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دورية علمية حمكمة، تصدر ثالث مرات يف السنة يف (يناير - مايو- سبتمرب) عن كلية اآلداب، بجامعة امللك 

واملراجعات،  البحوث،  وتشمل:  باإلنجليزية،  أو  بالعربية  نرشها،  يسبق  مل  التي  العلمية  املواد  تنرش  سعود. 

وتقارير املؤمترات والندوات العلمية، وملخصات الرسائل اجلامعية، يف حقول: اإلعالم، والتاريخ، واجلغرافيا، 

والدراسات االجتامعية، واللغتني العربية واإلنجليزية وآداهبام، وعلوم املكتبات واملعلومات.

صدر املجلد األول من املجلة بعنوان «جملة كلية اآلداب» يف العام ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م، واستمرت سنوية إىل أن 

حتولت إىل نصف سنوية منذ املجلد احلادي عرش عام ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م. ويف عام ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م صدرت 

العام ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م صارت جملة اآلداب، وأصبحت  بعنوان: «جملة جامعة امللك سعود: اآلداب». ويف 

تصدر ثالث مرات يف السنة.

واإلنسانية،  االجتامعية  والعلوم  اآلداب  يف  العلمي  النرش  جمال  يف  ومميزة  رائدة  تكون  أن  املجلة  تسعى 
وتصنَّف ضمن أشهر أوعية النرش العربية والعاملية، وضمن قواعد املعلومات العاملية.

اإلسهام العلمي من خالل نرش البحوث والدراسات املحكمة يف اآلداب والعلوم االجتامعية 
واإلنسانية، وفق معايري مهنية عاملية متميزة.

١- أن تكون املجلة مرجعاً علمياً للباحثني يف اآلداب والعلوم االجتامعية واإلنسانية.

٢- تلبية حاجة الباحثني يف حقول اآلدب والعلوم االجتامعية واإلنسانية  للنرش.

٣- تطوير املعرفة األدبية واالجتامعية واإلنسانية واإلسهام يف تقدم املجتمع.

الــرؤيـــــة

الــرســالة

األهــــداف

هـ



 للمـراســلـــــة
«مجلة اآلداب» ص. ب . ۲٤٥٦ – الرياض ۱۱٤٥۱

كلية اآلداب- جامعة الملك سعود- الرياض- المملكة العربية السعودية

هاتف    ٤٦۷٥٤۰۸ -۰۱۱    فاكس ٤٦۷٥٤۰۲-۰۱۱

arts-mag@ksu.edu.sa البريد اإللكتروني

http://arts.ksu.edu.sa/journal-faculty-arts الموقع اإللكتروني

االشتراك والتبادل

دار جامعة الملك سعود للنشر، جامعة الملك سعود، ص. ب. ٦٨٩٥٣، الرياض ١١٥٣٧، 

المملكة العربية السعودية.

سعر النسخة الواحدة: ١٥ رياًال سعوديًا، أو ما يعادله بالعملة األجنبية، يضاف إليها أجور البريد.

رقم اإليداع: ۳٥٥۲/۱٦  

رقم الردمد: ۱۰۱۸-۳٦۲۰  

و



قـواعـد الـنـشـر

وتشمل  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  حقل  في  باإلنجليزية،  أو  بالعربية  نشرها،  يسبق  لم  التي  البحوث  المجلة  تنشر 

بالتحديد: اإلعالم، والتاريخ، والجغرافيا، والدراسات االجتماعية، واللغتين العربية واإلنجليزية وآدابهما، وعلوم المكتبات 

والمعلومات.

و ُتَصنَّف المواد التي تقبلها المجلة للنشر إلى األنواع اآلتية:

    بـحـث:    ويشتمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه، ويجب أن يحتوي على إضافة للمعرفة.

    مداخلة:    وهي مقالة علمية موجزة يشارك بها كاتبها في الموضوعات الخاصة التي تعلن المجلة عنها في 

حينها وتنشرها ضمن «ملف العدد».

   مراجعة نقدية:    وهي القراءة التي تتوجه بالتقويم لكتاب أو بحث أو مقال علمي، أو بالعرض له والتعليق عليه.

   تـقـريــر:   وهي تقارير المؤتمرات والندوات العلمية وما يشبهها من أحداث علمية.

   ملخص رسالة جامعية:    وتستقبل المجلة ملخصات الماجستير والدكتوراه في حقول اختصاصها وتنشر 

منها ما يمتاز بقيمة الفتة في منهجيته ونتائجه.

                      

تعليمات للباحثين:

١-   ال يتجاوز عدد صفحات البحث متضمنة الملخصين العربي واإلنجليزي، والمراجع ( ١٠,٠٠٠ كلمة ). 

٢-   أما المراجعات والتقارير وملخصات الرسائل فال تجاوز (١٥ صفحة ).

٣-   يرفق مع كل مادة مقدمة للنشر ملخصان أحدهما بالعربية واآلخر باإلنجليزية، على أال تجاوز كلمات كل 

منهما (٢٠٠ كلمة).

الجامعة،  الكلية،  «القسم،  التعليمية:  المؤسسة  التخصص،  العلمية،  الرتبة  (االسم،  الباحث  بيانات  تكتب    -٤

بصفحات  تتبع  ثم  البحث  أول  في  مستقلة  في صفحة  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  المراسلة»)  وعنوان 

البحث مفتتحة بعنوان البحث.

٥-  ال يرد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، صراحة، أو بأي إشارة تكشف 

عن هويته، أو هوياتهم، وتستخدم بدًال من ذلك كلمة «الباحث» أو «الباحثين».

٦-  يضع الباحث كلمات مفتاحية Keywords تعبِّر عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة التي تناولها، وذلك بعد 

بيانات الباحث وقبل الملخص في نسختيه العربية واإلنجليزية، وال يتجاوز عددها (٦) كلمات. 

ز



 The World List of Scientific Periodicals ٧-  ُتسَتخَدم اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد في

وتستخدم  االختصارات المقننة دوليًا، مثل: سم، مم، م، كم، سم٢، مل، مجم، كجم، ق، ٪ ...الخ.

٨-  يتم اإلشارة إلى المراجع بنظام االسم والتاريخ (name, date) داخل المتن وال يقبل نظام ترقيم المراجع داخل 

المتن. وترتب المراجع في نهاية البحث هجائيًا بقائمة مستقلة والمراجع األجنبية بقائمة مستقلة أخرى أسفل 

منها وال ترقم المراجع في قائمة المراجع نهائيًا. ويكون ترتيب البيانات الببليوجرافية على النحو اآلتي:

أ)  يشار إلى الكتب في المتن داخل قوسين باسم المؤلف والتاريخ ورقم الصفحة. أما في قائمة المراجع، 

فيكتب االسم األخير للمؤلف (اسم العائلة) ثم االسم األول ثم األسماء األخرى أو اختصاراتها بالخط 

األسود. فعنوان الكتاب ببنط مائل ثم بيان الطبعة. فمدينة النشر: ثم الناشر، ثم سنة النشر.

مثال: المصري، وحيد عطية. مقدمة في هندسة العمليات الحيوية. الرياض: جامعة الملك سعود، 

١٤٢٥هـ.

ب)  يشار إلى الدوريات في المتن بنظام االسم والتاريخ بين قوسين على مستوى السطر. أما في قائمة 

المراجع فيبدأ بذكر االسم األخير للمؤلف (اسم العائلة) ثم االسم األول ثم األسماء األخرى أو اختصاراتها 

بالخط األسود. فعنوان البحث كامًال بين شولتين « ». فاسم الدورية مختصرًا ببنط مائل، فرقم المجلد، 

ثم رقم العدد بين قوسين، ثم سنة النشر بين قوسين.

مثال: فقيها، أنيس بن حمزة. «نمذجة تقطير خليط ذي نسبة تطاير عالية». مجلة جامعة الملك 

سعود (العلوم الهندسية)، مجلد١٥، العدد (١)، (٢٠٠٣م)، ١٣-٢٧.

ج) إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): فترتب في قائمة المراجع بذكر االسم األخير للباحث (اسم 

العائلة)، فاالسم األول واألسماء األخرى: فعنوان الرسالة، فدرجة الرسالة (رسالة ماجستير/دكتوراه)، 

فمكانها: البلد، القسم، الكلية، الجامعة، فالسنة). 

مثال: الكناني، ظافر مشبب: الذات في النقد العربي القديم، رسالة دكتوراه، السعودية، قسم اللغة 

العربية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، ١٤٣٠هـ.

د) تستخدم الحواشي لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية، ويشار إليها في المتن بأرقام مرتفعة عن السطر. 

وترقم التعليقات متسلسلة داخل المتن. وعند الحاجة، يمكن اإلشارة إلى مرجع داخل الحاشية عن طريق 

استخدام كتابة االسم والتاريخ بين قوسين وبالطريقة نفسها المستخدمة في المتن، وتوضع الحواشي 

أسفل الصفحة التي تخصها والتي ذكرت بها وتفصل بخط عن  (المتن).

ح



٩- يتأكد الباحث من سالمة لغة بحثه، وخلوه من األخطاء المطبعية واللغوية وكذلك خضوعها إلجراءات 

النشر وضوابطه المشار إليها أعاله قبل إرساله، وأي إخالل بهذه الشروط، يترتب عليه إرجاع البحث 

لصاحبه دون النظر فيه من هيئة التحرير.

١٠- المواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي جامعة الملك سعود.

١١- يرسل للباحث نسخة إلكترونية وورقية واحدة فقط من عدد المجلة تتضمن بحثه المنشور .

                      

   يرسل الباحث بحثه إلى موقع المجلة، وذلك بالضغط على «طلب نشر بحث» من القائمة، ثم تعبئة النماذج 

بالبريد  وال  المجلة  إيميل  عبر  نشرها  المطلوب  البحوث  المجلة  تقبل  وال  المطلوبة،  اإلجراءات  واتباع 

الورقي.

   ُيعد إرسال الباحث بحثه إلى موقع المجلة اإللكتروني تعهدًا من الباحث/الباحثين بأن البحث لم يسبق نشره، 

وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه فـي المجلة.

   لهيئة تحرير المجلة حق الفحص األولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.

   تخضع جميع البحوث، بعد إجازتها من هيئة التحرير، للتحكيم العلمي على نحو سري.

   يرسل البحث إلى اثنين من المحكمين المختصين في موضوعه فإن اختلف رأيهما، أرسل إلى ثالث ويكون 

رأيه حاسمًا.

   البحوث التي يقترح المحكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحابها إلجراء التعديالت.

   عند قبول البحث للنشر، ال يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقي أو إليكتروني، دون إذن كتابي من 

رئيس هيئة التحرير.

   يبلغ أصحاب البحوث المرفوض نشرها دون إبداء األسباب.

ط





كلمة رئيس التحرير
تسعد هيئة تحرير مجلة اآلداب أن تقدم لقرائها العدد الثاني من المجلد الواحد والثالثين في حقل اآلداب 
والعلوم اإلنسانية الذي جاء غنيÁا وثريَّا بما َضّمه من أبحاث متخصصة، أسهم فيها الباحثون في إثراء مجاالت 
حقل  في  بحوث  تسعة  على  احتوى  فقد  واإلنجليزي،  العربي  قسميه  في  متنوًعا  العدد  هذا  فجاء  المعرفة، 

التخصص.

ففي حقل اللغة العربية تضمن العدد بحثين، هما: 

استنطاق الناقة والحصان في الشعر القديم بين عنترة والمثقب والمتنبي.  -١

ما أثر أبي إسحاق الصابي في تأليف «نهج البالغة»؟  -٢

وفي حقل التاريخ تضمن العدد بحثين، هما: 

أثر األزمات االقتصادية والكوارث الطبيعية على الحياة العامة بالمشرق: قراءة في رحلتي ابن يونة   -١
وابن بطوطة مع دراسة مقارنة مع المصادر المشرقية.

الوظائف العليا في عهد الخليفة العباسي الناصر لدين اهللا (٥٧٥- ٦٢٢هـ /١١٧٩-١٢٢٥م): دراسة   -٢
في آليات االختيار وترتيبات التولية.

وفي حقل الجغرافيا تضمن العدد بحًثا واحًدا، هو:

دراسة الهرم السكاني في المملكة العربية السعودية: دراسة في جغرافية السكان والتنمية.  -١

ا في حقل اإلعالم فتضمن العدد بحًثا واحًدا، هو: أمَّ

استخدامات الفيديوجراف في الصحافة اإلخبارية: دراسة مقارنة بين المواقع العربية والغربية.  -١

وفي حقل الدراسات االجتماعية تضمن العدد بحًثا واحًدا:

إدمان الهواتف الذكية وعالقتها باألعراض الصحية عند الشباب في الكويت.   -١

وفي حقل اللغة اإلنجليزية احتوى العدد على بحثين هما:

حذف الجملة في اللغة اإلنجليزية واللغة العربية.  -١

سياسات اللغة اإلنجليزية الحالية في أقسام اللغة اإلنجليزية التابعة لقطاع التعليم العالي السعودي:   -٢
دراسة خارج نطاق الفصول الدراسية.

وجاءت هذه األبحاث بصورتها الحالية بعد قراءة واعية ومتأنية من المحكمين والباحثين، الذين حرصوا 
على أن تكون فيها اإلضافة العلمية المنشودة.

وال يسعني هنا إال أن ُأقدِّم شكري خالًصا لجميع الباحثين الذين وثقوا بالمجلة والمحكمين الذين أثروا هذه 
األبحاث العلمية بملحوظاتهم النيرة والدقيقة، وأحكامهم السديدة، وأشكر زمالئي في هيئة التحرير، كما أشكر 
أبنائي الموظفين والعاملين وجميع القائمين على أعمال المجلة، وأشكر إدارة الجامعة على دعمها المستمر 

للمجالت العلمية، وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والبركة.

                                                                                      ريئس هيئة تحرير مجلة اآلداب

                                                                            أ. د. تركي بن فهد آل سعود
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 واملتنبي واملثقب عنرتة بني القديم الشعر يف واحلصان الناقة استنطاق

 

 املطريي عبدالرزاق بنت هند  

  اآلداب، كلية وآداهبا، العربية اللغة قسم القديم، العريب الشعر يف املساعد األستاذ

 اململكة العربية السعودية، سعود  امللك جامعة 

 

 ـ(ه11/5/1440يف  للنرش بلوق     ،هـ28/2/1440م  للنرش يف  د  )ق  
 

 .الثقافة الناقة، احلصان، قواسم، استنطاق،:  املفتاحية الكلامت

دة نامذج يف العريب، الشعر يف واحلصان الناقة استنطاق الدراسة هذه تتناولالبحث: ملخص  من حمدَّ

 الستجالء سعًيا املتنبي؛ الطيب يبوأ العبدي، واملثقب شداد، بن عنرتة من لكل   والعبايس، اجلاهيل العرصين

 مجالياته عن والكشف الباحثني، قبل من والعناية االشتغال من بكثري حيظ مل الذي الفني، األسلوب هذا

 . الداللية ووجهاته الفنية

 عنرتة، معلقة هي شهرية، قصائد من سلًفا، واملختارة لالستنطاق املحددة لألبيات الدراسة، وحتاول    

 بني تطوره متتبعةً  النصوص، يف االستنطاق مقطع عىل املرور للمتنبي، بوان شعب وقصيدة ملثقب،ا ونونية

 . والعبايس اجلاهيل العرصين

 النقاد آراء وعند التارخيي، الظرف عند بالوقوف النصوص يف االستنطاق غايات لكشف الدراسة وتتوسل    

 الفنية القواسم من الثالثة الشعراء يربط بام ثم ق،االستنطا أبيات يف واملحدثني، القدماء والدارسني؛

 .والتجاوز التميز أو واملحاكاة، التأثر عالمات من منهم املتأخر نص   يف يظهر وما واالجتامعية، والثقافية
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Abstract: This study deals with the personification of the the-camel and the horse in classical Arabic 
poetry through attributing to them the faculty of speech, as found in the poems of the pre-Islamic and 
Abbasid poets, namely Antara Ibn Shaddad, Al-Muthaqab Al Abdi and Al-Mutanabi. It attempts to 
clarify this figure of speech, and determine its artistic and semantic features. The study will 
concentrate on the specific verses that utilize this technique in Antra’s Muallaqah, Al-Abdi’s 
Nuniyyah, and Al-Mutanabi's Shib Buwan poem. It will show the development and evolution of this 
phenomenon and determine its purposes from a historical perspective.  

The study will seek also to examine the views expressed by old and modern critics and scholars on 
the verses in which this figure of speech was applied. Finally, a comparison will be made between 
these three poets to determine their originality and imitation.  
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 املقدمة

شغف العريب بوصف الطبيعة، منذ العرص اجلاهيل، 

مادة عامله الواقعي وخياله التصويري. وكان مما فكانت 

شغف به من عنارصها احليوان بكافة أنواعه، فقد كان 

يتفاءل ببعضه ويتشاءم ببعضه اآلخر، ويعتقد بوجود 

احليوان حيمي "عالقة ما بينه وبني بعض احليوان، فـ

م، 1993)خان، "العريب كام كان الطوتم حيمي أهله

ظ  بتلك املنزلة؛ فقد اجتهد (. وملا كان احليوان حي88

العريب يف تصويره ورسم مالحمه الواقعية واخليالية، 

وتنافس يف ذلك الشعراء عىل مر  العصور، مع اختالف 

 الصور ونسبة احلضور. 

صور  -يف الشعر اجلاهيل خصوًصا-وقد تسيَّدت 

ة حت  غدت جزًءا أصياًل من بنية احلصان والناق

عند القراءة، بل وربام غدا القصيدة ال يمكن جتاوزه 

حتميًّا فهم رموز تلك الصور وفك شفراهتا لفهم 

يستطيع املرء أن يقدر "دالالت النصوص عامة، و

خصب الشعر اجلاهيل إذا أملَّ هبذا الفرس وتلك الناقة؛ 

مظهر النمو العقيل والروحي يف الشعر  -مًعا-فهام 

 (.95م، 1981، 1)ناصف "اجلاهيل

ا عىل الباحث عزيزً ظّل  احليوان قاستنطا عىل أنَّ 

بوجه عام، واجلاهيل بوجه الفاحص للشعر القديم 

عىل الرغم من اهتاممهم بوصف -خاص؛ فالشعراء 

مل هيتموا كثرًيا بإقنائها -قّوة نوقهم وخيلهم وجسارهتا

صفة الكالم، إال ما كان يف نامذج حمدودة وقفت عندها 

ًرا وتتبًُّعا، يف حماولة لرصد تطور  هذه الدراسة، تنظُّ

مظاهر االستنطاق بني اجلاهليني والعباسيني، يف ثالثة 

نامذج، هي حكاية عنرتة ملشاعر حصانه يف معلقته، 

وحكاية املثقب العبدي ملشاعر ناقته يف النونية، 

 وحديث حصان املتنبي يف قصيدة شعب بوان.

هذه النامذج الثالثة تكشف مرور االستنطاق 

وال الشاعر العريب وثقافته، بمراحل تتناسب وأح

وتتوافق مع احلاجات الداللية لكل نص  عىل حدة، 

وذاك أنَّ لكل مقام ظرفه التارخيي اخلاص الذي جتب 

مراعاته عند القراءة، وهذا ما سوف حتاوله الدراسة؛ 

باستقراء النامذج والوقوف عند آراء النقاد القدماء 

وضاع وكيفيات والدارسني املحدثني، ثم املقارنة بني أ

إنشاء النصوص وعالقتها بالداللة، مع مراعاة الزمان 

 واملكان واحلدث يف هذا كله. 

 

  يف معنى االستنطاق ودالالته

ا إىل معن  النطق تشري مفردة استنطاق دالليًّ 

. جاء يف ق(/ط/)ن بالكالم، فهي مستقاة من مادة

 أنَّ . وي ذكر "ما: تكلَّ نطق الناطق نطقً ")لسان العرب( 

تدل عىل زيادة يف املعن ، الرصيف امليزان يف زيادة ال

وزن للثالثي املزيد بثالثة  (استنطقـ)استفعل/ف

)اهلمزة، السني، والتاء(، وهو دال بصيغته تلك  أحرف

: عىل معن  الطلب، يقول صاحب خمتار الصحاح

)الرازي، د.ت،  "مهو)ناطقه( و)استنطقه( أي كلَّ "
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واب، فهو طلب إجابة (، والتكلم يقتيض اجل666ص

استنطق "من الطرف املستنَطق. جاء يف)الرائد( 

 "استنطاًقا )ن ط ق(: كلَّمه: طلب منه أن ينطق

 (.82م، ص2003)مسعود، 

هو طلب -هنا–واالستنطاق الذي يعني الدراسة 

النطق من احليوان غري الناطق، أو هو وصف ملحاولة 

حلته وفرسه، الشاعر القديم أنسنة احليوان، وال سيام را

إعطاء كائن "واألنسنة مصطلح ي ستخدم للداللة عىل 

غري برشي، وخاصة احليوان، خصائص من الطبيعة 

، 1م، ج/1997)دورون،  "والسلوك البرشيني

(، وقد جلأ الشعراء إىل األنسنة حلاجات بالغية 92ص

وداللية، وتفاوتت درجات تلك األنسنة بتفاوت 

 العصور واحلاجات وامللكات.

النطق واالستنطاق من مظاهر األنسنة، أو لعلهام أن و

يكونا أعىل درجة من جمرد تصوير الطبيعة اجلامدة بصور 

حية، فاحليوان املستنطق يصبح إنساًنا كامل األهلية، 

حيّدث صاحبه ويشاركه مهومه، وربام بلغ مرحلة املجرب 

 احلكيم الذي ي سدي النصيحة وينطق باحلكمة. 

العريب منذ العرص اجلاهيل إىل وقد جلأ الشاعر 

حصانه وناقته يتخفف هبام من مهومه، وربام كان منه أن 

يتخيل كائنات ناطقة عىل صور احليوان، مثلام فعل 

ا مع الغول يف رح  بطان، فالغول التي رآها  تأبط رشًّ

وحتدث إليها ونازهلا هي يف صورة احليوان؛ يقول يف 

 وصفها:   

 بحر الوافر

 اِن يف َرْأٍس َقبِْيـــٍح ـــإَذا َعْينَ 

 رِّ َمشـْـوِق اّللَسانِ ــَكَرْأِس اهل

ــــَْدٍج وََساةخ َكْلٍب   وَساَقا ُمخ

 (1)اٍء أو ِشنَانِ ــوَثْوٍب ِمْن َعَبــ

ا،    (.269م، ص1984) تأبط رشًّ

والغول هبذا الوصف، أو مثلام تبدت للشاعر يف     

استنطاقها خياالته، مزيج من حيوانات شت ؛ لذا كان 

ممكنًا. وإذا كان الصعلوك قد جلأ إىل استنطاق الغول 

لتجاوز خماوفه واالستعالء عىل أعدائه، فإنَّ غريه من 

الشعراء اجلاهليني قد جلأ إىل استنطاق احليوان ليكون 

أنيسه يف رحلته الشاقة، ووسيلته لبعث الطمأنينة يف 

 نفسه وهو خيوض حروبه الطاحنة. فاألول ما كان من

املثقب العبدي، الشاعر اجلاهيل يف نونيته املشهورة يف 

عمرو بن هند، والثاين ما كان من عنرتة بن شداد 

 العبيس مع حصانه يف معلقته.

 

  احلصان والناقة يف حياة العريب وشعره

وجد العريب يف حصانه وناقته الرفيق واألنيس يف     

ينه احلرض والسفر، ويف السلم واحلرب؛ لذا انعقدت ب

وبينهام صالت ووشائج، فصار ظهر الناقة مكاًنا 

فسيًحا للتسيل من اهلم يف كثري من الشعر اجلاهيل؛ 

 يقول املثقب العبدي:

                                                 
 الرساة أعىل الظهر، ووردت )وشواة(، الشواة الرأس. (1)
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 بحر الوافر

 َفَســـــّل اهَلمَّ َعنَْك بَِذاِت َلوٍث   

يخـــــونِ عخ   ـَذافِرٍة َكِمـْطَرَقـــِة القخ

  اَعلْيه ا َقـــِرًداــًكـاَها َتامِ ــَكسـَ

ِجنْيِ ـــَس  ِضْيِح ِمَن اللَّ   (1)واِديُّ الرَّ

 (.171-165م، 1971)العبدي، 

واملثقب يف ذلك ال خيتلف عن غريه من الشعراء     

اجلاهليني الذين وجدوا التسلية يف األسفار عىل ظهور 

 نوقهم، مثلام هي احلال عند طرفة بن العبد القائل:        

 بحر الطويل

 عند احتـضاره وإّّن ألميض اهلمّ 

 تـديـبعوجاء ِمْرقال تروح وتغ

 ا أمـــوٍن كألـواح اإلران نصـأهت

  (2)ٍب كأّنه ظهرخ بخْرجدِ ـــعىل الح

 (. 43-42، ص2م، ج/1981)األعلم الشنتمري،

                                                 
اهلّم: احلزن، واهلّم: عقد القلب عىل فعل يشء قبل أن  (1)

ذافرة:  ي فعل. ذات لوث: ناقة ذات لوث، أي ناقة قوة. ع 

مرشف. قرد:  شديدة. القيون: احلدادون، تامك: سنام

ملبد بعضه عىل بعض. سوادي: القّت والنوى الرضيح: 

نوى يدق وخيلط باخلليط. اللَّجني: ما تلجن وتلزج من 

 ورق أو علف أو بزر. 

أميض: أذهب. احتضاره: حضوره. العوجاء: ضامرة ( 2)

البطن. مرقال: رسيعة السري. أمون: يؤمن عثارها. 

لالحب: الطريق اإلران: التابوت. نصأهتا: زجرهتا. ا

 الواضح. الربجد: كساء خمطط.

  وامرئ القيس القائل:

 بحر الطويل       

 ك بجرسةفدع ذا، وسّل اهلّم عن

 ام النـّهار وهّجراَذموٍل إذا صــ

 ا   مــتـوهن أنَّ ا كطانً ـــعخ غيـتقـطّ 

  (3)إذا َأظهرت تخكسى مالء منرًشا

 (. 65، ص1م، ج/1981)األعلم الشنتمري،

ومثلام كانت الناقة وسيلة للحياة؛ بنقلها الشاعر 

من أماكن اخلطر واملوت، حيث اجلوع والقفر أو حيث 

األعداء املرتبصون والوحوش الفاتكة، ونقلها عطايا 

(، كان احلصان 4من الوهم إىل اليقني)املمدوحني 

وسيلة النجاة يف احلرب والطعان، فهو املنقذ يف الفر، 

وهو املعاون يف الكّر؛ لذا ذكره الفرسان املنتمون مثلام 

   ذكره الصعاليك الثائرون؛ يقول عامر بن الطفيل:                                                                      

                                                 
اجلرسة: الناقة القوية النشيطة، وقيل التي جترس عىل السري ( 3)

ليال. الذمول: التي تسري الذميل، وهو رسيع. صام النهار: 

قام واعتدل. هّجرا القوم: ساروا يف اهلاجرة، وهي شدة 

ن احلر. الغيطان: مجع غوط وهو املطمئن يف األرض. املتو

مجع متن وهو الظهر. املالء: مجع مالءة وهي الثوب. 

 منرّش: مبسوط.

ذلك أنَّ الشعراء درجوا عىل افتتاح قصائدهم يف (  4)

ممدوحيهم بمقدمات تقليدية حترض فيها الناقة موصوفة 

بالصرب عىل املشقة يف سبيل الوفادة عىل املمدوح؛ ليبعثه 

عند ابن قتيبة )ابن  عىل املكافأة وهيّزه للّسامح، عىل ما ورد

 (.31م، ص1994قتيبة، 



 واملتنبي واملثقب عنرتة بني القديم الشعر يف واحلصان الناقة استنطاق:  املطريي عبدالرزاق بنت هند                                                8

 بحر اخلفيف

َح   ارِب يف احَلرــَيْوَم ال َماَل للمخ

 مٍر َعّسالِ ـــِب ِسوى َنْصِل أْس 

 اٍم يف َرْأِس أْجـَرَد كاِلْذ ـــوِلَ 

 الِ ــصَّ ـَض قَ ـِع طخواٍل وأبــْيــَ

 وِدالٍص كالنــّهى ذاِت فضولٍ 

  (1)وادِث مايلـــذاك يف َحلبة احل

 (.102م، ص1979)عامر بن الطفيل، 

ا الصعلوك:ويقو  ل تأبط رشًّ

 بحر الطويل  

 ـخريٍة    ـــّزاٍء، َويـَْومـًا بِســـــَفيـَْوًما بغخ 

جِل َهْيَضلِ   وَيْوًما بَخْشَخاٍش ِمَن الرَّ

ْمتخ َح  اًم   ـــــــَمَتى َتْبِغنَي َما دخ َسلَّ  يَّا مخ

ـَـَعْبِهلِ ـَع املخْس ـْدِّن مـَـــَتِ   (2)تـَرِعِل املخت

 (.178-177م، ص1984 )تأبط رّشا، 

                                                 
اجلذع: ساق النخلة، شبه به فرسه يف ضموره. قّصال: ( 1)

قّطاع. الدالص: الدرع امللساء اللينة. النه : الغدير، شبه 

بريق الدرع بربيقه. ذات فضول: زائدة يف طوهلا. احللبة: 

الدفعة من اخليل يف الرهان خاصة، يريد هبا هنا احلوادث 

 جتامعها عليه.وا

غّزاء: مجع غاز. الرسية: املسري بالليل. اخلشخاش: اخلفيف ( 2)

الروح. الرجل: أراد الراجل الذي يسري عىل قدميه. 

اهليضل: أراد اجلامعة. املسّلم: هنا بمعن  السامل. 

املسرتعل: اجلامعة املتقدمة من اخليل. املتعبهل: املمتنع 

 الذي ال ي منع.

فاحلصان هو الثروة احلقيقية للفارس؛ به حيقق     

النرص ويظفر بالغنائم واألجماد، وهو عند الصعلوك 

 وسيلة النجاة من األعداء ما دام حّيا.

أخصب ومن ثّم فقد ظلت صور احلصان والناقة     

اهيل، حت  ليمكن القول الصور وأغناها يف الشعر اجل

كل احلياة يف جوف الفرس "ف بقول مصطف  ناص

والناقة فإذا أحسنّا فهمهام أحسنّا فهم الشعر العريب يف 

 (.252م، ص1981، 2)ناصف "العرص اجلاهيل

 

  استنطاق احليوان يف الشعر القديم

حرص الشاعر العريب عىل أنسنة عىل الرغم من    

باستخدام تقنيات االستعارة  ؛الطبيعة من حوله

تضحك وتعتل وتبتسم ومتيش فإذا هي -املختلفة 

فرصة  احليوان عىل منحكثرًيا أنه مل حيرص ف-وتبكي

ال حيق  مفردة، الكالم خصيصة برشية الكالم، وكأنَّ 

؛ لذا )اإلنسان( للطبيعة أن حتاكي صاحبها احلقيقي

 يف أغلب الشعر العريب، احلصان والناقة أعجمنيظل 

 .(3)األخرى  الطبيعة عنارصشأهنام شأن سائر 

                                                 
يف ظل املأثورات  دائرة العجمةثن  من لكن الطري تست( 3)

الثقافة الدينية إذ يرتدد يف الدينية التي تسمح بذلك، 

؛ عىل ما جاء ألنبياء واحلكامءل عن خماطبة الطريث يداحل

سليامن واهلدهد، ولقامن ولبد، ونوح واحلاممة،  يف أخبار

(. لذا 3)عن اليهود والنصارى ه العربوغري ذلك مما نقل

كثري يف الشعر اجلاهيل؛ فالشاعر  -خاصة- حديث الطريف

=     حيادث الطري، ويعجب من منطقها، يستثمر رمزيتها 
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قد جعل العريب من حصانه ركوبة احلرب ومن ل

لكنه مل يسمح هلام بمحادثته كثرًيا، ناقته رفيقة الدرب، 

ث به نفسه؛ ا ما يريده وما حيدّ يميل عىل االثنني معً  ظّل ف

ا بوصفها عنرًص  السيامفظهرت الناقة يف قصائد املديح 

عطايا املمدوح،  حضورهاب الشاعر ، يستمطرانفعيًّ 

وكالهلا ليجعل املمدوح أرسع إىل فيصور نصبها 

يف كذلك اجلائزة وأطرب إىل البذل، وظهر احلصان 

شعر الفرسان بوصفه آلة القتال ووسيلة النزال التي 

  ال يسبق وال يشق له غبار. جتعل من شاعرها بطاًل 

والشاعر هو املتحدث الوحيد يف سائر احلاالت،     

ن أن فال صوت يعلو عىل صوته، وإذا شاء احليوا

يتحدث فحديثه ال حيطم جدار العجمة وال يكرس 

ر عنرتة العبيس سدودها املنيعة. هذا ما فعله  حني صوَّ

 :قالف دون حديث؛ همشاعر طريقة حصانه يف حكاية

 بحر الكامل

 هــــــع القـنا بلبانمن وقزوّر اف

 مـــــحـمـوشكى إيّل بعربة وحت

 كىلو كان يدري ما املحاورة اشت

  (1)يلمكت يدري ما جوابكان  وأ

                                             
 هذا االهتاممولعل يف كثري من املعاين التي يقصد إليها؛ = 

ا من بابً خاصة هو الذي دفع اجلاحظ ألن يفرد لنطق الطري 

، 7، ج1424: )اجلاحظ، احليوان، موسوعته )احليوان(

 (.33ص

ازوّر: عدل ومال إىل ناحية أخرى. العربة: تردد البكاء يف  (1)

=            الصدر قبل أن تفيض الدمعة. التحمحم: صوت

 (.122، ص2م، ج/1981)األعلم الشنتمري، 

يعاتب صاحبه -يف البيتني- حصان الشاعرف

حيس " الفارس الذي عّرضه الطعنات املوجعة، أو لعله

هذا العمل ال يليق بفرس أصيل مثله، فيعتذر  أنَّ 

لفارسه، ويكون اعتذاره دمعة تسيل من عينيه ومححمة 

، وحماولة للنطق باالعتذار ولكنه ال صدره خترج من

م، 1975)الدقس،  "يستطيع ولو استطاع لفعل

رغم أمله الذي              -هنا  حلصان(. وا175-174ص

ال يعرتض بلسانه وال يفصح ببيانه عام  -ال يطاق

، بل يرتك لصاحبه مراقبة خيتلج يف صدره من معاناة

ن يملك القدرة سلوكه والتكهن بام يريد قوله، لو كا

تأويل هذا السلوك من حصان  ومهام يكن .عىل النطق

احلصان مل يتمكن من خماطبة  عنرتة، فهو يؤكد أنَّ 

وهو مدرك - الشاعر للتعبري عام يريد، وأن الشاعر

من مواساته  هو اآلخر مل يتمكن-ملعاناة حصانه

 النعدام اللغة املشرتكة بينهام.

قدماء، فراح إعجاب ال-هذه الصورة–وقد نالت 

 : قدامة بن جعفر يقارن بينها وبني قول ابن هرمة

        بحر الطويل

ْقباًِل يَف الّض  َصَ بْ ا أَ ا مَ إذَ  َيَكادخ   مخ

 كَ يخ 
  مخ ـــــَج عْ ّبه وهو أَ حخ  نْ مِ  هخ مخ لِ

 (.510م، ص1994)ابن قتيبة، 

                                             
متقطع. املحاورة: اخلطاب. )ويروى عجز البيت: ولكان = 

 (.24، ص2001لو علم الكالم م كلمي. انظر، عنرتة،
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 إىل تفضيلها عىل صورة ابن هرمة؛ ألنَّ  ينتهيثم 

م يف قوله يكلمه ثم أعدمه أقن  الكلب الكال"الشاعر 

إياه عند قوله وهو أعجم من غري أن يزيد يف القول ما 

. "يدل عىل أن ما ذكره إنام أجراه عىل طريق االستعارة

فهال قال كام قال " ا صورة عنرتةويعلق قدامة مستحسنً 

)وذكر البيت: فاْزَوّر...( فلم خيرج الفرس عن  عنرتة

م، ص 1978جعفر،  )قدامة بن "التحمحم إىل الكالم

199). 

باستحسان وقد حظيت صورة حصان عنرتة 

 عىل إنسانية دلياًل  بعضهم؛ إذ جعلها أيًضا املحدثني

دية ـــعنرتة وإحساسه بآالم فرسه اجلس

عىل حني رأى آخر أنَّ عنرتة هو    من  ،(1)والنفسية

فشكواه "انية، ــــــرفع حصانه إىل درجة اإلنس

ته، جتعلنا نحسه إنساًنا واعتذاره ودمعته ومححم

)الدقس،  "رتحم ويعتذرـــمتأملًا يتظلم ويس

 (.175م، 1975

وهكذا فقد حظيت صورة احلصان، الذي يتأمل 

الدارسني، عىل النقاد و بصمت عند عنرتة، بإعجاب

ا يف الشعر اجلاهيل، يف مثل الرغم من تكرارها كثريً 

 :    قول عامر بن الطفيل

 

 

                                                 
، 1990(؛ )سالم، 372، ص2012انظر: )ضيف، ( 1)

 (.153ص

 بحر الطويل

ه رْ َج زَ  اِح مَ الرِّ  عِ قْ وَ  نْ مِ  ورَّ ا ازْ إذَ   تخ

 رِ بِ ْد مخ  رْيَ  غَ اًل بِ قْ مخ  عْ جِ : ارْ هخ لَ  تخ لْ قَ وَ 

  ـة  ـايــزِ ـَخ ارَ ـرَ الفِ  ه أنّ ـأتخ ـَبـنْ أَ وَ 

 (2)رِ َذ عْ يخ ا فَ رً َذ ل عخ بْ يخ  لْ  امَ  رءِ ىل املَ عَ 

 (.  62م، ص1979)ابن الطفيل،  

 : وقول النمر بن تولب

 

 بحر البسيط

 ة  بَ ـهِ لْ ي مخ بى، وهَ ـهْ صخ تخ بِ وْ َد غَ  ْد قَ لَ 

 ِح ــْيــيف الّش  ارِ النّ  امِ ِض ا كَ ابخ ــإهلَ 

 هلا: تخ لْ قخ ا فَ ـرً ْس ني يخ ـَحـنِ ْس لتخ  ْت ءَ اَج 

 وِح نخ ْس مَ  رْيخ ــي غــَـّإن ِك نِ ـيْ ىل يمَ ـَع

 دةً ــعِ ْص ، مخ يَح الرَّ  دخ يْ رِ تخ  ْت رّ مَ تَ اْس  مَّ ثخ 

 (3)ِح يْ ىل الرِّ ا عَ ــــهتفعزّ  وِب نخ و اَل ْح نَ 

 (.89م، ص1969)النمر بن تولب،  

، باختالف ةالسابق ذجولعله يالحظ عىل النام

ا بتتبع حركات الشاعر اجلاهيل ظّل معنيًّ  ا، أنَّ هصدامق

حصانه، وتأويلها بام يتناسب مع مشاعره هو، يتفق يف 

 ذلك الفارس املقاتل الذي يتأمل من الرضب والطعان

الذي يطلب  اردط)عنرتة، عامر بن الطفيل(، وامل

                                                 
 يريد أنه يرد حصانه إىل الطعن كلام مال عنه. (2)

صهب : اسم فرسه. ملهبة: مرسعة. لتسنحني: لتميض عىل ( 3)

 يساري، ثم استمرت تريد الريح. عّزهتا: غلبتها. 
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)النمر بن تولب(. لكن طريدة ويدركها بفرسه 

ال يمنحون خيلهم فرصة احلديث -فيام يبدو-شعراء ال

 ووصف الشعور الذي خياجلها يف تلك احلاالت.

هذا املوقف من نطق احليوان يتكرر عند حديث     

يقول عبيد بن  ؛اشعراء الرحلة عن نوقهم أيًض 

                                    :                   األبرص

 بحر الطويل

 اهَ ـاَج هَ ٍن وَ هْ وَ  َد عْ  بَ وِص لخ ْت قَ نّ َح وَ 

 ضخ ــــيْ مِ وَ  ازِ َج احلِ ا بِ مً وْ يَ  ِق وْ الشَّ  عَ مَ 

   اًل زِ ـنْ مَ  ي إنَّ رِ ــَجْض ا: ال تَ ـتخ هلَ لْ قخ فَ 

 ضخ ــــيْ غِ لــّي بَ إِ  د  ــْـنه هِ ي بِ نِ ـتْ أَ نــَ

 يـِصلّ قَ ــفَ  الةِ الفَ  وابخ ـــِْت  ِك نْ ا مِ نَ دَ 

 (1)وضخ فخ ـخة  وخيَ عْ رَ  ـاكِ بـَطَ  ـْد  قـَاَم بَ 

 (.89م، ص1979)عبيد بن األبرص،  

 :املتلمس ويقول

 بحر البسيط 

ّطرق  ا واللّ  َبَ وِص لخ قَ  ْت نّ َح وَ   يل مخ

 سخ ـْيواقِ ـا النَّ هَ تْ ـَــاقَش ّو وَ دخ ـاهلخ  َد عْ بَ 

 ها  بخ كِ راَ  َق يرِ ـْـــشرخ التَّ ــظخ نْ ولة  يَ قخ عْ مَ 

 وسخ ـــــخلْس مَ  لِ مْ للرَّ  وىً هَ  نْ ا مِ أهّن كَ 

     ا:هلَ  تخ لْ قَ وى، فَ ْص القَ  لةِ ْخ حنّْت إىل نَ 

 (2)سخ يْ ـارِ هَ الدَّ  لَك أال تِ  ليِك ل  عَ ْس بِ 

                                                 
قليص: شمري للسفر. طباك: دعاك. الرعية: املرع . ( 1)

 اخلفوض: الدعة والسكون. 

 (.85، 82م، ص1970)املتلمس،  

والشعراء يف النامذج السابقة يقولون، لكن نوقهم 

فضها الوجهات ا، مع أهنم يعربون عن رال تقول شيئً 

 التي يقصدوهنا، وعن مشاعرها التي يكشفها الفعل

ت(، لكنهم يرصون عىل أال تتحدث وأن تظل )حنّ 

ا مصغية ملا يقولون يف جواهبم هلا، الذي قد يكون رقيقً 

 ا، مثلام كان من جواب عبيد بن األبرص لناقتهمتعاطفً 

ا مثلام كان من جواب ا معرتًض )ال تضجري(، أو عنيفً 

 )بسل عليك(. ساملتلم

لكن املثقب العبدي يقفز عىل تلك الصور     

  :ه قائاًل ناقتفيستنطق 

 بحر الوافر

 َها بَِلــيــٍْل ـــــمــْـــتخ َأْرَحـــلخ ـــإَذا َما قخ 

هخ آَهـ ـــِل احْلَ ــــــَتـــأوَّ جخ  ِزينِ ـــــــَة الرَّ

                                             
ته طرًبا إىل إلف أو حنت من احلنني وهو أن يمدَّ البعري صو (2)

وطن. القلوص: اإلبل الشابة، وهي أول  ما يركب من 

إناثها. شاقتها: هاجتها. النواقيس: إشارة إىل حنني الناقة 

إىل الشام؛ ألنَّ هبا غساًنا، وكانوا نصارى؛ لذا شاقتها 

النواقيس. معقولة: شد وظيفتها إىل ذراعها. ينظر: ينتظر: 

للرمل: كأنه طرب للرمل. الترشيق: اإلرشاق. من هوى 

نخلة القصوى: نخلة شامية. البسل من األضداد، وهو 

احلرام واحلالل، ويروى )حجر عليك(، واحلجر احلرام 

والبسل مثله. وهو يرد ما ألومها عىل احلنني إىل إلفها لكن 

ألومها عىل احلنني إىل أرض فيها هالكي. الدهاريس: 

 الدواهي.     
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 ي:ـنَ ـــــيْ ِض ا وَ تخ هلَ أْ رَ ا دَ إذَ  ـــولخ قخ تَ 

 ني؟ـــيـْدِ ا وَ ـــًد بـَأَ  ــهخ ـنخ يْ ا دِ ـَذ ــهَ أَ 

 ـال  َح تـِارْ وَ  ـلُّ ــحِ  ــرِ هْ الــدَّ  ــلُّ كخ أَ 

 (1)ينِ ــيْ قِ ــا يَ مَ وَ  ـَلَّ ي عـَــــــقِ بْ ا يخ مَ أَ 

 (.198، ص195، ص194ص ) املثقب العبدي، 

مل -صورة حصان عنرتةمقابل -هذه الصورةو    

علوي يرى أهنا من لنقاد القدماء، فابن طباطبا اللترق 

اخلطابات املغلقة مقارنة بصورة عنرتة، ويعلق عليها 

فهذه احلكاية كلها عن ناقته من املجاز املباعد ": قائاًل 

للحقيقة، وإنام أراد الشاعر أن الناقة لو تكلمت 

ألعربت عن شكواها بمثل هذا القول. والذي يقارب 

 ")وذكر البيت( احلقيقة قول عنرتة يف وصف فرسه

. وإىل مثل (201-200م، ص1985ابن طباطبا، )

ق عىل بيتني ذلك ذهب أبو هالل العسكري حني علّ 

بيتي  املعمر بن أيب ربيعة، وصفهام باملعيبني، وقرهن

، ثم عقب بذكر بيتي عنرتة، ممهًدا هلام بعبارة املثقب

والذي يقارب "مقتبسة من ابن طباطبا، هي قوله: 

)العسكري،  (2)"(الصواب قول عنرتة )وذكر البيت

ا ابن قتيبة فعرض بيتي أمَّ  (.121-120د.ت، ص

املثقب إىل جوار بيتي عنرتة، وكأنه يقارن بينهام، لكنه مل 

                                                 
وجذبه، والوضني حزام عريض يصلح  درء الوضني: شّده( 1)

 للرحل واهلودج، وهو للرحل بمنزلة احلزام للرسج.

ونقل هذا الرأي املرزباين يف املوشح، ومل يعلق، انظر: ( 2)

 (.117-116م، ص1995)املرزباين، 

عىل صورة  ما كان من تعليقه إال ا حاساًم يتخذ موقفً 

ا من هذا، )أي الناقة( مل تقل شيئً  وهي "املثقب بالقول

عليها  ولكنه رآها يف حالة من اجلهد والكالل، فقىض

، "بأهنا لو كانت ممن تقول لقالت مثل هذا الذي ذكر

 ملا كان الذي أصابه" ق عىل بيتي عنرتة بالقولثم علَّ 

ستعرب منه، جعله مثله، وي    )يعني احلصان( مما ي شتك

. )ابن "ا، وليس هناك شكوى وال عربةا مستعربً مشتكيً 

 (.107م، ص1973قتيبة، 

 -ناقة املثقب هذا املوقف للقدماء من صورة    

أن تنطق الناقة، وهي الذي يكشف عدم قناعتهم ب

فقد  ؛مل يمنع املحدثني من إظهار إعجاهبم هبا -حيوان

نحن أمام درجة من درجات "معلًقا عليها  أحدهم قال

تفاعل الذات الشاعرة مع موضوعها، فالشاعر ال 

يسقط مشاعره عىل ناقته، وخيلع عليها حزنه العميق 

، بل نحن أمام ذات حتاول أن تعي من قدرة فحسب

نفسها من خالل تأملها ملوضوعها، وهو تأمل ال حيفظ 

 للطرفني متايزمها واستقالهلام، بل يداخل ويزاوج بينهام

 "بطريقة تنتهي إىل تعديل كال الطرفني عىل السواء

(، وذهب آخر إىل القول 224م، ص1973)عصفور، 

األسايس  تفاعل الشاعر مع موضوعه هو السبب"بأن 

يف جعله يستنطق الناقة، فهو يتوحد مع ناقته يف 

 "حلظات املشقة والكالل والتعب والشكوى من الزمن

(، وذهب ثالث إىل أنَّ 89م، ص1998)ربابعة، 

قد هدم جدار العجمة العايل "املثقب بحديثه عن ناقته 
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بينه وبني ناقته وقدمها لنا من غري زيف أو مكر صديًقا 

احلزن واملكروه وشق عليه الصديق فحار يف محياًم ثّقله 

 (.84م، ص1982) رومية،  "أمره وأمر سواه

حديث الناقة، هبذه الصورة التي ظهرت  وعامة فإنَّ 

ا يف الشعر اجلاهيل، وقد عليها يف بيتي املثقب، قليل جدً 

وقف دارسوه عند هذا الباب من التصوير، وحتدثوا 

ن يتجاوز الشاعر أ ووه")حمادثة الناقة(،  عام أسموه

الوصف إىل إنشاء عالقة خاصة بينه وبني ناقته، لكن 

، 1)عبداحلافظ، د.ت، ج/ "هذا من الندرة بمكان

ا ، أمَّ ا. هذا الرضب من املحادثات نادر إذً (57ص

مشاعرها فأشد عن حديث الناقة؛ وهو أن تتكلم 

ندرة. وقد علل بعض الباحثني قلة حمادثات الناقة يف 

 الشعراء إىل وصفأغلب بانرصاف  اهيلالشعر اجل

(، أي 88م، ص1998)ربابعة،  هلا ةاجلسدي الناحية

عنها باحلديث  كانوا قد اشتغلوا-أي الشعراء–أهنم 

 معها.  عن احلديث 

هذا الذي كان عليه احلصان والناقة يف الشعر 

اجلاهيل تغري وتبدل بمرور الزمن، واختالف املؤثرات، 

يتحدث فيه بدل صاحبه؛  حت  جاء عىل احلصان زمان

 املتنبي نطق حصانحني العرص العبايس كان هذا يف 

التي نظمها يف مديح  تهيف نوني. جاء ذلك باحلكمة

شعب بوان، عضد الدولة بن بويه، وبدأها بوصف 

 قائاًل: استنطق حصانه وفيها

                                                                                 

 بحر الوافر

 :حصاّن وانٍ بَ  عِب ـــــبش يقولخ 

 ؟!انِ ــــعأعْن هذا يخسار إىل الطِّ 

 اصـيعَ ـــّن املَ سـَ م  آدَ  مْ وكــــخبخ أَ 

  انِ ــنَ الِ  ـةَ قَ ـارَ ــفَ مـخ مْ كخ مـَلـّعَ وَ 

 (.799، ص2م، ج/1891)املتنبي، 

حصانه -شاعر العرص العبايس–لقد ترك املتنبي 

يريد أو ما يريده فارسه دون تدخل  يتحدث بنفسه عام

منه، وكأنَّ احلصان إنسان مستقل متاًما، يملك إرادة 

احلديث فيام يشاء، ال فقط مزية النطق بالكالم. يأيت 

ذلك يف مقابل االستنطاق يف النموذجني اجلاهليني 

)عنرتة، املثقب(، حيث ظل احلصان والناقة خماطبني؛ 

ما يريد هو   ىل لسانهفالشاعر يستحث احليوان ليلقي ع

قوله، وما يعتمل يف فكره ووجدانه، فيكون االستنطاق 

 وسيلة للتخفيف من األمل واملعاناة. 

احلصان الناطق عند  صورةواجلدير باملالحظة أّن 

فرأى  حظيت بإعجاب الدارسني للقصيدة،املتنبي قد 

بعضهم فيها تصويًرا للنزعة إلنسانية العالية عند أيب 

تنبي، الذي هداه تأمله الدائم يف الكون الطيب امل

واحلياة والناس من حوله ليبرص تلك التناقضات 

الكبرية يف ثنائيات مثل: )احليوان واإلنسان(، )السلم، 

احلرب(، )البقاء يف اجلنة، اخلروج من اجلنة(، لينتهي 

إىل تلك احلكمة التي نطق هبا حصانه مبارشة، حت  

رة البرش، وكأنه قد وجد يأيت االعرتاض من خارج دائ"
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هذا احلصان أكثر حكمة من اإلنسان وأحسن وعًيا 

. ورأى آخر (1)(64م، ص1992)امللوحي،  "وإدراًكا

أنَّ حديث حصان املتنبي يكشف نزعة الشاعر القومية، 

فحديث احلصان يصور الضمري العريب الذي يسترصخ 

العرب؛ مهتهم وعزيمتهم وتراثهم، ملا أحس الشاعر 

كل ذلك قد بدأ يتالش  عىل أيدي الفرس أنَّ 

  (.  601م، ص1981األعاجم. )السيويف، 

وبغض النظر عن القراءات والتأويالت للصورة 

ا، بثقافته املتنبي، املتأخر زمنً  فإنَّ ما هيمنا هنا هو نجاح

احليوان الصامت الباكي حتويل وموهبته الشعرية، يف 

من التعب من اآلالم اجلسدية عند عنرتة، الشاكي 

إىل حيوان حكيم،  ،والوهن لكثرة األسفار عند املثقب

ليس احلديث جّل ما يميزه، بل احلكمة التي هي صفة 

 .شاعره

واملتنبي يصهر يف صورته تلك خالصَة جتاربه 

احلياتية، وثقافته الدينية، ومعارفه الواسعة؛ ليخلق 

تلك الصورة الساخرة؛ فاحلصان)احليوان( يسخر من 

ا عن تغيري مصريه سان( الذي يبدو عاجزً وعي)اإلن

والسري إىل وجهة أخرى غري تلك التي أورثه إياها أبوه 

آدم، وتسببت يف خروجه من اجلنة وشقائه أبد الدهر. 

يدرك  اتارخييًّ  اهنا تأيت أمهية استخدام آدم بوصفه رمزً و

يف تشكيل الصورة ويف تأثري احلكمة التي  هالشاعر قيمت

                                                 
( و)أسامة 140م، ص2014يتفق معه يف ذلك: )خليف، (1)

 (.296م، ص2013موس ، 

خرج من اجلنة -األب-آدمف ؛لصورةهيا تلك اتؤد  

وترك تلك السنة ورًثا يف عقبه، ال يستطيعون خياًرا 

سواها، ومن هنا جاءت مرشوعية الرضب والطعان 

 يف حياة البرش.

عنرتة املتنبي وهبذه الصورة املبتكرة يتجاوز 

ا، ويكشف قدرة الشاعر املتأخر عىل واملثقف معً 

ا؛ لتخرج من استيعاب الصور القديمة وإعادة خلقه

ماضيها وتعانق حارضه؛ فإذا كان عنرتة قد جعل من 

ا عن حصانه، وكان املثقب قد أنطق ناقته نفسه مرتمجً 

حصانه  املتنبي، فقد جعل اجلسديةلتشكو من آالمها 

ا له؛ يتحدث عن معاناة تتجاوز الشاعر إىل مرتمجً 

ا من ، بل لعله أكثر وعيً حكيماآلخرين، فهو حصان 

هله ألن يوبخهم ويسخر من أفعاهلم عرب أالبرش؛ ما 

)أبوكم آدم سن املعايص وعلمكم  تارخيهم البعيد

 مفارقة اجلنان(.

إىل ارتباط كل صورة من -هنا–والبد من التنبيه 

الصور الثالث بقصدية الشاعر املبتكر هلا؛ فالصور 

الشعرية بقدر ما ت ظهر زاوية من زوايا الواقع، يقع 

-أيًضا–دون سواها، تصف  عليها اختيار الشاعر

شعور الشاعر وخلجاته النفسية؛ فعنرتة الفارس الذي 

يؤمن بقيمة الشجاعة والبطولة يف حتقيق حلم احلرية، 

والذي يرفض االنكسار والضعف حت  يف حلظات 

القتال وترقب املوت، جيعل حصانه متأملـًا بصمت، مع 

م(. أنَّ اخلوف الفطري مسيطر عليه متاًما )عربة/ حتمح
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ا املثقب العبدي الذي كان قد ضجر بعمر بن هند  أمَّ

نيابة -ووعيده، فال جيد غضاضة يف أن تتذمر ناقته 

من كثرة الرتحال يف طلب املناذرة. وأخرًيا يأيت -عنه

املتنبي، الذي كانت قد تبدلت به احلال مع حمبوبه 

سيف الدولة؛ من قرب واصطفاء إىل بعد واجتواء، 

ر من بالده العربية إىل بالد الفرس، وحتولت به األقدا

الذين مل يألفهم ومل يكن عىل وفاق معهم؛ لذا فإنه يرتك 

حلصانه احلرية يف السخرية من سلوكه )اخلروج من 

جنة سيف الدولة وبالده العربية(، ومن عجزه عىل 

التمتع باإلرادة التي تؤهله الختاذ قرار العودة إىل مكان 

 الطمأنينة من جديد.

قد جتاوز املثقب العبدي ا يمكن القول إنَّ وأخريً 

بلساهنا عن ، حني جعل ناقته متحدثة شعراء الناقة

يف  معاناهتا اخلاصة، من طول األسفار وكثرة الرتحال

ا املتنبي فقد جتاوز املثقب عنرتة و طلب املمدوحني، أمَّ

ناطًقا باحلكمة، ساخًرا من  حصانه مًعا، حني جعل

موقف كل شاعر من وي ظهر . برش(املتكلم احلقيقي )ال

الثقافة مراحل خمتلفة من  ةاحليوان مرحلاستنطاق 

ورضوراهتا؛ فعنرتة الذي مل  أوضاعهاالعربية؛ هلا 

يبارح ديار بني عبس خيتلف يف تصويره عن املثقب 

الذي تطوف يف اجلزيرة ونزل عىل امللوك، وعنهام 

له ا، والذي تغريت حوخيتلف املتنبي، املتأخر زمنً 

، وجال بني الرشق البيئة وأحوالمظاهر احلياة 

 .والغرب

استنطاق الراحلة يف نونية املثقب أثر من آثار إنَّ 

ثقافته، ومثله حديث حصان املتنبي، فالشاعران 

ولعل نظرة  .بعنرتة مثقفان بثقافات خمتلفة مقارنةً 

حال الشعراء الثالثة، من حيث التعلق  يفعجىل 

واحدهم يتفوق عىل  ح أنَّ بأسباب احلضارة، توض

ا، بحسب األسفار والرحالت واالتصال اآلخر تراتبيًّ 

ما جيعل جتربة الثالث منهم أكثر ثراء وهو باحلضارات؛ 

من جتربة الثاين، وجتربة الثاين أخصب من جتربة األول، 

بحسب اخلضوع للمؤثرات احلضارية. وليست الغاية 

شعراء الثالثة، هنا احلكم عىل مطلق التجربة الشعرية لل

 بياتإنام احلديث مقصور عىل استنطاق احليوان يف األو

 املختارة.

 

      بني الشعراء الثالثةقواسم مشرتكة 

بدًءا البد من التأكيد عىل أن النص ليس وثيقة     

تربز الواقع متاًما، وإن كان ال خيلو من ظالل هذا 

الواقع التي تلفه وال حتجب الرؤية عنه كليًّا. تلك 

الرؤية تتجيل يف صورة موقف من احلياة ومن اآلخر، 

هو يف الواقع -يف النصوص–فموقف احليوان الناطق 

ر )العدو عند عنرتة/اخلصم، موقف الشاعر من اآلخ

القبيلة(، )العدو عند املثقب/املناذرة عامة، عمرو بن 

هند خاصة(، )العدو عند املتنبي/الف رس، عضد 

الدولة(. وألنَّ الواقع جزء من تصورات الشاعر، 

يتحكم بشكل ما يف تعميق رؤيته للعامل من حوله، كان 
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قافية لزاًما الوقوف عند بعض القواسم احلضارية والث

بني الشعراء، ثم االنتقال للقواسم الفنية بني 

 النصوص.

بوصفها  يف هذا الباب يمكن النظر إىل البداوة،

بني الشعراء الثالثة؛ فقد عاش كل منهم  امشرتكً  قاساًم 

ا إىل ل من ترحل الحقً طفولته يف البادية، وإن ترحَّ 

لد يف بادية عبس، وعاش فيها، احلوارض؛ فعنرتة و  

داحس والغرباء،  شهديف معارك قبيلته، ووانخرط 

. أما املثقب العبدي (1)وقىض عمره يف احلرب والقتال

)املعيني،  فقد نشأ يف البحرين ثم اتصل بعمرو بن هند

، وهناك يف احلرية تفتحت عينه عىل (101د.ت، ص

. موطنهمظاهر احلضارة احلريية التي ختتلف عام ألفه يف 

كوفة وتردد عاش يف بادية ال ا يأيت املتنبي الذيوأخريً 

 إىل مرص امومنه الشام وحلبقبل أن ينتقل إىل  عليها

 وما بعدها(. 249م، ص1977. )شاكر، فبالد فارس

- ويمكن أن يضاف إىل بداوة الشعراء الثالثة

أمر آخر هو التغني بالكرامة -ا مشرتكً بوصفها قاساًم 

وتضخم الشعور بالذات؛ للدرجة التي جعلت عنرتة، 

حبشية يتعلق ابنة عمه عبلة،  عبد الذي ينم  إىل أمّ ال

احلرة العربية، ويشبب هبا، ويدّل بشجاعته وفروسيته 

 بعنرصيةا عرض احلائط عىل أبناء احلرائر، ضاربً 

 .نياجلاهلي عاداتاملجتمع القبيل و

                                                 
(. يف الكتاب 15، ص1/، ج1908انظر: )بكداش،  (1)

 أخبار كثرية عن حياة عنرتة.

ا من ذلك ما فعله املثقب العبدي بعمرو بن وقريبً 

فهو الدراسة،  التي وردت فيها أبيات هند يف نونيته

ملدائحه  (،2)ا عىل تيار التملق للمناذرةوإن كان حمسوبً 

ال خيلو من  ، فإنهوالنعامن أيب قابوس عمرو بن هند

أنفة كان قد عرف هبا قومه عبد قيس، أوغرت عليهم 

يف هذه (. و159صدور املناذرة ) املعيني، د.ت، ص

رأسه له،  ئأن يطأطاملثقب يأب  -بالذات- القصيدة

أو يتحول إىل لقبيلته ا خيريه بني أن يظل صديقً بل و

  (.271. )املعيني، د.ت، صعدو يتقيه

أما املتنبي فمواقفه من الفرس واألعاجم معروفة 

، وما بعدها( 751، ص1981)السيويف،  يف شعره

نصوصه، ما جيعله  أغلبا واضح يف وتضخم ذاته أيًض 

رط ا مع صاحبيه يف التصنيف الوجداين كام انخمنخرطً 

 شك أنَّ  معهام يف تأثري البداوة عىل طبعه وشعره. وال

البداوة تدعم الشعور بالذات وتعززه، فالبدوي يعتز 

وتزداد تلك  )املثقب/املتنبي(، ا ببداوته وعروبتهكثريً 

النزعة حني حيادث العريب املداهن للفرس )عمرو بن 

والشاعر أو غري العريب )عضد الدولة ابن بويه(،  هند(،

 عاش يف البادية وترشب ثقافة املفاخرات الذي

)عنرتة( يفتخر بنفسه، إن مل جيد ما يفخر به، فكيف إذا 

 ا.ا غطفانيًّ عبسيًّ يعّد نفسه كان 

                                                 
وصفت عالقته باملناذرة بالدبلوماسية؛ ألنَّه مل هيامجهم ومل  (2)

يتنكر هلم مثلام فعل بعض شعراء عبد قيس. للتفاصيل 

 (. 268انظر: )املعيني، د. ت، ص
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- الثالثة فإنهالشعراء وعند االنتقال إىل نصوص 

ا؛ يمكن الوقوف عند قاسم مشرتك بينها مجيعً  -اأيًض 

بني  فالنامذج الثالثة تشرتك يف تصويرها للرصاع

فعنرتة الذي يرى صورة  ؛قيمتني؛ مها احلّب والواجب

)عبلة( يف أرض املعركة، ويود تقبيل السيوف  احلبيبة

عندما حيتدم الرصاع بني " التي تلمع ملعان ثغرها،

العقل والقلب، ويعجز الفارس عن البكاء يرتك فرسه 

ه ؛ ألنَّ (93، ص1989)دعيبس،  " عنهليبكي بداًل 

البكاء شأن النساء، مع ما يظهره حديثه  ا أنَّ يعلم جيدً 

عن حصانه من األمل اجلسدي والنفيس، الذي كان 

سائر مثل يغنيه عنه أن يشتغل يف رعي ماشية قومه 

واجبه جتاه نفسه وقومه أكرب  العبيد، لكنه يدرك أنَّ 

 ،بكثري من التخلف يف القوم والبكاء والندب كالنساء

اخلوالف؛ فكرامته  أو االشتغال بمغازلة املحبوبة مع

 ؛وحريته مرهونتان بالوفاء بواجب الدفاع عن القبيلة

 لذا يستلذ الطعان عىل البقاء يف بيوت القوم بال كرامة. 

وكذلك احلال عند املثقب العبدي، فقد غاىل 

املناذرة يف معاداهتم للقبائل العربية ومنها قبيلته عبد 

من املطلع ا ويبدو من نص النونية ومعانيها؛ بدءً . قيس

، (1)توهياح)احلبيبة( أنه سي الذي هيدد فيه الشاعر فاطم

بمخاطبة عمرو بن هند بكاف اخلطاب  وانتهاءً 

                                                 
 :136يقول املثقب يف الديوان ص (1)

ِك ما سألت  كأن تبــيني   أفاطم  قبل َبْينـِك متعيني            ومنع 

، أن الشاعر كان قد ضجر (2)مبارشة، وهتديده بالعداوة

 عمرو بن هند يتحدىباملناذرة وهتديداهتم، وقرر أن 

)أتقيك وتتقيني(. والشاعر يدرك أن البقاء حتت مظلة 

يعني السالمة واألمان، ومها  ؛ عمرو بن هند،هممدوح

، لكن عند رجل متزن وسفري حكيممطلبان أثريان 

-اهنا أيًض -واجب العريب جتاه قبيلته وجمتمعه يتفوق 

عىل حبه للسالمة، ورغبته يف التمتع برغيد العيش يف 

 ستلذبالط املناذرة، فيقرر أن ينترص للواجب عىل امل

 املرغوب.

يجد نفسه وقد حتولت هبا املقادير في، أما املتنب    

إىل  ،(احلمداين )سيف الدولة من بالد املحبوب العريب

(، فيشعر ابن بويه )عضد الدولة ديار العدو األعجمي

باألمل، وتتصارع يف داخله رغبتان؛ الوالء للممدوح 

اجلديد واالنتفاع بالعالقة اجلديدة التي قد تعوضه ما 

وحيه السابقني، والوفاء فاته من املطامع عند ممد

للعروبة وللوطن واألهل والثقافة والعصبية. وحيتدم 

الرصاع بني الكرامة والرغبة يف السالمة، ثم تنترص 

لواجب، مع حرص الشاعر عىل أن باا قيم الوفاء أخريً 

لذاك يعلن عىل  ؛خيفي ذلك كله خلف ستار املديح

                                                 
 : 212-211يقول املثقب يف الديوان ص( 2)

 فأّما أن تكــــــوَن أخــــي بحق    

 فأعرف منَك غثي من ســـــميني

 وإال فاطـــّرحــــني واختـــــذين   

ا؛ أتـقـيـــَك وتـتـقينيعـــ   ـدوًّ
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عة لسان حصانه القادم من البالد العربية تلك القنا

ا، وهي أنه استبدل الذي هو التي وصل إليها أخريً 

 بالذي هو خري )العجم/عضد الدولة(، أدن 

مثلام فعل أبوه آدم حني خرج  ،)العرب/سيف الدولة(

  من اجلنة إىل شقاء الدنيا.

-هذا ما كان من شأن الشعراء الثالثة، ويمكن  

الوقوف عند قواسم أخرى ثنائية بني املتنبي -اأيًض 

مما له عالقة بسريهتام الذاتية، ويمكن  ال سيامة وعنرت

استثامره عند النظر إىل صورة احليوان يف نصيهام. لقد 

احتد املتنبي مع عنرتة يف الشعور بالقهر االجتامعي، 

ت إليه عند كل شاعر؛ باختالف العوامل التي أدَّ 

فعنرتة رغم رشف نسب قبيلته يشعر بالدونية 

احلبشية، ورفض والده  واالحتقار بسبب عروق أمه

بعض . أما املتنبي فقد ذهب ا طوياًل االعرتاف به زمنً 

ا عىل أن فخره بنفسه قد يدل ضمنيًّ  الباحثني إىل

، وهذا رأي (1)( 76، ص1981)السيويف، وضاعة نسبه

له وجاهته، يف جمتمع يعتمد املفاخرات باألحساب 

، واألنساب، ويف بيئة تشتعل باملنافسة عىل رتب املعايل

ويف مثل تلك الظروف تشتد حاجة الشاعر إىل 

 . بنفسهاالعتداد 

                                                 
اعة نسب وقد اجتهد السيويف يف الرد عىل الزاعمني بوض(  1)

الشاعر، وذهب إىل الظن بأن أمر نسبه قد أنبهم بسبب 

حماولة معارصيه احلط من شأنه، حت  ال يكون له أتباع 

 ومنارصون فيشتهر فوق شهرته.

ولعل هذا الشعور بالدونية والوضاعة هو الذي  

منهام إىل حماولة إثبات ذاته بملكاته اخلاصة؛  دفع كالًّ 

الشجاعة عند عنرتة، واملوهبة الشعرية عند املتنبي؛ 

ا يف وهو الذي جعل شخصيتيهام تتضخامن كثريً 

ما تسبب يف رفع سقفي -اأيًض –لعله شعرمها، و

، فطمع األول يف عبلة، وطمع الثاين يف اأحالمهام عاليً 

. أما املثقب فينحط يف ذلك درجة عن ضيعة أو والية

لمناذرة، ما جيعل الذات لصاحبيه إذ عرف بتملقه 

)مرضط  ا أمام شخص احلاكم اجلبارتتضاءل كثريً 

ش  بأسه وهي   احلجارة(  . اب جانبهالذي خي 

هذا الشعور بالذات، عىل مستوياته، هو الذي إّن  

أن يتحدث نيابة عن حصانه عن آالم إىل دفع عنرتة 

احلرب والطعان، وكأنه يرى أن من غري الطبيعي أن 

يتحدث حيوان يف حرضة فارس شجاع، فالفارس هو 

البطل الوحيد يف اللوحة اإلنشادية، وال صوت يعلو 

انتهج احلكمة يف شعره،  عىل صوته. أما املتنبي الذي

وظهر يف زمانه احليوان املتحدث باحلكم، عىل نحو ما 

ا يف أن جيعل يظهر يف كليلة ودمنة، فال جيد حرًج 

شك بأن حكمة هذا  حصانه يتحدث بالعجائب، إذ ال

احلصان ما هي إال حمصلة طبيعية ملعارشته الطويلة 

 لفارسه احلكيم. 

 

  ستنطاقأثر الثقافة يف اكتامل صورة اال

ال شك أنَّ صورة احلصان احلكيم الناطق يف نونية 

امتزاج املتنبي ت عدُّ أثًرا من آثار عرصه، يكشف دور 
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يف ابتكار الشاعر العبايس الثقافتني القديمة واجلديدة 

لصوره الشعرية، فمن يقرأ نونية املتنبي خاصة ال 

يستبعد أن يكون استنطاق احلصان فيها امتداًدا 

ا نونية املثقب جزءً املثقب لناقته، وأن تكون الستنطاق 

من ثقافة أيب الطيب حني أنشأ نونيته واستنطق 

النونيتني يلفت نظره التقارب،  يفالناظر  . إنَّ حصانه

؛ فقد بن   القصيدتنيا، بنيا متامً الذي ال يبدو بريئً 

 املتنبي قصيدته عىل بحر قصيدة املثقب وقافيته

، ثم أنطق حصانه فيها مثلام )الوافر/القافية النونية(

  مع ناقته. فعل سابقه

وكذلك احلال إىل معلقة عنرتة بن شداد، فقد     

-مثاًل –، فمن يقرأ أفاد منها املتنبي أيًضا يف نونيته

وصفه لتخلل أشعة الشمس ألغصان األشجار، 

 :يف قوله ووقوعها عىل ثيابه

 

 بحر الوافر 

 ايبـــــيَ ثِ  ا يَف هَ نْ مِ  قخ رْ ـــــى الشَّ وألقَ 

  انِ ـــــَنالبَ  نَ مِ  رُّ ـــــفِ ا تَ ــرً ـْـــيانِ نَ دَ 

 (.797، ص2، ج/1891 املتنبي،)

 :هذه الصورة، حني قال اعةيدرك أثر عنرتة يف صن

 بحر الكامل 

     ّرةٍ ثَ  نْيٍ عَ  لُّ كخ  هِ يْ لَ عَ  ْت ادَ ــــَج 

  (1)مِ هَ رْ الدِّ كَ  َحِدْيَقةٍ  لَّ كخ  كنَ رتَ فَ 

                                                 
 جادت: نزلت: الثرة: الكثرية. حديقة: حفرة.( 1)

 (. 107، ص2، ج/1981، )األعلم الشنتمري

فالصورتان، وإن اختلفت مكوناهتام، تتفقان يف 

ا به، ويف وجه الشبه يف الصورتني وهو جعل املال مشبهً 

ا الفرق بني الدراهم والدنانري االستدارة واللمعان. أمَّ 

الرجلني وطموحاهتام؛ فعنرتة  أوضاعفهو الفرق بني 

ه إليها، أما يقنع من احلياة بأن تعرتف به قبيلته وتنسب

املتنبي فيطمع يف ضيعة أو والية، وهنا يظهر فرق 

 ا( بني الصورة األصل والصورة الفرع.)ماليًّ  القيمة

ة آثار عنرتة واملثقب ظاهرة يف نونيهكذا تبدو 

كشف عن ثقافة واسعة، وقدرة بارعة يف ي ما املتنبي،

 يف صناعة ؛طريقالالتعامل مع مادة املعاين املطروحة يف 

باستيعابه املتنبي استطاع  لقدجديدة مفارقة.  صور

لتجارب االستنطاق السابقة له؛ أن ينجح، ال يف حتطيم 

بل يف أن  بينه وبني حصانه فحسب،حاجز العجمة 

، يعرب عام ينبغي أن ا حكياًم جيعل من احليوان إنسانً 

ت عليه حال يكون ال ما هو كائن بالفعل، عىل ما دلَّ 

غريب هذا بليس وثقب من قبل. حصان عنرتة وناقة امل

عىل شاعر عاش يف العرص العبايس، حيث نشطت 

؛ وتداول الناس أساطري األممحركة الرتمجة لرتاث 

اإلغريق وحكم اهلنود وأخبار فارس، ونشطت قرائح 

الشعراء للمحاكاة والتجاوز، كل بحسب ملكاته 

 وطاقاته. 

املتنبي، شأنه يف ذلك شأن شعراء  وال شك يف أنَّ 

القرن الرابع اهلجري، كان قد فتن بام وفدت به تلك 
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ا الثقافات من فنون جديدة صار احليوان فيها إنسانً 

ن حكمة حصانه أينتقد املجتمع ويصور عيوبه، حت  

لتذكر بحكمة ابن آوى يف كليلة ودمنة، حني راح ينتقد 

عودة احلامر إىل األسد بعد أن أنجاه اهلل من براثنه، ولو 

)انظر:  وأذنان ملا عاد مرة ثانية ليلق  حتفه كان له قلب

وحصان  (،71-67، ص3، ج/1970ابن املقفع، 

املتنبي ينتقد احلالة املضادة، حني خيرج اإلنسان من 

اجلنة بغواية ومكيدة، تشبه مكيدة ابن آوى يف احلامر، 

ثم حيكم عىل نفسه باحلرمان من العودة واالستمتاع 

 باملباهج وامللذات. 

ا يف العرص رتب احليوان من اإلنسان كثريً لقد اق

ا؛ مثلام يظهر يف رسائل العبايس، لدرجة املساواة أحيانً 

، 2، ج/ 1957ء )انظر: البستاين، إخوان الصفا

، وعليه فليس (1)( 220214ص، ص-213ص

بمستغرب أن يتحدث حصان املتنبي مثلام يتحدث 

  باحلكمة البالغة. أيتاإلنسان، وأن ي

يف وظيفة احليوان هو الذي مهد ملا هذا التحول 

ا يف األدب العريب من توظيف للحيوان يف ظهر متأخرً 

حكاية أحوال الناس وانتقاد ترصفاهتم، يف الرسائل 

                                                 
ورد يف الرسائل فصل يف بيان جودة احلواس يف احليوان،  (1)

سان تنتهي إىل ترجيح كفة ومفاضلة بينه وبني اإلن

احليوان، وفصل يف بيان شكاية احليوان من اإلنس، وفيه 

يظهر احليوان مفضاًل عىل اإلنسان أيًضا، وأخرًيا فصل 

 عن بيان تفضيل اخليل عىل سائر البهائم.

، ويف قصص أمحد (2)األندلسية املعروفة بالزرزوريات

، وقد برع األدباء يف جعله وسيلة (3)شوقي الشعري

همة، التي يصعب ناجعة لتمرير الكثري من الرسائل امل

 .نقلها ألسباب سياسية ودينية واجتامعية

 

 اخلامتة

نامذج حمددة من حاولت الدراسة الوقوف عند 

الشعر العريب القديم، ظهر فيها وصف احليوان حماواًل 

النطق أو ناطًقا متشكيًّا من كالل الرحلة أو من جهل 

صديقه اإلنسان وعجزه. واألبيات التي اختارهتا 

شف تطور االستنطاق يف بني اجلاهليني الدراسة تك

والعباسيني، فإذا كان املثقب قد نفذ إىل أعامق ناقته 

ليجعل منها حيواًنا ناطًقا، يشكو مشقة السفر، وكأنام 

تنطق عن صاحبها بام يريد، يف الوقت الذي اكتف  فيه 

الشعراء بوصف قوة نوقهم وصالبتها وقدرهتا عىل 

ة يف أرض املعركة، حتمل املشاق، وكان حصان عنرت

حني شكا إليه بعربة وحتمحم، وكأنام امتلك من القدرة 

عىل استخدام اإلماءات واإلشارات ما يمكنه من 

تشفري رسالة الشكوى املبطنة لصاحبه الفارس، فإنَّ 

حصان املتنبي يف شعب بوان، قد تقدم خطوًة أوسع يف 

                                                 
ا عىل لسان طائر  ( 2) الزرزويات رسائل أندلسية صاغها كتاهب 

 خرية.الزرزور، وفيها كثري من الفكاهة والس

هذان املوضوعان بحاجة إىل مزيد من البحث، وفيهام جمال  (3)

 خصب للدارسني.
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حصاًنا  -يف حديثه مع الشاعر–جمال النطق، فبدا 

اًم، ال يكتفي بانتقاد مسلك صاحبه، بل ينتقد حكي

 مسالك البرشية عامًة.

وقد خلصت الدراسة من تتبعها حلاالت  

 إىل النتائج اآلتية:-يف األبيات املدروسة-االستنطاق 

شّح صور الناقة واحلصان الناطقني يف الشعر  -1

اجلاهيل، وندرة حمادثات الشعراء هلام، حيث اشتغلوا 

ادثتهام، مع أهنام كانا رفيقني دائمني، بوصفهام عن حم

 وصديقني مالزمني.

أنَّ التطور الذي آلت إليه صورة االستنطاق  -2

عند املتنبي، الشاعر املتأخر زماًنا، متثل أثًرا من آثار 

 الثقافة القديمة واحلديثة عند شعراء العرص العبايس.

أنَّ استنطاق احليوان يأيت عادة لغاية االفصاح  -3

ملشاعر التي حتسها الذات الشاعرة وتأب  عن ا

اإلفصاح عنها ألسباب ثقافية أو اجتامعية. هنا يغدو 

احليوان قناًعا ملا يعتمل يف نفس صاحبه من اآلالم، وما 

 .خيتمر يف عقله من الرؤى واألفكار

أنَّ االشتغال بالبحث يف عنرص واحد من  -4

دو عنارص القصيدة القديمة )احليوان مثال(، قد يغ

وسيلة لكشف القواسم املشرتكة بني الشعراء الذين 

 تعاوروا عىل الصورة.

أنَّ تلقي النقد العريب القديم لصور االستنطاق -5

كان موجًها بمعايري الصدق والكذب والغلو 

واإلفراط، وهو ما خيالفهم فيه الدراسون املحدثون 

 للنص الشعري القديم.

وصف فقد جهدت الدراسة يف تتبع  ؛اوأخريً 

ويف تقيص آراء النقاد  احلصان والناقة الناطقني،

 دت إىلاهتها تكون بذلك قد ، علّ والدارسني هلام

الكشف عن التاميز والتباين بني الشعراء، وبني 

 القراءات عرب الزمن.
 

   شكر وتقدير

ِعم هذا البحث من عامدة البحث العلمي، ومركز  د 

 .بحوث كلية اآلداب بجامعة امللك سعود

 

 ملصادر واملراجعا

  أواًل: املصادر

. األعلم، يوسف بن سليامن بن عيسى الشنتمري

. بريوت: 2. ط/أشعار الشعراء الستة اجلاهليني

 م. 1981منشورات دار اآلفاق اجلديدة، 

ديوان عرتة بن شداد.  العبيس، عنرتة بن شداد العبيس،

. بريوت: دار اجليل، 1رشح يوسف عيد. ط/

 .2، ج/1م، ج/2001

ديوان أيب . أمحد بن احلسني العفياملتنبي، أبو الطيب 

. حتقيق فريدرخ الواحدي برشح الطيب املتنبي

 .1م. ج/1891ديرتييص. طبعة برلني، 

ديوان . املثقب، العائذ بن حمصن بن ثعلبه العبدي

. 1. حتقيق: حسن كامل الصرييف. ط/املثقب

 م.1971القاهرة: معهد املخطوطات العربية، 
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  : املراجعثانًيا

رسائل إخوان الصفاء وخالن . البستاّن، بطرس

. حتقيق: بطرس البستاين. بريوت: دار الوفاء

 .2م، املجلد/ 1957صادر، 

. بريوت: كتاب عنرتة بن شدادبكداش، أنيس وكامل.  

 . 1م، ج/1908املطبعة األدبية، 

. ديوان تأبط رّشا وأخباره. تأبط رّشا، ثابت بن جابر 

. 1ورشح: عيل ذو الفقار شاكر. ط/مجع وحتقيق 

 م.1984بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 

. بريوت: دار 2. ط/احليوان. الاحظ، عمر بن بحر

 .7، ج1424الكتب العلمية، م

األساطري واخلرافات عند . خان، حممد عبداملعيد

. بريوت: دار احلداثة للطباعة 4. ط/العرب

 م.1993والنرش، 

ب وسقوط احللم من االغرتا. خليف، مي يوسف

. القاهرة، دار غريب شعراء املعلقات إىل املتنبي

 م.2014للطباعة والنرش،

. 1. ط/قراءة متعاطفة مع الشعر اجلاهيل. دعيبس، سعد

 م.1989القاهرة: الصدر خلدمات الطباعة، 

. وصف اخليل يف الشعر اجلاهيل. الدقس، كامل سالمة

 م.1975الكويت: دار الكتب الثقافية، 

. موسوعة علم النفس. رون، روالن وفرانسواز بارودو

، بريوت: منشورات 1تعريب فؤاد شاهني. ط/

 .1م، ج/1997عويدات، 

. بريوت: دار خمتار الصحاح الرازي، حممد بن أيب بكر.

 الكتاب العريب، د. ت.

. إربد: قراءة النص الشعري اجلاهيل. ربابعة، موسى

 م.1998مؤسسة محادة ودار الكندي، 

. بريوت: الطري يف الشعر اجلاهيل. باعي، عبدالقادرالر

 م.1998املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 

. بريوت: الرحلة يف القصيدة اجلاهلية. رومية؛ وهب

 م.1982مؤسسة الرسالة،

مدخل إىل الشعر اجلاهيل: دراسة . سالم، حممد زغلول

 . اإلسكندرية: منشأة املعارف،يف البيئة والشعر

 م.1990

العوامل السياسية يف شعر أيب الطيب . السيويف، عصام

. بريوت: دار الفكر العريب، 1. ط/املتنبي

 م.1981

. القاهرة: مطبعة مرص املتنبي. شاكر، حممود حممد

 . 2م، ج/1977اجلديدة، 

. القاهرة: دار 32. ط/العرص اجلاهيل. ضيف، شوقي

 م.2012املعارف،

مر بن الطفيل ديوان عا .العامري، عامر بن الطفيل

. برواية أيب بكر حممد بن القاسم األنباري

 م.1979بريوت: دار صادر، 

الزمان واملكان وأثرمها يف حياة . عبداحلافظ، صالح

دار املعارف،  الشاعر اجلاهيل وشعره. القاهرة:

 .1ج
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ديوان عبيد . عبيد بن األبرص، عبيد بن حنتم بن عامر

عة . بريوت: دار بريوت للطبابن األبرصا

 م.1979والنرش، 

. الصناعتني. العسكري، أبو هالل احلسن بن عبداهلل

حتقيق عيل البجاوي؛ حممد أبو الفضل إبراهيم. 

 القاهرة: دار الفكر العريب. د.ت.

الصورة الفنية يف الرتاث النقدي . عصفور، جابر

 م.1973. القاهرة: دار املعارف، والبالغي

. حتقيق رعيار الشع. العلوي، حممد بن طباطبا

عبدالعزيز بن نارص املانع. الرياض: دار العلوم 

 م.1985للطباعة والنرش، 

. تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة، عبداهلل بن مسلم.

. القاهرة: دار الرتاث، 2حتقيق أمحد صقر. ط/

 م.1973

. حتقيق: الشعراء والشعراء .ابن قتيبة، عبداهلل بن مسلم

. 5ان. ط/حسن متيم؛ حممد عبداملنعم العري

 م. 1994بريوت: دار إحياء العلوم، 

. حتقيق: حممد نقد الشعر. قدامة، أبو الفرج بن جعفر

. القاهرة: مكتبة 1عبداملنعم خفاجي. ط/

 م.1978الكليات األزهرية، 

ديوان شعر . جرير بن عبداملسيح الضبعىاملتلمس، 

برواية األثرم وأيب عبيدة عن  املتلمس الضبعي

حسن كامل الصرييف.  األصمعي. حتقيق:

 م.1970القاهرة: معهد املخطوطات العربية، 

. املرزباّن، أبو عبداهلل حممد بن عمران بن موسى

. حتقيق املوشح يف مآخذ العلامء عىل الشعراء

. بريوت: دار 1حممد حسني شمس الدين. ط/

 م.1995الكتب العلمية، 

الرائد: معجم الفبائي يف اللغة . مسعود، جربان
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. 2. ط/دراسة األدب العريب. ، مصطفى2ناصف

بريوت: دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع، 

 (1) م.1981

. 2. ط/قراءة ثانية لشعرنا القديم. ، مصطفى1ناصف
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، لصدورمها 2، 1تم ترقيم كتايب مصطف  ناصف بالرقمني ( 1)

عن الدار نفسها ويف العام نفسه، ما جعل اإلشارة إليهام يف 

 متن الدراسة ملبسة.
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What was the Impact of  Abi Ishaq As-Sabi in the Writing of the Book 
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Keywords: Abu Ishaq As-Sabi, Ash-Shareef Ar-Radhi, Nahj al-balaghah, Ali bin Abi Talib,  

                   Abbasid Prose. 

Abstract: This study attempts to find an answer to whether Abu Is-haq As-Sabi had an influence in 
the writing of "Nahj Albalaghah" book, basing on some pieces of evidence. One piece of evidence is 
the strong relationship, especially that of a literary one found between the ambitious young man, Ash-
Shareef Ar-Rradhi, who is the compiler of the book, and the great writer, Abu Is-haq As-Sabi. 
Another piece of evidence is relying research on studying the traits that are attributed to As-Sabi 
which made him one of the greatest writers of his time, and analyzing the characteristics that 
nominated him to be one of those who had relationship with the composition of “Nahj Albalaghah” 
book. Using a stylistics method, the study attempts to compare between some of texts extracted from 
“Nahj Albalaghah” and some pieces of Abu Is-haq As-Sabi writings. The researcher found a great 
similarity in terms of style, structure and choice of word, which could be identical in some cases. The 
results are likely to consider that Abu Is-haq As-Sabi had an influence in the composition of the book, 
indirectly by adopting his style in writing or retrieving his texts and including them in the book.  
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 املقدمة

انتقد  كثري من العلامء والباحثني كتاب هنج البالغة، 

وشككوا يف صحته، ونظروا إليه من ناحيتني: من 

الناحية اخلارجية، حيث انتقدوا خلو الكتاب من 

األسانيد التي تثبت تلقي الرشيف الريض ملا فيه من 

ع  خطب ورسائل وغريها عن طريق اإلسناد؛ فقد ُج 

بعد وفاة أمري املؤمنني عيل  "هنج البالغة"كتاب 

ريض اهلل عنه بقرابة أربعة قرون، فجامع الكتاب 

وأمري املؤمنني هـ(، 406الرشيف الرىض تويف سنة )

وليس هناك إسناد متصل هـ(، 40عيل تويف سنة )

بينه وبني أمري املؤمنني عيل ريض اهلل عنه، وهذا أمر 

-ة غريب مل يعهد يف تاريخ األمة؛ فاألمة اإلسالمي

امتازت عن غريها من األمم بدقة  -كام هو معروف

توثيقها لألقوال النبوية وأقوال اخللفاء من بعده 

صىل اهلل عليه وسلم، وبراعتها يف مثل هذا الفن عن 

طريق األسانيد التي تثبت صحة نص من عدمه مهام 

روى اخلطيب البغدادي عن حممد كان هذا النص. 

إن اهلل أكرم هذه األمة "بن حاتم بن املظفر أنه قال: 

ورشفها وفضلها باإلسناد, وليس أليد من األمم 

كلها قديمها ويديثها إسناد, وإنام هي صحف يف 

أيدهيم, وقد خلطوا بكابهم أخبارهم, وليس عندهم 

متييز بني ما نزل من الاوراة واإلنجيل مما جاءهم به 

وبني ما أحلقوه بكابهم من األخبار الاي  ,أنبياؤهم

)البغدادي، د.ت،  "ها عن غري الثقات...أخذو

، وانظر: 40رشف أصحاب احلديث ص: 

 .(3/331: 2003السخاوي، 

وقد حرص سلف هذه األمة من الصحابة 

 ،والتابعني وَمْن بعدهم عىل التحري يف نقل األخبار

 ذلكويوضح  ومواقفهم وكالمهم يف هذا املعنى كثري.

بن سريين  حممد عن رواه اإلمام مسلم يف صحيحهما 

فلام  , يكونوا يأألون عن اإلسنادمل": قال ،رمحه اهلل

وا لنا رجالكم  ،)مسلم "وقعت التفانة قالوا: َسمُّ

1991:  1/15.)  

بل إن كتب األخبار والتاريخ واألدب والشعر 

مليئة باألسانيد التي تثبت اتصال الراوي باملروي عنه 

 مهام تباعدت األزمنة حتى عصور التدوين؛ وخري

 ،مثال عىل ذلك كتاب األغاين أليب الفرج األصفهاين

 ييروال  -بغض النظر عام قيل يف صحة أسانيده-فهو 

ني إال بعد أن يذكر أخبار الشعراء واألدباء وحتى املغن

 أسانيدها.

وقد كان عدم وجود األسانيد يف هنج البالغة مثار 

وجماالا للتشكيك يف صحة الكتاب؛ فهذا  ،انتقاد العلامء

ابن تيمية يلحظ عدم وجود األسانيد يف كتاب هنج 

ا:  وهذه اخلطب املنقولة يف "البالغة؛ فيقول منتقدا

كااب هنج البالغة لو كانت كلها عن عيل من كالمه 

لكانت موجودة قبل هذا املصنف منقولة عن عيل 

فإذا عرف من له خربة باملنقوالت  ,باألسانيد وبغريها

ال يعرف قبل هذا علم أن هذا  بل أكثرها ,ا منهاأن كثرير 
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 ,وإال فليبنين الناقل هلا يف أي كااب ذكر ذلك ,كذب

وإال فالدعوى  ,وما إسناده ,ومن الذي نقله عن عيل

: 1986 ،)ابن تيمية "املجردة ال يعجز عنها أيد

8/55-56). 

فقد  ،لنصوص هنج البالغة من النايية الداخليةو

ا اما أقر كثري من العلامء يف القديم واحل ديث أن كثريا

 ومن ،نسب يف هنج البالغة لعيل ريض اهلل عنه ليس له

 اخلطيب النهج نسبة يف شككوا الذين العلامء أوائل

ا ذكرناه ما ونظري": يقول الذي البغدادي  أياديث آنتفر

 موضوع أكثرها فإن احلوادث؛ من يكون وما ,املاليم

 ,دانيال إىل املنأوب كالكااب ,مصنوع وجلها

 ،البغدادي) "طالب أيب بن عيل عن املروية طبواخل

: السامع وآداب الراوي ألخالق اجلامع د.ت

2/161)  .  

 هذا يف احلديث تيمية ابن اإلسالم شيخ أطال وقد

 صاحب ينقلها التي اخلطب فأكثر ": فقال املوضوع

 عنه اهلل ريض وعيلي  ,عيل عىل كذب" البالغة هنج"

ا وأعىل أجلُّ   ولكن ,الكالم بذلك كلميا أن من قدرر

 هي فال ,مدح أهنا وظنوا ,أكاذيب وضعوا هؤالء

 من وغريه عيل كالم إن قال ومن مدح. هي وال ,صدق

 صىل النبي وكالم ,أخطأ فقد املخلوق كالم فوق البرش

 .خملوق وكالمها ,كالمه فوق وسلم عليه اهلل

 عيل كالم يف توجد الاي الصحيحة فاملعاين وأيضا؛

 البالغة هنج صايب لكن ,غريه كالم يف موجودة

 كالم من فجعلوه الناس كالم من كثريا أخذوا وأمثاله

 هو ما ومنه ,به تكلم أنه عيل عن حيكى ما ومنه ,عيل

 األمر نتفس يف هو ولكن ,به ياكلم أن به يليق يق كالم

  .  (8/55: 1986 ،تيمية )ابن"غريه كالم من

 موضوع هبأن اهلل رمحه الذهبي اإلمام جزم بل

 ميزان يف فقال عنه اهلل ريض عيل عىل مكذوب

 مكذوب بأنه جزم البالغة هنج طالع َمن " :االعتدال

 الأب فتفيه ,عنه اهلل ريض عيل املؤمنني أمري عىل

اح  اهلل ريض وعمر بكر أيب الأيدين عىل واحلط   ,الُصر

 الاي والعبارات الركيكة واألشياء الاناقض وفيه ,عنهام

 غريهم وبنتَفس الصحابة القرشيني بنتَفس ةمعرف له َمن

 "باطل أكثره بأن جزم املاأخرين من بعدهم ممن

 (.3/124: 1963 ،)الذهبي

ومن املحَدثني الذين شككوا يف هنج البالغة حممد 

ومن ذلك هنج البالغة الذي ألتفه "كرد عيل الذي قال: 

الرشيف الريض من كالم أمري املؤمنني عيل بن أيب 

ا يأاحيل  , وجههطالب كرم اهلل روى فيه خطبرا وكالمر

ومنه ما ال يصدر عن عريب من أهل الصدر  ,أن يقوله

ا من مصطلحات القرن الثاين  ,األول ألن فيه ألتفاظر

 .(61 -60ص: 1968 ،عيل )كرد "والثالث

أمحد أمني الذي حتدث عن هنج  وتبعه يف ذلك

ه ونأبوا إلي"البالغة يف كتابه فجر اإلسالم حيث قال: 

وهو يشامل عىل كثري من اخلطب  ,ما يف هنج البالغة

وقد شك النقاد  ,والكاب واملواعظ واحلكم ,واألدعية
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 ,Huartكالصتفدي وهوار  ,يف جمموعها قديامر ويديثرا

واساوجب هذا الشك أمور: ملا يف بعضه من سجع 

 ،)أمني "وصناعة لتفظية ال تعرف لذلك العُص ,منمق

 .(149-148: ص 1969

وفيه من تعبريات إنام يدثت بعد أن "أيضاا: وقال 

وبعد أن درونت  ,نقلت التفلأتفة اليونانية إىل العربية

واإليامن  ,كقوله: )االساغتفار عىل ساة معان   ,العلوم

عىل أربعة دعائم( وكالذي من وصف الدار وحتديدها 

كقوله: )جتمع هذه الدار  ,بحدود أشبه باحديد املوثقني

ا أربعة األول: يناهي إىل دواعي  احلد   ,يدودر

اآلفات...الخ(. هذا إىل ما فيه من معان  منمقة مل تعرف 

 "إال يف العُص العبايس كام ترى يف وصف الطاووس

 .(149:ص 1969  ،أمني)

كام شكك حممد طاهر درويش أيضاا يف النهج حني 

ويف هنج البالغة وصف للطاووس واخلتفاش  "قال: 

لق اهلل...فهذا الكالم والزرع والأحاب وغريها من خ

قد جاء يف أسلوب أشبه بأساليب  ,املنمق يف هذه املعاين

العُص العبايس منه بأسلوب عُص عيل ريض اهلل 

 .(333-1/332: 1965،درويش)"عنه

وقد قام صربي إبراهيم السيد بإعادة ُجع هتج 

ا عىل ما روي يف كتب الرتاث العريب قبل  البالغة معتمدا

وثبتت نسبته إىل أمري املؤمنني  ،عرص الرشيف الريض

 (.  1986 ،عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه )السيد

وكان آخر هذه الدراسات ما قام به الباحث من 

 ،تناول هنج البالغة بالدراسة من الناحية األسلوبية

ا اما نسب  حيث تبني من خالل تلك الدراسة أن كثريا

طالب ريض يف هنج البالغة ألمري املؤمنني عيل بن أيب 

ومل يرسل  ،ومل خيطب به ،ومل يقله ،اهلل عنه ليس له

 ،الرشود معظم هذه الكتب الواردة يف النهج )انظر

2019  .) 

 ،وبناء عىل الشبهات التي دارت حول هنج البالغة

والدراسات السابقة التي  ،والتأكيدات عىل وضعه

أجريت حوله برز سؤال كبري؛ ومضمونه إذا كان كثري 

فمن  ،نه هنج البالغة ليس لعيل ريض اهلل عنهاما تضم

وكتب تلك  ،وخطب هذه اخلطب ،انتحل هذا النثر

 الرسائل؟

وملا كان هذا النثر املنحول يف هنج البالغة تظهر 

فقد بدأ  ،عليه خصائص النثر يف القرن الرابع اهلجري

 ،الباحث يقرأ فيام كتبه كبار كتاب القرن الرابع اهلجري

 (1)لذين حرصهم الصاحب ابن عبادوبخاصة أولئك ا

كتاب الدنيا وبلغاء العرص  "حينام قال:  ،يف أربعة

وأبو القاسم عبدالعزيز  ،(2)أربعة: األستاذ ابن العميد

                                                 
(، 337-3/225:  1983( انظر  ترُجته لدى )الثعالبي، 1)

ا )مبارك،   (.315 -2/296: 1975وانظر أيضا

(، 213-3/183: 1983( انظر ترُجته لدى )الثعالبي، 2)

ا )مبارك،  (، و 255 -2/235: 1975وانظر أيضا

-301: 2011(، و )مناع، 168-165: 1980)الداية، 

303.) 
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ولو شئت  ،(2)وأبو إسحاق الصايب ،(1)بن يوسفا

: 1983 ،الثعالبي) "يعني نفسه ،لذكرت الرابع

(. وقد حاول الباحث أن يربط بني هذه 2/292

 ،لقراءات وما احتواه هنج البالغة من خطب ورسائلا

الرشيف  ،ثم عالقة أولئك الكتاب بجامع النهج

الريض؛ فتكشفت أمور يمكن أن يبنى عليها بحٌث أراه 

؛ بعد معرفة العالقة التي كانت تربط بني الرشيف  مهاما

أحد كتاب  ،الريض جامع النهج وأيب إسحاق الصايب

هم الصاحب بن عباد يف الدنيا األربعة الذين ذكر

وحاولت  ،مقولته. فرتكزت الدراسة عىل هذه العالقة

التعمق فيها؛ لتبني ما إذا كان هلا أي أثر يف كتابة هنج 

 البالغة. 

من هنا برزت عدة تساؤالت سيجيب عنها هذا 

 البحث بشكل متتاٍل:

 

 

 

                                                 
(، 382-2/369: 1983( انظر ترُجته لدى )الثعالبي، 1)

ا )مبارك،   (.440 -2/435: 1975وانظر أيضا

(، كام 158-1/131: 1993(  انظر ترُجته لدى )احلموي، 2)

، وأورد خمتارات من كتاباته 1983ترجم له )الثعالبي، 

ا )368-2/287وأشعاره:  قناوي، (، وانظر أيضا

و )مبارك،  (،152-148: 1956(، و)ضيف، 1937

(، و 1987(، و )أبو رسالن، 367 -2/353: 1975

 (.2009(، و)السعدي، 124-53: 1989)الديباجي، 

أوهلا: إىل أي يد كانت العالقة بني الرشيف 

 (4)قوية وماينة؟ صايبوأيب إسحاق ال (3)الريض

ا يف السن بني  ال  ا كبريا بد من القول أن هناك فارقا

الريض والصايب يقدر بأكثر من مخس وأربعني سنة أو 

لد الصايب عام  كام قال ياقوت   ه313نحوها؛ فقد و 

نقالا عن حفيد  ،(1/131 :1993 ،احلموي) احلموي

أيب احلسني هالل بن املحسن بن إبراهيم  الصايب

؛ فيكون عمره بذلك حوايل إحدى وسبعني ايبالص

ه بناء عىل 293ولكن يمكن أن يقال إنه ولد عام  سنة.

 ،ه إحدى وتسعني سنة384أن عمره عند وفاته سنة 

/ 2 :1983،الثعالبي) حيث يقول يف إحدى قصائده:

 ،15: ص  1961،الريض والرشيف والصايب ،355

 :(تسعني ابن) من بدال( سبعني ابن) وفيه

ا تأعني ابن مني محلت دفق     سالكر

 الثقالن يألك عليها بيالر ـــس

وقد كان إنشاء هذه القصيدة التي قيل فيها هذا  

يف رجب من سنة أي  ،عدة أشهرل وفاته بيالبيت قب

                                                 
(، 178-3/155: 1983ى )الثعالبي، ( انظر ترُجته لد3)

(،           و)حسن، 1959(، و)عباس، 2012و)مبارك، 

(، و)املطرودي، 104-100: 1980(، و)الداية، 1970

 (.1986(، و)أبو عليوي، 1986(، و )احللو، 1984

( عن العالقة بينهام انظر )الصايب والرشيف الريض، 4)

و (، و)أب135-1/125: 1986، و)احللو، (1961

: 1990(، و)نور الدين، 128-100: 1987رسالن، 

 (. 111-103، ص: 2009(، و)السعدي، 77-73ص 
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: 1983 ،الثعالبيأربع وثامنني وثالثامئة للهجرة )

: ص 1961،الريض والرشيف والصايب ،2/354

تويف يوم اخلميس "وفاته:  ويقول الثعالبي عن ،(15

 ,ثامئةالثناي عرشة ليلة من شوال سنة أربع وثامنني وثال

 ،الثعالبي) "وكانت سنوه إيدى وتأعني سنة قمرية

األستاذ عبد العظيم عيل ويرجح  ،(2/263: 1983

الرأي األخري بأنه مات لتسعني سنة لعدة  قناوي

 (.36: 1937 ،قناوي) أسباب ذكرها يف مقالته عنه

ه وتويف سنة 359ينام ولد الرشيف الريض سنة ب

مر الريض عند وفاة الصايب مخسة (1)ه406 ؛ فيكون ع 

ا تقريباا.   وعرشين عاما

فقد  ،وعىل الرغم من ذلك الفارق الكبري يف السن

قوية لعدة أسباب منها العالقة   (2) نشأت بينهام عالقة

                                                 
: 1986(، وانظر )احللو، 8/91: 1987( )ابن األثري، 1)

1/21.) 

 واألسباب التي ذكرها هي: (2)

ا أليب إسحاق " أوالا: يكاد أبو منصور الثعالبي يعدُّ معارصا

ه بنحو مخس وأربعني الصايب؛ فقد تويف أبو منصور عقب

 سنة، وهو أمد قصري يف أعامر التاريخ واملؤرخني.

ثانياا: السن التي ذكرها صاحب اليتيمة وردت يف قصيدة أليب 

 إسحاق إذ يقول:

اـــفقد محلت مني ابن تأ  عني سالكر

 سبيالر عليها يأــــــلك الثقالن

=         وقد كان إنشاء هذه القصيدة قبل وفاته بنحو أربعة أشهر.

القديمة بني أيب أمحد املوسوي والد الرشيف وأيب 

فقد كان  ،(1/126: 1986 ،حاق الصايب )احللوإس

 ،(3)أبو أمحد نقيب الطالبيني يف ذلك العهد وأمري احلج

والصايب كان كبري كتاب الديوان الذي كتب العهد 

بتوليته حيث أسبغ عليه يف ذلك العهد من املآثر واملزايا 

. فمن الطبيعي أن تنشأ (4)ما تتطلع إليه هامات الرجال

بدايتها تكون رسمية كعالقة املسؤول بينهام عالقة 

ثم تزداد متانة مع مرور األيام  ،باملسؤول يف الدولة

حني جتمعهام املشرتكات االجتامعية واألدبية والنفسية 

بني شخصيتيهام. وقد سجنا كالمها يف احلقبة نفسها 

                                             
ثالثاا: قد يكون حفيد أيب إسحاق الصايب صادراا يف =   

حديثه عن غري ترو وتدبر؛ ألن حديثه يسمع وينسى، ال 

كام يصدر عن مؤلف يتحرى الصدق، ويلتزم جادة الدقة؛ 

 ألنه خرب خيلد ويبقى. 

، وإن كان  ا، وال توهن عظاما ا: سن السبعني ال توهي جلدا رابعا

النائبات، مولعة به النكبات إال يف  صاحبها متزامحة عليه

 .    "القليل النادر

( توىل أبو أمحد نقابة الطالبيني أكثر من مرة، إحداها عام 3)

(، واألخرى 7/290: 1987ه ) انظر ابن األثري، 354

(، وملزيد 7/448: 1987ه ) انظر ابن األثري، 380عام 

: 1984من املعلومات عن أيب أمحد انظر )املطرودي، 

(، و)أبو 54-1/21: 1986(، و)احللو، 10-14

 وما بعدها(. 67: 1986عليوي، 

(، 125 -123( انظر نص العهد لدى )الصايب، د.ت: ص 4)

 (.360-3/357: 1997و)ابن محدون، 
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تقريباا ملدد متقاربة. وإن اختلف مكان سجنهام؛ فأبو 

َل إىل فارس ،هأمحد والد الريض ق بض علي ح   ،ور 

ِجن يف إحدى قالعها من عام  ه 372ه إىل عام 369وس 

وأما الصايب  ،(407و 7/391: 1987 ،األثري )ابن

 ،محدون فسِجن يف بغداد يف دار املطهر بن عبداهلل )ابن

إىل عام  367يف املدة من عام  ،(6/363: 1997

 ،واحلموي ،7/401: 1987 ،األثري ه )ابن371

. وقد أمر بسجنهام عضد الدولة (1)(1/135: 1993

البوهيي عندما سيطر عىل بغداد. وأطلق رساحهام ابناه 

بعد وفاته؛ الصمصام حاكم بغداد من بعده الذي أفرج 

ورشف الدولة حاكم فارس الذي أفرج  ،عن الصايب

عن أيب أمحد املوسوي. كام رد رشف الدولة أمالك أيب 

 ه )ابن376بغداد عام أمحد املصادرة عندما استوىل عىل 

 (.7/428: 1987 ،األثري

ا استرشاف   ومن أسباب توثق هذه العالقة أيضا

وتنبؤه له  ،وعلو قدره ،الصايب لنباهة الرشيف الريض

شأنه شأن كثري من  -بمستقبل زاٍه؛ فقد كان الصايب 

                                                 
أنه كان يكتب عن "( وحسب ابن األثري، فإن سبب سجنه 1)

بختيار ]املتويل عىل بغداد حينها[كتباا يف معنى اخل لف 

بينه وبني عضد الدولة فكان ينصح صاحبه؛ فمام  الواقع

كتبه عن اخلليفة الطائع هلل إىل عضد الدولة يف املعنى، وقد 

لقب عز الدولة بشاهنشاه، فتزحزح له عن سنن املساواة، 

 .7/401 "فنقم عليه عضد الدولة ذلك

عاملاا بالنجوم والتنجيم؛ فلعل قراءته لطالع  -(2)الصابئة

بذلك واهلل أعلم.  -اعتقاده يف -الريض أوحت إليه 

 :1961 ،الريض والرشيف الصايب) لذلك قال فيه:

-2/89: 1994 ،الريض الرشيف وانظر ،40 ص

90:) 

 فراسة الرجال يف يل ,نـــــــيأ أبا

 دقاـــــــفاص تقول أن منها تعودتر 

تني دــــــــوق  ماجد أنك عنك خربر

 مرتقى أبعد العلياء من رتقىـــــــس

                                                 
والصابئون كام يقول اإلمام الفخر الرازي يف تفسري قوله ( 2)

ين آمنوا والذين هادوا والنصارى تعاىل: )إن الذ

بعد  الخ اآلية(: ...والصابئني من آمن باهلل واليوم اآلخر

وثالثها: وهو "قال:  أن ذكر رأيني فيمن هم الصابئة

: األول ؛قوم يعبدون الكواكب ثم هلم قوالناألقرب أهنم 

ن خالق العامل هو اهلل سبحانه، إال أنه سبحانه أمر بتعظيم أ

واختاذها قبلة للصالة والدعاء والتعظيم. ، هذه الكواكب

ن اهلل سبحانه خلق األفالك والكواكب، ثم إن أوالثاين: 

الكواكب هي املدبرة ملا يف هذا العامل من اخلري والرش 

والصحة واملرض، واخلالقة هلا، فيجب عىل البرش 

ألهنا هي اآلهلة املدبرة هلذا العامل، ثم إهنا تعبد  ؛تعظيمها

(. وعن الصابئة 3/113: 1983)الرازي،  ه(.اهلل سبحان

(، و)عليان، 115-2/63: 1968انظر )الشهرستاين، 

: 1987أبو رسالن، ، و)(1978(، و)احلسني، 1976

(، 1997(، و)برنجي، 1992م(، و)محادة، -ص: أ

(، و)شكر، 2010(، و)سيويف، 2009و)املدين، 

2016.) 
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ي  أوانه قبل يمــــــــــــالاعظ اكفوفر

 البقا يدـــــللأ اهلل الــــأط وقلت:

  ة مل أبح هباـــــــوأضمرت منه لتفظ

 ا يل مطلقاـــــــإىل أن أرى إطالقه

 فإن عشت أو إن مت فاذكر بشاريت

 ْب هبا يقار عليك حمققار ــــــوأوج

 ن يل يف األوالد واألهل يافظار ــوك

 قايف موضع الب إذا ما اطمأن اجلنب

 ،وقد تفاعل الرشيف الريض مع هذه القصيدة

ا بعض  وصدق تلك النبوءة؛ فقال جميباا للصايب مستعريا

 ،92-1994:2/90 ،الريض ألفاظه: )الرشيف

  (: 44: ص 1961 ،الريض والرشيف والصايب

ْألِف الابجيل قبل أوانه  وإن تر

ا من الود مونقا  أرِعْضَك به وجهر

 ام قوالر فإننيوإن تعطني اإلعظ

 سأعطيك فعال منه أذكى وأعبقا

نَْيةر ــــلعل الليايل أن يبلغ  ن مر

ا من احلظ مغلقا...  ويقرعن يب بابر

 فإن قعدت يب الأن عنها فإنه

 سينهض يب جمدي إليها حمققا

 ك إنهــــفو اهلل ال كذبت ظن

 اـــلعاٌر إذ ما عاد ظنك خمتفق

عىل اخلالفة ومل يكتف بإضامر عزمه عىل االستيالء  

بل إنه بدأ يفكر يف هذا األمر بصوت  ،يف نفسه

: 1994 ،الريض حيث قال: )الرشيف ،مسموع

1/253:) 

 اة وإنامــــــدعني أخاطر باحلي

 طلب الرجال العز رضب قداح

اــــأما لقاء املرلك قأ  أو كام ,رر

 امحـلقى ابن يجر من يدي الط

ا وأصبح أم ،بل إنه ختيل نفسه توج باخلالفة ريا

: 1994 ،الريض للمؤمنني حني قال: )الرشيف

1/409 :) 

 دـــني حممــــهذا أمري املؤمن

 ه وطال املولدــكرمت متفارس

 ك فاطمــــَأَو ما كتفاك بأن أم

 مدــوأبوك ييدرة وجدك أي

وداللة عىل توثق الصداقة بينهام،  فإن الصايب هو 

الذي كتب العهد الذي كلف بموجبه الريض بعمل 

ه؛ حيث كان أبوه أبو أمحد املوسوي نقيب والد

ا  ا للحج يف زمن اخلليفة وناظرا الطالبيني، وكان أمريا

يف املظامل قبل عزله وسجنه، وبعد خروجه من 

السجن أعيدت له مناصبه عىل أن يقوم ابنه الريض 

بمهامه بعد أن ضعف وكربت سنه، وذلك عام 

ا النظرـه380 يف  ، وأضيف إىل الريض تقليده منفردا

 والرشيف أمور املساجد بمدينة السالم )الصايب

(.  فكتب الصايب ذلك العهد 73 ص 1961الريض،

الذي كلف بموجبه الريض هبذه املناصب الكبرية، 
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بطلب من الرشيف الريض نفسه كام سيمر معنا يف 

 أثناء هذا البحث.

ا بني الرشيف  ولقد ازدادت هذه العالقة توثقا

 ،تابة هذه العهود وبعدهاالريض والصايب من قبل ك

وبقيت حتى بعد  ،واستمرت سنوات يف حياة الصايب

ومراسالت  ،موته؛ فقد كانت بينهام زيارات متبادلة

أثنى كل واحد منهام عىل  ،وقصائد شعرية ،كتابية

مودة "حتى ذكر ياقوت أن بينهام  ،صاحبه

وإنام  ,ومكاتبات...مع اخاالف امللل وتباين النحل

 "مع تبدد الدين والنأب ,لك األدبكان ينظمهم س

(؛ فإذا كان الصايب توسم 1/131 :1993،)احلموي

 ،يف الريض النبوغ والوصول إىل مراتب عالية

فإن الريض  ،ومناصب سامية كام بينتها أبياته السابقة

 ،بادله الثناء بالثناء واملودة باملودة والتقدير بالتقدير

 فقال فيه: ،وزاد عليه بالتفدية بالعمر والشباب

 وانظر ،542-2/541: 1994 ،الريض )الرشيف

  (:25 :ص1961 ،الريض والرشيف الصايب

 ر إمرةر ــــولو أن  يل يومار عىل الده

 انــــوكان يل  العدوى عىل احلدث

 بيبايــخلعتر عىل عطتفيك بررد ش

 اينــــــزم واقابالَجوادار بعمري 

 ومَح لتر ثقل الشيب عنك متفارقي

 اينــــمن غريب وغض  عنوإن َفل  

 

 وناَب طويالر عنك يف كرل عارض  

 ي وبناينـــــبخط  وخطو  أمخص

وعندما تويف الصايب رثاه الرشيف الريض بقصائد  

منها قوله من قصيدة رثاء طويلة بلغت أكثر  ،متعددة

-1/381: 1994 ،الريض الرشيف من ثامنني بيتاا: )

 ص :1961 ،الريض والرشيف الصايب وانظر ،385

45-55:) 

ل َمنْ  أَعلْمَت   األْعَوادِ  َعىل واـــرمَحَ

 الن اِدي ِضَياءر  اــــََخب َكْيَف  أَرأْيَت 

 اغَادى الَبحرِ  يف َخر   لوْ  َهَوى َجَبٌل 

اَ  َوْقِعهِ  ِمنْ   اإلْزَبادِ  َاابِعَ ـــــــــــمر

 الثرى يف يطك قبل أعلم كنت ما

 األطواد عىل يعلو ثرىــــــــال أن

 فإنه انـــــــــالزم يف ليومك بعدار 

ي أقَذى  األْعَضادِ  يف َوَفت   ونَ ــــرالعر

ْمعر  در ـــــــََينْتف ال ْبَكى الِذي الد   بِهِ  تر

 األْمَداِد... ِمنَ  َلهر  لروَب ـــــــالقر  إن  

 ثانيار  لك تلد مل أرض كــــــثكلا

َك  أن ى عْ  َوِمْثلر  املِيالدِ  َوزـــــــــــمر

ى إنْ  َوالتَفَصاَيةِ  ةِ ـــــللَبالغَ  َمنْ   مَهَ

 الوادي ذاك وعبر  امــــــالغم ذاك

 أعدائها يف جيز وكــــــــللمل من

 ِيَداِد؟ غِ ـــالَبلِي ْولِ ـــالقَ  ِمنَ  بِظربرى
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 اــــــــيلمه زالـي ال للماملك من

 وسداد؟ ضائع أمر دادــــــــــبأ

 ِرَماَيها َيْأَاِزلُّ  لِ ــــــللَجَحافِ  َمنْ 

 الد؟ـــــج ريــــــبغ رعلاها ويرد

 قلوهبا رتدـــيأ وارقــــــللم من

 َواإلْرَعاِد؟ َراِق ـــــــــْاإلب بَِزالِزلِ 

نٌ  األَراِقمر  فِيَها ايف  ــــــَوَصَح  مر  كر

 رادـــــواإلي اإلصدار ةـــــمرهوب

 اعرضاهاــــــاس اذا طوائعها تدمى

ةِ ــــِش  ِمنْ   ادِ ــــــَعَواإلي الا ْحِذيرِ  د 

 كأنام دوـــــــالع نظر عىل رــــمح

 دادـــبم ال هبن طـــــــــــخي بدم

ْقِدْمنَ  ير  إْقدامَ  ير  َوباطٌِل  ,وشِ ـــــاجلر

 األْجنَادِ  مَ ـــــــــَهَزائِ  َينَْهِزْمنَ  أنْ 

أ هبا فَِقرٌ   فقريةر  امللوك يـــــــــمتر

ا دىـــَمبْ  إىل أَبدار   دِ اـــــــــَوَمعَ  هَلَ

ا وتكون  ونى إذا رونــــللح صوتر

نِْق  َوِعنَانَ   املرَااَمدي ِح ــــــــاجلامِ  عر

 َيَشا َوإن ,القلوِب  يف َوَتلَذعر  ,َتْرقي

ومَ  َيطر  ا الن جر  ادِ ــــــــاألْبعَ  ِمنَ  هِبَ

وقد أخذ معاين البيتني السادس عرش والسابع عرش 

وعمق  ،داللة عىل التعلق به ،من معاين الصايب وألفاظه

وتغنياا بالشعر الذي كان الصايب يفخر فيه  ،الصلة بينهام

 وابن ،2/322: 1983 ،حني قال: )الثعالبي ،بنفسه

 :(5/399: 1997 ،محدون

 قريةـامللوك ف يويل فِقٌر تضح

 ليها لدى إيداثها يني تطرقر إ 

 نيـــأردُّ هبا رأس اجلموح فينث

 عاقر ـوأجعلها سوط احلرون فير 

حتى إذا  ،له بعد موته لسنوات طويلة واستمر وفياا

ا وفاءه  ،مر عىل قربه بعد عرش سنوات رثاه مؤكدا

: 1994 ،الريض وتقديره له بقوله: )الرشيف ،للصايب

 ،الريض والرشيف الصايب وانظر ،2/75-76

 (:62-61:ص1961

 موقتفي عندك الركب يذم لوال

كَ  َيي ْيتر   َحِق ـــــإس أَبا َيا ,َقرْبَ

ْذ  َك اشاياقر  َكيَف   أخ   إىل نأيَت  مر

ِمريِ  َقلِِق   َواِق ـــبِاألْش  إَلْيَك  الض 

 وعيشنا األنيق الزمن تذكر هل

 ذاقـــــوم لـــماأم عىل حيلو

 واــيازايل أن اءـــــللقرب بد ال

ْذرِ  ,َيْومار   فَِراِق  ْذرِ ـــــَوعر  ِقىلر  بعر

 وازعـــن إليك وتعطتفني أميض

 اقــــــــالعش ســكانتف بانتفس

 خلت ولو الدموع عيني عن وأذود

َرْت   داِق ـــَغي بَِوابِل   َعَلْيَك  جَلَ

ى ِمنْ  َقذاةر  َطْريف يف أن   َوَلوَ   َثرر

يارَها َما َوأَراكَ   اقيــــمَ  ِمنْ  َقذ 
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 دـخال املرجب فاملجد متضِ  إن

 بواقي امـــالعظ فالكلم تتفن أو

وَذةٌ   اِرب  ـَ َمض بَِغريِ  َتْدَمى َمشحر

 األعناق طىل يف أطلق كالأيف

م املغري كاجليش يقبلن  هــــيؤر

َقلنٌص  اإلَزارِ  َكِمشر   َساِق  َعن مر

 ةـــخليق وكـاملل أذان قرطات

 واقـــواألط الايجان بمواضع

 وأثلوا الرشود املجد هبا عقدوا

ِف  إىل َدَرجار  ىَل  رَشَ  َراقيـَومَ  العر

ا امَ  أْوَتْرََتَ  لرٌب ــــرص َك ـَباعر  أي 

ا  َراِق ـــــَواإلغْ  بالن ْزعِ  َوَكَدْدََتَ

َواكَ  َمِرَيْت  إذا َيا ى ا قر  َشَدْدََتَ

 يــباق الليايل عقب عىل باسم

ا َقَعَدْت  َكنََجائِب    َهاـأْرَماقر  هِبَ

وَرةر   بِاألْعَراِق  نيَ ـــََفَمش ,حَمأر

ا يف إحدى رسائله فقال عنه:  فأعزز "كام رثاه نثرا

كيف  ,رعيل بذلك الوجه الوضاح واللأان اخلطا

سكن بعد النرَزَوان؟ ووقف بعد اجَلَواَلن؟ وذلك اجلنان 

كيف  ,وقرارة التفصاية ,الذي كان ينبوع البالغة

ه َح بعد االخرضار  ,غاض بعد اجِلاَمِم يوضر وَصور

ه؟ وتلك األنامل الاي كانت منابت البيان  ,روضر

كيف عاث البىَِل يف أطرافها؟  ,ومغارس اإليأان

من أقطارها؟... لقد وجدتر به َوْجَد  وحَتيرَف الزمان

ْاهر  ,الرؤوم بِبِْكِرَها وقد َفَقَدْتهر  وِم بطرالها وقد َأَضلر  ,والَبغر

وأيوج ما كنت  ,وسلبنيه الزمان آنس ما كنت بتفضله

ا خلاطري يف املناقشة ,إىل مثله ويافظرا لرسي  ,شايذر

ةِ   :1961 ،الريض والرشيف الصايب) "عند املرَباثر

 .( 107ص

وصداقة هبذا  ,وال شك أن عالقة هبذا الرسوخ

 ,ومودة خالصة ,العمق البد أن تنطوي عىل حمبة صادقة

 ,وترتتب عليها أمور مهمة ,ومن الواجب أن يناج عنها

بل واملبادرة  ,ليس أقلها تلبية كل طرف ملطالب صايبه

وسد خلاه. فهل اساتفاد كاتب  ,لالمس اياياجاته

 ايب عند كاابة هنج البالغة؟النهج من أيب إسحاق الص

البد من القول بأن الريض كان معجباا أيام إعجاب 

وثقته  ،بقدرة أيب إسحاق األسلوبية العالية يف الكتابة

بتمكنه من ناصيتها. وقد عرب الرشيف الريض عن 

ا يف كثري من املناسبات ا ونثرا ويف  ،إعجابه ذلك شعرا

ه هبا التي كل القصائد واملقطوعات النثرية التي رثا

ا ما قاله يف إحدى  ،مرت معنا قبل قليل ومن ذلك أيضا

خماطباا الصايب بعد أن شكا إليه حاله  ،املناسبات

إال أن حيمل عىل  ،وعدم قدرته عىل احلركة ،الضعيفة

: 1994 ،الريض الرشيف) املحفة عند قضاء حوائجه:

: 1961 ،الريض والرشيف الصايب وانظر ،2/541

 (:4/425: 1997 ،محدون وابن ،24ص

 يادث بنانك من قبضا رام لئن

 جنان انبأاط منك عاضنا لقد
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ز   وإن  ارهــــــمط اجلناح ذاك من بر

 ريانـــــــط ذي منك مقال فرب

 املاــــــفط النائبات أقعدتك وإن

 وانـــــاملل جمدك من موقرار  رسى

 بمرها اخلطوب منك هدمت وإن

 بان بــــللمناق انـــــــلأ فثم

 ناظر مســـالش رأى ما تبقى مآثر

 أذنان سامع من معتــــــس وما

أدام –وبحره "ويقول خماطباا له يف إحدى رسائله: 

وطال امايايه من  ,وإن كثر انازايه من مجاته -اهلل عزه

وال ينتفذ  ,فهو البحر الذي ال يكدره هنز الدالء ,دفعاته

وال تنقصه واردات اهلموم  ,جلجه تناوب الظامء

بل كلام زاد  ,وال وافدات النوائب بوفودها ,رودهابو

ا غواربه وهواديه. وإنام ينزح  تزايم وارديه ازداد تدافعر

قليبرا يف قلب  ,وينقص الزمان بمروره ,الدهر بكروره

ا ,وال مواد له ,غريه ال مصاب عليه  ,وال يتفيض إال ملعر

ا ا مأاكرهر فكيف ببحر  مدافعر  ,وال جيود إال مكدودر

وِشعابر األفكار تاقابل  ,م تدفع غرَرَها إليهالكال

 فأقول كام قال أبو الطيب املانبي: ,مأائلرها عليه

ا  فال غيضت بحارك يا مجومر

  "عىل علل الغرائب والدخال      

: ص 1961 ،الريض والرشيف الصايب انظر )

74-75.) 

 

لذا فإنه من الراجح أن بالغة الصايب وفصاحته، 

 اإلنشاء، وانسيابيته يف األداء الكتايب، وقدرته العالية عىل

كتاب الدنيا وبلغاء  "حتى عده الصاحب بن عباد أحد:

(، هي التي 2/292: 1983 الثعالبي، )انظر "العرص

رشحته لدى الريض لي ْستََفاَد من أسلوبه وطريقته عند 

الكتابة باسم أمري املؤمنني عيل ريض اهلل عنه، ليكون 

يف كتابة -ْن بطريقة غري مبارشةوإ-للصايب تأثري واضح

هنج البالغة. وال غرو يف ذلك، فباإلضافة إىل بالغته 

متيزت  وفصاحته، فإن شخصية أيب إسحاق الصايب

بالقدرة اللغوية البارعة، والثقافة األدبية الواسعة، 

واملوهبة الشعرية الراقية، واإلملام بعادات العرب 

سالم، حتى وأخالقهم وتقاليدهم يف اجلاهلية واإل

أصبحت بالغته ورسائله موضع شوق وسلوة، يستمتع 

 اجلمهور بقراءهتا، واالطالع عليها، يقول أحد الشعراء:

: 1993 احلموي، وانظر ،2/287: 1983 الثعالبي،)

1/132 :)  

ا يليف ص  بابة  ــأصبحت مشااقر

 حاقــــــبرسائل الصايب أيب إس

 صوب البالغة واحلالوة واحلجى

 لوة العشاق ــــــة سذوب الرباع

ا كام رق النأ  وتارة ,يمـــــطورر

 ناقــــحتكي لنا األطواق يف األع

ز  ــــــــال يبلغر البلغاءر ش ربن  أَو مر

ه عىل األي ابْت بدائعر  داِق ــــــكر
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 وانظر ،2/288: 1983 ،ويقول اآلخر: )الثعالبي

 (:1/132: 1993 ،احلموي

 اجم   ــيا بؤس من يمنى بدمع  س

 مي عىل يجب التفؤاد الواجمهي

 ة  ــــه بكأس مدامـــــلوال تعلل

 ورسائِل الصايب وشعِر َكَشاجِم 

 ،كام أن لديه القدرة الكبرية عىل التعبري عن نفسه

ا  وعىل التعبري عن اآلخرين والكتابة باسمهم شعرا

ا لذلك قيل عنه يف مقارنة بينه وبني الصاحب بن  ،ونثرا

وأبو إسحاق  ,يكاب كام يريد الصايب كان"عباد: إنَّ 

(. 2/292:  1983 ،)الثعالبي "كان يكاب كام يؤمر

وقد وصف الثعالبي هذه العبارة أهنا من أشفى ما 

 وأكثرها داللة عىل توصيف ما يقوم به الصايب ،سمعه

كام أهنا ترجح كفة  ،( 2/292:  1983 ،الثعالبي)

ام بين ،الصايب لتميزه يف الكتابة عن نفسه وعن غريه

 الصاحب متميز يف الكتابة عن نفسه ال عن غريه.

ومن طالع رسائله جيد صحة هذه املقولة يف كتابته 

ابتداء من اخلليفة وانتهاء  ،بالنيابة عن أناس متعددين

بل وكتابته عن احلادثة الواحدة نيابة  ،بأرشاف الناس

-عن عدة أشخاص بأساليب خمتلفة؛ فها هو يكتب 

ة مهنئاا لعضد الدولة بفتح جبال عن عز الدول -مثالا 

وصل كااب سيدي األمري "فيقول:  ،القفص والبلوص

 ,بام سهله اهلل وعىل يده ,عضد الدولة أدام اهلل عزه

 ,من فاح جبال القتفص والبلوص ,ويرسه بيمنه وبركاه

والصحيح بلغه[ أدام اهلل علوه من  ,وما بلغوا ]هكذا

 عن سبيل كانوا للملة العادلني ,أهلها املعادين

 ,ياى اسانزهلم عن معقل بعد معقل,(1) اهلل]هكذا[

وقال محاَتم وأفنى  ,واسابايهم يف موبل بعد موبل

وعتفى معاملهم  ,وأباد خرضاءهم وغرباءهم ,كامَتم

وتأليم  ,وأجلأهم إىل اإلذعان وطلب األمان ,وآثارهم

والدخول يف عصمة  ,واإلفراج عن الذخائر ,الرهائن

. ويكتب عن (55 ص: ت.د ،الصايب رانظ) "املألمني

وصل كااب "الوزير ابن بقية عن احلادثة نفسها: 

ا بام  ,موالنا األمري عضد الدولة أطال اهلل بقاءه مبرشر

واملنح اجلأيم يف اإليقاع  ,وليه اهلل به من التفاح العظيم

ا ياهلم كانت يف  ,بطوائف القتفص والبلوص ومقاصر

ضالهلم وعيثهم املقام عىل املعهود من كتفرهم و

واساحالهلم ما يرم اهلل من أموال أهل امللة  ,وفأادهم

وما كان بلغه أيده اهلل يف إطتفاء  ,والذمة ودمائهم

 ,واسانزاهلم عن معاقلهم ,وإمخاد مجرَتم ,نائرَتم

 ,واإلثخان هلم ,والنكاية فيهم ,واإليغال يف طلبهم

 ،الصايب )انظر "ياى كتفوا ونزعوا واتعظوا واتزعوا

(. كام كتب هو عن نفسه مهنئاا عضد 57 ص: ت.د

وقد اسانجحت بام تلقاين من "الدولة هبذا الفتح فقال: 

فيام وىل اهلل  ,والنبأ املؤنس املغبط ,اخلرب الأار املبهج

من الظتفر  ,موالنا األمري اجلليل عضد الدولة به

                                                 
: ن الصحيح( وهو خطأ يف ترتيب ألفاظ اجلملة، وربام أ1)

 العادلني. من وامللة اهلل سبيل عن كانوا الذين
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واإلتيان  ,واالساباية هلم ,بطوائف القتفص والبلوص

همواإلدالة  ,عليهم واالقاصاص من سالف  ,من مضارن

هم والنُص  ,واالشاامل عليهم بالبأس الشديد ,معارن

بعد تقديم  ,واألرس العنيف ,والقال الذريع ,العزيز

 انظر) "واساعامل اإلبقاء واإلنظار ,اإلعذار واإلنذار

 (. 61 ص: ت.د ،الصايب

فهذه ثالثة نامذج من كتابة أيب إسحاق يف موضوع 

كتبها بقلمه نيابة عن  ،أساليب خمتلفة بثالثة ،واحد

لكنها  ،إحداها عن نفسه هو ،ثالث شخصيات متعددة

يعرف من يقرأها أن  ،مع ذلك متقاربة األسلوب

اما يدل عىل قدرته عىل تقمص  ،كاتبها واحد

كام يؤكد ما قيل عنه من  ،الشخصيات وتعدد املواهب

 أنه يكتب كام يراد له أن يكتب. 

ف عن اآلخرين كتباا؛ فقد كلفه بل إنه كان يؤل

ا له من عقوبة السجن  ،عضد الدولة البوهيي ختفيفا

 ،بتأليف كتاب عن أخبار الدولة البوهيية وتارخيها

فكان إذا ارتتفع جزء منه محل إىل  ,فعمل الكااب"

احلرضة العضدية ياى يقرأه وياصتفحه ويزيد فيه 

يرر ومحل  ,فلام تكامل عىل ما أراده ,وينقص منه

 "فيقال: إنه قرئ عليه يف أسبوع ,امال حمرراك

فها هو الصايب ألف  ،(1/138: 1993 ،احلموي)

عىل الرغم من عدم  ،الكتاب املطلوب منه تأليفه

حيث روي عنه أنه كان يقول عندما  ،اقتناعه بام يكتب

وسط انشغاله بالتعليق  ،سئل عن عمله التأليفي هذا

 ,أباطيل أنمقها"ض: والتغيري التبديل والتسويد والتبيي

 وانظر ،2/291: 1983 ،)الثعالبي "وأكاذيب ألتفقها

 (.1/131: 1993 ،احلموي

بل أعان  ،ومل تقترص إعانته لآلخرين عىل النثر

ا؛ فقد حدث أبو احلسن حممد بن عبداهلل  بالشعر أيضا

اهلاشمي أبا عيل املحسن ابن أيب إسحاق الصايب قائالا 

ق إبراهيم بن هالل يف أعانني والدك أبو إسحا"له: 

 ،)احلموي"هجائي مخرة املجنونة باليشء الكثري

1993 :1/155 .) 

أنه كتب أكثر من  ،ومن دالئل أنه يكتب كام يراد

ِهَد به إىل الرشيف الريض؛ فكان لألخري إسهام  َعْهٍد ع 

كبري يف توجيه الصايب للطريقة التي كتب هبا العهد من 

وإطالق يده يف  ،حيث إعطاؤه الصالحيات الواسعة

الترصف بأعامل نقابة الطالبيني؛ حيث جاء يف رسالة 

بعثها الرشيف الريض إىل أيب إسحاق الصايب يرسم له 

والنموذج املثايل الذي  ،الطريقة التي يراها مناسبة

ويريض طموحه يف كتابة  ،يرتضيه الرشيف الريض

هذا ما عهد فالن إىل "العهد الذي سيعهد به إليه: 

واحلرمة الوكيدة الاي  ,ويذكر اخلدمة القديمةفالن: 

ا ا وآنتفر وأوالر  ,للوالد أدام اهلل عزه يف هذه الدولة سالتفر

ا  [هبا]ثم اإلشارة إىل اخلدمة الاي اخاصصت  ,وآخرر

ا ا واشاملت عىل أطرافها مأابدر وأن ذلك  ,منتفردر

وكاهل  ,اقاىض اإلبقاء يب عىل غارب هذه املرقبة العلية

ْأَاْقََص األوامرر كلها ,الأنيةهذه الرتبة  ْؤَتى عىل  ,وتر وير



 ؟"هنج البالغة" إسحاق الصايب يف تأليف ما أثر أيب:  راشد بن مبارك الرشود                                                          40

ويقال: فأفردناك بمكان أبيك  ,رشوط النقابة بأرسها

ا  من النقابة عىل أهلك وذويك يف كل البالد رشقر

ا وقربرا ا وبعدر ونطنا بك النظر يف مصالح املأاجد  ,وغربر

وتلم شعثها. وجعلنا إليك  ,بمدينة الأالم لاأد خللها

فة والدك عىل املظامل والاأيري باحلجيج يف مع ذلك خال

أيام املواسم...ويعامد الاطويل يف هذا العهد؛ فإنه 

وأبعد لغاية امادادي ونرشي إن شاء  ,أطول لشكري

 والرشيف )الصايب "اهلل وهو يأبي ونعم املعني

. وكتب إليه مرة (1)(75-73: ص 1961 ،الريض

به  أخرى يطلب منه كتابة عهد آخر ملنصب وعده

َع يل اآلن يف "اخلليفة الطائع هلل منها قوله:  ِ وقد رشر

 ,أدام اهلل تأييده ,والذي أسأله ,كيت وكيت من األعامل

يف إنشاء عهد  ,يرسها اهلل ,أن يتفرغ يل نتفأه النتفيأة

 ,أطال اهلل بقاءه ,عن موالنا أمري املؤمنني ,إيلر بذلك

ا عىل رسمه يف إيراد الغرر  ,روإزواج التفق ,جارير

واأللتفاظ اجللية...كام  ,واالساكثار من املعاين املضيئة

 ،الريض والرشيف )الصايب "فعل بالعهد املاقدم له

وقد كان الريض راضياا متام الرضا  ،(79: ص 1961

ويرى أن ما حتقق له من إمتام ذلك  ،عن العهد السابق

إنام هو من بركات الصايب  ،العهد عىل وجه الرسعة

أدام  ,وقد كان"ل يف رسالته مكمالا: الذي كتبه؛ فقا

تتفضل بإنشاء العهد الذي سألاه إنشاءه  ,اهلل تأييده

                                                 
( انظر نص العهد الذي كتبه أبو إسحاق للرشيف الريض 1)

 (.  226-1/221لدى )ابن األثري، د.ت: 

وكان عهدار ميمون النقيبة  ,باقليد النقابة وجتديد الوالية

 ,ناجز رسيعار الامس له األن األمر الذي  ,مبارك الشيمة

: ص 1961 ،الريض والرشيف )الصايب "وإنقاد مطيعار 

79.) 

وهي الكتابة للخلفاء  ،مهنته ونظرا لطبيعة 

فإنَّ الصايب يتميز بالثقافة اإلسالمية  ،والوزراء

وبحفظ القرآن  ،والعلوم الرشعية املتنوعة ،الواسعة

حتى  ،وكثري من األحاديث النبوية الرشيفة ،الكريم

حيتفظ القرآن "بأنه كان أبو منصور الثعالبي وصفه 

 ,ثعالبيال ) "قلمه يتفظار يدور عىل طرف لأانه وسن

برهان ذلك ما و": ويضيف قائالا  ,(2/288: 1983

الاي أيأن فيها  ,أوردته يف كااب االقاباس من فصوله

 ،الثعالبي) "ويالها بآي من القرآن ,كل اإليأان

1983 :2/288 ) (2). 

كام يتميز الصايب باألخالق العالية والصفات 

اجلليلة السامية؛ فقد أحبه الكثري من رؤسائه من 

ومرؤوسيه من الكتاب وموظفي  ،فاء والوزراءاخلل

يف تلك عنه أبو منصور الثعالبي الدواوين حتى قال 

كان يعارش املألمني أيأن "الناحية من خلقه وأدبه: 

ويأاعدهم عىل  ,وخيدم األكابر أرفع خدمة ,عرشة

 ،2/288: 1983 ،الثعالبي ) "صيام شهر رمضان

                                                 
( انظر عن اقتباسات الصايب من القرآن الكريم والسنة 2)

: ص: 2009النبوية والشعر واألمثال لدى )السعدي، 

216-219 .) 
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 (.1/132: 1993 ،احلموي وانظر

فعندما استجاب  ،واضع من أبرز صفاتهوكان الت

أرسله إليه  ،الصايب لنداء الريض؛ وكتب ما طلبه منه

وهو  ،وتواضع منه ،مع خطاب اعتذار عن التقصري

يقول فيه:  ،الكاتب الكبري أمام صديقه الشاب الطامح

وقد تلقياه بالبدار  ,اآلن فأمره املأموع املطاعو"

أنت ما اهلل يا سيدي لو كابت واإلرساع...و

لكنت أجرأ  ,ساكتفيانيهاوكتفيت نتفأك ما  ,ساكابانيها

وأكثر إصابة  ,اوأطول شأوار وميدانر  ,مني يدار ولأانار 

: ص 1961 ،الريض والرشيف )الصايب "اوإيأانر 

ويف خطاب آخر يكرر الصايب مقولته بكل  .(76

بأنه ودَّ لو توىل الريض كتابة ما يريده بنفسه  ،تواضع

أماثل ما رسمه أدام اهلل تأييده يف أمر وأنا "حني قال: 

ولوال العهد الثاين عىل ما يده ومثله ورتبه وقرره. 

وحترجي من الوقوف عن  ,ختويف من خمالتفة مراسمه

أدام اهلل  -علامر مني بأنه ,ىل هذه احلالإملا أجبت  ,أوامره

 ,ورماها بالعتفو من هاجأه ,إذا توالها بنتفأه -تأييده

وأيذق باُصيف  ,يصاهناكان أفرس مني عىل 

 (.80: ص 1961 ،الريض والرشيف الصايب) "عناهنا

ا، حفظه لألرسار، وكتامهنا  ومن أخالقه العالية أيضا

عن البعيد والقريب، وفيام يبدو فقد كان بني الريض 

والصايب أرسار يكتامهنا أشارا إليها كالمها؛ األول حينام 

الرؤوم بِبِْكِرَها  لقد وجدتر به َوْجَد  "قال يف رثاء صاحبه:

, وسلبنيه الزمان  , والبَغروِم بطالها وقد َأَضلراْهر وقد َفَقَدْتهر

آنس ما كنت بتفضله, وأيوج ما كنت إىل مثله, شايذا 

 )الصايب "ويافظرا لرسي عند املربَاثرةِ خلاطري يف املناقشة, 

(، والصايب عندما 107: ص 1961 الريض، والرشيف

قطوعات موضوعها حفظ أرسل إىل الرشيف مخس م

الرس سائالا له أن حيكم فيها، وخيتار األفضل منها، فريد 

 والرشيف الصايب)  عليه اآلخر بالثناء واإلعجاب

(، وقد كان تفضيل 93-82: ص 1961 الريض،

الرشيف الريض للمقطوعة اآلتية من بني مقطوعات 

 الصايب األخرى، معلالا ذلك بأسباٍب ذكرها يف جوابه:

 وابن ،92-91: ص 1961 الريض، والرشيف الصايب)

: 2004 والنويري، ،154-3/153: 1997 محدون،

6/81 :) 

 بي مكمنـــــر فيام بني جنـــوللأ

 ايســـي عن مدارج أنتفــــختفي قص

 هـــــني بموضع يتفظـــأضن به ض

 فأمحيه عن إيأاس غريي وإيأايس

 اطيعهــــــفقد صار كاملعدوم ال يأ

 اســــلق من النـــيقني وال ظن بخ

 اهــاظي أضعــــكأين من فرط اياتف

 ي له نايســي له واع  وبعضــــفبعض

ا   ومن ضمن جواب الريض لصاحبه الصايب تعليقا

وإنام التفضيلة ملن إذا أودع "عىل املقطوعة السابقة قوله: 

ا كان نجيرا لتفكره ا لذكره ,رسر ا يف  ,وضجيعر ومصورر

ا يف طي ,أقَص أيشائه وهو مع  ,نة سويدائهومطبوعر
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هر  هر وخْيطِمر مُّ  )الصايب "وحيتفظه ويكامه ,ذلك يزر

 (.93: ص 1961 ،الريض والرشيف

فام هو الرس الذي كانا يكتامنه؟ وهل إرسال الصايب 

هذه املقطوعات الشعرية إىل الرشيف الريض تعبري عن 

تعهد منه بحفظ رس صاحبه؟ وهل ثناء الريض عىل 

عانيها وألفاظها إقرار منه عىل واإلشادة بم ،املقطوعات

 هذا التعهد؟ ربام كان ذلك كذلك.

ولعل الرس الذي كانا يكتامنه هو استفادة كاتب 

النهج من أسلوب الكاتب املبدع أيب إسحاق الصايب 

 وأدائه يف التعبري عن نفسه وعن اآلخرين.    ،يف الكتابة

وهنا يأيت تأاؤل مهم آخر وهو: هل أثرر أبو 

ايب فعليرا يف كاابة هنج البالغة؟ وإذا يدث إسحاق الص

 هذا فام هي دالئل يدوثه؟ 

أن هذا تساؤل كبري وخطِري يف الوقت  ال شك

ا للقداسة التي نظر هبا إىل هنج البالغة  ،نفسه؛ نظرا

ا إىل نسبته إىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ونظرا

وللهالة الكبرية التي أضفيت عىل  ،ريض اهلل عنه

 عه الرشيف الريض رمحه اهلل. جام

لكن يمكن القول أن السنني العرش التي أمضاها 

الرشيف الريض يف عالقته احلميمة مع أيب إسحاق 

وبلغ  ،الصايب كانت هي املدة التي نام فيها الريض ونبغ

مبلغ الرجال من سن اخلامسة عرشة إىل اخلامسة 

 ورسم ،واتضحت له معامل الطريق ،والعرشين تقريباا

: 1986 ،)احللو وبلغ طموحه مبلغه ،طريقه يف احلياة

 ،116-111: 1984 ،واملطرودي ،1/129-130

(؛ فأراد أن 423-420 ص: 1992 ،واملطرودي

ا ،يضع بصمة وينجز مهمة تقيده يف سجل  ،ويرتك أثرا

بتأليف هنج البالغة الذي ارتبط اسمه باسم  ،اخلالدين

 ،يض اهلل عنهجده أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ر

 والدفاع حبه يف ويغايل ،به ويفخر ،الذي كان يتشيع له

 املحقق مقدمة ،1977 ،الريض الرشيف عنه )انظر

: 1986 ،واحللو ،48-1/46: احللو عبدالفتاح

ا عىل إظهار  ،بعدها( وما 1/96 ولعل اما زاده حرصا

الكتاب ما يرى من عدم متكنه من بلوغ مراتب سياسية 

 ،الرشف يف يدانونه ال وملوك وأمراء اءخلف عليا بلغها

فها هو خياطب  ،الكفاءة يف وال ،املواهب يف وال

ويرى أنه ال يقل عنه  ،ويتعاىل عليه ،اخلليفة القادر باهلل

ا ا وفخارا  لرشيف)ا ما عدا مرتبة اخلالفة: ،مرتبة ورشفا

: 1983 ،الثعالبي وانظر ،2/42: 1994 ،الريض

3/163-164:) 

ا أمري املؤمنني فإن  اــنــعطتفر

 رقــة العلياء ال ناتفـــيف دوي

 اوتـار تتفـما بيننا يوم التفخ

ا كالنا يف امل  رقــعايل معــأبدر

 نيـــزتك فإنــإال اخلالفة مي

 ت مطوقــأنا عاطل منها وأن

فكأنه يريد منافسة هؤالء اخللفاء يف أمر ال 

الستعانة يستطيعون جماراته فيه. ومل ير غضاضة يف ا
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خري -بأسلوب صاحبه وخليله أيب إسحاق الصايب 

عندما  -كتاب زمانه فصاحة وبالغة ومتانة أسلوب

أراد أن يكتب عن جده عيل بن أيب طالب ريض اهلل 

وقد يستعني ببعض ما كتبه أبو  ،وأن يقتفي أثره ،عنه

إسحاق نفسه؛ فإذا كان الصايب يكتب باسم اخللفاء 

 ،نهم بذلك يف رأي الريضفعيل أوىل م ،والوزراء

وبخاصة أن التأليف هو بإرشافه شخصياا بوصفه 

 حفيد أمري املؤمنني والنائب عنه.

وعىل الرغم من أن كتاب هنج البالغة مل خيرج إىل 

الوجود إال بعد وفاة الصايب بسنوات ذوات عدد؛ أي 

 ،الدين )نور أن الريض أخرجه بعد األربعامئة للهجرة

 تويف الصايب قبل ذلك بأكثر بينام ،(23 ص: 1990

ا فربام أن الريض تعمد تأخري  ،من مخسة عرش عاما

وختمد  ،إخراج الكتاب حتى ينسى الناس أبا إسحاق

 اهلالة التي كانت تصاحب كتاباته عند صدروها. 

أما دالئل أثر أيب إسحاق الصايب يف كتابة هنج 

نهج وبتطبيق امل ،البالغة فإنه بالنظرة العلمية املتجردة

وبمقارنة أسلوب كتابة بعض  ،(1)األسلويب املقارن

                                                 
يدرس أساليب الكالم يف "ألسلوبية املقارنة هي منهج ا( 1)

مستوى معني من مستويات اللغة الواحدة... ويعمد إىل 

املقارنة بني األساليب لتبني خصائصها عن طريق مقابلتها 

(. فرشطا 87: ص1982الطرابليس،  )انظر "بغريها

مها دراسة األساليب ومقارنتها يف "األسلوبية املقارنة "

، وبني نصني أو أكثر. ويشرتط يف هذه    لغة واحدة

=      حد أدنى من االشرتاك... قد يكون  "النصوص

 ،خطب النهج مع أسلوب كتابة أيب إسحاق الصايب

والتطابق العجيب يف  ،يمكن مالحظة التشابه الكبري

ويف مقدمات  ،ويف كثري من األلفاظ ،كثري من املواقع

ويف  ،وبخاصة التحميدات يف أوائلها ،اخلطب

ويف  ،عليه وسلم الصلوات عىل الرسول صىل اهلل

بحيث لو  ،ويف أوصاف أخرى ،وصف القرآن الكريم

واآلخر من  ،وضع نصان أحدمها من هنج البالغة

ل أيب إسحاق الصايب فلن يستطيع القارئ  ،ترسُّ

أو حتديد أهيام من هنج البالغة وأهيام من  ،التفريق بينهام

 كتابات الصايب. 

                                             
اشرتاكا يف املوضوع، أو الغرض العام... أو اشرتاكا يف =

املؤلف مع اختالف يف املوضوع أو الغرض، أو يف جنس 

الكتابة، كام يكون االشرتاك يف نوع األسلوب فقط...وال 

يكون أوسع ونتيجة البحث أثمر شك أن جمال الدراسة 

 "كلام كانت عنارص االشرتاك بني األثرين أكرب

(. وحق هذه املنهجية أن 88: ص1982الطرابليس، )

ألهنا يف نطاق لغة واحدة،  "األسلوبية املوازنة"تسمى 

رفت هبذا االسم  ، وربطت "األسلوبية املقارنة"لكنها ع 

نشأ  بصاحب فكرهتا حممد اهلادي الطرابليس، فلم

تعديلها، وهي منهجية رأينا مناسبة األخذ هبا لدراسة هذا 

البحث.  وختتلف هذه املنهجية عن األسلوبية املقارنة التي 

بدأها شارل بايل، وعني هبا املختصون يف اللغات والرتُجة 

بعد ذلك، كون األخرية تقارن بني لغتني خمتلفتني أو 

 (، وعن79: ص 2007أكثر.)انظر أبو العدوس، 

، واملسدي، 2003األسلوبية بشكل عام انظر: الشايب، 

 .2011، وحمسب، 1992، ومصلوح، 1977
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هج فإذا أخذنا إحدى التحميدات الواردة يف الن

 ,احلمد هلل الذي ال يبلغ مدياه القائلون "وهي: ،مثالا 

وال يؤدي يقه  ,وال حييص نعامءه العادون

وال نعت  ,املجاهدون... الذي ليس لصتفاه يد حمدود

وال أجل ممدود...أول  ,وال وقت معدود ,موجود

وكامل  ,وكامل معرفاه الاصديق به ,الدين معرفاه

 ,ه اإلخالص لهوكامل توييد ,الاصديق به توييده

وكامل اإلخالص له نتفي الصتفات عنه...كائن ال عن 

 ,مع كل يشء ال بمقارنة ,موجود ال عن عدم ,يدث

فاعل ال بمعنى احلركات  ,وغري كل يشء ال بمزايلة

بال روية  ,وابادأه اباداء ,واآللة... أنشأ اخللق إنشاء

وال  ,وال يركة أيدثها ,وال جتربة اساتفادها ,أجاهلا

: 1988 ،الريض الرشيف) "نتفس اضطرب فيها مهامة

1/13-15.) 

وبمقارنتها بإحدى حتميدات أيب إسحاق الصايب 

 ,واحلمد هلل رب العاملني امللك احلق املبني "وهي قوله: 

الذي ال يوصف إال بألب  ,الوييد التفريد العيل املجيد

األزيل بال  ,وال ينعت إال برفع النعوت ,الصتفات

 ,القديم ال منذ أمد حمدود , اناهاءاألبدي بال ,اباداء

التفاعل ال عن مادة  ,الدائم ال إىل أجل معلوم معدود

الذي ال تدركه  ,الصانع ال بآلة اساعملها ,اسامدها

وال حتده األلأن بألتفاظها وال ختلقه  ,األعني بأحلاظها

وال  ,وال َترمه الدهور بكرورها ,العصور بمرورها

ال جتانأه الصور و ,تضارعه األجأام بأقطارها

وال  ,وال جتاريه أقدام النظراء واألشكال ,بأعراضها

-23: ت.د ،)الصايب "تزامحه مناكب القرناء واألمثال

24 )(1). 

فهاتان التحميدتان تكادان تثبتان أهنم خرجتا من 

من حيث استخدام  ،فاألسلوب نفسه ،منشىء واحد

يف  واألفكار املذكورة ،أداة النفي يف كثري من اجلمل

ونفيا عنه  ،فقد أثنيا عىل اهلل ،التحميدتني هي نفسها

وأنه خلق اخللق ال  ،وأثبتا له القدم واألزلية ،الصفات

ا العقيدة  ،عن جتربة معروفة وال عن خربة سابقة. وأمَّ

عقيدة معتزلية تنفي  ،يف اهلل فهي واحدة يف التحميدتني

 عن اهلل الصفات. وقد حلظ ذلك التشابه والتقارب يف

ولو "التحميدات ويف غريها  زكي مبارك حني قال: 

أننا قارنا هذه العبارات بأمثاهلا اما تكلم به الرشيف 

الريض عىل لسان عيل بن أيب طالب لرأينا الصايب 

 "يستقي من نفس املنبع الذي استقى منه الرشيف

(. ولو أمعن 1975:2/360النثر الفني  ،)مبارك

عكس ما قاله؛ فمن كتب النظر قليال لوجد أن األمر ب

هنج البالغة هو الذي استقى من كتابات أيب إسحاق 

 الصايب.

وإذا نظرنا إىل صالهتام عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه 

ا عجيباا  ا وتوافقا وسلم فيام يكتبانه فستجد تشاهباا كبريا

واصطتفى "يف صالهتام؛ فهذا صاحب النهج يقول: 

أخذ  ,م[ أنبياءسبحانه من ولده ]أي آدم عليه الأال

                                                 
 . 72و 45( وانظر حتميدات مشاهبة ص: 1)
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ملا  ,وعىل تبليغ الرسالة أماناهم ,عىل الويي ميثاقهم

واختذوا  ,فجهلوا يقه ,بدل أكثر خلقه عهد اهلل إليهم

 ,واجاالاهم الشياطني عن معرفاه ,األنداد معه

وواتر إليهم  ,فبعث فيهم رسله ,واقاطعاهم عن عبادته

ويذكروهم منيس  ,ليأاأدوهم ميثاق فطرته ,أنبياءه

ويثريوا هلم دفائن  ,وحياجوا عليهم بالابليغ ,ماهنع

من سقف فوقهم  ,ويروهم آيات املقدرة ,العقول

 ,ومعايش حتييهم ,ومهاد حتاهم موضوع ,مرفوع

ا صىل  وآجال تتفنيهم...إىل أن بعث اهلل سبحانه حممدر

ا عىل  ,وإمتام نبوته ,إلنجاز ِعَدتِهِ  ,اهلل عليه مأخوذر

وأهل  ,كريامر ميالده ,سامتهمشهورة  ,النبيني ميثاقه

وطرائق  ,وأهواء منارشة ,األرض يومئذ ملل ماتفرقة

 .(22-1/21: 1988 ،الريض )الرشيف"ماشااة

ا ما كان عليه أهل اجلاهلية من  ويقول أيضاا مؤكدا

إن اهلل بعث "رشك عظيم وضالل مبني وحياة بائسة: 

ا للعاملني ا صىل اهلل عليه نذيرر  ,انزيلوأمينرا عىل ال ,حممدر

منيخون  ,ويف رشن دار ,وأنام معرش العرب عىل رشن دين

ْشن   م   ,بني يجارة خر  ,ترشبون الكدر ,وييات صر

وتقطعون  ,وتأتفكون دماءكم ,وتأكلون اجَلِشَب 

واآلثام بكم  ,أريامكم. األصنام فيكم منصوبة

 .(1/73: 1988 ،الريض )الرشيف "معصوبة

عث إليهم رسالر وب"وأما أبو إسحاق الصايب فيقول: 

منهم هيدوهنم إىل الُصاط املأاقيم, والتفوز العظيم, 

ويعدلون هبم عن املألك الذميم, واملورد الوخيم, فكان 

ا,  ا, وأوهلم يوم الدين ذكرر آخرهم يف الدنيا عُصر

وأرجحهم عنداهلل ميزانرا, وأوضحهم يجة وبرهانرا, 

مد وأبعدهم يف التفضل والغاية, وأهبرهم معجزة وآية, حم

, الذي اختذه اهلل صتفيرا ويبيبرا,  صىل اهلل عليه وسلم تأليامر

ا, عىل يني ذهاب منهم مع  ا ونذيرر وأرسله إىل عباده بشرير

الشيطان, وصدوف عن الرمحن, وتقطيع لألريام, 

وستفك للدماء احلرام, واقرتاف للجرائم, واساحالل 

للمآثم, أنوفهم يف املعايص محية, ونتفوسهم يف غري ذات 

اهلل أبية, يدعون معه الرشكاء, ويضيتفون إليه األكتفاء, 

ويعبدون من دونه ما ال يأمع وال يبُص وال يغني عنهم 

 .(24 ص: ت.د الصايب،) "شيئرا

فكالمها اتبع الرتتيب نفسه يف ذكر النبي صىل اهلل 

وأهنم جاءوا  ،عليه وسلم؛ فابتدأ بذكر األنبياء قبله

وهدايتهم إىل  ،لرشكوإنقاذهم من ا ،إلرشاد العباد

وأن اهلل سبحانه ختم أنبياءه بخريهم  ،الرصاط املستقيم

ا ،عنده نبينا حممد  ،وأفضلهم مكانة ،وأرفعهم مقاما

مع ذكر ما كان عليه العرب حني  ،صىل اهلل عليه وسلم

واتباع اهلوى واجلهالة. فهذا  ،ب عث من اإلرشاك باهلل

رب يف وهذا التقا ،التوافق العجيب يف الرتتيب

األسلوب والرتكيب والصيغ واأللفاظ يدل عىل ما 

وبصمة واضحة أليب إسحاق  ،ذكرناه من يٍد راسخة

 الصايب يف صياغة بعض خطب هنج البالغة.   

أما وصف القرآن الكريم فقد تطرق الصايب 

مثلام حتدث عنه النهج من حيث اإلطالة  ،للحديث عنه
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ثم  "ج يقول:والدعوة إىل العمل به؛ فالنه ،يف وصفه

ا ال تطتفأ مصابيحه ا ال  ,أنزل عليه الكااب نورر ورساجر

ا لعطش العلامء ا  ,خيبو توقده...جعله اهلل رير وربيعر

ف الصلحاء ,لقلوب التفقهاء ودواءر ليس  ,وحماَج لطرر

ا ليس معه ظلمة ,بعه دواء ا عروته ,ونورر  ,ويبالر وثيقر

ا ذروته ا ملن تواله ,ومعقالر منيعر  , ملن دخلهوسلامر  ,وعزر

ا ملن اناحله ,وهدى ملن ائام به ا ملن تكلم  ,وعذرر وبرهانر

ا ملن خاصم به ,به ا ملن ياج به ,وشاهدر ويامالر  ,وفلجر

وجنة ملن  ,وآية ملن توسم ,ومطية ملن أعمله ,ملن محله

ويكامر ملن  ,ويديثرا ملن روى ,وعلامر ملن وعى ,اساألم

 .(465-1/464: 1988 ،الريض )الرشيف "قىض

والصايب أبو إسحاق يقول عن القرآن الكريم: 

ويأايضء بام فيه من  ,وأمره بأن يأتم يف أمره بالقرآن"

الابيان وأال يورد وال يصدر إال به... فإنه الطريق 

واملحجة  ,واحلجة الواضحة ,واحلكم املقنع ,املهيع

واملألك  ,والدليل الظاهر ,والربهان الباهر ,الالئحة

والنذير  ,والبشري بالثواب ,أبيل الوسطوال ,اجَلَدد

 ,واألمان من اهللكة ,والزعيم بالنجاة ,بالعقاب

 ,واهلادي للحق ,واملنور للظلم ,والكاشف للشبه

 ,ويعلم العامل ,وبه يعلم اجلاهل ,والناطق بالصدق

 ,وياعظ املرسف ,ويأاذكر الالهي ,وينابه الأاهي

 "... قُصويقلع امل ,وياوب املخطىء ,ويزدجر الظامل

 .(34 ص: ت.د ،)الصايب

 

ا  ،(1)وأما العهود ا واحدا فإن يف هنج البالغة عهدا

ا ألمري املؤمنني عيل ريض اهلل عنه كتبه لألشرت  منسوبا

 ،(265-2/240: 1988 ،الريض النخغي )الرشيف

وهو شبيه يف بعض عنارصه ببعض العهود التي كتبها 

ومنها العهد  أبو إسحاق الصايب عن اخللفاء العباسيني؛

الذي كتبه عن اخلليفة الطائع هلل أليب احلسن عيل ابن 

 ص:ت.د ،)الصايب ركن الدولة امللقب بفخر الدولة

(. ومن عنارص التشابه يف هذين العهدين 82-97

 ،والوصية بالعناية بالرعية ،األمر بتقوى اهلل يف بدايتهام

واإلحسان إليهم والرمحة  ،وعدم االحتجاب عنهم

بخاصة األيتام واملساكني وذوي احلاجات و ،هبم

ورعاية طبقات رجال الدولة يف الوالية؛ ومن  ،منهم

وإعطاء  ،أمهها اجلند والقضاة والتجار وأهل الصناعة

والعناية بالثغور واملرابطني  ،كل ذي حق حقه منهم

والوفاء  ،واالستجابة للصلح إذا دعا العدو إليه ،فيها

 ،سفك الدماء بغري حق والتحذير من ،بالعهد إليهم

                                                 
م": بمعنى العرب لسان يف العهد ( ورد1)   إىِل التقدُّ

ِ
 يف املرء

 
ِ
 منه، مشتق وهو للوالة ي كتب الذي: والعهد. اليشء

هوٌد، واجلمع )انظر ابن منظور،  "َعْهداا  يهإِل َعِهدَ  وقد ع 

ويف االصطالح: هو صيغة التكليف . د(( ـجذر)ع ه

الذي يكلف اخلليفة بموجبه رجالا من رجاله بإحدى 

الوزارات أو الواليات أو أحد املناصب القضائية أو 

غريها، ويتضمن الوصف الوظيفي للمهمة املكلف هبا، 

هتم كام يتضمن بعض الوصايا اخلاصة والعامة التي 

 املكلف بالعمل.



 47                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،31مجملة اآلداب، 

واالستفادة من أحكام السابقني العادلة. ونكتفي 

بالرتكيز عىل عنرصين متشاهبني من عنارص هذين 

العهدين ال يأتيان عادة ضمن بناء العهود؛ أما التشابه 

يف باقي العنارص فأمر متوقع؛ فالوصية بتقوى اهلل مثالا 

غري مستغرب وجودها يف أي عهد من العهود يف 

واإلحسان  ،وكذلك الوصية بالرعية ،لقرون األوىلا

وعدم االحتجاب عنهم. لكن ما يلفت النظر  ،إليهم

هو هذا التشابه يف هذين العنرصين؛ ومها الرضا 

والثاين هو  ،بالصلح من العدو والوفاء بالعهود

واتباع املحسن منهم ال  ،استقراء آثار الوالة السابقني

وال "الصلح مع العدو: امليسء؛ ففي النهج يقول عن 

ا دعاك إليه عدوك هلل فيه رضا؛ فإن يف  تدفعن صلحر

وأمنرا  ,وراية من مهومك ,الصلح دعة جلنودك

أو  ,لبالدك...وإن عقدت بينك وبني عدوك عقدة

ْط عهدك بالوفاء ,ألبأاه منك ذمة واْرَع ذماك  ,َفحر

نرة دون ما أعطيت؛ فإنه ليس  ,باألمانة واجعْل نتفأك جر

ا مع تتفرق من ف رائض يشء الناس أشد عليه اجاامعر

أهوائهم وتشات آرائهم من تعظيم الوفاء 

وال  ,وال ختيأن بعهدك ,بالعهود...فال تغدرن بذماك

ختالن عدوك...وقد جعل اهلل عهده وذماه أمنرا أفضاه 

 ,ويريامر يأكنون إىل منعاه ,بني العباد برمحاه

: 1988 ،الريض )الرشيف "ويأاتفيضون إىل جواره

 ,وأن يبذل أمانه ملن طلبه"(. ويقول الصايب: 2/230

 ,ويتفي بالعهد إذا عاهد ,ويعرضه عىل من مل يطلبه

فقد  ,وال جارح أمانة ,غري خافر ذمة ,وبالعقد إذا عاقد

يا أهيا الذين آمنوا أوفوا "أمر اهلل بالوفاء فقال: 

ومن نكث فإنام  "وهنى عن النكث فقال: "بالعقود

 (.      90 ص: ت.د ،الصايب) "تفأهينكث عىل ن

ويف العنرص الثاين الذي اتفق فيه العهدان وهو 

واتباع املحسن منهم ال  ،استقراء آثار الوالة السابقني

رش وزرائك من كان "امليسء يقول يف هنج البالغة: 

ا فال  ,ومن رشكهم يف اآلثام ,قبلك لألرشار وزيرر

وإخوان  ,فإهنم أعوان األئمة ,يكونن لك بطانة

وأنت واجد منهم خري اخللف ممن له مثل  ,الظلمة

وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم  ,آرائهم ونتفاذهم

 ،الريض الرشيف ) "ممن مل يعاون ظاملرا ,وآثامهم

ا يف العهد نفسه:  ،(2/245: 1988 ويقول أيضا

والواجب عليك أن تاذكر ما مىض ملن تقدمك من "

أثر عن نبينا صىل اهلل  أو ,أو سنة فاضلة ,يكومة عادلة

أو فريضة يف كااب اهلل؛ فاقادي بام شاهدته  ,عليه وآله

: 1988 ،الريض )الرشيف "مما عملنا به فيها

ويأاقري آثار الوالة قبله "ويقول الصايب:  ،(2/264

وهر من خري أو رش إليها؛ َفيرِقرر ما طاب  عليها فيام َأزُّ

اخلري فإن من غرس  ,ويزيل ما قبح وخبث ,ويأن

زى] ومن زرع الرش يصىل  ,بمعأول ثمرته (1) [جير

والبلد الطيب خيرج "واهلل تعاىل يقول:  ,بمرور ريعه

ا. كذلك  ,نباته بإذن ربه والذي خبث ال خيرج إال نكدر

                                                 
 ( زيادة يقتضيها السياق. 1)
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: ت.د ،)الصايب "نُصف اآليات لقوم يشكرون

 .(94ص

وعدم  ،ويف األمر بفتح الباب للرعية واستقباهلم

تتقارب أفكار كل  ،لضعيف منهمتفضيل القوي عىل ا

حيث يقول يف  ،من صاحب النهج والصايب وألفاظهام

واختفض للرعية جنايك وابأط هلم وجهك  "النهج:

 ,وألن هلم جانبك وآس بينهم يف اللحظة والنظرة

 ,ياى ال يطمع العظامء يف ييتفك ,واإلشارة والاحية

 ،الريض )الرشيف "وال ييأس الضعتفاء من عدلك

1988 :2/261). 

 ,وأمره بتفاح الباب ورفع احلجاب"والصايب يقول: 

وأن  ,وبالربوز للخصوم وإيصاهلم إليه عىل العموم

ويعدل فيهم عند  ,يناظر بني املاحاكمني بالأوية

ا ماكافئة ,القضية وينزهلم  ,ويعطيهم من نتفأه أقأاطر

من جمالأه منازل ماأاوية وال يتفضل خصامر عىل 

ال يقويه عليه بقول وال و ,صايبه يف حلظ وال لتفظ

إذ كان اهلل جل اسمه قد جعل هذا احلاكم سنن  ,فعل

 ,وسبيل العدل يف القبض والبأط ,احلق وميزان القأط

وأخذ به من القوي  ,فأوى بني الدينء والرشيف

 .(119 ص   : ت.د ،الصايب) "للضعيف

وها أنت ترى هذا التامثل الذي قد يصل إىل حد 

األلفاظ بني النصني؛ فكالمها يأمر التامزج يف األفكار و

واملساواة  ،والتسوية بني القوي والضعيف ،بالعدل

 بينهام يف النظرة واللحظة. 

فإنَّ لدى الصايب قدرة  ،أما إذا انتقلنا إىل الوصف

ا باألساليب ،كبرية عىل الوصف ا واسعا جعلته  ،وترصفا

وقد حفظت  ،يف مقدمة كتاب القرن الرابع بال منازع

ا كثرية يف لنا ا ا نثرية حتوي أوصافا ملصادر األدبية قطعا

 ،؛ فقد وصف الطرد وعدده وآالته(1)جوانب متعددة

واحليوانات املستخدمة فيه كالكالب والفهود والطيور 

وله  ،(286-5/281: 1997 ،محدون وغريها )ابن

: 1997 ،محدون صفة رمي البندق وآالته )ابن

 ،محدون بنوصفة دعوة املظلوم )ا ،(5/278-281

 ،محدون وصفة جارية )ابن ،(5/427: 1997

(. ويف النهج عدد من اخلطب 5/307-308: 1997

والقطع النثرية التي تصف بعض املخلوقات 

-1/380: 1988 ،الريض كالطاووس )الرشيف

: 1988 ،الريض واخلفاش )الرشيف ،(394

 ،الريض والذر والنمل )الرشيف ،(1/359-360

 ،الريض اجلراد )الرشيف وغرائب ،(2/66: 1988

فام عالقة هذه األوصاف  ،(2/67-68: 1988

 بالصايب؟  

ا للطيور واحلرشات؛  يلحظ أن لدى اجلانبني وصفا

والنمل  ،ففي النهج وصف للطاووس واخلفاش

                                                 
( وله أشعار كثرية يف الوصف؛ كوصف الشمعة والبق 1)

]وعاؤه[ )انظر ابن  والقبج ]احلجل[ وعتيدة الطيب

-5/415: وترتيب أماكنها كام يأيت: 1997محدون، 

416 ،299-300 ،289-290 ،429.) 
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ولدى الصايب وصف لطيور الصيد  ،وغرائب اجلراد

ا ا. ،نثرا  ووصف للقبج والبق شعرا

اجلانبني  كام يلحظ عىل هذه األوصاف لدى

واالعتناء  ،والتعمق يف الوصف ،اإلمعان يف التفاصيل

بالزخرف اللفظي الدال عىل املهارة الكتابية؛ فإذا نظرنا 

 َوِمنْ  ":لوصف الطاووس يف النهج فإنه يقول عنه

وسر  َخْلقار  َأْعَجبَِها  ,َتْعِديل   َأْيَكمِ  يِف  َأَقاَمهر  الرِذي ,الطراور

َد  َج  بَِجنَاح   ,َتنِْضيد   َأْيَأنِ  يِف  َأْلَواَنهر  َوَنضر  ,َقَصَبهر  َأرْشَ

هر  اأْلرْنَثى إىَل  َدَرَج  إَذا. َمْأَحَبهر  َأَطاَل  َوَذَنب    ,َطينهِ  ِمنْ  َنرَشَ

طاِلا  بِهِ  َوَساَم  هر  َرْأِسهِ  َعىَل  مر . نروتِيُّهر  َعَنَجهر  َداِري   ِقْلعر  َكَأنر

َاالر  الر بَِزيَ  َوَيِميسر  ,بَِأْلَوانِهِ  خَيْ  ِمنْ  َمَداِرىَ  َقَصَبهر  تَفانِِه...خَتَ

ة   ْنبَِت  َوَما ,فِضر وِسهِ  َداَراتِهِ  َعِجيِب  ِمنْ  َعَلْيَها أر مر  َوشر

َبْرَجدِ  َوفَِلَذ  ,اْلِعْقَيانِ  َخالَِص   َوَقْد  إالر  ِصْبغٌ  ..َوَقلر .الزر

 َوَبِصيصِ  ,َوَبِريِقهِ  ِصَقالِهِ  بَِكْثَرةِ  َوَعاَلهر  ,بِِقْأط   ِمنْهر  َأَخَذ 

وَ  ,َوَرْوَنِقهِ  ِديَباِجهِ  ْ  ,امْلَْبثروَثةِ  َكاأْلََزاِهريِ  َفهر ا مَل َ َرهبن  َأْمَطارر  تر

وسر  َوالَ  ,َربِيع   مر : 1988 ،الريض )الرشيف "َقْيظ   شر

1/390-394)(1) . 

وأما الصايب فإنه يقول يف وصف الطيور اجلوارح: 

َؤلرَلةر امل" َبةر  ,َخالِِب واملنَارِسِ َوَعىل َأْيِدينَا َجَواِرحر مر َذرر َومر

َبِعيَدةر  ,َطاحِمَةر األحََلاِظ َواملنَاظِرِ  ,الننَصاِل واخلَناِجرِ 

وسِ  ,املَراِمي واملَطاِرِح  لروِب َوالنُّتفر َقلِيَلةر  ,َذكيرةر القر

                                                 
: 1988( ويف وصف اخلفاش انظر )الرشيف الريض، 1)

(، 2/66(، ويف وصف الذرة والنملة:)1/359-360

 (.68-2/67ويف وصف غرائب اجلراد: )

بروسِ  طروِب َوالعر َوَخَواف   ,َذاتر َقَواِدَم َكثرة  َأثِيَثة   ,القر

َصلِيَبةر  ,َكِريَمةر األَْنَأاِب  ,َسابَِغةر األَْذَناِب  ,َوْيتَفة  َأثرَِية  

ا  ,َقِويَمةر األَْوَصالِ  ,األَْعَوادِ  هر َمْت رَشَ َتِزيدر إَِذا أرحْلِ

ا  ،محدون ابن) "َوَتَضاَعفر إَِذا َشبَِعْت َكَلبرا َوهَناَمر  ,َوَقَرمر

1997 :5/283).  

 فإن يف تشاهبها ،وأما إذا انتقلنا إىل األلفاظ

ويف رسائل الصايب أمثلة تدل  ،وتكرارها لدى النهج

والثروة اللفظية  ،والتفكري الواحد ،عىل التداخل الكبري

وأزوف  ،الزيالمع قرب "املشرتكة؛ ففي النهج يقول: 

 ،(1/157: 1988 ،الريض الرشيف) "االناقال

.  وأما الصايب "للزيالوقربوا الظهور "ويقول أيضا: 

وحتدى ركائبه  ،بالزيال وينعب غرابه"فيقول: 

ويف النهج  ،(108 ص: ت.د ،الصايب ) "باالناقال

 )الرشيف "جرانهحتى استقر اإلسالم ملقياا "يقول:     

حتى "والصايب يقول:  ،(1/120: 1988 ،الريض

 ،(24 ص: ت.د ،الصايب) "بجرانهرضب احلق 

 ،الريض الرشيف) "أصل سنخ"ويقول يف النهج: 

 "تلك األرومة سنخ": ( والصايب1/54: 1988

ا:   ،(47 ص: ت.د ،الصايب) حتى "ويقول أيضا

 "سنخهتكلفها من أجله من ليس يف طبعه وال 

ا: (98 ص: ت.د ،الصايب)  ذلك من" وقوله أيضا

ويف  ،" 73ص: : ت.د ،الصايب) "الرشيف الأنخ

 الرأيهذا  فيالةفإهنم إن متموا عىل "النهج يقول: 

: 1988 ،الريض يفالرش) "انقطع نظام املسلمني
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ا:  ،(1/404 يتفيل واحذر صحابة من "ويقول أيضا

والصايب  ،(1/404: 1988 ،الريض الرشيف) "رأيه

 "رأيييف االعتامد عليه  في لوإرخاء لبب رجل "يقول: 

وعليكم "ويف النهج يقول:  ،(75 ص: ت.د ،الصايب)

 )الرشيف"ثبجههبذا السواد األعظم...فارضبوا 

وجلج بحار "ويقول أيضا:  ،(1/54: 1988 ،الريض

وتصطفق متقاذفات  ،زاخرة تلتطم أواذي أمواجها

  ،(1/54: 1988 ،الريض الرشيف) "أثباجها

ثم  ،فتناولته بأطراف العذل ملوحا "والصايب يقول:

 ،(75 ص: ت.د ،الصايب) "مفصحا مرصحا بإثباجه

 "املهيعوالزموا  ،فاتقوا البدع"ويقول يف النهج: 

ويقول الصايب:  ،(1/331: 1988 ،الريض الرشيف)

ا " ا متبعا اوأمره أن يتخذ كتاب اهلل إماما ا مهيعر  "وطريقر

وأمره أن "ويقول أيضا:  ،(87 ص: ت.د ،)الصايب

 ص: ت.د ،الصايب) "املهيع الطريقيأتم بالقرآن...فإنه 

فإن الدنيا مل ختلق لكم دار "ويف النهج يقول:  ،(108

 "أوفازونوا منها عىل ...فكجمازابل خلقت لكم  ،مقام

وأما الصايب  ،(1/307: 1988 ،الريض الرشيف)

وليعلم أنه...  ،فلينظر كل أحد منكم نفسه"فيقول: 

 ،الصايب) "وجمازويف دار نقلة  ،وأوفازعىل شفري رحلة 

فلم آت ال أبا لكم  "ويف النهج: ،(128 ص: ت.د

 ،الريض )الرشيف "عن أمركم خالاكموال  ،بجرا

واهلل ال أكون  "ويقول أيضا: ،(1/296: 1988

 )الرشيف "راصدها خيالهاكالضبع تنام...حتى...

وما حصل "ولدى الصايب:  ،(1/41: 1988 ،الريض

  ،(92 ص: ت.د ،)الصايب "خاتليف أيدهيم من لص 

 "بخزاماهوألقودن الظامل "وجاء يف النهج قوله: 

وعند الصايب:  ،(1/314: 1988 ،الريض )الرشيف

 "االضطرار وخزائمذلك بأزمة الصغار  قادوه إىل"

ا:   ،(93 ص: ت.د ،الصايب) وال تنقاد "ويقول أيضا

 .(99 ص: ت.د ،الصايب) "باخلزائمإىل منافعها إال 

فاألدلة عىل أثر الصايب يف كتابة هنج البالغة بدت 

فهل استفاد من  ،واآلثار دالة ،والقرائن مثبتة ،واضحة

أم أنه اقتطع  ،يقتهكتب هنج البالغة من أسلوبه وطر

 ،شيئاا من كتاباته وضمنها هنج البالغة؛ ليتقوى هبا

وينفقه يف سوق الكتاب  ،ويرتقي بأساليب النهج

والعلامء؛ فقد كان الصايب مثاالا احتذاه كثري من 

وتدارسوا خماطباته ورسائله  ،الكتاب من بعده

وقد كان العلامء ينصحون  ،وأساليب كتابته فيها

الع عىل رسائل سابقيهم من الكتاب الكتاب باالط

وإرشاد  ،ملا يف النظر فيها من تنقيح القرحية"املتقدمني 

 ,والنأج عىل منوال املجيد ،وتسهيل الطرق ،اخلاطر

 ،واستدراك ما فات القارص ،واالقاداء بطريقة املحأن

 "ورد ما هبرجه السبك ،واالحرتاز اما أظهر النقد

 ،القلقشندي وانظر ،7/30: 2004 ،)النويري

ولذلك  فقد ذكر القلقشندي يف  . (1/227: 1922

صبح األعشى أن عيل بن خلف دلل عىل صحة املقولة 

ما نراه من اتتفاق خواطرهم عىل "ب  "الكاابة نأب"
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وتواردهم فيها. ولوال  ,كثري من املعاين الاي يأانبطوهنا

تناسب الغرائز وتشاهبها مل يكن أن ياواطؤوا يف أكثر 

 ،القلقشندي) "عىل معان  ماكافئة ماوافية األيوال

1922 :1/81) .   

وملا كان الصايب من أبرز أهل هذه الصناعة فقد 

وعارضوه ببعض ما  ،وحذوا حذوه ،قلَّده من بعده

أنشأوه؛ ومن ذلك ما أورده القلقشندي من تأليف عيل 

 "االقتداء باألفاضل"لكتابه  (1)بن محزة بن طلحة

تاب واخلطباء كابن نباتة وقابوس يعارض فيه أبرز الك

بن وشمكري والصاحب بن عباد وأيب إسحاق الصايب؛ 

والعهود التي  ،فنسج عىل  منوال خطبهم ورسائلهم

ا  ,فجرد معانيها من ألتفاظها"كتبوها؛  واخرتع هلا ألتفاظر

عىل  ,ومراعاة ترصيف ,مع زيادة تنميق ,غري ألتفاظها

: 1922 ،)القلقشندي "وأيأن الائام ,أتم نظام

وقد رضب القلقشندي مثاالا عىل  . (1/266-267

ذلك برسالة أنشأها عيل بن محزة املذكور يعارض هبا 

ا بمولود ،أبا إسحاق الصايب  ،وكان موضوعها إخبارا

: 1922 ،بألفاظ خمتلفة مع احتاد يف املعنى )القلقشندي

1/267-271). 

وإذا علمنا إعجاب الرشيف الريض بقدرات 

وترصفه يف أساليبها عىل وجوه  ،الكتابةالصايب عىل 

بل وتأثره  ،وطرق ختلب األلباب ،تثري اإلعجاب

: 1986 ،بأسلوبه وطريقته يف الكتابة )أبو عليوي

                                                 
 (.1657-4/1656: 1993( انظر ترُجته لدى )احلموي، 1)

اما  ،فليس بمستغرب إفادته يف هنج البالغة ،(271

أنشأه أبو إسحاق الصايب بطريقة مبارشة أو غري 

ا.  ا أو تضميناا أو اجتالبا  .واهلل أعلممبارشة؛ اقتباسا

 

   شكر وتقدير

ِعم هذا البحث من عامدة البحث العلمي، ومركز  د 

 .بحوث كلية اآلداب بجامعة امللك سعود

 

 ةــــخامت

وهبذا يعلم أنه كان بني الرشيف الريض وأيب 

 ،وعالقة راسخة ،إسحاق الصايب صداقة محيمة

ُجعهام حب األدب والشعر؛ فكان  ،وإعجاب متبادل

الصداقة املهمة ترجح االستفادة من أحد آثار هذه 

أسلوب أيب إسحاق الصايب وطريقته يف كتابة أجزاء 

أدخلت ضمن ما أدخل يف هنج البالغة؛ دل عىل ذلك 

التقارب الكبري يف األساليب والرتاكيب والوصف بني 

وكذلك  ،حمتوى هنج البالغة وحمتوى رسائل الصايب

مثلة كام رأينا يف األ ،تقارب األلفاظ وتشاهبها

 والشواهد التي مرت معنا يف هذا البحث. 

 

 قائمة املصادر واملراجع

 .ابن األثري, ضياء الدين نُص اهلل بن حممد الشيباين

 حتقيق .املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر

دار هنضة  :القاهرة ،أمحد احلويف وبدوي طبانة

 د.ت.  ،مرص
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 .الشيباينابن األثري, عزالدين أبو احلأن عيل بن حممد 

حتقيق حممد يوسف الدقاق،  خ.الكامل يف التاري

  م.1987 /ـه1407دار الكتب العلمية، بريوت: 

دار  :بريوت ،10ط .فجر اإلسالم .أمني, أمحد

 م.1969 ،الكتاب العريب

اجلامع ألخالق الراوي  .البغدادي, اخلطيب أبو بكر

 ،1ط ،حتقيق حممود الطحان .وآداب السامع

 ،د.ت ،املعارف مكتبة :الرياض

 .رشف أصحاب احلديث .البغدادي, اخلطيب أبو بكر

 :أنقرة ،1ط ،حتقيق د. حممد سعيد خطي أوغيل

 د.ت. ،دار إحياء السنة النبوية

دراسة يف تاريخ ..الصابئة املندائيون برنجي, سليم.

دار بريوت:  ،1. طمعتقدات القوم املنسيني

 م.1997/ ـه1417  ،الكنوز األدبية

منهاج السنة  .ي ة, تقي الدين أمحد بن عبداحلليمابن تيم

حتقيق  .النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية

جامعة اإلمام  :الرياض ،1ط ،حممد رشاد سامل

 م.1986/ـه1406 ،حممد بن سعود اإلسالمّية

يتيمة  .الثعالبي, أبو منصور عبدامللك النيأابوري

رشح وحتقيق  .الدهر يف حماسن أهل العرص

دار الكتب بريوت:  ،1ط ،يد حممد قميحةد.مف

 م.1983ه/  1403 ،العلمية

. القاهرة: الرشيف الريض  .يأن, حممد عبدالغني

 م.1970/ ـه1390 ،دار املعارف

الصابئون يف حارضهم   .احلأني, عبدالرزاق

 م.1978/ ـه1398 ،د.ن .وماضيهم

الرشيف الريض حياته  .احللو, عبدالتفااح حممد

هجر للطباعة القاهرة:  ،1ط .ودراسة شعره

 م.  1986/ـه1406 ،والنرش والتوزيع

 ،1. طتاريخ الصابئة املندائيني  محادة, حممد عمر.

 م.1992/ـه1412 ،دمشق: دار قتيبة

. ابن محدون, أبو املعايل حممد بن احلأن بن حممد

 ،دار صادر بريوت: ،1. طالتذكرة احلمدونية

 م.1997/ـه1417

 .معجم األدباء .ياقوت بن حممداحلموي, أبو عبداهلل 

دار الغرب  :بريوت ،1ط ،حتقيق إحسان عّباس

 م.1993/ـه1414 ،اإلسالمي

 .اخلطابة يف صدر اإلسالم طاهر .درويش, حممد

 .1965 ،دار املعارف بمرص :القاهرة

. األدباء الصابئة يف العرص العبايس الديباجي, حممد.

 ،الرباط: منشورات جامعة احلسن الثاين ،1ط

 م.1989/ ـه1409

ميزان االعتدال   .الذهبي, أبو عبداهلل حممد بن أمحد

 ،1ط ،حتقيق حممد عيل البجاوي .يف نقد الرجال

 ،دار املعرفة للطباعة والنرش :بريوت

 م.1963/ـه1382

 . الرازي, فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر

تفسري الفخر الرازي املشتهر بالتفسري الكبري 
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 ،دار الفكر بريوت: ،1. طالغيب ومفاتيح

 م.1981/ـه1401

أبو إسحاق الصايب الكاتب  .أبو رسالن, ندى

قسم اللغة  ،لبنان ،رسالة ماجستري .والشاعر

 ،بريوت -اجلامعة األمريكية ،العربية

 م.1987/ـه1407

 مقاربات...عرصين بني البالغة هنج" الرشود, راشد.

 ،علومال دار كلية جملة ،"أسلوبية ومقارنات

 العدد يف اهلل بمشيئة القاهرة سينرش جامعة

 .م(2019) ،القادم

فتح املغيث   .شمس الدين أبو اخلري حممدالأخاوي, 

حتقيق عيل حسن  .برشح ألفية احلديث للعراقي

 /ـه1424 ،مكتبة السنة :القاهرة ،1ط ،عيل

 م.2003

أبو إسحاق الصايب درر . الأعدي, قيس مغشغش

وزارة الثقافة  إربيل: ،1ط. النثر وغرر الشعر

 .م2009/ـه1429 ،والشباب العراقية

الدوحة:  ،1. طهنج البالغة الأيد, صربي إبراهيم.

 م. 1986ه/1406 ،دار الثقافة

 ،1. ط. الصابئة عقائدهم وتقاليدهمسيويف, نيكوال

 م.2010/ ـه1431 ،دمشق: دار التكوين

األسلوب دراسة بالغية حتليلية  .الشايب, أمحد

 :القاهرة ،12ط .ول األساليب األدبيةألص

 م. 2003 ،مكتبة النهضة املرصية

الرشيف الريض, أبو احلأن حممد بن احلأني 

 .صنعة أيب حكيم اخلربي ..ديوانه .املوسوي

 ،1ط ،حتقيق الدكتور عبد الفتاح حممد احللو

 /ـه1397 ،العراقية وزارة اإلعالمبغداد: 

 م. 1977

. حممد بن احلأني املوسويالرشيف الريض, أبو احلأن 

 بريوت: صححه وقدم له إحسان عباس، .ديوانه

 م.1994 /ـه1414دار صادر، 

الرشيف الريض, أبو احلأن حممد بن احلأني 

هنج البالغة )وهو ما ُجعه .  كتاب املوسوي

الرشيف الريض من كالم أمري املؤمنني اإلمام 

حتقيق حممد أبو الفضل  .عيل بن أيب طالب(

 /ـه1408 ،دار اجليل بريوت: ،1ط ،إبراهيم

 م.1988

أضواء جديدة عىل الصابئني: صفحة  شكر, ملحم.

. بريوت: من تاريخ األديان يف دار اإلسالم

 م.2016/ـه1438 ،1ط ،منشورات اجلمل

الشهرسااين, أبو التفاح حممد عبدالكريم ابن أيب بكر 

حتقيق عبدالعزيز حممد  .امللل والنحل .أمحد

مؤسسة احللبي ورشكاه  هرة:القا ،الوكيل

 م.1968/ـه1387 ،للنرش

رسائل  الصايب والرشيف  ،الصايب والرشيف الريض

. حتقيق حممد يوسف نجم. الكويت: الريض

 م.1961/ـه1381 ،دائرة املطبوعات والنرش
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املختار من  .الصايب, أبو إسحاق إبراهيم بن هالل

ُجع وحتقيق األمري  .رسائل أيب إسحاق الصايب

 ،دار النهضة احلديثة :بريوت ،أرسالن شكيب

 ت.. د

 ،2ط .الفّن ومذاهبه يف النثر العريب .ضيف, شوقي

 .م1956 ،مكتبة األندلس بريوت:

معارضات شوقي بمنهجية " .الطرابليس, حممد اهلادي

 ،املجلد الثالث ،جملة فصول ،"األسلوبية املقارنة

ديسمرب  نوفمرب/ أكتوبر/ ،العدد األول

 .96-85ص:  ،م1982

بريوت: دار  .الرشيف الريض عباس, إيأان. 

 م.1959/ـه1380 ،بريوت للطباعة والنرش

 .األسلوبية الرؤية والتطبيق  .يوسفأبو العدوس, 

 م.2007/ـه1427 ،دار املسرية :عاّمن ،1ط

 . بغداد:الصابئون حرانيني ومندائيني .عليان, رشدي

 م.1976/ـه1396 ،مطبعة دار السالم

الرشيف الريض: دراسة يف  حممود يأن. أبو عليوي,

 ،بريوت: مؤسسة الوفاء ،1. طعرصه وأدبه

 م.1986/ـه1406

. صبح األعشى .القلقشندي, أبو العباس أمحد بن عيل

 /ـه1340 ،القاهرة: دار الكتب املرصية

 م.1922

جملة  ،"الصايبأبو إسحاق  " .قناوي, عبدالعظيم عيل

 .39-34 ،(م1937) ،(231) عددال ،الرسالة

 ،3ط .اإلسالم واحلضارة العربية .كرد عيل, حممد

 ،جلنة التأليف والرتُجة والنرش :القاهرة

 م.1968

 :القاهرة ،2ط .عبقرية الرشيف الريض .مبارك, زكي

 .م2012 ،دار كلامت عربية للرتُجة والنرش

 ،النثر الفني يف القرن الرابع اهلجري .مبارك, زكي

 .م1975/ ه1395 ،بريوت: دار اجليل

 ،1ط .األسلوبيات األدبية .حمأب, حميي الدين

من إصدارات كريس الدكتور الرياض: 

 ،عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة العربية وآداهبا

 م.2011 /ـه1432

الصابئة املندائيون: العقيدة والتاريخ  املدين, حممد نمر.

 ،. دمشق: دار رسالنمنذ ظهور آدم حتى اليوم

 .م2009/  ـه1430

ي, عبدالأالما األسلوب واألسلوبية نحو   .ملأد 

طرابلس  ،3. طبديل ألسني يف نقد األدب

 .م1977 ،الدار العربية للكتاب الليبية:

 .مألم, أبو احلأن النيأابوري مألم بن احلجاج

 ،حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي .صحيح مسلم

دار إحياء الكتب العربية عيسى  القاهرة: ،1ط

 م.1991/ـه1412 ،رشكاهالبايب احللبي و

 .األسلوب دراسة لغوية إحصائية .مصلوح, سعد

 م.  1992/ـه1412 ،عامل الكتب :القاهرة ،2ط
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 ،الرشيف الريض .املطرودي, حممد بن إبراهيم

الرياض: من منشورات النادي األديب يف 

 م.1984/ـه1404 ،الرياض

 .الرشيف املرتىض وأدبه  .املطرودي, حممد بن إبراهيم

 م.1992/ـه1413 ،د.نالرياض:  ،2ط

الكويت:  ،1. طاألدب العبايس .مناع, هاشم صالح

/ ـه1432 ،مكتبة الفالح للنرش والتوزيع

 م.2011

 

 .لسان العرب. ابن منظور, حممد بن مكرم األفريقي

 .م2000 ،دار صادر :بريوت ،2ط

الرشيف الريض حياته  .نور الدين, يأن جعتفر

 ،تب العلميةدار الك بريوت: ،1. طوشعره

 م.1990 /ـه1411

هناية   .النويري, شهاب الدين أمحد بن عبدالوهاب

 ،1ط ،حتقيق عيل ملحم .األرب يف فنون األدب

 /ـه1424 ،دار الكتب العلميةبريوت: 

 م.2004
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أثر األزمات االقتصادية والكوارث الطبيعية عىل احلياة العامة باملرشق: قراءة يف 

 رحلتي ابن يونة وابن بطوطة مع دراسة مقارنة مع املصادر املرشقية

 

 نواف عبد العزيز اجلحمة  

 األستاذ املشارك بكلية الرتبية األساسية، اهليئة العامة للتعليم التطبيقي،

   الكويت 
 

 (ـه30/6/1440يف  للنرش بلوق     ،ـه29/1/1440م  للنرش يف  د  ق  )
 

 .األزمات والكوارث، رحلة ابن يونة، رحلة ابن بطوطة:  املفتاحية الكلامت

لقد شهد املرشق العريب يف الفرتة الوسيطة كغريه من األقاليم اجلغرافية األخرى أزمات البحث: ملخص

رفت املنطقة عىل إثرها سلسلة من التحوالت الكربى واالنعطافات احلاسمة يف مسارها  وكوارث عديدة، ع 

التارخيي، فكانت أزمتا النشاط الزلزايل والوباء من أشد الباليا وقًعا عىل هذا املجتمع، خصوًصا وأهنا قد 

بحاجة وال تزال مثل هذه األزمات والكوارث  أفرزت واقًعا مريًرا عىل إنسان املرشق معايشته يف تلك الفرتة.

ماسة إىل دراسة عميقة، علًًم بأنَّ التأريخ للمرشق يستوجب اإلملام بكل حيثياته، دون إمهال أي جزء منها، 

ومن هنا جاءت االلتفاتة العلمية إلماطة اللثام عن فرتات عصيبة مرت هبا املنطقة يف حقب زمنية خمتلفة من 

زمات االقتصادية والكوارث الطبيعية عىل احلياة أثر األ"وهلذا فإن أمهية دراسة موضوع:  العرص الوسيط.

تكمن يف  "العامة باملرشق: قراءة يف رحلتي ابن يونة وابن بطوطة مع دراسة مقارنة مع املصادر املرشقية

حماولة إزالة العتمة عن مراحل صعبة عاشها هذا الفضاء اجلغرايف إبان تعرضه ملثل هذه األزمات، والتي هلا 

لبية عىل كافة املستويات املختلفة االقتصادي واالجتًمعي والديمغرايف، وهلا انعكاسات من دون شك آثار س

ومن هذا املنطلق، ويف هذا اإلطار األخري جاء اختيارنا لعنوان هذا  عىل األفكار والذهنيات والرؤى.

هنا الرحالّي املعروفّي ومها: ابن يونة  املوضوع الذي يتلخص هدفه األساس يف تبّين نوع الصورة التي كوَّ

 م(.1368-1303/ـه770-703م(، وابن بطوطة الطنجي: )1173-1165/ـه569-561التطييل:)

وألجل حتقيق هذا اهلدف، حرصنا عىل تتبع ما أورداه يف مصنفاهتم من األخبار واإلشارات التي حتيل إما 

مبتغّي يف هناية املطاف الوقوف عىل  رصاحة أو ضمنًيا عىل هذه الصورة، ثم انتقلنا ثانية إىل حتليلها ومناقشتها

 .أهم النتائج واخلالصات التي انتهى إليها البحث
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Abstract: In the Middle East, as in other geographical regions, there were many crises and disasters. 
The region was marked by a series of major transformations and decisive changes in its historical 
course. The crises of seismic activity and the epidemic were among the worst afflictions on this 
society, A man of the Orient lived in that period. 

Such crises and disasters are still in urgent need of deep study. The history of the Mashreq 
requires knowledge of all its aspects, without neglecting any part of it. Hence, scientific attention has 
been given to uncovering the difficult periods experienced by the region in different periods of the 
Middle Ages. 

Therefore, the importance of studying the subject: "The impact of crises and disasters in public 
life in the Orient: a reading in the journeys of Ibn Yonah and Ibn Battuta" is to try to remove darkness 
from the difficult stages experienced by this geographical space when exposed to such crises which 
undoubtedly have negative effects at all levels On the economic, social and demographic side, and 
has implications for ideas, ideologies and visions. 

In this context, we have chosen the title of this topic, whose main purpose is to identify the type 
of image that is known as Rahalin, the son of Jonah al-Taylili (561-569h / 1165-1173) and Ibn Batuta 
al-Tanji (703-707 / 1303). -1368 AD). 

In order to achieve this goal, we have been keen to follow the news and references in their work 
that refer either explicitly or implicitly to this picture, and then moved back to the analysis and 
discussion, ultimately go to the most important conclusions and conclusions reached by the research.  
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 املقدمة

لقد شهد املرشق العريب يف الفرتة الوسيطية كغريه من 

األقاليم اجلغرافية األخرى أزمات وكوارث عديدة، 

عرفت املنطقة عىل إثرها سلسلة من التحوالت 

الكربى واالنعطافات احلاسمة يف مسارها التارخيي، 

فكانت أزمتا النشاط الزلزايل والوباء من أشد الباليا 

املجتمع، السيًم وأهنا أفرزت واقعًا مريرًا  وقعًا عىل هذا

 عىل إنسان املرشق ومعايشته يف تلك الفرتة. 

وال تزال مثل هذه األزمات والكوارث بحاجة 

ماسة إىل دراسة عميقة، علًًم بأن التأريخ للمرشق 

يستوجب اإلملام بكل حيثياته، دون إمهال أي جزء 

ماطة اللثام منها، ومن هنا جاءت االلتفاتة العلمية إل

عن فرتات عصيبة مرت هبا املنطقة يف حقب زمنية 

 خمتلفة من العرص الوسيط. 

أثر األزمات "وهلذا فإن أمهية دراسة موضوع: 

والكوارث يف احلياة العامة باملرشق: قراءة يف رحلتي 

تكمن يف حماولة إزالة العتمة  "ابن يونة وابن بطوطة

غرايف إبان عن مراحل صعبة عاشها هذا الفضاء اجل

تعرضه ملثل هذه األزمات، والتي هلا من دون شك آثار 

سلبية عىل كافة املستويات املختلفة االقتصادي 

واالجتًمعي والديمغرايف، وهلا انعكاسات عىل األفكار 

 والذهنيات والرؤى. 

ومن هذا املنطلق، ويف هذا اإلطار األخري جاء 

دفه اختيارنا لعنوان هذا املوضوع الذي يتلخص ه

األساس يف تبّي نوع الصورة التي كوهنا الرحاالن 

املعروفان ومها بنيامّي بن يونة التطييل األندليس 

وابن بطوطة  )1(م(1173-1165هـ/561-569)

-1303 هـ/779-703) الطنجي: اللوايت

 )2(م(.1377

                                                 
مل يعرف الكثري عن الرحالة  بنيامّي التطييل، وهو رحالة  (1)

بتطيلة حوايل س، ولد هيودي من األندل

(، وجل ما يعرف عنه مستقى من م1130/ـه524)

وصفها أحد نساخ  ،رحلته هذه أو من مقدمة قصرية

الرحلة لعله كان قريب العهد من زمانه، وهذا نص هذه 

هذا كتاب رحلة الريب بنيامّي بن يونة التطييل  "املقدمة:

النباري الذي جاب املدن العديدة البعيدة، وسجل ما 

األمصار التي مر هبا عيانًا أو ما نقله عن الثقاة  شاهده يف

ذوي األمانة املعروفّي لدى هيود أسبانيا، وقد أورد أسًمء 

مشاهري العلًمء والرؤساء اليهود يف األماكن التي زارها، 

 .م(1173هـ/569وعاد بمعلوماته هذه إىل قشتالة سنة )

ص  م،2003؛ شحالن، 7،ص1996التطييل،  ) انظر:

177-178.) 

هو رحالة كبري، طاف يف كثري من أقطار األرض، وهو من  (2)

هـ،والدولة املرينية يف عنفوان القوى، 703الرببر ولد سنة 

وهو سليل أرسة علمية ظهر فيها القضاة ومشايخ العلم 

ملا خريه ملك اهلند يف  ،عىل ما أخرب هو عنها يف الرحلة

قام بعدة وظائف الوزارة والكتابة واإلمارة والتدريس، 

رحالت إىل البلدان األفريقية واآلسيوية، باإلضافة إىل 

البلدان العربية وبلغ تطوافه اهلند والصّي، حج مكة 

املكرمة، وزار املدينة املنورة، واملشاهد املقدسة كالقدس 

=   واخلليل.وسجلت رحالته هذه وأمهها الرحلة األوىل 
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وألجل حتقيق هذا اهلدف، حرصنا عىل تتبع ما 

ارات التي حتيل من األخبار واإلش أورداه يف مصنفاهتًم

هذه الصورة، ثم انتقلنا ثانية  إىل إما رصاحة أو ضمنياً 

غّي يف هناية املطاف الوقوف بتإىل حتليلها ومناقشتها م

 عىل أهم النتائج واخلالصات التي انتهى إليها البحث.

 

م(، 1157-ـه552النشاط الزلزايل: ) -1

 م(:1170-ـه565)

لتطييل مكانة متثل رحلة الرحالة اليهودي بنيامّي ا

نيت هبا  متميزة يف إلقاء الضوء عىل الزالزل التي م 

خالل النصف الثاين من  )1(مملكة بيت املقدس الصليبية

م(، والتي أدَّت إىل إحلاق 12القرن السادس اهلجري )

خسائر برشية ومادية جسيمة، ونعني هبا املرحلة من 

                                             
هبا سنة التي قام  ،التي بدأها من مسقط رأسه طنجة= 

 ،م؛ كنون1997هـ/1417ابن بطوطة،  )هـ ـ انظر 725

 .(298م،ص 1963كراتشكو فسكي ؛ 1996

  Regnum Hierosolymitanum :بالالتينية) بيت املقدس مملكة (1)

ت ئنشأ   كاثوليكية مملكة هي، )يتانم رينيومي هريوساليم

احلملة الصليبية  بعد 1099 -ـه492عام بالد الشام يف

وقاعدة  الرشق يف الصليبيّي لت أكرب ممالكوشكَّ  ،األوىل

واستمرت يف الوجود زهاء قرنّي من الزمن،  عملياهتم،

من  وعكا حتى تمن فتح مجيع أراضيها يف عثليث

 . 1291 -ـ ه689عام املًمليك قبل

  توفيق، ؛190-176ص م،1984برجاوي، ) انظر:        

، 1احلركة الصليبية، ج عاشور، ؛99-62ص م،1958

 .(253ص

م(، وقد 1170-ـه565م(، إىل )1157-ـه552)

لزالزل بتأثريها مناطق متسعة األجزاء شملت تلك ا

الشًملية من الشام واملناطق الساحلية، ويالحظ أنَّ 

تلك املنطقة شهدت تغريات طبوغرافية وديموجرافية، 

التي كانت حتل بتلك املنطقة ذات املوقع املهم، والتي 

شهدت الرصاع بشأهنا يف صورة احلروب الصليبية 

رن اخلامس اهلجري التي غزت املنطقة منذ أواخر الق

 م(. 11)

وكل ذلك من شأنه أن يوضح العالقة بّي الظواهر 

اجلغرافية وفعالياهتا التارخيية عىل نحو جعل دراستها 

أمرًا رضوريًا وملحًا، وال ريب يف أنَّ ذلك العرص شهد 

يف أحيان كثرية، كيف وجهت اجلغرافية التاريخ برسعة 

 وفعالية. 

د بيانات وعالمات يف وجتدر اإلشارة إىل عدم وجو

مدونات الرحالة األندلسيّي واملغاربة تتحدث بإمعان 

وانعكاسها عىل احلياة االجتًمعية  )2(عن ظاهرة الزالزل

واالقتصادية يف املرشق العريب، إال ما ورد يف رحلة 

بنيامّي التطييل يف إشارته إىل الزالزل التي أصابت بالد 

                                                 
الزلزلة يف اللغة العربية حتريك اليشء بشدة وعنف، وقد  (2)

ورد لفظ الزلزلة بأشكال وصور خمتلفة يف القرآن، فهناك 

(، آية 99زلزاهلا كًم يف سورة الزلزلة رقم )"و "زلزلت"

( 33) كًم يف صورة األحزاب رقم  "زلزاالً " (، وترد1)

عىل نحو ما نجده يف سورة  "زلزلوا"( وكذلك 11آية )

يف سورة احلج  "الزلزلة"(، وأيضًا 11( آية )2البقرة رقم )

 (.1(، آية )22رقم )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
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املستويّي  الشام وما خلفت من آثار مدمرة عىل

 )1(العمراين واإلنساين، خصوًصا يف مدينتي محاة

، فهو يقدم لنا حتديدًا معينًا لعدد الذين )2(وطرابلس

ماتوا من جرائه، هذا وإن كانت األرقام حتمل طابع 

 املبالغة إال أهنا ت ظهر لنا طبيعة الدمار واهلالك حينذاك. 

والواقع أنَّ الزالزل التي وقعت يف عام 

م(، تعد بحق من أكرب ما حل ببالد 1157/هـ552)

ومن األمهية بمكان تناول  )3(الشام من صور التخريب

اخلسائر النامجة عن الزالزل ذلك العام، ويمكن رصد 

ذلك من خالل عدد من املدن الشامية ونعني هبا محاة 

                                                 
حد أحمكومة من  مارة مستقلة حتت سيادة مرص،إكانت محاة ( 1)

التي كان ممثلها يف تلك الفرتة املؤرخ  األيوبيةرسة ألفروع ا

ابن  هعيل بن حممود بن عمر بن شاهناسًمإبو الفداء أ

صاحب "وهو  يوب امللك املؤيد املعروف بصاحب محاه،أ

 .(1،317جالزركيل، )انظر: ."خبار البرشأاملخترص يف 

ظلت طرابلس طوال مائة وثًمنّي سنة بيد  أنَّ بعد  (2)

م من طرف 1289-ـه791سرتجعت عام ا   ،الصليبّي

-792رشف خليل ألالعاهل املرصي امللك ا

ابن ) انظر: خي امللك النارص.أم 1293-1290/ـه795

 (.61هامش ،265ص م، 1997 بطوطة،

م( يف بالد 1157هـ/552عن اهلزات الزلزالية يف عام ) (3)

-527، ص1983ابن القالنيس، ) الشام وآثارها انظر:

؛ أبو شامة، 88،ص11،جت د.ابن األثري،  ؛528

، 1953؛ ابن واصل، 269، 262، ص1، ق1، ج1962

؛ ابن 178، ص1، ج1951؛ ابن شاكر الكتبي، 128ص

 (.325، ص5تغري بردي، ج

ومحص وحلب ودمشق، يف هذا السياق يذكر الرحالة 

زة أرضية عنيفة منذ بنيامّي أن مدينة محاة أصابتها ه

عهد قريب أهلكت مخسة عرش ألفًا من سكاهنا بيوم 

التطييل،  ) واحد، فلم يبق منهم إال سبعون نفسًا.

 (.120، ص1996

نالحظ أنَّ حجم اخلسائر البرشية واملادية كان كبريًا 

إىل درجة جعلت أحد املصادر التارخيية يوصف 

 .Ruhricht(R.) , 1889,P)  "زلزال محاة"الزلزال نفسه بأنه 

290, note 6)،  أما ابن القالنيس فيصف آثار هذا الزلزال

اهندمت محاة وقلعتها، وسائر دورها،  "فيقول:

ومنازهلا عىل أهلها من الشيوخ والشباب، واألطفال 

والنسوان، وهم العدد الكبري، واجلم الغفري، بحيث مل 

، م1983ابن القالنيس، ) "يسلم منها إال القليل اليسري

 (.526ص

اجلدير بالذكر أننا ال نجد حتديدًا معينًا لعدد أولئك 

الذين رصعتهم اهلزات الزلزالية يف محاة، إال لدى 

الرحالة بنيامّي الذي أوضح برصاحة أنه مل يتبق من 

 سكاهنا أحياء سوى سبعّي نفسًا عىل حد  قوله. 

ومن املمكن االعتقاد أنَّ هناك مبالغة من جانب 

لة يف حتديد كثرة أعداد املوتى، وقلة الناجّي ذلك الرحا

يف مدينة أقرت املصادر التارخيية أهنا تضم كثافة 

(، 526ص م،1983ابن القالنيس، سكانية كبرية )

ولكن يبقى ذلك دلياًل واضحًا عىل بشاعة ما أحدثته 

 تلك اهلزات الزلزالية من آثار تدمريية. 
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واسع  ويالحظ أنه جرى تعمري املدينة تعمرياً 

النطاق، سواء بتشييد املنازل أو بحدوث هجرات 

سكانية إليها من املناطق املجاورة التي مل حتل هبا 

عىل نحو أعاد إليها خالل  –اخلسائر البرشية نفسها 

الثالثّي عامًا التالية ازدهارها السابق، عىل حدوث 

تلك اهلزات الزلزالية، وقد أشار ابن قايض شهبة إىل 

ته الدولة النورية من أجل حجم الدور ال كبري الذي أدَّ

ص  م،1971ابن قايض شهبة، تعمري املناطق املنكوبة )

(، ومما يدعم هذا التصور أنَّ الرحالة ابن جبري 153

يف  )1(م(1217-1145/ـه614-540األندليس )

ا من رحلته التي زار فيها مدينة محاة، بعد ثالثّي عامً 

يه البتة، بل حتدث حدوث الزلزال املدمر، مل يرش إل

ابن عنها بوصفها مدينة مزدهرة من أوجه عديدة )

(.كًم يؤكد اجلغرايف 198 -197.ت، صدجبري، 

ياقوت احلموي عىل وصفها باالزدهار التجاري، 

.ت، د ،ياقوت احلموي) وتوافر األسواق التجارية هبا

                                                 
ني باألدب وباحلديث، وتقدم يف صناعة بلنيس شاطبي، ع   (1)

النثر والنظم، رحل إىل املرشق ثالث مرات، وزار يف 

م( مرص والشام والعراق 1189هـ /585األوىل سنة )

لرحالت واحلجاز، وكتب رحلته هذه، وتعد من أمتع ا

اجلغرافية العربية وأغناها باملالحظات االجتًمعية 

م، وأعاد 1852والعلمية. نرش الرحلة رايت يف ليدن عام 

 م، ثم نرشت يف بريوت. انظر:1907نرشها دغويه سنة 

 ؛234 - 233ص  ،م1974 ،ابن اخلطيب)

 .(331كراتشكوفسكي، ص 

(، وهذا يعود بالطبع إىل اجلهود 300، ص2ج

 والدولة األيوبية. العمرانية للدولة النورية 

ا زلزال عام ) من أكثر  (، فكان1170هـ/565أمَّ

نيت هبا بالد الشام من ناحية حجم  الزالزل التي م 

الدمار، الذي نجم عنه يف خمتلف نواحي بالد الشام إىل 

ماجت كالبحر إذا عصفت به "درجة أنَّ األرض 

(، 47، ص1979الفتح البنداري، )"الرياح العنيفة

يد من املنازل والقالع وامتد تأثريه إىل فهدمت العد

ومحاة،  )2(مدن تتبع املناطق اإلسالمية مثل: حلب،

 . )3( ومحص

                                                 
قال  اء.ديم واملألحلب مدينة عظيمة طيبة اهلواء صحيحة ا (2)

كان  -براهيم عليه السالمإن ؛ ألسميت حلب الزجاجي:

حيلب فيها غنمه يف اجلمعات ويتصدق به فيقول الفقراء 

ذكره ياقوت احلموي يف معجم  مي به.حلب حلب فس  

يتحدث ابن بطوطة عن زيارته ملدينة  (.2/282البلدان)

مدينة حلب املدينة الكربى  إىلثم رسنا " حلب بقوله:

قال أبو حسّي ابن جبري يف وصفها:  العظمى. والقاعدة

خطاهبا من  وذكرها يف كل زمان يطري، قدرها خطري،

فكم هاجت من  وحملها من النفوس أثري، امللوك كثري،

وهلا قلعة شهرية  وسل عليها من بيض الصفاح، كفاح،

 يفن االمتناع..أين أمراؤها احلمدانيون وشعراؤها؟

 ابن بطوطة،). انظر:"مجيعهم ومل يبق إال بناؤها..

 .(272ص  ،1ج ،م1997

وال  ال ماء وال شجر،" هناأيصف ابن جبري مدينة محص ب (3)

فهي تشتكي ظمأها وتستقي عىل البعد  ظل وال ثمر،

=      ماءها فيجلب هلا من هنريها العايص وهو منها بنحو 
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 .) 3(ودمشق )2(وبعرين، )1( وشيزر،

                                             
وهو الوصف الذي يعارض وصف  ،"مسافة امليل..= 

 أبويف معلوماته املؤرخ املعارص  ابن بطوطة الذي يشاركه

 ،266،ص 1ج ،م1997 ،ابن بطوطة) الفداء.. انظر:

 .( 72هامش

يف  محاة بلدة تقع عىل هنر العايص شًمل غرب مدينة شيزر (1)

األثرية وتتداخل بيوت  قلعة شيزر سوريا. من أهم معاملها

تاريخ .القرية مع قلعتها األثرية من اجلانب الغريب للقلعة

 من شيزر حافل باألحداث منذ القدم وكانت شيزر قديًًم 

وكان يطلق اسم )سيزار وسنزار(  ،املهمةاملدن السورية 

ميت يف العهد السلوقي )الريسا(، توجد هبا الكثري وس  

األثرية التي بنيت يف القرن  قلعة شيزر من اآلثار من أمهها

وفتحها  مهمةتارخيية  اوشهدت أحداثً  ،بل امليالدالرابع ق

ومن  راحأبو عبيدة بن اجل هجري بقيادة 17العرب عام 

بنو  من عائلة أسامة بن منقذ وحكام شيزر أمراءأشهر 

هنر  يف منطقة مهمةالذين جعلوا شيزر حامية  منقذ

، 165، 39،157ص ،2009 ،الشيزري) انظر:.العايص

167 ،195). 

د من أمنع  (2) اة، وت عم قلعة بعرين، وهي قريبة من مدينة محم

مة يف الداخل،  معاقل اإلفرنج ورأس حربة صليبية متقد 

وترتبع عىل  ،تقع عىل الطريق الواصل بّي مصياف ومحص

قمة جبل يرشف عىل سهلّي خصيبّي من الشًمل 

هنا قد أوما يبدو من عًمرة دفاعاهتا يدل عىل  ،واجلنوب

 ،ساس قلعة بيزنطية من القرن العارش امليالديأعىل  بنيت

ألن هناك دالئل قوية  ؛قدمأول ربًم كان ألولكن بناءها ا

من الفرتة الرومانية يف حميط القلعة ومن الصعب معرفة 

ابن  )انظر: ذلك بسبب احلالة اخلربة لعًمرة القلعة اآلن.

 .( 298صم، 1929األثري، 

أضف إىل ذلك أن امللك العادل نور  )4(وبعلبك،

فحزن عليها،  )1(عاين ما أصاب املدن الشامية، )5(الدين

                                             
دمشق يف  إىلوقد وصل  فها،حيدثنا ابن بطوطة يف وص (3)

ودمشق  ". يقول ما نصهم1326-ـه726تاسع رمضان 

 وكل هي التي تفضل مجيع البالد حسنا وتتقدمها مجااًل 

فهو قارص عن حماسنها وال أبدع مما قاله  وصف وإن طال،

دمشق فهي جنة املرشق ومطلع  وأماابن جبري يف ذكرها: 

استقريناها  نورها املرشق وخامتة بالد االسالم التي

قد حتلت بأزاهري الرياحّي  وعروس املدن التي اجتليناها.

وحلت موضع  وجتلت يف حلل سندسية من البساتّي.

وى املسيح عليه أاحلسن باملكان املكّي.. ورشفت بأن 

 ظل ظليل، ربوة ذات قرار ومعّي، إىلوأمه منها  السالم،

إنسياب األراقم بكل   تنساب مذانبه وماء سلسبيل.

ورياض حييي النفوس نسيمها العليل تتربح  بيل.س

لناظرهيا بمجتىل صقيل وتنادينا هلموا اىل معرس للحسن 

-297ص ،1ج1997،ابن بطوطة ) انظر: "ومقيل..

298). 

( القديمة يقول عنها القلقشندي HELOPOLLISبعلبك او )( 4)

هنا مدينة خمترصة لدمشق حتتوي عىل : إم1418-ه821

كان ابن بطوطة مل يتحدث عن معامل ذا إو كل مجاهلا،

خرون فإنه حتدث عن الثياب آبعلبك التي حتدث عنها 

 ليها والصناعات اخلشبية املتميزة فيها.إاملنسوب 

 ،م2012؛ اهلروي،م1919-1914 ،القلقشندي)انظر:

 . (85ص

هو امللك العادل أبو القاسم نور الدين حممود ابن عًمد  (5)

وهو  ،م(1174-1118)، ه(569-511) الدين زنكي

=      حكم حلب بعد وفاه االبن الثاين لعًمد الدين زنكي.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
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وكتب إىل اخلليفة وأعظم املصيبة التي صارت إليها، 

يذكر له أمر الزلزلة  )2(اإلمام املستنجد باهلل العبايس

ونكايتها يف حلب وبالد الشام، بإنشاء العًمد 

، وتعد هذه الرسالة الصادرة عن ديوان )3(الكاتب

                                             
وقام بتوسيع إمارته بشكل تدرجيي كًم ورث عن  والده، =

 أبيه مرشوع حماربة الصليبيّي واسرتداد بيت املقدس..

شملت إمارته معظم الشام وتصدى للحملة الصليبية 

الفاطميّي ثم قام بضم مرص إلمارته وإسقاط  ،الثانية

بعد أن أوقفها  ،واخلطبة للخليفة العبايس يف مرص

وبذلك مهد الطريق  . وأوقف مذهبهمالفاطميون طوياًل 

أمام صالح الدين األيويب ملحاربة الصليبيّي وفتح القدس 

 بعد أن توحدت مرص والشام يف دولة واحدة.

بن خلكان، ا؛ 386ص  ،م1991املقديس، ) انظر:

 ،مؤنس م؛2008  يب،الصال ؛ 184 ص ،م1968

 .م(1987

، 11ابن األثري، ج)عن تأثري الزالزل يف هذه املدن انظر:  (1)

، 3، جم1967 ؛ املقريزي،184؛ أبو شامة، ص143ص

 .(102-95؛ مؤنس عوض، ص318ص

بويع  أبو املظفر يوسف املستنجد باهلل بن املقتفي ألمر اهلل،( 2)

خليفة إىل  واستمر هـ،555باخلالفة عقب وفاة والده سنة

 11فكانت خالفته   ،هـ566أن مات يف ربيع اآلخر سنة 

سنة وشهرًا وأسبوعًا. إن ما يرويه بنيامّي عن اخلليفة 

املستنجد باهلل من صفات يدل عىل ما كان له من مقام سام 

؛ اخلرضي 132التطييل، ص)يف قلوب هيود بغداد. انظر: 

 .(464بك، ص 

 ،1/ج4، مم1976ات، ابن الفر)انظر نص الرسالة:  (3)

 .(213، 212، صم1984؛ محادة، 97-96ص

اإلنشاء بمثابة املصدر الرسمي للتعرف عىل ما حل 

م. 1170ه/565ببالد الشام من جراء زلزال عام 

آثار ذلك الزلزال إىل عدد من املدن  كذلك امتدت

 )4(الشامية، ال سيًم الساحلية منها وهي: أنطاكية،

، ومما جيدر )7(والالذقية )6(وجبلة، )5(وطرابلس، وصور،

اإلشارة إليه أن زلزال أنطاكية وطرابلس كان مروعًا، 

نظرًا حلجم الدمار الذي خلَّفه فيها عىل نحو فاق املدن 

، William of Jyre, 1943, p.370)الصليبية األخرى )

والواقع أنَّ الرحالة بنيامّي مل يرش إىل زلزال 

                                                 
 إىل م،1098-ـه491نطاكية ألنطاكية كانت مقرا للًمرة اأ (4)

ابن ) م.انظر:1268 -ه666فتحها بيربس عام  أن

 .(115هامش  ،284،ص 1جم، 1997بطوطة،

( مدينة حسنة حصينة حيفها البحر من ثالث TYRصور) (5)

وقد  عالق اخلطرية:ألكتابه ا يقول ابن شداد يف جهات،

التي هدمت فيها عكا  نفسها هدمت صور يف السنة

: انظر فرنج ثانية.إلم حتى اليطمع فيها ا1291-ـه690

 .(وما بعده 163-162ص ابن شداد،)

والبحر عىل  هنار مطردة وأشجار،أمدينة جبلة هي ذات  (6)

 دهم،أبراهيم بن إنحو ميل منها وهبا قرب الويل الشهري 

م. 1188-ه583اسرتجعها السلطان صالح الدين عام 

 ،1ج ،م1997ابن بطوطة، )انظر:  حول جبلة وأمهيتها.

 .( 290ص

وقد هدمها السلطان  الالذقية مدينة مهمة منذ فجر تارخيها، (7)

 -ـه583صالح الدين عندما اسرتجع البالد املحتلة 

ابن )م حتى يقطع آمال الصليبّي فيها! انظر: 1188

 .(143هامش ،292ص  ،1ج ،م1997،بطوطة
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م(، إال عندما حل بمدينة طرابلس 1170/ـه565)

عىل نحو خاص، إذ يذكر أنه أصاهبا زلزال شديد، أدَّى 

إىل هالك خلق كثري من اليهود وغريهم، اهنارت 

 عليهم الدور واحليطان فطمرهتم. وبلغ عدد من هلك

هبذا الزلزال يف فلسطّي وحدها يزيد عىل العرشين ألفًا 

  .(88، ص1996التطييل، ) ونيف

بالرغم من أنَّ بنيامّي مل يذكر سنة الزلزال يف نصه، 

 /ـه565فإنَّ املقصود به عىل األرجح هو زلزال )

م(، كًم 1157/ـه552م(، وليس زلزال عام )1170

اد يف تعليقه تصور مرتجم الرحلة إىل العربية عزرا حد

(، وما يعلل ذلك أنَّ 3،تعليق88، ص1996التطييل، )

التاريخ األخري يعد مبكرًا عن التوقيت الزمني لرحلة 

بنيامّي إىل بالد الشام، فرحلته متت خالل املرحلة من 

م(، ومما يدعم هذا 1173-1165(، )ـه561-569)

وقد "التصور ما ذكره الرحالة يف وصفه، إذ يقول: 

 "بلس قبل مدة وجيزة زلزال شديدأصاب طرا

هذا مع العلم أنَّ املصادر .(88، صم1996التطييل، )

ال تذكر إصابة طرابلس يف عام  )1(اإلسالمية والصليبية

م(، لكل هذه اخلسائر البرشية 1157/ـه552)

واملادية اجلسيمة، ومن ثمَّ فقد كان تأثريه يف املدن 

 دن الصليبيةاإلسالمية أكرب بكثري من تأثريه يف امل

                                                 
عن مصادر تاريخ الزالزل يف بالد الشام يف النصف الثاين  (1)

 :من القرن السادس اهلجري/الثاين عرش امليالدي انظر

 .(120) م،1992 ،عوض)

(. ومع ذلك ينبغي أن 100ص م،1992عوض، )

م(، قد خلف 1170/ـه565نقرر أنَّ زلزال عام )

خسائر برشية يف صفوف الصليبيّي، وربًم يعزى ذلك 

إىل حضور أعداد غفرية من احلجاج اليهود والنصارى 

من الغرب األورويب من أجل احلج إىل األماكن 

الكثافة البرشية، كًم كان املقدسة يف فلسطّي، مما زاد يف 

استقرار احلركة الصليبية يف املنطقة سببًا ثانيًا يف زيادة 

أعداد الصليبيّي يف املنطقة، مما جعل املصاب أكرب 

وتأثريه أشد عىل اململكة الصليبية؛ حيث عانت هذه 

اململكة من مشكلة نقص العنرص البرشي عىل مدى 

 احلمالت الصليبية ضد املسلمّي. 

صف العًمد الكاتب يف عدد من كتبه وقد و

وقصائده منها قصيدة نورية يذكر ما نال بالد الفرنج 

 4م، م1976،ابن الفرات) من الزلزلة، هذا مطلعها

 (:98-94ص (،1)

 

   هُ ـــــَجلَّ ُرْزُء الفرنج َفاِْسَتْبَدُلوا ِمنْ 

 َداد ــــــِس احَلِديِد َلبَِس احلِ ــــْبَِلب

عْ   الكفـ  ِمنُْه يِف َأْنُفسِ  ِب ـــفَِرُق الرَّ

   ادــــــــاألَْرَواُح َواألَْجَس  بيِ  ارـ

 األر اِِنَاـََّزْلَزَلْت بُِسك  َوة  ــــــَسطْ 

 َوادــــَدْت َقَواِعُد األَطْ ــــِض َوهَ 
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ومما ذكره بنيامّي عن حصون الدعوة اخلاصة 

نستشف منه أنه قد  )1(باإلسًمعيلية املعروفة باحلشاشّي

صاهبا اهلدم والتخريب، ولعل هذه تكون من أوائل أ

اإلشارات الدالة عىل أن العنارص اإلسًمعيلية اعتربت 

هي األخرى قد مسها الرض من جراء الزلزال وليست 

العنارص اليهودية فقط، مع مالحظة أنَّ إصابة إمارة 

طرابلس بالزلزال الشديد كان يعني ضمنيًا أن قالع 

 رى.الدعوة أضريت هي األخ

 

                                                 
وكان  ،طائفة شيعية متطرفة انفصلت عن العبيديّي( 1)

-ـه518)ت املؤسس هلا يف شًمل الفرس حسن الصباح

رف أعضاؤها حتت اسم الفدائيّي أو ع   (،م1124

وكذلك اسم  ،يقدمون حياهتم فداء بوصفهم )الفداوية(،

احلشاشّي نسبة إىل احلشيش الذي يتناوله قبل أن يقوموا 

بعملياهتم احلربية ـ حيدثنا عنهم ابن بطوطة بإسهاب 

وحصن  ،حصن القصري :ويذكر بعض حصوهنم منها

وحصن  ،يقةوحصن العل ،وحصن املنيقة ،القدموس

وهذه احلصون " إىل أن يقول: ،وحصن الكهف ،مصياف

الفداوية وال  :اإلسًمعيلية ويقال هلم :لطائفة يقال هلا

يدخل عليهم أحد من غريهم، وهم سهام امللك النارص، 

هبم يصيب من يعدو عنه من أعدائه بالعراق بالطرق 

وغريهم، وهلم مرتبات، وإذا أراد السلطان أن يبعث 

ىل اغتيال عدو له أعطاه ديته، فإن سلم بعد تأيت أحدهم إ

ما يراد منه فهي له، وإن أصيب فهي لولده، وهلم سكاكّي 

ابن ). انظر: "مسمومة يرضبون هبا من بعثوا إىل قتله

 .(127 تعليق ،286، ص1، جم1997 بطوطة،

بصفة عامة، أحلقت الزالزل أرضارًا جسيمة بتلك 

البنية البرشية، وال ريب يف أنَّ األرقام املرتفعة 

للخسائر البرشية التي أوردها بنيامّي مبالغ فيها، إذ 

إهنا مل تكن إحصائية، إال أهنا ت ظهر فداحة تلك اخلسائر 

البرشية، ويمكن القول أنَّ مدن مثل محاة وطرابلس 

ن أكثر املدن اإلسالمية والصليبية يف فقداهنا كانت م

املفاجئ ألعداد كبرية من السكان من جراء تلك 

 اهلزات الزلزالية. 

 

 م(1347-ـه748وظاهرة الغالء: ) )2(املجاعة  -2

ن األزمات السياسية يف أغلب األحيان  ربًم ت كو 

سببًا رئيسًا يف حدوث اختالل يف التوازن االقتصادي، 

ألسعار، والتهافت عىل رشاء األقوات، كًم وارتفاع ا

                                                 
املجاعة يف اللغة هي مفعلًة من اجل وع، ومن الفعل جاع  (2)

وعان، واجلوع نقيض الشبع، وهو جيوع، فهو جائع وج

املغضبة واملعتبة: وهي  :سم للمخمصة وهي مصدر مثلا

خالء البطن من الطعام جوعًا، واملسغبة أيضًا تعني 

: وهي  املجاعة، ويطلق عىل املجاعة أيضًا مصطلح األ لبمة 

ع ألن الناس جيتمعون يف  ؛مأخوذة من التأل ب والتجم 

قد أ طلق عىل السنة التي املجاعة وخيرجون أرساالً..، و

حتدث فيها املجاعة تسميات عديدة، كالسنة الغرباء وسنة 

لزبة: أي شديدة، وهي السنة التي يكون فيها القحط، 

وب: القحط.  م، 1968ابن منظور، )نظر: اواللز 

د.ت،  ،؛ الفريوز آبادي432ـ  431ص/2، 1/368

م، 1984؛ اجلوهري، 15ص/3، 82ص/1

 (.1201ص/3  ،147ص/1
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كان الغالء من أكثر الظواهر االقتصادية إرضارًا 

بالعامة، فيقاسون اجلوع واملرض؛ حيث ينترش الوباء 

بّي فئاهتم املختلفة، وغالبًا ما كان اجلفاف وتوقف 

 نزول املطر هو السبب الرئيس حلدوث الغالء

 ؛177ص ،3ج، 810-807ص ،1ج املقريزي،(

 .م(1986 ؛ البييل،185صم، 1994احلجي،

ويضطر الناس إىل صالة االستسقاء، كًم كان عامل 

قرص مد النيل سببًا يف ظاهرة الغالء وكثرة الشح، 

وقلة األقوات يف البالد، وهكذا نالحظ شح بعض 

األمراء ومنعهم دخول اجلياع من الناس إىل بيوهتم 

 وقت مد األسمطة، حرصًا عىل توفري الطعام

 ؛814ص ،1املقريزي، ج) واالقتصاد يف الرصف

؛ 157، ص8جم، 1956 ابن تغري، ؛250، ص2ج

(. ومل يقترص 134،ص1م، ج1896 ابن إياس،

 (األمر عىل ذلك، إذ انترشت ظاهرة التزييف يف النقد

، 4ابن تغري، ج ؛206-205، ص2املقريزي، ج

(، حيث يرتتب عليها ارتفاع األسعار، 77ص

وصعوبة احلصول عىل الغذاء. وإغالق األسواق، 

كانت العامة عادة أكثر الناس ترضرًا بظاهرة 

التجار منهم، كذلك  التزييف النقدي، خصوصا ً

كان قدوم اجلراد من الصحراء يف اجلزيرة العربية إىل 

األقاليم الشامية عامالً أساسيًا يف ارتفاع األسعار، إذ 

 يقيض اجلراد عىل أغلب املحاصيل الزراعية، كًم

كانت اهلجرات املتتالية من أهل الريف إىل املدن، 

وانعدام األمان يف الطرقات العامة بّي املدن 

واألقاليم نتيجة تعدد حوادث النهب والسلب 

للمسافرين عىل يد قطاع الطرق من الظواهر 

االجتًمعية، التي كان ينتج عنها الغالء، خصوصًا إذا 

ذائية شديدة كانت البضائع املنهوبة من املواد الغ

االستهالك للعامة كالقمح واللحوم والبقول 

(. وقد ذكر 203ص م، 1994احلجي،  (والغالل

ظاهرة (، 177، ص4ج ،م1997) ابن بطوطة

الغالء الشديد الذي أصاب بالد الشام 

وأقمت بدمشق " :بقوله (،م1347هـ/748)سنة

واخلبز قد انتهى إىل  ،الشام بقية العام والغالء شديد

جزء من اثني -األ وِقيَّة أمربعون درمهاً ) بع أواققيمة س

طل املرصين  (، بدرهم نقرة عرش جزءًا من الرَّ

ة) هب أمو الِفضَّ (، وأوقيتهم القطعة املذابة  من الذَّ

 . "أربع أواق مغربية

 ،4ج ،م1997كذلك أشار ابن بطوطة )

، التي وقعت يف "حكاية قتىل اخلبز"(، إىل 178ص

مات يف "وذلك عندما  م(،1347/ـه748سنة )

تلك األيام بعض كرباء دمشق، وأوىص بًمٍل 

للمساكّي فكان املتويل إلنفاذ الوصية يشرتي اخلبز 

ويفرقه عليهم كل يوم بعد العرص، فاجتمعوا يف 

بعض الليايل وتزامحوا واختطفوا اخلبز الذي يفرق 

عليهم، ومدوا أيدهيم إىل خبز اخلبازين، وبلغ ذلك 
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فأخرج زبانيته، فكانوا إذا ما  )1(شاهاألمري أرغون 

لقوا أحدًا من املساكّي، قالوا له: تعال تأخذ اخلبز، 

فاجتمع منهم عدد كثري، فحبسهم تلك الليلة، 

وركب من الغد، وأحرضهم حتت القلعة، وأمر 

بقطع أيدهيم وأرجلهم، وكان أكثرهم براء من ذلك 

 عن دمشق فانتقلوا إىل )2(وأخرج طائفة احلرافيش

محص ومحاة وحلب، وذكر يل أنه مل يعش بعد ذلك 

 . "إال قليالً وقتل

وال شك أنَّ هذه احلادثة تعرب عن صورة صادقة 

وطبيعية حول رد فعل العامة نحو السلطة املسؤولة 

                                                 
رغون الكاميل نائب حلب، كان أحد أأرغون شاه أو  (1)

 مماليك الصالح إسًمعيل رباه وهو صغري السن، فلًم وىل

 ره مائة.. ولكنه مل يلبثعنده وقدمه وأمَّ  يالكامل حظ

حيث تلقاه أهلها  ؛وقد شعر بالتآمر ضده أن فر إىل مرص

بالشموع.. وانتهى أمره إىل االمتحان فأقام بالقدس 

ابن انظر:)م(. 1357هـ/758ومات يف شوال ) ،بطاالً 

؛ ابن بطوطة، 374-375، ص1، جم1966،حجر

 . (42، هامش178، ص4، جم1997

احلرافيش: يقصد إىل طائفة من الناس جتتمع إىل زعيم  (2)

يعدل بينهم فيًم حيصلون عليه من أموال، وهيتمون 

بالفقراء وهيتم األقوياء منهم بالضعفاء ورد ذكرهم لدى 

ؤرخّي املرصيّي ويف ألف ليلة وليلة، وقد وجدنا ذكرًا امل

م...وقد كتب عنهم الروائي 1390هـ/792مللكهم عام 

 نجيب حمفوظ. 

، هامش 214، ص1، جم1997ابن بطوطة،  ) انظر:       

125( )169-(Gibb T.L,1958, P.54 NOT. 

عن تدبري الشؤون الداخلية يف البالد؛ نتيجة املعاناة 

التي تقاسيها هذه الفئة من املجاعات، بسبب الغالء 

د لألطعمة واملواد الغذائية الرضورية مثل: الشدي

اخلبز والقمح والذرة والشعري، وعىل ذلك يمكن 

القول: إنَّ الغالء كان من األسباب الفعالة التي هتيج 

العامة ضد السلطة، األمر الذي يوضح سوء احلالة 

 االقتصادية هلؤالء الناس. 

كًم كان قبض األمري عىل عدد من العامة 

اء عىل ما اقرتفوه يف حق اخلبازين ومعاقبتهم جز

عربة لغريهم من عامة الناس فال جيرؤوا عىل 

التطاول عىل موظفي الدولة من كبار املسؤولّي 

واملوظفّي، وقد أدَّى ظلم بعض األمراء يف تطبيق 

أحكام العقوبة عىل الكثري من العامة إىل جرأهتم عىل 

التجاهر بالعداء ضد احلكام والسالطّي، وكانت 

هذه بالفعل فرصة مناسبة للسوقة واحلرافيش، 

للمبادرة إىل هنب غالل كل من عمل عىل ختزين 

 املواد الغذائية وامتنع عن بيعها.  

وقد وافق املقريزي ابن بطوطة؛ ولكن بتفصيل 

أوسع يف حدوث ظاهرة الغالء يف املدن الرئيسة 

م( 1347هـ/748بوجه خاص، ففي شعبان )

أربعّي درمهًا لألردب إىل ارتفع سعر القمح من "

مخسّي وغال اللحم وعامة األصناف املأكولة حتى 

بلغت مثيل ثمنها، وتوقفت األحوال، وقلَّت الغالل، 

وكذا السؤال من كثرة قدوم أهل النواحي إىل 
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القاهرة حتى ضاقت هبم فكانوا كذلك مدة سنة، مع 

دين وقطاع الطرق كثرة املنارس يف البالد، وقوة املفس

 1971)املقريزي،  "ض مرص والقدس نابلس..بأر

 (. 740، ص2م، ج

(، إىل 758، ص2ج ،م1971ويشري املقريزي ) 

إحدى ثورات العامة التي وقعت يف حمرم 

رمجت العامة املحتسب. "م(، عندما 1348ه/749)

وسببه أن السعر ملا حتسن بلغ اخلبز ستة أرطال 

ْطل ) يَّة بأمواقي عيار للوزن يساوي ثنتا عرشة أ وقِ مالر 

(، وسبعة أرطال بدرهم، فعمل اخلباز خبًزا، العرب

ونادى عليه ثًمنية أرطال بدرهم، فطلبه املحتسب 

ورضبه، فثارت العامة به ورمجوا بابه حتى ركب 

 . "الوايل ورضب منهم مجاعة

إىل جانب ذلك كان عدم حدوث فيضان ماء 

ع النيل من األسباب الرئيسة التي ترتب عليها ارتفا

سعر املواد الغذائية، فإذا تواىل حدوث ذلك يف 

سنوات متعاقبة تصبح اخلسارة يف كمية املحاصيل 

الزراعية جسيمة، وتزداد أسعار األطعمة واألقوات 

بصورة فاحشة هتدد بوقوع كارثة اقتصادية وأزمة 

اجتًمعية يعاين منها الناس بمختلف طبقاهتم 

 (. 207، ص1994)احلجي،

(. مدى 174-173ص  ،م1996يذكر بنيامّي )

خطورة انحسار مياه هنر النيل عىل مرص، فقد وجد 

البلد كثري اجلفاف ال يزال فيه مطر وال تتساقط فيه 

ثلوج، ومناخه شديد احلر، ويفيض هنر النيل مرة يف 

العام، فتغمر مياهه من األرايض، ما مسريته مخسة 

زرع  عرش يومًا..، أما إذا قلَّ فيضه فال يكون للناس 

يف ذلك العام، ويصيب البلد قحط شديد عىل حد 

 .قوله

 ،(208، ص1، جم1997 كًم يشري ابن بطوطة )

إىل أن ابتداء زيادته يف حزيران، فإذا بلغت زيادته 

  ستة عرش ذراعًا تم خراج السلطان، فإن زاد ذراعاً 

كان اخلصب يف العام، والصالح التام، فإن بلغ ثًمنية 

لضياع وأعقب الوباء، وإن نقص عرش ذراعًا أرض با

ذراعًا عن ستة عرش نقص خراج السلطان، وإن 

 نقص ذراعّي استسقى الناس وكان الرضر الشديد. 

إذن كان نقص ماء النيل وعدم حدوث الفيضان 

سببًا فعاالً الرتفاع األسعار؛ خصوًصا املنتوجات 

الزراعية، إذ يرتتب عىل ذلك قلة كمية املحاصيل 

حّي استمرت نسبة الرضائب )املكوس( الزراعية يف 

املقررة عىل الفالحّي ثابتة بصورة منتظمة، الوضع 

الذي يتضمن صورة واضحة من اجلور اجلبائي 

واحليف االجتًمعي الذي تعاين منه هذه الفئات من 

، 833-832، ص2ج م،1971املقريزي، الناس )

، 11، جم1956؛ ابن تغري،219-218، ص3ج

؛ 229، ص1، جم1896ياس،إ؛ ابن 65،129ص

 .(260، 264، صم1994احلجي، 

 

 



 ...ت االقتصادية والكوارث الطبيعية عىل احلياة العامة باملرشقأثر األزما:  نواف عبد العزيز اجلحمة                                             70

 م(1348-هـ 749:))1(الطاعون اجلارف-3

نظرًا ألمهية هذا الطاعون كحدث عاملي لفرتة 

العصور الوسطى، فإنه القى عناية خاصة لدى كتاب 

احلقبة مقارنة باألوبئة والطواعّي األخرى الواقعة يف 

-139م، ص2009-2008مزدور، ) الفرتة نفسها

(، فاملصادر العربية أطلقت عىل هذا الوباء العديد 140

من التسميات أمهها: الطاعون اجلارف، الطاعون 

األعظم، الوباء العام، الوباء األول، يف حّي أ طلق عليه 

 LAPESTE) "الطاعون األسود"يف أوروبا اسم 

NOIRE) وكلمة ،PESTE  كانت تطلق قديًًم عىل الوباء

(. من الصعوبة بمكان 51ص م،2002لقطيب،  بو)

تتبع األوبئة واملجاعات كافة التي تعرضت هلا البالد يف 

عرص املًمليك، رغم تعدد املصادر واملؤلفات التي 

                                                 
يعد هذا الطاعون من أعظم األوبئة التي بليت هبا البرشية  (1)

يعد  ،م(1348هـ/749ة العصور الوسطى، إن عام )فرت

يف نظر أغلب الدراسات احلديثة تاريخ والدة الطاعون يف 

احلوض الغريب للبحر األبيض املتوسط فرتة العصور 

الوسطى، يذكر أن مصدر هذا الطاعون الصّي ثم انتقل 

إىل اهلند، وبالد السند، وبالد أزوبك، والقرم، والروم، 

رص ـ أما زمن حدوثه فيذكر أنه ابتدأ ومن قربص إىل م

، م1956ابن تغري، )انظر:  م(.1334هـ/734سنة )

؛ 45، صم1997ابن اخلطيب،  ؛233-195، ص 10ج

، 16؛ البزاز، العدد 173، ص1، جم1988ابن خامتة، 

 .(109ص  م،1991

؛ لكن مما جتدر اإلشارة إليه نظرة الرحالة )2(حتدثت عنها

املغاربة لقسوهتا من ناحية، وما كانت تتعرض له البالد 

مع العلم أن الذي والعباد بسببها من ناحية أخرى، 

عارص هذه األحداث من الرحالة املغاربة هو ابن 

وقد تطابقت  )3(م14بطوطة يف القرن الثامن اهلجري/

يف نقل صور  )4(رؤيته مع الكثري من املؤرخّي املشارقة

هذه الظواهر، وما نجم عنها من آثار وخيمة عىل 

الناحية الديمغرافية، وعىل العمران واالقتصاد عىل حد 

اء، األمر الذي يثري روح اخلوف واجلزع عند سو

، 179ص  ،4ج  (املعارصين، يذكر ابن بطوطة

، يف أوائل شهر ربيع "الوباء املجتاح"حكاية ، )1997

                                                 
راجع جدول األوبئة واألمراض يف القرن الرابع عرش.  (2)

 .(397-377م، ص 1998إلياس نوا، )

لقد كانت رحلة ابن بطوطة هي الرحلة الوحيدة التي  (3)

ذكرت هذا الطاعون كون ابن بطوطة قد عارص هذا 

 إىلثناء عودته أاحلدث وفقد فيه ابنه وزوجته، وقد صادف 

اعتمد ابن  الذي اكتسح العامل. املغرب هذا الوباء،

يقول ابن  فكان ضمن مصادره، اخلطيب عىل ابن بطوطة،

حدث بذلك غري واحد ممن " عن خرب الطاعون:اخلطيب 

يوثق به من أويل الرحلة واجلوالن كالشيخ القايض احلاج 

 ابن بطوطة،)انظر:  ." أيب عبداهلل ابن بطوطة وغريه

م، 1997 ابن اخلطيب، ؛ 326، 325ص ،1ج  ،م1997

 (.67ص

؛ ابن تغري، 770، ص2ج م،1971انظر: املقريزي،  (4)

، م1896،ياسإ؛ ابن 205، 204، ص10ج م،1956

 (.366-361ص م،1994؛ احلجي، 191، ص1ج
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م(، يف الشام ومرص 1348هـ/749األول من سنة )

وانعكاسه عىل احلياة العامة، كًم يقدم لنا إحصائية عن 

 "، يقول ما نصه:أعداد األموات يف كل مدينة عىل حدة

بلغني اخلرب يف حلب أن الوباء وقع بغزة، وأنه انتهى 

عدد املوتى فيها إىل زائد عىل األلف يف يوم واحد 

فسافرت إىل محص فوجدت الوباء قد وقع هبا، ومات 

يوم دخويل إليها نحو ثالثًمئة إنسان، ثم سافرت إىل 

دمشق ووصلتها يوم اخلميس، فانتهى عدد املوتى 

إىل ألفّي وأربعًمئة يف اليوم، ثم سافرت إىل عندهم 

ثم إىل بيت املقدس ووجدت الوباء قد ارتفع  )1(عجلون

، 4م، ج1997. وقد استثنى ابن بطوطة )"عنه

(، بعض علًمء بيت املقدس ومشاخيها من 180ص

ووجدت من كنت أعهده  "انتشار الوباء فيهم بقوله: 

جوار اهلل من مجيع األشياخ بالقدس قد انتقلوا إىل 

تعاىل رمحهم اهلل، فلم يبق منهم إال القليل، مثل 

املحدث العامل اإلمام صالح الدين خليل بن كيلكدي 

العالئي، ومثل الصالح رشف الدين اخليش شيخ زاوية 

م، 1997. ثم ينتقل ابن بطوطة )"املسجد األقىص

(، من مدينة اخلليل عليه السالم إىل 180، ص4ج

                                                 
وقلعتها  يف الشًمل الغريب جلرش، ((ADJLOUNتقع عجلون  (1)

م من 1184-ه580 ةسست سنأ  التي حتمل قلعة الربض 

 سامة،أعز الدين  حد حكام السلطان صالح الدين:ألدن 

كان يف مكان القلعة دير قديم يسكنه نرصاين : نهإوقيل 

 (.87-86ص ،م1962ابن شداد، . انظر:)مه عجلوناس

لوباء قد استرشى هبا حتى مدينة غزة، إذ جيد ا

أصبحت املدينة شبه خالية من كثرة من مات فيها 

ثم رسنا إىل غزة، فوجدهتا معظمها خاليًا من  "بقوله:

كثرة من مات هبا يف الوباء، وأخربنا قاضيها أن العدول 

بع، وأنَّ عدد املوتى هبا  هبا كانوا ثًمنّي، فبقي منهم الر 

 . "انتهى إىل ألف ومائة يف اليوم

مل يكن هذا الوباء قارصًا عىل دولة املًمليك يف بالد 

الشام فحسب؛ ألنَّه مل يكن له نظري يف قسوته ورسعة 

انتشاره يف ربوع البالد واألقاليم، ففي البداية ابتدأ 

الوباء يف القاهرة ومرص بالنساء واألطفال ثم يف الباعة 

واشتد الوباء حتى عجز الناس عن  )2(ثم عموم الناس

رص األموات، ومن ثم انتقل إىل أقاليم األرض رشقًا ح

وقد عرف ذلك الوباء يف  )3(وغربًا وشًمالً وجنوبًا،

                                                 
 /ـه747يف مرص فإن بداياته كانت يف خريف ) (2)

ولزمه أربعة ومخسة أشهر  "أخر أيام التخضري"م(1347

وهو الوقت الذي استغرقه  ،كي ينترش يف خمتلف أنحائها

، 1، جم1853املقريزي، )للوصول إىل بالد الشام. انظر:

 . (413-401ص

ة جائحة الطاعون كانت حوايل ثالثة كيلومرتات إن رسع (3)

يف اليوم، إذ استغرق انتقال الطاعون من القاهرة إىل غزة 

مدة أربعة أشهر، ثم ازدادت رسعة الطاعون عىل ما يبدو 

كلم يف  9.4بمقدار ثالثة أضعاف تقريبًا وبلغت رسعته 

 (.380، صم1998إلياس، ) :اليوم. انظر
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ويروي ابن بطوطة  )1( أوروبا باسم الطاعون األسود.

(، أنه كان يموت 181، ص4ج م،1997)

باإلسكندرية يف اليوم الواحد بسبب ذلك الوباء ألف 

بلغ عدد املوتى أيام وثًمنون، أما مدينة القاهرة فقد 

الوباء فيها إىل واحد وعرشين ألفًا يف اليوم الواحد، 

ووجدت من كان هبا من املشايخ الذين عرفتهم قد 

ماتوا. كذلك حيدثنا عن آثار هذا الوباء يف قوافل 

احلجيج املرصية التي مل تسلم من رسيان الداء فيها 

 "حينًم كانت متوجهة إىل األرايض املقدسة فيقول: 

وجد قايض القضاة عز الدين ابن قايض القضاة بدر 

الدين بن مجاعة، قد توجه إىل مكة يف ركب عظيم 

يسمونه الرجبي، بسفرهم يف شهر رجب وأخربت أنَّ 

الوباء مل يزل معهم حتى وصلوا إىل عقبة أيلة، فارتفع 

 (. 181، ص4ج م،1997،)ابن بطوطة "عنهم

اء أو ومن تفحص هذه التفاصيل اخلاصة بالوب

الطاعون الذي تعرضت له بالد الشام ومرص يف سنة 

                                                 
ن أشد األوبئة التي فتكت باإلنسان منذ هذا الطاعون م يعد   (1)

القرن السادس امليالدي، وهو من األمراض املعدية التي 

 Yerisinia pestis. "الربسينيا الطاعونية"تسببها البكرتيا 

وهو حيواين املنشأ ينتقل إىل اإلنسان عن طريق احليوانات 

مصدرًا للعدوى. ومن الطبيعي أن ندرك أن  تعدالتي 

ون مل تكن معروفة يف القرون الوسطى، أسباب الطاع

وليس هناك ما يشري يف تلك الفرتة إىل وجود عالقة ما بّي 

م، العدد 1992فيليب،   ) انظر:هذا الوباء واحليوانات. 

 . (184-181ص،161

م(، يمكن أن تستخلص بعض 1348هـ/ 749)

 املالحظات:

حدوث وفيات عىل نطاق واسع نتيجة هذا  -

الطاعون عىل الرغم من وجود عامل املبالغة والتهويل 

يف األعداد املدرجة ضمن النصوص التي يروهيا ابن 

، مع عدم التسليم )2(بطوطة ومؤرخو العرص اململوكي

بأنَّ هذا الطاعون كان أكثر فتًكا وأرسع انتشارًا يف وفاة 

 . )3(الكثري من املعارصين 

الشلل املالحظ يف احلياة االقتصادية يف املجتمع  -

الشامي واملرصي يف ظل حكم السالطّي املًمليك مع 

 توقف مجيع مظاهر األنشطة االجتًمعية املختلفة. 

لوباء ورسيانه يف مجيع األقاليم شمولية هذا ا -

والواليات واملدن والقرى التابعة للسلطة من دون 

 استثناء. 

                                                 
؛ ابن إياس، 783-772، صم1971انظر: املقريزي،  (2)

، م1956؛ ابن تغري بردي، 192-191، ص1ج م،1896

 (.367ص م،1994؛ احلجي،  213-195، ص15ج

 -ه748 بقى هذا الطاعون يف بالد الشام من نيسان (3)

م أي سنة كاملة 1349 -ه749 حتى نيسان،م1348

السكان تقريبًا، فخلت  3/2كانت كافية للقضاء عىل 

أرض الشام من أكثرية سكاهنا. أما يف مرص فيبدو أن 

رة فكان يموت يف القاه "حجم الضحايا أكثر هوالً 

ومرص ما بّي عرشة آالف إىل مخسة عرش ألفًا نفس كل 

؛ 111-110، ص3ج م،1986ابن حبيب، ) انظر:."يوم

 .(195، ص10، جم1956ابن تغري بردي، 
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انعدام الوعي الصحي الرضوري للحيلولة دون  -

تفيش هذه األمراض، وعدم بذل العناية الالزمة يف 

املارستانات القائمة بتقديم العالج الناجع والدواء 

لدعم املعنوي واملادي املفيد، عالوة عىل إمهال احلكام ل

لتلك املراكز االجتًمعية كي تستمر يف تقديم اخلدمة 

 الالزمة للمرىض الذين لدهيم أمل يف الشفاء. 

إقبال الناس عىل الدين كمنقذ من اهلالك  -

والدمار، وذلك بإراقة اخلمور والكف عن السيئات، 

وإقامة الشعائر الدينية واملحافظة عليها، واإلكثار من 

ات وأعًمل اخلري واإلحسان إىل جانب اإلقبال الصدق

عىل تالوة القرآن الكريم يف املساجد واإلكثار من 

 الصيام. يذكر ابن بطوطة إقبال أهل دمشق عىل 

الصالة والصيام رغبة يف حلول الرمحة والنجدة هلم 

ثم سافرت إىل دمشق ووصلتها يوم اخلميس،  "بقوله: 

، وخرجوا يوم اجلمعة وكان أهلها قد صاموا ثالثة أيام

 فخفف اهلل تعاىل  )1(إىل جامع األقدام..

، 326 ، ص1ج ة،ـــابن بطوط ("الوباء عنهم

1997). 

                                                 
كًم عند النعيمي  باإلفراد)القدم(  وأمسجد األقدام  (1)

كًم يقول اهلروي الذي -الدمشقي يوجد جنوب دمشق

اك قرب موسى بن عمران هن أنَّ يذكر  هذا قوله: إىليضيف 

 ال يعرف قرب موسى أنهويف احلقيقة  لكن هذا غري صحيح،

 وهذا املسجد يوجد اآلن يف قرية جنوب دمشق.

 ؛264هامش  ،325،ص1،جم1997 ،ابن بطوطةانظر:)

 (.93، صم2012اهلروي، 

كذلك حيدثنا عن خرب ذلك الفقري الصائم الذي 

 دخل عليهم بتلك الزاوية فأقام ليله ساجدًا وقائًًم 

وبينًم نحن بتلك  "طالبًا كشف الوباء عنه، يقول:

 ل علينا أحد الفقراء فسلَّم، وعرضنا الزاوية إذ دخ

عليه الطعام فأبى وقال: إنًم قصدت زيارتكم، ومل يزل 

ليلته تلك ساجدًا وراكعًا، ثم صلينا الصباح واشتغلنا 

بالذكر، والفقري بركن الزاوية فجاء الشيخ بالطعام، 

 ودعاه فلم جيبه، فمىض إليه فوجده ميتًا، فصلينا 

 (. 181، ص4م،ج1997)ابن بطوطة،"عليه ودفناه

كًم يذكر ابن بطوطة الوعاظ الذين نذروا يف أيام 

الوباء إعداد الوالئم إذا ما أذهب اهلل عنهم الداء 

وشفاهم، أو إذا مل يدعوا للصالة عىل ميت يف يوم، 

وصنع اخلطيب عز  "وذلك لنيل األجر واملثوبة، يقول:

ن الدين يومًا دعوة ودعاين فيمن دعا إليها، فسألته ع

 سببها؟ فأخربين أنه نذر أيام الوباء، أنه إن ارتفع 

ذلك، ومر عليه يوم ال يصيل فيه عىل ميت، صنع 

الدعوة ! ثم قال يل: وملا كان باألمس، مل أصل عىل 

)ابن بطوطة، "ميت، فصنعت الدعوة التي نذرت!

 (.  180، ص4م، ج1997

يبدو أن األوبئة قد خلقت جمتمعًا خائفًا من العدوى 

مراض، وجعلتهم بذلك ينيبون إىل اهلل تعاىل، واأل

ويتوبون إليه إليًمهنم بأنَّ األمراض مثلها مثل 

املجاعات، إنًم هي عقاب إهلي، وهلذا كانت اجلوامع 

والزوايا ونذور األولياء مالًذا هلم بطلب االستشفاء هبا. 
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 كًم أنَّ األوبئة التي تؤد ي بحياة اخلاصة والعامة قد أدت 

وث تراجع كبري يف احلياة العلمية من خالل اىل حد

 الذي  "الطاعون"موت العلًمء هبا، خصوصًا ذلك 

ت العامل بأرسه، فحصدت  مثل كارثة إنسانية عمَّ

 األرواح، ومل ينج منه إال القليل، فالطاعون مل يكن 

حدثًا اختص بمنطقة دون غريها، كغريه من األحداث 

 ة فرتة التي حدد املؤرخون من خالهلا هناي

العصور الوسطى، فهذا الطاعون كان حدثًا عامليًا عمَّ 

 عامل العصور الوسطى بأرسه، وهلذا يستحق أن 

ذهب  "يكون مؤرشًا عىل هناية العصور الوسطى؛ ألنه 

، "بأهل اجليل، وطوى كثرًيا من حماسن العمران وحماها

 )1( عىل حد تعبري ابن خلدون عن هذا احلدث.

 

 ةـــــــخامت

م يمكن استخالص ما ييل: من  كل ما تقدَّ

إنَّ الصورة التي يرسمها الرحالة بنيامّي يف  -

رحلته هذه اىل املرشق ترتبط باملرجعية الذهنية، 

وخالصة اهتًممه التي تتلخص يف حماولة الرتكيز عىل 

ذكر ووصف كل ماله عالقة باليهود واليهودية وهو 

هذا العامل القصد من الرحلة. وعىل الرغم من طغيان 

                                                 
عىل  ،م(1348هـ/749أتى الطاعون اجلارف لسنة ) (1)

دمته ملا نزل والديه، وقد خصص فقرات باكية يف مق

بالعمران رشقا ًوغربًا يف املائة الثامنة بسبب هذا الطاعون 

الطنجي، )انظر:  الذي طوى كثري من حماسن العمران.

 . (65-64ص  م،2004

عىل نص الرحلة، فهناك بعض اإلشارات التي ركز 

عليها والتي يمكن أن تفيد الباحث يف موضوع  ذكر 

النشاط الزلزايل وآثاره يف مناطق املسلمّي والصليبيّي 

خالل النصف الثاين من القرن السادس اهلجري 

 م(.12)

م الرحالة بنيامّي يف رحلته إشارتّي مهمتّي   - قدَّ

ثري التدمريي الذي أحدثته الزالزل يف محاة عن التأ

م حتديًدا معينًا لعدد الذين 1157-ه552) م(، وقدَّ

تلوا من جرائه كًم تناول ما أحدثته الزالزل يف  ق 

طرابلس يف مرحلة الحقة، وبمقارنة نص بنيامّي مع 

النصوص املرشقية تبّي لنا مدى مبالغته لتحديده 

لزلزالية عىل نحو ألعداد القتىل من جراء اهلزات ا

خاص، إال أهنا تفيد من حيث إهنا ت ظهر لنا ظاهرة 

 اخلراب وتراجع املدن حينذاك.

إنَّ ابن بطوطة بالرغم مما دونه من مالحظات  -

فإنه مل يلتفت مهمة حول بعض املستويات االجتًمعية، 

إىل ما كان جيري يف مرص والشام يف ظل السيطرة 

اململوكية من حتوالت اجتًمعية وسياسية جارفة 

عصفت بالكثري من الثوابت الدينية والقواعد 

دت معظم املصادر  األخالقية، وهي التحوالت التي أكَّ

التارخيية أهنا كانت السبب فيًم آلت إليه األوضاع 

شام من اضطراب واختالل مست العامة يف مرص وال

البنية الديمغرافية واالقتصادية واملجتمع عىل حدٍّ 

 سواء.
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كانت ظاهرة غالء األسعار يف األسواق نتيجة  -

يف النقد، حيث تضطرب حالة  فحتمية للتزيي

املعامالت التجارية بسبب تناقص الذهب يف خزانة 

ملواد الدولة، فيكثر التهالك عىل رشاء البضائع ال سيًم ا

الغذائية الرضورية، األمر الذي سبب ارتفاع األسعار. 

ولوحظ ارتباط الوضع االقتصادي يف األقاليم املرشقية 

اململوكية بعضها ببعض، فعندما حيدث غالء يف الشام 

 يمتد تأثريه إىل مرص فرتتفع األسعار.

لئن رسم لنا ابن بطوطة صورة قامتة عن   -

ائجه عىل املنظومة الطاعون اجلارف الذي كانت نت

الديمغرافية وخيمة، فإنَّ املرشق قد عرف بعد هذا 

الطاعون فراغًا سكانيًا يف املدن الكربى، وحسبنا يف 

ذلك ما ذكره ابن بطوطة عن أعداد املوتى بمرص 

ر  د  والشام يف اليوم الواحد جراء هذا الوباء والذي ق 

بألوف، وعالوة عىل هذا مل تكن مدن املرشق قد 

دت فيها صورة املوت بسبب هذا الوباء آنذاك، جتس

وإنًم القرى واألرياف فيه أيًضا تعرض أهلها للفناء 

 نتيجة هذا الوباء.

إذا قابلنا املعلومات يف رحلتي ابن يونة وابن  -

بطوطة مع املصادر املرشقية، نجد التطابق وعدم 

التناقض، عىل الرغم من قلة النصوص التي ذكرها 

زمات والكوارث وآثارها؛ ولكنها الرحالن عن األ

ن الدارس من معرفة  معلومات مركزة وغنية متك 

 األوضاع العامة يف هذه املدة التارخيية.

 قائمة املصادر واملراجع

 القرآن الكريم. -

 الكتب العربية: -أ

. الكامل يف التاريخ. ابن األثري، عز الدين حممد اجلزري

 م.1929: حتقيق عبد لوهاب النجار.ط القاهرة

، اإلحاطة يف أخبار غرناطة. ابن اخلطيب، لسان الدين 

 م.1974، ط. القاهرة:11حتقيق حممد عنان، م

مقنعة السائل عن املرض . ابن اخلطيب، لسان الدين

فرانكفورت: منشورات معهد العلوم  اهلائل.

 م.1997العربية اإلسالمية، 

تاريخ الدول . ابن الفرات، حممد بن عبدالرحيم

حتقيق حممد حسن الشًمع، ط. البرصة:  لوك.وامل

 م.1976

تاريخ الدول . ابن الفرات، حممد بن عبد الرحيم

حتقيق قسطنطّي زريق ونجالء عز  وامللوك.

 م.1939الدين.بريوت:

. حتقيق ذيل تاريخ دمشق. ابن القالنيس، أبو يعيل محزة

 م.1983أميد روز وسهيل زكار، ط. دمشق: 

بدائع الزهور يف وقائع . دابن إياس، حممد بن أمح

 م.1896القاهرة: الدهور.

حتفة . ابن بطوطة، حممد بن عبداهلل اللوايت الطنجي

 النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار.

قدم له وحققه ووضع   خرائطه وفهارسه عبد 

اهلادي التازي. الرباط: مطبوعات أكاديمية 

 م.1997هـ/1417اململكة املغربية، 

النجوم الزاهرة . بردي، مجال الدين يوسف ابن تغري

 م.1956ط القاهرة: يف ملوك مرص والقاهرة.
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تذكرة باألخبار عن . ابن جبري، حممد الكناين البلنيس

)طبع باسم رحلة ابن جبري(. اتفاقات األسفار 

 .ت.د العريب، الرشق دار: لبنان –بريوت 

تذكرة النبيه يف أيام . ابن حبيب، احلسن بن عمر

حتقيق حممد أمّي. مرص: اهليئة نصور وبنيه. امل

 م.1986-1976العامة للكتاب، 

الدرر الكامنة يف أعيان املائة  .ابن حجر، أمحد عيل

 م.1966القاهرة: الثامنة.

حتصيل غرض القاصد يف . ابن خامتة، أمحد بن عيل

نرش ضمن كتاب: عبد  تفضيل مرض الوافد،

ندلس. الكريم اخلطايب، الطب واألطباء يف األ

 م.1988، بريوت: دار الغرب، 1ط

التعريف بابن . ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد

)طبع باسم رحلة  خلدون ورحلته غربًا ورشقاً 

ابن خلدون(، حتقيق حممد بن تاويت الطنجي، 

 م.2004. بريوت: دار الكتب العلمية، 1ط.

تاريخ ابن خلدون . ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد

 وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب املسمى العرب

والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي 

. حتقيق حممد اإلسكندراين. السلطان األكرب

 م.2006بريوت: دار الكتاب العريب، 

ابن خلكان، أبو عباس شمس الدين أمحد بن حممد بن 

. حتقيق وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. أيب بكر

 م.1968ت: دار الثقافة، إحسان عباس. بريو

فوات الوفيات . ابن شاكر الكتبي، حممد بن أمحد

حتقيق حممد حميي الدين، ط.  والذيل عليها.

 م.1951القاهرة: 

الكواكب الدرية يف . ابن قايض شهبة، تقي الدين

حتقيق حممود زايد، ط. بريوت:  السرية النورية.

 م.1971

. العربلسان . ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين

 م.1968بريوت: دار صادر، 

مفرج الكروب يف تاريخ بني . ابن واصل، مجال الدين

حتقيق مجال الدين الشيال. ط. القاهرة:  أيوب.
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 الوظائف العليا يف عهد اخلليفة العبايس النارص لدين اهلل 

 م( دراسة يف آليات االختيار وترتيبات التولية1225-1179هـ /622 -575) 

 

 حممد عبداهلل القدحات  

 ،األستاذ املشارك بقسم التاريخ، بكلية اآلداب والعلوم االجتامعية، جامعة السلطان قابوس

   انـــُعم سلطنة
 

 (ـه11/5/1440يف  للنرش بلوقُ    ،ـه30/12/1439م  للنرش يف  د  )قُ 
 

 .النارص لدين اهلل، عهد التولية، ِخلعة، ديوان اخلليفة، وزارة:  املفتاحية الكلامت

م، وكان توليه عالمة فارقة يف تاريخ 1179هـ /575توَّلى النارص لدين اهلل اخلالفة سنة البحث: ملخص

الل هذه احلقبة، فقد استطاع إنجاز مرشوع حترر اخلالفة العباسية من تبعات السيطرة الدولة العباسية خ

األجنبية، ذلك املرشوع الذي بدأه املسرتشد وأكمل جزًءا منه املقتفي. قامت سياسة النارص عىل إصالح 

اخلالفة  من خالل كّف يد كبار رجال الدولة ومنعهم من التدخل بمقدرات -دار اخلالفة -البيت الداخيل

وصالحيات اخلليفة، كانت اخلطوة األوَّل يف سبيل ذلك ختلص النارص من كبار رجال دولته الذين ورثهم 

من مجلة تركة والده املستيضء، ُثمى بدأ سياسة داخلية واضحة املعامل كانت آليات اختيار رجال الدولة وكبار 

ر كبار رجال دولته عىل الوالء املطلق املقرون املوظفني أبرز معاملها، وقد قامت سياسة النارص يف اختيا

بالكفاءة اإلدارية؛ لذا نجد أنى الكثري ممن توَّل املناصب العليا مل يكونوا من الفئة اخلاصة، بل كانت قدراهتم 

 هي التي أهلتهم لذلك.

كبار رجاالت كام شهدت هذه احلقبة امهتام مؤسسة دار اخلالفة يف إعادة ترسيخ مراسيمها، ومنها تولية    

التي تتوَّل اإلرشاف عىل ترتيبات تلك  "دار الترشيفات "الدولة، وكان ذلك سبًبا يف إعادة تفعيل عمل 

املراسيم يف دار اخلالفة. كانت الرتتيبات تستدعي أن يتوجه أصحاب املناصب: الوزير وقائد اجليش وأمري 

ا أصحاب احلج إَّل دار اخلالفة، حيث جتري مراسيم توليتهم أمام حجر ة اخلليفة، بعد مشافهتم بالتولية. أمى

املناصب األخرى: قايض القضاة واملحتسب وشيخ الشيوخ، وأمراء املدن وكبار قادة اجلند، إضافة إَّل زعامء 

أهل الذمة من اليهود والنصارى فكانت جتري مراسيم تعيينهم يف دار الوزارة بعد أن يشافههم الوزير بأمر 

 .اخلليفة بتوليتهم
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Senior Positions in the Reign of Caliph Al-Nasir (575-622 H/1179-1225 AD): 
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Keywords: Al-Nasir Ladin Allah, the reign of Tawliah, Khala, Diwan of the Caliphate, Ministry. 

Abstract: Al-Nasir became a Caliph in ( 575 H/1179 AD) and that was a milestone in the history of 
the Abbasid state. He was able to complete the project of emancipation from foreign dominance; the 
project that was initiated by Al-Mustarshid then partially completed by Al-Muqtafi. Al-Nasir’s policy 
was based on inner reform -Dar Al-Khilafah- by stopping senior statesmen from interfering with the 
caliphate and powers of the caliph. One of his initial procedures was disposal of the senior officials 
who were part of the legacy of his father, Al-Mustadi’. Then, he began a long-term internal policy, 
clearly defined, which was based on determining the conditions and criteria of selecting senior 
statesmen officials. 

In this regard, the caliphate re-established the ceremonies and arrangements of appointing, through 
activating the role of Dar Atashreefat which supervised all details in Dar Al-Khilafah. The importance 
of the position and the appointed person necessitated suitable arrangements. Prominent positions with 
political nature or direct contact with the Dar Al-Khilafah had arrangements at Dar Al-Khilafah. 
These include: Minister, Commander of Army and senior officials of Dar Al-Khilafah such as Ustath 
Addar and Hajib Al-Hujjab, where the appointed person was summoned to Diwan Al-Khalifah. After 
verbally appointed, the person was given Khil’ah at the door of "Al-Hujrah Al-Shareefah". Other 
position holders were appointed and rewarded at Dar Al-Wizarah. These include: Qadhi Al-Qudhah, 
Sheikh Al-Shyoukh, Al-Muhtasib, cities princes, and senior commanders of army, as well as leaders 
of the Dhimmis of Jews and Christians.  
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 املقدمة

أسهمت التطورات السياسية التي حّلت بالدولة 

السجلوقية يف أواخر عهدها يف استعادة اخلالفة 

، فبعد وفاة السلطان للكثري من نفوذها العباسية

م (، 1092 /هـ485)ت  السلجوقي ملكشاه

تفككت الدولة السلجوقية، وبدأت عوامل الضعف 

يف أوصاهلا، حيث حلى اخلصام بني  تدب  واالهنيار 

أبنائه وإخوته وأحفاده؛ مما أضعف سيطرة الدولة 

 السلجوقية عىل خمتلف أقاليمها. 

اخلليفة استغل اخللفاء العباسيون وعىل رأسهم 

تلك  م1160-1135 /هـ 555- 530املقتفي 

، 18: ج1995)ابن اجلوزي التطورات لصاحله 

ج املقتفي سياسة داخلية (. يف الوقت نفسه انته96ص

حكيمة كانت يف جمملها هتدف إَّل إعادة اللحمة بني 

) ابن اجلوزي  (1)مؤسسة اخلالفة ورعيتها من جديد

لكن االستقالل احلقيقي  ؛(315، ص17: ج1995

 -575حتقق عىل يد اخلليفة النارص لدين اهلل  

م فقد كان عهده تتوجًيا 1225-1179/هـ622

فتخلىص من بقايا النفوذ لفاء، جلهود من سبقه من اخل

م أرسل 1187 /هـ 583ففي عام السلجوقي، 

يطلب اخلليفة إَّل خطاًبا  الثالثبك  السلطان طغرل

منه إعادة إعامر دار السلطنة ببغداد؛ ليسكنها إذا وصل 

                                                 
للمزيد عن جهود اخللفاء العباسيني يف سبيل استعادة ( 1)

 . (Rashad, 1963, p22-63) نفوذهم وسيطرهتم:

. كانت لغة التهديد واضحة يف اخلطاب، إَّل بغداد

دار ولكن كان رد النارص أقسى، فأصدر أومره هبدم ال

، 10م: ج2010) ابن األثري  وتسويتها باألرض

 . (Levy, 1979 :P225؛ 44ص

رافق ذلك رغبة اخلليفة النارص يف إعادة احلياة إَّل    

إعادة إظهارها كمركز إلدارة بدار اخلالفة العباسية 

أقاليمها التي حتكم من لدن أمراء  وأنى  ،الدولة العباسية

حكام تلك  سيام أنى  وسالطني ما هم إال نواب عنه، ال

، أخذوا يستشعرون يف تلك املرحلة بعودة األقاليم

عادوا من احلياة والقوة من جديد للخالفة ببغداد، ف

جديد إَّل طلب التقليد وخلع التولية من اخلليفة 

)ابن واصل  العبايس إلضفاء الرشعية عىل حكمهم

، 13: ج2003؛ الذهبي، 350، ص5م: ج1957

 .(637ص

النارص يتبع سياسة إعادة بناء اجلبهة  لذا نجد    

الداخلية لدولته، وفرض هيبة الدولة من جديد يف 

املحيط) العراق( قبل التوجه لفرض النفوذ عىل 

األقاليم األخرى. كان اإلصالح اإلداري أفضل 

وسيلة لتحقيق تلك املعادلة، فمن خالل حسن اختيار 

لنهوض رجال دولته، يستطيع تنفيذ سياسته الداخلية ل

 باخلالفة من جديد. 

 

  مشكلة الدراسة وحماورها واملنهج املتبع

تنبع مشلكة الدراسة من أثر األوضاع السياسية   

التي شهدها عهد اخلليفة النارص لدين اهلل يف سياسته 
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ا كبرية يف االستقاللية والتي بذل ألجل حتقيقها جهودً 

جماالت عدة، كان اختيار كبار موظفي الدولة أحد 

خطوط تلك السياسة. وتتلخص أسئلة الدارسة يف 

 اآليت:

يف حتقيق مفهوم استقالل  ما أثر سياسة النارص -

 مؤسسة اخلالفة العباسية؟

كيف استطاع النارص لدين اهلل مواجهة تغلل  -

 احلاشية ) كبار موظفي الدولة(؟

ما هي اآلليات التي ابتدعها لتحقييق هدفه يف  -

خليفة صاحب قرار استعادة دوره املحوري بصفته 

 يف دولته؟

ملاذا حرص النارص عىل إشهار مراسيم تولية كبار  -

 موظفي دولته؟

 

تناول املوضوع عرب املحاور نوألجل بيان ذلك، س

  اآلتية

 .التعريف بشخصية اخلليفة النارص لدين اهلل -

  .آلية اختيار كبار موظفي الدولة -

فرها باملرشحني للوظائف االرشوط الواجب تو -

 .العليا

  .عهود التولية ومضامينه صدور -

 اخلَلع عىل كبار موظفي الدولة. -

 .انتقال امُلعنّي إَّل مقر عمله  -

 .العهد لوالة األقاليم -

 .العزل من الوظيفة -

وقد اّتبع الباحث يف إعداد الدراسة املنهج  

التارخيي القائم عىل تتبع الروايات التارخيية يف 

ا حتليلها، اعتامدً  فرتة الدراسة ُثمى  يفاملصادر األصيلة 

عىل مهارات: التّفسري، والنّقد، واالستنباط، 

واستخدم الباحث هذه املهارت يف حتليل عنارص 

رسم صورة  إَّلالبحث، كل ذلك ألجل الوصول 

واضحة آلليات اختيار أصحاب الوظائف العليا يف 

 دولة اخلليفة النارص لدين اهلل.

 

  اهللالتعريف بشخصية اخلليفة النارص لدين 

هو أبو العباس أمحد النارص لدين اهلل بن املستيضء   

بأمر اهلل أيب حممد احلسن بن املستنجد باهلل أيب عبداهلل 

بن املستظهر باهلل أيب العباس بن املظفر يوسف بن 

املقتفي أيب العباس حممد بن املقتدر، ينتهي نسبه 

: 1970)ابن الكازروين  بالعباس بن عبد املطلب

انت والدته يف رجب سنة . ك(242ص

، 8: ج1951)سبط ابن اجلوزي  م1158هـ/553

 . (635: ص2ق

خطب للنارص بوالية العهد قبل موت والده 

بقليل، ويعود سبب تأخر توليته العهد إَّل الرصاع 

والتنافس بني رجال احلاشية يف بالط اخلالفة. فقد 

األول يدعم األمري أبا  :كانوا منقسمني إَّل فريقني

س ) النارص(، والفريق اآلخر يدعم شقيقه األمري العبا
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 يظهر ذلك واضًحا يف رواية الذهبي: (1)أبا منصور

ف من ولده أيب العباس أمحد، كان املستيضء قد ختوى "

( 2) فاعتقله ومال إَّل أخيه أيب منصور، وكان ابن العطار

 (3)وأكثر الدولة مع أيب منصور، وحظّية املستيضء بنفشة

 . (5)"ونفر يسري مع أيب العباس (4) لصاحب واملجد بن ا

ومع ذلك استطاع ابن الصاحب وبمعونة      

 اخلليفةصاحبة احلظوة عند  -السيدة بنفشة 

ترجيح كفة أيب العباس. بويع النارص لدين  -املستيضء

اهلل البيعة اخلاصة صبيحة ليلة وفاة والده املستيضء يف 

                                                 
 مل نعثر له عىل ترمجة. (1)

ستيضء ( ظهري الدين أبو بكر منصور بن العطار، ويل للم2)

عدة واليات منها الوزارة، وكان متحكاًم يف األمور، يويل 

من يشاء ويعزل من يشاء، وكان شديًدا عىل الشيعة، 

 .(84: ص21: ج1985هـ. )الذهبي، 575تويف سنة 

بنفشة جارية اخلليفة املستيضء بأمر اهلل، وكان كثري امليل ( 3)

ن إليها، واملحبة هلا، وكانت كثرية املعروف واإلحسا

م. )ابن األثري 1201 /هـ598توفيت سنة  والصدقة.

 .(187، ص10: ج2010

( هو جمد الدين هبة اهلل بن عيل بن هبة اهلل بن الصاحب، كان 4)

 حجابة الباب يف أيام املستنجد، وواله شيعًيا، ويل  

املستيضء املنصب نفسه، وأقره النارص يف منصبه. 

بقي عىل ذلك إَّل ارتفعت مكانته يف أوائل أيام النارص، 

. )ابن األثري م1187/هـ583أن ختلص اخلليفة منه سنة 

 .(164: ص10: ج2010

 .686، ص13: ج2003الذهبي  (5)

ابن األثري )  م1179هـ/575مستهل ذي القعدة سنة 

 . (442، ص9ج :2010

 

برسله النارص له األمر ببغداد، بعث  بعد أن استقرى و

ا البيعة إَّل ملوك األطراف مبرشين بخالفته، وطالبً 

منهم، فكان صالح الدين األيويب أول من استجاب 

 (6)له، فقد أرسل الشيخ شهاب الدين الشهرزوري

ليفة رسواًل إَّل بغداد، فاتفق وصوله مع وفاة اخل

العزاء حرض إَّل واجب م املستيضء، وبعد أن قدى 

م: 1974)أبو شامة  الديوان وبايع اخلليفة اجلديد

وبادر صالح الدين بعد علمه باخلرب باخلطبة  ،(15ص

)ابن واصل  للخليفة النارص لدين اهلل يف مجيع بالده

. كام أرسل النارص رسال إَّل (90: ص2ج:1957

)سبط  واملوصل ،(175 ص :1975)الغساين  (7)مهذان

للغاية  (355: ص1، ق8ج، 1952: ابن اجلوزي

 نفسها.

 

                                                 
ضياء الدين أبو الفضائل القاسم بن حييى ابن الشهرزوري  (6)

قايض القضاة الشام يف عهد صالح الدين األيويب، وبعد 

القضاء وفاة صالح الدين استقر ببغداد، فويل هبا 

واملدارس واألوقاف وارتفع شأنه عند النارص لدين اهلل. 

 (.126، ص3الذهبي )د ت(: ج

مدن منطقة اجلبال عىل مقربة من أصفهان.  ىحدإ( 7)

 (.410، ص5: ج1995ياقوت، )
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)اإلربيل حكم النارص قرابة سبع وأربعني سنة 

وهو بذلك أطول خلفاء بني  ،(282ص   :1964

العباس حكاًم. وكان خالل هذه املدة متحكاًم يف أمور 

، 3ج:)الذهبي )د.ت(اخلالفة، يبارش األمور بنفسه 

ر عىل ذلك إَّل أن ُتويف ليلة األحد . واستم(186ص

سبط ابن  م )1225 /هـ 622شوال من سنة  أول

؛ ابن الكازروين 635: ص2، ق8ج :1951اجلوزي 

وكان سبب وفاته حًصا يف املثانة  (.247ص :1970

 2ج:1997)أبو الفداء  أحدث له عرًسا يف البول

 .(14، ص2ج :1996؛ ابن الوردي 232ص

 "النارص لدين اهلل بقوله:وصَف الذهبي اخلليفة  

وكان النّارُص لدين هللى قد مأل القلوَب هيبة وخيفة. 

فكان َيْرَهُبه أهُل اهلند ومرص كام َيْرَهُبُه أهُل بغداَد، 

فأحيا هيبَة اخِلالفة وكانت قد ماتت بموت املعتصم، 

ُثمى ماتت بموته. ولقد ُكنُْت بمرص والشام يف خلواِت 

فإذا جرى ذكره، خفضوا أصواهتم امللوِك واألكابِر، 

 . (886، ص13: ج2003)الذهبي  "هيبة وإجالاًل 

 

  آلية اختيار كبار موظفي الدولة 

يف هذه عىل الرغم من استقاللية اخلالفة العباسية 

دار اخلالفة  نى فإمن سيطرة املتغلبني السالجقة، احلقبة 

بعض آثار املايض، ونقصد بذلك ت تعاين من ظلى 

اشية وكبار رجال الدولة يف صالحياهتا، فقد تدخل احل

مع  يف أحيان كثرية كانت مصالح هؤالء تتعارض

رغبة اخلليفة يف إدارة دولته بكامل احلرية واإلرادة. 

كان الثالثي اخلطري الذي اصطدمت به رغبات اخللفاء 

وقائد اجلند وأستاذ  االستقاللية يتكون من: الوزير

املستنجد باهلل وقد دفع اخلليفة  ،(1)الدار

عندما أراد  ثمنًاحياته  ،م(1170/هـ566)ت

أستاذ الدار عضد الدين أبو الفرج بن لنفوذ التصدي 

قطب الدين قايامز األمري ، و(2)رئيس الرؤساء

هو أبو جعفر أمحد بن  تعيينه لوزير قويب، (3)املقتفوي

                                                 
أستاذ الدار من املناصب اإلدارية التي ظهرت يف بغداد    (1)

الدي. العاشـر املي /منذ منتصف القرن الرابع اهلجري

رعـاية دار اخلـالفة العباسية   وصاحبها مسؤول عن

وصيانتها، وتوفري ما يلزم ساكنيها من أرسة اخلليفة. ومع 

مرور الزمن تطورت مهام أستاذ الدار، فقام إضافة إَّل 

رعاية دار اخلالفة بالسفارة للخلفاء واستقبال الوفود 

، 2006القادمة إَّل ديوان دار اخلالفة )القدحات 

 وما بعدها(. 118ص

اخلليفة عزله منها  أنى  إال الوزارة يف خالفة املستيضء، توَّلى    (2)

ضغط من قيامز، ثم أعيد إليها ب م1171 /هـ 567سنة 

م عزم عىل احلج 1177 /هـ573مرة أخرى. ويف 

فاعرتضه كهل بحجة طلب حاجة، فطعنه فامت من 

 .432، ص9: ج2010فوره. ابن األثري 

ًكا للخليفة املستنجد، وملا توَّل املستيضء عال كان مملو   (3)

شأنه حتى غدا قائد اجلند، ولكن كانت هنايته أن تويف 

م. ابن 1174/هـ570ا يف طريقه للموصل سنة هاربً 

 .217، ص18: ج1992اجلوزي 
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حماواًل من خالله احلد  (2)بن سعيد ابن البلدي (1)حممد 

أستاذ الدار وقيامز إَّل ب ذلكوقد دفع  ا،من نفوذمه

عىل إهناء  عىل التصدي ملحولة اخلليفة، فاتفقا اإلتفاق

فأدخاله احلامم بحجة مرضه، وأغلقا الباب  ته،حيا

ا، ُثمى أحلقا الوزير ابن البلدي خمنوقً  اخلليفة حتى تويف

 البن املستنجداتفقا عىل إسناد اخلالفة بعد أن بسيده، 

برشوط  وكبلوهحلسن املستيضء بأمر اهلل، أيب حممد ا

ا أن جعلته عاجًزا عن احلركة والترصف، فقد رشطً 

يكون عضد الدين وزيًرا، وابنه كامل الدين أستاذ 

الدار، وقطب الدين قيامز أمرًيا للجند )ابن األثري 

 (.358-357ص : ص9: ج2010

عايش النارص تدخالت احلاشية وعانى منها منذ   

ا ُثمى ولًيا للعهد، فقد كان شاهًدا عىل ازدياد أن كان أمريً 

                                                 
( أوضح ابن األثري السبب يف تعيني اخلليفة البن البلدي 1)

عضد الدين  فأحرضه اخلليفة واستوزره، وكان "ا:وزيرً 

،  عظياًم م حتكاًم أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء قد حتكى 

فتقدم اخلليفة إَّل ابن البلدي بكف يده وأيدي أهله 

، 9: ج2010. )ابن اآلثري "وأصحابه، ففعل ذلك

 .(334ص

ُعزل ويف املستنجد وبويع املستيضء ملا تُ ، ( وزير املستنجد باهلل2)

، الذي ن رئيس الرؤساءحممد بن عبداهلل اب وُعني  مكانه

انتقم من ابن البلدي وقتله. وكان يف وزارته قد قطع أنف 

امرأة ويد رجل جلناية جرت، فسلم إَّل أولئك، فقطعوا 

أنفه ثم يده، ثم رضب بالسيوف، وألقي يف دجلة يف ربيع 

 (.348، ص12: ج2003)الذهبي  اآلخر

نفوذ قائد اجليش قطب الدين قيامز والذي أجرب والده 

اخلليفة املستيضء عىل عزل الوزير عضد الدين ابن 

م، وأكثر من ذلك 1171/هـ567سنة  رئيس الرؤساء

فقد متادى قطب الدين يف التضييق عىل ظهري الدين ابن 

رئيس الرؤساء يف الوزارة حتى العطار الذي خلف ابن 

أنه هاجم داره وأحرقها، فالتجأ الوزير إَّل دار اخلالفة. 

مل يكن أمام املستيضء إال االستعانة بالعامة التي كانت 

تبغض قيامز، فهامجته مما اضطره إَّل اهلرب من بغداد، 

ولقي حتفه وهو يف طريقه إَّل املوصل )ابن األثري 

 (. 413، ص9: ج2010

 ابنه م وتوَّلى 1179/هـ575ستيضء سنة تويف امل

النارص، وكان الرصاع بني أقوى رجلني يف دولته من 

مجلة الرتكة التي محلها وأثقلت كاهله، مل يكن أمامه 

ا، وقد أفىض الرصاع إَّل أن خيار إال اإلبقاء عليهم جمربً 

ُيصّفي أستاذ الدار جمد الدين ابن الصاحب الوزير ابن 

حتى بعد وفاته )ابن الطقطقى العطار، بل وهيينه 

هذا املوقف جعل  ،(309، ص307ص :1966

النارص يتخذ سياسة تدرجيية للتخلص من ابن 

الصاحب، فام أن حانت الفرصة حتى أصدر أوامره 

 (.45، ص10: ج2010بقتله ) ابن األثري 

تلك املعطيات كانت حارضة يف ذهن  يظهر أنى 

وكجزء  ه، سياستالنارص، التي كان هلا أثرها الواضح يف

النارص جهاًزا استخباراتيًا استطاع من خطته استحدث 

ليس فقط عىل رجال دولته فرض نفوذه وهيبته،  بوساطته
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عىل العراق واألطراف واألقاليم ببغداد، بل فرضها 

التابعة له، حتى وصفه املؤرخون بيشء من التعجب، 

وكان  " :وهو معارص للخليفة النارص -يقول ابن واصل 

له أصحاب أخبار يف العراق وسائِر األطراف يطالعونه 

بجزئيات األمور وكلياهتا، فكان ال خيفى عليه من األمور 

. (163، ص4م: ج1957) ابن واصل  "إال ما قلى 

وأضاف الذهبي يف هذا املجال أنه ملا دخل رسول 

ُكّل صباح بام  بغداد كانت تأتيه ورقةُ  (1)صاحب مازندران

يل، فصار ُيبالغ يف التّكت م، والورقة تأتيه، َعِمَل يف اّلل

، فصبّحته الورقة  فاختىل ليلًة بامرأٍة دخلت من باب الرس  

، وخرج من بغداد وُهَو ال يشّك أّن اخلليفة  بذلك، فتحريى

اإلمامية يعتقدون أّن اإلمام املعصوم  َيْعَلُم الغيب؛ ألنى 

)الذهبي  "يعلم ما يف بطن احلامل، وما وراء اجلدار

. وقد كان لقوة جهازه (688، ص13: ج2003

االستخبارايت أن غري املطلعني عىل بواطن اآلمور إَّل 

: 2003القول إن النّارص كان خمدوًما من اجلّن )الذهبي 

  (.688، ص13ج

يف الوقت نفسه، استفاد النارص من جهازه 

االستخباريت يف اختيار كبار موظفي دولته، واملتتبع 

ك يلحظ الدقة والتقيص، وابتداع النارص ألخبار ذل

)السيوطي  آليات وأساليَب تتناسب مع املرحلة

                                                 
ون: ( بعد الزاى نون ساكنة، ودال مهملة، وراء، وآخره ن1)

، 3هـ: ج1412اسم لوالية طربستان. ابن عبد احلق 

 .1219ص

ومن  ،(11ص :م1989؛ فوزي 530ص :م1997

النارص كان إذا رغب يف تولية  تلك الوسائل أنى 

شخص، أشاع ذلك من خالل رجال خمابراته، فتكثر 

األقاويل فيه بني أصدقائه وأعدائه، فيكتب له 

له، وبناًء عىل ذلك يوازن بني ار بذلك كأصحاب األخب

)ابن الطقطقى  راء، فيختار الشخص أو يرتكهاآل

 (. 39ص :1966

وفوق ذلك كله، نجده مرتوًيا وحذًرا يف   

االختيار، وهذا ما نلمسه يف اختياره لوزرائه، فقد 

، لكن م منصب الوزارة يف عهده أربعة عرش رجاًل تسلى 

لة منهم إال أربعة والباقي مل يامرس مهام الوزير الكام

فكانت  (2) اكتفى بأن أسند إليهم منصب نائب وزارة 

سياسته يف تعيني الوزراء إخضاعهم لفرتة جتربة، فمن 

َصـُلَح حاله ُرقّي إَّل منصب الوزارة، ومن عجز ُنحيى 

: 1973؛ القزاز 223ص :1997) جمهول  عنها

عهد وقد عرّب ابن جبري عن حال الوزارة يف  ،(111ص

م فقد 1184 /هـ580عندما زار بغداد سنة  النارص

أشار بكل وضوح إَّل حمدودية صالحياته، التي ال 

                                                 
( تعود أول إشارة إَّل ظهور هذا املنصب إَّل عام 2)

حيث استوزر الرايض باهلل أبا الفتح  ،م(938/هـ327)

الفضل بن جعفر بن الفرات عامل اخلراج يف مرص 

والشام، فأناب عنه يف الوزارة ببغداد عبد اهلل بن عيل 

. للمزيد حول 17: ص6م: ج2000كويه النفري، مس

وما  135، ص1986هذا املنصب، انظر: الزهراين 

 .بعدها(
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عرف بنائب إنام له خديم يُ "تتعدى تنفيذ األوامر 

 .(181ص :1981)ابن جبري "الوزارة

اخلليفة النارص مل حيرص تويل  أنى واملالحظ   

ه سياست تكان ومن ثمى املناصب عىل أهل العراق، 

هتدف إَّل االستعانة بمن ثبتت أهليته يف اإلدارة 

وأصول احلكم بغض النظر عن موطنه، وهو بذلك 

يطبق مبدأ وحدة األمة، وأنه خليفة للمسلمني كافة، 

ومن أمثلة ذلك قصة استخدام مؤيد الدين حممد بن 

( يف اإلدارة، فعىل الرغم من أنه ليس من أهل 1القمي)

ته اإلدارية سبقته إَّل بغداد، سمعته وقدرا فإنى بغداد، 

 من حاكم خراسان، فام إن وصل القمي إليها رسواًل 

يبقيه يف حرضته، بعد  حتى أشار الوزير عىل اخلليفة بأنى 

أن أوضح له ما يتمتع به القمي من قدرات إدارية 

وكتابية. اقتنع اخلليفة برأي وزيره، فأمر بأن ال ُيمّكن 

ة واله اخلليفة كتابة من العودة إَّل مرسله، وبعد مد

-327ص: 1966)ابن الطقطقى  اإلنشاء، ُثمى الوزارة

328.) 

                                                 
ا قّمي األصل واملولد، بغدادّي املنشأ والوفاة، كان بصريً      (1)

ا ا بالقوانني عارفً ا بأدوات الّرئاسة، عاملً بأمور امللك، خبريً 

ا باحلساب، وكان يف ابتداء باصطالح الّدواوين، خبريً 

ق بخدمة سالطني العجم، وكان يلوذ ببعض أمره قد تعلى 

وزراء العجم بأصفهان يف حال صباه ومل يبلغ العرشين 

 فأعجب به وزير النارص من عمره: جاء إَّل بغداد رسواًل 

فاستبقاه، ثم رق به احلال إَّل أن توَّل الوزارة للنارص. ابن 

 .328-327، ص1966الطقطقى 

وهناك خطة تكاد تكون متقدمة عىل عرص النارص،  

قائمة عىل إعداد موظفي الدولة املستقبليني وتأهيلهم، 

فقد كان ديوان اخلليفة يراقب من يتوسم فيهم النباهة، 

مجة سعيد فيحضون برعية خاصة ومتابعة: جاء يف تر

مل يزل ملحوًظا بعني اإلكرام،  "بن عيل بن حديدة 

بسوابغ اإلنعام إَّل أن  -جمده اهلل-مشمواًل من الديوان 

-أسامها اهلل وأجّلها-اقتضت اآلراء الرشيفة النارصية 

بيثي  "تأهيله للوزارة، فاستدعي من داره... )ابن الد 

(. وكانت خربة سليامن بن 343، ص3: جم2006

ُخربه  "بن شاويش سبًبا لُيوّليه اخلليفة النارص  أرسالن

بيثي  "وسنه . (355، ص3: جم2006)ابن الد 

عامد الدين حييى بن املرتىض بن  توَّلى  ثمى وللسبب عينه 

يوسف احليل صدرية املخزن والذي كان يتوَّل نظر 

ملا ظهرت كفايته، استدعي، وُرت ب صدًرا  "الكوفة 

، 4م(: ج1965-1962)ابن الفوطي، )"باملخزن

 (.882ص

وقد َجِهَد اخلليفة النارص يف ضبط مهام رجال 

دولته، فلم تعد األمور عىل ما كانت عليها من قبل، 

فأبعد بعضهم عن دار اخلالفة، كام يف حال الوزير، فقد 

أنشأ داًرا للوزارة خارج دار اخلالفة، وحدد النارص 

منها أنه لوزرائه أوقاًتا وآليات للتواصل مع ديوانه، 

 يثق به ليكون صلة الوصل مع الوزير، اختار رجاًل 

فكان عون الدين ظفر بن عبد اهلل احلبيش حيمل رسائل 

) ابن الفوطي  اخلليفة إَّل الوزير، ُثمى يعود باجلواب
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وكذلك سعد الدين  ،(978، ص2، ق4ج: 1962

حممد بن جلدك الذي كان يتوَّل محل مطالعات اخلليفة 

ا أمى  .(28: ص1997) جمهول  ئهالنارص إَّل وزرا

يف كيس  "الوزير فكان يعرض مطالعاته عىل اخلليفة 

حيمله أحد مماليكه الذي يسمح له  "إبرسيم أسود خمتوم

ا، وبعد اطالع اخلليفة عىل بدخول دار اخلالفة راكبً 

كتب الوزير، يربز جوابه، ويبلغ الوزير بذلك بالطريقة 

(. 226ص :1997عينها التي جاءت هبا )جمهول 

وكان هناك موعد اعتيادي يلتقي فيه الوزير باخلليفة 

 :1997)جمهول  بعد انتهاء صالة اجلمعة يف كل أسبوع

 (.223ص

إّن تدابري اخلليفة النارص يف اختيار كبار رجاالت  

كبري يف اختفاء ظاهرة توارث  دولته أسهمت إَّل حد  

ح ، بل أضحت اخلربة والكفاية عوامل الرتجياملناصب

املظفر  أبويف االختيار، فقد كان الوزير جالل الدين 

أحد الشهود  -أول وزراء النارص لدين اهلل  -عبيداهلل 

، ُثمى ترقى يف سلك الوظيفة، فأثبَت أهليته (1)العدول

 :1966فُرقيى إَّل منصب الوزراء ) ابن الطقطقى 

(، وكذلك مؤّيد الدين حمّمد ابن أمحد بن 323ص

                                                 
ظائف الدينية التابعة للقضاء، ( الشهود العدول: من الو1)

وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن إذن القايض بالشهادة بني 

  عند األشهادالناس فيام هلم وعليهم من حقوق حمماًل 

ا يف السجالت حتفظ به حقوق وكتبً  ،وأداء عند التنازع

 .284ص، 1987نباري، ألاالناس وأمواهلم. 

ة متواضعة، كان أبوه يبيع اللحم القّصاب من أرس

ببغداد، إال أنه كان صاحب مهة عالية فأكّب عىل 

العلم، حتى برع يف علوم احلساب واملساحات 

) ابن الطقطقى  واملقاسات، ُثمى تبرّص بأسباب الوزارة

 (.324ص :1966

تشدد النارص مع موظفيه، فقد أخضعهم للمراقبة 

 الوقت نفسه كان من خالل عيونه ورجال خمابراته، يف

ُيضّمن عهد التولية وصايا جيب عىل من يتوَّل أمر من 

ال ينبغي ألرباب هذا املقام أن  "أمور الدولة مراعاهتا 

النظَر قبل  ُيَقِدُموا عىل أمر مل ينظروا يف عاقبته، فإنى 

وال ُيطالب  ...اإلقدام خرٌي من الندم بعد الفوات

فإّن املصادرة مكافأة  باألموال من مل خَيُْن يف األعامل،

 "للظاملني، وليكن العفاف والتقى رقيبني عليك

 (. 886، ص13: ج2003)الذهبي 

للخليفة عىل رأس الرشوط التي املطلق كان الوالء 

وملا  ،فر يف املرشحني للوظائف العليااجيب أن تتو

كانت وظيفة أستاذ الدار من أهم وظائف دار احلالفة، 

رعـاية دار  رشاف عىلم تعد وظيفته جمرد اإلفل

اخلـالفة العباسية وصيانتها، وتوفري ما يلزم ساكنيها 

من أرسة اخلليفة، بل تعدت إَّل املشاركة يف احلياة 

ا إَّل خطورة ابن الصاحب وقد أرشنا سالفً  ،السياسية

يف سنوات حكم اخلليفة النارص األوَّل ) القدحات، 

وكان هذا يتعارض مع سياسة  ،(118ص: 2006

يفة النارص االستقاللية، لذلك نجده حيرص عىل اخلل
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حسن اختيار متويل هذه الوظيفة، فكان رشطه األول 

ضمن الفئة القليلة باملرشح الطاعة والوالء، فهو 

هذا املنصب  يول  القريبة من جملس اخلليفة، لذلك مل 

ه اخلليفة يف وظائف أخرى أثبت  إال  بوساطتهامن َخرِبَ

إليه اخلربة التي اكتسبها من والءه للخليفة، مضاف 

وظائفه السابقة، فكان أبو نرص املبارك بن الضحاك 

قبل أن يوليه النارص  (1) يتوَّل النظر بديوان اجلوايل

ا أمى  ،(186ص :1997منصب أستاذ الدار) جمهول 

حييى بن زبادة فكان يتوَّل النظر بديواين البرصة 

ة وواسط، قبل توليه املنصب، وبقـي فيه حتى سن

 ،6: ج1976م ) ابن خلكان 1189/  هـ585

 (. 245ص

هناك قواعد وأصول ثابتة يف العمل وكان     

 اإلدراي، فإذا شغر منصب بسبب الوفاة أو العزل، فإنى 

اخلليفة يسند إدارة شؤوهنا مؤقًتا إَّل أحد كبار رجال 

الدولة حلني تعيني من يشغله، فبعد أن قبض النارص 

نصري الدين بن مهدي العلوي سنة لدين اهلل عىل وزيره 

ض أمر الوزارة إَّل كاتب ديوان م فوى 1207/هـ604

اإلنشاء يف ديوان الوزير حممد بن القمي، إَّل أن واّله 

)سبط ابن اجلوزي  اخلليفة بعد ذلك نيابة الوزارة

 . (533، ص2، ق8: ج1951

                                                 
 التي تؤخذ عىل رقاباجلوايل: مجع جالية، وهي اجلزية    (1)

: 1عىل رأس كل عام. )القلقشندي )د ت( جأهل الذمة 

 .(462ص

ومن قواعد النظام اإلداري يف عهد اخلليفة النارص 

الة سفر أحد كبار موظفي الدولة يف أيًضا أنه يف ح

مهمة رسمية، فال بد أن ُينيب عنه شخًصا يتوَّل مهامه 

 (،513، ص1: ج2006)ابن الدبيثي حلني عودته 

فكان أمحد بن حممد عيل بن القصاب ينوب عن والده 

: 2006)ابن الدبيثي  يف الوزارة يف حال سفر األخري

 هـ/579وجاء يف حوادث سنة ) ،(370، ص2ج

أّن اخلليفة النارص لدين اهلل أرسل شيخ  ،م(1183

الشيوخ بسفارة إَّل دمشق، فقام شيخ الشيوخ 

باستخالف ابنه األكرب نارص الدين حلني عودته 

 .(132ص :1968)األيويب 

إضافة إَّل كل ما سبق، كان لكل وظيفة رشوٌط     

 خاصة تتناسب مع طبيعتها، وملا كان رجال القضاء

سيًّا من أركان اإلدارة يف الدولة يمثلون ركنًا أسا

العباسية، لذا أولت اخلالفة اهتامًما بالًغا يف اختيار 

قايض القضاة الذي يتوَّل اإلرشاف عىل جهاز 

فكان االنتساب للمذهب الشافعي رشًطا  .(2)القضاء

 . (3) لتويل هذا املنصب 

                                                 
( للمزيد حول ظهور منصب قايض القضاة وتطوره يف 2)

  .(1987العرص العبايس، انظر: )األنباري 

كان اخللفاء يولون القايض املقيم يف  "( يقول السيوطي:3)

ت بلدهم القضاء وبجميع األقاليم والبالد التي حت

حتت أمره من شاء يف كل  ملكهم، ثم ينيب القايض من

. "إقليم ويف كل بلد، وهبذا يلقب بقايض القضاة

 .(477: ص1997)السيوطي 
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فهناك عدد من الرشوط  (1) أما نقيب األرشاف   

املرشح هلذا املنصب، نلمس ذلك  فر يفاجيب أن تتو

 – وجده حني" من أحد عهود تولية نقباء األرشاف:

 حممود الطرائق، سوي اخلالئق، مريض-اخلليفة

 سبب بأمتن الديانة من متمسًكا والشيم، السجايا

 بأحسن والورع التقى من متحليًّا.... معتصم وأوثق

 إَّل واسترشف وبرع، األكفاء بكفايته فاق قد لباس،

)ابن "لعمط كل اخلصال وحماسن اخلالل امدحم

 . (197، ص9: ج2010الساعي 

  

   عهود التولية صدور

كان صدور عهد التولية عالمة تؤهل صاحبها 

ألحد مهام علت مرتبته  امرسة عمله اجلديد، فال حيق  مل

ف  مزاولة عمله قبل صدور أمر اخلليفة، حتى وإن رُشّ

                                                 
األرشاف: هم الذين ينتسبون إَّل بيت النبي، ويطلق    ( 1)

د هذا د  عليهم أهل البيت، ومنذ القرن الرابع اهلجري ُح 

باسيني ) اهلاشميني(. )العلويني(، والع اللقب بالطالبيني

ومن أجل رعايتهم ومحاية مصاحلهم: جعلت هلم الدولة 

وهي موضوعة "نقابة خاصة، عّرفها املاوردي بقوله: 

عىل صيانة ذوي األنساب الرشيفة عن والية من ال 

يكافئهم بالنسب، وال يساوهيم يف الرشف، ليكون عليهم 

، 1989)املاوردي   . "أحبى، وأمره فيهم أمىض

وكان الفرعان خيضعان يف البداية  ،(155-154ص

صار  إذلنقيب واحد، حتى هناية القرن الرابع اهلجري، 

 .(248، ص1945لكل فريق نقيب خاص. )الدوري 

يتوَّل . (281، ص3: ج2006) ابن الدبيثي بالتولية 

كتابة عهد التولية كاتب اإلنشاء بديوان اخلالفة، 

ويمضيه اخلليفة، وخُيتم بَخامته، فقد أورد ابن الساعي 

عرض هذا " نسخة من أحد العهود، ومما جاء فيه:

العهد بمقار العّز امُلقّدس ورشيف العرض، وحماتم 

 الطاعة عىل أهل األرض، حرضة سيدنا وموالنا اإلمام 

فرتض الطاعة عىل سائر األنام النارص لدين اهلل امل

أمري املؤمنني ظاهر اهلل سلطانه، وأعىل بإعالء كلمته 

كلمة احلق وشأنه، فرشفه بالتتويج واإلمضاء، وأوضح 

: 2010)ابن الساعي  "فيه من املراشد كل حمجة بيضاء

 . (203ص  ،9ج

عهود التولية ظلت  وهنا ال بد من التأكيد عىل أنى 

، وهي أحواهلمطة باخللفاء حتى يف أحلك منو

الصالحية التي أبقاها هلم إياها املتغلبون، مستفيدين 

د عىل ذلك الصابئ منها يف رشعنة حكمهم، وقد أكى 

)  "ال يصح عقد القضاء وتوليته إال من اخلليفة "بقوله:

 (.125ص :1964الصابئ 

وحفظ ابن الطقطقى نص تولية النارص لدين اهلل 

حممد القمي، ويالحظ من خالله تركيز اخلليفة وزيره ل

 يف إدارة شؤون الدولة، لذا نجده يقرن الوزير دورعىل 

 بطاعة اهلل: امبطاعة اخللفية، التي قرهن طاعة الوزير

حممد بن برز القمي نائبنا يف البالد والعباد، فمن "

وعّلق  ."أطاعه فقد أطاعنا، ومن أطاعنا فقد أطاع اهلل 

عىل أمهية هذا العهد يف علو مكانة  ابن الطقطقى
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فنُبل القمي هبذا التوقيع يف عيون الناس، " القمي:

)ابن  "وجّلت مكانته وقامت له اهليبة يف الصدور

 .(153ص :1966الطقطقى 

وكان العهد يتضمن املهام املنوطة بصاحب 

والسياسة التي جيب عليه انتهاجها يف ، الوظيفة

، نلمس ذلك من عهد حتقيق مصالح الدولة والرعية

اخلليفة النارص لنقيب نقباء العلويني أيب احلسن فخر 

 ةالدين حممد بن املختـار الكـويف سن

فقد حدد العهد مجلة املهام التي  ،م1206هـ/603

العلويني سواء  جيب عىل النقيب رعايتها فيام خيص  

أن  "يف بغداد وغريها من مدن دار اخلالفة، فبعد 

ده ق، متمسًكا بالديانة، وأنه قلى وجده مريض األخال

نقابة األرسة العلوية بمدينة السالم، وسائر بالد 

)ابن الساعي  "اإلسالم رشًقا وغرًبا وبعًدا وقرًبا

ل السياسة التي  ،(197، ص9: ج2010 ُثمى فصى

رسمها اخلليفة النارص للنقيب اجلديد يف عمله من 

 خالل املرسوم، فقد أمره:

ل العلويني، يكرمهم ويقوم عىل أن يتفقد أحوا -

حاجاهتم، يف الوقت نفسه يعاقب من خرج عن 

 النهج.

أن يتكفل أمر اليتامى وينفق عليهم باملعروف، فإذا  -

 م إليهم أمواهلم.بلغوا احللم سلى 

 النظر يف أمر األيامى، وتزوجيهن من األَْكَفاء. -

  .صون النسب، والتصدي ملدعيه بالتأديب -

بتولية دانيال بن أمٌر عهد اخلليفة النارص وجاء يف    

زعامة طائفة ثيبة لليهود )العازر بن هبة اهلل رأس مَ 

األسباب  ، وكانتم1207 /هـ605سنة  ،(اليهود

يتحىّل به عند أهل  " ا، ملالتي دفعت اخلليفة لتعيينه

: 2010) ابن الساعي  "نحلته ويتصف به واستحقاقه

 . (262-261، ص9ج

صالحيات رأس مثيبة اليهود  هدكام حدد الع 

نفوذه يرسي عىل مجيع طوائف  وحدود عمله، فإنى 

اليهود يف العراق وبالد خراسان وسبأ اليمن وبالد ما 

) ابن بني النهرين ومجيع اليهود يف العامل اإلسالمي 

وأن خيتار  (،262-261، ص9: ج2010الساعي 

إَّل  للجاليات يف املدن املختلفة قضاهتا بعد أن يأتوا

 .(270: ص1997) جمهول بغداد

صات املالية للموظف من مجلة ما وكانت املخصى  

ا يف عهد تولية أمحد وهذا ما نجده واضحً  ،يأيت به العهد

بن مسعود الرتكستاين التدريس بمدرسة مشهد أيب حنيفة 

ص له من فقد تضمن ما ُخص   ،م1207هـ/604سنة 

خلدمة يف كل واملفروض له عن هذه ا "العني والنقد: 

. "وعرشة دنانري (1) شهر من احلنطة كيل البيع ثالثون قفيًزا

 .(233، ص9: ج2010)ابن الساعي 

 

 

                                                 
، 1970كغم قمح. )هنتس  45( القفيز يف العراق يعادل 1)

 .(66ص
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  التولية ِخْلَعة 

متثل ختام عملية التولية، وقد  (1)اخِلْلَعةكانت 

دار الترشيفات"اسُتحدثت مؤسسة إدارية ُعرفت بـ 
"
 

 ،(191-190، ص1، ق4: ج1962)ابن الفوطي 

اإلرشاف عىل كل الرتتيبات واملناسبات مهمتها 

يف دار اخلالفة العباسية بام فيها  تقعالرسمية التي 

مراسيم وترتيبات التولية لكبار املوظفني والقادة 

 العسكريني. 

مراسيم اخللع مل تكن  وال بد من التوضيح أنى   

جتري كلها يف دار اخلالفة، بل اقترص اخللع فيها عىل 

: الوزير، وقائد اجلند، وأمري أصحاب ثالث وظائف

ص مكان قريب من جملس اخلليفة ص  احلج، فقد ُخ 

ا البقية، ، أمى (2) "باب احلجرة"فيه اخللع عليهم بـ  جيري

 يف دار الوزارة. جيريفكان اخللع عليهم 

وإذا فصلنا احلديث، فبعد وقوع االختيار عىل 

الشخص املرشح ملنصب الوزارة، ينتقل بموكب برفقة 

ه ار رجاالت الدولة إَّل دار اخلالفة، ُثمى يتوجى كب

                                                 
( كانت اخِللعة من مكمالت تولية كبار رجال الدولة 1)

ليفة أو امللك أو األمري أو غري واخللعة: ما خيلعه اخل

هؤالء من األعيان من الثياب عىل أحد من الناس، سواء 

يف مناسبات رسمية، أو مناسبات خاصة كاالحتفاالت. 

  .(19، ص1986السامرائي )

 هـ/529يف عهد اخلليفة املسرتشد باهلل )ت ُأنشئ (2) 

، 42، ص1: ج1992ياقوت احلموي )م(. 1134

 .(307ص

بصحبة أستاذ الدار إَّل باب احلجرة الرشيفة ) ابن 

ثم يدخل للسالم  ،(374، ص1: ج2006الدبيثي 

عىل اخلليفة، وبعدها ُيسلىم عهد توليته، وخُيلع عليه 

 /هـ590اخللعة، فيتنحى إَّل دهليز يلبسها، ففي عام 

بتولية حممد بن عيل بن  م صدر أمر اخلليفة1193

ف  "القصاب الوزارة  َمُثَل بباب احلجرة الرشيفة، ورُش 

بخلع مجيلة، ولبس خلعة الوزارة... بمحرض من 

أرباب املناصب والواليات، وأنطي املركوب الالئق 

 :1975)الغساين  "هبذه الوالية، وُسل م إليه عهده

 .(449-448ص

إنه يغادر دار وحال االنتهاء من تولية الوزير، ف 

اخلالفة راكًبا ومجيع ُحّجاب وحاشية دار اخلالفة يف 

خدمته إَّل أن يصل إَّل منتهى الدهليز األول من دار 

؛ جمهول 13، ص1: ج2006)ابن الدبيثي  اخلالفة

، ُثمى يسري واألمراء مشاة بني يديه، (224ص: 1997

، وعهد التولية (4)والكوسات (3)وخلفه ألوية احلمد

                                                 
جد وصًفا دقيًقا له يف املصادر باستثناء بعض اإلشارت. مل ن  (3)

منها ما جاء يف وصف خلعة اخلليفة القائم بأمر اهلل عىل 

وأمر اخلليفة له بثالثة "السلطان ركن الدولة السلجوقي:

ألوية: أحدها لواء احلمد أسود مكتوب بالذهب 

صفراء. وكتب له عهد بوالية  ه بقعةواآلخران أمحران ب

شاهنشاه ملك املرشق "بأرسها وخوطب فيه بـ الدنيا 

 .(192، صم 2001 . )ابن العمراين"واملغرب

( الكوس: الطبل. معرب كوست. وهي طاولة كبرية نظري الكوبة، 4)

 .(140م، ص1980شري يدق فيها يف أثناء احلرب. )أدي
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؛ 272، ص17: ج1995) ابن اجلوزي  مامهمنشور أ

إَّل أن يصل إَّل  ،(9، ص13: ج2003الذهبي 

الوزارة، حيث يكون يف  (1)الديوان وجيلس يف دست

يدخل  .استقباله كبار أرباب الوظائف الديوانية

 الوزير، وجيلس يف الدست يتلقى التهاين من احلارضين

، ُثمى يتقدم (513، ص1: ج2006)ابن الدبيثي 

)سبط ابن اجلوزي عراء بقصائد املدح والتهنئة الش

 . (283، ص1، ق8: ج1951

وكانت الرسوم تقتيض أن يكتب الوزير إهناًء  

 )خطابا( للخليفة يتضمن شكر اإلنعام عليه باملنصب

 ،(343، ص3: ج374، ص1: ج2006)ابن الدبيثي 

يتوَّل حاجب باب احلجرة الرشيفة إيصاله إَّل اخلليفة 

ينتظر اجلمع (. ثم 513، ص1: ج2006)ابن الدبيثي 

، 1: ج2006)ابن الدبيثي  جواب اخلليفة بالقبول

، فيقرأه الوزير واجلميع (349، ص2: ج513ص

. ومما جاء يف رد (56: ص1997) جمهول  اوقوفً 

-1242 /هـ656-هـ 640اخلليفة املستعصم 

م عىل إهناء الوزير ابن العلقمي بعد أن واّله 1258

عىل خدمتك املشتملة عىل دعاء تواليه،  ُوِقَف  "الوزارة:

وإهناًء تعيد اإلخالص فيه وتبديه، وُعِلَم ما ذكرته، 

وُعِرَف ما أردته، رزقك اهلل تعاَّل توفيًقا بتمسٍك بحبله 

 "وهديه إَّل طريق اإلرشاد وسبله، بكرمه وفضله

 .(225: ص1997)جمهول 

                                                 
 .(63، ص1980أدي شري )( الدست: صدر املجلس. 1)

ومن مكمالت تولية الوزير، اإلنعام عليه باللقب  

 ي يظهر فيه من الصفات ما يدل عىل مكانته، فلامى الذ

عني اخلليفة النارص وزيره أمحد بن الناقد أمر أن 

ب به سلفه اطِ ب باخلطاب نفسه الذي كان خُي اطَ خُي 

املوَّل الوزير األعظم  "الوزير نارص الدين بن مهدي

الصاحب املعظم، العامل املؤيد، املجاهد املظّفر نصري 

م، غرس األنام، عضد الدولة، الدين، صدر اإلسال

بقية األمة، عامد امللك، اختيار اخلالفة املعظمة، حميي 

اإلمامة املكرمة، تاج امللوك، سيد صدور العاملني، 

ملك وزراء الرشق والغرب، غياث الورى، أبو األزهر 

أمحد بن حممد بن عيل بن الناقد، ظهري أمري املؤمنني 

. (450-449ص :1975) الغساين "ووليه املخلص

َب سعيد بن َحديدة )ت م( 1204هـ/601وُلق 

؛ 343، ص3: ج2006 ،)ابن الدبيثي "معز الدين"بـ:

، (568، ص2، ق8: ج1951سبط ابن اجلوزي 

جالل  "وكان لقب الوزير عبيد اهلل بن يونس

 . (202ص: 1975)الغساين "الدين

مراسيم توليته  جتريا الشخص الثاين الذي وأمى  

 يف، إذ كان يتوَّل إمرة احلج أمري احلجفهو بدار اخلالفة 

أصحاب  (2) هذه احلقبة أحد كبار األمراء األتراك

احلظوة عند اخلليفة. فإذا حّل شهر ذي القعدة اسُتدعَي 

                                                 
 األمراء املامليك األتراك إلمرة هـ بداية تويل479( كانت سنة  2

احلج، وكان األمري ختلغ الرتكي أول من تسلم هذا 

 .(262، ص16: ج1995املنصب. )ابن اجلوزي 
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، 12: ج2003)الذهبي  أمري احلاج إَّل دار اخلالفة

فيحظى بلقاء اخلليفة، والذي يشافهه  ،(475ص

ويتجه إَّل باب احلجرة، بالوالية، ُثمى يغادر املجلس، 

فُيكسى كسوة أمري احلج، وُيقدم له فرس عريب بُِعدٍة 

: 1997)الغساين كاملٍة ومركب من الذهب 

التي  (1) ، كام ُيعطى أمحااًل من الكوس(527ص

حيتاجها يف موسم احلج لغايات تنبيه احلاج نزواًل أو 

؛ جمهول 164، ص17: ج1995)ابن اجلوزي رحياًل 

 . (68ص: 1997

الشخص الثالث الذي  اجلند )اجليش(ويعد قائد   

مراسيم تعيينه بدار اخلالفة. يتميز تعيني كبار  جتري

 "أصحاب اجليوش ووالة احلروب "القادة العسكريني

ب عليها الطابع االحتفايل مراسيم تعيينهم غلُ  بأنى 

 األمري جماهد الدين أبو امليامن العسكري، فلام عنيى 

م خلع 1236/هـ634نرصي سنة أيبك اخلاص املست

م له فرس عريب بعدة كاملة،  عليه بدار اخلالفة، وُقد 

متييًزا له عن غريه من األمراء، وُسِمَح له بالركوب من 

، وُرفَِع وراءه أربعة عرش سيًفا حمىلى (2) باب األتراك

وبعد أن استقر يف داره، ُأرِسَل إليه من ديوان  ،بالذهب

                                                 
: 1980دي شري )أ( الكوس: الطبل فاريس معّرب. 1)

 (.140ص

( أحد أبواب السور الداخيل الذي يمتد بني سور دار 2)

: 1997جمهول اخلالفة اخلارجي ودار اخلالفة نفسها. )

 .(2، هامش 75ص

 طبل النوبة يف الصلوات الثالثاألبنية الطبول برسم 

 . (476-475: ص1997)الغساين 

أطلس  (3)قباء "من:  ِخلعة قادة اجليشتتكون     

: 2010) ابن الساعي "(4)بعلمني كبار، ورشبوش 

-549ص :1975؛ الغساين 259-258، ص9ج

) ابن الساعي  (، إضافة إَّل العاممة الكحلية550

يكون . أما مركوبه ف(259-258، ص9: ج2010

، (6) محراء (5) عطى كذلك طوًقا وغاشية ويُ  ،ركابه ذهًبا

، ُثمى (587: ص1997) الغساين  رفع وراءه سيفانويُ 

والسيوف واحلراب  (7) ُيرسل له من املخزن الدربشات 

 .(587، ص550ص :1975) الغساين 

 

                                                 
لبس فوق الثياب. القباء من مالبس البدن اخلارجي، ويُ  (3)

 .290-285، ص1971 دوزي

الرشبوش: قلنسوة طويلة، معربة عن رسبوش، أي غطاء  (4)

 .99ص: 1980 الرأس. أدي شري

فقد أما الفرس  ،ا( نسيج مزخرف ومزركش، حيمل مبسوطً 5)

، 2، ق4: ج1962وطي تكريام له. ابن الفُأعطي له 

 .. تعليق املحقق(2، هامش1024ص

( أشار إَّل مثل ذلك الغساين عند حديثه عن تولية األمري 6)

هـ. 650جماهد الدين أيبك الدويدار الصغري اإلمارة سنة 

 .(587ص: 1975)الغساين 

ابن الفوطي )( الدربشات: رماح صغرية من احلديد. 7)

يق . تعل1، هامش 1024، ص2، ق4: ج1962

 .املحقق(
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أما بقية كبار موظفي الدولة فكانت ترتيبات 

حيث ُيستدعى املوظف يف دار الوزارة،  جتريتعيينهم 

إَّل دار الوزارة، ويشافهه الوزير بالتولية، ومن هؤالء 

، يسلمه الوزير عهد التعيني بعد أن يقرأ قايض القضاة

، 9: ج2010)ابن الساعي  (1)بعضه أمام من حرض

ُثمى حُترض له اخللعة اخلاصة بقايض القضاة.  (،315ص

م 1202هـ/599فلام ُقّلد أمحد بن عيل البخاري سنة 

خلعة سوداء "منصب قايض القضاة، خلع عليه 

، 9: ج2010)ابن الساعي "وطرحة كحلية

م  ُقل د املنصب 1206هـ/603ويف سنة  ،(119ص

فخلع عليه  "عبداهلل بن احلسني بن أمحد الدامغاين 

)ابن  "اخللعة السوداء والعاممة والطرحة الكحلية

ب، ُثمى يقدم له مركو ،(451، ص3: ج2006الدبيثي 

، 17: ج1995)ابن اجلوزي  بغلة بُعدة كاملة

 .(505، ص473ص: 1975؛ الغساين 291ص

يغادر قايض القضاة وبعد استكامل مراسيم التولية، 

رجاالت  من برفقة عدد من كبار (2)إَّل جامع القرص

                                                 
( انظر نص عهد تولية النارص لدين اهلل لقايض القضاة حميي 1)

، 10القلقشندي )د ت(: ج)الدين ابن فضالن. 

 .(301-295ص

نسب هذا اجلامع إَّل القرص املعروف باحلسني الذي اختذه ( يُ 2)

 ،هـ(289-279) اخللفاء العباسيون منذ عهد املعتضد

)سجون(  امع مطامريا هلم. وكان موضع اجلا رسميً مقرً 

هبدمها وشّيد  ،هـ(295-289) فأمر اخلليفة املكتفي

=      ا يصيل به الناس، ثم صار هذاا جامعً مكاهنا مسجدً 

الدولة إضافًة إَّل الفقهاء والعلامء، وبناًء عىل تكليف 

 وقراءة نص عهد مسبق، يقوم أحد العلامء بصعود املنرب

، 4؛ ج451، ص3: ج2006)ابن الدبيثي التولية 

ُثمى يتوجه قايض القضاة إَّل الدار  ،(452ص

، 9: ج2010)ابن الساعي املخصصة إلقامته 

وكان أول ما يقوم به كتابة خطاًبا إَّل  ،(107ص

 :1997)جمهول اخلليفة يظهر فيه غبطته وشكره 

 . (352ص

املراسيم نفسها من وكانت جتري لنقباء األرشاف 

ُيستدعى النقيب اجلديد إَّل دار  إذ ،اخللع والتولية

الوزارة، وبحضور كبار رجال الدولة: كقايض 

القضاة، وأستاذ الدار، وحاجب الباب واملحتسب، 

يشافهه الوزير بالتولية، وُيقرأ عهده، ُثمى خيلع عليه 

، 452-451: ص1997)الغساين  ِخلعة النقابة

ضور النقيب امُلعنّي إَّل دار الوزارة . وعند ح(480ص

يكون برفقة كبار األرشاف وعامتهم لالحتفال هبذه 

املناسبة، فإذا خرج وعليه اخِللعة، عادوا معه إَّل منزله 

: 2006)ابن الدبيثي   بموكب والعهد منشور بني يديه

 (.114، ص3ج

 

                                             
املسجد اجلامع الرسمي للدولة. اخلطيب البغدادي  =

وانظر تفصيل  ،(145، ص109، ص1)د.ت(: ج

هبا اجلامع حتى العرص  احلديث عن املراحل التي مرى 

 .(37-36ص :1997يف هامش. )جمهول  احلديث
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ومن مكمالت تولية نقيب األرشاف ترشيفه باللقب،   

)جمهول هو اللقب الذي يطلق عليه  "الطاهر "فكان 

: 67، ص2: ج2006؛ ابن الدبيثي 148: ص1997

ويف الوقت نفسه كان نقيب األرشاف  ،(114، ص3ج

ببغداد هو املسؤول عن ترشيح نقباء املدن داخل العراق 

والذين  ،(325ص :1966الطقطقي )ابن  وخارجه

 ستدعون إَّل دار الوزارة ببغداد للخلع عليهم وإمتاميُ 

 (.272ص: 1997)جمهول   عملية التولية

من الوظائف الدينية يف  املحتسبوملا كانت وظيفة 

الدولة العباسية، لذلك نجده يشارك أقرانه أرباب 

الوظائف الدينية يف مراسيم التولية، فلام ُويّلَ أبو حممد 

يوسف بن عبدالرمحن ابن اجلوزي منصب احلسبة 

دار الوزارة، م حرض إَّل 1207هـ/604ببغداد سنة 

وطرحة كحلية أحرضت  (1) فخلع عليه: أهبة سوداء

 .(230، ص9: ج2010)ابن الساعي من املخزن 

ا اهتاممً  (2) منصب شيخ الشيوخوأوَّل اخلليفة النارص   

                                                 
 ( األهبة: البزة، وهي اللباس الرسمي. يقول السامرائي:1)

حقيقة األهبة السالح  وهذا استعامل عبايس. ذلك ألنى "

 .(30ص :1987. السامرائي "التام

( شيخ الشيوخ: لقب يطلق عىل متويل اإلرشاف عىل الطرق 2)

ظيفة رسمية، فقد الصوفية ومنتسبيها، واللقب يشري إَّل و

ذكر ابن األثري أنه بعد وفاة شيخ الشيوخ إسامعيل بن أيب 

صار بعده ابنه صدر  ،ه541سعيد يف أيام املستنجد سنة 

: 2010الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ. )ابن األثري 

، 11القلقشندي )د ت(: ج) (،341-344، ص9ج

 .(414، ص2: جهـ1270 ؛ املقريزي365-364ص

ا، فقد أراد من دعم شيخ الشيوخ وإبراز أمهيته، كبريً 

االستفادة من تأثريه الكبري يف فئة واسعة من املجتمع 

م املتصوفة، يف ظل االنتشار الواسع لظاهرة ونقصد هب

التصوف يف العامل اإلسالم، لذلك نجد حرًصا واضًحا من 

من  خُيتارمؤسسة اخلالفة يف اختيار من يتوَّل املنصب، فكان 

بني كبار مشايخ الصوفية ببغداد. يتوجه شيخ الشيوخ املُعنّي 

ع عليه خلعة إَّل دار الوزارة، يشافهه الوزير بالتولية، ُثمى خيل

خيرج ، ثم (228ص :1997)جمهول التولية والترشيف 

شيخ الشيوخ بصحبته كبار الصوفية إَّل مقر إقامته وعمله 

والدة اخلليفة النارص لدين اهلل، فيقام  (3) يف رباط زمرد خاتون

)ابن  احتفال حتييه الصوفية، ُثمى خيتم األمر بالدعاء للخليفة

 .(228ص، 2ج، 2006الدبيثي 

ال سيام مدرسو املدرستني   ملدرسونوشارك ا 

كبار رجال الدولة يف مراسيم النظامية واملستنرصية 

مهنة التدريس  إذا علمنا أنى  ،       ال سياماخللع والتولية

سند لكبار علامء العرص، فغدا منصب التدريس كانت تُ 

يف تلك املدارس منصًبا مرموًقا ترنو إليه أعني الكثري 

بعضهم غرّي مذهبه ليحظى به  ، حتى إنى من العلامء

الواسطي  (4)أبو بكر املبارك بن أيب األزهركالوجيه 

                                                 
سيدة زمرد خاتون والدة اخلليفة النارص سنة ( أنشأته ال3)

هـ ويعرف برباط املأمونية باجلانب الغريب من 579

 .(499-498، ص3: ج2006بغداد. )ابن الدبيثي 

م بغداد مع أبيه يف صباه فأقام هبا إَّل أن دِ من أهل واسط، قَ  (4)

ياقوت )هـ ودفن بالوردية. 612مات يف شعبان سنة 

 (.2266، ص5: ج1992
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ل من املذهب احلنفي إَّل الذي حتوى  الرضير النحوي

يتوَّل أي منصب  أن الرشط الواقف  الشافعي؛ ألنى 

) أبو  من مناصبها من هو عىل غري املذهب الشافعي

: 4ج :1976؛ ابن خلكان 10، ص1974شامة 

كام حتّول عمر بن عبداهلل بن أيب  ،(153-152صص

من املذهب احلنبيل  ،م(1204هـ/601السعادات ) ت

) ابن الدبيثي  إَّل املذهب الشافعي للغاية نفسها

 . (342، ص4: ج2006

ويظهر من خالل ما تناولته املصادر ملوضوع تولية 

من قبل كبار العلامء  يقعاالختيار كان  املدرس أنى 

 القضاة والذين ُينِسبون لديوان اخلليفة بمن وقايض

 للوظيفة. وعند الرشوع يف تعيني يرونه مؤهاًل 

املدرس، فإنه يسري برفقة بعض رجال الدولة والقضاة 

والفقهاء إَّل دار الوزارة، فيخاطبه الوزير بالتولية، 

، 9: ج2010)ابن الساعي  وخُيلع عليه، وُيسّلمه عهده

ثم يسري . (156، ص2006؛ ابن ايب عذيبة 231ص

حيث يكون يف استقباله  املدرس إَّل مدرسته،

، املدرسون وعدد من الفقهاء عىل اختالف مذاهبهم

ُيفتتح االحتفال بقراءة اخلتمة، ُثمى يعظ  ويقام احتفال

. وإذا ما (46-45: ص1997)جمهول أحد الوعاظ 

أهنى الّدرس، ُألقيت اخلطب والقصائد ترحيًبا به وثناًء 

 .(44-43، ص1960مني، أ) هعلي

عن  مراسيم تعيينهم ال ختتلففوالة املدن أما 

إذا علمنا  خصوًصاتولية القادة العسكريني،  مراسيم

كانوا من أصحاب الرتب والوظائف  أغلبهم أنى 

لذا كان الطابع العسكري هو الغالب عىل  ؛العسكرية

ومهام  ، واخلالف فقط يف طبيعة اخِللعةالتوليةترتيبات 

ُيستدعى األمري امُلعنّي إَّل دار الوزارة، ف التولية،

فيخاطبه الوزير بالتولية، ويسلمه عهده، ُثمى تفاض 

 .(550: ص1997) الغساين  عليه خلعة الترشيف

تتكون خلعة حكام املدن وزعامئها من القباء   

 ،إضافة للعاممة الكحلية اللون، األسود والرشبوش

)  فخر الدين أيبك األنباري بالد اللحف فلام ُويّلى األمري

ع عليه القباء األسود، والعاممة الكحلية، وُقل د لِ ُخ " (1

سيًفا حمىّل بالذهب، وُأمطي فرًسا بمركب ذهب، 

وكنبوًشا إبرسياًم، ومشّدة يف عنق الفرس، وأعطي 

ابن  ؛278، ص9: ج2010) ابن الساعي  "كوسات

عندما . كذلك (34، ص3، ق4: ج1962الفوطي 

م خلع 1183هـ/579ويّل طغرل اخلاص البرصة سنة 

، 1968)األيويب عليه القباء األسود والعاممة 

 .(575: ص1997؛ الغساين 118ص

ونال زعامء الطوائف الدينية من غري املسلمني     

ا من الرعاية التي منحها رعاية الدولة والتي كانت جزءً 

رية العبادة، اخلليفة النارص ألهل الذمة، فقد منحهم ح

كام منحهم حق اختيار من يتوَّل رعاية أمورهم 

اخلاصة، لكن كل ذلك حتت إرشاف دار اخلالفة 

                                                 
ه يف حلف ألنى  ؛بالد الِلحف: من نواحي بغداد، سمي بذلك (1)

 .(176، ص7: ج1992ياقوت )جبال مهذان. 
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ورعايتها، ال سيام يف مسألة اختيار زعامئهم الروحيني. 

يرأس طائفة النصارى املقيمني ببالد اإلسالم 

، وهو اسم لكل من يتوَّل رئاسة الطائفة "اجلاثليق"

يعقدون  إذاب من قبل املطارنة، يكون تعيينه باالنتخ

 .)ماري )داجتامًعا للتشاور يف أمر من يتوَّل اجلثليقة 

. وبعد اإلمجاع عىل شخص معني، (86ت(، ص

يكتبون خطوطهم باملوافقة علــى سجل خاص 

ُثمى  (،157ت(، ص .)ماري )ديسمونــه الشلموت 

 وُينصبخيرج موكب األساقفة إَّل ديوان الوزارة. 

تار بعهد خاليف. يعود املوكب إَّل كنيسة الشخص املخ

درب دينار بسوق الثالثاء، حيث ُيقرأ عهد تولية 

اجلاثليق، ُثمى تقام الصلوات وتقرأ فصول من اإلنجيل 

 . (154، ص111ت(، ص .)ماري )د

دنا الرحالة أما زعيم الطائفة اليهودية، فقد زوى  

ه. اليهودي بنيامني التطييل بمعلومات وافية عن تعين

رأس  "أو  "رأس امَلثيبة "يعرف زعيم طائفة اليهود بـ

. يشرتط يف رأس اجلالوت أن يكون من "اجلالوت

ابن "ويسميه املسلمون -عليه السالم -نسل داود 

يف يده وثيقة تثبت نسبه، وعادة ما  ؛ ألنى "سيدنا داود 

: 1997)جمهول يكون من املتقنني للعلوم واآلداب 

 (.270ص

أن جيري احتفال كبري بمناسبة تعيني كانت العادة 

رأس اجلالوت، فبعد صدور قرار التعيني، يسري رأس 

قرص اخلليفة ومعه أعيان  مثيبة اليهود امُلعنّي  إَّل

طائفته، حاماًل معه اهلدايا للخليفة. وعند وصوله َيمُثل 

بني يدي اخلليفة، فيسلم عهده، ُثمى يضعه عىل رأسهن 

به  حيتفلونه وحوله من أبناء مّلته ومن ُثمى يعود إَّل بيت

 إَّل بيته تصحبه البوقات والطبول ويسريون معه

 .(138ص :1945)التطييل 

ولكن يف عهد اخلليفة النارص لدين اهلل صارت    

فبعد مشافهة الوزير  ،مراسيم تعيينه عند قايض القضاة

رأس مثيبة اليهود بالوالية يسلمه عهد التعيني، الذي 

ه، ُثمى يميض راجاًل يقوم بدوره ب تقبيله ويضعه يف ُكم 

بصحبة أحد ُحّجاب الديوان إَّل جملس قايض القضاة 

، ُثمى (561ص :1975)الغساين إلمتام مراسيم التولية 

ينهض رأس مثيبة اليهود إَّل دهليز ويلبس طرحته، 

ويتوجه إَّل بيته راجاًل يف مجع من اليهود ومجاعة من 

 .(270: ص1997) جمهول أتباع الديوان 

 

  انتقال امُلعّين إىل مقر عمله

بعد انتهاء مراسيم اخللع، ينتقل الشخص امُلعنّي إَّل 

صة لعمله، وعىل رأس هؤالء الوزير، فقد الدار املخصى 

للوزير داًرا مفردة يامرس من خالهلا  أشار الصابئ أنى 

وقد تقلبت ، (111، ص1964، الصابئعمله )

مع زوال الوزارة يف زمن  األحوال هبذه الدار فزالت

 932-1062 /هـ477-334تغلب البوهييني 

(. وملا استعادة الوزارة 268ص1964، الصابئ)

ص للوزارة دار مقابل هذه احلقبة، ُخص   يفمكانتها 
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باب النويب، وظل الوزراء جيلسون هبا حتى زوال 

، 8: ج1951) سبط ابن اجلوزي  اخلالفة العباسية

مجة الوزير حممد بن أمحد . جاء يف تر(450، ص2ق

ابن أمسنا الذي توَّل الوزارة للنارص لدين اهلل خلًفا 

ُثمى  "م 1207/هـ604لنارص بن مهدي العلوي سنة 

ل ابن مهدي من دار الوزارة املقابلة لباب النويب  حو 

املحروس يف رجب من هذه السنة ونقل ابن أمسينا 

 . (220، ص1: ج2006)ابن الدبيثي  "إليها

نواب الوزارة فقد ُخّصَص هلم دار يف ديوان دار  أما

اخلالفة غري تلك املخصصة للوزراء. جاء يف ترمجة 

عبدالباقي بن عبدالعزيز املعروف بالداريج  حممد بن

فويلى ابن الداريج نيابة "م( 1190/هـ586)ت

وجلس حيث  -جمّده اهلل -الوزارة، فركب إَّل الديوان 

) ابن الدبيثي "م الرشيفةجيلس النواب، وأنفذ املراسي

 .(441، ص1: ج2006

وكذلك احلال بالنسبة حلُّجاب دار اخلالفة:     

 (1) حاجب احلُّجاب، وحاجب باب احلجرة الرشيفة

، (236، ص1، ق8: ج1951)سبط ابن اجلوزي 

، 130: ص1997) جمهول وحاجب باب النويب 

: 1997)الغساين ، وحاجب باب املراتب (170ص

توليتهم واخللع عليهم بباب احلجرة ، فبعد (524ص

                                                 
باب احلجرة: موضع بدار اخلالفة فيها خيلع عىل الوزراء،    (1)

وإليها حيرضون يف أيام املواسم للهناء. وأول من أنشأها 

 . 307، ص1: ج1992اخلليفة املسرتشد. احلموي 

الرشيفة ينتقل كل منهم إَّل الدار املخصصة لسكنه. 

فكانت الدار املخصصة حلاجب احلُّجاب تقع بجوار 

، 9: ج2010)ابن الساعي  املدرسة النظامية

. وكانت دار ابن زاغيل بدرب فراًشا سكنًا (150ص

، 9: ج2010)ابن الساعي  حلاجب باب النويب

الدار  صصت لهما أستاذ الدار فقد ُخ . أ(230ص

وكان مقر عمل صدر  .(2) الفردوس املقابلة لباب

)ابن  بدار ابن رئيس الرؤساء بمحلة املسعودة (3) املخزن

 .(230، ص9: ج2010الساعي 

)ابن وكان مقر قايض القضاة عند باب العامة  

ا املحتسب فكان . أمى (107، ص9: ج2010الساعي 

اء يف ترمجة احلسني بن حممد بن عبد مقره بباب بدر. ج

مىض إَّل باب  "القاهر الشطنويف أنه عندما ُعنّي حمتسًبا

                                                 
دوس: هو أحد أبواب دار اخلالفة ببغداد. ( باب الفر2)

  .(248، ص4: ج1995ياقوت )

( كان املخزن يف األصل تابًعا لديوان بيت املال، ويتكون من 3)

عدة خزائن تضم مجيع دخل احلكومة، مثل خزانة 

املالبس، وخزانة النقود وغريها. وهلذا كان له ديوان 

ضع يضبط أمر مجيع مفردات دخل الدولة، ثم تطور و

املخزن، فلم يعد تابًعا لبيت املال الذي اختفى اسمه يف 

الفرتة املتأخرة من عمر الدولة العباسية. واملهم يف األمر 

أن املخزن كام أصبح له اسمه اخلاص هو )املخزن( 

الذي كانت له  "صاحب املخزن"ورئيس خاص اسمه 

 :1973فهد )سطوة تفوق سطوة الوزير. للمزيد انظر: 

 .(296-285ص
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)ابن  "بدر الذي جرت العادة يف قعود املحتسبني

. وكانت الّدكة التي (195، ص3: ج2006الدبيثي 

)الغساين  جيلس عليها بباب بدر تعرف بدكة الدلوية

 .(529: ص1997

 

  العهد لوالة األقاليم

 يفام األقاليم والة للخليفة العباسية كى مل يكن ُح 

هذه املرحلة من عمر اخلالفة العباسية كام كان الوضع 

يف بداية حكم بني العباس، بل كانوا يامرسون 

ا عن أي تدخل من لدن اخلالفة العباسية سلطاهتم بعيدً 

تطوًرا حدث يف طبيعة  السيام يف فرتة ضعفها، إال أنى 

ولئك احلكام واخللفاء العباسيني العالقة بني أ

املتأخرين الذين حاولوا النهوض باخلالفة من جديد 

منذ عهد اخلليفة املقتفي، وتوج األمر يف عهد اخلليفة 

النارص لدين اهلل، فقد استطاع النارص أن يعيد مكانة 

اخلالفة يف نفوس حكام األقاليم وأهلها، بل وصل 

إَّل طلب التقليد األمر إَّل حرص حكام تلك األقاليم 

من لدن اخلليفة، ال سيام حكام بالد الشام، والذين 

 أعلنوا منذ اللحظة األوَّل التبعية للخليفة ببغداد، وأنى 

الدور العسكري الذي يقومون به هو بأمر اخلالفة 

 ونيابة عنه.

كان َقْطُع اخلطبة للعاضد آخر خلفاء الفاطميني يف  

خليفة العبايس م وإقامتها لل1171هـ/567مرص سنة 

 ،(366، ص9: ج2010)ابن األثري  املستيضء بأمر اهلل

قد أعاد الوحدة املذهبية للعامل اإلسالمي يف الرشق، 

)ابن األثري  "دون أن ينتطح فيه عنزان"وتمى هذا 

. لذلك وبعد أن ُأرسلت (365، ص9: ج2010

البشارة بذلك إَّل بغداد، رّد اخلليفة املستيضء بإصدار 

والتقليد لنور الدين عىل مرص والشام، كام خلع التولية 

، 9: ج2010)ابن األثري  عليه وعىل صالح الدين

 .(367ص

حرص والة األقاليم من السالطني وامللوك يف  

احلصول عىل عهد التولية من اخلليفة العبايس، 

العتبارات عديدة، أمهها إضفاء الرشعية عىل 

رص باهتامم حكمهم. قابلت اخلالفة العباسية هذا احل

بالغ، فكان اخلليفة يرسل التقليد واخللع مع كبار 

هت خلليفة النارص توجى ارجال دولته، فبعد أن بويع 

 الرسل إَّل النواحي بإقامة البيعة للنارص لدين اهلل

، 12: ج2003؛ الذهبي 6-5ص: 1968)األيويب 

فقد ُأرسل شيخ الشيوخ صدر الدين إَّل (، 475ص

والري، وُأرسل ريض الدين  البهلوان صاحب مهذان

)ابن األثري  القزويني مدرس النظامية إَّل املوصل

. كذلك ملا بويع للظاهر بأمر (443، ص9: ج2010

اهلل، أرسل اخلليفة حميي الدين يوسف ابن اجلوزي 

باخللع والتقليد إَّل كل من: املعظم، والكامل، 

: 2003)الذهبي  واألرشف، حكام مرص والشام

 .(637، ص13ج
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كانت اخللعة التي ترسل مع التقليد تعني موافقة 

اخلليفة عىل تقليد السلطان يف بالده. وتتكون من: 

أسود ُمبطىن، -عباءة -عاممة سوداء ورداء فضفاض 

ى بالذهب، وسيف حُمىلًّ   بالذهب، له محائل ُموشًّ

اة أيًضا، ُثمى يأيت احلمالن، وهو حصان عليه رسج  ُموشى

، 2، ق8: ج1951جلوزي )سبط ابن ا ُمزيىن

)املقريزي،  . وُيعرف هذا بالترشيف األسود(755ص

ى أيًضا الترشيف ويُ  (،425، ص1، ق1: ج1956 سمى

. يرسله اخلليفة مع (93ص : 1964 ئ)الصاب اإلمامي

أكابر رجال الدولة، فبعد أن بويع اخلليفة النارص لدين 

اهلل أرسل الترشيف وعهد التولية إَّل السلطان صالح 

      لدين األيويب مع شيخ الشيوخ صدر الدين ا

فكان يوم وصوهلام إَّل  "عبدالرحيم وبشري اخلادم 

دمشق كيوم عيد، فتلقاه السلطان بالتعظيم والتبجيل
"
 

 . (51ص :1968)األيويب 

لعة وكان الرسم املعمول به أن يرسَل العهد واخلِ 

م أنه وصل 1239هـ/637مًعا. جاء يف حوادث سنة 

اد رسول من صاحب اليمن، وذكر أن رجاًل إَّل بغد

زعم أنه هاشمي، وقال بأنه رسول من ديوان اخلالفة، 

ولتأكيد زعمه أظهر أنه حيمل خلعة من اخلليفة، فأنكر 

عادة الديوان إذا  "عليه صاحب اليمن، وخاطبه:

رّشف سلطاًنا بخلعة ينفذ له تقليًدا بالبالد لتكون 

. (152ص :1997)جمهول  "واليته رشعية...

يتضمن عهد التولية األوامر التي حيض اخلليفُة 

السلطاَن عىل االلتزام هبا من رعاية أمر الدين وإقامة 

وملا كان " رشائعه. جاء يف عهد تولية صالح الدين:

امللك األجل السيد صالح الدين نارص اإلسالم، عامد 

الدولة: مجال امللة، فخر األمة، صفي اخلالفة... أمره 

اهلل، وأمره أن يتخذ القرآن دلياًل، وأمره بتقوى 

بمحافظة الصالة وحضور اجلامعات، ولزوم نزاهة 

)الذهبي "احلرمات، وأمره باإلحسان وإظهار العدل

 . (478، ص12: ج2003

ُهناك زيادة عىل اخللع املتعارف عليها كانت ُتزاد  

اد وهي طوق والسوار من  ألصحاب الفتوح من الُقوى

وقد ُخّص  ،(66، ص3: ج1995مة )أبو شا الذهب

م 1171/هـ567بذلك سالطني بني أي وب، ففي عام 

 من وصل األستاذ عامد الدين صندل الطوايش رسواًل 

اخلليفة املستيضء إَّل دمشق من دار اخلالفة يف جواب 

البشارة بإعادة اخلطبة للعباسيني بمرص ومعه اخللع 

ضمن والترشيف لنور الدين وصالح الدين، وكان من 

. ويف (227، ص12: ج2003)الذهبي ذلك الطوق 

م أرسل اخلليفة النارص اخللع إَّل 1203هـ/599سنة 

: 1974)أبو شامة  امللك العادل وأوالده فلبسوها

ا يف عام(33ص م(، فقد وصل 1207/هـ604) . أمى

ام ابن املعمودي  إَّل بغداد من دمشق قايض عسكر الشى

م اخللع للعادل رسواًل من امللك العادل، وتسلى 

وأوالده، وكان يف خلعة العادل الطىوق والسواران 

، وأرسل (346، ص6: ج1932)ابن تغري بردي 
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ين السهروردي رسواًل حلمل  معهم الشيخ شهاب الدى

 .(38-37ص :1973) فهد  اخللعة

تبدأ احتفاالت السالطني باخللعة وعهد التولية 

ره بمجرد وصول رسول اخلليفة، الذي يقوم بدو

بوضع الترشيف عىل كتفي السلطان بعد قراءة التقليد، 

ه  فيلبسه السلطان ويسري به يف شوارع بلده وبني خواصى

ففي  ،(350، ص5: ج1957)ابن واصل 

م وبعد أن وصل العهد 1183هـ/579عام

والترشيف من بغداد ركب صالح الدين بموكبه 

ويب )األي "وعليه املالبس النبوية والترشيفات اإلمامية"

وصل  م1208 /هـ604. ويف عام (51ص :1968

لطان العادل، وإَّل  ترشيف من اخلليفة النّارص إَّل الس 

فركب العادل وولداه ووزيره "أوالده ووزيره 

 بالترشيفات إَّل ظاهر البلد، ُثمى عادوا إَّل القلعة

 .(425، ص1، ق1: ج1956)املقريزي 

 بعد وصول رسول اخلالفة حامل الترشيف واخللع

إَّل السلطان، يبادر السلطان بدوره بكتابة خطاب 

ا من ذلك  يتضمن الشكر عىل اإلنعام. أورد األيويب نصًّ

ا عىل ترشيف  وهو ما كتبه صالح الدين األيويب ردًّ

... وما أسعده وقد خصه "اخلليفة النارص لدين اهلل له

برسالة اجلانب املحروس الصدري شيخ الشيوخ رشًقا 

ا، وأمد التي زادها استبشاره سفورً وغرًبا، وسفارته 

ا... وإن كان قد ظهورً واستظهاره واستنصاره قوة 

تناهى يف العبودية إَّل مدى ال مزيد عليه ملستزيد، غري 

 "أنه بالوفد الصدري ارتفع قدره، وانرشح صدره

 (.52-51ص: 1968)األيويب 

وعىل جاري العادة يف مراسم التولية يف اخلالفة  

ه كلام توَّل خليفة جديد كان ال بد من العباسية، فإن

جتديد العهد واخللعة للسالطني وحكام األقاليم 

  .(51ص :1968)األيويب 

 

  العزل من الوظيفة

وفق  جترييف الوقت الذي كانت آلية التعيني 

وفق  حتصلعملية العزل كذلك كانت  رسوم، فإنى 

ا، فعالمة عزل الوزير طبق دواته، ونجد رسوم أيًض 

ذلك عندما عزل الوزير ابن رئيس الرؤساء مثال 

دخل نجاح اخلادم عىل الوزير ابن رئيس الرؤساء "

ذكر أنه قد استغنى عنه، فأمر ومعه خط من اخلليفة يُ 

بطبق دواته، وحل  إزاره، وقيامه من مسنده، ففعل 

؛ الذهبي 197، ص18: ج1995)ابن اجلوزي "ذلك

 (. 225، ص12: ج2003

لكحلية شعاًرا وعالمًة ممي زة وملا كانت الطرحة ا

ملتويل املناصب الدينية ببغداد يف القرنني السادس 

، 3: ج2006)ابن الدبيثي  والسابع اهلجريني

رفعها هو عالمة العزل، ففي سنة  ، فإنى (451ص

م عزل قايض القضاة أبو احلسن عيل 1203هـ/600

بن عبداهلل بن سلامن احليل  تقدم الوزير نصري الدين ا

ارص بن مهدي العلوي إَّل حاجب املجلس برفع ن
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فجاذبه ابن سلامن عليها، وقال: هذه ملكي. "طرحته 

مالك وهلا. فجذهبا. وشافهه الوزير بالعزل بمحرض 

-119، ص9: ج2010)ابن الساعي "من احلارضين

. وأشار (132ص :2005؛ ابن ايب عذيبة 120

إَّل مثل ذلك يف حديثه عن  "كتاب احلوادث "صاحب 

 "زل حممود بن أمحد الزنجاين من تدريس النظامية ع

: 1997)جمهول "وعزل وتوجه إَّل داره بغري طرحة 

 . (17ص

كام ترفع الطرحة يف حال انتقال أصحاب هذه 

املناب الدينية إَّل وظائف ديوانية أخرى. جاء يف خرب 

تولية يوسف ابن اجلوزي منصب أستاذية دار اخلالفة، 

قضاة فرفع طرحته، وانتقل  من منصب قايض النقاًل 

: 1997)جمهول  إَّل الدار املخصصة ألستاذ الدار

. كذلك ملا نقل حممد بن حييى بن فضالن من (226ص

التدريس بالنظامية ليعمل بدار الترشيفات، رفع 

 .(91: ص1997)جمهول  طرحته

وكان عالمة عزل القضاة رفع طيلسانه، فبعد أن  

 بن عبداهلل بن ثبتت هتمة الرشوة عىل القايض عيل

عقد له جملس يف  ،م(1224هـ/621)ت سلامن احليل

دار الوزارة، وبمحرض من الفقهاء أمر الوزير برفع 

 .(132ص: 2005) ابن أيب عذيبة  طيلسانه

أما أصحاب الوظائف اإلدارية األخرى فكان 

عالمة عزهلم خروج املعزول من الدار التي كان سكنها 

خر الدين أبو سعد املبارك عند تعيينه، فعندما ُعزل ف

مي صاحب الديوان، ُأخرج من داره يف امُلطبىق  اخلُرى

 .(237: ص1997)جمهول 

 

 ةـــــاخلامت

بعد النجاحات التي حققها اخلليفة النارص بتحرير 

اخلالفة من سيطرة املتغلبني، نلحظ اهتاممه الواضح يف 

إعادة احلياة لدار اخلالفة وممارسة كامل صالحياته. 

كان أمر تولية كبار موظفي الدولة من أهم تلك 

الصالحات التي كانت قد سلبت منهم قرابة الثالثة 

قرون. مل يرتض اخلليفة النارص بمجرد االستقالل 

السيايس من تدخل األجنبي، بل كان شديد احلرص 

يف التخلص من تدخالت احلاشية وكبار رجاالت 

بذله عىل ومل يتحقق له ذلك إال بجهد مضن  ،الدولة

مدى أول عرشة أعوام من حكمه، بتخلصه من الرتكة 

بدأ يطبق سياسته  إذالتي ورثها من والده املستيضء، 

املناصب العليا يف  وَّلتالصارمة يف اختيار من سي

يف  ،فاء من الرجالدولته، فاملرحلة حتتاج إَّل األكْ 

م نفوذ كبار موظفي يالوقت نفسه عمل عىل حتج

 هاالستخبارايت الذي استحدث دولته، ولعل جهازه

 ورعاه قد أسهم يف إنجاح سياسته تلك.

رسوم تولية كبار كان حرص النارص عىل إظهار 

عالمية للحدث، فقد إلرجال دولته، ينبع من األمهية ا

كان عاماًل مهاًم يف إعادة هيبة اخلالفة يف نفوس العامة 

وجتديد ارتباطهم الروحي بدار اخلالفة العباسية 
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ئها، وتأكيًدا من جهة أخرى عىل الزعامة الدينية وخلفا

حكام األقاليم املستقلة  أنى  خصوًصاللعامل اإلسالمي، 

التي مل يكن يربطها ببغداد غري تبعية  -عن الدولة 

عادوا من جديد إَّل طلب التقيليد وِخلع  -اسمية

التولية من اخلليفة العبايس إلضفاء الرشعية عىل 

 حكمهم. 

ليات االختيار أبعاًدا مهمة يف سياسة كام عكست آ  

اخلليفة النارص الداخلية، فقد أظهرت مؤسسة اخلالفة 

اهتاممها الواضح بمختلف املكونات االجتامعية 

فقد أدرك  ،والدينية سواء كانوا مسلمني أو أهل ذمة

النارص تعاظم حركة التصوف وانتشارها يف العراق، 

ع وتسخريه فأراد السيطرة عىل هذا التيار الواس

ملصلحة الدولة من خالل استحداث منصب شيخ 

الشيوخ، وتعيني املقربني املوالني يف هذا املنصب من 

 زعامء احلركة الصوفية. 

وللهدف ذاته كان االهتامم باألرشاف ال سيام 

العلويني، فقد شهدت بدايات تويل النارص احلكم 

رصاعات شديدة بني السنة والشيعة، لذلك كان 

ا عىل اختيار شخصية جتمع بني حريًص النارص 

االعتدال، واحلزم وهلا تأثري يف اتباعه من العلويني 

 وشيعتهم. 

ا بأهل الذمة ومنحهم كام أولت اخلالفة اهتاممً 

احلرية يف إقامة شعائرهم، واختيار من يرضونه ليكون 

  لطوائفهم: النصارى واليهود.زعياًم 

 قائمة املصادر واملراجع

 ر : املصادأواًل 

الكامل يف  ،ابن األثري، أبو احلسن عيل بن حممد الشيباين

، 1، حتقيق عبدالسالم تدمري، طالتاريخ

 (.2010)، بريوت، دار الكتاب

التاريخ  ،ابن األثري، أبو احلسن عيل بن حممد الشيباين

، حتقيق عبدالقادر الباهر يف الدولة األتابكية

 (.1963) ،طليامت، القاهرة، دار الكتب احلديثة

خالصة الذهب املسبوك  ،اإلربيل، عبدالرمحن سنبط قنيتو

، وقف عىل طبعة وتصحيحه خمترص من سري امللوك

 (.1974)، مكي جاسم، بغداد، مكتبة املثنى

مضامر احلقائق  ،األيويب، عمر بن حممد بن شاهنشاه

حتقيق حسن حبيش، القاهرة، عامل  ورّس اخلالئق،

 (.1968) ،الكتب

، ترمجة عزرا رحلة بنيامني ،ّي بن يونهالتطييل، بنيام

 (.1945) ،حداد، بغداد، املطبعة الرشقية

النجوم  ،ابن تغري بردي: مجال الدين أبو املحاسن

، القاهرة، مطبعة الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة

 (.1930)  ،    دار الكتب

، بريوت، الرحلة ،ابن جبري، أبو احلسن حممد بن أمحد

 (.1981) ،مكتبة اهلالل

املنتظم يف  ،ابن اجلوزي، أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل

، بريوت، دار الكتب تاريخ امللوك واألمم

 .(1995)، العلمية



 107                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،31مجملة اآلداب، 

 

تاريخ بغداد  ،اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل

 ،            دار الكتاب العريب، بريوت أو مدينة السالم،

 ) د. ت(.

 ،أمحد بن أيب بكر ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين

، حتقيق إحسان وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

 (.1972عباس، بريوت، دار صادر. )

بيثي، أبو عبداهلل حممد بن سعيد ذيل تاريخ  ،ابن الدُّ

، حتقيق بشار عواد، بريوت، مدينة السالم بغداد

 (.2006) ،دار الغرب اإلسالمي

اإلسالم تاريخ  ،نالذهبي، حممد بن أمحد بن عثام

، حتقيق، بشار عواد، ووفيات املشاهري واألعالم

 .(2003) ،، بريوت، دار الغرب اإلسالمي1ط

، سري أعالم النبالء عثامن،الذهبي، حممد بن أمحد بن 

، بريوت، 1حتقيق شعيب األرناؤوط وآخرين، ط

 .(1985)  ،مؤسسة الرسالة

العرب يف أخبار من  ،الذهبي، حممد بن أمحد بن عثامن

حتقيق حممد بسيوين، بريوت، دار الكتب ، غرب

 ) د. ت(. ،العلمية

 ،ابن الساعي، أبو طالب عيل بن أنجب البغدادي

حتقيق، حممد عبداهلل  تاريخ ابن الساعي،

 (.2010) ،، عامن، دار الفاروق1القدحات، ط

مرآة الزمان يف  ،سبط ابن اجلوزي، يوسف بن قزأوغيل

اهلند، جملس ، حيدر آباد، 1ط تاريخ األعيان،

 (.1952-1951) ،دائرة املعارف اإلسالمية

تاريخ  ،لرمحن بن أيب بكر: جالل الديناالسيوطي، عبد

، 1، عني بتحقيقه، إبراهيم صالح، طاخللفاء

 (.1997) ،دمشق، دار البشائر

حسن  ،السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر: جالل الدين

، حتقيق حممد املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة

أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار إحياء الكتب 

 (.1967) ،احللبي البايب عيسى مطبعة –العربية 

تراجم  ،أبو شامة، أبو حممد بن عبدالرمحن بن إسامعيل

رجال القرنني السادس والسابع املعروف بالذيل 

، صححه الشيخ حممد زاهد 2، طعىل الروضتني

 (.1974) ،الكوثري، بريوت، دار اجليل

 ،بو شامة، أبو حممد بن عبدالرمحن بن إسامعيلأ

، حتقيق، إبراهيم الروضتني يف أخبار الدولتني

 ،، بريوت، مؤسسة الرسالة1الزيبق، ط

(1995.) 

ن رسوم دار  ،الصابئ، أبو احلسّي هالل بن امُلحسِّ

حتقيق ميخائيل عواد، بغداد، مطبعة  اخلالفة،

 .(1964)  ،العاين

الفخري يف  ،عيل بن طباطبا، حممد بن يابن الطقطق 
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 لدول حوض النيل، جامعة الفيوم، مجهورية مرص العربية

 

 

 

 

 (ـه11/5/1440يف  للنرش بلوق     ،ـه8/2/1440م  للنرش يف  د  )ق  
 

 .اهلرم السكاين، اهلبة الديمغرافية، العمر الوسيط، التنمية:  املفتاحية الكلامت

تأيت دراسة اهلرم السكاين للملكة العربية السعودية يف سياق التحديات العديدة التي تواجه البحث: ملخص

ونظًرا خلصوصية احلالة يف السعودية واستقباهلا ألعداد كبرية من املهاجرين، فكان جهود التنمية باململكة، 

لزاًما أن تسهم هذه األوضاع االستثنائية يف وجود نامذج من األهرام السكانية خمتلفة عاما عليه احلال يف 

فة الدالالت األوضاع الطبيعية؛ لذا كانت هذه الورقة سعًيا لفهم وحتديد وتفسري هذه اخلصائص ومعر

واملؤرشات اخلاصة هبا. واعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل وكذلك املنهج اإلقليمي، إضافة إىل 

 االستعانة بمصادر إحصائية عديدة للدراسة.

وخلصت الدراسة إىل أنا سكان اململكة من السعوديني عىل وشك الدخول إىل مرحلة اهلبة الديمغرافية. 

إىل رضورة استيعاب املتغريات الديمغرافية باململكة التي تؤثر يف اهليكل العمري للسكان،  وأوصت الدراسة

 .وإدراجها يف خطة التنمية عىل شكل برامج ومرشوعات تساعد عىل االرتقاء بخصائص السكان باملجتمع
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Abstract: The present study of the Saudi Arabia population pyramid is one of the various challenges 
that face the development efforts of the kingdom. The population changes affect all the aspects of the 
development process which demand the necessity of continuation and analysis the population trends 
to prepare and manage a suitable policy to fulfill the present and future population needs. 

According to the special case in Saudi Arabia as it receive huge numbers of immigrants, so the 
exceptional circumstances must participate in the existence of population pyramid models which 
differ from the ones in the natural circumstances. Therefore, the present paper seeks to understand, 
determine and explain the attributes, guidance and their indicators. The study uses the descriptive 
analytical approach, as well as the Regional approach, in additional to statistical sources. 

The study concludes that the population of Saudi Arabia about to enter demographic dividend 
phenomenon. The study recommends to absorb the demographic changes of the kingdom which affect 
the population structure and to include it in the development plan as programs and project which help 
in the development of the community population attributes.  
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 املقدمة

 للملكة العربية السعودية يف دراسة اهلرم السكاين تأيت

تواجه جهود التنمية.  يالت ةسياق التحديات العديد

عالقة تفاعلية يؤثر  يفالعالقة بني السكان والتنمية ه

مكانات التنمية، وتؤثر إعىل  ن السكاينفيها املكو  

ريات السكانية عىل جوانب عملية التنمية كافة، التغ

وهو ما يتطلب رضورة متابعة وحتليل االجتاهات 

السكانية من أجل إعداد وإدارة سياسات سليمة لتلبية 

 االحتياجات احلالية واملستقبلية للسكان.

تكوين السكان  بالرسم البياين ويبني اهلرم السكاين   

أو نسبة الذكور  عدد يربزو ،من حيث العمر والنوع

م صورة حية ويقد   ،فئة من فئات العمر كل   ناث يفإلوا

عادل جمموع الفئات العمرية وي   ،خلصائص السكان

 املائة من السكان. يف 100 اهلرم السكاين والنوعية يف

 مهمةمؤرشات  م اهلرم السكاينقد  ويمكن أن ي      

جمتمع، وخيتلف  أي يفالسكان ومستقبلهم  عىل مايض

ا يتجهون م مجيعً سكان البلدان بصورة ملحوظة غري أّنا 

نطاق ثالثة أشكال عامة من الرتكيب  االندراج يف إىل

أعداد أكرب  هاملوسع وتوجد في ي:وه يوالنوع يالعمر

واملتقلص وتوجد  ،فئات العمر األصغر من الناس يف

 ،فئات العمر األصغر أعداد أصغر من الناس يف فيه

 يفا أعداد من الناس متساوية تقريبً  هفيوالثابت وتوجد 

 األعامر األكرب يفا مجيع فئات العمر، وتتناقص تدرجييً 

 (.29، ص 1980، توماس ت. كني وآرثر هوبت)

وتقع اململكة العربية السعودية يف أقىص اجلنوب    

 ،ا البحر األمحرحيدها غربً  إذ ،الغريب من قارة آسيا

العربية املتحدة ا اخلليج العريب واإلمارات ورشقً 

ا وجنوبً  ، الكويت والعراق واألردنوشاماًل  ،وقطر

اليمن وسلطنة عامن. وتشغل أربعة أمخاس شبه جزيرة 

 ،(1)كيلومرت مربعمليون  2العرب بمساحة تقدر بنحو 

 32.9وقد بلغ عدد سكان اململكة العربية السعودية 

 ونملي20.7، منهم 2017عام  تقريًبا يف مليون نسمة

  مليون غري سعوديني.12.2و نيسعودي

ستقباهلا االسعودية و خلصوصية احلالة يف اونظرً     

لعمل اا وراء فرص ألعداد كبرية من املهاجرين سعيً 

ه ا أن تسهم هذالتنمية، فكان لزامً  واملسامهة يف

وجود نامذج من األهرام  يفاالستثنائية  األوضاع

 ؛الطبيعية األوضاع احلال يف هالسكانية خمتلفة عام علي

ا لفهم وحتديد وتفسري هذه املحاولة سعيً  هلذا كانت هذ

 اخلصائص ومعرفة الدالالت واملؤرشات اخلاصة هبا.

 

 مشكلة الدراسة

وجد العديد من التحديات االقتصادية ت  

واالجتامعية التي تركت آثارها وما زالت عىل مسرية 

التنمية باململكة العربية السعودية، وتتلخص مشكلة 

: كيف يؤثر اهلرم اآليتالتساؤل الرئيس  لدراسة يفا

                                                 
 :اململكة العربية السعوديةباهليئة العامة لإلحصاء  (1(

https://www.stats.gov.sa/ar/page/170 (Accessed 11/8/2017) 
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السكانى من خالل خصائصة ومؤرشاته عىل مسرية 

 ؟اململكة العربية السعودية يفالتنمية 

 

  أمهية الدراسة

اململكة  عرض ألهم احلقائق السكانية يف 

 العربية السعودية.

 النوعي. العمريتشخيص الرتكيب  

 ة.اململكهرام العمرية النوعية لسكان ألا 

 عرض ألهم مؤرشات اهلرم السكاين 

 .باململكة

 

 هدف الدراسة

 دراسة طبيعة ومكونات ومؤرشات اهلرم السكاين 

مرحلة  إىلمع اقرتاب دخول اململكة  ال سيامباململكة، 

 يوما يرتتب عليها من اآلثار الت ،اهلبة الديمغرافية

 من اآلن. إليهاجيب االستعداد 

 

  فرضية البحث

 ومؤرشاته يف هجم السكان بمكوناتيمكن حل 

أن يامرس تأثريين متناقضني: األول أن يكون  ةاململك

يكون  بمثابة قوة دافعة للتنمية باجتاة الصعود، والثاين

 بمثابة قوة ضاغطة عىل التنمية. هفي

 

 مناهج الدراسة ومصادرها

، التحلييل ياعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصف 

، إضافة إىل االستعانة بمصادر يقليمإلوكذلك املنهج ا

اهليئة العامة لإلحصاء  منها: إحصائية عديدة للدراسة

)البيانات،  البنك الدوىل، واململكة العربية السعوديةب

تقرير التنمية البرشية مم املتحدة، واألو ،املؤرشات(

 .تنمية للجميع 2016

 

  الدراسات السابقة

لسياسات ، ل2004الشاميس دراسة تعرضت 

مع  العريبالوطن  يف الديمغرايفلسكانية والتحول ا

لتحليل دول جملس التعاون،  إىلشارة خاصة إ

ثرها عىل بيان أو العريبالوطن  يفالسياسات السكانية 

والسياسات واملبادرات  الديمغرايفعملية التحول 

هم أولويات السياسات السكانية العربية وأالسكانية، و

العامل  يف الديمغرايفحول نتائجها، ومفهوم وواقع الت

دول جملس التعاون  يف الديمغرايف، ثم التحول العريب

شكاليات، وختمت إما بني مؤرشات و اخلليجي

دول جملس  يفالدراسة بعرض للتحديات السكانية 

سرتاتيجيات املقرتحة للتعامل إل، وااخلليجيالتعاون 

 التحديات. هذهمع 

عن مفهوم  دراسته ، يف2008الشافعي  وضحأو    

السياسات السكانية ومدى حاجة دول جملس التعاون 

 هيالسياسات السكانية  أنا ليها، كيف إ اخلليجي

 يفتضعها الدول  التيحدى صور السياسات القومية إ

سرتاتيجيتها العامة. وتعرض لبيان إومن بني وصفها 

ادول املجلس  يفاملسألة السكانية  برز املسائل أمن  وأّنا
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ن قبل اجلغرافيني واالجتامعيني وحتى املثارة م

السياسيني، وعرض ملفهوم السياسات السكانية، 

شكال واهتاممات السياسات السكانية أنواع وأو

شكاليات إلوضاع واألاملعارصة، ثم مؤرشات عن ا

السكانية لدول اخلليج العربية، وموقف دول املجلس 

 إىلمنفردة من السياسات السكانية، ومدى احلاجة 

 السكايناخلليج، ومستقبل النمو  يفاسات سكانية سي

 بدول املجلس. 

ا دراسة اخلويل،  ، فتحدثت عن تقييم 2013أما

بيانات الرتكيب العمرى النوعي لسكان إمارة        أبو 

م، والذي 2005ظبي استناًدا إىل التعداد السكاين لعام 

تعرض فيه لدراسة شكل الرتكيبة السكانية داخل 

ظبي، وقياس االنحراف يف جودة بيانات  إمارة أبو

الرتكيب العمري والنوعي للسكان املواطنني، وتقييم 

دقة بيانات العمر والنوع اعتامًدا عىل تصنيف نسب 

النوع ملجموعات عمرية عريضة، وتوصلت الدراسة 

إىل نتائج عديدة لعل أبرزها أنا شكل اهلرم السكاين 

لعمرية، وأوصت غري منتظم من حيث النوع والفئات ا

الدراسة بعديد من التوصيات لعل أبرزها رضورة 

العمل عىل حتقيق التوزيع اجلغرايف لسكان إمارة أبو 

ظبي بصورة أفضل يف املستقبل يف ظل التزايد املضطرد 

يف أعداد السكان والعاملة الوافدة، وذلك عن طريق 

الرتكيز عىل املنطقة الغربية بصورة خاصة، ومراعاة 

ليات خمتلفة تسهم يف تدعيم جودة البيانات وجود آ

وعمليات مراقبتها يف كافة مراحلها املختلفة، وتكثيف 

دور اإلعالم يف خمتلف املجاالت لتوعية فئات السكان 

 كافة بأمهية التعداد.

النمو ، عن 2012أشوان،  أبو وذكرت دراسة 

والتوزيع يف اململكة العربية  الرتكيبالسكاين و

ديمغرافيتها  بتغريات يفقد مرت  اململكة أنا  السعودية

وتركيب السكان هبا وتوزيعهم، كذلك قد حققت 

معدالت ة يف اإلنجازات الديموغرافي عدًدا من

غري أنا . الوالدة عند املتوقع العمرالوفيات ومتوسط 

هناك عدد من التحديات الديمغرافية التي مازالت 

ا بني السكان تواجهها منها: النمو املتسارع، وخصوًص 

قارنة املغرتبني والتحرض، كذلك تعرضت الدراسة مل

السكان بني  ولوحظ، واملغرتبني السعوديني السكان

عدد السكان يف مرحلة الطفولة ا يف تقلًص  سعودينيال

يف حني  ،وما تالها من زيادة السكان البالغني واملسنني

 البالغني.  هتم بنيالسكان املغرتبني تظهر زياد أنا 

 السكاينالواقع عن ، 2014املغازي،  دراسةو

دول جملس التعاون لدول اخلليج  يفومتطلبات التنمية 

 احلايل السكاينالواقع  عنكانت  والتي، العربية

دول  يفاملختلفة وأثره عىل مسرية التنمية  بتحدياته

ظهرت أجملس التعاون لدول اخلليج العربية، و

خذة بالتوسع بدول الزيادة السكانية اآل الدراسة أنا 

 ة،قد مارست تأثريات عديد اخلليجيجملس التعاون 

من خلل وتشوهات حلقت بعدد من  أحدثتهبام 
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تركت آثارها السلبية وما زالت  التياجلوانب السكانية 

حجم السكان، واخللل  يفعىل التنمية وشملت اخللل 

مية ألعالة، ووجود اإل، وارتفاع نسبة ايالعمر النوعي

ؤثر عىل مسرية التنمية وارتفاع نسبة التحرض، ت بصورة

 النسبيالتوزيع  القوى العاملة، ويف يفواخللل 

القطاع اخلاص ومتركز  يفن يللمشتغلني، ومتركز الوافد

قطاعات  يف، واخللل احلكوميالقطاع  يف نياملواطن

للقوى  املهنيالرتكيب  يفنشطة الرئيسة، واخللل ألا

بني  خصوًصا ة،واضح رجةبدالعاملة، وظهور البطالة 

 التنمية. يفالشباب، وانخفاض نسبة مسامهة املرأة 

التحديات السكانية ، عن 2015ودراسة املغازي،  

السعودية: دراسة العربية  اململكة يف التنميةثرها عىل أو

اخلصائص العامة حتليلية، التي تعرضت لدراسة 

بعض يف اململكة العربية السعودية، و للسكان

الديمغرافية واالجتامعية للسكان، إضافة ص صائاخل

االقتصادي، ثم بيان التحديات السكانية  للرتكيب

وأثرها عىل التنمية باململكة العربية السعودية، 

وأوصت الدراسة بالتصدي لظاهرة أمية السكان 

تبعية خصوًصا بني اإلناث، والعمل عىل تقليل 

ائل النفط، والبحث عن بداالقتصاد الشديدة لقطاع 

اقتصادية أخرى تساعد يف الوصول إىل توازن يف موارد 

لل اخل اململكة العربية السعودية. والعمل عىل إصالح

، ومتكني املرأة هيكل القوى العاملة يف والتشوه

وحتفيزها للدخول إىل سوق العمل وجماالت احلياة 

واضحة املعامل  سكانية ةضع سياسأخرًيا ووكافة، 

باململكة العربية  ات التنميةتكون مرتبطة باحتياج

 نفيذ هذه السياسات.السعودية، ووضع آليات حمددة لت

، التي 2016وأخرًيا دراسة دواي، وخلف،  

حتدثت عن حتليل اهلرم السكاين يف العراق من منظور 

التنمية البرشية، والتي أوضحت أمهية دراسة اهلرم 

ًيا، السكاين يف العراق هبدف توظيفه اجتامعًيا واقتصاد

وحماولة إدماج تلك الدراسات ضمن ما ي عرف 

بالسياسة السكانية عن طريق تفعيل مكوناهتا مع 

 السياسات االقتصادية والتنموية داخل البلد.

 يفتعرضت  التيوباستعراض الدراسات السابقة 

مكون أو عدة مكونات ذات عالقة  إىلجزائها أبعض 

امبارشة وغري مبارشة بموضوع الدراسة، إال  مل  أّنا

باململكة العربية  السكاينتتعرض ملوضوع اهلرم 

ل السعودية من وجهة نظر سكانية تنموية، وهو ما شكا 

التأثري عىل  يفوحتديد وزنه ودوره  لدراستها ا قويً دافعً 

 اململكة العربية السعودية. يفمسرية التنمية 

 

 حمتوى الدراسة

  مقدمة

العربية اململكة  يفعدد السكان  : تطورأواًل 

 .السعودية

 ي./ النوعي: الرتكيب العمرثانًيا

 .األهرام العمرية النوعية لسكان اململكةثالًثا: 
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 باململكة العربية مؤرشات اهلرم السكاينرابًعا: 

 السعودية.

 .الديمغرافية النافذةمالمح اهلرم السكاين و 

 العمر الوسيط. 

 خامًسا: النتائج والتوصيات.

 

اململكة العربية  يفكان عدد الس : طوورأوًل 

 السعودية

شهدت اململكة العربية السعودية طفرة تنموية  

 واالجتامعية االقتصاديةكبرية نتجت عن التحوالت 

 األمميف فت ن  ا، وص  شهدهتا مؤخرً  التيوالسياسية 

 ،ا() تنمية برشية مرتفعة جدً  38  املرتبة الـ املتحدة يف

برنامج )لبرشية تقرير التنمية ادولة وفق  188بني 

، 7 رقم ، اجلدولUNDP، 2016 اإلنامئيمم املتحدة ألا

 رقم ( والشكل1) رقم وبدراسة اجلدول، (224ص

عدد سكان اململكة العربية السعودية قد  أنا  يتبني( 1)

 أنم، بعد 2017عام  تقريًبا مليون نسمة 32.9بلغ 

م، بام يشكل 1990مليون نسمة عام  16.3كان 

يل سكان دول جملس التعاون % من إمجا59.6

عام  العريبسكان العامل  إمجايل% من 7.9و ،اخلليجي

 إمجايلم، واجتهت نسبة سكان اململكة من 2017

 التدرجيي االنخفاضسكان دول جملس التعاون نحو 

حني  يفم، 2017% عام 59.6 إىل 1990% عام 70.8من 

% 7.3من  العريبالعامل  إمجايلمن  باالرتفاعاتسمت 

م، وذلك بسبب 2017% عام 7.9 إىل 1990 عام

نسمة،  12185284، اململكة إىلاهلجرة الوافدة 

، م(2017% من إمجايل عدد السكان عام 37.4)

معدل  ارتفاعمعدل الزيادة الطبيعية الناتج عن  ارتفاعو

 املواليد والسيطرة عىل معدل الوفيات.

 

والعامل  اخلليجي دو  جملس التعاون بالسكان يف ةباململكة العربية السعودية مقارنلسكان ل العددي والنسبيتوور ال . (1) رقم  دو اجل

 .(2017-1990بالفرتة ) العريب

 2017 2010 2000 1990 البيان

 32938213 27425676 20764312 16326815 اململكة العربية السعودية

 55242943 44756441 29494850 23071140 اخلليجي جملس التعاون

 414491886 356508904 283832016 224735446 العريبامل الع

 59.6  61,3  70,4  70,8 % اخلليجي من جملس التعاون

 7,9 7,7 7,3 7,3 العريب% من العامل 

 : )البيانات  املؤارات(ا عىل بيانات البنك الدويلعتامدً ااجلدو  من إعداد الباحث  املصدر:

https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL (Accessed 12/12/2018) 
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 العريبوالعامل اخلليجي دو  جملس التعاون  يفبالسكان  ةلسكان باململكة العربية السعودية مقارنل النسبيتوور ال .(1) رقم شكلال

 .(1) رقم اجلدو عىل بيانات  اعتامًدامن إعداد الباحث  الشكل املصدر: .(2017-1990بالفرتة )

 

 

 اجلدول : يبنيللسكان السنويمعدلت النمو  *

 السنويمعدل النمو ( 2) رقم والشكل( 2) رقم

باململكة مقارنة بدول جملس التعاون بالفرتة للسكان 

معدل  أنا  يتبني، ومنه (11/2017- 81/1990)

اتسم باالجتاه نحو  باململكة للسكان السنويالنمو 

% 5.3حقق معدل  حيث ،هذه الفرتة يف االنخفاض

% سنوًيا 2.7، مقابل 81/1990سنوًيا يف الفرتة 

 م.11/2017بالفرتة 

- 91/2000)بالفرتة  ودو  جملس التعاون اخلليجي باململكة العربية السعوديةللسكان  السنويمعد  النمو  .  (2) رقم دو اجل

11/2017.) 

 11/2017 01/2010 91/2000 81/1990 البيان

 2.7 2.8 2.4 5.3 اململكة العربية السعودية

 3.1 4.3 2.5 5.2  اخلليجي جملس التعاوندول 

 :الدويلالبنك املصدر: اجلدو  من إعداد الباحث اعتامًدا عىل بيانات 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL (Accessed 12/12/2018) 
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 - 91/2000)بالفرتة  ودو  جملس التعاون اخلليجي السعوديةباململكة العربية للسكان  السنويمعد  النمو  .(2) رقم الشكل

 (.2) رقم اجلدو عىل بيانات  اعتامًدامن إعداد الباحث  الشكل املصدر:. (11/2017

   

باململكة للسكان  السنويوبمالحظة معدل النمو 

دول جملس  من معدل أعىلق معدل نمو نجده حقا 

رتات التالية، التعاون بالفرتة األوىل، ومعدل أقل بالف

النمو  يفالعوامل املؤثرة  اختالفىل إوهو ما يعود 

السكاين، إضافة إىل انخفاض املعدل السنوي لنمو 

% 5.3) 81/1990السكان باململكة ما بني الفرتة 

 %سنوًيا(، إىل2.7) 11/2017سنوًيا(، والفرتة 

تراجع رغبة األرسة السعودية يف إنجاب عدد كبري من 

زيادة انخراط املرأة ووامل اقتصادية، األطفال بفعل ع

 تراجع أعداد إضافة إىلالسعودية يف سوق العمل، 

وبدراسة بيانات اجلدول أيًضا ململكة، بااألجانب 

سكان دول املجلس  أنا ىل إتشري يتبني أنا التوقعات 

عام  يف أي ،عام 21.9سوف يتضاعفون بعد 

 25.5بعد السعودية يف اململكة العربية و م،2038

 .(1)م 2042عام  عام أي يف

 

                                                 
حساب عدد السنوات الالزمة لتضاعف السكان  جرى  (1) 

للسكان،  السنويمعدل النمو  % 70عىل املعادلة:  ااعتامدً 

آرثر، دليل السكان،  كني، توماس ت. وهوبت انظر:

 .67.ص 1980نيويورك: مكتب مرجع السكان، 
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  النوعي /ي: الرتكيب العمرثانًيا

وصف وحتليل الظواهر الديمغرافية  يفيساعد  وهو

قتصادية الوالتخطيط لكثافة األنشطة ا املختلفة،

 اللسكان تأثريً  العمرييؤثر اهليكل  إذ ،جتامعيةالوا

سن  يفف ،ىف مقدار مسامهتهم ىف اإلنتاج امبارًش 

 طر األفراد إىل اإلحجام عن الدخول يفالتعليم يض

سوق العمل حتى يتفرغوا لطلب العلم والتدريب 

 ويتقاعد األفراد قوة العمل مستقباًل  للمسامهة يف امتهيدً 

ختتلف بإختالف احلالة  ،أعامر معينة عن العمل يف

 ،العملية وقوانني العمل والقدرة اجلسامنية والذهنية

لعمل عن الذكور بحكم قوة ا وتقل مسامهة اإلناث يف

ا املجتمع وإضطرارهن أحيانً  طبيعة وظيفتهن يف

 لذلك فإنا  ،بعد الزواج أو قبله للتفرغ للعمل املنزيل

الطاقة اإلنتاجية  يفله عميق األثر  ياهليكل العمر

أو كليهام  االستهالكالكلية للمجتمع أو عىل حجم 

 اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،) امعً 

 يفا ومن العوامل املؤثرة أيًض (، 157 ص ،1966

ه كلام أنا هو  ،منطقة بأيحتديد حجم قوة العمل 

 –الفئات العمرية الوسطى  يفنسبة السكان  ارتفعت

 العمل، قوة حجم زاد كلام –الفئة املنتجة  يوه

 يتبني:( 3) رقم والشكل( 3) رقم اجلدول وبدراسة

الفئة  يه(: اعامً  15صغار السن )أقل من  -

ولة عن تصنيف املجتمعات السكانية إىل شابة أو ؤاملس

ناضجة أو معمرة، كذلك حتديد نسب إعالة الصغار، 

من بيانات اجلدول إنخفاض نسبة صغار السن  ويتبني

بتغري الفكر  يوحبإمجاىل سكان اململكة، وهو ما ي  

تشهده  يالذ يعالوة عىل التطور الصح اإلنجايب

نسبة هذه الفئة نتيجة  نخفاضا إضافة إىلاململكة، 

لسكان املجموعة العمرية الوسطى  النسبيرتفاع الل

 يف يمن املالحظ تباين الرتكيب العمر اواملتأخرة. أيًض 

يف ترتفع  إذ، همهذة الفئة مابني السعوديني وغري

مستويات اخلصوبة وما  ارتفاعالسعوديني بسبب 

 ييعكسه من نتائج ترتبط باملستوى الصح

، وانخفاض معدل الوفيات لألطفال يادقتصالوا

 اقاعدة اهلرم السكانى نسبيً  اتساعى إىل ا أدا ممالرضع 

 وبصورةنخفض ا لكنه%(، 30.3بني السعوديني )

%(، بسبب تركز 15.4)هم بني غري اجدً  ةواضح

الفئات العمرية الوسطى،  عامر غري السعوديني يفأ

عامر أ املهاجرين عادة ما يكونوا يف نا أوذلك بسبب 

 ؛معه هيصطحب أرست يمنهم الذ شابة وكبرية، وقلياًل 

لذا كانت قاعدة اهلرم لغري السعوديني تتسم بالضيق، 

وهو ما جيعلنا نصف السكان السعوديني باملجتمع 

نسبة صغار السن دون سن العرشين  نا إ، حيث يالفت

كان إمجاىل وإمجاىل السكان،  من%  50 – 30هى بني 

% عىل مستوى السكان 39% مقابل 32سكان اململكة 

 السعوديني.
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 م2017عام لللسكان بالسعودية حسب فئات عمرية عريضة  والنوعي يالرتكيب العمر .(3) رقم دو اجل

 البيان

 مجاىلإلا غري سعوديني سعوديون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 12.1 12.6 7.5 7.9 14.9 15.4 سنة 15أقل من 

 28.9 43.2 23.8 59 31.9 33.5 65إىل أقل من  15

 1.5 1.7 0.6 1.2 2.2 2.1 سنة فأكثر 65

 اململكة العربية السعودية -ا عىل بيانات اهليئة العامة لإلحصاءعتامدً ااملصدر: اجلدو  من إعداد الباحث 

https://www.stats.gov.sa/ar/43(Accessed11/1/2018) 

 

 
من إعداد  الشكل املصدر:. م2017عام لللسكان بالسعودية حسب فئات عمرية عريضة  وعيوالن يالرتكيب العمر .(3)رقم  شكلال

  (.3) رقم اجلدو عىل بيانات  اعتامًداالباحث 
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 (: 65أقل من -15السن ) متوسوو -

إعالة املجتمع  ءيقع عليها عب التيالفئة املنتجة  يوه

نسبة هذه املجموعة، ولعل  ارتفاع يتبنيوبالنظر للشكل 

% 37.4) اهلجرة الوافدة عاملذلك يعود إىل  يفسبب ال

التي نتجت ، م(2017من إمجايل عدد السكان لعام 

من شأّنا أن التي العوامل االقتصادية باألساس عن 

 Nasreen A) جتعل الناس هياجرون بحثًا عن وظائف

Ashraf, 2016, p.4)،  نسبة  ارتفعتوللتدليل عىل ذلك فقد

% مقابل 43.2 نسبتهما  إىل الفئة هالذكور ضمن هذ

فئة  يف النسبي االنخفاض% لإلناث، إضافة إىل 28.9

مجاىل سكان إ السن يف وصغار السن. ويمثل متوسط

نسبة  يمجاىل السكان، وهإ% من 72.1اململكة نسبة 

هو  يالذ العامليعن املتوسط  ةواضح بصورةتزيد 

كرب عىل مستوى غري أ وبصورةوهو ما تكرر ، (1)65.6%

 .%(82.8لسعوديني )ا

ناث إلالذكور وا يفئت يفوبالنظر لبيانات اجلدول 

نسب  يف اواضحً  انجد تقاربً  ،وعىل مستوى السعوديني

% للذكور 33.5بلغت  إذ، يتقاسم الرتكيب العمر

هذه النسب املتقاربة  نا أ% لإلناث، غري 31.9مقابل 

، قوة العمل منهام يف مسامهة كل   توقع أن تستمر يفال ي  

 ( إذ4كام يف بيانات اجلدول )وحسب فئات السن، 

                                                 
ون االقتصادية ؤاألمم املتحدة: إدارة الشبيانات  1 

 :واالجتامعية، شعبة السكان

https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/

(Accessed 14/2/2018) 

الفرتة  يف ةكبري بدرجةنسبة مسامهة الذكور  ارتفعت

 يف ي(، ثم تبدأ باالنخفاض التدرجي39-25العمرية )

إلناث السعوديات فنجد اا ما أالفئات العمرية التالية. 

نخفاض نسبة االصورة التوزيعية، و ختالف واضح يفا

% 22.3 تهلت ما نسب، حيث سجا عام بوجهاملشاركة 

 أوضاع إىلوهو ما يعود  % للذكور.77.7مقابل 

 املجتمع.يف العادات والتقاليد احلاكمة 

ا       نجد خلاًل فعىل مستوى غري السعوديني أما

، حيث ينسب تقاسم الرتكيب العمر يف اواضحً 

% لإلناث، وكذلك 23.8% للذكور مقابل 59بلغت 

قوة العمل، وحسب فئات  يفمنهام  مسامهة كل   يف

، ةكبري بدرجةنسبة مسامهة الذكور  ارتفعت إذ ،السن

سجلت ما  إذعام،  بوجهنسبة املشاركة  انخفضتو

 إىل% للذكور، وهو ما يعود 91.2% مقابل 8.8 نسبته

 بني املهاجرين. الذكوريسيادة العنرص 
 

 فأكثر اعامً  65كبار السن  -

إىل قاعدة اهلرم  تتأثر نسبة املسنني بام قد يضاف

وقد بلغت نسبتها ، وما يفد من مهاجرين      السكاين

% 1.8% سعوديني مقابل 4.3% )3.2اململكة يف 

هذه النسبة منخفضة مقارنة  د  غري سعوديني(، وتع

 إىل%، ويعود ذلك 8.3والبالغ  يباملستوى العامل

الناتج عن  قاعدة اهلرم السكاين التجديد املستمر يف

ا ، مممعدل اخلصوبة ارتفاعفتوة املجتمع الناتج عن 

 رتفاع نسبة صغار السن. ا إىلى أدا 
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 م.2017عام لالسعودية حسب اجلنسية وفئات السن والنوع يف لقوة العمل  النسبيالتوزيع  .(4) رقم دو اجل
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0-https://www.stats.gov.sa/ar/815)(Accessed11/1/2018 

 

 

 
 

من  الشكل املصدر: .م 2017عام لطوزيع نسبة قوة العمل حسب فئات العمر والنوع للسعوديني وغري السعوديني . ( 4) رقم شكلال

 (.4) رقم اجلدو عىل بيانات  اعتامًداإعداد الباحث 
 

 غير سعوديين 

https://www.stats.gov.sa/ar/815-0
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0
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* مؤارات العمر لسكان للملكة العربية السعودية 

 م  2016لعام 

ر  من أهم  تعد  مؤرشات نسبة اإلعالة ودليل التعم 

األساليب املستخدمة لدراسة الرتكيب العمري 

بالرتكيب العمري  (1)للسكان، إذ ترتبط نسبة اإلعالة

للسكان، وتقوم عىل أساس أنا كلا فرد يف املجتمع 

ا املنتجون فهم بعض أفراده فقط.  مستهلك، أما

لت السعودية نسبة إعالة عالية بلغت  % 38.7وسجا

يمكن % للكبار(، و4.4% للصغار مقابل 34.3)

السكان  عىلم عبء النظر إىل الصغار والكبار عىل أّنا 

نسبة و ،مما يستهلكون الذين ينتجون أكثر العاملني

اإلنتاج ومن ثما اإلعالة األعىل ختفض الوفورات 

م كام يمكن أن ينظر إىل كبار السن عىل أّنا ، االقتصادي

سبيل  املسامهات االقتصادية عىل ال يزالون يصنعون

عبء  هم، واالدخار والعمل بدوام جزئي :املثال

                                                 
 : حساب نسبة اإلعالة اخلام عىل النحو اآليت جرى 1

 سنة  15السكان أقل من     نسبة الصغار = 

 100(   ×  64 – 15السكان )                          

  سنة فأكثر 65السكان    نسبة إعالة الكبار=  

 100( ×  64 – 15السكان )                               

  كثرسنة فأ 65سنة + السكان  15السكان أقل من نسبة اإلعالة الكلية=   

 100(   × 64 – 15السكان )                                    

نقاًل عن: فتحي حممد أبو عيانة، مدخل إىل التحليل            

اإلحصائي يف اجلغرافيا البرشية، اإلسكندرية: دار املعرفة 

                 .244، 243، ص. ص 1987اجلامعية، 

أصغر من الشباب الذين ال يعملون أو االدخار عىل 

 .Rutger van der Ven and Jeroen Smits,2011, p）اإلطالق

ا ملدى معيارً  الذي يعد    (2)ويف دليل التعّمر، （21

الصحي يف املجتمع، ويعتمد  يوالوع العلميالتقدم 

عاًما فأكثر(،  65ة السكان كبار السن )عىل قياس نسب

عاًما(، إذ 15إىل عدد السكان صغار السن )أقل من 

يوصف السكان بالفتوة إذا انخفضت نسبة دليل 

ر عن  ر متوسطة 15التعم  %، وتكون نسبة التعم 

%: 15)مرحلة النضج(، إذا تراوحت نسبة الدليل بني 

بار %، ويستفاد من هذا املؤرش يف معرفة نسب ك59

السن إىل صغار السن بام يفيد املخططني يف توجيه 

اخلدمات املالئمة هلاتني الفئتني املعولتني. ويتبني أنا 

ا يف مرحلة الفتوة الديمغرافية، إذ  السعودية ت صناف بأّنا

لت نسبة دليل التعمر   %.13.1سجا

 

  األهرام العمرية النوعية لسكان اململكةثالًثا: 

 يمن أهم األشكال البيانية الت كاينالساهلرم  يعد  

للذكور واإلناث  يتبني الشكل العام للتوزيع العمر

 خالل تاريخ معني، ويتأثر شكل اهلرم السكاين

                                                 
ر =   2  سنة فأكثر  65الذين أعامرهم  عدد السكانمؤرش التعم 

 100× سنة   15عدد السكان الذين أعامرهم أقل من                

 نقاًل عن:      

فايز حممد العيسوي، أسس جغرافية السكان،            

 .340، ص 2001اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، 
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جتامعية السائدة التى القتصادية واالباألوضاع ا

تنعكس عىل معدالت الوفيات واملواليد، وبدراسة 

بع ( يمكن تت5) رقم ( والشكل5) رقم بيانات اجلدول

إمجاىل سامت وخصائص السكان العمرية النوعية ب

)املواطنني  اململكة العربية السعوديةالسكان ككل ب

نجده يعرب عن وجود جمتمع سكانى  ،والوافدين مًعا(

تقلصت قاعدة اهلرم  إذ من النوع املستقر أو الناضج،

، حيث السكانى، وذلك حلساب فئات العمر املتوسطة

يز بمعدالت منخفضة يرتكز السكان. وهو يتم

للمواليد والوفيات؛ ولكن بصورة تكفي لتعويض 

وحافظت قمة اهلرم عىل  السكان وجتديد أجياهلم.

شكلها التقليدى املدبب نتيجة إنخفاض نسبة كبار 

نسبة  ا يفالسن. وأظهرت األهرام السكانية تفوقً 

من  اكثريً  الذكور عىل حساب نسبة اإلناث، بحكم أنا 

أتون بأوالدهم وزوجاهتم معهم، الوافدين ال ي

 الفئات العمرية الشابة.  خصوًصا

 

 .م2017عام لاململكة العربية السعودية حسب فئات السن والنوع يف نسبة السكان . ( 5) رقم دو اجل

 البيان

0
-

4 

5
-

9 

1
0

-
1
4

 

1
5

-
1
9

 

2
0

-
2
4

 

2
5

-
2
9

 

3
0

-
3
4

 

3
5

-
3
9

 

4
0

-
4
4

 

4
5

-
4
9

 

5
0

-
5
4

 

5
5

-
5
9

 

6
0

-
6
4

 

6
5

 
ثر
أك
ف

 

ن
يو
ود
سع

 

 2.1 1.2 1.7 2.1 2.7 3.2 3.8 4.3 4.8 5.2 4.5 4.7 5.3 5.4 ذكور

 2.2 1.1 1.6 2.0 2.5 3.1 3.7 4.2 4.7 4.7 4.3 4.6 5.1 5.2 ناثإ

ني
دي
عو
س
ري 
غ

 
.11 7.8 6.0 2.4 2.0 2.5 3.0 2.4 ذكور

5 

11.

1 

8.1 5.4 3.1 1.6 1.2 

 0.6 0.4 0.6 0.8 2.2 4.2 4.6 3.6 3.6 1.8 2.0 2.3 3.0 2.2 ناثإ

يل
مجا
إ

 

 1.7 1.4 2.3 3.4 4.7 6.1 6.7 5.7 5.3 4.1 3.5 3.9 4.4 4.3 ذكور

 1.5 0.9 1.2 1.6 2.4 3.5 4.0 4.0 4.3 3.6 3.4 3.7 4.3 4.1 ناثإ

 .اململكة العربية السعودية -ا عىل بيانات اهليئة العامة لإلحصاءعتامدً ااملصدر: اجلدو  من إعداد الباحث 

https://www.stats.gov.sa/ar/43(Accessed11/1/2018) 
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عىل بيانات  اعتامًدامن إعداد الباحث  الشكل املصدر: .م2017عام ل اململكةاألهرام العمرية النوعية لسكان  .(5)رقم  شكلال

 .(5)رقم دو  اجل

  

متناسق  هشب بأناهللسعوديني  السكاينيتسم اهلرم 

وهو  فتوةومازال املجتمع السعودي يتميز بالومنتظم، 

 النضج واالستقرار، عىل أعتاب الدخول ملرحلة

وهو املتقلص )اهلرم ذو القاعدة  الثاينالنوع  إىل يوينتم

أعداد أصغر من  بهتوجد  يوالذ ،املعتدلة االتساع(

اهلرم  جانبيفئات العمر األصغر، وتتقاسم  يفالناس 

ناث دون خلل. إلا من الذكور وانسب متعادلة تقريبً 

املجتمع مستقر  إنا حيث طبيعًيا،  اأمرً  د  وهو ما يع

عوامل طارئة أو غري  يا ومل يتعرض ألديمغرافيً 

 طبيعية.

لغري السعوديني فيعرب عن جمتمع  السكاينا اهلرم أما   

 ؛عامل اهلجرة سامته يفا ويتحكم غري مستقر ديمغرافيً 

ال  ،الوسط لذا نجده صاحب قاعدة ضيقة مع بروز يف

ر، وقمة مضمحلة تكاد تتالشى بني الذكو سيام

 د  تع إذ طبيعي،ناث، وهو أمر بني اإل وخصوًصا

لذا  ؛الذكور ال سيامعامد املهاجرين  يالفئات الشابة ه

رتفاع العمر اعالة ويتميز هذا املجتمع بقلة نسبة اإل

 الوسيط للسكان.

 العمريويمكن احلكم عىل خصائص الرتكيب    

، Smith(1)م سميث لفئات السن باململكة وفق تقسي

                                                 
% 30ه إذا كانت نسبة صغار السن أقل من يرى سميث أنا  1

% 40%: 30تراوحت بني  وإذامنخفضة،  عتربتا

مرتفعة.  اعتربت% 40متوسطة، وإذا زادت عن  اعتربت

ت عن إذا قلا  ،منخفضة فهيالسن  متوسطيا فئة أما 

%، 61.9%: 57.5%، ومتوسطة إذا تراوحت بني 57.5

  ا فئة كبار السن% فأكثر. أما 62ومرتفعة إذا بلغت 

=               ، ومتوسطة %4ت عن فنسبتهم منخفضة إذا قلا 

 سعوديين  إجمالي السعودية غير سعوديين 
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بإمجايل السكان ككل نسبة صغار السن  الذي يقول: إنا 

 ،)املواطنون والوافدون مًعا( اململكة العربية السعوديةب

ا  اتسمت صفت نسبة حني و   يفمنخفضة، بأّنا

صفت نسبة كبار السن السن باملرتفعة، وو   متوسطي

 . توسطةبامل

تساوى السعوديون وغري السعوديني يف سمة 

معينة، وهي أنا نسبة صغار السن ونسبة كبار السن 

ا منخفضة، يف حني أنا نسبة متوسطي  صفت بأّنا و 

صفت باملرتفعة.   السن و 

د وصول املجتمع السكاين السعودي  وهو ما ي ؤك 

ككل إىل مرحلة النضج واالستقرار، عىل الرغم من أنا 

يز اهلرم السكاين للسعوديني فقط، يعرب عن جمتمع يتم

ما يؤد ي إىل زيادة العبء االقتصادي عىل الفئات بالفتوة، 

املنتجة، حيث وصلت نسبة اإلعالة الديمغرافية بني 

%، كام أنا هذا اهلرم يعطي مؤرًشا 52.9السعوديني إىل 

إىل حدوث زيادة سكانية يف الفرتة القادمة يف أعداد 

السكان السعوديني إمجااًل ويف فرتة العمل واإلنتاج 

خاصة، مما يتطلب االستعداد من اآلن لتوقعات زيادة 

الطلب عىل الوظائف وخدمات البنية األساسية 

للمواطنني، وكذلك املهاجرين املوجودين عىل أرض 

                                             
%، وإذا زادت عن ذلك 7.9%: 4إذا تراوحت بني = 

 تصبح مرتفعة.

، أسس جغرافية السكان، العيسويعن: فايز حممد  نقاًل             

 .334ص م، 2001، دار املعرفة اجلامعيةاإلسكندرية: 

اململكة، مع تفعيل خطة قصرية ومتوسطة وبعيدة املدى 

الستيعاب هذه الزيادة املتوقعة يف كافة القطاعات 

 د بالنفع عىل مجيع األطراف.اخلدمية واإلنتاجية بام يعو

 

 باململكة العربية مؤارات اهلرم السكاينرابًعا: 

   السعودية

عدد من  يللمجتمع السعود يعرض اهلرم السكاين

 : املؤرشات لتحديد قوة أو كهولة املجتمع منها ما ييل

الديمغرافية:  النافذةمالمح اهلرم السكاين و -1

اإلجيابية التي وهي جمموعة من التغريات املجتمعية 

تصاحب وتتبع التحوالت الديمغرافية، حيث يدخل 

املجتمع إىل مرحلة يبدأ خالهلا نمو الفئة السكانية يف 

كبرية عىل سنة(، بالتفوق بدرجة  64-15سن العمل )

سنة فأكثر(،  65سنة و 15نمو فئة املعالني )أقل من 

حتدث (، و16، ص 2013)املجلس األعىل للسكان، 

جمتمع حينام ينتقل من مرحلة تتسم  ية ألهذه الظاهر

 بارتفاع نسبة إنجاب وإعالة األطفال، إىل مرحلة

تنخفض فيها معدالت اإلنجاب ونسبة عدد األطفال 

، وتزداد نسبة اممن تقل أعامرهم عن مخسة عرش عامً 

السكان يف سن العمل، الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 

، مع بقاء نسبة اإىل أربعة وستني عامً  امخسة عرش عامً 

املتأخرة التي تبلغ مخسة  الفئة السكانية يف األعامر

 .فأكثر منخفضة اوستني عامً 
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طر وتوجهات عن وضع أ   املسؤولة يههذه احلالة 

التنمية املستقبلية للمملكة، ومتثل فيها الفئة العمرية 

العاملة نسبة جوهرية من السكان، وحتدد بالفرتة التي 

نسبة السكان التي أعامرهم دون مخسة  تنخفض أثناءها

%، وتكون نسبة السكان التي  30عند مقدار  اعرش عامً 

%. وهذا 15أدنى من  اأعامرهم فوق مخسة وستني عامً 

التغيري يف الرتكيب العمري للسكان قد خيلق فرصة 

سانحة للنمو االقتصادي واالجتامعي لتدين نسبة 

ادة االدخار وكذلك لزي ،اإلعالة لصغار وكبار السن

واالستثامر يف املستقبل إذا تزامن هذا التغيري مع 

سياسات مناسبة تستهدف الفئات العمرية الشابة 

وتستغل طاقاهتم وقدراهتم يف العمل والبناء، وقد 

 جيريتصبح نتائج هذه الظاهرة السكانية سلبية إذا مل 

ي إىل يمكن أن تؤد   إذاالتعامل معها بشكل جديد، 

تفاقم  ومن ثما الة والطلب عىل العمل، زيادة البط

 .مشكالت اجتامعية واقتصادية

 

 .م2017عام لالسعودية  الديمغرافية يف النافذةمالمح  .(6) رقم دو اجل

 البيان

 السكان
عالة إلمعد  ا

 الديموجرايف
نسبة صغار السن  نسبة النوع

 سنة 15قل من أ

نسبة كبار السن 

 فأكثر 65

 ينسبة متوسو

 السن

 104 52.9 65.4 4.3 30.3 السعوديون

 217 20.8 82.8 1.8 15.4 غري السعوديني

 129 38.7 72.1 3.2 24.7 اإلمجاىل

 .اململكة العربية السعودية-عىل بيانات اهليئة العامة لإلحصاء اعتامدً ااملصدر: اجلدو  من إعداد الباحث 

      

نخفاض ايتبني ( 6) رقم بمالحظة بيانات اجلدول 

، وغري للسعوديني اإلمجايلعالة الديمغراىف إلمعدل ا

حني حقق معدل مرتفع بالسعوديني،  السعوديني، يف

 نا أنجد  ،وبتطبيق هذه القاعدة عىل سكان اململكة

ىل إعىل وشك الدخول من السعوديني سكان اململكة 

سكان إمجاىل حني دخل  مرحلة اهلبة الديمغرافية، يف

مرحلة اهلبة  إىل سعوديني(اململكة )سعوديون وغري 

 الديمغرافية وحتققت النافذة الديمغرافية.

هو العمر الذي يكون عنده  العمر الوسيط:-2

نصف عدد السكان أكرب سنًا منه، ونصفهم أصغر سنًا 

 (.5م، ص 2013منه )املجلس األعىل للسكان، 
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العمر الوسيط حسب النوع يف اململكة العربية  .(7) رقم اجلدو 

 م.2017دية لعام السعو

 مجلة إناث ذكور البيان

 25.5 25.6 25.4 سعوديون

 36.7 31.5 38.5 غري سعوديني

 30.6 27.5 32.9 اإلمجاىل

عىل بيانات اهليئة  اعتامدً ااملصدر: اجلدو  من إعداد الباحث 

 .اململكة العربية السعودية -العامة لإلحصاء

     

عمر الوسيط ( يتبني أنا ال7)رقم بدراسة اجلدول 

للذكور مقابل  32.9) 30.6بإمجاىل اململكة قد حقق 

لإلناث(، وهو ما يدل عىل أنا املجتمع السكاين  27.5

رة، وعىل  باململكة قد وصل إىل مرحلة الشعوب امل عم 

ق العمر الوسيط   25.5مستوى السعوديني فقد حقا

لإلناث(، وهي بذلك  25.6للذكور مقابل  25.4)

ا  تقع يف مرحلة وسطى بني الشعوب الفتية واملعمرة، أما

لغري السعوديني فكانت الصورة مغايرة بصورة 

واضحة، وذلك بسبب أنا هذه اهلجرة يف غالبها من 

العنارص الشابة، مما يؤثر عىل شكل اهلرم السكاين الذي 

بدوره يؤثر عىل قيمة العمر الوسيط، إذ حقق العمر 

 31.5مقابل  للذكور 38.5)  36.7الوسيط قيمة 

د أنا املجتمع السكاين لغري  لإلناث(، وهو ما يؤك 

رة.  السعوديني وصل إىل مرحلة الشعوب امل عم 

 

 

  خامًسا: النتائج والتوصيات

اململكة  يفخلصوصية احلالة  انظرً النتائج:  -1

ستقباهلا ألعداد كبرية من االسعودية والعربية 

 ة يفلعمل واملسامهاوراء فرص  ااملهاجرين سعيً 

االستثنائية  ه األوضاعتسهم هذ أن االتنمية، فكان لزامً 

 ه عليهرام السكانية خمتلفة عاما وجود نامذج من األ يف

، كذلك أدات اهلجرة الطبيعية األوضاع يفاحلال 

% من إمجايل عدد السكان عام 37.4الوافدة )

وال زالت تؤد ي دوًرا مهاًم يف اختالل اهلرم ، م(2017

ِجد:السكاين   لغري السعوديني حيث و 

 سكان اململكة بإمجايلنسبة صغار السن  انخفاض 

 يف العمريتباين الرتكيب  مع مالحظة، %(24.7)

 .بني السعوديني وغري السعوديني الفئة ما ههذ

  سكان اململكة نسبة  إمجايل منالسن  متوسطويمثل

عن  ةواضح بصورةنسبة تزيد وهي %، 72.1

وهو ما تكرر . %65.6هو  يالذ ياملتوسط العامل

عىل مستوى غري السعوديني  كبرية وبدرجة

السكان باململكة  إمجايل%(، وعىل مستوى 82.8)

(72.1.)% 

  ناث وعىل مستوى إلالذكور وا لفئتيبالنظر

نسب تقاسم  يف اواضحً  االسعوديني نجد تقاربً 

ا ، يالرتكيب العمر عىل مستوى غري السعوديني أما

نسب تقاسم الرتكيب  يف اواضحً  نجد خلاًل ف

 ي.العمر
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  4.3% )3.2نسبة املسنني باململكة بلغت %

هذه  د  % غري سعوديني(، وتع1.8سعوديني مقابل 

والبالغ  العامليالنسبة منخفضة مقارنة باملستوى 

8.3%. 

 وصول املجتمع  تعرب األهرام السكانية للمملكة عن

السكاين السعودي ككل إىل مرحلة النضج 

، عىل الرغم من أنا اهلرم السكاين واالستقرار

وعىل للسعوديني فقط، يعرب عن جمتمع يتميز بالفتوة، 

ا اهلرم أما أعتاب الدخول ملرحلة النضج واالستقرار. 

لغري السعوديني فيعرب عن جمتمع غري مستقر  السكاين

 .عامل اهلجرة هسامت ويتحكم يف اديمغرافيً 

  إىللدخول عىل وشك امن السعوديني سكان اململكة 

سكان إمجاىل حني دخل  مرحلة اهلبة الديمغرافية، يف

مرحلة  إىل اململكة )سعوديون وغري سعوديني(،

 اهلبة الديمغرافية وحتققت النافذة الديمغرافية.

  أظهرت دراسة العمر الوسيط أنا املجتمع السكانى

بإمجاىل اململكة ولغري السعوديني قد وصل إىل مرحلة 

وعىل مستوى املجتمع السكاين  الشعوب املعمرة،

ق مرحلة وسطى بني الشعوب الفتية  للسعوديني حقا

رة.  وامل عم 

 

  التوصيات -2

  استيعاب املتغريات الديمغرافية باململكة التي تؤثر

يف اهليكل العمري للسكان وإدراجها يف خطة التنمية 

االرتقاء عىل شكل برامج ومرشوعات تساعد عىل 

 مع.باملجت بخصائص السكان

  تعزيز الوعي بالقضايا السكانية والتنموية لدى

خمتلف رشائح املجتمع باململكة، وخصوًصا فيام 

 يتعلق بظاهرة اهلبة أو النافذة الديمغرافية.

  رضورة التوسع يف خدمات البنية التحتية الستيعاب

الزيادة املتوقعة يف السكان املوجودين عىل أرض 

، بام يعود بالنفع غري سعوديني( –اململكة )سعوديون 

 عىل مجيع األطراف.

  رضورة االستعداد الستيعاب الزيادة املتوقعة يف

حجم قوة العمل للمواطنني، وكذلك املهاجرين 

املوجودين عىل أرض اململكة لالستفادة من الفرصة 

 السكانية وحتويلها إىل هبة ديمغرافية حقيقية. 

 

 املصادر واملراجع

  : املصادر اإلحصائيةأوًل 

ون االقتصادية ؤإدارة الش األمم املتحدة:

 .2017لعام  شعبة السكان واالجتامعية،

، 1990، أعوام البيانات واملؤرشات :الدويلالبنك 

2000 ،2010 ،2017. 

عام  اململكة العربية السعودية-اهليئة العامة لإلحصاء

2017. 
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  ثانًيا: املراجع العربية

  الكتب-1

زيادة  العامة واإلحصاء اجلهاز املركزي للتعبئة 

السكان يف مجهورية العربية املتحدة وحتدياهتا 

اجلهاز املركزي للتعبئة العامة القاهرة: ، للتنمية

، 66/  2006مرجع رقم ، واإلحصاء

 م.1966

السياسات السكانية والتحول  ميثاء سامل الشاميس  

ىل إشارة خاصة إمع  العريبالوطن  يف الديمغرايف

برنامج املنتدى بريوت: ، عاوندول جملس الت

للسكان، اللجنة االقتصادية واالجتامعية  العريب

مم املتحدة ألآسيا )اسكوا(، وصندوق ا لغريب

، وجامعة الدول العربية UNFPAللسكان 

(LAS ،)2004.م 

، أسس جغرافية السكان فايز حممد العيسوي  

 م.2001، دار املعرفة اجلامعيةاإلسكندرية: 

 اإلحصائي التحليل إىل مدخل حممد  تحيف عيانة  أبو

 املعرفة دار: اإلسكندرية ،البرشية اجلغرافيا يف

 .م1987 اجلامعية،

، املصطلحات السكانية املجلس األعىل للسكان 

األردن: املجلس األعىل للسكان بالتعاون مع 

 م.2013مركز جدل للتدريب اإلعالمي، 

ثرها عىل أالتحديات السكانية و املغازي  أمحد فؤاد 

السعودية: دراسة العربية  اململكة يف التنمية

، الرياض: مركز أسبار للدراسات حتليلية

 م.2015والبحوث واإلعالم، 

بلدان جملس التعاون  املغازي  أمحد فؤاد  وآخرون 

لدول اخلليج العربية، التحديات االجتامعية 

ومتطلبات التنمية  السكاينالواقع واالقتصادية: 

، لس التعاون لدول اخلليج العربيةدول جم يف

الدوحة: املركز العريب لألبحاث ودراسة 

 م.2014السياسات، 

تقرير التنمية   UNDP اإلنامئيمم املتحدة ألبرنامج ا

قوة األفراد  يفتنمية للجميع،  2016البرشية 

 م.2016 األمم املتحدة، :، نيويوركمنعة األمم

، اندليل السك ،آرثرهوبت توماس ت. وكني، 

: مكتب مرجع الواليات املتحدة األمريكية

 م.1980السكان، 

 

 الدوريات العلمية: -2

تقييم بيانات الرتكيب العمري  " اخلوىل  حممد أمحد 

أبو ظبي استناًدا إىل التعداد  النوعي لسكان إمارة

سلسلة دراسات،  ،"م2005السكاين لعام 

)املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات(، 

(2013)1-61. 

مفهوم السياسات  نظام عبدالكريم الشافعي  

السكانية ومدى حاجة دول جملس التعاون 

، سلسلة دراسات سكانيةجملة ، إليها اخلليجي
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بالدوحة، اإلصدار رقم  اللجنة الدائمة للسكان

2( ،2008)1 – 32. 

حتليل  " داوى  مهدي صالح  خلف  علياء حسني 

ظور التنمية اهلرم السكاين يف العراق من من

جملة جامعة دياىل )كلية اإلدارة  ،"البرشية

 – 580( 2016(، )70واالقتصاد(، العدد )

604. 
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 استخدامات الفيديو جراف يف الصحافة اإلخبارية:

 دراسة مقارنة بني املواقع العربية والغربية

 الزهراين  أمحد عيل

 ، قسم الصحافة، أستاذ اإلعالم واالتصال املساعد

 امللك ةـــــجامع ، المـــواإلع االتصال كلية

 السعودية العربية اململكة، جدة ، العزيز عبد

 حممد عطيةمروة عطية 

كلية االتصال ، املساعد الرقمي أستاذ اإلعالم

 ، جدة، جامعة امللك عبد العزيز، واإلعالم

 السعودية العربية اململكة  
 

 

 

 

 (ـه30/6/1440يف  للنرش بلوق     ،ـه19/3/1440م  للنرش يف  د  )ق  
 

اإلنتاج اإلخباري، صحافة  اإلعالم الرقمي، الفيديو جراف، االندماج اإلعالمي،:  املفتاحية الكلامت

 .الوسائط املتعددة، الفيديو الرقمي

سعت الدراسة إىل رصد وحتليل قوالب الفيديوجراف التي جيري من خالهلا رسد ونقل املضامني اإلخبارية البحث: ملخص

بشقيها الكمي والكيفي  يف مواقع الصحافة العربية والغربية عىل شبكة اإلنرتنت، واعتمدت الدراسة عىل أداة حتليل املضمون

لتحليل أنامط الوسائط املعلوماتية املستخدمة يف بناء وتكوين هيكل الفيديوجراف، إضافة إىل رصد املواصفات الفنية اخلاصة به، 

 400كذلك التعرف عىل طبيعة املضامني اإلخبارية التي ت رسد وت نقل من خالل توظيف قالب الفيديوجراف، وبالتطبيق عىل

 ديتش -السابع اليوم  –أخباراليوم - BBC  – نت العربية –روسيا اليوم  -CNNباري نرشت يف  ثامين مواقع شملت )موضوع إخ

د برصًيا  األوسط (. الرشق – فيله وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها: فيام يتعلق بفئة املوضوعات التي رس 

وجود تباين بني املواقع اإلخبارية يف توظيف الفيديوجراف، فاملواقع العربية وظفت  وفًقا لقالب الفيديوجراف، أظهرت النتائج

قالب الفيديوجراف بشكل أسايس يف املوضوعات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والرياضية والعسكرية، بينام كان تركيز 

 فئة املوضوعات الفنية والتقنية والسيايية والبيئية املواقع الغربية الناطقة باللغة العربية عىل توظيف قالب الفيديوجراف يف

والتنموية والعلمية. وتشري النتائج أيًضا إىل وجود تباين بني املواقع يف توظيف الفيديوجراف يف بناء املضامني اإلخبارية وفًقا 

 قالب استخدام تصدر الفرض، هذا اختبارات نتيجة من يتضح كام ،(موسمي – دائم –لطبيعة املوضوع اإلخباري. )آين 

وأخرًيا، أظهرت النتائج وجود تباين بني املواقع  .للدراسة خضعت التي املواقع خمتلف يف اآلنية األخبار تقديم يف الفيديوجراف

يف طبيعة الوسائط املعلوماتية املوظفة يف بناء وتكوين هيكل الفيديوجراف املستخدم يف بناء املضامني اإلخبارية. ويتضح أن 

والتي هيدف استخدامها "املوسيقي اخللفية "الوسائط املعلوماتية كانت قاسم مشرتك يف املواقع اإلخبارية متثل ذلك يف بعض 

التي تسمح "  animationاحلركة "توصيل املعلومة واملساعدة يف خلق اجلو العام للحدث والتأكيد عىل واقعية تفاصيله، إضافة إىل 

 .اصيل املوضوع اإلخباري، كام تسهم أيًضا يف االيتفاظ بانتباه املتلقي  ألطول فرتة ممكنةباالنتقال السلس بني أجزاء وتف
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Abstract: The study explored uses of videograph in news production of online journalism. The 
research used mixed methods of quantitative and qualitative approaches. It analyzed 400 news stories 
that applied videograph templates and how they were used among 8 news websites. The eight news 
websites are including 4 origin Arabic websites; Al-Arabiya, Akhbar Elyom, Alum Alsabea, and 
Asharq Al-Awsat, and 4 western origin (Arabic version) news sits; CNN, RT, BBC, and DW. 

The study concluded that Arab news websites employed videograph format primarily in political, 
economic, social, sports and military topics whereas western news websites used the videograph 
model more in; arts, technology, tourism, and since topics.. In addition, the results indicate difference 
in terms of construction of news stories according to nature of stories; breaking stories, regular and 
seasonal stories. Finally, results showed a sharing norm of producing videograph model between 
Arab and western news websites by employing background music and animation among news stories 
in the all eight online news sites.  
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 املقدمة

أحدثت اإلنرتنت تغرًيا جذرًيا يف أساليب رسد 

املضامني اإلخبارية، وأصبح من الصعب االعتامد عىل 

النص وحده يف تقديم الرسالة االتصالية دون 

االستعانة بالوسائط املتعددة، حيث يؤد ي التميز 

البرصي باستخدام العنارص املختلفة من الوسائط دوًرا 

ة القارئ جتاه املادة املقدمة.  وتقوم كبرًيا يف تسهيل مهم

هذه الوسائط ببناء بيئة معلوماتية مرتابطة غنية متكن 

من احلصول عىل املعلومات بصورة أرسع مقارنة 

بالطرق التقليدية. وباستخدام الفيديو يف مرشوع 

الوسائط املتعددة أصبح باإلمكان تقديم الرسائل 

ز القصة اخلربية. االتصالية بصورة أكثر فعالية، مما يعز

وتشري العديد من املؤرشات إىل النمو   (2014)أمحد، 

من  والتياملتسارع ملقاطع الفيديو عرب شبكة اإلنرتنت، 

السنوات القليلة القادمة،  لاملتوقع أيًضا زيادهتا خال

ويتزامن مع ذلك ظهور نمط من الفيديوهات القصرية 

ت، املصممة خصيًصا لتناسب طبيعة شبكة اإلنرتن

أسهم يف ظهورها أجهزة اهلاتف املحمول واألجهزة 

اللوحية ذات الشاشات عالية الوضوح، أضف إىل 

ذلك توافر الكامريات الرقمية والتطبيقات وبرامج 

التحرير البسيطة التي سهلت عمليات إنتاج وحترير 

 & ,Kalogeropoulos, Cherubini) تحمتوى هذه الفيديوها

Newman, 2016)ن املتخصصني يف إنتاج امليديا . العديد م

يرون أنَّ قوالب الفيديو وفًقا هلذا املفهوم، تعد صيًغا 

ثمينة للصحافة الرقمية رشط التقيد بموائمتها للعرض 

عىل شبكة اإلنرتنت، وهذا يعني أنَّ قواعد العمل عىل 

عىل  تقارير الفيديو التلفزيونية ال تنطبق عىل ما ينرش

الندماجية اخلاصة، والتي الشبكة نظرا لطبيعتها ا

)انتوم، خصائص املرئي واملطبوع   مجعت ما بني

. ويقودنا ذلك إىل إعادة النظر يف طبيعة (2017

القوالب التي جيري من خالهلا تقديم املضمون 

اإلخباري، بشكل يسمح بالدمج واملزج املمنهج بني 

املحتوى النيص واملرئي واملسموع، وبام حيقق التقارب 

 ل بني الوسائط املختلفة والتكام

كل ما سبق من تغريات أسهم يف بروز الفيديو 

جراف كقالب هجني جيسد أشكال االندماج والتكامل 

اإلعالمي عىل شبكة اإلنرتنت، األمر الذي أثَّر عىل 

املامرسة الصحفية وإنتاج املحتوى اإلخباري عىل حدٍّ 

ية .  واالندماج اإلعالمي هو عمل(singer, 2004)سواء 

مستمرة فبفضل انتشار القنوات والتنامي املستمر يف 

احلوسبة واالتصاالت، فإننا ندخل عرًصا أصبح فيه 

اندماج الوسائل اإلعالمية أمًرا حتمًيا يستند إىل فهم 

املهارات املستحدثة يف إدارة املعلومات وفهم البنى 

 Jenkins, June)اجلديدة لنقلها عرب القنوات املختلفة 

2001). 

ويرتبط نشأة مفهوم االندماج بام أفرزته الرقمنة 

Digitization  من وسائط إعالمية هجينة أو ما يطلق عليه

Transmedia أو الوسائل الوسيطة ،Intersection Media  ،
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األمر الذي يعرب بقوة عن تعدد وتشابك دوائر إنتاج 

وتوزيع واستهالك املنتج الصحفي. كام أن التطورات 

مفهوم االندماج اإلعالمي تتيح فهاًم التي حلقت ب

تدرجيًيا للنمو الذي حلق بالوسائط اإلعالمية 

Multimedia  وأنواعها وتقنيات التشبيك بينها يف إطار

خيالف خماوف اندثار الوسائل أو انقراض وسيلة 

حلساب أخرى، ويفرس كثرًيا من اجتاهات التطور التي 

عام  حلقت بالوسائل اإلعالمية املختلفة بوجه

.  ومن (2016)عبدالفتاح،  والصحافة بوجه خاص

ثمَّ فإنَّ بقاء الوسيلة مرهون بالتطور والتكيف مع 

التقنيات املستحدثة الرامية إىل دمج املحتوى يف إطار 

وسيط واحد يقدم النص والصورة والصوت ولقطة 

الفيديو يف إطار نسق حتريري واحد، يمكن توزيعه 

وخمتلفة.  ومن هنا ظهرت ونرشه عرب منصات متعددة 

احلاجة البتكار قوالب حتريرية ذات طبيعة مرتبطة ببيئة 

النرش اإللكرتوين، وتستوعب يف ذات الوقت التحول 

يف طبيعة عادات وسلوكيات اجلمهور يف التعرض 

للمضامني اإلخبارية عىل شبكة اإلنرتنت. فمع 

التغريات الرسيعة التي حتدق ببيئة اإلنرتنت أصبح 

س يستخدمون اإلنرتنت بشكل متزايد كأداة يومية النا

للمشاركة، وانعكس ذلك عىل تصفحهم لألخبار، 

فأصبحوا يتجنبون الصحف الطويلة اململة ويتجهون 

لتصفح مضامني الوسائط املتعددة التي تسمح برسعة 

 .  (Curtze, 2011) االطالع والقراءة يف ثواين معدودة

قديم املضامني استخدام الوسائط املتعددة يف ت

اإلخبارية عىل شبكة اإلنرتنت أصبح مألوًفا منذ أن 

مقاطع  1998نرشت صحيفة اجلارديان بلندن عام 

صوتية، األمر الذي جعل إدراك الصحفيني يتزايد 

حول إمكانية استخدام الوسائط املتعددة يف إنتاج 

القصص اإلخبارية، بام يسهم يف إيضاح املعنى 

أكثر وضوًحا )أمحد،  وتوصيل األفكار بصورة

2018.) 

مستويني لتعريفها األول،  Deuzeوقد وضع   

بوصفها عرض للقصة اإلخبارية باستخدام نمطني أو 

أكثر من املحتوى كالتسجيالت الصوتية والنصوص 

والصور الثابتة أو املتحركة، وكذلك رسوم اجلرافيك. 

فيام عرب املستوى الثاين من التعريف إىل مستوى أكثر 

 News storyولية يتضمن مفهوم احلزمة اإلخبارية شم

Package . ،(2016)عبدالفتاح. 

وعليه يمكن القول: إن الفيديو جراف وفًقا ملا 

شكل مستحدث من أشكال صحافة الوسائط  هوسبق 

 .  Multimedia journalismاملتعددة 

 

توظيف قوالب الفيديو  رمراحل ظهور وتطو

باري عىل شبكة جراف يف تقديم املضمون اإلخ

 اإلنرتنت: 

ركزت املفاهيم املبكرة لفكرة االندماج عىل إمكانية 

إنتاج املحتوى وكتابة القصص اإلخبارية، التي تالئم 
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كافة املنصات اإلعالمية سواء كانت مواقع إلكرتونية 

أو حسابات ملواقع التواصل االجتامعي، وذلك 

من  باالستفادة الكاملة من نقاط  القوة يف كل شكل

 أشكال الوسائط. 

لبدايات األويل لفكرة االندماج عرب حزم اف

الوسائط والتي شكلت فيام بعد النواة لظهور قوالب 

، Sound slidesالفيديو جراف هي قوالب الصور املنزلقة 

أو ما يطلق عليها الرشائح املصورة التي يتضمن 

معظمها نصوًصا ترشح الصور، إضافة إىل معلومات 

ألصحاهبا، وقد  ال تكون  رشوحات  تنسب الصور

الصور مرئية حتي يضغط  املستخدم عنرًصا معينًا يف 

النافذة، ويف أحيان أخرى تكون رشوحات الصور 

 مرئية عىل الدوام  أسفل الصورة أو بجانبها. 

وكالة  هوأول مثال عىل هذا النمط هو ما نرشت 

األسوشيتدبرس عن زالزل جوجارات، حيث بدأ 

رض الرشائح املصورة هبمهمة من األصوات ع

وسقوط بعض املباين الذي حيدث صوًتا مكتوًما ينم 

عن انسحاقها، مثل سقوط كتل غليظة من اخلرسانة 

عىل صخور، يتزامن مع ذلك ظهور لصور فوتوغرافية 

للمباين املنهارة ثم تتاليش مع ظهور أصوات 

رض ألشخاص يتحدثون اللغة املحلية، يتزامن معها ع

لصور جتسد مأساة احلدث، مل يتضمن العرض أي 

تعليق صويت ومل يتضمن نصوص عىل الشاشة، فقط 

توليفة من اللحظات الفوتوغرافية واألصوات 

الصادرة من املوقع تضع املتلقي يف خضم مشهد 

 .(2015)مكادامز، الدمار. 

املنزلق  ألسوشيدبرس عن زالزل العرض 

ل مثااًل لطريقة  رواية قصة إخبارية عىل جوجارات شكَّ

شاشة احلاسب اآليل بشكل خمتلف عام كان متعارف 

عليه، وجيمع هذا النوع من العروض بني شكلني من 

كانا قد توفرا ألكثر من قرن  "الوسائط"أشكال امليديا 

يف التصوير الفوتوغرايف والتسجيل الصويت، وحيمل 

الشكل أوجه شبه مع الفيديو وإن كانت هناك 

لتطويع الفيديو وإعادة إنتاجه وإعداده للنرش حماوالت 

إلنتاج عرض مشابه، لكن ما يميز هذا الشكل هو أنه 

يعتمد فقط عىل الصور التي جتسد لقطات معينة من 

زمن احلدث. كام أنه أيًضا خيتلف عام ينتجه التلفزيون 

من حمتوى إخباري مصور سواء من حيث الطول، كام 

غري مرئي، فاألصوات  أنه ال يتضمن تقديم وال راو

 كلها أصوات طبيعية من املشهد دون أسئلة من حماور.  

كان أغلب مستخدمي  2005وبحلول عام 

اإلنرتنت قد شاهدوا عروًضا منزلقة لصور 

فوتوغرافية بعضها يعرض بشكل آيل، يف حني يتطلب 

البعض اآلخر تفاعاًل من املستخدم لتصفح املحتوى. 

نح العرض بعًدا ال تضيفه كام أنَّ إضافة الصوت يم

الصور املصحوبة بكالم يفرسها وال تستطيع ذلك وال 

تكمله. فالصور الفوتوغرافية تستأثر بحاسة واحدة 

فقط من احلواس اخلمس، بينام يضيف الصوت 
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معلومات خلربة الصورة الفوتوغرافية فعىل سبيل املثال 

إذا كان التسجيل الصويت يتضمن صوًتا طبيعًيا من 

هد فإنَّ املستمع يتلقى معلومات إضافية حول املش

املوقع التي التقطت فيه الصورة، وال يشرتط أن تكون 

مجيع العروض املنزلقة مشتملة عىل صوت. بل يتوقف 

قرار إدراج الصوت من عدمه عىل أهداف العرض 

وكذلك الواقع املهني. ويف بعض األحيان ال يمكن 

ع ليصاحب احلصول عىل صوت وثيق الصلة باملوضو

الصورة الفوتوغرافية. ويمكن للصوت أن يضعف من 

جودة العرض إذا كانت جودته ضعيفة، أو إذا كان 

مضمون الصوت إما زائًدا عن احلاجة أو غري متصل 

بالصور املرئية، بيد أنَّ إضافة الصوت إن تم عىل نحو 

جيد يمكن أن يامرس تأثرًيا قوًيا عىل املستخدم. 

 . (2015)مكادامز، 

إنَّ التطور الالحق الذي طرأ عىل هذه العروض هو 

حماولة تطويعها لصيغة الفيديو وفق مواصفات 

ومالمح حمددة، وخصوًصا وأن التكنولوجيا احلديثة 

دفعت بالفيديوهات اإلخبارية إىل صدارة صناعة 

حول  زاألخبار، وتشري دراسة أجرها معهد رويرت

يديوهات التي مستقبل صناعة األخبار، أنَّ  أغلب الف

تتمتع بنسب مشاهدة  عالية متيل إىل املدد الزمنية 

القصرية،  والتي غالًبا ما تكون أقل من الدقيقة، 

وبدون صوت حقيقي لألحداث مع وجود عناوين 

ومعلومات فرعية لرشح بعض زوايا املوضوع، كام أنَّ 

مضامينها متيل للموضوعات اخلفيفة واملنوعات التي 

عنارص اإلنسانية والعاطفية القوية هبدف تتوافر فيها ال

االستحواذ عىل  اهتامم املشاهد بشكل أكرب. وإذا أخذنا 

يف االعتبار األمهية املتزايدة لوسائل االجتامعي 

كمصدر لألخبار فإنَّ قالب الفيديو جراف يعد شكاًل 

إخبارًيا يواكب حالة االندماج يف صناعة وإنتاج 

 املضامني اإلخبارية.  

 

 يكل البنائي لقالب الفيديو جرافاهل

مد قالب الفيديو جراف عىل خمطط جيمع أكثر يعت

من نمط من الوسائط املعلوماتية يف إطار نسق حتريري 

ال يقوم فيه املتلقي بجهد االختيار والتوجيه، حيث 

يبدأ العرض من البداية وينتقل حتى النهاية يف تسلسل 

والتي خطي واضح بعكس الوسائط غري اخلطية،  

يكون كل عنرص من عنارص الوسائط املتعددة املكونة 

 –الرسوم  -الصور –النص  "للقصة اإلخبارية 

جمااًل تفاعلًيا قاباًل للنقر، وهذه  "الفيديو  –الصوت 

الطريقة  لبناء املواد الصحفية خلقت حزًما تفاعلية 

متعددة الوسائط لرسد األخبار، بطريقة متيزها عن 

)صادق، ئل اإلعالمية األخرى غريها من الوسا

ومن األمثلة عىل هذا النمط من احلزم   (2005

   Interactive multimediaاإلخبارية تفاعلية الوسائط 

مرشوع الوسائط الذي أنتجته صحيفة اجلارديان "

 A global guide) رب العاملية األوىلاحل الربيطانية حول 
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to the first world war - interactive documentary ،2018)" 

التوضيحية إىل مستوى  والذي يعد نقلة للصحافة

من خالل اجلمع بني أكثر تطوًرا وتعقيًدا  جديد 

تقنيات األفالم الوثائقية والتصميم الصويت والتصميم 

وفق إسرتاتيجية ممنهجة  .التفاعيل وتصنيف البيانات

توظيف الفيديوهات و األدوات تشمل الدمج بني 

 .التفاعلية

جراف مع نمط احلزم  ووتتشابه هيكلية الفيدي

خبارية تفاعلية الوسائط من حيث أسلوب الدمج  اإلإ

دون السامح للمتلقي بتفاعلية النقر.. فالتفاعلية التي 

يوظفها الفيديو جراف هي الفعالية احلركية وفق نسق 

، ويتم Storyboardبمخطط القصة  فختطيطي أو ما يعر

ط املعلوماتية املستخدمة يف من خالله حتديد الوسائ

الفيديو جراف ونسق الربط بينها والوظيفة التأثريية 

 املطلوبة. 

حتديد هيكلية الفيديو جراف، بحيث ويمكن 

يتضمن ثالثة عنارص أساسية هي:  خمطط القصة 

Storyboard   التكوين تحديد عنارص لوالذي هيدف

من وسائط معلوماتية أساسية أو وسائط ملختلفة ا

لوماتية مساندة،  من حيث الكم والكيف مع األخذ مع

القارئ  تيف االعتبار حتقيق عنارص التكوين الحتياجا

، العنرص الثاين وهو املعرفية وحتقيق عنرص اجلذب

الوسائط املعلوماتية، ويمكن تقسيمها إىل: وسائط 

 -النصوص  -معلوماتية أساسية، وتشمل: ) الصور 

 -اخلرائط  -لبرصيةالرموز ا -الرسوم املتحركة 

لقطات الفيديو (، ووسائط  -اللقطات الصوتية 

 -معلوماتية مسانده وتشمل: )املوسيقي اخللفية 

املؤثرات  -   Animationاحلركة  -املؤثرات الصوتية 

البرصية (،  ويشمل العنرص الثالث حتديد صيغة 

العرض،  حيث تأخذ هيكلية الفيديو جراف صيغة  

ذي ينتج خصيًصا لشبكة اإلنرتنت الفيديو الرقمي ال

 ويكون يف ذات الوقت قابل للتعديل واملونتاج.

 

العوامل التي أسهمت يف استحداث قالب الفيديو 

   جراف

وفقا للمنظور التارخيي سعت الصحافة لعقود 

طويلة، نحو البحث عن أساليب جديدة وجذابة 

 "للجمع بني أكثر من نمط من أنامط املعلومات 

وتوظيفها لتقديم املضامني الصحفية "واملرئية  ةاملقروء

 بوجه عام واملضامني اإلخبارية بوجه خاص.

صاحبة السبق يف تبني  ةوتعدُّ الصحافة األمريكي

هذا االجتاه، حيث مكنت تكنولوجيا القرن العرشين 

من جتربة أساليب وأنامط برصية جديدة لتقديم 

لصحف املحتوى، مما أسهم بدرجة كبرية يف مساعدة ا

التقليدية عىل مسايرة  الوسائل املستحدثة والتي تتابع 

 .(Krieken, 2018 )ظهورها الحًقا. 

دخول الصحف العرص الرقمي وظهور ومع 

تكنولوجيات اإلعالم اجلديد أوائل العقد األول من 
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القرن الواحد والعرشين، ظهرت الرغبة واحلاجة إىل 

بوعة التقارب واالندماج بني غرف األخبار املط

واإللكرتونية. ففي الوقت الذي كان يعتقد فيه أن 

ظهور اإلنرتنت سوف حيجم من إنتاج القصص 

اإلخبارية. إال أنَّ واقع األمر هو أن الدخول إىل عرص 

االندماج الرقمي قد منح املحررين قدرة عىل إنتاج 

مضامني إخبارية متميزة ومتعددة الوسائط، وأسهم يف 

 ني مها: عىل النحو اآليت: ذلك أيًضا عاملني مهم

 األول / االستهالك متعدد املنصات

إن قدرة األفراد عىل الدخول إىل املحتوى من  

خالل منصات وأدوات متعددة، أثرت عىل 

للمحتوى وعىل توقعاهتم من هذا  ماستخداماهت

االندماج، كام أصبحت األجهزة املدجمة سوًقا ضخاًم 

 أنواع خمتلفة منحت اجلمهور قدرة عىل الدخول عىل

من املحتوى من خالل جهاز واحد.  وأصبح اإلقبال 

عىل حمتوى الوسائط متصدًرا وفًقا للعديد من 

)عبدالفتاح، الدراسات التي أجريت يف هذا اإلطار 

2016) .(Kalogeropoulos, Cherubini, & Newman, 2016) 

 /الوصول عرب مواقع التواصل االجتامعيالثاين 

قع التدوين ومنصات التواصل فمع انتشار موا

به من سامت تسمح للجمهور  عاالجتامعي وما تتمت

بمشاركة املحتوى وإعادة بثه، وكذلك تضمنيه عرب 

تدويناهم حتول نموذج توزيع األخبار إىل ثنائية الدفع 

والسحب، حيث يقوم املوقع بضخ املحتوى ليقوم 

املستخدمون بدورهم بسحبه أو الوصول إليه عرب 

، ومن (2016)عبدالفتاح، الوصول املختلفة   منافذ

ثمَّ ظهرت احلاجة إىل نمط من املحتوى اإلعالمي 

يسمح بسهولة بإعادة اإلرسال والبث، إضافة  إىل 

 جاذبيته. 

 

 بني مفهوم صحافة الفيديو وصحافة التداخل

 الفيديو جراف 

 ،“البث صحافة” أنواع أحد الفيديو تعدُّ صحافة

 املادة وتصوير ومونتاج إعدادب الصحفي يقوم حيث

 املتحدة الواليات يف بداياهتا هبا. ظهرت اخلاصة

 الدجييتال ثورة الفيديو كامريا حيث أحدثت م،1930

 ظهور بداية كانت 1990 عام ويف احلي، البث يف

 2001ويف عام  بنيويورك، كوظيفه الفيديو صحفي

 لصحافة يس يب البي وكاله حتولت املتحدة باململكة

ني   ،فيديوال  عام يف فيديو صحفي 600 من أكثر وع 

 منخفض واإلنتاج اإلنرتنت انتشار ومع، 2005

 والصحافة املواقع اإللكرتونية تتنافس التكاليف

 اليوم نراه ما إنتاج يف التليفزيونية القنوات مع الشعبية

فيديو معارصة.  )عناين، بالل، وأبو  صحافة شكل يف

 (.   2015العزم، 

التحول يف إنتاج األخبار وفق أشكال  كام أنَّ 

وأنساق حتريرية تواكب التطور اهلائل يف تقنيات إنتاج 

املحتوى، ويناسب يف ذات الوقت القراء الذي 
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(، 2017يستهلكون هذه املضامني اإلخبارية ) أنتوم، 

جعل لقطات الفيديو عنرًصا حاساًم ملواقع اإلنرتنت، 

الم احلايل يشهد وال يمكننا أن ننكر أن عرص اإلع

ميالد أشكال وأنامط جديدة يف صناعة املحتوى 

الرقمي، تتداخل فيه العنارص جمتمعة من صوت 

وصورة ونص ومؤثرات حسية، فالقصة اخلربية 

بشكلها اجلديد يمكنها  أن جتذب انتباه املتلقي حتى لو 

بدأ من هنايتها أو وسطها أو أوهلا، ومن ثمَّ فإنَّ هناك 

 صناعة الرسد املتعدد الوسائط طفرة نوعية يف

بول ويرى  Multimedia storytellingللمضمون اإلخباري 

براد أنه يمكن تصنيف صحافة الفيديو عىل اإلنرتنت 

 إىل أربعة أنامط هي: 

حيث  ،Moving Picturesنمط الصورة املتحركة  -

ت عرض الصور املتحركة بصورة جذابة، وت ضاف 

 ط، دون رواية معه.الصور إىل نص يضم كالًما فق

ويضم   The video Diaryنمط مفكرة الفيديو  -

، وهو  Vlogنوعني: األول وهو الفيديو التدوين 

عباره عن فيديو لشخص يتحدث أمام كامريا 

ليعرب عن أفكاره وآرائه وخربته، الثاين وهو 

وهو أشبه   The personal Accountالتقرير الشخيص 

 بالفتيرش املصور.

، يتقارب مع Edited Narrativeسجييل التالفيديو  -

مفهوم الفيلم التسجييل التلفزيوين؛ ولكنه بوجه 

 .(2015)شفيق ح.،  عام أقرص.

وهناك من يصنف أنامط الفيديو عىل اإلنرتنت من 

 خالل جتربة املواقع اإلنجليزية إىل ثالثة هي: 

  الفيديو الوصفيDescriptive video إ /Attached 

Video  ن الفيديو يعدُّ شاهد عيان عىل وهو نوع م

القصة، يؤخذ برسعة ويعرض بصورة عامة داخل 

 جسم القصة اإلخبارية. 

 Channel Video  ويكون مفصواًل عن القصة

اإلخبارية، وي شار له من خالل رابط، بحيث 

يصبح مثل قناة فيديو عىل الصفحة وتعطي 

 للمستخدم فرصة التفاعل باالختيار. 

 تعددة فيديو الوسائط املMultimedia Video  وتستخدم

بشكل منفصل كفيديو مدمج وقد يكون فيلام كامال 

   .(2015)شفيق ح.، أو لقطات.  

واستناًدا إىل ما سبق يمكن القول؛ إنَّ قالب الفيديو 

لصحافة الفيديو، إضافة إىل  جراف هو وجه جديد

كونه تطور لقالب الرشائح املصورة والتي تعد أبسط 

سائط املتعددة، ومن جهة أخرى هو قالب أشكال الو

فني مستحدث للرسد البرصي للمضامني اإلخبارية، 

هبا من  لفرضته طبيعة بيئة شبكة اإلنرتنت وما يتص

 تدفق غزيز ملختلف أنامط الوسائط املعلوماتية. 

 

 الدراسات السابقة

انسجاًما مع موضوع هذه الدراسة جرى 

واألجنبية التي  استعراض الدراسات السابقة العربية
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تناولت توظيف الوسائط املتعددة يف املواقع اإلعالمية، 

ويف إنتاج املضامني اإلخبارية وفًقا للتسلسل الزمني 

 هلا، وهي عىل النحو    اآليت: 

للوقوف عىل  (Krieken, 2018 )سعت دراسة  

التقنيات الرسدية التي ت وظف لتقديم القصص 

يفية التي جيري من الصحفية متعددة الوسائط، والك

خالهلا توظيف النصوص والصور والفيديو والصوت 

والرسوم املتحركة لدمج املتلقي يف تفاصيل وأحداث 

اخلرب، طبقت الدراسة منهج دراسة احلالة لقصة 

 Newإخبارية ن رشت يف املوقع اإللكرتوين لصحيفة  

York Times عاد بناء تفاصيل ، وأظهرت النتائج أنه ي 

رب بشكل واضح من خالل مزيج من مشاهد اخل

النصوص والصور والفيديو والرسوم، بحيث يتم 

التعبري عن بنية احلدث األساسية من خالل توظيف 

النص والصور، بينام يتم بناء وجهات نظر األطراف 

الفاعلة يف احلدث من خالل استخدام جمموعات من 

النصوص القصرية ولقطات الفيديو واللقطات 

أظهرت النتائج أيًضا أنَّ عىل الرغم من  الصوتية. كام

كون النص ال يزال تقنية أساسية من تقنيات الرسد؛ 

ولكن البد من تكامله مع باقي األشكال واألنامط 

 األخرى للوسائط املتعددة.

 (،2017)عطية،  دراسةويف السياق ذاته قدمت 

حماولة للكشف عن خصوصية العالقة بني النص 

والكشف عن السياقات  والفيديو املصاحب له

املختلفة، التي يتم يف إطارها توظيف لقطات الفيديو 

داخل البناء الفني للقصة اإلخبارية، اعتمدت الدراسة 

 300عىل أداة حتليل املضمون وط بقت عىل عينة من 

قصة صحفية يف املواقع اإلخبارية حمل الدراسة. ومن 

ت واقع الدراسة التحليلية واختبارات الفروض خرج

أنَّ الدراسة الدراسة بمجموعة من النتائج من أمهها: 

رصدت ثالثة أنامط من البنى الفنية للقصص 

اإلخبارية املنشورة عىل شبكة اإلنرتنت )البناء 

البناء املدمج (، وهي  –البناء املتشابك  –االنتقائي 

بمثابة قوالب تتوافق وطبيعة بيئة اهلايربتكست، 

ضمون اإلخباري وفًقا وجيري يف إطارها تشكيل امل

لطبيعة االجتاه الذي يتبناه القالب سواء كان االجتاه 

املستقل الذي يمثله البناء االنتقائي والذي يدعم 

استقاللية وحدات ومكونات البناء الفني أو اجتاه 

الدمج، الذي يمثله البناء املتشابك والبناء املدمج 

والذي يدعم فكرة التكامل بني عنارص ومكونات 

البناء الفني للقصة اإلخبارية. كام أظهرت النتائج أنَّ 

اللقطات احلية املصورة األقرب إىل التقارير 

التلفزيونية، كانت النمط السائد يف التوظيف ضمن 

البناء االنتقائي واملتشابك. بينام كانت لقطات الفيديو 

 جراف األعىل يف التوظيف ضمن البناء املدمج. 

رؤية حديثة  (Bissonauth, 2017 )قدمت أيًضا دراسة 

درجة، حيث ناقشت  360حول صحافة فيديو 

الدراسة التحول يف أساليب وطرق رسد القصص 
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اإلخبارية املنشورة عىل شبكة اإلنرتنت، استناًدا إىل 

التغري يف طريقة استهالك اجلمهور، والذي أصبح 

يميل إىل استخدام أجهزة اهلاتف املحمول واألجهزة 

 التعرض للمحتوى البرصي، وبخاصة اللوحية يف

. فمع هذا واملحتوى الذي يأخذ شكل مقاطع  الفيدي

التطور والتحول يف االستهالك لألخبار ظهرت 

تقنيات جديدة ذات اعتبارات خمتلفة لرسد ونقل 

املضمون اإلخباري، ويف سياق هذه التقنيات ظهرت 

درجة والذي يعدُّ حتول  360تقنية تصوير الفيديو 

تكار يف أسلوب الرسد املرئي لألخبار املنشورة عىل واب

شبكة اإلنرتنت. كام عرضت الدراسة أيًضا للجوانب 

الفنية املرتبطة باستخدام هذه التقنية، إضافة إىل ما 

 يرتبط هبذا األسلوب من جوانب أخالقية. 

للتعرف  هدفتوالتي  (2016)حمسب، دراسة 

بناء القصص توظيف الوسائط املتعددة يف   آلياتعيل

وانعكاس التي تقدمها املواقع التلفزيونية اإلخبارية 

تقليدي أم  البناءسواء أكان هذا بنائها الفني،  عىل ذلك

 إلكرتوين.

اعتمدت الدراسة عىل املنهج املسحي هبدف مسح  

بنى األشكال الرسدية وبالتطبيق عىل ثالثة مواقع 

ف إخبارية، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أنَّ توظي

الوسائط املتعددة يف الرسد يعتمد عىل أكثر من وسيط 

من الوسائط املعلوماتية )النص، الصور الثابتة، 

والصور املتحركة والفيديو والصوت (، وذلك 

لتحقيق اإلفادة من التقنيات التي تقدمها اإلنرتنت من 

زاوية، وتقديم األحداث بصورة واقعية من زاوية 

عتمد عىل أكثر من حاسة، أخرى، فالوسائط املتعددة ت

 ،Modelling System Theory وفًقا لنظرية نمذجة النظم 

التي تدعم احلواس، حيث ترى أنَّ خماطبة املضمون 

 ألكثر من حاسة يساعد عىل فهمه وتذكره.

 & ,Kalogeropoulos, Cherubini)دراسة وجاءت 

Newman, 2016) ، أكثر الفيديوهات  للكشف عن

للجمهور وطبيعة القيم التي تؤثر يف ا اإلخبارية جذبً 

من  30ذلك، اعتمدت الدراسة عىل أداة املقابلة لـ 

 26موزعني عىل  ،يف مؤسسات إخبارية املسؤولني

كام اعتمدت عىل ، دولة يف أوروبا وأمريكا الشاملية

تطبيق استطالع أظهرت نتائجه أن نسبة مشاهدي 

 ممن شملهم ،%75لت الفيديوهات اإلخبارية مثَّ 

% من مستخدمي املواقع  2.5بدى أاالستطالع فيام 

اإلخبارية عدم اهتاممهم بمتابعتها. وأظهرت نتائج 

نسبة مشاهدة الفيديوهات اإلخبارية قد  الدراسة أنَّ 

لتصل إىل  ؛% يف األوضاع العادية10تضاعفت من 

وعزت . % بعد وقوع هجامت باريس اإلرهابية22

يوهات قد قدمت تغطية هذه الفيد الدراسة ذلك إىل أنَّ 

إخبارية متميزة وقصص مرتبطة بتداعيات اهلجامت. 

سباب عدم متابعة أأهم  كام أظهرت نتائج الدراسة أنَّ 

الفيديوهات اإلخبارية متثلت يف تفضيل القراءة عىل 

إضافة إىل عدم إضافة الفيديو قيم جديدة  ،املشاهدة
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وحول مواصفات  ،للقصة اإلخبارية النصية

ات أظهرت النتائج أن الفيديوهات القصرية الفيديوه

الدقيقة وبدون صوت حقيقي  زال تتجاوالتي 

مع وجود عناوين ومعلومات فرعية ترشح  ،لألحداث

 كاممشاهدة.    األعىلبعض زوايا احلدث كانت 

تستعرض الدراسة أيًضا سامت  الرسدية للنص 

التشعبي  والتي يمكن توظيفها يف تشكيل القصص 

عيل شبكة اإلنرتنت، وذلك يف ضوء نظرية  اإلخبارية

النص الفائق، وأشارت الدراسة إىل إمكانات التحول 

نحو الرسد املتعدد الوسائط عرب الدمج بني عروض 

الرشائح املصورة والفيديو، إضافة إىل خاصية التفاعلية 

بام يسهم يف تقديم وبناء قصص إخبارية تالئم طبيعة 

 شبكة اإلنرتنت. 

د   حول (Alzahrani, 2016)مت دراسة يف حني ق 

 املؤسساتيف غرف األخبار يف اإلعالمي   االندماج

تحوالت واآلثار املرتتبة طرًحا لل ،الصحفية السعودية

سواء عىل مستوى املامرسة املهنية أو  االندماجعىل 

عيل شبكة اإلنرتنت ويف إنتاج املحتوى اإلخباري 

ربع الصحف املطبوعة. ط بقت الدراسة عىل أ

 –اليوم  –مؤسسات صحفية سعودية هي )املدينة 

الدراسة عىل أداة  واعتمدت ،(الوطن –الرياض 

من  افردً  60املالحظة وأداة املقابلة املتعمقة لعينة من 

وأظهرت النتائج أنه عىل الرغم من تبني املتخصصني. 

التقنيات الرقمية يف إنتاج وتوزيع األخبار فإنَّ 

زال تعطي األولوية لإلنتاج الصحف السعودية ال ت

الصحفي املطبوع. كام أشارت نتائج الدراسة إىل أنَّ 

االندماج اإلعالمي من شأنه دعم قدرات املحررين 

الصحفيني عىل إنتاج قصص إخبارية تفاعلية تدعم 

االندماج بني النصوص والصوتيات ومقاطع الفيديو 

والصور، وبام يسمح بإعادة تكييف وتطويع القصة 

 خبارية للنرش عىل منصات خمتلفة. اإل

 (2015ويف السياق ذاته حاولت دراسة )شفيق، 

توضيح الطرق واألساليب الصحيحة؛ لتوظيف 

الوسائط املتعددة يف تصميم املواقع اإللكرتونية 

للفضائيات ومعرفة التقنيات املستخدمة؛ لتحقيق 

التفاعلية يف استخدام الوسائط املتعددة، اعتمدت 

ىل أداة االستبانة لفئة اخلرباء، إضافة إىل أداة الدراسة ع

املالحظة باملشاركة وأداة املقابلة. وتوصلت إىل 

مواقع  زجمموعة من النتائج من أمهها: أنَّ أبرز ما يمي

الفضائيات هو وجود فيديوهات للربامج منها ما ي رفع 

مبارشة عىل املوقع ومنها ما جيري تضمينه من مواقع 

 مكتبات الصور والصوتيات. أخرى، إضافة إىل

وأضافت الدراسة أنَّ التعامل مع املوقع البد أن يكون 

دقيًقا، بوصفه كياًنا قائاًم بذاته وليس جمرد وسيلة 

إىل رضورة توفر دعم  تملحقة بالفضائية. كام أشار

مايل يوفر اقتناء التقنيات، إضافة إىل توفري التدريب 

املني عىل إدارة الالزم عىل استخدامها لألفراد الع

 املوقع. 
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الستقراء واقع  (2014)أمحد، هدفت دراسة 

استخدام الوسائط املتعددة يف الصحف اإللكرتونية، 

من خالل إجراء دراسة حتليلية لثالث صحف 

الوطن -إلكرتونية عربية هي )اليوم السابع املرصية 

سبق السعودية (، وتشري النتائج إىل أنَّ  -املرصية 

من أهم عنارص الوسائط املتعددة، لدى الصور كانت 

اجلمهور والتي  ال يستطيع املستخدم االستغناء عنها، 

وتلقي املواقع التي تستخدم الصور والفيديو أكثر من 

غريها اهتامًما أكرب من املبحوثني. إال أنَّ العنارص 

البرصية مل تعد وحدها ذات أمهية وإنام العنارص 

إلحساس بموائمة احلدث املسموعة أيًضا، مما يزيد ا

ويرفع من مصداقية اخلرب. لذلك يعد التكامل و الدمج 

بني كافة العنارص أمًرا ذا أمهية كبرية يف جذب 

 املستخدمني. 

حول (2014) قشور و بشري، هدفت دراسة و

أساليب تقديم املحتوى يف املواقع اإللكرتونية 

يم اإلخبارية النارشة بالعربية، إىل تقييم أساليب تقد

النارش بالعربية،  CNNو موقع  BBCاملحتوى يف موقع 

انطالًقا من معايري قابلية االستخدام، كام اعتمدت يف 

التقييم عىل أداة املالحظة املبارشة واملحددة لتفحص 

املحتوى اإلعالمي للمواقع اإلخبارية حمل الدراسة. 

وأظهرت النتائج املتعلقة بتقييم استخدام الصوت 

لدهيم  CNNو موقع  BBCموقع  أنَّ كال من والفيديو إىل

أسلوًبا مميًزا يف عرض ملفات الفيديو والصوت، إال أنَّ 

متيز يف رسعة حتميل وسائط الفيديو   BBCموقع 

وإمكانية عرض امللف يف أكثر من برنامج، بينام متيزت 

CNN  بإمكانية نقل روابط الفيديو والصوت إىل املواقع

اقع التواصل االجتامعي أو األخرى واملدونات ومو

حتى إرساهلا لصديق. كام أظهرت النتائج أيًضا وجود 

معلومات تفصيلية للصور ومقاطع الفيديو يف موقع 

BBC  ومل تتوافر هذه اخلاصية يف موقعCNN . 

توصيف  (2012)تالمحه، حاولت دراسة كذلك 

اإلمكانات التفاعلية املتاحة من قبل حارس البوابة 

 املواقع اإلخبارية اإللكرتونية، وتوصلت اإلعالمية يف

 ةالدراسة إىل أنَّ املواقع اإلخبارية الفلسطيني

استخدمت بدرجة كبرية نظام الوسائط املتعددة بكافة 

الفيديو (، يف نرش املادة  –الصور  –صورها ) النص 

 اخلربية داخل مواقعها. 

أوجه  (2005)صادق،  رصدت أيًضا دراسة 

يف التطبيقات املستخدمة يف التطور والتخلف 

الصحافة اإللكرتونية العربية من حيث النوع والشكل 

اعتمدت وا. التطورات اجلارية يف هذا النوع عامليً و

مواقع هي )الرشق األوسط  10الدراسة عىل عينة من 

سالم إ –العربية نت  – نت اجلزيرة – إيالف – احلياة –

 ،العربية( BBC – البيان – اخلليج – االحتاد –أون الين 

وأظهرت النتائج أنَّ . 2005 يوليو –يف الفرتة من مايو 

النص اليزال هو املسيطر عىل بنية املواقع الصحفية 

حمل الدراسة، ويكاد استخدام الوسائط ينعدم متاًما 
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 –اجلزيرة  –لوال اهتامم ثالثة مواقع هي: ) العربية نت 

BBC  .) 

)هاشم،  ةدراسويف سياق متشابه قدمت أيًضا 

ألدوات التفاعلية ل صد وحتليل وتقويمر (2005

املتاحة عىل مواقع املجالت اإللكرتونية املرصية 

وأوضحت الدراسة ، ( تايم –واألمريكية ) آخر ساعة 

 ؛هناك أدوات تفاعلية اشرتك املوقعان يف عرضها أنَّ 

ألمهيتها الكبرية يف تصميم  نظراً  متفاوتةولكن بنسب 

إللكرتونية، وهذه األدوات هي: مواقع الصحف ا

عرض حمتوى العدد، خدمة البحث، الصوت ولقطات 

الفيديو، الصور والرسومات والوصالت الداخلية 

واخلارجية وإتاحة عنوان الربيد اإللكرتوين اخلاص 

 السبب وراء هذا االتفاق إىل أنَّ يرجع بموقع املجلة. و 

 ،عام جهبوهذه األدوات ال غنى عنها يف بناء أي موقع 

 .خاص بوجهو يف بناء املواقع اإلخبارية 

 & Bachmann) دراسةويف سياق آخر متصل حاولت 

Harlow, 2011) التي  فهم وتصور لآلليات تقديم

تعتمدها الصحف الفورية يف توظيف الوسائط 

املتعددة يف دعم وبناء املضمون املنشور عىل صفحاهتا 

سة تم ، ولتحقيق هدف الدراعىل شبكة اإلنرتنت

صحيفة  19داة حتليل املضمون لـاالعتامد عىل أ

 اختيارها ؛ جرىإلكرتونية من صحف أمريكا الالتينية

ا ملتغري توظيف الوسائط املتعددة داخل الصحيفة. وفقً 

املضمون املنشور عىل  ظهرت نتائج الدراسة أنَّ وأ

شبكة اإلنرتنت والتي تصدره صحف الدراسة هي 

املنشورة يف األصول  خباريةللمضامني اإل ةنسخ مكرر

ال تقدم مضامني  والتي غالباً  ،الورقية هلذه الصحف

 يالذ التقليديلطبيعة الوسيط  نظراً  ،ذات سياق

وأشارت أيًضا إىل أنَّ  حتكمه عوامل املساحة املحدودة.

 الرشائح – الصوت –الوسائط املتعددة ) الفيديو 

 -  Info- graphic املعلومايت اجلرافيك – املصورة

ولكن  الثابتة؛تفعل املضامني    ،الوصالت الفائقة (

يتوقف درجة توظيف هذه الوسائط عىل هامش احلرية 

فكلام زاد ، التي تتيحه السلطات املحلية يف الدولة

هامش احلرية كانت فرصة توظيف الوسائط املتعددة 

 أعىل والعكس صحيح.

لتقديم رؤية استرشافية  (Jacobson, 2010)هدفت  

ستقبل الصحافة الرقمية وماهية الشكل املتوقع أن مل

تكون عليه عىل شبكة اإلنرتنت، اتبعت الدراسة منهج 

دراسة احلالة وذلك بالتطبيق عىل املوقع اإللكرتوين 

حزمة  45لصحيفة نيويورك تايمز، حيث جرى حتليل 

عامي  إخبارية متعددة الوسائط وذلك يف الفرتة ما بني

متغريات  ةدراسة التحليليضمت ال 2007و  2000

شكل وصيغة  –القيم اإلخبارية  –)كفاءة الرسد 

امليديا(، وذلك لرصد انعكاس التطورات التقنية عىل 

طريقة وأسلوب تقديم املضمون اإلخباري املتعلق 

بمجموعة حمددة من املوضوعات. وأظهرت نتائج 

ملحوًظا يف التوجه نحو استخدام  االدراسة ازديادً 
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  Multimedia packagesخبارية متعددة الوسائط احلزم اإل

وارتبط ذلك بالزخم املعلومايت عىل شبكة اإلنرتنت، 

خصوًصا بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب. وتشري 

الدراسة إىل أنَّ هناك أربع فئات للرسد املتعدد الوسائط 

العروض  –وهي ) الصوتيات  "احلزم اإلخبارية  "

لقطات الفيديو (،  –اعلية تقنيات التف –املنزلقة 

وجيري توظيفها بحيث تتضمن احلزمة  مقطع صويت، 

إضافة إىل الرشائح املصورة  والتي تتضمن سلسلة من 

الصور تعرض عىل نحو متتابع، كام يتم املزج بينها 

وبني لقطات الفيديو والتي غالًبا ما تكون مقطع واحد 

الث، عىل األكثر وتضم ميزة التفاعلية العنارص الث

بحيث تشكل اإلطار الذي جيمعها ضمن حزمة 

 إخبارية واحدة. 

النتائج أيضا إىل أنَّ استخدام فئة الرشائح أشارت 

% 50قد زادت بنسبة  "العروض املنزلقة  "املصورة 

، بينام قلَّ 2007وحتى  2004لكل عام بدءا من عام 

استخدام املقاطع الصوتية بشكل مستقل؛ ولكن أ عيد 

ون جزًءا أساسًيا من احلزمة متعددة دجمها لتك

الوسائط. زاد أيًضا استخدام حزم الوسائط املتعددة 

% يف الفرتة 30التي تأخذ شكل الفيديو بنسبة تتجاوز 

، وأ عيد هيكلة املوقع 2007- 2006ما بني عامي 

لصحيفة نيويورك تايمز، بحيث تتصدر مقاطع الفيديو 

 الصفحة الرئيسة ملوقع الصحيفة. 

 

صفًا لتقنيات و (Thurman, 2008)دراسة دمت قو

توظيف عنارص الوسائط املتعددة وباالستناد إىل 

مؤرشات بحوث القارئية التي أشارت إىل تراجع 

دت نتائج هذه معدالت القراءة بشكل عام، وأكَّ 

هذه املؤرشات كانت دافعًا العتامد أساليب  الدراسة أنَّ 

من  اوتكنولوجيات جديدة يمكن أن تصبح جزءً 

مع األخذ  ،مستقبل عرض وبناء القصص اإلخبارية

النص اليزال هو األساس يف بناء  يف االعتبار أنَّ 

ا تطوير قواعد وهذا يتطلب أيًض  ،القصص اإلخبارية

بني النصوص  املمنهججديدة  تسمح بالدمج 

 .والوسائط املتعددة

لتحليل  (Tremayne, 2005) دراسةيف حني عمدت 

اخلية واخلارجية ( وأنامط هذه الرتابطات ) الد

علومايت وكيفية االستفادة من الرتاكم املالرتابطات 

تسمح به طبيعة بيئة اإلنرتنت يف تدعيم الذي 

، إضافة إىل حتليل الوسائط املتعددة املصاحبة املضمون

ملجموعة من القصص اإلخبارية املنشورة يف عدد من 

 Washington)مواقع األخبار القومية األمريكية، شملت 

post – new York times – USA today – Times – ABC- CBS- 

CNN – Fox news – MS NBC دت الدراسة عىل  أنَّ  (، وأكَّ

نمط القصة هو الذي حيدد طبيعة الرتابطات املتصلة 

بالقصة كام أنه حيدد طبيعة الرتابطات اخلارجية مع 

  Spot newsفاألخبار الطارئة والفورية . مواقع أخرى

 ت ضمنمعنى مامل  بالصحة تصبح بال املتعلقةواألخبار 

كام  طار تراكم معلومايت يسهم يف تفسري املضمون.إيف 
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جيب أن يكون الرتابط وفق درجة الصلة والرتابط 

  .وليس جمرد التشابه يف املضمون

الوقوف عىل  (Hoogeveen, 1997) دراسةوحاولت 

يف جمال األخبار، مدى فاعلية أنظمة الوسائط املتعددة 

املواقع اإلخبارية  مصممي لت الدراسة إىل أنَّ وتوصَّ 

الوسائط املتعددة  عىل اإلنرتنت يعملون مفرتضني أنَّ 

بالرضورة  يو أهنا تؤد ،مفضل لدى املستخدمني يشء

 .إىل فعالية أكثر يف االتصال

 

 عىل الدراسات السابقةالتعليق 

 ابه عىل مستوى الدراسات العربية تكاد تتش

السياقات البحثية التي جرى يف إطارها دراسة إشكالية 

الوسائط املتعددة، فمعظمها مل خترج عن كوهنا 

دراسات وصفية كمية رصدت الواقع الراهن ملدى 

توافر أو عدم توافر الوسائط املتعددة، بوصفها شكاًل 

من أشكال التفاعلية يف املواقع اإلخبارية. باستثناء 

فعىل (، 2015( و ) شفيق، 2017دراستني )عطية، 

الرغم من تقارب السياق لكال الدراستني فإن كال 

منهام اختذ منحى يف تناول إشكالية توظيف الوسائط 

وصفت التوظيف  (2015) شفيق، املتعدد فدراسة 

 (2017)عطية،  عىل مستوى املوقع بينام عنيت دراسة

بالرتكيز عىل نمط واحد من أنامط الوسائط املتعددة 

وإسرتاتيجيات توظيفه يف بناء   "لقطات الفيديو"هو و

 املحتوى اإلخباري. 

 

  مستوى الدراسات األجنبية يتضح التنوع عىل

يف الطرح ويف األساليب املنهجية واألدوات البحثية، 

كام أن البعض منها قدم مناقشات للسياق العام املتصل 

بتوظيف الوسائط املتعددة، منها عىل سبيل املثال 

تحوالت طرًحا للالتي قدمت  (Alzahrani, 2016)سة درا

سواء عىل  االندماج اإلعالميواآلثار املرتتبة عىل 

 ،مستوى املامرسة املهنية أو إنتاج املحتوى اإلخباري

. (Kalogeropoulos, Cherubini, & Newman, 2016)وكذلك 

التي ناقشت املواصفات املتعلقة بمقاطع الفيديو األكثر 

 عىل شبكة اإلنرتنت. انتشاًرا 

  اقرتبت من مفهوم  األجنبية الدراساتبعض

الفيديو جراف، وذلك من خالل طرحها ملصطلح 

الرسد متعدد الوسائط أو مصطلح احلزم اإلخبارية، 

ولكنها مل حتدد اهليكلية التكوينية أو طريقة 

املصور  واالستعراض، بل هناك خلط بني الفيدي

عامل مع املصطلحني والفيديو جراف، حيث جيري الت

 بوصفهام مرتادفني. 

  قدمت الدراسات السابقة أساًسا معرفًيا

ومنهجًيا أمكن من خالله وضع التصميم املنهجي هلذه 

 وحتديد فئاهتا. ةالدراسة وتصميم األداة التحليلي

 

 البحث مشكلة

يف ظل االندماج والتقارب الذي فرضته طبيعة 

  ،اإلعالميةتقنيات شبكة اإلنرتنت عىل الوسائل 

بظالله عىل صناعة املضامني  ىوالذي بدوره ألق
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اإلخبارية، ودعم يف ذات الوقت نمط الفيديوهات 

وجعلها حتتل  صدارة صناعة األخبار عىل خمتلف 

املنصات االجتامعية واملواقع اإللكرتونية، ولعل هذه 

عىل صناعة املضمون التقنيات التي فرضت سطوهتا 

مط مستحدث من نظهور  بدت بصامهتا جلية يف 

جراف  رف باسم الفيديوالفيديوهات اإلخبارية ع  

واصفات وهو قالب حتريري  متعدد الوسائط بم

فرضتها طبيعة التحول يف سلوكيات تعرض  ،خاصة

اجلمهور للمضمون اإلخباري من جهة، والتطور يف 

تكنولوجيا املزج بني أشكال خمتلفة من املعلومات منها 

ومنها ما  ،املحتوى النيص واملصور ما هو مرئي يشمل

واملؤثرات  يهو مسموع ويشمل املحتوى التعليق

هذه  ا من ذلك فإنَّ وانطالقً ى، الصوتية من جهة أخر

جراف التي  الفيديو قوالبإىل رصد  ىالدراسة تسع

اإلخبارية يف مواقع  املضامنييتم من خالهلا رسد ونقل 

 .نرتنتعىل شبكة اإل والغربيةالصحافة العربية 

 

 البحث أمهية

تستمد هذه الدراسة أمهيتها من عدة أسباب هي 

 عىل النحو اآليت: 

جدة املوضوع وحداثته، حيث تبحث هذه  -

الدراسة يف التحول يف قوالب تقديم املضامني 

اإلخبارية عىل شبكة اإلنرتنت، كام ترصد التحول يف 

 أساليب املزج بني األنامط املعلوماتية املختلفة إلنتاج

 قصص رسدية متعددة الوسائط. 

حتاول هذه الدراسة أن تكون بداية لتأسيس  -

تيار بحثي رصني ي عنى بدراسة تقنيات اإلعالم الرقمي 

ويؤسس ملدرسة بحثية تقارب بني الوسط األكاديمي 

 والواقع العميل. 

سوف ي ستفاد من نتائج هذه الدراسة  -

ب للوصول إىل بناء نموذج ووضع خارطة طريق ملا جي

أن تكون عليه القوالب الفنية املستخدمة يف إنتاج 

وتقديم املحتوى اإلخباري عىل شبكة اإلنرتنت، 

واخلروج من رشنقة القوالب التقليدية والتي ال 

بالرضورة طبيعة الوسيط اإللكرتوين وما  بتناس

 يستجد من تقنيات. 

 

 أهداف البحث

  التعرف عىل أسلوب توظيف الفيديوجراف

ضامني اإلخبارية املنشورة يف مواقع الصحف يف بناء امل

  .العربية والعاملية عىل شبكة اإلنرتنت

  حتليل أنامط الوسائط املعلوماتية املستخدمة يف

جراف املنشور يف مواقع  بناء وتكوين هيكل الفيديو

  .الصحف العربية والعاملية عىل شبكة اإلنرتنت

  رصد املواصفات الفنية اخلاصة هبيكلية

جراف املنشور يف مواقع الصحف العربية  والفيدي

 .والعاملية عىل شبكة اإلنرتنت

 

  التعرف عىل طبيعة املضامني اإلخبارية التي

 رسدها ونقلها من خالل توظيف تقنية الفيديوجيري 
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جراف يف مواقع الصحف العربية والعاملية عىل شبكة 

 اإلنرتنت. 

 

 البحث تساؤالت

من التساؤالت هي تنبثق عن هذه الدراسة جمموعة 

 : اآليتعىل النحو 

من خالهلا توظيف  حيصلماهي الكيفية التي  -

بناء املضامني اإلخبارية يف مواقع  جراف يفالفيديو 

حمل )الناطقة بالعربية( الصحف العربية والغربية 

 الدراسة ؟ 

ماهي فئات املوضوعات اإلخبارية التي  -

ها يف جراف يف تقديمها ومعاجلت توظيف الفيديو جيري

 الدراسة؟مواقع الصحف العربية والغربية حمل 

من حيث مدى  ماهي طبيعة املوضوعات -

التي  دائمة(، – موسمية – )آنية مواكبتها لألحداث

جراف يف  تقديمها من خالل توظيف الفيديو جيري

 مواقع الصحف العربية والغربية حمل الدراسة؟  

ما طبيعة الوسائط املعلوماتية املستخدمة يف  -

يف مواقع  الفيديو جراف املنشوربناء وتكوين هيكل 

 الدراسة؟الصحف العربية والغربية حمل 

ماهي املواصفات الفنية املتعلقة هبيكلية  -

جراف املنشور يف مواقع الصحف العربية  الفيديو

  الدراسة؟والغربية حمل 

 

 :فرضيات البحث

يف ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها، ختترب هذه 

وعة من الفروض هي عىل النحو الدراسة جمم

 :اآليت

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املواقع  -

حمل الدراسة يف توظيف الفيديوجراف يف بناء املضامني 

اإلخباري  املوضوع لفئة تصنيف ونوعا اإلخبارية وفقً 

 . "منوعات..............  –اجتامعي  – اقتصادي “

اقع توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املو -

جراف يف بناء  حمل الدراسة يف توظيف الفيديو

 ا لطبيعة املوضوع اإلخباري.املضامني اإلخبارية وفقً 

 –موسمية  –آنية  "من حيث مواكبته لألحداث 

  . "دائمة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املواقع  -

حمل الدراسة يف طبيعة الوسائط املعلوماتية املوظفة يف 

جراف املستخدم يف بناء  الفيديوبناء وتكوين هيكل 

 املضامني اإلخبارية. 

 

 نوع الدراسة ومنهجها

تنتمي الدراسة احلالية إىل نمط الدراسات الوصفية 

التحليلية التي هتدف إىل مجع البيانات واحلقائق املتعلقة 

تقديم املضامني بتوظيف قالب الفيديو جراف يف 

لك أيًضا كام يرجع ذ اإلخبارية عىل شبكة اإلنرتنت،

إىل كوهنا جهًدا علمًيا منظاًم للحصول عىل معلومات 
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وأوصاف للظاهرة، ومعرفة كامل جوانبها املختلفة  

لتفسريها وحتليلها دون الدخول يف أسباهبا، ويف إطار 

االستعانة بإطار منهجي يتوافق مع أهداف  جيريذلك 

الدراسة احلالية ويتجاوب مع معطياهتا املعرفية ويرتكز 

 عىل:اإلطار املنهجي  هذا

  منهج املسح اإلعالمي: وذلك هبدف

 احلصول عىل معلومات منتظمة حول ظاهرة الفيديو

جراف والتعرف عىل أساليب استخدامه والوسائط 

ه واملواصفات ئاملعلوماتية املستخدمة يف تكوينه وبنا

تصنيف هذه البيانات  ثمَّ ومن   ،الفنية املرتبطة به

نتائج بام خيدم أهدف هذه  وتفسريها للوصول إىل

  .الدراسة

  املنهج املقارن: وذلك هبدف عقد املقارنة بني

يف أساليب )الناطقة بالعربية(  املواقع العربية والغربية

 ،يف تقديم املضامني اإلخبارية فللفيديو جراتوظيفها 

وجمموعة من املتغريات األخرى املتعلقة باملواصفات 

 علقة هبذا القالب.واهليكلية املعلوماتية املت

 

 جمتمع وعينة الدراسة

متثل جمتمع الدراسة يف كل املواقع اإلخبارية العربية 

و  عىل شبكة اإلنرتنت، الناطقة باللغة العربية والغربية

اختيار عينة  جرى، (1)بناء عىل دراسة استطالعية

                                                 
استبعاد بعض املواقع  جرىبناء عىل الدراسة االستطالعية (   1)

 = الرغم فعىل ،"سبق اإللكرتونية  "من عينة الدراسة مثل 

 –روسيا اليوم  -CNN) اآلتيةشملت املواقع  (2)عمدية

 -السابع اليوم  –اليوم أخبار  – BBC  – نت العربية

هذه تبني أن حيث  (،الرشق األوسط  –ديتش فيله 

جراف يف عرض  املواقع توظف قالب الفيديو

هلذه مسح شامل ، وأ جري اإلخبارية املضامني

موضوع إخباري،  400املضامني والتي بلغ عددها 

 . (3)ن رشت عىل مدار شهر  كامل

 

 حدود الدراسة

 ءً ستة أشهر بد استغرقت الدراسة  احلدود الزمانية:

هـ حتى شهر ربيع األول 1439من شهر شوال 

   .هـ1440

 الغرض من الدراسة

سد الفجوة العلمية يف الدراسات األكاديمية  -

املتعلقة باإلعالم الرقمي عىل وجه العموم واملتعلقة 

                                             
التطبيق تم عىل جراف إال أن  من اعتامدها قالب الفيديو= 

 جرى كذلك –عدد حمدود من املوضوعات اإلخبارية 

عربية العتامدها القالب عىل حسابات  SKY newsاستبعاد 

 مواقع التواصل االجتامعي دون املوقع الرئيس هلا. 

القصص اإلخبارية أن ينطبق  ةروعي يف اختيار عين (     2)

حيث  جراف من عليها املواصفات الفنية لقالب الفيديو

 ،الدمج بني أكثر من نمط من أنامط الوسائط املعلوماتية

 وكذلك أن ال تتجاوز مدته اخلمس دقائق. 

 هـ. 1439شهر شوال /   (      3)
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بتقنيات بناء املضامني عىل وجه عىل اخلصوص، حيث 

 يوجد نقص شديد يف املكتبية إنه عىل حد علم الباحثني

 اإلعالمية العربية ملثل هذا النوع من الدراسات. 

حماولة التقريب بني الواقع العميل والدراسة  -

األكاديمية من خالل دراسة الظواهر واملامرسات 

العملية يف بيئتها الفعلية، وما جيري تطبيقه عىل أرض 

إلعالم الواقع، مما تظهر انعكاساته يف تطوير مقررات ا

 الرقمي وتطوير املامرسة العملية.

 

 أدوات مجع البيانات

االعتامد عىل أداة حتليل املضمون لدراسة  جرى

 قالب فني بوصفهجراف وذلك  قالب الفيديو

 شبكة اإلنرتنت، تقنيات طبيعة فرضته مستحدث

ا سامت وخصائص الشبكات أيًض  لهوكرست 

ة نوعية يف االجتامعية وما يتصل هبا من مجهور ذا طبيع

مما فرض بالتبعية  ،اإلخباريةعادات تعرضه للمضامني 

 يف بناء هذه املضامني املنشورة يف مواقع الصحف حتواًل 

تعد أداة حتليل املضمون وسواء العربية أو الغربية. 

أداة بحثية رصينة، يمكن من بشقيها الكم والكيفي 

تتيح عقد  (1)خالهلا اخلروج بمؤرشات كمية وكيفية

                                                 
 بوصفهاستخدامه  جرىالتحليل الكيفي يف هذه الدراسة (    1)

الكتشاف وتعريف املوضوع حمل  للباحثني،أداة مساندة 

. تعد خطوة جمموعات الدراسة ووصفها يف فئات أو

=         التحليل الكيفي خطوة سابقة قبل البدء يف إجراء

قارنات بني املواقع اإلخبارية حمل الدراسة. وتتضمن امل

  الفئات اآلتية:أداة حتليل املحتوى 

 

 فئات املحتوى  - أواًل 

املقصود هبا نوع املوضوع  /فئة ونوع املوضوع  -

للكشف عن فئات املوضوعات اإلخبارية التي وتصنيفه؛ 

جراف يف تقديمها وتضم الفئات  توظيف الفيديو جيري

 – الرياضية –: )املوضوعات االقتصادية تيةاآلالفرعية 

صحة ال – الطبية – التكنولوجية – الفنية – السياسية

  .لخ (إالعامة... 

طبيعة املوضوع / واهلدف من هذه الفئة  -

الكشف عن الطبيعة اخلاصة باملضمون اإلخباري 

، من حيث مدى جراف املقدم عرب قالب الفيديو

: ) اآلتيةالفرعية وتضم الفئات  مواكبتها لألحداث،

 .( دائمة – موسمية –آنية 

 

 فئات الشكل  -ثانًيا 

أسلوب توظيف قالب الفيديو جراف /  -

واهلدف من هذه الفئة الكشف عن األسلوب التي 

                                             
التحليل النهائي، ويتم عىل عينات أصغر هبدف  =

حتديد العنارص املكونة لوحدات التحليل النهائي التي 

ست تخذ أساًسا للتصنيف... ملزيد من االطالع يمكن 

 بحوث الرجوع إىل حممد عبداحلميد، حتليل املحتوى يف

 .84، عامل الكتب، ص 1اإلعالم، ط
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توظف به املواقع حمل الدراسة قالب الفيديو جراف يف 

بناء املضامني اإلخبارية وتضم الفئات الفرعية اآلتية 

األسلوب  –األسلوب التكاميل  –)األسلوب املستقل 

 اإلحلاقي(. 

املواصفات الفنية لقالب الفيديو جراف  -

 ويتضمن فئتني فرعيتني مها: 

 من  –)األقل من دقيقة  (1)فئة املدة الزمنية

 أكثر من مخس دقائق(. –دقيقة إىل مخس دقائق 

  عدم  –إمكانية املشاركة )اإلمكانية

 اإلمكانية(.

 وسائل التي يمكن املنصات االجتامعية وال

 –مشاركة الفيديو جراف من خالهلا ) يوتيوب 

 –إرسال ماسنجر  –انستجرام  –توتري  –فيسبوك 

 أخرى (. -إرسال بالربيد اإللكرتوين

الوسائط املعلوماتية املستخدمة يف بناء  -

 وتكوين هيكل الفيديو جراف وتضم الفئات اآلتية: 

 

 عدد الوسائط املعلوماتية وتشمل: )اثنني – 

 أكثر من مخس (. –مخس  –أربع  –ثالث 

                                                 
يشري املتخصصني يف جمال إنتاج املضمون الرقمي إىل أن  (  1)

متوسط املدة الزمنية لقوالب الفيديو التي تنرش عىل 

ال تتجاوز اخلمس دقائق.. كام  أنشبكة اإلنرتنت جيب 

أن املدة املثالية ترتاوح ما بني الدقيقة والدقيقة 

 .ا إىل ذلك تم حتديد هذه الفئاتدً واستنا ،والنصف

  نوع الوسائط املعلوماتية وتشمل الفئات

 –الصور الثابتة  –الفرعية اآلتية: )الصور الكالمية 

 -املوسيقي اخللفية  –الرسوم البيانية  –اللقطات احلية 

 -اخلرائط اجلغرافية الثابتة  -املؤثرات الصوتية 

الرموز  -حركة الرسوم املت –اخلرائط اجلغرافية 

النصوص  –تعليق نيص  -تعليق صويت  -البرصية 

-مؤثرات برصية  – Animationاحلركة  –القصرية 

 .أخرى( –جرافيك ورسوم جرافيك 

  :حتليل املضمونإجراءات الثبات يف استامرة 

نسبة الثبات من خالل معادلة هولستي:  تقيس

رة / عدد نتائج التحليل املطابقة من مجلة فئات االستام

جمموع األسئلة. وجاءت نسبة الثبات مرتفعة عن 

 .% بام يؤكد الثقة يف نتائج التحليل87

 

  املستخدمةاملفاهيم واملصطلحات اإلجرائية 

 يف الدراسة

متعدد قالب حتريري هجني : (2)الفيديو جراف

ويتألف من ، يعرض بصيغة الفيديو الرقمي الوسائط

املعلوماتية أكثر من عنرصين من عنارص الوسائط 

 –النصوص  –األساسية التي تشمل )الصور الثابتة 

 –الرسوم البيانية  –لقطات الفيديو احلي  –اخلرائط 

                                                 
ا لطبيعة بناء جراف وفقً  تتنوع أنامط وأشكال الفيديو(   2)

  .املضمون
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 –رسوم اجلرافيك  -التعليق الصويت –الرموز البرصية 

ربط بينها من خالل الوسائط  الرسوم املتحركة (، وي 

 –املعلوماتية املساندة والتي تشمل ) املؤثرات الصوتية 

احلركة  –املؤثرات البرصية  –املوسيقى اخللفية 

Animation   ،) وذلك يف إطار سياق تسلسل رسدي

 برصي خطي.  

:  وفًقا هلذا األسلوب يكون األسلوب املستقل

الفيديو جراف هو أساس عرض املضمون اإلخباري 

وهو جوهر القصة الصحفية،  ويعرض وفًقا لصيغة 

 مساند أو مكمل. دون حمتوى نيص  يالفيديو الرقم

وفقا هلذا األسلوب يشكل  األسلوب التكاميل:

الفيديو جراف جزًءا من املضمون اإلخباري املقدم، 

ويف الغالب تقدم القصة اإلخبارية من خالل نص 

قصري يتضمن معلومات حمددة، بحيث يكون الفيديو 

جراف هو املتمم أو املكمل للمحتوى املقدم من خالل 

 النص. 

: يف هذا األسلوب ي عرض احلاقياإل باألسلو

املضمون اإلخباري وفًقا للقوالب التقليدية املتعارف 

عليها يف تقديم املضمون عىل شبكة اإلنرتنت، ومن ثمَّ 

يتم إحلاق الفيديوجراف والذي ي عرض وفق صيغة 

الفيديو الرقمي  يف هناية املضمون كمحتوى داعم أو 

 ملخص للمحتوى األصيل. 

املقصود هبا يف البحث هي املواقع  ية:املواقع العرب

اإلخبارية العربية والتي تصدر عن مؤسسا ت إعالمية 

ذات ملكية عربية ترجع جلهات معروفة يف الوطن 

الرشق  –أخبار اليوم  –اليوم السابع  "العريب، وتشمل 

 العربية نت (.  –األوسط 

هي مواقع  الغربية الناطقة باللغة العربية:املواقع 

ية ذات منشأ وملكية غري عربية؛ ولكن موجهة إخبار

 –ديتش فيله "للجمهور الناطق باللغة العربية وتشمل 

BBC  العربية– CNN  روسيا اليوم (. –العربية 

 

 املعاجلة اإلحصائية للبيانات

 ،التحليليةبعد االنتهاء من مجع بيانات الدراسة 

ثم معاجلتها وحتليلها واستخراج  ترميز البيانات، جرى

احلزمة "النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج 

 SPSS " Statistical Packageاإلحصائية للعلوم االجتامعية

for the Social Science V.20 ،اللجوء إىل  وجرى

املعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية يف حتليل 

  :بيانات الدراسة

 النسب املئوية.التكرارات البسيطة و 

  .املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية 

  اختبار حتليل التباين املتعددMultivariate 

ANOVA (MANOVA)  أكثر من وذلك ملعرفة تأثري

 عاملني مستقلني عىل املتغري التابع. 

 

 

 

 

 



 155                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،31مجملة اآلداب، 

 النتائج العامة للدراسة

 نتائج الدراسة الكمية واختبارات الفروض

اإلحصائية بني املواقع حمل الدراسة  أواًل: الفروق

يف توظيف الفيديو جراف يف بناء املضامني اإلخبارية 

 .وفًقا لفئة املوضوع اإلخباري

 

 

 .الفروق اإلحصائية بني املواقع حمل الدراسة يف توظيف الفيديو جراف طبًقا لفئة املوضوع اإلخباري. (1جدول رقم )

 
 

ين املتعدد جرى استخدام اختبار حتليل التبا

Multivariate ANOVA (MANOVA)  لدراسة الفروق

اإلحصائية بني املواقع حمل الدراسة يف توظيف الفيديو 

جراف يف بناء املضامني اإلخبارية وفًقا لفئة املوضوع 

اإلخباري. يوضح اجلدول السابق أنَّ هناك تباينًا 

 فئةللمواقع حمل الدراسة يف توظيف الفيديو جراف يف 

 –االقتصادية  –وعات اإلخبارية )السياسية املوض

السياحية  –الفنية  –الثقافية  –الرياضية  –االجتامعية 

 العلمية(، حيث أظهرت النتائج ما ييل: –املنوعات  –

   يف فئة املوضوعات السياسية، كان موقع

الرشق األوسط هو األعىل استخداًما للفيديو جراف 

لعربية نت (، أما موقع ا0.34بمتوسط حسايب )

وموقع )يس إن إن( كانا األقل استخداًما للفيديو 

( 0.06جراف يف هذه الفئة بمتوسط حسايب )

 ( عىل الرتتيب.0.04و)

  يف فئة املوضوعات االقتصادية، كان موقع

اليوم السابع هو األعىل استخداًما للفيديو جراف 

(، أما موقعي ديتش فيله 0.20بمتوسط حسايب )
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ا األقل استخداًما للفيديو جراف يف وروسيا اليوم كان

(، يف حني مل جيري 0.02هذه الفئة بمتوسط حسايب )

توظيف الفيديو جراف يف هذه الفئة يف موقع العربية 

 نت وموقع يس إن إن.

  يف فئة املوضوعات االجتامعية، كان موقع

العربية نت هو األعىل استخداًما للفيديو جراف 

قعي الرشق (، أما مو0.24بمتوسط حسايب )

األوسط و)يس إن إن( كانا األقل استخداًما للفيديو 

 (.0.02جراف يف هذه الفئة بمتوسط حسايب )

  يف فئة املوضوعات الرياضية، كان موقع

أخبار اليوم هو األعىل استخداًما للفيديو جراف 

(، أما موقعي ديتش فيله 0.20بمتوسط حسايب )

يديو جراف يف وروسيا اليوم كانا األقل استخداًما للف

( عىل 0.04( و)0.02هذه الفئة بمتوسط حسايب )

الرتتيب، يف حني مل جيري توظيف الفيديو جراف يف 

هذه الفئة يف موقع العربية نت وموقع يس إن إن 

 وموقع يب يب يس.

  يف فئة املوضوعات الثقافية، كان موقع العربية

نت هو األعىل استخداًما للفيديو جراف بمتوسط 

(، أما موقعي ديتش فيله والرشق 0.12حسايب )

األوسط كانا األقل استخداًما للفيديو جراف يف هذه 

(، يف حني مل جيري 0.02الفئة بمتوسط حسايب )

توظيف الفيديو جراف يف هذه الفئة يف مواقع أخبار 

 .اليوم واليوم السابع وروسيا اليوم ويس إن إن

 

 .( 1تابع جدول رقم )
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  الفنية، كان موقع يس إن يف فئة املوضوعات

إن هو األعىل استخداما للفيديو جراف بمتوسط 

ا موقعي أخبار اليوم واليوم 0.18حسايب ) (، أمَّ

السابع فكانا األقل استخداًما للفيديو جراف يف هذه 

(، يف حني مل جيري 0.04الفئة بمتوسط حسايب )

توظيف الفيديو جراف يف هذه الفئة يف مواقع الرشق 

 العربية نت وموقع روسيا اليوم.األوسط و

  يف فئة املوضوعات السياحية، كان موقع يس

إن إن هو األعىل استخداًما للفيديو جراف بمتوسط 

(، أما مواقع يب يب يس وديتش فيله 0.20حسايب )

وروسيا اليوم فكانوا األقل استخداًما للفيديو جراف 

(، يف حني مل 0.02يف هذه الفئة بمتوسط حسايب )

ف الفيديوجراف يف هذه الفئة يف موقع الرشق ي وظ

 األوسط والعربية نت واليوم السابع.

   يف فئة موضوعات املنوعات، كان موقع

روسيا اليوم هو األعىل استخداًما للفيديو جراف 

(، أما موقعي الرشق 0.28بمتوسط حسايب )

األوسط واليوم السابع فكانا األقل استخداًما للفيديو 

 (.0.02لفئة بمتوسط حسايب )جراف يف هذه ا

  يف فئة املوضوعات العلمية، كان موقع يب يب

يس هو األعىل استخداًما للفيديو جراف يف هذه الفئة 

(، أما موقعي أخبار اليوم 0.14بمتوسط حسايب )

والرشق األوسط فكانا األقل استخداًما للفيديو 

(، يف 0.02جراف يف هذه الفئة بمتوسط حسايب )

ف الفيديو جراف يف هذه الفئة يف موقع حني مل ي وظ

 اليوم السابع وموقع ديتش فيله.

مقاطع  إنَّ النتائج السابقة يمكن القول  ا إىلاستنادً 

لت أحد املالمح األساسية لعرص اإلعالم الفيديو شكَّ 

الرقمي، كام أن التطورات التكنولوجية التي حظيت 

لقدرة عىل ا إضافة إىل ،هبا املواقع واملنصات االجتامعية

 أسهمإنتاج الفيديو الرقمي باستخدام اهلواتف الذكية 

بشكل مبارش يف نمو وتنامي مشاهدات الفيديو عرب 

عدد  فإنَّ  CISCO ا ملوقع سيسكوووفقً  ،شبكة اإلنرتنت

%  85مشاهدي الفيديو عىل شبكة اإلنرتنت يقدر بـ 

 ومن ثمَّ من إمجايل عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية. 

جراف هو حماولة لتلبية تطلعات  قالب الفيديو فإنَّ 

ومجهور منصات  ،اجلمهور الشبكي بوجه عام

. وهو مجهور ذو بوجه خاصالتواصل االجتامعي 

قراءة املخترص املفيد أو املحتوى  طبيعة سلوكية متيل إىل

الذي يقدم يف أقل عدد من الكلامت ومع كافة 

ئج اجلداول نتا  ا مع ذلك نجد أنَّ التفاصيل. واتساقً 

 " والغربيةالسابقة تظهر سعي املواقع اإلخبارية العربية 

 توظيف قالب الفيديو سواء إىل عىل حدٍّ  "العاملية 

 ،جراف يف تقديم  خمتلف املوضوعات اإلخبارية

من أشكال الرسد  اجديدً  وشكاًل  اأسلوبً  بوصفهوذلك 

البرصي الرقمي.ويتضح أن املوضوعات السياسية 

توظيف  جرىس قائمة املوضوعات التي كانت عىل رأ

وكان السبق يف ذلك  ،جراف يف تقديمها قالب الفيديو
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.  وذلك بمتوسط حسايب "الرشق األوسط "ملوقع 

%( ويمكن تفسري ذلك بحالة الزخم 0.34)

املعلومايت املتعلق باملوضوعات والقضايا ذات الصبغة 

يل والتي حتمل يف طياهتا العديد من التفاص ،السياسية

قالب يستوعب  احلاجة إىل إىل ومن ثمَّ  ،واألحداث

وهي  ،هذا الزخم املعلومايت بأسلوب خمترص ومكثف

يف  ،جراف أحد أهم املزايا التي يتمتع هبا قالب الفيديو

االهتامم بموضوعات املنوعات والتي تشمل  حني

الفنون واملوضوعات اخلفيفة والرتفيهية جاء يف املرتبة 

 "روسيا اليوم  "لسبق يف ذلك ملوقع وكان ا ،الثانية

 %(. فقالب الفيديو0.28وذلك بمتوسط حسايب )

جراف عىل الرغم من قدرته عىل استيعاب التفاصيل 

يف ذات الوقت قالب حيقق وظيفة التسلية نتيجة  فإنَّه

 خصوًصاالتي يتألف منها  لتنوع املكونات والعنارص،

املشرتك بني  ل القاسماخللفية  شكَّ  ىن عنرص املوسيقأ

جراف باختالف نمط املوضوع  كل قوالب الفيديو

جراف يف  توظيف قالب الفيديو جرىاإلخباري التي 

 تقديمه. ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه دراسة

(Kalogeropoulos, Cherubini, & Newman, 2016)  أجرها

 أغلبمستقبل صناعة األخبار، بأن  عنمعهد رويرتز 

املشاهدة العالية تركز عىل الفيديوهات ذات نسب 

فر فيها العنارص اوالتي تتو ،األخبار اخلفيفة املسلية

نسانية والعاطفية القوية جلذب اهتامم املشاهد بقوة إلا

 أكرب.

املوضوعات  أنَّ  كام تشري بيانات اجلدول إىل 

االجتامعية والتي جاءت يف املرتبة الثالثة سيطرت عىل 

وذلك بمتوسط حسايب  ،قائمة أولويات موقع العربية

% (  يف حني تتساوى املوضوعات االقتصادية 0.24)

وذلك بمتوسط حسايب  نفسها، والسياحية يف املرتبة

قد تصدرت  CNN كانت شبكةولكليهام  ،% (0.20)

ا وفقً  ،االهتامم بتقديم املوضوعات اخلاصة بالسياحة

موقع اليوم السابع أكثر  بينام كانجراف  لقالب الفيديو

جراف يف املوضوعات اإلخبارية  ا بتوظيف الفيديواممً اهت

ذات الطابع االقتصادي، ويمكن تفسري ذلك يف ضوء ما 

جراف من تضمينه للصور  تسمح به طبيعة قالب الفيديو

والتي قد متثل  ،الثابتة  املضاف إليها التأثريات احلركية

ا الستعراض املوضوعات واألماكن ذات عنرص أساسيً 

االستعانة بالرسوم  إضافة إىل ،احيةالصبغة السي

يف حالة املوضوعات  ت ستخدمالتوضيحية والبيانية والتي 

االقتصادية ملزيد من تعميق فهم القارئ هلذا النمط من 

   .املوضوعات اإلخبارية

عام أظهرت نتائج اختبارات هذا الفرض  بوجه

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املواقع حمل 

جراف يف املوضوعات  توظيف الفيديويف  ،الدراسة

السياسية واالقتصادية واالجتامعية والرياضية 

والتعليمية والسياحية وموضوعات املنوعات 

إضافة إىل جمموعة املوضوعات  ،واملوضوعات العلمية

  .التي ليس هلا تصنيف حمدد
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 بينام مل تظهر فروق بني املواقع يف توظيف الفيديو

ت العسكرية والدينية والبيئية جراف يف حالة املوضوعا

املوضوعات التقنية  إضافة إىل، واملوضوعات الفنية

واألمنية والتارخيية واملوضوعات املختلطة.  وعليه 

 ة.جزئي بصورةيتحقق صحة هذا الفرض 

 

ثانًيا: الفروق اإلحصائية بني املواقع حمل الدراسة يف 

وفًقا توظيف الفيديو جراف يف بناء املضامني اإلخبارية 

 لطبيعة املوضوع اإلخباري:

 

 الفروق اإلحصائية بني املواقع حمل الدراسة يف توظيف الفيديو جراف طبًقا لطبيعة املوضوع اإلخباري. (2جدول رقم )   

 

 

جرى استخدام اختبار حتليل التباين املتعدد 

Multivariate ANOVA (MANOVA)  لدراسة الفروق

الدراسة يف توظيف الفيديو اإلحصائية بني املواقع حمل 

جراف يف بناء املضامني اإلخبارية وفًقا لطبيعة 

املوضوع اإلخباري. يوضح اجلدول السابق أنَّ املواقع 

حمل الدراسة عملت عىل توظيف الفيديو جراف يف 

املوضوعات اإلخبارية ذات الطبيعة اآلنية بدرجة أكرب 

ام من املوضوعات اإلخبارية املوسمية والدائمة، ك

 أظهرت النتائج ما ييل:

   كان موقع الرشق األوسط هو األعىل

استخداًما للفيديو جراف يف املوضوعات اإلخبارية 

ا موقعي أخبار 0.90اآلنية بمتوسط حسايب ) (، أمَّ

اليوم ويس إن إن فكانا األقل استخداًما للفيديو جراف 

( 0.28يف املوضوعات اآلنية بمتوسط حسايب )

 تيب.( عىل الرت0.38و)

   كان موقع أخبار اليوم هو األعىل استخداًما

للفيديو جراف يف املوضوعات اإلخبارية املوسمية 

(، 0.24واإلخبارية الدائمة بمتوسط حسايب )

(، و كذلك كان موقع يب يب يس األقل 0.48)

استخداًما للفيديو جراف يف األخبار املوسمية 

(. يف حني كان موقعي 0.02بمتوسط حسايب )

ق األوسط وروسيا اليوم األقل استخداًما للفيديو الرش
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( 0.04جراف يف األخبار الدائمة بمتوسط حسايب )

 .( عىل الرتتيب0.10و)

تشري النتائج إىل تصدر استخدام قالب الفيديو 

جراف يف تقديم األخبار اآلنية، ويعد ذلك  أمًرا 

منطقي يف إطار خضوع املواد اإلخبارية بوجه عام 

ييم حتدد إمكانية النرش من عدمه، وتعدُّ قيمة ملعايري تق

اآلنية والتي تعني أن يكون اخلرب متزامنًا مع وقوع 

احلدث أو عىل األقل فور وقوعه، واحدة من أهم 

املعايري التي جيري وفًقا هلا تقييم املادة اإلخبارية،  

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه نتائج دراسة 

(Kalogeropoulos, Cherubini, & Newman, 2016)  أنَّ من 

نسبة مشاهدة الفيديوهات اإلخبارية قد تضاعفت من 

% بعد وقوع 22لتصل إىل  ؛% يف األوضاع العادية10

 وعزت الدراسة ذلك إىل أنَّ  هجامت باريس اإلرهابية.

هذه الفيديوهات قد قدمت تغطية إخبارية متميزة 

صفها وذلك بومرتبطة بتداعيات اهلجامت. اوقصًص 

أحداًثا آنية. كام تتفق أيًضا مع توصلت إليه دراسة 

(Jacobson, 2010) ًملحوًظا يف التوجه  امن أن هناك ازدياد

نحو استخدام احلزم اإلخبارية متعددة الوسائط 

Multimedia packages   وارتباط ذلك بالزخم املعلومايت

عىل شبكة اإلنرتنت، وبخاصة بعد أحداث احلادي 

رب، وهي أحداث تنطبق عليها أيًضا عرش من سبتم

 سمة اآلنية. 

عام أظهرت نتائج اختبارات هذا الفرض  بوجه

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املواقع حمل 

الدراسة يف توظيف الفيديو جراف يف بناء املضامني 

اإلخبارية، وفًقا لطبيعة املوضوع اإلخباري، ومن ثمَّ 

 ثبت صحة هذا الفرض.  

حصائية بني املواقع حمل الدراسة يف إلالفروق اا: ثالثً 

من خالهلا توظيف  جيريخبارية التي إلاألنواع ا

 .خباريإلجراف يف تقديم املضمون ا الفيديو

 –جراف  ا للمواصفات الفنية للفيديوجراف طبقً  حصائية بني املواقع حمل الدراسة يف توظيف الفيديوإلالفروق ا(. 1,3)جدول رقم 

 .نيةالزم املدة
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استخدام اختبار حتليل التباين املتعدد  جرى

Multivariate ANOVA (MANOVA)  لدراسة الفروق

 حصائية بني املواقع حمل الدراسة يف توظيف الفيديوإلا

ا للمواصفات خبارية وفقً إلجراف يف بناء املضامني ا

اجلدول  يبنيجراف.  الفنية )املدة الزمنية( للفيديو

بتوظيف  قامت حمل الدراسة املواقع أغلب السابق أنَّ 

جراف ذات املدد الزمنية الصغرية أقل من  الفيديو

ا، جدً ةكبري  بدرجةأربع دقائق  إىلدقيقة أو من دقيقة 

 كام أظهرت النتائج ما ييل:

  ًا كان موقع العربية نت هو األعىل استخدام

جراف ذات املدة الزمنية األقل من دقيقة  للفيديو

موقع يف حني كان (، 0.90بمتوسط حسايب )

 جراف ا للفيديوأخبار اليوم هو األعىل استخدامً 

أربع دقائق، حيث  إىلذات املدة الزمنية من دقيقة 

 . (0.90كان يف هذه الفئة بمتوسط حسايب )

ويمكن تفسري هذه النتائج يف ضوء الدراسات 

السابقة والتي أشارت إىل أنَّ واحدة من أهم السامت 

الفيديو جراف املعدة خصيًصا للنرش  املميزة ملقاطع

عىل شبكة اإلنرتنت، ومن ثمَّ قابلية مشاركتها عىل 

منصات التواصل االجتامعي هي كوهنا فيديوهات 

(، 2017قصرية وخمترصة وشديدة الرتكيز ) عطية، 

واملدة الزمنية املتعارف ملثل هذا النمط من قوالب 

كانت املدة ثانية، وكلام  90الفيديو هات أال تزيد عن 

(، ويتفق 2018أقل كلام كان ذلك أفضل ) اإلبراهيم، 

 ,Kalogeropoulos)ذلك أيًضا مع ما أشارت إليه دراسة 

Cherubini, & Newman, 2016) أن الفيديوهات  من

الدقيقة وبدون صوت حقيقي  زال تتجاوالقصرية التي 

لألحداث مع وجود عناوين ومعلومات فرعية ترشح 

  .مشاهدة األعىلدث كانت بعض زوايا احل

وفًقا لنتائج اجلدول السابق يتبني ثبوت صحة  

الفرض، والذي نصَّ عىل وجود فروق ذات داللة 

إحصائية بني املواقع حمل الدراسة يف توظيف الفيديو 

ولكن  "املدة الزمنية  "جراف طبًقا للمواصفات الفنية 

 بصورة جزئية. 

 

 –جراف  ا للمواصفات الفنية للفيديوجراف طبقً  ة بني املواقع حمل الدراسة يف توظيف الفيديوحصائيإلالفروق ا(. 2,3) جدول رقم

 .مكانية املشاركةإ
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استخدام اختبار حتليل التباين املتعدد  جرى

Multivariate ANOVA (MANOVA)  لدراسة الفروق

 حصائية بني املواقع حمل الدراسة يف توظيف الفيديوإلا

ا للمواصفات خبارية وفقً إلضامني اجراف يف بناء امل

 ويبني. فللفيديو جرامكانية املشاركة( إالفنية )

حصائية بني إاجلدول السابق وجود فروق ذات داللة 

مشاركة مقاطع  إلمكانيةا املواقع حمل الدراسة وفقً 

جراف، حيث أظهرت النتائج وجود فروق  الفيديو

مكانية إو حصائية بني املواقع حمل الدراسةإذات داللة 

حيث كان املتوسط  ،به فالفيديو جرامشاركة مقاطع 

فر هبا ااحلسايب جلميع املواقع حمل الدراسة والتي تتو

( 1.00جراف بقيمة ) مكانية مشاركة مقاطع الفيديوإ

فر به االذي مل تتو ،فيام عدا موقع الرشق األوسط فقط

  مكانية املشاركة.إ

وى يعدُّ أحد إنَّ ظهور منصات إعادة توزيع املحت

أهم تأثريات االندماج اإلعالمي، فلم تعد املواقع 

اإلخبارية تنتظر وصول املستخدم إىل منصاهتا بصورة 

؛   Bookmarksمبارشة أو الضغط عليه من قوائم املفضلة 

ولكنها باتت تعمل عىل استحداث إسرتاتيجيات 

قوامها تنشيط منافذ الوصول لذلك املحتوى، بل 

هم يف إعادة بث املحتوى عرب مواقع واستخدام أنفس

)عبدالفتاح،  التدوين وشبكات التواصل االجتامعي

 وهذا ما تؤكد عليه نتيجة اجلدول السابق.  (2016

 

 –جراف  ا للمواصفات الفنية للفيديوجراف طبقً  حصائية بني املواقع حمل الدراسة يف توظيف الفيديوإلالفروق ا(. 3,3) جدول رقم

 .امعيةاالجت املنصات
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استخدام اختبار حتليل التباين املتعدد  جرى

Multivariate ANOVA (MANOVA)  لدراسة الفروق

 حصائية بني املواقع حمل الدراسة يف توظيف الفيديوإلا

ا للمواصفات خبارية وفقً إلجراف يف بناء املضامني ا

مكانية إالتي يتاح عليها  ،الفنية )املنصات االجتامعية(

وجود جراف. يوضح اجلدول السابق  ديومشاركة الفي

يف  فروق ذات داللة إحصائية بني املواقع حمل الدراسة

 ا للمواصفات الفنية للفيديوجراف طبقً  توظيف الفيديو

إال أنَّ املتوسطات   االجتامعية املنصات –جراف 

أكثر املنصات  اكان وتوتري كالفيسبوأن احلسابية ت ظهر 

جراف يف املواقع  اركة الفيديوا ملشاالجتامعية استخدامً 

ة.  ومن ثمَّ ثبوت صحة هذا الفرض. حمل الدراس

 )ويمكن تفسري ذلك يف ضوء ما أشارت إليه دراسة 

Kopecka, 2011) حول مفهوم  اندماج املحتوىContent 

convergence  والذي ي ظهر التحوالت يف عمليات إنتاج ،

، تصاعدت واستهالك املحتوى املقدم عرب وسائط خمتلفة

فيها قيم التشاركية والتفاعلية. كام أنَّ نمط قالب الفيديو 

جراف هو شكل من أشكال قوالب الفيديو املستحدثة 

الناجتة عن عمليات االندماج يف تقديم املحتوى أو ما 

، والتي تعني تطويع املحتوى من  cross mediaب في عر

 منصة ألخرى. 

 

واقع حمل الدراسة حصائية بني املإل: الفروق ارابًعا

خبارية إلجراف يف بناء املضامني ا يف توظيف الفيديو

 :ا للوسائط املعلوماتية املستخدمةوفقً 

 

 –ا للوسائط املعلوماتية املستخدمة جراف طبقً  حصائية بني املواقع حمل الدراسة يف توظيف الفيديوإلالفروق ا(. 1,4) جدول رقم

 .الوسائط عدد
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حتليل التباين املتعدد  استخدام اختبار جرى

Multivariate ANOVA (MANOVA)  لدراسة الفروق

 قع حمل الدراسة يف توظيف الفيديواحصائية بني املوإلا

ا لعدد الوسائط خبارية وفقً إلجراف يف بناء املضامني ا

جراف. يوضح اجلدول  املستخدمة يف بناء الفيديو

ظيف املواقع حمل الدراسة تقوم بتو أغلب السابق أنَّ 

جراف املبني باستخدام مخسة وسائط  الفيديو

كان موقع العربية نت األعىل  إذمعلوماتية فأكثر، 

جراف الذي يتضمن أكثر من مخسة  ا للفيديوتوظيفً 

ا (، أمَّ 0.58وسائط معلوماتية بمتوسط حسايب )

جراف  ا للفيديوكان األقل استخدامً فموقع ديتش فيله 

مما سبق   (.0.26يف هذه الفئة بمتوسط حسايب )

يتضح حتقق جزئي لصحة الفرض القائل بأنَّ هناك 

فروًقا ذات داللة إحصائية بني املواقع حمل الدراسة يف 

ا وفقً توظيف الفيديو جراف يف بناء املضامني اإلخبارية 

كام تشري النتائج  يف اجلدول السابق إىل  ،لعدد الوسائط

الفيديو  أنَّ متوسط عدد الوسائط التي يتضمنها قالب

جراف أكثر من مخس وسائط، اهلدف من تعدد 

الوسائط هو تنوع أساليب وطرق توصيل املعلومات، 

)أمحد، مع ما أشارت إليه دراسة  ةوال تتفق هذه النتيج

من أنَّ احلد األدنى لعدد الوسائط التي جيب  (2014

يتضمنها مرشوع الوسائط ال يتجاوز نوعني من 

دراسة بنتيجة خمتلفة الوسائط، حيث خرجت هذه ال

وهي املواقع حمل الدراسة اعتنت بتوظيف عدد كبري 

من الوسائط املعلوماتية يف إطار قالب حتريري واحد 

 كام يف حالة قالب الفيديو جراف. 

 

ا للوسائط جراف طبقً  حصائية بني املواقع حمل الدراسة يف توظيف الفيديوإلالفروق ا(. 2,4) جدول رقم

 .الوسائط نوع –ستخدمة املعلوماتية امل
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استخدام اختبار حتليل التباين املتعدد  جرى

Multivariate ANOVA (MANOVA)  لدراسة الفروق

 حصائية بني املواقع حمل الدراسة يف توظيف الفيديوإلا

ا لنوعية خبارية وفقً إلجراف يف بناء املضامني ا

جراف. يوضح  الوسائط املستخدمة يف بناء الفيديو

السابق وجود تباين كبري بني املواقع حمل اجلدول 

 الدراسة يف استخدام الوسائط املختلفة يف الفيديو

 أظهرت النتائج ما ييل: حيثجراف، 

  َّا للفيديوموقع اليوم السابع األعىل توظيفً  أن 

كالمية بمتوسط حسايب  اجراف الذي يتضمن صورً 

(، أما موقعي الرشق األوسط ويب يب يس 0.82)

جراف يف هذه الفئة  ا للفيديوقل استخدامً كانا األف

 (.0.04بمتوسط حسايب )

 مواقع أخبار اليوم والعربية نت واليوم  أن

جراف الذي يتضمن  ا للفيديوالسابع األعىل توظيفً 

ا موقع روسيا (، أمَّ 0.80صور ثابتة بمتوسط حسايب )

جراف يف هذه  ا للفيديوكان األقل استخدامً فاليوم 

 (.0.44ايب )الفئة بمتوسط حس

  ًا كان موقع الرشق األوسط األعىل توظيف

جراف الذي يتضمن لقطات حية بمتوسط  للفيديو

كان األقل ف(، أما موقع أخبار اليوم 0.96حسايب )

جراف يف هذه الفئة بمتوسط  ا للفيديواستخدامً 

 (.0.18حسايب )

 

 

  كان موقعي الرشق األوسط والعربية نت

ف الذي يتضمن موسيقى جرا ا للفيديواألعىل توظيفً 

(، أما موقع يب يب يس 1.00خلفية بمتوسط حسايب )

جراف يف هذه الفئة  ا للفيديوكان األقل استخدامً ف

 (.0.82بمتوسط حسايب )

  كان موقعي العربية نت ويب يب يس األعىل

جراف فالذي يتضمن مؤثرات صوتية  ا للفيديوتوظيفً 

وسط (، أما موقع الرشق األ0.40بمتوسط حسايب )

جراف يف هذه الفئة  ا للفيديوكان األقل استخدامً ف

 (.0.08بمتوسط حسايب )

  ا كان موقع اليوم السابع األعىل توظيفً يف حني

لذي يتضمن خرائط ثابتة، بمتوسط اجراف  للفيديو

(، أما موقعي يب يب يس ويس إن إن 0.12حسايب )

جراف يف هذه الفئة  ا للفيديوكانا األقل استخدامً ف

توظيف  جيرإ (، يف حني مل 0.02ط حسايب )بمتوس

جراف يف هذه الفئة يف باقي املواقع حمل  الفيديو

 الدراسة.

 أخبار اليوم واليوم السابع األعىل  اكان موقعو

برصية  اجراف الذي يتضمن رموزً  ا للفيديوتوظيفً 

كان ف(، أما موقع ديتش فيله 0.26بمتوسط حسايب )

 هذه الفئة بمتوسط جراف يف ا للفيديواألقل استخدامً 

 توظيف الفيديوجيرإ (، يف حني مل 0.04حسايب )

 جراف يف هذه الفئة يف موقع الرشق األوسط.
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 نوع –ا للوسائط املعلوماتية املستخدمة جراف طبقً  حصائية بني املواقع حمل الدراسة يف توظيف الفيديوإلالفروق ا(. 3,4) جدول رقم

 .الوسائط

 

 

وجود تباين كبري بني املواقع يوضح اجلدول السابق 

 حمل الدراسة يف استخدام الوسائط املختلفة يف الفيديو

 جراف، كام أظهرت النتائج ما ييل:

 موقع يب يب يس األعىل توظيفا للفيديو جاء 

 -تعليق صويت   - جراف الذي تضمن رسوم متحركة

متوسط و(، 0.12تعليق نيص بمتوسط حسايب )

عىل (، 0.56يب )(، بمتوسط حسا0.52حسايب )

ا موقع الرشق األوسط األعىل توظيفً  الرتتيب، بينام كان

قصرية بمتوسط  اجراف الذي تضمن نصوًص  للفيديو

وم يديتش فيله وروسيا ال ا(، أما موقع1.00حسايب )

جراف يف هذه الفئة  ا للفيديوكانا األقل استخدامً ف

 ( عىل الرتتيب.0.60( و)0.62بمتوسط حسايب )

  موقع العربية نت األعىل توظيفا  كانيف حني

جراف الذي تضمن مؤثرات برصية بمتوسط  للفيديو

كان األقل ف(، أما موقع يس إن إن 0.40حسايب )

جراف يف هذه الفئة بمتوسط  ا للفيديواستخدامً 

 (.0.06 )حسايب 

 أخبار اليوم ويب يب يس األعىل  اكان موقع و

توسط جراف الذي تضمن أنيمشن بم ا للفيديوتوظيفً 

كان األقل فا موقع يب يب يس (، أمَّ 1.00حسايب )

جراف يف هذه الفئة بمتوسط  ا للفيديواستخدامً 

موقع أخبار اليوم األعىل  كذلك كان(.0.52حسايب )

بمتوسط  رسوم اجلرافيكجراف  ا للفيديوتوظيفً 

كان األقل ف(، أما موقع ديتش فيله 0.78حسايب )

لفئة بمتوسط جراف يف هذه ا ا للفيديواستخدامً 

 (.0.16حسايب )

يتضح من اجلداول السابقة أنَّ بعض الوسائط 

املعلوماتية كانت قاسم مشرتك بني كل أنامط 

املوضوعات  اإلخبارية التي جرى توظيف قالب 

يف تقديمها  يف املواقع اإلخبارية حمل  فالفيديو جرا
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الدراسة، متثل ذلك يف املوسيقى اخللفية والتي هيدف 

ا إىل توصيل املعلومة واملساعدة يف خلق استخدامه

اجلو العام للحدث، والتأكيد عىل واقعية تفاصيله، 

وأسهم يف ذلك بروز اجتاه جديد يف نقل وبناء املضامني 

اإلخبارية تضمن نقل احلالة النفسية املصاحبة 

للحدث، وذلك إلعطاء املتلقي إحساًسا بأبعاد أخرى  

 ال تكفي الكلامت مثل: الزمان واملكان والتي ربام

لوصفها أو حتى رؤية اللقطات احلية املصورة،  وهذا 

خيلق أيًضا بالتبعية أفق أوسع لرؤية احلدث لدى 

املتلقي. كام أهنا هتدف إىل كرس امللل خالل مدة عرض 

الفيديو جراف، ويراعي يف اختيارها مناسبتها 

للموضوع اإلخباري. كذلك أيًضا كانت النصوص 

تضبة الشارحة أو الوصفية ذات املغزى، القصرية املق

والتي تتسم باعتامدها عيل اجلمل القصرية والكلامت 

 البسيطة والتي تتالءم وطبيعة املضمون اإلخباري. 

قاسم مشرتك آخر   Animationأيًضا احلركة لت شكَّ 

ظ فت لتقديم  بني كل قوالب الفيديو جراف التي و 

اقع حمل الدراسة،  اإلخبارية يف املو تخمتلف املوضوعا

وتسمح احلركة باالنتقال السلس بني أجزاء وتفاصيل 

املوضوع اإلخباري، كام تسهم يف االحتفاظ بانتباه 

املتلقي  ألطول فرتة ممكنة، أما يف املرتبة الثانية فجاءت 

اللقطات احلية يليها الصور الكالمية ثم الصور الثابتة، 

رية والتي ويدعم ذلك الرسد البرصي للقصص اإلخبا

تتضمن أبعاًدا لإلهبار وحتويل املعلومات إىل مواد 

جذابة برصًيا.  تتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه 

من كون العنارص البرصية مل  (2014)أمحد، دراسة 

تعد وحدها ذات أمهية وإنام العنارص املسموعة أيضا، 

مما يزيد اإلحساس بموائمة احلدث ويرفع من 

لذلك يعد التكامل والدمج بني كافة مصداقية اخلرب. 

  العنارص أمًرا ذا أمهية كبرية يف جذب املستخدمني. 

كام تتفق نتائج هذه الدراسة بصورة جزئية مع ما 

من أنَّ هناك أربع  (Jacobson, 2010)أشارت إليه دراسة 

وهي  "احلزم اإلخبارية  "فئات للرسد املتعدد الوسائط 

 –تقنيات التفاعلية  –لقة العروض املنز –) الصوتيات 

لقطات الفيديو (، وجيري توظيفها، بحيث تتضمن 

احلزمة مقطًعا صوتًيا، إضافة إىل  الرشائح املصورة  

والتي تتضمن سلسلة من الصور تعرض عىل نحو 

متتابع، كام جيري املزج بينها وبني لقطات الفيديو 

م والتي غالًبا ما تكون مقطًعا واحًدا عىل األكثر، وتض

ميزة التفاعلية العنارص الثالثة، بحيث تشكل اإلطار 

 الذي جيمعها ضمن حزمة إخبارية واحدة. 

من نتائج يدعم التحقق اجلزئي للفرض سبق  ما

بني املواقع حمل الدراسة  إحصائية فروقالقائل بوجود 

 لنوع الوسائط اطبقً  ،جراف يف توظيف الفيديو

 .املعلوماتية املستخدمة
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 التحليل الكيفي نتائج  -ثانًيا 

 موقع ديتيش فيله 

تقريًرا بأسلوب الفيديو  "ديتيش فيله  "عرضت 

الغاز الطبيعي.... عامل سالم أو  "جراف حتت عنوان 

رض بشكل  1:50ومدته  "وقود أزمات دقيقة، ع 

مستقل دون وجود نصوص خارج سياق القالب نفسه 

والذي يعرض بصيغة الفيديو الرقمي، وظف القالب 

أسلوب الرشائح املصورة يف عرض جمموعة من 

الصور الصحفية التي توضح بنية احلدث األصلية، 

إضافة إىل اخلرائط اجلغرافية الثابتة ألماكن تواجد 

حقول الغاز وخرائط أخرى للدول ذات الصلة، 

وذلك لربط البعد املكاين بسياق املعلومات الواردة يف 

ة وهي عبارة التقرير. وجرى توظيف الصور الكالمي

وجلت جرافيكًيا من خالل  ةعن عناوين رئيس وفرعية ع 

استخدام بعض عوامل اإلبراز، واملتمثلة يف اخللفية 

البيضاء يف إطار حدود النص فقط، كام استخدم اللون 

إلبراز املفاهيم واملعاين املرتبطة بموضوع التقرير 

، واستعان التقرير "ثروة –حروب  –تنقيب "

علوماتية املساندة واملتمثلة يف املوسيقى بالوسائط امل

اخللفية املناسبة لطبيعة املوضوع، كذلك جرى 

استخدام احلركة يف تفعيل النصوص وضامن االنتقال 

 ,https://www.dw.com/ar) السلس بني أجزاء املحتوى.

 (.5,6رقم ) انظر شكل(2018

 

  

 استخدام اخلرائط وعامل اإلبراز يف النص.   (.6الشكل رقم ) ."المية صورة ك "استخدام اخللفية للعنوان  (.5الشكل رقم )

 

 BBCموقع 

عىل صفحات موقعها اإللكرتوين  BBCنرشت 

سيدة الرأس األخرض عشقتها اجلامهري  "تقريًرا بعنوان 

م التقرير وفًقا لقالب الفيديو  "بقدميها احلافية د  ق 

 ثانية، 1:18جراف وبشكل مستقل وبلغت مدته 

وظف يف تقديم القالب عروض الرشائح املصورة 

هبدف عرض بورتريه لشخصية احلدث، كام وظف 



 169                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،31مجملة اآلداب، 

اجلرافيك لتكوين رسوم تعبريية ملعلومات ختص 

الشخصية، جرى توظيف التأثريات البرصية إلعطاء 

معاين احلزن واملأساة التي عاشتها شخصية احلدث، 

ا ستخدمت النصوص القصرية دون تطبيق لعوامل 

احلجم ( واكتفى الفيديو جراف  –براز مثل ) اللون اإل

بتوظيف مقطع موسيقي من أشهر أغانيها كموسيقي 

بإق  خلفية خللق اجلو العام املرتبط بالشخصية. كذلك ط 

مؤثر احلركة بني كل حمتويات الفيديو جراف والتي 

شملت النصوص وعروض الرشائح والصور 

 يةالتعبريية، إضافة إىل املؤثرات البرص

(http://www.bbc.com ،2018)رقم  .  انظر شكل

(8,7.) 

 

  

يوضح استخدام نصوص قصرية دون توظيف  (.8الشكل رقم ) .BBCيوضح التأثرات البرصية يف موقع (. 7الشكل رقم )

 لعوامل اإلبراز.

 

   CNNموقع 

تقريًرا بأسلوب الفيديو جراف   CNNنرشت 

 ”ق عند الفجرالعمال الرعد“ما هو ديناصور  "بعنوان 

دقيقة  1:10مدة التقرير  " ا؟حديثً  ا كتشف الذي

وجيمع الفيديو جراف بني أكثر من نمط من الوسائط 

 –تعليق صويت  –) لقطات فيديو  املعلوماتية األساسية 

صور ثابتة(،   "جرافيك  "رسم تعبريي  –تعليق نيص 

استخدمت لقطات الفيديو كفواصل بني جمموعتني 

ض الرشائح املصورة وتضمن الفيديو تعليًقا من عرو

من الباحث عىل ما سبق من صور  خاصة باحلفرية 

املكتشفة، استخدمت النصوص القصرية لرسد 

تفاصيل االكتشاف وإعطاء خلفية معلوماتية عن 

احلدث، جرى تطبيق احلركة بشكل أسايس عىل 

النصوص دون تطبيق ألي عامل من عوامل اإلبراز، 

التنقل بني الرشائح املصورة عىل التصفح  واعتمدت يف

التلقائي استخدمت املؤثرات البرصية للجمع بني 

نوعني من الوسائط يف اإلطار نفسه، حيث جرى 

جتزئته إىل قسمني: قسم يعرض لقطة فيديو، واجلزء 
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اآلخر يعرض رسام تعبريًيا، وا ستخدمت املوسيقى 

قدمة عرب اخللفية كعامل ربط بني الوسائط املختلفة امل

 (https://arabic.cnn.com ،2018) قالب الفيديو جراف.

 (. 9) رقم  انظر شكل

 

 

 .CNN(.  يوضح توظيف املؤثرات البرصية للجمع بني شكلني من الوسائط يف موقع 9الشكل رقم )

 

 موقع روسيا اليوم 

م موقع روسيا اليوم تقريًرا بأسلوب الفيديو  قدَّ

، وذلك "ل لنادية مراد نوب  "جراف حيمل عنوان 

بشكل تكاميل مع نص تقديمي يوضح الفكرة 

واحلدث األسايس ملضمون الفيديو جراف وهو 

حصول شخصية احلدث عىل جائزة نوبل،  مدة التقرير 

دقيقة وهي املدة املثالية لطول قوالب الفيديو  1:18

املعدة خصيًصا للنرش عىل شبكة اإلنرتنت وفًقا ملا 

 & ,Kalogeropoulos, Cherubini)ة أشارت إليه دراس

Newman, 2016) اعتمد القالب عىل اجلمع بني جمموعة ،

من لقطات الفيديو القصرية والتي تصور مشاهد 

خمتلفة توضح السياق العام الذي أحاط بشخصية 

احلدث الرئيسة، ا ستخدمت املؤثرات الصوتية 

للمساعدة يف تعميق اإلحساس بالسياق العام 

تخدمت الصور الكالمية كعناوين للحدث، واس

وتوضيح لألحداث املرتبطة بالشخصية 

(https://arabic.rt.com ،2018)   10الشكل رقم  انظر 

 .11 رقم شكلالو
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يوضح التكامل مع النص التقديمي  (. 10الشكل رقم )

 ملحتوى الفيديو جراف. 

 يوضح استخدام الصور الكالمية مع لقطات (. 11الشكل رقم )

 الفيديو.

 

 موقع الرشق األوسط 

نوبل للطب  "نرشت الرشق األوسط خرًبا بعنوان 

وظفت فيه أسلوب الفيديو جراف  "ملكافحي الرسطان 

دقيقة مزجت فيه بني  1:7بشكل مستقل مدة اخلرب 

الصور الثابتة ولقطات الفيديو التوضيحية والقصرية 

عىل  دون تعليق صويت، جرى تطبيق التأثريات البرصية

ا بعض الصور الثابتة من حيث اعتامم الصورة وإضاءهت

إلعطاء إحياءات حول أمهية الكشف الذي خرج إىل 

النور. استخدمت النصوص القصرية مع توظيف اللون 

اكشاف  "للتأكيد عىل املعاين واملفاهيم املرتبطة باحلدث 

ظفت موسيقى خلفية مرتبطة  "عالج للرسطان  كذلك و 

احلركة املوظفة؛ لتحقيق االنتقال بني أكثر بتأثريات 

الوسائط املكونة ملحتوى الفيديو جراف. وجاءت 

القصرية  واالنتقاالت بني الصور ولقطات الفيدي

بأسلوب تتابعي وليس بأسلوب التتابع كام يف عروض 

 .(https://aawsat.com ،2018)الرشائح املصورة. 

 

  

و القصرية توظيف لقطات الفيدي. ( 12شكل رقم )ال

 لشخوص ااحلدث دون تعليق صويت.

يوضح التأثريات البرصية من حيث  . (13) رقم شكلال

 االعتام واإلضاءة. 
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 موقع العربية نت 

م موقع العربية خرًبا وفًقا لقالب الفيديو جراف  قدَّ

امللك  "وبشكل تكاميل مع نص اخلرب  حتت عنوان 

مدته  "إثيوبياسلامن يرعى اتفاقية السالم بني إريرتيا و

ثانية، مزجت فيه بشكل تباديل بني الصور الثابتة و  25

  "لقطات الفيديو وعنرص جرافيك متثل يف لقطة شاشة 

وجرى تطبيق احلركة عىل  "تغريدة من موقع تويرت 

مجيع عنارص الفيديو جراف، ا ستخدمت موسيقى 

خلفية تتناسب وطبيعة احلدث، وا ستخدمت 

ظف يف بعضها عنارص إبراز  النصوص القصرية وو 

النص بوضع خلفية ملونة لبعض الكلامت التي متثل 

أسامء لشخصيات احلدث واألماكن املرتبطة به يف 

حماكاة لفكرة النص الفائق، والذي جيري متيزه بلون 

الشكل انظر  (https://www.alarabiya.net ،2018)خمتلف 

 (.5( والشكل رقم )14رقم )

 

  

 ."لقطة شاشة  "عنرص جرافيك  . (15) رقم شكلال استخدام اخللفية كعامل إبراز. .(14) رقم شكلال

 

 موقع اليوم السابع

م موقع اليوم السابع تقريًرا إحلاقي بالتقرير  قدَّ

وفًقا لقالب الفيديو جراف حتت  "النص  "األصيل 

 الدوري يف.. حصاد حممد صالح فعنوان فيديو جرا

 59، مدته " وسم اجلديدقبل انطالق امل اإلنجليزي

ث، استخدم التقرير املؤثرات البرصية للدمج بني أكثر 

وجلت جرافكيا؛ لتصبح  من صورة لالعب التي ع 

صور ديكوبية واخللفية وهي عبارة عن صورة ثابتة 

ملعلب كورة قدم، جرى تطبيق احلركة فقط عىل 

الصورة الديكوبية والصور الكالمية املصاحبة هلا، 

موسيقى خلفية محاسية مناسبة لطبيعة  وا ستخدمت

 املوضوع الريايض. 
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 صور الديكوبية مع اخللفية الثابتة. . (16رقم )شكل 

 

 أخبار اليوم موقع 

عىل صفحة موقعها اإللكرتوين نرشت أخبار اليوم 

بشكل إحلاقي خرًبا بأسلوب الفيديو جراف حتت 

ديد عىل الطريق الدائري اإلقليمي.. إنجاز ج "عنوان 

، بوصفه إضافة لنص اخلرب األصيل " أرض مرصية

وإلعطاء القارئ املزيد من التفاصيل حول احلدث، 

دقيقة، وظفت بشكل أسايس أسلوب  1:29مدة اخلرب 

عرض الرشائح املصورة مع اخللفية املوسيقية الثابتة 

عىل طول العرض خللق السياق العام للحدث، كذلك 

ط األحداث باملكان وظفت اخلرائط الثابتة لرب

اعتمدت أيًضا عىل النصوص القصرية التي توضح 

تفاصيل احلدث وا ستخدمت اخللفية كعنرص إبراز 

 للنصوص املستخدمة يف الفيديو جراف.  

 

  

 (. استخدام اخللفية للنصوص القصرية.17شكل رقم)  (. استخدام اخلرائد الثابتة يف الفيديو جراف.16شكل رقم )
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 الدراسة وتوصياهتاخامتة 

 استخداماترصد هدفت الدراسة احلالية إىل 

اإلخبارية يف  املضامنيرسد ونقل  يفجراف  الفيديو

، عىل شبكة اإلنرتنت والغربيةمواقع الصحافة العربية 

وذلك بالتطبيق عىل ثامين مواقع إخبارية شملت 

(CNN-  نت العربية –روسيا اليوم –  BBC - 

الرشق  –ديتش فيله  -السابع اليوم  –اليوم أخبار

، جرى توظيف أداة حتليل املضمون بشقيها (األوسط 

تحليل أنامط الوسائط املعلوماتية الكمي والكيفي؛ ل

 ،جراف املستخدمة يف بناء وتكوين هيكل الفيديو

. فضاًل هاخلاصة برصد املواصفات الفنية  إضافة إىل 

 ت رسدي التعرف عىل طبيعة املضامني اإلخبارية التعن 

نقل جراف يف  الفيديو قالبمن خالل توظيف  وت 

 عىل شبكة اإلنرتنت.  الغربيةمواقع الصحف العربية 

خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج جاءت 

  عىل النحو اآليت:

  فيام يتعلق بأسلوب التوظيف أظهرت نتائج

التحليل الكيفي أنَّ قالب الفيديو جراف جرى التعامل 

واقع اإلخبارية العربية والغربية  معه داخل امل

بأسلوبني،  األول: بوصفه قالًبا حتريرًيا قائاًم بذاته، 

ومن ثمَّ جرى عرضه، بوصفه قصة إخبارية مستقلة 

بذاهتا.والثاين: األسلوب اإلحلاقي وهو أن يعرض 

القصة اإلخبارية وفًقا للقوالب التقليدية املتعارف 

عىل شبكة عليها؛ لتقديم املضمون اإلخباري 

اإلنرتنت، ومن ثم جيري إحلاق الفيديو جراف يف هناية 

املضمون كمحتوى داعم أو ملخص للمحتوى 

 األصيل للقصة اإلخبارية. 

   أظهرت نتائج هذه الدراسة أن املواقع العربية

حمل الدراسة وظفت قالب الفيديو جراف بشكل 

أسايس يف املوضوعات السياسية واالقتصادية 

والرياضية والعسكرية، حيث اهتم موقع واالجتامعية 

الرشق األوسط باملوضوعات السياسية، بينام كان اليوم 

السابع مهتاًم بتوظيف الفيديو جراف يف تقديم 

ل موقع العربية  املوضوعات االقتصادية، وفضَّ

املوضوعات االجتامعية، يف حني كان اهتامم موقع 

ا لقالب أخبار اليوم بتقديم املوضوعات الرياضية وفقً 

 الفيديو جراف. 

  اهتامم املواقع الغربية حمل الدراسة كان

بتوظيف قالب الفيديو جراف يف املوضوعات الفنية 

والتقنية والسياحية والبيئية والتنموية والعلمية، حيث 

قالب الفيديو جراف يف أغلب   cnnوظف موقع شبكة 

املوضوعات الفنية والتقنية والسياسية، واهتم موقع 

BBc باملوضوعات البيئية والتنموية، بينام اهتم موقع

ديتش فيله بتقديم املوضوعات ذات الطابع الزراعي 

 وفًقا لقالب الفيديو جراف. 

  يتعلق بتوظيف الفيديو جراف يف بناء فيام

املضامني اإلخبارية وفًقا لطبيعة املوضوع، كانت 

مت وفًقا لقالب الفيديو  املوضوعات اإلخبارية التي ق د 
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جراف ذات طبيعة آنية، مما ي ظهر سيطرة قيمة احلالية 

 عىل عملية اختيار ونرش املضامني اإلخبارية. 

 حمل الدراسة سواء العربية أو  املواقع أغلب

 زمنيةملدد  وفًقاجراف  بتوظيف الفيديو الغربية قامت

 كانت يف املتوسط دقيقة ونصف.  قصرية

  سمحت أغلب املواقع حمل الدراسة سواء

لعربية أو الغربية بإمكانية مشاركة الفيديو جراف عىل ا

منصات التواصل االجتامعي، واشرتكت كل املواقع يف 

إمكانية مشاركة الفيديو جراف بشكل أسايس يف موقع 

 الفيسبوك وتوتري. 

  يتعلق بطبيعة الوسائط املعلوماتية فيام

املستخدمة يف بناء هيكلية الفيديو جراف، يتضح من 

واختبارات الفروض وجود  ةدراسة التحليلينتائج ال

تباين وفروق ذات داللة إحصائية بني املواقع حمل 

الدراسة يف توظيف الوسائط املعلوماتية، كام تبني أن 

املوسيقى اخللفية والنصوص القصرية واحلركة كانت 

القاسم املشرتك بني كل املواقع يف بناء هيكلية الفيديو 

 جراف. 

 

 التوصيات 

للنتائج السابقة يمكن تعريف قالب الفيديو  وفًقا

جراف بأنه قالب حتريري هجني متعدد الوسائط، له 

صيغة الفيديو يف العرض ويتكون من وسائط 

معلوماتية أساسية جيري من خالهلا تقديم احلدث وما 

به من تفاصيل وخلفيات وشخصيات فاعلة،  ليتص

ويوظف الوسائط املعلوماتية املساندة؛ لتحقيق 

االنتقال والتناغم بني األجزاء املكونة له ولنقل التأثري 

النفيس املرتبط بالقصة اإلخبارية أو املوضوع 

م من خالله.   اإلخباري املقدَّ

وتقرتح الدراسة نموذًجا لبناء هيكلية الفيديو 

 جراف عىل النحو اآليت: 

قبل بدء العمل عىل قالب الفيديو جراف  -

املوضوع املقدم  البد من حتديد مالمح وخصائص

والتي اتضح وفًقا لنتائج هذه الدراسة، أنَّ قالب 

 "الفيديو جراف يناسب مجيع فئات املوضوعات 

منوعات....  –فني  –ريايض  –اقتصادي  –سيايس 

القوى  –احلدث  "،  وتشمل هذه اجلوانب "إلخ

 –نوع الرصاع  –التطورات  –التفاصيل  –الفاعلة 

االقتباسات.....  –الفعل ردود  –خلفية معلوماتية 

وختتلف هذه اجلوانب وفًقا لطبيعة  "إلخ ذلك 

 املوضوع.

حتديد الوسائط املعلوماتية األساسية والتي  -

 تشمل:

لقطات : أفضل طريقة الستخدام لقطات الفيديو

هي تقديم مشاهد يف قالب الفيديو جراف، الفيديو 

 احلدث نفسه أو عرض ردود أفعال القوى الفاعلة. 

الستخدام النص يف  األساليبلنص: أفضل ا  

إلعطاء خلفية  توظيفه قالب الفيديو جراف هو
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يف عرض التحليالت. الطريقة األخرى  معلوماتية أو

 هي يف استعامل النص يف تقديم رشح يصاحب الصور.

ويراعي يف استخدام اللغة املبارشة والبسيطة 

والنصوص يف الفيدي وجراف، إما أن تكون نصوص 

 ة أو صور كالمية جيري توظيفها يف العناوين. قصري

الثابتة: نستخدم الصور الثابتة لتقديم لقطة  رالصو  

من األفضل وتذكارية أو للتأكيد عىل حدث معني. 

استخدام صور قوية يف حمتواها وال تتطلب النص 

الصور الثابتة واحدة من ولرشح التفاصيل فيها. 

ها يف تقرير األدوات األقل كلفة ويمكن استخدام

منفصل، أو كواحدة من الوسائط يف تقرير متعدد 

  .الوسائط

البيانات واإلحصاءات: أفضل طريقة لتقديم 

البيانات واإلحصاءات هي استخدام الرسوم البيانية. 

واستخدام الرسوم البيانية التفاعلية يكون عادة أكثر 

 كلفة من الرسوم التقليدية. 

إلضافة البعد الزماين اخلرائط الثابتة واملتحركة: 

اخلاص باملوضوع أو احلدث، ومن ثمَّ يتسنى للمتلقي 

 حتديد مدى ارتباطه وتأثري احلدث عىل حياته اليومية. 

 الوسائط املعلوماتية املساندة وهي:حتديد  -

املوسيقى اخللفية: وهي وفًقا لنتائج هذه الدراسة 

لب تعدُّ قاساًم مشرتًكا وعامل ربط بني كل أنامط قوا

الفيديو جراف، وجيري توظيفها كمؤثر صويت يساعد 

 يف توضيح األحداث وتأكيدها. 

: خللق التناغم يف االنتقال بني Animationاحلركة 

 –الصور  –النصوص  "مكونات قالب الفيديو جراف 

لقطات الفيديو.... إلخ (، إضافة إىل توجيه املتلقي 

 ولفت انتباهه. 

لتها التعتيم التدرجيي املؤثرات البرصية: ومن أمث

لإلضاءة، وت ستخدم املؤثرات البرصية ألغراض فنية 

أو لغرض الرسد. بام حيقق املزج والتناغم بني الوسائط 

 املعلوماتية املوظفة يف قالب الفيديو جراف. 

 

 الدراسات املستقبلية 

تقرتح الدراسة مزيًدا من البحث يف تقنيات حترير 

إلنرتنت بوجه عام ومنصات وبناء املضامني يف مواقع ا

التواصل االجتامعي بوجه خاص، إضافة إىل مزيد من 

البحث يف تقنيات الوسائط املتعددة ورصد التحوالت 

يف أساليب توظيفها يف بناء وتقديم املضامني اإلخبارية 

والصحفية عىل شبكة اإلنرتنت، والرتكيز عىل املواقع 

 اإلخبارية العربية املحلية. 

 

 راجعامل

 واًل: املراجع العربية:أ

نصائح هامة ملن يود العمل يف صحافة " ، عيل.براهيمإلا

 :/https://ijnet.org/arتم االسرتداد من  ".الفيديو

https://ijnet.org/ar/    (10 19 ،2018). 

 

https://ijnet.org/ar/
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أساليب تقديم املحتوى يف " أمل قشور، و عامد بشري.

 ع اإللكرتونية اإلخبارية النارشة بالعربيةاملواق

وتقييم خدماهتا: يب يب يس عريب ويس أن أن 

 The SLA-AGC 20th Annual ."بالعربية نموذجاً 

Conference (.2014(. )38-1، )الصفحات 

ابوظبي: ثقافة للنرش  الصحافة الرقمية.  .انتوم. اليس

 (.2017والتوزيع. )

لبوابة اإلعالمية حراسة ا" ثائر حممد.تالمحه، 

والتفاعلية يف املواقع اإلخبارية الفلسطنية عىل 

. رسالة ماجستري غري منشورة. "شبكة اإلنرتنت

جامعة الرشق األوسط: كلية )األردن،

 .(2012) (،اإلعالم.

 ."أساسيات وتقنيات صحافة الفيديو " حسنني شفيق.

 .(2015القاهرة: دار فكر وفن. )

م الوسائط املتعددة يف استخدا" محد جمدي.شفيق،أ

جامعة . "املواقع اإللكرتونية للفضائيات

كلية الدراسات  )السودان للعلوم والتكنولوجيا،

كلية علوم االتصال / قسم الوسائط  -العليا 

 .(2015. )املتعددة (

التطبيقات التقليدية " عباس مصطفى.صادق، 

واملستحدثة للصحافة العربية عىل اإلنرتنت. 

اإلنرتنت يف العامل العريب: الواقع  مؤمتر صحافة

جامعة )اإلمارات العربية املتحدة،  ."والتحديات

 (.2005. )(الشارقة، كلية االتصال

التفاعلية يف املجالت " عبدالباسط أمحد هاشم.

اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت: دراسة حتليلية 

 "تايم "املرصية و  "آخر ساعة  "ملجلتي 

ميدانية للقائمني باخلدمات  األمريكية مع دراسة

. رسالة ماجستري غري منشورة. "اإللكرتونية

جامعة جنوب الوادي: كلية اآلداب، قسم مرص،

 (.2005اإلعالم. )

ندماج اإلعالمي الا" فاطمة الزهراء.عبدالفتاح، 

القاهرة: العريب للنرش  ."وصناعة األخبار

 (.2016والتوزيع. )

لقصة اإلخبارية نمط البناء الفني ل" .مروة ةعطي

وعالقته بسياق توظيف الفيديو املصاحب للنص 

عىل شبكة اإلنرتنت: دراسة حتليلية لعينة من 

جملة اإلذاعة . "املواقع اإلخبارية العربية

 (.2017. )والتلفزيون، العدد العارش

بنية الرسد يف املواقع اإلخبارية " حلمي.حمسب 

قارىء عكاسها عىل العالقة بني الإالتلفزيونية و

-1 املجلة املرصية لبحوث اإلعالم،. "والكاتب 

30( .2016.) 

الصحافة متعددة الوسائل: إعداد  " مندى مكادامز.

برامج لألخبار باستخدام النص والصور 

القاهرة: املركز القومي  ."والصوت واحلركة

 (.2015للرتمجة. )
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 ."املدخل إيل الراديو والتلفزيون " .، حممدمهني

 .(2008دون نارش. )القاهرة: ب

صحافة " العزم. بوأيامن إمحد بالل، و أوائل عناين، 

 "الفيديو الرقمية وتأثرها بظهور اإلعالم اجلديد.

 :متاح عىل (.2015)

 https://www.slideshare.net/drahmedbelal/digital-video-

journalism-study-within-new-massmedia-effect. 

ط املتعددة وتوظيفها يف تصميم الوسائ وسام أمحد.

لكرتونية العربية وعالقتها بجذب  الصحافة اإلإ

رسالة وميدانية.  حتليليةاملستخدمني: دراسة 

) مرص، جامعة  .دكتوراه غري منشورة

 (.2014) حلوان،كلية اآلداب: قسم اإلعالم (.

الوسائط املتعددة يف الصحافة: تصميمها  محد.أوسام 

للنرش والتوزيع. القاهرة: العريب وإنتاجها.
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       Scale: No, Not Sure, Yes. 
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classroom do you have in your department? 

a) Non-written, but agreed upon verbally 

b) Written 

c) Other: ………… 

4- The head of my department ensures that English 
policies are being put into practice. 

      Scale: No, Not Sure, Yes. 

5- Current language policies have been adopted based on 
careful planning and a specific rationale. 
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6- My department language policies: 

a) are agreed upon by the department council 

b) are set by some members informally 

c) emerged spontaneously 

d) other: ……………… 

 

Appendix B (Interview Questions) 

1) Do you have English language policies in your 
department? If so, what type of policies are they? 

2) Have these policies been influenced by L2 research or 
were they made based on a scientific rationale? 

3) How important do you think having ELPs is? 

4) When is English used in your department outside the 
classroom and within the domain of the department? 



Mohammad Almoaily; Suliman Mohammed Alnasser: Current English Language …  46

 Barnawi, O. Z., & Al-Hawsawi, S. (2017). English 
education Policy in Saudi Arabia: English language 
education policy in the Kingdom of Saudi Arabia: 
Current trends, issues and callenges. In R. Kirkpatrick 
(Ed.), English language education policy in the Middle 
East and North Africa (pp. 199-222). Cham: Springer 
International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-
319-46778-8_12 

Bidair, A. (2016, September 27).  Okaz Newspaper, 
Retrieved from: 

������ ���	 
���� ������ �������� � �������������  

       https://www.okaz.com.sa/article/1076187/  

Bisson, M. J., van Heuven, W. J. B., Conklin, K., & 
Tunney, R. J. (2014). The role of repeated exposure to 
multimodal input in incidental acquisition of foreign 
language vocabulary. Language Learning, 64(4), 855-
877. https://doi.org/10.1111/lang.12085 

Blair, R. W. (1982). Innovative approaches to language 
teaching. Rowley, Mass: Newbury House. 

Bonacina, F. (2011). A conversation analytic approach to 
practiced language policies: The example of an 
induction classroom for newly-arrived immigrant 
children in France. Ph.D. Thesis: University of 
Edinburgh. Retrieved from: 

       http://hdl.handle.net/1842/5268   

Carson, J. G., & Longhini, A. (2002). Focusing on 
learning styles and strategies: A diary study in an 
immersion setting. Language Learning, 52(2), 401-438. 
https://doi.org/10.1111/0023-8333.00188 

Chimbutane, F. (2011). Rethinking bilingual education in 
postcolonial contexts. Bristol: Buffalo: Multilingual 
Matters. https://doi.org/10.21832/9781847693655 

Cincotta-Segi, A. (2011). Talking in, talking around and 
talking about the L2: three literacy teaching responses 
to L2 medium of instruction in the Lao PDR. Compare: 
A Journal of Comparative and International Education, 
41(2), 195-209. 

      https://doi.org/10.1080/03057925.2011.547285 

Cooper, R. L. (1989). Language planning and social 
change. Cambridge; New York: Cambridge University 
Press. 

DeKeyser, R. (2007). Practice in a second language 
perspectives from applied linguistics and cognitive 
psychology. Cambridge: Cambridge University Press 
https://doi.org/10.1017/CBO9780511667275 

Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. 
Oxford: Oxford University Press. 

Elyas, T., & Badawood, O. (2016). English language 
educational policy in Saudi Arabia post 21st century: 
Enacted curriculum, identity, and modernisation: A 
critical discourse analysis approach. Forum for 
International Research in Education, 3(3), 11. 

Ferguson, & J. Dasgupta (Eds.), Language problems of 
developing nations (pp. xv, 521 pages). New York; 
London: Wiley. 

Haugen, E. (1983). The implementation of corpus 
planning: Theory and practice. In J. Cobarrubias & J.  
A. Fishman (Eds.), Progress in language planning: 
international perspectives (pp. 269-289). Berlin; New 
York: Mouton Publishers. 

Hornberger, N. (2006). Frameworks and models in 
language policy and planning. In T. Ricento (Ed.), An 
introduction to language policy: Theory and method 
(pp. 24-41). Malden, MA: Blackwell Pub. 

Hult, F. M. (2010). Swedish television as a mechanism for 
language planning and policy. Language Problems & 
Language Planning, 34(2), 158-181. 

       https://doi.org/10.1075/lplp.34.2.04hul 

Jaffe, A. (2011). Critical perspectives on language-in-
education policy: The Corsican example. In T. L. 
McCarty (Ed.), Ethnography and language policy (pp. 
205-229). New York: Routledge. 

Johnson, D. C. (2010). Implementational and ideological 
spaces in bilingual education language policy. 
International Journal of Bilingual Education and 
Bilingualism, 13(1), 61-79. 

       https://doi.org/10.1080/13670050902780706 

Johnson, D. C. (2013). Language policy. New York: 
Palgrave Macmillan.  

      https://doi.org/10.1057/9781137316202 

Jones, M. C. (2015). Policy and planning for endangered 
languages. Cambridge: Cambridge University Press. 
https://doi.org/10.1017/CBO9781316162880 

Kachru, B. B. (1992). The other tongue: English across 
cultures (second edition). Urbana: University of Illinois 
Press. 

Kaplan, R. B., & Baldauf, R. B. (1997). Language 
planning from practice to theory. Clevedon: 
Multilingual Matters. 

Liddicoat, A. (2014). The interface between macro and 
micro-level language policy and the place of language 
pedagogies. International Journal of Pedagogies and 
Learning, 9(2), 118-129. 

       https://doi.org/10.1080/18334105.2014.11082025 

Liddicoat, A., & Baldauf, R. B. (2008). Language 
planning and policy: Language planning in local 
contexts. Clevedon, UK; Buffalo, N.Y.: Multilingual 
Matters. https://doi.org/10.21832/9781847690647 

Luan, Y., & Guo, X. (2011). A study on the application of 
the immersion teaching model to EFL learners in 
institutions of higher learning. English Language 
Teaching, 4(1), 152-161. 

       https://doi.org/10.5539/elt.v4n1p152 

Mahboob, A., & Elyas, T. (2014). English in the Kingdom 
of Saudi Arabia. World Englishes, 33(1), 128-142. 
https://doi.org/10.1111/weng.12073 

McCarty, T. L. (2011). Ethnography and language policy. 
New York: Routledge. 

 



Journal of Arts, Vol. 31, (2), King Saud University, Riyadh (2019 /1440H.)  45

departments were created based on a rationale. This 
indicates that staff members are actually aware of the 
reasons for their departments’ ELPs. Indeed, reducing the 
tension between members – as well as allowing for more 
English practice—are valid reasons for having ELPs in 
English departments. As suggested by the following 
implication, raising the awareness of staff members who 
join the English departments of these justifications for 
ELPs would ensure the success and persistence of ELPs.  

Increasing Staff Members’ Awareness of Their 
Departments’ ELPs  

Table 5 above revealed that more than 50% of the 
respondents to the survey either claimed that their 
departments do not have ELPs or that they were not sure 
whether ELPs exist in their departments. This is not 
consistent with our interview data, with five out of eight 
interviewees stating that their departments actually have 
ELPs. One possible reason for this inconsistency between 
the data we obtained from the departments’ chairpersons 
and the responses of the staff members is a lack of 
awareness of the existing ELPs on the part of ordinary 
members of staff. Hence, we recommend that department 
chairpersons and other officials in the institutions do not 
stop at the stage of creating a language policy, but also take 
the next essential steps of implementation and elaboration 
(Haugen, 1983). Indeed, it seems that most of the English 
departments we investigated have ELPs that are agreed 
upon verbally by the department members. The problem 
with such an approach is that new staff members join these 
departments every year. Unless the department chairperson, 
or the people who created the ELP, ensure that new staff 
members are familiar with their departments’ ELPs (e.g., 
which language should be used in the department council, 
in committee meetings, in email exchange etc.), they will 
either be confused about this matter or will mistakenly 
assume that their departments do not have ELPs. In order 
that ELPs are known to all staff members, we also 
recommend that the arbiters of these policies have them 
written down, rather than just agreeing on them verbally. 
The ‘verbal’ ELPs are likely to be lost once the group of 
people who created them retire or transfer to different 
institutions. Hence, writing the ELPs is likely to guarantee 
that these ELPs are passed successfully from one 
generation of staff members to another. 

Obstacles to the Implementation of ELPs  

Although all the chairpersons we interviewed were 
convinced of the importance of having ELPs in their 
departments, some departments find it difficult to overcome 
some obstacles that prevented them from having ELPs. For 
instance, four of the interviewees (namely 1C, 3A, 4A and 
4B) stated that the documents they need to process in 
department councils are written in Arabic and have to be 
responded to in Arabic. This is because most documents are 
received by and handed over to the college officials (who 
are not necessarily English speakers). Another obstacle is 
that some department members need to attend joint councils 
where not all members are competent in English. These 
obstacles are indeed factors that necessitate having written 
ELPs which govern the language choice (i.e., Arabic or 
English) in different domains. For instance, a newly arrived 
member of staff will find it very convenient if he or she is 

provided with an ELP that works as a guide regarding those 
occasions on which it is expected that Arabic will be used, 
and the instances in which the use of English may be 
problematic. Yet, as revealed by the questionnaire, only 
33% of the respondents claimed that their departments have 
written language policies. This indicates that the 
departments’ language policies are mainly agreed upon 
verbally by department members. This, as argued above, 
does not guarantee the sustainability of ELPs. 

 Conclusion 

The study revealed that a large number of the English 
departments we investigated had ELPs that are only agreed 
upon verbally by some department members. The majority 
of respondents believed that these ELPs had been created 
based on careful planning. Based on the data we collected 
through the interviews and the online survey, we 
recommend that having ELPs has many benefits that are 
expected to have a positive impact on the overall quality of 
English departments, such as leading to more English 
practice, inclusion of all staff members in administrative 
work regardless of the first language they speak, and less 
tension among staff members. We also suggest that having 
ELPs written down is likely to lead to successful 
implementation of these policies. Although the data we 
used in this study were collected from chairpersons of eight 
departments that represent all Saudi provinces and we 
collected data from more than two hundred members of 
staff, we believe that the data could be even more insightful 
if observation was employed as a data collection tool. 
Unfortunately, this is a limitation that we could not 
overcome owing to the fact that access to the department 
councils, committees etc. is restricted to department 
members only. This project can be pursued in future 
research by investigating the opinions of staff members 
about ELPs and the factors that lead to the creation of 
various ELPs across different departments. 
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Table 7. Process of making ELPs. 

Responses Frequency 
Per 
cent 

Valid 
per cent 

They are agreed upon by 
the department council 

66 71.7% 71.7% 

They are set by some 
members informally 

13 14.1% 14.1% 

They have emerged 
spontaneously 

13 14.1% 14.1% 

Total 92 100.0 100.0 

 

Implications of the Study 
In the previous section, we presented the results and 

discussed our interpretation of the data we collected for this 
study. There are a number of implications and 
recommendations that we can put forward based on our 
findings. These implications may be of help not just to 
English departments in Saudi Arabia but also to any 
institution where English is taught as a foreign language. 
The implications of the current study are listed in the 
following sub-sections: 

 

The Potential for Macro-level ELPs 
The findings discussed above revealed the existence of 

various types, practices and degrees of formality of ELPs 
among those Saudi English departments which have them.  
Yet if we look deeply into the data, we notice that a similar 
trend exists in all the investigated departments. For 
example, more than half of the total number of respondents 
(69%) claimed that their institutions expect their 
departments to have ELPs. Another agreement among the 
majority of respondents was also observed in the responses 
to the query about the type of ELPs, with 64% of the 
respondents reporting that their departments had ELPs that 
are not written. The majority of respondents also provided 
similar reports with regard to practices related to ELPs, 
such as ensuring the implementation of the ELPs by 
department chairpersons (88%), rationale-based policy 
creation (78%), and the fact that the ELPs were created by 
some members of staff (72%). These quite similar response 
rates suggest that a large number of English department 
members are aware of the existence and importance of 
ELPs. This suggests that these departments, and the staff 
members, are ready to implement macro-level ELPs if they 
are created by the Ministry of Education in the future. Such 
educational macro-level ELPs are expected to improve the 
quality of instruction and communication experienced by 
students in English departments in Saudi Arabia.  

ELPs and English Practice  
One of the most obvious reasons for having an ELP 

within an English as a foreign language (EFL) context as 
mentioned earlier in literature review is that it will lead to 
more exposure to English for both staff members and 
students. This can also be related to the respondents’ 
answers to the third interview question. When they were 
asked about the possible reasons for having ELPs in their 
departments, most of the interviewees agreed that ELPs 
lead to the creation of an ‘English environment’. Indeed, 

the English department may be one of the very few places 
where staff members and students can communicate with 
other English language speakers. For staff members, ELPs 
can be advantageous because they will need to 
communicate with other English speakers who have 
relatively high competency and fluency levels. This 
challenge would encourage staff members to maintain and 
keep improving their linguistic proficiency. With regard to 
the students, ELPs can be linked to total immersion studies 
(see Carson & Longhini, 2002; Luan & Guo, 2011). There 
is no doubt that total immersion environments are more 
likely to be successful when backed up by written language 
policies that both staff members and students are convinced 
by and are willing to implement. Interviewee 4B even 
suggested that ELPs may contribute to the creation of an 
identity for English departments in EFL contexts. This 
identity is shaped by having English monolingual signs and 
announcements and English verbal communications, in 
addition to English classrooms. The majority of staff 
members (43.8%) reported that their departments do have 
policies for English use outside the domain of the 
classroom. This can be an indicator that English 
departments are ready to be an environment where EFL 
students and their instructors practice the English language. 
Having ELPs that govern English language use outside the 
domain of the classroom would certainly increase help EFL 
students for more practice of the English language.    

Inclusion of non-Arabic Speaking Staff Members 
The questionnaire revealed that the staff members of 

English departments who took part in our study came from 
different nationalities and linguistic backgrounds. For 
example, more than 50 respondents were from India, and 
there were also other nationalities (e.g., 15 Pakistanis, 4 
Bengalis, 4 Hungarians, 2 Britons, 2 Canadians). It is more 
than likely that these respondents were not proficient in 
Arabic or did not speak Arabic at all. Sadly, English 
departments which use Arabic as the medium of 
communication in department councils, committee 
meetings etc. effectively prevent these non-Arabic speakers 
from taking part in official department meetings. This is 
also the case when there is a lot of code-switching, or when 
the minutes are in English but discussed in Arabic. Some 
departments, as mentioned by interviewee 5A, are aware of 
this, and hence avoid the use of Arabic at all times (even 
when expressing side comments and making jokes). This 
shows the humanitarian side of language policies in some 
cases, where vulnerable members can enjoy the rights they 
deserve with the help of language policies. The inclusion of 
non-Arabic speakers is therefore a strong argument in 
favour of having ELPs in the departments under 
investigation in particular, and in all similar multilingual 
workplaces in general. 

Less Tension Between Staff Members 
One interviewee, 3A, suggested that the absence of an 

ELP in their department has led to some tensions between 
staff members. The tension is particularly between two 
extremes: staff members who choose Arabic as the medium 
of communication at all times and other members who 
refrain from the use of Arabic. Having an ELP, 3A 
suggested, would create a ‘rule’ that every department 
member is required to abide by. The vast majority of 
respondents (78.3%) claimed that ELPs in their 
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Follow Table 4.    

Responses Frequency 
Per 
cent 

Valid 
per cent 

Written 31 33.7% 33.7% 

Written and spoken 1 1.1% 1.1% 

Total 92 100.0% 100.0% 

 

- The head of my department ensures that English 
policies are being put into practice. 

In response to this item, 88% of the respondents stated 
that the chairmen of their departments ensure that ELPs are 
being put into practice (see Table 5 below). This may 
indicate that these policies are formal in nature and 
recognized by these departments as important. It may also 
indicate that when ELPs do exist, staff members are aware 
of their importance. A small proportion (10.9%) reported 
their uncertainty that their chairmen ensured that ELPs 
were put into practice, which may suggest these 
participants’ lack of involvement or awareness of ELPs. To 
conclude, it can be fairly said that the majority of Saudi 
English departments that have ELPs seek to ensure that 
they are put into practice by their staff members. 

 

Table 5. Department head ensuring practice of ELPs. 

Responses Frequency Per cent 
Valid per 

cent 

No 1 1.1% 1.1% 

Not sure 10 10.9% 10.9% 

Yes 81 88% 88% 

Total 92 100.0% 100.0% 

 

- Current language policies have been adopted based 
on careful planning and a specific rationale? 

In response to this item, 78% of the participants 
reported that their departments’ ELPs have been set based 
on careful planning and a specific (Table 6). This may 
indicate that these policies did not emerge randomly or 
coincidentally, and that they exist to serve a specific 
purpose. It may also indicate that these departments have 
positive attitudes towards English, since they had spent 
time and effort in thinking over and making the policies.  

A small proportion (19.6%) stated their uncertainty 
regarding whether or not a rationale or planning were 
behind having/making the ELPs, which may suggest their 
lack of interest in ELPs. To conclude, it can be fairly said 
that, when Saudi English departments adopt particular 
language policies, it is likely that they have been adopted 
for specific purposes and that they have been carefully 
planned. 

 

 

Table 6.  ELPs have been set based on planning and a rationale. 

Responses Frequency Per cent 
Valid per 

cent 

No 2 2.2% 2.2% 

Not sure 18 19.6% 19.6% 

Yes 72 78.3% 78.3% 

Total 92 100.0 100.0 

 

My department language policies: 

a) are agreed upon by the department council 

b) are set by some members informally 

c) emerged spontaneously 

As shown in Table 7 below, 71.7% of the participants 
said their ELPs had been created through official 
channels—i.e., they were made through the department 
council. This may indicate that this procedure is meant to 
make these policies official and to ensure that all staff 
members abide by them. It could also mean that the purpose 
of involving the council in making ELPs is to raise 
awareness of them and to involve other members of staff in 
making them, which may result in a more effective 
application of these ELPs.  

A small proportion of respondents (14.1%) reported 
that the policies in their departments were set informally by 
some members of staff. This could indicate that in these 
departments some members of staff have the power to make 
policies, or that other members of staff are not opposed to 
changes in current practices and that they are open to 
change even if the change is unofficial. It may also suggest 
that, since they are not official, these ELPs are meant to be 
practised on a temporary basis—in other words, they are 
trends that last for a certain period of time which are likely 
to change over time. 

An additional small proportion of respondents (14.1%) 
stated that their ELPs emerged spontaneously, which may 
suggest that careful planning and a rationale were not 
involved when they emerged. It could also suggest that staff 
members in those departments do not see any importance in 
having or even organizing these ELPs, and that their 
application may be altered or even cancelled at any time. 

To conclude, the data suggest that that majority of the 
Saudi English departments that have ELPs have made these 
policies officially so members become aware of, and abide 
by them. The data also suggest that there are other 
departments that have set these policies outside the 
department council and by some members of staff in an 
informal manner, which may have resulted in a lack of 
awareness of the policies on the part of other members. 
Other departments have set their ELPs in a spontaneous, 
unplanned and unofficial manner, indicating a view that 
they are not important and a lack of awareness of their 
existence. 
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have an awareness of the usefulness of ELPs in general. 
Additionally, it may indicate that ELPs are of importance to 
English departments.  

Another considerable proportion of the respondents 
(23.3%) expressed their uncertainty regarding this matter. 
This may indicate a lack of awareness on the part of a 
relatively small number of English departments’ staff 
members, and probably their perceptions of ELPs as 
unimportant to them or their departments. Only a small 
proportion of the participants (7.6%) stated that the 
institution did not expect their department to have ELPs.  

To conclude, the questionnaire data suggest that the 
majority of staff members of English departments believe 
that the institution expects their department to have ELPs, 
either written or spoken. The data also suggest that there are 
members of staff who may not be aware of their 
institutions’ expectations, nor do they have an interest in or 
think it important to have such policies. 

 

Table 2.  Institutions’ expectations regarding having 
departmental ELPs. 

Responses Frequency Per cent 
Valid per 

cent 

No 16 7.6 % 7.6% 

Not sure 49 23.3 % 23.3% 

Yes 145 69.0 % 69.0% 

Total 210 100.0 % 100.0% 

 

- My department has policies on English language 
use outside the domain of the classroom. 

Table 3 below shows that a large proportion of the 
respondents (43.8%) reported that their English 
departments do have policies on English language use 
outside the classroom and within the domain of the 
department. On the other hand, a quite considerable 
proportion of the respondents (33.3%) reported that ELPs 
do not exist in their departments, which may indicate their 
departments’ perceptions of ELPs as being unimportant. A 
smaller proportion (22.9%) stated that they were not sure 
whether or not these ELPs existed, which may suggest that 
it is unlikely that there are any in their departments. It could 
also suggest that these respondents were not aware of the 
concept of having policies on the use of the English 
language outside the domain of the classroom. Thus, the 
latter two groups (a total of 56.2% of the sample), who 
formed the majority of the respondents, do not have ELPs 
in their departments, or are not aware of the existence of 
these policies in their departments because, for example, 
they were not shared with them or they were not made 
official. 

To conclude, the questionnaire data suggest that, in 
terms of ELPs, Saudi English departments can be divided 
into two quite different groups: one that has ELPs, and the 
other that does not. 

Table 3. Existence of ELPs outside the classroom. 

Responses Frequency Per cent 
Valid per 

cent 

No 70 33.3% 33.3% 

Not sure 48 22.9% 22.9% 

Yes 92 43.8% 43.8% 

Total 210 100.0% 100.0% 

 

- What type of language policy outside the domain of 
the classroom do you have in your department? 

As mentioned above, 56.2% of the participants reported 
that they did not have ELPs in their English departments; 
therefore, this group did not respond to the remaining 
survey items. Therefore, all the percentages and 
calculations presented in this section and in the subsequent 
survey-related sections concern the remaining participants 
who reported having ELPs and who formed 43.8% of the 
total number of participants. 

In the response to the type of ELPs English departments 
have, the participants reported having different types (see 
Table 4 below). First, 64.1% of those who reported that 
their departments did have ELPs stated that their 
departments had agreed upon non-written ELPs. This may 
indicate that their departments had set these policies and 
practised them as protocols, but did not want them to be set 
in stone, because there may be occasions when they had to 
switch to Arabic, in which case they would be breaking 
their own rules. A smaller proportion of the participants 
(33.7%) stated that their department did have written ELPs. 
This may suggest that their departments emphasized the 
importance of having ELPs to the extent that they had been 
made official, i.e., they existed in a written form. It also 
suggests that having written policies may have a positive 
impact on the learning process and on the flow of 
administrative work. Only one participant stated that his 
department only had spoken ELPs, and another stated that 
they had both written and spoken ELPs. It is suggested that 
these two participants may not be very familiar with their 
departments’ policies and were being rather presumptuous 
on this matter. 

To conclude, the questionnaire data suggest that a large 
proportion of Saudi departments have ELPs and that these 
ELPs are mainly non-official and agreed upon verbally. A 
smaller proportion of these departments have official, written 
ELPs. It also appears that English departments that have ELPs 
recognize their importance in an educational setting. 

 

Table 4.  Types of language policies. 

Responses Frequency 
Per 
cent 

Valid 
per cent 

Non-written, but 
agreed upon verbally 

59 64.1% 64.1% 

Spoken 1 1.1% 1.1% 
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Follow Table 1. Interviewees information. 

No. 
Interviewee 

Code
*
 

Rank Gender 

Years of 
Experience as A 

Chairperson/Vice 
Chair 

5 3A 
Assistant 
Professor 

Male 2 Years 

6 4A 
Assistant 
Professor 

Male 6 Months 

7 4B 
Associate 
Professor 

Male 3.5 Years 

8 5A 
Assistant 
Professor 

Male 2 Years 

*   The numbers in these codes refer to different regions, and the 
letters refer to different respondents in one region. 

 

Results and Discussion 
In this section the results from the interviews and the 

survey are discussed. For the survey results, frequencies 
and percentages are given. The presentation of the data 
from the interviews and the survey is formulated around the 
items/questions.  

Interviews Results 
- Do you have English language policies in your 

department? If so, what type of policies are they? 

In response to this question, five interviewees stated 
that they had ELPs in their department (namely, 
interviewees 1A, 1B, 2A, 4B and 5A, (Table 1 above). Two 
of those five stated that these policies were written (1A and 
1B), and therefore they were officially recognized by the 
department staff members. The remaining three explained 
that the ELPs were verbal and informal.  

On the other hand, three interviewees (namely, 1C, 3A 
and 4A) stated that they did not have ELPs in their 
departments. They justified this by saying that it is easier to 
use the L1 (Arabic) in communication with others, that they 
are able to convey their thoughts more quickly, and that it is 
difficult to communicate with students in English owing to 
their low English proficiency. It was also stated that since 
the L1 of all staff members in their departments is Arabic, 
there is no need to use English. Overall, the majority of the 
interviewees reported that they did have ELPs in their 
departments, which were either official or unofficial (i.e., 
written or just verbal). 

- Have these policies been influenced by L2 
research or were made based on a scientific rationale? 

In response to this question, three interviewees stated 
that their ELPs were made based on a scientific rationale 
and or that they had been influenced by L2 research into 
using L1 in L2 contexts (1A, 1B and 4A). The interviewees 
explained that such policies can lead to more exposure to 
the language. They also explained that ELPs allow staff 
members to maintain their English proficiency levels, 
considering that opportunities to practise the language in 
Saudi Arabia can be very limited. Additionally, it was 
stated that English departments should have ELPs to meet 
their students’ expectations. These findings suggest that the 
interviewees’ departments recognize the importance of 
having ELPs and that they can have positive impact on the 
department as a whole. 

The remaining five interviewees clearly stated that their 
ELPs were made without any relation to L2 research nor 
were they based on a scientific rationale. This may suggest 
that their departments do not appreciate the positive impact 
of having ELPs. It is possible that these departments are 
emerging departments and are still working on more 
important issues related to building their departments, such 
as recruiting members of staff, and are for the moment not 
prepared to focus on ELPs.  

- How important do you think having ELPs is? 

All eight interviewees responded to this question and 
expressed the view that it was important to have ELPs, 
providing several justifications for this view. It was 
explained that it is recommended that specific policies be 
practised in different department encounters, in order to 
ensure consistency regarding when to use English. It was 
also explained that ELPs are important to encourage 
members to use the English language more often; to create 
a suitable working environment; to create a suitable 
learning environment for students, and for staff members to 
maintain their English language proficiency. These findings 
suggest that all interviewees recognized the importance of 
having ELPs and that they believed they could have a 
positive impact on their departments. 

- When is English used in your department outside 
the classroom and within the domain of the department? 

In response to this question, five interviewees stated 
that English is used in a variety of situations (1A, 1B, 2A, 
3A and 5A). Generally speaking, these situations were any 
type of department meeting. The situations they described 
were: communication through social media, any sort of in-
department announcements, when communicating with 
non-Arabic speaking members of staff, contact via email 
with other members of staff and students, at council 
(department) meetings, at committee meetings, in office 
hours, with students outside the classroom, and in graduate 
admission interviews. This indicates that the majority of the 
interviewees used English outside the classroom and at 
department level in various communication situations. 
These situations were not limited to official or academic 
encounters only, so it appears that these participants tried to 
use English as often as possible.  

On the other hand, the remaining three interviewees 
stated that English was used only in academic and official 
situations, such as in seminars and when giving 
presentations. It is possible that this limited use of English 
was owing to the fact that all members of staff were Arabic 
speakers, and that there was therefore no need for them to 
use their L2 (English).  

 

Survey Results 
- My institution expects the English department to 

have policies (either written or spoken) regarding English 
language use. 

In response to this item, the majority of the respondents 
(69%) stated that their institutions expected their 
departments to have ELPs (see Table 2 below). This may 
indicate that the majority of institutions and staff members 
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As these English departments are affiliated to the 
Ministry of Education, they have a similar administrative 
structure. That is to say, each department is expected to 
have male and female members; a male chairman who runs 
the whole department and a female vice chair for running 
female affairs in particular (since female members of staff 
and students are located in a different building). 
Additionally, there are several in-department committees 
concerning graduate studies, admission, students’ rights, 
research groups and so on. Each department must have a 
department council where meetings are held on a regular 
basis to approve and discuss major department concerns. 
This council is the highest and most formal council at the 
department level, where decisions are usually taken. 

Participants 
An attempt was made to approach all English 

departments in Saudi Arabia and their staff members. 
Although it was relatively difficult to reach these 
departments and their staff, 210 members from different 
regions responded to the survey. Of those 210, 68.8% were 
female and 31.3% were male participants, all of them 
holding degrees in English language-related subjects. An 
additional seven male participants who work as 
chairpersons and one female vice chair were interviewed; 
therefore, the total number of participants in the study was 
218. It should be pointed out here that reaching female 
interviewees was a challenge for us owing to cultural 
restrictions. Most of the participants were specializing in 
applied linguistics and literature. Others were specialists in 
theoretical linguistics and other English language-related 
subjects. Their ranks ranged from teaching assistants, 
language instructors, lecturers, assistant professors and 
associate professors to full professors. A very limited 
number of them held administrative positions in their 
departments such as head of the department, vice chair, 
head of committee, coordinator and so on. Participants’ 
nationalities included both Arab and non-Arab nationalities; 
nevertheless, the majority were Saudi Arabians. 

Research Tools 
As explained earlier, this study utilized two research 

tools, an online survey and long-distance interviews. We 
sought to employ these tools in particular since they would 
provide sufficient evidence to answer the research 
questions, and because they would allow us to reach a 
larger population from a wider area. Each of these two tools 
is discussed below.  

Before embarking on a description of these tools, it is 
necessary to describe how they were designed. The design 
of the survey and interview questions went through three 
main stages. First, after reviewing the relevant literature 
and designing the research questions, two sets of questions 
(survey and interview questions) were developed while 
taking into account, whenever possible, the key concepts 
mentioned in the literature (for example, language policy 
categories). Some of the questions correspond directly to 
the research questions. Second, the survey and interview 
questions were appraised by fellow experts in the field to 
verify the degree to which they responded to the research 
questions and so that they could make suggestions for 
improvement, if needed. Finally, the instruments were 
piloted on a small-scale sample to check for problems 

relating to ambiguity, form and other concerns, if any. In 
conclusion, this multi-stage design process was thorough 
and yielded, to a certain extent, tools appropriate for 
investigating the phenomenon under study. 

Online Survey 
The researchers utilized the Google survey service. This 

service makes it possible for anyone to share survey links 
with everyone in any location through email, social media 
and so on. Participants can respond to the survey using any 
smart devices, laptops or other computers. The purpose of 
the study and the key words were explained at the 
beginning of the survey. A background section inquiring 
about gender, rank, specialist subject, and administrative 
roles (if any) was included. 210 participants responded to 
six items, see Appendix A.  

Generally, answering these items was mandatory for all 
respondents, meaning that the survey tool does not allow 
respondents to submit their responses without answering all 
items provided in the survey. The only exception was for 
those who responded either ‘No’ or ‘Not Sure’ to the 
second item; they were exempted from answering the 
remaining items as they did not apply to them. 

The survey was publicized to staff members of English 
departments around the country and was open to receiving 
responses for two weeks to allow sufficient time for 
participants to respond. It is worth mentioning here that the 
survey was piloted prior to its launch, a step that allowed us 
to overcome some weaknesses that were pointed out and to 
try out the efficiency of the online system. 

Interviews 
A semi-structured interview design was employed, a 

design that allows interviewers to seek more elaborations 
when necessary. The researchers targeted department 
chairpersons and vice chairpersons for interview, since it 
was likely that they would be more familiar with ELPs, if 
any existed, than other members of staff. The aim was to 
interview at least two department chairpersons from each 
region, and to include both male and female heads/vice 
heads. However, only eight interviewees volunteered to 
participate, one of them being female (refer to Table 1 
below for their details). These interviewees came from the 
five main Saudi regions (central, northern, southern, 
western, and eastern regions). The interviews were 
conducted over the phone owing to the long distance 
between the researchers’ and the interviewees’ locations. 
Refer to Appendix B for a list of interview questions. 

 

Table 1. Interviewees information. 

No. 
Interviewee 

Code
*
 

Rank Gender 

Years of 
Experience as A 

Chairperson/Vice 
Chair 

1 1A 
Assistant 
Professor 

Male 1 Year 

2 1B 
Assistant 
Professor 

Female 4 Years 

3 1C 
Assistant 
Professor 

Male 3 Months 

4 2A 
Assistant 
Professor 

Male 3 Years 
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(Alshareef, 2013). No other foreign language has a position 
equal to English in the Saudi media, despite the fact that 
Saudi Arabia hosts a large number of Asian workers 
speaking various languages, such as Urdu, Malayalam, 
Pashto, Tagalog and Bengali. The high status of English in 
Saudi Arabia can also be seen in higher education 
institutions. For example, English is the medium of 
instruction in most scientific and medical departments. 
Furthermore, all colleges require their various departments 
to fill in quality assurance documents (e.g., course and 
programme reports) in English. This high status of English 
in Saudi Arabia calls for a clear language policy at the 
national level.  

Significance of the Current Study 
Since it is difficult to cover the general language policy 

in Saudi Arabia in one research project, our focus was on 
English departments in Saudi higher education institutions 
(i.e., universities and colleges). This paper provides a first 
report on out-of-classroom policies governing language use 
in English departments in Saudi higher institutions. These 
policies are normally enacted in situations where 
communication between individuals is established. In other 
words, out-of-classroom communication refers to any sort 
of communication between two or more individuals that 
occurs outside the domain of the classroom and inside the 
premises of the institution. For example, staff members in 
these institutions communicate with each other on various 
occasions which include, but are not limited to: department 
councils, instant messaging applications, email messages, 
committee meetings and departmental talks. The policy 
governing language(s) choice in these out-of-classroom 
communications in English departments in Saudi Arabia 
has, as far as we are aware, never been researched. Most of 
the current studies on English policies in higher education 
institutions in Saudi Arabia have been concerned with 
English use inside the classroom (i.e., mainly for 
pedagogical reasons) (Alasmari & Khan, 2014; 
Alsuhaibani, 2015; Barnawi & Al-Hawsawi, 2017; Elyas & 
Badawood, 2016; Mahboob & Elyas, 2014). A general 
feature of these studies is that they are influenced by the 
debate on the use of L1 in second/foreign language (L2) 
classrooms (Blair, 1982; Ellis, 1994). None of these studies, 
however, investigated staff-to-staff communication or staff-
to-student communication outside the domain of the 
classroom, or the policies governing these communications. 
This is a gap that we have tried to fill through our study.  

It would be interesting to see whether there is a policy 
governing use of the indigenous language (Arabic) and the 
foreign language these departments teach (English) in 
official meetings as well as informal contacts between staff 
members and contact between staff members and students 
inside and outside the classroom. Such micro language 
policies, if existent, are worth studying from different 
angles. For example, stakeholders’ (e.g., staff members, 
students, administrators etc.) attitudes towards monolingual 
or multilingual language policies can be insightful for 
researchers interested in the creation, appropriation and 
implementation of language policies at the micro-level. 
Another interesting way to approach these micro-level 
language policies involves investigating the impact of 
English monolingual policies outside the domain of the 
classroom on the acquisition of English by the students in 

the department. It might be worth investigating, for 
instance, whether the existence of English-only policies in 
all contexts (i.e., inside and outside the classroom) leads to 
faster acquisition of the foreign language. Owing to 
limitations of space, however, the focus of this paper will 
be on the questions of whether ELPs exist in the Saudi 
higher education institutions and if they do, what type of 
language policies do English departments have for English 
use inside and outside the classroom. 

Method 
The aim of the study is to investigate English language 

policies in Saudi higher educational English departments, 
and to explore the practices of departments in different 
regions for the purpose of obtaining a global picture of the 
phenomenon. The main purpose was to form a general 
perspective on how Saudi English departments use the 
English language outside the domain of the classroom and 
within the domain of the department. Since the official 
language in Saudi Arabia is Arabic, it is interesting to 
explore the stances on English use at department level (and 
outside the classroom). At department level, it is expected 
that English will be utilized in a variety of situations, such 
as different sorts of in-department communication.  

The study adopted a mixed-method research design and 
employed quantitative and qualitative data collection 
methods. The research tools were an online-survey and 
semi-structured interviews, as discussed below. Data were 
collected from different regions of Saudi Arabia, and from 
male and female staff members from different English 
departments. The survey targeted staff members of different 
ranks, specialist subjects and nationalities. The following 
research questions were developed for the study to 
determine which language policy types (see Johnson 2013) 
are implemented in English departments. 

RQ1: Do Saudi higher education English departments 
have English language policies at department level and 
outside the domain of the classroom? 

RQ2: What type of policies do Saudi English 
departments have? 

RQ3: How are English language policies created in 
Saudi English departments? 

Answers to these questions would help us to uncover 
the micro-level language policies created at these 
departments, and the type of ELPs (i.e., covert or overt, 
explicit or implicit, see the literature review section above).    

Saudi Regions & English Departments 
Saudi Arabia is divided into five main regions: Central, 

Western, Eastern, Northern and Southern. Each of these 
regions has many institutions (i.e., universities and 
colleges) where linguistics, literature and translation 
programmes are offered in English departments. For 
example, the central region has over six English 
departments, and there are usually over thirty members of 
staff in each of these departments. Regions other than the 
central are likely to have fewer English departments (2-3 
departments), among which there are emerging departments 
with fewer members than other, older departments. 

  



Mohammad Almoaily; Suliman Mohammed Alnasser: Current English Language …  38

This inconsistency between official and unofficial 
policies seems to exist in the Saudi educational context as 
well. For example, the Saudi Ministry of Education issued a 
decree in 2014 stating that Saudi teachers at public schools 
should use Standard Arabic only in the classroom and 
refrain from the use of regional dialects. Yet it appears that 
Saudi teachers are continuing to use Non-standard Arabic 
as the medium of instruction, see Bidair (2016). Another 
reason for emphasizing the importance of this dichotomous 
classification of language policies is that not all language 
policies are created by government officials. There are a 
number of instances where multilingual or monolingual 
language policies have been generated at community, 
school or even classroom levels. This can also occur both in 
the absence or presence of macro level policies. An 
example of a language policy created in the classroom level 
is described in Bonacina (2011), where a teacher at an 
induction school in France adopted a multi-lingual language 
policy in her classroom that was different from the French 
macro-level monolingual  language policy. Similarly, 
Chimbutane (2011) reports that the educational system in 
Mozambique schools has long been monolingual (in the 
colonial language: i.e., Portuguese). Teachers, however, 
had started challenging this monolingual ideology by 
adopting multilingual language policies in schools. A list of 
similar language policies created at the micro-level can be 
found in Johnson (2013) and Liddicoat (2014).  

Indeed, the fact that language policies can be 
engendered at the micro-level is relevant to the current 
study, in that both monolingual ELPs and bilingual 
Arabic/English language policies can be created within 
English departments in Saudi higher education institutions. 
The third reason for distinguishing between official and 
unofficial language policies is that not all government 
policies (i.e., macro-level language policies) are meant to 
be implemented. This is clearly the case in instances where 
top-down language policies claim to be multilingual and to 
support the rights of individuals speaking low-status 
languages, but in reality people who speak indigenous 
languages and other low-status varieties are left behind. For 
instance, Hult (2010) argues that Swedish television is used 
as an indirect tool to give a higher status to Swedish, to 
marginalize other local languages, and to give English a 
higher status in Sweden and this is also the case in Israel. 
Despite the fact that Arabic is considered an official 
language, in reality it is relegated to second position 
(behind Hebrew) in various aspects and domains, such as 
education, law and citizenship, (see Yitzhaki, 2010). 
Certainly, there can be ‘hidden’ language policies, where 
government officials declare one set of policies but 
implement another, quite different set of policies.  

Hence, in light of all the arguments presented in this 
sub-section, we conclude our discussion here with the 
assertion that official language policies can indeed be 
misleading, as they do not tell us much about how language 
policies are actually put into practice. Researchers need to 
make close observations of communities in order to obtain 
a clearer picture of the interface between official and 
unofficial language policies, as well as of macro as opposed 
to micro language policies. This leads us into the discussion 
in the following sub-section regarding the implicitly high 
status of English in Saudi Arabia.  

The Status of English in Saudi Arabia 
Early work on language planning distinguished between 

three types of planning: status, acquisition and corpus 
planning  (Cooper, 1989; Ferguson, 1968; Haugen, 1983; 
Hornberger, 2006). Among these three types of language 
planning, only the first two types were relevant to the study 
referred to here. In brief, status planning refers to the 
choice of a language as the official language of a country, 
while acquisition planning refers to the efforts to teach that 
language (Jones, 2015; Wardhaugh & Fuller, 2015). 

The Saudi constitution (Chapter 1, Article 1) states that 
the official language of the country is Arabic. Although 
there is no mention of an official status being accorded to 
any language other than Arabic in the constitution, English 
is implicitly accorded a high status, both in terms of 
acquisition and status planning, even though Saudi Arabia 
is positioned in the expanding circle of Kachru’s (1992) 
World Englishes model in this respect. There are a number 
of reasons for arguing for the high status of English in the 
country. First, acquisition planning for English is evident in 
the fact that it is taught as a core subject in both public and 
private schools (Alasmari & Khan, 2014). English is 
actually the only foreign language that is taught in general 
education (i.e., primary, intermediate and secondary). The 
recent inclusion of English courses in public primary 
schools, despite some opposing views by locals claiming 
that this might have a negative influence on the students’ 
first language (L1), is evidence of the interest of Saudi 
authorities in giving English a high status in the country. 
Some Saudi families even take a further step by sending 
their children to international schools, where English is the 
medium of instruction inside the classroom and the medium 
of communication with teachers and other students outside 
the classroom. This is based on the assumption that more 
exposure to the target language accelerates its acquisition 
(see Bisson, van Heuven, Conklin, & Tunney, 2014; 
Paradis, 2010). This trend is obviously driven by parents’ 
concern that their children will qualify for the job market 
when they grow up. The acquisition planning of English 
continues in higher education. Saudi universities require all 
students, whatever subject they are specializing in, to take 
general English courses, as it is believed that this will equip 
them better for the job market. The arguments raised in this 
paragraph suggest that the implicit covert multilingual 
language policy in Saudi Arabia is not predicted by its 
explicit overt policy (see Johnson, 2013, for the distinction 
between implicit, explicit, overt and covert language 
policies). 

The second type of planning (i.e., status planning) can 
also be seen in various domains in Saudi Arabia. For 
instance, most public signs are bilingual (in Arabic and 
English). Similarly, the headings and logos of official 
documents are commonly written in Arabic and English. 
Furthermore, the Saudi Broadcasting Corporation, a 
government sector that is affiliated to the Saudi Ministry of 
Information, broadcasts an English Channel (Saudi Channel 
2), where all news bulletins, and recorded and live 
programmes are broadcast in English. The Saudi 
Broadcasting Corporation also has an English radio station 
(Saudi Radio). Since it was launched, the number of 
broadcasting hours of this radio station has increased from 
only two hours per day to round the clock broadcasting 
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Introduction:  

In Saudi Arabia, English is taught as a foreign language 
in more than 25 Saudi public and private universities. 
Students can also specialize in the English language by 
taking bachelor of arts programmes in English departments 
which offer courses in English literature, translation, and/or 
linguistics. Since English is hardly ever used outside the 
domain of these English departments, both the students and 
those staff members who are non-native speakers of 
English are in urgent need of a ‘territory’ in which English 
is practised more often. This goal can be achieved by 
creating and implementing micro-level English language 
policies (henceforth ELPs), according to which members of 
staff and students are required to communicate in English 
only. More exposure to the target language is believed to 
accelerate second language acquisition and help people 
maintain proficiency in the target language (DeKeyser, 
2007; Munoz, 2012; Robinson, 1996). Given the 
importance of creating micro-level ELPs, the purpose of the 
study referred to here was to investigate whether or not 
English Departments at Saudi higher education institutions 
have ELPs that govern language use outside the classroom 
and within the department. For those departments which 
have ELPs, the aim was also to identify the type of 
policy—whether it is officially written down or just agreed 
upon tacitly by the department members. We also sought to 
determine how these policies were created.  

 

Literature Review 

Definitions 
Having policies governing the status as well as the use 

of languages and language varieties has been an ethos for 
various societies across the globe since ancient history. One 
example for the ancient acquisition planning attempts dates 
back to the Pre-Islamic era (around 500 A.D.). During that 
time, Arabian tribes in Mecca used to send their infants to 
Bedouin tribes surrounding Mecca, such as Bani Saad, 
because they thought that this would make them acquire a 
‘purer form of Arabic’ (see  Mubarkfuri, 1995). Yet, there 
are tensions surrounding the definition of common terms 
related to the theory and practice of language planning 
policy. More specifically, whether some of the practices 
and beliefs about languages or language varieties are 
‘language policies’ is a matter of controversy among 
theorists and researchers in the field. As Johnson (2013) 
puts it, “if so many concepts, phenomena, and processes are 
considered ‘language policy’, the question may arise: what 
isn’t language policy?” (p. 9). Although resolving this 
debate is beyond the scope of this paper, it is indeed 
necessary to discuss the definitions of some terms, concepts 
and phenomena to show how they were perceived in the 
current study.  

The first item worth discussion in this part is language 
policy. It seems that this term has undergone changes in 
terms of how researchers view it. These changes resulted 
mainly from identifying the powers that were initiating, 
propagating and implementing language policies. While 
older definitions of language policy emphasized the role of 
governments in creating language policies (i.e., macro-level 
policies) and neglected micro-level policies (e.g., Kaplan & 

Baldauf, 1997; Tollefson, 1991), more recent definitions 
seem to pay more attention to the role of communities, 
schools in particular, in the creation and implementation of 
language policies, as well as the ways in which macro-level 
and micro-level policies interact: for instance, Spolsky’s 
(2004) definition of language policy, advocated by 
Wardhaugh and Fuller (2015) and—to a lesser degree—by 
Johnson (2013). Spolsky (2004) views language policy as 
having three components: (1) practices related to the 
selection of language varieties, (2) beliefs about these 
varieties, and (3) any efforts to modify or influence these 
practices and beliefs. Indeed, this definition takes into 
account the fact that language policies can be written in 
official documents or practised by communities. 

In the current study, we advocate the definition given 
by Johnson (2013) in particular, which states that “a 
language policy is a policy mechanism that impacts the 
structure, function, use, or acquisition of language…” (p. 
9). On the basis of this definition, we define ELPs at the 
department level as all accepted/practised policies or 
regulations (either official or non-official, written or verbal) 
concerning when, where and how English is used. 

Other terms that are worth defining here are macro-
level and micro-level policies. The first describes policies 
set by governments at the national level, while the latter 
describes policies created, implemented and appropriated 
by local schools, teachers, parents, and other small-scale 
non-governmental agencies (Liddicoat & Baldauf, 2008; 
McCarty, 2011). The English departments under 
investigation in our study are affiliated to the Saudi 
Ministry of Education. However, there is no ‘macro-level’ 
language policy for English use outside the domain of the 
classroom. Hence, we expected the ELPs to vary across 
these departments since they are created at the micro-level 
(i.e., the English department level). The next subsection 
tackles the need to draw a distinction between the different 
types of language policies. 

Inconsistency Between Official and Unofficial 
Policies  

It is crucial to distinguish between official and practised 
language policies for a number of reasons. First, not all 
official or macro-level language policies are implemented 
‘successfully’ by communities or by individuals in an 
educational context. Recent research into educational 
language policy, for instance, has revealed that teachers’ 
interpretation of, as well as adherence to, macro-level 
language policies can lead to contradictory official and 
unofficial policies (c.f. Cincotta-Segi, 2011; Jaffe, 2011; 
Johnson, 2010). For example, the Lao official language 
policy states that the Lao language is the language of 
education. However, close observation of the practices of 
teachers revealed that teachers do not strictly follow this 
policy and that they allow the use of other indigenous 
languages, such as Kmhmu, in the classroom (Cincotta-
Segi, ibid). Since unofficial languages can actually be used 
in official domains such as education as a part of micro-
level language policies created by teachers, the term 
‘official language’ can be misleading as it gives an 
impression that no languages other than the ‘official 
language(s)’ are given a high status.  
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Abstract:  This paper reports on a mixed-method study on English Language Policies (ELPs) in 
Saudi higher education English departments. It examines the current ELPs at English department 
level (outside the domain of the classroom) in a country where Arabic is the official language. The 
topic of Language Policies (LPs) in Saudi Arabia has been attracting increasing attention in recent 
years, and the investigated area has not been tackled so far. Staff members with different academic 
degrees and ranks and from different regions responded to six online survey questions (n = 210). 
Additionally, seven department chairpersons and one vice chair from different regions participated in 
semi-structured long-distance interviews and responded to four questions. The findings of the study 
show that not all English departments in Saudi Arabia have ELPs. It was also found that most current 
ELPs are verbal (i.e., non-official), and only partly written (i.e., official). The paper also reports on 
how ELPs are created in Saudi English departments and how they can be developed. The paper 
concludes with a set of recommendations for English departments in EFL contexts, such as calling for 
macro-level ELPs, which would maximise the chances for English practice and include non-Arabic 
speaking staff members. 
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English is not satisfactorily defined, as it involves a wide 
range of phenomena, such as syntax, lexical semantics, 
discourse, prosody, semantics, and stylistics. However, it is 
nature of Arabic to use ellipsis. Unlike English, Arabic 
displays a particular ellipsis (named ‘qasr’) which allows a 
deletion of a number of sentences at a time in a text, namely 
the Holy Qura’n, with no effect on meaning. But omission 
of Arabic sentences can occur outside the context of 
Qur’ān, mainly in constructions that are answer to a 

question, constructions of ���� ���	 (ni ima and bi ‘sa: 

verbs of praise and blame).     
 

7. Conclusion   
   

The studies that investigate ellipsis are conducted in 
either English or Arabic. Other contrastive English and 
Arabic studies are researched from translation point of 
view. This study, however, concerns itself with the clausal 
ellipsis in both English and Arabic.  To show how English 
and Arabic are similar and different in their presentation of 
ellipsis, the two languages are compared and contrasted  in 
terms of principle of ellipsis, purposes of ellipsis, and types 
of elliptical clauses.  The analysis shows that the same 
principle of ellipsis, nothing can be omitted unless it is 
recoverable from the context, is used both English and 
Arabic. The study also shows that ellipsis occurs in English 
and Arabic to achieve brevity, rhetoric, and cohesion, 
among other things. Another main finding of the study is 
that one element or a whole clause can be omitted in both 
English and Arabic. Clausal ellipsis also occurs at different 
levels in the two languages.  It is also attested that the two 
languages treat some constructions as elliptical although 
there is no missing information. In English paratactic 
clauses with different subjects, presupposition is applied to 
the first paratactic clause only.  The study also 
demonstrates that applying ellipsis to some English 
reported speech sentences results in ambiguity.  

Despite these similarities, English and Arabic differ in 
their presentation of ellipsis. For example, definition of 
ellipsis in English is still a dispute. This is because ellipsis 
involves syntax, lexical semantics, discourse, semantics, 
and stylistics. In Arabic, and unlike English, several clauses 
can be ellipted at a time. This is very common in the 
Qur’an. 

 
 

8. Recommendations for further research 
       

Based on the fact that this paper is limited to the study 
of English and Arabic clausal ellipsis, it is suggested that 
further study is to be conducted on the Qur’anic context to 
broadly investigate the ellipsis of a number of clauses at a 
time. The ellipsis of the reported speech constructions that 
yield ambiguity is also another area of investigation. 
Ellipsis in English can also be further researched from a 
rhetorical perspective.  
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Table 4.  English and Arabic main criteria of analysis   
 

Principle of ellipsis 
Purposes of 

ellipsis 
Extent of clausal 

ellipsis 
Types of elliptical clauses   

(grammatical and semantic ellipsis) 

 

English 

a. Recoverability of meaning   

b. But it is not necessary that 
meaning is recoverable through the 
same expression.           

a. Brevity    

b. Rhetoric 

c. Emphasis  

d. a means of 
textual 
cohesion.                                 

   

a. An element  

b. Part of a clause  

c. A whole clause 

 

a. A statement 

b. A question  

c. Yes/no and wh clauses 

d. Ellipsis occurs at any position in a 
clause.  

e. semantic ellipsis: no information is 
missing in some clauses, yet they are 
considered elliptical constructions.     

 

Arabic 

a. Recoverability of meaning     

b. But it is not necessary that 
meaning is recoverable through the 
same expression.       

a. Brevity  
(nature of    
Arabic) 

b.  Rhetoric  

c.  Emphasis  

d. Eloquence   

e. a  means of 
textual 
cohesion.                                            

                          

a. An element  

b. Part of a clause  

c. A whole clause 

d. Several clauses 
deleted at a time.         

a. A statement 

b. A question  

c. Yes/no and wh clauses  

d. Ellipsis occurs at any position in a 
clause.    

e. semantic ellipsis: no information is 
missing in some clauses, yet they are 
considered elliptical constructions.     

 

 
 
As the table above shows, the main principle of ellipsis 

in both English and Arabic is that nothing can be omitted 
unless it is recoverable from the context. If omission of an 
element results in misunderstanding or loss of meaning, 
ellipsis must not take place in Arabic. There must be 
sufficient information about the elided item in terms of 
meaning or grammatical form. Ellipsis in English and 
Arabic occurs when the elided items have no effect on 
meaning when they are deleted. Thus, the limiting 
condition of ellipsis is the recoverability of meaning.                                                                                                                                                 

 In addition to brevity, ellipsis is also used for rhetorical 
purposes in both languages. But this phenomenon occurs 
very often in Arabic.  Eloquence is achieved by the use of 
ellipsis in Arabic.    

The analysis also shows that English and Arabic have 
constructions where there is no missing information, yet 
they are considered elliptical constructions. Such 
constructions are not signaled by syntactic ellipsis, but 
rather by semantic ellipsis. In Arabic, intonation is viewed 
as a means of verbal identification of elided items in 
speech. Pausing, parsing, one’s own judgment and 
reasoning, and the use of grammatical rules are used to 
recognize elided items, by assuming it and without 
postulating a new sentence. In addition to syntactic 
operations used in writing, English and Arabic display 
verbal identification of elided items in speech. 

As far as clausal ellipsis is concerned, an item or a 
whole clause can be omitted in English and Arabic, as 
indicated by the table above. Ellipsis occurs at different 
types of clauses (e.g., statements, and yes/no and wh 
questions) in both English and Arabic. It can occur at 

different positions in a clause in both languages. In English, 
clausal ellipsis occurs at two main structures, Modal 
element (the subject and the finite element in the verbal 
group) and Propositional element (the remainder of the 
verbal group and any complements and adjuncts).  

Similarly, two main types of ellipsis are attested In 
Arabic: word ellipsis and clausal ellipsis. The study shows 
that the elliptical elements in Arabic include the two major 
constituents of a sentence, the predicand and the predicate. 
Other elements can also be ellipted, such as verb, subject, 
object, annexation, prepositional phrase, modified elements, 
and conditionals. Though omission of an object is common 
in Arabic, this is not possible in some constructions with 
metaphorical meaning. Arabic also displays omission of 
adjectives, though not frequently used.        

The study shows that there needs to be elements which 
identify elided items in a clause in both languages. The fact 
that it is not necessary that the meaning is recoverable 
through the same expression is attested in both languages.    

The study also demonstrates that clausal ellipsis in 
Arabic is more common in Qur’an than any other context. 
This is because omission of a sentence may result a 
misunderstanding in meaning. In English, if two or more 
paratactic clauses have a different subject, only the first 
paratactic clause constitutes the domain of the 
presupposition. English shows instances of ambiguity when 
ellipsis is applied to some reported speech sequences.   

 Another area of similarity between the two languages 
is that ellipsis can be a means of textual cohesion.                                  

Despite these similarities, the analyses of the two 
languages display some differences. For example, ellipsis in 
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‘So he watered for them, then he turned back shade, and said: “My lord! Truly, I am in need of whatever good that you 
bestow on me”. Then there came to him one of the two women, walking shyly. She said: “Verily, my father calls you that he 
may reward you for having watered for us”.’      

In this Qur’anic verse some sentences have been omitted at various points after the clause 
� �����  (so he watered for 

them). Yet, the context is very coherent. The elided clauses can be interpreted as follows (Abbas, 2005: 486): 

  ������ �� ���� ���� ,������ , !"#� �$%#&� '(�)� ,�*%  ����)� ,����� �� �+,-.� 

  The two women went to their father and told him that a man  had brought them some water from the well. At her father’s  

request,  one woman came to the man and told him that her  father wanted to see him. The man agreed to go with the woman. 

 

Although omission of a sentence is very common in Qur’ān, Ibn Hisham (vol. 2) identifies constructions where a sentence is 

omitted outside the context of Qur’ān. These include an answer to a question, constructions of ���� ���	 (ni ima and bi ‘sa: 

verbs of praise and blame), after the conditional  /0� (inna: even though), etc. (Ibn Hisham, vol. 2: 648 - 49). Examples of 

elided sentences in an answer to a question and after the conditional  /0� (inna) are given respectively below� 

A: ?#23 4�5�     
Did Zaid stand up? 

B: ��	�    

Yes.  

The sentence 
4�5 #23 ��	�  (Yes, Zaid stood up) is elided in B.  

Another example is the following (adapted from Ibn Hisham, ibid: 649):   

A:  67� 0�8 0��%        
 Even though he is poor! 

 B: 0��  
In B, the whole sentence  0�8 0��% 67�   (Even though he is poor) is omitted.       
Unlike the above types of ellipsis which are introduced by Ibn Hisham (vol. 2) and Abbas (2005),  Almat’ani (1992) suggests 
four main types of ellipsis in Qur’an:  ellipsis of a particle, a lexical item, a phrase, and a sentence. Like Al-Jurjani, Ibn Jinni, 
Ibn Hisham, and Abbas,  Almat’ani  stresses the fact that ellipsis should not result in misunderstanding or loss of meaning, 
and what is elipted should be contextually understood. 

                          

6. Analysis and findings                                    

The analysis of data of English and Arabic reveals that both 
languages display ellipsis.    
However, the analysis shows similarities and differences 
between the two languages. English  
and Arabic distinguish what counts as ellipsis and what 

does not. The two languages also  
distinguish ellipsis-like terms, and display various types of 
ellipsis. Table four below shows the main criteria used for 
identifying the similarities and differences between the two 
languages. 
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This can be found in constructions such as 
9:;�<�  (I swear that I will leave.) which is an elliptical form of   
 =%�
9:;�<�  (I swear by Allah, God, that I will leave).  

k. Ellipsis of exceptive items      

An example of the omission of an exceptive item is the following (Ibn Hisham, vol. 2: 634; cf. Sibawayh, vol. 2: 344): 

 >?� ��@ AB" CDE,5            
You gave me only ten.  

The exceptive item  F%G (this money) which is assumed to follow  H?� (only)  is omitted in the example above. It can also be 

elided in constructions like:    C7I ��@  
 Nothing more. 

Here the exceptive item 
F%G�  (this money) that comes after 
 C7I�  ( more)  is omitted.  

l. Ellipsis of the suffixed ‘nῡn’ of the dual and plural forms.  

This is illustrated in the following example (ibid.: 643). 

 ����E@%% 6#23  
Those (two) who hit Zaid 

 !���E@%% 6;J"  
 Those who hit Amr. 

 The  suffix   0!	   (nῡn)  in both  0����E@%� )   (those two who hit)  and 
0!���E@%�  (those who hit) in the above examples is 

omitted.  

 

5.3.2 Clausal ellipsis                      

Ellipsis of complete sentences usually occur in Qura’n, as Abbas  says: 

 

 >0K�  ��@% %.-− M% N.& OP"� 'J– ? Q�R�  #S  >?�,����� F��,� =% T�+8 U    >0� V@G  N.W	 �P�&� ,X HY+�� A#Z�� [%G XYJM%
 >0K�  6Y� \#WC�( V@G�P�]% U ^�               

  (Abbas, 2005: 483)           
            Omission of sentences is hardly found in a context other than Qur’an.  This is because an omission of a sentence from 

its context will result in  misunderstanding.   
One example of ellipsis of sentences is the following Quranic verse: 

  >�!� �_ �� ���
 C7� 7̀� 9� Ha� D@b	� �H] Hc� �T� d�� 'e@% �� ,  ��f�g�$#&��  V2bg�@ F!"#2 h� 0� D@�5 �f��W+(% i" jk
��P@ D�( �� ;:��  

                         (Qur’an, Chapter 28: 24 and 25) 
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Word ellipsis also involves omission of annexed elements in a sentence. This is illustrated by the following Quranic verse: 

   (#�� 9�� ',5 9� ;�<% =)   (Qur’ān, Chapter 30: 3) 

 ‘The decision of the matter before and after is only with Allah.’  

The complete form of the above Quranic verse is  #�� 9�� V@G ',5  9� ;�<% = .  Here the annexed items  V@G (these 

events) and   l-  (ha: an attached  pronoun) are omitted.       
f.  Ellipsis of prepositional phrase        

An example of the omission of a prepositional phrase is: 

 (�8� �=% C;8.@�)    (Qur’ān, Chapter 29: 45) 

‘And the praising of Allah is greater indeed.’ 

The prepositional phrase  '8 9�fm  (from everything) which comes after �8�� ) (greater)  is ellipted.   

 g. Ellipsis of a head element in a head-modifier structure  

This is illustrated by the following example: 

 (N;n@% [%o5 �-#P"�)    (Qur’ān, Chapter 38: 52) 

And beside them will be chaste females restraining their glances only for their husbands.’  
  Here the head item �!&� ) which precedes [%o5� ) (restraining)  is omitted.   

h. Ellipsis of adjectives    

Omission of adjectives is not as frequent as the omission of head items, according to Abbas (ibid: 482). An example of an 
elided adjective is the following: 

 (N!� 9� ��P�p� q!: 9� ��J�r� s.@%)     (Qur’an, Chapter 106: 4) 

‘(He) who has fed them against hunger, and has made them safe from fear.’ 

The two adjectives #2#t� )  (extreme) and  
��e"�  (biggest) which follow 
q!:�  (hunger) and 
N!��   (fear) respectively,  

are omitted.  

 

i. Ellipsis of conditionals 

 

The following example demonstrates this type of ellipsis. 

  

( C=% � CR,�, Cu c!�,���)       (Qur’ān: Chapter 3: 31) 

‘If you  really love Allah, follow me. Allah will love you and forgive your sins.’  

  

In this example, c!�,���� ) (follow me) is an elliptical form of the if-clause c!�,+� 0K�� ) (if you follow me).     
j. Ellipsis of an oath 
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vw x" f�t !@   
If Ali had wanted to come, he would have come.   
 

The complete form of the above sentence is  vw  �!Ew% x" f�t !@ .  Here the object  �!Ew%  (coming) is deleted, as it 

occurs after  f�t (want).  

An object can also be omitted after the negation of ‘verbs of realization’, such as 
�Y�2�   (know), o,2 (realize), etc. This is 

clarified by the following Quranic verse: 

(0!JY�2 ? 9R@� f��y�@% �- � Hz� ?�)   (Qur’ān, Chapter 1: 13)  

‘Verily, they are the fools, but they know not.’  

 Here f��y( �z� (verily, they are fools), which occurs after the verb 0!JY�2 ( know) is omitted. 

According to Abbas, the object is omitted in a sentence for particular reasons. These include the following (Abbas, 2005: 
287-96): 
 

1. to avoid ambiguity, as in this example: 

;gy@% �� �	;�( 
 We stayed up late until dawn.  

If the object ('�Y@%: night) in the sentence above were kept,   this would yield a different meaning   '�Y@% ;{8� �	;�(  (we 

stayed up late at night).       
  

2. to achieve generalization. An example is:     
 


4^�@% �%Q �� !"#2 =%��    (Qur’ān, Chapter 10: 25 ) 

‘Allah calls to the home of peace.’ 

The verb %!"#2 (calls) in this Quranic verse implies   #&%� '8  !"#2 (call every one),  but   #&%� '8 (every one) is omitted, as 

it is understood contextually.    

 

In some constructions, however, omission of an object is not possible. In fact, an object is kept in a sentence in order to 
achieve particular purposes, as in the following example provided by   Al-Jurjani (2004: 164):   

 D�R� D�t !@� 6�Q  
Even if you cry bitterly                     

A metaphorical meaning is expressed by the use of the object �� 6�Q ) (bitterly) in the above example.  This meaning would not 

be achieved if the object were omitted.  

 

e. Ellipsis of ‘annexation 
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b. Ellipsis of predicate 

A predicate can be ellipted, as in the following example: 
 |�Z%Q ��CY8C� ��}Y~��   )  (Qur’ān, chapter 13: 35) 

 ‘its provision is eternal and so its shade’ 

Here the second ‘�Z%Q’ (eternal), which functions as the predicate of ��}Y~ (shade), is omitted.   

c. Elllipsis of verb 
A verb can be omitted in an answer to a question, according to Ibn Hisham (ibid.). It is also frequently omitted after d!@% 
(say), as in the following example:  


  �R�Y" 4^( T�� '8 9� ���Y" 0!Y�#2 XRZ^]%��  (Qur’ān, chapter 13: 23 and 24) 
‘And angels shall enter unto them from every gate. Peace be upon you.’  
 

In the Qur’anic verse above, the word �YZ�5� ) which has the function of the verb (say) and is placed immediately after 
 9�
T�� '8�   (from every gate), is omitted.     

Another type of sentential ellipsis involves the omission of a verb while the subject of the sentence is kept (Ibn Jinni,  2004: 
156). This is illustrated by the following example provided by Ibn Jinni (ibid.): 

 6#23�+�� %          

 I hit Zaid 

 Here the assumed omitted verb is D��� ). This can be seen clearly in the following interpretation: 

 6#23 �D���+�� % ) 

I hit Zaid. 
 

Thus, (% 6#23) takes the accusative form, because of the influence of the elided verb (D��)    (cf. Owens, 1988: 188).  

d. Ellipsis of subject 
 

Elliptical subject is illustrated in the following example provided by Abbas  (2005: 478):  
 

;n]% DY(��  
It rained.  
 

The subject ( 
f��@%  (sky) in the above example is deleted (;n]% f��@% DY(��) lit. ‘the sky sent down the rain’). 

 

e. Ellipsis of object 

Omission of an object often occurs after �t !@D  or X���]% (want), according to Ibn Hisham (Vol 2: 633). An example is: 
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Ellipsis in this example occurs for rhetorical purpose. If �PJ2� On�C2 ( He (God) gives and prevents) occurred in its complete 

form  C2f��2 �� �PJ2� f��2 �� On�  (He  (God) gives  and prevents whatever He wants), the aesthetic meaning would be lost 

(ibid.): 

��	�;@% V@G q��� ,Xg�,@% D@%3 ��;�~� D	� !@� ,N�.W]% V@G ���~� �� '�,( ? 9R@�  
                                                        (Al-Hashimi, ibid.) 

 

If the omitted items �� f��2  (whatever He wants) were kept in the sentence, the aesthetic  meaning would be lost.  

Abbas (2005)  suggests two types for ellipsis:  word ellipsis and sentence ellipsis (2005: 478). The two main types of ellipsis 
introduced by Abbas  and Almat’ani (1992) will be discussed in some details below.  

As just indicated, Abbas distinguishes two main types of ellipsis, word ellipsis and sentence ellipsis (Abbas 2005: 478). 
These are discussed below.     

 

5.3.1 Word ellipsis 

Elliptical elements of this type include predicand, predicate, verb, subject, object, annexation, prepositional phrase, modified 
elements, adjectives,  conditionals, oaths, exceptive items, and the suffixed ‘nῡn’ of the dual and plural forms. The 
discussion of ellipsis of these subtypes is mainly based on Abbas (2005: 478-83) and Ibn Hisham (vol. 2: 634, 643).  

a. Ellipsis of predicand 

According to Ibn Hisham, an elliptical predicand frequently occurs in an answer to a question. The predicand can also be 
omitted in other constructions. For example, the prdicand is elided in a conditional apodosis (main clause) which begins with 

the particle N (fa). An elliptical predicand also occurs after   d!@%  (say) (Ibn Hisham, Vol 2: 629-30). These  types of 

ellipsis are illustrated respectively in the following examples: 

 

�  
 �J�@% T�W�� �� , Q!E� �#( U    (Qur’ān, chapter 56: 28) 

‘And those on the right hand - who will be those on the right hand? Among thornless lote trees.’  

 

The predicand ‘� C-’ (they) in the second part of the Quranic verse above is omitted. Similarly, the predicands  �YJ�� (fa 

amaluhu: his right deed)  and �C�f�(K�   (fa isa’atuh: his evil deed) are deleted in the following sentence:              

 
  6w�� 'J" 9����Y�� f�(� 9�� ,��yPY� ��   

(Qur’ān, chapter 41:  46) 

        

‘Whosoever does righteous good deeds, it is for his ownself; and whosoever does evil, it is against his ownself.’ 

The predicand �%.-)  (this) in the example below is omitted, as it occurs after ‘said’: 
  
( %!@���T% H.8 ;&�  (Qura’n, chapter 40: 24) 
 ‘But they called : “A sorcerer, a liar!”  
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According to the Kufans, the subject in the sentence above is not  C#P- Hind’, but rather the elided assumed  |#&� (one). Thus, 

the example above is an elliptical form for: 
 

 ��;� ��  |#P- H?� C#&�  
No one left except Hind.                                
 

The Kufans support their argument by the fact that if  #P- (Hind) were the subject, the  [   (ta) would be suffixed to the verb 

 ��;� (left) to become  D:;� (left).                    

The Basrans, on the other hand, argue that  |#&� (one) is to be assumed in this sentence, rather than in grammar.   

As indicated by the examples above, the Kufans and the Basrans have different perspectives on ellipsis.  The two schools 
treat the ‘assumed’ structures differently.  

 

5.3  Types of Ellipsis  

According to Al-Hashimi, ellipsis is of two types:       
 

T%;"�% #P" N�.W]% ��� ;�e2 ��5 :0��5 !-� �'�<% N^� N.w% ? ��5�  �	�R� �Y�� �	�� ,T%;"��� N�.W]% ��� ;�e2
�P�]% DWy�� %G�   ? ��#:���2 �                                                                      ����"%;J� ? 

            (Al-Hashimi, 2005: 101)    
        

Ellipsis, opposite of occurrence (of omitted items), is of two types. The  first involves omitted items which are recoverable by 
‘i rāb’ (case or  mood  endings). In the second type, however, elided items are not recovered by ‘i rāb’ (case or mood 
endings), and are usually deleted for particular reasons,   such as  rhetorical purposes. 

                                

Examples of the two types of ellipsis just mentioned are given below (ibid.). 

 

 6̂ -�  6̂ �(�  
You are welcome 
 

The omitted items in  6̂ -� 6̂ �(�  (You are welcome) can be recovered by ‘i rāb’ (case or mood endings).  

Here  6̂ �(� 6̂ -� are in an accusative case, because of their ‘governing’ words, which are assumed, as follows:  

 

 6̂ -� D�: 6	�R� D@b	�  � 6̂ �(  
Lit: You came to your people and arrived at an easy place (You are welcome).  
 

A further example provided by  Al-Hashimi is: 

�PJ2� On�C2 
He (God) gives and prevents.  
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% 6#23 �+��  D�� 

I hit Zaid. 
 

Here transformational grammar begins with a complete original sentence when considering ellipsis. But Arabic theory, 
Owens points out, starts with the final structure, and then explains how ‘Zaydan’ is in the accusative case. The initial verb is 
omitted because it is contextually understood, as in: 

 6#23% �+��  

I hit Zaid.       
 

Owens goes on to comment that ellipsis in Arabic is ‘applied by speakers in the course of speaking’ (Owens, ibid.: 197- 98). 
In other words, deleting an item is not organized in a formal rule (e.g., V NP �  V), when the (understood) object does not 
occur in a sentence (ibid.).  

Theory of government (Amal) is used to identify elided items. Though ‘Awāmil’ (governing words, such as verbs and 
particular particles) are omitted, their grammatical effects remain in the context, according to the Arabic grammarians (Al-

Liheibi, 2000: 172; cf. also Owens, 1988: 195). For example, if a person shouts  �#(<% (al-‘asad: the lion!) to draw the 

attention of other person or people to the sudden presence of such an animal, he or she means ‘ �#(<% �.&%’ (ihthar al-‘asad: 

Beware of the lion!). Here the governing word �.&%  (beware of), which causes the word  �#(<% (lion) to be in an accusative 

case, is omitted (ibid.: 173).    

When ellipsis does not take place in a sentence, the term  ;8�G  ‘thikr’ (non-ellipsis) is used.  The general rule is that an item 

must not be elided if there is nothing in a sentence that refers to the omitted item (qarā’in), as mentioned above. But there are 

other reasons for not ellipting an item. For example, ��@� #P�]% (al-musnad ilyhi: theme) must not be elided from a sentence if 

it is difficult to refer to it when omitted. The theme also must occur in a sentence when there is a need to convey the message 
precisely. In some constructions, theme occurs in a sentence for a particular deliberate purpose, such as a rhetorical purpose 
(Abbas, 2005: 257-59).       

 According to Bohas et al. (2006), the analysis of utterances in Arabic involves two approaches. In the first approach, 
utterances are analysed in terms of the formal relation between their items. In the second approach, which is adopted by 
Sibawayh, the analysis of utterances is based on the operations which are uttered by the speaker to attain a particular effect 
on the listener (Bohas et al. 2006: 38). Here utterances are analysed in sequence, rather than in isolation to make clear their  
‘basic’ similarities and dissimilarities which are explained in terms of what  Bohas et al. call ‘enunciative  operations’ 

performed at different levels: �d�"   (‘Amal)  and f��@% (cancelation)  (ibid.: 39).            

 The Kufan and the Basran, the two traditional grammar schools, have different viewpoints in terms of ellipsis. This is 
illustrated by the following example (Al-Liheibi, 2000: 211): 
 

 ����r �� �'8� V >?�  |#23  
The one who ate your food was Zaid. 

According to the Kufans, the sentence above is ungrammatical, as  C#23 (Zaid) is not the subject of the verb  '8� (ate). For 

them, in constructions like the previous one, a sentence has to have an assumed subject, as in this sentence: 
 

 ��;� �� >?�  |#P-  
No one left except Hind. 
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N.W	 �� N.W	 9W	,  6��t �	#2b2 ? N�.W]% #g	 �P�& 0G�� ,�P�]% ��& 9�   6���+�%� Xy� ��� #g	 '� ,�yY@% ��& 9� %
��P�]% ��& 9� c��� ;_� [%G 6A#Z���                                                                                (Abbas, ibid.: 270) 

Items are elided in a sentence provided that they add nothing to meaning. 

 Ellipsis can indeed yield a precise and short message. Furthermore, it can convey rhetorical purposes. 

But Abbas points out that an item is omitted if it can be contextually recovered: 

 C2 0� 9RJ2 XY� �� XJY8 '8d#� 9Z%;5 Q!:!@ ,�z�#� �P�]% ��y N.w% i"    C� 0� �� s;&                        �N.  
                            (Abbas, ibid.: 255) 

         

A word or a sentence can be omitted if what is elided is 

 contextually understood.  
  

There may be other reasons for ellipsis, but the main reason is that the omitted items add nothing to the meaning, as indicated 
above (ibid.: 271). 

The main principle of ellipsis in Arabic is that nothing can be omitted unless it is recoverable from the context (Ibn Jinni, 
2004: 140, also cf. Owens, 1988: 186). Ibn Jinni says that: 

m ��@� ,X8;w%� ,N;w%� ,Q;y]%� ,XYJM% T;�@% D�.&f   ?� V@G 9��@� '�@Q , ���@% �Y" ��YR� 9� T� ��� 0�8 ?���                                   
                                                  (Ibn Jinni, 2004: 140)  

 

For the speakers of Classical Arabic, ellipsis involves the omission of a particle, a lexical item, a case or mood ending, or a 
sentence.  If there is nothing that refers to the elided items in the context, reconstruction of the elided  elements will involve a 
form of speculation. 

A similar argument is provided by Al-Hashimi (2005). For him, alhathf (ellipsis) involves omission of an element from a 
sentence, but this should not lead to loss of meaning, and there has to be something in the sentence which refers to the elided 
items:    

N�.W]% ���C� XP2;5 �� ,��y@�� }'� ? A��,�@% 9� fm N.W� 0!R2 N.w% 3���� 

                (Al-Hashimi, 2005: 187)    

 

Ellipsis is the omission of an item from a sentence. But this omission should not result in misunderstanding; there has to be 
something through which the elided item is  identified.  

Based on the above arguments, there needs to be 9Z%;5 (qarā’in), or elements which identify elided items in a sentence. These 

‘qarā’in’ can be contextual or situational. For example, intonation is viewed as a means of ‘qarā’in lafdiyyah, or verbal 
identification of elided items in speech. Pausing and parsing are also used to recognize elided items in Arabic (cf. Al-Liheibi, 
2000: 175-181). In this respect, Abbas (2005) identifies specific ‘qarā’in’ by which the elided items can be recognized. For 

example, ellipsis can also be recognized by  '�@% (al- aql: using one’s own judgment and reasoning. Use of grammatical 

rules is also one means of identifying omitted items (Abbas, 2005: 475-77). An example of this is the use of the theory of 
government (called ‘Amal’ in Arabic), which is briefly discussed below.  

According to Owens, an elided item in Arabic can be identified by assuming it, without postulating a new sentence (Owens: 
1988: 195-96). One important approach to doing this is the theory of government. Emphasis is given to the restructuring of 
the elided items in Arabic. But the theory of transformational grammar, for example, concerns itself with decomposing the 
deleted items (ibid.). The example used previously will be repeated here for convenience. 
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 }�&� h�  
 I love my father.  
 

Here the covert first person �	� (‘ana: I) is omitted or assumed (taqdīr).  

Ibn Hisham points out that emphasis and ellipsis cannot occur in one construction, as ellipsis aims at shortening the sentence 

(vol. 2: 608). For instance, it is not acceptable to modify the omitted object pronoun ( C! C-–hu) with the emphasizer (� ��y	 
‘nafsahu’) in the example below) (ibid.).   

*   � ��y	 CD�� s.@% |#23  
The one I hit was Zaid.   

But one can say: 

 |#23 � ��y	 �C+�� s.@% 
The one I hit was Zaid   
Although the previous example is emphasized, it does not involve ellipsis. The object pronoun ( C! C- -hu) is suffixed to the 

verb �C+�� (ῡarabtuh: I hit him). 
Another term involved in this context is ‘ijaz’(concision), which is of two types:  athf’ (ellipsis) and ‘qasr’ (stating precisely 
and briefly) (Abbas, 2005: 475). In ‘ athf’ (ellipsis), a word or even a sentence is omitted, but the meaning is understood 
without the elided items. However, there has to be something which refers to the omitted items. In ‘qasr’(stating precisely 
and briefly), by contrast, no item is omitted. But meanings of ‘qasr’ constructions can imply some kind of semantic omission. 
Instances of these constructions are frequently found in Qur’ān.  Abbas defines ‘qasr’ as follows:       

 

s.@% !�� ,N.& 7I 9� A7{8 c��� XY�Y@% ��y@<% �JE� !-�   C" O+@% ��y@<% VY+@ X2���� ��y@)� ��	��� 9" ��	 0� 9RJ2 ? ��   
                                                                 �c��]%  .- 9" ��                             

                                                             (Abbas, ibid.: 487)        

 ‘Al-qasr’ involves constructions in which one single item 

 conveys precisely more than one meaning. These meanings  

  cannot be expressed exactly in the same way they occur in the  context, as  each implies many meanings.  

 

A good example of ‘al-qasr’ is the following (ibid.: 488): 

(;�<%� �Y*% �@ ?�)   (Qur’ān, Chapter 7 : 54) 

‘Surely, He is the Creation and the Commandment.’ 

In this Quranic verse the words �Y*% (al-khalq: Creation)  and ;�<% (al-amr: Commandment) imply two different meanings; 

their meanings cannot be expressed by one single word.  

  

Ellipsis in Arabic occurs when the elided items have no effect on meaning when they are deleted. In fact, omission can carry 
particular rhetorical purposes, as Abbas points out:  
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5. Ellipsis in Arabic 
(1)

    

5.1 Definition of the term 

The phenomenon of ellipsis has been productively studied in Arabic. For example, the Arabic Linguistic Traditions (ALT) 
recognizes two types of ellipsis: ‘ῡathf’ (deletion) and ‘iῡmār’ (Owens, 1988: 186). Although ‘ῡathf’ and ‘iῡmār’ both 
involve omission, Ibrahim (1975) distinguishes the two terms:  

% 6�(% ,4^R@% 9� �fm ��(� :X�@ N.w 6̂ �� ��  6�;& ��  6XY� �� �         
 C� %G��  ;_� O�� 4^R@% 9� Cfm �( 6���� O HJ C(�% 

   (Ibrahim, 1975: 1; quoted in Al-Liheibi, 2000: 170)   

      
                  ‘ῡathf’(ellipsis) means omission of an element (a particle, a verb,   
                   or a clause) in a sentence.  If the elided element is assumed in the 

                  sentence, it is called ‘iῡmār’.   

Thus, according to this definition,  �',5� (aqbala: the arrival of somebody) in the example below is ῡathf (Al-Hashimi, 2005: 

101): 

 

 �',5�  
He is coming.  

Another extended definition of ellipsis is provided by Al-Jurjani. Here ellipsis is defined rhetorically:      
,;W�@�� ��,t ,;�<% ��g" ,.�)]% ��n@ ,VY�]% ��5Q T�� !-   AQ���% 9" DJ�@%� ,;8 H.@% 9� ���� ;8 �.@% F;� �� �;� V	K�

#23�  ,AQ���@ �9�, C� � %G� 0!R� �� H���� ,�nP� � %G� 0!R� �� �n	� F C#S�  

                                                                           (Al-Jurjāni, 11th century  - 2004: 146)         
                              Ellipsis requires caution for its investigation, as it is 

                           peculiar and has a magical quality. Omission can convey 

                           the message more precisely than the occurrence of the  

                           elided items. One can be very eloquent when using ellipsis.    
 

5.2 Ellipsis and other relevant terms 

Another term that describes deleted items is Iῡmār. In the example below Iῡmār is expressed by the third person masculine 

 �!- (huwa), which refers to the elided noun d#�@% (al-adl) (ibid.: 107):  

(  %!@#"��� �!+Y@ CT;5� ) (Qur’an, chapter:  5: 9) 

‘Be just: that is the nearer to piety’ 

The term ‘taqdīr’ (literally means an assumed element) is also used to describe omitted items on the basis of grammatical or 
semantic factors: (Owens, 1988: 186).  A good example is the following sentence provided by Al-Liheibi (2000: 172): 

                                                             

(
1
) One column is used starting from this page due to printing purposes (editor in chief). 

	��� h;�@% '�%#+2 ? �+& #&%� ;z XnP@%  .- 9���;2;W+@% ��Z�
 sb�Yg        
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a. Everything’s just as it was. 
   Of course it is. 
 
b. Don’t let me hear the name again! 
    I won’t indeed! 
 
Ellipsis is also found in the following examples of assent, 
where ‘yes’ and ‘no’ are the only rejoinders; the remainder 
of the clause is elided (ibid.: 216): 
 
a. It’s cold. 
   Yes.  
 
b. We’re not late.   
    No.  
 
This applies to constructions involving commands. But the 
modal element needs to be added if ‘yes’ occurs after the 
negative command which suggests refusal, as in the 
following  instance (ibid.): 
 
A: Don’t tell anyone what you saw!  
B: Yes, I will.  
 
Clausal ellipsis also occurs in reported speech sequences. 
This type is related to the ellipsis of the first category of 
indirect responses above, the ‘commentary’. The discussion 
below involves indirect wh-questions and indirect yes/no 
questions.  
 
When the reported clause is an indirect wh-question, 
ellipsis is similar to that of direct questions, the wh-type 
interrogative clauses.  Examples are (ibid.: 217): 
a. I said you would mend it for him. 
    I hope you didn’t say when. 
 
b. The jewels are missing. 
    I wonder what else. 
In (a) and (b) above, ‘when’ and ‘what else’ presuppose ‘I 
would mend it for him’ and ‘’is missing’ respectively. The 
wh- item ‘when’ in (a) is a new element, whereas ‘what’ in 
(b) is already present in the presupposed clause, and asks 
for expansion.    
When the reported clause is a yes/no question, ellipsis is 
typically zero as in (ibid.: 219): 
 
A: Was that an earthquake?   
B: I don’t know. 
 
When the question is introduced by a verb like ‘ask’ in the 
reporting clause, the reported clause which is elided is 
treated as a question, regardless of the mood of the 
presupposed clause (ibid.), as in: 
 
John was very disappointed by the response. You can ask 
him. 
 

Here the indirect yes/no question ‘whether he was or not’ is 
elided, despite the fact that presupposed clause is not a 
question. When a reporting verb, such as ‘tell’, ‘report’, 
‘know’, or ‘say’ introduces a statement or a yes/no 
question, and the reported clause is elided, there may arise 
an ambiguity. An example is (ibid.: 220): 
 
A: I think the cheque is still valid.  
B: The Bank can tell them.  

Two interpretations can be given here. The first is ‘the 
Bank can tell them the check is still valid’, and the second 
is ‘the Bank can tell them whether the check is still valid or 
not’. 
 In the case of clause complexes (paratactic and hypotactic 
clauses), the elliptical clause may presuppose ‘any clause in 
a complex’, according to Halliday and Hasan. It can also 
presuppose all other clauses following it (paratactic), or all 
those dependent on it (hypotactic) (ibid.: 222). This general 
principle is illustrated by the two examples below (ibid.). 
The first is paratactic, and the second is hypotactic.    
 
a. Smith was going to take part, but somebody telephoned 
and asked to see him urgently  
    so he had to withdraw. 
    Who?  
b. I kept quiet because Mary gets very embarrassed if 
anyone mentions John’s name.  
    I don’t know why?           
 
The first clause in each example above is not presupposed. 
In (a) the clause ‘somebody telephoned’ is presupposed.  
The remainder ‘and asked to see him urgently so he had to 
withdraw’ is also presupposed, as this is within the domain 
of the presupposition. The meaning here is ‘who telephoned 
and asked to see him urgently so he had to withdraw’. 
Similarly, the meaning in (b) is ‘I don’t know why Mary 
gets very embarrassed if anyone mentions John’s name’.   
Thus, it is possible to presuppose a paratactic clause 
complex by clausal ellipsis only when the other clauses 
which come after the presupposed clause fall within the 
domain of the presupposition (ibid.: 224). An example is 
the following (ibid.): 
 
I left my books here and somebody came in and either 
borrowed them or put them back on the shelf but did not 
say a word to me. I wish I could find out who.    
 
The clauses following the presupposed clause need to have 
at least one element (usually the subject) in common, as in 
the above example. There are, however, possibilities where 
two or more paratactic clauses have a different subject. In 
this case only the first paratactic clause constitutes the 
domain of the presupposition. The example below, though 
hardly accepted by Halliday and Hasan, illustrates the point 
(ibid.). 
 

I left my books here and somebody complained and the 
librarian put them back on the shelf but did not say a word 
to me. I wish I could find out who.    
 

Clauses occurring later in the complex, Halliday and Hasan 
point out, can lead to ambiguity, as it is not always clear 
which clause is being presupposed (ibid.: 223).  The 
following example illustrates the point (ibid.): 
 

A: I finished writing that story, and it’s going to be 
published.  
B: When? 
 
Here ‘when’ can mean either ‘when did you finish writing 
it?’, or ‘when is it going to be published? There is even 
much ambiguity in a very complex structure, as in this 
example (ibid.: 224): 
 
A: I shall be cross if you break that vase, which was a 
present from my boyfriend. 
B: Which? 
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In the example above, two elements of the second part of 
the sentence (takes coffee) are omitted.   
 
The line between what is elliptical and what is not is not 
clear cut, according to Halliday and Hasan (ibid.: 205). 
They argue that modal and propositional ellipsis is clear in 
most cases;  some constructions, however, are doubtful.     
Now I move on to discuss question-answer sequences and 
other ‘rejoinder’ sequences in terms of ellipsis. The 
categories of these sequences is discussed in some detail 
below.   
Halliday and Hasan define ‘rejoinder’ as ‘any utterance 
which immediately follows an utterance by a different 
speaker and is cohesively related to it’ (ibid.: 206). 
Rejoinders are of two types, those that follow questions 
(called responses), and those which do not follow questions 
(not responses, but sequels to statements or commands) 
(ibid.: 206 and 214). Both types also involve specific sub-
categories. These are discussed below. 
 
A. Rejoinders which are responses  
 
Rejoinders of this type presuppose questions. They, thus, 
have potentials for ellipsis. Here responses are either direct 
or indirect.  Direct responses are those which answer yes/no 
questions and wh-questions, as in the following examples 
(ibid.: 208): 
 
a. Has John arrived? 
Yes, he has.    
 
b. When did John arrive? 
 Yesterday.    
 
As the examples above indicate, in the simplest forms of 
direct responses (to both yes/no and wh-questions) what is 
explicit is the information the speaker seeks (‘Yes, he has’ 
in example one and ‘yesterday’ in example two), the 
remainder being presupposed by ellipsis. The clauses ‘Yes, 
he has arrived’ and ‘John arrived yesterday’ in examples 
one and two above take elliptical forms.     
  
  Elliptical forms here can be long or partial. There can also 
be no ellipsis at all (ibid.: 211).  
Indirect responses involve three categories: ‘commentary’, 
‘disclaimer’, and ‘supplementary’ (ibid.: 206). These are 
illustrated by the following examples (ibid.:  208). 
 
a. How did they break in? 
    I’ll show you how. (commentary) 
 
b. Why didn’t you tell John? 
    I did. (disclaimer) 
 
c. Did you tell John? 
    He wasn’t there. (supplementary)  
 
The indirect responses (commentary, disclaimer, and 
supplementary) are potentially elliptical. For example, the 
response to the commentary below is elided (ibid.: 212): 
A: Why are the lights turned off? 
B: I am not supposed to say why. (This is an elliptical form 
for ‘I am not supposed to say why the lights are turned 
off’). 
 

A response in the disclaimer can be declarative or 
interrogative. These types of responses are usually 
elliptical, as in the following instance (ibid.: 213): 
 
A: What’s your telephone number? 
B: We’re not on the phone. (declarative) 
 
A: When did they cancel the booking? 
B:  Did they? (interrogative) 
 
The supplementary response answers a question by 
implication. This type is normally associated with yes/no 
questions, rather than wh-questions. The reason, according 
to Halliday and Hasan, is that it is difficult to give an 
answer to a wh-question by implication.  Thus, a disclaimer 
response is the alternative (ibid.). Responses here can 
presuppose the whole question. A good example is (ibid.): 
A: Can you make it stand up? 
B: If you keep still. (I can make it stand up if you keep still)  
 
B. Rejoinders which are not responses         
 
As mentioned above, rejoinders of this type are sequels to 
statements or commands. Rejoinders here involve the 
following sub-categories: ‘assent’ and ‘contradiction’ (after 
a statement), ‘consent’ and ‘refusal’ (after a command), and 
‘yes/no or wh-question’ (after a statement or a command) 
(ibid.: 206-208). These rejoinders are illustrated by the 
following examples (ibid.: 208).  
 
a. It’s going to rain. (statement) 
It might. (assent) 
It isn’t. (contradiction) 
Is it? (yes/no question) 
 
b. Leave me alone. (command) 
 I won’t. (refusal) 
All right, I will. (consent) 
Why? (wh-question) 
 
The examples above are rejoinders; they are not responses, 
as the presupposed items are not questions (ibid.). 
Question rejoinders act to query statements or commands 
which come before them. The whole clause is presupposed, 
and the speaker seeks confirmation (ibid.: 214-15): 
 
a. Peter’s here. 
    Is he? 
 
b. Open that parcel. 
    Shall I? 
 
In other constructions, the speaker seeks confirmation by 
querying one element. The rest of the clause is elided, as in 
the following example (ibid.: 215): 
A: John’s coming to dinner.  
B: John? 
 
The query can also take the form of a wh-question. The 
remainder of the clause is omitted. An example is (ibid.): 
A: John’s coming to dinner.  
B: Who?  
Other types of rejoinders (to statements or commands) 
involve an elliptical clause which consists of the modal 
element only. This is illustrated by the following examples 
(ibid.: 216): 
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55). Sentence-initial ellipsis is found commonly, but not 
solely, in colloquial speech. The omitted items of this 
subtype involve verbal operators (i.e. auxiliary items, such 
as ‘be’, ‘do’, etc.) and pronominal subjects or existential 
markers (ibid.: 56). An example is (ibid.: 57):  

Any good? (Are they any good?) 
Foreign body in there. (There’s a foreign body in there) 
The second subtype of omitted constructions is the 

situational. According to Wilson, occurring in speech, 
ellipsis of this subtype is very common in writing, such as 
notices, signs, instructions on containers of products, and 

manufacturer’s labels on goods (ibid.: 63).  
C. Telegraphic ellipsis 
The term ‘telegraphic’ refers to the abbreviated or 

incomplete linguistic structures which are similar to 
telegrams.  Examples of telegraphic ellipsis include 
newspaper headlines, headings, titles, songs, children’s 
speech (e.g. ‘More milk’) (ibid.: 71, 73,  and 76). 

Halliday and Hasan  (1976) distinguishes between 
nominal, verbal, and clausal ellipsis.  

The types of ellipsis discussed above are summarized in 
the table below.   

 
Table 3:  Types of ellipsis (Halliday and Hasan)  

Halliday and Hasan, (1976) Thorne, (1997) Wilson  (2000) Carter and McCarthy, (2006) 
1- Nominal 
2- Verbal 
3- Clausal 

1-Nominal 
phrases 
2-Verbal 
phrases 
3- Clauses 

1-Contextual: 
a- anaphoric and cataphoric 
ellipsis 
b- Intrasentential 
and intersentential 
2- Situational: 
a- Sentence-initial 
b- Situational 
3- Telegraphic 

1-Situational  
2-Textual  
3-Structural 

 
Of these types, Halliday and Hasan’s clausal ellipsis (1976) 
is discussed in more detail below. 
   
4.4 Clausal ellipsis  
According to Halliday and Hasan, a clause is realized by an 
expression of different speech functions, such as a 
statement, a question, a response, etc. It is of two main 
structures: Modal element and Propositional element (ibid.: 
197). The modal element has two parts, the subject and the 
finite element in the verbal group. The proposition is the 
remainder of the verbal group (the residue) and any 
Complements or Adjuncts. The modal and propositional 
elements are illustrated by the example below (ibid.).   
The Duke was (modal element) going to plant a row of 
poplars in the park (propositional element).  
The modal ellipsis and propositional ellipsis are discussed 
in some detail below. 
  
 A. Modal ellipsis 
Modal ellipsis takes place in response to a wh-question 
which asks ‘what’. Here the subject is presupposed from 
what has been said in the previous context (ibid.: 198). An 
example is: 
A: What were they doing? 
B: Holding hands.  
B. Propositional Ellipsis 
Propositional ellipsis involves constructions where the 
mood and polarity constitute the main components of the 
message (ibid.). This ellipsis is found in yes/no questions 
and responses to statements. Here the subject is 
presupposed by a reference item, as indicated in the 
examples below.  
a. Has the plane landed? 
Yes, it has. 
 
b. The plane has landed. 
Has it? 
Propositional ellipsis also occurs in a response to wh-
questions where the unknown element is the subject, as 
illustrated by the following example (ibid.): 
A: Who taught you to spell?  
B: Grandfather did. 

The occurrence of question/answer sequences with marked 
polarity is ‘less usual’ in substitution, according to Halliday 
and Hasan (ibid.: 200). Thus, these sequences are often 
elliptical (ibid.): 
 
a. Has the plane landed? 
Yes, it has. (Elliptical form) 
Yes, it has done. (Substitute form) 
 
b. Who was playing the piano? 
 Peter was. (Elliptical form) 
 Peter was doing. (Substitute form).          
 
The substitute forms in the examples above are odd.  
As for ellipsis of individual elements from the clause, 
Halliday and Hasan point out that ‘it is not possible to omit 
single elements from the structure of the clause’ (ibid.: 
203).  For example, it is unacceptable to have the following 
sequence (ibid.: 202): 
 
A: Has she taken her medicine? 
B: She has taken.   
 
Possible responses to the previous question would be ‘she 
has’ (elliptical form), ‘she has taken it’ (reference), ‘she has 
done’ (substitute form), and ‘she has taken her medicine’ 
(non-elliptical clause).  
 
When an element of a clause needs to be presupposed, a 
reference item is used, as illustrated by the example below 
(ibid.: 203) 
 
a. The Duke has planted poplars in the park.   
b. He has planted poplars in the park.     
c. The Duke has planted them.      
 
Ellipsis in the above example is a presupposition between 
sentences. Single elements of clause structure can be 
omitted within sentences. This type of ellipsis is described 
as  ‘internal branching’, as in the following example:  
             
Sybil takes coffee very strong but Joan rather weak. 
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4.2 Ellipsis and other relevant terms 
4.2.1 Gapping    
Many scholars distinguish the terms ‘ellipsis’ and 

‘gapping’ (cf. Lobeck, 1995: 21). For example, the 
omission of the second occurrence of ‘bought’ in the 
example below is treated under a rule of gapping in 
Transformational Grammar (Ross, 1970; quoted in Dick, 
1980: 199). 

John bought the book and Bill (bought) the record.  
For Wilson (2000), there are gaps which can be 

described as ellipsis, while some linguistic omissions 
cannot be treated as such, though they share ‘superficial’ 
features with ellipsis (Wilson, 2000: 22).  For example, 
some of these omissions are not motivated (accidental) 
syntactically ‘and/or’ situationally. Others are associated 
with ‘contextually motivated inferences of language in use’ 
(ibid.). These linguistic gaps, Wilson points out, are of 
three types: lapses in performance, nonrealization, and 
inferential gaps. The three types are briefly discussed 
below.  

a. Lapses in Performance 
Examples of these lapses include false starts, 

distractions, and shifts in attention (ibid.: 23). They are 
common in spoken language. Lapses in performance can 
also be found in unedited writing, writing of less mature 
writers, etc. (ibid.). Wilson goes on to argue that these 
lapses in performance are not ellipses: ‘Lapses of 
performance are not describable within even the lease strict 
definition of ellipsis’ (ibid.: 26).  

b. Nonrealization 
 Gaps also occur in constructions other than lapses in 

performance. These constructions are also not classified as 
examples of ellipsis, according to Wilson (ibid.: 28). A 
theory of indefinite ellipsis suggests that a sentence like 
‘Suraiya reads for pleasure’ is a result of an omission of an 
indefinitely specified direct object ‘Suraiya reads (some x) 
for pleasure’ (ibid.: 27). Wilson points out that if such a 
theory is applied, ‘the implications of what counts as 
ellipsis are large’ (ibid.). He concludes that ‘an elliptical 
theory of such nonrealization is unhelpful because it cannot 
be given a sufficiently precise definition which would 
exclude a wide range of vaguely inexplicit expressions’ 
(ibid.).    

Another case of nonrealization is the lack of subject in 
imperatives (ibid.: 29). Wilson argues that because the 
‘none-elliptical status’ of imperatives which lack subjects is 
not clear, they are not to be analysed as examples of 
ellipsis. 

c. Inferential gaps 
Inferential gaps are the third type of linguistic 

omissions which, according to Wilson, cannot fall within an 
elliptical framework (ibid.: 31). An example of these 
constructions is the following (ibid.): 

A: Are you going to the pictures? 
B: That new Tarantino’s on the multiplex. 
When the rejoinder sequence above occurs in a 

complete structure, Wilson argues, it is unacceptable to 
include its inferential gap within an elliptical framework. 
This is because we will end up with an ‘overgeneralized 
definition of ellipsis: being understood’ (ibid.: 32).  

  
4.3  Types of ellipsis 
Carter and McCarthy identify three types of ellipsis: 

situational, textual, and structural (Carter and McCarthy, 
2006: 181). These are illustrated in the following table 
(ibid.). 

 

Table 1: Types of ellipsis (Carter and McCarthy)  

Type of ellipsis Example Items elided  
A. Situational 
ellipsis 

A: Don’t know 
what’s gone wrong 
here.  
B: Oh. Need any 
help? 

‘I’ in A, and ‘Do 
you’ in B. 

B. Textual ellipsis He applied and got 
the job.  

‘he’ 
 

C. Structural 
ellipsis 

The car he was 
driving was stolen. 

‘that’, though 
optional 

 
Thorne (1997) points out that ellipsis occurs in nominal 

phrases, verbal phrases, and clauses (normally within 
sentences: intrasentential ellipsis), as indicated in the table 
below  (Thorne, 1997: 45-46).     

 

Table 2: Types of ellipsis �Thorne)       
Items elided  
in nominal phrases 

Items elided in 
verbal phrases 

Items elided in 
clauses 

A. The head in simple 
noun phrases, as in: 
The buttercups were 
bright yellow and (the 
buttercups) stretched. 
B. The head and any 
modifiers or qualifiers 
in complex nominal 
phrase, as in: 
The black clouds of the 
impending storm rose 
above us and (the black 
clouds of the 
impending storm) 
loomed threatening.   

Repeated lexical 
and auxiliary 
verbs:  
a- The children 
ate jelly and ice-
cream and the 
adults (ate) bread 
and cheese. 
b- They have 
been riding and 
(have been) 
surfing this week. 

The whole clause 
can be elided: 
Q: Who was 
playing the 
clarinet last night? 
A: Susan was 
(playing the 
clarinet last night).  

 
Wilson (2000) distinguishes between contextual 

ellipsis, situational ellipsis, and telegraphic ellipsis (Wilson: 
2000: 38- 69). These are briefly discussed below.  

A. Contextual ellipsis 
Contextual ellipsis is categorized into two subtypes. 

The first involves anaphoric and cataphoric ellipsis. The 
second consists of intrasetential ellipsis and intersentential 
ellipsis (ibid.: 38).  In an intersentential ellipsis, Wilson 
focuses on ‘fragmented replies’ and responses found in 
dialogue. Wilson points out that ‘utterance fragments’ 
(incomplete utterances) which are found in lapses in 
performance are different from sentence fragments 
(incomplete sentences).  The first cannot be elliptical, 
whereas the second can. Anaphoric and cataphoric ellipsis 
is illustrated by the example below.  

 
Brian won’t do the dishes, so you‘ll have to. 

(Anaphoric ellipsis) 
Since Brian won’t, I expect I’ll have to do the dishes. 

(Cataphoric ellipsis). 
According to Wilson, the majority of contextual 

elliptical constructions are anaphoric (ibid.). In such 
constructions a clue is given to what will be ellipted.   

B. Situational ellipsis    
Ellipsis of this category, which occurs both in speech 

and writing, needs to be related to its situational context. 
Language and its environment interact in this context, 
according to Wilson (ibid.: 65). Two main types of ellipsis 
are identified here: sentence-initial and situational (ibid.: 
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phenomenon.  She uses data from Russian, Polish and 
English languages. It is an integrated approach of some 
aspects of linguistics (syntax, semantics, morphology, 
pragmatics, and stylistics) with the study of reference 
attempted to broadly explain the phenomenon of ellipsis.  

On the basis of the studies above, one can conclude that 
ellipsis is used for various purposes. The studies reviewed 
also show that linguistic deletion is distinguished from 
other similar phenomena.  

  
4. Ellipsis in English  

4.1 Definition of the term  
Although ellipsis is a universal phenomenon, but it has 

not received the attention it deserves, according to Mcshane 
(Mcshane, 2005: 3).  Ellipsis is ‘a universal property of 
natural language…ellipsis studies are relatively 
undeveloped or, at least, lack breadth and depth of 
coverage’ (ibid).  

Wilson (2000) argues that it is ‘probably impossible to 
achieve a satisfactory unitary definition of ellipsis’ (Wilson, 
2000: 17). This is because ellipsis involves a wide range of 
phenomena; it contributes to various spoken and written 
styles (ibid.: 8).   

McShane (2005) points out that the term ‘ellipsis’ is a 
broader and complex phenomenon;  ellipsis requires 
reference to syntax, lexical semantics, discourse, prosody, 
semantics, and stylistics (McShane, 2005: 3).  

Many definitions have been given for ellipsis, as it is a 
controversial issue. For example, ellipsis is simply defined 
as ‘substitution by zero’ (Halliday and Hasan, 1976: 142).  

Carter and McCarthy view ellipsis as ‘the absence of 
elements normally required by the grammar (e.g. subject 
before a tensed verb form)’ (Carter and McCarthy, 2006: 
181). The elliptical messages, Carter and McCarthy argue, 
do not have anything missing in reality, as what they 
contain is sufficient to achieve communication (ibid.).   

Another definition of ellipsis is also given by Thorne 
(1997): ‘in ellipsis, part of a sentence is left out’. She goes 
on to argue that ‘it must be clear what the omitted words 
are, so that the sentence remains meaningful’ (Thorne, 
1997: 45).  

For Bloor and Bloor, ellipsis is a ‘systematic omission 
of a word, group or clause where the meaning can be 
recovered from the context’ (Bloor and Bloor, 2004: 281).   

A more precise definition is provided by Wilson. He 
defines ellipsis as ‘structural gaps that can be related to (a) 
omitted elements recoverable from the linguistic context, 
(b) other potential syntactic forms (a potential sentence 
which make their meaning more explicit), (c) the situational 
context’ (Wilson, 2000: 18).  Contextually recoverable 
elements are placed first in the definition above because 
many ellipses (e.g. contextual rejoinders) belong to this 
category, according to Wilson (ibid.). 

For Halliday and Hasan, referring ellipsis to ‘something 
left unsaid’ is an ‘over-simplification’ (1976: 144). This is 
because there are structural possibilities where there is 
nothing left unsaid. A good example is the following 
sentence (ibid.: 142):  

Hardly anyone left the country before the war.   
The sentence just mentioned does not indicate that there 

is something left out. But, ‘country’ in the above example, 
Halliday and Hasan argue, can be interpreted as ‘rural area’, 
or ‘national unit’. The same thing can be said about ‘left’. It 
can mean ‘emigrated’ or ‘went abroad on holiday’. 
Similarly, ‘hardly anyone’ can mean ‘the whole nation’, or 
‘a given social group’. Thus, Halliday and Hasan refer 
ellipsis to: sentences, clauses, etc. whose structure is such 

as to presuppose some preceding item, which then serves as 
the source of the missing information. An elliptical  item is 
one which, as it were, leaves specific structural slots to be 
filled from   elsewhere (ibid.: 143).   

According to Halliday and Hasan, the relation in 
ellipsis and substitution is between words, groups, or 
clauses. In reference, however, the relation is between 
meanings. Here it is not necessary, Halliday and Hasan 
point out, that the meaning is recoverable through the same 
word (ibid.: 145). Thus, substitution and ellipsis involve 
presupposition at the level of words and structures, whereas 
reference involves presupposition at the semantic level 
(ibid.). The following examples illustrate the difference 
between reference, substitution, and ellipsis (ibid.: 146).  
a. This is a fine hall you have here. I’m proud to be 

lecturing in it. 
b. This is a fine hall you have here. I’ve never lectured in a 

finer one. 
c. This is a fine hall you have here. I’ve never lectured in a 

finer. 
The construction in (a) is reference; ‘it’ refers to ‘hall’. 

Example (b) is substitution, as ‘one’ replaces ‘hall’. 
Example (c) is ellipsis.  

Although substitution involves presupposition similar 
to that of ellipsis, there is a difference between the two in 
that in substitution ‘an explicit ‘counter’ is used, e.g. ‘one’ 
or ‘do’, as a place marker for what is presupposed’ (ibid.). 
This makes ellipsis a ‘substitution by zero’, as indicated 
earlier.   

But the difference between reference, substitution, and 
ellipsis is not clear cut, according to Baker (1992: 187). 
This is illustrated by the example below taken from Hoey 
(1991, quoted in ibid.).     

Does Agatha sing in the bath? 
a. No, but I do. (Substitution) 
b. Yes, she does. (Ellipsis) 
c. Yes, she does it to annoy us, I think. (Reference) 
The three answers above are identified as substitution, 

ellipsis, and reference respectively. The second answer (b) 
represents ellipsis because ‘does’ cannot substitute for 
‘sing’ (ibid.). 

Unlike other linguists, Toolan (1998) does not 
distinguish substitution and ellipsis; he uses ‘partial 
ellipsis’ and ‘full ellipsis’ instead. Toolan defines ‘partial’ 
ellipsis as follows:  Very often the ellipsis is not total; 
instead, some ‘abridged’ or condensed   structure is used, to 
stand in for the full sequence. This is known as partial  

ellipsis or substitution, and is very common’ (Toolan, 
1998: 26; quoted in Wilson, 2000: 40). 

The second type of ellipsis involves ‘full omission of a 
second mention of items which can be ‘understood’ as 
implicit, because they are retrievable in a given context’ 
(Toolan, 1998: 27; quoted in ibid.). These two types, the 
partial and full ellipses, are illustrated respectively by the 
following examples given by Toolan (quoted in ibid.). 

 Kimberley: Can I look at your watch? 
Martin: Sorry, I’m not wearing one. (Partial ellipsis) 
Alan: Don’t forget next Monday’s public holiday. 
Brain: I know. (Full ellipsis) 
But for Halliday and Hasan (1976), the use of ‘one’ in 

the first example is a case of substitution not ellipsis. 
Similarly, Wilson (2000) strongly rejects this example of 
‘partial’ ellipsis when he points out that ‘Indeed, to call this 
‘partial ellipsis’ is misleading, since there is no obvious 
structural gap’ (Wilson, 2000: 40). 
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1. Aims              
Many studies investigate the phenomenon of ellipsis in 

either English or Arabic. Other works study ellipsis in 
terms of translation. This paper, however, aims to 
investigate clausal ellipsis in both English and Arabic. 
Cases of missing sentential materials from English and 
Arabic will be presented and examined.  The study attempts 
to answer the following questions.  

a. Do English and Arabic apply same principle (s) and 
purpose (s) of ellipsis?  

b. Do English and Arabic display same presentation of 
clausal ellipsis? 

c. To what extent do the two languages differ in their 
use of clausal ellipsis?  

 
2. Method     
Ellipsis will be first discussed in respect of English. The 

discussion will be based mainly on Halliday and Hasan’s 
approach, because this approach, I believe, provides logical, 
and well-developed argument on ellipsis. Most importantly, 
the approach serves the purpose of this paper.        

The discussion of ellipsis in Arabic will be based on 
Abbas’s (2005) who provides a detailed discussion, which 
is particularly well suited for the goal of this paper. The two 
languages will then be compared and contrasted on the 
basis of (a) principle of ellipsis, (b) purposes of ellipsis, (d) 
types of elliptical clauses.  A clause is defined here as an 
expression of different speech functions, such as a 
statement, a question, a response, etc (Halliday and Hasan, 
1976: 197).  

 The discussion of ellipsis in each language will include 
the following sections. The term ellipsis will be first 
defined. The distinction between ellipsis and other terms 
will be discussed in both languages. This will be followed 
by a discussion of types of ellipsis. English and Arabic will 
then be compared and contrasted in terms of their 
presentation of ellipsis.  

3.  Background    
This section discusses some studies conducted on 

ellipsis in English and Arabic.  
In a study of Arabic ellipsis, Almat’ani (1992) argues 

that ellipsis is used for aesthetic purposes. He categorizes 
ellipsis into four main types: ellipsis of a particle, a word, 
part of a sentence, and a sentence. What characterizes 
ellipsis in Qura’n, according to Almat’ani,  is the fact that it 
occurs when the content of the elided element is 
recoverable and the context dictates brevity.   

The fact that elements in a sentence are elided to 
achieve brevity is supported by Hassan and Taqi ( 2011)  
who  examine the influence of ellipsis, namely nominal 
ellipsis, on the translation of some of the meanings of the 
Holy Qur’an. In addition to brevity, economy and emphasis 
are also other aims of ellipsis, according to Hassan and 
Taqi. These aims are found in both English and Arabic. The 
study finds that elided noun takes different forms. It also 
shows that when a noun is ellipted, this does not result in 
any change in the meaning of a sentence.   The study also 
displays that translations of the meanings of the Holy 
Qurán do not fully elaborate on the intended meanings of 
the examined Qur’anic verses. It concludes that ellipsis 
should not lead to ambiguity in both English and Arabic. 
As for ellipsis of English nominal groups, the head of the 
nominal group is elided and is replaced by another word. In 
Arabic, however, a word is elided and nothing replaces it. 
Another finding is that context suggests the meaning of the 
elided element in different syntactic function.  

A similar study is conducted by Al-Hilfy (2014), who 
studies the rhetorical function of elision and ellipsis in 
Arabic and the Holy Qur’an with reference to English.  Al-
Hilfy distinguishes between elision and ellipsis. Elision 
concerns the deletion of sounds and single letters whether 
in isolation or one-letter particle. Ellipsis, however, refers 
to the deletion of parts of speech and complete sentences to 
‘enhance the inimitability and sublime style of the Qur'ān’ 
Al-Hilfy (2014: 1). According to Al-Hilfy, elision and 
ellipsis in Quran are used to maintain imitability of the 
Quranic style.  In English, however, the use of elision has 
nothing to do with eloquence.    

Fayud (2008) argues that ellipsis in Arabic can occur in 
a word or part of it and a sentence. At the word (lexical) 
level, ellipsis can take different forms, such as ellipsis of a 
particle, a thematic or rhematic element, idhafa-structure, 
an adjective, etc.  Almat’ani (1992) study is supported by 
Fayud’s study. Fayud (2008) argues that for ellipsis to be 
possible, two conditions must be met: there should be a 
need to delete an element from a sentence, and what is 
elided should be contextually understood (Fayud, 2008: 
397).  The sentential ellipsis, Fayud points out, occurs 
frequently in the Holy Qura’n, particularly stories of the 
prophets (ibid: 403).     

In addition to its linguistic properties, ellipsis also has 
stylistic features in both spoken and written genres. Wilson 
(2000) systematically analyses ellipsis in both spoken and 
written English and literary and non-literary texts, and 
explains the different linguistic and situational contexts and 
their stylistic effects. According to Wilson, different types 
of ellipsis interact within texts to produce different stylistic 
effects’ (ibid.). He distinguishes between ellipsis and what 
is not ellipsis (e.g., a gap). In this regard, Wilson makes a 
clear difference between ellipsis and gap (Wilson, 2000: 8 
and 9).  Some linguistic omissions cannot be treated as 
ellipsis, but rather gaps, such as unedited writing and lack 
of subject in imperatives.  

Jackendoff (1971) draws a clear line between ellipsis 
and gapping by introducing some rules that distinguish the 
two notions. Conventionally, Jackendoff classifies these 
rules into two types. The first type is related to clauses 
connected by conjunctions, and the second concerns the 
structure and the deletions that occurs in the gapped clause. 
According to Jackenoff, a gap occurs in coordinate rather 
than subordinate clauses, does not precede its antecedent, 
does not need to be a phrase, does not occur if auxiliaries 
are different, and is affected by material to the right of the 
verb (Jackendoff  1971: 22-  26).  

 In a study that involves English and German, Ott and 
Struckmeier (2016) investigate clausal ellipsis. They 
contrast the two approaches of ellipsis; the first approach 
views ellipsis as a form of prosodic reduction (deletion of 
distressed material) the second considers ellipsis as 
syntactic operation (Move-and-Delete approach).  Ott and 
Struckmeier argue that the distribution of particles in 
clausal ellipsis poses a challenge for Move-and-Delete 
approach.  

Unlike other previous works on ellipsis, McShane 
(2005) introduces  a theory that does not limit itself to what 
can be elided, but also it explains in what way elements 
would or would not be elided in a sentence. She argues that 
the term ‘ellipsis’ in English is a broad term and cannot be 
reserved only for the missing of syntactic structures in a 
sentence but  can occur at the semantic level as well. Thus, 
McShane introduces an extensive descriptive computational 
approach that describes and analyses ellipsis. In her theory, 
McShane discusses ellipsis as a cross-disciplinary linguistic 
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Abstract:  This paper aims to investigate the extent and ways in which English and Arabic are similar 
and different in their presentation of clausal ellipsis.  The English and Arabic data are analyzed on the 
basis of  Halliday and Hasan  (1976) and Abbas (2005) respectively. The two languages are then 
compared and contrasted, among other things, in terms of principle of ellipsis, purposes of ellipsis, 
extent of clausal ellipsis, and types of elliptical clauses. The analysis shows that both English and 
Arabic apply the same principle for ellipsis: nothing can be omitted unless it is recoverable from the 
context. However, it is not necessary that meaning should be recovered through the same expression 
in both languages. It is also attested that ellipsis is used for brevity, rhetorical, and cohesion purposes 
in both languages. Ellipsis in Arabic, however, is very common; it is the nature of Arabic. Ellipsis is 
also frequently used to achieve eloquence in Arabic. As far as clausal ellipsis is concerned, the 
analysis shows that one element or a whole clause can be omitted in both English and Arabic. English 
and Arabic have constructions where there is no missing information, yet they are considered 
elliptical constructions. Such constructions are not signaled by syntactic ellipsis, but rather by 
semantic ellipsis. Both English and Arabic display verbal identification of elided items in speech. 
Another major finding is that when two or more English paratactic clauses have different subjects, 
only the first paratactic clause constitutes the domain of the presupposition. In some reported speech 
sequences, instances of ambiguity are attested in English. Despite these similarities, the analysis 
reveals some differences between English and Arabic. Unlike Arabic, ellipsis is not satisfactorily 
defined in English because it involves phenomena such as syntax, lexical semantics, discourse, 
semantics, and stylistics. But it is nature of Arabic to use ellipsis as indicated above. Unlike English, 
several clauses can be ellipted at a time in Arabic, namely in the Qur’anic context with no effect on 
meaning. 
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Table (5). regression coefficient of health symptoms on some variables. 

 Overall Health Symptoms Scale 

Variables                                B Beta t. Value 

Addiction Scale .735 .380 11.37*** 

Social Isolation Scale 1.18 .277 8.27*** 

Adjusted R Square 

Multiple R 
 

.272 

.279 
 F=37.89*** 

 

 
Somatic Symptoms Scale 

Variables                                B Beta t. Value 

Addiction Scale -.361 -.361 10.14*** 

Social Isolation Scale -.473 -.216 -6.05* 

Adjusted R Square 

Multiple R 
 

.212 

.220 
 F=26.49*** 

 

 
Psychological Symptoms Scale 

Variables                                B Beta t. Value 

Addiction Scale -.411 -.393 11.72*** 

Social Isolation Scale 

Years using smartphone 

-.663 

.003 

-.295 

.058 

-8.74*** 

1.78* 

Adjusted R Square 

Multiple R 
 

.297 

.305 
 F=41.22*** 

*P<0.05; ***P<0.001 
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Table (4). Differences between genders for the Addiction, Overall Health, Somatic Symptoms, and Psychological 
Symptoms Scales 

 
Gender 

SPAS  

M SD t 

Male 40.11 9.56 -.010 

Female 40.41 10.37 

 
Gender 

Overall Health Symptoms Scale 

M SD t 

Male 70.55 19.00 -2.49* 

Female 73.22 19.35 

 
Gender 

Somatic Symptoms Scale 

M SD t 

Male 23.24 10.13 -2.31* 

Female 24.56 9.93 

 
Gender 

Psychological Symptoms Scale 

M SD t 

Male 22.94 9.98 -2.21* 

Female 24.22 10.24 

* P<0.05 
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Follow Table (2) . 

 Health Issues Degree and strength of association 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Somatic Health Symptoms: 

Visual impairment. 

Backache. 

Pain in the neck. 

Curvature in the neck. 

Feeling dizzy. 

Tingling in the hand. 

Pain in the joints of the hand. 

Double vision. 

Idleness. 

Hearing problems. 

 

.188** 

.330** 

.302** 

.314** 

.262** 

.252** 

.282** 

.222** 

.360** 

.244** 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Psychological Health Symptoms: 

Mental stress. 

Lack of focus. 

Impact on my mental health. 

Low degree of memory. 

Pee reflex. 

Insomnia. 

Difficulty sleeping. 

Emotion. 

Anger. 

Social isolation. 

 

.348** 

.397** 

.330** 

.349** 

.087** 

.280** 

.324** 

.346** 

.336** 

.458** 

** P<0.01 

 

Table (3). The degree and strength of relationships between degree of using social media on a smartphone and mobile 
addiction and the Overall Health, Somatic Symptoms, and Psychological Symptoms Scales 

Degree of using social media in smartphone 
Mobile 

addiction 

Overall 
Health 
Scale 

Somatic Symptoms 

Scale 

Psychological 
Symptoms 

Scale 

Degree of using twitter on smartphone 

Degree of using Facebook on smartphone 

Degree of using WhatsApp on smartphone 

Degree of using YouTube on smartphone 

Degree of using Snapchat on smartphone 

Degree of using Instagram on smartphone 

.174** 

.017 

.308** 

.212** 

.307** 

.173** 

.086** 

.025 

.158** 

.125** 

.182** 

.095** 

.088** 

.003 

.163** 

.109** 

.174** 

.110** 

.086** 

.026 

.139** 

.138** 

.169** 

.082** 

**P<0.01 
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Table (1) Mean (M), standard deviation (SD), and rank of somatic and psychological health symptoms. 

 Health Issues M SD Rank 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Somatic Health Symptoms: 

Visual impairment. 

Backache. 

Pain in the neck. 

Curvature in the neck. 

Feeling dizzy. 

Tingling in the hand. 

Pain in the joints of the hand. 

Double vision. 

Idleness. 

Hearing problems. 

 

2.46 

2.43 

2.73 

2.24 

2.53 

2.63 

2.31 

2.35 

2.95 

1.63 

 

1.45 

1.44 

1.52 

1.48 

1.53 

1.54 

1.47 

1.46 

1.60 

1.12 

 

5 

6 

2 

9 

4 

3 

8 

7 

1 

10 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Psychological Health Symptoms: 

Mental stress. 

Lack of focus. 

Impact on my mental health. 

Low degree of memory. 

Pee reflex. 

Insomnia. 

Difficulty sleeping. 

Emotion. 

Anger. 

Social isolation. 

 

2.86 

2.82 

2.36 

2.57 

1.07 

2.47 

2.74 

2.32 

2.40 

2.25 

 

1.58 

1.55 

1.54 

1.56 

.443 

1.54 

1.56 

1.49 

1.55 

1.46 

 

1 

2 

7 

4 

10 

5 

3 

8 

6 

9 

 

 

Table (2). The degree and strength of the relationship between mobile addiction and health 

 
Health Issues Degree and strength of association 

 

 

 

 

Health Scales: 

Overall Health Scale 

Somatic Health Symptoms 

Psychological Health Symptoms 

 

.461** 

.409** 

.479** 
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wellbeing, as well as will cost governments high 
expenditures for providing physical therapy sessions, 
auditory and vision assessments, aid devices, and psycho-
social therapists.           

Furthermore, the current findings show significant 
associations between the obsessive use of smartphones for 
social media (twitter, WhatsApp, YouTube, Snapchat, and 
Instagram) and respondents' developing  psycho-somatic 
symptoms due to the misuse of these devices. These 
findings are similar to previous studies’ (Kwon et al., 2013; 
Babadi-Akashe et al., 2014) findings on the excessive use 
of smartphone devices for entertainment and social media 
rather than for making phone calls. This expansion of 
smartphone usage to an essential source of entertainment, 
education, and business marketing contributes to the 
obsessive and long duration use of smartphones, which 
consequently leads to the compulsive psych-somatic health 
impairment symptoms that the current study found. The 
current study also found gender differences in the negative 
impacts of excessive smartphone use on respondents' health 
and psycho-somatic symptoms. Females reported higher 
symptoms than did male respondents. This gender 
difference may be due to the longer duration of smartphone 
use among females. Also, females prefer to use social 
media for communication, product advertisements, cooking 
and makeup lessons, and following celebrities.    

Finally, the current findings illustrate the influential 
negative impacts of smartphone misuse on the Kuwaiti 
respondents' social lives and daily interpersonal 
relationships with their families and friends. These findings 
are consistent with other studies’ (Kim et al., 2013; Kwon 
et al., 2013; Lin et al., 2014) findings that there is a 
significant association between obsessive smartphone use 
and developing smartphone addiction symptoms, such as 
withdrawal, loneliness, tolerance, and social isolation. The 
presence of social withdrawal and isolation among 
university students highlights the urgent need to minimize 
the significant impact of smartphone misuse by 
encouraging other means of communication based on face-
to-face interaction. Also, there is a need educational 
programs and lectures given by social workers and 
psychological therapy to clarify the mental health 
dysfunctions caused by smartphone misuse. According to 
the attachment theory, the current study findings 
demonstrates the negative impact of the excessive use of 
smartphones on Kuwaitis' youth somatic and psychological 
wellbeing that caused in long run development of several  
ill health symptoms . These outcomes can be explained 
according to the attachment theory, as smartphone users 
developed an internal working model and attachment style 
with their device due to the multitasks these object that are 
offering to the users. Gradually throughout users lifespan, 
an attachment to the smartphone itself and utility of 
smartphone will be developed progressively and will play a 
significant impact on the users' behavior patterns. 
Moreover, according to this theory, smartphone attachment 
styles might vary among users due the facilities and 
features these objects successfully meet users' mental and 
emotional needs, since these device became an essential 
object in the users, and became the ultimate means of 
multiple modes of communication in their life (Rholes & 
Simpson, 2004).   

Conclusion: 
The present study revealed how technology has become 

an essential part of university student' daily lives. 
Alongside communicating, individuals use smartphones for 
several functions, exceeding their original purpose. The 
current study demonstrates how the excessive use of 
smartphones negatively affects students' psychosomatic 
health, resulting in ill health symptoms that may influence 
their future interpersonal relationships, academic 
achievements, and job performance. Further longitudinal 
research is required to examine the prolonged effects of 
smartphone-related compulsive symptoms on youth’s 
quality of life, cognitive and psychological health 
wellbeing, and physiological performance.   
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Table (3) shows significant relationships between the 
degree of using social media (twitter, WhatsApp, YouTube, 
Snapchat, and Instagram) on a smartphone and mobile 
addiction and the Overall Health, Somatic Symptoms, and 
Psychological Symptoms Scales. The more use of these 
social media, the worse overall health and somatic and 
psychological symptoms among respondents. No 
significant relationships were found for the degree of using 
Facebook on a smartphone and mobile addiction and the 
Overall Health, Somatic Symptoms, and Psychological 
Symptoms Scales.    

Table (4) shows differences between genders for 
addiction and the Overall Health, Somatic Symptoms, and 
Psychological Symptoms Scales. 

The data show no significant differences between males 
and females on the addiction scale. However, the data show 
significant differences between males and females on 
overall health, somatic and psychological symptoms scales. 
Females have higher mean than male in overall health, 
somatic and psychological symptoms. 

To predict the effect of some variables (age, economic 
status, addiction scale, social isolation, year using 
smartphone, and age at first using smartphone) on the 
Overall Health, Somatic Symptoms, and Psychological 
Symptoms Scales. A multivariate regression model was 
used. Table (5) illustrates the results of the multivariate 
regression test. The regression analysis indicates that only 
addiction and social isolation were significantly associated 
with the Overall Health, Somatic Symptoms, and 
Psychological Symptoms Scales. Years using a smartphone 
was also a predictive variable for psychological symptoms. 
Smartphone addiction is associated with the overall health 
symptoms, somatic and psychological symptoms. The more 
using smartphone, the more of having somatic and 
psychological symptoms. Moreover, the more using 
smartphone, the more of being socially isolated and 
reported health symptoms.  

 

Discussion : 
The current study findings reveal a negative impact of 

smartphone addiction on respondents' psycho-somatic 
health conditions, many young Kuwaiti reported a high 
prevalence of somatic symptoms such as being physically 
inactive, feeling pain in neck, sensing numbness in hands, 
and occasionally feeling dizzy. These study findings are 
comparable to those of Al-Khlaiwi and Meo (2004) and 
Meo and Al-Drees (2005). This study found a high 
prevalence of somatic symptoms among Saudi university 
students due to excessive use of smartphones. These 
unhealthy consequences of smartphone-related compulsive 
somatic symptoms at a younger age reflect the misuse of 
smartphones among youth, which correspondingly will 
impact their daily life behaviour to be more sedentary, less 
physically active, and have a lower rate of cardiorespiratory 
fitness, as Lepp et al. (2013) identified among U.S. college 
students.   

Moreover, the current study illustrates that young 
Kuwaiti also report psychological health symptoms as a 
detrimental outcome of misusing smartphones, such as 
mental stress, impaired concentration, difficulty sleeping, 

and low memory. These findings are comparable to other 
studies (Szyjkowska et al., 2005; Khan, 2008; Boumosleh 
& Jaalouk, 2017) that demonstrated a significant 
association between obsessive use of smartphones and 
negative psychological health symptoms. The majority of 
the Kuwaiti respondents in the current study reported 
experiencing daytime dysfunction and feeling stressful and 
tense in their daily life activities, such as when driving or 
when socializing with their family and friends. These 
findings illustrate the hazardous effects of obsessive 
smartphone use on users' mental and psychological health 
and wellbeing, which correspondingly will affect their 
present and future socially, academically, and in their 
careers.  

In addition, the current study findings match 
Boumosleh and Jaalouk’s (2017) study of Lebanese 
university students that showed that students who use 
smartphones late at night complained of difficulty sleeping 
and deterioration in sleep quality. The current study also 
has similarities to Khan’s (2008) findings among Saudi 
University students, who also reported a low degree of 
memory due to prolonged use of smartphones. These 
findings show the significant impact of smartphone use on 
users’ behaviours, including daytime activity, sleeping 
habits, cognitive behaviours, interpersonal relationships, 
and academic performance. The negative health 
consequences of using smartphones on individuals' daily 
behaviours indicate that misusing of this device can cause 
negative integrated associations between sleeping 
disturbance, physical idleness, lack of memory, and 
difficulty concentrating. These previous health hazards of 
the prolonged use of smartphones illustrates the negative 
impacts of smartphone misuse on quality of life, 
interpersonal relationships, and physical and mental health 
and wellbeing. Biotechnology, psychology, and social work 
experts should provide health educational orientations and 
workshops about the optimal use of smartphones and risk 
factors for users’ mental, physical, and cognitive wellbeing 
to university students. Elder individuals should encourage 
traditional social networking, such as visiting and face-to-
face relationships, to minimize the long duration use of 
smartphones as a means of communication.     

Furthermore, the current study showed mutual 
relationships between smartphone addiction and 
respondents' somatic and psychological ill health 
symptoms, such as visual impairment, hearing problems, 
feeling dizzy, backache, insomnia, anger, and social 
isolation. These reported smartphone obsessive use risk 
factors among Kuwaiti respondents resemble previous 
studies (Balci et al., 2007; Mild et al., 2007; Zhao et al., 
2007) that demonstrated significant associations between 
the duration of using smartphones and developing 
smartphone-related compulsive behaviour symptoms. These 
findings highlight the negative effects of obsessive use and 
misuse of smartphones on respondents’ biological functions 
and how these devices negatively affect the olfactory and 
optical systems. These findings reveal that the use of 
smartphones exceeds their original purpose as a means of 
communication; they have become an essential part of 
individuals’ daily lives, alongside their need for food, 
drink, and sleep. The unhealthy attachment of smartphone 
users for their devices will eventually impact their 
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among young people. The overall scale contained fifteen 
sentences, to which the participants responded using a five-
point scale: from strongly agree (5) to strongly disagree (1). 
Examples of these items: "I cannot give up my 
smartphone"; "The first thing I do when waking up is use a 
smartphone"; "Before bedtime I have to check my 
smartphone"; "My use of the smartphone takes a great 
amount of my daily time"; "Life is nothing without a 
smartphone."  

Health Symptoms Scale (HSS): This scale contains two 
dimensions: Somatic Symptoms Scale (SSS) and 
Psychological Symptoms Scale (PSS). Each subscale 
contains 10 items. This scale was also developed by the 
researcher after reviewing the literature and other health 
scales. For the SSS, respondents were asked if they suffer 
from somatic symptoms because of their smartphones. The 
symptoms included visual impairment, backache, pain in 
the neck, curvature in the neck, feeling dizzy, tingling in the 
hand, pain in the joints of the hand, double vision, idleness, 
and hearing problems. For the PSS, respondents were asked 
if they suffer from some psychological symptoms. The 
symptoms included mental stress, lack of focus, impact on 
my mental health, low degree of memory, pee reflex, 
insomnia, difficulty sleeping, emotion, anger, and social 
isolation. In these two scales, participants responded using 
a five-point scale: from strongly suffering (5) to strongly 
did not suffer (1). Also, six faculty members from the 
College of Social Sciences reviewed the scales for content 
validity.  

Degree of using Social media: This includes six items 
in one single self-rating scale of degree about using social 
media: twitter, WhatsApp, Facebook, YouTube, Snapchat, 
and Instagram, which are the most social media used by 
young people in Kuwait. The self-rating scale of social 
media elements were measured by the following question 
for each social media item: “What is the degree of your use 
of ….?” A seven-point scale was used. The respondents 
were asked to circle a number to describe their degree of 
using each item of social media. The lowest score (1) was 
“never use it at all,” and the highest score (7) was “use it at 
a very high rate”.    

Social Isolation Scale (SIS): This consists of nine 
sentences. The scale developed by Dean (1969) was used 
for this study. It has also been used in another study in 
Kuwait of a different population (Al-Kandari & Al-Sejari, 
in press). A five-point scale from Strongly agree = (5) to 
Strongly disagree = (1) was used. The scale includes 
sentences like: "Sometimes I feel all alone in the world"; "I 
don’t get invited out by friends as often as I’d really like"; 
"Most people today seldom feel lonely"; "Real friends are 
as easy as ever to find"; "One can always find friends if one 
shows himself to be friendly"; "The world in which we live 
is basically a friendly place".  

The validity and reliability of these scales were 
examined. Six faculty members from the College of Social 
Sciences reviewed the scales to obtain content validity. For 
reliability, SPAS was shown to have high internal 
consistency overall (alpha coefficient of .88). The health 
scale and subscales were shown to have high internal 
consistency overall (alpha coefficient of .93 for the overall 
scale, .87 for SSS, and .88 for PSS). SIS was also shown to 

have high internal consistency overall in this study (alpha 
coefficient of 0.82). 

Statistical Procedures: SPSS (version 23) was used for 
data entry and analysis. Descriptive and inferential statistics 
were used. Mean, standard deviation, and ranking were 
used to describe somatic and psychological health 
symptoms. Pearson correlation was used to examine the 
relationship between smartphone addiction and health 
symptoms, as well as to examine the relationship between 
the degree of using social media on a smartphone and 
SPAS, HSS, SSS, and PSS. T-test was also used to examine 
the difference between males and females in SPAS, HSS, 
SSS, and PSS. For prediction purposes for some variables 
and HSS, SSS, and PSS, a multivariate regression model 
was used. 

Results: 
Descriptive statistics were run to show mean, standard 

deviation, and rank of somatic and psychological health 
symptoms among the sample. Table (1) shows this 
information. 

For the somatic health symptoms, Table (1) shows that 
idleness, pain in the neck, tingling in the hand, and feeling 
dizzy (respectively) were the most-reported somatic 
symptoms respondents suffered from because of misusing 
smartphones. In contrast, mental stress, lack of focus, 
difficulty sleeping, and a low degree of memory 
(respectively) were the most-reported psychological health 
symptoms among the sample.      

To examine the relationship between the mobile 
addiction scale and health issues (Overall Health Scale, 
Somatic Health Symptoms, Psychological Health 
Symptoms), Table (2) shows the degree and strength of this 
association.  

Table (2) shows positive significant relationships 
between mobile addiction and all health scales (over health 
scale, somatic health symptoms, and psychological health 
symptoms). The more mobile addiction among respondents, 
the more somatic and psychological symptoms. Also, there 
are positive significant relationships between mobile 
addiction and all dimensions of somatic and psychological 
symptoms. The more mobile addiction among respondents, 
the more visual impairment, backache, pain in the neck, 
curvature in the neck, feeling dizzy, tingling in the hand, 
pain in the joints of the hand, double vision, idleness, and 
hearing problems. In addition, the more mobile addiction 
among respondents, the more feeling in mental stress, lack 
of focus, impact on my mental health, low degree of 
memory, pee reflex, insomnia, difficulty sleeping, emotion, 
anger and social isolation. The level of significance for 
these association was P<0.01. 

Table (3) shows these associations and degree and 
strength of relationships between the degree of using social 
media (twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, Snapchat, 
and Instagram) on a smartphone and mobile addiction and 
the Overall Health, Somatic Symptoms, and Psychological 
Symptoms Scales.  
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Instagram and, to a lesser extent, Facebook (Al-Kandari et 
al., 2016; Al-Qehas & Al-Kandari, 2016). Use of Snapchat 
is increasing. Most access social media with a smartphone 
rather than a personal computer or laptop (Al-Qehas & Al-
Kandari, 2016).  

Attachment theory:  
According to attachment theory, individuals' 

relationships with others and themselves are developed and 
maintained through the life based on the mutual 
relationship between them and their mothers (Rholes & 
Simpson, 2004). Bowlby (1982) described the internal 
working models of this attachments  based on the 
development  needs of the infants attachment to his/her 
mother who starts in infancy stage to fulfill the need of 
survival.  This attachment switches later to youth and 
adulthood to the need of  emotional and intellectual stability 
status. This exclusive attachment behavior to the mother 
changed throughout Individuals' lifespan to includes further 
attachments to  objects and figures such as family member, 
and device, and impacted relatively individuals'  cognitive, 
health, and emotional behaviors.  This is what some studies 
(Beranuy et al.,2009; Kirkpatrick, 2005; Deursen et 
al.,2015; Keefer et al.,2012) findings show. It was strong 
association between smartphone users' behavior and 
attachment to the smartphone and the utilization of the 
device. Kirkpatrick (2005) findings, for example, 
demonstrated that smartphone users with anxious 
attachment style, tend to find other objects or relationships 
to solve interior anxiety and fear, and to boost their 
sensation of identity and safety. This study adopt this 
theory. 

Objectives of the Study: 
The current study objectives are to find a relationship 

between smartphone addiction and health symptoms, both 
somatic and psychological. It also examined if there is any 
difference between males and females in these health 
symptoms. The current study aims to answer the following 
research questions: 

Research Question 1: what are the most frequent 
somatic and psychological health symptoms that are 
associated with smartphone addiction? 

Research Question 2: Is there a significant relationship 
between smartphone addiction and health symptoms?  

Research Question 3: Is there a significant relationship 
between the mobile addiction scale and health issues 
(Overall Health Scale, Somatic Health Symptoms, 
Psychological Health Symptoms) among sample? 

Research Question 4: Is there a significant differences 
between the degree of using social media (twitter, 
WhatsApp, YouTube, Snapchat, and Instagram) in 
smartphone and mobile addiction ? 

Research Question 5: Are there significant 
relationship between the degree of using social media 
(twitter, WhatsApp, YouTube, Snapchat, and Instagram) in 
a smartphone and the Overall Health, Somatic Symptoms, 
and Psychological Symptoms Scales? 

Research Question 6:  Is there significant differences 
between gender (male/female) in addiction and the Overall 

Health, Somatic Symptoms, and Psychological Symptoms 
Scales?  

Study problem and Significance: 
Some previous cross-cultural studies verified the 

significant association between frequency and duration of 
smartphone usage and the development of complaints and 
symptoms of ill health among users. Their findings 
illustrated that the excessive use of smartphones will impact 
negatively user's interpersonal relationships, cognitive 
behaviours, daytime activity, sleeping habits, and academic 
performance (Frank et al., 2010; Hassanzadeh & Rezaei, 
2011;Cazzulino et al., 2014). However, as to the researcher 
knowledge, there is no study has been conducted among 
Kuwaiti that examine the relationship between the 
smartphone, with its many social and technological 
characteristics, and health issues. Thus the current study 
considered as a pioneer research that conducted among 
young Kuwaiti to detect the association between the misuse 
of smartphones and development of somatic and 
psychological health symptoms. The current study will help 
also the social and health policy makers to plan programs 
that aim to increase youth and parents' awareness of the risk 
factors of smartphone addiction.   

Method: 
Sample: A total of 1431 young Kuwaitis were selected 

by using a non-random opportunistic voluntary sample. All 
participants were Kuwaiti students aged 17 to 26 years old 
(M = 22.15; SD = 2.55). Participants came from Kuwait 
University (Male = 485; female = 946). This almost 
matches the distribution of male and female students at 
Kuwait University. Kuwait University, in general, well 
represents the whole population in Kuwait. It reflects all 
social and economic groups in Kuwait, since it is the only 
State University in Kuwait. The sample represents almost 
3.9% of the whole population (36.704 students in 2018). 
The sample also well represents the six governorates in 
Kuwait (Capital = 19.7; Hawalli = 16.4; Ahmadi = 15.1; 
Farwaniyyah = 19.4; Jahra = 18.3; Mubarak Al-Kabeer = 
11.2). This reflects the entire Kuwait population. Although 
of the large sample size, generalization of results to the 
entire Kuwaiti population should be made with caution. The 
data show a good indicator of the study's aim. All 
respondents involved in this study were volunteers who 
answered a questionnaire during 2017-2018. Note that the 
method of sample selection and some of the study tools and 
variables were used in a larger project.  

Variables: A questionnaire was the major tool of this 
study. It included some demographic information: age, 
gender, governorates, and family economic status were 
obtained. Other variables related to using social media via 
smartphone were asked, such as: years using a smartphone 
and age of first using a smartphone. The self-rating scale of 
economic status was measured by the following question: 
“What is your family’s economic status in general?” A ten-
point scale was used from 1 to 10. The lowest score (1) was 
“very poor,” and the highest score (10) was “very high”. 
Some scales were used in this study. They were: 

Smartphone Addiction Scale (SPAS): The researcher 
developed SPAS for this study. After reviewing some 
literature and internet and mobile usage addiction scales, 
items were developed related to the misuse of smartphones 
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Introduction:  

 Due to recent improvements in digital technology and 
mobile phone manufacturing, mobile phones are no longer 
used only for phone calls, as smartphone functions have 
extended to include many of the functions of a computer 
that is adjustable to individuals' daily essentials tasks, such 
as online business, writing, presenting projects, recording 
live events, etc. (Rosenberg et al., 2010). The integration of 
the mobile phone within the daily lives of youth has 
become a cultural norm (Palfrey & Gasser, 2008). Severel 
researchers (Beranuy et al., 2009; Takao et al., 2009; Kim 
et al., 2015; Demirci et al., 2015; Lemola et al., 2015; 
Darcin et al., 2016) have examined the associations 
between the frequency of smartphone usage, sedentary 
behaviors, and health comorbidity. Their findings reveal 
that the excessive use of smartphones might contribute to 
an addiction-like behavior called “problematic” smartphone 
use and cause health problems such as tension, headaches, 
fatigue, dizziness, sleep disturbance, impaired 
concentration, and memory and hearing problems . 

Several other studies (Jenaro et al., 2007; Ezoe et al., 
2009; Takao et al., 2009; Beranuy et al., 2009; Yuan-Sheng 
et al., 2010; Frank et al., 2010; Hassanzadeh & Rezaei, 
2011) have revealed that problematic smartphone usage is 
associated with health hazards, such as texting while 
driving, contributing to injury and death (Cazzulino et al., 
2014), types of psychopathology, low self-esteem, anxiety, 
and unhealthy lifestyle behaviors such as irregular sleep 
patterns, skipping meals, smoking, insomnia, and digestive 
problems. Several cross-sectional studies have investigated 
the health outcomes of excessive smartphone use and 
mobile addiction, such as Meo & Al-Drees’ (2005) study 
that aimed to investigate the association between 
smartphone use and health problems among 873 Saudi 
individuals. They found an association between the 
duration of calls and hearing and vision complaints, with 
the most common hearing problems, reported by 34.59% of 
the participants, being a warm feeling in the ear and 
decreased hearing or aches in both ears. Vision problems 
due to high usage of mobile and/or blurred vision were 
reported by 5.04% of the participants. Al-Khlaiwi & Meo 
(2004) conducted a study among 437 of Saudi participants 
in King Saud University, Riyadh and found an association 
between long duration use of mobile phones and health risk 
factors. The main health hazards for excessive use of 
mobile phones that were reported by the participants were 
headache (21.6%), sleep disturbance (4%), tension (3.9%), 
fatigue (3%), and dizziness (2.4%). Khan (2008) aimed to 
detect the negative health impacts of excessive use of 
smartphone on 286 of Saudi Medical University students. 
In the study, an average daily smartphone use of less than 
30 min was reported by more than half of the participants 
(55.94%), followed by more than one-fourth (27.97%) of 
the participants reporting between 30-60 min, 11.53% of 
the participants reporting between 60-90 min, and 4.54% of 
the participants reporting more than 90 min of average daily 
smartphone use. The main health risk factors of smartphone 
use that Khan found were memory disturbances (40.56%), 
hearing problems (38.8%), impaired concentration 
(34.27%), sensation of warmth behind/around the ear and 
within the auricle (28.32%), fatigue (24.48%), sleeplessness 
(23.07%), and facial dermatitis (16.7%). Matar Boumosleh 

and Jaalouk’s (2017) study of 688 of Lebanese university 
students demonstrated that 15.09 years old was the mean 
age of first use of smartphone, and almost half (49%) of the 
study sample reported an excessive use of smartphones at 
around 5 hours/weekday. The main smartphone-related 
compulsive behavior symptoms were sleep disturbance due 
to late-night smartphone use (38.1%), a decline in sleeping 
hours less than four hours (35.8%), and fatigue during 
daytime (35.9%). Moreover, the study revealed that 
smartphone addiction symptoms were significantly 
associated with students who first used smartphones at a 
younger age, had anxiety or depression signs, had a high 
frequency of use during weekdays, and primarily used it as 
an entertainment device, and not for calling others. Babadi-
Akashe et al. (2014) studied 296 University students in Iran 
and showed that the main smartphone addiction behaviors 
were compulsive addiction (21.49%), routine activities 
(21.49%), depressive symptoms (17.30%), and obsessive 
disorder (14.20%). 

Szyjkowska et al. (2005) studied 140 Polish university 
students in Lodz, Central Poland and found a significant 
association between the frequency of mobile phone usage 
and the development of complaints and symptoms of ill 
health. The main risk factors that might associated with 
using a smartphone were a thermal sensation behind and 
around the ear, headache, and impaired concentration. Lepp 
et al. (2013) studied U.S. college students and revealed a 
significant relationship between percent body fat and 
cardiorespiratory fitness and excessive use of smartphones. 
Their findings illustrate that college students who identified 
as high-frequency users of smartphones reported lower 
rates of cardiorespiratory fitness than did low-frequency 
users due to adaptation to a sedentary lifestyle. Kwon et 
al.(2013) studied 197 South Korean university students and 
company employees and showed that the main smartphone 
addictive symptoms were World Wide Web-oriented 
relationships, withdrawal and social isolation, unstable 
daily-life schedules, and overuse. Kim et al. (2013) studied 
795 elementary to high school students in South Korea and 
found that the main smartphone addictive symptoms were 
tolerance, withdrawal, disruption of adaptive functions, and 
computer-generated life orientation. Comparable results 
were found in Lin et al.’s (2014) study of 283 university 
students in Taiwan, which detected smartphone-related 
addictive symptoms such as functional deficiency, 
withdrawal and tolerance, and obsessive behavior. Several 
researchers have detected negative impacts of excessive 
smartphone use on individuals' wellbeing due to 
smartphone radiation, such as headaches, visual and 
auditory impairment, brain tumors, isolation, and loneliness 
(Zhao et al., 2007; Balci et al., 2007; Mild et al., 2007).  

In Kuwait, no studies have been conducted on the 
relationship between mobile phone addiction or misuse and 
user health. Most studies have concentrated on the effects 
of social media in general on social life. An earlier study 
concentrated on the misuse of the internet and its 
relationship with social isolation (Al-Kandari & Al-Qashan, 
2002). Another concentrated on the differences between 
teens and youth on social isolation and depression (Al-
Kandari, 2012). Concerning social media, it has been found 
that the most popular social media in Kuwait, especially 
among young people, are WhatsApp, twitter, YouTube, 
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Abstract:  The current study aimed to find a relationship between smartphone addiction and health 
symptoms, both somatic and psychological. It also examined if there is any difference between males 
and females in these health symptoms. A total of 1431 young Kuwaitis were selected aged 17 to 26 
years old (M = 22.15; SD = 2.55). A questionnaire was the major tool of this study. It included some 
demographic information and other variables related to using social media via smartphone were 
asked. Four major scales have been used: Smartphone Addiction Scale (SPAS), Health Symptoms 
Scale (HSS), Degree of using Social media, and Social Isolation Scale (SIS). SPSS (version 23) was 
used for data entry and analysis. Descriptive and inferential statistics were used. The current study 
findings reveal a negative impact of smartphone addiction on respondents' psycho-somatic health 
conditions, many young Kuwaiti reported a high prevalence of somatic symptoms. I showed that 
young Kuwaiti also report psychological health symptoms as a detrimental outcome of misusing 
smartphones. It showed also mutual relationships between smartphone addiction and respondents' 
somatic and psychological ill health symptoms. 
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