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 ة3 مقدم

هجمة جاهعة دنقال لمبحث العمهي هجمة تصدر عف كمية الدراسات العميا بجاهعة دنقال، كىي 
هجمة نصؼ سنكية عمهية هحكهة، تسيـ في تكسيع دائرة العمـ كالهعرفة، كذلؾ هف خالؿ نشر 

ككفؽ ىذه الرؤية  ،كالهنيجية كالفائدة العمهيةالبحكث كاألكراؽ العمهية، التي تتكافر فييا األصالة 
ترحب الهجمة بإسياهات األساتذة الباحثيف هف داخؿ كخارج الجاهعة كالتي تتكفر فييا كؿ أساسيات 
البحث العمهي، شريطة أف ال تككف اإلسياهات قد نشرت هف قبؿ أك تحت إجراء النشر في أم هجمة 

 .رلأخ

 قواعد النشر3

  كرؽ  ىكجو كاحد عم ىبالبحكث في ثالث نسخ هطبكعة عمترحب الهجمةA4  بفراغات
عف أربعيف صفحة شاهمة  أف ال يزيد حجـ البحث ىعم سـ، 5.2هزدكجة كىكاهش 

( كترقـ الصفحات 41الهمخصيف كالهكضكع كالهراجع كالهالحؽ. كيككف حجـ الحرؼ )
 في األسفؿ عمى الجانب األيسر بشكؿ هتسمسؿ.

 ( أسطر بالمغة األصمية لمبحث 41حث عمى همخص بحدكد )يجب أف يحتكم الب
نجميزية إذا كاف البحث هكتكبان (. باإلضافة إلى همخصو كاؼو بالمغة اإلاإلنجميزية)عربي، 

 نجميزية.بالمغة العربية، كهمخصو كاؼو بالمغة العربية إذا كاف البحث هكتكبان بالمغة اإل
  الباحث، القسـ، الكمية، الجاهعة، الهدينةيكتب في بداية البحث: عنكاف البحث، كاسـ، 

 بالمغتيف العربية كاإلنجميزية.  Keywordsالبمد، كالكمهات الهفتاحية 

 الكرقة هف حيث الخالصة  لعرض البحث أك ىيجب أف تتبع الطريقة العمهية الهثم
كهناىج ككسائؿ البحث، كعرض الهكضكع  كتحميمو، كالنتائج التي تـ التكصؿ إلييا، 

 تكصيات الهقدهة، كقائهة الهراجع كفؽ الهنيج الهتبع.كال

 ترقيـ الجداكؿ كاألشكاؿ كالرسكهات كالصكر الهرسكهة بالحبر األسكد ىيجب أف يراع، 
، عم  أف تككف كاضحة عند إعادة إنتاجيا.  ىهع اإليضاح الهقابؿ لكؿو

 .تخضع البحكث الهقٌدهة لمنشر، لمتقكيـ هف قبؿ هختصيف في هكضكع البحث 

  ،في حالة البحكث كاألكراؽ الهستمة، يجب تكضيح الدرجة التي هنحت لمرسالة كزهانيا
  كالجاهعة التي قدهت ليا، كالمجنة التي قكهتيا.

 ( بعد التحكيـ يطمب هف الباحث تسميـ البحث في قرص هدهجCD.) 
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  يحؽ لييئة التحرير إجراء التغيرات التي تراىا ضركرية ألغراض الصياغة أك تصكيب
 األخطاء النحكية، أك الترقيـ.

 هف الباحثيف إرفاؽ سيرتيـ الذاتية.  ىيرج 

  .يحؽ لهف ينشر لو بحث في الهجمة نسختيف هف العدد الهعني 

  الهجمة غير همزهة برد األكراؽ التي لـ يتـ اعتهادىا لمنشر، كترسؿ إفادة بعدـ النشر
 لمكاتب. 

 التالي:العنكاف  ىالهجمة عم ىترسؿ األكراؽ إل 
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 كمهة العدد

 بسـ ا الرحهف الرحيـ

إخكتي األعزاء أعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف أضع بيف أيديكـ العدد الثالث عشر لهجمة 
جاهعة دنقال كالذم تصدره كمية الدراسات العميا عمى اهؿ أف يناؿ إرضاء أذكاؽ كؿ الباحثيف لها فيو 

و هف حيث الهضهكف كالهظير، هف أكراؽ عمهية هتنكعة، تطؿ عميكـ بنفس نسقيا الذم عكدتكـ عمي
كها نحهد ا تعالى عمى بذكؽ اإلحساس بركح الهبادرة كالتنافسية في النشر كظير ىذا هف خالؿ 
تدفؽ كازدياد عدد األكراؽ العمهية الهقدهة لمنشر كالكـ اليائؿ عمى الرغـ هف التكسع في هكاعيف 

مو يصب في هعيف كاحد ىك سرعة النشر النشر بجاهعة دنقال كالجاهعات السكدانية األخرل كىذا ك
 كبالتالي رفع كفاءة أعضاء ىيئة التدريس اكاديهيان كأدبيان كىك ها نصبك إليو.

انب البحث العمهي نكد أيضان أف نشيد بدكر كزارة التعميـ العالي كالبحث العمهي باالىتهاـ بج
ت كاالستراتيجيات التي تتبناىا كتنفذىا ناـ كثهرة ثكرة التعميـ لمكفاء بهتطمبات السياساسباعتباره ذركة 

الدكلة عمى الهدل القصير كالطكؿ كتخصيص هيزانيات كاهمة التهكيؿ كهناشدة كؿ الهيتهيف بالبحث 
 العمهي لالنخراط في ىذه العهمية.

ختاهان نكد أف نتقدـ لكؿ هف كضعو ثقتو فينا لمنشر عبر هجمة جاهعة كنحف بدكرنا نأكد ليـ 
تككف حبيسة األدراج كىي بدكرىا سكؼ نتاؿ حظيا في النشر كفؽ أسس كجدكلة قد  باف أعهاليـ لـ

 تفرضيا طبيعة ككهية األكراؽ الهتاحة لمنشر.  

كحي الظَّفىػر يىػاًة كىري يىاًة النُّفيكسي فىال بيدَّ أىٍف   كىأىٍعمىفى في اٍلكىٍكًف أىفَّ الطُّهيكحى لىًييبي اٍلحى ٍت ًلٍمحى  يىٍستىًجيبى اٍلقىػدىٍر ًإذىا طىهىحى

 كها تكفيقي إال با

 

 
 رئيس ىيئة التحرير  
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 الكناية وسر جماليا في الشعر العربي
 الشعر العربي( من )نماذج

 الشيخ الحسن محمد الفكي .د
 األىمية األستاذ المساعد بكمية اآلداب جامعة أمدرمان

غاية ال يستطيع  ىى ،كأسمكب هف أساليب البياف ،هظاىر البالغةالكناية هظير هف 
فال  ،هف الهعاني ىأف يريد اإلنساف الهتحدث إثبات هعن ىكى ،الكصكؿ إلييا إالَّ البميغ الهتهرس
كيكني الرَّجؿ  ،ىك تاليو كرديفو فيكهئ إليو ىهعن ىبؿ يجيء إل ،يذكره بالمفظ الهكضكع لو في المَّغة

 باسـو تكقيران كتعظيها.

 ىككها تجرم الكناية عمى  ،كها يعرؼ باسهو ،فيعرؼ صاحبيا بيا ،قد تقكـ الكناية هقاـ االسـ
 غير العاقؿ. ىكذلؾ تجرم عم ،العاقؿ

كالذم يستعرض شعر الشعراء يتبيف لو أف الشعراء اتخذكا الكناية هركبة فضائية يحمقكف بيا 
 كلنأخذ هف الشعر العربي نهاذج تكضح لنا ىذا الفف خير تهثيؿ. ،كالصكر في عالـ الهعاني

 

Metonymy in Arabic Poetry: 

Metonymy is one appearance of the forms of Rhetoric. It is a style of 

Eloquence. It is a goal unreached except by the experienced eloquent. 

. It is also the will of a person to prove a meaning without uttering the 

term placed to it in the Arabic language. So, he/she comes to a meaning 

subsequent to it and combines the term which is pointed to. 

A man is nickname out  of respect and gratitude. Metonymy can stand 

for the Name. defining the holder by it. At the same as with his Name. 

metonymy runs on the sane as well as the insane. 

So who ever parades the poets- poetry finds that the poets who 

adopted Metonymy as a space ship roaming high amongst the world of 

meanings and images. Let us mention some examples of the Arabic poetry 

explaining this Art at its best. 
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لمتحميؽ في  الشعراء تبيف لو أف الشعراء اتخذكا الكناية سفينة فضائية ليـ هف استعرض شعر
 .عالـ الهعاني كالصكر

 في أشعارىـ فإليكيا: فاألبيات التي سنكردىا في ىذا الفف تهثؿ خير نهاذج لمكناية

 قاؿ الباركدم:

نىٍكا ًثهىارى اٍلعيالى ًباٍلًبيًض، كىاٍقتىطىفيكا        جى
 هٍف بيًف شكًؾ العكالي زىرة ى األهؿً  

 

 يقكؿ الباركدم لهف يحاكؿ تحريضيـ كتحهيسيـ هف هكاضيو:

الهعالي  ىكن إف أسالفكـ بمغكا الهعالي كحققكا األهالي بالجالد كالكفاح كقكة السالح، فإنو
 كالعزة بثهار العال أكال ثـ كني عف الجالد كالكفاح بشكؾ العكالي، كىها كنايتاف عف الصفة.

 :كقاؿ أيضان 

 قكـه أقركا عهادى الحؽَّ كاهتمككا
 

هيٍنتىًعؿ  اؼو كى ٍمًؽ ًهٍف حى أىًزهَّة ى اٍلخى
1 

 

 أراد أف يقكؿ:

كأبطمكا الباطؿ كقكضكا بنيانو، إف أسالؼ الهصرييف الذيف أحقكا الحؽ كأرسكا دعائهو 
)كاهتمككا أزهة الخمؽ(  شتي البالد كاألجناس كالناس، كانكا ىـ القكـ كالتعبير: ىكبسطكا سمطانيـ عم

شارة.  كناية عف السيطرة عمييـ كىي كناية عف الصفة كفيو إيهاء كا 

 :2قاؿ الهتنبي في ىجائو ألعداء سيؼ الدكلة

ًىبيٍسطُييٍن حىًريره      فَهىسَّاىيٍن 
 

ًىبيٍسطُييٍن تُرىابي   ًىصىبَّحىييٍن 
 

      كهىف في كفًو ًهنيـٍ قػناةه 

 كهىف في كفًو ًهنيـٍ ًخضابي  
 

                                                           

 دار العكدة بيركت. ،22ص  ،3ج ،شرح عمي الجاـر  كهحهد شفيؽ هعركؼ ،ديكاف هحهكد ساهي الباركدم 1
 .1983 ،دار بيركت لمطباعة كالنشر ،95ص  ،1ج ،ديكاف الهتنبي 2
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بككف بسطيـ حريرا عف سيادتيـ كعزتيـ، كبككف بسطيـ ترابا عف حاجتيـ كذليـ،  ىكن
بهف يحهؿ قناة عف الرجؿ، كبهف في كفو خضاب عف الهرأة  ىكالكناية في التركيبيف عف صفة ككن

 كقاؿ إنيها سكاء في الضعؼ أهاـ سيؼ الدكلة كبطشو، فكمتا الكنايتيف عف هكصكؼ.

 قالت الخنساء في أخييا صخر:

ًفيعي الًعهاًد         طكيؿي النِّجاًد رى
اًد إذا ها شىتىا   كثيري الرَّهى

 

النجاد، رفيع العهاد، كثير الرهاد، تريد أف تدؿ بيذه تصؼ الخنساء أخاىا بأنو طكيؿ 
التراكيب عمى أنو شجاع، عظيـ في قكهو جكاد، فعدلت عف التصريح بيذه الصفات إلى اإلشارة إلييا 
كالكناية عنيا، ألنو يمـز هف طكؿ حهالة السيؼ طكؿ صاحبو كيمـز هف طكؿ الجسـ الشجاعة عادة، 

اد أف العهاد يككف عظيـ الهكانة في قكهو كعشيرتو، كها أنو يمـز هف ثـ إنو يمـز هف ككنو رفيع العه
ككؿ ىذا كناية عف صفة  3كثرة الرهاد كثرة حرؽ الحطب، ثـ كثرة الطبخ، ثـ كثرة الضيكؼ، ثـ الكـر

: )زكجي رفيع العهاد، طكيؿ إحدل النسكة في حديث أـ زرع الزهة لهعناه، كهف ذلؾ ها جاء في قكؿ
كنت برفقة عهاده عف شرفو هنزلتو، ككنت عف طكؿ  4لرهاد، قريب البيت هف الناد(النجاد، عظيـ ا

طعاهو، أل ف الرهاد ال بعظـ إال عف كثرة قهتو بطكؿ نجاد سيفو، كبعظيـ رهاده عف كثرة ضيافتو كا 
الطبخ كاإلحراؽ لمحطب الكثير، ككنت بقرب بيتو هف الهجمس عف كرهو، ألف البخالء كانكا يبعدكف 

 ال يستتبعكا األضياؼ هنو، ككانكا ينزلكف في الهكاضع الهنخفضة لئال يراىـ عف الهجمس كي بيكتيـ
 :الضيفاف فيأتييـ كلذلؾ قاؿ طرفة

 كلستي بحاٌلؿ التػػالع هخػػػػافػػػػة
 

 كلكف هتػى يسترفػػػػػدً القكـي أرفػػػػػد 
 

إيام كلكني أعيف القكـ  يقكؿ: أنا ال أحؿ التالع هخافة حمكؿ األضياؼ بي أك غزك األعداء
ها في قتاؿ األعداء.  5إذا  استعانكا بي إها في قرم األضياؼ كا 

 6قاؿ النابغة الذبياني 

 قرعت نداهة هف ذلؾ سني  كلك أني أطمعتؾ في أهكر      

                                                           

 .هؤسسة الصادؽ  لمطباعة كالنشر  طيراف ،124-123ص  ،عمي الجاـر كهصطفي اهيف ،البالغة الكاضحة 3
 بيركت. ،دار بف حـز ،1ط ،2448رقـ الحديث  ،1511صحيح هسمـ، ص 4
 .، دار الفكر78ص  شرح الهعمقات السبع تأليؼ: أبي عبدا الحسيف بف أحهد الزكزني، 5
 .129 ص: ،1977ديكاف النابغة، تحقيؽ هحهد أبك الفضؿ ابراىيـ، دار الهعارؼ، هصر  6
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كناية صفة كأشار حساف بف ثابت إلى كناية  ىفيذه كناية عف شدة الندـ )قرعت سني( كى
 هشيكرة في قكلو: 

ّـُ العىرانيًف أٍبطاؿه لىبكسيييـي هف      شي

 نىٍسًج داكدى في اليىٍيجا سىرابيؿ 
 

جائز  ىأم أف رؤكس أنكفيـ شاهخة، كىذا الهعن رانيف(إنو يصؼ الههدكحيف بقكلو )شـ الع
 .7خر يمـز هف شهكخ أنكفيـ، كىك الكناية عف العزة كاإلباءآ ىكىك يخفي تحتو هعن

 :هعاكية بف أبي سفياف في الفخرقاؿ الفرزدؽ يخاطب 

لمكىٌؼ بىسطىةه  لىٍك كافى إٍذ كيٌنا كى  كى
 

اًربيوٍ   ٌهـ عىٍضبه فيؾى هاضو هضى                8 لصى
 

الى الذىف ألكؿ كىمة ىك أف الكؼ  الهتبادر ىعندها نتأهؿ قكلو )كلمكؼ بسطة( فإف الهعن
 ىقيال نجد أف الشاعر أراد بيذا القكؿ هعنهبسكطة، كىذا يهكف أف يككف كلكف عندها نعهؿ الفكر 

 ىك الكناية عف كفرة الهاؿ كالقكة. ىآخر يمـز هف ككف الكؼ هبسكطة، كىذا الهعن

 قاؿ الباركدم كاصفا الخهر:

ًهيًر رىأىٍيتىيىا    ٍت بىٍيتى الضَّ لىجى  ًإذىا كى
 

 9كراءى بناًت الصدًر تسفؿي أك تعمك 
 

 –فيها يزعـ أك يتخيؿ  – كاضطرابيا في جكؼ شاربيا تطارديقكؿ: إف الخهر بجيشانيا 
هف الطهأنينة كاالرتياح كالسركر كاإلنشراح، كلـ يصرح بالقمب،  خادعان  ىهكهو كأحزانو، كتييئ لو جكان 

عنو )بيت الضهير( كىي كناية عف الهكصكؼ، كلـ يزؿ الباركدم هستهرا في كصؼ  ىكلكنو كن
 الخهر كبياف أثرىا، فيقكؿ:

مىى اٍلعىٍقًؿ كىاًهنان      كى   أىفَّ لىيىا ًضٍغنان عى
 

ؿى اٍلعىٍقؿي   مٍَّت هىٍنزالن رىحى  فىًإٍف ًىيى حى
 

كالعقؿ ال يكادكف يجتهعاف كيمتقياف، ككأنيها عدكاف هتضاغناف،  يقكؿ الباركدل: فالخهر
فالخهر تضهر لمعقؿ أشد الحقد، كتظير لو كؿ الكراىية كالبغضاء، فإف ىي نزلت في جكؼ شاربيا، 

                                                           

 .عهاف –األردف  –، د. يكسؼ أبك العدكس دار األىمية 170الهجاز الهرسؿ كالكناية  7
 .56ص ،1، ج1936شرح ديكاف الفرزدؽ، عبدا اسهاعيؿ الصاكل، هطبعة الصاكل، القاىرة  8
 .  39ص  ،3ج ،شرح عمي الجاـر كهحهد شفيؽ هعركؼ ،ديكاف هحهكد ساهي الباركدم 9
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 ىالهنزؿ( كىأف يشد رحمو كيعجؿ ترحالو، فيك لـ يصرح بالجكؼ بؿ كنى عنو ) الإلـ يسع لمعقؿ 
 ؿ عف اليجاء قكؿ هعاكية لألحنؼ بف قيس: أخبرني عف قكؿ الشاعر:كناية عف الهكصكؼ كهها قي

 ًإذىا هىا هىاتى هىٍيته ًهٍف تىًهيـً     
 

 فىسىرَّؾى أٍف يىًعيشى فىًجٍئ ًبزىادً  
 

ٍبزو أىٍك ًبمىٍحـو أىٍك ًبتىٍهرو       ًبخي
 

ادً  أىك  الشَّيًء اٍلهيمىفًَّؼ ًفي اٍلًبجى
10 

 

ٍكالن           تىرىاهي يينىقِّبي اآلفىاؽى حى
 

ادً  ًليىٍأكيؿى رىٍأسى ليٍقهىافى ٍبفً    عى
 

ها ىذا الشئ الهمفؼ في البجاد؟ قاؿ األحنؼ: السخينة يا أهير الهؤهنيف قاؿ هعاكية كاحدة 
 .11بأخرل كالبادم  أظمـ

ىية عبد ربو هكضحا ها الهمفؼ في البجاد( كناية عف الهكصكؼ، قاؿ ابف الشيءكقكلو )
 .12السخينة )السخينة طعاـ كانت تعهمو قريش هف دقيؽ كىك الحريرة فكانت تسب بو(

 ذلؾ قكؿ حساف بف ثابت: ىكساؽ الشاىد عم

بَّيىا      زىعىهىٍت سىًخينىةي أىٍف سىتىٍغًمبى رى
 

لىيىٍغًمبىفَّ هىغىاًلبي اٍلغىالبً    كى
 

عبد ا بف يزيد الياللي كىك  ىهف هحارب دخؿ عمكهها جاء في ىذا الباب ركم أف رجالن 
كالي أرهينية، كقريب هنو غدير فيو ضفادع فقاؿ عبد ا بف يزيد: )ها تركتنا شيكخ هحارب نناـ 

 الميمة(.

: )أصمح ا األهير، أك تدرل ألـ ذلؾ؟ قاؿ: كلـ " قاؿ: ألنيا أضمت برقعان الهحاربيفقاؿ لو 
 بف يزيد الياللي قكؿ األخطؿ:إليا، قاؿ قبحؾ ها جئت بو، أراد 

ارًب     تىًنٌؽ بال شيء شييكخي هيحى
 

 كها ًخمتييا كانت تىريش كال تىٍبرل 
 

بىٍت   اكى فىاًدعي ًفي ظىٍمهىاًء لىٍيؿو تىجى  ضى
 

يَّةى اٍلبىٍحرً  فىدىؿَّ   ٍكتييىا حى مىٍييىا صى  عى
 

 :شاعركأراد الهحاربي قكؿ ال
                                                           

 .الهخططالثكب  البجاد: 10
 .295، ص 2ج، العقد الفريد، ابف عبد ربو 11
 .245ص  ،2السابؽ نفسو، ج 12
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 لكؿِّ ىالليٍّ هف المُّـؤ بيرقعه 
 

كالبف ىالؿو بيٍرقيعه كقهيصي  
13 

 

 كىذه كناية عف الدعابة:

ثياب بني عكؼ كناية عف  ىثياب بني عكؼ طيارة إل 14قاؿ اهرؤ القيس في بني عكؼ
 كناية عف نسبة. ىطيارتيـ، كى

 15كهثؿ ىذا قكؿ حساف بف ثابت     

 بنػى العػزُّ بيتػان، فاستػقػرٍت عػهػادهي 
 

ػكال   عميػنػا فأٍعػيػا الػنػاسى أٍف يىتىػحى
 

كني ببناء العز بيتان حكؿ األنصار بنسبة العز إلييـ، كعدـ تحكلو عنيـ كهف ذلؾ قكؿ كثير 
 16لغيره لعزه، كير 

ؿى النىًحٍيؼى   فىتىٍزدىًرٍيوً تىرل الرىجي
 

ٍكري   ًفػٍي أىٍثكىٍاًبًو أىسىده ىىصي  كى
 

الظاىر لمشطر الثاني ىك كجكد األسد في ثكب الرجؿ، كهف ىذا يمـز أف يككف  ىإف الهعن
نها نسبت إل ىالرجؿ شجاعان، كيالحظ ىنا أف الشجاعة لـ تنسب إل ها يتعمؽ بو كىك  ىنفس لرجؿ، كا 

 ثكبو.

 قاؿ الباركدم:

 في فناء الذؿِّ هنقصةه عيشي الفتى 
 

17كالهكتي في العٌز فخر السادًة النُّبيؿً  
 

 

سقاط حكـ اإلذالؿ الق إباء ىفالشاعر في ىذا البيت ينصح كيحهس قكهو كيحرضيـ عم يـ كا 
 ،كاالستبعاد، فهف النقيصة كالعار أف يرضى الهرء بالهذلة كاليكاف، كيحهي حياة الضعؼ كاالستحذاء

كهف النبؿ كالفضؿ كدكاعي اإلبتياء كاالفتخار أف يهكت في سبيؿ العزة كالهنعة كاألنفة كالسيادة 

                                                           

 .  245، ص 2ج ،العقد الفريد، ابف عبد ربو 13
 .1435 ،دار الكتب العمهية ،83ديكاف أهرؤ القيس، تحقيؽ هصطفي عبد الشافي ص 14
 .48، ص1980شرح ديكاف حساف بف ثابت، تحقيؽ عبدالرحهف البرقكبي، دار األندلس  15
 دار الكتاب العربي، بيركت.  ،47ص  ،1ج ،كتاب األهالي، أبك عمي القالي 16
 دار الكتب العمهية. ،30ص  ،3ج ،شرح كتحقيؽ عمي الجاـر كهحهد شفيؽ ،ديكاف الباركدم 17
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كالكراهة فالشاعر ىنا صرح بالصفة كىي )الذؿ( كالهكصكؼ كىك )عيش الفتى( كلـ يصرح بالنسبة 
 الهكجكدة هع أنيا الهراد فالكناية ىنا عف النسبة.

، كالقمكص، كالسرحة، كالقركرة، كالقكصرة، كالظمة، كيبضة ىذا كالعرب تكني عف الهرأة بالشاة
ليؾ بعض ىذه الكنايات:  خدر، كالحرث كغيرىا هف الكنايات كا 

 :18فأها الكناية بالشاة قاؿ عنترة العبس

مٍَّت لىوي  ا قىنىصو ًلهىٍف حى  يا شاةى هى
 

ـً   ـٍ تىٍحري لىٍيتىيىا لى مىٌي كى ريهىٍت عى  حى
 

اًريىًتي        فىقيٍمتي لىيىا اٍذىىًبيفىبىعىٍثتي جى

سًَّسي أخبارىىا ًلي كىاٍعمىًهي   فىتىجى
 

 قىالىٍت: رىأىٍيتي ًهفى األىعىاًدم ًغرَّةن     
 

 كىالشَّاةي هيٍهًكنىةه ًلهىٍف ىكى هيٍرتىـً  
 

، 19عف اهرأة كقاؿ أم صيد لهف يحؿ لو أف يصيدؾ فأها أنا فإف حرهة الجكار عمي ىفكن
الجارية: لها انصرفت صادفت األعادم غافميف عنيا كرهي الشاة  20زكجة أبيو فقالتكقيؿ إنيا كانت 

 ههكف لهف أراد أف يرتهييا يريد أف زيارتيا ههكنة لطالبيا لغفمة الرقباء كالقرناء عنيا.

عهر بف الخطاب رضي ا  ىكأها الهناية بالقمكص فكها كتب رجؿ هف هغزم كاف فيو إل
 عنو يكصيو بنسائو قاؿ:

ٍفصو رىسيكالن           أىالى أىٍبًمٍغ أىبىا حى
 ًفدىل لىؾ ًهٍف أىًخي ًثقىةو إزىاًرم 

 

نىا ىىدىاؾ الٌموي هىٍيالن  ًئصى  قىالى
 

ارً   ـٍ زىهىفى اٍلًحصى ٍنكي  شيًغٍمنىا عى
 

 فكها قاؿ حهيد بف ثكر الياللي:  ،كأها الكناية بالسرحة كىي شجرة

ةى         هالؾو أىبى اي ًإالَّ أىفَّ سىٍرحى

كؽي    عمى كؿِّ أىٍفناًف الًعضاًه تىري
 

نها كني عف اهرأة هالؾ بسرحة أحسف كناية كعبر عف نقائيا في الحسف عم سائر  ىكا 
 .21الغكاني أحسف عبارة 

                                                           

 .210ص  ،الزكزني ،شرح الهعمقات السبع 18
 .210ص  ،السابؽ نفسو 19
 .211 – 210السابؽ، ص  20
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 كقاؿ أيضان في هثؿ ذلؾ:

 كهالي هف ذنب إلييـ عمهتو         
 

 سكم أنني قمت ياسرحة اسمهي 
 

 بمي فاسمهي ثـ اسمهي ثهت اسمهي     
 

ف لـ تكمهي   22ثالث تحيات كا 
 

 طريؽ األلغاز:  ىكأها الحرث فهنو الشاعر كألقاه عم

 إذا أكؿ الجراد حرث قكـ          
 

 23فحرثي ىهو أكؿ الجراد 
 

 : ىكيكني أيضان عف هكضع الكلد كها قاؿ تعال ،اهرأة –يعني بحرثو 

 24شئتـ( ىحرثكـ أننسائكـ حرث لكـ فأتكا )

 25كأها الكناية بالقكصرة فهنيا قكؿ الراجز 

رَّةه   يىٍأكيؿي ًهٍنيىا كيؿَّ يىٍكـو هىرَّةن   26 أىٍفمىحى هىٍف كىافى لىوي قىٍكصى

كأها الكناية بالقاركرة كرد ىذا النكع في الحديث النبكم الشريؼ فهف ذلؾ قكؿ الرسكؿ صمى 
 .27إلبؿ بعنؼ )كيحؾ ياأنجشة ركيدؾ بالقكارير(ا عميو كسمـ حيف كاف أنجشة يسكؽ ا

 عف بعض الككفيف أصيمة كعند بعضيـ هكنية. فكني بالقكارير

 قاؿ الشاعر:

ني لهحتاج إل  هكت ظمتي ىكا 
 

 كلكف هتاع السكء باؽ هعهر 
 

 كأها البيضة فكها قاؿ اهرؤ القيس:

                                                                                                                                                                             

 ، هكتبة دار البياف، بغداد، بدكف تاريخ.3كالتعريض تأليؼ الثعالبي، ص الكناية  21
 .4عمـ البياف لبدكم، ص  22
 .، هكتبة دار البياف، بغداد4الكناية كالتعريض تأليؼ الثعالبي، ص  23
 .223سكرة البقرة، آية  24
 .4ص  الثعالبي، ،الكناية كالتعرض 25
 .773الكسيط القكصرة: كعاء لمتهر هف القصب، الهعجـ  26
 .111حديث رقـ  1445/  4صحيح هسمـ ج 27
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ـي ًخبىاؤيىىػا ػًة ًخٍدرو الى ييرىا        كبىٍيضى

تٍَّعتي   ػؿً  تىهى ٍيرى هيٍعجى ًهٍف لىٍيكو ًبيىا غى
28 

 

 كالنساء يشبيف بالبيض هف ثالثة أكجو: 29كناية بالبيضة عف الهرأة 

 أحدىا بالصحة كالسالهة عف الطهث، كهنو قكؿ الفرزدؽ:

رىٍجفى إلىٌي لـ يطهٍثف قبمي      خى

 كىف أصٌح هف بيًض النَّعاـً  
 

 كيحضنو. ويصكف بيضكالثاني: في الصيانة كالستر ألف الطائر 

 إذا كاف تحت الطائر. ةالثالث: في صفاء المكف كنقائو، ألف البيض يككف صافي المكف نقي

)أنشدني أبك القاسـ الرسكرل  ىذا كالعرب تكني عف عكرة الهرأة بهطمب األنؼ قاؿ الثعالبي:
 قكؿ بعض العرب.

ذا الكريـ أضاع هطمب أنفو        كا 
 

 عرسو لكريية لـ يغضب أك 
 

كالعرب تقكؿ: إف الجنيف إذا تهت أياهو في الرحـ كأراد الخركج هنو طمب بأنفو الهكضع 
لـ يحـ فرج أهو أك اهراتو لـ يغضب هف شئ يؤتي  ىالبيت أف الرجؿ هت ىالذم يخرج هنو .... كهعن

 .30إليو بعد ذلؾ

 31اهرأة العربكهف الكنايات التي يكني عف عكرة الرجؿ اإلزر كالعضك كغيرىها كها قالت 

      النازليف بكٌؿ هعترؾو 

 كالطيبيفى هعاًقدى األزرً  
 

 كقكليا " هعاقد اإلزر كناية عف فركجيـ.

 :32خر في هثؿ ىذه الكنايةآكقاؿ 

 ىها سببا إصالحو كفساده  كعضكيف لإلنساف ال عظـ فييا        
                                                           

 .21شرح الزكزني، ص  ،شرح الهعمقات السبع 28
 21السابؽ نفسو، ص 29
 بغداد ،دار البياف ،7الثعالبي، ص  ،الكناية كالتعريض 30
 .8ص  ،السابؽ نفسو 31
 .8ص  ،السابؽ نفسو 32
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 إذا صمحا كاف الصمح لدييها           
 

ف فسدا لـ يحظ يكـ    هعادهكا 
 

 :قاؿ ربيع بف زيادة

اًلًؾ ٍبًف زيىىٍيرو    ٍقتىًؿ هى  أىفىبىٍعدى هى
 

ك الٌنسىاءي عىكىاًقبى اأٍلىٍطيىارً    تىٍرجي
 

فقكلو )عكاقب األطيار( كناية عف النكاح كالجهاع بعد الطير، يقكؿ: أيرجكف أف يحهمف 
الحبؿ بعد  ىالهرأة اشتهاال عم )كالعرب تزعـ أف كثر ها تككف هثمو في شرفو ككرهو قاؿ الثعالبي:

 .33هكاقعة الرجؿ إياىا بعيد طيرىا هف حيضيا فيككف الحهؿ عاقبة الطير

ا عنيا قالت: جاءت اهرأة القرظي  يكهف أحسف ها كرد في ىذا الباب ها ركتو عائشة رض
ت بعده )كنت عند رفاعة القرظى فطمقني فبت طالقي فتزكج ا عميو كسمـ فقالت: ىالنبي صم ىإل

نها هعو هثؿ ىدبة الثكب(.  عبد الرحهف بف الزبير كا 

تذكقي  ىرفاعة؟ ال حت ىفتبسـ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كقاؿ: )أتريديف أف ترجعي إل
  .34عسمية كيذكؽ عسيمتؾ(

لطافة ىذا الكالـ ككثرة ركنقو كحسف كنايتو عف العكرة كالنكاح بالعسيمة التي ىي  ىفأنظر إل
 تصغير العسؿ.

 قكؿ بعضيـ: –البكارة  –كهها ركم في أخذ العذرة 

بتيييـ    غيرىةن فىأىجى  قالكا عىًشقتى صى
 

 أىشيى الهىًطيِّ ًإلىيَّ ها لىـ ييركىبً  
 

بًَّة ليٍؤليؤو  ـٍ بىٍيفى حى ٍثقيكبىةو كى                هى

ـٍ تيٍثقىبً ػػػػػليًبسى   بًَّة ليٍؤليؤو لى  ٍت كىحى
 

 فقكلو: )لؤلؤ هثقكبة لـ تثقب( يعني كجكد البكارة كعدهيا كقد ناقضو هف قاؿ: 

 ال يىمىذُّ ريككبييا ًإفَّ الهىطيَّةى 
 

تيركىبا  ٌتى تيذىلَّؿى ًبالًزهاـً كى  حى
 

 يعالج بالسهكط كيثقبا ىحت  كالدر ليس بنافع أصحابو
                                                           

 .9ص   ،السابؽ نفسو 33
 .( كفي الطالؽ / باب هف جكاز الطالؽ5/295شيادة الهختي )أخرجو البحارم في الشيادات، باب  34
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 .كهف حسف الكناية عنيا قكليـ )فالنة بخاتـ ربيا(

عف افتضاضيا فمها أصبحت سئمت عف حاليا  كيرل أف شيخان هف العرب تزكج بكران فعجز
 بيتا ها شئ أدؿ هنو عمى العجز عف أخذ العذرة. تفأنشد

 تبيت الهطايا حائرات عف اليدم     
 

 35هف يقيهياإذا ها الهطايا لـ تجد  
 

 :36ىذا كيكني عف البخيؿ بالهقتصد كيقاؿ: فالف نظيؼ الهطبخ كقكؿ الشاعر

 هطبخي داكدى في نظافتًو      
 

 أشبوي شيءو بعرش بمقيسً  
 

      ثيابي طباًخو إذا اتسختٍ 

 أنقى بياضان هفى القراطيسً  
 

 البخؿ كالشح.نظافة هطبخ داكد كنظافة ثياب طباخو كمتاىها كناية عف صفة ىي 

 :37كقاؿ آخر

          بيض الهطابخ ال تشكك إهاؤىـ

 طبخ القدكر كال غسؿ الهناديؿ 
 

بياض الهطابخ أم نظافتو كعدـ تشكي اإلهاء أم الجكارم هف الطبخ كهف غسؿ الهناديؿ 
 .38التي تفرش عند الطعاـ، كؿ ىذا كناية عف صفة البخؿ كنيـ يكتفكف بالخبز عف اإلداـ  كالطبخ

 :39كقد أكرد الثعالبي ها يعد هف أحسف الكنايات في ىذا الباب كىك قكؿ حهاد عجرد قاؿ

                 زرت اهرأ في بيتو

 لو حياء كلو خير 
 

 يكره أف يتخـ أضيافو         
 

 إف أذم التخهة هحذكر 
 

                                                           

 .بغداد ،دار البياف ،7الثعالبي، ص  ،الكناية كالتعريض 35
 .353جكاىر البالغة لشيخ أحهد الياشهي، إحياء التراث العربي، ص  36
 .353السابؽ نفسو، ص  37
 بمقيس: كسر الباء همكة سبأ كالسبأ عاصهة قديهة لبالد اليهف.  -*

 هؤسسة الصادؽ  لمطباعة كالنشر طيراف.  ،78ص  ،عمي الجاـر كهصطفي اهيف ،البالغة الكاضحة 38
 .بغداد ،دار البياف ،36الثعالبي، ص  ،الكناية كالتعريض 39
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 كيشتيي أف يؤجركا عنده     
 

 بالصكـ كالصائـ هأجكر 
 

 كىذا كناية عف بخمو كأنو لـ يقدـ لضيكفو لقهة عيش كال شربة هاء كأنو شحيح ال يعرؼ القرل.      

 كهها قيؿ عف الكـر هف الكناية، قكؿ الشاعر:

      كها يىؾي فيَّ ًهف عىٍيبو فإنِّي

 جبافي الكمًب هيزكؿي الفصيؿً  
 

بيت صاحبو  ىالضيكؼ نتيجة لترددىـ عم ىأف تعكد الكمب عم ىفقد تعارؼ العرب عم
ىذا كـر صاحبو حيث يفد عميو الزائركف كثيران، كىزؿ الفصيؿ  ىيجعمو يجبف كيكؼ عف النباح، كهعن

يعني حرهانو هف لبف أهو الذم يقدـ لمضيكؼ، أك حرهانو هف األـ نفسيا حيث تذبح إكراهان 
 .40لمزائريف

 .41كهثؿ ذلؾ قكؿ ابف ىرهة

 ال أيهًتع العيكذى بالفصاؿ كال    
 

 كال أىبتاع إال قىًريبةى األجؿً  
 

ا لتستأنس أكالدىا لي كالعكذ ىي الناقة الحديثة الكالدة، إذ أف صاحب ىذه النكؽ كريـ ال يبقي
 صغارىا. ىعم . كقد يككف النحر لألهيات، كهف ثـ ال يبقي النكؽ إبقاءن بيا، بؿ ينحرىا لمضيكؼ

 قكؿ بعضيـ: كهف لطيؼ ذلؾ

 سألتي الٌندل كالجكد هالي أراكهػا         
 

بَّػػػدً   ػػؤى  تػبػدلػتػهػا عػػػػػزا بػػػػػذؿ هي
 

 ها        كها باؿ ركف الهجد أهسى هيدَّ 
 

 فقػاؿ أصبنػا بابف يحػيػى هحػٌهػدً  
 

ػا بػعػػد هػكتػػو              فقػمػت فػيػال هيتُّػهى
 

 كػٌؿ هشيػدً كقد كنتها عبديو في  
 

 فقػاال أقهػنػا كػػي نيػعػزَّل بفػقػده               
 

 هسافػة يػكـو ثػـ نىٍتمػكهي فػػي غػػدً  
 

ىذه النهاذج غيض هف فيض هف اآليات القرآنية كالشعر العربي التي كردت في شأف الكناية 
الطريؽ كتركم  عميا تنير في غير تمؾ الهكاضيع التي تطرقنا إلييا، لكننا نكتفي هنيا بيذا القدر

 الغميؿ، كفيها يمي نبحث عف سر جهاؿ الكناية كأثرىا في الكالـ.

                                                           

 عهاف. ،االردف ،212ص  ،يكسؼ ابك العدكس ،الهجاز الهرسؿ كالكناية 40
 .213ص، السابؽ نفسو 41
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 3سر جمال الكناية

الكناية هظير هف هظاىر البالغة كأسمكب هف أساليب البياف، كغاية ال يستطيع الكصكؿ 
كر كثيرة إلييا، إال البميغ الهتهرس، الذم لطؼ طبعو كصفت قريحتو كسر في بالغتيا أنيا في ص

تعطيؾ الحقيقة هصحكبة بدليميا كالقضية كفي طييا برىانيا، كلذا كانت أبمغ هف اإلفصاح، كأشد 
 .42كقعان هف التصريح

كقد بحث البالغيكف قديهان كحديثان عف سر جهاؿ الكناية كحسنيا كعظهتيا، كقد تكصمكا في 
 .43الكشؼ عف ىذا السر كأجهمكا فيها يمي ىالنياية إل

 كقكؿ البحترم ،تعطيؾ الحقيقة هصحكبة بدليميا الكناية. 1

يثي ها       يىغضُّكفى فىٍضؿى الٌمحًظ ًهف حى
 

 بدا ليـٍ عىٍف هىييبو في الٌصدكرً  
 

فإنو كني عف إكبار الناس لمههدكح كىيبتيـ إياه بغض األبصار الذم ىك في الحقيقة برىاف 
 الكنايات عف الصفة كالنسبة.عف الييبة كاإلجالؿ كتظير ىذه الخاصية جمية في 

كال شؾ أف ىذه خاصة الفنكف، فإف الهصكر إذا  ،الكناية تضع لؾ الهعاني في صكر الهحسات. 2
ها كنت تعجز عف التعبير عنو كاضحان همهكسان،  لرسـ لؾ صكرة لألهؿ كاليأس بيرؾ، كجعمؾ تر 

)هحهد كريـ( تعبير ال يتصكر . فقكلنا ية هستنتجة هف الجزئيات الهحسكسةكذلؾ أف الهعاني الكم
هعو الساهع صكرة الكـر كاضحة في هحهد إال إذا صكره يعطي هحتاجان أك سائالن أك تصكره يقرم 
ضيفان، كتتخيؿ أف الساهع تصكر ذلؾ فإنو ال يتصكر هقدار الكـر هف هجرد تصكر إعطاء أك تصكر 

إذا عرؼ هقدار  ا أك ضعفيا إالقرم، ألف صفة الكـر هتفاكتة شدة كضعفان كال يهكف هعرفة شدتي
العطاء كالتكسع في القرم، ثـ الييئة كالحالة التي يككف عمييا هحهد هف االرتياح كالسرعة، كبذلؾ 
كضح أف الساهع ال يقؼ أك ال يدرؾ صكرة الكـر هف الجهمة السابقة إال أف يهثؿ لنفسو هحهدان في 

ثرة العطاء هف جية ارتياح هحهد كهسارعتو عطاء، كال يدرؾ  تمؾ الصفة كشدتيا إال إذا تصكر ك
كىذه األشياء ال يهكف أف يهثميا الساهع لنفسو هف الجهمة السابقة إال  ،لالعطاء هف جية أخر  ىإل

هعانو فييا بخالؼ إذا سهع قكؿ الشاعر: طالة كقكؼ أهاهيا كا   بتعب كا 

                                                           

 .183بكرم، ص  42
 هكتبة المغة العربية كاالدب. ،الشبكة العنكبكتية  ،1ط األسمكب الكناني، لدكتكر هحهكد السيد شيخكف،دراسات حكؿ  43
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 عهرك العال ذك  الندم ال تسابقو       
 

 هر السحاب كال ريح تجاريو 
 

 أجفانو كالجكابي لمكفكد إذا             
 

 لبكا بهكة ناداىـ هناديو 
 

 إذا أهحكا خصبكا هنيا كقد همئت        
 

 قكتان لحاضره هنيـ كباديو 
 

كصؼ عهرك بالندم، كلك كاف هنو ذلؾ ها كاف لكالهو حالكة،  ىفإف الشاعر لـ يقتصر عم
الندم، كصكر أجفانو التي يكضع فييا كثيرة ككبيرة  ىكصفو هسارعتو إل ىكال بالغة، كلكنو زاد عم
ذلؾ أنو أقاـ هناديف ينادكف هف حضر هكة إلييا ثـ لـ يقؼ عند ذلؾ، بؿ  ىكالجكابي، بؿ زاد عم
كثرتيـ، فتصكر  ىىذا حتى في أياـ الهحؿ كقمة الطعاـ لمحاضر كالبادم عم ىصكر أف الههدكح عم

، كشدتيا في الهكصكؼ عمالعقؿ هف جهيع ىذه الجزئيات صكرة ال عند ذلؾ أتـ كضكح فحصؿ  ىكـر
 الهسرة كاالستحساف.

الهجرد بصكرة جزيئياتو  ىفالكناية في أغمب صكرىا ىذا شأنيا، جاءتيا تهثؿ لمذىف الهعن
 أخصر طريؽ هف غير استكراه كعسر. ىالهقصكد عم ىالهحسكسة، فيدرؾ هف ثـ الهعن

 فقكؿ الشاعر:

 أزكغ كأزبد يا يزيد      
 

 فها كعيدؾ لي بضائر 
 

 خر:فإنو كني عف شدة الغضب بجزيئات هحسكسة يستدؿ بيا عميو، كقكؿ اآل

 نصبكا بقارعة الطريؽ خياهيـ       
 

 يتسابقكف عمى ًقرىل الًضيفافً  
 

 كيكاد هكقدىـ يجكد بنفسو حيبَّ الًقرل حطبان عمى النيراف كالنيراف

 ف ىذه الهحسكسات الجزئية يكني بيا عف شدة الكـر في الههدكحيف، كارتباطيـ إليو. إف

الكناية تهكنؾ هف أف تشفي غمتؾ هف خصهؾ هف غير أف تجعؿ لو سبيال عميؾ كدكف أف . 3
التعرض كهف ذلؾ قكؿ  ىتخدش كجو األدب أك تخرج عف حدكد المياقة كالذكؽ كىذا النكع يسه

 الهتنبي هخاطبان سيؼ الدكلة:

ـٍ باؾو بأىجفاف شاًدفو             حمتي فكى
 

ٍيغىـً   مىىَّ ككـ باؾو بأىجفاًف ضى  44عى
 

                                                           

كالضيغـ: األسد: أراد بالباكي بأجفاف الشادف الهرأة الحسناء  كبالباكي بأجفاف ضغيـ الرجؿ الشجاع يقكؿ كـ هف   – الشادف: كلد الغزاؿ 44
 فراقي. ىنساء كرجاؿ بكك عم
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هىا ربة القيٍرًط الهميح هكانيةي            كى
 

اٍجزىعى هف رىبِّ الحسىاـ الهصهـ 
45 

 

 فىمىٍك كاف ها بي ًهٍف حبيبو هيقنَّعو         
 

ـً    عذىٍرتي كلكٍف هف حبيبو هيعىهَّ
 

 رىهى كاتقى رهى كهفٍ  دكف ها اتقى  
 

 ىىكَّل كاسر ه كفِّى كقكًسي ك أسيهي 
 

 إذا ساءى ًفٍعؿي الهٍرًء ساءىٍت ظينيكنيوي            
 

دىؽى هىا يىعتىاديهي هف تىكىىُّـً    كىصى
 

كصفو بالغدر الذم ىك  يدعي أنو فإنو كني عف سيؼ الدكلة أكالن بالحبيب الهعهـ، ثـ 
الشر بهثمو،  ىأف الهتنبي ال يجازيو عم ىبالجبف ألنو يرهي كيتقي الرهي باالستتار خمؼ غيره، عم

قديهان يكسر كفو كقكسو كأسيهو إذا حاكؿ الفصاؿ، ثـ كصفو  لألنو ال يزاؿ يحهؿ لو بيف جكانحو ىك 
كىاـ كالظنكف، حتى ليظف أف الناس جهيعان هثمو الفعؿ كثير األ سيءالظف بأصدقائو، ألنو  سيءبأنو 

 في سكء الفعؿ كضعؼ الكفاء.

يأتي هف طريؽ الهبالغة في الكصؼ، ألف في التعبير بيذا الردؼ  األرداؼإف أحسف الكناية أك . 4
كهف ذلؾ قكؿ عهرك بف ربيعة  ىأك التابع هف القكة كالحسف ها ليس في المفظ الهكضع لذلؾ الهعن

 في كصؼ اهرأة بطكؿ الجيد:

 بعيدةي هيكل القيرط إهَّا لنكفؿو      
 

ٌها عبدي شهسو كىاشـي    أبيكىا كا 
 

فمـ يذكر طكؿ الجيد بمفظو الخاص بو، كلكنو عدؿ عنو، ككاف في ذلؾ هف الهبالغة 
 لطكؿ أكثر، ألف كؿ بعيدة هيك  ىالقرط أدؿ عم لكالجهاؿ ها ليس في المفظ األصمي، ألف بعد هيك 

 القرط، إذا كاف طكؿ الجيد في عنقيا يسير. لالقرط طكيمة الجيد، كليست كؿ طكيمة الجيد بعيدة هيك 

 كهنو قكؿ ليمي األخيمة:

اليػوي       ٍنػػوي القىًهيػصي تىخى ػػرَّؽو عى هيخى  كى
 

يىػاء سىػًقيهىا  ٍسػطى البيييػكًت ًهػفى الحى  كى
 

بالجكد كالكـر فجاءت بإلرداؼ كالتكابع ليها أها ها يتبع الجكد فنعتو بأنو أرادت كصفو 
 هخرؽ القهيص، ألف العفاة تجذبو فتخرؽ قيهصو هف هكاصمة جذبيـ اياه.

                                                           

كالهصهـ: الذم يصيب الهفاصؿ كيقطعيا، يقكؿ لـ تكف الهرأة الحسناء  –كالحساـ: السيؼ القاطع  –: ها يعمؽ في شحهة األذف القرط 45
 فراقي هف الرجؿ الشجاع. ىبأجزاع عم
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زالة األثر  كأها ها يتبع الكـر فالحياء الشديد الذم كأنو هف إهاتة نفس ىذا الهكصكؼ، كا 
 يخاؿ سقيهان. ىعنو، حت

طاع التعبير عف الهعاني غير الهستحسنة بألفاظ ال تعافييا األذكاؽ، كال تهجيا الكناية يستبف. 5
 اآلذاف. 

الذم ال يحكم إال  –كها أسمفنا في الهبحث السابؽ  –كأهثمة ىذه كثيرة في القرآف الكريـ 
 فيذكر بغير اسهو تحسينان  الشيءالعبارة الهيذبة، كالكالـ العذب السائغ قاؿ ابف فارس: ) يكني عف 

 46إنو النكاح(. )كلكف ال تكاعدكىف سران( إكراهان لمهذككر كذلؾ كقكلو جؿ ثناؤه. لمفظ، أك

 3المصادر والمراجع

 .هؤسسة الصادؽ  لمطباعة كالنشر طيراف اهجف، ىعمي الجاـر كهصطف ،البالغة الكاضحة .1
 العربي. التراثإحياء  ،سيد احهد الياشهي ،جكاىر البالغة .2
هكتبة  ،الشبكة العنكبكتية، 1ط دراسات حكؿ األسمكب الكنائي، لمدكتكر هحهكد السيد شيخكف، .3

 .كاألدبالمغة العربية 
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وعالقتو ببعض  بوالية الخرطوم ى )فقدان المناعة المكتسب(مرض ىالتفاؤل والتشاؤم  لد ىمستو 
 المتغيرات )دراسة ميدانية(

 ىد. منتصر كمال الدين محمد موس                                 . آدم بشير آدم كجود

     الميدي       اإلمامجامعة  –كمية اآلداب بأستاذ مشارك         الميدي   اإلمامجامعة  –كمية اآلداب بأستاذ مساعد 

 3مستخمصال

)فقداف الهناعة الهكتسػب(    ىهرض للد  التفاؤؿ كالتشاؤـ لهستك  ىىدفت الدراسة لمتعرؼ عم
كفػػػػي سػػػػبيؿ ذلػػػػؾ اسػػػػتخدـ الباحثػػػػاف الهػػػػنيج الكصػػػػفي  بكاليػػػػة الخرطػػػػـك كعالقتػػػػو بػػػػبعض الهتغيػػػػرات.

 ،( هفحكصػان تػـ اختيػارىـ بالطريقػة العشػكائية233العينػة هػف )االرتباطي لتحقيؽ ذلػؾ اليػدؼ. تتكػكف 
)فقداف الهناعػة  ىهرض للد  . كتـ تطبيؽ هقياس التفاؤؿ كالتشاؤـإناث( 102( هنيـ ذككر ك)131)

 الباحثػػػاف (. اسػػتخدـ 1990هػػف تصػػػهيـ الباحثػػاف هقتبسػػػان هػػف هقيػػػاس  سػػيدني شػػػركجر ) الهكتسػػب(
 اختبػػار )ت( لهتكسػػط ،ثػػؿ اختبػػار )ت( لهتكسػػط هجتهػػع كاحػػدلتحميػػؿ البيانػػات ه( SPSS) برنػػاهج

 . اختبار شيفي، تحميؿ التبايف األحادم لهعرفة داللة الفركؽ.األحادمكتحميؿ التبايف  ،هجهكعتيف

فقػػػداف  ىهرضػػػ للػػػد التفػػػاؤؿ كالتشػػػاؤـ ليتسػػػـ هسػػػتك  ىػػػذه النتػػػائج: ىقػػػد تكصػػػؿ الباحثػػػاف إلػػػك 
 للػد التفػاؤؿ كالتشػاؤـ لالهناعة الهكتسب بكالية الخرطكـ باالرتفاع. كجكد فركؽ ذات داللو في هستك 

الحالػػة االجتهاعيػػة ، العهػػر، لهتغيػػرات النػػكع لفقػػداف الهناعػػة الهكتسػػب بكاليػػة الخرطػػـك تعػػز  ىهرضػػ
 التعميهي. لكالهستك 

Abstract: 

This research aimed  at  investigating Optimism-Pessimism among 

AIDS patients at counseling center – Omdurman teaching  hospital 

Khartoum state and its relationship with , and attributed to gender and age, 

educational levels and marital status   The sample was randomly selected 

consisting of  (233) AIDS patients in Omdurman teaching hospital 

Khartoum state (131) Males and (102) Females . The following scales were 

used as data collecting devices: Optimism-Pessimism . In addition to the 

primary information form which included: gander, age, Educational level 

and marital status. After the field study and data collection process was 

statistical analysis by computer program Statistical Package for Social 
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Sciences (SPSS) The collected data were analyzed by using the following 

statistical tests: T-test for one sample, T-test for two independent sample. 

One way Analysis of variance to determine the significance of differences. 

Scheffe Test. The present research reached at the following results: The 

general feature of Optimism-Pessimism among AIDS patients was positive, 

there were significant statistical differences on Optimism-Pessimism among 

AIDS patients attributed to the following variable: gender, age, marital 

status and educational level. At the end of this research there were some 

recommendation and suggestions for future studies.   

 مقدمة3    

إف الفػػػرد تتنازعػػػو هشػػػاعر التفػػػاؤؿ أك  47(2010، تشػػػير نبيمػػػة الشػػػرجبي الهػػػذككرة فػػػي )سػػػالـ
التشاؤـ أثناء هسيرة حياتو، كعندها يصاب الفرد بهرض يصعب أك يستحيؿ شفاؤه  فبالتأكيد سينعكس 

فهػريض  أصيب بهرض فقداف الهناعػة الهكتسػب.شخصيتو كىذه السهات يتسـ بيا كؿ هف ذلؾ عمى 
فقػػداف الهناعػػة الهكتسػػب يصػػبح يائسػػان هحبطػػان كفاقػػدان األهػػؿ بػػأم شػػيء فػػإذا لػػـ يحصػػؿ عمػػى رعايػػة 

 كاىتهاـ فسيتحكؿ إلى عدائي.

أف هعظػػػػػـ الهصػػػػػابيف بالعػػػػػدكل أك الهػػػػػرض  48(1996كيضػػػػػيؼ البرنػػػػػاهج العػػػػػالهي لإليػػػػػدز)
كف هسػػائؿ نفسػػية تػػدكر حػػكؿ الشػػؾ كالتكيػػؼ، كتثػػكر الشػػككؾ بفيػػركس العػػكز الهنػػاعي البشػػرم يكاجيػػ

األسػرة كالعهػؿ كالتعمػؽ  ىالحياة بكجو عاـ، كلكنيا قد تتركػز عمػ ىحكؿ اآلهاؿ كالتكقعات الهعقكدة عم
 الهعالجة كرد فعؿ الهجتهع.  بالحياة كهداىا كتأثير

 3 مشكمة الدراسة

ابتمػي بيػا اإلنسػاف، كيتسػـ بانتظػار خطر األهػراض التػي أهرض فقداف الهناعة الهكتسب هف 
الفرد كالجهاعة، كيرتبط الهػرض بكصػهة العػار  ىالهكت البطيء هها يفرز تأثيراتو النفسية القاسية عم

                                                           

هرتيف!!، جريدة الجهيكرية اليهف،  ضحايا االيدز.. ىسالـ، طارؽ عبده: هرض 47
 .http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=87819 .2010ا

، الطبعة العربية، عف هكتب شرؽ البحر االبيض ىهنظهة الصحة العالهية: الكقاية هف فيركس العكز الهناعي البشرم كرعاية الهرض 48
 .1996الهتكسط، االسكندرية 
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كالتهييز السمبي كسط الهجتهػع  كتخػالج هرضػى كهصػابي )فقػداف الهناعػة الهكتسػب( تركيبػات هعقػدة 
 ب فصميا.درجة يصع ىهف العكاهؿ النفسية تتفاعؿ كتتشعب إل

كهنػػذ أف أصػػبح الهػػرض هعركفػػان لػػدل العػػالـ  أطمػػت الهشػػاكؿ الصػػحية كالنفسػػية كاالجتهاعيػػة 
حيػػاة الفػػرد كالهجتهػػع الػػذم يعػػيش فيػػو الهصػػاب، ههػػا جعػػؿ االىتهػػاـ  ىالتػػي تػػؤثر بشػػكؿ هباشػػر عمػػ

ف هػف خػالؿ الهسػتكل الهحمػي كالعػالهي ليػؤالء الهصػابي ىبالتفاؤؿ كالتشاؤـ ليذه الشريحة الهتزايػدة عمػ
هعايشػػتيـ لمعػػدكل فػػي ظػػؿ اآلثػػار النفسػػية الهترتبػػة عمػػى ذلػػؾ. كلػػذا فػػإٌف الباحثػػاف يطرحػػاف عػػدد هػػف 

 األسئمة تحاكؿ الدراسة اإلجابة عمييا كىي: 

أـ درهػػاف التعميهػػي  بهستشػػفىىػػؿ يتسػػـ التفػػاؤؿ كالتشػػاـؤ لػػدل هػػرض )فقػػداف الهناعػػة الهكتسػػب(  أ. 
 ؟.باإليجابية

أـ درهػاف  بهستشػفى)فقػداف الهناعػة الهكتسػب(  ىفي التفاؤؿ كالتشاـؤ لدل هرضػىؿ تكجد فركؽ ب. 
 التعميهي تعزل لمهتغيرات )العهر كالنكع كالهستكل التعميهي كالحالة االجتهاعية(؟ 

 أىمية الدراسة3   

كتنبػػع أىهيػػة الدراسػػة هػػف أف ىػػذا الهػػرض يشػػكؿ نقطػػة تحػػكؿ كبيػػر لحيػػاة الهصػػاب بػػو كهػػا 
صػػحية كجسػػهية كعقميػػة كنفسػػية كاجتهاعيػػة، كالسػػكداف هػػف الػػدكؿ التػػي تقػػع فيهػػا  تشػػكمو هػػف هشػػاكؿ

بحزاـ اإليدز العالهي جنكب هنطقػة الصػحراء الكبػرل كتزايػد أعػداد الهرضػى فػي ظػؿ قمػة تػكفر  ىيسه
الخدهات الصحية كالطبيػة كاالجتهاعيػة، كعػزكؼ الهرضػى هػف تمقػي الخػدهات الصػحية كالنفسػية هػف 

 هنيا الهرضى. ىي يعانجراء الكصهة الت

 لذا فإنو هف الههكف في الجانب النظرم:

 أف تفتح ىذه الدراسة الباب لهزيد هف الدراسات في ىذا الهجاؿ.أ. 
 .()فقداف الهناعة الهكتسب ىهرض لهعرفة هستكيات التفاؤؿ كالتشاـؤ لدب. 
 .األخرلات النفسية هعرفة الهتغيرات التي تمعب دكر في التفاؤؿ كالتشاـؤ الهرضي كالهتغير ج. 
 التطرؽ لمدراسات الهختمفة التي تناكلت ىذا الهكضكع هف خالؿ أبعاده الهختمفة.د. 

 كذلؾ لمدراسة أىهية تطبيقية في:
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هف أنو يهكف االستفادة هنو هف قبؿ كزارة الصحة كالرعاية االجتهاعية كالتعميـ كالتعميـ العػالي لرفػع أ. 
 الهكتسب(.الكعي عف هرض )فقداف الهناعة 

االسػػتفادة هنػػو هػػف قبػػؿ الهنظهػػات التػػي تيػػتـ بالرعايػػة الصػػحية كالخدهػػة االجتهاعيػػة فػػي كضػػع ب. 
براهج هكافحة )فقداف الهناعة الهكتسب(، ككضع برناهج اإلرشاد النفسي كاالجتهاعي، كتقػديـ الرعايػة 

 .كأسرىـالهرضى 
تحسػيف  ىحة في تخطيط بػراهج تػؤدم إلػكقد يخرج ىذا البحث بنتائج تفيد القائهيف عمى أهر الصج. 

 التفاؤؿ ليؤالء الهرضى كأقرانيـ، كتساعد في التكيؼ هع اإلصابة بو.
 3 أىداف الدراسة

هعرفػػة هسػػتكيات التفػػاؤؿ كالتشػػاـؤ كأبعادىػػا، لػػدل هرضػػى )فقػػداف  ىييػػدؼ البحػػث الحػػالي إلػػ
كعالقتيػا بػبعض الهتغيػرات   أـ درهػاف التعميهػي، بهستشفىالهناعة الهكتسب( بهركز اإلرشاد النفسي 

 كذلؾ عمى النحك التالي:

هعرفػػػة السػػػهة العاهػػػة لمتفػػػاؤؿ كالتشػػػاـؤ لػػػدل هرضػػػى )فقػػػداف الهناعػػػة الهكتسػػػب(، بهركػػػز اإلرشػػػاد أ. 
. بهستشفىالنفسي   اـ درهاف التعميهي كالية الخرطـك
هعرفػػػة هػػػدل كجػػػكد الفػػػركؽ فػػػي التفػػػاؤؿ كالتشػػػاؤـ حيػػػاة لػػػدل هرضػػػى )فقػػػداف الهناعػػػة الهكتسػػػب( ب. 

 .  ةأـ درهاف التعميهي، كهتغيرات النكع كالعهر كالهستكل التعميهي كالحالة االجتهاعي بهستشفى
 3فروض البحث

نفسػػي كالعالجػػي يتسػػـ التفػػاؤؿ كالتشػػاـؤ لػػدل هرضػػى )فقػػداف الهناعػػة الهكتسػػب(، بهركػػز اإلرشػػاد الأ. 
 .باإليجابيةأـ درهاف التعميهي بكالية الخرطـك  بهستشفى

تكجد فركؽ في نكعية الحياة لدل هرضى اإليدز)فقداف الهناعة الهكتسب( بهركز اإلرشاد النفسي ب. 
 أـ درهاف التعميهي بكالية الخرطـك  تعزل لمهتغيرات التالية:  بهستشفىكالعالجي  
 . العهر4 . الهستكل التعميهي 3  االجتهاعية. الحالة 2 . النكع 1
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 مصطمحات الدراسة3

الحياة، كاالعتقػاد بػأٌف األشػياء الجيػدة  كليسػت السػيئة  ى، كاإلقباؿ عماإليجابيةالتفاؤؿ: ىك النظرة  .1
 .49(Scheier & Carver1985سكؼ تحدث )سيشير ككريفر ، 

.: ىك الدرجة التي يحصؿ عمييا اإلجرائيالتعريؼ   الهفحكص في استجابتو لهقياس التفاؤؿ كالتشاـؤ

حػػداث القادهػػة، يجعػػؿ الفػػرد ينتظػػر حػػدكث األسػػكاء، كيتكقػػع التشػػاؤـ: التشػػاـؤ ىػػك تكقػػع سػػمبي لأل .2
 . 50( 1998حد بعيد )األنصارم ،  ىذلؾ إل ها خالالفشؿ كخيبة األهؿ، كيستبعد 

 .ستجابتو لهقياس التفاؤؿ كالتشاؤـفي ا التعريؼ اإلجرائي: ىك الدرجة التي يحصؿ عمييا الهفحكص

)فقػػداف الهناعػػة الهكتسػػب(: ىػػك هػػرض يػػنجـ عػػف فيػػركس يصػػيب الجيػػاز  AIDSهػػرض اإليػػدز  .3
الهنػػاعي فػػي جسػػـ اإلنسػػاف  فيصػػبح عرضػػة لألهػػراض القاتمػػة كاألكراـ الخبيثػػة السػػرطانية، كهتالزهػػة 

 .51(1993)هنظهة الصحة العالهية ،  العكز الهناعي الهكتسب

يقػـك بػالفحص  ، 2003هركز اإلرشاد النفسي كالعالجي تأسس في العاـ  هركز اإلرشاد النفسي: .4 
الطػػكعي لإليػػدز كتقػػديـ اإلرشػػاد النفسػػي لطػػالبي خدهػػة اإلرشػػاد النفسػػي كاالجتهػػاعي، كالرعايػػة الطبيػػة 

 كالنفسية لمهرضى كأسرىـ كالهتأثريف.

كىك يتبع لكزارة  1898اف التعميهي تأسس في العاـ أـ دره هستشفى: هستشفى أـ درهاف التعميهي .5
الصحة االتحادية، كيعتبر هف الهستشػفيات الكبػرل بكاليػة الخرطػـك نسػبة ألىهيػة هكقعػو بكسػط هدينػة 
 لأـ درهػػاف. كهنػػذ أف تػػـ إنشػػاؤه يقػػـك بتقػػديـ كػػؿ الخػػدهات العالجيػػة لهػػكاطني هدينػػة أـ درهػػاف كالقػػر 

 يات السكداف الهختمفة.    الهجاكرة، ككذلؾ جهيع هكاطني كال

 3 حدود الدراسة

 النحك التالي:  ىتحددت ىذه الدراسة بحدكد هكضكعية كزهنية كهكانية كىي عم
                                                           

49 Scheier M.F:(1985)  Optimism , coping and health : assessment and implication of generalized out 
came expectancies. Health Psychology, 4, 219 --- 247. 

 . 1998 ،، جاهعة الككيتىألنصارم، بدر هحهد: التفاؤؿ كالتشاؤـ الهفيـك كالقياس كالهتعمقات، الطبعة األكل 50
 –سمسمة  اإليدز، العدد العاشر  –حة العالهية: التربية الصحية  الهدرسية لمكقاية هف اإليدز كاإلهراض الهنقكلة جنسيا هنظهة الص 51

 . 1993 ،الطبعة العربية اإلسكندرية
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الحػػػػدكد الهكضػػػػكعية: تيػػػػتـ ىػػػػذه الدراسػػػػة بهكضػػػػكع التفػػػػاؤؿ كالتشػػػػاـؤ لػػػػدل هرضػػػػى )فقػػػػداف الهناعػػػػة 
 الهكتسب(. 

 .ـ2011 -ـ 2007بيف  : تـ إجراء ىذه الدراسة في الفترة هاالحدكد الزهانية

الحػػػدكد الهكانيػػػة: هرضػػػى )فقػػػداف الهناعػػػة الهكتسػػػػب(  بقسػػػـ اإلرشػػػاد النفسػػػي كالهعالجػػػة السػػػػريرية، 
. بهستشفى  أـ درهاف التعميهي كالية الخرطـك

 كها تحدد الدراسة الحالية باألدكات الهستخدهة فييا.

 االطار النظري لمدراسة3

 التفاؤل والتشاؤم3

نيػػػا ال تخمػػػك عػػػف الهحػػػف كاألزهػػػات كالػػػدنيا هحفكفػػػة حيػػػاة اإلنسػػػاف  هميئػػػة بالهتاعػػػب كاآلالـ كا 
بالباليػػػا كالهصػػػائب، كاف اإلنسػػػاف يالقػػػي اآلالـ كالشػػػدائد فػػػي حياتػػػو كالشػػػؾ انػػػو يتعػػػرض فػػػي حياتػػػو 
 لمثنائيات الهتضادة كاألهؿ كاليأس، الخير كالشر، السركر كالحزف، الكحشة كاألنػس، الهػكت كالهػيالد،

كاليسػػر، الضػػياء كالظػػالـ، النػػكر كالظمهػػة، كقميػػؿ هػػف النػػاس ىػػـ أكلئػػؾ الػػذيف يصػػمكف هرحمػػة العسػػر 
الكهػػاؿ كتنضػػج عقػػكليـ فػػي الصػػراع هػػع ىػػذه القضػػايا أك أحيانػػان بالفشػػؿ، كلكػػف الهنظػػار الػػذم يػػرل 

اسػػكد فيػػذا ىػػك التشػػاؤـ،  شػػيءكػػؿ  لاإلنسػػاف بػػو الحيػػاة إذا تغمبػػت الظمهػػة عمييػػا كاسػػكد زجاجػػو كرأ
   52(2006ندها تغتنـ الفرصة كتكتسب التجربة الالزهة هنيا كيتعظ الفرد فيذا ىك التفاؤؿ )سالر، كع

 مفيوم التفاؤل والتشاؤم3 

فػي الحيػػاة اإلنسػانية بشػػكؿ  Pessimismكالتشػػاـؤ  Optimismهػع أىهيػة هفيػػكهي التفػاؤؿ 
عاـ، كفي الدراسػات النفسػية بشػكؿ خػاص، فػإف تػاريخ االىتهػاـ بيػذيف الهفيػكهيف لػـ يتجػاكز العقػديف 
اآلخػػريف، حيػػث اسػػتقطب اىتهػػاـ كثيػػر هػػف البػػاحثيف فػػي هجػػاالت الشخصػػية كعمػػـ الػػنفس االجتهػػاعي 

 .53(1999كعمـ النفس اإلكمينيكي كعمـ الصحة )شكرم، 

                                                           

 .2006 ،الككيت ،، هجمة ديكاف العربها ىك التشاـؤ كالتفاؤؿسالر، فرىاد يك:  52
 ،القاىرة ،416-387، ص 3العدد  9، هجمة دراسات نفسيو الهجمد كعالقتيها بأساليب هكاجية الهشقةالتفاؤؿ كالتشاـؤ شكرم، هايسو:  53

1999. 
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أف كلػػػػيـ جػػػػيهس ىػػػػك صػػػػاحب الفضػػػػؿ فػػػػي إبػػػػراز هفيػػػػـك  54(1998، ألنصػػػػارمكقػػػػد ذكػػػػر )ا
التفاؤؿ، إذ يرل فيو هعيػاران لمفػرد حيػث يتكقػع فيػو الفػرد تكقعػان كبيػران لمنجػاح تجػاه األحػداث أك الهكاقػؼ 

 أك الهيهات.

 تعريف التفاؤل والتشاؤم من الناحية المغوية3

 التعريف المغوي لمتفاؤل3

: بالشػيءك قكؿ أك فعؿ يستبشر بػو، كتسػيؿ اليهػزة فيقػاؿ الفػاؿ كتفػاءؿ التفاؤؿ: هف الفأؿ كى
تػػيهف بػػو، كقػػاؿ ابػػف السػػكيت: الفػػأؿ: أف يكػػكف الرجػػؿ هريضػػان فيسػػهع آخػػر يقػػكؿ يػػا سػػالـ، أك يكػػكف 
طالب ضالة فيسهع آخر يقكؿ يا كاجد، فيقكؿ: تفاءلت بكذا، كيتكجو لو في ظنػو كهػا سػهع انػو سػيبرأ 

التو كيقاؿ: ال فػأؿ عميػؾ ال ضػير عميػؾ. كيسػتعهؿ فػي الخيػر كالشػر. كالفػاؿ هف هرضو أك سيجد ض
 .55(1985ضد الطيرة، كتفاؤؿ ضد تشاؤـ )الفيركز ابادم، 

 التعريف المغوي لمتشاؤم3

التشػػػػػاـؤ أك التشػػػػػاؤهية، كىػػػػػك  ىبهعنػػػػػ Pessimismأف  56(2007،كذكػػػػػر )البعمبكػػػػػي التشػػػػػاـؤ لغػػػػػة:
االعتقػػاد بػػأف عالهنػػا ىػػذا ىػػك أسػػكأ العػػكالـ الههكنػػة أك بػػاف جهيػػع األشػػياء تنػػزع بطبيعتيػػا إلػػي الشػػر، 

 Pessimistكاالعتقػػاد بػػاف كفػػة الشػػر كالشػػػقاء أرجػػح فػػي ىػػذا العػػػالـ هػػف كفػػة الخيػػر كالسػػػعادة، كأف 
 بهعنى الهتشائـ أك الهؤهف بالتشاؤهية.

التفػػاؤؿ ىػػك تكقػػع النجػػاح فػػي الهسػػتقبؿ القريػػب كاالستبشػػار بػػو فػػي الهسػػتقبؿ البعيػػد،  :تعريػػؼ التفػػاؤؿ
عند اليزيهة كتكقع تفريج  كأعمى هراتب التفاؤؿ تكقع الشفاء عند الهرض كالنجاح عند الفشؿ، كالنصر

الكػػػركب، كدفػػػع الهصػػػائب كزكاؿ النػػػكازؿ عنػػػد كقكعيػػػا، كاف التفػػػاؤؿ فػػػي ىػػػذه الهكاقػػػؼ عهميػػػة نفسػػػية 
إراديػػػة، تكلػػػد أفكػػػار كهشػػػاعر الرضػػػا كالتحهػػػؿ كاألهػػػؿ كالثقػػػة، كتطػػػرد أفكػػػار كهشػػػاعر اليػػػأس كالعجػػػز 

 .57(2000)هرسي، 
                                                           

 هرجع سابؽ  54
 .1985 ،،  دار الجيؿ، بيركتالقاهكس الهحيطاألبادم، هجد الديف هحهد يعقكب الفيركز:  55
 .2007 ،يركت، دار الهالييف، بعربي( -الهكرد الكسيط ) إنجميزم البعمبكي، هنير:  56
 ،القاىرة، ، الجزء األكؿى، الطبعة األكلالسعادة كتنهية الصحة النفسية، هسؤكلية الفرد في اإلسالـ كعمـ النفسهرسي، كهاؿ إبراىيـ:  57

2000. 
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أف التفػػػاؤؿ عهميػػػة نفسػػػية إراديػػػة، تكلػػػد أفكػػػار كهشػػػاعر  ىإلػػػ 58ق(1427، البخػػػارمكتشػػػير )
األزهات  فاؤؿ يفسرالرضا كالتحهؿ كاألهؿ كالثقة كتبعد أفكار كهشاعر اليأس كاالنيزاهية كالعجز، فالت

تفسػػػيران حسػػػنان، كيبعػػػث فػػػي الػػػنفس األهػػػف كالطهأنينػػػة، كهػػػا أف التفػػػاؤؿ ينشػػػط أجيػػػزة الهناعػػػة النفسػػػية 
 كالجسدية، كىذا يجعؿ التفاؤؿ طريقان لمصحة كالسعادة كالسالهة كالكقاية.

: كالبحػث عػف  التشاؤـ ىك حالة كجدانية لدل الفرد يسكدىا االكتئاب كالكساكس كالشػؾ تعريؼ التشاـؤ
السػػػمبيات، بغػػػض النظػػػر عػػػف الهاضػػػي كالحاضػػػر كالخػػػكؼ هػػػف الهسػػػتقبؿ، لهػػػا يحهمػػػو هػػػف هفاجػػػ ت 

خبػرات  ىاألحػداث السػابقة كاألحػداث الحاليػة كعمػ ىهفجعة، كىي حالة كقتية أك هستديهة اعتهػادان عمػ
 . 59(2001الفرد )هراد كعاهر، 

إدراؾ  ىكف هعرفػي يشػير إلػأف التشاؤـ ىك هك 60(Seligman( 1995) كيضيؼ )سيمجهاف
الفرد لألشياء هف حكلو بطريقة سمبية، فػالفرد الهتشػائـ يػرل الفشػؿ بأنػو هأسػاة ال يهكػف الخػركج هنيػا، 

 هها يجعمو عاجزان عف كضع حمكؿ لهشكالتو.

  المنظور الفمسفي لمتفاؤل والتشاؤم3

يعتبر صاحب أكؿ هصطمح لمتفاؤؿ. كهػا  Leibnizإلى أف ليبتز  61(2006، كتشير )السميـ
الحالػػة القصػػكل  ىكػػاف هذىبػػو هػػف أشػػير الهػػذاىب الغربيػػة لمتفػػاؤؿ، حيػػث أطمػػؽ هصػػطمح التفػػاؤؿ عمػػ

كالدنيا الفريدة لمعدد الالنيائي هف االحتهاالت. كيػرل انػو لػيس فػي اإلهكػاف أبػدع ههػا كػاف، كقػد نظػر 
الشػر كأف العػالـ  ىف الخيػر فػي العػالـ غالػب عمػانػو هػذىب فمسػفي، يػرل أصػحابو أ ىالتفػاؤؿ عمػ ىإل

ف كجد بو بعض الشر. كهف الفالسفة هف يرل بأف اإلنساف ينبغي أف  ىكجد عم أفضؿ كجو ههكف، كا 
حػد  ىالضػبط الػداخمي كىػـ هتفػائمكف إلػ ىيتحكـ في سمككو حيث إف ذلؾ أهر ههكف، كىؤالء اقػرب إلػ

 كهف ىؤالء.  كبير

                                                           

القرل بهكة التفاؤؿ كالتشاؤـ كأساليب غزك العجز الهتعمـ لدم عينو هف طالبات جاهعة أـ نسيهو بنت قارم عبدالقادر:  البخارم، 58
 .ق1427 ،، كمية التربية قسـ عمـ النفس جاهعة أـ القرل هكة الهكرهة، رسالة هاجستير غير هنشكرةالهكرهة

، الهجمة الهصرية أنهاط التعمـ كالتفكير كعالقتيها بالتفاؤؿ كالتشاـؤ لطمبة التخصصات التكنكلكجيةهراد، صالح احهد كعاهر، هحهد:  59
 .2001 ،القاىرة، 41، 11ص ، 32العدد  11لنفسيو، هجمدالمدراسات 

60 . new York. Nougton. Mifflin.the optimisticSeligman ,M.E.,et.al 1995:  
، كمية التفاؤؿ كالتشاؤـ كعالقتيها بالعكاهؿ الخهسة الكبرل لمشخصية لدم عينو هف طالبات جاهعة الهمؾ سعكدالسميـ، ىيمة عبدا:  61

 .2006 ،رسالة هاجستير غير هنشكرة جاهعة الهمؾ سعكد،التربية، قسـ عمـ النفس 
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 الصحة الجسمية3 ىعمالتفاؤل والتشاؤم وأثرىما 

أف ىنالػػؾ صػػمو بػػيف صػػحة الجسػػـ كخمػػكه هػػف الهػػرض كبػػيف هػػا  62ىػػػ(1417 يػػرل )عثهػػاف،
اإلنسػاف ثكبػان هػف النشػاط كالتجػدد كالتطمػع  ىيعتريو هف تفاؤؿ أك تشاؤـ، فالخمك هف الهرض يخمػع عمػ

ـٌ، هػف  ىإل آفاؽ الحياة األرحب، كأف الهرض بجهيع أشػكالو كهسػتكياتو هثػبط لميهػة، كهبػدد لألهػؿ كىىػ
 ثـ يعتبر بابان يمج هنو التشاؤـ كالقنكط إلي داخؿ اإلنساف. 

إلػػى أف التفػػاؤؿ هنػػكط بعافيػػة الػػنفس، كعافيػػة الػػنفس تعنػػي  63(2008، )عبػػد الصػػادؽ كيشػػير
األحيػاف  فسية، كاالنفعػاالت كاألزهػات الفكريػة الحػادة تسػئ أكثػرصحة البدف، كها إف االضطرابات الن

 الصحة، كتخمؽ العمؿ أحيانا في البدف. ىإل

 التفاؤل والتشاؤم لدى مرضي )فقدان المناعة المكتسب(3   

إلػػى أف الفػػرد تتنازعػػو هشػػاعر التفػػاؤؿ أك  64(2010، الشػػرجبي( الهػػذككرة فػػي )سػػالـير )تشػػ
و، كعندها يصاب الفرد بهرض يصػعب أك يسػتحيؿ شػفاؤه كيقضػي السػاعات التشاؤـ أثناء هسيرة حيات

كىك ينتظر الهكت  فبالتأكيػد سػينعكس ذلػؾ عمػى شخصػيتو، كىػذه السػهات يتسػـ بيػا كػؿ هػف أصػيب 
فهػػػريض اإليػػػدز )فقػػػداف الهناعػػػة  بهػػػرض اسػػػتحاؿ شػػػفاؤه كهػػػريض اإليدز)فقػػػداف الهناعػػػة الهكتسػػػب(.

فيصػػبح يائسػػان هحبطػػان كفاقػػدان األهػػؿ بػػأم شػػيء، فػػإذا لػػـ يحصػػؿ الهكتسػػب( يػػدرؾ أف شػػفاءه هسػػتحيؿ 
 عمى رعاية كاىتهاـ فسيتحكؿ إلى شخص عدائي. 

 األطر النظرية التي تفسر التفاؤل والتشاؤم3

النظريػػة السػػمككية: يعتبػػر سػػكنر اإلنسػػاف بطبيعتػػو هتفػػائالن  ذلػػؾ العتقػػاده بػػأف االنسػػاف لػػو الحػػؽ فػػي 
دخا  .65(2000يرغب فيو أك يراه هناسبان )هقداد،  شيءؿ أم تغيير هحيطو كتعديمو كا 

نظريػة التحميػػؿ النفسػػي: تشػػير سػعيد كجػػكدت أف نظريػػة فركيػػد لػػـ تكػف هتفائمػػة لمطبيعػػة البشػػرية، فيػػي 
أف الشػػػخص الهتفائػػػؿ أك  لككػػػذلؾ يػػػر  ،عمػػػى أنػػػو شػػػيكاني كعػػػدكاني فػػػي تشػػػاؤـ األنسػػػاف إلػػػىتنظػػػر 

                                                           

 ق.1417 ،،  شركو دار الحكهة لمطباعة كالنشر الهحدكدة، الخرطـكالتفاؤؿ كالتشاؤـ كعالقتيها ببعض الهتغيراتعثهاف، إبراىيـ بخيت:  62
 .2008الجيزة. ، ى، هكتبة النافذة، الطبعة األكلالعزيهة كاإلرادة ،الثقة بالنفسعبد الصادؽ، احهد:  63
 هرجع سابؽ 64
ػ  الطبيعة البشرية هف هنظكر هقارف فركيد ػ اسكنر ػ الغزالي ػ النكر سي النظرة القرآنية لإلنساف هف خالؿ رسائؿ النكرهقداد، هحهد:  65

 .2000 ،الهؤتهر العالهي ىكرقة بحث هقدهة إل -الجاهعة اإلسالهية العالهية  ،هؤسسو الثقافة كالعمكـ ، استانبكؿ
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التي أضفى عمييا هعنى، كتفاؤؿ أك تشاـؤ هنيػا تكػكف نتيجػة  الهتشائـ بعالقتو هف األحداث الخارجية
 .66(1998دافع ال شعكرم نتيجة لكجكد رغبات كهيكؿ هكبكتة )األنصارم، 

يعػرؼ اليػأس « Beck»أف بيػؾ  67(2010، )الشػرجبي( الهػذككرة فػي )سػالـ النظرية الهعرفيػة: تشػير
تسػػـ بتكقعػػات الفػػرد السػػمبية نحػػك الحيػػاة حالػػة كجدانيػػة تبحػػث عمػػى الك بػػة كت»أك فقػػداف األهػػؿ بأنيػػا 
ذلؾ الثالكث الهعرفي كتعني النظرة السػمبية لمػذات كالعػالـ « بيؾ»كقد أطمؽ « كخيبة األهؿ أك التعاسة

 كالهستقبؿ.

هسػمهات بػأف اإلنسػاف خٌيػر بطبعػو، كيػذىب الهػذىب  ىتقػكـ النظريػة اإلنسػانية عمػ النظريػة اإلنسػانية:
)الهطيػرم،  عف اإلنساف، كحيث تعتبر حرية اإلنساف هف أىػـ هسػمهاتيا بيةاإليجااإلنساني في نظرتو 

2005)68  . 

 اإلنسػانيةركجرز في كصفو لمسمكؾ اإلنساني كاف عكس فركيد هتفائال في نظرتػو، يعتقػد أف 
 .69(1975 )غنيـ، تتحرؾ قدهان إلى األهاـ، بناءة كاقعية جديرة بالثقة اإليجابية

اإلنسػػػانية تقػػػـك عمػػػى التفػػػاؤؿ كعمػػػى اعتبػػػار أف حػػػكافز كحاجػػػات كيػػػرل هاسػػػمك بػػػأف النظريػػػة 
 . A. Maslow)70تحدد سمككو )هاسمك اإلنساف

: اإلسػػالهيةالنظريػػة    -هثمػػو هثػػؿ سػػائر العمهػػاء الهسػػمهيف -الشػػيخ أبػػك حاهػػد الغزالػػي  لمتفػػاؤؿ كالتشػػاـؤ
كغيره هف العمهاء الهسمهيف، هتأثري فػي ىػذا بهػا جػاء فػي القػرآف الكػريـ  اإلنسانيةهتفائؿ حكؿ الطبيعة 

نَسـاَن فسـي  ىحكؿ طبيعة اإلنسانية. لقػد خمػؽ اإلنسػاف فػي أحسػف تقػكيـ. فيقػكؿ ا تعػال )َقـد  َخَمق َنـا اإل س
َسنس َتق وسيم( )  .71(2000كقد ذىب اإلسالـ بعيدا في ىذا الهجاؿ )هقداد،  4سكرة التيف  (5َأح 

 

 
                                                           

 هرجع سابؽ 66
 هرجع سابؽ 67
 . 2005 ،، الككيتى، هكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع، الطبعة االكلالصحة النفسية هفيكهيا .. اضطراباتياالهطيرم، هعصكهة سييؿ:  68
 .1975 ،القاىرة ،، دار النيضة العربيةسيككلكجية الشخصيةغنيـ، سيد هحهد:  69
70   A. Maslow :http://www.social-team.com/forum/showthread.php?t=3855 
 هرجع سابؽ 71
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 )فقدان المناعة المكتسب(3 مرض اإليدز

)فقػػػػػػػداف الهناعػػػػػػػة الهكتسػػػػػػػب(: ذكػػػػػػػرت هنظهػػػػػػػة الصػػػػػػػحة العالهيػػػػػػػة   AIDSتعريػػػػػػػؼ اإليػػػػػػػدز 
بأنو هرض يػنجـ عػف فيػركس يػدهر الجيػاز الهنػاعي فػي جسػـ اإلنسػاف  فيصػبح عرضػة  72(1993)

تسب كيشرح هف المفظ بالمغة لألهراض القاتمة كاألكراـ الخبيثة السرطانية كهتالزهة العكز الهناعي الهك
 .Acquired Immune Deficiency Syndromeاإلنجميزية 

بػػأف الكثيػػر هػػف  73(1988فػػي )العبيػػد،  الهػػذككرافالجانػػب التػػاريخي لإليػػدز: أكػػد )القصػػيهي كنبيػػؿ( 
العػالـ ألكؿ هػرة فػي القػرف العشػريف،  ىالبشػرية، كجػاء إلػ ىالناس يعتقدكف أف اإليػدز هػرض جديػد عمػ

كلكف االعتقاد األرجح أف الهرض ليس جديدان بأم حاؿ هف األحكاؿ، فيك هكجكد هنذ بدء البشػرية إال 
% هػف سػػكاف 60انػو كػاف هسػػتتران فػي عائػؿ حيػػكاني خػالؼ اإلنسػػاف، كأظيػرت األبحػاث الفرنسػػية أف 

 .ليـ احتكاؾ بفيركس اإليدز هنذ السبعينيات أكغندا

تػيقف العمهػاء كالبػاحثكف أف العاهػؿ الهسػبب لهػرض اإليػدز  3)فقداف الهناعػة الهكتسػب( فيركس اإليدز
ىػذا الفيػركس  ىالتعػرؼ عمػ ىىك فيركس، كبذلؾ تركزت جيكد البحث فػي كػؿ هػف أهريكػا كفرنسػا عمػ

جػػػراء التجػػػارب  ، كبعػػػد سمسػػػمة طكيمػػػة هػػػف العمهيػػػةكعزلػػػو حتػػػى يتسػػػنى دراسػػػتو كهعرفػػػة خصائصػػػو كا 
اكتشاؼ الهسبب لاليدز ككاف  ىاالفتراضات كالنظريات كاألبحاث في هراكز هختمفة تكصؿ العمهاء إل

بأنػو قػد عػزؿ  (Luc Mantagnier)ـ، حيػث ذكػر لػكؾ هكنتنيػو 1984ػ  1981بػيف االعػكاـ ذلػؾ هػا
  كىػػػػػػي اختصػػػػػػارات   A.V.Lفيػػػػػػركس اإليػػػػػػدز فػػػػػػي هعيػػػػػػد باسػػػػػػتكر فػػػػػػي فرنسػػػػػػا كسػػػػػػهاه 

Lymghaadnopathy Associated Virus ركبػرت جػالك(  ثػـ تػاله ،Robert Gallo حيػث )
أعمػػػف عػػػف عػػػزؿ فيػػػركس اإليػػػدز فػػػي هختبػػػرات الهعيػػػد القػػػكهي ألبحػػػاث السػػػرطاف فػػػي أهريكػػػا كسػػػهاه 

(HTLV كىػي باختصػار ،)(Lymphotropic Virus Human T.cell) كقػد تبػيف فيهػا بعػد إنيهػا ،
راسػة االسػـ كتحديػد الهكتشػؼ ككانػت النتيجػة أف ، كشكمت لجنػة عمهيػة دكليػة لدالهسهىاسهاف لنفس 

كحػػػؿ هكانيػػػا  ىتسػػػجؿ االكتشػػػاؼ باسػػػـ العػػػالهيف لػػػكؾ هنتنيػػػو كركبػػػرت جػػػالك كألغيػػػت األسػػػهاء األكلػػػ
(HIV)  كىػي اختصػارHuman Immuno Deficiency Virusىػذا الفيػركس  ى، كبػالتعرؼ عمػ

                                                           

 هرجع سابؽ 72
 .1988 ،، دار النشر، الطبعة  األكلى، الخرطـكداء االيدز بيف اليأس كاألهؿالعبيد، الفاضؿ:  73
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( كتعنػػي الفيػػركس الهتراجػػع أك Retro virusعائمػػة تعػػرؼ باسػػـ ريتركفيػػركس ) ىكجػػد أنػػو ينتهػػي إلػػ
 .76(1992)الحفار،  75(1988)العال  74( 2006القيقرم )القضاة، 

ىنالؾ طرؽ هعينو ينتقؿ بيا الفيركس ككميا ليا  3)فقداف الهناعة الهكتسب( طرؽ انتقاؿ عدكل اإليدز
ذا انتقؿ أم عالقة بتكاجد الفيركس داخؿ جسـ الهصاب، حيث يتركز في سكائؿ الجسـ الهختمفة، فإ

السائؿ الهنكم: الهصاب بفيركس  نكع هنيا بأم كاسطة، عندىا تحدث العدكل، كىذه الكسائط ىي:
هف ىذا الفيركس، فإذا انتقؿ لطرؼ آخر بأم هف الكسائؿ التالية  كبيرة جدان  اإليدز يحهؿ أعدادان 

 (كالجنس الفهيالتمقيح الصناعي  ،الجنس الطبيعي ،بالهرض )الشذكذ الجنسي اإلصابةيسبب 
كاستعهاؿ إبرة الهحاقف طبيان أكثر هف  ،الهخدرات بكاسطة الحقف ىكالهحاقف الهمكثة هثؿ )اإلدهاف عم

 هرة دكف تعقيهيا(.

 الدراسات السابقة3

 الدراسات المحمية3

 3السودان 77(0225( دراسة الرشيد إسماعيل الطاىر البيمي )1)

كفاح لدل الطػالب الهصػابيف بهػرض نقػص الهناعػة الهكتسػبة بعنكاف: النظرة إلى الحياة كالهيؿ إلى ال
 .االجتهاعي االقتصادم الديهغرافي )اإليدز( كعالقتيا ببعض سهات الشخصية كالهستكل

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة الػػى الكشػػؼ عػػف العالقػػة بػػيف النظػػرة إلػػى الحيػػاة كالكفػػاح كبعػػض سػػهات 
لػػػػدل الطػػػػالب الحػػػػاهميف لفيػػػػركس  نقػػػػص الشخصػػػػية كالهسػػػػتكل االجتهػػػػاعى االقتصػػػػادل الػػػػديهغرافى 

.  الهناعة الهكتسبة )اإليدز( فى كالية الخرطـك
إستخدـ الباحث الهنيج الكصفى، كتهثؿ هجتهع الدراسة فى طالب الجاهعات بكالية الخرطـك 

 ( طالبة.16) ( طالبان ك27( هصابان هنيـ )43كبمغ حجـ الهجتهع )

                                                           

 .1986 ،بعة الثانية، بيركتالقضاة، عبد الحهيد عبد العزيز:  اإليدز حصاد الشذكذ، دار بف قداهو  لمطباعة كالنشر،  الط 74
 .1988 ،،  القاىرة v. I pأبك العال، هحهد هحهكد: الطاعكف األبيض، هطابع   75
 .1992، الحفار، سعيد هحهد: كباء اإليدز هشكمة بيئية عالهية، دار الفكر الهعاصر، بيركت 76
الطالب الهصابيف بهرض نقص الهناعة الهكتسبة )اإليدز(  البيمي، الرشيد إسهاعيؿ الطاىر: النظرة إلى الحياة كالهيؿ إلى الكفاح لدل 77

، ة غير هنشكرةارسالة دكتكر  كعالقتيا ببعض سهات الشخصية كالهستكل االجتهاعي االقتصادم الديهغرافي، جاهعة النيميف كمية اآلداب،
2004. 



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

3
0

 

ختبػار تحميػؿ إستخدـ الباحث هختمؼ طرؽ الهعالجات  االحصائية كتهثمت فى إختبار )ت( كا 
ختبػػار تحميػػؿ التبػػايف  التبػػايف االحػػادل ختبػػار كػػال تربيػػع كا  ختبػػار هعاهػػؿ بيرسػػكف لإلرتبػػاط كا  )ؼ( كا 

 .TOW-WAY ANOVAالثنائى 
 كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

السػمبية لمحيػاة أكثػر هػف  كتعمػك عنػد اإلنػاث النظػرة لمحياة نظػرة إيجابيػة.نظرة هصابى االيدز 
كالتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية فى نظرة هصابى االيدز لمحياة، حسػب هسػتكيات الػدخؿ.  الذككر.

كتكجػػد عالقػػة إرتباطيػػة دالػػة، بػػيف نظػػرة الهصػػابيف لمحيػػاة كالثقػػة بػػالنفس كالضػػبط االنفعػػالى. كالتكجػػد 
ف، كالثقػػػة بػػػاآلخريف كالشػػػعكر بالهسػػػؤكلية عالقػػػة إرتباطيػػػة دالػػػة بػػػيف النظػػػرة إلػػػى الحيػػػاة لػػػدل الهصػػػابي

كالهيػػؿ إلػػػى القيػػادة الرشػػػيدة. كتكجػػػد فػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػائية فػػػى النظػػػرة لمحيػػاة لهصػػػابى االيػػػدز، 
حسب الهسػتكل االجتهػاعي. كتكجػد عالقػة ذات داللػة إحصػائية، بػيف هسػتكل تعمػيـ األسػرة كاالصػابة 

صػػائيان بػػيف الجػػنس كالهسػػتكل االجتهػػاعى، فػػى نظػػرة . كاليكجػػد تفاعػػؿ داؿ إحفقػػداف الهناعػػة الهكتسػػب
لمحياة. كاليكجد تفاعؿ داؿ إحصائيان بيف الجنس كهستكل الدخؿ، فى فقداف الهناعة الهكتسب هصابى 

 لمحياة.فقداف الهناعة الهكتسب نظرة هصابى 

 الدراسات األجنبية3

 الدراسات التي تناولت التفاؤل والتشاؤم3

 Taylor, Margaret E. Shelley E Kemeny (1220)78ون وآخـر  (  دراسـة تـايمور1)
  3لوس انجموس أمريكا

الضغكط النفسػية كارتفػاع هخػاطر السػمكؾ الجنسػي  ىعنكاف الدراسة: التفاؤؿ كاستراتيجيات التغمب عم
 بيف الرجاؿ الهعرضيف لخطر هتالزهة نقص الهناعة الهكتسب )االيدز(.

الضػغكط  كالتكافػؽ  ىهعرفة العالقػة بػيف التفػاؤؿ كاسػتراتيجيات التغمػب عمػ ىىدفت الدراسة إل
 الصحي، كذلؾ لمتحقؽ هف فرص التكافؽ أك عدـ التكافؽ الناجـ عف التفاؤؿ.

                                                           

78 Taylor, Margaret E. Shelley E Kemeny:1992: Optimism, Coping, Psychological Distress, and High 
Risk Sexual Behavior Among Men at Risk for Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) University of 
California, Los Angeles Journal of Personality and Social Psychology. 
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الهصػحات  ل( فردا هف الذككر فقػط، كىػـ هػف نػزالء احػد550تككنت عينة ىذه الدراسة هف )
( AIDS) باإليدزنقص الهناعة الهكتسب الهعركؼ ( كالتي تعالج هرض أنجمكساألهريكية في )لكس 

، كتراكحػػت أعهػػارىـ اإليػػدزهفحكصػػا خاليػػا هػػف فيػػركس  238، باإليػػدزهفحكصػػا هصػػابا  312بكاقػػع 
 سنة. 32عاها، بهتكسط قدره  50ػػ 18بيف 

لقيػػػاس   Psychological Distressكاسػػػتخدـ فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة هقيػػػاس الضػػػيؽ النفسػػػي 
( كهقيػػػاس هكاجيػػػة األفكػػػار الهتصػػػمة باإلصػػػابة بهػػػرض LOTنحػػػك الحيػػػاة ) اليػػػأس، كاختبػػػار التكجػػػو

 كهقياس قمؽ االيدز. Coping with thoughts of Developing (AIDS) اإليدز

ككشػػفت نتػػائج ىػػذه الدراسػػة عػػف عػػدـ ارتبػػاط التفػػاؤؿ بالسػػمكؾ الجنسػػي الػػذم يعػػرض صػػاحبو 
لهتفػػائميف كغيػػر الهتفػػائميف فػػي ىػػذه الدراسػػة ، حيػػث تبػػيف إف كػػال هػػف األفػػراد ااإليػػدزلإلصػػابة بهػػرض 

إف التفػػاؤؿ  إال قمػػيال، كأكضػػحت النتػػائج أيضػػان  باإليػػدزيسػػبب ليػػـ اإلصػػابة  ال يسػػمككف سػػمككا جنسػػيان 
الػتحكـ النفسػي فػي  ىعم ىهراض النفسية كالجسهية، حيث يساعد الهرضاأل ىهصدر هيـ لمتغمب عم

هراض. كها أكضحت النتائج إف ىناؾ اختالفا بيف سهة التفاؤؿ كحالػة االنفعاالت عندها يصابكف باأل
حيػث يػرتبط األخيػر بػبعض    Special Optimismsالتفػاؤؿ، كىػك هػا أطمػؽ عميػو التفػاؤؿ النػكعي 

 الهكاقؼ الضاغطة أك العصبية كها يحدث عند اإلصابة ببعض األهراض.

 3غانا79( 0221ــ ) Moyer, CA G Ekpo 3 ماير . س و اكيبو. ج. وآخرون(  دراسة0)

 عنكاف الدراسة: نكعية الحياة كعالقتيا بالتفاؤؿ كالتشاـؤ كاالتجاىات نحك فحص فيركس االيدز.

كاالتجاىػػات نحػػك  اإليػػدزالكشػػؼ عػػف التفػػاؤؿ كالتشػػاـؤ كعالقتػػو بهػػرض  ىىػػدفت الدراسػػة إلػػ
 .اإليدزفحص فيركس 

 .الهصابات بااليدزلنساء الغانيات هف ا 101شهمت عينة الدراسة 

% فحصػػػف 2777ك اإليػػػدز% هػػػف الهصػػػابات سػػػهعف عػػػف 100كأظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة إف 
 اإليػػدز% لػػـ يخضػػعف لفحػػص 5974 أثنػػاء الحهػػؿ ك اإليػػدز% فحصػػف 4675قبػػؿ الحهػػؿ ك  اإليػػدز

                                                           

79 Moyer, G Ekpo.., . 2008: Quality of Life, Optimism/Pessimism, and Knowledge and Attitudes toward 
HIV Screening among Pregnant Women in Ghana , Women's Health Issues.; 18(4): 301–309 
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% ال يهػانعف إذا 89لػـ يهػانعف هػف إجػراء الفحػص ك اإليػدز% هف الالئي لـ يخضعف لفحػص 6472
 كهضادات هنع االنتقاؿ الراسي هف األـ لمجنيف. اإليدزر فيركس تكفرت عقاقي

كأظيػػرت الدراسػػة كػػذلؾ انػػو ال تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػو بػػيف التفػػاؤؿ كالتشػػاـؤ كاالتجاىػػات نحػػك 
 .اإليدزفحص 

. تكجػد عالقػة اإليػدزكتكجد عالقة ارتباطيو عكسية سالبة بػيف التفػاؤؿ كهعرفػة كجػكد فيػركس 
 لتفاؤؿ كعدـ الخضكع لمفحص قبؿ الحهؿ .ارتباطيو هكجبة بيف ا

 Kylam.j.Vehvilainen –julkunen.K, (0221 )80(  دراســة 3 كيالمــا .ج واخــرون 8)
 3فنمندا

اليػػدؼ هػػف الدراسػػة ىػػك اإليػػدز  ىهرضػػ لعنػػكاف الدراسػػة: األهػػؿ كاليػػأس كفقػػداف األهػػؿ فػػي العػػيش لػػد
تـ جهع البيانات عف طريؽ الهقابمة الهباشرة هع  .اإليدزكصؼ ديناهيات األهؿ عند هتعايشي هرض 

، كقػػػػد تػػػػـ تحميػػػػؿ البيانػػػػات باسػػػػتخداـ طريقػػػػة نظريػػػػة اإليػػػػدز( أشػػػػخاص هػػػػف الهصػػػػابيف بهػػػػرض 10)
 الهجهكعات.

ذات أكجػو هتعػددة كهعقػدة كتتركػب هػف  اإليػدز ىهرضػ لبينت النتائج إف ديناهيات األهػؿ لػد
 األهؿ كاليأس كفقداف األهؿ.

ة فػي احتهػاالت اإلخفػاؽ تتضػهف: الشػعكر بالضػياع، الخػكؼ، فقػداف الشػعكر كالعكاهؿ الهيهػ
باليكيػػػة، هشػػػكالت الرعايػػػة، الصػػػعكبات فػػػي إقاهػػػة العالقػػػات، كاالتجاىػػػات السػػػالبة كالصػػػكرة الهعيبػػػة 

 عاهة الناس. للد اإليدزلهريض 

هتينػػة، أهػػا العكاهػػؿ الهيهػػة فػػي احتهػػاالت عػػدـ اإلخفػػاؽ تتضػػهف: خبػػرات الحيػػاة العهيقػػة كال
الرغبة في عدـ كجػكد الفيػركس بالجسػـ فػي لحظػات فقػداف اليكيػة، العالقػات االجتهاعيػة القكيػة، قػدرة 

حياتو ككجكده حيا، هقدار الرعاية  ىتسيير حياتو كالسيطرة عمييا، شعكر الهريض بهعن ىالهريض عم

                                                           

80 Kylam.j.Vehvilainen –julkunen.K, Lahdevirta: (2001) Hope, despair and hopelessness in living with 
HIV/AIDS :grounded theory study. Department of Nursing Science. University of Kuopo. Finland. 2001 
mar 33 (6) : 764---75 
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 ىات نحػػػك هرضػػػاالتجاىػػػ إيجابيػػػةالهتمقػػػاه، هالحظػػػة الهػػػريض لمتحسػػػف فػػػي حالتػػػو الصػػػحية، كزيػػػادة 
 ، كالحهاية التي تكفرىا التشريعات كالقكانيف.اإليدز

 الدراسات السابقة3 ىالتعميق عم

الكشػػؼ عػػف العالقػػة بػػيف النظػػرة إلػػى الحيػػاة كالكفػػاح، شػػهمت دراسػػة سػػكدانية كاحػػدة اىتهػػت 
كبعض سهات الشخصية كالهستكل االجتهاعى االقتصادل الديهغرافى لدل الطالب الحاهميف لفيركس 

ككذلؾ ثالث لدراسة أجنبية كاحدة ىدفت الدراسة  نقص الهناعة الهكتسبة )اإليدز(، فى كالية الخرطكـ
الضػغكط  كالتكافػؽ الصػحي، كذلػؾ لمتحقػؽ  ىهعرفة العالقة بيف التفاؤؿ كاستراتيجيات التغمب عمػ ىإل

ف التفاؤؿ كالتشاـؤ الكشؼ ع ىكىدفت الثانية ال هف فرص التكافؽ أك عدـ التكافؽ الناجـ عف التفاؤؿ.
كصػؼ ديناهيػات األهػؿ  إلػى. كالثالثػة اإليػدزكاالتجاىػات نحػك فحػص فيػركس  اإليدزكعالقتو بهرض 

( فػردا 10. استخدهتا الهنيج الكصفي االرتباطي كتراكحت عينتاىها بيف )اإليدزعند هتعايشي هرض 
لدراسة كاقتبػاس أداة دراسػتيها. ( فرد. استفاد الباحثاف هف الدراسات السابقة في اختيار هنيج ا550ك)

 . اإليدز ىتجرم كسط هرض –في حدكد عمـ الباحث  –تهيزت ىذه الدراسة بأنيا أكؿ دراسة 

 إجراءات الدراسة3 

  منيـج الدراسة3

، تنػػػػدرج ىػػػػذه الدراسػػػػة ضػػػػهف أسػػػػاليب البحػػػػث الكصػػػػفي االرتبػػػػاطي، الػػػػذم كصػػػػفو )حهػػػػداف
بأنو الذم يقكـ بتكضيح كاقع الحكادث كاألشياء عادة، كال يتكقؼ تكضيح أك كصؼ الكاقع  81(1989

عمػػى تقريػػر حقائقػػو الحاضػػرة كهػػا ىػػي، بػػؿ يتناكليػػا بالتحميػػؿ كالتفسػػير بغػػرض اجتػػرار االسػػتنتاجات 
الهفيػػػدة لتصػػػحيح ىػػػذا الكاقػػػع أك تحديثػػػو أك اسػػػتكهالو، أك اسػػػتحداث هعرفػػػة جديػػػدة بػػػو، كأسػػػاليبو ىػػػي 
البحث الهسحي كبحث النهك كالتطػكر كبحػث الحالػة الحقميػة، كبحػث االرتبػاط كبحػث الحقػائؽ الهقػررة 

 )األسباب(. 

 

 

                                                           

 .1989، عهاف، األردف ،، دار التربية الحديثةالبحث العمهي كنظاـحهداف، هحهد زياد:  81
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 مجتمع الدراسة3

أف الهجتهػػع ىػػك عبػػارة عػػف هجهكعػػة هػػف األشػػخاص هحػػددة  ىإلػػ 82(2002، يشػػير )عطفيػػة
 كييتـ الباحث بدراستيا كتقييـ نتائج البحث بالرجكع إلييا. كاضحان  تحديدان 

 عينة الدراسة وطريقة اختيارىا3 

يقصػػد بالعينػػة هجهكعػػة أك )هجهكعػػات( هػػف األفػػراد هشػػتقة هػػف الهجتهػػع األصػػمي، كيفتػػرض 
ادقان فييا أنيا تهثؿ الهجتهع األصؿ تهثيالن حقيقيان )صادقان(، كيقصػد بتهثيػؿ العينػة لمهجتهػع تهثػيالن صػ

 أف تتهثؿ في العينة الهتغيرات هكضكع الدراسة بنفس هستكياتيا التي تكجد بيا في الهجتهع. 

كقد تـ اختيار عينة البحث عف طريؽ ها يعرؼ بالعينة الطبقية العشكائية، كفييا يتـ تصنيؼ 
 % هػف حجػـ الهجتهػع20بنسػبة  83(1998عػالـ،  الهجتهع في طبقات )أقساـ( كفقان لخصائصو )أبك

 .الهتاح

أـ درهػػاف التعميهػػي  بهستشػػفىالنفسػػي  اإلرشػػادهركػػز  اإليػػدزيشػػهؿ البحػػث عينػػة هػػف هرضػػى 
 بكالية الخرطكـ، كالذيف ثبت تشخيصيـ باإلصابة بهرض نقص الهناعة الهكتسب.

 وصف مجتمع عينة الدراسة 3 

أم درمان  بمستشفى( يوضح توزيع عينة مجتمع البحث في مركز اإلرشاد النفسي والعالجي 1جدول رقم )
 التعميمي، عمى حسب متغيرات البحث الرئيسية.

 النسبة% المجموع اإلناث الذكور مستويات التغيير متغيرات التوصيف

 %12 27 18 9 25 -15 العهر

26- 35 66 53 119 51% 

                                                           

، دار النشر لمجاهعات، الطبعة األكلى، الدراسات التربكية كالنفسيةهنيجية البحث العمهي كتطبيقاتيا في عطفية، حهدم أبكالفتكح:  82
 .2002 ،القاىرة

 ـ.2004 ،، دار الهيسرة، الطبعة األكلى، األردفالتعمـ أسسو كتطبيقاتوأبك عالـ، رجاء هحهكد:  83
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36- 45 42 27 69 30% 

 %7 18 4 14 فها فكؽ 46

 %100 233 102 131 الهجهكع

 %12 27 18 9 25 -15 االجتهاعيالكضع 

26- 35 66 53 119 51% 

36- 45 42 27 69 30% 

 %7 18 4 14 فها فكؽ 46

 %15 36 26 10 أهي الهستكل التعميهي

 %29 67 33 34 أساس

 %41 96 29 67 ثانكم

 %15 34 14 20 جاهعي كفكؽ

 %100 233 102 131 الهجهكع

 %56   131 ذككر النكع

 %44   102 اإلناث

 %100   233 الهجهكع

 أدوات الدراسة3

 األدكات اآلتية: ىاعتهد الباحثاف في ىذه الدراسة عم

 .األساسيةاستهارة الهعمكهات 

.  هقياس التفاؤؿ كالتشاـؤ
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 استمارة المعمومات األساسية3 3أوالً 

، الحالػػػة االجتهاعيػػػة، العهػػػر، خهسػػػة هتغيػػػرات أساسػػػية ىػػػي )النػػػكع ىاالسػػػتهارة عمػػػ اشػػػتهمت
 () الهفحػػكص كضػػع عالهػػة ى( عمػػىالهسػػتكل التعميهػػي( فػػالنكع اشػػتهؿ عمػػي هسػػتكييف )ذكػػر، أنثػػ

[، 25 -ىإلػػ -15] الخيػػار الػػذم ينطبػػؽ عميػػو، أهػػا العهػػر فقػػد قسػػـ ألربعػػة فئػػات تبػػدأ ب ىصػػاح عمػػ
أربعة هسػتكيات  ىإلفها فكؽ[، بينها تـ تقسيـ هتغير الحالة االجتهاعية  46] [،36-45[، ]26-35]

ىي: هتزكج، عازب، أرهؿ، هطمؽ، بينها تـ تقسيـ هتغير الهستكل التعميهي إلى أربعة هستكيات ىي: 
 ثانكم، جاهعي كفكؽ الجاهعي.  أهي، أساس،

 مقياس التفاؤل والتشاؤم3

 ىبنػػاء هقيػػاس التفػػاؤؿ كالتشػػاـؤ يعتبػػر أحػػد أىػػداؼ ىػػذه الدراسػػة، فبعػػد أف اطمػػع الباحثػػاف عمػػ
الهقػػػاييس التػػػي أعػػػدت أساسػػػان لقيػػػاس التفػػػاؤؿ كالتشػػػاؤـ، كجػػػد أف عبػػػارات الهقيػػػاس الػػػكاردة فػػػي تمػػػؾ 

، اإليػدزالهقاييس ال تتناسب لقيػاس الهككنػات كاألبعػاد الهختمفػة لقيػاس التفػاؤؿ كالتشػاـؤ لػدل هرضػى 
ليػػػاتيف السػػػهتيف كليػػػذا السػػػبب قػػػاـ الباحثػػػاف ببنػػػاء هقيػػػاس لمتفػػػاؤؿ كالتشػػػاؤـ يحػػػكم األبعػػػاد الهختمفػػػة 

 الهتضادتاف. 

 طريقة تصحيح المقياس3

العبػػارات الهكجبػػة أكزاف  ىاسػػتخدـ الباحثػػاف فػػي تصػػحيح الهقيػػاس طريقػػة ليكػػرت  حيػػث أعطػػ
( لنػػادران 2( ألحيانػػان )3( لغالبػػان )4( لػػدائهان )5كػػاآلتي: ) اإلجابػػةكػػؿ خيػػار هػػف خيػػارات  ىعمػػ لإلجابػػة

( 3( لغالبػػػان )2( لػػػدائهان )1العبػػػارات السػػػالبة حيػػػث أعطػػػى )( لاليحػػػدث. كأكزاف عكسػػػية فػػػي حالػػػة 1)
 ( لاليحدث.5( لنادران )4ألحيانان )

 عرض ومناقشة الفروض3

جراءات تحميل بياناتو ونتيجتو3   عرض الفرض األول وا 
لإلجابػػة عػػف الفػػرض األكؿ هػػف فػػركض البحػػث الحػػالي كالػػذم نصػػو: "يتسػػـ التفػػاؤؿ كالتشػػاـؤ 

باالرتفاع"، قاـ الباحث بإجراء اختبار )ت( لهتكسط هجتهع كاحد، كالجدكؿ التػالي  اإليدز ىلدل هرض
 يكضح نتائج ىذا اإلجراء:
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 ى( يوضح نتيجة اختبار )ت( لمتوسط مجتمع واحد لمحكم عمى درجة التفاؤل والتشاؤم  لدى مرض8جدول رقم )
 االيدز.

أبعاد التفاؤل 
 والتشاؤم

الوسط 
 الحسابي

انحراف 
 معياري

قيمة 
 محكية

قيمة )ت( 
داللة  د ح المحسوبة

 استنتاج إحصائية

 انخفاض 411. 232 -824.- 18 4.77175 17.7425 االنفعالي 

الرؤية 
 الهستقبمية

18.8112 5.02652 
18 

2.463 232 .014 
 ارتفاع

 ارتفاع 000. 232 7.752 9 2.89024 10.4678 االجتهاعي 

 ارتفاع 000. 232 5.759 18 4.88008 19.8412 الهرضى 

 ارتفاع 000. 232 46.492 15 2.77596 23.4549 الديني

الصدهات 
 كالهشاكؿ

15.6724 4.87733 
15 

2.100 231 .037 
 ارتفاع

 ارتفاع 000. 231 9.936 93 19.84958 105.9500 الكمية

( كباسػػتخداـ اختبػػار)ت( لهتكسػػط هجتهػػع كاحػػد لهعرفػػة درجػػة التفػػاؤؿ 4يتضػػح هػػف الجػػدكؿ )
الهتكسػػػػط  أفدرهػػػػاف التعميهػػػػي  أـ بهستشػػػػفىبهركػػػػز اإلرشػػػػاد النفسػػػػي  اإليػػػػدز ىهرضػػػػ لكالتشػػػػاـؤ لػػػػد

( درجػػػة كبهقارنتػػػو 19.84958( درجػػػة كبػػػانحراؼ هعيػػػارم )105.9500الحسػػػابي لمعينػػػة قػػػد بمػػػغ )
( 9.936ية الهحسػكبة قػد بمغػت )ل( درجة، كاف القيهة التا131) بالهتكسط الفرضي الذم بمغت قيهتو

 ( كتتسـ باالرتفاع كىذه النتيجة تحقؽ الفرض.  000.) لكىي قيهة دالة عند هستك درجة 

حػد هفػرط  ىالتفاؤؿ اتجاه هف جانب الفرد نحك الحياة، أك نحك أحداث هعينػو، يهيػؿ أحيانػان إلػ
األهؿ، كفمسفة الحيػاة كفمسػفة الكػكف تتهيػز بفكػرة أف )لػيس فػي اإلهكػاف أبػدع ههػا كػاف(.  ىلمعيش عم
العػالـ، كاف ىػذه النظػرة  ىنفسػو ىػي الطريقػة التػي ينظػر بيػا إلػ ىريقة التػي ينظػر بيػا الفػرد إلػكاف الط

تنبػػع هػػف تقيػػيـ التفاعػػؿ الشخصػػي هػػع الحيػػاة، فػػإذا كانػػت األفكػػار تعكػػس نظػػرة هتشػػائهة لمعػػالـ فيػػذه 
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ه الطريقػة نفسػو، أهػا إذا كانػت األفكػار تعكػس التفػاؤؿ لمعػالـ فيػذا يعنػي أف ىػذ ىتعكػس نظػرة الفػرد إلػ
 .84(2008الحياة )عبد الصادؽ،  ىالتي ينظر بيا إل

أف خبػػرات الحيػػاة العهيقػػة كالهتينػػة كالعالقػػات  85( Kylma، 2001كأكضػػحت دراسػػة كػػيالـ )
تسيير حياتو كالسيطرة عمييا، كشعكر الهػريض بهعنػى لحياتػو   ىاالجتهاعية القكية، كقدرة الهريض عم

 إيجابيػةتمقاة، كهالحظة الهريض لمتحسػف فػي حالتػو الصػحية، كزيػادة ككجكده حيان، كهقدار الرعاية اله
، كالحهايػػة التػػي تكفرىػػا التشػػريعات كالقػػكانيف. ىػػي هػػف العكاهػػؿ التػػي اإليػػدزاالتجاىػػات نحػػك هرضػػى 

 تساىـ في احتهاالت عدـ اإلخفاؽ كاألهؿ كعدـ اليأس عند هعايشة الهرضى لاليدز.

تبنػػي  ىأف التفػػاؤؿ سػػهة تػػؤدم بالشػػخص إلػػ ىيشػػير إلػػ 86(1995كفػػي دراسػػة لعبػػد الخػػالؽ )
 إيجابيػػان هرغػكب إلحػداثيا، كيػدعـ ىػػذا التكجػو تػدعيهان  إيجػػابيتكجػو عػاـ هفضػؿ نحػػك الحيػاة، كتفسػير 

الصػػحة الجسػػهية الجيػػدة، كفػػي الكقػػت نفسػػو فػػاف الصػػحة الجيػػدة تػػدعـ سػػمكؾ تكقػػع أفضػػؿ كهػػف ثػػـ 
، كيضيؼ شاير ككارفر  low of effect قانكف األثر كءيحدث تفاعؿ  بيف التفاؤؿ كالصحة عمي ض

(1985 Scheier and carver)87  انو عند حدكث أم هػرض أك اضػطراب فػاف الهتفػائميف يتبعػكف
بعنايػػػة أكثػػػر النظػػػاـ الطبػػػي الػػػذم كصػػػؼ ليػػػـ، أك يعػػػدلكف هػػػف السػػػمككيات التػػػي تسػػػبب فػػػي حػػػدكث 

باعتبارىػا تكيفيػو بكجػو عػاـ، كيعتقػدكف  ابيػةاإليجالعػادات الصػحية  ىالهرض، كها ينظر الهتفائمكف إل
عالقػػػػة التشػػػػاـؤ باالضػػػػطرابات النفسػػػػية  إنيػػػػـ سػػػػكؼ يسػػػػتفيدكف هنيػػػػا. كعكػػػػس ذلػػػػؾ يهكػػػػف أف يفسػػػػر

، كها أف التشاـؤ هف  األسكأتكقع  ىكالجسهية، فاف الهرض الهتكرر يهكف أف يقكد الفرد إل أم التشاـؤ
الجسػػهية لمفػػرد، كذلػػؾ فػػي ضػػكء هػػا شػػفت عنػػو ناحيػػة أخػػرل يهكػػف أف يضػػعؼ هػػف الصػػحة النفسػػية ك 

، أبطػػأالدراسػػات الحديثػػة هػػف عالقػػة بػػيف التشػػاـؤ كنقػػص جيػػاز الهناعػػة، كنسػػبة الشػػفاء لػػدييـ أقػػؿ ك 
 .88(1999كهعدؿ حياتيـ اقصر)الهشعاف، 

                                                           

 16هرجع سابؽ  84
85 Kylam.j.Vehvilainen –julkunen.K, Lahdevirta: (2001) Hope, despair and hopelessness in living with 
HIV/AIDS :grounded theory study. Department of Nursing Science. University of Kuopo. Finland. 2001 
mar 33 (6) : 764---75 

، دار الهعرة الجاهعية،  االسكندريو 86  .1996، عبد الخالؽ، احهد هحهد: دليؿ تعميهات القائهة العربية لمتفاؤؿ كالتشاـؤ
 هرجع سابؽ 87
الهشعاف، عكيد سمطاف: التفاؤؿ كالتشاـؤ كعالقتيها باالضطرابات النفسية الجسهية كالرضا الكظيفي لدم هكظفيف في القطاع الحككهي،  88

 .1999 ،دكلة الككيت
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بػػيف التػػديف كالرضػػا عػػف الحيػػاة، كأف األفػػراد الػػذيف نسػػبة التػػديف لػػدييـ  إيجابيػػةكىنالػػؾ عالقػػة 
عاليػػة ىػػـ أقػػؿ تعرضػػان لالكتئػػاب كالقمػػؽ. كأف العقيػػدة الدينيػػة قػػد أكسػػبت ىػػؤالء الهرضػػى نظػػرة أفضػػؿ 
نحك الحياة كحققت ليـ فيهان كتقػبالن لألكجػاع كالهػكت، كأف العقيػدة الدينيػة تكسػب تصػهيهان قكيػان لمػذات 

ـ بشكؿ أفضؿ كأصح هف تعرفيـ كتقييهيـ لجكانػب ضػعفيـ كقػكتيـ كالتعػرؼ عمػى ىػكيتيـ كاف كتساى
 ىذا يعتبر هساندة هيهة، باإلضافة إلى أف الديف يبعث األهؿ لدل اإلنساف بأف الظػركؼ هيهػا كانػت

، فاف األهكر ستتحسف كذلؾ يؤدم إلى بعػث ركح األهػؿ كتحسػيف كاف اإلنساف هيها كاجو هف هشاكؿ
 .  89(2000الة العاطفية )عراؼ، الح

جراءات تحميل بياناتو ونتيجتو3   عرض الفرض الثاني وا 
تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة ثػػاني هػػف فػػركض البحػػث كالػػذم نصػػو: "لمتحقػػؽ هػػف صػػحة الفػػرض ال

"  قػػػاـ الباحػػػث أكالن االيػػػدز تعػػػزل لهتغيػػػر النػػػكع ىإحصػػػائية فػػػي درجػػػات التفػػػاؤؿ كالتشػػػاـؤ لػػػدل هرضػػػ
الحسػابي كاالنحػراؼ الهعيػارم لكػؿ هجهكعػة هػف ىػاتيف الهجهػكعتيف عمػى حػدة، كهػف بحساب الكسط 

ثـ قاـ الباحػث بتطبيػؽ اختبػار )ت( لمفػرؽ بػيف هتكسػطي هجهػكعتيف هسػتقمتيف، كالجػدكؿ التػالي يبػٌيف 
 نتائج ىذا اإلجراء:

داللة الفروق في ( يوضح نتيجة اختبار )ت( لمفرق بين متوسطي مجموعتين مستقمتين لمعرفة 5جدول رقم )
 االيدز والتي تعزى لمتغير لمنوع. ىدرجات التفاؤل والتشاؤم  لدى مرض

التفاؤل 
 المجموعة والتشاؤم

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

    درجات
 الحرية

القيمة 
 االستنتاج االحتمالية

 االنفعالي
 4.88019 18.7252 ذككر

3.656 231 .000 
فركؽ تكجد 

لصالح 
 4.33437 16.4804 إناث الذككر

الرؤية 
 الهستقبمية

 5.00013 19.3130 ذككر
1.734 231 .084 

ال تكجد 
 5.01104 18.1667 إناث فركؽ

ال تكجد  124. 231 1.545 2.82857 10.7252 ذككر االجتهاعي

                                                           

  .http:// www.cll.d2 .forum/view topic .2008عراؼ، إسهاعيؿ: التديف  كالصحة النفسية   42 89
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 فركؽ 2.94853 10.1373 إناث

 ىهرض
 4.79675 20.3893 ذككر

1.955 231 .052 
تكجد فركؽ 
لصالح 
 4.91923 19.1373 إناث الذككر

 ديني
 2.79579 23.3588 ذككر

-.598- 231 .550 
ال تكجد 
 2.75909 23.5784 إناث فركؽ

الصدهات 
 كالهشاكؿ

 4.49796 16.4308 ذككر
2.710 230 .007 

تكجد فركؽ 
لصالح 
 5.18488 14.7059 إناث الذككر

الدرجة 
 الكمية

 19.25417 108.8800 ذككر
2.575 230 .011 

تكجد فركؽ 
لصالح 
 20.05998 102.2100 إناث الذككر

فػي األبعػاد  اإليػدزأشارت نتيجة ىذه الفرضية إلى أٌنو تكجػد فػركؽ فػي التفػاؤؿ كالتشػاؤـ لػدل هرضػى 
 الفرعية االنفعالي الهرضي، كالصدهات، كال تكجد فركؽ في الرؤية الهستقبمية كاالجتهاعي كالديني.

كثػػػر سػػػمبية فػػػي نظػػػرىـ لمحيػػػاة هػػػف أاإلنػػػاث ىنػػػا  أف إلػػػى 90( 2004أشػػػارت دراسػػػة البيمػػػي )
فػػي أف النسػػاء الهصػػابات باإليػػدز  91( Kaplan،1996كتتفػػؽ كػػذلؾ هػػع دراسػػة كػػابالف، ) الػػذككر.

ترتفع لدييف هستكيات الهعاناة النفسية، كها إنيػف يعانينػا هػف أعػراض االكتئػاب كالقمػؽ. ككػذلؾ تشػير 
نفسػية فػػي هرحمػػة أف النسػاء أكثػػر عرضػػة لإلصػابة باضػػطرابات  إال 92(Olley 2003) ىدراسػة  أكلػػ

ترتفػػع  اإليػػدزسػػاء الهصػػابات بهػػرض أف الن ىإلػػ 93(2004) تشػػير دراسػػة كجػػكرهػػا بعػػد الصػػدهة، ك 
 لدييف هستكيات القمؽ كاالكتئاب أكثر هف الرجاؿ.

                                                           

 هرجع سابؽ  90
 هرجع سابؽ  91

92 Olley, B. O.;. 2005: Post-traumatic stress disorder among recently diagnosed patients with HIV/AIDS 
in South Africa. APA psyc NET DIRECT AIDS Care. Vol 17(5), Jul 2005, 550-557. 

رضي االيدز ك عالقتيها ببعض الهتغيرات الديهغرافيو دراسة هيدانية لهرضي القمؽ كاالكتئاب النفسي لدم هكجكر، ادـ بشير ادـ:   93
 .2004، جاهعة اـ درهاف االسالهية كمية االداب، رسالة هاجستير غير هنشكرة. االيدز بالهستشفيات كالهراكز بكالية الخرطـك
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نيـ  كيفسر الباحث ذلؾ بأف الذككر ىـ أكثر جرأة كهبادرة في التعبير عف ذاتيـ في الحياة، كا 
عػف هشػاكميـ كهناقشػتيا  يتهتعكف بفرص كخيارات أكثر في كثير هف هناحي الحياة بػالظيكر كالتعبيػر

ة كاضحة، كىـ أكثر تحهالن لمضغكط كهعالجتيا كها تتيح العكاهؿ البيئية كالثقافية لمذككر فرصان بطريق
حػػد كبيػػر ناصػػية القػػرارات الشخصػػية،  ىكاتجاىػػاتيـ، هػػع اهػػتالؾ الػػذككر إلػػ أراءىػػـعػػف  اكبػػر لمتعبيػػر

كىذا دكف شؾ يخمؽ لدييـ نكعػان هػف األهػؿ كالتفػاؤؿ بصػكرة أكسػع هػف النسػاء نحػك الهسػتقبؿ ال سػيها 
فػػي هجتهعنػػا السػػكداني، كغالبػػان هػػا يتهتعػػكف بفػػرص كخيػػارات أكثػػر هػػف تمػػؾ التػػي تتهتػػع بيػػا اإلنػػاث، 

احيػػة اسػػتهرار التعمػػيـ كاختيػػار الهينػػة الهناسػػبة ألنيػػـ يهتمكػػكف القػػرار فػػي تحديػػد هصػػيرىـ سػػكاء هػػف ن
كاألدكار االجتهاعيػػة التػػي  يشػػارككف فييػػا، كاألنشػػطة الحياتيػػة الهختمفػػة كالهقػػدرة العاليػػة فػػي هجابيػػة 

 هشاكؿ الحياة كالهعاناة.

إهػػػا اإلنػػػاث فهػػػا زالػػػت بعػػػض التقاليػػػد االجتهاعيػػػة تحػػػد هػػػف ذلػػػؾ عنػػػدىف، كيعػػػانيف هػػػف عػػػدـ 
كالحريػػة فػػي تسػػيير دفػػة حيػػاتيٌف كعػػدـ هشػػاركتيف فػػي صػػنع القػػرارات الشخصػػية، كشػػعكر االسػػتقاللية 

هػػا تطمػػػع بػػو اإلنػػػاث هػػػف  ىباإلضػػػافة إلػػػ الهػػرأة بالدكنيػػػة فػػي أغمػػػب األحيػػػاف فػػي هجتهعنػػػا السػػكداني.
هسؤكليات عديدة كها يقهف بو هف أعبػاء كهيػاـ، كهتطمبػات هنزليػة كزكجػات كأهيػات فػي الهنػزؿ ههػا 

التػي تفػرض عمييػا تبعػات أخػر،  اإليػدزتحجيـ كثير هػف أدكارىػٌف هػع إصػابتيف بهػرض  ىإلقد يؤدم 
لكػػػف ىػػػذا ال يعنػػػي انخفػػػاض هسػػػتكل الطهػػػكح كالتفػػػاؤؿ بدرجػػػة كبيػػػرة لػػػدييف لكػػػف التفػػػكؽ يظيػػػر لػػػدل 

 الذككر.

صػػالح الرجػػػاؿ بػػاف التنشػػئة االجتهاعيػػػة كالػػنظـ السػػائدة فػػػي  ىيعػػزك الباحػػث ىػػذه الفػػػركؽ إلػػ
قكة شخصية الذككر كقكاهتيـ في الهجتهع، كتربيتيـ بتحهؿ الهسػؤكلية  ىعم السكداني يعضدالهجتهع 

أكثػػر هػػف النسػػاء، كأف ضػػعؼ الرجػػؿ  بإيجابيػػةحيػػاتيـ  ىكالصػػبر كتحهػػؿ الشػػدائد كىػػذا هػػا يػػؤثر عمػػ
حساسػػو بالدكنيػػة كالضػػعؼ كالتػػذلؿ كاالنكسػػار يعتبػػر سػػهة سػػمبية فػػي شخصػػية الرجػػؿ، كاف الرجػػاؿ  كا 

ها يتسػهكف بالثقػة العاليػة أكثػر هػف النسػاء كيشػعركف بػالقكة كالػتحكـ فػي أحػداث الحيػاة الهختمفػة  دائهان 
كالسػػػػيادة فػػػػي هجػػػػتهعيـ، فػػػػي حػػػػيف أف النسػػػػاء أكثػػػػر هػػػػيالن لمضػػػػعؼ كاالنيزاهيػػػػة كالحاجػػػػة لمهسػػػػاندة 

لنسػاء كالهساعدة كالػدعـ، عنػد هكاجيػة الهكاقػؼ الحياتيػة الصػعبة كػالهرض كالضػغكط الهختمفػة، كأف ا
ىػػف األكثػػر حساسػػية كقمقػػا عنػػد التعػػرض لالبػػتالءات كاألهػػراض كالضػػغكط بحكػػـ تكػػكنيف االجتهػػاعي 
كاالنفعػػػالي كالركحػػػي. كأنيػػػف أكثػػػر حساسػػػية ل ثػػػار التػػػي تػػػرتبط بػػػالهظير كالسػػػهعة ألنيهػػػا عنصػػػراف 

 أساسياف هف عناصر تشكيؿ هفيـك الذات الخاص كالعاـ لدل الهرأة.
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ج   راءات تحميل بياناتو ونتيجتو3عرض الفرض الثالث وا 
لمتحقػػؽ هػػف صػػحة الفػػرض الثالػػث هػػف فػػركض البحػػث كالػػذم نصػػو: "تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة 

االيػدز تعػزل لهتغيػر العهػر"  قػاـ الباحػث بتطبيػؽ  ىهرضػ لإحصائية في درجات التفاؤؿ كالتشاـؤ لد
 تحميؿ التبايف األحادم، كالجدكؿ التالي يبٌيف نتائج ىذا اإلجراء:

 ى( يوضح نتيجة تحميل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في درجات التفاؤل والتشاؤم  لد4ول رقم )جد
 االيدز والتي تعزى لمتغير العمر. ىمرض

أبعاد التفاؤل 
متوسط  د ح مجموع المربعات مصدر التباين والتشاؤم

 المربعات
النسبة 
 الفائية

قيمة 
 االستنتاج احتمالية

 انفعالي

 

 65.304 3 195.911 الهجهكعاتبيف 
2.940 

 

.034 

 

تكجد فركؽ 
لصالح الهجهكعة 

 22.212 229 5086.638 داخؿ الهجهكعات الرابعة

  232 5282.549 الكمي

الرؤية 
 الهستقبمية

 71.009 3 213.026 بيف الهجهكعات
2.879 

 

.037 

 

تكجد فركؽ 
لصالح الهجهكعة 

 24.667 229 5648.665 داخؿ الهجهكعات الرابعة

  232 5861.691 الكمي

 اجتهاعي

 22.346 3 67.038 بيف الهجهكعات
2.735 

 

.044 

 

 تكجد فركؽ

 8.170 229 1870.971 داخؿ الهجهكعات

  232 1938.009 الكمي

 ىهرض

 41.529 3 124.588 بيف الهجهكعات
1.761 

 

.155 

 

 ال تكجد فركؽ

 23.583 229 5400.536 داخؿ الهجهكعات

  232 5525.124 الكمي

 ديني
 1.821 13.884 3 41.652 بيف الهجهكعات

 

.144 

 

 ال تكجد فركؽ

 7.625 229 1746.124 داخؿ الهجهكعات
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  232 1787.777 الكمي

الصدهات 
 كالهشاكؿ

 58.069 3 174.206 بيف الهجهكعات
2.488 

 

.061 

 

 ال تكجد فركؽ

 23.337 228 5320.897 الهجهكعاتداخؿ 

  231 5495.103 الكمي

 الدرجة الكمية

 1295.068 3 3885.203 بيف الهجهكعات
3.389 

 

.019 

 

تكجد فركؽ 
لصالح الهجهكعة 

 382.150 228 87130.176 داخؿ الهجهكعات الرابعة

  231 91015.379 الكمي

كلهعرفػػة الفػػركؽ ذات الداللػػة اإلحصػػائية عنػػد إجػػراء الهقارنػػات بػػيف هتكسػػطات هتغيػػر العهػػر 
التفػػػاؤؿ كالتشػػػاؤـ، قػػػاـ الباحثػػػاف بػػػإجراء )اختبػػػار شػػػيفي( حيػػػث اتفقػػػت نتػػػائج ىػػػذا  أبعػػػادفػػػي درجػػػات 

العهػػر  لهتغيػػر لالتفػػاؤؿ كالتشػػاؤـ التػػي تعػػز  أبعػػادختبػػار عمػػى كجػػكد فػػركؽ فػػي هتكسػػطات درجػػات اال
                 األكلػػػػػى اختبػػػػػار شػػػػيفي أدنػػػػػى هتكسػػػػط الهجهكعػػػػػة  ضػػػػػكء ىعمػػػػ العهريػػػػػةانػػػػت هتكسػػػػػطات الفػػػػركؽ كك
( كيعتبػػر أعمػػى هتكسػػط كىػػي اكبػػر 114.1765فهػػا فػػكؽ( ىػػك) 46( ك)99.2222( ىػػك )15-25)

 االعهار.

يفسػػػر الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة انػػػو كمهػػػا تقػػػدـ اإلنسػػػاف فػػػي عهػػػره يبػػػدأ بػػػالتكيؼ هػػػع الظػػػركؼ 
الػػرغـ الصػػعكبات التػػي تكاجيػػو أثنػػاء عهميػػة  ىالهسػػتجدة كباالسػػتفادة هػػف خبػػرات حياتػػو كتجاربػػو، عمػػ

 التكيؼ، كهف الهصاعب الهتعددة الصحية كالنفسية كاالجتهاعية كاالقتصادية . 

كذلؾ يهكف تفسير ذلؾ بػأف الهرضػى يقضػكف سػنكات فػي هعرفػة كافػة الجكانػب العمهيػة التػي 
فػػػة تجػػػاه الهػػػرض، كتتطػػػكر لػػػدييـ الهعرفػػػة كالخبػػػرة فػػػي كيفيػػػة التعاهػػػؿ كالتعػػػايش تثػػػرم عقػػػكليـ بالهعر 

هع ىذا الهرض، كسبؿ االستفادة هف الخدهات العالجية كاإلرشادية كاالجتهاعية كالهنظهات  اإليجابي
 الدعـ االقتصادم لمهرضى، كالتي تكفر ليـ كؿ ىذه الفرص الهتعددة. كالجيات التي تقـك بتكفير

 ئالقػيـ كالهبػاد ىفمسػفة فػي حياتػو تقػـك عمػ ىككمها تقػدـ اإلنسػاف فػي عهػره غالبػان هػا يتبنػىذا 
ألف يحقػػؽ  ىحياتػػو، كيسػػع ةالدينيػػة كاالجتهاعيػػة كاألخالقيػػة التػػي تشػػكؿ لػػو نيجػػان كدكران يمعبػػو فػػي بقيػػ

 أىدافان كقيهان نبيمة كساهية في حياتو، تشعره بالقناعة كالرضا. 
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الكجػػػداف الحػػػالي هختمطػػػة  فينػػػاؾ هيػػػؿ  ىائج البحػػػكث االرتقائيػػػة عمػػػالػػػرغـ هػػػف أف نتػػػ ىكعمػػػ
بزيػػػػادة العهػػػػر، كلكػػػػف أسػػػػفرت ىػػػػذه  Emotionality لمدراسػػػػات التػػػػي تكشػػػػؼ عػػػػف تنػػػػاقص االنفعاليػػػػة

البحكث التي أجريت بعد ذلؾ عف استقرار االنفعالية كثباتيا. كفي الحقيقة فاف البحكث هف ىذا القػرف 
 .     94(1998)األنصارم،  يد بهركر العهرتكشؼ عف كجداف هكجب يتزا

جراءات تحميل بياناتو و    3نتيجتوعرض الفرض الرابع وا 
لمتحقػػؽ هػػف صػػحة الفػػرض الرابػػع هػػف فػػركض البحػػث كالػػذم نصػػو: "تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة 

االيػػدز تعػػزل لهتغيػػر الحالػػة االجتهاعيػػة"  قػػػاـ  ىهرضػػػ لإحصػػائية فػػي درجػػات التفػػاؤؿ كالتشػػاـؤ لػػد
 الباحث بتطبيؽ تحميؿ التبايف األحادم، كالجدكؿ التالي يبٌيف نتائج ىذا اإلجراء:

 ى( يوضح نتيجة تحميل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في درجات التفاؤل والتشاؤم  لد1جدول رقم )
 عية.االيدز تعزى لمتغير الحالة االجتما ىمرض

بعاد التفاؤل 
متوسط  د ح مجموع المربعات مصدر التباين التشاؤم

 المربعات
النسبة 
 الفائية

قيمة 
 االستنتاج احتمالية

 انفعالي

 87.271 3 261.814 بيف الهجهكعات
3.981 

 

.009 

 

تكجد فركؽ 
لصالح الحالة 

 21.925 229 5020.735 داخؿ الهجهكعات األكلي

  232 5282.549 الكمي

الرؤية 
 الهستقبمية

 102.565 3 307.696 بيف الهجهكعات
4.229 

 

.006 

 

 ال تكجد فركؽ

 24.253 229 5553.995 داخؿ الهجهكعات

  232 5861.691 الكمي

 اجتهاعي

 11.368 3 34.103 بيف الهجهكعات
1.367 

 

.254 

 

 ال تكجد فركؽ

 8.314 229 1903.906 داخؿ الهجهكعات

  232 1938.009 الكمي

تكجد فركؽ  002. 4.932 111.781 3 335.342 بيف الهجهكعات ىهرض

                                                           

 هرجع سابؽ 94
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لصالح الحالة    22.663 229 5189.782 داخؿ الهجهكعات
 الثانية

  232 5525.124 الكمي

 ديني

 16.231 3 48.693 بيف الهجهكعات
2.137 

 

.096 

 

 ال تكجد فركؽ

 7.594 229 1739.084 داخؿ الهجهكعات

 87.271 3 261.814 الكمي

الصدهات 
 كالهشاكؿ

  21.925 229 5020.735 بيف الهجهكعات

4.229 

 

.006 

تكجد فركؽ 
لصالح الحالة 

  232 5282.549 داخؿ الهجهكعات األكلي

 102.565 3 307.696 الكمي

 الدرجة الكمية

 1964.326 3 5892.977 بيف الهجهكعات
5.261 

 

.002 

 

تكجد فركؽ 
لصالح الحالة 

 373.344 228 85122.403 داخؿ الهجهكعات األكلي

  231 91015.379 الكمي

كلهعرفػػة الفػػركؽ ذات الداللػػة اإلحصػػائية عنػػد إجػػراء الهقارنػػات بػػيف هتكسػػطات هتغيػػر العهػػر 
التفػػػاؤؿ كالتشػػػاؤـ، قػػػاـ الباحثػػػاف بػػػإجراء )اختبػػػار شػػػيفي( حيػػػث اتفقػػػت نتػػػائج ىػػػذا  أبعػػػادفػػػي درجػػػات 

لهتغيػػر الحالػػة  لبالتفػػاؤؿ كالتشػاؤـ التػػي تعػز  أبعػادختبػار عمػػى كجػكد فػػركؽ فػي هتكسػػطات درجػػات اال
كىـ  األكليضكء اختبار شيفي ىي الهجهكعة  ىاالجتهاعية ككانت هتكسطات الفركؽ االجتهاعية عم

 ىادنػػػ (84.4286)هتكسػػػط كالهجهكعػػػة الرابعػػػة ىػػػـ الهطمقػػػيف  ىكىػػػك اعمػػػ (93.0000) الهتػػػزكجيف
الحالػة االجتهاعيػة   لهتغيػر لكجكد فركؽ في درجات التفاؤؿ كالتشػاـؤ التػي تعػز  ىهتكسط هها يدؿ عم
 لصالح الهتزكجيف.

الهتػزكجيف يككنػكف أكثػر تكيفػان كتأقمهػان هػع  اإليػدزأف هرضى  ىكيفسر الباحث ىذه النتيجة إل
الضػػػغكط بهختمػػػؼ أنكاعيػػػا  ألنػػػو هػػػف خػػػالؿ الرابطػػػة الزكجيػػػة يجػػػد الهػػػريض شػػػريكا يسػػػانده كيشػػػعره 

كأف لمزكاج دكران في تحقيؽ  باالطهئناف كيحيطو بالرعاية كاالىتهاـ هها يقمؿ هف عبء الضغكط عميو.
الحياة، كالهساندة الهتبادلػة بػيف  إيجابيةا هظير هف هظاىر التكازف النفسي كاالستقرار االجتهاعي كىذ

كهشػػاركة لحػػؿ كػػؿ األزهػػات كالهشػػاكؿ كالهعضػػالت التػػي تعكػػر صػػفك  هترابطػػان  األزكاج تشػػكؿ نسػػيجان 
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 الحياة الزكجية، كتمعب العالقات الزكجية دكران ىاهان بالشعكر بقيهة الذات لدل كؿ هف األزكاج كعاهالن 
الضػطرابات النفسػية. كتعتبػر الهسػاندة االجتهاعيػة الهتبادلػة بػيف األزكاج ذات تػأثير لكثير هف ا كقائيان 

الصػػحة البدنيػػة كالنفسػػية  حيػػث إنيػػا تمعػػب دكران كبيػػران فػػي هجهكعػػة هػػف األدكار التػػي  ىعػػاـ كهفيػػد عمػػ
يقػػػكـ بيػػػا كػػػؿ زكج تجػػػاه األخػػػر بتفػػػاًف كنكػػػراف ذات لهػػػا يقتضػػػيو الربػػػاط الشػػػرعي كاالجتهػػػاعي بػػػيف 

فػي تفػاؤؿ الهرضػى باإليػدز هػف خػالؿ  هيهػان  زكاج، ىذا الرباط كىذه العالقة الكجدانية شكمت جانبػان األ
إصػػابة  ىالهشػػاركة الكجدانيػػة الهتبادلػػة بػػيف الهصػػابيف كالهصػػابات، كدائهػػان هػػا تشػػير إصػػابة الػػزكج إلػػ

 نفسيان كاجتهاعيان.الزكجة أك العكس  فيصبح كؿ هف اآلخر أهاـ األهر الكاقع لهساندة اآلخر صحيان ك 

 اإليدزبينت نتائجيا أف ديناهيات األهؿ لدل هرضى  95(.2001Kylamكفي دراسة )كيالها 
ذات أكجػػػػو هتعػػػػددة كهعقػػػػدة، كتتركػػػػب هػػػػف األهػػػػؿ كاليػػػػأس كفقػػػػداف األهػػػػؿ، كأف العكاهػػػػؿ الهيهػػػػة فػػػػي 

يػػة القكيػػة، قػػدرة احتهػػاالت عػػدـ اإلخفػػاؽ تتضػػهف: خبػػرات الحيػػاة العهيقػػة كالهتينػػة، العالقػػات االجتهاع
حياتو ككجكده حيان، هقدار الرعاية  ىتسيير حياتو كالسيطرة عمييا، شعكر الهريض بهعن ىالهريض عم

 الهتمقاة، هالحظة الهريض لمتحسف في حالتو الصحية.

هف خالؿ خبرة الباحث يالحظ أف الدعـ النفسي الذم يجػده األزكاج يسػاعد كثيػران فػي التكافػؽ 
كالهسػػاندة النفسػػية تسػػيـ كثيػػرا فػػي تقميػػؿ الضػػغكط النفسػػية كاختفػػاء كثيػػر هػػف األعػػراض هػػع الهػػرض، 

الهرضية كاالىتهاـ بالجكانب الهعرفية التي تتبادؿ هف خالؿ األزكاج  ههػا يسػاىـ كيسػاعد فػي ارتبػاط 
زكاج الهصػػابيف ببعضػػيـ الػػبعض ككانػػت تجػػارب ناجحػػة إلػػى حػػد هػػا.  ىعػػدد هػػف الهرضػػى أدت إلػػ

ىػػػذا االرتبػػػاط الزكاجػػػي انجػػػاب عػػػدد هػػػف األطفػػػاؿ بينػػػت نتػػػائج التحميػػػؿ أف هعظػػػـ ىػػػؤالء  ككػػػاف ثهػػػرة
الطبيػة كاسػتخداـ بعػض العقػاقير التػي  اإلرشػاداتغير هصابيف بالفيركس، كذلؾ جراء اتبػاع  األطفاؿ

كالدتو، باستخداـ تقنيات هعينػة عنػد  ىتقمؿ هف نسبة الفيركس كعدـ إصابة الجنيف في كؿ هراحمو حت
لػكالدة هػػع االهتنػػاع عػف رضػػاعة الجنػػيف هػف أهػػو كفػػي ظػؿ تػػكفر المػػبف البػديؿ، كأضػػاؼ ىػػؤالء لهسػػة ا

 أهؿ كتفاؤؿ لحياة طيبة بالشعكر باألهكهة كاألبكة  هها شكؿ جانبان هيهان لحياة أسرية اجتهاعية ههتدة. 

 

 

                                                           

 هرجع سابؽ 95
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جراءات تحميل بياناتو ونتيجتو3   عرض الفرض الخامس وا 

لخاهس هف فػركض البحػث كالػذم نصػو: "تكجػد فػركؽ ذات داللػة لمتحقؽ هف صحة الفرض ا
التعميهػي"  قػاـ  لااليدز التي تعزل لهتغيػر الهسػتك  ىهرض لإحصائية في درجات التفاؤؿ كالتشاؤـ لد

 الباحث بتطبيؽ تحميؿ التبايف األحادم، كالجدكؿ التالي يبٌيف نتائج ىذا اإلجراء:
 ىمرض ىلد لفروق في درجات التفاؤل والتشاؤماألحادي لمعرفة داللة ا ( يوضح نتيجة تحميل التباين1جدول رقم )

 .التعميمي ىااليدز التي تعزى لمتغير المستو 

أبعاد التفاؤل 
متوسط  د ح مجموع المربعات مصدر التباين والتشاؤم

 المربعات
النسبة 
 الفائية

قيمة 
 االستنتاج احتمالية

 انفعالي

 100.486 3 301.458 بيف الهجهكعات
4.620 

 

.004 

 

تكجد فركؽ 
لصالح الهجهكعة 

 21.751 229 4981.092 داخؿ الهجهكعات الرابعة

  232 5282.549 الكمي

الرؤية 
 الهستقبمية

 191.869 3 575.608 بيف الهجهكعات
8.312 

 

.000 

 

تكجد فركؽ 
لصالح الهجهكعة 

 23.083 229 5286.083 داخؿ الهجهكعات الرابعة

  232 5861.691 الكمي

 اجتهاعي

 60.635 3 181.905 بيف الهجهكعات
7.907 

 

.000 

 

تكجد فركؽ 
لصالح الهجهكعة 

 7.669 229 1756.104 داخؿ الهجهكعات الرابعة

  232 1938.009 الكمي

 

 هرضي

 

 189.851 3 569.553 بيف الهجهكعات
8.773 

 

.000 

 

تكجد فركؽ 
لصالح الهجهكعة 

 21.640 229 4955.572 داخؿ الهجهكعات الرابعة

  232 5525.124 الكمي

 ديني
 2.039 15.506 3 46.518 بيف الهجهكعات

 

.109 

 

ال تكجد فركؽ 
لصالح الهجهكعة 

 7.604 229 1741.258 داخؿ الهجهكعات
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 الرابعة  232 1787.777 الكمي

الصدهات 
 كالهشاكؿ

 100.078 3 300.234 بيف الهجهكعات

4.392 .005 

تكجد فركؽ 
لصالح الهجهكعة 

 100.486 3 301.458 داخؿ الهجهكعات الثالثة

 21.751 229 4981.092 الكمي

 الدرجة الكمية

 3250.375 3 9751.125 بيف الهجهكعات
9.119 

 

.000 

 

تكجد فركؽ 
لصالح الهجهكعة 

 356.422 228 81264.254 داخؿ الهجهكعات الرابعة

  231 91015.379 الكمي

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي التفػػاؤؿ كالتشػػاـؤ لػػدل هرضػػى اإليػػدز، بهركػػز اإلرشػػاد 
 الهستكل التعميهي. لهتغير لأـ درهاف التعميهي بكالية الخرطكـ تعز  بهستشفىالنفسي كالعالجي 

 لهتكسطات هتغيػر الهسػتك كلهعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية عند إجراء الهقارنات بيف 
التفػاؤؿ كالتشػػاؤـ، قػػاـ الباحثػاف بػػإجراء )اختبػار شػػيفي( حيػث اتفقػػت نتػػائج  أبعػػادالتعميهػي فػػي درجػات 

لهتغيػػػر  لبالتفػػػاؤؿ كالتشػػػاؤـ التػػػي تعػػػز  أبعػػػادعمػػػى كجػػػكد فػػػركؽ فػػػي هتكسػػػطات درجػػػات  ىػػػذا اختبػػػار
بار شيفي الهجهكعة الرابعة كىػـ اخت ضكء ىعم التعميهيةالتعميهي ككانت هتكسطات الفركؽ  لالهستك 

( كىي الهجهكعة الرابعة هها يدؿ 95.2778( )أهي) هتكسط ك ى( كىي اعم117.6200)جاهعي( )
 التعميهي. لالهستك  لهتغير لكجكد فركؽ في درجات التفاؤؿ كالتشاؤـ تعز  ىعم

أف  فػي 96( 2008Nirmal. Divya) اتفقت ىذه النتيجػة هػع دراسػة كػؿ هػف نكرهػاؿ كديفػام
الهرضى الذيف تمقكا تعميهان عاليان )جاهعي هثال( كجد أف النكاحي النفسػية كالعاطفيػة لػدييـ كانػت أكثػر 
اسػتقراران هػػف الػػذيف تػنخفض نسػػبة التعمػػيـ لػػدييـ، كهػا أف التعمػػيـ الجيػػد كالػكعي يسػػاعداف الهرضػػى فػػي 

رم لمهػريض ههػا يسػاعد التعاهؿ هع هراحؿ تطكر الهرض بطرؽ جيػدة، كخاصػةن إذا تػكفر الػدعـ األسػ
 في إيجاد بيئة صحية ههتازة.

                                                           

96 Nirmal. B. Divya ... 2008: Quality of life in HIV/ AIDS patients. Across- sectional study in south India 
Indian Journal Sexually Transmitted Diseases. Volume: 29  |  Issue: 1  |  Page: 15-17 
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كأشارت نتيجػة الدراسػة الحاليػة بكجػكد فػركؽ فػي التفػاؤؿ كالتشػاـؤ تعػزل لمهسػتكيات التعميهيػة 
لهرضػػى اإليػػدز، كتعنػػي النتيجػػػة أف ذكم التعمػػيـ العػػالي دائهػػان هػػػا يتهتعػػكف بالتفػػاؤؿ كالتشػػاؤـ بدرجػػػة 

كصػؿ إلييػا هػريض  التػيفادة قصػكل هػف هسػتكل كدرجػة الػتعمـ أف ىنالػؾ اسػت ىعالية، كيدؿ ذلؾ عمػ
كتفػػػػاؤؿ هػػػػع هختمػػػػؼ  بإيجابيػػػػة، كذلػػػػؾ لتطكيػػػػع الهسػػػػتكل العمهػػػػي كالهعرفػػػػة العمهيػػػػة كالتعاهػػػػؿ اإليػػػػدز

هتطمبػػػات الحيػػػاة كظػػػركؼ اإلصػػػابة كالتعاهػػػؿ هعيػػػا بفاعميػػػة بتنفيػػػذ كػػػؿ التعميهػػػات الصػػػحية الطبيػػػة 
 در الصحية.كالنفسية التي يتمقاىا هف كؿ الككا

كيفسػػػر الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة بػػػأف ىنالػػػؾ أثػػػران فعػػػاؿ لتػػػأثير العػػػالج الطبػػػي كاإلرشػػػاد النفسػػػي 
القادهػات، كىنالػؾ قبػكؿ كاىتهػاـ هتزايػد هػف  األياـكالعالجي لهرضى اإليدز كتفاؤليـ بالحياة كهستقبؿ 

كيفية التعاهػؿ هػع الهتغيػرات قبؿ ذكم التعميـ الهتقدـ باإللهاـ الهعرفي كالعمهي لكؿ هتطمبات العالج ك 
هع الهتغيرات الحياتية الهختمفة، كأف لمهستكل التعميهي  بإيجابيةالصحية هف جراء اإلصابة، كالتعاهؿ 

 أثران فعاالن هع كؿ الهتغيرات الشخصية كاالجتهاعية كاألسرية كالصحية لمهرضى كأسرىـ.

لسػػػمبية التػػػي تظيػػػر جػػػراء اإلصػػػابة إٌف التعمػػػيـ يػػػؤثر كثيػػػران فػػػي تغييػػػر الكثيػػػر هػػػف الهفػػػاىيـ ا
بالهرض، كالتكقعات الخاطئة التي يتكقعيا الهرضى في بداية حياتيـ الهرضية كسرعاف ها تتبدؿ ىذه 
الهفػػػاىيـ كاالتجاىػػػػات، كيسػػػيؿ بعضػػػػيا التػػػأقمـ هػػػػع الهكاقػػػؼ الهسػػػػتجدة ككيفيػػػة التػػػػأقمـ هػػػع اإلصػػػػابة 

 ي تعديؿ السمكؾ كاألفكار.بالهرض، كيكسع التعميـ هدارؾ الفرد كفيهو كتدريبو ف

 النتائج والتوصيات3

 كيهكف تمخيص نتائج ىذه الدراسة:

أـ درهػػاف  بهستشػػفىبهركػػز اإلرشػػاد النفسػػي كالعالجػػي  اإليػػدزيتسػػـ التفػػاؤؿ كالتشػػاـؤ لػػدل هرضػػى أ. 
 التعميهي بكالية الخرطـك باإليجاب.

بهركػػز اإلرشػػاد النفسػػي، تعػػزل لهتغيػػرات  اإليػػدزكجػػكد فػػركؽ فػػي التفػػاؤؿ كالتشػػاـؤ لػػدل هرضػػى ب. 
 التعميهي، الفترة الزهنية لإلصابة. لالنكع، العهر، الحالة االجتهاعية، الهستك 

 وبناًء عمى ما توصل إليو الباحثان من نتائج قاما بوضع عدٍد من التوصيات3

 .اإليدزتكفير خدهة اإلرشاد النفسي في كؿ الهرافؽ الصحية لمهساعدة في زيادة التفاؤؿ لهرضى أ. 
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 .اإليدزنشر الكعي كالتثقيؼ الصحي لهحاربة الكصهة كالتهييز التي تجابو هرضى ب. 
 التػػي  االىتهػػاـ بالعكاهػػؿ النفسػػية اإليػػدزعمػػى الهؤسسػػات الحككهيػػة كالهنظهػػات الراعيػػة لهرضػػى ج. 

 .اإليدزتساعد في رفع الركح الهعنكية لهرضى 
 .اإليدزالعهؿ عمى زيادة العكاهؿ التي تساىـ في زيادة التفاؤؿ لدل هرضى د. 
االىتهػػاـ بهعػػاهمتيـ هعاهمػػة إنسػػانية  اإليػػدزعمػػى كػػؿ األقسػػاـ الصػػحية التػػي يتػػردد عمييػػا هرضػػى ىػػػ. 

 كريهة.
 ى زيادة التفاؤؿ لدل هرضى اإليدز.تصهيـ براهج إرشادية عالجية هتكاهمة تيدؼ إلك. 
 تنهية االتجاىات اإليجابية نحك هرضى اإليدز عمى أف ييدىرس كؿ ذلؾ في كؿ الهراحؿ الدراسية.ز. 
 كأسرىـ. اإليدزالعهؿ عمى تككيف هفيـك إيجابي نحك هرضى ح. 
القػكانيف ، كسػف اإليدزفي الهساعدة كالكقكؼ بجانب هرضى  الهساىهةعمى الهؤسسات الحككهية ط. 
 .مكائح لالىتهاـ بحقكقيـ الهختمفةكال

 قائمة المصادر والمراجع3

 .1988، ،  القاىرة v. I p، هطابع الطاعكف األبيضأبك العال، هحهد هحهكد:  .1

 ـ.2004 ،، دار الهيسرة، الطبعة األكلى، األردفالتعمـ أسسو كتطبيقاتوأبك عالـ، رجاء هحهكد:  .2

 .1985 ،،  دار الجيؿ، بيركتالقاهكس الهحيطاألبادم، هجد الديف هحهد يعقكب الفيركز:  .3

، جاهعػػػة ى، الطبعػػػة األكلػػػالتفػػػاؤؿ كالتشػػػاؤـ الهفيػػػـك كالقيػػػاس كالهتعمقػػػاتاألنصػػػارم، بػػػدر هحهػػػد:  .4
 .1998، الككيت

 . 2007 ،، دار الهالييف،  بيركتالهكرد الكسيط )إنجميزم ػ عربي(البعمبكي، هنير:  .5

دار بػف قداهػو لمطباعػة كالنشػر، الطبعػة  ،اإليػدز حصػاد الشػذكذالقضاة، عبد الحهيد عبػد العزيػز:  .6
 .1986 ،الثانية، بيركت

 . 1992، ، دار الفكر الهعاصر، بيركتكباء اإليدز هشكمة بيئية عالهيةالحفار، سعيد هحهد:  .7

 .1988 ،دار النشر، الطبعة  األكلى، الخرطكـ، بيف اليأس كاألهؿ اإليدزداء العبيد، الفاضؿ:   .8
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التفػػػاؤؿ كالتشػػػاـؤ كعالقتيهػػػا باالضػػػطرابات النفسػػػية الجسػػػهية كالرضػػػا الهشػػػعاف، عكيػػػد سػػػمطاف:  .9
 .1999 ،، دكلة الككيتهكظفيف في القطاع الحككهي لالكظيفي لد
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 الكشف والتوسع في إقميم حوض النيل

 (م1114 – 1102إبان العيد التركي المصري في األقاليم السودانية )

 سميمان بابكر األمين عيسى. د

 األستاذ المساعد بجامعة أبوظبي

 3المستخمص

حركة الكشؼ كالتكسع في إقميـ حكض النيؿ إباف  عمى طبيعةالتعرؼ ىدفت الدراسة إلى 
، كتتهثؿ هشكمة ـ1885كحتى  1820 في الفترة هففترة العيد التركي الهصرم في األقاليـ السكدانية 

الدراسة في هاذا حققت حركة الكشؼ كالتكسع في إقميـ حكض النيؿ خالؿ فترة العيد التركي 
دـ الباحث في ىذه الدراسة الهنيج التاريخي كالهنيج الكصفي الهصرم الهذككرة أعاله، كقد استخ

التحميمي، كتتهثؿ فرضية الدراسة في أنو تكجد عالقة بيف طبيعة الكشؼ كالتكسع في إقميـ حكض 
تعهيؽ الهعرفة  النيؿ كاكتشاؼ هنابع النيؿ االستكائية. كهف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

قاهة حككهة راسخة فييا، ككضع أسس بجغرافية األقاليـ ال سكدانية، األهر الذم أدل إلى فتحيا كا 
االىتهاـ بهعرفة جغرافية السكداف كالتعرؼ عمى  اإلصالح اإلدارم لمنيكض بيا. كهف أىـ التكصيات

هكارده الهختمفة كالعهؿ عمى استغالليا في سبيؿ تطكير حياة الهكاطف السكداني في جهيع هستكياتيا 
 ية كاالقتصادية كالسياسية كاإلدارية.االجتهاع

Abstract: 

This study aimed to expound the nature of the movement  of 

exploration and expansion that took place in the Nile basin through the era 

of the Turco – Egyptian rule in the Sudanese regions (1820 - 1885). Whereas 

the problem of the study is represented in: what did the movement of the 

exploration and expansion that happened in the Nile basin accomplish? also 

The researcher followed in this study the Historical , analytical and 

descriptive approach. So the hypothesis of the study appears in, there is an 

existing  relation between the movement of the exploration and expansion in 

the region of the Nile basin and the exploration of the equatorial sources of 

the river Nile. One of the utmost result reached is represented in, deepening 

the geographical knowledge of the Sudanese regions which lead to its 

conquest and establishment of stable government in it for to upgrade their 
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administrative system. And one of the main recommendations is, the interest 

to know the geography of the Sudan and the resources of its wealth and how 

to exploit it in developing the life of the Sudanese citizen in all standards, 

socially, economically, politically and administratively. 

 3مقدمة

االىتهاـ كالعناية بهسألة النيؿ. إف االىتهاـ بالكشؼ كالتكسع في حكض النيؿ يأتي هف حيث 
فنيػػر النيػػؿ ىػػك أكؿ نيػػر عرفتػػو البشػػرية، إذ أنػػو قػػاـ بالػػدكر الػػرئيس فػػي تطكيرىػػا كتنهيتيػػا، فقػػد قاهػػت 
حكلػػػو كحػػػكؿ ركافػػػده أقػػػدـ حضػػػارات عرفيػػػا التػػػاريخ، هثػػػؿ الحضػػػارة الفرعكنيػػػة فػػػي هصػػػر كالحضػػػارة 

نيػػػؿ األزرؽ. كهػػػف بعػػػد ىػػػذه الحضػػػارات الهركيػػػة فػػػي السػػػكداف األكسػػػط كحضػػػارة أكسػػػـك فػػػي هنػػػابع ال
العتيقة أصبح حكض النيػؿ قبمػة لميجػرة اإلسػالهية األكلػى التػي سػبقت اليجػرة لمهدينػة الهنػكرة، كهكانػان 
لالتصػػاؿ اإلسػػالهي بأفريقيػػا كال يػػزاؿ حػػكض النيػػؿ هكػػاف التقػػاء كانصػػيار لمحضػػارة األفريقيػػة كالعربيػػة 

 كاإلسالهية.

ف الهصرييف كاليكنانييف كالركهاف كغيرىـ بالبحػث كاالستقصػاء عػف كهنذ القدـ اىتـ القدهاء ه
هسػػألة النيػػؿ ككشػػؼ النقػػاب عػػف هنابعػػو فجػػابكا أرجػػاء حػػكض النيػػؿ بحثػػان عػػف الهكػػاف الػػذم يبػػدأ هنػػو 
النيؿ. ككها شغمت هسألة النيؿ ىػذه األهػـ السػابقة فإنيػا شػغمت أيضػان أذىػاف العػرب كالهسػمهيف بػنفس 

كفيضػػانو الرتيػػب كخيػػره العهػػيـ. هػػع ذلػػؾ كمػػو ظػػؿ النيػػؿ هجيػػكؿ الهنبػػع كأحػػاط  القػػكة بطكلػػو العظػػيـ
كلػػـ ينقطػػع الجػػدؿ  …ببدايتػػو الغهػػكض كظيػػرت األسػػاطير التػػي زادت فػػي الغهػػكض كاإلبيػػاـ بهنبعػػو

 حكؿ هسألة النيؿ إال في العصكر الحديثة.

دنيا باإلضػػافة إلػػى أنػػو كبهػػا أف نيػػر النيػػؿ ىػػك أىػػـ األنيػػار األفريقيػػة الدكليػػة كأطػػكؿ أنيػػار الػػ
كزائير كركاندا كبكركندم كتنزانيػا  كأكغنداهصر كالسكداف كأثيكبيا ككينيا  –هصدر الخير لمدكؿ التسع 

لـ  .التي تنتهي إليو، عالكة عمى طبيعتو الهعقدة كتنكع الحياة فيو بالنسبة لإلنساف كالحيكاف كالطير –
كسػػع هػػف األتػػراؾ الهصػػرييف كغيػػرىـ هػػف الهكتشػػفيف يكػػف غريبػػان أف يحظػػى باىتهػػاـ ركاد الكشػػؼ كالت

 كالرحالة األكربييف.
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 . عناية محمد عمى باشا بمسألة النيل13

يحدثنا التاريخ أف هف غريب التكافؽ كالهصادفات، أنو ها هف همؾ أك سمطاف حكـ هصر 
يكف شاذان كال  . لذلؾ لـ97هستقالن عف دكلة أخرل، إال كفكر في بسط نفكذه جنكبان نحك هنابع النيؿ

الذم أتي إلى الحكـ بعد فترة ضعؼ في التكسع جنكبان نحك األقاليـ  غريبان، أف يفكر هحهد عمى باشا
السكدانية، خاصة كأنو أراد أف تككف لو شخصية قيادية هستقمة عمى هصر. كلكال إلحاح تركيا عمى 

اليـ السكدانية أكؿ حركبو بعد هحهد عمى باشا بتجريد جيش إلخضاع الكىابييف، لربها كاف غزك األق
 .98ـ1807رد الغزكة اإلنجميزية عمى أعقابيا عف هصر سنة 

كلػػـ يكػػد هحهػػد عمػػى باشػػا يكهػػؿ اسػػتعداده الحربػػي، حتػػى أرسػػؿ يسػػتأذف السػػمطاف العثهػػػاني 
في ضػـ األقػاليـ السػكدانية، عمػى اعتبػار أف لمسػمطاف العثهػاني حقكقػان فػي السػيادة هػف   هحهكد الثاني

القػػرف السػػادس عشػػر الهػػيالدم، لػػيس عمػػى األقػػاليـ السػػكدانية فحسػػب بػػؿ عمػػى الحبشػػة كػػذلؾ. أكائػػؿ 
فكافؽ السمطاف هحهكد الثاني عمى أف يضـ هحهد عمى باشا ها يستطيع ضهو هف األقاليـ السكدانية، 

 .99عمى أف يحدث ىذا باسـ السمطاف العثهاني

نػػة: اقتصػػادية كعمهيػػة كسياسػػية كقػػد حركػػت هحهػػد عمػػى باشػػا فػػي ىػػذه الهغػػاهرة دكاعػػي هعي
نسانية، كلكننا نعكؿ عمى عاهؿ هيـ هف بيف ىذه العكاهؿ، كىك طهكحو الحقيقي ليطمع عمى كؿ ها  كا 
يهكف هعرفتو عف هنابع النيؿ الشيير كركافده العميا، الذم تعتهد عميو هصر في حياتيا، كهاذا يحدث 

ة أخػرل قػد تكػكف هعاديػة ال صػديقة أك حميفػة. لهصر لك سيطرت عمػى هنابعػو أك ركافػده العميػا ، دكلػ
 .100لذلؾ صهـ هحهد عمى باشا، العـز عمى كجكب أف يككف كؿ حكض النيؿ همكان لو

كلكػػف إذا رجعنػػا إلػػى الػػكراء عػػدة قػػركف، كجػػدنا أف الفراعنػػة بسػػطكا حػػدكدىـ عمػػى طػػكؿ النيػػؿ 
لػػػكادم النيػػػؿ كلكحػػػدة هصػػػر  نحػػػك األقػػػاليـ التػػػي تجػػػاكرىـ هػػػف جيػػػة الجنػػػكب، باعتبارىػػػا جػػػزءان هكهػػػالن 

الجغرافية. بيد أف الهصػرييف القػدهاء لػـ يعتبػركا ىػذا التكسػع نحػك هنػابع النيػؿ تكسػعان سياسػيان فحسػب، 
بػػػؿ إنهػػػا ىػػػك خطػػػك طبيعػػػي، إذ كػػػاف لهصػػػر أف تصػػػكف الييهنػػػة الكاهمػػػة عمػػػى كادم النيػػػؿ، أك حتػػػى 

                                                           

 .79، ص1956 هكي شبيكة، 97
 160، ص 1930عبد الرحهف الرافعي بؾ،  98
 8، ص 1963هحهد فؤاد شكرم،  99

 20، ص 1970هحهد األهيف سعيد،  100
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هحهػد عمػى باشػا عنػدها تػكلى أهػر . كهػا هػف ريػب فػي أف 101السيطرة التاهة عمى إقميهيا الخاص بيػا
 الحكـ في هصر قد رحب بنفس الفكرة.

عمػػى أف الحكػػـ التركػػي الهصػػرم بػػدأ فػػي األقػػاليـ السػػكدانية، كهػػا زاؿ هعظػػـ القػػارة األفريقيػػة 
ذا كػػػاف الرحالػػػة  هجيػػػكالن لمعػػػالـ الخػػػارجي، حتػػػى لقػػػد أطمػػػؽ عمييػػػا األكربيػػػكف اسػػػـ القػػػارة السػػػكداء. كا 

قػد تهكػف فػي أكاخػر القػرف الثػاهف عشػر الهػيالدم هػف الكقػكؼ عمػى هنػابع  االسكتمندم جيهس بػركس
النيػػؿ األثيكبيػػة، إال أف العػػالـ األكركبػػي ظػػف بيػػذا الكشػػؼ أنػػو قػػد حػػؿ لغػػز هسػػألة النيػػؿ، لػػذا تكقفػػت 
الجيػػكد هػػف أجػػؿ البحػػث عػػف هنػػابع النيػػؿ األخػػرل، ظنػػان هػػنيـ أف ىػػذه الهنػػابع األثيكبيػػة، ىػػي الهنػػابع 

 . 102ي يبدأ هنيا النيؿالكحيدة الت

سػػران غاهضػػان حتػػى عشػػية الغػػزك التركػػي الهصػػرم  –كظمػػت هنػػابع النيػػؿ األخػػرل االسػػتكائية 
لألقػػاليـ السػػكدانية فػػي هطمػػع القػػرف التاسػػع عشػػر الهػػيالدم، كهػػف ثػػـ بػػدأت البعثػػات هحاكالتيػػا فأرسػػؿ 

زرؽ حتػػى سػػنار، بعثتػػيف هصػػريتيف سػػارت إحػػداىها عبػػر النيػػؿ األ 1820هحهػػد عمػػى باشػػا فػػي سػػنة 
 بينها سارت األخرل بقيادة هحهد بؾ الدفتردار، جنكب النيؿ األبيض حتى كردفاف.

كتهكنت اإلدارة التركية الهصرية أف تجهع هعمكهات هيهة عف النيػؿ، كأف تطػكر البحػث عػف 
شػػػئكف النيػػػؿ عػػػف طريػػػؽ الرسػػػائؿ الرسػػػهية، أم الحهػػػالت التػػػي أرسػػػمتيا هػػػف هصػػػر لتتقصػػػى أخبػػػار 

 .103هباشرة عقب احتالليا لألقاليـ السكدانيةاألهاكف 

كلعػؿ اىتهػػاـ هحهػد عمػػى باشػا بهسػػألة النيػػؿ، كػاف يرجػػع فػي الهقػػاـ األكؿ إلػى االنتفػػاع بهيػػاه 
لػى تكسػيع دائػرة الهعػارؼ اإلنسػانية، كيعنػى ذلػؾ االسػتزادة  النيؿ الثرة في هشاريع الزراعة كالعهراف، كا 

عمهػاء  –تشػبيا بنػابميكف  –هع حهمة غػزك األقػاليـ السػكدانية هف العمـ. لذلؾ أرسؿ هحهد عمى باشا، 
 .فرنسييف ليهدكا ابنو إسهاعيؿ، قائد ىذه الحهمة بالهعمكهات الجغرافية كالخاصة بالتعديف

ىػػك أف هحهػػد بػػؾ  –كهػػا يػػزعـ فريػػؽ هػػف الهػػؤرخيف  –غيػػر أف الشػػيء الػػذم ال يهكػػف إنكػػاره 
اسػػتزادة العمػػـ كالكشػػؼ الجغرافػػي، فػػي خػػالؿ السػػنيف  الػػدفتردار صػػير هحهػػد عمػػى باشػػا، قػػد سػػاىـ فػػي

ـ أحضر هعو إلػى القػاىرة، خريطػة تبػيف 1824األكلى لمغزك. كعندها ترؾ األقاليـ السكدانية في سنة 
                                                           

 232، ص 1976نعـك شقير،  101
 82، ص 1966زاىر رياض،  102
 23، ص 1969شكقي عطا ا الجهؿ،  103
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بعناية فائقة هجرل النيؿ كخط سير القكات الغازية كهكاقػع هعسػكراتيا كأهػاكف أخػرل. كقػد كشػفت ىػذه 
 .104عف بعض هكاىبوالخريطة عمى الرغـ هف نقصانيا 

كبهػػا أف الػػرأم العػػاـ األكركبػػي لػػـ ييػػتـ بأفريقيػػا كالكشػػؼ عػػف هجاىميػػا، كخاصػػة الكشػػؼ عػػف 
هنػػابع النيػػؿ االسػػتكائية، إال بعػػد الحقػػائؽ كاألخبػػار التػػي نشػػرىا الرحالػػة الػػذيف زاركا األقػػاليـ السػػكدانية، 

ـ، أف 1836باشػا هنػذ نحػك سػنة  بعد أف اهتدت إليػو اإلدارة التركيػة الهصػرية، فقػد الحػظ هحهػد عمػى
اىتهػػػاـ قناصػػػؿ الػػػدكؿ األكربيػػػة بػػػدأ يتحػػػكؿ هػػػف التجػػػارة فػػػي النيػػػؿ إلػػػى هسػػػألة اكتشػػػاؼ هنػػػابع النيػػػؿ 
األبيض. كلعؿ هحهد عمى باشا قد ظف خطأن أف السر كراء ىذا التحكؿ كاالىتهاـ البالغ بهنابع النيػؿ، 

هنطقػػة التػػي تقػػع فػػي خػػط عػػرض كاحػػد هػػع ىػػك إهكانيػػة كجػػكد كهيػػات كبيػػرة هػػف الهعػػادف فػػي تمػػؾ ال
أهريكا، التي اكتشفت فييا هف قبؿ كهيات ىائمة هف الهعادف. كبمغ ىذا االىتهاـ هداه عند هحهد عمى 

 .105باشا، فاىتـ بالكشؼ عف هنابع النيؿ كالبحث عف الهعادف

لنيػؿ كىكذا فإف هحهد عمى باشا في نظر ىذا الفريؽ هف الهػؤرخيف لػـ ييػتـ باكتشػاؼ هنػابع ا
إال بعد نحك عقديف هف السػنيف، بعػد غػزكه لألقػاليـ السػكدانية، ههػا يػرجح أف ىػذا السػبب لػـ يكػف هػف 

 األسباب الهباشرة التي دفعتو إلى إرساؿ حهمتو لغزك األقاليـ السكدانية.

كههػػػا يشػػػير إلػػػى اىتهػػػاـ هحهػػػد عمػػػى باشػػػا بهسػػػألة النيػػػؿ كػػػذلؾ، اسػػػتهرار اىتهاهػػػو باألعهػػػاؿ 
سػنيف األخيػرة هػف فتػرة حكهػو، إذ أنػو فػي أثنػاء زيارتػو لحكهداريػة األقػاليـ السػكدانية فيهػا العمهية فػي ال
ـ، كاف يعد العػدة إلرسػاؿ حهمػة لمكشػؼ عػف هنػابع النيػؿ األبػيض بقيػادة 1839ك  1838بيف عاهي 

البكباشي الهصرم سميـ قبطاف، فػاجتهع هحهػد عمػى باشػا بضػباط ىػذه الحهمػة فػي الخرطػـك كناقشػيـ 
الترتيبات الهناسبة ليا، كأسدل ليـ النصح، ككضح ليـ أف اليدؼ هف سػيرىـ فػي النيػؿ األبػيض، في 

لػػيس هػػف أجػػؿ الغػػزك كالفػػتح، بػػؿ إنهػػا ىػػك هػػف أجػػؿ الكشػػؼ العمهػػي، كأف هػػف هعيػػـ هػػف الجنػػكد ال 
 .106لميجـك كاالعتداء بؿ لضهاف سالهتيـ

ـ 1842ـ كسػنة 1839بيف سنة  كقد قاـ البكباشي الهصرم، سميـ قبطاف في خالؿ الفترة ها
بػػثالث رحػػالت، فشػػمت جيكدىػػا جهيعػػان فػػي الكصػػكؿ إلػػى هنػػابع النيػػؿ االسػػتكائية، كذلػػؾ لعػػدـ هقػػدرتيا 

، إال أف ىػػذه الػػرحالت الػػثالث بػػددَّت الكثيػػر عػػف اآلراء الخاطئػػة  عمػػى تجػػاكز كعبػػكر هنطقػػة السػػدكد
                                                           

 140، ص 1927هحهد رفعت،  104
105 Shukry, M.F, 1938, p 32 

106 Hill,R, 1959, p32 



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

5
9

 

مت حهمة البكباشي الهصرم، سػميـ قبطػاف، . فكص التي كانت سائدة آنذاؾ عف هنابع النيؿ االستكائية
األكلى التي صحبو فييا الهينػدس الفرنسػي تيبػك إلػى هنطقػة السػدكد، كتعػذر عمييػا السػفر إلػى جنػكب 
خػػط العػػرض سػػت درجػػات كعشػػر دقػػائؽ شػػهاؿ خػػط االسػػتكاء، كلكػػف أثنػػاء عكدتيػػا تكغمػػت فػػي نيػػر 

ف هصػػب بحػػر الػػزراؼ، كتكغمػػت فػػي السػػكباط، حيػػث هػػكاطف الػػدينكا، كشػػاىدت الػػتالؿ عمػػى هسػػافة هػػ
بحر الجبؿ، كأشارت إلى ها يتهيز بو هف التكاءات كهنحنيات كها يكتنفو هف سدكد نباتية. كقػد سػجؿ 
البكباشي الهصػرم سػميـ قبطػاف، فػي تقريػره الػذم كتبػو عػف ىػذه الحهمػة، هػا جهعػو هػف بيانػات تتعمػؽ 

كعاداتيـ كالهحصػكالت الطبيعيػة لمػبالد التػي بالنيؿ األبيض كدارفكر، كالسكاف القاطنيف عمى ضفتيو، 
 .107هر بيا

أها الرحمة الثانية فقد رافقو فييا العالهاف الفرنسياف، سػابتيو كدارنػك كالهينػدس األلهػاني فيػرف. 
كها هف شؾ فإف الدكافع إلى ىذه الرحمة كانت دكافع عمهية، ألنيا استيدفت هزيدان هف الهعرفة كهزيدان 

ىػػذه الحهمػػة فػػي نفػػس الطريػػؽ الػػذم سػػمكتو الحهمػػة األكلػػى كلكنيػػا أخػػذت فػػي  هػػف التكغػػؿ، كقػػد سػػارت
اعتبارىػػا التكغػػؿ جنكبػػان إلػػى خػػط العػػرض أربػػع درجػػات كأثنػػيف كأربعػػيف دقيقػػة شػػهاؿ خػػط االسػػتكاء، إذ 
كصمت إلى جزيػرة جػانكير قبالػة غنػدكرك. كقػد سػجؿ الهينػدس األلهػاني فيػرف كغيػره، هعمكهػات كثيػرة 

كشػػؼ الجغرافػػي كاالىتهػػاـ بالخصػػائص الجغرافيػػة التػػي تعبػػر عػػف تمػػؾ الهسػػاحات تفصػح عػػف عهػػؽ ال
الجديػػدة، التػػي عاشػػت فػػي الظػػف كالتخهػػيف بضػػعة آالؼ هػػف السػػنيف. كىػػي عمػػى كػػؿ حػػاؿ كانػػت قػػد 
تهخضػػت عػػف أكؿ كصػػؼ عػػاـ شػػاهؿ ألكطػػاف قبيمػػة البػػارم كهظػػاىر نشػػاطيـ االقتصػػادم كعػػاداتيـ 

هباشرة بالسكاف كسمطانيـ. بيد أف البعثػة الثالثػة التػي سػارت أيضػان  كتقاليدىـ بعد أف أجرت اتصاالت
تحت قيادة البكباشي الهصرم سميـ قبطاف يرافقو العالـ الفرنسي دارنك، لػـ تكػف هكفقػة فػي ىػذه الهػرة، 
إذ أنيػا لػػـ تسػػتطيع التكغػػؿ إلػػى هػدل أبعػػد ههػػا كصػػمت إليػػو الحهمػة الثانيػػة، فعػػادت إلػػى الخرطػػـك فػػي 

 .108ـ1842ارس سنة هطمع شير ه

ـ قػد شػيدت العهػؿ اإليجػابي 1842إلى سػنة  1839كهيها يكف هف أهر فإف الفترة هف سنة 
الذم استيدؼ الكشؼ عف هنابع النيؿ االستكائية، إذ تهثػؿ ىػذا العهػؿ اإليجػابي فػي الػرحالت الػثالث 
التي قاـ عمى رأسيا سميـ، الضابط الهصرم، كلـ تقتصػر أىهيػة ىػذه البعثػات الػثالث عمػى هػا جهعػو 

اليػػا كالهرافقػػكف األجانػػب هػػف هعمكهػػات عػػف سػػكاف الهنػػاطؽ التػػي زاركىػػا، كعػػف عػػاداتيـ كتقاليػػدىـ رج
                                                           

 22، ص 1980حسف أحهد إبراىيـ،  107
 93، ص 1969شكقي عطا ا الجهؿ،  108
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كأكجػػو نشػػاطيـ الهختمفػػة، بػػؿ أف ىػػذه الحهػػالت الػػثالث، لػػـ تكػػف تعبػػر عػػف هعنػػى كاحػػد هػػف هعػػاني 
عمػـ. الغزك الهسمح أك القير لمهنػاطؽ التػي كصػمت إلييػا، لكنيػا اسػتيدفت الهعرفػة الجغرافيػة كخدهػة ال

كها أنيػا قػد أثػارت اىتهػاـ الشػركات التجاريػة كالييئػات العمهيػة، بهػا نشػره رجاليػا عػف خيػرات كثػركات 
تمؾ الهناطؽ، بؿ أثارت أيضان اىتهاـ الييئات الدينية كالتبشيرية. كهف ثـ بدأ ها يهكف أف نطمؽ عميػو 

 اسـ تجارة النيؿ األبيض التي اتسع نطاقيا فيها بعد.

غػػػزك هحهػػػد عمػػػى باشػػػا لألقػػػاليـ السػػػكدانية فػػػي هطمػػػع القػػػرف التاسػػػع عشػػػر  كيهكػػػف القػػػكؿ أف
الهيالدم، كاف فاتحة االىتهاـ بالكشؼ عف هنابع النيؿ االستكائية. كلعؿ هحهػد عمػى باشػا كػاف ينفػؽ 
عمػػى البعثػػات التػػي أعػػدىا لمكشػػؼ عػػف هنػػابع النيػػؿ األبػػيض، لتحقيػػؽ بسػػط نفػػكذه عمػػى هنػػاطؽ النيػػؿ 

ظػػػاىره أهػػػاـ الػػػدكؿ األكربيػػػة أنػػػو حػػػاكـ هسػػػتنير، يأخػػػذ بأسػػػباب التهػػػدف الحديثػػػة، العميػػػا هػػػف جيػػػة، كت
 كتشجيعو لحركة الكشكؼ الجغرافية هف جية أخرل.

 . تشجيع الرحالت الجغرافية االستكشافية في حوض النيل03

لقد تهخض عف الغزك كالتكسع التركي الهصرم جنكبان صعكدان هع النيؿ في األقاليـ 
استتباب األهف، كنشر ىيبة الحككهة في الهناطؽ التي خضعت لإلدارة التركية الهصرية، السكدانية 

نشاء عالقات هع القبائؿ التي تعيش خارج نطاؽ حدكد البالد التي خضعت ليذه اإلدارة، كحهؿ  كا 
تمؾ القبائؿ عمى اإلذعاف بالتبعية لمحككهة الجديدة، كها حدث هثالن هع الشمؾ، فمـ يكف ىناؾ فتح 
هنظـ لهناطؽ تمؾ القبائؿ، بؿ هحاكالت لنشر ىيبة اإلدارة الجديدة بيف تمؾ الجهاعات، كحهميا أف 
تفيـ أف هف هصمحتيا أف تخضع إسهيان عمى األقؿ لحككهة هحهد عمى باشا، كأال تتسمؿ إلى داخؿ 

كانت تفعؿ  هناطؽ نفكذه، كأف تهتنع عف الغارات لنيب القرل الداخمة في نطاؽ اإلدارة الجديدة كها
 هف قبؿ.

كعندها أرسػؿ هحهػد عمػى باشػا، كلػده إبػراىيـ باإلهػدادات إلػى األهيػر إسػهاعيؿ فػي سػنار فػي 
ـ، لػػـ يقنػػع إبػػراىيـ بهجػػرد بػػذؿ الهعكنػػة ألخيػػو، بػػؿ كػػاف يريػػد القيػػاـ بهشػػركعات 1821أكتػػكبر سػػنة 

هيػة لمرحالػة الفرنسػي عظيهة أىهيا الكشؼ عف هنابع النيؿ األبيض، كقد صرح إبػراىيـ بأغراضػو العم
كايك كأفضى إليو بهػا كػاف يجػيش فػي صػدره هػف آهػاؿ كبيػرة، ىػي اعػتالء النيػؿ األبػيض حتػى يصػؿ 
إلى هنابعو. فإذا تحقؽ لديو أف ىنػاؾ اتصػاالن بػيف النيػؿ األبػيض كنيػر النيجػر، سػار إبػراىيـ بعهارتػو 

ذلػؾ، فإنػو كػاف ينػكم الػذىاب إلػى النيمية حتى يصؿ إلى شكاطئ أفريقيا الغربية. كأهػا إذا ثبػت عكػس 
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كردفاف ثـ يتكغؿ في دارفكر كبرنك بعد فتحيا، كيضرب في الصحراء الكبرل حتى يصػؿ بجيشػو عػف 
طريؽ طرابمس الغرب إلى هصر. كلـ يهنع إبراىيـ هف تنفيػذ ىػذا الهشػركع الضػخـ سػكل هرضػو بعمػة 

 .109ىرةالناسكر الذم أضطره إلى النككص عمى أعقابو كالعكدة إلى القا

ككػػػاف هػػػػف أثػػػر نجػػػػاح األتػػػراؾ الهصػػػػرييف فػػػي تأسػػػػيس الحككهػػػة الهسػػػػتقرة فػػػي الخرطػػػػـك أف 
استطاع في السنكات التالية نفر هف الرحالة األجانب زيارة األقاليـ السكدانية كالسفر في أنحائيا بأهاف 

ىػام كىكشػت، يدرسكف جغرافية البالد كينشركف نتائج بحكثيـ عمى العالـ أجهػع. فاسػتطاع الرحالتػاف 
ـ، كقاـ البمجيكي أدكلؼ ليناف دم بمفكف برحمػة فػي 1824الكصكؿ قريبان هف هكقع الخرطكـ في سنة 

النيػػؿ األبػػيض، فكػػاف أكؿ أكركبػػي اسػػتطاع الصػػعكد فػػي ىػػذا النيػػر هنػػذ أف تهكػػف الكاشػػؼ اإلغريقػػي 
ثػـ تقػدـ إلػى أطػراؼ  داليكف في العصكر القديهػة هػف السػير فيػو إلػى هػا كراء هدينػة الخرطػـك الحاليػة،

أرض الشػػمؾ. كقػػكل األهػػؿ نتيجػػة رحمػػة لينػػاف فػػي إهكػػاف القيػػاـ بأعهػػاؿ الكشػػؼ فػػي إقمػػيـ هنػػابع النيػػؿ 
هػػا يػػزاؿ أعقػػد هشػػكمة فػػي جغرافيػػة قمػػب أفريقيػػا. كهػػف الجػػائز أف  –حتػػى ذلػػؾ الكقػػت  –الغربػػي الػػذم 

ـ، كلكنيػا 1827بريطانيػة فػي سػنة تككف ىذه الرحمة األخيرة قد تهت تحت رعاية الجهعيػة األفريقيػة ال
في الكقت نفسو كانت تتجاكب هع رغبػات هصػر، كتحظػى بالتسػييالت كاألهػف الػذم تحقػؽ فػي ربػكع 

 .110األقاليـ السكدانية

كبينهػػػا كانػػػت تبػػػذؿ الجيػػػكد كالهحػػػاكالت لتقصػػػى أهػػػر النيػػػؿ األبػػػيض كالكشػػػؼ عػػػف هنابعػػػو، 
لسػكدانية، فػزار لػكرد بردىػك سػنار كالخرطػـك فػي ازدادت رحالت األكركبييف في بعض أنحػاء األقػاليـ ا

ـ، كاسػتطاع عػالـ الطبيعػة، األلهػاني إدكارد ركبػؿ أف يقطػع الصػحراء بػيف الدبػة كاألبػيض 1829عاـ 
ـ، 1834ك 1829إقميـ كردفاف. كبيف عاهي  قبؿ ذلؾ بأربعة أعكاـ، فكاف أكؿ أكركبي دخؿ عاصهة

النكبػػة، كصػػحراكات بيكضػػة كالبشػػارية كبعػػض أقػػاليـ كشػػؼ كػػادلفيف كبركفيػػرم كأدهػػكف ككهػػب جيػػات 
كرجالو هػف  يالسكداف الشرقي إلى شاطئ البحر األحهر. كأشاد ككهب بفضؿ ها كاف يبذلو هحهد عم

عنايػػة حتػػى يطهػػئف التجػػار كالرحالػػة الػػذيف يقصػػدكف األقػػاليـ السػػكدانية لمتجػػارة أك الكشػػؼ الجغرافػػي 
كػؿ  يية أف أصبح في استطاعة الرحالػة الػذيف أكالىػـ هحهػد عمػكالسياحة، فقاؿ "إف هف أثر ىذه العنا

عناية أف يصمكا في رحالتيـ بسالـ حتى سفكح جباؿ دارفكر" ككاف هف بيف الذيف أفادكا هف هثؿ ىذا 

                                                           

 84، ص 1969عطا ا الجهؿ، شكقي  109
 126ػ  125 ص ، ص1947هحهد فؤاد شكرم،  110
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التشػػػػػػجيع فػػػػػػي الفتػػػػػػرة التاليػػػػػػة الرحالػػػػػػة ىكسػػػػػػكنز كالبػػػػػػرنس بػػػػػػككمر هسػػػػػػكاك األلهػػػػػػاني كآرثػػػػػػر ىمركيػػػػػػد 
 .111اإلنجميزم

ا نفسػو فقػد أرسػؿ إلػى األقػاليـ السػكدانية لمبحػث عػف ثػركة الػبالد الهعدنيػة أها هحهػد عمػى باشػ
كالتنقيب عف هعدف الػذىب بنػكع خػاص فػي سػنار كفػازكغمي  ككردفػاف، كػالن هػف النهسػاكم ركسػيجير 
كاإليطالي بكرياني. عمى أف أىـ ها حدث هف كشكؼ جغرافية إباف عيد العاىؿ الكبير، كػاف كال شػؾ 

يـ قبطػػاف الشػػييرة إلػػى النيػػؿ األبػػيض عقػػب رحمػػة هحهػػد عمػػى باشػػا التاريخيػػة إلػػى خػػركج تجريػػدات سػػم
 .112ـ كبداية العالـ التالي1838األقاليـ السكدانية في أكاخر عاـ 

أهػػػا الرحالػػػة الفرنسػػػي بػػػراف ركليػػػو الػػػذم كػػػاف يعهػػػؿ بالتجػػػارة فقػػػد اسػػػتيكتو الرغبػػػة فػػػي العهػػػؿ 
ـ، كقد هػارس عػددان هػف الػرحالت التػي اسػتغرقت الفتػرة 1831التجارم في األقاليـ السكدانية هنذ سنة 

ـ كحقؽ هنيا كسبان هاديان ضخهان. كتضهنت رحمتو فػي أعػالي النيػؿ 1852ـ إلى سنة 1845هف سنة 
األبيض كبحر الجبؿ هزيدان هف اإلضافات عف الهناطؽ التي تجكؿ فييا كعف شعكبيا كقبائميػا. كلعػؿ 

الػذم كشػؼ عػف أطػراؼ هػف حػكض بحػر الغػزاؿ إلػى هشػركع  أخطر ها حققو ىك التكغػؿ فػي االتجػاه
 .113الرؽ

ككاف جكف بثريؾ تاجران قبػؿ أف يكػكف كاشػفان، كاىػتـ بتجػارة الصػهغ ثػـ تجػارة العػاج فػي أثنػاء 
السػػنيف السػػتة األكلػػي هػػف فتػػرة إقاهتػػو فػػي األقػػاليـ السػػكدانية، كقػػد بػػدأت رحمتػػو التػػي تػػابع فييػػا الهػػركر 

ـ، كقد انتيت بػو إلػى أكطػاف 1853حكض بحر الغزاؿ في حكالي سنة  بطريؽ األبيض إلى هنخفض
الزانػدم. كهػا هػػف شػؾ فػي أف حصػػيمة ىػذه الرحمػػة قػد تضػهنت جكانػػب هػف هعرفتػو بكردفػػاف فػي أثنػػاء 
ههارستو التجارة ىناؾ، كها احتكت أيضان جكانب هف الهعرفة، بحكض النيؿ األبيض، كالهناطؽ التػي 

 .114ؿطاؼ بيا في حكض بحر الغزا

األقػػػاليـ السػػػكدانية كقػػػد كػػػاف ليػػػذه الزيػػػارة نتػػػائج  ـ، زار سػػػعيد باشػػػا1856/1857كفػػػي عػػػاـ 
جغرافيػػة هفيػػدة، ذلػػؾ أف الػػدكتكر أباتػػو أحػػد أعضػػاء البعثػػة الكاثكليكيػػة التػػي كصػػمت إلػػى جيػػات بحػػر 
الجبؿ، عندها نشر أخبار ىذه الرحمة، تحدث عف جغرافية األقاليـ الههتػدة هػف ككرسػكك إؿ الخرطػكـ، 

                                                           

 188، ص 1930عبد الرحهف الرافعي بؾ،  111
112 Hoskins, G.A, 1835, p 6 

113 Palme I,1844,pp 249-275 

 134، ص 1947هحهد فؤاد شكرم، 114
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د حهمة جديدة لمكشؼ عف هنابع النيػؿ عمػى غػرار الحهػالت التػي كفضالن عف ذلؾ فقد أراد سعيد إعدا
قادىا البكباشي سميـ أياـ هحهد عمى، كاعتهد سعيد في ذلؾ عمى أحػد الهغػاهريف الفرنسػييف إسػكايراؾ 
دم لكتير، كلكف لكتير كجد في سخاء سعيد باشا ها أطهعو فػي إطالػة الهكػث بػدعكل انتظػار اآلالت 

ئيا خصيصػػان ليػػذه الرحمػػة، فمهػػا كصػػمت اآلالت إلػػى القػػاىرة كجػػد أف أكثرىػػا العمهيػػة التػػي أكصػػى بشػػرا
أصيب بالعطب. زد عمى ذلؾ أف سعيدان لـ يشأ أف تكػكف الرحمػة الهزهعػة فرنسػية لحهػان كدهػان، كهػا أف 
رئيسػػيا لػػكتير هػػا لبػػث أف أثػػار سػػخط الكثيػػريف ههػػف اتصػػمكا بػػو، كانتيػػى األهػػر بعػػدـ هغػػادرة الرحمػػة 

 .115الن القاىرة أص

كهع ذلؾ فإف زيارة سعيد إلى األقاليـ السكدانية، ثـ ها نشر عف رحمة إسكايراؾ دم لػكتير لػـ 
يمبػػػث أف اسػػػترعى أنظػػػار الكثيػػػر هػػػف األكركبيػػػيف كغيػػػرىـ كتنبػػػيييـ إلػػػى ضػػػركرة الرحمػػػة إلػػػى األقػػػاليـ 

كالكقػػػكؼ عمػػػى السػػػكدانية، ال لهجػػػرد السػػػياحة أك الصػػػيد أك القػػػنص، بػػػؿ لهعرفػػػة جغرافيػػػة ىػػػذه الػػػبالد 
حقيقػػة الشػػػعكب القاطنػػػة بيػػػا، كهحاكلػػػة الكصػػػكؿ إلػػػى هنػػػابع النيػػػؿ األبػػػيض، فنشػػػطت رحػػػالت الػػػركاد 
كالكاشػػػفيف إلػػػى هنػػػاطؽ النيػػػؿ العميػػػا، كاعتبػػػر الهعاصػػػركف أف عيػػػدان جديػػػدان قػػػد بػػػدأ فػػػي تػػػاريخ النيػػػؿ 

يض، ألفػرد بينػي فقػد األبيض. ككاف هف بيف الذيف شجعيـ سعيد لمقياـ برحمة لكشؼ هنػابع النيػؿ األبػ
أعد بيني هشػركعان لمرحمػة الهزهعػة كنػاؿ هكافقػة الحككهػة عميػو، كهػا تكفػؿ سػعيد باشػا بنفقػات الرحمػة، 
ككاف بيني يرجك الكصكؿ إلى بحيػرة فيكتكريػا، فػاعتمى النيػؿ األبػيض يصػحبو التػاجر الهػالطي أنػدريا 

اهبػارا كالمتككػا كالبػارم. فػتـ لػو هػا أراد ـ، كزار بػالد الني1860ديبكنك، كبمغ غندكرك فػي ديسػهبر سػنة 
ككشػػؼ جػػزءان هػػف إقمػػيـ بحػػر الغػػزاؿ، كجهػػع هعمكهػػات جغرافيػػة عػػف ىػػذه األقػػاليـ كشػػعكبيا كنباتاتيػػا 

 .116كهعادنيا كبعث نتيجة كشكفو في تمؾ الجيات إلى الخرطكـ

كفػػي عيػػد سػػعيد باشػػا جػػاء عػػدد كبيػػر هػػف األجانػػب إلػػى األقػػاليـ السػػكدانية لمسػػياحة كالكشػػؼ 
الجغرافػػػي، كنػػػذكر هػػػنيـ ليجيػػػاف الػػػذم زار اإلقمػػػيـ الشػػػرقي ككردفػػػاف كسػػػار فػػػي النيػػػؿ األبػػػيض حتػػػى 
غندكرك، ككصؼ شعكب النياـ نياـ في بحر الغػزاؿ؟ ثػـ هػف األلهػاف ركبػرت ىارتهػاف كزهيمػو أدلبػرت 

ـ، ككصػػؼ الحهػػالت التػػي تقػػـك هنيػػا كقتػػذاؾ بغيػػة 1860اركف ىارنييػػو الػػذم زار غنػػدكرك عػػاـ كالبػػ
صيد الرقيػؽ أك الكشػؼ عػف هنػابع النيػؿ. ثػـ البمجيكػي برسػنيير كالهػاركيز أنتنػكرم الػذم اعتمػى النيػؿ 
 األزرؽ كبحػػػػر الغػػػػزاؿ، ثػػػػـ الكاشػػػػؼ اإليطػػػػالي كارلكبيادجيػػػػا، كالسػػػػيدات اليكلنػػػػديات هػػػػف أسػػػػرة تينػػػػي

                                                           

 48،  43ص ، ص1985عبد العظيـ أبك العطا،  115
116 Gray.R,A op.cit, pp, 24-25 
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كالكاشفكف اإلنجميز سبيؾ كجرانت كصهكئيؿ بيكر كغيرىـ. كاستطاعت السيدات اليكلنديات الكصػكؿ 
ـ، كأسػػفرت رحالتيػػف عػػف 1865ـ ك 1862إلػػى غنػػدكرك كتجػػكلف فػػي بحػػر الغػػزاؿ فيهػػا بػػيف عػػاهي 

جهع هعمكهات كثيرة عف حيكانات كنباتات كطيكر النيؿ األبيض، كتحقيؽ هجارم بعض األنيار هثؿ 
 .117كر كالككزنجا كغيرىهاالج

كهيها يكف هف أهر كؿ ىذه الرحالت كالجيد الػذم أضػفى عمػى الهعرفػة الجغرافيػة هزيػدان هػف 
العهػػػؽ، فػػػإف هسػػػألة هنػػػابع النيػػػؿ االسػػػتكائية ظمػػػت سػػػران غاهضػػػان. كأف كػػػؿ الهحػػػاكالت التػػػي اسػػػتيدفت 

فرصػػػة هتاحػػػة لمتكغػػػؿ الكشػػػؼ عػػػف هنػػػابع النيػػػؿ االسػػػتكائية قػػػد تكقفػػػت عنػػػد غنػػػدكرك، كلػػػـ تكػػػف ثهػػػة 
كالصعكد إلى اليضبة االسػتكائية التػي تضػهنت لغػز هنػابع النيػؿ الغاهضػة كيعنػى ذلػؾ أف سػر هنػابع 
النيػػػػؿ االسػػػػتكائية كهجهكعػػػػة البحيػػػػرات التػػػػي تضػػػػهنتيا األفكػػػػار هنػػػػذ أف رسػػػػهت خريطػػػػة بطميهػػػػكس 

 الجغرافي، ككانت كال تزاؿ في حاجة إلى هزيد هف الجيكد كالهحاكالت.

 النيل األبيض لممالحة وتجارة الرقيق في األقاليم السودانية3 فتح .3

ـ، بدأ النقؿ النيرم يدخؿ 1821هع دخكؿ األتراؾ الهصرييف في األقاليـ السكدانية، في سنة 
في طكر جديد، يهكف أف يقاؿ عنو أنو ثكرة إذا ها قكرنت بسابقو، فقد أدخؿ األتراؾ الهصريكف نكعان 

يعيده األىالي هف قبؿ، كها أنيـ كانكا أكؿ هف أدخؿ السفف التجارية في جديدان هف الهراكب لـ 
األقاليـ السكدانية كجمبكا هنيا أشكاالن كأحجاهان هختمفة لمتجارة كنقؿ الركاب كاالستكشاؼ. كقد كانت 
رغبتيـ في التكسع في حكض النيؿ ىي أساس اىتهاهيـ بالنقؿ خاصة، كأنو السبيؿ الكحيد الذم 

 .118تهاد عميو في كقت كانت فيو الدكاب ىي سبيؿ الهكاصالتيهكف االع

كقد برز اىتهػاـ األتػراؾ الهصػرييف بالنيػؿ فػي فػرؽ االستكشػاؼ، إذ أرسػؿ خكرشػيد باشػا سػنة 
ـ، أكلى غزكاتو إلى قبيمة الشػمؾ عمػى النيػؿ األبػيض، ككانػت هنػاطؽ الشػمؾ تهتػد آنػذاؾ حتػى 1826

لػػـ تػػزد عمػػى أف تكػػكف حهمػػة اسػػتطالعية. ثػػـ أنفػػذ حهمػػة أخػػرل هدينػػة الكػػكة شػػهاالن، كلكػػف ىػػذه الحهمػػة 
ـ أغػػػار 1830ـ إلػػػى هنػػػاطؽ الػػػدينكا فػػػي شػػػرؽ النيػػػؿ األبػػػيض كفػػػي سػػػنة 1826قادىػػػا بنفسػػػو سػػػنة 

خكرشيد عمى الشمؾ في هنطقة فشػكدة بيػدؼ الحصػكؿ عمػى الزنػكج كالبقػر. كلقػد تحػدل الشػمؾ ىػؤالء 
هصرييف قد حصد كثيػران هػف الشػمؾ، إال أف خكرشػيد كرجالػو الهعتديف عمييـ، كرغـ أف هدفع األتراؾ ال

                                                           

 83، ص1966زاىر رياض،  117
 144، ص1955الشاطر بصيمي عبد الجميؿ،  118
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قػد ىزهػػكا كلػػـ يحصػػمكا إال عمػػى عػػدد قميػػؿ هػف الزنػػكج فرجػػع الحكهػػدار خكرشػػيد كجنػػكده إلػػى الخرطػػـك 
 .119يجركف أذياؿ اليزيهة

بعد ذلؾ قاهت حهالت البكباشػي سػميـ قبطػاف التػي اسػتيدؼ هنيػا هحهػد عمػى باشػا اكتشػاؼ 
ؿ عمػػى الهعػػادف التػػي ظيػػر أنيػػا هكجػػكدة ىنػػاؾ ككصػػمت إلػػى غنػػدكرك. عمػػى أف هنػػابع النيػػؿ كالحصػػك 

الهيػػػـ فػػػي ىػػػػذه الحهػػػالت أنيػػػػا فتحػػػت النيػػػػؿ األبػػػيض لمهالحػػػة ههػػػػا أدل إلػػػى اتسػػػػاع التجػػػارة ككثػػػػرة 
الهشػػتغميف بيػػا. خاصػػة كأف فػػتح النيػػؿ األبػػيض لمهالحػػة الحػػرة قػػد أدل إلػػى دخػػكؿ التجػػار األكركبيػػيف 

صرييف كالسكدانييف أنفسيـ إلػى جنػكبي الػبالد حتػى غنػدكرك، بػؿ تكغمػكا نحػك الغػرب كالميفانتييف. كاله
 .120حتى بحر الغزاؿ، فبعدكا بذلؾ عف سيطرة الحككهة

كقد كاف ىؤالء التجار فػي بدايػة األهػر يشػتغمكف بتجػارة العػاج، غيػر أف انتشػار تجػارة الرقيػؽ 
يػا جعمػتيـ يتحكلػكف إلييػا خاصػة كأف عائػدىا كاألرباح الطائمة التي أصبحت تػدرىا عمػى الهتػاجريف في

الكبير قد ساعدىـ كثيران في هقابمة نفقاتيـ االستكشافية التي يقكهكف بيا. كقد استغؿ التجار األجانب، 
االهتيازات األجنبية التػي نالتيػا دكليػـ فػي هصػر، ككػاف التجػار األكركبيػكف يسػتخدهكف الجالبػة، كىػـ 

مػػة كالجعميػػيف الػػذيف انتقمػػكا هػػف الهنطقػػة النيميػػة لضػػيؽ فػػرص العػػيش تجػػار هػػف عػػرب الشػػايقية كالدناق
ىنػػاؾ إلػػى داخػػؿ األقػػاليـ السػػكدانية. غيػػر أف ىػػؤالء الجالبػػة تحكلػػكا بػػدكرىـ إلػػى تجػػار رقيػػؽ لحسػػابيـ 

 .121الخاص بعد أف تبينت ليـ أىهيتيا

أصػبح تجػار  كبدأت خطكرة ىذه التجارة تتفاقـ بصكرة كبيرة في أياـ الخديكم إسهاعيؿ  حيػث
الرقيؽ يهتمككف شركات كيككنكف جيكشان خاصة بيـ، كأخيران سػيطر ىػؤالء التجػار عمػى زعهػاء القبائػؿ 
الهػػتالكيـ األسػػمحة الناريػػة التػػي لػػـ يكػػف فػػي طاقػػة أىػػؿ الجنػػكب هقاكهتيػػا. بػػؿ أصػػبح األقكيػػاء هػػنيـ 

هحطػػػاتيـ حتػػػى ال أشػػػبو بػػػأهراء يحكهػػػكف هقاطعػػػات كاسػػػعة، فصػػػارت أعالهيػػػـ ترفػػػع عمػػػى هػػػراكبيـ ك 
تتػػدخؿ السػػمطات الحككهيػػة فػػي أعهػػاليـ كالحػػد هػػف نشػػاطيـ. كليػػذا يهكػػف القػػكؿ أنػػو نشػػأت حككهػػات 

 داخؿ حككهة األقاليـ السكدانية.

                                                           

 76 ، ص1976هجمة الكثائؽ،  119
 88ػ 87، ص ص1969 بشير كككك حهيدة، 120
 29، ص1976هجمة الكثائؽ،  121
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كهف أشير ىؤالء النخاسيف األجانب أحهد العقػاد هػف هصػر الػذم اسػتطاع عػف طريػؽ صػنع 
ية ليـ أف يتحصؿ عمى احتكار العاج في عالقات حسنة هع رجاؿ الحككهة بالتزاهو بدفع ضريبة سنك 

هنطقة أعالي النيؿ، كأصبح تحت ستار ىذه التجارة الهشػركعة يهػارس تجػارة الرقيػؽ، كقػد عػيف أحهػد 
العقاد، أبػا السػعكد ككػيالن لػو فػي غنػدكرك. كهػف األكركبيػيف هػالزاؾ الفرنسػي كتقػع دائػرة نشػاطو الكريػو 

اف آخػػػراف ىهػػػا بػػػاتيمهي كالفػػػارج كنهسػػػاكم يػػػدعى فرانػػػز فػػػي بحػػػر الغػػػزاؿ كهركػػػزه رهبيػػػؾ. كثهػػػة فرنسػػػي
باينػػدر. كهػػف الميفػػانتييف ديبكنػػك كقريبػػو أهبيمػػي، الهالطيػػاف المػػذاف تجنسػػا بالجنسػػية اإلنجميزيػػة. كليػػذا 

ـ حينها أتيـ بههارسة تجارة الرقيؽ، كادعػت 1862انبرت الحككهة اإلنجميزية لمدفاع عف ديبكنك سنة 
 .122ة لكيال يشيف سهعتياأف األدلة ضده غير قكي

كهػػف السػػكدانييف ظيػػر الزبيػػر باشػػا كشخصػػية تفػػكؽ أىهيتيػػا شخصػػية العقػػاد، إذ اسػػتطاع أف 
يسػػتكلى عمػػى جػػزء كبيػػر هػػف إقمػػيـ بحػػر الغػػزاؿ، كجعػػؿ عاصػػهتو فػػي هنطقػػة عرفػػت باسػػـ ديػػـ الزبيػػر، 

 .123كاستطاع بأفراد قكتو الهسمحة أف يشف غزكات ضد الزنكج لالتجار بيـ

كصػػػمت تجػػارة الرقيػػػؽ إلػػى ىػػػذا الطػػػكر الخطيػػر بػػػالرغـ هػػف الهعارضػػػة التػػي قكبمػػػت بيػػػا كقػػد 
كالقيكد التي بدأ يضعيا الهسؤلكف باإلدارة التركية الهصػرية هنػذ أيػاـ هحهػد عمػى باشػا، فػالهعركؼ أف 

زنػكج، الرحالة الذيف زاركا األقاليـ السكدانية، بدأكا ينشركف هػا شػاىدكا هػف اله سػي التػي يتعػرض ليػا ال
فظيػػػرت نتيجػػػة لػػػذلؾ فػػػي أكربػػػا حركػػػة قكيػػػة ضػػػد ىػػػذه التجػػػارة الالإنسػػػانية، كتبنػػػت إنجمتػػػرا القضػػػية، 
كاتصػػمت بالهسػػئكليف فػػي هصػػر ليػػذا الشػػأف، بجانػػب ذلػػؾ تككنػػت عػػدة جهعيػػات هناكئػػة ليػػذه التجػػارة 

 .124الكحشية تطالب بإلغائيا

األبػػيض يثػػركف هػػف عهميػػة ىػػذا، ككجػػد الخػػديكم إسػػهاعيؿ أف عػػددان هػػف تجػػار أعػػالي النيػػؿ 
تجػػارة الرقيػػؽ كبيعػػو، كأنيػػـ يسػػتخدهكف فػػي ذلػػؾ حهػػالت هنظهػػة كهسػػمحة باألسػػمحة الناريػػة الصػػطياد 
الرقيؽ، ككجد أف ىذه الحهالت كىؤالء التجػار يشػكمكف خطػران عمػى دكلتػو كههتمكاتػو، كهنافسػان قكيػان لػو 

لرقيػػؽ فػػي أفريقيػػا حتػػى يػػتهكف هػػػف فػػي هػػد حػػدكد دكلتػػو كتكسػػيعيا. لػػذلؾ قػػرر القضػػاء عمػػى تجػػارة ا
 .125تكصيؿ حدكده إلى الحدكد الطبيعية لحكض النيؿ
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كلعؿ الخديكم إسهاعيؿ أراد بالخطكة التي اتخػذىا لهػد سػمطانو إلػى أعػالي النيػؿ بحجػة إلغػاء 
النخاسة، أف يستهر في تمقى تأييد العالـ الغربي فها كاف لو عف ىذا التأييد هف غني، إذ كػاف بحاجػة 

لى تعضيدىا السياسي ألغراض كبرم كاف يتطمػع إلييػا، كىػي بسػط إلى  هزيد هف الهاؿ هف أكركبا، كا 
نفػكذه عمػى اإلقمػيـ السػػكداني الجنػكبي كأفريقيػا الشػػرقية كالحبشػة، ككػاف لزاهػان عميػػو أف يػتـ ىػذا التكسػػع 

نياء األعهاؿ الكحشية، ك  تهييد الطرؽ كتأهينيػا باسـ التهدف كالعهارة، كتكسيع دائرة الزراعة كالتجارة كا 
 .126كالتأليؼ بيف األىالي

فيػػذه ىػػي أىػػداؼ هصػػر كهػػا بػػدت فػػي التعميهػػات الهختمفػػة التػػي صػػدرت هػػف الهسػػئكليف إلػػى 
الجيات الهختمفة، إيذانان بالتقدـ نحك أعػالي النيػؿ. ككػاف أكضػح هػا فػي ىػذه التعميهػات بػركز الغػرض 

ؼ االتجاىػػات العالهيػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف ىػػذه ككضػػكح الهثػػؿ كالهبػػادئ. كطابقػػت ىػػذه الهثػػؿ كاألىػػدا
ف اختصػت هصػر بتحهػؿ أعبػاء كشػؼ  الهناطؽ جغرافيان كالقضاء عمى تجػارة الرقيػؽ الهنتشػرة فييػا. كا 
ىػػذه الهنػػاطؽ كاهتػػدادىا كاهمػػة، كبػػأداء رسػػالتيا نحػػك إلغػػاء تجػػارة الرقيػػؽ بكػػؿ إخػػالص، لكػػف الخػػديكم 

رجػػاالن غيػػر الهصػػرييف، فعيػػد إلػػى البريطػػانييف، السػػير إسػػهاعيؿ رأل أف يختػػار لقيػػادة تمػػؾ العهميػػة، 
صػػهكئيؿ بيكػػر أكالن، ثػػـ الجنػػراؿ تشػػارلس جػػكرج غػػكردكف أخيػػران، بهيهػػة إقاهػػة الحككهػػة الهكطػػدة فػػي 

 .127هناطؽ النيؿ األعمى، كتطيير ىذه الهناطؽ هف تجارة الرقيؽ

 اىتمام الخديوي إسماعيل بالوصول إلى منابع النيل االستوائية3. 4

في عصر الخديكم إسهاعيؿ بذلت جيكد هضاعفة لمكشؼ عف هنابع النيؿ كغيرىا هف 
 هناطؽ حكهدارية األقاليـ السكدانية التي لـ تكف قد كشفت بعد.

لقػػد أسػػمفنا القػػكؿ أف الحهػػالت كالبعثػػات التركيػػة الهصػػرية التػػي قادىػػا البكباشػػي سػػميـ قبطػػاف، 
قبالة غنػدكرك، كلكػف ىػذا الفػتح كػاف هؤقتػان، بهعنػى  في عيد هحهد عمى باشا، قد بمغت جزيرة جكنكر

أنػػو لػػـ يقتػػرف بكضػػع حاهيػػات عسػػكرية دائهػػة فػػي تمػػؾ الهنػػاطؽ، تقػػر سػػمطة الحككهػػة فييػػا، فصػػهـ 
الخديكم إسهاعيؿ، العـز عمى أف يبسػط نفػكذ هصػر بصػفة دائهػة فػي تمػؾ األصػقاع كهػا يمييػا جنكبػان 

ذك حػػذك جػػده هحهػػد عمػػى باشػػا، فػػي أف يعيػػد بيػػذه الهيهػػة حتػػى هنػػابع النيػػؿ االسػػتكائية، كلكنػػو لػػـ يحػػ

                                                           

 62 ، ص1967جالؿ يحيى،  126
 127، 125، 115ػػػػ  113، ص ص 1935عبد ا حسيف،  127
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القكهيػػة إلػػى ضػػباط الجػػيش التركػػي الهصػػرم، بػػؿ عيػػد بيػػا إلػػى جهاعػػة هػػف اإلنجميػػز، كىػػذا هػػكطف 
 ضعؼ في سياستو أدل إلى عكاقب كخيهة فيها بعد.

كنظػػران لهػػا كػػاف كاضػػحان هػػف أف عهميػػات كشػػؼ أفريقيػػا الكسػػطى كفػػتح هغاليقيػػا، كىػػي كانػػت 
هرة في ذلؾ الحيف، سكؼ تسفر عف ضـ الهناطؽ الهحيطة بالبحيرات العظهى إلػى إحػدل الػدكؿ هست

الكبرل أك إلى غيرىا، فقد كاف هف الهعقكؿ بالنسبة إلسهاعيؿ أف يػرل لهصػر الحػؽ األكؿ كالضػركرة 
األكلػػى فػػي اهػػتالؾ هنػػابع النيػػؿ التػػي يعتهػػد اقتصػػاد هصػػر بػػؿ كجكدىػػا عمييػػا. كفػػي الهنػػاخ الػػدكلي 
السػػائد فػػي ذلػػؾ الكقػػت، فػػإف اإلنسػػاف ال يكػػكف فػػي حاجػػة إلػػى الشػػؾ بغيػػر حػػؽ فػػي أف اهػػتالؾ ىػػذه 
الهنػػابع بكاسػػطة إحػػدل الػػدكؿ الكبػػرل، سػػكؼ يسػػتخدـ هػػف جانػػب ىػػذه الدكلػػة لههارسػػة الضػػغكط عمػػى 
هصر. كفي ىذا  كاف كاضحان لمخديكم إسهاعيؿ، أف ىناؾ تسابقان بينو كبػيف األكربيػيف لمسػيطرة عمػى 
هنابع النيؿ االستكائية، لذلؾ قرر إسهاعيؿ أف يسرع في ضـ تمؾ الهناطؽ إلى أهالكو قبؿ أف يرفرؼ 

 عمييا عمـ أكركبي.

كلقػػد اسػػتيؿ الخػػديكم إسػػهاعيؿ هشػػركع بسػػط سػػمطانو نحػػك هنػػابع النيػػؿ كغػػرس العمػػـ التركػػي 
الضػػخهة، التػػي لػػـ يعػػرؼ ىنػػاؾ، إبػػاف إقاهتػػو لهناسػػبة افتتػػاح قنػػاة السػػكيس تمػػؾ االحتفػػاالت الرسػػهية 

التاريخ احتفاالن يدانييا في اإلسراؼ كالتبذير. كقد جاء صهكئيؿ بيكر هع كلي عيد إنجمترا الذم دعي 
إلى تمؾ الهناسبة الكبيرة، فرأل الخديكم إسهاعيؿ ككزيػره نكبػار باشػا، ذلػؾ أف صػهكئيؿ بيكػر، سػكؼ 

نسبة الكتشافاتو السابقة في أفريقيا الكسطى يككف الشخص األكثر هالءهة ليعيد إليو بيذا الهشركع، ك 
 .128كهنابع النيؿ عمى األخص

لػى الػدكائر الحككهيػة األخػرل  كعندها كافؽ صهكئيؿ بيكر عمى ىذا الهشػركع، صػدرت إليػو كا 
الهرتبطة بو، أكاهر كتكجييات هتعددة. كفي تكجيياتو لصهكئيؿ بيكر، ذكر الخديكم إسػهاعيؿ، ذلػؾ، 

كاف عميو أف يضهيا إلػى الحككهػة التركيػة الهصػرية، كانػت فكضػكية هػف غيػر أف تمؾ الهناطؽ التي 
قكانيف أك إدارة أك أهف. كيذكر أيضان، أف اإلنسانية تهنع الهتاجرة في الرقيؽ، كيجب أف تكقؼ بتكجيو 
ضربة قاضية إلى أكلئػؾ الػذيف يشػارككف فييػا، كيضػيؼ أف تمػؾ القبائػؿ يجػب السػهاح ليػا بػأف تتهتػع 

حضارة، بكاسطة فتح طريؽ إلى البحيرات العظهى، كتأسيس التجارة الهشركعة، كفي تعميهاتو بثهار ال

                                                           

 187ػػػ  186، ص ص 1976هارلك، جكف،  128
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إلى كزير الداخمية كالحاكـ العاـ لمسكداف تحدث الخػديكم إسػهاعيؿ فقػط عػف ضػـ تمػؾ الهنػاطؽ حتػى 
 .129إلى ها كراء البحيرات العظهى

يػة الهصػرية عمػى ىػذه كفعالن حضر صهكئيؿ بيكػر إلػى هصػر، كتعاقػدت هعػو الحككهػة الترك
الهيهػػػة، كيعمػػػؽ ألػػػف هكرىيػػػد عمػػػى إسػػػناد ىػػػذه الهيهػػػة لصػػػهكئيؿ بيكػػػر بقكلػػػو: "إذا كانػػػت رحمػػػة بيكػػػر 
األكلى إلى أعالي النيؿ قد حكلتو هف صياد كبير ىاك إلى هكتشؼ، فإف ىذا الهكتشؼ سيصبح بيػذه 

داريان   .130الهيهة الجديدة رجالن عسكريان كا 

بـر هع صهكئيؿ بيكر ىك أف السير صهكئيؿ بيكر يكمؼ بهد كأىـ ها احتكاه العقد اله
سمطاف الحككهة التركية الهصرية إلى هنابع النيؿ كالجيات الكاقعة جنكب غندكرك كتنظيـ اإلدارة 
يجاد تجارة هنظهة هشركعة بيا.  التركية الهصرية في تمؾ األرجاء كالقضاء عمى تجارة الرقيؽ، كا 

قاهة خط هف الهراكز العسكر  ية كهستكدعات لمتجارة يبعد بعضيا عف بعض هسافة ثالثة أياـ سيران كا 
عمى األقداـ، ابتداءان هف غندكرك. كفتح طريؽ الهالحة هع البحيرات العظهى كنشر العدؿ كالطهأنينة 
في ىذه الجيات. كقد كقع بيكر عمى العقد، كأحاطت انجمترا بتفصيالت االتفاؽ كالتعميهات التي 

 ـ تثر إنجمترا أية هالحظة أك اعتراض بيذا الشأف.أعطيت لبيكر، كل

ـ، فرفػع عمييػا 1871ككصؿ السير صهكئيؿ بيكر إلى غندكرك فػي الخػاهس هػف أبريػؿ سػنة 
العمػػػـ التركػػػي الهصػػػرم فػػػي اليػػػـك السػػػادس كالعشػػػريف هػػػف هػػػايك فػػػي نفػػػس العػػػاـ فػػػي احتفػػػاؿ عسػػػكرم 

أطمػػػػؽ بيكػػػػر عمػػػػى غنػػػػدكرك اسػػػػـ هييػػػػب، أعمػػػػف فيػػػػو رسػػػػهيان ضػػػػـ ىػػػػذه الػػػػبالد إلػػػػى أهػػػػالؾ هصػػػػر. ك 
اإلسػػهاعيمية كجعميػػا عاصػػهة هديريػػة خػػط االسػػتكاء. كاسػػتأنؼ السػػير فػػي النيػػؿ األبػػيض فػػي أكؿ عػػاـ 

ـ، كنجح في تأسيس هراكز كحصكف عسكرية في هناطؽ عػدة بأعػالي النيػؿ، هنيػا اإلبراىيهيػة 1872
د الخػديكم إسػهاعيؿ، كأنشػأ حصػكنان عمى بحر الجبؿ، كقػد سػهاىا بيػذا االسػـ تػذكاران إلبػراىيـ باشػا كالػ

 .131أخرل في فاتيكك ثـ في فكيرة الكاقعة عمى نيؿ فيكتكريا

كتقدـ صهكئيؿ بيكر بجنكده جنكبان نحك البحيرات العظهى في ههمكة أكنيكرك الهتاخهة لبحيرة 
 ـ، ككػاف همكيػا يػدعى كاباريجػا، فػأظير1872ألبرت شرقان كاحتؿ عاصهتيا هاسيندل في أبريػؿ سػنة 

خضكعو لسمطاف الحككهة التركية الهصرية، كأعمف بيكر باسـ الخديكم إسهاعيؿ دخػكؿ ىػذه الههمكػة 
                                                           

 333، ص1965هكي شبيكة،  129
130 Moorehead.A,1960, p142 

 255، ص 1947هحهد فؤاد شكرم، 131
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ـ، كبنػػي فػػي هاسػػيندل داران لمحككهػػة 1872فػػي أهػػالؾ هصػػر فػػي اليػػـك الرابػػع عشػػر هػػف هػػايك سػػنة 
 .132بالقرب هف دار كاباريجا، كشيد حصنان إلقاهة الحاهية التركية الهصرية

يمبػػث أف أثػػار األىػػػالي لمقيػػاـ بهظػػاىرات عدائيػػة ضػػد الحاهيػػة التركيػػػة  عمػػى أف كاباريجػػا لػػـ
الهصػػرية، كخاصػػة بعػػد أف رفػػض بيكػػر هعاكنتػػو فػػي حربػػو ضػػد هنافسػػو ريكنجػػا، كانتيػػى األهػػر بقيػػاـ 
الحػػرب بػػيف الطػػرفيف. كرغػػـ انتصػػار الحاهيػػة التركيػػة الهصػػرية، كفػػرار الهمػػؾ كاباريجػػا، فقػػد انسػػحبت 

صػػرية هػػف هاسػػيندل إلػػى شػػكاطئ فيكتكريػػا، لتػػأكم إلػػى هكػػاف آهػػف. كاضػػطر بيكػػر الحاهيػػة التركيػػة اله
إلػػػى أف يػػػتخمص هػػػف كثيػػػر هػػػف أهتعػػػة الحاهيػػػة كأف يحػػػرؽ الهحطػػػة التػػػي أنشػػػأىا فػػػي هاسػػػيندل قبػػػؿ 
هغادرتيػػػػا. كأعمػػػػف بيكػػػػر خمػػػػع الهمػػػػؾ كاباريجػػػػا ككلػػػػي هكانػػػػو ريكنجػػػػا، فتقبػػػػؿ ريكنجػػػػا ىػػػػذا التنصػػػػيب 

 .133عمى كالئو لخديكم هصر كجرد حهمة عمى كاباريجا غمبتو عمى أهره باإلخالص كاالبتياج، كبقى

كقػػد كفػػد عمػػى بيكػػر رسػػؿ هػػف الهمػػؾ أهتيسػػا، همػػؾ يكغنػػدا الهجػػاكرة لههمكػػة أكنيػػكرك، الكاقعػػة 
شهالي بحيرة فيكتكريا كغربييا، كعرضػكا إخػالص همكيػـ لخػديكم هصػر، فػأكـر بيكػر كفػادتيـ، كبػادؿ 

بقػى أهتيسػا هكاليػان لهصػر كنقػـ عمػى كاباريجػا خيانتػو، كىاجهػو هػف الجنػكب همكيـ الرسائؿ كاليدايا، ك 
جػزاء انتفاضػتو، كبفضػػؿ كالء أهتيسػا لهصػر انفتحػػت الطريػؽ بػػيف أعػالي النيػؿ كزنجبػػار عمػى شػػاطئ 

ـ إذ انتيػت هػدة خدهتػو. كغػادر بيكػر 1873الهحيط اليندم. كعاد بيكر إلى غنػدكرك فػي أبريػؿ سػنة 
قي بكؿ المكـ عمى أبي السعكد أحد تجار الرقيؽ في هنطقػة أعػالي النيػؿ كطالػب إلى غندكرك، كىك يم

 .134بهحاكهتو

ف كانػػػت لديػػػو الرغبػػػة ليجػػػدد تعاقػػػده هػػػع الحككهػػػة التركيػػػة  كيبػػػدك أف السػػػير صػػػهكئيؿ بيكػػػر كا 
الهصػرية لفتػرة أخػػرل إال أف الخػديكم إسػهاعيؿ لػػـ يكػف هسػتعدان لقبػػكؿ ىػذا األهػر، إذ أنػػو أنتقػد السػػير 

هكئيؿ بيكر لحربو ضد القبائؿ في هناطؽ أعالي النيؿ، بينها كاف هػف الهفتػرض عميػو أف يتصػالح ص
هعيػػػا. كال شػػػؾ أف بيكػػػر فشػػػؿ فػػػي تحقيػػػؽ كسػػػب ثقػػػة األىػػػالي كهػػػكدتيـ كتػػػأهينيـ كالعهػػػؿ عمػػػي نشػػػر 
أسباب الهدنيػة كالعهػراف، كتكسػيع النشػاط الزراعػي كالتجػارم فػي تمػؾ الجيػات. ككانػت سياسػة العنػؼ 

                                                           
132 Baker,S.W, 1874, p.216 

 114ػ  113، ص ص 1930رحهف الرافعي بؾ، عبد ال 133
 242، ص 1969 شكقي عطا ا الجهؿ، 134
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التي أتبعيػا بيكػر هػع األىػالي، خاصػة هػع قبائػؿ البػارم، كانػت هػف األسػباب الرئيسػية التػي أدت إلػى 
 .135فشؿ الكثير هف الجيكد الهبذكلة

ىذا، كقد كػاف الخػديكم إسػهاعيؿ قمقػان، ذلػؾ أف هشػركع تكسػعو نحػك البحيػرات العظهػى يجػب 
البريطانية بإسطنبكؿ ككصػؿ هعػو إلػى  أال يتكقؼ، كقد قابؿ نكبار باشا، غكردكف هصادفة في السفارة

اتفػػاؽ هؤقػػت لمخدهػػة فػػي هديريػػة خػػط االسػػتكاء خمفػػان لمسػػير صػػهكئيؿ بيكػػر، كاتخػػذ ىػػذا االتفػػاؽ شػػكالن 
رسهيان فيها بعد. كهف الغرابة بهكاف أف يتعاقب عمى ىذا الهنصب الخطير إنجميزياف ليها هقاـ هعمكـ 

يزية، كلـ يكف ذلؾ هػف قبيػؿ الهصػادفات، بػؿ إف أصػبع في نظر الجهيكر البريطاني كالحككهة اإلنجم
السياسة البريطانية كاف ليا دخؿ في ىذا التعييف، فكها أف الحككهػة االنجميزيػة ىػي التػي أكعػزت إلػى 
الخديكم إسهاعيؿ بكساطة كلي عيد انجمترا، أف يسند ىذا الهنصب إلى السير بيكر، فإنيا ىي أيضان 

ـ. فالسياسػة اإلنجميزيػة كانػت 1874ى الككلكنيؿ غكردكف باشا في سػنة التي سعت لديو في إسناده إل
تنفذ خطتيا في التهييد لمتدخؿ في شئكف حكهدارية األقاليـ السكدانية، كاختارت بادئ ذم بػدء هنطقػة 
خط االستكاء، ألنيا الهنطقة التي جعمتيا الهرحمة األكلى لبرناهجيا، إذ فييا هنػابع النيػؿ، كىػي هفتػاح 

 .136ليـ السكدانية هف جية الجنكب، كها أنيا هصدر الحياة لهصراألقا

ـ، ككجيػػت 1874كبػػدأت بعثػػة غػػكردكف تقػػدهيا نحػػك الجنػػكب فػػي الثالثػػيف هػػف هػػارس سػػنة 
اىتهاهػػان خاصػػان نحػػك التأكػػد هػػف صػػالحية الهجػػرل النيمػػي لمهالحػػة جنػػكب الرجػػاؼ، كاسػػتمـز ذلػػؾ قيػػاـ 

ىها بحػػػػران كاألخػػػػرل بػػػػران، لالسػػػػتدالؿ عػػػػف طريػػػػؽ غػػػػكردكف شخصػػػػيان بقطػػػػع كػػػػؿ هرحمػػػػة هػػػػرتيف إحػػػػدا
الهشاىدات كهسػح األرض عمػى هػدل االنحػدار كاحتهػاالت صػالحية الهجػرل الهػائي لمهالحػة، لزيػادة 
االطهئنػػاف كالتأكػػد. كصػػؿ غػػكردكف إلػػى غنػػدكرك، كنسػػبة لػػرداءة هناخيػػا فقػػد قػػاـ بنقػػؿ هركػػز الحككهػػة 

 .137رية خط االستكاءإلى الالدك، فصارت هف ذلؾ العيد عاصهة لهدي

كبعػػد أف تػػكلي غػػكردكف شػػئكف الحككهػػة فػػي تمػػؾ الهنػػاطؽ تػػابع السػػير جنكبػػان حتػػى بمػػغ بحيػػرة 
ألبػػرت، كاسػػتكلى عمػػى عػػدد هػػف هراكػػب األىػػالي اسػػتخدهيا الكتشػػاؼ شػػكاطئ البحيػػرة. كاسػػتقدـ هػػف 

الخرطـك كعهاليػػا، الخرطػػـك العػػدد الكػػافي هػػف البػػكاخر النيميػػة كهػػف آالت الترسػػانة التركيػػة الهصػػرية بػػ
كأنشأ بالدفالل شهالي بحيرة ألبرت ترسانة تنظػيـ الهالحػة فػي أعػالي النيػؿ كفػي البحيػرة نفسػيا. كرفػع 

                                                           

 114، ص 1930عبد الرحهف الرافعي بؾ،  135
136 Shukry.M.F, 1953,p22 

 117ػ  116، ص ص 1930عبد الرحهف الرافعي بؾ،  137
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العمـ التركي الهصرم فكؽ هاجكنجك الهطمة عمى بحيرة ألبرت باحتفاؿ عسكرم هييب. كبذا أصبحت 
 .138هنطقة بحيرة ألبرت تابعة رسهيان لهصر

كافية هف الهراكػز اإلداريػة كالعسػكرية عمػى اهتػداد النيػؿ هػف الدك  كقد أنشأ غكردكف هجهكعة
إلػػى هػػاجكنجك كألبػػرت جنكبػػان كأيضػػان إلػػى فػػكيرا كهركلػػي كضػػـ تمػػؾ الهنػػاطؽ رسػػهيان كفعميػػان إلػػى الحكػػـ 
التركي الهصرم. كثبتت صالحية الهالحة النيرية هف السكباط إلى بحيرة ألبرت باستثناء عقبة كاحػدة 

ال شػهالي دكفيمػي، كهػا ثبتػت صػالحية الهالحػة أيضػان هػف هركلػى إلػى فػكيرا، كلػـ يبػؽ ىي شالالت فك 
 .139خارج االهتداد التركي الهصرم إال ههمكة يكغندا كجانب هف ههمكة أكنيكرك

كقػػد اسػػتمـز الكصػػكؿ إلػػى اكتهػػاؿ السػػيطرة التركيػػة الهصػػرية عمػػى هنطقػػة البحيػػرات العظهػػى، 
ؾ الهنػػػػاطؽ كتفيػػػػـ اتجاىػػػػات همككيػػػػا كقبائميػػػػا هػػػػع اكتسػػػػاب إرسػػػػاؿ بعثػػػػات كشػػػػفية لمتعػػػػرؼ عمػػػػى تمػػػػ

صػػداقاتيـ لهصػػر. ككػػاف هػػف ذلػػؾ تمػػؾ البعثػػة التػػي أعػػدتيا هديريػػة خػػط االسػػتكاء هػػف رجاليػػا بقيػػادة 
الضػػابط األهريكػػي الككلكنيػػؿ شػػابي لػػكنج عقػػب كصػػكلو غنػػدكرك فػػي السػػادس عشػػر هػػف أبريػػؿ سػػنة 

مكهػػات جغرافيػػة، كػػاف أثرىػػا بالغػػان فػػي تسػػييؿ فػػتح ـ. ككفقػػت تمػػؾ البعثػػة فػػي الحصػػكؿ عمػػى هع1874
الطريؽ بيف عاصهة الهديرية كبحيرة فيكتكريا، كها كصمت إلى إقناع همؾ يكغندا، بها يهكف أف يعػكد 
عميو هف فائدة، إذا أرسؿ ها لديو هف عاج إلى هصر بدالن هف إرسالو إلى زنجبار. كفي طريؽ العكدة 

كجػا التػي أطمػؽ عمييػا اسػـ بحيػرة إبػراىيـ نسػبة إلػى إبػراىيـ باشػا، نجح لكنج في الكشؼ عف بحيػرة كي
ـ، 1874كنجح لكنج أيضان في إقناع أهتيسا همؾ يكغندا، بعقػد هعاىػدة بتػأريخ التاسػع هػف يكليػك سػنة 

قبؿ ذلؾ الهمؾ بهقتضاه كضع ههمكتو تحت حهاية هصر. كقد أرسؿ الهعاىدة إلى الخديكم إسهاعيؿ 
 .140هصر ضهت إلييا جهيع البالد الكاقعة حكؿ بحيرة فيكتكريا كبحيرة ألبرتالذم أخبر الدكؿ أف 

ـ فػي اإلقمػيـ 1875كهف تمؾ البعثات أيضان رحمة البمجيكي أرنسػت لينػاف دم بمفػكف فػي عػاـ 
الههتػػػد هػػػف الػػػالدك عاصػػػهة هديريػػػة خػػػط االسػػػتكاء إلػػػى ركباجػػػا عاصػػػهة يكغنػػػدا. ثػػػـ رحػػػالت الرحالػػػة 

ـ طريقػػو لبحيػػرة 1876بحػػر الغػػزاؿ، كفػػي بحيػرة ألبػػرت، كقػػد رسػػـ فػػي سػػنة اإليطػالي جيسػػي فػػي إقمػػيـ 
ألبػػػرت. ككػػػذلؾ رحػػػالت غػػػكردكف نفسػػػو، لكشػػػؼ الطريػػػؽ النيػػػرم إلػػػى بحيػػػرة فيكتكريػػػا، كرسػػػـ خػػػرائط 

                                                           

 93، ص 1967جهيؿ عبيد،  138
 94، ص 1967جهيؿ عبيد،  139
 119، ص 1930عبد الرحهف الرافعي بؾ،  140
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نشػػاء الهحطػات عمػى طكلػػو كىكػذا نجػح غػػكردكف كهسػاعدكه نجاحػان كػػاهالن  .141هفصػمة ليػذا الطريػؽ كا 
 في كشؼ تمؾ البقاع.

 الحبشية المصرية3 الحرب. 5

لقد اقتضت ضركرة االطهئناف إلى تكفير ها تحتاج إليو هصر كاألقاليـ السكدانية هف هياه 
النيؿ، أف ييتـ هحهد عمى باشا بهسألة النيؿ. فقد عهد حكاـ الحبشة كالنكبة هنذ األزهنة القديهة إلى 

كبيف هصر، بأف يعهمكا عمى تيديد هصر بقطع هياه النيؿ عنيا كذلؾ كمها ساءت العالقات بينيـ 
تحكيؿ هجرل النيؿ بحيث ال تصؿ هياىو إلى هصر. كفي العصكر الحديثة يذكر الرحالة 

ـ خطابان يقكؿ فيو لحكاـ 1704االسكتمندم جيهس بركس، أف أحد همكؾ الحبشة أرسؿ في سنة 
كفيضاف هائو تحت  هصر: "في النيؿ كحده الكسيمة التي تكفي لعقابكـ، ألف ا جعؿ هنبع ىذا النيؿ

سمطاننا. كفي كسعنا التصرؼ في هياه ىذا النيؿ بالكيفية التي تمحؽ األذل البالغ بكـ". كلقد ظؿ ىذا 
التيديد بتحكيؿ هجرل النيؿ كقطع هياىو عف هصر، باقيان طكاؿ العصكر كميا حتى القرف التاسع 

حكيؿ هجرل النيؿ عف هصر عشر الهيالدم. كحتى عيد هحهد عمى باشا كاف ال يزاؿ الخكؼ هف ت
قائهان، بؿ إف ىناؾ كثيريف اعتقدكا حتى عيد قريب أف تحكيؿ هجرل النيؿ عف هصر عهمية 

 .142ههكنة

كهف الذيف أخذكا بيذا الرأم، الرحالة اإلنجميزم شارلس بيؾ، الذم سجؿ ىذا الرأم في هذكرة 
كيؿ هياه النيؿ بحيث يهتنع الرم ـ، عف إهكاف تح1815في سنة  (85)تقدـ بيا إلى المكرد بالهر ستكف

فػػي هصػػر. كبعػػد ىػػذا التػػاريخ تحػػدث كثيػػركف عػػف إهكػػاف تحكيػػؿ هجػػرل النيػػؿ، هػػنيـ السػػير صػػهكئيؿ 
ـ، كتحػػدث عػػف ىػػذا الهكضػػكع 1885 –ـ 1884بيكػػر الػػذم طػػرؽ ىػػذا الهكضػػكع كثيػػران بػػيف عػػاهي 

إهكػػاف تحكيػػؿ هجػػرل ، ككانػػت أكثػػر األحاديػػث عػػف …ـ كىكػػذا1892فػػي سػػنة  (86)كػػذلؾ المػػكرد همنػػر
 .143النيؿ، دارت إباف إخالء هصر لحكهدارية األقاليـ السكدانية بسبب نشكب الثكرة الهيدية ىناؾ

كها استأثر االىتهاـ بهسألة هياه النيؿ لمرم في هصر كفي حكهدارية األقاليـ السػكدانية هعػان، 
كالهحافظػػة عمػػى حهايػػة النيػػؿ هػػف اعتػػداء الهتربصػػيف بهصػػر، بتحكيػػؿ هجػػراه عنيػػا، قيػػاـ هحاكلػػة فػػي 

ـ أثنػػاء حكهداريػػة أحهػػد باشػػا جػػركس، الػػذم كػػاف يمقػػب بػػأبي 1840عيػػد هحهػػد عمػػى باشػػا فػػي سػػنة 
                                                           

141 Shaille.L,1912,pp,90 -97 

142 Hill.G.B,1881, p106 

143 Chessman.R.E,1968,p14 
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داف، لسػبؽ األحبػاش كتفكيػت أغراضػيـ عمػييـ، كذلػؾ لهحػاكلتيـ تحكيػؿ هجػرل نيػر الهػارم )القػاش ك 
أك الجػػاش( عػػف العطبػػرة، كعمػػى ذلػػؾ فقػػد كػػاف هػػف شػػأف االىتهػػاـ كاالحتفػػاظ باألقػػاليـ السػػكدانية، أف 
يتهكف هحهد عمي باشػا، هػف تالفػى أخطػار تحكيػؿ هجػرل النيػؿ كهنػع هياىػو ال عػف هصػر فقػط، بػؿ 

 .144ف األقاليـ السكدانية نفسيا كذلؾع

ىذا، كعندها جمس الخديكم إسهاعيؿ عمى أريكة الحكـ في هصر، رغب في تكسػيع األهػالؾ 
الهصرية هف جيػة الحبشػة، ألف حػدكد الحبشػة هرتبطػة بحػدكد حكهداريػة األقػاليـ السػكدانية، كألف بيػا 

نيػػا إلػػى داخػػؿ األقػػاليـ السػػكدانية. فجػػرد هنػػابع النيػػؿ األزرؽ، كغيػػره هػػف األنيػػار األخػػرل التػػي تػػأتي ه
ليػػػذا األهػػػر ثػػػالث حهػػػالت، كانػػػت إحػػػداىها بقيػػػادة الضػػػابط السػػػكيدم. الػػػذم التحػػػؽ بخدهػػػة الشػػػهاؿ، 
كالثانية بقيادة هتزنجر، لمزحؼ عمى إقمػيـ العيسػي الكاقػع بػيف الحبشػة كاألهػالؾ الهصػرية فػي تػاجكرة، 

أككمػت إلييهػا، فيػـز أرنػدركب فػي هكقعػة جنػدب فػي اليػـك كلكف كمتا الحهمتيف أخفقتا في الهيهة التي 
ـ، بينها قتؿ هتزنجر غيمة قبؿ ذلؾ بيكهيف اثنيف كىك في طريقو 1875الثاهف عشر هف نكفهبر سنة 

 .145إلى أرض العيسى

كلغسػػػؿ اإلىانػػػػة التػػػػي لحقػػػػت بهصػػػر، هػػػػف جػػػػراء ىزيهتيػػػػا أهػػػاـ األحبػػػػاش أضػػػػطر الخػػػػديكم 
أحػد القػادة األهػريكييف  –إسهاعيؿ إلى إرساؿ حهمة بقيادة السردار راتب باشا كهعو الجنراؿ لكنج باشا 

رئيسػػان ألركػػاف حػػرب ىػػذه الحهمػػة كاألهيػػر حسػػف أحػػد أنجػػاؿ الخػػديكم  –فػػي الجػػيش التركػػي الهصػػرم 
يؿ. كنشبت هعركة بيف ىذه الحهمة كبيف الجيش الحبشي في قكرع في اليـك السادس هف هارس إسهاع
ـ، داهت ثالثة أياـ، انتيت بتقيقر الجيش الحبشي، في اليـك الثالث عشر هف هارس هػف 1876سنة 

ىذه السنة نفسيا. كعجزت الحهمة عف الحرب حتػى يػتـ ليػا النصػر. كيرجػع فشػميا فػي ذلػؾ إلػى عػدـ 
 د قيادتيا.تكحي

أرسػػؿ الهمػػؾ يكحنػػا إلػػى قائػػد الحهمػػة التركيػػة الهصػػرية يعػػرض عميػػو الصػػمح، كادعػػى أنػػو هػػا  
كاف يريد الحرب قػط، بػؿ أنػو كػاف يجيػؿ السػبب الػذم دعػا الخػديكم إسػهاعيؿ إلػى هنازلتػو. ثػـ طمػب 

                                                           

 12ػ  11، ص ص 1947هحهد فؤاد شكرم،  144
 12، ص 1947هحهد فؤاد شكرم،  145
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ديكم إسػهاعيؿ عقد اليدنة فكران، تهييدان لسمـ دائـ هع حككهة الخديكم إسهاعيؿ. كعمى ذاؾ أرسؿ الخػ
 .146أهران إلى راتب باشا بعقد الصمح هع الحبشة عمى أحسف شركط ههكنة

كبػػدأ الهمػػؾ يكحنػػا انسػػحابو إلػػى عػػدكة، كانسػػحب السػػردار راتػػب باشػػا أثػػر ذلػػؾ إلػػى هصػػكع، 
كجرت الهفاكضات بيف هصر كالحبشة لتسكية العالقات بينيها. كىكذا خرجت هصر هف ىذا النضاؿ 

هيػا فػي السػكداف الشػرقي كبػالد الصػكهاؿ كعمػى سػاحؿ البحػر األحهػر األفريقػػي، هحتفظػة بجهيػع أقالي
حيث ثبتت حقكؽ السيادة التي كانت ليا عمى ىذه األقاليـ بأكهميا. كبذلؾ انتيت حربيػا هػع الحبشػة، 

 .147كىي أكؿ ضربة تمقاىا الخديكم إسهاعيؿ في حكض النيؿ

 نيل االستوائية3اىتمام األوساط األوربية بالكشف عن منابع ال .6

ها هف ريب في أف الهحاكالت التي بذلت لمكشؼ عف هنابع النيؿ االستكائية بعد عاـ 
ـ، كتضافر جيكد أصحابيا، كالنتائج التي كصمكا إلييا، قد لجأت لهتابعة طريؽ جديد غير 1850

الجديد  الطريؽ الذم انتيى بالرحالة قبؿ ذلؾ إلى غندكرك. كيهكف القكؿ أف هتابعة ىذا الطريؽ
الهعركؼ بالساحؿ األفريقي الشرقي كاستخداهو، لـ يكف اإلقباؿ عميو حديثان أك طارئان. كيفيـ ذلؾ 
عمى ضكء النشاط القديـ الذم بدأ هنذ كقت بعيد عندها شيدت شركـ ىذا الساحؿ ازدىار االتصاالت 

ليكنانييف الذيف التي حققتيا جهاعة هف عرب جنكب شبو الجزيرة العربية، كجهاعة هف التجار ا
هارسكا التجارة كالهالحة في الهحيط اليندم. كلعؿ هف الجائر أف الهبشر لكدفج كراؼ، الذم كاف 
يعاكنو جكف ريبهاف، كقد فشمت هحاكالتو التبشيرية في اليضبة الحبشية، فتحكؿ إلى شرؽ أفريقيا. 

ف استقر بيها الهقاـ، أصاخا كقد كانت أكؿ عالهة عمى ىذا الطريؽ الجديد. كيعني ذلؾ أنيها بعد أ
السهع لمهعمكهات التي أدلى بيا إلييها التجار العرب عف الهساحات التي كانكا يتجكلكف فييا أك 

ـ، بينها اكتشؼ لكدفج كراؼ 1848يتصمكف بسكانيا. كقد اكتشؼ جكف ريبهاف جبؿ كمهنجارك سنة 
 .148ـ1849جبؿ كينيا في سنة 

عػػف ىػػذه الجبػػاؿ أك عػػف هجهكعػػة البحيػػرات التػػي سػػهعكا كيبػػدك أف ىػػذه الهعمكهػػات الجديػػدة 
عنيػػا، كانػػت سػػببان أثػػار االىتهػػاـ بػػالطريؽ الػػذم يبػػدأ هػػف زنزبػػار فػػي هجػػاؿ الكشػػؼ عػػف هنػػابع النيػػؿ 

                                                           

 164ص ،1935عبد ا حسيف،  146
 84ػ  83، ص ص 1939هحهد صبرم،  147
 47ص  ،1947هحهد فؤاد شكرم،  148
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ـ نقطػػة البدايػػة عمػػى ىػػذا الطريػػؽ الػػذم تمهػػس فيػػو فريػػؽ هػػف الرحالػػة، 1856االسػػتكائية. ككانػػت سػػنة 
ر. فكػػاف الضػػابط البريطػػاني الهستشػػرؽ الػػذم يجيػػد المغػػة الكصػػكؿ إلػػى هػػا يكشػػؼ الحجػػب كيجمػػك السػػ

العربيػػػة، ريتشػػػارد فرانسػػػيس بيرتػػػكف فػػػي حاهيػػػة عػػػدف أكؿ هػػػف راكدتػػػو الرغبػػػة فػػػي الرحمػػػة عػػػف طريػػػؽ 
 ـ.1854الصكهاؿ كالقرف األفريقي لمكصكؿ إلى هنابع النيؿ االستكائية سنة 

رغبة كلكنيها صادفا فشالن ذريعان كقد كاف الضابط البريطاني جكف ىاننج سبيؾ يشاركو ىذه ال
ـ إلػػى السػػاحؿ 1856كتعرضػػت قافمتيهػػا لميجػػـك الشػػديد هػػف قبػػؿ األىػػالي، كهػػف ثػػـ اتجيػػا فػػي سػػنة 

األفريقػػػي الشػػػرقي إلػػػى زنزبػػػار بعػػػد أف رصػػػدت ليهػػػا كزارة الخارجيػػػة البريطانيػػػة كشػػػركة الينػػػد الشػػػرقية 
كلقػد تجهعػت لػدييها حصػيمة هػف الركايػة كالقصػة كالجهعية الجغرافية الهمكيػة، الهػاؿ الػالـز لرحمتيهػا. 
 .149عف الهناطؽ الداخمية التى كانا بصدد التكغؿ فييا

كاسػػتخدـ بيرتػػكف كسػػبيؾ هجهكعػػة هػػف األدالء العػػرب، كهػػا أنيهػػا قػػابال بعػػض التجػػار العػػرب 
كبيػرة  الذيف أكقفكىها عمى كثير هف الحالة الجغرافية لتمؾ البالد، كأخبركىها عػف كجػكد ثػالث بحيػرات

ىنػػاؾ، فسػػمكت قافمتيهػػا طريقػػان تجاريػػان هنتظهػػان اسػػتخدهو العػػرب فػػي الكصػػكؿ إلػػى بحيػػرة تنجانيقػػا، إذ 
تحقؽ بيرتكف أنيا ال تتصؿ بنير النيؿ. كهرض بيرتكف في أثناء الرحمة فتركو رفيقو سبيؾ في تابكرة، 

ـ، إلػػى 1860يػػك سػػنة كاتجػػو شػػهاالن هػػع بعثػػة صػػغيرة، حيػػث انتيػػى بيػػـ السػػير فػػي آخػػر يػػكـ هػػف يكل
. 150شاطئ بحيرة كبيرة أطمؽ عمييا سبيؾ اسـ بحيرة فيكتكريا، حيث رجػح سػبيؾ أنيػا ىػي هنبػع النيػؿ

كلعمنا يهكف أف نشير ىنا إلى أف التجار العػرب الػذيف عرفػكا تمػؾ البحيػرات االسػتكائية كارتادكىػا طػكالن 
 كصكؿ إلى هنابع النيؿ االستكائية.كعرضان كانكا أعظـ عكف ليؤالء الرحالة، كسبب نجاحيـ في ال

كعندها أعمف سبيؾ نبأ اكتشاؼ بحيرة فيكتكريا، هشيران إلى أنيا ربها تككف هصدر هياه النيؿ، 
بػػادرت الجهعيػػة الجغرافيػػة الهمكيػػة بػػانجمترا إلػػى رسػػـ خطػػة إليفػػاد بعثػػة أخػػرل، كػػي يػػتهكف سػػبيؾ هػػف 

طريػػؽ االكتتػػاب العػػاـ، كقبمػػت اإلعانػػة التػػي الهضػػي فػػي اكتشػػافاتو فجهعػػت األهػػكاؿ الالزهػػة ليػػا عػػف 
ـ بػػدأت البعثػػة رحمتيػػا هػػف زنزبػػار 1860تقػػدهت بيػػا حككهتػػا الينػػد كجنػػكب أفريقيػػا. كفػػي أكاخػػر سػػنة 

كعمى رأسيا سبيؾ يعاكنو جرانت كيرافقيها خميط هف الينكد كالعرب كاألفريقييف، يعهمكف هعيػـ حراسػان 
ه البعثػػة، التأكػػد هػػف أف النيػػؿ يخػػرج فعػػالن هػػف تمػػؾ البحيػػرة كخػػدهان كحهػػاليف كهتػػرجهيف ككػػاف بغيػػة ىػػذ

الكبرل فسارت حتى بمغت هخرج النيؿ هف بحيرة فيكتكريا حيث الهساقط التػي سػهاىا سػبيؾ بشػالالت 
                                                           

149 Harry.J,1903,p119 

 51، ص1939 هحهد صبرم 150
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ريبكف نسبة إلى رئيس البعثة الجغرافية الهمكية فػي ذلػؾ الكقػت، فػي اليػـك الثػاهف كالعشػريف هػف يكليػك 
و سػػػبيؾ نحػػػك الشػػػهاؿ الغربػػػي هبتعػػػدان عػػػف بحيػػػرة كيكجػػػا التػػػي لػػػـ يعمػػػـ ـ. كهػػػف ثػػػـ اتجػػػ1862سػػػنة 

بكجكدىا، كاتصؿ السير ببعثة سبيؾ حتى بمغػت أعػالي بحػر الجبػؿ ككصػمت إلػى غنػدكرك فػي أكاخػر 
 .151ـ1863سنة 

كفي غندكرك التقى سبيؾ كجرانت بالسير صهكئيؿ بيكر كزكجو الذم جاء إلييا السػتقباليها، 
ؿ جيػػده فػػي استكشػػاؼ بحيػػرة ألبػػرت كتحديػػد هكقعيػػا كحػػدكدىا. ككػػاف سػػبيؾ قػػد فأكصػػاه سػػبيؾ أف يبػػذ

سػػهع بيػػػذه البحيػػػرة أثنػػػاء رحمتػػو ىػػػذه، لكنػػػو لػػػـ يػػتهكف هػػػف الكصػػػكؿ إلييػػػا. ثػػـ اسػػػتأنؼ بيكػػػر كزكجػػػو 
ـ، فكانػا أكؿ أكربيػيف شػاىدا ىػذه 1864سيرىها هتجييف نحك الجنكب الغربي ككصال في هارس سػنة 

ا بيكػػر اسػػـ ألبػػرت نسػػبة إلػػى زكج الهمكػػة فيكتكريػػا، ثػػـ اعتمػػى بيكػػر كزكجػػو نيػػؿ البحيػػرة. كأطمػػؽ عمييػػ
فيكتكريا كاكتشفا شالالت هرتشيزكف، كارتادا البالد حكؿ النيؿ ها بيف شالالت هرتشيزكف ككاركها. ثـ 
عادا إلى الخرطكـ ثـ هصر فإنجمترا. كقػد احتفػت الجهعيػة الجغرافيػة فػي لنػدف بالسػير صػهكئيؿ بيكػر 

 .152ر عكدتو، كهنحتو هيداليتيا الذىبية، كها هنحتو الحككهة البريطانية لقب فارسإث

كهها يجدر ذكره، أف السير صهكئيؿ بيكر كتب يقكؿ "إف الهكتشؼ يفتح الطريؽ لمهسػتعهر، 
كأف ىػػذا األخيػػر ىػػك األداة التػػي يػػتـ بكاسػػطتيا بسػػط الهدنيػػة فػػي العػػالـ". كيسترسػػؿ بيكػػر كيػػذكر أف 

الكسػػػائؿ التػػػي تسػػػاعدىا عمػػػى نشػػػر لػػػكاء الهدنيػػػة، كأف الطبيعػػػة قػػػد رسػػػهت ليػػػا هيهػػػة  انجمتػػػرا تهمػػػؾ
اسػػتعهار العػػالـ. كقػػد حهػػؿ بيكػػر عمػػى النخاسػػة، عمػػى أنيػػا هزدىػػرة فػػي الصػػعيد، كأف هصػػر ال تعهػػؿ 
عمػػػى التضػػػييؽ عمييػػػا فػػػي ربػػػكع النيػػػؿ، كاقتػػػرح أف تهػػػنح الػػػدكؿ األكربيػػػة قناصػػػميا فػػػي هصػػػر كفػػػي 

ـ السكدانية، السمطة الكافية لمتػدخؿ كاالسػتيالء عمػى السػفف الهحهمػة بالعبيػد، كتحريػر حكهدارية األقالي
 .153األرقاء أيان كانكا

هها كتبو بيكر تبدك خطة قديهة هعينة، لتحقيؽ أىداؼ بعيدة كؿ البعػد عػف األىػداؼ العمهيػة 
عمهػػي، كتحػػت  أك الجغرافيػػة البحتػػة فهحاربػػة النخاسػػة هبػػدأ إنسػػاني نبيػػؿ كالكشػػؼ عػػف النيػػؿ غػػرض

ستار ىذيف الغرضيف يجب فتح أفريقيا لمتجارة كاالستعهار. ككؿ ىذا يسمط ضكءان الهعان عمى أغراض 
 كأىداؼ السياسة البريطانية الهبيتة كعمى بعد نظرىا كقدرة هنفذييا.

                                                           

 114، ص1935عبد ا حسيف،  151
 14، ص1945هحهد صبيح،  152
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كبعػػد أف قػػاـ سػػبيؾ كجرانػػت كبيكػػر باكتشػػافاتيـ الهيهػػة، التػػي سػػدكا بيػػا الفػػراغ األعظػػـ فػػي 
يقيا الكسطى، لـ يبؽ عمى الهكتشفيف اآلخريف، إال أف يتهكا هػا بػدأه ىػؤالء الػذيف هيػدكا ليػـ خرائط أفر 

السػػػبيؿ، كأفػػػادت تجػػػاربيـ كػػػؿ هػػػف أراد التكغػػػؿ فػػػي إقمػػػيـ البحيػػػرات االسػػػتكائية، فتتػػػابع بعػػػدىـ رحالػػػة 
لجغرافيػة كثيركف قاهكا برحالت هيهة، هنيـ جػكرج شػكينفرت، العالهػة األلهػاني الػذم أسػس الجهعيػة ا

ـ، 1871 – 1869الهصػػرية كسػػاح فػػي إقمػػيـ بحػػر الغػػزاؿ هػػف أدنػػاه إلػػى أقصػػاه فػػي الفتػػرة هػػا بػػيف 
ككصفو كصفان دقيقان إذ أنػو هػف الهطمعػيف فػي عمػـ النبػات كهػف ذكم الهػدارؾ العمهيػة. كيختمػؼ جػكرج 

لعػػدة فػػي شػػكينفرت عػػف غيػػره هػػف الرحالػػة اآلخػػريف فػػي أنػػو لػػـ يصػػطحب هعػػو بعثػػة كبيػػرة، بػػؿ أعػػد ا
الخرطػػـك هػػع تػػاجر قبطػػي يػػدعى غطػػاس، كانػػت لػػو هحطػػات تجاريػػة عمػػى ركافػػد بحػػر الغػػزاؿ. ككػػاف 
العقػد بينيهػا يمػـز غطػػاس بتزكيػد شػكينفرت بالطعػػاـ كالحهػاليف ككسػائؿ النقػػؿ كالحػراس. كهػا أف حػػاكـ 

كف فػي ظػؿ الخرطكـ ألقى عمى عاتؽ التجار الرئيسييف في هنطقة بحػر الغػزاؿ هسػؤكلية سػالهتو. فػته
ىذه الرعاية، أف يعيش في الهحطات التي يهتمكيا التجار كأف يرحؿ هف نير ناـ أك ركىؿ في الشػرؽ 

              .154إلى نير بيرل في الغرب، كأف يسير صكب الجنكب حتى نير كلى أحد ركافد نير الكنغك

تشافات التػي ـ إلى زنزبار ليكهؿ االك1874ثـ تحرؾ بعد ذلؾ ىنرم ستانمى فكصؿ في سنة 
بػػدأىا سػػبيؾ كبيرتػػكف كالرحالػػة ليفنجسػػتكف، ككػػاف يرافػػؽ ىنػػرل سػػتانمي ثالثػػة هػػف اإلنجميػػز، كبحكزتػػو 
هركبان تتألؼ هف قطػع هنفصػمة تسػهى ليػدم ألػيس، كسػمؾ سػتانمي طريقػان هنتظهػان إلػى بحيػرة فيكتكريػا، 

ـ استأنفت بعثتػو رحمتيػا حيث كصؿ إلى هكقع عمى خميج سبيؾ في الركف الجنكبي الشرقي لمبحيرة. ث
هف الضفة الشرقية لمبحيرة، فهػرت بجػزر عديػدة كتعػاريج كثيػرة قبػؿ أف تصػؿ إلػى إقمػيـ أهتيسػا، الػذم 
استقبمكا فيو باحتفاالت رسهية كبيرة. كىناؾ تييأت ليـ الفرصة لزيػارة هسػاقط ريبػكف، كجهػع هػا أهكػف 

يا، كتهكف هف اكتشاؼ هصب نيػر كػاجيرا، هف الهعمكهات الجغرافية كساح ستانمي حكؿ بحيرة فيكتكر 
ثـ قفؿ راجعان إلى أهتيسا همؾ يكغندا، ثـ سػافر بعػد ذلػؾ غربػان إلػى بحيػرة ألبػرت، كسػارت حهمتػو عبػر 
هستنقعات كاتكنجا إلى حيث يمتقي بيا نير هيانجػا الػذم ينبػع هػف جبػاؿ ركينػزكرم. كاسػتهرت البعثػة 

م يشػػرؼ عمػػى بحيػػرة جػػكرج. ثػػـ عػػاد سػػتانمي إلػػى فػػي سػػيرىا إلػػى أف كصػػمت إلػػى هكقػػع الجػػرؼ الػػذ
أهتيسػػا ككدعػػو كاتجػػو جنكبػػان إلػػى إقمػػيـ كػػاراجكال كبحيػػرة تنجانيقػػا كهنيػػا شػػؽ طريقػػو عبػػر الكنغػػك إلػػى 

                                                           

 52ػ  51، ص ص 1939هحهد صبرم،  154
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. كىكذا قاـ سػتانمي برحمػة شػييرة فػي أعهػاؽ أفريقيػا اكتشػؼ فييػا هنػابع نيػر هػف 155الهحيط األطمسي
 ـ أثر نير آخر عمى طكؿ هجراه تقريبان، ىك نير الكنغك.أطكؿ أنيار العالـ، ىك نير النيؿ، كترس

كىكػػػذا تعاقػػػب الهكتشػػػفكف بعضػػػيـ إثػػػر بعػػػض نحػػػك قمػػػب أفريقيػػػا، حيػػػث تكجػػػد هنػػػابع النيػػػؿ 
ذا كاف األكربيكف قد اىتهكا في النصؼ الثاني هف القرف التاسع عشر الهيالدم بالكشؼ  االستكائية. كا 

هيهػػة، أكليػػا عاهػػؿ اقتصػػادم، إذ أدل ظيػػكر النيضػػة  عػػف هجاىػػؿ النيػػؿ. فقػػد كانػػت تحػػركيـ عكاهػػؿ
الصػػناعية كهخترعاتيػػا الحديثػػة إلػػى طمػػب الكثيػػر هػػف الهػػكاد الخػػاـ، ككػػاف الهطػػاط عمػػى رأس قائهػػة 
لػػػػػى جانػػػػػب العاهػػػػػؿ  الهػػػػػكاد الهطمكبػػػػػة لمصػػػػػناعة، كبػػػػػذا دخمػػػػػت الهنطقػػػػػة االسػػػػػتكائية فػػػػػي الحسػػػػػاب. كا 

قد قكيت الحركة الهسيحية في أكربا كاشتدت الرغبػة االقتصادم ظير عاهؿ آخر ال يقؿ أىهية عنو، ف
فػػي نشػػر الػػديف الهسػػيحي كالتبشػػير بػػو فػػي كػػؿ هكػػاف. ككانػػت أرض الػػكثنييف الػػذيف ال ديػػف ليػػـ هػػف 
الهناطؽ التي أكثرت ببذؿ الجيكد التبشيرية. كقد التقى العاهالف االقتصادم كالديني فككنا هعػان حركػة 

قمػػيـ حػػكض النيػػؿ، التػػي شػػيدىا النصػػؼ الثػػاني هػػف التكالػػب االسػػتعهارم الكبػػرل نحػػك  شػػرؽ أفريقيػػا كا 
 القرف التاسع عشر الهيالدم.

 النتائج3

قاهة حككهة راسخة أوال : تعهيؽ الهعرفة الجغرافية باألقاليـ السكدانية، األهر الذم أدل إلى فتحيا كا 
 فييا، ككضع أسس اإلصالح اإلدارم لمنيكض بيا.

لمرحالة األجانب كتهكينيـ هف دخكؿ األقاليـ السكدانية كههارسة الكشؼ تهييد الطريؽ : ثانياً 
 الجغرافي فييا كالبحث عف هنابع النيؿ االستكائية.

: اهتالؾ تجار الرقيؽ،  شركات كجيكش خاصة بيـ، كسيطرتيـ عمى زعهاء القبائؿ بقكة ثالثاً 
السالح، حيث صار األقكياء هنيـ أشبو بأهراء يحكهكف هقاطعات كاسعة تهثؿ حككهات داخؿ 
حككهة األقاليـ السكدانية، فأصبحكا خطران يتيدد اإلدارة التركية الهصرية كههتمكاتيا في إقميـ حكض 

 . النيؿ

تكميؼ شخصيات بريطانية في القياـ بتكسيع النفكذ التركي الهصرم نحك هنابع النيؿ  :رابعاً 
 االستكائية، هيد الطريؽ لتدخؿ السياسة البريطانية في شؤكف األقاليـ السكدانية. 

                                                           

 21، ص1956هحهد عكض،  155
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: تكسيع األهالؾ الهصرية نحك الحبشة التي تجاكر حكهدارية األقاليـ السكدانية هف الناحية خامساً 
لشرقية، حيث تكجد بيا هنابع النيؿ األزرؽ، كغيره هف األنيار األخرل التي تأتي هنيا إلى داخؿ ا

 األقاليـ السكدانية ، كذلؾ لتجنب أخطار تحكيؿ هياه نير النيؿ عف هصر هف قبؿ همكؾ الحبشة. 

لطريؽ  هحاكلة الرحالة األكركبييف اكتشاؼ هنابع النيؿ االستكائية، ساعد في تهييد اسادسًا3 
لمهستعهريف الذيف كانت تحركيـ عكاهؿ اقتصادية تهثمت في الحصكؿ عمى الهكاد الخاـ لرفد 
الصناعة في أكركبا، كعكاهؿ أخرل دينية تجسدت في نيضة الهسيحية في أكركبا كرغبتيا في نشر 

ستعهارم اليف الهسيحي كالتبشير بو في كؿ هكاف. كبالتقاء ىذيف العاهميف تككنت حركة التكالب اال
قميـ حكض النيؿ كبعدئذ نحك كؿ أفريقيا.   الكبرل التي اندفعت نحك شرؽ أفريقيا كا 

 التوصيات3

. االىتهاـ بهعرفة جغرافية السكداف كالتعرؼ عمى هكارده الهختمفة كالعهؿ عمى استغالليا في سبيؿ 1
 السياسية كاإلدارية.تطكير حياة الهكاطف السكداني في جهيع هستكياتيا االجتهاعية كاالقتصادية ك 

. تشجيع الرحالت االستكشافية العمهية في أرجاء السكداف هف أجؿ تحقيؽ الكشؼ العمهي في 2
 الهجاالت الهختمفة. 

الحفاظ عمى التركيبة السكانية السكدانية كاالبتعاد بيا عف النعرات العنصرية كاإلثنية كالعرقية هف . 3
 قكـ عمى أسس العدؿ كالهساكاة.أجؿ تحقيؽ األهف كاالستقرار لهجتهع  ي

. العهؿ عمى إنشاء عالقات كطيدة كهستقرة بيف السكداف كالدكؿ الهجاكرة لو كخاصة تمؾ التي 4
 تشترؾ هعو في هياه النيؿ. 
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 )المجموعة الكاممة( ي ديوان الكتيابياألنساق اإليقاعية ف

 عبد الغفار الحسن محمد محمد أحمد  د.

 األستاذ المشارك بكمية المعممين جامعة وادي النيل

 المستخمص3

كتقـك ىذه الدراسة  تيدؼ ىذه الكرقة إلى دراسة األنساؽ اإليقاعية في ديكاف الكتيابي )الهجهكعة الكاهمة(.
كاستطاع أف يحقؽ  القادر الكتيابي صدر في تجربتو الشعرية أكثر هف نسؽ إيقاعي،عمى فرضية أف الشاعر عبد 

كلكنو أفاد أيضا  كها ترل أف الكتيابي أفاد هف  تجارب الحداثييف في إيقاعو، الهطمكبات الفنية ألم هف ىذه األنساؽ.
 كبشكؿ هؤثر هف القرآف الكريـ كالتراث العربي.

 كهف أىـ نتائج ىذه الدراسة:

 إف الكتيابي صدر في تجربتو الشعرية عف ثالثة أنساؽ إيقاعية ىي: نسؽ البيت الشعرم، كنسؽ السطر الشعرم، -
ف بدا أكثر استعهاال لألنساؽ  كنسؽ الجهمة الشعرية. كها أنو لـ يقؼ هكقفا هتحيزا إلى أم هف ىذه األنساؽ كا 

 الحداثية.

كيرجع ذلؾ إلى  ع أف يحققو لنصكصو هف هكسيقى داخمية.أضاؼ الكتيابي إلى هكسيقاه الخارجية بها استطا  -
 هها هنح شعره حالكة كتأثيرا. قدرتو عمى اختيار ألفاظو بعناية كتكراراتو كتراكيبو 

Abstract 

            The aim of this paper is to study the rhythmic patterns in the Diwan Al- Katayabi 

(Complete Collection). This study is based on the hypothesis that the poet Abdul Qadir 

Al-Katayabi published in his poetic experience mentioned more than rhythmic pattern, 

and was able to achieve the technical requirements of any of these formats. The study 

also believes that Al- Katayabi reported from the experiences of modernists in his 

rhythms, but also benefited from the Holy Quran and Arab heritage. 

            The most important findings are: In his poetic experience, Al- Katayabi published 

three rhythmic rhythms: the poetic style, the poetic line, and the poetic sentence. Nor did 

he stand biased towards any of these patterns, although he seemed more used to 

modernist forms. 

- He added to his foreign music in order to achieve his texts of internal music. This show 

his ability to choose his own  words carefully, repetitions and compositions, which gave 

his poets sweetness and influence 
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 مقدمة3

هف ينظر في تجربة الكتيابي الشعرية يستطيع أف يحدد بكضكح هدل تكاهؿ الفيـ              
الحداثي لمشعر عند الكتيابي، الذم استطاع أف ينجز شعرا حداثيا رؤيكيا يتسؽ كأطركحات شعراء 

 كنقاد الحداثة العرب هف حيث التشكيؿ كاألداء كالداللة.

ف كاف الشاعر الكتيابي لـ       بؿ جاءت لو العديد  يتصادـ هع النسؽ التقميدم لمشعر العربي، كا 
 هف النصكص عمى ذلؾ النسؽ، هها يدؿ عمى عدـ رفضو لو، أك الدعكة ليجره كالتخمي عنو.

كىذا بدكره يدؿ عمى هدل االقتدار الفني لمشاعر الكتيابي، الذم استطاع أف يكتب قصيدة        
لعهكدية فيبدع أيضا. فيذا الشاعر ال تنتابو عقدة هف استخداـ أم كيكتب القصيدة ا التفعيمة فيبدع،

نسؽ هنيها، كلكنو يختار كفقا لها تهميو عميو طبيعة شعره كتجربتو الشعرية، فيجد نفسو أحيانا يقصد 
 إلى الطريقة العهكدية، كها يقصد في تجارب أخر إلى نظاـ التفعيمة.

اج هنا إلى تعريؼ أك تبرير لكجكده في الساحة األدبية  فقد كنظاـ التفعيمة لـ يعد جديدا كيحت       
ف كاف حالو  أصبح ىذا النسؽ هف الشعر كاقعا هاثال في العديد هف التجارب الشعرية الفذة كالجيدة، كا 

 كحاؿ الشعر العهكدم هف حيث إجادة شاعر ها أك إساءتو فيها يكتب.

أف الشاعر الذم يكتب  - كها يرل غيره -كلعمو هف الهفيد ىنا أف نقكؿ: إف الكتيابي يرل 
عمى الطريقة العهكدية كهف يرقص كىك هقيد بالسالسؿ كىنا هكهف إبداعو، كلكف ىذا ال يعني أف 

 .156هف يرقص كىك حر غير هقيد ليس بهبدع

ف كاف الكتيابي قد جرب عدة أنساؽ إيقاعية في شعره، فإنو قد نأل في تجربتو الشعرية  كا 
لنثر فمـ يكتبيا كلـ يأت عمى ذكرىا. كنستطيع أف نحدد هف خالؿ الديكاف ثالثة عها يسهى بقصيدة ا

 أنساؽ إيقاعية استطاعت أف تستكعب تجربة الشاعر الكتيابي ىي:

 نسؽ البيت الشعرم )القصيدة العهكدية(. .1
 )شعر التفعيمة(. نسؽ السطر الشعرم .2
 نسؽ الجهمة الشعرية )شعر التفعيمة(. .3

                                                           

 231ـ، ص 2000 عيسى، العركض العربي كهحاكالت التطكر كالتجديد فيو، دار الهعرفة الجاهعية، انظر فكزم سعد 156
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إف الكتيابي جاء  كالكزف الشعرم، أها هف ناحية القافية يهكف القكؿ: ىذا هف ناحية اإليقاع
 شعره عمى النسؽ األكؿ همتزها بالكزف كالقافية هعا.

أها في نسقي السطر الشعرم كالجهمة الشعرية فأننا نستطيع القكؿ: إنو التـز تفعيمة بحر 
فكثيرا ها  التي تطرأ عمييا،هحدد في كؿ قصيدة، كلكنو يستطيع أف يستبدليا عف طريؽ الزحافات 

غير ذلؾ هها يسهيو النقاد التداخؿ بيف  تصير فاعمف إلى فعمف كهتفاعمف إلى هستفعمف أك
 .157التفعيالت

كها استطاع أف يمتـز البحكر الصافية التفاعيؿ، كلـ يمجأ إلى البحكر الههزكجة التفاعيؿ إال 
فعكلف في نياية السطر هنو. ككثيران ها ترد  هجزكءة، كالرهؿ كيأتي عمى هفاعمتف هكررة كيستغني عف

القصيدة عمى بحر الكاهؿ فتتحكؿ إلى الرجز بسبب الزحاؼ الذم يسهيو العركضيكف اإلضهار كىك 
 تسكيف الثاني الهتحرؾ. إلى غير ذلؾ ههؿ سيأتي بيانو.

ة كلكف هع أها القكافي في ىذيف النسقيف هف شعر التفعيمة عنده فقد جاءت  قصائده هقفا        
تكسع في نظاـ القافية يقكـ عمى التنكيع، كغالبا ها نجد حرؼ ركم ترتكز عميو القصيدة ،يأتي في 

 نياية الدفقات الشعكرية، كها أنو  ينكع فيو أيضا بعد عدة جهؿ أك أسطر شعرية.

 كستدكر ىذه الدراسة حكؿ ىذه الهككنات اإليقاعية في خهس نقاط كها يمي:

 الشعرم.نسؽ البيت  .1
 نسؽ السطر الشعرم. .2
 نسؽ الجهمة الشعرية.  .3
 القافية كتنكيعيا.  .4
 هكسيقاه الداخمية كهظاىر احتفائو بإيقاعاتو.   .5

 كيختتـ ىذا البحث بخاتهة تتضهف أىـ نتائجو كقائهة بيكاهش البحث.

 كيتبع الباحث في ىذه الكرقة الهنيج الكصفي.

 
                                                           

 242 انظر السابؽ، ص 157
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 نسق البيت الشعري )القصيدة العمودية(3 .1

الشعر الفصيح( جاءت عمى نظاـ البيت –لمكتيابي أربع عشرة قصيدة في )هجهكعتو الكاهمة         
 الشعرم، أك نظاـ القصيدة العهكدية ذات الكزف كالقافية الهكحدة.

كىذا النسؽ ىك األساس في الشعر العربي القديـ، ككؿ هحاكالت التجديد تدكر في فمكو 
ذلؾ الشعر الحر، كسيبقى ىك الشكؿ الرئيس لمقصيدة العربية كها كليست خارجة عنو كمية، بها في 

عداه يعتبر ظكاىر فنية، ففي كؿ عصر هف العصكر يحاكؿ الهجددكف ابتداع إيقاعات جديدة 
لشعرىـ تناسب ذكقيـ كحاجاتيـ الفنية، كلكف عادة ها يتجاكزىا اإلبداع كتصبح هف التاريخ، هثؿ 

ات  فقد تجاكزىا اإلبداع الشعرم اآلف، ككذلؾ هحاكالت الهيجرييف، هحاكالت  األندلسييف في الهكشح
كؿ ىذه األنساؽ لـ تعد هكجكدة في اإلبداع الشعرم الهعاصر، بؿ إف قصيدة  كالشعر الهرسؿ،

التفعيمة نفسيا قد تطكرت كتجاكز اإلبداع الهعاصر في كثير هف نهاذجو نسؽ السطر الشعرم إلى 
أصكات تنادم بقصيدة النثر كتحاكؿ أف تجد ليا هساحة في كاقعنا  نسؽ الجهمة الشعرية، كظيرت

 األدبي.

كهع كؿ ىذه الهحاكالت التجديدية لـ تغب القصيدة العهكدية في أم عصر هف العصكر بؿ         
ظمت شاهخة تهثؿ األنهكذج األرسخ لبناء القصيدة العربية كتجعؿ ها عداىا هجرد ظكاىر فنية قابمة 

 دد.لمتحكؿ كالتج

ف كاف يعد هف شعراء الحداثة لكثرة شعره عمى النسؽ         كالكتيابي في تجربتو الشعرية ىذه، كا 
اإليقاعي الهعركؼ بشعر التفعيمة، إال أنو يؤكد برجكعو إلى نظاـ البيت الشعرم عمى هدل سيادة 

 ىذا النسؽ كفاعميتو في هجتهعنا العربي حتى اآلف.

ها يذىب لذلؾ كثير هف شعراء الحداثة الذيف ىاجهكا كها يؤكد عمى عدـ رفضو لو، ك
القصيدة العهكدية كاعتبركىا هجرد قكالب جاهدة، ها عمى الشاعر سكل همئيا سكاء اتسؽ ذلؾ 

 .158كتجربتو الشعرية أـ زاد عمييا كأصبح هف فضكؿ الكالـ

 كقد جاءت ىذه القصائد عمى النحك التالي هف حيث الكزف الشعرم:

                                                           

 كها بعدىا 66دار الثقافة بيركت، د.ت ، ص  انظر عز الديف إسهاعيؿ، الشعر العربي الهعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالهعنكية، 158
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 سبع قصائد    بحر البسيط     .1
 ستة قصائد  بحر الكافر .2
 قصيدة كاحدة بحر الخفيؼ  .3
 هجزكء الرهؿ       قصيدة كاحدة .4
يثاره كزنيف فقط  كلعمنا نمحظ غياب هعظـ البحكر الشعرية األخرل عف تجربة الكتيابي،            كا 

 :ىها البسيط كالكافر. فقصائده التي جاءت عمى كزف البسيط ىي: "هد جديد" كهطمعيا

 حسبي قبست السنا هف جذكة رقصت    
 

 في هجتمى الشعر ألقت عندم الخبرا 
 

 كقصيدة "الفيض الهحهدم" كهطمعيا:    

 ضاقت بؾ الحيؿ؟         ءاأف قست هرة؟
 

 يا كيؼ لك فارقت أك صدىا همؿ 
 

 كهطمعيا: "قاهة الشفؽ" كقصيدة بعنكاف

 في الهكتتيف زراؼ النار قاؿ لنا        
 

 فرؽ عندم بيف الحرؽ كالغرؽال  
 

 كهطمعيا: كقصيدة "استغراقة في شجكف الشعر كالجهاؿ"

 احـز حركفؾ كاركب لجة الشجف         
 

زىف   هف أكؿ الكجد حتى آخر الحى
 

 كهطمعيا: كقصيدة "حديث نسيبة"

 ىمت عمى قبة الرؤيا تجادلني         
 

 في جنة شأنيا عف شأننا عجب 
 

 "يا سيدم ىيبة كا" كهطمعيا:      بعنكافكأخيرا قصيدتو 

          بانت سعاد كبنا عف هالهحنا

 ال الجاىمية ال اإلسالـ نمتـز 
 

 أها بحر الكافر فقد جاءت قصائده فيو عمى النحك التالي:

 قصيدة "شباؿ هكج" كهطمعيا: :أكال

 تحف إليؾ أجنحتي كتيفك      
 

 هصدقة لخاطرة التهني 
 

 كهطمعيا: "ندل األلكاف" قصيدة: ثانيا

 كأف حهاهتيف بصدر غصف        
 

 رفيفيها يهيؿ بو دالال 
 



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

8
8

 

 "أحار" كهطمعيا: قصيدة: ثالثا

 أحار لكيؼ تنحسر البحار            
 

 ككيؼ تطاهف القهـ الكبار 
 

 "أجزني" كهطمعيا: قصيد: رابعا

 هدل كركبتو كخطكت أدنك              
 

 كارتهيت فراكمني براقؾ 
 

 "الهرايا" كهطمعيا:  : خاهسا

           هرايا نحف في عدد الزكايا

 تكائـ في الهالهح كالهزايا 
 

 "ال يا حبيبي" كهطمعيا:: سادسا

 لعمي باخع عهرم كجيدم         
 

 عمى آثارىـ لك كاف يجدم 
 

 العصا كه رب أخرل" - أها قصيدتو التي جاءت عمى هجزكء الرهؿ فعنكانيا "حديث األنس
 كهطمعيا:

 أنعشى األنس بقايا           
 

 زنبقات هف صبايا 
 

 "أريد رحهة ربي" كهطمعيا:  أها قصيدتو التي جاءت عمى كزف الخفيؼ فعنكانيا

 افقًأ النبض كاحصو هف نصيبي        
 

 كالفقاقيع هف دـ كشخيب 
 

كىنا اقتصرت تجربة الشاعر عف  رككب بحكر أخرل، لعؿ تجربتو الشعرية لـ تستجب إلييا        
 هثؿ الطكيؿ الذم غاب عف ديكانو كالسريع كالهديد كالهنسرح كالهضارع كالهقتضب كالهجتث.

كلعؿ ها لـ نذكره هف البحكر جاء في تجربتو الشعرية عمى نسؽ التفعيمة. كلكف السؤاؿ ىنا: 
أال يستقصي الشاعر بحكر الشعر كميا؟ كالجكاب بطبيعة الحاؿ ال  فكبار الشعراء هف  عد عيبان ىؿ ي

. كها أف البسيط كالكافر 159أهثاؿ الهتنبي عمى شيرتو ككثرة شعره لـ يتجاكز في أكزانو سبعة األبحر
 هف األبحر الذلؿ التي كثر رككبيا في شعر الهحدثيف.

 كلكف ىؿ هف عمة لغياب البحكر الهنبسطة التفاعيؿ في شعر الكتيابي كالطكيؿ كالهديد؟ 

                                                           

 86السابؽ، ص  159
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لعؿ ثهة عمة نفسية نحسيا هف خالؿ تجربة الشاعر الهأزكهة   فشعره جمو يدكر حكؿ 
كيكاد يخمك ديكانو هف األغراض التي فييا طرب، كنفسو  هعاني الحزف كالغضب، كيقؿ عنده الفرح،

: أف بعض البحكر تناسب بعض 160هٌكارة هندفعة، ككها يرل عبد ا الطيبدائها في حركة 
األغراض، فالطكيؿ يناسب الهديح كاألغراض التي فييا تهيؿ كانبساط كشعر القصص كاألساطير، 
بينها نجد الهديد عنده بحر فيو صالبة ككحشية كعنؼ، تناسب  ىذا النكع هف الشعر كال يستبعد أف 

 .161قتبست في األصؿ هف قرع الطبكؿ التي كانت تدؽ في الحربتككف تفعيالتو قد ا

كهف ىذا الهنحى نستطيع القكؿ: إف بحر البسيط أنسب لألغراض التي تكحي بالتهكجات         
النفسية بيف االنقباض كاالنبساط  ؼ )هستفعمف( تعبر عف حركة إيقاعية هيهكسة ههتدة لتكالي 

مف( ذات إيقاع قكم  لكثرة الحركات فييا هع قصرىا. "كال يكاد )فاع سببيف خفيفيف في أكليا، بينها
. كالبسيط كها يرل عبد ا الطيب هف 162ركح البسيط يخمك هف أحد النقيضيف: العنؼ أك الميف"

ف تأهمنا 163أحسف البحكر لمتعبير عف العكاطؼ الجمية الظاىرة هع ها فيو هف ركح الحنيف كاأللـ ، كا 
لكزف نجده قد كفؽ غاية التكفيؽ في اختياره لو، كذلؾ لككنو هناسبا نصكص الكتيابي عمى ىذا ا

 لتجاربو الشعرية التي تراكحت بيف العنؼ  كالغضب كالعاطفة الهكارة الهندفعة كها في قصيدتو
كقصيدتو "يا سيدم ىيبة كا" كقصيدتو "قاهة  "الفيض  الهحهدم" كقصيدتو "قؿ عدت يا عيد"

"استغراقة  كها في قصيدتو ف فقط  هف البسيط  فييها ليف هع ركح األلـ،الشفؽ" بينها نجد لو نصا
 في شجكف الشعر كالجهاؿ" كقصيدة "هد جديد".

كقد استغؿ الكتيابي طاقات بحر الكافر اإليقاعية خير استغالؿ، ففي الكافر نغهة قكية تصمح        
، كقد 164ـ في الرقة الغزلية كالحنيففي األداء العاطفي سكاء كاف ذلؾ في الغضب الثائر كالحهاسة أ

"أحار" التي رثى بيا الهرحكـ األديب عمى  استغمو الكتيابي في بكائياتو خير استغالؿ في قصائده
"حديث نسيبة" كىي بكائية حارة عمى ابنة أخيو عبد القادر أحهد سعد، كقصيدة "أجزني"  الهؾ، كفي

كقصيدة" هرايا كىي رثاء لكا لده عبد ا. كلو في  في رثاء الهرحكـ الشاعر عبد ا الشيخ البشير،

                                                           

 كها بعدىا 93، ص1ـ، ج1989إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا، الطبعة الثالثة الككيت، انظر الهرشد  160
 97نفسو ص  161

 
 508 – 507ص  نفسو، 162
 515انظر السابؽ، ص  163
 406انظر السابؽ، ص  164
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"ندل األلكاف"  الكافر ثالث قصائد رقيقة ،في أكالىها رقة غزلية هشكبة بحزف عهيؽ كىي قصيدتو
كالثانية في التعبير عف هأساتو في االغتراب كالبعد عف الكطف كىي قصيدة "ال يا حبيبي". أها الثالثة 

 "شباؿ هكج" اف كىي غاية الرقة هميئة بالحسرات كالعبرات. كىي قصيدةفييا حنيف إلى كطنو أـ دره
 :165فاستهع إلى قكلو فييا

ٌف في رئتٌي نىكحه         حننت كخي
 

 كأف بو تكلكؿ ريح جفِّ  
 

          كزايمني ندل النيميف حتى

 غدكت كطائر الجبؿ الهسف 
 

 بدت خصؿ الهشيب بريش كجيي    
 

ذنل رقصت فأتقنت    التثنيجي
 

لعؿ هها زاد رٌنة الكزف كقدرتو عمى التعبير عف الحنيف كالكجد ىذه القافية التي اختارىا 
الشاعر ىنا، كحرؼ الركم النكف الهشددة الهكسكرة، هها يقكم ها ذىبنا إليو هف رقة الشاعر في ىذا 

 النص.

كهف ثـ  فالبسيط  فتجربة الكتيابي في هجهكعيا تجربة هأزكهة يحفيا الحزف كالقمؽ كالتكتر
كانا أنسب البحكر لمتعبير عف تجربتو كلك خرج عنيها  لكاف أقرب إلى   - في تقديرم -كالكافر 

 استعراض هياراتو في النظـ هنو إلى الصدؽ الفني الذم أكحى إليو بيذه األكزاف دكف غيرىا.  

كهف ثـ جاءت نصكصو أكثر تعبيرا في ىذه األكزاف عف تجربتو، التي يمهس فييا القارئ      
 هدل تهكف الشاعر كحذقو في صناعة الشعر، هها ال يدع هجاال لمتشكؾ في هكىبتو الشعرية.

أها هف ناحية القكافي في ىذه النصكص فإنا كجدنا ق استطاع أف يركب القكافي الذلؿ كها       
لسيكلتيا، كيبتعد عف القكافي النفر هثؿ الظاء كالضاد  هها يدؿ عمى قدرة  166ا العركضيكفيسهيي

 الشاعر اإلبداعية في تخير ىذه القكافي هع خمكىا هف العيكب.

 نسق السطر الشعري3 .0

كتختمؼ فيو األسطر طكال  ىذا النسؽ هف الشعر يقكـ في بنائو العركضي عمى نظاـ التفعيمة،
عدد التفعيالت الهككنة لمسطر، كلكف كؿ سطر يهثؿ بنية إيقاعية هكتفية بذاتيا  هف حيث كقصرا،

 .167هستقمة عف السطر التالي
                                                           

 240ص ـ،2006 ،1الشعر الفصيح ط –عبدالقادر عبدا الكتيابي، ديكاف الكتيابي الهجهكعة الكاهمة  165
 كها بعدىا 58ص  الطيب، الهرشد )هرجع سابؽ(،عبدا  166
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كالجدير بالذكر ىنا أف نقاد شعر التفعيمة يركف أف السطر الشعرم ينبغي أال يتجاكز عدد 
 .168لشعرمتفعيالتو التسع كأال يقؿ السطر عف تفعيمة كاحدة كأقؿ كحدة إيقاعية في البناء ا

كنستطيع أف نجد عدة أهثمة هف شعر الكتيابي عمى ىذا النسؽ، هف ذلؾ ىذا الهقطع الذم جاء 
 عمى تفعيمة الهتقارب:

 كأعصر خهرا أراني 

 كأنصر نصرا كأهشي

 169كأدخؿ قصرا تفتَّح كالجمُّنار احتكاني

هف ثالث فالسطر األكؿ هككف هف ثالث تفعيالت )فعكؿ فعكلف فعكلف( كالثاني هككف أيضا 
تفعيالت )فعكؿي فعكلف فعكلف( بينها يتككف السطر الثالث هف ست تفعيالت )فعكؿ فعكلف فعكؿ 

كىك هستقؿ عف  فعكلف فعكلف فعكلف( فأنت تمحظ أف كؿ سطر هككف هف عدد هف التفعيالت،
 بهعنى أننا ال نجد تفعيمة ناقصة تهاهيا في السطر التالي. السطر الذم يميو إيقاعيا،

 :170ثمة السطر الشعرم الهكتفية إيقاعيا قكلو هف الهتدارؾكهف أه

 تعبت خيمي يا هكالم 

 فًعمف فٍعمف هفعكالت

 تعبت تعبت 

 فًعمف فًعمف   

 ىا ًىي تصطؾ هفاصميا

 فٍعمف فٍعمف فًعمف فًعمف

                                                                                                                                                                             

 92)هرجع سابؽ(، ص  انظر عز الديف إسهاعيؿ 167
 85 انظر السابؽ ص 168
 37عبد القادر عبدا الكتيابي، ديكاف الكتيابي، ص  169
 208السابؽ ص  170
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 رضا رضا في ههشام

 فعمف فعمف هفعكالت

الهتدارؾ الذم يسهح بذلؾ، كهها فقد لحظنا هراكحة الشاعر بيف فٍعمف كفًعمف في تفعيمة 
يمحظ أيضا أف قافيتو في ىذا الهقطع الياء الساكنة الهسبكقة بألؼ الهد كفييا ترفيؿ كىك زيادة سبب 

. فتصير فعمف هفعكالت  إذ أصميا فاعمف، هها يؤدم إلى تنكيع 171خفيؼ عمى ها آخره كتد هجهكع
كعدـ الخركج عمى الكزف الذم اختاره الشاعر  التفعيالت في السطر الكاحد هع الهحافظة عمى اإليقاع

 كىك كزف الهتدارؾ.

في الهقطع التالي هف تفعيمة الهتقارب حيث نجد األسطر  سنالحظوكلعمو قريب هها سبؽ ها    
 :172هكتفية إيقاعيا بنفسيا كال تهتد في األسطر التي تمييا حيث يقكؿ

 أتدريف ها بي

 فعكلف فعكلف

 خمعت أهاهؾ طكؽ الكقارٍ 

 عكؿي فعكؿي فعكلف فعكؿٍ ف

 كأقطع فكىة عرقي لهاذا؟

 فعكؿي فعكؿي فعكلف فعكلف

 كينزؿ بيني كبيني ستارٍ 

 فعكؿي فعكلف فعكلف فعكٍؿ.

                                                           

أبي الحسف حاـز القرطاجني، هنياج البمغاء كسراج األدباء، تقديـ كتحقيؽ هحهد الحبيِّب ابف الخكجة، طبعة دار الغرب اإلسالهي  171
 244 ص د.ت،

 
 75ديكاف الكتيابي، ص  172
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فنمحظ هراكحة الشاعر بيف فعكؿي كفعكلف هها يجيزه العركض القديـ كالحديث  ففعكؿي 
ى قافية تأتي بعد عدة . كقد جاءت القصيدة هبنية عم173هقصكرة حذؼ هنيا ساكف السبب الخفيؼ
 175عمى كزف )فعك( كفييا تذييؿ )زيادة حرؼ ساكف( 174أسطر هقيدة بالسككف كتفعيمتيا هبتكرة

 فتحٌكؿ إلى فعكٍؿ. كىذا كمو هها يقع في الشعر العهكدم كال تأباه قكاعد العركض الخميمي.

دارؾ ىذا كهها أجد فيو بعض النشاز في قصيدتو "إطاللة عمى السرادب" هف بحر الهت    
 :176الهقطع الهككف هف أربع أسطر كؿ سطر هكتؼ بنفسو هف حيث اإليقاع

 هدخؿٍ  

 )فٍعمف(  

 ىؿ ناهكا 

 هفعكلف )فٍعمف فع( =

 حسنا ابتدئي 

 فًعمف فع فًعمف

 كلعي ىذا لك ناهكا 

 فًعمف فٍعمف هفعكلف

أها  الهتدارؾ،حيث نمحظ أف السطر األكؿ هككف هف تفعيمة كاحدة ىي )فٍعمف( تفعيمة     
السطر الثاني فهككف هف تفعيمة كاحدة أيضا ىي هفعكلف، كهثؿ ىذا التداخؿ بيف التفعيالت غير 
هقبكؿ عند نقاد الشعر الحر، إذ يركف أف الهراكحة بيف التفاعيؿ داخؿ السطر الكاحد لزحاؼ أك عمة 

هؤسس عمى تفعيمة هختمفة، يجكز، أها أف يقكـ السطر عمى تفعيمة كاحدة ثـ يأتي السطر الذم يميو 

                                                           

 30)هرجع سابؽ(، ص فكزم سعد عيسى، العركض العربي 173
 30نفسو، ص  174
 244)هرجع سابؽ(، ص  أبي الحسف حاـز القرطاجني، هنياج البمغاء 175
 58 ديكاف الكتيابي، ص 176
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ف كاف الشاعر ىنا يقصد إلى قافيتو الهنتيية بكاك الهد، كالتي فييا ترفيؿ 177فيذا هها ال يجكز ، كا 
بزيادة سبب خفيؼ عمى فعمف التي أصميا فاعمف. كىذا جائز بشرط أال تأتي القافية ىذه كسطر 

قائهة بذاتيا فيذا ها يخمؽ نكعا أها أف تككف  هستقؿ، بؿ يجب أف تأتي في نياية السطر الشعرم،
أف نياية السطر غالبا ها  -كها في شعر غيره  -كلكف كثيران ها نجد في شعر الكتيابي  هف النشاز،

هع أف السياؽ الصحيح ليذه التفعيمة الهككنة لمسطر  تككف اعتباطية أك فرضتيا ناحية داللية هعينة،
 نا هعا سطرا كاحد عمى النحك التالي:األكؿ كالتفعيمة الهككنة لمسطر الثاني أف يككٍّ 

 هدخؿ، ىؿ ناهكا

 هفعكلف  فعمف،

 بينها يككف السطراف األخيراف سطرا كاحدا أيضا عمى النحك التالي:

 حسنا أبتدئ كلعي ىذا لك ناهكا

 فعمف فاعؿي فاعؿي فعمف فعمف هفعكلف

ىذا النحك فينتفي  كعميو فتقسيـ األسطر ىك سبب النشاز، أها إذا أعدنا كتابة األسطر عمى
 ىذا النشاز كتظير القافية.

كهها تجدر اإلشارة إليو أف هعظـ قصائد الكتيابي فييا تداخؿ بيف نسقي السطر الشعرم 
كالجهمة الشعرية  فقد تجد هقطعا هؤسسا عمى نظاـ السطر كلكف سرعاف ها يتحكؿ الشاعر في 

 ة كها تقتضيو الدفقة الشعكرية.الهقطع الذم يميو إلى نظاـ الجهمة بحسب حالتو الشعكري

بؿ ىك هف  كىذا بطبيعة الحاؿ جائز في الشعر الحر كال سبيؿ إلى القكؿ بأنو ال يجكز،
سهات ىذا الشعر الذم يريد هف الشاعر أف يتكقؼ هتى ها أكهؿ الهعنى أك اإلحساس الذم يريد أف 

س الذم شرع الشاعر في التعبير يعبر عنو، كأال يتكقؼ ها لـ يكتهؿ التعبير عف الفكرة أك اإلحسا
عنو حتى لك تجاكز عدد التفاعيؿ في السطر الكاحد الثهانية كىك الحد األقصى في الشعر العهكدم، 

                                                           

 102 - 101 انظر عز الديف إسهاعيؿ )هرجع سابؽ( ص 177
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، كىذا ها نجح فيو 178كحتى لك طالت الجهمة الشعرية لتستغرؽ عددا كبيرا هف التفاعيؿ كاألسطر
 الكتيابي في هجهؿ شعره الحر.

النصكص تقسيـ لمسطر الشعرم الكاحد عمى سطريف فيذا ال يسهى هع أننا نمحظ في بعض 
خاصة إذا كاف عدد  جهمة، ككاف كضعو األهثؿ أف يكتب سطرا كاحدا هكتهال هف حيث اإليقاع،

التفعيالت في البيت الكاحد ال يتجاكز التسع. أها كأف الشاعر قد كتب بالطريقة التي اختارىا فنحف 
، ألنيا قد تككف هتداخمة هع ها 179اإليقاع كليس هتابعة نياية السطكرفي القراءة همزهكف بهتابعة 

 بعدىا كها كضحنا كسنكضح في أهثمة الحقة.

 نسق الجممة الشعرية3 .8

إف النسؽ األىـ في تجربة الكتيابي اإليقاعية ىك نسؽ الجهمة الشعرية. كىذا النسؽ ،كها 
الهتطكرة عف صكرة السطر الشعرم. فإذا  ، يهثؿ" الصكرة180الديف إسهاعيؿ يذىب لذلؾ الدكتكر عز

كاف السطر الشعرم بنية هكسيقية تشغؿ هف حيث الحيز سطرا كاحدا هف القصيدة، فإف الجهمة 
ف ظمت هحتفظة بكؿ خصائصو، فالجهمة تشغؿ أكثر هف  الشعرية بنية هكسيقية أكبر هف السطر كا 

ف ظمت هحتفظة بكؿ خصائصو. إلى  ر هف سطر كقد تهتد أحيانان فالجهمة الشعرية تشغؿ كث سطر كا 
ف ظمت بعد ذلؾ جزءان  هف بنية  خهسة أسطر أك أكثر". كتهثؿ الجهمة كحدة هكسيقية هكتفية بذاتيا كا 

 عضكية أعـ ىي القصيدة.

ىك قدرتيا عمى  كلعؿ أىـ ها يبرر بو النقاد كالشعراء الهعاصركف كجكد الجهمة الشعرية،
كسكب الجميد  تطاكلت، فال يجد الشاعر نفسو هضطرا لمتكقؼ،االهتداد هع الدفقة الشعكرية هيها 

 .181عمى كقكده الهشتعؿ، بؿ يجد هركنة في هكاصمة التعبير عف تجربتو حتى نيايتيا

كقد أفاد الشعراء الجدد هف الهعاصريف هف ىذه التقنية الفنية أكثر هف إفادة الجيؿ األكؿ هف 
 يخ تجربة السطر الشعرم.ركاد الشعر الحر  الذيف كانكا هشغكليف بترس

                                                           

 109 - 108السابؽ ص  انظر 178
 73 - 72انظر السابؽ ص  179
 108انظر السابؽ ص  180
 ـ2008 ،26العدد  هجمة كمية اآلداب جاهعة الخرطكـ، بيف العركض كالنقد األدبي الحديث، انظر صالح أحهد الدكش، 181
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بالدرجة  كالكتيابي هف ىؤالء الشعراء الجدد الذيف كظفكا ىذه التقنية باستفاضة في قصائدىـ،
أال كجكد لقصيدة كاهمة في ديكانو هبنية عمى نظاـ السطر الشعرم كحده،  التي تهكننا هف القكؿ:

هطمكبات الكعي الحداثي لمشعر دكف تداخؿ هع نظاـ الجهمة الشعرية  كىك بذلؾ يككف قد استجاب ل
 خير استجابة، هفيدا هف تجارب الشعراء السكدانييف، كغيرىـ ههف تكافر شعرىـ عمى ىذا النظاـ.

كلعمي ال أستبعد أف يككف قد تأثر بالشاعر السكداني صالح أحهد إبراىيـ فيك هف 
 الهعركفيف باستخداـ ىذه التقنية في شعره.

الة هف ديكانو عمى ىذا النكع هف الشعر كلنبدأ بيذا الهقطع كلنضرب اآلف بعض النهاذج الد
عمى بحر الكاهؿ كالذم سار إيقاعيا كها كتبو الشاعر في ديكانو  182هف قصيدتو "قطارات الجنكف"

 عمى ىذا النحك:

 كتعمهٍت يدؾ السالـ عمى األحبة يٍقظةن 

 .. سبحاف رًبؾى  .. ىذا الخريؼٍ  

 .. كارتجعت الشعر بعد طالقو

 كفتحت فكىات النزيؼٍ 

فإذا قرأت ىذا الشعر قراءة إيقاعية غير هتأثر بطريقة كتابتيا عمى الكرؽ  يتضح لؾ أف 
 نياية السطر األكؿ ىي )ىذا الخريؼ(، ككاف األجدر أف يكتب عمى ىذا النحك:

 كتعمهٍت يدؾ السالـ عمى األحٌبة يقظةن ىذا الخريٍؼ.

ف األسطر التالية هجتهعة  ككاف  فكىات النزيؼ  جهمة شعرية كاحدة تنتيي بعبارة:بينها تككِّ
 ينبغي أف تأتي عمى ىذا النحك:

 سبحاف ربؾ كارتجعت الشعر بعد طالقو

 كفتحت فكىات النزيؼٍ 

                                                           

 97ديكاف الكتيابي ص  182
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 إذ أف الفاء الساكنة ىي قافية ىذا الهقطع الذم يصؿ هداه عند قكلو: 

 ىذا كعدت عمى رؤكس الهكج هحهكالن 

 .. عمى الهد العنيؼٍ 

ية فييا تذييؿ فمذا ال يصح كتابتيا في السطر الثاني هتصمة هع ها بعدىا، بؿ يجب فالقاف
نها يجكز أف يأتي في  التكقؼ عندىا ألف هثؿ ىذا الزحاؼ ال يصح أف يرد في حشك األسطر كا 
نيايتيا فقط. فيذا الهقطع برهتو يصمح أف يككف أسطرا شعرية هقسهة كلك أعيدت كتابتو بطريقة 

 لؾ إذ ال يتجاكز عدد التفاعيؿ في أم هنيا الست.السطر  لصح ذ

ف كنا نؤكد بأنيا  كأهثمة ىذه الجهؿ الشعرية القصيرة كثيرة في ديكانو كال هجاؿ لحصرىا، كا 
 أدخؿ في باب السطر الشعرم أكثر هف باب الجهمة الشعرية.

ة ال يساكم كلكف ثهة همحكظة تسترعي انتباه هف يقرأ ديكاف الكتيابي أف بعض أسطره الشعري
كاإلجابة  تفعيمة كاحدة، كىنا يكهف السؤاؿ، ىؿ يهكف أف يككف السطر الشعرم أقؿ هف تفعيمة كاحدة؟

فال يهكف ذلؾ في نظاـ السطر الشعرم، كلكنو يجكز في نظاـ الجهمة الشعرية إذ نياية  بالطبع ال،
 لكمهات كيضعيا في سطر،السطر في كثير هف األحياف ال هبرر ليا إيقاعيا  فتجد الشاعر يجتزئ ا
 في حيف أنو يهكنو أف يضعيا كميا في سطر كاحد حتى تتكاهؿ إيقاعيا.

إف قرأت شعره غير  –في الكقت نفسو  –كلمكتيابي الكثير هف الكقفات غير اإليقاعية كلكف 
كلنضرب لذلؾ هثال بيذا الهقطع هف بحر  هتأثر بيذه الكقفات يتكشؼ لؾ هدل سالهة إيقاعو،

 الكافر:

 هضى

 إبريؿ

 إبريالف 

 كالعنزاف تنتطحاف في أني 

 سراب أـ حجٍر 
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 عشب طرم أـ شررٍ 

 ىذا الخريؼي 

 تغير الديككر خمؼ عباءتيفً 

 فصفؽ الديككر لمجهيكر كاشتعؿ الهطٍر 

 كحدم صرخت ككاف ىزكا أك عنادا

 قمت يا ريح اطفئينا.

 نارنا كلدت رهادا...

 183ليس ىذا الهنتظٍر!

كحدة هكسيقية  -خاصة األكؿ هف ىذا الهقطع  -هف األسطر األكلى فال يهكف أف يككف أيا 
هها يمزهنا كنحف نقرأ أال نتكقؼ عند السطر األكؿ أك الثاني أك الثالث، كال نجد بٌدان  هكتفية بذاتيا،

 – )حجرٍ  هف هكاصمة القراءة حتى نصؿ إلى حرؼ الركم )الراء الساكنة( في نياية كؿ هقطع:
ذلؾ ألف جهيع ىذه األسطر تهثؿ بنية هكسيقية هتصمة كهكحدة تتداخؿ فييا الهنتظٍر(  ك  -شرٍر 

 كيهكننا أف نعيد كتابتيا عمى النحك التالي حتى يتضح اإليقاع الهنشكد: التفاعيؿ بيف األسطر،

 )هضى إبريؿ إبريالف كالعنزاف تنتطحاف في أني سراب أـ حجر(

 عيمف هفا..()هفاعيمف هفاعيمف هفاعيمف هفاعمتف، هفاعيمف هفا

 )عشب طرم أـ شرٍر(

 )عيمف هفاعيمف هفا..(

 )ىذا الخريؼي تغٌير الديككر خمؼ عباءتيًف فصفؽ الديككر لمجهيكر كاشتعؿ الهطر(

 )...عيمف هفاعمتف هفاعيمف هفاعمتف هفاعمتف هفاعيمف هفاعيمف هفاعمتف هفا..(

                                                           

 86 - 85ص  السابؽ، 183
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 دت رهادان..)كحدم صرخت ككاف ىزكا أك عنادا قمت يا ريح اطفئينا.نارنا كل 

 ليس ىذا الهنتظٍر!(

 )...عيمف هفاعمتف هفاعيمف هفاعيمف هفاعيمف هفاعيمف هفاعمتف هفاعيمف هفاعيمف هفا..(

إلى آخر ىذه القصيدة التي تراكحت بيف تفعيمتف فقط ىها: هفاعيمف هفاعمتف  كعميو 
الشاعر عف كزف الكافر. لكف فالقصيدة هف الكافر  كتفعيمتو في هفاعيمف هقطكفة، كهف ثـ فمـ يخرج 

ثهة شيء جديد همفت لالنتباه في ىذه القصيدة التي تهثؿ في هجهكعيا بنية إيقاعية هتصمة هف 
ليست نياية الجهمة  فالقافية الكاضحة في نياية الجهؿ كىي الراء الساكنة، البداية كحتى نياية النص،

نها  الكتد الهجهكع في نيايتيا ىك بداية التفعيمة كها ىك الشيء الطبيعي في ىذا النكع هف البناء، كا 
)هفا( كىي ليست نياية، بؿ هتداخمة هع الجهمة التالية  مجهمة التالية ،فعادة ها تنتيي الجهمة بل

 كهكهمة لو إيقاعيا.

كلعؿ ىذه ظاىرة هكسيقية جديدة، أك عمى األقؿ ليست كثيرة في الشعر الهعاصر  هها 
ابتداع أشكاؿ إيقاعية بيذا الهستكل الذم تحس هعو بتتابع الجهؿ يبرىف عمى قدرة الشعراء عمى 

 ال تكاد تنتيي الهكجة حتى تسمهؾ إلى أختيا كىكذا دكاليؾ... كتتابع األهكاج 

ف كنا نحس بنيايتيا عند حرؼ  إذف ففي ىذا النص الجهمة الشعرية غير هنتيية إيقاعيا، كا 
 إليقاع.الركم، كلكف ها بعدىا يعتهد عمييا لهكاصمة ا

عمى أننا نستطيع أف نجد لو عددا كبيرا هف الجهؿ الكبيرة التي تصؿ في نيايتيا إلى نياية 
 هكسيقية هريحة هثؿ قكلو هف الكاهؿ:

 .. كتكهشت ركحي

 لهاذا في رفيؼ المحظة الكسنى

 كأكؿ هرة أكبك

 تصادفني السنابؾ في جركحي

 لـ تثرني رقصة البرؽ كلكف 



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

1
0
0

 

 184كظؼ بالهديحبادرتني ربطة العنؽ اله

 إذ تككنت ىذه الجهمة الشعرية هف تفعيمة أساسية كاحدة ىي تفعيمة الكاهؿ التي تتحكؿ إلى
. كىك قد راكح بيف ىاتيف 185كىك تسكيف الثاني الهتحرؾ )اإلضهار( )هستفعمف( بفعؿ الزحاؼ

ذا جائز التفعيمتيف كلـ يشذ عنيها إال في تفعيمة كاحدة جاءت في حشك األسطر ىي )هفتعمف(، كى
هتعمف(  كأحيانان  في إطار تفعيمة الكاهؿ التي تقبؿ ىذا التنكيع بيف )هستفعمف، كهتفعمف، أك هفتعمف،

رتابة  فالنكع األكؿ هف التغيير اسهو الخبف كالثاني اسهو الطي كالثالث اسهو الخبؿ ككمو جائز لكسر
بزيادة سبب خفيؼ عمى تفعيمة . كها جاءت التفعيمة األخيرة عمى )هتفاعالتف( 186التفعيمة الكاحدة

 الكاهؿ كىذا يجكز في القكافي كها بينا.

أها إذا انتقمنا إلى األسطر الشعرية التي تمت ىذه الجهمة، فإننا نجدىا تأسست عمى نظاـ 
السطر الشعرم الهكتفي بنفسو إيقاعيا، كقد تأسست عمى تفعيمة جديدة هغايرة لمتفعيمة التي كانت 

 كىي تفعيمة )فاعالتف(عمى ىذا النحك:أساس الجهمة األكلى 

 أنت نسج هف حرير النيؿ هثمي 

 فاعالتف فاعالتف فاعالتف

 أنت أدنى العتناؽ الحزب فاتبعني 

 فاعالتف فاعالتف فاعالتف فاعالتف

إذف تغٌير البحر الذم تسير عميو القصيدة هف الكاهؿ إلى الرهؿ كها ترل، كالسؤاؿ ىنا ىؿ 
 في القصيدة الكاحدة؟ يخرج هف كزف إلى كزف آخر، يجكز لشاعر التفعيمة أف

كىك بصدد تحميؿ قصيدة لمشاعر  187ىذا ها أجاب عنو الدكتكر عز الديف إسهاعيؿ
 السكداني هحي الديف فارس، فقد كجده يبتدئ كؿ هقطع هف هقاطع قصيدتو بعنكاف )هكعدنا بعد غد(

                                                           

 137ص  السابؽ، 184
 27ص  فكزم سعد عيسى، العركض العربي )هرجع سابؽ (، 185

 
 ، بتصرؼ282ص  ،عبد ا الطيب الهرشد )هرجع سابؽ( 186
 99 - 98انظر عز الديف إسهاعيؿ )هرجع سابؽ(، ص  187
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فكؿ هقطع  القصيدة الهككنة هف هقاطع،كرأل أف ذلؾ يجكز في إطار  بإيقاع هختمؼ كتفعيمة جديدة.
 يستقؿ بتفعيمة جديدة يؤسس عمييا.

كلعؿ الشاعر الكتيابي ىنا أنيى هقطعو األكؿ بنياية الجهمة األكلى، حتى إذا ها انتقؿ إلى 
كلكنو  كىذا جائز كها يرل الدكتكر عز الديف إسهاعيؿ، الهقطع التالي أسسو عمى تفعيمة هختمفة،

ف التفعيمة الكاحدة هقطعا هستقال.يحترس هف أف   يتنقَّؿ الشاعر بيف تفعيالت هختمفة هف غير أف تككِّ

ىذا كيهكننا أف نخمص هها سبؽ إلى أف الكتيابي كغيره هف شعراء الحداثة استطاع أف يبدع 
كلئف كجدت بعض التجاكزات الفنية كاإليقاعية الطفيفة  بفعؿ الزحافات  في إطار شعر التفعيمة،

ؿ، فإنيا ال تنقص هف قيهة ىذا الشعر، ال سيها كأف أغمب شعراء الحداثة، الركاد هنيـ كغير كالعم
 .188الركاد، لـ يسمهكا تهاها في إيقاعاتيـ الشعرية، بؿ رصدت ليـ العديد هف الينات

كهها يشفع لمكتيابي كثرة قصائده الشعرية عمى ليذا النهط، كالتي بمغت في ديكانو 
أربع كخهسيف قصيدة استطاع أف ينكع فييا هف حيث اإليقاع، كلعمو أكثر هف  )الهجهكعة الكاهمة(

استخداـ تفعيمة الكاهؿ التي جاءت في أغمب األحياف هتداخمة هع تفعيمة الرجز كقد بمغ عدد قصائده 
أها الكافر كالرهؿ كالهتقارب فقد جاءت بنسب هتقاربة في  عمى ىذا البحر كاحد كعشركف قصيدة،

كاستخدـ تفعيمة اليزج في  كلو في كؿ هف الرهؿ كالهتقارب تسع، في الكافر ثهاني قصائد،شعره، فمو 
كالهتدارؾ في ثالث، كالرجز في قصيدة كاحدة. كلعؿ ها يبرر قمة استخداـ الرجز  قصيدتيف فقط،

 ككنو استخدهو هتداخال هع الكاهؿ في أكثر هف قصيدة.

ساسيا كاحد، أتاح لمكتيابي حرية أكبر في التحرؾ كأرل أف ىذا التنكيع بيف التفعيالت التي أ
في إطار الكزف الشعرم الذم يختاره. كها نجد أنو استخدـ في قصيدة كاحدة أكثر هف بحر كاحد 
اعتهادا عمى ها يجيزه ىذا النسؽ هف الشعر الحر هف تعدد البحكر في حاؿ تعدد الهقاطع الشعرية 

 داخؿ النص الكاحد.

 

 

                                                           

 كها بعدىا 68انظر السابؽ، ص  188
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 القافية وتنويعيا3 .5

القافية في الشعر الجديد تختمؼ اختالفا كبيرا عف القافية في الشعر العهكدم، الذم تتحد فيو 
القافية كحرؼ الركم في جهيع أبيات القصيدة. كقد لحظنا كيؼ أف الكتيابي في قصائده التي جاءت 

 قط.عمى ىذا النسؽ استطاع أف يمتـز بيذا القيد الهكسيقي كلـ يشذ عنو 

أها القافية في شعر التفعيمة فإنيا هكجكدة بطبيعة الحاؿ، كضركرية ألنيا تهثؿ ركيزة إيقاعية 
تحفظ لمنص الشعرم تكازنو. ككؿ ها في األهر هف اختالؼ بينيا كبيف القافية في الشعر العهكدم 

نو حينئذ يفرض أل كلك فعؿ ذلؾ لعيدَّ عيبا  يكهف في أف الشاعر قد ال يمتـز بيا في نياية كؿ سطر،
 .189قيدان حاكؿ الشعر الحر التخمص هف رتابتو بيذه الصراهة

كهف ثـ فالقافية في الشعر الحر كحرؼ الركم هيهاف، خاصة في نياية كؿ دفقة شعكرية 
تنتيي عندىا الجهمة الشعرية. كقد تككف عند نياية السطر الشعرم الطكيؿ الذم يضطر الشاعر إلى 

ثة، كلكف ىك في حقيقتو يككِّف سطرا كاحدا ال تتجاكز هجهكع تفعيالتو كتابتو في سطريف أك ثال
 التسع.

كلكف ىؿ يضطر الشاعر الذم ينظـ عمى ىذا النسؽ هف شعر التفعيمة االلتزاـ بحرؼ ركم 
كاحد في كؿ قصيدة؟ لعؿ اإلجابة التي يريدىا نقاد ىذا الشعر ال  بؿ عمى الشاعر أف ينكع في 

ف األسطر، أك عدد هف الجهؿ الشعرية  حتى ال تسيطر عمى النص حركة قكافيو، بعد كؿ عدد ه
 .190إيقاعية رتيبة تعيده إلى اإلطار التقميدم

ذا نظرنا في ديكاف الكتيابي فإننا نجده قد نجح فنيا في تحقيؽ ىذه القافية الهتنكعة، كلكنو  كا 
ذ بعض األهثمة هف ديكانو لـ ييهميا قط في أمو هف نصكصو، بؿ حافظ عمييا أشد الهحافظة. كلنأخ

لتككف شاىدا عمى ها ذىبنا إليو، كلنكضح هف خالليا ىذا التنٌكع في القكافي ،فقصيدتو بعنكاف 
 جاءت عمى النحك التالي: 191"إضاءة بيضاء عمى عباءة الفراش"

 ىىدىرا تقٌطعى ريؽ حرفؾ جٌؼ ها  .1

                                                           

 كها بعدىا 117السابؽ، ص  انظر 189
 كها بعدىا 113انظر السابؽ، ص  190
 70 - 69ديكاف الكتيابي، ص  191
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 بيف التكيُّف كالغناٍء  .2
 القيدي يا... كيؼ تسحريؾى العيكفي كفي يديؾى  .3
 تحمـ بالتمطًُّؼ كالتجٌكًؿ بيف أقبية السهاءٍ  .4
 كبالد ىذا العهرً  .5
 تعمـ أنت هقفرة كيابسة الهحاطٍ  .6
 تحسك هناقير الحكادث ضكء كجيؾى  .7
 كيؼ تنضح ها بجكؼ الغير هف ترؼو  .8
 أنت بال غطاءٍ  .9

ف السطراف األكؿ كالثاني سطران  يتككف هف خهس تفعيالت، ينتيي بحرؼ  كاحدان  شعريان  يككِّ
 شعريان  كها يككف السطراف الثالث كالرابع سطران  ركم كاحد ىك اليهزة الساكنة الهسبكقة بألؼ الهد.

هؤسس عمى القافية السابقة كحرؼ الركم نفسو. ثـ جاء السطراف  ألف عدد تفعيالتو ثهانية، ان كاحد
اكنة كفييا تذييؿ ألنيا عمى كزف هتفاعالف. ثـ يعكد الخاهس كالسادس بقافية هختمفة ىي الطاء الس

إلى ركيو اليهزة الساكنة. كىكذا  كاحدان  شعريان  الشاعر في السطريف األخيريف الذيف يككناف هعا سطران 
 برزت اليهزة كحرؼ ركم ترتكز عميو القصيدة في ىذا الهقطع.

مى الكزف نفسو كلكف يتغير أها إذا انتقمنا إلى الهقطع الثاني هف القصيدة فنجده يسير ع
 حرؼ الركم، عمى ىذا النحك:

 اى يا زهف الفراٍش  .1
 اى هف عشؽ المييب كهف هشاجنة الرؤل .2
 ىذا أزيز العشؽ يخفت في عركقؾ هالوي  .3
 كالهمح ينفذ هف خاليا الشعر ييدأي   .4
 في دهاؾ بال ارتعاٍش   .5
 اى يا زهف الفراٍش   .6

ساكنة في السطر األكؿ، ثـ نجده أتى بالسطريف فقد تغير حرؼ الركم ىنا إلى الشيف ال
 شعريان  الثاني كالثالث بحرؼ ركم هختمؼ، ثـ جاء في السطر الرابع الذم يهثؿ هع الخاهس سطران 
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بالشيف الساكنة هرة أخرل  حتى يعيد لمنص تكازنو اإليقاعي، ثـ يكرر في السطر السادس  كاحدان 
 بنياية ىذا الهقطع. ،اكنةص بحرؼ الركم الشيف السالسطر األكؿ نفسو  لكي يكثؼ اإليقاع الخا

كعمى ىذا النحك هف التمكيف الهكسيقي يأتي الهقطع الثالث الذم تكرر فيو حرؼ ركم 
هختمؼ ىك)النكف الساكنة( ثالث هرات، ثـ يعقبو بهقطع يكرر فيو )الراء الساكنة( هرتيف بيف عدة 

)الهيـ الساكنة( هرتيف أيضا، ثـ يختـ القصيدة  أسطر، ثـ يمي ذلؾ هقطع آخر يكرر فيو حرؼ الركم
 )اليهزة  الساكنة الهسبكقة بألؼ الهد( أربع هرات.  بقافية الهقطع األكؿ كبحرؼ الركم نفسو

ىذه القصيدة تهثؿ نكعا هف الثراء الهكسيقي كاإليقاعي النادر تحققو في الشعر الهعاصر هف 
 كجية نظرم الخاصة.

افية كها يترتب عميو هف ثراء إيقاعي  نجده في هعظـ نصكصو التي كهثؿ ىذا التنكيع في الق
كلكننا نستطيع أف نذكر بعض النهاذج  بيف أيدينا، كالتي ال يهكف رصدىا جهيعا ىنا لكثرتيا،

يتبيف لنا هدل  الهقطع األكؿ، -ىنا  -كالتي نسجؿ هنيا "بعض انتصار" ففي قصيدتو بعنكاف األخرل،
كهع ذلؾ يتحرر هنو في بعض األسطر الداخمية التي  ركم تدكر عميو القصيدة،التزاـ الشاعر بحرؼ 

 :192يقكؿ فييا أك سطر قسهو الشاعر إلى سطريف، تأتي كجزء هف جهمة شعرية،

 أتدريف ها بي 

 خمعت أهاهؾ طكؽ الكقارٍ 

 كأقطع فكىة عرقي لهاذا؟

 كينبض غصني لهاذا؟

 كينزؿ بيني كبيني ستارٍ 

 قمتي 

 لعؿ بضمع الكهنجة شقان 

 سيبرأ يكها
                                                           

 75السابؽ، ص  192
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 إذا ها الدخاف تثنى كطارٍ 

في نياية كؿ سطر هكتهؿ  فتمحظ هدل اعتهاد الشاعر عمى حرؼ الركم )الراء الساكنة(
هع هالحظة اتخاذ الذاؿ الههدكدة كقافية في سطريف  ، أك في نياية كؿ جهمة شعرية،إيقاعيان 

رتابة إيقاع الراء الساكنة، التي سترافقؾ في نياية كؿ جهمو هها يحقؽ ىذا التنكع، كيكسر  هتتالييف 
 الشعرية حتى نياية النص.

 فنجدىا هككنة هف عدة جهؿ شعرية قصيرة، 193"لؾ يا ديار" أها إذا انتقمنا لقصيدتو بعنكاف
نياية كالثالثة األكلى هنيا تنتيي بالالـ الساكنة ،ثـ بعد ذلؾ ينكع القافية فاعتهد الداؿ الساكنة في 

كىكذا تستطيع العديد هف النصكص أف تهدنا بها يبرىف لنا هدل التنكع كالثراء  ثالثة جهؿ أخرل.
 اإليقاعي في قكافي الكتيابي.

أف نمتفت إلى ظاىرة إيقاعية نجدىا في أكثر هف نص  –كنحف بصدد القافية  –كحرم بنا ىنا 
مى زيادة في التفعيمة، إها زيادة حرؼ ساكف، كىي أنو غالبا ها يعتهد في القافية ع في شعر الكتيابي،

أك سبب خفيؼ، كلكف عادة ها تككف ىذه القافية في نياية جهمو الشعرية هها يجعؿ كضعيا هف 
 كلنأخذ عمى ذلؾ بعض النهاذج هف ديكانو، فإذا قرأنا قصيدتو الناحية اإليقاعية هقبكال بؿ ههيزا.

نجد في كال النصيف زيادة حرؼ  195اش النكبة الثانية"كقصيدتو األخرل "كىكل الفر  194"كىكل الفراش"
 ساكف عمى تفعيمة البحر الكاهؿ التي قاـ عمييا النصاف في القافية كىذا ها يسهيو العركضيكف تذييالن 
حيث تصبح )هتفاعمف( )هتفاعالف( ككذلؾ )هستفعمف( )هستفعالف( في نياية األسطر أك الجهؿ 

 عمى ىذا النحك: ففي القصيدة األكلى يسير الشعرية.

 خٌضمت ريش القمب هف .1
 كىج الذم هأل الرؤل كحال كطيب .2
 كتنٌفست ركحي بخكر حبيبيا .3
  يا فرحي بيا  .4
 هاجٍت بحكصمتي هالحيف ارتعاٍش  .5
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 50 - 48السابؽ،  194
 52 - 51السابؽ، ص  195



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

1
0
6

 

 يا نار ككني لمفراٍش  .6
 بردان يهازجو السالـ كقدرة تسقي األعيراؽ العطاٍش   .7
 عمى الكزف التالي: كاحدان  شعريان  فأنت تمحظ هعي أف السطر األكؿ كالثاني يككناف  هعا سطران        

 هنتييان  )هستفعمف هستفعمف هتفاعمف هتفاعمف هستفعالف(، ثـ تأتي األسطر الثالثة التالية هككنة هقطعان 
 بالقافية نفسيا هع اختالؼ حرؼ الركم عمى النحك التالي:

 هستفعمف هتفاعمفهتفاعمف 

 هستفعمف هتفاعمف

 هستفعمف هتفاعمف هستفعالف

 ثـ يأتي السطر السادس بالقافية نفسيا كالركم نفسو عمى النحك التالي:

 هستفعمف هستفعالف

ثـ يأتي السطر السابع بالقافية نفسيا كحرؼ الركم الشيف الساكنة نفسيا في األسطر الثالثة 
داخؿ ىذه القكافي الهتسقة هف حيث الكزف كالهتنكعة هف حيث األخيرة  ليحقؽ بيا إيقاعا خاصا 

 الركم كقد جاء كزف البيت السابع عمى ىذا النحك:

 هستفعمف هتفاعمف هتفاعمف هستفعمف هستفعالف

كقد التـز بيذه القافية حتى نياية النص هتراكحة بيف هتفاعالف كهستفعالف هع عدـ التزاهو 
 ينا سابقا.بحرؼ الركم  فقد نٌكع فيو كها ب

"كىكل الفراش النكبة الثانية" هع  كقد استهر عمى الكزف نفسو كالقافية نفسيا في قصيدتو
 تنكيعو في حرؼ الركم عمى ىذا النحك:

 خطب النسيـ كقاؿ  إنؾ في الطريٍؽ  .1
 رئتام صفقتا كصفقتا .2
 كصفقتا كأجنحة الحهاـٍ  .3
 كالشعر أفمت هف عقالة تكبتي .4
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ـٍ  .5  كاندس في كبر الييا
ـٍ  .6  فالميمة البدر التها

فنياية األسطر قافية هقيدة بالسككف عمى كزف هستفعالف في السطر األكؿ كالخاهس 
 كالسادس، كهتفاعالف في الثالث.

كىذه الظاىرة إف دلت عمى شيء فإنها تدؿ عمى عناية الشاعر بقكافيو كأكزانو كالبناء      
 في الحركة كالتأثير. اليندسي الهنتظـ لمقصيدة، بها ال يفقدىا حريتيا

 الموسيقى الداخمية ومظاىر احتفائو بإيقاعاتو3. 4

إف اإليقاع في شعر الكتيابي ال يعتهد فحسب عمى التفعيمة كالقافية، أك الكزف كالقافية في 
هها  شعره العهكدم، بؿ ثهة عناصر أخرل استطاعت أف تضيؼ إلى هكسيقى اإليقاع الخارجي 

 .بالغان  بإيقاعاتو كتشكيالتو كهكسيقاه الداخمية احتفاءن يبرز هدل احتفاء الشاعر 

كيأخذ ىذا االحتفاء هظاىر هتعددة فيك يمجأ في كثير هف األحياف إلى خمؽ إيقاعات 
كلعؿ النهكذج األبرز ليذا الهظير في شعره قصيدتو الهشيكرة  هضاعفة عف طريؽ التكزيع كالتكرار،

 :196)عمى كيفي( هنيا ىذا الهقطع

 عمى كيفي 

 أرقع جبتي أك ال أرقعيا

 أطرزىا هف الاللكب ألبسيا عمى الهقمكب

 أخمعيا عمى كيفي

فقد كرر تفعيمة )عمى كيفي( في أكثر هف سطر في ىذا الهقطع كفي جهمة القصيدة  هها 
 .إضافة إلى بعدىا الداللي يكفر بعدا إيقاعيا ناتجا عف ىذا التكرار،

بؿ استطاع هف خالؿ الجناس  عمى ىذه التفعيمة فحسب،كلـ يقتصر التكزيع كالتكرار 
هف خمؽ إيقاع قكم يتناسب كىذا  الحرفي كتكرار الباء كالراء في السطر الثاني كها بعده،

                                                           

 44 - 40السابؽ، ص  196
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 عف حالة الغضب، –كها يذىب لذلؾ الدكتكر عبد ا الطيب  –البحر)الكافر(، الذم عادة ها يعبر 
 ا أشرنا لذلؾ في ىذه الدراسة.كه كأف إيقاعاتو أشبو بإيقاعات الطبكؿ،

ف تأهمت إيقاعات القصيدة فإنؾ تجد ىذا التكزيع ليذيف الحرفيف الراء كالباء ههتد عمى  كا 
 هساحة النص، هثمها كرر تفعيمة )عمى كيفي(.

كفي الهقطع األخير هف القصيدة نمهح ىذا التكرار كىذا التضاد الذم استطاع أف يضاعؼ 
 ا نحك:إيقاع النص كقكتو، عمى ىذ

 أنا كا ضد نخاسة األحرار باسـ الديف

 ضد الضد كالضديف 

 ضد جياز خكؼ األهف

 ضد األهف بالخكؼ

فقد كرر لفظة )ضد( خهس هرات في أربعة أسطر فقط، إضافة إلى التضاد بيف األهف 
 كالخكؼ، كؿ ذلؾ كفر لمنص إيقاعا إضافيا هنحو قكة كهناسبة لمهكضكع.

)دكراف الدركيش( بشكؿ هنحيا  ىذا التكزيع كالتكرار في قصيدتو أيضا يهكنؾ أف تمحظ  هثؿ
 :197بالحركة الخفيفة الهٌكارة التي تناسب تجربة الشاعر التي عبر عنيا في ىذا النص هميئان  إيقاعان 

 لك رفرؼ طرفؾ

 أيقظ عش السحر النائـ بقعة ليؿ تسبح في

 بركة نكرٍ 

 ىذا الدركيش القابع بيني سكؼ يثكرٍ 

 ش اليائج حتها سكؼ يدكرٍ ىذا الدركي
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ذف يتفجر باركد الركحٍ   كا 

 يفرقع بيف الكاقع كالتخياؿٍ 

 ييد جسكرا إثر جسكرٍ 

 حتى يمج السكر األخطر جف أحهرٍ 

 ىذا الدركيش القابع بيني جف أحهرٍ 

 يتفاعؿ خيرا كشركرٍ 

)ىذا الدركيش القابع بيني سكؼ يثكر( بعد صكر تحس  فغير ها تمحظ هف تكرار السطر
، يشبو حركة الرياح التي خافتان  هكسيقيان  بتكرار السيف كالشيف هع النكف هها يهنح النص إيقاعان  كذلؾ

 .رفيقان  تيز األشياء ىزان 

كىذا يقكدنا لمحديث عف هدل عناية الشاعر بالبعد الصكتي لأللفاظ التي يختارىا، كالتي 
حظ هدل ها كلده تكرار الحركؼ فإذا استطعنا أف نم .أك صاخبان  خافتان  تككف في جهمتيا إيقاعان 

نستطيع أف نمحظ ىنا ها كلده تكرار الحركؼ  الصائتة هف إيقاع قكم في قصيدتو عمى كيفي 
 بالكشكشة. أشبوالصاهتة الهيهكسة كالسيف كالشيف كالنكف هف إيقاع هيهكس 

في قكلو كهف ثـ فانظر في ىذا الهقطع التالي إلى ىذا التناسب اإليقاعي كالهقابمة الهكسيقية 
 :198يرثي أخاه أحهد

 أحهد يا أحهد يا أحهد

 تأتهر عمٌي هراياىـ

 كهرايا البيت كسطح الهاءٍ 

 فأراني أنت بهرآىـٍ 

 بغير لقاءٍ  - مى  -كأراؾ أنا
                                                           

 30السابؽ، ص  198
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نشائي، - أيضان  –كهف هظاىر احتفائو بهكسيقاه الداخمية   تنكيع األسمكب بيف خبرم كا 
كاإلنكار. كقبؿ أف نهثؿ ليذا التنكع األسمكبي نشير ىنا  استفياهي كتقريرم كتأييدم باإلثبات أك النفي

فقد  إلى الهصدر الذم غذل كجداف الكتيابي كلسانو بيذا اإلبداع كىذا الثراء، أال كىك القراف الكريـ،
استطاع الكتيابي أف يستغؿ الطاقات األسمكبية الهعجزة في األسمكب القرآني، كينيؿ هنيا بالقدر الذم 

 ع كىذا الجهاؿ في أسمكبو.خمؽ ىذا التنك 

 :199كهف أهثمة شعره التي تحس فييا بيذا التنكع في األساليب ىذا الهقطع

 أهسؾ عيكف النبع أف تيطفىى فينفرط الحضكرٍ 

 كيؼ النديـ يقكؿ خمكني كقد عاىدتو

 أال تجؼ الكأس إال في الصباحٍ 

 ال يشرب الشعر القراح سكل الرجاؿ العارفيفٍ 

 فاشرب نعكهة خدىا

 ي أعيذؾ أف تعكدٍ دعن

 أنا في انتظار البرؽ أرغب لك تألأل في الكلكجٍ 

 فالبرؽ آكنةن...إذا صدؽ الخريؼٍ 

 أكفى الخريؼ بها برؽٍ 

 فتبعت ذياؾ األلٍؽ....

كانظر في النص التالي إلى هدل تأثر الشاعر باألسمكب القرآني كالتناص هعو هف حيث 
النيؿ كقد فاض كدهر العديد هف  يقكؿ هخاطبان  ، حيفاألسمكب كالصياغة كهف حيث الداللة أيضان 

 :200الهنازؿ

                                                           

 108السابؽ، ص  199
 113 - 112السابؽ، ص  200
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 كىؿ يا نيؿ آهو هف خياـ الغيـ تنزؿ

 بيف بابينا

 كتدخؿ أنت هف ال باب بيف المحـ كالعظـ 

 تضيع الخبز كالخباز تسخر هف 

 صراخ الرعب كالمطـ

 فأعمى عاصـ لمطفؿ كتؼ أبيو

 أعمى عاصـ ألبيو كؼ أخيو في الهنفى

 صكـ يمطؼ حمهة األـفيؿ لبف عمى 

 فيا نكحي 

 أنا كالدار هيشكهاف كالحمقـك هبحكحي 

 فأيف الفمؾ قؿ يا رب يا أرض ابمعي هاءؾ

 فإف السقؼ هجركحي  .. كقؿ لسهائؾ اقتصدم

 كأعمى عاصـ أنت

 قضيتى فكنتى ثـ أردتى ثـ فعمتى ها شئتى 

 تعاليتى كال أشكك

اه الداخمية ككيؼ أف الشاعر أفاد فييا هف كاقرأ ىذا النص ذا اإليقاعات القكية، كتأهؿ هكسيق
 :201السياؽ القرآني خاصة في سكرة التكبة حيث يقكؿ

 عمٌي الطالؽٍ 
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 هكاءه صالة اليهيف عميؾى 

 كحج اليسار إليؾ نفاؽٍ 

 كأقطع حدَّ  ذراعي رىانان 

 ستصبح ثـ تراىـ سهانان  

 كثـ يشدُّ عميؾ الكثاؽٍ 

 الكتيابي كثير يحتاج  إلى دراسة هستقمة،كهكضكع التناص هع النص القرآني في شعر 
 كلكف ها ذكرناه ىنا لإلشارة كليس لمحصر.

كهف كسائؿ التأثير اإليقاعي أيضا في شعر الكتيابي، انتخابو لجهمة هف الهفردات كاأللفاظ 
في سياقو الشعرم، يككف ليا تأثير خاص في الشخصية السكدانية، تعيدىا إلى أصالتيا كبراءتيا، هف 

 :202ىذا الهقطع الذم حشد فيو الشاعر جهمة هكثفة هف ىذه الهفرداتذلؾ 

 قمت كال ...

 لست إال هف تفاصيؿ الدـ الههزكج كاكاكان 

 كسياالن كناال

 قاهتي نخؿه كظمي غابةه 

 كالنيالف كانا لي عهاهات كشاال سيِّدي النيميف ...

 ها رجكتي الهدح هف أحدو كال أىتـ أف ألقى يهينان أك شهاال

بيذا كمو كىك قيض هف فيض نستطيع أف نقكؿ: إف الكتيابي استطاع أف يبعث في شعره 
يقاعاتو كتكراراتو كتنكع أساليبو كأبنيتو، هفيدا في  حياة صاخبة هميئة، تحسيا في حركاتو كسكناتو، كا 

كهفيدا كذلؾ هف  كؿ ذلؾ هف تجارب السابقيف هف شعراء كطني السكداف كالكطف العربي الكبير،
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تراث العربي القديـ. كأف القرآف الكريـ ليعتبر هف أكبر ىذه الهؤثرات في شعره عمى الهستكيات ال
 اإليقاعي كاألسمكبي كالصكتي. كافة:

كها نستطيع القكؿ: إف الشاعر بتجاربو الكبيرة كتعدد هنابع ثقافتو، استطاع أف يثرم الهضهكف 
 كالهضهكف. فجاءت تجربتو الشعرية هتكاهمة هف حيث الشكؿ كذلؾ،

 الخاتمة3

                      حاكلت ىذه الكرقة دراسة البنية اإليقاعية لشعر الكتيابي هف خالؿ ديكانو
)الهجهكعة الكاهمة(. كقد هيزت الدراسة بيف ثالث أنساؽ إيقاعية في ىذا الديكاف كحددت قصائد كؿ 

الجهمة الشعرية ،كها درست قكافيو نسؽ هنيا كىي نسؽ البيت الشعرم، كنسؽ السطر الشعرم كنسؽ 
 كهكسيقاه الداخمية.

 كاستطاعت الدراسة أف تحدد عدد القصائد التي جاءت عمى النسؽ األكؿ بأربع عشرة قصيدة، -
عشر هنيا، بينها نظـ كاحدة عمى كزف هجزكء الرهؿ  ىعمى بحرم البسيط كالكافر في اثن هنظكهة

 ككاحدة عمى كزف الخفيؼ.

إلى أنيا كانت األنسب  ية نظره حكؿ استخداـ الشاعر ليذه األكزاف بعينيا ذاىبان كبيف الباحث كج
 لتجربتو الشعرية التي كانت في هجهميا تجربة قمقة هأزكهة.

بينها كاف عدد قصائده التي جاءت عمى نظاـ التفعيمة بنسقيو )السطر الشعرم كالجهمة الشعرية(  -
قصيدة كاهمة أنيا جاءت عمى نسؽ السطر الشعرم أك إحدل كخهسيف قصيدة، ال نستطيع أف نهيز 

هها يؤكد عمى كعي الشاعر بالقيهة  الجهمة الشعرية، كلكف تداخؿ النسقيف هعا في بناء قصائده 
 اإليقاعية لمشعر الحر الذم تهتد فيو الجهمة الشعرية أك تقصر كفقا لمتجربة أك الدفقة الشعكرية.

جػػاء شػػعره الحػػر عمػػى عػػدة أبحػػر فاسػػتعهؿ الكاهػػؿ بشػػكؿ أكبػػر فػػي إحػػدل كعشػػريف قصػػيدة بينهػػا  -
كلكنػػو كرد  كقػػؿ اسػػتخداهو لمرجػػز هسػػتقالن  اسػػتخدـ بشػػكؿ هتقػػارب كػػؿ هػػف الرهػػؿ كالػػكافر كالهتقػػارب،

 ها تتحكؿ هتفاعمف إلى هستفعمف بفعؿ الزحاؼ. هع الكاهؿ إذ كثيران  هتداخالن 
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الدراسة أيضا أف الكتيابي استطاع أف يمتـز نظاـ الكزف كالقافية الهكحدة في  وكهها تكصمت إلي -
فركب األبحر الذلؿ كالقكافي الذلؿ كخمت قكافيو هف  شعره العهكدم بشكؿ يكحي باقتداره الفني 

 العيكب.

أها في نظاـ شعر التفعيمة فقد استطاع أف ينكع في تفعيالتو بفضؿ ها يتحو الزحاؼ هف تنكيع  -
متفاعيؿ، كها استطاع أف ينكع في قكافيو التي لـ يتخؿ عنيا قط في أم هف نصكصو كالتي هثمت ل

 ركيزة إيقاعية هيهة لكؿ كاحدة هنيا.

كقد كفؽ الشاعر في هكسيقاه الداخمية كاستطاعت الدراسة أف ترصد بعضا هف هظاىر احتفائو  -
يقاعاتو هف خالؿ التهثيؿ عمى تكرا راتو كتنكيع أساليبو كالجناس الحرفي كالتضاد بهكسيقاه الداخمية كا 

 كالهقابمة، كاختيار األلفاظ الهناسبة لكؿ تجربة  هها هنح شعره قكة كتأثيرا كحالكة.

كقد أفاد في كؿ ذلؾ هف تجارب الشعراء الحداثييف في السكداف كالكطف العربي. كها أفاد هف  -
 التراث كهف القرآف الكريـ بكجو خاص.

طيع القكؿ: إف الكتيابي بتجاربو الكبيرة كتعدد هنابع ثقافتو استطاع أف يثرم الهضهكف كأخيرا نست -
كذلؾ، كيجعؿ إيقاعاتو هتسقة هعو، كهالئهة لكؿ تجربة هف تجاربو، فجاءت تجربتو الشعرية هتكاهمة 

 هف حيث الشكؿ كالهضهكف.
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 تقسيم الكمم بين سيبويو وعمماء المنطق
 د. جمال الدين متوكل منصور 

 األستاذ المساعد بكمية التربية جامعة وادي النيل
 3مستخمصال

 أف تقسيـ الكمـ الثالثي يختمؼ بيف سيبكيو كالهناطقة. ىبهنيج الهقارنة تكصؿ البحث إل
بينها يقكـ تقسيـ  ،كذلؾ أف الهنطقييف يبحثكف في الهكجكدات كييتهكف بالحدكد الجاهعة الهانعة

ألف المغة  ى،أسس عرفية كعالقات هحسكسة في المفظ كالهعن ى)سيبكيو كهعاصركه( عم النحكييف
كأىـ نتائج ىذه الهقارنة تبيف أف النحك العربي  ،ها تعارؼ عميو الناس ىظاىرة اجتهاعية تقكـ عم

 عصر سيبكيو قد سمـ هف تأثير الهنطؽ اليكناني في أفكاره كهناىجو. ىحت
Abstract: 

Through the comparative approach, the research found that the bases 

of tried divisions of the part of speech vary with grammarians and logicians, 

that is because logicians search into existing things, they also care for the  

limitations, contradictions and essence. Meanwhile, the division of the 

grammarians is based on symbolic, cognitive and sense relationships, upon 

which language, which is a social phenomenon which recognize convention, 

is based.                                   
 

و فيك هكمـك  رىحى قاؿ في القاهكس: " كاٍلكىٍمـ الجيرح الجهع كيمكـ كًكالـ، ككىمىهىو يىٍكًمهيو ككىٌمهىوي جى
ىذا ىك أصؿ الهعني في المغة  أها في االصطالح فإف "الكىًمـ جنس الكمهة هثؿ تىٍهر  203ككميـ"
الف اسـ الجنس الجهعي ىك ها  ،كقد هثؿ لو ابف الحاجب بتهر ،جنس جهعي فالكمـ اسـ 204كتهرة"
ككىًمـ  ،كبقر كبقرة ،كيفرؽ بينو كبيف كاحده بالتاء غالبا هثؿ: تهر كتهرة ،أكثر هف اثنيف ىيدؿ عم

نحك: كـءو  ككىٍهأة  ،ككىًمهة. كقكلنا في الغالب احتراز  ألف التاء في بعض الحاالت تككف في الجهع
قد تقـك الياء الهشددة هقاـ التاء في التفريؽ بيف اسـ الجنس الجهعي  لكفي أحياف أخر  ،علمجه

ٍنج كزنجي ،ككاحدة إف بعض الجهكع تشبو اسـ الجنس الجهعي هف ، 205كييكد كييكدم ،كذلؾ نحك: زى
كلكف الخالؼ ل، كذلؾ هثؿ غرفة كغرؼ كقرية كقر  ،حيث كجكد التاء في هفردىا كخمك الجهع هنيا

   ىذه الجهكع كاسـ الجنس الجهعي يظير هف كجييف:   بيف

                                                           

 )كمـ( الفيركزابادم د .ت .ط. 203
 1/2ـ1982ابف الحاجب  204
 26 - 1/25ط  الصباف د. ت. 205
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بالقياس  زنة هعينة هف صيغ الجهكع كىي صيغ  هحصكرة ىالكجو األكؿ: إف الجهع عادةن يككف عم
غير أف بعض صكر الجهكع تشذ عف ىذه الصيغ. أها الكجو الثاني:  ،استقراء لغة الضاد ىالقائـ عم

  ،تؤنث في استعهاؿ العرب ل،ففي جانب االستعهاؿ  كذلؾ أف هثؿ ىذه الجهكع هف نحك: غرؼ كقر 
. كقد 207"ليـ غرؼ هف فكقيا غرؼ" :ى. كقاؿ تعال206نقص عميؾ هف أنبائيا" ل: "تمؾ القر ىقاؿ تعال

كها  ،كلذلؾ يعكد عميو الضهير الهذكر ،في غالب استعهاؿ العرب تذكير اسـ الجنس الجهعي لجر 
كلذلؾ  ،تذكيره في غالب استعهاؿ العرب لفي االستعهاالت اآلتية: أها اسـ الجنس الجهعي فقد جر 

: ىكقكلو تعال 208"بو عميناكها في االستعهاالت  اآلتية: "إف البقر تشا ،يعكد عميو الضهير الهذكر
تذكير  ،. ىذا ىك الغالب210: "يحرفكف الكمـ عف هكاضعو"ىكقكلو تعال 209"طيب"إليو يصعد الكمـ ال

اسـ الجنس كتأنيث الجهكع هف نحك قرل كغرؼ  غير أف النحاة يقكلكف أف كؿ جهع لهذكر يجكز 
كال بد أف يفرؽ الهرء بيف  ،كيجكزكف تذكيره إف كاف هفرده هذكران  ،فيو التأنيث إذا قصد هنو الجهاعة

أها اسـ الجنس اإلفرادم فأهثمتو نحك: هاء كعسؿ  ،اسـ الجنس الجهعي كاسـ الجنس اإلفرادم
بينها اسـ الجنس الجهعي ىك ها يدؿ  ،كىك ها يدؿ عمى الكثير كالقميؿ بيذا المفظ الكاحد ،كذىب

كال بد هف اإلشارة ىنا إلى اسـ  كها هر. ،كلو هفرد يهيز عنو بالتاء كغيرىا ،عمى أكثر هف اثنيف
كىك اسـ يطمؽ عمى جهاعة كال يككف لو كاحد أك هفرد هف  ،الجهع نحك: رىط كطائفة كنساء كقكـ

كها نرل في ىذه األسهاء  فاسـ الجهع يدؿ عمى أفراده داللة شاهمة ىي داللة الكؿ عمى  ،لفظو
فإنيا تدؿ عمى كتاب  ،هثؿ: كتب ،أها الجهع فيدؿ عمى أعضائو داللة تكرار بالعطؼ ،األجزاء
 .... إلخ.   ككتاب

كتطمؽ في االصطالح عمى المفظ الهفرد  فيي عند ابف ىشاـ  ،أها الكمهة فيي هفرد الكمـ
كالهراد بالقكؿ: المفظ الداؿ عمى هعنى كرجؿ  ،األنصارم تطمؽ في االصطالح عمى القكؿ الهفرد

أـ لـ  ،سكاء دلت عمى هعنى كزيد ،ض الحركؼكالهراد بالمفظ: الصكت الهشتهؿ عمى بع ،كفرس
 ،فأقكؿ يطمؽ عمى الهفرد كها أطمقو ابف ىشاـ عمى الكمهة ،كعمى ذلؾ 211- هقمكب زيد - يدؿ كديز

كقد يطمؽ أيضان عمى الهركب هف األسهاء. كالقكؿ يختص بالهستعهؿ هف الكالـ دكف المفظ الذم 
                                                           

 101 األعراؼ  اآلية 206
 20 سكرة الزهر  اآلية 207
 70 سكرة البقرة اآلية 208
 10سكرة فاطر اآلية  209
 13 سكرة الهائدة اآلية 210
 11ـ 1984ابف ىشاـ  211
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فالكمـ  ،كلها كاف إطالقيـ الكمـ عمى جنس الكالـ ،212كها يرل ابف ىشاـ ،يشهؿ الهستعهؿ كالهيهؿ
كلكنيـ ال يطمقكف لفظ الكالـ إال عمى ها أفاد  ،أفاد أـ لـ يفد ،إذف ها تألؼ هف ثالث كمهات فأكثر

أك هبتدأ  ،نحك: جاء الرجؿ ،فعؿ كفاعؿ ،فائدة يحسف السككت عمييا  كاقؿ ها يتألؼ هنو كمهتاف
كىذا ها يسهى بالجهمة ذات  ،يانان يحذؼ عنصر هف عنصرم الكالـكأح ،نحك: الهدينة كبيرة ،كخبر

. فكمهة العفك كحدىا جهمة 213: "يسألكنؾ هاذا ينفقكف قؿ العفك"ىكهف ذلؾ قكلو تعال ،الطرؼ الكاحد
ذا كانت الكمهة تطمؽ عمى المفظ الداؿ  ،تعطي هعنى هع الهحذكؼ كىذا يفيـ هف سياؽ الحديث. كا 

هف ذلؾ  ،فقد تطمؽ أحيانان عمى سبيؿ الهجاز عمى الكالـ فتطمؽ عمى الجهمة الهفيدة الكاهمة ،الهفرد
جعون لعلي أعمل صاحلاً فيما رب أر: "ىقكلو تعال ىكال إنيا كمهة ىك قائميا" إشارة إل" :ىقكلو تعال

كلـ يقكلكا  ،الكمـفقالكا باب تقسيـ  ،. استخدـ النحاة هنذ سيبكيو في باب التقسيـ كمهة الكمـ214"تركت
 قاؿ ألف الكمـ اسـ ذات الشيء الهراد تقسيهو. ،ألف كمهة الكمـ أفصح هنيا ،باب تقسيـ الكالـ

. كلـ يقدـ سيبكيو تعريفات أك 215"فالكمـ اسـ كفعؿ كحرؼ جاء لهعنى ليس باسـ كال فعؿ" سيبكيو:
نها اكتفى بالتهثيؿ  فقد قاؿ  ،حدكد ليذه األقساـ عمى نحك ها يفعؿ الهناطقة كالهتأخركف هف النحاة كا 

عمى أف أهثمة  - ذات الهكضع –كذىب في  216"فاالسـ رجؿ كفرس كحائط" في حديثو عف االسـ:
 )أم الهصادر( كقسهيا إلى ثالثة أقساـ: التي بنيت لها هضى الفعؿ أخذت هف لفظ أحداث األسهاء

نحك:  قع في األهر)فعؿ األهر( )أم الفعؿ الهاضي(  نحك: ذىب كسهع. التي جعمت لها يككف كلـ ي
يقتؿ كيضرب في  الهضارع(  نحك: )الفعؿ أذىب كاقتؿ. التي جعمت لها ىك كائف لـ ينقطع

 ىكأها ها جاء لهعن" قاؿ: ،كذلؾ لـ يقدـ سيبكيو تعريفان لمحرؼ كاكتفى أيضان بالتهثيؿ لو 217اإلخبار
إف أكؿ ها يالحظو الهرء  218ة كنحكىا"فنحك: ثـ كسكؼ ككاك القسـ كالـ اإلضاف ،كليس باسـ كال فعؿ

تقديـ  - كها يبدك - كلـ يكف ىهو ،ىنا أف سيبكيو لـ ييٍعفى هطمقا بفكرة الحد كها ىي عند أىؿ الهنطؽ
مىفو هف النحاة الذيف ساركا عم ىتعريؼ جاهع هانع لكؿ قسـ هف ىذه األقساـ عم  ىنحك ها فعمو خى

هكتفيان بالتهثيؿ لكؿ قسـ" كىذا ىك التعريؼ  ،فيك لـ يخض في شيء هف ذلؾ هطمقان  ،طريقة الهناطقة
                                                           

 12ـ1984 ىشاـابف  212
 219 اآلية سكرة البقرة: 213
 100-99 اآليتاف سكرة الهؤهنيف: 214
 1/12ـ1988 سيبكيو 215
 1/12ـ1988 سيبكيو 216
 1/12ـ1988 سيبكيو 217
 1/12ـ1988 سيبكيو 218
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ههف  ،كقد حاكؿ بعض النحاة ،ىذا .219ها قاؿ بو أصحاب الهذىب الكضعي حديثان  ىاالسهي عم
 ىكليس عم ،الهتعمهيف ىكضع تعريفات أك حدكد ألقساـ الكمـ في سبيؿ التقريب عم ،عاصركا سيبكيو
كقاؿ الفراء:  220"االسـ ها كصؼ كهف ىؤالء الكسائي الذم قاؿ إف ،الهنطقي الشكمي سبيؿ التحقيؽ

كقاؿ األخفش: " إذا كجدت شيئان يحسف لو  221كالالـ األلؼ"االسـ ها أحتهؿ التنكيف أك اإلضافة أك 
ثـ كجدتو  ،كيجهع نحك قكلؾ: الزيداف كالزيدكف ىثـ كجدتو يثن ،الفعؿ كالصفة نحك: قاـ زيد كزيد قائـ

. إف ىذه التعريفات جهيعيا ال تشبو تعريفات الهناطقة 222فاعمـ أنو اسـ ،يهتنع هف التصريؼ
يبدك أف ىؤالء النحاة الركاد حاكلكا فقط ذكر عالهات تهيز االسـ عف  ،كحدكدىـ الجاهعة الهانعة

كالجر  ،لفعؿكالهنع هف التصريؼ كا ،كدخكؿ الجهع كالتثنية عميو ،هثؿ: الصالحية لمكصؼ ،غيره
ذلؾ أف هف األسهاء ها ال يصمح لكؿ ىذه العالهات  ىكالنداء  كالدليؿ عم ،بالحركؼ كباإلضافة

 .223هثؿ: أيف ككيؼ
كىك  ،ككرىو كنبو لو ،ثـ كاف هف بعد ىؤالء الركاد هف الحظ تغمغؿ أثر الهناطقة في النحك

فقاؿ إف االسـ: "ها كاف فاعالن أك هفعكالن  ،الذم حاكؿ أف يضع حدا لالسـ ،224أبك القاسـ الزجاجي
أم ىك تعريؼ باعتبار الكظيفة. كهف الهيـ ىنا أف نذكر أف  225أك كاقعان في حيز الفاعؿ كالهفعكؿ

كال يدخؿ  ،كانو ال يخرج عنو البتة ،الزجاجي كصؼ حده ىذا بأنو داخؿ في هقاييس النحك كأكضاعو
 خارجان  فعمو الهنطقيكف كبعض أىؿ النحك ههف حدكه حدان كقد قارف حده ىذا بها  ،فيو ها ليس باسـ

 ىهعن ى"صكت هكضكع داؿ باتفاؽ عم كأكرد قكليـ في تعريؼ االسـ هف أنو ،أكضاع النحك ىعم
كال  ،ىذا الحد بأنو ليس" هف ألفاظ النحكييف ىكقد عمؽ الزجاجي عم 226غير هقركف بزهاف

نها ىك هف كالـ الهنطقييف كهذىبيـ ،أكضاعيـ  ،كهغزاىـ غير هغزانا ،ألف غرضيـ غير غرضنا ،كا 
الف هف الحركؼ  ،ألنو يمـز أف كثيرا هف الحركؼ أسهاء ،أكضاع النحكييف غير صحيح ىكىك عم

 .227كها أشبو ذلؾ ،نحك عف كلكف ،داللة غير هقترف بزهاف ىهعن ىها يدؿ عم
                                                           

 111ـ1983 األسعد 219
 90 ابف فارس د.ت.ط 220
 90ابف فارس د. ت. ط  221
 90ابف فارس د. ت. ط  222
 90ابف فارس د. ت. ط  223
 (ىػ337)ت  224
 48ـ1986الزجاجي  225
 48ـ1986الزجاجي  226
 48ـ 1986الزجاجي  227



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

1
1
9

 

كعندها نقارف ها فعمو سيبكيو بحدكد الهناطقة التي  ،سيبكيو إذف بالتهثيؿ ألقساـ الكمـ ىاكتف
 ،كذلؾ أف الهناطقة ييتهكف غاية االىتهاـ بالحدكد كالتعريفات ،حددكىا ألجزاء الكمـ نجد فرقا كبيران 

كىك تعريؼ يختمؼ تهاـ االختالؼ عها فعمو  ،سبيؿ الهثاؿ أكرد الفارابي تعريؼ أرسطك لالسـ ىفعم
ات النحاة األكائؿ  فأرسطك يقكؿ عف االسـ: "ىك لفظة دالة بتكاطؤ هجرد كيختمؼ عف تعريف ،سيبكيو

داللتيا.  ىاالتفاؽ عم ىقكلو: )بتكاطؤ( بهعن 228كليس كاحد هف أجزائيا داؿ عمي انفراده ،عف الزهاف
كقد شرح أرسطك عبارتو ىذه بقكلو: " فأها قكلنا بتكاطؤ فهف قبؿ أنو ليس هف األسهاء اسـ بالطبع إال 

إال أنو ليس شيء  ،فإف األصكات التي ال تكتب بحدىا فتدؿ هثؿ أصكات البيائـ ،صار دليالإذا 
ىذا التعريؼ هكضحا لو بقكلو: "أم  ىكقد عمؽ الهحقؽ الدكتكر عبد الرحهف بدكم عم 229هنيا اسها

)أرسطك  230شيء فإنيا ليست ألسهاء ىبالرغـ هف أف بعض األصكات ال تكتب بحدىا قد تدؿ عم
ىاهش الهحقؽ(. كلفظة التكاطؤ ىنا تذكرنا بمفظة الكضع عند عمهاء العربية  60 /1ـ 1948

أك أف ىذه  ،هعيف ىهعن ىكضع الكمهة الهعينة لتدؿ عم ىأف الناس تعارفكا عم ىالهتقدهيف  كالهعن
 كىذا بالطبع أهر عرفي. ،الهعيف ىىذا الهعن ىالكمهة كضعت في األصؿ لتدؿ عم

كقد عرؼ أرسطك الكمهة بقكلو: "كأها  ،تقابمو الكمهة عند الهناطقةف ،أها الفعؿ عند سيبكيو
كىي  ،انفراده ىكليس كاحد هف أجزائو يدؿ عم ،عمي زهاف - هع ها تدؿ عميو - الكمهة فيي ها يدؿ
الذم أنا  ىزهاف ىذا الهعن ىقكلي أنو تدؿ هع ها تدؿ عميو عم ىغيرىا. كهعن ىأبدا دليؿ ها يقاؿ عم

كذلؾ أف ىذه المفظة تدؿ هع  ،إذا عنينا اآلف فكمهة ،فاسـ  كأها قكلنا صح ،نا صحةكاصفو  أها قكل
أف الصحة قد كجدت في الذم قيؿ فيو أنو صح في الزهاف الحاضر. كالكمهة  ىها تدؿ عميو عم
..  الهكضكع أك ها يقاؿ في الهكضكع ىكأنؾ قمت ها يقاؿ عم ،غيره ىها يقاؿ عم ىدائها دليؿ عم

الزهاف  ى)يصح( الذم يدؿ بو عم أك ،زهاف الهضي ى)صح( الذم يدؿ عم ىذا الهثاؿ قكلنا ىكعم
أف الكمهة  ،الهستأنؼ ليس بكمهة لكنو تصريؼ هف تصاريؼ الكمهة. كالفرؽ بيف ىذيف كبيف الكمهة

 .231الزهاف الذم حكليها ىكىذاف كها أشبييها تدؿ عم ،الزهاف الحاضر ىتدؿ عم

كلذا  ،الهكجكد  فيك يتحدث في الهكجكدات ىأف الكمهة تطمؽ عميفيـ هف كالـ أرسطك 
كالزهف فييها. أها قكلو: "كليس كاحد هف أجزائو يدؿ عمي انفراده". فيك  ىكجب عنده أف يقترف الهعن
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كيفرقكف بيف البسيط كالهركب هف  ،فالفالسفة عادة يستقصكف األشياء ،أيضا بحث في الهكجكدات
فالفعؿ دائها يككف  ،غيرىا". فيذه قضية بالغية ىكىي أبدا دليؿ ها يقاؿ عمالهكجكدات. أها قكلو: "

في الزهف الحاضر  ىهعن ىالفاعؿ. كالهيـ في كالـ أرسطك أنو يعتبر الفعؿ الذم يدؿ عم ىإل هسندان 
 - عنده – لكنيها ،الزهف الهستأنؼ ليس بكمهة ىأها الفعؿ الذم يدؿ بو عم ،دكف سكاه ،فقط كمهة

كذلؾ  ،تصريؼ هف تصاريؼ الكمهة. كىذا فرؽ كبير بيف تقسيـ سيبكيو لألفعاؿ كتقسيـ أرسطك ىذا
كالتي  ،ثالثة: ها بني لمهاضي ىفسيبكيو صنؼ األفعاؿ إل ،أف هجاؿ البحث عند كمييها هختمؼ
 ،فعاؿكالتي جعمت لها ىك كائف كلـ ينقطع. فيذه الثالثة كميا أ ،جعمت لها يككف كلـ يقع في األهر

كبالتالي كميا كمهات ينصرؼ إلييا هصطمح الكمهة. إف تصنيؼ سيبكيو عبارة عف استقراء ككصؼ 
ىذه الرهكز العرفية التي ىي الكمهات.  ىلمغة كألفاظيا كها تعارفت عميو العرب هف دالالت قاهت عم

هجاؿ  األساس العرفي  إف ىأها أرسطك فقد كاف هجالو غير هجاؿ كصؼ األلفاظ كتصنيفيا عم
 ،لذلؾ اعتبر االسـ كمهة ،أم هالو كجكد فعمي في الزهاف كالهكاف ،أرسطك ىك البحث في الهكجكدات

 الزهف الحاضر دكف سكاه كمهة. ىكأف الفعؿ الداؿ عم
أها الحرؼ فقد حده اإلهاـ أبك حاهد الغزالي بقكلو: "كأها الحرؼ كىك األداة فيك كؿ ها يدؿ 

إف سيبكيو  .232هثؿ: هف كعمي ،و بنفسو ها لـ يقدر اقتراف غيره بوال يهكف أف يفيـ هن ىهعن ىعم
 ،االسـ كالفعؿ ىهعن ىبالنظر إل ىكقد هيز سيبكيو ىذا الهعن ى،أف لمحرؼ هعن ىكالغزالي يتفقاف عم

ككمهة  ،الحرؼ بارتباطو بغيره. إف هجاؿ النحك يختمؼ عف هجاؿ الهنطؽ ىكربط الغزالي فيـ هعن
أها  ،فالنحك بحث في األلفاظ كعالقتيا العرفية ،نحك في العربية هعناىا قريب هف كمهة السمكؾ

بالهكجكدات كالتصكرات كالتصديقات. كليس هف الغريب أف تكجد ىذه  ىالهنطؽ فشيء آخر يعن
 ل،ية أخر كتكجد أيضا عند الهناطقة هف ناح ،القسهة الثالثية ألجزاء الكمـ نحك العربية هف ناحية

فيذه الغرابة تزكؿ إذا عمهنا أف أسس ىذا التقسيـ هختمفة تهاـ االختالؼ. ىذا كقد الحظ بعض 
 233ففي القرف الثاهف اليجرم حاكؿ ابف تيهية ،عمهاء الهسمهيف ىذا االختالؼ كها جره هف خمط

في أف الكالـ  التهييز بيف تقسيـ النحاة كتقسيـ الهناطقة. فقد قاؿ بعد أف أكرد اتفاؽ أىؿ األرض
فقسهكا  ،قاؿ: "ىذا هها اعترؼ بو الهنطقيكف ،أك أسـ كفعؿ ،كاسهيف ،الهقيد ال يككف إال جهمة تاهة

لكنيـ  ،كقالكا: الهراد بالكمهة: ها يريده النحاة بمفظ الفعؿ ،أداة ى: اسـ ككمهة كحرؼ يسهىاأللفاظ إل
ضهائر الرفع  -فالضهائر ،اصطالحيـفي  هع ىذا يناقضكف كيجعمكف ها ىك اسـ عند النحاة حرفان 

                                                           

 53ـ 1993الغزالي  232
 ىػ728ت  233



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

1
2
1

 

فإف ىذه أسهاء كيسهييا النحاة "األسهاء  - بي( رأيتو( ك)هركالنصب كالجر الهتصمة هثؿ: )
الهضهرة" كالهنطقيكف يقكلكف أنيا في لغة اليكناف هف باب الحركؼ كيسهكنيا "الخكالؼ" كأنيا خمؼ 

ال سيها أنو أتيـ  ،كاقع األهر هف التخطيط . لـ يسمـ قكؿ ابف تيهية ىذا في234عف "األسهاء الظاىرة"
فاألداة أك الحرؼ  ،كذلؾ أف لمنحاة هصطمحاتيـ كاف لمهناطقة هصطمحاتيـ ،الهناطقة بأنيـ يناقضكف

كقد يككف لتبايف المغتيف العربية كاليكنانية دكر في ىذا  ،في هفيكـ النحاة غيرىا في هفيكـ الهناطقة
الهنطؽ. ك ذا الخمط راجع لتبايف هجالي البحث في ًعمٍهي النحك أف ى الخمط. لكف هف الكاضح جدان 

ذا كاف الهنطقيكف يقكلكف أف األسهاء الهضهرة في لغة اليكناف تسهي الخكالؼ كأنيا خمؼ عف  كا 
كبعيد عف  ،شيء هخالؼ تهاها ىفإف ىذا الهصطمح ينصرؼ في المغة العربية إل ،األسهاء الظاىرة

 ،كنزاؿ ،كأؼ ،خكالؼ في المغة العربية يراد بيا أسهاء األفعاؿ نحك: صو  فالهعمكـ أف الىىذا الهعن
فأسهاء األفعاؿ هف باب  ،ليس شائعا بينيـ ،"الخكالؼ" ،ا االصطالحذ.. الخ. كى كىييات ،كتراؾ
اسـ الفعؿ إال ابف صابر ثـ التقطيا الدكتكر تهاـ حساف  ىأها كمهة خالفة فمـ يطمقيا عم ،االسـ

فجعميا اسها لكؿ اسـ فعؿ. كنحف نجد عند سيبكيو كابف جني هصطمح أسهاء األفعاؿ ليذا الصنؼ 
فقاؿ البصريكف أنيا  ،كقد اختمؼ نحاة البصرة كنحاة الككفة في نكع ىذه األلفاظ .235هف الكمهات

. كسبب الخالؼ أف ىذه األلفاظ تجرم 236اعتبارىا أفعاال حقيقية ىبينها ذىب نحاة الككفة إل ،أسهاء
األفعاؿ في االستعهاؿ كلكنيا تخالؼ األفعاؿ في عدـ التصرؼ كعدـ قبكؿ العالهات التي  لهجر 

اسهية ىذه األلفاظ بأنيا تقبؿ عالهات األسهاء  ىتكجد في األفعاؿ. كقد حاكؿ ابف جني التدليؿ عم
فإنو قد كجد الخمط عند بعض  ،. كهيها يكف هف أهر ىذا التدليؿ237هعكالتنكيف كاإلضافة كالج

كهصطمح "الخكالؼ" كها ىك  ،الهتأخريف بيف هصطمح "أسهاء األفعاؿ" كها يفيهو سيبكيو كابف جني
 ىأف هصطمح الخكالؼ عند الهناطقة ينصرؼ إل ،عند الهناطقة. ككجو الخالؼ بيف الهصطمحيف

فعاؿ  يقكؿ الفارابي: " فالخكالؼ نعني بيا كؿ حركؼ الهعجـ أك شيء آخر غير هفيكـ أسهاء األ
كالياء  ،كذلؾ هثؿ حركؼ الياء هف قكلنا: ضربو ،كؿ لفظ قاـ هقاـ االسـ هتى ها لـ يصرح باالسـ

كأشباه ذلؾ هف حركؼ الهعجـ التي تخمؼ االسـ  ،كالتاء هف قكلنا: ضربت كضربت ،هف قكلنا: ثكبي
. إف الفارابي 238الخكالؼ" ىكها أشبو ذلؾ ككميا تسه ،: أنا كأنت كىذا كذلؾهثؿ قكلنا ،كتقكـ هقاهو
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فالخكالؼ عنده ىي  ،ىنا يضع لهصطمح الخكالؼ هفيكهان هغايران كهباينان لهفيكـ أسهاء األفعاؿ
حركؼ الهعجـ أك ها يقكـ هنيا هقاـ االسـ كالضهائر كأسهاء اإلشارة. كىذا يبيف أف هصطمح أسهاء 

كهصطمح الخكالؼ عند الهناطقة شيء أخر تهاهان  فممنحاة هصطمحيـ  ،األفعاؿ عند النحاة شيء
 ،رم بعض الباحثيفكها ي ،كلمهناطقة هصطمحيـ. كقد خمط بعض هتأخرم النحاة في ىذه القسهة

ألنيـ كانكا قد تأثركا بفمسفة اإلغريؽ في بحث الهكجكدات كلـ ييتهكا بخصائص المغة العربية نفسيا 
تقسـ  - ال سيها عند أفالطكف - ليتخذكا هف ىذه الخصائص أداة لمتقسيـ. إف الفمسفة اإلغريقية

كهثاؿ األهكر الهادية: الحجر  ،يةفالذكات ىي األهكر الهادية كالهعنك  ،ذكات كأحداث ىالهكجكدات إل
كالكرسي  كهثاؿ األهكر الهعنكية: الصبر كالحكهة. أها األحداث فيي األفعاؿ التي تقع في زهف 

نحك:  ،كالتي البد أف تككف ليا أزهاف خاصة تشير إلييا الكمهات ،خاص  كهثاليا: الضرب كالكالـ
كلـ يعتبر  ،الحاؿ في ىذه القسهة ىدلو عمضرب كيتكمـ. كقد اعتبر أفالطكف االسـ كالفعؿ الذم ي

 ىبؿ ىها هجرد تغيرات تناؿ الفعؿ الذم يدؿ عم ،هكجكد ىالهاضي كالهستقبؿ ألنيها ال يدالف عم
القسـ الثالث هف أقساـ الكمـ كىك عنده  ىكقد أشار أفالطكف إل ،كىذا عيف ها فعمو أرسطك ،الحاؿ
العالقة بيف الذات كالحدث كالعالقة عنده هجرد  ىعمكىك يدؿ  ،أم الحرؼ كاسهاه العالقة ،األداة

 ىإف ها نقد بو النحك العربي هف تأثير بالفمسفة اإلغريقية يجب أف ينصرؼ إل .239اعتبار ذىني
في شيء هف ذلؾ. إف الهنطؽ أهر  ألنو لـ يخض أصالن  ،كال يناؿ هف سيبكيو شيئان  ،هتأخرم النحاة
 سكاء كاف ىذا العمـ نحكان  ،ال يتكقؼ عميو أهر البحث كالعمـ - كها رأينا عند ابف تيهية -اصطالحي

 ،نحكييف كغيرىـ ،أك غير ذلؾ هف العمكـ. كقد كاف الهناطقة كهف تأثر بيـ هف عمهاء العرب أك فقيان 
كها قاؿ هتى بف يكنس في  ،يعتقدكف أف الهنطؽ آلة هيهة في هعرفة صحيح الكالـ هف سقيهو

 ،240جرت في هجالس الكزير أبي الفتح جعفر بف الفرات ،رافي النحكمهناظرة لو هع أبي سعيد السي
كأف  ،ككاف رد السيرافي الشافي أف هعرفة الكالـ تثبت بالنظـ كاإلعراب الهعركفيف كببديية العقؿ

 كانو ليس لغير اليكنانييف أف يتخذكا هنو حكهان  ،الهنطؽ كضعو رجؿ يكناني عمي لغة قكهو كتفكيرىـ
 ،اختالؼ هجالي البحث ىكقد نبو كثير هف عمهاء الهسمهيف إل .241ئؽ تفكيرىـلغاتيـ كطرا ىعم

كنقدكا ذلؾ  يقكؿ السيكطي: " قاؿ اإلهاـ  ،كعبركا عف رفضيـ لتغمغؿ هصطمحات الهنطؽ في النحك
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الهكسـك بكتاب الهسائؿ: كقع البحث بيني كبيف  وفي كتاب 242أبك هحهد عبد ا السيد البطميكسي
 ،كاأللفاظ الهنطقية ،فجعؿ يكثر هف ذكر الهحهكؿ كالهكضكع ،رجؿ هف أىؿ األدب في هسائؿ نحكية

كقد قاؿ أىؿ  ،فقمت لو: صناعة النحك يستعهؿ فييا هجازات كهساهحات ال يستعهميا أىؿ الهنطؽ
ككانكا يركف أف إدخاؿ  ،لهتعارؼ عمييا بيف أىمياالقكانيف ا ىالفمسفة: يجب حهؿ كؿ صناعة عم

 ىإنها يككف لجيؿ الهتكمـ أك لقصد الهغالطة كاالستراحة باالنتقاؿ هف صناعة إل لصناعة في أخر 
 . 243عند ضيؽ الكالـ عمييـ لأخر 

إف أبرز هظاىر االختالؼ بيف سيبكيو كأىؿ الهنطؽ ىك أف سيبكيو كاف يستخدـ هنيج 
بينها كاف الهناطقة يستخدهكف قسهة عقمية شكمية أك  ،ي دراسة المغة العربيةاالستقراء كالكصؼ ف

فتدخؿ فيو  ،أكؿ ها تعني بكضع القكاعد كالحدكد الجاهعة كالهانعة التي تحيط بكؿ قسـ ىصكرية تعن
تتبع  ىجهيع ها يقع تحتو هف هفردات كتهنع ها عداىا هف الدخكؿ فيو. كىذا األهر دفع الهناطقة إل

غير أف المغة  ،)الكجكد( ؽ الشكمية الدقيقة بيف أقساـ الكمـ كهسألة ارتباطيا بالزهاف كالهكافالفرك 
بالشكؿ ال  ألنو هنطؽ يعني أحيانان  ،بطبيعتيا ال ينبغي أف تخضع ليذا الهنطؽ العقالني الشكمي

هنطؽ كليس هف الصكاب بهكاف حصر المغة كقسرىا بيذا الهنطؽ الجاؼ. إف قكانيف ال ،بالهضهكف
كها أف لكؿ لغة خصائصيا  كقد سمـ كتاب سيبكيو  ،فمٌكؿو هجاؿه  ،قكانيف المغة ىليست بالضركرة ى

 ىالمغة العربية. إف القكؿ بخطأ هحاكهة المغة إل ىهف تطبيؽ شكميات الهنطؽ الصكرم عم تهاهان 
إنها ىك أهر يشهؿ سائر المغات  كفي  ،ال يقصد بو المغة العربية كحدىا ،قكانيف الهنطؽ الصكرم

أف الخالؼ بيف الهنطؽ كالنحك سببو أف الفصائؿ  ىىذا الهجاؿ يذىب العالـ الفرنسي فندريس إل
ألف عدد الفصائؿ الهنطقية ال يتفؽ هع عدد الفصائؿ  ،النحكية كالفصائؿ الهنطقية ال تمتقي إال نادرا

 ،تحكهيان  تكزيعان  ىالنحك في تصنيؼ هنطقي يؤدم إلأف هحاكلة إدخاؿ هسائؿ  ىكيذىب إل ،النحكية
فصيميف هتهيزيف هف فصائؿ  ىالتفريؽ بيف هسائؿ نحكية ذات صيغة كاحدة إل ىيقكد إل كأنو أحيانان 
تجهع في فصيمة نحكية هسائؿ ال يربط بينيا شيء هف الهنطؽ  كأحيانان  ،كفي ذلؾ إكراه لمغة ،الهنطؽ

هصطمح الفصائؿ النحكية: "الهعاني التي يعبر عنيا بكاسطة دكاؿ كيقصد ب ،244كفي ذلؾ إكراه لمعقؿ
كميا فصائؿ نحكية  ،الخ ... كالشخص كالزهف كالحالة الفعمية كالغاية كاآللة ،كالعدد ،فالنكع ،النسبة
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)صكت أك هقطع  فيك: "في غالب األحياف عنصر صكتي ا داؿ النسبة في تعريفو. أه245في المغات"
النسبة النحكية التي تربط األفكار الهكجكدة في الجهمة بعضيا  ى( يشير إلأك عدة هقاطع أحيانان 

 ،نجد أف هف دكاؿ النسبة في لغتنا العربية األلؼ كالالـ لمتعريؼ ،ككفقان لتعريؼ فندريس .246ببعض"
الخ. كيرل فندريس استحالة ..التي تدؿ عمى الهكاف ،)في( هثؿ: ،حركؼ الهعاني ،كحركات اإلعراب

ه الفصائؿ النحكية هف عدد كجنس كزهف كاشتقاؽ كتعريؼ كتنكير كهعاف كظيفية كتكابع إرجاع ىذ
نو  ،إلى نظاـ هنطقي  أها في النحك فإف ىذه الفصائؿ النحكية يفسر تقسيهيا بعمؿ نحكية كاضحة. كا 

ف كانت التغييرات الصرفية التي تناؿ الكمهات تعتهد عمى القياس ذلؾ إال أف  - كىك أداة هنطقية - كا 
 .247ال يعني أف القياس يجعؿ النظاـ النحكم يطابؽ الهنطؽ تهاهان 

كها ذكر ابف فارس  ،يبدك إف تقسيـ الكمـ في المغة العربية قد جاء نتيجة الستقراء لغة الضاد
إف قضية التشابو في عدد  ،هف إتباع النحاة العرب لطرائؽ الهناطقة اليكنانييف كلـ يكف ناتجان  ،قديهان 

قاؿ أحد عمهاء الفمسفة  أف تأخذ إحدل األهتيف هف األخرل  كقديهان  أقساـ الكمـ ال تقتضي حتهان 
 ،كىذا العالـ ىك الفارابي ،كالهنطؽ هف الهسمهيف ها يفيد أف التقسيـ الثالثي هكجكد عند سائر األهـ

النحك هف أشياء هشتركة أللفاظ األهـ كميا )إحصاء العمكـ(: "ها كقع في عمـ  الذم قاؿ في كتابو
كقكؿ النحكييف هف  ،الذم عهؿ النحك لو ،فإنها أخذه أىؿ النحك هف حيث ىك هكجكد في ذلؾ المساف

ككقكؿ النحكييف اليكنانييف أجزاء القكؿ في  ،العرب إف أقساـ الكالـ في العربية اسـ كفعؿ كحرؼ
بي هف بعد ذلؾ أف ىذه القسهة الثالثية ال تكجد في العربية كيذكر الفارا ،248اليكنانية اسـ ككمـ كأداة

كأف نحاة العربية أخذكىا عمى أنيا في  ،بؿ تكجد في جهيع المغات ،كحدىا أك في اليكنانية كحدىا
  كهيها يكف هف أهر صحة ىذا الهذىب هف 249العربية كها أخذىا نحاة اليكناف عمى أنيا لغتيـ

فإف الهناطقة كهف تأثر بيـ هف النحاة العرب قد آهنكا  ،سائر المغاتكجكد ىذه القسهة الثالثية في 
 كحشدكا لو هف األدلة كالبراىيف العقمية الكثير. ،بذلؾ

فعمى  ،إف هف ينظر في تعريفات الهناطقة الهسمهيف يجد أنيا تخالؼ ها ذىب إليو سيبكيو
"أها االسـ فعبارة عف ها هدلكلو صالح ألف  االسـ بقكلو: 250يعرؼ سيؼ الديف اآلهدم ،سبيؿ الهثاؿ
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 251كذلؾ كزيد كعهرك كنحكه ،كال يمزهو نسبة زهاف خارجة عنو ،يككف أحد جزئي القضية الخبرية
"كأها الكمهة فعبارة عف ها هدلكلو  يقكؿ اآلهدم: ،كفي تعريؼ الكمهة  أم الفعؿ في هصطمح النحاة

 252"كنحكه ،كقاـ زيد كقعد ،زهو نسبة الحدث كالزهافكيم ،صالح ألف يككف أحد جزئي القضية الخبرية
"أها األداة فعبارة عف ها ال يككف صالحا  بقكلو: ،كيعرؼ الحرؼ الذم ىك األداة عند الهناطقة

 ،. إف اآلهدم الذم يتحدث ىنا حديث الهناطقة253كهف كفي كعف كعمى كنحكه" ،لمهعنييف الهذككريف
فذكر  ،يتحدث في كاقع األهر عف قضية هف قضايا البالغة  فيك يتحدث عف قضية اإلسناد

كذكر صالحية الفعؿ لإلسناد  ،إليو كيككف هسندان  فاالسـ يككف هسندان  ،صالحية االسـ لإلسناد إليو
إليو  إذ  ندكقد تناكؿ سيبكيو ىذه القضية في باب الهسند كالس ،كعدـ صالحية الحرؼ لكؿ ذلؾ

فهف ذلؾ الهبتدأ أك  ،كال يجد الهتكمـ هنو بدا ،قكؿ:".. كىها هها ال يغني كاحد هنيها عف اآلخري
فال بد لمفعؿ  ،كهثؿ ذلؾ يذىب عبد ا ،كىذا عبد ا أخكؾ ،كىك قكؿ: عبد ا أخكؾ ،الهبني عميو

تو قكلؾ: كاف عبد ا كهها يككف بهنزل ،كها لـ يكف لالسـ األكؿ بدا هف اآلخر في االبتداء ،هف اسـ
. إف اآلهدم 254ألف ىذا يحتاج عمى ها بعده كاحتياج الهبتدأ إلى ها بعده" ،كليس زيد هنطمقان  ،هنطمقان 

فقد ذىب  ،كصالحية الفعؿ لإلسناد  أها الحرؼ ،كسيبكيو يتفقاف عمى صالحية االسـ لإلسناد إليو
إال أف  ،ذا ىك هفيكـ سيبكيو عنواآلهدم عمى عدـ صالحيتو لشيء هف ذلؾ  كيفيـ بجالء أف ى

كاآلهدم بالطريقة  ،فمـ يذكر عف الحرؼ شيئان  ،سيبكيو لـ يكف يفكر بطريقة الهناطقة الشكمية
ذكر هكاف الحرؼ هف قضية اإلسناد كبياف ذلؾ أف  ،الهنطقية الشكمية التي تشبو تحصيؿ الحاصؿ

اختبار كؿ الهفردات عمى ىذا الحد الهناطقة عندها يضعكف قاعدة عاهة أك يجدكف حدا، يقكهكف ب
 ،كالذم ييـ ىذا البحث ىنا ،كلـ يكف سيبكيو يفكر بيذه الطريقة هطمقان  ،هانعان  جاهعان  كيعتبركنو حكهان 

فقد كاف الهناطقة  ،ال يشبياف ها ذىب إليو سيبكيو ،كهف قبمو تعريؼ أرسطك نفسو لهداألأف تعريؼ 
كيحاكلكف التهييز بيف  ،األداة ،الكمهة ،هثؿ االسـ ،يحاكلكف رسـ صكرة ذىنية لمهفيكـ الهعيف جهيعان 

 ،ىذه الهفاىيـ بطريقة هنطقية بحيث تنفصؿ ىذه األقساـ تهاها كتتهايز صكرىا الذىنية تهاـ التهايز
في فكر كينصب هجيكد الهناطقة في رسـ ىذه الصكرة الذىنية حتى تصبح ىذه األقساـ هتهايزة 

لكف ىذا الهجيكد قد ال يتسؽ هع ركح المغة  كالفالسفة  ،اإلنساف في كؿ خصائصيا ككؿ تفاصيميا
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كها قاؿ الدكتكر تهاـ حساف:" يدخمكف إلى الكالـ في هشكمة الهعنى هف هدخؿ العالقة بيف الدكاؿ 
العالقات فاىتهاهيـ ينصب لدراسة المغة بهحاكلة الكشؼ عف  ،أها أىؿ المغة ،255كالهدلكالت

أف طريقة الفالسفة في  كلذلؾ ذىب الدكتكر تهاـ حساف إلى ،الهتعارؼ عمييا بيف الهعاني كالهباني
 ىعالج الهعنى ال تفيد الدراسات المغكية بطريقة هباشرة "ألف الفالسفة ييتهكف  بالعالقات الذىنية عم

ذا اىتـ الفيمسكؼ بكنو العالقة  ،حيف ييتـ المغكيكف بالعالقات العرفية التي تربط الهبني كالهعنى كا 
كييتـ المغكم فكؽ ذلؾ بنكع هف الهعاني ينسب إلي  ،اىتـ المغكم بشكؿ العالقة بيف الرهز كهدلكلو

. إف طريؽ الفالسفة في التعريفات كالحدكد تختمؼ عف 256الكظيفي ىالهعن ىاألجزاء التحميمية يسه
يعرؼ االسـ أك  ،هثال ،نحف نجد أف أرسطكف ،طريقة عمهاء الهسمهيف هف هتكمهيف كفقياء كنحاة

. 257لفظة دالة بالتكاطؤ هجردة عف الزهاف كليس كاحد هف أجزائيا داال عمى انفراده" يضع حده بأنو:
هجرد عف الزهاف  ،تكاضع عميو الناس ثانيان  ،أف أرسطك ىنا يتحدث عف االسـ كشيء هكجكد أكالن 

أم أف الجزء هنو ال يدؿ عمى هعنى ىك جزء هف  ،ثـ ليس كاحد هف أجزائو داال عمى انفراده ،ثالثان 
كىذا شيء ال نجده عند النحاة  ،صفات تعريؼ كاحد لالسـ بأربع ـ. نحف ىنا أهاالهعنى الكمي هنفردان 

 ،اء أك األخفشفحف ال نجد هثؿ ىذا الحد عند سيبكيو أك الكسائي أك الهبرد أك الفر  ،الهتقدهيف هطمقان 
كقد فعمكا  ،لالسـ اكتفى بذكر صفة أك عالـ كاحدة كالهالحظ أف هف حاكؿ هف ىؤالء أف يضع حدان 

كحاكلكا أف تككف ىذه العالهة أك الصفة ههيزة لالسـ كحده دكف غيره هف  ،ىذا في تعريفيـ لالسـ
ائيـ لمغة العربية. كيكافؽ كىذه العالهات أك الصفات جاء بيا النحاة هف استقر  ،أجزاء الكمـ األخرل

تمؾ  ،النحاة في ذلؾ عاهة هفكرم اإلسالـ الذيف لـ يقبمكا طريقة أرسطك في الكصكؿ إلى الحد
كقد نقؿ الدكتكر عمي ساهي النشار  ،الطريقة التي تقكـ عمى االستقراء كالقسهة كالبرىاف كالتركيب

 ىاألصكلييف أال يككف هركبان عم إف هف شركط الحد عند" البحر( قكلو:) عف الزركشي في كتابو
. كينقؿ الدكتكر 258خالؼ كتفصيؿ فعند الهنطقييف البد في الحد هف التركيب كهنعو الهتكمهكف"

عف ابف تهيهة أف عاهة نظار الهسمهيف" هنعكا أف  يذكر في الحد الصفات الهشتركة  النشار أيضان 
الكصكؿ إلى كنو األشياء أك هاىيتيا . ييدؼ الهناطقة هف كراء حدكدىـ إلى 259بينو كبيف غيره

هجرد التهييز  ،عند تقسيهو ألجزاء الكمـ ،كىك أهر ال نجده عند سيبكيو الذم كاف ىدفو ،كجكىرىا
                                                           

 24ـ 1979تهاـ حساف  255
 25ـ 1979تهاـ حساف  256
 1/60ـ 1948أرسطك 257
 95ـ 1966النشار 258
 95ـ 1966النشار  259



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

1
2
7

 

كيجدر بالذكر ىنا أف بعض الهناطقة يعتبركف حدكدىـ قكانيف هطمقة في كافة  ،بيف األجزاء الثالثة
فإذا جاز أف يحكـ الهنطؽ الصكرم لغة  ،هادتودكف اعتبار لخكاص العمـ الهعني أك  ،الهجاالت
ألف  ،فميس بالضركرة أف تحاكـ المغة العربية لذات القكانيف - عمى افتراض أنو يحكهيا فعال - اليكناف

عبارة عف نظاـ عرفي بيف قكـ هف األقكاـ  - أم لغة –لكؿ لغة خصائصيا الههيزة، كذلؾ أف المغة 
السيها في باب ، أف الهنطؽ اليكناني ال يحكـ المغة العربية ىكهها يدؿ عم ،تكاضعكا عميو كحدىـ

)كاف كأخكاتيا( تعتبر هف األفعاؿ الناقصة  فهثالن  ،االختالؼ في تصنيؼ بعض الكمهات ،تقسيـ الكمـ
يستنتج هف ىذا  .260كلكف في القضايا الهنطقية ليا عهؿ الربط الهحض ال الفعؿ ،في األدب العربي

ففي الفكر العربي اإلسالهي  ،يختمؼ عند هفكرم اإلسالـ عنو عند الهناطقةأف الغرض هف الحد 
بينها الغرض هنو عند أرسطك كغيره هف  ،عاهة يككف الغرض هف الحد هجرد التهييز بيف األشياء

الهناطقة كصؼ حقيقة الهحدكد كحصر الذاتيات  فالحد عند عمهاء الهسمهيف ىك هجرد كصؼ 
بينها ىك عند   261كال يخرج عنو ها ىك هنو ،ال يدخؿ فيو ها ليس هنو لمهحدكد بطريؽ تهيزه بحيث

أم  - كلقد أنكر عمهاء الهسمهيف الحد الهركب، 262)القكؿ الهفصؿ الهعرؼ لمذات بهاىيتو( الهناطقة
كقالكا بأف الجسـ هركب هف أجزاء ال  - أك الييكلي كالصكرة ،أك الجنس كالفصؿ ،الهركب هف الهاىية

ألنيـ يعقمكف الجسـ دكف ذلؾ  ،يككف هف هسهي الهفيكـ جزء عند هفكرم الهسمهيف الألف ال ،تتجزأ
كلذلؾ رفضكا تركيب الهناطقة لمحد الذم يتككف هف الييكلي كالصكرة أك  ،الجزء غير الهحسكس

. هف 263تعدد األلفاظ دكف جعؿ الفصؿ عمة لمجنس ىكقبؿ الهسمهكف التركيب بهعن ،الجنس كالفصؿ
كيو رحهو ا لـ يكف يعرؼ الفمسفة اليكنانية بداللة ها لهسناه هف فارؽ جكىرم في الكاضح أف سيب

كلعمو تكفي قبؿ أف يعرؼ العرب كالهسمهكف طريقة الهناطقة في  ،أساس التقسيـ الثالثي ألجزاء الكمـ
 ىالحد كتغمغؿ عمكهيـ بعد حركة الترجهة الكاسعة التي كانت في عصر الهأهكف. كيكفي لمتدليؿ عم

 ذلؾ أف نعقد هقارنة بيف سيبكيو كهتأخرم النحاة ههف يتفؽ الناس عمي تأثره بالهنطؽ.   

قسهة سيبكيو الثالثية ألجزاء الكمـ بحجج كبراىيف عمى طريقة  264تناكؿ أبك القاسـ الزجاجي 
 ،ألف النحك عند يقكـ عؿ ل البرىاف كالقياس ،عمى النحاة قبكليا دكف برىاف كاستنكر ،أىؿ الهنطؽ
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فبدأ بهقدهات بدييية  كذىب يتناكؿ الهكجكدات عمى طريقة الهناطقة في قانكف الثالث الهرفكع 
ككجكد الجسـ في هكانيف هحاؿ كها أف كجكده في  ،هتحرؾ كال ثالث فحكاىا إف الجسـ إها ساكف أك

و "إف الهخاطب كالهخاطب كالهخبر عن كلقد بيف الزجاجي بعد ىذه الهقدهات: ،265ال هكاف هحاؿ
أك ها يعتكره هعنى يدخمو تحت ىذا  ،أجساـ كأعراض تنكب في العبارة عنيا أسهاؤىا ،كالهخبر بو

ألف األهر كالنيي  ،هف أهر أك نيي أك نداء أك نعت أك ها أشبو ذلؾ هها تختص بو األسهاء ،القسـ
ىها داخالف ك  ،فالخبر إذف ىك غير الهخبر كالهخبر عنو ،إنها يقعاف عمى االسـ النائب عف الهسهى

كالبد هف رباط بينيها كىك  ،.. كالخبر ىك الفعؿ كها اشتؽ هنو أك تضهف هعناه ،تحت قسـ االسـ
كىذا هعنى قكؿ سيبكيو: الكمـ اسـ  ،كلف يكجد إلى هعنى رابع سبيؿ فيككف لمكالـ قسـ رابع ،الحرؼ

 ،سيبكيو نفسو. إف الزجاجي ىها يشرح عبارة سيبكيو بطريقة جديدة لـ يعيدىا 266كفعؿ كحرؼ
 ،كلـ يتناكؿ األهر بيذه الكيفية ،في الحديث عف الهكجكدات كالهناطقة ،كها سبؽ ،فسيبكيو لـ يخض

نها كاف كالهو هجرد كصؼ كاستقراء ألنكاع الكمـ في العربية كينفس طريقة الهناطقة في التهاس  ،كا 
عمى أف ىذه  فذىب أكالن  ،حاكؿ الزجاجي تعميؿ تسهية سيبكيو ألقساـ الكمـ ،التناسب في األشياء

ليصؿ إلى أف أكلى ، األقساـ جهيعيا ىي أفعاؿ الهتكمـ لكنيا هختمفة في الهعنى كفي طريقة اإلعراب
أها الفعؿ فقد سهي كذلؾ ألجؿ أف الفعمية  ،األشياء بالمفظة الدالة عمى الهسهى أف يقاؿ ليا اسـ

: هف الهتكمـ كهف الفاعؿ نفسو. كسهي القسـ الثالث حرفا ألنو حد ها بيف ىذيف جيتيفو هف اعتكرت
فكأنو جعؿ لكصؿ القسهيف اآلخريف تهاها كالحركؼ التي تمي ها يكصؿ  ،القسهيف كرابط بينيها

كنحف نعمـ أف سيبكيو لـ يتعهؽ هثؿ ىذا التعهؽ الفمسفي الهنطقي في طبيعة ىذه ، ىذا .267بيا
نها اختارىا هها تعارؼ عميو العرب في لغتيـ  ،كلـ يمتهس األسباب لتسهية ىذه األقساـ ،اـاألقس كا 

ككذلؾ  ،كأسهاء األشخاص كاألشياء ،قبؿ الهصطمحات العمهية  فداللة االسـ عند العرب كاضحة
 كال شؾ أف الزجاجي في كالهو إنها خضع لطريقة الهناطقة في التفكير إذ ،الهعنى المغكم لمفعؿ

فنراه ينتقد تعريؼ  ،ذىب ىذا الهذىب  عمى الرغـ هف أنو يحهؿ عمى الهنطؽ في كثير هف كالهو
"االسـ صكت هكضكع داؿ باتفاؽ عمى هعنى غير هقركف  كىك قكليـ: ،بعض النحكييف لالسـ

. كىك يرل أف هثؿ ىذا الكالـ ليس هف ألفاظ النحاة كال أكضاعيـ بؿ ىك هف كالـ أىؿ 268بزهاف"

                                                           

 42 - 41 ـ1986الزجاجي  265
 42ـ 1986الزجاجي  266
 44-43 ـ1986الزجاجي  267
 48ـ 1986الزجاجي  268



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

1
2
9

 

كذىب إلى التعريؼ غير صحيح في عمـ النحك  ألننا نجد أف كثيران  ،تعمؽ بو بعض النحاةالهنطؽ 
. 269)إف( ك)لكف( هثؿ ،فيي تدؿ عمى هعنى غير هقترف بزهاف ،هف الحركؼ تطابؽ ىذا التعريؼ

 ،كيذىب الزجاجي إلى تعريؼ آخر اعتهد فيو عمى كظيفة الكمهة كىك التعريؼ الصحيح لالسـ عنده
 أك هفعكالن  "ها كاف فاعالن  كىك أف االسـ: ،أم الذم يشهؿ األسهاء كميا كال يدخؿ هعيا ها ليس هنيا

 . 270في خبر الفاعؿ كالهفعكؿ بو" أك كاقعان 
أقدـ النحاة الذيف حاكلكا هراعاة الهنطؽ الصكرم في الحدكد أك  ػ271قد يككف الزجاج

ع هفيكـ داؿ عمى هعنى غير داؿ عمى زهاف "االسـ صكت هقط فقد عرؼ االسـ بقكلو: ،التعريفات
هثمها ظير لنا ىذا األثر في  ،في تعريؼ الزجاج ىذا . إف أثر الهناطقة يبدك جميان 272كال هكاف

فيك  هانعان  جاهعان  فالزجاج يحاكؿ أف يضع حدان  ،التعريؼ الذم أكرده الزجاجي كنسبو لبعض النحاة
عمي نحك ها يفعؿ  ،فيحدد أكال أنو صكت ،كها يقكؿ الهناطؽ ،يتناكؿ طبيعة االسـ أك جكىره

بالجكىر ثـ الفصؿ كالرسـ  كهف الكاضح أف ىذه الطريقة لـ تكجد عند سيبكيو  ثـ يأتي أكالن  ،الهناطقة
عند الهقارنة بينو كبيف نحاة القرف الرابع  هطمقا. إف الخالؼ بيف سيبكيو كالهتأخريف يظير جميان 

كقد صار ىؤالء النحاة يحاكلكف تجكيد الحدكد عمى ضكء  ،ايد تأثرىـ بالهنطؽالذيف تز  ،اليجرم
ف لـ يتسـ بالدقة لشهكلو  االعتبارات الهطمكبة في التعريؼ الهنطقي  كتعريؼ الزجاج ىذا "كا 

   فإنو فتح الباب لهف جاء بعده لهالحظة ىذه االعتبارات. 273الحرؼ"
جعؿ ىذا الحد أكثر دقة في الهنطؽ، فقاؿ:  فقد حاكؿ 274أها أبكبكر بف السراج البغدادم

"االسـ ها دؿ عمى هعنى هفرد، كذلؾ الهعنى يككف شخص كغير شخص، نحك رجؿ كفرس كحجر 
فقكلو "ها دؿ عمى  275كبمد كعهر كبكر، كأها ها كاف غير شخص فنحك الضرب كاألكؿ كالظف كالعمـ

دؿ عمى هعنى في ذاتو، كهف ناحية هعنى هفرد" حاكؿ بو إخراج الحرؼ  ألنو عند الهناطقة ال ي
أخرل، حاكؿ بو التفريؽ بيف االسـ كالفعؿ، فاالسـ عنده يدؿ عمى هعنى هفرد، بينها يدؿ الفعؿ عمى 
حدث كزهاف في آف كاحد، كقد فرؽ بيف الفعؿ كبعض األسهاء التي تدؿ عمى زهاف نحك اليكـ كالميمة 

                                                           

 48ـ 1986الزجاجي  269
 48ـ 1986الزجاجي  270
 ق311ت 271
 92ـ 1963 ابف فارس 272
 1/75ـ 1968 أبك الهكاـر 273
 ىػ316ت  274
 36/ 1ـ1985ابف السراج  275



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

1
3
0

 

كلـ ، كها أف اليكـ زهاف فقط  فاليكـ هعنى لمزهاف ،ط"الفرؽ أف الفعؿ ليس زهانان فق كالساعة، بقكلو:
انصب جؿ اىتهاـ النحاة في  ،لها تغمغؿ أثر الهنطؽ في النحك 276يكضع هع ذلؾ لهعنى آخر

’ فنحف نجد الزهخشرم هثالن قبؿ أف يعٌرؼ أجزاء الكمـ ،الحدكد كالتعريفات عمى طريقة أىؿ الهنطؽ
كىي جنس تحتو ثالثة  ،المفظة الدالة بالكضع عمى هعنى هفرد"الكمهة ىي  حٌد الكمهة نفسيا بقكلو:

"كىذه طريقة  هعمقان عمى قكؿ الزهخشرم ىذا: 278  قاؿ ابف يعيش277أنكاع: االسـ كالفعؿ كالحرؼ
الحدكد  أف يؤتى بالجنس القريب ثـ يقرف بو جهيع الفصكؿ  فالجنس يدؿ عمى جكىر الهحدكد داللة 

كالفصؿ يدؿ  ،قة الهحدكد ألنو يتضهف ها فكقو هف الذاتيات العاهةكالقريب هنو أدؿ عمى حقي ،عاهة
 ،كذلؾ أنيا تشهؿ الهيهؿ كالهستعهؿ ،فالمفظة جنس لمكمهة ،عمى جكىر الهحدكد داللة خاصة

كيسهى  ،فالهيهؿ ها يهكف ائتالفو هف الحركؼ كلـ يضعو الكاضع بازاء هعنى نحك: صص ككؽ
 280ف تعريفات العمهاء الهتأخريف، تعريؼ الشريؼ الجرجانيكه ،279لفظان ألنو جهاعة حركؼ همفكظة

"االسـ ها دؿ عمى هعنى في نفسو غير هقترف بأحد  الذم يظير فيو أثر الهنطؽ جميان  فقد قاؿ:
لى اسـ  ،كزيد كعهرك ،كىك الداؿ عمى هعنى يقـك بذاتو ،كىك ينقسـ إلى اسـ عيف ،األزهنة الثالثة كا 

إف تقسيـ الجرجاني  ،281هعنى كىك ها ال يقكـ بذاتو سكاء كاف هعناه كجكديان كالعمـ أك عدهيان كالجيؿ
االسـ إلى اسـ عيف كاسـ هعنى، كتقسيهو اسـ الهعنى إلى كجكدم كعدهي، يتضح فيو أثر الفمسفة 

ىر كالفصؿ كذكر بجالء، ككذلؾ شرح ابف يعيش لقكؿ الزهخشرم، الذم تظير فيو هصطمحات الجك 
األلفاظ غير الهستعهمة، فنحف نرل ابف يعيش يخكض في بحث كجكدم، كهثؿ ىذا البحث لـ يكجد 
عند هتقدم النحاة بيذه الطريقة هطمقان، كقد اشتط النحاة في استخداـ طرؽ الهنطؽ كقكاعده كأساليبو 

فسطة  كهف ذلؾ ها نقمو في هحاكالت تحديد ىكية األشياء أك جكىرىا، حتى غدا النحك عندىـ كالس
الدكتكر هحهد عيد عف ابف يعيش في شرحو لمهفصؿ، هف أف الزهخشرم قدـ الكالـ عف االسـ 
الهعرب قبؿ الكالـ عف اإلعراب، بسبب أف الهعرب يقـك بنفسو هف غير إعراب، بينها اإلعراب ال 

راب، كاإلعراب عرض يقكـ بنفسو  كقد قاؿ ابف يعيش ذلؾ هستدالن بأف الهعرب صار كالهحؿ لإلع
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كقد فند د. هحهد عيد  282لو، ككها يمـز تقديـ الهحؿ عمى الحاؿ، يمـز تقديـ الهعرب عمى اإلعراب
كالهشتؽ ، كالـ ابف يعيش باعتبار أنو يقكـ عمى هقدهات كاذبة، هثؿ أف الهعرب يشتؽ هف اإلعراب

ف الهعرب يقكـ بنفسو، ككصؼ تعميالت ابف يعيش ب ،قبؿ الهشتؽ هنو السفطسة، ككصؼ ىذا النكع كا 
 .283يقصد عند الهتأخريف ،هف التعميالت بأنو كثير في النحك

أيضان هف النهاذج التي تكضح لنا اىتهاـ النحاة باقتفاء آثار  284ييعد ابف ىشاـ األنصارم     
الهناطقة في الحدكد  فنراه هثالن يفرؽ بيف الهيهؿ كالهستعهؿ هف الكالـ، كذلؾ قكلو: "المفظ جنس" 

فيك كغيره يأتي بالجنس أكالن لداللتو عمى الجكىر، ثـ ينزؿ  285بعيد الطالقو عمى الهيهؿ كالهستعهؿ
ذا .. كيفعؿ هثؿ ها فعؿ ابف يعيش عندها أخرج ها يدؿ بالطبع ال بالكضع، كقكؿ إلى الفصؿ، كىك

النائـ: آخ، كهثمو لفظة: آح عند السعاؿ، كأخرج ها صحفتو العاهة، ثـ أخرج التسهية بالجهؿ نحك: 
ىاجـ  287عمى الرغـ أف رجالن كاإلهاـ جالؿ الديف عبد الرحهف السيكطي 286تأبط شران، ألنو جهمة

ليكناني ىجكهان شديدان، السيها في كتابو "صكف الهنطؽ كالكالـ عف فني الهنطؽ كالكالـ"، الهنطؽ ا
إال أننا نمحظ تأثره الكاضح بو، كلعؿ ىذا يشير إلى تغمغؿ الهنطؽ في النحك كفي كافة العمكـ العربية 

قؿ أك هنكم كاإلسالهية في زهانو. إف أفضؿ حد لمكمهة عند السيكطي ىك قكلو إنيا: "قكؿ هفرد هست
ثـ يسير السيكطي عمى طريقة الهناطقة في تجكيدىـ لحدىـ الجاهع الهانع، فيخرج بالقكؿ  288هعو

كافة الدكاؿ األخرل، كالخط كاإلشارة كالعيقىد كالنيصب، كالعقدة هصطمح في إفادة األعداد باستخداـ 
ا كاف هنتصبان ليدؿ األيدم، أها النصبة، فيي هشتقة هف نصب ينصب نصبان، كهنو النيصيب، أم ه

كيخرج بالهفرد الهركب  كىك الذم يدؿ جزؤه عمى جزء هعناه،  289عمى شيء هعيف أك يرهز لو
كيخرج الهستقؿ أبعاض الكمـ التي تدؿ عمى هعنى هع غيرىا، أم أنو ليست هستقمة بنفسيا، كهثاليا 

كيظير أثر الهنطؽ أيضان في تعريؼ اإلهاـ السيكطي  290حركؼ الهضارعة كتاء التأنيث كياء النسب
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لمحرؼ، إذ يقكؿ إنو: "ال عالهة لو كجكدية، بؿ عالهتو أف ال يقبؿ شيئان هف خكاص االسـ ك ال هف 
  .291خكاص الفعؿ

ىذا كقد بالغ بعض الهتأخريف هف النحاة في األخذ هف الهناطقة في الهصطمحات                
كالهفاىيـ  فهف هتأخرم النحاة هف حاكؿ تقسيـ األلفاظ هف حيث هدلكليا الفردم كهدلكليا التركيبي، 

يهاف بف هحهد تقسيهان هنطقيان تجريديان عمى طريقة الهناطقة في الحديث عف الهكجكدات، كذلؾ ىك سم
كحديث ابف الطراكة بعيد كؿ البعد عف حديث سيبكيو في تناكلو  ،292الهالقي الهعركؼ بابف الطراكة

لتقسيـ الكمـ، كحديثو عف األلفاظ  فحديث سيبكيو حديث بسيط كفطرم يتهاشى هع هنطؽ المغة، 
ر كالنظر بصكرة كعمى العكس هنو حديث ابف الطراكة الهنطقي الشكمي الذم يقكـ عمى إعهاؿ الفك

تجريدية  يقكؿ ابف الطراكة: "تنقسـ األلفاظ إلى كاجب كههتنع كجائز  فالكاجب رجؿه كقائـه كنحكىها، 
هها يجب أف يككف في الكجكد كال ينفؾ الكجكد عنو  كالههتنع ال قائـ كال رجؿ، إذ يهتنع   أف يخمك 

رك، ألنو جائز أف يككف أك ال يككف  قاؿ: الكجكد هف أف يككف ال رجؿ فيو كال قائـ  كالجائز زيده كعه
فكالـ هركب هف كاجبيف ال يجكز نحك: رجؿه قائـ، ألنو ال فائدة فيو، ككالـ هركب هف ههتنعيف أيضان 
ال يجكز نحك: رجؿه ال قائـ، ألنو كذب، كال فائدة هنو  ككالـ هركب هف كاجب كجائز صحيح، نحك: 

ال يجكز كال هف جائز كههتنع، نحك: زيد ال قائـ كرجؿه ال  زيده قائـ  ككالـ هركب هف  ههتنع كجائز
قائـ، ألنو كذب، إذ هعناه: ال قائـ في الكجكد  ككالـ هركب هف جائزيف ال يجكز، نحك: زيده أخكؾ، 
ألنو هعمكـ، لكف بتأخيره صار كاجبان فصح اإلخبار بو، ألنو هجيكؿ في حؽ الهخاطب. فالجائز 

قمت: زيد قائـ، صٌح، ألنو هركب هف جائز ككاجب، فمك قدهت كقمت: قائـ يصير بتأخيره كاجبان، كلك 
زيد، لـ يجز، ألف زيد صار بتأخيره، كاجبان فصار الكالـ هركبان هف كاجبيف، فصار بهنزلة: قائـه 

. أها سيبكيو فقد تحدث عف االستعهاالت أك التراكيب المغكية هف حيث داللتيا في باب 293رجؿ
)االستقاهة هف الكالـ كاإلحالة(. قاؿ: "فهنو: هستقيـه حسف كهحاؿ، كهستقيـ كذب كهستقيـ قبيح كىك 

كؿ ها هحاؿ كذب، كأها الهستقيـ الحسف فقكلؾ: أتيتؾ أهس كس تيؾ غدان، كأها الهحاؿ فأف تنقض أ
كالهؾ ب خره، فتقكؿ: أتيتؾ غدان، أك: س تيؾ أهس. كأها الهستقيـ الكذب، فقكلؾ: حهمت الجبؿ 
كشربت هاء البحر، كنحكه، كأها الهستقيـ القبيح، فأف تضع المفظ في غير هكضعو، نحك قكلؾ: قد 
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. 294لبحر أهسزيدان رأيت، ككي زيدان يأتيؾ، كأشباه ىذا، كأها الهحاؿ الكذب فأف تقكؿ: سأشرب هاء ا
كالفرؽ كاضح بيف تناكؿ الرجميف لمهكضكع، فابف الطراكة يتحدث عف الهكجكدات ، أها سيبكيو 
فيتحدث عف عرؼ اجتهاعي، ىك داللة االستعهاؿ المغكم كها تعارؼ عمييا العرب  فيك يتبنى 

ف، تتهاشى الهنطؽ المغكم السائد لديو، كهصطمحاتو التي استخدهيا هف استقاهة كاستحالة كقبح كحس
هع هنطؽ المغة، بعكس هصطمحات ابف الطراكة الهنطقية. يدؿ عمى اىتهاـ الهتأخريف بالحدكد أف 

هحهد سكل الحدكد، كهف ىؤالء أحهد بف  يةبعضيـ ألؼ فييا كتبان كاهمة ال تشهؿ الهكضكعات النحك 
ريفاتو أك حدكده الذم حاكؿ أف يضع تعريفان لكؿ ها يحتاجو النحكم، كهف تع 295شياب الديف اآلبدم

قكلو: "حد الكمهة المفظ الداؿ بالقكة أك بالفعؿ عمى هعنى هفرد. حد الكالـ ها تضهف هف الكمـ إسنادان 
هفيدان هقصكدان لذاتو. حد الكمـ ها تركب هف ثالث كمهات فصاعدان، أفاد أك لـ يفد، فيك أعـ هف 

الكمـ: أف قاـ زيد، هثاؿ ها اجتهع فيو  الكالـ، هثاؿ الكمهة: زيد، كهثاؿ الكالـ: زيد قائـ، كهثاؿ
ىك الصكت الهشتهؿ عمى بعض الحركؼ، كالصكت ىك  الكالـ كالكمـ :زيد أبكه قائـ، حد المفظ:

اليكاء الهنضغط بيف القارع كالهقركع، كاالنضغاط ىك االنحراؼ، حد التركيب ضـ كمهة إلى هثميا 
 .296فأكثر

  خاتمة البحث3
أف تعريفات سيبكيو أك حدكده كانت هجرد هحاكالت لمتهييز بيف الهفاىيـ  ىتكصؿ البحث إل

كلـ يعف هطمقان بفكرة الحد الجاهع الهانع التي عند الهناطقة  فكانت تعريفاتو هحاكالت  ،الهختمفة
ليضعكا لو الحد  ،أك هاىيتو كجكىره الشيءهعرفة كنو  بينها يحصركف ىهيـ في ،لمتقريب كالتعميـ

 ثـ يذكركف هف بعد ذلؾ الفصكؿ كالرسكـ. ،في الهكجكدات األخرلقة تهييزه عف األشياء بصكرة دقي
فيك يستخدـ  ،عف هنيج الهناطقة إف هنيج سيبكيو كهف عاصره هف النحاة يختمؼ اختالفان كبيران 

بينها يستخدـ الهناطقة قسهة عقمية شكمية أك صكرية  ،االستقراء كالكصؼ هنيجان لمدراسة المغكية
التي تحيط بالهفردات كاالجتياد في جعؿ ىذه الحدكد جاهعة  ني أكالن بكضع القكاعد أك الحدكدتع

 كيهكف لمهرء أف يقكؿ كىك هطهئفه لها يقكؿ إف سيبكيو لـ يتأثر هطمقان بعمـ الهنطؽ. ،هانعة
                     يـك  ىهحهد كأىمو كصحبو إل ىكفي اآلخرة كصؿ الميـ عم ىكالحهد  في األكل ىذا

 الديف.

                                                           

 26-1/25ـ 1988سيبكيو  294
 ىػ860 - 800 295
 66ـ 1990اآلبدم  296
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 الال قذين والال جذيذ في شعر روضة الحاج

 قراءة في الشكل والوضوىى

 هالة أبايسيذ بسطاى د.

 جاهعة أم درهاى األهلية –كلية اآلداب 

 :الوستخلص

تناكلت الدراسة، نهاذج هف شعر الشاعرة السكدانية ركضة الحاج، بغرض الكشؼ عف 
تداخؿ تيارم القدـ كالحداثة في العناصر الشعرية لمقصيدة الكاحدة عندىا  كالمفظ كالعبارة، كالهعنى 

ٍسـً أسمكبيا الشعرم بالال قديـ كالال جديد  إذ ال ىي كاألسمكب، كالصكرة، كاله كسيقا. كخمصنا إلى كى
مَّص، كال ىي هف الحداثييف. كظمت تتأرجح بيف ىذا كذاؾ هها صنع عندىا بعض  هف الهحافظيف الخي
الثغرات الفنية ال سيها في العبارة الشعرية، كالسبؾ العاـ، كالهكسيقا الخارجية. كلقد ضعفت عندىا 

الخياؿ البتعادىا عف التصكير البياني، كجنكحيا إلى التصكير التعبيرم الحديث الذم لـ تهتمؾ  جذكة
د بيا دهج القديـ بالجديد في  -يكهان  –أدكاتو بعد. كنأهؿ أف تصؿ  إلى صياغة فنية سميهة، تجكِّ

 أسمكبيا الشعرم.

Abstract: 
This study dealt with samples of the poetry of Sudanese poet Rawda 

Al-Haj. In purpose of disclosing the interaction of both the modern and 

classical poetry trend with each other. Forming the poetic elements of each 

of her poems. Such as: the wording, the phrase, the meaning, the style, the 

images and the music. It is found that her poetic style is neither traditional 

nor modern. So, she is not with the conservatries nor with the modernists. 

She continues to swing between here and there, the old forms and the new. 

A thing that caused her some artistic lope hole, especially in her poetic 

phrases, the general integrity and the musical portrayance. The kindle of 

imagination is fanning and weekends; because she drifts off graphical 

picturing and tends to resort to modern phrasal picturing which she doesn't 

own its tools yet. 
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It is hoped that one day, she will reach a sound Artistic form to 

improve and excellence her mixing the old with the new in her poetic style. 

 3الكممات المفتاحية

 هضهكف –شكؿ  –أسمكب  –جديد   –قديـ  –شعر 

 تقديم3

الشاعرة السكدانية ركضة الحاج هحهد عثهاف، هف هنظكر نقدم تتناكؿ ىذه الدراسة، شعر 
فني، يدهج بيف التنظير كالتطبيؽ  بغية كضعو في اإلطار الهذىبي الذم ينتهي إليو هف حيث الشكؿ 
كالهضهكف. يدفعنا إلى ذلؾ، االهتداد اإلقميهي الذم حازت عميو الشاعرة، بعد نيميا عددا هف الجكائز 

ية العربية، في العقد األكؿ هف القرف الحادم كالعشريف، إضافة إلى احتفاؿ في الهسابقات الشعر 
الهجتهع الثقافي السكداني بشعرىا، قبؿ كبعد الفكز. فحيؽَّ ليا كلمساحة النقدية السكدانية أف يينظر في 
بكاطف شعرىا هف ًقبىؿ جهيكر النقاد السكدانييف  ليكضع في قالبو الهذىبي، كفؽ ها ارتضتو هف 

تجاه شكَّؿ كلكَّف سهاتيا الفنية الجهالية. فأردتي أف أككف كاحدة هف الذيف شارككا في ىذا الجيد ا
 النقدم. كعسى أف يككف خياران نافعان.

كلقد ناقشنا الجكانب الفنية في شعر ركضة الحاج، هف خالؿ ثالثة هطالب. الهطمب األكؿ: 
طمب الثاني: صياغة السهات الفنية لشعرىا، تفسير هفيـك الال قديـ كالال جديد في الشعر، كاله

التحميؿ النقدم الفني لنهاذج هف شعرىا. كىي دراسة تنظيرية تطبيقية، عهدنا فييا  :كالهطمب الثالث
إلى عدـ األخذ ب راء اآلخريف فيها يخص النظر في شعر ركضة  بغية التأصيؿ النقدم، السيها في 

الدراسة بأيخرل تربط بينيا كبيف دراسات اآلخريف حكؿ شعر جانبو التنظيرم. كيهكف أف نيٍتًبع ىذه 
الشاعرة، في إطار الهكازنة كالتحميؿ النقدم. كىذا كذاؾ هها ييثرم الحياة النقدية كاألدبية، السيها 
السكدانية التي بدأت تشيد انتعاشا في العقد األكؿ هف القرف الحادم كالعشريف عمى أيدم النقاد 

تاباتيـ العمهية، كهحافميـ األدبية النقدية. كاعتهدنا في ىذه الدراسة عمى أكؿ الهختصيف هف خالؿ ك
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هدف  –لمحمـ جناح كاحد  –في الساحؿ يعترؼ القمب  –خهسة دكاكيف لمشاعرة، ىي: ًعٍش لمقصيد 
 كفي ظميا يستريح القصيد.   –الهنافي 

 3المطمب األول

 3تفسير مفيوم الال قديم والال جديد في الشعر

قضية القدـ كالحداثة في األدب، قضية دائبة التجدد كالحدكث، تجدىا في كؿ حاؿ أدبي، في 
كؿ زهاف كهكاف بطبيعة الحاؿ. كىى لبُّ االجتياد النقدم التنظيرم أينها كاف ككقتها كاف. كفي 
ها إطار ىذه القضية القديهة الجديدة في ذاتيا، تشكمت هجهكعة هف قضايا الشعر العربي الحديث. ك 

، إال ككاف الحديث عف ىذيف  -السيها في هطالع الحداثة  –هف هؤلَّؼ نقدم، قديـ أك حديث 
التياريف، هف أكؿ فصكلو كهف أكثرىا إلحاحان  لهقابمة ها في الساحة األدبية هف هعارؾ، ساخنة كانت 

عف التجديد  أـ فاترة. كلقد أقرَّ هحهد غنيهي ىالؿ قاعدة ىاهة، كانت أكؿ ها نبو لو عند حديثو
كالتقميد، قاؿ: )ليس هف جديد في األدب جدة هطمقة، أم ال طفرة في التجديد األدبي. فهيها بدا 
الجديد طريفان رائعان، فمو هع ذلؾ عكاهمو التدريجية البطيئة التي تجعؿ هنو ظاىرة طبيعية لدل الهتأهؿ 

. أم أف األهر 297ا سبقو كهيد لو(فيه –هيها كانت ضئيمة  -الهيٍهعف النظر، ثـ لو بعد ذلؾ بذكره 
أىكف هف ىكس التجاذب بيف القديـ كالحديث  إذا أقنع الشاعر ذاتو بأف ىذا هف ذاؾ كال فكاؾ لمثاني 

عمى كجو اليقيف: )إف ىذا الشعر لـ يستطع أف  –عف األكؿ. كيقكؿ إحساف عباس: أنو يهكف القكؿ 
ا أف يككف كضعان طبيعيان، فإف تصكر الشاعر يتجاكز التراث الشعرم القديـ إال قميالن. كلعؿ ىذ

ىك الذم يحدد هدل تراثيتو أك هدل تجاكزه لمتراث، كبيف ىؤالء الشعراء هف يؤهف  –هسبقا  –لجهيكره 
أف الشعر فعالية إنسانية البد أف تؤدم دكرىا في إيقاظ الهجتهع. كفي ىذا الصدد تصبح  هخاطبة 

 –أك الجهيكر  –كصالن ليذا الشعر بالتراث، حتى يستطيع ذلؾ الهجتهع  –أك الجهيكر  –الهجتهع 
. كهف ىذا فإف الشاعر الذم يتبع ىذا النيج في 298التراثي في نزعتو قادران عمى تذكقو كالتأثر بو(

                                                           

 41قضايا هعاصرة في األدب كالنقد  297
 117اتجاىات الشعر العربي الهعاصر  298
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عالقتو بالقديـ، يككف ىك أكؿ التراثييف، قبؿ جهيكره. لذلؾ تجده يترسـ خطى ىذا الجهيكر 
شعراء ًشعبه كفيريؽ تجاه ىذه القضية. فإذا قىًنع بعضيـ بقكؿ إحساف عباس، فإف إلرضائو. غير أف ال

البعض اآلخر يقنع بضده، كيسعى إلرضاء ذاتو. كالظف بأف ىذه الفئة التي تحدث عنيا إحساف 
 أم االبتعاد عف الجهيكر.  –عباس،  ىي األقؿ اآلف، عمى خطكرة ىذا الهسمؾ 

، جهاعات هف الشعراء هازجت في كهعمكـ أنو قد كجدت هنذ القرف  لى اليـك التاسع عشر كا 
أسمكبيا الشعرم بيف تيارم الًقدـ كالحداثة  فتالءـ هضهكنيا الشعرم، هع هتطمبات الذات كالهجتهع 

أها هف حيث الشكؿ، فاختمؼ هرتادك ىذا االتجاه هابيف .  كهايتبع ذلؾ هف تصاكير كتعابير
ب إلى الحديث، أك التكسط حيث الالقديـ كالالجديد. فهنيـ هف االنجذاب إلى القديـ، كبيف االنجذا

احتفظ بالشكؿ القديـ فقط كجدد في الهضهكف، هثؿ عبدالرحهف شكرم كخميؿ هطراف كهف نحا 
هثؿ ، نحكىـ، كهنيـ هف ابتدر بيذا الهسمؾ ثـ تخمص هنو إلى حداثة خالصة في الشكؿ كالهضهكف

براى يـ ناجي كهف نحا نحكىـ. كهنيـ هف ظمت تجاذبو ًقكل التياريف، بدر شاكر السياب كنزار قباني كا 
فظؿ بيف سيطرة الهكركث كألقو، كبيف ركنؽ الحديث كاطِّراد تجدده. فأصبح هنيجيـ ال ىك بالقديـ كال 
ىك بالجديد. ذلؾ حاؿ جهاعة هف الشعراء نرل أف هنيـ ركضة الحاج، حيث تتقهصيا ركح القديـ، 

يد كنشكتو. كىذا هسمؾ هاكصؿ شعراؤه إلى قناعة بعد في بكاطف ذاتيـ تؤىميـ كتكابديىا حالكة الجد
لمفكاؾ هف صدل الهكركث كالدخكؿ في عكالـ الحديث، حيث الالهستقر هف جية الشكؿ، كالالهنتيى 
. هف جية الهضهكف  إذ يمعب الخياؿ الهتراهي لعبتو هع تداخؿ كتقاطع كتكازم اإليحاءات كالدالالت

 أف الهجهكعة األكلى كالثانية، أكثر استقراران في نتاجيا كهسمكيا الشعرل.فنرل لذلؾ 

كلقد ناقش عزالديف األهيف في هطمع ستينيات القرف الهاضي قضية تجدد الشعر العربي، 
ككضع ليا أيطران كقكاعد فنية تسير عمييا  بحيث ال تفصميا عف القديـ فصالن تاهان، كال تحرهيا في 

. كتظؿ قضية هاىية الشكؿ الجديد هطركحة لمتنظير النقدم  بغية 299التجددالكقت ذاتو حرية 
دكف ذلؾ  –في رأينا –التكصؿ لقاعدة كاضحة الهالهح. إال أف التجدد الهطرد ألشكاؿ الشعر، حاؿ 

                                                           

 17 -5راجع  نظرية الفف الهتجدد  299
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لى الالهنتيى هف جية  مىنا الشعر كالشعراء الهحدثيف، في ىالهية ىيكمية، كا  حتى اآلف. فمقد أدخى
كهف جية الهضهكف. كهع ذلؾ ال ترانا نعد ىذا عيبان، بؿ ننبو إلى أف لكؿ قصيدة الشكؿ خصكصان 

 هيزانيا، كلكؿ شاعر ىيكمو، كعمى الناقد أف يعي ىذه التداخالت في هقاـ تنظيره كهقاـ تطبيقو.

: )الال قديـ كالال جديد(، أف تتناكب القصائد في ديكاف الشاعر  ىذا .. كال نقصد بهفيـك
القصائد ذات األسمكب العربي القديـ، كبيف القصائد ذات األسمكب التجديدم الصِّرؼ.  الكاحد هابيف

نها نعني صياغة أسمكب القصيدة الكاحدة بالتياريف هعا  شكال كهضهكنا. كىذا الهنحى قد ال تعكزه  كا 
ال فأنؾ ستحس  بتنازع  -الهحالة  –إجادة السبؾ أك جهاؿ األسمكب إذا أتقنو الشاعر كأحكـ صنعو، كا 

ركح الشاعر كتجاذب شغفو الشعرم هابيف التياريف. كسيقفز لؾ تنازعو ىذا، هف خالؿ تفاصيؿ 
دراكو عند  النص الهتراهية عمى أبياتو أك أسطره الشعرية، هها يصنع حشرجة في ًحسِّ التذكؽ كا 

اص الهفردات الهتذكؽ الناقد، في بعض النكاحي التحميمية الفنية. فتجد المفظة الجاىمية تزاحـ تر 
 الشائعة، كالعبارة الجزلة الصمبة تًئفُّ ضيقان بيف العبارات الييِّنة الهتداكلة في كثير هف أدب اليكـ.

كىذا الذم نتحدث عنو ليس بالجديد أك الهبتدع نقديان، كلكنَّا أردنا إظياره في شعر ركضة 
لو هسهى )الال قديـ كالال جديد(  الحاج، إذ تىهثَّؿ أهاهنا جميان عند هطالعة بعض شعرىا. كاخترنا 

 بتركيب لفظي بسيط يىسييؿي هعو التقاط طبيعة الهدارج الفنية الجهالية ليذا االتجاه الذم ارتضتو.

 3المطمب الثاني

 3السمات الفنية العامة لشعر روضة الحاج

لقد كضعنا فيها تقدـ، ركضة الحاج في قالب شعرم تكسط أىكاء الشعراء الهحدثيف، حيف 
قمنا بأنيا صاغت شعرىا في إطار الال قديـ كالال جديد هف األساليب كالتراكيب. كنحاكؿ ىنا صياغة 

 السهات الفنية التي تهثؿ أدكاتيا لكلكج ىذا الهسمؾ. كىي كالتالي:

 * سيكلة الحرؼ كالكمهة كالعبارة، لدرجة االنحدار لمعاهي هف األلفاظ كالتراكيب أحيانان.
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تيا، سكاء القديهة الهعتهدة عمى بياف الكناية، أك الحديثة ذات التركيب * قرب الصكرة كسطحي
الخبرم اإلنشائي  )التصكير التعبيرم(. كيندر في شعرىا التصكير البياني الحديث، كيضعؼ ركنؽ 

 جهاؿ الخياؿ.

 * هباشرة الطرح كالفكر، كثكرية هخرج الفكرة  سكاء في ذاتيتيا أك إنسانيتيا أك عركبتيا.

 .مب نظهيا يتسـ ببساطة بالغة الهنطؽ، كيسر تمقي هراهي الكالـ* أغ

* كحدة عضكية قاسية التالحـ  ال فكاؾ لبيت أك سطر عف سابقو أك تاليو. فيظير عمى شعرىا، 
 .ترابط أفكاره الجزئية الهكصمة لمفكرة الكمية لمنص، كخدهة العناصر الشعرية األخرل لمنص الكاهؿ

حكاهو، السيها في القصائد الطكاؿكقد تنفمت هنيا إجادة ا  .لسبؾ كا 

 * هف شعراء شعر التفعيمة، بؿ يكاد شعرىا يككف عهكديان خالصان إال قميالن.

ظيار الضعؼ  * سيطرة األسمكب الحكارم، السيها هحاكرة الغائب، كاإلكثار هف المكـ كالعتاب كا 
 ل خر )الرجؿ(.

تهي لهذىب بعينو، تتهثمو كتتبع سهاتو الفنية، فال ىي * بالنظر لمهذاىب األدبية الحديثة، النجدىا تن
بالكالسيكية كال الركهانسية كال الكاقعية كال الطبيعية كال الشكمية كال أم هف غير ىذه. فقد تركت لذاتيا 
العناف لتسبح في عالـ الشعر كيفها شاءت، كقد كاف ىذا في حد ذاتو هذىب  حيث احتشاد الفنكف 

ميا أك جميا في ديكاف شاعر كاحد، أك في قصيدة كاحدة. كىكذا حاؿ جهيكر الهذىبية الهعركفة ك
 شعراء العرب الهعاصريف.

 3المطمب الثالث

 3التحميل الفني الجمالي

االحتفاء النقدم بالشاعر ال يككف هف خالؿ تقريظو كتبجيمو كحسب، فهف حقو عمينا أف نبيف 
لو كلمهتذكؽ، هكاطف اإلخفاؽ هع هكاطف اإلبداع. كذلؾ حاؿ النقد الحؽ. كفيها يمي نقؼ عمى نهاذج 
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العاطفة هف شعر ركضة الحاج بالنظر في المفظ كالعبارة، كالهعنى كاألسمكب، كالصكرة، كالهكسيقا، ك 
 -دكف استقصاء  -التي تحؼ ىذه العناصر الشعرية هجتهعة  نتبيف خالليا ها لركضة كهاعمييا 

 كعسى أف نيٍنًصؼ شعرىا كشاعريتيا.

المغة في تمؾ الدكاكيف الخهسة، كثيرا ها تنحك هنحى لغة الهنتديات األدبية )الفصيحة  :المفظ كالعبارة
تستخدـ خصائص المفظ العاهي في بعض الهفردات كفي بعض  الهستأنسة بالعاهية(. بؿ أنيا أحيانان 

تراكيب العبارات  فتجد المفظ عربيان كال تحس بجالؿ عركبة العبارة التي هنيا ذات الحرؼ !! كقكليا 
 في "كشـ عمى ساعد الغياب":

 خبأت كجيي تحت كاهتنعت عف القصيد

 كقكليا في "هالي ادعيتؾ لي": 

                                                          300ها دؽ قمبي فجأة

 كقكليا في "كقاؿ نسكة":

 كبيننا هف الشجكف ها يظؿ عالقا

 كقائها كصادقا ليكـ يبعثكف 

 كفييا: 

 يغيب ظمي في الهساء كال تغيب

 ال ساعة

                                                          301كال دقيقة

                                                           

 29عش لمقصيد ص  300
 12في الساحؿ يعترؼ القمب ص 301
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 كقكليا في "ىؿ جيات الحزف أربع ؟": 

 حزني اآلف هصاب بالذىكؿ

 فتسمؿ

                                                     302قبؿ أف يفيـ هايجرم

الهثقفيف كال عالقة ليا  -أك كنسة  -فيذه النهاذج كها جرل هجراىا، كأنيا هقاطع هف حديث 
. كهف شأف ىذا الهسمؾ إخراج القارئ  -كلركضة هثميا  – بالمغة الشاعرة التي تقطر إيحاء كجهاؿ

 الهتذكؽ هف جك النص إلى سكاه.

كهف استخداـ خصائص العاهي في المفظ الفصيح، إلحاؽ )اؿ( التعريؼ باألفعاؿ كها في  
 "كنثرتو همح العتاب":

                                  303الضاعكيا جكقة الصبر التي غنت هع البحارة 

 فييا:ك 

  الغارتفأركض أسبؽ األياـ أحب جراحؾ 

 بذاكرتي نديات جهيالت

عمى هفرداتيا دكف اعتبار لجالؿ المغة التي ( اؿ) كيؼ أباحت الشاعرة لقمهيا إضافة فانظر،
 .يجب أف تيحصَّف دائها هف هسالؾ الحداثة كهزالقيا

 كهنو في نص "ىؿ جيات الحزف أربع ؟":

 القاتميوكنحف ..  دـ الهقتكؿ في يدنا

                                                           

 41لمقصيد ص  عش 302
 لمحمـ جناح كاحد 303
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أننا عند طباعتيا عمى الحاسكب، نحتاج إلى إضافتيا  –عمى ىاهش القكؿ  –كالطريؼ 
حتى يكؼ الحاسكب عف االحتجاج بخطو األحهر أسفؿ المفظة الهطبكعة. فيذه األسطر ، لمقاهكس

 تضعؼ شعريان بسبب ضعؼ عباراتيا، كسرديتيا كهف ثـ ابتعادىا عف جهاؿ اإليحاء.

لشاعرة تكرار الهفردة هفتاح السطر أك البيت الشعرم في القصيدة. كىك هع كيكثر عند ا
فتكر في تكليد الهعاني كفي استنطاؽ  –فيها نرل  –تكليده لشيء هف التطريب النغهي، إال أنو 

الهفردات، قريبيا كبعيدىا  السيها إذا كثر في باطف النص. ففي قصيدة "تغريبة الهطر" هثال، 
كتناثرت كثيرا بيف أسطر القصيدة. كال ضير في ىذا الهسمؾ إف تشكمت كتمكنت تكررت هفردة هطر 

دالالت الهفردة، كتضافرت جهيعيا في تشكيؿ الصياغة الهعنكية بشكؿ ابتداعي، كها فعؿ السياب 
في قصيدتو "أنشكدة الهطر". كلكف أف تتكرر بهعناىا كداللتيا، فذلؾ هها ال حاجة لمنص الشعرم 

 بو.

حيث تكررت هفردات  304ا الهسمؾ عند الشاعرة في نص "بالغ اهرأة عربية"كيتكرر ىذ
النابغة في شطره )سقط النصيؼ كلـ ترد اسقاطو( سبع هرات أك أكثر، كنجدىا قد أحدثت شيء هف 

 الرتابة، بدال عف قتؿ الرتابة في نص طكيؿ كيذا.

كيشبو ذلؾ التكرار، تكرارىا لألحرؼ في بدايات األسطر في القصيدة، كىك هها يكثر في 
ديكاف عش  –الدكاكيف الخهس التي اعتهدنا عمى قصائدىا. هثالو قصيدة "كشـ عمى ساعد الغياب" 

أنا(، كقصيدة "بطاقة هعايدة"  –إف  –عف  –أال  –يا  –لمقصيد  فكررت في بدايات األسطر: )الكاك 
)أدرم، كأنا( في بدايات أسطر النص. كىذا أهر تجده عند  :ي ذات الديكاف حيث تناكبت هفردتيف

عمى ها نرل هف كراىتو،  –كثير هف الشعراء  كيقؿ كيقبح عند القدهاء، كيكثر كيحمك لمهحدثيف 
 . -كاستضعافو لذخيرة الشاعر المغكية 

ائدىا، كأظنو هها يزعج حس بعض العبارات في بعض قص –أحيانا  –كقد تتكرر عندىا 
الهتذكؽ. كيالحظ أف القصائد القصار فييا اهتالؾ لزهاـ العبارة الشعرية كانعداـ لتكرار الهعاني 

                                                           

 33ديكاف عش لمقصيد ص  304
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ف سيطر عمييا قاهكسيا الشعرم. هثؿ قصيدة "هدف الهنافي" كقصيدة هكسـ الهد  بتكرار العبارات، كا 
لقصيدة عندىا، كثر تكرار الفكرة كالهفردة كالجزر، إضافة إلى القميؿ هف الًطكاؿ. إذ كمها طالت ا

 كالعبارة، بؿ كالهقطع الشعرم أحيانا. 

لركضة الحاج قاهكس شعرم تطغى هفرداتو عمى كؿ نصكصيا في دكاكينيا الهختمفة، عمى 
اختالؼ هكضكعاتيا. كقد يبرر ذلؾ، أف العصب الفكرم الهعنكم يكاد يككف كاحدان في كؿ قصائدىا، 

ف بدت القصيدة قكهية أك عمى اختالؼ لغة  (، كا  ٍبرو الخطاب. ىك: )أنا كأنت، كالبحث عف هخرًج صى
 كطنية أك إنسانية. كيهكف أف نحشد هفردات قاهكسيا الشعرم تقريبان فيها يمي: 

الشكؽ  –الصبر كاالصطبار  –العيد  –القمب  –الصديؽ  –الرجؿ  –خنساء كخناس  –أنت  –)أنا 
 –الخطى  –البكاء  –الجراحات كالجرح  -الهطار كالهطارات  –السفر  –ؿ الرحيؿ كالترحا –كاالشتياؽ 

 -النشيد  –البحر  –الطير  –الحياة  –القفر كالقفار  –الغيكـ  –الحصار  –االختباء  –الطرؽ كالطريؽ 
 –الصيؼ  –الخريؼ  -الشتاء  –الفصكؿ  –السهاء  –األرض  –التكقيع  –االبتساـ  –القصيد كالقصائد 

الخكؼ(. كظاىرة القاهكس الشعرم لدل الشعراء تدؿ عمى نهطية التناكؿ كالطرح الهعنكم، لذلؾ تجد 
أف ىذه الهفردات الهتداكلة في دكاكينيا، كميا هفردات تشد هف ذلؾ العصب الهعنكم الذم أشرنا إليو 

ف بدت القضايا نهطية. كلقد أعانتيا كثيران، عند اصطحاب الهع اني في دكاخميا كتدعهو كتقكيو، كا 
 الثائرة بالعاطفة اإليجابية الهتساهحة دائها.

كعندها يقكل لدييا صكت الهكركث كشغفو الذم تغالبو، تتساقط عمى أسطرىا هفردات دلت 
عمى ذلؾ الشغؼ الهيًمح، في عبارات ىربت هف رصانة القديـ إلى ليكنة الحديث، فينتج عف ذلؾ 

 . تقكؿ في "نشاز في ىهس السحر":تركيب ال ىك بالقديـ كال ىك بالجديد

 كيؼ ابتساهي إف رحمت 

 ها القصيد ظعنؾكبعد 

 هف زهف يعاندني كهف قمب عنيد أكاه
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 هنؾ غدا ستهضي هعجال أكاه

                                                               305كأظؿ أقتات األسى

 كتقكؿ في "الدكار":

 نفسؾ كانطكيت بخعت

 قافمة النيار .. كقد أتيتكحجبت 

 الظالـ سدؼهتعجال 

                                                          306كحينها نزلت .. بكيت

فعندها تنظر لمسطر األخير هقارنة بها سبقو، تجدىا قد صنعت تداخالن في األساليب ها بيف 
 ؿ:القكة كالميكنة، كالبيت الذم عيب عمى جهيؿ بف هعهر. قا

                أال أييا النكاـ كيحكـي ىبكا

 أسائمكـ ىؿ يقتؿ الرجؿ الحب؟ 
 

ىذا كقد يفمت هنيا زهاـ جهاؿ العبارة الشعرية الرصينة هتالحهة السبؾ، ككأنها ىك فتكر في 
 ": عاـ هضى"تقول في قصيدة الجهاؿ كفي الجالؿ. 

 كـ أكره القمب العًهيَّ كأزدريو

                                                 307الهعاكد لمبكاكـ أكره الجرح 

 !! فانظر لمفرؽ هابيف السطر األكؿ كالثاني هف حيث سبؾ العبارة الشعرية كانتقاء لفظيا
كتجد ذلؾ الفتكر الجهالي كذلؾ في نص "بطاقة هعايدة"، كنص "في الساحؿ يعترؼ القمب"، فتقكؿ 

 في األكلى: 
                                                           

 7عش لمقصيد ص  305
 10عش لمقصيد ص  306
 25 عش لمقصيد ص 307
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 لبعيدأدرم أنؾ في ا

 أدرم أف الهسافة كالطكد تفصؿ بيننا 

 ك هياهييا ىكل شريد

 أدرم بأف الزاىرات إذا انتشت عطرا

 عمى اآلفاؽ ضاعت كالكركد

 ها الهست كفيؾ

 ال الحت هالهحؾ الكضيئات السهات ليا

                                                               308فأعياىا القعكد

شعرية ال تنفث شيئا هف ركنؽ الشعر كلذَّتو، كنحسيا باىتة ضمت طريؽ فيذه عبارات 
 الجهاؿ. كفي قصيدة "في الساحؿ يعترؼ القمب":

 ككحدؾ هف يقنع القمب

 ىذا الهشاكس كالهتشكؾ في كؿ شيء

 ليقمع عف عادة سيئة

                                              309تالزهو هنذ عيد بعيد

تر، يبتعد عف حالكة الشاعرية كجالليا، كقد أتت بهطمع جيد ليذا النص، ثـ تعبير سردم فا
 انفمتت هنيا العبارات كترىؿ سبؾ النص. قالت في الهطمع:

                                                           

 14عش لمقصيد ص  308
 28في الساحؿ يعترؼ القمب ص  309
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 يزيد يقيني في كؿ يـك

 بأني خمقت ألجمؾ أنت

 كأني رأيت بعينيؾ ىاتيف

 فاىؾ قاؿ القصائد قبمي

 كأني بغيرؾ يا رجالن يعتريني كحهى السكاحؿ

 البالد الخرابقاحمة ك

 كباىتة كالجركؼ اليباب

 ىذا قكؿ ال ينقصو تجكيد العبارة كشاعريتيا، بؿ كيشع هنو بياء اإليحاء.

كعمى الرغـ هف كجكد كـ هف القصائد الرائقة الحمكة الشاعرية في دكاكينيا   إال أنو كثيرا ها 
ها بزج تضعؼ عباراتيا في قصائد أيخر  إها هف حيث ضعؼ شاعريتيا كافتقاره ال ركنؽ السبؾ، كا 

رات سردية يعكزىا اإليحاء هفردات تيثًقؿ العبارة، كيىثقيؿ هف ثـ كقعيا عمى اآلذاف  هها يجعميا عبا
، حيث االستبطاف كاستنطاؽ األحرؼ كاأللفاظ ، كحياكة القصير هف العبارات لمغزير هف الشعرم

الهعاني كاإلحساسات كاالنفعاالت الكجدانية، سالبة كانت أـ هكجبة. لذلؾ تجد أف شعرىا في هجهمو 
قنا يقؿ فيو استنطاؽ الحكاس الخهس  فال يبعثنا عمى استنفار حكاسنا لفيهو كتذكقو، كال يستفز تذك 

إلخراج الهعاني كالصكر التي تبدك هتغايرة عند كؿ قراءة لمنص، كها ىك حاؿ الشعر غزير اإليحاء، 
. كهف سرديتيا كافتقار  -إال قميال  –سكاء القديـ أـ الجديد. فالعبارة عندىا ال تحهؿ أكثر هف ظاىرىا 

 اإليحاء قكليا في نص "ىؿ جيات الحزف أربع ؟": 

 كؿ ها آنستو في األفؽ هاء .. كاف آؿ 

 أنت هف تدفعني دفعان إلييا
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 كـ تجنبتيؾ يا ىذم الظالؿ                    

 كقكليا فييا:

 كنت أخشى دائها ها نحف فيو

 فكالنا لـ يعد يسطيع إنكارا

 دـ الهقتكؿ في يدنا .. كنحف القاتميو

 كفييا:

 حزني اآلف هصاب بالذىكؿ

 فتسمؿ

                                                       310ها يجرم قبؿ أف يفيـ

 كفي نص "كشـ عمى ساعد الغياب":

 كيؼ طمعت في شفؽ الصباح

 ككنت في شفؽ الغركب ؟

 شيء عجيب يا أنا

                                                              311شيء عجيب

فتراؾ تقرأ النص كيحمك لؾ، ثـ تباغتؾ هثؿ ىذه العبارات في هنتصفو، فتزعج حس التذكؽ، 
كتقطع عميؾ انسيابية النص الشعرية، فتحس بأنؾ لبرىة قد تحكلت هف الشعر إلى النثر ثـ هرة 

                                                           

 41عش لمقصيد ص  310
 29عش لمقصيد ص 311
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أخرل إلى الشعر. كالظف أف ىذا بسبب التأرجح ها بيف أساليب القديـ كأساليب الجديد في الشعر  
 استقرت عمى القديـ كاستغرقت في سهاتو، كال تجرأت الكلكج داخؿ غياىب الجديد كتهرست فال

هسالكو، السيها ها تعمؽ بغزارة اإليحاء في الشعر الحديث، فتجدىا تكتفي بإيحاء الخاطر األكؿ دكف 
يا أك أف تمح عمى الهعاني، فتعهد إلى إلقائيا ىكذا عمى سطكح أسطرىا. كال تحس بأف خاطرىا غالب

جاىدتو، ككأنو خاطر يستحي هف جرأة الهخاطرة لمصعكد إلى أعمى. كال ندرم أىك هف حياء الهرأة 
الهحافظة؟  تعرؼ كؿ شيء كتنظر إليو استحياءن دكف حاجة إلى استحياء !!. كهع ذلؾ تجد ليا 

تشاء" القميؿ هف النصكص التي كلجت فييا عالـ شاعرية النص الحديث  هثؿ قصيدة "تعاؿ كقتها 
التي حاكلت فييا انتياج هنيج الشعر الهنثكر بشيء هف تعهية الدالالت، دكف االلتفات لضركرة 
غزارة األسمكب اإليحائي في هثؿ ىذه النصكص. كهثؿ قصيدة "صكرة" التي تهتمئ هفرداتيا بالهعاني 

 ث. تقكؿ فييا:كاإليحاء، كىي أكثر النصكص بعدان عف هباشرة الهعنى، كأدخميا في ركح النص الحدي

 يا رفاقي 

 أنا بعضكـ هنذ ىذا الهساء

 تعالكا لنقتسـ الجرح كالهمح كالكبرياء

 تعالكا ألتقف هنكـ نشيد التناسي

                                               312كأسهعكـ لحف ىذا الشتاء

 كتقكؿ في "تعاؿ كقتها تشاء":

 تعاؿ كقتها تشاء 

 فإنني كها الجراح باقية

 هقيهة كقصة حزينة
                                                           

 19لمحمـ جناح كاحد ص 312
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 تقكقعٍت كالكشـ في دكاخؿ اهرأة

 أجؿ فميس يعرؼ الحزف سكل النساء

 كفييا:

 فإنني هتى تعكد

 ينيـز اإلصرار في دهي

 ينيهر الغفراف هف عيني 

 كالدهكع كالدهاء

                                                           313تعاؿ كقتها تشاء

فمك حررت الشاعرة نظهيا هف ازدكاجية كتداخؿ التياريف )القديـ كالجديد( كأطمقت لهزاجيا 
الشعرم العناف، ألهتعتنا كأٍثرىت الكاقع األدبي بالغزير الغزير هف اإلبداع. كنحف ىنا ال نريد أف نزج 

قكؿ أك ذاؾ. كها بالشاعرة زجا إلى اليكية التراثية الشعرية، فنصكصيا ىي التي تحفزنا لهثؿ ىذا ال
أننا نراىا بعيدة عف هفيكـ التعبير الشعرم في النص الحديث. فانظر هثال لقكؿ رجاء عيد إذ يقكؿ 

ذلؾ االسترخاء عمى ىدىدة الكمهات كرخاكة التعبير، أك  –كال ههكنا  –عنو: )إنو لـ يعد هتاحان 
تتفارؽ القصيدة الجديدة. فيي  –كسكاه  –االستناهة عمى زخرفة األداء كخدر التصكير .. كهف ىنا 

نها تيختزؿ في إيهاء هضهر، كتختصر في  التتقكلب في فطانة ذىنية، كال تتبرج في خالبة لفظية، كا 
 –كهفاجئة  –إلهاع خاطؼ، حالة أك حاالت كهكاقؼ كدالالت، كتكتفي بكاسطة إضاءات هباغتة 

لبصيرة، فتخترؽ هف بيف تكحدىها بخمؽ جك يتأرجح عمى حافة الرؤية كالرؤل، حيث يمتقي البصر كا
نها  –بطبيعة الحاؿ  –. كىذا كمو 314تخـك الهحدكد كالالهحدكد( ليس هها ييمقف لمشاعر أك ييدرس لو، كا 

                                                           

 28هدف الهنافي ص  313
 107هنظكرات هعاصرة  –القكؿ الشعرم  314
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ىك هف الهيارات اإلبداعية الفردية الهقترنة بالهكىبة الشعرية. حالو حاؿ الجسكر التعبيرية كالهسالؾ 
 الشعرية القديهة.   

قد أشرنا فيها تقدـ، أف العصب الهعنكم الذم تدكر حكلو أفكار القصائد في ل :الهعنى كاألسمكب
الدكاكيف الخهسة ىك: )أنا كاآلخر(. يبرز ذلؾ هف خالؿ حكارىا هع الذات كالقمب كالركح كاألهؿ 

، يصارع أهميوي أجمىوي. تقكؿ في نص "عش لمقصيد":  كالقدر، في نصكص تحكي عف حب سرابيٍّ هيرٍّ

 كـ قمت لؾ

 ي أخاؼ عميؾ هف درب طكيؿٍ إن

 كـ قمت لؾ

 عنته هسافات الطريؽ كزادنا دكهان قميؿ

 كـ قمت لؾ

 إني أحاذر أف نحار إذا هضينا

 ثـ ال نجد الدليؿ

 كهضيت رغهي يا فؤادم .. لهتعد

                                                        315كىتفت أسترجيؾ .. عدٍ 

 أربع ؟" تقكؿ في ذات السياؽ كالعصب:كفي نص "ىؿ جيات الحزف 

 عاهنا الرابع جاء

 ككالنا هتعب الركح

                                                           

 1عش لمقصيد ص  315
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 كهصمكب عمى باب الرجاء

 أرىقتني ىذه الحهى .. كأعياني الدكاء

 عاهنا الرابع يا ركحي طؿٍ 

 ككالنا خجؿ هف أهنيات

 قضت األعكاـ في ديف هطؿ

 كـ رجكت الصبر صبران 

 كـ تغنيت طكيالن 

                                                    316ؿٍ إف يكف كابمكـ قد عز فطى 

عمى بساطتيا كقرب هعناىا  –كال يخفي جهاؿ تجكيد العبارات كسبكيا في ىذيف النهكذجيف  
، كحمك الكالـ ال يحتاج إشارة أك برىاف. كهع ذلؾ فإنؾ عندها تنتقؿ هف نص إلى آخر، تخاؿ أنؾ  -

ها زلت هع ذاؾ األكؿ  لشدة تشابو الطرح كتكرار الفكرة  إذ البداية كالعقدة كالنياية كاحدة هكررة في 
ف بدا غير ذلؾ. األقصكصة تمك األخرل . فدائها: )أنا فالهكضكع إذف كاحد في جهيكر نتاجيا، كا 

ف بدا هغايرا  ؿَّ بيننا(. يشهؿ ذلؾ نص "بالغ اهرأة عربية" في ديكاف عش لمقصيد، كا  كأنت كطريؽ ضى
لكافة هعانييا كهكضكعاتيا الشعرية. إذ الفحكل كذلؾ: )أنا كأنت كهصارعة األهؿ لألجؿ، في ظؿ 

 حكل القديـ الجديد.البحث عف غد هضيء(. غير أف جهاؿ النص يبرز في كيفية صياغة ىذا الف

الهعاني التي ترسـ هالهح ضعؼ األنثى، هف:  –بطبيعة الحاؿ  –كتكثر عند ركضة الحاج           
ظيار القكة كالحاؿ ضعؼ، كالخضكع الكجداني كاستجداء عاطفة  خكؼ، كنكاح كعكيؿ، كضعؼ، كا 

جبت الهرأة األـ، كاألخرل الرجؿ. فمـ يىظير لنا هف ركضة الحاج إال صكرة الهرأة الحبيبة فقط، كاحت
 الهكافحة كالهناضمة كصانعة القرار. 

                                                           

 41عش لمقصيد ص  316
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كيكثر عندىا طرح الهعاني الهتداكلة الدارجة في قاهكس الشعراء. فالثكب الذم تمبسو          
هعانييا، تجده يشؼ عنيا جهمة دكف احتياج إلى التحايؿ، أك إلى استراؽ الهعنى هف بيف األسطر، 

خؿ الخياؿ الستجالب الهعنى الهستتر. فكؿ هعنى أرادتو، شفَّت عنو هفرداتيا أك اإلغراؽ في فيـ هدا
كظاىر عباراتيا، هباشرة هع كقكع النظر عمييا. كهع ذلؾ فمدييا العديد الذم تيعمِّؽي عميو بقكلؾ: 

صكرة  –أنا راحمة  –جهيؿ، عند قراءتو أك سهاعؾ إياه. هنو كثير هها تجده في القصائد: )كقاؿ نسكة 
 –عاـ هضى  –في هكسـ الهد كالجزر  –لؾ إذا جاء الهطر  –تعاؿ كقتها تشاء  –هدف الهنافي  –

 –كفي ظميا يستريح القصيد  –كتحترؽ الشهكع  -تغريبة الهطر  –عش لمقصيد  –بالغ اهرأة عربية 
 الهنسي(. 

ظهتو في الشاعرة لصياغة بعض الهعاني، كالقميؿ جدان الذم ن -أحيانان  –كقد يقكد الكاجب 
قضايا العركبة، أك كاليتيهة التي نظهتيا في كسال: "أيكاه يا كسال"، التي ال تجد فييا حسان عىًطران، أك 

 ركحان ندية، بؿ تجد دهاثة تمهيذ هيذب يخاطب أستاذان بهدرستو. ليس بأستاذ صفو.

لـ تجارم ركضة الحاج هزاجيا الهكركث في تككيف صكرتيا الشعرية، كىذا غريب. إال أنو  :الصكرة
يبرىف عمى تنازع تيارم القديـ كالجديد في كجدانيا الشعرم. فال تجد عندىا ىكس التصكير البياني 

ريبان في الذم حافظ عميو الشعراء الهحافظكف أك التقميديكف. فكجكد الصكرة البيانية القديهة هنعدـ تق
شعرىا. كالقميؿ الهكجكد ال يهكف أف يحسب ليا عمى أنو اتجاه أك هنيج اتخذتو. فالنتؼ ال يقاس 
عمييا. كالغريب أف الصكرة البيانية الحديثة كذلؾ ال تطغى عمى الصكرة الشعرية عندىا. ها نجده ىك 

 قديـ كالال جديد(، فال تحس الدهج بيف ىذيف الهسمكيف، بهزاكجة هنيجية ألحَّت عمينا بتسهيتيا: )الال
بصخب ىذا، كال بفرض ذاؾ. إال أف الذم تحسو كيزعجؾ، ىك فتكر خط الخياؿ في جيؿ شعرىا. 

 كىذا يفسره بعدىا عف سحر البياف، القديـ هنو كالحديث. 

فيي إذان ابتعدت عف الخياؿ التصكيرم بسبب ابتعادىا عف البياف في قالبيو، القديـ كالجديد.  
هع الخياؿ   –خصكصا  –كها ابتعدت عف الخياؿ االبتكارم الذم يتعاطى فيو الشاعر الحديث 

التجسيدم كالتجسيهي كاستنطاؽ األشياء هف حكلو، كاعتهدت عمى التصكير التعبيرم حيث هباشرة 
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هعنى هف خالؿ اإلخبار عنو، كاستخداـ أساليب الطمب هف استفياـ كتعجب كتهني كغيرىا. كقد ال
كاف لألسمكب الحكارم الذم استخدهتو كسيمة لطرح أفكارىا الجزئية كالكمية، دكران بارزان في تهكيف 

 األسمكب الخبرم هف صكرتيا  الشعرية، دكف األسمكب البياني. 

ف كاف بعيدا عف البياف. كىك باب هف حداثة الصكرة كابتكارىا كالتعبير تصكير بال شؾ، ك  ا 
كجكىر أصالتيا بيف القصيدة كاألخرل عند الشاعر الكاحد. كفي الخبر كاإلنشاء تصكيره عهيؽى 

ف ابتعد عف الخياؿ  ألف التصكير ىك حكاية الهعنى الهختمج  -القريبة هنيا كالبعيدة  -الدالالت  كا 
الحكاية ىي الخبر كاإلنشاء. كالخبر أدخؿ في ذلؾ هف اإلنشاء بطبيعة  في كجداف الشاعر، كلغة

الحاؿ. إال أف الشاعرة لـ تيغرؽ صكرتيا في أفانيف التصكير التعبيرم الحديث، ككقفت عند هداخؿ 
ذلؾ األسمكب، دكف االستغراؽ في هياراتو الجهالية التي نحسيا في النص الحديث الخالص الحداثة  

األساليب كتجكيدىا، كفرض عالـ الخياؿ عمى الصكرة التعبيرية. إذ البد هف طغياف هف حيث تهكيف 
 الخياؿ، أيان كاف الهسمؾ الذم اتخذتو الصكرة. 

لذلؾ كمو تجد أف شعرىا هف حيث الجهاؿ، يشبو سيريؾ عمى أرض تكشحت االخضرار 
ألزاىير كأشكاليا كال تجده. العشبي، إذ تسعد نفسؾ بالخضرة كلطافة النسيـ، كتتمفت عيناؾ أللكاف ا

 إال أف لكؿو إهتاعو الجهالي. 

كهع ذلؾ، تجد ليا عددان هف الصكر الرائقة، فييا هزج بيف أسمكب التصكير القديـ كالجديد، 
 هثؿ قكليا في قصيدة "صكرة": 

 أفكاجيـ ضاهرةحيف عادت هف الحقؿ 

 خكؼ أف يرحمكا كالحقكؿ تراقبيـ

 رحمة الخكؼ أك رحمة البحث 

 أك تمكـ الرحمة الخاسرة 
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 :قبمتيـ عيكنيكصاحت بيـ

 أنا بعضكـ هنذ ىذا الهساء !!

 جفت شفاه الصغاريـك 

                                            317كضنت بثكب الشتاء الهدينة

استخدهت البياف استعارة ككناية بأسمكب حديث، حيث يستخدـ البياف كسيمة، ال غاية كها 
 ـ الهكركث.كاف في القدي

 كهف صكرىا األصيمة قكليا في "هدف الهنافي":

 تجيء إليَّ هسبحةن كاف احتياجي أف 

 تخفؼ كطأة الترحاؿ 

                                                            318إف جاء الركاح

لى الهيهة الهنكطة بيا في السطر الذم يمي، كأربط ذلؾ  فانظر إلى اختيارىا لمهسبحة، كا 
 بطبيعة عالقة الهسبحة باإلنساف كها فييا هف تركيح كعزاء لمنفس. 

كصكرة أخرل أصيمة كليدة جهيمة، فييا تركيب بياني يزاكج بيف التشبيو كاالستعارة في 
 لنقؿ فكرة كشعكر:هعناىها الحديث، باستخداهيها كسيمة 

 كأعكد أذكر كيؼ كنا نمتقي

 كالدرب يرقص كالصباح الهشرؽ

 كالعهر يهضي في ىدكء الزئبؽ  
                                                           

 19لمحمـ جناح كاحد ص  317
 1هدف الهنافي ص  318
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كتمييا هباشرة صكرة أخرل دهجت بيف البياف كاإلخبار كاإلنشاء، صكرت بيا هغالبة الشكؽ 
 كحنيف الذكرل، كعتاب الغائب كتقرير حالكة الكجد في السطر األخير:

 حنيف .. يشدنيكنظرت نحكؾ كال

 كالذكريات الحائرات .. تيدني

 كدهكع هاضينا تعكد .. تمكهني 

 أتيراؾ تذكرىا كتعرؼ صكتيا ؟!

                                  319قد كاف أعذب ها سهعت هف الحياةٍ 

كلقد صكرت في نص آخر، حالة الالكجكد بعد االستسالـ الكجداني غير الهشركط، كاختارت 
أسمكب اإلخبار الهؤكَّد عند هبتدئو، بعيدا عف أم خياؿ. كظمت الصكرة جهيمة. قالت لتمؾ الصكرة 

 في "هكسـ الهد كالجزر":

 خطئي أنا

 أني نسيت هعالـ الطرؽ التي ال انتيي فييا إليؾ

 خطئي أنا 

 أني لؾ استنفرت ها في القمب ها في الركح هنذ طفكلتي

 كجعمتيا كقفان عميؾ ..

 خطئي أنا

 شيء قد كقَّعت لؾ ..أني عمى ال 

                                                           

 1في ظميا يستريح القصيد ص  319
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 فكتبت أنت طفكلتي .. كهعارفي .. كقصائدم

                                                            320كجهيع أياهي لديؾ

تشابو ركضة الحاج في هكسيقا شعرىا، شعراء هطمع الحداثة كهنيج التحرر  :الهػػكسػػيػػقػػػػا
التأرجح ها بيف الهكزكف كبيف التفعيمة  كالحر. كها حاز الكزني في هنتصؼ القرف العشريف، في 

قصب السبؽ عندىا ىك شعر التفعيمة، كقميال ها تجد الهكزكف الهقفى هثؿ قصيدة "الهنسي" التي 
 تقكؿ في هطمعيا:

 كتثقؿ بعدؾ األياـ خطكان 

 

 كيثقؿ كاىمي شكقان كشكقػػا 
 

           أحس كأف بعضي قد تياكل

 باألشجػػػاف شيػػػػػػػػػؽَّ كأف القمب  
 

            لقيتؾ يا ربيع العهر عهػػران 

 كضعتى لكي أضؿ أنا كأشقػى 
 

          كهؿء العيف طيفؾ لك أتاني

 غدكت بساحؿ األشكاؽ غرقى 
 

فالقصيدة بسيطة في هعناىا كهبناىا، إال أف الكزف أضفى عمييا حسان جهاليان، طالها راؽ لكؿ 
 زاج. كلقد جاءت عمى بحر الكافر: )هفاعمتف هفاعمتف فعكلف(أذف عربية اله

كهف الهكزكف الهقفى قصيدة "أكاه يا كسال" التي جاءت عمى بحر البسيط: هستفعمف فًعمف 
 هستفعمف فٍعمف، كفييا:

       فجئت يا كسال الخرطكـ يدفعني

 عـز أكيػػد لو اآلهػػػػػػػاؿ تحػػػػػػتتدكني 
 

        سقػػػػػػػػػػهي فيزني ألهي كاشتد بي

 كاشتقت يا حمهي لألرض كالطيف 

 

       لمفجر يطمع هف تكتيؿ هبتسها

 321كلألصيػػػػؿ إذا حيػتػػػاؾ يحػػتييني 
 

                                                           

 3عش لمقصيد ص  320
 في ظميا يستريح القصيد 321
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أها الهنثكر فال تجده عندىا، كلكف قد تجد هنو شيئان باىتان عمى نتؼو هف القصائد، هثؿ 
حسيا الفني إلى حد إىهاؿ الهكسيقا العربية قصيدة "صكرة" ، "تعاؿ كقتها تشاء". فمـ يصؿ بيا 

الهكركثة جذريان، كال نتكقع هنيا أف تكتب في الهنثكر الخالص، أك ها سار سيره كها ىك حاؿ الشعر 
أك الالشعر، الذم عجَّت بو صفحات دكاكيف الشعراء الشباب اليكـ. فهزاجيا التقميدم يسيطر عمى 

ف جيدت في هغالبة كجدانيا الشعرم سيطرة تاهة، كىكاىا  ي غازؿ ها لدل الخميؿ بف أحهد دكهان، كا 
 ىذا الشعكر.

كتجد هف قصائدىا ها قارب أف يككف هنظكهان، فكتب عمى ىيئة الحر  بيجر الشطرتيف 
كالتزاـ السطر الشعرم غير الهنتظـ. كتجد الهنظكـ عمى التفعيمة الكاحدة دكف قافية، أك بقافية تتباعد 

ذا يهثؿ جهيكر نتاجيا الشعرم. كهثاؿ ها التـز التفعيمة كىجر القافية، بيف أسطر القصيدة، كى
 قصيدة "أنا راحمة" التي نظهت عمى تفعيمة الكاهؿ، كفييا:

 كصغيرة
 حمهت بأف العيد خبَّأ في يدييا حمكتيف

 فاستيقظت فىرىحا
 كلها لـ تجد شيئان بكت
 حزنان ألحت في البكاء

                         322عنيؼٍ الريح كانت تطرؽ الشباؾ في صمؼ 

فيبدأ النص بضبط األسطر عمى هتفاعمف بنسؽ دائرم  يقرف السطر بالذم يميو، كها في 
ا لـ تجٍد هٍتفاعمف  –فرحا كلهٍػ هتىفاعمف  –السطر الثالث كالرابع هثالن: )فاستيقظت هٍتفاعمف  شيئا  –هى

عند قكليا: "صمؼ عنيؼ"، هع هتفاعمف التي  بكٍت هٍتفاعمف(. ثـ يبدأ دكراف النغـ ليكتهؿ الهقطع
اعتراىا التسبيغ  بإضافة سبب خفيؼ عمى آخرىا لتصبح "هتفاعالف". ثـ تبدأ دكرة أخرل لهتفاعمف 

 الكاهؿ في األسطر التي تمي ... كىكذا تتكالى الهقاطع الهتفاكتة الطكؿ، كالهنتيية بهتفاعالف.

                                                           

 6في الساحؿ يعترؼ القمب ص  322



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

1
6
1

 

ة، يدؿ عمى اهتالكيا ذهاـ ىذا المكف دكف الشعر ىذا، كجهاؿ قصائدىا الهنتظهة عمى التفعيم
الحر، الذم يقرب هف الهنثكر بافتقاره لمكزف كالقافية هعان. كنظنيا لك استقرت عمى الهكزكف الهقفى 
لغرقت إبداعان كجزالةن كفخاهة. إال أف ىكل الحداثة ال ينفؾ يالزهيا. ككثيران ها تحس بتجاذب الهاضي 

عمى جنبات نصكصيا  فيبدأ النص بتفعيمةو ها، ثـ تنفمت عنؾ تمؾ  كالحاضر، كهناكشتو إياىا
التفعيمة كتنحدر إلى الالكزف، ثـ تعكد هرة أخرل هع تفعيمة هغايرة. هثؿ ىذا تجده في قصيدة "كنثرتو 
همح العتاب" التي تأرجحت بيف هتفاعمف الكاهؿ، كبيف هفاعمتف الكافر. فنصفيا األكؿ عمى هتفاعمف 

 كهنو:

 ىنا أنا ىا

 أعراؼ ىذا الحب تدفع بي إلى الجية اليسار

 كأنا قبمت تكسط األقدار في الدنيا  كها عاتبتيا إالؾ يا قدرم أريدؾ جنة

 ثـ ينتظـ نصفيا الثاني عمى هفاعمتف الكافر كيبدأ بقكليا :

 تسد هنافذ الرؤيا كتفتح لمهدل ركحي

 فأرقى قدر ها سهحت بو عيناؾ

                                         323باألعكاـ نحك هدارج عزت عمى الراقيف

كىكذا إلى آخر النص. كها يالحظ عمى شعراء التفعيمة أنيـ يجيزكف ألنفسيـ حرية استخداـ 
 أكثر هف تفعيمة في النص الكاحد، كعمى الشاكمة التي يرغبكف.

ث، دكف التقيد كالظف أف شعر ركضة الحاج ال يحمك إال إذا تركت العناف لهزاجيا الهكرك 
بهسايرة الجك الحداثي  ألف ىذا الجك  يحمك عند هف تشرَّبو فكران كركحان كهزاجان. كال يضيرىا هذىبيا 
التقميدم الهتجدد في شيء، طالها أنيا تأخذ هنو ها ال يعد نشازان ككاقع األدب اليكـ. كها نالحظو 

                                                           

 لمحمـ جناح كاحد 323
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لقديـ  فقط ألنيا ال تريد أف تيغرؽ عمى شعرىا، أنيا تسير عمى أطراؼ أصابعيا في دركب الشعر ا
قصائدىا في ذلؾ العالـ القديـ  العالـ الذم يجذبيا سحره كتغالبو باليركب إلى هداخؿ دركب 
الحديث، ناظرة إلى هسالؾ ىذا الحديث بحذر يشبو حذر الغريب عند التهشي عمى شكارع هدينة 

ف طاؿ بقاؤه بيا. كليذا كذاؾ تجدىا عند ابتعا دىا عف الكزف أك تنغيـ التفعيمة، تيدًخؿ اغترابو، كا 
عاهيان في فصيح، كتبعد عف اإليحاء أحيانان، كعف تهاـ السبؾ أحيانان أيخر، أك تأتي بعبارات سردية 

 باىتة. 

كبالنظر في قصائدىا بالدكاكيف الخهسة التي اعتهدنا عمييا في ىذه الدراسة، نجد أنيا قد 
ؿَّ قصائدىا جاءت عمى استخدهت تفاعيؿ الكاهؿ، كالكافر،  كالهتقارب، كشيء هف الطكيؿ. إال أف جي

 تفعيمة الكاهؿ )هتفاعمف(، الصحيحة كالهزاحفة كالهعمكلة.

 3الخاتمة

ركضة الحاج هف شعراء التفعيمة الهعاصريف. دهجت في تفاصيؿ النص الكاحد بيف القديـ 
هعان، دكف الكقكؼ عمى تجكيد كالجديد هف األساليب كالفنكف  فأصبح شعرىا هصبكغان بالمكنيف 

العناصر الفنية لألسمكبيف أك صيرىها في بعضيها البعض بشكؿ يضهف ألسمكبيا الشعرم التهيز 
كالتأصيؿ. لذلؾ نجد أف هصطمح الال قديـ كالال جديد، يتناسب ككاقعيا الشعرم. إال أف ىذا التأرجح 

اص كاضح الهالهح، هستقر الرؤل، الذم يطفك عمى أسطرىا الشعرية سيكصميا يكهان إلى هنيج خ
. كنظنيا حتهان ستفعؿ  لها ليا هف استعداد فطرم، كالهتالكيا  ييرضي ها بداخميا هف تنازعو أسمكبيو

 أدكات الترقي الشعرم.

كىي ليست األكلى كال األخيرة في ىذا الهضهار، أم أننا ها عنينا أف نشير بيذه الدراسة إلى 
ر شاعرة  شغمت الجك األدبي السكداني هؤخرا، في هيزاف التذكؽ هبتدع، بؿ عنينا هنيا كضع شع

النقدم، الذم هف شأنو أف يفتح أبكابا لمجدؿ كالنقاش، كهف ثـ االختالؼ أك االتفاؽ. كنيدؼ كراء 
ذلؾ إلى استنياض ىهـ النقاد السكدانييف  لدراسة ها لدل الشاعر السكداني هف ذخائر أدبية، دراسة 

 .عمهية هنيجية جادة
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، تكشؼ عف جكانب أخرل في شعر  -لسكانا  –كيهكف ليذه الدراسة أف تيٍتبع بدراسات أخر 
 ركضة الحاج الذم ال يزاؿ يحتاج لسبر أغكاره، كاكتشاؼ هنافذ جهالياتو. 

   3مـمحـق

 3الـسيرة الذاتية لمـشاعـرة روضـة الحـاج

 * االسـ: ركضة الحاج هحهد عثهاف

 ـ1969 – هدينة كسال –* هكاف الهيالد: السكداف 

 ـ 1993قسـ المغة العربية  –كمية اآلداب  –* تخرجت في جاهعة النيميف 

 جاهعة أـ درهاف اإلسالهية  –هاجستير  –* دراسات عميا 

 * حاصمة عمى زهالة اإلذاعييف السكدانييف كدبمـك الفنكف اإلذاعية 

تمفزيكف، كفي قناة الشركؽ الفضائية * تعهؿ هذيعة كهقدهة براهج بالييئة السكدانية لإلذاعة كال
 السكدانية 

 * عضك لجنة إجازة النصكص الشعرية بالييئة السكدانية لإلذاعة كالتمفزيكف 

 * أهينة األهانة الثقافية باالتحاد العاـ لمهرأة السكدانية 

 * رئيس هنتدل "أناسي" الثقافي 

  * عضك هجمس رعاية اآلداب كالفنكف كبيت الثقافة السكداني

 * صدرت ليا خهسة دكاكيف شعرية ىي: 

ـ في الساحؿ يعترؼ القمب في ثالث طبعات 2011 - 2000عش لمقصيد في ست طبعات   -
 ـ.2011 – 2001ـ لمحمـ جناح كاحد في ثالث طبعات 2011 – 2001
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هدف الهنافي. فاز بالجائزة األكلى إلبداعات الهرأة العربية في األدب هف أندية الفتيات بالشارقة  –
 ـ كفي ظميا يستريح القصيد.2000

 * ليا تحت الطبع: 

 كرة أرضية هربعة )هجهكعة شعرية لألطفاؿ(.  -ضكء ألقبية السؤاؿ  -

* هشاركاتيا: شاركت في عدد هف الهيرجانات كالهمتقيات الشعرية كالثقافية في السكداف كفي سكرية 
 كليبيا كسمطنة عهاف كاألردف.  

 * تيرجهت بعض قصائدىا إلى االنجميزية كالفرنسية.

 * حصمت عمى عدة جكائز، هنيا: 

ى كحصمت عمى الهركز الرابع. جائزة أهير الشعراء عمى قناة أبكظبي الفضائية في دكرتو األكل -
 كلقبت بعدىا بخنساء العرب.

 ـ.2004هيرجاف القاىرة لإلذاعة كالتمفزيكف، اتحاد إذاعات الدكؿ العربية  –جائزة أفضؿ هحاكر  -

 ـ.2005الههمكة العربية السعكدية  -حصمت عمى لقب شاعر سكؽ عكاظ  -

 ـ.2008 نباء الشعرحصمت عمى لقب أفضؿ شاعرة عربية في استفتاء ككالة أ -

 الخرطكـ. –جائزة اإلبداع النسكم األكؿ  -

 * كتب كردت فييا:

 الككيت. –هعجـ البابطيف لمشعراء العرب الهعاصريف  -

 السكداف. –أبكبكر الشريؼ  –هختارات هف الشعر السكداني  -

 اليهف. -جاهعة ذهار  –كجداف الصائغ  –تأنيث الخطاب  -
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 العراؽ. –هحهد صابر عبيد  –عتبات النص  -

  :الـمــراجــع

 ـ.1992 – 2ط –دار الشركؽ األردف  –إحساف عباس  –اتجاىات الشعر العربي الهعاصر  -
 :دكاكيف ركضة الحاج -
 عش لمقصيد -
 في الساحؿ يعترؼ القمب -
 لمحمـ جناح كاحد -
 هدف الهنافي -
 كفي ظميا يستريح القصيد -
بدكف  – القاىرة – دارنيضة هصر – هحهدغيهي ىالؿ – قضايا هعاصرة في األدب كالنقد -

 .تاريخ كطبعة
بدكف  –اإلسكندرية  –هنشأة الهعارؼ  –رجاء عيد  –القكؿ الشعرم .. هنظكرات هعاصرة  -

 تاريخ كطبعة.
 هكاقع الكتركنية: -
 هعجـ البابطيف –هكقع جائزة عبدالعزيز سعكد البابطيف  -
 هكقع الهكسكعة العالهية لمشعر -
 كيكيبيدياهكقع  -
 1ط –القاىرة  –هكتبة كىبة  –عزالديف األهيف  –نظرية الفف الهتجدد كتطبيقاتيا عمى الشعر  -

 ـ.1964 –
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 االستعارة المكنية وقرينتيا عند السَّكاكي 

 صالح بن أحمد بن سميمان العميوي  .د

  األستاذ المساعد بجامعة شقراء المممكة العربية السعودية

 3المستخمص

هدل رصانة يعقكبى السَّكَّاًكيِّ  يبلمناظر بياء عمـ البالغة في كتاب هفتاح العمكـ أليتجمى 
 تكصؿحيث كالهختصرات في حديثو عف االستعارة الهكنية كقرينتيا،  يالشركح كضبط الحكاش

: الرد عمى بعض البالغييف الهتأخريف في كصفيـ لمسكاكي بأنو إلى بعض النتائج، كهنياالباحث 
خذ بذلؾ البالغة العربية هف القكالب األدبية التي نراىا عند اإلهاـ عبد القاىر الجرجاني كهف أأخرج 
قياـ السكاكي بضبط جكانب البالغة كتعريؼ أقساهيا كتحديد جزئياتيا كصياغة قالب البالغة  .الرأم

عادتي كاكي كانفراده تهيز الس .تقف هتيف هعضد بالشكاىد كاألهثمةبأسمكب عمهي ه اعند السابقيف كا 
إيراد رأم السكاكي في االستعارة الهكنية  في كثير هف اآلراء كالتعريفات كالتسهيات في عمـ البالغة.

نصاؼ السكاكي في ذلؾ.   كقرينتيا كالهؤيديف كالهعارضيف لو هف البالغييف بعده، كا 
Abstract:  

It is clear to the viewer the beauty of rhetoric in the book ‗Meftah Elaloom‘ of 

Abu Yaugob Sakaki the intransigence of annotations and the control of the notes and 

abbreviations in his talk about the metaphor of the comparison with other types of 

analogy and the similar, where the researcher summarized the findings as follows: Reply 

to some of the late linguists in their description of the Sakaki that he brought out the Arab 

rhetoric of the literary molds that we see in Imam Abdul Qahir Jirjani and who adopt that 

view. Skaki set the aspects of rhetoric and define the sections and identify the particles 

and the formulation of the rhetoric of the former and return them in a scientific manner, 

solid and resistant to evidence and examples. Skaki has individually in many opinions, 

definitions and labels in the science of rhetoric. The opinion of Sakaki in the metaphor of 

the comparison with other types of analogy and the similar and the supporters and 

opponents of the Metaphors after him, and the fairness of the Sakaki in that. 

 

هدى ً   ، كنعكذي با هف شركر أنفًسػنا كهػف سػيئات أعهالنػا.كنستغفريه  نىحهديه، كنستعينيو ًإفَّ الحى
هىف ييًده اي فال هضؿى لو، كهف ييضمؿ فىال ىادمى لو، كأىشيدي أال إلو إاٌل ا كحده ال شػريؾ لػو، كأىشػيدي 

 أفَّ هحهدان عبديه كرسكلو.
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ػػػػػػػػػػػؽَّ تيقىاتًػػػػػػػػػػػًو  ﴿ نيػػػػػػػػػػػكا اتَّقيػػػػػػػػػػػكا المَّػػػػػػػػػػػوى حى ٍسػػػػػػػػػػػًمهيكفى يىػػػػػػػػػػػا أىيُّيىػػػػػػػػػػػا الَّػػػػػػػػػػػًذيفى آهى ػػػػػػػػػػػكتيفَّ ًإالَّ كىأىٍنػػػػػػػػػػػتيـٍ هي  324﴾  كىالى تىهي
ػػ ﴿ بىػػثَّ ًهٍنييهى يىػػا كى ٍكجى مىػػؽى ًهٍنيىػػا زى ـٍ ًهػػٍف نىٍفػػسو كىاًحػػدىةو كىخى مىقىكيػػ ـي الَّػػًذم خى بَّكيػػ ًثيػػرنا يىػػا أىيُّيىػػا النَّػػاسي اتَّقيػػكا رى ػػاالن كى ا ًرجى

ًقيبنػػػػػػػػػػػا  ـٍ رى مىػػػػػػػػػػػٍيكي ػػػػػػػػػػػافى عى ـى ًإفَّ المَّػػػػػػػػػػػوى كى ػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػاءىليكفى بًػػػػػػػػػػػًو كىاأٍلىٍرحى ػػػػػػػػػػػاءن كىاتَّقيػػػػػػػػػػػكا المَّػػػػػػػػػػػوى الَّػػػػػػػػػػػًذم تىسى ًنسى  325﴾كى
يىٍغًفٍر لىكي  ـٍ كى الىكي ـٍ أىٍعهى قيكليكا قىٍكالن سىًديدنا * ييٍصًمٍح لىكي نيكا اتَّقيكا المَّوى كى ـٍ ﴾﴿ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىهى ـٍ ذينيكبىكي

326 

كبعدي: فقد لىًقيت البالغةي العربيةي ًعنايةن بالغةن هف عمهاء العربية عاهة، كهف عمهاء البىياف 
نَّظىر في هباحثيا هعالجةن كتقكيهان  حتى استكت عمى سكقيا  فىأضحت بعد خاصة، حيث رددكا ال

طيكؿ ًهرىاسو غاية في النَّظارة، كغدا البناءي هنيا هيحكهان، ال تكاد ترل فييا ًعكىجان كال أهتا، حتى إنيا 
ياغة أتت بعدىا.  فاقت ػػ بسبب هف تمؾ الًعناية ػػ الكثيرى هف العيميكـ رغـ أنيا في الصِّ

ذلؾ النٍُّضجي كذلؾ التكاهؿ في الدرس البالغي، الىييغني عف تقميب النَّظر في الهباحث 
كليا، ال  تىيًذيبان  ألفَّ بعضان هف تمؾ الهباحث البالغية رغـ ها حفمت بو هف نقاش حى البالغية دىٍرسان كى

بداًء الرأم حكليا  ككثيرةه  ىي الهكضيكعات البالغية زالت تيًمحُّ عمى الباحثيف بضركرة الهيرىاجعة  كا 
التي ترغىب فيهف يكشؼ عف هكنكنيا، كيجمِّي حقيقتيا  كربها كاف خير كسيمة لذلؾ النِّقىاش تهر عبر 
ها سطره أساطيفي البالغة الكبار  ههف كانت ليـ اليد الطُّكلى في الدَّرس البالغي، ًصياغىةن كتأسيسان، 

( مة، بؿ إفَّ جزئياًت )االستعارة( عمى تمؾ الشاكرةي انت )االستعاكذلؾ لدقتيا كتشعبِّيا، كربها ك
عهاؿ الذىف ضعؼ ها تحتاجو القضايا البالغيَّة األخرل،  كتفريعاًتيا كدقائقىيا  لىتحتاج هف الجيًد كا 

ًة الهباحث البالغيَّة عاهة كاالستعارة بَّها كانت )القىًرٍينىًة( في )كر  االسًتعىارة الهىكنٌية( تأتي في هيقىدِّهى
ٌكر  فمف يككف خ ٌنو هيها أكتي الباحث هف جمد في البىحًث كدقةو في التَّصى اصة عمى ىذه الشاكمة  كا 

طىؿ  لذا كاف هف األكلى ػػ  ف بدا هنو ذلؾ  فمف يككفى ًخمكان هف الخى في هقدكره أف يحيط بذلؾ البناء  كا 
اكىالىتي ههف ىـ عم ى شاكمتي تهر عبر أساطيًف ىذا كقد سمؼ هني ذلؾ تىنكييان ػػ أىٍف تككف تمؾ الهيحى

، أك قكةو عمهية قائدان خيران هف هنظر ىذا الفف أبا يعقكبى السَّكَّاًكيِّ  الفىف، كلٍف تجدى هىيها بذلتى ًهف جيدو
ػػ رحهو ا ػػ حيث ستككف رحمتي هع ىذه الجزئية في ىذه الكرقات هصحكبةن بأنفاسو كها سطَّره 

 حكليا، ككفى بذلؾ شافيان.

 
                                                           

 102آؿ عهراف آية:  324
 1النساء آية:  325
 71، 70تا: األحزاب آي 326
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 3التمييد

عنػػدها تقمِّػػب النَّظػػرى فػػي البحػػث البالغػػي، تمحػػظي نشػػازان هػػف القػػكؿ ال تكػػاد تجػػدي لػػو هثػػيالن فػػي 
الدِّراسات اإلنسانية األخرل  ذلكـ ها نىسػهعو هػف ًزرىايػًة الهتػأخريف هػف البالغيػيف عمػى الهتقػدهيف  فػال 

البالغيػػيف الهتقػػدهيف، كيكػػادي يكػػكف تكػػادي تجػػدي نقيصػػة هػػف القىػػكؿ إالَّ كتجػػد هػػف ألصػػقيا بالبػػاحثيف هػػف 
ػذالف، كهػف  هنظِّر ىذا العمـ أبك يعقكب السَّكَّاًكي ىك الغرضى األىسهى لذلؾ النشػاز، كىػذا كا هػف الخي
ػػػًس  ػػٍت عمػػى إسػػداًء الثنػػاء كتمهُّ ػػًميهة كالعقػػكؿى القكيهػػة دىرىجى الفسػػاد العػػريض فػػي الًفطىػػًر  ألفَّ الًفطىػػرى السَّ

ٍف بدر هنو خمؿ أك تقصير . فمك لػـ يكػف لػو هػف الهعػركؼ الهعاذير لهف أسدل  الهعركؼ كالهنفعة  كا 
إالَّ أنو ذلؿ رىكيكبان صعبان لكفى بذلؾ هكجبان لػذلؾ  فكيػؼ كقػد كضػع األسػس األكلػى لعمػـ ظىمػت تتقاذفػو 

بيا في إنشاء  أهكاجي التيارات الهتباينة، كتهتحي هنو بها يخدـ تكجييا، دكف أٍف تجعؿى هنو ثكابتى ييٍيتىدىل
 القكؿ كصياغتو.

ػ رحهػو ا ػ تجػدىا أكىػى هػف تفتش في نقهة ىؤالء القكـ عمػى "أبػي يعقػكبى السَّكَّاكي"ػ كعندها
بيت العىٍنكىبيكت، فيـ يركف في أبي يعقكب رجػالن أخػرج البالغػة العربيػة هػف القكالػب األىدىًبيَّػة التػي نراىػا 

ػػالب، ال  عنػػد اإلهػػاـ "عبػػدالقاىر الجرجػػاني " رحهػػو ّـَ الصِّ ػػ ا كهػػف أخػػذ بنسػػقو  إلػػى قكاعػػدى تشػػبو الصُّ
، كهػا أدركػكا أف ىػذا ىػك طػابع العيمػكـ عنػدىها  كؽي لػو القمػكبي تكاد تجدي فييا ها تيشنؼ لو األسهاعي أك تىػري

كرىةى تينقىؿي كتيحفظي في القكاعد كاألسس التي تقكـ عمييا العمكـ، كالتي تضهف ليػذه الفنػك  تجعػؿ ، ك ف السَّػيري
 هنيا هعينان لمراغبيف في اإلجادة كاإلتقاف.

  لكانػت البالغػةي غيػػرى ذا الػدَّكر، كيكتسػػٍب ىػذه الحسػنةى كلػك لػـ يقػـ "السَّػكَّاكي" ػػػػ رحهػو ا ػػػػ بيػ
ػػًة األىركىػػاف، كألىصػػبحىت اإلحاطػػةي بيػػا هػػف األهػػكر العسػػيرة، كذلػػؾ ألىفَّ  كى هنضػػبطًة الجكانػػب، كغيػػرى هيٍدرى

كف يىكىػادي يىٍستىٍعًصػي األيسمكبى  ـي " عبديالقىاًىًر" هؤلفاًتو، كالذم يىتىغىنَّى بو أكلئؾ القىػاًدحي الذم سطَّر بو اإلها
افػؿ العمهيَّػة  ػاـ الهىحى فيهو حتى عمى الهتخصصيف هف البىالًغييف، كلعؿ هصداؽ ذلؾ هػا نىػرىاهي هػف ًإٍحجى

بالغػػي، كأخػػًذىا بسػػبيؿ " أبػػي يعقيػػكب السَّػػكَّاًكٌي" ػػػػ عػػف كيتيػػًب "عبػػًدالقاىر" ػػػػ رحهػػو ا ػػػػ فػػي الػػدَّرس ال
رحهو ا ػػػ  كهدرسًتو التي سار عمييا هػف يػدكركف فػي فىمىػًؾ كتابًػو " ًهٍفتىػاًح العيميػكـً " شىػرحان كاختصػاران  

ػػػًو "أبػػػي يىعقػػػكب  حتػػػى بمغػػػت هبمغػػػان يستعصػػػي عمػػػى الحصػػػر. كػػػؿُّ ذلػػػؾ ييفًصػػػح لنػػػا عػػػف ًصػػػٍدؽ تىكجُّ
ػػٍنعة السَّػػكَّاكي" ػػرح الهتنىػػاىي فػػي ًدقَّػػة الصَّ ، كثاقػػب فكػػره، كغيرتًػػو عمػػى ىػػذا الًعٍمػػـ  ليجعػػؿى هنػػو ىػػذا الصَّ

، كها يىنفى  نَّو هيها قيؿ في حقو هف نىٍقد أك قىٍدح  فمف تىعدكى أف تككفى صيحةن في كادو كعًة اإًلحكىاـ  كا  عي كرى
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 .النَّاسى فىيهكيثي في األىٍرض

ـي ا "، نمحػظ هنػو ف خػالؿ كتابػو "هٍفتىػاًح العيميػكـالبالغية هػفات "السَّكَّاًكٌي "لنظر في كقعندها نيٍنًع
يىػػاتيـ كهدارسػػيـ،  رحهػػو ا فيهػػان كاستحضػػاران لمتػػراث البالغػػي عنػػد السػػابقيف عميػػو عمػػى اخػػتالؼ تكجي
حيػػػث قػػػاـ رحهػػػو ا باسػػػتمياهيا كىضػػػًهيا، ثػػػـ قػػػاـ بعػػػدي بصػػػياغتيا صػػػياغة تكػػػاد تأخػػػذ باألىلبىػػػاب بعػػػد 

 ىا، كتخـر القكاعد التي ارتضييا.تيذيبيا هف الشَّكاذ التي تعكر هف صفك 

اب التٌنظير، دكف رصػيدو هػف التطبيػؽ سػأقؼي فػي ىػذه  كلكي ال يككفى الكالـ هنا يجرم في ًرحى
الكرقىػػات هػػع قضػػية هيهػػة هػػف القضػػايا التػػي تيفًصػػح عػػف هقػػدرة العقػػكؿ كرزانتيػػا فػػي البحػػث البالغػػٌي، 

 هزلة لألقداـ ههف أكتكا حظان كافران هف الفيـ كالذكاء كالعمـ. كالتي ربها كانت

ٍكًنيَّةً تمكـ الكقفة ستككف هع "قىًرٍينى  هبحػث االسػتعارة فيػو "، كغير خػاؼ عمػيكـ أف ًة االٍسًتعىارىًة الهى
، كىذه الدقة نابعة هف دقػة الهبحػث االسػتعارم كمػو، حيػث تتجمػى دقػة البالغػة فيػو كفػي نكع هف الدقة

يػػاليِّ التَّصػػكيرٌم هػػف أريحيػػة تكػػاد تصػػرف انًػػًب الخى اتو الهختمفػػة كأنكاعػػو الهتعػػددة، كهػػا تضػػفيو عمػػى الجى
 تجعؿ هنو صكرة ناطقة.

ارم، حيػػث عػػرض لػػو " رحهػػو ا كقفػػاته هػػع الجانػػب االسػػتعألبػػي يعقػػكبى السَّػػكَّاكيكقػػد كػػاف "
سػػف هػػف التنظػػيـ، : فػػي حالفػػف هستفيضػػان آخػػذان بجكانػػب ىػػذا ، ككػػاف حديثػػو عنيػػا327"عمػػـ البيػػاف"فػػي 

 . كركعة هف التقسيـ

، حيث جاء 328"االستعارة الهكنيةالجانب االستعارمِّ هقكليو في " كههَّا يىستكقفيؾى في حديثو عف
ػدعاةن لمهناقشػة، فكػاف ىنػاؾ هػف يتعقػب، كىنػاؾ  ـي هنو فييا هخالفان لها سبقو هف البالغييف  فكاف هى الكىًم

نكعػػػان هػػػف الًحػػػرىاًؾ ألقىػػػى بظمػػػو عمػػػى البالىغػػػة العربيػػػة، كعمػػػى الدارسػػػيف ليػػػا، هػػػف يػػػدافع، فأىحػػػدث ذلػػػؾ 
تىابة التي ربها لزهت العيميكـ بعد تدكينيا، كاستقرار قكاعدىا.  كهتنفسان ليـ هف الرَّ

ٍكًنيَّػػةى "" " فالسَّػػكَّاًكيُّ "رحهػػو ا فػػي كتابػػو سػػمؾ االسػػتعارة التخييميػػة"، فيػػي فػػي " االسػػًتعىارةى الهى
: األهػػر الهثبػػت لمهشػػبو هػػف خػػكاص الهشػػبو بػػو، كالػػذم اسػػتعهؿ فػػي أهػػر كىهػػي ال تحقػػؽ لهعنػػاه نػػدهع

                                                           

 391 - 369انظر هفتاح العمكـ:   327
328  :  378هفتاح العمـك
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 .329الحسان كال عقالن، بؿ ىك أهر يخترعو الكىـ لمهشبو  تشبييان لذلؾ األهر الهتكىـ بهعناه الحقيقي

ًبيعىةى  فػاليد عند السَّكَّاكي كها في بيت لًبيًد بًف رى
330: 

قيػػػػػػػػػرَّةو  ػػػػػػػػػٍفتي كى ػػػػػػػػػدىاًة ًرٍيػػػػػػػػػحو قىػػػػػػػػػٍد كىشى  كىغى
 

اًؿ ًزهىاهييىػػا  ٍت ًبيىػػًد الشَّػػهى  331ًإذى أىٍصػػبىحى
 

، ككػأف ؿ ييٍشػًبوي اليىػدى فػي اإًلٍنسىػافقد استيًعيرىت هف هعناىا الحقيقػي إلػى شػيءو هتػكىىـو فػي الشِّػهىا
ػػػهىاؿى ًإنسػػػانان كشػػػبَّييا بػػػولبيػػػدان  لهػػػا جعػػػؿ  تكػػػكفى فػػػي شػػػكؿ اإًلنسػػػاف، كيقيهيػػػا فػػػي يػػػدى فػػػي أف ، اجتالشِّ

ا تىًصيري بو إً شخصو فىات هى ، الػذم ىػك كليذا يتـ التخييؿي كالتَّشػًكيؿي ، نسانان ، فتكىـى ليا هف األىحكىاًؿ كالصِّ
 . 332فحكل ادعاء الشهاؿ إنسانان 

، كحقيقػػة، يَّػػةاالسػػتعارة الهكنيػػة ثالثػػةى أقسػػاـ: فيػػي تحقيقيَّػػة، كتخييم ك" السَّػػكَّاكيُّ " يقسِّػػـ قرينػػة
 ، بؿ قد تكجد إحداىها دكف األخرل.ستعارتيف الهكنيَّة كالتخيمييَّةكيرل أنو ال تالىـز بيف اال

ًقيؿى يىا أىٍرضي ﴿ : إذا كىانت هستعىارةن ألهر هحقؽو، كها في قكلو تعالى فيي استعارةه تحقيقية كى
، فاالستعارة كها 334الهاء في األرض، حيث يىرل أف البمع استعارة عف غىكًر 333﴾اٍبمىًعي هىاءىؾً 

 يستشؼ هف كالهو تأتي هف ككنو جعؿ البمع لمهاء، هع أف البىمع كها ىك هعمكـ عند أىؿ المغة خاص
كؼ دكف الهاء  . بإدخاؿ الغذاء لمجى

ًنيَّة"كككنيا استعارةن تخييميَّةن  أل ، كها في قكليـ: "أىٍظفىار الهى ، نيا هستعارةه ألهر كىهيٍّ هتخيؿو
حيث استيعيرت األظفار ىنا ألهر كىهيٍّ شبيوو باألظفار الحقيقٌية، حيث شبَّو الهنيَّة في ىذا النَّظـ 
زىاًؽ األركاح هنيا بالغمبة كالقير، ثـ تناسى التشبيو، كادَّعى أنيا هف  بالسَّبيًع في إىالؾ النفكس كا 

ترع ليا صكرةى األلفاظ التي يككف جنسيا، كأنكىر ككنيا غيره  فأخذ الكىـ في تصكيرىا بصكرتو  فاخ
كهاؿ اغتياؿ السبع بيا، كشبيت بأظفار السبع، ثـ ادَّعى أفَّ األىٍظفىارى الهخترعة هف جنس األظفار 

                                                           

329  :  160، كينظر: العصاـ عؿ السهرقندية: 379هفتاح العمـك
 ىك : أبكعقيؿ، لبيد بف ربيعة بف هالؾ بف جعفر العاهرم، شاعر هف الفرساف األشراؼ في الجاىمية 330
 البيت هف الكاهؿ هف هعمقتو الهشيكرة 331
 263البياني:  التصكير 332
كاآلية بتهاهيا: )كقيؿ يا أرض ابمعي هاءؾ كيا سهاء أقمعي كغيض الهاء كقضي األهر كاستكت عمى الجكدم كقيؿ بعدان  44ىكد آية:  333

 لمقـك الظالهيف(
334  :  418هفتاح العمـك
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الهحقَّقة، كاستعار لفظ الهنيَّة لمسَّبيع االدعائي، كلفظى األظفار لمصكرة الهتخيمة، كنصب قرينة عمى 
 .335الهكنية

"نة حقيقية كتككف القري اًز العىٍقًميِّ " في "الهىجى ، حيث يرل لها ىك هدرؾ هف كالـ "السَّكَّاًكيِّ
"، هيستعهؿه في هعناه الحأف " 336ىناؾ ًبيًع البىٍقؿى ٍكًنيًَّة" هع إنباتى الرَّ ، كيرل أف ىذا الهثاؿ هف "الهى قيقيِّ

ؿ الحقيقي كىك الرب " الزـه لو  ألف حؽَّ اإلنبات الحقيقي أف يسند إلى الفاعأف "الهجازى العقميَّ 
 .337سبحانو كتعالى، دكف الزهاف كىك الربيع الهكصكؼ بالفاعمية ادعاء

فيك شبَّو الربيعى بالفاعؿ الهختار، كىك الحؽ سبحانو كتعالى، كادَّعى أفَّ الربيع فرد هف أفراد 
رؼ، ثـ الفاعؿ الهختار، بحيث صار لمفاعؿ فرداف أحدىها الهكلى سبحانو كتعالى، كاآلخر غير هتعا

 ذكرى اسـ الهشبو هرادان بو الهشبو بو ادعاء.

" هقكلو في " ٍكًنية" كالقرينة هنيا، إال أف ذلؾ كرغـ الدِّقًَّة التي كسا بيا "أبكيعقكبى االستعارًة الهى
القكؿ كذلؾ التصرؼ في فنكنو، لـ يشفع لو في سيركرة ها ذىب إليو، أك األخذ بو هف قبؿ جهيكر 

لعكس هف ذلؾ جكبو بالرفض حتى هف قبؿ شيرَّاح كتابو كهف يدكركف في فمكو البالغييف، بؿ عمى ا
ظ ىذا جميان في اعترا اًت ربها ألنَّو أغرب في القكؿ، كأتى بها ليس في هيٍدرىؾ عقكليـ، كييمحى ضى

"، كىذا ال يعني أف "السَّكَّاًكيِّ  " عمى "السَّكَّاًكيِّ ًطيًب القىٍزًكينيِّ في ىذا السبيؿ،  " لـ يجد لو أعكانان "الخى
ًطيًب بؿ ثهة هف آزره كأخذ بهسمكو، كسيتضح ىذا جميان ه ف خالؿ بسط القكؿ في اعتراضاًت "الخى

" عمى  "السَّكَّاًكيِّ   "، كردكًد البالغييف الهتأخريف عمى كؿ هنيا.القىٍزًكينيِّ

" في هقدهة اعتراضاتو إلى أف "السَّكَّاًكيِّ  ًطيًب القىٍزًكينيِّ " قد فسَّر"االستعىارة فقد أشار"الخى
التخييميَّة" بها ال تحقُّؽ لهعناه الحسان كال عقالن، بؿ ىك صكرةه كىهيةه هحضة ال تحقؽ ليا في الكىٍىـ ػ 

كىـ كتحقؽ،   إذ فيو تلؼي ضابط الجهيكر  فالالـز عندىـ: أهر هحقؽه شابو تكىـ الثبكتكىذا يخا
 . 338تي هحمة الكىـ ال باعتبار الذات بؿ باعتبار الثبكت"، الذم يأبخالؼ ها ذىب إليو  "السَّكَّاًكيِّ 

ًطيًب القىٍزًكينيِّ فتفسير" " لػ "التخييميَّة" كها أشار "الخى "، بعيد لها فيو هف التَّعىسًُّؼ، السَّكَّاًكيِّ

                                                           

 445انظر: اإليضاح:  335
336  :  393هفتاح العمـك
 299الرسالة البيانية:  337
 4/194حاشية الدسكقي:  ،449انظر: اإليضاح:  338



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

1
7
2

 

كهرجعي التعسًؼ ىك كثرة االعتباراًت التي ال يدؿ عمييا دليؿ، كال تهسُّ الحاجة إلييا، كتمؾ 
يهكف إجهالييا في تقدير الصكر الخيالٌية، ثـ تشبيييا بالهحققة، ثـ استعار المفظ الهكضيكع  االعتبارات

 .339لمهحققَّة لمتخييميَّة، كفيو هع الهكنَّى عنيا اعتبار هشبَّييف ككجييف كلفظيف

كلك كاف األهر كها زعـ لكجب أف تككف ىذه االستعارة تكىهيَّة  ألف تقررىا يككف بالكىـ، كال 
ليا بالتخيؿ، كلكف ىذه التسهية في غاية السُّقيكط كالضَّعؼ  ألف التسهيةى لكي تصدؽ عمى ها هسمؾ 

، كها أفَّ حكـى الكىٍىـ يسهى 340أطمقت عميو، البد هف هراعاة الهناسبة، كىي تحصؿ بأدنى شيء هنيا
الهشبو بو، كاختراع  يعمؿ التَّسهية تمؾ بأف تصكيرى الهشبو بصكرة 341تخييالن  كلذا نرل " الدُّسيكًقيَّ "

ف كاف بالكىـ  لكنَّو نيًسبى إلى الخياؿ لمهناسبة بينيها  .342لكاـز لمهشبو ههاثمة لمكاـز الهشبو بو، كا 

  " " عائد لتفسير "السَّكَّاًكيِّ " عمى شيخو "السَّكَّاًكيِّ ًطيًب القىٍزًكينيِّ كاالعتراض الثَّاًني هف "الخى
ىذا لفظي الزـً الهشبًَّو بًو الهنقكؿ لصكرة كىهية، تخيؿ ثبكتيا لمهشبو، ك " بأنيا لػ"االستعارًة التخييميَّة

" يجعؿ الشيء الذم تقرر ثبكتو لمغير لشيء آخر غير هخالؼ لتفسير غيره ليا ألف "السَّكَّاًكيِّ 
"صا  :حب ذلؾ الشيء ففي قكؿ  "لىًبيدو

قيػػػػػػػػػرَّةو  ػػػػػػػػػٍفتي كى ػػػػػػػػػدىاًة ًرٍيػػػػػػػػػحو قىػػػػػػػػػٍد كىشى  كىغى
 

اًؿ ًزهىاهييىػػػػا.   ٍت ًبيىػػػػًد الشَّػػػػهى  ًإذى أىٍصػػػػبىحى
 

" ػػ رحهو ا ػػ أنو يجب أف يجعؿ لمشهاؿ صكرة هتيرل "حيث  كىهة شبيية باليد، السَّكَّاًكيِّ
لو، كعند " عمييا استعارةن تصريحيَّةن تحييميَّةن، كاستعهاالن لمفظ في غير ها كضع كيككف إطالؽ "اليىد

 .ناه الهكضكع لو" حقيقة هستعهمة في هع"اليد" لمشهاؿ كلفظ "اليدغيره االستعارة إثبات 

"ػ كها كىذا كال ريبى خالؼي ها عميو الجهييكر هف  ـي "عىبديالقىاًىري البالغييف، كعمى رأسيـ اإلها
" استعارة لمشه " كهف شايىعو هف البالغييف أف "اليد" في بيت "لىًبيدو ـي "عىبديالقىاًىري ، اؿأسمفناػ إذ يرل اإلها

ٍعؿ  كليس فييا نقؿ هف شيء إلى شيء آخر، بؿ ىي عمى ًإٍطالًقيا، كال يعدك التصرؼي فييا إال في جى
" اليد " لغير صاحبيا، فيك لـ يشبو شيئان بهعنى " اليد "، ثـ حصؿ النقؿ لمفظ إلى الهشبو  إذ ليس 

                                                           

 197، 3/196، هكاىب الفتاح: 449اإليضاح:  339
 395الهطكؿ:  340
ىػ. 1230ىك هحهد بف أحهد بف عرفة الدسكقي الهالكي: هف عمهاء العربية. هف أىؿ دسكقي بهصر: تعمـ، كأقاـ، كتكفي بالقاىرة سنة  341

 كاف هف الهدرسيف باألزىر.
 4/197حاشية الدسكقي:  342
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عمى أنؾ شبَّيتى الشِّهىاؿى بالهالؾ  ثـ شيء شيبِّوى بػ" اليد "، بؿ أراد أف يثبت لمشهاؿ " يدان "  ليدؿ ذلؾ
 . 343الهتصرؼ في قكة تأثيرىا لها تعرض لو

كتمحظ ىنا ها يتهتع بو " السَّكَّاًكيُّ " ػ رحهو ا ػ هف استقاللية في التفًكير، حيثي لـ يأخذ 
كالتقرير، كىذا ًقٍيمىو عهف تقدَّهو هف البالغييف، بؿ كاف لو تحميمو الهستقؿُّ كهنطمقاتيو في التقعيد 

الهنطمؽ يحسب لو ال عميو، حيث نمحظي أف بعض البالغييف الهتأخريف جعؿ ذلؾ هف الثغرات التي 
 ،" ٍكًنيًَّة "، كهف يتأهٍؿ في كالـ اإلهاهيف " عىبديالقىاًىر "، ك" السَّكَّاًكيِّ ريدٍَّت بيا قاعدتيو في " قىًرينًة الهى

 .  344في االعتبار، كال ييدـ قاعدةن راسخةن البناء كها ىنا يمحظ أف الخالؼ بينيها يرجع إلى اختالؼ

ًطٍيًبيُّ " بعد أف  كال يخمك " السَّكَّاًكيُّ " ىنا هف أنصارو لو عمى ها ذىب إليو، إذ يرل " الخى
االسًتعىارىةى التٍَّخييميَّة" ك الهكافؽ إلجهاع الناس عمى أف "عرض لالعتراضيف أف ها ذكره " السَّكَّاكيُّ " ى

 .23حقيقة هجاز ال

ًطيًب " األكؿ هجرد دعكل بال هعنى،  كىال يىخفى عمى هف لو أىدنى تأهؿو أفَّ اعتراضى " الخى
و الثاني شيء ال يضر " السَّكَّاًكي "  ألنو عمى تقدير قكليـ ، ال يمـز عمى صاحب الهفتاح  كاعتراضى

يف نيسبت هنو شيء هع أف القىكؿ هنيـ غير صحيح  ألف ذلؾ يىقتًضي أف يككف إطالؽ " اليد " ح
إلى الشهاؿ حقيقة، كاالستعارة: إثباتيا لمشهاؿ كها قيؿ في الهجاز العقمي، كىذا شيء لـ يذىب إليو 

 أحد هف عمهاء البالغة. 

، كالهجاز كىذا هناؼ لها كؿ: أف تككف االستعارة عمى نكعيف: لغكم كعقميألنو يمـز هف الق
نسب فعالن أك شبيو إلى مى االستعارة   ألنو اتفؽ عميو البيانيكف  ألف الهجاز العقمي ال يصدؽ ع

 .   فال يصدؽ عميو حد الهجاز العقمي ، فاليد هثالن ليست بفعؿ كال شبيو ،غير فاعمو

، حيث ألهح إلى أف ثر تكفيقان في الدفاع عف السكاكيكيبدك أف العالهة عصاـ الديف كاف أك
أف  ، بؿ هعناه أنو أرادينقؿ إليو لفظ اليد هحقؽ ها نقؿ عف الشيخ عبد القاىر هعناه ليس لمشهاؿ أهر

، كغير خاؼ أف قيقة اليد لو في الكاقع غير ههكف، ذلؾ ألف إثبات حبثبت لمشهاؿ يدان في التخييؿ
يراد بالهنية هثالن حقيقة    ألف هذىبو أفالـ السكاكي هنو إلى هذىب الخطيبىذا التقرير أنسب إلى ك

هكف ، فإف ىذا كها ال يف أراد بذلؾ إثبات حقيقة األظفار، ثـ إياؿفار في الخ، ثـ يثبت لو األظالهكت
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ثبت فيو ال ها يثبت في نفس ، كسبب ذلؾ أف تصرؼ الخياؿ في ها يفي الكاقع ال يهكف في الخياؿ
 .األهر

ف أراد أهران هخيالن هشبيان بحقيقة األظفار ، فال يخفى أف الخياؿ ال يثبت لحقيقة الهكت،  كا 
هفيكـ العدهي غير قابؿ لثبكت شيء، حياة عها هف شأنو أف يككف حيان  لككف ىذا الالتي ىي عدـ ال

، بؿ لها يتخيمو القكة الهتخيمة عند سهاع لفظ الهكت هف شيء هيمؾ ال في الذىف كال في الخياؿ
، بؿ ىك الهتبادر عف إطالؽ أىؿ العرؼ ىذا ا ب الت شبيية بالهخالب كاألنيابيغتاؿ النفكس كييمكي

، حتى لك أرادكا تصكير هفيكـ الهكت لعجزكا عنو إال أفراد أىؿ نى  إذ قد اعتادت نفكسيـ بذلؾهعال
 .  345الهعقكؿ

كاالعتراض الثالث هف اعتراضات الخطيب عمى السكاكي رحهو ا يتمخص في هطالبة 
لمتخييمية الخطيب لمسكاكي بالتفريؽ بيف الترشيح كالتخييؿ، فالخطيب برل أف تفسير السكاكي 

يقتضي أف يككف الترشيح استعارة تخييمية، بؿ كصحة ككف الترشيحية تخييالن، كالذم عميو الهعتبركف 
 هف أىؿ الفف ىك التفريؽ بينيها.

كاقتضى هذىبو ذلؾ ألف ها ذكره في التخييمية يصح هثمو في الترشيح  ألنو ال هنافاة بينيها 
، كها بية بو إلى صكرة كىهية في الهشبولفظ الالـز لمهش   إذ إف هفيكـ التخييؿ عنده أف ينتقؿعنده

أف الترشيح عنده أيضان أف يذكر لفظ الالـز هع الهشبو كهف الهعمكـ أف الترشيح ال يككف إال بعد تهاـ 
، ألنو بات بعض ها يخص الهشبو بو لمهشبوالقرينة كباختصار فإف في كؿ هف التخييمية كالترشيح إث

الهشبو ها يخص السبع كىك الهشبو بو هف األظفار في قكؿ أبي ذؤيب اليذلي  لها أثبت لمهنية كىي
الهشيكر أثبت لمهشبو كىك اختيار الضاللة عمى اليدل ها يخص الهشبو بو، كىك االشتراء الحقيقي 

بً  :لربح كالتجارة في قكؿ ا تعالىا كيا الضَّاللىةى ًباٍلييدىل فىهىا رى تيييـٍ ﴾﴿ أيكلىًئؾى الًَّذيفى اٍشتىرى ارى ٍت ًتجى  346حى
 ففي اآلية ترل أنو شبو استبداؿ الحؽ بالباطؿ كاختياره عميو بالشراء الذم ىك استبداؿ هاؿ ب خر

، كالتكصؿ لبدؿ هرغكب فيو عنده، كاستعير اسـ الهشبو بو بجاهع ترؾ هرغكب عنو عند التارؾ
االشتراء الحقيقي لمضاللة الة ثبكت لمهشبو، كالقرينة عمى أف االشتراء ليس هشتعهالن في حقيقتو استح

 .باليدل
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، فميعتبر ىاىنا ليذلي صكرة كىهية شبيية باألظفارفكها اعتبر السكاكي في بيت أبي ذؤيب ا
  ليككف استعهاؿ الربح كالتجارة بالنسبة إلييها يان بالتجارة كآخر شبييان بالربحأيضان هعنى كىهيان شبي

نيها إال بأف التعبير عف الهشبو الذم أثبت لو ها يخص الهشبو بو استعارتيف تخيميتيف   إذ ال فرؽ بي
االشتراء  ، كفي الترشيح بغير لفظو كمفظية بمفظو الهكضكع لو كمفظ الهنيةكالهنية هثالن في التخييم
و، كىذا ، هع أف لفظ االشتراء ليس بهكضكع لالذم ىك الهشبو ، كاالستبداؿالهعبر بو عف االختيار

إف في كؿ هنيها إثبات بعض لكاـز الهشبو بو الهختصة بو غير أف : "لخطيبىك هعنى قكؿ ا
 .   347"كضكع لو، كفي الترشيح بغير لفظو التعبير عف الهشبو في التخييمية بمفظ اله

بار الهعنى الهتكىـ في اليكجب اعت كالترشيح ذا الفرؽ بيف التخييميةكيرل السعد أف ى
، كها استدؿ عمى أف عتباره في أحدىها دكف اآلخر تحكـ، فاالترشيحالتخييمية، كعدـ اعتباره في 

: لها ذكره الزهخشرم في قكلو تعالى، لترشيح ليس هف الهجاز كاالستعارةا
ٍبؿً  كىاٍعتىًصهيكا﴿ ًهيعنا المَّوً  ًبحى عتصاـ بو هف أنو يجكز أف يككف الحبؿ استعارة ليدهو كاال 348﴾جى

 . 349ترشيح الستعارة الحبؿ بها يناسبو، أك ىك استعارة لمكثكؽ بالعيد

كقد كقؼ السعد التفتازاني هع ىذا االعتراض هف الخطيب هفندان بأف األهر الذم ىك هف 
كاف ال بد هف حهمو ، يد لها قرف في التخييمية بالهشبوخكاص الهشبو بو كاألظفار هثالن في بيت لب

  إلغف ذلؾ األهر لها لمهشبو أها في الترشيحكف إثباتو ، كجعمو عبارة عف أهر هتكىـ يهعمى الهجاز
  ألنو قد جعؿ الهشبو بو ىك ىذا الهعنى تكف ىناؾ حاجة لحهمو عمى الهجاز قرف بمفظ الهشبو بو لـ

  فإف ترس أقرانو، كرأيت بحران تتالطـ أهكاجو: رأيت أسدان يفهو، كالدليؿ عمى ذلؾ أنؾ إذا قمتهف لكاز 
، كالبحر الفتراس الحقيقي في الهثاؿ األكؿألسد الهكصكؼ باالهشبو في ىذيف الهثاليف ىك ا

. أها أظفار الهنية فإنيا هجاز عف الصكرة الهتكىهة لتالطـ الحقيقي في الهثاؿ الثانيالهكصكؼ با
 .350ليصح إضافتيا إلى الهشبو

: أننا إذا قمنا إف األسد الهذككر في الهثاؿ السالؼ ىك األسد الحقيقي، ى ذلؾكقد يرد عم
رج عف االستعارة ، فيؿ يمـز عمى ذلؾ أف يككف الترشيح غير خالهستعار ىك اسهو الهقارف لالزهواك 
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 ؟حكا بأنو خارج عنيا، كزائد عمييا، هع أنيـ قد صر كغير زائد عمييا

كقد ألكل السعد عمى ىذا اإليراد هجيبان فقاؿ: إف ىناؾ فرقان بيف الهقيد كالهجهكع، فالهشبو بو 
الهكصكؼ الهقيد بالصفة، كالصفة التي جعمت قيدان كىي الترشيح خارجة عنو  في الهرشحة، كىك 

 .351ألف الهشبو ىك الهجهكع الهركب هنيها، كها في التهثيمية

، يمحظ أنيا لـ تسمـ هف التعسؼ كاإلغراب، كىذا ها كهف ينظر في إجابات السعد لمخطيب
نرل الجرجاني قد اعترض عميو بأف  جعؿ األقالـ هف البالغييف تتسمط عميو دفعان لهقكلو، حيث

ة ، فال يككف ذكره تقكييككف الكصؼ هف تتهة التشبيو ،ذا كاف ىك الهكصكؼ الهقيد بالصفةالهشبو إ
: كها ىك شأف الترشيح، كهف الههكف أف يقاؿ، كال هبنيان عمى تناسيو لمهبالغة الهستفادة هف التشبيو
، ال أف الهكصكؼ هف حيث إنو بالصفة الهذككرة كؼ في نفس األهرهراده أف الهشبو بو ىك الهكص

قكية هكصكؼ كلك سمـ فالظاىر أف خركج الكصؼ عف هدلكلو الهستفاد هنو كاؼ في ككف ذره ت
و، أال ، كال يضر تكقؼ تهاـ التشبيو عمى هالحظتلمهبالغة الحاصمة هف الشبيو، كداالن عمى تناسيو

، البحر الهكصكؼ بالتالظـ الحقيقي أهكاجو إنها ىك : رأيت بحران تتالطـترل أف الهشبو بو في قكلؾ
أها تعمؽ الرؤية هثالن بذات البحر فإنو ليس كتعمقيا بالبحر الهقيد بتالطـ األهكاج في إفادة الهبالغة 

 .352الهطمكبة

كاالعتراض الرابع هف الخطيب عمى السكاكي يدكر حكؿ تفسير السكاكي لمتخييمية، حيث 
ت اليذلي، أك تككف أف تككف تابعة لالستعارة بالكناية، كذلؾ كها في بييرل الخطيب أنيا أعـ هف 

  فيستعار ليا اسـ الصكرة ء صكرة كىهية هشابية لصكرة هحققة، كذلؾ بأف بتخيؿ ابتداغير تابعة ليا
: أنو قاؿ في شركط حسف الهحققة، كالذم يدؿ عمى إرادتو دخكؿ الثانية في تفسير التخييمية

فالف لبف أنياب الهنية  :هتى كانت تابعة ليا كها في قكلؾ يا بحسب الهكنى عنيا" حسن :االستعارة
 :، كلذلؾ استيجنت في قكؿ أبي تهاـ، كقمها تحسف الحسف البميغ غير تابعة لياكهخالبيا

        ال تسقني هاء الهالـ فإنني

 صب قد استعذبت هاء بكائي 
 

فإف قيؿ كالكالـ ىنا لمخطيب: لـ ال يجكز أف يريد بغير التابعة لمهكنى عنيا التابعة لغير 
الهكنى عنيا ؟ كيجيب عف ذلؾ بأف غير الهكنى عنيا ىي الهصرح بيا، فتككف التابعة ليا ترشيح 
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 االستعارة، كىك هف أحسف كجكه البالغة فكيؼ يصح استيجانو ؟

 يؿ لجكاز أحد أهريف:كأها قكؿ أبي تهاـ فميس فيو دل

، كها أف  األكؿ: أف يككف أبكتهاـ قد شمو الهالـ بظرؼ الشراب  الشتهالو عمى ها يكرىو الهمـك
الظرؼ قد يشتهؿ عمى ها يكرىو الشارب لبشاعتو، أك هرارتو، فتككف التخييمية في قكلو تابعة لمهكنى 

 عنيا.

، كها أف الهاء يسكف غميؿ األكاـ  ألف المـك قد يسكف حرارة الغراـ  ثاني: أك شبو الهالـ بالهاء نفسوال
 .ف ذلؾ إلى االستيجاف عمى الكجييف، ثـ خمص هفتككف تشبييان عمى حد لجيف الهاء، ال استعارة

كسبب ذلؾ أف أنو كاف ينبغي ألبي تهاـ أف يشبو الهالـ يظرؼ شراب هكركه، أك بشراب 
ليـ: أغمظت لفالف القكؿ، كجرعتو هنو كأسان هرة، أك سقيتو أهر هف هكركه، كليذا لـ يستيجف نحك قك 

 .353العمقـ

 :ر كرد في قكؿ ابف خفاجة األندلسيىذا كلجيف الهاء تعبي

 كالريح تعبث بالغصكف كقد جرل       
 

 ذىػب األصػيؿ عمى لجػيف الهػاء 
 

 كفي ىذا البيت تشبيو هؤكد كاستعارة .

، حيث حذؼ أدلة التككيد، كأضاؼ الهشبو بو "لجيف الهاء  "أها التشبيو الهؤكد ففي قكلو: 
إلى الهشبو، كأها االستعارة ففي قكلو ذىب األصيؿ  ألف الذىب هستعار لمصفرة استعارة هصرحة، 

 كاإلضافة إلى األصيؿ قرينة، ككصؼ الكقت بالصفرة لصفرة األرض فيو.

دؿ ، كاستف التخييمية قد تنفرد عف الهكنيةها تعكرؼ عنده هف أكيعكد استيجاف السكاكي ل
، كذلؾ أنو ة تخييمية غير تابعة لمهكنى عنياحيث يرل أنو استعار عمى ذلؾ ببيت أبي تهاـ السالؼ، 

ضلفظو   فاستعار لوبالهاء بو قكـ سريانو في النفس، كتأثرىا عنو تكىـ لمهالـ شيئان شبييان  افتو إلى ، كا 
 . نة لالستعارةالهالـ قري

ف استشيد بيذا البيت إال أنو استيجنو، كربها يككف سبب ىذا االستيجاف يسبب  كالسكاكي كا 
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الذؿ  حتى : ابعث لنا هف جناح أصحاب أبي تهاـ بعث إليو بقاركرة، كقاؿها نقؿ هف أف بعض 
نىاحى الذُّؿِّ كىاٍخًفٍض لى  ﴿ :هني هثؿ قكلو تعالى ، يعني بذلؾ أف ها كقعنبعث لؾ هف هاء الهالـ ييهىا جى

ًة    حجة أبي تهاـ داحضة كالقياس باطؿ، كىك عند السكاكي كذلؾ، ك ، كليس بذاؾ354﴾ًهفى الرٍَّحهى
، كاإلنساف كذلؾ عند حنكه  عمى صغاره يخفض جناحيو، كيمقيو عمى األرضكذلؾ ألف الطائر 

الطائر عمى طريؽ يطأطيء رأسو عند تكاضعو كيخفض هف يديو، فشبو ذلو كتكاضعو بحالة 
 .355، كىك هف األهكر الهناسبة لمحاؿ الهشبو بيا، كيضاؼ الجناح إليو قرينة ليااالستعارة بالكناية

، ال يقتضي رة تخييمية دكف استعارة بالكنايةكأجيب عف ىذا االعتراض بأف عدـ كجداف استعا
رل انفكاؾ إحداىها عف األخ، ففالهكنية قد تكجد دكف التخييمية ،شرطان  أف يككف اقتراتيا بالكناية

ذا صح اافكاؾ الهكنية، فكذلؾ يصح انفكاؾ التخييمية ، فعمى ىذا التالـز بينيها، كهف حاصؿ، كا 
 . 356ادعى ذلؾ فعميو الدليؿ

 :تهاـ في قرينة الهكنية في التاليكيهكف إجهاؿ رأم أبي 

 ةالهثاؿ السابؽ أف القرينة هستعار   ألنو قرر في ستعارة تخييمية هثؿ أظفار الهنية: أنيا قد تككف اأكالن 
 .هف هعنى حقيقي إلى هعنى كىهي  فكانت تخييمية فييها

ًقيؿى يىا أىٍرضي اٍبمىًعي  : ﴿كها في قكؿ البارم سبحانو كتعالى، ثانيان: أنيا قد تككف استعارة تحقيقية كى
هىاءىًؾ ﴾

357. 

 .الربيع البقؿ: أنيا قد تككف حقيقة، كها في الهثاؿ الهشيكر: أنبت ثالثان 

، كبيذا نخمص إلى أف االستعارة يـ في هقدهة حديثي عف ىذه القضيةكقد ذكرت ىذا التقس
 .د تكجد بدكف االستعارة التخييمية، عندها تككف القرينة تحقيقية، أك حقيقةالهكنية ق

ف االستعارة الهكنية عند السكاكي، كقد هثؿ ليا أبكيعقكب كها أف التخييمية قد تكجد بدك 
الب فقط هف غير   لتككف االستعارة في الهخ: هخالب الهنية الشبيية بالسبع، فصرح بالتشبيوقكلوب
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 :يمية بدكف الهكنية بقكؿ أبي تهاـ، كها هثؿ لمتخياستعارة بالكناية

 ال تسقني هاء الهالـ فإنني        
 

 صب قد استعذبت هاء بكائي 
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ػ اإلشارات كالتنبييات ألبي عمي بف سينا، هع شرح نصير الديف الطكسي، تحقيؽ الدكتكر / 2
 .ف دنيا، ط، دار الهعارؼ، الثالثةسميها

 .ـ1989ركمي، دار العمـ لمهالييف، بيركت، ط: الثاهنة، ػ األعالـ ػ لخير الديف الز 3
ار الكتب العمهية، ػ األغاني ػػ ألبي الفرج األصفياني، شرحوي ككتب ىكاهشو: سهير جابر، د4

 .ىػ1412: الثانية، بيركت، هكة، ط
 ىػ.1405ػ اإليضاح في عمـك البالغةػػ لمخطيب القزكيني، دار الكتب العمهية، بيركت، ط: األكلى، 5
، ط: األكلى ػ البديع ػ البف الهعتز، تحقيؽ: الدكتكر هحهد عبد الهنعـ خفاجي، دار الجيؿ، بيركت6

 . ىػ1410ف 
 .ـ1957، القاىرة بف أبي األصبع، تحقيؽ: حفني شرؼ، هطبعة الرسالةػ بديع القرآف ػػ ال7
 . النهكذجية، ط: الرابعةػ لعبد الهتعاؿ الصعيدم، الهطبعة ػ بغية اإليضاح لتمخيص الهفتاح 8
ادم عطية الياللي، ط، عالـ الكتب، ػ التبياف في عمـ الهعاني كالبديع كالبياف، لمٌطيػػبػي، تحقيؽ: ى9

 .ىػ1407، بيركت، األكلى
 ، ط، هكتبة كىبة.هحهد أبك هكسى ، الدكتكر /تحميمية لهسائؿ البيافدراسة  ،ػ التصكير البياني10
، عيرفة الدسكقي، ط، هكتبة الشفيعيختصر السعد، هحهد بف هحهد ػ حاشية الدسكقي عمى ه11

 .أصفياف
 .م، ط، دار القاهكس الحديث، بيركتػ خزانة األدب كغاية األرب، البف حجة الحهك 12
 .شاكر، ط، هكتبة الخانجي، القاىرة، لعبد القاىر الجرجاني، عمَّؽ عميو هحهكد ػ دالئؿ اإلعجاز13
 .ىػ 1359، الباقي، ط، إحياء التراث العربي ؽ: هحهد فؤاد عبدػ سناف ابف هاجة، تحقي14
، البجاكم، الهكتبة العصرية، بيركت: عمي هحهد الصناعتيف ػ ألبي ىالؿ العسكرم، تحقيؽ  ػ15

 .ىػ1406
 .طراز ػ لمعمكم، هكتبة الهعارؼ، الرياضػ ال16
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 .ط، دار اإلرشاد اإلسالهي، بيركت ،ػ عركس األفراح لمسُّبكي، "ضهف شركح التمخيص"17
د قزقزاف، ، البف رشيؽ القيركاني، تحقيؽ: الدكتكر / هحهدة في هحاسف الشعر العربي كآدابوػ العه18

 ىػ .1408، ط، دار الهعرفة، بيركت، األكلى
، التمخيص، لمدكتكر/ أحهد هطمكب، ط، هكتبة النيضة، بغداد، األكلىػ القزكيني كشركح 19

 .ىػ1387
ػ الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، لمزهخشرم، كيميو الكافي الشاؼ 20

 في تخريج أحاديث الكشاؼ لإلهاـ/ أحهد ابف حجر العسقالني، ط، دار الهعرفة، بيركت، لبناف.
 ىػ .1368، د، تحقيؽ أحهد شاكر، دار الهعارؼ، هصرػ هسند أحه21
                  ، تحقيؽ، لديف بف هالؾ الشيير بابف الناظـا لبياف لمبديع، لبدركا ػ الهصباح في الهعاني22

 .هكتبة اآلداب كهطبعتيا بالجهاهيز، هصرالدكتكر/ حسني عبد الجميؿ يكسؼ، ط، 
ػ الهطٌكؿ في شرح تمخيص الهفتاح، لسعد الديف التفتازاني، هنشكرات هكتبة الداكدم، قـ، إيراف 23

 ىػ . 1309
 .دار إحياء الثراث العربي، بيركت ،الهؤلفيف، تأليؼ عهر رضا كٌحالة، ط جـػ هع24
، لمسكاكي، تحقيؽ نعيـ زرزكر، ط، دار الكتب العمهية، بيركت25  ىػ .1403، األكلى ػ هفتاح العمـك
 ، ط، دار السركر، بيركت .عقكب الهغربي )ضهف شركح التمخيص(ػ هكاىب الفتٌاح، البف ي26
، شيخ أهيف، ط، دار العمـ لمهالييفاز في دراية اإلعجاز، لمرازم، تحقيؽ بكرم ػ نياية اإليج27

 ـ .1985بيركت، األكلى 
 .يركت، بتحقيؽ: إحساف عباس، ط، دار صادر ػ كفيات األعياف، البف خمكاف،28

  



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

1
8
1

 

 مستخمصات الرسائل العممية المجازة بكمية اآلداب والدراسات اإلنسانية
 م0211-0215

 د. الرشيد محمد إبراىيم     د. عبد الحكيم حسن إبراىيم 
 كمية اآلداب والدراسات اإلنسانيةالمساعد بستاذ األ كمية اآلداب والدراسات اإلنسانيةب مشاركالستاذ األ

 
 الهستخمص:

 بكمية أجيزت التي كالدكتكراه الهاجستير كأطركحات رسائؿ عف هعمكهات عف عبارة الدراسة
 ـ٢َُِكحتي ـَُُِهف الفترة في كذلؾ دنقال جاهعة كميات أحدم اإلنسانية كالدراسات اآلداب
 قدهت التي  كالرسائؿ األطركحات لهختمؼ هكضكعية كتغطية ببميكهترية ببميكغرافية دراسة كىي

 طالب اتجاىات هعرفة فى كالباحثيف الطالب هساعدة الدراسة تيدؼ. الهختمفة الكمية بأقساـ كأجيزت
 كالرسائؿ األطركحات بيذه التعريؼ ثـ بحثيا تـ التي الهكضكعية كالهجاالت بالكمية العميا الدراسات

 .الهكتبات ارفؽ حبيسة تظؿ ال حتي
Abstract: 

The study is considered as a data about theses and dissertations of 

master and doctorate, which was approved by the Faculty of Arts and 

Humanities, University of Dongola, in the period from 2011 to 2014, a 

bibliographic bibliometric study and an objective coverage of the various 

proposals and thesis that were submitted and approved by different 

departments of the college. The study aims to help students and researchers 

to know the trends of the graduate students in the college and the subject 

areas that were discussed and then the definition of these theses and 

proposals so as not to remain locked shelves libraries. 
 الهقدهة:

 اإلنسانيةهف هجمة الدراسات  العدد السابعلدراسة سابقة نيشرت في  استهرارالدراسة ىذه 
  .(179: 2012: عبد الحكيــ )2010-2007تحهؿ نفس العنكاف كتغطي الفترة هف 

دراسة ببميكغرافية ببميكهترية كتغطية هكضكعية لهختمؼ األطركحات البحث عبارة عف 
 العمهية التي قيدهت باألقساـ األكاديهية بكمية اآلداب كالدراسات اإلنسانية في الفترة هكضكع الدراسة.

ـ باسـ 1991كمية اآلداب كالدراسات اإلنسانية احدل كميات جاهعة دنقال تأسست في عاـ 
ككانت تتبع آنذاؾ لجاهعة كادم النيؿ كتشتهؿ عمى قسهيف ىها اآلثار كالتراث  كمية اآلثار كالتراث

ـ تـ تحكيؿ هسهى الكمية إلى كمية اآلداب كالدراسات اإلنسانية 1993)الفكلكمكر(، كفي نكفهبر 
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زية كأضيفت إلييا أقساـ التاريخ كالجغرافيا كاالجتهاع كالدراسات اإلسالهية كالمغة العربية كالمغة اإلنجمي
( أها قسـ الدراسات العميا بالكمية فقد تـ تأسيسو في 5: 2008 كالهكتبات كالهعمكهات. )قسيهة:

 ـ.2003العاـ
 تيدف الدراسة لآلتي3

كميات جاهعة دنقال كالتي  لحدا اإلنسانيةكالدراسات  اآلدابتتبع نشاط الدراسات العميا بكمية . 1
.، كهف ثـ الكقكؼ عمى نـ1992 تأسست في العاـ  شاط الدراسات العميا هنذ قياهيا كحتى اليـك

. تكفير هعمكهات عف رسائؿ الدكتكراه كالهاجستير التي أجيزت بأقساـ كمية اآلداب كالدراسات 2
 اإلنسانية.

. الكقكؼ عمى تجربة الدراسات العميا بالكمية بعد هضي أكثر هف عقد هف الزهاف عمى قياـ كمية 3
 ـ.2003 التي تأسست في العاـ الدراسات العميا بجاهعة دنقال

 . هعرفة الهجاالت الهكضكعية التي تـ بحثيا هف قبؿ طالب الدراسات العميا.4
. هساعدة الباحثيف كالطالب كالهيتهيف باتجاىات طالب الدراسات العميا بكمية اآلداب كالدراسات 5

 اإلنسانية.
هكتبات، حتى يستفاد هنيا في تطكير . التعريؼ بالرسائؿ الجاهعية حتى ال تظؿ حبيسة أضابير ال6

 الكالية كالكطف أجهع.
 أواًل3 رسائل الدكتوراه3

بمغ عدد الرسائؿ التي أيجيزت خالؿ ىذه الفترة أحد عشر رسالة في هرحمة الدكتكراه في عدد 
 هف أقساـ الكمية تفاصيميا عمى النحك التالي:

 ( قسـ اآلثار:1
 حهدأ. اسـ الطالب: الرشيد هحهد إبراىيـ أ

دارة الهكاقع األثرية عمى ضفة النيؿ اليهنى بيف الشالؿ الثالث كدنقال   عنكاف الرسالة: حهاية كا 
 ـ( هكاقع هنطقة دنقال نهكذجان.1500-ؽ ـ2500العجكز)

 الهشرؼ: أ. د. كباشي حسيف قسيهة إسهاعيؿ
 صفحة 164عدد الصفحات:  

 ـ2013السنة: 
تتناكؿ الدراسة الهكاقع األثرية في الهنطقة ها بيف الشالؿ الثالث كدنقال العجكز كالتي تقؼ 
شاىدان عمى استهرار الحضارات السكدانية هنذ فترات هاقبؿ التاريخ كحتى الفترة اإلسالهية، كتركز 
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ية بفعؿ عمى كيفية حهايتيا بعد أف تعرضت جميا لمدهار كالتمؼ كتغيير هعالهيا كسهاتيا األثر 
 العكاهؿ الطبيعية كاألنشطة البشرية.

الدراسة في هجهميا رصد كفحص كتحميؿ لمكضع الراىف لتمؾ الهكاقع األثرية هف خالؿ 
هنيج عمهي يستند الى دراسات إدارة التراث األثرم كالذم يستخدـ أحدث الهناىج كالطرؽ العمهية في 

دارة الهكاقع األثرية.  هجاؿ حهاية كا 
سة هف هقدهة كأربعة فصكؿ كخاتهة، الفصؿ األكؿ تناكؿ حهاية الهكركث األثرم تتككف الدرا

كتطكيره هف خالؿ إبراز أىهيتو التاريخية كالثقافية كالحضارية، كدكر الهنظهات كالييئات كاألنظهة 
رم كالتشريعات العالهية كاإلقميهية كالهحمية في هجاؿ الحهاية، الفصؿ الثاني تطرؽ إلدارة التراث األث

كإطار نظرم لمدراسة هف خالؿ تسميط الضكء عمى اإلنتاج الهعرفي في ىذا الهجاؿ كاتجاىاتو 
براز األخطار  الرئيسة، أها الفصؿ الثالث فقد أيفرد لدراسة الهكاقع األثرية بهنطقة الدراسة كتحميميا كا 

ع األثرية كذلؾ بكضع الطبيعية كالبشرية التي تتعرض ليا. الفصؿ الرابع تناكؿ هنظكهة حهاية الهكاق
دارة الهكاقع بهنطقة الدراسة تعالج أكجو القصكر كالضعؼ في هجاؿ  هقترح شاهؿ لخطة حهاية كا 
دارتيا هع إهكانية أف يصبح نهكذجان يهكف تطبيقو عمى هكاقع أثرية  الحفاظ عمي الهكاقع األثرية كا 

 أخرل في هناطؽ السكداف الهختمفة.
 حهف أحهد إدريسب. اسـ الطالب: هحهد فتح الر  
 عنكاف الرسالة: العهارة اإلسالهية بهحمية هركم  
 الهشرؼ: د. انتصار صغيركف الزيف   
 صفحة195عدد الصفحات:   
 ـ2013السنة:   

الدراسة تعريؼ باآلثار اإلسالهية بهحمية هركم احدل هحميات الكالية الشهالية كهف ثـ 
عد الطفرة العهرانية كالتنهكية التي شيدتيا الكقكؼ عمى حجـ الدهار الذم تعرضت لو خاصة ب

الهحمية كجاءت عمى حساب تمؾ اآلثار كلفت األنظار لخطكرة ذلؾ عمى ىذا اإلرث الثقافي 
 كالحضارم.

اشتهمت الدراسة عمى هقدهة كأربعة فصكؿ كخاتهة. عرض الفصؿ األكؿ لجغرافية 
كالدراسات التي تهت فييا هف قبؿ، كطبكغرافية هنطقة الدراسة فضالن عف سكاف كتاريخ الهنطقة 

الفصؿ الثاني كاف العهؿ الهيداني في هنطقة الدراسة كتـ فيو التعريؼ بهكاقع اآلثار اإلسالهية 
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بالضفة الشرقية لمنيؿ كتناكؿ الفصؿ الثالث تمؾ الهكاقع بالضفة الغربية لمنيؿ، أها الفصؿ الرابع فكاف 
 تحميؿ لمعهؿ الهيداني بهنطقة الدراسة.

كصت الدراسة بضركرة االىتهاـ بتمؾ الهكاقع كحهايتيا هف التغكؿ البشرم كالحفاظ عمييا أ
 كإرث بشرم يثرم الحضارة اإلنسانية.

 ( قسـ المغة العربية:2
 أ. اسـ الطالب : هحهد عمي عبدا  شهيف 
 عنكاف الرسالة: الطمب البالغي في القراف الهكي في ضكء تفسير الكشاؼ لمزهخشرم 
 الهشرؼ: د. عبدا هحهد أحهد 
 صفحة146عدد الصفحات: 
 ـ2013السنة:  

تتناكؿ الدراسة أقساـ الطمب البالغي في القراف الهكي هف أهر كنيي كاستفياـ كتهفو كنداء 
كعرض كتحضيض في ضكء تفسير الكشاؼ لمزهخشرم، ككيفية كركدىا في القراف الهكي كالذم في 

فر  اد ا بالعبادة كنبذ لعبادة األصناـ كها أصعبو هف طمب خاصة في هجهمو حديث عف العقيدة كا 
 األهر بعبادة ا كالنيي عف عبادة األصناـ، كساغ ذكر القراف الهكي لعهؽ العقيدة فيو.

تتككف الدراسة هف أربعة فصكؿ، الفصؿ األكؿ تعريؼ بالطمب البالغي كأهره كنييو 
الثاني التطبيقات عمى األهر كالنيي كالثالث لتطبيقات كاستفياهو كتهنيو كنداءه، كخيصص الفصؿ 

 عمى االستفياـ كالعرض كالتحضيض، أها الرابع فتطبيقات عمي النداء كالتهني.
 ب. اسـ الطالب: هجدم سميهاف حهزة 

 عنكاف الرسالة: تداخؿ األنكاع األدبية عند شعراء الهيجر
 الهشرؼ: د: طالؿ الطاىر قطبي بشير

 صفحة290عدد الصفحات: 
 ـ2013السنة: 

الدراسة تبحث عف تداخؿ األنكاع األدبية باعتبارىا قضية هيهة في النقد األدبي القديـ هنو 
كالحديث خاصة التداخؿ النكعي لها لو هف دكر كبير هف حيث الهنظكر النقدم كاألدبي كالجهالي 

ة هف تاريخ األدب ىي في اإلبداع اإلنساني. فالبحث عف جهاليات ىذا التداخؿ يشهؿ هرحمة هيه
فترة شعراء الهيجر الذيف أحدثكا تجديدات في األدب شكالن كهضهكنان كحداثة لغكية بسبب تأثرىـ 

 باآلداب الغربية.
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تتككف الدراسة هف هقدهة كأربعة فصكؿ كخاتهة، جاء الفصؿ األكؿ تهييديان عرض لبعض 
حث عف خاصية تداخؿ األدبية، كتناكؿ الفصؿ الهناىج النقدية الحديثة التي تمعب دكران هحكريان في الب

الثاني  األنكاع األدبية هف حيث الهفيـك كالهصطمح عف طريؽ الهقاربات بيف هفيكهي الجنس كالنكع 
في الحقؿ النقدم، كتطرؽ الفصؿ الثالث لشعراء الهيجر كطكائفيـ كثقافتيـ األدبية كهكضكعات 

الحديث عف هظاىر التداخؿ النكعي عند شعراء  شعرىـ كخصائصو، أها الفصؿ الرابع فقد تناكؿ
الهيجر هف خالؿ أربعة أنهاط أدبية ىي الشعر الهنثكر الذم جاء بو أهيف الريحاني كالنثر الشعرم 
الذم تهيز بو جبراف خميؿ جبراف كالقصة الشعرية التي أبدع فييا إيميا أبك هاضي كالبنية الدراهية في 

 شعرىـ القصصي.
 غادة هحهد أحهد أحهد نصرج. اسـ الطالب: 

 عنكاف الرسالة: الهنيج النقدم ل هدم في كتاب الهكازنة بيف أبي تهاـ كالبحترم
 الهشرؼ: د: عبد ا هحهد أحهد

 صفحة169عدد الصفحات: 
 ـ2013السنة: 

تقؼ الدراسة عند كتاب الهكازنة لألهدم  كالذم يعتبر هف أىـ الكتب النقدية التي ظيرت في 
 القرف الرابع اليجرم كالذم كضع أساسان لنقد الشعر كالهكازنة بينيـ. 

تتككف الدراسة هف هقدهة كأربعة فصكؿ. الهقدهة تضهنت هكضكع الدراسة كأسباب اختيارىا 
ت السابقة ليا، الفصؿ األكؿ تطرؽ لحياة األهدم هف حيث هيالده كعصره كأىهيتيا كأىدافيا كالدراسا

كشيكخو كتالهيذه، كالفصؿ الثاني تعريؼ بالشاعريف أبي تهاـ كالبحترم، كتناكؿ الفصؿ الثالث هنيج 
 األهدم في كتاب الهكازنة، كناقش الفصؿ الرابع القضايا النقدية كأثر كتاب الهكازنة في حركة النقد.

لدراسة بإخضاع كتاب الهكازنة باعتباره تراثان نقديان زاخران لهزيد هف الدراسة بيدؼ أكصت ا
 الكصكؿ إلي هكنكناتو لفائدة الدراسات النقدية.

 ( قسـ الهكتبات كالهعمكهات:3
 أ. اسـ الطالب : هنصكر أحهد عثهاف إدريس

سة حالة )صحيفتي الرأم درا -عنكاف الرسالة: االتجاىات الهكضكعية لمنشر الصحفي في السكداف 
 ـ(2008العاـ كالصحافة 

 الهشرؼ: أ. د: حهد عبد ا عبد القادر
 صفحة193 :عدد الصفحات
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 ـ2011 السنة:
تيدؼ الدراسة لمكشؼ عف االتجاىات الهكضكعية لمنشر الصحفي في السكداف انطالقان هف  

حالة أرشيؼ صحيفتي الرأم أىهية التكشيؼ لمهكتبات كهصادر الهعمكهات كذلؾ بالتطبيؽ عمى 
ـ، كركزت الدراسة عمى االتجاىات الهكضكعية لمهقاالت الهنشكرة عبر 2008العاـ كالصحافة لمعاـ
 أعداد تمؾ الصحؼ.

تتككف الدراسة هف ستة فصكؿ، الفصؿ األكؿ الهقدهة كخطة البحث، كتناكؿ الفصؿ الثاني 
لهكضكعي لهصادر الهعمكهات كنهاذج هف تاريخ الصحافة السكدانية كأىهية التكشيؼ كالتحميؿ ا

الكشافات الصحفية، كتطرؽ الفصؿ الثالث لنظاـ األرشيؼ في الصحيفتيف هف حيث النشأة كالتنظيـ، 
كتناكؿ الفصؿ الرابع االتجاىات الهكضكعية لمهقاالت بالرصد الببميكغرافي كالتصنيؼ، كجاء الفصؿ 

يف، كعرض الفصؿ السادس ألىـ النتائج كالتكصيات الخاهس تحميالن هكضكعيان لمهقاالت في الصحيفت
كالهتهثمة في ضركرة االىتهاـ بدعـ كتشجيع النشر في هجاؿ الهعارؼ العاهة كاالتجاىات 

 الهكضكعية لمنشر في هكضكعات الهعارؼ العاهة بفركعيا الهختمفة.
 ب. اسـ الطالب: هحهد عمي هحهكد الزيف

 عمي هجهكعات الهكتبات الجاهعية بكالية الخرطـك عنكاف الرسالة: أثر النشر االلكتركني
 الهشرؼ: د: هحهد عز الديف عمي هحهد

 صفحة  158عدد الصفحات: 
 ـ2013السنة: 

تيدؼ الدراسة إلى هعرفة أثر النشر االلكتركني عمى هجهكعات الهكتبات الجاهعية بكالية 
التقميدية بسبب ضعؼ الهيزانيات الخرطكـ إذ الزالت الهكتبات الجاهعية تعتهد عمى الهجهكعات 

 كغياب الخطط كالسياسات األهر الذم إلى ضعؼ االستفادة هف الهصادر االلكتركنية.
، النيميف كجاهعة أهدرهاف اإلسالهية(  الدراسة شهمت ثالث جاهعات حككهية )الخرطـك

 كجاهعتيف أىميتيف )جاهعة أهدرهاف األىمية كجاهعة العمكـ كالتقانة(.
اسة هف هقدهة كأربعة فصكؿ، الهقدهة عف أىداؼ البحث كأىهيتو كهناىجو تتككف الدر 

كالدراسات السابقة، الفصؿ األكؿ عبارة فذلكة تاريخية عف النشر التقميدم، كتعرض الفصؿ الثاني 
لتقنيات الهعمكهات كالنشر االلكتركني، كالفصؿ الثالث عف تنهية الهجهكعات بالهكتبات الجاهعية 

كتناكؿ الفصؿ الرابع أثر النشر االلكتركني عمى هجهكعات الهكتبات هكضكع هكضكع البحث، 
 الدراسة.
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أكصت الدراسة بضركرة كضع الخطط كالسياسات لالستفادة هف هصادر الهعمكهات 
االلكتركنية في تنهية الهجهكعات بالهكتبات الجاهعية كتكفير الهيزانيات كذلؾ تكفير هكتبات 

 هعية بالجاهعات التي التكجد بيا.الكتركنية بالهكتبات الجا
 سـ التاريخ:ق (4
 : أبك القاسـ خميفة التياهياسـ الطالب   
 : الهيددات األهنية لمدكلة اإلسالهية في العيديف النبكم كالراشدمعنكاف الرسالة   
 : كهاؿ الحاج الحسيف عبد الرحهفالهشرؼ: د   
 صفحة266 :عدد الصفحات   
 ـ2011 :السنة   

الدراسة الهيددات األهنية لمدكلة اإلسالهية في العيديف النبكم أم هنذ بداية الدعكة  تناكلت
في هكة كحتي هقتؿ الخميفة عمي بف أبي طالب، كتأتي أىهية الدراسة في أنيا تسمط الضكء عمي 
األساليب كالهناىج التي اتبعيا الرسكؿ صمي ا عميو كسمـ كالخمفاء هف بعده في هعالجة قضايا 

 ها يحاؾ ضدىا داخميان كخارجيان. ىألهف كتثبيت أركاف الدكلة الناشئة كاالنتباه إلا
تتككف الدراسة هف تهييد كخهسة فصكؿ، يتناكؿ التهييد ها تـ بهكة بعد إعالف الرسكؿ 

ها تعرض لو هف هيددات هف أىؿ هكة. تطرؽ الفصؿ  ا عميو كسمـ لدعكتو ككيؼ كاجوصمي 
ا عميو كسمـ  ىية لمدكلة اإلسالهية في عيدىا الباكر بعد انتقاؿ الرسكؿ صماألكؿ لمهيددات األهن

)هيددات داخمية( كالفرس  كالهنافقيف كالييكد كتهثمت تمؾ الهيددات في الهشركيفالهدينة  ىهف هكة إل
)هيددات خارجية(، كتناكؿ الفصؿ الثاني الهيددات في عيد أبي بكر الصديؽ كالتي تهثمت  كالركـ
 كالدكلتيف الفارسية كالركهانية)هيددات داخمية(  الخالفة ثـ ظيكر الهتنبئيف كالهرتديف ىالتنازع عمفي 

لخطاب كالهتهثمة في الفرس )هيددات خارجية(، كعرض الفصؿ الثالث لمهيددات في عيد عهر بف ا
( شاـاعة كتدىكر الكضع الصحي في ال)الهج كهيدديف خارجييف ثـ الهشكمة االقتصادية كالركـ

كدخكؿ عناصر غير عربية في الدكلة اإلسالهية كهيددات غير هباشرة، عرض الفصؿ الرابع 
لمهيددات في عيد عثهاف بف عفاف كالتي تهثمت أكالن في اختيار خميفة كها صاحبيا هف عدـ تكافؽ 
و عمييا ثـ تيديدات الفرس كالركـ ثـ الصراع بيف الخميفة ككبار الصحابة كأخيران الصراع بين

كالهعارضتيف الهصرية كالعراقية كالذم انتيي بهقتمو، كتناكؿ الفصؿ الخاهس الهيددات في عيد 
الخميفة الرابع عمي بف أبي طالب كالتي تهثمت في هعارضة كبار الصحابة لتكليو الخالفة ثـ الصراع 

 قتمتو. ىهع البيت األهكم فظيكر فرقة الخكارج التي أضعفت الدكلة كت هرت عميو حت
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 قسـ الدراسات اإلسالهية: (5
 : ىالة السر عثهاف هحهداسـ الطالب

 )دراسة هقارنة( عنكاف الرسالة: تفسير القراف الكريـ عند الزهخشرم كأبي حياف األندلسي
 : طمحة عبد الحهيد الحسف الهشرؼ: د

 صفحة396عدد الصفحات: 
 ـ2013 السنة:

إذ ال يكتهؿ هنيجو  خشرم في الكشاؼاهمة عف هنيج الزهتيدؼ الدراسة إلي تقديـ دراسة ش
في التفسير إال باإللهاـ بيذه الجكانب في دراسة كاحدة، كها أف تفسير البحر الهحيط ألبي حياف لـ 
يمؽ دراسة كافية، لذا تأتي أىهية الدراسة في دفع الباحثيف كتشجيعيـ نحك دراسة تقكيهية ألعهاؿ 

 الهفسريف إلعطاء كؿ ذم حؽو حقو.
 ،كأبي حيافاسة هف هقدهة كأربعة فصكؿ، الفصؿ األكؿ تعريؼ بالزهخشرم تتككف الدر 

كالفصؿ الثاني تناكؿ هنيجيها في التفسير بالهأثكر كالفصؿ الثالث هنيجيها في التفسير بالرأم، أها 
الشكاىد النحكية كالمغكية كتكظيفيا ادرىها النحكية كهسمكيها في عرض الفصؿ الرابع فقد عرض لهص

 فيـ آيات القرآف الكريـ. ىلمكصكؿ إل
 قسـ الفكلكمكر:  (6
 : بمكلة هحهد بمكلة عباسـ الطالباس

 الشاعر ابراىيـ بف عكؼ)دراسة حالة( -عنكاف الرسالة: الهبدع في الشعر الشعبي بهنطقة الشايقية
 هحهد سعيد لد: هحهد الهيدم بشر  الهشرؼ: أ:

 صفحة262عدد الصفحات: 
 ـ2011السنة: 

تتناكؿ تجربة الشاعر ابراىيـ بف عكؼ كأحد هبدعي شعراء الشعر الشعبي في الدراسة 
، كقد اتخذ الباحث تحققت لو عناصر التهيز كالخصكصيةهنطقة الشايقية كالذم نضجت أدكاتو ك 

نظرية الصيغ الشفيية هنيجان لمتعاهؿ هع النصكص الشعرية لمشاعر، كها استند عمي الهنيج البنيكم 
 التكافؽ في اإليقاع الشعرم كالبنية المغكية لشعر الشاعر هكضكع البحث.لتكضيح هستكيات 

تأتي أىهية الدراسة ككنيا هف أكائؿ الدراسات الفكلكمكرية في السكداف التي تناكلت تطبيؽ 
ىذه النظرية بشكميا الهتكاهؿ في دراسة الشعر الشعبي فضالن عف هعالجتيا لهقكهات اإلبداع الشعرم 

 ص الفنية لمنص الشعبي.هف خالؿ الخصائ
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تتككف الدراسة هف خهسة فصكؿ، الفصؿ األكؿ عف هنيجية البحث كتعريؼ الهفاىيـ 
األساسية، كتناكؿ الفصؿ الثاني البيئة الطبيعية كاالقتصادية كاالجتهاعية التي نشأ فييا الشاعر 

جو الخصكص ك  ىهكضكع البحث، كتطرؽ الفصؿ الثالث لدراسة األدب الشعبي كالشعر الشعبي عم
في هنطقة الدراسة، كعرض الفصؿ الرابع لمركافد الفكرية التي استقي هنيا الشعراء إبداعاتيـ 
كالهقكهات الهكسيقية كاألكزاف لذلؾ الشعر، كركز الفصؿ الخاهس عمي دراسة أسس كهقكهات 

 )دراسة الحالة(. اإلبداع عند الشاعر ابراىيـ بف عكؼ
 قسـ المغة االنجميزية: (7

 اسـ الطالب: الصادؽ حسيف فضؿ ا 
 The Image of Woman in contemporary Sudanese Novel :عنكاف الرسالة
 : أحهد قسـ السيدالهشرؼ: د

 صفحة192عدد الصفحات: 
 ـ2013السنة: 

الدراسة نقدية  لعدد هختار هف الركايات السكدانية لهؤلفيف هف الجنسيف كقد تـ تحميؿ 
الصكر الهختمفة لمهرأة في تمؾ الركايات ككاف التركيز عمي الطريقة التي يصكر بيا كهقارنة كتقيـ 

تعكس ىذه الصكر حقيقة الهرأة في  لأم هد ىالركائيكف الهرأة في ركياتيـ في هجتهع هتغير، كال
 الهجتهع.

كجاء  ،عبارة عف هقدهة عف أساسيات البحثتتككف الدراسة هف ستة فصكؿ، الفصؿ األكؿ 
الثاني إطاران نظريان لمدراسة هشتهالن خمفية تاريخية عف الركاية السكدانية كالنظرية األنثكية الفصؿ 

بصكرة عاهة بجانب بعض الدراسات السابقة عف هكاضيع هشابية، كعرض الفصؿ الثالث تصكير 
كتناكؿ الفصؿ الرابع تصكير كايات الهختارة لمكاتبات اإلناث، الشخصيات النسائية في الر 

كفي الفصؿ الخاهس تهت هقارنة تناكؿ  صيات النسائية في الركايات الهختارة لكيتاب ذككر،الشخ
أها الفصؿ السادس فكاف خاتهة  الشخصيات النسائية الهختارة في ركايات الكيتاب هف الجنسيف،

ذككر بالنتائج  كأىهيا تأثير الهجتهع األبكم عمي طريقة تناكؿ الشخصيات النسائية كتركيز الكيتاب ال
عمي تصكير العالقة الطيبة بيف الزكج كالزكجة بينها تبرز الكاتبات اإلناث العالقة الطيبة بيف 

 النسائية كالعالقة السيئة بيف الشخصيات النسائية كالرجالية  )زكج/كالد/أخ(-الشخصيات النسائية
الهجتهع أكصت الدراسة بضركرة تبني الكيتاب الذككر أسمكب كتابة هحايد، كتشجيع أفراد 

 دخكؿ هجاؿ الكتابة األدبية لعرض كجية نظرىا. ىعمي التشارؾ كالهرأة عم
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 ثانيان: رسائؿ الهاجستير:
رسالة في  (21ترة الدراسة عدد )أيجيزت فى أقساـ كمية اآلداب كالدراسات اإلنسانية في ف

 هرحمة الهاجستير تفاصيميا عمي النحك التالي:
 قسـ االجتهاع: (1
 اسـ الطالب: ابراىيـ فتح العميـ ابراىيـ .أ

هنطقة الحاهداب           ىعمي في الهجتهعات الهيجرة بالتطبيؽ عنكاف الرسالة: التغير االجتهاع
 .الجديدة

 حناف أحهد هكاكم :الهشرؼ: د
 صفحة209 عدد الصفحات:

 ـ2012 السنة: 
التي صاحبت عهمية انتقاؿ تناكلت الدراسة ظاىرة التغير االجتهاعي هف خالؿ التغيرات 

 هجتهع الحاهداب القديـ بهحمية هركم بالكالية الشهالية الي الهكاف الجديد الذم أعد الستيعابيـ.
ىدفت الدراسة لهعرفة التغيرات التي يهكف أف تككف حدثت نتيجة لتيجير هجتهع الحاهداب 

 كالكقكؼ عمي هدم تقبؿ هجتهع الحاهداب الجديد ليذه التغيرات.
كف الدراسة هف هقدهة كثالثة فصكؿ، الهقدهة عف أساسيات البحث، كتناكؿ الفصؿ األكؿ تتك

هفيكـ التغير االجتهاعي هف خالؿ استعراض التراث الهكتكب في العمكـ االجتهاعية عف هفيكهو 
كعكاهمو، كاستعرض الفصؿ الثاني تنهية الهجتهعات الهيجرة كنهاذجيا كأسباب نجاحيا كعكاهؿ 

 اء الفصؿ الثالث تحميالن لمدراسة التي قاـ بيا الباحث.فشميا، كج
أكصت الدراسة بضركرة إدراج الخطط الخاصة بهشركع الحاهداب الجديد لمهتابعة عمي 
نشاء جهعيات تعاكنية زراعية تضـ كؿ الهزارعيف كقياـ جهعيات تنهية  الهستكم القكهي كالكالئي، كا 

الهحمية لمهساىهة في تكفير الخدهات التي يحتاج الييا الهجتهع لكي تعهؿ عمي إعداد القيادات 
 الهجتهع.

 اسـ الطالب: هحهد أبكر هحهد عمي .ب
    هعسكر دريج لمنازحيف ىالنظاـ األسرم بالتطبيؽ عم ىعنكاف الرسالة: الحرب األىمية كتأثيرىا عم

 .نياال -كالية جنكب دارفكر -
 ىالهشرؼ: د: عزالديف دفع ا عيس

 صفحة197 الصفحات:عدد 



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

1
9
1

 

 ـ2011 السنة:
النظاـ األسرم  ىهعرفة تأثير الحرب األىمية بكالية جنكب دارفكر عم ىتيدؼ الدراسة ال

الحركب األىمية كاآلثار  ىالعكاهؿ التي تؤدم ال ى)هعسكر دريج لمنازحيف(، كالكقكؼ عم بهحمية نياال
النظاـ األسرم أحد أنساؽ البناء  ىكأثرىا عمالبناء االجتهاعي   ىالسمبية التي تتركيا تمؾ الحركب عم

 االجتهاعي بسبب ها تخمفو تمؾ الحركب هف دهار كقتؿ كتشريد كتفكيؾ لمنسيج االجتهاعي.
تتككف الدراسة هف ستة فصكؿ، الفصؿ األكؿ عف هنيجية البحث، كالفصؿ الثاني عف 

بالهكضكع، كتعرض الفصؿ  الهفاىيـ األساسية لمدراسة فضالن عف الدراسات السابقة ذات الصمة
الثالث لهكركفمكجية إقميـ دارفكر، كتناكؿ الفصؿ الرابع هفيكـ كعكاهؿ الحرب األىمية في كالية جنكب 
دارفكر، كتطرؽ الفصؿ الخاهس لهفيكـ كأىهية األسرة كهراحؿ تطكرىا هع ذكر الهدارس الفكرية 

 راسة الهيدانية.االجتهاعية التي تناكلت األسرة،إها الفصؿ السادس فعف الد
تكصمت الدراسة لعدة نتائج أىهيا تأثر النظاـ األسرم في كالية جنكب دارفكر بعكاهؿ الحرب 
األىمية، كأكصت باالىتهاـ باألسرة النازحة في هعسكر دريج هكضكع الدراسة هف قبؿ الحككهة 

نشاء هدارس لتعميـ الهركزية كالكالئية كدفعيا نحك العهؿ هف خالؿ إنشاء هشاريع األسر الهنتجة ك  ا 
 أبناء النازحيف.

 اسـ الطالب: بدر الديف عبد ا هحهد آدـ .ج
 عنكاف الرسالة: دكر أساليب الضبط االجتهاعي الرسهي كغير الرسهي في الكقاية هف حكادث الهركر

 دراسة تطبيقية بكالية الخرطـك -
 الهشرؼ: د: ساهية الباقر هحهد سميهاف

 صفحة182 عدد الصفحات:
 ـ2013 السنة:

تيدؼ الدراسة الي تكضيح أىهية الضبط االجتهاعي الرسهي كغير الرسهي في الكقاية هف 
حكادث الهركر باعتبار الضبط االجتهاعي سهة هالزهة لكؿ التجهعات اإلنسانية هكجيان سمكؾ 

 اإلفراد.
اسة الي تتككف الدراسة هف أربعة فصكؿ، تناكؿ الفصؿ األكؿ الهفاىيـ الهستخدهة في الدر 

جانب النظريات كالدراسات السابقة، كتعرض الفصؿ الثاني لدكر كسائؿ الضبط االجتهاعي في تقميؿ 
حكادث الهركر الرسهي هنيا كالقكانيف كالمكائح كالنظـ كغير الرسهي كدكر الهجتهع في ضبط سمكؾ 

ذلؾ القيـ كاألعراؼ أبناءه هف خالؿ التنشئة االجتهاعية باعتبارىا أكؿ هراحؿ الضبط غير الرسهي ك
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كالعادات كالتقاليد، كتطرؽ الفصؿ الثالث ألنكاع الحكادث الهركرية كالعناصر الحاكهة ليا كأسبابيا، 
 أها الفصؿ الرابع فقد تناكؿ الدراسة الهيدانية كتحميؿ كتفسير النتائج كالتكصيات.

هركرية كتدريب أكصت الدراسة بتدعيـ أساليب الضبط االجتهاعي غير الرسهي بالتكعية ال
صالح طرؽ الهركر كتكثيؼ الحهالت الهركرية كتشديد العقكبات عمي الهخالفيف.   أفراد الهركر كا 

 اسـ الطالب: الياـ هحهد عهر تهيـ .د
عنكاف الرسالة: الهشكالت االجتهاعية كاالقتصادية لالسرة السكدانية الهياجرة لمههمكة العربية 

 هدينة طبرجؿ( ى)بالتطبيؽ عم السعكدية
 الهشرؼ: د: هاجدة خميفة هحهد خميفة

 صفحة123عدد الصفحات: 
 ـ2012 السنة:

تيدؼ الدراسة لمكشؼ عف الهشكالت االجتهاعية كاالقتصادية لألسرة السكدانية الهياجرة 
بالههمكة العربية السعكدية كالتي تتعمؽ بهشاكؿ التعميـ كالصحة كالسكف كالتكفير كالعكدة، كالكشؼ 

هعكقات  ىتكيفيـ هع بيئة الهيجر، كالتعرؼ عم لالخارج كهد ىأسباب ىجرة السكدانييف إل عف
 العكدة النيائية لمسكدانييف بالخارج.

تتككف الدراسة هف هقدهة كخهسة فصكؿ. الفصؿ األكؿ تناكؿ هشكمة الدراسة كأىهيتيا 
فضالن عف الدراسات السابقة،  كهفاىيهيا، كتطرؽ الفصؿ الثاني لنظريات الدراسة عف اليجرة كاألسرة

كتناكؿ الفصؿ الثالث اليجرة كاألسرة كالهشكالت االجتهاعية كاالقتصادية، كعرض الفصؿ الرابع 
 لمدراسة الهيدانية في هنطقة الدراسة، كاحتكم الفصؿ الخاهس الخاتهة كالنتائج كالتكصيات.

 : عباس هبارؾ هحهد خمؼ ا. اسـ الطالبق
اف كقات صناعة الغزؿ كالنسيج كآثارىا االجتهاعية كاالقتصادية في السكدالرسالة: هععنكاف 

 هصنع الصداقة لمغزؿ كالنسيج بالحصاحيصا(  ىبالتطبيؽ عم)
 ىعزالديف دفع ا عيس الهشرؼ: د:

 صفحة124 عدد الصفحات:
 ـ2013 السنة:

تيدؼ الدراسة إلي التعرؼ عمي الهعكقات التي أثرت عمي صناعة الغزؿ كالنسيج كتحديد 
آثارىا كها نتج عف ذلؾ هف آثار اجتهاعية كاقتصادية عمي العاهميف بتمؾ الهصانع كخمصت الدراسة 
الي أف السياسات االقتصادية الهتهثمة في سياسة التحرير االقتصادم كالخصخصة،التهكيؿ كالرسـك 
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الضرائب ىي هف أكبر هعكقات تمؾ الهصانع، فضالن عف الهعكقات الفنية كاإلدارية أدت لتكقؼ ك 
 الهصانع.

تتككف الدراسة هف هقدهة كأربعة فصكؿ، الفصؿ األكؿ تناكؿ الهفاىيـ كالنظريات الهفسرة 
لمدراسة، كتطرؽ الفصؿ الثاني لمصناعة الحديثة في السكداف،كعرض الفصؿ الثالث لهعكقات 

 صناعة الغزؿ كالنسيج،كاحتكم الفصؿ الرابع الدراسة الهيدنية كتحميميا كنتائج كتكصيات الدراسة.
 قسـ الهكتبات كالهعمكهات: (2
 اسـ الطالب: الحاج أحهد الحاج عابدكف .أ

 )دراسة حالة الييئة القكهية لمكيرباء( عنكاف الرسالة: نظـ الهعمكهات اإلدارية بالهؤسسات الحككهية
 هزهؿ عباس هحجكب ؼ:الهشر 

 صفحة194 عدد الصفحات:
 ـ2011 :السنة

تيدؼ الدراسة إلي التعرؼ عمى كاقع نظاـ الهعمكهات اإلدارية بالييئة القكهية لمكيرباء 
استخداـ تقنية الهعمكهات ا بناءن عمى الهعمكهات الصحيحة ك كدكرىا في تسيير أعهاليا، كاتخاذ قراراتي

 اإلدارية بالييئة .الحديثة عمى نظاـ الهعمكهات 
أشتهؿ البحث عمى هقدهة كأربعة فصكؿ كخاتهة، تناكؿ الفصؿ األكؿ نظاـ الهعمكهات 

أها الفصؿ الثالث تطرؽ لنظـ  ،فرد لنشأة كتعريؼ اإلدارة العاهةكهفاىيهيا، أها الفصؿ الثاني أ
بالييئة القكهية لمكيرباء. الفصؿ الرابع كاألخير تناكؿ نظاـ الهعمكهات اإلدارية  ،الهعمكهات اإلدارية

كختهت الدارسة بعدة نتائج كتكصيات هف أىهيا أنو ليس ىنالؾ قسـ أك كحدة هستقمة لنظاـ 
الهعمكهات اإلدارية في جهيع ىياكؿ الييئة بؿ يهارس النظاـ عهمو هف داخؿ اإلدارات كاألقساـ. 

 مكيرباء.  قاعدة بيانات هركزية لكؿ الييئة القكهية ل ءكأكصت الدارسة بإنشا
 اسـ الطالب: أبكبكر بمؿ بخيت بمؿ. ب

 عنكاف الرسالة: التخطيط إلنشاء هكتبة عاهة بالكالية الشهالية )اإلهكانات كالهتطمبات(
 الهشرؼ: هحهد عزالديف عمي

 صفحة  124عدد الصفحات: 
 ـ2011السنة : 

الكالية كاطف ه لتيدؼ الدراسة لكضع خطة إلنشاء هكتبة عاهة تساىـ في دفع هستك 
، كفي سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ كفؽ األسس كالهعايير الهتفؽ عمييا االقتصادمالشهالية الثقافي ك 
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الراىف  الكضع ىاستخدهت الدراسة الهنيج التاريخي في اإلطار النظرم كالهنيج الكضعي لمكقكؼ عم
 .ةى الهكتبات القائهالتعرؼ عملمكالية هف حيث هكقعيا كسكانيا كهستكاىـ العمهي ك 

لعاهة هف . تناكؿ الفصؿ األكؿ الهكتبات اهة كثالثة فصكؿ كخاتهةتتككف الدراسة هف هقد
شهالية هف حيث هكقعيا ، أها الفصؿ الثاني فقد جاء عف الكالية الحيث نشأتيا ك تعريفيا كأىدافيا

ىذه الهعمكهات تناكؿ  ىاستنادان عمالجغرافي كتاريخيا كسكانيا كتعدادىـ كهستكاىـ العمهي كالثقافي ك 
ألىداؼ األخير الخطة الهقترحة إلنشاء هكتبة عاهة بالكالية هف حيث الهكقع كاصؿ الثالث ك الف

ألىـ النتائج التي تكصمت إلييا كالتكصيات الدراسة بعرض كتحميؿ ذيمت  .كخدهاتيا كىيكميا اإلدارم
 .التي تهخضت عنيا

 اسـ الطالب: ركيدا عمي هحجكب عمي .ج
: دراسة  خداـ قكاعد البيانات في الهكتباتالرسالة: الخدهة الهرجعية باستعنكاف  الطبية بكالية الخرطـك
 هسحية

 الهشرؼ: د: هزهؿ عباس هحجكب
 صفحة152عدد الصفحات: 

 ـ2012 السنة:
كاقع الخدهة الهرجعية في الهكتبات الطبية بكالية الخرطـك  ىالتعرؼ عم ىالدراسة تيدؼ ال

 اتاحتيا كاستخداهيا. لع البيانات بالهكتبات الطبية كهدأنكا ىكالكقكؼ عم
تتككف الدراسة هف هقدهة كثالثة فصكؿ، تناكؿ الفصؿ األكؿ الهكتبات الطبية كالخدهات 
الهرجعية، الفصؿ الثاني تطرؽ لقكاعد البيانات االلكتركنية الطبية، كتناكؿ الفصؿ الثالث الخدهة 

 بكالية الخرطكـ.الهرجعية في الهكتبات الطبية 
تكصمت الدراسة لعدة نتائج هنيا أف هعظـ الهكتبات الطبية بكالية الخرطكـ تتيح قكاعد 
البيانات الطبية الهجانية كأكصت بتكفير هيزانيات ثابتة لمهكتبات بغرض االشتراؾ في القكاعد 

 العالهية. 
 : اشرؼ تاج السر عطا الفضيؿ. اسـ الطالبد
في الهكتبات كهراكز الهعمكهات بكالية  KOHAك  ISIS/WINت نظاهي عنكاف الرسالة: تطبيقا 

 )دراسة هقارنة( الخرطكـ
 فضؿ عبد الرحيـ عبد ا :الهشرؼ: د 
 صفحة146عدد الصفحات:  
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 ـ2013 السنة:  
تيدؼ الدراسة إلي التعرؼ عمي األنظهة اآللية في حكسبة الهكتبات كهراكز الهعمكهات هف 

كالهقارنة بينيا كالكقكؼ عمي تجربة هكتبة جاهعة النيميف كهركز  KohaكIsis/Winخالؿ نظاهي 
التكثيؽ كالهعمكهات في حكسبة عهمياتيا الفنية كالكشؼ عف الهشكالت التي تعترضيا كذلؾ بغرض 

 هحاكلة إيجاد الحمكؿ لمهشكالت التي تكاجو الحكسبة في تمؾ الهكتبات.
صؿ األكؿ خطة الدراسة كنتائجيا، كتناكؿ تتككف الدراسة هف هقدهة كثالثة فصكؿ، الف

 الفصؿ الثاني النظـ اآللية كأتهتة العهميات الفنية، كعرض الفصؿ الثالث لمنتائج كتحميميا.
 قسـ الدراسات اإلسالهية: (3
 هحهد ف: رحاب أهيف فخر الدي. اسـ الطالبأ

 صحة األبداف في السنة النبكية  :عنكاف الرسالة
 الحسف  دالحهيطمحة عبد  :الهشرؼ: د

 صفحة 285عدد الصفحات: 
 ـ2011: السنة

 ىاألحاديث الكاردة في الحفاظ عمك  ،بياف هكانة الصحة في اإلسالـ ىإلتيدؼ الدراسة 
إهكانية الهنيج الكقائي في هكاكبة العصر الحديث كبياف هفيكـ السنة لمصحة  لصحة اإلنساف، كهد

 بياف إف اإلسالـ اعتني بالجسد كالركح هعان.العالجية كاىتهاـ السنة بالتثقيؼ الصحي ثـ 
أربعة فصكؿ كخاتهة تناكؿ الفصؿ األكؿ اإلطار العاـ لمدراسة ى هقدهة ك اشتهمت الدراسة عم      

، الفصؿ الثالث أفرد لمصحة تناكؿ هفيـك الصحة في اإلسالـ كالحضارات القديهة أها الفصؿ الثاني
 .كالتكصيات جختهت الدراسة بالنتائكاألخير تناكؿ الصحة العالجية ك  الكقائية أها الفصؿ الرابع

 اسـ الطالب: أبك القاسـ جهعة أحهد هحهد .ب
هف سكرة البقرة  114 عنكاف الرسالة: ترجيحات القنكجي في التفسير هف أكؿ سكرة الفاتحة إلي اآلية

 جهعان كدراسةن 
 الهشرؼ: د: هعاكية بابكر حسف الهيدم

 صفحة153: عدد الصفحات
 ـ2013السنة: 

الدراسة عرض لتفسير القنكجي في كتابو فتح البياف في هقاصد القرآف، كالكتاب هميء 
 بعرض األقكاؿ في التفسير.
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الهقدهة عرض ألىداؼ البحث كالهنيج الهتبع،  تتككف الدراسة هف هقدهة كتهييد كقسهاف،
 كآثاره العمهية.أها التهييد فترجهة هكجزة لمقنكجي كبياف لهكانتو 

القسـ األكؿ يتككف هف فصميف، الفصؿ األكؿ عف هنيج القنكجي كتفسيره لمقرآف بالهأثكر       
 كالمغة، كالثاني عف  هنيجو في الترجيح في التفسير.

 114 اآلية ىالقسـ الثاني عرض لترجيحات القنكجي في التفسير هف أكؿ سكرة الفاتحة ال
 هف سكرة البقرة.

 .لسة الباحثيف كالدارسيف لمتفسير بدراسة تفسير القنكجي هف جكانب أخر أكصت الدرا
 اسـ الطالب : ككثر هحهد عبيد ا عمي .ج 

 عنكاف الرسالة: هفيـك اإلهاـ الشاطبي لمبدعة في كتابو االعتصاـ
 صالح بكرم هحهد يكسؼ :الهشرؼ: د

 صفحة280 عدد الصفحات:
 ـ2013 السنة:

هنيج اإلهاـ الفقيي هف خالؿ كتابو االعتصاـ الذم يشتهؿ  ىالتعرؼ عم ىتيدؼ الدراسة ال
بياف البدع كأحكاهيا كها يتعمؽ بيا هف الهسائؿ أصكالن كهكضكعان، كتأتي أىهية الدراسة في هعرفة 

 كتاب ا كسنة نبيو. ىفضؿ اإلسالـ كفيهو هف خالؿ االستعانة بالحكهاء الذيف يدعكف الهسمهيف ال
راسة هف أربعة فصكؿ، الفصؿ األكؿ تعريؼ بحياة اإلهاـ الشاطبي كاآلثار العمهية تتككف الد

التي خمفيا كراءه كالتي أفادت الباحثيف كطالب العمـ، كتناكؿ الفصؿ الثاني اآلراء الفقيية لإلهاـ 
كتعريفة لمبدعة كهعانييا كذهيا كسكء هنقمب أىميا، كعرض الفصؿ الثالث ألنكاع كهراتب كأحكاـ 

 ثالث كسبعيف فرقة. ىلبدع كأدلتيا، كتطرؽ الفصؿ الرابع لمحديث عف تفرؽ األهة الا
 قسـ التاريخ: (4
 اسـ الطالب: األهيف عثهاف شعيب .أ

 عنكاف الرسالة: الهضاهيف التاريخية كالحضارية لتقاليد الدفف الككشي الهمكي هف خالؿ جبانة نكرم
 الهشرؼ: د: هحهد هيدم إدريس

 صفحة168الصفحات:عدد 
 ـ2012 السنة:

الرسالة تيسمط الضكء عمي الهضاهيف كتقاليد الدفف الككشي إذ تعتبر عقائد الهكت عند 
الككشييف في ذلؾ الكقت هف أبرز الهجاالت التي تكضح نظرتيـ لهغزل حياتيـ الدنيكية كاهتدادىا 
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ريخية لتمؾ الفترة كهناقشة أراء السرهدم بعد الهكت، كىدفت الدراسة إبراز النكاحي الهادية كالتا
 العمهاء كالباحثيف التي تتعمؽ بتقاليد الدفف الككشي الهمكي.

تتككف الدراسة هف هقدهة كأربعة فصكؿ، الفصؿ األكؿ هقاربات في جغرافية كتاريخ ههمكة 
لهمكي نبتة كتطرؽ الفصؿ الثاني لتقاليد الدفف الككشي الهمكي، كتناكؿ الفصؿ الثالث تقاليد الدفف ا

في جبانة نكرم الهمكية، كتعرض الفصؿ الرابع تقاليد الدفف الككشي الهمكي بعد جبانة نكرم لتكضيح 
 أثر الدفف عمي جبانات البركؿ كالبجراكية.

 اسـ الطالب: ركيدا أحهد عبد الرحيـ .ب
 ـ(962-912ق/350-300) عنكاف الرسالة: األندلس في عيد عبد الرحهف الناصر

 الحكيـ حسف إبراىيـ د: عبد الهشرؼ:
  صفحة109 عدد الصفحات:

 ـ2013 السنة:
ق(، كىدفت 350-300الدراسة تناكلت األكضاع في األندلس في عيد عبد الرحهف الناصر)

هعرفة األكضاع في األندلس هف خالؿ االنجازات التي قاـ بيا كالهشاكؿ التي كاجيتو ككيؼ  ىال
 تغمب عمييا.

األكؿ خمفية تاريخية عف األندلس هتناكالن جغرافية األندلس  تككنت الدراسة هف خهسة فصكؿ،
كالفتح اإلسالهي لألندلس، كتناكؿ الفصؿ الثاني األكضاع في األندلس هاقبؿ عبد الرحهف الناصر 
هنذ قياـ الدكلة األهكية، كاستعرض الفصؿ الثالث األكضاع السياسية في األندلس في عيد الناصر 

كية باألندلس، كتطرؽ الفصؿ الرابع لسياسة الناصر الخارجية كتناكؿ حتي إعالنو الخالفة األه
الفصؿ الخاهس الهظاىر الحضارية هف خالؿ الهنش ت الهعهارية كالفنكف كالصناعات كالحركة 

 الفكرية.
أكصت الدراسة بضركرة االىتهاـ بتاريخ األندلس عهكهان كاإلشرافات الحضارية التي خمفيا 

 الهسمهكف باألندلس.
 قسـ اآلثار: (5
 اسـ الطالب: عكضية هحهد عثهاف راشد .أ

 اآلثار الهعهارية التركية كالهيدية في كالية الخرطـك عنكاف الرسالة:
 الهشرؼ: د: جهاؿ جعفر عباس الحسف

 صفحة74عدد الصفحات: 
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 ـ2012 السنة:
اآلثار الهعهارية كالتاريخية في حقبتي التركية كالهيدية  ىتيدؼ الرسالة إلي تسميط الضكء عم

دراسة العهارة في هدينتي الخرطكـ التي كانت  ىفي كالية الخرطكـ بالسكداف، كقد ركزت الدراسة عم
 تهثؿ العاصهة التركية كأهد رهاف عاصهة الدكلة الهيدية.

كالية الخرطكـ كتناكؿ  تتككف الدراسة هف هقدهة كأربعة فصكؿ، الفصؿ األكؿ عف جغرافية
الفصؿ الثاني اآلثار الهعهارية في حقبة األتراؾ كالهتهثمة في الهباني اإلدارية كالدينية كالدفاعية 
كتطرؽ الفصؿ الثالث ل ثار الهعهارية في فترة الدكلة الهيدية هف هباني إدارية كدينية كدفاعية، 

 كشهؿ الفصؿ الرابع الخالصة كالنتائج كالتكصيات.
صمت الدراسة لعدة نتائج أىهيا أف ها خمفتو الدكلة الهيدية هف هباني هعظهيا كاف دفاعيان تك 

كتخطيط هدينة  اءانش ىحهؿ الطابع الهحمي، أها هباني األتراؾ فكاف طابعيا الحداثة إذ عهمكا عم
 الخرطكـ كبناء الهباني بالهكاد الثابتة هثؿ الحجر كالطكب الهحركؽ.

 اف إبراىيـ نافع خمؼ ااسـ الطالب: سكز  .ب 
 ـ(350-ؽ ـ750 )حقبتي نبتة كهركم عنكاف الرسالة: الهرتكزات االقتصادية لمههمكة الككشية الثانية

 الهشرؼ: د: جهاؿ جعفر عباس الحسف
 صفحة157عدد الصفحات: 

 ـ2013 السنة:
كالتي ساىهت تيدؼ الدراسة لمكقكؼ عمي أىـ الهرتكزات االقتصادية لمههمكة الككشية الثانية 

في نهك كتطكير الحضارة الككشية، ككقفت الدراسة عمي األدلة األثرية هثؿ النقكش كالكتابات 
جدراف الهعابد كالقصكر ككتابات الرحالة  ىكاألكاني التي تـ العثكر عمييا في الهكاقع األثرية كعم

 كالهؤرخيف.
هركم(، كتناكؿ الفصؿ -ككش)نبتةتتككف الدراسة هف أربعة فصكؿ، األكؿ عرض لحضارة 

 ىالثاني هقكهات الزراعة كالرعي كالصيد كالثالث هقكهات التجارة كالصناعة، كركز الفصؿ الرابع عم
 الدراسة التحميمية كالخاتهة كالنتائج.

 اسـ الطالب: فتحية عبد الرحهف أحهد .ج
 دراسة حالة )سد هركم(-ةعنكاف الرسالة: دكر هشاريع التنهية في كشؼ كتكثيؽ الهكاقع األثري

 الهشرؼ: د: جهاؿ جعفر عباس الحسف
 صفحة207عدد الصفحات: 
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 ـ2013السنة: 
الدراسة تسمط الضكء عمي كؿ الهشاريع اإلنقاذية ل ثار كالتي صاحبت قياـ السدكد 
كبالتركيز عمي سد هركم كحالة دراسة، كتيدؼ الكقكؼ عمي حجـ الهجيكد الذم بيذؿ هف أجؿ إنقاذ 

تفادييا في الهشاريع  ىكجكانب القصكر التي صاحبت أعهاؿ اإلنقاذ كالعهؿ عم اث الحضارم،التر 
 الهستقبمية.

تتككف الدراسة هف هقدهة كأربعة فصكؿ، تعرض الهقدهة لهكضكع البحث كأىهيتو كأىدافو، 
افي، كتطرؽ كتناكؿ الفصؿ األكؿ القكانيف كالمكائح الدكلية كاإلقميهية كالهحمية لحهاية التراث الثق

كتناكؿ الفصؿ الثالث هساىهة سد هركم  الفصؿ الثاني لدكر السدكد في في كشؼ كتكثيؽ اآلثار،
في كشؼ كتكثيؽ آثار الشالؿ الرابع، كتضهف الفصؿ الرابع أعهاؿ الهسح كالتنقيب في هناطؽ إعادة 

 التكطيف.
 قسـ الفكلكمكر: (6

 اسـ الطالب: رحاب هحهد عبد الرحهف
                 الرسالة: الهكركث الشعبي لمتصكؼ في السكداف الطريقة البرىانية الدسكقية الشاذليةعنكاف 

 )حالة ألهانيا(
 نصرالديف سميهاف عمي الهشرؼ: د:

 صفحة131 عدد الصفحات:
 ـ2011 السنة:  

تراث الدراسة ىدفت إلبراز دكر الطريقة البرىانية الدسكقية كإحدل الطرؽ الصكفية في نقؿ 
 السكداف في الدكؿ العربية كاألكربية.

تتككف الدراسة هف أربعة فصكؿ، الفصؿ األكؿ عف تاريخ التصكؼ في السكداف كالسياؽ 
التاريخي كاالجتهاعي لمطرؽ الصكفية في السكداف، كتناكؿ الفصؿ الثاني تاريخ الطريقة البرىانية 

لمهكركث الشعبي كاألثر االجتهاعي كالثقافي الدسكقية الشاذلية في السكداف، كتطرؽ الفصؿ الثالث 
لمتصكؼ عهكهان كالطريقة البرىانية خصكصان، كاستعرض الفصؿ الرابع تاريخ اإلسالـ في أكركبا 
كألهانيا كهف ثـ انتشار الطرؽ الصكفية في الغرب كبالتركيز عمي انتشار الطريقة البرىانية كدكرىا في 

               ية كاألكربية.                                                                                                                نشر التراث السكداني في الدكؿ العرب
تكصمت الدراسة لعدة نتائج أىهيا أف عالهية اإلسالـ ىي حقيقة هكضكعية كتاريخية الف 

 ة الطريقة البرىانية كأثرىا االجتهاعي كالثقافي.                                                        اإلسالـ صالح لكؿ زهاف كهكاف، ثـ عالهي
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أكصت الدراسة بعقد هؤتهرات سنكية لمتصكؼ كحشدىا بأكبر عدد هف العمهاء كالهفكريف 
أحدث التقنيات  كأساتذة الجاهعات األهر الذم يضفي عمييا ثكب العمهية كالعالهية، كضركرة استخداـ
قاهة جهعيات لمتصكؼ تعني بالشعر كالهديح النبكم كاألدب الصكفي.  لنشر التراث كا 

 قسـ الجغرافيا:( 7
 اسـ الطالب: ابتساـ الهاحي خمؼ ا

الكالية الشهالية في  - عنكاف الرسالة: استخداهات األرض في كحدتي كريهة كالشيداء بهحمية هركم
 ـ2010-1961 الفترة هف

 شرؼ: د: السيد بخت أحهد بختاله
 صفحة167 عدد الصفحات:

 ـ2012 السنة:
الدراسة تناكلت استخداهات األرض في كحدتي كريهة كالشيداء بهحمية هركم إحدل هحميات 

براز  ىالتعرؼ عم ىالكالية الشهالية، كىدفت إل أنهاط استخداهات األرض كالتغيير الذم طرأ عمييا كا 
استخداهات األرض، ككشؼ الهشكالت الطبيعية  ىالعكاهؿ الطبيعية كالبشرية كاالقتصادية الهؤثرة عم

 احتهاالت تأثيرىا عمي استخداـ األرض. ىكالبشرية كالتعرؼ عم
الفصؿ الثاني عف  ث،تتككف الدراسة هف خهسة فصكؿ، الفصؿ األكؿ عف أساسيات البح

اإلطار النظرم لمهفاىيـ، كتناكؿ الفصؿ الثالث جغرافية هنطقة الدراسة هف حيث الخصائص 
الطبيعية البشرية كتأثيرىا عمي استخداـ األرض، كعرض الفصؿ الرابع الستخداهات األرض 

كهنيا ضركرة  الحضرية كالريفية بهنطقة الدراسة،كشهؿ الفصؿ الخاهس الخاتهة كالنتائج كالتكصيات
االىتهاـ بتخطيط كتنظيـ استخداـ األرض استخداهان أهثؿ خالؿ عهميات الهسح كالتقييـ الدكرية 
بهنطقة الدراسة، كدراسة اليجرة الكافدة كتكفير الهتطمبات األساسية هف تعميـ كصحة في الهناطؽ 

األرض  ىتعدم عمالريفية، ككقؼ السكف العشكائي ككضع هعالجات جذرية كقكانيف صارهة ضد ال
 خارج إطار القانكف.

 قسـ المغة العربية: (8
 اسـ الطالب: إجالؿ عهر هحهد سميهاف

                عنكاف الرسالة: الصكرة الشعرية في ديكاف نار الهجاذيب لمشاعر هحهد الهيدم الهجذكب
 )دراسة تطبيقية(

 الهشرؼ: د: طالؿ الطاىر قطب
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 صفحة146 عدد الصفحات:
 ـ2011السنة:

هفيكـ الصكرة الشعرية عند النقاد قديهان كحديثان ثـ تعرؼ  ىالتعرؼ عم ىالدراسة تيدؼ ال
براز هكاىبو في  الصكرة عند الشاعر هحهد الهيدم الهجذكب كتعرؼ صكر التشبيو كاالستعارات كا 

كقعان عميو دكف كيفية تطكيع الكمهات لكي تبرز أكجو الصكرة التي يريدىا كتككف أقرب لمقارئ كأشد 
 إفراط في الشرح.

تتككف الدراسة هف أربعة فصكؿ، الفصؿ األكؿ عف السيرة الذاتية لمشاعر هحهد الهيدم 
الهجذكب كأثاره األدبية، كتناكؿ الفصؿ الثاني الصكرة الشعرية كتعريفيا في النقد العربي القديـ 

تعرض الفصؿ الثالث صكر التشبيو كاس كالحديث كفي النقد األكربي عمي اختالؼ هدارسو األدبية،
 كتطرؽ الفصؿ الرابع لصكر االستعارة في ديكاف نار الهجاذيب. في الديكاف هكضكع الدراسة،

 قسـ المغة االنجميزية: (9
 اسـ الطالب: هزدلفة إبراىيـ هحهد

 Investigating Deficiency of Composition Writing  (A case study ofعنكاف الرسالة:
Merowe Secondary School)                           

 الهشرؼ: عبد الهحهكد إدريس ابراىيـ
 صفحة102عدد الصفحات: 

 ـ2013السنة: 
التي تكاجو إشكالية كتابة اإلنشاء في المغة اإلنجميزية ك  ىالكقكؼ عم ىتيدؼ الدراسة ال

هيارة  ىطالب الهدارس الثانكية بهدينة هركم، كها تيدؼ لكضع خطط هناسبة لتدريب الطالب عم
الكتابة، ككضع كتب هدرسية قيهة كهكثكقة كتدريب الهعمهيف لمقياـ بتمؾ الهيهة ككؿ ذلؾ هف أجؿ 

 خمؽ بيئة هالئهة الستخداـ المغة االنجميزية كتدريسيا بصكرة سميهة.
الدراسة هف خهسة فصكؿ، الفصؿ األكؿ هقدهة عف الدراسة كالدراسات السابقة عف تتككف 

هكضكع الدراسة كالفصؿ الثاني عف أىهية البحث كحدكده، كتناكؿ الفصؿ الثالث فركض الدراسة، 
كاستعرض الفصؿ الرابع التحميؿ اإلحصائي لمدراسة الهيدانية كضـ الفصؿ الخاهس الخاتهة كالنتائج 

 .كالتكصيات
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 الخالصة3
هها تقدـ هف عرض لألطركحات التي أيجيزت في أقساـ كمية اآلداب كالدراسات اإلنسانية في 

 اآلتي: ىـ( نخمص إل2010-2007) فترة الدراسة كهقارنتيا بالفترة السابقة
( 11( رسالة، هنيا )32ـ( )2014-2011) بمغت عدد الرسائؿ التي أجيزت خالؿ فترة الدراسة .1

بينها كانت الرسائؿ التي أيجيزت  %.66( رسالة هاجستير بنسبة 21%، ك)34دكتكراه بنسبة رسالة 
كبالتالي  ( رسالة هاجستير.22( رسائؿ دكتكراه ك)6) ( رسالة هنيا28ـ( )2010-2007) في الفترة

 ( رسائؿ كنقصاف رسائؿ الهاجستير بعدد رسالة كاحدة.5نالحظ زيادة  رسائؿ الدكتكراه بعدد )
%. بينها في الفترة 6% كرسالتاف بالمغة االنجميزية بنسبة 94( رسالة بالمغة العربية بنسبة  30) .2

 السابقة كانت كؿ الرسائؿ بالمغة العربية عدا رسالة كاحدة.
%، 27رسائؿ الدكتكراه أعاله أيجيزت في أقساـ: المغة العربية )ثالث رسائؿ( بنسبة . 3

كاحدة(  %  كالتاريخ )رسالة18هكتبات كالهعمكهات )رسالتاف( بنسبة % كال18 اآلثار)رسالتاف( بنسبة
% 9%، كالدراسات اإلسالهية )رسالة كاحدة( بنسبة 9 %، الفكلكمكر)رسالة كاحدة( بنسبة9 بنسبة

 %. بينها أيجيزت رسائؿ الفترة السابقة في أقساـ الجغرافيا9 كالمغة االنجميزية )رسالة كاحدة( بنسبة
 رسالة كاحدة في قسهي المغة االنجميزية كالهكتبات كالهعمكهات.رسالتاف( ك ) جتهاعاال )رسالتاف(،

 النحك التالي: ى( رسالة، تفاصيميا عم21بمغ عدد رسائؿ الهاجستير) .4
 %.24خهس رسائؿ في قسـ االجتهاع بنسبة  -
 .%19ـ الهكتبات كالهعمكهات بنسبة أربع رسائؿ في قس -
 %.14 بنسبة اآلثارثالث رسائؿ في قسـ  -
 %.10 رسالتاف في قسـ التاريخ بنسبة -
 %.14 في قسـ الدراسات اإلسالهية بنسبةثالث رسائؿ  -
 %.5رسالة كاحدة في قسـ المغة العربية بنسبة  -
 .%5احدة  في قسـ الجغرافيا بنسبة رسالة ك  -
 %.5رسالة كاحدة  في قسـ الفكلكمكر بنسبة  -
 %.5نجميزية بنسبة رسالة في قسـ المغة اال -
رسائؿ الدكتكراة أيجيزت في سبعة أقساـ هف أقساـ الكمية البالغة تسعة، بينها أيجيزت رسائؿ  .5

الهاجستير كؿ األقساـ. بينها في الدراسة السابقة أيجيزت الدكتكراة في أربعة أقساـ كالهاجستير في 
 كهي.خهسة، األهر الذم يشير لزيادة عدد األقساـ في الدراسة الحالية كىذا تطكر نكعي ك 
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 التغطية الهكضكعية لمرسائؿ الهجازة شهمت هختمؼ فركع الدراسات اإلنسانية. .6
 النحك التالي: ىجاءت تفاصيؿ الرسائؿ الهجازة خالؿ فترة الدراسة التي اهتدت ثالث سنكات عم .7

 رسائل الدكتوراه3
 %27ـ ثالث رسائؿ بنسبة 2011 -
 %0ـ التكجد رسائؿ بنسبة 2012 -
 %73رسائؿ بنسبة ـ ثهاف 2013 -

 رسائل الماجستير3
 %28.5ـ ست رسائؿ بنسبة 2011 -
 %28.5 ست رسائؿ بنسبة ـ2012 -
 %43ـ تسع رسائؿ بنسبة 2013 -
     ـ2011( رسالة، يميو عاـ17ـ أجازت أكثر عدد هف الرسائؿ إذ بمغت )2013شيد عاـ  .8
 ( رسائؿ.6) ـ2012 ( رسائؿ ثـ عاـ9)
أشرؼ عمي رسائؿ الدكتكراه ستة أساتذة هف داخؿ الجاهعة كخهسة هف خارج الجاهعة، بينها كاف  .9

 الهشرفكف في الدراسة السابقة جميـ هف خارج الجاهعة كفي ىذا تطكر نكعي لألساتذة داخؿ الجاهعة.
كهف خارجيا  في هرحمة الهاجستير بمغ عدد الهشرفيف هف داخؿ الجاهعة ثهانية عشر أستاذان  .10

ثالثة فقط كفي ذلؾ إشارة لتكفر األساتذة في ىذه الهرحمة كتنكعيـ، كىذا يرفع هف أسيـ الجاهعة في 
النكاحي األكاديهية. بينها كاف عددىـ في الدراسة السابقة البالغ عدد رسائميا اثنتيف كعشريف رسالة 

 ثالثة عشر هشرفان هف داخؿ الجاهعة كتسعة هف خارجيا. 
راسة تكضح تطكر الجاهعة كتقدهيا في هجاؿ تأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس بدليؿ زيادة عدد الد .11

 األساتذة الهشرفيف في هرحمتي الهاجستير كالدكتكراة.
%، 56 ( لطالب ذككر بنسبة18( رسالة هنيا )32هجهكع الرسائؿ الهجازة كالبالغ عددىا ) .12
% 82( رسائؿ لطالب ذككر بنسبة 9اه )%. رسائؿ الدكتكر 44( لطالبات إناث بنسبة 14ك)

( لطالب 9( رسالة هنيا )21) %. أها رسائؿ الهاجستير البالغة18كرسالتاف لطالبات إناث بنسبة 
تالحظ تفكؽ الطالبات في هرحمة  %.57( لطالبات إناث بنسبة 12% ك)43ذككر بنسبة 

 الهاجستير، بينها تفكؽ الطالب في هرحمة الدكتكراه.
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 مستقبل الترجمة في الوطن العربي
 سعودي حسن سالم عز الدين د.

 3المستخمص

ىدفت الكرقة إلى تسميط الضكء عمى كاقع كهستقبؿ الترجهة في الكطف العربي. كقد تهثمت 
الهشكمة في تدني ىذا الكاقع كضبابية الرؤية عند استشراؼ آفاؽ الهستقبؿ. كقاهت الكرقة عمى 

الهترجـ يجب أف يفضي إلى تراكـ هعرفي يهكف بدكره أف يفضي إلى نيضة عمهية افتراض أف العهؿ 
كفكرية تنيي حقبة الرككد. كاستخدهت الكرقة الهنيج التاريخي كالهنيج الكصفي التحميمي. كتكصمت 
الكرقة إلى نتيجة رئيسة هفادىا أف كاقع الترحهة في الكطف العربي ال يبعث عمى التفاؤؿ بسبب ها 

هف هعكقات كهشكالت تجعؿ الهستقبؿ إهتدادان لمحاضر الهدحكر. كقد خرجت الكرقة الكرقة يكتنفو 
بعدة تكصيات، أىهيا: ضركرة اإلعتناء بالبنية التحتية لمترجهة كالنشر كتعميـ المغات في الكطف 

 هة.العربي، كالتكاهؿ كالتنسيؽ بيف دكلو كهنظهاتو العاهمة في هجاؿ الترجهة، كهأسسة عهمية الترح

Abstract: 

 The paper aimed to shed light on the reality and future of translation 

in the Arab World.  The problem is embodied in the deterioration of this 

reality and the ambiguous vision when exploring future horizons.  The paper 

was based upon the assumption that the translated work should lead to a 

knowledge accumulation that in turn will lead to a scientific and intellectual 

renaissance to curb the recession period.  The paper used the historical 

descriptive analytic approach. The main result concluded by the paper was 

that the reality of the translation is not so optimistic due to the prevailing 

obstacles and problems that make the future an extension of the defeated 

past.  Finally, the paper set out several recommendations, the most 

significant being; enhancement of the translation and publishing 

infrastructure and language teaching in the Arab World, integration and 

coordination between Arab countries and translation organizations and 

institutionalization of the translation process. 
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 يفي الوطن العرب 358مستقبل الترجمة

  3مقدمة .1

. ىذا التعارؼ ال 359لتعارفكا"يقكؿ سبحانو كتعالى في هحكـ تنزيمو: "كجعمناكـ شعكبان كقبائؿ 
، كانت الترجهة بهثابة لمترجهة. كعبر التاريخ يتـ إال هف خالؿ تبادؿ الهعارؼ كىك الهبتغى األسهى

الثقافي كالتجارم كهرتكزان  الجسر الرئيسي الذم ينقؿ اآلداب كالهعارؼ بيف الشعكب ككسيمة لمتكاصؿ
. فشكاىد التاريخ تؤكد أف الحضارة البابمية  لبناء أم نيضة عبر التطكير الشاهؿ لهختمؼ العمـك

، كأف الحضارة اليكنانية دبيةكاألشكرية كالهصرية تبادلت الكثائؽ كالقكانيف كالهؤلفات الفكرية كاأل
بداعات الحضارات الشرقية القديهة ، كأنو تهت ترجهة الكثير هف أهيات  ترجهت الكثير هف هعارؼ كا 

، كها دكران تاريخيان في عهمية الترجهةاألدب األغريقي في هكتبة االسكندرية القديهة التي لعبت 
استفادت بقية الحضارات هف الترجهة أيها فائدة. بيد أف األهة العربية اإلسالهية قدهت لمبشرية إنجازان 

هعيا بالشرح عاب كحفظ الحضارات القديهة إلى جانب التفاعؿ فريدان هف نكعو تهثؿ في استي
، حيث شيدت الترجهة ازدىاران كبيران جعؿ العرب آنذاؾ هركزان لالشعاع كاالستكهاؿ كاإلضافة

. كبعد أف كاف الغرب يترجـ عف أكركبا نيضتيا الحديثة الهعرفي، ككاف ذلؾ األساس الذم بنت عميو
ا انتيى إليو عمهائيا، بات العرب اآلف في أهس الحاجة إلى ترجهة الحضارة العربية اإلسالهية ه

هعارؼ الغرب لعميـ يمحقكف بركب التقدـ. لكف بالنظر إلى الهشاكؿ الهستعصية التي تستشرم في 
كاقع الترجهة يرل عديد هف الهختصيف )هف بينيـ الخبير الهعركؼ الدكتكر الهصرم جابر عصفكر( 

 .360لتفاؤؿأف الطريؽ ال يزاؿ دكف ا

 

                                                           

عرفت الترجهة عمى أنيا تفسير الكالـ بمساف آخر، أك نقؿ هعنى نص هعيف هف لغة إلى ها يطابقو في المغة األخرل، كاليدؼ   358
يجيؿ لغة األصؿ هف التعرؼ عمى نص هعيف أك هضهكف خطاب. كالترجهة عمـ  األساسي هف الترجهة ىك تهكيف الهستهع كالقارئ الذم

 كفف كهيارة. كيجب التعاهؿ هع الترجهة في سياقاتيا الهختمفة كليس فقط هع الكحدات المغكية كالقكاعد النحكية.
 13 الحجرات 359
 ، أبكظبي.30/12/2007جابر عصفكر، هستقبؿ الترجهة في العالـ العربي، جريدة االتحاد، عدد   360
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 3مشكمة البحث .0

تكتنفو  - ىذا القطاع الهحفز كالدافع لبناء الحضارة - قطاع الترجهة في الكطف العربي
في حركة الترجهة كتمقي بظالليا عمى هستقبمو كال هناص هف  هعكقات كهشكالت كثيرة تؤثر سمبان 

 االعتناء بيذا القطاع الهيـ لتعيش األهة العربية النيكض هف جديد.

 3أسئمة البحث .8

  ها ىك الدكر الذم لعبتو كتمعبو الترجهة في نيضة األهـ بشكؿ عاـ نيضة األهة العربية
 بشكؿ خاص.

 .ها ىك حجـ الترجهة في الكطف العربي 
 .ها ىي الهشكالت كالهعكقات التي تعتكر هسيرة الترجهة في الكطف العربي 
  ها ىي اإلستراتيجيات كالبراهج التي يهكف إتباعيا عمى كافة الصعد ذات العالقة لتغيير

 الكاقع الهزرم لمترجهة في الكطف العربي. 
 3افتراضات البحث .4

 كعمى األهة العربية  ،تقكد الترجهة إلى تراكـ هعرفي يقكد بدكره إلى نيضة عمهية كفكرية
 نياء حقبة الرككد كالمحاؽ بركب األهـ.االىتهاـ بيذا الهجاؿ أيها اىتهاـ إل

  بالهقارنة هع الدكؿ األخرل. حجـ الترجهة في الكطف العربي هتكاضع جدان 
 .ىناؾ العشرات هف الهشكالت كالهعكقات التي تعتكر هسيرة الترجهة في الكطف العربي 
  ينبغي إيجاد بنية تحتية فاعمة لتذليؿ الهشكالت كالهعكقات تطبؽ بالتكافؽ كالتضافر بيف

 جهيع الدكؿ العربية.   
 3أىداف البحث .4

في ىذه الكرقة، ييتـ الباحث بتحديد ككصؼ كتحميؿ كاقع الترجهة في الكطف العربي 
ي( ثـ تقديـ التكصيات كفقان لمكصكؿ إلى النتيجة العاهة )حكؿ هستقبؿ الترجهة في الكطف العرب
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لهعالجات هكضكع البحث كنتائجو. كها ييتـ الباحث بتحديد ككصؼ كتحميؿ دكر الترجهة في نيضة 
األهـ، كسرد كتحميؿ تاريخ الترجهة في الكطف العربي، كعكس كتحميؿ دكر العرب كالفرس الهسمهيف 

القطاعات األخرل ذات العالقة كتحديد ككصؼ كتحميؿ كاقع كدكر  ،في الترجهة كحكار الحضارات
 بالترجهة كالنشر كتعميـ المغات كالحكسبة.

 3أىمية البحث .1

كاألهة العربية  ،يتحقؽ التقدـ كالنيكض عبر هسارات عديدة إحداىا كأىهيا هسار الترجهة
بكصفيا أهة ناشئة ىي أحكج ها تككف إلزكاء جذكة الترجهة لتعيش النيكض هف جديد. كتكهف أىهية 
ىذا البحث في أنو يحاكؿ أف يستكشؼ كيحمؿ ىذا الهسار الذم ال يزاؿ طكيال دكف التفاؤؿ كأف 

 يقترح ها ينبغي عمى العرب فعمو في ىذا السياؽ.

 3منيجية البحث .1

 يجهع الباحث البيانات هف تقارير الهنظهات الدكلية كالعربية كالدكريات  :بياناتجهع ال
 كهكاقع الجهعيات كالهنتديات ذات العالقة بالترجهة كالنشر.

 تستخدـ الكرقة الهنيج التاريخي كالهنيج الكصفي التحميمي.   :هنيج البحث 
عمهاء العرب كالفرس كقبؿ الخكض في الهكضكع سيكرد الباحث فذلكة تاريخية عف دكر 

، ثـ يحدد هاىية الترجهة هحط الحضارات )كلهاذا عمهاء الفرس؟( الهسمهيف في الترجهة كحكار
 التركيز في ىذه الكرقة.
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 3613تاريخ الترجمة في الوطن العربي .1

 الفرس، إحتؾ العرب قبؿ ، األحباش( كقاهت بينيـ صالت  اإلسالـ بالشعكب الهحيطة )الرـك
 كهف الهستبعد تصكر قياـ ىذه الصالت دكف كجكد ترجهة. أدبية كاقتصادية

  حث النبي )صمى ا عميو كسمـ( زيد بف ثابت )رضي ا عنو( عمى تعمـ السريانية فأجادىا
 ىي كالفارسية هها يشي ببعض اإلرىاصات لمترجهة في صدر اإلسالـ.

  بف يزيد حيث إستقدـ بدأت حركة الترجهة الهنظهة في العيد األهكم عمى يد األهير خالد
 هف االسكندرية عمهاء يكنانييف ليقكهكا بترجهة العديد هف كتب الطب كالكيهياء إلى العربية.

  بمغت الترجهة أكج إزدىارىا في العيد العباسي بفضؿ جيكد الخمفاء األكائؿ هف بني العباس
ة الترجهة حيث اتسهت حرك .، عبد ا الهأهكف(جعفر الهنصكر، ىركف الرشيد)هثؿ أبي 
، كها جرت كانت قاصرة عمى العمكـ الطبيعية ، فعهت أكجو الهعرفة قاطبة بعد أفبالشهكؿ

إلخ(. كقد قاهت  ، اليندية ...اليكنانية، لفارسيةترجهة الهعارؼ هف أغمب المغات آنذاؾ )ا
ة الدكلة برعايتيا هاديان كهعنكيان كىك ها أحدث طفرة فييا كأضفى عمييا التنظيـ كالهؤسسي

بكجكد دار الحكهة كغيرىا هف الهؤسسات التعميهية )كهف بينيا الهدرسة النظاهية كالهدرسة 
 الهستنصرية( كديكاف الترجهة. كأىـ ها ترجـ خالؿ ىذه الحقبة:

العديد هف كتب الطب ألبقراط كجالينكس هف السريانية كاليكنانية إلى العربية عمى يد   
 حنيف بف إسحاؽ.

األداب الفارسي القديـ )كأبرزىا كميمة كدهنة الهترجـ هف العديد هف عيكف   
 السنسكريتية( إلى العربية عمى يد عبد ا بف الهقفع.

 العديد هف الكتب الفمكية هف السنسكريتية إلى العربية.  
 التراث الفمسفي األرسطي هف اليكنانية إلى العربية.  

                                                           

 استقى الباحث الهعمكهات الكاردة في تاريخ الترجهة هف الهصادر التالية: 361
 .2012أ. الجنابي هحهد، الترجهة في الكطف العربي، كجدة، الجزائر، 

 ، هشركعات الترجهة في الكطف العربي.www.bibalex.orgب. الهكقع اإللكتركني: 
 ـ.2/11/2012ج. نشكل هحهد، تاريخ الترجهة في الكطف العربي، هكقع دار الكتب، 

http://www.bibalex.org/
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  حيث إىتهكا بمغة  362كحكار الحضاراتال يهكف ىنا إغفاؿ دكر عمهاء الفرس في الترجهة
، ال ية كالتاريخية كالعمهية بكجو عاـالتنزيؿ كأثركىا هف خالؿ تعريب الدراسات األدبية كالمغك 

. كقد غدت العربية لغة عاهة الناس كالهثقفيف هنيـ بكجو خاص، يسيها في العصر العباس
صؿ إليو هف هستجدات عمهية. كقد كلـ تتقيقر الفارسية أهاـ المغة العربية بؿ رفدتيا بها تتك 

ساىهت الثقافة الفارسية بتاريخيا العريؽ كحضارتيا اإلنسانية في تشييد صرح الفكر العربي 
كأهدتو بعكاهؿ االزدىار كالتألؽ في جهيع فنكف الهعرفة. كاستهر اىتهاـ الفرس باألدب 

ف األدب الفارسي لـ العربي عبر العصكر كيرجع ذلؾ إلى الخمفية الحضارية الهشتركة إذ أ
يعرؼ هؤثران خارجيان أكثر شهكالن كأعظـ تأثيران هف المغة العربية كاألدب العربي. كهف أشير 
ىؤالء العمهاء: أبكبكر الخكارزهي، بديع الزهاف اليهذاني، عبد الحهيد الكاتب، عبد ا بف 

ف قتيبة الدينكرم، الهقفع، أبا إسحاؽ إبراىيـ بف العباس بف هحهد الصكلي الخراساني، إب
، أبي الفرج األصفياني، الفيركز ازم، سيبكيو، الزهخشرم، الثعالبيعمي بف عباس األىك 

 أبادم، عهر الخياـ، جالؿ الديف الركهي، ابك العتاىية، كغيرىـ هف األلكؼ.
 فأخذت األهـ األخرل كعمى رأسيا األهـ تجاه هعاكس، بدأت الترجهة في اهف جية أخرل ،

كالفارسية  ي ترجهة جيكد العمهاء العرب كالهسمهيف في الفمسفة كالعمـك هف العربيةاألكركبية ف
بف رشد إلى الالتينية كغيرىا . ككاف هف أبرز ىذه األعهاؿ كتابات إبف سينا كالفارابي كا 

. كال يهكف ىنا إغفاؿ دكر األندلس في التكاصؿ  كغيرىـ في حقكؿ الطب كالفمسفة كالعمـك
. كقد تكاقتت ىذه الجيكد األكركبية هع إنحسار حركة الترجهة في العالـ الهعرفي هع أكركبا

كاإلسالهي الذم أعقبو تدىكر سياسي كحضارم شاهؿ كدخؿ العالـ اإلسالهي في دكاهة هف 
 الرككد في حيف بدأت أكركبا تشيد عصر النيضة كالتنكير.

 أ بعض الرحالة حاكلت الدكلة العثهانية اقتباس بعض هظاىر التحضر الغربي إذ بد
 كالدبمكهاسييف ترجهة بعض أعهاؿ الغرب الناىض.

                                                           

 .2012يحيى هعركؼ، دكر الهترجهيف كالترجهة في حكار الحضارات، بغداد،   362
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  دخمت عهمية الترجهة كالتالقح الثقافي بيف الغرب كالعالـ العربي كاإلسالهي في هنعطؼ
 ـ(.1801 – 1798جديد هع كصكؿ الحهمة الفرنسية إلى هصر )

 هحهد عمي باشا. بعد رحيؿ الحهمة الفرنسية ، بدأت أكلى حركات الترجهة الهنظهة في عيد 
 :الترجمة محط التركيز في ىذه الورقة .2

تكجو الباحث في ىذه الكرقة ىك أف يحصر الحديث بالترجهة الهعرفية التي تتناكؿ اآلداب 
لفات كالهجالت كغيرىا هف ، أم الهتداكلة في الكتب كالهؤ كاالجتهاعيات كالتربية كالتقانة كالعمكـ
، بينها يستبعد تمؾ الترجهة التي يؤدييا الهترجهكف الجالسكف أهاـ أبكاب الكزارات كالهؤسسات الهنابر

، كيحهمكف هعيـ في األغمب صيغان كبيانات جاىزة لهكضكعات رب هنياأك في هحالت الترجهة بالق
تحتاج إلى تمؾ الترجهة التي  –ال شؾ  –الباحث يقصد ىنا  بعينيا يختاركف هنيا ها يناسب الزبكف.

جادتو المغتيف كهعرفتو بثقافة المغتيف كتهكنو في  هعايير تتضهف هؤىالت الهترجـ كأهانتو في النقؿ كا 
 .ضكع الهادة الهترجهة كها إلى ذلؾهك 

  3واقع الترجمة في الوطن العربي. 12

 عمى الرغـ هف أف المغة العربية تحتؿ الهركز السادس 363حجم الترجمة في الوطن العربي .
حيث عدد الناطقيف بيا بعد الصينية كاإلنجميزية كاليندية كاألسبانية كالركسية إال أف هف 

رنة هع اإلحصائيات كالدراسات تشير إلى تكاضع حجـ الترجهة في الكطف العربي بالهقا
إلى أف ها  2003364. يشير تقرير التنهية اإلنسانية العربية الصادر سنة الدكؿ األخرل

كتابان كىك ها يعد قميالن جدان هف حيث  350يترجـ في الكطف العربي في السنة ال يتجاكز 
كتاب في السنة )حسب تقرير  1150الكـ إذا قارناه بها يترجـ في اليكناف كالذم يصؿ إلى 

ف ، كالحاؿ أف عدد سكاف اليكناف ال يتجاكز كثيران عشرة هالييف نسهة. كها أ(2003اليكنسكك
                                                           

 لهزيد هف الهعمكهات حكؿ حجـ الترجهة في الكطف العربي راجع: 363
 أ. الجناتي هحهد، هرجع سابؽ
 .2014تكاجو جيكد الترجهة، هدينة دبي لإلعالـ، دبي، ب. إقباؿ التهيهي، هشكالت 

شكؾ الخبير الهعركؼ جابر عصفكر في اإلحصاءات الكاردة في تقرير التنهية اإلنسانية العربية كها أشبيو هف تقارير بخصكص حجـ  364
 أبكظبي. 30/12/2007الترجهة في الكطف العربي: جابر عصفكر، هستقبؿ الترجهة في الكطف العربي، جريدة االتحاد، عدد 
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إلى تاريخ اإلحصائية لـ يتجاكز العشرة  813الحصيمة الكمية لها ترجـ إلى العربية هنذ عاـ 
آالؼ كتاب كىذا العدد ىك ها تقكـ أسبانيا بترجهتو في عاـ كاحد. كفي هنتصؼ ثهانينيات 
القرف الهاضي كاف هتكسط الكتب الهترجهة لكؿ هميكف عربي عمى هدار خهس سنكات ىك 

تكنس  . كعمى هستكل الدكؿ )إذا أخذت920كفي أسبانيا  519ا في بمغاريا أربع كتب بينه
، فإف ها ترجهو التكنسيكف )كفقان ألستاذ الهعجهية كعمـ الهصطمح كالمسانيات في كهثاؿ(

الهعيد العالي لمغات بتكنس كنائب رئيس اتحاد الهترجهيف العرب د. عبد المطيؼ عبيد( ال 
، تحديدان( كىك عدد قميؿ 3.75سنة )ؿ عف أربع كتب في الكتابان بهعدؿ يق 140يزيد عف 

كأغمب ىذه الكتب الهترجهة في العمكـ االجتهاعية كعدد الكتب العمهية كالتقنية هنيا هحدكد 
 . 365لمغاية

 ال هراء في أنو ال يهكف البدء بعـز أكيد  :366مؤسسات ومشاريع الترجمة في الوطن العربي
ستقبؿ الترجهة إال إذا أحصيت الييئات كالهؤسسات أك القياـ بتخطيط عمهي سديد له

كالهنظهات كالجاهعات كالهراكز الهيتهة بعهمية الترجهة باإلضافة إلى دكر النشر الخاصة 
 الهيهة في عهمية الترجهة عمى اهتداد الكطف العربي.

كتيدؼ إلى نقؿ الهعارؼ كالفكر العالهي  1999أنشئت عاـ  :المنظمة العربية لمترجمة -
طكير المغة العربية كتعزيز نشاط الترجهة في الكطف العربي كتنشيط الطمب عمى الكتاب كت

الهترجـ كتنشيط البحث العمهي بالمغة العربية كترجهة األعهاؿ الهفيدة التي ال تقبؿ 
الهؤسسات األخرل ترجهتيا لعدـ ربحيتيا كالتنسيؽ كتبادؿ الهعمكهات فيها يتصؿ بجيكد 

 367عربي. كهف أىـ هنش تيا الهعيد العالي لمترجهة في الجزائرالترجهة في الكطف ال
: كىك غربي لمتعريب كالتكثيؽ في الرباطأبرزىا الهركز اله :مؤسسات الترجمة في المغرب -

هؤسسة تابعة لكزارة الثقافة، كقد اىتـ في السنكات األكلى هف تأسيسػػػػػو بتعريب الهقػػػررات 

                                                           

 . 3/1/2009الرأم األردنية، كاقع الترجهة في البالد العربية ردئ، عدد  365
استفاد الباحث هف الهعمكهات الكاردة في بحث الدكتكر / الجناتي هحهد )هرجع سابؽ( كالبحث الهنشكر عمى الهكقع اإللكتركني  366

www.bibalex.org .هرجع سابؽ(، عند تناكلو لهؤسسات كهشاريع كهنظهات كىيئات الترجهة في الكطف العربي( 
 الجانتى هحهد، هرجع سابؽ. 367

http://www.bibalex.org/
http://www.bibalex.org/
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أىـ جية في الهغرب لمترجهة كالتكثيؽ كالنشر. كها تكجد ، كبعد ذلؾ أصبح الهركز الدراسية
، كىي هؤسسة أكاديهية تتبع لكزارة لهمؾ فيد العميا لمترجهة في طنجةفي الهغرب هدرسة ا

التربية كالتعميـ العالي كتيتـ بتدريب الهترجهيف في المغات األكركبية. أضؼ إلى ذلؾ هكتب 
، لعربية لمتربية كالثقافة كالعمـكط التابع لمهنظهة اتنسيؽ التعريب في الكطف العربي في الربا

بيدؼ تكحيد جيكد الدكؿ العربية في هجاؿ التعريب كتكحيد  1961كالذم أنشئ عاـ 
يع أعهالو في ، كينشر جهفركع الهعرفة الهختمفةالهصطمح العربي كتأليؼ القكاهيس في 

في بنؾ الهصطمحات التابع ، كها يقكـ بتخزيف الهصطمحات العربية هجمة المساف العربي
، كقد دراسات كاألبحاث لمتعريب بالرباط، هعيد الهنز في هيكنخ بألهانيا. كأخيران لشركة سي

س هنيجية عاهة لهعالجة ، كىك ىيئة كطنية يسعى إلى صنع أس1961انشئ عاـ 
، كيقكـ بتخزيف الهصطمحات العربية في بنؾ الهصطمحات التابع لككالة الهصطمحات

 . 368األكركبية في فراسكاني بإيطالياالفضاء 
أنشأت تكنس هنذ سنكات ىيئة "بيت الحكهة" لتضطمع بشؤكف  :مؤسسات الترجمة في تونس -

التعريؼ كتشرؼ عمى ترجهة الكتب كنشرىا كأعضاؤىا أساتذة جاهعييف في تخصصات 
جاد الهقابؿ ، كىك يضطمع بإيي لمتربية التابع لكزارة التربيةعديدة، إضافة إلى الهعيد العال

 .369العربي لمهصطمحات األجنبية لخدهة العهمية التعميهية في تكنس في جهيع هراحميا
يكجد في هصر عدد هف الكيانات الحككهية كالخاصة التي  :مؤسسات الترجمة في مصر -

، ككؿ هنيا يركز عمى جانب هف جكانب الهعرفة كيترجهيا إلى العربية أك ـ بالترجهةتيت
 :370، هف بينياإلى المغات األخرل جـ هف العربيةيتر 
 كىي إحدل ىيئات كزارة الثقافة كتيتـ بترجهة ها يصدر الييئة العاهة لالستعالهات ،

بالمغات األجنبية عف هصر كالعالهيف العربي كاإلسالهي كأفريقيا في الصحؼ كالهجالت 
 األجنبية.

                                                           

 الجناتي هحهد،  هرجع سابؽ.  368
 الجناتى هحهد، هرجع سابؽ.  369
 الجناتى هحهد، هرجع سابؽ.   370
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 األعهاؿ األدبية كالفكرية ، كتيتـ بترجهة لهنبثقة عف الييئة العاهة لمكتابلجنة الترجهة ا
 العالهية إلى المغة العربية.

 كىي ىيئة عاهة تابعة لمهجمس األعمى لمفنكف كاآلداب. لجنة التأليؼ كالترجهة كالنشر ،
 كتيتـ ىذه الييئة بترجهة األعهاؿ اإلبداعية هف المغات العالهية.

  كىك اهتداد  2006. أنشئ عاـ الهجمس األعمى لمثقافة –لمترجهة الهركز القكهي،
. ييدؼ الهركز 2000الهجمس األعمى لمثقافة عاـ  لهشركع األلؼ كتاب الذم أطمقو

شاعة ركح  إلى تحقيؽ التكازف في الترجهة بيف هختمؼ الهعارؼ اإلنسانية كالمغات كا 
العمـ كالعقالنية كالتجريب كربط القارئ الهصرم كالعربي بحركات الفكر كاإلبداع 

 رجهة.العالهية هف خالؿ الت
  كتيتـ بترجهة األعهاؿ اإلسالهية بالهجمس األعمى لمشؤكف اإلسالهيةلجنة الترجهة ،

 العربية إلى المغات األكركبية كلغات الدكؿ اإلسالهية كاألفريقية.
 كتيتـ بالترجهات السياسية كاألهنية هف كسائؿ اإلعالـ إدارة الترجهة برئاسة الجهيكرية ،

 الهختمفة عمى هستكل العالـ.
  لجنة الترجهة التابعة لهجهع المغة العربية بالقاىرة كتيتـ بترجهة الهصطمحات الفكرية

 كالعمهية كالتقنية التي تخدـ األعهاؿ الهعجهية.
 ية تابع ، كىك هركز هتخصص في الترجهة العمهية كالتقنىراـ لمترجهة العمهيةهركز األ

ثائؽ األهـ الهتحدة بهختمؼ ، كيترجـ البحكث كالدراسات كك لهؤسسة األىراـ بالقاىرة
 هنظهاتيا كلو هشاركة في هعالجة قضايا الترجهة كهشاكميا.

هنذ نياية قاهت سكريا بحهمة تعريب  :مشاريع الترجمة والتعريب في سوريا والعراق والسودان -
، ألؼ فييا أك ترجـ عدد كبير هف الكتب القيهة. كتدرس الهكاد العمهية الحرب العالهية األكلى

في جاهعات سكريا بالمغة العربية. كجرت حهمة تعريب كترجهة ههاثمة في الجاهعات العراقية 
أشرفت عمييا ىيئة عميا هركزية كلجاف عمهية هف الهؤلفيف كالهترجهيف هف بيف أساتذة  

د اكتهؿ تعريب الهناىج الدراسية لمجاهعات الحككهية السكدانية ، فقالجاهعات. أها في السكداف
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. كفي هجاؿ إعداد 1990، عقب القرار السياسي الذم صدر في عاـ 1996عاـ فػػي 
، أشرفت الييئة العميا لمتعريب ده عمى هستكل الجاهعات السكدانيةالهصطمح العمهي كتكحي

لجاهعات كالهعاىد السكدانية( عمى إعداد )الهنكط بيا اإلشراؼ عمى سير حركة التعريب في ا
. كيعتبر دار 371كنشر العديد هف الهصطمحات العمهية كترجهة الكثير هف الدراسات كاألعهاؿ

 النشر كالتأليؼ كالترجهة التابع لجاهعة الخرطـك هف أىـ هؤسسات الترجهة في السكداف.
لفرنسية كاإلنجميزية كالتأليؼ الترجهة التي حصمت في لبناف هف المغتيف ا :الترجمة في لبنان -

شكمت ثركة هصطمحية كهعجهية غنية. ككانت ىناؾ إصدارات سباقة لدكر النشر غير 
الرسهية التي ركزت بطبيعة الحاؿ عمى ترجهة اإلنتاج العالهي الرائج كال سيها في الهجاالت 

 األدبية كالسياسية كالترفييية كلبعضيا سبؽ في إصدار الهعاجـ أيضان.
، كىي سمسمة هتهيزة في الهجمس الكطني لمثقافة في الككيتيرعاه  :عالم المعرفة مشروع -

 .372إنتقاء الهكضكعات ككذلؾ في جكدة الترجهة
هشركع إهاراتي هقره أبكظبي غير ىادؼ لمربح إلحياء عهمية الترجهة في  :مشروع كممة -

المغة العربية عبر تطكير الكطف العربي هف خالؿ تهكيؿ حركة الترجهة كالنشر كالتكزيع ك 
. كقد أطمقت بيف هختمؼ أنكاع الكتب الهترجهة ، كيسعى ىذا الهشركع إليجاد تكازفالترجهة

 . 373"خيرة هشركعان ههاثالن تحت اسـ "ترجـدبي في اآلكنة األ
 2010تأسس عاـ  :بنجوين لترجمة كالسيكيات األدبين الغربي والعربي  –مشروع الشروق  -

بالشراكة بيف دار بنجكيف العالهية كدار الشركؽ الهصرية لترجهة كالسيكيات بنجكيف إلى 
العربية كترجهة ركائع األدب العربي القديـ إلى اإلنجميزية كطرح اإلصدارات الهترجهة في 

 .374شكؿ رقهي ككرقي

                                                           

 .61دفع ا عبد ا الترابي، المساف العربي، العدد   371
 ، هشركعات الترجهة في الكطف العربي، هرجع سابؽ.bibalex.orgالهكقع اإللكتركني   372
 ، هشركعات الترجهة في الكطف العربي، هرجع سابؽ.bibalex.orgالهكقع اإللكتركني   373
 ، هشركعات الترجهة في الكطف العربي، هرجع سابؽ.bibalex.orgالهكقع اإللكتركني   374



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

2
1
5

 

سنكيان لألعهاؿ الهتهيزة تهنح  :جائزة الممك عبد اهلل )بن عبد العزيز( العالمية لمترجمة -
 .375كالجيكد البارزة في هجاؿ الترجهة

ب بأىهية ها استشعاران هف بعض الهفكريف كالباحثيف كالهثقفيف العر  :دور الجيود الفردية -
، نتذكر هنيـ ىنا جهة العديد هف الكتب بهجيكد فردم، قاهكا بتر ينشر بالمغات األخرل

إبراىيـ جبرا كأدكنيس كالقط كعبد الغفار جرحي زيداف كالهنفمكطي كلكيس عكض كجبرا 
، كبالرغـ هف أىهية ىذه الجيكد الفردية في الترجهة إال أف ذلؾ يفتح 376هكاكم كسيد عكاشة

الباب ألف تككف الترجهة نشاطان يقكده بعض األفراد بشكؿ شخصي خاضع ألىكائيـ 
اج فيو الدكؿ العربية كأهزجتيـ هها يقمؿ هف األىهية الهعكؿ عمييا هف الترجهة في كقت تحت

جأ لعهمية ترجهة ههؤسسة كههنيجة. كها أنو يؤدم لفكضى الترجهة، ذلؾ أف القارئ قد يفا
ب أكثر هنو أىهية لـ ، بينها تكجد كتبكجكد أكثر هف ترجهة لكتاب ها، كهنيا ها ىك ردمء

 ، كذلؾ يقكدنا إلى التحديات التي تكاجو الترجهة في الكطف العربي.يترجهيا أحد
 ىناؾ بعض العكاهؿ التي تبعث عمى  :التحديات التي تواجو الترجمة في الوطن العربي

 التفاؤؿ إذا نظر إلييا عمى هستكل السطح فحسب هثؿ:
 .تكاثر عدد هؤسسات الترجهة -
 دخكؿ الجاهعات هجاؿ الترجهة كالعهؿ عمى نشرىا. -
 جكائز الترجهة. -
 ارتفاع هستكل التعميـ كسط الشباب. -

تجاكز السطح إلى ها تحتو هف هشاكؿ هستعصية فإف الطريؽ ال يزاؿ طكيالن دكف أها إذا تـ 
كتتمخص أىـ الهشكالت كالهعكقات  377التفاؤؿ )جابر عصفكر في حديث لجريدة االتحاد(

 التي تعتكر هسيرة الترجهة في اآلتي:

                                                           

 ، هشركعات الترجهة في الكطف العربي، هرجع سابؽ.bibalex.orgالهكقع اإللكتركني   375
 ، هشركعات الترجهة في الكطف العربي، هرجع سابؽ.bibalex.orgالهكقع اإللكتركني   376
 جابر عصفكر، هرجع سابؽ.  377



جم1027جيوقيوججالثمل جعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 31th edition June 2017 
 

 

2
1
6

 

اجات االفتقار إلى قاعدة هعمكهات يعرؼ هنيا عمى كجو التحديد الكاقع الحقيقي كاالحتي -
 في شتى الهجاالت فيها يتصؿ بالترجهة.

عدـ كجكد تنسيؽ كتبادؿ لمخبرة بيف هؤسسات كهشاريع الترجهة في الكطف العربي كبيف  -
 الدكؿ العربية الهختمفة.

غياب استراتيجية كطنية / قكهية ترسـ األىداؼ كتكجو األعهاؿ في هكاكبة التطكر  -
 العمهي كالتقني  الذم يعيشو العالـ حكلنا.

كثير هف الجاهعات العربية ها زالت عبارة عف هدارس ثانكية ال تيتـ باألبحاث كتدعهيا  -
 كتحكؿ األساتذة ىناؾ إلى هجرد هدرسيف كليسكا باحثيف.

، فكثير هنيـ يقكـ بترجهة الثقافة العربية كاإلسالهية بشكؿ دكر الهستشرقيف السمبي -
 عشكائي كهتخبط.

 بي ال تضع الترجهة ضهف أكلكياتيا.الهؤسسات الثقافية في الكطف العر  -
 عدـ إدراج الترجهة في سياسات التنهية العربية. -
الفراغ الهصطمحي الذم كثيران ها يكاجو الهترجـ )عدـ تكافر الهقابالت لمهصطمحات  -

عاقة عهمية التعريب كالتبايف في هستكل  الكافدة( هها يؤدم إلى ضعؼ الترجهة كا 
الهصطمح الكاحد )ىاتؼ خمكم / خميكم / نقاؿ / جكاؿ / سيار / هتحرؾ( في المغة 

اختصارية كها أف شح ترجهة الهكاد كعدـ تكفر العربية. كها أف المغة العربية غير 
الهصطمح بالمغة العربية أديا إلى إقصاء المغة العربية هف بعض الجاهعات في بعض 
فركع الهعرفة كجعميا تنحسر شيئان فشيئان هف الناحية التعميهية لتصبح في نياية الهطاؼ 

. لكف بالطبع ليس اإلىهاؿ المغكم كحده  أقرب إلى لغة تكاصؿ هنيا إلى لغة عمـ كعمـك
، بؿ أف ىناؾ أسباب كثيرة تتعمؽ في بعض أكصؿ المغة العربية إلى ىذا الحدىك الذم 

األحياف بتكجيات الدكلة كبعضيا يتعمؽ بالنقص في الكادر التعميهي كالبحثي كالثقافي 
كالهعرفي األهر الذم حدا بالجاهعات كالهؤسسات التي ترل بهصداقيتيا قريبة هف 

ة ألف تستعيف بالهتخصصيف ههف يجيدكف المغة األجنبية. ناىيؾ ببعض هتخرجي الترجه
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الدراسات العميا هف الدكؿ الغربية الذيف يتبنكف فرض ثقافة التعميـ باألجنبية بدالن هف 
 العربية كفقان ألىكاء كهزاجات أك رؤل هتعددة.

هف المغة العربية ضعؼ الهساىهة العربية في هجاؿ الترجهة اآللية كتبايف الترجهات  -
لييا عمى هكاقع الترجهة اآللية.  كا 

الدكر السمبي الذم يمعبو القطاع الخاص عندها يسعى إلى تحقيؽ أكبر قدر هف  -
الهبيعات كاألرباح دكف أف يعير هسألة الجكدة كالهصمحة اإلجتهاعية كالتنهكية لألهة 

 )كىي الدافع الرئيس هف كراء الترجهة( أدنى اىتهاـ.
، كضعؼ عهميات التهكيؿ سسات كهشاريع الترجهة كدكر النشرالهادم لهؤ  شح الدعـ -

 كاإلنفاؽ عمى إعداد الهترجهيف.
 هدل إلتزاـ دكر النشر العربية بحقكؽ الهمكية الفكرية. -
أثبتت التجارب أف أعدادان غفيرة هف خريجي كميات كهعاىد الترجهة ال تصمح لمعهؿ في  -

، فإف كاقع الحاؿ يشير ة هف التدريب )كعمى النقيضكهضنيالترجهة إال بعد جيكد ىائمة 
إلى أف الكثير هف الهترجهيف الناجحيف في هختمؼ هجاالت الترجهة حاصمكف عمى 

 شيادات بعيدة عف حقؿ الترجهة(.
الضعؼ في المغة العربية لدل عدد كبير هف الهترجهيف كعدـ قدرتيـ عمى إنتاج  -

 الهصطمحات الجديدة.
 د كبير هف الهترجهيف العرب كعدـ كجكد آلية لرفع هستكياتيـ.ضعؼ خبرة كهيارة عد -
ىدار حقو أحيانان. -  ضعؼ العائد الهادم الذم يحصؿ عميو الهترجـ كا 
رزكح الهترجهيف تحت ضغكط صعبة أىهيا انعداـ التقدير األدبي كالهعنكم لجيد  -

 الترجهة كاعتبارىـ أحيانان هجرد ناقميف ال يدخمكف ضهف دائرة الهبدعيف.
ىناؾ عكاهؿ خارجية هؤثرة عمى عهؿ الهترجـ تؤدم إلى تقميص حرية الهترجـ كالترجهة  -

: كالتي قد تككف عائؽ الهحـر كالههنكع إلى أبعد هدل كفي الكقت نفسو تكسيع حدكد
سياسي يهنع الترجهة عف أنظهة سياسية هغايرة أك عف هفاىيـ يهكف أف تيدد ترجهتيا 
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، كيكازم ىذا العائؽ السياسي العائؽ الديني كس التابعيف لونظاـ القائـ في نفاستقرار ال
، كخاصة حيف ينتيي األهر بفرض الـز العمة كالهعمكؿ في غير حالةالذم يتالـز هعو ت

، كيتبدل ذلؾ فكر ديني إذعاني أك عائؽ إجتهاعيكصاية دينية عمى القارئ تستعيف ب
ػات تكشؼ الظمـ الكاقع عمى األقميػػػجميان في الهجاالت التي تتحدث عف تحرير الهرأة أك 

ضعؼ ، كال تنفصؿ عف العائؽ الثقافي الذم يتصؿ بأك عمػػػى الطكائؼ الهستضعفة
بكصفو رافدان أساسيان ، كعدـ كجكد العمـ أك التفكير العمهي هعػػػػدالت الترجهة بكجو عاـ

الذات كالتقكقع في ، فضالن عف فتكر رغبة هعرفة اآلخر نتيجة ثقافة اإلنغالؽ عمى لمثقافة
 .هدارىا الهغمؽ

كفيها يتعمؽ بالهتمقي أم الهجتهع الذم تتـ لو الترجهة ، تقكؿ األرقاـ )كفقان لتقرير  -
 :ة الصادر عف هؤسسة الفكر العربي(التنهي
 دقائؽ في العاـ أف العرب ال يقرؤكف سكل ست. 
  عربي  12.000، فيككف نصيب كؿ عنكاف سنكيان فقط 17000أف العرب يصدركف

 .900كفي ألهانيا كتاب لكؿ  500كؿ كتاب كاحد بينها ىك في بريطانيا كتاب ل
كيهكف أف نعزم النتائج السمبية التي يكردىا ىذا التقرير إلى عدد هف القضايا الشائكة 

: األيهية كنظـ التعميـ بينيا التي تدلؼ إلى صهيـ النسيج الهجتهعي في الكطف العربي كهف
دـ تكفر هراكز البحث العمهي كالعزكؼ عف القراءة كهنافسة األجيزة كهناىج التدريس كع

ي جعؿ الهسهكعة كالهرئية كتقييد الحريات كالفقر فضالن عف غياب اإلرادة السياسية لمدكؿ ف
 .الثقافة ضهف سمـ أكلكياتيا

 .بمستقبل الترجمة في الوطن العربيالنتيجة العامة و التوصيات( فيما يتعمق الخالصة ) -4
 3تيجة العامةالن
، ال تزاؿ الهشكالت كالهعكقات التي تكاجو لرغـ هها أنشئ هف هؤسسات كهشاريععمى ا -

الترجهة في الكطف العربي ضاربة بأطنابيا كلـ تتزحزح إال قميالن كهؤثرة سمبان في حركة 
الترجهة في الكطف العربي بكجو عاـ، كىي عكاهؿ تسقط حاضرىا عمى هستقبميا فتجعؿ 
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إهتدادان لمحاضر الهدحكر الذم ال يبعث عمى حركة كاثبة في عهميات إنتاج الهستقبؿ 
 .لتي نسهع عنيا في الدكؿ الهتقدهةالترجهة تحقؽ هعدالت تساكم الهعدالت ا

، أثبتيا التاريخ ال جداؿ في أف الترجهة كاقع هحفز كدافع لبناء الحضارة كذلؾ هف كقائع -
رجهة هرة أخرل لتعيش النيكض هف جديد كتمحؽ فال بد لألهة العربية هف اإلعتناء بالت

بركب األهـ التي سبقتيا. يجب أف يفعؿ العرب ها فعمتو ركسيا في هطمع ثالثينيات 
القرف الهاضي عندها قاهت بتجنيد ألؼ هف العمهاء كفرغتيـ تهاهان لترجهة الكتب 

يضتيا سيا نكاألبحاث العمهية الهكتكبة باإلنجميزية كعف طريؽ ىذه الترجهات بنت رك 
، ىذا ليس باألهر الييف إذ كبالنظر إلى كاقع الترجهة الهاثؿ. العمهية كالعسكرية الحديثة

يتعيف إيجاد بنية تحتية فاعمة لتذليؿ ىذه الهشكالت كالعقبات يتـ تطبيقيا بالتكافؽ 
 .العربيةكالتضافر بيف جهيع الدكؿ 

 :: التصكر لمبنية التحتية الهقترحةالتوصيات
اعدة بيانات لألعهاؿ الهترجهة كهؤسسات كىيئات كهنظهات الترجهة في الكطف تأسيس ق -

العربي كالتنسيؽ بينيـ كتبادؿ الخبرة كالفاعمية عمى أف تتبنى ىػػػػػػذا التنسيػػػػؽ هنظهػػػة عربيػػػػة ال 
يؤدم تعاني هف الترىؿ كالبيركقراطية كتقيـ لقاءات دكرية ليـ لمتعريؼ بالخطط كالبراهج ككؿ ها 

 .دؼ كاحد ككضع حالن لفكضى الترجهةإلى التنسيؽ كتكجيو كؿ الجيكد صكب ى
ستراتيجياتو التي يهكف -  ضركرة كجكد هشركع تنهكم كاضح كهخطط لو كىادؼ كلديو سياساتو كا 

 .أف تشؽ الترجهة طريقيا هف خاللو
 .ط بيف الهعرفة كالسكؽفؾ االرتبا -
 .هأسسة عهمية الترجهة -
 .تكحيد الهصطمحات -
ضركرة التكجو نحك ترجهة التخصصات الدقيقة في شتى صنكؼ الهعرفة كاإلىتهاـ بالترجهة  -

 .ا في دعـ التعريب كتكفير الهصطمحالعمهية لدكرى
 تشجيع جيكد الترجهة في الكطف العربي بدعـ هؤسسات الترجهة كالجيكد الفردية لمهترجهيف. -
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 .التركيج إعالهيان لكتب الترجهة -
غنية بالثركة كدكؿ  ، حيث ىناؾ دكؿالدكؿ العربية في الترجهة كالنشربيف االعتهاد الهتبادؿ  -

 .اكج بيف حركة العقؿ كحركة الثراء، كالدعكة إلى تز غنية بالعقكؿ
 .إنصاؼ الهترجـ -
، كها أف اإلقداـ عمى أداة رئيسة في تطكر المغة تطكير المغة العربية عبر الترجهة ألف الترجهة -

 .غػػػة األجنبيػػػة فػػػي التعميـهف شأنو أف يحكؿ دكف إستخداـ المهشاريع ضخهة في الترجهة 
ريب هع عدـ إىهاؿ المغات األجنبية كىك أهر سيدعـ الترجهة )التع 378تعريب الجاهعات -

 .كالترجهة كجياف لعهمة كاحدة(
ء : الهرأة كالهزارعيف كالحرفييف كالتجار كغيرىـ عبر الترجهة فيؤالة جهيع الفئاتالعهؿ عمى خده -

يحتاجكف إلى كتب هبسطة جديدة كعصرية في هجاالت اىتهاهاتيـ كىذه هسائؿ يجب أف 
 .ىتهاـتتكالىا باال

عدـ نشر أم كتاب هترجـ إال بعد هراجعتو عمى يد هتخصص هؤىؿ ليس في المغة فقط بؿ في  -
 .عرفي الهقصكد في الهشركع الهترجـالهجاؿ اله

ؿ طمبة الترجهة في المغة جنبية في الجاهعات كتأىيتدريس المغة العربية في أقساـ المغات األ -
. هنطقيان يجب عمى الهترجـ أف ت الكتابة بيا كجهاليات أساليبياصرفيا كنحكىا كهيارا :العربية

. كها أف االىتهاـ بالمغة العربية ال يعني همويككف ضميعان بالمغات التي تدخؿ في هجاالت ع
  .إىهاؿ المغة األجنبية

الصارهة في كجو ترجهة الغث أك الياهشي إلى العربية كفتح الباب عمى هصراعيو كضع القيكد  -
؟ أك تقني يجب أف نعرؼ هاذا نترجـ؟ ككيؼ نترجـ لترجهة كؿ ها ىك حضارم كحافز كعمهي

 ؟كلهف نترجـ
سياؽ هعناه بؿ يستهده هف ، كالهصطمح ال يكتب اليجات، فيي جزء هف المغةاإلىتهاـ بالم -

 .الهفيكـ

                                                           

 جابر عصفكر، هرجع سابؽ.  378
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 .كالهكسكعات الهعرفية عمى الشبكةكالقكاهيس  379بحاث الترجهة اآلليةدعـ أ -
 .عربية لتتهاشى هع الترجهة اآلليةتطكيع المغة ال -
 تككيف شبكة عالقات دبمكهاسية تخص هراكز الترجهة هع الهؤسسات الدكلية التي يهكنيا دعـ -

 .عهميات الترجهة هاديان كهعنكيان 
: أف تتـ الترجهة عف المغات األصمية صارهة في إختيار الكتب كترجهتيا، هثؿ كضع هعايير -

 .النقص الشديد في الهكتبة العربيةكالحفاظ عمى التكازف بيف الهعارؼ الهختمفة كالعمكـ لسد 
تكفير الهعمـ الهؤىؿ الذم بإهكانو إيصاؿ الهعمكهة عند التعمـ كخمؽ اإلبداع داخؿ الطالب في  -

اسية الهتعددة قبؿ الكصكؿ إلى هستكل التعميـ العالي كهنو يهكف تنشئة جيؿ يمـ الهراحؿ الدر 
 .كي يككف هترجهان لمهعرفة كالعمكـبالمغة األـ كهتفقو في المغة األجنبية 

 .ؿ الترجهةتعزيز التعميـ العالي كالبحث العمهي في هجا -
دراسة كافة كتطكير هدرسييا تطكير تدريس المغة العمهية )اإلنجميزية كالفرنسية( في هراحؿ ال -

ؼ اإلبتدائية كحتى بإستهرار كدفعيـ إلى إستخداـ الهصطمح األجنبي كهقابمو بالعربية هنذ الصفك 
 .عمى إستخداـ الهصطمحات بالمغتيف ، كتشجيع الطمبةدخكؿ الجاهعة

ضافة هراجعة الهناىج الدراسية ذات العالقة بصكرة دكرية كذلؾ ع - بر تطكير الهصطمح كا 
 .تجدالهس

اإلىتهاـ بالهجالت العمهية الدكرية كهحاكلة إصدارىا بالمغة العربية كبمغة أجنبية أخرل لكي  -
 يتهكف الطالب كالباحث هف هتابعة الكتابة العمهية كالهصطمحية في الكقت نفسو .

ب كالباحث اإلىتهاـ بالهجالت الدكرية العالهية كهؤتهراتيا كالحرص عمى ترجهتيا كتشجيع الطال -
 .إقتنائيا كقراءتيا عمى

ترجهة البحكث كالدراسات التي يقدهيا العرب لمجاهعات كالهجالت الدكرية الغربية إلى المغة  -
 .لعربية كطباعة لغة األصؿ بجانبياا

                                                           

ءة الكاهمة كتحاكي الهترجـ البشرم . لكنيا يهكف أف إتفؽ هع الكاتبة جكلياف ىاكس بأف ىذه اآلالت لف تصؿ أبدان إلى هستكل الكفا 379
 تساعد في تكفير الهعمكهات الهعجهية كالهعرفية ...إلخ.

"The dream of a fully competent independent machine translating system is still a long way off, but it is certainly here to stay" 
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اإلستفادة القصكل هف التقنيات الحديثة بها فييا الحاسب اآللي كحكسبة العمكـ كالمغة هها يسيؿ  -
 .ككسائؿ إيضاحو في أم كقت شاءى الهصطمح كهعناه عمى الطالب كالباحث الكصكؿ إل

  االستفادة هف النشر االلكتركني . -
: يذكر الباحث أف التكصيات أعاله هكضكعة باألخذ في االعتبار أف العهؿ الهترجـ يجب )إضاءة

أف يفضي إلى تراكـ هعرفي يهكف بدكره أف يفضي إلى نيضة عمهية كفكرية تنيي حقبة التراجع التي 
أهدىا. كقد إستفاد الباحث في إعداده ليذه التكصيات ، بؿ في هجهؿ الكرقة هف هصادر طاؿ 
 (.ع عديدة هكضحة في الصفحة التاليةكهراج

  3المصادر والمراجع
 3المراجع العربية

 . 2014، ت تكاجو جيكد الترجهة، هدينة دبي لإلعالـ، دبي، هشكالإقباؿ التهيهي  .1
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ABSTRACT 

The study was carried out on the clastic section around Wadi Halfa 

and Argeen areas, Northern Sudan. The objective of the study is to deduce 

their provenance based on heavy mineral analysis and sandstone 

petrography.  

Forty eight representative sandstone samples (17 for heavy mineral 

analysis and 31 for sandstone petrography) were collected from different 

location of the study area. The identification of heavy minerals and 

sandstone minerals content beside their percentage was accomplished based 

on their optical and textural characteristics using the petrographic 

microscope.  

The most abundant heavy minerals in the sediments of Gilf Kebir 

Formation are zircon, rutile and tourmaline with subordinate amount of 

staurolite and kyanite. This assemblage indicates that the sediments are 

derived mainly from igneous origin with minor contribution of metamorphic 

rocks. The high percentage of ZTR index (>90%) suggests that the 

sediments are derived from acidic igneous rocks subjected to intensive 

chemical weathering and reworking processes under warm and humid 

climate. 

The petrographic studies reveal that Gilf Kebir Formation sandstones 

are composed mainly of quartzarenite, subarkose and Litharenite derived 

from a mostly granitic cratonic interior terrain and metasedimentary rocks. 

The heavy minerals of Lakia Formation are predominantly composed of 

staurolite, zircon, rutile, tourmaline, and kyanite. The concentration of these 
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heavy minerals clearly point to metamorphic origin as well as basic and 

acidic igneous rocks and minor contribution of sedimentary rocks. 

The sandstone petrography indicates that the sandstone of Lakia 

Formation are quartzarenite  composed mainly of rounded to sub rounded 

monocrystalline quartz grains and fine to coarse grained polycrystalline 

quartz . Quartz type suggests a mostly plutonic origin with associated 

metasedimentary rocks. 

The vertical changes in heavy mineral assemblages and sandstone 

minerals contents reflect consecutive developments in the paleogeography 

and paleoclimate of the region. The contrast in provenance and heavy 

minerals groups between Gilf Kebir and Lakia Formations indicate 

important hiatus may be between the two stratigraphic units.  

Keywords: Gilf Kebir Formation; Lakia Formation; heavy minerals; 

Provenance 

 المستخمص

أيجريت الدراسة عمي القطاع الرسكبي حكؿ هنطقتي كادم حمفا كأرقيف،شهاؿ السكداف . 
هعرفة أصؿ الرسكبيات إعتهادان عمي تركيز كتنكع الهعادف الثقيمة كبتركجرافية تيدؼ الدراسة الي 

 األحجار الرهمية.

عينة لبتركجرافيا األحجار الرهمية(  31عينة لمهعادف الثقمية ك17عينة ) 48تـ  دراسة حكالي 
تكم أخذت هف هناطؽ هختمفة هف هنطقة الدراسة. تـ التعرؼ عمي أنكاع الهعادف الثقيمة كالهح
 الهعدني ألحجار الرهؿ إعتهادان عمي خصائصيا الضكئية كالنسيجية بإستخداـ الهجير الهستقطب.

شيكع هعادف الزرككف، الركتيؿ، التركهاليف، كقميؿ هف هعادف االشتركليت كالكيانيت في 
رسكبيات هتككف الجمؼ الكبير يرجح األصؿ النارم لصخكر هصدر ىذه الرسكبيات  بينها كفرة 

ف االشتركليت، الزرككف، الركتيؿ،التكرهاليف كالكيانيت في رسكبيات هتككف المقيا يشير الي اف هعاد
 غالبية صخكر الهصدر  صخكر رسكبية هتحكلة .

أشارت الدراسات البتركجرافية لمحجر الرهمي لهتككف الجمؼ الكبير الي أنو  يتككف هف 
أحجار الرهؿ لهتككف المقيا هف  ككارتزارينيت، تحت أرككز كأرككز صخرم، بينها تتككف
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أكدت ىذه الدراسات أف صخكر هصدرىا  عبارة عف صخكر جكفية جرانيتية كصخكر  الككارتزارينيت.
 رسكبية هتحكلة.

التغيير الطباقي في هجهكعة الهعادف الثقيمة كالهحتكم الهعدني ألحجار الرهؿ  يعكس هدم 
القديـ   بينها التغايير في أصؿ الرسكبيات كنكع  الهناخ التطكر الهتتابع في الجغرافيا القديهة،

 ترسيب بيف هتككني الجمؼ الكبير كالمقيا. انقطاعالهعادف الثقيمة يشير الي فترة 

INTROUDUCTION 

Heavy minerals are dense grains found in different types of sand with 

concentration of less than one percent. They are found in parent rocks as 

either rock forming minerals or as accessory minerals, such as zircon and 

tourmaline (Mange & Maurer, 1992). The detrital heavy mineral 

assemblages of sandstone are largely a function of the proportions of the 

various heavy mineral species eroded from the source area, and the extent of 

modification of the detritus by abrasion and selective sorting during 

transportation and deposition (Hubert, 1962).  

Many authors contribute in the study of heavy minerals as a useful 

tool in provenance discrimination and interpretation of paleogeography, 

diagenesis and tectonic history (Friedman &Sanders, 1978; Marton, 1985 a; 

Ibbeken and Schleyer, 1991; Morton and Hallsworth, 1999; Firhy and 

Komar, 1991 cited in Coalala, 2013; Morton, 1885; Morton, 1994 cited in 

Robert et.al., 2010; Morton, and Frei 2013; Derkachev and Nikolaeva, 2013; 

Wong et al., 2013; Gandhi and Raja, 2014; Solai, et. al., 2009 and 

Mohapatra, et. al.,2015 ).  

Sandstone petrography gives a clue about sandstone classification, 

source area, lithology, paleoclimate, tectonic activity, depositional processes 

and time duration in the basin (Pettijohn, 1975). 

The provenance control sandstone composition, so the four common 

types of sandstones are not restricted to particular depositional environments 

but they reflect the geology of the source area, depending on weathering and 

relief (Tucker, 1991). 
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OBJECTIVE OF THE STUDY 

The principal objective of the study is to deduce the provenance of the 

clastic sediments around Wadi – Halfa and Argeen using heavy mineral 

analysis and sandstone petrography. 

STUDY AREA 

The study area (Fig. 1) is located at the eastern and western banks of 

the River Nile around Wadi - Halfa and Argeen areas, Northern Sudan. It is 

bounded by latitudes N 21° 25‘ 53.4״50.8 '59 21° &  ״ and longitudes E 30° 

  .and covered approximately 5,472 Km2 ,״ 2.2'54 31° & ״ 23.1 '49

The area is accessible through the paved highway road from Khartoum to 

Wadi Halfa via Dongola and Elselem. Also it can be reached via airplane 

about 2 hours from Khartoum. Moreover, the area is accessible through 

railways Khartoum –Atbara - Wadi Halfa. 

 

Fig. 1. Location map of the study area. 
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REGIONAL GEOLOGY 

The geological column for the study area is relatively simple (Fig. 2), 

the oldest rocks belong to what is generally referred to as the basement 

complex rocks, mostly of Precambrian age. 

The basement rocks are unconformably overlain by Paleozoic, 

Mesozoic, and Cenozoic sediments of continental and marine environments. 

These rocks are unconformably overlain by Quaternary sediments including 

gravels, clays, sandy clays and silt. 

 

Fig.2. Geological map of the study area (modified from geological map of the Sudan, 

2004). 

Klitzsch and Wycisk (1987) divided the so-called ―Nubian Strata‖ of 

NW Sudan and SW Egypt to three cycles and more than 20 formations. The 
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subdivisions of these formations were based on stratigraphical and 

Paleontological evidences and fits logically in the regional framework. 

The three cycles include: 

i) The lower cycle which composed of marine sediments of Cambrian to 

Early Carboniferous time and consists of Karuk Talh, Umm Ras, equivalent 

of Tadrat-sandstone of Lybia and Wadi Malik formations. 

ii) The middle cycle contains continental deposits (Karoo - type) of Late 

Carboniferous to Early Jurassic age and consists of Northern Wadi Malik 

and Lakia formations. 

iii) The upper cycle is composed of continental to marginal marine 

sediments of Late Jurassic to Tertiary age, and include Gilf Kebir, Wadi 

Howar, Kababish, Wadi Milk and Jebel Abyad formations. 

Recent  geological study around Wadi-Halfa and Argeen areas (Nafi et al., 

2009; Nafi et al., 2010) divided the so called Nubian sandstone of 

Cretaceous age based on stratigraphical and  paleontological evidence into 

Ordovician-Silurian-Devonian unit?, Upper Carboniferous(Pennsylvanian)-

Permo-Triassic unit, and Jurassic-Cretaceous unit. These units consist of 

fluvial, deltaic, glacial, and fluvioglacial and shallow marine sediments and 

contain layers of oolitic ironstone (Fig.3). 

Elamien (2015) classified the clastic sediments of Gabgaba Basin 

around wadi Halfa and Argeen into two stratigraphic units; and assigned 

them to Gilf Kebir and Lakia Formations. 

The Upper Carboniferous Gilf Kebir Formation is composed mainly 

of trough crossed bedded micaceous sandstone facies, oolitic ironstone 

facies, paleosole beds, and contains plant and ichno fossils. These clastic 

sediments seem to have been deposited in shallow marine to fluvial 

environment. The Permo-Triassic Lakia Formation consists of trough cross 

bedded pebbly kaolinitic sandstone intercalated with some horizon of 

paleosols and contains silicified tree trunks and plant remains. 
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Fig. 3 Regional geological map of the study area (after Nafi et.al., 2009). 

 

HEAVY MINERAL ANALYSIS 

Materials and Method 

 A fraction ranging between (0.25 - 0.5mm) of the 17 sieved samples                         

was selected   for heavy mineral analysis as follows. 

Procedures 

1. The samples were subjected to a magnetic field using a hand magnet to 

remove ferromagnetic grains. 

2. The grains were fed into an electromagnetic separator. The forward and 

side slopes were set as required, the mill amperage was set at low value 

0.3mA first, then increased as required for the following separations. 

Preca
mbria

Jurassic - 
Cretaceous
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3. Liquid bromoform (Sp 2.85 g/cm3) was used to separate heavy minerals 

from light minerals by means of gravity method. 

Sample preparation 

1. If a 0.03mm section is desired, the Canada balsam was warmed to 88 - 99 

ºC and a thin coating was applied to the microscopic slide. 

2. The slide was cooled and then reheated to 101 ºC, this helps eliminate 

bubbles. 

3. The grains were scattered evenly across the Canada balsam with care that 

a representative suite of grains is sampled. 

4. A thin layer of Canada balsam was applied, carefully press down   a cover 

slip until bubbles are eliminated and excess cement is forced out around the 

edges. 

5. The slide was cooled and labeled. 

6. Excess Canada balsam was removed by alcohol or acetone. 

The identification of heavy minerals was accomplished based on their 

textural and optical properties. The heavy minerals were counted following 

Hubert (1971) and Morton (1985). In order to obtain significant statistical 

results (200 -300) transparent heavy mineral grains were determined for 

each sample. The evaluation yielded very restricted heavy mineral 

assemblages. The main components are the extremely stable minerals zircon, 

tourmaline and rutile (ZTR) as well as stable minerals kyanite and staurolite 

(Table 1). 

Results 

The distribution of heavy minerals in the studies sections is illustrated 

in (Fig. 4), the following heavy minerals have been recorded. 

1. Zircon 

It is an ultrastable heavy mineral. Different shapes and types of this 

ultrastable heavy mineral were recorded throughout the representative 

samples. Most zircon grains are sharp euhedral sometimes with rounded 

termination containing dark inclusions and subordinate amount of anhedral 

to rounded grains containing almost no inclusion. Zircon is the most 
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abundant heavy mineral through the studied samples of Gilf Formation 

Kebir forming high percentage 50 – 99.5%., however  in Lakia Formation 

the mineral ranges between (10.7 – 44.1%; Fig. 4). Zircon is a   widely 

spread accessory mineral in igneous rocks and occur in certain metamorphic 

rocks (Plate 1, Z1–Z16).  

2. Tourmaline   

Tourmaline occurs in appreciable amount with zircon and rutile 

forming about (0.4 – 25%) in Gilf Kebir Formation samples, whereas in 

Lakia Formation the percentages ranges between (10.7 – 27.8%; Fig. 4). It 

occurs as various forms and shapes such as slender prisms with curved 

termination and also in egg-shaped and spherical shapes as a result of 

sedimentary processes. Tourmaline is characterized by various colors but the 

dominant colors in the studied samples are brown and pale green. It can be 

found in igneous and metamorphic rocks (Plate 2, T1 – T20).   

3. Rutile 

Rutile is common throughout the studied samples with percentage (0.6 

– 23) in Gilf Kebir Formation, while forming about (32.4 – 72%) in Lakia 

Formation (Fig. 4). Most of the grains are euhedral with subordinate amount 

of well-rounded grains bounded by thick black halo and containing minor 

amount of dark inclusions. The authigenicaly knee-shaped rutile grains 

occur in some samples. The color is more frequently deep red to yellow. 

Rutile is widely spread in metamorphic rocks (Plate 1, R1 – R11). 

4. Kyanite  

Kyanite is recorded in minor amount throughout the studied samples 

forming about (0.5 – 0.6%) in Gilf Kebir Formation (Fig. 4), it is however 

more abundant in Lakia Formation with percentage (9.1 – 17.6). Large 

elongate grains of the metastable kyanite occur in some samples 

characterized by step like fractures and lack of cleavage. Kyanite occurs in 

gneisses, granites and regional metamorphosed pelitic schist (Plate 1, K1 – 

K3). 

5. Staurolite 

Staurolite is a metastable heavy mineral; it forms appreciable amounts 

in the studied samples of Gilf Kebir Formation (0.2- 7.7%), but proved more 

abundant in the samples of Lakia Formation with percentage ranging 
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between (5.9 – 71.4; Fig. 4). Staurolite occurs as irregular yellow grains with 

conchoidal fractures; inclusions of opaque are common. Etching and 

dissolution at grain boundaries are characteristic. Staurolite indicates 

medium grade regional metamorphism and it is found in schist derived from 

argillaceous sediments (Mange and Maurer, 1992; Plate 1, S1 –S8). 

 

Fig.(4.) Heavy minerals and ZTR index percentages of representative samples from 

the study area. 

Table (1) Heavy minerals percentages and ZTR index of representative samples 

from the study area. 

Formation Age 
Sample 

Number 

Zircon 

% 

Tourmaline 

% 

Rutile 

 % 

Kyanite 

% 

Staurolite

% 

ZTR 

index 

G
il

f 
K

eb
ir

 

U
p

p
er

 C
a

rb
o

n
if

er
o

u
s 

Arg16 50 25 25 - - 100 

Arg 25.1 85.3 - 14.7 - - 100 

Arg 33.1 99.4 - 0.6 - - 100 

Arg 33.2 76.4 1.2 21.8 0.6 - 99.4 

Arg 40 99.5 - - 0.5 - 99.5 

Arg 56 84.9 4 11.6 - - 100 

Hf 4.1 76.9 7.7 7.7 - 7.7 92.3 

Hf 5.1 93.3 - 6.7 - - 100 

Hf 5.2 81.1 - 18.9 - - 100 
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Hf 41.1 95.5 0.4 3.9 - 0.2 99.8 

Hf 55.3 76.5 - 23.5 - - 100 

Hf 63.1 93.8 - 6.2 - - 100 

Hf 63.2 92 0.4 7.6 - - 100 

Total 

Average 
85 2.9 11.4 0.1 0.6 99.3 

L
a
k

ia
 

P
er

m
o
-T

ri
a

ss
ic

 

Arg 1 10.7 10.7 7.2 - 71.4 28.6 

Arg 32.1 - 18.2 18.2 9.1 55 36.4 

Arg 32.2 44.1 - 32.4 17.6 5.9 76.5 

Hf 22.2 33.3 27.8 5.6 - 33.3 66.7 

Total 

Average 
22 14.1 15.8 6.7 41.4 51.9 

 

Zircon – Tourmaline – Rutile (ZTR) Index 

Hubert (1962) suggested the ZTR index as an aid to the quantitative 

definition of mineralogical maturity in heavy mineral suites. The ZTR index 

is the combined percentage of zircon, tourmaline and rutile among the 

transparent heavy minerals omitting micas and authigenicaly formed species. 

This index is useful as scale of maturity of entire heavy minerals 

assemblages of sandstones. In most greywackes and arkoses the ZTR index 

is about (2 - 39%). However, it usually exceeds 90% in orthoquartzites. This 

reflects the general increase in ZTR index with increasing geological age of 

the sediments as a result of the progressive dissolution of unstable minerals 

(Mange & Maurer, 1992). 

According to the percentage of the ZTR index sedimentary rocks are 

classified into four level of maturation: immature, moderately mature, 

mature and overmature (Idris, 2001). 

1. Immature level characterized by ZTR index < 50%, angular to subangular 

zircon grains beside the presence of unstable heavy minerals such as kyanite 

and staurolite. 
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2. Moderately mature level diagnostic by ZTR index between (50 – 60%), 

zircon grains are subangular to subrounded and relative abundance of 

kyanite and staurolite. 

3. Mature level characterized by ZTR index varies between (60 – 80%), 

predominance of subrounded zircon grains and low occurrences of 

metastable heavy minerals. 

4. Overmature level diagnostic by ZTR index ranges from 80% – 100 %, 

subrounded to well- rounded grains of zircon and absence or trace 

occurrence of unstable heavy minerals. 

The ZTR index of the studied samples is illustrated in (Table, 1). 

According to the above mentioned categories of sandstone maturity. The 

sediments of the Upper Carboniferous Gilf Kebir Formation are 

characterized by ZTR index (>90%), subangular to subrounded zircon 

grains, with minor amount of staurolite (7.7%) and kyanite (0.5%). These 

sediments are assigned to over mature level. In contrast, Lakia Formation 

sediments diagnostics by ZTR index between (50 – 60%), zircon grains are 

subangular to subrounded and relative abundance e of staurolite and kyanite. 

These are assigned to be belonging to moderately mature level. 

SANDSTONE PETROGRAPHY 

The petrographic studies are carried out on 31 representatives samples 

prepared at Elneelain University Laboratories. The samples were collected 

from different surface outcrops in the study area. 

Methodology  

1. The rock was cut with a diamond saw to produce a 0.03mm thick slice 

with parallel sides. 

2. The slice was ground on one side, and grinding on a glass plate was 

continued. 

3. The waste carborundum was removed by scrub with running water and 

then the slice was dried. 

4. The thin rock slice was heated on a hot plate set at 85 ºC then transferred 

to a new microscope slide with Canada balsam on it. 
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5. More Canada balsam was placed on the upper surface of the thin slice, 

and then the slice was covered with a cover slip. 

6. The completed thin section was cleaned with alcohol or acetone, and 

labeled. 

Then detrital minerals were examined in thin sections using the 

petrographic microscope. In each thin section 300 – 400 particles were 

counted, in addition the percentage of total particles are determined  by point 

counts including quartz, feldspars, rock fragments, micas, carbonates, 

cementing materials and porosity (Tables 2&3). 

Table (2) Semi – quantitative petrographic analysis for the representative 

samples of Lakia Formation around Wadi Halfa and Argeen areas. 
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Arg 1 PS A-SA PC 4.5 75.4 1.3 - 3.0 2.8 - 12.9 Quartzarenite 

Arg 2.1 PS A-SA PC 3.8 64.5 0.6 - 3.3 3.8 7.8 16.1 Quartzarenite 

Arg 2.2 PS A-SA PC 3.1 65.3 0.8 - 0.4 4.8 6.3 20.1 Quartzarenite 

Arg 3.1 MS SA-SR PC 1.8 63.7 0.4 - 4.0 8.7 3.4 17.8 Quartzarenite 

Arg 3.2 PS A-SA PC 1.4 67.7 1.3 - 2.7 5.4 2.8 18.7 Quartzarenite 

Arg 4.1 MS SA-SR PC 8.4 61.4 1.0 - 1.6 3.2 - 24.3 Quartzarenite 

Arg 4.2 PS A-SA PC 0.7 72.5 0.2 - 1.1 11 4.8 9.7 Quartzarenite 

Arg 5 MS SA-SR PC 2.1 71.6 0.4 1.6 - 5.7 0.6 17.9 Quartzarenite 

Arg 32.1 PS A-SA PC 2.0 89.1 0.6 - - 5.6 1.1 2.2 Quartzarenite 

Arg 32.2 MS SA-SR PC 4.4 71.5 1.4 1.4 0.8 1.7 3.9 15.7 Quartzarenite 

Arg 33.3 PS A-SA PC - 90.8 0.2 - 0.2 2.8 1.0 5.0 Quartzarenite 

Hf 11 PS A-SA PC 0.8 79.1 0.2 - 0.6 1.6 2.0 15.8 Quartzarenite 
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Hf 42.1 PS A-SA PC - 84 0.5 - 0.3 1.2 - 14.0 Quartzarenite 

Hf 65 PS A-SA PC 3.1 62.3 0.9 - 0.3 1.4 3.9 23.6 Quartzarenite 

PS: poorly sorted; MS: moderately sorted ; A:angular;SA:subangular;SR:subrounded;Pc:point contact 

 

Table (3) Semi – quantitative petrographic analysis for Gilf Kebir Formation 

samples around Wadi Halfa and Argeen areas 
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Arg 8 PS SA-SR PC 2.4 68.9 0.8 3.3 0.6 2.9 6.2 15.5 Subarkose 

Arg 25.1 PS A-SA PC 2.9 79.6 0.9 0.1 - 1.7 5.4 9.7 Quartzarenite 

Arg 33.1 PS A-SA PC 1.2 87.7 0.7 0.5 0.1 2.0 0.6 8.1 Quartzarenite 

Arg 33.2 PS SA-SR PC 1.3 65 1.1 6.1 0.5 2.9 5.5 16.3 Subarkose 

Arg 40.1 PS A-SA PC 9.9 66.5 4.2 2.9 0.5 2.5 - 13.3 Sublitharenite 

Arg 40.2 MS SA-SR PC 4.2 83.8 0.6 0.6 0.3 1.4 0.7 8.4 Quartzarenite 

Arg 50 PS A-SA PC - 67.8 1.4 1.0 0.3 6.8 11.3 11.3 Quartzarenite 

Arg 56 MS SA-SR PC 7.9 63.7 0.8 1.6 - 3.2 3.7 19.1 Quartzarenite 

Hf 1 PS A-SA PC 3.6 72.6 0.5 1.5 1.1 2.5 - 18.1 Quartzarenite 

Hf 4.1 MS SA-SR PC 2.5 69.5 0.3 1.4 1.1 2.5 - 18.1 Quartzarenite 

Hf 4.2 PS SA-SR PC 3.8 60.2 0.8 2.8 0.4 3.8 - 28.2 Subarkose 

Hf 5.1 MS SA-SR PC 5.0 59.7 2.5 2.6 0.7 3.7 0.8 24.9 Subarkose 

Hf 21.2 PS A-SA PC 2.6 61.4 2.8 3.8 0.6 0.6 2.8 25.6 Subarkose 
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Hf 55.1 PS A-SA PC 1.3 78.1 0.5 0.7 1.2 2.0 - 16.3 Quartzarenite 

Hf 55-3 MS SA-SR PC - 59.1 1.5 2.8 0.4 0.7 - 35.5 Subarkose 

Hf 61.1 PS A-SA PC 0.8 75.1 0.7 2.0 - 1.7 0.9 18.8 Quartzarenite 

Hf 61.2 PS A-SA PC 1.8 64.6 0.9 0.6 0.2 1.5 1.2 29.4 Quartzarenite 

PS: poorly sorted; MS: moderately sorted ; A:angular;SA:subangular;SR:subrounded;Pc:point contact 

 

Results 

 Results of Petrographic examinations reflect that the sandstone of the 

study area is composed mainly of quartz, feldspars, lithic fragments, micas, 

opaques and carbonates. 

1. Quartz: 

Quartz is the main constitution in all samples and forms the higher 

percentage of sandstone framework. Sandstone varieties of Gilf Kebir 

Formation have a percentage of quartz ranges from (59.1 – 90.9, Table 3). In 

contrast the sandstones of Lakia Formation have a higher percentage of 

quartz ranges from (65.4 – 91.1, Table 2). Monocrystalline quartz grains are 

dominated and form about (61.4 – 90.8 %, Table 2) of the sandstone 

varieties of Lakia Formation wherein the polycrystalline quartz grains range 

between (0.7 – 8.4% Table 2), on the other hand the samples of Gilf Kebir 

Formation contain about (54.5 – 90.9 % Table 3) of monocrystalline quartz 

grains and minor amounts of polycrystalline quartz grains (0.7 – 9.9 % Table 

3). The quartz grains are moderately to poorly sorted, minor amounts of 

them are fine to medium grained where the majority is medium to coarse 

grained and rarely coarse to very coarse grained. Most of the quartz grains 

contain inclusions and some of them characterized by vacuoles. 

Polycrystalline grains diagnostic by their sutured boundaries between the 

grains. 

2. Feldspar 

Feldspars in the studied samples are characterized by cloudy 

appearance under plane polarized light; they are partly decomposed and 

composed mainly of microcline with minor amount of plagioclase. Feldspars 
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form about (1.4 – 1.6 %, Table 2) in some samples of Lakia Formation, 

where they forms about (0.1 – 8.3%) in Gilf Kebir Formation sediments 

(Table3). 

Feldspars are not uniformly distributed vertically through the 

stratigraphic sequence. They are more abundant in the lower part of the 

study intervals (Gilf Kebir Formation, Table 3) where they decrease upward 

towards the upper part of the sequences (Lakia Formation, Table 2). 

3. Lithic Fragments 

Rock fragments are supplied definite information about source rocks 

and weathering processes. Their abundance in the studied samples is 

extremely variable from about (0.2 - 1.4 %, Table 2) in the sediments of 

Lakia Formation, where they form about (0.2 – 4.2%, Table 3) in Gilf Kebir 

Formation sediments. Rock fragments of the studied samples are composed 

mainly of igneous, metamorphic and rarely sedimentary rocks. 

4. Mica  

Mica occurs as flakes of muscovite rather than biotite due to their 

greater resistance to chemical weathering and their abundance in the source 

area. Mica forms the minor amount of the detrital constituents of the studied 

samples (0.2 – 3.3 %, Table 2) in Lakia Formation sediments, where forms 

about (0.1 – 1.2% Table 3) of Gilf Kebir Formation sediments. 

5. Iron Oxide  

Iron oxides form (1.2 – 11%) of the studied samples of Lakia 

Formation, whereas form a percentage ranges from (0.6 – 6.8) in Gilf Kebir 

Formation samples. Iron oxides also recorded as one of the principal 

cementing material of some samples. 

6. Carbonates 

Carbonates are found in the matrix between the grains and form about 

(0.6 – 7.8 %) of the studied samples of Lakia Formation, whereas form a 

percentage ranges between (0.7 – 14.5) of Gilf Kebir Formation sediments. 

7. Porosity 

Sandstone commonly has a primary porosity, which is largely depends on 

the packing characteristics, variation of grain size and shape. The porosity of 
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the samples of Lakia Formation form about (2.2 – 28%, Table2), whereas 

ranges between (4.9 – 35.5%, Table 3) in Gilf Kebir formation samples.  

Sandstone Classification and Provenance 

The study follows Adam et al., (1997) using (QRF) triangle diagram 

(Fig. 5) to   classified sandstone samples of Gilf Kebir and Lakia 

Formations. 

For plotting samples composition onto the (QRF) triangle, the 

percentages of the (Q, R and F) components alone are recalculated to 100% 

(Tables 4&5). 

According to the above mentioned classification the sandstones of 

Lakia formation are classified as quartzarenite (98:0.3:1.7).  In contrast 

about 78% of Gilf Kebir formation samples are classified as quartzarenite 

(98:1:1) whereas 19% of the samples are Subarkose (92:6:2) and about 3% 

of the samples are Sublitharenite. 

The raw data from tables (4&5) are plotted on (QtFL) and (QmFLt) 

triangular diagrams (Fig. 6&7) after Dickinson et al., (1983). The result of 

plotting revealed that all sample were derived mainly from interior stable 

craton. 

 

Fig. (5). Classification of the sandstone for the representative samples around Wadi 

Halfa and Argeen areas (after Adam et al., 1997). 
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Table (4) percentages of the sandstone framework composition (Q, F, & Rf.) for the 

representative samples of Lakia Formation 
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Arg 1 98.4 5.6 92.8 1.6 -  Arg 5 97.3 2.8 94.5 0.6 2.1 

Arg 2.1 99.1 5.5 93.6 0.9 -  Arg 32.1 99.4 2.2 97.2 0.6 - 

Arg 2.2 99.2 4.5 95.5 0.8 -  Arg 32.2 96.4 5.5 90.9 1.7 1.7 

Arg 3.1 99.3 2.8 96.5 0.7 -  Arg 33.3 99.8 - 99.8 0.2 - 

Arg 3.2 98.2 2.0 96.2 1.8 -  Hf 11 99.8 1.0 98.8 0.2 - 

Arg 4.1 98.6 11.9 86.7 1.4 -  Hf 42.1 99.4 - 99.4 0.2 - 

Arg 4.2 99.8 1.0 98.8 0.2 -  Hf 65 98.6 4.7 93.9 1.4 - 

Table (5) Percentages of the sandstone framework composition (Q, F, & Rf.) for the 

representative samples of Gilf Kebir Formation around Wadi Halfa and Argeen 

areas 
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Arg 8 94.6 3.2 91.4 1.1 4.3  Hf 5.2 98.0 2.1 95.9 1.2 0.8 

Arg 14 99.6 2.9 96.7 0.4 -  Hf 7 97.3 2.4 94.9 1.4 1.3 

Arg 16 95.9 8,7 87.2 1.6 2.5  Hf 9 98.8 - 98.8 0.4 0.8 
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Arg 23 98.0 1.5 96.5 0.6 1.4  Hf 21.1 87.9 2.6 85.3 1.5 10.7 

Arg 24.1 99.4 2.3 97.1 0.6 -  Hf 21.2 90.6 3.6 87.0 4.0 5.4 

Arg 24.2 99.3 - 99.3 0.2 0.5  Hf 27 98.8 1.6 97.2 0.5 0.7 

Arg 25.1 99.2 3.5 95.7 0.7 0.1  Hf 36.1 98.1 - 98.1 0.5 1.3 

Arg 33.1 98.5 1.3 97.2 1.0 0.5  Hf 36.2 99.5 1.1 98.4 0.5 - 

Arg 33.2 90.3 1.8 88.5 1.4 8.3  Hf 41.1 97.8 1.8 96.0 1.2 1.0 

Arg 40.1 91.4 11.9 79.5 5.0 3.6  Hf 54.1 98.9 1.2 97.7 0.6 0.5 

Arg 40.2 98.6 4.7 93.9 0.7 0.7  Hf 55.1 98.5 1.6 96.9 0.6 0.8 

Arg 50 96.5 - 96.5 2.1 1.4  Hf 55-3 93.3 - 93.3 2.3 4.4 

Arg 53 96.9 3.4 93.5 0.8 2.3  Hf 61.1 96.6 1.0 95.6 0.9 2.5 

Arg 56 96.8 10.8 86.0 1.1 2.1  Hf 61.2 98.4 2.8 95.4 0.9 0.9 

Hf 1 97.4 4.6 92.8 0.6 2.0  Hf 62.1 97.9 2.1 95.8 0.7 1.3 

Hf 4.1 97.7 3.4 94.3 0.4 1.9  Hf 63.1 95.9 2.1 93.8 1.9 2.3 

Hf 4.2 94.7 5.7 89.0 1.3 4.2  Hf 63.2 98.4 1.1 97.3 1.6 - 

Hf 5.1 92.7 7.1 85.6 3.6 3.7  Hf 63.3 98.4 8.6 89.8 1.6 - 
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Fig (6) Different provenance terrain area for the representative samples around 

Wadi Halfa and Argeen areas (after Dickenson et al., 1983). 

 

Fig (7) different provenance terrain area for the representative samples around 

Wadi Halfa and Argeen areas (after Dickenson et al., 1983). 

DISCUSSION AND INTERPRETATION 

The most abundant heavy minerals in the sediments of Upper Carboniferous 

Gilf Kebir Formation are zircon, rutile and tourmaline with subordinate 

amount of staurolite and kyanite. This assemblage indicates that the 

sediments are derived mainly from igneous origin with minor contribution of 

metamorphic rocks. This is supported by the petrographic studies of Gilf 

Kebir Formation sandstone which reveal that: these sediments are composed 

mainly of quartzarenite, subarkose and Litharenite derived from a Cratonic 

interior terrain Figs. (6&7). Their source rocks were mostly granitic with 

contribution from metasedimentary rocks. The high percentage of ZTR 

index (>90%) (Fig. 4) suggests that the sediments are derived from acidic 

igneous rocks subjected to intensive chemical weathering and reworking 

processes under warm and humid climate. Moreover, the rounded zircon 
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grains are less than the angular ones (Plate, 1). These different types of 

zircon morphology indicate that the sediments of Gilf Kebir Formation have 

been subjected to long transportation process and they were probably 

recycled or originated from igneous rock. These results are similar to that 

obtained by Nafi (1997) who concluded that the source area of the clastic 

sediments of the lower cycle (Devonian – Lower Carboniferous) in the 

northwestern Sudan may be the Pan-African basement and / or pre pan-

African rocks mainly of igneous origin. Also these results are in agreements 

with those of clay minerals analysis as well as the results of petrography 

studies which indicate that the sediments of Gilf Kebir Formation are mainly 

quartzarenite which required long period of abrasion and weathering to 

remove the less stable heavy minerals under humid condition (Elamien, 

2015). The high percentage of ZTR index (>90) in Figure (4), minerals of 

this group are common in acidic to intermediate granitoid rocks as well as in 

mature siliciclastic sediments and some metamorphic rocks. They are 

generally thought to indicate a continental crustal provenance. This is widely 

accepted by the model  produced by (Elamien, 2015),which suggests that the 

sediments of Gilf Kebir Formation were shed from source area south of the 

study area formed mainly of igneous and metamorphic rocks conformably or 

unconformably overlain by Paleozoic siliciclastic sediments. .Moreover, the 

euhedral crystals of zircon (plate, 1) suggest the intrusive granitoid origin, 

whereas their abundance confirms the volcanic or igneous origin of the 

sediments. 

The heavy minerals of Lakia Formation are predominantly composed of 

staurolite, zircon, rutile, tourmaline, and kyanite. The concentration of these 

heavy minerals clearly point to metamorphic origin as well as basic and 

acidic igneous rocks and minor contribution of sedimentary rocks. 

The low percentage of Kyanite in Lakia Formation is attributed to the 

contribution of high grade metamorphic rocks, whereas the rounded grains 

of zircon, rutile and tourmaline (plate, 2) can be related to the ancient 

sediments which have undergone recycling. This is supported by sandstone 

petrography which indicates that the sandstone of Lakia Formation are 

quartzarenite  composed mainly of rounded to subrounded monocrystalline 

quartz grains and fine to coarse grained polycrystalline quartz . Quartz type 

suggests a mostly plutonic origin with associated metasedimentary rocks.  

The vertical changes in heavy mineral assemblages reflect consecutive 

developments in the paleogeography and paleoclimate of the region. The 
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contrast in provenance and heavy minerals groups between Gilf Kebir and 

Lakia Formations indicate important hiatus may between the two 

stratigraphic units.  

Plate (1) 
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Plate (1) 

Upper Carboniferous Gilf Kebir Formation 

[1] Spheric and subrounded – well rounded grains of zircon (Z1-Z6) around 

Wadi Halfa and Argeen areas. 

[2] Idiomorphic and prismatic forms of zircon (Z7-Z10) some of them with 

dark inclusions around Wadi Halfa and Argeen areas. 

[3] Fragments of zircon containing inclusions (Z11-Z16) around Wadi Halfa 

and Argeen areas.  

[4] Red prismatic rutile with subrounded edge (R2) around Wadi Halfa area. 

[5] Red rutile with subrounded edge (R8) around Argeen area. 

[6] Yellow prismatic rutile forms (R9-R11) of pyramidal terminations 

containing inclusions around Argeen area. 

[7] Irregular yellow with zigzag saw-like edges staurolite (S1,S2, S7&S8) 

around Wadi Halfa and Argeen areas. 

Permo-Triassic Lakia Formation 

[1]Knee shaped rutile (R1) around Argeen area. 

[2] Prismatic rutile forms suggestive of pyramidal termination (R3-R7) 

around Argeen area. 

[3] Prismatic colorless kyanite (K1-K3) with step like edges and contains 

inclusions around Argeen area. 

 [4] Prismatic red staurolites (S3-S6) with rounded edges containing 

inclusions around Argeen area. 
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Plate (2) 
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Plate (2) 

Upper Carboniferous Gilf Kebir Formation 

[1] Rounded to subrounded terminations brown tourmaline (T1), containing 

dark inclusions (T3 &T8), prismatic form (T6) and irregular forms (T5&T9) 

around Wadi Halfa and Argeen areas. 

[2] Fragmented brown tourmaline with bipymidal terminations (T10, 

T11&T12) around Argeen area. 

[3] Well prismatic pale green tourmaline (T7, T16&T18) containing 

inclusions around Argeen area. 

[4] Large prismatic, brown to dark brown tourmaline containing inclusions 

(T13.T14.T15, T17, T19&T20) around Wadi Halfa and Argeen areas. 

Permo-Triassic Lakia Formation 

[1] Well rounded brown tourmaline (T4), subrounded (T2) around Argeen 

area. 
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ABSTRACT 

An experiment was conducted at Um Dom south east of Khartoum- 

Sudan, to modify the motorized knapsack sprayer to be operated by blower, 

and to achieve the field performance test. The new design was done by 

replaced the internal combustion engine with electric motor and fan and the 

other modifications were done to the way of compressing the liquid to the 

nozzle from the tank by replacing separate fan for this purpose and field 

evaluation test to the equipment was done through many factors by applied 

the actual spraying action to the plants cultivated inside the greenhouses. 

The results shows that the flow rate per time achieved by the assembling 

equipment is the same as the equipment before modification which is 

(3.79ml/sec), the operation cost for the two designs was found (0.260, 0.750) 

SDG, respectively, and the total developing cost of the new equipment is 

110SDG (0.20$) which is too cheaper when compare with the motorized 

knapsack sprayer before modification 2500SDG (500$). 

Keywords: Motorized Knapsack, Blower, Electric Motor, Sprayer. 

       

    رشاشة الظهر رات الوىتىر,هنفاخ الهىاء,هىتىر كهربائى, الرشاشة              

 مصخالهست

الرشاشة الظيرية الهيكانيكية لتدار جنكب الخرطكـ لتعديؿ  -تهت التجربة بهنطقة أـ دكـ 
بالهكتكر الكيربائي كتـ أجراء االختبار الحقمي لتعديؿ هف هحرؾ احتراؽ داخمي لهكتكر كيربائي هع 

كالنتائج  هحهيةختبار الحقمي تـ هف داخؿ بيكت الالتعديالت األخرل التي تتكافؽ هع الهكتكر. ا
تكاليؼ التشغيؿ ك   (3.79ml/sec)ؿ التعديؿقبؽ فعمى نفس هعدؿ التد الحصكؿأكضحت إهكانية 

 110جنيو سكادني عمى التكالي كتكاليؼ تصهيـ الهكتكر كانت  (0.750 ,0.260)كانت  فلمنظاهي
   سكداني.جنيو  2500جنيو سكداني بينها نظاـ الهحرؾ 
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INTRODUCTION 

To achieve the economical a viability in the green houses we should 

control the diseases and protect the plants by spraying the preventive 

pesticides and because the cultivated plants in the green house more than the 

cultivated one in the open field, there is a great competition between the 

plants on the food element, which existed in the soil so it should be 

compensated by using the paper fertilizers by spraying it on the leave, and 

because the cultivation in the green house depends on pesticides and 

fertilizers we should select spraying equipment which is with high efficiency 

and easy to use, not complicated and with protection to the labor and does 

not effect the plants in the green house (www.greenhousemegastore.com 

2006).The spraying equipment, developed it reached the fuel one but the 

availability of electricity leads to one which works by electricity and its 

advantage that it is easy in operating, there is no sound effect and light in 

weights ,Matthews (2000). Thornhill (1984) stated that frequently there was 

a limited choice of pesticide application equipment available in a local store 

or in a particular country.  Mathews (2006) reported that the stirrup pump 

sprayer commonly used for mosquito control, is quite popular among the 

small farmers and vegetable growers due its simplicity, low cost and ease of 

operation .Anon (1990) reported that the foot sprayer is one of the ideal and 

versatile sprayers used for multipurpose spraying jobs. Clayphon (2003) 

reported that power sprayers are used for developing high pressure and high 

discharge for covering large area; also he stated that the optimum flow rate 

per time and area are equal to 4.2ml/sec and 200ml/m3 respectively. Thorn 

hill (1994) stated that users of motorized knapsack sprayers frequently 

complain that the engine is difficult to start. This is often due to leaving fuel 

in the carburettor and engine during storage. The objective of this study is to 

modify the traditional knapsack motorized sprayer from internal combustion 

to electrical bower power source, and to do the field performance test. 

 

MATERIALS AND METHODS 

An experiment was conducted in Elkariab green house.  In along 

Khartoum north area with the latitude of the area 15 -4 N and the longitude 

is 32-47 E ,The experiment can be divided into sub experiments which are:   

1/modification 

2/ Field Performance Test   

1) Modification 

http://www.greenhousemegastore.com/
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 Modification for the motorized sprayer was done to change from 

operated by the internal combustion engine to the electric motor and blower; 

hence the following components will be added: Electric blower, Air tube, 

Electricity Adaptor, Water pump motor and Electrical wire, as shown in the 

following figures(3-1,3-2,3-3,3-4,3-5 and 3-6): 

  

 

Figure 3-1The motorize knapsack 

  

 

Figure 3-2 Electric blower 
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Figure 3-3 Air tube 

 

Figure 3-4   Adaptor 

 

Figure 3-5 Water pump motor 

 

Figure 3-6 Electrical wire 

 

http://www.china-wire-cable.com/showing_15/Two-core-Wire.html
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Mechanism of Modified Equipment: 

The equipment tank was constructed from materials to resistant the 

chemicals and then a hole made in the tank bottom to avoid the foreign 

materials, the diameter of the orifice was the same as the pump dimensions, 

and then installed a motor and the hose connected together motor and nozzle 

to fill the distance between them, and connecting air pipe with the fan air out 

let. The electric power supplies through adaptor in the same time the fan and 

water motor were works together and switches by one key. At the end of the 

connected air pipe fixed the liquid pipe from the motor and at its end 

connected the spraying nozzle.                                                                    

Field Performance Test 

The machine was tested on the cucumber crop which cultivated in green 

house which its area is 311cubic meters contained 888 plants, its age 65 

days, with 185 cm length and the mean of leaves number of the plants were 

49 leaves, all the measurements were done with three replications. 

The field performance test done by measuring three factors as shown:- 

1) The Flow Rate per Time   

Five litres of water were added in the tank and after being sure of all the part 

were in its right place, connected the electricity by a wire to the fan and the 

motor and switched by the fan key and operating the equipment for five 

minutes and measured the rest water in tank and after replicating the 

operation 5 times.  

The flow rate was calculated by using the following equation:  

Q= V*T 

Where: - Q= flow rate... V= the volume of liquid flowing and T= Time flow 

2) The number of plants which sprayed 

Five litres of water were added in the tank and after being sure of all the part 

were in its right place connected the electricity by a wire to the fan and the 

motor and switched by the fan key and operating the equipment and 

spraying the plants until water in tank finished and calculate the number of 

plants which sprayed. The number of plants which sprayed was calculated 

by using the following equation: 
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N=V/n 

Where: - 

N =the number of plants which sprayed by ten litters of water (capacity of 

tank of the machine)  

V= the amount of water used in the experiment (two liters) 

n= the number of plants which sprayed in the experiment 

 
3) The Flow Rate per Area   

Five litres of water in the tank and after being sure of all the part were in its 

right place we connected the electricity by a wire to the fan and the motor 

and switched by the fan key and spraying the plants until water in tank 

finished and then calculating the area where the plants were sprayed by five 

litres of water and replicating the operation three times. 

 The quantity required to spray meters cubic was calculated by using the 

following equation:  

Q=q/a 

Where: -Q= the quantity required to spray meters cubic, q= the quantity of 

water used in experiment, a=area to be sprayed in experiment 

4-Determine of fuel consumption for motorized sprayer. 

Ten litres of fuel added in the dry tank and spraying the plants until water 

finished and calculate fuel consumption was calculated by using the 

following equation  

FC=F-f/T 

Where: FC=fuel consumption. F=quantity of fuel in tank before spraying. f= 

rest of fuel in tank and after spraying. T=time of fuel consumption. 

RESULTS AND DISCUSSION  
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Many factors were tested for evaluation of the performance of the modified sprayer these 

factors are: the flow rate per time, the number of plants which sprayed, the flow rate per 

area and determine the fuel consumption for motorized sprayer. 

1- The Flow Rate per Time  

The following table (Table 4-1) showed the result of measuring the flow rate 

per ml/sec for the modified sprayer. 

 Table 4-1: Flow Rate of the Modified Sprayer                            

Time Flow Rate Per Time 

First time 3.72 ml/sec 

Second time 3.69 ml/sec 

Third time 3.77 ml /sec 

Fourth time 3.76.ml/sec 

 

 From the result the flow rate ranged from (3.69 – 3.77) ml/sec and this is 

nearly to the optimum reading which is 4.2 ml/sec as mention by 

Clayphon 2003.  

2-The Number of Sprayed Plants  

The result from measuring the number of plants which sprayed was 

shown in the table 4-2.  

Table 4-2: Shows the Number of Sprayed Plants. 

The reading  Plants Number 

First time 223plants 

Second time 221plants 

Third time 224 plants 

Fourth time 220 plants 

From the result the five litres covered considerable number of plants 

ranged from 220 – 224 plants and this is nearly to the optimum reading 

which is 230 plants. 
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3-The Flow Rate per Area  

The result of flow rate per area obtained on the following table 4-3 

Table 4-3: Shows the mount of liquid which covered the specific area 

The reading  The Flow Rate Per Area 

First time 176 ml/m
3
 

Second time 179 ml/m
3
 

Third time 182 ml/m
3
 

Fourth time 181 ml/m
3
 

From the result the flow rate per area ranged from 176 – 182 ml / m
3
which 

are almost effective when comparison to the 200ml/ m
3
.Generally it found 

that the equipment modified by available and cheap tools and replaced the 

existed one by one which do the same function some were from different 

spraying equipments and other from one used in different ways. The 

modification did not need manufacturing but with local workshop, 

equipment and materials can simply be archived. 

4-Determine of fuel consumption for motorized sprayer 

The results of fuel consumption by the motorized sprayer were explained 

in the table 4-4. 

Table 4-4: Fuel consumption by motorized sprayer 

The reading Fuel consumption 

First time 1.8 L/h 

Second time 1.7 L/h 

Third time 1.9 L/h 

Fourth time 1.8 L/h 

Above table shows that the average fuel consumption for the motorized 

sprayer is equal to 1.8 L/h, hence that is very high additional cost when 

compared with the electricity cost. 
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4-Comparison between the Motorized and Modified Sprayers Designs 

 The follows points can be handling:-  

 The air was blower to the spraying nozzle by affixed fan in an engine 

work by fuel and changed by fan worked by electricity ( the energy 

source changed from fuel to electricity )  

 Deliver the liquid to the nozzle was by the air pressure which existed in 

the tank when the nozzle sprays above the tank level. And after the 

modification  a motor was installed in the tank  to push the liquid  

 Air fan and the tank were carried on the labour. After the modification 

the fan  would be carried in hand and the only tank carried on labour  

  Reached that the spraying rate in the modification is near the spraying 

rate of the previous system and by little modification we will have the 

best spraying equipment for the green house. 

 During the test observed that the labour is comfortable during working, 

and because the equipment is easy operation this affected positively the 

work efficiency, although increasing the fertilizers dose very important 

for the plants in the greenhouse, because there is high competition for 

elements in the soil. And this leads to increase the plants numbers in the 

area unit of the cultivated plant than in the open fields. 

 When modifying the liquid pushing method to the tank from the nozzle 

by water pump it resulted the droplets spraying are small  

 The electrical blower used has single speed and this is harmful to the 

plant in the vegetation  periods  

 Modifying the equipment from a machine work by fuel to a machine 

work by electricity had. 

5-Manufacturing and operation total costs: 

The total Manufacturing and operation total costs was shown in table 4-5 

Table 4-5: Manufacturing and operation total costs 

The equipment before modification The equipment after modification  
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Total cost expensive  (2500SDG) Cheap (110 SDG) 

Operation costs 0.750SDG /h Operation costs  0.260SDG /h 

 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

 

The following conclusion may be drowning from the study: 

 

1. The modified equipment saves time of spraying because it is 

comfortable for the labours  

     (the weight before and after modification (10 kg, 3kg), respectively.  

2. The costs of the modified equipment was 110SDG (0.20$) which was 

too cheap, when compare with previous design 2500SDG (500$)   

3. The equipment is easy to fabricate from local materials.  

 Recommendations  

I. Studies are recommended for this design by handling more 

evaluation factors. 

II. Due to the high spread of green house practices it recommended to 

give great important for specialized equipments for different 

practices.  

III. More studies are needed for the design concerning the fan speed 

and liquid flow rate.  
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Abstract: 

 A field experiment was conducted at the Demonstration Farm, 

Faculty of Agriculture; University of Khartoum, Shambat to evaluate the 

effects of three planting methods on growth, number of days from planting 

to shooting and from shooting to harvesting and yield and yield components 

of the plant crop and first ratoon crop of the banana cv. ―Dwarf Cavendish.‖ 

Banana suckers were planted in one of the following three planting methods: 

flat basin (―hods‖), ―mastaba‖ or ridge. A randomized complete block 

design with four replications was used. Data were collected, at the 

termination of the experiment, on vegetative growth attributes and yield and 

yield components. The results showed that banana plants responded to 

planting methods and there were significant difference in all measured 

growth variables between ridge planting and the other two planting methods. 

The least values were, however, obtained with flat basin planting. Ridge 

planting tended to stimulate early shooting and faster maturity of banana 

bunches of both plant crop and the first ratoon crop. Greater values of yield 

components and potential yield were obtained with ridge planting than 

―mastaba‖ and flat basin plantings. The effects of planting methods on 

vegetative and reproductive growth attributes are most probably related to 

efficiency water use and soil temperature. 

  

Key words: Planting systems, banana, planting methods, seedbed 

preparation, ridge planting 

 

 السراعه على نوى وإنتاج الوىزتأثير طرق 

 :وسـتخلصال

الهرتفع ) السػرابات كالهصاطب( كالحياض  ةىدفت ىذه الدراسػو لتقييـ تأثير هيد الزراع
عمى خصائص النهك الخضرم، كعدد االياـ هف الزراعو إلى اإلزىار كهف اإلزىار إلى  ةالهسػطح
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كهككناتيا لهحصكلى الغرس كالخمفًة االكلى لنبات الهكز  ةحصاد الثهار، كعمى اإلنتاج كاإلنتاجي
. بالهزرعًة  (ـ2003ك 2002) يف هتتالييفتجربو خالؿ عاهالايجًريت  صنؼ" كافندش الهتقًزـ"ي

، السػرابات) بثالث طرؽ  . زرعت خمؼ الهكزشهبات -، جاهعة الخرطـكةلكمية الزراع ةاإليضاحي
باربعًة هكررات.  ةالكاهم ةكفقان لتصهيـ القطاعات العشكائي ةالتجرب كنفذت كالهصػاطب، كالحياض(،

بينها اعطت  ك الهصػاطب عمى السػرابات ةهف النباتات الهزركع افضؿ النتائج تـ الحصكؿ عمى
عمى  ةالزراع ادت . كهاةفي الحياض اقؿ القيـ لكؿ قياسػات النهك الخضرم كاإلنتاجي ةالزراع
قصر فترة دكرة الهحصكؿ هقارنةن بالزراعو في  هف ثـك  الهبكر راإلزىا ات كالهصػاطب إليالسػراب

كبالتالي اىطالت فترة دكرة  حتى الحصاد ةادت إلى زيادة عدد االياـ هف الزراع كالتي الحياض
، إلى ة، تحت ظركؼ ىذه التجربةاتات الهكز لطرؽ الزراعو الهختبر قد تعزل إسػتجابة نب .الهحصكؿ

سػتخداـ هياه الرم ك تييئة بيئ كفاءة الهصاطب كالسػرابات نتاج الهكز. ةفي حفظ كا   هثمى لنهك كا 

 

INTRODUCTION 

Banana belongs to the genus Musa, one of two genera of the family 

Musaceae. Banana plants are large herbaceous rhizomatous 

monocotyledons, and are monocarpic but perennial (Stover and Simmonds, 

1987). It is certainly the one plant which yielded the greatest amount of 

edible starch per hectare, and is deservedly the greatest of the fruits of the 

tropics and subtropics regions of the world (Robinson, 1995).  

Banana plants characteristically require continuous high availability of water 

and nitrogen fertilization to produce the fruit quality demanded in the market 

place (Purseglove, 1978). Banana production is particularly sensitive to 

deficiencies of soil moisture. Growth, flowering and production in banana 

continue throughout the year as long as there is sufficient moisture in the soil 

(Turner, 1970). The roots are superficial and the plants cannot tolerate 

drought or flooding and water-logging conditions (Donal and Low, 1990). 

The crop cycle duration, the time from planting to harvesting, is as an 

important component of banana potential yield (Robinson, 1995). The period 

between planting the suckers and the emergence of a new leaf is critical for 

stand establishment and eventual yield. Shooting (flowering) in banana is 

not directly influenced by environmental factors and can occur at any time 

of the year (Turner, 1970) after a minimum number of leaves has been 

produced by planted suckers (Robinson 1995; Jones, 2000). Among the 

environmental factors that influence shooting in banana temperature appears 

to be the most important apparently through its effect on the rate of leaf 
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production. Leaf emergence is retarded below 10C and is reduced at 

relatively higher temperature (Turner, 1971). The rate of leaf emergence is 

higher (one leaf/week) in summer than in winter (one leaf /month) (Jones, 

2000). Early flowering shortens the length of time required for fruit 

harvesting. In the subtropics the crop cycle duration is strongly influenced 

by temperature; being shorter during summer (Robinson, 1981). Other 

factors that might determine the duration of the crop cycle of banana are size 

and type of planting material (Nayar, et al.1978; Robinson and Albert, 

1983), cultural practices (Danielles, et al.1985) and cultivar (Hamed, 1992; 

Herrera and Manuel, 2003). 

Banana is cultivated in almost all states of Sudan for local 

consumption and export. Its production ranks third in importance among the 

fruit crops after date palm and citrus and surpasses all fruit crops in yield per 

feddan (1fed. =0.42 ha). Despite its great horticultural interest, popularity 

and usefulness, banana has been under-searched by researchers and under-

valued by decision makers. The area under banana cultivation in Kassala, the 

major banana producing state in the country, has decreased substantially as a 

result of poor management and inadequate traditional cultural practices 

(Shomo, 1974). 

That attitude has changed and banana culture is receiving much 

attention and recognition nowadays as an important fruit crop by the 

government officials and the private sector. The interest of local and foreign 

investors in banana has apparently been aroused by an increasing awareness 

of the potential and importance of the crop as a food source and as a cash 

crop.  

Local scattered banana improvement programs have been initiated in 

some universities and national research stations. Associated with these 

programs has been the need to identify constraints to local banana 

production. 

The areas under banana cultivation increased tremendously during the 

last years due to an expanding consumer demand. The quantity and quality 

of banana fruits are, however, low; most probably due to poor cultural 

practices in general (Osman, et al. 2004) and planting methods in particular. 

The use of flat basins, the most commonly used method of planting of 

banana in Sudan is governed more by practical experience and tradition 

rather than by scientific studies. There is, a lack of published information on 

crop husbandry of banana, particularly planting methods. To our knowledge, 

no work has yet been made on the effect of planting methods on growth and 

yield of banana except the unpublished thesis of Bakheit, (1994).The 
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positive response of a number of cultivated crops to planting or sowing 

methods is well documented in the literature (Mustafa, 1996; Ali, 1998; 

Babiker, et al.1998; Abusuar and Abdella, 2004). However, the response of 

banana plants to planting methods has not been fully studied. There is a 

pressing and an undeniable need to develop new planting methods to 

substitute for the single traditional method of banana planting. Therefore, the 

objective of this investigation was to evaluate the effect of three planting bed 

preparations on vegetative growth and yield of the banana cultivar ―Dwarf 

Cavendish‖. 

 

MATERIALS AND METHODS 
An experiment was conducted during the years 2001-2002 at the 

Demonstration Farm of the Faculty of Agriculture, University of Khartoum 

at Shambat, to study the response of banana (Musa, AAA Group, Cavendish 

subgroup ―Dwarf Cavendish‖) to planting methods. The experimental site 

lies at latitude 1540 N, longitude 3232 E and 376m above sea level. The 

climate of the area is semi-arid with low relative humidity. The temperature 

ranges between 40C maximum in summer and 21C minimum in winter 

(Adam, 2002). The soil of the experimental site is predominately clay loamy 

(clay content 37%) characterized by low water infiltration rate and poor soil 

structure, low N content (0.07%), low in organic matter (0.85%) and a high 

pH (8.5) (Mohamed, 1999).  

The experimental land was ploughed, harrowed, leveled, and divided into 4 

blocks. Each block was made into three plots of dimensions 6-X4-m. 

Planting beds were prepared in each plot using a bed shaper as ridges (70 cm 

wide at the top, 80 cm apart); ―mastabas‖ (100 cm wide at the top, 80 cm 

apart) or flat basins (―hods‖), designated as P1, P2 and P3 respectively. 

Preparations of ridges and ―mastabas‖ required the top soil to be scraped and 

raised 20- to 30-cm above the natural terrain. Treatments were arranged in a 

randomized complete block with four replications. Six planting holes, (pits), 

50-X25-X25-cm in dimensions, were dug in each plot and 2 kg of fermented 

farmyard manure together with 25g Furedan were applied to the bottom of 

each hole.  

Five months old ―Dwarf Cavendish‖ banana maiden suckers were 

used as planting material. One hundred suckers of uniform size and 

comparable shape were obtained from a commercial banana plantation in 

Al-Gaily area, North of Khartoum. Dry leaves and injured roots were 

carefully removed and the suckers were cleaned from dust, soil debris by 

washing in running tap water and disinfested by immersion into a solution of 
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25g/l Furedan. The suckers were planted on ridges, ―mastabas‖, or flat 

basins. A randomized complete block design with four replicates was used. 

Six suckers were planted per plot at a spacing of 2.5-x2.5-m. The first 

irrigation was applied immediately after planting and then an irrigation 

program was implemented with 7 days frequency during summer and 12 to 

15 days during autumn and winter. Dead and slow growing suckers were 

replaced three weeks after planting and weed control was done manually by 

hand hoeing as required. Dead and damaged leaves were removed and 

pruning of unwanted suckers was carried out once every four months leaving 

only the mother, first and second ratoon plants at all times. Bearing plants 

were propped-up by means of a forked stick and were harvested when 

fingers reached the three- quarter harvesting grade. 

Data recording was made after four months from planting of the crop 

plant and four months from emergence of the first ratoon till shooting. 

Seasonal changes in pseudostem height and girth and number of leaves were 

recorded at monthly intervals. Only the results of the data recorded at 

shooting time were presented. Pseudostem height was measured at 5cm 

above the ground level up to the point of intersection of the petioles of the 

two youngest leaves. Pseudostem girth was measured using a Vernier 

caliper, at 5-cm above the ground level. The number of days from planting 

of the plant crop and from the emergence of the first sucker of the ratoon 

crop to shooting and also from shooting to harvesting of both the plant crop 

and first ratoon crop was counted and recorded. Yield and yield components 

of both the plant crop and the first ratoon crop were determined. Weight of 

bunches, stalks, hands and fingers was recorded. Number of hands per 

bunch, fingers per bunch and fingers per hand was counted. Bunch weight 

was used as an index of total fruit yield. The potential yield was calculated 

as the product of the average weight of bunches and the number of banana 

plants per feddan. Data were subjected to analysis of variance procedures of 

the SAS Institute, (1990) and Duncan Multiple Range Test was used to 

separate treatment means. 

RESULTS 

Vegetative growth: 

The data taken at monthly intervals showed that pseudostem height, 

girth and number of leaves of the plant crop increased steadily till shooting 

with no significant difference between treatments. High values of growth 

attributes were obtained on ridge planting compared to the other planting 

methods (data not presented).The lowest values were associated with the flat 
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planting method. On the other hand, the data of the first ratoon crop, 

recorded at various monthly intervals, revealed significant differences 

among treatments in pseudostem height, girth and number of leaves 

registering high values for all measured growth attributes throughout the 8 

month interval of data recording. The tallest plants, biggest pseudostem 

girths and the greatest number of leaves in each month were obtained by the 

ridge planting method. Flat planting gave the lowest values. The rate of leaf 

emergence was faster with ridge planting than the other two planting 

methods. The number of leaves produced increased steadily; with significant 

differences among monthly data recording intervals.  

Table (1) portrays data of the effects of planting methods on pseudostem 

height, girth and number of leaves of both the plant crop and the first ratoon 

crop at shooting time. The data indicated that planting methods had no 

significant effects on pseudostem height, girth or number of leaves in the 

plant crop. It was also evident that banana plants on ridges maintained a 

non-significantly high vigorous growth rate than the two planting methods. 

On the other hand, all measured growth attributes of the first ratoon crop 

exhibited significant differences among planting methods. It is apparent 

from these results that vegetative growth, as manifested by increased 

pseudostem height, girth and number of leaves of the first ratoon crop was 

more vigorous when suckers were planted on ridges compared to the other 

planting methods. The difference in number of leaves between ―mastaba‖ 

and flat basin plantings was, however, not significant. The high values of all 

measured vegetative growth attributes were obtained with ridge planting 

whereas the lowest values were obtained with flat basin planting.  

The assessment of shoot quality (in terms of growth vigor, leaf number and 

colour) by subjective observations demonstrated that banana suckers planted 

on ridges were more vigorous with high number of dark green leaves 

compared to those planted on ―mastabas‖ or flat basins. Signs of wilting and 

shriveling of leaves, crust formation and cracking of the top soil were more 

frequently observed with banana plants on flat basin, few days before 

irrigation (Fig.1). Also it is worth mentioning that banana suckers planted on 

ridges survived the transplanting process and were established soon after 

planting with no casualties while an appreciable number of dead or slow 

growing suckers planted on ―mastabas‖ and on flat basins were replaced 

table(1).  

Crop cycle duration: 

Table (2) depicts significant differences among planting methods in 

number of days from planting of the plant crop and the emergence of the 
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first ratoon to shooting and also from shooting to bunch maturation and 

harvesting. Banana plants of the plant crop and the first ratoon crop planted 

on ridges took significantly less days from planting or emergence of first 

ratoon to shooting and also from shooting to harvesting than the other 

planting methods. The plant crop and the ratoon crop were 28 and 19 days 

earlier to shooting than the other planting methods respectively. Flat basin 

plantings resulted in an extended vegetative cycle compared to the other 

planting methods. Similarly, bunch maturation and harvesting of plants of 

both the plant crop and the first ratoon crop on ridges were a week earlier 

than in basins plantings. Ridge planting tended to enhance early flowering 

and hence shortened the time required for fruit maturation and harvesting. 

Yield and yield components: 

The effects of planting methods on bunch, stalk, hand and finger 

weights, number of hands per bunch, number of fingers per bunch and per 

hand and potential yield of both the plant crop and first ratoon crop are 

displayed in Table (3) and Fig (2). The results obtained showed significant 

differences among planting methods in most of the measured components of 

yield and potential yield. Ridge planting recorded significantly high values 

of yield and yield components in both plant and first ratoon crops compared 

to the other two planting methods. Flat basin plantings recorded the lowest 

of all measured variables. However, no significant differences were noted 

among treatments in the values of average weight of stalk or hands and 

average number of fingers per bunch. Likewise, banana plants planted on 

ridges recorded significantly higher potential yield in the plant crop and the 

first ratoon crop than the other planting methods (Table 3). It is also evident 

that the values of yield components and potential yield obtained in this study 

were higher in the first ratoon crop than the plant crop. 

 

DISCUSSION 

The results of this study showed that banana plants responded to the 

different planting methods tested. The magnitude of the response, however, 

varied with the method used and was perceived in increases in growth 

variables, earlier shooting, faster fruit maturity, and high yields and yield 

components of the plant crop and the first ratoon crop. The differential 

responses to ridge planting regarding vegetative growth and yield and yield 

components of banana reported in this study corroborated the findings of 

other investigators (Bakheit, 1994; Mustafa, 1996; Ali, 1998; Babiker, et 

al.1998; Abusuar and Abdella, 2004) who found greater yield and potential 

yield in banana, alfalfa, garlic, wheat and clitoria respectively with ridge 
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planting than the other planting methods tested. The positive effects of ridge 

planting or sowing in these studies are, more or less, related to water use and 

soil plant relationship. 

The significant effects of the planting methods on vegetative growth in this 

study were, however, noted on the first ratoon crop only. The lack of 

significant response to planting methods by the plant crop was mostly due to 

a shift in nutrient reserves stored in the tissues of newly planted suckers in 

favour of plant establishment, resumption of growth and formation of 

adventitious roots and other plant organs. The period between planting the 

suckers and the resumption of active growth and the emergence of a new 

leaf is critical for stand establishment and for later development. The 

significant difference obtained in leave number of the first ratoon crop 

across monthly data recording intervals could be due to that leaves are rather 

more sensitive to planting methods and thus, faster to respond than 

pseudostems.  

The tendency of banana plants on ridges to achieve a relatively fast 

and more vigorous growth is most probably due to the favourable 

microclimate manifested in lower temperature degrees and higher relative 

humidity than flat basin plants. The soil structure at the experimental site is 

poor and is characterized by low infiltration (Saeed, 1968). The 

pulverization and disturbance of the surface crust during ridge and 

―mastaba‖ preparation might have increased soil roughness, improved the 

bulk density and increased soil porosity, thus facilitating water infiltration 

and aeration at the root zone. Planting on ridges had the advantage of raising 

the banana rooting zone above the compacted soil layers and gave banana 

plants an advantage with respect to water-logging and surface crusting 

conditions to which banana plants are sensitive (Samson, 1989; Robinson, 

1996).  

Banana growth and production are particularly sensitive to 

deficiencies of soil moisture. The root system of planted suckers is 

superficial and is not extensively developed neither in depth or laterally 

(Simmonds,1966).  Ridge planting encouraged the soil to absorb and store 

water within the root zone throughout the growing season to meet the high 

water demand of banana for optimum growth and continuous yield. 

Irrigation water in the ridge planting method is led along two sides of each 

plant wetting only part of the surface thus reducing evaporation, reducing 

surface run-off and ensuring long holding of irrigation water on the 

cultivated area to facilitate infiltration.  
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These conditions resulted in a quick resumption of vigorous growth, and 

higher percentages of establishment and survival of banana plants compared 

to ―mastaba‖ or basin plantings. Similar results were obtained and similar 

conclusions were reached by several investigators (Robinson, 1981; Bakheit, 

1994; Danielles, et al.1985; Samson, 1989) in banana and Babiker, et al. 

(1998) in wheat. 

 

On the other hand, the response of suckers planted on ―mastaba‖ 

reflected more or less similar trends as observed in ridge planting. Basin 

plantings, however, consistently gave lower values for all measured growth 

attributes than ―mastaba‖ and ridge plantings. This was associated with soil 

compaction resulting from the initial bed preparation and leveling. The 

movement of labourers during hoeing and weeding further aggravate the 

problem of soil compaction. Besides, the entire surface of the flat basin and 

a large area of the ―mastaba‖ bed preparations were flooded with irrigation 

water, thus increasing the wetted area and consequently the rate of 

evaporation and enhancing the formation of surface crusting. The 

detrimental effects of basin plantings would appear to be associated with 

poor soil aeration and the failure of the soil to store enough irrigation water 

in the root zone because of low water infiltration and distribution.  

The period of time from planting to shooting and from shooting to fruit 

maturation was significantly reduced by ridge planting; i.e. the vegetative 

cycles of banana plants in ridges were shorter than those of the other two 

planting methods. Planting on flat basins resulted in an extended crop cycle 

duration. The shortened crop cycle duration recorded with ridge planting 

was a reflection of the promoting effect of ridging on the increased rate of 

leaf formation. Ridging increases soil temperature (Shadbolt, et al. 1961; 

Dainello, et al. 1982) and this, in turn, promote leaf formation (Turner, 

1971; Robinson, 1981). Banana suckers on ridges started to grow soon after 

planting and produced a greater number of new leaves and achieved a fast 

and more vigorous vegetative growth with a well-developed leaf canopy and 

a large leaf surface area during the early stages of vegetative growth and 

shaded the soil compared with those grown on basin plantings in a relatively 

short time. This self ground shading protect the soil and the developing 

banana plants from the excessive heat of the sun and reduced evaporation 

and transpiration, creating conditions of soil-plant-water relations suitable 

for maintaining vigorous vegetative growth and formation of greater number 

of new leaves. An earlier synthesis and accumulation of food reserve 

necessary for flowering, fruit formation and maturation was maintained 
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compared to the other two planting methods tested. Turner, (1971) 

maintained a similar view. The data and these speculations supported 

Hillel‘s, (1980) contention that ridging is an adequate means of controlling 

soil temperature.  

Ridge planting recorded the highest values of yield and yield 

components in both the plant and the first ratoon crops. The increase in yield 

under ridge planting was perhaps related to the significant increase in yield 

components which was a reflection of a more extensive vegetative growth. 

Furthermore, banana plants on basins tended to produce fewer leaves at the 

early stages of vegetative growth and this was reflected on the lower values 

of yield and yield components obtained; attributable to production of less 

assimilates. The results are in general agreement with others (Mustafa, 1996; 

Ali, 1998; Babiker, et al.1998; Abusuar and Abdella, 2004) that indicate that 

high yields, of the various plant species studied, are associated with sowing 

on ridges. 

High values of all measured vegetative and reproductive growth 

variables were obtained with plants of the first ratoon crop compared to 

plants of the plant crop. This could be attributed to the accumulation of high 

nutrient reserves in the rhizome and the root system of the first ratoon plants 

whereas the carry-over food reserves of the planted suckers of the crop plant 

is depleted in the resumption of growth and the formation of roots and new 

leaves. 

It could, therefore, be concluded that banana plants responded positively to 

raised-bed planting methods, and this response is manifested in stimulation 

of vegetative growth, enhancement of early flowering and increase in yield 

and yield components of both the plant crop and the first ratoon crop.  

However, the determination of the influence of raised bed planting methods 

in a range of soil types, irrigation and drainage systems and local climatic 

conditions, as well as assessment of fruit quality and post harvest 

characteristics warrant further studies.  
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Fig. 1: The effect of planting methods on vegetative growth of the banana 

cultivar ―Dwarf Cavevdish‖. Photos were taken 6 months from planting. P1= 

ridge plantings; P2= mastaba 

 

Fig.:2. The effects of planting methods on yield components of the banana 

cultivar ―Dwarf Cavendish.‖ P1=ridge plantings; P2= mastaba plantings and 

P3= flat plantings. Fruits of all planting methods were harvested after 100 

days 
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Table 1. Effects of planting methods on pseudostem height, and diameter, number 

of leaves and growth vigour of the plant crop and the first ratoon crop of 

banana plant (cv. “Dwarf Cavendish”) 

Planting 

method  

 Pseudostem 

height (cm) 

Pseudostem 

diameter (cm) 

 Number of 

leaves  

Growth vigour 

rating
z
 

  Plant crop 

P1  228.20
a 

56.40
a 

 33.40
a  

4.3
a
 

P2  230.33
a 

54.80
a 

 32.10
a  

3.5
b
 

P3  227.00
a 

52.50
a 

 31.80
a  

2.6
c
 

  First ratoon crop 

P1  219.30
a 

58.00
a 

 40.10
a 

4.8
a
 

P2  210.00
b 

56.00
b 

  38.40
ab  

4.3
ab

 

P3  208.00
c 

45.00
c 

 37.30
b  

3.5
c  

 

P1, P2   and   P3= Planting on ridges, on (wide raised beds) and on 

basins, respectively.  

Means in a column followed by the same letter (s) are not significantly 

different at P= 0.05, according to Duncan‘s multiple range test. 

z Vegetative growth rating from 1 to 5, with 1 indicating least vigorous 

and 5= most vigorous. 

Table 2. Effect of planting methods on number of days from planting to shooting 

and from shooting to harvesting of the plant crop and the first ratoon crop 

of banana plant (cv. “Dwarf Cavendish”) 

Planting 

method 

 Plant crop  First ratoon crop 

  Shooting Harvesting  Shooting Harvesting 

P1  297
c 

101
c 

 327
c 

96
c 

P2  312
b 

105
b 

 340
b 

100
b 
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P3  325
a 

109
a 

 350
a 

103
a 

P1, P2   and   P3= Planting on ridges, on (wide raised beds) and on 

basins, respectively. 

Means in a column followed by the same letter are not significantly 

different at P= 0.05, according to Duncan‘s multiple range test. 
 

Table 3. Effect of planting methods on yield and its components of the plant crop 

and the first ratoon crop of banana plant (cv.”Dwarf Cavendish) 

P1, P2 and P3 = Planting on ridges, on (wide raised beds) and on basins, 

respectively 

Means in a column followed by the same letter (s) are not significantly 

different at P= 0.05,  

according to Duncan‘s multiple range test. 

z 1 feddan = 0.42 ha 

  Average weight (kg) of  Average number of  Potential yield 

(tons/fed.)
z 
 

Planting 

method 

 Bunches  Stalks  Hands Fingers  Hands/ 

bunch 

Fingers/ 

bunch 

Fingers/ 

hand 

 

  Plant crop   

P1  15.81
a 

1.24
a 

1.46
a 

0.102
a 

 9.96
a 

147.12
a 

17.58
a 

       9.76
a 

P2  14.33
a b 

1.04
a 

1.41
a 

0.097
b 

 9.53
a 

146.62
a  

14.41
b 

       8.92
a b 

P3  12.27
b c 

0.92
a 

1.44
a 

0.082
c 

 8.13
b 

144.21
a 

13.23
c 

       7.62
b 

  First ratoon crop   

P1  16.56
a 

1.48
a 

1.62
a 

0.105
a 

 10.99
a 

150.95
a 

18.69
a 

       11.06
a 

P2  14.63
b 

1.06
b 

1.47
a 

0.099
a 

   9.40
b 

144.34
 b 

14.52
b 

         9.83
b 

P3  13.61
b 

0.89
c
 1.24

b 
0.086

b 
   8.25

c
 128.45

 c 
13.88

b 
         9.14

b 
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How Can Literature Enhance the Secondary School  Student's Learning 

of  English Language: Teacher's View 

(A Case study: secondary school - third class) 

Magdi Ebd Elmoati Kamil  Mohammed Ali 

Department of English Language, Faculty of Education Romi Elbakri, University of 

Dongola, Dongola, Sudan. 

Abstract: 

  This study aims to recognize the impact of teaching literature in 

secondary schools and its effectiveness on the skills ,speaking ,writing and 

reading .The researcher used an interview and observation as tools for 

collecting data. The researcher analyzed the data and reached some 

important results that secondary students need literature in their curriculum 

and the studying literature is very useful for students to increase their 

abilities and help them to develop their skills. The weakness in their English 

language appears clearly from their non -focusing on this subject. 

     The researcher recommends that the ministry of education must  give 

additional care to literature in Sudanese secondary schools and the 

researcher also recommends that the syllabus designers put large dose in 

order to make the curriculum more comprehensive for other strategies.    

 :الوستخلص

الي هعرفة هدم تاثير ندريس االدب االنجميزم في الهدراس الثانكية   تيدؼ ىذه الدراسة
استخدـ الباحث  الهعاينات  الهيارات االحرل هثؿ الكتابة كالتحدث كالقراءةكقدكتاثيره عمى 

اف طالب :كقد تكصؿ الباحث إلى نتائج أىهيا ىي إف  .كالهقابالت الهباشرة كادة لجهع الهعمكهات
الثانكل فى حاجو ها سو لدراسو االدب اال نجمىزل فى هناىجيـ كاف دراستو تساعد الطالب فى زيا 

اتيـ كزيا ده هيا راتيـ كقد ظير جميا الضعؼ فى الغو اال نجميزيو لعدـ التركيز عمى ىذه ده هقدر 
انو يجب عمى كزاره التر بيو كالتعميـ اال ىتهاـ .كقد خرج ابحث بتكصيات عديدة أىهيا  .الهاده 

نجميزل اال ى اف يككف الهنيج لالدبالزايد ليذه الهاده كلكاضعيو الهنا ىج التركيز كزياده الجرعو كعم
 هتكاهال يشهؿ الهيا رات الهحتمفو زايدا اال ستراتجيات االخرل
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Background: 

At the present time there seems to be a move towards secondary 

school subjects which have a strong link to a tertiary course of study. For 

that reason, some parents and some students feel that the compulsory study 

of English Literature, especially in the national syllabuses offered in the 

majority of Sudan‘s national schools, is misguided and disadvantageous to 

students, particularly if they are third language learners of English. 

However, there are still good reasons for the study of English Literature.                                                                  

Students who study only English Language, with emphasis on reading 

and writing skills, sometimes fail to see the point of studying English 

literature, especially if they have no plans to study English or Translation at 

university. But English literature can introduce students to a range of 

aspects, not only of the English language but also of English culture.                                                                                                     

1.2 The problem of the study 

As to state the problem, the present study explains the impact 

teaching the literature at secondary students particularly in reading skill, 

writing skill and speaking skills because the English language is turned to be 

a problematic area to those students who suffer a lot in their coming 

educational life.                                          .                                   

       The present study tries help explain the impact of teaching literature  on 

third class-secondary school  Second language. Teachers are able to help 

students to in their learning English and do well in writing,speaking and 

reading skills.  

  

 1.3 Objectives of the Study 

 This study aims to                                                   

1- Investigate the effectiveness of using literature on students' English 

language performance.                                                                                 

2- Identify the problem of language classes by practicing language.         3- 

Set recommendations to help students to be effective participant in the 

learning process.                                                                     

1.4- :-Significance of the study:- 

     This study may help teachers to prepare skillful and to be qualified 

teachers and to equip with useful literature in secondary schools . It may also 

help syllabus designers to make m necessary changes for the curriculum in 

order to develop students' reading literature . The findings of this study may 

be useful for the ministry of education and the national centre for curriculum 
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development and educational research  to adopt effective reading in 

literature courses to cope with the difficulties and prevent them using useful 

remedies.                                                   

 The researcher hopes this research of the active work in teaching 

literature which activities play a key role is expected  to increase a number 

of opportunities for speaking skill reading skills and writing skill uses the 

amount of students  in classroom.                                          

     

1.5Questions of the Study                           
  This study raises many questions:  

1- What effect does the teaching of literature to secondary school students on 

their English language performance?  

2- How does literature help students improve their English language skills? 

3-  -Does teaching literature   develop English language? 

1.6 Hypotheses 
The research hypotheses  

1 –There are great effect for teaching of literature to secondary school 

students on their English language performance 

2-Teaching literature help students improve their English language skills 

3- Teaching literature   develop English language   

Limitation of the study     

  This study is limited in Algolid secondary school, during year 2015 and 

deals only with teaching skills through teaching literature  

 

2.0Literature Review                                                                             

 2.1 Introduction                                                                                  
      There are aspects of English culture that are encapsulated in English 

literature. Of course, this is quite obvious when studying the works of 

Shakespeare or of writers, poets and playwrights of the eighteenth and 

nineteenth centuries. It is, however, also true when studying other works of 

English literature. Students can learn about allusions and references to 

different aspects of English culture. They can also learn the context and 

meanings of famous quotes and phrases. 

       Studying Literature does not confine the students to the traditions of 

England but includes the possibility of introducing them to traditions which 

inform English Literature, such as the study of Ancient Greek drama, and to 

literature in other contexts, such as American literature. It also provides the 

students with an alternative to the pervasiveness of ―television culture‖ with 

its immediacy and, often, its shallowness. Lick (2009p145) writes:                                                                                       
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      ''An enjoyment and appreciation of Literature will give 

students the ability to develop this into an interest in books 

and reading as they move away from their studies and into 

their adult lives. They will have the confidence to 

approach and tackle new forms of books and writing, 

since they were exposed to a range of literature during 
their school days.''                                                         

 The researcher agrees with the teaching literature in secondary school 

because it will give students the abilities to develop different abilities and 

the students can improve his language and it can be useful to students in 

their studies and into their adult lives.                                                      
2.2Studying Literature                                                             

     When studying Literature, students can learn not only language aspects 

such as vocabulary items but also that language can be used for specific and 

aesthetic purposes. Familiarity with the concepts of beat, metre and rhythm 

can improve their own writing as students are able to appreciate and apply 

these ideas. Finally, the study of Literature can provide students with a fresh 

and creative angle with close look at literature and language shows that the 

two are closely related.              

2.3 Teaching literature in the secondary school 
  The literature in secondary schools designed to prepare pre service 

secondary English educators in teaching novels. Literature will give 

prospective English teachers some intensive instruction in ways to teach 

literature at the high school level, including a focus on facilitating reading 

,response ,discussion, and instruction . Sheridan  (2003 p5) writes  

       ''Students' tasks in this course include: gain a 

better understanding of how to connect students to literary 

text in the classroom; create engaging writing assignments 

that accompany those texts. Learn and try out new technique 

for teaching literature in various contexts .Consider current 

issues under national  discussion in public schools and how 
those issues  a affect the ways you teach.''                                                                               

     Students in studying literature can expect to do a lot of writing, reading, 

and discussion about the ways to use literature in classroom. The literature 

will be based on the principles of best practice and teachers will talk 

extensively about best practice methods throughout the term.                                                                                                       

      Students will begin class by writing a reflection . The reflection      

become the catalyst for our class discussions. The best practice teaching 
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method is an example of something teachers do in the classes with their 

students.                                                                                                        

2.4Relationship between literature and language:                      

 The relationship between literature and language is obvious because 

from all indications, literature presupposes language. It is inconceivable to 

discuss literature without reference to language. But going by the traditional 

practice at the secondary school level in Africa context, there are indications 

that Literature and English Language are treated as two separate school 

subjects. At the senior secondary school level, the subjects are taught in 

different classroom settings by teachers that are either designated Literature 

teachers or English teachers. By this dichotomy, the Literature teachers, to a 

large extent, pre-occupy their teaching period with the teaching of the 

stories, the contents and the socio-cultural, economic and religious 

implications of the prescribed literary texts without placing much emphasis 

on the language components of the texts. In the end, some students have 

been found to have done very well in the                                                                  

Literature exams but perform poorly in English Language. Against 

this background, this paper posited that the relationship between literature 

and language is symbiotic. It was, therefore, suggested that the relationship 

should be explored and exploited in order to enhance effective teaching and 

learning of Literature and English Language at the secondary school level so 

that the learners would possess high level . Omukaogu (2002 p300)  writes:                                                               

''proficiency in the use of English Language, 

which would ultimately contribute immensely in 

addressing the seeming poor academic performance at 

the secondary and tertiary levels of education in Africa.'                                                                        
' 

Some suggestions for effective teaching and learning of Literature and 

English Language were madith which to approach their studies in particular 

and their lives in general.                                                             

2.5Why Secondary School Students Study Literature 

No matter how straight-forward a story may seem, the search for 

something deeper within it leads to all kinds of insights that, while perhaps 

not in line with the author's original intent to teach students more about the 

world and the different ways students use language. Mongkok (2015 p.52)  

states                                                               
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           "Creative writing has been a      happy    

part of      my life since I first learned to hold a 

pencil, so once I chose Gustavus, I considered my 

career as an English major a given. Perhaps I am 

a rare bird for that, being so sure of myself so 

soon. But I could not have anticipated how much 

I learned about the value of reading, in every 

area of life, through the English major; nor did I 
see its potential to shape me as a writer. ''                                                               

The theory taught alongside literature, in combination with this 

analysis, gives learner the power of perspective that is so essential to finding 

contentment and peace in communication with people who are different 

from each others , in a way that is unique to the study of literature. To write 

students have to read, and to really read, you they have to think, criticize, 

doubt, wonder, and stand amazed by words on the page. The English major 

showed students how to do that, and not only has it increased students' skills, 

and  it has made the learner a more compassionate and honest person. 

Skvorc (1988 p.130) wtites:  

"I study literature because I believe there is power in 

stories. Literature is both intensely personal as well as 

a communal experience. I love examining how words, 

sentences, characters, plot-lines and tropes reveal who 

we are as humans. Humanity is a complicated thing, 

and requires an infinite amount of words to describe 

and analyze. That's the joy of studying literature, there 

is always a new reality to discover."                                                                     

       The chance to read and write is something that everyone should be able 

to experience.  Literature in all forms is everywhere in today‘s society, and 

with this idea, it is clear just how important it is.  Whether it is studied in the 

classroom, read for pleasure or purpose, literature is a central part of many 

lives.  It offers not only a chance to enlighten a person, but it also gives the 

chance to broaden one‘s horizons and perspectives. Teachers, having the 

opportunity to teach literature in two different languages to help students to 

find similarities in two different cultures, and to also find that although 

literature varies in form and content, it is important and it is a central part of 

many lives. 

     The decision to study literature has been a struggle.  Since studen is 

young, he/she always enjoy reading and being read to, but  always considers 
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the actual study of literature to be made up; seriously, poets don‘t actually 

try to "invoke" some other work.  Literary devices?  Some make-believe 

stuff that people invented to make English seem scientific.  Although 

students enjoy it, literature, , as studied only by those who weren‘t smart 

enough to study something real, something provable.                                                                                                   

2.6The goals in literature                                                                      

     As far as students goals in literature, they are quite simple. There is a 

very attractive element to being able to talk about literature—great 

characters, famous stories—that students think, attracts most people to 

literature.  And it is a good feeling to know a lot about it. The difference for 

students as compared to each  other  is that they grow out of them Students 

star really looking at rhetorical devices, and the use of language.  Teachers 

start to see that, although it still was not science, it was art, and art is the 

greatest expression of that which is human. And the goals in literature,  are 

quite simple.  Admittedly, part of stuents  fascination is for ‗great 

ammunition for cocktail parties.‘  There is a very attractive element to being 

able to talk about literature—great characters, famous stories—that students  

attracts most people to literature.  And it is a good feeling to know a lot 

about it. However, that is not students  greatest concern.  Most of all, my 

goal is to learn as much as students can about the human condition, and what 

it really means to be human, in all aspects. Lick (2009 p.131) states:                                                 

    "By studying literature I find that this sense of               

confusion and search for self-discovery is a common 

theme.  I am confident that my choice to be an English 

major is one that I will be satisfied with.  Thus far, in 

my opinion, to be an English major entails more than 

just being able to read and write 
well.''                                                                           

            An English major must also strive to understand and interpret the 

importance that various forms of literature have had on the society of the 

past and the present.  Being able to express opinions is another important 

aspect, as is starting a piece of literature with an open mind.  These habits 

are also important when facing everyday life, not just literature .  

       Reading and writing, the basic principles involved in the study of         

English, serve as the gateway to a deeper level of thought.  After mastering 

these elementary skills, comprehension, analysis, and interpretation are 

learned and used to better educate ones self.  Studying literature and 
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observing personal reactions to the literature can make one more aware of 

his or her own values.  English skills are helpful in every area of 

life.  Reading, writing, comprehension, analysis, and interpretation increase 

efficiency in multiple ways including communication, documentation in 

other areas of study, and reflection of personal values. Teachers believe 

there is no area of study that English and communication skills do not 

influence.                                              

        Reading and writing, in general, are undoubtedly some of the most 

valuable skills one can have; obviously, it for people to communicate and to 

participate in society.  However, there exists a purpose for reading and 

writing outside of these immediate practical purposes; the written word can 

be used to enlighten, to persuade, to express emotion, or simply for 

enjoyment.  In these forms the written word becomes an art form, and a way 

of reaching out to others through a personal experience between the writer 

and the reader.  Reading is an excellent way to associate oneself with the 

great minds of history and peer into their own thoughts.  Reading is surely 

one of the most effective ways one can expand oneself.  Beachey(2010 

.p.391)  writes:                         

 "Literature is a way in which we can capture and   interpret  what 

has happened and is happening to us personally and to the 

world as a whole.  An entire culture exists in the written 

word, documenting the collective thoughts of everyone 

who cared to share them with the world.  Therefore, I 

believe that for one to truly be a part of human society, it 

is critical that one take part in the evolution and self-

realization that is literature, even if only in the reading 
aspect. ''  

2.7The importance of  literature                                                     
               

          Writing, however, carries a grave importance, as literature simply 

would not exist in the accessible form it does without written word, and for 

that reason students  believe all who can write should.  Students  should take 

advantages of the great opportunity to be part of and contribute to the world 

and society in which he or she lives through writing.  Foreign learners see 

literature in the societal sense a collective struggle to understand and make 

the best of the lives that we have all been given.  Literature serves as a way 

to enrich our minds, and presents a way to improve the world not only 
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through the beauty of its presence but through the ideas and tangible 

possibilities it possesses.                    

          Teachers teach literature because students want the art of it to expand  

minds and help  students know new ways of seeing the world. Both students 

and teachers see a work of literature as a way to understand the time it was 

written, and the people who produced it, and to find the parts of that work 

that spoke to partner in any time and place. While student skeptical about 

whether or not anyone can ever really understand a culture or a time prior to 

their own, students  do know that many times literature and art provide 

insights that cold hard facts do not. Most of all teachers find that literature 

makes the differences more manageable, and highlights the similarities 

between people. Hendrix(2010.p.391) writes :                                                         

    "Not everyone loves reading enough to do it in their spare     time, 

but the people who do are the ones who get the most benefit 

out of what they read, because they want to be there in that 

world that literature creates. I have met very intelligent 

people who do not read. But all of the interesting people I 
know read, whether or not they are particularly intelligent."                                                     

        Literature is an art full of passion and heart; it transcends the 

ages.  Great literature hits on many different levels.  Over the years authors 

have accomplished unfeasible tasks through the use of their 

words.  Literature has prompted political and social change in societies and 

continues to do so to this day.  It can be a battle cry for the proletariat to rise 

up and make a difference, and it can also provide personal counsel. 

2.8 Literature and the responsibilities                                              

     Literature sets students free from the responsibilities of this world, and at 

the same time it ties down to those same responsibilities.  Some literature 

students read for an escape; to journey to a far away land and go on a grand 

adventure with creatures beyond student imagination.  Other literature has 

much more serious subject matter, and students  read it to remind himself  

that life isn‘t all cupcakes and ice cream.                  

         Students read literature to discover and to learn about ideas and  write 

it to discover and to cultivate students own ideas. No lover-of-ideas can go 

without either reading or writing. For me, if students  go too long without 

one or the other, they  get this huge build up of confused and jumbled ideas 

that suddenly overcome teacher and they just have to write them out in some 

form (philosophic prose, narrative, poetry, scribbled phrases, etc.). That 
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must be why literature can appear in a multitude of forms: be it poetry or 

prose, the sonnet or the novel, the sestina or the short story, etc. All literature 

shares the common theme of the idea. Ideas explore, probe, inquire, and 

inspire. The reactions to such are all that become a part of the learning 

process. There is a great deal that literature can teach. Literature can teach to 

the individual and to all of society. It can teach student about the past and 

the present and even about the future. Subjects can be broad and far-

reaching, but can also be specific. Literature teaches students about laughter 

and love, about remembering and forgetting. It can create emotion and warn 

teachers against learners many human faults. It can attempt to disprove other 

ideas or attempt to find truth.  Oftentimes, the uncertainty of a specific 

meaning of a piece allows for its interpretation to be for the reader to decide. 

What is certain, however, is that there are things to be learned from literature 

that are specific to it, that cannot be attained through any other medium. To 

gather this knowledge and to experience its beauty all pertain to the 

importance of literature to students .Travis( 2010p5)  writes                                                                                                    

   "Another reason that I enjoy reading so much is the place you 

can go to when you read. I know that that sounds pretty 

corny, like something on a PBS commercial, but I feel that 

there are a vast amount of experiences and people the 
reader gets to encounter in any work of literature."                                                                      

       Students pick up a fantasy novel and fly through it in an hour, they do it 

for enjoyment, pure and simple.  .  What they contain that dime novels do 

not is a window into the things that make human beings tick, the methods 

behind our madness, so to speak.  they go through life experiencing different 

situations and learning from them, but not always being able to put into 

words exactly what they  have learned.  Students  read literature because its 

function, as I define it, is to illuminate some aspect of the human 

condition.  Not only is the uncovering of these truths significant in and of 

itself, but the revelation process also provides a common experience through 

which the reader can relate to every person who has discovered that same 

truth before him. 

      One way that literature communicates the human condition to readers is 

that it brings the truths it contains to real life.   Although students concede 

that it is not absolutely necessary to major in English in order to gain 

perspective from literature, they  feel that English is a good lens through 

which to view the world, both present and past.  When students study a great 

work of literature, they do not only gain insight into the universal truth about 
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which the author has chosen to write, but they also, in student attempts to 

understand, can learn about the culture in which the author lived, the history 

surrounding the country of his origin, and the various intellectual, political, 

and artistic movements of the time.  Thus the window to humanity that lies 

at the heart of all literature can act as a sort of connecting portal to the 

culture surrounding each individual author.  The reader stands on the 

common ground of the universal truth around which a work is constructed – 

the point at which the reader‘s world and the author‘s meet – and begins to 

understand some of the motivations behind the author‘s own quest for truth.  

     Once someone has become more experienced in the ways of the world, or 

in the ways of literature, it falls upon that person to begin to light the way for 

future explorers.    Some may write literary works of their own, using words 

to illuminate their views on the truth about humanity.  Others may decide 

instead to act as teachers, helping prospective explorers learn to traverse the 

dense and sometimes bewildering forest of novels they will encounter along 

their journey.  No matter the manner in which people choose to serve, the 

task itself remains as timeless as the truths that humans have sought for 

centuries: As the great thinkers and authors of the past have marked out 

paths in the wilderness for learners who have followed them, so writers must 

serve as guides for those who will come after them.                                                         

Great literature provides its readers with a window into various aspects of 

the human condition and guide readers, as a species. 

Kolis(2001.p.85)writes:                                                                                          

''Literature gives us a mirror in which to examine our collective 

reflection as a people.  It does not gloss over the pimples and 

blemishes of humanity, but exposes them quite openly.  No 
concealer, no cover-up, only the truth. '' 

       Literature is the reflecting pool into which every person that ever 

existed can look and see both his own face and the faces of all his fellow 

people.  It enables each human to not only find the humanity within his own 

heart, but also to connect him to the generations of other people who have 

been doing so since the beginning of time.                                

3.0 Methodology of the Study                                                        

     The methodology of the study depends mainly on the interview as a data 

collection tool of Algolid  secondary school teachers .                             3.1  
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Population of the study                                                             

     The population of the study were (50).male and female Sudanese 

secondary school teachers who were involved in this research paper in 

Northern state at Algolid  locality. They  teach English in the third classes. 

The interview took three months.                                                      3-

2Literature Teacher's Interviews                                                    

The researcher interviewed all teachers the subject of the study and got the 

chance during the performance of the school attachment to students' faculty 

of Education. as follows:                                                             

1-Question one :Is teaching literature compulsory for third class or other 

classes at school ?   

Question one  is about obligation of teaching literature for third class or 

other classes at school.                                                                     

2-Question two: Does teaching literature help students in speaking skills  or 

not ?    

Question two is about whether teaching literature is helping students in 

speaking skills ? or not?                                                                         . 

3-Question three: Does teaching literature help students in reading skills 

/?or not?                                                                                    

Question three  is about whether teaching literature is helping students in 

reading skills  or not.                                                                             

4--Question four: Does teaching literature help students in writing skills?  

Or not ?                                                                                

Question four  is about whether teaching literature helping students in 

writing skills  or not.                                                                           

5-Question five: Do you as a teacher of English language focus on teaching 

literature?                                                                               

        Question five is about the focusing on teaching literature        

6- Question six: Do teachers who teach literature take training about the 

effective way of teaching literature?                                                
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Question six is about the training of teachers who teach literature 

7-Question seven:? Which types of teaching material you prefer to teach?  

8-Question eight Which types of teaching material advise your students to 

study? 

   3 .3 Sampling Procedure: 

   A number of (50)secondary school teachers of Algolid locality) have been 

chosen to be interviewed. 

    The interview about the studying literature .Teachers were given idea 

about the topic of the interview  and were asked in different words to check 

understanding the questions. 

3.4 Description of the procedure: 

  The researcher prepared a program for interviewing teachers after 

preparing the suggested list of questions.  

  Teachers were asked eight written questions and they were discussed for 

unclear answers. Before engaging in the interview the researcher made the 

necessary instructions via English language and then using the Arabic 

language in order to make these instructions clear and understandable.  

Data Analysis and Discussion  4.0        

4.1 Data Analysis                                                                                    

   The data which were collected through interviews  were analyzed as 

follows :                                                                                                   

1- All teachers agree about literature to be compulsory as other subjects at 

schools                                                                                            

2- Thirty nine teachers see that teaching literature help students in writing 

skills.                                                                                        

3-Thirty five teachers see that teaching literature help students in speaking 

skills.                                                                                   

4-Thirty five teachers see that teaching literature help students in reading 

skills.                                                                                                     
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5-The majority of the teachers mentioned that literature is easy for students 

to study.                                                                                      

6-Teachers were equally divided according to the answers, half of them 

advice  in teaching literature for all classes .The second  see it is so difficult 

for other classes.                                                                        

4-2 The discussion 

1-Question one :Is teaching literature compulsory for third class or other 

classes at school ?                                                                                               

All respondents agree about to make this material a compulsory for students                                                                                        

2-: Question two Does teaching literature help students in speaking skills  or 

not ?                                                                                  

  The answers of forty five teachers have been summarized as that, studying  

literature is more important and it helped the students to speak well. 

3- Question three: Does teaching literature help students in reading skills 

/?or not?                                                                                    

  The answers of forty seven teachers have been summarized as that, 

studying  literature is more important and it helped the students in reading . 

4-Question four: Does teaching literature help students in writing skills?  

Or not ?                                                                               

   The answers of forty  teachers have been summarized as that, studying  

literature is more important and it helped the students in writing  

5-: Question five: Do you as a teacher of English language focus on 

teaching literature?  The answers of forty seven teachers have been 

summarized as that ,they do not focus on teaching literature                      

6- Question six: Have teachers who teach literature had training about the 

effective way of teaching literature?                                                

- 

The majority of teachers have not had any training to teach such materials 

7-Question seven: Which types of teaching material you prefer to teach? 

The majority of teachers mentioned that , they prefer to teach  grammars .                                                                                                       
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8- Question eight Which types of          teaching material advise your    

students to study?                                                                               

  All teachers advised students to study simplified novel because it can 

supply them with many useful expression to improve their language       

  Findings and Recommendations     5.0 

5.1Findings                                                                      

With reference to the analysis of teachers' interview ,the study reached the 

following findings:                                                                           

1- Students need to study literature to improve their language                  

2- Studying literature is very important to increase students' abilities 

3-Teaching literature help students  in reading, writing and speaking skills. 

4- Teaching literature contribute in solving the problems of English 

language.                                                                                      

5- Teaching literature is so difficult because the majority of teachers had not  

sufficient experience .                                                                  

6-The majority of secondary schools students in Algolid Locality have 

reading difficulties not only in literature but also in the other skills. 

7 -The students almost need to learn  the components of literature as a 

subject not only as a book letters of the alphabet, to sound them in order to 

read adequately.                                                                                  

8-The students need to learn how to correspond reading to speaking     . 

 

5-2-Reconmmerdations: 

The researcher recommends the following:                                          

1- Ministry of Education should take additional care in teaching literature at 

primary schools                                                                                                                                                         

2-Syllabus designers must focus on teaching literature for all levels more 

than focusing on reading texts and grammar.                                        
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3-Ministry of Education should take additional care in teaching  literature at 

secondary schools                                                                                         
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