
 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 0 

 

 
 جملة العلوم اإلنسانية 

 

 

 ٔظف ع٠ٕٛخ  - ػ١ٍّخ ِذّىّخ

 

 

 ا كلية اآلداب / الخوستصذره

 جاهعة الورقة . ليبيا

                                                                            

 

 

 

 م2016سبتوبر 

 

 

 

 

 

 

 

31 

عدد  ال

 لثالث عشرا

 

 

 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 1 

 
 
 
 
 
 

 ٱ ٻ ٻ

                 ىئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ

صدق اهلل العظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 (71آيه  -)سورة الرعد  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 2 

 ىيئة التحريــــــر
 رئيسػان   د. عمي سالـ جمعة -
 عضػكان   د. أنكر عمر أبكشينة  -
 عضػكان  د. أحمد مريحيؿ حريبش  -
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المجمة عممية ثقافية محكمة نصؼ سنكية تصدر عف جامعة المرقب /كمية    

اآلداب الخمس، كتنشر بيا البحكث كالدراسات األكاديمية المعنية بالمشكبلت 
 كالقضايا المجتمعية المعاصرة في مختمؼ تخصصات العمـك االنسانية. 

صحابيا فقط، كافة اآلراء كاألفكار كالكتابات التي كردت في ىذا العدد تعبر عف آراء أ -
 ية مسؤلية اتجاىيا. أة م ىيئة تحرير المجمة كال تتحمؿ المجمأكال تعكس بالضركرة ر 

 ُتوّجو جميع المراسبلت إلى العنوان اآلتي:

 ىيئة تحرير مجمة العموم االنسانية  

 آلداب الخمس جامعة المرقب مكتب المجمة بكمية ا
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 د. عمى( 00218924120663ىاتف )

 د. انور(  00218926308360أو ) -د .احمد( 00218926724967)  

                   journal.alkhomes@gmail.com البريد االلكتروني:

 journal.alkhomes@gmail.com        : عمى الفيس بوك صفحة المجمة 
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 قواعد ومعايير النشر

ت كالبحكث األصيمة التي تتسـ بكضكح المنيجية كدقة تيتـ المجمة بنشر الدراسا-
التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة العربية كاالنجميزية كالدراسات 
االسبلمية كالشعر كاألدب كالتاريخ كالجغرافيا كالفمسفة كعمـ االجتماع كالتربية كعمـ 

 النفس كما يتصؿ بيا مف حقكؿ المعرفة.

التقارير عف المؤتمرات كالندكات العممية المقامة داخؿ ترحب المجمة بنشر -
 الجامعة عمى أف ال يزيد عدد الصفحات عف خمس صفحات مطبكعة.

نشر البحكث كالنصكص المحققة كالمترجمة كمراجعات الكتب المتعمقة بالعمـك -
اإلنسانية كاالجتماعية كنشر البحكث كالدراسات العممية النقدية اليادفة إلى تقدـ 

 لمعرفة العممية كاإلنسانية.ا

ترحب المجمة بعركض الكتب عمى أال يتجاكز تاريخ إصدارىا ثبلثة أعكاـ كال -
يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف كأف يذكر الباحث في عرضو 

عدد -مكاف كتاريخ النشر -عنكاف الكتاب -المعمكمات التالية )اسـ المؤلؼ كامبلن 
تكتب البيانات السالفة  -ذة مختصرة عف مضمكنونب -اسـ الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بمغة الكتاب(.

 ضوابط عامة لممجمة

ػػػػ يجب أف يتسـ البحث باألسمكب العممي النزيو اليادؼ كيحتكل عمى مقكمات 
 كمعايير المنيجية العممية في اعداد البحكث.

رت أك ييشترط في البحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمة كلـ يسبؽ أف نش -
قدمت لمنشر في مجمة أخرل أك أية جية ناشرة اخرة. كأف  يتعيد الباحث بذلؾ 
خطيا عند تقديـ البحث، كتقديـ إقراران بأنو سيمتـز بكافة الشركط كالضكابط المقررة 
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 –في المجمة، كما أنو ال يجكز يككف البحث فصبل أك جزءان مف رسالة )ماجستير 
 ر.دكتكراه( منشكرة، أك كتاب منشك 

ػػػػػػ لغة المجمة ىي العربية كيمكف أف تقبؿ بحكثا باإلنجميزية أك بأية لغة أخرل،  
 بعد مكافقة ىيئة التحرير.ػػػػ

تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث كتيعدُّ قراراتيا نيائية، كتبمغ  -
قا الباحث باعتذارىا فقط اذا لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح البحث بعد قبكلو ح

 محفكظا لممجمة كال يجكز النقؿ منو إال بإشارة إلى المجمة.

ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشره في مجمة -
 الكمية ، كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء قيبؿى لمنشر أـ لـ يقبؿ.

العممي،  تخضع جميع الدراسات كالبحكث كالمقاالت الكاردة إلى المجمة لمفحص-
بعرضيا عمى ميحكّْميف مختصيف ) محكـ كاحد لكؿ بحث( تختارىـ ىيئة التحرير 
عمى نحك سرم لتقدير مدل صبلحية البحث لمنشر، كيمكف اف يرسؿ الى محكـ 

 اخر كذلؾ حسب تقدير ىيئة التحرير.

يبدم المقيـ رأيو في مدل صبلحية البحث لمنشر في تقرير مستقؿ مدعمان  -
مى أف ال تتأخر نتائج التقييـ عف شير مف تاريخ إرساؿ البحث إليو، بالمبررات ع

 كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث كيككف القرار إما:

 قبول البحث دون تعديبلت. *

عادة عرضو عمى المحكم.*  قبول البحث بعد تعديبلت وا 

 رفض البحث.*

كمقترحاتيـ إذ كاف  تقـك ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميف-
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المقاؿ أك البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت 
طمبيا المقيـ كبعد مكافقة الييئة عمى قبكؿ البحث لمنشر قبكالن مشركطان بإجراء 
التعديبلت يطمب مف الباحث األخذ بالتعديبلت في فترة ال تتجاكز أسبكعيف مف 

يقدـ تقريران يبيف فيو رده عمى المحكـ، ككيفية األخذ تاريخ استبلمو لمبحث، ك 
 بالمبلحظات كالتعديبلت المطمكبة.

ترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر إلى المدقؽ المغكم كمف حؽ المدقؽ المغكم أف -
 يرفض البحث الذم تتجاكز أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ.

ـ، عمى أف تككف تنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا إلى المجمة مف المحك -
 مستكفية الشركط السالفة الذكر.

الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة كما أف ىيئة -
 تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في ىذه البحكث.

(  مختصرة قدر اإلمكاف تتضمف االسـ (cvترفؽ مع البحث السيرة عممية  -
درجتو العممية كنخصصو الدقيؽ، كجامعتو ككميتو كقسمو، كأىـ الثبلثي لمباحث ك 

 مؤلفاتو، كالبريد االلكتركني كالياتؼ ليسيؿ االتصاؿ بو.

 يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحرير. -

تقدـ البحكث الى مكتب المجمة الكائف بمقر الكمية، اك ترسؿ إلى بريد المجمة -
 .اإللكتركني

اذا تـ ارساؿ البحث عف طريؽ البريد االلكتركني اك صندكؽ البريد يتـ اببلغ - 
 الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.

يترتب عمى الباحث، في حالة سحبو لبحثو اك إبداء رغبتو في عدـ متابعة  -
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 إجراءات التحكيـ كالنشر، دفع الرسـك التي خصصت لممقيميف.

 شروط تفصيمية لمنشر في المجمة

عنكاف البحث: يكتب العنكاف بالمغتيف العربية كاإلنجميزية. كيجب أف يككف -
العنكاف مختصرا قدر اإلمكاف كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح كيتبع المنيجية 

 العممية مف حيث اإلحاطة كاالستقصاء كأسمكب البحث العممي.

امعة يذكر الباحث عمى الصفحة األكلى مف البحث اسمو كدرجتو العممية كالج -
 اك المؤسسة األكاديمية التي يعمؿ بيا. 

 أف يككف البحث مصكغان بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف:_-

:البحكث الميدانية: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث كمبرراتو كمدل 1
الحاجة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب أف يتضمف البحث الكممات المفتاحية 

ـ يعرض طريقة البحث كأدكاتو، ككيفية تحميؿ بياناتو، ثـ )مصطمحات البحث(، ث
 يعرض نتائج البحث كمناقشتيا كالتكصيات المنبثقة عنيا، كأخيران قائمة المراجع.

:البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مقدمة يميد فييا لمشكمة البحث مبينان 2
غنائيا بالجديد، ثـ يقسـ فييا أىميتو كقيمتو في اإلضافة إلى العمـك كالمعارؼ كا  

العرض بعد ذلؾ إلى أقساـ عمى درجة مف االستقبلؿ فيما بينيا، بحيث يعرض في 
كؿ منيا فكرة مستقمة ضمف إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما 

 يمييا، ثـ يختـ المكضكع بخبلصة شاممة لو، كأخيران يثبت قائمة المراجع.

( A4قية مف البحث، كعمى كجو كاحد مف الكرقة)يقدـ الباحث ثبلث نسخ كر -
كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، كالنسخ األخرل تقدـ كيكتب 

( باستخداـ البرنامج Cdعمييا عنكاف البحث فقط، كنسخة الكتركنية عمى)
 (.MS Wordالحاسكبي)
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بما في صفحة  30صفحة كال تزيد عف 20يجب أال تقؿ صفحات البحث عف  -
 ذلؾ صفحات الرسـك كاألشكاؿ كالجداكؿ كقائمة المراجع .

( كممة 150يرفؽ مع البحث ممخصاف )بالمغة العربية كاالنجميزية( في حدكد )-
لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب في أعمى الصفحة عنكاف البحث 

 كال يتجاكز الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص.

 2.5ـ مف جية التجميد بينما تككف اليكامش األخرل س 3ييترؾ ىامش مقداره -
سـ، المسافة بيف األسطر مسافة كنصؼ،  يككف نكع الخط المستخدـ في المتف 

Times New Roman 12  لمغة االنجميزية ك مسافة ك نصؼ بخط
Simplified Arabic 14 .لؤلبحاث بالمغة العربية 

تب رقـ كعنكاف الجدكؿ أك في حالة كجكد جداكؿ كأشكاؿ كصكر في البحث يك-
الشكؿ كالصكرة في األعمى بحيث يككف مكجزان لممحتكل كتكتب الحكاشي في 
األسفؿ بشكؿ مختصر كما يشترط لتنظيـ الجداكؿ اتباع نظاـ الجداكؿ المعترؼ بو 

 .12في جياز الحاسكب كيككف الخط بحجـ 

كاألشكاؿ كالصكر يجب أف ترقـ الصفحات ترقيمان متسمسبلن بما في ذلؾ الجداكؿ -
 كالمكحات كقائمة المراجع .

 : طريقة التوثيق

ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث بأرقاـ متسمسمة تكضع بيف قكسيف -
البحث،  (، كيككف ثبكتيا في أسفؿ صفحات3(، )2(، )1إلى األعمى ىكذا: )

كتككف أرقاـ التكثيؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ صفحة، فإذا 
( فإف الصفحة 6كانت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة األكلى مثبلن قد انتيت عند الرقـ )

 (. 1التالية ستبدأ بالرقـ )

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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 كيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع عمى النحك اآلتي:-

ؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ، اكال :الكتب المطبكعة: اسـ المؤل
 -كاسـ المحقؽ أك المترجـ، كالطبعة، كالناشر، كمكاف النشػر، كسنتو، كرقـ المجمد 

كالصفحة. مثاؿ: أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ،  -إف تعددت المجمدات
، مصطفى البابي الحمبي، 2الحيكاف. تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، ط

. كيشار إلى المصدر عند كركده مرة ثانية عمى 40،ص3ـ،ج1965لقاىرة، ا
 النحك اآلتي: الجاحظ، الحيكاف، ج، ص.

ثانيا: الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ،  
كاسـ المخطكط مكتكبا بالبنط الغامؽ، كمكاف المخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة أك 

ثاؿ: شافع بف عمي الكناني، الفضؿ المأثكر مف سيرة السمطاف الممؾ الصفحة. م
(، كرقة 424المنصكر. مخطكط مكتبة البكدلياف باكسفكرد، مجمكعة مارش رقـ )

50. 

ثالثا: الدكريات: اسـ كاتب المقالة، عنكاف المقالة مكضكعان بيف عبلمتي تنصيص 
لمجمد كالعدد كالسنة، كرقـ الصفحة، "، كاسـ الدكرية مكتكبان بالبنط الغامؽ، رقـ ا  "

مدخؿ"، مجمة جامعة  -مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث األندلسي
ـ، 1995ى/ 1415القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد الثاني، سنة 

 .179ص

ف تكتب اآليات القرآنية بيف قكسي -رابعا: اآليات القرآنية كاالحاديث النبكية:  
مع اإلشارة إلى السكرة كرقـ اآلية. كتثبت األحاديث   مزىريف بالخط العثماني﴿ ﴾
 بعد تخريجيا مف مظانيا.» « النبكية بيف قكسيف مزدكجيف 

مبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار نفس االسـ )اسـ الباحث( في عدديف 
متتاليف كذلؾ لفتح المجاؿ اماـ جميع  لمنشر.اعضاء ىيئة التدريس 
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 أحكام الصمح وأثره في فض النزاعات
ن الوضعيوالقانو -ريعة اإلسبلميةفي الش  

 أحمد عمي معتوق  د.             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة 
الحمد  رب العالميف ، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف ، سيدنا محمد كعمى آلو 

 كصحابتو أجمعيف ، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف .
 أما بعد  ،

الذل حث فقد أجاز ا لؤلفراد إنياء خبلفاتيـ كنزاعاتيـ بكؿ الطرؽ ، كمف بينيا الصمح 
عميو الشرع الحكيـ في عدة آيات مف  الكتاب الحكيـ، عمى إنياء النزاعات صمحا  حيث 

ٍير{ ٍمحي خى قاؿ ا تعالي :} كىالصُّ
، فمفظ الصمح ىنا عاـ كمطمؽ ، يقتضى أف الصمح  1

الحقيقي الدل تسكف إليو النفكس كيزكؿ بو الخبلؼ خير عمى اإلطبلؽ ، كأف جميع ما 
بيف الرجؿ كالمرأة ، مف ماؿ أك كطيء لغرض اإلقامة فيك خير مف الفرقة  يقع بو الصمح

، كالدليؿ عمى ذلؾ ىك الصمح الذل فعمو النبي )صمي ا عميو كسمـ ( مع سكدة بنت  2
بعد أف  3زمعة ،حيث صالحيا النبي ))صمي ا عميو كسمـ (( بأف أبقاىا كلـ يفارقيا 

  عنيا ، كقاؿ ا تعالى في آية أخرل  تركت يكميا لمسيدة عائشة رضى ا
ٍصبلىحو بىٍيفى الناس{  كؼو أىكاً  دىقىةو أىٍك مىٍعري ـٍ ًإالَّ مىٍف أىمىرى ًبصى ٍيرى ًفي كىًثيرو مّْف نٍَّجكىاىي }الَّ خى

كقد  4
حثت السنة النبكية عمى الصمح ، حيث ركل عمرك بف عكؼ المزنى ، رضى ا عنو ، 

ميو كسمـ (( ال أنو قاؿ : )) الصمح جائز بيف المسمميف إال عف الرسكؿ ))صمى ا ع

                                                 
 128سكرة النساء ، اآلية :  - 1

أبي عبد ا محمد بف أحمد القرطبي ، الجامع ألحكاـ القرآف ، دار الشاـ لمتراث ، بيركت لبناف ،المجمد الثالث،  - 2
 406صفحة

المجمد األكؿ ، اإلماـ أبي الفداء الحافظ ابف كثير ، تفسير القرآف الكريـ ، دار الكتب العممية ، بيركت لبناف ،  - 3
 562صفحة

 113سكرة النساء ، اآلية :  - 4
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، ككذلؾ المشرع الميبى في السابؽ   قد حث  1صمحا حـر حبلال ، أك أحؿ حراما .الخ.(( 
ـ المعدؿ بالقانكف 1975لسنة  74عمي إنياء الخبلفات كالنزاعات صمحا ، بالقانكف رقـ 

لتحكيـ بيف المتنازعيف ، أماـ لجاف ، الذل يتضمف التكفيؽ كا2ـ 1979لسنة  4رقـ 
المحبلت بالمناطؽ ، حتى أصبح عرض الصمح شرط أساسى ، فى قبكؿ الدعاكل المدنية 
، كالتجارية ، كاألحكاؿ الشخصية ، كلكنو حاليا لـ يفعؿ ، كىذا يعتبر تقصير مف المشرع 

ـ القضايا أماـ الميبى ، ألف مثؿ ىذه القكانيف تصب فى مصمحة المكاطف ، كتقمؿ مف تزاح
المحاكـ ، ككذلؾ إنياء النزاع بالصمح فيو نبذ لمخبلفات الماضية  كترجيع العبلقات 
الكدية بيف األطراؼ ، ألف فيو ترؾ كؿ طرؼ ، لجزء مف حقو  لآلخر، كىذا بعكس 

الحكـ القضائي ، أك التحكيـ الشرعي ، فيكال يرضي الطرفيف  بؿ يرضي طرؼ كاحد فقط 
ينتيي جميع الخصكمات  بيف األفراد سكاء كانت مالية ، أك مدنية ، أك  ، كعمبو فالصمح

جنائية ، كلزيادة التكضيح أكثر ، فقد اخترت ىذا المكضكع ، كىك )أحكاـ الصمح كأثره فى 
فض النزاعات( ، الذم قسمتو الي ثبلثة مباحث، ككؿ مبحث ينقسـ الي مطالب ، حيث 

مح ، كبياف حكمو ، كمشركعيتو ، كالغرض مف تناكلت في المبحث األكؿ : مفيـك الص
تشريعو  كالمبحث الثانى: يشتمؿ عمى خصائص الصمح ، كشركطو ، كأركانو ، ك 

المبحث الثالث : يتناكؿ أقساـ الصمح ، كالجرائـ الجنائية التي يقع فييا الصمح  ، كأطرافو 
ئمة المراجع .كالمبحث الرابع  يشمؿ مكانع الصمح ، كآثاره ، ثـ الخاتمة ، كقا   

 مفيوم الصمح ، حكمو ، ومشروعيتو ، والغرض من تشريعو المبحث األكؿ :
 المطمب األول : مفيوم الصمح فى المغة واإلصطبلح 

 مفيـك الصمح عند أىؿ المغة:  -أكال

                                                 
اإلماـ محمد بف إسماعيؿ  الصنعاني ، سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ ، كتاب البيكع ، باب الصمح ،رقـ الحديث   1
، كىك حديث صححو الترمذم كابف حباف مف حديث أبي ىريرة ، دار الكتب العممية ، بيركت لبناف ، المجمد 1/829

 59الثاني ، صفحة

ؽ، مجمة المحكمة العميا ، السنة السادسة كالعشركف ، العدداف الثالث كالرابع 47/35الطعف المدني رقـ ،  - 2
 134مص1990
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، كىك مأخكذ مف صمح الشيء  1الصمح مأخكذ مف المصالحة ، أم قطع المنازعة 
فيقاؿ تصالحا إصبلحان ، كاإلصبلح ضد اإلفساد بفتح البلـ كضميا إذا كمؿ ، 

كالصمكح ، كصمح كمنع ككـر ، كىك صمح بالكسر كصالح  كصميح   كأصمحو ضد 
، الصمح  3، كالصمح يذكر كيؤنث ، كقاؿ ابف عرفة  2أفسده ، كالصمح بالضـ السمـ 

انتقاؿ عف حؽ ، أك دعكل بعكض ، لرفع نزاع أك خكؼ كقكعو ، كيقاؿ أيضا ، ىك 
قبض الشيء عف عكض ،  فيدخؿ فيو محض البيع  كىك معاكضة عف دعكم ،كمف 
ثـ يخرج عنو صمح اإلقرار، ألنو ال يدخؿ فيو الصمح عمي بعض الحؽ المقر بو ، 

"، فقد ركم أف كعب بف مالؾ 4كقاؿ بعض الفقياء ىك عكض ، كبابو دخؿ أم صمح"
 -صمي ا عميو كسمـ  -، تقاضى مف أبى حدكد ، دينا لو عميو  فى عيد النبي 

كىك  -صمي ا عميو كسمـ  -فى المسجد ، فارتفعت أصكاتيما ،حتى سمعيما النبى 
فى بيتو ، فخرج حتى كشؼ سجؼ حجرتو  ، فنادل كعب بف مالؾ ، فقاؿ : يا 
كعب ، فقاؿ : لبيؾ يا رسكؿ ا ، فأشار بيده أف ضع الشطر ، فقاؿ كعب : قد 

 .5قـ فاقضو -صمي ا عميو كسمـ  -     فعمت ، فقاؿ: رسكؿ ا
 ثانيا : مفيوم الصمح عند فقياء الشريعة

عرؼ الحطاب الصمح بأنو : " انتقاؿ عف حؽ ، أك دعكل بعكض ، لرفع نزاع أك خكؼ 
، كعرفو السيد سابؽ بأنو : " عقد ينيى الخصكمة بيف المتخاصميف ، كيسمى  6كقكعو" 

، كيسمى الحؽ المتنازع فيو مصالحا عنو ، كما يؤديو  كؿ كاحد مف المتعاقديف مصالحا
                                                 

أبك عبد ا محمد بف محمد الحطاب ، مكاىب الجميؿ عمى مختصر خميؿ ، دار الكتب العممية بيركت لبناف ،  - 1
 3/ ص 7ج
محمد بف يعقكب الفيركزبادم ، القامكس المحيط ، دار الجيؿ ، بيركت لبناف ، الجزء األكؿ ، الشيخ مجد الديف  - 2

 243الصفحة 

 3/ص7الحطاب ، مكاىب الجميؿ عمى مختصر خميؿ  ، ج  -  3

 .367مصر ، ص -الشيخ اإلماـ محمد بف أبى بكر الرازم ، مختار الصحاح، دار المعارؼ ، القاىرة- 4
 . 3/ ص7الجميؿ شرح مختصر خميؿ  ، ج الحطاب ، مكاىب  -5

الشيخ أحمد بف محمد بف أحمد الدردير ، الشرح الصغير ، مطبعة   ، ك 7/3الحطاب ، المرجع السابؽ ،  6
 146مصر، الجزء الثانى ، ص -مصطفى البابى الحمبى
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" ككذلؾ الصمح فى  1أحدىما لخصمو قطعا لمنزاع ، يسمى مصالحا عميو أك بدؿ الصمح 
نظر اإلماـ الكاساني   بأنو "  نزكؿ أك حط أحد الطرفيف عف جزء مف حقو قبؿ الطرؼ 

ادعى إنساف عميو ديف ، فأقر اآلخر بمقابؿ ، أك بدؿ معمـك مف الطرؼ اآلخر" ، كما لك 
 . كا أعمـ .2بو ، فصالحو عمى أف يحط عنو البعض جاز

 ثالثا : مفيوم الصمح عند رجال القضاء  
ؽ  بأنو : " عقد يحسـ 107/35عرفت المحكمة العميا ، الصمح في الطعف المدني رقـ  

ينزؿ كؿ منيما عمى بو الطرفاف نزاعا قائما ، أك يتكقياف بو نزاعا محتمبل ، كذلؾ بأف 
، ككذلؾ تقكؿ المحكمة العميا ، فى الطعف المدنى  3كجو التقابؿ ، عف جزء مف إدعائو  " 

ؽ ، بأف الصمح ينيى الخصكمة كالمنازعة  بيف الخصـك ،  كيككف ممزما 19/30رقـ 
، كبيذا يختمؼ الصمح عف الحكـ القضائى ، فى عدة 4لمطرفيف بمجرد التكقيع عميو 

 مف ىذا البحث.   -11،  10-ىى مبينة فى الصفحة  أمكر، كما
 رابعا : مفيوم الصمح  عند فقياء القانون

عرؼ الدكتكرعبد الرزاؽ السنيكرل الصمح  بأنو : عقد يحسـ بو الطرفاف نزاعا قائما أك 
يتكقياف بو نزاعا محتمبل ، كذلؾ بأف ينزؿ كؿ منيما عمى كجو التقابؿ عف جزء مف 

مأمكف سبلمو الصمح بأنو : مكنة خكليا المشرع لممتيـ ، في إسقاط  ". كعرؼ 5ادعائو 
،كعميو 6الدعكل الجنائية ، مقابؿ دفع مبمغ معيف ، فى ميعاد معيف ، في جرائـ معينة "

يككف الصمح سببا مسقطا لبعض الجرائـ ، كال يككف فى كؿ الجرائـ الجنائية ، بؿ يككف 
ف ثـ يصؿ الباحث ، مف جممة ىذه التعريفات فى جرائـ محددة ، كىى المخالفات ، كم

                                                 
 218/ ص3السيد سابؽ ، فقو السنة ، ج- 1

الجزء -دار المعرفة  –بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -انى اإلماـ عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد الكاس - 2
 .65ص –السادس 

 107ـ، ص  92-91مجمة المحكمة العميا ، السنة الثامنة كالعشركف ،  العدداف : األكؿ كالثاني ، سنة  - 33

 89ـ، ص1986مجمة المحكمة العميا ، السنة الثانية كالعشركف ، العدد الثاني ، يناير - 4
الدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم ، الكسيط في شرح القانكف المدني ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت لبناف ،  - 5
5/507 

 261/ص  1الدكتكر مأمكف سبلمة ، اإلجراءات الجنائية في التشريع الميبي ، منشكرا ت جامعة قاريكنس ، ج - 6
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إلى تعريؼ لمصمح ، مف كجية نظره ، بأنو : عقد يبـر بيف طرفى النزاع ، ينيى بينيما 
 الخصكمة ، كذلؾ  بتنازؿ كؿ منيما عف جزء مف حقو لآلخر . 

 : حكم الصمح ، ومشروعيتو ، والغرض من تشريعو المطمب الثاني : 
مح جائز ، بؿ ىك مندكب  بيف المسمميف ، إذا لـ يحـر حبلالن  الص-أكال : حكمو الشرعى

)) الصمح جائز بيف   -صمي ا عميو كسمـ -ًن ، حيث قاؿ: النبى1،أك يحؿ حراما"
  2المسمميف .الخ (( 

 مشركع ،  بالقرآف ، كالسنة ، كاإلجماع  .  ،  ثانيا : مشركعيتو 
ٍير من القرآن ٍمحي خى ٍيرى ًفي كىًثيرو مّْف 3{"، قكلو تعالى:} كىالصُّ " كقكلو تعالى أيضان  ،}الَّ خى

كؼو أىٍك ًإٍصبلىحو بىٍيفى الناس { دىقىةو أىٍك مىٍعري ـٍ ًإالَّ مىٍف أىمىرى ًبصى نٍَّجكىاىي
4 

، أنو قاؿ: )) إمضاء الصمح بيف   : ىك ما ركاه عمر ، عف رسكؿ ا ومن السنة
" كىذا الحديث مرفكع عف عمر، 5ك حـر حبلالن(("المسمميف جائز ، إال صمحان أحؿ حرامان أ

 "عميو ، كا أعمـ  . 6عمر، رضى ا عنو ،كمكقكؼ"
 : أجمع المسممكف عمي جكاز العمؿ بالصمح ، بدليؿ أف عمرحث عميو    7 ومن اإلجماع

كبالعمؿ بو ، حيث قاؿ : " ردكا الخصـك حتى يصطمحكا ، فإف فصؿ القضاء يكرث 
اف ذلؾ بمحضر مف الصحابة الكراـ ، رضي ا عنيـ ، كلـ بنكر بينيـ الضغائف ". كك

                                                 
المجتيد كنياية المقتصد ، المكتبة األزىرية ، الجزء الثاني ،  اإلماـ أبك الكليد محمد بف أحمد ابف رشد ، بداية- 1

 .437ص

  59الصنعاني ، سبؿ السبلـ ، المجمد الثاني ، صفحة  - 2

3
 .127اآلية  –سكرة النساء  -  
 .114اآلية  –سكرة النساء  - 4

كطار شرح منتقى . كالشيخ محمد بف عمى الشككانى  ، نيؿ األ59/ ص   3سبؿ السبلـ  ج –الصنعاني   - 5
 .5/269ىػ بيركت لبناف ،  1344األخيار ، طبعةدار الجيؿ ، الطبعة الثانية 

6
 .437ص -2بداية المجتيد ج –ابف رشد  -  
أبك محمد عبدا بف أحمدبف محمد بف قدامة ،  المغنى عمي مختصر الخرقى ، دار الكتب العممية ، الطبعة  - 7

 339الرابع ، صفحة  ـ بيركت لبناف ،الجزء1994األكلي 
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. كيظير الصمح فى القصاص كالدية، ككذلؾ نرل جكاز 1عميو أحد ، فكاف إجماعا 
الصمح مع البغاة أيضا بنص القرآف ، كقكلو تعالي : " كاف طائفتاف مف المؤمنيف اقتتمكا ، 

قاتمكا التي تبغى حتى تفيء إلي أمر ا فأصمحكا بينيما فاف بغت احداىما عمي األخرم ف
أل ترجع ألمر ا ، كيسقط اإلماـ عنيـ جميع العقكبات ، كيسكم الخبلؼ معيـ  2...."

، بتكفير مطالبيـ مقابؿ رجكعيـ إلى كاليتو ، كترؾ الخبلؼ كالفتنة ، كسفؾ الدماء بيف 
ات بيف الدكؿ ، المسمميف، كىذا ما نسمع عنو مف محاكالت الصمح  ، كفض النزاع

كالحركات اإلنفصالية ، كالحركات الدينية ،كالسياسية كغيرىا، فنجد بعض الحككمات ، 
تستجيب لطمبات تمؾ الحركات ، كىذا يعتبر صمحان ، كذلؾ مف أجؿ ترؾ االنفصاؿ 

 كالحرب . كالرجكع إلى حكـ الدكلة .
 ريعة .ثالثا : الغرض من تشريع نظام الصمح ، فى كل من القانون والش

، حيث إف األصؿ فى عمؿ النيابة العامة ، أف تحيؿ الدعكل الجنائية في القانون  - أ
بعد انتياء التحقيؽ فييا إلى القضاء ، ليصدرحكمو فييا ،  بالعقكبة المقررة ليا  كىذا 
العمؿ يسبب تزاحـ القضايا عمى المحاكـ ، كقد تطكؿ إجراءات الفصؿ فييا مف 

برجاؿ الفقو كالقضاء ، إلى التفكير في نظاـ يكفؿ إنياء المحكمة ، كىذا مما دفع 
، كىك ما يسمى بنظاـ الصمح ، سكاء كاف  3الدعكم الجنائية ، بعيدا عف القضاء  

فى جرائـ بسيطة تافية  كالمخالفات ، أك كاف فى جرائـ كبيرة ، كالقتؿ  ، إذا فأساس 
كالمتيميف كالمجتمع   تشريع الصمح ، ىكالرغبة فى تخفيؼ العبء عمى القضاء ،

 .4بأسره 

                                                 
 – 6دار المعرفة ، جزء  –بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع  –اإلماـ عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد الكاساني  - 1

 .64ص 
  9سكرة الحجرات ، اآلية : -2
 84ص الدكتكر محمد نيازم حتاتو ، شرح اإلجراءات الجنائية في القانكف الميبي ، جامعة قاريكنس،  بنغازل ، - 3

 127ليبيا ، ص–الدكتكرعكض محمد، قانكف اإلجراءات الجنائية الميبي، مكتبة قكرينا لمنشر كالتكزيع ، بنغازم  - 4
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، فباإلضافة إلى أساس تشريعو فى القانكف ، قاؿ الكاساني في الشريعة اإلسبلمية  -ب
، كما يؤدل إليو التنازع كالتشاجر  1شرع الصمح لمحاجة ، كىي قطع الخصكمة كالمنازعة 

ض كالتنافر ، بيف الخصـك مف فتف ، كيعد مدعاة لكقكع الشر كالفساد ، كاستمرارا لمتباغ
، كما نضيؼ أساسا  آخر، يقـك  2كقطعا لمتكادد كالتعاطؼ بيف األفراد، شرع ا الصمح 

عميو تشريع الصمح ، كىك مبدأ التسامح كالعفك ، كاإلصبلح بيف المسمميف ، كالتى حثت 
عميو  النصكص القرآنية ، كاألحاديث النبكية، كبيذا تمتاز الشريعة اإلسبلمية ، بالعديد 
مف المبادلء كالقكاعد ، التي تميزىا عف النظـ العقابية األخرم  كالتى تعطييا صفة 

 الديمكمة كاإلستمرارية  ، كصبلحية التطبيؽ في كؿ زماف كمكاف ، كا أعمـ  .
 

 المبحث الثاني : خصائص عقد الصمح ،  وشروطو ، وأركانو .
 المطمب األول : خصائص عقد الصمح  

 بعدة خصائص كالتى ىي :يتمتع عقد الصمح 
يعتبر عقد الصمح مف العقكد الرضائية ، أك عقكد التراضي ، فبل يشترط في تككينو  -1

شكؿ خاص ، بؿ يكفى النعقاده تكافؽ اإليجاب مع القبكؿ ، حتى يتـ عقد الصمح  
 كىذا التكافؽ يعبر عف الرضا الصادر مف الطرفيف .

ة في عقد الصمح ، كلكف ىذه الكتابة يثبت عقد الصمح بالكتابة ، فالكتابة ضركري -2
، كذلؾ ألسباب  3إلثباتو ال النعقاده ، ألنو عقد يثبت بالكتابة أك بمحضر رسمى 

ترجع إلى الصمح الذل يتضمف اتفاقات ، كشركطا ناتجة عف ثمرة المساكامات التى 
ف محؿ تقع بيف طرفى النزاع ، كىذه الشركط كاالتفاقات ، إذا لـ تثبت بالكتابة ، فتكك 

 نزاع مرة أخرم .

                                                 
 6/64الكاساني ، بدائع الصنائع ،  - 1

 431ليبيا ،صفحة-عبد الجميؿ القرنشاكم ، دراسات فى الشريعة اإلسبلمية ، منشكرات جامعة قاريكنس ، بنغازل- 2
 517/ ص  5لرزاؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني  ، جعبد ا- 3
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عقد الصمح مف عقكد المعاكضة ، ألف فيو كؿ مف الطرفيف ، ينزؿ عف جزء مف  -3
 1إدعائو أك حقو ، مقابؿ نزكؿ الطرؼ اآلخر عف جزء مما يدعيو أك حقو أيضا 

يعتبر عقد الصمح عقدا كاشفا لمحقكؽ ، أم مبيف لمحقكؽ المنشىء ليا ، ألف  -4
كقع عمييا نزاع ، فالصمح يبيف ىذه الحقكؽ الحقكؽ مكجكدة قبؿ الصمح ، ك 

ألصحابيا  كبيذا يعتبر كاشفا ليا لمف يستحقيا ، كقد ينزؿ أصحابيا عف جزء منيا ،  
 2بيذا الصمح  فى مقابؿ إنياء النزاع أك الخبلؼ . 

عقد الصمح اذا أبرمو أحد األفراد ، مع جية إدارية عامة ، أك خاصة ، فيخضع  -5
لعقدية ، كينظره القضاء المدنى ، كال يعتبر مف القرارات اإلدارية لئلجراءات المدنية ا

 بنظره  .  3. كال يختص القضاء اإلدارم 
يعتبر عقد الصمح ممزما لمجانبيف ، إذ يمتـز كؿ متصالح  بالنزكؿ عف جزء مف  -6

إدعائو ، نظير تنازؿ الطرؼ اآلخر عف جزء مقابؿ ، ككذلؾ يمتـز كؿ متصالح 
 4البنكد، كالشركط الكاردة بعقد الصمح كال يخالفيا مف المتصالحيف ب

أخذ القانكف بمسمؾ الشريعة ، فى تقييد عقد الصمح بحقكؽ كجرائـ معينة ، فبل   -7
يطبؽ عمى جميع الحقكؽ كالجرائـ ،  بؿ يطبؽ فى حقكؽ العباد ، كالقصاص كال 

في  ، ككذلؾ القانكف ال يطبؽ الصمح5يطبؽ في حقكؽ ا ، كجرائـ الحدكد 
جميع الجرائـ الجنائية ، بؿ يطبؽ في جرائـ معينة  ، كىي جرائـ المخالفات التي 

تككف عقكبتيا الغرامة ، كلـ ينص القانكف فييا عمي عقكبة الحبس بطريؽ 
  6الكجكب ، أك عمي الحكـ بشيء آخر غير الغرامة.

                                                 
 582/ 5السنيكرم ، نفس المرجع  ،  - 1
 582/ 7السنيكرم ، الكسيط في شرح القانكف المدني ،  - 2
ـ، 88-87ؽ، مجمة المحكمة العميا ، السنة الرابعة كالعشركف ، العدداف  األكؿ كالثاني ، 3/30طعف إدارم رقـ  - 3

 24ص
 517/ ص 5السنيكرم ، الكسيط في شرح القانكف المدني ، ، ج-- 4
 221/ ص 3السيد سابؽ ، فقو السنة ، المكتبة العصرية ، صيدا بيركت ، ج-5

 261/ ص  1الدكتكر مأمكف سبلمة ، اإلجراءات الجنائية فى التشريع الميبي ، ج - 6
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كما يختص الصمح المدنى ، كيختمؼ عف الحكـ القضائى فى بعض النقاط   -8
 لتى منياكا

عقد الصمح ، ىك عقد يبـر بيف طرفى النزاع ، كبو يحسـ الطرفاف النزاع القائـ  -1
بينيما ، أك يتكقياف بو نزاعا محتمبل فى المستقبؿ ، بينما الحكـ القضائى  
ىكقرارا صادرا مف محكمة مشكمة تشكيبل صحيحا ، كمختصة فى الخصكمة 

ات ، سكاء كاف الحكـ صادرا فى التى رفعت الييا ، كفؽ قكاعد قانكف المرافع
  1مكضكع الخصكمة ، أك فى شؽ منيا ، أك فى مسألة متفرعة عنيا  

حجية عقد الصمح إذا أثبتو القاضى ، أك صدؽ عميو ،  فيعتبر بمثابة قكة السند  -2
التنفيدل ، أما الحكـ القضائى ، فحجيتو ىك حجية الشىء المحكـك فيو ، أك 

 األمر المقضى بو ,
صدر مف المحكمة بناء عمى سمطتيا الكالئية ، أما الحكـ القضائي الصمح ي -3

 2فيصدر مف المحكمة بناءا عمى سمطتيا القضائية 
يطبؽ عند اإلخبلؿ بالتزامات عقد الصمح ، أحكاـ المسؤكلية العقدية ، باعتبار  -4

 العقد شريعة المتعاقديف ، بينما يطبؽ فى حالة عدـ اإللتزاـ بالحكـ ، المسؤكلية 
  3المتمثمة في العقكبة . -لجنائية ا
عقد الصمح المبـر بيف األفراد ، تختص بنظر منازعاتو  المحاكـ المدنية      -5

بينما الصمح المبـر مف قبؿ المحكمة ، فتختص بنظره تمؾ المحكمة التي 
 أصدرتو ،  مدنية كانت ، أـ جنائية .

 : شروط عقد الصمح:المطمب الثاني
 حا ، يشترط فيو شركط معينة ، كىذه الشركط ىى:كحتى يككف الصمح  صحي

                                                 
-91لسنة الثامنة كالعشركف ، العدداف األكؿ كالثانى ، ؽ ، مجمة المحكمة العميا ، ا107/35الطعف المدنى رقـ - 1

 107ـ ، ص 92

 107ؽ ، نفس المرجع ، ص107/35الطعف المدنى رقـ - 2

  107نفس الطعف ، كنفس المرجع ،  ص  - 3
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ػ أف يككف العكض فيو ماال  متقكمان ، فإذا كاف الصمح بماؿ غير متقـك ، فبل يجكز  1
 . 1كما لك تـ الصمح عمى خمر ، أك خنزير ، ألنيما ليسا بماؿ متقـك 

اؿ أف يككف حقا مف حقكؽ العباد ، التي يجكز اإلعتياض عنو ،كلك كاف غير م -2
، أما حقكؽ ا، فبل صمح فييا  ، فمثبل لك صالح الزانى ، أك السارؽ   أك  2كالقصاص

شارب الخمر ممف أمسكو ، ليرفع أمره إلى الحاكـ ، عمي ماؿ ليطمؽ سراحو ، فاف 
الصمح  ال يجكز ، ألنو ال يصح أخذ العكض في مقابمتو ، كيعتبر أخذ العكض في ىذه 

 3الحالة ، بمثابة رشكة .
ػ أف يككف البدؿ معمكمانعممان نافيان لمجيالة، سكاء كاف ماالن، أك عينان،ألف البدؿ 3

 .4المجيكؿ،ال يجكزالصمح بو ، كاف أجازه الحطاب في حالة عدـ المقدرة عمي معرفتو 
 ػ أف يككف مممككا لممصالح ، حتى اذا صالح عمى ماؿ ، ثـ استحؽ مف يد المدعى 4
 .5يف أنو ليس مممككا لممصالح ، فبل يجكز فيو الصمح لـ يصح الصمح ، ألنو تب  
 6أف تككف فيو دعكم أك خصكمة ، فاذا لـ تكجد خصكمة اليكجد صمح -5
ال فيك كناية عف البيع .-6  أف تكجد نية لمصمح ، عند إجراء الصمح ، كا 
 7أف يككف معمكما : ألف جيالة البدؿ تؤدل إلى المنازعة ، فتكجب فساد العقد .-7
يو البد مف تكافر ىذه الشركط في الصمح حتى يككف صحيحان ، كمنتجان آلثره فى كعم

 ".8سقكط الخصكمة"
 .1أف تككف لمعاقديف أىمية كاممة ، تجيز ليما مباشرة العقد الذل يتـ بمقتضاه الصمح -8

                                                 
 76/ ص6الكاساني بدائع الصنائع ، ج 1
 221/ ص 3السيد سابؽ ،  فقو السنو ، ج- 2
 221/ ص  3السيد سابؽ ، نفس المرجع ، ج - 3

اإلماـ أبك عبد ا محمد بف محمد الحطاب ، مكاىب الجميؿ عمي مختصر خميؿ ،دار الكتب العممية ،  - 4
 4/ص7ج
 . 76/ ص6الكاسانى ، بدائع الصنائع ج - 5
 553اإلماـ جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي ، األشباه كالنظائر ، دار الشاـ لمتراث ، ،ص  - 6
 رجع  ، كنفس الصفحة .الكاسانى نفس الم - 7

8
 كما بعدىا. 587محمد أبك زىرة ، العقكبة  فى الفقو اإلسبلمى ، دار الغرب اإلسبلمى ، ص-  
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 كزاد فقياء القانكف فى الصمح الجنائى عمي ىذه الشركط  شرطيف كىما :
 ع مبمغ المخالفة ، المحدد فى القانكف إلى خزينة المحكمة أف يقـك المتيـ بدف-1
 .2أف يككف الدفع فى خبلؿ عشرة أياـ ، تحسب مف يـك عرض الصمح عميو  -2

 المطمب الثالث : أركان عقد الصمح 
 "  كىي :3أركاف الصمح ثبلثة "

 التراضى  -1
 المحل  -2
 السبب -3
 ه  كشركط صحتو : كسنبدأ بركف التراضى ، كنبيف  شركط إنعقاد الرضا—أ

  4أكال شركط االنعقاد كىى تكافؽ اإليجاب كالقبكؿ 
باعتبار عقد الصمح مف عقكد التراضى ، فبلبد فى انعقاده مف كجكد التكافؽ بيف اإليجاب 
كالقبكؿ معا ، كىما المعبراف عف إرادة طرفى العقد ، كاتفاقيما النيائى  كقيؿ اإليجاب 

مى المصالحة ، كأف يقكؿ المدعى عميو " صالحتؾ عمى كالقبكؿ يككناف بكؿ لفظ ينبيء ع
 المئة التى لؾ عندل عمى خمسيف " كيقكؿ اآلخر

كمتى تـ الصمح ، أصبح عقدا الزما لممتعاقديف ، فبل يصح ألحدىما أف  5" قبمت "  
يستقؿ بفسخو بدكف رضا الطرؼ اآلخر ، ألف عقد الصمح يمرعادة بمفاكضات طكيمة ، 

كرد ، كال يجكز الكقكؼ عند مرحمة مف مراحؿ التفاكض فى الصمح ،  كمساكمات ، كأخذ
ماداـ االتفاؽ النيائى لـ يتـ مف الطرفيف ، ألف ىذا التفاكض ىك تعبير عف اإلرادة ، كأف 

                                                                                                                         
 432عبد الجميؿ القرنشاكل ، دراسات في الشريعة اإلسبلمية ، ص - 1

 .  268مأمكف سبلمة ، اإلجراءات الجنائية فى التشريع الميبى ، الجزء األكؿ ، صفحة  - 2
/  5بد الرزاؽ السنيكرل ، الكسيط فى شرح القانكف المدنى  ، دار إحياء التراث العربى ، بيركت لبناف ، جزء ع- 3

 521ص
 
  219ـ ، بيركت لبناف ،  المجمد الثالث ، ص 2000السيد سابؽ ، فقو السنة ، المكتبة العصرية ، الطبعة - 5
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ما ينتجو ىذا التعبير ىك األثر الناتج  مف عقد الصمح. الذل يككف مف أحد الطرفيف أك 
 . 1ككيمو الخا ص 
 : كتنحصر شركط الصحة فى األىمية كالخمكمف عيكب الرضا . حةثانيا شروط الص

 األىمية  -أوال 
كما نعمـ بأف األىمية التى يجب تكافرىا فى المتصالحيف ، حتي يككف الصمح صحيحا ، 
ىى أىمية التصرؼ بعكض ، ألنو نزكؿ بمقابؿ عف حؽ مدعى بو  فيك يتمثؿ فى نزكؿ 

، في نظير نزكؿ اآلخر عف جزء مقابؿ  ،  أحد  المتصالحيف ، عف جزء مف ادعائو
كتظير ىذه األىمية فى البالغ الرشيد ، الذل لـ يحجر عميو ، فيك الذل يتمتع بأىمية 

، التي يككف فييا العاقداف متمتعيف بالصفات ، التى تسكغيما شرعا مباشرة  2العاقديف 
ر عميو ،  ليست لو عقد الصمح ، عمي جميع الحقكؽ  كليذا فالصبى المميز ، أكالمحجك 

أىمية التصرؼ فى أمكالو  فبل يممؾ الصمح فييا ، كيجكز لكليو إذا كاف أب أف يصالح 
ذا كاف الكلى ىك الجد ، أك كاف كصيا ، أل نائبا عف القاصر ، فبل  عمى حقكقو ، كا 
 يجكز لو الصمح إال بإذف مف المحكمة ، مع العمـ بأف كالية الكصى أكسع مف كالية الجد

 ا : عيوب الرضا ثاني
يشترط في عقد الصمح ، أف يككف ىذا العقد خاليا مف عيكب الرضا ، فيجب أال يككف 
مشكبا بتدليس ، أك إكراه ، أكغمط ، أكاستغبلؿ ، كشأف عقد الصمح شأف العقكد األخرم ، 

 .3فاذا شاب الرضا أحد ىذه العيكب التى ذكرت ، كاف الصمح باطبل ، أك قاببل لئلبطاؿ 
 4محل أو بدل الصمح ، وىو المصالح عميو ال—ب

فمحؿ الصمح ىك الحؽ المتنازع فيو ، كىكنزكؿ كؿ مف الطرفيف عف جزء مما يدعيو فى 
ىذا الحؽ ، كيجب أف يتكافر فى محؿ الصمح ، أف يككف المحؿ مكجكدا ، كأف يككف 

                                                 
 5/523السنيكرم ، المرجع السابؽ ،  - 1

 330لزرقاء، المدخؿ الفقيي العاـ ، مطبعة جامعة دمشؽ ، المجمد األكؿ ، صفحة مصطؼ حد ا - 2

 537-5/536السنيكرل، الكسيط فى شرح القانكف المدنى ،   3

  218/ ص 3السيد سابؽ ، فقو السنة ، ج - 4
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يككف مخالفا  ممكنا ، كأف يككف معينا ، أك قاببل لمتعييف ، كيجب أف يككف مشركعا ، فبل
 1لمنظاـ العاـ .

 السبب في عقد الصمح —ج
سبب الصمح ، ىك الغرض المباشر الذل مف أجمو يككف التزاـ المديف ، كعميو يككف سبب 
التزاـ كؿ متصالح ، ىك نزكؿ المتصالح اآلخر ، عف جزء مف ادعائو كمف الفقياء مف 

اذا لـ يكف ىناؾ نزاع ، أك "  ف2يجعؿ سبب الصمح ، ىك حسـ نزاع قائـ ، أك محتمؿ "
 . 3كاف النزاع قد حسمو حكـ نيائى ، فالصمح يككف باطبل إلنعداـ السبب 

، باعتبار الصمح نكعا مف أنكاع العقكد ، فتككف أركانو  وقال بعض فقياء الشريعة 
 : 4كاآلتى 

داف ، فقد يككف كؿ طرؼ منيما شخصا منفردا أك متعددا ، كقد يككف العاق "أ " العاقدان
أصمييف ، أك نائبيف عف غيرىما فى العقد ،  كالككيميف كالكصييف  كقد يككف أحدىما 

 أصيبل عف نفسو ، كاآلخر ككيبل ، أك فضكليا  عف غيره .
، أك المعقكد عميو ، فيك مايثبت بو أثر العقد كحكمو  كذلؾ كالماؿ فى  "ب" محل العقد  

 ب فى عقد اليبة .عقد البيع ، كالعكض فى عقد الصمح ، كالمكىك 
كمف الفقياء مف   5، كىك المقصد األصمى الذل شرع العقد ألجمو  "ج" موضوع العقد  

 "1جعؿ أركاف الصمح ،أربع  "
 مصالح )بفتح البلـ( كىك طالب الحؽ . -1
 مصالح ) بكسر البلـ ( كىك المطالب بأداء الحؽ . -2

                                                 
 523/ ص  5السنيكرل ،الكسيط فى شرح القانكف المدني ، ج - 1
 560/ ص 5كف المدني جالسنيكرل ، الكسيط في شرح القان- 2
 560/ ص 5السنيكرل ، ا نفس المرجع ،  ج - 3
مصطفى أحمد الزرقاء ، المدخؿ الفقيى العاـ ، مطبعة جامعة دمشؽ ، الطبعة السادسة ، الجزء األكؿ ،  - 4

 299صفحة 

كؿ  ، مصطفي أحمد الزرقاء ، المدخؿ الفقيي العاـ ، مطبعة جامعة دمشؽ ، الطبعة السادسة ، الجزء األ 5
 299صفحة
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 مصالح عنو كىك الحؽ المطمكب . -  -3
 بدؿ الصمح .مصالح عميو كىك  -4    
 صيغة كىى اإليجاب كالقبكؿ.  --5     

 
 المبحث الثالث : أنواع الصمح،والجرائم التى يجوز فييا ،وأطرافو

 1المطمب األول : أنواع الصمح 
 يتنكع الصمح إلى األنكاع اآلتية :

  2أف يككف جعالة ، كقكلو : صالحتؾ مف كذا عمى رد عبدل -1
 3لحتؾ مف كذا عمى أف تطمقنى طمقة ،أكتتركنى مقيمةأف يككف خمعا ، كقكليا : صا -2
أف يككف معاكضة عف دـ العمد ، كقكلو : صالحتؾ مف كذا عمى ماأستحقو عميؾ  -4

 مف قصاص بنفس ، أك طرؼ 
 أف يككف فداء ، كقكلو لمحربى : صالحتؾ مف كذا عمى إطبلؽ ىذا األسير  -5
 شيء مف منافعيا سنة أف يككف إجارة ، كقكلو : أصالحؾ عمي سكنى الدار، أك  -6
 أف يككف ىبة ، كقكلو أصالحؾ مف العيف عمى بعضيا  -7
 أف يككف إبراء ، كقكلو : أصالحؾ مف الديف عمى بعضو  -8
 أف يككف عارية ، كقكلو : أصالحؾ إعارة عمى سكناىا لمدة سنة -9

 أف يككف بيعا ، كقكلو أصالحؾ مف العيف المدعاة عمى عيف أخرل --10
 قكلو أصالحؾ بأف تجعؿ عيف المدعاة رأس ماؿ سمـ أف يككف سمما ، ك-11
 ، عند الخركج عمى اإلماـ 4أف يككف بيف أىؿ العدؿ كأىؿ البغى-12

                                                 
 489اإلماـ جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي ، األشباه كالنظائر ، ص - 1
 489اإلماـ السيكطى ، األشباه كالنظائر، ص - 2

اإلماـ أبي الفداء الحافظ ابف كثير ، تفسير القرآف الكريـ ، دار الكتب العممية ، بيركت لبناف ، المجمد األكؿ،  - 3
 .552ص

 339/ ص  4المغني ، ج ابف قدامة ،- 4
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أف يككف الصمح بيف الزكجيف ، إذا خيؼ الشقاؽ بينيما ، كأف أصالحؾ عمى -13
 الرجكع بعدـ ضربى ، أك أصالحؾ عمى أف تعاممنى معاممة حسنة الخ. 

 الجرائـ التي يجكز فييا الصمح المطمب الثاني :  
يجكز الصمح فى جميع المعامبلت المدنية ، كاألحكاؿ الشخصية ، كما ىى مبينة فى  

أنكاع الصمح ، كيطرح سؤاؿ ، ىؿ يجكز الصمح فى الجرائـ الجنائية ؟ لئلجابة عمى ذلؾ 
نقكؿ :  يجكزالصمح أيضا فى جرائـ االعتداء عمى األشخاص ، كالقصاص  كالدية 

غيرىا ، ألف أغمب جرائـ الصمح تككف فى حؽ العبد ، ال فى حؽ ا ، فبل يصح ك 
الصمح فى حد الزنا ، أك السرقة ، أك شرب الخمر، كالمصالحة عمى عدـ رفعو لئلماـ في 
مقابؿ مبمغ مالى معيف  ، ألف ىذه الجرائـ مف حقكؽ ا ، كحؽ ا ال يجكز فيو الصمح 

صرؼ فى حؽ نفسو ، إما باستيفاء كؿ حقو ، أك البعض منو ، ألف المصالح بالصمح مت
ف  ،  أك بالمعاكضة ، كفى غير حقو ال يجكز لو فيو الصمح ، ككذلؾ فى حد القذؼ ، كا 

، ىذا عمى رأم الحنفية ، أما عمى رأل الحنابمة  1كاف فيو حؽ لمعبد ، فحؽ ا فيو مغمب
، ككذلؾ   3يجكز فيو الصمح كالعفك ، فيك حؽ لمعبد ،2كالشافعية ، كركاية عف مالؾ 

يككف الصمح في  جرائـ القصاص،الكاقعة في األطراؼ ، أك في النفس. ككذلؾ يجكز 
الصمح في القتؿ الخطأ ، كقاؿ ابف الحاجب في كتاب الديات ، لك أقر الرجؿ بالقتؿ 

ئز ، الخطأ كلـ تقـ بينة ، فصالح األكلياء عمى ماؿ ، كظف ذلؾ أنو يمزمو  فالصمح جا
كقداختمؼ عف مالؾ فى اإلقراربالقتؿ الخطأ  ، فقيؿ عمى المقر فى مالو  كقيؿ عمى 

" ككذلؾ القانكف الجنائى اليسمح بانياء 4العاقمة بقسامة ، فى ركاية ابف القاسـ كأشيب  "
الدعكل الجنائية بنظاـ الصمح ، اال في جرائـ محددة ، كىى المخالفات فقط ، فبل يدخؿ 

                                                 
 كما بعدىا.  76ص –الجزء السادس  –الكاساني بدائع الصنائع   - 1

 8/412الحطاب ، مكاىب الجميؿ ،  - 2
 –. دار مصر لمطباعة 1379الطبعة الثانية  –الفركع الجزء السادس  – 763ت –المقدسي شمس الديف   - 3

 .93ص

  17/ ص  7الحطاب ، مكاىب الجميؿ ، ج - 4
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ائـ الجنايات ، كال فى الجنح بكجو عاـ ، غير أنو يجكز إستثناء إنياء الصمح فى جر 
 . 1بعض جرائـ الجنح صمحا ، بنص خاص مف القانكف

 المطمب الثالث : أطراف الصمح :
 يتـ الصمح سكاء كاف الصمح قانكنيا ، أك شرعيا بيف أحد األطراؼ اآلتية :

ل يككف الصمح بيف المعتدل يتـ الصمح بيف الطرفيف المتنازعيف مباشرة  ، أ—1
كالمعتدل عميو  ، كىما أطراؼ النزاع ، بدكف ككالة ، أك فضكلية مف أحد ، فيتفقاف عمى 

 انياء النزاع  صمحا . 
 يتـ الصمح بيف أحد أطراؼ النزاع ، مع  ككيؿ عف الطرؼ اآلخر . —2
غير رسمية قد يقـك بالصمح ، ككبلء عف أطراؼ النزاع ، بمكجب ككالة رسمية ، أك —3

 ، كأف يتفؽ آباء المتنازعيف عمى إنياء الخصكمة ، أكالنزاع بيف أبنائيـ 
" سكاء كاف مف طرؼ كاحد ، أك مف  2أجاز الفقياء إجراء الصمح مف الفضكلى "—4

،  كيجكز لمرجؿ أف يصالح عمى غيره  3الطرفيف ، كبو قاؿ ابف فرحكف فى تبصرتو 
يقكؿ رجؿ لرجؿ ، ىمـ أصالحؾ مف دينؾ الذل عمى بككالة ، أك بغير ككالة ، مثؿ أف 

 فبلف بكذا ، فإذا فعؿ ، فقد تـ الصمح .
 

 المبحث الرابع :أدلة الصمح ، وأقسامو ، 
 المطمب األول : أدلة إثبات عقد الصمح 

 ،  والتى منيا  : 4يثبت عقد الصمح بعدة أدلة 
بات العقكد   كسكاء كانت يثبت عقد الصمح بالكتابة ، كىى األصؿ فى إثالكتابة : —1

ىذه الكتابة ، فى محضر رسمى ، أك غير رسمى ، ألف الغرض مف ذلؾ ، ىى إثبات 
                                                 

 127عكض محمد ، قانكف اإلجراءات الجنائية الميبي،ص - 1

 5/ ص7الشيخ أبك عبدا محمد بف محمدالمعركؼ بالحطاب ، مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ، ج- 2
 5/ص7لمحطاب ج–مكاىب الجميؿ -- 3
ده ، مصر ، الشيخ أحمد بف محمد بف أحمد الدردير ، الشرح الصغير ، مطبعة مصطفى البابى الحمبى كأكال - 4

 149ـ ، الجزء الثانى ، الصفحة 1952الطبعة األخيرة 
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بنكد التصالح ، فى كرقة يتـ الرجكع إلييا ، إذا كقع أل خبلؼ بيف المتصالحيف فى بنكد 
 االتفاؽ .

أك : كىي ) شيادة الشيكد ( أل شيادة األفراد الحاضريف لمحضر الصمح البينة —2
االتفاؽ ، كىذه الشيادة مثؿ الكتابة ، فى إثبات الحقكؽ، كالشيادة مطمكبة بنص القرآف إذا 
تكافرت شركطيا ، حيث يقكؿ ا تعالى ))كاستشيدكا شييديف مف رجالكـ ، فإف لـ يككنا 

 .1رجميف فرجؿ كامرأتاف ممف ترضكف مف الشيداء(( " 
إذا تخمفت الكتابة كالبينة ، مثؿ العفك ، ،  يثبت أحيانا الصمح بالقرائفالقرائن : —3 

كمناقمة الشيء بالشيء ، كالسككت عف رفع األمر إلى السمطاف فترة مف الزمف ، رغـ 
العمـ بالحؽ ، أكبمرتكب الجريمة ، كبيذا السككت  يسقط الحؽ فى رفع األمر، باعتبار 

  2يف المتنازعيف . رضائو بو ، كرد الشيء إلى صاحبو    كغيرىا مف قرائف اإلصبلح ب
 المطمب الثاني : أقساـ الصمح 
 أكال التقسيـ الشرعي لمصمح 

ينقسـ الصمح عند الفقياء ، مف حيث اإلقرار، كاإلنكار ، كالسككت عنو ، إلى ثبلثة أقساـ 
 ىى : 

 القسم األول : صمح عمى  اإلقرار
" 3، كما يقكؿ مالؾ اتفؽ الفقياء عمى جكاز الصمح عمى اإلقرار ، كأنو يراعى فى صحتو 

 مايراعى فى صحة البيكع ، كيفسد بو ماتفسد بو البيكع ، مف أنكاع الفساد .
 القسم الثاني : صمح عن سكوت 

كالصمح عف سككت : ىك أف يدعى شخص عمى آخر عينا ، أك دينا ، أك منفعة ،فيسكت 
 4المدعى ، فبل يقر ، كال ينكر ، كحكمو قاؿ الجميكر بجكازه

 نكار  لث: صمح عمي اإل القسم الثا
                                                 

 281سكرة : البقرة ، اآلية :   - 1
 527/ ص5السنيكرم ، الكسيط فى شرح القانكف المدني ، ج -- 2

 437/ ص 2ابف رشد ، بداية المجتيد ، ج- 3

 222/ ص  3السيد سابؽ ، فقو السنة ،، ج- 4
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 اختمؼ الفقياء فى جكاز الصمح عمى اإلنكار إلى رأييف ىما :
كالسككت ،  1: كىـ جميكر الفقياء ، بجكاز الصمح عمى اإلنكار قال أصحاب الرأي األول

ألف فيو عكضا ، كىك سقكط الخصكمة كاندفاع اليميف عنو    مثؿ رجؿ ادعى فى دار 
ذراع منيا  ، فيك جائز ، ألف الصمح عمى اإلنكار ،  رجؿ دعكل ، فصالحو عمى مئة

، أما المثاؿ الذل اليجكز فيو الصمح  كىكأف يدعى إنساف عمى  2مبنى عمى زعـ المدعى 
آخر بدراىـ ، فينكرىا   ثـ يصالحو  بدنانير مؤجمة ، فيذا اليجكز عند اإلماـ مالؾ 

ف قاؿ أصبغ إنو جائز  خر  : يجكز الصمح فى ،  كقاؿ البعض اآل 3كأصحابو ، كا 
اإلقرار كاإلنكار معا    كضرب مثبلن لمف أنكر ديف األلؼ دينار، جاز مصالحتو 

 .4بخمسمئة دينار إلى أجؿ ، كاستبعد ابف القاسـ األجؿ فى ذلؾ
: كىك لبعض الفقياء بعدـ جكاز الصمح عمي اإلنكاركالسككت   قال أصحاب الرأي الثاني

أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ  كىذا حراـ ، كاليجكز الصمح "  ألنو بدكف عكض ، كفيو 5"
 بالحراـ . كا أعمـ

 6منشأ الخبلف ىو حصول الصمح بدون عوض  
قالت الشافعية ، الصمح فى اإلنكار يككف بدكف عكض   كىذا فيو ربا ، كأما المالكية 

فاع إف حصؿ فيو عكض ، فسقكط الخصكمة كاند 7فقالت بجكازالصمح حتى فى اإلنكار
اليميف عنو ، يككف عكضا ، كىذا جائز ،  كقيدت المالكية فساد عقد الصمح بفساد العقكد 

                                                 

 نفس الصفحة السيد سابؽ ، نفس المرجع ك  -3
 245/ ص  29الشيخ أبك بكر محمد بف أحمد السرخسى ، المبسكط ، دار الكتب العممية ، بيركت لبناف ، ج - 2
 438/ ص 2ابف رشد ، بداية المجتيد ، ج - 3

دار  –الجزء الثانى –ىػ معيف الحكاـ عمى القضايا كاألحكاـ 733ابف عبد الرفيع ت أبك اسحاؽ ابراىيـ بف حسف - 4
 .557ـ ، بيركت لبناف ، ص 1989طبعة  –رب اإلسبلمىالغ

 437/ ص 2ابف رشد ، بداية المجتيد ، ج - 5

 4/339ابف قدامة ، المغنى ،  - 6
 438/ ص2ابف رشد ، بداية المجتيد ،  ج - 7
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، كىك حصكؿ العكض مف عدمو ، فاف حصؿ الصمح بدكف عكض ، فيك ربا ، كىذا 
 فاسد كباطؿ باإلتفاؽ  كا أعمـ  . 

 الترجيح كاالختيار 
إلقرار كاإلنكار معا كيككف بعكض يعتبر الرأل األكؿ ىك الراجح ، ألف الصمح يقع عمى ا

، كليس فيو ربا ، كىذا جائز ، فاف حصؿ فيو ربا   فالجميع متفقكف عمى تحريمو  ، كا 
 أعمـ .

 ثانيا: التقسيـ القانكني لمصمح :
 1قسـ فقياء القانكف الصمح إلى قسميف ، صمح عاـ ، كصمح خاص 

تتضمف الحبس الكجكبى  أكعمى  يككف فى جميع المخالفات ، التى لـ فالصمح العام :
 الحكـ بشيء آخرغير الغرامة  ، كالكاردة في قانكف العقكبات العاـ .

فيك ماينص عميو المشرع ، فى قكانيف خاصة ، كغرامة التيرب أما الصمح الخاص : 
الضريبى كغيرىا ، كأف األثر المترتب عمى كبل القسميف ، ىك سقكط الجريمة ، 

 لذل يؤدل إلى انقضاء الدعكل العمكمية .كانقضاؤىا بالصمح ، ا
 المبحث الخامس : مكانع الصمح ،كآثاره 

 المطمب األكؿ : مكانع الصمح 
 فى البيتيف اآلتييف :  2مكانع الصمح سبعة مكانع ، أجمميا الشيخ الدردير

 مكانع الصمح جيؿ حط ضع كنسا      تأخير صرؼ كتسميؼ بمنفعة     
 3بض فجعمتيا        سبع عميؾ بيا تحظى بمعرفة بيع الطعاـ ببل ق       

فاذا حصؿ جيؿ بالمصالح بو ، أك بالمصالح عميو ، فبل يجكز الصمح   كيعتبر باطبل ، 
كمف ثـ ال يجكز الصمح بمجيكؿ ، سكاء كاف الجيؿ بالجنس ، أك بالقدر ،أك بالصفة ، 

                                                 
 262/ ص 1الدكتكر ،مأمكف سبلمة ، اإلجراءات الجنائية في التشريع الميبي ج - 11

/  2بف أحمد الدردير ، الشرح الصغير، مطبعة مصطفي البابى الحمبى ، مصر ، جالشيخ أحمد بف محمد  - 2
 149ص

 149الشيخ أحمد الدردير ، الشرح الصغير ، الجزء الثاني ،ص - 3
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، كال يجكز الصمح بالطعاـ  1براء ، فبلبد مف تعييف ماصالح بو إجارة ، أك ا  ألنو بيع ك 
قبؿ قبضو ، كما لك سمـ شيء يخالؼ الطعاـ أكدفع لو شيء آخر نظير الطعاـ ، فبل 
يجكز ، كال يجكز الصمح فى تأخير الديف مقابؿ منفعة ، كأف يدعى شخص عمى آخر 
بعشرة دنانير ، فينكرىا المدعى عميو ، ثـ صالحو المدعى ،عمى أف يؤخرىا عنو لمدة 

ؼ يتمثؿ فى بؿ ترؾ اليميف ، فإنو ال يجكز ، ألف فيو تسميفا بمنفعة   فالسمشير، مقا
أل سقكط اليميف المنقمبة عميو ،  تأخير الديف لمدة شير، كالمنفعة تتمثؿ فى سقكط اليميف

، أل بدكف عكض ألف الربا ىك الزيادة بدكف مقابؿ، كذلؾ الصمح بربا النسيئة ال يجكزك 
كزاد الشيخ الكاسانى  2ء الصمح بزيادة معينة عف مبمغ الديف عمي أصؿ الديف ، أل إجرا

ف أعدىا مف المبطبلت لمصمح ، كالتي نجمميا فى اآلتى :  بعض المكانع   كا 
 لحكؽ المرتد بدار الحرب . -1
 .مرتد، مكقكفة عنده عمى اإلسبلـ، ألف تصرفات المكتو عمى الردة عند أبك حنيفة  -2
 أكالحكؽ بدار الحرب .   -3
 .  3أكالمكت  -4
  الرد بخيار العيب كالرؤية ، ألنو يفسخ العقد لما عمـ . -5
 .4كاإلقالة بمعنى معاكضة الماؿ بماؿ  فكاف محتمبل لمفسخ  -6
 مكت أحد المتعاقديف . -7
 ..الخ. 5ىبلؾ ماكقع الصمح عمى منفعتو ، كيبلؾ حيكاف ، أكدار، أك بيت   -8

 تى ىى:كذكر فقياء القانكف الجنائى ، مجمكعة مكانع لمصمح ، كال
 فبليجكز الصمح  فى الجنايات  . -1

                                                 

 . 148/ ص2الدردير ، المرجع السابؽ ، ج -2
 -148/ ص 2الشيخ أحمد بف محمد الصاكم ، بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ ، ج - 2

  86/ ص6ي ، بدائع الصنائع ، جالكاسان -3

 2/148الشيخ أحمد الدردير ، الشرح الصغير ،  - 4
 2/148الشيخ أحمد الدردير ، الشرح الصغير ،  --5
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 كال يجكزفى الجنح بصفة عامة ، إال مااستثني بنص خاص . -2
 كأيضا اليجكز فى المخالفات التى تككف عقكبتيا الحبس الكجكبي   -3
كال يجكز الصمح فى المخالفات إذا نص القانكف عمي عقكبة لممخالفة غير عقكبة  -4

 الغرامة .
 لمكائح الخاصة بالمحاؿ العمكميةالمخالفة مف مخالفات ا كال يجكز الصمح إذا كانت-5
كال يجكز الصمح ، إذا كاف الشخص الذم كقعت عميو المخالفة ، قد حكـ عميو فى -6

مخالفة أخرل ، أكدفع قيمة الصمح فى خبلؿ ثبلثة أشير السابقة ، عمى كقكع المخالفة 
 1المنسكبة اليو 

 المطمب الثاني :: آثار الصمح
 مى الصمح اآلثار اآلتية :يترتب ع

 2ػ الصمح ينيى الخصكمة كالنزاعات بيف األطراؼ ، كليذا كصؼ جنسو بالخير1
ػ يككف الصمح ممزمان لممصالح كحده كالمصالح معو ، كال يككف ممزما لمغير، إال إذا كانكا 2

 طرفا فيو ، أما إذا لـ يككنكا طرفا فيو ، فبل يككف ممزما ليـ .
 يا لمطرفيف ، بعكس الحكـ القضائي، فإنو مرض لطرؼ دكف آخرالصمح يككف مرض-3
إذا تعدد أصحاب الحؽ المصالح فيو ، كتـ الصمح مف أحدىـ ، فقد سقط حؽ باقي -4

الشركاء بالصمح ، إلشتراكيـ فى الحؽ المصالح فيو ، ألف حكـ الصمح كحكـ العفك   
قصاص عف الباقيف ، ألنو مف فإذا صدر العفك عف القتؿ مف أحد األكلياء ، سقط طمب ال

 "  3يممؾ العفك يممؾ الصمح ، كأثر الصمح كأثر العفك فى اإلسقاط . "
إذاتـ الصمح بيف الطرفيف فيحقؽ أثره ، كىكسقكط الخصكمة ، كال يصح الرجكع فيو -5

 مف أحد األطراؼ ، إال بعد مكافقة الطرؼ اآلخر .

                                                 
 579المستشار جندم عبد الممؾ ، المكسكعة الجنائية ، الجزء الثالث ، صفحة  - 1
 6/64الكاساني ، بدائع الصنائع ،  - 2

/ ص  7ـ ، بيركت لبناف ج1997اإلسبلمى كأدلتو ، دار الفكر المعاصر ، الطبعة الرابعة  كىبة الزحيمى ، الفقو -3
5696   
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قات الكدية بينيما ، بعكس التحكيـ  أك الصمح فيو تقارب بيف الطرفيف ، كرجكع العبل-6
 الحكـ القضائى فبل يحققاف ذلؾ .

الصمح اليصدر إال مف كاف صاحب أىمية ، أل يتمتع باألىمية الكاممة ، عف نفسو -7
،أك عف غيره ،  أما إذا صدر مف كلى الصغير ، أك مف المجنكف ، أك مف الحاكـ ، فقد 

الماؿ ، كال عمى أقؿ مف الدية ، ألنو اليممؾ اتفؽ الفقياء عمى عدـ جكازه عمى غير 
 " .1اسقاط حقو ، كألنو تصرؼ المصمحة لمصغير فيو "

يعتبر الصمح مثبتا لمحقكؽ ، فمك ادعى شخص عمى آخر بحؽ فى دار مثبل   -8
كصالحو ىذا األخير ، بأف أعطى لو جزء مف ىذا الحؽ ، أل أعطاه جزء مف الدار  

 حؽ مف ىذا الصمح .فيككف المدعى قد حصؿ عمى 
إذا دفع المتيـ مبمغا مقابؿ الصمح ، سقطت الدعكل الجنائية ، كال يجكز رفعيا عميو -9

 بعد ذلؾ
ليس لمف أصابو ضرر مف الجريمة ، أف يدعى مباشرة أماـ المحكمة الجنائية  كلكنو -10

 2يستطيع المطالبة بالتعكيض  أماـ المحكمة المدنية ، إذا أراد طمب التعكيض. 
 الخاتمة

بعد أف تكممنا عف الصمح ، باعتباره ىك سيد حسـ النزاعات كالخصكمات  ، كليذا كصفو 
    ا بالخير ، كحث عمى العمؿ بو ، فى القرآف كالسنة النبكية ، حيث قاؿ ا تعالى 

))[الصمح جائز بيف  -صمي ا عميو كسمـ -، كقاؿ الرسكؿ  3)) كالصمح خير ....(( 
ألف فى الصمح تقارب بيف الخصـك ، باعتباره مثبتا لمحقكؽ كمرضيا  4(المسمميف(

لمطرفيف ، بعكس التحكيـ ، كالحكـ القضائى ، الذل ال ترض اال طرؼ كاحد   كحث 
ـ  فى حؿ المنازعات بيف 1979لسنة 4عميو أيضا المشرع اليبى فى القانكف رقـ 

دل إلى تقميؿ  القضايا أماـ القضاء المكاطنيف كديا قبؿ االلتجاء إلى القضاء ، كىذا يؤ 
                                                 

 5697/ ص  7كىبة الزحيمي ، الفقو اإلسبلمي كأدلتو ، ج - 1

 128عكض محمد ، قانكف اإلجراءات الجنائية الميبي، ص -د - 2
  128سكرة النساء ، اآلية :  -3
  59شرح بمكغ المراـ ، المجمد الثاني ، ص الصنعاني ،  سبؿ السبلـ  - 4
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كانياء الخبلؼ بينيـ ، كبالتالي لو أىمية فى حياة اإلنساف كىذا مما جعمنى نختاره 
مكضكعا لمبحث ، كالذل بينت فيو أحكاـ ىذا الصمح ، مف حيث التعريؼ  كالشركط   

كآثاره  كحكـ مشركعيتو ، كأركانو ، كخصائصو ، كأقسامو ، كأنكاعو ، كمف يقـك بو ، 
كبالتالى يككف الصمح فى أغمب معامبلت كنزاعات اإلنساف  ، كالبيع ، كاإليجار كغيرىا 
، ككذلؾ يككف فى حقكؽ األحكاؿ الشخصية  كالطبلؽ  كالميراث ، ككذلؾ فى الجرائـ 

 الجنائية ، كجرائـ القصاص كالدية ،كمنو ننتيي الي التكصيات التالية :
لتجاء إلى الصمح، فى حؿ جميع النزاعات كالخصكمات نكصى كؿ أفرادالمجتمع باال-1

 التى تقع بينيـ ، قبؿ االلتجاء إلى القضاء كغيره ، كذلؾ تطبيقا ألكامر الشرع الحكيـ 
 نكصى الطرفيف بالتقيد ببنكد الصمح المبـر بينيما ، كعدـ مخالفتيا ألل سبب كاف. -2

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 34 

 ة المراجعقائم
 كتب التفسير -أوال 

الجامع ألحكاـ القرآف ، ألبي عبد ا محمد بف أحمد القرطبي ، دار الشاـ  -1
 لمتراث ،المجمد الثالث .

تفسير القرآف الكريـ ، لئلماـ أبي الفداء الحافظ ابف كثير ، دار الكتب العممية  -2
 بيركت لبناف ، المجمد األكؿ . 

 كتب األحاديث  -ثانيا 
لسبلـ شرح بمكغ المراـ ، محمد بف إسماعيؿ الصنعاني ، دار الكتب سبؿ ا -1

 العممية ، بيركت لبناف ، المجمد الثاني 
نيؿ األكطار شرح منتقى األخيار ، محمد بف عمى الشككانى ، طبعة دار الجيؿ  -2

 ىػ، بيركت لبناف ، المجمد الخامس 1344الطبعة الثانية 
 كتب المغة  -ثالثا 
، مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزبادم ، دار الجيؿ   القامكس المحيط  -1

 بيركت لبناف ، الجزء األكؿ 
مختار الصحاح ، الشيخ محمد بف أبك بكربف عبدالقادر الرازم ،دار المعارؼ    -2

 مصر 
 كتب الفقو  -ثالثا 
بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ، لمشيخ عبلء الديف أبكبكر مسعكد الكاسانى دار  -1

 ة ، بيركت لبناف ، الجزء الثانى .المعرف
بداية المجتيد كنياية المقتصد ، اإلماـ ابك الكليد محمد بف أحمد بف رشد    -3

 المكتبة األزىرية لمتراث ، الجزء الثاني  .
بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ إلى مذىب اإلماـ مالؾ ، الشيخ أحمد بف محمد  -4

ـ ، الجزء 1952،طبعة  الصاكم المالكي ، مطبعة مصطفي البابى الحمبى
 الثاني .
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األشباه كالنظائر في قكاعد كفركع فقو الشافعية ، اإلماـ جبلؿ الديف عبد الرحمف  -5
 السيكطي ، دار الشاـ لمتراث  .

الشرح الصغير ، الشيخ أحمد بف محمد بف أحمد الدردير ، مطبعة مصطفى  -6
 .ـ ، الجزء الثاني 1952البابى الحمبى كأبنائو ، مصر ، طبعة 

 العقكبة فى الفقو اإلسبلمى ، محمد أبكزىرة ، دار الغرب اإلسبلمى . -7
 فقو السنة ، السيد سابؽ ، المكتبة العصرية ، صيدا بيركت ، المجمد الثالث . -8
الفقو اإلسبلمي كأدلتو ، كىبة الزحيمي ، دار الفكر المعاصر ، الطبعة الرابعة  -9

 ـ، بيركت لبناف ، الجزء السابع  .1997
، شمس الديف المقدسي ، دار مصر لمطباعة ، الطبعة الثانية الفركع  -10

 ،الجزء السادس.1379
كتاب الفقو عمي المذاىب األربعة ، لمشيخ عبد الرحمف الجزيرم ، دار  -11

 الكتب العممية ، بيركت لبناف ، الجزء الخامس  .
المدخؿ الفقيى العاـ ، ،مصطفي أحمد الزرقاء ،مطبعة جامعة دمشؽ   -12

 دسة ، المجمد األكؿ .الطبعة السا
المبسكط ، الشيخ أبك بكر محمد بف أحمد السرخسي ، دار الكتب العممية  -13

 بيركت لبناف ، المجمد الخامس عشر .
المغني عمي مختصر الخرقي ، الشيخ أبك محمد عبدا بف أحمد بف قدامة   -14

 دار الكتب العممية ، بيركت لبناف ، الجزء الرابع  .
ضايا كاألحكاـ ، أبك اسحاؽ ابراىيـ بف الحسف بف عبد معيف الحكاـ عمي الق -15

 ـ ، بيركت لبناف ،الجزء الثاني1989الرفيع ، دار الغرب اإلسبلمي ، طبعة 
مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ ، الشيخ أبك عبدا محمد بف محمد  -16

 الحطاب ، دار الكتب العممية، بيركت لبناف ، الجزء السابع .
 نية الكتب القانو -رابعا 

اإلجراءات الجنائية فى التشريع الميبى، الدكتكر مأمكف محمد سبلمة ، منشكرات  -1
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 جامعة بنغازل ،الجزء األكؿ .
قانكف اإلجراءات الجنائية الميبى ، الدكتكر عكض محمد ، مكتبة قكرينا لمنشر  -2

 ليبيا . –كالتكزيع ، بنغازل 
محمد نيازم حتاتو  جامعة  شرح اإلجراءات الجنائية فى القانكف الميبي ، الدكتكر -3

 ليبيا . –قاريكنس ، بنغازل 
المكسكعة الجناية ، المستشار جندل عبد الممؾ ، المكتبة المصرية  ، القاىرة   -4

 الجزء الثالث .
الكسيط فى شرح القانكف المدني ،الدكتكر عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، دار إحياء  -5

 س .التراث العربي ، بيركت لبناف ، المجمد الخام
   طعون ومباديء المحكمة العميا -خامسا 

ؽ ،  المنشكر فى مجمة المحكمة العميا ، السنة الربعة 3/30الطعف إدارل رقـ -1
 .  ـ88-87كالعشركف ، العدداف األكؿ كالثانى ، 

المنشكر بمجمة المحكمة العميا ، السنة الثانية –ؽ 19/30الطعف المدنى رقـ  -2
 ـ  .1986يناير كالعشركف ، العدد الثانى ، 

ؽ ، المنشكر فى مجمة المحكمة العميا ، السنة السادسة 47/35الطعف المدني  رقـ -3
 ـ .1990ناصر  -كالعشركف ، العدداف الثمث كالرابع ،النكار

ؽ ، المنشكر فى مجمة المحكمة العميا ، ، السنة 107/35الطعف المدني رقـ -4
 ـ .92-91الثامنة كالعشركف ، العدداف األكؿ كالثانى 
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 ىـ674 -ىـ 443اليجرة اليبللية وصد الغزوات الصميبية عمى أفريقية واألندلس 

 1محمد انويجي غميض*إد. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة 

شيد تاريخ اإلنسانية عبر مراحمو الزمنية كالحضارية المختمفة، مكجات مف اليجرات إلى 
عددة جميع اتجاىات األرض، كلعؿ دكافع اليجرات تعكد في مختمؼ جكانبيا إلى أسباب مت

كمتشابكة، كيمكف تصنيفيا إلى عكامؿ طاردة كعكامؿ أخرل جادبة لئلنساف المياجر في 
ضطراران، فقد ىاجر اإلنساف األكؿ نحك منابع الحياة، اخر يياجر إليو طكعان أك آمكاف 

ككفرة الطعاـ، كمع تطكر المجتمعات اإلنسانية، تطكرت دكافع اليجرة مف إقميـ إلى أخر، 
المجاعات، كتزايد عدد السكاف مع قمة انتاج الغذاء، إلى غير مف عكامؿ منيا الحركب ك 

، اليجرة اإلنسانية لتحقيؽ حياة أفضؿ، كتكفر الخدمات كالتسييبلت االجتماعية كالصحية
حساس إلرتفاع مستكل الدخؿ كاارات، ك كتساب الميااكاليجرة مف أجؿ العمـ كالعمؿ ك 

 باألماف كتحقيؽ الطمكحات.

 اليجرة اإلنسانية عبر التاريخ تعتمد أسمكبيف، أكليما: أسمكب التسٌرب السمميكلقد كانت 
ككف أكثر ضعفان كأقؿ حيمة تجاه األقاليـ كيفرادان كجماعات أالذم ينتيجو المياجركف 

ر إلييا، التي تمتاز بالقكة كالت ف عمى أسمكب يماسؾ األمر الذم يجبر المياجر المياجى
ىجراتيـ، كثانييما: التسٌرب المسمح كىك أسمكب ينتيجو تقاء صد الالتسٌرب السممي 

المياجركف عندما يستأنسكف في أنفسيـ القكة التي تؤسس عمى ثبلث محددات)العقيدة ، 
عددت كيتجمى ذلؾ بالسيطرة السياسية لممياجريف، كت ،الغنيمة، القبيمة( أك عمى كاحدة منيا
كرؤيتو منيا )الفتح، كالغزك،  ختبلؼ مكقع المؤرخامسميات ذلؾ النيج كاختمفت ب

 كالحمبلت....إلخ(.
                                                 

 اٌخّظ/ جبِؼخ اٌّشلت. -*أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌزبس٠خ / و١ٍخ ا٢داة  1



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 38 

جتماعية تنعكس عمى المياجر،  كتجدر اإلشارة إلى أنو كما كاف لميجرة سمبيات نفسية كا 
ر إلييا، فإف  كأخرل اجتماعية كاقتصادية كسياسية، تنعكس عمى سكاف األقاليـ المياجى

سبة لمطرفيف، كىذا مايكد الباحث اإليجابيات تفكؽ تمؾ السمبيات كىي ذات أىمية أكبر بالن
التركيز عميو في ىذه الدراسة، كالتي تتعمؽ بالجكانب اإليجابية لميجرة اليبللية نحك أقاليـ 

 المغرب اإلسبلمي، كتحديدان أفريقية.

لقد شيد شماؿ أفريقيا مكجات بشرية متعاقبة منذ القدـ، كمف كؿ اإلتجاىات تقريبان، كمف 
عمى التركيبة  التي كاف تأثيرىا االجتماعي كاضح المعالـ مف الشرؽ بينيا اليجرات القادمة
خالسكانية، كالنكاحي ا انيـ بني سميـ تعد ضمف أىـ ك لثقافية، كلعؿ ىجرة بني ىبلؿ كا 

اليجرات المشرقية ألقاليـ المغرب فقد حافظت عمى إسبلمية المغرب كعركبتو، كتصدت 
ه، كىنا يبرز السؤاؿ المغرب كتنصير لمحمبلت الصميبية التي ىدفت لمسيطرة عمى 

 تي:اإلشكالي اآل

ـ نحك أفريقية دكر فاعؿ في صد ىؿ كاف لممياجريف العرب مف بني ىبلؿ كبني سمي
 عمى سكاحؿ أقاليـ المغرب؟ عتداءات الصميبية المتكررةالا

 الحروب القبمية وتمزق وحدة المغرب: .1
 1زناتة( -سم العقيد )صنياجة احرب القبيمة ب .1.1
ىػ حتى  362نتقاؿ الفاطمييف إلى مصر عاـ ادت تمضي بضع سنكات عمى ما كا

اندلعت الثكرات كالحركب القبمية بيف صنياجة كالة الفاطمييف عمى المغرب، كزناتة 
، كلتأصيؿ 2التي تكالي األمكييف في األندلس، رافعة شعار االختبلفات المذىبية

نة كراء ىذا الصراع، عمى الباحث الصراع بيف زناتة كصنياجة لمعرفة األسباب الكام
                                                 

صٔبرخ لج١ٍخ ِغشث١خ ِٓ لجبئً ِغبسثخ اٌذاخً"اٌجزش" ٠ٕظش ػجذ اٌشدّٓ اثٓ خٍذْٚ، ربس٠خ اثٓ خٍذْٚ، ػجؾ : خ١ًٍ  1

 .155(، ص1988اٌفىش،  ، )ث١شٚد: داس 2ؽ ،6شذبدح، ِشاجؼخ ع١ًٙ صوبس، ط

، 1اٌٙبدٞ سٚدٟ إدس٠ظ ، اٌذٌٚخ اٌظٕٙبج١خ، ربس٠خ أفش٠مخ فٟ ػٙذ ثٕٟ ِش٠ٓ، رشجّخ: دّبد اٌغبدٍٟ، ط  2

، ٚروش اثٓ خٍذْٚ"ٌٚظٕٙبجخ ٚال٠خ ٌؼٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت، وّب 131َ(، ص 1992)ث١شٚد: داس اٌّغشة اإلعالِٟ، 

ػّٕٙب" ٠ٕظش ػجذ اٌشدّٓ اثٓ خٍذْٚ، وزبة اٌؼجش ٚد٠ٛاْ اٌّجزذأ ٌّغشاٚح )اٌضٔبر١خ( ٌؼضّبْ ثٓ ػفبْ سػٟ هللا 

، )ث١شٚد: داس اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ، 6ٚاٌخجش فٟ أ٠بَ اٌؼشة ٚاٌؼجُ ٚاٌجشثش ِٚٓ ػبطشُ٘ ِٓ رٚٞ اٌغٍطبْ األوجش، ط

 .202َ(، ص1986
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تتبع حركة قبائؿ زناتة منذ عشية الفتح اإلسبلمي ألقاليـ المغرب، كحتى مجئ القائد 
)مكسى بف نصير( لفتح بقية أقاليمو، إذ بذلؾ يمكف رؤية المكاسب االقتصادية التي 
حققتيا زناتة بكضكح، كالتي ثارت مف أجؿ الحفاظ عميياأماـ إصرار الفاطمييف 

فقد كاف الفاطميكف ىـ األسبؽ في  1كحمفائيـ بني زيرم الصنياجيكف عمى إنتزاعيا
األمر الذم دفع  2العداء مع زناتة، كبمساعدة صنياجة، كأخذ ما بيد زناتة مف أمكاؿ

زناتة إلعبلف الثكرة عمى الفاطمييف كحمفائيـ، كالدفاع عمى مكتسباتيـ، ككما ىي 
، عمييا الكلكج لميداف الديف كرفع لكاء التكفير صفة المعارضات في العصكر الكسطى

سـ الديف لتخفي الدافع افي كجو السمطة لتمقى تأييد كمساندة، كتخكض الحرب ب
 كىي )الغنيمة(. أاللحقيقي كراء معارضتيا المسمحة ا

سـ العقيدة التي دارت رحاىا بيف الفاطمييف كحمفائيـ مف اإذف ىي حرب غنيمة ب
بأفريقية التي  4ىػ347ككانت أشدىا عمى االطبلؽ كداد عاـ ، 3صنياجة كبيف زناتة

عاـ  كضعت الدكلة الفاطمية برمتيا عمى حافة السقكط، ثـ ثكرتيـ في طرابمس
ستطاع الزناتيكف االستقبلؿ بإقميـ طرابمس، اف، ك يىػ ضد بني زيرم الصنياجي390

بعث  حيث5ىػ406كجرت بينيـ كبيف صنياجة حركب طكيمة استمرت حتى عاـ 
)خميفة بف كرك الزناتي( بطاعتو إلى )باديس( فقبميا عمى أف يضمف السابمة كيحفظ 

ف حتى مجئ العرب اليبللية إلى ي، كظمت طرابمس تحت سيطرة الزناتيعيد طرابمس
 أقاليـ المغرب.

 6كتامة( -حرب القبيمة من أجل الغنيمة )صنياجة  .1.2

                                                 

ّغشة، رذم١ك: ح.ط. وٛالْ، ، اٌج١بْ اٌّغشة فٟ أخجبس األٔذٌظ ٚاٌالمراكشي عذارم بف محمد بف أحمد العباس أبك 1

 .65َ(، ص1983، )ث١شٚد: داس اٌضمبفخ،  3، ؽ١ٌٚ1فٟ ثشٚفٕغبي، ط

 .206، ص6اثٓ خٍذْٚ، اٌّظذس اٌغبثك، ط 2

 .206اٌّظذس ٔفغٗ، ص 3

، ٚوزٌه شٙبة اٌذ٠ٓ أدّذ ثٓ ػجذ اٌٛ٘بة ا٠ٌٕٛشٞ، ٔٙب٠خ األسة فٟ 243، ص 1اثٓ ػزاسٞ، اٌّظذس اٌغبثك، ط 4

،)اٌمب٘شح: اٌٙئ١خ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ  24م١ك: دغ١ٓ ٔظبس، ِشاجؼخ ػجذ اٌؼض٠ض اٌض٘ٛأٟ، طفْٕٛ األدة، رذ

 .169َ(، ص 1987ٌٍىزبة،

 .159، ص1اثٓ ػزاسٞ، اٌّظذس اٌغبثك، ط 5

 .195، ص6وزبِخ إدذٜ لجبئً اٌّغشة اٌغبدً )ثشأظ( ٠ٕظش اثٓ خٍذْٚ، اٌّظذس اٌغبثك، ط 6
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كسطى "الدكلة بالجند، كالجند يذكر ابف خمدكف أف مف ضمف أىـ أدبيات العصكر ال
" كبما أف األراضي الزراعية كالقصكر قد شكمت عمكد 1بالماؿ، كالماؿ مف الرعية

االقتصاد في العصكر الكسطى، كبما أف دكؿ العصكر القديمة كالكسطى ىي دكؿ 
ريعية تعتمد عمى الضرائب كالمككس كخاصة الخراج كالعشكر في سد حاجتيا مف 

عف ىذه القاعدة، لذلؾ عممت عمى  زيرم الصنياجية لـ تشدالماؿ، كدكلة بني 
نتزاعيا مف مبلكيا، أك فرض الضرائب عمييا امتبلؾ األرض الزراعية عف طريؽ ا

كخاصة الخراج، األمر الذم لـ تكف لترضاه قبيمة كتامة التي يذكر صاحب كتاب 
" كتشير المصادر 2اعان العبر عنيا بأنيا" مف أشد القبائؿ المغربية بأسان كقكة كأطكليا ب

إلى بياف أىمية مكطف كتامة مف الناحية االجتماعية االقتصادية األمر الذم كاف 
كعمؿ الصنياجيكف جديان باإلستيبلء  3مكمف مطامع كؿ قكة ناشئة في أقاليـ المغرب

عمى مكطف كتامة كمؤسساتو االقتصادية، كذلؾ بتكلية عماؿ عمييا لجبي الضرائب، 
 قتضى األمر.ااؿ كاألراضي إذا كمصادرة األمك 

ىػ أرسؿ المنصكر بف بالقيف عمالو إلى ببلد كتامة فجبكا األمكاؿ كلـ 376كفي عاـ 
ف، كلكنيـ يمة الثكرة عمى بني زيرم الصنياجيكأعمنت كتا 4يكف قبؿ ذلؾ يدخؿ إلييا

ىػ عاد الكتاميكف إلى الثكرة كالقتاؿ مرة أخرل ضد 379ىزمكا شر ىزيمة، كفي عاـ 
صنياجة، ككقعت بينيـ حركب كثيرة، انيزمت فييا كتامة ككقعت فييا مقتمة عظيمة، 

فجبكا  5ع لو األراضي، ككزع عماليا فييانقأكمؤلت صنياجة ببلد كتامة بالعسكر، ك 
كصارت كتامة بعد ذلؾ كميـ رعايا عبيد لممغاـر إال مف  6أمكالياكضيقكا عمى أىميا

                                                 
 .172، ص3اثٓ خٍذْٚ، اٌّظذس ٔفغٗ، ط 1

 .195، ص6اٌّظذس ٔفغٗ، ط  2

أثٛ طٛح، ِذّٛد أدّذ، ِاّلن األسع ثأفش٠م١خ ِٕز اٌفزخ دزٝ أٚاعؾ اٌمشْ اٌشاثغ ٌإلعالَ، ِذخً ٌذساعخ ٔظبَ  3

 .67(، صELGA  ،2001أفش٠م١خ االلزظبدٞ  ٚاٌغ١بعٟ، )فب١ٌزب: ِٕشٛساد  

، ، ، )ٌجٕبْ : 3، اٌّؤٔظ فٟ أخجبس أفش٠م١خ ٚرٛٔظ، ؽِذّذ ثٓ اٌمبعُ اٌشػ١ٕٟ اٌم١شٚأٟ اٌّؼشٚف ثبثٓ أثٟ د٠ٕبس  4

 .99َ(، ص1993: داس اٌّغ١شح ، 

، وزٌه أدّذ ثٓ ػجذ اٌٛ٘بة ا٠ٌٕٛشٞ،  ربس٠خ اٌّغشة اإلعالِٟ فٟ 261، ص1اثٓ ػذاسٞ، اٌّظذس اٌغبثك، ط 5

١ؼبء: داس إٌشش اٌؼظش اٌٛع١ؾ،) ِٓ وزبة ٔٙب٠خ األسة فٟ فْٕٛ األدة(، رذم١ك: ِظطفٝ أثٛػ١ف، )اٌذاس اٌج

 .242،284َ(، ص1985اٌّغشث١خ،  

 .99اثٓ أثٟ د٠ٕبس، اٌّظذس اٌغبثك، ص 6
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ستعرة بينيا كبيف القبائؿ القكية في المغرب مف كاستمرت حرب م 1اعتصـ بقمة الجبؿ
جية كبيف أمرائيا المتقاتميف مف جية أخرل حتى تفتت كحدة المغرب، كصار كجية 
أطماع الصميبييف في الضفة األخرل مف المتكسط، حتى مجئ العرب اليبللية إلى 

 أقاليـ المغرب.
 تمزق وحدة المغرب واألطماع األوروبية .1.3

نتقاؿ الفاطمييف إلى مصر امي فتف كثكرات عارمة بيعيد كاجو المغرب اإلسبل
إذ  2كما أسمفنا، عصفت بمؤسساتو كأسقطت كحدتو، كتمزؽ إلى كيانات عديدة

أصبح المغرب األقصى مقسمان بيف عدة متنفذيف "فتغمب كؿ منيـ عمى مكضعو 
 4فقد أسس بنك يعمي إمارة ليـ في تممساف 3كما فعؿ ممكؾ الطكائؼ باألندلس"

ستأثر الحماديكف بباقي المغرب األكسط، كنبذكا الدعكة الفاطمية كاعترفكا اك 
بتبعيتيـ لبني العباس في بغداد، كانفرد بنكا خزركف الزناتيكف بطرابمس كنكاحييا، 
كبايعكا األمكييف في األندلس، كاقتصر سمطاف الباديسييف عمى ما تبقى ليـ مف 

دائـ مستحكـ، ذلؾ أف عداء الحمادييف ككانت تمؾ اإلمارات في عداء  5أفريقية
لبني عمكمتيـ الباديسييف، ككبلىما مف صنياجة ينتقؿ عبر األجياؿ، إذ كاف 
في نفكسيـ مف "الضغائف كالحقكد مف باديس كمف بعده مف أكالدىـ، يرثو 

 .6صغير عف كبير"
لقد استنزفت قكل المغرب بشكؿ عاـ، كأفريقية عمى كجو الخصكص، كذلؾ 

تكجيان خاطئان في تمؾ الفتف كالثكرات، التي أىمكت الزرع كالضرع كأفنت لتكجييا 
الرجاؿ، كلـ تعد تمؾ القكل قادرة عمى درء الخطر المتربص بيا في الضفة 

                                                 
 .196، ص6اثٓ خٍذْٚ، اٌّظذس اٌغبثك، ط 1

ِّذٚح دغٓ، اٌؼشة اٌٙال١ٌخ فٟ أفش٠م١خ ٚدٚسُ٘ فٟ اٌذشٚة اٌظ١ٍج١خ، ِجٍخ و١ٍخ ا٢داة، اٌجبِؼخ اٌزٛٔغ١خ،  2

 .74َ، ص1981 - 117/118اٌؼذد 

 .10، ص2ػزاسٞ، اٌّظذس اٌغبثك، طاثٓ  3

 .44، ص6اثٓ خٍذْٚ، ِظذس ِزمذَ، ط 4

 .75ِّذٚح دغ١ٓ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص 5

ػض اٌذ٠ٓ اثٓ  ػٍٟ ثٓ أثٟ اٌىشَ ِذّذ ثٓ ِذّذ ثٓ ػجذ اٌىش٠ُ ثٓ ػجذ اٌٛادذ اٌش١جبٟٔ اٌجضسٞ، أثٛ اٌذغٓ 6

 .44،45َ(، ص،1995،  )ث١شٚد: داس طبدس، 6، ؽ10، اٌىبًِ فٟ اٌزبس٠خ ، طاألص١ش
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ية قكاىا في كنة الحركة الصميبآلف المتكسط، حيث تستجمع في تمؾ ااألخرل م
مميف في المشرؽ ستعدادان لشف ىجكميا الكبير عمى المسا العدكة الشمالية،

 .1سـ الحركب الصميبيةاكالمغرب، كالذم عرؼ في التاريخ ب
كف باليجـك عمى جزيرة بعد ىذا الضعؼ الذم ألـ بالمغرب، بادر االنكرماني

نتياكيا مف يد بني زيرم، كىددكا باليجـك عمى استيبلء عمييا، ك الصقمية، كا
ك عمى المسمميف في كسقطت )طميطمة( في يد اإلسباف، كتكالب العد 2الميدية
، كصارت سكاحؿ المغرب اإلسبلمي ميددة باألساطيؿ الصميبية التي 3األندلس

مافتئت تشف غاراتيا عمى مكانئ تمؾ األقاليـ الممزقة، كالتي كانت في حاجة 
ماسة إلى طاقة جديدة، كدـ جديد تستجمع بو قكاىا لممحافظة عمى دينيا 

اف المتكرر، ككاف ذلؾ بيجرة العرب مف ككحدتيا الثقافية، كمقاكمة ذلؾ العدك 
 ـ.1051ىػ/ 443بني ىبلؿ كبني سميـ إلييا عاـ 

 
 اليبلليون وجبيات القتال .2

 اليجرة إلى أفريقية .2.1
قاـ العرب مف قبائؿ ىبلؿ كسميـ باليجرة إلى أفريقية كالمغرب، كىي اليجرة 

در بخمد نفصاؿ اإلمارة الزيدية عف الدكلة الفاطمية، فمـ ياالتي تمخض عنيا 
الكزير الفاطمي )اليازكرم( الذم كاف كراء ىذه اليجرة أنو ربما يككف ليكالء 

يجابي في تاريخ المغرب اإلسبلمي، فيك لـ ير في تيجيرىـ سكل إالبدك دكر 
نفصالو عف الدكلة ااالنتقاـ مف المعز بف باديس الصنياجي، عقابان لو عمى 

 .4نقساميااي أفريقية كزيادة رة مزيد مف المتاعب فاالفاطمية، كذلؾ بإث
كأغمب الظف أنو كاف يعمـ مسبقان أف ىكالء البدك لف يعيدكا أفريقية إلى سمطاف 
الفاطمييف لما عرفو عنيـ مف تعمقيـ بالنزعة االستقبللية، كعدـ االنضباط، 

                                                 
 .77ِّذٚح دغ١ٓ، اٌّشجغ اٌّزمذَ، ص 1

  . 67اٌّشجغ ٔفغٗ، ص 2

 ِٚبثؼذ٘ب. 102،151اثٓ األص١ش، اٌّظذس اٌغبثك،، ص 3

 .76ِّذٚح  دغ١ٓ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص 4
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كعمى ذلؾ فإف المكسب الكحيد الذم جناه الفاطميكف مف تمؾ اليجرة ىك 
تي كثيران ما سببيا أكلئؾ األعراب ليـ في الجزيرة كفي تخمصيـ مف المتاعب ال

 1صعيد مصر
ىاجر اليبلليكف كالسميميكف في منتصؼ القرف الخامس اليجرم نحك المغرب، 

أال يتجاكز المئتي ألؼ، كىي  3فإنو يرجح في تقدير عددىـ 2ختمؼ الكتٌاباكقد 
ر في ذلؾ الكقت نسبة بسيطة إذا عرفنا أف عدد سكاف الببلد المغاربية قد قد

، ككاف اليبلليكف أكؿ مف ىاجر إلى 4مابيف الخمسة إلى الستة مبلييف نسمة
أفريقية ثـ جاء السميميكف كزحزحكا اليبللييف إلى الغرب، كدخمكا في صراع مع 
، 5بني زيرم الصنياجييف، كبعد ىزيمتيـ لبني خزركف الزناتيكف في طرابمس

المعز بف باديس في معركة جبؿ حيدراف  كألحؽ اليبلليكف اليزيمة أيضان بجيش
ـ كسرعاف ما اجتاحت قبائميـ سائر أفريقية، كأقاـ زعمائيـ 1052ىػ / 444عاـ 

، 6إمارات مستقمة ليـ في قابس كصفاقس كالقيركاف كباجة كقرطاج كبنزرت
قميـ طرابمس إذ يذكر اإلدريسي، بأف إسميـ عمى كؿ إضافة إلى سيطرة بني 
سرت غربان حتى طرابمس، كسكنت ناحمرة كعميرة  عكؼ كدباب سكنت مف

ناحية قصر العطش بسرت،، في حيف سكنت مرداس كرياح غربي طرابمس 
 .7حتى قابس

                                                 
 .13، ص6اثٓ خٍذْٚ، اٌّظذس اٌغبثك، ط 1

 .299-298َ(، ص1979اس اٌفشجبٟٔ، د. غٛر١ٗ، ِبػٟ شّبي أفش٠م١ب، رشجّخ ٘بشُ اٌذغ١ٕٟ، )ؽشاثٍظ : د 2

3 Abdallah. Laroui, The History of the Maghreb, (Translated from the French by R. 

Manhem, )Princeton University Press: New Jersey, 1977), P.149.  

4Charles Issawi,   The Area and Population of the Arab Empire: an Essay in 

Speculation.” In The Islamic Middle East, 700-1900. Studies in Economic and Social 

History, edited by Abraham L. Udovitch,)New Jersey Princeton: Darwin Press, 198)1, P. 

384. 

ِٓ أثش٠ً،  ػبدي جبٌٛرخ، اِبسح ثٕٟ خضسْٚ فٟ ؽشاثٍظ اٌغشة، سعبٌخ ِبجغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، جبِؼخ اٌغبثغ 5

 .58َ، ص2002اٌضا٠ٚخ، 

أ١ِٓ رٛف١ك اٌط١جٟ، ثٕٛ ٘الي ٚدٚسُ٘ فٟ أفش٠م١خ ٚاألٔذٌظ، ِجٍخ اٌجذٛس اٌزبس٠خ١خ، اٌغٕخ اٌشاثؼخ، اٌؼذد األٚي،  6

 .97َ، ص1985اٌغضٚ اإل٠طبٌٟ، ؽشاثٍظ،  األٚي، ِشوض جٙبد ا١ٌٍج١١ٓ ػذ

ِٚظش ٚاألٔذٌظ، ِأخٛر ِٓ وزبة ٔض٘خ اٌّشزبق أثٛ ػجذ هللا ِذّذ اٌشش٠ف األدس٠غٟ، اٌّغشة ٚأسع اٌغٛداْ  7

 .131َ(، ص1989عالـ الكتب لمطباعة كالنشر، اٌّشزبق فٟ إخزشاق األفبق، ) اٌش٠بع:
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نتقؿ مف القيركاف إلى الميدية، كلـ تعد سمطتو اأما المعز بف باديس، فقد 
تتجاكز الشريط الساحمي القريب منيا، كلـ يكف العداء كسكء العبلقات بيف أمراء 
بني زيرم في الميدية، كزعماء القبائؿ اليبللية حائبلن دكف مبادرة ىذه القبائؿ 
المياجرة إلى المشاركة في النجدة كالتصدم لمحمبلت الصميبية عمى سكاحؿ 

 المغرب اإلسبلمي.
 اليبلليون وجبية أفريقية .2.2

ما كاد يمر عقديف مف الزمف عمى ىجرة بني ىبلؿ إلى أفريقية حتى تمكف بعض 
ء بني زيرم مف التفاىـ مع بعض قبائميـ، كخاصة بنك رياح الذيف شدكا مف أزر أمرا

الدكلة الزيرية كنجدتيا في الدفاع عف أراضييا، بؿ كمساعدتيا في تنفيذ بعض 
مشاريعيا لتكسيع حدكدىا، كىذا األمر مكف أمراء بني زيرم مف إنجاد مسممي صقمية 

كعمي(  -التي قادىا األميراف )أيكب في بعض مراحؿ صراعيـ مع النكرماف بالحممة
ـ، كما أف بني رياح قد ناصركا اإلمارة الزيدية في بداية العدكاف 1068ىػ /460عاـ 

ستيؿ باليجـك الذم شنتو المدف البحرية ا، كالذم 1الصميبي عمى أفريقية
ـ، كفي التصدم لمنكرماف 1077ىػ/ 480بيزا( عمى الميدية عاـ  -اإليطالية)جنكة 

ـ، كفي الدفاع عف طرابمس 1122ىػ/ 517اليماس قرب الميديةعاـ  في حصف
، كاستنجد أىؿ صفاقس باليبللية حينما ىاجميا 2ـ1142ىػ/ 537الغرب عاـ 

ؿ المياجميف في الدخكؿ إلى امما خٌيب آم 3ـ1143ىػ/ 538أسطكؿ النكرماف عاـ 
ى مدينة الميدية نطاكي قائد األسطكؿ النكرماني عمألستيبلء جرجي ااالمدينة، كبعد 

بعد عدة محاكالت كسيطرتو عمى سكسة كصفاقس كقابس، كتكجيو إلى قميبية 
ف استماتكا في الدفاع عنيا، كدارت بيف الفريقيف معركة قاسية يحتبلليا، لكف اليبلليال

أسفرت عف ىزيمة قائد األسطكؿ ىزيمة نكراء كقتؿ كثير مف جنكده، فعاد إلى 
نتصار الذم حققو اليبللية أىميتو البالغة الككاف ليذا ا 4الميدية يجر أدياؿ اليزيمة

                                                 
 .77ِّذٚح دغ١ٓ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص 1

 .98أ١ِٓ اٌط١جٟ، اٌّشجغ اٌغبثك، ص 2

 .46، ص10اثٓ األص١ش، اٌّظذس اٌغبثك، ط 3

 اٌّظذس ٔفغٗ. 4
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في تاريخ الغزك النكرماني ألفريقية، فقد كضع حدان ألطماع النكرماف التكسعية في 
ىػ/ 548ا سكل مياجمة بكنة كنيبيا عاـ ميحتبلؿ جديد ماأفريقية، كلـ يجر بعده أم 

 ـ.1153
رماني، أسيمكا أيضان في معركة حتبلؿ النك بلككما شارؾ اليبللية في التصدم ل

التحرير، حينما اشتعمت الثكرة عمى النكرماف في مدف أفريقة المحتمة، حيث كاف 
اليبلليكف يمدكف يد العكف ألىميا حتى تحررت صفاقس كقابس كطرابمس مف 

، حتى اضطرت حاميتيا إلى 1اإلحتبلؿ، كساعدكا أىؿ زكيمة كحاصركا الميدية
مف اليبللية، ليس  اكؿ( فأغاثيا كفؾ النكرماف الحصار كقتمكا كثير االستنجاد بػ)كليـ األ

نما عمى أبكاب زكيمة التي دافع عنيا اليبللية أكثر مف  فقط عمى أبكاب الميدية كا 
 .2دفاع أىميا عمييا

كبعد ظيكر قكة  المكحديف كتكجييا نحك أفريقية رفض اليبللية التحالؼ مع ركجار 
ى الرغـ مف اإلغراءات التي قدميا ليـ قبؿ مكقعة النكرماندم ضد المكحديف عم

ف كانكا يناصبكف عبد المؤمف  سطيؼ، فأبكا التحالؼ مع المسيحييف ضد المسمميف كا 
، كلـ ينتو دكر اليبللية في مقاكمة النكرماف بدخكؿ الجيش المكحدم إلى 3العداء

جندم  خرآإنيـ ظمكا في حرب معيـ حتى خركج ـ بؿ 1159ىػ/ 554أفريقية عاـ 
 ليـ في أفريقية.

 اليبللية والجبية األندلسية .2.3
ستمالة القبائؿ اليبللية ككسب كدىـ ككالئيـ، القد عممت دكلة المكحديف عمى 

ىػ/ 547نتصر المكحدكف عمى تمؾ القبائؿ في معركة سطيؼ عاـ افبعد أف 
نما 1152 ـ، لـ يحاكؿ أمير المكحديف إذالليـ أك التشفي منيـ بعد ىزيمتيـ، كا 

 4أكـر أسراىـ كأطمقيـ بأجمعيـ عندما كفد عميو رؤساؤىـ إلى مراكش في طمبيـ

                                                 
 .114، ص6بثك، طاثٓ خٍذْٚ، اٌّظذس اٌغ 1

 .115، ص6، ٚا٠ؼبً أثٓ خٍذْٚ، اٌّظذس اٌغبثك، ط4، ص11اثٓ األص١ش، اٌّظذس اٌغبثك، ط 2

3    Kenneth M. Setton,, A History of the Crusades, Vol.2, (Wisconsin: University of 

Wisconsin Press .2006), P.28. 

 .186، ص11اثٓ األص١ش، اٌّظذس اٌغبثك، ط 4



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 46 

تيـ كبدأكا ينقادكف كتقرب إلييـ حتى كاف يخاطبيـ ببني العـ، فبلنت لو عريك
نضمكاإلى جيشو حينما زحؼ لتحرير الميدية مف الصميبييف، كعند اإليو، كلذلؾ 

كأسكنيـ في  1اليبللية عكدتو إلى مراكش صحب معو ألؼ أسرة مف كؿ بطكف
لميبللية برغبتو  األثير بأف أمير المكحديف قد صرٌ المغرب األقصى، كيذكر ابف 

نصرة اإلسبلـ، فإف  الممحة في إرساليـ لؤلندلس لمجياد قائبلن " قد كجبت عمينا
ستكلكا عمى كثير مف الببلد التي كانت اىـ باألندلس، ك فحؿ أمر تساالمشركيف قد 

إلسبلـ، كبكـ ، كما يقاتميـ أحد مثمكـ، فبكـ فتحت الببلد أكؿ ابأيدم المسمميف
 ".2فآليدفع عنيا العدك ا
ستعداد لمجكاز لؤلندلس في الدكلة المكحديف في حشد الجيكش كاكما أف بدأت 

 3ـ استنفر اليبللية مف أفريقية لمجياد فنفركا ثقاالن كخفافان 1162ىػ/557عاـ 
كتمت مياجمة قرطبة مف قبؿ ألف مردنيش كعند اشتداد الفتنة في األندلس 

مدعكمان مف المسيحييف، أرسؿ المكحدكف جيش إلنقاذ المدينة كاف قكامو مف 
ئو المسيحييف في ابف مردنيش كحمفاترغبة كرياح كالثبج، حيث التقى بعرب 

، كظؿ اليبللية 4فحص مرسية ككاف النصر حميؼ العرب، كتـ سحؽ جيشو
ؼ المجاىديف، آالعـز عمى الجياد في األندلس ب ايمدكف الجيش المكحدم كمم

فقد  5شترككا في معظـ المعارؾ التي خاضيا ىذا الجيش في ذلؾ الميدافاالذيف 
شكمكا عمى سبيؿ المثاؿ فرقة كاممة في جيش الخميفة محمد الناصر بف 

 ـ.1212ىػ / 609المنصكر يـك العقاب عاـ 
ذا أعدنا إلى األدىاف أف بعض مصادر التا ريخ اإلسبلمي قد قدرت عدد ىذا كا 

الجيش بستمائة ألؼ جندم كأنو قد جرل تقسيمو إلى خمس فرؽ فقط كانت 
                                                 

ىش ػٍٝ اٌظٕٙبجٟ اٌج١ذق،  أخجبس اٌّٙذٞ ثٓ رِٛشد أخجبس اٌّٙذٞ ثٓ رِٛشد ٚثذا٠خ  دٌٚخ اٌّٛدذ٠ٓ ، أثٛث 1

 .150َ(، ص1975رذم١ك: ػجذ اٌذ١ّذ دبج١بد، )اٌجضائش: د.ْ،

 اٌّظذس ٔفغٗ 2

س ، )اٌشثبؽ: داٚربس٠خ ِذ٠ٕخ فبط ػٍٝ ثٓ ػجذ هللا ثٓ أثٟ صسع اٌمبعّٟ،  األ١ٔظ اٌّطشة ثشٚع اٌمشؽبط 3

 .139َ(، ص1972إٌّظٛس ٌٍطجبػخ ٚاٌٛسالخ، 

 .81اٌج١ذق، اٌّظذس اٌغبثك، ص 4

 .117اثٓ أثٟ د٠ٕبس، اٌّظذس اٌغبثك، ص 5
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لجيش بما ال يقؿ لجاز لنا تقدير عدد اليبللية في ذلؾ ا 1الفرقة اليبللية إحداىا
الؼ، كيفيـ مف نص أكرده ابف عذارم في معرض حديثو آلعف بضع عشرات ا

ـ أف دخكؿ اليبللية إلى 1189ىػ/585اـ عف غزكة المنصكر لؤلندلس ع
األندلس لـ يكف لفترات محدكدة يعكدكف بعد كؿ غزكة إلى مكاطنيـ في العدكة 
المغربية، بؿ كاف ىنالؾ فئات منيـ مقيمة ضمف الحاميات المكحدية في تمؾ 

خر جاء في رسالة مف إنشاء ابف عياش مف تمؾ آف نص كما يفيـ م 2الجبية
يا الخميفة الناصر إلى مختمؼ الجيات بأخبار فتحو لحصف الرسائؿ التي أرسم

ـ أكرد ابف عذارم فصكالن منيا أف ىكالء اليبللية 1211ىػ/608شمبطرة عاـ 
كانكا أكؿ مف يرمى بيـ في نحك العدك عند القتاؿ، إذ يقكؿ في كصفو لحصار 

بيبلن ذلؾ الحصف"....إنا قدمنا إليو األعراب رعيبلن فرعيبل كأطمقناىـ عميو ق
فقبيبل، كظير في بسبطة زىاء أربعمائة فارس فقتمكىـ تقتيبل، ثـ إنا تحركنا عمى 

" كتدلنا كصية المنصكر المكحدم لخميفتو كأركاف دكلتو 3األثر في جيكشنا...
حساف لمف يفد منيـ إلكمداراتيـ كاحينما حضرتو الكفاة بكجكب مبلطفة اليبللية 

سبة لمدكلة المكحدية في جيادىا ضد الء بالنؤ ، عمى مدل أىمية ى4عمييـ
 الصميبييف.
ـ، كتمزقت كحدة المغرب 1269ىػ/668نيارت تمؾ الدكلة في عاـ اكعندما 

اإلسبلمي مف جديد، ككرث بنك مريف تركتيا في األندلس المثقمة باألعباء، 
كبدأكا يحاكلكف معالجة القرحة األندلسية، كاف اليبللية المقيميف في المغرب 

ـ 1175ىػ/673ير معيف ليـ عمى النيكض بذلؾ العبء، ففي عاـ األقصى خ
حؽ المريني عمى حينما استصرخ ابف األحمر السمطاف يعقكب بف عبد ال

ؼ فارس مف "أنجاد بني مريف آالبنو أبا زياف في خمسة االنصارم أرسؿ لو 

                                                 
 )اٌمغُ اٌخبص ثبٌّٛدذ٠ٓ(. 89، ص3اثٓ ػزاسٞ، اٌّظذس اٌغبثك، ط 1

 .234اثٓ أثٟ صسع، اٌّظذس اٌغبثك، ص 2

 .240، ص3اثٓ ػزاسٞ، اٌّظذس اٌغبثك، ط 3

 .208غٗ، صاٌّظذس ٔف 4
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بف األحمر، كباشر ىك في السعى لعقد ال" نجدة مستعجمة 1كفرساف العرب
بنو، كما أف تـ ذلؾ الصمح ايغمراس بف زياف ليتمكف مف المحاؽ ب الصمح مع

كجاز بو جكازه األكؿ إلى  2حتى أعد جيشان كبيران كاف اليبللية أحد أىـ عناصره
ـ حيث أعاد تدعيـ الجبية 1275ىػ/أغسطس 674األندلس في صفر عاـ 

اإلسبلمية في مكاجية النصارل كفتح عدة مدف كقرل كحصكف زادت عف 
ديف يمدكف جيكشيـ في بلثمائة، كظمكا لبني مريف كما كانكا بالنسبة لممكحالث

 نقضاء دكلتيـ.اؼ المحاربيف حتى آالاألندلس ب
كفي تمؾ األثناء ظؿ اليبللية في أفريقية ينيضكف بنفس ىذا الدكر بالنسبة 
لمدكلة الحفصية في تصدييا لمصميبييف، كيتجمى ذلؾ في مساىمتيـ الفعالة في 

الحممة الصميبية التي قادىا لكيس التاسع ممؾ فرنسا عمى تكنس عاـ  مكاجية
ف إحيث بثرة كثقؿ الكزف في الجيش الحفصي ـ ككانكا مف الك1270ىػ/ 669

خشية المستنصر مف انسحابيـ مف ميداف المعركة إلى ماشيتيـ بعد أف طاؿ 
ح مع مقاـ الصميبييف عما كاف متكقعان، ككاف سببان قكيان في إبراـ الصم

الصميبييف، كذلؾ اشترككا في صد العديد مف الغارات الصميبية التي كانت تشف 
عمى نكاحي أفريقية بعد تمؾ الحممة ال سيما في الدفاع عف الميدية إباف  حممة 

خر حممة صميبية كبيرة آانت ـ التي ك1390ىػ/792لكيس البكربكني عمييا عاـ 
 تكجو إلى أفريقية في العصكر الكسطى.

 اتمةالخ
مما تقدـ مف ىذه الدراسة حاكلنا تكضيح أف العرب اليبللية قد قدمكا ألفريقية 
بشكؿ خاص كالمغرب كاألندلس بصفة عامة مصدران جديدان لمقكل البشرية القادرة 
عمى خكض الحركب كمكاجية التحديات الصميبية الماثمة في الضفة األخرل 

خضاعو لممركزية  مف المتكسط كالتي تتحيف الفرصة لتحكيمو إلى االمسيحية كا 
 األكركبية بقيادة الكنيسة الكاثكليكية.

                                                 
 .313اثٓ أثٟ صسع، اٌّظذس اٌغبثك، ص 1

 .314اٌّظذس ٔفغٗ، ص 2
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مف ىنا يمكف اإلجابة عمى السؤاؿ اإلشكالي الذم بدأت بو ىذه الدراسة كىك 
ىؿ كاف لممياجريف العرب مف بني ىبلؿ كسميـ، أك مايطمؽ عمييـ )اليبللية( 

ررة عمى سكاحؿ نحك أفريقية دكر فاعؿ في صد اإلعتداءات الصميبية المتك
يمكا بشكؿ فاعؿ في إخماد سأبلمي؟ يمكننا اإلجابة بنعـ، بؿ أقاليـ المغرب اإلس

 الفتف كدحر الجيكش الصميبية عف األندلس كما أكدت ىذه الدراسة.
اليجرات اإلنسانية مف مكاف  كما أننا حاكلنا مف خبلؿ دراستنا ىذه أف نثبت بأف

نما قد تككف ليا جكانب إخر ليست سمبية التأثير في كؿ اآإلى  جابية يألحكاؿ كا 
إذا ما تـ تكظيؼ المياجريف في عمميات البناء كالتنمية بشكؿ يميؽ بإنسانيتيـ 
كليس بحجزىـ في السجكف كالمعتقبلت كمعاممتيـ معاممة المجرميف كبشكؿ ال 

 إنساني كما يفعؿ األكركبيكف اليـك كمف حدل حدكىـ. 
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 والمراجع قائمة المصادر

 أواًل المصادر العربية

 ،المؤنس في أخبار  محمد بف القاسـ الرعيني القيركاني المعركؼ ابف أبي دينار ،
 .ـ(1993، ، ، )لبناف : دار المسيرة ، 3أفريقية كتكنس، ط

 بف الكريـ عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف أبك األثير، ابف 
،  6، ط10، الكامؿ في التاريخ ، ج الديف عز الجزرم، الشيباني الكاحد عبد

 ـ(1995)بيركت: دار صادر، 
 ،عبد الرحمف ، كتاب العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب  ابف خمدكف

، )بيركت: دار 6كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر، ج
 .ـ(1986الكتاب المبناني، 

 ،خ ابف خمدكف، ضبط : خميؿ شحادة، مراجعة عبد الرحمف ، تاري ابف خمدكف
 .(1988، )بيركت: دار الفكر،  2ط ،6سييؿ زكار، ج

 دكلة كبداية البيدؽ،  أبكبكر عمى الصنياجي، أخبار الميدم بف تكمرت 
 .ـ(1975المكحديف، تحقيؽ: عبد الحميد حاجيات، )الجزائر: د.ف،

 ،رب بركض القرطاسبف أبي زرع ،  األنيس المط ا عبد عمى بف القاسمي 
 (.ـ1972 كالكراقة، لمطباعة المنصكر دار: فاس، )الرباط مدينة كتاريخ

 البياف المغرب في أخبار  عذارم بف محمد بف أحمد العباس أبك ، المراكشي ،
، )بيركت: 3، ط1األندلس كالمغرب، تحقيؽ: ح.س. ككالف، كليفي بركفنساؿ، ج

 .ـ(1983دار الثقافة،  
 ،لديف أحمد بف عبد الكىاب، تاريخ المغرب اإلسبلمي في شياب ا  النكيرم

) مف كتاب نياية األرب في فنكف األدب(، تحقيؽ: مصطفى  العصر الكسيط،
 .ـ(1985أبكضيؼ، )الدار البيضاء: دار النشر المغربية،  

 ،شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب، نياية األرب في فنكف األدب،   النكيرم
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،)القاىرة: اليئية  24اجعة عبد العزيز الزىكاني، جتحقيؽ: حسيف نصار، مر 
 .ـ(1987المصرية العامة لمكتاب،

  ،اليادم ركحي إدريس ، الدكلة الصنياجية، تاريخ أفريقة في عيد بني مريف
 .ـ(1992، )بيركت: دار المغرب اإلسبلمي، 1ترجمة: حماد الساحمي، ج 

 ثانيًا: المراجع العربية والمعربة 
  د أحمد، مبٌلؾ األرض بأفريقية منذ الفتح حتى أكاسط القرف أبك صكة، محمك

الرابع لئلسبلـ، مدخؿ لدراسة نظاـ أفريقية االقتصادم  كالسياسي، )فاليتا: 
 .(ELGA  ،2001منشكرات  

 ،أميف تكفيؽ ، بنك ىبلؿ كدكرىـ في أفريقية كاألندلس، مجمة البحكث   الطيبي
ؿ، مركز جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالي، التاريخية، السنة الرابعة، العدد األك 

 .ـ1985طرابمس، 
  حسف، ممدكح، العرب اليبللية في أفريقية كدكرىـ في الحركب الصميبية، مجمة

 مز1981 - 117/118كمية اآلداب، الجامعة التكنسية، العدد 
 ،عادؿ ، امارة بني خزركف في طرابمس الغرب، رسالة ماجستير غير  جالكتة

 .ـ2002معة السابع مف أبريؿ، الزاكية، منشكرة، جا
 ،ماضي شماؿ أفريقيا، ترجمة ىاشـ الحسيني، )طرابمس :  فيميكس أميؿ غكتيو ،

 .ـ(1979دار الفرجاني، 
 ثالثًا: المراجع األجنبية

 Issawi, Charles. “The Area and Population of the Arab 
Empire: an Essay in Speculation.” In The Islamic Middle 
East, 700-1900. Studies in Economic and Social History, 
edited by Abraham L. Udovitch (New Jersey Princeton: 
Darwin Press, 1981), , pp. 375—96. 

 Laroui, Abdallahك The History of the Maghreb, (Translated 
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from the French by Ralph Manhem, )Princeton University 
Press: New Jersey, 1977).  

 Setton, Kenneth M., A History of the Crusades, Vol.2, 
(Wisconsin: University of Wisconsin Press .2006). 
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 أثر الشبيات الشرعية عمى التمويل بالمرابحة في المصارف الميبية

 في التعامل بالمرابحة المصرفيةدراسة تطبيقية عمى عينة من الراغبين 

 أ. إسماعيل محمد الطوير
 سويسياأ. نوري محمد                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة
تعتبػػػر عمميػػػة التمكيػػػؿ بالمرابحػػػة لآلمػػػر بالشػػػراء مػػػف أىػػػـ الصػػػيغ كالمعػػػامبلت التػػػي تعتمػػػد 

، خاصػػػة بعػػػ د صػػػدكر قػػػانكف منػػػع المعػػػامبلت عمييػػػا المصػػػارؼ التجاريػػػة فػػػي ليبيػػػا اليػػػـك
، كالػػذم تػػـ بمكجبػػو إيقػػاؼ التعامػػؿ بالفكائػػد فػػي جميػػع المصػػارؼ الميبيػػة القائمػػة )*(الربكيػػة

حاليػان، إاٌل أف ىنػاؾ الكثيػر مػف الشػػبيات كالمخالفػات التػي تػدكر حػػكؿ اآلليػة التػي تقػـك بيػػا 
حػػة المصػػرفية(، األمػػر ىػػذه المصػػارؼ عنػػد تعامميػػا بالتمكيػػؿ مرابحػػة لآلمػػر بالشػػراء )المراب

الػػػذم دعػػػا البػػػاحثيف إلػػػى تنػػػاكؿ ىػػػذا المكضػػػكع الميػػػـ كاليػػػاـ لجميػػػع المتعػػػامميف مػػػع ىػػػذه 
 المصارؼ لمكقكؼ عمى عيف الحقيقة فييا.

 . المشكمة البحثية:2
المصػػػارؼ التجاريػػػة الميبيػػػة بطبيعتيػػػا ىػػػي مصػػػارؼ تقميديػػػة أخػػػذت عمػػػى عاتقيػػػا التمكيػػػؿ 

رىػػػػا مػػػػف المصػػػػارؼ اإلسػػػػبلمية كالغيػػػػر اإلسػػػػبلمية فػػػػي ىػػػػذا بالمرابحػػػػة لآلمػػػػر بالشػػػػراء كغي
العصر، إالَّ أف ىناؾ العديػد مػف التسػاؤالت كالشػبيات التػي تحػـك حػكؿ الطريقػة كالخطػكات 
التطبيقية ليذه العممية، األمر الذم أدل إلى عزكؼ شريحة كبيرة مػف أفػراد المجتمػع الميبػي 

قػت الػذم ىػـ فػي حاجػة ماسػة لمسػمع التػي عف التعامؿ مع ىذه المصارؼ بالمرابحة في الك 
تعرضيا المصارؼ حاليان لمتعامػؿ، األمػر الػذم ضػيع عمييػا فرصػة تحقيػؽ أربػاح كمكاسػب 

 إضافية ميمة بالنسبة إلييا.
                                                 

 ـ.07/01/2013، ليبيا( بشأف منع المعامبلت الربكية، 1) القانكف رقـ، المؤتمر الكطني العاـ( *)
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كتتركػػػػز ىػػػػذه الشػػػػبيات كاالنتقػػػػادات حػػػػكؿ فتػػػػاكل بعػػػػض العممػػػػاء بتحػػػػريـ عمميػػػػة التمكيػػػػؿ 
، كتكمػػف تسػػاؤالت إشػػكالية البحػػث بالمرابحػػة المصػػرفية التػػي تمارسػػيا ىػػذه المصػػارؼ  اليػػـك

 حكؿ ىذا المكضكع في التساؤؿ التالي:

س/ ىل لمشـبيات الشـرعية حـول عمميـة التمويـل بالمرابحـة بـأمر الشـراء التـي تقـوم بيـا 
المصــارف الميبيــة دور كبيــر فــي عــزوف الكثيــر مــن العمــبلء الــراغبين فــي التعامــل مــع 

 اتباعيا لتفادي تمك الشبيات؟المصرف؟ وما ىي اإلجراءات التي ينصح ب

 . أىداف البحث:3
 ييدؼ البحث إلى بياف ما يمي:

 التعرؼ عمى مفيـك البيع بالمرابحة لآلمر بالشراء، كمشركعيتو، كشركطو. -
اسػػػتعراض الشػػػػبيات كالمخالفػػػػات الشػػػػرعية حػػػكؿ عمميػػػػة التمكيػػػػؿ بالمرابحػػػػة المصػػػػرفية  -

 لآلمر بالشراء.
 كؿ ىذه العممية المصرفية المستحدثة.بياف اآلراء الفقيية كالفتاكل ح -
 الكصكؿ إلى كضع حؿ يستند لحكـ شرعي ليذا اإلشكاؿ. -
 . أىمية البحث:4

تتضػػح أىميػػة مكضػػكع البحػػث مػػف أف عمميػػة المرابحػػة لآلمػػر بالشػػراء ىػػي النشػػاط الكحيػػد 
ـ كحتػػى اآلف، 2009الػػذم تتعامػػؿ عميػػو المصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة فػػي السػػابؽ منػػذ العػػاـ 

أنيا تعتبر الصػيغة األكثػر انتشػاران فػي عػالـ الصػناعة المصػرفية اإلسػبلمية بػالرغـ مػف  كما
االنتقادات التي كجيت إلييا في العديػد مػف المػؤتمرات كالنػدكات، إال أنػو مػازاؿ ىنػاؾ تباينػان 

 كاختبلفان كاضحان ما بيف المفاىيـ النظرية، كالتطبيقات المينية أك العممية ليذه المعاممة.

 فرضية البحث: .5
قػػاـ الباحثػػاف بصػػياغة كتحديػػد فرضػػية البحػػث حػػكؿ المشػػكمة البحثيػػة لمكصػػكؿ إلػػى الحقيقػػة 

 كفقا لما يمي:
المجتمػػع الميبػػي عػػف التعامػػؿ مػػع المصػػارؼ  H0 إف عػػػػػزكؼ شػػػػػريحة كبيػػػػػرة مػػػػػف أفػػػػػراد :
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 بالمرابحة المصرفية ليس بسبب الشبيات كالمخالفات الشرعية.
H1 مػف أفػراد المجتمػع الميبػي عػف التعامػؿ مػع المصػارؼ بسػبب : إف عزكؼ شػريحة كبيػرة

 الشبيات كالمخالفات الشرعية حكؿ التمكيؿ بالمرابحة المصرفية.

 . الدراسات السابقة:6
حػػػكؿ: تجربػػػة مصػػػرؼ الجميكريػػػة فػػػي بيػػػع المرابحػػػة لآلمػػػر  عبدالســـبلم عبـــداهدراسػػػة  –

 ـ.2010طرابمس، بالشراء، المؤتمر الثاني لمخدمات المالية اإلسبلمية، 
كقد أظيرت الدراسة إلى أف ىناؾ قصكران في اعتماد المكائح كاألدلػة الخاصػة بيػذه  

الصػػيغة، كعػػدـ كجػػكد آليػػة كاضػػحة النسػػياب تقػػارير الرقابػػة الشػػرعية كالمعالجػػة المحاسػػبية، 
كغياب بعض البيانات كاألرقاـ اليامة الستخراج المؤشػرات التػي تسػاعد عمػى تقيػيـ التجربػة 

 تابعتيا.كم

دراسػػػة حػػػكؿ: تطبيػػػؽ عمميػػػة المرابحػػػة فػػػي الفقػػػو اإلسػػػبلمي، المػػػؤتمر الثػػػاني لمخػػػدمات  –
 ـ.2010المالية اإلسبلمية، طرابمس، 

كخمص الباحث نكرم بريػكف إلػى أنػو يجػب أف يبقػى العمػؿ المصػرفي كسػيطان بػيف  
كف أصػػػػحاب األمػػػػكاؿ المػػػػدخرة كأصػػػػحاب الحاجػػػػة إلػػػػى تمكيػػػػؿ المشػػػػركعات اإلنتاجيػػػػة، د

الدخكؿ في سكؽ السمع كالخدمات، كأنو مف كاجبػو أف يسػاعدىا فػي تػكفير السػيكلة بجمعيػا 
مػػف المػػدخريف كمنحيػػا ألصػػحاب المصػػانع كالتجػػار، كأمػػا مػػا يتعمػػؽ بالسػػمع كالخػػدمات مثػػؿ 
بيع المرابحة كالتأجير التمكيمي فيتػرؾ لؤلفػراد كالشػركات لتقػـك بيػا مباشػرة لمػراغبيف فػي ىػذا 

 الشأف.

 منيجية البحث:. 7
تنػػػاكؿ الباحثػػػاف مكضػػػكع مشػػػكمة البحػػػث مػػػف الجانػػػب التطبيقػػػي لعمميػػػة المرابحػػػة  

لآلمػر بالشػراء كمػػا تقػـك بيػا المصػػارؼ التجاريػة فػي ليبيػػا لمكقػكؼ عمػى مػػدل صػحة كجػػكد 
الشػػػػبيات كالمخالفػػػػات فػػػػي الكاقػػػػع العممػػػػي ليػػػػذه المعاممػػػػة، بحيػػػػث قامػػػػا بتجميػػػػع البيانػػػػات 

التطػرؽ لكصػؼ ظػاىرة معينػة، كمػا  ألنػو تػـ عمميػة البحػث الكصػفيكالمعمكمات مف خػبلؿ 
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تػػـ اسػػتخداـ التحميػػؿ اإلحصػػائي فػػي الجانػػب العممػػي مػػف خػػبلؿ عمميػػة البحػػث االسػػتقرائي 
 الناقص حيث تـ مسح جزء مف عينة الدراسة عف طريؽ استمارة االستبياف.
در كالمراجػػػع مػػػف أمػػػا فػػػي الجانػػػب النظػػػرم فقػػػد اعتمػػػد الباحثػػػاف عمػػػى العديػػػد مػػػف المصػػػا

المؤلفات، كالمؤتمرات ذات العبلقة، كالمكاقع االلكتركنية حتػى تػـ تغطيػة المطمػكب فػي ىػذا 
 البحث.

 المبحث األول: مفيوم المرابحة لآلمر بالشراء: 1.1
تقػػـك المصػػارؼ التجاريػػة فػػي ليبيػػا كغيرىػػا مػػف المصػػارؼ بتطبيػػؽ المرابحػػة عمػػى  

لمرابحة لآلمر بالشراء كأطمقت عمييػا اسػـ )مرابحػة(، طريقتيا الخاصة، فقد مارست عممية ا
كالتػػي نسػػبت إلػػى  –فاختمطػػت األمػػكر عمػػى العمػػبلء، حتػػى أصػػبحت المعاممػػة المسػػتحدثة 

بػػديبلن كػػامبلن لمعاممػػة شػػرعية أصػػيمة، كتػػـ حػػذؼ كاسػػتبعاد كممتػػي  –اإلمػػاـ الشػػافعي تجػػاكزان 
ارؼ، فكقػػع العمػػبلء فػػي حيػػرة )اآلمػػر بالشػػراء( مػػف مطبكعػػات كمنشػػكرات الكثيػػر مػػف المصػػ

مف أمرىـ بسػبب سػكء الفيػـ النػاجـ عػف تصػكير )المرابحػة لآلمػر بالشػراء( ككأنيػا المرابحػة 
(، كأصبحت ىذه المعاممة تمثؿ أكثر مػف 411ـ، ص2007الشرعية المعركفة )الشعراكم، 

 %(99% مف الصفقات التي تعقدىا المصارؼ اإلسػبلمية اليػـك )كفػي ليبيػا تصػؿ إلػى 90
نظػػران لقمػػة الجيػػد الػػذم يبذلػػو المصػػرؼ فػػي تنفيػػذ مراحميػػا، كقمػػة مخاطرىػػا، كبيػػذا كجػػدت 
المصػػارؼ التقميديػػة كغيرىػػا مػػف اإللػػزاـ بالكعػػد فػػي المرابحػػة ضػػالتيا فػػي الكصػػكؿ إلػػى ربػػح 
مضػػػمكف عمػػػى نحػػػك مػػػا تحصػػػؿ عميػػػو مػػػف فكائػػػد القػػػركض، كاسػػػتغنت بيػػػا عػػػف المشػػػاركة 

 (.299ـ، ص2009المشركعة لبلستثمار )الغرياني،  كالمضاربة كسائر الكجكه األخرل

 تعريف المرابحة: 1.1.1
( المرابحػػػة بأنيػػػا: عبػػػارة عػػػف بيػػػع سػػػمعة بمثػػػؿ 8رقػػػـ ))*( عػػػرؼ المعيػػػار الشػػػرعي 

الثمف الػذم اشػتراىا بػو البػائع مػع زيػادة ربػح معمػـك متفػؽ عميػو، بنسػبة مػف الػثمف أك بمبمػغ 

                                                 
، ممياتيػاييدؼ ىذا المعيػار إلػى بيػاف األسػس كاألحكػاـ الشػرعية لممرابحػة لآلمػر بالشػراء كالمراحػؿ التػي تمػر بيػا ع( *)

 كالضكابط الشرعية التي يجب عمى المؤسسة المالية اإلسبلمية االلتزاـ بيا.
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المرابحػة العاديػة(، أك كقعػت بنػاءن عمػى كعػد  مقطكع سكاء كقعت مف دكف كعد سابؽ )كىي
بالشػػػػراء مػػػػف الراغػػػػب فػػػػي الحصػػػػكؿ عمػػػػى السػػػػمعة عػػػػف طريػػػػؽ المؤسسػػػػة )كىػػػػي المرابحػػػػة 
المصػػػرفية(، كىػػػك أحػػػد بيػػػكع األمانػػػة التػػػي يعتمػػػد فييػػػا عمػػػى بيػػػاف ثمػػػف الشػػػراء أك التكمفػػػة 

 )بإضافة المصركفات المعتادة(.
اء عمػػى أنيػػا: بيػػع المؤسسػػة إلػػى عميميػػا كمػػا عػػرؼ المعيػػار المرابحػػة لآلمػػر بالشػػر  

)اآلمػػر بالشػػراء( سػػمعة بزيػػادة محػػددة عمػػى ثمنيػػا أك تكمفتيػػا بعػػد تحديػػد تمػػؾ الزيػػادة )ربػػح 
المرابحػػػة( فػػػي الكعػػػد، كتسػػػمى المرابحػػػة المصػػػرفية لتميزىػػػا عػػػف المرابحػػػة العاديػػػة، كتقتػػػرف 

ازميػػػا، فينػػػاؾ مرابحػػػة المرابحػػػة المصػػػرفية بتأجيػػػؿ الػػػثمف مػػػع أف ىػػػذا التأجيػػػؿ لػػػيس مػػػف لك 
حالية أيضان، كحينئذ يقتصر البػائع عمػى الػربح األصػمي دكف مقابػؿ األجػؿ )ىيئػة المحاسػبة 

 (.122ـ، ص2007كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية، 

 مشروعيتيـا: 2.1.1
بيػػع المرابحػػة جػػائز عنػػد العممػػاء بػػنص القػػرآف، كالسػػنة، كاإلجمػػاع، كقػػد صػػدر فػػي  

المصرفية )اآلمػر لمشػراء( العديػد مػف الفتػاكل المعاصػرة. فمػف القػرآف تتضػح  جكاز المرابحة
)سػكرة  َلْيَس َعَمْيُكْم ُجَنـاٌح َأْن َتْبَتُغـوا َفْضـبًل ِمـْن َرب ُكـمْ مشركعية المرابحة مف قكلو تعػالى:

(، حيػػث إف المرابحػػة تمثػػؿ ابتغػػاء لمفضػػؿ، أم الزيػػادة، كمػػا أنيػػا تػػدخؿ 198البقػػرة، اآليػػة: 
)سػكرة البقػرة اآليػة:  َوَأَحـل  الم ـُو الَبْيـعَ ي عمـك عقػكد البيػكع المشػركعة فػي قكلػو تعػالى: ف

275.) 
بيػع السػمعة بػأكثر مػف رأس المػاؿ عنػدما قػاؿ:  كفي السنة أجاز الرسكؿ الكػريـ  

: "إذا اختمؼ الجنساف فبيعكا كيؼ شئتـ" أخرجو الشيخاف كالمفػظ لمبخػارم، كقػكؿ الرسػكؿ 
 ا البيع عف تراض" أخرجو ابف حباف كابف ماجو."إنم

: أم الكسب أطيب؟ قػاؿ: "عمػؿ الرجػؿ بيػده، ككػؿ بيػع مبػركر" كقد سئؿ النبي  
 ركاه المسعكدم عف كائؿ بف داكد.

كقػػد أجمػػع عممػػاء األمػػة اإلسػػبلمية المعاصػػركف عمػػى جػػكاز المرابحػػة، كمػػا أجػػاز  
شراء إذا كقع عمى سمعة بعػد دخكليػا فػي ممػؾ مجمع الفقو اإلسبلمي بيع المرابحة لآلمر بال
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المأمكر، كحصكؿ القبض المطمكب شػرعان، طالمػا كانػت تقػع عمػى المػأمكر مسػئكلية التمػؼ 
 (.89ـ، ص2008قبؿ التسميـ، كانتفت مكانعو )خصاكنة، 

فالمرابحة مف البيكع الجائزة شرعان في سػائر العصػكر، كلكػف الفقيػاء يػركف أف بيػع  
ب إلػػػػييـ منيػػػػا، كتتشػػػػابو آراء الفقيػػػػاء فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف تفاصػػػػيؿ المرابحػػػػة أحػػػػ)*( المسػػػػاكمة

(، غيػػر أف التطبيػػؽ العممػػي ليػػا انحػػرؼ كثيػػران عػػف طبيعتيػػا 382ـ، ص2007)الشػػعراكم، 
كأصػػػكليا الشػػػرعية بسػػػبب أطمػػػاع المصػػػارؼ كالقػػػائميف عمييػػػا فػػػي تحقيػػػؽ الكسػػػب السػػػريع 

تناسكا بأف المخاطر الحقيقية تكمػف فػي بشتى الطرؽ دكف اعتبار لؤلحكاـ الشرعية، فنسكا ك 
ف كانػت فيػي بسػيطة متػى خمصػت  ىذا الجانب كليس مخاطر السػمعة أك العمػبلء، ألنيػا كا 

 النية كالعمؿ.
كنظػػػران ألف المصػػػارؼ التجاريػػػة فػػػي ليبيػػػا كغيرىػػػا مػػػف المصػػػارؼ تقػػػـك بممارسػػػة  

ء، فقػػػد أصػػػبح مػػػف المرابحػػػة بطريقػػػة مسػػػتحدثة كىجينػػػة، كمغػػػايرة لمػػػا ذكػػػره األئمػػػة الفقيػػػا
الضػػركرم العػػكدة إلػػى األصػػؿ مػػف عمػػـك الػػديف الحنيػػؼ كآراء الفقيػػاء التػػي لػػـ تخالطيػػا أم 

 مطامع دنيكية زائفة، كااللتزاـ بيا حرفيا.

 أركان بيع المرابحة: 3.1.1
 المرابحة عبارة عف عقد بيع، كعميو يجب أف تتحقؽ أركانو، كالتي تتمثؿ في: 

 اإليجاب كالقبكؿ. –
 اؼ العقد.أطر  –
 المعقكد عميو. –

كلكػػػؿ ركػػػف مػػػف ىػػػذه األركػػػاف شػػػركط يجػػػب تكافرىػػػا حتػػػى يكػػػكف العقػػػد صػػػحيحان،  
كشػػرط تػػكافر األىميػػة فػػي أطػػراؼ العقػػد، كخمػػك المتعاقػػد عميػػو مػػف الجيالػػة، كمػػدل شػػرعية 

 (.194ـ، ص2012االنتفاع بو... كغيرىا )المكاكم، 

                                                 
 تفؽ عميو دكف النظر إلى ثمنيا األكؿ الذم اشتراىا البائع بو.ع المساكمة: ىك بيع السمعة بثمف يبي( *)
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ابحػػػة فػػػي المصػػػارؼ اإلسػػػبلمية كيأخػػػذ التطبيػػػؽ العممػػػي لمتمكيػػػؿ عػػػف طريػػػؽ المر  
كغيرىػػا صػػيغة بيػػع المرابحػػة لآلمػػر بالشػػراء )المرابحػػة المصػػرفية(، كالػػذم يتكػػكف مػػف كعػػد 

 (:195ـ، ص2012بالشراء كبيع مرابحة، كيتضمف ثبلثة أطراؼ ىـ )المكاكم، 
 اآلمر بالشراء: كىك المشترم الثاني )العميؿ( الذم يرغب في شراء السمعة. –1
الشػػػراء: كىػػػك المشػػػترم األكؿ )المصػػػرؼ(، كىػػػك البػػػائع الثػػػاني بعػػػد امػػػتبلؾ المػػػأمكر ب –2

 السمعة كحيازتيا.
 البائع األكؿ: كىك الذم يممؾ السمعة كيريد بيعيا )المكرد أك التاجر(. –3

كيشترط في بيػع المرابحػة ىػذه مػا يشػترط فػي البيػكع بصػفة عامػة، إال أنػو يخػتص  
ـ، 2012البيػػػع صػػػحيحة، كىػػػي )المكػػػاكم،  بػػػبعض الشػػػركط الخاصػػػة حتػػػى تكػػػكف عمميػػػة

 (:196ص
 العمـ بالثمف األكؿ )رأس ماؿ السمعة(، كىذا شرط أساسي لصحة بيع المرابحة. –أ
 أف يككف البيع األكؿ )عقد شراء السمعة( صحيحان، أم أف بيع المرابحة مرتبط بالعقد األكؿ. –ب
 مغ معيف أك بنسبة مف الثمف األكؿ.أف يككف مقدار الربح معمكمان لمعميؿ، كمحدِّداى بمب –ج
 أف يككف رأس الماؿ مف ذكات األمثاؿ )كالمكيبلت كالمكزكنات(. –د
 أف ال يككف الثمف في البيع األكؿ مقاببلن بجنسو مف أمكاؿ الربا. –ىػ

 الخطوات العممية لبيع المرابحة لآلمر بالشراء:  4.1.1
كالتػي يجػب اتباعيػا كالقيػاـ  –الشػراءتتمثؿ الخطكات العممية لبيػع المرابحػة لآلمػر ب 

بيػػػا عنػػػد كػػػؿ عمميػػػة بيػػػع يقػػػـك بيػػػا المصػػػرؼ حتػػػى تكػػػكف المعاممػػػة صػػػحيحة كسػػػميمة مػػػف 
 (:7 – 5ـ، ص2003فيما يمي )شحاتو،  –الناحية الشرعية

كيكضح فيو رغبتو في شػراء سػمعة  أواًل: أن يتقدم العميل بطمب شراء سمعة من المصرف:
، معينػػة كبمكاصػػفات محػػددة،  كبػػربح يػػتـ االتفػػاؽ عميػػو بػػيف الطػػرفيف، كألجػػؿ محػػدد كمعمػػـك

 (.304ـ، ص2006حتى ال يقع بينيما أم خبلؼ أك نزاع في المستقبؿ )خمؼ، 

 ثانيًا: يقوم المصرف بدراسة طمب الشراء المقدم من العميل، والتحقق من اآلتي:
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 صحة البيانات كالمعمكمات الكاردة في طمب العميؿ. -1
 ة لمتجارة في السمعة المطمكبة.الجكانب الشرعي -2
 سبلمة السمعة مف حيث المخاطر كالقابمية لمتسكيؽ. -3
 تكمفة الشراء كنسبة الربح بناءن عمى الفكاتير المبدئية المقدمة مف المكرد. -4
 صحة كسبلمة الضمانات المقدمة مف العميؿ. -5
 مقدار كاقعية ضماف الجدية كاألقساط كآجاؿ سدادىا. -6

بعػػد مكافقػػة المصػػرؼ  نمــوذج الوعــد بالشــراء وســداد ضــمان الجديــة:ثالثــًا: التوقيــع عمــى 
عمػػى تنفيػػذ الطمػػب المقػػدـ مػػف العميػػؿ يقػػـك المصػػرؼ بتحريػػر نمػػكذج يسػػمى الكعػػد بالشػػراء 
إللػزاـ العميػػؿ بشػػراء البضػاعة أك السػػمعة عنػػد كركدىػا، كىنػػاؾ خػػبلؼ حػكؿ ىػػذه المسػػألة.. 

ميػػػكر الفقيػػػاء المعاصػػػريف أنػػػو ممػػػـز فػػػي ىػػػؿ الكعػػػد بالشػػػراء يكػػػكف ممزمػػػان أـ الن؟. يػػػرل ج
المعامبلت المالية خاصة فػي ىػذا الػزمف الػذم انتشػر فيػو فسػاد الػذمـ، كيطمػب مػف العميػؿ 

 أحيانان بسداد مبمغ مف الماؿ يسمى ضماف الجدية.
رابعــًا: االتصــال بــالمورد والتعاقــد معــو عمــى الشــراء )عقــد البيــع األول( وتحقيــق التممــك 

لمصرؼ بعد إتماـ اإلجراءات السابقة باالتصػاؿ بػالمكرد كالتعاقػد معػو عمػى يقـك ا والحيازة:
شػػراء السػػمعة باسػػمو كتحػػت مسػػؤكليتو، كىنػػاؾ عػػدة أسػػاليب لمتعاقػػد تختمػػؼ مػػف سػػمعة إلػػى 

أخػػرل، كمػػا أنيػػا تختمػػؼ حسػػب مكػػاف الشػػراء )محميػػة أك مسػػتكردة(، أخػػرل كمػػف دكلػػة إلػػى 
 افرىا في عقد الشراء مف المكرد ما يمي:الكاجب تك كمف أىـ البيانات كالمعمكمات 

 تحديد الثمف األصمي لمسمعة مف كاقع الفاتكرة. -1
حسػػػاب التكػػػاليؼ كالمصػػػاريؼ اإلضػػػافية المتعمقػػػة بالسػػػمعة حتػػػى تصػػػؿ إلػػػى مخػػػازف  -2

 المصرؼ أك أم مكاف يتفؽ عميو.
 تاريخ كمكاف التسميـ كاالستبلـ لمسمعة. -3
 ألنيا تقع عمى المصرؼ. مخاطر الشراء كالنقؿ كالتأميف عمى السمعة -4

كما يجب أف يككف ىذا العقد صحيحان نافيان لمشبيات، فإف كاف فاسػدان لػـ تجػز بيػع المرابحػة 
 ىذه.
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بعػد  خامسًا: إبرام عقد البيع بـين المصـرف والعميـل )عقـد بيـع المرابحـة لآلمـر بالشـراء(:
ا في مكػاف معػيف شراء المصرؼ لمسمعة باسمو كحيازتيا كاالطمئناف عمى سبلمتيا ككجكدى

لديػو، يقػػـك المصػرؼ باالتصػػاؿ بالعميػؿ إلبػػراـ عقػد البيػػع معػو مرابحػػة، كيجػب أف يتضػػمف 
 العقد البيانات كالمعمكمات التالية:

 تحديد أطراؼ التعاقد. -1
 بياف ثمف البيع األصمي كالمصركفات اإلضافية كقيمة األرباح مف العممية. -2
 لمدة البلزمة لمسداد.بياف مقدار ضماف الجدية كقيمة األقساط كا -3
 بياف كتحديد الضمانات التي يقدميا العميؿ. -4

 المبحث الثاني: آراء الفقياء حول التمويل بالمرابحة بأمر الشراء: 1.2
قاـ الباحثاف بدراسة استطبلعية عمى مجتمع الدراسة، حيث تبيف أنيـ مقتنعكف اقتناعػان تامػان 

ني، كالشػيخ عبػد العزيػز بػف بػاز، كالشػيخ مقبػؿ، بآراء شيخ اإلسبلـ ابػف تيميػو كالشػيخ األلبػا
كرأل الباحثػػاف أف  –رحميػػـ ا  –كالشػػيخ ربيػػع المػػدخمي، كىػػـ مػػف عممػػاء األمػػة األجػػبلء 

يطمعا عمػى آراء الفقيػاء السػالؼ ذكػرىـ حػكؿ عمميػة التمكيػؿ بالمرابحػة بػأمر الشػراء، حيػث 
الشػػراء بػػؿ حرمكىػػا، كاعتبػػركا تبػػيف أنيػػـ لػػـ يجيػػزكا العمػػؿ عػػف طريػػؽ بيػػع المرابحػػة بػػأمر 

العمؿ بيا مف باب التحايػؿ عمػى الربػا، كلعػؿ الباحثػاف يػنقبلف ديباجػة األسػئمة التػي كجيػت 
 لمعمماء الذيف سبؽ ذكرىـ، مع فتاكاىـ كىي كما يمي:

 رأي الشيخ ابن عثيمين في مسألة المرابحة لآلمر بالشراء.
اصػريف إلػى جكازىػا، كشػرطكا ليػا بعػض مسألة المرابحة مػف المسػائؿ التػي ذىػب أكثػر المع

 الشركط التي ىي:
 أف يممؾ التاجر السمعة.1– 

 عدـ إلزاـ اآلمر بالشراء. –2
كبعضػػػيـ حكػػػى عػػػدـ الخػػػبلؼ فػػػي ذلػػػؾ أك نحػػػك ذلػػػؾ كفػػػي ىػػػذا نظػػػر    فقػػػد ذىػػػب ابػػػف 

 .إلى المنع مف ذلؾ، كاعتبرىا نكعا مف التحايؿ عمى الشرع –رحمو ا  –عثيميف
ػػًف اٍلقىٍريىػػًة الًَّتػػي كاسػػتدؿ لػػذلؾ  ٍسػػأىٍلييـٍ عى بفعػػؿ الييػػكد حػػيف حػػـر عمػػييـ الصػػيد يػػـك السبت:)كى
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ـٍ  ػػػٍبًت ًإٍذ تىػػػٍأًتيًي اًضػػػرىةى اٍلبىٍحػػػًر ًإٍذ يىٍعػػػديكفى ًفػػػي السَّ ـٍ يىػػػٍكـى كىانىػػػٍت حى يىػػػٍكـى ال  ًحيتىػػػانييي ـٍ شيػػػرَّعنا كى ػػػٍبًتًي سى
ـٍ بً  ـٍ كىذىًلؾى نىٍبميكىي (.يىٍسًبتيكفى ال تىٍأًتيًي  مىا كىانيكا يىٍفسيقيكفى

 كقاؿ )بتصرؼ( إف التحايؿ عمى الشرع يزيد اإلثـ:
1– .  إثـ المخالفة بفعؿ المحـر
 فعؿ التحايؿ.–2

 ؟السؤال: ىل استدالل الشيخ موافق لممسألة تماما
 إف المجيػػػػػػػػػزيف لممسػػػػػػػػػألة يقكلػػػػػػػػػكف إنيػػػػػػػػػـ بيػػػػػػػػػذه الشػػػػػػػػػركط تحكلػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػع صػػػػػػػػػحيح 

ـز اآلمػػػػر.. فقػػػػد تحكلػػػػت إلػػػػى بيػػػػع شػػػػرعي كا تعػػػػالى حيػػػػث تممػػػػؾ التػػػػاجر السػػػػمعة كال يمػػػػ
 كليس فييا تحايؿ بيذيف الشرطيف كاستدلكا عمى ذلؾ باآلتي: َوَأَحل  الم ُو الَبْيعَ يقكؿ:

مَّـى  –أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًنيػبو  –صى ػاءىهي ًبتىٍمػرو جى ٍيبىػرى فىجى مىى خى فىقىػاؿى اٍستىٍعمىؿى رىجيبلن عى
ػػمَّـى  –لىػػوي رىسيػػكؿي المَّػػًو  سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى : الى كىالمَّػػًو يىػػا رىسيػػكؿى  –صى ػػذىا ؟ فىقىػػاؿى ٍيبىػػرى ىىكى أىكيػػؿُّ تىٍمػػًر خى

ثىػًة فىقىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو  ٍيًف ًبالثَّبلى ػاعى ٍيًف كىالصَّ ػاعى اعى ًمٍف ىىذىا ًبالصَّ ذي الصَّ ػمَّ  –المًَّو ًإنَّا لىنىٍأخي ى المَّػوي صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ٍمعى ًبالدَّرىاًىـً فىبلى تىٍفعىٍؿ  –عى ًنيبنا. متفؽ عميو. ًبٍع اٍلجى  ثيَـّ اٍبتىٍع ًبالدَّرىاًىـً جى

أرشػػده إلػػى بيػػع صػػحيح. كقػػالكا: إف لػػيس ىػػذا  –صػػمى ا عميػػو كسػػمـ  –فقػػالكا إف الرسػػكؿ 
يح أكثػػر مػػف اإلخػػكة لػػرأم مػػف التحايػػؿ إذا تحكلػػت الصػػكرة إلػػى بيػػع صػػحيح. ىػػؿ مػػف تكضػػ

فػػي أنيػػا تحايػػؿ )صػػكرة المرابحػػة ىػػي أف يػػأتي شػػخص لتػػاجر  –رحمػػو ا  –الشػػيخ محمػػد
 (....كيقكؿ لو اشتر ىذه السمعة )سيارة مثبل( ثـ بعيا عميَّ بأجؿ بأكثر مف ثمنيا مقسطة

 حكم البنوك اإلسبلمية: 1.1.2
ػػػٌمى بػػػالبنيكؾ اإلسػػػبلمي –رحمػػػؾ ا –اعمػػػـ ة ال يختمػػػؼ فػػػي الحكػػػـ عػػػف البنػػػكؾ أف مػػػا ييسى

األخرل فكميـ يتعاممكف بالربا ، فبل تغتػر بكممػة )إسػبلمي( بػؿ التحػذير مػف اإلسػبلمية أشػد 
 !! ألنيا تتعامؿ باسـ اإلسبلـ كال تقؿ لي: أنا لي الظاىر مف حاليـ. كا أعمـ

ض البنػكؾ يعمػف ىذا السػؤاؿ، بعػ –رحمو ا  –فقد سئؿ الشيخ العبلمة عبد الرزاؽ عفيفي 
عف نفسو أنو بنؾ إسبلمي كال يتعامؿ بالربا فيؿ يكفى ىػذا لئليػداع فيػو أـ البػد مػف البحػث 
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 كالتأكد مف صحة ذلؾ؟
: "البػػد مػػف التأكػػد كالبحػػث عػػف كػػكف البنػػؾ ال يتعامػػؿ –رحمػػو ا  –: قػػاؿ الشػػيخ الجــواب
 بالربا". 

ف كػاف –ع مالؾ فػي ىػذا المكػاف أقكؿ؛ فأنت مأمكر يا عبد ا بالبحث كالتحرم قبؿ كض كا 
حتػى ال تقػع فػي إثػـ الربػا أك تعػيف عميػو، كقػد لعػف رسػكؿ  –مجرد إيداع بدكف ربح أك فكائػد

اآلكؿ كالمككؿ كالشاىد لمربا فتنبو؛ كال تقػؿ: أنػا ال آكػؿ الربػا  –صمى ا عميو كسمـ  –ا 
 فبل عبلقة لي بيـ كما يفعمكف  .
ا العمػؿ لمػف اضػطر لكضػع المػاؿ فػي البنػؾ الربػكم دكف أف كقد يتساءؿ البعض كيقكؿ: م

؟، أك مػا العمػؿ –كالتػي ال تسػتقيـ إال بيػذا –يأخذ فكائد حتى يستطيع إدارة أعمالو التجاريػة 
لمف خاؼ عمى مالو مف الضياع كالسرقة؟؛ كالكثير مف الناس قد يحتػاج إلػى ىػذا بشػدة كال 

يػػر ربػػا أك فكائػػد؟. فػػأقكؿ: الكثيػػر مػػف أىػػؿ يجػػد بػػديبل آخػػر غيػػر كضػػع المػػاؿ فػػي البنػػؾ بغ
العمـ يفتي بجكاز ىذا األمر مف بػاب أف الضػركرات تبػيح المحظػكرات، كلعػدـ كجػكد البػديؿ 

 في الكثير مف الببلد اإلسبلمية.
 :في ىذه المسألة –رحمو ا–كىذه فتكل الشيخ ابف باز

امػػػؿ بالفائػػػدة، ىػػػؿ تكػػػكف لػػػدم حسػػػاب فػػػي أحػػػد البنػػػكؾ بػػػدكف فائػػػدة، عممػػػان بػػػأف البنػػػكؾ تتع
أمكالي دخمت في حكـ الربا، كىؿ عمي إثـ، كىؿ أسحب رصيدم مف البنػكؾ؟. عممػان بػأنني 

 أخاؼ ضياعيا.
ال حػػرج عميػػػؾ فػػي ذلػػؾ أف تػػكدع أمكالػػػؾ فػػي البنػػكؾ خكفػػػان عمييػػا، كىػػذه مسػػػألة الجــواب: 

فػػػي بنػػػكؾ يسػػػر إيػػػداعيا ضػػػركرة، فػػػإذا احتجػػػت إلػػػى ذلػػػؾ فػػػبل حػػػرج بػػػدكف فائػػػدة، أمػػػا إذا ت
فػػإف ذلػػؾ أكلػػى كأحػػؽ، فػػالبنكؾ اإلسػػبلمية يجػػب أف تشػػجع، كيجػػب أف تعػػاف،  إسػػبلمية...

ذا كقع منيا زلػة أك خطػأ تنبػو عمػى خطأىػا كتصػمح أخطاءىػا حتػى تكػكف منافسػة لمبنػكؾ  كا 
الربكيػػة، كحتػػػى يعتػػػاض المسػػػممكف بيػػػا عػػػف البنػػػكؾ الربكيػػػة، ففػػػي إمكانػػػؾ أف تكدعيػػػا فػػػي 

أخػذ فائػدة شػرعية فػي المعاممػة كالمضػاربة. أمػا الفائػدة المعينػة كعشػرة البنكؾ اإلسػبلمية، كت
فػػي المائػػة أك خمسػػة فػػي المائػػة ال تجػػكز ال فػػي البنػػكؾ اإلسػػبلمية كال فػػي البنػػكؾ الربكيػػة 
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فيي ممنكعة في جميع األحكاؿ، فميس ألحد أف يأخػذ فائػدة معينػة ال فػي البنػؾ اإلسػبلمي، 
نػؾ ربػكم كال فػي غيػر ذلػؾ، الفكائػد المعينػة كػأف تػدفع إلػى كال مف التاجر المعػيف، كال فػي ب

البنؾ اإلسبلمي، أك البنؾ الربكم، أك التاجر المعيف، مائػة ألػؼ عمػى أف يعطيػؾ كػؿ شػير 
أك كؿ سنة فائدة معينة عشرة في المائة خمسة في المائة ىذا ال يجكز ىػذا مػف الربػا، لكػف 

بػػػالطرؽ اإلسػػػبلمية بالمضػػػاربة كشػػػراء  البنػػػكؾ اإلسػػػبلمية تسػػػتطيع أف تتصػػػرؼ فػػػي المػػػاؿ
حاجات تبيعيا بفائدة، كتجمع األرباح، كتعطي صاحب الماؿ نصػيبو مػف الػربح الػذم اتفػؽ 
عميػػػو، كىػػػك مػػػثبلن نصػػػؼ الػػػربح، ثمػػػث الػػػربح، خمػػػس الػػػربح، عمػػػى مػػػا اتفقػػػت عميػػػو البنػػػكؾ 

لربكيػػة اإلسػػبلمية مػػع صػػاحب المػػاؿ، فالحاصػػؿ أنػػو ال حػػرج فػػي إيػػداع المػػاؿ فػػي البنػػكؾ ا
بدكف فائدة لمضركرة كالخكؼ عميو، لكف إذا كجػدت مندكحػة عػف ذلػؾ بػأف تػكدع مالػؾ عنػد 
تػػاجر ال خطػػر عنػػده، أك عنػػد البنػػكؾ اإلسػػبلمية بػػدكف فائػػدة أكعمػػى أف تعمػػؿ فييػػا البنػػكؾ 

فيذا كمو ىػك الكاجػب عميػؾ لػئبل تشػجع الربػا ، اإلسبلمية بالعمؿ الشرعي كالمرابحة الشرعية
 (.www.binbaz.org.sa/mat/13044)مكقع الشيخ عبد العزيز بف بازكأىؿ الربا

كغيػػره أف ىػػذا لمضػػركرة فقػػط، فػػبل تتسػػاىؿ فػػي ىػػذا   –رحمػػو ا –أقػػكؿ: لقػػد صػػٌرح الشػػيخ 
ف كجد عندؾ البػديؿ فػاعمـ أنػو ال يجػكز لػؾ كضػع مالػؾ فػي ىػذا البنػؾ  الباب ياعبد ا، كا 

 .كما صرح بذلؾ العمماء، كا أعمـ –كلك بدكف فائدة –
: مػا فػي الػدنيا بنػؾ إسػبلمي، مػا ىػك إالَّ –رحمػو ا تعػالى –كيقكؿ العبلمة مقبػؿ الػكادعي 

صػػػكرة  ؛ يقكلػػػكف: عنػػػدنا بنػػػؾ كػػػـ فػػػي المائػػػة، قػػػاؿ فػػػي المائػػػة خمسػػػة، كىكػػػذا" )السػػػمفية، 
 (.163ـ، ص2003

فقيػػػؿ ليمػػػا حكػػػـ اإلسػػػبلـ فػػػي البنػػػكؾ اإلسػػػبلمية   –رحمػػػو ا  –ميقبػػػؿ  كمػػػا سيػػػًئؿ الشػػػيخ
المكجػػكدة فػػي السػػعكدية كباكسػػتاف كالسػػكداف مػػع أف الشػػيخ األلبػػاني رحمػػو ا تعػػالى يػػرل 

 أنيا بنكؾ ربكية؟.
ألنيػػػـ يأخػػػذكف شػػػيئان زائػػػدان،  –رحمػػػو ا  –فأجػػػاب بقكلػػػو: "األمػػػر كمػػػا قػػػاؿ الشػػػيخ األلبػػػاني

كقػد أفػاد إخكاننػا الػذيف ذىبػكا إلػى ، قابؿ عمؿ العماؿ، فيػي تعتبػر بنككػان ربكيػةيقكلكف ىك م
السكداف، أف السكدانييف تحٌيمكا عمى الربا بحيمػة أخػرل، كىػي الحيمػة التػي ذكػرت قبػؿ، نريػد 

http://www.binbaz.org.sa/mat/13044
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كيقكؿ لو تقيدىا عمى البنؾ بخمسة عشػر ألفػان، كتقيػدىا ، تبة فيكتب البنؾ لو إلى التاجرامك
عشػػػػريف ألفػػػػان، فيػػػػك كمػػػػا يقكلػػػػكف سػػػػيدم عمػػػػى كعمػػػػى سػػػػيدم" )الػػػػكادعي، عمػػػػى المشػػػػترم ب

 (.288ـ، ص1993
ســؤال: ىــل يجــوز التعامــل مــع البنــوك اإلســبلمية؟ مــع أن بعضــيا يتحايــل عمــى الشــريعة 

 ويتعامل معامبلت محرمة؟.
ذا كانػت تتعامػؿ اإلجابة:  المصػارؼ كالبنػكؾ التػي ال تتعامػؿ بالربػا يجػكز التعامػؿ معيػا، كا 

 (.13/310ربا فبل يجكز التعامؿ معيا، كليست بنككان إسبلمية )فتاكل المجنة الدائمة )بال
في سمسمة اليدل كالنػكر: "أمػا الشػؽ الثػاني، كىػك أسػتطيع  –رحمو ا –قاؿ الشيخ األلباني

أف أقػػكؿ: إنيػػا شنشػػنة فػػي ىػػذا الزمػػاف، يقػػاؿ: مػػا ىػػك البديػػػؿ؟ كممػػة سػػيمة جػػدا، كلسػػيكلتيا 
عميػػو  –عفاء النػػاس، كالػػذيف ابتمػػكا باالبتعػػاد عػػف ىػػدم القػػرآف كسػػنة الرسػػكؿيمجػػأ إلييػػا ضػػ

فيػػػـ يريػػػدكف البػػػديؿ أف يحققػػػكه مػػػا بػػػيف عشػػػية أك ضػػػحاىا، فػػػي األمػػػس  –الصػػػبلة كالسػػػبلـ
القريب كنا في جمسة تحدثنا فييا عف البنكؾ، كالبنكؾ اإلسبلمية بخاصة، كبيَّنػا أنػو ال فػرؽ 

ارىا اإلسػبلمي، فػبل فػرؽ بػيف بنػؾ إسػبلمي، كبنػؾ بريطػاني، بيف ىذه البنكؾ التي ترفػع شػع
أك أمريكي إطبلقا، ألف النظػاـ كاحػد لكػف مػع األسػؼ قػد يكػكف البنػؾ الػذم أعمػف بأنػو بنػؾ 
إسػػبلمي أخطػػر مػػف البنػػكؾ األخػػرل سػػكاء كػػاف بريطانيػػا أك أمريكػػا، ذلػػؾ ألف ىػػذه البنػػكؾ 

ػػذّْرنا كتابػػا كسػػنة مػػف اتبػػاع سػػننيـ،  تتسػػتر بسػػتار اإلسػػبلـ، فيػػي تفعػػؿ فعػػؿ الييػػكد الػػذيف حي
 –عميػػػو الصػػػبلة كالسػػػبلـ  –كبخاصػػػة الحػػػديث الصػػػريح المعػػػركؼ فػػػي البخػػػارم فػػػي قكلػػػو 

"لتتبعف سنف مف قبمكـ شبرا بشبر كذراعا بذراع حتى لك دخمكا جحر ضػب لػدخمتمكه؛ قػالكا: 
 الييكد كالنصارل؛ قاؿ: فمف الناس".
ه المناسػبة عػف البػديؿ عػف ىػذه البنػكؾ التػي نحػف ننكرىػػا قمنػا: كثيػرا مػا يتسػاءلكف بػػمثؿ ىػذ

لما فييا مف تعاطي بالربا المحـر كتابا كسنة، يتساءلكف ما ىك البديؿ؟، فقمػت: كىنػا أقػكؿ: 
ٍيػػػثي الى  ٍقػػػوي ًمػػػٍف حى يىٍرزي ػػػا كى ػػػٍؿ لىػػػوي مىٍخرىجن ػػػٍف يىتَّػػػًؽ المَّػػػوى يىٍجعى مى البػػػديؿ ىػػػك قكلػػػو تبػػػارؾ كتعػػػالى: ﴿كى

﴾)ال كال شػؾ أف تقػكل ا تتطمػب قبػؿ  –عز كجػؿ –البديؿ تقػػكل ا  (،3–2طبلؽ:يىٍحتىًسبي
كؿ شيء عمما نافعا، كثانيا عمبل صالحا مقركنا بالعمـ النػافع، فػبل ييغنػي عمػؿ صػالح عػف 
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العمػـ النػػافع، كال العمػػـ النػػافع بالػػذم ييغنػػي عػػف العمػؿ الصػػالح، بػػؿ البػػد مػػف الجمػػع بينيمػػا، 
أف يقكمكا بيػذه التقػكل التػي تتضػمف العمػـ النػافع كالعمػؿ الصػالح،  كلكي يستطيع المسممكف

ىػػذا يحتػػاج إلػػى جيػػكد جبػػارة متكاتفػػة بػػيف أىػػؿ العمػػـ الػػذيف يقكمػػكف بكاجػػب التعمػػيـ كالتبميػػغ 
لئلسػػبلـ، كبػػيف كاجػػب العمػػؿ بيػػذا اإلسػػبلـ مػػف جمػػاىير المسػػمميف، فحينمػػا يتفاعػػؿ عامػػة 

بنشػػػرىـ لمعمػػػـ، كأكلئػػػؾ بعمميػػػـ بػػػالعمـ فيكمئػػػذ يفػػػرح  المسػػػمميف مػػػع عممػػػائيـ، ىػػػؤالء العممػػػاء
 .المؤمنكف بنصرا تبارؾ كتعالى. بيذا أنيى الجكاب عف ذاؾ السؤاؿ

جابػة طكيمػة  البديؿ إذان ىك العكدة إلى اإلسبلـ فيما كعمبل. كىذا سؤاؿ طرحو أحد اإلخػكة كا 
 مستفيضة مف العبلمة األلباني رحمو ا.

 بنك اإلسبلمي؟سؤال: ما رأيكم في ال
–http://www.fatawaكجمعنػػػػا بػػػػو فػػػػي جنػػػػات النعػػػػيـ.  –رحمػػػػو ا  –فأجػػػػاب الشػػػػيخ 

al...19/hn(19_11).rm 
 .!كىنا قد يتساءؿ البعض: ما ىي المخالفات التي تنكركنيا في البنكؾ اإلسبلمية تحديدان؟

البنػػػػكؾ اإلسػػػػبلمية ال  –رحميػػػػـ ا  – فػػػػيكـ كمػػػػا قػػػػاؿ األلبػػػػاني كالػػػػكادعيأقػػػػكؿ: بػػػػارؾ ا
تختمؼ عف البنكؾ األخرل إال فػي الميسػٌميات ) ( فيػـ ييمىبّْسُّػكف عمػى النَّػاس بتغييػر األسػماء 
كتسػػميتيا بغيػػر اسػػميا فمػػثبلن ىػػـ يقكلػػكف عػػف القػػرض الربػػكم: )تمػػكيبل (، كيسػػمكف الفائػػدة 

ثـ التحايؿالربكية )ربحا ( كىك  .! ذا؛ فباءكا بإثـ الربا كا 
عنػػػػدنا فػػػػي مصػػػػر عمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ.. بنػػػػؾ فيصػػػػؿ اإلسػػػػبلمي )زعمػػػػكا( كبنػػػػؾ التمكيػػػػؿ 
السعكدم )البركة حاليا(؛ كقػد تعاممػت معيػـ بنفسػي فكجػدت العجػب العجػاب. بنػؾ التمكيػؿ 

، كتمكيػؿ السعكدم يقـك بإعطاء قركض ربكيػة كيسػمييا تمػكيبل ) ( مػف تمكيػؿ لشػراء سػيارة
لشػػػػراء شػػػػقة...إلى تمكيػػػػؿ لمعمميػػػػات الجراحيػػػػة   كتمكيػػػػؿ لمصػػػػاريؼ دراسػػػػة األبنػػػػاء فػػػػي 
ذا سػألت عػف سػداد المبمػغ الػذم اقترضػتو كىػؿ عميػو فكائػد ربكيػو؟  فيجيبكنػؾ  الجامعػة  ؛ كا 

 إف الربا حراـ  فبل فكائد ؛ كيقكلكف: "كلكف نحف نأخذ أرباحا    أك رسكما إدارية"  .
تأخذ القرض عشرة عشػريف ثبلثػيف ألػؼ كتػدفع الزيػادة الربكيػة بػالطبع  ؛ كلكػف  كفي النياية

 .تحت بند الربح  أك الرسـك ؛ كا المستعاف

http://www.fatawa-al...19/hn(19_11).rm
http://www.fatawa-al...19/hn(19_11).rm
http://www.fatawa-al...19/hn(19_11).rm
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أٌمػػا بنػػؾ فيصػػؿ فقػػد ذىبػػت إلػػييـ طالبػػا لقػػرض شػػراء سػػيارة )عمػػى سػػبيؿ االختبػػار( فرفضػػكا 
كاختػػػر  كقػػػالكا القػػػرض حػػػراـ ؛ كقػػػاؿ لػػػي المسػػػئكؿ ىنػػػاؾ اذىػػػب إلػػػى أم معػػػرض سػػػيارات

السػػيارة التػػي تناسػػبؾ كاحضػػر لنػػا جكابػػا مػػنيـ مكجػػو لمبنػػؾ، كنحػػف نعطيػػؾ المػػاؿ لتشػػترييا 
 منيـ، كىذا حبلؿ ألننا ىكذا نشترم السيارة منيـ كنبيعيا عميؾ بالربح  .

ككمػا قػاؿ العبلمػة مقبػؿ رحمػو ا: )فيػك كمػا يقكلػكف سػيدم عمػى كعمػى سػيدم( كرحػػـ ا 
دؽ كبىػػٌر عنػػدما قػػاؿ: إف كميػػـ سػػكاء، بػػؿ البنػػكؾ اإلسػػبلمية أشػػٌر ، العبلمػػة األلبػػاني فقػػد صػػ

 كا المستعاف عمى ما يصفكف.
فػػػػي المممكػػػػة العربيػػػػة  –حقػػػػا كصػػػػدقا–كقػػػػد سػػػػمعت عػػػػف كجػػػػكد بعػػػػض البنػػػػكؾ اإلسػػػػبلمية 

السعكدية؛ كذيًكر لي أنيا ال تستخدـ الحيؿ كاألساليب الممتكيػة، كتراعػي الضػكابط الشػرعية، 
حػػاؿ ىػػذه البنػػكؾ؛ كالتجربػػة ىػػي خيػػر دليػػؿ عمػػى صػػحة ىػػذه الػػدعاكل بػػارؾ ا كا أعمػػـ ب

 .فيكـ
: ال نعمـ مانعان مػف جػكاز اإليػداع فػي مصػارؼ الراجحػي، –رحمو ا –قاؿ الشيخ ابف باز 

أمػػا البنػػكؾ األخػػرل فػػاألحكط عػػدـ اإليػػداع فييػػا إال عنػػد الضػػركرة ألجػػؿ الحفػػظ فقػػط، أمػػا 
 ( (.19/152حرمة مع كؿ أحد)مجمكع فتاكل ابف باز )المعامبلت الربكية فيي م

كقػػاؿ رحمػػو ا: ال حػػرج عميػػؾ فػػي كضػػع مالػػؾ فػػي مصػػرؼ الراجحػػي، أك السػػبيعي، أك 
 .أمثاليما ممف ال يتعامؿ بالربا

أمػػا البنػػكؾ الربكيػػة: فػػبل يجػػكز إيػػداع األمػػكاؿ فييػػا إال عنػػد الضػػركرة بػػدكف أخػػذ فائػػدة؛ ألف 
ف كنػػت ال تقصػػد ذلػػؾ، لكػػف إذا كضػػعو فييػػا فيػػو شػػيء مػػف ا لتعػػاكف معيػػـ عمػػى الربػػا، كا 

: –عػز كجػؿ–دعت الضركرة إلى ذلؾ فبل حرج في كضع الماؿ فييا بدكف فائدة؛ لقػكؿ ا 
ػػػػػا اٍضػػػػػطيًرٍرتيـٍ ًإلىٍيػػػػػًو﴾ )مجمػػػػػكع فتػػػػػاكل ابػػػػػف بػػػػػاز  ـٍ ًإالَّ مى مىػػػػػٍيكي ـى عى ػػػػػرَّ ػػػػػا حى ـٍ مى ػػػػػؿى لىكيػػػػػ قىػػػػػٍد فىصَّ ﴿كى

(19/417–418.) ) 
احثاف أف ما يحصؿ في المصارؼ الميبية ىك أف العميػؿ يحتػاج إلػى المػاؿ النقػدم كيرل الب

لشػػراء سػػمعة معينػػة، كعنػػدما ال يتحصػػؿ عمػػى المػػاؿ فإنػػو يتكجػػو الػػى المصػػرؼ لمحصػػكؿ 
عمػػى السػػمعة بغػػرض بيعيػػا كلػػيس التممػػؾ، كمػػف ىنػػا يبػػدأ المصػػرؼ كالعميػػؿ يبحثػػاف عػػف 
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جػو العميػؿ، ثػـ يحػدد العميػؿ نػكع السػمعة، كيقػـك السمعة التػي تغطػي قيمػة المبمػغ الػذم يحتا
المصػرؼ بػدفع قيمػة السػمعة الػػى التػاجر )صػاحب السػمعة( كيسػػمميا الػى العميػؿ بعػد كتابػػة 
ضػػػمانات محكمػػػػة تكػػػاد تنعػػػػدـ فييػػػا المخػػػػاطر، كىػػػذا يجعػػػػؿ األمػػػر أقػػػػرب إلػػػى الربػػػػا مػػػػف 

 المرابحة، كا كحده أعمـ.
نفعنػا ا بعمميمػا  –كالشػيخ مقبػؿ  –رحمو ا –باني كما يرل الباحثاف أف فتكل الشيخ األل

ػا  – أقرب لمصكاب، حيث إف التحايؿ عمى الربا مف قبؿ المصرؼ قد أصػبح ظػاىرنا كمعمكمن
لمعمػػبلء، كيػػرجح الباحثػػاف أف األمػػر لػػـ يعػػد فػػي إطػػار الشػػبية بػػؿ يػػدخؿ فػػي بػػاب التحايػػؿ 

 عمى الربا.

 الجانب العمميالمبحث الثالث:  1.3
عــرض نتــائد الدراســة حــول التمويــل بالمرابحــة لآلمــر بالشــراء فــي المصــارف  1.1.3
 الميبية:

يتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف عمػػبلء المصػػارؼ الميبيػػة، حيػػث كزع االسػػتبياف وصــف العينــة: 
( عميػػؿ، كذلػػؾ بإتبػػاع طريػػؽ االتصػػاؿ المباشػػر 250كعػػددىـ )، عمػػى جميػػع أفػػراد العينػػة

أم استفسػػػػار متعمػػػػؽ باألسػػػػئمة المدرجػػػػة بػػػػو لضػػػػماف لئلجابػػػػة عمػػػػى االسػػػػتبياف، كتكضػػػػيح 
اإلجابػػػة عمػػػى جميػػػع األسػػػئمة المطركحػػػة فيػػػو، كبعػػػد ذلػػػؾ تػػػـ تػػػدقيؽ اإلجابػػػات لمتأكػػػد مػػػف 

( اسػػػتمارة بسػػػبب جيػػػؿ بعػػػض 23ترابطيػػػا كعػػػدـ كجػػػكد تنػػػاقض فييػػػا، كتػػػـ إىمػػػاؿ عػػػدد )
يجػػاد SPSSالعمػػبلء بالمكضػػكع كالبػػاقي تػػـ إدخاليػػا كتبكيػػب البيانػػات باسػػتخداـ برمجػػة  ، كا 

أثػػر الشػػبيات ( لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ عبلقػػة معنكيػػة حػػكؿ Tبعػػض النسػػب كاختبػػار )
كمػػػا تػػػـ عػػػرض نتػػػائج الدراسػػػة الشػػػرعية عمػػػى التمكيػػػؿ بالمرابحػػػة فػػػي المصػػػارؼ الميبيػػػة، 

 كالممخص الخاص بيذه النتائج الحقا.

 اختبار صدق وثبات أداة الدراسة: 2.1.3
حيػػث يعتبػػر الصػػدؽ مػػف ، فػػي أداة البحػػث أف تكػػكف صػػادقة مػػف الشػػركط الكاجػػب تكفرىػػا

كيعػد صػادقا عنػدما يقػيس مػا كضػع ، المقكمات الميمػة التػي ينبغػي أف يتسػـ بيػا االسػتبياف
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لقياسو، أم أف الصػدؽ ىػك أف تػؤدم أداة البحػث إلػى الكشػؼ عػف الظػكاىر كالسػمات التػي 
ياف بصكرتو األكلية تػـ اسػتخداـ يجرل مف أجميا البحث، كبناء عمى ذلؾ كبعد إعداد االستب

الصػػدؽ الظػػاىرم لمتأكػػد مػػف صػػبلحية الفقػػرات بعػػرض ىػػذا االسػػتبياف عمػػى مجمكعػػة مػػف 
 المحكميف.

كيعتبػػر اختبػػػار ألفػػا كركنبػػػاخ لمصػػدؽ كالثبػػػات مػػف االختبػػػارات اإلحصػػائية الميمػػػة لتحميػػػؿ 
ة عمػػى أسػػػئمة بيانػػات االسػػتبياف، كىػػك اختبػػػار يبػػيف مػػدل مصػػداقية إجابػػػات مفػػردات العينػػ

(، كيبػيف معامػؿ ألفػا أيضػان مػدل االرتبػاط 1إلػى  0االستبياف، كيجػب أف تكػكف قيمتػو مػف )
( فػػإف ذلػػؾ يػػدؿ عمػػى عػػدـ كجػػكد 0بػػيف إجابػػات مفػػردات العينػػة، فعنػػدما تكػػكف قيمػػة ألفػػا )

ارتباط مطمؽ ما بيف إجابات مفردات العينة، أما إذا كانت قيمة معامػؿ ألفػا كاحػدا صػحيحا 
لػؾ يػػدؿ عمػى عػدـ كجػػكد ارتبػاط تػاـ بػػيف إجابػات مفػردات العينػػة، كمػف المعػػركؼ أف فػإف ذ

إلػػػػى  0.70(، كأفضػػػؿ قيمػػػة تتػػػراكح بػػػيف )0.60أصػػػغر قيمػػػة مقبكلػػػة لمعامػػػؿ ألفػػػا ىػػػي )
( كػػاف ذلػػؾ أفضػػؿ، كفػػي حػػيف مػػا إذا كانػػت قيمػػة 0.80(، ككممػػا زادت القيمػػة عػػف )0.80

كذلػػؾ ، إجػػراء حػػذؼ اإلجابػػات األقػػؿ ارتباطػػان ( فيػػتـ 0.60معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ أقػػؿ مػػف )
فيػػتـ حػػذؼ األسػػئمة ذات العبلقػػة كالتػػي تػػؤثر فػػي الدراسػػة حيػػث SPSS باسػػتخداـ برنػػامج 

 ( أك أكثر. 0.60تصؿ قيمة معامؿ ألفا كركنباخ إلى )
كعنػػد تطبيػػؽ ألفػػا كركنبػػاخ عمػػى األسػػئمة المتعمقػػة بمتغيػػرات الدراسػػة كانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي 

 جدكؿ التالي:مكضحة بال
 

 ( قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع محاور االستبيان1جدول رقم )
 معامل ألفا كرونباخ القسم ت
 0.82 جميع عبارات االستبياف 1

( أف قيمػػػة معامػػػؿ ألفػػػا كركنبػػػاخ مرتفعػػػة لجميػػػع أسػػػئمة 1يتضػػػح مػػػف نتػػػائج الجػػػدكؿ رقػػػـ )
تأكػدا مػف صػدؽ كثبػات اسػتبياف  (، كبذلؾ يككف الباحثاف قد0.82حيث كانت )، االستبياف
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الدراسػػة ممػػا يجعمػػو عمػػى ثقػػة بصػػحة االسػػتبياف كصػػبلحيتو لتحميػػؿ النتػػائج كاإلجابػػة عمػػى 
أسئمة كاختبار فرضياتيا، كقد تـ حػذؼ الجػداكؿ الخاصػة باسػتمارات االسػتبياف تفاديػا لسػرد 

بالمرابحػػة  % مػػف المسػػتجكبيف يػػركف أف عمميػػة التمكيػػؿ86الممػػؿ، إال أننػػا نػػذكر أف نسػػبة 
كالبقيػػة لػػيس ، فتػػاكل العممػػاء ؽكقػػد كصػػمكا ليػػذه القناعػػة عػػف طريػػ، تعتبػػر تحػػايبل عمػػى الربػػا

% مف المستجكبيف يتػراكح تعمػيميـ بػيف التعمػيـ الثػانكم 63لدييـ رأم محدد كتبيف أف نسب 
% 12كنسػػػبة ، % مػػف حممػػة الدراسػػػات العميػػا الماجسػػتير كالػػدكتكراه11كنسػػبة ، كالجػػامعي
ئمػػة كالخطبػػاء فػػي المسػػاجد، كىػػـ مػػف الشػػريحة الميمػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ، باعتبػػارىـ مػػف األ

كيتبعػكف ، أمػا النسػبة الباقيػة تبػيف أنيػـ مػف ذكم التعمػيـ المحػدكد، ينتمكف إلى التيار السمفي
 ما ينقؿ إلييـ مف زمبلئيـ.

 اختبار فرضية البحث: 3.1.3
 ( يبين قيمة االختبارات2جدول رقم )

Sig  اختبارT ت المتوسط االنحراف المعياري 
.000 41.546 .28618 2.1706 1 

 
(، كىػػي قيمػػة أصػػغر مػػف 0.00( تسػػاكم )Sig( يتضػػح لنػػا أف قيمػػو )2مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )

( ممػػا يػػدؿ عمػػى رفػػض الفػػرض العػػدـ كقبػػكؿ الفػػرض البػػديؿ 0.05قيمػػة مسػػتكل المعنكيػػة )
بػػي عػػف المرابحػػة اإلسػػبلمية بسػػبب عػػزكؼ شػػريحة كبيػػرة مػػف أفػػراد المجتمػػع المي القائػػؿ إف:

كبذلؾ تـ التأكػد مػف أف الشػبيات الشػرعية ليػا تػأثير ، الشبيات كالمخالفات الشرعية لمتمكيؿ
حيػػث اقتنعػػت شػػريحة كبيػػرة مػػف الػػراغبيف فػػي التعامػػؿ مػػع ، مباشػػر عمػػى عمػػبلء المصػػارؼ

ا ممػػا أدل المصػػارؼ بطريقػػة بيػػع المرابحػػة بػػأمر الشػػراء أف ىػػذه الطريقػػة غيػػر جػػائزة شػػرع
 إلى ابتعادىـ عف التعامؿ بيذه الطريقة.

 النتائــد: 4.1.3
 مف خبلؿ تحميؿ فقرات صحيفة االستبياف تكصؿ الباحثاف إلى النتائج التالية:
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أف الشػػػبيات الشػػػرعية التػػػي تػػػدكر حػػػكؿ التمكيػػػؿ بالمرابحػػػة فػػػي المصػػػارؼ الميبيػػػة ليػػػا  –1
كأدت ىػذه القناعػة إلػى عػزكؼ شػريحة ، تأثير مباشر عمى قناعة شريحة كبير مف المجتمع

 كبيرة مف المتعامميف مع المصرؼ.
أف الشػبيات الشػرعية التػي تػػدكر حػكؿ التمكيػؿ بالمرابحػة فػػي المصػارؼ الميبيػة جػػاءت  –2

 الذيف ىـ عمى درجة عالية مف العمـ الشرعي.، مف فتاكل عمماء األمة
فػي إدارة المصػارؼ، كعػدـ القيػػاـ  عػدـ اختيػار اإلدارة الجيػدة، كضػعؼ الرقابػة الشػرعية –3

بعممية تجنب الشبيات الشرعية أدل إلى عزكؼ شريحة كبيرة مف العمبلء عف التعامؿ مػع 
 المصارؼ.

مػػف مخػػاطر شػػبيات المرابحػػة أف ال يتحمػػؿ المصػػرؼ المسػػؤكلية تجػػاه البضػػاعة سػػكاء  –4
 ىبلؾ السمعة المشتراة أك أم تمؼ آخر.

النػػاجـ مػف التمكيػػؿ بالمرابحػة بػأمر الشػػراء تكػاد تنعػػدـ  مخػاطر العجػز عػػف سػداد الػديف –5
تمامػان بسػبب كثػػرة الضػمانات التػي يشػػترطيا المصػرؼ عمػػى العميػؿ ممػا يجعميػػا تػدخؿ فػػي 

 دائرة الشبيات الشرعية مف ناحية الضمانة في الربح بدكف مخاطر.
تػي تعمػؿ بيػا أف جؿ آراء المستجكبيف فػي مجتمػع الدراسػة يػركف أف الطريقػة الحاليػة ال –6

 المصارؼ الميبية تعتبر تحايبل عمى الربا كفؽ آراء العمماء المقتنعيف بيـ.
عمػػػػى إدارة المخػػػػاطر تعيػػػػيف )مسػػػػئكؿ مخػػػػاطر( تكػػػػكف لديػػػػو خبػػػػرة كافيػػػػة فػػػػي المجػػػػاؿ  –7

المصرفي، حيث تبيف أف إدارة المصرؼ لـ تيتـ بجانب الشبيات الشرعية التػي تػدكر حػكؿ 
 بأمر الشراء. عممية التمكيؿ بالمرابحة

أىػػـ نتيجػػة تػػـ التكصػػؿ إلييػػا ىػػي إثبػػات فرضػػية اإلثبػػات القائمػػة: )عػػزكؼ شػػريحة كبيػػرة –8
مػػػف أفػػػراد المجتمػػػع الميبػػػي سػػػببو الشػػػبيات كالمخالفػػػات الشػػػرعية التػػػي تػػػدكر حػػػكؿ التمكيػػػؿ 

 بالمرابحة المصرفية(.

 التوصيات: 5.1.3
رؼ فػػي التمكيػػؿ بالمرابحػػة ضػػركرة إجػػراء تعػػديبلت فكريػػة لمطػػرؽ التػػي تتبعيػػا المصػػا -1

لمتخمص مف الشبيات الشرعية التػي تػدكر حػكؿ الطريقػة المتعامػؿ بيػا فػي المصػارؼ 
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 الميبية.
تػػػػتـ دراسػػػػة آراء العممػػػػاء المعترضػػػػيف عمػػػػى طريقػػػػة عمػػػػؿ المصػػػػارؼ اإلسػػػػبلمية،  أف -2

كيجػػب تنفيػػذ طمبػػاتيـ بغيػػة أف تتقػػي المصػػارؼ الميبيػػة الشػػبيات الشػػرعية التػػي تػػدكر 
 كيؿ بالمرابحة بشكؿ خاص، ككذلؾ عمؿ المصارؼ بشكؿ عاـ.حكؿ التم

أف ال يػػتـ كضػػع ضػػمانات قطعيػػة عمػػى العميػػؿ عنػػد إجػػراء عمميػػة التمكيػػؿ بالمرابحػػة  -3
بحيػػث ال يػػتـ فييػػا ضػػماف ترجيػػع الػػديف بنسػػبة تكػػاد تنعػػدـ فييػػا المخػػاطر، حيػػث تبػػيف 

 أف ىذه الطريقة تعتبر أحد الطرؽ لبلبتعاد عف الشبية الشرعية.
يػػرل الباحثػػاف أف تقػػـك المصػػارؼ الميبيػػة بشػػراء السػػمع المػػراد بيعيػػا لمعميػػؿ بالمرابحػػة،  -4

كمػػػف ثػػػـ عرضػػػيا فػػػي السػػػكؽ قبػػػؿ حضػػػكر العميػػػؿ بحيػػػث يجػػػدىا معركضػػػة أمامػػػو 
 كذلؾ منعان لمكقكع في الشبيات الشرعية.، كيختارىا

شػػريحة ضػػركرة األخػػذ بعػػيف االعتبػػار كػػؿ رأم فقيػػي فػػي ىػػذا المجػػاؿ ألف لكػػؿ عػػالـ  -5
 كبيرة مف المجتمع التي تؤيده كتأخذ بآرائو.

ككػػػػذلؾ ، التأكػػػػد مػػػػف الجانػػػػب الخمقػػػػي لمعميػػػػؿ كالتزامػػػػو بمبػػػػادئ الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية -6
المكظفيف العامميف بالمصرؼ يؤدم ذلػؾ إلػى فيػـ الشػبيات الشػرعية كمػف تػـ االبتعػاد 

 عنيا.
د عرضػػيا بحيػػث يجػػب أف تكػػكف ىنػػاؾ دراسػػات جػػدكل اقتصػػادية خاصػػة بالسػػمع المػػرا -7

يػػتـ االسػػتفادة منيػػا فػػي المجتمػػع اإلسػػبلمي، كذلػػؾ ألف تمكيػػؿ بعػػض السػػمع ال يخػػدـ 
 االقتصاد اإلسبلمي.

أف مػػا ينطبػػؽ عمػػى عينػػة الدراسػػة فػػي ليبيػػا ينطبػػؽ عمػػى جميػػع عمػػبلء المصػػارؼ فػػي  -8
الػػدكؿ اإلسػػبلمية، خاصػػة كأف ىػػذه الشػػبيات جػػاءت مػػف عممػػاء يشػػيد ليػػـ بػػالعمـ فػػي 

 لـ اإلسبلمي.أكساط العا
يجػػػػب عمػػػػى إدارة المصػػػػارؼ المحافظػػػػة عمػػػػى تنظػػػػيـ العمػػػػؿ كفػػػػؽ ضػػػػكابط الشػػػػريعة  -9

اإلسبلمية، حيػث إف اإلىمػاؿ مػف شػأنو أف يػؤثر عمػى سػمكؾ العميػؿ كيجعػؿ العمػبلء 
 (.H1ينفركف مف التعامؿ مع المصارؼ اإلسبلمية )نتيجة فرضية اإلثبات 
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 المراجــع
 أواًل: القرآن الكريم.

 لسنة النبوية.ثانيًا: ا
 ثالثًا: الكتب:

أحمػػد سػػميماف خصػػاكنة، المصػػارؼ اإلسػػبلمية، عػػالـ الكتػػب الحػػديث لمنشػػر كالتكزيػػع،  .1
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 ـ.2012العصرية لمنشر كالتكزيع، مصر، 

مقبػػػؿ بػػػف ىػػػادم الػػػكادعي، قمػػػع المعانػػػد كزجػػػر الحاقػػػد الحاسػػػد، دار الحػػػديث، الػػػيمف،  .7
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ايير الشػػرعية، البحػػريف، ىيػػأة المحاسػػبة كالمراجعػػة لممؤسسػػات الماليػػة اإلسػػبلمية، المعػػ .8
 ـ.2007

 رابعًا: المؤتمرات:
دراسػة  –عبدالسبلـ عبدا، تجربة مًصرؼ الجميكرية في بيع المرابحة لآلمر بالشػراء  .1

 ـ.2010تحميمية تقكيمية، المؤتمر الثاني لمخدمات المالية اإلسبلمية، ليبيا، 
ؤتمر الثػػاني لمخػػدمات نػػكرم بريػػكف، تطبيػػؽ عمميػػة المرابحػػة فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي، المػػ .2
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 ور نظم المعمومات التسويقية في تحسين الميزة التنافسيةد
 د. خالد مسعكد الباركني

 أ . محمكد محمد سعد                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مقدمة:  ال
لنظاـ المعمكمات التسكيقية أىمية بالغة في إستقرار كتطكر المنظمات الحديثة في بيئتيا 
نجاز  الديناميكية المتسارعة الكتيرة ,  حيث المعمكمات أساس التنافس كالنمك السكقي كا 
ؿ المياـ كتحقيؽ األىداؼ القريبة كالمتكسطة كبعيدة المدل بكفاءة كفاعمية. إف النظاـ الفعا

لممعمكمات التسكيقية يمكف المنظمة مف التعامؿ مع البيئة بأسمكب أكثر كاقعية كدقة مما 
يمكنيا مف تحقيؽ اإلستجابة السريعة لتحركات المنافسيف كتمبية حاجات كرغبات 

 المستيميكيف.
ىذه الدراسة تمحكرت حكؿ دكر المعمكمات التسكيقية التي ىي نتاج نظاـ المعمكمات 

 تحسيف الميزة التنافسية في حالة دراسية مف القطاع النفطي الميبي. التسكيقية في
 أواًل: اإلطار العام لمدراسة:

 مشكمة الدراسة: 
مف خبلؿ الدراسػة االسػتطبلعية التػي قػاـ بيػا الباحثػاف بالشػركة محػؿ الدراسػة ، كاسػتطبلع 

مػػدل قػػدرة سػػاء أقسػػاـ حػػكؿ ؤ عينػػة الدراسػػة مػػف مػػدراء إدارات كر كجيػػات نظػػر بعػػض أفػػراد 
الشركة عمى مجػاراة االسػتمرارية فػي ظػؿ البيئػة التنافسػية كمتغيراتيػا ، كمػدل فاعميػة نشػاط 
الشػػركة فػػػي ظػػػؿ المتغيػػػرات البيئيػػة ، كدخػػػكؿ العديػػػد مػػػف الشػػركات المحميػػػة كاألجنبيػػػة فػػػي 
تسكيؽ كتكزيع النفط كمشتقاتو ، ممػا طػرح التسػاءؿ عػف مػدل فاعميػة المعمكمػات التسػكيقية 

يػػز الميػػزة التنافسػػية ، اتضػػح أف مشػػكمة الدراسػػة تتمثػػؿ فػػي كجػػكد قصػػكر فػػي قػػدرة فػػي تعز 
الشػركة محػػؿ الدراسػػة فػػي اإلسػتفادة مػػف نظػػاـ المعمكمػػات التسػكيقية، األمػػر الػػذم اثػػر عمػػى 

 الكمى كميزتيا التنافسية . اأدائي
كات ىنػػاؾ شػػركات أجنبيػػة كثيػػرة دخمػػت كاسػػتثمار بالقطػػاع النفطػػي فػػي ليبيػػا ، كىنػػاؾ شػػر 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 76 

أخػػرل فػػي طػػكر التعاقػػد لبلسػػتثمار فػػي مجػػاالت التنقيػػب كاسػػتخراج كتكريػػر كتسػػكيؽ الػػنفط 
الميبي ، األمر الذم قد يطرح عمى الباحثػاف كعمػى المسػئكليف كصػناع القػرار التسػأؿ التػالي 

  : 
 ما مستكل المعمكمات التسكيقية بالشركة قيد الدراسة؟ . -1
 كة قيد الدراسة؟ .ما مستكل الميزة التنافسية بالشر  -2
ىؿ ىناؾ عبلقػة إحصػائية بػيف مسػتكم المعمكمػات التسػكيقية كمسػتكل الميػزة التنافسػية  -3

 بالشركة قيد الدراسة؟ .
 كبالتالي فاف مشكمة الدراسة يمكف صياغتيا في تساءؿ كما يمي :

ىــل ىنــاك انخفــاض فــي مســتوت المعمومــات التســويقية التــي يوفرىــا نظــام المعمومــات 
قية األمر الذت قد يؤدت إلى ضعف الميزة التنافسية لمشركة في ظل التحـوالت فـي التسوي

 قطاع السوق النفطي بميبيا؟ .
 فرضية الدراسة: 

ىناك عبلقة مشكمة الدراسة كتساؤالتيا أمكف تحديد الفرض الرئيس القائؿ بأنو ) كءفي ض
نظام المعمومات  ذات داللة إحصائية بين مستوت المعمومات التسويقية التي يوفرىا

 ( .التسويقية والميزة التنافسية لمشركة قيد الدراسة
 أىداف الدارسة: 

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى :
تقديـ إطار عممي نظرم حكؿ مفيـك كأىمية المعمكمات التسكيقية كنظاـ المعمكمات  -1

 التسكيقية، كدكرىا في تحسيف الميزة التنافسية .
بػيف مسػتكل المعمكمػات التسػكيقية كالميػزة التنافسػية لمشػركة فيـ كتحميؿ طبيعػة العبلقػة  -2

 قيد الدراسة.
تقػػػػديـ جممػػػػة مػػػػف التكصػػػػيات كالمقترحػػػػات التػػػػي يمكػػػػف أف ترفػػػػع مسػػػػتكل المعمكمػػػػات  -3

عػادة النظػر فػي نقػاط الضػعؼ كمعالجتيػا ، كاالسػتفادة مػف  السكيقية بالشركة قيػد الدراسػة كا 
ليذا النظاـ، بما يساعد فػي تحسػيف قػدرتيا التنافسػية نقاط القكة ، مما يؤدل إلى فيـ أفضؿ 
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 في المدل البعيد.
 منيجية الدراسة:

ستكشافية اتبع فييا الباحثاف المنيج الكصفي لفيـ متغيرات اىذه الدراسة نظرية عممية 
الدراسة في إطارىا النظرم، كالمنيج التحميمي مستخدميف اساليب إحصائية تناسب 

تطبيؽ المنيجيف المشار الييما عمى حالة دراسية مف القطاع  أغراض التحميؿ، كقد تـ
 النفطي بميبيا.

 الحدود المكانية لمدراسة:
حيث تقـك تقتصر الحدكد المكانية بالنسبة ليذه الدراسة عمى شركة البريقة لتسكيؽ النفط ، 

ىذه الشركة بتكريد جميع المنتجات النفطية مف المصافي المحمية سكل عف طريؽ 
بيب أك عف طريؽ البحر إلى مستكدعات الشركة المكجكدة في جميع أنحاء ليبيا كمف األنا

 ثـ إلى المستيمؾ .
 الحدود الزمنية لمدراسة:

 ستغرقت الدراسة حكالي أربع شيكر إلنجازىا.ا
   الحدود الموضوعية لمدراسة:

ة، ككػػذلؾ قػػدمت ىػػذه الدراسػػة إطػػار نظػػرم عػػف نظػػاـ المعمكمػػات التسػػكيقية كالميػػزة التنافسػػي
 العبلقة اإلحصائية بينيما في إطار حالة دراسية مف القطاع النفطي الميبي.

 ثانيًا: اإلطار النظري لمدراسة:
 : مفيوم الميزة التنافسية

أكضح بعض الكيتاب أف التركيز الكاضح عمي مفيـك الميزة التنافسية في أدبيات اظير 
 مضامينو األساسية .تباينان في كجيات نظر عمى اآلخريف بشأف تحديد 
 كيمكف تبياف ثبلثة اتجاىات في ىذا الخصكص :

، حيث تيعرؼ الميزة اخمية لممنظمةىتماـ بالمكارد كالنشاطات الدال: ا االتجاه األول
التنافسية بأنيا " قابمية المنظمة في إنجاز نشاطاتيا المختمفة بفاعمية كبشكؿ أفضؿ مف 

. القدرة عمى أداء األعماؿ (  Pitts & Lei،2006)فافسيف " ، استنادان إلى المفكريالمن
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بأسمكب معيف أك مجمكعة مف األساليب التي تجعؿ المنظمات األخرل عاجزة عف 
 .(  Kotler، 2004، استنادان إلى المفكر )في األمد القريب أك في المستقبؿ مجاراتيا

نظمة في زيادة القيمة ، إذ عرفت بأنيا " قدرة الم: التركيز عمى الزبكف االتجاه الثاني
( مناسبة كذلؾ كاؿ كتزكيده بمنتجات ذات نكعية )جكدةلمزبكف بشكؿ يفكؽ ما يدفعو مف أم

 .(  Thompson & Strickland،  2001استنادان لممفكريف ) 
 : التركيز عمى المنافسيف , إذ كصفت بككنيا : االتجاه الثالث

، استنادان لممفكريف لمتفكؽ عمى المنافسيف ردة تؤىمياالكسيمة التي تحقؽ لممنظمة ميزة متف
Macmillan & Tampon 1999 )  (. 

يجيات الميزة التنافسية عمى أنيا صياغة كتطبيؽ االسترات(13:2006)أبوبكر،كأيضا عرؼ
، كىى بالتالي تمثؿ قكة تتسـ بيا المنظمة دكف خصكميا في مف أجؿ زيادة قيمة المنتكج

سكيقية أك التمكيمية أك المكارد البشرية . فالميزة التنافسية احد أنشطتيا اإلنتاجية أك الت
، إضافة إلى الفرص نقاط القكة كالضعؼ الداخميةتعتمد عمى نتائج فحص كتحميؿ كؿ مف 

 كالمخاطر البيئية المحيطة كالسائدة في بيئة المنظمة مقارنة بخصكميا في السكؽ .
عف طريؽ تقديـ قيمة  افسيف تكتسببأنيا ميزة عمى المن( :2007966) سرور ،كعرفيا 

ر اكبر لمعميؿ، إما مف خبلؿ أسعار اقؿ ، أك عف طريؽ تقديـ فكائد أكثر كالتي تبرى
 األسعار األعمى .

ىي قدرة المنظمة عمى صياغة كتطبيؽ االستراتيجيات (13:2006،)أبوبكر كأيضا حسب
 نفس النشاط.  التي تجعميا في مركز أفضؿ بالنسبة لممنظمات األخرل العاممة في

، بأف الميزة التنافسية تنشا بمجرد تكصؿ المنظمة ( Kotler ،2004ًً )كما عرفيا أيضا
إلى اكتشاؼ طرؽ جديدة أكثر فاعمية مف تمؾ المستعممة مف قبؿ المنافسيف ، حيث يككف 
بمقدكرىا تجسيد ىذا االكتشاؼ ميدانيان ، كبمعنى آخر بمجرد إحداث عممية إبداع بمفيكمو 

قناعان ألنو يركز عمى جكىر الميزة التنافسية أال كىك الكا سع ، كىذا التعريؼ أكثر داللة كا 
 اإلبداع .

 عناصر الميزة التنافسية:
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، فالمنافسة بالنسبة سي لمتكجو االستراتيجي ألم منظمةتمثؿ المنافسة الجكىر الرئي
ة دراستيا لممنظمات تعتبر مف المجاالت الحيكية كالميمة التي يجب عمى أم منظم

كتحميميا قبؿ كضع أم إستراتيجية كذلؾ مف خبلؿ تحديد عناصر الميزة التنافسية التي 
تمتمكيا المنظمة كتحديد القكة الرئيسية المؤثرة عمى المنافسة في مجاؿ الصناعة أك 
الخدمة كالكقكؼ عمى خصائصيا ، كتؤكد معظـ الدراسات عمى كضع دراسة الكضع 

فسيف لمكقكؼ عمى الفرص كالتيديدات كتحديد نقاط القكة كالضعؼ التنافسي كدراسة المنا
) في المنظمة كال تتـ ىذه الدراسة إال مف خبلؿ تحميؿ عناصر المنافسة حسب ما جاء بو 

، األسعار، كىى عمى التكالي، المكاصفات، الجكدة، التكمفة ( 120:2002القطامين ، 
 رضا الزبكف، سرعة التسميـ.

أم منظمة المنافسة إال إذا تكفرت لدييا عناصر الميزة التنافسية السابقة كبذلؾ ال تستطيع 
قؿ كنكعية أمنتجاتيا كخدماتيا كأسعار ككمفة كمف خبلؿ عرض مميزات كفكائد تخص 

 يرضى عنيا العميؿ .
 المنافسة في ظل المعمومات:متطمبات 

عي إلى العصر الصناف العالـ قد تحكؿ مف أب( 290:2006-289، )المغربييرل 
، ساعد الشركات عف طريؽ استغبلؿ مزايا عصر المعمكمات. أثناء الفترة الصناعية

كاقتصاديات الحجـ الكبير في اإلنتاج كتـ استحداث كتطكير نظاـ التحكـ المالي ليسيؿ 
عممية مراقبة تكظيؼ األصكؿ المادية كالمالية . خبلؿ تمؾ الفترة عاشت الشركات في بيئة 

منافسة حيث قدمت الحككمات الحماية ضد أم شركة تقدـ منتجان أكثر عمؿ مريحة بدكف 
 .كالسعر إبداعية في الجكدة

كلكف في عصر المعمكمات زالت الحمايات التي فرضتيا الحككمات كظيرت حركات 
الخصخصة كأدل لتراجع المنظمات التي كانت محمية كاعتمد النجاح عمى القدرة عمى 

 ىـ منيا األصكؿ الغير مممكسة .إدارة األصكؿ المممكسة كاال
إف المنظمات التي تعمؿ في عصر ثكرة المعمكمات تقـك عمى مجمكعة مف االفتراضات ، 

 -عمييا أف تراعى متطمبات التعامؿ مع بيئة العمؿ الجديدة كىى عمى النحك التالي :
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أدل االىتماـ المتزايد بالتخصص الكظيفي أثناء العصر : الوظائف المتكاممة -1
ظيفية ، كما أدل إلى المفاضمة بيف األقساـ الك إلى عدـ كفاءة األداء بشكؿ كبير لصناعيا

، بينما في عصر المعمكمات تـ تقديـ الكظائؼ المتكاممة ) فرص كالى بطء ردكد األفعاؿ
العمؿ ( كالتي قدمت مزايا التخصص بصكرة سميمة بجانب السرعة كالكفاءة كجكدة أداء 

 .العمميات المتكاممة 
: تعاممت المنظمات في العصر الصناعي مع العمبلء  الربط بين العمبلء والموردين -2

كالمكرديف عمى تقديـ المنتجات كالخدمات مف خبلؿ عمميات متسمسمة ، حاليان قدمت 
، كتقديـ المنتجات لمعمبلء مف خبلؿ عمميات منظمات تكامبلن بيف عممية التكرد، اإلنتاجال

بطمبات العمبلء، كىذا ييمكف كؿ الكحدات المشتركة في سمسمة  مدركسة مسببة في ذلؾ
 القيمة مف مبلحظة تحسينات كبيرة في التكمفة ، الجكدة كفترات التقديـ .

: اىتمت المنظمات في العصر الصناعي بتقديـ منتجات قميمة التكمفة تقسيم العمبلء -3
قكؿ بأف عمبلء العصر ، كلكف الكاقع يا ذات خصائص كاحدة لجميع العمبلء، كلكني

 الحالي ليـ احتياجات متعددة كأكثر تخصصان .
: تعمؿ المنظمة حاليان في عالـ مفتكح بدكف حدكد ، كلذلؾ تنافس  العالم المفتوح -4

المنظمة أفضؿ المنظمات المكجكدة في العالـ ، كلذلؾ يجب عمييا تكفير الكفاءات كالمزايا 
 ى العمبلء الحالييف .التنافسية مع العمميات العالمية إل

: حتى تنجح الشركات في المدل الطكيؿ يجب االستمرار في إدخاؿ اإلبداع والتطوير -5
التحسينات عمى المنتجات كذلؾ لمتقدـ المتكاصؿ في تكنكلكجيا المعمكمات ، كحتى يمكنيا 

 أيضان مكاجية التناقص المستمر في المبيعات خبلؿ دكرات حياة المنتجات .
: تنظر الشركات حاليان إلى العمالة بأنيا أداة حؿ ة ذات المعرفة الواسعةالعمال -6

المشكبلت كليست عنصران مف عناصر التكمفة المتغيرة ، كمف ثـ عمييا تكفير العمالة التي 
 تمتمؾ القدرة كالميارة كلدييا القابمية لمنمؤ كالتعمـ كالمعرفة .

 نظام المعمومات التسويقية:  
كمات ىامة كضركرية لمناشط الحياة المختمفة فيى أكثر أىمية كخطكرة في إذا كانت المعم
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مجاؿ التسكيؽ المعاصر. كنظران ألىمية المعمكمات فإف المسكقيف بصكرة عامة يحاكلكف 
إيجاد طريقة ما لمحصكؿ عمى البيانات كمعالجتيا كالحصكؿ عمى المخرجات التي تبلءـ 

لتسكيؽ، كتسمى عممية الجمع كالمعالجة إصدار القرارات المختمفة في مجاالت ا
كالمخرجات مصطمح )نظاـ( باعتبار أنيا خطكات متتابعة تكمؿ بعضيا البعض كتيدؼ 
إلى تحقيؽ غاية محددة لمشغؿ النظاـ، كبالتالي فيى تحقؽ مفيـك النظاـ الذم شاع 

 استخدامو في السنكات األخيرة .
جو تركيزىا نحك المكارد األساسية كىي اإلدارة العميا بالمنظمات كانت في السابؽ تك 

األمكاؿ كالمكاد الخاـ كاآلالت كالقكل العاممة، بينما أىممت مكردان رئيسيان داخؿ المنظمة 
أىمية بالغة كأساس التخاذ كافة القرارات اإلدارية  اى المعمكمات، كىذا المكرد أصبح ذكى

إف مدير التسكيؽ يحتاج . صةداخؿ المنظمة بصفة عامة، كالقرارات التسكيقية بصفة خا
القياـ ببحكث التسكيؽ عندما تكاجيو مشكمة معينة تستدعي اتخاذ قرار تسكيقي معيف، 
كلكف ىؿ المعمكمات التي يحتاجيا مدير التسكيؽ تعتمد فقط عمى ما يكاجيو مف 
مشكبلت؟، بطبيعة الحاؿ فإف اإلجابة بالنفي، حيث يحتاج مدير التسكيؽ إلى الكثير مف 

عمكمات الشاممة كالمتجددة عف البيئة التي يعمؿ فييا كالمتغيرات التي تحكميا، كمف ثـ الم
فإف عممية جمع المعمكمات ينبغي أف تككف عممية مستمرة كفؽ نظاـ معيف، كىك ما تـ 
تداركو في اآلكنة األخيرة مف جانب المنظمات المختمفة كالتي بدأت في السعي نحك إنشاء 

سكيقية يكفر ليا المعمكمات البلزمة التخاذ القرارات التسكيقية الفعالة. نظاـ لممعمكمات الت
 (. 210: 2001)العبلق، والطائي، 

كال تستطيع أم منظمة تمارس نشاط تسكيقي أف تقـك بيذا النشاط بدكف كجكد نظاـ 
مناسب لممعمكمات المختمفة، كالتي تحتاج ليا لضماف تسكيؽ منتجاتيا أك خدماتيا، فيي 

ج إلى طريقة لجمع البيانات مف مصادرىا المختمفة، كتحتاج إلى معالجة ىذه البيانات تحتا
كتحكيميا إلى معمكمات ىامة كمفيدة في مجاؿ التخطيط كالتنفيذ كالمتابعة كالتصحيح، 

 كىذه الخطكات ىي ما يطمؽ عمييا مصطمح " نظاـ المعمكمات التسكيقية".
تسكيقي في جيكدىا لبيع السمع كالخدمات في " لقد بدأت الدكؿ في تبني المفيـك ال
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األسكاؽ العالمية، ككمما زاد تبني المفيـك التسكيقي أكثر كأكثر مف جانب المنظمات، كمما 
(. 32: 1993)بيمة، زادت الحاجة إلى فيـ طبيعة كدكر نظاـ المعمكمات التسكيقية " 

مف األفراد كاألجيزة كيمكف تعريؼ نظاـ المعمكمات التسكيقية بأنو " ىيكؿ متداخؿ 
كاإلجراءات المصممة لتكليد تدفؽ المعمكمات المجمعة مف المصادر المختمفة لكي تستخدـ 

: 1992)عبد الفتاح،  كأساس التخاذ القرارات في مجاالت محددة في ميداف التسكيؽ "
253) . 

مف التعريؼ السابؽ تعتبر المعمكمات مف أىـ العناصر المككنة لنظاـ المعمكمات 
التسكيقية، إذ بدكف تكفر القدر البلـز مف المعمكمات ال يمكف تصميـ نظاـ فعاؿ يمكف 

 االعتماد عميو في اتخاذ القرارات التسكيقية.
نو " ىيكؿ أا نظاـ المعمكمات التسكيقية عمى ( فقد عرفStanton And Futrellأما )

المعمكمات لمساعدة مستمر كمكجو بالمستقبؿ كمصمـ لتكليد، كتشغيؿ، كتخزيف كاشتقاؽ 
ي ، ف(154: 2005)ادريس، والمرسي، عممية اتخاذ القرارات في اإلدارة التسكيقية " 

" طريقة منظمة لتجييز المعمكمات عف الماضي كالحاضر حيف يعرفيا بشير التكيرقي بأنو
كالمستقبؿ فيما يتعمؽ بالعمميات الداخمية كالبيئة الخارجية لممنظمة فيك يدعـ عمميات 

. كمما تجدر (39: 1993")التويرقي، خطيط كالرقابة كعمميات التشغيؿ بالمنظمة الت
اإلشارة إليو أف خبراء كمستشارم التسكيؽ كانكا أيضان مف أكائؿ مف استخدمكا المزيج 

)العبلق ( كأساس لصياغة نظاـ المعمكمات التسكيقية Marketing Mixالتسكيقي )
ر( نظاـ المعمكمات التسكيقية بأنو: " شبكة مف .  كيعرؼ )ككتم(332: 1999والعبدلي، 

العبلقات المتداخمة كالمتككنة مف المكارد البشرية كالمادية كاإلجراءات المتعمقة بالتحميؿ 
كالتقكيـ كالتكزيع لممعمكمات بالكقت المناسب كالتي تؤىؿ اإلدارة التخاذ القرارات التسكيقية 

كمف التعريفػات السابقة أستخمص البػاحثاف   .(413: 2001)العبلق والطائي، البلزمة " 
 التعريؼ التالػػي لنظاـ المعمكمػات التسكيقية : 

) بأنو مجمكعة مترابطة مف العناصر البشرية كالمادية كالمعدة لتجميع المعمكمات مف 
داخؿ المنظمة كمف خارجيا كتصنيفيا كتحميميا كتقييميا كتخزينيا كتكزيعيا عمى متخذم 
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لتسكيقية في الكقت المناسب كبالدقة المناسبة كالتكمفة المناسبة لترشيدىـ في القرارات ا
 عممية اتخاذ القرارات التسكيقية(.

 أىمية نظام المعمومات التسويقية: 
تظير أىمية نظاـ المعمكمات التسكيقية في كافة مراحؿ العممية اإلدارية كذلؾ الرتباطيا 

كضع الخطط القادرة عمى تحقيؽ األىداؼ كمتابعة بأىمية المعمكمات، فاختيار األىداؼ ك 
التنفيذ كتقييـ األداء يعتمد أساسان عمى مدل تكفر المعمكمات المطمكبة كعمى كفاءة نظاـ 
المعمكمات الذم يضمف تدفؽ ىذه المعمكمات مف مصادرىا إلى متخذم القرار بتكقيت 

 . (320: 1996)عقيمي، كبدقة مبلئميف 
 : ( 150: 2001)حسن، معمكمات التسكيقية فيما يمي كتتجمى أىمية نظاـ ال

تكفير المعمكمات لممساعدة في اتخاذ القرارات التسكيقية المختمفة، إلى جانب إعداد  -1
المعمكمات بطريقة ممخصة عمى كؿ بديؿ مف بدائؿ القرارات كأثرىا عمى األىداؼ 

ساعد ذلؾ عمى تحقيؽ المطمكب تحقيقيا، فكمما تكافرت معمكمات كافية كدقيقة كمما 
 أحسف النتائج في التخطيط كالتنفيذ كالرقابة عمى األنشطة التسكيقية .

تتميز نظاـ المعمكمات التسكيقية بأنيا تنظر إلى أعماؿ الشركة ككؿ كليس كأجزاء  -2
منفصمة، إذ تربط المعمكمات التسكيقية بيف سياسات الشركة الخاصة باإلنتاج كالتمكيؿ 

 يف كبيف السياسات التسكيقية كتضعيا في قمب كاحد بشكؿ متكامؿ .كالشراء كالتخز 
 تزداد أىمية المعمكمات التسكيقية في القرف الحادم كالعشريف كذلؾ لؤلسباب التالية:  -3
ثكرة المعمكمات في العالـ تتخطى الحدكد كالحكاجز بحيث تستطيع الحصكؿ عمى  -أ

 شبكات المعمكمات . المعمكمات كالبيانات في نفس الكقت مف خبلؿ
انتشار ما يسمى بالتجارة اإللكتركنية بحيث تتـ الصفقات عبر الكسائؿ اآللية دكف  -ب 

مجيكد تسكيقي مباشر مف حيث المسكقيف، األمر الذم جعؿ ىناؾ أىمية كبرل لمحصكؿ 
عمى المعمكمات اآلنية لمتجارة اإللكتركنية. فالمنظمات بمختمؼ أحجاميا كمجاؿ كنطاؽ 

ا كمكاف كجكدىا في حاجة مستمرة إلى نظاـ المعمكمات التسكيقية . كلذلؾ فإف عممي
غياب نظاـ المعمكمات التسكيقية في أم منظمة قد يؤدم إلى الكثير مف المشاكؿ مثؿ 
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 : ( 169: 1998)النجار، 
 في الحصكؿ عمى المعمكمات التسكيقية . ربذؿ جيد كبي -1 
 ات التسكيقية.التأخير في الحصكؿ عمى المعمكم – 2
 عدـ كجكد المعمكمة بشكؿ كاضح عند إدارة أك شخص معيف بالمنظمة . – 3

كتظير أىمية نظـ المعمكمات التسكيقية كبحكث التسكيؽ في الدكؿ العربية خبلؿ الفترات 
القادمة بسبب إنشاء منظمة التجارة العالمية كتطبيؽ قرارات اتفاقيات الجات في عاـ 

حرية النفاذ لؤلسكاؽ كتحرير تجارة السمع كالخدمات كالمنتجات ، كالتي تنادم ب1995
لغاء  الفكرية كالثقافية، كتقميص دكر الحككمة في التجارة، كتطبيؽ المنافسة بالجكدة كا 

 الدعـ تدريجيان، لذلؾ تنادم الدكؿ العربية بتطكير مركز معمكمات التجارة العربية.
 :MIS)) مكونات نظام المعمومات التسويقية

إف النظاـ يتككف بشكؿ عاـ مف عدد مف األنظمة الفرعية التي تتكامؿ فيما بينيا مف أجؿ 
ف نظاـ المعمكمات التسكيقية كأم نظاـ يتككف مف عدد مف  تككيف النظاـ األشمػؿ، كا 

 النظـ .
يقصد بمككنات نظاـ المعمكمات التسكيقية األنظمة الفرعية المككنة لو اعتمادان عمى مفيكـ 

لنظاـ )نظرية النظـ(، الذم يقضي بإمكانية تجزئة النظاـ الكاحد إلى عدد مف نظرية ا
األنظمة الفرعية المتكاممة تبعان لمعايير مختمفة حيث اختمؼ الكتاب كالباحثكف بخصكص 
تحديد ىذه األنظمة الفرعية قدر تعمؽ األمر بنظاـ المعمكمات التسكيقية، فيناؾ مف يرل 

يقية يتككف مف األفراد، ك المعدات، كاإلجراءات لغرض جمع بأف نظاـ المعمكمات التسك 
كتصنيؼ كتكزيع المعمكمات المطمكبة في الكقت المطمكب كبالدقة المطمكبة لصانعي 

 .  (89: 2003)عبد السبلم، القرارات التسكيقية 
 : (31: 1999)يوسف، ( مككنات نظاـ المعمكمات التسكيقية بما يمي Kotlerكلقد حدد )

 ـ التقارير الداخمية .ػ نظا1
 ػ نظاـ االستخبارات التسكيقية . 2
 ػ نظاـ بحكث التسكيؽ.3
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 ػ نظاـ التحميؿ التسكيقي . 4
 . البيئة التسكيقية.5

( تيدؼ إلى جمع المعمكمات كالبيانات مف مصادرىا بيدؼ MISإف مككنات  نظاـ )
 بة .صياغة الخطط كتحقيؽ األىداؼ المرسكمة كمتابعة التنفيذ ك الرقا

يمكف قياس فاعمية نظاـ المعمكمات التسكيقية مقاييس فعالية نظام المعمومات التسويقية:
 :(29: 1995)حسين، مف خبلؿ نكعيف مف المعايير ىما 

تمؾ النظـ في تكفير البيانات كالمعمكمات التي تفي باحتياجات  ـاسيإ: مدل المعيار األول
 قية بالمنظمة. القائميف بتخطيط كمراقبة العمميات التسكي

: اإلدراؾ التاـ مف جانب المستفيديف ألىمية كدكر تمؾ النظـ، كبالتالي المعيار الثاني
زيادة إقباليـ كاعتمادىـ عمييا في تدعيـ ممارساتيـ اإلدارية، كما ينتج عف ذلؾ مف تحقيؽ 
رضاء ىؤالء المستفيديف مف تمؾ النظـ، كبصفة عامة يمكف القكؿ إف كبل المعياريف 

لسابقيف مكمؿ لؤلخر، حيث ال يصمح تكافر إحداىما دكف األخر، بؿ يجب تكافرىما معان ا
لمحكـ عمى فعالية نظـ المعمػكمات التسكيقية. كلكف كيؼ يمكف تحقيؽ فاعمية نظـ 
المعمكمات التسكيقية بحيث تكفر ليا كبل المعياريف معان؟ يمكف تحقيؽ فاعمية نظاـ 

)االلتزاـ بالتحديد المسبؽ الحتياجات المستفيديف مف  المعمكمات التسكيقية مف خبلؿ
البيانات كالمعمكمات التسكيقية سكاء عند تصميـ تمؾ النظـ أك عند تشغيميا(، فالمعمكمات 
التي ال تبلءـ احتياجات اإلدارة تقترب قيمتيا مف الصفر، بؿ إف التكاليؼ التي أنفقت في 

ائر، بينما نجد أف مشاركة المستفيد تؤدم إلى تجميعيا كتحميميا تعتبر في ىذه الحالة خس
تحسيف جكدة نظاـ المعمكمات مف خبلؿ اإلمداد بالتقدير الكامؿ كاألكثر دقة الحتياجات 

 المستفيديف مف البيانات كالمعمكمات كتحسيف فيـ المستفيد لمنظاـ. 
الدقة  ( عمى أىمية الخصائص الثبلثة كالمتمثمة فيBurch And Grudnitskiكلقد أكد )

كالتكقيت كالمبلئمة لممعمكمات، كذلؾ في أم نكع مف المعمكمات اإلدارية، بؿ كاعتبرا 
 ىذاف الكاتباف أف تمؾ الخصائص الثبلث إنما ىي محددات الجكدة في المعمكمات.

ىذا كيمكف تحديد المصػادر الرئيسية لمخطأ كالتحيز في المعمكمات عمى النحك التالي 
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 :(151: 1998)ادريس والمرسي، 
 استخداـ طرؽ غير سميمة في القياس أك جمع البيانات. -أ
 االعتماد عمى مصادر غير دقيقة لمبيانات.  -ب
 عدـ استخداـ طرؽ سميمة أك دقيقة في تشغيؿ البيانات. -ج
 أخطاء في التشغيؿ نتيجة السيك أك اإلىماؿ. -د
 عدـ استخداـ أساليب تحميؿ دقيقة. -ىػ
 أك التخزيف لمبيانات. أخطاء أثناء الحفظ -ك

 المعوقات التي تحد من فعالية نظام المعمومات التسويقية وشروط نجاحيا: 
  :(126: 2003)الصحن،  يمكف تصنيؼ تمؾ المعكقات إلى نكعيف ريسيف ىما

 معكقات تتعمؽ باإلطار الحاكـ لنظـ المعمكمات التسكيقية كتتمثؿ في التي :  أواًل:
لتمؾ النظـ، كيمكف االستدالؿ عمى تمؾ المشكمة مف خبلؿ  ضعؼ البنية التنظيمية -1

 الظكاىر التالية:
عدـ االلتزاـ بكضع أىداؼ كاضحة كمحددة لتمؾ النظـ مما يؤدم إلى عدـ االلتزاـ  -أ

بالمنيج العممي في تصميـ مدخبلتيا كمخرجاتيا كخطكات تشغيميا ككسائؿ الرقابة عمى 
جراءات استرجاع المعم  كمات.المدخبلت، كا 

عدـ تكافر ىياكؿ كأدلة تنظيمية يتحدد مف خبلليا الكحدات التنظيمية المككنة لتمؾ  -ب
النظـ كاختصاصات كؿ منيا مما يعطي فرصة لبلرتجالية في مزاكلة النشاط كتضارب 
األعماؿ كازدكاجيتيا مما يفقد تمؾ النظـ فاعميتيا سكاء في تحقيؽ أىدافيا، أك مساىمتيا 

 المنظمة ككؿ. في تحقيؽ أىداؼ
عدـ االلتزاـ بالمنيج العممي عند تحديد نظـ إجراءات العمؿ داخؿ نظـ المعمكمات  -ج

التسكيقية، مما يؤدم إلى االعتماد بشكؿ أساسي عمى الخبرات الشخصية كما ينتج عف 
ذلؾ مف مخاطر أىميا عدـ ضماف أمف كسرية البيانات كالمعمكمات التسكيقية كتقادميا 

 . (134: 1999ابراىيم، )لتالي استحالة االستفادة منيا كتضخميا كبا
عدـ االلتزاـ بالتكصيؼ العممي الدقيؽ لمتطمبات تشغيؿ البيانات كالمعمكمات داخؿ  -2
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 تمؾ النظـ سكاء كانت عناصر بشرية أك إمكانيات مادية .
عند انخفاض مستكل جكدة مدخبلت تمؾ النظـ نتيجة لعدـ االلتزاـ بالمنيج العممي  -3

 تحديد اإلطار الحاكـ ليا . 
معكقات تحد مف االستفادة مف مخرجات نظـ المعمكمات التسكيقية كتتمثؿ في  ثانيًا:
 األتي:

عدـ االلتزاـ بتكصيؼ مجتمع المستفيديف مف مخرجات تمؾ النظـ، مما يؤدم إلى  -1
نطاؽ انخفاض عدد الفئات المستفيدة مف ىذه المخرجات، ىذا إلى جانب عدـ اتساع 

 االستفادة منيا. 
عدـ تكافر اإلدراؾ التاـ لدل المستفيديف ألىمية كدكر نظاـ المعمكمات التسكيقية  -2

 داخؿ المنظمة مما يحد مف فعاليتو.
عدـ تكافر خطة متكاممة لتدفؽ البيانات كالمعمكمات فيما بيف نظاـ المعمكمات  -3

مة، مما يؤدم إلى حدكث ازدكاج التسكيقية كنظـ المعمكمات الكظيفية األخرل بالمنظ
كتكرار في جمع كتشغيؿ البيانات كالمعمكمات، كصعكبة االستفادة مف مخرجات تمؾ النظـ 

 . (89-88: 1999)الضمور، في تخطيط كمراقبة العمميات التسكيقية بالمنظمة 
 ثالثًا: إلطار العممي لمدراسة:

 مجتمع وعينة الدراسة:
ات اإلدارية بالشركة قيد الدراسة، كقد تـ اختيار عينة يمثؿ مجتمع الدراسة كؿ القياد

قصدية تضـ القيادات اإلدارية مف مديرم اإلدارات ، كركساء األقساـ بالشركة محؿ 
الدراسة ، كالذيف تتعمؽ أعماليـ تصميـ كتطبيؽ نظاـ المعمكمات التسكيقية كالميزة 

حجـ كخصائص عينة الدراسة  التنافسية بشكؿ مباشر أك غير مباشر، كبعد ذلؾ تـ تحديد
( مديران كرئيس قسـ مف اإلدارة العامة 85لمحصكؿ عمى البيانات المطمكبة كضمت )

 بالشركة محؿ الدراسة .
 التوزيع التكراري لخصائص أفراد عينة الدراسة:

 أواًل: المؤىل العممي .
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 ىل العممي( يوضح التوزيع التكراري لممستيدفين بعينة الدراسة حسب المؤ 1جدول رقم )
 النسبة التكرار المؤىل العممي

 دبموم متوسط
 دبموم عالي

 شيادة جامعية
 ماجستير
 دكتوراه

33 
24 
21 
2 
2 

40.2% 
29.3% 
25.7% 
2.4% 
2.4% 

 %100 82 المجموع
% مف إجمالي العينة محؿ الدراسة ىـ مف  40.2( يتبيف أف ما نسبتو 1مف الجدكؿ )

% مف إجمالي العينة ،  29.3بة حممة الدبمـك العالي حممة الدبمـك المتكسط ، كبمغت نس
% مف إجمالي العينة محؿ الدراسة ىـ حممة المؤىؿ الجامعي ، في  25.7كأف ما نسبتو 

% مف إجمالي العينة كىى نفس  2.4حيف بمغت نسبة حممة اإلجازة العميا الماجستير 
 راسة .النسبة مف حممة شيادة الدكتكراه مف إجمالي العينة محؿ الد

 سنوات الخبرة . ثانيًا:
( يوضح التوزيع التكراري لممستيدفين بعينة الدراسة حسب سنوات الخبرة 2جدول رقم )

 بشركة البريقة لتسويق النفط .
 النسبة التكرار سنوات الخبرة

 سنوات 6أقل من 
 10إلي أقل من  6من 

 سنوات
 15إلي أقل من  10من 

 سنة
 سنة فأكثر 15من 

 

0 
4 
6 
72 
 

0% 
4.9% 
7.3% 
87.8% 
 

 %100 82 المجموع
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% مف أفراد عينة الدراسة لمذيف ىـ  4.9( أف ما نسبتو 2تبيف النتائج الكاردة بالجدكؿ )
إلى اقؿ مف  10سنكات خبرة في مجاؿ النفط ، أما فئة الخبرة مف  10إلى أقؿ مف  6مف 
أف الذيف يممككف  % مف إجمالي العينة محؿ الدراسة ، كتبيف 7.3سنة فقد بمغت  15

 % مف إجمالي العينة المستيدفة . 87.8سنة فأكثر بمغت نسبتيـ  15مدة خبرة مف 
 

 أساليب التحميل اإلحصائي المستخدمة ووصف مقاييس الدراسة:
جؿ الكصكؿ إلى نتائج إحصائية بدرجة عاليػة مػف الثقػة ، كلمحكػـ عمػى صػدؽ كثبػات أمف 

اس معامػػػؿ الثبػػػات ، ثػػػـ اسػػػتخدمت طريقػػػة الصػػػدؽ ( لقيػػػ αالنتػػػائج تػػػـ اسػػػتخداـ مقيػػػاس ) 
( ،  αاإلحصػػػائي لتحديػػػد صػػػدؽ البيانػػػات كذلػػػؾ ألخػػػذ الجػػػدر التربيعػػػى لمعامػػػؿ الثبػػػات ) 

( اسػتمارة  82كبعد االنتياء مف تجميػع االسػتمارات كتحديػد القابمػة منيػا لمتحميػؿ كعػددىا ) 
سػػػتمارات المسػػػتردة مػػػا ( اسػػػتمارة تػػػـ تكزيعيػػػا ، كيمثػػػؿ عػػػدد اال 85اسػػػتبياف مػػػف أصػػػؿ ) 

% مف العدد الكمػى لمعينػة ، كبعػد ترميػز ىػذه االسػتمارات كتبكيبيػا أعطيػت  96.06نسبتو 
 كحدات قياس تحدد بحسب المطمكب منيا كىى عمى النحك األتي :

مػػف العبػػارات ، عبػػارات ذات صػػػيغة  كحػػدات قيػػاس ليكػػرت المتػػدرج كىػػػى نكعػػاف -1
 يجابية ، كأخرل ذات صيغة سمبية .إ

 -طيت العبارات ذات الصيغة االيجابية الدراجات اآلتية :أع -
 الأكافؽ أبدان  الأكافؽ غير متأكد أكافؽ أكافؽ تمامان 

5 4 3 2 1 
 -أعطيت العبارات ذات الصيغة السمبية الدراجات اآلتية : -

 الأوافق أبداً  الأوافق غير متأكد أوافق أوافق تماماً 
1 2 3 4 5 

الحاسػػب األلػػى لمعالجتيػػا إحصػػائيا بكاسػػطة الحزمػػة اإلحصػػائية  كتػػـ إدخػػاؿ البيانػػات إلػػى
( ، كقػػػػد تػػػػـ اسػػػػتخداـ المتكسػػػػط الحسػػػػابي كالنسػػػػب المئكيػػػػة  SPSSلمعمػػػػـك االجتماعيػػػػة ) 

 . Z( كاختبار  X2كاالنحراؼ كالخطأ المعيارم كاستخداـ تحميؿ مربع كال ) 
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 يجي لمتسكيؽ .أعطيت كحدات قياس لتحديد مستكل فاعمية التخطيط االسترات -2
كلمتحقؽ مف صدؽ استمارة االستبياف تـ استخداـ طريقة صدؽ المحتكل بأسمكب صدؽ 

( ، حيث تـ عرض استمارة االستبياف في صكرتيا (Construct Validityالمحكميف  
المبدئية عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ اإلدارة كاإلحصاء، كطمب 

ة الفقرات لمكضكعيا، كتقدير مدل مناسبة فقرات المقياس منيـ الحكـ عمى مدل مناسب
كقد تـ إدخاؿ بعض التعديبلت عمى بنكد استمارة لمبنكد التي يشتمؿ عمييا ىذا المقياس، 

كبعد التحكيـ أصبحت استمارة االستبياف  االستبياف عمى ضكء مبلحظاتيـ كاقتراحاتيـ.
 -مجمكعتيف رئيسيتسف مف األسئمة كىي كاألتي : تضـ

 عبارات حكؿ مستكل المعمكمات اإلستراتيجية بالشركة .(10كتشمؿ ) -المجموعة األولى:
 ( عبارة حكؿ مستكل الميزة التنافسية بالشركة .15كتشمؿ ) -المجموعة الثانية:

( يبيف عدد استمارات االستبياف المكزعة كالمتحصؿ عمييا كنسبة الفاقد 3كالجدكؿ رقـ )
 منيا .

 
 ستمارات الموزعة والمتحصل عمييا ونسبة الفاقد منيا( اال3جدول رقم )

 نسبة الفاقد % الفاقد االستمارات المتحصل عمييا االستمارات الموزعة
85 82 3 3.54 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في وصف وتحميل البيانات:
 : لمصدق والثبات(  ) اختبار كرونباخ ألفا  -1

ختبار كركنباخ ألفا مف االختبارات اإلحصائية الميمة لتحميؿ بيانات االستبياف , يعتبر ا
( كىك  حيث  لمقياـ بأم تحميؿ لبيانات االستبياف يجب إجراء اختبار كركنباخ ألفا ) 

اختبار يبيف مدل االرتباط بيف إجابات مفردات عينة الدراسة عمى كؿ مجمكعة مف أسئمة 
 االستبياف . 

 . ( 49:  2005البياتى ، )  
 :Wilcox on – test)اختبار ولكوكسن حول المتوسط ) -2
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يستخدـ اختبار كلكككسف الختبار الفرضيات اإلحصائية المتعمقة بمتكسط مجتمع الدراسة 
كصفية قابمة لمترتيب، أك كمية كال تتبع التكزيع الطبيعي،  عينة الدراسةإذا كانت بيانات 

ؾ يتـ استخداـ ىذا االختبار الختبار معنكية درجة المكافقة عمى كؿ سؤاؿ  مف أسئمة لذل
 ثحي Zيكون إحصائي االختبار  ( n > 25)الستبياف، فإذا كاف حجـ العينة كبير ا

24

)12)(1(

4

)1(







nnn

nn
R

Z                                                                                    

 . ( 156:2001حبيب ،)
 حول المتوسط:  Zاختبار  –3

حكؿ المتكسط الختبار الفرضيات اإلحصائية المتعمقة بمتكسط    Z يستخدـ اختبار
المجتمع إذا كانت بيانات العينة كمية أم ) في المستكل الفترم عمى األقؿ ( كتتبع 

مفردة(   30ر) أكبر من فإذا كان حجم العينة كبيالتكزيع الطبيعي أك حجـ العينة كبير، 

عمما بأف   Zيككف إحصائي االختبار
S

xn
Z

)( 0   

  (. 332:1997البمداوت ، )   
 معامل االرتباط )بيرسون(: -4

يستخدـ معامؿ االرتباط )بيرسكف ( لتحديد نكع كدرجة العبلقة بيف ظاىرتيف كمية       
 حيت ؛ ( r )كتتبع التكزيع الطبيعي .  كيرمز لو بالرمز 

 

  





2222
)y(yn)x(xn

yxxyn
r 

 مبلحظات عمى معامؿ ارتباط بيرسكف :
 (.1,+1-قيمة المعامؿ تتراكح بيف )  -1
 إذا كانت قيمة المعامؿ تساكم صفر يدؿ عمى عدـ كجكد ارتباط خطي بيف الظاىرتيف   -2
، إذا كانت قيمة المعامؿ أكبر مف الصفر )قيمة مكجبة( يدؿ عمى كجكد ارتباط طردم  -3
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ا قربت قيمة المعامؿ مف الكاحد الصحيح كمما كاف االرتباط طردم قكم بيف ككمم
 الظاىرتيف.

إذا كانت قيمة المعامؿ أقؿ مف الصفر )قيمة سالبة( يدؿ عمى كجكد ارتباط عكسي   -4
 ( كمما كاف االرتباط عكسي قكل بيف الظاىرتيف. 1-ككمما قربت قيمة المعامؿ مف )

تباط بمعامؿ التحديد كىك يعبر عف نسبة االختبلؼ يطمؽ عمى مربع قيمة معامؿ االر   -5
الكمي في الظاىرة التابعة كالتي يمكف تفسيره مف خبلؿ عبلقتو الخطية مع الظاىرة 

فإف معامؿ التحديد يساكم  0.95األكلي، فمثبل إذا كانت قيمة معامؿ االرتباط تساكم 
الثانية يعكد إلى  مف التغير الكمي لمظاىرة 0.90كىذا يدؿ عمى أف التغير  0.90

 . العبلقة الخطية بينيا كبيف الظاىرة األكلى
 -نتبع الخطكات التالية :ختبار معنوية معامل االرتباط كإل 
ال تكجد عبلقة بيف الظاىرتيف أم أف  -نفرض الفرض العدمي : -1
0    :0  H 

 تكجد عبلقة بيف الظاىرتيف أم أف -( : Aمقابؿ الفرض البديؿ ) 
0    :1H 

 ترمز إلى القيمة الحقيقة لمعامؿ االرتباط   حيث 

حيث  Tنكجد قيـ إحصاء االختبار  -2
21

2

r

n
rT




   

كنرفض  Tكبالتالي يتـ إيجاد قيمة الداللة المعنكية إلحصائي االختبار مف جدكؿ تكزيع 
الداللة المعنكية إلحصائي االختبار أقؿ مف أك تساكم الفرض العدمي إذا كانت قيمة 

ذا كاف حجـ العينة كبير ) 5مستكم المعنكية  ( فيككف إحصائي االختبار ىك  n>30% كا 

Z   حيت
21

2

r

n
rZ




  

كبالتالي يتـ إيجاد قيمة الداللة المعنكية إلحصائي االختبار مف جدكؿ التكزيع الطبيعي 
الفرض العدمي إذا كانت قيمة الداللة المعنكية إلحصائي االختبار أقؿ المعيارم، كنرفض 
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 .(  15:2004فاضل،   د، )داو % . 5مف أك تساكم مستكم المعنكية 
 تحميل البيانات واختبار فرضية الدراسة:  

االستبياف استخدـ الباحث الطريقة الرقمية في ترميز إجابات  بعد تجميع استمارات 
بالجدكؿ ث تـ ترميز اإلجابات المتعمقة بمقياس لكارت الخماسي ، كما مفردات العينة حي

 ( .4رقـ )

 . ترميز اإلجابات المتعمقة بمقياس لكارت الخماسي( 4جدول رقم )

غير موافق  اإلجابة
 تماما

 موافق تماما موافق محايد غير موافق

 5 4 3 2 1 الرمز

( ، فإذا كاف متكسط  3ات ) حظ أف متكسط ىذه الدرج( نم4مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
درجة الموافقة  فيدؿ عمى أف 3درجة إجابات مفردات عينة الدراسة ال تختمؼ معنكيا عف 

ذا كاف متكسط درجة إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد معنكيا عف  متوسطة فيدؿ  3، كا 
اسة تقؿ . أما إذا كاف متكسط درجة إجابات مفردات عينة الدر  ارتفاع درجة الموافقةعمى 

كبالتالي سكؼ يتـ اختبار ما إذا كاف  انخفاض درجة الموافقة،فيدؿ عمى  3معنكيا عف 
أـ ال. كبعد االنتياء   3متكسط  درجة إجابات مفردات عينة الدراسة  تختمؼ معنكيا عف 

 SPSSمف ترميز اإلجابات ك إدخاؿ البيانات باستخداـ حزمة البرمجيات الجاىزة 
Statistical Package for Social Science))  كتـ استخداـ ىذه الحزمة في تحميؿ

 -البيانات كما يمي:

 : لمصدق والثبات(  ) نتائد اختبار كرونباخ ألفا 

مف أجؿ اختبار مصداقية إجابات مفردات العينة عمى أسئمة االستبياف تـ استخداـ معامؿ 
د أف قيـ معامؿ كركنباخ ألفا لكؿ مجمكعة مف العبارات كلجميع العبارات ( فكجألفا )
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 ( .5معا كما بالجدكؿ رقـ )

 مجموعة العبارات م
قيمة معامل 

 ألفاء

 0.958 مستكل الميزة التنافسية بالشركة قيد الدراسة 1

2 
مستكل  المعمكمات التسكيقية التي يكفرىا نظاـ المعمكمات 

 يد الدراسةالتسكيقية بالشركة ق
0.853 

 0.957 جميع العبارات 

( لكؿ مجمكعة مف  ) ( نبلحظ أف قيـ معامؿ كركنباخ ألفا 5مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
كىذا يدؿ عمى كجكد ارتباط  0.60أكبر مف عبارات استمارة االستبياف كلجميع العبارات 
، مجمكعة مف عبارات استمارة االستبياف كؿقكم بيف إجابات مفردات عينة الدراسة عمى 

 . مما يزيد مف الثقة في النتائج التي سكؼ نحصؿ عمييا
 -مستوت المعمومات التسويقية التي يوفرىا نظام المعمومات التسويقية:

بمستكم المعمكمات  العبارات المتعمقةالختبار معنكية درجة المكافقة عمى كؿ عبارة مف 
( فكانت النتائج كما في الجدكؿ 3تبار كلكككسف حكؿ المتكسط ) التسكيقية تـ استخداـ اخ

 -( حيث كانت الفرضية الصفرية كالبديمة ليا عمى النحك التالي :6رقـ )
 ( . 3متكسط درجة المكافقة عمى العبارة ال يختمؼ معنكيا عف )  -الفرضية الصفرية :

 ( . 3رة يختمؼ معنكيا عف ) متكسط درجة المكافقة عمى العبا -مقابل الفرضية البديمة :

( نتائد اختبار ولكوكسن حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة 6الجدول رقم )
بمدت توفر المعمومات التسويقية من خبلل نظام المعمومات  العبارات المتعمقةعمى 

 التسويقية.
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 المتوسط العبارة م
االنحراف 
 المعياري

 إحصائي االختبار
الداللة 
 المعنوية
 المحسوبة

ىناؾ تدفؽ مستمر لمبيانات كالمعمكمات عف  1
 البيئة المحيطة بالشركة

2.22 1.100 -5.289 0.000 

2 
يتـ االستفادة مف المعمكمات المتاحة عف البيئة 
المحيطة في عممية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية 

 التسكيقية
2.17 1.040 -5.609 0.000 

3 
في األداء  يتـ تحميؿ نقاط القكة كالضعؼ

التنظيمي لمشركة بناءن عمى معمكمات كبيانات 
 يكفرىا نظاـ المعمكمات اإلستراتيجية بالشركة

2.32 1.041 -5.027 0.000 

4 
ىناؾ كعى بأىمية األخد بالتكجو التسكيقي 
كالمعمكماتى في إعداد الخطط اإلستراتيجية 

 التسكيقية بالشركة
2.56 1.101 -3.627 0.000 

5 
اإلستراتيجية عف البيئة المحيطة  المعمكمات

تساعد القيادات اإلدارية في تقييـ الميزة 
 التنافسية لمشركة

2.72 1.034 -2.450 0.014 

6 
المعمكمات اإلستراتيجية عف األداء 

االستراتيجي لمشركة تساعد في عممية تقييـ 
 المركز التنافسي لمشركة

2.77 1.092 -1.986 0.047 

7 
ت معمكماتية تعترض تكجد مشاكؿ كصعكبا

تطكير نظاـ فعاؿ لمتخطيط االستراتيجي 
 لمتسكيؽ

3.98 0.981 -6.279 0.000 
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8 
الشركة تطمب استشارات مف بيكت الخبرة 
معتمدة في مجاؿ تطكير نظـ المعمكمات 

 التسكيقية
2.16 0.909 -5.880 0.000 

9 
يتـ مناقشة تقارير األداء التسكيقي لمخركج 

ا في إعداد الخطط بمؤشرات يستفاد مني
 اإلستراتيجية التسكيقية بالشركة

2.30 0.939 -5.341 0.000 

10 
ىناؾ برامج تدريبية مستمرة في مجاؿ رفع 
دارة نظاـ  كفاءة القائميف عمى تصميـ كا 

 المعمكمات اإلستراتيجية بالشركة
1.77 0.865 -7.159 0.000 

سكيقية تـ إيجاد المتكسط العاـ كلئلجابة عمى التساؤؿ المتعمؽ بمستكل المعمكمات الت
بمستوت المعمومات  إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى جميع العبارات المتعمقة

( 7( فكانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ )3حكؿ المتكسط )  Zكاستخداـ اختبارالتسويقية 
 حيث كانت الفرضية الصفرية كالبديمة ليا عمى النحك التالي: 

 المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ـالفرضية الصفرية: 
ال يختمؼ معنكيا بمستوت المعمومات التسويقية التي يوفرىا نظام المعمومات التسويقية 

 (.3عف ) 
 المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة الفرضية البديمة: ـ

يختمؼ معنكيا عف لتسويقية التي يوفرىا نظام المعمومات التسويقية بمستوت المعمومات ا
 (3 .) 
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( نتائد اختبار حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى 7الجدول رقم )
 جميع العبارات المتعمقة بمستوت المعمومات التسويقية

 البيان
المتوسط 

 العام
االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة المعنوية 
 المحسوبة

المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة 
بمستوت المعمومات عمى العبارات المتعمقة 

التسويقية التي يوفرىا نظام المعمومات 
 التسويقية

2.4963 0.66489 -6.859 0.000 

ة بداللة معنكي -6.859حظ أف قيمة إحصائي االختبار ( نم7مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
رية % لذلؾ نرفض الفرضية الصف5كىي تقؿ عف مستكل المعنكية  0.000محسكبة 

 2.4963ف المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة  إكنقبؿ الفرضية البديمة كحيث 
إنخفاض مستوت المعمومات (، فيذا يشير إلى 3كىك يقؿ عف المتكسط المفترض )

 التسويقية .التسويقية التي يوفرىا نظام المعمومات 
 -مستوت الميزة التنافسية بالشركة :

بمستوت الميزة  العبارات المتعمقةعمى كؿ عبارة مف  الختبار معنكية درجة المكافقة
( فكانت النتائج كما في 3تـ استخداـ اختبار كلكككسف حكؿ المتكسط )التنافسية بالشركة 

 -: ا عمى النحك التالي(، حيث كانت الفرضية الصفرية كالبديمة لي8الجدكؿ رقـ )

 (. 3متوسط درجة الموافقة عمى العبارة ال يختمف معنويا عن )  -الفرضية الصفرية:

 (. 3متوسط درجة الموافقة عمى العبارة يختمف معنويا عن )  -مقابل الفرضية البديمة:

( نتائد اختبار ولكوكسن حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة 8الجدول رقم )
 بمستوت الميزة التنافسية بالشركة . العبارات المتعمقةعمى 
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االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المعنوية 
 المحسوبة

ستراتيجيات تيدؼ إلى تحقيؽ الميزة  1 تكجد خطط كا 
 التنافسية لمشركة

2.43 1.123 -
4.040 

0.000 

كدة عالية حفاظان تيتـ إدارة الشركة بتقديـ خدمات ذك ج 2
 عمى مركزىا التنافسي

2.91 1.188 -
0.677 

0.498 

تيتـ إدارة الشركة باالستجابة إلى مطالب العمبلء بسرعة  3
 كبفاعمية أكبر

2.94 1.115 -
0.580 

0.562 

تسعى إدارة الشركة إلى التحسيف المستمر في األداء ,  4
كذلؾ مف خبلؿ سرعة االستجابة لمتغيرات مف ناحية 

 بسيط اإلجراءات مف ناحية أخرلكت

2.73 1.258 -
1.985 

0.047 

يعتمد تحقيؽ الميزة التنافسية لمشركة عمى معرفة حاجات  5
 المستيمؾ كالسكؽ بكجو عاـ

2.93 1.163 -
0.604 

0.546 

تقـك إدارة الشركة بتحميؿ البيئة الخارجية لتحديد مجاالت  6
 االستثمار المربحة كالسعي لتجنب التيديدات

2.28 1.189 -
4.889 

0.000 

تكاكب إدارة الشركة التقنيات الحديثة كالمتطكرة التي  7
 تساعد عمى تطكير األداء

3.44 0.995 -
3.684 

0.000 

تضع الشركة المنافسة كاحتياجات العمبلء بعيف االعتبار  8
 عند تصميـ ال نشاط أك خطة يراد تطبيقيا

2.40 1.246 -
4.003 

0.000 
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ة طريقة مميزة كفريدة مف نكعيا في إيصاؿ تمتمؾ الشرك 9
 منتجاتيا أك خدماتيا مف مكاقع عمميا إلى مكاقع عمبلئيا

3.09 1.056 -
0.635 

0.525 

تستغؿ الشركة نقاط قكتيا الداخمية في أداء األنشطة  10
الخاصة بيا , بحيث تؤدل إلى تحقيؽ التفكؽ كاألفضمية 

 عمى المنافسيف

2.48 1.178 -
3.790 

0.000 

تسعى الشركة إلى تحقيؽ إستراتيجية النمؤ كذلؾ مف  11
خبلؿ زيادة قدرتيا اإلنتاجية كالخدمية مف أجؿ التكسع 

 كالدخكؿ إلى األسكاؽ العالمية

2.20 1.261 -
5.010 

0.000 

تستخدـ الشركة نظاـ المعمكمات لتحقيؽ الميزة التنافسية  12
 جكدةفي تعظيـ قيمة الزبكف مف خبلؿ التركيز عمى ال

2.56 1.218 -
3.201 

0.001 

تستخدـ الشركة نظاـ المعمكمات لتحقيؽ الميزة التنافسية  13
مف خبلؿ إدخاؿ التحسينات المتجددة في الكمفة كالجكدة 

 كالسرعة لمخدمات المقدمة

2.29 1.071 -
4.951 

0.000 

السمعة كالميارة التي تمتمكيا الشركة باإلضافة إلى رضى  14
مة المنتج كميا عكامؿ تجعؿ مف الصعب المستيمؾ عف قي

 عمى المنافسيف المنمفسة في أسكاؽ الشركة

2.82 1.198 -
1.540 

0.124 

مكاناتيا كاىتماماتيا بالتنافسية كراء  15 ميارات اإلدارة العميا كا 
 االنطباع العاـ الجيد عف الشركة كمكانتيا في السكؽ

2.96 1.138 -
0.497 

0.619 

تـ إيجاد المتكسط ل المتعمق بمستوت الميزة التنافسية بالشركة ولئلجابة عمى التساؤ
بمستوت الميزة  العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى جميع العبارات المتعمقة

( ، فكانت النتائج كما في 3حكؿ المتكسط )  Zكاستخداـ اختبارالتنافسية بالشركة 
 -ة ليا عمى النحك التالي :( حيث كانت الفرضية الصفرية كالبديم9الجدكؿ رقـ )

 المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة الفرضية الصفرية: ـ
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 . (3ال يختمؼ معنكيا عف ) بمستوت الميزة التنافسية بالشركة 
 المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة الفرضية البديمة: ـ

 . ( 3يختمؼ معنكيا عف) الميزة التنافسية بالشركة  بمستوت
 
 

( نتائد اختبار حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى 9الجدول رقم )
 جميع العبارات المتعمقة بمستوت الميزة التنافسية بالشركة .

 المتوسط العام البيان
االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
ة المعنوي

 المحسوبة

المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة 
بمستوت الدراسة عمى العبارات المتعمقة 
 الميزة التنافسية بالشركة

2.6967 0.92335 
-

2.974 0.004 

بداللة معنكية  -2.974( نبلحظ أف قيمة إحصائي االختبار 9مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
ؾ نرفض الفرضية الصفرية % لذل5كىي تقؿ عف مستكل المعنكية  0.004محسكبة 

 2.6967كنقبؿ الفرضية البديمة كحيث أف المتكسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة 
ىناك انخفاض مستوت الميزة ( فيذا يشير إلى  3كىك يقؿ عف المتكسط المفترض ) 

 . التنافسية بالشركة
 -إثبات فرضية الدراسة:

تكل المعمكمات التسكيقية التي يكفرىا نظاـ مسالختبار الفرضية المتعمقة بالعبلقة بين 
المعمكمات التسكيقية كالميزة التنافسية ، تـ استخداـ معامؿ االرتباط )بيرسكف( عمى 

المعمكمات  بمستوت متكسطات إجابات مفردات عينة الدراسة عمى جميع العبارات المتعمقة
بمستوت الميزة  المتعمقة التسكيقية كمتكسطات إجابات مفردات العينة عمى جميع العبارات

 :( حيث كانت 10فكانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ )التنافسية 
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ال تكجد عبلقة ذات داللة معنكية بيف مستكل المعمكمات التسكيقية  -الفرضية الصفرية :
 كالميزة التنافسية .

تكجد عبلقة ذات داللة معنكية بيف مستكل المعمكمات  -مقابل الفرضية البديمة :
 لتسكيقية كالميزة التنافسية .ا

( نتائد اختبار معنوية العبلقة بين مستوت المعمومات التسويقية والميزة 10جدول رقم )
 التنافسية .

 البيان
قيمة معامل 

 االرتباط
درجات 
 الحرية

الداللة 
 المعنوية

العبلقة بيف مستكل المعمكمات 
االتسكيقية التي يكفرىا نظاـ 

الميزة  المعمكمات التسكيقية ك
 التنافسية

0.731 82 0.000 

( بداللة 0.731( نبلحظ أف قيمة معامؿ االرتباط )بيرسكف( )10مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
% لذلؾ نرفض الفرضية 5( كىي أقؿ مف مستكل المعنكية 0.000معنكية محسكبة )

لة وجود عبلقة طردية ) موجبة ( ذو دال الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة كىذا يدؿ عمى 
معنوية بين مستوت المعمومات التسويقية التي يوفرىا نظام المعمومات التسويقية و 
الميزة التنافسية حيث أن اإلنخفاض في مستوت المعمومات التسويقية يؤدي إلى 

 االنخفاض في مستوت الميزة التنافسية والعكس .
 نتائد الدراسة:

ية مكجبة ذات داللة إحصائية سفرت ىذه الدراسة عف إثباث حقيقة كجكد عبلقة طردأ .1
بيف مستكل المعمكمات التسكيقية التي ينتجيا نظاـ المعمكمات التسكيقية كالميزة 

 التنافسية لمشركة قيد الدراسة.
أثبتت ىذه الدراسة حقيقة أف ىناؾ إنخفاض في مستكل المعمكمات التسكيقية لنظاـ  .2

 المعمكمات التسكيقية بالشركة قيد الدراسة.
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الدراسة حقيقة أف ىناؾ إنخفاض في مستكل الميزة التنافسية لمشركة قيد  أثبتت ىذه .3
 الدراسة.

 توصيات الدراسة:
ىتماـ القيادات اإلدارية بالجكانب التي تحقؽ ليا التفكؽ ، كالتميز ، كالعمؿ اضركرة  -1

عمى بناء المزايا التنافسية ، كتنميتيا مف خبلؿ تفعيؿ ما تمتمكو الشركة مف تقنية 
  .مات كاالتصاالتالمعمك 

تخاذ  -2 العمؿ عمى إنتياج إستراتيجية تدعـ الميزة التنافسية،  كتنمييا كتطكرىا ، كا 
 التدابير التي مف شأنيا عرقمة دخكؿ منافسيف جدد إلى السكؽ. 

استحداث إدارة جديدة تعرؼ بإدارة نظـ المعمكمات التسكيقية ميمتيا تكفير  -3
المحيطة في الكقت المناسب لبلستفادة منيا في المعمكمات الميمة لممدراء عف البيئة 

كضع كتنفيذ كمتابعة الخطط اإلستراتيجية التسكيقية ، األمر الذم يؤدل إلى دعـ ميزتيا 
 التنافسية كيعزز أدائيا التنظيمي .

المراجعة الدكرية لمخطط كاإلستراتيجيات التسكيقية في إطار المعمكمات التسكيقية  -4
 الخبراء كاألكاديمييف لئلستفادة منيـ في ىذا المجاؿ.المتكفرة، كاإلستعانة ب

محاكلة تطكير رؤية اإلدارة تجاه معايير تقييـ األداء اإلستراتيجي، بما يكاكب  -5
ستثمار المكارد في مجاالت تطكير  التحكالت العالمية كيعزز مركز الشركة التنافسي، كا 

ية تشخيص المستكل التنافسي البنية التحتية المعمكماتية حتي يتسنى لمقيادات اإلدار 
كتحميؿ الفجكة التنافسية لمشركة، األمر الذم يخمؽ مبررات ألم تغييرات إستراتيجية في 

 عمميات كخطط الشركة.
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 نظرّية عمم األمراض وأساليب التشخيص عند األطباء المسممين
 د. زكّية بالناصر القعود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة

اإلسػػػػبلـ  نظرٌيػػػػة الطػػػػب اإلسػػػػبلمٌي )المػػػػرض كالصػػػػحة( جػػػػزء اليتجػػػػزأ مػػػػف مكركثػػػػات
كفمسػػفتو، كذلػػؾ أف مكضػػكع عمػػـ الطػػب )كىػػك اإلنسػػاف( عبػػارة عػػف عػػالـ صػػغير يتمثػػؿ فػػي 
ذاتػػػو كػػػؿ مػػػا فػػػي الكجػػػكد، كىػػػك فػػػي الكاقػػػع مفتػػػاح لفيػػػـ الكجػػػكد؛ ألنػػػو حسػػػب قػػػكؿ العػػػرب 
)اإلنسػػاف رمػػز الكجػػكد(، فاألطبػػاء المسػػممكف اعتبػػركا أف جسػػـ اإلنسػػاف ىػػك امتػػداد لركحػػو؛ 

 كثيقػان بػالركح كالػنفس. كمػا عيًنػيى الطػب اإلسػبلمي بػاختراؽ أسػرار كىك بذلؾ متصؿ اتصاالن 
الًقكل الككنٌية، كعبلقتيا ببعضيا البعض كأثرىا عمى اإلنسػاف، كقػد كػاف األطبػاء المسػممكف 
مػػدركيف تمػػاـ اإلدراؾ بكجػػكد عبلقػػة )تعػػاطؼ( بػػيف جميػػع نيظيػػـ الكػػكف )الكجػػكد( أم: بػػيف 

الفعؿ، كعمى ىذا الفيـ اعتبػركا مكضػكع الطػب مرتبطػان  مخمكؽ كأخرل مف تبادؿ الفعؿ كرد
ارتباطػػان داخميِّػػا مػػف خػػبلؿ الػػركح كالػػنفس، كخارجيِّػػا مػػف خػػبلؿ درجػػات التسمسػػؿ الكػػكنٌي فػػي 

 جكىره ذاتو.
ككػػػػذلؾ اعتبػػػػػركا أصػػػػػكؿ الطػػػػب فػػػػػي العمػػػػػـك التػػػػي تتنػػػػػاكؿ الجػػػػػكىر كمظػػػػػاىره أم:   

الطػػب اإلسػبلمي، فبليمكػف إدراؾ مبادئػػو المكرثػات كالككنٌيػات  أكميمػا كانػػت أصػكؿ تػاريخ 
 .1إال عمى ضكء المكرثات             كالككنٌيات اإلسبلمي

                                                 
  قسـ: التاريخ كمية اآلداب جامعة بنغازم 

دؽ ىذاعمى جميع المدارس التقميدية في الطب سكاء تمؾ كيعمؽ سٌيد حسيف نصر عمى ذلؾ بقكلو: "يص1
التي أثرت في المسمميف كالطب اإلغريقي، أـ لـ تؤثر كطب التٍّْبت كالصيف. كالكاقع أف مجرد كجكد عدة 
مدارس في الطب نجحت جميعان في عبلج األمراض كلكاختمفت طرقو يثبت أنو ال تكجد طريقة كاحدة 

رد المبلحظة لمختمؼ الظاىرات بؿ إنو إلى جانب الطب الرسمي الحديث الغير في الطب تقـك عمى مج
تكجد عدة طرؽ مشتقة مف مبادئ ككنية مختمفة تمتقي فحسب في محتكل كحدة العقيدة الكراثية". ))حسيف 
نصر : العمـك في اإلسبلـ(( ترجمة: مختارالجكىرم، تحقيؽ محمد سكيسي، الدار العربية لمكتاب 

 .137، 136ـ(، ص1978)ليبيا،تكنس، 
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أخذ المسممكف الكثير عف الطب اإلغريقٌي كخاٌصة نظرٌيتػو، كلكػف ىػذا التبٌنػي لطػب   
اإلغريػؽ لػـ يكػف ممكنػان إال بسػبب طبيعتػػو التقميدٌيػة كانسػجامو مػع الرؤيػة اإلسػبلمية لمعػػالـ، 

جػب أال ننسػى أنػػو فػي ميػػداف الطػب )مثممػػا فػي ميػػداف الفمسػفة( كػػاف المسػممكف يػػركف أف في
أصػػؿ ىػػذا العمػػـ ينبيػػع مػػف كحػػي إليػػي مقػػدس كيتصػػؿ فػػي الكاقػػع بسمسػػمة النُّبػػٌكة التػػي تبػػدأ 

. فاليضػػـ 1بسػػيدنا إبػػراىيـ )عميػػو السػػبلـ( كالتػػي كػػاف المسػػممكف يعتقػػدكف أنَّيػػا خاصػػة بيػػـ
عند اإلغريؽ ضمف الرؤيػة اإلسػبلمية يرجػع أكثػر مػف كػؿ شػيء إلػى السريع لنظرية الطب 

"ابقــراط ىػػذه اإلمكانٌيػػة الكامنػػة فػػي ىػػذه الرؤيػػة اإلسػػبلمٌية نفسػػيا، كالصػػمة الكثيقػػة بػػيف فكػػرة 
عػػف التػأليؼ بػػيف األجػػزاء كفكػرة التػػكازف كاالنسػجاـ التػػي ىػي مػػف صػػميـ اآلراء  وجـالينوس"

ة أف األصكؿ النظرٌية في الطب اإلغريقٌي تنتمػي إلػى في اإلسبلـ. فميس مف قبيؿ المصادف
 .  2عيف المدارس الفمسفٌية التي رفضيا المسممكف

بينيػػت النظرٌيػػة العامػػة لمطػػب عمػػى أربعػػة أركػػاف كعناصػػر منيػػا اثنػػاف خفيفػػاف ىمػػا   
. كأف جميػػع األجسػػاد كاألشػػياء تتكػػكف مػػف األرض والمــاءكاثنػػاف ثقػػيبلف ىمػػا  النــار واليــواء

الحرارة، البـرودة، الجفـاف، ناصر. كىذه العناصر ليا كيفيات أك صفات أربع ىػي: ىذه الع
. ك بتكازف ىذه األخبلط في الجسـ يككف في حالة صػحة، كبػانحراؼ تكازنيػا كعػدـ الرطوبة

. كىػػذه األخػػبلط بحسػػب تعػػريفيـ ليػػا، ىػػي أجسػػاـ سػػٌيالة يسػػتحيؿ 3تكافقيػػا تحػػدث األمػػراض
 .5بمغـ الصفراء، كاألسكاد، تتألؼ مع العناصر كالطبائعكال ـ، كىي الد4إلييا الغذاء

                                                 
. كانظر ))ىرمز كالكتابات السحرٌية في العالـ اإلسبلمٌي((. كنصر))دراسات 137المرجع نفسو، ص1

. ككذلؾ نصر ))مقدمتو لمنظرٌيات الككنٌية اإلسبلمٌية 89-63ـ (، ص1996إسبلمٌية(( )بيركت، 
 التمييد((. 

 .المرجع نفسو2
 .137المرجع نفسو ص3
 .340،ص...يخ الطب كالصيدلةحسيف : المكجز في تار 4
عف نظرية الطب اإلسبلمي ظيرت مف الكتب الجديدة في الغرب، فكاف أىؿ الغرب حتى عيد قريب 5

 التييسخركف كيستيزئكف مف أم نظرة إلى الطبيعة تخالؼ نظرة العالـ الغربي الحديث، كمف الكتب 
ي قانكف الطب مع ترجمة الكتاب نظريات الطب اإلسبلمي، جركنر )رسالة فلتعرضا ايجابيان تعرضت 
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كقػػػػد يختمػػػػؼ األطبػػػػاء المسػػػػممكف عػػػػف أطبػػػػاء اليكنػػػػاف فػػػػي ىػػػػذه العناصػػػػر، كيرجػػػػع   
ًمػػؽ  مػػف تػػراب كمػػاء الػػذم  اخػػتبلفيـ ىػػذا إلػػى مػػكركثيـ اإلسػػبلمي الػػذم يؤكػػد أف اإلنسػػاف خي

األجسػاـ التػراب كالمػاء،  جعؿ فيو الحياة، فيػـ بػذلؾ اتفقػكا فػي شػيء كىػك: أف مػف مككنػات
ف لكػػؿ مػػزاج حرارتػػو الخاصػػة، إلػػى جانػػب الحػػرارة الطبيعيػػة التػػي تكجػػد فػػي كػػؿ شػػيء؛  كا 
كلكف ال األخبلط كال امتزاجيا ىك السبب في الحيػاة؛ فيػي ليسػت إال األداة التػي تجعػؿ فػي 

المػزيج  ، التػي تيػبط عمػى ىػذا1اإلمكاف بعث الحياة، فأطباء المسمميف كانكا يؤمنػكف بػالركح
ف مػػف األخػػبلط  مػػف األخػػبلط، كىػػي ىػػذا الجسػػـ الرقيػػؽ المتكسػػط بػػيف الجسػػـ المػػادم المكػػكَّ

 .2كقكة الحياة الكاردة مف العالـ العمكم
ىػػذه الفكػػرة )النظرٌيػػة( بشػػيء مػػف التفصػػيؿ فػػي  "كمــال الســامر ائي"كلقػػد شػػرح الػػدكتكر 
: 3األكلػػى أك اإلسطقسػػات : فػػي قكلػػو عػػف العناصػػر الطبيعٌيػػة"مختصــر تــاريخ الطــب"كتابػػو 

"العناصػػػر الطبيعيػػػة ىػػػي جػػػكىر الجزئيػػػات التػػػي تتكػػػكف منيػػػا الكائنػػػات مػػػف جمػػػاد كنبػػػات 
كحيػػكاف. بمػػا فػػي ذلػػؾ جسػػـ اإلنسػػاف، كىػػذه العناصػػر ىػػي: النػػار كاليػػكاء كالمػػاء كالتػػراب، 
ؿ، كمنيػػا تتكػػكف األغذيػػة، كمػػف األغذيػػة تتكػػكف األخػػبلط، كمػػف  كتسػػمى أيضػػااألركاف األيكى

 ألخبلط تتككف األعضاء، كمف مجمكعة األعضاء تتشكؿ أجيزة البدف.ا
ــــراطإف نظرٌيػػػػة األخػػػػبلط التػػػػي تنسػػػػب أصػػػػكليااألكلى إلػػػػى "    ؽ.ـ(. كقػػػػد  37" )ابق

سػػاراألطباء اإلسػػكندرانيكف عمػػى ىػػدييا فػػي ممارسػػة المينػػة. كمػػا عمػػؿ بيػػا األطبػػاء العػػرب 

                                                                                                                         

، بيترز، 1930) نظرية الطب كفمسفاتو(،نكدليي،لندف، (، مطبكعات مؤسسة ىمدارد، 1930األكؿ، لندف،
 .100-97، أكلماف "الطب اإلسبلمي، ص137"أمة ا " ص

 . 37نصر، العمـك في اإلسبلـ،ص1
 .40-37نفس المصدر، ص2
معت كصارت منيا أشياء مؤلفات، تناكؿ ىذا المكضكع كؿّّ مف االسطقساط: األشياء المفردة التي اجت3

(،  بإسبانيا سممنقة منشكرات، كفي كتاب المدخؿ الى  الطب )21 – 18الرازم في كتاب الفصكؿ، ص 
.  ابف العباس المجكسي،  65/  1، ابف سينا في القانكف، 18 – 15/  1المجكسي،  2-1في الفصميف 

 ، الجزء االكؿ، المقالةالثانية.كتاب الكامؿ في صناعة الطب
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نػت ليػـ  نظريػات خاصػة بيػـ فػي أسػباب دكف أف يدخمكا عمييا تغييرات جذرية، إال أنيـ كا
 األمراض كأعراضيا كمنيـ مف انتقدىا.

كيمكػػػف أف نمخػػػص مػػػا سػػػبؽ فػػػي أف األخػػػبلط أكاألمشػػػاج نػػػكع مػػػف سػػػكائؿ الجسػػػـ،   
كتتككف مف عناصراألغذية، كتسمى أيضا "زائدة األركاف أكاألخبلط األربعػة" كىػي : ) دـ ، 

نت ىػذه األخػبلط األربعػة متعادلػة كمتناسػقة بصػفاتيا بمغـ، ميٌرة صفراء، ميٌرة سكداء( فإذا كا
كمقاديرىػػا فػػي الجسػػـ حصػػمت منيػػا العافيػػة، كىػػي حالػػة يكػػكف فييػػا مػػزاج الجسػػـ فػػي حالػػة 

 االعتداؿ، كيككف منيا المرض إذا كاف المزاج خارج االعتداؿ .
 الطبع ( -الخصمة –) الفطرة   Tempersاألمزجة:

دلػػػت فيػػػو تمػػػؾ العناصػػػر)األخبلط( فػػػإف اختمفػػػت جسػػػـ اإلنسػػػاف المعػػػافى ىػػػك ماتعا  
 بكميَّتيا أك بكيفٌية االمتزاج فيما بينيا اختمؼ تبعان لذلؾ مزاج الشخص كفقد عافيتو.

كأكثراألمػػػػراض ناجمػػػػة عػػػػف ازديػػػػاد فػػػػي البػػػػركدة أك الحػػػػرارة، فػػػػالمرض حسػػػػب نظريػػػػة 
يادتيػػػا أك األخػػػبلط نػػػاجـ عػػػف عػػػدـ التعػػػادؿ بػػػيف ىػػػذه األخػػػبلط أكسػػػبب فسػػػاد بعضػػػيا، أكز 

أف ليا عبلقػة بطبػائع البشػر كأف لمفصػكؿ األربعػة  "جالينوس"نقصانيا، كيرل أطباء  منيـ 
أثران عمى الطبػائع األمزجػة. أمػا العمػـ الحػديث فينسػب تغيػر السػكائؿ إلػى المػرض كال يعػدىا 

 سببا لو.
مػف كيقكؿ األطباء اليكناف إف ىػذه األخػبلط تتغيػر فتنقمػب مػف كاحػدة إلػى أخػرل أك   

كاحػػػد إلػػػى آخػػػر كىكػػػذا يتحػػػكؿ الػػػبمغـ إلػػػى دـ بكاسػػػطة الحػػػرارة الغريزيػػػة كينقمػػػب الػػػدـ إلػػػى 
الصفراء إذا أصػبح ثقػيبل بسػبب ازديػاد الحػرارة، كلكنػو ال يسػتطيع  االنقػبلب إلػى بمغػـ، كقػد 
تتحكؿ الصػفراءي سػكداءى إذا أحرقتيػا حػرارة شػديدة إالأف الصػفراء اليمكػف ليػا أف تتحػكؿ إلػى 

اعتػرض عمػى  "ابـن العبـاس"بمغـ كذلؾ السكداء التتحكؿ إلى دـ أك صفراء غيػر أف دـ أك 
ىذه النظرية قائبلن: "أٍف ليس ثمػة أربعػة عناصػر، بػؿ عنصػر كاحػد ربمػا كػاف المػاء. كيقػكؿ 
بػػػأف الجسػػػػـ ال يحتػػػكم عمػػػػى أربعػػػػة أخػػػبلط بػػػػؿ خمػػػط كاحػػػػد ىػػػػك الػػػدـ، كتخضػػػػع األمزجػػػػة 

عػػػة عناصػػػرىا األكؿ كأخبلطيػػػا( لمػػػؤثرات خارجيػػػة بػػػاختبلؼ أنكاعيػػػا )باإلضػػػافة إلػػػى طبي
كثيػػرة، منيػػػا اليػػكاء أك: فصػػػكؿ السػػنة، كاألبػػػراج السػػماكية، كدكرة القمػػػر، كالبيئػػة الجغرافٌيػػػة 
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كطبيعة العضك المعتؿ، كعمر المريض، كجنسو، كتؤخذ جميع ىذه العكامؿ بعػيف االعتبػار 
 .1في تشخيص األمراض كمعالجتيا"

المسػػػػػػممكف إدراؾ منػػػػػػافع األعضػػػػػػاء لتشػػػػػػخيص األمػػػػػػراض ككمػػػػػػا حػػػػػػاكؿ األطبػػػػػػاء   
فقسمكاكظائؼ األعضاء )الفسيكلكجية( إلى ثبلثة أنكاع ىي: الطبيعية كالحيكانيػة كالكظػائؼ 

 .2الركحٌية
، يقػكؿ 3كما كاف لؤلطباء المسمميف أساليبي خاصةه فػي دراسػة األمػراض لتشخيصػيا  
ــرازي" ناصػػر ىػػي: التعريػػؼ بػػالمرض، : لتشػػخيص أم مػػرض يجػػب معرفػػة عػػدد مػػف الع"ال

أسػػػػباب المػػػػرض، أقسػػػػاـ المػػػػرض، العبلمػػػػات أك أعػػػػراض المػػػػرض، التشػػػػخيص المقػػػػارف، 
مناعتو، االستفراغ )القيء(  البيحراف مػف حيػث أكقاتػو كدالالتػو، اإلنػذار )عبلمػات السػبلمة 

 كعبلمات الخطر(، العبلج، مدل االستعداد لممرض.
 فــــ"ابن العبـــاس"المسػػػممكف فػػػي تقسػػػيميا كأمػػػا بخصػػػكص األمػػػراض اختمػػػؼ األطباء  

 يقسـ األمراض إلى ثبلثة أقساـ ىي:
 األعضاء المتشابية األجزاء: أمراض -1

 األعضاء اآللية: كىي أربعة أنكاع : أمراض
ٍمؽ : التشكىات.  أمراضالخى

 أمراض المقدار: ككبر العضك كصغره.
 أمراض العدد : تككف في زيادة أك نقص عدد األعضاء.

 .4لكضع : كتتعمؽ بمكاف العضك المصابأمراضا
 العامة: أمراض -2

                                                 
 ابف العباس المجكسي، كتاب الكامؿ في صناعة الطب،الجزء االكؿ، المقالة الثانية.1
 . 2/236، مختصرالطب، السامرائي2
اقرأ عنو في كتاب الفصكؿ  لمرازم، كابف سينا، القانكف، ابف العباس، كامؿ  الصناعة، ابف ىببل 3

 البغدادم، المختارات 
 . 101 – 100( ،ص  1946، اميف اسعد، الطب العربي، ) بيركت، خيرا4
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ألعضػػػاء المتشػػػابية كاآلليػػػة كتفصػػػؿ بػػػيف أجزائيػػػا، كتحػػػدث فػػػي  كتشػػػمؿ: إصػػػابات 
العظػػػاـ كالعضػػػبلت كخبلفيمػػػا كالكجػػػو، كالقػػػدـ، كغيرىمػػػا، مػػػف األعضػػػاء المركبػػػة، كحينمػػػا 

ذا اس تمرت تسػمى قركحػان. تحدث في العظاـ تسمى كسكران، كفي العضبلت تسمى جركحان كا 
ـــن ســـينا"أمػػػا  فيختمػػػؼ عنػػػو قمػػػيبلن حيػػػث قٌسػػػـ األمػػػراض إلػػػى قسػػػميف بسػػػيطة كمركبػػػة،  "اب

فالبسػػػيطة تكػػػكف فػػػي األجػػػزاء المتشػػػابية، أك فػػػي األجػػػزاء العضػػػكية، أك فػػػي كمييمػػػا معػػػان، 
كتػػػػدعى األمػػػػراض العامػػػػة، كالمركبػػػػة تنػػػػتج عػػػػف حجػػػػـ العضػػػػك المصػػػػاب، شػػػػكمو، عػػػػدده، 

 ين التيميشأمركزه.
 :1فقسميا األطباء إلى ثبلثةأنواع األمراض أما عن أسباب

األمػػػراض الظػػػاىرة أك الخارجٌيػػػة كػػػالجرح بالسػػػكيف كالمػػػرض بػػػالحجر كلػػػدغ الحشػػػرات 
كحػػرارة الشػػمس كالنػػار كفعػػؿ البػػرد كالػػثمج كخبلفيػػا التػػي تحصػػؿ لمجسػػـ مػػف الخػػارج كتػػدخؿ 

 عماليا.في ىذه األسباب األمكر الستة غير الطبيعية إذا أسيء است
 األسباب الباطنية: كتككف سبب تغيير األخبلط. 

 األسباب المرافقة: "المصاحبة".
 :2كما أنيـ قسمكا األعراض إلى ثبلثة أنكاع

 أحكاؿ البدف
 أعراض المرض.

 أعراض الحالة المتكسطة بيف الصحة كالمرض.
 كقالكا: ككؿ ىذه األعراض تدؿ عمي  مرض سابؽ، مرض حاضر،  مرض قادـ.

بيف األضػبلع فػي االلتيػاب الرئػكم،  كاألممنخزيبعض األعراض تككف عارضة  كأف 
كبعػػػػض األعػػػػراض تحصػػػػػؿ عنػػػػد قػػػػػرب انتيػػػػاء المػػػػرض كػػػػػأعراض االسػػػػتفراغ . كقسػػػػػميا 
األطباءإلى أعػراض  عمكميػة كخصكصػية، فالعمكميػة: تحصػؿ فػي جميػع أمػراض الجسػـ، 

كقػػػػد تحصػػػػؿ كالخصكصػػػػية: تػػػػدؿ عمػػػػى مػػػػرض خػػػػاص، تفرقػػػػو عػػػػف األمػػػػراض األخػػػػرل. 

                                                 
 . 102المرجع السابؽ، ص 1
 . 32/  1كامؿ الصناعة الطبية،  2
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األعػػراض مػػف اضػػطراب اإلفػػرازات أكاألعضػػاء كىػػذه يػػدؿ عمييػػا النػػبض، كالتػػنفس، كالبػػكؿ، 
 كالعرؽ، كالبصاؽ.

 :ثانيا: أساليب التشخيص 
أخذ األطباء المسممكف نظرية األخبلط كاألمزجػة األربعػة عػف اليكنػاف فػي تشػخيص   

سػػتقرار كالتفسػػير فػػي ىػػذا األمػػراض الباطنيػػة إال أف ىػػذا لػػـ يمػػنعيـ مػػف ممارسػػة مػػنيج اال
العمػػػـ حتػػػى ال ينحصػػػركا فيمػػػا أخػػػذكا لتشػػػخيص األمػػػراض الباطنيػػػة، كنظػػػران ليػػػذه المنيجيػػػة 
كضع األطباء المسممكف قكاعد كطرقان عامة لتشخيص األمراض الباطنية، يسػتدؿ بيػا عمػى 

: "الطػػرؽ التػػي تسػػمؾ فػػي معرفػػة كػػؿ كاحػػد مػػف العمػػؿ "المجوســي"العضػػك المصػػاب ، يقػػكؿ 
 ألمراض الباطنية كالقكانيف تبني عمييا األمراض في معرفتيا ....كىي ثمانية :كا

 إحداىا : الطريقة المأخكذة مف ضرر الفعؿ.
 الثانية : الطريقة المأخكذة مف كضع العضك.

 الثالثة : الطريقة المأخكذة مف الكجع الخاص باألعضاء.
 الرابعة: الطريقة المأخكذة مف الكـر .

.الخامسة : الط  ريقة المأخكذة مف األعراض الخاصة لمكـر
 السادسة : الطريقة المأخكذة مف البحث كالمسألة .
 .1السابعة : الطريقة المأخكذة مف المشاركة في العمة"

كأساليب التشخيص عند العرب كالمسػمميف لػـ تػأت عمػى شػكؿ مػنظـ مكحػد، بػؿ إنيػا  
مػع تمػؾ اآلراء كتكحيػدىا مػف أجػؿ جاءت متفرقة دكف ضابط ، كقد حاكلنا فػي بحثنػا ىػذا ج

 الخركج بنظرية عربية شاممة عف أساليب التشخيص في الطب العربي .
 :2أساليب التشخيص في الطب العربي  ىي

                                                 
محمد محمكد الحاج قاسـ، أساليب التشخيص في الطب العربي، مجمةافاؽ الثقافة، السنةالثامنة،العدد 1
 . 139 – 133(، ص 2000(، مركزالماجد، )دبي 31)
 . 143كدكرىـ، مجمة افاؽ الثقافة. ص األندلسيكفعمي، االطباء  اجفك2
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 complaintأواًل : حســن االســتماع لقصــة المــرض وتحميــل شــكوت المــريض: )
history and presenting .) 

المختمفة إلػى حسػف االسػتماع لشػككل اعتمد األطباء العرب في تشخيصيـ األمراض  
المرض، استقصاء أحكاليـ كزيػارة منػازليـ عنػد الضػركرة، كقصػة مرضػيـ كتحميػؿ أعراضػو 

، كنظػػػران لعػػػدـ كجػػػكد كسػػػائؿ التشػػػخيص الحديثػػػة كػػػالفحص باألشػػػعَّة كالمنظػػػػار 1كعبلماتػػػو
 كالمختبرات نذكر عمى سبيؿ المثاؿ:

اع األطبػػاء  أف يفرقػػكا بػػتفيـ كاع كتحميػػؿ قػػركح المػػرمء كالمعػػدة كاألمعػػاء: لقػػد اسػػتط 
بػػػيف مكضػػػع األلػػػـ كشػػػدتو كعبلمتػػػو بإعطائػػػو طعامػػػان ثػػػـ متابعػػػة اسػػػتجابتو لمعػػػبلج، يقػػػكؿ 

فػػي ذلػػؾ: "إف كانػػت القرحػػة فػػي المػػرمء كجػػد لػػو لػػذع سػػاعة، يبمػػغ قبػػؿ أف يصػػؿ  "الــرازي"
ف كاف في المعدة فإنػو ال يحسػف البتػة أك بحػيف بعػد  زمػف طكيػؿ فأمػا فػي كثيران إلى أسفؿ كا 

ف كػاف  المركر عند االزدراد فبل" ، كيقكؿ: "إف رأيت الكجػع مػف قػٌداـ فالقرحػة فػي المعػدة، كا 
ف كاف الكجع مف الخمؼ فالقرحة فػي المػرمء"  ف كاف أسفؿ ففي قعرىا، كا  عاليان ففي فميا كا 
اسػػػػػػػػػتدؿ عمػػػػػػػػػى مكانػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف مكضػػػػػػػػػع الكجػػػػػػػػػع، ثػػػػػػػػػـ كصػػػػػػػػػؼ عبلمػػػػػػػػػة قرحػػػػػػػػػة المعػػػػػػػػػدة 

(peptieulcerبشػػك) ؿ عممػػي كصػػحيح فيقػػكؿ: "عبلمػػة القرحػػة فػػي المعػػدة كجػػع شػػديد عنػػد
. كػذلؾ 2األكؿ كقيء دمكم كيتأذل بالشيء المػالح كالحػامض كالحريػؽ كالحػار كالبػارد جػدان"

عف طريؽ االستماع إلى مرضاه كمتػابعتيـ أف يفػرؽ بػيف القػكلنج )التيػاب  "الرازي"استطاع 
يػػبلكس )انسػػداد ( األمعػػاء تفريقػػان يػػدؿ عمػػي خبػػرة طكيمػػة كتجربػػة الزائػػدة ( كحصػػاة الكمػػى كا 

رائػػػدة فػػػي حقػػػؿ التشػػػخيص الجراحػػػي يقػػػكؿ:"إف مػػػع القػػػكلنج مغصػػػا كانتفػػػاخ المػػػراؽ كفسػػػاد 
اليضـ كالكجع قداـ كينتقؿ كيتحرؾ كمع القكلنج يأخذ مكانان أكبر ككجػع الكمػى يحتػبس معػو 

مػا مػف سػدة تحػدث مػف ثقػؿ البكؿ إيػبلكس يكػكف إمػا عػف كـر حػار فػي األمعػاء الػدقائؽ، كا  
صمب كيعػرض تمػدد مػؤلـ كانتفػاخ كغثيػاف يعػـ ىػذيف الػكجعيف احتبػاس الػبطف فػي االبتػداء 

                                                 
 . 40-28- 23/ 5الحاكم، 1
، كذلؾ محمد الحاج قاسـ، أساليب التشخيص 150الرازم: المرشد أك الفصكؿ، حسيف : طب الرازم، 2

 . 133في الطب العربي، ص 
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كالكجػػػع الشػػػديد كالمغػػػص ... كالكجػػػع فػػػي القػػػكلنج مػػػف الناحيػػػة اليمنػػػى مػػػف المػػػراؽ األكثػػػر 
كيحػػبس الثقػػؿ حبسػػان شػػديد حتػػى أنػػو اليخرجػػكاليريح أيضػػان أمػػا فػػي كجػػع الكمػػي فإنػػو يحػػس 

 .1لكجع دائمان عمى الكمى بعينيا كالشكؾ المغركز كتألـ )كذا( التي بحذاء الكمية العميا"با
 ثانيا : الفحوص ) التأمل والمراقبة( الفحص السريري .

يقصػػد بػػالفحكص السػػريرٌية الطػػرؽ التػػي تسػػتعمؿ لفحػػص المػػريض فػػي سػػريره، كىػػذا   
رب، إال أنيػػػـ مارسػػػكا أكثػػػر التعبيػػػر بأيػػػة حػػػاؿ مسػػػتحدث لػػػـ يػػػرد فػػػي  لسػػػاف األطبػػػاء العػػػ

الفحػػػكص التػػػي تطبػػػؽ باسػػػمو فػػػي ىػػػذا اليػػػـك )مضػػػافان إلػػػى ذلػػػؾ فحػػػص إفػػػرازات المػػػريض 
كػػالًبراز كالبػػكؿ كالبصػػاؽ ليسػػػتدؿ مػػف جميعيػػا عمػػى تشػػػخيص المػػريض(. كينظػػر الطبيػػػب 
الفػػاحص إلػػى المػػريض المسػػتمقي عمػػى سػػريره ليعػػرؼ لػػكف بشػػرتو كبيػػاض عينيػػو كحركتيمػػا 

أؿ المريض عف اسػتمرائو الطعػاـ، كمكاضػع الشػككل مػف جسػمو ثػـ يحػبس كشركدىما، كيس
نبضو كيتممس تحت األضبلع كقػرب المعػدة عػف الكبػد المتكرمػة، كينظػر إلػى القػدميف عػف 
كجكد الكذمة التي تدؿ عمى بركدة الكبػد بعػد ذلػؾ ينظػر إلػى قػاركرة البػكؿ كالًبػراز كالبصػاؽ 

 .2ء كالرئتيفليقدر ما فعمو المرض في الكمى كاألمعا
خطػػػػة لفحػػػػص المػػػػريض كتشػػػػخيص مرضػػػػو فييػػػػا  "رضــــوان المصــــري"كقػػػػد كضػػػػع   

مؤشػػػرات سػػػريرية جػػػديرة بالػػػذكر قػػػاؿ: "تعػػػرؼ العيػػػكف ىػػػك: أف تنظػػػر إلػػػى ىيئػػػة األعضػػػاء 
كالسخنة، كالمزاج، كمممس البشرة، كتتفقَّد أفعاؿ األعضاء الباطنة كالظػاىرة، مثػؿ أف تناديػو 

معو كأف تعتبػر بصػره بنظػر األشػياء البعيػدة كالقريبػة، كلسػانو مف بعيد فيظير بذلؾ حػاؿ سػ
بجكدة الكبلـ، كقكتو بحمؿ الثقؿ كالمسؾ كالضػبط كالمشػي مقػببل كمػدبران، كيػؤمر باالسػتمقاء 
عمػػى ظيػػره ممػػدكد اليػػديف قػػد نصػػب رجميػػو كصػػفيما، كتعتبػػر بػػذلؾ حػػاؿ أحشػػائو، كتتعػػرؼ 

ه بػػالبكؿ كحػػاؿ االخػػبلط كتعتبػػر عقمػػو بػػاف حػػاؿ مػػزاج قمبػػو بػػالنبض كبػػاألخبلؽ، كمػػزاج كبػػد
تسػػأؿ عػػف أشػػياء، كفيمػػو كطاعتػػو بػػأف يػػؤمر بأشػػياء، كأخبلقػػو إلػػى ماتميػػؿ بػػأف يعتبػػر كػػؿ 

                                                 
 . 2/257السامرائي، مختصر الطب، 1
 رضكاف . ، راجع ابف565ابف أبي أصعبة، ص2
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. كأكثر الفحكص السريرٌية تطػكران كممارسػة عنػد العػرب ىمػا 1كاحد مف األعضاء كاالخبلؽ"
 النبض كالبكؿ التي سنقـك بشرحيا .
 :(Inspectionمراقبة )ثالثا: في التشخيص التأمل وال

يقـك أساس ىذا المحكر عمى مبلحظة األعراض كالتغيرات المرضػٌية عمػى المػريض   
 بالنظر إليو كمراقبتو عند قيامو باألفعاؿ الحيكية الطبيعية كيشمؿ ذلؾ:

" كصػػفا سػػريرياِّ جيػػدا ألمػػراض الكبػػد المختمفػػة ككيفيػػة لـــ"لرازينجػػد  أ. مبلحظــة الّمــون:
مبلحظػػة المػػكف، حيػػث يقػػكؿ: "إف الٌمػػكف مػػف األشػػياء التػػي تػػدؿ عمػػى أكثػػر التفريػػؽ بينيػػا ب

األمراض عمى أحكاؿ الكبد فإف المكبكد في أكثػر األمػر يضػرب إلػى صػفرة كبيػاض، كربمػا 
 .  2ضرب إلى داللة أخرل كليس لذلؾ الٌمكف اسـ يدؿ عميو مناسب خاص"

األمر عمػى أف الكبػد ال يتصػرؼ كالًبراز كالبكؿ الشبيياف بماء المحـ يدالف في أكثر   
فػي تكليػد الػدـ تصػػرفان قكٌيػان الػذم يكػكف بسػػبب المػرارة، فقػد يػدؿ عميػػو المػكف اليرقػاني، كربمػػا  

 3كاف معو ًبراز أبيض إذا كانت السدة بيف المرارة كاألمعاء
طبػاء العػرب كالمسػممكف لكضػع المػريض عنػد تنفسػو ألأعطػى ا ب. مبلحظة التـنفس:

تو كسػػيمة ميمػػة فػػي التشػػخيص، كجػػاء تعػػريفيـ ألسػػباب ضػػيؽ التػػنفس أىمٌيػػة قصػػكل بصػػف
مػف عػرض لػو أف يتػنفس متػكاتران مػف غيػر حركػة كال ""الـرازي":مطابقان لمنظرة الحديثػة، يقػكؿ 

( فيػػـ ينتصػػبكف كقػػت النػػـك كػػي orthopneaحمػػى فػػإف بػػو ربػػكان كيسػػمى نفػػس االنتصػػاب )
".  كيقػكؿ: "ضػيؽ الػنفس 4و آنػذاؾ أسػيؿيسيؿ نفسيـ كيككف صػدره أعمػى كثيػران؛ ألف تنفسػ

مػا لضػعؼ  مػا لضػيؽ مجػارم التػنفس، كا  يدؿ عمى ثبلث عمؿ، كـر حار حادث فػي الػدـ، كا 
 .5القكة التنفسية"

                                                 
 ، اليند .1979سنة  360/ 2الحاكم، 1
 . 134محمدالحاج قاسـ، أساليب التشخيص، ص2
 . 4/3الحاكم، 3
 .34المصدر نفسو، كذلؾ محمدالحاج قاسـ، أساليب التشخيص،ص4
 . 181تدبير الحبالي، ص5
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ذكراألطبػػاء المسػػممكف صػػفات كعبلمػػات يسػػتدؿ  ج. مبلحظــة المولــود حــديث الــوالدة:
ك خػديجا، كىػي فػي بيا عمي  تشخيص حػاؿ الطفػؿ إف كػاف طبيعيػا أك مريضػا أك ناقصػا أ

جممتيػػا ال تختمػػؼ كثيػػرا عمػػا يؤكػػػده أطبػػاء األطفػػاؿ اليػػـك مٌمػػػا يجعمنػػا نقػػؼ بػػإجبلؿ لتمػػػؾ 
، 1بكــاء الطفــل ســاعة الــوالدة، وســبلمة حواســوالعقػػكؿ النيّْػػرة. كىػػذه الػػدالئؿ عنػػدىـ ىػػي: 

ٍممة الثػدم فػي فػ"ابن الجزار القيرواني"، يقكؿ قدرة الطفل عمى الرضاعة ـ : "فإف كضعت حى
ٍمًقػو كأنػو  المكلكد كجدتػو يعصػرىا كيعػيف عمييػا بشػفتيو، ثػـ يثبػت بمسػانو فينػدفع الٌمػبف إلػى حى

ــود2قػػد تعمػػـ ذلػػؾ كتفػػنَّف منػػذ دىػػر طكيػػؿ". ــل المول ــد الطف ــوم عن ــرة الن ،ســبلمة مــداخل 3كث
ــود ــدي": : كفػػي ىػػذا يقػػكؿ ومخــارج الطفــل المول "كأمػػا الطفػػؿ فػػإف مداخمػػو كثيػػرة كػػالفـ "البم

كمخارجػػػػو كثيػػػػرة كمخػػػػرج البػػػػكؿ كالًبػػػػراز ... فيجػػػػب أف تكػػػػكف ىػػػػذه المػػػػداخؿ  كالمنخػػػػريف،
   4كالمخارج سميمة متفتحة".

كىػػػذا النػػػكع مػػػف الفحػػػص كػػػاف كسػػػيمة ميمػػػة فػػػي تشػػػخيص بعػػػض أنػػػكاع تشػػػكىات   
األصػػابع المعقػػكدة غيػػر المتقٌكبػػة، انسػػداد مجػػرل البػػكؿ الػػكالدم الخنثػػي، تجمػػع المػػاء فػػي 

عػػيف الكالديػػة :)الحػػكؿ، انسػػداد مجػػرل الػػدمع، الشُّػػٍترة(، صػػغر رؤكس الصػػبياف، أمػػراض ال
 .5الرأس الكالدم

لقػد كانػت مبلحظػة التغيػرات كأشػكاؿ الطفػح كمراقبتيػا  د. مبلحظة الطفـح فـي الجمـد:
ؿ مػػف قػػدـ كصػػفا  "البمــدي"مػػف الكسػػائؿ المعتمػػدة فػػي الحميقػػاء )الجػػدرم الكػػاذب(، ككػػاف  أكَّ

راض كصفو ليػذا المػرض يظيػر أنػو يقصػد مانسػميو اليػـك دقيقا لمرض الحميقاء كمف استع
أكؿ مػف أشػار إلػى  "ابـن سـينا"(، كمػا أف chickenpoxبجدرم الماء أك الجدرم الكاذب )

 مرض الجمرة الخبيثة مف خبلؿ المبلحظة.

                                                 
 . 11ابف الجزار، سياسة الصبياف، ص1
 .185البمدم، تدبير الحبالي، ص2
 . 166، تاريخ طب األطفاؿ عند العرب، ص محمد الحاج قاسـ3
 .135 – 134محمد الحاج قاسـ، أساليب التشخيص، ص4
 . 140أجفكاعمي: األطباء األندلسيكف، ص5



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 117 

 رابعا: من أساليب التشخيص عند األطباء المسممين االستعانةباليد في الفحص :
 :(palpationأ.الجس)  
ـــن ســـينا، لقػػػد كػػػاف فػػػي اسػػػتطاعة األطبػػػاء المسػػػمميف أمثػػػاؿ   ـــرازي والطبـــري، واب "ال

ـــن زىـــر" تشػػػخيص كثيػػػر مػػػف أمػػػراض الحمػػػؽ كالحنجػػػرة بػػػالفحص المباشػػػر  والزىـــراوي، واب
كبالتحسػػس بأصػػابع اليػػد، فمقػػد كػػانكا قػػادريف عمػػى تشػػخيص كثيػػر مػػف األمػػراض حتػػى تمػػؾ 

 .1""البن زىربير في كتاب التيسير النادرة الحدكث، كلقد جاء كصؼ ذلؾ بتفصيؿ ك
: "ىػذا ىػك الػداء العيػاء، لكػف "ميـذب الـدين بـن ىبـل"كفي تشخيص السرطاف يقكؿ   

إذا لحؽ فػي أكلػو أمكػف لػو أف يكقػؼ فػبل يزيػد، لكنػي لػـ أره فػي إنسػاف إال كقتمػو، كىػك كـر 
مػع ألػـ صمب لو أصكؿ ناشبة فيو خشكنة كتمدد في جكانبو كعركؽ خضر، كيتزايد كيعظػـ 

مبػػرح، كربمػػا ابتػػدأ ككػػاف كالحمصػػة ثػػـ صػػار كالبطيخػػة كأعظػػـ، كيبتػػدئ مػػع ألػػـ شػػديد فػػي 
تسػػكينو طػػبلء مممسػػو حػػار، فيكػػكف فػػي أكؿ األمػػر بمػػكف البػػدف ثػػـ يكمػػد، كقػػد ال يػػؤلـ ألمػػا 

 .2شديدا كىذا يقبؿ العبلج حتى يقؼ كال يزيد"
 :3ب. النبض

ة ميمػػػػة فػػػػي التشػػػػخيص كالتكقعػػػػات اىػػػػتـ األطبػػػػاء العػػػػرب بػػػػالنبض باعتبػػػػاره عبلمػػػػ 
"حنــين بــن إســحاق، وجــيش المرضػية، كألػػؼ فػي مكضػػكعو كثيػػر مػف األطبػػاء، كػاف مػػنيـ 

ســحاق بــن عمــران" ، باإلضػػافة إلػػى ماكتبػػو األعســم، وثابــت بــن قــرة، وقســطا بــن لوقــا، وا 
 "الـرازي"في كتبيـ عف الطب العػاـ. يقػكؿ  "الرازي والمجوسي وابن سينا"بالتفصيؿ كؿ مف 

نو: "قرأ في النبض ست عشػرة مقالػة مػف كثػرة التجربػة عمػى النػبض كالمشػاىدات السػريرية إ
 عميو، عرفت لو أنكاعا يختص كؿ كاحد منيا بطبيعة مف طبائع الجسـ كعممو".

                                                 
 . 135، كذلؾ محمد  الحاج قاسـ، أسالي بالتشخيص، ص 4/197المختارات في الطب، 1
، عمي ابف 45 – 40 – 38 – 35/  17، كالحاكم، 75 – 73اقرأ عف النبض في الفصكؿ لمرازم، ص2

سماعيؿ الجرجاني، الزيدة في 166 – 1/163، كابف سينا، القانكف، 271 – 1/254العباس كالممكي  ، كا 
 .12- 12الطب، ص

 . 75 – 73نفس المصدر، الرازم، فصكؿ، ص 3
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كىكػػػػذا عػػػػرَّؼ األطبػػػػاء المسػػػػممكف النػػػػبض عمػػػػى أنػػػػو حركػػػػة مػػػػف أكعيػػػػة الػػػػركح )أم  
الػػركح بالنسػػيـ، كفحصػػكه بػػالجس لتشػػػخيص الشػػراييف( مؤلفػػة مػػف انبسػػاط كانقبػػاض لتبريػػد 

األمػػراض، كالجػػس عمميػػة تحتػػاج إلػػى معرفػػة بتشػػريح األكعيػػة الدمكيػػة كمكاقعيػػا فػػي البػػدف 
كطػػػكؿ مػػػراف عمػػػى تممسػػػيا فػػػي حػػػالتي الصػػػحة كالمػػػرض، كال يمكػػػف تشػػػبيو النػػػبض بشػػػيء 

 يقاربو ليكتفي الفاحص بالقراءة عنو دكف التجربة كالمراف فيو.
ثنػػػػاء الراحػػػة كاليػػػػدكء النفسػػػي ال بعػػػػد الرياضػػػة أك دكاـ الجػػػػكع أك كيفحػػػص النػػػبض أ 

: )حجمػػػو فػػػي حالػػػة انقباضػػػو،  2كتعػػػرؼ حالتػػػو مػػػف األكصػػػاؼ اآلتيػػػة 1االفػػػراط فػػػي األكػػػؿ
تناكبػػػو )أم درجػػػة سػػػرعتو( شػػػدة قرعػػػة لؤلصػػػابع، اسػػػتكاؤه، كانتظامػػػو فػػػي القػػػكة، زمػػػاف كػػػؿ 

اـ األكعيػػة )أم القػػكة اآلليػػة التػػي فييػػا( حركػة فيػػو كدكاـ سػػككنيا، حػػرارة مممسػػو كبركدتػػو، قػك 
 باالمتبلء أك الخكاء، حالة جدراف األكعية(.

كيقدر حجـ النبض بأبعاده الثبلثة )طكال كعرضػا كعمقػا(، كيقػدَّر تناكبػو بالسػرعة أك   
باالعتػػػداؿ، كقكتػػػو كانقباضػػػو، كالنػػػبض المسػػػتكم ىػػػك النػػػبض الطبيعػػػي فػػػي قكتػػػو كسػػػرعتو، 

ذم ال نظػػاـ لػػو، المتػػكاتر كيكػػكف ىػػذا قصػػيران  متتابعػػا، كنػػكع آخػػر كالنػػبض المختمػػؼ ىػػك الػػ
يعػرؼ بالمتفػػاكت كىػك الػػذم يكػػكف فيػو االنبسػػاط طػكال، أمػػا النػػكع الثالػث فيعػػرؼ بػػالمتراخي 

كأدركػو فػي قكلػو: "النػبض إنمػا يختمػؼ إمػا  "الـرازي"، كىذا االختبلؼ قد عرفػو 3أك المخمخؿ
ما ألنو اضطر إلػى مػاىك أكثػر منيػا، كفػي ألف القمب لـ يقكى عمى حركتو التي  كانت لو، كا 

الحالػػػػة األكلػػػػى يختمػػػػؼ بػػػػأف يصػػػػير أضػػػػعؼ كأصػػػػغر مػػػػف الطبيعػػػػي، يفػػػػرؽ بينيػػػػا بػػػػذلؾ 
كباألحكاؿ الخارجية أيضا، فكمما كانت النبضػات الصػغيرة أقػؿ فيػك أجػكد، فالخػاص يحػس 

نمػا يكػكف مػع حاؿ القكة الحيكانيػة النػبض القػكم العظػيـ، كذلػؾ أنػو ال يكػكف مػع سػقك  طيا كا 
 .4شدة الحاجة، فمتى أردت أف تعرؼ حاؿ القكة فتفقد الشدة كالستكاء"

                                                 
 . 1/124ابف سينا: القانكف،1
 . 2/259السامرائي: مختصر تاريخ الطب، 2
 . 255ابف العباس: الكامؿ، ص  ، كذلؾ51- 4/41الحاكم، 3
 . 30- 23/  7الحاكم، 4
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أيضػا: "الخفقػاف يعػرض فػي القمػب مػف أجػؿ الػدـ الغمػيظ األسػكد ...  "الـرازي"كيقكؿ   
اسػػػتدؿ عمػػػى كجػػػع القمػػػب بالخفقػػػاف كالغشػػػي ... يحتػػػاج أف يفػػػرؽ بػػػيف الخفقػػػاف الكػػػائف فػػػي 

ة ... االخػػتبلج يكػػكف إمػػا مػػف رطكبػػة مجتمعػػة فػػي غػػبلؼ القمػػب، القمػػب كالكػػائف فػػي المعػػد
مػا مػف غيػر رطكبػة تػرد منػو" ما مػف رطكبػة، كا  ما مف كـر يككف فييا، كا   "الـرازي". كذكػر 1كا 

أف مف أمراض القمػب  ضػيؽ الػنفس كعػدـ االكتفػاء، كىػك تعبيػر صػحيح لمػا يصػيب القمػب 
( كمػػا أف سػػرعة النػػبض Cardiac asthmaبمػػا يشػػبو الربػػك كىػػك مػػا نسػػميو ربػػك القمػػب )

 .2تدؿ عمى عمة في القمب
:"القمػػب كالعػػركؽ الضػػكارب تتحػػرؾ كميػػا حركػػة "عمــي بــن العبــاس المجوســي"كقػػاؿ 

كاحدة، حتى إنو يمكف أف يقاس بكاحد منيا عمى جميعيا، كلذلؾ صرنا نتعػرؼ حػاؿ حركػة 
أخػرس يخبػر عػف  ، كقػاؿ أيضػا: "إف النػبض رسػكؿ يكػذب كمنػاد3القمب في حركة الشرياف"

، كال حاجػػة أف ننبػػو إلػػى اإلبػػداع كالعذكبػػة فػػي ىػػذه العبػػارة 4أشػػياء خفيػػة بحركاتػػو الظػػاىرة"
 .5الغنية بالمادة العممية

ــن ســينا"كممػػا قػػاؿ   عػػف النػػبض عنػػد الحكامػػؿ: "أمػػا الحاجػػة فػػييف فتشػػتد بسػػبب  "اب
سػيف، فأمػا القػكة فػبل مشاركة الكلد في النسيـ المستنشؽ، فكأف الحبمى تستنشؽ لحػاجتيف كنف

تػػػزداد ال محالػػػة كال تػػػنقص أيضػػػا كبيػػػر إنقػػػاص إال بمقػػػدار مػػػا يكجبػػػو يسػػػير أعبػػػاء الثقػػػؿ؛ 
، 6كلػػػذلؾ تغمػػػب أحكػػػاـ القػػػكة المتكسػػػطة كالحاجػػػة الشػػػديدة، فػػػيعظـ النػػػبض كيسػػػرع كيتػػػكاتر"

عػػف النػػبض عنػػد الحمػػؿ: "فأمػػا المػػرأة الحامػػؿ فػػإف نبضػػيا يكػػكف  "ابــن العبــاس"كممػػا قالػػو 
يما شديد السرعة كالتكتر؛ كذلؾ ألف الحرارة الغريزية فػي أبػداف الحكامػؿ قكيػة بسػبب مػا عظ

ينضػػاؼ إلػػى مزاجيػػا مػػف حػػرارة الجنػػيف لمػػا يتػػأذل مػػف حرارتػػو إلػػى شػػراييف المػػرأة التصػػاؿ 
                                                 

 136محمد الحاج قاسـ، أساليب التشخيص، ص 1
 .1/269المجكسي، ص ابف العباس  2
 .278/ 1ابف العباس المجكسي : المصدر نفسو ، ص3
 . 20/258السامرائي، مختصر تاريخ الطب، 4
 .1/133ابف سينا، القانكف، ص 5
 .266، صكامؿ الصناعية الطبية6
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ًشػػيمة بشػػرايينيا .. كأمػا نبضػػيف فػػي القػكة كالضػػعؼ فإنػػو يكػػكف  شػراييف الجنػػيف التػػي فػي المى
الخػامس متكسػطا ألف قكتيػا فػي ىػذا الكقػت تكػكف كػذلؾ ألف الجنػيف فػي عمى تمػاـ الشػير 

ىػػػذا الكقػػػت يكػػػكف خفيفػػػا لصػػػغره ال يجتػػػذب مػػػف أبػػػدانيف غػػػذاء كثيػػػران كيكػػػكف معتػػػدال فػػػي 
ذا كاف في الشير السػادس ابتػدأت قػكتيف تػنقص ألف الجنػيف يكبػر فيثقػؿ  السرعة كالتكاتر كا 

داران كثيػػران أكثػػر ممػػا كػػاف يجتذبػػو قبػػػؿ ، عمػػى الطبيعػػة كيضػػغطيا كيجتػػذب مػػف الغػػذاء مقػػػ
 .1فتضعؼ قكة الحامؿ فيصير النبض لذلؾ ضعيفا بطيئا

: "أمػػا النػػبض عنػػد المػػرأة الحامػػؿ فعظػػيـ سػػريع متػػكاتر إال فيمػػا يكجبػػو "الطبــري"كيقػػكؿ
 .2ثقؿ الحمؿ فيكجب إعياء  يقع بسببو ضعؼ ما"

نػػكاع االستسػػقاء سػػمى عػػف أ "ابــن ســينا"عنػػدما تحػػدث  3(percussionج. القــرع )
()السبب مػادة ريحيػة(، كمػف أعراضػو تخػرج فيػو Tympanitisإحداىما االستسقاء الطبمي )

ذا ضػرب باليػد سػمع صػكت كصػكت  السرة خركجا كثيران كتككف البطف كأنيا كتػر ممػدكد، كا 
الػػػٌزؽ المنفػػػكخ فيػػػو، لػػػيس الػػػٌزؽ المممػػػكء مػػػاء، كيكػػػكف صػػػاحبو مشػػػتاقان إلػػػى الجشػػػاء دائمػػػا 

لى خركج الريحكيستر   4يح إليو كا 
عية التػي تخضػع ليػا المسػممة : ال ريػب فػي أف القيػكد العرفيػة كالشػر د. فحص النسـاء

جػػػدت صػػػعكبة فػػػي ممارسػػػة الطػػػب النسػػػكم بسػػػبب مػػػا تتطمبػػػو المينػػػة مػػػف الفحػػػص قػػػد أك 
كالمعالجػػة األمػػر الػػذم جعػػؿ األطبػػاء العػػرب كالمسػػممكف فػػي معظػػـ األحيػػاف ال يفحصػػكف 

بػػؿ يجعمػػكف القػػاببلت يقمػػف بػػذلؾ بتكجيػػو مػػنيـ، ككانػػت القكابػػؿ تصػػؼ مػػا  النسػػاء بأنفسػػيـ
 .5تحس بو المريضة فيعتمد األطباء عمى ىذا الكصؼ في التشخيص كالعبلج

                                                 
 .1/167المختارات 1
 . 136محمد الحاج قاسـ، أساليب التشخيص،ص 2
 2/384القانكف في الطب، 3
 .136، كذلؾ: محمد الحاج قاسـ، أساليب التشخيص، ص9/75الرازم، 4
 .401حسيف كامؿ، طب الرازم، دراسة تحميمو ص 5
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ــرازي" كيقػػكؿ    يػػت احتبػػاس الطمػػث كيػػبس الثقػػؿ )الًبػػراز( فػػي جميػػع الجسػػـ، أإذا ر "ال
ديئػة، فقػؿ لمقابمػة تجػس عنػؽ كذىاب الشيية كاضطراب كاقشػعرار كغثػي كشػيكة األشػياء الر 
أٌكؿ مػػػف قػػػاـ بفحػػػص  "الـــرازي"الػػػرحـ فػػػإف كػػػاف منضػػػما بػػػبل صػػػبلبة دٌؿ عمػػػى حبػػػؿ كيعػػػد 

 .1الباكرات بجس باإلصبع عف طريؽ الشرج
 ىـ. اختبارات الحس والحركة:

بفحص العضك بكاسػطة الحركػة لمتأكػد مػف سػبلمتو فػي حالػة االشػتباه  "الرازي"يكصي 
السػكتة بقكلػو: "السػكتة ىػي أف يعػدـ البػدف كمػو بغتػة الحػس  لـرازي""ا، كيعػرؼ 2بكجكد كسر

"، كيفػٌرؽ 3كالحركة خبل حركة التنفس كحدىا، فػإف عػدميا فػذلؾ أعظػـ كأدىػى مػايككف منيػا
بيف السكتة كالسبات بقكلو: "ليس متػى كجػدت العميػؿ بقػى ال يحػس كال يتحػرؾ فيػي سػكتة، 

 .4كفي األكثر ال تخمك مف فالج يحدث"
: "يحػػدث الشػػمؿ فػػي "الــرازي"كعنػػد الحػػديث عػػف شػػمؿ األطفػػاؿ يقػػكؿ  األطفــال:شــمل 

األطفػاؿ إمػػا فػػي طػػرؼ كاحػػد أك فػػي الجسػػـ كمػػو، كيمنػػع الطفػػؿ مػػف المشػػي أك أم نػػكع مػػف 
..." كفػػي محػػؿ آخػػر يقػػكؿ: "فػػإذا 5الحركػػة، كيحػػدث مػػف سػػبب رطكبػػة لطيفػػة تشػػؿ العصػػب

 .6ديث اآلفة بأحدىما"كاف العضك عصبان ًحسّْياِّ ك حركٌيان فربما ح
 خامسًا: فحص اإلفرازات في التشخيص:

: نػػذكر عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ مػػا ذكػػركه عػػف قػػيء الػػدـ كنفثػػو، فقػػد عػػدَّد أ. مراقبــة القــيء
األطبػػػاء العػػػرب مصػػػادره، فيػػػك قػػػد يكػػػكف مػػػف المػػػرمء أك المعػػػدة أك مػػػف ريعػػػاؼ سػػػاؿ إلػػػى 

مػف الكبػد أك الطّْحػاؿ أك غيرىػا  المعدة مف حيث لـ يشعر بو، أك انصػباب الػدـ إلػى المعػدة
                                                 

 (137، كذلؾ محمكد الحاج قاسـ، أساليب التشخيص، ص  13/160الحاكم،1
 . 6/ 14الحاكم، 2
 . 14/6نفس المصدر، 3
الرازم، رسالة في امراض االطفاؿ كالعناية بيـ تعميؽ محمد الحاج قاسـ، مجمة آفاؽ عربية، تصدر عف 4

 .72،ص 1982، سنة 6بغداد،ع 
 . 60المكجز، ص 5
 . 137،الحاج قاسـ، أساليب التشخيص، ص 2/339القانكف، 6
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مػػػف األعضػػػاء، كخاصػػػة إذا احتػػػبس ماكػػػاف يجػػػب أف ييٍسػػػتفرىغ مػػػف الػػػدـ، كالسػػػبب فيػػػو إمػػػا 
انفجػػػارعرؽ كانصػػػداعو أك قطػػػع، ككثيػػػران مػػػايككف ذلػػػؾ عقػػػب القػػػيء الكثيػػػر. كىػػػذه الجممػػػة 

 – Mailoryتصػؼ مػػا نعرفػو اليػػـك )بمزمػة مالكريكفػػايس ) "ابــن ســينا"األخيػرة مػػف كػبلـ 
weisssyndrom)).   كفييػػا يبػػدأ القػػيء بػػبل دـ مػػف أم سػػبب كػػاف، كلكػػف مػػا يمبػػث المػػرء

ػبا بالػدـ،   أف ينقطع غشاؤه المخاطي مف أسفؿ مف شدة القيء؛ فيأتي القيء بعػد ذلػؾ مخضَّ
كمػػف األسػػباب التػػي يػػذكرىا األطبػػاء أيضػػان شػػرب دكاء حػػار، كانقطػػاع لحػػـ زائػػد ثؤلػػكؿ، أك 

، ثػػـ يفرقػػكف بػػيف السػػببيف الرئيسػػيف لمقػػيء الػػدمكم: قرحػػة المعػػدة، انفجػػار كـر غيػػر نضػػيج
ــن ســينا":كبكاسػػير المػػرمء تفسػػيران عمميػػان صػػحيحان، يقػػكؿ  "فأمػػا الػػذم مػػف تآكػػؿ المعػػدة  "اب

فينفصؿ عف الذم في المرمء لمكضع الكجع، كيدؿ عميو عبلمة قرحة سبقت، كيكػكف الػدـ 
شػيء كثيػر كربمػا كػاف حامضػا، أمػا الػذم عػف  يخرج عنو فػي األكؿ قمػيبلن، ثػـ ربمػا انبعػث

بكاسير المرمء فيككف ذلؾ حينا بعد حيف ال كجع معو كيكػكف الػدـ أسػكدى عًكػران كيكػكف لػكف 
 .1صاحبو أصفر

أيضػػان عرضػػا لمسػػألة نفػػث الػػدـ، كىػػك فػػي عرضػػو اسػػتطاع أف يفػػرؽ  "الطبــري"كيقػػدـ  
فيك عمػي كجيػيف، إمػا دـ ينػزؿ مػف  بيف أنكاع الدـ كغيره، يقكؿ: "متي نفث الطفؿ الدـ ...

رأسػػو ... أك رئتػػو، فػػإف كػػاف ممػػا  ينفػػث مػػف الصػػدر ال يخفػػى عمػػي الطبيػػب المػػاىر ذلػػؾ 
ف كػاف ممػا ينػزؿ مػف رأس فعبلمتػو أف يخػرج مػف منػػاخيره  ألنػو يخػرج بالسػعاؿ كالتنحػنح، كا 

 .2كاحتماؿ ذلؾ يعرض الطفؿ إلى مرض لضعفو كضعؼ قكتو
: أما عف مراقبة الًبراز فنذكر عمى سػبيؿ المثػاؿ ىػذا القػكؿ دانمراقبة البراز والدي -ب

"كيتكػػرر حػػدكث اإلسػػياؿ فػػي األطفػػاؿ بسػػبب ظيػػكر األسػػناف، أك بسػػبب البػػرد   لـــ"لرازي": 
أثناء لٌفو بالقماط، أك بسبب تعٌفف الحميب مػف الصػفراء كالػبمغـ، كعبلمػة ككنػو مػف الصػفراء 

                                                 
 . 138ص، صمحمد الحاج قاسـ، أساليب التشخي1
 . 138، كذلؾ الرازم، رسالة في أمراض األطفاؿ كالعناية بيـ، ص 38المرجع السابؽ، ص 2
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حػة حػادة كيخػرج دكف تكقػؼ، كعبلمػة البػرد كالػبمغـ ىػك ككف لكف ًبراز الطفػؿ ليمكنٌيػا ذك رائ
ذا كاف البمغـ لًزجان فالخركج يأتي سريعنا"  .1ككف الًبراز األبيض يخرج متقطعان، كا 

أما عرض األطبػاء المسػمميف لمكضػكع الديػداف فقػد اعتمػد أساسػان عمػى شػكؿ الديػداف  
لػى أبعػد مػف ذلػؾ( حيػث إنيػـ لػـ البالغة كما يبدك لمعيف المجػردة )كمػا كػاف ليػـ أف يػذىبكا إ

تكػػػف لػػػدييـ المجػػػاىر التػػػي تكشػػػؼ عػػػف دقػػػائؽ تركيػػػب الديػػػداف كأطػػػكار نمكىػػػا كالبكيضػػػات 
 كاليرقات، أما أىـ الديداف المعربة التي جاء ذكرىا فيي:

 الديداف الطكاؿ العظاـ )الحيات( كىي تشمؿ الديداف مف صنؼ اإلسكارس . -
 تشمؿ األككزيكرس.الديداف الصغار )دكف الخؿ( كىي  -
عنيػا إنيػا إف خرجػت كميػا  "البمدي"العراض )حب القرع( الديداف الشريطية، كيقكؿ  -

ف انقطعت تكلدت ثانية، كىذا قكؿ صحيح الشؾ فيو  .2تخمَّصى المريض منيا كا 
 .3، كيقاؿ أنيا دكدة اإلنكمستكما"ابن سينا"الديداف المستديرة : ذكرىا  -

بػيف الػدـ الػذم يػأتي نتيجػة  "ابـن سـينا"لقػد فػرؽ  النسـاء: ج. مراقبة الطمث والدم في
الطَّمث أك مف أسباب أخرل، فقاؿ: "إف كاف الترؼ عمى سبيؿ دفع الطبيعة فعبلمتػو أف ال 
يمحقػػو ضػػرر، بػػؿ يػػؤدم إلػػى المنفعػػة ، كأمػػا مػػا كػػاف سػػببو االمػػتبلء أك عػػف غمػػب غالػػب 

معو كجع أك ال يككف، كأما مػا كػاف  فعبلمتو امتبلء الكجو كالجسد ك دركر العركؽ، كيككف
سػػببو ضػػعؼ الػػرحـ كانفتػػاح العػػركؽ فيػػدؿ عميػػو خػػركج الػػدـ صػػافيان، كأمػػا الكػػائف لرقػػة الػػدـ 
عػػػف مػػػادة مائيػػػة كرطكبػػػة، فيكػػػكف معػػػو مػػػدة ككجػػػع، كأمػػػا الكػػػائف عػػػف اآلكمػػػة فيكػػػكف قمػػػيبلن 

ف كاف عف البكاسير فيككف لو أدكار غير أدكار الحيض"  .4كأسكد، كا 

                                                 
 مقدمة كتاب تدبيرالحبالي كاألطفاؿ كالصبياف.1
 .138محمد الحاج قاسـ، أساليب التشخيص، ص 2
 .586/  2القانكف، 3
بو، ابف العباس: كامؿ  يتعمؽ كما، كالحاكم، الجزء التاسع، فصؿ البكؿ 56 – 55الرازم، الفصكؿ، 4

، البغدادم، مختارات في 146 – 136/  1، ابف سينا، القانكف، 285 – 281/  1الصناعة الطبية، 
 . 184 – 171/  1الطب، 
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كيسػػػمى الفحػػػص عمػػػى البػػػكؿ )التفسػػػرة(، كيجػػػب أف تكػػػكف العينػػػة  اقبـــة البـــول :د. مر 
لمفحص مف الصػباح أك بعػد النكمػة الطكيمػة، كأف يػتـ الفحػص عمييػا فػي خػبلؿ سػاعة بعػد 
استحضػارىا مػف المػريض، كمػا يكصػى المػريض الػذم يفحػص بكلػو أف ال يشػرب كال يأكػؿ 

يصػػبغو بمػػكف أصػػفر، كالرمػػاف بمػػكف أحمػػر، مػػا يغيػػر لػػكف البػػكؿ أك قىكامػػو، فػػإف الزعفػػراف 
كالبقػػكؿ بمػػكف أخضػػر، فتعطػػي ىػػذه األلػػكاف المكسػػبة لػػكف البػػكؿ عمػػى غيػػر طبيعتػػو، كػػذلؾ 
يكصػػي المػػريض أف ال يشػػرب المشػػركبات المسػػكرة كالتػػي تفػػرز فػػي البػػكؿ، كيكصػػى أيضػػان 

ر أخػذ البػكؿ فػي أف ال  يأكؿ بػإفراط قبيػؿ التفسػرة، كال يكػكف صػائمان عمػى الطعػاـ، كأف تعػذَّ 
الصػػباح فػػبل يجػػب جمعػػو بعػػد التعػػب كالرياضػػة أك الغضػػب، بػػؿ بعػػد الراحػػة التامػػة أك بعػػد 

 .1القيمكلة
كيستيدؼ مف فحص البكؿ معرفة مقػداره كلكنػو كقػكاه كصػفاتو ككػدره كالرسػكب الػذم  

 2.يتجمع فيو، كالزبد الذم يعمك سطحو كرائحتو كطعمو
طبيػب  "أبـا قريـــش"ء لتشػخيص الحبػؿ، يػذكر أف ككاف األطباء يفحصكف أبػكاؿ النسػا

"أبــو كانػػت حػػامبلن فػػي فحػػص بكليػػا، كمػػا ادعػػى  "الخيــزران"عػػرؼ أف سػػيدتو  "الخيــزران"
)حدسػػو( عمػػى "أبــو قــريش" أنػػو يعػػرؼ بفحػػص بػػكؿ الجنػػيف فػػي بطػػف أمػػو، كنجػػح  قــريش"

 اليـــادي" "موســـىالػػػذم صػػػار بعدئػػػذو طبيػػػب الخميفػػػة   "الطيفـــوري"مػػػرتيف كأيَّػػػد "الخيـــزران"
، كبعػػد  3تشػخيصى الحبػؿ مػف فحػص البػػكؿ، غيرأنػو نفػى تشػخيص جػػنس الجنػيف قبػؿ كالدتػو

ـ( كبػػيَّف البػػكؿ الكػػًدر الػػذم 1213ىػػػ /  610)المتػػكفي سػػنة"ابــن ىبــل البغــدادي" أف جػػاء 
يشبو لكف  الشراب الردمء، أك ماء الحمص إذا لـ يكف عف مكاد تقيُّحيَّػة فػي األحشػاء فيػك 

 . بكؿ الحبالى
عػػػف بػػػكؿ النسػػػاء )أغمػػػظ إلػػػى البيػػػاض مػػػف أبػػػكاؿ الرجػػػاؿ لكثػػػرة  "البغـــدادي"كيقػػػكؿ   

فضكليف كقمػة رياضػتيف كسػعة منافػذ أبػكاليف، كمػا يصػحب مػف سػيبلف أرحػاميف .. كبػكؿ 

                                                 
 . 56 – 55الرازم، الفصكؿ، 1
 . 261/  2: مختصر تاريخ الطب، السامرائي2
 .184 – 171/  1المختارات في الطب، 3



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 125 

الحبمػى كػأف عميػػو ضػباب يتبػػيف فيػو كػػالقطف المنفػكش أك يػػرل فيػو كالحػػب يصػعد كينػػزؿ.. 
ذا كاف بكؿ الحبمى يميؿ إلى ال لػى الحمػرة فيػك دليػؿ آخػره.. كا  زرقة فيػك دليػؿ أكؿ الحمػؿ كا 

 .1كبكؿ النفساء فيو قطع سكد؛ كذلؾ مف الطمث المحتبّْس في الحبؿ
يشػػخص العديػػد مػػف الحػػاالت المرضػػية مػػف خػػبلؿ مراقبػػة البػػكؿ،  "الــرازي"ككمػػا أف  

المتبلئػو يقكؿ: "بكؿ الػدـ بغتػة خالصػان غزيػران بػبل سػبب يكػكف مػف انسػداد عػرؽ فػي الكمػى؛ 
ىنػا يعمػـ أسػباب تمػؾ األعػراض  "الـرازي"نجػد أف  2مف الدـ، كقد يككف مف كثبػة أك سػقطة".

 التي يشككا منيا مريض الكمى بأسمكب اكمينكي صحيح.
كمف أقكالو األخرل فػي ىػذا البػاب: "إذا رأيػت بػكؿ الػدـ كالًمػدَّةى فتكقػؼ كاسػتدؿ، فػإف   

في أسفؿ الظير، ككاف يصيبو اقشعرار عمػى غيػر كاف الذم يبكؿ القيح قد كجد ذلؾ كجعان 
ف كػاف كجػد الكجػع فػي المثانػة مػع  نظاـ كنافض يسير مع حمى، عممت أنو مف الكمػى،  كا 
النػػافض كالحمػػى الخصػػكص بيػػا المثانػػة ففػػي المثانػػة اخػػتبلط القػػيح بػػالبكؿ. أمػػا أف يكػػكف 

اف كػذلؾ فإنػو يػدؿ عمػى مختمطان اختبلطان شديدان حتى يككف البكؿ كأنو قد ضرب بو، فإف ك
ف كػػاف دكنػػو فػػي االخػػتبلط فمػػف مكاضػػع أسػػفؿ منػػو ضػػـ إلػػى ذلػػؾ  أنػػو يجػػيء مػػف فػػكؽ، كا 
ف كػاف  مكاف الكجع كسائؿ الدالالت، كاالختبلط المتكسط يدؿ عمى أنو يجيء مػف الكمػى كا 
ف خرجػػت قشػػرة القرحػػة فاسػػتدؿ  يخػػرج بػػبل بػػكؿ أك قبػػؿ، فػػذلؾ دليػػؿ عمػػى أنػػو مػػف المثانػػة كا 

شػػكميا كفػػي اختبلطيػػا عمػػى نحػػك مػػا قمنػػا فػػي قػػركح األمعػػاء، كالخارجػػة مػػف الكمػػى  بيػػا فػػي
معيا فتات لحـ كالخارجة مف المثانة قشكر" كيقكؿ: "إٍف جمعت في الكمى ًمدَّة فإنػو يعػرض 
كجع في القطف كنتكء فيما بيف الشراشيؼ... كيتبػع ذلػؾ حمػى كنػافض، كيكػكف بكلػو ناريػان، 

ف ماؿ إلى فييا نقص".فإذا انفجرت الًمدَّة س  3كنت الحمى كالنافضة البتة ... كا 
الشػػؾ فػػي أف طريقتػػو فػػي التمييػػز بػػيف مصػػدر القػػيح بنػػاء عمػػى قػػدر اختبلطػػو بػػالبكؿ 
كاسػػػتدالالتو عمػػػى مصػػػدر القػػػيح بمكاضػػػع الكجػػػع، ككػػػذلؾ التفريػػػؽ بمػػػا يكػػػكف مػػػف خػػػركج 

                                                 
 .10/  10الحاكم، 1
 .35،  5،  7 – 28/  10الحاكم، 2
 .139محمد الحاج قاسـ، أساليب التشخيص، ص 3
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ي الكمػػى كتأكيػػده أف بقػػاء الصػػديد قبػػؿ البػػكؿ كبعػػده، ثػػـ كصػػفو ألغػػراض التقػػيَّح كالتمػػدُّد فػػ
القيح في الكمية أشد ضرران كيحتاج إلى فتح طريؽ إلخراجػو ، كاف اندفاعػو إلػى المثانػة أقػؿ 

معمكمػات أخػرل عػف البػكؿ ال  لــ"لرازي"ضرران، كؿ ذلؾ صحيح كمقبكؿ عمميػان حتػى اليػـك ك
 .1يتسع المجاؿ لذكرىا

 : البيئة :سادسا
تشػػػػخيص المػػػػرض البيئػػػػة التػػػػي يعػػػػيش فييػػػػا  كممػػػػا اىػػػػتـ بػػػػو أطبػػػػاء المسػػػػمميف فػػػػي  

ىنػػػا يستقصػػػي أصػػػؿ الػػػداء دكف تسػػػاىؿ أك تسػػػرع، كمػػػف ذلػػػؾ  "الزىـــراوي"المػػػريض، فنجػػػد 
غفاؿ بقية األسباب مرٌكػزان عمػى أثػر تمػكث البيئػة فػي حصػكؿ  إرجاع العمة إلى سبب كاحد كا 

فإنمػػا ذلػػؾ  األمػػراض فػػي قكلػػو فػػي عػػبلج الناصػػكر "إف كػػؿ قرحػػة ال تبػػرأ كالينبػػت فييػػا لحػػـ
مػػا ألف فػػي داخميػػا  مػػا لرداءتػػو، كا  ألحػػد تسػػعة أسػػباب: أحػػداىا إمػػا لقمػػة الػػدـ فػػي البػػدف، كا 
مػا  ما ألنيا كثيػرة الكضػر كالكسػخ، كا  كعمى شفتييا لحـ صمب يمنع نبات المحـ مف جديد، كا 
مػا ألف الػدكاء غيػر مكافػؽ فػ ي ألف القرحة نفسيا عفنػة كالمػادة التػي تمػدىا رديئػة الكيفيػة، كا 

مػا )الخاصػية( فػي البمػدة مػثبل عمػى  ما لفساد كقع في البمدة مػف جػنس الكبػاء، كا  عبلجيا، كا 
مػا ألف فييػا عظمػان كاحػدان أك عػدة  "سرقسـطا"،ذلؾ تعسر نضج األكراـ كبرؤىا فػي مدينػة  كا 

 .2عظاـ
 كا كلي التكفيؽ

 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 334الزىراكم، سميك،ص 1
. 
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 قائمة المصادر والمراجع
 أكال المصادر

 ( .ـ1269/ىػ668 سنة: ـ) ديف أبك العباس أحمدابف أبي أصيبعة ، مكفؽ ال -
 (.ـ1979 بيركت ،) دار الثقافة –عيكف األنباء في طبقات األطباء  -
 (.ـ970/ىػ360 سنة: ـ) أبك جعفر أحمد إبراىيـ بف أبي خالد   ابف الجزار ، -

o  دار المنػار –تحقيؽ محمػد الحبيػب الييمػو  –سياسة الصبياف كتدبيرىـ  (
 (ـ1968 تكنس،

 (.ـ10/ىػ4.خبلؿ ؽ: ـ) لعباس ، أبك الحسف عمى بف العباسابف ا -
 مطبعػػػة بػػػكالؽ –" بػػػالممكي" كامػػػؿ الصػػػناعة الطبيػػػة المعػػػركؼ 

 (.  ىػ1294القاىرة ،)
 (  ـ1036/ىػ428 سنة: ـ) أبك الحسيف بف عبد ا   ابف سينا ، -
 القػاىرة،)  طبعتو دار الفكر باألكفسػت عػف مطبعػة بػكالؽ –القانكف في الطب -1 -

 (.ىػ1294
 :ىبؿ بف عمي بف أحمد بف عمي الحسف أبي الديف ميذب البغدادم، -

o أباد حيدر العثمانية، المعارؼ دائرة جمعية الطب، في المختارات كتاب 
 .  ىػ1362 الدكف،

 :يحي بف محمد بف أحمد البمدم، -
o كمداكاة صحتيـ كحفظ كالصبياف كاألطفاؿ الحبالى تدبير كتاب 

 بغداد،) قاسـ، الحاج محمكد محمد ؽ،تحقي ليـ، العارضة األمراض
1980.) 

 الزىراكم، أبك القاسـ خمؼ بف عباس: -
كتػػػاب التصػػػريؼ لمػػػف عجػػػز عػػػف التػػػأليؼ، مخطػػػكط مكجػػػكد فػػػي                 -

 ( المقالة الثبلثكف، الكرقة134الخزانة العامة لمكتب كالثائؽ بالرباط، تحت رقـ)
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 (  ـ932/ىػ 320: ـ) أبك بكر محمد زكريا        الرازم ، -
 1-حيػػدر ) مطبعػػة دائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػة - الحػػاكم

 (  ـ1955/ىػ1374 آباد الدكف،
 2-1كتاب المدخؿ الى  الطب ) منشػزرات سػممنقة بأسػبانيا ( ،فػي الفصػميف  -2 -

، 
 المرشد أك الفصكؿ،   -3 -
منشػكرات  - حػاـز البكػرم الصػديقي: تحقيػؽ –كتاب المنصكرم في الطب -   4 -

 (.  ـ1987 الككيت ،)  كطات العربيةمعيد المخط
رسالة في امراض  االطفاؿ كالعناية بيـ تعميؽ محمد الحػاج قاسػـ،مجمة افػاؽ  -5 -

 ، 1982،سنة  6عربية،تصدر عف بغداد،ع 
 ثانيا المراجع  -
 أكلماف: مانغكيد:  -

 (. 1981الطب اإلسبلمي، ترجمة يكسؼ الكيبلني، )الككيت، 
 جركنر: -

 (  1930كف الطب ،مطبكعات مؤسسة ىمدارد،) لندف،رسالة في قان          
 ( 1930نظرية الطب كفمسفاتو  ،نكدليي،) لندف،            
 محمد كامؿ  حسيف ، 
مطبعػػػة الجامعػػػة الميبيػػػة -المػػػكجز فػػػي تػػػاريخ الطػػػب كالصػػػيدلة عنػػػد العػػػرب-       

 )بنغازم ، د.ت.(.
طكطػػػات العربيػػػة، المجمػػػد دراسػػة تحميميػػػة لطػػػب الػػػرازم، مجمػػػة معيػػػد المخ -         

 ـ( 1961السابع )القاىرة، 
 ياسيف   خميؿ ،  -

 ـ(.1979) بغداد ،  …منشكرات جامعة -الطب كالصيدلة عند العرب            
 أميف أسعد   خير ا ،-
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 ـ(.1949الطب العربي )بيركت ،              
 :كماؿ السامرائي، -

 (1984 بغداد،) لعراقية،ا الثقافة كزارة منشكرات الطب، تاريخ مختصر
عمػػػػػي ، اجفػػػػػك عمػػػػػي: األطبػػػػػاء االندليسػػػػػكف كدكرىـ،مجمػػػػػة افػػػػػاؽ الثقافػػػػػة السػػػػػنة  -

 (   2000( ؛مركز الماجد، ) دبي،  31الثامنة،العدد ) 
 محمد  محمكد الحاج قاسـ -

أسػػاليب التشػػخيص فػػي الطػػب العربي،مجمػػة افػػاؽ الثقافة،السػػنة الثامنة،العػػدد          
 (   2000جد، ) دبي، ( ؛مركز الما 31) 

الطػػػب العربػػػي كالمسػػػمميف، تػػػاريخ كمسػػػاىمات، الػػػدار السػػػعكدية )جػػػدة،               
 ـ( 1987
 نصر ، سيد حسيف: -

العمػػػـك فػػػي اإلسػػػبلـ،ترجمة ، مختػػػار الجكىرم،تحقيػػػؽ محمػػػد سكيسػػػي،الدار  -       
 ـ (1978العربية لمكتاب ) ليبيا،تكنس، 

 ـ1976بلمية، بيركت  النظريات الككنية اإلس -     
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 قراءة في نقد النييوم معيارية الصورة األدبية

   1د. سالم امحمد سالم العواسي

               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) كتاب صغير عنكانو )الكممة ك الصكرة( لمناقد ك األديب الميبي )الصادؽ النييـك
( ـ بعد كفاة الناقد )بجنيؼ2002ك يعد ىذا العمؿ حمقة مف سمسمة خرجت لمنكر سنة 

 ـ.1992سنة 

ك الفضؿ الكبير يرجع لمكاتب )سالـ الكبتي( الذم تحمؿ مشقة جمعيا ك تحقيقيا  
ك إخراجيا لممتمقي في مممح لطبيعة التفكير النقدم العربي في العصر الحديث يمثمو 
(، ك مف أشير عنكانات ىذه السمسمة النقدية: )أسئمة(، ك  الناقد الميبي )الصادؽ النييـك

ك ميمة الشعر(، ك )نكارس الشكؽ ك الغربة( ك )الكممة ك الصكرة(، ك قد  )نزار قباني
عمى دراسات نقدية لنتاجات شعراء عرب  -ال الحصر-احتكت األخيرة عمى سبيؿ المثاؿ 

أمثاؿ: )عبدالباسط الصرفي، ك عبدالكىاب البياتي، ك الشابي(، ك شعراء عالمييف أمثاؿ 
ك الشاعر الركسي )الكسندر بكشكيف( في محاكلة الشاعر اإلنجميزم: )تكماس اليكت(، 

إليجاد معيار لدراسة ك تقييـ األعماؿ األدبية عف طريؽ دراسة الصكرة، باإلضافة إلى 
إجراء بعض المقارنات بيف األسس الببلغية عند العرب، ك بيف القكاعد الجمالية في 

 اآلداب الغربية.

( مف ىذه المجاكرة  في العنكاف: )الكممة ك الصكرة( إلى  ك قد قصد الناقد )النييـك
بياف عجز الكممات كحدىا عف التعبير الفني، ك ىي قضية نقدية شغمت باؿ الميتميف 
بالدراسات النقدية في أدبنا العربي القديـ أمثاؿ )الجاحظ( ك )قدامة بف جعفر( ك )ابف 

 قتيبة( ك )ابف رشيؽ( ..........الخ.
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ت تسميط الضكء عمى قراءة نقدية عربية لقضية ك تأسيسا عمى ما تقدـ فقد حاكل 
 ) مف قضايا النقد القديـ في أعيف المحدثيف، مف خبلؿ تحديد زكايا الرؤية عند )النييـك

قراءة في نقد  –ليذه القضية، فكتبت ىذا العمؿ المتكاضع بعنكاف )معيارية الصكرة األدبية 
)  .النييـك

دييا في ؤ ا ك فيـ الكظيفة التي تلـ يكف مكضكع الصكرة أك البحث عف طبيعتي 
األعماؿ اإلبداعية بعيدا عف مناقشات النقاد، في أم زماف ك مكاف، ليس في أدبنا العربي 
القديـ ك الحديث فحسب، ك إنما حتى في اآلداب الغربية القديمة ك الحديثة؛ ألنيا ترتبط 

 ارتباطا كثيقا بتقدير قيمة النص األدبي.

قديـ، ك قد بدأنا بو؛ ألف المؤرخيف ال يممككف مادة أقدـ منو ففي النقد اليكناني ال 
في تاريخ اإلنسانية، فيـ يكلكف )الصكرة( اىتمامان ظاىران يتجمى عند الفبلسفة )فأفبلطكف( 
الذم ارتبط اسمو بمجاالت الكجكد، األخبلؽ ك المعرفة، ك الحؽ المطمؽ تتألؼ كؿ ىذه 

يتسـ ىذا العالـ المثالي بالكماؿ ك النمكذجية، ك  عنده مف "الصكرة الخالصة أك المثؿ، ك
ليذا العالـ كجكده المستقؿ عف عالمنا، ك ليست المكجكدات ك األشياء التي ندركيا سكل 
خياالت ك ظبلؿ لعالـ النماذج ك المثؿ، إف العالـ المدرؾ ليس عالمان حقيقيان ك إنما ىك 

 1ك النماذج التامة ك المثؿ الخالدة" محاكاة لذلؾ العالـ الحؽ، عالـ الصكرة الخالصة،

ك كاف االىتماـ بعنصر الصكرة كاضحا في التراث الركماني ، ففي كتاب  
)السمك( كاف البحث في عظمة األسمكب مف خبلؿ خمسة منابع، ىي أساس كؿ مكىبة ك 
ا إبداع، األكؿ منيا يتمثؿ في ممكة االستيعاب، ك الثاني مرتبط بالعاطفة قكة ك ضعفان، أم

الثالث فيك العنصر المرتبط ببحثنا ك ىك معرفة الدكر الخاص لمصكرة، ك ينقسـ ىذا 
النمط إلى قسميف: صكر لمفكر، ك صكر لمكممات، ك الرابع يتعمؽ باختيار الكممات ك 
استخداماتيا الحقيقية ك المجازية، ك الخامس األخير مرتبط بالتنظيـ الذم يظير كقار 

 .2األسمكب ك رفعتو
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النقد العربي قبؿ اإلسبلـ كاف النظر إلى الصكرة الشعرية مف أبرز معايير  ك في 
الحكـ عمى النص األدبي، ك قصة احتكاـ الشاعريف )عمقمة بف عبدة( ك )امرلء القيس( 
إلى )أـ جندب( مشيكرة في الكتب التي أرخت لمبلمح النقد العربي في العصر الجاىمي، 

 الخيؿ عمى قافية كاحدة:حيث قالت: قكال شعران تصفاف فيو 

فقاؿ امرؤ القيس: خميمٌي مرا بي عمى أـ جندب         لنقضي حاجات الفؤاد  
 3المعذب

ك قاؿ عمقمة:      ذىبت مف ىجراف في كؿ مذىب      ك لـ يؾ حقان كؿ ىذا 
 4التجنب

 فقاؿ: كيؼ ذلؾ؟ ، فقالت ألنؾ قمت : ― فقالت المرئ القيس : عمقمة أشعر منؾ

فممسكط أليكبه ك لمساؽ درة          ك لمزجر منو كقع أىكج               
 5منعب

 6ك قاؿ عمقمة: فأدركيف    ثانيا مف ًعنىانو           يمر كمٌر الرائح المتحمب

ك ىكذا فقد ببرت حكميا النقدم ىذا ، مستعينة بالدليؿ الذم لجأت فيو إلى 
تفكقو عمى )امرلء القيس( الذم اجيد  معيار الصكرة، مف حيث قدرة الشاعر )عمقمة( ك

فرسو بالضرب بالعصا ك السكط عمى عكس منافسو الذم أدرؾ طريدتو بيسر ك لـ يمجأ 
 إلى ضرب فرسو بسكط ال غيره.....

ىذا اإلدراؾ الكاضح لقيمة عنصر الصكرة في البناء الشعرم أكالن ك دكره في 
س النقدم القديـ، ك الحقيقة ىنا تظير تقدير قيمة النص ثانيا كاف بارزا في طركحات الدر 

لنا قضية المفظ ك المعنى، ك يعد )الجاحظ( مف أكائؿ الذيف أثاركا ىذا المكضكع بقكلو: 
نما  "المعاني مطركحة في الطريؽ، يعرفيا العجمي ك العربي ، ك البدكم ك القركم، كا 

، ك في صحة الطبع، الشأف في إقامة الكزف، ك تخير المفظ ك سيكلة المخرج ك كثرة الماء
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 7ك جكدة السبؾ، فإنما الشعر صناعة، ك ضرب مف النسج، ك جنس مف التصكير"

يظير مف كبلـ )الجاحظ( السابؽ، ك بالتحديد عندما أراد أف يحدد أك يضع 
تعريفا لمشعر أنو جعؿ الشعر جنس مف التصكير، ك أف ىذا التصكير يبرز مف خبلؿ 

مة الكزف المناسب، ك االبتعاد عف المفاضمة، فيذا تكظيؼ المعاني مع بعضيا ، ك اقا
 التصكير ليس سيبلن، بؿ يحتاج إلى مقدرة حتى يظير بشكؿ جيد.

كمف نافمة القكؿ إف )قدامة بف جعفر( قد سار عمى طريؽ )الجاحظ( في النظر 
إلى الشعر بأنو صناعة مثؿ كؿ الصناعات التي يحتاجيا اإلنساف في حياتو، فقرر أف 

ي كميا معرضة لمشاعر، ك لو أف يتكمـ منيا في ما أحب ك آثر....، إذ كانت "المعان
المعاني لمشعر بمنزلة المادة المكضكعة، ك الشعر فييا كالصكرة، كما يكجد في كؿ 

 8صناعة، مف أنو البد فييا مف شيء مكضكع يقبؿ تأثير الصكرة منيا"

مبررة ما صدر مف ىذيف  ك قد كثرت التأكيبلت المفسرة ليذيف الرأييف السابقيف
العمميف )الجاحظ( ك )قدامة( في ىذه القضية، فمنيـ مف يرل أف فكر المعتزلة الفمسفي 
ىك المصدر األكؿ الذم رٌسخ فكرة الثنائية، ك النظر مف خبلليا ك حسب إلى أم عمؿ 
، فني ، فأدخؿ النقد األدبي العربي ك مف غير قصد في ىذه الدكامة التي ال انفكاؾ منيا

بعد أف افترضكا أف الشعر صناعة مثؿ غيره مف سائر الصناعات فأصبح كؿ نص أدبي 
 صناعة، ينقسـ إلى مممكس يقرأ ك يسمع، ك إلى صكرة ذىنية لذلؾ المسمكع أك المقركء.

ك تأسيسا عمى ما تقدـ فقد تعمقت ىذه الرؤية عند الببلغييف ك النقاد ك كضع 
التي ترل أف المعنى الكاحد يمكف التعبير عنو بطرائؽ األساس الفمسفي " لمفكرة القديمة 

متعددة، تتفاكت قيمتيا تبعا لما فييا مف صياغة، ك أصبح مف الممكف أف يبرر ثبات 
المعنى المتعدد الصياغة تبريران فمسفيان، يستند إلى ثبات الييكلى التي ال تتغير بتغير 

 9صكرىا ك أشكاليا"

ىبان آخر في تبرير انحياز القدامى لمفظ عمى ك قد تجد مف النقاد مف يذىب مذ
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حساب المعنى، ك مف ذلؾ أف )الجاحظ(_عمى سبيؿ المثاؿ_ آمف بأف )النظـ( ىك 
الطريؽ المكصؿ إلى بياف اإلعجاز، ك لذا لـ يعد قادران عمى أف يتبنى نظرية تقديـ المعنى 

عنيفة لكشؼ عمى المفظ، باإلضافة إلى أف عصر )الجاحظ( كاف يشيد بكادر حممة 
السرقات في مجاؿ الشعر ك معانيو، فحاكؿ إبعاد نفسو عف تمؾ المعارؾ بعدـ االلتفات 
إلى مكضكع السرقات كما فعؿ معاصركه، كقٌرر أف األفضمية لمشكؿ، ألف المعاني قدر 

 10مشترؾ بيف كؿ الناس.

ك السؤاؿ الذم يطرح نفسو في ىذا المقاـ: لماذا كؿ ىذا البحث عف مبررات 
مثؿ ىذه المكاقؼ النقدية تجاه قضايا مفصمية تخٌص عممية التقييـ الفني بشكؿ عاـ ك ل

 األدبي عمى كجو الخصكص؟

ك ىؿ أدرؾ المحدثكف أخطاء كقع فييا بعض المفكريف مف النقاد العرب 
 القدامى؟

إف الجيد الذم بذلو بعض النقاد العرب في العصر الحديث يصب في عمؽ ىذه 
نو الخركج عف جاذبيتيا، ك ليس مف أىداؼ ىذا البحث المتكاضع القضية، ك ال يمك

االنحياز إلى فكرة بعينيا ك تبنييا، أك البحث عف أدلة تقكم ىذا الطرح النقدم عمى ذاؾ، 
بؿ كاف اليدؼ ىك ربط الحديث بالقديـ مف المكركث النقدم العربي، حتى ك إف كاف ىذا 

( الذم تناكؿ قضية الربط بالمخالفة لذلؾ القديـ كما فعؿ ال ناقد الميبي )الصادؽ النييـك
)المفظ ك المعنى( مف خبلؿ كتابو )الكممة ك الصكرة( إذ تناكؿ مجمكعة مف المكضكعات 
المككنة لمفكرة التي يحمميا، مستعينان باألمثمة األدبية التطبيقية، حتى ال ييتـ بالتنظير 

 عمى حساب التطبيؽ.

 عند النييوم: ظبلل الكممات و المفيوم النقدي

إف المتتبع لمكتابات النقدية الحديثة سيمحظ كثرة استخداـ مصطمح )ظؿ الكممة( 
أك )ظبلؿ الكممات( أك )العبارة الشعرية(، ك الحقيقة أف تكظيؼ ىذا المصطمح النقدم لو 
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 داللة عند مستخدميو، ك لو أصؿ في النقد العربي القديـ.

ف المفظة أساسان لئلبداع األدبي، فنجد ك الركمنسيكف عمى سبيؿ المثاؿ يعتبرك 
أحد الميتميف بالتأريخ لممذاىب األدبية يرل أف "الفضيمة الكبرل التي ساقيا الركمنسيكف 
كجددكا بيا كانت فضيمة المفظة ذات الماء ك النسغ، المفظة االنفعالية، ذات الذكريات ك 

تفيض عف النفس ك الحدس ك ال الكشائج بالحنيف ك الحناف ك األلـ ك الندـ، المفظة التي 
فالمفظة الركمنسية إذا جاز لنا أف نفصميا عما دكنيا، ىي ...― تنقؿ نقبلن عف الذاكرة 

لفظة شعرية بطبيعة اختيارىا، لفظة مستمدة مف التعامؿ اليكمي مع الحياة ك مع 
 11االنفعاالت...."

( جيدان لبياف عجز الكممات كحدىا ع ف أف تقكؿ شيئان ك قد بذؿ الناقد )النييـك
مفيدان ك نافعان، متيمان أنصار المفظ قديمان، ك الركمنسييف حديثان بالجرم كراء السراب، ك في 
ىذا الصدد يقكؿ بصراحة: "ثمة كممات يخيؿ لنقادنا أنيا تحمؿ شيئان غامضان في أعماقيا، 

خارجي، ك ممتمكة ظبلالن داخمية، مستمدة مف داخؿ الكممة، دكف أف تعتمد عمى أم سند 
أنا أعتقد أف ىذه الكممات ىي المذبح الحقيقي الذم ظؿ عميو الركمانتيكيكف بأنفسيـ مثؿ 

 12الفراشات الحمقاء....."

ك حتى ينأل بنفسو عف تيمة التنظير الفج، استعاف بقصيدة لمشاعر )أبي القاسـ 
 الشابي( يقكؿ فييا:

 الكجكدناـ، أك  حاـ عمى  ىذا   كؿ ما ىٌب، ك ما دٌب، ك ما

 ك   ينابيع، ك  أغصاف  تميد مف طيكر، ك زىكر، كشذل

 ك  براكيف، ك  كدياف، ك   بيد  ك بحار، ك كيكؼ، ك ذرل

،  ك رعكد  ك ضياء، ك ظبلؿ، ك دجى  ك  فصكؿ، ك غيـك
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 ك أعاصير ، ك أمطار   تجكد  ك ثمكج،   كضباب   عابر

 ك أحاسيس، ك صمت، ك نشيد  ك تعاليـ، ك ديف،  ك رؤل

 13غضة السحر، كأطفاؿ الخمكد   كميا  تحيا   بقمبي،  حرة

( أف مجمكعة ىذه الكممات المككنة ليذه األبيات قد أساءت إلى  يرل )النييـك
)الشابي(؛ كذلؾ أف الشاعر قد قاـ بعممية خاسرة ليست مجدية، رغـ اختياره ىذه الكممات 

 المنتقاة بشكؿ كاضح ك جمي.

( بمثاؿ مف النثر  ك لبياف ىذه المسألة أكثر، ك مف زاكية أخرل، يأتي )النييـك
المترجـ ليؤكد عمى عدـ قدرة الكممات كحدىا عمى أف تككف مفيدة أك غير مفيدة، فيقصد 
إلى بعض األلفاظ التي رأل أف المبدع قد نجح في اختيارىا لتككف مؤثرة ك إيحائية ك 

ف يرغب صاحب النص في مشعة، فيعمد إلى حذفيا ك استبداليا بكممات أخرل لـ يك
( أف النص ما يزاؿ يحافظ عمى نقؿ إحساسات  استعماليا، ك مع ذلؾ كمو يؤكد )النييـك
المكقؼ، ك النص مترجـ إلى العربية مف ركاية )لمف تقرع األجراس( لمكاتب )ىمنجكام( 

 يقكؿ فيو:

أف "قاؿ )بابمك( مغتران: ك لكني ثمؿ، ك الشراب ليس باألمر الميـ إف الميـ ىك 
 يثمؿ المرء، فرد عميو ركبرت: ك لكني أشؾ في ذلؾ يا جباف.

ك كاف اليدكء يخيـ عمى الكيؼ كمو حتى أنو استطاع أف يسمع اشتعاؿ  
الحطب في النار حيث تكاصؿ )بيبلر( الطيك، ك سمع صكت الجميد يصٌر تحت قدميو.. 

سقكط  ك خيؿ إليو أيضان أف في كسعو أف يسمع صكت الريح في الخارج ك صكت
 14الثمج...."

( عمى ىذه القطعة الصغيرة مف الركاية المذككرة ك اختصرىا في  لقد أقدـ )النييـك
 مجمكعة مف الكممات، فأدت المعنى المراد، ك أصبحت عمى ىذا النحك:
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"فرد عميو )ركبرت(: ك لكني أشؾ في ذلؾ أييا الجباف، ك تكترت أعصاب 
 15ك الريح تعكم في الخارج، ك الثمج يسقط" الخصميف، ك كانت )بيبلر( تطيك الطعاـ،

ما قاـ بو الناقد مف تصرؼ في النص، كاف اليدؼ منو، إقناعنا بأف الكممات أك 
األلفاظ كحدىا ليست مفيدة أك ضارة لمنص األدبي مالـ يأت سند ك دعـ خارجي، ىذا 

الطرؽ  ك اىتدائو إلى أكثر― السند الخارجي ىك )الصكرة(، إذ بفضؿ مكىبة الركائي
مبلءمة لربط ىدفو بخيالنا نجح في ايصاؿ احساسات المكقؼ، فيك لـ يضع أية حدكد 
أمامنا، ك لـ يقؿ أية كممة عف )األعصاب( ك تكترىا، بؿ ترؾ لنا ميمة إنياء الحدث 

 عندما بدأ بكصؼ األصكات القادمة مف الخارج في تفصيؿ رائع.

(معمقان عمى داللة النص المقطك  ع مف الركاية األصمية: "لقد أراد يقكؿ )النييـك
ىمنجكام أف يصؼ تمؾ المرحمة الدقيقة مف تكتر األعصاب التي تسبؽ أم معركة بحيث 
يقؼ الخصماف مشدكديف مثؿ كتريف في حساسية بالغة بجميع األصكات، مستعديف عمى 

 16نحك غريزم لمقياـ برد الفعؿ تجاه أم تغيير في نغمة الصكت فكران ك مباشرة"

النجاح ك اإلبداع الذم يحممو النص الركائي المترجـ قبؿ ك بعد اختصاره ك  ىذا
( إلى مقدرة كاتب الركاية عمى رصؼ )صكره( ذىنيان  تغيير ألفاظو راجع في نظر )النييـك

 قبؿ كضعيا ألفاظان دالة كما ىي عميو في النص السابؽ. 

(فيي المرتبطة بأسماء بعض الشخصيات  أما الضبلؿ النافعة في نظر )النييـك
التاريخية، سكاء الحقيقية منيا أـ االسطكرية، فيي تضفي عمى الصكرة في النص معاني 
ال يمكف ألم )كممة( غيرىا أف تمدنا بتمؾ األحاسيس ك المشاعر إذا استبدلناىا، ك بالتالي 
فيي تحتاج إلى مكىبة كبيرة ك معرفة بطرائؽ استدعاء الشخصيات ك تكظيؼ االسطكرة ك 

( بيذه القطعة لمشاعر )عبدالباسط الت راث ك الفمكمكر، ك لتكضيح ذلؾ يستعيف )النييـك
ـ، حيث صادفتو زنجية "تحمؿ 1960كتبيا عندما كاف مدرسان في )غينيا( سنة 17الصكفي(

في جسدىا االبنكسي مبلييف ىائمة مف الظبلؿ التي ال يمكف تحديدىا قط، بينما يثير 
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حر مبلييف أخرل مف الظبلؿ األكثر تعقيدان، ك إذ يبدأ عقدىا المصنكع مف كدعات الب
الشاعر في البحث عف كممات مجدية لشرح مشاعره يكتشؼ في لحظة كاحدة أف ذلؾ 
مستحيؿ، فميس ثمة كممات  تستطيع أف تنقؿ إلى الخارج تمؾ المفائؼ مف المشاعر 

 :18المعقدة، ك فجأة يجد الشاعر طريقة فييتؼ مخاطبان مكادم

 تأنا جئ

 افتش عف شيرزاد بركنزية

 19طكقتيا كنكز البحار"

( أف الشاعر )عبدالباسط الصكفي( قد نجح في إعطاء الصكرة  يعتقد )النييـك
جميع أبعادىا، ثـ يستدرؾ فيتساءؿ: ىؿ قامت الكممات بذلؾ كحدىا، أـ أف شيئان غامضان 

 آخر قد قاـ بذلؾ؟

بعدكا شيرزاد ك ضعكا مكانيا أم يقكؿ الناقد مجيبان عف ىذا السؤاؿ المقصكد: "أ
اسـ ال يممؾ الظبلؿ التاريخية الغنية التي خمقتيا ألؼ ليمة ك ليمة، ثـ دعكنا نرل ما الذم 

 20استطاعت الكممات كحدىا أف تفعمو حياؿ التعقيد الفني لمصكر ذاتيا"

( ىي التي تحدد قيمة  ك تأسيسا عمى ما تقدـ فإف )الصكر( في نظر )النييـك
ؿ كتابة المبدع لكمماتو عمى الكرؽ، ك قبؿ الظبلؿ، ك المكسيقى الداخمية، ك قبؿ النص قب

 الكزف ك القافية في حالة الشعر مثبلن.

ثـ لـ يمبث أف يقرر بناء عمى األمثمة السابقة التي أكردناىا ك غيرىا أنو  يممؾ 
 21مقياسان لتحديد قيمة معظـ النصكص األدبية بطريقة كاضحة.

 ظيفة التي تؤدييا:الصورة و الو 

( أف فيـ الكظيفة التي تؤدييا الصكرة في العمؿ األدبي ىك مفتاح  يعتقد )النييـك



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 139 

المكصؿ ألسباب النجاح عند المبدعيف، ك ىك المقياس المكضكعي لمحكـ المنصؼ عمى 
النتاجات األدبية، فقكة النص تعتمد عمى اإليحاء باألفكار عف طريؽ )الصكر( ال في 

 مجردة.التصريح بيا 

(_ يتكقفاف بالدرجة األكلى  إف جماؿ النص األدبي ك نفعو _في نظر )النييـك
عمى قدرتو أك عدـ قدرتو عمى خمؽ االنطباع، ك إذا كاف األمر كذلؾ فإف )الكممات( 

 تؤدم كظيفة ليست غاية لمنص، ك ذلؾ بحسب رأم الناقد يقع في كؿ الفنكف األخرل.

( أف يبرىف عمى صحة افتراضاتو، فيأتي ك بناء عمى ما تقدـ يحاكؿ )الني يـك
بمثاؿ فحكاه: أف الغاية مف الحركة الرياضية بالنسبة لمرقص، ىي نفس الغاية مف 
)الكممة( بالنسبة لمنص األدبي، فميست )الحركة الرياضية( غاية في حد ذاتيا، ك كذلؾ 

عندما يكتب المبدع  بالنسبة )لمكممة(، ثـ يندفع مف خبلؿ ىذا الطرح إلى سؤاليف : األكؿ:
 ىؿ يشعر بالصكرة أكالن، أـ بالكممة أكالن؟

ك الثاني: أييما يحدث أكالن في عممية اإلبداع األدبي الصكرة أك الكممة؟ يؤكد 
( أف )الصكرة( سابقة ك أكلية في كجكدىا، ك أننا ال نبدأ الفكرة عف طريؽ  )النييـك

ك إف الكممة اختراع متأخر جدان، خمقيا  )الكممة(، فيك يتمسؾ بقكلو: "إننا نفكر بالصكرة
اإلنساف عندما أراد أف ينقؿ فكرتو إلى الخارج، ك اختراع الكممة ذاتو مجرد فكرة أخرل، 
إذا كنا نفكر عف طريؽ الكممات، فكيؼ أمكننا أف نخمؽ ما نفكر عف طريقو....، أريد أف 

ي الرسـ، مثؿ النغمة... مثؿ أقرر أف الكممة مجرد أداة تعبيرية مثؿ اإلشارة، مثؿ الخط ف
 22أم شيء آخر...."

( ارتباؾ الكممات إلى اتبارؾ األصؿ ك ىك )الصكرة( ك لكف  ك يعزم )النييـك
إدراؾ ذلؾ ليس باألمر السيؿ حسب رأيو؛ ألف الصكرة ال تغٌير مف طبيعة المعنى في حد 

 م لتكضيح ذلؾ:ذاتو، بؿ تغٌير في طريقة عرضو ك تقديمو، ثـ يكرد ىذا المقطع الشعر 

 مف أنًت... مف أنًت ؟
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 يا طفمة في البرد ك الصمت

 لك كنت ذات اسـ

 23لكنت ىذا الكقت في البيت

مضمكف ىذا المقطع الشعرم يدكر حكؿ رؤية الشاعر لفتاة ترتعد مف البرد، 
يسأؿ عف اسميا، ثـ ما يمبث أف يتراجع عف سؤالو؛ ألنو لك كاف ليا اسـ كعائمة ك بيت 

 في ىذه الساعات في البرد متشردة في الطرقات.لما كقفت 

ىذا ىك المعنى العاـ، ك لكف أيف يكمف االرتباؾ في الصكرة الذم أدل إلى 
(؟  ارتباؾ الكممات حسب رأم )النييـك

يرل الناقد أف الرؤية المتفحصة تؤدم بنا إلى معرفة مكضكع االرتباؾ فقد أراد 
ي أية تفسيرات، فيتؼ أكالن يسأؿ عف اسـ تمؾ الشاعر "أف يعٌبر مباشرة دكف أف يتكرط ف

الطفمة التي تقؼ كحدىا في الصقيع، ك كنا ننتظر منو أف يكاصؿ األمثمة لكي تنسجـ 
صكرة ليفتو التي كاف قد أبداىا عندما كرر سؤالو مرتيف..، ك لكنو تكقؼ فجأة ك بتر 

اما عندما أجاب عف بذلؾ الصكرة األكلى بتران حادان، لكي يرسـ صكرة أخرل مغايرة تم
السؤاؿ بنفسو ك في تقريرية حادة..، ك بذا اىتزت الصكرة، ك تحطمت أجزاؤىا، ك شمت 

 24ليفة الشاعر التي أمبلىا تكرار السؤاؿ..."

( أف )الصكرة( ىي األصؿ في أفكارنا، ك ىي سابقة في كجكدىا  يعتقد )النييـك
بو أك عميو األنماط بمجرد أف نبدأ لمكممات كما ذكرنا، ك ىي المقياس الخفي الذم نقيس 

 بالتعامؿ معيا، ك لكؿ مناسبة قدرىا.

أما )الكممة( في نظره فيي ال تممؾ أم تأثير في النص إال بقدر ما تممكو أية 
 ) أداة تعبيرية أخرل، ك لعؿ عدـ إدراؾ ىذه الحقيقة بقصد أك مف دكف قصد عند )النييـك

لنقدية المحفزة لنشاط الفنانيف ك األدباء إلى يكمنا كاف سببان في تجٌمد أك تصمب األدكات ا



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 141 

ىذا، ك في ىذا الصدد يقكؿ بصراحة: "لعؿ أسكأ ما أصاب األدب ىك عدـ إدراؾ ىذه 
الحقيقة في الكقت المناسب، ك إف المرء ليعتريو حزف مفاجئ عندما يذكر تمؾ السنكات 

مزخرفة، عف كممة تتفجر الثمينة اليائمة التي سمخ الشعراء جمدىا باحثيف عف كممة 
باأللكاف مثؿ ألعاب رأس السنة، متناسيف في عمقيـ أف تمؾ الكممة ال تعدكا أف تككف 
إشارة عادية إلى شيء ميـ، ك ثميف، ك حقيقي، ك قد تركز ذلؾ بصكرة فجة في ما نسميو 

 25عصكر انحطاط األدب...، مازاؿ أدبنا يدفع ثمنو إلى اآلف"

( إلى أ نو ليس ضد )الكممات( لمجرد أنيا ألفاظ، أك أنو مف ك ينبو )النييـك
أنصار المعاني ك الصكر التي تؤدييا، بؿ كاف يقصد بطرحو إلى أف أسباب التراجع 
الرىيب في الدرس النقدم مرده إلى كؿ تمؾ المشاكؿ التي أثارتيا )الكممات( في أدبنا 

كرة( ك تكتمؿ، ك حينما يبدأ العربي، مقترحان أف تطرح )الكممة( جانبان ريثما تنضج )الص
 الكاتب المبدع في إعادة الصياغة تككف تمؾ ميمة عمى الكممات أف تؤدييا.

 تعريف الصورة و حدودىا:

كضع التعريفات ميمة ليست سيمة؛ ألنيا غالبان ما تكقع صاحبيا إٌما في اإليجاز 
في زاكية ك الضيؽ،ك إما في التطكيؿ ك التكسع، ك كضع الحدكد لممصطمح قد يضعو 

 الجمكد ك التحجر، فبل يقبؿ أم جديد يخرج عف دائرة ىذا القالب المحكـك بو مسبقان.

( في شرؾ التحديد ك التعرؼ، فقاؿ إف الصكرة  ك لكف مع ذلؾ كقع )النييـك
تعني: "ذلؾ المقاء الباىر بيف الفناف ك بيف مكضكعو في إطار محدد بثبلثة حدكد: 

 26المكاف، ك الحقيقة، ك األثر"

( إلى المثاؿ الذم  ك لكي ال يككف ىذا التعريؼ مجرد تنظير فج أسرع )النييـك
يكضح المقاؿ، فاستعاف بمقاطع شعرية )لعبد الكىاب البياتي(، يقكؿ إف الصكر الجزئية 
فييا ترتبط معان بتناسؽ األنماط التي حددىا ك ىي المكاف، ك الحقيقة، ك األثر،، يقكؿ 

 الشاعر:



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 142 

 قمرم الحزيف:

 لبحر مات ك غيبت أمكاجو السكداء قمع السندبادا

 ك لـ يعد أبناؤه يتصايحكف مع النكارس ك الصدل المبحكح عاد

 ك األفؽ كفنو الرماد

 ك البحر مات

 ك العشب فكؽ جبينو يطفك  ك تطفك دينكات

 غرقت جزرتنا ك ما عاد الغناء

 إال البكاء 

 ك القٌبرات

 الكنز في المجرل دفيف

 ، تحت شجيرة الميمكف، خبأه ىناؾفي آخر البستاف

 السندباد لكنو خاك، ك ىا إف الرماد

 ك الثمج ك الظممات ك األكراؽ تطمره ك تطمر بالضباب الكائنات

 أكذا نمكت بيذه األرض الخراب؟

 ك يجٌؼ قنديؿ الطفكلة في التراب؟

 أىكذا شمس النيار
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 27تخبك ك ليس بمكقد الفقراء نار؟

الحقيقي لمشاعر، ك ىك اإلحساس باليأس، فيك يعاني تعكس ىذه القطعة الشعكر 
(: باألثر، الذم  مشاعر بائسة مشحكنة بالخيبة، ك ىذا الجزء مف الصكرة يسميو )النييـك
يحاكؿ المبدع أف يكصمو إلى الناس، ك إف لـ يفعؿ لكاف مثؿ أم إنساف آخر يمارس أك 

منطمقان إلى الخارج )المتمقي(، ك يشعر باليأس ك ال يدرم عنو أحد، أما المبدع فإنو سيجد 
ىنا تبدأ " الرؤية الشعرية ذاتيا، إنيا تمؾ المحظة اليائمة التي يحمؿ فييا الفناف مشاعره 
باحثا عف طريؽ إلى الخارج عبر كؿ تجاربو ك معاناتو ك أفكاره...، البد أف يحمؿ 

يؤ( ...، ك يبدأ مشاعره معو لكي يحدث ذلؾ المكقؼ الغامض الذم سٌماه األقدمكف )التي
متخذان طريقو في البحث عف )قالب( يرتضيو لمشاعره، ك يتركز البحث دائما في إيجاد 

 28)المكاف المناسب( ك اكتشاؼ )الحقيقة الطبيعية( لذلؾ األثر الذم بدأ في الداخؿ"

باإلضافة إلى ذلؾ اختيار المبدع لممكاف، سكاء أكاف حقيقيا أـ متخيبلن، فيذا 
الشاعر بنداء طفمو، ك ىك رمز لتجدد الحياة، حيث ناداه بالقمر الذم تفتقده المقطع بدأه 

أكركبا، كما يفتقد الشاعر ابنو، ك ىك في بمد الجميد ك الظبلـ بعيدان عف الشمس ك 
 اإلشراؽ في )بغداد(.

د  ( أنو كمما فٌتش في أم نتاج أدبي ناجح حديث أك قديـ إال كجى ك يصر )النييـك
شكمة لمصكرة في النص، ك ليذا فقد استعرض الناقد نصان مشيكران مف ىذه العناصر الم

 الشعر القديـ:

ك مسح  باألركاف  مف ىك          كلما  قضينا  مف منى   كؿ حاجة       
 ماسحي 

 ك لـ يعرؼ الغادم الذم ىك رائحي  ك شدت عمى حدب المطايا رحالنا

ك سالت بأعناؽ   المطي          أخذنا بأطراؼ   األحاديث    بيننا      
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 29األباطحي 

( أف الصحراء ىي مركز الرؤية، ك قد أشار الشاعر إلى المكاف  يرل )النييـك
(، ك فيو يتـ االستعداد لمرحمة، ك االستعداد ىذا نكعاف: األكؿ: مادم )قضاء  )منىن
الحاجات(، ك الثاني: ركحي)التمسح باألركاف(، ك ىك طكاؼ الكداع لمحجاج، ثـ تأخذ 
القافمة طريقيا في الصحراء، ك ىي )المكاف( المفتكح ببل نياية، ك قد سارع النص بربط 
الرفاؽ )بأطراؼ األحاديث(؛ ألف الحديث ىك كسيمة االتصاؿ الكحيدة، ك بيذا تـ االتحاد 
بيف الرجاؿ فيما بينيـ في القافمة، ك ىك اتحاد جزئي يتبعو اتحاد آخر بيف الرجاؿ ك 

 الصحراء.

ؼ الذم حققتو )االستعارة( في )سالت بأعناؽ المطي( ىك التأكيد عمى إف اليد
أف السيؿ يأخذ طريقان كاحدان، ك إال ضاع ك تبدد في األرض، ك كذلؾ حاؿ القافمة في 

 30الصحراء، ثـ إف حركة أعناؽ اإلبؿ تمتد ثـ ترتد ىي كحركة تقدـ الماء.

( أف اإلحساس بالرؤية الشعرية النا ضجة في ىذه األبيات مف يعتقد )النييـك
الشعر القديـ سببو اكتماؿ العناصر المشكمة لمصكرة ك ىي )المكاف، ك الحقيقة، ك األثر( 
، ك قد تجمت )الحقيقة( التي تخص استعدادات القافمة ك االنطبلؽ في خط كاضح ك 
 مدركس مسبقان بشكؿ ال لبس فيو، أما تحديد )األثر( فيرتبط باإلحساس بالفراغ الذم ال

 31يممؤه إال الحديث بيف الرفقاء، فيقصر الزمف بكجكد الصاحب ك األنيس.

_ ال ترتبط باالستعارة ك الجناس في  إف الرؤية الشعرية الكاممة _عند النييـك
األبيات، بؿ بالصكرة المتكاممة األركاف في داخؿ المبدع، ك أما ىذه التسميات لمفنكف 

د مظاىر شكمية لرؤية متكاممة حدثت كراء الشكؿ الببلغية مف استعارة أك غيرىا فيي مجر 
 ك السطح ك الكممات.

 الخيال مشّكل أساسي لمصورة:

اعتباره المككف األساسي في بناء الصكرة،  ( بالخياؿ عمى  اىتـ )النييـك
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ك ليس ذلؾ مف األمكر الجدلية، فالثابت في الدرس النقدم الحديث أف )الخياؿ( ىك سبب 
 و ك جديده.نجاح النص األدبي قديم

( يرتبط بقدرة األديب عمى نقؿ االنفعاالت  ىذا النجاح الذم يتحدث عنو )النييـك
الخاصة ك العامة  الي )المتمقي( ,فيعمد الي إثارة )التخيؿ( عند القارلء فجأة ك دكف 

 32انقطاع.

( الخياؿ بأنو: " تمؾ الممكة المعقدة تعقيدان يضاىي تعقيد  ك يعرؼ الناقد )النييـك
شاعر نفسيا، ك ىك الطريؽ الكحيد أمامنا جميعان لكي نحدث أم اتصاؿ إلى الخارج أك الم

لكي نعبر عف مشاعرنا تعبيران نرتضيو، ك لذا فنحف نحمـ باألشياء التي نتمنى الحصكؿ 
 33عمييا، ك نفعؿ ذلؾ بيسر بالغ بينما نجد صعكبة حقيقية في التعبير عنيا"

الناقد إلى ىذه القطعة لمشاعر )نزار قباني(، ك  ك لتكضيح ىذا المفيـك أكثر، لجأ
 فييا يقكؿ:

 في حيرجنا المدركز شكحان 

 سقؼ منزلنا اختفى

 حرستو خمس صنكبرات

 فانزكل.. ك تصكفا

 نسج الثمكج عباءة

 لبس الزكابع معطفا

 ك بدخنة مف غزؿ مغزلو

 اكتسى .. ك تمفمفا
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ديكدهً   الطيبي بعضي حي

 أتريدي أٍف ال ييٍعرفا

 بيتي.. غيمةن  ك حدكدي 

ٍنحه رفرفا  عبرٍت، ك جي

ٍمتوي ألؼي فراشةو  مى  حى

 بيتي، فبل مات الكفا

 قرميدية، حضف المكاكيؿ

 الجريحة، ك اكتفى

 ًقطىعي الحصى في أرضو

 34ضكء تجٌمد أحرفىا"

( أف الشاعر قد نجح في حشد صكره بدرجات متفاكتة مف حيث  يعتقد )النييـك
تصكره، إذ بدأ بالمكف )األبيض( ك ىك عباءة البيت  األلكاف عمى النحك الذم نرغب في

الثمجية، ك ىنا يحدث االتصاؿ بالمتمقي، ك ذلؾ عف طريؽ إثارة الحكاس، ثـ يضيؼ 
صكرة أخرل عديمة المكف )الزكبعة(، ك ىي مدركة بالحكاس عف طريؽ الحركة، ك لما 

برات، ثـ انطمؽ في كاف )البيت( رمزان لميدكء ك الراحة، فقد جعمو في حراسة خمس صنك 
إثارة )التخيؿ( في بقية القطعة الشعرية دكف انقطاع، حائما حكؿ جدراف البيت، ك القرميد، 

 35ك الفراشات، ك ضياء قطع الحصى المتناثرة في فناء البيت.

ىذه ىي الجزئيات الصغيرة الكاقعية التي التقطيا خياؿ الفناف، ك نحف في النص 
مف خبلؿ إحساس المبدع ك خيالو الذم أنتج ىذه الصكرة  األدبي ال نرل األشياء إال
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 الكمية كما ىي مكجكدة في القطعة الشعرية.

إٌف ما قاـ بو الشاعر )نزار قباني( في القطعة الشعرية السابقة، ىك ما يسميو 
(: )بالمكىبة( ، ك ىي عنده تعني: ربط صكر المبدع بخياؿ المتمقي ربطان 36)النييـك

يجاد طريؽ عبر تجارب المتمقيف ينفذ مف خبلليا إلييـ، ك ىك ما يسميو محكمان، ك ذلؾ بإ
الناقد بخمؽ االنطباع الصحيح، الذم نفيـ مف خبللو الفكرة العامة لمنص عف طريؽ 

 37الصكرة.

( يرتبط بعنصرم )الزماف ك المكاف(، ك قد  إف مفيـك الخياؿ عند )النييـك
ترتبط بثبلثة حدكد: )المكاف ك الحقيقة ك أكضحنا عند حديثنا عف مفيـك الصكرة أنيا 

 األثر(.

( بعنصر )الزمف( فقد جاء في سياؽ تناكلو لمفيـك الصكرة  أما اىتماـ )النييـك
الكمي الناشئ عف الخياؿ، إذ أكد عمى أف السبب في تجزئة الصكرة داخؿ حدكدىا الثبلثة 

العربي إلى: )جاىمي،  ىك عمؿ مفتعؿ لتسييؿ فيـ الصكرة، كما نفعؿ عندما نقسـ األدب
ك إسبلمي، ك أمكم، ك عباسي، ك أندلسي، ك حديث...،الخ؛ لغرض تسييؿ الدراسة عمى 
الطبلب في الجامعات، ك الحقيقة إف األدب كاحده مف الناحية المكضكعية ك الفنية، ال 
تفصميوي إال الحقب ك التغيرات السياسية التي تصبح عبلمة فارقة في طريؽ التاريخ ك 

 نسانية.اإل

إف الخياؿ الفني المككف لمعمؿ األدبي البد أف يرتبط بعنصرم )الزماف ك 
المكاف(، ك إال دخمنا في دكامة الخياؿ المطمؽ، فيناؾ الخياؿ العممي، ك الخياؿ الفمسفي 

 ك الخياؿ السيككلكجي، ك الخياؿ الصكفي....الخ.

( ىك الخياؿ المقيد بع نصرم )الزماف ك إف الخياؿ الذم تحدث عنو )النييـك
حيث ― المكاف(، فعمـ الرياضيات مثبلن يعتمد عمى )الخياؿ( المنفصؿ عف الزماف ك المكاف

إننا نقسـ األعداد ك ننقصيا ك نزيدىا بخيالنا المنفصؿ عف ىذيف العنصريف، ك ىك ما 
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(: " إننا نقسـ األعداد ك نضيفيا  يعرؼ )بالخياؿ المجرد(، ك في ىذا الصدد يقكؿ )النييـك
أك ننقصيا بخيالنا، رغـ أف الرياضيات في ذاتيا حقائؽ عممية معقكلة، ك أنا اعتقد أف 
ذلؾ نفسو يحدث بالنسبة لمرؤية الشعرية بطريقة مغايرة في اتساعيا، ك ىذا ما دفع الناس 

 38إلى اعتناؽ تمؾ الفكرة الخاطئة التي تعتبر )الفف( كمو كليدان لمخياؿ الجامح..."

_ ليس معادلة ك تأسيسان عمى  ما تقدـ فإف النص األدبي _في نظر النييـك
رياضية مجردة مف كحدتي الزماف ك المكاف، ك لذلؾ فإف الخياؿ المنتج لمنص األدبي 
ليس مطمقان، ك بالتالي فإف الحكـ عميو بأنو معقد أك غير مفيـك أمره غير مقبكؿ مف 

 كجية نظر الناقد.

( بترجمتيا يتضح دكر عنصر ك في ىذه القطعة الشعرية التي قاـ  )النييـك
)الزماف( في بناء الصكرة، ك مضمكف ىذه القطعة يعرض )حادثة المكت(، إذ تنعدـ 

 العكاطؼ المرتبطة باألمؿ المحكـك عادة بمبدأ التجدد ك التغيير في الزماف ك المكاف.

ك يبدأ ىذا النص ببياف لحظات الحقيقة التي تنتاب اإلنساف عندما يقؼ عمى 
 افة المكت، ك يرل عدـ جدكل الحيرة في كجكه األحياء:ح

 كؿ األشياء...

 صارت بسيطة ك مضحكة..

 الحب.. ك الحياة..

 ك أف كؿ شيء سيمكت

 صارت مضحكة..

 فاىدأ اآلف أييا القمب 
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 اىدأ..

 فميس ثمة مف يتبعؾ

 ك ليس عمى الطريؽ سكاؾ..

 ك النجـ المعتـ المحزكف

 فانشرم عطرؾ فكؽ قبرم..

 عشاب الكادميا أ

 التي لـ تزىر مف قبؿ

 فأنا أمكت اآلف..

 39مثؿ ظؿ..  

( أف النص يشير إلى فكرة العزلة )المكت( ذلؾ المصير الفردم  يعتقد )النييـك
، الذم يقابؿ فكرة الحركة ك المشاركة االجتماعية  )الحياة(، ك النجـ المعتـ  المحتـك

تي نتصكر المكت خبلليا مرغميف، ك ليس المخزكف إشارة ثانية إلى "الميؿ أك الظممة ال
ثمة سبيؿ إلى ربط فكرة المكت بغير الظممة ك العزلة، رغـ أننا في الكاقع ال ندرم شيئان 
حقيقيان كاحدان عف طبيعة المكت سكل ما تمدنا بو المقارنة الساذجة بيف الحياة ك بيف كجو 

ي مف )المجيكؿ( رغـ محاكالت الحياة اآلخر، ك الفكرة منذ البداية كليدة الخكؼ الطبيع
األنبياء تشجيعنا عمى الخبلص مف ذلؾ الخكؼ...، ك ما زاؿ المكت فكرة محزنة مظممة 

 40في معظـ النصكص ك ىذا ما يحاكؿ النص أف يعالجو ىنا متعمدان"

أما بقية النص ك ىي تكممة لمقطعة الشعرية السابقة، فيعرض لفكرة حياة المكتى، 
عف )المكت( بكصفو مناقضان لمحياة أمره غير منطقي، فالمكت ىك  ك أف مفيـك األحياء
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 الحقيقة الثابتة، في مقابؿ أف الحياة ظؿ صغير مخادع، يقكؿ النص:

 المعاناة ال يعرفيا الميتكف

 في ىجكعيـ العميؽ..

 بعيدان عف العالـ

 بعيدان..

 ك فكقيـ يطفك غبار الصيؼ

 ك براعـ األغاني..

 ك الشمس الضبابية

 اصؿ الحياة تدفقيا صامتوك تك 

 عبر صرخات المبتيجيف..

 ك الذيف يبككف ببل انقطاع..

 فانشرم عطرؾ فكؽ قبرم

 يا أعشاب الكادم

 41التي لـ تزىر مف قبؿ..

يرل الناقد أف الصكر في ىذه القطعة ارتبطت بعنصر الزماف، فمكسـ اإلزىار 
تحتمؿ مداهي ، ك افتقار الحياة إلى المعبر عف  الربيع الدائـ ال تستطيع الحياة القصيرة أف 

صفة الخمكد يحرميا مف القدرة عمى خمؽ الربيع الدائـ، ك يحـر األحياء مف إدراؾ ىذه 
المذة، ثـ بدا الزمف ك كأنو سبب الفكضى، إذ يمارس األحياء عكاطفيـ في لحظات زمنية 
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بحدكث التغيير،  متغيرة ك مختمفة، نتيجة تغير الزماف ك المكاف، فعنصر )الزمف( مرتبط
ك ال سيما في كحدتي المكاف ك األثر، ك مف ىذا يمكف االعتماد عمى ىذا العنصر في 

 .42فيـ ك دراسة الصكرة في النص

 نتائد البحث:

. الصادؽ النييـك ناقد يحمؿ رؤية جديدة، يحاكؿ قدر اإلمكاف أف يبرىف عمى 1
 ي دراساتو المتنكعة.صحتيا ك جدكاىا مف خبلؿ النصكص التطبيقية المختمفة ف

. عالج مكضكع الصكرة األدبية بطريقة تختمؼ عف الطرح القديـ، حيث قاـ 2
بتعريفيا ك تحديد أركانيا، ك االستدالؿ عمى ما ذىب إليو مف خبلؿ شكاىد مف األدب 

 الحديث ك القديـ عمى حد سكاء.

ك شرح  . تناكؿ عنصر الخياؿ ك قاـ بتعريفو، ك بيف دكره في صناعة الصكرة،3
الفارؽ بيف الخياؿ األدبي ك بيف الخياؿ العممي، ك لـ يخؼ تأثره بطركحات )ككلردج ( 

 في كتابو: )السيرة الذاتية(.

. تأثره الكاضح ببعض أقطاب النقد الحديث، مثؿ الناقد األمريكي 4
 )ت.س.اليكت(، ك إعبلف اإلعجاب بو في أكثر مف مكضع مف دراساتو.

الببلغة العربية القديمة ك النقد القديـ قيكدان معيقةن  . يرل في )بعض( قكاعد5
لمتجديد ك التغيير، ك سببان في تأخر النقد العربي الحديث عف مجاراة غيره في عالمنا 

.  اليـك

( لمطرائؽ الجديدة في صناعة الصكرة، مثؿ تكظيؼ التراث 6 . تشجيع )النييـك
رة، ك غيرىا مف الكسائؿ الحديثة الشعبي، أك استدعاء الشخصيات التاريخية ك االسطك 

 المعتمدة في تشكيؿ الصكرة في األدب الحديث.
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قدامو بف جعفر، نقد الشعر، تح: محمد خفاجي، بيركت: دار الكتب . 11
 .مية، دتالعم

، تر: محمد عكض محمد، 2السؿ آبر كركمبي، قكاعد النقد األدبي، ط.12
 .ـ1986بغداد: دار الشؤكف الثقافية العامة، 

، بيركت : منشكرات قباني، 29نزار قباني، ديكاف قصائد، قصيدة بيتي، ط .13
 .ـ1999
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 ليبيادراسة تحميمية التجاىات األمطار في النطاق الشمالي من 
 (2002 -1971لمفترة من )

 شرف الدين أحمد سالمد.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمة
 يعد المطر مف أشكاؿ التساقط، كمف العناصر ذك األىمية البالغة في المنظكمة المناخية،

 القيـ في التغيرات مف مجمكعة عف عبارة مناخي عنصر أم سجؿ أف المعركؼ كمف
 التباينات يعنى ال فيك. رآخ معنى لو ىنا المناخي التغير كلكف العنصر، ليذا المرصكدة
 مابيف اليكمية الدكرة في التبايف مثؿ المناخي، النظاـ في تحدث التي العادية أك الطبيعية

  Change التغير يعنى كلكنو األربعة، بيف الفصكؿ السنكية الدكرة في أك كالنيار، الميؿ
 Change in.التبايف الطبيعي مف عاـ ألخر، لذا يطمؽ عمية ىذا في يحدث الذم

Climatic Variability  
لقد ظيرت منذ بداية العقد السابع مف القرف الماضي، بعد حدكث كارثة المحؿ الشييرة 

(، التي اجتاحت إقميـ الساحؿ السكداني اإلفريقي، كمناطؽ Dry Spill)نكبة الجفاؼ 
ية كبناء عم .(1)أخرل مف العالـ، دراسات عديدة تتخكؼ مف تغيرات المناخ نحك الجفاؼ

لجأ الكثير مف الباحثيف إلى تحميؿ السجبلت المطرية السنكية في مناطؽ مختمفة مف 
العالـ، بغية إيجاد عبلقات إحصائية بيانية كرياضية تظير طبيعة االتجاىات المطرية مف 

، التجاىات األمطار في كؿ مف: 1977خبلؿ سبلسؿ زمنية محدده، منيا دراسة )ىير، 
، في األردف(، ك)الجابكرل، 1968تشي في تشاد(، ك)شحاتة، أغادير في النيجر، كأبا

، محطة أرصاد طرابمس، ليبيا(، 2003، في العراؽ(، ك)أمحمد عباد مقيمي، 1985

                                                 
1

سكريا، دراسة إحصائية تحميمية،  فيبعض المكاقع  في، اتجاىات األمطار نادر محمد صياـ - 
 . 5، ص1995، كيتيةالجمعية الجغرافية الك

 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 159 

كغيرىـ. كفي ىذه الدراسة ييدؼ الباحث إلى تحميؿ االتجاىات المطرية في بعض 
 المحطات داخؿ ليبيا.

 فرضيات البحث:
لية بغية التحقؽ منيا مف خبلؿ بعض العبلقات طرحت الدراسة الفرضيات التا 

 اإلحصائية كىذه الفرضيات ىي:
HO : r = 0 

                                      HA : r ≠ 0   
   فالفرضية األكلى تقكؿ بعدـ كجكد اتجاه ىاـ نحك الزيادة أك التناقص في

 اإلمطار.
 إحصائية، أم أف االتجاه ىاـ. مطار ذك داللةفرضية البديمة تقكؿ باف اتجاه األال 

 أىداف البحث:
 ييدؼ البحث إلى: 
 اشتقاؽ اتجاىات األمطار خبلؿ سبلسؿ زمنية لمفترات المتاحة.  -1
 إخضاع بيانات االتجاىات المطرية لفحكص األىمية اإلحصائية.  -2
تحميؿ ظاىرة اتجاىات التغير في كميات األمطار السنكية، كانحرافاتيا عف   -3

كحدكث فترات الجفاؼ كالرطكبة، كمعرفة إذا كانت تتبع نظامان  االتجاه العاـ
 معينان أـ أف حدكثيا عشكائي.

 أىمية البحث:
تنبع أىمية البحث مف دكره في معرفة نمط اتجاىات األمطار، كبالتالي إمكانية  

االعتماد عمييا في تكجيو النشاط البشرل كبخاصة الزراعي منة، كمدل تكرار دكرات 
 أثيرىا عمى المنطقة.الجفاؼ كت

  حدود منطقة الدراسة:
ك      9شماال، كبيف خطػى طػكؿ   33ك   30تقع منطقة الدراسة بيف دائرتي عرض 

25  ،شرقا متمثمػة فػي النطػاؽ الشػمالي مػف ليبيػا يحػده البحػر المتكسػط مػف ناحيػة الشػماؿ
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الجنكبيػػة فكانػػت الحػػدكد كالحػػدكد التكنسػػية غربػػان، كالحػػدكد المصػػرية شػػرقان، أمػػا مػػف الناحيػػة 
(. كقػد تػـ اختيػار ىػذا 1متماشية مع النطاؽ الصػحراكم كشػبو الصػحراكم الميبػي، خريطػة )

النطػػاؽ لككنػػػو يمثػػػؿ النطػػػاؽ األكفػػر حظػػػان فػػػي التسػػػاقطات المطريػػة، كيكتنػػػؼ بالتػػػالي جػػػؿ 
 سكاف الببلد كأراضييا الصالحة لمزراعة كتمركزاتيا العمرانية. 

 مناىد البحث:
 األمطار كميات بيانات اتجاىات كتحميؿ لدراسة التطبيقي، بالجانب البحث مكضكع ارتبط

المنيج الكصفي   :منيجيف عمى االعتماد إلى أدل مما في النطاؽ الشمالي مف ليبيا،
محطة  15الذم تـ مف خبللو كصؼ الظاىرة المناخية، كجمع البيانات المطرية لعدد 

 بالمكضكع، الصمة ذات الكمية البيانات تحميؿ تـ حيث: التحميمي المنيجأرصاد جكية. 
 .بيا المرتبطة بالنتائج كالخركج

 مصادر وأساليب البحث:
اعتمدت الدراسة عمى مصمحة األرصاد الجكيػة الميبيػة قػي جمػع البيانػات المطريػة  

(، كتراكحػػت فتػػرة 1(، كالخريطػػة )1محطػػة، مكزعػػة عمػػى إقمػػيـ الدراسػػة، جػػدكؿ ) 15لعػػدد 
 سنة. 30سنة، خمس محطات منيا تقؿ فييا فترة الدراسة عف  34 -22ف البيانات م
كيسػػتخدـ عػػادة فػػي تحميػػؿ السبلسػػؿ الزمنيػػة المطريػػة كتحديػػد اتجاىاتيػػا عػػدد مػػف  

األسػػاليب اإلحصػػائية كىػػى: طريقػػة الرسػػـ البيػػاني البسػػيط، طريقػػة المتكسػػطات المتحركػػة، 
 طريقة المتكسطات 
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 دراسةال ( مكقع منطقة1خريطة )

 
(، أمانة التعميـ كمصمحة المساحة 1985األطمس التعميمى، )بتصرؼ مف البحث إستناذان إلي: 

 الميبية، طرابمس.
النصػػفية، كطريقػػة انحػػدار الخػػط المسػػتقيـ، كاعتمػػد البحػػث عمػػى الطريقػػة األخيػػرة فػػي تحميػػؿ 

 البيانات لؤلسباب التالية:
 تمكف مف اشتقاؽ اتجاىات كاضحة. -1
 التجاه لفحكص األىمية اإلحصائية.بمكف إخضاع ا -2
خضػػػاعو مػػػع معامػػػؿ االنحػػػدار  -3 حسػػػاب معامػػػؿ ارتبػػػاط انحػػػدار الخػػػط المسػػػتقيـ، كا 

 لفحص األىمية اإلحصائية.
، كمػػا يبػػيف spssكتػػـ التحميػػؿ اإلحصػػائي لمقػػيـ المسػػتخدمة فػػي البحػػث باسػػتخداـ برنػػامج 

 (.1دلؾ بعض نماذج  التحميؿ اإلحصائي لمحطات الدراسة بالممحؽ )
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 ( محطات األرصاد الجكية التي تعتمد عمييا الدراسة1جدكؿ رقـ )

 خط الطول )شرق( خط العرض )شمال( ر(االرتفاع )مت اسم المحطة

 35          22 47         32 26 درنة

 51         21 49        32 621 شحات

 42          21 45       32 532 البيضاء

 16        20 05        32 129 بنينا

 35        16 12         31 13 سرت

 3 0        15 19          32 32 مصراتة

 11         13 45         32 25 طرابمس

 35         12 45         32 23 صرمان

 05          12 5 0          32 03 زواره

 59         10 52         31 621 نالكت

 14         12 56         31 713 الزنتاف

 06         12 57         31 688 الرجباف

 33         12 05         32 691 يفرف

 35         13 23         30 497 القريات

 59         12 27          31 476 مزده

 المصدر:  عمؿ الباحث إستناذان إلى: 

Climatologically Bulletin.(1997) Meteorological Department. Tripoli. 
Libya: p 2.                   
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 أواًل: األمطار في ليبيا:
يعد المطر مف العناصر المناخية الميمة في ليبيا بصفة عامػة، باعتبػاره عػامبلن رئيسػيان فػي 

لمكقػػع تكزيػػع السػػكاف، كتحديػػد نػػكع النباتػػات كالحيكانػػات فػػي األقػػاليـ المختمفػػة. كيتضػػح أف ا
الجغرافي لميبيا بيف البحر كالصحراء يمعب دكران رئيسيان في تفسير كثير مػف االختبلفػات فػي 

ممػػـ فمػػا فػػكؽ تنحصػػر فػػي نطػػاؽ محػػدكد  60تكزيػػع كميػػات المطػػر، فالمنطقػػة التػػي تسػػتمـ 
 .  (1)% مف مساحة الببلد18اليتعدل 

منيػػػا؛ عامػػػؿ  فػػػي حػػػيف يتكقػػػؼ تكزيػػػع المطػػػر فػػػي منػػػاطؽ المرتفعػػػات عمػػػى عػػػدة عكامػػػؿ
االرتفاع  كبعدىا كقربيػا مػف البحػر، كاتجػاه منحػدراتيا بالنسػبة التجػاه الريػاح الممطػرة، ىػذا 
مػػػا جعػػػؿ مرتفعػػػات شػػػماؿ شػػػرؽ ليبيػػػا، أك مػػػا يعػػػرؼ مجػػػازان )بالجبػػػؿ األخضػػػر( مػػػف أكثػػػر 
المنػاطؽ فػػي إقمػيـ الدراسػػة كفػػى ليبيػا ككػػؿ مطػػران، مػع تبػػايف كميػػات المطػر السػػاقطة عميػػو، 

ممػػـ  100ممػػـ فػػي البيضػػاء، كتتنػػاقص لتصػػؿ إلػػى  551تصػػؿ كميػػة المطػػر حػػكالي حيػػث 
في المخيمى، كتتبايف معدالت المطر عمى المنطقة المرتفعة في شماؿ غرب اإلقمػيـ لتتػدرج 

 ممـ في نالكت.  161ممـ في غرياف إلى أقؿ مف   372مف 
كأكثػػر أجػػزاء ىػػذه  كيمػػي منطقػػة الجبػػؿ األخضػػر مػػف حيػػث كميػػة المطػػر السػػيكؿ السػػاحمية،

السيكؿ مطران الجكانب التي يبرز فييا الساحؿ نحك الشماؿ، كأكبرىػا الممتػد مػا بػيف جنػزكر 
غػػػػرب طػػػػرابمس حتػػػػى الخمػػػػس شػػػػرقا، كالمنطقػػػػة الممتػػػػدة بػػػػيف تػػػػككره كدرنػػػػة، ففػػػػي ىػػػػاتيف 

أمػػا أقػػؿ المنػػػاطؽ  .(2)ممػػـ  400ك  300المنطقتػػيف تتػػراكح كميػػة المطػػر السػػنكم مػػػا بػػيف 
اإلقمػػيـ فيػػي السػػكاحؿ الغربيػػة كالجنكبيػػة لخمػػيج سػػرت، ككػػذلؾ السػػكاحؿ الغربيػػة  مطػػران فػػي

كالجنكبيػػة لخمػػيج البكمبػػا، ىػػذا كيتنػػاقص المطػػر بصػػفة عامػػة فػػي ىػػذه السػػيكؿ كممػػا اتجينػػا 

                                                 
1
 ،1998، ، ليبيػػػػابنغػػػػازم، جغرافيػػػة ليبيػػػػا البشػػػػرية، جامعػػػة قػػػػاريكنس، ممحمػػػد مبػػػػركؾ الميػػػػدك  - 
 .71ص

2
، ، طػػرابمس، ليبيػػاالعممػػيخالػػد رمضػػاف بػػف محمػػكد، ، التػػرب الميبيػػة، الييئػػة القكميػػة لمبحػػث   - 

 . 81، ص1993
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جنكبػػػا إلػػػى أف نصػػػؿ إلػػػى المنػػػاطؽ الجافػػػة خػػػارج إقمػػػيـ الدراسػػػة، كالتػػػي تكػػػاد تنعػػػدـ فييػػػا 
 األمطار.

حظ أف أعمػى معػدؿ سػنكم لممطػر سػجؿ فػي  البيضػاء، كىػك حػكالي نم( 1كبتحميؿ الشكؿ )
ممػـ، ككانػت كميػات المطػر مقاربػة ليػا  50ممـ، كأقؿ كمية مطػر كانػت فػي القريػات  551

ك  161فػػي مػػزده، أمػػا فػػي بػػػاقي المحطػػات فكانػػت كميػػة المطػػػر السػػاقطة عمييػػا مػػا بػػػيف 
 ممـ، كيتأثر المطر بشكؿ الساحؿ كاتجاىو. 535

ة كمية المطر في طرابمس كبنغازم نجد أف األكلى أكثر مطران لككنيػا أكثػر امتػدادان كبمقارن 
نحػػك الشػػماؿ، كألنيػػا أكثػػر الجيػػات تعرضػػا لغػػزك األعاصػػير الشػػتكية الممطػػرة، أمػػا سػػكاحؿ 
خمػػيج سػػرت فيقػػؿ فييػػا المطػػر حيػػث يظيػػر الطػػابع الصػػحراكم بػػالقرب مػػف السػػاحؿ، كذلػػؾ 

 مى ىيئة قكس نحك الداخؿ كمكازاتيا لمرياح الممطرة .لتراجع السكاحؿ في خميج سرت ع
أمػػا ارتفػػاع معػػدؿ المطػػر فػػي شػػماؿ ىضػػبة الجبػػؿ األخضػػر فيعػػزل لتػػأثير الريػػاح الغربيػػة 
بأعاصػػػيرىا المعركفػػػة، إضػػػافة لظػػػركؼ عامػػػؿ االرتفػػػاع كتكجػػػو السػػػفكح، كيرجػػػع انخفػػػاض 

حيػة، ككقكعيػا فػي منطقػة المطػر فػي ىضػبة البطنػاف كالدفنػة إلػى قمػة ارتفاعيػا مػف نا كمية
 ظؿ الجبؿ األخضر مف ناحية أخرل فبل يصؿ إلييا مف المطر إال القدر اليسير.

كيبػػدأ المطػػر فػػي التسػػاقط مػػع حمػػكؿ فصػػؿ الخريػػؼ، بػػدءان مػػف شػػير سػػبتمبر بكميػػات قميمػػة 
جدان كلفترات محػدكدة، كمػع زيػادة التسػاقط فػي شػير أكتػكبر الػذم يبػدأ فيػو المطػر بالسػقكط 

عمػػػػى، كيسػػػػتمر فػػػػي ذلػػػػؾ إلػػػػى أف يصػػػؿ إلػػػػى أعمػػػػى معدالتػػػػو فػػػػي فصػػػػؿ الشػػػػتاء، بشػػػكؿ ف
كبالتحديػػد فػػػي شػػػير ديسػػمبر، كبعػػػد ذلػػػؾ يبػػدأ معػػػدؿ المطػػػر فػػي االنخفػػػاض خػػػبلؿ فصػػػؿ 
الربيػػع بشػػكؿ ممحػػكظ إلػػى أف ينعػػدـ فػػي فصػػؿ الصػػيؼ بدايػػة مػػف شػػير يكنيػػك، كبػػذلؾ فػػإف 

لي تسػػعة أشػػير، يختمػػؼ فييػػا المطػػر يسػػتمر فػػي التياطػػؿ فػػي أغمػػب منػػاطؽ اإلقمػػيـ لحػػكا
 معدؿ المطر مف شير إلى أخر، كمف منطقة إلى أخرل داخؿ اإلقميـ. 
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ان إلى: بيانات مصمحة األرصاد الجكية، إدارة المناخ د: عمؿ الباحث إستناالمصدر 

 كاألرصاد الزراعية، طرابمس، ليبيا.
 (2007 – 1971( معدؿ المطر السنكم في اإلقميـ لمفترة )1شكؿ )

 كعميو فقد قسـ مناخ ليبيا إلى عدة تقسيمات عمى النحك التالي:
إقمػػيـ منػػاخ البحػػر المتكسػػط، كيمتػػد عمػػى طػػكؿ سػػاحؿ البحػػر المتكسػػط يضػػيؽ كيتسػػع  -1

تبعػػػان ألثػػػر البحػػػر كتكغػػػؿ أعاصػػػيره الشػػػتكية، كبمناخػػػو المعػػػركؼ حػػػار جػػػاؼ صػػػيفان دافػػػئ 
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، كيزيػػد  (1) رارم اليػػكمي كالفصػػميممطػػر شػػتاء، مػػع ارتفػػاع نسػػبة الرطكبػػة كقمػػة المػػدل الحػػ
 ممـ. 300معدؿ المطر عف 

منػػػاخ المرتفعػػػات؛ كيشػػػمؿ مرتفعػػػات )الجبػػػؿ األخضػػػر، كالجبػػػؿ الغربػػػي(، كيحػػػده مػػػف  -2
ممػػػػـ، كبػػػػو أعمػػػػى المنػػػػاطؽ مطػػػػران عمػػػػى قمػػػػة مرتفعػػػػات )الجبػػػػؿ  200الجنػػػػكب خػػػػط مطػػػػر 

 ممـ. 500األخضر( حيث يسقط ما يزيد عف 
ك  150لػى الجنػكب مػف المرتفعػات، كينحصػر بػيف خطػى مطػر المناخ شػبو الجػاؼ؛ إ -3

 ممـ، كيشمؿ مناطؽ كسكاحؿ خميج سرت كغرب سيؿ الجفارة. 50
% مػػػف األراضػػػي الميبيػػػة، كيتسػػػـ بػػػالحرارة كالجفػػػاؼ، 90المنػػػاخ الصػػػحراكم؛ كيغطػػػى  -4

 .(2)ممـ، مع زيادة المدل الحرارم اليكمي كالفصمي 50كيقؿ فيو المطر السنكم عف 

ـ فػي فصػؿ 22تبايف مف منطقة إلى أخرل حيث ترتفع درجة الحرارة التي ال تقػؿ عػف كبال
ـ، كألتزيػػد عػػف  3الصػػيؼ، مػػع سػػقكط المطػػر كاعتػػداؿ فػػي درجػػة الحػػرارة التػػي ألتقػػؿ عػػف

18 مػػف مجمػػكع المطػػر السػػنكم فػػي 70ـ فػػي فصػػؿ الشػػتاء، كسػػقكط مػػا ال يقػػؿ عػػف %
 .  (3)فصؿ الشتاء

( لتكزيػػػع المطػػػر فػػػي اإلقمػػػيـ يمكػػػف تقسػػػيـ 2حميػػػؿ الخريطػػػة )كبنػػػاء عمػػػى مػػػا سػػػبؽ، كمػػػف ت
 المنطقة إلى خمس مناطؽ عمى النحك التالي:

                                                 
1

 -  Hans- Jurgen Boll, Mediterranean Climate variability and trends, 
(2003), p8. 

الجماىيريػػة، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر  فػػي،  مػػكارد الميػػاه الطنطػػاكمعطيػػة محمػػكد محمػػد 2 - 2
 .13 -12ص ص  ،1997، منشكرة، معيد البحكث كالدراسات األفريقية، جامعة القاىرة

 132ص ،1997، النيضة العربية ،  مناخ مصر ، دار كآخركف، يكسؼ عبد المجيد فائد 3 - 
. 
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ممػػـ سػػنكيان، كتمثميػػا المنطقػػة العميػػا لمرتفعػػات المنطقػػة  500منطقػػة يزيػػد مطرىػػا عػػف  -1
 الشرقية )الجبؿ األخضر(، كتظير كاضحة في شحات كالبيضاء.

ـ، كتشػػػكؿ مسػػػاحة أكبػػػر مػػػف المنطقػػػة األكلػػػى، ممػػػ 500-400منطقػػػة مطرىػػػا مػػػابيف  -2
 كتمتد عمى شكؿ بيضاكم يحيط بالمنطقة األكلى، متمثبل بشكؿ كاضح في المرج.

ممـ، كتظير بكضكح في ثػبلث منػاطؽ؛ األكلػى فػي  400-300مناطؽ مطرىا مابيف  -3
شػػماؿ غػػرب ليبيػػا، كتمتػػد مػػف جنػػزكر غربػػان إلػػى الخمػػس شػػرقان، كالثانيػػة ترتكػػز فػػي كسػػط 
مرتفعات المنطقة الغربية )الجبؿ الغربي( في أعمى مناطقو غرياف، كالثالثػة تمتػد مػف مدينػة 

 درنة في الشرؽ إلى منطقة مابيف المرج كاألبيار.
ممػػـ، كتتمركػػز حػػػكؿ زكاره فػػي شػػماؿ غػػػرب 300-200منػػاطؽ معػػدؿ مطرىػػا مػػػابيف  -4

ؿ الغربػػي( كسػػيؿ الجفػػارة، ليبيػػا، كأغمػػب األجػػزاء الشػػرقية لمرتفعػػات المنطقػػة الغربيػػة )لجبػػ
 كالجزء الشرقي مف سيؿ بنغازم )مف بنغازم حتى تككرة(. 

                                                                                                        شػػريطممػػـ، كتمتػػد مػػف الشػػرؽ إلػػى الغػػرب عمػػى ىيئػػة 200-100منػػاطؽ مطرىػػا مػػابيف -5
كػػـ. كتتمركػػز حػػكؿ خمػػيج سػػرت كاجػػدابيا، كمنػػاطؽ متفرقػػة  35-20عرضػػو مػػابيف  يتػػراكح

 مف المرتفعات الغربية ) الرجباف، الزنتاف( ، كىكامش المرتفعات الشرقية.
 

 
: بتصػػػرؼ مػػػف الباحػػػث: األطمػػػس التعميمػػػى، أمانػػػة التعمػػػيـ كمصػػػمحة المسػػػاحة  المصـــدر

 ( .1985الميبية، طرابمس، )
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 .طر في إقميـ الدراسة( تكزيع الم2خريطة )

 ثانيًا: االتجاه العام لؤلمطار:

يميؿ نحػك التنػاقص  ( أف االتجاه العاـ لكميات األمطار السنكية2يظير مف خبلؿ الممحؽ)
ه ذني فػػي مقػػدار ىػػذا التنػػاقص مػػابيف ىػػغمػػب محطػػات الدراسػػة مػػع كجػػكد تبػػايف مكػػاأفػػي 

فػػي المعػػادلتيف  ؿ االرتبػػاطمعامػػمعامػػؿ االنحػػدار ك كعنػػدما تكػػكف قػػيـ كػػؿ مػػف  المحطػػات،
 مكجبػػة يكػػكف اتجػػاه األمطػػار متزايػػدان، كعنػػدما تكػػكف سػػالبة يكػػكف اتجػػاه األمطػػار متناقصػػان،

 كتكضح نتائج اتجاىات األمطار التي تـ التكصؿ إلييا.

 أواًل: معادلة انحدار الخط المستقيم:

 :(1)بتطبيؽ معادلة انحدار الخط المستقيـ المتمثمة في التالي 

      y = a + bx:            لة خط االتجاه العاـمعاد
 حيث أف :    

Y          .القيمة االتجاىية لؤلمطار = 
 a .ثابت نقطة األساس لعبلقة االنحدار = 

 b  يمثػػػػػؿ كميػػػػػة التغيػػػػػر فػػػػػي =y  الناتجػػػػػة عػػػػػف تغيػػػػػرx  درجػػػػػة كاحػػػػػدة )معامػػػػػؿ
 االنحدار(.

، 0.655، 2.116( كانت مكجبة 2)( المبينة بالجدكؿ bإف قيـ معامؿ االنحدار ) 
، في كؿ مف البيضاء، درنة، طرابمس، عمى التكالي. كتراكحت قيمو السالبة في 0.345

 .في محطة زكاره 2.759-في محطة شحات ك 0.157-باقي المحطات بيف   
 

                                                 

، كاإلعػبلف، الػدار الجماىيريػة لمنشػر كالتكزيػع اإلحصػاء مبػادئعمػر الطبػكلى،   أبػك القاسػـ 1 - 
 .190ص ،1993، مصراتة، ليبيا
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 ( ستيودنت لمعامل االنحدار:Tثانيًا: اختبار )

( عدـ 2بيف نتائجو بالجدكؿ )ستيكدنت الم tكقد دؿ فحص األىمية اإلحصائي   
( اإلحصائية في جميع المحطات عند مستكل األىمية bأىمية قيـ معامؿ االنحدار)

المحددة عند مستكل األىمية  tالمحسكبة، اقؿ مف قيـ  tb% إذ جاءت قيـ 5اإلحصائية 
%، كىذا يدؿ عمى أنيا انحدارات ظاىرية كغير جكىرية حصمت بمحض 5اإلحصائية 
  : (1)ؽ المعادلةالصدفة. كف

tb = 

 حيث أف:
tb   =.فحص األىمية اإلحصائية لمعامؿ االنحدار 
b .قيـ معامؿ االنحدار = 
𝑦 .)المتغير التابع )األمطار = 
ᵪ℺ .)االنحراؼ المعيارم لممتغير المستقؿ )الزمف = 
n .عدد القيـ = 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .12مرجع سابؽ، ص  ط١بَ، ِذّذ ٔبدس 1 - 
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استيكدنت  tفحص األىمية اإلحصائية ، ك معادلة خط االتجاه العاـ ( يكضح قيـ2جدكؿ )
 لمعامؿ انحدار خط اتجاه األمطار في محطات الدراسة.

 N B A d.f t المحطة
المحسك 
 بة

t  5%  األىمية
 اإلحصائية

 غير ميـ 2.080 0.148 21 -987.870 0.655 23 درنة
 غير ميـ 2.040 0.201 31 846.809 -0.157 33 شحات
 غير ميـ 2.069 0.494 23 -3664.02 2.116 25 البيضاء
 غير ميـ 2.032 0.541 32 1470.430 -0.602 34 بنينا
 غير ميـ 2.032 1.294 32 3248.651 -1.551 34 سرت
 غير ميـ 2.032 0.414 32 1240.001 -0.481 34 مصراتة
 غير ميـ 2.040 0.084 31 -315.545 0.345 33 طرابمس
 غير ميـ 2.053 1.150 27 4745.588 -2.253 29 صرماف
 غير ميـ 2.032 1.745 32 5730.199 -2.759 34 زكاره
 غير ميـ 2.032 1.162 32 3867.371 -1.864 34 نالكت
 غير ميـ 2.040 0.354 31 1156.673 -0.465 33 الزنتاف
 غير ميـ 2.086 0.746 20 3457.388 -1.622 22 الرجباف
 ـغير مي 2.086 0.928 20 4924.977 -2.336 22 يفرف
 غير ميـ o.543- 1128.679 31 0.989 2.040 33 القريات
 غير ميـ 2.040 0.943 31 1868.237 -0.901 33 مزده

 : مف عمؿ الباحث، اعتمادان عمى بيانات مصمحة األرصاد الجكية، طرابمس، لبيا.المصدر
d.f           :درجات الحرية، كتحسب مف المعادلة =n = d.f – 2. 
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 ارتباط بيرسون : ثالثًا: معامل

  :( 1)كتبيف عبلقة االرتباط التي تشرحيا المعادلة التالية 

معامؿ االرتباط بيرسكف:        
  

  





2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN
r

     

     
 ف:إحيث  

r                ( 1–، ك  1= معامؿ ارتباط بيرسكف ، كتتراكح قيمتو ما بيف.) 

         X (.= السنكات )المتغير المستقؿ 

         Y .)كمية المطر )المتغير التابع = 

، 0.043، 0.118( المكجبة كالتي بمغت 3( المبينة بالجدكؿ )rقيـ االرتباط )إف 
، في كؿ مف البيضاء، درنة، طرابمس، عمى التكالي. كقيمو السالبة التي تراكحت 0.033
كد في محطة زكاره، تدؿ عمى كج 0.283 –في محطة شحات ك  0.013 –بيف 

عبلقات ارتباط خطية مكجبة كضعيفة جدان بيف األمطار كالزمف في ثبلث محطات ككجكد 
 محطة.  13عبلقات خطية سالبة كضعيفة جدان ببف األمطار كالزمف في 

 ( ستيودنت لمعامل االرتباط:Tرابعًا: اختبار )
 : (2)ةستيكدنت لمعامؿ االرتباط بالمعادلة التالي tكقد تـ فحص األىمية اإلحصائية 

tr = 
                                                 

1 - Norman Bailey, Statistical, Great Britain, (1988), p 95.  
ؼ كالتصحر كالظكاىر المصاحبة ليما، دار شمكع الثقافػة، أمحمد عياد مقيمي،  مخاطر الجفا -2

 .54ص ،2003، الزاكية، ليبيا
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 ف:إحيث 

tr . فحص األىمية اإلحصائية لمعامؿ االرتباط = 
r . قيمة معامؿ االرتباط = 

 r2            =مربع قيمة معامؿ االرتباط . 
n         عدد السنكات = 

( حيث 3قد تبيف أف جميع القيـ المطرية غير جكىرية، ككجدت بمجرد الصدفة، جدكؿ )
المحسكبة جاءت  tr% ألف جميع قيـ 5م منيا إلى مستكل األىمية اإلحصائية لـ يرقى أ

 %. 5المحددة عند مستكل األىمية اإلحصائية  tاقؿ مف قيـ 
كيدعـ عدـ أىمية عبلقات االرتباط كخطكط انحدارىا الممثمة لبلتجاىات المطرية في 

ة مف متغيرات األمطار المحطات جميعيا، قيـ معامؿ التفسير التي تكضح النسبة الحقيقي
(، فيبلحظ أف قيـ معامؿ التفسير لـ تتجاكز 4التي يستطيع خط االنحدار تفسيرىا جدكؿ )

% في محطة زكاره، بينما قمت عف ذلؾ في باقي المحطات، كتدؿ ىذه القيـ  0.08
المنخفضة عمى أنيا قيـ ميممة، كعدـ صبلحية عبلقة االرتباط أك خط انحدارىا إذا كانت 

. كتعكس بذلؾ الطبيعة العشكائية (1) %25أقؿ مف  r2% كقيمة 50أقؿ مف  r قيمة
لؤلمطار التي تتذبذب كمياتيا مف سنة إلى أخرل دكف أف يككف لتغيرات الزمف أم عبلقة 

 ممحكظة بيا كباتجاىاتيا.

 

 
                                                 

1 - Oliver,J,E, Climate and Mans Environment. An Introducation to 
Applied Climatology. New York, London, ,(1973), p472.   
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ستيكدنت لمعامؿ  t، كفحص األىمية اإلحصائية معامؿ االرتباط ( يكضح قيـ3جدكؿ )
 مطار مع الزمف في محطات الدراسة.ارتباط األ

 r d.f tr المحطة
 المحسوبة

5  t%  األىمية
 اإلحصائية

 غير ميـ 2.080 0.195 21 0.043 درنة
 غير ميـ 2.040 -0.074 31 -0.013 شحات
 غير ميـ 2.069 0.569 23 0.118 البيضاء
 غير ميـ 2.032 -0.44 32 -0.078 بنينا
 غير ميـ 2.032 -1.214 32 -0.210 سرت
 غير ميـ 2.032 -0.319 32 -0.056 مصراتة
 غير ميـ 2.040 0.183 31 0.033 طرابمس
 غير ميـ 2.053 -1.086 27 -0.205 صرماف
 غير ميـ 2.032 -1.670 32 -0.283 زكاره
 غير ميـ 2.032 -1.113 32 -0.193 نالكت
 غير ميـ 2.040 -0.283 31 -0.051 الزنتاف
 غير ميـ 2.086 -0.69 20 -0.154 الرجباف
 غير ميـ 2.086 -0.878 20 -0.193 يفرف
 غير ميـ 2.040 -0.945 31 -0.167 القريات
 غير ميـ 2.040 -0.903 31 -0.160 مزده
: مف عمؿ الباحث، اعتمادان عمى بيانات مصمحة األرصاد الجكية، المصدر           

 طرابمس، ليبيا.
 ة االنحدار:خامسًا: الخطأ المعياري لعبلق

( لكؿ عبلقات االنحدار الخطية لمحطات S.Eكتعكس قيـ الخطأ المعيارم لمتقدير )
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في  31.4الدراسة، عشكائية كميات األمطار السنكية التي تراكحت قيميا المعيارية بيف 
في البيضاء كبالتالي عدـ ارتباطيا بتغيرات الزمف بشكؿ كاضح،  134.1القريات ك 

 :(1)( كالمحسكبة مف المعادلة4الجدكؿ )كالمكضحة نتائجيا ب

S.E = QY -                            

 ف:إحيث 
S.E .الخطأ المعيارم لمتقدير = 
QY .أفضؿ تقدير لبلنحراؼ المعيارم = 
r2 .معامؿ التفسير = 
 

 سادسًا: االنحراف المعياري النسبي:
ئية األمطار، كتؤكد كجكد عكامؿ أخرل، غير كتدعـ قيـ االنحراؼ المعيارم النسبي عشكا 

كميات األمطار كالزمف تدخؿ في تحديد اتجاه خط االنحدار)اتجاه األمطار( بنسب عالية 
% في محطة مزده، كقد تنتج ىذه 69.3% في محطة شحات ك21.6تراكحت بيف 

ل العكامؿ مف اإلجراءات المتبعة عند تسجيؿ كقياس األمطار أك بعكامؿ طبيعية أخر 
  :(2)( كالمحسكبة مف المعادلة4يصعب الكشؼ عنيا كقياسيا. كما يكضح الجدكؿ )

 100   =℺% 
 ف:إحيث 
 % = النسبة المئكية لبلنحراؼ المعيارم.℺

S.E .الخطاء المعيارم = 

                                                 
1

 .11مرجع سابؽ، ص  ط١بَ، ِذّذ ٔبدس -
2

 .ٚٔفظ اٌظفذخٔفظ اٌّشجغ،   -
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ȳ . المتكسط = 
المئكية  معامؿ التفسير، كقيـ الخطأ المعيارم لمتقدير، كقيـ النسبة ( يكضح قيـ4جدكؿ )

 لبلنحراؼ المعيارم في محطات الدراسة.

 %n r2 % S.E  Q المحطة
 33.54 106.6 0.002 23 درنة
 21.66 116.1 0.000 33 شحات
 24.29 134.1 0.04 25 البيضاء
 28.47 78.18 0.006 34 بنينا
 35.99 73.0 0.04 34 سرت
 30.30 86.2 0.003 34 مصراتة
 27.86 102.9 0.001 33 طرابمس
 35.22 93.4 0.04 29 صرماف
 38.45 94.5 0.08 34 زكاره
 59.20 95.8 0.03 34 نالكت
 38.66 89.8 0.003 33 الزنتاف
 30.54 69.2 0.02 22 الرجباف
 29.52 79.1 0.03 22 يفرف
 62.26 31.4 0.02 33 القريات
 69.39 54.5 0.02 33 مزده

احث، اعتمادان عمى بيانات مصمحة األرصاد : مف عمؿ البالمصدر                     
 الجكية، طرابمس، ليبيا.

 :النتائد
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 بناء عمى الدراسة التفصيمية لمعناصر السابقة تـ التكصؿ إلى النتائج التالية :  

 كجكد اتجاىات مطرية متزايدة كاتجاىات مطرية متناقصة في محطات الدراسة. -1
ال تتمتػع بػأم أىميػة ات ظاىرية حصائية أف كؿ االتجاىأكدت جميع الفحكص اإل -2

 إحصائية أك عممية كنتجت عف الطبية العشكائية لكمية األمطار السنكية. 
ف االتجػاه العػاـ لؤلمطػار السػنكية لػيس لػو أرية التػي تقػكؿ بػالقبكؿ بالفرضػية الصػف -3

أىميػػػة فػػػي إقمػػػيـ الدراسػػػة، كرفػػػض الفرضػػػية البديمػػػة التػػػي تػػػرل بأىميػػػة االتجػػػاه 
 ية.كدالالتو اإلحصائ

أف التذبػػذب فػػي األمطػػار الػػذم يمػػر بػػو اإلقمػػيـ أدم إلػػى ىشاشػػة البيئػػة الطبيعيػػة،  -4
 مما يكجب دراستيا تفصيميان بكؿ عناصرىا عند محكلة تنميتيا.

تبػػػػيف االتجاىػػػػات المطريػػػػة صػػػػعكبة االعتمػػػػاد عمييػػػػا فػػػػي أقامػػػػة مشػػػػاريع زراعيػػػػة  -5
 باإلقميـ، أال بعد أيجاد مصادر مائية بديمة.
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 قالمبلح

 .spss( بعض نماذج التحميؿ اإلحصائي لمحطات الدراسة باستخداـ برنامج 1ممحؽ )
 

  Model Summa
 محطة بنينا 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .078(a) .006 -.025 78.18597 

                            a  Predictors: (Constant), years 
ANOVA(b) 

Mod
el  

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressio
n 

1184.83
0 1 1184.830 .194 .663(a) 

Residual 195617.
481 

32 6113.046   

Total 196802.
311 

33    

     a  Predictors: (Constant), years 
     b  Dependent Variable: BENINA 

Coefficients(a) 
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Mod
el  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

1470.4
30 

2716.4
48  .541 .592 

yars -.602 1.367 -.078 -.440 .663 
     a  Dependent Variable: BENINA 

 
  Model Summary محطة البيضاء 

 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 

.118(a) .014 -.029 
134.1388

0 
                             a  Predictors: (Constant), years 

 
ANOVA(b) 

Mod
el  

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressio
n 

5823.23
2 

1 5823.232 .324 .575(a) 
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Residual 413844.
025 

23 17993.218   

Total 419667.
258 

24    

     a  Predictors: (Constant), years 
     b  Dependent Variable: BIEDA 

Coefficients(a) 

Mod
el  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

-
3664.0

27 

7410.9
68 

 -.494 .626 

yars 2.116 3.720 .118 .569 .575 
   
    a  Dependent Variable: BIEDA 

 
(1تابع ممحؽ )  

 
Model Summaryا                          محطة طرابمس
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Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 

.033(a) .001 -.031 
102.9770

8 
                             a  Predictors: (Constant), years 

 
ANOVA(b) 

 
Mod
el  

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressio
n 355.474 1 355.474 .034 .856(a) 

Residual 328732.
647 

31 10604.279   

Total 329088.
122 

32    

      a  Predictors: (Constant), years 
      b  Dependent Variable: TRIPOLI 

 
 
 
 
 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 182 

 
 

Coefficients(a) 
 

Mod
el  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

-
315.54

5 

3740.7
84 

 -.084 .933 

yars .345 1.883 .033 .183 .856 
      a  Dependent Variable: TRIPOLI 
  Model Summary محطة القريات 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .167(a) .028 -.003 31.40266 

                            a  Predictors: (Constant), years 
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ANOVA(b) 
Mod
el  

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressio
n 

881.042 1 881.042 .893 .352(a) 

Residual 30569.9
37 31 986.127   

Total 31450.9
79 

32    

      a  Predictors: (Constant), years 
      b  Dependent Variable: GHARIAT 

Coefficients(a) 

Mod
el  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

1128.6
79 

1140.7
45 

 .989 .330 

yars -.543 .574 -.167 -.945 .352 
      a  Dependent Variable: GHARIAT 
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 كخط االتجاه العاـ لؤلمطار في محطات الدراسة.  الزمنية ( السمسمة2ممحؽ )
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: مف عمؿ الباحث، اعتمادان عمى بيانات مصمحة األرصاد الجكية، طرابمس، المصدر

 ليبيا.
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 االقاليم السياحية بميبيا وامكانية تنميتيا
 

 د.صالحة عمي اخميف فبلح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة

ف كانت صناعة إال  أنيا تختمؼ عف باقي الصناعات في طبيعة مكاردىا إف السياحة كا 
كفي طبيعة استثمارىا فالسياحة كصناعة تعتمد عمي المكارد الطبيعية التي ترتبط بالمكاف 
كتعتمد في استثماراتيا عمي إقامة المشركعات التي تستثمر ىذه المكارد كالخصائص 

 الطبيعية.

، كمف ثـ العمؿ عمي استثمار المكارد كما أنيا تركز عمي خصائص كسمات البيئة المحمية
براز خصائص اإلقميـ كمميزاتو بما يحقؽ لو االستثمار  المتاحة كالمتكفرة في المنطقة ، كا 
المناسب دكف اإلخبلؿ بالعكامؿ الجاذبة المميزة لئلقميـ كدكف المساس بمكارده الطبيعية 

 .(1)باالنتقاص منيا أك استغبلليا
ؿ التي تمتاز بتكفر جميع الخصائص المتاحو الستثمار السياحة كتعتبر ليبيا مف اىـ الدك 

حيث مف ابرز مميزاتيا انيا تحتؿ مساحة شاسعة مف طرؼ افريقيا الشمالي ،كمكقعا فريدا 
ضمف مجمكعة األقطار المطمة عمى البحر المتكسط ، التى تعد مف اكثر مناطؽ العالـ 

ة مف أكربا حيث يعد خميج سرت النافذة جذبا لمسياح، كذلؾ فقد جعميا ىذا المكقع قريب
 (.1االفريقية عمى العالـ. شكؿ )

 (  المكقع الجغرافي العاـ لميبيا عمى مستكل العالـ1شكؿ )

                                                 
  عضك ىيئة تدريس بقسـ الجغرافيا كمية اآلداب الخمس/جامعة المرقب 
 .660،ص 2000( ماجدة محمد جمعو: جغرافية السياحية،مطبعة التكحيد الحديثة ، مصر، 1)
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 .ـ1978المصدر:األطمس الكطني         

 

كىذه المساحة الشاسعة لميبيا ساعدت عمى تقسيميا مف حيث المكارد السياحية إلي أربع 
( تعكس إلى حد كبير المزايا الجغرافية كالثقافية كالتاريخية في 2ؿ )أقاليـ سياحية شك

الببلد، كما تعتبر مناطؽ مثالية إلغراض التخطيط السياحي. كتختمؼ ىذه األقاليـ فيما 
بينيا مف حيث نمط السياحة كمقكماتيا في كؿ منيا مما يعطي لكؿ إقميـ منيا سماتو 

يمكف لكثير مف األقاليـ أف تتكامؿ بعضيا البعض الخاصة بو سكاء جغرافيا أك سياحيا، ك 
سياحيا خاصة مع اختبلؼ أنماط السياحة السائدة بكؿ منيا ، يدعـ ذلؾ شبكة مف الطرؽ 

 .       (1)الجيدة ككسائؿ النقؿ المتنكعة التي تربط بيف ىذه األقاليـ بكفاءة عالية

 

 

                                                 

 .219،ص 2000( احمد حسف إبراىيـ : جغرافية السياحة،الفجر لمطباعة كالتصكير، مصر، 1)
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 ( األقاليـ السياحية كمكاقع المدف في ليبيا2شكؿ )

 
 .1978لمصدر :ػ مف عمؿ الباحثة استنادا األطمس الكطني التعميمي ا

 مشكمة البحث:ػ
تتمحكر مشكمة البحث في عدـ كفاءة النشاط السياحي كمحدكديتو بميبيا كلما لـ يتـ 

 االستفادة كاالستثمار بشكؿ امثؿ لبلماكف السياحية بميبيا.
 فرضية البحث:

ة يساعد عمى تكفر العديد مف المكارد الطبيعية ػػػػ اف تنكع البيئات في منطقة الدراس
 كالبشرية.

 ػػػػ تتعدد انماط السياحة التى يمكف تنميتيا في منطقة الدراسة. 
 ىدؼ البحث:

ييدؼ البحث الى القاء الضكء عمى اىمية امكانيات ليبيا السياحية المتعددة كالتى لـ تنؿ 
كالسياحية كالتعرؼ عمى ماسيترتب عف  حقيا مف الدراسات السابقة الجغرافية كاالقتصادية
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 مف تطكر كخاصة المناطؽ النائية  تنمية القطاع السياحي في كؿ االماكف السياحية بميبيا
 اىميتو:

تتمثؿ اىميتو في تكضيح التكزيع الجغرافي لبلماكف السياحية بميبيا كتمثيميا بالخرائط ،  
بيعية مثؿ اعتداؿ المناخ كايضا تكفر كتكضيح تنكع المكارد السياحية بميبيا بيف مكارد ط

 مكارد السياحة البشرية مثؿ المكاقع االثرية التى مرت بعدة عصكر مختمفة.
 مجاالتو:

 ػػػػػػ المجاؿ المكاني:

يحدىا مف الشماؿ البحر المتكسط كتستمر جنكبان إلى أف تمتقي مع حدكد كؿ مف 
حدكد جميكريتي مصر العربية  جميكريتي النيجر كتشاد، أما شرقان فتسير حدكدىا مع 

كينحصر ىذا المد الكاسع   (1) كالسكداف، كغربان مع حدكدىا مع جميكريتي تكنس كالجزائر.
 18 - 45ؽ تقريبان كما بيف خطي عرض  25ؽ  – 9  58فمكيان  بيف خطي طكؿ 

 .2كـ 1.751.500كتضـ مساحة تبمغ حكالي  (2) ش تقريبان. -33   10ش ك 

ذا المكقع االستراتيجي قد جعميا منذ زمف بعيد معبر الحضارات القديمة التي كليبيا بي
تعاقبت عميو،كما اصبغ المكقع عمى الببلد أىمية بالغة يمكف استثمارىا سياحيان كذلؾ مف 

 خبلؿ:

ػػػ ليبيا ليا عبلقات جكار تاريخية كاقتصادية كاجتماعية، مما يجعميا ىمزة كصؿ بيف 1
مغرب العربي ككذلؾ مع دكؿ الصحراء األفريقية ،ككذلؾ عبلقاتيا مع المشرؽ العربي كال

 دكؿ حكض البحر المتكسط عبر التاريخ. 

                                                 

عبػػد السػػبلـ محمػػد الحشػػاني: الجماىيريػػة العظمػػى دراسػػة فػػي قػػكة الدكلػػة، دار الكتػػب  لطيػػؼ ىاشػػـ كػػزار،( 1)
 .85، ص 2005الكطنية، بنغازم، ليبيا، الطبعة األكلي، 

، 1989سػػػالـ عمػػػى الحجػػػاجي: ليبيػػػا الجديػػػدة، منشػػػػكرات مجمػػػع الفػػػاتح لمجامعػػػات ليبيػػػا، الطبعػػػة الثانيػػػػة، ( 2)
 .14ص
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كـ "  40ػػ يتمتع الساحؿ الشمالي لميبيا المطؿ عمى البحر المتكسط بعمؽ نحك" 2
كىك معتدؿ أغمب فصكؿ السنة كىذا يعد أحد عكامؿ الجذب اليامة لمسائحيف  (1)جنكبان 

رات السنة، كما يسكدىا المناخ الصحراكم الجاؼ الذم يمكف أف يككف جاذبان  أغمب فت
 لمسياحة في فصؿ الشتاء. 

ػػػػ إف إطبللة ليبيا عمى ساحؿ البحر المتكسط كالذم يمثؿ احد مناطؽ العرض السياحي 3
في العالـ حيث تنتشر عمى سكاحمو الشمالية كالجنكبية كالشرقية عدد مف الدكؿ السياحية 

عؿ مف أىميا اسبانيا كايطاليا كاليكناف كتركيا كلبناف كمصر كتكنس ،يمكف معو لميبيا ل
االستفادة مف مكقعيا ضمف دكؿ حكض ىذا البحر الياـ سياحيا كتجاكرىا شرقان مصر 
كغربان مع تكنس مما يمكنيا مف االستفادة مف ىذا الجكار الجغرافي ليا مع ىاتيف الدكلتيف 

فيـك السياحة الشاممة دكران ىامان في ىذا المجاؿ، كتشكيؿ برامج السياحيتيف كيمعب م
 سياحية تضـ برامج سياحية تضـ ليبيا مع ىاتيف الدكلتيف.

 المنيجية المتبعة في البحث:

اعتمدت الباحثة في بحثو ىذا عمى  المنيج االقميمي الذم يستند في تحديد دراسة 
ككذلؾ المنيج الكصفي لبلستفاذه منو في تفصيمية عف السياحة في ليبيا كسبؿ تنميتيا 

كصؼ االماكف االثرية كالسياحية عمى حد سكء ، كايضا المنيج االصكلي لتحميؿ ظاىرة 
 السياحة بميبيا كخصائصو .

 في رسـ الخرائط. AutoCADكاستعانت الباحثة بتقنيات الحاسكب مثؿ 

 مصادر البحث:

                                                 

 29، ص 1990فية ليبيا البشرية، منشكرات جامعة قاريكنس، بنغازم، محمد المبركؾ الميدكم: جغرا( 1)
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لمتعمقة بمكضكع بحثو عمى المصادر اعتمدت الباحثة في جمع البيانات كالمعمكمات ا
 االتية:ػ

 ػ المصادر المكتبية :كتتمثؿ في الكتب كالرسائؿ كالمراجع كاالبحاث العممية .1

ػ المصادر الرسمية: كتتمثؿ في البيانات كالمعمكمات كالخرائط التى تـ الحصكؿ عمييا 2
 مف الدكائر كالمؤسسات الحككمية.

لبيانات كالمعمكمات التى تحصمت عمييا الباحثة مف : المسح الميداني: كيتمثؿ في ا3
 الجيات المختصة بالسياحة.

 محاكر البحث:

 األقاليم السياحية في ليبيا

عمى ماتزخر بو ليبيا مف مقكمات  طبيعو كانت اك بشريو كعكامؿ جذب سياحي       
ستثمارية يمكف تقسيـ ليبيا سياحيان الى إقميميف كذلؾ حسب المشاريع اال متباينو فإنو

 المبرمجة مف قبؿ كزارة السياحة كىما:

 ػ اإلقميـ الصحراكم 2ػ اإلقميـ الساحمي.               1          

حيث تتركز اغمب المشاريع االستثمارية السياحية عمى طكؿ الشريط الساحمي كيرجع ذلؾ 
كتتركز معظـ % مف سكاف ليبيا في ىذا اإلقميـ ، 80الى عدة اسباب ، منيا تركز نحك 

المناطؽ السياحية بيذا اإلقميـ كالمدف االثرية كالشكاطئ كاالماف ذات المقكمات الخاصة 
مف حيث جماليا كمناظرىا الطبيعية كقربيا مف مصادر المياه ، اضافة الى اف ىذه 
االماكف كالمكاقع قريبة مف كسائؿ النقؿ البرية كالبحرية كالجكية ، كىك ما اعتمدت الييئة 

امة لمسياحة كالصناعات التقميدية بتخريطيا مف الشرؽ الى الغرب كتحديد المميزات الع
 السياحية لكؿ مكقع .
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اما المنطقة الصحراكية فيي داخمية صحراكية كىي تشكؿ نسبة كبيرة مف مساحة ليبيا مف 
ؿ الشرؽ الى الغرب تنتشر فييا مجمكعة مف المكاقع السياحية كالمدف االثرية االسبلمية مث

غدامس كغات كزكيمو كغيرىا كالمكاقع التى تعكد الى عصكر ماقبؿ التاريخ مثؿ كاك 
النامكس كجباؿ اكاككس، إضافة لممناظر الطبيعية الخبلبة مف خبلؿ رماؿ الصحراء 

 كجماليا كانتشار الكاحات فييا كالبحيرات مثؿ بحيرة قبرعكف كأـ الماء

ي السنكات الماضية تبيف أف مخطط التنمية كمف خبلؿ بعض القكانيف الخاصة بالسياحة ف
 السياحية في ليبيا قد اعتمد تقسيما سياحيا تنمكيا يشمؿ أربعة أقاليـ سياحية مميزة كىي :

 أوال: اإلقميم الغربي:

يقع ىذا اإلقميـ في الشماؿ الغربي مف ليبيا يحده مف الشماؿ البحر المتكسط   
الجزائر كمف الشماؿ الغربي تكنس كمف الشرؽ كمف الجنكب الحمادة الحمراء كمف الغرب 

(. كينتمي ىذا اإلقميـ مناخيا إلى 3يحده مجرم كادم بي الكبير. كما يتضح مف شكؿ )
إقميـ البحر المتكسط المتميز باعتداؿ درجة الحرارة صيفا ك ككنو دفئ ممطر شتاءا، بذلؾ 

ية لكافة األعمار،كخاصة نجد أف مناخو يسمح بممارسة كافة األنشطة السياحية كالتركيح
في فصؿ الصيؼ ، كما إف مكسمية السياحة في ىذا اإلقميـ ىي مابيف شير سبتمبر إلى 

 مايك.

(، 4كتتركز الحركة السياحية فيو عمي المكارد السياحية المكجكده بو كما يتضح مف شكؿ )
عة كاليدكء حيث تنتشر بكؿ منطقة العديد مف المكارد البيئية السياحية، مثؿ جماؿ الطبي

كالبعد عف التمكث بما يشكؿ مكرد سياحي تتميز بو المنطقة، ىذا باإلضافة إلي العديد مف 
 المكارد التي يجب
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 (  مكقع بعض المدف باالقميـ الغربي3شكؿ )

 
 المصدر: عمؿ الباحثة استنادا لخرائط مصمحة التخطيط العمراني.               

، (1)ياحي يمكف أف يستفاد منو في عممية التنمية السياحيةالعمؿ عمي النظر إلييا كمكرد س
كالمدف األثرية كمدينة صبراتو، مدينة طرابمس التي تعتبر مدينة فينيقية األصؿ ككانت 

( أسماىا الفينيقيكف فيما بيف القرنيف السابع marca aiatتسمي بمدينة )ماركااكيات
فيبل سيميف،لبده الكبرم،كنالكت. كيتكفر (، 1)انظر الصكرة   (2)كالثامف عشر قبؿ الميبلد

ليذا اإلقميـ شاطئ ذا رماؿ ناعمة بيضاء ك مياه قميمة العمؽ يمارس فيو أنشطة مختمفة 
(، 2كالغكص مثبل.كشاطئ مصراتة،زليتف ، الخمس ، القربكلمي، بسيس )انظر الصكرة 

                                                 

(إييػػاب حسػػيف عػػكاد: إمكانػػات التنميػػة السػػياحية المسػػتدامة فػػي منطقػػة رأس سدر)باسػػتخداـ نظػػـ المعمكمػػات 1)
 . 45،ص2008الجغرافية(،جامعة عيف شمس،كمية البنات،قسـ الجغرافيا،رسالة ماجستير،

 . 42،ص2003المجنة الشعبية لئلعبلـ كالثقافة ، شعبية طرابمس ، ( دليؿ طرابمس ، صدر عف2)
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عرض البحر يتـ ككذلؾ تاجكراء، كالننسي جزيرة فركة ذات المنظر الخبلب المكجكدة في 
الكصكؿ إلييا بقكارب صغيرة . باإلضافة لممدف األثرية تكجد كذلؾ المقابر  اإلسبلمية في 
زكاره كالمساجد اإلسبلمية في زليتف ، كأيضا المتاحؼ كمتحؼ صبراتو كمتحؼ جنزكر 
كمتحؼ طرابمس كمتحؼ لبده كمتحؼ جادك، ك الننسي المناظر الطبيعية الخبلبة كما 

ازه ك بسيس ككذلؾ الطبيعة الصحراكية الخبلبة تسحر السائح كتتمثؿ في ىك في النق
(، 3)انظر الصكرة (1)مدينة غدامس المكجكدة كسط الصحراء كتسمي بجكىرة الصحراء

كىي منطقة خضراء تنقسـ إلى ثبلث أقساـ منيا: المدينة العتيقة حيث السكر كعدد مف 
ديثة بمنشآتيا كشكارعيا كمبانييا، كما تتميز الجكامع القديمة  كغابة النخيؿ، ثـ مدينة ح

بتراثيا الشعبي األصيؿ. كىناؾ الطكارؽ بمباسيـ المميز، كىناؾ الطراز العمراني الشعبي 
الجميؿ كفنكنيا الشعبية المكتنزة بتراث الصحراء كغابات نخيميا  الظميمة كما تحظي سنكيا 

ما تشتير بصناعات عدة منيا بميرجاف غدامس السياحي كلو مكانو محميا كدكليا، ك
( كالنحاسية كالخناجر كالسيكؼ ك األطباؽ ك الحصراف  4األكاني الفخارية )انظر الصكرة

، كيتميز ىذا اإلقميـ بالناحية الثقافية كاالجتماعية (2)كغيره كىي ذات جاذبية سياحية جيدة 
كما تكجد ،يا السياحيةباحتفاظو بأنماط الحياة مميزة في المناسبات االجتماعية ليا جاذبيت

العديد مف المنتزىات كمنتزه طرابمس لؤلحياء البرية،كمنتزه صبراتو الكطني،منتزه 
 ، التي تعتبر ذات جذب سياحي لمسياحة الداخمية.(3)النقازة،منتزه القره بكلمي

كلعؿ تكفر كسائؿ النقؿ المختمفة سيمت عممية الكصكؿ لئلقميـ محميا كدكلياكما يتضح  
(، حيث اليجد السائحكف المقيمكف أم صعكبة في الكصكؿ سكء بالسيارات 5مف شكؿ)

                                                 

(  مصػطفي عبػد المطيػؼ ، مرحبػا بػؾ فػي الجماىيريػة العظمػي، دار األنػيس ، مصػراتو ،ليبيا،الطبعػة الرابعػة 1)
 .18ؼ،ص2008،

 .260(الصيد صبلح الجيبلني، إبراىيـ اليادم دخيؿ، مرجع سابؽ،ص2)

التكاتي،التكزيع المكاني لممحميات كالمنتزىات الطبيعية في شماؿ الجماىيريػة كدكرىػا  (نادية عبدا عبدالسبلـ3)
 . 16،ص 2005في بناء االقتصاد الكطني، قسـ الجغرافيا ،كمية اآلداب ، جامعة الفاتح ، رسالة ماجستير، 
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الخاصة أك الحافبلت)الباص( ككذلؾ عف طريؽ الجك بكجكد مطار طرابمس الدكلي 
كمطار معيتيقة كمطار مصراتو، كىذا باإلضافة إلى عدد مف المكانئ كميناء طرابمس 

نمك مراكز عمرانية لككنيا مناطؽ كميناء الخمس ، كقد تؤدم طرؽ النقؿ الى ازدىار ك 
استراحة مثؿ مدينة مزده التي تقع عمى طريؽ رئيسي الذم يربط بيف مدينتي طرابمس 
كسبيا في الجنكب اك مناطؽ عبكر حدكدية مثؿ غدامس التي تقع عمى الحدكد الميبية مع 

باإلقميـ  تكنس كالجزائر، كما تتكفر في اإلقميـ مرافؽ إيكاء سياحي إذ يصؿ عدد الفنادؽ
  (1) 2005/2006فندقا عاـ 141

 (  المراكز السياحية باالقميـ الغربي4شكؿ )               

 
 .المصدر:مف عمؿ الباحثة استنادا لخرائط مصمحة التخطيط العمراني

 
                                                 

 ( المجنة الشعبية العامة لمسياحة، مكتب اإلحصاء .1)
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 ( الطرؽ البرية كالمكاني البحرية كالمطارات الجكية باالقميـ الغربي5شكؿ )

 
 تنادا لخرائط مصمحة التخطيط العمراني.المصدر:مف عمؿ الباحثة اس

 ػػػػػػػػ االستراتيجية االنمائية السياحية لبلقميـ الغربي:ػ

اإلستراتيجية اإلنمائية السياحية التي جاءت بو الخطة الخماسية لؤلقاليـ التخطيطية 
األربعة عمي النحك التالي  حيث تشمؿ اإلستراتيجية اإلنمائية السياحية لئلقميـ الغربي 

 (.6المستيدفات التالية:ػ انظر شكؿ )

 

 

 

 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 199 

 عمى مستكل االقاليـ السياحية بميبيا 2013( الفنادؽ المقترحو6شكؿ )              

 
 المصدر:مف عمؿ الباحثة استنادا لخرائط مصمحة التخطيط العمراني

ية في ػ إقامة كتطكير المشركع السياحي التقميدم الذم يشمؿ صيانة كترميـ المكاقع األثر 1
نشاء مرافؽ تركيحية في الجكار  صبراتو كلبده الكبرل كفيبل سيميف كالمحافظة عمييا، كا 

 ككضع العبلمات اإلرشادية البلزمة.

 ػ ترميـ اآلثار الكاقعة في المناطؽ الصحراكية في كؿ مف مدينة قرزة كمزده. 2

ة مميزة صغيرة ػ تعزيز المنتكج السياحي التقميدم كذلؾ بإقامة كتطكير فنادؽ سياحي3
بالقرب مف المكاقع األثرية التقميدية الكاقعة شرقي كغربي مدينة طرابمس كفي مدينة 
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 طرابمس القديمة.

ػ ترميـ المكاقع كالمباني التاريخية كالثقافية في اإلقميـ كؿ مف : طرابمس ، غدامس ، 4
قصر الحاج ، تكنيف ، سينأكف ، نالكت ، كاباك، فكرساطة ، جادك، تمكغت ، طكرميسة ، 

 يفرف ، القمعة.

ػ إقامة المرافؽ السياحية )كالفنادؽ ، استراحات ، مطاعـ ، مقاىي ( في مكاقع المدف 5
عادة الحياة إلييا.  القديمة كغدامس كمدينة طرابمس القديمة، بيدؼ الحفاظ عمييا كا 

يط ػ حماية البيئة الطبيعية مف خبلؿ إنشاء محميات سياحية في جزيرة فركه كالشر 6
 الساحمي الكاقع بيف زكاره كأبي كماش كبيف الخمس كالقره بكلمي .

ػ إقامة كتطكير شكاطئ كمنتجعات متميزة التصميـ ، كمراكز لمرياضة المائية البحرية في 7
جزيرة فركه ك تاجكراء كمرافؽ الغكص البحرم في كؿ مف تاجكراء ك صبرا تو ك القره 

 بكلمي.

ؿ الغربي سياحيا ، لقضاء العطبلت األسبكعية كاإلقامة ػ تطكير كتسكيؽ منطقة الجب 8
القصيرة كاالستراحة أثناء الرحبلت السياحية بالنسبة لممكاقع األثرية الثقافية كالمعمارية 

 .(1)كالمناظر الطبيعية

كلقد تـ إنشاء مقترح لتنمية المرافؽ السكنية الفندقية المقترحة في اإلقميـ الغربي كالجدكؿ 
 ح ذلؾ .التالي يكض

ـ( كعدد الغرؼ لئلقميـ 2013( المرافؽ االيكائية السياحية المقترحة حتى سنة )1جدكؿ )
 الغربي.

                                                 

 .5/16/20( نفس المرجع السابؽ ، ص 1)
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 المكقع
مدينة 
 طرابمس

المنطقة الساحمية الغربية 
 ،صبراتو ، جزيرة فركة

المنطقة الساحمية الشرقية 
 القره بكلمي، تاكرغاء

الجبؿ 
 الغربي

غدامس 
 ،مزده

 مجمكع

عدد الغرؼ 
 ـ(2013دفة)المستي

1000 370 120 1510 180 3180 

المصدر : المجنة الشعبية العامة لمسياحة ، المخطط العاـ لتنمية السياحة بالجماىيرية العظمي ، 
 .20ػ 5/17، طرابمس ، ص ص  2018ػ 1999

إذان ترتكز سياسة إنشاء مرافؽ اإليكاء عمي تمبية المتطمبات الخاصة لمختمؼ قطاعات 
حية خبلفا لمكضع القائـ ، حيث اقترح إنشاء فنادؽ ذات نكعية صغيرة كراقية األسكاؽ السيا

قامة مصائؼ كبيرة تحتكم عمى عدة  كمتكسطة كذلؾ لتمبية متطمبات السياحة الدكلية ، كا 
غرؼ بأسعار متكسطة كمنخفضة لتبلئـ احتياجات السياحة الداخمية ، ككذلؾ إقامة 

 الشباب بشكؿ متكاضع في مكاقع جيدة.  مخيمات كاستراحات ، كالتكسع في بيكت

 ثانيًا: اإلقميم الجنوبي: 

يشغؿ ىذا اإلقميـ مساحة كاسعة مف الببلد كيعتبر بمثابة مناطؽ االستطبلع الصحراكية 
الرئيسية في ليبيا إذا يحده مف الشماؿ الحمادة الحمراء كجبؿ الحساكنة أما مف ناحية 

كمنحدرات تيبستي كمف ناحية الجنكب كؿ مف  الشرؽ فيحده سرير القطكسو كجبؿ غنيمة
( كيتميز مناخو بشتاء دافئ كصيؼ 7.)شكؿ  (1)تشاد كالنيجر كيحده مف الغرب الجزائر

حار، كما يعتبر جاذبان لمسياحة لما يكجد فيو مف مكارد سياحية مختمفة كتمتد مكسمية 
السياحية، حيث ( مكارده 8السياحة فيو مابيف شير أكتكبر إلى مارس ،كيكضح شكؿ )

                                                 

( سعيد صفي الديف الطيب، مقكمات التنمية السياحية في ليبيا، قسـ الجغرافيػا، كميػة اآلداب ، جامعػة القػاىرة 1)
 . 199، ص2001، رسالة دكتكراه، 
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تكجد بو العديد مف رسكمات إلنساف ماقبؿ التاريخ ، باإلضافة إلى المناظر الطبيعية 
(، حيث تقع داخؿ ىذا اإلقميـ الصحراكم العديد مف المدف 5الخبلبة )انظر الصكرة

كالكاحات بما يميزه بكجكد تجمعات سكانية كبيرة مف أىميا : مدينة سبيا تمؾ المدينة 
لتي تقع عمي الطريؽ اآلتية لمدينة طرابمس ، كتعرؼ بمصنكعاتيا التقميدية الصحراكية ا

كبإنتاج التمكر كتاريخيا العريؽ فمف آثارىا القبلع كقنكات الرم التي ترجع إلى ما يزيد 
عمي عشرة قركف ، ككذلؾ مدينة زكيمة كىي مف أىـ المكاقع اإلسبلمية في ليبيا ككانت 

ع أفريقيا، كما تكجد بو أثار إسبلمية تعكد إلى أياـ الفاطمييف احد أىـ المراكز التجارية م
كجامع العتيؽ كبعض المقابر ، ىذا باإلضافة إلى السمسمة الجبمية متمثمة في جباؿ 
أكاككس التي تعتبر مف أىـ مكاقع فنكف ماقبؿ التاريخ، كىي مسجمة عمي الئحة التراث 

الصخرية كأبرزىا نقكش إلشكاؿ  العالمي حيث تظير عمى صخكرىا النقكش كالرسـك
. كيتميزاإلقميـ سياحيان (1)الحيكانات االستكائية الكبيرة كالفيمة كالزرافات ككحيد القرف..كغيرىا

باليندسة المعمارية التقميدية كما في كادم الشاطئ ككادم الحياة ، كالعديد مف البحيرات 
( ، 6تبير مف يراىا )انظر الصكرةكبحيرة قبرعكف الساحرة المحاطة بالنخيؿ كالرماؿ التي 

حيث تعتبر مقصدان سياحيان ميمان، فيي تتميز بمياىيا الساخنة جدا ، كأنو ال أحد يغرؽ 
فييا ككؿ شي يطفك عمي سطحيا بسبب ممكحة مياىيا الشديدة، كعمي الرغـ مف كجكدىا 

بذلؾ فيي مف كسط الصحراء إال أف كثباف الرماؿ اليمكف ليا أف تمتد إلييا أك تردميا، ك 
  (2أنذر البحيرات في العالـ إذا لـ تكف ىي األندر عمي اإلطبلؽ 

 

                                                 

(عمي عبدالسبلـ عمػار النعػاجي، التخطػيط إلنشػاء مركػز لممعمكمػات السػياحية فػي الجماىيرية)دراسػة كصػفية 1)
مكػػاف تطكيرىػػا(، قسػػـ المكتبػػات كالمعمكمػػات ، كميػػة اآلداب،جامعػػة الفػػاتح ،رسػػالة لكاقػػع المعمكمػػات السػػياح ية كا 

 .108،ص2006ماجستير،

 ( معمكمات تحصمت عمييا الباحثة مف/ ىيئة السياحة.2)
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 ( مكقع المدف باالقميـ الجنكبي  7شكؿ )                             

 
 المصدر: مف عمؿ الباحثة استنادا لخرائط مصمحة التخطيط العمراني

 ( المراكز السياحية باالقميـ الجنكبي8شكؿ )

 
 ف عمؿ الباحثة استنادا لخرائط مصمحة التخطيط العمرانيالمصدر:م
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كما يتميز ىذا اإلقميـ بكجكد شبكات نقؿ برم جيدة مرتبط باألقاليـ األخرل كما يتضح مف 
( ، ككذلؾ مطار دكلي كاقع في مدينة سبيا كمحمي بمدينة غات.كيكفر ىذا 9الشكؿ )

 .(1)فندقا 26ي اإلقميـ خدمات إيكاء سياحية يبمغ عدد الفنادؽ حكال

 ( الطرؽ البرية كالمطارات الجكية باالقميـ الجنكبي9شكؿ )

 
 المصدر: مف عمؿ الباحثة استنادا لخرائط مصمحة التخطيط العمراني                 

يعتبر ىذا اإلقميـ بمثابة مناطؽ االستطبلع الصحراكية الرئيسة في ليبيا كينبغي      
كيشمؿ اإلقميـ كافة العناصر األساسية لمسياحة الصحراكية تطكيرىا كتسكيقيا سياحيا ، 

 كتمثؿ المحكر األساس الىتماـ السياح الدكلييف .

 ػػػػػػػػػػ االستراتيجية االنمائية السياحية لبلقميـ الجنكبي:ػػػ

: انظرالشكؿ (1)كتشمؿ اإلستراتيجية اإلنمائية السياحية لئلقميـ جنكبي المستيدفات التالية
 (.6كؿ)السابؽ ش

                                                 

 ( المجنة الشعبية العامة لمسياحة، مكتب اإلحصاء .1)
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ػ إقامة منتزىات كطنية تشمؿ مساحات بالغة األىمية مف حيث البيئة كاآلثار الفنية في 1
 جبؿ أكاككس كمسالؾ مميت كمساؾ مستافت ككادم مكنكس ككادم برجكج.

 ػ تحديد مناطؽ الحماية في المكاقع التي تتكفر فييا بيئة طبيعية جميمة.2

رة التقميدية في الكاحات خاصة في غات ك ػ الحفاظ عمي التصاميـ الحضارية كالعما3
 البركت ك مرزؽ ك تراغف ك أـ األرانب ك زكيمة كقطة كبراؾ.

 كحمايتيا. (2) ػ الحفاظ عمى المكاقع األثرية المتعمقة بحضارة الجرمنت4

 ػ إقامة كتطكير المرافؽ السياحية في منطقة سبيا.5

نشاء مرافؽ ك مقترح التنمية لممرافؽ السكنية السياحية المقت  رحة يكضحو الجدكؿ التالي، كا 
 اإليكاء المختمفة سيؤدم إلى تحقيؽ تكسع كبير في الطاقة االستيعابية كلكؿ مكقع.

ـ( كعدد الغرؼ في 2013( المرافؽ االيكائية السياحية المقترحة حتى سنة )2جدكؿ )
 اإلقميـ الجنكبي.

 غات،العكينات مدينة سبيا المكقع
كادم الحياة، 

 ممو،الكادةجرمو،ر 
كادم الشاطئ 
 ،ادرم،براؾ

مرزؽ،كاك 
 الكبير

 المجمكع

عددالغرؼ 
 ـ(2013المستيدفة)

150 160 190 110 70 680 

المصدر : المجنة الشعبية العامة لمسياحة ، المخطط العاـ لتنمية السياحة بالجماىيرية العظمي ، 
 .20ػ 5/18، طرابمس ، ص ص  2018ػ  1999

                                                                                                                         

 .5/16/20( نفس المرجع السابؽ ، ص 1)
 .95ط لمتنمية السياحية في ليبيا، مرجع سابؽ ،ص( سعد القزيرم ، التخطي2)
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 ط :ثالثًا:اإلقميم األوس

يمتد ىذا اإلقميـ مف مدينة زكيتينة شرقا حتى منطقة بكيرات الحسكف غربا كما يتضح مف 
(، كيعتبر مناخو  شبو صحراكم كيمتد المكسـ السياحي بو طكاؿ العاـ، بينما 10شكؿ)

(، حيث يتميز ساحمو 11يتمتع اإلقميـ بمكارد سياحية متنكعة كما يتضح مف شكؿ )
ناعمة كمياه قميمة العمؽ صالحة لممارسة شتى أنكاع بشكاطئ  ممتذه ذات رماؿ 

الرياضات البحرية، كما يكجد باإلقميـ مناظر طبيعية خبلبة في الكاحات الصحراكية ، كما 
يظير في منطقة الجفرة الفف المعمارم التقميدم كالفنكف التاريخية القديمة كالقبلع 

ي المكجكد في أجدابيا ،كلممتاحؼ كالحصكف، كما يكجد بو آثار إسبلمية كالمسجد الفاطم
 دكر ميـ في ىذا اإلقميـ لما تحكيو مف آثار كما في متحؼ سمطاف كمتحؼ الجفرة.

 ( مكقع المدف باالقميـ االكسط10شكؿ )

 
 المصدر: عمؿ الباحثة عف مصمحة التخطيط العمراني .
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 ( المراكز السياحية باالقميـ االكسط11شكؿ )

 
 در: مف عمؿ الباحثة استنادا لخرائط مصمحة التخطيط العمراني.المص                  

( حيث يكجد بو 12كيربط اإلقميـ شبكات طرؽ مختمفة برا كجكا كما يتضح مف شكؿ )
مطار دكلي في سرت كعدة مطارات محمية كمكانئ نفطية شييرة كميناء البريقة كالسدرة 

 كرأس ألنكؼ كتعتبر أىـ مدنو مدينتي سرت ك أجدابيا.

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ االستراتيجية االنمائية السياحية لبلقميـ االكسط:ػػػ

قامة المشاريع في اإلقميـ كالتالي .: انظر الشكؿ (1)تشمؿ مقترحات تنمية كتطكير السياحة كا 
 (.6السابؽ شكؿ )

                                                 

( المكتػػػب الػػػكطني االستشػػػارم كالمنظمػػػة العالميػػػة لمسػػػياحة كبرنػػػامج األمػػػـ المتحػػػدة اإلنمػػػائي ، مرجػػػع سػػػابؽ 1)
 5/19ص



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 208 

 ( الطرؽ البرية كالمطارات كالمكانئ البحرية باالقميـ األكسط12شكؿ )

 
 باحثة استنادا لخرائط مصمحة التخطيط العمراني.المصدر: مف عمؿ ال

ػ إقامة كتطكير منتج سياحي دكلي عمى الشاطئ في مكقع سمطاف ، كمنطقة كقكؼ أك 1
قامة فندؽ لممسافريف ،  استراحة في منتصؼ الطريؽ بيف منطقتي طرابمس كبنغازم ، كا 

 كتخصيص الغابات المجاكرة كمنطقة سياحية طبيعية.

 تطكير اجدابيا كمركز مساند لمخدمات السياحية .ػ تدعيـ عممية 2

ػ تطكير كتسييؿ طرؽ االستطبلع الصحراكم الجديدة كالمكاقع السياحية المستيدفة في 3
لى الحدكد مع  منطقة الخميج ، كشرؽ كاك النامكس إلى تازربك كبزيمو كربيانو ك الكفرة كا 

 مصر ك السكداف في جبؿ اركنكا ك العكينات.

ية تطكير الطريؽ الترابي الصحراكم الممتد جنكبا مف جغبكب عبر بحر ككذلؾ إمكان
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الرماؿ العظيـ إلي الكفرة كمف جغبكب شرقا إلى أكجمو كمراده كمف الجفرة جنكبا إلى كاك 
 النامكس عف طريؽ ألفقيا كاليركج األسكد.

ئلقميـ ـ( كعدد الغرؼ ل2013( المرافؽ االيكائية السياحية المقترحة حتى سنة)3جدكؿ )
 األكسط .

 المجموع الكفرة،بزيمة أوجمو،جالو،تازربو الجفرة،ىون اجدابيا سرت،البريقة الموقع

عدد الغرف 
 م(2013المستيدفو)

120 40 50 20 80 310 

المصدر : المجنة الشعبية العامة لمسياحة ، المخطط العاـ لتنمية السياحة بالجماىيرية 
 .20 5/18 ، طرابمس ، ص ص2018ػ 1999العظمي ، 

ىذا يعني أف األعداد المقترحة في الغرؼ تكسعان ال بأس بو في القدرة الفندقية كاستيعاب 
 السياح في السنكات القادمة.

 رابعًا:ـ اإلقميم الشرقي:

يمتد ىذا اإلقميـ في محكر شمالي شرقي جنكبي غربي في شبو جزيرة محصكرة بيف  
 كخميج سرت غربا بينما يتصؿ جنكبا خميج بمبة شرقا كساحؿ البحر المتكسط شماال

( ، كيتمتع ىذا اإلقميـ بمناخ 13كما يتضح مف شكؿ ) (1)بالسيكؿ الصحراكية الجنكبية
معتدؿ كانخفاض  الرطكبة النسبية كيمتد مكسـ السياحو مف شير سبتمبر إلى شير يكنيك، 

كارد سياحية ىائمة باإلضافة إلى أنو يعتبر مف بيف األقاليـ السياحية التي تتكافر فيو م
لككنو يحتؿ مساحة كاسعة كالمتبلكو إمكانيات سياحية تؤىمو أف يككف إقميما سياحيا 

                                                 

(فاطمػة السػػيد محمػػد عػػكض ا، المشػػكبلت البيئيػػة لمنطقػػة الجبػؿ األخضػػر فػػي ليبيػػا كمكاجيػػة اإلنسػػاف ليػػا، 1)
 .  12،ص  2005يا، معيد البحكث كالدراسات األفريقية، جامعة القاىرة ، رسالة دكتكراه ، قسـ الجغراف
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( تكفر 14، كيتضح مف الشكؿ ) (1)يضاىي األقاليـ السياحية في العديد مف دكؿ العالـ 
الشكاطئ البحرية الجذابة التي تصمح ألف يقاـ عمييا جميع االنشطة البحرية كالغكص 

م مثبل في الشكاطئ العميقة كما ىك الحاؿ في سكسة ،رأس اليبلؿ ك طمميثة البحر 
(، بينما تصمح الشكاطئ الضحمة لمرياضات األخرل كالسباحة 7كالبردم )انظر الصكرة

كاستخداـ المراكب كالتزحمؽ عمي الماء كغيرىا كما ىك الحاؿ في درنة كالجزء الغربي مف 
 (2)طمميثة.

 باالقميـ الشرقي(  مكقع المدف 13شكؿ )

 
 المصدر: مف عمؿ الباحثة استنادا لخرائط مصمحة التخطيط العمراني .             

                                                 

(اليػاـ الياشػمي: اإلسػػتراتيجية السػياحية لمجبػػؿ األخضػر )مدينػة شػػحات كنمػكذج(، الممتقػػي الجغرافػي الحػػادم 1)
 . 5، ص2006عشر، جامعة عمر المختار، كمية اآلداب ، قسـ الجغرافيا، كرقة بحثية،

(فاطمػة السػػيد محمػػد عػػكض ا، المشػػكبلت البيئيػػة لمنطقػػة الجبػؿ األخضػػر فػػي ليبيػػا كمكاجيػػة اإلنسػػاف ليػػا، 2)
 .143نفس المرجع السابؽ ، ص
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 ( المناطؽ السياحية باالقميـ الشرقي14شكؿ )

 
 المصدر: مف عمؿ الباحثة استنادا لخرائط مصمحة التخطيط العمراني.

ريخان عريقان يمنحيا أىمية كىذا باالضافة الى العديد مف المكاقع األثرية التي تعكس تا
تاريخية كسياحية في الكقت ذاتو، كما يمكف استغبلليا لتعزيز الحركة السياحية في اإلقميـ 
كمدينة المرج كالعقكرية كبنغازم كقصر ليبيا الذم تكجد بو اآلثار البيزنطية كالمسيحية 

لى تميز تمؾ المدينة القديمة، كما يكجد باإلقميـ المعبد الميبي القديـ ، ىذا باإلضافة إ
بمنظر خبلب كرائع إذا نظرت إلييا كمدينة سكسة ، كأيضا مدينة شحات تمؾ المدينة التي 
جاءت نتاج خمفية تاريخية عريقة يعرفيا العالـ برمتو منذ مايربك عمى االؼ األعكاـ عندما 

ات( كانت مف بيف أكبر المناطؽ التي ككنت تجمعا إنسانيا مف اإلغريؽ في قكرينا)شح
(. كتأتي ىذه الخطكة مف بيف أىـ الخطكات التي تيدؼ الستقطاب 8)انظر الصكرة 
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مبلييف السياح يكميا لؤلرض الميبية، كلذلؾ أعمنت االييئة العامة لمسياحة بأف تككف 
، كمدينة درنة التي تشتير بشبلالتيا الرائعة ، كما تكجد (1)شحات مدينة لمتنمية المستدامة 

بة كبعض المساجد كالقبلع كبعض المتاحؼ التاريخية التي تحتاج إلى بيا مقبرة لمصحا
. ك يعد ىذا اإلقميـ مف أخصب أقاليـ ليبيا حيث تنتشر بو المحاصيؿ (2)الترميـ كالصيانة

الزراعية المختمفة كتزرع فيو أشجار الفاكية لظركؼ المناخ المبلئمة كلجكدة التربة ككمية 
ر فيو شبكة نقؿ تربط بينو كبيف بقية األقاليـ األخرل كما األمطار المتساقطة ، كما تتكف

( كيكجد بو مطار محمي كمطار دكلي كميناء بحرم كىك ميناء 15يتضح مف شكؿ )
بنغازم الذم يمثؿ أىمية كبرل كمكقع حيكم مف مكاقع ليبيا الجغرافي بشكؿ عاـ كباعتباره 

إنشائو في العصر اإلغريقي أقدـ مكانئ البحر المتكسط . كترجع أىميتو إلى تاريخ 
كتكاصؿ حتى يكمنا ىذا مع مراعاة تطكيره مع كؿ عصر، كما تبرز  أىميتو كمقـك (3)

سياحي لما يتمتع بو مف إمكانيات إلنشاء مرافئ إضافية الستقباؿ الرحبلت السياحة 
ما الداخمية كالدكلية كتزكيده بمرافؽ خدمات سياحية أخرل، ككذلؾ قربو مف مكانئ أكربا، أ

خدمات اإليكاء السياحي فمنتشرة في مختمؼ مناطؽ اإلقميـ مف فنادؽ كمطاعـ كمقاىي 
حيث تسيـ في تكفير الراحة كالتسييبلت الضركرية لمسائح  كما ىك الحاؿ مثبلن في فندؽ 
البردم المكجكد بمنطقة الجبؿ االخضر حيث يتميز بكاجيتو لمبحر كتكفر جميع كسائؿ 

 الراحة فيو .

 االستراتيجية االنمائية السياحية لبلقميـ الشرقي:ػػػػػػ ػػػػػػػػ

                                                 

(مصػػطفي حمػػكدة : عػػاـ خيػػر كنمػػاء كعطػػاء)اإلعبلف عػػف شػػحات مدينػػة لمتنميػػة المسػػتدامة(،مجمة الحضػػارة، 1)
 .59،ص 2007―ب ػ مصر، مطابع األىراـ التجارية ػ قميك 211العدد  

 . 9مرجع سابؽ،ص –البرنامج الخماسي  –المخطط العاـ لسياحة الجماىيرية  –(الجماىيرية 2)

 .202(سعد القزيرم ، التخطيط كالتنمية السياحية في ليبيا ، مرجع سابؽ،ص3)
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أىـ المشاريع كاالستراتيجيات اإلنمائية السياحية لئلقميـ الشرقي المستيدفة 
 (.6.:انظر الشكؿ السابؽ شكؿ)(1)كالتالي

 ػ تطكير مدينة بنغازم كبكابة لممناطؽ الشرقية مف ليبيا.   1

 ػ استكماؿ إنشاء متحؼ بنغازم.2

 تجديد مطار بنغازم العالمي.ػ 3

 ( الطرؽ البرية كالمكانئ البحرية كالمطارات الجكية باالقميـ الشرقي15شكؿ )

 
 المصدر: مف عمؿ الباحثة استنادا لخرائط مصمحة التخطيط العمراني.

                                                 

، مرجػػػع سػػػابؽ  ( المكتػػػب الػػػكطني االستشػػػارم كالمنظمػػػة العالميػػػة لمسػػػياحة كبرنػػػامج األمػػػـ المتحػػػدة اإلنمػػػائي1)
5/20. 
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قامة متحؼ جديد ، كترميـ 4 ػ إعداد برنامج لمحفاظ كالتطكير السياحي في شحات ، كا 
قامة مركز لممعمكمات كمرافؽ خدمية .كحماية الفسيفساء   ، كا 

 ػ تطكير المصائؼ الشاطئية في سكسة كالحمامة كدرنو كطبرؽ.5

ػ إقامة كتطكير فنادؽ صغيرة دكلية لخدمة السكؽ السياحي األثرم في كؿ مف تككره ك 6
 طمميثو كسكسة.

 برؽ.ػ تطكير مراكز الرياضة البحرية كالغكص البحرم في كؿ مف طمميثو كسكسو كط7

ػ تخصيص شريط ساحمي غربي مف كريسة إلى رأس اليبلؿ كمحمية طبيعية ، ككذلؾ 8
فرض قيكد عمي تطكير المكاقع ذات القيمة البصرية ، كخاصة عمي قمـ اليضاب كسفكح 

 الجباؿ كالشكاطئ .

دارية لممنتزه الكطني في كادم الككؼ ، كالحفاظ عمي 9 ػ كضع إستراتيجية تخطيطية كا 
 سياحية الطبيعية ، مع التكسع في المرافؽ السياحية كالترفييية.المكارد ال

 ػ تكفير مرافؽ سياحية في سمطنو كقصر ليبيا.10

ػ االىتماـ بكادم مرقص كالكنائس في المنطقة الممتدة مف رأس اليبلؿ إلى درنة 11
 لتصبح مكاقع جذب سياحي.

بكب ، مع إمكانية ػ إعداد مخطط مفصؿ لمتطكير السياحي في منطقة كاحة الجغ12
 ربطيا بالحدكد إلى كاحة سيكه في مصر .

كسكؼ تؤدم عممية التطكير السياحي إلى زيادة حجـ الطمب عمي الفنادؽ كالمرافؽ 
السكنية السياحية األخرل في اإلقميـ خبلؿ السنكات العشريف القادمة ، كالجدكؿ التالي 

 السياحية المقترحة. يبيف مقترحة تنمية اإلقميـ الشرقي لممرافؽ السكنية
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ـ( كعدد الغرؼ لئلقميـ 2013( المرافؽ السكنية السياحية المقترحة حتى سنة )4جدكؿ )
 الشرقي.

 المكقع
مدينة بنغازم 

،المصائؼ الساحمية 
 المجاكرة ليا

الجبؿ 
األخضر، 
 شحات

 تككرة،

 طمميثو

 الحنية،

 سكسو
رأس اليبلؿ، 
 درنة ، طبرؽ

 المجمكع الجغبكب

عدد الغرؼ 
 ـ(2013مستيدفو)ال

660 200 100 380 130 40 1510 

المصدر : المجنة الشعبية العامة لمسياحة ، المخطط العاـ لتنمية السياحة بالجماىيرية العظمي ، 
 .20ػ 5/19، طرابمس ، ص 2018ػ 1999

كبإنشاء ىذه المرافؽ المستيدفة سيتـ تخطي العقبة التي تكاجو السياحة في اإلقميـ كىي 
، الف اإلمكانات التي تتكفر حاليا قميمة ال تتناسب مع أعداد السكاح المقدر اإليكاء 

 مستقببل ،لذلؾ فاف مف البلـز تحقيؽ تكسع كبير في الطاقة االستيعابية.

 الخاتمة
تمحضت الدراسة عف مجمكعة مف النتائج كالتكصيات الميمة التى كشفت اىـ العقبات 

 السياحة بميبيا  كيمكف تناكليا فيمايمي:ػ كالمشكبلت التى تقؼ حائبل اماـ تنمية
 اكال: النتائج :ػ

ػ تتميز ليبيا بمقكمات طبيعية كبشرية ىائمة ، فيي تمتمؾ مكقع جغرافي لو أىمية  1
مباشرة في تنشيط السياحة كذلؾ لما لو مف تأثير كاضح في تحديد خصائص الميناخ 

يبيا ىمزة كصؿ لمكطف العربي ،إضافة كأشكاؿ النباتات كتحديد مدة اإلقامة ، كما تعتبر ل
 لككنيا مف أبرز مناطؽ سياحة العبكر في العالـ.
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ػ قدر لميبيا أف تحتضف أراضييا اغمب الحضارات منذ عصكر ما قبؿ التاريخ ، مما  2
يدؿ عمى أنيا أرض جذب كليست أرض طرد ، فالرسكمات الصخرية عمى جباؿ اكاككس 

عصكر الحجرية دليؿ عمى ذلؾ ، إضافة لما تحممو آثار في الجنكب الميبي كالتي تعكد لم
جرمو مف حضارة قبائؿ الجرامنت الميبية كسط الصحراء ، كحضارة كفنكف اإلغريؽ في 
المنطقة الشرقية ، كآثار الفينيقييف في المناطؽ الغربية كعمارة كفنكف الركماف كالبيزنطييف 

ية ، كما تحممو ركائع الفف اإلسبلمي في شرقان كغربان في أغمب المكاقع الساحمية كالداخم
كامؿ أرجاء ليبيا بصبغاتو المحمية المختمفة لخير دليؿ عمى تنكع الحضارات التي مرت 
بيا ليبيا عبر العصكر المختمفة مشكمة بذلؾ متحفان متكامبلن لكؿ الحضارات مف شأنيا 

 النيكض كالدفع بعجمة السياحة لؤلماـ. 

ئمة مف الطرؽ الرئيسية كالفرعية التي تربط شماليا بجنكبيا كشرقيا ػ تمتمؾ ليبيا شبكة ىا 3
ف افتقرت بعضيا  بغربيا ،تـ تزكيدىا بالجسكر كاإلنارة كالحكاجز الجانبية البلزمة كا 
لمكحات اإلرشادية لممكاقع السياحية بالمغتيف العربية كاألجنبية،كما تمتمؾ العديد مف 

النشاط السياحي بسبب قمة السفف السياحية الخاصة بنقؿ المكانئ البحرية اال انيا يقؿ فيو 
 السياح.

ػ تنقسـ ليبيا إلى أربعة أقاليـ سياحية متنكعة الميناخ كبالتالي شكمت تنكع في أنماط  4
السياحة سكاء كانت ساحمية أـ صحراكية كىي اإلقميـ الغربي كالشرقي كاألكسط كالجنكبي 

 ية كالبشرية.كلكؿ إقميـ مميزاتو كمقكماتو الطبيع

ف كجدت فيي تتركز في  5 ػ قمة الفنادؽ المصنفة مف فئة خمسو نجـك كاألربع نجـك كا 
مدينتي طرابمس كبنغازم مع مبلحظة انتشار الفنادؽ مف فئة ثبلثة نجـك لقمة تكاليفيا 

 مقارنة بالفئتيف السابقتيف .

العمؿ عمى تطكيره ػ اتجاه الدكلة الكاضح لكضع قاعدة صحيحة لبلستثمار السياحي ك  6
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مستقببل كذلؾ بإقامة العديد مف المشاريع كاالتفاقيات مع مختمؼ الشركات المحمية 
 كاألجنبية.

 خرجت الدراسة بعدة تكصيات منيا مايمي:ػثانيًا: التوصيات : 

ػ إجراء مسح لحصر المكارد كاإلمكانيات الطبيعية كالبشرية كالتاريخية الستثمارىا كعكامؿ 1
لميبيا كمراجعة المخططات الشاممة كالعامة كاالقميمية لبلستفادة منيا في جذب سياحي 

 كضع البرامج كالخطط السياحية.

ػ  ضركرة االىتماـ كتشجيع السياحة الداخمية باعتبارىا الركيزه لمسياحة الدكلية عف 2
طريؽ التكجو الى السكؽ المحمي كتكفير جميع الخدمات التي يفضميا السياح المحمييف 

 تمبية احتياجاتيـ .ك 

ػ بدؿ المزيد مف المجيكدات لتطكير كتحسيف المكارد البشرية خاصة فيما يتعمؽ بكسائؿ 3
النقؿ كالمكاصبلت كاالتصاالت كغيرىا كادخاؿ التقنيات الحديثة في إدارة كتنظيـ النشاط 

 السياحي في كافة مؤسساتو.

ؽ االستفادة مف اآلثار المغمكرة ػ استثمار الشكاطئ الميبية االستثمار األمثؿ عف طري4
 كالمنارات كالمدف القائمة بالقرب مف الشكاطئ.

ػ اقامة العديد مف مرافؽ االيكاء في المناطؽ الصحراكية ذات الجذب السياحي لكي 5
يستطيع السائح البقاء قدر ما يمكف،كاالىتماـ باماكف االيكاء بمختمؼ انكاعيا كتطكرىا 

نشاءىا كتكزيعيا بشكؿ م ناسب في جميع المناطؽ السياحية بميبيا كذلؾ لخمؽ التكازف كا 
 كالتنكع في تصنيفات الفنادؽ في جميع أنحاء الببلد .

ػ تعزيز كسائؿ النقؿ البحرم الحديثة كالسفف السياحية كالعبارات كاليخكت كمراكب بحرية 6
بيف أقطار شراعية ، كسيما كاف مف شاف النقؿ البحرم تعزيز أكاصر الرحبلت السياحية 
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 المغرب العربي.

ػ العناية بالصناعات التقميدية كالفنكف الشعبية كالتركيز عمى نيكضيا حيث يمكف اف 7
تسيـ ىذه الصناعات كالفنكف في نقؿ الصكرة السياحية في إطار جميؿ كجذاب تناؿ 

 إعجاب السياح كتساىـ في تنمية صناعة السياحة في البمد.

 المصادر:
زابي، النقؿ كالمكاصبلت الجماىيرية، دراسة في الجغرافيا، تحرير اليادم أبك القاسـ الع 1)

مصطفى بكلقمة، سعد خميؿ القزيرم، الدار الجماىيرية، لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف، سرت، 
 .1995ليبيا، الطبعة األكلي، 

( ايياب حسيف عكاد، امكانات التنمية السياحية المستدامة في منطقة راس 2
نظـ المعمكمات جغرافية(،جامعة عيف شمس ،كمية البنات ،قسـ الجغرافيا ،  سدر)باستخذاـ

 .2008رسالة ماجستير ،
 .2000( احمد ابراىيـ حسف، جغرافية السياحة،الفجر لمطباعة كالتصكير،مصر،3
( ر.ج. جكد تشايمد،دراسات ليبية، ترجمة عبد الحفيظ فضيؿ الميار ، منشكرات مركز 4

 . 1999ات التاريخية ، طرابمس جياد الميبييف لمدراس
(، 1980 - 1970( سالـ عبد السبلـ أرحكمو: مؤشرات التنمية االجتماعية في ليبيا )5

 .1988الدار الجماىيرية لمنشر، الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمي، 
يبيا، الطبعة ( سالـ عمى الحجاجي: ليبيا الجديدة، منشكرات مجمع الفاتح لمجامعات ل6

 .1989الثانية، 
( سعد القزيرم : السياحة في ليبيا اإلمكانيات كالمعكقات ، الزاكية، دار ساريا لمطباعة 7

 . 2002كالنشر، 
( سعد القزيرم ، التخطيط لتنمية السياحة في ليبيا ، دار النيضة العربية ، 8

                        .                              2006بيركت،الطبعة األكلي ، 
( مصطفي عبد المطيؼ ،الصناعات التقميدية الميبية، دار األنيس لمطباعة كالنشر 9
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 .2008،مصراتو ،ليبيا، الطبعة الثانية،
( الجماىيرية ، المخطط العاـ لتنمية السياحة بالجماىيرية العظمى ، البرنامج 10

احة، برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، ، المجنة الشعبية العامة لمسي2003-1999الخماسي 
 .  1998المكتب الكطني االستشارم ، 
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 المبلحق

 ( مدينة طرابمس )اكيا االثرية(1الصكرة )

 
 المصدر الييئة العامة لمسياحة كالصناعات التقميدية

            

 ( شكاطئ الغكص في بسيس2الصكرة )

 
 المصدر عدسة الباحثة

 ( مدينة غدامس )جكىرة الصحراء(3صكرة )ال
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 المصدر عدسة الباحثة                 

 

 ( صناعة االكاني الفخارية في ليبيا4الصكرة )

 
 المصدر عدسة الباحثة

                          

 ( مناظر خبلبة مف الصحراء الميبية5الصكرة )
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 يديةالمصدر الييئة العامة لمسياحة كالصناعات التقم

 

 ( بحيرة قبرعكف6الصكرة )

 
 المصدر الييئة العامة لمسياحة كالصناعات التقميدية
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 ( شكاطئ منطقة البردم7الصكرة )

 
 المصدر عدسة الباحثة

 ( االعمدة االغريقية )مدينة شحات(8الصكرة )

 
 المصدر عدسة الباحثة
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 أَللِفي ِة )دراسٌة وصفي ٌة تحميميٌة(الت رجيُح بالت ْصحيِح ِعنَد ابِن َعقيٍل في َشرِح ا
 د. عمي محمد عمي ناجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الحمد  كحده، كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبيَّ بعده،،، كبعد:

زانة كالثّْقؿ    ، كفي االصطبلح: "إثبات مرتبة في أحد (1)فالترجيح في المغة مداره عمى الرَّ
جحانو عمى غيره مف األقكاؿ ، كتظير قكَّة القكؿ كالرأم النحكم كر (2)الدليميف عمى اآلخر"

كاآلراء عند أمّْ مصنّْؼ مف خبلؿ ذكره صيغة مف صيغ التَّرجيح لمقكؿ الذم يختاره، كمف 
خبلؿ تدريسي شرح ابف عقيؿ عمى ألفيَّة ابف مالؾ، جذب انتباىي ما تميَّز بو الشرح مف 

جيح، ليا مراتب ترجيحو لؤلقكاؿ كاآلراء النحكيَّة، كما استعممو ابفي عقيؿ مف صيغ لمتر 
، (4)، كالراجح(3)مختمفة في بياف قكَّة القكؿ كضعؼ رأم المخالؼ، منيا: كالصكاب

، الميختار(6)، كالحؽُّ (5)األرجح
، (11)، األىكلى(10)، كاألحسف(9)، أحسف(8)، األصحُّ (7)

 .(1)، خبلفان (14)، كاألشير(13)، كالمشيكر(12)كالظاىر
                                                 

   انظر: لساف العرب، البف منظكر: مادة )رجح(. ( (1

   .60التعريفات، لمشريؼ الجرجاني: ص ( (2

   .274، 1/273انظر: شرح ابف عقيؿ:  ( (3

   .1/38انظر: السابؽ:  ( (4

   .2/140، 1/104انظر: السابؽ:  ( (5

   .2/110، 229، 1/211انظر: السابؽ:  ( (6

   .155، 4/154، 3/59، 224، 218، 213، 212، 2/118، 1/307ظر: السابؽ: ان ( (7

   .4/47، 2/176انظر: السابؽ:  ( (8

 .265، 1/122انظر: السابؽ:  ( (9
   .1/386انظر: السابؽ:  ( (10

   .187، 175، 4/107، 331، 3/78، 1/198انظر: السابؽ:  ( (11

   .1/246انظر: السابؽ:  ( (12

   .4/113، 157، 3/70، 232، 212، 2/58، 1/337سابؽ: انظر: ال ( (13

   .1/150انظر: السابؽ:  ( (14



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 225 

يغ التي استعممي    ا ابفي عقيؿ كأقكاىا في الترجيح صيغة: )الصحيح(، غير أفَّ أكثر الصّْ
فيي األكثر تداكيالن في ترجيحاتو لؤلقكاؿ كاآلراء النحكية الخبلفيَّة التي قكَّاىا كاختارىا، لذلؾ 
يغة،  اقتصرتي في ىذا البحث المختصر عمى مسائؿ قميمة اعتمد فييا عمى ىذه الصّْ

راسة صيغ الترجيح عامَّة عند النحكييف، كتتبُّعيا كىدفي مف ىذا البحث التنبيو إلى أىميَّة د
في كتبيـ، أٌما االقتصار في ىذا عمى صيغة )الصحيح( فيك لمجرَّد االختصار، فمثؿ 

 ىذه البحكث ال يناسبيا االستقصاء 
 كالتطكيؿ.

كقد قسَّمتو إلى مقدّْمة، كتمييد، كسبع مسائؿ، كخاتمة، كفيرس لممصادر كالمراجع،    
  أٍف ينفع بو.        سائبلن ا
 تمييـــد:

أكثر ابفي عقيؿ ػػ كغيره مف النحاة ػػ مف االعتماد عمى صيغة التصحيح في ترجيح    
ؿ ىك الصحيح، (2)األقكاؿ كاآلراء التي يرضى عنيا، كتىًردي عنده بطرؽ مختمفة، منيا : كاألكَّ

تي بصدد التفصيؿ كالصحيح...، كىك الصحيح، عمى الصحيح، كالصحيح أفَّ ...، كلس
في الحديث عف استعمالو ليذه الصيغة، كسأكتفي بسبع مسائؿ لبياف منيجو في االعتماد 

 عمييا، ككيفيَّة تكظيفيا لدعـ اختياراتو.   
 المسألة األولى/ اإلعراب أصل في األسماء فرع في األفعال:

حان     ما ذىب إليو  اختصر ابف عقيؿ القكؿ في مسألة أصالة اإلعراب كالبناء، مصحّْ
البصريكف، فقاؿ: "... كمذىب البصرييف أفَّ اإلعراب أصؿه في األسماء فرعه في األفعاؿ، 
فاألصؿ في الفعؿ البناء عندىـ، كذىب الككفيُّكف إلى أفَّ اإلعراب أصؿه في األسماء كفي 

ؿي ىك الصحيح"  .(3)األفعاؿ. كاألكَّ

                                                                                                                         
، 103، 61، 57، 17، 3/12، 269، 261، 2/195، 309، 303، 185، 1/68انظر: السابؽ:  ( (1

138 ،157 ،181 ،199 ،234 ،316.   

   .242، 153،203، 2/105، 376، 270،323، 1/65انظر: شرح ابف عقيؿ:  ( (2

   .1/37شرح ابف عقيؿ:  ( (3
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إلى أفَّ اإلعراب أصؿه في األسماء، فرعه  ذىبكا (1)كخبلصة ىذا الخبلؼ أفَّ البصرٌييف   
في األفعاؿ، كاستدلُّكا عمى ذلؾ بأفَّ األسماء تككف عمى صيغة كاحدة، تختمؼ معانييا، كال 
؟ استفياـه  ييفرَّؽ بينيا إال باإلعراب، فقكلؾ: ما أٍحسىفى زيده، نفيه إلحسانو، كما أٍحسىفي زيدو

به مف حسنو، كلكال اإلعراب لما اتَّضحت ىذه عف أحسف أعضائو، كما أٍحسىفى زيدان، تعجُّ 
 .(2)المعاني، كصكرة األلفاظ كاحدة

كمف المعاني التي تعتكر األسماء الفاعميَّة، كالمفعكليَّة، كاإلضافة، كال تتضح إالَّ بقرينة    
يا ببعض،  ٍب اللتبست ىذه المعاني بعضي اإلعراب، كىي قرينة ال بديؿ عنيا، فمك لـ تيعرى

، ألنَّو فاعؿ فاإلعر  اب في قكلؾ: ضربى زيده عىٍمران، ىك الدليؿ عمى أفَّ زيدان ىك الضاربي
 .(3)مرفكع، كأفَّ عىمران ىك المضركب؛ ألنَّو منصكب عمى المفعكليَّة

ة ما احتجَّ بو البصريُّكف لؤلسماء مف استحقاقيا اإلعراب     كاعترؼ الككفيُّكف بصحَّ
 الختبلؼ 

لُّكا بالحجة ذاتيا عمى استحقاؽ األفعاؿ ػػ أيضان ػػ لئلعراب، ألفَّ المعاني، لكنَّيـ استد
األفعاؿ ػػ في رأييـ ػػ تعتكرىا معافو ال يىفًصؿي بينيا إالَّ اإلعراب، فذىب الفرَّاء كمف تابعو 
إلى أفَّ األفعاؿ تقع عمى األكقات الطكيمة المتَّصمة الزمف، فقكلؾ: يقـك زيده، يحتمؿ معنى 

كا أيضان بأنَّيا تككف ماضية كمستقبمة، (4)يؿ: سكؼ يقـك عمى االستقباؿقائـ، كتأك  ، كاحتجُّ
كمكجبة، كمنفيَّة، كميجازل بيا، كمأمكران بيا، كمنيٌيان عنيا، كتأتي لمميخاطىب، كالمتكمّْـ، 
كالغائب، كلمذكر، كاألنثى، فكما أكجب اختبلؼ المعاني اإلعراب لبلسـ، فإنَّو يكجب ػػ 

إلعراب لمفعؿ، لذلؾ ذىبكا إلى أفَّ اإلعراب أصؿه في األسماء كاألفعاؿ عمى حدٍّ أيضان ػػ ا
 سكاء، كأفَّ البناء يختصُّ بالحركؼ.

                                                 
، 117، كالتكطئة، ألبي عمي الشمكبيف: ص77انظر: اإليضاح في عمؿ النحك، لمزجاجي: ص ( (1

: ص ، 198، كعمؿ النحك، لمكرَّاؽ: ص46، كأسرار العربية، لؤلنبارم: ص15كالتبصرة كالتذكرة، لمصيمرمّْ
199.   

   .93، 1/92لمقاصد الشافية، لمشاطبي: ، كا200، 199انظر: عمؿ النحك، لمكرَّاؽ: ص ( (2

   .260انظر: الجمؿ، لمزجاجي: ص ( (3

   .79انظر رأيو في اإليضاح في عمؿ النحك لمزجاجي: ص ( (4
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 .(1)كقد احتجَّ بيذا القكؿ بعض المتعصبيف لمذىب الككفييف كأبي بكر بف شيقير   
عت ليا بصيغتيا، كردَّ النحاة مذىب الككفييف بأفَّ األفعاؿ تدؿُّ عمى معانييا التي كض   

 .(2)دكف حاجة لقرينة أخرل، فعدـ إعرابيا اليخؿ بمعانييا، كال يؤدّْم إلى المبس فييا
ح الشاطبيُّ مذىب البصرييف بأفَّ اإلعراب أصؿه في األسماء، كعمؿ ذلؾ بأفَّ        كصحَّ

ان ىك باب المعرب مف األسماء أكسع مف المبني بكثير، كالكثرة ليا األصالة، فاإلعراب إذ
 . (3)األصؿ في األسماء

كبمفيـك المخالفة فإفَّ باب المبني في األفعاؿ أكسع بكثير مف باب المعرب، كىك يدؿُّ    
 عمى أصالة البناء في األفعاؿ بخبلؼ ما ذىب إليو الككفيُّكف.  

 أٌما الفعؿ المضارع فقد أيعًربى لمشابيتو االسـ مف كجكه: "أحدىا: أنَّو يقع في معناه   
، في معنى: قائمان.  كقكلؾ: كاف زيده يقـك

(، كما تدخؿ عمى االسـ، تقكؿ: إفَّ     كالثَّاني: أفَّ الـ االبتداء تدخؿ عميو في خبر )إفَّ
، كما تقكؿ: إفَّ زيدان لقائـ.  زيدان ليقـك

كالكجو الثَّالث: أفَّ الحرؼ ينقمو مف احتماؿ زمانيف إلى اختصاصو بكاحد بعينو، كما    
 .   (4)الحرؼ ينقؿ االسـ مف احتماؿ الجنس إلى اختصاص كاحد بعينو..." أفَّ 
كذىب بعضيـ إلى أفَّ المضارع: "أيعرب حمبلن عمى االسـ لشبيو بو في اإلبياـ،    

 .(5)كالتخصيص، كدخكؿ الـ االبتداء، كالجرياف عمى حركات اسـ الفاعؿ كسكناتو"
لمضارع مشابيتو االسـ في أفَّ كبلن منيما تعتكره كذىب المرادمُّ إلى أفَّ عمَّة إعراب ا   

 معاف 

                                                 
   .81انظر: السابؽ: ص ( (1

   .14، كشرح ابف النَّاظـ: ص15، كالتبصرة: ص46انظر: أسرار العربية: ص ( (2

   .93، 1/92انظر: المقاصد الشافية:  ( (3

   .16، 15التبصرة كالتذكرة: ص ( (4

   .14شرح ابف النَّاظـ: ص ( (5
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تتعاقب عمى صيغة كاحدة، ال تتميَّز إالَّ باإلعراب، لكنَّو فرَّؽ بيف احتياجيما لو، فذىب 
كغيره مف النحاة إلى أفَّ االسـ ال يستغني عف اإلعراب؛ ألفَّ معانيو تتكقَّؼ عميو، أٌما 

، الفعؿ المضارع فقد يغنيو تقدير اس ـ مكانو عف اإلعراب، كاستغنائؾ عف: زيده يقـك
 ، لذلؾ كاف اإلعراب أصبلن في األسماء كفرعان في الفعؿ المضارع.(1)بقكلؾ: زيده قائـ

كمف خبلؿ ىذا العرض المكجز يتَّضح أفَّ ابف عقيؿ سار عمى ما سار عميو أكثر    
 النحكييف مف تصحيح مذىب البصرييف في ىذه المسألة.

 الث انية/ إعراب األسماء الست ة:المسألة 
في معرض حديثو عف اإلعراب بالنيابة، شرع ابفي مالؾ في حصر األسماء التي تنكب    

فييا الحركؼ عف الحركات في إعرابيا، كمنيا األسماء الستَّة: )أبكؾ، أخكؾ، حمكؾ، 
 :(2)ىنكؾ، فكؾ، ذك بمعنى صاحب(، فقاؿ

ٍر ًبياءو مىا ًمفى األىٍسمىا أىًصؼٍ كىاٍرفىٍع ًبكىاكو كىاٍنًصبىفَّ بً   األىًلٍؼ   كىاٍجري
كمسألة نيابة الحركؼ عف الحركات في إعراب ىذه األسماء الستَّة مختمؼه فييا بيف    

 النُّحاة، كسأختصر مذاىبيـ فيما يأتي:
ل: اجي، مف البصرييف، كىشاـو الضرير مف الككفييف،  األو  مذىب قطرب، كالزيادم، كالزجَّ

 .(3)يا معربةه بالحركؼ نيابةن عف الحركات، كىك المذىب المشيكرأنَّ 
كقد اعتمده ابفي مالؾ في الخبلصة، كأيَّده في شرح التسييؿ بقكلو: "كىذا أسيؿ    

المذاىب كأبعدىا عف التكمُّؼ؛ ألفَّ اإلعراب إنَّما جيء لو لبياف مقتضى العامؿ، كال فائدة 
لغاء ظاىرو كاؼو بالدّْاللة المطمكبة، كال يمنع مف ذلؾ في جعؿ مقدَّرو متنازع فيو دليبلن  ، كا 

أصالة الحركؼ، ألفَّ الحرؼ المختمؼ البياف صالح لمدَّاللة، أصبلن كاف أك زائدان، مع أفَّ 

                                                 
  .303، 1/302انظر: تكضيح المقاصد:  ( (1
  .12ألفيَّة ابف مالؾ: ص ( (2
، كاالرتشاؼ: 1/52، كشرح المفصَّؿ، البف يعيش: 20ػػ  18انظر آراءىـ في: جمؿ الزجاجي: ص ( (3
، كفي اإليضاح 1/123، كىمع اليكامع: 1/254، كتمييد القكاعد: 1/314، كتكضيح المقاصد: 2/837

  : أنَّو اليككف اإلعراب بالحركؼ إالَّ عمى رأم الككفييف. 72لمزجاجي ص
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في جعؿ الحركؼ الميشار إلييا نفس اإلعراب مزيدى فائدة، كىك ككف ذلؾ تكطئة إلعراب 
عرابيما بالحركؼ ال مندكحة المثنَّى كالمجمكع عمى حدّْه؛ ألنَّ  يما فرعاف عمى الكاحد، كا 

 . (1)عنو، فإذا سبؽ مثمو في اآلحاد أًمفى ًمفى استبعاد، كلـ يحد عف المعتاد"
كمف الذيف قالكا بإعراب األسماء الستة بالحركؼ نيابة عف الحركات ابفي جنّْي، كأكَّده    

 بقكلو: 
فع بالكاك، كفي النَّصب باأللؼ،  "كاعمـ أفَّ في األسماء اآلحاد ستة أسماء تككف في الرَّ

 كفي الجرّْ 
فع، كاأللؼ حرؼ اإلعراب،  بالياء، كىي: أبكؾ ... كالكاك حرؼ اإلعراب، كىي عبلمة الرَّ

"  .(2)كىي عبلمة النَّصب، كالياء حرؼ اإلعراب، كىي عبلمة الجرّْ
حيح أنَّ     ح ابفي الحاجب ىذا الرأم بقكلو: "... كالصَّ يا معربة بالحركؼ األصميَّة، كصحَّ

 . (3)أك الحركؼ بدؿ عنيا، كإعراب التثنية كالجمع بحرفىي التثنية كالجمع ..."
، كالفاكيي في الفكاكو الجنيَّة (4)كمنيـ أيضان ابفي ىشاـ في شرح الشذكر، كفي األكضح   

كميَّة يمرمُّ في التبصرة كالتذكرة(5)عمى متمّْمة اآلجرُّ لميبلني في شرحو عمى ، كا(6)، كالصَّ
 . (7)مغني الجاربردم

، كأبي عمي الشمكبيني، كجميكر البصرييف، كاختاره ابفي الث اني : مذىب سيبكيو، كالفارسيّْ
ار ، أنَّيا معربةه بحركات مقدَّرة في الحركؼ، كأنَّيا أيتبع فييا ما قبؿ اآلخر (8)الفخَّ
 .(1)لآلخر

                                                 
  .1/47شرح التسييؿ:  ( (1
  .7الممع في العربية: ص ( (2
  .1/77اإليضاح في شرح المفصَّؿ:  ( (3
  .1/38لمسالؾ: ، كأكضح ا51انظر: شرح شذكر الذىب: ص ( (4
  .62ص ( (5
  .20ص ( (6
  .47ص ( (7
  .1/82انظر: شرح الجمؿ:  ( (8
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تو بأفَّ     : "أصؿ اإلعراب أٍف يككف بحركات ظاىرة أك مقدَّرة، كاستدؿَّ بعض النحاة لصحَّ
 .(2)فإذا أمكف التقدير مع كجكد النظير لـ يعدٍؿ عنو"

حو بقكلو: "... كىك مذىب قكمّّ مف     كقكَّل ابف مالؾ مذىب سيبكيو كمف معو، ثَـّ صحَّ
ا أمكف جية القياس، ألفَّ األصؿ في اإلعراب أٍف يككف بالحركات ظاىرة أك مقدَّرة، فإذ

التقدير عمى كجو يكجد معو النظير فبل عدكؿ عنو، كقد أمكف ذلؾ في ىذه األسماء، 
ذا بطمت تمؾ األقكاؿ صحَّ ما اختاره  فكجب المصير إليو، كاقتصر القكؿ عميو، ... كا 

 . (3)سيبكيو كتعيَّف المصير إليو"
اظري الجيش، كابفي كقد تبع ابفى مالؾ في تصيح قكؿ سيبكيو كالفارسي أبك حيَّاف، كن   

ار،   الفخَّ
اؿ الميجاشعي  ، كغيرىـ.(4)كابفي فضَّ

ؿ الذم قبمو، فقاؿ:     ح ىذا الرأم، مشيران إلى أفَّ المشيكر األكَّ ككاف ابفي عقيؿ ممَّف صحَّ
"... كالمشيكر أنَّيا معربة بالحركؼ؛ فالكاك نائبة عف الضمَّة، كاأللؼ نائبة عف الفتحة، 

لكسرة، كىذا ىك الذم أشار إليو المصنّْؼ بقكلو: كارفع بكاك، إلى آخر كالياء نائبة عف ا
حيح أنَّيا معربة بحركات مقدَّرة عمى الكاك كاأللؼ كالياء ... فعمى ىذا  البيت، كالصَّ

" حيح لـ ينيٍب شيءه عف شيءو  .(5)المذىب الصَّ

                                                                                                                         
، 1/54، كشرح األشمكني: 176، 1/175، كالتذييؿ كالتكميؿ: 1/17انظر آراءىـ في: اإلنصاؼ:  ( (1

إلى الككفييف، كرأم الفارسي  252. كنسبو الزجاجي في مجالس العمماء: ص1/313كتكضيح المقاصد: 
  . 122، كرأم الشمكبيني في التكطئة: ص539، كالبغداديَّات: ص1/28التعميقة عمى كتاب سيبكيو: في: 

  .1/124ىمع اليكامع:  ( (2
  .1/53شرح التسييؿ:  ( (3
ار: 1/256، كتمييد القكاعد: 2/836انظر: االرتشاؼ:  ( (4 ، كشرح عيكف 1/82، كشرح الجمؿ البف الفخَّ

اؿ: ص   .57ػػ  55اإلعراب، البف فضَّ
  .1/44شرح ابف عقيؿ:  ( (5
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اج، أنَّيا معربة بالحركات التي قب الث الث: ؿ الحركؼ، أٌما الحركؼ مذىب المازني كالزَّجَّ
 .(1)فيي إشباع

كردَّه السيكطيُّ بػ"أفَّ اإلشباع بابو الشعر، كبقاء )فيؾ( ك)ذم ماؿ( عمى حرؼ    
 . (2)كاحد"
مذىب الرَّبعي أنَّيا معربة بالحركات التي قبؿ الحركؼ، كىي منقكلة مف  الر ابع:

 .(3)الحركؼ
جو: النقؿ في غير كقؼ إلى متحرّْؾ، كجعؿ كاعتيرض بأنَّو مخالؼ لمنظائر مف ثبلثة أك    

 . (4)حرؼ اإلعراب ليس آخران، كالًتباس فتحة اإلعراب بفتحة البنية
مذىب األعمـ، كابًف أبي العافية أنَّيا معربة بالحركات التي كانت ليا قبؿ  الخامس:
 .(5)اإلضافة

ركؼ الماًت الكممات ريدَّت كاعترضو أبك حيَّاف بقكلو: "ىك فاسده ألنَّو إٌما أٍف تككف الح   
إلييا حالة اإلضافة، أك تككف زائدة نشأت عف الحركات، فإٍف كانت زائدة نشأت عف 
ٍف كانت المات الكممات ريدَّت  الحركات فيك المذىب الثَّالثي ]اإلشباع[، كقد تبيَّف فساده، كا 

كجكد البلمات إلييا فيمـز مف ذلؾ جعؿ اإلعراب في عينات الكممات، أك في فاءاتيا مع 
التي ىي حركؼ اإلعراب، أك العينات التي ىي محؿُّ اإلعراب عند فقد البلمات، كذلؾ ال 

 . (6)يجكز ألفَّ اإلعراب إنَّما يككف في آخر الكممة لفظان أك تقديران"

                                                 
، كشرح 1/76، كاإليضاح في شرح المفصَّؿ، البف لحاجب: 1/17انظر رأييما في: اإلنصاؼ:  ( (1

ؿ البف يعيش:  ىذا  252، كنسب الزجاجي في مجالس العمماء: ص2/837، االرتشاؼ: 1/52المفصَّ
  الرأم إلى البصرييف.

 .1/31اإلنصاؼ: ، كانظر 1/125ىمع اليكامع:  ( (2
، 1/177، كالتذييؿ كالتكميؿ: 1/76، كاإليضاح في شرح المفصَّؿ:1/17انظر رأيو في: اإلنصاؼ:  ( (3

  .1/125، كىمع اليكامع: 1/255كتمييد القكاعد: 
  .1/257انظر: تمييد القكاعد:  ( (4
  .1/125، كىمع اليكامع: 838، 2/837انظر رأييما في: االرتشاؼ:  ( (5
  .1/183لتذييؿ كالتكميؿ: ا ( (6
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 .(1)مذىب الكسائي، كالفرَّاء أنَّيا معربة مف مكانيف، بالحركؼ كالحركات معان  الس ادس:
 . (2)بأنَّو ال نظير لوكاعتيرض    

، كبعدـ  الس ابع: مذىب الجرمي أنَّيا معربة بالتَّغيُّر كاالنقبلب حالة النَّصب كالجرّْ
فع  .(3)االنقبلب حالة الرَّ

فع غير مؤثّْر، كبأفَّ عدـ التغيير كاالنقبلب ال     دَّ بأنَّو ال نظير لو، كبأفَّ عامؿ الرَّ كري
 .(4)يككف عبلمة

ٍندمّْ أفَّ فاؾ، كذا ماؿو معرباف بحركات مقدَّرة في  مذىب الث امن: السُّيىيمي، كأبي عميٍّ الرُّ
ار عف ابف الطَّراكة(5)الحركؼ، كأفَّ بقيَّة أخكاتيما معربة بالحركؼ  .(6)، كحكاه ابفي الفخَّ

كىك مردكد بما ريدَّ بو القكؿ بأنَّيا معربةه كمَّيا بالحركؼ نيابة عف الحركات   
(7). 

 .(8)مذىب األخفش أفَّ الحركؼ دالئؿ إعراب اسع:الت  
كسار عمى ىذا الرأم القاسـ بفي محمد الضرير في شرحو عمى لمع ابف جنّْي، كاستدؿَّ    

لو بأفَّ مف ىذه األسماء الستة ما ىك عمى حرفيف: )فك، ذك(، كلك جعمنا الكاك إعرابان لبقي 
 .(9)االسـ عمى حرؼ كاحد، كال نظير لو

                                                 
ؿ:  ( (1 ، 1/125، ىمع اليكامع: 2/838، كاالرتشاؼ: 1/77انظر: رأييما  في: اإليضاح في شرح المفصَّ

 ( ىذا الرأم لمككفيف عامة.1/77( كالرضي في شرح الكافية )1/17كنسب األنبارم في اإلنصاؼ: )

  .1/125، كىمع اليكامع: 1/20انظر: اإلنصاؼ:  ( (2
  . 1/125، كقد نسبو ليشاـ أيضان، كانظر: ىمع اليكامع: 1/177انظر رأيو في: التذييؿ كالتكميؿ:  ( (3
 .1/126، كىمع اليكامع: 1/257، كتمييد القكاعد: 1/184انظر: التذييؿ كالتكميؿ:  ( (4
  .1/126، كىمع اليكامع: 2/838، كاالرتشاؼ: 80ػػ  77انظر: نتائج الفكر، لمسييمي: ص ( (5
  .1/82انظر: شرح الجمؿ:  ( (6
 .1/258انظر: تمييد القكاعد:  ( (7
اجيُّ 1/178، كالتذييؿ كالتكميؿ: 2/896انظر رأيو في: المسائؿ البصريات، لمفارسي:  ( (8 ، كنسب الزجَّ

د، كاألخفش.130ىذا الرأم في اإليضاح: ص   ، لممازني، كالمبرّْ
  .20انظر: شرح الضرير عمى الممع: ص ( (9
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فع بالنقؿ، كفي النَّصب بالبدؿ، كفي الجرّْ  العاشر: حكى ابفي أبي الربيع أنَّيا معربة في الرَّ
 . (1)بيما معان 

 كبالعىكد إلى رأم ابف عقيؿ في ىذه المسألة، نمحظ أنَّو:   
أكَّالن: صدَّر المسألة باعتماد رأم ابف مالؾ في الخبلصة إعراب األسماء الستة بالحركؼ 

 نيابة عف الحركات.
 ثانيان: بيَّف ابفي عقيؿ أفَّ ىذا الرَّأم مكافؽ لما اشتير عند النُّحاة.

 ثالثان: أشار إلى أفَّ في المسألة خبلفان، كاكتفى بذكر الرأم المشيكر كالرأم الصحيح عنده.
 رابعان: حرصان منو عمى االختصار ضرب عف نسبة الرأييف ألصحابيما صفحان.   

 ا ُسم ي بو من جمع المؤن ث الس الم:المسألة الث الثة/ إعراب م
تحدَّث ابفي مالؾ في الخبلصة عف إعراب جمع المؤنَّث السَّالـ كالممحؽ بو، كالمسمَّى    

 :(2)بو، فذكر أنَّو ييرفع بالضمَّة، كيينصبي كيجرُّ بالفتحة، فقاؿ
ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػا ًبتىػػػػػػا كىأًلػػػػؼو قىػػػٍد جي مى ًفي النٍَّصًب مىعاكى رّْ كى  ػعىا   ييٍكسىري ًفي الجى

ػػػاتو ًفيػػػػػػػًو ذىا أٍيضػػػػػػػان قيًبػػػػػػػػػػؿٍ  ًعٍؿ   كىأٍذًرعى ، كىالًَّذم اٍسمان قىٍد جي  كىذىا أيكالىتي
"، فذىب  (3)كشرح ابفي عقيؿ    عؿ، كأذرعاتو مراد ابف مالؾ مف قكلو: "كالذم اسمان قد جي

ي بو مف جمع المؤنَّث السالـ نحك: أذرعات ػػ اسـ بمد بأطراؼ الشَّاـ ػػ يرفعي إلى أفَّ ما سمّْ 
رُّ بالكسرة، مع التنكيف، كما كاف قبؿ التسمية بو، قتقكؿ: ىذه  بالضمَّة، كيينصىبي كييجى
، كذكر أفَّ ىذا ىك الصحيح مف مذاىب  ، كمررتي بأذرعاتو ، كزرتي أذرعاتو أذرعاته

فع بالضمَّة كالنَّصبي كالجرُّ بالكسرة مع النحاة، كأفَّ في المس ؿ: الرَّ ألة مذىبيف آخريف: األكَّ
، كزرتي أذرعاًت، كأقمتي في أذرعاًت.  حذؼ التنكيف، نحك: ىذه أذرعاتي

                                                 
. كما نيًسب إليو ىنا مخالؼ لما في شرحو عمى جمؿ 127، 1/126انظر رأيو في: ىمع اليكامع:  ( (1

اجي: ) نَّما ىذه األسماء معربة بحركات مقدَّرة في الحركؼ، ... 191، 1/190الزجَّ (، حيث قاؿ: "... كا 
، كفيو في الخفض الحذؼ كالق  مبي ...". ففيو في الرفع حذؼي الحركة، كفيو في النَّصب القمبي

  .13ألفية ابف مالؾ: ص ( (2
  .78، 1/77انظر: شرح ابف عقيؿ:  ( (3
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كالثَّاني: إعرابو إعراب ما الينصرؼ مف الرفع بالضمَّة، كالنصب كالجرّْ بالفتحة مع    
، كزر  ، كاستدؿَّ عمى ىذه زكاؿ التنكيف، نحك: ىذه أذرعاتي ، كمررتي بأذرعاتى تي أذرعاتى

 :(1)المذاىب بالركايات الثبلثة التي كردت في قكؿ الشاعر
اًلي ، أٍدنىى دىاًرىىا نىظىره عى ٍرتييىا ًمٍف أٍذًرعىاتو كىأٍىمييىا   ًبيىٍثًربى  تىنىكَّ

حو ابفي عقيؿ ىك السَّائد بيف النحاة البصريي    ؿ الذم صحَّ ف، قاؿ سيبكيو: كالرأم األكَّ
"... ككذلؾ المرأة لك سمَّيتيا بيذا انصرفت، كذلؾ أفَّ ىذه التاء لٌما صارت في النَّصب 
مىيًف، كصار التنكيف بمنزلة  كالجرّْ جٌران أشبيت عندىـ الياء في مسمميف، كالياء في رجي

عمى ذلؾ  النكف، أال ترل إلى عرفاتو مصركفة في كتاب ا عزَّ كجؿَّ كىي معرفة، الدليؿ
قكؿ العرب: ىذه عرفاته مباركان فييا، كيدلُّؾ أيضان عمى معرفتيا أنَّؾ ال تيدًخؿ فييا ألفان 
، سمعنا أكثر العرب  ، كمثؿ ذلؾ أذرعاته نَّما عرفاته بمنزلة أبانيًف كبمنزلة جمعو كالمان، كا 

 يقكلكف في بيت امرًئ القيس: 
ٍرتييىا ًمٍف أٍذًرعىاتو كىأٍىمييىا   اًلي تىنىكَّ ، أٍدنىى دىاًرىىا نىظىره عى  ًبيىٍثًربى

ف  كلك كانت عرفات نكرة لكانت إذان عرفات في غير مكضع. كمف العرب مف ال ينكّْ
يًشيَّاتي كما ترل، شبَّيكىا بياء التَّأنيث؛ ألفَّ الياء تجيء لمتأنيث...  أذرعات كيقكؿ: ىذه قيرى

: كيؼ تشبّْييا بالياء كبيف التاء كبيف  ؟ فإفَّ الحرؼ السَّاكف فإف قمتى الحرؼ المتحرّْؾ أًلؼه
ليس عندىـ بحاجز حصيف، فصارت التاء كأنَّيا ليس بينيا كبيف الحرؼ المتحرّْؾ 

. كىذا دليؿ عمى اختياره ما عميو أكثر العرب، كىك كسر أذرعاتو كعرفاتو مع (2)شيء"
رّْح بأفَّ تركيـ التنكيف التنكيف، مع نقمو ترؾ التنكيف عند بعض العرب، إالَّ أنَّو لـ يص

.  مصاحب لمكسر نحك: عرفاًت، أك أنَّو مع الفتح، نحك: عرفاتى

                                                 
اج: 3/233، كالكتاب: 136مف الطكيؿ، المرئ القيس في ديكانو: ص ( (1 عرابو لمزجَّ ، كمعاني القرآف كا 
كم بالكسر كالتنكيف، كبالكسر كحذؼ التنكيف، كبالفتح كحذؼ1/272  ، كالشاىد فيو: )أذرعات( فقد ري

  التنكيف.
  .234، 3/233الكتاب:  ( (2
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كفىًيـ السيرافيُّ كابفي خركؼ مف قكؿ سيبكيو: "شبَّيكىا بياء التأنيث" أفَّ بعض العرب    
 .(1)يعاممكنيا معاممة الممنكع مف الصرؼ، فيقكلكف: مررتي بأذرعاتى 

ذىب إليو سيبكيو، مف أفَّ التنكيف في عرفاتو كمسمماتو  كذىب األخفش إلى مثؿ ما   
 .(2)بمنزلة النكف، فإذا ما سيمّْي بو تيرؾ عمى حالو، فيجرُّ كيينصب بالكسرة مع التنكيف

د فيما ذىبا إليو، فقاؿ معمّْقان عمى بيت امًرئ القيس: "... كاألجكد ما بدأنا     كتبعيما المبرّْ
: ىؤالء بو مف إثبات التنكيف في أذر  عاتو كنحكىا؛ ألنَّيا بمنزلة النكف في مسمميف إذا قمتى

 : فىاتو ﴿مسممكف، كمررتي بمسمميف، كمف ذلؾ قكؿ ا عزَّ كجؿَّ  (3)﴾فىإذىا أفىٍضتيـٍ ًمٍف عىرى
 .(4)بالتنكيف"

كقد سار كثير مف النحاة عمى نيج سيبكيو كاألخفش كالمبرّْد، مف نصب ما سيمّْي بو    
ث السَّالـ بالكسرة كما كاف قبؿ التسمية بو، كال ييحذؼ منو التنكيف، كمف مف جمع المؤنَّ 

 النحاة الَّذيف اختاركا ىذا المذىب:
اج، ككصفو بأنَّو القراءة كالكجو 1  .(5)ػػػ الزجَّ
 .(6)ػػػ ابفي خركؼ، كالشَّاطبي، ككصفاه بالمغة الفاشية الشائعة التي نزؿ بيا القرآف 2
 . (7)ـ، ككصفو باألكثر، كنقؿ أبك حيَّاف أكثريَّتو عف صاحب البسيطػػػػ ابف النَّاظ 3
، ككصفاه بالمشيكر كاألشير 4 ، كالسيكطيُّ  . (8)ػػػػ األندلسيُّ
، ككصفكه باألفصح 5 ، كالعينيُّ ، كاألشمكنيُّ  .(1)ػػػػ ابفي يعيش، كالمرادمُّ

                                                 
، كتنقيح األلباب في شرح غكامض الكتاب، البف خركؼ: 12/46انظر: شرح كتاب سيبكيو لمسيرافي:  ( (1

  .323ص
  .1/177انظر: معاني القرآف:  ( (2
  .198البقرة: مف اآلية  ( (3
  .4/38المقتضب:  ( (4
عرابو:  ( (5   .1/272انظر: معاني القرآف كا 
  .210، 1/209، كالمقاصد الشافية، لمشاطبي: 1/269انظر: شرح جمؿ الزجَّاجي، البف خركؼ:  ( (6
  .1/156، كالتذييؿ كالتكميؿ: 29شرح ابف الناظـ: ص ( (7
  .1/84، كىمع اليكامع: 1/137انظر: شرح األندلسي عمى األلفية:  ( (8
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فع بالضمَّة كالنَّصبي كالجرُّ     بالكسرة مع حذؼ التنكيف، فقد نقمو  أٌما الرأم الثَّاني كىك الرَّ
البصريُّكف ػػ أيضان ػػ عف العرب، كيفيـ مف نقميـ تجكيزىـ لو، قاؿ سيبكيو: "... كمف 

، كيقكؿ: ىذه قريشيَّاتي كما ترل، شبَّيكىا بياء التَّأنيث..." ف أذرعاتو ، (2) العرب مف ال ينكّْ
 كقاؿ األخفش: 

ف أذرعاتو ك  ، كىك مكاف""... كمنيـ مف ال ينكّْ  . (3)ال عاناتو
( في بيت امًرئ القيس: "... كقد أينشد بالكسر بغير     اج معمّْقان عمى )أذرعاتو كقاؿ الزجَّ

 . (4)تنكيف..."
كذىب السيرافيُّ إلى أفَّ البصرييف أجازكا الكسر مع ترؾ التنكيف، كنسب إلى    

 .(5)األصمعي القكؿى بأفَّ ترؾ التنكيف مع الكسر خطأ
كقاؿ أبك حيَّاف: "كالمنقكؿ عف البصرييف أنَّو إذا سيمّْي بيذا الجمع يجكز فيو كجياف:    

، كيبقى مرفكعان  أحدىما: إعرابو كإعرابو قبؿ أٍف ييسمَّى بو، كاآلخر: أٍف ييحذؼى منو التنكيفي
 .(6)بالضمَّة، منصكبان كمجركران بالكسرة، مف غير تنكيف في األحكاؿ الثبلثة"

، كذىب األندلسيُّ إلى أنَّو منقكؿ (7)مرادمُّ أفَّ ىذا المذىب منقكؿ عف العربكذكر ال   
 .(8)عف البصرييف

كذىب ابفي عصفكر إلى أفَّ ىذا الرَّأم باطؿ، كأفَّ ركاية )أذرعاًت( بالكسر مف غير    
 . (1)تنكيف غير صحيحة

                                                                                                                         
، كالمقاصد 1/71شرح األشمكني:  ، ك1/340كتكضيح المقاصد:  ،1/46انظر: شرح المفصَّؿ:  ( (1

 . 1/127النحكيَّة: 

  .3/234الكتاب:  ( (2
  .1/177معاني القرآف:  ( (3
عرابو:  ( (4   .1/273معاني القرآف كا 
  .46، 12/45انظر: شرح كتاب سيبكيو:  ( (5
  .1/154التذييؿ كالتكميؿ:  ( (6
  .1/340انظر: تكضيح المقاصد:  ( (7
  .1/137رح األندلسي: انظر: ش ( (8
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بو إعراب ما ال ينصرؼ فقد أٌما الرأم الثالث كىك إعراب جمع المؤنَّث السَّالـ المسمَّى    
: "كأجاز الككفيَّةي نصب ىذا الجمع بالفتحة  نسبو بعض النحاة لمككفييف، قاؿ السيكطيُّ
عرابو إعراب  مطمقان، ... كما سمّْي بو مف ىذا الجمع ... يجكز ترؾ تنكينو مع الكسرة، كا 

 . (2)ما ال ينصرؼ"
( في بيت امًرئ القيس    ذكر العينيُّ أفَّ البصرييف  كفي معرض حديثو عف )أذرعاتو

 منعكا إعرابو إعراب ما ال ينصرؼ، كأفَّ الككفييف أجازكه، كأنشدكا البيت بفتح )أذرعات(

(3). 
، كذكر األعمـ أنَّيا لغة (5)، ككصفو األخفش بأنَّو قبيح ضعيؼ(4)كقاؿ بو ابف عصفكر   

 .(6)قميمة ضعيفة
اج متحدّْثان عف عرفات: كذىب بعض النحاة إلى تخطئة أصحاب ىذا الر     أم، قاؿ الزجَّ

" و كسره  .(7)"كأٌما الفتح فخطأ؛ ألفَّ نصب الجمع كفتحى
أٌما ابفي مالؾ فقد ذىب إلى ما ذىب إليو البصريُّكف في المسألة، إالَّ أنَّو عبَّر عف رأم    

، فيمحؽي لفظو ، كمررتي بعرفاتى بمفظ  الككفييف بقكلو: "... كمنيـ مف يقكؿ: رأيتي عرفاتى
لى ىذه المغة اإلشارة بقكلنا: كقد يجعؿ كأرطاة عممان ..."  .(8) ما ال ينصرؼ، كا 

كقد فسَّر أبك حيَّاف كبلـ ابف مالؾ بأنَّو جعؿ إعرابو إعراب ما ال ينصرؼ لغة،    
نَّما قاسكه عمى فاطمة، كنقؿ عف  كاعترضو بأٍف ليس لمككفييف دليؿ في ذلؾ مف سماع، كا 

                                                                                                                         
اجي:  ( (1   .353، 2/352انظر: شرح جمؿ الزجَّ
  .1/68ىمع اليكامع:  ( (2
  .1/128انظر: المقاصد النَّحكيَّة:  ( (3
اجي:  ( (4   .2/352انظر: شرح جمؿ الزجَّ
  .1/177انظر: معاني القرآف:  ( (5
  .2/21تاب: انظر: تحصيؿ عيف الذىب في عمـ مجازات العرب بيامش الك ( (6
عرابو:  ( (7   .1/273معاني القرآف كا 
  .1/46شرح التسييؿ البف مالؾ:  ( (8
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قكؿ بأفَّ الككفييف أجازكا ذلؾ في الشعر، كأنشدكا عميو بيت امرئ بعض النحكييف ال
 . (1)القيس
كاية،     ت بو الرّْ ثَـّ نصر مذىب البصرييف فقاؿ: "قاؿ أصحابنا: كمذىب البصرييف صحَّ

كيقتضيو القياس؛ ألفَّ التَّاء في ىندات بعد التَّسمية باقية عمى حكميا؛ أال ترل أنَّيا ال 
الكقؼ، كما كانت ال تقمب قبؿ التسمية، كلك كانت محككمان ليا بحكـ تنقمب ىاءن في 

فاطمة لقمبت ىاءن في الكقؼ، كما تقمب في فاطمة، فإذا ثبت أنَّيا محكـك ليا بحكـ تاء 
 .(2)الجمع كجب أٍف تككف مكسكرةن نصبان كخفضان"

   ، ٍف كاف كما فسَّره فقد  كفي رأيي أفَّ ابفى مالؾ لـ يقصٍد ما فيمو أبك حيَّاف مف النَّصّْ كا 
 كغيره. (3)سبقو إليو األعمـ

ؿ، كقدَّمو في العرض، كذلؾ دليؿ     ح ابفي عقيؿ المذىب األكَّ كعكدان عمى بىٍدءو فقد صحَّ
عمى اختياره لو، كىك في ذلؾ مكافؽ لجميكر النحاة البصرييف، ثَـّ اكتفى بذكر المذىبيف 

اآلخر، كأنَّو قصدان لبلختصار أعرض عف اآلخريف بعده، كدكف ترجيح ألحدىما عمى 
 نسبة ىذه المذاىب إلى أصحابيا.

أٌما استشياده بأذرعات في بيت امرئ القيس فيك إشارة إلى أفَّ المذاىب الثبلثة مركيَّة     
 عف العرب.

 المسألة الر ابعة/ القول في األلف والبلم في نحو: جاءني القائم، والمركوب:  
يؿ في باب المكصكالت االسميَّة فذكر ػػ تبعان البف مالؾ ػػ أفَّ منيا األلؼ تحدَّث ابفي عق   

كالبلـ، كذكر أنَّيا تككف لمعاقؿ نحك: جاءني القائـ، كلغير العاقؿ نحك: جاءني المرككب، 
ثَـّ أشار ػػ باختصار ػػ إلى أفَّ في عدّْىا اسمان مكصكالن خبلفان، فذىب بعضيـ إلى أنَّيا اسـه 

                                                 
  .1/155انظر: التذييؿ كالتكميؿ:  ( (1
  .1/155التذييؿ كالتكميؿ:  ( (2
  .2/21انظر: تحصيؿ عيف الذىب في عمـ مجازات العرب بيامش الكتاب:  ( (3
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كذىب آخركف إلى أنَّيا حرؼ مكصكؿ، كذىب غيرىما إلى أنَّيا حرؼ تعريؼ مكصكؿ، 
 .(1)فقط
 كبتتبُّع ىذه األقكاؿ التي ذكرىا ابفي عقيؿ نصؿ إلى اآلتي:   

أكَّالن: القكؿ بأنَّيا اسـه مكصكؿ ىك مذىب الجميكر
، كقد استدلُّكا عمى اسميَّتيا بأمكر: (2)

ؿ: عكد الضمير عمييا في نحك ميكّْ "األكَّ : قد أفمح الميتَّقي ربَّو ... الثاني: استحساف خي
فة عميو  فة عف المكصكؼ، نحك: جاء الكريـي، فمكال أنَّيا اسـي مكصكؿ قد اعتمدت الصّْ الصّْ

 كما تعتمد عمى المكصكؼ، لىقىبيح خميكُّىا مف المكصكؼ.
... الرابع: دخكليا  .(3)عمى الفعؿ ..." الثَّالث: إعماؿي اسـ الفاعؿ معيا بمعنى الميضيّْ

، كقد ردَّ ما احتجَّ بو الجميكر مف عكد (4)ثانيان: القكؿ بأنَّيا حرؼ مكصكؿ لممازني
الضمير إلييا بأنَّو يعكد عمى مكصكؼ محذكؼ، ال عمييا، كاستدؿَّ عمى حرفيَّتيا بأفَّ 

ارب، كليس )أؿ ارًب، ىك الضَّ (، كال العامؿ يتخطَّاىا فالمجركر في قكلؾ: مررتي بالضَّ
 . (5)مكضع ليا مف اإلعراب، كلك كانت )أؿ( اسمان لكاف ليا مكضع مف اإلعراب

، كذىب إلى أفَّ اسـ الفاعؿ، كاسـ المفعكؿ إذا (6)ثالثان: القكؿ بأنَّيا حرؼ تعريؼ لؤلخفش
اقترنا بػ)أؿ( ال يعمبلف، فإذا كيًجد بعدىما منصكبه فناصبو التشبيو بالمفعكؿ بو
(7). 

                                                 
  .1/149انظر: شرح ابف عقيؿ:  ( (1
ػػػ  1/195، كشرح التسييؿ البف مالؾ: 2/265، كاألصكؿ في النحك: 182، 1/181انظر: الكتاب:  ( (2

  .162، كرصؼ المباني: ص199
، كشرح األشمكني: 2/1013ارتشاؼ الضرب:  ، كانظر:435، 1/434تكضيح المقاصد، لممرادم:  ( (3
1/195 ،196 .  
، كشرح ابف 1/139، كأكضح المسالؾ: 2/1013، كارتشاؼ الضرب: 202انظر: الجنى الداني: ص ( (4

  .196، 1/195، كشرح األشمكني: 146، 1/145طكلكف عمى األلفية: 
  .196، 1/195، كشرح األشمكني: 435، 1/434انظر: تكضيح المقاصد:  ( (5
، كشرح 2/1013، كاالرتشاؼ: 202، كالجنى الداني: ص1/434انظر: تكضيح المقاصد:  ( (6

  .196، 1/195األشمكني: 
  .2/1013انظر: االرتشاؼ:  ( (7
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مالؾ ىذا الرأم لممازني، كعميو فإفَّ لو في المسألة قكليف، كردَّ عميو ذلؾ  كنسب ابفي    
 .(1)كضعَّفو بما ال يتَّسع المجاؿ لذكره، فارجع إليو في مكضعو إٍف شئت

كلـ يخالٍؼ الجميكر ػػ فيما اطَّمعتي عميو مف آراء ػػ إالَّ ابفي يعيش، كأبك عمي الشَّمكبيف،    
ؿ فقد ذكر تبعان لمزمخشرمّْ أفَّ )أؿ( مكصكلة بمعنى )الذم(، كأفَّ مدخكليا اسـ  فأمىا األكَّ

الفاعؿ كاسـ المفعكؿ، ثَـّ صرَّح بكجكد خبلؼ في أمرىا، كحصره في أفَّ بعضيـ عدَّىا 
ح حرفيَّتيا  ٍف نيًكم بيا مذىب االسميَّة، كأفَّ بعضيـ عدَّىا اسمان مكصكالن، ثَـّ رجَّ حرفان كا 

ؿ أنَّيا حرؼ، إذ لك كانت اسمان لكاف ليا مكضع مف اإلعراب، بقكلو: "... كالصَّ  كاب األكَّ
 كال خبلؼ أنَّو ال مكضع ليا مف 

 .(2)اإلعراب ..."
أٌما الشمكبيف فقد عدَّىا حرؼ تعريؼ، فقاؿ: "كيمحؽ بالمكصكالت االسميَّة األلؼ    

مكضع مف اإلعراب، كالبلـ، بمعنى الذم كالتي، كليست منيا، كلك كانت منيا لكاف ليا 
كلك كانت كذلؾ لبقي المخفكض كالمنصكب كالمرفكع في قكلؾ: جاءني القائـ، كرأيتي 
القائـ، كمررتي بالقائـ، معرباتو ببل معربو ليا، كذلؾ ال يجكز، فالذم ينبني ىك لو أٍف 
فو، كيعرب ما بعدىا  تككف األلؼ كالبلـ في ذلؾ حرؼ تعريؼ لما بعدىا، دخمت عميو لتيعرّْ

 .(3)بالعامؿ الداخؿ عمييا..."
كقد أجاب ابفي مالؾ عمى ما احتجَّ بو الشمكبيف عمى حرفيَّتيا، بقكلو: "كالجكاب عف    

شيبية الشمكبيف أف ييقاؿ: مقتضى الدليؿ أٍف يظير عمؿي العامؿ المكصكؿ في آخر 
مة؛ ألفَّ نسبتيا منو نسبة أجزاء المركَّب منو، لكف منع مف ذلؾ ككف  مة جممة، الصّْ الصّْ

مؿي ال تتأثَّر بالعكامؿ، فمٌما كانت صمةي األلؼ كالبلـ في المفظ غير جممة جيء بيا  كالجي
 . (4)عمى مقتضى الدليؿ لعدـ المانع"

                                                 
  .1/195انظر: شرح التسييؿ:  ( (1
ؿ:  ( (2   .3/144شرح المفصَّ
  .169، 168التكطئة: ص ( (3
  .1/199شرح التسييؿ:  ( (4
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حو     كبالعكد إلى كبلـ ابف عقيؿ في ىذه المسألة نبلحظ أنَّو قدَّـ رأم الجميكر، ثيَـّ رجَّ
يًف بقكلو: "كقيؿ" بالتصحيح قبؿ أٍف يذكر غيره، كضعَّؼ الرأييف اآلخرى

، كلـ ينسٍب ىذه (1)
اآلراء الثبلثة ألصحابيا؛ ألفَّ شرحو عمى األلفية ػػ عامَّة ػػ تعمَّد فيو االختصار، كاقتصر 

 فيو عمى ًذٍكر ما ال يمكف تجاكزه مف المسائؿ.
 المسألة الخامسة/ دخول الم االبتداء عمى السين وسوف:

ؿ ابف عقيؿ الك    (، فذكر أنَّو إذا كاف فعبلن مضارعان دخمت عميو فصَّ بلـ في خبر )إفَّ
البلـ، إذا لـ تقترف بو السيف أك سكؼ، نحك: إفَّ زيدان ليرضى، ثَـّ أشار إلى خبلؼ النحاة 
ح جكاز دخكليا عمى المضارع  في جكاز دخكؿ البلـ عمى المقترف بالسيف أك سكؼ، كرجَّ

حان لو، أمَّا  . (2)السيف فدخكلو عمييا قميؿ المقترف بسكؼ مصحّْ
 كالمسألة خبلفية بيف البصرييف كالككفييف، ممخَّصيا:   
جكَّز جميكر البصرييف دخكؿ الـ االبتداء عمى الفعؿ المضارع المقترف بسكؼ،    

: "كيجكز  كعبَّركا عنو بحرؼ التنفيس، كلكنَّيـ مثَّمكا بسكؼ دكف السيف، قاؿ الزمخشرمُّ
، كال يجكّْزه الككفيُّكف" عندنا: إفَّ زيدان  ذا كاف الخبر (3)لسكؼ يقـك : "كا  ، كقاؿ الرضيُّ

 مضارعان مصدَّران بحرؼ التنفيس 
"...  .(4)جاز دخكؿ ىذه البلـ عميو، نحك: إفَّ زيدان لسكؼ يقـك

كصرَّح أبك حيَّاف بأفَّ مراد البصرييف بحرؼ التنفيس )سكؼ( دكف السيف، فنقؿ عف    
البلـ عمى السيف فقاؿ بعد تجكيزه دخكليا عمى سكؼ: "... كقاؿ بعضيـ منع إدخاؿ 

ٍف كانت كحرؼ مف  بعض أصحابنا: كأٌما السيف فامتنعت العرب مف إدخاؿ البلـ عمييا، كا 
 .(5)حركؼ الفعؿ..."

                                                 
  .1/149انظر: شرح ابف عقيؿ:  ( (1
  .370، 1/369انظر: شرح ابف عقيؿ:  ( (2
ؿ: ص ( (3   .452المفصَّ
  .4/358ي عمى الكافية: شرح الرض ( (4
  .116، 5/115، كانظر: التذييؿ كالتكميؿ: 3/1263االرتشاؼ:  ( (5
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كنقؿ المرادمُّ عف النحكييف أفَّ الـ االبتداء تدخؿ عمى سكؼ كال تدخؿ عمى السيف،    
 . (1)يف مفتكحيف زائديف عمى الفعؿمنعان مف اجتماع حرف

كعمؿ مانعك دخكؿ البلـ عمى السيف بأفَّ تجكيزه يؤدم إلى تكالي الحركات، فالفعؿ    
(، حيث تكالت  (، كبدخكؿ البلـ يصير: )لىسىيىتىدىٍحرىجي ( يصير مع السيف: )سىيىتىدىٍحرىجي )يىتىدىٍحرىجي

 .  (2)الى فيو الحركاتفيو خمس حركات، فمنعكا ذلؾ كحممكا عميو ما ال تتك 
كذىب السيرافيُّ إلى جكاز دخكؿ الـ االبتداء عمى المضارع المقترف بالسيف كسكؼ،    

فَّ زيدان لسكؼ يقـك ، كا   .(3)فيجكز عنده: إفَّ زيدان لسيقـك
أمَّا الككفيُّكف فبل يجكز عندىـ دخكؿ الـ االبتداء عمى الفعؿ المضارع المقترف بالسيف    

كا ذلؾ بأنَّيما تخصصانو لبلستقباؿ، كالـ االبتداء تخصصو بالحاؿ، أك سكؼ، كعمم
 .(4)فالجمع بيف البلـ كالسيف أك سكؼ جمعه بيف متناقضيف

د التككيد، فبل يضرُّ دخكليا     كالبصريُّكف يركف أفَّ البلـ الداخمة عمى سكؼ ىي لمجرَّ
 .(5)عمى سكؼ

، كلذلؾ نصر ابفي مالؾ مذىب البصرييف فقاؿ: "    كأجاز البصريُّكف: إفَّ زيدان لسكؼ يقـك
 .(6)كلـ يجزه الككفيُّكف، كال مانع مف ذلؾ فجكازه أكلى"

كقد أيَّد عبَّاس حسف مذىب الككفييف، فذىب إلى كجكب حذؼ البلـ مف نحك: إفَّ    
 .  (7)الطائرة لستحضر، أك: لسكؼ تحضر

أنَّو اطَّمع عمى ما قالو النحاة فييا، كعكدان إلى رأم ابف عقيؿ في ىذه المسألة، فالكاضح   
فاتَّخذ لنفسو مذىبان كسطان، كىك ما سار عميو أغمب البصرييف، مف جكاز دخكؿ الـ 

                                                 
  .459انظر: الجنى الداني: ص ( (1
  .3/1263انظر: االرتشاؼ:  ( (2
  .14/27انظر: شرح كتاب سيبكيو، لمسيرافي:  ( (3
  .4/17انظر: شرح الرضي عمى الكافية:  ( (4
  .459كضع أيضان، كالجنى الداني: صانظر: السابؽ، كالم ( (5
  .1/410شرح التسييؿ:  ( (6
  .1/662انظر: النحك الكافي:  ( (7
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االبتداء كالتككيد عمى )سكؼ(، كذىب إلى تصحيحو، كلكنَّو لـ يينكر جكاز دخكليا عمى 
ة، كمما الحظتو عمى السيف، بؿ جعمو مف القميؿ، كقد انفرد بيذا الرأم عف غيره مف النحا

شرَّاح األلفيَّة أفَّ أغمبيـ لـ يناقش ىذه المسألة، كالمرادم، كالمككدم، كابف النَّاظـ، كابف 
 ىشاـ، كاألندلسي، كابف طكلكف، كاألشمكني.  

 المسألة الس ادسة/ القول في جواز حذف مفعولي )ظن(، أو حذف أحدىما:
، أك حذؼ أحدىما اختصاران، أم إذا دؿَّ اختمؼ النحاة في جكاز حذؼ مفعكلي )ظف(   

إلى جكاز حذؼ المفعكليف إذا دؿَّ دليؿ عمى  (1)عمى المحذكؼ دليؿ، فذىب الجميع
 :(2)حذفيما، كقكؿ الشاعر

تىٍحًسبي  مىيَّ كى بَّييـٍ عىاران عى ـٍ ًبأيًَّة سينَّةو   تىرىل حي  ًبأمّْ ًكتىابو أ
.  أم: كتحًسبي حبَّيـ عاران عميَّ

حذؼ أحدىما اختصاران فقد جكَّزه جميكر النحاة، كمنعو بعضيـ، كقد نسب كثير  كأٌما   
مف النحكييف المنع البف ممككف، قاؿ ابفي ىشاـ: "... كيمتنع باإلجماع حذؼ أحدىما 

 .(3)اقتصاران، كأٌما اختصاران فمنعو ابفي ممككف، كأجازه الجميكر ..."
: "... كأٌما حذؼ أحدىما    اختصاران، أم لدليؿ فمنعو أبك إسحاؽ ابفي  كقاؿ األزىرمُّ

 .(4)ممككف مف المغاربة كطائفة"
( اختصاران قميؿ ال يقاسي     كنقؿ أبك حيَّاف عف ابف عصفكر أفَّ حذؼ أحد مفعكلي )ظفَّ

 .(5)عميو، كعدَّه أبك حيَّاف جنكح إلى مذىب ابف ممككف
                                                 

، كشرح التصريح: 4/2098، كاالرتشاؼ: 2/70، كأكضح المسالؾ: 1/567انظر: تكضيح المقاصد:  ( (1
1/378.  
كالمقاصد النحكية، ، 6/9، كالتذييؿ كالتكميؿ: 1/566مف الطكيؿ، لمكميت في: تكضيح المقاصد:  ( (2

كأكضح ، 2/73، كغير منسكب في: شرح التسييؿ البف مالؾ: 1/377، كشرح التصريح: 2/167: لمعيني
  ، كالشاىد فيو حذؼ المفعكليف، كىك جائز باإلجماع.2/63: المسالؾ

  .2/64أكضح المسالؾ:  ( (3
  .1/378شرح التصريح:  ( (4
  .6/16انظر: التذييؿ كالتكميؿ:  ( (5
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ٍف حذفتى أحدىما اختصاران كقد ذىب أبك حياف نفسيو إلى جكازه عمى قمَّة، فقاؿ    : "... كا 
 .(1)جاز عند الجميكر عمى قمَّة"

كنسب السيكطيُّ مذىب المنع إلى ابًف الحاجب، كذكر أفَّ ابفى عصفكر كابفى ممككف    
حاه، قياسان عمى باب كاف  .(2)صحَّ

، كلكنَّو     كما كجدتو عند ابف عصفكر أفَّ حذؼ أحد المفعكليف اختصاران جائزه
 . (3)ضعيؼ

( المنع بأنَّيما متبلزماف، ال ينفؾُّ أحدىما     كعمَّؿ المانعكف مف حذؼ أحد مفعكلي )ظفَّ
ٍف جاز حذؼ المبتدأ أك الخبر فمعدـ المبس،  عف اآلخر، فيما في األصؿ مبتدأ كخبر، كا 

 .(4)كىنا يؤدّْم حذؼ أحد المفعكليف إلى التباس ما يتعدَّل لمفعكليف بما يتعدَّل لكاحد
ةك     حَّ ، ككصفو (5)قد ردَّ كثير مف النحاة مذىب المانعيف، فكصفو بعضيـ بعدـ الصّْ

 :(7)، فقد كرد السماع بالحذؼ، كقكؿ الشاعر(6)غيرىـ بمخالفة القياس كالسماع
ـً  بّْ الميٍكرى ٍنًزلىًة الميحى ٍلًت فىبل تىظينّْي غىٍيرىهي   ًمنّْي ًبمى لىقىٍد نىزى  كى

 أم: كاقعان.   
في عقيؿ فقد أيَّد ابفى مالؾ في اشتراط ما يدؿُّ عمى المحذكؼ، فقاؿ: "فإٍف لـ يدؿَّ أٌما اب   

، كال ظننتي زيدان، كال  ز، ال فييما، كال في أحدىما، فبل تقكؿ: طننتي دليؿ عمى حذؼ لـ يجي
 . (1)ظننتي قائمان، تريد: طننتي زيدان قائمان"

                                                 
  .4/2098االرتشاؼ:  ( (1
  .2/226انظر: ىمع اليكامع:  ( (2
  .179انظر: المقرّْب: ص ( (3
  .2/226، كاليمع: 4/155انظر: شرح الرضي عمى الكافية:  ( (4
  .1/567انظر: تكضيح المقاصد:  ( (5
  .2/493انظر: المقاصد الشافية، لمشاطبي:  ( (6
، كشرح 1/567، كتكضيح المقاصد: 2/72شرح التسييؿ، البف مالؾ: مف الكامؿ، لعنترة العبسي في:  ( (7

، كالشاىد فيو قكلو: )فبل تظني غيره( حيث حذؼ 2/167، كالمقاصد النحكية، 1/379كشرح التصريح: 
  المفعكؿ الثاني، كتقديره: فبل تظني غيره كاقعان.
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لمخالفيف ليـ في المسألة إشارة عابرة، كقد أشار ابفي عقيؿ إلى رأم الجميكر، كرأم ا   
كبعبارة مختصرة، مفادىا أفَّ ابفى مالؾ مكافؽه لرأم جميكر النحاة في جكاز حذؼ مفعكلي 
ح ابفي عقيؿ ىذا الرأم بتصحيحو، فقاؿ:  ، كرجَّ ( أك أحدىما إذا دؿَّ عمى الحذؼ دليؿه )ظفَّ

 .  (2)""كىذا الذم ذكره المصنّْؼ ىك الصحيح مف مذاىب النحكييف
 المسألة الس ابعة/ ىل يجوز حذف حرف الجر  المعد ي لمفعل البلزم ؟: 

، نحك: عجبتي منو، كجمستي إليو،     ذىب النحاة إلى أفَّ الفعؿ البلـز يتعدَّل بالجارّْ
كغضبتي عميو، كذىب جميكرىـ إلى منع حذؼ حرؼ الجرّْ إالَّ مع أفعاؿ مسمكعة تحفظ 

، كنصحتو، كشكرتو، أم: (3)قكليـ: استغفرتي ا ذنبان، أم مف ذنبو كال ييقاس عمييا، نحك 
، كأٍف((4)نصحتي لو، كشكرتي لو ، نحك: (5)، كال يحذؼ الجارُّ قياسان مطَّردان إالَّ مع )أفَّ

عجبتي مف أنَّؾ قائـه، فيجكز: عجبتي أنَّؾ قائـه، بشرط أمف المبس، فإٍف ترتَّب عمى حذفو 
، أك: عف أٍف تفعؿ، فبل يجكز في معيما لبسه امتنع حذف و، نحك: رغبتي في أٍف تفعؿى

 .(6)المثاليف حذؼ حرؼ الجرّْ لعدـ كضكح المراد بعد الحذؼ
، كأٍف( دكف غيرىما بطكليما بالصمة، كالطكؿ     كعمَّؿ بعضيـ جكاز حذؼ الجارّْ مع )أفَّ

 .(7)يستكجب التخفيؼ
ب لؤلخفش الصغير القكؿ بجكاز حذؼ كمما يجدر ذكره ىنا أفَّ بعض النحكييف نس   

، كأٍف( ٍف كاف مع غير )أفَّ ، مخالفان بذلؾ ما عميو جميكر (1)الجارّْ قياسان إذا تعيَّف، كا 

                                                                                                                         
  .2/57شرح ابف عقيؿ:  ( (1
  انظر: السابؽ، كالمكضع أيضان. ( (2
  .1/484نظر: شرح الرضي عمى الكافية: ا ( (3
  .2/159انظر: أكضح المسالؾ:  ( (4
، كشرح التسييؿ البف 1/279، كشرح الجمؿ البف عصفكر: 2/686انظر: أمالي ابف الحاجب:  ( (5

  .4/2089، كاالرتشاؼ: 2/150مالؾ: 
  .2/164، كشرح األشمكني: 2/162انظر: أكضح المسالؾ:  ( (6
  .2/165، كشرح األشمكني: 1/279الجمؿ البف عصفكر: انظر: شرح  ( (7



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 246 

النحاة، كقد ضعَّؼ ابف عصفكر مذىبو بقكلو: "كزعـ عمي بف سميماف األخفش أنَّو يجكز 
ا جاء مف ذلؾ، نحك: حذؼ حرؼ الجرّْ إذا تعيَّف مكضع الحذؼ كالمحذكؼ قياسان عمى م

، يريد: بالسكيف ..." ـى السّْكّْيفى بريتي القم
، كردَّ ابفي مالؾ ما ذىب إليو األخفش الصغير (2)

 .(3)بقكلو: "كالصحيح أٍف ييتكقَّؼ فيو عمى السَّماع"
أٌما ابفي عقيؿ فقد أفاض في تفاصيؿ المسألة، فذكر أفَّ مذىب الجميكر أنَّو ال ينقاس    

، كأٍف(، بؿ ييتكقَّؼ فيو عمى المسمكع، كنسب إلى األخفش  حذؼ الجارّْ  مع غير )أفَّ
الصغير ما نسبو لو ابفي عصفكر كابف مالؾ كغيرىما مف القكؿ بجكاز حذؼ الجارّْ مع 
ح رأم الجميكر  ، كأٍف( قياسان، بشرط تعيُّف الحرؼ، كمكاف الحذؼ، ثَـّ رجَّ غير )أفَّ

حان لو، فقاؿ: "كحاصمو: أفَّ  ، ثَـّ إٍف  مصحّْ الفعؿ البلـز يصؿ إلى المفعكؿ بحرؼ الجرّْ
، كأٍف(  ٍف كاف )أفَّ ، كأٍف( لـ يجز حذؼ حرؼ الجرّْ إالَّ سماعان، كا  كاف المجركر غير )أفَّ

حيح"  .(4)جاز ذلؾ قياسان عند أمف المبس، كىذا ىك الصَّ
 خاتمة:

 كبعد، فإفَّ البحث خميص إلى:   
ف استعماؿ التصحيح في ترجيح األقكاؿ كاآلراء النحكيَّة التي أكَّالن: أكثىرى ابفي عقيؿ م

 اختارىا.
ح  ثانيان: يذكر ػػ أحيانان ػػ الرأييف أك اآلراء الكاردة في المسألة، كينسبيا إلى أصحابيا، ثَـّ يرجّْ

 ما يراه صحيحان منيا، كما في المسألة األكلى.
ح خبلفو، كما في المسألة ثالثان: ينبّْو ابفي عقيؿ ػػ أحيانان ػػ إلى المذ ىب المشيكر، ثَـّ يرجّْ

 الثانية.

                                                                                                                         
، كشرح الرضي عمى 2/150، كشرح التسييؿ البف مالؾ: 1/285انظر: شرح الجمؿ البف عصفكر:  ( (1

  .1/484الكافية: 
  .1/285شرح الجمؿ:  ( (2
  .2/150شرح التسييؿ:  ( (3
  .2/153شرح ابف عقيؿ:  ( (4
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حان لو.  رابعان: قد يقدّْـ في العرض الرَّأمى الذم يميؿ إليو ثَـّ يرجّْحو مصحّْ
خامسان: قد ال ينسب اآلراء إلى أصحابيا، كيكتفي باإلشارة إلييا بإشارات عابرة؛ قصدان 

 ة.لبلختصار، كما في المسألة الثالثة كالسَّادس
سادسان: يممؾ ابفي عقيؿ الجرأة كالشجاعة في ترجيح اآلراء الخبلفية، كالمسائؿ التي أحجـ 

 عف الخكض كالترجيح فييا أغمب شيرَّاح األلفية، كما في المسألة الخامسة.

 سابعان: ترجيحاتو ػػ في عمكميا ػػ ال تخرج عف مذىب الجميكر مف النحاة.
لو كفي آخره، كصمَّ   ى ا كسمَّـ عمى نبيّْو كآلو كصحبو.كالحمد  أكَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 248 

 فيرس المصادر والمراجع
رجب عثماف محمد، مكتبة الخانجي بالقاىرة،  /ارتشاؼ الٌضرب، ألبي حٌياف، تحقيؽ ػػػ
 .ـ1998، 1ط

ػػػ أسرار العربية، ألبي البركات األنبارم، تحقيؽ/ الدكتكر فخر صالح قدارة، دار الجيؿ، 
 ـ. 1995ق ػػػ 1/1415ط بيركت،

عبد الحسيف الفتمي، مؤٌسسة الٌرسالة، بيركت،  /بف السٌراج، تحقيؽاألصكؿ في الٌنحك ال ػػػ
  .ـ1988، 3ط

ػػػ ألفيَّة ابف مالؾ، ضبطيا كقدَّـ ليا/ سميماف إبراىيـ البمكيمي، دار الفضيمة، القاىرة، 
 ـ.2005

ح سميماف قدارة، دار الجيؿ، بيركت، ػػػ أمالي ابف الحاجب، دراسة كتحقيؽ/ فخر صال
 ـ.1989ق ػػػ 1409كدار عمار، عماف، ط/ 

 ،محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية /اإلنصاؼ، البف األنبارم، تحقيؽ ػػػ
 .ـ1998

المكتبة العصرية،  ،محٌمد محي الٌديف عبد الحميد /أكضح المسالؾ، البف ىشاـ، تحقيؽػػػ 
 .2004 /، طصيدا

ؿ، البف الحاجب، تحقيؽ األستاذ الدكتكر/ إبراىيـ محمد عبد ػػ ػ اإليضاح في شرح المفصَّ
 ـ.2010ق ػػػ 1431/ 2ا، دار سعد الديف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، ط

ػػػ اإليضاح في عمؿ النحك، لمزجاجي، تحقيؽ/ الدكتكر مازف المبارؾ، دار النفائس، 
 ق.1406/ 5بيركت، ط

المبتدم كتذكرة المنتيي، لمصيمرم، تحقيؽ د/ يحي مراد، دار الحديث، القاىرة  تبصرةػػػ 
 ـ.2005ط/

ػػػ تحصيؿ عيف الذىب في عمـ مجازات العرب، لؤلعمـ الشنتمرم، بيامش كتاب سيبكيو، 
 ـ.1990ق ػػػ 1410/ 3مف دكف تحقيؽ، منشكرات األعممي لممطبكعات، بيركت، ط

التسييؿ، ألبي حيَّاف، تحقيؽ/ حسف ىنداكم، دار القمـ، ػػػ التذييؿ كالتكميؿ في شرح 
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 ق.  1/1418دمشؽ، ط
ػػػ التعريفات، لمشريؼ الجرجاني، كضع حكاشيو/ محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب 

 ـ.2009/ 3العمميَّة، بيركت، ط
 ػػػ التعميقة عمى كتاب سيبكيو، لمفارسي، تحقيؽ/ عكض القكزم، مطبعة األماف ، القاىرة،

 ق.1410/ 1ط
عبد الرحمف عمي سميماف، دار الفكر  /تكضيح المقاصد كالمسالؾ، لممرادم، تحقيؽػػػ 

 ـ.1/2001العربي، القاىرة، ط
/ 2ػػػ التكطئة، ألبي عمي الشمكبيني، دراسة كتحقيؽ الدكتكر/ يكسؼ أحمد المطكَّع، ط

 ـ.1981
شنب، مطبعة جكؿ كربكنؿ  ػػػ الجمؿ، لمزجاجي، اعتنى بتصحيحو كشرح أبياتو/ ابف أبي

 ـ. 1926بالجزائر، سنة 
ػػػ الجنى الداني في حركؼ المعاني، لممرادم، تحقيؽ الدكتكر/ فخر الديف قباكة، كاألستاذ 

 .1992ق ػػػ 1413/ 1محمد نديـ فاضؿ، دار الكتب العممية، بيركت، ط
معرفة، بيركت، ػػػ ديكاف امرئ القيس، اعتنى بو كشرحو/ عبد الرحمف المصطاكم، دار ال

 ـ.2012ق ػػػ 1433/ 5ط
/ 2ػػػ رصؼ المباني، لممالقي، تحقيؽ الدكتكر/ أحمد محمد الخرَّاط، دار القمـ، دمشؽ، ط

 ق.   1405
ػػػ شرح ابف طكلكف عمى األلفيَّة، تحقيؽ كتعميؽ الدكتكر/ عبد الحميد جاسـ محمد الفيَّاض 

 ـ. 2002ػػػ  ق1423/ 1الكبيسي، دار الكتب العممية، بيركت، ط
ػػػ شرح ابف عقيؿ عمى األلفية، تحقيؽ/ محمد محي الديف عبد الحميد، مكتبة دار التراث، 

 ـ.20/1980القاىرة، ط
عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، دار الجيؿ، بيركت، ط/  /شرح ابف الناظـ، تحقيؽػػػ 

 ـ.1998
مد عبد الحميد، المكتبة األزىرية ػػػ شرح األندلسي، تحقيؽ/ الدكتكر عبد الحميد السيد مح
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 ـ.2000ق ػػػ  1420لمتراث، القاىرة، ط/
محمد محي الٌديف عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيركت،  /شرح األشمكني، تحقيؽ ػػػ
 .ـ1955، 1ط

ػػػ شرح التسييؿ، البف مالؾ، تحقيؽ/ محمد عطا، كطارؽ السيّْد، دار الكتب العممية، 
 ـ.2009/ 2بيركت، ط

عمي  /شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، لناظر الجيش، تحقيؽػػػ 
/ 1محمد فاخر كآخركف، دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة، القاىرة، ط

 ـ.2007
محمد باسؿ عيكف الٌسكد، دار الكتب العممية، بيركت،  /شرح الٌتصريح لؤلزىرم، إعداد ػػػ
 ـ.2000/ 1ط

ػػػ شرح جمؿ الزجاجي، البف خركؼ، مف األكؿ حتى نياية باب المخاطبة، إعداد الدكتكرة 
سمكل محمد عمر عرب، بحث مقدـ درجة الدكتكراه في النحك، كمية المغة العربية بمكة 

 ق.1419المكرمة، سنة 
ار، ػػػ شرح جمؿ الزجاجي، البف عصفكر، قدَّـ لو ككضع ىكامشو كفيارسو/ فكَّاز الشَّعَّ 

ق ػػػ 1419/ 1إشراؼ الدكتكر/ إميؿ بديع يعقكب، دار الكتب العممية، بيركت، ط
 ـ.1998

ػػػ شرح جمؿ الزجاجي، البف الفخار، تحقيؽ/ الدكتكرة ركعة محمد ناجي، دار الكتب 
 ـ.2013ق ػػػ  1/1434العممية، بيركت، ط

امعة قاريكنس، يكسؼ حسف عمر، منشكرات ج /شرح الٌرضٌي عمى الكافية، تحقيؽ ػػػػ
 .ـ1996/ 2بنغازم، ط

/ 1ػػػ شرح شذكر الذىب، البف ىشاـ، تحقيؽ/ حنا الفاخكرم، دار الجيؿ، بيركت، ط
 ـ. 1988ق ػػػ 1408

اؿ المجاشعي، حققو/ الدكتكر عبد الفتاح سميـ، مكتبة  ػػػ شرح عيكف اإلعراب، البف فضَّ
 ـ.2007ق ػػػ  1428/ 1اآلداب، القاىرة، ط
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ب سيبكيو، المسمى تنقيح األلباب في شرح غكامض الكتاب، البف خركؼ، ػػػ شرح كتا
دراسة كتحقيؽ/ خميفة محمد بديرم، منشكرات كمية الدعكة كلجنة الحفاظ عمى التراث 

 ـ. 1995/ 1اإلسبلمي، ط
 بيركت، ،تحقيؽ/ أحمد حسف ميدلي، دار الكتب العمميةشرح كتاب سيبكيو، لمٌسيرافٌي، ػػػ 
 .ـ2012 /2ط
ػ شرح الممع في النحك، لمضرير، تحقيؽ/ رجب عثماف محمد، مكتبة الخانجي، القاىرة، ػػ
 ق.1420/ 1ط

ػػػ شرح مغني الجاربردم، لمميبلني، تحقيؽ/ الدكتكر عبد القادر الييتي، منشكرات جامعة 
 ـ.  1998/ 1قاريكنس، بنغازم، ط

 دكف تاريخ.مف كت، دكف تحقيؽ، عالـ الكتب، بير مف شرح المفٌصؿ البف يعيش،  ػػػ
ػػػ عمؿ النحك، لمكرَّاؽ، تحقيؽ/ محمكد محمد محمكد نصار، دار التب العممية، بيركت، 

 ـ.2008/ 2ط
كمية، لمفاكيي، تحقيؽ/ محمكد نصار، دار الكتب  ػػػ الفكاكو الجنية عمى متممة اآلجرُّ

 ـ.2004ق ػػػ  1/1425العممية، بيركت، ط
 .الطبعة األكلىالسبلـ ىاركف، دار الجيؿ، بيركت،  عبد /الكتاب لسيبكيو، تحقيؽ ػػػ
يف، دار المعارؼ، القاىرة، لساف العرب البف منظكر،  ػػػ تحقيؽ/ عبد ا عمي الكبير، كآخرى

 .مف دكف تاريخ
ػػػ الممع، البف جنّْي، حققو الدكتكر/ فائز فارس، دار األمؿ لمنشر كالتكزيع، إربد ػػػ األردف، 

 ق. 1421/ 2ط
جالس العمماء، لمزجاجي، تحقيؽ/ عبد السبلـ ىاركف، الناشر مكتبة الخانجي، القاىرة، ػػػ م
 ق.1420/ 3ط

ػػػ المسائؿ البغداديَّات، لمفارسي، دراسة كتحقيؽ/ صبلح الديف عبد ا السنكاكم، مطبعة 
 ـ.1983العاني، بغداد، 

الشاطر أحمد، مطبعة  ػػػ المسائؿ البصريَّات، لمفارسي، تحقيؽ كدراسة/ الدكتكر محمد
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 ـ. 1985ق ػػػ  1/1405المدني، القاىرة، ط
عرابو، لمزجاج، شرح كتحقيؽ/ الدكتكر عبد الجميؿ عبده شمبي، عالـ  ػػػ معاني القرآف كا 

 ـ. 1988ق ػػػ  1/1408الكتب، بيركت، ط
ىرة، ػػػ معاني القرآف، لؤلخفش، تحقيؽ الدكتكرة/ ىدل قراعة، الناشر/ مكتبة الخانجي، القا

 ق.1411/ 1ط
ؿ، لمزمخشرم، تحقيؽ الدكتكر/ عمي أبك ممحـ، الناشر/ مكتبة اليبلؿ، بيركت،  ػػػ المفصَّ

 ـ.1993/ 1ط
المقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية، لمشاطبي، تحقيؽ الدكتكر/ عبد الرحمف بف ػػػ 

حياء التراث اإلسبلمي جامعة أـ القرل، مكة  سميماف العثيميف، معيد البحكث العممية كا 
 ـ.2007/ 1المكرمة، ط

تحقيؽ/ محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت،  معينيٌ لالمقاصد الٌنحكٌية، ػػػ 
  ـ. 2005/ 1ط
دكف مف محمد عبد الخالؽ عضيمة، عالـ الكتب، بيركت،  /المقتضب لممبٌرد، تحقيؽ ػػػ

 تاريخ.
/ 1عبد المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت، طعادؿ  /المقرّْب، البف عصفكر، تحقيؽػػػ 

 ـ.1998
ػػػ نتائج الفكر، لمسييمي، حققو الشيخ عادؿ عبد المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت، 

 ق.1412/ 1ط
 ـ.3/1974ػػػ النحك الكافي، لعباس حسف، دار المعارؼ، القاىرة، ط

،  /ىمع اليكامع لمسيكطي، تحقيؽػػػ   مف دكفعالـ الكتب، القاىرة، عبد العاؿ سالـ مكـر
 تاريخ.

*   *   * 
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 "دراسة في المقومات والتحديات " الحكــم الرشيــــد
 د. عمي محمد مصطفى دييوم

 بوشينةأ. عزالدين عبدالحفيظ أ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مقدمػة:
تزامنت الفترة األخيرة مف القرف العشريف، خاصة بعد انييار االتحاد السكفيتي 
بتصاعد مكجة المطالبة بالديمقراطية في مختمؼ دكؿ العالـ، كارتبط ذلؾ بظيكر أنماط 
حكـ كفمسفات دعت إلييا المنظمات الدكلية بيدؼ التقميص مف مستكيات الفقر كدفع 

 التنمية لتحقيؽ أىداؼ تككف أكثر اىتمامان باإلنساف.
لذا فقد طرحت الدكائر السياسية كالبحثية مفيـك الحكـ الرشيد كمفيـك يرتبط 
ارتباطان كثيقان بتحقيؽ التنمية البشرية الشاممة كالمستدامة، حيث استخدـ ىذا المفيـك في 

ت األمـ المتحدة إلعطاء حكـ نياية عقد التسعينات مف القرف العشريف، مف قبؿ مؤسسا
قيمي عمى ممارسة السمطة السياسية إلدارة شئكف المجتمع باتجاه تطكيرم كتقدمي، حيث 
يستند الحكـ فييا إلى قيادات سياسية منتخبة كككادر إدارية ممتزمة بتطكير المجتمع 
 كبتقديـ المكاطنيف كتحسيف نكعية حياتيـ كذلؾ برضاىـ كمشاركتيـ كدعميـ، كجدية
 ، أسمكب الحكـ في التعامؿ مع المجتمع كأفراده عمى أساس الحكار بيف الحاكـ كالمحكـك
ككجكد أدكات المراقبة كالمحاسبة كآليات فعالة كسميمة التخاذ القرارات التي تؤثر في حياة 

 األفراد كيشجع عمى العدالة كالمساكاة كيخمؽ كيحفز االحتراـ كالثقة المتبادلة.
 إشكالية البحث:

دكر مشكمة البحث حكؿ التساؤؿ الرئيسي كىك: ماىي طبيعة الحكـ الرشيد ت
 كالتحديات التي تكاجيو ؟

 أىمية البحث:
تكمف أىمية البحث مف خبلؿ تعرضو لمكضكع ميـ يشغؿ اىتماـ الباحثيف 

 كالمفكريف كالسياسييف كىك  الحكـ الرشيد .
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 أىداف البحث:
 ييدؼ البحث إلى اآلتي:

 كـ الرشيد.تحديد طبيعة الح .1
 تحديد مقكمات الحكـ الرشيد . .2
 تحديد التحديات التي تكاجو الحكـ الرشيد. .3

 منيجية البحث:
 سيتـ استخداـ المنيج التحميمي كالمقارف.

 تقسيمات البحث:
 كلمبحث في ىذا المكضكع سيتـ تقسيـ ىذا البحث إلى ثبلثة محاكر ىي:

 :مفيـك الحكـ الرشيد. أواًل 
 :ـ الرشيد .مقكمات الحك ثانيًا 
 :تحديات بناء الحكـ الرشيد. ثالثًا 

 أواًل: مفيوم الحكم الرشيد:

تعتبر ىذه المفاىيـ مثيرة لمجدؿ بيف الباحثيف كالمفكريف في مجاؿ العمـك 
السياسية كالعمـك االجتماعية بصفة عامة، كما تعتبر محاكلة ضبط المفاىيـ الخطكة 

كلكج في عالـ البحث حيث سنحاكؿ في ىذا األكلى كالمفتاحية التي مف خبلليا يتـ ال
الجانب ضبط أىـ المفاىيـ التي تمثؿ متغيرات ىذا البحث كىي مفيـك الحكـ الرشيد، 
حيث يمكف القكؿ أف ىذا المصطمح كلد مع الدعكات الجديدة إلى إعادة بناء الديمقراطية 

طر عمؿ تتسـ كتبني اإلصبلحات االقتصادية، كتكسيع كظيفة المجتمع المدني في ظؿ أ
 بالشفافية كالمشاركة.

نشير في البداية إلى أف مفيـك الحكـ الرشيد تعتريو عدة إشكاالت منيجية كباقي 
المفاىيـ االجتماعية األخرل منيا إشكالية الترجمة، فبل يكجد ىناؾ ترجمة حرفية بالمغة 

ى سبيؿ المثاؿ العربية تعكس نفس الداللة التي تعكسيا المغة اإلنجميزية كالفرنسية فعم
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ىناؾ عدة دالالت لممفيـك منيا، الحكـ الرشيد، أسمكب الحكـ، الحاكمية، الحاكمة، الحكـ 
 الجيد، إدارة شئكف الدكلة كالمجتمع ...الخ.

إلػػػػػػى جانػػػػػػب ىػػػػػػذا ال يكجػػػػػػد ىنػػػػػػاؾ تعريػػػػػػؼ كاحػػػػػػد مكحػػػػػػد يعبػػػػػػر عػػػػػػف المعنػػػػػػى 
بيعػػػػػػة الػػػػػػدقيؽ لممفيػػػػػػـك بػػػػػػؿ ىنػػػػػػاؾ أكثػػػػػػر مػػػػػػف تعريػػػػػػؼ كىػػػػػػذا مػػػػػػا يثيػػػػػػر الجػػػػػػدؿ حػػػػػػكؿ ط

 كمحتكل ىذا األخير.

يـ الكثيػػػػػػػر مػػػػػػػف المفكػػػػػػػريف كالعممػػػػػػػاء باإلضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى العديػػػػػػػد مػػػػػػػف سػػػػػػػأحيػػػػػػػث 
المؤسسػػػػػػػػات فػػػػػػػػي كضػػػػػػػػع تعريػػػػػػػػؼ ليػػػػػػػػذا المفيػػػػػػػػـك كسػػػػػػػػنحاكؿ إبػػػػػػػػراز أىػػػػػػػػـ التعريفػػػػػػػػات 

 لمصطمح الحكـ الرشيد:

 إسيامات المؤسسات والمراكز الدولية: .1
 :تعريف البنك الدولي 

مفيـك حيث عرفو بأنو "أسمكب ممارسة القكة لقد قدـ البنؾ الدكلي أكؿ تعريؼ لم
في إدارة المكارد االقتصادية كاالجتماعية، كىك بذلؾ يقترب مف تعريؼ عالـ السياسة 
األمريكي "ديفيد أستكف" لعمـ السياسة "التكزيع السمطكم لمقيـ" حيث يتضمف كبلىما 

 ممارسة السمطة أك القكة في تكزيع القيـ.
تعريفػػػػػػػو بينمػػػػػػػا البنػػػػػػػؾ الػػػػػػػدكلي حػػػػػػػرص عمػػػػػػػى  اسػػػػػػػتخدـ أسػػػػػػػتكف السػػػػػػػمطة فػػػػػػػي

اسػػػػػتخداـ كممػػػػػة القػػػػػكة "تشػػػػػمؿ السػػػػػمطة كالنفػػػػػكذ" كتعبػػػػػر أيضػػػػػان عػػػػػف األسػػػػػاليب الرسػػػػػمية 
 كغير الرسمية في اإلدارة كالحكـ.

كبالتالي تسمح بكجكد أدكار فاعميف رسمييف كغير رسمييف، كينطمؽ البنؾ الدكلي 
مية كغير الرسمية، كسمككيات األفراد مف فكرة تطكير المؤسسات "مجمكعة القكاعد الرس

كالمنظمات كيتضمف العمميات كالمؤسسات التي تمارس مف خبلليا السمطة في بمد ما، 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 256 

معتمدة في ذلؾ عمى التسيير الحسف لممؤسسات كاختيار السياسات كتنسيقيا، مف أجؿ 
 (1) تقديـ خدمات جيدة كفعالة".

 " تعريف برنامد األمم المتحدة اإلنمائيUNDP:" 
يعرفو البرنامج بأنو "ممارسة السمطة االقتصادية كالسياسية كاإلدارية إلدارة شئكف 
الدكلة عمى كافة المستكيات، كيشمؿ اآلليات كالعمميات كالمؤسسات التي مف خبلليا يعبر 
المكاطنكف كالمجمكعات عف مصالحيـ كيمارسكف حقكقيـ القانكنية كيكفكف بالتزاماتيـ 

 تيـ عف طريؽ الكساطة".كيحاكلكف حؿ خبلفا
كالجدير بالذكر أف ىذا التعريؼ تضمف كؿ الجكانب السياسية كاإلدارية 
كاالقتصادية، كيعد الحكـ الرشيد بمثابة الحكـ الذم يمكف اإلنساف مف العيش بحرية 
كاستقرار مف جية، كتشارؾ المؤسسات كاآلليات كالقكاعد الرسمية كغير الرسمية في 

 (2) لمصالح العامة في الكاقع مف جية أخرل.تجسيد الرفاىية كا

 :تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
حيث يشمؿ ىذا "التعريؼ مجمكع العبلقات بيف الحككمة كالمكاطنيف سكاء أفراد 
أك كجزء مف المؤسسات السياسية كاالقتصادية، كيؤكد ىذا التعريؼ عمى أف مفيـك الحكـ 

نما يشمؿ القيـ التي تحتكييا المؤسسات مثؿ ال يرتكز فقط عمى فعالية ا لمؤسسات كا 
 (3) المسألة كالرقابة كالنزاىة".

 ( 2002تعريف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام:) 

                                                 

(
1
شػػكالية التنميػػة المحميػػة، رسػػالة ماجسػػتير فػػي العمػػـك حسػػيف عبػػد القػػادر، الحكػػـ  -( الراشػػد فػػي الجزائػػر كا 

 .25، ص2012السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد الجزائر، 
(

2
بشػره كعمػي محمػػد أمػيف، آليػات الحكػػـ الراشػد فػي إدارة التنػػكع الثقػافي "دراسػة تحميميػػة مقارنػة"، رسػػالة  -(

 .10، ص2014سميمانية العراؽ، ماجستير في العمـك السياسية مف جامعة ال
(

3
، )القػػػػػاىرة: مركػػػػػز دراسػػػػػات 1سػػػػػمكل شػػػػػعراكم جمعػػػػػة كآخػػػػػركف، إدارة شػػػػػئكف الدكلػػػػػة كالمجتمػػػػػع، ط -(

 .4(، ص, ببل. تكاستشارات
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كفقان ليذا التقرير فإف الحكـ الرشيد ىك "الحكـ الذم يعزز كيدعـ كيصكف رفاه 
صيـ كحرياتيـ االقتصادية اإلنساف كيقـك عمى تكسيع قدرات البشر كخياراتيـ كفر 

كاالجتماعية كالسياسية، كيسعى إلى تمثيؿ كافة فئات الشعب تمثيبلن كامبلن، كيككف مسئكالن 
 (1) أمامو لضماف مصالح جميع أفراد الشعب".

كبيذا يركز ىذا التعريؼ عمى اليدؼ النيائي مف الحكـ الرشيد كيؤكد عمى 
 المصالح العامة لكؿ فئات الشعب. التمثيؿ الكامؿ لمشعب في الحكـ، لكي يحقؽ

 :تعريف منظمة األمم المتحدة 
لقد تـ استخداـ مصطمح الحكـ الرشيد مف قبؿ األمـ المتحدة منذ أكثر مف 
عقديف مف الزمف إلعطاء حكـ قيمي عمى ممارسة السمطة السياسية إلدارة شئكف المجتمع 

ذم تقـك بو قيادات سياسية باتجاه تطكيرم تنمكم كتقدمي أم أنو يرمز إلى "الحكـ ال
منتخبة كككادر إدارية ممتزمة بتطكير مكارد المجتمع كبتقدـ المكاطنيف كبتحسيف نكعية 

 (2) حياتيـ كرفاىيتيـ كذلؾ برضاىـ كعبر مشاركتيـ كدعميـ".

 :تعريف لجنة الحكم العالمية 
ا حيػػػث تعػػػرؼ الحكػػػـ الرشػػػيد بأنػػػو "مجمػػػكع مختمػػػؼ الطػػػرؽ كاألسػػػاليب التػػػي يقػػػـك بيػػػ

األفػػراد كالمؤسسػػات العمكميػػة كالخػػكاص بتسػػيير أعمػػاليـ المشػػتركة بطريقػػة مسػػتمرة يطبعيػػا 
التعػػاكف كالمصػػالحة كالتكفيػػؽ بػػيف المصػػالح المختمفػػة كتمػػؾ المتنػػازع حكليػػا، كمػػا يػػدير ىػػذا 
الحكػػػػـ تػػػػدرج المؤسسػػػػات الرسػػػػمية كاألنظمػػػػة المػػػػزكدة بالصػػػػبلحيات التنفيذيػػػػة كالترتيبػػػػات 

                                                 

(
1
البرنػػامج اإلنمػػائي لؤلمػػـ المتحػػدة كالصػػندكؽ العربػػي لئلنمػػاء االقتصػػادم كاالجتمػػاعي، تقريػػر التنميػػة  -(

 .101، عماف األردف، ص2007اإلنسانية العربية، 
(

2
، )بيػركت: 1حسف كريـ، مفيـك الحكـ الصالح في نػدكة الفسػاد كالحكػـ الصػالح فػي الػببلد العربيػة، ط -(

 .96(، ص2004مركز دراسات الكحدة العربية، 
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مية التي عمى أساسيا تكػكف الشػعكب كالمؤسسػات قػد كقعػت بصػفة تكافقيػة كالتعديبلت الرس
 (1) لخدمة مصالحيا العامة خدمة لمجميع".

 :تعريف الوكالة الكندية لمتنمية الدولية 
حيث عرفت الحكـ الرشيد بأنو "الحكـ القادر عمى بناء المؤسسات الديمقراطية 

قتصادية كاالجتماعية تكسيع المشاركة القادرة عمى إيجاد حمكؿ لممشاكؿ السياسية كاال
 (2) السياسية".

 . إسيامات المفكرين والشخصيات الدولية:2
 :تعريف السيد "كوفي عنان" األمين العام السابق لؤلمم المتحدة 

يعرفو بأنو "ضماف احتراـ حقكؽ اإلنساف كحكـ القانكف، كتعزيز الديمقراطية، 
امة، فالحكـ الرشيد ىك مصطمح يرمز إلى فعؿ نقمة كالشفافية كالقدرة في مجاؿ اإلدارة الع

نكعية لدكر الحككمات تجاه الحقكؽ كالكفاءة في اإلدارة كالشفافية في الحكـ بما يخدـ 
 (3) المكاطنيف في نياية المطاؼ".

 " تعريفMarcou, Rangeon et Thiebault:" 
اعػات الحككميػة يعرؼ الحكػـ الرشػيد بأنػو ىػك "األشػكاؿ الجديػدة كالفعالػة بػيف القط

كالتي مف خبلليػا يكػكف القطػاع الخػاص ككػذلؾ المنظمػات العمكميػة كالمجتمعػات الخاصػة 
 (4) بالمكاطنيف أك أم أشكاؿ أخرل يأخذكف بعيف االعتبار المساىمة في تشكيؿ السياسة".

 :تعريف عبد الرزاق مقرئ 
 ت يعرفو بأنو ىك الحكـ الذم يقدر عمى ضماف حاجات الناس اآلف، كحاجا

                                                 

(
1
 .27حسيف عبد القادر، مصدر سابؽ، ص -(

(
2
اطيػػة كاقتصػػاد السػػكؽ، مجمػػة كميػػة سػػتار شػػرىاف الزىيػػرم، اإلصػػبلح االقتصػػادم بػػيف اإلدارة كالديمقر  -(

 .77التربية، جامعة كاسط، العدد السابع، ص
(

3
 .11بشيرة كعمي محمد أميف، مصدر سابؽ، ص -(

(
4
 .28حسيف عبد القادر، مصدر سابؽ، ص -(
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األجياؿ القادمة، كال يككف ذلؾ إال بإدراؾ الحاكـ لضركريات التنمية االقتصادية كآثارىا 
 (1) عمى حياة الناس كفي استقرار البمد كانسجامو كسيادتو.

 " تعريفHewit, cyntyia:" 
بأنو "القدرة عمى التسيير الفعاؿ لكؿ المنظمات كيتجمى ذلؾ في اتخاذ القرارات 

لبحث عف الديناميكية عمى مستكل النشاط الجماعي لخدمة الصالح العاـ المبلئمة بدقة كا
 (2)كالخاص".

كفي ظؿ ىذه التعريفات يمكف القكؿ بأف تعريؼ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 
أكثر دقة ككضكحان مف التعريفات األخرل، كأكثر قابمية لمبحث كالتقصي كخاضع لممعايير 

في المقارنة بيف الحاالت المختمفة، كبيذا فإنو في ظؿ التي يمكف قياسيا كاستخداميا 
الحكـ الرشيد تككف مكارد الدكلة في خدمة التطكر كالتنمية كخاضعة لمتكزيع العادؿ بيف 
المكاطنيف بشكؿ شفاؼ كقابؿ لممساءلة كيراعى فيو المشاركة كالمساءلة كالشفافية كحكـ 

 القانكف كالتنظيـ كالتخطيط اإلستراتيجي.

 : مرتكزات ومقومات الحكم الرشيد:ثانياً 
يقـك الحكـ الرشيد في الدكؿ عمى مجمكعة مف المبادئ كالمرتكزات كالمقكمات 
التي تشكؿ مضمكف ىذا النكع مف الحكـ، كقد استقر في الذىف السياسي كاإلنساني أف 
الحكـ الرشيد يعتمد عمى تكامؿ عمؿ الدكلة كمؤسساتيا، كالقطاع الخاص كمؤسسات 

تمع المدني التي تتككف مف مجمكعات منظمة أك غير منظمة، كمف أفراد يتفاعمكف المج
اجتماعيان كسياسيان كاقتصاديان كينظمكف بقكاعد كقكانيف رسمية كغير رسمية، كىك ممارسة 
السمطة السياسية كاالقتصادية كاإلدارية إلدارة شئكف بمد ما عمى المستكيات كافة، كىك 

                                                 

(
1
عربي محمػد، الديمقراطيػة كالحكػـ الرشػيد، مجمػة السياسػة كالقػانكف، جامعػة قاصػدم مربػاح، الجزائػر،  -(

 .372، ص2011ريؿ عدد خاص، أب
(

2
كريمة يقػدم، الفسػاد السياسػي كأثػره عمػى االسػتقرار السياسػي فػي شػماؿ أفريقيػا، رسػالة ماجسػتير فػي  -(

 .229، ص2012العمـك السياسية، جامعة أبكبكر بمقايد، الجزائر، 
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تي تحكـ عمى ممارسة السمطة السياسية باسـ الدستكر كمف ذلؾ األنظمة كاإلجراءات ال
دارتيا لتمبية االحتياجات  اختيار القيادات كتداكؿ السمطة كيعمؿ عمى تخصيص الثركات كا 

 اإلنسانية كيمكف إجماؿ أىـ المبادئ كالمرتكزات باآلتي:
 . المشاركـة:1

كجزء ككشرط لممساءلة تعد المشاركة في إدارة الشئكف العامة معياران حيكيان ك 
الفعمية، فالمشاركة ىي حجر الزاكية لمحكـ الرشيد، يتعيف عمى المشاركة أف تقدـ فرصة 
عادلة لجميع المكاطنيف في إدارة الشئكف العامة بغض النظر عف طبقتيـ كنكعيـ 
االجتماعي، كتككف المشاركة عمى المستكل الحككمي مف خبلؿ المشاركة في تحسيف 

امة السياسات كالبرامج كالمشاريع كتحسيف تصميـ كتنفيذ البرامج كالمشاريع األداء كاستد
 العامة.

أما المشاركة في القطاع الخاص أك في الحياة االقتصادية تؤدم إلى تعزيز 
األداء االقتصادم الكطني كتحقيؽ التنمية المستدامة، ىذا كتبرز أىمية المشاركة عمى 

ديـ كسيمة بديمة لتكجيو طاقات المكاطنيف، كتحديد مستكل المجتمع المدني مف خبلؿ تق
مصالح الشعب كتعبئة الرأم العاـ لدعـ ىذه المصالح كتنظيـ العمؿ كفقان لذلؾ، فالمجتمع 

 (1) المدني يشكؿ حميفان مفيدان في تعزيز المشاركة مع القطاع الحككمي كالخاص.
 . الشرعيـة:2

بيف السمطة كبيف المكاطنيف إذ  تعد الشرعية السياسية محصمة لصكرة التفاعؿ
أنيا تقـك عمى القبكؿ الطكعي لمسمطة مف قبؿ المكاطف، عمى أساس الكثكؽ بيا فيما 
تخطط كتنفذ مف سياسات، ليس مف حيث نجاعتيا فقط، كلكف مف حيث أنيا أصبلن 

 مستميمة مف تطمعات الناس، إذ ىي تطابؽ قيـ النظاـ السياسي مع قيـ المجتمع.

                                                 

(
1
كراه غيػػر عبػػد العزيػػز خيػػرة، الحكػػـ الراشػػد بػػيف الفكػػر العربػػي كاإلسػػبلمي "دراسػػة مقارنػػة"، رسػػالة دكتػػ -(

 .30، ص2014منشكرة في العمـك السياسية، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 
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س فيبػػػػػر" أف النظػػػػػاـ السياسػػػػػي يكػػػػػكف شػػػػػرعيان أم صػػػػػالحان كراشػػػػػدان، كيػػػػػرل "مػػػػػاك
عنػػػػػد الحػػػػػد الػػػػػذم يشػػػػػعر فيػػػػػو المكاطنػػػػػكف بالرضػػػػػا عػػػػػف ىػػػػػذا النظػػػػػاـ، كينشػػػػػأ عػػػػػف ىػػػػػذه 
الشػػػػػرعية اسػػػػػتقرار الحالػػػػػة التصػػػػػالحية بػػػػػيف الحػػػػػاكـ كبػػػػػيف المحكػػػػػكميف، كيشػػػػػترط مػػػػػكريس 

عػػػػػف طريػػػػػؽ أف يتػػػػػأتى الرضػػػػػا عػػػػػف قبػػػػػكؿ اختيػػػػػارم كعميػػػػػؽ، كلػػػػػيس مػػػػػا يمكػػػػػف تحقيقػػػػػو 
أداة خارجيػػػػػػػة أم بالضػػػػػػػغط أك اإلكػػػػػػػراه، أك اإلغػػػػػػػراء أك الترىيػػػػػػػب أك الترغيػػػػػػػب، كيؤكػػػػػػػد 
"ديفيػػػػػد ايسػػػػػتكف" أف اليقػػػػػيف كالحػػػػػؽ ىمػػػػػا ميػػػػػد الشػػػػػرعية، كأف ىػػػػػذا اليقػػػػػيف لػػػػػدل المػػػػػكاطف 
يعكػػػػػػس بشػػػػػػكؿ ضػػػػػػمني أك صػػػػػػريح، حقيقػػػػػػة إيمانيػػػػػػة بػػػػػػأف أمػػػػػػكر القبػػػػػػكؿ كالطاعػػػػػػة ىػػػػػػي 

 ح كمحقؽ في المجاؿ السياسي.مطابقة لمبادئو كأخبلقو كلما ىك صحي
كىكذا فإف مفيـك الشرعية يشير بمدلكالتو الدقيقة إلى شرعية السمطة القائمة، مف 
حيث صبلحيتيا كسمطة، أم األمر الذم يستكجب التكمؼ بالطاعة، كىنا البد مف فيـ 
شرعية المعارضة ككنيا تعبيران عف كجيات نظر أخرل حكؿ تحقيؽ المصمحة العميا لمدكلة 

 (1) كلممكاطنيف كاجتيادات ربما تختمؼ مع آراء السمطة.
 . الشفافيـة:3

كىي ترمز إلى حؽ المكاطنيف في التعرؼ كاالطبلع عمى المعمكمات الضركرية 
كالمكثكقة كتعتبر الحككمة كالمؤسسات االقتصادية العامة كالخاصة مثؿ البنكؾ، المصدر 

المكاطنيف عمييا بطريقة عمنية كدكرية مف الرئيسي ليذه المعمكمات، كيجب نشرىا كاطبلع 
أجؿ تكسيع دائرة المشاركة كالرقابة كالمحاسبة مف جية، كتقميص الفساد مف جية أخرل، 
كما أف لمكممة تعريفان سياسيان كاقتصاديان ليا دالئؿ كثيرة كىك: "تكفر المناخ الذم يتيح 

لمتعمقة باألفراد أك الشركات ذكم لمكافة المعمكمات أك البيانات أك أساليب اتخاذ القرار ا
الصفة العامة، كىكذا فيناؾ ثبلثة مككنات المعمكمات الشفافة كىي: أف تككف متاحة 

                                                 

(
1
، 1ة، المعتصـ با داكد عمكم، اإلصبلح السياسػي كالحكػـ الرشػيد "إطػار نظػرم"، طأميف عكاد المشاقب -(

 .60-59ص(، ص2012)عماف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع، 
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 لجميع المكاطنيف كأف تككف كثيقة الصمة بالمكضكع مع إمكانية االعتماد عمى المعمكمات.

(1) 
 . دورية االنتخابات:4

دات، ركنػان أساسػيان مػف الديمقراطيػة، تعتبر دكرية االنتخابػات، مػف أجػؿ تحديػد القيػا
 كداللة عمى مدل رشادة الحكـ السياسي.

كىنا البد مف االنتباه إلى أف اختيار نكع النظاـ االنتخابي ككيفية تنظيـ 
االنتخابات، تشكؿ مجاالن كاسعان لمتبلعب بخيارات الناس، كتحد مف مشاركتيـ كبالتالي 

 (2) تنتقص مف درجة الرشادة في الحكـ.
 . المساءلة والمحاسبة:5

يقصد بيا أف يككف جميع المسئكليف كالحكاـ كمتخذم القرار في الدكلة أك القطاع 
الخاص أك مؤسسات المجتمع المدني، خاضعيف لمبدأ المحاسبة أماـ الرأم العاـ 
كمؤسساتو دكف استثناء، كالغرض مف عممية المساءلة كالمحاسبة ىك الحد مف الفساد 

 كقع الكظيفي ألغراض شخصية، كلممساءلة صكر عديدة منيا:كاستخداـ الم
: كتتجمى فيما تزرعو العقائد الدينية كالمبادئ كاألخبلؽ الفاضمة المساءلة الذاتية -أ 

مف تجنب الفساد بكؿ صكره، كتكسيع دائرتي الثكاب، كالعقاب، األمر الذم 
المساءلة الذاتية  يجعؿ العقيدة قكة رادعة لمفساد كرقابة ذاتية، فيذا المستكل مف

النابعة مف الخكؼ مف ا كالرغبة في ثكابو ىك أرقى صبغة لممساءلة كأقميا 
 كمفة.

: حيف تتحقؽ المشاركة السياسية الفاعمة مف حرية التعبير المساءلة المجتمعية -ب 
كانتخاب كتشكيؿ األحزاب كشفافية القرارات كاستقبللية القضاء كحرمة الماؿ العاـ 

 ـ، فإننا سنصبح أماـ بيئة صحية تتصؼ بالمساءلة.كتحرير اإلعبل

                                                 

(
1
، ينػاير 12لة .. رفاعية أـ ضػركرة"، مجمػة اإلصػبلح االقتصػادم، العػدد ىاني تكفيؽ، "الشفافية كالمساء -(

 .12، ص2005
(

2
 .62أميف عكاد المشاقية، المعتصـ با داكد عمكم، مصدر سابؽ، ص -(
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: كتتمثؿ في مجمكعة الضكابط التي تحكـ أداء المؤسسات المساءلة الداخمية -ج 
مف تعريؼ الصبلحيات كشركط التكظيؼ كالتدريب المستمر كالتدقيقيف الداخمي 
كالخارجي كالشفافية كغيرىا مف اآلليات التي تقمؿ مف إمكانية سكء استغبلؿ 

 سئكلية.الم
كما يمكف تقسيـ الرقابة كالمساءلة إلى المساءلة التنفيذية كالمساءلة البرلمانية 

 (1) كالمساءلة القضائية.
كبيذا فإف أم مجتمع أك نظاـ سياسي يعمؿ عمى تطبيؽ المساءلة يستطيع 

 ضماف التقدـ سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان كيتحقؽ الحكـ الرشيد.
 . سيادة القانون:6

طمب الحكـ الرشيد أطر قانكنية عادلة كنزيية فسيادة القانكف تعني الحفاظ عمى يت
نزاىة كفعالية النظاـ القانكني كاستقبللية السمطة القضائية ككؿ ككاالت كجيات تطبيؽ 
القانكف بصكرة محايدة كغير قابمة لعدـ المساءلة كالمحاسبة، كما تتطمب سيادة القانكف 

ئلنساف، كالحفاظ عمى اإلطار الجيد لمقانكف كتحقيؽ العدالة، كما حماية الحقكؽ الكاممة ل
يكفر القانكف آليات لحؿ النزاعات كالكصكؿ المتكافئ إلى العدالة، فالسيادة ىي بمثابة 
اإلطار الذم يضمف فيو السير الجيد لمحكـ الرشيد كلذا فإنو يعد مرتكزان أساسيان لمحكـ 

 (2) الرشيد.
 . التوافــق:7

ؽ ىك عممية تعبئة المكارد كتحديد فرص األداء أماـ األفراد كالجماعات التكاف
داخؿ النظاـ كالتكافؽ يرمز إلى القدرة عمى التكسط كالتحكيـ بيف المصالح المتضاربة مف 
أجؿ الكصكؿ إلى إجماع كاسع حكؿ مصمحة الجميع، كتقـك التكافقية عمى فكرة جكىرية 

في قيمة المجتمع التعددم تقابميا ميكؿ تعاكنية أك ىي "أف الميكؿ الصراعية المتآصمة 
تصالحية عمى مستكل زعماء المجمكعات المككنة لو، كمف شأف السمكؾ التعاكني كبح 

                                                 

(
1
 .35-34صبشيرة كعمي محمد أميف، مصدر سابؽ، ص -(

(
2
 .31رة بف عبد العزيز، مصدر سابؽ، صخي -(
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جماح العنؼ، عمى الصعيد القاعدم، كمف ثـ تحقيؽ االستقرار السياسي، كخاصة في 
افقية كتعني "الدكلة التي الدكؿ ذات التركيبة السكانية المتعددة كىي ما تعرؼ بالدكلة التك 

يككف سكانيا مف أقميات عرقية كدينية كلغكية متنكعة، كال يشكؿ كؿ كاحد منيا 
 (1)األغمبية".

 . الكفاءة والفعالية:8
كىي تعني أف الحكـ الرشيد بمؤسساتو كآلياتو يعمؿ عمى تحقيؽ نتائج تمبي 

حة ليـ، كمفيـك الكفاءة في احتياجات المجتمع بشرط االستفادة القصكل مف المكارد المتا
سياؽ الحكـ الرشيد تعني أيضان االستخداـ المستداـ لممكارد الطبيعية كحماية البيئة، 
فالفعاليات االقتصادية تتطمب ضمانات معقكلة حكؿ السمكؾ المستقبمي لممتغيرات الرئيسية 

ات المؤسسية كالحككمات بحاجة إلى االستجابة بمركنة لمظركؼ المتغيرة مف خبلؿ الترتيب
المناسبة، كلقد حدد برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي مجمكعة مف األسس الخاصة بالكفاءة 

 كىي:
 .الجاىزية كاالستجابة لمخدمات المقدمة كالقتراحات أفراد المجتمع 
  التكجو نحك االجتماعية لتحقيؽ التكافؽ بيف المصالح كالفئات المختمفة داخؿ

 المجتمع.
 جية.الرؤية اإلستراتي 
 .(2) البيئة السميمة 
 . المسـاواة:9

تعد المساكاة مبدأ مف المبادئ الدستكرية األساسية في معظـ الدساتير الكضعية 
كىي تعني أف الناس جميعان متساككف في الحقكؽ كالكاجبات، ال فرؽ بيف الناس عمى 

، كىذه المساكاة ضركرية لتحقيؽ مخت مؼ أبعاد أساس المكف كالصفة كال حاكـ كال محكـك
 التنمية البشرية كمف األدكات الفاعمة لتحقيؽ ىذه الغاية التعميـ.

                                                 

(
1
 .31-30صمصدر سابؽ، ص بشيرة كعمي محمد أميف، -(

(
2
 .32خبرة بف عبد العزيز، مصدر سابؽ، ص -(
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ككذلؾ تعد المساكاة المفتاح الرئيس لمكصكؿ إلى الديمقراطية الحقيقية ككفالة 
الحرية، إذ أف المجتمع الذم تنعدـ فيو المساكاة، كتسكد ركح التمييز كالتفريؽ يصؿ بو 

لتاـ لمحرية، كال يقصد بالمساكاة بيف الناس المعنى المطمؽ األمر في النياية إلى اإلنكار ا
ألف المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات ال تعني أف كؿ المكاطنيف متساككف في كؿ شيء، بؿ 
يقـك القانكف بتحديد الحقكؽ كالكاجبات كالجميع متساككف أماـ القانكف؛ ألف الطبيعة قد 

قصد بالمساكاة عمى إطبلقيا غياب كؿ معاممة فرقت بيف األفراد في القدرات كالمكاىب كي
تفضيمية بيف األطراؼ في عبلقة قانكنية معينة، كينطبؽ مبدأ المساكاة بطريقة عامة عمى 
جميع المجاالت، كىذا يعني أف جميع األشخاص كجميع المراكز يجب أف تعامؿ بطريقة 

اكاة أماـ القانكف، ثـ مماثمة طبقان لنفس القكاعد كلنفس النظاـ القانكني، كيشمؿ المس
المساكاة في ممارسة الحقكؽ السياسية، كالمساكاة في تكلي الكظائؼ العامة، كالخدمات 

 العامة، كأخيران المساكاة أماـ القضاء.
كمف ىنا فإف مشكمة عدـ المساكاة ىي المشاكؿ المتفاقمة في كثير مف 

اة مف أىـ مرتكزات كمبادئ المجتمعات كتحديد المجتمعات النامية، كلذلؾ تعتبر المساك 
 (1) الحكـ الرشيد.

 . بناء الثقة بين مكونات المجتمع:10
كىي تقـك عمى أساس بناء عبلقة سميمة ككاضحة بيف المكاطنيف كالدكلة كبيف 
بقية المككنات في المجتمع، كمف خبلؿ ثقة ىذا المكاطف بأف ما يؤديو مف التزامات 

كاحتراـ مف قبؿ السمطة، كبالتالي فإنيا تقـك ىي  ككاجبات نحك الدكلة يبلقي كؿ تقدير
بدكرىا بأداء كاجبيا نحك ىذا المكاطف، كبذلؾ يككف األمر في النياية متعمؽ بحسف سمكؾ 

 القائميف عمى الشأف العاـ.
كما أف تتحقؽ ىذه الثقة حتى يصبح المكاطف أكثر استعدادان لمقبكؿ بالمجيكد 

حمؿ كؿ مسئكلياتو كدفع الضرائب، كتأدية الرسـك العاـ، كبالتالي يغدك مستعدان لت
ف كاف  كاالنخراط في الخدمة العامة، كما يصبح راضيان عف أم قرار تصدره الدكلة كا 

                                                 

(
1
 .35بشيرة عمي محمد أميف، مصدر سابؽ، ص -(
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يصيبو بشيء مف األذل الشخصي، إليمانو أف ىذه السمطات لـ تعدـ كسيمة إال كاتخذتيا 
 مف خبلؿ: في سبيؿ تجنيبو ىذا األذل، كيمكف بناء مثؿ ىذه اإلستراتيجية

 .تحقيؽ العدالة في تكزيع التكاليؼ العامة 
 .تمكيف كؿ المكاطنيف بالتساكم مف الحصكؿ عمى حقكقيـ دكف تمييز 
 .جكدة الخدمات كاإلسياـ في تأديتيا 
 .الحرص عمى الممكية العامة كحمايتيا 
 .بياف طرؽ اإلنفاؽ كالكشؼ عف مصادر األمكاؿ 
 (1) اتيا.اعتماد مبادئ الكظيفة العامة كأخبلقي 
 . الرؤية اإلستراتيجية:11

حسب مفيـك الحكـ الرشيد، فإف الرؤية تتحدد بمفيـك التنمية بالشراكة بيف 
مؤسسات الدكلة كالقطاع الخاص مف خبلؿ خطط بعيدة المدل لتطكير العمؿ المجتمعي 
مف جية كأفراده مف جية أخرل كالعمؿ عمى التنمية البشرية، كحتى يتـ تحقيؽ النتائج 
اإليجابية في رسـ الخطط ضمف إطار الحاكمية الرشيدة، يجب األخذ بعيف االعتبار 
المتغيرات الداخمية كالخارجية كدراسة المخاطر كمحاكلة كضع الحمكؿ، كيشير مصطمح 
الرؤية اإلستراتيجية إلى التصكرات الفكرية لتحقيؽ األىداؼ التي يتعذر تحقيقيا في ظؿ 

ة، إال أف مف الممكف بمكغيا عمى المدل الطكيؿ، كىك بمكغ اإلمكانيات كالظركؼ الحالي
يقتضي كضكح الرؤية اإلستراتيجية ككنيا األساس النظرم الذم تبنى عميو الخطط 
اإلستراتيجية اليادفة لتحقيؽ ىذه األىداؼ عمى المدل الطكيؿ، كتعتمد الرؤية عمى مبدأ 

تسـ بالمركنة التي تعطي الرؤية التقسيـ الزمني لؤلىداؼ كتكزيعيا عمى مراحؿ زمنية ت
اإلستراتيجية قدرة التكيؼ مع المتغيرات غير المنتظرة كالمفاجآت كأيضان قصكر التخطيط 
اإلستراتيجي كىي عكامؿ تؤدم إلى تأجيؿ تطبيؽ الرؤية اإلستراتيجية أك تنفيذىا دكف أف 

 تمغييا.

                                                 

(
1
 .68أميف عكاد المشاقية، المعتصـ با داكد عمكم، مصدر سابؽ، ص -(
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ضكاء عمى كالتخطيط اإلستراتيجي ىك عممية اتخاذ قرارات منظمة تسمط األ
القضايا الميمة ككيفية حميا كتكفر عممية تخطيط اإلطار العاـ لمعمؿ: أسمكب لتحديد 
األكلكيات كاتخاذ خيارات حكيمة مع تحديد المكارد "الماؿ، الكقت، الميارات"، كذلؾ بقصد 
تحقيؽ أىداؼ متفؽ عمييا، كينبغي عمى ممثمي الدكلة مف أجؿ خدمة الجيؿ الحاضر 

قبؿ، أف تككف لدييـ رؤية كمنظكر طكيؿ األجؿ بشأف ما ىك مطمكب لتحقيؽ كتأميف المست
التنمية، مع األخذ بعيف االعتبار الظركؼ كالمعتقدات التاريخية كاالجتماعية كالسياسية 

 كالثقافية كالدينية كاالقتصادية كالجغرافية.

 ثالثًا: تحديات بناء الحكم الرشيد:
الحديث الحاد عف الحكـ الرشيد بدكف لقد أشرنا فيما سبؽ أنو ال يمكف 

الديمقراطية الحقيقية، ككذلؾ نشير اآلف إلى أف الحكـ الرشيد ىك الضامف لتحكيؿ النمك 
االقتصادم إلى تنمية إنسانية مستدامة، لكف ىذا التحكؿ ال يتـ مف غير مكاجية العكاقب 

 الرشيد كىي كاآلتي:كالتحديات كسنحاكؿ اإلشارة إلى بعض التحديات التي تكاجو الحكـ 

جراء االنتخابات:1  . بناء الشرعية وا 
يقـك الحكـ الرشيد عمى أساس كجكد سمطة سياسية تتمتع بالشرعية كذات بعد 
شعبي أم أنيا كصمت إلى الحكـ عف طريؽ اإلرادة الشعبية كبكاسطة انتخاب الييئات 

كـ رشيد دكف كجكد المركزية كالمحمية بطريقة شفافة كنزيية، كال يمكف الحديث عف ح
المؤسسات كالتداكؿ السممي لمسمطة كاإلقرار بالتعددية كانتخابات عامة كدكرية كنزيية، 
كفي غياب الشرعية التي تستمد إلى إرادة األغمبية لجأت معظـ األنظمة الغير ديمقراطية 

زمة إلى االستناد إلى شرعيات تقميدية قبمية كقكمية، ثكرية كغيرىا كىذا جعميا تكاجو أ
شرعية مزمنة، ككؿ ىذه المميزات ليست بمثابة شرعية حقيقية ألف الشرعية الحقيقية تأتي 
مف خبلؿ االنتخابات النزيية كالتنافسية، كىي انتخابات تؤدم إلى إتاحة الفرصة أماـ 
الناخبيف الختيار حقيقي كحر، كاختيار بيف برامج متعددة كأحزاب متعددة كمرشحيف 

تخابات غير التنافسية فيي عمى النقيض تتـ مف أجؿ الحصكؿ عمى متعدديف، أما االن
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تصديؽ الناخبيف عمى قكائـ السمطة، كالنتيجة ىي أف ىذا المجتمع يصبح مجتمع الفكر 
 (1) الكاحد كالحزب الكاحد كالرأم الكاحد كبذلؾ تستمر أزمة الشرعية لمنظاـ السياسي.

 . الفســاد:2
ت التي تكاجو بناء الحكـ الرشيد كيعرؼ الفساد يعتبر الفساد مف أكبر التحديا

طبقان لمبنؾ الدكلي عمى أنو "إساءة استعماؿ الكظيفة العامة لمكسب الخاص"، ككما عرفو 
المفكر "إد يميرنز" بأنو "فعؿ غير قانكني أك صكر مف األفعاؿ غير القانكنية التي تـ 

سـ بالخداع القانكني كاالجتماعي ارتكابيا بأساليب غير مادية، كمف خبلؿ أساليب سرية تت
كذلؾ لمحصكؿ عمى أمكاؿ كممتمكات أك لتحقيؽ مزايا شخصية"، كىناؾ مجمكعة مف 

 األسباب التي تؤدم إلى ىذه الظكاىر كىي:
 .كجكد أنظمة حكـ استبدادية تحتكر السمطة في الببلد كال تقبؿ المشاركة 
 .غياب المحاسبة كضعؼ النظاـ القضائي 
  كاألخبلؽ كضعؼ الكازع الديني.انييار القيـ 
 .بركز ظاىرة المحسكبية عمى حساب المصمحة العامة 
 .ضعؼ األجيزة الرقابية 
 .انييار المستكيات المعيشية لمفرد 
 .بركز قيادات ضعيفة كغير كفكءة في مجاؿ عمميا 

 كما أف لمفساد أشكاالن متعددة كىي:
 ـ مف خبلؿ استغبلؿ سمطاتيـ : كيتعمؽ بيـر السمطة أم فساد الحكاالفساد السياسي

 لتحقيؽ مكاسب شخصية بطرؽ غير مشركعة.
 كىك فساد بعض المكظفيف في المستكيات المتكسطة مف اليـر الفساد اإلداري :

اإلدارم، حيث تتـ عمميات الفساد بيف المكظؼ العاـ كالعميؿ صاحب الخدمة لقاء 
نجازىا بأسرع كقت بطرؽ ممتكية.  تسييؿ معاممتو كا 

                                                 

(
1
 .41-40صبشيرة عمى محمد أميف، مصدر سابؽ، ص -(
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اختمفت أشكاؿ الفساد فإنو ال يخرج عف التصنيؼ الذم قدمتو دراسة كميما 
 لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كىي:

 .إساءة استخداـ السمطة العامة لمحصكؿ عمى مكسب شخصي 
 .السياسة غير المشركعة 
 .االختػػبلس 
 .الرشػػكة 
 .المحابػػاة 
 .االبتػػزاز 
 .إساءة حرية التصرؼ 
 .المنافع الشخصية 
 (1) ع كاالحتياؿ.الخدا 

 . الظروف االقتصادية:3
لقد كػاف تػأثير العكامػؿ االقتصػادية عمػى القطاعػات االجتماعيػة كالتنميػة اإلنسػانية 
بالغػػان فػػي سػػمبياتو الكميػػة كالكيفيػػة، فبقػػدر مػػا يػػؤدم صػػعكبة الظػػركؼ االقتصػػادية إلػػى تزايػػد 

ماعيػة كانكمػاش لغػة الحػكار، التفاكت فػي المػداخيؿ، كبالتػالي إلػى تزايػد حػدة التػكترات االجت
يجعؿ تفاقـ التيميش كاإلقصاء مف الحياة االجتماعية كالسياسية يطاؿ مبليػيف البشػر الػذيف 

 يركف في أنفسيـ  غير معنييف بعممية التنمية.
كتشير العديد مف الدراسات إلى العبلقة الكطيدة بيف العدالة التكزيعية كالعنؼ 

االقتصادية السيئة تعتبر تحدم كبير لبناء الحكـ الرشيد ، كبيذا فإف األكضاع (2)السياسي
 كتحقيؽ االستقرار السياسي كالتنمية البشرية كاالقتصادية.

                                                 

(
1
 .198-190صرة بف عبد العزيز، مصدر سابؽ، صخي -(

(
2
يكسؼ زداـ، دكر الحكـ الرشيد في تحقيؽ التنمية اإلنسانية في الكطف العربي، رسػالة ماجسػتير غيػر  -(

 .142، ص2007منشكرة في العمـك السياسية، جامعة الجزائر، 
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 الخاتمة
يقـك الحكـ الرشيد في الدكؿ عمى مجمكعة مف المبادئ كالمرتكزات كالمقكمات التي 

اني أف الحكـ تشكؿ مضمكف ىذا النكع مف الحكـ، كقد استقر في الذىف السياسي كاإلنس
الرشيد يعتمد عمى تكامؿ عمؿ الدكلة كمؤسساتيا، كالقطاع الخاص كمؤسسات المجتمع 
المدني التي تتككف مف مجمكعات منظمة أك غير منظمة، كمف أفراد يتفاعمكف اجتماعيان 
كسياسيان كاقتصاديان كينظمكف بقكاعد كقكانيف رسمية كغير رسمية، كىك ممارسة السمطة 

القتصادية كاإلدارية إلدارة شئكف بمد ما عمى المستكيات كافة، كىك األنظمة السياسية كا
كاإلجراءات التي تحكـ عمى ممارسة السمطة السياسية باسـ الدستكر كمف ذلؾ اختيار 
دارتيا لتمبية االحتياجات  القيادات كتداكؿ السمطة كيعمؿ عمى تخصيص الثركات كا 

لقصكل مف المكارد المتاحة بما في ذلؾ االستخداـ اإلنسانية كىذا يؤدم إلى االستفادة ا
المستداـ لممكارد الطبيعية كحماية البيئة كىذا يحقؽ أىـ مرتكزات الحكـ الرشيد كىي الرؤية 

 اإلستراتيجية كالتي تحقؽ التنمية كفؽ خطط إستراتيجية محددة.
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 طع و االستثناء المتصلآيات بين االستثناء المنق
 أ.فائزة محمد الكوت*

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة
الحمػد  الػذم عمػـ اإلنسػاف مػا لػـ يعمػـ، كالصػبلة ك السػبلـ عمػى معمػـ البشػرية، كمػػف  

أكتػػي جكامػػع الكمػػـ، ك تفجػػرت مػػف تبيانػػو ينػػابيع الحكػػـ، أفضػػؿ النػػاس منطقػػا، كأكضػػحيـ 
 لو ك صحبو أجمعيف .آك عمى  بيانا، سيدنا محمد 

فقد كػاف لػو ،ف الكريـ كتاب ا العظيـ ، الذم حفظ لنا لغتنا العربية آر فالق، ا بعدمٌ أ 
حكاـ أساليبيا، كحفظيا مػف الضػياع، فأبقاىػا حيػة قكيػة إاألثر البالغ في تيذيب ألفاظيا، ك 

 ما شاء ا ، كمنو استمدت معظـ العمـك العربية أصكليا .  ىإل
يػػو مػػف أىميػػة  بالغػػة لتكضػػيح كقػػد كقػػع اختيػػارم عمػػى ىػػذا المكضػػكع لمػػا رأيػػت ف 

كىػػي ىػػؿ يكػػػكف  ،ف ك العممػػاء مػػف الفقيػػاء كاألصػػكلييفك ختمػػؼ فييػػا المفسػػر انقطػػة ميمػػة 
ناد استثناء منقطعا أـ متصػبل باالسػت -التي كقع عمييا اختيارم -االستثناء في ىذه اآليات 

 عمى حدم االستثناء المنقطع ك المتصؿ ك القكاعد الخاصة باالستثناء . 
نحػػك:  ،سػػتثناء المتصػػؿ: ىػػك مػػا كػػاف فيػػو المسػػتثنى بعضػػا مػػف المسػػتثنى منػػوفاال 

 .(1)سقيت األشجار إال شجرة، فحص الطبيب الجسـ إال اليد
نحػك  ،مػف المسػتثنى منػو  االستثناء المنقطع: ىػك مػا لػـ يكػف فيػو المسػتثنى بعضػاك  
لضػابطاف بػاطبلف كىػذاف ا ، (1)ر الضيكؼ إال سياراتيـ، اكتمػؿ الطػبلب إال الكتػبػ: يحض
 نيـ ػػػػػػػػقياء مػػػػػػػأفَّ المفسريف كالعمماء مف الف (كذلؾق684ت ) القرافي ب الديفعند شيا

                                                 
1

 . 38\0ماكفية ، رشح امرىض ػىل ا 092 \1 امحوو الأضول يف ((
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)ت (، القرطبػػػػػػػي ق322الػػػػػػػرازم )ت (،ق311ت ) الزجػػػػػػػاج، (ق120ت  ) كابػػػػػػػف كثيػػػػػػػر 
 ةى تىػػػػػػػػًإال المكى  ا المػػػػػػػػٍكتى ًفييىػػػػػػػػ كفى كقي ذي يىػػػػػػػػ الى : ى(،كغيػػػػػػػػرىـ يقكلػػػػػػػػكف فػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالق330
ألنػو ؛ ىي بعض أفػراد المػكت المتقػدـ ىكلى األي  ةى تى المكى مع أف، (3)استثناء منقطعا(2)ىكلى األي 

فيػػػذا اسػػػتثناء مػػػف الجػػػنس ك ىػػػك . ـ جميػػػع أفػػػراد المكتػػػة األكلػػى كغيرىػػػاعمعػػرؼ بػػػالبلـ, فػػػي
لسػميف الحمبػي اكقد قاؿ بػو ، ك ىذا االستثناء مف الجنس " استثناء متصؿ"، استثناء منقطع

 .(4)الدر المصكف وفي كتاب(ق756ت  )

فػػػػي المتصػػػؿ ك المنقطػػػػع, فينػػػدرج فػػػػي حػػػػد  فيبطػػػؿ بػػػػو الحػػػداف المػػػػذككرافقػػػاؿ القرافػػػػي :" 
ك يخػػػرج مػػػف حػػػد  ،كلػػػيس متصػػػبل فيكػػػكف الحػػػد غيػػػر مػػػانع لككنػػػو مػػػف الجػػػنس، ؛المتصػػػؿ
فيكػػكف الحػػػد المػػػذككر  الشػػػتراطيـ المغػػايرة فػػػي الجػػنس ،كىػػػي مفقػػػكدة فػػي اآليػػػة,؛ المنقطػػع

مكتػػا فػػي الػػدنيا كقػد مضػػى مػػف مػػكت فػػي  يسػػتثنأكيػؼ  :يػػر جػػامع )يقػػكؿ القائػػؿلممنقطػع غ
 ؟اآلخر

                                                                                                                         
1))

،  193\0يضاتح ، الؤ  009متؼريفاتت ا،  388\1 ح الأمشوينرش  ،  99/ 0رشح امريض ػىل اماكفية    

 .694\1، كشف املتشلك يف امحوو  919\0امللتطد 

آداهبت لكية الآداب/ امخلس.  *غضو هيأأة ثدريس بلسم انوغة امؼربية وآ
2

 .88ية سورة ادلختن الآ ((
3

آ غراب املر اؤ ،  089\8مؼتين املران نوزجتج (( آ لار غاراب اماؤ شالك م ،  182\9ن و بيتهه آ ، املغا   091\0ن آ

1\881. 
4

 .899 ص امؼموموم يف اخلطوص و ظاملح ، و امؼلد639\13روح املؼتين ا لأمويس يف ،  119\4((
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 .((1األكلى( أم )سكل المكتة ،"سكل"في ىذا  المكضع بمنزلة " إالفػ " 
ال يػػذكقكف فييػػا( ) ألف نقػػيض؛ لػػيس نقيضػػا لمػػا قبميػػا "إال"إف مػػا بعػػد  :قػػاؿ القرافػػي 

المكتة األكلػػى فػي الػػدنيا )  ال يقكلػكف ىػػـ إف ػبػػؿ بػ )يػذكقكف فييػػا( كىػك تعػػالى لػـ يحكػػـ بػو،
أم: مػػػا المكتػػػة إال محصػػػكرة فػػػي مكتتنػػػا ، ىػػػي إال مكتتنػػػا األكلى(اسػػػـ اإلشػػػارة تحقيػػػران ليػػػـ

 األكلى.
ك  ،ثانيػةالكلػى ك األفػذكر المػكتتيف ـحػيكي ـ يي ـ ثيػيػتكي ـ يمي ثيػ اكـي يىػحي أى فى  ااتن ٍمكى أى  تيـٍ نٍ ككي ككاف قد قاؿ 

 نا ك منتيى كجكدنا إال عند مكتتنا.أمر  رما آخ المعنى:
 ف المكتػػػة األكلػػػى : إ(2)فيتضػػػمف قػػػكليـ ىػػػذا إنكػػػار البعػػػث، ثػػػـ صػػػرحكا بمػػػا تضػػػمنو قػػػكليـ

ف كانػػت مػػف جػػنس المػػكت المتقػػدـ لكػػف الحكػػـ كقػػع بعػػد  بغيػػر النقػػيض، فػػإف الحكػػـ " إال"كا 
يػػػا، كلػػػـ في كنقػػػيض عػػػدـ الػػػذكاؽ المػػكت منيػػػا الػػػذكؽ المتقػػدـ عػػػدـ ذكؽ المػػػكت فػػػي الجنػػة،

فػػإف المكتػػة األكلػػى إنمػػا ذاقكىػػا فػػي الػػدنيا، فقػػدحكـ بغيػػر  ،ابػػؿ بالػػذكؽ فػػي الػػدني يحكػػـ بػػو
ككػػذلؾ قكلػػو تعػػالى  لمحكػػـ بغيػػر النقػػيض ال لمحكػػـ بغيػػر الجػػنس.(3)عػػان طفكػػاف منق النقػػيض،

: رةي....اجى تً  كفى ف تكي ال أى إً  ؿً اطً البى بً  ـكي نى يٍ ـ بى كي كالى مٍ كا أى كمي أٍ تالى
 ( (4. 

لػػو  ا ، كلػيس ىػك مغػايرن "إال"ىػك المحكػـك عميػو قبػػؿ  "إال"المحكػـك عميػو بعػػد " :ؿ القرافػييقػك 
  فػػي  الجػػنس ك النقػػؿ عػػف العممػػاء أنػػو منقطػػع ،فيبطػػؿ المتصػػؿ فػػي حػػده لعػػدـ المنػػع ،كحػػد

                                                 
1

آن  نوفر ((  يف ثفسا   ،روح املؼاتين 800\6 ي،مؼتمل امتزنيل نوبغو 088\0، مفتثيح امغيب 66\0اء مؼتين املرآ

آن  رشتد امؼلل امسومي  ، 891\8املرآ آ حاكم املار ، اجلتمع لأ 308\6املدير ، وفتح 891\8اؤ ،جاتمع  186\14نآ

آن   .108\1ػني امحواظر ،نزهة الأ 09\3،ثفس  امبور احمليط 88\00امبيتن يف ثأأويل املرآ
آن نوفاااااااراء ((2 آن نوزجاااااااتج 66\0مؼااااااات  املااااااارآ  مشااااااالك، 693\،  09\12امبوااااااار احملااااااايط  ،693/ 6امكشااااااات  ،089\8، مؼااااااات  املااااااارآ

آن  غراب املرآ  .899حظوم ،امؼلد امل 091\0اؤ

 .         899امؼلد املحظوم   ،81\12،امبور احمليط  098/ 6 امكشت ( (3

09ية سورة امنستء الآ  (8)
,
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ف لػػـ يقػػع عمػػى غيػػر الجػػنس لكنػػو كقػػع بغيػػر النقػػيض ،أف ؛ المنقطػػع لعػػدـ الجمػػع فػػالحكـ كا 
و ضػفنقي ، ألف المتقػدـ سػمب(1)كا أمكالكـ بينكـ  بالباطؿ كمكىا بالباطؿقكلنا : ال تأكم نقيض

تخصػػيص  أم:، آخػػر غيػػر النقػػيض ػيءإيجػػاب ، كلػػـ يحكػػـ بػػو سػػبحانو  كتعػػالى ،بػػؿ بشػػ
بالباطػؿ ك ألجػؿ مػا  بنياكػؿ األمػكاؿ شػ التجارة باالستدراؾ أك باالستثناء؛ ألنيا أشػد أنػكاع أ

ا عمػى قيمػة مػا يبدلػو لممشػترم قػد تشػبو أكػؿ المػاؿ زائػدن  مػاالن ارة فييا مف أخذ المتصدم لتجػ
   ،بالباطؿ 
أف تكػكف  األمػػكاؿ فكميػػا  "إال"فػػإف تقػدير اآليػػة  (2)صصػػت االسػتدراؾ ك االسػػتثناء فمػذلؾ خي 

فممػا كػاف  الحكػـ بغيػر النقػيض كػاف  ،هضػدبػؿ ،كليس ىذا نقيض ما تقدـ  (3)بالسبب الحؽ
بالرفع عمػى إال أف تقػع تجػارةه. ك يجػكز ، (4) ـٍ نكي مً  راضً ف تى عى  ةه ارى جى تً  كفى كي تى  فٍ أى  الإً "منقطعان 

 لتقدـ االمكاؿ ، فتضمر . (5)فيو النصب عمى إال أف تككف االمكاؿ تجارةن 
ا، قػرئ تجػارة بػالرفع ك بالنصػب بيعا أك عطاء يعطيو  أحد أحػدن : (ق 324)ىد ت قاؿ مجا

ك  ،األسػػباب المحرمػػة فػػي اكتسػػاب األمػػكاؿ ال تتعػػاطكا كأنػػو يقػػكؿ : ،كىػػك اسػػتثناء منقطػػع 
التي تككف عػف تػراض مػف البػائع ك المشػترل فافعمكىػا كتسػببكا بيػا  ركعةػاجرة المشتلكف الم

 .(6)في تحصيؿ األمكاؿ

                                                 
 (6)

 
.619\18نتء س تث حاكم الاآأ الاس تغحتء  يف 

 
آن نوزجتج 1)  آن تبيتن م ،ا66\0( مؼتين املرآ  .899،كتتب امكبتئر ص 889طول ، و احمل030\1يف ػووم املرآ

 .088\8امتورير وامتحوير،و 139\1امفطول  رشح ثحليح، و862\1،و احملطول  899ظوم ص (امؼلد املح0) 

 .(ابمرفع رواية كتمون غن انفع8) 

 غن ػتمص. (ابمحطب رواية حفص6)

آن امؼظمي 4) آن ، 681\1، مفتثيح امغيب 134\8،امبور احمليط 484\1(املرآ  . 01\3جتمع امبيتن يف ثأأويل املرآ
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ػكى ككذلؾ قكلػو تعػالى : ػاا كىػمى ىػك اسػتثناء منقطػع ( (1...ئنػاطى ال خى ا إً ننػمً ؤٍ مي  ؿى تيػيقٍ  فٍ ًمفو أى ؤٍ فى ًلمي
،  (2)ىػػك مػػف جػػنس القتػػؿ كالقتػػؿ الخطػػأ خطػػأ(، مػػع أف معنػػى اآليػػة )إال قػػتبلن عنػػد العممػػاء، 
ف إفػ،تثناء  المتصؿ ، لعدـ المنع ،كحد االستثناء  المنقطع لعدـ الجمػع ساال  فيبطؿ بو حد

 (3)قػاؿ القرافػي ، ينػة فػي الجػنساطيـ المباالشتر ؛ أباهيكحد المنقطع  المنقطع ، فرد مف ىذا
 ـ كػبالنقيض ،ألف نقػيض مػا كػاف لػو أف يقتػؿ كػاف لػو أف يقتػؿ ،كلػـ يح لـ يقع الحكـ فيو: "
معناه في مثؿ ىذا السػياؽ اإلباحػة، فػإذا قػاؿ ا تعػالى لكػـ  بلـال سبحانو ك تعالى ،ألف بو

 ، ك المعفػك عنػوبؿ ىك معفػك عنػو ا،ا ك إباحة ، كالقتؿ الخطأ ليس مباحن إذنن  كاف أف تفعمكا،
،  فػإف ا تعػالى لػـ يػأذف فػي  ؿ النػائـ الك فع كالخطأ  ك النسياف يقػاؿ إنػو مبػاح كال محػـر

أما أنو أباحيػا فػبل ،ك كػذلؾ  ، ة الخطأ فقطيو جناية البتة، بؿ عفا عف جنا بغير قتؿ المؤمف
لػـ يقػع فييػا الحكػـ بػالنقيض البتػة ،فكػاف االسػتثناء  آليػةالساىي ك النائـ ك بقيػة النظػائر. فا

 .الجنس ك الحكـ عمى غير ـ بالنقيض ال لعدـ الحكـ عمى الجنس،لعدـ الحك فييا منقطعا
ػػفى ككػػذلؾ قكلػػو تعػػالى            ػػ كفى كيػػيى  فٍ ى أى بىػػأى  سى مػػيً بٍ إً  الى إً  فى كي عىػػجمٍ أى  ـٍ ييػػمي كي  ةي كىػػبلئً المى  دى جى سى  عى مى

ػػػػ ٌف بعػػػػػض أ ( : قكلػػػػػو تعػػػػػالى :"كميػػػػػـ "أزاؿ احتمػػػػػاؿق286ت  قػػػػػاؿ المبػػػػػرد) (4)ديفى اجً السى
 ،بعد تككيد ، كرجح ىذا الزجاج  ده كقكلو تعالى )أجمعكف (تككي ،ـ يسجدالمبلئكة ل

 كلػػػك صػػػح أف  يكػػػكف  حػػػاالن  "ألف أجمػػػع معرفػػػة فػػػبل يقػػػع حػػػاالن،: لر قػػػاؿ النيسػػػابك         
كاف مػف جػنس  ولككن ؛ىذا االستثناء  متصؿ :ثـ استثنى إبميس مف المبلئكة فقيؿ منتصبا،
 سدان آلدـ، فحقت عميو كممة ا استعطافان لنفسو ك حك  ران ك لكنو أبى ذلؾ استكبا ، المبلئكة

                                                 
 (.91)(سورة امنستء الآية 9)

آن وبيتهه 899(يحظر امؼلد املحظوم 3)  غراب املرآ آن  34\0،اؤ  .006\1،و الأحاكم يف آأضول املرآ

 .619\1تثنتء س  حاكم الاآأ (الاس تغحتء  يف 9 )

 81-82سورة احلجر الآية((1
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ك قيؿ : إنو لـ يكف مف المبلئكة  غمػب اسػـ المبلئكػة عميػو ك أمػر بمػا  أمػركا بػو ،        
 فكاف االستثناء بيذا االعتبار متصبل. 

كلكػػف  أم: إف االسػػتثناء منفصػػؿ بنػػاء عمػػى عػػدـ ككنػػو مػػنيـ كعػػدـ تغميػػبيـ عميػػو،: كقيػػؿ 
 .(1)يس أبى أف يككف مع الساجديفإبم

ك اسػػػػػتدؿ عمػػػػػى  ذلػػػػػؾ ، قػػػػػاؿ الفػػػػػراء "إف االسػػػػػتثناء مػػػػػف الفاعػػػػػؿ ال مػػػػػف االسػػػػػـ  
 كالحمار ليس مف مدلكؿ أحد ،  ا،حمارن  إال احدن أباالستثناء المنقطع  في قكلؾ: )ما رأيت 

ف ألنيػػا مػػ يػػة التػػي كقعػػت  منػػو،ؤ فيكػػكف مػػف مػػدلكؿ )رأيت(،فاسػػتثنى رؤيتػػو مػػف جممػػة الر 
ػأكقاؿ ،( 2)جنسيا ك الصػحيح أف االسػتثناء إنمػا ىػك االسػـ مػف االسػـ ، ك الفعػؿ مػف :"ا يضن

إال حػػدىما دكف  اآلخػػر ، فػػإذا قمػػت )قػػاـ القػػـك أليػػؿ عمػػى تخصػػيص دالفعػػؿ ، إذا لػػـ يقػػـ 
 الػبعض المخػرج  ةفصػف،ا(مف جممة  القـك ،ك قيامو مػف قيػاميـ  )زيدن ثنيتا(،كنت قد استزيدن 

، (3)ك ال يجػػكز اسػػتثناء مجيػػكؿ مػػف مجيػػكؿ ،القػػدر منػػو أف تكػػكف معمكمػػةج ك الكػػؿ المخػػر 
ال يقػػػاؿ )قػػػاـ القػػػـك إال رجػػػاالن(، ك ال  .(5)كال معمػػػـك مػػػف مجيػػػكؿ (4)كال مجيػػػكؿ مػػػف معمػػػـك

نما الجػػائز مثػػؿ :)قػػاـ إخكتػػؾ إال ك ال : )قػػاـ رجػػاؿ إال زيػػدن  :)قػػاـ إخكتػػؾ إال رجػػاالن(، ا(.كا 
 اممػػ يإخػػراج الثػػان ناءغئػػدة فػػي االسػػتاألف الف؛سػػتثناء مػػف المجيػػكؿ نػػع االتا(.ك إنمػػا امزيػػدن 

                                                 

آن (0)  آن امؼظاامي 843\8، امبواار احملاايط 831\6،مؼااتمل امتزنياال  689\1جااتمع امبيااتن يف ثأأوياال املاارآ ،املاارآ

 .199\6فتح املدير ،009\1

 .088-080\0، امحكت  412\6،امللضب 081\0امكتتب (1)

 .34\1ايناجلىن ادل(2 )

 .601\12ة ادلل حتش ي(8)

 .34\1 اينجلىن ادلا(6 )
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فػػي  لكػػاف )زيػػد(داخبلن  ا(،، ألنػػؾ لػػك قمت)قػػاـ إخكتػػؾ(،كلـ تقػػؿ : )إال زيػػدن (1)دخػػؿ فيػػو األكؿ
منػػو مجيػػكالن قػػد يكػػكف كػػذلؾ ، قػػاؿ  سػػتثنىألنػػو مػػنيـ ك أمػػا إذا كػػاف الم القيػػاـ مػػع اإلخػػكة،

داخػؿ فػي القيػاـ  ا(( ، لـ يكف )قـك ( بظاىره يدؿ  عمػى أف )زيػدن ازيدن  الإ:)قاـ قـك (2)القرافي
ف  يكػػػكف المسػػػتثنى أاالسػػػتثناء  الػػػذل ىػػك اإلخػػػراج . ك إنمػػػا  امتنػػع  ةبطػػػؿ حقيقػػتف معيػػـ،

 ة مػاعمػـ قػدره فػبل يتبػيف المسػتثنى، ك االسػتثناء إنمػا كضػع إلبانػبيامػو ال يي إل مجيكالن؛ ألنو 
ػػئً بلممى ا لً منىػػقي  ذٍ إً  كى :ىكػػذلؾ قكلػػو تعػػالك  أريػػد  بػػاألكؿ ك إزالػػو المػػبس ػػفى  ـى آلدى  كاٍ دي جي اٍسػػ ةً كى كا دي جى سى

 بوً رى  رً مٍ أى ف ٍ عى  ؽى سى فى فى  فٍ جً الٍ  فى مً  فى كىا يسى مً بٍ إً  الى إً 
(3). 

  ػػػػفى ػػػػ ؽى سى  فيػػػػو ثبلثػػػػة أكجػػػػو ، يجػػػػكز أف يكػػػػكف معنػػػػاه : خػػػػرج عػػػػف أمػػػػر   ربػػػػوً أىٍمػػػػًر  فٍ عى
قشػرتيا ، ك يجػكز أف يكػكف معنػاه فسػؽ عػف رد  ربو، يقاؿ : فسقت الرطبة إذا خرجت عػف

 أمر ربو .
ػػفى  :( أف معنػػىق175ت ( ك الخميػػؿ) ق180ت ك مػػذىب سػػيبكيو ) ػػ ؽى سى   وً ًبػػرى  رً أٍمػػ فٍ عى
مر فعصى ، فكاف سػبب فسػقو أمػر ربػو ، كمػا تقػكؿ  أطعمػو عػف جػكع ك أي أتاه الفسؽ  لٌما 
طعػاـ الجػكع  إل، لما كػاف سػبب ا فالمعنى كاف سبب  فسقو األمر بالسجكدم ،كساه عف عير 

 م.ك سبب الكسكة العير 
 فيحتمؿ الحاؿ مف المستثنى عند الجميكر عمى أنو مف المبلئكة ، ك عميػو يكػكف االسػتثناء

ال ينصػرؼ ، لمعجمػة  يعجمػأان ،كىػك اسػـ مكىػنو كاف في االبتػداء مى ألكىك متصؿ ,بل، متص
ف إبمػيس لػـ يكػف أللػيس مػف االكؿ ،  (أنػو اسػتثناءق 311ت  ك التعريؼ ، كعند الزجاج )

                                                 

 .008\0امحكت ،  101، انومع  1/31 الأضول (8)

 .623\1الاس تغحتء يف آأحاكم الاس تثنتء (4 )

 .69ة لآي(سورة امكهف ا9)
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ك يحتمػؿ االسػتئناؼ ، ك متػى  (1)مف المبلئكة ، ك لكنو أيمػر بالسػجكد معيػـ فاسػتثنى مػنيـ
 لتقربو مف الحاؿ.ة فبل بد فييا مف )قد( مقدر  يكاف الحاؿ مف الفعؿ الماض

كػأف مػف السػاجديف  إبمػيس سػتأنؼ جػار مجػرل التعميػؿ بعػد اسػتثناءم)كاف مف الجف (كبلـ 
ػ ؽى سى فى فى قائبل قاؿ : ما لو لـ يسجد؟ فقيؿ : كاف مف الجف .  كالفػاء لمتسػبيب  وًبػرى  رً أٍمػ فٍ عى

نػو لػك كػاف ممكػا كسػائر مػف سػجد  آلدـ ألأيضا ،ك جعؿ ككنو مف الجف سببا   في حقػو ، 
 .(2)لـ يفسؽ عف أمر ربو

ػػػػ كٍ لىػػػػ ككػػػػذلؾ قكلػػػػو تعػػػػالى :  ػػػػييً فً  افى كى ػػػػفى لى  إال اي  ليػػػػةه آا مى   (4)قػػػػاؿ الجرجػػػػاني  ( (3اتى دى سى
ال يجػػكز أف تكػػكف  ليػػةآبمعنػػى )غيػػر ا( ك أف قكلػػو  إاليػػةآلفػػي ىػػذه ا (ق471ت )

ك ىػػػذا  لػػػك كػػػاف فييمػػػا إال ا ... فػػػي حكػػػـ السػػػاقط ، ك لػػػك أسػػػقطو ، لكػػػاف بمنزلػػػة قكلػػػو
تػو...، فيا نإذا جػاءت قبػؿ   تمػاـ  الكػبلـ أف تثبػت بػو مػ إال إذ الغرض في  باطؿ ...
عمػػى  إذا كػػاف فييمػػا إال ا  اآليػػةلػػيس بمنفػػي  ... ال يجػػكز فػػي  لػػك كػػاف  ك قكلػػو 

ػييً فً  افى كىػ كٍ لىػ جػار مجػرل قكلػؾ :  إالجعؿ اسـ ا فاعؿ كػاف  ك إسػقاط  ا ا لفسػدتا مى
(5)عكذ با مف ىذا المعنىن . 

ػييً فً  افى كىػ كٍ لىػ في قكلو تعػالى : " ال يصح االستثناء (6)ك قاؿ  الجرجاني        إال  ةه يىػلً آا مى
فػبل يفيػد االسػتثناء  ،فبل يجكز النصب في ىذا الكبلـ لككنو نكرة غير محصكرة اتى دى فسى ا لى 

                                                 

غرابه نوزجتج  مؼت  املران(1) ، و امتبياتن يف اغاراب املاران  099\0،اغراب املران نوححتس    199\8و اؤ

 . 069\1، ثفس  امبور احمليط  816\0 يلآمدمحاكم الأ  81\1

 099\0امكشت  (0)

 00 الآيةهبيتء لأ سورة ا(8)

 910\0د طيف امللت(6 )

 168 \14رشح اههبجة اموردية (1)

 918\0امللتطد (0)



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 281 

ما يتعيف دخكلػو فػبل تحصػؿ ىنػا فائػدة  إلخراجإخراج ما استثنى ، ك االستثناء ال يككف إال 
، نحػك  القػـك أك جممػة محصػكرة ، نحػك : لػو عمػي  في االستثناء ، ك إنما تفيده فػي العمػـك

 ( ، فبل يجكز لعدـ اندراج زيد . ، أما ) رأيت رجاال إال زيدان عشرة  إال درىمان 
ك قػػػاؿ الزجػػػاج )فييمػػػا ( أم فػػػي  (1)(ىػػػذا التقريػػػر بعينػػػوق 368ت  قػػػاؿ السػػػيرافي )       

لية غيػر ا لفسػدتا ، ؼ آالمعنى لك كاف فييما "غير " في معنى"إال  "السماء ك األرض ك
قػاؿ السػيرافي :  (2)صفة في المعنى غير ، فمذلؾ ارتفع ما بعدىا عمى لفظ الػذم قبميػا "إال"

   (3)مر عندم كذلؾ , ك اليمػـز أف يكػكف : ) لػك كػاف إال زيػد( بمنزلػة لػك كػاف زيػدألك ليس ا
. 

ف الػذم قبمػو مكجػب ، ألقاؿ الرماني في شرح سػيبكيو : ال يجػكز فػي اآليػة البػدؿ ،        
بالنصب كاالستثناء مػف مكجػب ، فالبػدؿ ال يجػكز إال فػي  االستثناءك لكف يصمح في مثمو 

غيػػر المكجػػب ، ك لػػيس الشػػرط ك إف لػػـ يكػػف مكجبػػا صػػرفا مػػف غيػػر المكجػػب الػػذل يجػػكز 
رفعة اإلبداؿ، ك ال يجرم النفي المعنكم  كالمفظي إال  في : ىما ، قػاؿ ك أيضػا  البػدؿ ال 

 .  جكز إال حيف يجكز االستثناءي
كال يجػػكز االسػػتثناء ىػػا ىنػػا ؛ ألف )ا( غيػػر كاجػػب الػػدخكؿ فػػي )آليػػة( المنكػػر ؛        

الجمػع المػذكر فػي سػياؽ النفػي ، ك قصػد ا  ألنو غير عػاـ ك ال محصػكر، ك لػك كقػع أيضػ
جػاءني رجػػاؿ مػف أنػو ال يقػاؿ مػا ، بػو االسػتغراؽ لػـ يجػز اسػتثناء المفػرد منػو ، كمػا تقػدـ  

لمبػػرد رفػػع )ا( عمػػى البػػدؿ ؛ ألف فػػي )لػػك( ا ، عمػػى أنػػو اسػػتثناء متصػػؿ ، ك أجػػازإال زيػػدان 

                                                 

 119 \6، رشح امس ايف 869\0امكتتب  (8)

غرابه : (6)    833 \8مؼت  املران و اؤ

 .6618 \ 1، و ػول امحوو 1080 \1، و كتتب املكيتت :  94\0رشح امريض ػىل اماكفية : (8)
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مػا فييمػا آليػة إال ا  المتنػاع غيػره ، فكأنػو مثػؿ : الشػيء ىك المتناع  ذٍ معنى النفي ، إ

(1). 

عمػػػػى  (إال ا يجػػػػكز النصػػػب فػػػػي اآليػػػة)"( فػػػي شػػػػرح الممػػػع : ق442ت  قػػػاؿ الثمػػػػانيني)
نمػػا كجػػب لممسػػتثنى النصػػب إذا  تقػػدـ ؛ألنػػو كػػاف يجػػكز فيػػو لػػك كػػاف مػػؤخرا االسػػتثناء ، كا 

البدؿ  ك االستثناء ك  البدؿ تابع    لممبدؿ  منو ك كاف البػديؿ فيػو أقػكل لمػا كػاف مػؤخرا ، 
المبدؿ بطػؿ أف يكػكف بػدال لتقدمػو عمػى مػا كػاف يبػدؿ منػو ككجػب االسػتثناء  فمما تقدـ عمى

 "(2)يضعؼ فيو كاف مؤخرا الذم كاف
عمػػى مػػا بعػػد إال إليجػػاب االسػػتثناء عبػػارة عػػف اإلخػػراج، ك ىػػك قضػػاء فػػي ا:(3)قػػاؿ القرافػػي 

العممػاء  أف االسػتثناء مػف اإلثبػات نفػي ك  مػذاىب سمب الحكػـ السػابؽ عمػى المشػيكر مػفي
معيػـ ك ، فيصػير معنػى الكػبلـ : لػك كػاف فييمػا آليػة لػيس ا تعػالى  (4)مف النفي  ثبكت 

ال مكجكدا فييما لفسدتا ، فيقتضي الكبلـ بطريؽ المزـك أف ا تعالى لك كاف مع اآلليػة لػـ 
يقكلكا : ا تعالى  ليس مػع اآلليػة  ،    ـيحصؿ الفساد ، ك ىك مقصكد المشركيف ، فإنيـ ل

: إف  قمنػػػاإذا  مػػػا بػػػؿ الجميػػػع مكجػػػكد ، فيفسػػػد معنػػػى االحتجػػػاج عمػػػى المشػػػركيف . بخػػػبلؼ
لػػػك كػػػاف فييمػػػا آليػػػة غيػػػر ا تعػػػالى "ناىػػػا الصػػػفة ، ك رفعنػػػا، يصػػػير معنػػػى الكػػػبلـ : مع

القضػاء بالسػمب مػف جيػة ا تعػالى ، ألنػؾ إذا قمػت  يما يقتض ذا، ك ليس في ى  "لفسدتا
                                                 

 
  \ 1، و مغاا  انوب ااب 99 \1، املفطاال   182\0،رشح اماارىض ػااىل اماكفيااة  090  \1الؤهطاات   (1)

 ،كتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتب  199

 . 1080/ 1املكيتت  : 

 108انومع يف امؼربية  (0 )

 898 \1يف الاس تغحتء يف آأحاكم الاس تثنتء (8)

 .68\0، و امكوكب املح   106 \1كتتب املكيتت :  (6)
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فػي ان لك كاف فػي الػدار رجػؿ غيػر زيػد لسػرقت ( ، الظػاىر فػي عػرؼ االسػتعماؿ أف زيػد(: 
تقتضي أف زيدا  لـ تتعػرض لػو بػالنفي ك ال بػالثبكت ،ك أف اآليػة الدار ، ك إف كانت المغة 

بصػيغة  ( آليػة( ليػة إال ا لفسػدتاآلػك كػاف فييمػا  كردت بصيغة الجمع  ، لقكلػو تعػالى
فػراد لػـز مػف إلك مقصكد ىذا إنما  ىك نفػي مػا عػدا ا تعػالى فمػك  كانػت بصػيغة ا الجمع 

 ى ال تمـز الكحدانية. فحد إذا انتالكحدانية ، ك أما ما عدا الكا ويفن
ػمً  اءه رى بى  نيً نى إً  وً مً كٍ قى  كى  يوً بً ألى  ـي اىيً رى بٍ إً  اؿى قى  ذٍ ك إً ككذلؾ قكلو تعالى         م  الػذً الى إً   كفى دي بيػعٍ ا تى مى

 يًنػرى طى فى 
كػاف قػـك إبػراىيـ  عميػو الصػبلة ك السػبلـ يعبػدكف ا  ك يعظمكنػو كمػا كانػت 1) )

ك يكػكف متصػبل  (2)األصناـ معو ك الككاكب ، فمذلؾ حسف االستثناء العرب ، ك لكف تعبد 
عمى ىذا، ك قيػؿ : لػـ يككنػكا يعترفػكف بػا تعػالى أصػبل، ك اسػتثناء إبػراىيـ عميػو  الصػبلة 

تعالى  مما يمكف أف يككف معبكدا ليػـ فػي المسػتقبؿ فكػاف األدب االحتيػاط  نوك السبلـ؛ أل
الػػػذم  ف منقطػػػع، ك معنػػػى الكػػػبلـ : لكػػػ ك قيػػػؿ: االسػػػتثناءمػػػع ا تعػػػالى ليػػػذا االحتمػػػاؿ، 

 .(3):استثناء متصؿ كقاؿ القرطبي ديف فطرني فإنو سيي
ػالى إً  ةى اعى فى الشىػ وً كًنػف دي ًمػ كفى عي دٍ يىػ ذيفى اًلػ ؾي ًمػمٍ يى  الى كى  ككذلؾ قكلو تعالى         ؽً الحى ًبػ دى يً ف  شىػ مى

لمكفػار الػذيف عبػدكا  (فكالضػمير فػي )يػدعك  دكف،ك أف المراد بالذيف: المعب ( (4كفى مي مى عٍ يى  ـٍ ىي كى 
غيػػر ا تعػػالى، كأصػػؿ الكػػبلـ : كال يممػػؾ الػػذيف يػػدعكنيـ آليػػة مػػف دكف ا الشػػفاعة عنػػد 

ثػػـ اسػػتثنى ا تعػػالى مػػف  يف(  المكصػػكؿ متعػػدد فػػي المعنػػى،ذفالضػػمير مػػع )الػػ ا تعػػالى

                                                 

 .04،   08(سورة امزخر 1)

 .632 \1املرايف الاس تغحتء  آأحاكم الاس تثنتء (0)

رشااتد امؼلاال امسااومي  140/ 8أأوياال ،   و آأهااوار امتزنياال و آأاار امت 49\14اجلااتمع لأحاااكم املااران (8) و اؤ

4\94 . 

 .34سورة امزخر  :(6)
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يشػػفعكف ال   مبلئكػػة كعيسػػى كعزيػػزان الشػػفاعة  عنػػده ك المعنػػى :أف ال المعبػػكديف  مػػف يممػػؾ
ثػػػـ ،ف  يشػػػفعكا ألحػػػد أيقػػػدر ىػػػؤالء  ال :يقػػػكؿ. أنػػػزؿ ا ىػػػذه اآليػػػة  ،إال لمػػػف شػػػيد بػػػالحؽ

 استثنى
الػػذيف  (2)عيسػػى كعزيػػز ك المبلئكػػة  المسػػتثنى :قػػاؿ قتػػادة  (1)إال مػػف  شػػيد بػػالحؽ :فقػػاؿ

ف عيبػدكا مػف دكف فيؤالء يممككف الشفا عيبدكا مف دكف ا صمكات ا عمييـ، عة عند ا كا 
ألنيػػػـ شػػػيدكا بػػػالحؽ ،بمعنػػػى أخبػػػركا بػػػو، كىػػػك  ؛ا تعػػػالى ، كيممككنيػػػا بػػػإذف  ا تعػػػالى

سػتثناء عمػى ا الك تقميد ، بػؿ العمػـ اليقػيف ك أالتكحيد ،كىـ يعممكنو ،كلـ يخبركا بو عف ظف  
 .متصؿ  ىذا استثناء

ألف الشػػفاعة دلػػت عمػػى مشػػفكع  شػػفكع فػػييـ ؛السػػتثناء مػػف المعنػػى الما كقػػاؿ مجاىػػد      
يممػؾ المبلئكػة ك عيسػى كعزيػز الشػفاعة إال ال الجممة ،كمعنى الكبلـ عنػده:) ثفيو مف حي

متصػبلن مػف  ك عمػى ىػذا أيضػان يكػكف االسػتثناء لمف كاف يشيد بالحؽ عف عمـ ا تعالى (
لكػػف   ك التقػػدير:3نػػى كقيػػؿ االسػػتثناء منقطػػع بنػػاءن عمػػى عػػدـ مبلحظػػة المع حيػػث المعنػػى،

 مف شيد بالحؽ مف ىؤالء فإنيـ يشفعكف بإذف ا تعالى .
ػالٍ  كً أى  فً ٍمػاألى   فى ًمػ ره ٍمػأى  ـٍ ىي ءى آا جى ذى إً  كى  ككذلؾ قكلو تعالى :       ػذىاأى  ؼً كٍ خى  كهي دي رى  كٍ لىػ كى  وً ًبػ كاٍ عي

ػمً عى لى  ـٍ يي نٍ مً  رً مٍ ي األى لً كٍ ى أي لى إً  كى  كؿً سي ى الرى لى إً         ـٍ كي يٍ مىػعى  اً  ؿي ٍضػفى  الى كٍ لىػ كى  ـٍ يي نٍ ًمػ وي كنى طي نبً تى ٍسػيى  فى يذً الىػ  وي مى
 4يبلن مً ال قى إً  افى طى يٍ الشى  ـي تي عٍ بى تى  الى  وي تي حمٍ رى كى 

                                                 

 اجلااتمع لأحاااكم املاارآآن،8/699مفااتثيح امغيااب ،و 9/006،ومؼااتمل امتزنياال : 11916مركندى سااثفس ام (1)

 19/094،و انوبتب  يف ػووم امكتتب 3/02،و امبور احمليط :14/100:

آن(0)  آن ،واجلتمع 01/486جتمع امبيتن يف ثأأويل املرآ  124/ 14لؤحاكم املرآ

آن نوححتس(8 )  .10/892مؼتين املرآ

 30سورة امنستء الآية (4)
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 وي تيػحمٍ رى كى  ـٍ كي يٍ مىػعى  اً  ؿي ٍضػفى  الى لىػكٍ  كى  اآلية خطاب لجميع المؤمنيف باتفاؽ فػي قكلػو:         
كرحمتػو ، ف آر إلييمػا، فقيػؿ: فضػؿ ا تعػالى  القػر ك اختمؼ في الفضػؿ ك الرحمػة المشػا

 ، فمكاله لكانكا كفرة.(1). ك قيؿ : إرشاد ا تعالى مطمقا رسالة محمد 
عػكا بػو ذااستثنى ؟ فقيؿ : ىك مف قكلػو   تعػالى: أ شيءك اختمؼ في المستثنى مف أم    
ك قيػػؿ مػػف قكلػػو   يبلن ًمػػال قى إً .... وي كنى طي بً تنى ٍسػػيى  إال قمػػيبل  ك قػػاؿ قتػػادة مػػف قكلػػو تعػػالى :...

 . (2)عمى سرد الكبلـ مف غير تقدير ال تبعتـ الشيطاف إال قميبل تعالى :
 أكثػػػرىـيمػػػاف ك كػػػاف ئللل الخمػػػؽ دفقيػػػؿ: معنػػػاه أف ا تعػػػالى ىػػػ ـ اختمػػػؼ ىػػػؤالء،ثػػػ      

التثبيػت ك أقميـ ال يعرض ليـ ذلؾ، فمكال فضؿ ا عمى الجميع فػي ،تعرض ليـ الشبيات 
 يػػأتيـالشػػبيات، فػػإنيـ إذا لػػـ لصػػرؼ  يف ال يحتػػاجكف ذإال القميػػؿ الػػ عػػف اإلسػػبلـ الرتػػدكا 

صػػرؼ الشػػبيات ال يرتػػدكف؛ ألنيػػـ ال شػػبيات عنػػدىـ ، فػػبل يتبعػػكف الشػػيطاف بػػالردة، قالػػو 
 .(ق105ت الضحاؾ)

، فمػك لػـ يػأت ك ىـ القـك الذيف كانكا عمى الديف الصحيح قبػؿ البعثػة إال قميبل ؿقيك      
تبػػع كػػؿ مػػف العميػػو الصػػبلة ك السػػبلـ   ف ك رسػػالة محمػػدآفضػػؿ ا تعػػالى ك رحمتػػو بػػالقر 

ىػػك   مسػػمـ بعػػد البعثػػة الشػػيطاف إال قمػػيبل ك ىػػك أكلئػػؾ العصػػابة ، لجمعػػو بػػيف جمػػؿ  كػػؿ 
ك الرحمة عمى رسالتو عميػو الصػبلة ك السػبلـ ،  ،ف آفالفضؿ لمقر ،صحيح  لفظ عمى معنى

سػتثناء عمػػى األقػرب األقػػرب إليػو كمػػا ىػك ظػاىر المفػػظ ، كمػف ىػػذه الفرقػة التػػي ك يكػكف اال

                                                 

/ 0، احملارر اماوج   8/126، وروح املؼاتين   814/ 1، و امحكات و امؼياون  086/ 1مؼتمل امتزنيال:  (8)

140. 

،  0/844امؼظامي :  ران، و املا  086/ 0:  ، و مؼتمل امتزنيال  898/ 3جتمع امبيتن يف ثأأويل املران :  (1) 

 ر ر و احملااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 140/ 0اموج   
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ؽ 17) (، كزيػد بػف عمػرك بػف نفيػؿؽ ق12كانت عمى اليدايػة قبػؿ البعثػة كرقػة بػف نكفػؿ )
 . (ق151ت ) غيرىما عمى ما ذكره ابف إسحاؽ ك( ق

ف فيمػػا يػػأمركـ بػػو إال كقيػػؿ : االسػػتثناء مػػف المتبػػع فيػػو ، ك معنػػاه : )التبعػػتـ الشػػيطا      
تباعػػو  فيػػو لفػػرط قبحػػو ككضػػكح فسػػاده، ك قيػػؿ: )إال اقمػػيبل مػػف ذلػػؾ، فػػإف أخبلقكػػـ تػػأبى 

لعػدـ ، تقػكؿ: )قػؿ رجػؿ يقػكؿ كػػذا إال عػف ا عبػر بػوتقمػيبل( ، إشػارة إلػى العػدـ، فػإف العػرب 
ىػػك بعيػػد مػػف ك  (1)ا ( ، كػػأنيـ قػػالكا ال يقكلػػو أحػػد إال زيػػد؛ ألف القمػػة فػػي المعنػػى العػػدـ زيػػدن 

ك عمػػػى ىػػػذا القػػػكؿ ال يكػػػكف االسػػػتثناء ال متصػػػبل ك ال  ،(2)جيػػػة اقتػػػراف القميػػػؿ باالسػػػتثناء 
مػنكـ أحػد إال اتبػع الشػيطاف ( ك   ؽمنقطعا، بؿ يبقى في معنى التأكيد كأنػو قػاؿ : ) لػـ يبػ

عمى القكؿ األكؿ يككف االستثناء متصبل؛ ألنو مف الجنس ك حكـ عميو بالنقيض الػذم ىػك 
 فيذه ىي أعظـ آيات المشكبلت في االستثناء ك أقكل في اإلشكاؿ .. باعتً الدـ اع

ػػالٍ  دً جً ٍسػػالمٍ  رى طٍ شىػػ ؾى يىػػجٍ كى  ؿً كى فىػػ تى ٍجػػرى خى  ثي ٍيػػحى  فٍ ًمػػ كى  ككػػذلؾ قكلػػو تعػػالى:           كى  اـً رى حى
ػحي  ـٍ يكي مىػعى  اسً نىػلمً  كفى كيػيى  بلى ئً لى  هي رى طٍ شى  ـٍ كي كىى جي كى  كاٍ لي كى فى  ـٍ نتي ا كي مى  ثي يٍ حى  ػمى ظى  ذيفى إال اًلػ ةه جى  بلى فىػ ـٍ يي نٍ ًمػ كاٍ مي
ػػػخٍ تى  ك اخشػػػكني  ـ ىي كٍ شى

نحػػػك : قػػػكليـ :  (4)الشػػػطر  فػػػي المغػػػة لػػػو معنيػػػاف : النصػػػؼ   (3)
متعمقػػة بفعػػؿ مػػأخكذ بل "لػػئ"فشػػطر البيػػت الحػػراـ جيتػػو ك ،أيضػػا  (5)ك الجيػػة  ،شػػطر المػػاؿ

                                                 

رشاااتد 126/ 8، وروح املؼاااتين / 318/ 1، و امتفسااا  اموسااا يط:  828/ 8مفاااتثيح امغياااب:   (0)  ، و اؤ

 .023/ 0امؼلل امسومي:  

 .140/ 0، احملرر اموج  يف ثفس  امكتتب : 183/ 0مبتب امتأأويل يف مؼتين امتزنيل : (1)

 .182(سورة امبلرة 0) 

(  6/629( شعر( انوساتن : 8/198(شعر( ، و ملتي س انوغة :  066/ 0امفتئق يف غريب احلديث : (8)

 .شعر(

 .(  628/ 18: شعر، انوستن 810/ 1طبتح املح : شعر، امل  8221/ 1اتج امؼروس: (6)
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كـ  لتنتقػي الحجػة لمنػاس عمػيكـ تمف معنػى الكػبلـ ، تقػديره : عػرفكـ كجػو  الصػكاب فػي قبمػ
(1) . 

أمػػا حجػػة الظػػالميف ، فػػاختمؼ العممػػاء فػػي ذلػػؾ ،فقيػػؿ : النػػاس عػػاـ فػػي الييػػكد  ك العػػرب 
، فتكػكف  خاصػا ال عامػا، أم إف المسػتثنى كفػار العػػرب،  (2)غيػرىـ ، ك قيػؿ : الييػكد فقػط

نى ك المسػػتثنى ، ك ذلػػؾ يقتضػى اتحػػاد المسػػتث مػػنيـ كضػعؼ  ىػػذا القػػكؿ لقكلػو تعػػالى :
متصػػػؿ كيقػػػكؿ: الحجػػػة المبنيػػػة  ، ك عمػػػى القػػػكؿ األكؿ يػػػرل صػػػاحبو أف االسػػػتثناء (3)منػػػو 

حجػػة كاضػػحة لمػػذيف ظممػػكا مػػف الييػػكد ك غيػػرىـ مػػف كػػؿ مػػف تكمػػـ  :لػػتيكـ، أمآعمػػى كجػػو 
كالىـ عف قبمتيـ التي كػانكا عمييػا ما في النازلة ، مثؿ قكليـ: 

مػا "، ك قػكؿ قػريش :  (4)
، إلػى غيػر ذلػؾ  "تباع ديننػا، كقػد تحيػر محمػد فػي دينػو ابمتنا إال  ك ىك عاـز عمى رجع لق

مػػػف الكػػػبلـ الػػػذم يخرجكنػػػو، فخػػػرج مخػػػرج الحجػػػة، ك ىػػػك لػػػيس بحجػػػة، فيكػػػكف االسػػػتثناء 
داخػػػؿ فػػػي إطػػػبلؽ  (5)متصػػػبل مػػػف الجػػػنس، ك حكػػػـ بنقػػػيض مػػػا  تقػػػدـ ، غيػػػر  أف المجػػػاز

لػـ يكػف حجػة ، فيػك مػف بػاب الػتيكـ ، نحػك الحجة عمى مػا تصػكر بصػكرة الحجػة ، ك إف 
مػػػف  (7)عنػػػد نزكلػػػو لمضػػػيؼك النػػػزؿ مػػػا يصػػنع  (6)يفدنػػػزليـ يػػـك  الػػػ ذاىػػػ قكلػػو تعػػػالى :

لكػػػف  إطػػػبلؽ المفػػػظ الحسػػػف عمػػػى المعػػػاني الرديئػػػة ، أك ، افالكرامػػػة ، ك ىػػػذا عػػػذاب ك ىػػػك 
                                                 

 .14/ 0، وروح املؼتين : 113/ 1اجلواهر احلستن يف ثفس  املران: (8)

 .60/ 8، و انوبتب يف ػووم امكتتب : 619 /0مفتثيح  امغيب : (4)

 .039/ 9، و امتورير و امتحوير 619/ 0اجلتمع لأحاكم املران (9)

 .0/809، و انوبتب يف ػووم امكتتب :  89/ 1املران امؼظمي: (3)

 99/ 0اجلتمع لأحاكم املران (1 )

 64سورة امواكؼة الآية   (0 )

آ جاااتمع ثفسااا  املااار (8 ) ،  018/ 19ثفسااا  املااارظ  : ،  19/ 3مل امتزنيااال : ، و مؼااات 186/ 08ن : آ

آ املر ثفس    . 869/  09، امتورير و امتحوير :  889/ 9انمؼظمي : آ
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االسػتعارة ؛  (1)الكرامة عمى المذمة، تيكـ عند أىػؿ عمػـ البيػاف كيجػكز أف يكػكف مػف مجػاز
فػػبل بػػد مػػف المجػػاز أك ، ألجػػؿ غػػرض الػػتيكـ ك اإلزراء بػػالبعض الحقيػػر، ثػػـ اسػػتثني منػػو

 ناء.االنقطاع في االستث
ك ذلػػؾ ألف المفػػظ  ،ك األصػػح عنػػد المفسػػريف أنػػو متصػػؿ عمػػى ىػػذا النػػكع مػػف المجػػاز      

مؿ فيمػا كضػع فيو مستعمؿ في غير ما كضع لو، ك قيؿ: بؿ ىػك حقيقػة، كالمفػظ فيػو مسػتع
 . (2)لو

، ممػا أطمػؽ لفػظ األسػد عمػى زيػد حتػى تخيػؿ حصػكؿ معنػى  (3) اإذ قيؿ : رأيت أسدن       
األسػػد فػػي زيػػد ، ك إذا تخيػػؿ معنػػى األسػػد فػػي زيػػد ، ك أطمػػؽ المفػػظ عميػػو حينئػػذ كػػاف المفػػظ 

 ك لػك لػػـ يتخيػػؿ معنػػى األسػػد فػي زيػػد لػػـ يطمػػؽ األسػػد عميػػو ،،مطمقػا عمػػى معنػػاه فػػي المغػػة 
فصػػار إطػػبلؽ لفػػظ األسػػد عمػػى زيػػد مشػػركطا بحصػػكؿ معنػػى األسػػد فػػي زيػػد  ،فػػبل يكػػكف 

 المفظ فيو مجازا .
ف العػػرب لػػـ تضػػع لفػػظ األسػػد لزيػػد المتخيػػؿ المتػػكىـ المفػػركض ، إ :ك قػػاؿ الجميػػكر      

غيػر  عمػى إنمػا كضػعتو لؤلسػد المتحقػؽ فػي الخػارج ، فإطبلقػو عمػى المتخيػؿ إطػبلؽ المفػظ
 فيككف مجازا . ما كضع لو ،

غيػره  ك؛ ألف ىػذا ىػك الفػرؽ بػيف مجػاز االسػتعارة (4)ككذلؾ القكؿ في بقية ألفاظ االستعارة 
مجػػػاز االسػػػتعارة العبلقػػػة فيػػػو شػػػبو محػػػؿ الحقيقػػػة لمحػػػؿ المجػػػاز، ك فمػػػف أنػػػكاع المجػػػاز،  

                                                 

 .894/ 1، املغ  امسديد  9/846روح امبيتن : (6)

 .16/ 1امرساج املح  (8 )

،  099/ 1، امكوكااب املحاا  :  184/ 1، مفتااتح امؼوااوم :  126/ 1، الؤيضااتح: 091/ 1اخلطااتئص: (4)

 160/ 1كتتب املكيتت : 

 .160/ 1،كتتب املكيتت :   36/ 1، آأاار امبالغة  184/ 1، مفتتح امؼووم :  39/ 1الؤيضتح : (1)
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الزمػػة أك سػػببية فػػإطبلؽ الحجػػة عمػػى مػػا ال يكػػكف مثبتػػا مجػػاز، ك عمػػى  ىػػاالعبلقػػة فػػي غير 
 ،ر مسمى المفػظ ، فيمػـز أف يكػكف االسػتثناء فػي اآليػة منقطعػا ك الجميػكر عػدكه متصػبلغي

ك ، ك متػػػى كػػػاف االسػػػتثناء حكػػػـ فيػػػو بعػػػد إال عمػػػى غيػػػر مسػػػمى المفػػػظ األكؿ كػػػاف منقطعػػػا
ك لػـ . الجميكر أف االستثناء المتصؿ حتى يككف لفظ الحجػة مسػتعمبل فػي الحجػة الحقيقيػة

 المؤمنيف حجة حقيقية .يقؿ أحد إنو بقي ألحد عمى 
نػػػو كػػػاف يقػػػكؿ : قػػػد يكػػػكف إ (ق 646 ت) عمػػػرك بػػػف الحاجػػػب رحمػػػو ا كقػػػاؿ أبػػػ        

ك يكػكف االسػتثناء منقطعػا ، بػأف يقػكؿ القائػؿ  (1)المذككر بعد إال  مف مسمى المفػظ السػابؽ
كف : )رأيت إخكتؾ ( ، ك تريد بعض إخكتؾ عمػى التعيػيف ، ك تػذكر بعػد )إال زيػدا ( ، كيكػ

 ف االسػتثناءك زيد ىذا ليس مػف أكلئػؾ المعنيػيف  ، فتقػكؿ : )رأيػت إخكتػؾ إال زيػدا ( ، ك يكػ
منقطعا عمى ىػذا التقػدير ، ألف زيػدا لػيس بعػض مػف أطمػؽ عميػو المفػظ أكال فصػار كجػنس 

 خر فيككف منقطعا .آ
ال غيػػر :) فػػإف قيػؿ لػػو : االسػػتثناء فػػي كػؿ صػػكرة ال بػػد أف يكػكف مػػا بعػػد إ (2)قػاؿ القرافػػي 

مراد المفػظ األكؿ ، فػبل تخػرج )إال( مػف غيػر مػراد، فيمػـز أف يكػكف كػؿ االسػتثناء منقطعػا ؛ 
 ألنو ليس مف الفريؽ المراد .

يقكؿ  ابف الحاجب : ليس كذلؾ ، بؿ ال بد مػف صػفة تكػكف قيػدا فػي المػذككر أكال ، منفيػة 
زيػدا ( ، ك زيػد لػيس بفقيػو ، في المذككر بعد إال، ك ىك لك قاؿ : )رأيت إخكتؾ الفقياء إال 

 كاف منقطعا .

                                                 

، امحوو اماوايف  089/ 1، كتتب املكيتت  029/ 1، كعر امحدى :  94/ 0رشح امريض ػىل اماكفية : (0)

 :1 /666   

 603 /1الاس تغحتء يف آأحاكم الاس تثنتء (8)
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( ، ك أراد بػػػػبلـ التعريػػػػؼ العيػػػػد ، فكأنػػػػو قػػػػاؿ : )رأيػػػػت القػػػػـك  أمػػػػا إذا قػػػػاؿ : )رأيػػػػت القػػػػـك
المعيكديف إال زيدا( ، ك زيدا ليس مف المعيكديف ، فأشبو استثناء زيد الذم لػيس بفقيػو مػف 

 خكة الفقياء ، أك مف القـك الفقياء.إلا
 ػػحي  ـٍ كي يٍ مىػػعى  اسً منىػػلً  كفى كيػػيى  بلى ئً لىػػ ػػمى ظى  يفى ال الػػذً إً  ةه جى ـيي نٍ ًمػػ كاٍ مي

ال  أيضػػا  (2) منقطػػعه  اسػػتثناءه  (1)
خػػر مػػف االنقطػػاع ، بػػػأف آباعتبػػار النػػاس المسػػتثنى مػػنيـ العتبػػار الحجػػة ، بػػػؿ ىػػذا نػػكع 

يػة األكثػاف ، ك تصػير الييكد الػذيف ظممػكا ( عبػدةبيككف الناس) المراد بيـ الييكد ،ك المراد 
لػػئبل يكػػكف لمييػػكد أك غيرىػػا مػػف الصػػفات ، كػػالمنطكؽ بيػػا فػػي المفػػظ ك لػػك قػػاؿ تعػػالى :

، كػػػاف منقطعػػػا ، فكػػػذلؾ إذا أريػػػدت الصػػػفة بػػػالمفظ ك لػػػـ  عمػػػيكـ حجػػػة إال عبػػػدة األكثػػػاف
إمػػػا باعتبػػػار  ؿ إال مػػػا ذكػػػر بعػػػدىا.بػػػينطػػػؽ بيػػػا ، فتصػػػكر االنقطػػػاع ك إف شػػػمؿ السػػػابؽ ق

 .كـ فييا  كقع بغير النقيضالجنس أك باعتبار أف الح
ك أمػػا مػػع ىػػذا التمخػػيص فيتضػػح بػػاقي اآليػػات كثػػرة، ىنػػاؾ صػػكر أخػػرل كثيػػرة ال تحصػػى  

 بفضؿ ا ك عكنو ، فمو الحمد عمى ما أنعـ بو عمينا. ثالتي لـ تعرض في ىذا البح
 لخبلصة:ا

نمػػا يبقػػى ظػػاىر المفػػظ ، ك إ  ضػػىصػػحيح عمػػى بابػػو بمقتفييػػا  ىػػذه كميػػا أقػػكاؿ  االسػػتثناء 
 . ـ متصؿه أىك  اإلشكاؿ في نكع االستثناء أمنقطعه 

عنػػػد القرافػػػي : االسػػػتثناء المنقطػػػع يكػػػكف لعػػػدـ الحكػػػـ بػػػالنقيض ال لعػػػدـ الحكػػػـ عمػػػى    1 
 الجنس، ك الحكـ عمى غير الجنس .

                                                 

 169سورة امبلرة الآية (1)

، كتاتب املكياتت  09/ 1، مغ  انوب ب غن كتب الأػتريب  33/  1يف حرو  املؼتين :  يناجل  ادلا(0)

 :1 /049. 
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إال زيػػد مسػػافر ( ، كػػاف منقطعػػا ، ألنػػؾ حكمػػت عمػػى زيػػد الػػذم ىػػك  فػػإف قمػػت : )قػػاـ القػػكـي 
خػػر الػػذم ىػػك السػػفر ، فحصػػؿ آيػػر النقػػيض الػػذم ىػػك عػػدـ القيػػاـ بػػؿ بحكػػـ مػػف الجػػنس بغ

االنقطػػاع لمحكػػـ بغيػػر النقػػيض الػػذم ىػػك السػػفر ، ال لمحكػػـ غيػػر الجػػنس  قػػاؿ القرافػػي ، ك 
 1بيذه الطريقة يظير لؾ معنى االنقطاع في اآليات

ال المكتػػػػة ال يػػػػذكقكف فييػػػػا المػػػػكت إ لقكلػػػػو تعػػػػالى " سػػػػكل"معنػػػػى "بإال  "قيػػػػؿ : ك    2  
األكلى

 أم سكل المكتة األكلى.2
تعػػرب بػإعراب االسػػـ  " غيػر "عمػى جيػػة الصػفة ك"غيػر  "بمعنػػى "إال "كقيػؿ أف تكػكف    3

ال تضػػاؼ "غيػػر "كػػاف ابتػػداء ك خبػػرا ، ألف إذا كػػاف مفػػردا ، ك ال يجػػكز إذا "إال"الكاقػػع بعػػد 
لػػك كػػاف فييمػػا آليػػة إال ا لفسػػدتا قػػاؿ تعػػالى  3لمجممػة 

أم: لػػك كػػاف فييمػػا آليػػة غيػػر  4
 ا لفسدتا.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .1/619 الاس تثنتءالاس تغحتء يف آأحاكم  (1 )

 184سورة ادلختن الآية (0)

 .068/ 0و امحكت  802/ 1املران ، امربهتن يف ػووم  038/ 1الأضول يف امحوو  0/804امللتضب (8)

 00سورة الأهبيتء الآية (6)
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 المصادر و المراجع
 برواية قالون عن نافع القرآن الكريم

، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، اآلمدم، تحقيؽ:سيد الجميمي، دار الكتاب العربي  -1
 .  1404 ، 1بيركت ، ط 

مد العمادم ، أبك السعكد  ، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ ،  محمد بف مح-2
 بيركت . ، التراث العربي  دار إحياء

 لبناف . -بيركت  -أسرار الببلغة في عمـ البياف ، عبد القاىر الجرجاني  ، دار الكتب العممية -3
 ـ . 1999/  4األصكؿ في النحك،ابف السراج تحقيؽ:عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة ، ط -4
إيضاح القرآف بالقرآف ،  محمد األميف بف الختار الجنكيالشنقيطي ، خرج آياتو أضكاء البياف في -5

،  ٘ 1417لبناف ، ط /  -بيركت  -ك أحاديثو :محمد عبد العزيز الخالدم ، دار الكتب العممية 
 ـ . 1996

 مصر . -إعراب القرآف ،  النحاس ، تحقيؽ : زىير غازم زاىد ، مكتبة الثقافة -6
 .......ك بيانو لمزجاج . إعراب القرآف-7
اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف : البصرييف ك الككفييف ،  محمد محي الديف عبد -8

 ـ . 1997بيركت ، ط /  -صيدا  -الحميد  ، المكتبة العصرية 
أنكار التنزيؿ ك أسرار التأكيؿ ، المعركؼ  تفسير البيضاكم ، إعداد ك تقديـ : محمد عبد الرحمف -9

 بيركت . -المرعشمي ، دار إحياء التراث العربي 
اإليضاح في عمـك الببلغة ،  القزكيني ، قدـ لو ك بكبو ك شرحو : عمي أبك ممحـ ، دار ك -10

 ـ . 1991/  2بيركت ، ط -مكتبة اليبلؿ 
 -، تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، مكتبة دار التراث  ىالبرىاف في عمـك القرآف ،  الزركش-11

 القاىرة .
تاج العركس مف جكاىر القامكس ،  الزبيدم  ، تحقيؽ : عبد السبلـ أحمد فراج ، مطبعة -12

 ـ ، ك طبعة مكتبة الحياة بيركت . 1965حككمة الككيت ط / 
التبياف في تفسير غريب القرآف ،  شياب الديف أحمد بف محمد الياشـ المصرم  ، تحقيؽ : -13
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 ـ .  1992/  1القاىرة ، ط  -طنطا  -الصحابة لمتراث  فتحي أنكر الدابكرم ، دار
تكنس ، ط  -التحرير ك التنكير ،  محمد الطاىر ابف عاشكر  ، دار بيضكف لمنشر ك التكزيع -14

 ـ . 1997
تفسير البحر المحيط ،  ابف يكسؼ، الشيير بأبي حياف األندلسي ، دراسة ك تحقيؽ ك تعميؽ : -15

 -دار الكتب العممية  -ك عمي محمد معكض، محمد عمي بيضكف عادؿ أحمد عبد المكجكد، 
 ـ . 2001،  ٘ 1422/  1لبناف ، ط  -بيركت 

التفسير الكبير، أك مفاتيح الغيب،  فخر الديف محمد بف عمر بف الحسيف الشافعي الرازم ، -16
 ـ . 2000/  1لبناف ، ط  -بيركت  -دار الكتب العممية 

عيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي ، أبك الفداء  ، حقؽ أصكلو ك كثؽ تفسير ابف كثير ،  إسما-17
 1417/  1نصكصو ك خٌرج أحاديثو : طو عبد الرؤكؼ سعد ، مكتبة اإليماف لمنشر ك التكزيع ط 

 ـ . 1996، ى 
مصر لمطباعة ك النشر  -التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ ،  محمد سيد طنطاكم ، دار النيضة -18

 ـ . 1997/  1ك التكزيع ط 
تيذيب المغة،  أبي منصكر محمد بف أحمد األزىرم ، تحقيؽ : يعقكب عبد النبي ، مراجعة : -19

 النجار ، الدار المصرية لمتأليؼ ك الترجمة . محمد عمي
جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،  محمد بف جرير أبك جعفر الطبرم ، تحقيؽ : أحمد محمد -20

 ـ . 2000/  1شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط 
 ـ . 1996/  5بيركت ، ط  -الجامع ألحكاـ القرآف ،  القرطبي  ، دار الكتب العممية -21
الجني الداني في حركؼ المعاني ، المرادم ، تحقيؽ : فخر الديف قباكة ، ك محمد نديـ فاضؿ -22

 ـ .  1992/  1بيركت ، ط  -، دار الكتب العممية 
،  شيخ اإلسبلـ زكريا األنصارم ، ك الشيخ سميماف الجمؿ ،  حاشية الجمؿ عمى شرح المنيج-23

 بيركت .  -دار الفكر 
حركؼ المعاني، أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاج ، تحقيؽ الدكتكر عمي تكفيؽ الحمد -24

ـ . الخصائص ،  أبي الفتح عثماف بف جني  ،  1984/  1ط  -بيركت  -الرسالة  ،مؤسسة
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 ة.  يفيقمحمد،المكتبة التك  كيـ بفتحقيؽ : عبد الح
الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف ،  اإلماـ شياب الديف أبي العٌباس ، المعركؼ : -25

السميف الحمبي  ، تحقيؽ : الشيخ عمي محمد معكض ، عادؿ أحمد عبد المكجكد ، جاد ك خمكؼ ، 
 ـ 1993/ 1زكريا عبد المجيد النكني ، ط 

تفسير القرآف العظيـ ك السبع المثاني،  شياب الديف السيد محمد اآللكسي ركح المعاني في -26
 -البغدادم ضبطو ك صححو : عمي عبد البارئ عطية ، محمد عمي بيضكف دار الكتب العممية 

 ـ  2001، ى  1412/  1لبناف ط  -بيركت 
ميد ، المكتبة شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ، تحقيؽ : عبد الحميد السيد محمد عبد الح-27

 األزىرية لمتراث .
شرح تنقيح الفصكؿ في اختصار المحصكؿ في األصكؿ ،  اإلماـ شياب الديف أبك العباس -28

أحمد بف إدريس القرافي  ، طبعة جديدة مصححة باعتناء مكتب البحكث ك الدراسات ، دار الفكر ، 
 ـ . 1997/  1ط 
/  2يكسؼ حسف عمر ، جامعة قاريكنس ، ط  شرح الرضي عمى الكافية ، تصحيح ك تعميؽ :-29

1996. 
أبك محمد عبد ا جماؿ الديف بف ىشاـ األنصارم ( ، ل) شرح قطر الندل كيؿ الصدل ، -30

 ـ . 1983/  1تحقيؽ : محمد محي الديف عبد الحميد ، القاىرة  ، ط 
 1لبناف ، ط  -بيركت  -طبقات المفسريف ، الداككدم ، عباس أحمد الباز، دار الكتب العممية -31
 .ـ 1983/ 
العقد المنظـك في الخصكص ك العمـك ،  شياب الديف أبي العباس أحمد بف إدريس بف عبد -32

الرحمف الصنياجي المصرم ، المعركؼ  القرافي  ، تحقيؽ : الشيخ عمي محمد معكض ، ك عادؿ 
 2001/  1لبناف ، ط  -بيركت  -دار الكتب العممية  -أحمد عبد المكجكد . محمد عمي بيضكف 

 ـ .
عمؿ النحك ،  أبي الحسف محمد بف عبد ا الكراؽ ، تحقيؽ : محمكد جاسـ ، ك محمد -33

 ـ .  1999، ى  1420/  1السعكدية ، ط  -الدركيش ، الرياض 
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الفائؽ في غريب الحديث ،  العبلمة جار ا محمكد بف عمر الزمخشرم ، كضع ىكامشو : -34
 ـ . 1996، ى  1417/  1لبناف ، ط  -بيركت  -ديف ، دار الكتب العممية إبراىيـ شمس ال

فتح القدير الجامع بيف فني الدراية ك الركاية مف عمـ التفسير ،  محمد بف عمي الشككاني ، دار -35
 بيركت . -إحياء التراث العربي 

 ـ .  1983/  3الكتاب ،  سيبكيو ، تحقيؽ : عبد السبلـ ىاركف ، عالـ الكتب ، ط -36
 الكككب المنير شرح مختصر التحرير ،  عبلء الديف بف سميماف المرداكم الحنبمي  .-37
كتاب الكميات ، معجـ في المصطمحات ك الفركؽ المغكية ،  أبي البقاء أيكب بف مكسى -38

 ـ . 1998بيركت  -الحسيني الكفكم  ، تحقيؽ : عدناف دركيش محمد المصرم ، مؤسسة الرسالة 
لمباب في عمـك الكتاب،أبك حفص عمر بف عمي بف عادؿ الدمشقي الحنبمي ، تحقيؽ : الشيخ ا-39

/  1بيركت ، ط  -عادؿ أحمد عبد المكجكد ، ك الشيخ عمي محمد معكض ، دار الكتب العممية 
 ـ . 1998، ى  1419

 ـ . 1994/  3بيركت ، ط  -لساف العرب ،  ابف منظكر  ، دار صادر -40
أصكؿ الفقو ،  أبي إسحاؽ إبراىيـ الشيرازم  ،اعتنى بو : أيمف صالح شعباف ، المكتبة الممع في -41

 مصر . -التكفيقية 
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،  أبي محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلسي  -42

 1993/  1اف ، ط لبن -بيركت  -، تحقيؽ : عبد السبلـ عبد الشافعي محمد ، دار الكتب العممية 
 ـ . 
 المحصكؿ في عمـ األصكؿ ، اإلماـ أبي عبد ا محمد بف عمر بف الحسيف فخر الديف -43

دار الكتب  -الرازم ، عمؽ عميو ك كضع حكاشيو : محمد عبد القادر عطا . محمد عمي بيضكف 
 ـ .  1999/  1لبناف ، ط  -بيركت  -العممية 

طالب ، تحقيؽ : د . حاتـ صالح الضامف ، مؤسسة الرسالة مشكؿ إعراب القرآف ،  مكي بف -44
 بيركت . -
معاني القرآف ،  الفراء ، تحقيؽ ك مراجعة : أ . محمد عمي النجار ، الدار المصرية لمتأليؼ ك -45

 الترجمة . 
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معالـ التنزيؿ ، أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم ، حققو ك خرج أحاديثو : محمد عبد ا -46
/  4جمعة ضميرية ، ك سميماف مسمـ الحرشي ، دار طيبو لمنشر ك التكزيع ، ط  ر عثمافالنم

 ـ .  1997، ى  1417
إسحاؽ إبراىيـ بف الٌسرم ، شرح ك تحقيؽ : د . عبد  كمعاني القرآف ك إعرابو، الزجاج أب-47

 بيركت . -الجميؿ عبده شمبي ، عالـ الكتاب 
بف محمد بف عمي السكاكي ، تحقيؽ : عبد الحميد ىنداكم  يعقكب يكسؼ كمفتاح العمـك ،  أب-48

 ـ . 2000/  1لبناف ، ط  –بيركت  –، دار الكتب العممية 
المغني ، مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد بف قدامو المقدسي  ، ك الشرح الكبير تحقيؽ : محمد -49

 القاىرة  -شرؼ الديف خطاب ، ك السيد محمد السيد ، دار الحديث 
تحقيؽ : محمد محي الديف عبد  ابف ىشاـ األنصارم، مغني المبيب عف كتب األعاريب ،-50

 -ية ر ك التكزيع ، ك مكتبة الساعي لمنشر ك التكزيع ، كالمكتبة العص رالحميد ، دار الطبلئع لمنش
 ـ . 1992/  2بيركت ، ط 

 1423تاب العربي ، ط مقاييس المغة، ابف فارس، تحقيؽ:عبد السبلـ محمد ىاركف ، اتحاد الك-51
 ـ. 2002، ى

المقتصد في شرح اإليضاح ،  عبد القاىر الجرجاني ، تحقيؽ : كاظـ نجر المرجاف ، مكتبة الثقافة -52
 القاىرة . –الدينية 
 بيركت . –المقتضب، المبرد  ، تحقيؽ : محمد عبد الخالؽ عظيمة ، عالـ الكتب -53
الفرج عبد الرحمف بف الجكزم  كالنظائر ، جماؿ الديف أب نزىة األعيف النكاظر في عمـ الكجكه ك-54

، ى  1404لبناف ، ط –بيركت  –، تحقيؽ : محمد عبد الكريـ كاظـ الراضي ، مؤسسة الرسالة 
 ـ . 1984

 النكت ك العيكف ،  أبي الحسف عمي بف محمد البصرم البغدادم ، الشيير الماكردم  .-55
تبييف الخفي مف لفظو ك شرح أبياتو ك غريبو ، أبي الحجاج النكت في تفسير كتاب سيبكيو ك -56

يكسؼ بف سميماف بف عيسى األعمـ الشنتمرم ، دراسة ك تحقيؽ : أ . رشيد بالحبيب ، كزارة 
 ـ . 1999األكقاؼ ك الشؤكف اإلسبلمية ، ط 
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 الواجب األخبلقي عند كانط

 د.فوزية محمد مراد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة:

يا عمى مفيـك الكاجب؛ كالذم ينطمؽ في مجمم (1)تقـك فمسفة األخبلؽ عند كانط
باألساس مف فمسفتو الميتافيزيقية كليذا كضع كتابو )نقد العقؿ العممي( ليبيف فيو دعائـ 
األخبلؽ التي تستند عمى فكرة الكاجب األخبلقي. ك مف ىذه الدعائـ أك األسس: حرية 

حرة تفعؿ كؿ ما تريد،  اإلرادة، كخمكد الركح؛  إذ أف قكانيف الكاجب العقمية تستمـز إرادة
 كلكال ىذه الحرية لما كاف لئللزاـ أك التكميؼ أم معنى.

ا إلى الحرية،  كمف الجدير بالذكر أف األخبلؽ عند كانط تنزع نزكعنا كاضحن
فاألفعاؿ األخبلقية ميما كانت نتائجيا إذ لـ تكف صادرة عف إرادة حرة ال تعد أفعاالن 

رجية. فالفعؿ األخبلقي عند كانط يصدر عف النامكس أخبلقية ألنيا صادرة عف إرادة خا
أف بعض األفعاؿ يجب أف »الداخمي ك ىذا ما عبر عنو  كانط في عبارتو المشيكرة 

                                                 

ف١ٍغٛف أٌّبٟٔ ُػِشفذ فٍغفزٗ ثبٌّضب١ٌخ إٌمذ٠خ. ٠ٚؼزجش ِٓ: أػظُ  ]Kant:" ]1724 - 1804كانط "  - 1

اٌفالعفخ اٌّذذص١ٓ ١ٌظ فٟ اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ فذغت، ٚإّٔب فٟ ربس٠خ اٌفٍغفخ ثشِزٗ؛ فمذ اشزٙش ثٕمذٖ 

ال١١ٔٓ ِٓ ٔبد١خ ٌٛصٛلُٙ اٌّطٍك فٟ لذسح اٌؼمً ػٍٝ إدسان اٌّؼبسف دْٚ ر١١ّض، ٌٚىٕٗ وزٌه اٌّضدٚط ٌٍؼم

أزمذ اٌزجش٠ج١١ٓ فٟ ر١ّٙشُٙ  دٚس اٌؼمً فٟ ثٕبء اٌّؼشفخ. ِٓ أُ٘ ِؤٌفبرٗ: ٔمذ اٌؼمً اٌخبٌض، ٚٔمذ اٌؼمً 

٠ٕظش: س٠زشبسد شبخذ، سٚاد إٌظشٞ ٚٔمذ ٍِىخ اٌذىُ، ٚوزبة رأع١ظ ١ِزبف١ض٠مب األخالق. ٌّؼشفخ اٌّض٠ذ 

، ص 1993اٌفٍغفخ اٌذذ٠ضخ، د: أدّذ دّذٞ ِذّٛد، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح، ؽ:ثذْٚ،

ِؼٓ ص٠بدح، اٌّٛعٛػخ اٌفٍغف١خ اٌؼشث١خ، اٌّجٍذ: اٌضبٌش، ِؼٙذ اإلّٔبء اٌؼشثٟ، ث١شٚد،  .259

 .520، ص 1993ؽ:األٌٟٚ،
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تعتبر أكامر إليية، ألنيا ممزمة لنا إلزامنا داخمينا، كال ينبغي أف ينظر إلييا عمى أنيا ممزمة 
 . (1)«لنا ألنيا أكامر إليية 

فيـك الكاجب بمفيـك الحرية ك مف المحاؿ القياـ بالفعؿ األخبلقي إذنا كانط يربط م
إذا لـ يكف يممؾ القدرة أك االستطاعة لمقياـ بيذا الفعؿ الذم يمميو عميو عقمو. ك جعؿ 
اىتمامو األكؿ منصب عمى الطبيعة االنسانية، كاعتبرىا "غاية في ذاتيا". كمف أجؿ ىذا 

 يجب أف تتمتع بيا الشخصيات اإلنسانية المستقمة.كانت الحرية ىي الصفة األكلى التي 

الذم يسمح لنا بأف نتصكر امتبلؾ اإلنساف لحرية » كمف ىنا فإف الكاجب ىك   
ال لما كاف لؤلمر المطمؽ أم معنى، كلما كاف ىناؾ  معقكلة تعمك عمى نطاؽ الظكاىر، كا 

 . (2)«مكضع لمحديث عف قانكف أخبلقي

 مشكمة البحث:

لبحث في اإلجابة عف األسئمة اآلتية: ما الذم نعنيو بمفيـك تتمثؿ مشكمة ا
؟ كما أىـ الدعائـ  الكاجب؟ ك ىؿ يكجد فرؽ بينو كبيف اإللزاـ؟ كما ىي شركط ىذا المفيـك
ذا كاف الكاجب أمر مطمؽ صادر عف إرادة  ؟ كا  أك المبادئ التي يقـك عمييا ىذا المفيـك

يمكف أف تتطابؽ ىذه مع تمؾ؟ ك إذا كاف  خالصة إلى إرادة منفعمة بميكؿ حسية: فكيؼ
 الكاجب معنى عقمينا صرفنا فكيؼ يمكف أف يككف دافعنا نفسينا إلى العمؿ؟

  أىداف البحث:

                                                 

الفمسفة الغربية، دار الثقافة لمطباعة كالنشر، القاىرة، ط: الثانية،  عثماف أميف، ركاد المثالية في- 1
 .122، ص1975

عمى عبد المعطى محمد، أعبلـ الفمسفة الحديثة، ج: األكؿ، دار المعرفة الجامعية،  - 2
 .247، ص1997االسكندرية، ط:بدكف، 
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ف األخبلؽ الكانطية تقـك عمى العمؿ أك ىي عمـ العمؿ مف حيث اشتمالو أبما 
عنده ثـ نتيرب عمى جممة مف القكانيف المطمقة فإنو مف التناقض أف نسمـ بفكرة الكاجب 

أك نزعـ بأننا ال نستطيع "أداء ما ىك كاجب عمينا القياـ بو" كىنا نتكصؿ إلى نتيجة حتمية 
 كىي محك ىذه الفكرة مف األخبلؽ نيائينا. 

ليذا ييدؼ ىذا البحث الكشؼ عف آراء كانط األخبلقية كبالتحديد فكرتو عف 
 الكاجب كىي تتضمف النقاط اآلتية: 

، كالشركط، كالدعائـ التي كصؼ كتحميؿ مف -1 يـك الكاجب، مع األخذ باالعتبار المفيـك
 يقـك عمييا. 

تكضيح قيمة األفعاؿ األخبلقية الخٌيرة الصادرة عف اإلنساف دكف تحقيؽ أغراض أك  -2
 أىداؼ مرجكة مف كرائيا. 

، كمفيـك الحرية أك االستطاعة كالقدرة  -3 تكضيح الترابط الكثيؽ بيف ىذا المفيـك
 نسانية.اإل

 تحميؿ العبلقة بيف اإلرادة الخالصة ك اإلرادة المنفعمة بميكليا الحسية. -4

 أىمية البحث:

تكمف أىمية البحث مف خبلؿ معرفة آراء الفيمسكؼ أمانكيؿ كانط حكؿ مفيـك الكاجب, كمدل  
 ارتباطيا بمفيـك الحرية أك االستطاعة.

 منيد الدراسة:

اسػػة البػػد مػػف اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي:  لكػػي يػػتـ تحقيػػؽ ىػػدؼ ىػػذه الدر     
المتمثؿ  في كصؼ كتحميػؿ فكػرة الكاجػب، حتػى نػتمكف مػف اإللمػاـ بمضػمكف ىػذا المفيػـك 
مف مختمؼ جكانبػو. ككػذلؾ المػنيج التحميمػي القػائـ عمػى تحميػؿ النصػكص المتعمقػة بمفيػـك 
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مت عمػػى ثبلثػػة مباحػػث، الكاجػػب. ك محاكلػػة فيميػػا كتبسػػيطيا. أمػػا تقسػػيمات البحػػث فاشػػتم
 كخاتمة عمى النحك اآلتي:

 

 المبحث األول: تعريفات الواجب.

لمعرفة مفيـك الكاجب البد لنا مف تحديد تعريؼ ليذا المفيـك كمعرفة شركطو، 
كحيثياتو، كمف تـ التطرؽ لو بشيء مف التفصيؿ عند كانط. ك سكؼ أحاكؿ في ىذا 

جب الكاردة في القكاميس الفمسفية كالمعاجـ المبحث تقديـ أىـ التعريفات لمفيـك الكا
 المغكية:

 الواجب لغة. -1

بىوي » يقكؿ ابف منظكر في لساف العرب كبنا أىم لزـى كىأىٍكجى كىجىبى الشيءي يىًجبي كيجي
قىوي  أىم اٍستىحى بىو ي بىوي ا، كى اٍستىٍكجى  .( 1)«ىك، كىأىٍكجى

 .Devoirالواجب اصطبلًحا  -2

أىـ التعريفات الكاردة ليذا المفيـك بشكؿو عاـ كعند  سنكضح في ىذا المبحث
 كانط بشكؿو خاص كىي عمى النحك اآلتي:

معنى مجرد: ... ىك الكجكبي األخبلقي في  -أ» لمكاجب عند الالند معنييف
ذاتو، كعمكمنا، بمعزؿو عف أية قاعدة عمؿ خاصة. يقياؿ بنحكو خاص، كلكنَّو ال يقياؿ 

                                                 

، 2003: األكلى، ابف منظكر، لساف العرب، المجمد: التاسع، دار الحديث، القاىرة، ط - 1
 .217ص
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معنى خاص كحٌسي: إف كاجبنا ما ىك قاعدة  -عي" الكانطٌي. بحٍصرنا، عمى "األمر القط
 .(1)«عمؿ محدَّدة، لزـك ميعيَّف )عاـ أك خاص بالكظيفة، بالمينة، إلخ. 

ضركرة إنجاز الفعؿ احترامنا لمقانكف عمكمنا، كالقانكف يتميز » كيعٌرؼ كذلؾ بػػ
ا  ىك القانكف الذم بأنو كمي، أم صادؽ في كؿ األحكاؿ. كالقانكف األخبلقي خصكصن

يقكؿ إف الفاعؿ األخبلقي يتصرؼ أخبلقينا إذا احتكـ إلى العقؿ دائمنا، كسيطر العقؿ عمى 
كؿ ميكلو. كالكاجب آمر مطمؽ يربط اإلرادة بالقانكف، كبالقاعدة الصالحة ألف تككف مبدأ 

 . (2)«لمعقؿ

.. األمر المطمؽ..»أضافة إلى ما سبؽ يطمؽ مفيـك الكاجب عند كانط عمى 
 . (3)«الذم يتقٌيد بو المرء لذاتو، ال طمعنا في شيء مف األشياء أك خشية منو

يرل كانط أف الكاجب يطمب لذاتو ال مف أجؿ تحقيؽ مصمحة معينة أك غاية ما؛ 
إذ أنو منزه عف جميع األغراض أك الغايات كالمنافع. كال يستند لمعكاطؼ أك المشاعر كال 

ا.  بؿ ىك أمرنا مطمقنا ألنو يمثؿ القاعدة األساسية التي تستند ينتمى لمتجربة الحسية أيضن
عمييا جميع األفعاؿ األخبلقية. كىك ينشأ في العقؿ اإلنساني بشكؿ تمقائي كىذا إف دؿ 

اعتبر الكاجب قانكننا أكلينا سابقنا عمى كؿ تصكر » عمى شيء إنما يدؿ عمى أف كانط 
  (.4)«لعممي الخالصتجريبي كأنو يمثؿ الكاقعة األساسية لمعقؿ ا

                                                 

أندريو الالند، مكسكعة الالند الفمسفية، ترجمة: خميؿ أحمد خميؿ، المجمد: األكؿ، منشكرات  - 1
 .271، ص2001عكيدات، بيركت، الطبعة:الثانية،

عبد المنعـ الحفني، المعجـ الشامؿ لمصطمحات الفمسفة، مكتبة مدبكلي، القاىرة، ط:الثالثة،  - 2
 .920، ص 2000

جبلؿ الديف سعيد، معجـ المصطمحات كالشكاىد الفمسفية، دار الجنكب لمنشر، تكنس، ط:  - 3
 .53، ص2004األكلى، 

 .242عمى عبد المعطى محمد، مرجع سبؽ ذكره ص - 4
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كبعد أف تعرفنا عمى مفيـك الكاجب عند كانط كغيره مف الفبلسفة ننتقؿ لمتعرؼ 
 عمى مفيـك اإللزاـ لمعرفة الفرؽ بينو كبيف مفيـك الكاجب إف كاف يكجد فرؽ بينيما:

 Obligation moraleتعريف اإللزام األخبلقي -3

ي )نظرية القيمة( ك تعتمد ىذه ما يحدد كاجباتنا األخبلقية نظريتاف األكلى ى 
» النظرية بشكؿ كبير عمى العنصر التجريبي أك الحسي؛ كتحاكؿ تحديد األشياء التي 

يرغب فييا الناس كيكٌدكف الحصكؿ عمييا كيعتبركنيا خيرنا ليـ، كالماؿ، مثبل أك الجماؿ 
يمٌكننا مف  أك السمطة أك الشيرة أك الصحة أك المذة. كقد يصح تعريؼ الخير بأنو كؿ ما

تحقيؽ رغباتنا. كخير شيء ما قد يككف مطمقنا، أم خيرنا بذاتو أك قد يككف خيرنا بالكاسطة 
ألف قيمتو ليست فيو بؿ في ككنو كسيمة لمحصكؿ عمى شيء آخر. فمذىب المذة مثبل 

 . (1)«يقـك عمى اعتبار المذة الخير المطمؽ كالكحيد

( كىذه النظرية تبعد جميع االعتبارات أما النظرية الثانية فيي )نظرية اإللزاـ
تحديد ما يصح فعمو كما ال يصح فعمو... كلعؿ » الحسية عف كاجباتنا األخبلقية؛ فميمتيا

الصفة األساسية التي تميز نظرية اإللزاـ األخبلقي عند كانط ىي أنيا ال تعتمد عمى أية 
ألخبلقية بمعزؿ تاـ عف نظرية حكؿ القيمة. كقد أصر كانط عمى ضركرة تحديد كاجباتنا ا

طبيعة رغباتنا ككسائؿ ارضائيا. كما إنو رفض كؿ النظريات األخبلقية التي تبدأ بنظرية 
 .(2)«حكؿ القيمة كمف ثـ تجعؿ "كاجبنا" تحقيؽ الحد األقصى مف ىذه القيمة

يتضح لنا الفرؽ بيف ىذيف النظريتيف في أف نظرية القيمة تقـك عمى تحقيؽ 
التي تشبع الرغبات اإلنسانية؛ ألف قيمة الشيء ليست في ذاتو بؿ في المكاسب المادية 

ككنو كسيمة لمحصكؿ عمى شيء آخر. أما نظرية اإللزاـ فيي عمى العكس تمامنا مف 

                                                 

مجمة اإلنماء العربي لمعمـك اإلنسانية "الفكر العربي"، "فمسفة األخبلؽ عند كانط" ، كضاح  - 1
 .137، ص1987لعدد: الثامف كاالربعكف، نصر، السنة الثامنة ، ا

 .137نفس المرجع، ص - 2
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نظرية القيمة فالكاجب األخبلقي البد أف يصدر بعيدنا عف جميع االعتبارات المادية أك 
ا منصبنا عمى تحديد ما يجب القياـ بو مف الحسية؛ كقد جعمت ىذه النظرية جٌؿ اىتمامي

 أفعاؿ أخبلقية كما يجب تركو.

ما ينبغي عممو دكف قسر. يصدر عف طبيعة اإلنساف مف » ك اإللزاـ يعٌرؼ بأنو
حيث ىك كائف قادر عمى االختيار بيف الخير كالشر.... كاإللزاـ األخبلقي عند كانط كثيؽ 

 . (1) «لحرية، كاستقبلؿ اإلرادةالصمة بفكرة الكاجب. كأساسو، في رأيو ا

الرابطة الحقكقية التي بيا يككف فعؿ الشيء أك عدـ فعمو » كىك يمثؿ كذلؾ 
كاجبنا عمى الشخص تجاه اآلخر؛ فيك إذنا عبلقة حقكقية بيف شخصيف يسٌمى أحدىما 

 . (2) «بمكجبيا دائننا كاآلخر مديننا

نم» كبالتالي اإللزاـ األخبلقي ا عف طبيعة اإلنساف مف حيث ال ينشأ عف عقد كا 
. فما كاف فعمو أك عدـ فعمو ممكننا مف الناحية (3)ىك قادر عمى االختيار بيف الخير كالشر

المادية، ثـ كجب حكمو مف الناحية الخمقية، كاف إلزامينا، بمعنى أٌف الشخص ال يستطيع 
 . (4) «أف يتياكف في فعمو أك عدـ فعمو مف دكف أف يعٌرض لمخطإ كالٌمـك

                                                 

، 1998مراد كىبة، المعجـ الفمسفي، دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ط:األكلى،  - 1
 .90، 89ص
 .53جبلؿ الديف سعيد، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2
األخرل ذك صكرة خاصة ليست المبدأ األخبلقي األعمى الذم تيستمد منو جميع المبادئ »  - 3

" أك "الكاجب". كليس الخير كالشر بالمعنييف األساسييف في  ألل مبدأ آخر ، كىي "األمر الجاـز
نما تحديدىما تبعا لمبدأ الكاجب . فػ"الشر" ىك كؿ ما ال يمكف أف يككف  أخبلقيات كانت، كا 

، ك "الخير" ىك كؿ ما يخضع ضركرة ليذا األمر  ، ك"مادة" األخبلؽ مكضكعان ألمر جاـز
ايمانكيؿ كانط، مشركع السبلـ الدائـ، ترجمة: عثماف أميف، المركز « مستخمصة مف "صكرتيا"

 . 114،  ص2009القكمي لمترجمة، القاىرة، ط: الثانية، 
 .53جبلؿ الديف سعيد، مرجع سبؽ ذكره، ص - 4
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يرل كانط إف اإللزاـ ىك في جكىره األخبلؽ كليذا يرفض المنيج التجريبي في 
ذا ما  األخبلؽ ألننا باعتمادنا عمى ىذا المنيج نمغي عف األخبلؽ طابع اإللزاـ؛ كا 

كاجباتنا األخبلقية مف عالـ الحس كالتجربة تضيع قٍبمٌية الكاجب ككٌميتو » استقرينا
مزـو عمى نحك مطمؽ. كيحذرنا كانط في تصديره لكتابو كضركرتو كيصبح مشركطنا كغير مي 

تأسيس ميتافيزيقا األخبلؽ فيقكؿ".... إف البحث عف أساس اإللزاـ ال يككف في طبيعة 
اإلنساف كال في ظركؼ العالـ الذم كيضع فيو، إنما يككف بحثنا قٍبمٌيان فقط في أفاىيـ العقؿ 

ذا سمحنا لطبيعة اإلنساف كلظركؼ العالـ الذم يعيش فيو أف تيقرر مبادئ  المحض" . كا 
 .( 1) «األخبلؽ فالنتيجة ستككف نكعنا مف النسبية أك األنانية أك المنفعٌية

يتبيف لنا مف التعريفات السابقة أف مفيـك الكاجب أعـ أك أعمى مف مفيـك اإللزاـ 
ف كاف المفيكماف متقارباف في اليدؼ أك الغاية؛ إذ أف مفيـك الكاجب مف كج ية نظر كا 

كانط يمثؿ الدعامة األساسية أك القاعدة التي تقـك عمييا جميع األفعاؿ األخبلقية كما مر 
نما ىك  بنا في تعريؼ الكاجب؛ كىك في نفس الكقت ال يقـك عمى تحقيؽ غاية أك غرض كا 
نزيو عف جميع ىذه الغايات؛ أما اإللزاـ فيك يقـك عمى عبلقة شرطية إذ باإلمكاف القياـ بو 

مقية قد أك  عدـ القياـ، بمعنى ال يترتب عمى عدـ القياـ بو أية مسئكلية، كااللتزامات الخي
تتعدد كتتعارض فيفاضؿ اإلنساف بينيا كيختار ما يتكافؽ كينسجـ مع سمـ القيـ عنده، في 

 حيف أف الكاجب صادر مف الضمير األخبلقي عند اإلنساف اتجاه الفعؿ األخبلقي. 

ـك الكاجب كمعرفة الفرؽ بينو كبيف مفيـك اإللزاـ ننتقؿ كبعد التعٌرؼ عمى مفي
) اإلرادة الخٌيرة( فما  لمحديث عف مفيـك آخر عمى ارتباط كثيؽ بمفيـك الكاجب ىك مفيـك

؟ كما مدل ارتباطو بمفيـك الكاجب؟   المقصكد بيذا المفيـك

 

 
                                                 

 .137بؽ ذكره، صمجمة اإلنماء العربي لمعمـك اإلنسانية "الفكر العربي"، مرجع س - 1
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 Good willتعريف اإلرادة الخيرة -4

بمقتضى الكاجب دكف أم اعتبار آخر، كليذا التي تعمؿ » إف اإلرادة الخٌيرة ىي
ال يككف » .كيعٌرفيا كانط بأنيا تمؾ اإلرادة التي ( 1)«فيي الشرط الضركرم كالكافي لمخمقية
إرادة تفعؿ ما ىك كاجب لمجرد أنو كاجب » أك ىي (2)«ليا قانكف آخر سكل قانكف الكاجب

م يصح اعتباره خيران عمى ... إف ىذه اإلرادة ىي الشيء الكحيد في ىذا العالـ الذ
 .( 3)«االطبلؽ دكف قيد أك شرط

خيّْرة بما تحدثو مف أثر أك بما تحرزه مف » كتعٌرؼ بأنيا اإلرادة التي ال تككف 
نجاح، كال بصبلحيتيا لمكصكؿ إلى ىذا اليدؼ أك ذاؾ، بؿ إنيا تككف عف طريؽ فعؿ 

ببل كجو  –لييا في ذاتيا فبلبد لنا اإلرادة كحده أعني أنيا خيرة  في ذاتيا كأنيا إذا نظر إ
أف نقدرىا تقديرا يرتفع بيا درجات عف كؿ ما مف شأنو أف يتحقؽ بكساطتيا  -لممقارنة

ذا ما شاءت  لمصمحة ميؿ مف الميكؿ أينا كاف، ال بؿ لمصمحة كؿ الميكؿ مجتمعة. كا 
قدرة عمى  نقمة األقدار أك تقتير طبيعة تتسـ بصفات الحمكات أف تسمب ىذه اإلرادة كؿ

ذا ما عجزت برغـ أشؽ الجيكد التي تبذليا عف إدراؾ كؿ شيء، كلـ  تحقيؽ أىدافيا؛ كا 
يبقى إال اإلرادة الخيّْرة كحدىا... فسكؼ تممع بذاتيا لمعاف الجكىرة ، مثؿ شيء يحتفظ في 

 .( 4)«نفسو بكؿ قيمتو

ياء في ف اإلرادة الخيرة ىي الشيء الكحيد مف بيف جميع األشأنفيـ مما سبؽ 
ىذا العالـ الذم يمكف عٌده خيرا بذاتو. صحيح أف جميع البشر تسعى لتحقيؽ خيرات 

                                                 

 .43مراد كىبة، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
، 1972زكريا إبراىيـ، كانت أك الفمسفة النقدية، دار مصر لمطباعة، القاىرة، ط: الثانية،  - 2

 .135ص 
 .139مجمة اإلنماء العربي لمعمـك اإلنسانية "الفكر العربي"، مرجع سبؽ ذكره، ص - 3
ا األخبلؽ، ت: عبد الغفار مكاكم، منشكرات الجمؿ، أمانكيؿ كانت، تأسيس ميتافيزيق - 4

 .40، 39، ص2002ألمانيا، ط: األكلى، 
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غيرىا كالذكاء كالشجاعة كالنجاح في الحياة كالجاه كالسمطة كالماؿ إال أف جميع ىذه 
الخيرات ال يمكف أف تككف خيرات في ذاتيا ألننا نستخدميا لتحقيؽ فعؿ خير أك لتحقيؽ 

جميعيا تنزع ثكب الخٌيرية عنيا؛ أم ال تصبح خٌيرة في ذاتيا إال فعؿ شر كبالتالي 
بالنسبة لمغاية المرجكة مف كراء استخداميا. كيضرب كانط مثاالن عمى اإلرادة الخٌيرة 
بفضيمة السيطرة عمى النفس أك رباطة الجأش فيرل إف ىذه الفضيمة ليست خيرنا في ذاتيا 

ا مجرمنا خطيرنا ؛ إال أف اإلرادة الخيرة ال  تستمد ألنيا لك تكفرت لدل المجـر لجعمت مني
خٌيريتيا مف الغايات أك المقاصد التي تحققيا إذ أنيا متعالية عف جميع األغراض المادية 
أك الحسية بؿ ىي تستمد خيريتيا مف باطف ذاتيا "آنيتيا" باعتبارىا الشرط األكؿ 

ذا انعدمت االر  ادة الطيبة مف الفعؿ أك العمؿ كالضركرم لكؿ األفعاؿ األخبلقية؛ كا 
إرادة تفعؿ مف » األخبلقي أصبح عديـ الصبغة األخبلقية. كبالنتيجة فاإلرادة الخٌيرة ىي

 . (1) «أجؿ الكاجب

 المبحث الثاني: شروط الواجب األخبلقي

يقـك الفعؿ األخبلقي عند كانط عمى جممة مف الشركط التي يجب أف تتكفر في   
 الصادر عف اإلنساف  فعبل أخبلقينا كمف ىذه الشركط ما يمي:_ الفعؿ حتى يككف الفعؿ

 صوري محض -1

ينص الشرط األكؿ لمفيـك الكاجب عند كانط عمى أف يككف فعؿ الكاجب صكرم 
تشريع كمٌي أك قاعدة شاممة ال صمة ليا بتغيرات التجربة. كلما كاف » محض بمعنى أنو

الكاجب ال يقـك عمى أم اعتبار عممي أك  الكاجب ىك كالعقؿ الخالص شيئنا كاحدان، فإف
 . (2) «تجريبي، بؿ ىك مبدأ صكرٌم خالص

                                                 

فردريؾ ككبمستكف، تاريخ الفمسفة، ت: حبيب الشاركني، محمكد سيد أحمد، المجمد:  - 1
 .429، 428، ص2010السادس، المركز القكمي لمترجمة، القاىرة، ط:األكلى، 

 .138كره، ص زكريا إبراىيـ، مرجع سبؽ ذ - 2
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يبيف كانط في ىذا الشرط أنو البد أف يككف الكاجب األخبلقي صكرم محض، 
فاإلنساف ىك الكائف الكحيد الذم يعمؿ بالكاجب، كالبد أف يضع أمامو ىدؼ أكلي يقـك 

نما قيمتو تزيد في بدؿ الجيد عمى أساس أف قيمة الفعؿ األخبلقي ال تك كف في مردكده، كا 
 كالعطاء دكف انتظار أم مقابؿ أك عائد مادم أك معنكم.

 البراءة من المصمحة أو اليوت.-2

يرل كانط أف الفعؿ األخبلقي البد أف يككف منزه عف كؿ غرض أك مصمحة 
د قيمتو الفعؿ الذم يتـ عف إحساس بالكاجب ال يستم» كىذا ما يعبر عنو حيف يقكؿ

األخبلقية مف اليدؼ الذم يرجى بمكغو مف كرائو، بؿ مف المسممة التي تقرر القياـ بو 
كفقنا ليا، فيي إذف ال تتكقؼ عمى كاقعية مكضكع الفعؿ، بؿ تعتمد فحسب عمى مبدأ 

 .(  1)«اإلرادة الذم حدث الفعؿ بمقتضاه  بصرؼ النظر عف كؿ مكضكعات االشتياء

ألخبلقي يتسامى عمى جميع اعتبارات المذة، كالمنفعة، يبيف كانط أف الكاجب ا
كالغاية، كالمصالح الفردية؛ إذ أف قيمتو تنبع مف صميـ الكاجب ذاتو بصرؼ النظر عف 

 أم فائدة أك أم مردكد مادم. 

ال يمكف أف يقـك بو » يقكؿ )الحار( في كتابو إف الفعؿ األخبلقي في نظر كانط
أخرل خارجو عنو، كلكف الفعؿ األخبلقي يقـك في مف أجؿ ىدؼ أك غاية أك نتيجة 

أساسو عمى قرار اإلرادة اإلنسانية الخٌيرة، فأىدافي التي أسعى إلييا ال تعتمد عمىّْ أنا 
فقط، كال يمكف أف نحكـ أنيا خٌيرة أك شريرة طبقنا لمنتائج المترتبة عنيا. إف جميع أفعالنا 

خبلقي شامؿ، كقانكف، ككاجب مطمؽ غير األخبلقية قائمة في أساسيا عمى مبدأ عاـ أ
 .(  2) «نسبي. إنو ىك أساس جميع األفعاؿ األخبلقية التي يقـك بيا اإلنساف

                                                 

 .50أمانكيؿ كانت، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
أحمد مصطفى الحار، دراسات في مذاىب عمى التفسير الحديث، الدار الجماىيرية لمنشر  -2

 .156، ص 2002كالتكزيع كاإلعبلف، مصراتو، ط:األكلى، 
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مما سبؽ نستنتج أف األفعاؿ األخبلقية الصادرة عف الكاجب البد أف تككف منزه  
 عف جميع األغراض كالمصالح المادية، ك يشبو كانط الكاجب األخبلقي في الشرط الثاني
مف شركط الكاجب بالنشاط الفني في ممارستو ال في نتائجو؛ إذ أف الفعؿ األخبلقي 
مصدره األساسي أك اعتماده األساسي عمى الجانب الركحي في اإلنساف كىذا ما ينتج 

 عنو أفعاؿ أخبلقية منزه عف جميع األغراض أك األىداؼ.

ؽ الشاسع بيف األخبلؽ كيبيف  لنا ىذا الشرط أك القضية التي نادل بيا كانط الفر 
الكانطية كغيرىا مف ضركب المذاىب األخبلقية الحديثة منيا كالمعاصرة التي تجعؿ مف 
الجانب البيكلكجي في الكياف االنساني المنبع أك األساس األكؿ الذم تصدر منو األفعاؿ 

 األخبلقية.

 قاعدة ال مشروطة لمفعل -3

ال سبيؿ إلى » عمى أنو  ينص الشرط الثالث مف شركط الكاجب األخبلقي
تأسيس الكاجب عمى شيء آخر أك إرجاعو إلى أم شيء آخر، ما داـ "الكاجب" ىك 
الدعامة التي يستند إلييا كؿ تقدير عممي ككؿ حكـ خمقي. كبعبارة أخرل يقرر كانت أف 
الكاجب قانكف أكلى سابؽ عمى كؿ تصكر تجريبٌي، أك ىك عمى األصح أكلى تركيبي 

 .( 1) «الكحيدة لمعقؿ العممٌي المحض يمثؿ الكاقعة

نستنتج مف ىذا الشرط أنو البد أف يستند الكاجب عمى قاعدة ال مشركطة لمفعؿ 
األخبلقي؛ إذ ال سبيؿ لرد الكاجب لشيء آخر ما داـ ىك الدعامة كاألساس األكؿ لجميع 

 األفعاؿ األخبلقية.  

األخبلقي الذم يتميز بأنو  كما أف األفعاؿ األخبلقية يحددىا الكاجب أك القانكف
ضركرم كشامؿ كعاـ؛ كىك كذلؾ مطمؽ كغير نسبي. كالبد أف تككف جميع األفعاؿ 
األخبلقية منزىة عف كؿ غرض أك مصمحة، كىي ال تعممنا كيؼ نككف سعداء بؿ إنيا 
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تعممنا كيؼ تككف جديريف بالسعادة. ليذا كاف لزامنا عمينا أكالن كقبؿ كؿ شيء أف نعمؿ 
ذا ما أديناه،  بحثنا فيما إذا كاف كاجبنا الفعؿي الذم حققناه يتضمَّف اإليماف بإمكانية » كا 

تحقيؽ الخير األقصى لذلؾ الشخص الذم ىك جدير بو. كلئف كاف الكاجب في نظر 
كانت يفترض الحرية كيكتمؿ بالسعادة، إال أنو البد أكالن كقبؿ كؿ شيء مف إطاعة الكاجب 

 . (1) «بكصفو كاجبنا ليس غير

ك أضاؼ كانط أف جميع األىداؼ التي نسعى لتحقيقيا كاآلثار الناتجة عف ىذه 
مكقعنا » األىداؼ بكصفيا غايات ال تعطينا أم قيمة أخبلقية. كذلؾ ألف اإلرادة تقع 

كسطنا بيف مبدئيا القبمي، كىك شكمي، كبيف البكاعث البعدية الدافعة إليو، كىي مادية، 
الطرؽ، كلما كاف مف البلـز أف تتحدد عف طريؽ شيء ما، فبلبد ككأنيا تقع عمى مفترؽ 

ليا أف تحدد عف طريؽ المبدأ الشكمي لئلرادة بكجو عاـ، حينما يحدؽ فعؿ عف كاجب، إذ 
  (2)«يككف قد نزع عنو كؿ مبدأ مادم

كصفكة القكؿ إننا خبلؿ بحثنا عف شركط الكاجب أنو البد أف تككف جميع 
ىة عف كؿ األغراض أك المصالح كالمنافع المادية. كاستنتجنا كذلؾ األفعاؿ األخبلقية منز 

أنو ال يمكف إرجاع الكاجب إلى شيء آخر ألنو يمثؿ الدعامة أك القاعدة التي تستند عمييا 
جميع األفعاؿ؛ ليذا البد أف يككف مفيـك الكاجب يتسامى عمى جميع اعتبارات المذة لكي 

ؼ عمى شركط الكاجب ننتقؿ لمحديث عف المبادئ نصؿ إلى الخير األقصى؛ كبعد التعر 
أك القكاعد التي يستند عمييا ىذا المفيـك كتكضيح مدل أىميتيا في تبمكر أك تشكؿ مفيـك 

 الكاجب. 
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 المبحث الثالث: مبادئ الواجب األخبلقي

أك المبادئ يمكف حصرىا في نقاط عمى  (1)تقـك األخبلؽ عند كانط عمى جممة مف القكاعد
 التالي: النحك

 قاعدة التعميم:-1

اعمؿ دائمنا بحيث يككف في استطاعتؾ أف تجعؿ مف قاعدة فعمؾ » يقكؿ كانط 
قانكننا كمينا لمطبيعة، فيذه القاعدة األساسية يعتبرىا كانط مبدأ لسائر القكاعد األخرل كىي 

 . (2) «تعنى أف المحؾ األكحد لمسمكؾ الخمقي ىك إمكاف تعميمو مف غير تناقض

ىذه القاعدة أك المبدأ الذم يجعؿ منو كانط أساسنا لسائر القكاعد األخرل  تنص
عمى تحكيؿ األفعاؿ األخبلقية التي نقـك بيا إلى قكانيف كمية صالحة لمتطبيؽ في كؿ 
ذا ما حصؿ التناقض تناؼ الفعؿ األخبلقي مع ما تنص  زماف كمكاف دكف أدنى تناقض كا 

ه القاعدة مثاالن لنفرض أف ىناؾ تاجرا اقترض ماالن عميو القاعدة الكانطية. كنضرب ليذ
ككعد برده لصاحبو في مكعد تـ االتفاؽ عميو فإذا ارجع الماؿ في كقتو صح اعتبار ما 
قاـ بو قانكننا عامنا يطبؽ في أم زماف كمكاف ألف ىدفو األساسي احتراـ الكاجب األخبلقي 

بعدـ قدرتو عمى إيفاء الديف منذ البداية في ذاتو، أما إذا لـ يكؼو بما عيد ككاف عمى عمـ 
 فسيككف ىذا الفعؿ منافينا لمقاعدة كال يمكف اعتباره قانكننا أخبلقينا كمينا .

                                                 

المبدأ الذاتي لمفعؿ الذم تجعؿ منو » نقكؿ قكاعد أك مبادئ أك مسممات كيقصد بالمسممة - 1
الذات نفسيا قاعدة لسمككيا) أم الذم يبيف كيؼ تريد أف تفعؿ( أما مبدأ الكاجب فيك عمى 

كضكعي )كيبيف كيؼ العكس مف ذلؾ ما يأمرىا بو العقؿ عمى نحك مطمؽ، كبالتالي عمى نحك م
ذف فالمبدأ األعمى لممذىب األخبلقي ىك كما يمي: راع في فعمؾ أف  ينبغي عمييا أف تفعؿ( كا 

ككؿ مسممة ليست كفئان  -يككف مطابقنا لمسٌممة تصمح  في نفس الكقت الف تككف قانكننا عامنا
 .52كره، صلمعرفة المزيد ينظر: أمانكيؿ كانت، مصدر سبؽ ذ« لذلؾ  فيي منافية لؤلخبلؽ
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يكفى اإلنساف » في ىذه القاعدة مفاده اإلجابة عمى السؤاؿ التالي خبلصة القول
ف يسأؿ العادم، العديـ الخبرة، العاجز عف مكاجية كؿ ما يقع في الككف مف أحداث أ

نفسو: ىؿ تستطيع أف تريد لمسممتؾ أف تصبح قانكننا عامنا؟ فإذا كاف الجكاب بالنفي، فإف 
 . (1)«المسممة تككف جديرة بأف تطرح جانبنا، أعنى ال يمكف أف تككف مسممة أخبلقية

 قاعدة الغائية:-2

اعمؿ دائمنا بحيث تعامؿ اإلنسانية في شخصؾ كفي أشخاص » يقكؿ كانط
 .( 2) «اية ال كمجرد كسيمةاآلخريف كغ

يرل كانط في ىذه القاعدة أنو البد أف تعامؿ الناس في ذاتيـ كال تستخدميـ 
ككسيمة لتحقيؽ أغراضؾ، فمف شركط الكاجب األخبلقي أف يككف خالينا مف كؿ مصمحة 
ال لكاف الفعؿ منافينا لمكاجب األخبلقي. فاإلرادة الصالحة ىي إرادة العمؿ  أك ىكل؛ كا 

 ى الكاجب؛ أم لمكاجب دكف أم اعتبارات أك أىداؼ آخرم.بمقتض

 قاعدة الحرية: -3

اعمؿ بحيث تجعؿ إرادتؾ بمثابة  مشرع يبيف لمناس قانكننا عامنا. »يقكؿ كانط 
كىذه القاعدة ىي بمثابة مركب يجمع بيف القاعدتيف السالفتيف، ألنيا تنص عمى ضركرة 

فإرادة الكائف العاقؿ تككف خاضعة لمقانكف  خضكع اإلنساف لمقانكف باعتباره ىك مشرعو
الذم ىك مف كضعيا أصبلن كحينما يقكؿ كانط إف اإلرادة ىي المشرعة لمقانكف، فيك يعنى 
بذلؾ أف لدييا مف االستقبلؿ الذاتي ما يجعؿ منيا إرادة حرة ال تصدر في كؿ أفعالنا إال 
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ا عف سمطة خارجية، بؿ ىك عف طبيعتيا العاقمة. أف مصدر االلزاـ الخمقي ليس صادرن 
 .1))«صادر عف سمطة داخمية تجعؿ مف االرادة مصدر التشريع الخمقي كمو

كانط يرل أف القياـ باألفعاؿ البد أف يككف صادرنا عف احتراـ لمقانكف )القانكف 
األخبلقي( إذ الكاجب ىك ضركرة القياـ بفعؿ عف احتراـ لمقانكف، كالخاصية األساسية ليذا 

ي الكمية أك العمكمية التي ال تقبؿ االستثناءات، كمما يؤكد عميو كانط أف أفعاؿ القانكف ى
اإلنساف إذا كاف يجب أف تككف ليا قيمة أخبلقية البد أف تؤدل مف احتراـ القانكف فقيمتيا 
نما مف قاعدة الفاعؿ  كما يرل كانط ليست في نتائجيا سكاء أكانت فعمية أـ مقصكدة كا 

 ـ القانكف األخبلقي النابع مف أداء الفعؿ مف أجؿ الكاجب. التي تنص عمى احترا

إذا كان الفعل األخبلقي البد أن يصدر عن احترام القانون كىنا نتسأؿ: 
األخبلقي الذي يتسم بالكمية والصورية فكيف يمكن نقل ىذا المصطمح إلى مصطمحات 

 الحياة األخبلقية العينية؟ 

الكحيد الذم يعمؿ بمقتضى القانكف كىك كذلؾ إف اإلنساف ىك الكائف األخبلقي    
الذم يعمؿ بمقتضى قاعدة يمكنو أف يسعى مف كرائيا الكصكؿ إلى قانكف كمي عاـ؛ ىذا 

مصدر الحرية العممية التي تحد بأنيا استقبلؿ اإلرادة  » القانكف مف كجية نظر كانط ىك 
ع البتة أف نحصؿ عمى أدنى بإزاء ضغط الميكؿ الحسية. فإذا ألغينا ىذا القانكف لـ نستط

فكرة عف الحرية ألف القانكف الخمقي ليس ضركرة آلية ننقاد ليا قسرنا؛ شأف قكانيف الفيزياء، 
بؿ ىك كصية تحدد لنا األعماؿ)الكاجبة(. فبدكف الحرية يغدك الكعي بالقانكف األخبلقي 

خر تبادلينا كلكف ال خمكان مف كؿ معنى. إذنا فالحرية كالقانكف الخمقي يتضمف كؿ منيما اآل
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كعي مباشر لدينا إال بالقانكف الخمقي الذم يعرض نفسو عمينا كيقكدنا مباشرة إلى فكرة 
 .( 1)«الحرية

يتبيف لنا مف خبلؿ ىذا النص أف كانط يربط مفيـك القانكف بمفيـك الحرية إذ ما 
بيذه األفعاؿ، ككيؼ السبيؿ لمقياـ باألفعاؿ الخمقية إذ لـ يكف اإلنساف يمتمؾ حرية القياـ 

يمكف أف تككف التجربة األخبلقية ممكنة إذ لـ تتكفر ىذه االستطاعة أك الحرية؟ كذلؾ 
لكي تككف ىذه األفعاؿ خمقية ال يكفى أف تككف صادرة عف احتراـ القانكف بؿ البد أف 

ا مف حيث ىك كذلؾ د كف تككف صادرة عف اإلرادة الخيرة التي تمتـز بالكاجب التزامنا خالصن
 ما قيد أك شرط، مف غاية أك منفعة أك غرض أك نزكة .

حظ أف الفعؿ األخبلقي عند كانط كمى كمطمؽ كبالتالي فيك ضركرة كىنا نم
حتمية، كمف جية ثانية  البد أف يككف صادر عف حرية كاستطاعة كقدرة. كمع ذلؾ فبلبد 

 ناقض عند كانط.منيما معا رغـ تناقضيما لتكامؿ البناء األخبلقي. كىنا يكمف الت

» لحؿ ىذا اإلشكاؿ يبيف كانط إنو ال يقصد بالكمية كالضركرة في الفعؿ األخبلقي  
نما ينبع ىذا االلزاـ  أف يرضخ اإلنساف لئللزاـ رضكخ الظاىرة الطبيعية لقانكف الجاذبية. كا 
األخبلقي مف ذات اإلنساف، فيك ينبثؽ مف اإلرادة الخيرة، لكي يربط اإلنساف كفرد 

نسانية كمعنى كلكي يربط اإلنساف في المحظة الزمانية الزائمة باإلنسانية كميا كدكاـ باإل
ذا كاف األمر األخبلقي مجردنا مف كؿ غاية أك منفعة عامة، مطمقنا ضركرينا  كخمكد. كا 
شامبلن، متعالينا فميس معنى ىذا أنو ينكر صفة اإلنساف الحسية مف حيث ىك لحظة قمقة 

كالمستقبؿ كليس معنى ىذا أنو ينكر ذلؾ الصراع كالتمزؽ بيف بيف لحظات الماضي 

                                                 

مراد كىبو، المذىب عند كانط، ترجمة:  نظمى لكقا، مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة، ط:  - 1
 .80، 79، ص 1979بدكف، 
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نما معنى ىذا أنو اإلنساف حيف  الرغبات كاالنفعاالت التي تشبؾ اإلنساف بالكاقع الحسي. كا 
ا ليذا الصراع أك مستسممنا ليذا التمزؽ  . (1) «يمارس العمؿ األخبلقي ال يمارسو راضخن

لذم يستحؽ االحتراـ كبالتالي يعد أمرنا إف القانكف المجرد الخالص ىك كحده  ا
أخبلقينا؛ كىك ما يؤلؼ الكاجب ألنو شرط اإلرادة الخيرة في ذاتيا التي ترتفع قيمتيا فكؽ 

كيف يعرف اإلنسان ما ينبغي عميو فعمو؟ كؿ شيء. كلكف السؤاؿ الذم ييكجو لكانط ىك 
 ن الوجية األخبلقية؟و ىل فعمو نابع من احترامو لمواجب؟ و كيف يكون فعمو خيرًا م

يكضح كانط الفرؽ بيف األفعاؿ األخبلقية كاألفعاؿ القانكنية مبيننا أف األفعاؿ 
التي تصدر انطبلقنا مف احتراـ القانكف، كالقياـ بكؿ ما يمميو خكفنا مف العقاب أك تأنيب 

؛ أما مف  الضمير أك خشية ا أك احتراـ الرأم العاـ ال تعد أفعاالن أخبلقية بمعنى الكممة
يقـك بالفعؿ احترامنا لمكاجب في ذاتو دكف أدنى مصمحة أك غاية ترجى فيذا كحده ما 
يسمى بحؽ "فعبلن أخبلقينا" كأما كؿ ما عداه مف األفعاؿ ال تعد أفعاالن أخبلقية. كلئلجابة 
و عمى االسئمة السابقة نقكؿ إف الفعؿ األخبلقي لكي يككف فعبلن أخبلقينا البد أف تتكفر في

 الشركط التالية:

 البد كأف يككف صادرنا عف إرادة خيرة.-1

البد ك أف يككف صادرنا كفقنا لمكاجب كالقانكف األخبلقي المطمؽ بصرؼ النظر عف  -2
 النتائج المترتبة عنو.

البد كأف يراعى أف الناس يجب معاممتيـ عمى أنيـ غايات كليسكا كسائؿ لغايات -3
 أخرل.

                                                 
محمد عزيز نظمي سالـ، تاريخ الفمسفة، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، ط:بدكف، ت:   - 1

 .252،  251بدكف، ص



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 315 

اؿ األخبلقية يمكف اعتبارىا مبادئ كقكانيف عامة كشاممة يسير البد أف تككف األفع -4
عمييا كؿ شخص . كلكف السؤاؿ اآلف ىؿ يمكف تطبيؽ ىذه المبادئ األخبلقية التي يقكؿ 
بيا كانط كالكاجب األخبلقي المطمؽ بأنو قانكف أخبلقي عاـ كشامؿ صالح لكؿ زماف 

ة عف كؿ تجربة، كبسيطة كاضحة، كمكاف، كأف المبادئ األخبلقية مبادئ قبمية سابق
 .  (1) كيقينية بذاتيا، كال تحتاج إلى التجربة لمتحقؽ منيا

ف األفعاؿ األخبلقية لكي تككف أفعاالن أخبلقية أ: يتبيف لنا مما سبؽ صفوة القول
بجدارة البد أف تنطمؽ مف اإلجابة عمى السؤاؿ اآلتي: ىؿ في اإلمكاف جعؿ جميع 

 ي نقـك بيا قكانيف أك مبادئ عامة يسير عمييا جميع الناس؟األفعاؿ األخبلقية الت

إذا كانت اإلجابة بنعـ فإف جميع أفعالنا األخبلقية صادرة عف اإلرادة الخٌيرة .  
أما إذا كانت اإلجابة بالنفي فإف أفعالنا األخبلقية تناقضت مع ما يقـك عميو الكاجب 

 األخبلقي مف مبادئ أك قكاعد.

 الخاتمة

نط أف كؿ إنساف عميو كاجب يجب أف يقـك بو؛ فالعقؿ يأمرنا بطاعة القانكف يرل كا-1
األخبلقي إال إنو يمغي ىذا األمر إذ لـ تتكفر االستطاعة أك الحرية التي تجعمو يقـك بو. 
بمعنى أنو يربط مفيـك القانكف بمفيـك الحرية إذ ما السبيؿ لمقياـ باألفعاؿ الخمقية إذ لـ 

حرية القياـ بيذه األفعاؿ، ككيؼ يمكف أف تككف التجربة األخبلقية  يكف اإلنساف يمتمؾ
 ممكنة إذ لـ تتكفر ىذه االستطاعة أك الحرية؟

ف جميع األفعاؿ األخبلقية تستمد مف العقؿ كال يكفى أف يككف أيؤكد كانط عمى  -2
إلحساس الفعؿ مطابقنا لما يقتضو الكاجب، بؿ البد أف تككف القيمة األخبلقية نابعة مف ا

 بالكاجب .

                                                 

 .158أحمد مصطفى الحار، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
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ف الكاجب عبارة عف أمر مطمؽ ألنو يمثؿ القاعدة األساسية التي تستند أيبيف كانط  -3
عمييا جميع األفعاؿ األخبلقية، كىك صادر عف إرادة خالصة إلى إرادة منفعمة بميكؿ 
حسية، يقـك عمى مسممة مفادىا: أعمؿ كما لك كنت تريد أف تقيـ الحكـ الصادر عف 

 ننا كمينا لمطبيعة. فعمؾ قانك 

لكي تككف ىذه األفعاؿ خمقية ال يكفى أف تككف صادرة عف احتراـ القانكف بؿ البد أف  -4
ا مف حيث ىك كذلؾ دكف  تككف صادرة عف اإلرادة الخيرة التي تمتـز بالكاجب التزامنا خالصن

 ما قيد أك شرط، مف غاية أك منفعة أك غرض أك نزكة .

عالـ الذم يمكف الشيء الكحيد مف بيف جميع األشياء في ىذا ال إف اإلرادة الخيرة ىي -5
طبلؽ. فاإلرادة الخيرة ال  تستمد خٌيريتيا مف الغايات أك المقاصد التي إلعٌده خيرا عمى ا

تحققيا إنما ىي متعالية عف جميع األغراض المادية بؿ ىي تستمد خيريتيا مف باطف 
ذا انعدمت االرادة ذاتيا "نيتيا" باعتباره الشرط األكؿ كال ضركرم لكؿ األفعاؿ األخبلقية؛ كا 

 الطيبة مف الفعؿ األخبلقي أصبح عديـ الصبغة األخبلقية.

يرل كانط أف الفعؿ األخبلقي البد أف يككف منزه عف كؿ غرض أك مصمحة؛ أم -6
يتسامى عمى جميع اعتبارات المذة، كالمنفعة، كالغاية، كالمصالح الفردية؛ فقيمة الكاجب 

خبلقي تنبع مف صميـ الكاجب ذاتو. ك يشبو كانط الكاجب األخبلقي بالنشاط الفني في األ
ممارستو ال في نتائجو؛ ك االعتماد األساس لمفعؿ األخبلقي يككف عمى الجانب الركحي 

 في اإلنساف كىذا ما ينتج عنو أفعاؿ أخبلقية منزه عف جميع األغراض أك األىداؼ.

يقـك عمييا الكاجب األخبلقي في قاعدة  كاحدة تعتبر  ييجمؿ كانط القكاعد التي-7
أساسنا لسائر القكاعد األخرل ىي: تحكيؿ جميع األفعاؿ األخبلقية التي نقـك بيا إلى 
ذا ما حصؿ  قكانيف كمية صالحة لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف دكف أدنى تناقض، كا 

 طية.التناقض تناؼ الفعؿ األخبلقي مع ما تنص عميو القاعدة الكان
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 التنميط الجنسي في المعاممة الوالدية وتكوين صورة المرأة لدت الطفل

 دراسية ميدانية

 )*(سعاد عمي الرفاعيأ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة:

يدرؾ فيو معنى دكره في المجتمع ف الطفؿ أثناء تفاعمو مع أبكيو نسقان بنائيان، ككّْ يي  
ختمفة، كما يفيـ دكر كالده، كالتزامات ىذا الدكر، كالتكقعات المطمكبة منو في المكاقؼ الم

كالدتو، كالفرؽ بينيما، كيعرؼ معنى الذككرة كاألنكثة، كالفرؽ بينيما، كما يتعمـ ما يطمب 
ما يككف الغرض مف التنشئة ، بمعنى أنو غالبان (1)مف نكعو كتكقعاتو ىك مف النكع اآلخر

في طكر الطفكلة ىك تدعيـ المعايير المرتبطة بأدكار السمكؾ، كتثبيت المعتقدات العامة 
المشتركة التي تؤكد السمكؾ المناسب لمكلد أك البنت، خاصة كأف التنشئة االجتماعية في 

ف تكافؽ ، كلذا فإ(2)عمكميا ما ىي إال عممية إدماج عناصر الثقافة في نسؽ الشخصية
سمكؾ الطفؿ مع معايير دكر نكعو يساعد عمى التنبؤ بسمككو في طكر الرشد، كنقصد 
ف كاف مفيـك سمكؾ دكر  بسمكؾ الدكر أف يتعمـ الطفؿ كيؼ يؤدم الدكر المرتبط بنكعو، كا 
الطفؿ مفيـك عاـ كغامض كلو أكثر مف معنى، فقد يقصد بو المكانة كالعبلقات ككيفية 

فية التفاعؿ مع اآلخريف، أك يدؿ عمى الفرؽ بيف سمكؾ الذكر كسمكؾ اكتساب الدكر، ككي
األنثى كقدرات كتفضيبلت كؿ نكع، أك قد يقصد بو التكقعات المنتظرة مف الذكر كاألنثى 

، كعمكمان فإف أغمب المداخؿ النظرية الحديثة التي تيعنى بدراسة (3)كتقسيـ العمؿ بينيما
ف إلى الخصائص البيكلكجية لكؿ نكع بقدر ما ترجعيا الطفؿ ال تعزم الفركؽ بيف النكعي

                                                 

 الخمس، قسـ عمـ االجتماع. -)*(: عضك ىيئة تدريس، جامعة المرقب، كمية اآلداب
 .45ثقافة كالمجتمع، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ب. ت، ص. محمد سعيد، فرح، الطفكلة كال1
 .19، ص2006. زكريا الشربيني، يسرية الصادؽ، تنشئة الطفؿ، دار الفكر العربي، القاىرة، 2
 .45. محمد سعيد، فرح، مرجع سابؽ، ص3
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، كعميو (1)إلى التفاعؿ اإليجابي بيف الطفؿ كمحيطو االجتماعي كالثقافي كاإليككلكجي
جاءت ىذه الدراسة لتكشؼ عف مدل تأثير التربية الكالدية في تعزيز الصكرة النمطية حكؿ 

 المرأة.

 مشكمة الدراسة كتساؤالتيا:

ة لتغيير كاقع المرأة كالمجتمع عمكمان، تتطمب إعادة تغيير أساليب لعؿ أية محاكل 
السيما  -بجانب إحداث تغييرات أساسية في البناء االجتماعي -التنشئة االجتماعية

التنشئة االجتماعية القائمة عمى أساس التنميط الجنسي، كالتي تيعزل إلييا تثبيت كثير مف 
غالبان ما ع اإلناث كمكانتيف بالمجتمع، األمر الذم القيـ السمبية كخصكصان المتعمقة بكض

المرأة في التنمية كفي بناء مجتمعيا بشكؿ عاـ، كلما كانت  إسياـيشكؿ عقبات أماـ 
أساليب التربية الكالدية في السنكات األكلى ىي التي تميد لنمك شخصية سكية تقدر ذاتيا 

لي التالي: إلى أم حد يمكف القكؿ كما تحتـر ذكات اآلخريف، فإننا نطرح السؤاؿ اإلشكا
ليا نحك  *(2)بأف التربية الكالدية تسيـ في تككيف صكرة المرأة لدل الطفؿ كفي تكجيو تمثمو

 اإليجاب أك السمب ؟

                                                 
 . أكليفية ىكدل، عمـ نفس الطفؿ، ترجمة: مي ىاشـ، جد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر1

 .17 -16، ص2009كالتكزيع، 
: ىك تمؾ العممية البلشعكرية التي يأخذ فييا الفرد األحداث الخارجية Assimilationالتمثؿ  *

كالخبرة كيكحدىا مع أنظمتو القائمة بالفعؿ، أك ىك العممية البلشعكرية التي بكاسطتيا تتكحد 
مية إدماج المكضكعات أك عناصر البيئة مع البناء المعرفي لمطفؿ، أك بمعنى آخر ىك عم

الخبرات الجديدة في مخططاتو العقمية القائمة بطريقة الشعكرية، كما أنيا عممية نشطة تتسـ 
بالتحميؿ كاإلدراؾ المنطقي عمى أساس إنيا محاكلة لتمبيس الخبرة في أنسقة معرفية مكجكدة، 

اف الفرد في ( ىما عنصرم عممية التكيؼ فإذا كAccommodationكالتمثؿ كالمكاءمة )
التمثؿ يغير مف الشيء الخارجي حتى يتناسب معو، فإنو في المكاءمة يغير مف نفسو حتى 
يتناسب مع الشيء الخارجي، فنجده يغير مف صكره اإلجمالية حتى تتناسب مع الكاقع 
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 كعميو يمكف تحديد األسئمة التي تيدؼ ىذه الدراسة لئلجابة عنيا في السؤاليف اآلتييف:

لؤلبناء إلى تغييرات نكعية نتيجة الرتفاع  / ىؿ تتعرض التربية الكالدية التقميدية1س
 المستكل التعميمي لؤلميات كتزايد مشاركتيف في سكؽ العمؿ كاإلنتاج ؟

/ ما نكع العبلقة التي تربط بيف صكرة المرأة لدل الطفؿ كالتنميط الجنسي في 2س
 المعاممة الكالدية لؤلبناء مف الجنسيف ؟

 فركض الدراسة: -1
المستكل التعميمي لؤلميات كازدادت مشاركتيف في سكؽ العمؿ  كمما ارتفع (:1الفرضية )

 كاإلنتاج، كمما اتسمت معاممتيف ألبنائيف مف الجنسيف بالمساكاة كعدـ التمييز.

كمما انخفض المستكل التعميمي لؤلميات كضعفت نسبة مشاركتيف في  (:2الفرضية )
رقة كالتمييز عمى أساس سكؽ العمؿ كاإلنتاج، كمما اتسمت معاممتيف ألبنائيف بالتف

 الجنس.

كمما ضعفت الفركؽ الجنسية في المعاممة الكالدية لؤلبناء، كمما كاف تمثميـ  (:3الفرضية )
 لصكرة المرأة إيجابيان، ككاف تماىييـ مع فكرة المساكاة بيف الجنسيف قكيان.

ء، كمما كاف كمما كانت ىناؾ فركؽ جنسية حادة في المعاممة الكالدية لؤلبنا (:4الفرضية )
 تمثميـ لصكرة المرأة سمبيان، ككاف تماىييـ مع فكرة المساكاة بيف الجنسيف ضعيفان.

 أىمية الدراسة: -2
تكمف في الكشؼ عف اضمحبلؿ أيديكلكجيا التنميط الجنسي الذم تعتمده القكل  

كالمؤسسات التقميدية لغرض فرض ىيمنتيا عمى كؿ مناحي الحياة، كإلبقاء المرأة عمى ما 
                                                                                                                         

الخارجي بطريقة أفضؿ، كىكذا تتـ عممية التعمـ لدل الطفؿ، إذ أف التعمـ ما ىك إال عممية 
بيف تمثؿ الحقائؽ الجديدة في المعرفة القديمة، كمكاءمة المعرفة القديمة مع الحقائؽ تفاعؿ 

 الجديدة، كبإحداث التكازف الجيد بيف التمثؿ كالمكاءمة يككف التكيؼ.
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ي عميو مف دكنية في المجتمع، كما تيدؼ الدراسة لمكشؼ عف مدل استمرار تمؾ ى
السيما استمرار الصكر النمطية  -األيديكلكجيا في تككيف شخصية النشئ كنمط تفكيرىـ

يجابيان في تككيف كبناء المجتمع. -حكؿ األنثى في أذىانيـ  باعتبارىـ عنصران أساسيان كا 

 مقاربات في المفاىيـ: -3
 التنميط والصور النمطية:مفيوم  .1

 Cognitiveيرل كثير مف الباحثيف أف عممية التنميط ليست سكل عممية معرفية )
Process تعتمد في تككينيا عمى عمميات معرفية أخرل كالتصنيؼ )

(Categorization( كالتعميـ )Generalization يمجأ إلييا الفرد مف أجؿ تبسيط )
معقدة التي يتمقاىا مف محيطو الخارجي بشقيو المادم المعارؼ كالمعمكمات الغزيرة كال

( ال تتساكل مع الفئة Stereo Typeكاالجتماعي، كمع ذلؾ فالصكرة النمطية )
(Category فاألخيرة ىي مفيـك حيادم كاقعي مجرد مف أحكاـ القيمة، يطمؽ ،)

عمى الخصائص كالسمات التي تميز جماعة معينة مف غيرىا، في حيف أف الصكر 
( كتعميـ مبالغ فيو Over Simplifiedلنمطية ىي تصكر مفرط في التبسيط )ا
(Over exaggerated( ثابت نسبيان كمميء بأحكاـ القيمة ،)Value Loaded )

 .(1)يرتبط بالفئة كعبلمة مبلصقة ليا، كدالة عمييا
دراكو لجميع أعضاء الفئة أك الجماعة بطريقة كاحدة   كيتـ تصكر الفرد كا 
متغاضيان عف الفركقات الفردية المكجكدة بينيا، كبحكـ طبيعة ىذه العممية  متشابية،

المعرفية يقـك الفرد بحشر جميع أفراد ىذه الفئة أك الجماعة في صكرة نمطية جامدة بناءن 
عمى معرفتو البسيطة لحقائؽ عنيا، كمعمكمات ضئيمة حكليا أك حكؿ بعض أفرادىا، كفي 

دكف ىذا كمو، خاصة عندما يتعذر االتصاؿ كالتفاعؿ بيف أحياف أخرل يتـ التنميط مف 

                                                 
. حممي خضر، سارم، المرأة كآخر: دراسة في ىيمنة التنميط الجنساني عمى مكانة المرأة في 1

: العربي ناظران كمنظكران إليو، تحرير الطاىر لبيب، مركز المجتمع األردني، صكرة اآلخر
 .761، ص1999دراسات الكحدة العربية، بيركت، 
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الفرد كاآلخريف، إال أف الصكرة التي يككنيا الفرد عف جماعة ما بيذه الطريقة الفردية، 
 Socialتبقى صكرة خاصة بو كحده، كال تتحكؿ إلى صكرة نمطية اجتماعية )

Stereotype جماعتو كانتشرت بينيـ ( إال إذا شاركو االعتقاد بيا عدد كبير مف أفراد
 Stereotypedبشكؿ كاسع تؤثر في إدراكيـ كتفاعميـ كسمككيـ تجاه الجماعة المنمطة )

Group)(1). 

ىكذا تعمؿ الصكر النمطية بحكـ طبيعتيا كبناء معرفي أكلي عمى تكجيو إدراؾ  
ا الفرد كتفاعمو االجتماعي مع اآلخريف بشكؿ يضمف إثبات صحتيا كالمحافظة عمى بقائي

كاستمرارىا، كحتى في المجاالت التي يجد فييا الفرد بعض األدلة كالحقائؽ التي تتعارض 
مع ىذه الصكر النمطية، فإنو غالبان ال يعتمدىا كال يأخذ بيا، بؿ يبقى ميصران عمى 
االعتماد عمى تمؾ الصكر كالرجكع إلييا كأطر معرفية تكجو سمككو كتفاعمو مع الفرد أك 

 .(2)الجماعة المنظمة

( في العمميات Biasكمف ىذا المنطمؽ فإف الصكر النمطية تؤدم إلى تحيز ) 
المعرفية المختمفة التي تكتنؼ عممية اإلدراؾ االجتماعي، فالمعمكمات التي تنسجـ مع ىذه 
الصكر النمطية كتتكافؽ مع محتكاىا المعرفي تستأثر بانتباه الفرد بشكؿ أكبر كتستحكذ 

تحضرىا مف ذاكرتو بسيكلة كيسر، كيعتمد عمييا اعتمادان كبيران عند عمى إدراكو بقكة، كيس
إصداره لحكـ عمى سمكؾ الشخص المنمط أك عند تقييمو ألدائو، كفي أحياف كثيرة عندما 
ال تتكفر معمكمات كافية لمفرد عف اآلخريف، فإننا نجده يمجأ إلى ىذه الصكر النمطية ليسد 

ده النمطي عنيـ، كبذلؾ تككف الصكر النمطية قد بيا ىذا النقص بطريقة تدعـ اعتقا
 .(3)عممت عمى تحريؼ الكاقع كتشكيو اإلدراؾ

                                                 
 .762 -761. المرجع نفسو، ص1
 .762. المرجع نفسو، ص2
، انظر أيضان: مينا يكسؼ حداد، الصكر النمطية لمجنسيف: مضامينيا 763. المرجع نفسو، ص3

 كما بعدىا. 26عمى مفيـك الذات ألفراد الجنسيف، ص كتككينيا العاممي كانعكاساتيا
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إف الخطكرة في أثر التنميط كدكره في تكجيو اإلدراؾ كالعمميات المعرفية المنبثقة  
عنو ال تقتصر عند ىذا الحد، بؿ تتعدل ذلؾ إلى ما ىك أكبر خطران كأكثر كضكحان، حيث 

ي تكجيو تفاعؿ الفرد مع اآلخريف كسمككو تجاىيـ، حيث أف الفرد كثيران ما يؤثر التنميط ف
يعتمد عمى صكره النمطية، كأطر معرفية تكجو سمككو كتفاعمو مع اآلخريف، فيسمؾ 
اتجاىيـ عمى نحك يتسؽ مع ىذه الصكر، كينسجـ مع محتكاىا، كمف جية أخرل فإف 

ـ صكرتو النمطية عنيـ، فيدفعيـ إلى الفرد يستدرج مف اآلخريف المنمطيف سمككان يدع
القياـ بأفعاؿ كسمككيات باالتجاه الذم يعزز ىذه الصكر النمطية، كبذلؾ يككف ليذه 
الصكر النمطية ىيمنة عمى العبلقات االجتماعية لمتفاعؿ االجتماعي، بحيث تفضي 

تي يحمميا بالفرد المنمط اجتماعيان إلى السمكؾ كالتصرؼ بأساليب تثبت الصكر النمطية ال
 . (1)اآلخركف عنو

 التنميط الجنسي في المعاممة الوالدية: .2
رىما قدـك مكلكد غالبان ما يككف أكؿ سؤاؿ يتبادر إلى ذىف الكالداف عند انتظا 

؟ أم أف نكعية جنس المكلكد ىي أكؿ معمكمة ترتبط جديد: ىؿ ىك كلد؟ أك ىؿ ىي بنت
جي ليرتبط بأساليب تربية كؿ مف الجنسيف بو، غير أف األمر يتعدل حدكد التمييز البيكلك 

مف جية أخرل، كىكذا  (2)مف جية، كبالتكقعات الثقافية االجتماعية لمذككرة كاألنكثة
يكتسب كؿ جنس منذ فترة مبكرة مف حياتو أثناء عممية التنشئة االجتماعية السمككيات 

الثقافة كالبيئة كاالىتمامات كاالتجاىات كالميارات، كخصائص الشخصية التي تعتبرىا 
االجتماعية مناسبة لمذككر كاإلناث، اعتمادان عمى الصكر النمطية لسمكؾ الدكر، كالتي 
ىي بمثابة مجمكعة مف المعتقدات المشتركة بيف أفراد المجتمع حكؿ السمكؾ الذكرم أك 

                                                 
 .764. المرجع نفسو، ص1
. سامية مصطفى الخشاب، النظرية االجتماعية كدراسة األسرة، الدار الدكلية لبلستثمارات 2

 .129، ص2008الثقافية، القاىرة، 
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، كعميو يعمؿ الكالداف بدكرىما عمى تنشئة الذكر منذ نعكمة أظافره ليككف: (1)األنثكم
 -قكم -جرمء -عقبلني -منطقي -شجاع -مؤكد لذاتو كاثؽ مف نفسو -عدكاني -يطنش

عدادىا لتككف: عاطفية -عنيؼ  -قاسي... الخ، في الكقت الذم يتـ فيو تربية األنثى كا 
ضعيفة...  -جبانة -ىادئة -مطيعة -طيبة القمب -حساسة -لطيفة -انفعالية -حالمة
 الخ.

سو( الثالثة مف عمره حتى يبدأ في تعمـ مكانتو في فما أف يبمغ الطفؿ )أيان كاف جن 
المجتمع، إلعداده ألداء سمكؾ الدكر المطمكب منو في المستقبؿ، فالطفمة تمقف كتعكد عمى 
الميارات التي تجعؿ منيا زكجة كأمان، كيمقف الطفؿ كيدرب عمى الميارات التي تجعؿ منو 

لو ثقافيان، كليعرؼ التكقعات المطمكبة  رجبلن، كليحتؿ كؿ منيما المركز االجتماعي المحدد
منو، فمثبلن تيتـ األـ بتدليؿ االبنة كتضفي عمييا المزيد مف الرعاية كتؤكد عندىا الطاعة، 
بينما تشجع االبف عمى التنافس كاالعتماد عمى الذات كالشجاعة، كفي الكقت الذم نجد 

إعداد الطعاـ كترتيب البيت فيو البنات يؤديف في ألعابيف أدكار األـ أثناء العمؿ في 
كتربية األكالد كما شابو، حيث تتصؼ ألعابيف بالكداعة كاليدكء، نجد ألعاب الذككر 

، كعمكمان فإف كؿ ألعاب األطفاؿ ذككران (2)تتصؼ بالحركة كتتميز بالسرعة كالقكة كالعنؼ
ناثان تعكس تفضيبلت الشخصية في ىذا الطكر المبكر مف النمك، حيث يكتسب ال طفؿ كا 

أثناء لعبو الكثير مف المعمكمات التي تناسب نكعو، فيك يتعمـ كيؼ يأخذ الفرصة كييظير 
 .(3)مياراتو، كما يتعمـ كيؼ يتعامؿ مع الحياة االجتماعية

كما أف يصؿ الطفؿ إلى سف السابعة مف عمره حتى يبدأ في تشكيؿ سمككو كفؽ  
يكلكجي، حيث يفرض عمى االبنة في ىذا المعايير الثقافية السائدة كالمبلئمة لتككينو الب

                                                 
ير: محمد عكدة . رغدة حكمت شريـ، اليكية الجندرية كالنمك األخبلقي، عمـ النفس العاـ، تحر 1

 .458، ص2008(، 3األردف، ط ) -الريماكم، دار المسيرة، عماف
 .459، انظر أبضان: الريماكم، مرجع سابؽ، ص46. محمد سعيد فرح، مرجع سابؽ، ص2
، انظر أيضان: مأمكف صالح، الشخصية: بناؤىا، تككينيا، أنماطيا، 47. المرجع نفسو، ص3

 .198، ص2008دف، األر  -اضطراباتيا، دار أسامة، عماف
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ًى ثقافية تمنع العنؼ كتتطمب الرقة كالنعكمة، كما يكاجو االبف ضغكطان  الطكر ضغكطان
ثقافية تؤكد التنافس كالقكة، كتديف السمبية كالتردد كالخكؼ، كما يبدك تكحد االبنة باألـ 

أمر ال يرجع إلى ككنيما أبان كاقتدائيا بسمككيا، كتكحد االبف باألب كاقتدائو بسمككو، كىك 
كأمان كحسب، بؿ أيضان ألنيما يمثبلف بالنسبة لمطفؿ القيـ السائدة في المجتمع، كما 

 .(1)يجسدىا لو الكبار، فالكالديف يعتبراف نمكذجيف لمذككرة كاألنكثة عند الطفؿ

ىكذا تنشأ األنثى منذ نعكمة أظافرىا عمى أف المثؿ األعمى لشخصيتيا ىك  
المباشر لشخصية الذكر، فإذا كانت لمرجؿ إرادة حرة كقدرة عمى ضبط النفس،  النقيض

نما تتسـ بالخضكع كاالستسبلـ كالطاعة ألكامر الرجؿ  فإف المرأة ليس ليا ىذه الخصاؿ، كا 
كىيمنتو، كتقبؿ األدكار الضيقة، كىنا تبرز المفارقة كاضحة بيف مكقفيف متناقضيف تجاه 

تحتؿ فيو األنثى مكانة ثانكية بالنسبة لمذكر، فإف سمعة الجماعة المرأة، ففي الكقت الذم 
القرابية تتكقؼ عمى سمككيا كمراعاتيا لممبادئ األخبلقية، أكثر مما تتكقؼ عمى سمكؾ 
الذكر، كمف أجؿ ذلؾ كانت التربية الكالدية تيتـ بإعدادىا منذ الصغر لمزكاج، ألنو 

حافظة عمى عرضيا كعرض العائمة، ككقايتيا مف الكسيمة الكحيدة كالفعالة كالمأمكنة لمم
، كلذا يعد التنميط الجنسي عمكمان شكبلن مف أشكاؿ التمييز ضد المرأة، لما (2)االنحراؼ

يقـك عميو مف مبدأ إعبلء شأف الذكر، كقيـ الذككرة، مع تيميش األنثى كالتقميؿ مف شأف 
األنكثة مف صفات نمطية تتعمؽ أدكارىا كفاعميتيا في الحياة العامة، بسبب ما ارتبط ب

 بالرذيمة كاإلغكاء كالفتنة كالشيكة.

إف التنميط الجنسي الذم ال مركنة فيو، لو آثاره السمبية ليس عمى اإلناث  
كحسب، بؿ عمى الذككر أيضان، كبالتالي عمى المجتمع ككؿ، فكما يعمؿ عمى حرماف 

عمؿ عمى حرماف الرجؿ القدرة عمى المرأة القدرة عمى االستقبللية كتأكيد الذات، فإنو ي

                                                 
 .48. محمد سعيد فرح، مرجع سابؽ، ص1
. سعاد عمي الرفاعي، معكقات المشاركة السياسية لممرأة الميبية، رسالة ماجستير غير منشكرة، 2

 كما بعدىا. 88، ص2007جامعة المرقب، 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 327 

رعاية اآلخريف، كالتضحية بالحاجات الذاتية في سبيؿ االىتماـ بيـ، كما يحرمو القدرة 
عمى الحب كالتعاطؼ كالتفيـ كالتسامح، كليذا نجد بعض الدراسات السيككلكجية تكصي 
ة بتجاكز أك تغيير الشخصية التقميدية لدل الطفؿ، بخمؽ الشخصية األندركجيني

(Androgynous القادرة عمى دمج الخصائص اإليجابية التي يعتقد بأنيا ذكرية مع تمؾ )
، كذلؾ مف خبلؿ خمؽ بيئة ثقافية اجتماعية (1)التي ينظر إلييا عادة عمى أنيا أنثكية

تسمح بنمك مثؿ تمؾ الشخصية، فاإلنساف األعمى أخبلقان، ىك القادر عمى تأكيد أخبلقيات 
( كفي ذات الكقت قادر عمى تأكيد Masculine Idealsيات ذكرية )العدالة كىي مثال

، بؿ إف تمؾ الدراسات (2)(Feminine Idealsأخبلقيات الرعاية كىي مثاليات أنثكية )
تذىب إلى القكؿ بأنو إذا كانت المرحمة الثانية مف مراحؿ النضج األخبلقي عند اإلناث 

حيث يحتؿ االىتماـ باآلخريف منزلة ( Self Sacrificeىي مرحمة التضحية بالذات )
أعمى مف اىتماـ المرأة بذاتيا، فإف المرحمة األكثر أخبلقان ىي المرحمة التي تككف فييا 

، كبالقياس (3)المرأة قادرة عمى التكفيؽ كتحقيؽ التكازف بيف حاجاتيا كحاجات اآلخريف
مرحمة مف مراحؿ يمكف أف ينطبؽ ىذا عمى الرجؿ، كعميو يمكف القكؿ بأنو إذا كانت 

النضج األخبلقي لدل الرجؿ تتسـ بتقديره لذاتو كاستقبلليتو، فإف المرحمة األكثر رقيان في 
السمـ األخبلقي ىي المرحمة التي يصؿ فييا إلى المكازنة بيف حب الذات كالتضحية بيا 

 في سبيؿ سعادة اآلخريف.

في صكرتو الثابتة،  إذان فالتعنيؼ كاالزدراء الذم طاؿ األنثى البد مف النظر 
كالتحكؿ سمككان ككعيان باتجاه التسامح مع أحاسيس األنثى باعتبار أف حقيا في الكجكد 
يفكؽ حقيا في التأنيث، حينئذو لف يصبح لمرقة كالنعكمة كالقكة كالعقؿ أم جنس، ستككف 

                                                 
 .463. رغدة حكمت شريـ، مرجع سابؽ، ص1
 .482. المرجع نفسو، ص2
 .479. المرجع نفسو، ص3
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ىذه الصفات ممؾ لمجميع، الرجاؿ كالنساء، كحينيا فقط يكؼ جسد الرجؿ كأداة عنؼ 
 .(1)تبلؾ، ليكشؼ عف قدرتو عمى العطاء كالحبكام

 الدراسػػػػػة الميدانيػػػػػػػػة -4
 أكالن: اإلطار المنيجي لمدراسة:

 المنيج كأدكات جمع البيانات: -1

سيتـ استخداـ منيج المسح االجتماعي بطريقة العينة، أما أداة جمع البيانات  
الرسـك عند التعامؿ مع فئة  فستككف صحيفة االستبياف لفئة األميات، كسيككف تحميؿ

 األطفاؿ مف الجنسيف.

 مجاالت الدراسة: -2

 :كيتحدد في عينة مف األميات كاألطفاؿ مف الجنسيف الذيف تتراكح  المجال البشري
( سنة، كتعرؼ ىذه المرحمة بالطفكلة المتأخرة 12-6أعمارىـ بيف الفئة العمرية )

ليحؿ التعاكف الخبلؽ مع اآلخريف، كالتي تتسـ بتناقص حالة التمركز حكؿ الذات، 
كخاصة أثناء المعب، كتقدير العبلقات مع الزمبلء، كما تتسـ بقدرة الطفؿ عمى تككيف 

صباغيا بالطابع االجتماعي مف خبلؿ إدراكو لؤلدكار Classesالفئات ) ( عقميان، كا 
ير، االجتماعية، كيعد الطفؿ في ىذه المرحمة كخاصة في بدايتيا بصريان إلى حد كب

بمعنى أنو يستعيف بالصكر البصرية، كفي ىذه المرحمة العمرية يمتحؽ الطفؿ 
بالمدرسة حيث يعتبر ىذا الحدث نقطة تحكؿ ميمة في حياتو االجتماعية كالذىنية، 
األمر الذم يكسبو مركنة في التفكير كالتعامؿ تتجمى في القدرة عمى الفيـ كالمناقشة 

ف كاف األطفاؿ في ىذه المرحمة يتقبمكف كالحكار، كتفيـ كجية نظر اآلخري ف، كا 
                                                 

عامر عبد زيد الكائمي، المرأة في المخياؿ الذككرم، مساءلة التمثبلت كالصكر النمطية . 1
 -اإلقصائية، الفمسفة كالنسكية، تحرير: عمي عبكد المحمكدم، منشكرات ضفاؼ، بيركت

 .72، ص2013لبناف، 
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القكاعد االجتماعية كال يجرؤكف عمى الخركج عمييا، إال أف قرب نياية ىذه المرحمة 
ينمك لدييـ اتجاىان مجردان نحك تمؾ القكاعد، كيدرككف أف باإلمكاف تغييرىا حسب 

 .(1)المكاقؼ، ليصبح لكؿ مكقؼ قاعدة خاصة بو
 :حدد في نطاؽ مدينة الخمس الميبية، كىي مدينة تقع شماؿ كيت المجال الجغرافي

البحر المتكسط، تحدىا جنكبان الحدكد اإلدارية مع مسبلتو، كتمتد شرقان مف كادم كعاـ 
كـ إلى الغرب، كتبعد  120إلى كادم غنيمة غربان، كىي تبعد عف العاصمة طرابمس 

 كـ إلى الشرؽ. 35عف مدينة زليتف 
 :(4رقت الدراسة مدة عاـ كامؿ إلنجازىا، أم منذ شير )استغ المجال الزمني- 

 ـ. 2015(   5ـ إلى استخراج النتائج شير )  2014
  وصف العينة: -3

اشتممت الدراسة عينة مف األميات قكاميا )تسعة عشر أـ( تـ تكزيعيف حسب  
مكاف  جممة مف المتغيرات المستقمة كىي: عمر األـ، المستكل التعميمي لؤلـ، مينة األـ،

 إقامة األسرة، كالمستكل المادم لؤلسرة.
% منيف تتراكح 50عامان، ككانت أكثر مف  45إلى  25تراكحت أعمار األميات بيف  .1

سنة، كما أف أكثر مف ثمثي العينة كصمف إلى التعميـ  45-40أعمارىف مابيف 
يئة % منيف مارسف العمؿ في مجاؿ التعميـ، كأغمبيف ينتميف إلى الب50الجامعي، ك 

الريفية، كجميعيف مف كسط اجتماعي كمادم متكسط، كقد تـ اختيار عينة األميات 
بطريقة قصدية أم أشترط فييف شرط أف يككف ليف أطفاؿ مف الجنسيف تتراكح 

سنة، أما أألميات البلتي رفض أطفاليف رسـ ما طمب منيـ  12إلى  6أعمارىـ مف 
عدف عف الدراسة، كقد بمغ عدد ، فقد استب-أم رسـ الشخص الذكرم كاألنثكم –

 ( طفبلن كطفمة.36األطفاؿ الذيف استطاعكا رسـ ما طمب منيـ )

                                                 
ا كم 145، ص( 3،ط)2006النمك العقمي لمطفؿ، دار الشاد، القاىرة ،. عادؿ عبد ا محمد، 1

 بعدىا.
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 عرض وتحميل البيانات: -ثانياً 

 تـ عرض كتحميؿ البيانات كفؽ خمسة محاكر كىي: 

 كعي األـ بقضية المساكاة بيف الجنسيف. .1

 أساليب المعاممة الكالدية لؤلبناء. .2

 كر الجندرم التقميدم.تعزيز المعاممة الكالدية لمد .3

 حدة الفركؽ الجنسية في المعاممة الكالدية. .4

 عرض ك تحميؿ رسـك األطفاؿ لمشخص الذكرم كاإلنثكم. .5

 مستوت وعي األم بمسألة المساواة بين الجنسين: -1
 ( تكزيع العينة بحسب رؤيتيا لمدل مساكاة المرأة 1يكضح جدكؿ رقـ )

 لمرجؿ عمى الصعيدم اإلنساني كالمدني

 النسبة التكرار دت مساواة المرأة لمرجلم

 %95 18 المرأة مساكية لمرجؿ كإنساف كمكاطف في الحقكؽ كالكاجبات

 %5 1 المرأة ليست مساكية لمرجؿ عمى اإلطبلؽ 

 %100 19 المجموع

%( ترل بأف  95تبيف البيانات أعبله بأف الغمبية العظمى مف العينة كبنسبة ) 
ى الصعيدم اإلنساني كالمدني، بمعنى أف اختبلؼ المرأة عف المرأة مساكية لمرجؿ عم

الرجؿ عمى الصعيد البيكلكجي، ال يمكف لو أف يجعؿ المرأة إنساف كمكاطف مف الدرجة 
الثانية، بؿ لممرأة كلمرجؿ نفس الحقكؽ اإلنسانية كالمدنية كبالتالي تقع عمييما نفس 
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كعي بقضايا المرأة، كأف تجريدىا مف المسؤكليات كالكاجبات، كىك ما يدؿ عمى تنامي ال
 تمؾ الحقكؽ سيعزليا عف المشاركة في الحياة العامة كأداء دكرىا في بناء المجتمع.

 ( يكضح تكزيع العينة بحسب رؤيتيا لمدل تفكؽ الرجؿ عمى المرأة2جدكؿ رقـ )

 النسبة التكرار مدت تفوق الرجل عمى المرأة

 %32 6 ان الرجؿ متفكؽ عمى المرأة عقبلن كدين

 %68 13 الرجؿ ليس بمتفكؽ عمى المرأة ال عقبلن كال دينان 

 %100 19 المجمكع

تعطي بيانات الجدكؿ أعبله دالالت كاضحة لتنامي الكعي النسكم بقضية  
%( مف أفراد العينة المسكغات الدينية التي تربط 68المساكاة بيف الجنسيف، فقد رفضت)
مع كتككينيا النفسي كالعضكم كالتي تتجاىؿ العكامؿ بيف تخمؼ مكانة المرأة في المجت

االجتماعية، فالرجؿ ليس أكثر استعدادان مف المرأة لممشاركة في الحياة العامة كقكة العمؿ 
 إال بقدر ما يييئو النظاـ لذلؾ، كيمنحو تمؾ الحقكؽ عمى حساب المرأة.

 ( يكضح تكزيع العينة بحسب رؤيتيا لمدل أىمية 3جدكؿ رقـ )

 اركة المرأة في عممية التنميةمش

 النسبة التكرار أىمية المشاركة التنموية لممرأة

 %95 18 يتطمب بناء كتنمية المجتمع مشاركة المرأة

 %5 1 مشاركة المرأة في التنمية ال يعد أمران ضركريان لبناء المجتمع

 %100 19 المجمكع
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الجداكؿ السابقة مف تنامي  تؤكد بيانات الجدكؿ أعبله ما دلت عميو البيانات في 
% ( مف أفراد العيف أىمية دكر المرأة في التنمية البشرية 95الكعي النسكم، فقد أكدت )

المستدامة كمنتجة كمستفيدة، ك أف تحررىا مرتبط بمدل إقباليا عمى العمـ كالعمؿ 
ؿ كاقعان كالمشاركة في اإلنتاج كالعمؿ السياسي، كبقدر ذلؾ كمو يصبح أمر مساكاتيا بالرج

 حقيقيان مممكسان.

( تكزيع العينة بحسب رؤيتيا ألسباب محدكدية مشاركة المرأة في 4يكضح جدكؿ رقـ )
 *(1)المجاالت القيادية

 النسبة التكرار األسباب الكامنة وراء ضعف مشاركة المرأة في المجاالت القيادية

ثر مما تناسب األدكار القيادية تناسب الطبيعة النفسية كالجسدية لمرجاؿ أك
 %8 2 النساء

المجتمع بعاداتو كتقاليده كأعرافو يفتح أبكاب العمؿ القيادم أماـ 
 الرجؿ كيكصدىا أماـ المرأة

17 68% 

الفيـ الخاطئ لمديف اإلسبلمي يفضي إلى عدـ أىمية المرأة القتحاـ 
 تمؾ المياديف

4 16% 

 %8 2 تمؾ المياديفالتشريعات القانكنية ال تساعد المرأة عمى اقتحاـ مثؿ 

 %100 25 المجمكع

%( ترل أف  68نممس مف الجدكؿ السابؽ أف غالبية أفراد العينة كبنسبة ) 
العكامؿ االجتماعية المتمثمة في بعض المكركثات الثقافية التي تغذييا التأكيبلت المتطرفة 

                                                 
 . طمب مف أفراد العينة إمكانية اختيار أكثر مف سبب.*
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ت القيادية لبعض النصكص الدينية ىي التي تعكد إلييا تدني مشاركة المرأة في المجاال
 داخؿ اإلدارة العامة.

 أساليب المعاممة الوالدية التي يتمقاىا الطفل: -2

تسيـ التنشئة األسرية كطرؽ تفاعؿ األبكيف مع األبناء في جعؿ األبناء يتسمكف  
بصفات اجتماعية إيجابية، فالنمك النفسي كاالجتماعي لمطفؿ يتأثر إلى حد كبير بالبيئة 

ا، تمؾ البيئة التي مف خبلليا يكتسب الطفؿ كؿ عادات كقيـ األسرية التي يعيش فيي
دراكو لمعالـ المحيط مصبكغان بثقافة المجتمع، كليككف  كتقاليد مجتمعة، حتى يصبح فيمو كا 
تفسيره لؤلمكر في نطاؽ ذلؾ الفيـ، كما أف التنشئة األسرية تحقؽ لمطفؿ عددان مف 

المكانة االجتماعية، كلذا يمكف القكؿ بأف الحاجات مثؿ العطؼ كالحب كاالستقبلؿ كتأكيد 
التنشئة األسرية تعمؿ عمى تدعيـ مقدرات الطفؿ كتسيـ في تحقيؽ ذاتو كتشكيؿ شخصيتو 

 كسمككو في المكاقؼ المختمفة، كمفاىيمو كمثمو كطريقة حياتو كطرائؽ تفكيره.

 ليا ( تكزيع العينة حسب مدل منح األـ قدر مف الحرية ألطفا5يكضح جدكؿ رقـ )

 مف أجؿ تنظيـ سمككيـ

 النسبة التكرار مدت منح األم قدر من الحرية ألبنائيا لتنظيم سموكيم
 %79 15 أمنح أطفالي قدر مف الحرية لتنظيـ سمككيـ

 %21 4 ال أمنح ألطفالي قدر مف الحرية لتنظيـ سمككيـ
 %100 19 المجمكع

%( يعطيف أطفاليف 79بة )يتضح مف الجدكؿ أعبله أف غالبية أفراد العينة كبنس 
قدر مف الحرية لتنظيـ سمككيـ، دكف دفع سمكؾ الطفؿ في اتجاىات محددة، كىذا 
األسمكب في المعاممة الكالدية مع األبناء يمنحيـ قدران مف االستقبللية في التعبير عف 
عادة المحاكلة الكتساب  رغباتيـ، كمعرفة نتائج سمككيـ، كما يمنحيـ الحؽ في الخطأ كا 
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%( مف 21لسمكؾ الصحيح، أما إتباع أسمكب السيطرة كالتحكـ مع الطفؿ كالذم تتبعو )ا
أفراد العينة، مف شأنو أف يدفع بالطفؿ إلى الكؼ عف التعبير الصريح عف الرأم كالتردد 
في اتخاذ القرار كصعكبة معرفة الصكاب كالخطأ، مما تجعؿ شخصيتو أميؿ إلى 

 مستقببلن.  العصابية كعدـ االتزاف الكجداني

 ( تكزيع العينة حسب تسمطيا عمى أطفاليا5يكضح جدكؿ رقـ )

 النسبة التكرار مدت تسمط األم عمى الطفل

انتظر مف أبنائي الطاعة دائمان أك أجبرىـ عمى التصرؼ بما 
 %53 10 يرضيني

ال انتظر مف أبنائي الطاعة بشكؿ مستمر كال أجبرىـ عمى 
 التصرؼ بما يرضيني دائمان 

9 47% 

 %100 19 المجمكع

%( مف أفراد العينة تقريبان تفرض عمى الطفؿ نظاـ 47يكضح الجدكؿ أعبله أف ) 
صاـر ذا معايير مطمقة محددة لسمككو منتظرات دائمان الطاعة مف قبمو، مف خبلؿ كبح 
إرادتو كفرض رأييف عميو، باالعتماد عمى سمطتيف كقكتيف باعتبارىف أميات، كىذا 

لتعاطي مع الطفؿ يخمؽ منو شخصية ضعيفة كميزكزة كقمقة كمتكتمة األسمكب في ا
%( 53يممؤىا اإلحساس بالذنب كالخكؼ مما يدفعو إلى المزيد مف التقكقع كالعزلة، أما )

مف أفراد العينة تمجأ إلى إقامة ضبط متزف عمى الطفؿ يتضمف تنبييو إلى أخطائو كحثو 
ع تكضيح األشكاؿ السمككية غير المقبكلة عمى الكصكؿ إلى نماذج ناضجة مف السمكؾ م

بداء رؤيتو، كىك  في جك مف الحب كتقدير الرغبة في االستقبلؿ كتشجيعو عمى التحاكر كا 
 ما يؤدم إلى خمؽ شخصية اجتماعية أكثر تفاؤالن ك قادرة عمى امتبلؾ الثقة بنفسيا.
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( يكضح تكزيع العينة حسب مشاركتيا أطفاليا لعبيـ7جدكؿ رقـ )  

 تجاكب معيـكال

 النسبة التكرار مدت مشاركة األم أبناؤىا لعبيم والتجاوب معيم

أشارؾ أبنائي لعبيـ كأعمؿ عمى التجاكب معيـ كأقدر أرائيـ 
نجازاتيـ  كا 

17 89 % 

ال أشارؾ أبنائي لعبيـ كال أعمؿ عمى التجاكب معيـ كال أقدر 
نجازاتيـ  أرائيـ كا 

2 11 % 

 %100 19 المجمكع

%( 89انات بالجدكؿ أعبله أف الغالبية العظمى مف أفراد العينة كبنسبة )تبيف البي 
تسعى إلى مشاركة أبنائيا لعبيـ، كالتعبير الظاىر ليـ بالحب كالتقدير، مف خبلؿ حسف 
شعارىـ  الحديث إلييـ، كالفخر المعقكؿ بتصرفاتيـ مع البعد عف خداعيـ، كمداعبتيـ كا 

سمكب في المعاممة الكالدية يؤدم إلى بناء شخصية قادرة بدؼء المعاممة الكالدية، كىذا األ
عمى اإلنجاز كحؿ المشكبلت بطريقة سميمة كمكاجية التحديات، أما االستياء مف الطفؿ 
شعاره بعدـ الرغبة في مجالستو كعدـ التمتع  كالغضب مف تصرفاتو كالضيؽ مف أفعالو كا 

ظيار النفكر مف كجكده، كالميؿ إلى انتقا نجازاتو كآرائو، بصحبتو، كا  ده كبخس قدراتو كا 
يؤدم إلى شخصية لدييا إحساس كبير بالنقص كالعجز، متمردة عمى السمطة الكالدية 

 كسمطة المجتمع عمكمان نتيجة شعكره بالرفض كاإلحباط.
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 مدت تعزيز وترسيخ المعاممة الوالدية لمدور الجندري التقميدي:  -3
 Genderء عمى تطكير ىكياتيـ الجنسية )يمارس األبكاف دكران في مساعدة األبنا 
identity كاإلحساس باألنكثة أك الذككرة، كبتطكر اليكية الجنسية يكتسب األبناء أنماط )

التكجو نحك تمثؿ الدكر الجنسي المتمثؿ في المعتقدات حكؿ أنماط الخصائص 
ثابتة بالكالدة،  كالسمككيات المناسبة لؤلكالد كالبنات، بمعنى آخر أف اليكية الجندرية ليست

بؿ تؤثر فييا العكامؿ النفسية كاالجتماعية، كلذا فإف الفركؽ بيف الجنسيف ليست فركقان 
بيكلكجية، كلكنيا تستند إلى األدكار االجتماعية التي نستعمميا منذ الطفكلة، كلذا مف 

سخ الممكف ردـ اليكة كالفركؽ بيف الجنسيف مف خبلؿ تغيير البنية االجتماعية التي تر 
عدـ المساكاة في العبلقات بيف الرجؿ كالمرأة، بمعنى إحداث تغيير في االتجاىات 

 كاألذىاف.

( يكضح تكزيع العينة حسب مساعدة األب في األعماؿ المنزلية كرعاية 8جدكؿ رقـ )
 األكالد

 النسبة التكرار مدت مساعدة األب في الميام المنزلية ورعاية األوالد 

 %58 11 عماؿ المنزلية كرعاية األكالديساعدني زكجي في األ

ال ألقى المساعدة مف زكجي في األعماؿ المنزلية 
 كرعاية األكالد

8 42 % 

 %100 19 المجمكع

تكشؼ البيانات بالجدكؿ أعبله عف تحكؿ في بنى العبلقات األسرية، حيث لـ  
بالسابؽ، كىي  يعد تقسيـ العمؿ عمى أساس الجنس داخؿ األسرة الميبية صارمان كما كاف

نتيجة طبيعية الرتفاع نسبة تعميـ النساء، كازدياد مشاركتيف في قكة العمؿ كاإلنتاج، كىذا 
األمر يرسخ في ذىف الطفؿ أنو ال تكجد مكانع لمشاركة الرجؿ في تربية األكالد كتدبير 
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اج، شؤكف المنزؿ، كما ال تكجد مكانع في تحمؿ المرأة مسؤكلية المشاركة في عممية اإلنت
 فالكالداف يعتبراف إطار مرجعي لمطفؿ يعكساف لو القيـ السائدة بالمجتمع.

( تكزيع العينة بحسب مدل حرص األـ عمى تعريؼ أطفاليا برجاؿ 9يكضح جدكؿ رقـ )
 كنساء ذكم ميف غير تقميدية

 النسبة التكرار مدت حرص األم 

 %42 8 أحرص عمى تعريؼ أطفالي برجاؿ كنساء ذكم ميف غير تقميدية

ال أحرص عمى تعريؼ أطفالي برجاؿ كنساء ذكم ميف غير 
 تقميدية

11 58% 

 %100 19 المجمكع

%( تحرص عمى تعريؼ أطفاليا  42تبيف البيانات بالجدكؿ أعبله أف نسبة ) 
برجاؿ كنساء في ميف غير تقميدية األمر الذم مف شأنو أف يحد مف ثبات الدكر 

 الجندرم.

 كزيع العينة حسب تقديميا ليدايا غير تقميدية لمطفؿ( يكضح ت10جدكؿ رقـ )

مدت حرص األم عمى تقديم ىدايا غير تقميدية 
 ألطفاليا

 النسبة التكرار

 %16 3 سبؽ كأف قدمت ىدايا غير تقميدية ألطفالي

 %84 16 لـ يسبؽ كأف قدمت ىدايا غير تقميدية ألطفالي

 %100 19 المجمكع
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%( مف أفراد العينة لـ يسبؽ 84البية العظمى كبنسبة )تبيف البيانات أعبله أف الغ 
كأف قدمت ىدايا غير معتادة كغير تقميدية ألطفاليا، فالدمى مثبلن دائمان تقدـ لمبنات، 
كالشاحنات دائمان تقدـ لؤلكالد، كىك ما يرسخ لدل الطفؿ الدكر الجندرم التقميدم، أم 

 المحدد سمفان. يدفعو ذلؾ إلى التصرؼ دائمان كفؽ معايير جندره

 حدة الفروق الجنسية في المعاممة الوالدية لؤلبناء: -4

المفاضمة بيف األبناء )السيما عمى أساس الجنس( سمكؾ يمارسو اآلباء كؿ يكـ  
بشكؿ أك بآخر، متجاىميف أف ذلؾ السمكؾ مف شأنو أف ينمي ركح الغيرة في نفكس 

باآلخريف كما يزرع فييـ صفة  أطفاليـ كيخمؽ لدييـ الخكؼ مف المستقبؿ كعدـ الثقة
 األنانية كعدـ االكتراث بمشاعر اآلخريف.

كقد كشفت الدراسة عف بعض مظاىر الفركؽ الجنسية في المعاممة الكالدية  
 لؤلبناء كالرسـك البيانية التالية ليا أف تكضح نكعيا كدرجتيا.

حرية اختيار  الرسـك البيانية المتصمة بالفركؽ الجنسية فيما يخص إعطاء األبناء .1
 المبلبس.
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الرسـك البيانية المتصمة بالفركؽ الجنسية فيما يخص إعطاء األبناء حرية المشاركة  .2
 في النشاطات كالرحبلت المدرسية.
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ركج مع الرسـك البيانية المتصمة بالفركؽ الجنسية فيما يخص السماح لؤلبناء بالخ .3
 األصدقاء لمعب أك التسكؽ.
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الرسـك البيانية المتصمة بالفركؽ الجنسية فيما يخص السماح لؤلبناء بدعكة  .4
 األصدقاء لمبيت.
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 يع عمى ممارستيا.كالتشج

51

49

48

48.5

49

49.5

50

50.5

51

51.5

الذكور اإلناث

سلسلة 1

 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 341 

 

الدكائر البيانية المتصمة: تكزيع العينة حسب الفركؽ الجنسية في المعاممة الكالدية  .6
 فيما يخص تكزيع المياـ كالمسؤكليات بيف األبناء:

25%

24%24%

12%

7%
8%

شراء بعض ملتزمات البيت من المتجر 

أعمال خالرج المنزل مثل المساعدة بالحقل

واإلهتمام بالحيوانات أو التخلص من القمامة

وكلبها

قيادة السيارة عند الضرورة أو في غياب األب

األعتنماء باألخوة الصغار في غياب الوالدين 

ترتيب البيت والعناية بنظافته 

طهي الطعام وغسل األواني 

المساعدة في إستقبال الضيةف وإكرامهم 

 

17%

25%

23%

شراء بعض ملتزمات البيت من المتجر 

أعمال خالرج المنزل مثل المساعدة بالحقل

واإلهتمام بالحيوانات أو التخلص من القمامة

وكلبها

قيادة السيارة عند الضرورة أو في غياب األب

األعتنماء باألخوة الصغار في غياب الوالدين 

ترتيب البيت والعناية بنظافته 

طهي الطعام وغسل األواني 

 المساعدة في إستقبال الضيةف وإكرامهم 

100 
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لسابقة عف الفركؽ الجنسية في المعاممة الكالدية فيما يخص تكزيع تكشؼ الدكائر البيانية ا
المياـ كالمسؤكليات بيف األبناء مف الجنسيف، حيث تسند لؤلكالد الذككر مياـ ال تسند 
لمبنات مثؿ شراء الحاجيات الضركرية مف المتجر، كالمساعدة في شؤكف الزراعة بالحقؿ 

مة المنزلية، إلى جانب قيادة السيارة عند الضركرة، كالعناية بالحيكانات، كالتخمص مف القما
كمف المبلحظ أف جميع ىذه المياـ تشترؾ في خاصية أنيا تتطمب الخركج مف البيت إلى 
عداد  جانب أنيا تتطمب القكة في األداء، أما المياـ التي تسند لمبنات حصران ىي الطيي كا 

ة عف المياـ التي يشترؾ فييا األكالد الطعاـ، كغسيؿ األكاني، كما تكشؼ الدكائر البياني
كالبنات في أدائيا بشكؿ متساكم كالمتمثمة في االعتناء باألخكة الصغار عند غياب 

الكالديف، أما المياـ التي يشترؾ فييا األكالد كالبنات غير أنيا تسند إلى البنات بشكؿ أكبر 
كراميـ،  ىي ميمة ترتيب البيت كتنظيفو إلى جانب المشاركة في استقباؿ الضيكؼ كا 

كعميو نستطيع أف نفيـ اتجاه التربية الكالدية نحك تمقيف الطفمة كتعكيدىا عمى الميارات 
التي تجعؿ منيا زكجة كأمان، ككذلؾ تمقيف الطفؿ كتعكيده الميارات التي تجعؿ منو رجبلن، 

يما ثقافيان.كبذلؾ يتـ تعميميا سمكؾ الدكر الجندرم المطمكب منيما في المستقبؿ كالمحدد ل  

 ومن خبلل الجداول والرسوم البيانية بشكل عام نستنتد ما يمي:

سنة بمستكل  45إلى  25تتمتع األميات )عينة الدراسة( البلئي تتراكح أعمارىف مف  .1
 تعميمي جيد، كما أف الغالبية منيف منخرطات في سكؽ العمؿ كاإلنتاج.

قضايا كحقكؽ المرأة، كبكعي تتمتع غالبية األميات )عينة الدراسة( بكعي جيد ب .2
لؤلسباب االجتماعية كالثقافية التي تحكؿ دكف مساكاتيا بالرجؿ في الحقكؽ 

 كاالمتيازات.
تتمتع غالبية األميات )عينة الدراسة( باستقبلليا المادم نتيجة انخراطيا في سكؽ  .3

 العمؿ، األمر الذم أدل إلى تحكؿ في بني العبلقات األسرية نحك المساكاة، حيث
أضحت طبيعة العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة داخؿ األسرة الميبية تأخذ شكبلن أفقيان ال 

 عمكديان كما كانت عميو بالسابؽ.
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غالبان ما تتسـ المعاممة الكالدية التي يتمقاىا األطفاؿ مف األميات )عينة الدراسة( بقدر  .4
ت التي تكاجييـ كبير مف الدؼء كالحب، كالدفع بيـ نحك االستقبللية في حؿ المشكبل

إلى جانب نكع مف الضبط المتزف كالتعكيد عمى المصارحة في القكؿ، كىي مظاىر 
 صحية عند التعاطي مع الطفؿ.

يمكف القكؿ بأف التنميط الجنسي في المعاممة الكالدية لؤلبناء مازاؿ مكجكدان داخؿ  .5
ى االنحسار األسرة الميبية بأشكاؿ مختمفة كبدرجات متفاكتة، إال أنو في طريقو إل

نتيجة التحكؿ النكعي في بني العبلقات األسرية مف جية، كزيادة تنامي الكعي 
النسكم مف جية ثانية، كلكف يظؿ سؤاؿ قائمان: كيؼ ترسـ كتشكؿ المعاممة الكالدية 
 صكرة المرأة لدل الطفؿ، ككيؼ تسيـ في تكجيو تمثمو ليا نحك اإليجاب أك السمب ؟

 : عرض كتحميؿ رسـك األطفاؿ .6
سنة رسـ الشخص الذكرم  12-6طمب مف األطفاؿ ممف تتراكح أعمارىـ ما بيف 

 كالشخص األنثكم )الرجؿ كالمرأة( كقد ظيرت رسكماتيـ عمى الشكؿ اآلتي:
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 سنكات 6رسـ لطفؿ عمره 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 سنكات 7رسـ لطفؿ عمره 

 
 سنكات 8رسـ لطفؿ عمره 

 
 سنكات 8رسـ لطفمة عمرىا  

 

 
 سنكات 7رسـ لطفمة عمرىا 
 

 

 
 سنكات 7رسـ لطفمة عمرىا 
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 سنكات 6رسـ لطفمة عمرىا 

 

 
 سنكات 10رسـ لطفمة عمرىا 

 
 سنة 11رسـ لطفؿ عمره 

 

 
 سنكات 6رسـ لطفؿ عمره 

 
 سنكات 8رسـ لطفمة عمرىا 

 

 
 سنة 11رسـ لطفمة عمرىا 
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 سنة 11رسـ لطفؿ عمره 

 

 
 سنة 12رسـ لطفؿ عمره 

 
 سنة 11رسـ لطفؿ عمره 

 

 
 سنكات 10رسـ لطفمة عمرىا 

 
 سنكات 10رسـ لطفمة عمرىا 

 

 
 سنة 12رسـ لطفؿ عمره 
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 سنة 11رسـ لطفمة عمرىا 

  

 
 سنكات 10رسـ لطفؿ عمره 

 
 سنكات 7رسـ لطفمة عمرىا 

 

 
 سنكات 10رسـ لطفؿ عمره 
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 سنكات 10رسـ لطفمة عمرىا 

 

 
 سنكات 10عمرىا  رسـ لطفمة

 

 
 سنكات 6رسـ لطفمة عمرىا 

 

 
 سنكات 6رسـ لطفؿ عمره 
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 سنكات 7رسـ لطفؿ عمره 
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 سنكات 6رسـ لطفؿ عمره 

 

 
 سنكات 10رسـ لطفمة عمرىا 

 
 سنة 12رسـ لطفؿ عمره 
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في مجاؿ عمـ النفس تعتبر رسـك األطفاؿ بمثابة لغة مصكرة يعبر مف خبلليا األطفاؿ 
عف أنفسيـ حيث يعكسكف عبر رسكماتيـ ما يشعركف بو تجاه ذكاتيـ، كتجاه اآلخريف 

كمات ما يعاني منو األطفاؿ مف مشكبلت كبيئتيـ مف حكليـ، كما تعكس تمؾ الرس
فالطفؿ عندما يرسـ يسمح لمشاعره كانفعاالتو التي ال يستطيع  1كاضطرابات نفسية،

التعبير عنيا لفظيان بالخركج كالظيكر إلى السطح، كما أنو مف خبلؿ الرسـ يشبع رغباتو 
فاؿ مف ىذه الزاكية المكبكتة التي ال تجد فرصة لئلشباع في الكاقع، كعميو تعد رسـك األط

كسيمة لئلسقاط، يعكس مف خبلليا الطفؿ مفيكمو عف ذاتو كعف اآلخريف، كعبلقتو بيـ 
كاتجاىاتو نحكىـ، كما يعكس الطفؿ في رسكمو ما قد يعتمؿ داخمو مف حاجات كمشاعر 
كانفعاالت كمخاكؼ مستعينان بمختمؼ األساليب الببلغية التشكيمية كاإلىماؿ كالتصغير 

كالمبالغة بطريقة شعكرية كالشعكرية، كلذا كانت رسـك األطفاؿ كسيمة جيدة كالحذؼ 
الرتياد عالـ الطفؿ، في الكقت الذم تككف فيو المغة المنطكقة قاصرة عف تحقيؽ ذلؾ، 
كعميو فإف تحميؿ رسـك األطفاؿ تعد بمثابة محاكلة لتفيـ شخصية الطفؿ كمشاكمو، مف 

مكضكعات المرسكمة كنسبيا كمنظكرىا خبلؿ التعرؼ عمى دالالت تفاصيؿ ال
كاستخدامات المكف فييا، كما أف تحميؿ رسـك األطفاؿ تحميبلن صحيحان يساعدنا في 

 تكجيييـ التكجيو التربكم الصحيح.

إف الرسـ بالنسبة لمطفؿ لغة، أم نكع مف التعبير أكثر مف ككنو كسيمة لخمؽ  
ية فإنو غالبان ما يتعرض لتأثيرات نفسية شيء جميؿ، فإذا لـ يمارس الطفؿ الرسـ منذ البدا

كالخكؼ كالفشؿ كالخجؿ كالكبت كالشعكر بالنقص، فاألطفاؿ إذا ما نشؤكا محركميف مف 
أنشطتيـ فإنيـ سيبلقكف صعكبات في التكيؼ مع الحياة المستقبمية، فالرسـ ككؿ أشكاؿ 

                                                 

1. www.manar9.mam9.com 
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ير عف مشاعره الفنكف تساعد في تقكيـ شخصية الطفؿ كتيذيبو، كما تساعده في التعب
 1كأحاسيسو نحك األشياء مف حكلو.

كىنا نعكد لطرح سؤاؿ الدراسة: كيؼ عبر األطفاؿ )عينة الدراسة( في رسكماتيـ  
عف مشاعرىـ اتجاه المرأة ؟ كعف تمثميـ ليا نحك اإليجاب أك السمب ؟ ككيؼ كجيت 

المميز الذم  المعاممة الكالدية المنمطة جنسيان رسكمات األطفاؿ كجعميا تأخذ شكميا
 ظيرت عميو ؟

 يمكن من خبلل رسومات األطفال التي عرضناىا أن تستنتد اآلتي:

غالبية األطفاؿ القدرة عمى الرسـ، كىك ما يدؿ عمى قدرتيـ الجيدة في التعبير  لأبد .1
عف مشاعرىـ، كما انعكست قدرتيـ عمى التذكؽ الجمالي، إلى جانب استخداميـ 

مات أقرب إلى القصة التي يريد الطفؿ مف خبلليا لمخياؿ فقد ظيرت أغمب الرسك 
 التعبير عف مشاعره كميكلو كأحيانان أخرل عف مشكبلتو كأحزانو.

بعض األطفاؿ لـ يستطيعكا رسـ ما طمب منيـ فقد أظيركا في رسكماتيـ عجزان في  .2
التعبير عف أحاسيسيـ الداخمية، مما جعؿ تمؾ الرسكمات تبدك مشكشة كغير كاضحة 

كغير مكتممة ، كيرجع سبب ذلؾ إلى أنيـ ال يستطيعكف التركيز عمى خبرة  المعالـ
محددة، أك لعدـ كجكد رغبة لدييـ في التعبير كالرسـ، كغالبان نتيجة الظركؼ المحيطة 

 بيـ التي تتسـ بقمة الشعكر بالحب كالعطؼ كاألمف كالرفاىية.
زىار كالشمس كالبحر تظير الطبيعة جمية في رسكمات األطفاؿ، فنبلحظ الشجر كاأل .3

كالطير كالحيكاف، كىك ما يعكس بكضكح الصمة الكثيقة بيف بيئة الطفؿ الريفية التي 
ينتمي إلييا، كطبيعة الرسكمات التي صكرىا األطفاؿ، كىي ظاىرة صحية، فتكثيؽ 
الصمة بيف الطفؿ كالطبيعة يركض الطفؿ عمى المبلحظة كالمشاىدة إلى جانب 

                                                 

2. www.mawdoo3.com 

http://www.mawdoo3.com/
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كميكلو كمبمغ تذكقو لمعاني الجماؿ، فينشأ الطفؿ رقيؽ الحس قكم  االرتقاء بانفعاالتو
 المبلحظة.

غالبان ما ظير خط األرض في رسكمات غالبية األطفاؿ كىي ظاىرة طبيعية لدييـ، إذ  .4
نراىـ يضعكف جميع األشكاؿ عمى خط أرض كاحدة أك في طرؼ الكرقة مف األسفؿ، 

الطبيعة، إال أف األطفاؿ يرسمكنو كبطبيعة الحاؿ فإف ىذا الخط غير مكجكد في 
نتيجة لزيادة شعكر الطفؿ ببيئتو كتحسسو بأنو جزء منيا كألنو عرؼ أف ىناؾ عبلقة 

 مكانية بيف األشياء التي يجب ليا أف تستند عمى أساس متيف.
المكف األحمر ىك أكثر األلكاف تكاجدان في رسـك األطفاؿ، كىذا المكف عند األطفاؿ  .5

كالسركر، كعميو يمكف القكؿ بأف الطفؿ عندما يضع المكف فيك يمكف يعبر عف البيجة 
أشخاصو الذيف يحبيـ كيكدىـ بألكاف زاىية لطيفة في حيف يظير أشخاصو الذيف ال 
يحبيـ بألكاف مشكىة أك قبيحة أك مطمكسة المعالـ، بمعنى أف الطفؿ يظير أحاسيسو 

كما تبيف مف رسـك األطفاؿ أف كانطباعاتو عمى مف يحبيـ كيكرىيـ عمى ىذا النحك، 
غالبية األطفاؿ الذيف يتعرضكف لمعاممة كالدية قاسية كمتسمطة، اختاركا المكف األسكد 

 .)*(لتمكيف بعض مبلبس المرأة في رسكماتيـ
سنكات غالبان ما نبلحظ أف رسكماتيـ لمرجؿ  7-6األطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ مف  .6

جدان، كالفركؽ بيف شكؿ الرجؿ كشكؿ المرأة تكاد  كلممرأة جاءت متقاربة إلى حد كبير
تنعدـ، بينما تبرز في رسكمات األطفاؿ مف عمر الثامنة معالـ التنميط بيف الشخص 
الذكرم كالشخص األنثكم، كتزداد حدة كبركزان كمما تقدـ الطفؿ في العمر، األمر الذم 

لجنسي في ذىف الطفؿ، يعكس مدل لمتربية الكالدية مف دكر في ترسيخ فكرة التنميط ا
فمف الكاضح أف المعاممة الكالدية ال تفرض عمى األطفاؿ مف الجنسيف حتى عمر 
السابعة تقريبان ضغكطان ثقافية، كلذا جاءت رسكماتيـ لشكؿ الرجؿ كالمرأة عمى درجة 

                                                 
عمى المربي أف ال يتدخؿ في رسـ الطفؿ كيصححيا بيده، أك يطمب مف الطفؿ تصحيحيا   )*(

التعبير عف ىمكمو كأحزانو كآالمو أك حبو كما  ألنو بذلؾ يككف قد عمؿ عمى حرماف الطفؿ فرص
 يكنو مف مكدة نحك اآلخريف كاألشياء مف حكلو.
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عالية مف التماىي مع فكرة المساكاة بيف الجنسيف، ككمما تقدـ األطفاؿ في العمر، 
لضغكط الثقافية في المعاممة الكالدية كزادت كطأتيا كبالتالي انعكست في كمما برزت ا

رسكماتيـ الفركؽ الجنسية كالتراتبية كالفصؿ بيف الجنسيف كفي بعض الرسكمات 
 .)*(انعكس التعنيؼ الممارس عمى المرأة مف قبؿ الرجؿ

 
 الخاتمـــــة

يير إيجابي نتيجة ارتفاع يمكف القكؿ بأف التربية الكالدية لؤلبناء تتعرض إلى تغ 
تعميـ األميات كازدياد مشاركتيف في سكؽ العمؿ كاإلنتاج كتنامي الكعي النسكم لدييف، 
فمف خبلؿ المسيرة البحثية ليذه الدراسة ثبت كجكد عبلقة طردية بيف ارتفاع تعميـ 
األميات كانخراطيف في سكؽ العمؿ كاإلنتاج كاتساـ معاممتيف ألبنائيف مف الجنسيف 
بالمساكاة كعدـ التميز، كما أثبتت الدراسة كجكد عبلقة طردية بيف معاممة األبناء مف 
الجنسيف بشكؿ مساكو كبدكف تمييز كبيف تمثميـ اإليجابي لصكرة المرأة كتماىييـ مع فكرة 

 المساكاة بيف الجنسيف.

 يبدأ أف الباحثة تكصي بالمزيد مف الدراسات حكؿ المكضكع، إيمانان بأف الطفؿ 
ىك محكر عممية التفاعؿ االجتماعي، كألف عممية اكتساب دكر النكع عممية مستمرة، مثميا 
مثؿ عممية اكتساب العناصر االجتماعية المككنة لمشخصية، إذ تكاجو ىذه العممية 

                                                 
سنكات بالكاقعية الكصفية فالطفؿ في ىذه المرحمة مف  7-6تعرؼ رسـك الطفؿ مف عمر  )*(

العمر يضع عمى الكرؽ ما يعرفو ال ما يراه، كيحاكؿ أف ينقؿ كؿ ما يتذكره أك كؿ ما ييتـ بو في 
سنة فتعرؼ باسـ الكاقعية البصرية، حيث  11-9المكضكع، أما رسكمات األطفاؿ مف عمر 

يحاكؿ الطفؿ أف يظير صفة الصبلبة في رسكماتو، كما أف ىذه المرحمة تيعد انتقالية ينتقؿ فييا 
سنة فتعرؼ  14-11الرسـ عند الطفؿ مف الذاكرة كالخياؿ إلى الرسـ مف الطبيعة، أما مف عمر 

حمة الكبت، حيث تككف الرمزية كاضحة في رسـ األطفاؿ شعكريان كالشعكريان، كيككف الرسـ باسـ مر 
 84، لممزيد انظر محمكد محمد عمارم كآخركف، التربية الفنية أصكليا كطرؽ تدريسيا، صفييا كسيمة لمتنفيس

 كما بعدىا.
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مؤثرات خارجية تدعـ المعايير التي يفرضيا الكالداف أك تضعيا مكضع االختبار، فنمك 
بالجنس لدل الطفؿ يتـ أثناء نمك كعيو الذاتي مف خبلؿ عممية الكعي بالسمكؾ المرتبط 

نما ىك  التنشئة االجتماعية، كلذا فإف تأثير الكالداف عمى الطفؿ ليس كامبلن أك أبديان، كا 
محدد بزمف حيث ينفؾ القيد األسرم إذا ما كاجو الطفؿ مطالب جديدة تفرض عميو مف 

كأبناء الجيراف كزمبلء المدرسة، كما يتعرض  خارج األسرة إباف االختبلط بجماعة الرفاؽ
 الطفؿ لتأثير كسائؿ االتصاؿ كالمنيج المدرسي.
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 الواقع والمأمول -دور األخصائي النفسي بالمدارس الثانوية
 د. نجاة سالم زريق

 ربيعة عمر الحضيري د.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممخص البحث: 
في  كدكر األخصائي النفسيعمى مدل أىمية  التعرؼىدؼ البحث الحالي إلى       

 ،سةدر داخؿ الم طبلبفي تحقيؽ الصحة النفسية لم والتعرؼ عمى كيفية إسيامك  ،سةدر الم
، كمدل الحاجة لمخدمة النفسية كاإلرشاد سةدر في تطكير مستكل األداء داخؿ الم كدكره
ت التي يكاجييا ككذلؾ المشكبل― ، كأىداؼ ىذه الخدمةسةدر ؤلفراد داخؿ المل  النفسي

كقد اتبعت الباحثتاف خبلؿ ىذا البحث أسمكب البحث  .األخصائي داخؿ المدرسة
االستقصائي التحميمي كالمبلحظات الشخصية كأداة لجمع المعمكمات. كقد خمصت 
الباحثتاف إلى أف الدكر الحقيقي لؤلخصائي النفسي القائـ عمى اسس كمبادئ عممية 

نسانية غائب في مدارسنا  كأف إحيائو كتصحيحو   كفيؿ بتحقيؽ الصحة النفسية لمطبلب كا 
 كبالتالي االرتقاء بالعمؿ التربكم كتحقيؽ األىداؼ التي كجدت المدرسة مف أجميا.

 :  األخصائي النفسي  ، المدرسة الثانكية .الكممات المفتاحية
 مقدمة:

طبيعة العصر  تعتبر خدمات اإلرشاد النفسي مف الضركرات التي أصبحت تفرضيا     
الذم نعيش فيو، كالتعقيدات المتزايدة في حياتنا المعاصرة، كالضغكطات المتراكمة كالناتجة 
عف أعباء كمتطمبات حياة اإلنساف المعاصر. لذلؾ أصبح مف الضركرم تكفر مثؿ ىذه 
الخدمات في مختمؼ المؤسسات التي  ينتمي إلييا األفراد مف مستشفيات كمدارس 

 ة كغيرىا.كمؤسسات كظيفي

كتختمؼ طبيعة كأىمية ىذه الخدمات باختبلؼ الشريحة المستيدفة ؛ كلعؿ مف أكثر       
الشرائح حاجة إلى مثؿ ىذه الخدمات شريحة الطبلب عمى اختبلؼ مراحميـ ، كبشكؿ 
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خاص كأساسي الطبلب الدارسيف بالمرحمة الثانكية نظرا لمطبيعة الخاصة ليذه الشريحة، 
إلى شريحة المراىقيف الذيف تزايدت مشاكميـ كاضطراباتيـ في المجتمع  حيث أنيـ ينتمكف

 الحديث بزيادة تطكر الحياة المعاصرة. 

كيتطمب اإلرشاد النفسي خبرة كاسعة كحكمة عميقة كصبرا النيائيا مف قبؿ      
اإلخصائي النفسي الذم سيقـك بو، كتزداد صعكبة ىذه الميمة عندما تمارس مع 

يث أنيـ يجدكف صعكبة في تقبؿ النصح كاإلرشاد، إال أف ذلؾ قد يككف المراىقيف، ح
ممكنا بدرجة كبيرة إذا جاء مف يبحث عنو متطكعا إلى اإلرشاد، ذلؾ أف الحاجة لديو 

(، أما المساعدات 16: 2005تككف ممحة لمثؿ ىذه المساعدة )عبد السبلـ كآخركف، 
إف قيمتيا تككف ضئيمة ألف الفرد ينظر التي يقترحيا األخصائي دكف أف يطمبيا الفرد ف

 إلييا باعتبارىا مساعدة مفركضة، ككأنيا تطفؿ عمى ما يعتبره الفرد أمكرا خاصة.    

كتتنكع المشكبلت التي يتعرض ليا الطبلب الدارسكف بالمرحمة الثانكية مف مشكبلت      
درسة يساعد الطبلب تربكية، كأكاديمية، كأسرية، كغيرىا. كال شؾ أف كجكد أخصائي بالم

عمى حؿ كتجاكز مثؿ ىذه المشكبلت، كيشعرىـ باألماف، كبإمكاف كجكد مف يساعدىـ 
كيأخذ بأيدييـ، كيحكؿ بالتالي دكف لجكئيـ إلى حمكؿ كأساليب قد تككف غير مبلئمة 
كتؤدم بيـ إلى اإلنحراؼ. كلذلؾ فإف ىذا البحث يرمي إلى محاكلة تكضيح مدل أىمية 

عبو األخصائي النفسي داخؿ المدارس الثانكية ككاقع ىذا الدكر في مدارسنا الدكر الذم يم
 ككيفية إمكانية تطكيره.

 مشكمة البحث:

، كفي طبلب في المرحمة الثانكية كبير في حياة ال خصائي النفسي دكرااإل يمعب       
ت في مف الصحة النفسية لدييـ. كلذلؾ فإف مشكمة البحث قد تحدد كافيةتمتعيـ بدرجة 

 التالية:   التساؤالت

ما األسباب التي تدعك إلى تكفير الخدمة النفسية كاإلرشاد النفسي بالمدارس   -1
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 الثانكية؟
ما كاقع دكر اإلخصائي النفسي في المدارس الثانكية مف حيث اإلمكانات كاألدكات  -2

 كالخدمات؟ 
 ة؟ما ىي أىـ أىداؼ الخدمة النفسية كاإلرشاد النفسي بالمدارس الثانكي -3
 ما أىـ الضكابط األخبلقية لمخدمة النفسية كاإلرشاد النفسي بالمدارس الثانكية؟  -4
 ما ىي المشكبلت السمككية التي يكاجييا اإلخصائي النفسي في المجاؿ المدرسي؟    -5

 أىداف البحث:   

التعرؼ عمى األسباب التي تدعك إلى تكفير الخدمة النفسية كاإلرشاد النفسي    -1
 كية.بالمدارس الثان

التعرؼ عمى كاقع دكر اإلخصائي النفسي في المدارس الثانكية مف حيث اإلمكانات  -2
 كاألدكات كالخدمات.

 التعرؼ عمى أىـ أىداؼ الخدمة النفسية كاإلرشاد النفسي بالمدارس الثانكية. -3
التعرؼ عمى أىـ الضكابط األخبلقية لمخدمة النفسية كاإلرشاد النفسي بالمدارس  -4

 الثانكية. 
رؼ عمى المشكبلت السمككية التي يكاجييا اإلخصائي النفسي في المجاؿ التع -5

 المدرسي. 
 أىمية البحث:

في المؤسسات يمعبو األخصائي النفسي م ذالية الدكر تسميط الضكء عمى أىم -1
كدكرىا  ة الخدمة النفسية لتحديد مدل أىمي كخاصة في المدرسة الثانكية  التربكية،

؛ حيث الطبلبالمؤسسات كتحسيف مستكل األداء بيف  في زيادة اإلنتاجية في ىذه
بالصحة النفسية ، يـ في تمتع مف المتكقع أف تسيـ بشكؿ كبير 
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كبالتالي تقديـ أفضؿ ما لدييـ مف قدرات يمكف اف تسيـ في نجاح العممية التربكية 
 برمتيا كاالرتقاء بيا قدما.

ف كاحد معا لممشكبلت استخداـ نتائج ىذا البحث كأداة تشخيصية كعبلجية في آ  -2
ؤسسة ، بحيث تمكف العامميف داخؿ ىذه المدرسةالمالطبلب في عاني منيا يالتي 

المرحمة العمرية الدقيقة التي يمر بيا الطبلب ، ككذلؾ مف معرفة طبيعة  التربكية
مساعدة الطبلب في حؿ المشكبلت النفسية كاالجتماعية التي تكاجييـ داخؿ 

 المدرسة.
عمؿ األخصائي النفسي داخؿ كصيات التي تحسف مف طبيعة تقديـ بعض الت -3

 المدرسة كتمكنو مف لعب دكره الصحيح الذم كجد مف أجمو داخؿ المدارس.
 محددات البحث:

في  أىمية الدكر الذم يمعبو اإلخصائي النفسييتناكؿ ىذا البحث استقصاء  -1
 .لمطبلبعمى الصحة النفسية  مدرسة الثانكية كانعكاس ىذا الدكرال

   اعتماد المبلحظة  كأداة لجمع بيانات ىذا البحث. -2
 منيجية البحث:

اتبعت الباحثتاف في ىذا البحث المنيج االستقرائي كاالستداللي الذم يعتمد عمى      
المبلحظة كأداة لجمع البيانات كىذا المنيج ىك مف أىـ المناىج المتبعة في البحث 

 النكعي.

 اإلطار النظري:

 نفسية واإلرشاد النفسي: مفيوم الخدمة ال -1
يعبر اإلرشاد النفسي عف تمؾ الخدمة التي يقدميا األخصائي النفسي لمشخص      
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المسترشد بيدؼ مساعدتو كتكضيح الطريؽ أمامو لحؿ المشكبلت التي تعترض طريقو 
كتؤثر عمى استقراره النفسي. كيمكف تعريفو بأنو عبلقة مينية بيف أخصائي نفسي مدرب، 

بحيث تككف ىذه العبلقة مكجية مف شخص إلى شخص أك أكثر، كقد بنيت كمسترشد 
ىذه العبلقة لمساعدة المسترشديف عمى فيـ ذاتيـ كتكجيو اىدافيـ لخير حياتيـ كتعمـ 
كيفية تحقيؽ أىداؼ تأكيد الذات مف خبلؿ اختبارات جيدة المعنى كمف خبلؿ حؿ 

 (16: 2002بي، مشكبلتيـ ذات الطبيعة االنفعالية كالشخصية.)الزع

كتيدؼ الخدمة النفسية داخؿ المدرسة إلى مساعدة األفراد عمى تنمية استقبلليـ     
كقدرتيـ عمى تحمؿ مسؤكلية قراراتيـ، كىك خدمة شاممة لكؿ جكانب حياة الفرد ، كفي 
المدرسة بالتحديد يجب أف يتكفر يتكفر أخصائي نفسي يقدـ مثؿ ىذه المساعدة إلى 

ديف فييا كىـ شريحة الطبلب ، التي تشكؿ الجزء األكبر مف مجتمعنا. بؿ العمبلء المكجك 
 كيمكف تقديـ ىذه المساعدة حتى لشريحة المعمميف في حاؿ احتياجيـ ليا.  

 أىمية إرشاد الشباب والمراىقين: -2
يمكف تعريؼ إرشاد الشباب كالمراىقيف بأنو عممية مساعدتيـ ، كذلؾ بتقديـ الخدمات     

الكقائية كالعبلجية ليـ بيدؼ تحقيؽ التكافؽ كالنمك السميـ كالسكم كبناء اإلرشادية 
 (36: 2000الشخصية اإليجابية.)عقؿ، 

كيكتسب اإلرشاد أىميتو لدل ىذه الشريحة )طبلب المرحمة الثانكية( مف أىمية     
كخطكرة المرحمة النمائية التي يمركف بيا كذلؾ لمساعدتيـ عمى حؿ مشكبلتيا كعبكرىا 
بسبلـ، كاستغبلؿ الطاقات اليائمة المكجكدة لدييـ إلى أبعد حد ممكف ، كحمايتيـ مف 

 االنحراؼ الذم غالبا ما ينتشر في ىذه المرحمة.

كفي المدرسة بالتحديد يجب أف يتكفر إخصائي نفسي يقدـ ىذه المساعدة لمعمبلء      
ر مف المجتمع. كيتعامؿ المكجكديف فييا كىـ شريحة الطبلب الذيف يشكمكف الجزء األكب

اإلرشاد داخؿ المدارس الثانكية مع عدد مف المشكبلت التي تكاجو المراىقيف أثناء نمكىـ 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 362 

 كالتي حددىا حسيف فيما يمي:

مشكبلت جنسية: حيث يحتاج المراىؽ في ىذا المجاؿ إلى معرفة بعض الحقائؽ  -1
 الجنسية، كتقبؿ النضج الجنسي كمظير مف مظاىر النمك.

المستقبؿ التربكم كالميني: حيث يحتاج الطالب المراىؽ إلى التكجيو مشكبلت  -2
كاإلؤشاد فيما سيفعمو بعد المدرسة بتكفير المعمكمات المينية كالتربكية كمساعدتو عمى 

 فيـ قدراتو كميكلو حتى يتمكف مف تحديد نكع دراستو أك مينتو المستقبمية.
تو كتدعيـ ثقتو بنفسو مشكبلت نفسية: حيث يحتاج الطالب إلى تأكيد ذا -3

 كمساعدتو في البحث عف ىكيتو الشخصية كحؿ مشكبلتو النفسية.
مشكبلت مدرسية: حيث يحتاج إلى أخصائي يساعده عمى التخمص مف قمؽ  -4

 االمتحاف، كتككيف اتجاىات إيجابية نحك التعميـ كنحك زمبلئو كمعمميو.
ة الصحية كالتغذية مشكبلت صحية: حيث يحتاج الطالب إلى إرشاده لسبؿ الرعاي -5

 السميمة.
مشكبلت اجتماعية: حيث يحتاج المراىؽ إلى إرشاده كمساعدتو لبناء نسؽ قيمي  -6

 يكجو سمككو كييديو إلى سبؿ السكاء كتككيف صداقات جيدة.
مشكبلت أسرية: حيث يحتاج إلى مف يساعده لكي يتفيـ كالديو اىتماماتو  -7

قامة عبلقات مت  كازنة مع إخكتو ككالديو.كالتغيرات التي طرأت عميو كا 
لكؿ ذلؾ فإف تقديـ الخبرات اإلرشادية النفسية داخؿ المدرسة يكتسب أىمية خاصة      

كقصكل إلسيامو بشكؿ رئيسي في بناء شخصية متكازنة متكافقة كسكية، كخمؽ جيؿ 
كاعي مسؤكؿ يستطيع أف يحمؿ عمى عاتقو أعباء كبرامج التنمية كالتطكر في 

 (37: 1995مجتمعو.)حسيف، 

 الحاجة لمخدمة كاإلرشاد النفسي بالمدارس: -3
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تؤكد البحكث النظرية كالتطبيقية تزايد الحاجة لئلرشاد النفسي في مختمؼ المكاقع      
التي يتكاجد فييا األفراد كفي مختمؼ مراحؿ حياتيـ، كتتزايد ىذه الحاجة في أكثر المراحؿ 

ف مرحمة المراىقة ىي مف أبرز ىذه المراحؿ الحرجة في حياة األفراد، كمف المتفؽ عميو أ
التي تكثر فييا الصراعات كاالىتمامات التي تتجاذب المراىؽ كتجعمو يعيش ما يشبو التيو 
النفسي. كىؤالء المراىقكف يتكاجد معظميـ في المدارس الثانكية. فالمراىؽ في بداية حياتو 

ليستنير برأيو فيك في انتقالو قميؿ الخبرة قميؿ الحيمة يحتاج إلى مرشد ناصح متخصص 
إلى مرحمة المراىقة يكاجو التغير في االنتماء مما يستدعي التكيؼ مع الكضع الجديد 
عادة النظر في األساليب الطفكلية السابقة كبناء نمكذج يتفؽ مع حياة الكبار كىنا تبرز  كا 

 (8: 2000الحاجة إلى كجكد أخصائي نفسي في المدرسة ساعده عمى كؿ ذلؾ.)عقؿ، 

 المسؤولية اإلرشادية في المجال المدرسي: -4
نما       إف مسؤكلية اإلرشاد النفسي في المجاؿ المدرسي ال تقع عمى عاتؽ فرد كاحد كا 

ىي مسؤكلية منظمة متداخمة يقـك بيا فريؽ متكامؿ كمع ذلؾ البد مف تحديد مسؤكليات 
ائي كالذم يسمى بالمرشد كؿ فرد داخؿ الفريؽ . كيضـ فريؽ اإلرشاد ىذا كؿ مف األخص

كما يضـ المعمـ باعتباره الشخص األكثر احتكاكا بالطبلب كىك الذ يكجييـ كيشجعيـ 
عمى االستفادة مف خدمات اإلرشاد بالمدرسة، كما يضـ المدير باعتباره المسؤكؿ عف إدراة 
المدرسة كىك القائد الذم يشرؼ عمى عمميات اإلرشاد كحمقة الكصؿ بيف المدرسة 

سرة. كذلؾ يضـ األخصائي االجتماعي الذم يقـك بإجراء البحكث ذات العبلقة كاأل
 (.160-150: 2000بالنكاحي االجتماعية.)عقؿ، 

 أىداف الخدمة النفسية واإلرشاد النفسي المدرسي: -5
لئلرشاد النفسي في أم مجاؿ أىداؼ كغايات محددة يسعى إلييا مف أجؿ إحداث      

 د، كيمكف تحديد أىـ أىداؼ اإلرشاد النفسي المدرسي في:التغيير في شخصية المسترش

مكانياتيـ الذاتية مف استعدادات كميارات كقدرات  -1 مساعدة الطبلب عمى فيـ أنفسيـ كا 
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 جسمية كعقمية كميكؿ كاتجاىات نفسية  كاستغبلليا االستغبلؿ األمثؿ.
تطرأ عمييـ مساعدة الطبلب عمى التكيؼ مع التغيرات الجسمية كالفسيكلكجية التي  -2

 في ىذه المرحمة.
مساعدة الطبلب عمى ضبط دكافعيـ كرغباتيـ كنزعاتيـ الفردية كالتسامي بيا حتى  -3

 التنحرؼ.
 كقايتيـ مف االضطرابات كاألمراض النفسية. -4
 مساعدتيـ عمى تنمية شعكر كاضح بتقدير الذات. -5
مف إطار مساعدتيـ عمى االستقبلؿ الذاتي ، كمنحيـ القدرة عمى تكجيو حياتيـ ض -6

 الحدكد التي يفرضيا المجتمع.
زالة التكتر المصاحب ليذه المشكبلت. -7  مساعدتيـ عمى زيادة االستبصار بمشكبلتيـ كا 
 المساىمة الفعالة في تصحيح االنحرافات السمككية لمطبلب كعبلج المشكميف منيـ. -8
التعرؼ عمى األسباب المؤدية لممشكبلت لدل بعض الطبلب مثؿ الرسكب كالتأخر  -9

 ( 28: 2005في مكاد دراسية معينة...الخ )عبد السبلـ كآخركف، 
 العمؿ عمى اكتشاؼ المكىكبيف كرعايتيـ كتكفير الفرص لتنمية مكاىبيـ. -10

عداده: -6  األخصائي النفسي المدرسي كا 
يمكف تعريؼ األخصائي النفسي المدرسي بأنو: الشخص الحاصؿ عمى الماجستير      

حصكلو عمى بكالكريكس في عمـ النفس مع خبرة التقؿ عف  في عمـ النفس اإلكمينيكي بعد
( كيتـ 37: 2005ثبلث سنكات في ميداف القياس كالعبلج النفسي.)إبراىيـ كعسكر، 

إعداده في أقساـ عمـ النفس بالجامعات حيث يتـ تزكيده بالمعارؼ النظرية المتخصصة 
 إلرشاد النفسي.باإلضافة إلخضاعو لبرامج تطبيقية يتدرب فييا عمى ممارسة ا

 الصفات الكاجب تكافرىا في األخصائي النفسي المدرسي: -7
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الصدؽ مع الذات : عف طريؽ الغكص في ذاتو ليعرفيا بصدؽ حتى يستطيع  -1
 مساعدة مسترشديو عمى معرفة انفسيـ بصدؽ.

الصدؽ مع االخريف: كىذا الصدؽ يكمف في في التعامؿ مع المسترشديف كبشر  -2
 ـ.مكرميف ميما كانت عيكبي

احتراـ الذات دكف مبالغة أك مغاالة فيككف شخصا اليحقر نفسو كاليبخسيا حقيا  -3
 كفي نفس الكقت متكاضع كبعيد عف الغركر.

احتراـ االخريف بغض النظر عف العيكب التي يعالجيا فييـ ألنيـ بشر قبؿ كؿ  -4
 شئ كالنيـ بحاجة إلى اإلرشاد.

و حتى يصبح مكضع ثقة لمطبلب االستقبللية كالقدرة عمى الضبط الداخمي لنفس   -5
 المسترشديف.

العطاء: بمعنى اف يككف قادرا عمى منح الحب لكؿ الناس كخاصة مسترشديو  -6
 الطبلب.

القدرة عمى تطكير عبلقات إنسانية مينية: أم أف يرتبطبعبلقات دافئة مع  -7
الطبلب المسترشديف كلكنيا في نفس الكقت تككف مينية ككاقعية بعيدة عف الشفقة 

 (33: 2005تعمؽ الدائـ تنتيي بانتياء االستثارة التي يطمبيا.)إبراىيـ كعسكر، كال
 كظائؼ األخصائي النفسي في المدرسة الثانكية:  -8
تخطيط كتطكير برامج اإلرشاد: بمعنى أف يككف نشيطا في التعريؼ بأىداؼ البرنامج  -1

 كالتعرؼ عمى الحاجات اإلرشادية لمطبلب.
 ؿ االختبارات ككتابة التقارير كاالتصاؿ باألسرة.تقييـ الطالب: كذلؾ مف خبل -2
التخطيط الميني كالعممي: كىذه الخدمة تستدعي جمع كنشر المعمكمات عف التعميـ  -3

 كالميف التي يمكف اف تككف مفيدة لمطالب في المستقبؿ.
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مساعدة أكلياء األمكر: مف خبلؿ التكاصؿ معيـ لمساعدتيـ عمى فيـ مراحؿ نمك  -4
ىـ كالمشكبلت التي تعترضيـ ككيفية التعامؿ معيا بطريقة صحية أكالدىـ  كتطكر 

 كسميمة.
إجراء البحكث النفسية كمتابعة الخريجيف مف المدارس الثانكية كتقدير التنبؤات المينية  -5

 (158: 2005ليـ. )عبد السبلـ كآخركف، 
 أىـ الكسائؿ التي يستخدميا األخصائي النفسي في المدارس: -9
ي النفسي المدرسي نفس الكسائؿ التي يستخدميا أم أخصائي نفسي يستخدـ األخصائ    

 آخر في أم مكقع آخر كىي:

المقابمة: كىي عبارة عف عبلقة اجتماعية مينية بيف األخصائي كالطالب المسترشد  -1
تتـ في جك آمف كمناخ عممي بيدؼ حصكؿ األخصائي عمى معمكمات عف الطالب 

ممقابمة أىدافا تشخيصية لتشخيص الحالة كذلؾ لشرح كتفسير حالتو. كقد يككف ل
 كأخرل عبلجية لمساعدتو عمى التخمص مف الصراعات كالتكتر.

المبلحظة: كىي مف أقدـ كسائؿ جمع المعمكمات كأكثرىا شيكعا حيث يتـ بكاسطتيا  -2
مبلحظة السمكؾ كتسجيمو كتتـ خبلؿ فترة زمنية قد تككف محددة أك مفتكحة كالبد أف 

 كالصدؽ كالتكامؿ.تتصؼ بالمكضكعية 
السيرة الذاتية الشخصية: كىي عبارة عف تاريخ حياة الطالب كما يكتبو بنفسو   -3

 (63: 2000كيتضمف حياة أسرتو كمكاقؼ حياتو كنظرتو لمحياة.)عقؿ، 
االختبارات كالمقاييس النفسية: حيث يستخدـ الؤلخصائي النفسي نكعيف مف ىذه  -4

 المقايييس كىي: 
 درات الخاصة بما فييا مقاييس االستعدادات كالكفاءة لمعرفة مدل مقايييس الذكاء كالق

 قدرة الطالب عمى التحصيؿ في تخصص ما. أك ما ىك التخصص الذم يبلئـ قدراتو.
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  مقاييس الشخصية أم قياس السمات المميزة لمفرد لمعرفة مدل صبلبتو كقدرتو عمى
ىات كاالختبارات اإلسقاطية. مكاجية األزمات، كتشمؿ مقاييس التقدير كالميكؿ كاالتجا

 (1993)تكؽ كعدس، 
المشكبلت السمككية التي يكاجييا األخصائي النفسي في المجاؿ  -10

 المدرسي:  
ىناؾ العديد مف المشكبلت السمككية التي تكاجو األخصائي النفسي في المجاؿ       

 المدرسي بشكؿ عاـ كفي المرحمة الثانكية بشكؿ خاص كمف أىـ ىذه المشكبلت:

 مشكمة التأخر الدراسي:-1

كتطمؽ عمى الطبلب الذيف يعجزكف عف مجاراة زمبلئيـ مف الصؼ الدراسي في      
التحصيؿ، كقد يبدك ىذا التأخر في جميع المكاد الدراسية أك في عدد منيا)عبد السبلـ 

(. كيعكد ذلؾ إلى مجمكعة مف األسباب مثؿ انخفاض نسبة الذكاء أك  2005كآخركف،
في بعض الحكاس، أك االعتبلؿ الصحي لمطالب، أك عكامؿ ذاتية تكعد إلى القصكر 

المشكاكؿ العاطفية أك األسرية أك سكء الكضع االقتصادم. كيكمف دكر األخصائي 
النفسي في تحديد أم ىذه األسباب ىك الذم أدل إلى تأخر الطالب دراسيا، كمساعدتو 

ة المناسب أك إعطائو دركسا مكثفة، أك لفت في التغمب عميو، كذلؾ باقتراح برنامج المذاكر 
انتباه األسرة كالمعمميف إلى معالجة القصكر الحسي كالصحي لديو أك مساعدتو في حؿ 

 مشكبلتو العاطفية كاألسرية...الخ.

 مشكمة السموك العدواني: -2
كتبرز ىذه المشكمة بشكؿ كبير في المرحمة الثانكية، نظرا لرفض المراىؽ لسمطة      
ر، فيحاكؿ أف إلحاؽ األذل باآلخريف كممتمكاتيـ كحتى بنفسو، ليثبت أنو شخية قكية الكبا

كما يصكر لو خيالو. كدكر األخصائي ىنا يكمف في أف يكضح لممراىؽ كيقنعو بأف قكة 
نما بالثبات كاالتزاف االنفعالي كالقدرة عمى  الشخصية ال تككف بالعدكاف كفرض السيطرة، كا 
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 يف دكف تجاكز لمسمكؾ المقبكؿ.اكتساب احتراـ اآلخر 

 مشكمة الخجل واالنسحاب: -3
كتتمثؿ في ميؿ التطالب إلى تجنب التفاعؿ االجتماعي كالمشاركة في المكاقؼ       

االجتماعية بصكرة غير مقبكلة، كيصاحب ذلؾ شعكر بالقمؽ كالضيؽ كالمجكء لمصمت 
( كيكمف 231: 2000قؿ، كاالنسحاب كالتمعثـ كصعكبة التعبير عند مكاجية اآلخريف.)ع

دكر األخصائي النفسي في ىذه الحالة في مساعدة المراىؽ عمى التغمب عمى خجمو مف 
 خبلؿ التكضيح لو أف التغيرات الجسمية التي يمر بيا ىي كضع طبيعي كال يدعك لمحرج.

 االستغراق في أحبلم اليقظة: -4
بأس في أف يككف اإلنساف كىذا مف أبرز المظاىر المميزة لمرحمة المراىقة، كال      

طمكحا بشكؿ منطقي كفي حدكد إمكاناتو، لكف االستغراؽ في ىذه األحبلـ دكف أم 
(. كيكمف 116: 1994محاكلة لتحقيقيا قد يؤدم إلى فشؿ الطالب في دراستو )الياشمي، 

دكر األخصائي النفسي ىنا في مساعدة الطالب عمى أف تككف أحبلمو في حدكد المنطؽ 
مكاناتو كمساعدتو عمى كضع الخطط الكفيمة بتحقيقيا.ككفقا لقد  راتو كا 

 مشكبلت الطالب المتفوق:  -5
نما ىك ميزة، كلكف المشكمة تكمف في عدـ      اليعتبر التفكؽ مشكمة في حد ذاتو كا 

اكتشاؼ المتفكؽ كعدـ استغبلؿ طاقاتو بالشكؿ المطمكب، كيكمف دكر األخصائي النفسي 
التي تساعد عمى اكتشاؼ المكىكبيف كالمتفكقيف كالتعاكف مع  ىنا في تطبيؽ االختبارات

 الجيات المختصة لتقديـ الرعاية المتخصصة. 

 واقع الخدمة النفسية واإلرشاد النفسي في مدارسنا:

مف خبلؿ مبلحظات الباحثتيف فقد تبيف أف مدارسنا تعاني عجزا كميا في الخدمة     
لى الصفات النفسية كاإلرشاد النفسي، فاألخصائيي ف المكجكديف فييا يفتقركف إلى الخبرة كا 

األخصائي، كبذلؾ فيـ مجرد كسيمة  الشخصية كالمينية المطمكبة في 
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تستخدميـ اإلدارة في الضغط عمى الطبلب، كحتى تعمد إىانتيـ أحيانا مع األسؼ. 
 فاألخصائيكف في مدارسنا الييتمكف إال بفرض آرائيـ كمعتقداتيـ عمى الطبلب كتعمد
يذائيـ النفسي كىـ بذلؾ يقكمكف بدكر مغاير تماما لما ىك منكط ؛ بيـ فأصبحكا  إىانتيـ كا 
عبئا إضافيا عمى الطبلب بدؿ أف يككنكا الممجأ النفسي ليـ، كالمعيف ليـ عمى تفيـ كؿ 

 ما يمركف بو خبلؿ ىذه المرحمة مف تغيرات جسمية كصراعات نفسية كاجتماعية . 

 التوصيات: 

 ذا البحث االستقصائي توصي الباحثتان باآلتي:من خبلل ى

الػتأكيد عمى أىمية دكر األخصائي النفسي داخؿ المدرسة الثانكية كضركرة أف  -1
يككف ىذا الدكر حقيقيا كفعاال ، كليس كما ىك مكجكد في مدارسنا مجرد دكر 
شكمي تمارس مف خبللو المدرسة ضغكطيا عمى الطبلب بدال مف أف يككف عكنا 

 عمى حؿ مشكبلتيـ كفيـ حاجاتيـ النفسية المختمفة. لمطبلب
التأكيد عمى أىمية الصفات الشخصية كاألكاديمية الكاجب تكفرىا في األخصائي،   -2

بحيث يتمع تعييف الشخص المناسب فقط في ىذه المينة الحساسة كالبالغة 
 الخطكرة .

سرة التأكيد عمى ضركرة تكاصؿ فريؽ الخدمة النفسية في المدرسة مع األ -3
 كمؤسسات المجتمع األخرل التي تعنى بشاكؿ الطبلب كاحتياجاتيـ.

االىتماـ بإجراء الندكات التي تتناكؿ الخدمة النفسية داخؿ المدرسة كدعكة المعمميف  -4
 كالمدراء لممشاركة فييا مف أجؿ تكعيتيـ بأىميتيا ككيفية تحسينيا داخؿ مدارسيـ .

 المراجع
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 دراسة لسانية الرتبة النحوية وعبلقة اإلسناد
 . نجاة صالح محمد اليسيرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الــمقــدمــة

مة عند ، كىي مبدأ نحكم يحدد الكظائؼ التركيبية ألجزاء الجمالرتبة قرينة لفظية
غياب العبلمة اإلعرابية، كالمستعمؿ لمغة البد أف يراعي المكاقع المكانية لمكممات داخؿ 

لى المبس كالغمكض.   الجممة؛ ألف مخالفتيا تؤدم إلى إفساد المغة كا 
فعممية التأليؼ بيف أجزاء الكبلـ تنظميا رتب تختمؼ في المغة الكاحدة، كتختمؼ 

ال أف تغيرات الرتبة في المغة الكاحدة أكفي المغات مف لغة إلى لغة أخرل أحيانا، إ
المختمفة ليست اعتباطية أك غير محددة، بؿ ىناؾ ما يدؿ عمى كجكد قيكد عمى رتب 
المككنات الكبرل داخؿ الجمؿ مف )فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ كمصدر( ، أك رتب مككنات 

نظرية المسانية أف صغرل داخؿ المركبات االسمية أك الحرفية أك الفعمية، كمف أىداؼ ال
تبحث في مجمكعة المبادئ التي تقيد الرتب داخؿ المغات ؛ ألف كفايتيا ليست مرىكنة 
فقط بتخصيص ككصؼ ما يبلحظ مف الظكاىر الرتبية بؿ أيضان ما ال يمكف أف يبلحظ 

 منيا .
تعد قضية الرتبة مف القضايا المغكية الميمة في الدرس المغكم قديمان كحديثان،  كي

الحاؿ بالنسبة لقضية اإلسناد، فياتاف القضيتاف تتضافراف مع بعضيما بعضان  كذلؾ 
 لتحديد المعنى الكظيفي لممفردة داخؿ التركيب المغكم.  

، كقضية اإلسناد كالتي -كدراستيا دراسة تحميمية  -كالجمع بيف قضية الرتبة   
عمى حد ما أعمـ  -ـ تسبؽ تحتاج إلييا الرتبة دائما لتحديد كظيفة المفردة داخؿ السياؽ ل

 كمف ىنا، حاكؿ البحث أف يكشؼ عنيما كيستجمي العبلقة بينيما. -
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 الرتبة لغـًة:
تٌبىو  : ثبت فمـ يتحٌرؾ، كرى تَّبى تىبى الشيء يىٍرتيبي رتيكبان، كتىرى جاء في لساف العرب: " رى

 بت.ترتيبان: أٍثبىتىو. كعىٍيشه راًتبه دائـه. كأىٍمره راًتبه أم دارّّ ثا
كالٌرتبة كالمرتبة: المنزلة عند الميمكًؾ كنحكىا. كفي الحديث: "مف مىات عمى ٍمرتىبىة مف ىذه 

: عىتىبي الدَّرج " تىبي ، كالرَّ ، كقكلؾ: دىرىجةه كدىرىجه تىبه تىبةه كرى المىراًتب، بيًعثى عمييا"، يقاؿ: رى
(1). 

النحكية بالنسبة  كالرتبة اصطبلحان: المكقع األصمي الذم يجب أف تتخذه الكظيفة
إلى الكظائؼ األخرل المرتبطة بيا بعبلقة نحكية تركيبية.فإذا كاف ىذا المكقع ثابتان سيميت 

ذا كانت عيرضة لمتغير سيميت الٌرتبة غير محفكظة  .(2)الٌرتبة محفكظة، كا 
 الّرتبة في الدرس النحوي )القديم والحديث(:

دل أىـ مظاىر التحكؿ في النحك الرتبة كما يطرأ عمييا مف " تقديـ كتأخير" إح
العربي. كالمغة العربية بكصفيا إحدل المغات المعربة تسمح بحرية كبيرة في ترتيب 
الكحدات داخؿ التركيب، كلذلؾ تمثؿ القكاعد المتصمة بالٌتقديـ كالتٌأخير جانبان كبيران مف 

 قكاعد النحك العربي.
 يف:كقد قسـ النحاة رتبة المكاقع اإلعرابية إلى قسم

 : أطمقكا عميو اسـ الرتبة غير المحفكظة.األول

                                                 

 ، مادة " ر ت ب ".  58ػ  57/  4 ،( ابف منظكر: لساف العرب1)
: بنية الجممة الخبرية في الفصحى المعاصرة محمكد جاد الرب في تعريؼ الرتبة:أيضان ( انظر 2)

، ـ1994، 14 جامعة المنصكرة العدد ،مجمة كمية اآلداب 11/1دراسة في التقديـ كالتأخير 
العبلمة اإلعرابية في الجممة بيف القديـ كالحديث، دار الفكر  محمد حماسة عبد المطيؼ:

، محمد إبراىيـ عبادة: معجـ مصطمحات النحك 325 ص:ـ، 1983 القاىرة، العربي،
، عبلء دسكقي 137ص:ـ، 2001 القاىرة، كالصرؼ كالعركض كالقافية، مكتبة اآلداب،

، ص أحمد:االفتقار في النحك العربي، محمكد عبد السبلـ ؛ 14رسالة ماجستير بدار العمـك
،  لعبلقة النحكيةسائؿ الترتيب في اآراء ثبلثة حكؿ بعض م شرؼ الديف: حكليات دار العمـك

عبلمات اإلعراب بيف كما بعدىا، أحمد عمـ الديف الجندم:  392، ص: ـ1991 ،13عدد 
 .ـ1984، 2، مجمة معيد المغة العربية جامعة أـ القرل عدد 293-291النظر كالتطبيؽ 
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 : أطمقكا عميو اسـ الرتبة المحفكظة.والثاني
 كقد حظي الٌتقديـ كالتٌأخير مف المغكييف كالببلغييف كالنقاد بالعناية كاالىتماـ.

كمف المعركؼ أف النحاة عنكا بكبل النكعيف، في حيف انصب اىتماـ الببلغييف عمى  
 لمحفكظة ألنيا ىي التي تعطي المتكمـ أك الكاتب أك الشاعر حرية التعبير.الٌرتبة غير ا

كقد ظير ذلؾ االىتماـ أكؿ ما ظير عند صاحب " الكتاب " حيث حاكؿ أف 
يمتمس الغاية مف كراء  الٌتقديـ عند العرب حيف قاؿ " كأنيـ إٌنما يقدمكف الذم بيانو أىـ 

ف كانا جميعان يي  .(1)مانيـ كيعنيانيـ "ليـ كىـ ببيانو أعنى كا 
كعمى ذلؾ فإذا كاف مف شأف المفعكؿ بو أف يتأخر عف الفاعؿ فإنو قد يتقدـ كتككف   

ف قدمت االسـ فيك عربي جيد كما  الغاية مف ذلؾ مزيدان مف العناية كاالىتماـ؛ يقكؿ: " كا 
قديـ كالتأخير كاف ذلؾ عربيان جيدان، كذلؾ قكلؾ: زيدان ضربت. كاالىتماـ كالعناية ىنا في الت

 .(2)سكاء، مثمو في ضرب زيده عمران كضرب عمران زيػده"
كنتبيف مف نص سيبكيو أف المفعكؿ بو عنصره حره في الحركة يسار مكقعو أك 

 يمينو ما لـ يمنع مانع.
أما ابف جني فيدخؿ مكضكع اٌلتقديـ كالٌتأخير ضمف ما أسماه " شجاعة العربية "،        

لمٌتقديـ كالتٌأخير بطابع نحكم صرؼ لـ يمتفت فيو إلى شيء مف كقد تمٌيزت دراستو 
جماليتو كغايتو فيك ال يرل مثبلن ما يراه سيبكيو في شأف تقديـ المفعكؿ بو مف أنو لمعناية 
كاالىتماـ فميس لتقديـ المفعكؿ بو عمة ببلغية معينة سكل أنو شاع كاطرد حيث يقكؿ:" إف 

ف كاف تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ قسـ ب رأسو كما أف تقدىـ الفاعؿ قسـ أيضان قائـ برأسو كا 
 تقديـ الفاعؿ أكثر... فصار تقديـ المفعكؿ لما استمر ككثر كأنو ىك األصؿ كتأخير 

                                                 

 .1/15 ،، كبكالؽ1/34 ،( سيبكيو: الكتاب، ط ىاركف1)
، كمثاؿ ابف جني في 1/41كبكالؽ  ،81-88/ 1 ،ىاركف /( سيبكيو: الكتاب ط2)

ك( ك( ك)زيدان ضرب عمري انظر: ابف جني: الخصائص،  ؛الخصائص:)ضرب زيدان عمري
 .2/382تحقيؽ: محمد عمي النجار، دار اليدل لمطباعة كالنشر، بيركت، 
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 .(1)الفاعؿ كأنو أيضان ىك األصؿ "
أما صاحب دالئؿ اإلعجاز فإنو يرل أف التقديـ ضرباف: تقديـ يقاؿ لو إنو عمى  

تبة غير المحفكظة كما يسمييا تماـ حساف، كتقديـ يقاؿ لو إنو ال عمى نية التأخير كىك الر 
 نية التأخير كىك الرتبة المحفكظة بتعبير تماـ حساف.  

كمف الضرب األكؿ تقديـ الخبر عمى المبتدأ كقكلؾ:منطمؽه زيده، كتقديـ المفعكؿ  
عمران " لـ يخرجا  عمى الفاعؿ كقكلؾ:   " ضربى عمران زيده " كمعمـك أف " منطمؽه " ك "

 عما كانا عميو، مف ككف ىذا خبر مبتدأ مرفكعان، كككف ذلؾ مفعكالن كمنصكبان.
أما الضرب الثاني مف اٌلتقديـ فمعناه أف تنقؿ الشيء عف حكـ إلى حكـ آخر 
عرابان غير إعرابو، كأف تأتي إلى اسميف يحتمؿ كؿ كاحد منيما  كتجعمػو بابان غير بابػو كا 

كيككف اآلخر خبران لو، فتقدـ تارة ىذا عمى ذاؾ، كأخرل ذاؾ عمى ىذا  أف يككف مبتدأ
كمثالو ما تصنعو " بزيدو " ك " المنطمؽ " حيث تقكؿ تارة: زيده المنطمؽي كأخرل: المنطمؽي 

 .(2)زيده 
نما فرقكا فييا  كقد أكد تماـ حساف أف الٌنحاة لـ يدرسكا الرتبة في باب مستقؿ، كا 

، أما الببلغيكف فإنيـ تناكلكا الرتبة تحت إطار الٌتقديـ كالٌتأخير كقد القكؿ في أبكاب النحك
عنكا بالرتبة غير المحفكظة في حيف عيني النحاة بكبل النكعيف. كانتيى إلى أف الرتبة 
قرينة لفظية تحدد معاني األبكاب النحكية المرتبة بحسبيا كمف ىذه الرتب المحفكظة، تقديـ 

ًؤكَّد عمى المؤكّْد، كالمبدؿ منو عمى البدؿ كصدارة األدكات في المكصكؿ عمى الصمة، كالم
أساليب الشرط كاالستفياـ كتقديـ حرؼ الجر عمى المجركر، كحرؼ العطؼ عمى 
المعطكؼ، كالمضاؼ عمى المضاؼ إليو، إلى غير ذلؾ كمف الرتب غير المحفكظة رتبة 

كالمرجع ، كرتبة الفاعؿ كالتمييز  المبتدأ كالخبر كرتبة الفاعؿ كالمفعكؿ بو، كرتبة الضمير
 .  (3)بعد نعـ كرتبة الحاؿ كالفعؿ المتصرؼ كرتبة المفعكؿ بو كالفعؿ

                                                 

 . 1/295،298( ابف جني: الخصائص، 1)
 .94: عجاز، ط/ رشيد رضا، ص( انظر: عبد القاىر الجرجاني: دالئؿ اإل2)
 .207: ( المغة العربية معناىا كمبناىا، مرجع سابؽ، ص3)
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 –الٌرتبة  –كيرل تماـ حساف أٌف ىناؾ رحمان مكصكلة بيف الرتبة كالمكقع، كما أنيا أم     
 تتجاذب مع المبنيات كخصكصان مع الظركؼ كاألدكات المبنية، أكثر مما تتجاذب مع
اإلعراب كيفسر ذلؾ أف غياب عبلمات اإلعراب مف الكممات المبنية قد عكض بالرتبة 
باعتبارىا قرينة لفظية، كما يؤكد أٌنو يمتنع التٌقديـ كالتٌأخير في حاؿ الرتبة المحفكظة، 

 كالعكس إذا كانت الرتبة غير محفكظة إذا أمف المبس.
"كيمكننا القكؿ أف الرتبة ناجمة عف قرينة الت     (1)ضاـ كالذم عبر عنو النحاة " بالتبلـز

كىك: " أف تستدعي كتتطمب كممة ما كممة أخرل في السياؽ " أك ىك: " إيراد كممتيف أك 
 .(2)أكثر لخمؽ معنى أعـ مف معنى أييما"

كيعد التضاـ مف العناصر البارزة التي تكٌكف نظاـ تأليؼ العبارة في المغة العربية، كما     
 ان مف الٌسمات الشكمية التي يتعرض مكضكعيا لمتركيب الكبلمي نفسو.أنو يعٌد أيض

فالتضاـ إذف ىك تطمب كممة ما كممة أخرل عمى سبيؿ االفتقار كالمبتدأ حيف يتطمب      
خبران ثـ يأتي دكر الرتبة المحفكظة حينان كغير المحفكظة حينان آخر لتضع كبل منيما في 

انيان، فالمبتدأ يميف الخبر كالخبر يساره، كالفعؿ يميف مكقعو فالطالب أكالن، كالمطمكب ث
الفاعؿ كالمفعكؿ يسارىما، كالجار يميف المجركر كالمضاؼ يميف المضاؼ إليو كىكذا، 
كيجكز تبادؿ المكاقع في بعضيا ما لـ يمنع مانع، فالتضاـ لو أىمية كبيرة في تآلؼ 

 كحدة في التركيب. الكحدات المغكية ثـ يأتي دكر الرتبة لتحديد مكقع كؿ
 الّرتبة في الدرس المساني الحديث:

لكؿ لغة منطقيا الخاص كنظاميا النحكم الذم يميزىا مف غيرىا مف المغات لكف 
ىذا ال يمنع أف تجتمع بعض المغات حكؿ قكاعد مشتركة، كالمغة تحافظ عمى أنظمتيا 

ىذا الترتيب في تككيف كتتمسؾ بيا. فكؿ لغة تخضع في ترتيب كحداتيا لنظاـ معيف يمتـز 
ذا اختؿ في ناحية مف نكاحيو لـ يحقؽ الكبلـ الفائدة منو.  التراكيب، كا 

                                                 

 .217: ، صنفسومرجع ال( 1)
( فاضؿ مصطفى الساقي، أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة، مكتبة الخانجي، 2)

 . 153: ، صـ2008، 2ط/ القاىرة،
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كرتب الكحدات المغكية في لغة طبيعية ما ليست مسألة لغكية فحسب، بؿ إٌنو 
مبدأ منطقي لمغة، حيث إٌف ترتيب األلفاظ دليؿه عمى ترتيب المعاني.ككؿ لغة تسمؾ سبيبلن 

ـى اتخذت ىذه المغة ذلؾ النظاـ خاصان بيا في ترت يب مككناتيا، كليس مف الييف أف يقاؿ: ًل
 المعيف الذم يخالؼ ما جرت عميو لغة أخرل شقيقة ليا؟.

كلعؿ فيـ العبلقات بيف كحدات المغة ذات الٌترتيب الثٌابت يعتمد عمى مكقع 
صر المكرفكلكجي الكحدة المغكية داخؿ الٌتركيب، إذ يككف ىذا المكقع غالبان بمنزلة العن

 لتحديد الحالة اإلعرابية لمكحدة.
كيسمي الدارسكف ىذا النكع مف اٌلمغات باٌلمغات النظمية التي تمتـز عادة ترتيبان 

 ثابتان في تركيب الجممة مثؿ المغة اإلنجميزية كالمغة الفرنسية.
رابية كأىمية الٌرتبة تزداد في اٌلمغات الخالية مف اإلعراب عمى عكس اٌلمغات اإلع

التي ال تحتاج إلى الٌرتبة دائما لتحديد كظائؼ الكحدات.كما أف لكؿ لغة خطان مف المركنة 
في ترتيب مككناتيا، كىذه المركنة في احتبلؿ المكاقع ليست اعتباطية، بؿ ىناؾ ما يدٌؿ 
عمى كجكد قيكد عمى رتب مككناتيا كمف أىداؼ المغكم أف يبحث عف القكانيف التي تقيد 

 داخؿ اٌلمغات، كتحكـ تحٌكؿ ىذا الٌترتيب إلى أنماط مختمفة.الٌرتب 
ك قضية الٌرتبة كاحدة مف القضايا المغكية التي حظيت باىتماـ الدارسيف 
المحدثيف فقد سعت المدارس المسانية الحديثة إلى التعمؽ في تحميؿ ىذه القضية، كمف 

االتجاه الكظيفي، كاالتجاه  االتجاىات الحديثة التي عنت بيذه القضية نظريان كتطبيقيان 
البنكم، كاالتجاه التكزيعي، كاالتجاه التكليدم كالتحكيمي. كسنعرض ليذه االتجاىات بالقدر 

 الذم تسمح بو حدكد بحثنا ىذا .
 :Functionalismاالتجاه الوظيفي 

الكظيفة ىي التي تحدد طبيعة العبلقة بيف مككنات البنية، كما أنيا تحدد أيضا 
ه المككنات بالنظر إلى نشاطيا الذم ييمارسو كؿ عنصر مف عناصرىا داخؿ فاعمية ىذ

نما يكتسب قيمتو مف  التركيب، كليس ىناؾ أية قيمة ألم عنصر منعزؿ عف التركيب، كا 
خبلؿ عبلقتو بغيره مف العناصر األخرل؛ كبالتالي فإف الكشؼ عف العبلقات بيف ىذه 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 377 

 نفسيا.  العناصر يكصؿ إلى الكشؼ عف كظائؼ البنية
كالتحميؿ الكظيفي يعمؿي عمى ربط النظاـ المغكم بالكظائؼ التي يمكف أف يؤدييا 
النظاـ مف خبلؿ التراكيب المغكية المختمفة التي تشكؿ بنية ىذا النظاـ كأساسو، فكؿ 

. كمف ىنا ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ النظر إلى (1)تركيب لغكم يؤدم كظيفة مختمفة
 النظاـ الذم تندرج في عبلقاتو.  الكظيفة بمعزؿ عف

فالجانب الكظيفي إذف ليس شيئان منفصبلن عف الٌنظاـ اٌلمغكم نفسو، فتداخؿ   
األدكار كالمشاركيف في النظاـ النحكم حسب نمط مٌعيف في كؿ لغة مرتبط ارتباطان مباشران 

 .(2)بالكظيفة التي تؤٌدييا الجمؿ في السياقات المختمفة
يربط بيف الٌنظاـ المغكم، ككيفية تكظيؼ ىذا الٌنظاـ ألداء  فاالتجاه الكظيفي

المعاني.كيقـك ىذا االتجاه عمى أساس أف المستكيات اٌلمغكية جميعيا تتفاعؿ خبلؿ عممية 
االتصاؿ المغكم ، مما ينتج ما يسمى بالمستكل الكبلمي كبالتالي فالمنظكر الكظيفي 

صالية لمغة مف خبلؿ تفاعميا مع الكاقع الذم يتجمى في الكبلـ الذم يعبر عف القيمة االت
 كجدت فيو.
كالشكؿ العاـ لمنظكر الجممة الكظيفي في جميع المغات ىك نظاـ " الٌرتبة "  

فييا، كىك دراسة لعممية ترتيب المككنات في الٌتركيب اٌلمغكم مف أجؿ الحصكؿ عمى 
زيادة كالحذؼ كالفصؿ كغير محتكل داللي معيف.كيتعمؽ األمر ىنا بالٌتقديـ كالتٌأخير كال

ذلؾ، حيث يركز الدارس عمى التغيرات التي تطرأ عمى التركيب مثؿ: )ضربى زيده عمران( 
كبما أف المغة العربية مف المغات التي تصٌدر الفعؿ في الجممة يأتي الفاعؿ بعد الفعؿ في 

يـ كالٌتأخير حيف يأتي المفعكؿ بو بعد الفاعؿ، كقد يطرأ عمى مثؿ ىذا الٌتركيب الٌتقد
ضربى عمران زيده(، ىذا في حاؿ كجكد العبلمة اإلعرابية، التي  -فنقكؿ: )ضىربى زيده عمران 

                                                 

دار  يد نصر،كمج ترجمة يكسؼ غازم، ة العامة،محاضرات في األلسني ( فرديناند دم سكسير:1)
 .88:ص، النعماف،جكنيو، لبناف

 ،20( انظر: يحيى أحمد: االتجاه الكظيفي كدكر في تحميؿ المغة، مجمة عالـ الفكر، المجمد 2)
 .71، ص: ـ1989، 3العدد 
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تتيح لممتكمـ حرية كبيرة في التٌقديـ كالتٌأخير، فيقدـ ما حكمو التٌأخير سكاء أكاف قاصدان 
لو ، كما في قك (1)مف كراء ذلؾ التخصيص أك الحصر أك رفع التكىـ كالشؾ كغير ذلؾ

ي اَك َنْسَتِعينُ  تعالػى:  [، أم نخصؾ بالعبػادة كال نعبد غيرؾ 5]الفاتحة:  ِإي اَك َنْعُبُد َواِ 
كنخصؾ باالستعانة منؾ كال نستعيف أحدان سكاؾ.فيذا نكع مف أنكاع الٌتقديـ التي أجازىا 

 النحاة ما لـ يمنع مانع كظيفي، أك نحكم، أك داللي.
فتفيد أف سامعؾ كاف يعتقد مركرؾ بغير زيد فأزلت عنػو الخطأ  كتقكؿ: " بزيدو مررت "   

 .(2)مخصصان مركرؾ بزيد دكف غيره
 

 االتجاه البنوي: -2
البنكية منيج لمبحث العممي كلعؿ أىـ ما يميز ىذا االتجاه التزامو بمبادئ 

لبنكم الدراسة العممية، فالمنيج البنكم ييتـ بدراسة المغة كقكاعدىا الداخمية كنظاميا ا
كيبحث في العبلقات التفاعمية بيف عناصر الٌنسؽ المغكم ثـ يجزئيا ثـ يحمؿ ثـ يركب، 
كقد فٌرؽ أصحاب االتجاه البنكم كعمى رأسيـ بمكمفيمد بيف المككف النحكم، كالمركب 
النحكم، فالمككف النحكم ىك أصغر كحدة لغكية يمكف أف تدمج فيما ىك أكبر منيا ليككنا 

كقت نفسو ال يمكف تجزئتيا إلى ما ىك أصغر منيا مع االحتفاظ بقيمتيا مركبان، كفي ال
يعد ىذا مركبان يتألؼ مف مككنيف ىما  The boy، فمثبلن قكلنا (3)المغكية ككظيفتيا النحكية

The  " كالتي ال يمكف تجزئتيا إلػى ما ىك أصغر منيا مع االحتفاظ بكظيفتيا المغكية
كالتي ال يمكف تقسيميا إلى أجزاء أقؿ منيا مع  Boyية " ك النحكية أك الداللية أك الصرف

                                                 

 األماف، ةاألصكؿ كاالمتداد، مكتب يأحمد المتككؿ:المنحى الكظيفي في الفكر المغكم العرب( 1)

 .  191 :ص ـ2886ىػ/1426، 1، ط/الرباط
، المطبعة األدبية ،انظر: يكسؼ بف أبي بكر السكاكي( 2) : ىػ، ص1317، مصر ،مفتاح العمـك

112. 
 ـ،2887 ىػ/1427 ،1ط/ دار المسيرة، في المسانيات كنحك النص، ،انظر: إبراىيـ خميؿ( 3)

 . 38: ص
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االحتفاظ بكظيفتيا في التركيب كبناءن عمى ذلؾ فإف المركب النحكم " الكلد " يتألؼ مف 
 مككنيف ىما معرؼ + اسـ.

 المركب النحوي " الولد "                                
 

 معرؼ        اسػـ        
  لػدك   اؿ        
 

" فيذا  Goأما التركيب النحكم فإنو أقؿ مف جممة كقكلنا في اإلنجميزية " 
الكلد  "The boy has gone "التركيب مككف مف الفعؿ + الضمير، غير أف الجممة 

ككؿ منيما بدكره مؤلؼ  The boy  has gonذىب تتألؼ مف مركبيف نحكييف ىما: ػ 
.فالمركب النحكم حسب رأم  The + boyػ  go + neمف مككنيف نحكييف ىما : 

، أك مككنان حرفيان VPأك مككف فعمي   NPأف يككف إما مككنان اسميان  بمكمفميد ال يعدك
art :كال يمكف ألحد ىذه المككنات أف يحؿ محؿ اآلخر، فالتركيب النحكم عنده نكعاف ،

صره يمكف أف تركيب تغمب عميو الصفة االسمية أك الفعمية كسماه مركزيان، ألف أحد عنا
يحؿ محؿ اآلخر دكف أف يختؿ تركيب الجممة، كالثاني: يتألؼ مف بقية الجممة كيمكف 

 تطبيؽ ىذا عمى الجممة اآلتية: 
 

 الطالُب المجتيُد تفّوقَ 
 
 

 الطالبي المجتيدي     تفٌكؽى      
              

 الطالبي      المجتيدي            
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 اؿ   طالب  اؿ   مجتيد                                    
 
حظ مف خبلؿ ىذا التشجير  أف العنصر المساني " الطالبي " يمكف أف يحؿ فنم

محؿ العنصر المسانػي  " المجتيدي " فيقاؿ: " الطالبي تفٌكؽى " كنستطيع أف نضع العنصر 
المجتيدي تفكؽى " "  المساني " المجتيػدي " مكاف العنصر المسانػي     " الطالبي "، فنقكؿ: "

فالطالبي المجتيدي " إذف يعد مركبان مركزيا لكػف " الطالبي تفػكؽى " أك      " المجتيدي تفٌكؽى " 
ال ييعٌد مركبان مركزيان كذلؾ ألف العنصر المساني " تفكؽى " ال يمكف أف يحؿ محؿ 

 العنصريف المسانييف " الطالبي المجتيدي ".
يتككف مف كحدات فاعمة  Systemنظامان أك نسقان  فالبنيكيكف يجعمكف المغة 

كمتفاعمة كتحدد كظيفة كؿ كحدة مف خبلؿ عبلقتيا الخبلفية مع الكحدات األخرل؛ كلكف 
عمى الرغـ مف ذلؾ فقد أيخذ عمى ىذا االتجاه أنو ال يفرؽ في التحميؿ بيف الجممة المبنية 

 اية تحميؿ كاحد.لممعمـك مثبلن كالمبنية لممجيكؿ، فتحميميما في الني
ذى الماؿى تحميميا عمى النحك اآلتي:  فجممة البائعي أخى

 
 البائُع أخَذ المالَ 

 البائعي      أخذى الماؿى          
              

 اؿ   بائعي    أخذى  الماؿى           
                                 

 اؿ   ماؿى            
 

مجيكؿ تحمؿ التحميؿ نفسو: الماؿي أيًخذى مػف البائػع، تتككف ىذه كالجممة المبنيػة لم
الجممػة مف معرؼ + اسـ + فعؿ + مككف حرفي + معرؼ + اسـ كيمكف تمثيؿ ذلؾ مف 

 خبلؿ التشجير اآلتي: 
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 الماُل ُأِخَذ من البائع 

 الماؿي      أيًخذى مف البائع         
              

 اؿ    أيًخذى         مف البائعاؿ  م          
                                 

فعؿ  مككف حرفي  مككف       
 اسمي

 مف         اؿ   بائع                                                                
لبائع " فالتحميؿ كاحد مع أف الجممتيف مختمفتاف اختبلفان كميان فالعنصر المساني " ا

في الجممة األكلى فاعؿ ، كفي الثانية مجركر بحرؼ الجر، ك"الماؿ" في األكلى مفعكؿ 
بو لمفعؿ" أخذ"، كفي الثانية مبتدأ خبره جممة" أيخذ مف البائع "، كفي األكلى لـ نكف في 
حاجة إلى حرؼ الجر،كلكنا في حاجة إلى حرؼ الجر في الثانية حتى يستقيـ التركيب، 

أف ترتيب المككنات النحكية اختمؼ فما كاف في البداية تأخرت رتبتو إلى  أيضان نمحظ
نياية الجممة  "البائعي" كما كاف في نياية الجممة تقدـ أكالن " الماؿ " كذلؾ أخذ عمى ىذا 
النكع مف التحميؿ البنكم أنو ال يفرؽ بيف جممة صحيحة مف حيث النحك كالمعنى، كأخرل 

 ييما تحميؿ كاحد مثاؿ: غير صحيحة ألف التحميؿ ف
 " ييمقي المشارؾي كرقة عمؿو في مكضكع البطالة ". -أ
 " المشارؾي كرقةن عمؿو في مكضكع البطالة ييمقي ". -ب

فنبلحظ أف ترتيب المككنات النحكية اختمؼ، فالجممة األكلى صحيحة مف حيث 
ٌنظاـ نفسيا، النحك كالمعنى كالكظيفة كالجممة الثانية غير صحيحة رغـ أف عناصر ال

كمثاؿ ىذا ينطبؽ  "Laxe paradigmatique "فالذم تغيػر ىك العبلقة مع المحػكر 
عمى الٌتركيب اآلتي: " غادرى المدٌرسي إلى باريس " ك " غادرى الجبؿي إلى باريس "، 
فتحميميما البنكم كاحد مع أننا ال نقبؿ الثٌانية كنعٌدىا غير صحيحة منطقيان في المغات 
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 ، أما في العربية فيك مبتدأ.األجنبية
أما في العربية، فيي صحيحة، فػ ) المشارؾ ( مبتدأ، خبره جممة ) يمقي (، ك ) 

 كرقة ( مفعكؿ بو لػ ) يمقي (، كال ضير في ىذا التقديـ في العربية.
 

 Distributionnalismاالتجاه الّتوزيعي  -3
ضح أف لكؿ لغة مجمكعة أفاد ىاريس مف ىذا االتجاه إال أنو لـ يمتـز بو كأك  

ظرؼ كىكذا "، كال يمكف  –كصؼ  –حرؼ  –اسـ  –محدكدة مف الٌصيغ الٌصرفية " فعؿ 
 ألم مف ىذه الٌصيغ أف تقع مكقع األخرل.
 فنستطيع مثبلن أف نقكؿ:         

                                                                   - The 
boy play the ball.  

 كلكف ال نستطيع أف نقكؿ: 
                                                                   - The 

boy child the ball. 
 The child -ال تحؿ مكاف الفعؿ، كلكنؾ تستطيع أف تقكؿ:          Childألف كممة  

play the ball. 
- The man play the ball.                                                      

                                             
- The girl play the ball.                                                        
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تنتمي كميا  (The)المعرؼ  كىذا يعني أف الكممات التي احتمت الٌرتبة الثانية بعد
إلى صنؼ بنية كاحدة كيعتمد المنيج التكزيعي عمى الٌتحميؿ المٌتدرج لمٌتركيب لمكصكؿ إلى 

 (1)المككنات المباشرة كالمككنات النيائية.
كعمى أساس ىذا االتجاه يمكننا تحميؿ المثاؿ اآلتي عمى النحك التالي: " ضربى 

 الٌرجؿي الكلدى "
 

      
 ٌرجؿي ذىبى ال

              
 جػاءى 
               

 ضحؾى 
ـى                  ؿي الكلدى          نػػا رىبى الٌرجي  ضى

 عمرك               
ـي                     المعم
 الطبيبي                     
 
فالمككنات التي تتألؼ منيا جممة " ضربى الرجؿي الكلدى " منظكمة كفقا لمتكزيع "   
ؿ + معػرؼ + اسـ + معرؼ + اسـ " كانتظاـ ىذه السمسمة ىك ما عناه ىاريس " فع

 بالركف الخطي ".
كما أٌنو باإلمكاف إذا نظرنا كفقان التجاه الٌسيـ إلى أسفؿ كضع: عمر، اؿ +معمـ، 
اؿ +طبيب مكقع العنصر المساني " الٌرجؿ " " اؿ + معرؼ"، كلكف في بعض الحاالت قد 

                                                 

 .306 :، صـ2008، 3ات، دار الفكر، دمشؽ، ط/انظر: أحمد قدكر: مبادئ المساني (1)
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تغييران في العناصر المنظكمة في الٌركف الخطي، كذلؾ كما ىك الحاؿ يتطمب االستبداؿ 
لىدي يىٍمعىبي الكيرىةى "، ىي تمعب، ىما يمعباف، ىـ يمعبكف، ىف يمعبف  .في قكلنا: " اٍلكى

ففي ىذه األمثمة: يتضح أف المجكء إلى ضمير المؤنثة في الثٌانية تطمب تأنيث   
لمتكٌمـ أف يقكؿ: " ىي يمعب لسارعنا إلى الحكـ عمى الفعؿ بإضافة تاء في أكلو كلك شاء ا

كبلمو بالخطأ، كالمثاؿ الثالث أبدؿ فيو ضمير المؤنثة بالمثنى فحٌؽ أف تمحؽ بالفعؿ ألؼ 
التثنية كالنكف " عبلمة المثنى "، كلك شاء المتكمـ أف يقكؿ: ىما يمعب لسارعنا أيضان 

مكانية  لتخطئتو، كبناءن عمى ذلؾ ال بٌد أف يككف ىناؾ تبلـز بيف المحكريف المجاكرة كا 
 (1).االستبداؿ

 
 Lagrammaire generative- Transاالتجاه الّتوليدي والتحويمي:  -4

formation: 
لقد أفاد أصحاب ىذا االتجاه كعمى رأسيػـ تشكمسكي مف الٌنحاة كالمغكييف 

ف المغة تتألؼ مف عدد السابقيف ابتداء مػف بكاز كسابير كبمكمفيمد. كنظريتو قائمة عمى أ
غير محدكد مف الجمؿ ككؿ عنصر مف عناصر الجممة يستدعي العنصر الذم يميو إلى 
أف تصؿ الجممة حدان ال تتطمب فيو ما ييضاؼ إلييا، فيستأنؼ المتكمـ بناء جممة أخرل 

 كىكذا.
لمغة اإلنسانية في إنتاج  (Creativity)كقد ٌألح تشكمسكي عمى القدرة اإلبداعية   

عدد غير محدكد مف التراكيب  يقكؿ: " مف اآلف فصاعدان نعتبر أف المغة كناية عف 
مجمكعة " متناىية أك غير متناىية " مف الجمؿ كؿ جممة منيا طكليا محدد كمككنة مف 

  (2).مجمكعة متناىية مف العنا صر "

                                                 

 .91-90 :إبراىيـ خميؿ: في المسانيات كنحك الٌنص، ص (1)
ميشاؿ زكريا: األلسنة التكليدية كالتحكيمية كقكاعد المغة العربية، المؤسسة الجامعية لمدراسات  (2)

 .91: صـ  2198 1، ط/كالنشر كالتكزيع
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 كمف ثـٌ البحثي عف رتب العناصر داخؿ الٌتركيب، كمف ىنا انشغؿ التكليد يكف
ببحث قضية " الٌرتبػة " إذ يرل تشكمسكي أف رتبة " فاعؿ + فعؿ + مفعكؿ " صالحة 
لمٌتطبيؽ عمى جميع اٌلمغات دكف أف يعطي أىمية ألم ترتيب آخر، كمف ذلؾ رتبة " فعؿ 
+ فاعؿ + مفعكؿ " كما ىك الحاؿ بالنسبة إلى المغة العربية، كالتي حسب رأم الفاسي 

 : (1)الفيرم تمتمؾ رتبتيف ىما
 مؼ " مثاؿ: " يىٍشرىحي األستايذي الٌدرسى ". –فا  –" ؼ  –أ  
وي األستاذي " أك " األستاذي طمبت منو شرحى  -ب " األستايذي يشرحي الٌدرسى ". أك " الٌدرسى يىٍشرىحي

 الدرسى " أك            " المجتيد نٌكه بو األستاذي ".
مؼ "،  –فا  –بة كاحدة ىي " ؼ كىناؾ مف يرل أف المغة العربية ال تممؾ إال رت

ضمير  –فعؿ  –مفعكؿ " أك " مفعكؿ  –فعؿ  –كفي حاؿ كجكد رتبة ثانية مثؿ " فاعؿ 
فاعؿ "، مثػؿ: " الٌدرسى شرحو األستاذي " فإف ىذا الفاعؿ " ال يتقدـ   –عائد عمى المفعكؿ 

تطابؽ كال يصعد مف داخؿ المركب الفعمي إلى مكاف متقدـ عمى الفعؿ في مخصص ال
".(2) 

ذا كجدنا اسمان متقدمان نحك " الٌدرسى يشرحوي األستاذي " فإنو كالحالة ىذه يحتٌؿ مف  كا 
المركب الفعمي مكقع المكضع كليس مكقع الفاعؿ مثمو في ذلؾ مثؿ االسـ المتقدـ.كىذا ما 

 .قاؿ بو الفاسي الفيرم
تبار االسـ أيضان نجد نفس االختبلؼ بيف مدرستي البصرة كالككفة مف حيث اع

(؛ كلكف إذا كانت الجممة خالية مف المفعكؿ بو كتقٌدـ المركب 2المتقدـ مبتدأ أك فاعبلن)
، كرأم مدرسة الككفة  االسمي فإف المتقٌدـ يعد فاعبلن ال مكضعان في رأم الفاسي الفيرم

  .الذيف يجيزكف تقدـ الفاعؿ خبلفان لمدرسة البصرة

                                                 

، 3/ط ،ت كالمغة العربية، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيضاءانظر: الفاسي الفيرم، المسانيا (1)
 .107 :، صـ1993

، مطبعة النجاح 51انظر: عبد ا غزالف، المسانيات المقارنة، منشكرات كمية اآلداب رقـ  (2)
 .32: ص ـ1996 ،اءػالجديدة، البيض
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النظرية التكليدية في ترتيب مككنات الجممة أيضان مف الذيف استميمكا مبادئ   
داككد عبده الذم ذىب إلى القكؿ بأف تراكيب المغة العربية تجيز األنكاع اآلتية مف 

 : (1)الترتيب في الجممة الفعمية
 قىرىأى الرجؿي الصحيفةى.  مفعكؿ                –فاعؿ  –فعؿ  -1
 قىرأى الصحيفةى. الٌرجؿي  مفعكؿ      –فاعؿ  -فعؿ  –فاعؿ " مبتدأ "  -2
.  فاعؿ                –مفعكؿ  –فعؿ  -3  قىرأى الصحيفةى الٌرجؿي
.  فاعؿ                –فعؿ  –مفعكؿ  -4  الصحيفةى قىرأى الٌرجؿي
 الصحيفةى الٌرجؿي قىرأى.  فعؿ                 –فاعؿ  -مفعكؿ -5

العربية ىي " فاعؿ  كينتيي داككد عبده إلى أٌف البنية الداخمية لمجممة الفعمية في  
 (2).مفعكؿ " –فعؿ  –

مفعكؿ " يجعؿي القكاعد الٌتحكيمية  –فاعؿ  –إذ أٌف اعتبار البنية الداخمية حسب رأيو " فعؿ 
 أكثر تعقيدان مف جية كتشمؿ قاعدة إلزامية مف جية أخرل.

كمف الذيف اىتمكا بمسألة ترتيب المككنات داخؿ الجممة ميشاؿ زكريا فقد عالج   
، (3)ة الٌرتبة تحت عنكاف كبير أسماه " ترتيب العناصر المغكية في البنية العميقة "قضي

كانتيى إلى أٌف ترتيب مككنات الجممة في العربية ليس ترتيبان حران بؿ ىك ترتيب محدد 
 بصكرة أساسية.

أيضان مف المسانيف الذيف طبقكا نظرية القكاعد الٌتحكيمية عمى الجممة العٌربية مازف 
عر إذ عالج قٌضية الٌتقديـ كالٌتأخير في الٌتراكيب العربية الفعمٌية كاالسمٌية كالككنٌية حيث الك 

يرل أف الحركة الٌتحكيمية لمفضمة " ؼ " حركة مسمكح بيا إلى يميف الفعؿ أك إلى يساره 

                                                 

كمية اآلداب، جامعة  ،31عدد داككد عبده: البينة الداخمية لمجممة الفعمية " مجمة األبحاث " ال (1)
 .37-38 :، صـ1983 ،بيركت

 .50 :السابؽ، ص :انظر (2)
 .24،  23  :ميشاؿ زكريا، الجممة البسيطة، مرجع سابؽ، ص :انظر (3)
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رىبى زيده  ضمف نطاؽ اإلسناد ما لـ يمنع مانع نحكم أك داللي كما في األمثمة اآلتية: " ضى
 (1).خاه " " ضربى أخاه زيده " " أخاه ضربى زيده "أ
أما الحركة التحكيمية لمفاعػؿ فغير مسمكح بيا، ألف الفعؿ كالفاعؿ في رأيو   

يشكبلف كحدة لسانيػة ال يمكف تجزئتيا، ككذلؾ الجار كالمجركر، كالتٌابع كالمتبكع، كالصمة 
و مركبات متبلزمة تندرج كالمكصكؿ، كالمضاؼ ك المضاؼ إليو، كالتي تعد حسب رأي

. كىذا المبدأ ينص عمى كجكب أف تنقؿ (2)تحت مبدأ عاـ يسميو " مبدأ المقكلة المتبلزمة "
 القاعدة التحكيمية المتبلزمة برمتيا.

 –أما الحركة التحكيمية في ىذه البنيات الجممية االسمية ذات الخبر الفعمي " ـ إ   
ـ  –ده ضربى عمران "، كذات الخبر االسمي " ـ إ ؼ " كما ىك الحاؿ في: " زي -ـ إ  -ـ 
ـ " نحك: " زيد أبكه شاعر " فتككف ضمف تركيب الخبر، حيث يقاؿ في األكؿ: " زيده  –إ 

 .(3)عمران ضربى " كفي الثاني: " زيده شاعره أبكه "
حظ أٌف الفاعؿ في الجممة األكلى تحرؾ إلى يميف مكقعو كلـ يخٌتؿ التركيب فنم 
لبس كالجممة الثانية جممة اسمية تتككف مف المسند إليو " ـ إ " كىك المبتدأ " كلـ يحدث 

أبكه " كالمسند " ـ " كىك الخبر " شاعره "، كاألصؿ في المبتدأ الٌتقديـ، كما ىك األصؿ في 
الخبر التٌأخير، كليس لمجممة االسمية سكل احتماليف تبديمييف؛ ألنيا مككنة مف عنصريف 

تأخر، كتقدـ الخبر " ـ " عمى المبتدأ " ـ إ " جائز، كتقدـ الخبر يشير إلى تقٌدـ الخبر أك 
أنو يتحٌرؾ ما لـ يمنع مانع إلى يميف مكقعو كما يتحرؾ المبتدأ إلى يسار مكقعو إف لـ 

 يمنع مانع نحكم أك داللي.
ؼ : الرأم القائؿ بأف المغة العربية تحكميا رتبػة كاحدة ىػي " أوالً كأخيران نقػكؿ:  

 مؼ " ال ينقص مف قيمتيا شيئان.  –فا  –
                                                 

انظر: مازف الكعر: نحك نظرية لسانية عربية حديثة لتحميؿ التراكيب األساسية في المغة  (1)
 .106-107 :ص ،جمة كالنشرالعربية، دار طبلس لمدراسات كالتر 

 .123 :سابؽ، صال  (2)
 .135-138 :ص السابؽ ، (3)
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: إنو مف الخطأ القكؿ بأف المغة العربية تمتمؾ رتبة كاحدة فقط، كالحكـ عمى أٌم ثانياً 
ترتيب آخر يخالؼ ىذا الترتيب بالخطأ. فالمغة العربية لغة مرنة ال يمكف أف تقتصر في 

 داللة كأمف الٌمبس.ترتيب مككناتيا عمى نسؽ كاحد بشرط االحتفاظ بالكظيفة كال
كانطبلقان مما سبؽ يتبيف لنا أىمية الٌرتبة في التركيب خاصة في الٌمغات الخالية 
مف اإلعراب، كنستطيع القكؿ بأف الٌرتبة تيعٌد بديمة لمعبلمة اإلعرابية عند غيابيا؛ كلكف 

ي الدقيؽ رغـ ذلؾ تظٌؿ الٌرتبة بحاجة إلى غيرىا مف القرائف األخرل لتحديد المعنى الكظيف
لممفردة داخؿ سياقيا الذم ييعٌد أصؿ المعنى النحكم فيو " اإلسناد" كالذم كصفو تماـ 
حساف بككنو يتجٌمى في " عبلقة المبتدأ بالخبر كالفعؿ بفاعمو كالكصؼ المعتمد بفاعمو أك 

 .(1)نائب فاعمو كبعض الخكالؼ بضمائميا "
افرىا مع الرتبة لتحديد كسنعرض لعبلقة اإلسناد كأىميتيا في التركيب كتض

 المعنى الكظيفي لمكحدة داخؿ السياؽ كمف ثـى استخبلص العبلقة بينيما.
 لئلسناد في المغة معافو مختمفة، فقد جاء في تاج العركس أف  اإلسناد : لغة :

. ، (2)الٌسند ىك " ما ارتفع مف األرض في قيبيؿ الجبؿ أك الكادم، كالجمع أسناد "
، كالمسند كالٌسنيد: الٌدعي، ككؿى شيء كسىنىد في الخيؿ يى  ًقيى ٍسنيدي سينكدان، كأسنىد: رى

 .(3)أسندت إليو شيئان فيك مسنده 
فالمعنى المغكم لئلسناد يكمف في تمؾ العبلقة الحتمية بيف عنصريف لغكييف يتكقؼ معنى 

 الكاحد منيما عمى اآلخر كبيما يتجمى المعنى كتتحٌقؽ الفائدة.
ىػ(: " الكبلـ سند 175ؿ عنو الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت أما اصطبلحان فيقك   

، رجؿه صالحه " (4)كمسند، فالسند كقكلؾ:   " عبد الٌمو رجؿه صالحه " فػ عبد الٌمو " سند "

                                                 

 .194 :ص ،تماـ حساف: المغة العربية معناىا كمبناىا، مرجع سابؽ (1)
محمد الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس، تحقيؽ حسيف نصار، مطبعة حككمة  (2)

 .8/224ـ، 1969، الككيت
 ، مادة " س ف د ".  784/ 4 ،  المجمد ،بابف منظكر: لساف العر  (3)
 .، مادة " س ف د "  786/   4لسابؽ : ا (4)
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مسند إليو "، كمف ىنا نرل أف الخميؿ أدٌؽ مصطمحان مف غيره فقكلو " السند " يحؿي 
في المستكل االصطبلحي كيمكف أف نتبيف ىذه إشكالية المسند كالمسند إليو عمى األقؿ 

 العبلقة مف خبلؿ التشجير اآلتي:
 

 عبد الّمو رجٌل صالحٌ 
 

مسند إليو ) يعني: مسنده           سػند    
 إلى السىند (

 " عبد الٌمو "          " رجؿه صالحه "                                        
 قديم والحديث(:اإلسناد في الدرس النحوي )ال

ىػ( لممسند كالمسند إليو بابان فيو قاؿ: " المسند ىك الجزء 180أفرد سيبكيو )ت 
األكؿ مف الجممة كالمسند إليو الجزء الثاني منيا.أما اإلسناد فالعبلقة الرابطة بيف الطرفيف 

عٌد األكؿ ، كقد أكقع سيبكيو الٌنحاة في حرج حينما (1)كعبلقة المبتدأ بالخبر كالفعؿ بفاعمو"
مسندا كالثاني مسندا إليو، كىذا مما الشؾ فيو غير ما نعرفو، فنحف نعرؼ أف الخبر مسند 
ألنو الفائدة التي يتـ بيا الكبلـ، أما المبتدأ فيك المسند إليو معنى الخبر، كقد كثر الجدؿ 
حكؿ ىذا المكضكع، فذىب البعض إلى أف المسند ىك األكؿ، كالمسند إليو ىك الثاني 

ذىب آخركف إلى أف كبلن منيما مسند كمسند إليو، كلكف الذم شاع استعمالو عند ك 
النحكييف كالببلغييف أف األكؿ مسند إليو كالثاني مسند  كما ميز سيبكيو بيف اإلسناد 
كالبناء، فالمبني عنده ىك المبتدأ، كالمبني عميو ىك الخبر، كقكلؾ: ىذا عبد ا منطمقان، 

ف، كذلؾ عبد ا منطمقان، كىذا عبد ا معركفان، فيذا اسـه مبتدأ يبنى كىؤالء قكمؾ منطمقي

                                                 

 .338 :ص تكزيع دار المعارؼ، ،عبد الرحمف السيد: مدرسة البصرة (1)
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عميو ما بعده كىك عبد ا. فالمبتدأ مسنده كالمبني عميو مسنده إليو، كيجكز التقديـ كالتأخير 
ك عمي ضرب ك، كعمره  . (1)فنقكؿ: ضرب زيدان عمره

القدامى تتككف مف كميما يكف مف أمر فالجممة الخبرية البسيطة عند النحاة 
ركنيف أساسيف ىما المسند كالمسند إليو بينيما عبلقة إسنادية كالمعنى ال يتحقؽ نتيجة 
جمع كحدة لغكية بأخرل في التركيب، إنما يتحقؽ كيتكلد مف العبلقات اإلسنادية كما يتكلد 
 المركب الكيماكم نتيجة لمزج مجمكعة مف العناصر عمى سبيؿ التذكيب كاالنحبلؿ، ال

 .(2)المجاكرة كالتبلصؽ
كفي ىذا السياؽ يقكؿ ابف يعيش:" كالكبلـ ىك المركب مف كممتيف أسندت   

إحداىما إلى األخرل كذلؾ ال يتأتي إال في اسميف كقكلؾ زيد أخكؾ كبشر صاحبؾ أك في 
. كىنا إشارة إلى أف (3)فعؿ كاسـ نحك قكلؾ ضرب زيد كانطمؽ بكر كيسمى الجممة"

يتككف مف جممة إما أف تككف اسمية ركناىا المبتػدأ أك الخبر أك فعمية  المركب اإلسنادم
 ركناىا الفعؿ كالفاعؿ، كالعبلقة بينيما لزكمية إلفادة المعنى. 

كفي ىذا السياؽ نفسو يقكؿ ابف ىشاـ في أكضح المسالؾ: " الٌبد لمكبلـ مف   
قائـه " أك اسمان كفعبل نحك " طرفيف مسند كمسند إليو كال يككناف إاٌل اسميف، نحك: " زيده 

ـى زيده " قا
(4). 

كما مٌيز ابف ىشاـ بيف نكعيف مف اإلسناد: إسناد لفظي كآخر معنكم، فالمفظي   
مستمٌد مف معنى اإلسناد لغة كىك اإلضافة، كليذا رأل ابف ىشاـ أف " اإلسناد المفظي 

ىك اإلسناد الذم يككف في األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ كالذم يختٌص بو االسـ 

                                                 

كانظر  ، 88، 23/1،24لبناف،  ،سيبكيو: الكتاب، تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف، دار الجبؿ (1)
:2 /78 ،126، 127 . 

 .295 :ص كر: مبادئ المسانيات،حمد قدأ (2)
 .118/ ،القاىرة ،ابف يعيش: شرح المفصؿ، المكتبة المنبرية (3)
ـ، مكتبة كمطبعة 1964/ىػ1384، /3ابف ىشاـ:أكضح المسالؾ عمى ألفية ابف مالؾ،ط (4)

 .3/  1عمي صبيح كأكالده، محمد



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 391 

، فاإلسناد المفظي جائز في جميع األلفاظ بخبلؼ المعنكم، كعمى ضكء ىذا (1)المعنكم
البٌد مف التفريؽ بيف اإلسناد كاإلخبار، فاإلسناد أعـ، إذ كاف يقع عمى االستفياـ كاألمر 
كغيرىما، أما اإلخبار فإٌنو مخصكص بما يصح أف ييقاؿ بالٌتصديؽ كالٌتكذيب، فكٌؿ إخبار 

 .(2)سناد كليس كؿ إسناد إخباران إ
كيمكف عقد مقارنة بيف اإلسناد كاإلخبار مف خبلؿ المثاؿ اآلتي: "  جاء زيده " 
فاعتماد دكر اإلسناد في تحميؿ ىذا المثاؿ يقتضي التزاـ المسند كالمسند إليو فػ  " جاء " 

اعتماد دكر اإلخبار مسند ، ك" زيده  " مسنده إليو مؤخر كالعبلقة بينيما عبلقة إسنادية، ك 
يعيف التزاـ " المخبر كالمخبر عنو " فػ " جاء  " مخبر،   ك " زيده  " مخبر عنو مؤخر ،  

 كالعبلقة بينيما إخبارية.
 مخبر              مسند             

 
 
    

       
 

 مسند إليو مؤخر                    مخبر عنو مؤخر           
 

أف القدامى يتفقكف عمى أف المركب اإلسنادم: يتألؼ مف مسند كالخبلصة: 
كمسند إليو، كالمسند إليو يتمثؿ في: " الفاعؿ كنائبو كالمبتدأ، كاسـ الناسخ كاسـ ال النافية 
لمجنس ". كالمسند يتمثؿ في الفعؿ كاسمو كخبر المبتدأ كخبر الفعؿ الناقص كاسـ األحرؼ 

                                                 

 عاشكر الجنكبي،ي عم ابف ىشاـ: مغنى المبيب عف كتب األعاريب، تحقيؽ: أبي عبد ا (1)
 .1/873، ـ2001 ، دار إحياء التراث بيركت/1ط

دار ، /1أبك البقاء العكبرم: المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، تحقيؽ: عبد اإللو النبياف، ط (2)
 .1/48ـ 1987ىػ/1485 دمشؽ، الفكر

 جاء  جاء  

 زيذ    زيذ  
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. كىذه العناصر المسانية يطمؽ عمييا جكىر (1)اتياالتي تعمؿ عمؿ ليس كخبر إف كأخك 
 الجممة كنكاتيا.

كنبلحظ تعدٌد تسميات العناصر المتصمة بركني الجممة كرٌبما يرجع ذلؾ إلى 
اختبلؼ المنطمقات المتعددة في ىذه التسميات كتباينيا فمف يغمب جانب الٌرتبة يسمي 

ؿ يسمي  األكؿ عامبلن، كالثاني معمكالن، األكؿ مبتدأ، كالثاني خبران، كمف يغمب جانب العم
 كمف يغمب دكر العنصر في عممية اإلخبار يسمي األكؿ مخبران عنو، كالثاني خبران كىكذا.

كقد أطمؽ الٌنحاة القدامى عمى طرفي اإلسناد مصطمح " العيمد "، ألنيا المكاـز 
مف الفضبلت التي ال ييستغنى عنيا في الجممة كما سكاىما صٌنفو بعض المغكييف ض

 .(2)كالمفعكالت كالمستثنى كالحاؿ كالتمييز كغيرىا
كيقكؿ فاضؿ السامرائي في تكضيح فكرة العيمدة" كالفضمة " إف الجممة تتألؼ مف 
ركنيف أساسييف ىما المسند كالمسند إليو كىما عمدة الكبلـ، كال تتألؼ مف غير ذلؾ، كما 

لمضاؼ إليو فإنو يمكف أف يمحؽ بالعمدة أك زاد عف المسند كالمسند إليو  فيك فضمة عدا ا
أف يمحؽ بالفضمة بحسب مكقعو في اإلضافة كليس معنى الفضمة أنو يمكف االستغناء 
عنيا مف حيث المعنى أك مف حيث المقصكد بؿ المقصكد أنو يمكف أف يتألؼ الكبلـ مف 

 .(3)دكنيما
عر ىذا المصطمح أم أما حماسة عبد المطيؼ فيقكؿ في فكرة الفضمة:" كقد ييش    

الفضمة بحسب مدلكلو المغكم بالزيادة، كقد يفيـ مف ذلؾ أنو ما داـ فضمة فذكره كحذفو 
 -سكاء، كلكف ىذه مصطمحات لمتفريؽ بيف العنصر الذم تتككف بو الجممة فبل يمكف 

أف تتككف جممة مف " مبتدأ + تمييز " أك مف " فاعؿ + حاؿ " فقط إلى غير ذلؾ  -مثبلن 

                                                 

 1 ،بيركت ،انظر: مصطفى الغبلييني، جامع الدركس العربية، منشكرات المكتبة العصرية (1)
/14  . 

 ،مصر ،عبد الحميد ىنداكم، المكتبة التكفيقية جبلؿ الديف السيكطي: ىمع اليكامع، تحقيؽ: (2)
81/1. 

 .17 -16: ي: الجممة العربية تأليفيا كأقساميا، دار الفكر، األردف، صائفاضؿ السامر  (3)
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ذه الكظائؼ المختمفة التي ليست مف العناصر المككنة لدعامتي الجممة مف ى
 .(1)األساسيتيف
كىذا يعني أف الجممة تتككف إجباريان مف مسند كمسند إليو كمكمبلت تتمثؿ في:  

النعت"، كالتي يمكف االستغناء عنيا ففي قكلنا مثبلن: "  -الحاؿ  –" ظرؼ الزماف كالمكاف 
ف منزلو " يمكننا حذؼ محدد الزماف كالمتمثؿ في " صباحان " كحذؼ خرجى الرجؿي صباحان م

رجى الرجؿي صباحان " ك "  محدد المكاف كالمتمثؿ في " منزلو " أك حذفيما معان فنقكؿ: " خى
رجى الٌرجؿي " رجى الرجؿي مف منزلو " ك " خى  .(2)خى

ة، كلكننا ال كفي كؿ حالة مف الحاالت السابقة يككف التركيب سميمان كمفيدان فائد
نستطيع بأم حاؿ مف األحكاؿ حذؼ  نكاة الجممة " المسند كالمسند إليو ". ك يمكننا ىنا 
االستئناس برأم عبد الكىاب حسف محمد كالذم يرل أف العبلقة اإلسنادية ذات أىمية 
ف ذىب بعض المستشرقيف  ؿي عمييا في التمييز بيف الجممة الفعمية كاالسمية ، كا  يعكى

المحدثيف إلى القكؿ بعدـ استقبلؿ الجممة االسمية كنفي كجكدىا، كذلؾ ألف  كالدارسيف
الجممة االسمية مكضكعة لئلخبار بثبكت المسند لممسند إليو خارج حيز الزمف فسعكا إلى 
إلحاؽ الجممة االسمية بالفعمية بتقدير " فعؿ الككف" قبؿ المبتدأ أك بعده.كما أف الكصفييف 

سناد كقالكا إف في ذلؾ تشكييان لمغة، فيي قد تككف تامة بغيره؛ ألف رفضكا ربط الجممة باإل
التراكيب الناقصة قد تفيد معنى كالجممة الكاممة، لكنيا ال تتككف مف مسند كمسند إليو، 

 .(3)كغايتيـ إبعاد تقدير عكامؿ ال مكضكع ليا في التركيب فإظيارىا يزيد التركيب تشكييان 
المحدثيف منيـ مف سار في ركب القدامى كقاؿ كنفيـ مف ذلؾ أف الدارسيف 

باإلسناد،كمنيـ مف أنكر ىذه العبلقة  كسنبيف ذلؾ مف خبلؿ دراسة اإلسناد عند 
 المحدثيف.

                                                 

 .29 :، صـ2003 ،حماسة عبد المطيؼ: بناء الجممة العربية، دار غريب القاىرة (1)
 ،/1مصطفى حركات: المسانيات العامة كقضايا المغة، المكتبة العصرية، بيركت، ط (2)

 .84 :ص، ـ1998 /ىػ1418
 .http//www.minshawi.comعبد الكىاب حسف محمد، النسبة في النحك  (3)
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 :اإلسناد عند المحدثين 
مف الذيف قالكا بالعبلقة اإلسنادية كفسركىا كفؽ المناىج المغكية الحديثة تماـ 

في عبلقة المبتدأ بالخبر كالفعؿ بفاعمو كالفعؿ حساف الذم كصؼ اإلسناد بككنو يتجٌمى 
 .(1)بنائب فاعمو كالكصؼ المعتمد بفاعمو أك نائب فاعمو كبعض الخكالؼ بضمائميا

فاإلسناد عنده معنى يفيد ربط الكحدات المغكية بتعميؽ بعضيا ببعض، كيسكؽ 
ممة مثؿ:" تماـ حساف مثاالن يبيف فيو تعمؽ الكحدات ببعضيا داخؿ التركيب فئلعراب ج

ضربى زيده عمران " ننظر في كممة " ضربى " نجدىا جاءت عمى صيغة " فىعىؿى "، كنعمـ أف 
ىذه الصيغة تدؿ عمى الفعؿ الماضي فيي تندرج تحت قسـ أكبر مف أقساـ الكبلـ يسمى 
، ثـ ننظر في " زيده "، فنبلحظ أنو ينتمي إلى  رىبى " فعؿ ماضو الفعؿ، كىنا نقكؿ إف " ضى

السـ كأنو مف المرفكعات كأف العبلقة بينو كبيف الفعؿ ىي عبلقة إسناد كأف تأخره مبنى ا
عف الفعؿ رتبة محفكظة، كأف الفعؿ معو مبني لممعمـك نحكيان، كبعد ىذا نصؿ إلى أف زيدان 
فاعؿ، ثـ ننظر إلى " عمران " فنجد أنو ينتمي كذلؾ إلى مبنى االسـ كأنو منصكب، كأف 

الفعؿ ىي عبلقة التعدية، كأف رتبتو في التأخر عف الفعؿ كالفاعؿ غير العبلقة بينو كبيف 
 .(2)محفكظة، كبذلؾ نذىب كاثقيف إلى القكؿ أف:" عمران " مفعكؿ بو

كيؤكد تماـ حساف أف اإلسناد محكر الجممة كجكىرىا، كفي ىذا إشارة إلى أنو لـ 
ة تتككف مف ركنيف الزميف يخرج عف آراء النحاة القدامى الذيف أكدكا أف الجممة العربي

لتحقؽ الجممة كأف اإلسناد لو أىمية كبيرة في ربط الكحدات المغكية بعضيا ببعض داخؿ 
التركيب.كالذم يميز تماـ حساف عف غيره ككنو أكؿ مف فطف لما أسماه بتضافر القرائف 

 –راب داخؿ التركيب لتكضيح المعنى بخبلؼ النحاة القدامى الذيف اتكؤكا عمى قرينة اإلع
 مبالغة في األمر. –كما سماىا 

فعبلقة اإلسناد في اعتبار تماـ حساف إحدل القرائف الكاشفة عف المعنى 
الكظيفي، ألنيا تقـك أصبلن عمى المباني الصرفية الكظيفية ثـ المعجـ الذم يقدـ المعنى 

                                                 

 .419 مرجع سابؽ، ص:  تماـ حساف: المغة العربية معناىا كمبناىا، (1)
 .  181 ، ص:السابؽ  (2)
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عكس  ، عمى(1)االجتماعي العرفي كبو تتـ أجزاء الكبلـ كعميو يتكقؼ المعنى الكظيفػي
المغات الغربية كاإلنجميزية كالفرنسية حيث إف عبلقة اإلسناد فييػا ال تفيـ إال بكساطة نكع 
مف القرائف المفظية التي يسمكنيا األفعاؿ المساعدة كالتي تحمؿ معنى اإلسناد كالزمف كىي 

 في ذلؾ مثؿ النكاسخ في المغة العربية.
قرينة معنكية تعمؿ عمى تمييز  كاستنادان إلى ما سبؽ فاإلسناد عند تماـ حساف

المسند مف المسند إليو كلكف ذلؾ يككف في ظؿ ظاىرة كبرل تحكـ استخداـ القرائف 
 جميعيا ىي ظاىرة " تضافر القرائف ". 

أيضان مف المغكييف الذيف ساركا عمى خيطا تماـ حساف كقالكا بعبلقة اإلسناد ميشاؿ        
عمى ركنيف أساسيف ركف اإلسناد + ركف التكممة،  زكريا، إذ تقـك مككنات الجممة عنده

 ركف إسنادم + ركف تكميمي. جممة 
كيجعؿ ميشاؿ زكريا ىذه القاعدة اإلسنادية منطمقان لبلستدالؿ عمى مجمكعة مف 
القضايا المغكية مف أىميا: ترتيب الكحدات المغكية كتحديد العبلقات القائمة بينيما.كركف 

ٌنما تعكد إلى التركيب التكممة عنده ال يتككف م ف عناصر لغكية ال ترتبط مباشرة بالفعؿ، كا 
كمو ، أما االسـ المجركر في ركف التكممة فعنده مكقع ثابت داخؿ التركيب إذ ال يمكف 
نقمو مف مكقعو إلى مكقع االبتداء، كما تحدث ميشاؿ زكريا أيضان عف البنية العميقة 

 .(2)فعمي بيف زمنو كتعديو كلزكمو كما ينتج عنولمجممة العربية باستخداـ سمات الركف ال
فػػػػراده كتثنيتػػػػو كجمعػػػػو    كيسػػػػتخدـ سػػػػمات أخػػػػرل لمػػػػركف االسػػػػمي فييػػػػا تعريفػػػػو كتنكيػػػػره كا 

 .(3)كتذكيره كتأنيثو
 كانطبلقان مما سبؽ يمكف تحميؿ الجممة اآلتية عمى النحك التالي:

 َلِعَب الوَلُد بالكرةِ 

                                                 

 .192  ، ص:سابؽ ال (1)
ميشاؿ زكريا: األلسنة كالتحكيمية كقكاعد المغة العربية: " الجممة البسيطة " المؤسسة الجامعية  (2)

 .24 -23ـ، ص: 1983ىػ/ 1483 ،1/لمدراسات كالنشر، بيركت ط
 .77 - 65 :، صالسابؽ  (3)
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 ركف التكممة       ركف اإلسناد                  

 
ركف فعمي  ركف اسمي  ركف حرفي    حرؼ الجر   ركف اسمي                    

                 
 الباء        الكرة   الكلد       لعب                       

                 
 اؿ   كرة               زمف ماضو  فعؿ    اؿ   كلد                                  

 
ذا كاف ىناؾ مف المغكييف المحدثيف مف سار عمى خطا القدامى كقاؿ بعبلقة  كا 
اإلسناد، فإف ىناؾ مف أىمميا كلـ يمتفت إلييا مف أمثاؿ إبراىيـ أنيس كذلؾ حيف قاؿ: " 
إف الجممة في أقصر صكرىا ىي أقؿ قدر مف الكبلـ يفيد السامع معنى مستقبلن بنفسو، 

اء تركب ىذا القدر مف كممة كاحدة أك أكثر،  فإذا سأؿ القاضي أحد المتيميف قائبلن: سك 
مف كاف معؾ كقت ارتكاب الجريمة؟ فأجاب: زيده، فقد نطؽ ىذا المتيـ بكبلـ مفيد في 

. فقد انصٌب اىتماـ أنيس في ىذا التعريؼ عمى الفائدة دكف أف يعطي (1)أقصر صكرة "
ب الذم يتحقؽ في العبلقة اإلسنادية ظنان منو بأف الكحدة المغكية أية أىمية لمفيـك التركي

قد يٌتفؽ عمى أنيا تفيد معنى يكتفي بو السامع كيطمئف إليو. فإنو ىنا يعطي أىمية 
لؤللفاظ دكف المعاني؛ إذ ال يعقؿ أف تككف ىناؾ فائدة ما لـ يكف ىناؾ تآلؼ بيف معنييف 

ينيض إال بكممتيف تتسانداف، فإف ظير أنو عمى األقؿ. فالكبلـ في أقصر صكرة ال 
مستغفو عف إحداىما بدليؿ ما لممعنى مف حضكر إلزامي ال محيد عنو في جميع أشكاؿ 
ف  التخاطب حتى كلك سيمب منو المفظ كجٌرد، فالعبارة محاؿ أف تتألؼ مف كممة كاحدة كا 

 جاز قياميا عمى لفظة كاحدة.
                                                 

 - 276ـ، 1978 ،6/ة، القاىرة، طنجمك المصريمكتبة األ إبراىيـ أنيس: مف أسرار المغة، (1)
277. 
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ـ أنيس فيو مبالغة، كدليؿ ذلؾ أف تسألو كمعنى ىذا أف المثاؿ الذم ساقو إبراىي
ما مقصكد المتيـ بجكابو فمف يجد الباحث بدِّا عف ذكر المعنى الثاني الذم يسند معنى " 
زيد " فيقكؿ: معناه كاف معي زيد فمكال قياـ ىذه النسبة بيف المعنييف في العبارة لما اىتدل 

"؛ ألف الكبلـ يغنى بو، بؿ ما كاف المجيب إلى ذكر المسند مكتفيان بترديد المفظ " زيد 
لمسائؿ أف يسأؿ عف شيء ليس إلى بيانو مف سبيؿ فكٌؿ ما ىنالؾ أف المتيـ أقاـ جكابو 
عمى أساس مف تعجيـ بنية المسند إليو دكف المسند لما كاف ىذا األخير معمكمان بالضركرة 

ذكر جمؿو بأسرىا  فيقاسمو كٌؿ مف المتخاطبيف . كبالتالي فإف كضكح المعنى يغنينا عف
إذا اتضح المعنى؛ بؿ إف كتاب الٌمو الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو مميء 

كأف يحذؼ القكؿ  (1)اإلظيار"بأمثمة مف تمؾ الحذك ؼ " حتى إنو في اإلضمار بمنزلة 
كىيييـٍ أىكىفى بدليؿ المقكؿ، نحك قكلو تعالى: دٍَّت كيجي ـٍ فىأىمَّا الًَّذيفى اٍسكى اًنكي ]آؿ  ٍرتـي بىٍعدى ًإيمى

، (2)[، أم فيقاؿ ليـ: أكفرتـ فحذؼ القكؿ كىك جممة، كاستغنى عنو بالمقكؿ106عمراف: 
ا أك كأف يحذؼ المقكؿ بدليؿ القكؿ، نحك قكلو تعالى:  ؽّْ لىمَّ قىاؿى ميكسىى أىتىقيكليكفى ًلٍمحى

كفى  ـٍ أىًسٍحره ىىذىا كىالى ييٍفًمحي السَّاًحري اءىكي [ أم ىك سحره بدليؿ ما يميو مف 77]يكنس: جى
 استفياـ.

كقد سار عمى خطا إبراىيـ أنيس حماسة عبد المطيؼ إذ يعرؼ الجممة قائبلن:" كؿ كبلـ    
تـٌ بو معنى يحسف السككت عميو ، ىك جممة، كلك كاف مف كممة كاحدة ".
(3)  

                                                 

، بيركت ،الزركشي: البرىاف مف عمـك القرآف، تحقيؽ: محمد أبي الفضؿ إبراىيـ، دار المعرفة (1)
 .   196/3ىػ، 1391 ،لبناف

ابف ىشاـ: مغنى المبيب عف كتيب  ؛197/3 انظر: الزركشي: البرىاف في عمـك القرآف، (2)
سعيد األفغاني،  :زف المبارؾ كمحمد عمي حمد ا، كراجعوما :األعاريب، حققو كعمؽ عميو

 .62 :، صـ2005 /ىػ1425 1/لبناف، ط، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت
العبلمة اإلعرابية في الجممة بيف القديـ كالحديث، دار غريب  :محمد حماسة عبد المطيؼ (3)

 .57: ص ـ،2001لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة 
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ة ترتكز عمى المفظ كال يخفى أف معالجة الجممة عمى ىذا النحك تعد معالجة سطحي   
دكف المعنى كما أنيا تعد معالجة بعيدة كؿ البعد عف استخبلص األسس المنيجية التي 

 قامت عمييا المفاىيـ النحكية.
أيضان ميدم مخزكمي يعد كاحدان مف المغكييف المحدثيف الذيف أنكركا عبلقة اإلسناد     

ى القكؿ في تعريؼ الجممة بأنيا " كىك متأثر إلى حد كبير بآراء إبراىيـ أنيس إذ يخمص إل
 .(1)أقؿ قدر مف الكبلـ يفيد السامع معنى مستقبلن بنفسو "

 كخبلصة القكؿ أف عمماء المغة العرب ينقسمكف إزاء عبلقة اإلسناد إلى قسميف:
يضـ القدامى كبعض المحدثيف الذيف تمسككا بعبلقة اإلسناد بغض النظر عف نكع  األول:

ـ فعمية، فالجممة أيا كاف نكعيا تعد عبلقة إسنادية بيف اسميف، أك الجممة اسمية كانت أ
 اسـ كفعؿ أحداىما مسنده كاآلخر مسنده إليو.

يضـ بعض المحدثيف الذيف رفضكا ربط الجممة باإلسناد، كعٌدكا ذلؾ تشكييان لمغة  الثاني:
 .(2)بدعكل أنيا قد تككف تامة بغير إسناد

ـ األكؿ كالذم يضـ النحاة القدامى كبعض كالرأم الذم نرتضيو ىك رأم القس
المغكييف المحدثيف الذيف قالكا بعبلقة اإلسناد التي عٌدكىا جكىر الجممة، إذ بيا ينقؿ 
المتكمـ معناه الذم يريده إلى المتمقي كحيث المغة قد أدت كظيفتيا التبميغية. إذ إف كظيفة 

فإف تحميؿ الجممة تحميبلن عمميان  المغة ىي التبميغ كاإلببلغ مف ناحية، كمف ناحية أخرل
دقيقان ال يتأتي إال عبر دراسة اإلسناد كذلؾ ما أدركو أصحاب المنيج الكظيفي كىذا ما 

 سنتناكلو الحقان في ىذا البحث مف خبلؿ دراستنا لئلسناد في الدرس المغكم الحديث.
 اإلسناد في الدرس المساني الحديث:

 عند الوظيفيين: -1

                                                 

 ،لبناف ،في النحك العربي، نقد كتكجيو، دار الرائد العربي، بيركت :ميدم المخزكمي (1)
 .33:، صـ1986 /ىػ 2،1406/ط

 .139 :أحمد مؤمف: المسانيات النشأة كالتطكر، ص (2)
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نيج الكظيفي دكر اإلسناد في التركيب فتحميميـ لمجممة يعمؿ أدرؾ أصحاب الم
 عمى بياف ما يمكف أف تؤديو المغة مف كظائؼ.

فرأكا أف الجممة تضـ عنصريف مسندان كمسندان إليو، فالمسند يحمؿ معمكمات 
معركفة مسبقان أك أشير إلييا مف خبلؿ السياؽ، كالمسند إليو يشترط فيو حمؿ معمكمات 

 السامع  .  جديدة تفيد
 كانطبلقان مما سبؽ يمكػف تحميؿ الجممتيف اآلتيتيف عمى النحك التالي:

 محرر القدس ىك البطؿ صبلح الديف. -
 البطؿ صبلح الديف ىك محرر القدس. -

نجد أف المعنى اإلسنادم في كمتا الجممتيف يفترض أف أحد الطرفيف يعرفو  
البطؿ صبلح الديف في الجممة الثانية المخاطب كىك محرر القدس في الجممة األكلى، ك 

، كىي المعمكمات التي يدركيا السامع مف givenكىذا ما يعرؼ عند الكظيفييف بالمسممة 
خبلؿ السياؽ، كأف الطرؼ الثاني غير معركؼ كىك مف حرر القدس في الجممة األكلى، 

كىي  Newكمف ىك البطؿ صبلح الديف في الجممة الثانية، كىذا ما يعرؼ باإلضافة 
المعمكمات الجديدة التي يقدميا المتكمـ لمسامع، كالتي ال يمكف أف يدركيا مف مصادر 

 أخرل.
 Themeإذف فالجممة عند الكظيفييف تتألؼ مف شقيف أساسييف ىما المسند 

 .Rhymeكالمسند إليو 
فالمسند يحمؿ معمكمات معركفة أك سبقت اإلشارة إلييا مف خبلؿ السياؽ، عمى حيف أف 

 سند إليو ىك ما يحمؿ معمكمات جديدة تقدـ لمسامع ألكؿ مرة.الم
كيعرؼ مارتينيو الجممة بقكلو: " ىي كؿ ممفكظ تتصؿ عناصره بركف إسنادم كحيد      

كىك التعريؼ الذم يركز فيو مارتينيو عمى الطبيعة  (1)أك متعدد عف طريؽ اإللحاؽ "

                                                 

 :، صـ1994 ،الجزائر ،مباحث في المسانيات، ديكاف المطبكعات الجامعية :أحمد حساني (1)
117. 
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" إف الجممة سمسمة مف الكممات  التسمسمية لمجممة، كيتطابؽ مع التعريؼ الذم يقكؿ
 .(1)تنتجيا قكاعد المغة كيككف ليا معنى حرفي مجرد مف المقاـ "

كيرل مارتينيو أف التركيب يتككف مف كحدات تربط بينيا عبلقات كىذه العبلقات 
، كالٌسند عنده -كما أشار إلى ذلؾ الخميؿ في كتابو ) العيف (   –ىي عبلقة الٌسنػد 

 لتي ال يجكز التخمي عنيا.الكممة المركز ا
كيضيؼ إلييا عنصران تاليان يسميو اجتعاالن. كلذلؾ نجده يعرؼ الجممة بقكلو: " 

 .(2)القكؿ الذم ترتبط فيو جميع العناصر بمخبر فريد، أك بعدة مخبرات معطكفة "
كقٌدـ مارتينيو مجمكعة مف المفاىيـ األساسية التي تخٌص الجممة مف بيف ىذه المفاىيـ    

" كيعني بو " النكاة التي يبنى  Le syntagme Predicativeالركف اإلسنادم       " 
حكليا التركيب كتعقد العناصر المسانية ركابطيا بو بطريقة مباشرة، أك لنقؿ ىك النكاة 

 .(3)األساسية لمجممة، ك أقؿ ما يمكف أف يككف عميو الكبلـ كأقؿ ما يفيد "
" فالتركيب  The boy play by ballزية بالتركيب التالػي "كيمكف التمثيؿ لو باإلنجمي   

"ىك جكىر التركيب الذم يشكؿ  the boy playالمككف مػف          " الكلد يمعب "" 
نكاة الجممة الذم ال يمكف االستغناء عنو فيك ركف إسنادم كجكده إجبارم في معظـ 

رتينيو:         "كلكف الذم التراكيب، كتميزه عف الفضبلت. حيث يقكؿ عنو أندريو ما
يمكف مف تحديده كسند كتمييزه عف الفضبلت ىك كجكده اإلجبارم في ضرب بعض مف 

 .(4)األقكاؿ "
كيرل مارتينيو أف كؿ ما يضاؼ إلى النكاة اإلسنادية يعد مف الناحية التركيبية  

اؼ إلى العمد إلحاقان كىك مفيـك يعادؿ في النحك العربي مفيـك الفضمة، فعندىـ أف ما يض
                                                 

الفكر لمطباعة  عمـ الداللة السماتيكية كالبراغماتية في المغة العربية، دار :الحسفر ػشاى (1)
 .81: ص ـ،2001 1/ردف، طاأل ،عػكالنشر كالتكزي

 ،الجزائر ،دار اآلفاؽ ،سعدم الزبير :أندريو مارتينيو، مبادئ المسانيات العامة، ترجمة (2)
 . 811:ص

 . 113ػ  112،  السابؽ (3)
 .113 :سابؽ، صال  (4)
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" ركني اإلسناد " يعد فضمة يستقيـ الكبلـ دكنيا مف الناحية الكظيفية.فيي فضبلت تصاغ 
لتحديد الزماف كالمكاف كالحالة كالييئة كالتخصيص كحذفيا أك زكاليا ال يخؿ بمعنى 

 الجممة كىذه الفضبلت يسمييا مارتينيو اإللحاؽ، كاإللحاؽ عنده نكعاف:
: كفيو يبقى الكبلـ مطابقان في بنية الجممة " النكاة " إذا األول: إلحاق بالعطف

ًمٍف آيىاًتًو المٍَّيؿي حذفنا العنصر المساني المعطكؼ عميو، ففي التركيب القرآني التالي:  كى
[، يمكف حذؼ العنصر المعطكؼ عميو فتصبح في 36]فصمت:  كىالنَّيىاري كىالشٍمسي كىاٍلقىمىري 
نيار، كىي بنية مطابقة لمبنية السابقة، أم أف البنية الثانية مطابقة غير القرآف كمف آياتو ال

 لمبنية التركيبية لممعطكؼ عميو.
 .(1)كيسمى مارتينيو ىذا بسطان، فالبسط عنده ىك " كؿ ما ىك ضركرم "

: كفيو يتميز العنصر الممحؽ بكظيفة تختمؼ عف كظيفة الثاني: اإللحاق بالتبعية
ؿ ذلؾ قكلنا " فأمر لو بجائزة عظيمة مف الماؿ "، فمك حذفنا كمثا (2)العنصر المتبكع

العنصر جائزة ألصبح التركيب" فأمر لو بعظيمة مف الماؿ " كىك غير مطابؽ لمتركيب 
 .(3)األصمي، كقد كصؼ سيبكيو ىذا التركيب بالقبيح كالممبس

 اإلسناد عند التوليديين والتحويميين: -2
أم التركيب، فاالسـ كالفعؿ عنده  (4)إلسنادتقـك الجممة عند تشكمسكي عمى ا

يشكبلف " عنصريف أساسييف في االنجميزية، كمف السيؿ إثبات أنيما عنصراف أساسياف 
 .(5)في كؿ لساف آخر نعرفو "

فاإلسناد عند تشكمسكي يقـك عمى مبدأ التكزيع الذم يعد أحد مقكمات المدرسة 
، ذلؾ أف التكزيع يقـك عمى التكزيعية كىك مف حيث المفيـك ال يختمؼ عف  عبلقة التبلـز

أف " المكرفيـ يقتضي المكرفيـ الذم يميو مف الجممة الكاحدة يقتضيو فيحدده كيأخذه بعد 
                                                 

 .115 :، صالسابؽ  (1)
 .117: أحمد حساني،  ص (2)
 باب االستقامة كاإلحالة مف الكبلـ. ،66 -65/ 1، انظر: سيبكيو: الكتاب (3)
 .76-72-71: صانظر: مصطفى حركات، المسانيات العامة كقضايا المغة،  (4)
 .12 :محمد محمكد غالي: عند أئمة النحاة في التاريخ، ص (5)
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أف ينطؽ المتكمـ بالمكرفيـ األكؿ، ففي الجممة العربية مثبلن: " إف الطالبيف يدرساف " فإف 
ذ " الطالبيف " كليس " يدرساف " كىذا المكرفيـ األكؿ " إف " يقتضي مكرفيما آخر يميو فيأخ

" الطالبيف " يككف في حالة إعرابية معينة طبقان لمقكاعد المغكية، كيقتضي مكرفيمان آخر ليتـ 
التعبير عف الصكرة الذىنية في ذىف المتكمـ، كيجب أف يككف ىذا في حالة معينة مف 

 خرج عمى ما ىي عميو.حاالت اإلعراب تحقيقان لقكاعد الكفاية، فبذا تتـ الجممة كت
ذا اقتضى المعنى زيادة في عدد الكممات في الجممة فإف كؿ كممة تضاؼ تأخذ  كا 
مكقعيا عمى الخط الذم يربط الكممة في الجممة نفسيا، فتقكؿ مثبلن " إٌف الطالبيف 

 .(1)المجتيديف الصاد قيف يدرساف "
مبدأ الخطية ككما نبلحظ مف خبلؿ ما سبؽ أف المنيج التكزيعي يقـك عمى  

كيعطي أىمية لمعبلقات الترتيبية كالعبلقات التعكيضية، فالتكزيع يقـك عمى التعكيض 
التي تظير فييا ك حدة ، فجممة:  (Context's)كالمقصكد بالتعكيض: "مجمكع السياقات 

 " قرأ زيده الدرسى " يمكف تحميميا عمى النحك اآلتي:
 

 قرأ زيٌد الدرَس 
 

 مسند    ركف المسند إليو   ركف ال            
            

 قرأ... الدرسى          زيده                                         
 

حيث يتككف ىذا التركيب مف كجية نظر اإلسناد مف ركنيف ىما: ركف المسند 
 إليو " زيده "؛ ألف المسند إليو دائمان يككف اسمان، كركف المسند " قرأ.. الدرسى ".

                                                 

 ،جدة ،، عالـ المعرفة/1منيج كتطبيؽ، ط –خميؿ عمايره: في نحك المغة كتراكيبيا أحمد  (1)
 .60 :ـ، ص1984 /ىػ1404
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حظ مف خبلؿ ىذا التشجير أف المسند يتككف مف كممتيف متباعدتيف ككما نم
الفعؿ... المفعكؿ، يفصؿ بينيما ركف المسند إليو " الفاعؿ " " زيده " كىذا ما يسمى في 
نحك المركبات المباشرة بػ " المركب الفعمي المتقطع الذم يدرج فيو المفعكؿ بو ضمف ركف 

 .(1)المسند "
سبؽ يمكف تحميؿ الجممة اآلتية: " الشاعري الماىري أنجز ثبلثة  كانطبلقان مما

 دكاكيف" عمى النحك التالي:
 تتككف الجممة مف مككنيف أساسييف ىما: 
 المككف األكؿ: " الشاعري الماىري ". –أ
 المككف الثاني: أنجز ثبلثة دكاكيف ". –ب

حميؿ، فالبنية األكلى حظ أف كبل مف المككنيف بنية ألنيما قاببلف لمتجزئة كالتكنم
.  يمكف تقسيميا عمى النحك التالي:  " الشاعري الماىري " = الشاعري + الماىري

كالبنية الثانية يمكف تقسيميا عمى النحك التالي:" أنجز ثبلثة دكاكيف " = أنجز + 
 ثبلثة + دكاكيف. 

ر ككؿ بنية مف ىاتيف البنيتيف قابمة ىي األخرل لمتجزئة كالتحميؿ إلى عناص
 أصغر بمعنى أف ىناؾ ثبلثة مستكيات لتحميؿ مثؿ ىذه الجممة كىي كاآلتي:

 ركف المسند      ركف المسند إليو        المستكل األكؿ:  
 مركب فعمي      مركب اسمي                     

 أنجز ثبلثة دكاكيف الشاعري الماىري                   المستكل الثاني: 
، اؿ... ماىري       المستكل الثالث:  أنجز ثبلثة دكاكيف اؿ... شاعري

 كيمكف أف نبينيا مف خبلؿ التشجير اآلتي:
 اإلسناد

 
  مسند     مسند إليو     

                                                 

 .76 :أحمد مؤمف: المسانيات النشأة كالتطكر، ص (1)
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 الشاعري الماىري      أنجز ثبلثة دكاكيف    
 

 أنجز ثبلثة دكاكيف     الماىري   الشاعري        
 

  اؿ   شاعري اؿ  ماىري    أنجز + ثبلثة + دكاكيف                                     
 

                    
 عبلمة جمعديكاف 

إذف تحميؿ الجممة  في المنيج التكليدم التحكيمي يقـك في المقاـ األكؿ عمى  
المضاؼ  –تحديد المسند إليو سكاء كاف فاعبلن أك مبتدأ مع كؿ ما يتعمؽ بو " النعكت 

ات كغير ذلؾ " كىي عمكمان " مركب اسمي " كالمسند سكاء كاف خبران أك المحدد –إليو 
 –الحاؿ  –المكاف  –فعبلن مع كؿ ما يتعمؽ بو مف خكاص عرضية كالمتمثمة في " الزماف 

المفعكؿ بو " كيككف مركبان اسميان أك مركبان فعميا، كىذا التقسيـ يجرم بدكف مشاكؿ تذكر 
 . (1)في المغات األجنبية 

 قة اإلسناد بالّرتبة:عبل
إذا أمعنا النظر في أىمية اإلسناد العميقة كجدنا أنيا تؤكد تماميا مف خبلؿ طرفييا في   

الجممة، ألنيما يصبلف بنا إلى تحقيؽ المعنى المطمكب.كفي ىذا تأكيد عبلقة االرتباط 
أك تشبو صدر  ،(1)بيف المسند كالمسند إليو فالعبلقة بينيما كثيقة تشبو عبلقة الشيء بنفسو

. كىذه العبلقة محتاجة غالبان إلى عدد آخر مف العبلقات لتمييز (2)الكممة الكاحدة بعجزىا
                                                 

، ص : 1993/ 2عبد الرحمف الحاج صالح : الجممة في كتاب سيبكيو ، عف المبرز ،العدد  (1)
12 

 ،دمشؽ ،، دار الفكر1/ط ،تحقيؽ: عبد اإللو النبياف المباب،:  أبك البقاء العكبرم (1) 
 .75/1ـ، 1995 /ىػ1416

عبد الحميد السيد محمد عبد  :تحقيؽ ،األشمكني ؛89/2ابف مالؾ:  شرح األشمكني أللفية (2)
 المكتبة األزىرية. ،الحميد
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الجممة مف بيف ىذه العبلقات " الٌرتبة " فقد تككف الرتبة غير ممتزمة بيف ركني الجممة 
قديـ ما لـ البسيطة " المسند كالمسند إليو"   فيتقد ـ ما حٌقو التأخير، كيتأخر ما حٌقو التٌ 

يمنع مانع، كما لـ يكف ىناؾ ضرره باألسمكب، كقد تككف الٌرتبة ممتزمة بيف المسند 
كالمسند إليو كذلؾ في حاؿ خفاء العبلمة اإلعرابية ،كال عبلقة تبيف أحدىا مف اآلخر، 
فعبلقات االرتباط كالٌربط في الجمؿ العربية تتشابؾ كتتداخؿ كىذا ما يؤكده مصطفى 

لو: "إف دالالت عبلقات االرتباط كالٌربط في الجممة العربية تتشابؾ كتتداخؿ حميدة في قك 
حتى ليمكف القكؿ بأنو ما مف عبلقػة مف عبلقات االرتباط أك الٌربط إاٌل كليػا صمة بعبلقة 
" ذات صمة بعبلقة تمييز الجممة في  ميؽي زيدو سيف خي أخرل " فعبلقة اإلسناد في قكلنػا:  " حى

سي  سيف زيده خمقوي "قكلنا: " حى  .(1)ف زيده خمقان " كبعبلقة البدؿ في قكلنا: " حى
كىذا القكؿ يؤكد أيضان أف المغة العربية تتميز بالمركنة فيي تتيح لمتكمميا أف يعبر عف  

المعنى الكاحد بطرؽ متعددة ذات عبلقات ربط كارتباط مختمفة، كما أف تغيير أحد طرفي 
خرل صالحة لمتعبير عف المعنى نفسو، كلكف في سياؽ العبلقة ينتج عنو نشكء عبلقة أ

 مختمؼ كمقاـ مختمؼ كلغرض مختمؼ يقصده المتكمـ أيضان.
كالجممة العربية تضـ مجمكعة مف المككنات المباشرة تقـك بينيا عبلقات، فالجممة   

يما الخبرية البسيطة تتككف مف مككنيف اثنيف كجكدىما الـز لقياـ الجممة كتقـك العبلقة بين
 عمى اإلسناد.

كيمكف أف نبيف ىذه العبلقة مف خبلؿ التركيب اآلتي: " زيده قائـه " فيذا التركيب مف    
حيث المنطؽ يتككف مف مكضكع كمحمكؿ فالمكضكع يتمثؿ في " زيده "، كالمحمكؿ يتمثؿ 

ثاني في " قائـه "، كباعتماد دكر العنصر في عممية اإلببلغ فاألكؿ مخبره عنو " زيده " كال
خبر " قائـه "، كاعتماد دكر اإلسناد يقتضي التزاـ المسند إليو كالمسند، فاألكؿ مسند إليو " 
زيده " كالثاني مسند " قائـه " كاعتماد دكر الرتبة يفرض التزاـ المبتدأ كالخبر فػ " زيده " مبتدأ،  

                                                 

المصرية العالمية مصطفى حميدة: نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية، الشركة  (1)
 .162 : ص ـ،1997 1ط/ ،لكنجماف ،لمنشر
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 اإلعراب                العمل المنطق                اإلخبار               اإلسناد                   

 عاهل           هعوول هوضوع        هحوول  هخبر عنه        خبر   هسنذ إليه         هسنذ     هبتذأ            خبر     

 ائن "   " ق     " زيذ "  " قائن "  " قائن "   " زيذ "     " قائن "  " زيذ "      " قائن "  " زيذ "    " زيذ "       

فاعؿ " زيده " ك " قائـه " خبر، كاعتماد دكر العمؿ يحتـ التزاـ الفاعؿ كالمفعكؿ، فال
  كالمفعكؿ" قائـه " كيمكف تمثيؿ ما سبؽ مف خبلؿ التشجير اآلتي:

 
 
 
 
  

   
 فمف خبلؿ ىذا التشجير تتبيف عبلقة الرتبة باإلسناد.

فاإلسناد عبلقة كجكدىا حتمي حتى يتـ معنى التركيب ثـ يأتي دكر الٌرتبة ليحدد 
كيب.فالرتبة تحٌدد أم أطراؼ اإلسناد أكالن كأييما ثانيان مكقع الكحدة المغكية داخؿ ىذا التر 

 فثالثان كىكذا.
 خبلصة واستنتاج:

 
المغة نظاـ لربط الكحدات المغكية بعضيا ببعض، كمف ثـ تحديد العبلقات القائمة  -

 بينيا.
المغة العربية لغة مرنة ال يمكف أف تقتصر في ترتيب مككناتيا عمى نسؽ كاحد  -

 معنى الكظيفي كالداللي كأمف المبس .بشرط االحتفاظ بال
ٌنما تككف  - الٌرتبة ال تككف لكممة منفردة، أك منعزلة عف غيرىا مف عناصر الٌتركيب، كا 

 بالنظر إلى غيرىا مف العناصر األخرل داخؿ التركيب.
الٌرتبة النحكية كما يطرأ عمييا مف تقديـ كتأخير،تؤكد الٌصمة القكية بيف عمـ النحك  -

، كدكر الٌرتبة في الحكـ عمى الٌتركيب بالحسف أك القبيح، بمعنى أننا كعمـ المعاني
نحكـ عمى أف ىذا التٌركيب قبيح، أك حسف، خطأ أك صحيح ألنو قٌدـ كذا كأخر كذا 

 ككاف القياس كذا كىذا الحكـ أصدره سيبكيو قديمان فسماه االستقامة في الكبلـ.
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 .الٌرتبة بديمة لمعبلمة اإلعرابية عند غيابيا -
 أىمية الٌرتبة في جميع المغات خصكصان المغات الخالية مف اإلعراب. -
ٌنما تكتسب معناىا مف خبلؿ السياؽ الذم تقع  - ليس لمكحدة المغكية المفردة معنى، كا 

فيو، كذلؾ مف خبلؿ ضميا لكحدات لغكية أخرل.فالمتكمـ ال يقصد أف يعمـ المتمقي 
ان ال يعممو، كبالتالي فإف الٌتركيب الٌبد معاني مفردة، بؿ يقصد أف يعممو شيئاى جديد

 أف يحكم جزأيف أساسييف ليتٌشكؿ الٌتركيب كىما المسند إليو كالمسند.
الخميؿ بف أحمد الفراىيدم كاف أدٌؽ مصطمحان مف غيره فقكلو الٌسند يحٌؿ إشكالية  -

 المسند كالمسند إليو عمى األقؿ في المستكل االصطبلحي.
لقرائف المغكية السيما بيف الٌرتبة كاإلسناد فاإلسناد حتمي كجكد عبلقة كطيدة بيف ا -

 إلنتاج الٌتركيب، كالٌرتبة كذلؾ لتحديد طرفي اإلسناد أييما األكؿ، ك أييما الثاني.
تضافر قضيتي الرتبة كاإلسناد مع بعضيما بعضان لتحديد كظيفة المفردة داخؿ  -

 التركيب .
 الجمؿ في السياقات المختمفة .ربط النظاـ المغكم بالكظائؼ التي تؤدييا  -
طرح قضيتي الرتبة كاإلسناد ، كبياف العبلقة بينيما كفؽ مفاىيـ عممية تيتـ بدراسة  -

  .فاعمية بيف عناصر الٌنسؽ المغكمالمغة كقكاعدىا الداخمية ، كتبحث في العبلقات الت
لفيـ  اىتماـ النظريات الحديثة بقضيتي الرتبة كاإلسناد يشكؿ مفتاحان أك مدخبلن   -

 مجمكعة مف الظكاىر التركيبية األخرل .
اىتماـ النظريات المسانية الحديثة بتحميؿ الجممة العربية اىتمامان شديدن، كدراسة  -

 مختمؼ العبلئؽ القائمة بيف مككناتيا
براز الكظيفة النحكية لمكممات داخؿ التركيب. -  التركيز عمى المعنى كا 
 حديد كظيفة الكحدة المغكية داخؿ التركيب .احتياج الرتبة دائمان إلى اإلسناد لت -
 ارتباط اإلسناد باإلفادة. -
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 التوزيع الجغرافي لمخدمات الصحية الحكومية والخاصة
 في  المرقب ودورىا في تمبية احتياجات السكان

 ةـرنتــحمد أبوشأد ـورية محمــند. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة

رتفاع اف إتمعب الخدمات الصحية دكران بارزان في حياة الفرد كالمجتمع، حيث             
ـ تحسيف مستكل الرفاىية ثالفرد، كمف المستكل الصحي يساىـ في تطكير إنتاجية 

ىتمت الدكؿ بمختمؼ أنظمتيا بتطكير القطاع الصحي نظران لدكره البارز امكاطف، لذلؾ لم
جتماعي لمفرد، ألف حالة تدني المستكل في رفع حالة التكامؿ الجسماني كالعقمي كاال

نخفاض أمد الحياة لممكاطنيف كما يترتب عميو مف نتائج سمبية عمى االصحي لمسكاف ك 
 التنمية إعطاء األكلكية ليذا القطاع. كاضعي سياسات عمى   إنتاجية الفرد تحتـ 

كالخاصػػػػػة  التكزيػػػػػع الجغرافػػػػػي لممؤسسػػػػػات الصػػػػػحية الحككميػػػػػة  لبحػػػػػتاىػػػػػدا :كيتنػػػػػاكؿ        
ف إالمتمثمػػة فػػي المستشػػفيات الحككميػػة كالعيػػادات المجمعػػة كالمراكػػز الصػػحية المختمفػػة، حيػػث 

إذ أنيػػا تكتسػػب أىميػػة بالغػػة فػػي الدراسػػات  دراسػػة التكزيػػع المكػػاني مػػف أكثػػر أىػػداؼ الجغرافيػػا،
نتشػػػار كالتشػػػتت كالتباعػػػد الجغرافيػػػة اليادفػػػة إلػػػى التحميػػػؿ المكػػػاني ليػػػذه الظػػػكاىر مػػػف حيػػػث اال

كغيرىػػا مػػف الظػػكاىر األخػػرل ذات ، كالعبلقػػات المختمفػػة القائمػػة بػػيف ىػػذه الظػػكاىر المدركسػػة 
خػر يتمثػؿ فػي التقػكيـ الجغرافػي ليػذه الظػكاىر آكما تكفر مثؿ ىذه الدراسات بيعدان نكعيان  ،العبلقة

بعػػػد تكصػػػيفيا كتحميميػػػا كصػػػكالن إلػػػى محاكلػػػة إعػػػادة تكزيعيػػػا الكمػػػي كالمكػػػاني مػػػف خػػػبلؿ تقػػػديـ 
 صكرة تخطيطية مستقبمية أفضؿ ليا.

ف تحديد مكاقع الخدمات الصػحية يتػأثر بمجمكعػة مػف العكامػؿ مػف أىميػا إحيث ك 
ف انتفػػػػاع بيػػػػا فػػػػي الكقػػػػت كالمكػػػػكصػػػػكؿ إلييػػػػا كاالحجػػػػـ كتكزيػػػػع السػػػػكاف كمػػػػدل سػػػػيكلة ال

 .يف فإنو مف الكاجب دراسة ىذا التكزيع بشيء مف التفصيؿالمناسب
 

 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 413 

 ة:ــالدراس تحديد : ولا أ
شػػماالن كبػػيف   °32  "45 - °31 "57المرقػػب فمكيػػا بػػيف دائرتػػي عػػرض  تقػػع            
°14  "05 خطي طكؿ

 شرقان. 14° "50 - 
تقػػع فػػي الجػػزء الشػػمالي الغربػػي مػػف ليبيػػا مطمػػة  المرقػػب فػػي ؿمػػا المكقػػع الجغراأ

تػاجكراء كمػف  مدينػةمصػراتو كمػف الغػرب مدينػة كيحػدىا مػف الشػرؽ  ،عمى البحػر المتكسػط
كػػـ 120المرقػػب تبعػػد عػػف العاصػػمة طػػرابمس بحػػكالي  ك ،الجبػػؿ الغربػػي الجنػػكب الغربػػي 

 كـ.90مصراتو بحكالي مدينة  كعف

 
 .14، ص1979المصدر: استنادان إلى األطمس الكطني 
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 ة: ـمشكلة الدراس :ثالثاا 

 تتمحور مشكلة الدراسة فً التساؤالت اآلتٌة:

حتياجات السكاف في  الدراسة كالمنػاطؽ التػي تقػع اىؿ الخدمات الصحية تغطي  -1
 تحت تأثيرىا؟

 ما ىك البعد الجغرافي لمخدمات الصحية في  الدراسة؟  -2

 ة: ــمية الدراسـأه :رابعاا 
 النقاط اآلتٌة:تتمثل أهمٌة الدراسة فً 

 تسميط الضكء عمى كاقع الخدمات الصحية في  المرقب. -1
المرقػػػب كالفتػػػرات  بلمخػػػدمات الصػػػحية التكزيػػػع الجغرافػػػي التعػػػرؼ عمػػػى أنمػػػاط  -2

 الزمنية التي تتطمبيا لتطكر ىذه الخدمات.

 :الموضوع اختيار بابـأس :خامساا 
 بالتكجػػػػو  عبلقػػػػة ليػػػػا التػػػػي السػػػػيادية الخػػػػدمات مػػػػف الصػػػػحية الخػػػػدمات رتعتبػػػػ -1

 .  لمدكلة الحضارم
إبػػػػراز الػػػػدكر الجغرافػػػػي فػػػػي بيػػػػاف االحتياجػػػػات المسػػػػتقبمية لقطػػػػاع الصػػػػحة فػػػػي   -2

 المرقب.

 ة: ــداف الدراســأه :سادسا  
 الدراسة إلى تحقيق ما يمي:تيدف 

درة عمى تمبيػة احتياجػات سػكاف  تكفير الخدمات الصحية البلزمة كالقاالعمؿ عمى  -1
 الدراسة.

 التعرؼ عمى البعد الجغرافي لمخدمات الصحية كقدرتيا عمى تمبية احتياجات السكاف. -2

 
 -الدراسات السابقة :

تناكلت العديد مف الدراسات الجغرافيػة مكضػكع الخػدمات الصػحية كتعػددت حسػب 
قتػو بتكزيػع السػكاف كمعػدالت تعدد جكانب المكضكع المختمفة، كذلؾ مف حيث التكزيػع كعبل

( الػػػذم تنػػػاكؿ فييػػػا بعػػػض األبعػػػاد Drury 1983الخدمػػػة، كمػػػف ىػػػذه الدراسػػػات دراسػػػة )
المكانيػػػة لتنميػػػة الخػػػدمات الصػػػحية، كذلػػػؾ فػػػي ضػػػكء التجربػػػة البريطانيػػػة مػػػف خػػػبلؿ سػػػرد 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 415 

 .(1)تاريخي لتطكر النظاـ الصحي اإلنجميزم كأبعاده المكانية كمشكبلتو
ىيراركية النظػاـ الصػحي فػي دكلػة بػنجبلديش حيػث تطػرؽ  Khan 1984كتناكؿ 

الباحث في دراستو لنظاـ الخدمات الصحية كمعدالت الخدمة الصحية لكؿ نمط مػف أنمػاط 
 الخدمات الصحية.

 & Guhnكمف الدراسات التي تناكلت التكزيع المكاني لمخػدمات الصػحية دراسػة 

Joshi (1985كعنكانيػػػا الخػػػدمات الصػػػحية بينػػػك، كتط ) رقػػػت الدراسػػػة لمتكزيػػػع المكػػػاني
 .(2)لمخدمات الصحية في مقاطعة بينك كىي احدم مقاطعات اليند

فػػي دراسػػة كعنكانيػػا األنمػػاط المكانيػػة  Al – Kahtani 1991كأيضػػان تطػػرؽ 
لمخدمات الصحية في المممكة العربية السعكدية، كفييػا تنػاكؿ تطػكر الخػدمات الصػحية فػي 

 .(3)يع السكافمناطؽ المممكة كعبلقتيا بتكز 
كمػػػػػف الدراسػػػػػات الحديثػػػػػة التػػػػػي تناكلػػػػػت مكضػػػػػكع الخػػػػػدمات الصػػػػػحية كتكزيعيػػػػػا 

بعنػػكاف جغرافيػػة الخػػدمات الصػػحية فػػي محافظػػة البحيػػرة،  1994الجغرافػػيو دراسػػة سػػميماف 
حيػػػػث تطػػػػرؽ فييػػػػا لمكضػػػػكع الخػػػػدمات الصػػػػحية مػػػػف خػػػػبلؿ تكزيعيػػػػا الجغرافػػػػي ككثافتيػػػػا 

مـ فييا عف االحتياجات ليذه الخدمة باالعتمػاد عمػى النمػك كمقارنتيا بالمعدالت المثالية كتك
2000السكاني كتكزيعيـ حتى سنة 

(4). 
كعنكانيػػػا: التكزيػػػع المكػػػاني لمخػػػدمات الصػػػحية ب ترىكنػػػة  2008كدراسػػػة عقيػػػؿ 

كتناكلػػت فييػػا الباحثػػة مراحػػؿ تطػػكر الخػػدمات الصػػحية فػػي ليبيػػا ك الدراسػػة باإلضػػافة إلػػى 

                                                 
(

1
) Drury (P), Some Spatial Aspects Of Health Service Development, The British 

experience, Progress in human geography, Vol. 7, No, 1, 1983, PP. 60-87. 
(

2
) Gaha (S.B), Joshi Health Facilities in Pube Geophical  Review of India, Vol. 

47, No.4, 1985, PP. 505-58. 
(

3
) Al- Kahtani (M.M), The Spatial Pattern of Facilities in Saudi Arabia: 

Development and Planning,  Geophical , Vol.25, No.4, 1991, PP. 423-433. 
رة"، رسالة دكتػكراه غيػر منشػكرة، جامعػة اإلسػكندرية، عمي زكي سميماف: "جغرافية الخدمات في محافظة البحي (4)

 .1994كمية اآلداب، قسـ الجغرافيا، 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 416 

 .(1)ات الصحية كعبلقة ذلؾ بتكزيع السكافالتكزيع الجغرافي لمخدم
كضػػػمف ىػػػذا السػػػياؽ تناكلتػػػو ىػػػده  الدراسػػػة التكزيػػػع الجغرافػػػي لمخػػػدمات الصػػػحية 

 الحككمية أكالن ثـ التكزيع الجغرافي لمخدمات الصحية الخاصة.
 :التوزٌع الجغرافً للمؤسسات الصحٌة الحكومٌة فً ال : أوال  

سػػػكاء فػػػي عػػػددىا أك فػػػي  ران يػػػممػػػة تغيجالمرقػػػب    شػػػيدت الخػػػدمات الصػػػحية فػػػي
المؤسسػات الصػحية الحككميػة تكزيػع كضح يمستكاىا أك تكزيعيا المكاني، كفؽ ىذا السياؽ 

فػػي نػػكع ككػػـ الخػػدمات الصػػحية  المرقػػب التبػػايف فػػي مكاقػػع الخػػدمات الصػػحية بػػاؿ  فػػي 
اجتيـ رتباطػػو بحجػػـ السػػكاف كحػػامػػة ذلػػؾ ك ءالمقدمػػة فػػي الكقػػت الػػراىف لسػػكانيا كمػػدل مبل

 إلييا كذلؾ مف خبلؿ دراسة مكاقع ىذه الخدمات.
 2010كقػػد بمغػػت جممػػة المؤسسػػات الصػػحية فػػي  المرقػػب بأنكاعيػػا المختمفػػة عػػاـ 

مستشػػفيات  6مؤسسػػة صػػحية تخػػدـ سػػبع مػػدف بضػػكاحييا. حيػػث يكجػػد عػػدد  141حػػكالي 
خػرل مرافػؽ أ 4كحػدة رعايػة صػحية كعػدد  75مركػزان صػحيان ك 54عيػادة مجمعػة ك 2كعدد 

 تابعة لمصحة. 
( نبلحػػػػظ أف المؤسسػػػػات الصػػػػحية الحككميػػػػة بأنكاعيػػػػا المختمفػػػػة 1مػػػػف الجػػػػدكؿ )

مؤسسة صحية تخدـ سبع مػدف بضػكاحييا كتعكػس الصػكرة  141حكالي  2010بمغت سنة 
ىػػذا التكزيػػع عمػػى ك  ( 2الشػػكؿ )العامػػة لمتكزيػػع الجغرافػػي ليػػذه المؤسسػػات كالمكضػػحة فػػي 

   -النحك األتي:
 
 
 
 
 

                                                 

سمية عمي البشير عقيؿ، التكزيع المكاني لمخدمات الصحية ب ترىكنة رسالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، جامعػة  (1)
، ترىكنة، قسـ الجغرافيا،   .2008المرقب، كمية اآلداب كالعمـك
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 ( 1جدكؿ )                             
 2010المرقب  توزٌع المؤسسات الصحٌة الحكومٌة فً            

 المستشفٌات ال
عٌادات ال

 مجمعة

 مراكزال
 صحٌةال

وحدات 
رعاٌة ال
 صحٌةال

 مرافق
 أخرى

 المجموع
 الكلً

 20 - 10 9 - 1 سكؽ الخميس

 21 3 4 12 1 1 الخمس 

 1 - - 1 - - غنيمػة 

 61 1 41 16 1 2 ة ترىكن

 22 - 13 8 - 1 مسبلتو 

 7 - 4 3 - - قصر األخيار 

 9 - 3 5 - 1 القرة بكلمي 

 141 4 75 54 2 6 المجمكع الكمي 

 .2010استنادا إلى الدراسة الميدانية الباحتة  عداد إالمصدر: مف 
ىػذه ى أكلػ خػر فػي اؿآتركز المؤسسات الصحية في منطقتيف أكثر مف أم جػزء  -1

( مؤسسػػػػػة صػػػػػحية أم حػػػػػكالي 60حيػػػػػث تضػػػػػـ ) ؛منػػػػػاطؽ  أك مدينػػػػػة ترىكنػػػػػةال
%( مف جممة المؤسسات الصحية الحككمية، أما الثانية فيػي مدينػة مسػبلتو 43)

( مؤسسػػػػة 22حيػػػث تعتبػػػػر المدينػػػػة مػػػف أىػػػػـ منػػػػاطؽ التركػػػز العمرانػػػػي كتضػػػػـ )
 اتمييػػػػا مػػػػدينت ؿ%( مػػػػف جممػػػػة المؤسسػػػػات الصحيػػػػػة بػػػػا16صػػػػحية أم حػػػػكالي )

كسػػكؽ الخمػػيس مػػف حيػػث تركػػز المؤسسػػات الصػػحية فييػػا بنسػػب بمغػػت  الخمػػس
 %(.14%( ك )15عمى التكالي )

أمػػػا التكزيػػػع المكػػػاني لممؤسسػػػات الصػػػحية فػػػي المنػػػاطؽ أك المػػػدف األخػػػرل فقػػػد  -2
ف بػػػاقي إخػػػر لمتكزيػػػع يغمػػػب عميػػػو طػػػابع التبعثػػػر كالتشػػػتت حيػػػث آأخػػػذت شػػػكبلن 

العمرانيػػة فييػػا كخاصػػةن غنيمػػة  المػػدف تعتبػػر منػػاطؽ أقػػؿ مػػف حيػػث عػػدد المراكػػز
 كقصر األخيار.
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 ( 2شكل )
 2010التوزٌع الجغرافً للمؤسسات الصحٌة فً محالت  المرقب عام 
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 (1تابع شكل )
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 (2تابع شكل )

 
 (.1مف عمؿ الباحتة استنادا إلى جدكؿ ) -المصدر:

النػػػػػػػػكعي لممؤسسػػػػػػػػات الصػػػػػػػػحية  أمػػػػا بالنسػػػػبة إلػػػػى شػػػػكؿ التكزيػػػػع  -3
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 ما يمي:كما يتضح مف أيضان فإنيا تباينت 

( مستشػفيات 2أف المستشفيات تركزت في مدينػة ترىكنػة حيػث يكجػد بيػا عػدد ) -
حػػدىا يقػػع فػػي مركػػز المدينػػة ترىكنػػة كاآلخػػر قػػركم كىػػك مستشػػفى الػػداككف، كبػػذلؾ تحتػػؿ أ

ف دمدينػة ترىكنػة المرتبػة األكلػى فػي ىػذا التكزيػع، أمػػا فػي المرتبػة الثانيػة فقػد جػاءت كػبلن مػػ
 مستشػفى منيػادينة الخمس كمدينة مسػبلتو كالقػرة بػكلمي كسػكؽ الخمػيس حيػث يكجػد بكػؿ م

 ، أما باقي مدف اؿ فيي تخمك مف المستشفيات. كاحدة
 -:المرقب ب للمستشفٌات العام التوزٌع

سػػػتة مستشػػػفيات  2010المرقػػػب سػػػنة   بمغػػػت جممػػػة المستشػػػفيات الحككميػػػة فػػػي 
 (.2كالجدكؿ )

 (2جدول )
 2010المرقب حسب تارٌخ بدء النشاط حتى سنة  غرافً لمستشفٌات التوزٌع الج

 نوعه موقع المستشفى تارٌخ بدء النشاط المستشفىاسم 

 تعميمي مدينة الخمس 1975 الخمس التعميمي

 مركزم مدينة ترىكنة 1983 ترىكنة

 مركزم مدينة مسبلتو 1982 مسبلتو

 قركم مدينة سكؽ الخميس 1991 سكؽ الخميس

 قركم مدينة القرة بكلمي  1980 بكلمي  القرة

 قركم مدينة ترىكنة 1982 الداككف

 .2010 ،استنادا إلى الدراسة الميدانيةالباحتة عداد إالمصدر: مف 
ف ىناؾ تبايف في تاريخ بػدء نشػاط المستشػفيات بػاؿ، إذ إكبشكؿ عاـ يمكف القكؿ 

ىػذا  افتتاحػوالمرقػب حيػث تػـ   يبلحظ أف مستشفى الخمس التعميمي أقدـ المستشفيات فػي 
مف المستشفى القػديـ كىػك يقػع فػي مدينػة الخمػس تحديػدان  انتقالوبعد  1975المستشفى سنة 

، كتميػػو سمسػػمة مػػف المستشػػفيات التػػي ظيػػرت فػػي الثمانينيػػات كىػػي مستشػػفى ةلبػػد حمػػةفػػي م
كيقػػػػع فػػػػي مركػػػز المدينػػػػة كأيضػػػػان  23/10/1983فػػػي  وترىكنػػػة المركػػػػزم حيػػػث تػػػػـ افتتاحػػػػ

 .1982سنة  وتشفى الداككف القركم حيث تـ افتتاحمس
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الدراسػة  رتباط بيف التكزيػع المكػاني لممستشػفيات كالنمػك العمرانػي لمػدف اف ىناؾ إ
تجيػػػػػت صػػػػكب محػػػػاكر النمػػػػػك العمرانػػػػي مسػػػػػتغمة اإذ يبلحػػػػظ أف جميػػػػع المستشػػػػػفيات قػػػػد 

 صبلت.جيدة في طرؽ المكابشبكة المساحات الكبيرة إلمكانية التكسع المستقبمي 
لػـ تشػيد سػكل افتتػاح مستشػفى كاحػد كىػك  السػبعيناتبلحػظ أف فتػرة يكبشكؿ عػاـ 

مػف ، بينمػا فػي فتػرة الثمانينيػات شػيدت افتتػاح أكثػر 1975مستشفى الخمس التعميمي سػنة 
 مستشفى ترىكنة كمستشفى الداككف. مثؿ  مستشفى في اؿ

  -التوزيع العام للمستشفيات الحكومية حسب الحجم:
عػػارؼ عميػػو أف حجػػـ المؤسسػػات أك الخػػدمات الصػػحية يقػػاس بعػػدة طػػرؽ مػػف المت

ا المستشػػػفيات أك حسػػب عػػدد الفريػػؽ الصػػحي الػػذم يتػػػكلى تخػػدميمنيػػا عػػدد األٌسػػرة التػػي 
تقػػػديـ الخػػػدمات العبلجيػػػة أك عمػػػى أسػػػاس حجػػػـ النشػػػاط )المتػػػردديف( كتعتبػػػر دراسػػػة عػػػدد 

كىػػذا ، راسػػات التػػي تناكلػػت ىػػذه الخدمػػةاألٌسػػرة المعيػػار األكؿ كاألكثػػر شػػيكعان فػػي معظػػـ الد
 (.3ؿ)( كالشك3ما يبينو الجدكؿ )

 2010المرقب حسب عدد األسرة فً سنة  توزٌع المستشفٌات ب (3جدول )       

 % فً جملة المنطقة عدد األّسرة المستشفىاسم 

 32.63 282 الخمس التعميمي

 23.26 201 ترىكنة

 23.26 201 مسبلتو

 6.94 60 سكؽ الخميس

 6.94 60 القرة بكلمي 

 6.94 60 الداككف

 %100 سرير 864 اإلجمالي
 .2010استنادا إلى الدراسة الميدانية الباحتة  عداد إالمصدر: مف 

لقد جاء مستشفى الخمس التعميمي في المرتبة األكلى مف حيث العدد الكمي 
مستشفيات المنطقة %( مف جممة اآلٌسرة ب32.63( سريران أم ما يعادؿ )282لآلٌسرة )
( سرير، في حيف جاء كؿ مف مستشفى ترىكنة كمستشفى مسبلتة في 864البالغة )
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( سرير 201المرتبة الثانية عمى التكالي مف حيث عدد اآلٌسرة المكجكدة بيا كالتي بمغت )
ذا ما 23.26في كؿ مستشفى أم ما يعادؿ ) %( مف جممة آسرة المنطقة لكؿ منيما، كا 

%( ألتضح 32.63%( إلى نسبة مستشفى الخمس )46.52كالبالغة )أضيفت نسبتيما 
%( مف جممة أسرة المنطقة تركز في ثبلثة مدف فقط مف منطقة المرقب كىذه 79.15أف )

 المدف تعتبر أكبر مدف المنطقة مف ناحية التطكر العمراني كالخدمي.
 (3شكل )

 2010عام التوزٌع الجغرافً للمستشفٌات ب المرقب حسب عدد األسرة ل 

 

مػػػف عمػػػؿ الباحتػػػة اعتمػػػادان عمػػػى البيانػػػات الػػػكاردة  -المصػػػدر:
 (.3بالجدكؿ )

 الرقػب قد حظيت بيػا بػاقي المستشػفيات بف%( 21سرة )أما النسبة الباقية مف األ
%( لكػؿ مػف مستشػفى الػداككف، كمستشػفى القػرة بػكلمي ، 6.94كبنفس النسبة كالتػي بمغػت )

حتياجػػػات السػػػكاف االمستشػػػفيات قركيػػػة أم تخػػػدـ  كمستشػػػفى سػػػكؽ الخمػػػيس كتعتبػػػر ىػػػذه
 بالمناطؽ المكجكدة بيا فقط.

ٌسػػػرة بيػػػا كىػػػذا التقػػػارب كيبلحػػػظ أف ىنػػػاؾ مستشػػػفيات تشػػػغؿ نفػػػس العػػػدد فػػػي األ



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 424 

( سػػرير لكػػؿ 201العػػددم جػػاء فػػي كػػؿ مػػف مستشػػفى ترىكنػػة كمستشػػفى مسػػبلتة حػػكالي )
قػػرة بػػكلمي كمستشػػفى سػػكؽ مستشػػفى، كأيضػػان جػػاء كػػؿ مػػف مستشػػفى الػػداككف كمستشػػفى ال

كبشػكؿ عػػاـ يبلحػظ فػػي الجػػدكؿ ، ( سػرير لكػػؿ مستشػػفى 60الخمػيس بػػنفس العػدد حػػكالي )
حجمػػان تركػػز فػػي مدينػػة الخمػػس أف عػػدد اآلسػػرة بػػو المرقػػب  السػػابؽ أف أكبػػر مستشػػفيات 

يعادؿ أربعة أمثاؿ جممة عدد اآلسرة في مستشفيات بعض المدف مثػؿ القػرة بػكلمي كالػداككف 
ف عػدد إالخمػيس، كتػأتي فػي المرتبػة الثانيػة كػؿ مػف مػدينتي ترىكنػة كمسػبلتو حيػث كسكؽ 

 سرة بيا يعكس كبر حجـ الخدمات الصحية بيا.األ
 -: التوزيع العددي والنسبي لآلسرة حسب تخصصاتها في المستشفيات بال

ختبلفػػات فػػي مستشػػفيات مػػدف المنطقػػة فػػي أحجاميػػا مػػف حيػػث ال تقتصػػر اال
نمػػػا ىنػػػاؾ  عػػػدد اآلسػػػرة فقػػػط سػػػرة حسػػػب التخصصػػػات خػػػتبلؼ أيضػػػان فػػػي تكزيػػػع األاكا 

، كيقتصػػر كجػػكد اآلسػػرة فػػي المستشػػفيات فقػػط، كىػػي تعتبػػر المكجػػكدة فػػي المستشػػفيات
أحد المؤشرات العامة الصحية، حيث إف زيػادة عػددىا يعتبػر قيػاس لئلمكانيػات الطبيػة 

كقمتيػػػا مػػػع تزايػػػد عػػػدد المييػػػأة لمعبلجػػػات السػػػريرية كخدمػػػة المرضػػػى بالشػػػكؿ األمثػػػؿ، 
 .(1)السكاف مؤشران عمى ضعؼ القدرات اإلنشائية كالعبلجية

كييعػػػد عػػػدد األسػػػرة بالنسػػػبة لحجػػػـ المستشػػػفيات )سػػػرير/ نسػػػمة( مػػػف أكثػػػر كسػػػائؿ 
قياس حجـ المستشفيات شيكعان في كؿ الدراسػات التػي تناكلػت ىػذه الخدمػة كمػا أنيػا تعتبػر 

تتػػكافر لممقػػاييس األخػػرل، كمػػا أف عػػدد المتػػردديف مػػف أفضػػميا لمػػا ليػػا مػػف مميػػزات قػػد ال 
عمى المستشفى بكجو عاـ كاألقساـ الداخمية بكجو خاص يتكقؼ عمى عدد األسػرة المتاحػة، 

( يكضػػح التكزيػػع العػػددم كالنسػػبي لآلسػػرة حسػػب تخصصػػاتيا فػػي مستشػػفيات 4كالجػػدكؿ )
   -كمنو نبلحظ ما يمي:المرقب  مدف 

ػػػرة أمػػػراض  كالػػػكالدة فػػػي المركػػػز األكؿ حيػػػث بمغػػػت نسػػػبتيا ء النسػػػالقػػػد جػػػاءت أسّْ
%مػػػف جممػػػة األسػػػرة حسػػػب التخصصػػػات كىػػػذا يعكػػػس أف معظػػػـ المستشػػػفيات العامػػػة 26

                                                 

ف الزماف، جغرافية الخدمات في دكلػة قطػر، رسػالة دكتػكراه غيػر منشػكرة، جامعػة القػاىرة، كميػة سارة عبدالرحم (1)
 .156، ص1994اآلداب، قسـ الجغرافيا، 
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 مزكدة بأقساـ ليذا التخصص.
فػػي حػػيف تػػأتي األسػػرة المتخصصػػة فػػي أمػػراض األطفػػاؿ فػػي المرتبػػة الثانيػػة مػػف 

لمستشػػػفيات أم مػػػا يعػػػادؿ نتشػػػار حيػػػث تتكاجػػػد فػػػي كػػػؿ اإجمػػػالي األٌسػػػرة كىػػػي تتميػػػز باال
%( مف جممة األٌسرة، كيمييا مف حيث األىميػة فػي عػدد األٌسػرة المتخصصػة ألمػراض 16)

%( لكػػؿ منيػػا كبػػػذلؾ 14ة كأٌسػػرة الجراحػػة حيػػػث يضػػـ ىػػذا التخصػػص مػػػا نسػػبتو )يػػالباطن
ة يػػػػيمكػػػػف القػػػػكؿ أف أسػػػػرة كػػػػبل مػػػػف النسػػػػاء كالػػػػكالدة كأٌسػػػػرة األطفػػػػاؿ كأٌسػػػػرة أمػػػػراض الباطن

 %( مف جممة األٌسرة بالمستشفيات.70حة تشكؿ حكالي )كالجرا
 (4جدول )

 2009المرقب  بمستشفٌات التخصصات الطبٌة ة حسب التوزٌع العددي والنسبً لآلسر  

 الجراحة الباطنة التخصص
نساء 
 ووالدة

 العظام العٌــون العناٌة األطفــال
األنف 

 والحنجرة

أخرى 
غٌر 
 عاملة

 األسرة
 المستشفى

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % ددع % عدد

 الخمس
مً  التعٌل

36 29 46 38 77 35 34 24 8 23 15 41 25 49 25 65 16 17 

سوق 
 الخمٌس

10 8 5 4 20 9 10 7 5 14 5 14 5 10 - - - - 

 75 71 11 4 8 4 5 2 26 9 22 30 14 31 20 24 21 26 مسالته

 8 8 24 9 24 12 27 10 23 8 25 35 16 35 34 41 34 43 ترهونة

القرة 
 بوللً 

- - - - 40 18 20 14 - - - - - - - - - - 

 - - - - 10 5 14 5 14 5 7 10 9 20 4 5 8 10 الداوون

 / 95 / 38 / 51 / 37 / 35 / 139 / 223 / 121 / 125 المجموع

 %11 %4 %6 %4 %4 %16 %26 %14 %14.4 النسبة%

البيانػػات الػػكاردة عػػف نشػاط كػػؿ مستشػػفي ، التقريػػر النيػػائي  اسػتنادا إلػػىحتػػة الباالمصػدر: مػػف إعػػداد 
 .بالييئة الكطنية لممعمكمات كالتكثيؽ بيانات غير منشكرة 2009
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أمػػا بػػاقي التخصصػػات فقػػد جػػاءت نسػػبتيا متقاربػػة كتشػػمؿ كػػبلن مػػف أسّْػػرة أمػػراض 
ث بمغػػت إجمػػالي نسػػبة األسّْػػرة العيػػكف كاألسّْػػرة الخاصػػة بالعنايػػة كأسّْػػرة األنػػؼ كالحنجػػرة حيػػ

ستثناء أسّْػرة العظػاـ التػي بمغػت كحػدىا امف جممة األسّْرة حسب التخصصات ب %(12بيا )
 %(.11مف جممة األسّْرة حكالي )

ذا  بلحػظ يتناكؿ عدد األسّْرة فػي كػؿ مستشػفى حسػب نػكع التخصػص السػائد، تـ كا 
ػػػرة النسػػػاء كا لػػػكالدة المرتبػػػة األكلػػػى فػػػي عػػػدد أف فػػػي مستشػػػفى الخمػػػس التعميمػػػي احتمػػػت أسّْ

مييػا عمػى التػكالي أسّْػرة قسػـ الجراحػة ثػـ جػاءت فػي المرتبػة الثالثػة أسّْػرة تاألسّْرة السائدة بيا 
ة كفي المرتبة الرابعػة أسّْػرة قسػـ األطفػاؿ يمييػا فػي المرتبػة الخامسػة أمػراض يأمراض الباطن

ت فػي المرتبػة مػا قبػؿ األخيػرة قسػـ األنؼ كالحنجرة كقسـ العظاـ احتؿ نفس المرتبة ثـ جاء
 العيكف كأخيران أسّْرة العناية.

 (4شكل )

 التوزٌع الجغرافً ألعداد األسرة حسب التخصصات ب المرقب 
 2009خـالل عام 

 
 (.4مف عمؿ الباحتة اعتمادان عمى البيانات الكاردة بالجدكؿ ) -المصدر:
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دة فػػي المرتبػػة األكلػػى كفػػي مستشػػفى سػػكؽ الخمػػيس تػػأتي أسّْػػرة النسػػاء كالػػكال
أيضػػان تمييػػا فػػي المرتبػػة الثانيػػة أسّْػػرة كػػبلن مػػف قسػػـ األطفػػاؿ كأمػػراض الباطنيػػة كجػػاءت 
أسّْػػرة كػػبلن مػػف الجراحػػة كالعيػػكف كالعظػػاـ فػػي نفػػس المرتبػػة كخمػػت أسػػرة المستشػػفى مػػف 

 تخصص األنؼ كالحنجرة.
ة قػػد جػػاء فػػي كيبلحػػظ عمػػى األسّْػػرة فػػي مستشػػفى مسػػبلتو أف قسػػـ النسػػاء كالػػكالد

المرتبة األكلى كعمى التكالي أسّْرة قسػـ األطفػاؿ فػي المرتبػة الثانيػة يمييػا أسّْػرة قسػـ الباطنيػة 
فػػي المرتبػػة الثالثػػة كتػػأتي فػػي المرتبػػة الرابعػػة أسّْػػرة قسػػـ الجراحػػة يمييػػا فػػي التسمسػػؿ أسّْػػرة 

المرتبػة كأخيػران قسػـ العناية ثـ جاءت أسّْػرة كػبلن مػف قسػـ العظػاـ كاألنػؼ كالحنجػرة فػي نفػس 
 العيكف في المرتبة األخيرة مف حيث عدد األسّْرة بو.

كبالنسػػبة لمستشػػفى ترىكنػػة احتمػػت أٌسػػرة قسػػـ أمػػراض الباطنيػػة فػػي المرتبػػة األكلػػى 
ستغبللو لؤلسّْرة ثػـ جػاء فػي المرتبػة الثانيػة أسّْػرة قسػـ الجراحػة كجػاءت أسّْػرة كػبلن امف حيث 

سـ األطفاؿ في ىذا المستشفى في المرتبة الثالثػة يمييػا أسػرة قسػـ مف قسـ النساء كالكالدة كق
ػػػرة األنػػػؼ  ػػػرة قسػػػـ العيػػػكف فػػػي الترتيػػػب الخػػػامس ثػػػـ أسّْ العظػػػاـ فػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة ثػػػـ أسّْ

 كالحنجرة كأخيران جاء قسـ كأخيران جاء قسـ أسّْرة العناية.
يا ىمػػػا كبػػػالنظر إلػػػى مستشػػػفى القػػػرة بػػػكلمي يبلحػػػظ سػػػيادة تخصصػػػيف فػػػي أسػػػرت

تخصػػص النسػػاء كالػػكالدة جػػاء فػػي المرتبػػة األكلػػى يمييػػا أسَّػػرة قسػػـ األطفػػاؿ فػػي حػػيف خمػػت 
 باقي التخصصات مف األسَّرة.

كبالنسبة إلى مستشفى الداككف القركل جاءت أسرة قسـ النساء كالكالدة فػي المرتبػة 
حػيف جػاءت بػاقي  األكلى كيمييا قسـ األطفاؿ كقسـ أمراض الباطنية في المرتبػة الثانيػة فػي

ف إكبشػكؿ عػاـ يمكػف القػكؿ ، التخصصات تحمػؿ نفػس الترتيػب مػف حيػث عػدد األسّْػرة بيػا
 .المرقب المستشفيات قد تباينت مف حيث تخصصات أسّْرتيا عمى مستكل 

  :حجم العاملٌن الصحٌٌن
تعتبػػػر دراسػػػة حجػػػـ الخػػػدمات الصػػػحية مػػػف خػػػبلؿ الكػػػكادر البشػػػرية الصػػػحية مػػػف 

عكػػس مػػدل كفايػػة الخػػدمات الصػػحية القائمػػة، كىػػذه الكػػكادر البشػػرية ىػػـ المؤشػػرات التػػي ت
األفػػػػراد الػػػػذيف يقكمػػػػكف بػػػػأداء الخدمػػػػة الصػػػػحية سػػػػكاء كػػػػانكا أطبػػػػاء أك ىيئػػػػة التمػػػػريض أك 
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المعاكنيف الصحييف أك فنييف معامؿ كنسبتيـ إلى السػكاف كذلػؾ لمعرفػة العجػز فػي الخدمػة 
 .(1)لتبلفي أسبابيا

الصحية الميبييف كغير الميبييف في منطقة المرقػب، كقػد سػاىـ كتشمؿ ىذه الككادر 
إنشاء الجامعات ككمية الطب ككمية الصيدلة كمعيد التمريض بمدينػة الخمػس بالمنطقػة فػي 

 زيادة عدد العامميف الصحييف في المؤسسات الصحية المختمفة في   المرقب.
 األطباء: –أ 

مسػػتكل الخدمػػة الصػػحية، كىػػـ مػػف يعتبػػر األطبػػاء أحػػد المؤشػػرات الميمػػة لقيػػاس 
أىػػـ عناصػػر المػػكارد البشػػرية فػػي تقػػديـ الخػػدمات الصػػحية، كيقكمػػكف بتشػػخيص األمػػراض 

 .(2)كعبلجيا كتتكقؼ نكعية الخدمة عمى عدد األطباء كمستكل التأىيؿ العممي كالتقني ليـ
طبيػب مػكزعيف عمػى المؤسسػات  351كقد بمغ إجمالي عدد األطبػاء فػي  المرقػب 

 جية الحككمية في  المرقب .العبل
تعتبػػػػػر دراسػػػػػة حجػػػػػـ التكزيػػػػػع العػػػػػددم كالنسػػػػػبي لؤلطبػػػػػاء بالمستشػػػػػفيات إحػػػػػدل ك 

 ( يكضح ذلؾ.5المقاييس لدراسة حجـ المستشفيات كالجدكؿ )
 (5جدول )

 2009لؤلطباء حسب كل تخصص للمستشفٌات سنة  الجغرافًتوزٌع ال
التخ
ص
 ص

 باطنة
جراح

 ة

نساء 
 والدة

األط
 فــال

 ٌونع عظام
ممار

 س عام
 أخرى

 الجملة

الم
ست

 شفى

ع
د
 د

ع %
د
 د

ع %
د
 د

ع %
د
 د

ع %
د
 د

ع %
د
 د

ع %
 دد

ع %
د
 د

ع %
 دد

% 

الخم
 س

2

0 

6

7 

2

3 

6

3 

1

5 

5

6 

1

8 

5

3 
3 

6

0 
5 

7

1 

1

1

7

8 
6 

2

0 

2

0

59

.5
                                                 

مػػي حسػػيف عمػػي الجنػػاحي، الجغرافيػػا الطبيػػة لمممكػػة البحػػريف، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، معيػػد البحػػكث  (1)
 .163، ص2002كالدراسات العربية، القاىرة، 

أمػػاؿ حممػػي خميػػؿ، الخػػدمات الصػػحية فػػي نيجيريػػا، رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة، معيػػد البحػػكث كالدراسػػات  (2)
 .199، ص2004اإلفريقية، 
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التعلٌ
 مً

9 9 4 

سوق 
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3.

98 
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9 
3 9 1 
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0 
- - 2

2 

1

4 
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7 

4

7 
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.3
9 

تره
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2 7 5 
1

4 
2 7 5 

1

5 
1 

2

0 
1 

1

4 

3

3 

2

2 
8 

5

7 

5

7 

16

.2
3 

القرة 
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 ي

2 7 2 6 3 
1

1 
4 

1

2 
- - 1 

1

4 
- - 8 

2

0 

2

0 

5.

69 

الداو
 ون

1 3 - - 1 3 1 2 - - - - 1 

0

.

6 

- - 4 
1.

13 

المج
 موع

3

0 
/ 3

6 
/ 2

7 
/ 3

4 
/ 5 / 7 / 

1

8

3 

/ 2

9 
/ 

3

5

1 

10

0 

النس
 بة%

9% 10% 8% 10% 1% 2% 52% 8%   

مف عمؿ الباحتػة عتمػادان عمػى البيانػات الػكاردة عػف التقريػر اإلحصػائي السػنكم  -المصدر:
 بيانات غير منشكرة. – 2009عف نشاط كؿ مستشفى لعاـ 

( أف مستشفى الخمس التعميمي قد 5حظ مف خبلؿ اإلحصائيات الكاردة بالجدكؿ )بلي
حيث المرقب  و مقارنة بباقي المستشفيات ببأكبر نسبة مف األطباء العامميف في ىحظ

%( مف جممة األطباء بالتالي قد احتؿ ىذا المستشفى المرتبة األكلى يميو 60بمغت نسبة )
%( مف نسبة األطباء 29ف بمغت نسبتيما معان )امستشفى ترىكنة كمستشفى مسبلتة كالمذ

%( فقط مف نسبة 11)العامميف فييما، أما بقية المستشفيات فمـ تتجاكز النسبة فييا 
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 العامميف فييا مف األطباء.
%( تركػػزت فػػي ثػػبلث 89كػػذلؾ يبلحػػظ أف أكثػػر مػػف ثبلثػػة أربػػاع جممػػة األطبػػاء )

%( بمنػػػػاطؽ الخمػػػػس 13% ك16% ك 60مستشػػػػفيات بالمنطقػػػػة كبنسػػػػب بمغػػػػت كالتػػػػالي )
%( كمستشػفى سػكؽ 6كترىكنة كمسبلتو عمى التكالي في حيف سجؿ مستشفى القػرة بػكلمي )

 %( فقط. 1%( أما مستشفى الداككف فمـ تتجاكز النسبة فيو سكل )4ميس )الخ
كبالنظر إلى تكزيع األطباء عمػى التخصصػات المختمفػة لػكحظ أف نصػؼ األطبػاء 

%( إذ تصػدر مستشػفى 52يتركزكف في تخصص كاحد ىػك الممػارس العػاـ كبنسػبة بمغػت )
طبػػاء الممارسػػيف ليػػذا %( مػػف جممػػة األ78الخمػػس التعميمػػي فػػي ىػػذا التخصػػص حػػكالي )

 التخصص نسبة إلى عدد األطباء في باقي المستشفيات في المنطقة.
%( مػػػف األطبػػػاء يتركػػػزكف فػػػي أربػػػع تخصصػػػات ىػػػي 39فػػػي حػػػيف لػػػكحظ أف )

%( عمػػى 8% ك 9% ك 10% ك 10الباطنيػػة كالجراحػػة كالنسػػاء كاألطفػػاؿ كبنسػػب بمغػػت )
 التكالي.

 ( 6جدول ) 
 2009ب كل مستشفً فً  المرقب لؤلطباء حس الجغرافًتوزٌع ال

التخص
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مػػف عمػػؿ الباحتػػة اسػػتنادان إلػػى التقريػػر النيػػائي عػػف نشػػاط كػػؿ مستشػػفي بالييئػػة الكطنيػػة  -المصػػدر:
 .2009لممعمكمات كالتكثيؽ بالمجنة المنطقة العامة لمصحة كالبيئة 

خػػتبلؼ فػػي صػػكرة الترتيػػب ا( أف ىنػػاؾ 6)الجػػدكؿ بػػيف فػػي كضػػمف ىػػذا السػػياؽ يت
 -النكعي لؤلطباء عمى مستكل كؿ مستشفى كما يمي:

رتفاع نسبة األطبػاء الممارسػيف العػاـ إذ بمغػت اتميز مستشفى الخمس التعميمي ب -
%( مػػف جممػػة التخصصػػات بالمستشػػفى يمييػػا األطبػػاء المتخصصػػيف فػػي 57نسػػبة )ال

بة األطبػػاء ثػػـ جػػاء فػػي المركػػز الثالػػث أطبػػاء الباطنيػػة %( مػػف نسػػ11قسػػـ الجراحػػة )
%( كبنسػػب متقاربػػة جػػاء األطبػػاء فػػي قسػػـ األطفػػاؿ كقسػػـ النسػػاء كالػػكالدة 9.5بنسػػبة )

%( كقسمي العيكف كالعظاـ في المركػز األخيػر 7% ك 8.6بنسب عمى التكالي بمغت )
 %( عمى التكالي.1.4% ك 2.3بنسب بمغت )

عػػػاـ المرتبػػػة األكلػػػى كبنسػػػبة الطبيػػػب الاألطبػػػاء مػػػف فئػػػة  كفػػػي مستشػػػفى ترىكنػػػة شػػػٌكؿ -
%( مػػف جممػػة األطبػػاء عمػػى مسػػتكل التخصصػػات بالمستشػػفى يميػػو تخصػػص 57.8بمغػػت )

%( لكػؿ منيمػا فػي حػيف جػاء أطبػاء 8.7الجراحة كاألطفاؿ فػي الترتيػب الثػاني بنسػبة بمغػت )
سػـػ كأخيػػران أطبػػاء قسػـػ العظػػاـ %( فػػي كػػؿ ق3.5الباطنيػػة كالنسػػاء كالػػكالدة فػػي المركػػز الثالػػث )
 %( لكؿ قسـ.1.75كالعيكف في المركز األخير بنسبة بمغت )

%( مف 14) عاـ بنسبة بمغتالطبيب الرتفاع نسبة اكتميز مستشفى مسبلتو ب -
جممػػة األطبػػاء بالمستشػػفى ثػػـ جػػاء أطبػػاء قسػػـ الجراحػػة فػػي المركػػز الثػػاني بنسػػبة 
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النساء كالكالدة كانكا فػي المركػز  %( كاألطباء المتخصصيف بأمراض12.7بمغت )
%( مػػف جممػػة أطبػػاء المستشػػفى فػػي حػػيف جػػاء أطبػػاء 10.6الثالػػث بنسػػبة بمغػػت )

%( كأطبػػاء قسػػـ 8.5قسػػـ الباطنيػػة فػػي المركػػز الرابػػع بالمستشػػفى كبنسػػبة بمغػػت )
%( كأدنػى نسػبة كانػت فػي أطبػاء 6.3األطفاؿ في الترتيب الخػامس بنسػبة بمغػت )

%( كخػػػبل ىػػػذا المستشػػػفى مػػػف المتخصصػػػيف فػػػي أمػػػراض 2العظػػػاـ حيػػػث كانػػػت )
 العيكف.

مستشػػفى سػػكؽ الخمػػيس بالمنطقػػة فقػػد جػػاء تخصػػص أطبػػاء كػػذلؾ فيمػػا يخػػص  -
%( كقسػـ أطبػاء األطفػاؿ فػي المركػز 6الممارس العاـ في المركز األكؿ بنسبة بمغت )

%( مف جممة التخصصػات المكجػكدة بالمستشػفى فػي حػيف 21.4الثاني بنسبة حكالي )
أطبػػاء أمػػراض الباطنيػػة كأطبػػاء أمػػراض النسػػاء كالػػكالدة فػػي المركػػز الثالػػث  اجػػاء قسػػم

%( أمػػا بقيػػة التخصصػػات فيخمػػك منيػػا ىػػذا المستشػػفى 7.1بنسػػبة بمغػػت لكػػؿ منيمػػا )
 كيرجع ذلؾ لصغر حجمو.

كبالنسبة لصكرة التركيب النكعي لؤلطباء في مستشػفى القػرة بػكلمي يبلحػظ كجػكد  -
في ىذا المستشفى أكليا جاء ألطبػاء األطفػاؿ بنسػبة بمغػت  خمس تخصصات لؤلطباء

%( مػػػف جممػػػة األطبػػػاء كجػػػاء فػػػي المركػػػز الثػػػاني أطبػػػاء أمػػػراض النسػػػاء كالػػػكالدة 20)
%( فػي حػيف جػاء أطبػاء قسػـ الباطنيػة كقسػـ الجراحػة بػنفس المرتبػة بنسػبة 15بنسبة )

لعيكف كأطبػاء العظػاـ %( كخبل ىذا المستشفى تقريبان مف أطباء ا10بمغت لكؿ منيما )
%( مػف جممػة 5في حيف جاء أطباء الممارس العاـ في المركز األخير كبنسبة بمغػت )

 أطباء المستشفى.

أمػػػػا مستشػػػػفى الػػػػداككف فقػػػػد تػػػػراكح عػػػػدد فئػػػػات تخصصػػػػات األطبػػػػاء فػػػػي أربػػػػع  -
تخصصات كبنفس النسبة كىي أطباء كبلن مف قسـ الباطنيػة كاألطفػاؿ كالنسػاء كالػكالدة 

 %(.25ممارس العاـ بنسبة بمغت لكؿ تخصص )كأطباء ال

 العناصر الطبية المساعدة: -ب

طبيػػب  344بمػػغ إجمػػالي عػػدد مسػػاعدم األطبػػاء فػػي مستشػػفيات  المرقػػب حػػكالي 
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( كيختمػػػػؼ تػػػػكزيعيـ فػػػػي مستشػػػػفيات   1244مسػػػػاعد كبمعػػػػدؿ خدمػػػػة )مسػػػػاعد طبيػػػػب لكػػػػؿ 
 المرقب.

 إلى المجموعات التالية: ( تم تقسيميم7من خبلل البيانات الواردة بالجدول )

كتضػػـ مستشػػفى الخمػػس التعميمػػي التػػي بمػػغ فيػػو عػػدد مسػػاعدم  :المجموعــة األولــى -
%( مف إجمػالي مسػاعدم األطبػاء عمػى 37.7( عنصر بنسبة بمغت )130األطباء )

 مستكل مستشفيات  الدراسة .

كتشػمؿ عمػػى مستشػػفى ترىكنػة الػػذم بمػػغ عػدد مسػػاعدم األطبػػاء  المجموعــة الثانيــة: -
( 67%( كيميػػػو مستشػػػفى مسػػػبلتو بعػػػدد )22.38( مسػػػاعد طبيػػػب كبنسػػػبة )77يػػػو )ف

 مف إجمالي مساعدم األطباء في  الدراسة . 19.47طبيب مساعد كبنسبة بمغت 

ـــة: - عنصػػػر كبنسػػػبة بمغػػػت  33كتضػػػـ مستشػػػفى القػػػرة بػػػكلمي بعػػػدد  المجموعـــة الثالث
9.59.% 

عنصػر مسػاعد  22ف بعػدد كتشمؿ عمى كبلن مف مستشػفى الػداكك  المجموعة الرابعة: -
عنصػػػر مسػػػاعد  18% كأيضػػػان مستشػػػفى سػػػكؽ الخمػػػيس بعػػػدد 6.39طبيػػػب كبنسػػػبة 

% فقػػػػط مػػػػف إجمػػػػالي مسػػػػاعدم األطبػػػػاء بمستشػػػػفيات   5.23طبيػػػػب كبنسػػػػبة بمغػػػػت 
 المرقب.

 :هٌئـة التمرٌـض

تعتبػر مينػة التمػريض مػف أىـػ الميػف الطبيػة فػي مجػاؿ الخدمػة الطبيػة، حيػث يتكقػؼ 
أك شفاء المريض عمى مقدار الرعايػة كالعنايػة الصػحية بالمرضػى كفػؽ التكصػيات نجاح العممية 

التػػي يصػػفيا الطبيػػب لممػػريض، كمػػف ىنػػا فػػإف ىيئػػة التمػػريض كالخػػدمات المعاكنػػة تػػؤدم دكران 
الصػػحية حيػػث تمثػػؿ حمقػػة كصػػؿ كاتصػػاؿ بػػيف األطبػػاء كالمرضػػى يعػػدىا  ىامػػان مػػف الخػػدمات

 .(1)الطبية الناجحة لممرضى في المستشفىالبعض عامبلن مؤثران في الرعاية 
 

فػػػػالممرض ىػػػػك العنصػػػػر األقػػػػرب مػػػػف المػػػػريض كاألكثػػػػر كقتػػػػان فػػػػي اإلشػػػػراؼ عمػػػػى 

                                                 

 .303، ص2001سارة محمد الزماف، مرجع سابؽ،  (1)
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( يبلحػػظ أف كافػػة المستشػػفيات تػػكزع بيػػا ممرضػػيف كقػػد بمػػغ 7المػػريض كمػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ )
ممػرض كممرضػػة كبمعػػدؿ خدمػػة  504إجمػالي عػػدد عناصػػر التمػريض  فػػي منطقػػة المرقػػب 

نسػػمة، فػػي حػػيف بمػػغ معػػدؿ 1000نسػػمة؛ أم أقػػؿ مػػف ممػػرض كاحػػد لكػػؿ  848ؿ ممػػرض لكػػ
ممػػػػػػرض لكػػػػػؿ عشػػػػػػرة آالؼ مػػػػػػريض؛ أم 68مػػػػػا يخدمػػػػػػو الممرضػػػػػيف عمػػػػػػى مسػػػػػػتكل ليبيػػػػػا 

نسػػمة، كقػػد اختمػػؼ تكزيػػع الممرضػػيف مػػف مستشػػفى إلػػى آخػػر فػػي  1000ممػػرض لكػػؿ 6.8
   ( يبلحظ ما يمي:5ومن خبلل الشكل )مستشفيات  المرقب. 

 
 
 

 2009للقوى العاملة حسب كل مستشفى للعام  الجغرافًتوزٌع ( ال 7) جدول  

 العناصر الطبٌة المساعدة المستشفى
العناصر 

 التيسيرية
 اإلجوالي

س 
خم

ال

ً
التعلٌم

 

 قابالت تمرٌض
فنً 
 تحالٌل

فنً 
 أشعة

فنً 
 تخدٌر

فنً 
 أسنان

مساعد 
 صٌدلً

مفتش 
 صحة

صحة 
 مجمع

 أخرى
حرفٌة 
 وخدمٌة

 إدارٌة
721 

46.04 216 

43% 

22 

33.3 

29 

26.36 

22 

41.50 

7 

21.8 
- 

15 

40.5 

4 

80 
16 

15 

53.57 

133 

38.2 

85 

ق  32.07
سو

خم
ال

س
ٌ

 

16 

3.17 

4 

6.0 

7 

6.36 

3 

5.6 

1 

3.21 
- 

2 

5.40 
- - 

1 

3.57 

17 

4.88 

15 

5.65 

80 

5.30 

ال
س
م

تة
 

109 

2162 

18 

27.27 

20 

18.18 

10 

18.86 

5 

1262 
- 

6 

16.21 
- - 

8 

28.57 

104 

29.88 

45 

16.98 

384 

24.52 

ره
ت

ونة
 

91 

18 

19 

28.78 

28 

25.45 

12 

22.64 

15 

46.87 
- 

3 

8.10 
- - - 

29 

8.33 

84 

31.69 

123 

7.85 

الداو

ن
و

 

18 

3.57 

2 

3.03 

7 

6.36 

3 

5.66 

4 

12.5 
- 

1 

2.70 

1 

20 
- 

4 

14.28 

27 

7.75 

14 

5.28 

86 

5.49 

رة 
الق

ل
بول

 

54 

10.71 

1 

1.5 

19 

17.27 

3 

5.66 
- - 

10 

27.02 
- - - 

38 

10.91 

22 

8.30 

169 

10.7 

 1566 265 348 28  5 37  32 53 110 66 504 المجموع

مػػػف إعػػػداد الباحتػػػة اسػػػتنادان إلػػػى البيانػػػات الػػػكاردة بمركػػػز المعمكمػػػات كالتكثيػػػؽ لمصػػػحة  -المصػػػدر:
 .2009كالبيئة تقدير عف نشاط كؿ مستشفي عاـ 
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ً الخدمات الصحٌة فً مستشفٌات  المرقب خالل عام للعاملٌن ف الجغرافًتوزٌع ال (5شكل )

2009  
 (.7مف عمؿ الباحتة اعتمادان عمى البيانات الكاردة بالجدكؿ ) -المصدر:

ممػػػرض كبنسػػػبة  216جػػػاء مستشػػػفى الخمػػػس التعميمػػػي فػػػي المركػػػز األكؿ بعػػػدد  -1
 % مف إجمالي  المرقب.42.85بمغت 

% 21.6ممػػرض كبنسػػبة  109كتضػـ مستشػػفى مسػػبلتو فػي المركػػز الثػػاني بعػدد  -2
 مف إجمالي المنطقة.

% كفػػي 18ممػػرض بنسػػبة  91كجػػاء فػػي المركػػز الثالػػث مستشػػفى ترىكنػػة بعػػدد  -3
% 10.7ممػرض كبنسػبة بمغػت  54المركز الرابع جاء مستشفى القرة بكلمي بعػدد 
 مف إجمالي الممرضيف بالمستشفيات اؿ .

 3.57ممػرض كبنسػبة  18 كفي المركز األخير جػاء كػبلن مػف مستشػفى الػداككف بعػدد -4
 % فقط.3.17ممرض كبنسبة  16% كيميو مستشفى سكؽ الخميس بعدد 

 -:المرقبب التوزٌع العام للمراكز والوحدات الصحٌة 
تمثػػؿ الكحػػدة الصػػحية المسػػتكل األكؿ التصػػاؿ األفػػراد كاألسػػرة كالمجتمػػع بالنظػػاـ 
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ية بسػيطة كيػتـ تحكيػؿ الصحي كتقدـ خدمات كقائية بصكرة رئيسية كخدمات عبلجيػة أساسػ
 الحاالت إلى تحتاج إلى أطباء متخصصيف إلى العيادات المتخصصة أك المستشفيات.

( يبلحػػػػظ أف إجمػػػػالي عػػػػدد الكحػػػػدات 8كبتحميػػػػؿ البيانػػػػات الػػػػكاردة بالجػػػػدكؿ )
كحػػػدة صػػػحية عاممػػػة تػػػكزع عمػػػى مختمػػػؼ منػػػاطؽ المرقػػػب كبتحميػػػؿ  75الصػػػحية بمػػػغ 

 صحية  نبلحظ ما يمي:الصكرة التكزيعية ليذه الكحدات ال
كحػػػدة صػػػحية بيػػػا  41كتضػػػـ مدينػػػة ترىكنػػػة كالتػػػي أتػػػت فػػػي المركػػػز األكؿ عػػػدد  -1

حيث تعتبر ىذه المدينة مػف أكبػر مػدف منطقػة المرقػب مػف حيػث المسػاحة كعػدد 
السكاف بيا. كليذا ضػمت ىػذا العػدد الكبيػر مػف الكحػدات الصػحية كبنسػبة بمغػت 

 قة.% مف إجمالي الكحدات الصحية بالمنط54
كتضـ كبلن مف مدينة سػكؽ الخمػيس كمدينػة مسػبلتو حيػث جػاءت مدينػة مسػبلتو  -2

% مػػػف إجمػػػالي المنطقػػػة 17كحػػػدة صػػحية كبنسػػػبة  13فػػي المركػػػز الثػػػاني بعػػػدد 
كحػدات صػحية كبنسػبة  10كجاءت مدينة سكؽ الخميس في المركز الثالث بعػدد 

13.% 

مي حيػػػث جػػػاءت كتضػػػـ كػػػبلن مػػػف مدينػػػة الخمػػػس كقصػػػر خيػػػار كمدينػػػة القػػػرة بػػػكل -3
مػػدينتي الخمػػس كقصػػر خيػػار فػػي المركػػز الرابػػع بعػػدد كحػػدات صػػحية لكػػؿ منيػػا 

% لكؿ منيا أيضػان كفػي المركػز األخيػر جػاءت مدينػة القػرة بػكلمي بعػدد 5كبنسبة 
 % في إجمالي اؿ.4كحدات صحية فقط بنسبة بمغت  3

ـ الرعايػة أما المراكز الصحية فيػي تمثػؿ المسػتكل الثػاني فػي النظػاـ الصػحي لتقػد
الصحية األكلية كيقدـ المركز الصػحي خػدمات صػحية كقائيػة كتشخيصػية كعبلجيػة كيمثػؿ 

 المركز الصحي ىمزة الكصؿ بيف الكحدة الصحية كالمستشفى.
( يبلحػػػظ  أف المراكػػز الصػػػحية فػػي منطقػػػة 8كبتحميػػؿ البيانػػات الػػػكاردة بالجػػدكؿ )

ـ  المرقػب بصػكرة عشػكائية مكزعػة عمػى معظػ 2010مركػز صػحي  54المرقب بمغ عددىا 
 كيمكف مبلحظتيا في اآلتي:

مركػػز صػػحي كبنسػػبة كصػػمت  16جػػاءت مدينػػة ترىكنػػة بػػأعمى عػػدد منيػػا كىػػك  -1
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% مف إجمالي المراكز الصػحية بػاؿ  تمييػا مدينػة الخمػس فػي المركػز الثػاني 29
 % مف إجمالي اؿ.22مركز صحي كبنسبة  12بعدد 

مراكػز صػحية بيػا بنسػبة  9ثالث بعدد كجاءت مدينة سكؽ الخميس في المركز ال -2
مراكػػػػز صػػػػحية بيػػػػا  8% كمدينػػػػة مسػػػػبلتو جػػػػاءت فػػػػي المركػػػػز الرابػػػػع بعػػػػدد 16

 %.14كبنسبة 

% كمدينػػػة قصػػػر األخيػػػار 9مراكػػػز صػػحية كبنسػػػبة  5كتضػػـ مدينػػػة القػػػرة بػػػكلمي  -3
 % مف إجمالي المراكز الصحية باؿ .7مراكز صحية بنسبة 4

 المرقب. لممراكز كالكحدات الصحية  ( يكضح التكزيع العددم13كالجدكؿ )
 

 
 2010المرقب  للمراكز والوحدات الصحٌة بالجغرافً ( التوزٌع 8جدول )

 ال
 وحدات صحٌة مركز صحً

 النسبة % العدد النسبة % العدد

 13.3 10 16.6 9 سكؽ الخميس

 5.3 4 22 12 الخمس

 17.3 13 14.8 8 مسبلتو

 54.6 41 29.6 16 ترىكنة

 5.3 4 7.3 4 خياراألقصر 

 4 3 9 5 القرة بكلمي

 %100 75 %100 54 المجمكع الكمي
المجنػة المنطقػة العامػة لمصػحة كالبيئػة بالييئػة الكطنيػة  استنادا إلىالباحتةالمصدر: مف إعداد         

 .2009لممعمكمات كالتكثيؽ 
 
 
 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 438 

 
 2010م ( التوزٌع الجغرافً للمراكز والوحدات الصحٌة ب المرقب لعا6شكل )

 
 (.8مف عمؿ الباحتة استنادان إلى البيانات الكاردة بالجدكؿ ) -المصدر:

 
 -ستخبلص ما يمي:ا( يمكف 8مف الجدكؿ )

شتممت عمى أكبر عدد مف المراكز كالكحػدات الصػحية بالمنطقػة كىػي كػبلن امدف  -1
 مف ترىكنة كالخمس كسكؽ الخميس كمسبلتو.

 األخيار كالقرة بكلمي.كضمت كبلن مف قصر بعدد قميؿ مدف جاءت  -2

  -:المرقب التوزٌع الجغرافً للعٌادات المجمعة فً 

تعتبػػر العيػػادات المجمعػػة مسػػتكل أعمػػى مػػف مسػػتكل المراكػػز الصػػحية حيػػث تنشػػأ 
في كسػط تجمعػات سػكانية متقاربػة، إذ تقػدـ الرعايػة الطبيػة بمعيػار ىػك عيػادة مجمعػة لكػؿ 

ساسػػػػية ليػػػػؤالء السػػػػكاف كذلػػػػؾ تخفيفػػػػان ( شخصػػػان حيػػػػث تقػػػػدـ الرعايػػػػة الصػػػػحية األ25000)
عمػػػى المستشػػػفيات إذ تقػػػـك بتقػػػديـ الخػػػدمات العبلجيػػػة باإلضػػػافة إلػػػى التطعيمػػػات  ءلمعػػػب

كرعايػػة األميػػات كاألطفػػاؿ، كمػػا تقػػدـ خػػدمات تخصصػػية عبلجيػػة لمكحػػدات الكاقعػػة تحػػت 
 إشرافيا، كما أنيا تمثؿ مركز إسعاؼ سريع كمركز إيكاء لغرض اإلنعاش.

( يكضػح التكزيػع العػددم لمعيػادات المجمعػة فػي منطقػة المرقػب كمنػو 9) كالجػدكؿ
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 نستخمص ما يمي:
 -ت مجمعة هي كما يلي:اوجد بها ثالث عياديالمرقب  أن 

تعتبػر ىػذه العيػادة الكحيػدة فػي مدينػة الخمػػس  -العيػادة المجمعػة فػي مدينػة الخمػس:  -1
قػدـ خػدماتيا الصػحية لكافػة فعدد سكانيا يجعمو مؤىبلن لكي تنشأ بيا عيادة مجمعػة كت
حيػػث زكدت بكافػػة  1978السػػكاف بػػاؿ كحتػػى خػػارج اؿ كتػـػ افتتػػاح ىػػذه العيػػادة سػػنة 

التخصصػػات كتقػػدـ خػػدماتيا يكميػػان صػػباحان كمسػػاءان، إال أنيػػا فػػي الكقػػت الحاضػػر ال 
ف كالجمديػػة اتقػػدـ خػػدماتيا إال فػػي بعػػض التخصصػػات كىػػي الباطنيػػة كالعيػػكف كاألسػػن

ة كالقمب كمف كقت آلخر يتـ دعميا بتخصػص أك أكثػر بالتعػاكف مػع كاألنؼ كالحنجر 
 مستشفى الخمس التعميمي كتقدـ خدماتيا مجانان كما تكجد بيا صيدلية.

كتقػػػػع ىػػػػذه العيػػػػادة بفػػػػرع ترىكنػػػػة المركػػػػز عمػػػػى طريػػػػؽ  -العيػػػػادة المجمعػػػػة ترىكنػػػػة: -2
العػػػػاـ تجػػػػاه الجنػػػػكب الشػػػػرقي مػػػػف المستشػػػػفى اـ( ب50الشرشػػػػارة بمسػػػػافة ال تتعػػػػدل )

إلػى أف تـػ  1969فتتاحيػا سػنة اترىكنة كقد كانت ىذه العيادة في البداية مستشفى تـػ 
بعػد ذلػؾ تـػ تحكيػؿ المستشػفى األكؿ إلػى  1983افتتاح المستشػفى العػاـ الجديػد سػنة 

عيادة مجمعة تقدـ ىذه العيػادة خػدماتيا فػي الفتػرة الصػباحية فقػط كتضـػ تخصصػات 
األطفػػػاؿ كالمسػػػالؾ كبػػػاقي التخصصػػػات غيػػػر مكجػػػكدة ف ك االباطنيػػػة كالنسػػػاء كاألسػػػن

 باإلضافة إلى أف العيادة تقـك بتكفير التطعيمات البلزمة كتكجد بيا أيضان صيدلية.

ترىكنػػػػػة المركػػػػػز  فػػػػػي كتقػػػػػع ىػػػػػذه العيػػػػػادة أيضػػػػػان  -العيػػػػػادة المجمعػػػػػة الخضػػػػػراء: -3
بيػا كتقدـ خػدماتيا فػي الفتػرة الصػباحية كتكجػد 1989الخضراء كتـ إفتتاحيا سنة 

تخصصػػػػػػات عيػػػػػػادة الباطنيػػػػػػة كعيػػػػػػادة األطفػػػػػػاؿ كعيػػػػػػادة النسػػػػػػاء كتقػػػػػػدـ أيضػػػػػػان 
 التطعيمات البلزمة كتكجد صيدلية مرفقة بالعيادة.
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 (9الجدول )

 2010المرقب  للعٌادات المجمعة فً  الجغرافًالتوزٌع 

 اإلنشاءتارٌخ  عدد العٌادات بها ال

 1978 1 الخمس

 1980 2 ترىكنة

 - - مسبلتو

 - - قصر األخيار

 - - القرة بكلمي 

 3 المجمكع الكمي

 .2010استنادا إلى الدراسة الميدانية الباحتةالمصدر: مف إعداد 
 

 :التوزٌع العددي والنوعً للمؤسسات الصحٌة الخاصة فً  المرقب: ثانٌا  
 :مقدمــة

باإلضػػػػػافة إلػػػػػى الخػػػػػدمات الصػػػػػحية الحككميػػػػػة التػػػػػي سػػػػػبؽ تناكليػػػػػا، فػػػػػإف فتػػػػػرة 
التسعينيات مف القرف الماضي قػد شػيدت افتتػاح العديػد مػف المصػحات كالعيػادات الخاصػة 
في منطقة المرقب حيث يشكؿ ىػذا النػكع مػف الخدمػة الصػحية الخاصػة جػزء مػف مجمكعػة 

 خدمات صحية متكاممة.
كىػػػي تعتبػػػر مكازيػػػة لمخػػػدمات الصػػػحية التػػػي تقػػػدميا المؤسسػػػات الصػػػحية الحككميػػػة 

ه الخدمات الصحية الخاصة بأنكاعيا المختمفػة مػف مصػحات كعيػادات طبيػة العامة. كتساىـ ىذ
كمختبػػػرات كصػػػيدليات بتػػػكفير الرعايػػػة الطبيػػػة لمسػػػكاف كتخفػػػؼ مػػػف العػػػبء الػػػذل تعػػػاني منػػػو 

 الخدمات الصحية الحككمية إال أف ىذه الخدمة الطبية تقـك بتقديـ خدماتيا بالمقابؿ النقدم.
لي الخػدمات أك المؤسسػات الصػحية الخاصػة ( أف إجمػا10كيبلحظ مػف الجػدكؿ )

عيادة طبية خاصػة منيػا  31مصحات إيكائية كعدد  4حسب نكعيا في منطقة المرقب بمغ 
 13صػػػيدلية كعػػػدد  92عيػػػادة طبيػػػة أسػػػناف كعػػػدد  15عيػػػادة طبيػػػة عامػػػة كعػػػدد  16عػػػدد 
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 مختبر لمتحاليؿ الطبية المختمفة.
 :ٌوائٌة(التوزٌع العام للمستشفٌات )المصحات اإل -أ 

مستشفيات خاصة بيا نشاط إيكائي كتعمؿ ىػذه  4يكجد في منطقة المرقب حكالي 
سرير كيتبػايف التكزيػع الجغرافػي ليػذه المستشػفيات فػي  79المستشفيات بسعة سريرية قدرىا 

منطقػػة المرقػػػب كتميػػػؿ إلػػى التػػػكطف داخػػػؿ المنػػاطؽ الحضػػػرية حيػػػث يبلحػػظ مػػػف البيانػػػات 
ومنيـا يتضـح كزيع الجغرافػي ليػذه المستشػفيات كعػدد األسػرة بيػا. ( الت10الكاردة بالجدكؿ )

 :ما يمي
% مػػف ىػػذه المستشػػفيات تتركػػز فػػي مدينػػة الخمػػس. كذلػػؾ بسػػبب 75أف حػػكالي  -1

ككف ىذه المدينة مف أىػـ مػدف منطقػة المرقػب كتعتبػر مركزىػا اإلدارم لػذا تعتبػر 
ة عمػػػى تغطيػػػة تركػػػز ىػػػذه الخػػػدمات الخاصػػػة فػػػي ىػػػذه المدينػػػة لقػػػدرة ىػػػذه المدينػػػ

 تكاليؼ تشغيميا كارتفاع عكائدىا كلتكطف شرائح سكانية معينة في ىذه المدينة.
 %.25جاءت مدينة مسبلتو كثاني مدينة تتركز فييا مثؿ ىذه الخدمات بنسبة  -2

 :التوزٌع العام للعٌادات الطبٌة الخاصة -ب 

ت العيػػادات يتبػػايف التكزيػػع الجغرافػػي لمعيػػادات الخاصػػة فػػي  المرقػػب كتمثػػؿ خػػدما
الخاصة أيضان عمى التكطف داخؿ المراكز الحضرية كذلؾ لمركنتيا الفائقة كارتفػاع عكائػدىا 
كقػدرتيا عمػػى تغطيػة تكػػاليؼ تشػػغيميا مػف ناحيػػة أخػػرل، كمػا تتزايػػد كفػػاءة أنػكاع معينػػة مػػف 
الخدمات بتكطف شرائح معينة مف السكاف كتكطف خدمات خاصة بأسػعار تتناسػب مػع ىػذه 

 .(1)الدخكؿ
كتعػػرؼ العيػػادة عمػػى أنيػػا: "عبػػارة عػػف أمػػاكف مخصصػػة لمكشػػؼ عػػف المرضػػى 
كعبلجيػػـ دكف أف يقيمػػكا فييػػا غالبػػان، كيعمػػؿ بيػػا طبيػػب كاحػػد أك أكثػػر كالخػػدمات المقدمػػة 

 .(2)تككف عادة مدفكعة األجر مف قبؿ المريض"
                                                 

فتحي محمد مصمحي: جغرافية الخدمات اإلطار النظرم كتجار عربية، مطابع جامعة المنكفيػة، شػبيف  (1)
، ال  .41-40، ص2001كـك

محمػػكد خميػػػؿ الشػػػاذلي كآخػػػركف: طػػب المجتمػػػع، منظمػػػة الصػػػحة العالميػػة، المكتػػػب اإلقميمػػػي لمشػػػرؽ  (2)
 .60 -59، ص1999األكسط الكتاب الطبي الجامعي أكاديميان، بيركت 
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( يبلحػػػظ أف إجمػػػالي عػػػدد العيػػػادات 10كمػػػف خػػػبلؿ البيانػػػات الػػػكاردة بالجػػػدكؿ )
عيػادة  16عيػادة عامػة كعػدد  15عيػادة طبيػة منيػا  31لخاصة في مستشفى المرقب يبمغ ا

كأيضػان تبػايف تكزيػع ىػذه العيػادات فػي منطقػة المرقػب حيػث نبلحػظ مػػف  2009أسػناف عػاـ 
 خبلؿ البيانات التي في الجدكؿ السابؽ أيضان ما يمي:

جمػػػػالي عيػػػػادات طبيػػػػة مػػػػف إ 9جػػػػاءت مدينػػػػة الخمػػػػس فػػػػي المركػػػػز األكؿ بعػػػػدد -1
كمعظـ ىػذه العيػادات تقػع فػي مركػز مدينػة الخمػس  بالعيادات الطبية في  المرق

حيػػث يتركػػز المرافػػؽ اإلداريػػة كالسػػكنية كبيػػذا فػػإف سػػكاف ىػػذه المدينػػة أكثػػر حظػػان 
( 2فػػػي ىػػػذا النػػػكع مػػػف الخدمػػػة كبالنسػػػبة إلػػػى نػػػكع ىػػػذه العيػػػادة يكجػػػد بيػػػا عػػػدد )

 عيادات أسناف. 7عيادات طبية عامة كعدد 
احتمػػت مدينػػة ترىكنػػة المركػػز الثػػاني فػػي عػػدد العيػػادات الطبيػػة الخاصػػة كعػػددىا  -2

 3( عيػػػػادات طبيػػػػة كبنسػػػػبة مػػػػف إجمػػػػالي العيػػػػادات الطبيػػػػة الخاصػػػػة كمنيػػػػا 7)
 عيادات طبية عامة. 4عيادات أسناف كعدد 

عيػادات 4عيػادات طبيػة منيػا  5كأتت مدينة القرة بػكلمي فػي المركػز الثالػث بعػدد  -3
 عيادة أسناف. 1عامة كعدد 

( 4كجػاءت كػبلن مػػف مدينػة مسػػبلتو كمدينػة قصػر خيػػار فػي المركػػز الرابػع بعػػدد ) -4
 عيادات طبية لكؿ منيا عمى حدة.

عيػادات طبيػة  2في حػيف جػاءت مدينػة سػكؽ الخمػيس فػي المركػز األخيػر بعػدد  -5
 كاحدة عامة كأخرل عيادة أسناف.

 :التوزٌع العام للصٌدلٌات والمختبرات  -جـ 

لصػػػيدليات كالمختبػػػرات مػػػف المؤسسػػػات الصػػػحية المكممػػػة حيػػػث ليػػػا دكر تعتبػػػر ا
كأىميػػػة كبيػػػرة فػػػي الخػػػدمات الصػػػحية فالصػػػيدلية تعػػػد المرحمػػػة الثانيػػػة بعػػػد عمميػػػة الفحػػػص 
كالتشػػخيص كىػػي عمميػػة صػػرؼ الػػدكاء كىػػي مرحمػػة مػػف مراحػػؿ الػػدكرة العبلجيػػة التػػي يقػػـك 

 بيا المريض.
حد الكسػائؿ التشخيصػية كمػف خػبلؿ الخارطػة أما الخدمات المختبرية فيي تعتبر أ

التػي تتػػكزع فييػػا المستشػفيات كالعيػػادات الطبيػػة الخاصػة فػػإف ىػػذه الخػدمات المكممػػة تتركػػز 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 443 

في ىذه المناطؽ التي تتركز فييا المستشفيات كالعيادات الطبية الخاصة كأيضػان تتكاجػد فػي 
يػػػة مثػػػؿ مستشػػػفى الخمػػػس الشػػػكارع الرئيسػػػية لممنطقػػػة كخاصػػػة بجػػػكار المستشػػػفيات الحككم

التعميمي بمدينة الخمػس ككػذلؾ فػي كسػط المػدف التػي تتركػز فييػا التجمعػات السػكانية مثػؿ 
 الخمس كمدينة ترىكنة كغيرىا.

كأيضػػػان كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ لممختبػػػرات حيػػػث تتركػػػز فػػػي المنػػػاطؽ المأىكلػػػة بالسػػػكاف 
 كقرب المستشفيات كالعيادات الخاصة.
 92( تبلحػظ أف عػدد الصػيدليات حػكالي 10الجدكؿ )كمف خبلؿ البيانات الكاردة ب

مختبػر عػاـ  13صيدلية تتكزع بطريقة عشكائية كبمػغ إجمػالي عػدد المختبػرات فػي  المرقػب 
2010. 

 
 (  10جدول )   

 2010التوزٌع الجغرافً للمؤسسات الصحٌة الخاصة فً   المرقب 

 ال

عدد 
 المصحات%

 عدد العٌادات
مجموع 
جملة 
 العٌادات

 ٌات%الصٌدل
عدد 

 المختبرات

 % عدد % عدد األسنان العامة % عدد

سوووووووووووووووق 
 الخمٌس

- % 1 1 2 19 20.6 2 15.3 

 38.4 5 20.6 19 9 7 2 75 3 الحمس
 23.0 3 20.6 19 7 3 4 - - ترهونة
 23.0 3 14.1 13 4 1 3 25 1 مسالته

قصوووووووووووووور 
 األخبار

- - 2 2 4 8 8.6 - - 

القووووووووووووووور  
 بوللً

- - 4 1 5 9 9.7 - - 

المجمووووووع 
 الكلً

4 100 16 +15  =31 92 100 13  

المصػػػدر: مػػػف تجميػػػع الباحتػػػة اسػػػتنادا الػػػي البيانػػػات الػػػكاردة مػػػف المجنػػػة المنطقػػػة العامػػػة 
 .2010لمصحة كالبيئة، منطقة المرقب بيانات غير منشكرة، 
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 (8شكل )

 2010التوزٌع الجغرافً للعٌادات الخاصة حسب المؤتمرات خالل عام  

 
 (.10الجدكؿ )إلى  استنادان الباحتة صدر: مف إعداد الم

 
 2010( التوزٌع الجغرافً للمختبرات حسب المؤتمرات خالل عام 9شكل )

 

 (.10الجدكؿ )إلى  استنادان الباحتةالمصدر: مف إعداد 
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 نتائج البحت : 

تبيف مف خبلؿ دراسة التكزيع الجغرافي لمخدمات الصحية فػي   المرقػب أف ىنػاؾ  
 ف العشكائية في تكزيع ىذه الخدمات كيمكف تمخيص ذلؾ في اآلتي:نكع م
حػكالي  2010بمغت جممة الخدمات الصحية في  المرقب بأنكاعيا المختمفػة لعػاـ  -1

 مؤسسة صحية تخدـ ست مدف. 141
عيػػػػادة  2مستشػػػػفيات كعػػػػدد  6بمػػػػغ عػػػػدد المستشػػػػفيات الحككميػػػػة فػػػػي   المرقػػػػب  -2

مرافػػؽ  4رعايػػة صػػحية كعػػدد  كحػػدة 75مركػػز صػػحي كعػػدد  54مجمعػػة كعػػدد 
 أخرم تابعة لمصحة.

% منيػػػػا مػػػػف 32سػػػػرير  864بمػػػػغ عػػػػدد األسػػػػرة فػػػػي مستشػػػػفيات شػػػػعبة المرقػػػػب  -3
% فػػي 23% تكجػػد فػػي مستشػػفي ترىكنػػة كأيضػػان 23مستشػػفي الخمػػس التعميمػػي ك

% فػػي كػػؿ مستشػػفي 6.9مستشػػفي مسػػبلتو كفػػي بػػاقي المستشػػفيات بنسػػبة بمغػػت 
 عمى حده.

طبيػػػب فػػػي مختمػػػؼ  351عػػػامميف فػػػي مستشػػػفيات  المرقػػػب بمػػػغ عػػػدد األطبػػػاء ال -4
 قابمة. 66ممرض كعدد  504التخصصات الطبية كعدد 

مصػحات  4مؤسسة صحية منيػا عػدد  140بمغ عدد الخدمات الصحية الخاصة  -5
صػػيدلية خاصػػة  92عيػػادة عامػػة كعػػدد  16عيػػادة أسػػناف كعػػدد  15أيكائيػة كعػػدد 

 مختبر لمتحاليؿ الطبية. 13كعدد 
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 المراجـــــع 
أبوعٌانووةف فتحوًو محموودف )دراسووات فوًو علووم السووكانف دار النهرووة العربٌووةف بٌووروتف  -1

19859 
أبوزٌووودف عبووودالمنعم علوووً: اجغرافٌوووة الخووودمات التعلٌمٌوووة والصوووحٌة فوووً محافظوووة -2

 ز1994الجٌزةاف رسالة دكتورا  غٌر منشورةف كلٌة اآلداب جامعة القاهرةف 
افٌوووة الخووودمات الصوووحٌة بدولوووة اإلموووارات العربٌوووة إسوووماعٌلف نجووواة رروووا: اجغر3-

 19939المتحدةاف رسالة دكتورا  غٌر منشورةف جامعة عٌن شمسف القاهرةف 
أبوخرمووةف سوولٌمان: االتوزٌووع األمثوول للخوودمات الصووحٌة فووً األردناف دراسووة  -1

مقارنووة بووٌن محافظووة إقلووٌم الشوومالف دورٌووة علمٌووةف الجمعٌووة الجغرافٌووة الكوٌتٌووة 
 20049ف 249العدد 

أحمد السٌد الزاملًف االخودمات الصوحٌة فوً محافظوة اإلحسواء بالمملكوة العربٌوة  -2
السعودٌةاف دراسة فوً جغرافٌوة الخودماتف سلسولة البحوود والدراسوات العربٌوةف 

 19979ف 66القاهرةف العدد 
إدارة مستشفى الخموس التعلٌموًف بٌانوات المستشوفىف بٌانوات غٌور منشوورةف قسوم  -3

 20109الخمس  اإلحصاءف مدٌنة
إدارة مستشفى الداوونف التقرٌر اإلحصائً السنوي عن نشاط المستشفىف بٌانوات  -4

 20109غٌر منشورةف قسم اإلحصاءف 
إدارة مستشفى القور  بووللًف بٌانوات عون نشواط المستشوفى بٌانوات غٌور منشوورةف  -5

 20109قسم اإلحصاءف 
بٌانووات غٌوور إدارة مستشووفى ترهونووة المركووزيف بٌانووات عوون نشوواط المستشووفى  -6

 20109منشورةف قسم اإلحصاءف 
إدارة مستشفى سوق الخمٌسف التقرٌر اإلحصائً السنوي عون نشواط المستشوفىف  -7

 20109بٌانات غٌر منشورةف قسم اإلحصاءف 
إدارة مستشفى مسالتهف بٌانات عون نشواط المستشوفى بٌانوات غٌور منشوورةف قسوم  -8

 20109اإلحصاءف 
ط كول مستشوفى بالهٌئوة الوطنٌوة للمعلوموات التقرٌر اإلحصوائً السونوي عون نشوا -9

 20099-2008والتوثٌقف بٌانات غٌر منشورةف 
التقرٌر اإلحصائً السونوي لقطواع الصوحة والبٌئوة بمركوز المعلوموات والتوثٌوقف  -10

20099 
 20109تقرٌر اإلحصاء السنوي  -الجهاز المركزي للتخطٌط -11
 المعلومات غٌر مؤرخة9الخرٌطة التنموٌة للشعبٌاتف الهٌئة الوطنٌة للتوثٌق و -12
الشاذلًف محمد خلٌل وآخرون: طب المجتموعف منظموة الصوحة العالمٌوةف المكتوب  -13

اإلقلٌموووووً للشووووورق األوسوووووطف الكتووووواب الطبوووووً الجوووووامعً أكادٌمٌوووووةف بٌوووووروتف 
1999920069 
 ثانٌا : المراجـع األجنبٌـة:
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1- Al-Gamdi. A.S., An Approach To Planning A Primary 

Health Care Delivery,  System In Jeddah, Saudi Arabia, 

Ph.D., Dissertation , Michigan In State University. 1981 . 

2- Drury, P., Some Spatial Aspects Of Health Service' 

Development The  British Experience, Progress In Human 

Geography, No.8, 1983.  
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 "دراسة تحميمية ببلغية" والمجاز في جزء تبارك االستعارة
 نورية عمران أبوناجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة

الحمػػػد  معمػػػـ البيػػػاف، كمنػػػزؿ القػػػرآف، رب اإلنػػػس كالجػػػاف كالصػػػبلة كالسػػػبلـ عمػػػى أفضػػػؿ 
 مخمكؽ كأعظـ إنساف.

 وبعد:
فمغتنػػػػا العربيػػػػة ىػػػػي سػػػػيدة المغػػػػات، كىػػػػي أجمػػػػؿ كأرقػػػػى كأعظػػػػـ لغػػػػة فػػػػي العػػػػالـ عمػػػػى    

ييػا أك تعادليػا أم لغػة أخػرل فػي الدقػة كالركعػة كالجمػاؿ، فيػي ىكيتنػا، اإلطبلؽ، فػبل تجار 
 كلساف أمتنا ىي لغة األدب كالعمـ كلغة الحياة بكؿ معانييا.

كعمػػػـ الببلغػػػة مػػػف أعمػػػى العمػػػـك قػػػدران كأرفعيػػػا منزلػػػة كشػػػرفان، ىػػػك عمػػػـ نضػػػج كلػػػـ  
ألجمػس عمػى مكائػد  يحترؽ، كلذا فقد كجدت في نفسي رغبةن في أف أناؿ شرؼ الدراسة فيو،

ألقطػػؼ مػػف ثمػػارىـ الدانيػػة، كأنيػػؿ  ؛العممػػاء كأجػػكؿ فػػي حػػدائؽ كريػػاض األسػػاتذة الفضػػبلء
 في ىذا البحر الزاخر بالآللي كالجكاىر الثمينة. -كلك بقطرة–مف معينيـ الفياض كأسيـ 

ف مػػا كرد فػػي القػػرآف الكػػريـ مػػف ركعػػة اإلعجػػاز كالبيػػاف كػػاف اختيػػارم لمكضػػكع   كا 
فيػػػي دراسػػػة إلحػػدل مباحػػػث اإلعجػػاز القرآنػػػي كقػػػد « رة كالمجػػػاز فػػي جػػػزء تبػػارؾاالسػػتعا»

 تضمنت الدراسة أربعة مباحث كخاتمة.

 المبحث األكؿ: االستعارة تعريفيا، أنكاعيا.
 المبحث الثاني: شكاىد االستعارة في جزء تبارؾ.

 المبحث الثالث: المجاز تعريفو، أنكاعو.
 جزء تبارؾ. المبحث الرابع: شكاىد المجاز في

ف أىـ ما دفعني إلى ىذه الدراسة ما يأتي:   ىذا كا 
إف القرآف الكريـ ىك الكتاب المعجز الذم سػيظؿ يمػنح اإلنسػانية مػف عمكمػو كمعارفػو  -1
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 كأسراره، لذلؾ عزمت عمى دراستو إظياران لببلغتو، كاستكشافان إلعجازه.
. كأعظميػػا المغػػة العربيػػة مػػف أسػػمى المغػػات، كبخاصػػة الببلغػػة، فيػػي مػػف أ -2 جػػٌؿ العمػػـك

 شأنان لتعمقيا بقضية اإلعجاز في القرآف الكريـ.
رغبتػػي الشػػديدة فػػي دراسػػة ىػػذا الفػػف الببلغػػي كبخاصػػة فػػي كتػػاب ا فػػاخترت جػػزء  -3

تبارؾ لدراسة االستعارة كالمجاز ألنو دراستي لمقػرآف كمػو أمػر عسػير ميمػا أكتيػت مػف 
 قكة كألف البحث محدكد بصفحات قميمة.

: ىػػذا مػا اسػػتطعت أف أصػػؿ إليػو، كال أدعػػي الكمػػاؿ فالكمػاؿ  كحػػده، فمػػا كأخيػران  
كفقػػت فيػػو فيػػك مػػف ا كحػػده، كمػػا أخطػػأت فمػػف نفسػػي، كا أسػػأؿ أف يجعػػؿ ىػػذا العمػػؿ 

 خالصان لكجيو الكريـ، كأف ينفع بو المسمميف، كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف.
 ا، أنواعيا:المبحث األول: االستعارة، تعريفي

 االستعارة:
ىػػي اسػػتعماؿ المفػػظ فػػي غيػػر مػػا كضػػع لػػو لعبلقػػة المشػػابية بػػيف المعنػػى المنقػػكؿ  

عنػػو كالمعنػػى المسػػتعمؿ فيػػو مػػع قرينػػة مانعػػة مػػف إرادة المعنػػى األصػػمى فيػػي تشػػبيو حػػذؼ 
   (1)أحد طرفيو، ككجو شبيو كأداتو، كلذلؾ فيي أبمغ منو.

ٍلنىػػػكقكلػػػو تعػػػالى:   ػػػاًت ًإلىػػػى النُّػػػكرً ًكتىػػػابه أىنزى اهي ًإلىٍيػػػؾى ًلتيٍخػػػًرجى النَّػػػاسى ًمػػػفى الظُّميمى
(2) ،

فاسػػػتعير لفػػػظ الظممػػػات لمظػػػبلؿ، لتشػػػابييما فػػػي عػػػدـ االىتػػػداء، كاسػػػتعير النػػػكر لئليمػػػاف 
لتشابييما في اليدايػة، فجمعػت الظممػات ألف طػرؽ الضػبلؿ كثيػرة، كأفػرد النػكر تنبييػان إلػى 

   (3)أف طريؽ اإليماف كاحد.
نمػا « حالية»كالقرينة   فالنبي لـ يخرج الناس مف ظممػات حقيقيػة إلػى نػكر حقيقػي كا 

 شبو الضبلؿ بالظممات كاليدل بالنكر.

                                                 
 .303ينظر جكاىر الببلغة، أحمد الياشمي، ص (1)
 (1سكرة إبراىيـ مف اآلية: ) (2)
 .162في ضكء أساليب القرآف، عبدالفتاح الشيف  ينظر البياف (3)



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 450 

 وأركان االستعارة ثبلثة:
مسػػػتعار منػػػو كىػػػك المشػػػبو بػػػو، كمسػػػتعار لػػػو كىػػػك المشػػػبو كيقػػػاؿ ليمػػػا الطرفػػػاف  

 سمى استعارة.كمستعار كىك المفظ المنقكؿ، ككؿ مجاز يبنى عمى التشبيو ي
كاالستعارة مف حيػث ذكػر أحػد طرفييػا تنقسػـ إلػى تصػريحية كمكنيػة فالتصػريحية:  

ىػي المفػػظ المسػتعمؿ فػػي غيػر مػػا كضػع لػػو، لعبلقػة المشػػابية، مػع قرينػػة مانعػة مػػف إرادة »
   (1)«.المعنى األصمي

ػػرىاطى الميسػتىًقيـى * ًصػػرىاطى الَّػًذيفى أى كمػا فػػي قكلػو تعػػالى:   مىػػيًيـٍ اىػًدنىا الصّْ نعىمػػتى عى
(2) 

فاستعير لفظ الصراط المسػتقيـ لمػديف الحػؽ لتشػابييما ألف كػبلن منيمػا يكصػؿ لمقمػكب، فػا 
نمػا المػراد اليدايػػة إلػى ديػف الحػػؽ عمػى التشػبيو كالقرينػػة  سػبحانو ال ييػدم لمطريػؽ الحسػػف كا 

لمشػػػبو بػػػو حاليػػػة فشػػػبو الػػػديف الحػػػؽ بػػػالطريؽ المسػػػتقيـ بجػػػامع اليدايػػػة فػػػي كػػػؿ كاسػػػتعير ا
 لممشبو عمى طريؽ االستعارة التصريحية.

ىي ما حذؼ فييا المشبو بػو أك المسػتعار منػو كرمػز لػو بشػيء مػف لكازمػو، كمػا والمكنية: 
ػةه في قكلػو تعػالى:  رىٍحمى ًتيىا ىيػدنل كى ًفػي نيٍسػخى ػذى األىٍلػكىاحى كى ػبي أىخى ػف مُّكسىػى اٍلغىضى ػا سىػكىتى عى لىمَّ كى
بّْ  ـٍ ًلػػػرى ـٍ يىٍرىىبيػػػكفى لّْمَّػػػًذيفى ىيػػػ ًي

فكصػػػؼ الغضػػػب بالسػػػككت عمػػػى المجػػػاز فقػػػد شػػػبو الغضػػػب  (3)
سػػػناد السػػػككت  بإنسػػاف كحػػػذؼ المشػػػبو بػػػو كرمػػػز إليػػػو بشػػػيء مػػػف لكازمػػػو كىػػػك السػػػككت، كا 

 لمغضب قرينة االستعارة.
كاالسػػتعارة التصػػريحية تنقسػػـ عمػػى أصػػمية كتبعيػػة فاألصػػمية كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى:  
ٍكػفو شىػًديدو  قىاؿى لىٍك أىفَّ ًلي ـٍ قيكَّةن أىٍك آًكم ًإلىى ري ًبكي

كمعنػى اآليػة لػك أف لػي بكػـ قػكة لفعمػت  (4)
بكـ، أك لكقكيت عميكـ بنفسي أك آكيت إلى قكم أستند إليو فيحميني مػنكـ، فأصػؿ األركػاف 

                                                 
 .163المصدر السابؽ،  (1)
 (6-5سكرة الفاتحة اآلية ) (2)
 (.154سكرة األعراؼ ) (3)
 (.79سكرة ىكد اآلية ) (4)
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لمبنيػػاف، فشػػبو المعػػيف بػػالركف فػػي القػػكة، فاسػػتعير المشػػبو بػػو لممشػػبو عمػػى سػػبيؿ االسػػتعارة 
   (1)ية األصمية.التصريح
عىٍمنىػا لىػوي نيػكرنا يىٍمًشػي ًبػًو كالتبعية كما في قكلو تعالى:   ٍيتنػا فىأىٍحيىٍينىػاهي كىجى أىكى مىف كىػافى مى

اًرجو مٍّْنيىا ًفي النَّاًس كىمىف مَّثىميوي ًفي الظُّميمىاًت لىٍيسى ًبخى
(2) 

إلػى « ضػاالن »عدؿ عػف لفػظ أمف كاف ضاالن فيديناه، لكف األسمكب القرآني فحقيقة الكبلم: 
فػػػي اآليػػػة أبمػػػغ مػػػف الحقيقػػػة إذ تصػػػكر الضػػػاؿ بالميػػػت، أقػػػكل فػػػي « ميػػػت»كلفػػػظ « ميتػػػان »

التػػأثير، كأبمػػغ فػػي البيػػاف، شػػبيت اليدايػػة باإلحيػػاء، بجػػامع ترتػػب المنػػافع فػػي كػػؿ كاسػػتعير 
تعارة عمػػى طريػػؽ االسػػ« ىػػدل»بمعنػػى « أحيػػا»المشػػبو بػػو لممشػػبو، ثػػـ اشػػتؽ مػػف اإلحيػػاء 

« أحيينػػػاه»ة حاليػػػة يػػػدؿ عمييػػػا سػػػياؽ اآليػػػة، فمػػػيس المػػػراد مػػػف ينػػػتصػػػريحية التبعيػػػة، كالقر ال
 أكجدنا فيو الحياة، بؿ المراد ىديناه.

كمػا تنقسػػـ االسػػتعارة إلػى التيكميػػة كالمرشػػحة كالمجػردة كالمطمقػػة كاليسػػعنا المجػػاؿ  
 لمتفصيؿ في كؿ ىذه األنكاع.

ستعمؿ فػي غيػر مػا كضػع لػو، لعبلقػة المشػابية، مػع فيي تركيب ا أما االستعارة التمثيمية:
قرينػػػة مانعػػػة مػػػف إرادة معنػػػاه الكضػػػعي، فالمشػػػبو كالمشػػػبو بػػػو ىيئػػػة منتزعػػػة مػػػف متعػػػدد، 

 (3)كسػػميت تمثيميػػة لئلشػػارة إلػػى عظػػـ شػػأنيا فاإلسػػتعارة التمثيميػػة مبنيػػة عمػػى تشػػبيو التمثيػػؿ
ذى الٌموي ًميثىاؽى الًَّذيفى كقكلو تعالى:  ذى أىخى رىاء  كىاً  أيكتيكٍا اٍلًكتىػابى لىتيبىيّْنينَّػوي ًلمنَّػاًس كىالى تىٍكتيميكنىػوي فىنىبىػذيكهي كى

ٍكٍا ًبًو ثىمىنان قىًميبلن  ـٍ كىاٍشتىرى ظيييكًرًى
(4)  

أبمػػغ لمػػا فيػػو « نبػػذكه كراء ظيػػكرىـ»: تركػػكا الميثػػاؽ كأىممػػكه، كلكػػف حقيقــة الكــبلم 
الحتقػار ففييػا اسػتعارة فقػد شػبو ىيئػة مػف أخػذ مف الطرح كالرمي الذم يدؿ عمى اإلىمػاؿ كا

                                                 
 (.165عبدالفتاح الشيف ) -البياف في ضكء أساليب القرآف (1)
 (123سكرة األنعاـ مف اآلية ) (2)
 .333ص  ينظر جكاىر الببلغة (3)
 (.187سكرة آؿ عمراف اآلية ) (4)
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عمييـ الميثاؽ فأىممكه كلـ يعتدكا بو بييئة مف بيده شيء حقيػر فطرحػو كراء ظيػره كالجػامع 
 بينيما كجكد شيء ييمؿ احتقاران لشأنو.

 المبحث الثاني: شواىد االستعارة في جزء تبارك:
يَّنَّا السَّمىاء الدُّنٍ قكلو تعالى:   لىقىٍد زى اًبيحى كى يىا ًبمىصى

الػبلـ لمقسػـ )كقػد( لمتحقيػؽ قػاؿ  (1)
المفسػػركف: سػػميت الككاكػػب مصػػابيح إلضػػاءتيا بالميػػؿ إضػػاءة السػػراج، كالمعنػػى كا لقػػد 
زينػػا السػػماء القريبػػة مػػنكـ أييػػا النػػاس بككاكػػب مضػػيئة سػػاطعة ىػػي السػػماء األكلػػى أقػػرب 

صػمية ألف النػاس يزينػكف مسػاجدىـ ففي اآلية اسػتعارة تصػريحية أ (2)السمكات إلى األرض.
بإثقػػاب المصػػابيح، كلكنيػػا مصػػابيح ال تكازييػػا مصػػابيحكـ إضػػاءة فشػػبو النحػػـك كالككاكػػب 

 بمصابيح كحذؼ المشبو كأبقى المشبو بو عمى سبيؿ االستعارة التصريحية.
ػػادي تىمىيَّػػزي ًمػػفى اٍلغىػػٍيظً كقكلػػو تعػػالى:   تىكى

ا نـ تنفصػػؿ كينقطػػع بعضػػيأم تكػػاد جيػػ (3)
يػػا عمػػى أعػػداد ا، ففػػي اآليػػة اسػػتعارة مكنيػػة تبعيػػة فشػػبو جيػػنـ فػػي لييبيػػا ظمػػف شػػدة غي

كشػػدة غميانيػػا بإنسػػاف شػػديد الغػػيظ يكػػاد ينقطػػع، فحػػذؼ المشػػبو بػػو كرمػػز إليػػو بشػػيء مػػف 
 لكازمو كىك الغيظ الشديد بطريؽ االستعارة المكنية.

مىى كىجٍ كقكلو تعالى:   مىػى ًصػرىاطو أىفىمىف يىٍمًشي ميًكبِّا عى ػف يىٍمًشػي سىػًكيِّا عى ًيػًو أىٍىػدىل أىمَّ
ٍسػػتىًقيـو  مُّ

كالمعنػػى أم ىػػؿ مػػف يمشػػي منكسػػان رأيػػو يتخػػبط ال يػػرل طريقػػو كػػاألعمى الػػذم  (4)
يتعثػر كػؿ سػاعة فيخػر لكجيػػو ىػؿ ىػذا أىػدل أـ مػف يمشػػي منتصػب القامػة ال يتعثػر ألنػػو 

يػػػر ىػػػدل كبصػػػيرة كالمػػػؤمف يسػػػير عمػػػى طريػػػؽ كاضػػػح فالكػػػافر كػػػاألعمى الماشػػػي عمػػػى غ
ففػػي اآليػػة اسػػتعارة تمثيميػػة حيػػث  (5)كالرجػػؿ السػػكم الصػػحيح الماشػػي عمػػى طريػػؽ مسػػتقيـ،

                                                 
 (.5سكرة الممؾ مف اآلية ) (1)
 .2/393عمى الصابكني  –ينظر صفكة التفاسير  (2)
 (.8سكرة الممؾ اآلية ) (3)
 (.22سكرة الممؾ اآلية ) (4)
 .3/396بنظر صفكة التفاسير،  (5)
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مثػػػؿ ىيئػػػة الكػػػافر بػػػاألعمى ال ييتػػػدم إلػػػى الطريػػػؽ، كالمػػػؤمف يمشػػػي سػػػكيان عمػػػى صػػػراط 
 مستقيـ عمى سبيؿ االستعارة التمثيمية.

ٍرطيكـً كقكلو تعالى:   مىى اٍلخي سىنىًسميوي عى
أم سػنجعؿ لػو عبلمػة عمػى أنفػو يعػرؼ  (1)

بيا إلى مكتو، كتشبيو أنؼ اإلنساف بػالخرطـك غايػة فػي الميانػة كاإلذالؿ كاالسػتعارة الفائقػة 
ىي استعارة الخرطـك لؤلنؼ ألف أصؿ الخرطـك لمفيؿ، كاسػتعارتو ألنػؼ اإلنسػاف غايػة فػي 

 االستيزاء كاالستخفاؼ.
ػػا طىغىػػى كقكلػػو تعػػالى:   اًريىػػةً ًإنَّػػا لىمَّ ـٍ ًفػػي اٍلجى ٍمنىػػاكي مى ػػاء حى اٍلمى

أم تجػػاكز حػػده فػػي  (2)
االرتفػػػػاع كالعمػػػػك حممنػػػػاكـ فػػػػي الجاريػػػػة أم سػػػػفينة نػػػػكح ألنيػػػػا كانػػػػت تجػػػػرم بيػػػػـ فػػػػي مػػػػاء 
الطكفػػاف، ففػػي اآليػػة اسػػتعارة تمثيميػػة كىػػي مػػف بػػاب اسػػتعارة المعقػػكؿ لممحسػػكس لبلشػػتراؾ 

المنكػػر، المسػػتعار منػػو كػػؿ مسػػتعمؿو  فػػي أمػػر معقػػكؿ، فالمسػػتعار الطغػػي كىػػك االسػػتغبلؿ
متكبػػػر متجبػػػر كالمسػػػتعار لػػػو المػػػاء، كالطغػػػي معقػػػكؿ، كالمػػػاء محسػػػكس، كالمسػػػتعار منػػػو 
محسكس فشبو ىيئة الطغياف الذم ىك مف صفات اإلنساف بييئة ارتفاع الماء ككثرتػو عمػى 

 سبيؿ االستعارة التمثيمية.
ػػػفى اأٍلى كقكلػػػو تعػػػالى:   ٍرًض نىبىاتنػػػاكىالمَّػػػوي أىنبىػػػتىكيـ مّْ

فػػػالمعنى خمقكػػػـ كأنشػػػأكـ مػػػف  (3)
، ففػػي اآليػػة (4)األرض كمػػا يخػػرج النبػػات كسػػمكـ مػػف تػػراب األرض كمػػا ييسػػؿ النبػػات منيػػا

استعارة تصريحية ألنو شػبييـ بالنبػات، ثػـ اسػتعار اإلنبػات لئلنشػاء، شػبو إنشػاءىـ كخمقيػـ 
لفػػػظ النبػػػات عمػػػى طريػػػؽ  فػػي اطػػػكار بالنبػػػات، الػػػذم يخػػرج مػػػف األرض كاشػػػتؽ أنبػػػتكـ مػػف

 االستعارة التبعية.

                                                 
 (.16سكرة القمـ اآلية ) (1)
 (.10سكرة الحاقة اآلية ) (2)
 (.17سكرة نكح اآلية ) (3)
 .30يتنظر تفسير العشر األخير مف القرآف الكريـ ت/ مجمكعة مف العمماء ص (4)
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كينَّػػا طىرىاًئػػؽى ًقػػدىدناكقكلػػو تعػػالى:  
أم أصػػنافان متفرقػػة كمػػذاىب شػػتى كجماعػػات  (1)

 كىي مف االستعارات المطيفة حيث استعيرت الطرائؽ لممذاىب المختمفة. (2)مختمفة.
بّْنىػػػاكقكلػػػو تعػػػالى:  ػػػدُّ رى كىأىنَّػػػوي تىعىػػػالىى جى

تعالػػػت عظمػػػة ربنػػػا كجبللػػػو، كالمعنػػػى  (3)
استعارة تصريحية، كىي استعارة مف الحظ الذم ىك البخػت؛ ألف األغنيػاء ىػـ المجػدكدكف، 

   (4)كالمعنى كصفو بالتعالي عف الصاحبة كالكلد لعظمتو كاستغنائو.
ا طىػػًكيبلن كقكلػػو تعػػالى:   ػػٍبحن ًإفَّ لىػػؾى ًفػػي اىلنَّيىػػاًر سى

أم تصػػرفان فػػي حكائجػػؾ، فمػػؾ  (5)
، ففػػي اآليػػة اسػػتعارة تصػػريحية فػػي (6)النيػػار تصػػرفان كتقمبػػان كاشػػتغاالن طػػكيبلن فػػي شػػؤكنؾفػػي 

)سبحان( مصدر سبح كاستعير مػف السػباحة فػي المػاء لمتصػرؼ فػي منػاحي العػيش، أم لػؾ 
 في النيار تصرفان كتقمبان في الميمات كما يتردد السابح في الماء.

ػػػكا المَّػػػوى قى كقكلػػػو تعػػػالى:   ػػػنناكىأىٍقًرضي سى ػػػا حى ٍرضن
أم أنفقػػػكا فػػػي سػػػبيؿ الخيػػػر مػػػف  (7)

أمػػكالكـ إنفاقػػان عمػػى األىػػؿ كفػػي الجيػػاد كالزكػػاة المفركضػػة ففػػي اآليػػة اسػػتعارة تبعيػػة فشػػبو 
 اإلحساف إلى الفقراء كالمساكيف بإقراض رب العالميف.

كىاٍلتىفًَّت السَّاؽي ًبالسَّاؽً كقكلو تعالى:  
كؿ المػكت أم التفت سػاقو بسػاقو عنػد نػز  (8)

المكت بو فماتت رجػبله كيبسػت سػاقاه ففػي اآليػة الكريمػة اسػتعارة تمثيميػة لشػدة كػرب الػدنيا 
في آخر يـك منيا، كشدة كرب اآلخرة فػي أكؿ يػـك منيػا، ألنيمػا يكمػاف قػد التفػا ببعضػيما، 

                                                 
 (11سكرة الجف مف اآلية ) (1)
 .33المصدر السابؽ ص (2)
 (.3سكرة الجف مف اآلية ) (3)
 .8/91ينظر إعراب القرآف كبيانو، محي الديف الدركيش  (4)
 (.7سكرة المزمؿ اآلية ) (5)
 .3/442ينظر صفكة التفاسير  (6)
 (.20سكرة المزمؿ مف اآلية ) (7)
 (.28سكرة القيامة اآلية ) (8)
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كاختمطا بالكرب كما تمتػؼ السػاؽ بالسػاؽ، فمثمػت ىيئػة كػرب الػدنيا كاآلخػرة بالتفػاؼ السػاؽ 
 بالساؽ.
ػػا ثىًقػػيبلن كقكلػػو تعػػالى:   ـٍ يىٍكمن رىاءىيػػ كفى كى يىػػذىري ء ييًحبُّػػكفى اٍلعىاًجمىػػةى كى ًإفَّ ىىػػؤيالى

كالمعنػػى  (1)
إف ىػػؤالء المشػػركيف يفضػػمكف الػػدنيا عمػػى اآلخػػرة كيتركػػكف يكمػػان عسػػيران عظػػيـ األىػػكاؿ كىػػك 

كىكلػو مػف الشػيء يـك القيامة ففي اآلية استعارة تصػريحية، فاسػتعير الثقػؿ لشػدة ذلػؾ اليػـك 
 الثقيؿ الباىظ لحاممو.

 المبحث الثالث: المجاز وأنواعو:
 المجاز: ينقسم إلى نوعين:

 مجاز عقمي. -2   مجاز مرسؿ  -1
ىػػك الكممػػة المسػػتعممة قصػػدان فػػي غيػػر معناىػػا األصػػمي لمبلحظػػة  أواًل: المجــاز المرســل:

   (2)صمي.عبلقة غير المشابية مع قرينة دالة عمى عدـ إرادة المعنى األ
 كلو عبلقات كثيرة أىميا:

ًإفَّ ىػػػي أف يكػػػكف المفػػػظ المػػػذككر سػػػببان فػػػي المعنػػػى المػػػراد كقكلػػػو تعػػػالى: الســـببية:  -1
الًَّذيفى ييبىاًيعيكنىؾى ًإنَّمىا ييبىػاًيعيكفى المَّػوى يىػدي المَّػًو فىػٍكؽى أىٍيػًديًيـٍ 

فػالمراد باليػد: القػدرة، إذ ىػي  (3)
 سبب فييا.

يينىػػزّْؿي كف المفػػظ المػػذككر مسػػببان عػػف المعنػػى المػػراد كقكلػػو تعػػالى: أف يكػػالمســببية:  -2 كى
لىكيـ مّْفى السَّمىاء ًرٍزقنا

 أم مطران يسبب الرزؽ. (4)
ىػػي كػػكف الشػػيء متضػػمنان لممقصػػكد كلغيػػره، كذلػػؾ فيمػػا إذا ذكػػر لفػػظ الكػػؿ،  الكميــة: -3

ـٍ ًفػػي آذىاًنًيػػـكأريػػد منػػو الجػػزء نحػػك  يىٍجعىميػػكفى أىٍصػػاًبعىيي
أم أنػػامميـ، كالقرينػػة حاليػػة  (1)

 كىي استحالة إدخاؿ األصبع كمو في األذف.
                                                 

 (.27سكرة اإلنساف اآلية ) (1)
 .292جكاىر الببلغة ص (2)
 (.10سكرة الفتح مف اآلية ) (3)
 (.12سكرة غافر مف اآلية ) (4)
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كىي ككف المذككر ضمف شيء آخر، كذلػؾ فيمػا إذا ذكػر الجػزء كأريػد الكػؿ  الجزئية: -4
ٍؤًمنىػةو مثؿ قكلو تعػالى:  قىبىػةو مُّ فىتىٍحًريػري رى

فػالمراد مػف الرقبػة )العبػد( كاختيػرت الرقبػة  (2)
 ألنيا مكضع القيد.

ذىًلػؾى اٍلًكتىػابي الى ىػك تسػمية الشػيء بمػا يصػير إليػو. كقكلػو تعػالى:  اعتبار ما يكـون: -5
ٍيػػبى ًفيػػًو ىيػػدنل لٍّْمميتًَّقػػيفى  رى

أم الضػػاليف سػػماىـ متقػػيف تسػػمية بمػػا يصػػير إليػػو أمػػرىـ  (3)
 مستقببلن.

ػػف يىػػٍأًت : كىػػك تسػػمية الشػػيء بمػػا كػػاف عميػػو كقكلػػو تعػػالى: اعتبــار ماكــان -6 بَّػػوي ًإنَّػػوي مى رى
ػػكتي ًفييىػػا كىالى يىٍحيػػى ـى الى يىمي يىػػنَّ ػػا فىػػًإفَّ لىػػوي جى ميٍجًرمن

سػػماه مجرمػػان نظػػران لمػػا كػػاف عميػػو  (4)
 حاؿ الحياة مف اإلجراـ.

كىاٍسػػػأىًؿ اٍلقىٍريىػػػةى الًَّتػػػي كينَّػػػا : كىػػػي تسػػػمية الشػػػيء باسػػػـ محمػػػو، كقكلػػػو تعػػػالى: المحميـــة -7
ًفييىا

نما ىي مكاف لمف ييسأؿ. أم أىؿ القرية ألنيا جماد ال (5)  ييسأؿ كا 
ًإفَّ اأٍلىٍبػرىارى لىًفػي نىًعػيـ * : ىي تسػمية الشػيء باسػـ الحالػة فيػو، كقكلػو تعػالى: الحالية -8

ًو  ًحيـو ارى لىًفي جى فَّ اٍلفيجَّ كىاً 
 فالمراد مف النعيـ الجنة، كمف الجحيـ النار. (6)

ػٍمنىا ًمػف قكلػو تعػالى: : كىي إطبلؽ اسـ اآللة كيراد األثر الناتج عنػو، كاآللية -9 ػا أىٍرسى مى كى
رَّسيكؿو ًإالَّ ًبًمسىاًف قىٍكًموً 

 أطمؽ المساف كأراد المغة إذ المساف آلتيا. (7)
ـٍ كقكلو تعالى: االشتقاق:  -10 ـي اٍلًقتىاؿي كىىيكى كيٍرهه لَّكي مىٍيكي كيًتبى عى

كرد التعبير بمفػظ )كيػره(  (1)
 ؿ كشدة كطأتو عمى النفكس.بدالن مف مكركه كفي ىذا بياف ألثر القتا

                                                                                                                         
 (.18سكرة البقرة مف اآلية ) (1)
 (91)سكرة النساء مف اآلية:  (2)
 (.2سكرة البقرة اآلية ) (3)
 (.7سكرة طو اآلية ) (4)
 (.82سكرة يكسؼ مف اآلية ) (5)
 (.14-13سكرة االنفطار اآلية ) (6)
 (.5سكرة إبراىيـ مف اآلية ) (7)
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كػكف الشػيء بػدالن عػف شػيء آخػر نحػك كممػة الجػدار كالعمػكد، أم الجػالس  المجاورة: -11
 بحكارىما.

 كىناؾ عبلقات أخرل ال يسمح المقاـ بالتفصيؿ فييا كالبلزمية، كالممزمكمية،  
نما  ، كالتقييد، كالخصكص كالبدلية، كالمبدلية، كصيغ التعمؽ االشتقاقي كا   كالعمـك

 ذكرت المتداكلة دائمان ألىميتيا.

 ثانيًا: المجاز العقمي:
ىك إسناد الفعؿ أك ما في معناه )مف اسـ الفاعػؿ، أك أسػـ المفعػكؿ، أك المصػدر(  

إلػػػى غيػػػر مػػػا ىػػػك لػػػو فػػػي الظػػػاىر مػػػف المػػػتكمـ لعبلقػػػة مػػػع قرينػػػة مانعػػػة مػػػف إرادة اإلسػػػناد 
   (2)الحقيقي.

 كأشير عبلقاتو:
 اإلسناد إلى الزماف. -1
 إلسناد إلى المكاف.ا -2
 اإلسناد إلى السبب. -3
 اإلسناد إلى المصدر. -4
 إسناد ما بنى لمفاعؿ إلى المفعكؿ. -5
 إسناد ما بنى لممفعكؿ إلى الفاعؿ. -6

 المبحث الرابع: شواىد المجاز في جزء تبارك:

مف أحسف الكسائؿ البيانية في إيضاح المعنى، إذ بػو يخػرج المعنػى متصػفان بصػفة المجاز: 
فيػػو مػػف الدقػػة فػػي التعبيػػر، فيحصػػؿ لمػػنفس بػػو سػػركر، كليػػذا كثػػر فػػي كػػبلـ  حسػػية، كلمػػا

 العرب.
 ومن شواىد المجاز في جزء تبارك:

                                                                                                                         
 (.214سكرة البقرة مف اآلية ) (1)
 .296ينظر جكاىر الببلغة. ص (2)
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ًتػػػيفه قكلػػػو تعػػػالى:   ـٍ ًإفَّ كىٍيػػػػًدم مى كىأيٍمًمػػػػي لىييػػػ
عمػػػػارىـ أأم أميميػػػـ كأطيػػػػؿ فػػػي  (1)

د سػػمى إميالػػو ففػػي اآليػػة مجػػاز مرسػػؿ، فقػػ (2)ليػػزدادكا إثمػػان إف انتقػػامي مػػف الكػػافريف شػػديد
 إيياىـ كمرادفة النعـ كاآلالء عمييـ كيدان ألنو سبب التكرط.

ػٍذميكـه كقكلػو تعػػالى:   لىنيًبػذى ًبػػاٍلعىرىاء كىىيػػكى مى
أم لطػػرح فػػي الفضػاء الكاسػػع الخػػالي  (3)

مػػف الجبػػاؿ كاألشػػجار ففػػي اآليػػة مجػػاز مرسػػؿ ألف المػػـك فػػي الحقيقػػة سػػبب لمػػذـ، فالعبلقػػة 
 سببية.

الى: كقكلػػػو تعػػػا  سيػػػكمن اًنيىػػػةى أىيَّػػػاـو حي ثىمى كى
أم أف ا سػػػمط عمػػػييـ ريػػػح متتابعػػػة ال  (4)

تفتػر كال تنقطػػع سػبع ليػػاؿ كثمانيػػة أيػاـ، ففػػي اآليػػة مجػاز مرسػػؿ مػػف اسػتعماؿ المقيػػد: كىػػك 
 الحسـ الذم ىك تتابع الكى لمطمؽ التتابع.

لَّىكقكلو تعالى:   تىػكى تىٍدعيك مىٍف أىٍدبىػرى كى
ف تنػادم  (5) جيػنـ كتيتػؼ بمػف كػذب الػرحم 

كأعػػػرض عػػػف اإليمػػػاف، ففػػػي اآليػػػة الكريمػػػة مجػػػاز عقمػػػي عػػػف إحضػػػارىـ كػػػأنيـ تػػػدعكىـ 
 فتحضيرىـ.
ـٍ ًفػػػي آذىاًنًيػػػـٍ كقكلػػػو تعػػػالى:   ػػػاًبعىيي عىميػػػكا أىصى جى

أم سػػػدكا آذانيػػػـ كػػػي ال يسػػػمعكا  (6)
ا، فاإلنسػػاف ال دعػػكتي )أصػػابعيـ( مكضػػع المجػػاز فػػي اآليػػة الكريمػػة كأطمقػػت كأريػػد أنامميػػ

رادة الجػزء كىػك مجػاز  يستطيع أف يضع أصبعو كمو في أذنو، كىك مف باب إطبلؽ الكػؿ كا 
مرسػػؿ عبلقتػػو الكميػػة كالغػػرض منػػو ىنػػا ىػػك المبالغػػة فػػي اإلصػػرار عمػػى عػػدـ سػػماع الحػػؽ 

 بدليؿ كضع أصابعيـ في آذانيـ.

                                                 
 (.45سكرة القمـ اآلية ) (1)
 .3/406سير ينظر صفكة التفا (2)
 (.49سكرة القمـ اآلية ) (3)
 (.6سكرة الحاقة مف اآلية ) (4)
 (.17اآلية ) سكرة المعارج (5)
 (.7سكرة نكح مف آية ) (6)
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ـٍ ييًضػػمُّكا ًعبىػػادىؾى كى كقكلػػو تعػػالى:   الى يىًمػػديكا ًإالَّ فىػػاًجرنا كىفَّػػارناًإنَّػػؾى ًإف تىػػذىٍرىي
إنػػؾ إف  (1)

أبقيت منيـ أحدان أضمكا عبادؾ عف طريؽ اليدل كال يأتي مف أصبلبيـ إال كؿ فػاجر كفػار 
فكممتي )فاجران كفػاران( مجػازاف ألف المكلػكد حينمػا يكلػد ال يكػكف فػاجران كال كفػاران كلكنػو يكػكف 

رادة الرجؿ الفاجر الكفار مجاز مرسؿ ذلؾ بعد الطفكلة فإطبلؽ المكلكد الفاج  ر الكفار كا 
 .(2)عبلقتو )اعتبار ما يككف(

ػػػٍدرىارناكقكلػػػو تعػػػالى:   مىػػػٍيكيـ مّْ ػػػمىاء عى ييٍرًسػػػًؿ السَّ
أم ينػػػزؿ المطػػػر عمػػػيكـ غزيػػػػران  (3)

متتابعان ففي اآلية مجاز مرسؿ عبلقتو )المحمية( فقد أراد بالسماء المطر، ألف المطػر ينػزؿ 
 منيا.

ٍسػػنىا السَّػػمىاءكلػػو تعػػالى: كق  كىأىنَّػػا لىمى
أم طمبنػػا بمػػكغ السػػماء فيػػي مجػػاز مرسػػؿ  (4)

 فالمس ىك الممس، كالبلمس ىك طالب متعرؼ.
ؤيكا مىا تىيىسَّرى ًمفى اٍلقيٍرآفً كقكلو تعالى:   فىاٍقرى

أم فصمكا مػا تيسػر لكػـ مػف صػبلة  (5)
جزاء الصبلة، فالمجاز المرسػؿ فػي صبلة الميؿ كعبر بالصبلة عف القراءة ألف القراءة أحد أ

 ما تيسر مف القرآف أراد بو الصبلة فأطمؽ اسـ الجزء عمى الكؿ.
ًئػػذو نَّاًضػػرىةه كقكلػػو تعػػالى:   ػػكهه يىٍكمى كيجي

كصػػؼ مػػا يكػػكف يػػـك القيامػػة مػػف انقسػػاـ  (6)
ًئػػػالخمػػػؽ إلػػػى فػػػريقيف أبػػػرار كفجػػػار فكجػػػكه أىػػػؿ السػػػعادة يػػػـك القيامػػػة مشػػػرقة  ػػػكهه يىٍكمى كيجي ذو كى

بىاًسػػرىةه 
ًئػػذو أم كجػػكه األشػػقياء أىػػؿ الجحػػيـ عابسػػة كالحػػة فالمجػػاز المرسػػؿ  (7) ػػكهه يىٍكمى كيجي  كى

رادة الكؿ.  عبر بالكجو عف الكؿ فيك مف باب إطبلؽ الجزء كا 
                                                 

 (7سكرة نكح مف اآلية ) (1)
 .123ينظر عمـ البياف. عبدالعزيز عتيؽ ص (2)
 (.11سكرة نكح اآلية ) (3)
 (.8سكرة الجف مف اآلية ) (4)
 (.20مؿ اآلية )سكرة المز  (5)
 (.21سكرة القيامة اآلية ) (6)
 (.23سكرة القيامة اآلية ) (7)
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ػا عىبيكسنػا قىٍمطىًريػرناكقكلو تعالى:   بّْنىػا يىٍكمن ػاؼي ًمػف رَّ ًإنَّػا نىخى
أم تعػبس فيػو الكجػكه  (1)

ففػػي اآليػػة مجػػاز عقمػػي فػػي قكلػػو )يكمػػان عبكسػػان(  (2)كشػػدتو كتنقػػبض فيػػو العيػػكف،مػػف ىكلػػو 
 إسناد العبكس إلى اليـك مف إسناد الشيء إلى زمانو كنياره صائـ.

فىكىاًكوى ًممَّا يىٍشتىييكفى كقكلو تعالى:   ؿو كىعيييكفو * كى }ًإفَّ اٍلميتًَّقيفى ًفي ًظبلى
أم الػذيف  (3)

ابو بامتثػاؿ أكامػره كاجتنػاب نكاىيػو ىػـ يػـك القيامػة فػي دار الخمػد الذيف خافكا ربيـ كاتقكا عذ
يتنعمػػكف فػػي ظػػبلؿ األشػػجار الكارقػػة كعيػػكف الميػػاه الجاريػػة كالفكاكػػو الكثيػػرة المتنكعػػة ممػػا 
يستمذكف، ففي اآلية الكريمة مجػاز مرسػؿ عبلقتػو المحميػة كىػي الجنػة، ألف الضػبلؿ تمتػد، 

 ا.كالعيكف تجرم، كالفكاكو تنضج فيي
ـي اٍركىعيػػكا الى يىٍركىعيػػكفى كقكلػػو تعػػالى:   ذىا ًقيػػؿى لىييػػ كىاً 

أم إذا قيػػؿ ليػػؤالء المشػػركيف  (4)
صػػمكا  كاخشػػعكا فػػي صػػبلتكـ لعظمتػػو كجبللػػو ال يخشػػعكف بػػؿ يصػػركف عمػػى اسػػتكبارىـ 
رادة  ففػػي اآليػػة مجػػاز مرسػػؿ، أطمػػؽ الركػػكع كأراد بػػو الصػػبلة فيػػك مػػف بػػاب إطػػبلؽ الجػػزء كا 

 إذا قيؿ ليـ صمكا ال يصمكف. الكؿ أم
 الخاتمة
الحمػػد  عمػػى مزيػػد فضػػمو كنعمػػو التػػي ال تحصػػى عمػػى مػػا أسػػبغ بػػو عمينػػا مػػف  

فيض رحمتو، كالصبلة كالسبلـ عمػى أنبػؿ خمقػو ذم الخمػؽ العظػيـ كسػراج العػالميف، محمػد 
 بف عبدا الصادؽ األميف كبعد:

ي كمػاؿ ليػذه الدراسػة التػي عنكنتيػا ىذه خاتمة الجيد، الذم أرجكا أف يرل النكر ف 
 بػ))االستعارة كالمجاز في جزء تبارؾ(( مكجزة ختميا:

أسػػمكبي االسػػتعارة كالمجػػاز مػػف أكثػػر أسػػاليب البيػػاف داللػػة عمػػى عقػػؿ األديػػب كقدرتػػو  -1
 عمى الخمؽ كاإلبداع.

                                                 
 (.10سكرة اإلنساف اآلية ) (1)
 .40ينظر تفسير العشر األخير مف القرآف الكريـ ص (2)
 (.42( )41سكرة المرسبلت اآلية ) (3)
 (.48سكرة المرسبلت اآلية ) (4)
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 االسػػتعارة ميػػداف كاسػػع تتبػػارل فيػػو قػػرائح األدبػػاء فالتراكيػػب المشػػتممة عمػػى االسػػتعارة -2
بميغػػة ألنػػو كممػػا كانػػت داعيػػة إلػػى التحميػػؽ فػػي سػػماء الخيػػاؿ كػػاف كقعيػػا فػػي الػػنفس 

 أشد.
 المجاز مف أحسف الكسائؿ البيانية إيضاحان، فبو يخرج المعنى متصفان بصفة حسية. -3
نمحػػػظ أف األسػػػاس النفسػػػي لممجػػػاز المرسػػػؿ ىػػػك تػػػداعي المعػػػاني إذ أف ىػػػذا المجػػػاز  -4

 يسكغو التبلـز الذىني.

 فؽ.كا المك 
 فيرس المصادر كالمراجع.

 ركاية قالكف عف نافع. :القرآف الكريـ
 –محػػي الػػديف دركيػػش، دار اليمامػػة، دار ابػػف كثيػػر، دمشػػؽ  –إعػػراب القػػرآف كبيانػػو  -1

 .2001الطبعة الثامنة  –بيركت 
الطبعػة  -مصػر –عبػدالفتاح الشػيف. دار المعػارؼ  –البيػاف فػي ضػكء أسػاليب القػرآف  -2

 .1985الثانية
السػػػابعة  17مجمكعػػػة مػػػف العممػػػاء، ط.  –تفسػػػير العشػػػر األخيػػػر مػػػف القػػػرآف الكػػػريـ  -3

 عشر.
الطبعػػة الثانيػػة  -بيػػركت –جػكاىر الببلغػػة، أحمػػد الياشػمي، دار إحيػػاء التػػراث العربػي  -4

 عشر.
 .2001بيركت،  –صفكة التفاسير، محمد عمي الصابكني، دار الفكر  -5
 .2004دار اآلفاؽ العربية  -عبدالعزيز عتيؽ -عمـ البياف -6
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 قراءة في التنشئة االجتماعية وعبلقتيا بالتوافق النفسي واالجتماعي
 أ.ىيفاء مصطفى اقنيبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمــــة:

تعتبر األسرة البنيػة األساسػية كاليامػة فػي المجتمػع كتعػد مػف أكثػر الػنظـ االجتماعيػة تمػثبل 
سسػة األكلػي التػي ينمػك فييػا كتمثيبل لما يدكر مف تحكالت أم كاف ىذا المجتمع، كىي المؤ 

الفػػػرد كيكتسػػػب مػػػف خبلليػػػا التػػػأثيرات األكلػػػي فػػػي حياتػػػو، كىػػػي تمػػػده بالرعايػػػة منػػػذ لحظػػػة 
الميبلد كتستمر في رعايتو سنكات طكيمة، فيي الككالة األكلي المسئكلة عػف عمميػة التنشػئة 

بيكلػػكجي االجتماعيػػة لمفػػرد )تمػػؾ العمميػػة التػػي يتحػػكؿ مػػف خبلليػػا الفػػرد مػػف كػػائف عضػػكم 
حيػػكاني السػػمكؾ إلػػي شػػخص أدمػػي كبشػػرم التصػػرؼ فػػي محػػيط أفػػراد آخػػريف مػػف البشػػػر 
يتفػػاعمكف بعضػػيـ مػػع بعػػض كيتعػػاممكف عمػػي أسػػس مشػػتركة مػػف القػػيـ التػػي تبمػػكر طػػرائقيـ 

 في الحياة(.
فاألسػػرة ىػػي الجماعػػة األكليػػة التػػي يػػتعمـ كيمػػارس فييػػا الفػػرد أكلػػي عبلقاتػػو اإلنسػػانية كىػػي 

ات التطبيع االجتماعي التي تدربو عمي كيفية التفاعؿ االجتمػاعي مػع اآلخػريف أكلي مؤسس
كتنمػػي اتجاىاتػػو العاطفيػػة كاالنفعاليػػة نحػػكىـ، كمػػا أنػػو ال يمكػػف االستعاضػػة عتيػػا بكسػػائط 
التربيػػػػة األخػػػػرل، فيػػػػي تػػػػكقظ فػػػػي الفػػػػرد العكاطػػػػؼ األسػػػػرية البلزمػػػػة لمحيػػػػاة االجتماعيػػػػة. 

 .(3: 2005)الحكيج، 
أىميػػة كبيػػرة فػػي السػػير الطبيعػػي لحيػػاة األفػػراد، كالجماعػػات فػػي أم مجتمػػع،  ذلػػؾ لمتكافػػؽ 

الف ظيكر أفراد غير متكافقيف فػي جماعػة معينػة، قػد يقػؼ حجػر عثػرة أمػاـ بمػكغ األىػداؼ 
التي ينشدىا المجتمع، كما أف الشخصية القادرة عمي التصرؼ في مكاقؼ الحيػاة المختمفػة، 

 جتمع الذم يعيش فيو.  تصبح ذات قيمة كفاعمية لمم
لػػذا ييػػتـ المجتمػػع اىتمامػػا بالغػػا لتحقيػػؽ السػػعادة كالتكافػػؽ ألفػػراده، كلػػذلؾ نجػػد الفػػرد نفسػػو 
يقػػػـك بمحػػػاكالت مسػػػتمرة كمتجػػػددة ممتمسػػػا فييػػػا طريػػػؽ التكافػػػؽ، أمػػػبلن فػػػي تحقيػػػؽ صػػػحتو 

 النفسية كاالجتماعية.
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 مشكمة البحث:
التنشػئة  طرائػؽ عبلقػة عػف كىػك الكشػؼ الدراسػة فػي إطارىػا النظػرم ىػذه مشػكمة تتحػدد

 أف كنظػران إلػى فػي تحقيػؽ التكافػؽ النفسػي كاالجتمػاعي ـاسػياإل بمػدل األسػرية االجتماعية
الشػباب  فػي تنشػئة كبيػرة مسػؤكلية كاألىميػة الحككميػة التربكيػة المؤسسات مع تتحمؿ األسرة
 فػػي لبلنخػػراط أىيميـكتػػ كبالتػػالي إعػػدادىـ التكافػػؽ النفسػػي كاالجتمػػاعي لػػدييـ, كتحقيػؽ
التنشػئة االجتماعيػة  كاالقتصػادية فػإف ىػذه الدراسػة تسػمط الضػكء عمػى االجتماعية األنشطة

كعبلقتيػا بػالتكافؽ النفسػػي كاالجتمػاعي كمػػا كردت باألدبيػات السػابقة كنقػػد بعػض النظريػػات 
   ذات الصمة بيذا المكضكع 

 أىداف البحث:
إحػػداث سػػكء التكافػػؽ النفسػػي كاالجتمػػاعي  معرفػػة مػػدل تػػأثير التنشػػئة االجتماعيػػة فػػي -1

 بيف أفراد األسرة مف خبلؿ األدبيات السابقة.

تبيػػاف األسػػاليب الصػػحيحة التػػي ينبغػػي أف تعتمػػد فػػي عمميػػة  التنشػػئة االجتماعيػػة مػػف  -2
ؽ ليػـ النفسػية لؤلبنػاء كتحقػ قبؿ المربيف كالتي مػف شػأنيا أف تتػرؾ نتػائج عمػي الصػحة

 ا تكصمت إليو أحدث الدراسات.التكافؽ االجتماعي. حسب م

 معرفة مدم انتشار مظاىر سكء التكافؽ النفسي كاالجتماعي لدم بعض األبناء.  -3

 أىمية البحث:
 أواًل: األىمية النظرية:

 القيمة المرجعية، إغناء المكتبة النفسية كالتربكية بمثؿ ىذه القضايا. -1
 .بتكضيح بعض الغمكض حكؿ قضية التنشئة االجتماعية ـاسيإلا -2
قد تسيـ ىذه الدراسة في سد الثغرات العممية كىػي الجمػع بػيف ثػبلث متغيػرات، )تنشػئة  -3

 درة دراسة في األدبيات السابقة.ان تكافؽ نفسي + تكافؽ اجتماعي(+ 
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 ثانيًا: األىمية التطبيقية:
 ليذه الدراسة أىمية تطبيقية في المجاالت اآلتية:

 اسة مف إطارىا النظرم كنتائجيا.يمكف ألكلياء األمكر االستعانة بيذه الدر  -1
 .ةكما يمكف استخداـ ىذه الدراسة باالستعانة بيا في رياض األطفاؿ كدكر الحضان -2
 قد تسيـ ىذه الكرقة في برامج التنمية البشرية. -3
 تكفر ىذه الدراسة مرجعان عممان في مادة التكجيو كاإلرشاد البيئي. -4

 مفاىيـ البحث:
 التنشئة االجتماعية: – 1

 فيػو، الذم يعػيش مجتمعو كثقافة كمفاىيـ قيـ الفرد تمقيف عممية االجتماعية بالتنشئة يقصد
 عمػى يصػبح متػدربان  بحيػث مجتمعػو، أك كأسػرتو الفػرد بػيف القػائـ التفاعػؿ تتضػمف أنيػا كما
 بأنيا "إعػداد التنشئة االجتماعية عيرفت كقد .اليكمي سمككو نمط تحدد أدكار مجمكعة أداء
 ىػذا تتػكلى بيئػة أكؿ ىػي معيف كاألسػرة مجتمع في كعضكان  اجتماعيان  كائنان  يككف ألف الفرد

 مسػتمرة، ديناميػة عممية االجتماعية أخرل. كالتنشئة بيئة فيو تعادليا ال شأف كليا اإلعداد،
 التنشػئة صػكر مػف صػكرة االجتمػاعي مماتػو. كالتثقيػؼ حتػى كتسػتمر الفػرد، كالدة منػذ تبدأ

 (. 504: 2001االجتماعية" )األخرس، 
ىػػػي العمميػػػة التػػػي يتحػػػكؿ مػػػف خبلليػػػا الفػػػرد بػػػؿ بكاسػػػطتيا مػػػف كػػػائف بيكلػػػكجي إلػػػي فػػػرد 

 (447: 2007اجتماعي. )اميمف 
 أساليب المعاممة الوالدية:  – 2

تتعدد المعاممة الكالدية مع األبنػاء فمنيػا مػا يميػؿ إلػى التػدليؿ كمنيػا مػا يميػؿ إلػى التشػجيع 
جػػراءات كاألسػػاليب التػػي يتبعيػػا الكالػػداف فػػي تطبيػػع كتنشػػئة كلكنيػػا فػػي مجمميػػا تعنػػي: اإل

أبنائيـ اجتماعيا, أم تحػكيميـ مػف مجػرد أطفػاؿ عشػكائيك السػمكؾ إلػى أطفػاؿ صػالحيف فػي 
                                  المجتمع الذم يعيشكف فيو.                                                                                                   

 تعريف التوافق: – 4
ىػػػػك مجمكعػػػػة الطاقػػػػات كاالسػػػػتعدادات النفسػػػػية كالعقميػػػػة كاالجتماعيػػػػة كالركحيػػػػة كالماديػػػػة 
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كالسػػػمككية كالمعرفيػػػة التػػػي تسػػػاعد الفػػػرد عمػػػي التغمػػػب عمػػػي متطمبػػػات كالضػػػغكط الحياتيػػػة 
 (109: 1998المتعددة. )القدافي 

 اعي: التوافق االجتم – 5
ىػػػك أحػػػد العمميػػػات الديناميػػػة االجتماعيػػػة التػػػي تعنػػػى بتفعيػػػؿ التكافػػػؽ كاالنسػػػجاـ بػػػيف أفػػػراد 

كجماعػػػة مػػػع جماعػػػة أخػػػرل بقصػػػد تقميػػػؿ الصػػػراع كاسػػػتعادة  ،فػػػرد مػػػع جماعػػػة ،المجتمػػػع
 التفاعؿ السممي بيف جماعات متنافسة أك عدائية. )الباحثة(

 التوافق النفسي: – 6
ؿ سمكؾ الفرد كالبيئة )الطبيعية كاالجتماعية( بػالتغير كالتعػديؿ حتػي ىك عممية دينامية تتناك 

يحػػػدث تػػػكازف بػػػيف الفػػػرد كبيئتػػػو االجتماعيػػػة، كىػػػذا التػػػكازف يتضػػػمف إشػػػباع حاجػػػات الفػػػرد 
 (  2001كالمجتمع كتحقيؽ متطمبات كؿ منيما. )زىراف 

 منيجية البحث:
بيػات السػابقة المتػكفرة فػي بيئػة ىذا البحث مف ضمف البحكث المكتبية التي تعتمد عمى األد

الباحػػػث كالمكتبػػػات كالػػػدكريات، كرسػػػائؿ البحػػػكث، ككسػػػائؿ االتصػػػاالت اإللكتركنيػػػة: مػػػف 
 مجبلت ككتب إلكتركنية، كمقاالت، كممخصات بحكث.

 المنيج المستخدـ:
اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي االسػػتقرائي التحميمػػي كمػػنيج مناسػػب لتحقيػػؽ  

 أىداؼ ىذا البحث.

 دكات البحث:أ
كتػػػػب، مجػػػػبلت، مقػػػػاالت مػػػػف النػػػػت، ممخصػػػػات بحػػػػكث مػػػػف المكتبػػػػات كشػػػػبكة  

 المعمكمات الدكلية.

 حدكد البحث:
 المكانية، كالزمانية، كالبشرية أك المادية. 

 أجرم ىذ البحث بقسـ التربية كعمـ النفس بكمية اآلداب الخمس. ( الحدود المكانية:1
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 ـ.2016"، 12" إلى شير "10شير "في الفترة مف  ( الحدود الزمانية:2
في حدكد اطبلع الباحثة قد كانت عينات الدراسػة التػي اطمعػت عمييػا  ( الحدود البشرية:3

نػػاث، مسػػتكاىـ التعميمػػي:  16 – 12الباحثػػة أعمػػارىـ تتػػراكح مػػا بػػيف  سػػنة، مػػنيـ ذكػػكر كا 
 ابتدائي، ثانكم.

 مفيـك التنشئة االجتماعية:
فاعػػؿ االجتمػػاعي التػػي يكتسػػب فييػػا الطفػػؿ أسػػاليب كمعػػايير ىػػي العمميػػة القائمػػة عمػػي الت

السػػمكؾ كالقػػيـ المتعػػارؼ عمييػػا فػػي جماعتػػو، بحيػػث يسػػتطيع أف يعػػيش فييػػا، كيتعامػػؿ مػػع 
(, ككفقػػػا لػػػذلؾ تعتبػػػر 2007:447أعضػػػائيا بقػػػدر مناسػػػب مػػػف التناسػػػؽ كالنجػػػاح )أمػػػيمف 

طفػػػػاؿ كتعكيػػػػدىـ عمػػػػي قكاعػػػػد التنشػػػػئة االجتماعيػػػػة الكسػػػػيمة التػػػػي يػػػػتـ بكاسػػػػطتيا إعػػػػداد األ
التصػػػػػػرؼ كالسػػػػػػمكؾ داخػػػػػػؿ المجتمػػػػػػع؛ فالتنشػػػػػػئة االجتماعيػػػػػػة تكسػػػػػػب الطفػػػػػػؿ الشخصػػػػػػية 
االجتماعيػػة، كتحػػدد لػػو المبلمػػح العامػػة لمسػػػتقبمو، كىػػي كمػػا عرفيػػا )بيتػػر أكمػػارم( بأنيػػػا 
عمميػػة مسػػتمرة كمتصػػمة، كالتػػي بكاسػػطتيا ينشػػأ الطفػػؿ تنشػػئة اجتماعيػػة سػػميمة تمكنػػو مػػف 

(, كالتنشػػػئة االجتماعيػػػة تعبػػػر عػػػف تمػػػؾ 278-277: 2001كسػػػط جماعتػػػو )قػػػدكر الحيػػػاة 
العمميات التربكية المبكرة لممكلكد الجديد فيتحكؿ مف مجرد كائف حي إنساف إلػي عضػك فػي 
جماعة كمجتمع يستطيع أف يفيػـ ذاتػو كيحػدد عبلقاتػو مػع اآلخػريف؛ فنجػاح عمميػة التنشػئة 

ديػػػػدة كتزكيػػػػدىـ باألفكػػػػار كالمعمكمػػػػات كتعمػػػػيميـ لغػػػػة االجتماعيػػػػة فػػػػي إعػػػػداد األجيػػػػاؿ الج
التخاطػػب كالتفػػاىـ التػػي تسػػاعد عمػػي االنػػدماج فػػي المجتمػػع تعػػد مػػف األمػػكر التػػي تسػػيؿ 
عممية االتصاؿ بيف األفراد بحسب مػا تمميػو عمػييـ ظػركؼ الحيػاة كمػا أعػدك لػو مػف خػبلؿ 

 (.2006:31عممية التنشئة االجتماعية )الدكيبي 

 سرة إلى المجتمع:ألجتماعية مف االتنشئة اال
 

 األسرة كحاضنة اجتماعية: وظائف
 األسػرة كظائؼ أف المفكريف مف الكثير يؤكد حيث بنائيا، باختبلؼ األسرة كظائؼ تختمؼ
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 كظائفيا لمعظـ المعاصرة األسرة فقداف كيرجع المعاصرة، األسرة كظائؼ تختمؼ عف قديما
 ظيػرت ىنػا كمػف أنشػطة الجماعػات، كتشابؾ ,جتماعيةاال الحياة التكنكلكجي، كتعقد لمتقدـ
 التػي الكظػائؼ فػإف ىنػا كمػف الكظػائؼ بيػذه لمقياـ التي أنشأىا المجتمع المؤسسات بعض
 حيػث ،المعاصرة األسرة بيا تقـك أصبحت التي تختمؼ عف التقميدية األسرة بيا تقـك كانت
 أف إذ الشخصػيات، تفاعػؿل كحػدة المعاصػرة باعتبارىػا األسػرة "أفبـرجس  أرنسـت يػذىب

 المعاصػرة" )فاديػة األسػرة حيػاة محػكر ىػك الطفػؿ شخصػية كتنميػة الػزكجيف بػيف التعػاطؼ
 األسػرة أف عمى االجتماع عمماء بيف إجماع شبو كىناؾ (17ص، 1995: الجكالني عمر

 في: كالمتمثمة الكظائؼ مف بعدد تقـك المعاصرة
 العاطفيػة  المشػاعر فػي األسػرة أفػراد جميع بيف المتعمؽ التفاعؿ كىيالعاطفية:  الوظيفة

 كاألخكة. كاألمكمة األبكة عكاطؼ الفرد فيو يمارس الذم الكحيد المجاؿ تعتبر حيث
 المجتمػع ثقافػة نقػؿ خػبلؿ مػف الحضػارم االسػتمرار تؤكػد فاألسػرةالحضـارية:  الوظيفـة 

 ال كالتػي الضػارة يراتالتػأث ذات غيػر اجتماعيػة السػمككيات اقتػراؼ تجنػب كبالتػالي ألعضاء،
(, 25:  1997، عبػده الػديف بػدر الجميمػي، خميػؿ الحضارية )خيػرم المجتمع مع قيـ تتناسب
 المجتمعيػة الظػركؼ مػع كتتماشػى األسػرة داخػؿ األفػراد تػرتبط حيػاة أف يجػب ىنػا كمػف

 التغير االجتماعي. تساير أف يجب أم ،المتطكرة
 نظػرا ،مسػتيمكة كحػدة أصػبحت المعاصػرة معاتالمجت في األسرةاالقتصادية: " الوظيفة 
 كالخػدمات السػمع كتػكفير اآللػي اإلنتػاج بعمميػات تقػـك جديػدة منظمػات أكجػد المجتمػع ألف

 فػي األسػرة كانػت أف فبعػد (20: 1998الحميػد،  عبػد يحػي أقػؿ نسػبيا" )أحمػد كبأسػعار
 كحػدكث الجتمػاعيا لمتغيػر كنتيجػة ،مسػتمزماتيا لكػؿ كحػدة إنتاجيػة التقميديػة المجتمعػات

 ,اإلنتػاج بػدكر تقػـك جديػدة مؤسسػات ىيػأ المجتمػع فقػد ،الثقافي كالتعقد التكنكلكجي التطكر
 منو إنتاجية. أكثر استيبلكي دكر األسرة دكر أصبح ىنا كمف
 جنسػي مشػركع  اتصػاؿ خػبلؿ مػف البشػرم النػكع بحفػظ األسػرة تيػتـالبشـري:  النوع حفظ

 اجتماعيػة تنظيمػات جممتيػا فػي تمثػؿ لقكاعػد كفقػا كذلػؾ ،كقبكلػو المجتمػع تصػديؽ يسػتمـز
 (.73: 1995الخكلي,  المجتمعية )سناء كالتقاليد العادات فييا  تتحكـ
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 إكسػابو خػبلؿ مػف عميػو كالمحافظػة الطفػؿ برعايػة تقػـك فاألسػرة وتربيتيم: األفراد إعالة 
 األسػرم كاالجتمػاعي تمػاءباالن الشػعكر كتنميػة لػو، البلزمػة كالخبػرات كالمعتقػدات العػادات

 االىتمػاـ عبلقػات بتػكفير لؤلفػراد النفسػي االشػباع بتػكفير تقػـك كمػا كتكػكيف شخصػيتو،
 األسػرم باالنتمػاء يشػعر كمسػتقر، متػزف إنسػاف لخمػؽ كاألمػف النفسػي، ألفرادىػا، كالتكافػؿ
 لؽالخػا ككحػدتيا )عبػد كيانيػا عمى كالمحافظة األسرة  مصمحة أجؿ مف المتعمؽ كالتفاعؿ
 أثناء الخبرات بمختمؼ الطفؿ بتزكيد تقـك (؛ فاألسرة156 – 153 :2000عفيفي،  محمد
 كالشػعكر كالمحبػة باأللفػة كتنميػة الشػعكر لمتػأثير قػكة أكبػر تمثػؿ كىػي التكػكيف، سػنكات

 الناحيػة مػف فتتػكاله بالتربيػة الطفػؿ بتربيػة تقػـك فيػي ،الخػارجي كالمجتمػع لؤلسػرة باالنتمػاء
 .كالدينية االجتماعية ،الجسمية ،النفسية ،العقمية البيكلكجية،

 ىػك الذم كالفيسيكلكجي البيكلكجي، الجانب الشخصية مككنات مفالبيولوجية: " التربية 
 الطاقػة ىذه كتسمح يعيش لكي الفرد يتناكلو الذم كالغذاء الطاقة بناء مكاد إلى  حاجة في

 (،27 :1997بػػدر الػػديف عبػػده،  ،الجميمػػي بالقيػػاـ بكظائفيػػا" )خيػػرم خميػػؿ لؤلعضػػاء
 ك األكؿ المسػؤكؿ فيػي ،بالرعايػة كتتػكاله الطفػؿ التػي تتمقػى األكلػى البيئػة األسػرة كباعتبار
 المبلئمػة، الصػحية لمظػركؼ الطفػؿ، بتكفيرىػا شخصػية مػف الجانػب ىذا تنمية عف األخير
 مف تكفره ما مىع يتكقؼ األسرة كاستمرارىا نجاح ألف األمراض، مف الكقاية كسائؿ كتكفير
  .كاالجتماعية الجسمية ،النفسية الطفؿ، لحاجات إشباع 

 النمػك كيتػأثر الفػرد، لػدل العقميػة القػدرات تنميػة العقميػة بالتربيػة "يقصػدالعقميـة:  التربيـة 
 لمفػؾ المعػدة كاأللعػاب التعمػيـ كسػائؿ مػف تػكفره كمػا لؤلسػرة االقتصػادم بالمسػتكل العقمػي

 الضػركرية بالعناصر غنية تغذية مف السرة تكفره ما عمى العقمي النمكيعتمد  كما كالتركيب،
 (.52: 1997 – 1996سحنكف،  نمكان سميمان". )قرمية كنمكه الجسـ لبناء كالطاقة

 كالعطػؼ الحػب إلػى بحاجػة فيػك سػميما نمػكا ينمػك لكػي الفػرد : "إفالنفسـية التربيـة 
 ( كباعتبػار187: 1981شػكرم،  ميػاءكاالجتمػاعي" )ع كالعقمػي النفسػي لنمػكه البلزمػيف
مػف  يمزمػو مػا لػو تػكفر التػي فيػي بالرعايػة كتتػكاله الطفؿ تتمقى التي األكلى الجماعة األسرة
 األمػراض مػف خاليػة سػميمة نفسػية تربيػة كتربيتػو سػميما نمػكا ينمػك لكػي النفسػية الناحيػة
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 إلػى بػالفرد تػؤدم قػد خطيػرة نتػائج إلػى يػؤدم لمفػرد النفسػي لمجانػب فإىمػاؿ السػرة ،كالعقػد
  .المجتمعية القيـ عف االنحراؼ

 التػي التربكيػة االجتماعيػة المؤسسػات أكؿ ىػي األسػرة أف بمعنػى االجتماعيـة: التربيـة 
 كالتقاليػد كالعػادات العػرؼ كقكالػب العامػة كاآلداب السػمكؾ بقكاعػد الفػرد تزكيػد ميمػة تتػكلى

 الضػيؽ كلػيس الشػامؿ أك العػاـ المعنػى أم ،كالفضػيمة كالشػر كالرذيمػة الخيػر كمسػتكيات
 كالدينيػة  )قرميػة الجماعيػة كالحيػاة بالعبػادة الخاصػة الطقػكس الطفػؿ تعمػيـ ككػذا،لؤلخبلؽ
 التربكيػة المبػادئ أغمػب ترسػخ األسػرة أف المعمػـك ( كمػف52: 1997 – 1996  سػحنكف،

 األسػرة فػي ليػا خاضػعا الطفػؿ يكػكف المبػادئ التػي ىػذه كأىػـ ،صػغره منػذ الطفػؿ ذىف في
 األقػارب أمػاـ كاالحتػراـ, كالحيػاء بالتكاضػع كالتحمػي األكػؿ كػآداب بػاآلداب: المتعمقػة تمػؾ

 الػذم يجػب األذل عمػى تػنص التػي األخبلقيػة التربكيػة بالمبػادئ التحمػي ككػذا كاألصػدقاء
 الكظػائؼ بيػذه األسػرة قيػاـ يتػأتى ال أنو القكؿ يمكف عممو؛ كمنو يجب الذم كالخير تجنبو
 مراحػؿ فػي كخاصػة لؤلطفاؿ كالكفالة المتعمقة بالحضانة السميمة الكسائؿ بتييئة إال امةالي

 التنشػئة عمميػة كىػي جػدا أال ميمػة عمميػة خػبلؿ مػف يػتـ ىػذا ككػؿ األكلػى، نمػكىـ
 .االجتماعية

 االجتماعية: التنشئة أىداؼ
 مػف مجمكعػة فييػا تتػداخؿ ىادفػة، عمميػة االجتماعيػة التنشػئة عمميػة أف فيػو الشػؾ ممػا

 قػيـ اسػتيعاب عمػى قػادرا خبلليػا مػف الفػرد يصػبح كالتػي الثقافيػة كاالجتمػاعي العمميػات
 كاالنفعػالي، كاالجتمػاعي المعرفػي المسػتكل عمػى فيػو كذلػؾ يعػيش الػذم المجتمػع كمعػايير
 كاالجتمػاعي القػانكني تبعػا لنظامػو آلخػر مجتمػع مػف االجتماعيػة التنشػئة كتختمػؼ

 يمي: ما المجتمعات بيف المشتركة ىداؼاأل لكف كاالقتصادم،
 جػزءان  تصػبح ك الضػمير يحتكييػا أف إلػى ذلػؾك  لمسـموك: داخميـة ضـبط عوامـل غـرس 

 يكصؼ الضمير ىذا فإف اإليجابية األنكاع مف كانت إذا الضمير فإف مككنات لذا أساسيان،
 قػدكة األبػكيف يكػكف أف الطفػؿ ذات فػي الضػمير نسػؽ أسػمكب إلقامػة كأفضػؿ حػي، بأنػو

 الدينيػة لمقػيـ مخػالؼ سػمككي بػنمط أك كبلىمػا أحػدىما يػأتي أال ينبغػي حيػث ألبنائيمػا
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 (.176-174: 1998عفيفي،  محمد الخالؽ عبد)االجتماعية  كاآلداب
 لممػتعمـ، النفسػية الصػحة تحقيػؽ يعنػي اليػدؼ ىػذا كبمكغ :اآلخرين مع والتآلف التكيف 

 االنفراديػة، لمػذات كبػديؿ لػذات االجتماعيػةا كتنميػة ،الصػداقات تكػكيف مظػاىره كمػف
 كرضا. بقبكؿ كتقاليده المجتمع، لقكانيف كاالذعاف

 كجعمػو ،نفسػو عػف التعبيػر الطفػؿ تعكيػد أمالـنفس:  عمـى واالعتمـاد الـذاتي االستقبلل 
 أك كالديػو، عػف االسػتقبلؿ عمى كالقدرة ،بنفسو القرار اتخاذ كعمى حؿ مشكبلتو، عمى قادرا

 الشػعكر عمػى االسػتقبلؿ فييػا يقػـك بصػكرة نفسػي، أك اسػتقبلؿ مػادم سػكاء غيرىمػا،
 (58: 2004شركخ،  الديف كالكاجبات. )صبلح بالحقكؽ كالتكعية كالكاجب، بالمسؤكلية

 بالصػحة متمتعػة سػميمة األسػرة تكػكف لكػي يكفػي ال حيػث: النفسـي النضـد تحقيـق 
 فػي الطفػؿ تعثػر إال ك سػميمة متزنػة صػرالعنا ىػذه بػيف السػائدة تككف العبلقات أف النفسية
 فػي نجحػت مػا إذا لمطفػؿ النفسػي النضػج تحقيػؽ في األسرة تنجح أف كالكاقع النفسي، نمكه
 :التالية العناصر تكفير
دراكيمػا الكالديف تفيـ - دراؾ الطفػؿ معاممػة فػي الحقيقػي كا   بحاجػات ككعييمػا الكالػديف كا 

 كعػف نفسػو عػف فكرتػو نمػك كتطػكر كهبنمػ المرتبطػة كالعاطفيػة الطفػؿ السػيككلكجية
دراؾ مػف بغيػره عبلقتػو  كراء تكػكف التػي كدكافعػو الطفػؿ لرغبػات الكالػديف النػاس, كا 
 .عنيا التعبير عف يعجز كقد سمككو

 أعضػاءه مػع كالتعػاكف المجتمػع، فػي االنػدماج مػف تمكنػو التػي الميػارات الطفػؿ تعميـ -
 كطريقػة عميػو، كمػا لػو مػا أدكاره، كتعميمػو المختمفػة النشػاط نػكاحي فػي كاالشػتراؾ
 نافعػان  عضػكان  يكػكف كيػؼ كتعميمو المكاقؼ، في مختمؼ تصرفاتو كبيف بينيما التنسيؽ

 .سمككو كضبط كتقكيـ المجتمع في
 كظائؼ التنشئة االجتماعية:

 لمتنشئة االجتماعية عدة كظائؼ نذكر منيا:
ة أنمػاط السػمكؾ أم أنيػا تشػتمؿ اكتساب المعرفػة، كالقػيـ، كاالتجاىػات، كالمعػايير ككافػ -1

 أساليب التعامؿ كالتفكير الخاصة بجماعة معينة، أك مجتمع معيف سيعيش فيو اإلنساف.



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 471 

 اكتساب العناصر الثقافية لمجماعة.  -2
 التكيؼ مع البيئة االجتماعية كخاصة مف ناحيتي العضكية كاالنتماء. -3
لكسػػػائؿ الضػػػبط االجتمػػػاعي.  ضػػػبط السػػػمكؾ االجتمػػػاعي لؤلفػػػراد مػػػف خػػػبلؿ تعمميػػػـ -4

 (194-189: 199)الغزكم، الطاىر 

  االجتماعية: التنشئة في المؤثرة العكامؿ
 فػي مػا كػؿ ألف حصػرىا يصػعب التػي العكامػؿ مػف كبيػر بعػدد االجتماعيػة التنشػئة تتػأثر
 يمي: كما العكامؿ ىذه كتقسيـ حصر يمكف كلكف فييا، لو دكر المحيطة البيئة

 :  الداخمية العوامل
 اخػتبلؼ بسػبب كذلػؾ االجتماعيػة التنشػئة عمميػة فػي كبيػرة بصػكرة الػديف : يػؤثرالـدين 

 حسػب أفػراده تنشػئة عمػى ديػف كػؿ يحػرص لػذلؾ ديػف، كػؿ مػف تنبػع كالطباع التػي األدياف
 .بيا يؤمف التي كاألفكار المبادئ

 :فيػي انياإلنسػ النػكع عمػى المحافظػة إلػى تيػدؼ التػي االجتماعيػة الكحػدة ىػي األسـرة 
 مػف الطفػؿ شخصػية تكػكيف فػي أساسػي بشػكؿ يـتسػ التػي كىػي يقابػؿ اإلنسػاف، مػا أكؿ

 التنشػئة فػي المػؤثرة العكامػؿ أكلػى فيػي لػذلؾ بػيف األفػراد، كالعبلقػات التفاعػؿ خػبلؿ
 أسػاليب فػي كخاصػة التنشػئة االجتماعيػة عمميػة فػي األسػرة حجػـ كيػؤثر االجتماعيػة،
 المبذكلػة زيػادة الرعايػة عكامػؿ مػف عػامبلن  يعتبػر ألسػرةا حجػـ تنػاقص أف حيػث ممارسػتيا
االتصػاؿ  مثػؿ أخػرل بمتغيػرات كعبلقتيػا الحجػـ خاصػية عمػى بيمـز يؤكػد حيػث لمطفػؿ،

 عممية في كبيرا تأثيرا تؤثر التي العكامؿ مف األسرة حجـ يعد عاـ كبشكؿ الخ...كالمشاركة
 المبذكلػة الرعايػة أف الدراسػات دكتؤكػ ممارسػتيا، أسػاليب فػي كخاصػة التنشػئة االجتماعيػة

 .فاعمية أكثر تككف الحجـ األسرة صغيرة داخؿ لمطفؿ
 فإ حيػث االجتماعيػة التنشػئة عمميػة في األسرية العبلقات تؤثراألسرية:  العبلقات نوع 

 بطريقػة الطفػؿ نمػك عمػى يسػاعد جػكان  يخمػؽ ممػا األسػرة تماسؾ إلى الزكجية تؤدم السعادة
 (.113: 2008فرج الزليتي،  يفتح متكاممة )محمد
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 عامبلن  األسرة إلييا تنتمي التي الطبقة تعد األسرة: إلييا تنتمي التي االجتماعية الطبقة 
 شخصػية تشػكيؿ فػي تسػاىـ التػي الػنظـ كتضػبط كتشػكؿ تصػبغ حيث نمك الفرد، في ميمان 

 جكىريػان  زءان جػ تصػبح التػي لمطفػؿ كالقػيـ الثقافػة نقػؿ فػي أىػـ محػكر تعتبػر فاألسػرة الطفػؿ،
 .بعد فيما
 ارتباط ىناؾ أف الدراسات مف العديد أكدت لقدلؤلسرة:  واالجتماعي االقتصادي الوضع 

 الطفػؿ، لنمػك تقػدـ التػي الفػرص كبػيف لمطفػؿ كاالجتمػاعي االقتصػادم بػيف الكضػع إيجابي
 االجتماعي. كنمكه الطفؿ شخصية عف المسئكلة أحد العكامؿ مف االقتصادم كالكضع

 لحاجػات األسػرة إدراؾ مػدل حيػث مػف ذلػؾ يػؤثرلؤلسـرة:  والثقـافي التعميمي لمستوتا 
 الطفؿ. مع لمتعامؿ المناسبة التربكية كاألساليب ككيفية إشباعيا الطفؿ
 أدكار عػف تختمػؼ الػذكر أدكار فإ حيػثاألسـرة:  فـي وترتيبـو أنثـى أو ذكـر الطفل نوع 

 حػيف فػي الػنفس، عمػى كاالعتمػاد كالقيػادة كليةالمسػئ داخمػو فػي ينمػى فالطفؿ الػذكر األنثى
 الطفػؿ ترتيب أف كما األدكار، ىذه فييا تنمى ال خاصة المجتمعات الشرقية في األنثى أف
 سػكاء االجتماعيػة التنشػئة بعمميػة عبلقػة لػو أك الكسط األخير أك األطفاؿ كأكؿ األسرة في

عكامػؿ )عبػد الخػالؽ محمػد عفيفػي ال مػف ذلػؾ كغيػر بالتنشػئة األسػرة خبػرة عػدـ أك بالتػدليؿ
1998 :177-179) 

 :الخارجية العوامل
 التأىيػؿ كمراكػز كالجامعػات كالمػدارس الحضػانة دكر في كتتمثؿالتعميمية:  المؤسسات 

 .المختمفة
 كقاطني الجيراف أك النادم أك الجامعة أك المدرسة مف األصدقاء حيثالرفاق:  جماعة 

 المختمفة. كالتنظيمات لعقيدةكا الفكر المكاف كجماعات نفس
  :كما يصاحبيا مف زكايا لتحفيظ القرآف الكريـ.المساجد 
 كثيقػة صػمة ليػا تكػكف كالتػي لػو المميػزة الخاصػة ثقافتػو مجتمػع لكػؿالمجتمـع:  ثقافـة 

 التنشػئة فػي أساسػي بشكؿ تؤثر المجتمع فثقافة لذلؾ األفراد، مف مف يحتضنو بشخصيات
 مية.القك  الشخصية صنع كفي
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 ىػدكءن  أكثػر المجتمػع كػاف كممػا أنػو حيػثلممجتمـع:  واالقتصـادي السياسـي الوضـع 
 التنشػئة االجتماعيػة، فػي إيجػابي بشػكؿ ذلػؾ ساىـ كمما االقتصادية كلديو الكفاية كاستقراران 
 الصحيح. ىك العكس كاف كاالقتصادم السياسي كعدـ االستقرار الفكضى اكتنفتو ككمما
 الػذم الثقػافي الغػزك ىػك اآلف االجتماعيػة التنشػئة ييػدد مػا أخطػر عػؿلاإلعبلم:  وسائل 

 يقػـك حيػث التميفزيػكف، كخاصػة المختمفػة اإلعػبلـ كسػائؿ خػبلؿ مػف لػو األطفػاؿ يتعػرض
 األخػرل القػيـ مػف العديد تعميميـ إلى إضافة األطفاؿ التي اكتسبيا القيـ مف العديد بتشكيو
 (338-336 :2002)الخطيب ثقافتيـ.  عمى الدخيمة

كتضيؼ الباحثة األندية الرياضية كالجمعيػات الخيريػة التػي ينخػرط فييػا الشػباب, باإلضػافة 
إلى شبكات التكاصؿ االجتماعي الحديقة ككسائؿ االتصاؿ الخمكية كمػا ليػا مػف دكر طغػي 

 عمى دكر االسرة كالمدرسة في التنشئة االجتماعية.

 اجتماعي: منظكر مف االجتماعية التنشئة
 طفػؿ مػف تحكلػو فيػي البشػرم، الكليػد حيػاة فػي تحػدث التػي الرئيسػية العمميػات مػف تبػرتع

 بعمميػة تمػر الحيػة الكائنػات مػف نػكع أم تكجػد كال ناضػج، إنسػاف الحيمػة إلػى عػديـ عػاجز
 أف ال نسػتطيع أننػا كمػا البشػرم، الكػائف حيػاة ذلػؾ فػي نجػد مثممػا النمػك فػي طكيمػة مكثفػة
 نمػك فػي نبلحظػو الػذم التعػدد كالتنػاقض ذلػؾ األخػرل حيكانيػةال الفصػائؿ نمػك فػي نبلحػظ

 الحقػائؽ مػف كيكتسػب ثػركة ،المغػات مػف أكثػر أك لغػة يػتعمـ الطفػؿ ينمػك فعنػدما االنسػاف،
مػف  متنكعػة كأنػكاع خاصػة ميػارات إلػى باإلضػافة ،كاالجتماعيػة البيكلكجيػة بيئتػو حػكؿ

 اآلخػر كالػبعض ،االجتماعيػة اييربالمعػ يتصػؿ بعضػيا كقيـ اتجاىات يكتسب فيك المعرفة
: 1987األشػكؿ،  الػديف عػز أحمػد األفػراد )عػادؿ بػيف كالتفاعػؿ العبلقػات بأسػاليب يتعمػؽ
 بعمميػة يسػمى لمػا نتيجػة يحػدث البشػرم الكليػد حياة في نبلحظو الذم التحكؿ ( كىذا259
 .االجتماعية التنشئة

 االجتماعية: التنشئة كخصائص صفات
 التفاعػؿ طريػؽ عػف الفػرد فييػا يػتعمـ اجتمػاعي تعمػـ عمميػة تماعيػةاالج التنشػئة تعتبػر 
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 كيكتسػب األدكار، ىػذه تحػدد التي االجتماعية كالمعايير االجتماعية أدكاره االجتماعي
 المجتمع. عمييا كيكافؽ الجماعة التي ترتقييا السمككية كاألنماط االتجاىات

 ال ذاتػو، حػكؿ متمركػز يػرهغ عمػى يعتمػد طفػؿ مػف الفػرد خبلليػا يتحػكؿ نمػك عمميػة 
 معنػى يػدرؾ نػاجح فػرد إلػى الفسػيكلكجية الحاجػات إشػباع حياتػو؛ إال مػف ييػدؼ

   .االجتماعية كالمعايير القيـ يتفؽ مع ما مع كتحكليا االجتماعية المسؤكلية

 بانتيائيا. إال تنتيي كال بالحياة تبدأ مستمرة عممية أنيا 

 بالنكع. تختمؼ ال يالكن ك بالدرجة آخر إلى مجتمع مف تختمؼ 

 اكتسػاب تعنػي بػؿ كاحػدة بكتقػة فػي المجتمػع أفػراد صػب تعنػي ال االجتماعيػة التنشػئة 
 إطػار فػي االجتمػاعي كالنمػك التحػرؾ عمػى قػادرة متميػزة شخصػية اجتماعيػة فػرد كػؿ

   .كراثية كبيئية عكامؿ ضكء عمى معيف ثقافي

 نسػانية التػاريخ، عبػر ممتػدة أم :تاريخيػة أنيػا أيضػان  التنشػئة خصػائص كمػف  يتميػز كا 
 األفػراد مػف مجمكعػة أك فػرد صػنع مػف ليسػت أم كتمقائيػة دكف الحيػكاف، اإلنسػاف بيػا
 أم كجبريػة كالمكػاف، الزمػاف ألثػر تخضػع نسػبية أم كىػي المجتمع صنع مف ىي بؿ

 .المجتمعات في جميع منتشرة أم عامة كىي إتباعيا، عمى األفراد يجبر

 ة:االجتماعي التنشئة أشكاؿ
 ىما: رئيسييف شكميف االجتماعية التنشئة تأخذ

 األسػرة مػف كػؿ فػي التنشػئة مػف الػنمط ىػذا كيػتـ :المقصـودة االجتماعيـة التنشـئة 
 الثقػافي نظاميػا كفػؽ كالسػمكؾ، كآداب الحػديث، المغػة، أبناءىػا تعمػـ فاألسػرة كالمدرسػة
 ىػذه بيضػـ تتصػؿ لتػيكاألدكات ا كاألسػاليب الطػرؽ ليػـ كتحػدد كاتجاىاتيػا، كمعاييرىػا
تعميمػا  يكػكف مراحمػو مختمػؼ فػي المدرسػي الػتعمـ أف كمػا معاييرىػا، ك كقيميػا الثقافػة

 كتنشػئتيـ الفػرد بتربيػة تتصػؿ التػي كمناىجػو كنظمػو كأسػاليبو كطرقػو أىدافػو لػو ،مقصػكدا
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 .معينة بطريقة
 يتـ غالبا ةالمقصكد لمتنشئة مصاحبة بصكرة كتتـ :المقصودة غير االجتماعية التنشئة 
 كالسػينما كالتمفزيػكف كاإلذاعػة اإلعػبلـ ككسػائؿ المسػجد خػبلؿ مػف التنشػئة مػف الػنمط ىػذا

األنديػػة الرياضػػية كالجمعيػػات الخيريػػة التػػي ينخػػرط فييػػا الشػػباب, باإلضػػافة إلػػى  كالمسػػرح
 المؤسسػات كغيرىػا مػف شبكات التكاصؿ االجتماعي الحديقة ككسػائؿ االتصػاؿ الخمكيػة...

كالمعػاني  الميػارات الفػرد يػتعمـ :التاليػة األدكار خػبلؿ مػف التنشػئة عمميػات فػي يـتسػ التػي
  .المؤسسات ىذه باختبلؼ تختمؼ التي االجتماعية المعايير اكتسابو طريؽ عف كاألفكار
كالتعػاكف  كالمعػب كالفشػؿ كالنجػاح كالكػره، بالحػب المتصمة كالعادات االتجاىات الفرد تكسب
 كغيػر كاالسػتيبلؾ كاإلنتػاج بالعمػؿ المتصػمة العػادات الفػرد ما تكسػبالمسؤكلية. ك كتحمؿ
 الػديف صػبلح)االجتماعيػة  كاألدكار كالمراكػز كالمعػايير كاالتجاىػات السػمكؾ أنػكاع مػف ذلػؾ

 (.60: 2004شركخ, 

 النظريات المفسرة لمتنشئة االجتماعية:
باحثػػػػة تتبنػػػػى النظريػػػػة ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف النظريػػػػات المفسػػػػرة لمتنشػػػػئة االجتماعيػػػػة كلكػػػػف ال

 االجتماعية لدكركايـ.

 السوسيولوجية: النظرية
 القكاعػد حسػب السمكؾ تكجيو عممية بأنيا االجتماعية التنشئة عممية :دكركايـ ييٌعرؼ إيميؿ

 الجماعيػة الحيػاة عمػى الطفػؿ لتعكيػد االيحػاء عمػى تعتمػد عمميػة بأنيػا األخبلقيػة، كيػرل
 األكلػى الطفكلػة فتػرة فػي السمكؾ تثبيت دكركايـ رفض كقد النظاـ كاحترامو، عمى كالتدريب
 التنشػئة عمميػة أف "االجتمػاع عمػـ فػي المػنيج قكاعػد "كتابػو فػي كبػيف األسػرة داخػؿ

 فالتنشئة الشخصي، لمسمكؾ الجماعة عف قير كتعبر األكلى، السنكات مف تبدأ االجتماعية
 كىػذا لمجماعػة الجمػاعي العقػؿ حسػب كتغييره السمكؾ تكجيو إلى تيدؼ عممية االجتماعية

 كيقػكؿ الرشػد، المدرسػة، عػف طػكر طػكر عػف المدرسػة قبػؿ مػا طػكر فػي يختمػؼ السػمكؾ
 الفكػر كالعاطفػة أسػاليب الطفػؿ عمػى تفػرض أف تسػتيدؼ كميػا التنشػئة أف "عمميػة دكركايـ
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نحػك  عمػى كينػاـ كيشػرب يأكػؿ أف عميػو يفػرض المػيبلد مػف األكلػى السػنكات فمنػذ كالفعػؿ،
 كاليػدكء النظافػة تعمػـ عمػى كيجبػر كرغباتػو نعاتػو كتقيػر منظمػة، مكاعيػد كفػي يفمعػ

 مػع التعامػؿ فػي األخبلقػي السػمكؾ قكاعػد بعػض ليػتعمـ عميػو كأخيػرا يضػغط كالطاعػة،
 الكظيفػة، إلػى بالحاجػة كؤمػف العػادات ( كيحتػـر130: 1989تيماشػيؼ،  األخريف" )نيقكال

 الميػكؿ إلػى باإلضػافة مألكفػة عػادة صػار بسػبب أنػو بػالقير الشعكر يقؿ المرحمة ىذه كفي
 األخبلقيػة، العػادات منبػع أنػو يبقػى مػف لػو، بػالرغـ ضػركرة ال القيػر تجعػؿ التػي الداخميػة

 الطاعة عمى الطفؿ كتدريبو حاجات تنظيـ يعتبر دكركايـ أف القكؿ يجدر السياؽ ىذا كفي
 عمميػة إذ أف ثانكية أمكر إال األمر ةحقيق في ىي كما األكلية السمكؾ قكاعد كتعمـ كالنظاـ
 لمشخصػية )نيقػكال القكمي الطابع تككيف يتـ حيث المدرسة في إال ال تبدأ األساسية التنشئة

 (130: 1989تيماشيؼ، 

 االجتماعية والتوافق النفسي واالجتماعي: التنشئة بعض االنتقادات لنظريات
 كػؿ أف لتكافػؽ النفسػي كاالجتمػاعي يػدرؾكا االجتماعيػة لمتنشػئة المفسػرة المتتبػع لمنظريػات

 إلػى كتفتقر ىذه النظريات جكانب ىذه التنشئة كالتكافؽ النفسي، مف عمى جانب يركز منيا
الفػرد ككػذلؾ تكافقػو  أف تربيػة  اعتبػار عمػى الشػمكلي لتنشػئة الفػرد، كتفسػير تكافقػو البعػد

 متغيػر كػؿ دراسػة الممكػف غيػر مف األبعاد, كأنو ىي متغيرات متعدد  النفسي كاالجتماعي
 عكامػؿ الثقافػة إىمػاؿ ال ينبغػي نظريػا، كمػا إال األخػرل الجكانػب أك المتغيػرات عف بمعزؿ

 االجتمػاعي األنثركبكلػكجي المنظػكر يتناكليػا كالتػي العمميػة؛ تمػؾ تفسػير فػي االجتماعيػة
 لػـ نيػاأ النفسػي مػثبل: التحميػؿ نظريػة عمػى يؤخػذ مػا أكثػر يجػد المتتبػع أف لمتنشػئة، حيػث

 فػي األسػرة أعضػاء بػيف كالمتنػكع االجتمػاعي متعػدد األبعػاد التفاعػؿ االعتبػار بعػيف تأخػذ
 القطػاع ثقافػة أك مػف كمػو المجتمػع ثقافػة مػف المشػتقة االجتماعيػة كالمعػايير بػالقيـ تػأثره

المػؤثرات  ىػذه  النظريػة أغفمػت كمػا األسػرة، إليػو تتنمػي الػذم الخػاص االجتمػاعي
 عمميػة فػي بػارز دكر مػف بػو تقػـك كمػا األسػرة، خػارج الطفػؿ ليػا يتعرض التي االجتماعية

 كمػا مبػاح مػا ىػك الطفػؿ منيػا يػتعمـ التػي الرفػاؽ جماعة كتأثير لمطفؿ التنشئة االجتماعية
 (،51: 1998جػادك،  أبػك عمي محمد )صالح األعمى األنا عمى نمك يؤثر مما ممنكع ىك
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 بأىميػة يتعمػؽ فيما المدرسة الفركيدية ادعاءات أفيعتقدكف  االجتماع عمماء أف نجد كليذا
 الناحيػة مػف يحػظ لػـ فيمػا بعػد الشخصػية لتكافػؽ فػي الطفكلػة بالنسػبة األكلػى النمػك مراحػؿ

 كػاف متعمقػا الصػدد ىػذا فػي كأنصػاره فركيػد ذكػره مػا أكثػر ألف يػذكر، تأييػد بأم االمبريقية
 العظمػى لمغالبيػة بالنسػبة بالفعػؿ يحػدث مػا عمػى دلػيبل أف تكػكف يمكػف ال مرضية بحاالت

 تكصػميـ أف يمكػف اسػتثنائية لظػركؼ ال يتعرضػكا أف يحتمػؿ الػذيف أعضػاء المجتمػع مػف
 دراسػتيا )سػناء عمػى بآرائػو اقتنعػكا ممػف كغيػره فركيد التي عكؼ الحاالت تمؾ مستكل إلى

 (.274: 1999الخكلي، 
العكامػؿ  لتػأثير بالغػة أىميػة تػكلي االجتماع عمماء بيا أتى التي النظريات أف نجد حيف في

 الطابع كتككيف السمكؾ تكجيو في المدرسة دكر عمى دكركايـ إميؿ ركز حيث االجتماعية،
 أىميػة عمػى تفسػيره فػي كػكلي ىػذا كأشػار  -التكافػؽ النفسػي كاالجتمػاعي –القػكمي 

 أفكػاره قىاستسػ أف بارسكنز نجد حيف في كتأثيراتيا األسرة مقدمتيا كفي األكلية الجماعات
 الطفػؿ في تعمـ الدافع ىي األسرية المكاقؼ أف إلى تكصؿ حيث كفركيد دكركايـ طرح مف

 نشػأت ألنيػا بالدقػة فتتميػز االجتمػاعي الػتعمـ نظريػة كالقكاعػد, أمػا المبػادئ مػف جممػة
بداع جدة كفييا كبيرة، بدرجة تجاربو المضبكطة كمف المخبرم العمؿ مف كتطكرت  كجرأة كا 

 كالتفسػير المػنيج فػي الدقػة مػف االجتماعيػة، كفييػا كالناحيػة الػتعمـ نظرية بيف ةالمزاكج في
 المكاقػؼ فػي تفسػير النظريػة ىػذه نجحػت كقػد األىميػة، مػف كبيػر جانػب عمػى يجعميػا مػا

المعقػدة  االجتماعيػة المكاقػؼ تفسػير فػي كثيػرا قصػرت أنيػا غيػر البسػيطة، االجتماعيػة
 تحيزىػا الػتعمـ نظريػات عمػى يؤخػذ ( كمػا56: 1998جػادك،  أبػك عمػي محمػد )صػالح
 مػف محػددة أنمػاط خػبلؿ مػف اإلنسػاني السػمكؾ كتفسػير فيػـ لمبيئػة كمحاكالتيػا الكاضػح
 (.19: 1995اسماعيؿ،  السيد محمد كاالستجابات البيئية )أحمد التغيرات

 الػدكر مػع يتناسػب اجتماعيػا مركػزا فػرد لكػؿ أف تػرل االجتماعي الدكر نظرية أف حيف في
 كخاصػة اآلخػريف مػع تفاعمػو خػبلؿ مػف كيػتعمـ مركػزه الطفػؿ كيكتسػب يقػـك بأدائػو، الػذم

 نظريػة عمػى يؤخػذ كلكػف عاطفيػا، ارتباطػا بيػـ يػرتبط الػذيف فػي حياتػو الميمػيف األشخاص
 المجتمعػات فػي خصكصػا كاضػحة بصػكرة لػـ يتحػدد الػدكر مفيػـك أف االجتمػاعي، الػدكر
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غفاليػا المعقػدة،  كأخيػرا االجتمػاعي، الػدكر فػي تأديػة كخصائصػيا ةالشخصػي لتركيػب كا 
 أغفمػت الػذم الكقػت  فػي االجتماعيػة التنشػئة عمميػة فػي االجتمػاعي الجانػب عمى تركيزىا

( 61: 1998جػادك،  أبػك عمػي محمػد النفسػي )صػالح الجانػب السػيما األخرل الجكانب فيو
 النظريػة عمييػا تعتمػد لتػيا األساسػية المحػاكر مػف كاحدة فتعتبر الرمزم التفاعؿ نظرية أما

 بمعنػى الكبػرل، الكحػدات لفيػـ منيػا االجتماعيػة منطمقػة األنسػاؽ فػي تحميػؿ االجتماعيػة،
 لفيـ كمدخؿ كسمككيـ الصغرل باألفراد الكحدات بمستكل تبدأ ( كىيMICROتبدأ، ) أنيا

 إلػى ظػرالن األدكار، كيمكػف مف بنية لتشكؿ ثابتة تصبح األفراد فأفعاؿ .االجتماعي النسؽ
 كالرمكز, كىنػا المعاني حيث مف بعض تجاه بعضيـ البشر تكقعات حيث مف األدكار ىذه

 كالفعػؿ الػدكر سػمكؾ عمػى أك االجتماعيػة، كاألنسػاؽ األدكار بنػى عمػى إمػا التركيػز يصػبح
 طريقػة بػنفس لػؤلدكار بنػى باعتبارىػا ضػمنا، االجتماعيػة البنػى تػرل أنيػا االجتماعي, كمػع
 بالتفاعػؿ اىتماميػا بقػدر األنسػاؽ، مسػتكل عمػى بالتحميػؿ نفسيا تشغؿ ال يابارسكنز إال أن

 ىػي ميمػة، حقيقػة  إلػى اسػتنادا الذىنيػة، كالصػكر المغػة، كالمعػاني، عبػر المتشٌكؿ الرمزم
 أف عمى أكدت الرمزم التفاعؿ نظرية أف كنجد .اآلخريف أدكار يستكعب أف الفرد عمى أنو

 الػذم التفاعػؿ نػكع كػاف الظػركؼ ميمػا أنمػاط إلػى شػيرت أف دكف رمػزم تفاعػؿ المجتمػع
 أم سياؽ في كاستمراره كتغييره اجتماعي بناء أنماط مف نمط أم كانبثاؽ ظيكر إلى يؤدم
 التنظػيـ االجتمػاعي تشػكيؿ كيفيػة فػي بػالغمكض اتسػمت أنيػا كمػا الظػركؼ، مػف ظػرؼ
 مػف التقميػؿ ذه النظريػةىػ حاكلػت كمػا .كنتائجيا التفاعؿ عممية بيف غمكض فيناؾ كتغييره
 كجعمػت اتجاىػات الفػاعميف مػف ناتجػة مكضػكعات جعمتيػا بحيػث االجتماعيػة األبنيػة شػأف

االجتماعيػة  العمميػات ك االجتماعيػة األبنيػة بػيف تػربط كلػـ لمتفاعػؿ، كنتيجػة تتشكؿ األشياء
 .منيا كؿ كجكد تأكيد عمى كاقتصرت

 التنشئة االجتماعية: ثانيًا: أساليب
رعايػة  فػي الخػاص أسػمكبيا متعممػة, أك جاىمػة غنيػة، أك فقيػرة أسػرة: لكػؿ أف قػكؿال بػدييي
 الثقافػة مصػادر مػف مكتسػب مػا ىػك كمنيػا مػكركث، مػا ىػك منيػا األسػاليب كىػذه طفميػا،
 التنشػئة أسػاليب أف ( كمػا73: 2002الحسػيف،  الكػريـ عبد المجتمع )ابراىيـ مف المتعددة
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 أسػاليب فػي يكػكف االخػتبلؼ أف يمكػف بػؿ لمجتمعػات،ا بػيف تختمػؼ كمعاييرىػا كأىػدافيا
 األسػاليب مػف ىػذه تختمػؼ كمػا المجتمػع، نفػس منيػا يتكػكف التػي الجماعات داخؿ التنشئة
 آلخػر كيمكػف كقػت مػف أحػدىما أسػاليب تختمػؼ بػؿ األـ، إلػى األب كمػف أخػرل إلػى أسػرة
 قػاـ الفبلسػفة أف منػذ كػاف االجتماعيػة التنشػئة أسػاليب بدراسػة الحقيقػي االىتماـ بأف القكؿ

رئيسػية  آداه أنيػـ أسػاس عمػى األطفػاؿ كديػكم( بدراسػة كلػكؾ، كركسػك، أمثػاؿ )أفبلطػكف،
 المجتمع بناء في ميما عامبل لمطفؿ االجتماعية التنشئة عممية كاعتبركا االجتماعي لمتغير
 عمميػة كأف كالنكعي، الكمي جانبييا في الباكرة الطفكلة خبرات عمى جؿ اىتماميـ مركزيف
 الحضػارية معطياتػو ك خصائصػو كنقػؿ البشػرم النكع لحفظ تعد كسيمة االجتماعية التنشئة
 الطفؿ بيا يحتؾ التي األكلى االجتماعية الكحدة األسرة تعد أف كما األجياؿ، عبر كالمدنية
 التػي االجتماعيػة التنشػئة أسػاليب تنمػك فيػو الػذم األكؿ المكػاف تعػد حيػث مسػتمران  احتكاكػان 
 األسػرة كأف اجتماعيػة ثقافيػة، كشخصػية تككينػو أم الطفػؿ حيػاة الثاني" فػي "الميبلد تشكؿ
 أنيا االعكجاج، كما االستقامة أك رحيؽ الطفؿ منو يرتشؼ الذم األكؿ األساسي النبع ىي

 أكلػى الطفػؿ فيػو يمػارس الػذم األكؿ اإلنسػاني كالمجتمػع كالثقػافي، االجتمػاعي المجػاؿ
 أسػرتو سػياؽ فػي يتعرض كتقاليده؛ فالطفؿ عاداتو كيكسب االجتماعية، عبلقاتو كتفاعبلتو

 كاتجاىػات كأسػاليب إلى ممارسات االجتماعية التنشئة عممية في ميـ دكر مف ماليا بحكـ
 متعػددة أسػاليب كاتجاىػات أبنػائيـ مػع يمارسػكف الػذيف الكالػديف قبػؿ مػف تنشػئتو فػي معينػة
سػمككيـ كمػا ليػذه  كتشػكيؿ تػكجيييـ فػي المقصػكد كغيػر كالمقصكد كالضمني الصريح منيا

 األنكاع التنشئة مف عبلقة بالتكفؽ النفسي االجتماعي تحاكؿ الباحثة. 

 :التنشئة األسرية أنواع وأساليب
مػا  تقػيس كالتػي الحالية الدراسة في سنتناكليا التنشئة األسرية التي أساليب تحديد حاكلنا لقد

 ىذه كمف الباكرة، الطفكلة منذ المختمفة المكاقؼ في ليـ لديفالكا معاممة األبناء نحك يدركو
 التفرقػة، اإلىمػاؿ، التسػمط، االسػتقبلؿ، التشػدد، الزائػدة، الػرفض، الحمايػة التقبؿ، األساليب
 الكالديػة المعاممػة أسػاليب أكثػر أف اتضػح كالتػدليؿ, كقػد التسػامح، التذبػذب، التسػاىؿ،

كدبػؿ  شػيفر كجػد حػيف فػي الزائػدة، التقبػؿ الحمايػة مقراطية،الدي التسمط، انتشاران: االستقبلؿ،
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 الشػديدة، الزائػدة كالرقابػة كالحمايػة لئلنجػاز  الػدافع مثػؿ أخػرل أسػاليب ىنػاؾ ( أف1975)
التنشػئة  فػي أساسػية أسػاليب ثػبلث كجػكد ( تبػيف1969جػكلف ) بيػا قػاـ دراسػة كفػي

 فػي بينمػا الزائػدة، كالحمايػة لػتحكـا مقابػؿ كالتسػاىؿ الػرفض، مقابػؿ التقبػؿ ىي االجتماعية
 أسػاليب مػف أىػـ مػف تعػد التػي األسػاليب، مػف مجمكعػة البػاحثكف العربػي حػدد المجتمػع
 .العربي في المجتمع السائدة االجتماعية التنشئة

  التقبل: أسموبأواًل: التنشئة االجتماعية القائمة عمى 
 االحتياجػات أىػـ مػف كىػك ألبنػاء،ا تنشػئة فػي يجابيػةإلا األسػاليب مػف ييعػد ىػذا األسػمكب 

  Preston كيعتقػد حياتػو فػي بالطمأنينػة اإلنسػاف يشعر لكي ضركرم كعمى أنو اإلنسانية،
 عمػى تػنعكس آثػار عميػو يترتػب فػي نمػك الشخصػية، حيػث حاسـ أمر برستكف أنو رأل حد

 ألنفسػيـ اإليجػابي كتقػديرىـ الػكظيفي كأدائيػـ ركنػر كنمػكىـ Rohner األبنػاء سػمكؾ
( 2000:18 بركػات،  راجػح عمػي بنػت الرشػد )آسػيا مرحمػة فػي لمحيػاة اإليجابيػة كنظػرتيـ

 تخفيػؼ عمػى يعمػؿ كأنػو كىمكمػو، مشػكبلتو يفيػـ أحػدىما أك كالديو بأف االبف يشعر حيث
نػو إليػو، كالسػعادة السػركر إدخػاؿ لديػو كيحػاكؿ القمػؽ  مػف أكثػر اإليجابيػات عمػى يركػز كا 

 تغييػر يحػاكؿ كال أفعالػو، تعزيػز عمػى كيعمػؿ كالعطػؼ، الحنافبالدؼء ك  كيشعر السمبيات،
 المنػزؿ )بركػات،  فػي معػو الكقػت بقضػاء كيكػكف سػعيدان  ىػك، كمػا يقبمػو بػؿ سػمككو
2000:18.) 
 يظيػر لػو كأف مشػكبلتو، يػتفيـ كأف كتصػرفاتو، االبػف سػمكؾ بتقبػؿ الكالػدم التقبػؿ كيتجمػى
 باىتمػاـ كمتطمباتػو لحاجاتػو كيسػتجيب خػريف،اآل أمػاـ بإنجازاتػو كيفخػر كيبتسػـ لػو، حبػو،

 المختمفػة؛ لػذلؾ نشػاطاتو فػي يشػاركو كأف بمسػتقبمو كيبػدم اىتمامػو كمػكدة، برفػؽ كيكجيػو
 كلكنػو، كمبلمحػو شػكمو تقبػؿ أيضػا أنثػى، أـ ذكػرا كػاف سػكاء الطفػؿ جػنس نتقبػؿ أف يجػب

 مػف بغيػره مقارنتػو كعػدـ كميكلػو كاسػتعداداتو كقدراتػو، أخكتػو، بػيف الطفػؿ كتقبػؿ ترتيػب
 (.52: 2005األسرة كخارجيا )مرشد،  داخؿ األطفاؿ
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 التوافق النفسي واالجتماعي:التقبل وعبلقتو ب اإلنجابية ألسموب ثاراآل
 يترؾ أف شأنو مف أبنائيـ تنشئة في األسمكب ليذا الكالديف اتباعدبيات إلى تشير بعض األ

 أكثػر كيجعميػـ اآلخريف، مع كاالندماج جماعاتلم كانتمائيـ األبناء شخصية طيبة في آثاران 
خبلصػان   يجعميػـ ألبنػائيـ الكالػديف تقبػؿ أف ( كمػا355: 1979ككفػاءن )دسػكقي،  تعاكنػان كا 

 كمػا بػاآلخريف، اتصػاليـ عند كخارجو داخؿ المنزؿ إيجابية عبلقات تككيف عمى قدرة أكثر
 كالقمػؽ )عيػاد كالخػكؼ ديػدبالتي الشػعكر بعيػدان عػف كالعطػاء األخػذ عمػى قػادريف يجعميػـ

 يعزز ىذا األسمكبلدراسات األخرل إلى أف (, كتضيؼ بعض ا196: 1993كالخضرم، 
 أف عػاـ, كمػا بكجػو النفسػية صػحتو عمػى كيؤثر اآلخريف، مع كتكيفو ذاتو عف الفرد مفيـك
 مػف كذلػؾ التعػاكف عمػى كتشػجيعيـ الػرأم، اسػتقبللية مػف قػدرا األبناء يعطي التقبؿ أسمكب

 تنميػة الػى يػؤدم مما الحياتية المكاقؼ في تكاجييـ التي لممشاكؿ حمكؿ إلى ؿ التكصؿأج
يؤكػد  ( كمػا52: 2005مرشػد،  سػعيد العظػيـ عبػد لػدييـ )نػاجي كالثقػة بػالنفس االسػتقبلؿ
 المػدرؾ االجتمػاعي التقبػؿ أسػمكب أف ( عمػى52: 2005عف مرشد،  Hurlock)ىيرلكؾ 

 بالمشػاركة كاالسػتمتاع المػرح كركح االنفعػالي بػاالتزاف يتصػفكف األبنػاء يجعميػـ جانػب مػف
   .بالنفس كالثقة كتحمؿ المسؤكلية االجتماعية األنشطة في

 :الرفض أسموبثانيًا: التنشئة االجتماعية القائمة عمى 
 أساليب أحدىما أك الكالداف يستخدـ حيث األبناء، تنشئة في غير السكية األساليب مف تعد

 كتيديػده كالػدؼء الحنػاف مػف االجتماعيػة احتياجاتو إشباع كعدـ االبف عمى كراىية تنطكم
ذاللو بصكر المنزؿ مف بالطرد  يػؤثر ممػا أقرانػو، أمػاـ الػذـ أك السػخرية أك كالنقد متعددة كا 
 الكالػدم الػرفض أسػمكب أف الحيػاة, كمػا مػف كلػىالمراحػؿ األ فػي خاصػة شخصػياتيـ عمػى

 مف أفضؿ رؤية اآلباء ليـ ألف مناقشة دكف كاألنظمة كالقيكد لمقكاعد االبف برضكخ ينطكم
 كالتأكيػد عمػى محمػكدة، غيػر نتػائج لػىإ ذلػؾ يػؤدم أف خشػية سػمككو إثابػة كعػدـ رؤيتػو،
 السمكؾ, كيؤكد ىذا سبابأ معرفة دكف الخاطئ لمسمكؾ المعنكم أك البدني العقاب استخداـ
بالكحػدة  يشػعركف يجعميـ ألبناءا جانب مف المدرؾ الكالدم الرفض أسمكب أف عمى ككلماف
قامػة التكيػؼ عمػى القػدرة كعػدـ كاالجتمػاعي، النفسػي األمػف لغيػاب كالقمػؽ  عبلقػات كا 
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 (.82-81: 1995اسماعيؿ،  محمد السيد مع األخريف )أحمد اجتماعية

 التوافق النفسي واالجتماعي:والنبذ وعبلقة ب الرفض ألسموب السمبية ثاراآل
 الػى تنػزع متمػردة قمقػة، شخصػية مػف التنشػئة االجتماعيػةسػمكب األ ىػذا عمػى يترتػب 

 كالتعػكيض لمتنفػيس ككسػيمة عمييػا اجتماعيػا كالقػكانيف المتعػارؼ األنظمػة عػف الخػركج
 .الباكرة الطفكلة في العاطفي الحرماف عف

 النفسية. بالعقد الطفؿ يصاب قد 
 كالطفؿ. جتمع الكالديف كالم بيف مفرغة حمقة تنشأ كمنو األماف بعدـ الطفؿ يشعر 
 المكاقػؼ االجتماعيػة فػي الحساسػية كزيػادة االنتقػاـ، فػي كالرغبػة العدكانيػة الػركح نمػك 

 (.282 – 271: 2004 مختار،  صفكت )كفيؽ .كأنانييف ليصبحكا عنيديف المختمفة
 سموب الديموقراطي:التنشئة االجتماعية القائمة عمى األثالثًا: 
 أحػدىما أك كالديػو بػأف االبػف يشػعر حيػث األبنػاء ئةتنشػ فػي اإليجابيػة األسػاليب مػف يعػد

 يتخػذ كيتركػو أحػد، مػف تػدخؿ دكف بنفسػو حياتػو شػؤكف تػدبير بالتصػرؼ فػي لػو يسػمح
 بػالنفس بالثقػة يشػعر يجعمػو ممػا ذاتػو، باالعتمػاد عمػى كذلػؾ مشػكبلتو كيحػؿ قراراتػو،

 أف ( عمػى1969) ككػالكز جاثكلز أبحاث نتائج أكدت سمككو, حيث نتائج نحك كالمسئكلية
 الػذاتي، الضػبط كقضػية اتخاذىػا عمػى الكالػديف يجػب أمػكر عػدة لػو االسػتقبلؿ أسػمكب

 عنػد إال أحػد مػف دكف تػدخؿ بحريػة بمسػتقبميـ الخاصػة القػرارات اتخػاذ عمػى كتشػجيعيـ
 لػدييـ كفػؽ االسػتقبلؿ تنميػة نحػك التػدرج ضػركرة عمػى ىػكركس أشػار حيػث الضػركرة
 (.57: 2005مرشد،  سعيد العظيـ بدع الزمنية )ناجي أعمارىـ

 التوافق النفسي واالجتماعي:الديمقراطي وعبلقتو ب اإليجابية لؤلسموب ثاراآل
 مػف كيسػتاؤكف شػؤكنيـ تصػريؼ فػي الػذاتي االسػتقبلؿ مػف المزيػد فػي األطفػاؿ رغبة تزداد

 ذيفالػ األطفػاؿ يميػؿ ناحيػة أخػرل  كمػف نحػكىـ، الكالػداف يبػدييا التػي الحمايػة الزائػدة
أفضػؿ )مرشػد،  اجتماعيػة كتفػاعبلت عبلقػات الػى إظيػار االسػتقبلؿ عمػى آبػاؤىـ يشػجعيـ
2005 :57.) 
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 التفرقة: أسموبالتنشئة االجتماعية القائمة عمى رابعًا: 
 كالعنايػة الرعايػة في جميعيـ بناءاأل بيف المساكاة كعدـ كالتحيز كالمحاباة التفضيؿ يتضمف

 ألم أك المرض أك المكف أك السف أك الجنس اك المركز سأسا عمى بينيـ كيككف التفضيؿ
 أك الكالػداف يبػدم بػأف بيػنيـ المحػابي أك المتحيػز الكالػدم كيتحمػى السػمكؾ آخػر، سػبب

 أك العكػس، أك اإلنػاث عمػى الػذككر يفضػؿ أك أك األصغر األكبر لبلبف أكبر حبا أحدىما
 إخكانػو؛ حيػث بػاقي مػف أكثػر يػةأك معنك  ماديػة كامتيػازات أكلكيػة األبنػاء أحػد يعطػي أف

 البنػت )كفيػؽ عػف معاممػة تختمػؼ معاممػة فتعاممػو االبػف معاممػة األسػر بعػض تخطػئ
 (.253-235: 2004مختار،  صفكت

 التوافق النفسي واالجتماعي:التفرقة وعبلقتو ب السمبية لؤلسموب ثاراآل
 ألخػكة, كتظيػرا بػيف كالغيػرة الحقػد يثيػر الكراىيػة, كينمػي أف االسػمكب ىػذا شػأف مػف

 خػر كىػذااآل الثقػة بػالجنس كعػدـ عامػة بصػفة كالكراىيػة المسػتقبؿ؛ فػي السػيئة أعراضػيا
 فػي ذلػؾ كيػتقمص كالقسػكة بػالظمـ يشػعر كيجعمػو لمفػرد، المتكامػؿ النمػك عمػى يػؤثر بػدكره
 كاألخػكات األخػكة ككراىيػة الكالػديف، نحػك سػمبية اتجاىػات كتكػكيف مػع األخػريف، سػمككو

 أف دكف تأخػذ أف تعػكدت أنانيػة شخصػية إلػى يػؤدم أف ذلػؾ شػأف ض, كمػفالػبع لبعضػيـ
 كػاف لػك حتػى األشػياء، أفضػؿ عمػى أك لنفسػيا شػيء عمػى كػؿ تسػتحكذ أف كتحب تعطي،
 (.253-235: 2004اآلخريف )مختار  حساب عمى

 واإلىمال: التساىل بأسموب جتماعيةالتنشئة اإلخامسًا: 
 أكثػر الكاممػة التربكيػة كالرعايػة كالحنػاف الحػب إلػى جيحتػا األكلػى سػنكاتو خػبلؿ الطفػؿ إف
 سػنكاتو خبلؿ لمطفؿ الغذائية الرعاية نمط األسر مف العديد في كيسكد شيء آخر، أم مف

 أك إرشػاد دكف االبػف تػرؾ فػي يتمثػؿ كالػذم كالنفسػية، الرعايػة التربكيػة بػذلؾ ميممػة األكلى
 يتجنبػو، أف ينبغػي مػا إلػى أك بػو، ـيقػك  أك أف يفعمػو مػا يجػب الػى -األب خاصػة- تكجيػو
 االنتمػاء يفقػده ممػا المنػزؿ بأكػؿ كيشػرب كيحػاط بػاألمف، فػي يسػكف فػرد مجرد إليو كينظر

 (, كيقصػد76: 2002 الحسػيف،  الكػريـ عبػد لؤلسػرة كاالحسػاس بكاجباتػو نحكىػا )إبػراىيـ
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 فػي معػو النفسػي التكاجػد كعػدـ كحاجاتػو كشػؤكنو، بالطفػؿ االىتمػاـ انعػداـ باإلىمػاؿ
كاالىمػاؿ  التسػاىؿ الطفػؿ, كمظػاىر حيػاة فػي غائبػاف حاضػراف كالػداه يكػكف مشػكبلتو، أم

 الطفػؿ مػف البلمباالة, السػخرية صكرة يأخذ فيو قد المرغكب لمسمكؾ إثابة عدـ شكؿ في يككف
 (.219 -217: 2004 مختار،  صفكت تشجيعو )كفيؽ مف بدال

 التوافق النفسي واالجتماعي:ل وعبلقتو بواإلىما التساىل السمبية ألسموب ثاراآل
 المتعػارؼ كالقػكانيف القكاعػد كضػكح لعػدـ كذلػؾ التخػبط، تصػرفات الطفػؿ عمػى كيظيػر
 يػؤدم ممػا قػبميـ مف اىتماـ مف يمقاه لما الرفاؽ جماعة لتأثير أكثر عرضة كيككف عمييا،

مرشػد،  سػعيد عظػيـال عبػد سػرية كاالجتماعيػة )نػاجيكمخالفػة األنظمػة األ االنحػراؼ لػىإ بو
2005 :55-56) 

 الزائدة: الحماية أسموبسادسًا: التنشئة االجتماعية ب
 يمكنػو التػي الكاجبػات أك بالمسػؤكليات الطفؿ عف نيابة يقـك قد األـ أك األب أف في يتمثؿ
 كىػذا اسػتقبللية قكيػة شخصػية لػو تككف أف أردنا إذا عمييا تدريبو يجب بيا، كالتي يقـك أف

 الػدفاع مسػؤكلية يتحمؿ مثبل فاألب بنفسو، القرارات يتخذ أف لمطفؿ فرصة يتيح ال السمكؾ
بنفسػو  حسػاباتو لتسػكية الفرصػة لمطفػؿ يترؾ أف دكف أحد زمبلئو مع تشاجر إذا الطفؿ عف
 نشاط أم مف لؤلخطار تعرضو مف كالخكؼ القيكد مف لكثير االبف يتضمف إخضاع حيث
األخػرل  النشػاطات فػي كالمشػاركة الػرحبلت لػىإ ذىابالػ مػف الػى منعػو يؤدم مما بو، يقـك

 (.212 – 211 :2004)مختار، 

 التوافق النفسي واالجتماعي:الزائدة وعبلقة ب الحماية ألسموب السمبية ثاراآل
 األطفػاؿ, مػف غيػرىـ مػف أكثػر لمحػكادث معرضػكف األسػمكب بيػذا يعػاممكف الػذيف األطفػاؿ

 فػي المكاقػؼ اقتحػاـ مسػتقمة, تخشػى غير ة،شخصية ضعيفة, خانع تشكيؿ ذلؾ شأف كمف
 مسػتكل الفرصة, انخفاض فكات بعد كالقكانيف بالكاقع شخصيتو تصطدـ ما سرعاف الحياة،

 يعتمػد كالمقاءات, كمػا االجتماعات في اآلخريف يشارؾ حباط, الاإل كتقبؿ كالطمكح ،"األنا"
 أنػكاع لشػتى اسػتمالتوك  اسػتثارتو يسػيؿ ممػا احتياجاتػو إنجػاز فػي اآلخػريف عمػى الفػرد
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 الػتحكـ كفقػداف االنسػحاب مكاقػؼ مػف كثيػر كتصػرفاتو سػمككو عمى تظير االنحراؼ حيث
 مكاقػؼ فػي كالبلمبػاالة االكتػراث كعػدـ بػالنفس الثقػة كفقػداف الفرد بالعجز كيشعر االنفعالي

 – 211: 2004المسػؤكلية )مختػار،  تحمػؿ مػف كالخػكؼ االنفعػالي، التحكـ الحياة, كفقداف
212.) 

 والمين: الشدة بين التذبذب أسموبسابعًا: التنشئة االجتماعية ب
 يثػاب فقػد العقػاب أك الثػكاب أسػاليب السػتخداـ أحدىما أك الكالديف حيرة في التذبذب يتمثؿ
 لػىإ الكالػدم التذبػذب يصػؿ كقػد أخػرل، مػرة عميػو يعاقػب كقػد السػمكؾ، عمػى نفػس االبػف

 كمػا سػمككو إزاء كالديػو فعػؿ رد تكقػع عمػى قػادر غيػر يصػبح الفػرد بحيػث درجػة التنػاقض
 نحػكه, كأحيانػا ثابػت سػمكؾ ىنػاؾ كلػيس المػزاج الشخصػي، عمػى تعتمػد معاممتيػا أف يػدرؾ

 الػذم الػدكر اختيػار فػي صػراعا الطفػؿ يكاجػو حيػث األـ سػيطرة مػع األب سيطرة يتعارض
 الكالدية المعاممة اليبألس كثيرة أمثمة كىناؾ الى غير المرغكب، سمككو ينحرؼ يقمده، كقد
 الكػبلـ تعمػـ فػي الطفػؿ يبػدأ عنػدما :المثػاؿ سبيؿ فعمى االتجاه عف ىذا تعبر كالتي لؤلبناء
 السمكؾ ذلؾ نفس الطفؿ كرر إذا لكف السمكؾ، يضحكاف لذلؾ فيجدىما أمو أك أباه كيسب
 السمكؾ ذلؾ عمى ينييانو أك الطفؿ ما يعاقب غالبا أحدىما أك األبكيف فإف زكار كجكد في

 المػرة فػي ضػحكيما يعػرؼ سػبب ال ألنػو أمػره مػف حيػرة فػي نفسػو الطفػؿ يجػد كىنػا ...
 مرشػد،  العظػيـ سػعيد عبػد السػمكؾ )نػاجي نفػس عمػى األخػرل المػرة فػي كمعاقبتػو األكلػى
2005 :54.) 

 التوافق النفسي واالجتماعي:والمين وعبلقة ب الشدة بين التذبذب ألسموب السمبية ثاراآل
 بػيف التمييػز فػي صػعكبة كيجػد الفػرد، شخصػية عمػى سػيئة اآثػار  سػمكبىػذا األ يتػرؾ حيػث

 التعبيػر عػف يمتنػع أف كيمكػف األمػكر حسػـ فػي متػرددا يكػكف أحيانػا كقد كالخطأ، الصكاب
 ال تقػـك األبنػاء معاممػة فػي ثابتػو سياسػة لمكالػديف يككف أف يجب لذلؾ ؛كمشاعره آرائو عف
 سػرعة عمػى الطفػؿ تساعد التي ىي الحازمة الثابتة بالمعاممة كآخر رأم بيف التذبذب عمى

 كأف السمطة، طاعة عميو تسيؿ أف ذلؾ شأف الصحيح, كمف األخبلقي الحكـ الى الكصكؿ
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 كثبػات حػـز ىنالػؾ يككف أف كذلؾ مف ىذا كخير التذبذب، مع الميف مف خير الثابتة الشدة
 (.54: 2005معقكؿ )مرشد،  عطؼ مع

 التدليل: أسموبئة االجتماعية بتامنًا: التنش
 كالمحظػة التػك فػي الممحػة كغيػر الممحة رغباتو معظـ تحقيؽ عمى الطفؿ تشجيع في يتمثؿ
 عمػى كاالعتمػاد المسػؤكلية ال يتحمػؿ الفػرد يجعؿ أف ذلؾ شأف كمف أك إبطاء، تأجيؿ دكف
التممػؾ  حػبك  األنانيػة نزعػات كنمػك الحيػاة, فػي كالفشػؿ مكاقػؼ اإلحبػاط تحمػؿ كعػدـ الغيػر

 (.174: 2004)مختار، 

 التوافق النفسي واالجتماعي:والمين وعبلقة ب الشدة بين التذبذب ألسموب السمبية ثاراآل
 المسػؤكلية, ظيػكر كتحمػؿ االسػتقبلؿ ركح كقتػؿ بػالنفس، الثقػة كفقػداف بػالنقص، الشػعكر

ال  المػدلؿ فػؿحػدكد, الط أك معػايير أك قكاعػد بػبل سػمككيا في تتخبط مترددة قمقة شخصيات
 عمػى كيعتمػد المسػؤكلية، تحمػؿ يسػتطيع كمكاعيػده, ال كالتزاماتػو عيػكده عمػى يحػافظ

 مختمفػة اسػتجابات يسػتجيب األسػرة معاممػة نفػس عمػى الطفػؿ يحصػؿ ال اآلخػريف, عنػدما
 حتػى اسػتجاباتو تشػتد قػد النفسػي, كمػا كالقمػؽ المعانػاة بػالخكؼ الشػعكر, بالغضػب، :منيػا
 يدعـ في الفراش كما أف التدليؿ البلإرادم التبكؿ أك الكبلـ، اضطراب أك التمعثـ إلى تصؿ
 (.191 - 179: 2004كالعناد )مختار،  الغضب نكبات

 والقسوة: والتشدد  التسمط أسموبتاسعًا: التنشئة االجتماعية ب
 مختمػؼ بػيف الػنمط ىػذا كينتشػر لمطفػؿ، األسػرم القمػع أسػمكب أيضػا نسػميو أف كيمكػف
 مػف الحػد فػي دكرا يمعػب لؤلسػرة الثقػافي المسػتكل أف إال الفقيػرة، أك الغنيػة سػكاء األسػر

 التنشػئة عمميػة فػي األىػؿ ميػؿ ىػك المتسػمط فاألسػمكب مػف التنشػئة، الػنمط ىػذا اسػتخداـ
 إلبػداء لمطفػؿ الفرصػة إتاحػة مظػاىره: عػدـ أبػرز مػف كالتصػمب ك التشػدد إلػى االجتماعيػة

 محيطػو فػي تحػدث بػأمكر يراىػا أك الخاصػة، احتياجاتػوب يتعمؽ ما سكاء مكضكع بأم رأيو
 ألكامػر إلخضػاعو الطفػؿ ضػد الجسػدية العقكبػة مناقشػتيا, كاسػتخداـ ك تفسػيرىا فيحػاكؿ

 أمػر إنجػاز عمػى قدرتػو عػدـ حػاؿ في لمطفؿ ككعيد تيديد :النفسية العقكبة كالديو, استخداـ



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 487 

 كال كػذا، افعػؿ الطفػؿ" قبػؿ مػف امػ أمػر إنجػاز الكالػديف قبػؿ مػف األمر فعؿ استخداـ ما, ك
 (.74: 2002الحسيف،  الكريـ عبد " )ابراىيـ...كذا تفعؿ

 التوافق النفسي واالجتماعي:والقسوة وعبلقة ب والتشدد  التسمط ألسموب السمبية األثار
 اسػتقبلليا، كقػد ليػا كشخصػيات أدكارىػـ ممارسػة إمكانيػة مػف يحػد لؤلبنػاء المفرط فالضبط

 الحياة مف االنسحاب أك االنزكاء أك باالنطكاء يتسمكف االبناء نرل ما , غالبايكلد العدكانية
 الكالديػة، السػمطة ككػره بالػذنب كالشػعكر بػالنفس الثقػة كعػدـ كالشػعك بػالنقص االجتماعيػة،

 عف كذلؾ المستقبمية حياتيـ في كالشدة الصرامة نفس أسمكب ينتيجكف االبناء يجعؿ حيث
 أف شػأنو مػف كىػذا .كمييمػا أك أحػد الكالػديف لشخصػية الػتقمص كأ التقميػد عمميتػي طريقػة
 تنػزع الػى نفسػيا مػف كاثقػة غيػر كالحيػرة بػالقمؽ تشػعر ضػعيفة شخصػية تكػكيف الػى يػؤدم
 االسػتقبللية )عفػاؼ كفقػداف العػاطفي الحرماف عف كتعكيض كاألنظمة القكاعد عف الخركج

 (.153: 2005دانياؿ،  عبد  الفادم
 قبػؿ مػا أطفػاؿ عمػى الجسػدية اإلسػاءة آثػار تناكلػت التػي الحديثة النفسية الدراسات أف كما

 كالفكضػى, تكػكف الزائػد كالنشػاط كالعػدكاف العنػاد :يمػي بمػا يتصػفكف أشػارت أنيػـ المدرسػة
 الصػؼ بيئػة مػع التكيػؼ فػي مشػكبلت الػذكاء, يظيػركف مقػاييس عمػى متدنيػة درجػاتيـ
الػذات )مختػار،  تقػدير مقػاييس عمػى أدنػى اتدرجػ عمػى يحصػمكف الزمبلء, قد مع كالتفاعؿ
 أسػاليب فإالقػكؿ: " إلػى مقدمتػو فػي ذىػب خمػدكف ابػف أف (, كنجػد291 - 288: 2004
 نشػاطيا مػف كالتقميػؿ الػنفس، كضػيؽ القيػر تقػكد إلػى المػربيف طػرؼ مػف كالقيػر العسػؼ
 يػربغ كالتظػاىر الكػذب كالخبػث، عمػى كيحمػؿ الكسػؿ إلػى ذلػؾ يقػكد كبالتػالي كفعميػا،
 كتفسػد معػالـ خمقػو كيفسػد كالخديعػة، المكػر عمػى الطفػؿ فينشػأ القيػر، مػف خكفػا الحقيقػة،
 فػي عمييمػا يسػتبدا أال كلػده، فػي كلمكالػد متعممػو، فػي لممعمػـ كينبغػي ...فيػو اإلنسػانية

 (.76 -75: 2002الحسيف،  الكريـ عبد التأديب" )ابراىيـ

 النفسي: لماأل  إثارة أسموبعاشرًا: التنشئة االجتماعية ب
 كممػا فيػو، أك مرغػكب غيػر بسػمكؾ قػاـ كممػا بالػذنب الطفؿ إشعار في سمكبيتمثؿ ىذا األ
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شػأنو  مػف كالتقميؿ الطفؿ تحقير طريؽ عف أيضا ذلؾ يككف قد كما محرمة، رغبة عف عبر
 كاألميات اآلباء بعض أف نجد أدائو حيث أك سمككو في إليو يصؿ الذم المستكل كاف أيا

 ثقتػو الطفػؿ يفقػد ممػا ىدامػة لسػمككو، نقديػة مبلحظػات يبػدكف ك الطفػؿ خطاءأ عف يبحثف
 .كحبيـ رضا الكبار مف حرمانو مف خكفا عميو يقدـ عمؿ أم في مترددا كيجعمو بذاتو،

 التوافق النفسي واالجتماعي:النفسي وعبلقة ب األلم إثارة ألسموب السمبية ثاراآل
 تكجو نفسيا، مف كاثقة غير منطكية انسحابيو شخصيات األسمكب ىذا عف يترتب ما غالبا

 الييسػتيريا، كػالقمؽ، النفسػية األمػراض مػف لعػدد عرضػة يككنػكف كمػا نحػك ذاتيػا، عػدكانيا
 بشكؿ مرتبط أنو عمى العمماء اتفؽ الذم القيرم بالكسكاس الممكف إصابتيـ مف أنو كحتى
 (.375: 2011حمداف,  الحب )أبك مف بالحرماف عاـ

 كغيػر السػكية االجتماعيػة التنشػئة أساليب تؤديو الذم الميـ الدكر ذكره: سبؽ مما كيتضح
 األبنػاء, كمػا ليػا مػف عبلقػة قكيػة كتػأثير سػمكؾ عمػى البػاكرة الطفكلػة فتػرة السػكية خػبلؿ

 .في المستقبؿ شخصياتيـ عميو ما ستككف عمى بالغيف
 الخبلصـة

 كأىميػة أىػداؼ ليػا جتماعيػةاال التنشػئة بػأف القػكؿ إلػى عرضػو نصػؿ سػبؽ مػا خػبلؿ مػف
فػي  االجتماعيػة التنشػئة أسػاليب كتبقػى سرتو كمجتمعػو،أكعبلقة بالتكيؼ النفسي لمفرد  في 

سػبؽ  ممػا كيتضػح فػي مؤسسػاتو، ك المجتمػع فػي المكظفػة السػمطة أسػاليب سػرة تعكػساأل
 يالتػ األسػاليب بعػض األسػر تنمػي فإ حيػث األسػرة, فػي االجتماعيػة التنشئة أساليب تعدد
 عمػى كالػدؼء، كتشػجعييـ كالحنػاف العطػؼ كتػكفير كتصػرفاتيـ األبنػاء سػمكؾ بتقبػؿ تتسػـ

 حػيف تتصػؼ فػي خػريف،اآل عمػى االعتمػاد دكف كتصػرفاتيـ شػؤكنيـ تػدبير فػي االستقبللية
 اسػتخداـ فػي االسػراؼ أك األبنػاء، لمطالػب كاإلذعػاف التػدليؿ فػي باإلسػراؼ األسػر بعػض

 الحمايػة كفػرض كالمػيف، الشػدة بػيف كالتذبػذب ناحيػة، مػف شػدةكال كالصػرامة أسػمكب القسػكة
 األبنػاء، تنشػئة فػي كمييمػا كاألـ"  األب الطػرفيف" نظػر كجيتػي الزائػد، كاخػتبلؼ كالخػكؼ
 ما يسمى تحقيؽ سبيؿ في األخر الطرؼ كجو في كسبلح يشيره لؤلطفاؿ أحدىـ كاستخداـ

 فػي كالعػدؿ يتػكخى المسػاكاة ال اآلخػر كبعضػيـ بالمحافظػة عمػى عػش الزكجيػة األسػرية،
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فييػا  المرغػكب غيػر السػمككيات بعػض ظيػكر إلػى يػؤدم قػد ممػا التفػاىـ، أك التنشػئة،
 .كالسمككيات التي تـ عرضيا
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 األعراف االجتماعية وعبلقتيا بحل النزاعات القبمية في شرق ليبيا
 "المسار أنموذجا"

 د. نصر الدين البشير العربي
 أ . أحمد عمي دعباج

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة:

يعد المجتمع الميبي كغيره مف المجتمعات التي ليا عػادات كأعػراؼ كتقاليػد كقػيـ دينيػة 
د منػػػػذ كالدتػػػػو كيحػػػػرص عمػػػػى التمسػػػػؾ بيػػػػا كاجتماعيػػػػة كثقافيػػػػة، ينشػػػػأ كيتربػػػػى عمييػػػػا الفػػػػر 

كالمحافظػػة عمييػػا، ألنيػػا تمبػػي الرغبػػات كالحاجػػات كالطمكحػػات لػػذلؾ الفػػرد كالجماعػػة التػػي 
فيػػـ  -مجػػاؿ الدراسػػة -ينتمػػي إلييػػا المجتمػػع الميبػػي كبالػػذات فػػي المنطقػػة الشػػرقية كقبائميػػا
بيػػر فػػي تماسػػؾ ككحػػدة يكلػػكف اىتمامػػا كبيػػرا بيػػذه القػػيـ كاألعػػراؼ؛ ألنيػػا تسػػيـ إلػػى حػػد ك

المجتمػػع فػػي المنطقػػة ، كال يمكػػف االسػػتغناء عنيػػا، كمػػا أنيػػا تعتبػػر مػػف كجيػػة نظػػرىـ مػػف 
 األشياء العظيمة التي يفتخركف كيعتزكف بيا.

يػػػركف أنفسػػػيـ ممػػػزميف فيػػػي إذا مجمكعػػػة مػػػف العػػػادات كالتقاليػػػد السػػػائدة لػػػدييـ كالتػػػي 
ف يخرج عمييا يتعػرض لمنبػذ كاالزدراء، كأحيانػان تٌباعيا كعدـ الخركج عمييا، كمابالعمؿ بيا ك 

الطرد مف القبيمة مف قبؿ الجماعات االجتماعية. يقكؿ أحمد زكي بػدكم فػي ىػذا الصػدد: " 
إف العرؼ أنماط مػف السػمكؾ الجمػاعي الػذم ينتقػؿ مػف جيػؿ إلػى جيػؿ آخػر، كتسػتمر فتػرة 

فػي بعػض األحيػاف نجػد أف طكيمة حتى تثبت كتصؿ إلى درجة اعتراؼ األجياؿ المتعاقبة ك 
أيضػان محمػد إبػراىيـ  و، كقد أشار إلى التعريػؼ ذاتػ(1)العرؼ يقـك مقاـ القانكف في المجتمع"

الػػكالي بقكلػػو: "ىػػك عبػػارة عػػف قكاعػػد كعػػادات متبعػػة عمػػى مػػدار الػػزمف كاعتقػػد النػػاس فػػي 
 .(2)إلزاميا كقاعدة ثانكية، كيطمؽ عمييا أحيانان القانكف غير المكتكب"

                                                 
 خ قسـ التاري -كمية اآلداب -جامعة المرقب 
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فػي عمميػات فػض النزاعػات  بػيف  -كخاصػة مكضػكع دراسػتنا-نجد ىذه األعراؼ ك    
فػي قضػايا  (3)القبائؿ الميبية في المنطقة الشرقية تتـ عادةن عف طريؽ ما يسػمى "بالمسػارات"

النزاعات التي تحػدث مػا بػيف تمػؾ القبائػؿ ، فتمػؾ القبائػؿ ىػي مػف المجتمعػات البدكيػة التػي 
الجتماعيػػة لحػػؿ النزاعػػات كالخبلفػػات التػػي تحصػػؿ فيمػػا بينيػػا الزالػػت متمسػػكة بػػاألعراؼ ا

بيف الفينة كالفينة بيف أىالي تمػؾ القبائػؿ القاطنػة بالمنطقػة، كحتػى أننػا نمحػظ ذلػؾ جميػان مػف 
خػػػبلؿ بعػػػض الحػػػكادث التػػػي تحػػػدث فػػػي المنطقػػػة الشػػػرقية  فػػػي أنيػػػـ يشػػػعركف فػػػي بعػػػض 

ركػػز الشػػرطة أك إحػػدل األجيػػزة األحيػػاف بالغضػػب كاالمتعػػاض عمػػى مػػف يتقػػدـ بشػػككل لم
األمنيػػػػة دكف الرجػػػػكع إلػػػػى أعيػػػػاف كمشػػػػايخ القبيمػػػػة، كيعتبػػػػركف ذلػػػػؾ خركجػػػػان عمػػػػى الػػػػنمط 
المتعػػارؼ عميػػو فػػي حػػؿ منازعػػاتيـ كخبلفػػاتيـ التػػي تحػػدث فيمػػا بيػػنيـ، كمػػع ذلػػؾ فيػػـ ال 

اقة ينكػػركف العمػػؿ الجػػاد كالفاعػػؿ كالميػػـ لرجػػاؿ األجيػػزة األمنيػػة، كاألعمػػاؿ الصػػعبة كالشػػ
 التي يقيمكف بيا مف أجؿ سبلمة المدف كالقبائؿ في المنطقة الشرقية مف ليبيا.

لذا فػإف دراسػة العػرؼ ككيفيػة التعامػؿ بػو لحػؿ النزاعػات القبميػة فػي المنطقػة الشػرقية، 
سػيتيح لنػػا فرصػة لمتعػػرؼ عمػػى أعػراؼ كعػػادات مازالػت سػػائدة فػػي مجتمػع مػػف المجتمعػػات 

و كأعرافػػو فػػي كثيػػر مػػف المناسػػبات، عممػػان أف ىػػذه الدراسػػة مػػف العربيػػة ككيفيػػة تمسػػكو بتراثػػ
الدراسػػػات القميمػػػة مػػػف نكعيػػػا فػػػي دراسػػػة مجتمػػػع القبائػػػؿ الميبيػػػة بالمنطقػػػة الشػػػرقية، ككيفيػػػة 

 ممارسة بعض األعراؼ كالعادات كالتقاليد السائدة لدييـ كمف ضمنيا )المسار(.
نا كشػعكرنا الػداخمي بأىميػة دراسػة ككاف اختيارنا لعنػكاف ىػذه الدراسػة نػابع مػف إحساسػ

مثػػؿ ىػػػذه المكاضػػػيع، كمػػػا ليػػا مػػػف دكر فاعػػػؿ فػػػي حػػؿ الكثيػػػر مػػػف النزاعػػػات كالصػػػراعات 
 القبمية في المجتمعات العربية.

حػػظ أف المجتمعػػات القبميػػة فػػي الػػكطف العربػػي، فإننػػا نم فيمــا يخــص مشــكمة الدراســة،
بيػػا، منػػذ زمػػف طكيػػؿ حاكلػػت العمػػؿ كخاصػػة فػػي ليبيػػا كتحديػػدان فػػي المنطقػػة الشػػرقية مػػف لي

عمى إيجاد بعض القكانيف كالتشريعات الصمحية التي تنظـ بيا حيػاة النػاس فػي تمػؾ القبائػؿ 
كالتػػي الزالػػت مسػػتمرة حتػػى كقتنػػا الحاضػػر، كأسػػاليب لحػػؿ المشػػاكؿ التػػي تقػػع بػػيف أبنػػػاء 

نيائيػػػا بػػػيف األطػػػراؼ المتخاصػػػمة، دك  ف الرجػػػكع إلػػػى القبائػػػؿ القاطنػػػة بالمنطقػػػة الشػػػرقية كا 
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 األجيزة األمنية كالقضائية إال في أضيؽ الحدكد كمساعدتيا في ذلؾ.
 -لقػػػػد قػػػػاـ الباحثػػػػاف بمحاكلػػػػة تتبػػػػع ىػػػػذه األعػػػػراؼ السػػػػائدة لػػػػدييـ كخاصػػػػة )المسػػػػار(

ككصػػفيا، كسػػيعمبلف عمػػى تحديػػد أىميتيػػا كدكرىػػا فػػي حػػؿ الكثيػػر مػػف  -مكضػػكع الدراسػػة
، كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى الدكر الذم تقػـك بػو النزاعات كالصراعات في مجتمع الدراسة

تمػػػؾ األعػػػراؼ كنقصػػػد )المسػػػار( فػػػي حفػػػظ النظػػػاـ كضػػػبط المجتمػػػع كاسػػػتقراره داخػػػؿ تمػػػؾ 
 القبائؿ.

 كتتحدد مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية:
مػػػا ىػػػك دكر األعػػػراؼ كالتقاليػػػد )المسػػػار( فػػػي حػػػؿ النزاعػػػات القبميػػػة بػػػيف القبائػػػؿ فػػػي 

قية مػػػف ليبيػػػا؟ كمػػػا أىػػػـ المػػػدف كالقبائػػػؿ بالمنطقػػػة الشػػػرقية بميبيػػػا؟ كمػػػا أنػػػكاع المنطقػػػة الشػػػر 
النزاعػػػات بالمنطقػػػة الشػػػرقية التػػػي كانػػػت تحػػػؿ عػػػف طريػػػؽ العػػػرؼ؟ مػػػا األسػػػاليب العرفيػػػة 
المتبعػػػة لحػػػؿ النزاعػػػات فػػػي قضػػػايا القتػػػؿ؟ كمػػػف ىػػػـ األشػػػخاص الػػػذيف يقكمػػػكف بحػػػؿ ىػػػذه 

أكانػػػت ىػػػذه األطػػػراؼ أفػػػرادان أـ جماعػػػات، كمػػػا  النزاعػػػات بػػػيف األطػػػراؼ المتنازعػػػة؟ سػػػكاء
 طبيعة الدكر الذم يقكمكف بو؟

كلئلجابة عف ىذه التساؤالت تـ اعتمػاد مػنيج كصػفي تحميمػي لكصػؼ الحػدث كتحديػد 
أبعاده، ككذلؾ تـ استخداـ المنيج التاريخي عند تتبػع تطػكر األعػراؼ االجتماعيػة كعبلقتيػا 

 بحؿ النزاعات القبمية بميبيا.
خدـ الباحثػػاف مجمكعػػة مػػف المصػػطمحات زيػػادة فػػي تكضػػيحيا نػػذكر بعضػػا منيػػا اسػػت
 :كفؽ اآلتي
األعػػراؼ: كىػػك مػػا درج النػػاس عمػػى اتباعػػو مػػف قكاعػػد معينػػة فػػي شػػؤكف حيػػاتيـ   -1

 .(4)كشعكرىـ بضركرة احتراميا
العرؼ: كىك تمؾ العادات كالممارسات الجماعية المتكررة الرتيبة التي يعتقػد أفػراد   -2
ة أنيػػػا ضػػػركرية كجكىريػػػة السػػػتمرار حيػػػاة الجماعػػػة كجماعػػػة، كىػػػذه العػػػادات ىػػػي الجماعػػػ
 .(5)الصكاب
النػػزاع: يعتبػػر عممػػاء فػػض النزاعػػات أف النػػزاع كالصػػراع يتمركػػز حػػكؿ العبلقػػات   -3
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االجتماعيػػػة سػػػكاء أف كػػػاف حقيقيػػػا أك كىميػػػا، بحيػػػث يػػػؤدم كجػػػكد تعػػػارض فػػػي األىػػػداؼ 
األفػػػراد كالجماعػػػات كالقيػػػادات كتسػػػتخدـ الكسػػػائؿ  كالمصػػػالح أك التصػػػرفات إلػػػى تنػػػازع بػػػيف
 .(6)األكثر عنفان لتحقيؽ المصالح كاألعياف

القبيمة: كىي كحدة تككيف اجتماعي تتميز باألصؿ الكاحد، فمقياس االنتمػاء إلييػا   -4
القبميػة التػي  )بالممػة( . كيعرفيا كذلؾ عبد الكىاب بف منظػكر بقكلػو: " كتنتيػي(7)ىك النسب
لغالب عمى عدد مف البطكف تؤلؼ فييا كحػدة الػدـ كالنسػب، كتشػمؿ فػي النػادر تحتكم في ا

بطنان أك عٌدة بطكف مف غيرىا انحازت ليا ك أضافت إلييا في أكقات بعيدة أك قريبػة لسػبب 
 .(8)مف األسباب فأصبحت معدكدة منيا بحكـ الحمؼ كالكالء

اس خػػػبلؿ تػػػاريخيـ العػػػادات كالتقاليػػػد: ىػػػي عبػػػارة عػػػف تجػػػارب طكيمػػػة لحيػػػاة النػػػ  -5
الحافػػؿ باألحػػداث كالتطػػكرات، كيتػػرؾ سػػمكؾ النػػاس كأنمػػاط عمميػػـ كمعتقػػداتيـ أثػػران كاضػػحان 
فػػي المجتمػػع كيميػػزه بعبلقػػات كتقاليػػد خاصػػة، تتناقػػؿ ىػػذه العػػادات كالتقاليػػد مػػف اآلبػػاء إلػػى 

أكجػو  األبناء كتتكارثيا األجياؿ عمى مر العصكر كىي بالتالي تمثػؿ حيػاة اإلنسػاف بمختمػؼ
 . (9)الحياة االجتماعية

المسار أك الدرية: كىك عبارة عف جمسػات تصػالح بػيف القبائػؿ كالعشػائر المنتشػرة   -6
فػػػي عػػػدد مػػػف الػػػدكؿ العربيػػػة، مثػػػؿ )ليبيػػػا، كمصػػػر، كالسػػػعكدية، كاألردف، كالعػػػراؽ(، لحػػػؿ 

القبائػؿ  النزاعات كالخصكمات بيف أبناء القبائؿ المتخاصمة دكف تدخؿ الدكلػة، كيمتػـز أبنػاء
 . (10)المتخاصمة بما اتفؽ عميو الشيكخ كالحكماء خبلليا

 أوال: نبذة تاريخية عن المنطقة الشرقية بميبيا وأىم مدنيا وقبائميا: -
تمثؿ القبيمة في ليبيا الركيزة األساسية في التركيبة االجتماعية في الدكلة الميبيػة، كمػف 

مف أصكؿ يمنيػة كأمازيغيػة كمػف شػبو الجزيػرة المعركؼ أف القبائؿ المنتشرة في ليبيا تنحدر 
العربية التي ىاجرت عبر التاريخ كأٌدت دكران ميمان في بمكرة األحداث كالتػأثير فييػا، كاتضػح 
ذلؾ جميان في مراحؿ التاريخ اإلسبلمي المختمفة كخػبلؿ انتشػاره فػي مختمػؼ المنػاطؽ كػذلؾ 

كتعػددت أسػباب ىجػرات ىػذه القبائػؿ،  خبلؿ مراحؿ التاريخ العربي القديـ كالكسيط كالحديث
فمنيا ما ىك ديني سياسي يعكد إلى سياسة االضطياد كالشدة فػي معاممػة أصػحاب العقيػدة 
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كالمػذاىب المخالفػػة، كمنيػا مػػا ىػك اقتصػػادم أم لمتجػػارة كالسػعي إلػػى اكتسػاب الػػرزؽ كرفػػع 
فػػػػػي  مسػػػػتكل المعيشػػػػة كالبحػػػػث عػػػػف أسػػػػكاؽ جديػػػػدة. كىنػػػػاؾ جكانػػػػب اجتماعيػػػػة المتمثمػػػػة

الصػراعات القبميػػة كمػا نػػتج عنيػػا مػف حػػركب طاحنػة أدت فػػي نيايػػة المطػاؼ إلػػى الضػػغط 
 .(11)عمى الطرؼ المغمكب كدفعتو لميجرة

كىناؾ العديد مف األسباب األخرل المتمثمة في المجاعػات كاألمػراض كانتشػار األكبئػة 
القبائػؿ كاسػتقرارىا كما إلى ذلػؾ مػف أسػباب تتعمػؽ بحيػاة الفػرد كاألسػرة أدت إلػى ىجػرة ىػذه 

فػػي ليبيػػا. كيمكػػػف القػػكؿ بػػػأف نسػػبة الفئػػػات االجتماعيػػة غيػػر القبميػػػة فػػي ليبيػػػا فػػي العصػػػر 
الحػػػديث محػػػدكدة جػػػدان، إذ أف المجتمػػػع فػػػي ليبيػػػا عمكمػػػان يعتبػػػر مجتمػػػع قبمػػػي مػػػف حيػػػث 
األصػػكؿ كاألعػػراؽ كأف كثيػػرا مػػف المنػػاطؽ أك القبائػػؿ تكيػػؼ فػػي مراحػػؿ زمنيػػة مختمفػػة مػػع 

ت كمفػػػاىيـ المجتمػػػع المػػػدني، كأصػػػبح ينظػػػر إلييػػػا عمػػػى أنيػػػا مدنيػػػة، إال أنيػػػا فػػػي متطمبػػػا
 األصؿ تعتبر قبمية.

إحػػداىا، كىػػي المنطقػػة الممتػػدة مػػف  -مكضػػكع دراسػػتنا -كالمنطقػػة الشػػرقية مػػف ليبيػػا 
الحػػدكد المصػػرية شػػرقان كحتػػى مدينػػة سػػرت غربػػان، كمػػف البحػػر المتكسػػط شػػماالن كحتػػى تخػػـك 

 .  (12)بعد كاحات الكفرة جنكبان  الصحراء الكبرل
 أىم مدن المنطقة الشرقية في ليبيا: -أ
مدينػػػة بنغػػػازم: تقػػػع بنغػػػازم عمػػػى سػػػاحؿ البحػػػر األبػػػيض المتكسػػػط كتبعػػػد عػػػف   -1

كػػـ شػػرقان، كىػػي مػػف المػػدف القديمػػة، ككانػػت تعػػرؼ باسػػـ يكسػػبريدس  1050طػػرابمس بنحػػك 
فػػػػػػػي عيػػػػػػػد  -تقريبػػػػػػػان –ؽ . ـ  519-525عنػػػػػػػدما شػػػػػػػيدىا المسػػػػػػػتعمركف اإلغريػػػػػػػؽ سػػػػػػػنة 

اركسػػػيبلكس الثالػػػث ، كعرفػػػت باسػػػـ: برنتيشػػػي )برنيػػػؽ( فػػػي منتصػػػؼ القػػػرف الثالػػػث قبػػػؿ 
 .(13)الميبلد، كاسـ بنغازم حديث نسبيان 

كػـ  170مدينة أجدابية: تقع مدينة أجدابية عمى الطريؽ الساحمي عمى بعد نحػك   -2
ارة عف مركز حربي. كقػد جنكب مدينة بنغازم، كاف مكقع أجدابية في العصر الركماني عب

 . (14)ـ643ىجرم 22سنة  -صمحان –افتتحيا القائد عمرك بف العاص 
مدينػػػػة برقػػػػة اإلسػػػػبلمية )المػػػػرج الحديثػػػػة(: تقػػػػع مدينػػػػة برقػػػػة اإلسػػػػبلمية )المػػػػرج   -3



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 498 

كـ تقريبان شماؿ شرؽ مدينة بنغازم كقػد أيسسػت مدينػة برقػة فػي  100الحديثة( عمى مسافة 
ـ 544–554بػػع ممػػكؾ مدينػػة قػػكريني، كالػػذم حكػػـ بػػيف سػػنتي عيػػد أركسػػيبلكس الثػػاني، را

 .(15)ـ643ىجرم 22كقد افتتحيا العرب المسممكف سنة 
مدينػػػة درنػػػة: تقػػػع مدينػػػة درنػػػة عمػػػى شػػػاطئ البحػػػر المتكسػػػط كتبعػػػد عػػػف مدينػػػة   -4

 .(16)كـ إلى الشماؿ الشرقي 300بنغازم بنحك 
 القبائل الميبية بالمنطقة الشرقية: –ب 

فىت المن طقة الشرقية بميبيػا العديػد مػف القبائػؿ كالتػي تنقسػـ إلػى فػرعيف ىمػا السػعادة عىرى
 كالمرابطيف عمى النحك التالي:

البراىمػة  –الدرسػة  –الحاسػة  –العبيػدات  –الحرابة  –قبائؿ السعادة : أكالد عمي  -
 –العبيػػد  –فايػػد كمػػنيـ ايضػػان البراغيػػث الحمػػر كىػػـ : العرافػػة  –أكالد احمػػد  –

 المغاربة . – العكاقير
 –القريضػػػػات  –العرافنػػػػة  –المنفػػػػو  –القطعػػػػاف  –قبائػػػػؿ المػػػػرابطيف : الجميعػػػػات  -

الحبػػكف  –الشػػكاعر  –العكامػػة  –الصػػريحات  –الجػػرارة  –الشػػييبات  –الحكتػػو 
 –الجػػػػكابيص  –العبلكنػػػػة  –الزكيػػػػة  –الفػػػػكاتير  –أكالد الشػػػػيخ  –المسػػػػامير  –

 .(17)ىكارة 
ـــواع النزاعـــات  ـــًا: أن ـــة الشـــرقية وتحـــتكم ثاني ـــل فـــي المنطق ـــين القبائ التـــي تحـــدث ب

 لؤلعراف:
إف النزاعػػات التػػي تحػػدث بػػيف القبائػػؿ الميبيػػة فػػي المنطقػػة الشػػرقية كيػػتـ فييػػا االحتكػػاـ 
لؤلساليب العرفية يمكف تصنيفيا كفقان لدرجػة كقػكة نكعيػا، فينػاؾ نزاعػات البػد مػف اسػتخداـ 

تى نيايتيا، كىناؾ نزاعات ال تستخدـ ىػذه األسػاليب األساليب العرفية منذ بداية حدكثيا كح
 إال بشكؿ جزئي كمحدكد كمف أىـ ىذه النزاعات ىي: 

 قضايا القتؿ كالثأر. -1
 قضايا الطعف كالضرب. -2
 النزاعات المرتبطة باالعتداء عمى الممتمكات. -3
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 النزاعات المتعمقة بالحيكانات. -4
 النزاعات المتعمقة بالحكادث المركرية. -5
 متعمقة بالمشاجرات بيف األشخاص.النزاعات ال -6
 النزاعات المتعمقة باألمكر المالية. -7
 النزاعات المتعمقة بالدمار كالتخريب لمممتمكات. -8
 النزاعات المتعمقة بالشكاكم الكيدية. -9

 النزاعات المتعمقة بقضايا الزكاج كالطبلؽ. -10
 النزاعات المتعمقة بقضايا الشرؼ كالعرض. -11

يػز عمػى إحػدل ىػذه القضػايا ككيفيػة حميػا عػف طريػؽ كسنحاكؿ فػي ىػذه الدراسػة الترك
األعراؼ بيف القبائؿ فػي المنطقػة الشػرقية، كىػي قضػايا القتػؿ، كاألسػاليب التػي يػتـ اتباعيػا 
في حؿ ىذه القضية كنمكذج لمدراسة، كىي ما يسمى بػػ )المسػار(، حيػث يشػكؿ نػزاع القتػؿ 

أبنػاء القبائػؿ كمشػايخيا كحكمائيػا؛  بيف القبائؿ قضية إنسانية ميمة ال يمكف أف يغفؿ عنيا
ألنيػػػا تػػػػرتبط بقضػػػايا العنػػػػؼ كالقتػػػؿ، كىػػػػي تقتضػػػي إدارة متميػػػػزة كحكيمػػػة فػػػػي فػػػض تمػػػػؾ 
النزاعػػات، فالفشػػؿ فػػي السػػيطرة عمػػى تمػػؾ النزاعػػات يػػؤدم بالضػػركرة إلػػى االقتتػػاؿ كالػػدمار 

لى الظمـ كاالستبداد.  كالخراب كالتيجير، كا 
 ثبلثة نقاط رئيسة ىي: كتتمحكر عممية فض النزاعات في

: كنعنػػي بػػذلؾ القػػيـ كالمبػػادئ التػػي ينبغػػي أف تسػػكد بػػيف أبنػػاء الوقايــة مــن النــزاع  -1
القبائػػػؿ، حتػػػى تحػػػكؿ ابتػػػداء دكف حػػػدكث النػػػزاع، بصػػػفتو أمػػػران غيػػػر مرغػػػكب فيػػػو، كالثقافػػػة 

زاع القبمية السائدة بالمنطقػة الشػرقية لػدل أبنػاء القبائػؿ تػكفر أقصػى عناصػر الكقايػة مػف النػ
بفضؿ جيكد حكمائيا كشيكخ تمؾ القبائؿ الػذيف يمعبػكف دكران محكريػان فػي نشػر ثقافػة المحبػة 

 كاآللفة كالتكافؿ االجتماعي بيف أفراد القبائؿ.
كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ إصػػػبلح ذات البػػػيف بػػػيف األطػػػراؼ المتنازعػػػة  احتـــواء النـــزاع:  -2

 كجبر الضرر أكالن بأكؿ قبؿ تفاقـ النزاع.
طريػػؽ تغميػػب لغػػة الصػػفح كالعفػػك كالعقػػؿ عػػف األذل، كالحكػػـ عػػف  فــّض النــزاع:  -3
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 العادؿ بيف المتخاصميف، ثـ االحتكاـ لمقانكف أك األعراؼ. 
 نماذج لبعض نزاعات القتل التي تم حميا بالطريقة العرفية: -

قضػػػايا القتػػػؿ ىػػػي مػػػف أبػػػرز النزاعػػػات المنتشػػػرة بػػػيف القبائػػػؿ، كذلػػػؾ لعظػػػـ نتائجيػػػػا 
ؿ المجتمػػع مػػف زعزعػػة أمنػػو كاسػػتقراره إذا لػػـ تتػػدارؾ كتحػػؿ فػػي كخطرىػػا الػػذم تحدثػػو داخػػ

 كقتيا.
كقػػد قػػاـ الباحثػػاف بمتابعػػة إحػػدل قضػػايا القتػػؿ كالتكاصػػؿ مػػع المشػػاركيف فػػي المراسػػيـ 
التي كقعت بيف قبيمتي )العبيػدات(  ك)الجميعػات( الميبيػة القاطنػة بمحافظػة مطػركح بػالقرب 

ريػػػؽ األسػػػاليب العرفيػػػة، كتسػػػجيؿ ىػػػذه المراسػػػيـ مػػػف الحػػػدكد الميبيػػػة، كطريقػػػة حميػػػا عػػػف ط
كالعبارات التي قيمت أثناء ىذه المرسـ، كالتي انتيت بالصمح كالعفك، كالتػي حضػرىا الزميػؿ 

ف بالمتابعػػة كتسػػجيؿ كافػػة المراسػػـ ككػػاف شػػاىدان ياذ ناصػػر اليػػكارم مكٌمػػؼ مػػف البػػاحثاألسػػت
 لمقتكؿ كرفض الدية.عمييا، كقد تـٌ في ىذه القضية التنازؿ مف قبؿ أىؿ ا

 (:1تفاصيل القضية رقم )
يحدثنا األستاذ ناصػر اليػكارم عػف القضػية التػي تابعيػا كحػدثت بػيف قبيمػة )العبيػدات(  
كقبيمػػػة )الجميعػػػات(، كدكر األعػػػراؼ االجتماعيػػػة )المسػػػار( فػػػي حػػػؿ النػػػزاع الكاقػػػع بينيمػػػا، 

قػاـ أحػد أبنػاء قبيمػة  ـ، 1976سنة مضت ،ففي شير فبراير مف سػنة  37كالذم يعكد إلى 
)العبيػػدات( المجنػػد بحػػرس الحػػدكد بػػيف ليبيػػا كمصػػر بػػإطبلؽ النػػار عمػػى أحػػد أبنػػاء قبيمػػة 
)الجميعػػات( المنتشػػرة فػػي محافظػػة مطػػركح المصػػرية عنػػد ىمكمػػو بالػػدخكؿ إلػػى األراضػػي 
الميبية بطريؽ الخطأ كتركو ينزؼ حتى المكت، ما اعتبر أىؿ القتيؿ ذلػؾ قػتبل عمػدان، كبعػد 
أف تحرل أىؿ القتيؿ فترة مػف الػزمف تمٌكنػكا مػف الكصػكؿ إلػى الجػاني كتحديػد ىكيتػو، كبعػد 
تدخؿ مف بعض مشايخ القبائػؿ بالمنطقػة الشػرقية بميبيػا كمشػايخ قبائػؿ مطػركح تػـ التكصػؿ 
إلى عقد جمسات فيما بينيـ )المسار( لحؿ النزاع بيف الطرفيف، كتػـ االتفػاؽ عمػى قػدـك كفػد 

ػػدد المكعػػد، ككػػاف بتػػاريخ مػػف القبائػػؿ ال ـ، كطمػػب مػػف قبيمػػة 20/6/2013ميبيػػة لمصػػمح، كحي
ألػػؼ دينػار، كعقػػد  150جمػؿ، أم مػػا يعػادؿ  100الجػاني )العبيػدات( تجييػػز ديػة تقػػدر ب

)المسار( بساحة الصمح فػي قريػة المثػاني بمطػركح فػي أقصػى الغػرب المصػرم، كعنػد بػدء 
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 -شػػيخ عبػػد الػػرحمف محمػػد عبػػد الػػرحمفال–جمسػػة المسػػار، صػػعد شػػيخ قبيمػػة )الجميعػػات( 
المنصة المشيدة كسػط السػاحة كتػبل عمػى الحاضػريف آيػات بينػات مػف القػرآف الكػريـ تحػٌض 
عمى العفك كالتسػامح، مػا فيػـ عمػى أنػو أشػارة إلػى ميػؿ قبيمػة )الجميعػات( لمعفػك، كلػـ يمبػث 

 37كصػراعا اسػتمر الشيخ أف أعمف العفك عف القاتؿ، كعدـ قبكؿ الدية، كأنيى بػذلؾ نزاعػا 
سػػنة، كقكبمػػت كممتػػو بالترحػػاب كالفػػرح كالسػػركر مػػف الحاضػػريف، كاعتمػػى بعػػد ذلػػؾ الشػػيخ 

معمنػػػػان عػػػػف سػػػػعادتو كشػػػػكره لقبيمػػػػة )الجميعػػػػات(  -شػػػػيخ قبيمػػػػة العبيػػػػدات -صػػػػالح الجبػػػػالي
كشػػيكخيا قػػائبلن: "يجػػب أف يعػػكد الجميػػع إلػػى ركح الػػديف اإلسػػبلمي الػػذم يػػدعك إلػػى العفػػك 

تسامح" كقد كػاف مػف بػيف الحضػكر ليػذا المسػار الكبيػر جمػع مػف القبيمتػيف يبمػغ كالصفح كال
شخص، كمحافظ بمديػة مطػركح المػكاء أحمػد الييتمػامي، كمػدير أمػف مطػركح المػكاء  2000

العنػػاني حمػػكدة، كممثػػؿ عػػف قيػػادة المنطقػػة الغربيػػة العسػػكرية، كمشػػايخ كعكاقػػؿ المحافظػػة، 
شػػػايخ، الشػػػيخ العمػػػدة/ أحمػػػد طػػػراـ، باإلضػػػافة إلػػػى كعمػػػى رأسػػػيـ رئػػػيس مجمػػػس العمػػػد كالم

 قيادات مف حزب النكر كالدعكة السمفية بمطركح كنكاب عف مجمس الشكرل.
بيمػة )العبيػدات( ك أكد الشيخ عمي اىميػؿ شػيخ قبيمػة غيػث الخػادـ كىػي أحػدل بيػكت ق

)الجميعػات(  ثنى عشر بيتان، : نبارؾ في ىذا اليػـك عػكدة إخكاننػا مػف قبيمػةاالتي تنقسـ إلى 
إلى أىمنا في قبيمة )العبيدات( مع تمنياتي ليـ بالرخػاء كالسػعادة كالكئػاـ، كقػدكمنا إلػى قبيمػة 
الجميعات دليؿ عمى عكدة المحبة، كما قمنا بػو اليػـك ىػك عػرؼ متعػارؼ عميػو بػيف القبائػؿ 

لؾ فػػػإف العربيػػػة فيمػػػا بينيػػػا؛ إلنيػػػاء النزاعػػػات كالخبلفػػػات كتعػػػكد الميػػػاه إلػػػى مجارييػػػا. ككػػػذ
 .  (18)العرؼ القبمي في ليبيا كالذم يتـ عف طريقو حؿ المنازعات ممـز لكافة أبناء القبيمة"

 (:2تفاصيل القضية رقم )
محمػػد )...( شػػاب مػػف قبيمػػة )...(، قيتػػؿ أخػػكه البػػالغ مػػف العمػػر تسػػعة كعشػػريف عامػػان 

حػػدل إميميػػة فػػي بلف معػػان فػػي الحراسػػة العمػػدان، ككػػاف الجػػاني زميمػػو فػػي العمػػؿ، كانػػا يعمػػ
األجيػػزة الرسػػمية بالدكلػػة بمدينػػة بنغػػازم، كاختمفػػا عمػػى مكاعيػػد الغفػػارة بأحػػد مػػداخؿ العمػػؿ، 
فحدث بينيمػا شػجار، كقػاـ )س( البػالغ مػف العمػر خمسػة كعشػريف عامػان، مػف قبيمػة )...(، 
بػػإطبلؽ النػػار عميػػو مػػف بندقيػػة نػػكع ) كبلشػػف كػػكؼ ( فمػػات عمػػى الفػػكر، اعتقػػؿ الجػػاني 
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فػػي حقػػو حكػػـ باإلعػداـ، غيػػر أف قبيمػػة الجػػاني قامػػت بجمػع عػػدد كبيػػر مػػف مشػػايخ كصػدر 
المنطقػػػة الشػػػرقية، كأرسػػػمكىـ إلػػػى أىػػػؿ القتيػػػؿ مػػػف عائمػػػة )...( طػػػالبيف مػػػنيـ التنػػػازؿ عػػػف 
عقكبػػػة اإلعػػػداـ، كبعػػػد عػػػدة جمسػػػات متتاليػػػة بػػػػ )المسػػػار(، تمػػػت المكافقػػػة عمػػػى أخػػػد الديػػػة 

سقاط حؽ المتكفى لقبيمة )...(  .(19)كا 
 (.  3تفصيل القضية رقم )

جػدابيا كقبيمػة إمسػار" بػيف قبيمػة مارغنػة بمدينػة  عقػد اجتمػاع " 2001-2-18بتاريخ 
القدادفػػة بشػػأف المصػػالحة فػػي كفػػاة صػػبلح محمػػد المرغنػػي نتيجػػة حػػادث سػػير بينػػو كبػػيف 

لػػى كفػػػاة األكؿ كبحضػػكر قبيمػػة المنفػػػى كالدرسػػا كالعكامػػػة إدل أعمػػر عمػػي عبػػػدالرحيـ ممػػا 
كبعض مف شيكخ القبائؿ بالمنطقة الشرقية تـ عقد محضر مصالحة بيف القبيمتػيف فيمػا يمػي 

يمانان مف قبيمة مارغنػو بقضػاء ا كقػدره كنظػران لمعبلقػات الطيبػة بػيف القبيمتػيف فقػد إنصو :" 
تنازلت قبيمة مارغنو عف جميع حقكقيا تجاه قبيمة القذادفػة مػع احتفػاظ أسػرة المتػكفي بحقيػـ 

ف كاف لو مقتضى كفقػا لمتشػريعات النافػدة إالتعكيض مف التأميف أك غيرىا مف الجيات في 
         ف ا "إذتبر ىذا التنازؿ صمحان نيائيان بفي ليبيا كيع

 ثالثًا: األساليب المتبعة لمتفاوض في حل النزاع: 
التفػاكض اكتسب حكماء كشيكخ القبائؿ بالمنطقة الشرقية بميبيا أساليب متعددة في فػف 

كنػػزع فتيػػػؿ األزمػػػات ميمػػا كػػػاف حجميػػػا، كذلػػؾ بسػػػبب خبػػػرتيـ كحنكػػتيـ الطكيمػػػة فػػػي ىػػػذا 
الشػػػأف، فنجػػػدىـ أثنػػػاء حػػػٌؿ النزاعػػػات يحرصػػػكف عمػػػى التفػػػنف فػػػي لغػػػة الحػػػكار، كاسػػػتخداـ 
اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية، كضػرب األمثمػة كاالسػتعانة بالحكمػة الداعيػة لمصػمح نثػران 

نمػػػا يضػػػاىكنيا ، (20)كشػػػعران  كىػػػـ عػػػادةن ال يميمػػػكف إلػػػى مناقشػػػة المشػػػكمة بصػػػكرة مباشػػػرة، كا 
 بمشاكؿ مماثمة يضربكف بيا األمثاؿ، بحيث تـ حميا كعاش الناس بعدىا في أمف كأماف.

ككػػػذلؾ يػػػتـ دعػػػكة مجمكعػػػة مػػػف الكسػػػطاء مػػػف أبنػػػاء القبائػػػؿ األخػػػرل الغيػػػر مقصػػػكدة 
عػػات، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ عمميػػـ عمػػى خمػػؽ المنػػاخ بػػالنزاع ليتكلػػكا مسػػؤكلياتيـ لحػػؿ تمػػؾ النزا

المناسػػػػب كالمبلئػػػػـ، كتبديػػػػد المخػػػػاكؼ بػػػػيف األطػػػػراؼ، كيقكمػػػػكف بالضػػػػغط عمػػػػى األطػػػػراؼ 
المتنازعػػة فػػي إطػػار األعػػراؼ لمتعػػرؼ عمػػى المصػػالح المشػػتركة كقبػػكؿ الحمػػكؿ بالتراضػػي 
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عػد عػدة جمسػػات كاالنصػياع لقػرار المحكمػيف، كغالبػان مػا يػتـ الفصػػؿ النيػائي فػي النزاعػات ب
المتباعػػػدة فػػػي تكقيتيػػػا حتػػػى تيػػػدأ النفػػػكس كتقتػػػرب الحمػػػكؿ،  -كالتػػػي تسػػػمى بػػػػ )المسػػػار(-

كيككف العرؼ السائد في تمؾ الفترات بعدـ االعتداء أك الصراع ساريان بػيف المتنػازعيف حتػى 
يصػػمكا إلػػى الحػػؿ النيػػائي كتنتيػػي النزاعػػات كاإلجػػراءات المتبعػػة فػػي ذلػػؾ كالمتعػػارؼ عمييػػا 

دل القبائػػؿ فػػي المنطقػػة الشػػرقية، ىػػي أف تقػػـك القبيمػػة المعتديػػة أك قبيمػػة المعتػػدل بالبحػػث لػػ
عػػػػف الكسػػػػاطة لحػػػػؿ النػػػػزاع، كمحاكلػػػػة إيجػػػػاد حػػػػؿ مػػػػع القبيمػػػػة المعتػػػػدل عمييػػػػا، كمحاكلػػػػة 
اإلصبلح بأم ثمف مف األثماف، كذلؾ عف طريؽ أعياف ككجياء القبائػؿ األخػرل كأصػحاب 

مكقػػة، كالػػذيف بػػدكرىـ يطمبػػكف مػػف قبيمػػة المعتػػدم عمػػييـ المكافقػػة المراكػػز االجتماعيػػة المر 
باإلقبػػاؿ عمػػييـ بطمػػب الصػػمح، فػػإذا مػػا كافقػػكا كحصػػؿ اتفػػاؽ يحػػدد زمػػف كمكػػاف المسػػار، 
ككػػذلؾ يػػتـ االتفػػاؽ مػػع قبيمػػة المعتػػدل عمػػييـ بػػالقبكؿ كالرضػػا بػػالحكـ الػػذم سيصػػدر عمػػييـ 

ة، كمػػا يػػتـ كعػػدىـ بالمكافقػػة عمػػى طمبػػاتيـ، مػػف قبػػؿ المشػػايخ كالكجيػػاء مػػف القبائػػؿ الكسػػيط
كقػد يصػػؿ ىػػذا التحكػػيـ إلػػى مبليػػيف الػػدينارات، كيكػكف القصػػد مػػف ذلػػؾ ىػػك محاكلػػة تعجيػػز 
القبائؿ كقبيمة الجاني، كلكف مػع ىػذا تػتـ المكافقػة عمػى طمبػاتيـ، كيمتقػي الجميػع مػف أعيػاف 

)المسػار(، كتبػػدأ الكممػات مػػف  القبائػؿ كالكجيػػاء كالحكمػاء كقبيمػػة الجػاني كالمجنػػي عميػو فػػي
قبؿ الكسطاء، كالتي مف المتعارؼ عمييا أنيا كممػات تستشػيد بآيػات قرآنيػة كأحاديػث نبكيػة 
تػػدعك لمصػػمح كنبػػد العنػػؼ كاإلخػػاء كالعفػػك كالتسػػامح بػػيف الجميػػع، كيطمػػب ىػػؤالء الكسػػطاء 

كالكسػػػاطة حتػػػى  مػػػف قبيمػػػة المجنػػػي عمػػػييـ بػػػالقكؿ ليػػػـ: "كمػػػاذا تػػػركتـ لنػػػا؟" فتبػػػدأ التنػػػازالت
يصػػمكا إلػػى حػػد معػػيف يرضػػي القبيمتػػيف، كتػػتـ المصػػالحة كيفػػض النػػزاع كيتعػػانؽ الخصػػماف 

 في أجكاء عائمية تسكدىا الفرحة كالسركر كينتيي الخبلؼ.
كيشير ىنا الشيخ اىميؿ شيخ قبيمة غيث، شػارحان طبيعػة التحكػيـ القبمػي، أك مػا يسػمى 

كتكبػػة يػػتـ المجػػكء إلييػػا لحػػؿ اإلشػػكاالت، كمعظػػـ بػػالعرؼ القبمػػي فقػػاؿ: "ىػػي قػػكانيف غيػػر م
النزاعات التي يختمؼ عمييا الناس مف القبائؿ بالمنطقة الشرقية يجػرم حميػا عنػدنا بػالعرؼ 
القبمػػي، حيػػث يػػرل الكثيػػر مػػف النػػاس أف اإلجػػراءات القانكنيػػة معقػػدة كغيػػر مجديػػة، فيػػأتكف 

ا خبلفػػػػات حػػػػكؿ ممكيػػػػة األرض، إلينػػػػا لحػػػػؿ قضػػػػاياىـ، كغالبيػػػػة القضػػػػايا التػػػػي نقػػػػـك بحميػػػػ
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كنزاعػػػات تجاريػػػة، إضػػػافة إلػػػى الشػػػجارات كقضػػػايا القتػػػؿ، كغالبػػػان مػػػا يػػػتـ الفصػػػؿ فػػػي ىػػػذه 
 النزاعات عف طريؽ مشايخ كحكماء القبائؿ بالطريقة العرفية السائدة بالمنطقة الشرقية.
تػنقص كفي قضايا القتؿ يقػـك الجػاني كقبيمتػو بكضػع الدٌيػة، كىػي غرامػة ماليػة تػزداد ك 

ألػػؼ دينػػار  400ألػػؼ، إلػػى  100بحسػػب مبلبسػػات قضػػية القتػػؿ، كتتػػراكح القيمػػة مػػا بػػيف: 
ليبػػي، كيحكػػـ فييػػا شػػيكخ القبائػػؿ عمػػى أىػػؿ الجػػاني بيػػذه الغرامػػة، كال يحػػؽ لمجػػاني كقبيمتػػو 
إبػػداء أم اعتػػػراض ميمػػػا كػػػاف الحكػػػـ المػػػالي، كالعػػػرؼ ىػػػك فػػػكؽ القػػػانكف خاصػػػة فػػػي ظػػػؿ 

ة فػػي ليبيػػػا ىػػػذه السػػنكات، كاألعػػػراؼ ىػػػي التػػي تحكػػػـ الػػػببلد، أمػػػا األكضػػاع األمنيػػػة الراىنػػػ
 .(21)المحاكـ فيي شبو معطمة"

ككػػػذلؾ أشػػػار المحػػػامي محمػػػد عمػػػى حسػػػف إلػػػى أنػػػو: "فػػػي ظػػػؿ غيػػػاب الدكلػػػة ، تحػػػؿ 
ف كػاف مجحفػان  األعراؼ كالتقاليد محؿ القانكف في األسػاس، يمتػاز الحػؿ العرفػي بالسػرعة كا 

لحػػاالت، حػػيف تثبػػت المحكمػػة حقػػكؽ المػػدعي، ال تسػػتطيع الدكلػػة أمػػا المحػػاكـ فيػػي تنيػػؾ ا
اسػػترداد حقػػكؽ صػػاحب الحػػؽ، كتكتفػػي بإصػػدار أحكػػاـ كأكامػػر تبقػػى حبيسػػة األدراج دكف 

 .(22)متابعة نظران لغياب الدكلة كتعطيؿ القانكف"
   النتائد : 

لقبائػؿ الميبيػة بينت الدراسة الكثير مف الجكانػب المتعمقػة بػاألعراؼ التػي يػتـ تطبيقيػا با
بالمنطقػػػة الشػػػػرقية مػػػف ليبيػػػػا، كمػػػع ذلػػػػؾ الزاؿ ىنػػػػاؾ الكثيػػػر مػػػػف العمػػػؿ المتعمػػػػؽ بدراسػػػػة 
األعػػػراؼ االجتماعيػػػة السػػػائدة فػػػي ليبيػػػا، كالتػػػي ينبغػػػي دراسػػػتيا دراسػػػة كاقعيػػػة تبػػػيف فييػػػا 
اإليجابيات كالسػمبيات لؤلعػراؼ المتداكلػة فػي المنطقػة الشػرقية بميبيػا، كالتػي سػاىمت بشػكؿ 

 بير في حؿ الكثير مف المنازعات كالخبلفات بيف أبناء القبائؿ في منطقة الدراسة.ك
فالقبيمػػػة فػػػي ليبيػػػا ىػػػي ظػػػاىرة تاريخيػػػة، سػػػاىـ فػػػي تشػػػكيميا عكامػػػؿ كثيػػػرة، اقتصػػػادية 

 كاجتماعية كتاريخية كسياسية كثقافية، كأصبحت عمى ما ىي عميو نتيجة تمؾ العكامؿ.
المنازعػات باألسػاليب العرفيػة بػيف القبائػؿ قػد سػاىـ  كمف ىنا فإف دكر القبيمػة فػي حػؿ

بػػدكر محػػكرم كرئيسػػي فػػي عمميػػة اليػػدكء كاالسػػتقرار كاألمػػف كاألمػػاف فيمػػا بػػيف القبائػػؿ فػػي 
 المنطقة الشرقية.
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كعمػػى العمػػـك ىنػػاؾ عػػدد مػػف النتػػائج التػػي خرجػػت بيػػا الدراسػػة يمكػػف اختصػػارىا فػػي 
 النقاط التالية:

راؼ كدكرىػػػػا فػػػي حػػػػؿ المنازعػػػات القبميػػػػة بالمنطقػػػػة ال يمكػػػف الحػػػػديث عػػػف األعػػػػ  -1
الشػػرقية بميبيػػا دكف ربطيػػا بالمشػػاكؿ التػػي تعانييػػا الدكلػػة كالمؤسسػػة القضػػائية، كبالػػذات فػػي 

كحتى اآلف، مف عػدـ تفعيػؿ كتيمػيش دكرىػا فػي المجتمػع  2011السنكات األخيرة مف سنة 
أصػبح التكجػو إلػى األعػراؼ لحػؿ الميبي مما أضعؼ ثقة المتقاضييف في المجػكء إليػو، ليػذا 

 النزاعات بيف أبناء القبائؿ مطمبان ممحان كممكنان لحؿ تمؾ النزاعات كالخبلفات.
أصػػػبحت األعػػػراؼ االجتماعيػػػة كتطبيقيػػػا فػػػي حػػػؿ النزاعػػػات القبميػػػة بػػػيف القبائػػػؿ   -2

الميبيػػة بالمنطقػػة الشػػرقية تػػدخؿ فػػي نطػػاؽ الحركػػة العامػػة لمتطػػكر السياسػػي كاالجتمػػاعي، 
لؾ فيػػي بػػدأت تشػػكؿ مظيػػرا مػػف مظػػاىر تنظػػيـ الحيػػاة االجتماعيػػة فيمػػا بيػػنيـ، كتػػكفر كبػػذ

دعمان ضركريان لمثقة التي يتكجب أف تسكد فييا العبلقات االجتماعية السميمة فيما بينيػا مػف 
 جية، كفيما بينيـ كبيف مؤسسات الدكلة مف جية أخرل.

لمنزاعػػات كالخبلفػػات بػػيف رغػػـ مػػا تحققػػو األعػػراؼ االجتماعيػػة مػػف حمػػكؿ جذريػػة   -3
القبائؿ، مف ربح لمكقػت كسػرعة فػي إنيػاء النزاعػات كالتقميػؿ مػف التكػاليؼ كاختصػار لمجيػد 
كتخفيؼ العبء عمى أصحاب المكضكع، فإنػو يحقػؽ مػا ىػك أسػمى مػف ذلػؾ كىػك اسػتمرار 

صػػؿ الػػركابط ، كتكطيػػد العبلقػػات اإلنسػػانية كالتسػػامح بػػيف أبنػػاء القبائػػؿ، األمػػر الػػذم ال يح
فػػي الكثيػػر مػػف األحيػػاف فػػي حالػػة المجػػكء لمتقاضػػي إلػػى نيايتيػػا كانتصػػار المحكمػػة ألحػػد 
الخصـك أك إدانة أحد األطراؼ، إذ غالبا ما تخمػؽ ىػذه األحكػاـ أضػراران تمػس مصػالح أحػد 
الطرفيف المتنازعيف، كما أنيا قد ال تأخذ بعػيف االعتبػار مصػالحيما الكاممػة، بػؿ أف بعػض 

ب مشػاكؿ ال تنتيػي فػي نفسػية الطػرؼ الخاسػر أك المػداف لمػدعاكل، إال أف األحكاـ قػد تسػب
اسػػتخداـ األسػػاليب العرفيػػة لمتقاضػػي لحػػؿ النزاعػػات تظػػؿ مكثقػػة كمكقػػع عمييػػا كمضػػمكنة 
برعايػػػة كسػػػطاء مػػػف مشػػػايخ القبائػػػؿ ككجيائيػػػا، كمػػػف يخػػػالؼ يتعػػػرض لمعقكبػػػة كاالحتقػػػار 

 كالمقاطعة.
ألكؿ لحميػػا لمنزاعػػات التػػي تحػػدث بػػيف القبائػػؿ يعتمػػد نجػػاح األعػػراؼ فػػي المقػػاـ ا -4
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تتمتػػع بػػو مػػف سػػمعة كصػػيت ككفػػاءة كحياديػػة، فيػػـ فػػي نيايػػة المطػػاؼ مػػف يسػػاىمكف فػػي 
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Abstract 

The dictionary use is a helpful means for students of a 
second/foreign language and students of translation alike but they have to 
be used properly. This paper sheds light on the use of dictionaries by the 
fourth-year students at the Department of English in El-Mergib University 
when translating from English into Arabic. It starts with introducing the 
different types of dictionaries and showing their functions. Then, it presents 
a translation test to see how students use dictionaries while translating and 
to identify the problems they face in this respect. Finally, it summarizes the 
findings of the test which show that the fourth-year students at the 
Department of English encounter some difficulties in using dictionaries 
when translating from English into Arabic. These difficulties include opting 
for the first meaning in a dictionary, difficulties in checking up the meanings 
of the non-literal semantic features, and the over-dependence on bilingual 
dictionaries.    

Key words: dictionary use, translation, monolingual, bilingual, 
model translation.  

Introduction 

A dictionary is an important tool for students who learn a new 

language. It helps them check the meaning of general words and technical 

terms, as well as, increase their vocabularies. For this to happen, 

dictionaries should be used properly. ''A dictionary is normally a book 

that contains a list of words in alphabetical order with their meanings in 

the same or another language'', (Gaber, 2005: 21). Hartman (2001: 13) 

defines dictionary as a reference book containing an alphabetical list of 

words with information given for each word usually including meanings, 
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pronunciation and etymology. Actually, there are different types of 

dictionaries that help students to get the intended meaning. Each of which 

has its own function.  

Some dictionaries (monolingual and learner's dictionaries) contain 

definition and examples that make the meanings clearer than others 

(bilingual dictionaries). Monolingual and learner's dictionaries also 

contain the grammatical structures and the usages of the entries that assist 

the learners understand their meaning clearly. This means that 

dictionaries are indispensible and always needed in the field of 

translation. In the process of translation, translators always face technical 

and idiomatic terms that need dictionary skills to translate appropriately. 

According to Cambridge Advanced learner Dictionary (2009), skills are 

indicated as the following:  

- Finding words quickly. 

- Finding the right meaning of an English word. 

- Finding the right spelling.  

Generally speaking, dictionaries are a helpful tool for students 

especially, when they look for the intended meaning of technical terms in 

dictionaries. This study attempts to examine the use the dictionaries by 

the fourth-year students of English at El-Mergib  University in Al-

Khoms-Libya.  

The idea of writing this paper came from the fact that we noticed that 

fourth-year students at the English Department misuse dictionaries when 

translating from English into Arabic. These difficulties maybe attributed 

to some factors such as the unfamiliarity with the dictionary use 

techniques and unfamiliarity with English cultural expressions. Therefore, 

this study is an attempt to identify the obstacles that fourth-year students 

face when using dictionary when translating from English into Arabic. 

Accordingly, the researchers used two tools for the data collection, 

namely:  translation test and direct observation.  

The Types of Dictionaries and Their Uses 

 Scholars, specialized in translation and language teaching, have 

been always stressing on the right use of dictionaries and arguing over the 



 13لوم اإلنسانية                                                                                 العذد هجلة الع

-          - 514 

types of dictionaries that can be best for translators and language learners. 

Accordingly, dictionaries are of several kinds: monolingual, bilingual, 

and bilingualised dictionaries. Monolingual dictionaries have the 

headword, definitions, examples and other information in the target 

language. Bilingual dictionaries, on the other hand, provide the meaning 

of a word in another language (e.g. the learner‟s native language). While 

bilingualized dictionaries offer both of the above mentioned options, i.e. 

the meaning of the word in the same language (the target language) as 

well as the translation of that word in the learner‟s native language 

(Nation, 2001). It is worth mentioning here that “there are also differences 

within these categories. For instance, monolingual dictionaries may be 

directed to beginner, intermediate or advanced learners of the language, or 

to native speakers. In all the categories, there are also specialized 

dictionaries that include vocabulary from a specific field, such as 

medicine or information technology.”(Ibed)  

 Studies on dictionary use have criticized the emphasis on using 

one type of dictionaries concluding that each type of dictionaries has 

positive and negative impacts. They argue that “both mono- and bilingual 

dictionaries are needed in foreign language learning (and translation). 

While bilingual dictionaries may be the best for beginners, and perhaps 

for intermediate-level learners as well, the monolingual ones usually 

provide more detailed information needed at the advanced level. When 

translating from the mother tongue to the target language, bilingual 

dictionaries often continue to be the preferred option regardless of the 

learner‟s level.” (Pousi, 2010: 6).  

Data Collection and Analysis 

This section is dedicated to the approaches used in data collection 

and analysis focusing on the research methodology, the participants and 

their background and quantitative and qualitative analysis.  

Research Methodology 

This study is conducted in El-Mergib University, Alkhoms, Libya 

to examine the use of dictionaries by the fourth-year students of English 

at the English Department. To collect data for this study, a translation test 

was designed to test fifteen students in their use of dictionaries. The test 

consists of ten English sentences to be translated into Arabic. These 

sentences have been chosen from a book entitled „Translation as problems 

and solution‟ by Hasan Ghazalla (1995). The sentences are given to 

fifteen students to translate them from English into Arabic, and they were 
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recommended to use dictionaries from their own choice and according to 

their preference. The students were selected randomly from a total 

population of sixty students studying at the fourth-year. While conducting 

the translation test, students were observed to see which types of 

dictionaries they used when looking up the meanings of new/unfamiliar 

words.  

Both quantitative and qualitative approaches are used to analyze 

the data collected. The following is a presentation of the data analysis: 

Quantitative Data Analysis 

In the quantitative data analysis, students‟ translations were 

compared to a modal translation taken from Ghazalla (1995) to decide 

whether the translation is acceptable or not. Table one below shows the 

sentences used in the test, their modal translations, and the acceptable 

translation due to the appropriate use of dictionaries and their 

percentages, the unacceptable translations due to the inappropriate use of 

dictionaries and their percentages.  

Table one: The sentences used in the tests and their modal translations: 

No. ST TT Modal Translation 

Appr. 
Use of 

Dic. 
% 

Inappr. 
Use of 

Dic. 
% 

1 
Nobody spoke against the 

suggestions 
 47 7 53 8 ال أدذ ٠ؼبسع االلزشادبد

2 
Mary always likes to get in on 

preparing food 

 رذؼ١ش فٟ رشبسن أْ دائّبً  ِبسٞ رذت

 اٌطؼبَ
5 33 10 67 

3 
The bribed clerk was given the sack 

yesterday 
أِظ اٌؼًّ ِٓ اٌّشرشٟ اٌّٛظف ؽُشد  7 47 8 53 

4 I hear wheeling without milling ؽذٕبً  أسٜ ٚال جؼجؼخ أعّغ  9 59 6 41 

5 
As he had been caught red-handed, 

he was sentenced to death. 
 ػٍٝ دىُ, ِزٍجغبً  ػ١ٍٗ دىُ ألْ ٔظشاً 

ثبإلػذاَ اٌّجشَ  
6 41 9 59 

6 
My friend follows a backward diet, 

fatness diet he eats everything. 
 ٚ٘ٛ ِؼىٛط، غذائٟ ٔظبَ طذ٠مٟ ٠زجغ

.شئ ال٠ٛفش إٔٗ اٌغّٕخ، سج١ُ  
3 20 12 80 

7 
Children are particularly, vulnerable 

to radiation penetration. 

 ٌالخزشاق ُػشػخ ثبٌزذذ٠ذ األؽفبي

.اإلشؼبػٟ  
4 26 11 74 

8 
Mohamed prefers simple, homely, 

tasty food 
.اٌٍذ٠ذ اٌّأٌٛف اٌجغ١ؾ اٌطؼبَ ِذّذ ٠فؼً  3 20 12 80 
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9 
The soldiers stood to their guns in 

the battle. 
 80 13 20 2 طّذ اٌجٕٛد فٟ اٌّؼشوخ

10 
The crowd broke when the match 

had ended 
.جبسحاٌّ أزٙبء ػٕذ اٌجّٙٛس أفغ  5 33 10 67 

 

 In addition, students used different types of dictionaries while 

translating the sentences given to them. Table two below shows the types 

of dictionaries used and their percentages: 

 

Qualitative Data Analysis 

 In the qualitative data analysis, students‟ translations are explained 

and analyzed to identify the reasons of their mistranslations due to 

different factors. As we will see later, the main reason was the misuse of 

dictionaries. The following is a presentation of the main problems 

illustrated by examples from the students‟ translations: 

1. Misuse of Dictionaries: it is clear that some students misused the 

dictionaries in their translations. They opted for the first meaning 

provided in the dictionary without paying attention to the rest of the 

meanings though they might be the appropriate ones in conveying the 

meaning. For example, 

Sentence 2, Mary always likes to get in on preparing food, was 

Types of dictionary No. of Students % 

Bilingual dictionary 10 67 

Monolingual dictionary 3 20 

Specialized dictionary 1 6.5 

Electronic dictionary 1 6.5 
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mistranslated into 

 

اٌطؼبَ رذؼ١ش فٟ رذخً أْ دائّبً  رذت ِبسٞ  

Sentence 3, The bribed clerk was given the sack yesterday, was 

mistranslated into  

 اٌىبرت اٌّشرشٟ ؽُشد أِظ

Sentence 5, As he had been caught red-handed, he was sentenced to 

death, was mistranslated into  

 ث١ّٕب وبْ ٠ّغه ٘ٛ ِذىَٛ ثبٌّٛد

ثبإلػذاَ ػ١ٍٗ دىُ ػ١ٍٗ اٌّذىَٛ  

  ثبٌّٛد ػ١ٍٗ ِذىَٛ اٌّمجٛع

Sentence 6, My friend follows a backward diet, fatness diet he eats 

everything, was mistranslated into  

  شئ وً ٠أوً ٘ٛ اٌغّٕخ غذائٟ ٔظبَ ِزخٍف سج١ُ ارجغ طذ٠مٟ 

دعُ غذاء ٘ٛ ِب٠أوٍٗ وً ِخبٌفخ غزائ١خ د١ّخ طذ٠مٟ ٠زجغ   

 ٠أوً ٘ٛ اٌٛساء ٚإٌٟ األِبَ إٌٟ اٌٛصْ ٌزخف١ف غذائٟ ٔظبَ ٠زجغ ٚطذ٠مٟ

شئ وً   

Sentence 10, The crowd broke when the match had ended, was 

mistranslated into 

 اٌجّٙٛس إٔىغش ػٕذِب أزٙذ اٌّجبسح

 أٙبس اٌجّٙٛس ػٕذِب إوزٍّذ اٌّجبسح 

 رٛلف اإلصددبَ ػمت اٌّجبسح

2. Lack of Target Language Competence: some students‟ 

mistranslations are attributed to the incompetence in their target 

language. This makes them produce ungrammatical structures and 
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meaningless sentences due to their misunderstanding of the source 

sentences. For example 

Sentence 1, Nobody spoke against the suggestions, was ill-structured 

and mistranslated into 

الزشادبد اٌىالَ ػذ الشخض   

  ٌمشاسادا ػذ ٠زىٍُ أدذ ال

Sentence 7, Children are particularly, vulnerable to radiation 

penetration, was ill-structured and mistranslated into 

ٌٍشؼبع ػشػُٙ ػٕذ األؽفبي خبطخ ثظٛسح    

شؼبػٟ الخزشاق ِؼشػْٛ رذذ٠ذاً  األؽفبي   

االخزشال١خ اٌشؼبع ػشػخ خظٛطبً  ٠ىْٛ اٌطفً  

Sentence 8, Mohamed prefers simple, homely, tasty food, was ill-

structured and mistranslated into 

ثغ١ؾ األؽؼّخ ِىبْ ِزاق ِذّذ ٠فؼً   

ٚؽج١ؼٟ ِٕٚضٌٟ اٌّزاق ٌز٠ذ ؽؼبَ ِذّذ ٠فؼً   

اٌطؼبَ ٠غزطؼُ جزاة ،غ١ش ثغ١ؾ ِذّذ ٠فؼً   

3. The Overuse of Literal Translation: some students‟ 

mistranslations were attributed to the overuse of literal translation 

as in 

Sentence 4, I hear wheeling without milling, was mistranslated 

into  

 أْ رغّغ ٌؼجٍخ ِٓ غ١ش ؽبدٕخ

 أعّغ ػجٍخ ثذْٚ ؽبدٛٔخ 

From the above mentioned examples, it is clear that students under 

investigation suffer from some problems in the use of dictionaries in 

addition to some other problems including the incompetence in the target 
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language and adopting literal translation where it should be avoided. 

However, it should be noted that the misuse of dictionary represents the 

highest ratio among all other problems mentioned earlier.  

Conclusion and Recommendation 
Having considered and analyzed this study carefully, the 

researchers found out that the fourth-year students at the Department of 

English at El-Mergib University encounter some difficulties in using 

dictionaries when they translate from English into Arabic. These 

difficulties, as shown earlier, led to mistranslation problems. The 

difficulties faced by students in using dictionaries (and some other 

problems) are summarized as follows:  

1. Most students opt for the first equivalent in dictionary. 

2. Most students do not know what word and which dictionary to 

look up the collocations, idioms, and compound words. 

3. Most students rely on bilingual dictionaries while looking up new 

words ignoring monolingual ones. 

4. Most students are unfamiliar with dictionary use skills. 

5. Most students are not aware of the different grammatical structure 

between both languages so that they cannot, for example, look up 

a meaning of a verb from a noun entry. 

6. Most students follow a traditional way of translation (word for 

word) while translating non-literal semantic features such as 

idioms. 

7. They lack linguistic competence. 

8. Most students produce incoherent sentences and sometimes 

illogical ideas.  

Recommendations 

Having obtained findings from the study, the researchers suggest 
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the following recommendations: 

1. Because students opt for the first equivalent in dictionary, they 

should be encouraged to take their time to check through all the 

meanings of the word and then try to find the one which makes the 

most sense in the contextual meaning. 

2. Students should be familiarized with the different types of 

dictionaries so that can use the most appropriate ones when 

translating. Dictionaries are a helpful tool in the learning process, 

and help much in selecting the suitable equivalent. 

3. Since monolingual and bilingual dictionaries complement each 

other, students should not rely just on bilingual dictionary alone. 

Each type of dictionaries has its own features that are different 

from the others. So students should be encouraged to use different 

types of dictionaries which help them improve their dictionary use 

skills.  

4. Teachers should concentrate more on practicing dictionary use 

skills during their class activities, and they should help students 

improve their ability in finding the right meaning in dictionary. 

5. Most students are not aware of the different grammatical structure 

between both languages. Therefore, they should be aware of the 

difference between English and Arabic linguistic systems 

including grammar, style, syntactic structures, etc. 

6. Students should be aware of the different translation techniques 

and how to use them. This helps them translate the technical texts 

easily, and select the suitable technique in the suitable time.  
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