقد النسوي 

بوجود هذا األدب حيث يتأرجح موقف النقاد واألدباء منه بين مؤيد القضية الثانية ترتبط  :الثانية 
ومعارض ، وذلك وفقًا للمصطلح المستخدم ، فالبعض يفضل مصطلح األدب النسوي ، 
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فهو مصطلح نابع من الحركة الفكرية التي عملت ابتداًء من النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر على تعديل المفاهيم واآلراء السائدة في المجتمع متخذة من نصرة المرأة 

زالة العوائق التي تعمل على تهميشها وسيلة لذلك وتمكينها من حقوقها وحريتها ، و   . ا 

وي هو الفيصل لحل قضية ويرى أصحاب هذا االتجاه أن الرجوع إلى المعجم اللغ
النسوي ) ر عن المقصود بـ ال يعب  ( األنثوي : " ) سميات ، يقول محمد عبد المطلب ت  اختالف ال

) غير البشري ، وبالمثل ال يصلح تكون صفة للبشري و  –حسب المعجم  –ذلك أن األنثى ( 
ألن المؤنث والمذكر صفتان لغويتان ال ترتبطان بحقيقة االنتماء النوعي ، ( األدب المؤنث 

فكال ( المرأة ) والنسوة والنساء جمع ... فهناك المؤنث الحقيقي ، وهناك المؤنث المجازي 
إضافة ( النساء ) ى معنى المفردتين صالحة ألداء المعنى المقصود ، لكن المعجم يضيف إل

ذلك أن النساء تكون جمعًا للمرأة عند كثرة النساء ، وهو ما جعلنا ( النسوي ) ترجح عليها مفردة 
) ، ولهذا استخدم محمد عبد المطلب  ( 8) بها ( ياء النسب ) نؤثر مفردة النسوة بعد إلحاق 

 . في كتاباته األدبية والنقدية ( مصطلح النسوي 

( النساء ) استنادًا إلى أن النسبة إلى " مصطلح األدب النسائي  يق ثانفر يستخدم و 
استعمال النساء جمعًا المرأة شائع ال يحتاج  الكاتبات تبعد اللبس عن المصطلح ، فضاًل عن أن  

إلى تفسير ، والشائع الواضح خير من المصطلح الغامض غير الشائع ، ومن الذي يحتاج إلى 
( النسائي ) لك أنا إذا نسبنا إلى اللفظة المعروفة الشائعة المتداولة فقلنا تفسير ، وي ضاف إلى ذ

 . ( 9) "ربحنا أيضًا وضوح شكل المصطلح ، وهو شكل يوحي بالمفهوم المراد وهو األدب النسائي 

) بداًل من مصطلح األدب ( األدب األنثوي ) فريق ثالث استخدام مصطلح ل يفض  و 
بما تكتبه المرأة من "  : ، ومنهم محمد جالء إدريس الذي ي عرفه( النسوي األدب ) أو ( النسائي 

أدب مقابل ما يكتبه الرجل ، دون أن يحوي هذا المصطلح أحكامًا نقدية تعلي أو تحط من قدره ، 
، ألنها تربط هذا األدب تلقائيًا بالحركة النسوية ( النسوية ) وهو يرفض المسميات األخرى 

تحمله من سوءات رفضتها المرأة نفسها ، كما أنه يوقع خلطًا في المفهوم إذ الغربية بكل ما 
 . ( 10)  " ( لبأدب الطف ) المرأة على نحو ما يحدث يوحي بأنه األدب الذي يتناول قضايا

يعرف نفسه استنادًا إلى آليات " مصطلح  ار هذا المصطلح تفضيلهم له بأنهيعلل أنص
بكل محموالتها ( مذكر –مؤنث ) نى عن المقالة التقليدية وهو في غ االختالف ال الميز ،

 ( النص النسائي) األيدولوجية الصدامية التي صارت اليوم تستفز الجميع ، والنص المؤنث ليس 
معنى التخصيص الموحي بالحصر واالنغالق في دائرة جنس النساء ( نسائي  )ففي مصطلح ، 
يه إلى االشتغال في مجال أرحب مما يخول تجاوز الذي نتراضى عل( المؤنث ) بينما ينزع ، 

 جنس   غرار على  خارجية  لعوامل   عقبة الفعل االعتباطي في تصنيف اإلبداع احتكاماً 
 . ( 11)  المبدع

في ثالثة قد سار رأي المرأة الكاتبة من مصطلح الكتابة النسوية  بق نرى أنسمما 
 . اتجاهات تبعًا للخلفية الثقافية والسياسية لفلسفتها وآرائها 

يعكس رفضًا كليًا للمصطلح ، فاألدب يقوم على جوهر إنساني وال عالقة  :االتجاه األول 
للموهبة بجنس الكاتب ، والنص األدبي إبداع يشترط الموهبة والخبرة والمعرفة والقدرة 
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زت المرأة الكاتبة بالمسارعة وقد تمي  " أو كاتبيه أثر فيه ،  اللغوية ، وليس لجنس كاتبه
ر عن إلى هذا الرفض منذ بدايات طرحه للتداول ، وكان هذا الموقف غريبًا ، ويعب  

حساسية خاصة تجاهه ، السيما عند الجيل الذي استطاع أن يحقق حضوره األدبي 
 . ( 12) " ويكرس شهرته 

يرفضون مصطلح األدب النسوي " أصحاب هذا االتجاه  ومما تجدر اإلشارة إليه هنا أن  
تمييز ، ولم يرفضوه لعدم إيمانهم بكتابة المرأة ، أو لضعف ثقتهم بقدرتها األدبية ، والدليل لمنعًا ل

هذا الرفض صدر من ناقدات وأديبات ذوات خبرة ومكانة في النقد واألدب مثل  على ذلك أن  
 . ( 13)  " السمان       دة الناقدة يمنى العيد ، واألديبة غا

وهو موقف وسطي ، يقر بخصوصية التجربة التاريخية واالجتماعية التي "  :االتجاه الثاني 
عاشتها المرأة وطبعتها بطابع خاص ، ولكنه يرفض أن تكون هذه الخصوصية نابعة من 

 .(  14) " خصوصية طبيعية تالزم المرأة 

عنه ، وعمل على توظيفه في الثقافة واألدب العربي دون  تبنى المصطلح ودافع :االتجاه الثالث 
التي خميس  ، ومن أصحاب هذا االتجاه حمدة ( 15)وعي نظري ومنهجي واضح ومتبلور

ينبغي أن يكون مصدر اعتزاز للمرأة  - واقعًا ومصطلحاً  - أدب المرأة ن  إ: " تقول 
د قيمة اإلنسان وقدرته والمجتمع والنقاد ، إذ أنه يصحح مفهوم األدب اإلنساني الذي يؤك  

 . ( 16) على تحقيق ذاته ، كما أنه يضيف إلى األدب اإلنساني نكهة مغايرة ولغة وليدة 

يحمل ال ألنه " فإن هذه الدراسة ال تقر بمصطلح األدب النسائي  ، بناًء على ما سبق
األدب األنثوي ) ل مصطلح وال تفض  ...  ( 17) امرأة  همفرزة خطاب دًا ، غير أن  توجهًا فكريًا محد

وهو ما ال نرتضيه ( أنثى / ذكر ) ألنه مصطلح له عالقة بالتصنيف البيولوجي أي بالجنس ( 
 .  ( 18) في مجال اإلبداع اإلنساني 

، ألنه يرتكز على أسس فكرية ، واألقرب في ( األدب النسوي ) ى مصطلح ولهذا تتبن  
م المرأة واإلطار المحيط بها المادي والبشري وهو يقد  " التعبير عن الكتابات النسوية وتوصيفها 

 . ( 19) الخ في حالة حركة وجدل دائمين ... والعرفي واالعتباري 

لألدب  سوي في ثورة السابع عشر من فبراير ، نقر  بأن  وقبل أن نتحدث عن الشعر الن  
عبر عن آالمها واألديب ضمير أمته وصوتها الذي ي، ونضالها ، دور فعال في حياة الشعوب 
 .  ويرسم طموحاتها وأحالمها 

 : ها األدبي تضع األديب بين خيارين والكتابة عن الثورة في جانب

ما سم ، إذ قد يت   تهوقيم أن يقحم قلمه في وهج أحداثها ، مجازفًا بجودة نتاجه األدبي :األول 
بالضحالة الفكرية واالفتقار للشاعرية ، ويكون مجرد ردة فعل ، وانفعال ظرفي يكتبه 

فوري ينتهي بانتهاء الظروف التي أوجدته ، ولهذا ال يدخل في دائرة األدب الخالد ، وال 
يصمد أمام النقد األدبي ، ويظل مجرد توثيق تاريخي ، وتسجيل لشهادة األديب على 
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ان الحدث ال يزال في مرحلة التشكل والتبلور ، وكانت مشاركته في الحدث خاصة إذا ك
 . ه وبين التعبير عنه قريبة جدًا نالمسافة بي

 أن يتجاهلها وينأى بنفسه عن التعبير عنها ، وهذا أمر مستحيل ، وغير ممكن ، ألن   :الثاني 
األديب ال يستطيع أن يصم أذنيه ، ويغمض عينيه ، ويحجب قلمه عن حدث تاريخي 

 . نائي في تاريخ شعبه ووطنه واستث

 ، فبراير مكتبة غنية ومتميزة في األدب الليبي المعاصر 71لت أدبيات ثورة شك  ومن هنا 
ألنه إبداع ال عري خاصة في بداية الثورة ، و النتاج الش منوكان النتاج السردي أقل مساحة 

ع موهبة األديب ، يستجيب بسرعة لألحداث ، بل يحتاج إلى فترة أطول حتى يختمر الحدث م
ويطاوعه قلمه على كتابة قصة أو رواية ، بتفاصيل شخصياتها ورسم اختالجاتها وانفعاالتها 
حكام بناء حبكتها بتجرد وموضوعية ، بعيدًا عن  وتداخالتها ، وربطها بالحدث الروائي ، وا 

لنسيج الروائي على التهوين ، واالنجراف نحو التأريخ وتوثيق األحداث والوقائع داخل ا وأالتهويل 
 . نحو مفتعل يضعف البناء الفني ويفقد النص السردي جودته الفنية وقيمته األدبية 

والشعبي أسبق األجناس األدبية تعبيرًا عن الثورة لما ، الفصيح : كان الشعر بنوعيه و 
 . يتوافر فيه من مطاوعة النفعال المبدع ، وسرعة استجابة المتلقي له وتفاعله معه

ثورة بقاء على جذوة السوي دورًا مهمًا في إذكاء روح الوطنية  واإللعب الشعر الن  وقد 
التي اضطرت لمواجهة النظام في  هووجدانجماهير الشعب  يمشتعلة ، وعمل على تشكيل وع

معركة غير متكافئة ، مارس فيها النظام كل وسائل القمع واإلرهاب ضد شعب أعزل خرج منذ 
 : البداية ، يقول 

 مطلبنا الحرية 
 والعدل والكرامة 

  ( 20) والثروة المسروقة 
 

جوهر األدب الصادق ، ورسالة الشعر الحقيقية التي ترفض  عروادت الشهذا أك  مثل ب
 . الخنوع والخضوع والمهانة والتملق والرياء 

الثورة منذ بدايتها ولم يكترثن للتهديدات التي كان النظام يبثها عبر وسائل  اعرو دت الشأي  
إعالمه ووصل به األمر إلى التصفية الجسدية لمن طالته يده من رموز الثورة كعادته منذ توليه 

وحملن أمانة الكلمة ،  ،الفه الرأي ويخرج عن فكره ونهجه م ، لكل من يخ7393الحكم عام 
ثورة منذ انطالقتها في بنغازي ، وشاركن في صياغتها بنتاج شعري ، كشف عن وواكبن أحداث ال

مقدرتهن في تسخير طاقات اللغة واستثمار تراكيبها ، وانتقاء مفرداتها ، مما منح نصوصهن 
 . اً خصوصية وتميز 

 محاور الشعر النسوي: الثاني  بحثالم
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  :فبراير المحاور التالية  71عكس الشعر النسوي في ثورة 

 . كاتها األساسية كشف أسباب الثورة ودوافعها ومحر   .7
 . التأكيد على مطلب الشعب في رحيل النظام  .2
 . فضح سياسة النظام ضد الشعب أثناء الثورة  .9
 .  التنبؤ بما سيؤول إليه الصراع بين الطرفين في وقت مبكر جدًا من اندالع الثورة  .4
 . كشف أسباب الثورة ودوافعها ومحركاتها األساسية  -7

لت سلسلة من القهر أربعة عقود ونيف ، كانت سنوات تيه وضياع شك  حكم القذافي ليبيا 
 . والظلم للشعب الليبي 

ه الفترة الحالكة السواد من تاريخ ليبيا ذترسم الشاعرة نورية بن عمران المالمح العامة له
 ( : عقود أربعة ) ا الحديث فتقول في قصيدته

 أربعة من العقود 
 اتها الهزيلة بتناثرت ح

 فلم نعد نرى وال نسمع 
 إال بالخيوط الواهية 
 أربعة من العقود 
 أخذت أيامنا وأعمارنا 
 وشوشت أفكارنا 

 
 أشعارنا فيها بدون قافية 
 أربعة من العقود 
 والتدجيل والنفاق 
 والعذاب المستمر 
 في سجون الطاغية 
 عذابنا طويل 
 يروى قصة طويلة 
 في ليلنا البطيء 
 تغتالنا أفكارنا 
 نقول كم من السنين باقية 
 أربعة كألف عام عمرها 
 ومرها كالعلقم البغيض 

  ( 21) كالزقوم تلتظي بها  
 

مبررات الثورة ودوافعها ومحركاتها موجودة في واقع المجتمع الليبي ، وقد أشارت  ن  إ
في نتاجهن الشعري إلى أبرز هذه األسباب دون أن يقعن في أسر التوثيق التاريخي  اعرو الش
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عت أسباب الثورة بين أسباب سياسية ، منها هيمنة رجال السلطة على الجاف ، وقد تنو  
وعدم احترام  ، المناصب السياسية واإلدارية ، وغياب الديمقراطية ، وعدم الفصل بين السلطات

 . لتنكيل بالمعارضة حقوق اإلنسان ، وا

تعب ر الشاعرة هند الساحلي عن حادثة نصب القذافي للمشانق لليبيين في الساحات 
فتقول على لسان القذافي الذي لم يستوعب ثورة الليبيين ( من أنتم ؟ ) والميادين في قصيدتها 

 :عليه رغم كل وسائل القمع واإلرهاب التي مارسها ضدهم  

 ألم أطفئ 
 ي وميض الحلم ف

 األهداب        
 مذ ألفت 
 شباك الفجر
 في كفي مصائركم 
 ألم أخرس 
 نشيد الحق في 

 األعماق   
 إذ ضجت به األصداء 
 يهدر في ضمائركم 

 

 ألم أقطف 
 رؤوس القوم إذا طالت 
 وفي الساحات 
 كم قامت على األعواد 

   ( 22) ال تخفي مشانقكم
 

المشهور ليبيين في خطابه لهم بعد الثورة ي لوتستنكر الشاعرة منى الساحلي سؤال القذاف 
معددة له بعض جرائمه الكثيرة والبشعة ( من  نحن ؟ ) بسؤاله من أنتم ؟ وترد عليه في قصيدتها 
 : طفل في مدينة بنغازي بفيروس اإليدز ، فتقول  488، مشيرة إلى مجزرة سجن بوسليم ، وحقن 

  نحن الضحايا القادمات من 

   الرماد             
 لكي توهج عاليًا 

 مارك فوق د
 نحن الشهود على جنونك 

 وانحرافك       
 وانحدارك      
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 سليم إنا دم الشهداء في بو 
 ما جفت 
 كعين فراقهم 

 همي أسي ت
 في صدر ثاكلة 

 تضج       
 بني هذا يوم ثارك 
 إنا دما األطفال 
 قد لوثتها 
 فأتتك تسأل عن جريرتها 

 شفي ثأرها ذل اعتذارك ؟أي
 إنا الجموع الزاحفات إليك 
 من كل الدروب 
 لكي يكون خالصها 

  ( 23) يوم اندحارك 
 

وتشير الشاعرة نورية بن عمران إلى سياسة القمع واإلرهاب التي مارسها القذافي بحق 
) فتقول في قصيدتها . الشعب الليبي وترسم له صورة مستوحاة من أشكال مصاصي الدماء 

 ( : رسالة إلى طاغية 

 ك إذا صحوت ماذا إذا فتحت عيني
 ت أو جنيت فتر قحتى ترى ماذا ت رى ا

 دماؤنا تمتصها غدرًا وما رويت 
 حقوقنا تأخذها غصبًا وما ارتضيت 

 نا ضيعتهم مكرًا وما اكتفيت شباب
                   *** 

 من شنق الصفوة أو من هدم البيوت ؟ 
 من أعدم الشباب في السجون في سكوت ؟ 

 ؟ فر كالجرذ إلى السرداب خوف الموتمن 
 ( 24) من أنت من أي جحيم يا ترى أتيت ؟

 

عب ر توظيف صيغة السؤال اإلنكاري في األبيات السابقة ، وتنكير المرسل إليه الرسالة 
التام من الفاعل الذي في عنوان القصيدة ، عن الحالة الشعورية للشاعرة ، وغضبها واستيائها 

 . اقترف كل تلك الجرائم التي ينكرها العقل والشرع والعرف والقانون 
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وتتمثل األسباب األمنية للثورة في غياب دولة القانون ، وتعاظم القبضة األمنية للنظام ، 
 ( : من أنتم ؟ ) وتكميم األفواه ، وقمع حرية الفكر ، تقول الشاعرة هند الساحلي في قصيدته 

 سأزرع في مدائنكم 
  وفوق الترب
 تحت األرض 
 يا حمقى 

 مصائدكم       
 أحرككم كما 

 الشطرنج        
 ذ ألهو إ

 وأترك فوق الرقعة 
 السوداء       

 أشالء بيادقكم 
 فمن أنتم ؟
 ومن علمكم الثورة 
 ومن أضرى 

 لهيب الرفض  
 والعصيان         

 اقدكم يسري في مو 
 ومن أحيا  

 عراق األ ثأر فيجذور ال
 بال خوف  -كي توري 

 دكم مواج   
 ألم أطفئ  

 األهداب  وميض الحلم في
 مذ ألفت  
 شباك الفجر  

 في كفي مصائركم 
 ألن أخرس  
 نشيد الحق في  
 األعماق    
 إذ ضجت به األصداء  
 ( 25) يهدر في ضمائركم 

 

 ( : رحل ا) عرة هنية الكاديكي في قصيدتها وتقول الشا
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 ارحـــــــل عنا دعنا نحيـــــــا
 عشنــــاه  ـــــــــد  ق   ر  قمـــــــــع   م  

 ظن العالــــــــم أنا ضعنا
 قد كلفت الشعب كثيراً 
 كم كبدت الشعب ضحايا
 كم كممت من أفواه  

 

 ما من أحد فينا يريدك  
 قرن أجب أأزيدك؟ النصف 

 أنا أصفار برصيدك 
 حتى ضاق بطول وجودك 

 به قهر قيودك كم أره
 ( 26)كنشيد   الكون   حتى يعم  

 

ي األوضاع أما األسباب االقتصادية فإن أبرزها الفساد اإلداري والمالي ، وترد  
شنيب في  باحي مستوى الحياة المعيشية للمواطن الليبي ، تقول الشاعرة ر االقتصادية ، وتدن  

 ( :اسمع ) قصيدتها 

 كم تلذذت بصوت 
 صراخنا       

 عند البالء 
 بانكسار الضعفاء 
 بدموع اليتامى 

 والثكالى       
 واألرامل       

 كم تلذذت بقهر 
 السجناء      

 بأنين المظلومين  
 يكتمون صوتهم  
 عند البكاء  

 بالجيوب الخاوية 
 تغرف لحن الوجع 

 ( 27) للفقراء     
 

 . التأكيد على مطلب الشعب في رحيل النظام  -2

فبراير عن رفضه سياسة النظام عبر هتافات  71لليبي منذ بداية ثورة ر الشعب اعب  
وشعارات ، دو ت مجلجلة في ساحة التحرير في بنغازي ، ورددتها جموع المعتصمين في ساحات 
المدن األخرى ، واستطاعت هذه الهتافات التعبير عن نبض الشارع بكلمات وجمل موجزة وليدة 

 . لليبي وأمنياته وطموحاته الحدث ، وعكست تطلعات الشعب ا

زت بجرس استثمرت الهتافات الخصائص الموسيقية والتعبيرية في اللغة العربية ، وتمي  
 . موسيقي اعتمد على السجع لتحقيق تناغم في اإليقاع مما جعلها سهلة النطق ، سهلة التداول 
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تطورت الهتافات والشعارات مع أحداث الثورة ، ففي اليوم األول لها هتفت الجموع تحث 
 : أهل بنغازي على الخروج للمشاركة في المسيرات المناهضة للنظام قائلة 

  ( 28)جاك اليوم اللي فيه تراجي   نوضي نوضي يا بنغازي 

مًا ، حيث واجه رجال األمن المتظاهرين وعندما تسارعت األحداث ، وأصبحت أكثر تأز  
، ( الشعب يريد إسقاط النظام ) بالرصاص ، ارتفع سقف المطالب ، وهتفت الجماهير الغاضبة 

 . هذا الهتاف الذي انطلق من تونس ، وأصبح شعارًا للثورات العربية األخرى 

 ولكن متى كانت السلطة الظالمة تلتفت لمطالب الشعب ؟ 

ن النظام والشعب بمختلف مكوناته إلى القطيعة الكاملة ، وأدركت انتهى األمر بي
، تقول الشاعرة نورية ( ارحل ، ارحل ) خالصها في رحيل النظام ، فرفعت شعار  الجماهير بأن  

 ( : انظر من تقاتل ) بن عمران في قصيدتها 

 الشعب ثار جميعه 
 فأفق لتنظر من تقاتل 

 الشعب قرر  رحل فإن  او 
 ال تخاذل ال رجوع و 

 والحق لن تعليه إال 
 ( 29) وثبة الشعب المناضل 

 

ص مطالب الليبيين ولبى فعل أمر ال يحمل الكثير من الحروف لكنه لخ  ( ارحل ) 
وكشف عن فشل أية محاوالت للتفاهم بين الطرفين التي سعى النظام إليها عربيًا  ، طموحاتهم
 . وعالميًا 

 ( :ارحل بعارك ) صيدتها تقول الشاعرة نورية بن عمران في ق

 فانظر أيها الدموي 
 في تلك المالمح 
 كم تزدريك نفوسهم ووجوههم 

 األمر واضح  فانظر ، فإن  
 ارتكبت يداك  اانظر لم

 من الجرائم والمذابح والفضائح 
 اآلن ال صلح وال استعطاف 

                 *** 
 ل وال استجداء اآلن ال جد

 ال تبقى تجادل أو تالطف 
                  *** 
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 ارحل بعارك للبعيد 
 ( 30) ارحل كمنبوذ ومرتعش وخائف 

  

ل هذا الفعل في أكثر القصائد إلى نقطة ارتكاز لها داللتها في بنية القصيدة ، لقد تحو  
وكلمة محورية أضاءت فضاءات النص وبلورت جمالياته ، وكشفت طبيعة العالقة بين المتكلم 

 (  : ارحل ) الشاعرة هنية الكاديكي في قصيدتهاوالمخاطب ، تقول 

 ارحل عنا دعنا نحيا 
 عشناه  د  ق   ر  قمع م  

 ظن العالم أنا ضعنا 
 فارحل عنا دعنا نحيا 
 قد كلفت الشعب كثيرًا 
 كم كبدت الشعب ضحايا 
 فارحل عنا دعنا نحيا 

 

 

 

*** 

*** 

 ما من أحد فينا يريدك 
 نصف القرن ، أجب أأزيدك؟

  كأصفار برصيدإنا 
  كما من أحد فينا يريد

 حتى ضاق بطول وجودك 
 كم أرهقه قهر قيودك 

 ( 31)ما من أحد فينا يريدك 

 

 ( : ماذا تبقى في يديك ؟ ) تقول الشاعرة هند الساحلي في قصيدتها 

 قل لي بربك يا شقي 
 هل تبقى 

 بعد هذا  
 أي شيء في يديك  

 فارحل            
 ارحل ولعنات الجموع  

 تالحق           
 عهدك الموبوء 
 في كل المطارح 

 ( 32)غير مأسوف عليك 

 

ثر األفعال األمرية حضورًا في النص الشعري النسوي في ثورة كأ( ارحل ) الفعل  عد  ي  
فبراير ، وأغناها داللة ، وقد جاء إما عنوانًا لبعض القصائد ، وتكرر في متنها مثل قصيدة  71
ظهر في  وأ ،للشاعرة هنية الكاديكي ( ارحل ) لنورية بن عمران ، وقصيدة ( ارحل بعارك ) 

) ، ( أنا ليبي ) ى قيمته الداللية في السياق ، كما في القصائد حافظ عل همتن القصيدة فقط ولكن
( من نحن ) للشاعرة نورية بن عمران ، وقصيدة ( انظر من تقاتل ) ، ( رسالة إلى طاغية 

 :للشاعرة هند الساحلي ( ؟ بقى في يديك تماذا ) للشاعرة منى الساحلي ، وقصيدة 

 .الثورة فضح سياسة النظام ضد الشعب الليبي أثناء  -3
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رًا ، فبراير ، ولم يد خر النظام جهدًا في قمعها ومحاولة القضاء عليها مبك   71قامت ثورة  
وتنوعت أساليبه لمواجهة المتظاهرين بين استعمال كافة أنواع األسلحة ، والقصف العشوائي 

لعسكرية للمدن ، وقتل المدنيين ، وانتهاك األعراض من قبل مرتزقته الذين جندهم في كتائبه ا
 . 

 ( : ماذا تبقى في يديك ؟ ) تقول الشاعرة هند الساحلي في قصيدتها 

 هل ثم شيء 
 د تبقى يا شقي ق

 في يديك ؟
         *** 

 غير الضحايا 
 تناثرت أشالؤها  
 فوق الدروب  
 بت بنجيعها وخض 

 المهدور غدرًا 
 وجنتيك        

 غير العذارى الذاهالت 
 وفعلة شنعاء 

 بال خجل  قد باتت 
 راحتيك تلطخ  
 غير الديار قصفتها  
 فغدت        

 كغربان الفجيعة 
 ولولت فوق المقابر  
 والصدى في مسمعيك  

 غير السجون مألتها 
 واآله خلف السور 

 والجدر البغيضة  
 ترتعد      

 في الظلمة الخرساء 
 مدت أذرعًا 
 تومي إليك 
 غير الدخان سحائبًا 

 ى المنهوك يغشى الدج
 من زمن الخديعة 

 والضغينة       
 ( 33)ترتجف في مقلتيك 
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 ( : الثائر الحق ) وتقول الشاعرة هنية الكاديكي في قصيدتها 

 وقد ف قد األ ل وف من الضحايا
 وقد ه تكت لنا أعراض  قوم  

 

 وقد فاض الدم القاني غزيرا 
 ( 34)من األحرار يأبون الفجورا 

 

 ( : أنا ليبي ) وتقول الشاعرة نورية بن عمران في قصيدتها 

 يا أيها العقيد 
 لست أنا 
 تلك التي تريد 
 ولن أكون أبدًا 
 من جندك العبيد 

        *** 
 ألنني أدركت 
 ما فعلت باألبناء من مجازر 
 ألنني علمت 

 (35)ما فعلت بالبنات والحرائر

 

إلى حادثة اعتداء مرتزقة ( قنبلة موقوتة ) تشير الشاعرة نورية بن عمران في قصيدتها و 
القذافي في بداية الثورة على فتاة من شرق ليبيا اسمها إيمان أثناء وجودها في مدينة طرابلس قبل 
 تحريرها ، لقد اقتحمت هذه الفتاة فندقًا في طرابلس كان يقيم فيه مراسلو اإلذاعات العربية

 : والعالمية ، وأمامهم جميعًا كشفت حقيقة ما يجري في ليبيا ، تقول الشاعرة 

 وصرخت إيمان 
 بوجه كل ظالم جبان 
 لترهب الباطل والبهتان 
 لترهب الجناة واإلجرام 
 وسجل التاريخ وجهًا آخرًا 

 عى أنه نظام لذلك الذي اد  
      *** 

 يلعنه اإلنسان أيًا كان 
 مها إيمان وانفجرت قنبلة واس 

 جريمة أنكر من نكراء 
 التي قد سردتها  كتل 
 ابنة الكرام  

 جريمة ينكرها اإلنسان 
 بل تنكرها األنعام  
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 أهكذا ينظر للمرأة
 ( 36)في عهد خفافيش الظالم 

 

 : التنبؤ بما سيؤول إليه الصراع بين الشعب والنظام  -4

والحفر والتصوير فقط ، بل هم ليس الشعراء م حدثي اللغات ومبتدعي فنون الرقص " 
، ولقد كان الشعراء في العصور األولى التي ... أيضًا مؤسسو المدنيات ، ومبتكرو فنون الحياة 

مرت بهذه الدنيا يسمون تارة مشرعين وطورًا أنبياء حسب العصور التي ظهروا فيها واألمم التي 
بل يستشف ... الحاضر كما هو  صدق األولون ، والشعر ال يقتصر على رؤية... نبغوا منها 

 . ( 37)المستقبل من وراء الحاضر

حملت بعض القصائد رؤيا حدسية في زمن مبكر جدًا من عمر الثورة ، كشفت مقدرة 
دراك تفاصيله ، وفهم معطياته وظروفه واستشراف المستقبل ، ا  ها على قراءة الواقع ، و اتمبدع

 . يكون  واإلخبار عنه ، ورصد مالمحه ، فأعلن ما سوف

 ( : نعي القذافي إليه ) تقول الشاعرة منى الساحلي في قصيدتها 

 ن عليك قليل الجور والكبر هو  
 دنا الحساب فال منجى من القدر 
 نذيرك اآلن قد بانت بشائره 
 إن كان أغنى ظلومًا بين النذر 
 إليك أنعاك فارقب في الورى أجاًل 
 قد صار منك على مرمى من البصر 

 جاة إذا أبصرت مسلكها فابغ الن
 هيهات أجداك ما هيأت من حذر 

        *** 
 هيء قصاصك يا مظلوم قد أزفت 

 (38)ساعة الظفر -من بعد طول ارتقاب  -
 

الثورة تفرض نفسها ،  النصر قادم ، وبأن   وترتقي نبوءة الشاعرة إلى درجة اليقين ، بأن  
 :النظام إلى زوال فتقول في ختام قصيدتها  وأن  

 قد أوشك الفجر أن تبدو طالئعه 
 ( 39)بصادق الفعل ال بالكاذب الخبر 
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 الدراسة الفنية: المبحث الثالث 

 : اللغة الشعرية  - أ

ظاهرة لغوية في وجودها ، وال سبيل إلى التأتي إليها إال " الشعر فن أداته الكلمة ، وهو 
 . ( 40)" من خالل اللغة التي تتمثل بها عبقرية اإلنسان وتقوم بها ماهية الشعر 

واللغة هي الوعاء الذي يحمل مشاعر الشاعر وأحاسيسه  ، وهي جسر ينقل من خاللها 
وتأمالته إلى المتلقي ، والشاعر حريص على اختيار األلفاظ وانتقائها  المبدع عواطفه وتصوراته

لتوصيل ما يعتمل في ذهنه وأعماقه وقلبه إلى القارئ ، وهكذا تأتي األلفاظ والمفردات مالئمة 
رة عن عاطفته ووجدانه ، والشاعر له مطلق الحرية في تعامله مع مفردات اللغة ، لتجربته ، معب  

ته ، ومكونه الفكري والفلسفي ، وهو وحده بموهبته الشعرية ، ومهاراته اللغوية ، وهي ترتبط بثقاف
وحسه الفني ، قادر على تكييف األلفاظ والمفردات لموضوع قصيدته ،واختيار المالئم منها 

 . للسياق التخاطبي الذي يحقق التفاعل مع المتلقي 

بلغة واضحة ال بلورته فقد تميز فبراير  71الشعر النسوي في ثورة  وهذا ما حاول
غموض فيها ، وال تعقيد ، فهي لغة ال تحتاج إلى تفسير أو تأويل وتحقق هدفها في السياق 
وتحدث أثرها عند المتلقي دون لبس أو حيرة في فهم المعنى المراد ، وهي لغة تميل إلى 

 .  االقتصاد والتركيز

بلفظة كم ( ارحل ) يكي في قصيدتها فعلى سبيل المثال استعانت الشاعرة هنية الكاد
الخبرية الدالة على التكثير ، وهي لفظة قليلة الحروف ، سهلة النطق لكنها تمنح المخبر عنه 

 :تهوياًل وتكثيرًا بأسلوب شديد اإليجاز ، فلنقرأ هذه األبيات  

 قد كلفت الشعب كثيرًا 
 كم كبدت الشعب ضحايا 
 كم كممت  من أفواه 
 لم نك يومًا غنم حروب 
 فارحل عنا دعنا نحيا 

 

 بطول وجودك  حتى ضاق 
  ككم أرهبه قهر قيود

 حتى يعم الكون نشيدك  
 نك ميراثًا لجدودك  مل 

  ( 41)ما من أحد فينا يريدك 
 

ر من خاللها عن حجم وظ فت الشاعرة هذه اللفظة وكررتها في األبيات السابقة ، لتعب  
الخسائر وكثرتها وتنوعها ، و لتكشف مدى المعاناة  التي عاناها الشعب الليبي ، وتدفع المتلقي 
ليتحسس فداحة المأساة ويقتنع بمطلب الشعب بأسلوب يتميز بوفرة المعاني ، ويبتعد عن 

 . اإلطناب  والحشو  

ن اللفظة على المستويين فبراير عن اختيار حس 71سوي في ثورة يكشف الشعر الن  
األسلوبي والداللي ، ويعب ر عن الرفض والثورة والتحدي ، فال نعومة في المفردات وال رخاوة في 
الصوت ، وال لين في الخطاب ، ويعكس مهارة شعرية ، وبراعة فنية ، تدفع المتلقي أن يعيش 
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ويبقى مع ذلك لكل شاعرة  بخياله وروحه وعواطفه واقع الثورة ، ومجريات أحداثها ووقائعها ،
 . خصوصيتها ، ومرجعيتها الثقافية والفكرية في تعاملها مع اللغة وتوظيف مفرداتها في السياق 

دت هتافات الجماهير وشعارات الثورة هوية المعجم الشعري ، ورسمت أبعاد حقله حد  
وقوة العبارة ، وكأن ر ، الداللي ، فاللغة ثائرة تنبض بالحياة ، وتتميز بالصدق ، ودقة التعبي

يقاتلن بالكلمة من خالل انتقاء مفردات وألفاظ وصياغة تراكيب وجمل تعبر عن روحهن  اعرو الش
القتالية ،  ومشاركتهن للثوار في تصديهم للنظام ، لغة رسمت لنفسها أفقًا لغويًا ، استمد معجمه 
الشعري من وهج الثورة وحراك الشارع وصوت الجماهير وهتافاتها في الميدان ، فجاء مفعمًا 

 . يوية ، نابضًا بالحياة بالح

ده المتظاهرون في بنغازي الساعات الشاعرة هنية الكاديكي الهتاف األول الذي رد  توظ ف 
 ( : هتفت بنغازية فسقط الطاغوت ) األولى من الثورة ، فتقول في قصيدتها 

 ( 42)جاك اليوم اللي فيه تراجي   ن وضي ن وضي يا بنغازي 

لثورة ، وقد نادت به جماهير الشعب في ساحات التحرير كان رحيل النظام أهم مطالب ا
 ( .ارحل )، وهتفت بصوت واحد مزمجر ألقى الرعب في قلب النظام قائلة 

في نتاجهن الشعري هذا المطلب الجماهيري لينعم الشعب الليبي بدولة  اعرو لت الشسج  
 . حرة ديمقراطية تحترم حقوق اإلنسان وتصون كرامته 

 ( : رسالة إلى طاغية ) رية بن عمران في قصيدتها تقول الشاعرة نو 

 ( 43)ارحل فإنا سوف لن نبقيك أن بقيت 

 ( : ارحل بعارك ) وتقول أيضًا في قصيدة 

 ارحل بعارك للبعيد 
 فالشعب ثار لحقه المسلوب 
 قرر أن يناضل أن يقاوم 

 ( 44)أن يكافح 
 

رمزًا لها ( اهلل أكبر ) ت كلمة واكب التكبير في المساجد والساحات انطالق الثورة وأصبح
 . ، لذا أطلق عليها ثورة التكبير 

 ( : مشاعل االنتصار ) تقول الشاعرة نورية بن عمران في قصيدتها 

 من بني غازي انتفضنا 
 وحملناها المشاعل 
 فتنادت كل أرجاء البالد 
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 صيحة التكبير 
 كانت في البداية 

 ( 45) ثم جاء الغيث 
 

 : ها نفسوتقول الشاعرة أيضًا في القصيدة 

 فمن الشرق انتفضنا واعتصمنا 
  ( 46) ثم كانت صيحة التكبير 

 

 ( : دعاء االنتصار ) وتقول أيضًا في قصيدة 

 يا إلهي 
 اكتب النصر إلهي 
 لعباد رددوا اهلل أكبر 
 ربنا اهلل تنادوا للشهادة 
 وتفانوا في عال ربي 
 دعاء وعبادة 

 إلهي  حقق النصر
 ( 47) لرجال رددوا اهلل أكبر 

 

 ( : عقود أربعة ) وتقول الشاعرة أيضًا في قصيدة 

 واستجاب اهلل الدعاء 
 فأزهرت كل البقاع النائية 

 أكبر اهلل 
 إنها إشراقة النهار  
نها انتفاضة األحرار    وا 
نها لثورة التكبير    وا 

 قد هزت عروش الطاغية 
  تحيتي إليك يا فبراير المجيد
 تحيتي إليك أيها المناضل 

 ( 48)القوي واألبي والعنيد 
 

تلهب مشاعر الثوار ، وتوقظ حماسهم وتمدهم بقوة مصدرها ( اهلل أكبر ) كانت كلمة 
ترعب النظام وتهز أركانه ليزداد ه نفسالوقت لناصر للعباد المؤمنين ، وفي فهو ا الثقة في اهلل 

 . تصدعًا وانهيارًا 
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 ( : اهلل أكبر ) تقول الشاعرة هنية الكاديكي في قصيدة 

 قد أبطل اهلل سحرك 
 أعددت كل رهيب 
 فذاب كل مهول 
 فهل عساك تنجو 

 

 بالحمد واهلل أكبر  
 من السالح المدمر 
 بفعل قوم تكبر

  ( 49)  وما عساك تدبر ؟
 

 :التكرار . ب

مرحلة البدايات التي وصلت إلينا التكرار ظاهرة لغوية صحبت الشعر العربي القديم في 
المتمثلة في نصوص الشعر الجاهلي ، ونالت نصيبها من الدراسات التراثية في البالغة والنقد ، 

 . ( 50)ت باهتمام النقد األدبي الحديث تنظيرًا وتطبيقًا يوهي من القضايا النقدية واألدبية التي حظ

 51)أعاده مرة بعد أخرى ... كرر الشيء و .. مصدر الفعل كرر ، وكر  "  :والتكرار لغًة 
) . 

اإلتيان بعناصر مماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفني "  :وهو في االصطالح 
بطبيعة الحال ، كما نجده أساسًا لنظرية  اع بجميع صوره ، فنجده في الموسيقوالتكرار هو اإليقا
 .  ( 52) " القافية في الشعر

ة ي عنى بها الشاعر أكثر إلحاح على جهة هامة في العبار : بقولها فته نازك المالئكة وعر  
ويسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ، ويكشف عن اهتمام المتكلم ... بسواها  تهمن عناي

بها ، وهو بهذا المعنى ذو داللة نفسية قي مة تفيد الناقد األدبي الذي يدرس األثر ويحلل نفسية 
 . ( 53)" كاتبه 

ليوظفه فنيًا في النص الشعري المعاصر لدوافع " رار مزايا عدة ، والشاعر يلجأ إليه وللتك
نفسية ، وأخرى فنية ، أما الدوافع النفسية فإنها ذات وظيفة مزدوجة تجمع الشاعر والمتلقي على 
السواء ، فمن ناحية الشاعر يعني التكرار اإللحاح في العبارة ، معنى شعوري يبرز من بين 

ومن ناحية المتلقي يصبح ذا تجاوب يقظًا مع البعد ... الموقف الشعري أكثر من غيره  عناصر
فتثري تجربته بثراء التجربة الشعرية المتفاعل معها ، ... النفسي للتكرار من حيث إشباع توقعه 

ى وتكمن الدوافع الفنية للتكرار في تحقيق النغمية والرمز ألسلوبه ، ففي النغمية هندسة الموسيق
  . ( 54)" التي تؤهل العبارة وتغني المعنى 

فبراير سمة أسلوبية مهمة ، لها داللتها  71ل التكرار في الشعر النسوي في ثورة مث  
النفسية ، وقيمتها الفنية في بنية القصيدة ، وكشف توظيفه في النص العمق الفني والداللي للغة 

 : وقد أخذ صورًا وأشكااًل مختلفة ، وظهر على مستويات عدة أهمها ، الشعرية 

 : تكرار الحرف 
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: زه من غيره ، والحروف نوعان لكل حرف مخرجه الصوتي ، وصفاته التي تمي  " 
، والصامتة هي المعنية بظاهرة التكرار ، ولها يعزى  vowels، وصائتة consonants صامتة 

 ... الفضل في بنية الكلمة والعبارة والبيت والقصيدة ككل 

وليس بالضرورة أن يقصد الشاعر إلى حرف فيكرره عن وعي شعوري تام ، لكن انفعاله 
الصوت  ي سواء أكان هذاالنفسي وحالته الشعورية قد تختار الحرف الذي يتردد في نصه الشعر 

 . ( 55) خارجياً  مداخليًا أ

ومن نماذج هذا التكرار ، تكرار حرف السين خمس مرات ، وحرف الكاف ثالث مرات 
 : للشاعرة هنية الكاديكي ( اهلل أكبر ) في األبيات األربعة األولى من قصيدة 

 قد أبطل اهلل سحرك 
 أعددت كل رهيب 
 فذاب كل مهول 
 فهل عساك ستنجو 

 

 بالحمد واهلل أكبر  
 من السالح المدمر 
 بفعل قوم تكبر

  ( 56) وما عساك تدبر ؟
 

شحنات نفسية ذات وتيرة متصاعدة ، فالبناء " يكشف التكرار في األبيات السابقة عن 
الصوتي ينبع من البناء النفسي ، وينصهران معًا فيغدو الفصل بينهما أمرًا عبثيًا ومخالفًا ألصول 

 . ( 57) " رية التجربة الشع

عشر بيتًا من قصيدة  يثنافي ( ثماني عشرة مرة ) السين ومن أمثلته أيضًا تكرار حرف 
 . للشاعرة هنية الكاديكي ( هتفت بنغازية فسقط الطاغوت ) 

حرف السين مكانة بارزة في ثنايا هذه القصيدة ، ولم يفلت من وجوده سوى  ألقد تبو  
 ( . السادس عشر  –العاشر  –اسع الت –الثامن  –السادس ) األبيات 

 : تقول الشاعرة في األبيات الثالثة األخيرة من القصيدة 

 وتهالك الطاغوت يبي حاسرًا 
 ضاق الصغار مضاعفًا من فتية 

 لم يرتضوا التقسيم ماتوا دونه   
 

 يخشى لفرط الغي االستسالما  
 صدقوا العهود وناصروا اإلسالما 

  ( 58)استعصاماقد اقسموا واستعصموا 
 

ي الحظ في األبيات السابقة تكثيف حضوري لحرف السين الذي مثل ركيزة من ركائز 
البناء اإليقاعي للعبارة الشعرية ، وقد حقق تكراره وظيفته التواصلية مع المتلقي ، وعكس مقدرة 

صوت صفيري الشاعرة في انتقاء مفرداتها وتراكيبها المعبرة عن حاالتها الشعورية ، حرف السين 
 .يالئم حالة اضطراب النفس وتصاعد االنفعاالت ، وهذه ظاهرة تميز شعر الشاعرة 
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لنورية بن ( أنا ليبيا) ومن أمثلته أيضًا تكرار حرف الكاف أربع مرات متتالية في قصيدة 
 : عمران 

 يأيها المزيف العقيد 
 ارحل إلى البعيد 
 من قبل أن آتيك 

 كالطوفان كالويالت  
 ( 59) ال كالرعود كالزلز 

 

د من خالل لقد كشف تكرار حرف الكاف طبيعة الموقف الذي تعيشه الش اعرة ، وجس  
 .  ده في القصيدة تجربتها االنفعاليةترد  

 .  ى تكرار الحرف أيضًا في تكرار أدوات النداء واالستفهام وغيرها ويتجل  

 : للشاعرة نورية بن عمران ( ليبيا ) في قصيدة ( يا ) ومن أمثلة تكرار أداة النداء 

 يا ليبيا يا موطن اآلتي والجديد 
 يا همي األكبر يا مآثر الجدود 
 يا موطن المختار يا معاقل األسود 

 ( 60) يا أم كل بطل مقاوم عنيد 
 

) سبع مرات ، وهي تنادي موطنها ( يا ) رت الشاعرة في األبيات السابقة أداة النداء كر  
، فليبيا قريبة جدًا من قلب  عبرة عن حبها لها ، واعتزازها بهمفتخرة بهذا النسب ، م( ليبيا 

 . الشاعرة ، ولكن تستعمل أداة النداء للبعيد ، لتدل بها بأن المنادى رفيع القدر ، عظيم الشأن 

مة بحب المنادى ، وقد فعالشاعرة الم دخائل نفسية( يا ) ولقد كشف تكرار أداة النداء 
أكدت ذلك بتتابع الصفات التي نادت بها المنادى ، والتي عب رت على حجم التقدير واإلعجاب 

 . واإلكبار له 

االستفهام أحد األساليب اإلنشائية وهو طلب حصول صورة الشيء المستفهم عنه في " 
، أي طلب الفهم أو المعرفة أو العلم بشيء ليس للمتكلم علم به ، ولكن  ( 61) ذهن المستفهم 

نما هو أسلوب يوظ   فه الشاعر في نتاجه الشعري ليس من شأنه طلب الفهم عن شيء يجهله ، وا 
، حسب ما  خرة أ  يفي شعره ، ويخرج به عن معناه الحقيقي ، وهو طلب الفهم إلى معان بالغ

 . شعورية يقتضيه السياق ، وحالته ال

بن لنورية ( رسالة إلى طاغية ) في قصيدة ( من ) ومن أمثلة ذلك تكرار أداة السؤال 
 : عمران 
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 من شنق الصفوة أو من هدم البيوت ؟ 
 من أعدم الشباب في السجون في سكوت ؟ 
 من فر كالجرذ إلى السرداب خوف الموت ؟ 

 ( 62) من أنت من أي جحيم يا ترى أتيت ؟ 
 

ي األبيات السابقة ليس استفهامًا حقيقيًا إذ عدلت به الشاعرة إلى غرض فاالستفهام ف
أربع مرات ( من )، وقد أقامت الشاعرة بتكرار أداة السؤال  وبيخي آخر وهو اإلنكار والتبالغ
المجال الداللي أمام القارئ  هافي شحن الخطاب الشعري بقوة إيحائية وفتح اومساءلة أسهم اً حوار 

أكمال النص عبر اإلجابة التي يطرحها الخطاب ، وبذلك يستكمل النص عند الستدراجه إلى 
 .(  63) اإلجابة عليها 

 : للشاعرة هند الساحلي ( من أنتم ؟ ) ومن نماذجه أيضًا ما جاء في قصيدة 

 من علمكم الثورة 
 ومن أضرى 
 لهيب الرفض 

 والعصيان     
 يسري في مواقدكم 
 ومن أحيا 

 راق جذور الثأر في األع
 كي توري بال خوف 

 مواجدكم       
 ألم أطفئ 
 وميض الحلم في 

 األهداب         
 مذ ألفت 
 شباك الفجر 
 في كفي مصائركم 
 ألم أخرس 
 نشيد الحق في 

 األعماق        

    *** 
 ألم أقطف رؤوس القوم إذ طالت
 ألم أنشئ 
 صفوف القمع 
 في بو سليم
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 قد ضمت بال  كفن  
 مقابركم       

    *** 
 وكيف كسرتم األغالل 

 فانطلقت       
 ترج  األرض 
 زلزاًل جماجمكم 
 وكيف تمرد اإلنسان 
 تحت الجلد 

 وانتفضت      
 طيور النصر 
 تصدح في حناجركم 
 وكيف بذرتم األنوار 
 في األحداق 

 وارتفعت       
 ( 64) إلى األعلم بيارقكم 

 

ل االستفهام في هذه القصيدة نقطة تمركز لفكرة القصيدة التي عكست كثافة في مث  
( م ن ) توظيف صيغة االستفهام ، الذي تكرر باستعمال أكثر من أداة من أدواته ، فقد وردت 

 . ثالث مرات ( كيف ) المقترنة بلم أربع مرات و ( الهمزة ) ثالث مرات ، و

حملك المخاطب على " وقد أفاد دخول الهمزة على لم معنى التحقيق والتقرير وهو 
 . ( 65) " اإلقرار واالعتراف بأمر قد استقر ثبوته ونفيه 

وقد كشف هذا التوظيف لصيغة االستفهام حالة الذهول والمفاجأة التي سيطرت على 
اليب والتراكيب اللغوية المناسبة ، المتحدث ، ودل  على براعة الشاعرة ومهارتها في انتقاء األس

 . واستثمار طاقاتها إلثراء المعاني وتنويع األفكار والصور

 : تكرار الكلمة  -2

ذا اتصل هذا الحرف بحرف آخر أو أكثر "  كل حرف من حروف الهجاء رمز مجرد ، وا 
 . ( 66)  "أن تدل على معنى للكلمة  ى بالكلمة ، فكل كلمة البد  نشأ عن هذا االتصال ما ي سم  

... للكلمة إيقاع خاص له تأثيره في الخطاب الشعري ، وهو ما يعرف بالجرس اللفظي 
نما االمتداد واالستمرارية والتنامي ،  وتكرار اللفظة في التركيب اللغوي ال يمنحها النغم فحسب ، وا 

 . ( 67) " في قالب انفعالي متصاعد جراء تكرار العنصر الواحد 
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فبراير من جانبين ، تكرار اسم وتكرار  71الشعر النسوي في ثورة  ظهر تكرار الكلمة في
 . فعل 

 : تكرار االسم  - أ

للشاعرة نورية بن عمران ، لنقرأ ما ( كلنا ليبيا ) أخذ تكرار اسم ليبيا مساحة من قصيدة 
 : تقوله الشاعرة 

 ليبيا يا كلنا    يا كلنا 
 ليبيا يا راية فوق القمم 

   *** 
 يا عشقنا  ليبيا يا أرضنا

   *** 
 ليبيا يا كلنا    يا كلنا 

   ( 68) ليبيا يا جنة في الغرب 
 

مرات في القصيدة السابقة وكان تكرارًا استهالليًا بدأت به خمس رت الشاعرة اسم ليبيا كر  
 . الشاعرة األبيات المشار إليها آنفًا 

محاور  ةالكلمة على ثالثونقلت إلى المتلقي جمال " ذت الشاعرة بتكرار هذا االسم ، تلذ  
المحور البصري ، وذلك من خالل التماثالت الخطية ، والمحور النطقي ، من خالل : مميزة 

التماثل في المخرج ، والمحور الصوتي ، وهو األهم ، وهذا يتبع من خالل تطابق الحركات 
لبصر بالفضاء إمتاع ا" بقصد ،  ( 69) " الصوتية في الشعر ، وقد ظهر هذا التكرار عموديًا 

والالفت للنظر والسمع معًا ، هو ترديده الصوتي الذي يتبعه حين . الذي شغلته هذه اللفظة 
يكون في بداية السطر الشعري الذي يركز على إيقاع البداية وبهذا تقوم حركة اإليقاع برسم 

 . ( 70) " الصورة في ذهن المتلقي 

) كما كررت الشاعرة نورية بن عمران مرة أخرى اسم ليبيا ، وذلك أربع مرات في قصيدة 
 : ، تقول الشاعرة ( أنا ليبيا 

 أنا ليبيا    أنا ليبيا 
 يأيها المزيف العقيد 

    *** 
 أنا ليبيا    أنا ليبيا 

 ( 71) يأيها المالزم العقيد 
 

عمل على " سلوب التكرار األفقي الذي ولقد آثرت الشاعرة في هذه األبيات استخدام أ
 .(  73) واكسابها تلوينًا إيقاعيًا شد سمع المتلقي ، وبصره (   72) " تحقيق تنامي القصيدة وامتدادها 
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مرات في  أربع( برنيق ) ومن أمثلة تكرار االسم أيضًا تكرار الشاعرة هنية الكاديكي اسم 
ة بهذا التكرار عن فخرها ببنغازي ذات التاريخ معبر ( هتفت بنغازية فسقط الطاغوت ) قصيدتها 

العريق لذلك استخدمت الشاعرة اسم برنيق ، وهو االسم اإلغريقي القديم لمدينة بنغازي نسبة إلى 
) ها لهذه المدينة بإضافة ءث ، وتؤكد الش اعرة عشقها وانتمااألـميرة برنيكي زوجة بطليموس الثال

 : إلى كلمة برنيق في البيت األول من القصيدة لنقرأ معًا ( نا الفاعلين 

 من ساحة الساحات في برنيقنا 
 تستنهض الهمم التي حاولت 
 ظنت بأن القوم قد يئسوا وقد 
 صرخت عسى برنيق تلتقط الندا 
 صاحت أيا برنيق يومك قد أتى 
 فإذا برنيق الشموخ تجاوبت 

 

 

 

 

*** 

 ما اهتفت فتاة توقظ النو 
 ايقاد شعلة عتقها أياما 
 هجعوا ظني واستعذبوا األحالما 
 فيلبي معتصم بها قد هاما 
 فلتشمخي ولتسقطي األصناما 

  (  74) أرجاؤها لتزلزل الظالما
 

 : تكرار الفعل  - ب

يعد تكرار الفعل هو الصورة الثانية من صور تكرار الكلمة ، ومن نماذجه تكرار فعل 
ومرتين في ( ارحل بعارك )مرات في قصيدة  9ر في نتاج الشاعرات حيث تكر ( ارحل ) األمر 
رسالة إلى ) ، ومرة واحدة في قصيدة ( انظر من تقاتل) ومرتين في قصيدة ( أنا ليبيا ) قصيدة 
ي ، كللشاعرة هنية الكادي( ارحل ) اعرة نورية بن عمران ، وثالث مرات في قصيدة للش( طاغية 

من ) للشاعرة هند الساحلي ، ومرة واحدة في قصيدة ( ماذا تبقى في يديك؟ ) مرتين في قصيدة 
للشاعرة منى الساحلي ، وقد جسد تكراره في هذه القصائد الحالة الشعورية للشاعرة ، ( نحن ؟ 

 . أكيد تبنيها لمطالب الشعب ، وتأييدها الكامل له  توقفها من الثورة ، و وعب ر عن م

 ( : ارحل بعارك ) تقول الشاعرة نورية بن عمران في قصيدتها 

 ارحل بعارك للبعيد 
 فالشعب ثار لحقه المسلوب 
 قرر أن يناضل أن يقاوم 

     *** 
 ارحل بعارك للبعيد 

 (75)ارحل كمنبوذ ومرتعش وخائف
 

للشاعرة ( اسمع ) سبع مرات في قصيدة ( اسمع ) أمثلته أيضًا تكرار فعل األمر ومن 
 :رحاب شنيب 

 اسمع        
 غضب الرجال 
 يرعد في الفضاء 
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 زمجرة المدافع 
 احتكاك الزنود 
 شهقة األطفال 

 زغاريد النساء  
 خطو الجنود 

 األسود زأر 
 ضحكات الشهداء 

 اسمع         
       *** 

 اشيد نرقص األ
 اء ترانيم الغن

 اسمع        
      *** 

 تنهيدة ليبيا 
 تهفو للحب 

 باركنا ت      
 تتنفس الصعداء 

 اسمع         
 وبأن كل ظالم  
 خسفه رب سي 
 السماء         
  اسمع        
        *** 

 يأمرونك بالرحيل 
 قط ليبيا ف

 للشرفاء        
 اسمع         

  قولة اهلل أكبر
 اسمع         

 صوت الليبيين 
 آن لك أن تسمع 

 ( 76) ما ال تشاء 
 

في األبيات السابقة بمستوييه الداللي واإليقاعي بؤرة ( اسمع ) لقد شك ل فعل األمر 
ل إلى الزمة ثابتة ، عملت على ربط أجزاء مركزية ومحورًا أساسيًا في بنية القصيدة ، وتحو  

وكان للمقام التواصلي دورًا مهمًا في استدعاء آلية التكرار في هذه القصيدة " القصيدة وتماسكهها 
مطلب  يه ، ويلبءيدرك أخطالعله ه تحذير و المخاطب ، القائم على تنبيه  ( 77)لتحقيق غرضه 
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للشاعرة هنية ( هلك الطاغوت ) صيدة ومن نماذج تكرار الفعل ، ما جاء في ق. الشعب 
 : الكاديكي 

 كان جبارًا عنيدًا 
 كان مغرورًا حقودًا 
 كان ال يعرف رباً 
 كان ال يؤمن أن اللـ
 كان طاغوتًا حقيرًا 

 

 كان مصاص دماء  
 كان زيرًا للنساء 

  ال سماء ال رسوالً 
 ـه يقضي ما يشاء 

  ( 78)كان مجنونًا هواء 
 

د هذا تؤك  بالفعل كان وتكرره وهي في حالة تذكر و توظ ف بيات فالشاعرة في هذه األ
خاصية قصصية في القصيدة وهي السرد باعتماد الحديث عن الغائب ، والشاعرة نفسها هي 

 . الراوي 

 :تكرار العبارة  -3

يظهر تكرار العبارة إذا ترددت الجملة الواحدة في أكثر من سطر شعري ، وبإعادة " 
 .  ( 79)" العبارة يستمتع البصر ، وتطرب األذن باإليقاع وبالزخرفة الصوتية الناتجة عن التكرار 

فالتكرار يعمل على تحقيق فكرة االنتشار التي تعمل على استغالل المكان ، وتضفي 
 . ( 80)ااًل هندسية على الفضاء أشك

للشاعرة هنية الكاديكي ، تقول ( ارحل ) ومن أمثلة هذا التكرار ما جاء في قصيدة 
 : الشاعرة في مطلع القصيدة 

 ( 81)ما من أحد فينا يريدك   ارحل عنا دعنا نحيا 

أبيات  ةوذلك بعد ست( ارحل ) وتعيد الشاعرة هذا البيت مضيفة حرف الفاء على الفعل 
 : فتقول 

 ( 82)ما من أحد فينا يريدك   فارحل عنا دعنا نحيا 

 : وتكرر الشاعرة هذا البيت دون تحوير أو تغيير وذلك بعد أربعة أبيات ، فتقول 

 ( 83)ما من أحد فينا يريدك   فارحل عنا دعنا نحيا 

لقد ظهر التكرار في القصيدة السابقة على شكل افتتاحيات وأقفال على طريقة نظم 
وكان دعامة أساسية للنص ، وعمل على تحقيق صدى أو ترديد للفكرة التي الموشحات ، 

 .سيطرت على ذهن الشاعرة ولخصها عنوان القصيدة 
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ومن نماذجه أيضًا تكرار البيت الثاني عشر في البيت الخامس عشر ، مع تغيير 
للشاعرة ( الثائر الحق ) الكلمتين األخيرتين في عجز البيت الخامس عشر ، وذلك في قصيدة 

 : هنية الكاديكي 

 أصدقًا هذا ما رمناه حقًا 
 أصدقًا هذا ما رمناه حقًا 

 

 الصدورا بثورتنا التي شفت  
 ( 84) وراذبثورتنا التي اجتثت الج

 

وهو الورود العشوائي لعبارة ما خالل " ى التكرار الشعوري وهذا النوع من التكرار ي سم  
ظرًا إلحالته إلى معنى دورًا مهمًا في تحقيق تماسك النصوص ن( هذا التكرار ) القصيدة ، ويلعب 

 . ( 85)"  سابق

 : للشاعرة نورية بن عمران ( ارحل بعارك ) ومن نماذجه أيضًا ما جاء بداية قصيدة 

 ( 86)ارحل بعارك للبعيد 

رت الشاعرة العبارة السابقة قبيل ختام القصيدة بسطر واحد ، وهذا يقترب مما وقد كر  
يسعى ... وهو تكرار قائم على الشكل الخارجي للنص الشعري  ( 87)" يعرف بالتكرار الهندسي 

 .  ( 88)الشاعر من ورائه أن يوجه القصيدة في اتجاه معين أو لتأكيد موقف ما 

 : تكرار المعاني والصور  -4

تكرار المعاني ، التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة ليتضح المعنى ويقوى بقصد ي
ويؤدي تكرار المعاني والصور وظيفة أسلوبية تكشف عن اإللحاح أو التأكيد الذي يسعى . تأثيره 

 .الشاعر إليه 

 (: الثائر الحق)ومن نماذج تكرار المعاني ، قول الشاعرة هنية الكاديكي في قصيدتها 

 حان يوم الثأر  اولم
 

 وكان حماة ثورتنا عظاما 
 
 أن يرتضوا التقسيم حكمًا  اأبو 
  
 

 

 

 
 وحطمنا الكتيبة والقصورا 

 
 أسود الغاب كانوا والنسورا 

 
 ( 89) وا بشمسهم غربًا مسيراام  ر  و  

 

ث الشاعرة في األبيات السابقة عن اقتحام ثوار بنغازي في اليوم الرابع من اندالع تحد  ت
فبراير لكتيبة الفضيل بو عمر في البركة التي كانت المعقل األخير للقذافي في بنغازي  71ثورة 
 . 
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وبهذا النصر أصبحت المنطقة الشرقية من ليبيا كلها خارج سيطرة النظام ، وظن 
ليبيا سوف يعلنون التحرير ، ولن يلتفتوا إلى معاناة أهلهم في غرب ليبيا  البعض أن أهل شرق

 . وجنوبها 

فهذه المناطق مازالت في ذلك الوقت تحت سيطرة النظام بشكل كامل ، ولكن ثوار 
دوا أنه ال راحة لهم ، وال قرار إال بعد تحرير كل شبر في ليبيا وأنهم لن يرضوا إال بليبيا الشرق أك  
حدة ال شرقية وال غربية ، فلم تفتح المدارس والجامعات ، ولم يلتحق الناس بأعمالهم ، دولة وا

واستمر ثوار الشرق في التدفق على مدن الغرب والجنوب يساندون أهلهم في هذه المناطق 
 . بالنفس والعتاد ، حتى تحررت كل مدن ليبيا 

هتفت بنغازية فسقط ) صيدتها تعيد الشاعرة هنية الكاديكي هذه المعاني مرة ثانية في ق
 : ، فتقول ( الطاغوت 

 فتسابق األبناء يرجون الفدا 
 اًل وتدافعوا حملوا المشاعل عز  

 صانوا الكرامة واحتموا بإلههم 
 مت يوم اعتلوا أسوارها فتحط  

 باعوا اإلله نفوسهم فتتابعوا 
 لم يرتضوا التقسيم ماتوا دونه

 

 

*** 

*** 

 األزالما  نهمو في هاد مامن
 وا إقداما ضشرقًا وغربًا وانت

 يوم الكتيبة حيروا األفهاما 
 آمال من راموا لنا اإليالما 
 في جنة األعلى لقوا اإلكراما 

 (90)عتصموا استعصاماسقد اقسموا وا

 

رسمت الشاعرة رحاب شنيب صورة لليبيا كأنها امرأة تعاني ألم ( وازن ) في قصيدتها و 
ها على الصبر ، ب تخفيف الوجع ، وتحث  اسببأرها صساندها وتعاضدها وتبالمخاض ، والشاعرة ت
 : وتبشرها بما هو آت  

 الوطن ال يسقط 
  كفاكتمي أنفاس

 اكتمي أنفاسك 
 وادفعي مولودك 
 ال فرحًا من غير آالم 

 ( 91)وال فجرًا من غير ظالم 
 

رسمها لهذه الصورة ولكن بشكل موجز ( اسمع ) تستكمل الشاعرة في قصيدتها األخرى 
 : ، فالمولود المنتظر أوشك أن يرى النور ، وآالم أمه ستزول بفرحتها به

 اسمع      
 رعشة الحلم 
 أبصر الدرب 
 يعبق بالضياء 
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 خة الشعب صر  
 عند الوالدة  

 اء نبيشدو ال
 تنهيدة ليبيا  

 تهفو تباركنا 
 ( 92) تتنفس الصعداء 

 

 : التناص  - ج

ثر ، وهي التي تؤثر في طريقة قراءة النص كمصطلح يعني العالقة بين نصين أو أ"
 . ( 93)" أي الذي يقع فيه نصوص أخرى أو أصداؤها   inter textالمتنامي 

ت في التي استلهم( جوليا كريستيفا ) ولد هذا المصطلح على يد الناقدة البلغارية 
الذي استعمل مصطلح  هوأفكار تشكيلها لهذا المصطلح آراء الباحث الروسي ميخائيل باختين 

فكل خطاب في رأيه يعود إلى "  ( 94)الحوارية في حديثه عن عالقة النص بسواه من النصوص 
فاعلين ، ومن ثم إلى حوار محتمل فمهما كان موضوع الكالم فإنه قد قيل بصورة أو بأخرى ، 

 .  ( 95)مستحيل االلتقاء بالخطاب الذي تعلق سابقًا بالموضوع ومن ال

يحيل المدلول الشعري إلى مدلوالت خطابية : " عر فت جوليا لركستيفا التناص بقولها 
مغايرة بشكل يمكن معه قراءة خطابات عديدة داخل القول الشعري ، وهكذا يتم خلق فضاء نص 

قابلة للتطبيق في النص الشعري الملموس هذا  متعدد حول المدلول الشعري ، تكون عناصره
إذا ما أخذ القول الشعري داخل التداخل النصي " الفضاء النصي سنسميه فضاء متداخاًل نصيًا 

فإنه سيكون مجموعة فرعية من مجموعة أكبر هي فضاء النصوص المطبقة في محيطنا الثقافي 
 . ( 96)" الغربي 

إعادة " تعرض لمصطلح التناص العديد من النقاد العرب ، وهو عندهم في مجمله 
 .  ( 97)اإلنتاج المتكرر للنصوص األدبية ، مع إيقاع جديد تشكله البيئة المتجددة زمانًا ومكانًا 

بتنوع األفكار  وصوره فبراير 71سوي في ثورة التناص في الشعر الن   تنوعت أشكال
 : تحميلها لنصوصهن الشعرية ، ومن هذه الصور ما يلي  اعرو ي أردن الشلرؤى والمعاني التوا

 : التناص الديني   .7

شك ل التراث الديني مرجعية داللية لها قيمتها ، وأثرها وحضورها الفعال في الشعر 
النسوي ، لخصوصيته وتميزه وقدرته على النهوض بانفعاالت المبدع وتجاربه والتأثير في 

 . ( 98)الوجدان الجمعي 
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ويقصد بالتناص الديني أن يستحضر الشاعر بعض اآليات القرآنية أو المعاني أو 
الشعرية ،  التراكيب ، أو المفردات القرآنية بنصها أو باإلشارة إليها ويجعلها في سياق لغته

 . أيضاً الحديث الشريف  ويتضمن التناص الديني

للشاعرة نورية بن عمران في ( ارحل بعارك ) ظهر هذا النوع من التناص في قصيدة 
 : قولها 

 اآلن ال صلح وال استعطاف 
 قد تبت يداك فلن تصافح 

   *** 
 اآلن بعد جرائم ومجازر 
 قد جفت األقالم 

 ( 99) قد رفعت صحائف 
 

بَّت  ي د ا أ ِبي ل ه ب  ت   :   الحظ في األبيات السابقة تناص مع سورة المسد في قوله تعالىي  
ت بَّ  م ا ك س ب  { 7}و  ال ه  و  ن ى ع ن ه  م  ا أ غ  ل ى ن ارًا ذ ات  ل ه ب  { 2}م  ط ِب { 9}س ي ص  مَّال ة  ال ح  ر أ ت ه  ح  و ام 

ب ٌل مِّن مَّس د  { 4}  . (100  ){ 5}ِفي ِجيِده ا ح 

على أفعالك الشنعاء ، وتصرفاتك  والشاعرة بهذا التناص تقول للمتحدث عنه تبت يداك ،
، ولن ينفعك جاهك ومالك وما كسبت ،  ةك هالك ال محالن  ا  الرعناء ، لقد ظلمت وقتلت وشردت و 

 . لكل متجبر ظالم مستبد  وهذا وعيد اهلل 

د الشاعرة بأن جرائم المخاطب ومجازره قد أقفلت باب التفاوض بينه وبين الشعب ، وتؤك  
عن : " في قوله  في أبياتها السابقة تناصًا آخر مع حديث الرسول توظ ف وانتهى األمر ولهذا 
يا غالم إني أعلمك كلمات احفظ : فقال لي  كنت خلف النبي : قال  عبد اهلل بن عباس 
ذا استعنت فاستعن باهلل ، وأعلم أن اظ اهلل تجده تجاهك ، إذا سألت فساهلل يحفظك ـ احف ل اهلل وا 

ن اجتمعوا أن األمة لو اجتمعت أ ن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك ، وا 
 ( 101)يضروك بشيء فلن يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك ، رفعت األقالم وجفت الصحف 

. 

كناية عن تقدم كتابة األقدار كلها ، " رفعت األقالم وجفت الصحف "  فجملة الرسول 
والفراغ منها من أمد  بعيد ، وهذا متعلق بما قدره اهلل تعالى على اإلنسان ، فيكون مطمئنًا بأنه ال 

 هذا المعنى من خالل التناص مع حديث الرسول توظ ف يصيبه إال ما كتب اهلل له ، والشاعرة 
رادته لتأكد بأنه ال  .  صلح وال حوار مع النظام ، فلقد انتهى عهده وحسم األمر وهذا قضاء اهلل وا 

الشاعرة نورية بن عمران تناصًا دينيًا آخر ، وجدت توظ ف ( ليبيا القضية ) وفي قصيدة 
 : فيه توافقًا مع الفكرة التي يطرحها مضمون القصيدة ، فتقول 
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 أرى الرياح العاصفات 
 نخل خاوية ترمي بهم أعجاز 

 فليبيا المجد وهم في الهاوية 
  ( 102)باقية  من ليبيا تبقى وهم ليس لهم

 

 :  ي الحظ في األبيات السابقة تناص مع ما جاء في سورة الحاقة في قوله تعالى
اقَّة   اقَّة  { 7}ل ح  اقَّة  { 2}م ا ال ح  ا ال ح  م ا أ د ر اك  م  اٌد ِبال ق ارِ { 9}و  ف أ مَّا ث م ود  ف أ ه ِلك وا { 4}ع ةِ ك ذَّب ت  ث م ود  و ع 

اِتي ة  { 5}ِبالطَّاِغي ةِ  ر  ع  ر ص  اِني ة  أ يَّام  { 9}و أ مَّا ع اٌد ف أ ه ِلك وا ِبِريح  ص  ث م  ل ي ِهم  س ب ع  ل ي ال  و  ر ه ا ع  س خَّ
اِوي ة   ل  خ  از  ن خ  ج  ر ع ى ك أ نَّه م  أ ع  م  ِفيه ا ص  س ومًا ف ت ر ى ال ق و   . (103 )ف ه ل  ت ر ى ل ه م مِّن ب اِقي ة  { 1}ح 

ووصفها القرآن بأنها كانت ( رم إ) أخبرنا القرآن الكريم أن قوم عاد بنوا مدينة اسمها 
ب ك  ِبع اد    : مدينة عظيمة ال نظير لها في تلك البالد ، قال تعالى  ِإر م  { 9}أ ل م  ت ر  ك ي ف  ف ع ل  ر 

ادِ  ِد { 1}ذ اِت ال ِعم  ل ق  ِمث ل ه ا ِفي ال ِبال   .   (104 )الَِّتي ل م  ي خ 

ليهدي قوم عاد إلى عبادة اهلل وحده ، وترك عبادة األصنام  نبيه هود  وأرسل اهلل 
كان عقاب اهلل تعالى لهم بأن أرسل عليهم ريح ، ولكنهم كذبوه ، واستمروا في كفرهم وظاللهم ، و 

 . صرصر عاتية ، استمرت سبع ليال وثمانية أيام قضت عليهم وغمرت مدينتهم بالرمال 

والشاعرة من خالل التناص مع اآليات الكريمة السابقة تنذر من يتصدى لثورة الشعب 
المطالب بالحرية والديمقراطية بأن مصيرهم كمصير عاد وهذه  االليبي ، ويحاول إسكات صوته

،  الطغاة بإثبات بقائها ، ومقابلته بفنائهم الشاعرة ليبيا من مصير  عاقبة الظالمين ، وتستثني
 ( . باقية  من ليبيا تبقي وهم ليس لهم) فتقول 

نورية بن ل( إلى طرابلس عروس البحار) ونجد ظالل النص القرآني واضحة في قصيدة 
عمران حيث تشبه الشاعرة تحرير طرابلس على يد الثوار بفتح المسلمين لمكة ، وتبشر أهل 

 : ، فتقول قطرابلس بمستقبل مشر 

 عروس البحار أتينا إليك 
 نجول بأجوائك العاليات 
 ونرفع في األفق راياتنا 
 فقد كان فتحًا مبينًا لنا 

 

 نعانق فيك المدى والثرى  
 نرى الطير حلق مستبشرا 
 ونسقيك من عذبه الكوثرا 

   ( 105) رأينا به فتح أم القرى
 

تستثمر الشاعرة في األبيات السابقة المعنى العام لما جاء في سورة الكوثر ، قال تعالى 
 :   ث ر ط ي ن اك  ال ك و  ر  { 7}ِإنَّا أ ع  بِّك  و ان ح  لِّ ِلر  ، فاهلل تعالى   (106 ){ 9}ب ت ر  ِإنَّ ش اِنئ ك  ه و  األ   { 2}ف ص 

 .أعطى لنبيه الكريم الكوثر ، وأمره بشكره على هذا العطاء بالصالة والنحر 
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ِبينًا  : وتستدعي الشاعرة أيضًا قوله تعالى في سورة الفتح  ن ا ل ك  ف ت حًا م     (107 )ِإنَّا ف ت ح 
، لتؤكد من خالل التناص مع اآليتين الكريمتين حتمية النصر ، وأهميته للثوار الذين وجب 

 . على هذا الفتح المبين  عليهم شكر اهلل 

ترسم الشاعرة نورية بن عمران سورة قاتمة لهذه الفترة من ( عقود أربعة ) وفي قصيدة 
 : التاريخ الليبي الحديث ، فتقول 

 اقية نقول كم من السنين ب
 أربعة كألف عام عمرها 
 ومرها كالعلقم البغيض 

  ( 108)كالزقوم تلتظي بها  
 

قوم التي وردت في األبيات السابقة شجرة كريهة الطعم ، ثمرها طعام أهل النار فكلمة الز  
 : ، وهي مفردة وردت في القرآن ثالث مرات في ثالث سور هي 

ر ة  الزَّق وِم   : في قوله تعالى  ي ٌر ن ز اًل أ م  ش ج   .    (109 )أ ذ ِلك  خ 

ر ة  الزَّق وِم ط ع ام  األ  ِثيِم   : في قوله تعالى و   .  (110 )ِإنَّ ش ج 

ر  مِّن ز ق وم   : في قوله تعالى و  ِكل ون  ِمن ش ج   .   (111 )آل 

له هو توظيف بفكرة القصيدة و جاء توظيف المفردة القرآنية في األبيات السابقة مرتبط 
قيمته على المستويين الداللي والنفسي ، فقد جسد معاناة الشعب الليبي ومكابدته ، وأسهم في 

 . رسم الصورة المثيرة للخيال وفكر المتلقي 

فبراير ، ما جاء في  71ومن المفردات القرآنية المتناصة مع الشعر النسوي في ثورة 
 : للشاعرة منى الساحلي ، وذلك في قولها (  نعي القذافي إليه) قصيدة 

 ذكرى سنين عجاف كل ما بقيت 
   ( 112)عهد السوء والبطر... من شؤم عهدك 

  

، عن  إشارة إلى ما جاء في سورة يوسف ( سنين عجاف ) فالصفة والموصوف 
ق ال  ال م ِلك  ِإنِّي أ ر ى س ب ع   : ب والجفاف التي أصابت مصر ، قال تعالى دسنوات القحط والج و 

ر  ي اِبس ات  ي ا أ ي ه ا ال م أل  أ ف ت ونِ  ر  و أ خ  س ب ع  س نب ال ت  خ ض  اٌف و  ي ِفي ب ق ر ات  ِسم ان  ي أ ك ل ه نَّ س ب ٌع ِعج 
ون   ي ا ت ع ب ر  ؤ  ي اي  ِإن ك نت م  ِللر  ؤ   .  (113 )ر 

وهي من ( الجب ) التي ظهرت في الشعر النسوي مفردة ومن المفردات القرآنية األخرى   
ق ال  ق آِئٌل مَّن ه م  ال  ت ق ت ل وا  ي وس ف  و أ ل ق وه   : المفاتيح المميزة لسورة يوسف عليه السالم ، قال تعالى 
ي اب ِة ال ج بِّ ي ل ت ِقط ه  ب ع ض  السَّيَّار ِة ِإن ك نت م  ف اِعِلين   ِفي غ 

 (114 ). 
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 : هذه المفردة ، فتقول ( وازن ) عى الشاعرة رحاب شنيب في قصيدتها تستد

 الوقت يقضم نبض القلب 
 تغوص الرهبة 

 في المرأة  
 تبحث عن عينيها 
 عن شهوة
 تختال بين البوابات 
 من أقفل باب الكون 

 
 وألقى مفاتحه في الجب 
 من وضع يده على الزناد ؟
 يباغت خلجات الروح 

 ألهوال والواقف على كف ا
 يبحث عن وطن يسري  

 في الدم المسكوب 
 عين القناص 
 تخترق المسافات 

 ووازن    
 رعشة قلب 
 ما بين الصرخة والصرخة 

 وازن    
 غفوة ألم 
 ما بين الطلقة والطلقة 

   ( 115)الدلو سقط في الجب 
 

ة بين وتوظيفها في القصيد( الجب ) ربطت الشاعرة من خالل استعارة المفردة القرآنية 
ومعاناة وازن ، فوازن بلدة تقع غرب ليبيا على الحدود مع تونس غرب  معاناة يوسف 

الذهيبة ، وهي معبر حدودي وشريان الحياة لمدن وقرى الجبل الغربي ، وكانت هذه البلدة مسرحًا 
فبراير ، فكال الطرفين يحاول السيطرة  71لمعارك شرسة بين الثوار وكتائب القذافي أثناء ثورة 

الستراتيجية ، وكما جاء الفرج والنجاة ليوسف في الجب ، تنتظر وازن لطف اهلل عليها ألهميتها ا
 . وفرجه 

كما وصفتها ( البوابة األخيرة ) انطلق ثوار ليبيا إلى جنوب البالد لتحريرها ، وهي 
الشاعرة نورية بن عمران في قصيدتها التي أخذت هذا العنوان ، والتي بش رت فيها الثوار بنصر 

 : قول الشاعرة قريب ، ت
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 تدافع األبطال 
 للبوابة األخيرة 

 
 هناك في الجنوب 
 كان امتحان للصمود 
 بالكر  والفر 

 
 وبالكمائن الكثيرة 
 بالتنادي للجهاد 
 بالبطوالت التي تترى 
 بالمقولة المأثورة 

 (النصر قاب قوسين ) 
 ( 116) فهبوا أيها الشباب

 

ن ى  : مع قوله تعالى حمل التناص اإلشاري في األبيات السابقة  س ي ِن أ و  أ د  ف ك ان  ق اب  ق و 
 (117 )  ليسطروا نهاية الطغاة ويكتبوا بداية " تميزًا للنص الشعري ، وحمل بشارة الشاعر للثوار

 .(  118)الحياة 

استثمار طاقاتها و ز شعر الشاعرة منى الساحلي بخصوصية في تشكيل لغته الشعرية تمي  
 . تنوعًا وثراًء وتفردًا  ،اإليحائية ، وهو نتاج حقول خصبة مترامية األطراف ويعكس ثقافتها 

 .( من أنتم ) تقول الشاعرة منى الساحلى في قصيدتها 

 إنا دما األطفال 
 قد لوثتها 
 فأتتك تسأل عن جريرتها 

 ( 119)أيشفي ثأرها ذل اعتذارك؟ 
 

إذا حصرنا قيمة التناص في مقطع الشاعرة السابق ، ال نقول ما أخذته الشاعرة من نص 
ذ ا ال م و ء ود ة  س ِئل ت   اآلية الكريمة  تسأل الموءودة " يقول ابن كثير  (120  )ِبأ يِّ ذ نب  ق ِتل ت  { 8}و اِ 

" م ، فما ظن الظالم إذًا على أي ذنب قتلت ، ليكون ذلك تهديدًا لقاتلها ، فإنه إذا س ئل المظلو 
(121 ) . 

تستوحي الشاعرة هذا المعنى وتوظ فه في قصيدتها ببراعة ومهارة ، فالفاعل في الحالتين 
 . يجمعهما انعدام الضمير وقلة التفكير ، وفعل الوأد هو الغائب الحاضر

 : التناص التاريخي  -2
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دًا معرفيًا للشاعر ، وتمنح ل المادة التاريخية بأحداثها ومواقفها وشخصياتها رصيتمث  
نصه الشعري إيحاءات ورؤى جديدة ، وتكسب تجربته غنى وأصالة وشمواًل ، وفي الوقت ذاته 
تغني بانفتاحها على هذه الينابيع الدائمة التدفق بإمكانات اإليحاء ووسائل التأثير ، وتكتسب 

هو تداخل " تناص التاريخي ، وال ( 122)أصالة وعراقة باكتسابها هذا البعد الحضاري التاريخي 
نصوص وشخصيات تاريخية مختارة قديمة أو حديثة في النص الشعري بحيث تكون منسجمة 

 (  123)" ودالة قدر اإلمكان على الفكرة التي يطرحها المؤلف أو الحالة التي يجسدها ويعبر عنها 
 . 

مث ل التاريخ اإلسالمي بصفحاته المشرقة رافدًا أكسب النص الشعري المعاصر بعدًا 
 . جماليًا مميزًا 

الشاعرة فهذه  ،فبراير 71سوي في ثورة وللتناص التاريخي حضور متميز في الشعر الن  
شخصية الخليفة ( هتفت بنغازية فسقط الطاغوت ) في قصيدتها تستدعي هنية الكاديكي 

لمعتصم باهلل الذي فتح عمورية ، تلبية لنداء المرأة المسلمة ، التي صرخت وامعتصماه العباسي ا
 :  تقولف، 

 من ساحة الساحات في برنيقنا 
 صرخت عسى برنيق تلتقط الندا 

 

 

*** 

 هتفت فتاة توقظ النوما 
 ( 124)هاما   قد   بها   معتصم  فيلبي 

لقد حققت الشاعرة من خالل توظيفها لشخصية المعتصم تناصًا تاريخيًا ، نقل زمن 
 . النص من الماضي إلى الحاضر ، فتوحدت معاناة برنيق مع معاناة المرأة الهاشمية 

( كلنا ليبيا )وتستثمر الشاعرة نورية بن عمران خاصية التناص التاريخي في قصيدتها 
 : فتقول في ختامها 

 صيحة في الغرب  ليبيا يا
 تبتغي مجد صالح الدين 

   ( 125)تنادي المعتصم... وتنادي المعتصم 
 

فت الشاعرة في األبيات السابقة شخصيتين تاريخيتين هما شخصية صالح الدين وظ  
بطل معركة حطين ، الذي حرر القدس من الصليبيين ، وشخصية الخليفة العباسي المعتصم 

، لتجسد من خالل تكثيف حضور هذه الشخصيات التاريخية الواقع باهلل ، رمز المروءة والنخوة 
الذي تعيشه ليبيا ، والمستقبل الذي تنتظره ، فهي تعاني وتصرخ ، وتبحث عن ثائر وقائد يعيد 

 . األمجاد ويجدد االنتصارات 

األسماء التي تحيل إليها النصوص الشعرية السابقة مشبعة بحموالتها التراثية ، ولكن  إن  
 .  ( 126)ظيفها جاء بصورة نمطية ، فلم تكتسب في سياق النص دالالت إبداعية تو 
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 : ومن نماذج التناص التاريخي أيضًا قول الشاعرة هند الساحلي 

 ألم أقطف 
 رؤوس القوم إذا طالت 
 وفي الساحات 
 كم قامت على 

 األعواد    
  ( 127) ال تخفى مشانقكم 

 

اج بن يوسف الثقفي استدعاء الشاعرة لكلمة الحج   الحظ في المقطع السابق من القصيدةي  
وتضمينها " أينعت وحان قطافها  اً إني أرى رؤوس" المشهورة في خطبته األولى لما ولي العراق 

 .بشكل إيحائي في بنية النص

اج من الشخصيات التاريخية التي تمثل االستبداد والظلم والطغيان ، وشخصية الحج   
ذا نظرنا إلى المتكلم في الموقفين  نجد تطابقًا إلى حد كبير بين ( الخطبة  –القصيدة ) وا 

 . الشخصيتين 

لقد استطاعت الشاعرة بمهارة عالية تدل على اتساع الجانب المعرفي والثقافي عندها ، 
وتعدد مصادر شاعريتها ، تجسيد الواقع الليبي المرير من خالل استثمار التناص ، وصهره في 

 . سياق النص ، بحيث أخذ لونًا معاصرًا حقق فنية للنص الشعري 

 : التناص األدبي  -3

تجلي الثقافي يعتمد على امتصاص معالم الشخصيات األدبية أو تراثها نمط من ال" هو 
، أو ما ي قال حولها من رؤى وأفكار ، فضاًل عن استدعائه األمثال والخطب واألشعار والسرد 

 . ( 128)الحكائي 

إلى طرابلس عروس ) برز هذا الشكل من التناص في األبيات الثالثة األولى في قصيدة 
 : شاعرة نورية بن عمران تقول ال( البحار 

 طرابلس الغرب طال السرى 
 وقد آن لليل أن ينجلي 
 وحان ألسرك أن ينتهي 

  

 وقد آن للصبح أن يسفرا  
 وقد آن للقيد أن يكسرا 

   ( 129)وآن لمن ثار أن يظفرا 
 

تحيل القارئ إلى قصيدة إرادة الحياة ألبي ( ينكسر  –ينجلي  –الليل ) المفردات  إن  
 : الشابي التي يقول في مطلعها القاسم 
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ت جيب  القدر    ِإذا الشَّع ب  يومًا أراد  الحياة        فال ب دَّ أن  ي س 
ـــــــــــِل أن  ينجلي    وال ب دَّ للقيِد أن ي ن ك ِسر    وال ب دَّ للَّي 

وِّها واند ث ر   ق  الحياِة        ت ب خَّر  في ج  وم ن لم يعانق ه  ش و 
(130 )  

 

النص الالحق يستلهم النص السابق ، فيقتبس داللته العامة ، وبعض مفرداته ،  إن  
ر عن تجربتها استحضار نصوص غائبة ، تعب  في كاشفًا من خالل هذا التناص مهارة الشاعرة ، 

 . رية كالشعرية ، وتحمل أبعادها الف

 :نتائج البحث 
نقدي العربي في النصف والحقل التداول الثقافي حديث ظهر في مصطلح  األدب الن سوي .7

 . الثاني من سبعينيات القرن العشرين 
سائي ، واألدب األنثوي ، رافق ظهور هذا المصطلح مصطلحات أ خر أبرزها األدب الن   .2

وتأرجح موقف النقاد منه بين مؤيد ومعارض ، وذلك لتباين الرؤى واختالف زوايا النظر 
 . 

في األدب الليبي المعاصر ، وكان للشعر  فبراير مكتبة غنية 71لت أدبيات ثورة شك   .9
روح الثورة واإلبقاء على سوي مكانته المرموقة في هذا النتاج ، فقد عمل على إذكاء الن  

جذوتها مشتعلة وكشف أسبابها ومبرراتها ، وتبني مطلب الشعب في رحيل النظام ، 
 ، تناميوال ، التكرار: وعكس بعض الخصائص الفنية ، والسمات األسلوبية مثل 

 . وغيرهما 
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 :الهوامش 
                                                           

الضمور ، الرقيب وآليات التعبير في الرواية النسوية العربية ، أطروحة  نرنا عبد الحميد سلما. ي نظر ، أ - 1
، نقاًل عن ريان فوت ، النسوية والمواطنة ، ترجمة أيمن بكر ، سمر  75، ص  2883دكتوراة ، جامعة مؤتة 

 . 7، ص  2889،  7الشيشكلي ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ط
 .  98، ص  2885،  559ر تراجع الحركة النسوية ، مجلة العربي ، الكويت ، ع أحمد أبو زيد ، بواد. ب
 . 4، ص  2877مايو  27سعد العتابي ، األدب األنثوي بين القبول والرفض ، صحيفة ألف الم ، السبت  - 2
لكتابة النسائية ا –الكتابة والتعبير النسائي  –الكتابة األنثوية  –الكتابة النسوية ) من المسميات األخرى  - 3

الطرح النسوي ، ي نظر منتهى الحراشة ، مشكالت المصطلح النقدي  –النص النسوي  –المؤنثة ، النص األنثوي 
،  72، ع  9في الدارسات النقدية العربية الحديثة والمعاصرة ، مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب مج 

 .  242 – 287م ، ص 2883
نسيان ) ، أبريل  5السبت  79712لنسوي إشكالية المصطلح ، صحيفة الجمهورية ، ع مفيد نجو ، األدب ا - 4
 .  4، ص  2874( 
 . ي نظر ، المرجع السابق ، الصفحة نفسها  - 5
سمر روحي الفيصل ، األدب النسوي الحديث ، شؤون المصطلح وشجونه ، مجلة الرافد ، دار الثقافة  - 6

 .  49، ص  2879( نيسان ) بريل ، أ 788واإلعالم ، الشارقة ، ع 
 . ي نظر المرجع السابق ، الصفحة نفسها  - 7
، ص  2881محمد عبد المطلب ، بالغة السرد النسوي ، الهيأة العامة للقصور والثقافة ، ال ط ، ال ب  - 8

78  . 
 . 49سمر روحي الفيصل ، األدب النسوي الحديث ، شؤون المصطلح وشجونه ، مرجع سابق ، ص  - 9

لة تقاليد ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقأحالم معمري ، إشكالية األدب النسوي بين المصطلح واللغة ، مجلة  - 10
نقاًل عن محمد برادة ، المرأة العربية واإلبداع المكتوب ملخص  41، ص  2877، ديسمبر  2الجزائر ، ع 

 .  25، ص  2882أكتوبر  98 – 29،  أبحاث مؤتمر المرأة العربية ، المجلس األعلى للثقافة بالقاهرة
، نقاًل عن زهرة الجالص ، النص  4مفيد نجو ، األدب النسوي إشكالية المصطلح مرجع سابق ، ص  - 11

 .  29، ص  2882المؤنث ، دار سارس ، تونس ، 
 .المرجع السابق ، الصفحة نفسها  - 12
 . 49وشجونه ، مرجع سابق ، ص  سمر روحي الفيصل ، األدب النسوي الحديث ، شؤون المصطلح - 13
 .  4مفيد نجو ، األدب النسوي إشكالية المصطلح مرجع سابق ، ص  - 14
 .المرجع السابق ، الصفحة نفسها  - 15
، نقاًل عن بثينة  41أحالم معمري ، إشكالية األدب النسوي بين المصطلح واللغة ، مرجع سابق ، ص  - 16

 .  299مجلة مواقف ، ص شعبان ، الرواية النسائية العربية ، 
 .المرجع السابق ، الصفحة نفسها  - 17
 .ي نظر ، المرجع السابق ، الصفحة نفسها  - 18
، نقاًل عن نازك األعرجي ، صوت  4مفيد نجو ، األدب النسوي إشكالية المصطلح مرجع سابق ، ص  - 19

 .  95م ، ص 7331األنثى ، دار األهالي ، دمشق 
 .  18، ص  2872بنغازي ( ال ط ) فبراير ،  71يوان في النهاية بداية ، مكتبة نورية بن عمران ، د - 20
 .  94 – 99نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 21
 .  5، ص  2877يوليو  97، السنة األولى  74، صحيفة الكلمة ، ع ؟ هند الساحلي ، قصيدة من أنتم  - 22
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 .  9، ص 2877يونيو  29، السنة األولى  3قصيدة من نحن ؟ ، صحيفة الكلمة ، ع منى الساحلى ،  - 23
 . 28نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 24
 . 5هند الساحلي ، قصيدة من أنتم ؟ ، صحيفة الكلمة ، مصدر سابق ، ص  - 25
 2872مكتبة الفضيل للنشر والتوزيع ، ال ط ، بنغازي هنية علي الكاديكي ، ديوان بنغازي عشقي ، دار و  - 26

 . 9، ص 
 . 5، ص  2877أغسطس  74رحاب عثمان شنيب ، قصيدة اسمع ، صحيفة الكلمة ،  - 27
 . 29هنية علي الكاديكي ، ديوان بنغازي عشقي ، مصدر سابق ، ص  - 28
 . 95نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 29
 . 79 – 72المصدر السابق ، ص  - 30
 . 9هنية علي الكاديكي ، ديوان بنغازي عشقي ، مصدر سابق ، ص  - 31
 . 5، ص 2877سبتمبر  78ماذا تبقى في يديك ؟ ، صحيفة الكلمة ، : هند الساحلي ، قصيدة  - 32
 . 5، ص 2877سبتمبر  78ماذا تبقى في يديك ؟ ، صحيفة الكلمة ، : هند الساحلي ، قصيدة  - 33
 . 2هنية علي الكاديكي ، ديوان بنغازي عشقي ، مصدر سابق ، ص  - 34
 . 28 – 73نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 35
 . 28 – 73نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 36
، بيروت  2، تحقيق فايز ترحيني ، دار الفكر اللبناني ، ط عبد القادر المازني ، الشعر غاياته ووسائطه - 37

 . 95، ص  7338
 .، ال ص  2877 – 9 – 74منى الساحلي ، قصيدة نعي القذافي إليه ، مجلة الرقيم  - 38
 .المصدر السابق  - 39
 . 5، ص  7318لطفي عبد البديع ، التركيب اللغوي لألدب ، ال د ، القاهرة ، ال ط ،  - 40
 . 9ة علي الكاديكي ، ديوان بنغازي عشقي ، مصدر سابق ، ص هني - 41
  . 9سابق ، ص المصدر ال - 42
 . 28نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 43
 . 77المصدر السابق ، ص  - 44
 . 24المصدر السابق ، ص  - 45
 . 25المصدر السابق ، ص  - 46
 . 98في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص نورية بن عمران ، ديوان  - 47
 . 95المصدر السابق ، ص  - 48
 . 77بنغازي عشقي ، مصدر سابق ، ص ديوان هنية علي الكاديكي ،  - 49
، ( سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا ) عبد القادر علي زروقي ، أساليب التكرار في ديوان . ي نظر ، أ - 50

،  2872 – 2877ة ، الجزائر ، رسالة ماجستير ، جامعة الحاج لخضر باتن ، محمود درويش ، مقارنة أسلوبية
 43ص 

علي بن محمد الحمود ، ظاهرة التكرار في شعر عبد الرحمن العشماوي ، ديوان عناقيد الضياء أنموذجًا ، 
awfus   . com. 

 . 938م ، ص 7331، بيروت ،  7دار صادر ، ط 5ابن منظور ، لسان العرب ، ج - 51
،  2مجدي وهبة ، كامل المهندس ، معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ، مكتبة لبنان ، ط - 52

 .   778 – 771م ، ص 7324بيروت ، 
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 . 242م ، ص 7395، بغداد ،  2نازك المالئكة ، قضايا الشعر المعاصر ، مطبعة دار التضامن ، ط - 53
ي ، البنيات األسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ، منشأة المعارف ، ال ط ، مصر ، نمصطفى السعد - 54

 . 719 – 712ال ت ، ص 
للشاعر جمال حبشي ، الحوار ( بيان الطفل الفلسطيني الثائر ) عمر عتيق ، تقنيات أسلوبية في قصيدة  - 55

 . 5، ص  2877 – 77 – 21،  9553المتمدن ، محور األدب والفن ، ع 
 . 77بنغازي عشقي ، مصدر سابق ، ص ديوان هنية علي الكاديكي ،  - 56
 . 57عبد القادر علي زروقي ،مرجع سابق ، ص  - 57
 . 21بنغازي عشقي ، مصدر سابق ، ص ديوان هنية علي الكاديكي ،  - 58
 . 27نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 59
 . 1 – 9نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 60
 . 529، لبنان ، ال ت ، ص  4بدوي طبانة ، معجم البالغة العربية ، دار ابن حزم ، ط - 61
  . 28نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 62
ية والوظيفية ، شعر الشهداء الجزائرين ، ديوان الشهيد الربيع عبد اللطيف حنى ، نسيج التكرار بين الجمال - 63

،  2872مارس  4بوشامة نموذجًا ، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها ، منشورات جامعة الوادي ، الجزائر ، ع 
 . 75ص 

 . 5هند الساحلي ، قصيدة من أنتم ؟ مصدر سابق ، ص  - 64
 . 78، ص  7ابن هشام األنصاري ، مغنى البيب ج - 65
  . 79م ، ص 7317،  4، دار المعارف ، ط 7حسن عباس ، النحو الوافي ، ج - 66
 . 58عبد القادر علي زروقي ، مرجع سابق ، ص  - 67
 . 97 – 98نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 68
 . 987، ص  2889، ال ت ،  7ة ، طمحمود عسران ، البنية اإليقاعية في شعر شوقي ، مكتبة المعرف - 69
 . 59عبد القادر علي زروقي ، مرجع سابق ، ص  - 70
 . 22 – 28نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 71
 . 59عبد القادر علي زروقي ، مرجع سابق ، ص  - 72
 .ي نظر ، المرجع السابق ، الصفحة نفسها   - 73
 .  29كي ، ديوان بنغازي عشقي ، مصدر سابق ، ص هنية علي الكادي - 74
 .  79 – 77نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 75
 .  5، ص  2877أغسطس  74رحاب عثمان شنيب ، قصيدة اسمع ، صحيفة الكلمة ،  - 76
 .  97عبد القادر علي زروقي ، مرجع سابق ،  - 77
 .  78، ديوان بنغازي عشقي ، ص هنية علي الكاديكي  - 78
 .  49عبد القادر علي زروقي ، مرجع سابق ،  - 79
، القاهرة  7عبد الرحمن بيتر ماسين ، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، ط - 80

 .  221، ص  2889
 .  9هنية علي الكاديكي ، ديوان بنغازي عشقي ، ص  - 81
 .السابق ، الصفحة نفسها  المصدر - 82
 .المصدر السابق ، الصفحة نفسها  - 83
 .  2المصدر السابق ، ص  - 84
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 .  99عبد القادر علي زروقي ، مرجع سابق ،  - 85
 .  77نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 86
 . 95عبد القادر علي زروقي ، مرجع سابق ،  - 87
 .السابق ، الصفحة نفسها المرجع  - 88
 .  7هنية علي الكاديكي ، ديوان بنغازي عشقي ، ص  - 89
 .  21 – 29، ص الكاديكي ، ديوان بنغازي عشقي  هنية علي - 90
 . 5، ص  2877أغسطس  74رحاب عثمان شنيب ، قصيدة وازن ، صحيفة الكلمة ،  - 91
 .  5رحاب عثمان شنيب ، قصيدة اسمع ، مصدر سابق  ص  - 92
، ص  2889،  9محمد عناني ، المصطلحات األدبية الحديثة ، الشركة العالمية للنشر ، لونجمان ، ط - 93
49  . 
دار ( أحمد العوض أنموذجًا ) عصام حفظ اهلل ، واصل ، التناص التراثي في الشعر المعاصر . ي نظر ، أ - 94

 .  75، ص  2877، عمان ،  7غيداء للنشر والتوزيع ، ط
دار كنوز المعرفة العلمية للنشر ( ي أنموذجًا البرغوث) لشعر العربي الحديث ، لبادي ، التناص في احصة ا. ب

 .  28، ص  2883عمان ،  7والتوزيع ، ط
كر ، ترويض النص ، الهيأة العربية العامة للكتاب ، سلسلة دراسات أدبية ، ال ط ، ال ب ، حاتم الص - 95

 .  785، ص  7338
، الدار البيضاء ، المغرب ،  2جوليا كريستيفا ، علم النص ، ترجمة فريد الزاهي ، دار توبقال للنشر ، ط - 96

 .  18، ص  7331
زياد جابر الجازي ، ظواهر أسلوبية في شعر أحمد عبد المعطي حجازي ، رسالة ماجستير ، جامعة مؤتة  - 97
 .  21، ص  2877، 
اري ، عيلة سليمان ثابت ، التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر ، عبد الجليل صرصور ، حسن البند - 98

 .  24، ص  2887،  2، ع 77مجلة جامعة األزهر ، غزة ، سلسلة العلوم اإلنسانية ، ج
 .  79 – 72نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 99

 .سورة المسد  - 100
، ص  2887،  7لوم والحكم ، الحديث التاسع عشر ، مؤسسة الرسالة ، جابن رجب الحنبلي ، جامع الع - 101

453   . 
 .  75نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 102
 .  8 – 7سورة الحاقة ، اآليات  - 103
 . 8 – 9اآليات سورة الفجر ،  - 104
 .  48بق ، ص نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سا - 105
 .سورة الكوثر  - 106
 .  7سورة الفتح ، اآلية ،  - 107
 .  94نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 108
 .  94سورة الصافات ، اآلية  - 109
 .  49سورة الدخان ، اآلية  - 110
 . 52سورة الواقعة ، اآلية  - 111
 . ، مصدر سابق ( نعي القذافي إليه ) منى الساحلي ، قصيدة  - 112
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 .  49سورة يوسف ، اآلية   - 113
 .  78: سورة يوسف ، اآلية  - 114
 . 5، ص  2877أغسطس  74رحاب عثمان شنيب ، قصيدة وازن ، صحيفة الكلمة ،  - 115
 .  91نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 116
 .  3سورة النجم ، اآلية  - 117
 .  91نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 118
 .  9منى الساحلي ، قصيدة من نحن ؟ ، مصدر سابق ، ص  - 119
 .  8: سورة التكوير ، اآلية  - 120
، ص  7333،  4ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم  تحقيق سامي بن محمد السالمة ، دار طيبة ، ج - 121

977  . 
علي عشري زايد ، استدعاء الش خصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، دار الفكر العربي ،  - 122

 .  71م ، ص 7331
 .  253عبد الجليل صرصور وآخرون ، مرجع سابق ،  - 123
 .  29هنية علي الكاديكي ، ديوان بنغازي عشقي ، مصدر سابق ، ص  - 124
 .  97نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 125
ي نظر ، ليديا وعد اهلل ، أشكال التناص وجماليته في ديوان اللهب المقدس ، مجلة العلوم اإلنسانية ،  - 126

 . 718 – 795، ص  2885نوفمبر  9جامعة فرحات عباس ، سطيف الجزائر ، ع
 . 5م ؟ مصدر سابق ، ص هند الساحلي ، قصيدة من أنت - 127
فاضل عبود التميمي ، التناص في شعر وديع العبيدي ، الحوار المتمدن ، محور األدب والفن ، ع  - 128

 . 9، ص  2883 – 9 – 79،  2919
 48نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مصدر سابق ، ص  - 129
ائله ، قدم له وشرحه ، مجيد طراد ، دار الكتاب العربي أبو القاسم الشابي ، ديوان أبي القاسم الشابي ورس - 130
 . 38، ص  7334، ال ب ،  7، ط
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 مصادر البحث ومراجعه                               
 .المصادر : أواًل 

 .القرآن الكريم  -
 . 2877أغسطس  74رحاب عثمان شنيب ، قصيدة اسمع ، صحيفة الكلمة ،  .7

 2877أغسطس  74الكلمة ، قصيدة وازن ، صحيفة 
يونيو  29، السنة األولى  3، صحيفة الكلمة ، ع ( من نحن ؟ ) منى الساحلى ، قصيدة  .2

2877   . 
 . 2877 – 9 – 74، مجلة الرقيم ( نعي القذافي إليه ) قصيدة 

 . 2872بنغازي ( ال ط ) فبراير ،  71نورية بن عمران ، ديوان في النهاية بداية ، مكتبة  .9
يوليو  97، السنة األولى  74، صحيفة الكلمة ، ع ( من أنتم؟ ) ساحلي ، قصيدة هند ال .4

2877 . 
 2877سبتمبر  78، صحيفة الكلمة ، ( ماذا تبقى في يديك ؟ ) قصيدة  

هنية علي الكاديكي ، ديوان بنغازي عشقي ، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع ، ال ط ،  .5
 . 2872بنغازي 

 .المراجع : ثانيًا 
 . الكتب العربية  . أ

،  7ابن رجب الحنبلي ، جامع العلوم والحكم ، الحديث التاسع عشر ، مؤسسة الرسالة ، ج .7
2887  . 

،  4سامي بن محمد السالمة ، دار طيبة ، ج: ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم  تحقيق   .2
7333 . 

 .  7ابن هشام األنصاري ، مغنى البيب ج .9
ن أبي القاسم الشابي ورسائله ، قدم له وشرحه ، مجيد طراد ، دار أبو القاسم الشابي ، ديوا  .4

 . 7334، ال ب ،  7الكتاب العربي ، ط
حاتم الصكر ، ترويض النص ، الهيأة العربية العامة للكتاب ، سلسلة دراسات أدبية ، ال ط  .5

 . 7338، ال ب ، 
 .م 7317،  4، دار المعارف ، ط 7حسن عباس ، النحو الوافي ، ج - .9
دار كنوز ( البرغوثي أنموذجًا ) صة البادي ، التناص في الشعر العربي الحديث ، ح .1

 . 2883عمان ،  7المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ، ط
 . 2882زهرة الجالص ، النص المؤنث ، دار سارس ، تونس ،  .8
اللبناني ، عبد القادر المازني ، الشعر غاياته ووسائطه ، تحقيق فايز ترحيني ، دار الفكر  .3

 .7338، بيروت  2ط
عبد الرحمن بيتر ماسين ، البنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ،  .78

 . 2889، القاهرة  7ط
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( أحمد العوض أنموذجًا ) عصام حفظ اهلل واصل ، التناص التراثي في الشعر المعاصر  .77
 . 2877، عمان ،  7دار غيداء للنشر والتوزيع ، ط

علي عشري زايد ، استدعاء الش خصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، دار الفكر  .72
 م7331العربي ، 

 .  7318لطفي عبد البديع ، التركيب اللغوي لألدب ، الد ، القاهرة ، الط ،  .79
محمد برادة ، المرأة العربية واإلبداع المكتوب ملخص أبحاث مؤتمر المرأة العربية ، المجلس  .74

 ، 2882أكتوبر  98 – 29على للثقافة بالقاهرة ، األ
محمد عبد المطلب ، بالغة السرد النسوي ، الهيأة العامة للقصور والثقافة ، ال ط ، ال ب  .75

2881 . 
 2889، ال ت ،  7محمود عسران ، البنية اإليقاعية في شعر شوقي ، مكتبة المعرفة ، ط .79

. 
ة الشعر العربي الحديث ، منشأة المعارف ، مصطفى السعدني ، البنيات األسلوبية في لغ - .71

 .ال ط ، مصر ، ال ت 
 : الكتب المترجمة  . ب

، الدار  2جوليا كريستيفيا ، علم النص ، ترجمة فريد الزاهي ، دار توبقال للنشر ، ط .7
 .7331البيضاء ، المغرب ، 

المصرية ريان فوت ، النسوية والمواطنة ، ترجمة أيمن بكر ، سمر الشيشكلي ، الهيأة  .2
 . 2885،  7العامة للكتاب ، القاهرة ، ط

 .الدوريات : ثالثًا 
أحالم معمري ، إشكالية األدب النسوي بين المصطلح واللغة ، مجلة تقاليد ، جامعة  .7

 . 2877، ديسمبر  2قاصدي مرباح ، ور قلة الجزائر ، ع 
 2885،  559ت ، ع أحمد أبو زيد ، بوادر تراجع الحركة النسوية ، مجلة العربي ، الكوي .2

. 
مايو  27سعد العتابي ، األدب األنثوي بين القبول والرفض ، صحيفة ألف الم ، السبت  .9

2877 . 
سمر روحي الفيصل ، األدب النسوي الحديث ، شؤون المصطلح وشجونه ، مجلة الرافد ،  .4

 . 2879( نيسان ) ، أبريل  788دار الثقافة واإلعالم ، الشارقة ، ع 
رصور ، حسن البنداري ، عيلة سليمان ثابت ، التناص في الشعر الفلسطيني عبد الجليل ص .5

 . 2887،  2، ع 77المعاصر ، مجلة جامعة األزهر ، غزة ، سلسلة العلوم اإلنسانية ، ج
عبد اللطيف حنى ، نسيج التكرار بين الجمالية والوظيفية ، شعر الشهداء الجزائرين ، ديوان  .9

جًا ، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها ، منشورات جامعة الوادي ، الشهيد الربيع بوشامة نموذ
 . 2872مارس  4الجزائر ، ع 

للشاعر جمال ( بيان الطفل الفلسطيني الثائر ) عمر عتيق ، تقنيات أسلوبية في قصيدة  .1
 . 2877 – 77 – 21،  9553حبشي ، الحوار المتمدن ، محور األدب والفن ، ع 

التناص في شعر وديع العبيدي ، الحوار المتمدن ، محور األدب  فاضل عبود التميمي ، .8
 . 2883 – 9 – 79،  2919والفن ، ع 
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ليديا وعد اهلل ، أشكال التناص وجماليته في ديوان اللهب المقدس ، مجلة العلوم اإلنسانية ،  .3
 . 2885نوفمبر  9جامعة فرحات عباس ، سطيف الجزائر ، ع

 5السبت  79712إشكالية المصطلح ، صحيفة الجمهورية ، ع مفيد نجو ، األدب النسوي  .78
 .2874( نسيان ) ، أبريل 

منتهى الحراشة ، مشكالت المصطلح النقدي في الدارسات النقدية العربية الحديثة  .77
 . م 2883،  72، ع  9والمعاصرة ، مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب مج 

 .رسائل الماجستير والدكتوراه : رابعًا 
رنا عبد الحميد سلمان الضمور ، الرقيب وآليات التعبير في الرواية النسوية العربية ،  .7

 . 2883أطروحة دكتوراة ، جامعة مؤتة 
زياد جابر الجازي ، ظواهر أسلوبية في شعر أحمد عبد المعطي حجازي ، رسالة ماجستير  .2
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ABSTRACT 
       Poly(vinyl alcohol)/poly(ethylene glycol)/silver nanoparticles 
(PVA/PEG/ Ag nanoparticles) thin films with different concentrations of 
silver nanoparticles  were prepared using casting technique. properties of 
samples have been investigated using electrical properties. Increases the 
electrical conductivity  and Coulomb  blockade  occur by maximum Ag 
nano particles concentrations in the samples.  

Key words: polymers, nanoparticles, electrical properties, Coulomb  
blockade 

تم تحضير العينات وهي شرائح رقيقة مكونة من بولي فينايل الكحل و بولي        
وية حيث حضرة باستخدام ايثلين جليكول مع تراكيز مختلفة من جسيمات الفضة النان

ودرسة الخواص الكهربية للعينات وجد أن التوصلية الكهربية تزداد , تقنية معينة 
ويحدث لها زيادة مفاجئة عند اعلي تركيز لجسيمات الفضة النانوية وهو ما يسمي 

 . (blockade)بلوكاد 

INTRODUCTION 

       Porous polymeric structures are used in a wide range of applications 
including wound dressings, vascular grafts, tissue engineering scaffolds, 
and controlled drug delivery systems. A primary requirement for most of 
these applications is the ability to control the macroscopic structure in the 
base polymer1.Polyvinyl alcohol PVA is an odorless and tasteless, 
translucent, white or cream colored granular powder2. PVA as a 
hydrophilic polymer is water soluble and the largest volume synthetic 
resin produced in the world. The excellent chemical resistance, physical 
properties and biodegradability of PVA have led to the development of 
many commercial products based on this polymer. PVA is used as an 
emulsifier, stabilizer for colloid suspensions,  sizing agent,  coating in the 
textile, paper industries, and as an adhesive. PVA is a truly biodegradable 
polymer with the degradation products being water and carbon dioxide. 
Hence, it is used in many biomedical and pharmaceutical applications, 
due to its advantages such as: nontoxic, noncarcinogenic, and bioadhesive 
characteristics with the ease of processing1.  
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       Polyethylene glycols (PEGs) are family of water-soluble linear 
polymers formed by the additional reaction of ethylene oxide(EO) 
with mono ethylene glycols (MEG) or diethylene glycol. There are many 
grades of PEGs that represents them by theirs average molecular weight. 
PEGs may be liquid or solid at STD condition. PEGs are widely used in 
pharmaceutical formulations. As solvent, water soluble, binder, lubricant, 
plasticizer and use in ointment base, tablet coating, gelatine capsule, 
liquid oral medications. 
        Nanoparticles possess a very high surface to volume ratio. This can 
be utilized in areas where high surface areas are critical for success. 
Nanoparticles are often in the range 10-100 nm which is the size of 
human proteins. Silver nanoparticles act as an electron relay, aiding in the 
transfer of electrons from the BH−4 ion to the dyes, and thereby causing a 
reduction 
of the dyes. BH−4 ions are nucleophilic while dyes are electrophilic. It has 
been proven that nucleophilic ions can donate electrons to metal particles, 
while an electrophilic can capture electrons from metal particles.3 It has 
been shown that BH−4 ions and dyes are simultaneously adsorbed on the 
surface of silver particles, when they were present together.3 Silver 
nanoparticles were a kind of very useful material, which could be used 
for photocomposition, property of surface enhanced Raman spectroscopy, 
and catalysts of numerous reactions. It was well known that catalysis 
depended on the size and shape of the metal nanoparticles, and the size of 
particles could be critical for their applications. Therefore, it could be 
important to develop an effective preparation method for making 
nanoparticles.4 Single electron tunneling occurs when the capacitance of 
the nanotube is so small that adding a single electron requires an 
electrostatic charging energy greater than the thermal energy kBT. 
Electron transport is blocked at low voltages, which is called Coulomb 
blocked. 
 
EXPERIMENTAL 
Samples 
           PVA and PEG used in the present work were supplied by Sigma-
Aldrich GMBH. The components, free from impurities, were prepared by 
melted the PVA in twice-distilled water by warmed to 80o C and stirred 
thoroughly for about 1 h until the PVA was completely dissolved. PEG 
solution was prepared by dissolving  PEG  with in twice-distilled water at 
room temperature5.  Preparation of  PVA/PEG/Ag nanoparticle thin films 
with different concentrations of silver nanoparticles  by mixed PVA/PEG 
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solution with Ag nanoparticle which was prepared  as Noginov and Ziiu 
did6, poured onto a level glass plate, and left to dry at room temperature 
for about 120 h. A thin film of nearly 0.05 mm thickness was formed. 
The thickness was measured by a thickness gauge Model 11/2704 Ast 
MD 370 standard which calibrated by Arab British Dynamics.  
Scanning Electron Microscope (SEM) 
        Typical SEM for blank sample (PVA/PEG) is shown in figure1 . The 
micrographs reveal homogeneous film without any localization of cluster 
islands. This background helps us to understand the effects of radiation 
and Ag nano-particles on PVA/PEG samples. In figure 2b the nano-
composite reveals an isolated clusters with an average radius of 77.5nm, 
for Ag nanoparticles concentration equal to 12 %.This structure is 
reduced with decreasing the nanocomposite of one order as shown in 
figure 2a  for  2 % of  concentration Ag nanoparticles with an average 
radius of 58.5 nm. Figure  2b, that fumed silica is mostly dispersed as 
small aggregates and even of individual particles. The spacing between 
the particles is not uniform.   

 
Fig 1  PVA/PEG sample. 

 

  Fig2   PVA/PEG/ Ag nano- composite samples (a) 2 % (b) 12 %. 
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DC electrical properties 

               Measured values of current intensity I at different values of the 
voltage V at temperatures T ranging from room temperature up to 80oC 
for samples. 
 
Blank PVA/PEG thin film 

        The relationship between the electric field and the current density at 
temperatures ranging from room temperature up to 80oC was studied and  
represented as in the figure 3. From this figure, a direct proportion  
between the electric field and  current density occur. While figure 4, 
representative of the relationship between logarithm of current density 
and square root of the electric field.  
      By using the equation J= σdc E, the values of the dc conductivity of 
PVA/PEG samples  were  calculated, and then the relationship between 
the values of logarithm of dc conductivity and 1000/ T in Kelvin-1 are 
shown in the figure 5.  

 
Fig 3 Variation of  J with E for PVA/PEG sample at  different temperatures. 
 



 Dr. Nagla Ali Gheryani    ......  5102نیو یوالعدد األول   ... یة التربیة  مجلة كل  

 

 
022 

 
Fig4 Variation of Log J with E1/2 for PVA/PEG sample at  different temperatures. 
 

 
Fig5 Temperature dependence of σdc for PVA/PEG sample. 
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PVA/PEG/Ag nanoparticle thin films with different  

            concentration of  Ag nanoparticle 

       The relationship between  the electric field (E)  and the  current 
density (J) at temperatures ranging from room temperature up to 80oC is 
shown in  the  figure  6. A  direct  proportionality  between the electric 
field and  current  density,  as well as  the direct  proportionality between 
the concentration of Ag  nanoparticles  and  the current  density occur. 
The current density the relationship between the  square root of 
the electric field and logarithm current density representative in 
the figures 7 and 8 . 

      By using equation   J= σdc E,   the values of dc conductivity  were 
calculated, and  relationship   between  the 1000/(T)  (Kelvin)-1 and the 
logarithm of the dc conductivity is shown as in figure 9. It shows 
as inverse proportion. This figure also, illustrates the direct 
proportion with the concentration  of Ag nanoparticles, which proves that 
as the  concentration of Ag nanoparticle increases the dc conductivity 
incraes as well.  
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Fig 6  Variation of J with E for PVA/PEG/Ag nanocomposite samples  with different 
concentration of Ag nano-particles and  different temperatures. 
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Fig7  Variation of  Log J with E1/2 for PVA/PEG/Ag nanocomposite samples  at 
different concentration of Ag nano- particles and  at different temperatures. 
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       The measurements different temperatures on a single nano-particle 
lying across two metal electrodes show  the steps occur at voltages which 
depend on the voltage applied to a third electrode that is electrostatically 
coupled to the  nano-particle. This resembles a field effect transistor made 
from a silver nano-particle. This coulomb blockade (CB) behavior 
observed with the sample doped with maximum Ag nano particles 
concentration which corresponding to the production of homogeneous 
thin film. 
        In figure 8  the  Log J- E1/2 curve observed the  CB- voltage and  
temperature action in a disordered conductor. Our report is, therefore, 
also the first observation of the CB co-oper-voltage. As one of some 
interesting problems, which geometry part of the wire is effective for the 
parasitic capacitance of the CB is discussed proposing an electric field 
propagation model7. This conclusion is verified by SEM in which the Ag 
nanoparticles form aggregates with nonuniform distribution according to 
the concentration of Ag nano particles. The radius of these aggregates 
ranges from 58.5 to 77.5 nm.   

 
Fig8 Variation of  Log J with E1/2 for PVA/PEG/Ag nanocomposite concentration 
of Ag nano-composite e 0.12 grams at sample  at  different temperatures. 
 
        The values of the dc conductivity of  PVA/PEG/ Ag nanocomposite 
at different concentration of Ag nanocomposite sample  were  calculated, 
and then the relationship between the values of logarithm of 
dc conductivity and 1000/ T in Kelvin-1 are shown in the figure 9.  
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Fig9 Temperature dependence  of σdc for PVA/PEG/Ag nanocomposite 
         samples  at different concentration of Ag nanocomposite. 
 
Conclusion 
        Adding nanoparticles increases the electrical conductivity  by  
 approximately 2- orders  magnitude as a result of increasing the electrical  
paths between the polymer chains. Low concentrations and at low- grade 
heat causes an increase in the electrical conductivity due to the electrical 
behavior of Ag nanoparticles. This is known as blockade. This Coulomb  
blockade  occur for samples doped with maximum Ag nanoparticles 
concentrations.   
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