
 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 0 

 

 
 جملة العلوم اإلنسانية 

 

 

 ٔظف ٠ٍٕٛخ  - ػ١ٍّخ ِؾّىّخ

 

 

 تصذرها كليت اآلداب / الخوش

 جاهعت الورقة . ليبيا

                                                                            

 

 

 

 م2018هارس 

 

 

 

 

 

 

 

61 

عدد  ال

 لضادس عشرا

 

 

 



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 1 

 
 
 
 

 ٱ ٻ ٻ

 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    ۇئوئ  وئ  ۇئچ 

                                           چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

صدق اهلل العظيم                                      

                                        
 (85آيو – اإلسراء)سكرة 

 

 

 

 
 
 
 
 



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 2 

 ىيئة التحريــــــر
 رئيسػان   ي سالـ جمعةد. عم -
 عضػكان   د. أنكر عمر أبكشينة  -
 عضػكان  د. أحمد مريحيؿ حريبش  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المجمة عممية ثقافية محكمة نصؼ سنكية تصدر عف جامعة المرقب /كمية    

ديمية المعنية بالمشكبلت اآلداب الخمس، كتنشر بيا البحكث كالدراسات األكا
 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 

 يع المراسالت إلى العنوان اآلتي:ُتوّجو جم

 ىيئة تحرير مجمة العموم االنسانية  

 مكتب المجمة بكمية اآلداب الخمس جامعة المرقب 

 ( 40770الخمس /ليبيا ص.ب )

 د. عمى( 00218924120663ىاتف )

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

                   journal.alkhomes@gmail.com البريد االلكتروني:

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

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 قواعد ومعايير النشر

تيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث األصيمة التي تتسـ بكضكح المنيجية كدقة -
التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة العربية كاالنجميزية كالدراسات 

سفة كعمـ االجتماع كالتربية كعمـ االسبلمية كالشعر كاألدب كالتاريخ كالجغرافيا كالفم
 النفس كما يتصؿ بيا مف حقكؿ المعرفة.

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

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

 المعرفة العممية كاإلنسانية.

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 -ية )اسـ المؤلؼ كامبلن المعمكمات التال
تكتب البيانات السالفة  -نبذة مختصرة عف مضمكنو -اسـ الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بمغة الكتاب(.

 ضوابط عامة لممجمة

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

ييشترط في البحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمة كلـ يسبؽ أف نشرت أك  -
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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 –أنو ال يجكز يككف البحث فصبل أك جزءان مف رسالة )ماجستير في المجمة، كما 
 دكتكراه( منشكرة، أك كتاب منشكر.

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

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

 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 -
 قيبؿى لمنشر أـ لـ يقبؿ.الكمية ، كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء 

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

 لتحرير.اخر كذلؾ حسب تقدير ىيئة ا

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

 كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث كيككف القرار إما:

 قبول البحث دون تعديالت. *

عا*  دة عرضو عمى المحكم.قبول البحث بعد تعديالت وا 

 رفض البحث.*

تقـك ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميف كمقترحاتيـ إذ كاف -
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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 

ت يطمب مف الباحث األخذ بالتعديبلت في فترة ال تتجاكز أسبكعيف مف التعديبل
تاريخ استبلمو لمبحث، كيقدـ تقريران يبيف فيو رده عمى المحكـ، ككيفية األخذ 

 بالمبلحظات كالتعديبلت المطمكبة.

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

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

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

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

 مؤلفاتو، كالبريد االلكتركني كالياتؼ ليسيؿ االتصاؿ بو.

 ر.يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحري -

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 

 كأسمكب البحث العممي.العممية مف حيث اإلحاطة كاالستقصاء 

يذكر الباحث عمى الصفحة األكلى مف البحث اسمو كدرجتو العممية كالجامعة  -
 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
جة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب أف يتضمف البحث الكممات المفتاحية الحا

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

دمة يميد فييا لمشكمة البحث مبينان :البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مق2
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 

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

( A4يقدـ الباحث ثبلث نسخ كرقية مف البحث، كعمى كجو كاحد مف الكرقة)-
كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، كالنسخ األخرل تقدـ كيكتب 

ـ البرنامج ( باستخداCdعمييا عنكاف البحث فقط، كنسخة الكتركنية عمى)
 (.MS Wordالحاسكبي)
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صفحة بما في  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 )-
في أعمى الصفحة عنكاف البحث  لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب

 كال يتجاكز الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص.

 2.5سـ مف جية التجميد بينما تككف اليكامش األخرل  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 

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

 .12الحاسكب كيككف الخط بحجـ  في جياز

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

 : طريقة التوثيق

رقاـ متسمسمة تكضع بيف قكسيف ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث بأ-
(، كيككف ثبكتيا في أسفؿ صفحات البحث، 3(، )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 )

 (. 1ـ )التالية ستبدأ بالرق

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:-

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

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

. كيشار إلى المصدر عند كركده مرة ثانية عمى 40،ص3ـ،ج1965القاىرة، 
 النحك اآلتي: الجاحظ، الحيكاف، ج، ص.

امؽ، ثانيا: الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغ 
كاسـ المخطكط مكتكبا بالبنط الغامؽ، كمكاف المخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة أك 
الصفحة. مثاؿ: شافع بف عمي الكناني، الفضؿ المأثكر مف سيرة السمطاف الممؾ 

(، كرقة 424المنصكر. مخطكط مكتبة البكدلياف باكسفكرد، مجمكعة مارش رقـ )
50. 

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

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

 .179ص

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

نفس االسـ )اسـ الباحث( في عدديف مبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار 
متتاليف كذلؾ لفتح المجاؿ اماـ جميع  اعضاء ىيئة التدريس لمنشر.
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 و المالكيالتقريب في الفق
 إعداد:  د. محمد سالمة الغريإني                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقــدمة

الحمد  الذم لو ما في السمكاًت كما في األرًض، كلو الحمد في اآلخرة، كىك الحكيـي   
 ، رسكؿ ا كخيرتو مف خمقو، الخبيري ، كصمى ا كسمـ كبارؾ عمى سيدنا كمكإلنا محمدو

 وبعـــد،خاتـ النبييف، كأشرؼ المرسميف  ، 
فإنو لمػٌا كإف الشرع آمرا بالمصالح كناىيا عف المفاسد ، فشرع العبادة لما فييا مف     

مصالح الداريف بأركإنيا المعركضة في كتب األحكاـ، كاشترط ليا أكصافا ىي تكممة 
 ميخمة بيا . لمعبادة ، كنيإنا عف األكصاؼ ال

كما شرع لنا ما تقـك عمييا أمكر الدنيا كالمعامبلت، كلـ يًكٍميا لنظر الناس؛ درءا     
ألسباب النزاع كالخصاـ، فاشترط فييا أيضا شركطا، كنيى عما يخؿ بالمقصكد الذم 

 شرعت لو .
غير إف المكمؼ كىك في طريقو ألداء ما عميو مف الكاجبات ، قد تعترض طريقو بعض 

مكر الممنكعة التي يجد حرجا في دفعيا ، كما إنو إذا أراد فعؿ ما تقـك عميو مصالحو األ
في الدنيا قد ال يجد ما يصبك إليو خالصا مما يعكر صفكه ؛ إلنو ال تكاد تخمك مصمحة 
دنيكية مف مفاسد تعكر صفك تمؾ المصالح ، فيتردد األمر بيف الفعؿ لما فيو مف 

 فيو مف المفاسد . المصالح ، كبيف الترؾ لما
ذا كإف األمر كذلؾ ، فإف الشارع الحكيـ نظر في ىذه األمػكر كلـ ييغفميا ، كىك حيف  كا 
نظر إلى ىذه األمكر لـ ييشدد عمى الناس فييا كلـ يكمفيـ عنتا ، كرفع عنيـ الحرج 

[، كقكؿ 78﴾]الحج :  َوَما َجَعَل َعَمْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرج  بمقتضى قكلو تعإلى : ﴿ 
" ، كقكؿ أـ المؤمنيف عائشة رضي ا  َيسُِّروا َواَل ُتَعسُِّرواالنبي صمى ا عميو كسمـ : " 

َما ُخيَِّر َرُسوُل المَِّو صمى اهلل عميو وسمم ِفى َأْمَرْيِن ِإالَّ َأَخَذ َأْيَسَرُىَما َما َلْم َيُكْن عنيا : " 
 " .ِإْثًما 



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 12 

 ي ىذه الشريعة السمحة عمى نكعيف :كمف المبلحظ إف ما ييغتفر ف
ػ ما يغتفر لمضركرة كالحاجة : كىذا يغتفر فيو بمقدار ما ترتفع بو الضركرة أك  النوع األول

الحاجة بغض النظر عف ككنو قميبل أك كثيرا، فيقكؿ الفقياء: الضركرة تقدر بقدرىا . 
خاصة ، فبل ييصمي مف كاألعذار في ىذا النكع البد في اعتبارىا مف تمبُّسيا بالمكمؼ 

ة .  قعكد إال العاجز خاصَّ
ػ نكعه اقترف االغتفار فيو بقيد الًقمَّة لسبب مف األسباب التي يأتي بيإنيا، كىذا  النوع الثإني

 السبب غيري معتبر فيو مبلبستو لممكمؼ بشكؿ خاص .
اـ التقريب كمف ىذا المنطمؽ كتبتي ىذا البحث المتعمؽ بيذا النكع الثإني لدراسة أحكػ   

في الفقو )المالكي( ، كىي دراسة في غاية األىمية بالنسبة لدارسي األحكاـ الشرعية 
العممية )الفقو( لمعرفة ما يجكز التقريب فيو مما ال يجكز ، كاإلحاطة بأسباب التقريب ، 

 كما ىك المقدار الذم يجكز التقريب بو في مسألة ما بخصكصيا . 
 

 خطـة البحث
 البحث إلى مبحثيف ...تـ تقسيـ ىذا 
ػ في التحديد باعتباره المنطمىؽ أك األساس لعممية التقريب ، كتناكلتي فيو :  المبحث األول

نكاعػو .  تعريؼ التحديد، كطػيرؽ فيـ التحديد، كا 
مقػدار ما ييعػفى عنو بسبب كتناكلت فيو : تعػريؼ التقريب، كأسبابو، ك ػ  المطمب الثإني

 التقريب .
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 ألول ـ في التحــديدالمبحث ا

 المطمب األول ـ تعريف التحــديد.
عندما نتكمـ عف التقريب فيذا يستدعي ذىنػا إف يككف عند المقرّْب حدّّ ينبغي عميو إف 
يقؼ عنده، ثـ يقـك بعممية التقريب منو متى ما احتاج إلى ذلؾ ؛ فالتقريب ال يككف إال 

محدكد حكما تكميفيا ، كتحديد أجزاء الصبلة في أمكر محددة بحػدٍّ معيف، سكاء كإف ىذا ال
بأربع ركعات، كصياـ ثبلثيف يكما، أك حكما كضعيا، كتحديد النصاب بخمسة أكسؽو، أك 
عشريف دينارا، أك محبل لمحكـ كتحديد مف يجب إطعاميـ مف المساكيف في كفارة اليميف 

  بعشر.
كإف البد أكال مف بيػإف  كلما كإف مكضكع التقريب متكقفا عمى معرفة الحد المطمكب،

 معنى التحديد .
 معنى التحديد:

دُّ :  التىٍحديد: مصدر: حدَّدى يحدّْد، تىٍحديدنا ، يقكؿ ابف منظكر في " لسإف العرب " : الحى
الفصؿ بيف الشيئيف لئبل يختمط أىحدىما باآلخر، أىك لئبل يتعدل أىحدىما عمى اآلخر، 

دكد، كفصؿ ما بيف كؿ شيئيف حى  دُّه ... كحدد كجمعو حي دّّ بينيما، كمنتيى كؿ شيء حى
 . (1)الشيء : عينو ... كحدد المعنى : كضحو 

 . (2)كقاؿ في المعجـ الكسيط : " حدد معنى المفظ أك العبارة : كضحو كبينو "
مما تقدـ نفيـ إف التحديد ىك بيإف المراد مف المفظ بحده بحدكد تيعٌيفي عىنىاًصًرًه بصكرة 

 ينقص عف ذلؾ كال يزيد ، أم ال يخرج ما ىك منو، كال يدخؿ فيو ما ليس دقيقة، بحيث ال
 منو ، سكاء كإف التحديد مف خبلؿ : 

ػ األكصاؼ التي يتحقؽ مسمى المفظ بكجكدىا كينعدـ بعدميا، كىذا ما اصطمح عميو  1
 بالتعريفات أك الحدكد .

                                                 
 . 140/  3ػ لسإف العرب ، البف منظكر ، مادة ) حدد(،  1
 . 160/  1،  النجار محمد ػ القادر عبد حامد ػ الزيات أحمد ػ مصطفى إبراىيـ/  المؤلؼػ  الكسيط المعجـػ  2
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أك المكإف، كما ىك مبيف في ػ أك مف خبلؿ تقييد المسمَّى بالصفة أك العدد أك الزمإف  2
 عمـ أصكؿ الفقو عند الكبلـ عف التقييد .
 ىذا الحد يجعل المحدود متصفا بأمرين :

ػ إنو جامع لجميع عناصر المحدكد ، فبل يجكز التفريط في كاحد منيا ، كيقابمو  األول
متثاؿ ، أم التضييع في أحد ىذه العناصر أك بعضيا ، بترؾ ا (1)التفريط، كىك : التضييع

 األمر أك النيي في أحدىا .
فبل يدخؿ في المطمكب ما ليس منو ، كيقابمو : ػ إنو مإنع لغير أفراد المحدكد،  الثإني

،  كالطغيإف، كىك:  مجاكزة الحد في المكركه مع غمبة  (2)الغمٌك ، كىك : تجاكز الحػػػد
ا َطَغى اْلَماءُ ، كمنو قكلو تعإلى : ﴿ (3)كقير كالشطط كىك الجكر كالغمك  ، (4)﴾ إنا َلمَّ

 . (5)كمجاكزة الحد
كىذإف ىما ما اشترطيما العمماء في التعريؼ ، فقاؿ اآلمدم مثبل في " اإلحكاـ " :    

، فيك جامع إلنو جمع جميع أجزاء المعرؼ فمـ يخرج (6)كشرط الحد إف يككف جامعا مإنعا
 الحد أك التعريؼ .عنو شيء منو ، كمإنع إلنو يمنع غير المعرؼ مف الدخكؿ في 

 
 المطمب الثإني ـ طرق فيم التحديد من النص :

 كؿ معنى دؿ عميو لفظ ما فإننا نبحث في ىذا المعنى مف جيتيف:
 أكال ػ مف جية ما يتحقؽ بو ىذا المعنى في ذاتو ، أم معرفة عناصره التي يتحقؽ بيا . 

أمر كاحد، أك أكثر ؟ كىؿ ثإنيا ػ مف جية مف يتحقؽ فييـ ىذا المعنى، ىؿ ىك متعيف في 
 المراد جميعيـ أك بعضيـ .

                                                 
 . 192/  1 ، المناكم الرؤكؼ عبد محمد( ، ل التعاريؼ) التعاريؼ  ميمات عمى التكقيؼػ  1
 . 540/  1،  التعاريؼػ  2

 . 337/  1) - المغكية الفركؽػ  3
 ( .11ػ سكرة الحاقة ، اآلية ) 4
 . 429/ 1ػ التعاريؼ،  5
 . مف الشاممة . 30/  3 ، اآلمدم محمد بف الحسف عمي يب، ألاألحكاـ  أصكؿ في اإلحكاـػ  6
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 الجية األولى ـ جية ما يتحقق بو ىذا المعنى في ذاتو.
كيسمى ىذا النكع مف التحديد بالتعريؼ بمسمى المفظ، كتعريؼ الصبلة كالزكاة كالحج 

 كالبيع كاإليمإف كاإلسبلـ كالشجاعة كالجبف كغير ذلؾ مف األلفاظ ...
الكميات " ألبى البقاء : ) كالنياية التي ينتيي إلييا تماـ المعنى كما جاء في كتاب " 

 . (1)يكصؿ إلى التصكر المطمكب كىك الحد المرادؼ لممعرؼ عند األصكلييف (
يقكؿ اإلنصارم في " الحدكد اإلنيقة " : فكؿ األلفاظ المتداكلة سكاء في كبلـ الشارع أك 

 . (2)معرفة المحدكد عمى معرفة الحد كبلـ البشر تفتقر إلى التحديد ؛ لتكقؼ
كيككف الحد أك التعريؼ ببيإف العناصر التي يتكقؼ عمييا كجكد المعنى أك تحققو ، دكف 
األكصاؼ العارضة التي ال يتكقؼ عميو تحقؽ المعنى ، كيطمؽ عمى ىذه العناصر 

ال يمكف  األساسية مصطمح " الذاتيات " ، يقكؿ الغزالي في المستصفى : كالذاتي ىك ما
 . (3)إدراؾ حقيقة الماىية بدكنو، كيقابمو العرضي الذم يمكف إدراكيا بدكنو

كيقكؿ أيضا : فبل تكرد في الحد الحقيقي إال الذاتيات كينبغي إف تكرد جميع الذاتيات حتى 
 .  (4)يتصكر بيا

ة، كيقكؿ في "محؾ النظر": )الحد الحقيقي فبل يتصكر إال كاحدان، إلف الذاتيات محصكر 
ف ذكر مع الذاتيات زيادة  ف ذكر بعضيا فالحد ناقص كا  فإف لـ يذكرىا لـ يكف حقيقيان كا 

 . (5)فالزيادة حشك(
حيف يتعمؽ الحكـ الشرعي بماىية ما سكاء كإنت في محؿ المحكـك فيو )الفعؿ( ، إذن ...

ذكات أك المحكـك عميو )المكمؼ الذم تكجو إليو الخطاب في الدليؿ( ، أك محؿ الحكـ )ال
أك األعيإف التي يقع عمييا فعؿ المكمؼ( كالذىب كباقي الربكيات في النيي عف بيعيا 

                                                 
 . 391/  1،  مالكفك  الحسيني مكسى بف أيكب البقاء يبأل  ػ الكميات كتابػ  1
2
 .  (65/  1) - ظبهٞٔاإل ىوو٠ب ثٓ ِؾّل ثٓ يوو٠ب، ٌ اإل١ٔمخ اٌؾلٚكـ  

 . 13/  1،  المستصفىػ إنظر   3
 ػ السػػػػػابؽ . 4
 . 43/  1،  النظر محؾػ  5
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محددة بعناصر أو أجزاء بمثميا متفاضمة أك إلى أجؿ ، فيذه الماىية التي تعمؽ بيا الحكـ 
، كبالتالي فإف األمر بالماىية أمر بكؿ جزء  معينة مبينة إما بالوضع المغوي أو الشرعي

يا ، كال يجكز إىماؿ األمر في أم جزء منيا إال لدليؿ يدؿ عمى ىذا االستثناء، مف أجزائ
كتعرؼ ىذه الداللة عند األصكلييف بداللة التضمف التي قيؿ في تعريفيا بإنيا : داللة 

 . (1)المفظ عمى جزء معناه
 

 الجية الثإنية ـ جية من يتحقق فييم ىذا المعنى :
معنى بعناصره أك أكصافو الذاتية التي تقدـ الكبلـ عنيا كؿ لفظ دؿ عمى معنى ما فيذا ال

تارة يتحقؽ في شيء كاحد ال يشترؾ معو غيره في ىذه األكصاؼ بتماميا، كتارة تتحقؽ 
ىذه األكصاؼ بتماميا في أكثر مف شيء كاحد مما يستكجب النظر في المراد بيذا المفظ 

تعيف بالذات أك ال ...فقد قسـ : ىؿ المراد جميعيـ، أك بعض منيـ، كىؿ ىذا البعض م
 األصكليكف المعنى الذم يدؿ عميو لفظ مف األلفاظ إلى 

 .(2)قسميف : المعنى الجزئي، كالمعنى الكمي
أكال ػ الجػػػػػػزئي : كىك ما يمنع تصكره مف كقكع الشركة فيو، أم إف ىذا المعنى ال يصمح 

" ا " الداؿ عمى معنى كاحد في إال ألمر معيف ال يشاركو غيره فيو، مثؿ لفظ الجبللة 
الكجكد كىك الذات الكاجبة الكجكد، ككالضمائر كمنيا الكاؼ في قكؿ النبي صمى ا عميو 

، كأسماء األعبلـ كما في قكلو تعإلى :﴿  (3)كسمـ : " تجزئؾ كال تجزئ عف أحد بعدؾ "
مَّده رىسيكؿي المًَّو ﴾ ميحى
نا إف ىذا المعنى ال يتحقؽ أك ال . فإذا عقمنا معنى لفظ ما، ثـ عمم (4)

يكجد إال في شيء كاحد معيف، فيذا المعنى نسميو جزئيا ، كالمفظ الداؿ عميو نسميو لفظا 
 خاصا ...

                                                 
 . مف الشاممة . 25/  1، يإنالمع عمى األلفاظ داللةػ المستصفى، فصؿ :  1
 . 28افي / ػ إنظر شرح تنقيح الفصكؿ ، لمقر  2
 .  92/  4،  الصبلة بعد الذبح في جاء ما باب،  الترمذم سنفػ  3
 ( .29ػ سكرة الفتح اآلية ) 4
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فالمفظ الخاص ػ كما قاؿ اآلمدم ػػ ىك المفظ الكاحد الذم ال يصمح مدلكلو الشتراؾ كثيريف 
 . (1)فيو

ف الصادؽ ثإنيا ػ المعنى الكػػػػػمي : كىك ما ال يم نع تصكره مف اشتراؾ كثيريف فيو، كالحيكا 
نات .  عمى جميع إنكاع الحيكا 

فبما إف الكمي ىك ما يتحقؽ في متعدد ، فالمتكمـ بالمفظ أك الكاتب لمفظ الداؿ عمى معنى 
 كمي حالو يتردد بيف االحتماالت اآلتية ؛ إلنػػػػو:

قييد ، كالمفظ الداؿ عمى ىذا المراد ػ إما إف يريد مف المعنى جميع أفراده دكف تعييف أك ت
 يسمى بالمفظ العاـ .

ما إف يريد مف المعنى بعض أفراده دكف تعييف أك تقييد، كالمفظ الداؿ عمى ىذا المراد  ػ كا 
 يسمى بالمفظ المطمؽ.

ما إف يريد بعضا معينا بالذات، لمداللة عمى إف ما يتناكلو المعنى الكمي ىـ ىؤالء  ػ كا 
يتغيركف بتغير الزمإف كالمكإف، كال بتغير صفاتيـ كأحكاليـ ، فيـ نفسيـ  بذكاتيـ ، أم ال

محصكركف كمعدكدكف ، ال يزيدكف كال ينقصكف ، كالمفظ الداؿ عمى ىذا المراد يسمى 
 بالمفظ الخاص أيضا.

ما إف يريد بعضا مقيدا بصفة أك حالة ما لمداللة عمى إف ما يتناكلو المعنى الكمي ىـ  ػ كا 
نيـ يمكف إف يتغيركا مف تكفر ف ييـ ىذا القيد دكف غيرىـ مف أفراد المعنى الكمي ، كا 

 بحسب كجكد ىذا القيد أك عدمو، كالمفظ الداؿ عمى ىذا المراد يسمى بالمفظ المقيد.
ما إف يريد ما تبقى مف المعنى بعد إخراج بعضو ، كتسمى عممية اإلخراج  ػ كا 

كمي أخرج منو بعض أفراده بالمفظ بػػالتخصيص، كيسمى المفظ الداؿ عمى معنى 
 المخصكص  .

إذف نحف أماـ خمسة إنكاع مف المفظ ، كؿ كاحد منيا لو أسمكبو الخاص كداللتو الخاصة 
 عمى مراد المتكمـ مف جية تحديد المراد ممف يتحقؽ فييـ ىذا المعنى .

 
                                                 

 . 219/  2ػ إنظر  كتاب اإلحكاـ لآلمػػػدم ،  1
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 المطمب الثالث ـ إنواع التحديد
ما اجتيادم ، كالمنصكص إما التحػديد باختبلؼ طرقو الدالة عميو إما م نصكص، كا 

ما معقكؿ المعنى .  تعبُّدم تكقيفي ، كا 
 أوال ـ التحديد بالنص :

 كىك كؿ ما حده الشارع بحد معيف، سكاء كإف ىذا الحد متعمقا بػػبيإف :
ػ ما يتحقؽ بو المعنى: كتحديد معنى اإليمإف حيف سأؿ جبريؿ عميو السبلـ النبي صمى  1

ًئكىًتًو ا عميو كسمـ ع مىبلى يمىإف إف تيٍؤًمفى ًبالمًَّو كى يمىإف قىاؿى اإٍلً ف اإليمإف : " فىقىاؿى مىا اإٍلً
تيٍؤًمفى ًباٍلبىٍعًث " ًمًو كى ًبًمقىاًئًو كىريسي كى
(1) . 

كتحديد معنى الصبلة بتحديد أركإنيا الكاجبة في حديث المسيء لصبلتو، حيث قاؿ صمى 
ف ثيَـّ اٍركىٍع ا عميو كسمـ : " ًإذىا قيٍمتى  ًة فىكىبٍّْر ثيَـّ اٍقرىٍأ مىا تىيىسَّرى مىعىؾى ًمٍف اٍلقيٍرا  بلى إلى الصَّ

تَّى تىٍطمىًئفَّ سىاًجدنا ثيَـّ اٍرفىٍع  ٍد حى تَّى تىٍعتىًدؿى قىاًئمنا ثيَـّ اٍسجي تَّى تىٍطمىًئفَّ رىاًكعنا ثيَـّ اٍرفىٍع حى تَّى حى حى
اًلسنا كىاٍفعىٍؿ ذىلً  ًتؾى كيمّْيىا "تىٍطمىًئفَّ جى بلى  .(2)ؾى ًفي صى

ػ ما يتحقؽ فيو ىذا المعنى: كتقييد صبلة الظير مثبل بأربع ركعات، كمدة الصياـ  2
بشير، كقدر مف يجب إطعامو في كفارة اليميف أك غيرىا، كتقييد الرضاعة المؤثرة بما 

 كقع في العاميف .
 كىذا التحديػػػد عمى نكعيف : تكقيفي ، كمعقكؿ المعنى.

كىك ما لـ يعقؿ العمماء لو معنى يصٌح حممو عميو ، كعدد الركعات ،  ـ التوقيفي 1
كمقدار ما ييدفىع مف زكاة الماؿ ، أك زكاة الفطر ، ككعدد التسبيحات بعد الصبلة ، كتحديد 

 شير لمصياـ، كتحديد مدة العدة ، كالحػدكد الشرعية . 
فية بحيث إنو ال يمكف تصكر معقكلية كيغمب ىذا النكع مف التحديد في األحكاـ التكمي

المعنى  في مقاديرىا ، كال أتخيَّؿ إف أحدا يمكنو إف ييعمّْؿ مقدار ما أمرنا الشارع بو مف : 
عدد الغسبلت لكؿ عضك في الكضكء، أك عدد الركعات، أك إخراج ربع العشر في الزكاة، 

                                                 
 . 19/  1ػ صحيح البخارم ، كتاب اإليمإف ،  1
 . 152/ 1ػ صحيح البخارم ، كتاب الصبلة،  2
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ك التسبيح ثبلثا كثبلثيف دبر أك تحديد اإلطعاـ كالكسكة في كفارة اليميف بعشرة مساكيف، أ
 الصمكات، أك تحديد الطكاؼ كالسعي بسبع، أك الحكمة مف تعظيـ عرفة كالحجر األسكد .

فعمى الجممة األحكاـ التكميفية غير معمَّمة في مقاديرىا، كليس المراد طبعا بإنيا غير معممة 
 ذلؾ . إنيا ال حكمة في قػػػٍدرىا، بؿ إف الناس ال يطمعكف عمى الحكمة مف

كىك األمر الذم حػدَّده الشارع بحدٍّ معيف، كعقؿ العمماء معننى ليذا  ـ معقول المعنى ، 2
 التحديد .

كيغمب ىذا النكع مف التحديد في األحكاـ الكضعية مف: سبب، أك شرط، أك مإنع ؛ إلنيا 
 عمؿ كأسباب، كما في تحديد عمر الصغير بالعاميف كشرط لتأثير الرضاع في التحريـ،

 كىك مف التحديد معقكؿ المعنى .
كقد يختمؼ الفقياء في مقدار ما حدد مف الشارع بككنو تكقيفيا أك معقكؿ المعنى ، كما 
ني : المشيكر إنيا تحديد ... كمقابؿ المشيكر  في تحديد نصاب الزكاة، ففي الفكاكو الدكا 

اب تقريبه فتجب عند النٍَّقًص اليسير  .(1): النّْصى
مى القكؿ المقابؿ لممشيكر معقكؿ المعنى ؛ الشتمالو عمى الغنى ، الذم أم إف النصاب ع

 .(2)ىك الكصؼ المناسب لتشريع الحكـ 
كمف المختمؼ فيو أيضا مكاقيت الحج، قاؿ القرافي في الذخيرة: المكاقيت تحديد لظاىر 

 .(3)الحديث، كقاؿ ابف حبيب تقريب فإذا أحـر قريبا منو فبل دـ عميو
 

: كىي المقادير التي اجتيد العمماء في تحديدىا فيما " ال  حـديد االجتيـاديثإنيا ـ الت
 .(4)ضابط لو كال تحديد كقع في الشارع "

فمف رحمة ا تعإلى بالعباد إنو تعإلى ترؾ التحديد في كثير مف األمكر، إلف التحديد 
 تضييؽ كتشديد، كتركو تكسعة كيسر.
                                                 

نالدك  الفكاكوػ   1 نالقيرك  زيد أبي ابف الةرس عمى يا   . 327/  1 ،النفراكم حمد،  أليا 
 . 266/  1ػ  إنظػر المكافقات لمشاطبي ،   2
 . 209/  3، لشياب الديف القرافي ،  الذخيرةػ   3
 . 341/  1،  الذخيرةػ  4
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ما، كتردَّد بيف القميؿ كالكثير، اجتيد العمماء في  فكؿ ما لـ يرد عف الشارع فيو تحديد
تحديده ليس مف باب تضييؽ الكاسع بعد إف أطمقو الشارع تكسعة عمى العباد ، بؿ مف 
باب بيإف أقؿ ما يحتممو المعنى المطمؽ مراعيف المصالح المقصكدة ، حتى ال يتساىؿ 

 لمعنى المراد ...فيو الناس كيتباعدكا في أفياميـ عمى نحك قد  يضيع معو ا
قاؿ الشاطبي : ما أتى في الشرع عمى اإلطبلؽ فيك بحسب كٌؿ مقاـ ، كىك مكككؿ إلى 
لى نظر المجتيد بحسب ظيكر المعنى كخفائو ، ييتدم فيو إلى البلئؽ  المكمؼ تارةن ، كا 

ف األدلة الشرعية كالمحاسف العادية  . (1)كاألحرل بميزا 
 المبحث الثـإني

 التقريب
 ول ـ تعريف التقريب :المطمب األ 

: التقريب مصدر قرَّبى المتعدم، نقكؿ: قرَّب يقرّْب تقريبنا، أم  أوال ـ القريب في المغة
جعمو أكثر قربا بالنسبة لمستكل معيف: زمإف، أك مكإف، أك قػػٍدر معيف مف: كزف، أك كيؿ، 

 أك عدد، أك ىيأة معينة.
البعد، قاؿ ابف منظكر في"لسإف العرب":  كالبلـز منو"قػػريب"كمصدره "القيٍرب"كىك نقيض

)القيٍربي نقيضي البيٍعًد قىريبى الشيءي بالضـ يىٍقريبي قيٍربان كقيٍربإنان كًقٍربإنان أىم دىنا فيك 
...كًقرابي الشيًء كقيرابيو كقيرابىتيو ما قاربى قىٍدرىه، كفي الحديث:"إف لىًقيتىني بقيراب األىرًض  قريبه

: قارىبى ييقاًربي خطيئةن " أىم بما يقا  . (2)ًربي ًمؤلىىا، كىك مصدري
فالتقريب يستدعي ذىنا ثبلثة عناصر: المقرّْب، كالمقرَّب، كالمقرَّب منو، فالمقرّْب ىك 
الفقيو الناظر في حكـ مسألة ما، كالمقرَّب ىك المسألة المعينة الكاقعة في الكجكد كالتي 

كالفكرية المأمكر بيا في  المأمور بياالصورة ىي تحت نظر الفقيو، كالمقرَّب منو ىك 
الطيارة، كمقارنة النية لتكبيرة اإلحراـ في الصبلة، كالمماثمة في بيع الربكم بمثمو، أك 

 . النصاب الذي عمق عميو وجوب الزكاة

                                                 
 . 139إلى   135/  3ػ المكافقات ،   1

 ػ إنظر لسإف العرب، البف منظكر ، مادة " قرب " . 2
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أم المبالغة في القرب قدر اإلمكإف ، كىك (1)مف التفعيؿ الذم يفيد المبالغة ولفظ "التقريب"
رؽ بيف المقرَّب كالحد، أك بيف الصكرة الكاقعة كبيف ما يجب إف تككف عميو يكحي بقمَّة الف

 في األصؿ .        
  التقريب في االصطالح ثإنيا ـ  

عرفو األستاذ الدكتكر أحمد الريسكني بقكلو:)ىك اإلتيإف بالعمؿ المطمكب عمى نحكو قريب 
منشكدة، أم مقاربة التماـ جدا، أك قريب إلى أقصى حدٍّ ممكف مف الصكرة المطمكبة كال

 .(2)كالمنتيى دكف الكصكؿ إليو (
كمف ىنا يأتي التفريؽ في أحكاـ القميؿ عند المالكية بيف القميؿ بسبب التقريب في قاعدة 
:"ما قارب الشيء يعطى حكمو "، كالقميؿ  في قاعدة التبعية:" األتباع ىؿ يعطى ليا حكـ 

مث في التبعية دائما مف القميؿ، بينما في التقريب متبكعاتيا أك حكـ نفسيا"، حيث كإف الث
بداية الثمث ىك نياية اليسير الذم يبدأ مف التافو ، كما يأتي في مطمب مقدار ما يعفى 

 عنو .
 ما يجوز التقريب فيو وما ال يجوز :المطمب الثإني ـ 

ألساسية التي تقدـ إف التحديد إنكاع، منو: تحديد مسمى المفظ بعناصره كأركإنو كمككناتو ا
يتكقؼ عمييا كجكده، كمنو تحديد المراد ممف يتحقؽ فييـ ىذا المعنى بتقييده بكصؼ أك 

 عدد أك حالة ما ...
 يقكؿ الشاطبي في "المكافقات ": ) الفعؿ المكمؼ بو أك بتركو أك المخير فيو يعتبر:

إنت تمؾ ؛ ك(3)ػ مف جية ماىيتو مجردا عف األكصاؼ الزائدة عمييا كالبلحقة ليا 1
 األكصاؼ الزمة أك غير الزمة، كىذا ىك االعتبار العقمي.

ػ كيعتبر مف جية ماىيتو بقيد االتصاؼ باألكصاؼ الزائدة البلحقة في الخارج الزمة أك  2
؛ فالصبلة المأمكر بيا مثبلن يتصكر فييا ىذإف (1)غير الزمة، كىك االعتبار الخارجي
                                                 

 . 381/  10،  القامكس جكاىر مف العركس تاج، ك  403/  1،  المغكية الفركؽإنظر : ػ  1
 . 30ػ نظرية التقريب كالتغميب كتطبيقاتيا في العمكـ اإلسبلمية ، لؤلستاذ الدكتكر أحمد الريسكني /   2

 يتكقؼ التي األساسية كناتوكمك وإنكأرك بعناصره المفظ مسمى تحديدػ كىذا ىك النكع األكؿ مف التحديد ، أم تحديد  3
 . كجكده عمييا
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ف، ككذلؾ الطيارة، كالزكاة، كالحج، كسائر العبادات كالعادات مف اإلنكحة كالبيكع  االعتبارا 
 . (2)كغيرىا(

كالنكع األكؿ الطمب المتعمؽ بو سماه الشاطبي بػػ " الطمب المتكجو لمجممة " كمثؿ لو 
بػػػالصبلة بالنسبة إلى طمب الطيارة الحدثية كالخبثية، كأخذ الزينة، كالخشكع، كالذكر، 

 لقبمة . كالقراءة، كالدعاء، كاستقباؿ ا
ثـ قاؿ : كالطمب المتكجو لمجممة أعمى رتبة كآكد في االعتبار مف الطمب المتكجو إلى 

كالدليؿ عمى ذلؾ ما تقدـ مف إف المتبكع  التفاصيؿ أك األكصاؼ أك خصكص الجزئيات.
 . (3)بالقصد األكؿ
ؿ أك الطمب المتعمؽ بو سماه الشاطبي بػػ" الطمب المتكجو إلى التفاصيكالنكع الثإني 

األكصاؼ أك الجزئيات ... كالذم يذكر ىنا إف أحدىما تابع، كاآلخر متبكع : كىك األمر 
 .(4)الراجع إلى الجممة، كما سكاه تابع "

كقاؿ : التابع مقصكد بالقصد الثإني، كما قصد بالقصد األكؿ آكد في الشَّرع كالعقؿ مما 
جنب المتبكع، فبل يعتبر التابع إذا يقصد بالقصد الثإني، كألجؿ ذلؾ يمغى جإنب التابع في 

 .  (5)كإف اعتباره يعكد عمى المتبكع باإلخبلؿ، أك يصير منو كالجزء أك كالصفة أك التكممة
لذلؾ فالنكع األكؿ مف الطمب ػ كما سماه الشاطبي ػ أك مف التحديد ال يدخمو التقريب 

جزء منيا ترؾ ليا  بسبب إف كؿ جزء مف الماىية يتكقؼ عميو حصكؿ الماىية، فترؾ أم
، بخبلؼ ما منحتمبالكامؿ ؛ إلف " ما كإف مف األكامر أك النكاىي بالقصد األكؿ؛ فحكمو 

 . (6)كإف منو بالقصد الثإني

                                                                                                                         
 حالة أك عدد أك بكصؼ بتقييده المعنى ىذا فييـ يتحقؽ ممف المراد تحديدػ كىذا ىك النكع الثإني مف التحديد ، أم  1
 .ما
 (218/  3) - المكافقات" ػ  2

 (491/  3) - المكافقات" ػ  3

 (484/  3) - المكافقات" ػ  4

 (491/  3) - المكافقات" ػ  5

 (431/  3) - المكافقات" ػ  6
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 ومـن المسائل الدالة عمى ذلك عند المالكية:
 .(1)ػ مف ترؾ قراءة آية مف الفاتحة عمدا بطمت صبلتو 1
 .  (2)بة بطمت صبلتوػ مف كإف أحد أعضائو غير مسامت لمكع 2
3 " ٍأ كىاٍغًسٍؿ ذىكىرىؾى ـى لمف سألو عف المذم: " تىكىضَّ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؛  (3)ػ قاؿ النًَّبيَّ صى

ف اختيمؼ في  كإلف الذكر كمو ماىية كاحدة، كجب غسؿ الذكر كػمّْو عند نزكؿ المذم، كا 
ذىب، كحتى عمى القكؿ بطئلف الصبلة بغسؿ البعض عمى قكليف مستكييف في الم

 .(4)بالصحة يبقى كجكب غسمو فيما ييستقبىؿ
ػ أمرنا الشارع بمسح الرأس ، كالرأس في المغة ىك أعمى كؿ شيء، كمف اإلنسإف ىك  4

عظـ الرأس المشتمؿ عمى الدماغ مف جمد أك شعر، كحدُّه مف منبت شعر الرأس المعتاد 
ال تتجزَّأ"فبل يكفي مسح البعض عمى المشيكر  إلى نقرة القفا، كلما كإف الرأس ماىية كاحدة

 . (5)مف المذىب سكاء كإف قميبل أك كثيرا"
 .(6)ػ كمف ذلؾ تعميـ الجسد بالماء، فمف ترؾ لمعةن في كضكءه أك غسمو فطيارتو فاسدة 5

 .(6)فاسدة
، بسبب إف عدـ فيك ما شرع فيو التقريب تكسعة عمى العباد النوع الثإنيوأما    

الكيفيات كاألحكاؿ الخارجية الزائدة عف الحقيقة قد يسبب خمبل في  مشركعية التقريب في
أمر مف أمكر الديف أك الدنيا الكمية، فمك إف كؿ كصؼ ممنكع أبطؿ األصؿ الكمي دكف 
يد  تفريؽ بيف القميؿ كالكثير فيما تعـ بو البمكل، أك يعسر االحتراز منو، لكقع الناس في جى

 كمشقة.
 

                                                 
 . 238/  1ػ حاشية الدسكقي   1

 . 223/  1ػ إنظر الشرح الكبير   2

 . 62/  1( ، 261حديث رقـ ) ًمٍنوي  كىاٍلكيضيكءً  اٍلمىٍذمً  غىٍسؿً  بىابػ صحيح البخارم ،   3

 . 112/  1ػ إنظر الشرح الكبير ،   4

 . 88/  1ػ الشرح الكبير ،    5

 . 95/  1الشرح الكبير ،  ػ   6
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 التقريب :المطمب الثالث ـ شروط 

بعد إف عرفنا ما يجكز التقريب فيو كما ال يجكز مف إنكاع التحديد بقي عمينا إف نعرؼ إف 
نما  يجب تقييده بشرط، كىك: أال يككف التحديد  التقريب في ىذا النكع ليس مطمقا، كا 

 تكقيفيا أم تعبديا ، بإف كإف:
، كعقؿ العمماء معننى ليذا ػ معقكؿ المعنى، كىك األمر الذم حػدَّده الشارع بحدٍّ معيف

التحديد، كتحديد الزمف المؤثر في الرضاعة بالعاميف، كتحديد الحكؿ كشرط في كجكب 
 الزكاة.

ػ أك اجتيادم، كىي المقادير التي اجتيد العمماء في تحديدىا فيما أطمقو الشرع، كتردَّد بيف 
عمى الممؾ بعشر سنكات،  القميؿ كالكثير، كتحديد المػدة التي تعتبر فييا الحيازة كدليؿ

 كتقدير مسافة القصر بثمإنية كأربعيف ميبل.
 

 المطمب الرابع ـ أسبـاب التقريب :
مف المبلحظ في التقريب باليسير إف اليسير غير مغتفر بإطبلؽ، بؿ ألسباب متعددة 

 يجتمع أحديىا مع كصؼ القمة ، كمف ىػذه األسباب:
ز، كالنجاسة اليسيرة في الصبلة، كالكبلـ سيكا فييا، أك الزيادة اليسيرة فييا  أ ػ عسر التحرُّ

 إف كقعت سيكا. 
ب ػ الحػاجة العامة، كالغرر اليسير في المبيع، قاؿ الدردير  في الشرح الكبير: كاغتفر 

 .(1)غرر يسير إجماعا؛ لمحاجة
و ج ػ تسامح الناس فيو، كما في التفاكت اليسير في الكزف عند المبادلة، إف كإف عمى كج

 . (2)المعركؼ

                                                 
 . 60/  3ػ الشرح الكبير ،  1
 . 41/  3ػ الشرح الكبير مع حاشية الدسكقي،  2
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د ػ عند تحقؽ عدـ عمة النيي فيو ، مثؿ الخرؽ اليسير في الخؼ ، الذم ال يصؿ معو 
، كقتؿ المحـر ليسير القمؿ الذم ال ييترفَّو بو، ككالغضب اليسير (1)بمؿ اليد إلى الرجؿ

 الذم ال يشكش التفكير في القضاء . 
غتفر بإطبلؽ ، بؿ لسبب مف السابؽ كىك : إف اليسير غير م وُيستثنى من القيد  

األسباب السالفة الذكر: التأخيري فيما طمبو الشارع عمى كجو الفكرية، فإف التأخير أك 
ني:"اشتير في المذىب إف سائر الفصؿ اليسير منو مغتفىر باإلطبلؽ ، ففي  الفكاكو الدكا 

 ػؾ : ، كمػف ذلػ(2)األماكف التي تطمب فييا الفكرية يغتفر فييا التفريؽ اليسير"
ػ نيى النبي صمى ا عميو كسمـ عف الكالئ بالكالئ ، كىػذا يقتضي كجكب تعجيؿ أحد  

 .(3)الثمنيف فكر العقد، كاغتفركا مف ذلؾ اليكميف كالثبلثة
ػ المػكاالة بيف أعضاء الكضكء فريضة عمى أحد مشيكرم المذىب، كاغتيفر الفصؿ اليسير 

 .(4)موكلك عمدا؛ إلف ما قارب الشيء ييعطى حك
ػ األصؿ في النية إف تككف مقارنة لمعبادة، لحديث" إنما األعماؿ بالنيات"، كاغتيفر تقدـ 

  .(5)النية عمى العبادة، بناء عمى إف ما قارب الشيء ييعطى حكمو
 

 المطمب الخامس ـ مقـدار ما ُيعـفى عنو 
إليو النفكس كؿ المقدار الذم يجكز التقريب بو يبػدأ مف التافو: كىك الذم "ال تمتفت 

ففي الشرح الكبير:"  التػػافو ال  (6)االلتفات، أك ما ال تمتفت النفس إليو كتىٍسمىحي غالبا بتركو"
 . (7)حػكـ لػو"

                                                 
 .  59/  1ػ الشرح الصغير،   1
ني،   2  . 238/  1ػ الفكاكو الدكا 
 . 195/  3ػ إنظػر الشرح الكبير،   3
 . 90/  1ػ الشرح الكبير ،   4

 . 96/  1ػ الشرح الكبير ،   5

  363/  2، حاشية العدكم   426/  4+  120/  4الشرح الكبير ػ   6
 . 165/  1ػ الشرح الكبير   7
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.  (1)كقاؿ الشاطبي: التافو في حكـ العدـ، كذلؾ إلنو ال تنصرؼ إليو األغراض في الغالب
تفاىتو إف يككف مما تعارؼ كيشترط في التقريب بالتافو في حقكؽ الناس إضافة إلى 

قاؿ الناس عمى المسامحة فيو، ففي الشرح الكبير:"كال يضمف المكترم إذا تعدل بكخطكة، 
 مما يعدل الناس إليوالدسكقي في الحاشية عمى الشرح الكبير: كأما زيادة خطكة كنحكىا 

  .(2)فبل ضمإف إذا تمفت بزيادتو"
، لكنو ال يشتد (3)الذم يشح بو صاحبو كيطمبو: كىك ما كإف فكؽ التػافو ، كىك ـ اليسير

في طمبو، كغاية اليسير ىػك ما يصؿ حٌد الثمث، كالثمث فيو مف الكثير، ففي الكبير:"كىك 
 .(4)ما كإف فكؽ التافو إلى ثمث المكصي"

ف عرفت حدكده لكفَّ مقداره ليس كاحدا في كؿ المسائؿ، فنجد الفقياء مثبل      كاليسير كا 
، كما في الككيؿ يشترم بزيادة عما سماه لو مككمو ، فاغتفركا نصف العشريتحدثكف عف 

، (5)ىذه الزيادة إذا لـ تزد عمى نصؼ العشر؛ إلف تحقيؽ مصمحة الشراء تتطمب الدفع
، كما في مبادلة الذىب بالعدد ف فاغتفركا النقصإف إذا لـ يزد في كؿ كاحدة السدسكعف 

حد اليسير فيما يجكز لمكصي بيعو مف ماؿ  في الرجوع لمعرف، كعف (6)عف السدس
اليتيـ، ففي الكبير:" كفي حدّْه أم اليسير بعشرة دنإنير أك عشريف أك ثبلثيف، تردد، 

دون  وعما، (7)كالظاىر الرجكع لمعرؼ كىك يختمؼ باختبلؼ األشخاص كالمكإف كالزمإف "
كثير غير : الفرؽ بيف القميؿ كالقـال الشاطبي، كما في خرؽ الخؼ ؛ دون الثمث

 منصكص  عميو في جميع األمكر .

                                                 
 . 390ػ االعتصػاـ /   1
 . 42/  4ػ الشرح الكبير ،   2
 . 73/  6، لمحطاب ،  الخميؿ مختصر لشرح الجميؿ مكاىبػ   3
 . 426/  4ػ الشرح الكبير ،   4
 . 383/  3ػ الشرح الكبير ،   5
 . 41/  3الشرح الكبير ،  ا ػ  6
 . 301/  3الشرح الكبير  ػ  7
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كما قػاؿ األستاذ الريسكني في ضابط ما يجكز التقريب فيو:" مراعاة مقاصد والمــدار    
األحكػاـ كمآالت األفعاؿ كمدل تحققيا أك تضييعيا بسبب التيسير في األمكر، فما حقؽ 

ال لـز تضييؽ حػٌد اليس  . (1)ير "مقاصد مشركعة كنتائج محمكدة فذاؾ، كا 
 المطمب السادس ـ في التطبيقــات  

ػ ال يجكز قضاء العيف المتعامؿ بيا كزنا بالزيادة، كاغتفركا مف ذلؾ إذا كإنت الزيادة  1
، فإذا أمكنت الدقة منعت  لضرورة عدم الدقة فييابسبب رجحإف المكازيف،  يسيرة جدا

 ؛ إلنتفاء التفاىة حينئذ.(2)يغتفر الزيادة، قاؿ الدسكقي: أما الرجحإف في كؿ المكازيف فبل
2  ، كّْ ػ السنة في المساقاة أالَّ ييكمَّؼ العامؿي عمبل ال عبلقة لو بإصبلح التمر المرجي

"، فإنو يجكز لو إف ما ال بال لو ، أي ال خطر لو لقمتوكاشتراطو مفسده، كاستثنكا مف ذلؾ "
 .(3)يشترطو عميو

بيف الشريكيف عمى قدر رأسماؿ كؿٍّ منيما، فبل ػ  السنة في الشركة: إف يككف الربح  3
ال يجكز فض الربح في الشركة إال عمى مقدار العمؿ، كاسثنكا مف ذلؾ العمؿ القميؿ الذم 

، بإف يزيد عف صاحبو في العمؿ شيئا قميبل كقسما عمى النصؼ أك يزيد يمتفت إليو عرفا
 .(4)عمى الثمث يسيرا كقسما عمى الثمث كالثمثيف

يجكز في المزارعة إلغاء أرض ألحدىما عمى إف يككف البذر مف أحدىما كالعمؿ ػ ال  4
ال مف اآلخر ككإف العمؿ كالبذر متساكييف؛ لفقد التساكم عند إلغاء األرض، كأما التي 

 .(5)فإلغاؤىا جائز بـال ليا
و مع ػ ال يجكز لمف أراد اإلحراـ إبقاء الطيب عميو إف كإف كثيرا، كاغتيًفػر اليسير من 5

الكراىة، كاليسير كما فسره الدسكقي: ىك ذىاب الجـر مع بقاء المكف أك الريح ، ال 

                                                 
 . 306ػ نظرية التقريب كالتغميب كتطبيقيا في العمكـ اإلسبلمية /   1
 . 44/  3الشرح الكبير ،  ػ  2
 . 549/  3ػ حاشية الدسكقي   3
 . 361/  3ػ الشرح الكبيػر ،   4
 . 375/  3ػ الشرح الكبيػر ،   5
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، كقكلو: ذىاب الجـر مع بقاء المكف يدؿ عمى إنو مف التافو الذم ال تتكجو إليو (1)كمييما
 األغراض؛ إٍذ ال غرض مف الطيب لمكف كحده.

س الدار فإنيا تشترم مف غير أم لمضركرة كأسا لمحاجةػ  كاغتفر غرر يسير إجماعا  6
معرفة عمقو كال عرضو كال متإنتو ككإجارتيا مشاىرة مع احتماؿ نقصإف الشيكر ككجبة 
محشكة أك لحاؼ كالحشك مغيب كشرب مف سقاء كدخكؿ حماـ مع اختبلؼ الشرب 

 .   (2)كاالستعماؿ
ك دكف ػ ال يجػكز المسح عمى الخؼ الذم بو خرؽ كثير، كاغتفركا اليسير الذم ى 7

، قاؿ الحفيد: كأما التفريؽ بيف الخرؽ (3)الثمث، ما لـ ينفتح بحيث يصؿ بمؿ اليد إلى الجمد
 . (4)الكثير كاليسير فاستحسإف كرفع لمحرج؛ إلف الخفاؼ ال تسمـ مف الخركؽ

ػ الفدية منحصرة فيما ييترفَّو أم ييتنعـ بو، فبل يجكز لممحـر نتؼ شعره إلماطة األذل  8
ف ف ،ما لـ يمط  (5)عؿ فعميو الفدية، إال اليسير الذم لـ يزد عمى العشرة ففيو حفنةعنو، كا 

بو أذل ففيو الفدية، فعف الحفيد قاؿ مالؾ: ليس عمى مف نتؼ الشعر اليسير شيء إال إف 
 .(6)يككف أماط بو أذل فعميو الفدية

ىك محـر فبل فدية ػ الفدية منحصرة فيما ييترفَّو أم ييتنعـ بو ، فمف قتؿ قمبل يسيرا ك  9
 .(7)عميو، كحدُّ اليسير العشرة، ثـ زيد عمييا ما قاربيا إلى اإلثني عشر

ػ ال يجكز بيع شاة كاستثناء أرطاؿو منيا؛ إلنو بيع غائب ال تدرل صفتو، كاغتفركا  10
 .(8)القميؿ الذم ال يصؿ إلى الثمث

                                                 
 . 62/  2ر ، ػ الشرح الكبي  1
 . 60/  3ػ الشرح الكبير،   2
 .  59/  1ػ الشرح الصغير،   3
 . 20/  1ػ بداية المجتيد ،   4
 . 288/  1ػ الشرح الصغير،   5
 . 294/  1ػ بداية المجتيد،   6
 . 65/  2ػ الشرح الكبير ،   7

 .  18/  3الكبير، الشرح ػ   8
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سكقي: إلف بدف اإلنسإف ػ ييعفى عف الػدـ اليسير لعسر التحرز منو، ففي حاشية الد 11
 .(1)كالقربة المممكءة بالدـ كالقيح كالصديد فاالحتراز عف يسيرىا عسر

ففي الكبير" بخبلؼ سيك الكبلـ فاغتفر سيكه ػ الكبلـ اليسير سيكا في الصبلة:  12 
د بو إصبلحي (2)اليسير؛ لكثرة كقكعو مف الناس بخبلؼ الضحؾ" ، ككالكبلـ اليسير ييقصى

 .(3)الصبلة
ػ المبػادلة في القطع الذىبية المتعامؿ بيا عػددا إذا لـ تزد عمى السٌت، يغتفر النقصإف  13

 .(4)اليسير في كزنيا إذا لـ يتجاكز السدس في كؿ كاحدة منيا
ػ ال يجكز التيمـ عمى الطكب المخمكط بنجس، كاغتفركا النجاسة اليسيرة، كىي ما  14

 .(5)دكف الثمث، فأجازكا التيمـ عميو
ػ يحـر مف الرضاع ما يحـر مف النسب إذا لـ يستغف الطفؿ عف المبف ؛ لحديث "  15

، ىذا إف كإف الرضاع في الحكليف، لقكلو تعإلى:" (6)إنما الرضاعة مف المجاعة "
كالكالدات يرضعف أكالدىف حكليف كامميف"، كمثؿ الحكليف ما كقع بعدىما بنحك 

 .(7)الشيريف
ني: المشيكر إنيا تحديد ػ مف المقادير المحددة  16 شرعا نصاب الزكاة ففي الفكاكو الدكا 

، كعمى ىذا فيػي معممة، فقد قاؿ الشاطبي:  ( 8)مف الشرع ؛... كمقابؿ المشيكر إنيا تقريب
، ليذا جاز التقريب فيو، فتزكَّى (9)الشاطبي:  الغنى ىك عمة كجكب الزكاة في النصاب

 قي: الدنإنير إذا نقصت في الكزف الدنإنير الناقصة التي تركج ركاج الكازنة، الدسك 
                                                 

 . 73/  1ػ حاشية الدسكقي   1
 . 286/  1الكبير ، الشرح ػ   2
 . 289/  1الكبير، الشرح ػ   3
 . 41/  3ػ الشرح الكبير ،   4
 . 156/  1ػ الشرح الكبير ،   5
 ( .     4712ػ صحيح البخارم ، باب مف قاؿ : ال رضاع بعد حكليف ، حديث رقـ )  6

 . 503/  2الشرح الكبير،  ػ  7
ني،   8  . 327/  1ػ الفكاكو الدكا 
 . 266/  1ات، ػ المكافق  9
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ال فبل  .(1)فقط كإف التعامؿ بيا كزنا أك عددا إف راجت ركاج الكاممة زكيت كا 
ػ مركر الحكؿ شرط في كجكب الزكاة ، كيجكز إخراجيا قبمو بنحك الشير، كىك  17

 .(2)رخصة؛ إلف ما قارب الشيء ييعطى حكمو
ازة كدليؿ عمى الممؾ بعشر سنكات مع التصرؼ ػ تيقػدَّر المػدة التي تعتبر فييا الحي 18

بيدـ أك بناء أك زرع، كعدـ تصديؽ مف ادعى الممؾ كىك قريب يرل تصرُّؼ الحائز بما 
سبؽ؛ إلف العرؼ يكذبو، كإلف سككتو تمؾ المدة دليؿ عمى صدؽ الحائز؛ لجرم العادة إف 

إف ما قارب العشر كتسع  اإلنسإف ال يسكت عف ممكو تمؾ المدة، كالبف القاسـ في المكازية
 .(3)كثمإف كالعشر

ػ  يتكجو القضاء عمى الغائب في كؿ شئ بعد سماع البينة كتزكيتيا بيميف القضاء  19
 .(4)في غيبتو العشرة أياـ فأكثر ، كما قاربيا فمو حكميا

ػ مف التقدير تقدير مسافة القصر بثمإنية كأربعيف ميبل، "كصٌحت في أربعيف إلى  20
 .  (5)أربعيف، كال إعادة قطعا"ثمإنية ك 

ػ ييشترط لكجكب أداء الشيادة إف يككف الشاىد عمى مسافة البريديف، كما قارب ىذه  21
 .(6)المسافة ييعطى حكميا، كالبريديف كنصؼ

ف أسمـ بعدىا بطكؿ فميس  22 ػ إسبلـ الزكجة قبؿ زكجيا سبب في بينكنتيا مف زكجيا، كا 
ف أسمـ بقرب، فقكليف في المذىب، أحدىا: إنو أحؽ بيا؛ إلف ما  ىك أحؽ بيا مف غيره، كا 

 . (7)قارب الشيء ييعطى حكمو، فكإنو أسمـ معيا، كالقكؿ الثإني ىك الراجح

                                                 
 . 456/  1ػ حاشية الدسكقي،   1
 . 431/  1ػ الشرح الكبير ،   2

 . 234/  4ػ الشرح الكبير ،   3
 . 163/  4ػ الشرح الكبير،   4
 . 361/  1ػ الشرح الكبير،   5

 . 199/  4الشرح الكبير ،  ػ  6

 . 269/  2ػ الشرح الكبير ،   7
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 الخـــــاتمــــــــــة
الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ اإلنبياء كالمرسميف، كعمى آلو كصحبو 

 أجمعيف، أما بعد :
الذم ف خبلؿ ىذه الكريقات تسميط بعض الضكء عمى منيج اإلماـ مالؾ ػ فقد حاكلت م

رائد المتبعيف لعمؿ أىؿ المدينة التي كإنت ، فكإف كإف يترؾ رأيو اقتداء بالسمؼ الصالح
مأكل الفقياء كمجمع العمماء، كالتي لـ تخؿي منذ زمف النبي صمى ا عميو كسمـ إلى زمف 

يديف الذيف تكارثكا العمـ النبكم جيبل عف جيؿ كالذيف كإنكا ال اإلماـ مالؾ مف األئمة المجت
 يقركف الخطأ الذم ال سكغ السككت عنو.
 وتبين من خالل ىذه الدراسة ما يمي :

في قاعدة مشيكرة في المذىب المالكي كىي قاعدة:"ما قارب الشيء منيج اإلماـ ػ  أوال
جكز، كاإلحاطة بأسباب التقريب، يعطى حكمو" مف خبلؿ ما يجكز التقريب فيو مما ال ي

 كما ىك المقدار الذم يجكز التقريب بو في مسألة ما بخصكصيا .
ػ أثبتت ىذه الكريقات إف المذىب المالكي مف خبلؿ إماـ المذىب كأئمتو بعيدكف عف  ثإنيا

نيـ يجنحكف إلى التيسير مراعاةن لمطبيعة البشرية كعدـ  التشدد كالتضييؽ عمى الناس، كا 
يـ في الحرج كالضيؽ كالمشقة ما كجدكا إلى ذلؾ سبيبل، تطبيقا لقكؿ عائشة رضي إيقاع

 ا عنيا :"ما لـ يكف إثما".
كفي الختاـ بعد إف مفَّ ا عمي بإنياء ىذا البحث أرجك إف أككف قد كفقت فيو إلى 
الغرض المطمكب، أسأؿ ا عز كجؿ إف يغفر لي ما كقع في ىذا البحث مف خطأ كزلؿ، 

ف يجعؿ عممي خالصان لكجيو الكريـ. ف يتقٌبؿ مني، كا   كا 
نا إن الحمد هلل رب العالمين .  وآخر دعوا 
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 قــائمـة المصـادر والمراجع
ف الكريـ   القػرا 

ػ اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، المؤلؼ: عمي بف محمد اآلمدم الطبعة األكلى ، تحقيؽ:  2
 د. سيد الجميمي.

اإلماـ مالؾ، لئلماـ أحمد بف يحيى الكنشريسي، ت : د .  ػ إيضاح المسالؾ إلى قكاعد 3
 الصادؽ الغريإني، ط: األكلى.

 ػ بداية المجتيد ك نياية المقتصد ػ المؤلؼ: أبك الكليد محمد بف رشد ػ ػ الطبعة : الرابعة 4
ػ التعاريؼ، ) التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ (، المؤلؼ: محمد عبد الرؤكؼ المناكم،  5

ف الداية ، الطبعة األكلى.تحقيؽ :   د. محمد رضكا 
ػ حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ، محمد عرفو الدسكقي، تحقيؽ محمد عميش،  6

 منشكرات دار الفكر.
ػ الحدكد اإلنيقة كالتعريفات الدقيقة، المؤلؼ: زكريا بف محمد اإلنصارم، تحقيؽ: د.  7

 مازف المبارؾ، الطبعة األكلى .
ياب الديف أحمد بف إدريس القرافي، تحقيؽ محمد حجي، الناشر دار ػ الذخيرة، لش 8

 الغرب.
ػ سنف الترمذم، الجامع الصحيح، المؤلؼ: محمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم  9

 السممي، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر كآخركف.
 .  1952ػ الشرح الصغير، لمشيخ الدردير، منشكرات دار نيضة مصر  10
 ، لمشيخ الدردير .ػ الشرح الكبير  11
ػ شرح تنقيح الفصكؿ، لشياب الديف أحمد بف إدريس القرافي، منشكرات دار الفكر  12

2004 . 
ػ صحيح البخارم، لئلماـ محمد بف إسماعيؿ البخارم، المحقؽ: محمد زىير، الطبعة:  13

 األكلى .
سكرم ( ت : ػ الفركؽ المغكية، ) معجـ الفركؽ المغكية الحاكم لكتاب ابي ىبلؿ الع 14
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  1مؤسسة النشر االسبلمي ، ط: 
ني، المؤلؼ: أحمد بف غنيـ بف سالـ  15 ني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركا  ػ الفكاكو الدكا 

 النفراكم ، ت: رضا فرحات .
ػ الكميات ػ معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية، تأليؼ: أبي البقاء الكفكمي، ت:  16

 محمد المصرم -عدنإف دركيش 
 ػ لسإف العرب البف منظكر، الطبعة األكلى . 17
 ػ محؾ النظر ، ألبي حامد الغزالي ، مف المكتبة الشاممة . 18
ػ المستصفى في عمـ األصكؿ، ألمحمد بف محمد الغزالي أبك حامد، الطبعة األكلى ،  19

 تحقيؽ : محمد عبد الشافي
ات ػ حامد عبد القادر ػ محمد ػ معجـ الكسيط ػ المؤلؼ / إبراىيـ مصطفى ػ أحمد الزي 20

 النجار
 ػ المكافقات لمشاطبي، تحقيؽ: أبك عبيدة مشيكر، الطبعة: األكلى  21
ػ مكاىب الجميؿ لشرح مختصر الخميؿ، لمحطاب ، المحقؽ: زكريا عميرات، الناشر :  22

 دار عالـ الكتب.
اذ الدكتكر أحمد ػ نظرية التقريب كالتغميب كتطبيقاتيا في العمـك اإلسبلمية لؤلست 23

 الريسكني، الطبعة األكلى، دار الكممة لمنشر كالتكزيع .
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 داللة األسماء العاممة عمل الفعل عمى الزمن داخل التركيب 
نفي ديو   أشرعة الرجاء ا 

 فاطمة عبد القادر مخموف  إعداد: د.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المقدمة      
الحمد  رب العالميف كالصبلًة كالسبلـً عمى سيدنا محمدو كعمى آلًو كصٍحبًو  

 يـك الديف، كبعد. إلى إفأجمعيف، كعمى مف اتٌبٍعيـ بإحس
يز بيا المغة، كيتـ التعبير عنيا ظاىرة الزمف تيعد إحدل أىـ الخصائص التي تتم إفف    

في المغة العربية بأشكاؿ نحكية مختمفة، فيككف التعبير بالصيغ الفعمية كما يقترف بيا مف 
ضكاـ، أك بألفاظ معينة كالظركؼ، أك باألسماء العاممة عمؿ الفعؿ، أك بأساليب نحكية 

 أخرل.
مع أجزاء الكبلـ ال باألصؿ  كاألسماء العاممة تدؿ عمى الزمف بالكضع في  التركيب      

 ، مفردة، كليا خصائص زمنية، فبعضيا تعمؿ عمؿ فعميا الجارية عميو )ماضينا، كحاالن
(، كبعضيا ال يعمؿ إال إذا ك بمعنى زمف الحاؿ أك االستقباؿ أك )االعتماد(  إفكمستقببلن

ا يدؿ ت بمعنى الماضي، كبعضيا يدؿ عمى الثبكت كػػ)الصفة المشبية(، كبعضيإنإذا ك
عمى االستمرار كػػ)أفعؿ التفضيؿ(، كتتحدد داللة الزمف كذلؾ بحسب السياؽ الكاقعة فيو، 
كبذلؾ ال يككف الزمف مختص بالفعؿ كالجممة الفعمية فقط، كىي عاممة فيما يمييا، 

(، كاألسماء العاممة عمؿ الفعؿ 1كمعمكلة لما يسبقيا مف العكامؿ ما عدا )اسـ الفعؿ()

                                                 
 ة، كمية اآلداب، جامعة سرت.  عضك ىيأة تدريس بقسـ المغة العربي 

جامع الدركس العربية )مكسكعة في ثبلثة أجزاء( لمشيخ مصطفى الغبلييني، راجعو : يينظر (1)
 ،ـ1993 – 28بيركت، ط –صيدا  –كنٌقحو الدكتكر عبد المنعـ خفاجة، المكتبة العصرية 

3/274-275. 
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كاسـ الفاعؿ، كصيغة المبالغة، كاسـ المفعكؿ، كالصفة المشبية، كاسـ ىي: )المصدر، 
 الفعؿ، كأفعؿ التفضيؿ(.

ت ظاىرة الزمف تيعد إحدل أىـ الظكاىر التي تعرض لؤلسماء العاممة عمؿ إنكلما ك    
فب شيكع ىذه الظاىرة في ديك إنج إلىالفعؿ داخؿ التركيب،  أشرعة الرجاء جاء التفكير  ا 

ضكع ، كقد اعتمدتي في ىذا البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي، باإلضافة في ىذا المك 
المنيج التاريخي في بعض المكاضع، كاقتضت طبيعة الدراسة دراسة الظكاىر المغكية  إلى

بعض الكتب  إلىالكتب األميات، كالرجكع  إلىدراسة تراثية، كاستقصاء ذلؾ بالرجكع 
ية، كاشتمؿ البحث عمى مقٌدمة، كتمييد لمتعريؼ بالشاعر الحديثة التي تناكلت الداللة الزمن

نكديك  و، كبالزمف، كداللتو في )الفعؿ كاألسماء العاممة عممو( كستة مطالب، ىي كالتالي: ا 
ي: اسـ الفاعؿ كداللتو عمى إنالمطمب األكؿ: المصدر كداللتو عمى الزمف، المطمب الث

مى الزمف، المطمب الرابع: الصفة المشبية الزمف، المطمب الثالث: اسـ المفعكؿ كداللتو ع
كداللتيا عمى الزمف، المطمب الخامس: أفعؿ التفضيؿ كداللتو عمى الزمف، المطمب 

 السادس: أسماء األفعاؿ كداللتيا عمى الزمف . 

 التمييد:

نالتعريؼ بالشاعر كديك -أكال  و:ا 

لد في محمد أبك سطاش الفيتكرم، أصمو مف فكاتير ز  إفمحمد عمي سميمإىك  ليتف، كي
 سكؽ الخميس شرؽ مدينة الخمس، كفييا نشأ.

ندىرىسى مرحمة التعميـ األساسي بالمدرسة القر   في(، كحفظ القر إنية  )سيدم عمي الفرجا   ا 
، كدىرىسى في معيد أبي ذر الغفارم لمقراءات القر  نالكريـ كامبلن في معيد ية، كما دىرىسى ا 

في المغة  يفمعممال، كقد حصؿ عمى دبمـك محمد المقريؼ(إالمعمميف الخاص )الشييد 
( مف جامعة إنالعربية، كما حصؿ عمى الميس س في المغة العربية مف كمية )اآلداب كالعمـك

المرقب، كعيٌيف معيدنا بالكمية نفسيا، ككيٌمؼ أميننا لتحرير صحيفة )ناصر( الصادرة عف 
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م، كقد حصؿ عمى الماجستير تأٌثره كاضحا بالتراث الشعر  إفالجامعة، كفي ىذه المرحمة ك
فعنك  إفـ مف جامعة المرقب، كك2002في المغكيات سنة  أطركحة الماجستير )دراسة  ا 

كفي(، كحصؿ عمى الدكتكراه مف كمية صلجزأيف مف منتيى أمؿ األريب لمح كتحقيؽ
فعنك  إفـ، كك 2011اآلداب )جامعة اإلسكندرية( بمصر، سنة  أطركحة الدكتكراه  ا 

 ( .1النحكم في شركح مغني المبيب())مسائؿ الخبلؼ 
فكديك      ( قصيدة، كىك مف 121( بيت، ممثمة في )1827)أشرعة الرجاء( يتككف مف ) ا 

ـ، كىذه ىي الطبعة األكلى 2012ينة الخمس بػػػ)ليبيا( لسنة إصدار دار الكفاء بمد
فلمديك   .ا 
  .(التعريؼ بالزمف، كداللتو في )الفعؿ كاألسماء العاممة عممو -ياإنث

مىننا كزم     ًمفى يىٍزمىفي زى حظ مف ىذا  (، نم2ةن")إنالتعريؼ لغة: قاؿ الخميؿ: " الفعؿ: زى
( أم: إن)زمننا(، ك)زم إفالتعريؼ  مىفى ا ليس أحدىما جزء إنزمننا، كزم إفةن( مصدر لمفعؿ )زى

فمف اآلخر، بؿ ىما مصدر   لفعؿ كاحد. ا 
الزمف( بحسب تكجياتيـ الفكرية التعريؼ اصطبلحا: اختمفت نظرة البشر لمصطمح )

ية المعاصرة إنسن، كالمصطمحات الزمنية المعاصرة تكاكب ما أممتيا عميو الحياة اإلالعقديةك 
 إلىو " ميضي الميؿ كالنيار فيك إننا نكتفي بتعريؼ سيبكيو إذ قاؿ بإنمف متطمبات، إال 

 و يجمع بيف الحدث كالزمف.إن(، أم: أقرب إليو في 3الفعؿ أقرب ")
كالفعؿ باختبلؼ أبنيتو يدؿ عمى أقساـ الزمف كما أكضح سيبكيو في قكلو: "فأما بناء     

ًمدى، كأٌما بناء ما لـ يقع ف ، كحي ، كسىًمع، كمىكىثى و قكلؾ: آمرنا: اذىب، إنما مضى، فىذىىىبى

                                                 
 –قضاياىا  –اتجاىاتيا  –اياتيا يينظر: الحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث )بد (1)

 .105 -102/ 2، لمدكتكر قريرة زرقكف نصر ،أعبلميا( -أشكاليا
كتاب العيف ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، تحقيؽ الدكتكر ميدم المخزكمي،  (2)

  .مادة )زمف( 375/ 7 ،ت -ط، د -كالدكتكر إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ، د
بف قنبر الحارثي بالكالء، أبي بشر الممقب بسيبكيو، تحقيؽ عبد  إفالكتاب لعمرك بف عثم (3)

 . 1/37 ،ـ1988 – 3القاىرة، ط –جي إنالسبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخ
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، ككذلؾ بناء ما لـ  ، كييقتؿ، كييضربي كاقتؿ، كاضرب، كمخبرنا: يقتؿ، كيذىب، كيضربي
(، كالفعؿ عند جميكر البصرييف ىك: ما دٌؿ عمى معنى 1كىك كائف إذا أخبرت") ينقطع،

 (.2ىك زمف الماضي، أك زمف الحاؿ، أك زمف المستقبؿ) إف، كالزمإفكىك )حدث( كزم
مما سبؽ تتبٌيف أصالة الفعؿ في الداللة عمى الزمف، أٌما االسـ فنجد سيبكيو لـ  

و بتعريؼ إن( ك3السـ " رجؿ، كفرس، كحائط ")يتطرؽ لتعريفو، بؿ ذكر أمثمة فقاؿ: ا
 (. 4الفعؿ كالحرؼ تمٌيز عنده االسـ، كتبعو أبك العباس المبرد)

ا 5ما دٌؿ عمى معنى مفرد")كعٌرفو ابف السراج بإنو:" (، كىذا المعنى يككف شخصن
، كالميمة،  كرجؿ، كفرس، كبمد، كيككف غير شخص كالضرب، كاألكؿ، كالعمـ، كاليـك

، كالميمة، كالساعة( تدؿ عمى معنى مفرد، أم: تدؿ  إفثـ قاؿ: كالساعة،  األسماء )اليـك
داللة )االسـ( تختمؼ عف داللة  إففقط، كخالية مف معنى الحدث، كبٌيف  إفعمى زم

(، فيك يدؿ بأبنيتو الثبلثة 6محصؿ) إفاألفعاؿ ما دٌلت عمى معنى كزم إف)الفعؿ(، فقاؿ 
األفعاؿ ما  إفحاضر، كالمستقبؿ(، كعمى الحدث، أم: )الماضي، كال إفعمى أقساـ الزم

                                                 
  .1/12 مصدر السابؽال( 1)
كتاب اإليضاح ألبي عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغٌفار ، 1/12 مصدر السابؽ( يينظر: ال2)

 –بيركت  –، عالـ الكتب العممية إفرسي، تحقيؽ، كدراسة الدكتكر كاظـ بحر المرجالفا
بف جني، تحقيؽ محمد عمي النجار،  إفالخصائص ألبي عثم، 72 ،ـ1996 -2، ط إفلبن

أسرار العربية ألبي البركات عبد الرحمف بف ، 33 /3 ،ت –ط، د  –دار الكتب المصرية، د 
 .315 ،ت -ط، د -دمشؽ، د –العممي العربي جة، المجمعبارم، تحقيؽ محمد بينمحمد اإل

 . 3/33خصائص ( ال3)
المقتضب ألبي العباس محمد بف يزيد، المعركؼ بالمبرد، تحقيؽ محمد عبد الخالؽ ( يينظر: 4)

 . 1/13 ،ت -ط، د -بيركت، د –الكتبعضيمة، عالـ 
لبغدادم، تحقيؽ الدكتكر األصكؿ في النحك ألبي بكر محمد بف سيؿ بف السراج النحكم ا (5)

 . 1/36ـ، 1988 ،ط -د بيركت، –عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة 
 . 1/36المصدر السابؽ  :( يينظر6)
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(، كاالسـ ىك: " ما دٌؿ عمى معنى في نفسو، غير مقترف بأحد 1)إفدٌلت عمى معنى كزم
 ( أم: ما دؿ عمى معنى غير مقترف بزمف.2األزمنة الثبلثة ")

الفاعؿ،  أٌما األسماء العاممة عمؿ الفعؿ كالمصدر، كالصفات المشبية بالفعؿ كػػ)اسـ     
كاسـ المفعكؿ، كالصفة المشبية، كاسـ التفضيؿ(، كأسماء األفعاؿ فداللتيا عمى الزمف 

اسمي الفاعؿ كالمفعكؿ،  إفعارض في التركيب ال أصالة في كضعيا، يقكؿ الرضي: 
فك  " ذلؾ  إفعندىـ إال مع اشتراط داللتيما عمى الحاؿ كاالستقباؿ ف فا ال يعمئلإنك ا 

ذلؾ  فما العارض، ال مدلكليما كضعنا، ككذا يخرج أسماء األفعاؿ؛ إلمدلكؿ عممي إفالزم
 (.3ي")إنفييا ليس بالكضع األكؿ بؿ الكضع الث

فكاألسماء العاممة عمؿ الفعؿ مفردات ليا أكز     صرفية كدالالت معجمية خارج  ا 
في التركيب، أٌما داخؿ التركيب فميا تأثير في )الزمف(، كىذا التأثير عارض ال أصالة 
 -كضعيا، فيي بذلؾ تختمؼ عف أبنية األفعاؿ)فعؿ، يفعؿ، افعؿ(، إذ تدؿ ىذه الصيغ

الزمف )الماضي، كالحاضر، كالمستقبؿ( خارج التركيب كداخمو، كىذه  -كىي مفردة عمى
الداللة الزمنية تتحدد داخؿ التركيب بحسب السياؽ، كبحسب الضكاـ التي تحدد جية 

 قع فيو الصيغ.   الزمف، كبحسب األسمكب الذم ت
 المطمب األكؿ: المصدر كداللتو عمى الزمف 

                                                 
 . 1/36المصدر السابؽ  :( يينظر1)
شرح الرضي عمى الكافية، تصحيح، كتعميؽ يكسؼ حسف عمر، منشكرات جامعة قاريكنس  (2)

شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب ألبي نظر: ، يي 1/35 ،ـ1996 – 2بنغازم، ط  –
صارم، كمعو كتاب منتيى األرب بتحقيؽ شرح نمحمد بف عبد ا، جماؿ الديف بف ىشاـ اإل

 35ـ، 2009 ،ط -د القاىرة، -شذكر الذىب لمحمد محيي الديف عبد الحميد، دار الطبلئع 
. 

 . 1/35( شرح الرضي عمى الكافية 3)
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(، كتيممح عبلقة المصدر بالزمف في 1المصدر ىك: اسـ الحدث الجارم عمى الفعؿ) 
 ية قضية إعمالو.إنقضيتيف، األكلى قضية أصؿ االشتقاؽ الفعؿ أك المصدر، كالقضية الث

" المصدر يدؿ عمى  فمفعؿ؛ إلففي القضية األكلى: يرل البصريكف المصدر أصبلن ل 
المطمؽ أصؿ لمقيد، فكذلؾ المصدر  إفمعٌيف، فكما  إفمطمؽو، كالفعؿ يدؿ عمى زم إفزم

ىي خارج  -كىي داللتو عمى مطمؽ الزمف -( كىذه الداللة الزمنية لممصدر2أصؿ لمفعؿ")
رع المصدر مشتؽ مف الفعؿ الذم يدؿ عمى زمف معٌيف، كف إفالتركيب، كيرل الككفيكف 

 (  .3عنو)
ية )كىي اإلعماؿ( نجد المصدر يعمؿ عمؿ فعمو الجارم عميو إنكفي القضية الث

( ، أك مستقببلن ، أك ف(، نحك: )أعجبني ضربي زيد عمرنا أمس، أك اإل4ماضينا، أك حاالن
الماضي، كالمستقبؿ، ففي نحك:  إف( المصدرية مع الفعؿ في الزمإفغدنا(، كتحؿ محمو )
ضربتو(، كفي نحك:  إف( كالفعؿ الماضي )إفدنا أمس( يحؿ محمو ))يعجبني ضربيؾ زي

 تضربو غدنا( . إف( مع الفعؿ المضارع )إف)يعجبني ضربؾ زيدنا غدنا( يحؿ محمو )
لمحاؿ ففي نحك: )يعجبني ضربؾ  إفالزم إفكتحؿ محمو )ما( المصدرية كالفعؿ إذا ك 

الزمنية لممصدر كىي )الحاؿ أك (، كىذه الداللة 5( يحؿ محمو )ما تضربو()فزيدنا اإل

                                                 
فتحفة اإلخك  -1ي كمحمد عمي البرككم، إنلعكامؿ لمشريؼ الجرجشرح ا( يينظر: 1) في شرح  ا 

اـ عمى عكامؿ البرككم  -2العكامؿ المائة لمبرككم لمشيخ مصطفى الغميبكلي،  شرح الًعصى
تسريح الغكامؿ  -4ي لسعد الديف الصغير، إنشرح عكامؿ الجرج -3لعصاـ الديف إبراىيـ، 
إلياس قبئلف، دار مد بف محمد القطامي، تحقيؽ كتعميؽ ي لمشيخ أحإنفي شرح العكامؿ لمجرم

 (برككمشرح الغميكبي عمى عكامؿ ال، )ـ2010 – 1، طإفلبن –بيركت  ،الكتب العممية 
212 . 

بارم، تحقيؽ نصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف ألبي البركات بف اإلناإل (2)
 –جي إنعبد التكاب، مكتبة الخ إفكر رمضجكدة مبركؾ، راجعو الدكت   كدراسة الدكتكر 

 . 193 ،ـ2002 – 1القاىرة، ط
 مصدر السابؽ، الصفحة نفسيا.  ( ال3)
 . 213 – 212شرح الغميكبي عمى عكامؿ البرككم  :( يينظر4)
دلسي، تحقيؽ، كشرح، كدراسة ناإل إفالعرب ألبي حي إفارتشاؼ الضرب مف لس( يينظر: 5)

 – 1القاىرة، ط –جي إنعبد التكاب، مكتبة الخ إفكر رمض، كالدكتإفعثمالدكتكر رجب 
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االستقباؿ( تككف داخؿ التركيب، كالمصدر عممو منكنا أقيس، كمضافا لمفاعؿ أكثر، 
 (. 1كمقركنا بأؿ كمضافا لمفعكؿ مذككر فاعمو ضعيؼ)

فظاىرة داللة المصدر عمى الزمف داخؿ التركيب في ديك   أشرعة الرجاء ا 
 التركيب في اآلتي:تتمثؿ ظاىرة داللة المصدر عمى الزمف داخؿ 

 النمط األكؿ: داللة المصدر عمى الزمف الماضي .
 ي: داللة المصدر عمى زمف الحاؿ، أك االستقباؿ .إنالنمط الث

 النمط الثالث: داللة المصدر عمى زمف المستقبؿ .
 التحميؿ: 

 النمط األكؿ: داللة المصدر عمى الزمف الماضي .
 منو قكؿ الشاعر: جاء الزمف الماضي في أربعيف مكضعنا  

ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي دىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًتًرم  كىعىزى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ)  ا مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبحن رىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي صي  (2كىخى
 

)طٌي( مصدر لمفعؿ )طكل(، كىك مضاؼ لمفعكلو )دفاترم(، كفاعمو محذكؼ كجكبنا  
ا(، كزمف المصدر داخؿ التركيب الماضي؛ لمجيئو في سياؽ الماضي، فكقع إنتقديره )

(، كيمكف تحديد ىذا الزمف بقسـ مف الزمف كىك مفعكال بو لمفعؿ الماضي )عزمت

                                                                                                                         
شرح التصريح عمى التكضيح، أك التصريح بمضمكف التكضيح في ، 5/2256 ،ـ1998

ألفية ابف مالؾ  إلىالنحك، كىك شرح لمشيخ خالد بف عبد ا األزىرم عمى أكضح المسالؾ 
سؿ عيييكف السُّكد، دار الكتب صارم، تحقيؽ محمد بانلجماؿ الديف أبي محمد، ابف ىشاـ اإل

 . 2/4 ،ـ2000 -1، طإفلبن –بيركت  -العممية 
 . 393 – 392 ،شرح شذكر الذىب( يينظر: 1)
 –الخمس  -أشرعة الرجاء شعر امحمد عمي أبك سطاش، دار الكفاء( )مف مجزكء الكامؿ( 2)

 .163 ،ـ2012 -1ليبيا، ط
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ا مف كعاـ( معطكفة بالكاك عمى الجممة )عزمت  ف)الصباح(؛ إل الجممة )كخرجت صبحن
 طٌي دفاترم(، كالكاك تفيد الجمع.

 ي: داللة المصدر عمى زمف الحاؿ، أك االستقباؿ .إنالنمط الث
 اعر:كرد ىذا النمط في أربعة كأربعيف مكضعنا منو قكؿ الش 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىاًعيىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؼى ضى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى خى  كىأيرىاًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي األىٍفكى
 

 (1أىٍمًشػػػػػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػػػػػكينىى بالٌصػػػػػػػػػػػػػػػًباًح ميبٌكػػػػػػػػػػػػػػػرنا) 
 

ا(، كىك مضاؼ إن)خكؼ( مصدر لمفعؿ )خاؼ(، كفاعمو محذكؼ كجكبا تقديره )
و جمالمصدر كقع مفعكالن أل فلمفعكلو )ضياعيا(، كزمف المصدر الحاؿ، أك االستقباؿ؛ إل

ع(، كىك يترجح لزمف الحاؿ، أك االستقباؿ؛ لعدـ كجكد القرينة التي لمفعؿ المضارع )أراج
ترجح أحد الزمنيف، كالسياؽ الذم كقع فيو الفعؿ، كالمصدر كاحد، ككذا الزمف، كيمكف 

 تحديد الزمف بقسـ منو كىك الصباح المبكر. 
 النمط الثالث: داللة المصدر عمى زمف المستقبؿ .

لممستقبؿ في أربعة كثبلثيف مكضعنا منو قكؿ  جاء زمف المصدر داخؿ التركيب 
 الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؽو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىٍبقىى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىادم ًإلٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ ًبشى  سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػى لمػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو قػػػػػػػػػػػػػػػػػراح )  ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكًؽ العىطىاشى  (2كىشى
 

)كشكؽ( مصدر لمفعؿ )شىكؽى( مضاؼ لفاعمو )العطاشى(، كشبو الجممة )لماء قراح(  
بفعؿ  إفمتعمقمتعمقة بو، كالمصدر مجركر بحرؼ الجر الكاؼ، كالجار كالمجركر 

محذكؼ كجكبا تقديره: )يستقر( في محؿ جر نعت لػػ)شكؽ(، كزمف المصدر المستقبؿ؛ 

                                                 
 . 211المرجع السابؽ ( )مف الكامؿ( 1)
 . 53المرجع السابؽ المتقارب( ( )مف 2)
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و كاقع في سياؽ الفعؿ )سيبقى( الداؿ عمى زمف المستقبؿ؛ التصالو بقرينة لفظية دالة نإل
 عمى زمف المستقبؿ ىي: السيف، أك الزمف المستقبؿ القريب .

و عمى الزمفاسـ الفاعؿ كداللت -يإنالمطمب الث  

(، فذىب ا)فعبل أك اسم اختمؼ الككفيكف كالبصريكف في اسـ الفاعؿ مف حيث ككنو
)اسـ الفاعؿ( اسـ، كىك: ما دٌؿ عمى حدث كفاعمو، كيعمؿ عمؿ فعمو  إف إلىالبصريكف 

مجردنا مف األلؼ  إفالزمنا أـ متعدينا، كييشترط في عممو إذا ك إفالذم ايشتؽ منو سكاء أك
تو عمى زمف )الحاؿ أك االستقباؿ( ال الماضي، أك شرط االعتماد عمى كالبلـ دالل

ذا ك  إف)استفياـ، أك نفي، أك ذم خبر، أك ذم نعت، أك ذم حاؿ(، كال يعمؿ مصغرنا، كا 
و يعمؿ مطمقنا في الزمف )الماضي، كالحالي، كالمستقبؿ(، إنمتصبلن باأللؼ كالبلـ؛ ف

يعمؿ اسـ الفاعؿ  إف، أك غدنا(، كأجاز الكسائي ففتقكؿ: )ىذا الضارب زيدنا أمس، أك اإل
 بمفظ الماضي مطمقنا دكف شركط.

و فعؿ، كيطمقكف عميو )دائما(، كىك أحد أقساـ الفعؿ الثبلثة إن إلىكذىب الككفيكف  
، كمضارع، كدائـ( أٌما األمر )افعؿ( فيك عندىـ مقتطع مف الفعؿ المضارع إاٌل  و إن)ماضو

، كيأخذ نفس زم المضارع كأحكامو، كاألصؿ في )افعؿ( )ليفعؿ( فعامؿ  إفمجزـك
استعمالو أكثر مف الغائب حذفكا )البلـ( مع حرؼ  إفالمخاطب معاممة الغائب، كلٌما ك

أكثر ما  -منكننا إفإذا ك -اسـ الفاعؿ إف إلى(، كقد أشار الفراء 1المضارع طمبنا لمخفة)
ذا ك  ( .2ى المضي)بمعن إفمضافنا ك إفيدؿ عمى  زمف المستقبؿ، كا 

                                                 
في القر إنمع( يينظر: 1)  -3، طإفلبن –بيركت  –ألبي زكريا بف زياد الفراء، عالـ الكتب  ا 

، مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك 318، أسرار العربية 1/469 ،ـ1983
 – 2ط ،مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر ،المخزكمي لمدكتكر ميدم

 . 338 ،ـ1958
في القر إنمع :( يينظر2)  . 2/202لمفراء  ا 
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عاـ مستمر ال نص فيو  إف)الدائـ( زم إف" معنى زم إف إلىكذىب ميدم المخزكمي     
 -كىك االستمرارية -ىذا المعنى إف(، ثـ ذكر 1عمى مضي، أك حالية أك استقبالية ")

مكجكد في البابمية كاألكادية، كقد نقده إبراىيـ السامرائي ، إذ قاؿ: "باستمرارية الحدث في 
ؿ( ... كىذا المنيج النحكم القديـ مما ال يرضاه البحث العممي الحديث؛ فيك ذىاب )فاع

 (.2لممجيكؿ")
الصيغ )فٌعاؿ، مفعاؿ، فعيكؿ، فًعؿ(؛ لقصد المبالغة  إلىككثيرنا ما يحٌكؿ اسـ الفاعؿ  

يا تعمؿ إنكالتكثير، كىي تعمؿ بنفس شركط اسـ الفاعؿ، كتأخذ أحكامو، كىذا يعني 
ذا كإنك مطمقنا إذا ت إنت متصمة بػػ)ألػػ( التعريؼ في الماضي، كالحاؿ، كاالستقباؿ، كا 

مجٌردة تعمؿ بشركط أحدىا داللتيا عمى زمف الحاؿ كاالستقباؿ، كىذه الداللة الزمنية 
 لصيغة المبالغة داخؿ التركيب.

 كر أكثر البصرييفإنكالصيغ )فعيكؿ، فٌعاؿ، مفعاؿ( تعمؿ باتفاؽ عند البصرييف، كقد 
الصيغ )فعكؿ، فٌعاؿ، مفعاؿ( ليا داللة  إف(، كىذا يعني 3إعماؿ )فعيؿ، كفًعؿ(؛ لقمتيما)

داللة زمنية باتفاؽ، كىي عاممة عمؿ الفعؿ داخؿ التركيب، أٌما الصيغ )فعيؿ، فًعؿ( 

                                                 
نظرات في الفعؿ كتقسيماتو في ، يينظر: 241 كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك ( مدرسة الككفة1)

 ،ـ1981 ، ط -د مصر، –في النحك العربي لمدكتكرة أميرة عمي تكفيؽ، مطبعة السعادة
69. 

، ـ1983 -3بيركت، ط –ؤسسة الرسالة براىيـ السامرائي، مو كأبينتو لمدكتكر إإنالفعؿ زم (2)
 . 46 –43 ، يينظر:45

شرح عمدة الحافظ كعيدة البلفظ لجماؿ الديف محمد بف مالؾ، ، 1/110( يينظر: الكتاب 3)
شرح جمؿ الزجاجي ألبي الحسف عمي بف ، 2/678ـ، 1977، ط -د ،بغداد –ي إنمطبعة الع

ـ لو، ككضع ىكامشو كفيارسو فٌكاز الشٌعار، إشراؼ الدكتكر مؤمف، ابف عصفكر اإلشبيمي، قدٌ 
 .24 – 2/23 ،ـ1998 – 1، طإفلبن –بيركت  –إميؿ بديع يعقكب، دار الكتب العممية 
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ىذه  إف(، كيرل ابف خركؼ 1فميختمؼ في داللتيا الزمنية الختبلفيـ في أعماليا لقمتيا)
ـ الفاعؿ بمعنى الماضي، كساغ ذلؾ ما فييا مف معنى المبالغة الصيغ قد تعمؿ عمؿ اس

 كقكؿ الشاعر:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي يٍكمي  بىكىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ألٌكاء ييٍحمى

 
 ( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركبي ؤكس الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّارعيفى ضى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـي رى  (2كى

 
 )ضركب( بمعنى الماضي . إفالشاعر يندب ميتنا ك فإل

فديك ظاىرة داللة اسـ الفاعؿ كصيغ المبالغة عمى الزمف داخؿ التركيب في  أشرعة  ا 
 الرجاء 
 تتمثؿ ظاىرة داللة اسـ الفاعؿ كصيغ المبالغة عمى الزمف داخؿ التركيب في اآلتي:    

 النمط األكؿ: داللة اسـ الفاعؿ المعٌرؼ باأللؼ كالبلـ عمى الزمف .
 الصكرة األكلى: داللة اسـ الفاعؿ المعٌرؼ باأللؼ كالبلـ عمى زمف المستقبؿ .

 لة اسـ الفاعؿ المعٌرؼ باأللؼ كالبلـ عمى زمف الحاؿ أك االستقباؿ .ية: دالإنالصكرة الث
 ي: داللة اسـ الفاعؿ المجرد مف األلؼ كالبلـ عمى الزمف .إنالنمط الث

 الصكرة األكلى: داللة اسـ الفاعؿ المجرد مف األلؼ كالبلـ عمى زمف المستقبؿ .
 البلـ عمى زمف الحاؿ أك االستقباؿ .ية: داللة اسـ الفاعؿ المجٌرد مف األلؼ ك إنالصكرة الث
 التحميؿ:

                                                 

فالزمف في القر ( يينظر: 1)  إفالكريـ، دراسة لغكية، )رسالة ماجستير(، إعداد محمكد محمد سميم ا 
جامعة  -اآلداب يـ إبراىيـ بركات، كمية الجعيدم، إشراؼ األستاذ الدكتكر إبراى إفسميم

 . 466، ـ1995المنصكرة، 
شرح المفصؿ لمكفؽ الديف يعيش بف ، 1/111( )مف الطكيؿ( ألبي طالب، يينظر: الكتاب 2)

، شرح جمؿ 6/71 ،ت -ط، د -مصر، د -عمي بف يعيش النحكم، إدارة الطباعة المنيرية 
 . 2/679حافظ ، شرح عمدة ال23، 2/18الزجاجي البف عصفكر 
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 النمط األكؿ: داللة اسـ الفاعؿ المعٌرؼ باأللؼ كالبلـ عمى الزمف .
 الصكرة األكلى: داللة اسـ الفاعؿ المعٌرؼ باأللؼ كالبلـ عمى زمف المستقبؿ .

 كردت داللة اسـ الفاعؿ المعٌرؼ بأؿ عمى زمف المستقبؿ منو قكؿ الشاعر: 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي ال اًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىاًت األٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىرىاحى  ٌربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعى الحى

 
ػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػكعي ًمٍسػػػػػػػػػػػكنا أىٍذفىػػػػػػػػػػػرا) إفطيػػػػػػػػػػػكؿى الٌزمى  (1تىضي

 
(، كالفا  فى عؿ ضمير )الحاضنات( اسـ فاعؿ، مفردهي )حاضنة(، مف الفعؿ )حىضى

سمرا( مفعكؿ بو السـ الفاعؿ كاأللؼ لئلطبلؽ، كزمنو المستقبؿ مستتر تقديره )ىف(، ك)األ
عرابو نعت لػػػ)الربكع( كىي مفعكؿ و ك نالبعيد، أك المطمؽ؛ إل قع في سياؽ ىذا الزمف، كا 

 ( المستقبؿ المطمؽ.إفلفعؿ األمر )حٌي( الداؿ عمى زمف المستقبؿ، كقد أفاد )طكؿ الزم
 ية: داللة اسـ الفاعؿ المعٌرؼ باأللؼ كالبلـ عمى زمف الحاؿ أك االستقباؿ .إنالصكرة الث

في  -لؼ كالبلـ عمى زمف الحاؿ أك االستقباؿ كردت داللة اسـ الفاعؿ المعٌرؼ باأل 
 منو قكؿ الشاعر:  -ستة مكاضع

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًميرىىيـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىًديفى البىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئًعيفى ضى  تىتىصى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽَّ كالبيٍطئلى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلًطيفى الحى  (2ا )نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالخى
 

)البائعيف( اسـ فاعؿ مفرده )بائع(، مف الفعؿ )باع(، كفاعمو ضمير مستتر تقديره 
اؼ، ك)ىـ( ضمير مبني في محؿ جر باإلضافة، )ىـ(، ك)ضميرىـ( مفعكلو، كىك مض

و مفعكؿ بو لمفعؿ المضارع )تتصديف( الداؿ نكاسـ الفاعؿ زمنو الحاؿ أك االستقباؿ؛ إل
عمى الحاؿ أك االستقباؿ، كصيغة )يفعؿ( داخؿ التركيب تدؿ عمى زمف الحاؿ، أك 

الحاؿ، كعٌمؿ أبك  االستقباؿ إذا تجٌردت مف قرائف تخصص داللتيا، كاألرجح تعيينيا لزمف

                                                 
 . 273( )مف الكامؿ( أشرعة الرجاء 1)
  .160 المرجع السابؽ ( )مف الكامؿ(2)
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يفيد معناه لمقريب كالبعيد؛ فاألٍكلى إطبلقو لمقريب  إفالمفظ إذا ك إفعمي الفارسي  لذلؾ ب
 (، ككذا القكؿ في )الخالطيف الحؽ( .1كاألقرب زمف الحاؿ)

 ي: داللة اسـ الفاعؿ المجٌرد مف األلؼ كالبلـ عمى الزمف .إنالنمط الث
 المجٌرد مف األلؼ كالبلـ عمى زمف المستقبؿ . الصكرة األكلى: داللة اسـ الفاعؿ

 كرد اسـ الفاعؿ داال عمى زمف المستقبؿ في خمسة عشر مكضعنا منو قكؿ الشاعر: 
ػػػػػػػػػػػػػػػعى األىٍحبىػػػػػػػػػػػػػػػاًب ًفػػػػػػػػػػػػػػػي ٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػا مى  ينػػػػػػػػػػػػػػػارىبّْ كىاٍجمى

 
الى )  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًتيىا ميتىفيًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ًظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  (2عىرىصى

 
ظبلال( مفعكؿ بو السـ )ميتفيئيف( اسـ فاعؿ مفرده )متفيئ(، مف الفعؿ )تفيأ(، ك) 

الفاعؿ، كفاعمو ضمير مستتر تقديره: )نحف(، كزمنو المستقبؿ البعيد كىك يـك القيامة، 
كاسـ الفاعؿ حاؿ مف الفاعؿ في فعؿ األمر المستعمؿ لمدعاء )اجمعنا(، ككؿ السياؽ يدؿ 

 عمى زمف المستقبؿ البعيد، كقد تخصص في قسـ مف الزمف كىك )يـك القيامة( .
 ية: داللة اسـ الفاعؿ المجٌرد مف األلؼ كالبلـ عمى زمف الحاؿ أك االستقباؿ .إنة الثالصكر 
يترجح اسـ الفاعؿ لزمف الحاؿ أك االستقباؿ في كاحد كعشريف مكضعنا، أٌما اسـ  

صيغ المبالغة يترجح لزمف الحاؿ أك االستقباؿ في عشرة مكاضع،  إلىالفاعؿ المحٌكؿ 
 مترجحا لزمف الحاؿ أك االستقباؿ قكؿ الشاعر: كمما يككف فيو اسـ الفاعؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػًموً  ػػػػػػػػػػػػػػػػاًرده عى ػػػػػػػػػػػػػػػػة شى  يىػػػػػػػػػػػػػػػػٍأبىى الكىرىامى
 

الىػػػػػػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف ىىػػػػػػػػػػػػػػاًد )  لىةى مى ػػػػػػػػػػػػػػاءى الٌضػػػػػػػػػػػػػػبلى  (3شى
 

                                                 
ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع لجبلؿ الديف السيكطي، تحقيؽ، كشرح الدكتكر يينظر: ( 1)

 ،ي، كالجزء الثالث نشر مؤسسة الرسالةإنالدكتكر عبد العاؿ سالـ، الجزء األكؿ، كالجزء الث
 ط، -د الككيت، –كالجزء الرابع كالجزء الخامس نشر دار البحكث العممية  ـ،1992 ،ط -د

 ،ط -الككيت، د –ـ، كالجزء السادس كالجزء السابع نشر دار البحكث العممية 1979
  ، )فيو نقؿ عف أبي عمي(.1/15ـ، 1980

 . 272( )مف الكامؿ( أشرعة الرجاء 2)
  . 85 المرجع السابؽ ( )مف الكامؿ(3)



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 47 

)شارد( اسـ فاعؿ مف الفعؿ )شىردى(، فاعمو ضمير مستتر فيو تقديره: )ىك(، كشبو  
الحاؿ أك االستقباؿ، كىك كاقع  الجممة مف الجار كالمجركر )مف أصمو( متعمقة بو، كزمنو

في سياؽ الفعؿ )يأبى( المضارع الذم يدؿ عمى زمف الحاؿ، أك االستقباؿ؛ إذ يجكز 
تكجيو الحدث كىك اإلباء الصادر مف الفاعؿ )شارد( في زمف )الحاؿ(، أك زمف 

 )المستقبؿ( .
اسـ المفعكؿ كداللتو عمى الزمف -المطمب الثالث  

(، كىذه الداللة السـ المفعكؿ عمى 1عمى حدث كمفعكلو") اسـ المفعكؿ " ىك: ما دؿٌ 
و يعمؿ عمؿ فعمو المبني إنفي تركيب الكبلـ؛ ف إفعمى الحدث خارج التركيب، فإذا ك

مقترننا بػ)أؿ( عمؿ مطمقنا في زمف  إفلممفعكؿ، كىك كاسـ الفاعؿ في العمؿ، فإذا ك
ذا ك ؿ بشرط ككنو لػػػػػ)الحاؿ، أك مجردنا مف )أؿ( عم إف)الماضي كالحاؿ كاالستقباؿ(، كا 

االستقباؿ( ال لمماضي، أك شرط االعتماد عمى )استفياـ، أك نفي، أك ذم خبر، أك ذم 
 (، كال يعمؿ مصغرنا.2نعت، أك ذم حاؿ( )

فظاىرة داللة اسـ المفعكؿ عمى الزمف داخؿ التركيب في ديك   أشرعة الرجاء ا 
 داخؿ التركيب في اآلتي: تتمثؿ ظاىرة داللة اسـ المفعكؿ عمى الزمف    

 النمط األكؿ: داللة اسـ المفعكؿ المعٌرؼ باأللؼ كالبلـ عمى زمف المستقبؿ .
 ي: داللة اسـ المفعكؿ المجٌرد مف األلؼ كالبلـ عمى الزمف .إنالنمط الث

 الصكرة األكلى: داللة اسـ المفعكؿ المجٌرد مف األلؼ كالبلـ عمى زمف المستقبؿ.

                                                 
 . 2/22التصريح  ( شرح1)
شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ البف الناظـ أبي عبد ا بدر ، 1/109( يينظر: الكتاب 2)

 –بيركت  –ية بدر الديف محمد بف اإلماـ، تحقيؽ محمد باسؿ عيييكف الٌسكد، دار الكتب العمم
 . 5/90ىمع اليكامع  ،2/22شرح التصريح  ،308 ،ـ2000 -1لبنإف، ط
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اللة اسـ المفعكؿ المجٌرد مف األلؼ كالبلـ عمى زمف الحاؿ، أك االستقباؿ ية: دإنالصكرة الث
. 

 التحميؿ:
 النمط األكؿ: داللة اسـ المفعكؿ المعٌرؼ باأللؼ كالبلـ عمى زمف المستقبؿ .

 كردت ىذه الصكرة في قكؿ الشاعر:  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ ًلتىٍرتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍتؾى أىٍفًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىةي الٌرجى  قىصى

 
ػػػػػػػػػػػػ  ٍمميػػػػػػػػػػػػكًء جي  (1كدنا لمػػػػػػػػػػػػكىرىل)ًمػػػػػػػػػػػػف بىٍحػػػػػػػػػػػػًرؾى المى

 
)المممكء( اسـ مفعكؿ مف الفعؿ )ييمؤل( المبني لممفعكؿ، ك)جكدنا( مفعكؿ بو، كشبو  

الجممة مف الجار كالمجركر )لمكرل( متعمقة بو، كنائب الفاعؿ ضمير مستتر تقديره: 
و في سياؽ المستقبؿ فيك نعت لبلسـ المجركر )بحرؾ( ن)ىك(، كيتعيف زمنو لممستقبؿ؛ إل

( مضمرة جكازنا بعد الـ إفعمؽ بالفعؿ )لترتكم( الذم يتعيف زمنو لممستقبؿ لنصبو بػ)المت
التعميؿ، كحركؼ النصب الظاىرة أك المقدرة إذا  دخمت الفعؿ المضارع عينت زمنو 

 (.2لممستقبؿ ، خبلفنا لبعض المتأخريف كما ذكر السيكطي)
 البلـ عمى الزمف .ي: داللة اسـ المفعكؿ المجٌرد مف األلؼ ك إنالنمط الث

 الصكرة األكلى: داللة اسـ المفعكؿ المجٌرد مف األلؼ كالبلـ عمى زمف المستقبؿ.
 كرد اسـ المفعكؿ المجرد مف األلؼ كالبلـ داال عمى زمف المستقبؿ في قكؿ الشاعر: 

كىاًسػػػػػػػػػػػػيى ىىػػػػػػػػػػػػٍؿ ىينىػػػػػػػػػػػػا  أىٍك فاٍسػػػػػػػػػػػػأىليكا السيػػػػػػػػػػػػفىفى الرى
 

ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةو ىىٍيفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء)   (3لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ميبتىغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًبخى
 

                                                 
 . 274امؿ( أشرعة الرجاء ( )مف الك1)
 . 1/21ىمع اليكامع  :( يينظر2)
  .19أشرعة الرجاء  ( )مف الكامؿ(3)
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)مبتغى( اسـ مفعكؿ مف الفعؿ )ييبتغى( المبني لممفعكؿ، كنائب الفاعؿ ضمير مستتر  
ت(، كشبو الجممة مف الجار كالمجركر )لؾ( متعمقة بو، ككذا شبو الجممة إنتقديره )

شاء نشاء كاإلنو كاقع في سياؽ اإلن)بخريدة ىيفاء( متعمقة بو، كيتعٌيف زمنو لبلستقباؿ؛ إل
شائية الكاقع فييا )ىؿ ىنا لؾ مبتغى بخريدة ىيفاء( مفعكؿ بو نممة اإلزمنو المستقبؿ، كالج

 لفعؿ األمر )اسألكا(، الداؿ عمى زمف المستقبؿ المطمؽ . إفث
 ـ عمى زمف الحاؿ، أك االستقباؿية: داللة اسـ المفعكؿ المجٌرد مف األلؼ كالبلإنالصكرة الث

 اعر: كردت ىذه الصكرة في سبعة عشر مكضعنا منو قكؿ الش 
ـى ًبمٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرًىفٌ   ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيّْفَّ الٌجًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد الجنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   (1)إففتىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك ًمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى مىٍكعي

 
(، إفت الجنإن(، كاألصؿ )مكعكد إف)مكعكد( اسـ مفعكؿ مضاؼ لنائب الفاعؿ )الجن 

كىك صالح لزمف )الحاؿ، أك االستقباؿ(؛ لكجكده في سياؽ ىذا الزمف، إٍذ ىك مضاؼ 
ؿ المضارع )تبدك( الصالح لزمف الحاؿ أك االستقباؿ، كال لػػ)مثؿ( الكاقعة مفعكال بو لمفع

 تعارض.
الصفة المشبية كداللتيا عمى الزمف -المطمب الرابع  

مكصكفيا دكف  إلىالصفة المشبية "ىي: المصكغة لغير تفضيؿ؛ إلفادة نسبة الحدث 
مر " المعنى الذم دٌلت عميو أ ف(، كفي أصؿ كضعيا تدؿ عمى الحاؿ؛ إل2إفادة الحدث")

، كمعنى إفثابت إفالحيسف كالكىـر معني إفمر مستقر ثابت متصؿ بحاؿ اإلخبار أال ترل أ
( 3في معنى الحاؿ أعمؿ فيما بعده ") إفيككف مكجكدنا في زمف اإلخبار؛ فمما ك إفالحاؿ 

("3. ) 

                                                 
 . 220 المرجع السابؽ)مف الكافر(  (1)
  .2/45 شرح التصريح (2)
 . 6/83 البف يعيش ( شرح المفصؿ3)
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كضعيا كذلؾ؛  إفداللتيا عمى الحاؿ ليس عمى جية الشرط، بؿ  إفذكر السيكطي 
كت، كالثبكت مف ضركرتو الحاؿ، كالمسألة فييا آراء، كاآلتي: لككنيا صفة دالة عمى الثب

 إفتككف لؤلزمنة الثبلثة، كالثالث:  إفي: إنتككف بمعنى الحاؿ ، كالث إفاألكؿ: ال ييشترط 
 (.1تككف بمعنى الماضي المطمؽ، كالرابع: أاٌل تككف بمعنى الماضي)

فديك ظاىرة داللة الصفة المشبية عمى الزمف داخؿ التركيب في   أشرعة الرجاء  ا 

 تتمثؿ ظاىرة داللة الصفة المشبية عمى الزمف داخؿ التركيب في النمط التالي:  
 داللة الصفة المشبية التي معمكليا سببي عمى زمف الحاؿ.

 التحميؿ: 
أم: داللة الصفة المشبية التي معمكليا سببي عمى الزمف الحالي  –كرد ىذا النمط  
 قكؿ الشاعر:في أربعة مكاضع، منيا  –

كييىا  كالكىٍيربىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي تىقٌطعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى
 

ٌقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي)  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؤيهي كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو ضى  (2كالبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؽي عى
 

)عات( صفة مشبية تعمؿ عمؿ اسـ الفاعؿ، ك)ضكؤه( فاعؿ، كىك مضاؼ، كالياء  
ضمير مبني في محؿ جر باإلضافة، كىك يعكد عمى )البرؽ(، كزمف الصفة المشبية 

أسبلؾ الكيرباء مع البرؽ القكم الكٌقاد، كٌتقمب الجك الحدث، كىك تقطع  فالحاؿ؛ إل
 حصؿ في زمف الحاؿ .

 أفعؿ التفضيؿ كداللتو عمى الزمف -المطمب الخامس 

(، ذكر 3أفعؿ التفضيؿ "ىك: الكصؼ المبني عمى أفعؿ؛ لزيادة صاحبو عمى غيره ") 
(، 1دة)و بمنزلة الفعؿ إذ ىك عبارة عنو، كيدؿ عمى المصدر كالزياإنذكر ابف يعيش 

                                                 
 . 94 – 5/93ىمع اليكامع  :( يينظر1)
 .  79أشرعة الرجاء )مف الكامؿ(  (2)

 . 2/92التصريح  ( شرح3)
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اسـ التفضيؿ يدؿ عمى الحدث كالمصدر كىذا ما يدؿ عميو  إفكشرح الرضي ىذا فقاؿ: 
 (، كىذه ىي الزيادة.2و مكضكع لمتفضيؿ في الحدث)إنالفعؿ، إال 

داللة أفعؿ التفضيؿ عمى الزمف بقكلو " في أغمب صكره يدؿ  إلىيشير عباس حسف  
 إفو في الدكاـ كاالستمرار شإنارض ىذا؛ فشعمى االستمرار كالدكاـ، ما لـ تكجد قرينة تع

 (.3الصفة المشبية ")
فظاىرة داللة أفعؿ التفضيؿ عمى الزمف داخؿ التركيب في ديك   أشرعة الرجاء  ا 

 تتمثؿ ظاىرة داللة أفعؿ التفضيؿ عمى الزمف داخؿ التركيب في النمطيف التالييف:    
 المستمر . النمط األكؿ: داللة أفعؿ التفضيؿ عمى زمف الماضي

 ي: داللة أفعؿ التفضيؿ عمى زمف المستقبؿ المستمر .إنالنمط الث
 التحميؿ:

 النمط األكؿ: داللة أفعؿ التفضيؿ عمى زمف الماضي المستمر .
 جاءت ىذه الصكرة في ستة مكاضع منو قكؿ الشاعر:  

 بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدٍلتى فاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيبًدلٍت شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر بًديمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

)إنػػػػػػػػػػػػػػػكى    (4ٍت ىكيػػػػػػػػػػػػػػػدةي كىٌفيىػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍكلىػػػػػػػػػػػػػػػى لىػػػػػػػػػػػػػػػؾى
 

)أكلى( اسـ تفضيؿ بمعنى )أفضؿ(، فاعمو ضمير مستتر فيو تقديره: )ىي( يعكد  
عمى )ىكيدة(، كشبو الجممة مف الجار كالمجركر )لؾ( متعمقة بو، كاسـ التفضيؿ يدؿ 

(، إفو كاقعه خبرا في جممة ىي خبر لػػػ)كنعمى المفاضمة في الحدث، زمنو الماضي؛ إل
الماضي، كقد اكتسب الزمف الداللة عمى االستمرارية في  التي تفيد كقكع خبرىا في الزمف

                                                                                                                         
 . 6/96 البف يعيش شرح المفصؿ :( يينظر1)
 . 3/448كافية ابف الحاجب عمى  وشرح :( يينظر2)
 . 3/395 ،ـ 1974 -3مصر، ط -دار المعارؼ  النحك الكافي لعباس حسف، (3)
 . 124( )مف الكامؿ( أشرعة الرجاء 4)
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( عمى إفالزمف الماضي مف داللة اسـ التفضيؿ عمى الدكاـ كاالستمرار، كلداللة )ك
 إلى( 2(، كالدكتكر إبراىيـ السامرائي)1االستمرارية، كقد نٌبو الدكتكر ميدم المخزكمي)

 ضي.داللتيا عمى استمرار الحدث في فترة مف الزمف الما إلى
 ي: داللة أفعؿ التفضيؿ عمى زمف المستقبؿ المستمر .إنالنمط الث

جاءت داللة أفعؿ التفضيؿ عمى زمف المستقبؿ المستمر في أحد عشر مكضعنا منو  
 قكؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىًت األىحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىًتي )  مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المى  (3ًد عى
 

د زيادة في الحدث، كىك )الحب(، )األحب( اسـ تفضيؿ معٌرؼ باأللؼ كالبلـ يفي 
الفؤاد( متعمقة بو، كزمنو  إلىت(، كشبو الجممة )إنكفاعمو ضمير مستتر فيو، تقديره )

)االستقباؿ(، كيدؿ عمى االستمرار في الزمف؛ لداللة اسـ التفضيؿ عمى ذلؾ، ككذلؾ 
 القرينة المفظية )عمى المدل(، أم: مدل الزمف المستمر في مستقبؿ حياتو. 

أسماء األفعاؿ كداللتيا عمى الزمف -مطمب السادسال  

(، 4(، ك)صو(، ك)مو(")إفاسـ الفعؿ ىك: " ما ناب عف الفعؿ معنى كاستعماال كػػ)شت 
(، كذىب 5)إف(، كال يتصرؼ تصرؼ األفعاؿ؛ إذ ال تختمؼ أبنيتو الختبلؼ الزم4ك)مو(")

                                                 
 –خزكمي، المكتبة العصرية، صيدا في النحك العربي نقد كتكجيو لمدكتكر ميدم الم( يينظر: 1)

 . 158 ،ت -ط، د -بيركت، د –
  .33و كأبنيتو إن( الفعؿ زم2)
 . 34أشرعة الرجاء  ( )مف مجزكء الكامؿ(3)
صارم، نألفية ابف مالؾ ألبي محمد عبد ا جماؿ الديف بف ىشاـ اإل إلىأكضح المسالؾ  (4)

مد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة تحقيؽ أكضح المسالؾ لمح إلىكمعو كتاب عدة السالؾ 
 . 4/81 ،ت -ط، د -بيركت، د –صيدا  –العصرية 

  .5/119ىمع اليكامع  :( يينظر5)
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اؿ؛ يا أفعإن إلىاسمية أسماء األفعاؿ، كذىب الككفيكف  إلىكذىب جميكر البصرييف 
 لداللتيا عمى الحدث كالزمف، كذىب ابف

(، كتأتي 1أقساـ الكممة الثبلثة، كأسماه )الخالفة( ) إلىيا قسـ رابع ييضاؼ إن إلىصابر  
 مختمفة لمزمف كالتالي: إفأسماء األفعاؿ بمع

( بمعنى إف( بمعنى سرع، ك)بطإف، كسرعإفلمماضي، نحك: )كشك إفما ك .أ 
 (، أم: افترؽ .إفتبطأ، ك)ىييات( بمعنى بعيد، ك)ش

لممضارع، نحك: )أٌكاه(، أم: أتكجع، ك)أؼ( بمعنى أتضجر، ك)كا،  إفما ك .ب 
 كاىا، كم( بمعنى أتعجب .

لؤلمر، كىك كثير، نحك: )آميف( بمعنى استجب، ك)ىيت، كىيا(  إفما ك .ج 
كفؼ، إنبمعنى أسرع، )إيو( بمعنى امض، ك)صو( بمعنى اسكت، ك)مو( بمعنى 

 ( .2أميؿ)ك)تيد، كتيدخ( بمعنى 
فظاىرة داللة أسماء األفعاؿ عمى الزمف داخؿ التركيب في ديك   أشرعة الرجاء  ا 

 تتمثؿ ظاىرة داللة أسماء األفعاؿ عمى الزمف داخؿ التركيب في اآلتي:    
 النمط األكؿ: داللة أسماء األفعاؿ عمى الزمف الماضي .

 المستقبؿ . ي: داللة أسماء األفعاؿ عمى الزمف الحالي أكإنالنمط الث
 الصكرة األكلى: داللة اسـ الفعؿ المضارع )آه( عمى زمف الحاؿ أك االستقباؿ .

 ية: داللة اسـ الفعؿ المضارع )أٌكاه( عمى الزمف الحالي .إنالصكرة الث

                                                 
بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة : ابر أبك جعفر النحكم، يينظرص( ىك أحمد بف 1)

 – 2الفكر، طلجبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار 
 . 5/121، ىمع اليكامع 1/311  ،ـ1979

عمى شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ،  إفحاشية الصب، 435( يينظر: شرح ابف الناظـ 2)
 ،ت –ط، د  -كمعو شرح الشكاىد لمعيني، تحقيؽ عبد الرؤكؼ سعد، المكتبة التكفيقية، د

3/290 – 292 . 
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 النمط الثالث: اسـ فعؿ األمر.
 الصكرة األكلى: اسـ فعؿ أمر )مرتجؿ مفرد( + الفاعؿ .

 أمر )مرتجؿ مركب( + الفاعؿ .ية: اسـ فعؿ إنالصكرة الث
 الصكرة الثالثة: اسـ فعؿ أمر )منقكؿ عف الجار كالمجركر( + الفاعؿ .

 الصكرة الرابعة: اسـ فعؿ أمر )معدكؿ( + الفاعؿ .
 التحميؿ:

 النمط األكؿ: داللة أسماء األفعاؿ عمى الزمف الماضي .
 شاعر:جاء اسـ الفعؿ الماضي )ىييات( في ثبلثة مكاضع منو قكؿ ال 

 فىأىتىٍيػػػػػػػػػػػػتي ًمػػػػػػػػػػػػف بىٍعػػػػػػػػػػػػًض القىػػػػػػػػػػػػًريًض ًبطىػػػػػػػػػػػػارؼو 
 

تىًميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي )   (1ىىٍييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتى يىٍنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرؼه كى
 

)ىييات( اسـ فعؿ ماضو ال محؿ لو مف اإلعراب عمى رأم، كفاعمو ضمير مستتر 
(، كيتضمف النفي؛ 2تقديره: )ىك(، كىك الـز رباعي األصؿ، مضاعؼ الفاء، غير منقكؿ)

قد كقعت بعده الجممة الفعمية )ينفع طارؼ كتميد( في سياؽ و بمعنى )بعد(، ك نالنفي؛ إل
 النفي.

 ي: داللة أسماء األفعاؿ عمى الزمف الحالي أك المستقبؿ .إنالنمط الث
 الصكرة األكلى: داللة اسـ الفعؿ المضارع )آه( عمى زمف الحاؿ أك االستقباؿ .

 كرد اسـ الفعؿ المضارع )آه( في مكضعيف منو قكؿ الشاعر:  

                                                 
  .13( )مف الكامؿ( أشرعة الرجاء 1)
النحك العربي لمدكتكر إبراىيـ ، 36/  4 البف يعيش ، شرح المفصؿ41/  3( الخصائص 2)

 .3/420، 3/409 ،ـ2007 -1مصر، ط -النشر لمجامعات إبراىيـ بركات، دار 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي -آه ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مى  -يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى
 

 ( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي مى  (1تىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكءي ًبًحٍمًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الجي
 

(، كفاعمو ضمير مستتر 2)آه( اسـ فعؿ مضارع الـز بمعنى أتكجع فيو عدة لغات) 
 إفو زمإنا(، كشبو الجممة مف الجار كالمجركر )منؾ( متعمقة بو، كزمإنمستتر فيو تقديره: )

قرينة تعٌيف أحدىما، كفي ىذا البيت صيغة )يفعؿ( أم: الحاؿ أك االستقباؿ، إذ لـ ييكجد 
 يف .إنصالح لمزم
 ية: داللة اسـ الفعؿ المضارع )أٌكاه( عمى الزمف الحالي .إنالصكرة الث

جاءت داللة اسـ الفعؿ المضارع عمى الزمف الحالي في مكضعيف، أحدىما قكؿ  
 الشاعر: 

مٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ بينٌيًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  أىٌكاه كىا لىيًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عى
 

ػػػػػػػػػػػػٍكتي ذي   ػػػػػػػػػػػػا ًحيمًتػػػػػػػػػػػػي كىالمى ػػػػػػػػػػػػاًمي)مى  (3ٍقػػػػػػػػػػػػًت أىمى
 

ا(، مف )أٌكه( إن)أٌكاه( اسـ فعؿ مضارع الـز بمعنى أتكجع، فاعمو مضمر فيو تقديره: ) 
الشاعر حذؼ )التاء( فأصبحت )أٌكاه(،  إف(، إال 4ك)أٌكتاه( لغة في )آه( كما ذكر الرضي)

 )أٌكاه(، كيتعٌيف زمف اسـ فعؿ المضارع لمحاؿ، فالزمف الذم ذاقت فيو ابنتو المكت أمامو
 ىك زمف الحاؿ.

 النمط الثالث: اسـ فعؿ األمر .
 جاء عمى عدة صكر:   

 الصكرة األكلى: اسـ فعؿ األمر )مرتجؿ مفرد( +ا لفاعؿ. 

                                                 
 . 129( )مف مجزكء الكافر( أشرعة الرجاء 1)
)آًه، أٍكًه، أٌكًه،  ، المغات ىي:3/384لمدكتكر إبراىيـ إبراىيـ بركات  النحك العربي  :يينظر (2)

 .أٌكٍه( 
  .132( )مف الكامؿ( أشرعة الرجاء 3)
 .3/105شرحو عمى كافية ابف الحاجب  :يينظر (4)
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 جاء اسـ فعؿ األمر المرتجؿ المفرد في تسعة مكاضع منو قكؿ الشاعر: 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  ٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأجمكى أىٍدعي  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رى

 
: آًمينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا)   (1فىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى القىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي

 
( اسـ فعؿ   أمر الـز مبني عمى الفتح بمعنى: )استجب(، ال محؿ لو مف )آميفى

في األصؿ، كعمى أكز إن(، كقد قيؿ في )آميف(: سري2اإلعراب عمى رأم) األعجمية  ا 
كقابيؿ، كىابيؿ، كمعناه: )افعؿ(، كييخفؼ بحٍذؼ األلؼ فيككف: )أميف(، كعمى كزف كريـ، 

عؿ اسـ  فعؿ أمر فيككف أصمو عربينا مصدرنا أك يككف أصمو القصر ثـ ميٌد كػػ)نذير( ثـ جي
 ( .3كػػ)نكير()

يا فقاؿ جمت(، كالمعنى: )طمبت ا ألإنكفاعمو ضمير مستتر فيو كجكبا تقديره: ) 
شاء إنالقمب: استجب(، كىنا ايستعمؿ اسـ فعؿ األمر الذم لمطمب لمعنى الدعاء، كالدعاء 

 زمنو المستقبؿ.
 ركب( + الفاعؿ . ية: اسـ فعؿ أمر )مرتجؿ مإنالصكرة الث

 جاء اسـ فعؿ األمر المرتجؿ المرٌكب في مكضعيف، أحدىما قكؿ الشاعر: 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا نىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىأ ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيكرنا  ىىميمُّ

 
اًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األىٍغبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر)   (4تىٍحًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذىاؾى المى

 
يا مرٌكبة مف )ىا( التنبيو، إن: القكؿ األكؿ: قكؿ البصرييف في ففي تركيب )ىمـ( قكإل 

( فعؿ أمر، قا ( فزعـ ك)ليـٍ ( إنيا حكاية في المغتيف جميعنا، كإنؿ سيبكيو: " كأٌما )ىىميـٌ يا )ليَـّ
ني لـ أرى فعبل قطُّ بيني عمى )ذا(، نأيدًخمىٍت عمييا )الياء(، كما أدخمت )ىا( عمى )ذا(؛ إل

( ييقٌكم  كال اسمنا كال شيئا ييكضع مكضع الفعؿ، كليس مف الفعؿ، كقكؿ بني تميـ )ىىٍمميٍمفى

                                                 
 .310( )مف مجزكء اليزج( أشرعة الرجاء 1)
 .289/ 3 إفحاشية الصب :( يينظر2)
 .85/ 3شرح الرضي عمى الكافية  :( يينظر3)
 .209)مف الرجز( أشرعة الرجاء  (4)
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( فأذىٍبتى ألؼ الكصؿ")نإذا، ك : )الميٍمفى ذفت األلؼ تخفيفنا، ككذلؾ أصؿ الـ 1ؾ قيمتى ( فحي
يا مركبة مف )ىؿ( التي لمزجر إني: قكؿ الككفييف إن(، القكؿ الث2الـ )ليـ( السككف)

ت )ىؿ( إنما كإنقكؿ العرب )ىمـ إلينا( مثميا  إفكالحث، دخمت عمى )أـ(، ذكر الفراء: "
 م: ىؿ أـ بمعنى )عجؿ كأقصد( . ( أ3فضـٌ إلييا )أـ(")

( تارة الزما كتارة متعديا، فإذا ك  بمعنى )أٍحًضر( يتعدل  إفييستعمؿ اسـ الفعؿ )ىمـٌ
ذا ك بمعنى )أقبؿ( يككف الزمنا، كيتعٌدل  إفكقكؿ العرب: )ىمـ الثريد(، أم: احضركه، كا 

الجر )البلـ(، نحك: ىمـ  (، أك بحرؼ4)ىىميَـّ ًإلىٍينىا: إلى(، نحك قكلو تعإلىبحرؼ الجر )
 ( .5ىمـ لمثريد)

( عند الحجازييف كالتميمييف: يستعممو أىؿ الحجاز في كؿ حاؿ عمى  استعماؿ )ىمـٌ
لفظ كاحد لممفرد، كالمثنى، كالجمع، كالمذكر كالمؤنث، أٌما بنك تميـ فيك عندىـ فعؿ 

( . كذك بني تميـ  إفر ابف جني يتصؿ بالضمائر نحك: )ىىميمّْي كىىميٌما، كىميٌمكا، كىىٍمميٍمفى
فك  فادتيا فائدتو إال إنك ا  و عندىـ اسـ إنكا يجركف )ىمـ( مجرل الفعؿ؛ لقكة شبييا بو، كا 

(، كقد استعمؿ الشاعر في شعره لغة بني تميـ حيث اتصؿ 6فعؿ أمر كليس فعبل)
بالضمير )كاك( الجماعة، كىك في محؿ رفع فاعؿ، كالجممة )نقرأ منو سطكرنا( في محؿ 

                                                 
 .333 – 332/ 2الكتاب  (1)
 .5/126ىمع اليكامع  :يينظر ،3/35 ،278/ 1( الخصائص 2)
في القر إن( مع3)  .1/23 ا 
 .18مف اآلية األحزاب  (4)
األشباه كالنظائر في النحك  100/  3، شرح الرضي عمى الكافية 246/  1( يينظر: الكتاب 5)

/ 2 ،ت-ط، د -، دإفنلب –بيركت  –النحك لجبلؿ الديف السيكطي، دار الكتب العممية 
155.  

 .126/  5ىمع اليكامع  ،36/  3الخصائص  :يينظر (6)
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(، 1جكاب الطمب عمى رأم، أك تككف جكابا لمشرط المحذكؼ عمى الرأم اآلخر)جـز 
 كالغرض مف الطمب االلتماس .

 الصكرة الثالثة: اسـ فعؿ أمر )منقكؿ عف الجار كالمجركر ( + الفاعؿ .
دى اسـ فعؿ األمر المنقكؿ عف الجار كالمجركر في قكؿ الشاعر:   كىرى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد كى   تىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًإلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى تىٍكًجيينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًلمى
 

ػػػػػػػػػػػػا الٌصػػػػػػػػػػػػٍبح    (2فىمىػػػػػػػػػػػػؽ)إنيىًمػػػػػػػػػػػػيف ذىا بيعىٍيػػػػػػػػػػػػد مى
 

)إليؾ( اسـ فعؿ أمر منقكؿ عف الجار كالمجركر، كالتسمية تقع بالجار كالمجركر،  
كي لفظيما، كجريا في التسمية مجرل األصكات الميسمى بيا نحك: صو، كمو،  كحي

، كييضمر فيو الفاعؿ، كال ييستعمؿ ىذا النكع في  كالمنقكؿ عمى معنى فعؿ األمر البلـز
و في البيت استعمؿ إن(، إال 3الغالب إال جارا ضمير المخاطب، كمعنى )إليؾ( تىنىٌح)

المفعكؿ بو: )تكجييا(، كالبلـ في )لما( حرؼ جر،  إلىبمعنى: خذ، كايستعمؿ متعدينا 
ك)ما( اسـ مكصكؿ مجركر بالبلـ، كالجممة )قد كتب( صمة المكصكؿ ال محؿ ليا مف 

بالمصدر )تكجييا(، كزمنو المستقبؿ  إفاب، كشبو الجممة مف الجار كالمجركر متعمقاإلعر 
 فبلؽ الصبح.إنالمعيف بعد 

 الصكرة الرابعة: اسـ فعؿ أمر )معدكؿ( + الفاعؿ .
دى اسـ فعؿ األمر المعدكؿ في ستة مكاضع، منيا قكؿ الشاعر:   كىرى

                                                 
صارم، تحقيؽ كشرح الدكتكر عبد نمغني المبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ اإل( يينظر: 1)

ـ، كالجزأيف السادس كالسابع األخيريف 2000 – 1عبد المطيؼ محمد الخطيب، الككيت، ط
 .6/519 ،520 – 5/519 ،1/114 ،ـ2002نشرا سنة 

  .116( أشرعة الرجاء زجر )مف ال (2)
 النحك العربي ،436شرح ابف الناظـ  ،34-33/ 4 البف يعيش شرح المفصؿ :( يينظر3)

 . 417/ 3 لمدكتكر إبراىيـ إبراىيـ بركات
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى أىٍىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوإنالعيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   ًفٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًبمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىارً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًب) كىحى  (1ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف تىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذيًرًه ًبسى
 

)حذاًر( اسـ فعؿ أمر الـز مبني عمى الكسر، مصكغ مف الفعؿ الثبلثي قياسا عمى  
ت(، ك)مف( إنكزف )فعاًؿ(، بمعنى )احذر(، كفاعمو ضمير مستتر فيو كجكبا تقديره: )

 باسـ الفعؿ، كالباء حرؼ جر، كشبو إفحرؼ جر، ك)تبذيره( اسـ مجركر، كىما متعمق
الجممة )مف تبذير( مف الجار كالمجركر متعمقة باسـ الفعؿ كذلؾ، كشبو الجممة )بسراب( 
مف الجار كالمجركر متعمقة بالمصدر )تبذيره(، كقد استعمؿ الشاعر اسـ فعؿ األمر 
)حذار( لبللتماس، إذ طمب مف مخاطبو ترؾ تبذير العمر بغير ما ىك أىمو، كزمنو 

 ة تعيف زمنو.المستقبؿ المطمؽ؛ إذ ال قرين
 الخاتمة:

فداللة األسماء العاممة عمؿ الفعؿ عمى الزمف داخؿ التركيب في ديك   أشرعة الرجاء. ا 

 العدد الزمف داخؿ التركيب االسـ
 

 المصدر
 40 يتعيف لزمف الماضي

 44 يترجح لزمف الحاؿ أك االستقباؿ
 34 يتعيف لزمف المستقبؿ

 
 اسـ الفاعؿ

 6 يتعيف لزمف الماضي
 31 يترجح لزمف الحاؿ أك االستقباؿ

 16 يتعيف لزمف المستقبؿ
 2 يترجح لزمف الحاؿ أك االستقباؿ اسـ المفعكؿ

 17 يتعيف لزمف المستقبؿ
 4 يتعيف لزمف الحاؿ الصفة المشبية

                                                 
 .200( )مف الكامؿ( أشرعة الرجاء 1)
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 6 يتعيف لزمف الماضي المستمر أفعؿ التفضيؿ
 11 يتعيف لزمف المستقبؿ المستمر

 
 أسماء األفعاؿ

 3 يف لزمف الماضييتع
 2 يتعيف لزمف الحاؿ

 2 يترجح لزمف الحاؿ أك االستقباؿ
 18 يتعيف لزمف المستقبؿ

1-  ، المصدر داخؿ التركيب يعمؿ عمؿ فعمو الجارم عميو )ماضينا، كحاالن
(، كتتكٌجو داللة المصدر عمى الزمف داخؿ التركيب بحسب السياؽ، كقد  كمستقببلن

األكثر ، ثـ  -لعدـ كجكد القرينة -أك المستقبؿجاء زمف المصدر لمحاؿ، 
 الماضي ثـ المتعٌيف زمنو لممستقبؿ.

اسـ الفاعؿ المعٌرؼ باأللؼ كالبلـ زمنو المستقبؿ في مكضع، كيترجح زمنو  -2
 لمحاؿ، أك االستقباؿ؛ لعدـ كجكد القرينة في ستة مكاضع. 

عشر مكضعنا،  اسـ الفاعؿ المجٌرد مف األلؼ كالبلـ زمنو المستقبؿ في خمسة -3
كيترجح زمنو لمحاؿ أك المستقبؿ؛ لعدـ كجكد القرينة في كاحد كعشريف مكضعنا، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       صيغ المبالغة يترجح زمنو لمحاؿ أك االستقباؿ في عشرة مكاضع.                                                                     إلىكالمحٌكؿ 
جاء اسـ المفعكؿ زمنو المستقبؿ عمى قمة، إذ جاء في مكضع معٌرفنا باأللؼ  -4

كالبلـ، كفي مكضع مجردنا منيما، كجاء زمف اسـ المفعكؿ المجٌرد مف األلؼ 
كالبلـ داخؿ تراكيب الشعر لمحاؿ أك االستقباؿ؛ لعدـ كجكد قرائف تعٌيف أحدىما 

 في سبعة عشر مكضعنا .
زمنيا الحاؿ، كىذا ما  إفالصفة المشبية لداللتيا عمى الثبكت في الصفة؛ ف -5

فعميو زمنيا في الديك   .ا 
ففي الديك  -عمى قمة-أفاد اسـ التفضيؿ داخؿ التركيب  -6 زمف الماضي  ا 

 ، كما أفاد زمف المستقبؿ المستمر.المستمر
تفيد المستقبؿ األكثر كركدا في -كزمنيا كزمنو  -ت أسماء فعؿ األمرإنك -7
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فالديك  اسـ الفعؿ الماضي ىك  إف، كأسماء )فعؿ الماضي( كردت قميمة، ككا 
 )ىييات( فقط . 

أسماء )فعؿ المضارع( تترجح لزمف )الحاؿ، أك االستقباؿ( في مكضعيف لعدـ  -8
 رينة، كتعينت لمحاؿ في مكضعيف؛ لكجكد القرينة المعنكية .كجكد الق

 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 المصدر الذم تقـك عميو الدراسة  -أكال 

 -1ليبيا، ط –الخمس  -محمد عمي أبك سطاش، دار الكفاءإشرعة الرجاء شعر أ -
 ـ. 2012

 مصادر كمراجع البحث  -يا إنث

دلسي، تحقيؽ كشرح كدراسة ناإل إفحيالعرب ألبي  إفارتشاؼ الضرب مف لس -
القاىرة،  –جي إنعبد التكاب، مكتبة الخ إف، كالدكتكر رمضإفالدكتكر رجب عثم

 ـ.1998 – 1ط
بارم، تحقيؽ محمد بيجة، نأسرار العربية ألبي البركات عبد الرحمف بف محمد اإل -

 ت .  -ط، د -دمشؽ، د –المجمع العممي العربي 
بيركت  –ك لجبلؿ الديف السيكطي، دار الكتب العممية األشباه كالنظائر في النح -

 ت .-ط، د -، دإفلبن –
األصكؿ في النحك ألبي بكر محمد بف سيؿ بف السراج النحكم البغدادم، تحقيؽ  -

 ـ.1988ط  -بيركت، د –الدكتكر عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة 
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ؿ الديف بف ىشاـ ألفية ابف مالؾ ألبي محمد عبد ا جما إلىأكضح المسالؾ  -
تحقيؽ أكضح المسالؾ لمحمد محيي  إلىصارم، كمعو كتاب عدة السالؾ ناإل

 ت. -ط، د -بيركت، د –صيدا  –الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية 
بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة لجبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي،  -

 ـ .1979 – 2تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر، ط
جامع الدركس العربية )مكسكعة في ثبلثة أجزاء( لمشيخ مصطفى الغبلييني،  -

بيركت،  –صيدا  –راجعو كنٌقحو الدكتكر عبد المنعـ خفاجة، المكتبة العصرية 
 ـ . 1993 – 28ط

عمى شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، كمعو شرح الشكاىد  إفحاشية الصب -
 ت . –ط، د  -سعد، المكتبة التكفيقية، دلمعيني، تحقيؽ عبد الرؤكؼ 

 –قضاياىا  –اتجاىاتيا  –الحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث )بداياتيا  -
 –أعبلميا( لمدكتكر قريرة زرقكف نصر، دار الكتاب الجديد المتحدة  –أشكاليا 
 ـ.2004 – 1، طإفلبن –بيركت 

جار، دار الكتب بف جني، تحقيؽ محمد عمي الن إفالخصائص ألبي عثم -
 ت . –ط، د  –المصرية، د 

شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ البف الناظـ أبي عبد ا بدر الديف محمد  -
 –بيركت  –بف اإلماـ، تحقيؽ محمد باسؿ عيييكف الٌسكد، دار الكتب العممية 

 ـ . 2000 -1، طإفلبن
النحك، كىك  شرح التصريح عمى التكضيح، أك التصريح بمضمكف التكضيح في -

ألفية ابف مالؾ  إلىشرح لمشيخ خالد بف عبد ا األزىرم عمى أكضح المسالؾ 
صارم، تحقيؽ محمد باسؿ عيييكف السُّكد، نلجماؿ الديف أبي محمد، ابف ىشاـ اإل

 ـ .2000 -1، طإفلبن –بيركت  -دار الكتب العممية 
شكرات شرح الرضي عمى الكافية، تصحيح، كتعميؽ يكسؼ حسف عمر، من -

 ـ .1996 – 2بنغازم، ط  –جامعة قاريكنس 
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فتحفة اإلخك  -1ي كمحمد عمي البرككم، إنشرح العكامؿ لمشريؼ الجرج - في  ا 
اـ عمى  -2شرح العكامؿ المائة لمبرككم لمشيخ مصطفى الغميبكلي،  شرح الًعصى

ي لسعد الديف إنشرح عكامؿ الجرج -3عكامؿ البرككم لعصاـ الديف إبراىيـ، 
ي لمشيخ أحمد بف محمد إنتسريح الغكامؿ في شرح العكامؿ لمجرم -4الصغير، 

، إفلبن –بيركت  –، دار الكتب العممية فالقطامي، تحقيؽ كتعميؽ إلياس قبئل
 ـ .2010 – 1ط

شرح المفصؿ لمكفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش النحكم، إدارة الطباعة  -
 ت .  -ط، د -مصر، د -المنيرية 

بي الحسف عمي بف مؤمف، ابف عصفكر اإلشبيمي، قٌدـ شرح جمؿ الزجاجي أل -
لو، ككضع ىكامشو كفيارسو فٌكاز الشٌعار، إشراؼ الدكتكر إميؿ بديع يعقكب، 

 ـ .1998 – 1، طإفلبن –بيركت  –دار الكتب العممية 
شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب ألبي محمد بف عبد ا، جماؿ الديف  -

كتاب منتيى األرب بتحقيؽ شرح شذكر الذىب  صارم، كمعونبف ىشاـ اإل
 ـ. 2009ط،  -القاىرة، د -لمحمد محيي الديف عبد الحميد، دار الطبلئع 

 –ي إنشرح عمدة الحافظ كعيدة البلفظ لجماؿ الديف محمد بف مالؾ، مطبعة الع -
 ـ. 1977ط،  -بغداد، د

 -3بيركت، ط –ة و كأبينتو لمدكتكر إبراىيـ السامرائي، مؤسسة الرسالإنالفعؿ زم -
 ـ.1983

في النحك العربي نقد كتكجيو لمدكتكر ميدم المخزكمي، المكتبة العصرية، صيدا  -
 ت .  -ط، د -بيركت، د –

كتاب اإليضاح ألبي عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغٌفار الفارسي، تحقيؽ،  -
، ط إفلبن –بيركت  –، عالـ الكتب العممية إفكدراسة الدكتكر كاظـ بحر المرج

 ـ.1996 -2
كتاب العيف ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، تحقيؽ الدكتكر ميدم  -
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 ت. -ط، د -المخزكمي، كالدكتكر إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ، د
بف قنبر الحارثي بالكالء، أبي بشر الممقب بسيبكيو،  إفالكتاب لعمرك بف عثم -

 ـ .1988 – 3القاىرة، ط –جي إنالختحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاركف، مكتبة 
مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك لمدكتكر ميدم المخزكمي، مكتبة  -

 ـ .1958 -2كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر، ط
في القر إنمع -  -3، طإفلبن –بيركت  –ألبي زكريا بف زياد الفراء، عالـ الكتب  ا 

 ـ.1983
مد بف يزيد، المعركؼ بالمبرد، تحقيؽ محمد عبد مقتضب ألبي العباس مح -

 ت . -ط، د -بيركت، د –الخالؽ عضيمة، عالـ الكتب 
مصر،  -النحك العربي لمدكتكر إبراىيـ إبراىيـ بركات، دار النشر لمجامعات  -

 ـ . 2007 -1ط
 ـ 1974 -3مصر، ط -النحك الكافي لعباس حسف، دار المعارؼ  -
النحك العربي لمدكتكرة أميرة عمي تكفيؽ، مطبعة نظرات في الفعؿ كتقسيماتو في  -

 ط . -ـ . د1981مصر،  –السعادة
ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع لجبلؿ الديف السيكطي، تحقيؽ، كشرح  -

ي، كالجزء الثالث نشر مؤسسة إنالدكتكر عبد العاؿ سالـ، الجزء األكؿ، كالجزء الث
الخامس نشر دار البحكث  ـ، كالجزء الرابع كالجزء1992ط،  -الرسالة، د
ـ، كالجزء السادس كالجزء السابع نشر دار 1979ط،  -الككيت، د –العممية 

 ـ. 1980ط،  -الككيت، د –البحكث العممية 
 الرسائؿ العممية:

فالزمف في القر  - الكريـ، دراسة لغكية، )رسالة ماجستير(، إعداد محمكد محمد  ا 
 -براىيـ إبراىيـ بركات، كمية اآلداب الجعيدم، إشراؼ األستاذ الدكتكر إ إفسميم

 ـ .1995جامعة المنصكرة، 
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 نشأة المدارس الدينية بمدينة طرابمس الغرب ونظميا اإلدارية والتعميمية
 إعداد: د. جمال أحمد الموبر
 د.محمود عبدالمجيد مجبر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقدمة
شطة نالمسجد الجامع في بداية العصر اإلسبلمي مركزان لمكثير مف اإل إفك 

الثقافية كالدينية ، كاالجتماعية ، كالسياسية ، كلذلؾ لـ تكف ىناؾ حاجة لتشييد منشآت 
داران لمقضاء  إف الذم تقاـ فيو الصبلة ، كما كالمسجد بيت ا إفأخرل تفي بالغرض ، فك

و إن إلىتنظر فيو المظالـ كالخبلفات بيف األشخاص ، كتفضُّ فيو المنازعات ، إضافة 
مقران لمحككمة ، كالذم يخػرج منػو المبعكثكف ، كيستقبؿ  إفبيتان لماؿ المسمميف ، كما ك إفك

داران لمعمـ  إفتح أم بمد في العالـ ،كذلؾ كفيو السفراء ، كتنطمؽ منو الحمبلت العسكرية لف
 (.1يمتقي فيو المعٌممكف كالمتعممكف ، كتعقد فيو الحمقات العممية كاألدبية ) إف، حيث ك

                                                 


  .جامعة المرقب -اآلثار كالسياحة   كمية استاذ العمارة كالفنكف اإلسبلمية بقسـ اآلثار اإلسبلمية 
( ،  128، المدينة اإلسبلمية ، سمسمة عالـ المعرفة  العدد )  إف( محمد محمد عبد الستار عثم1)

 المجمس الكطني لمثقافة 
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، كتقدـ نظميا بسبب تطكر المجتمع ان التساع رقعة الدكلة اإلسبلميةكنظر  
د مؤسسات تشرت في المنطقة كمكلإناإلسبلمي كاالحتكاؾ بالحضارات األخرل التي 

بثقت في األصؿ مف كظيفة المسجد الجامع ثـ تطكرت ، إنمتنكعة بتنكع كظائفيا ، كالتي 
حيث ارتبطت بظركؼ الحياة السياسية كاالجتماعية في العصكر التاريخية اإلسبلمية ، 

 إلىظيرت المساجد ، كالمدارس كالخنقاكات ، كاألربطة ، كالزكايا ، كالتكايا التي أدت 
تياجات الدينية كالتعميمية لممجتمع ، كلـ تكف حمقات العمـ كالتعمـ خبلؿ السنكات تمبية االح

ت مجالس الدرس ، إناألكلى لنشر اإلسبلـ كظيكره قاصرة عمى المساجد فقط ، فقد ك
كالقراءة ، كالندكات العممية تعقد ببعض الدكر التي اشتيرت بذلؾ ، كأيضا في دكر بعض 

 (.1العمماء المشيكريف)
عد اتساع رقعة الدكلة اإلسبلمية كتطكر كازدىار حضارتيا تجاكزت الرغبة في كب 

ظيرت  إفغيرىا مف العمـك العقمية ، كبعد  إلىطمب العمـ نطاؽ العمـك الدينية النقمية 
المسمميف ،كخاصة  إلىحركة الترجمة لنقؿ معارؼ كأسرار أصحاب الحضارات القديمة 

يت الحكمة ، كبيت العمـ الذم شيَّده ىاركف الرشيد في ييف ، ظير بإنالبيزنطينيف كالساس

                                                                                                                         

 .234ـ ، ص  1988كالفنكف بالككيت ،     
ـ 1974لعربية في سكريا، عادؿ نجـ عبك ، مدارس في العمارة األيكبية في سكريا، مجمة الحكليات ا -   

 .74، ص
سعيد عبد الفتاح عاشكر ، العمـ بيف المسجد كالمدرسة بحث منشكر في كتاب تاريخ المدارس في  -   

 القاىرة 
ـ ، ص 1992المصرية العامة لمكتاب ،  ييأة(، ال 51اإلسبلمية سمسمة تاريخ المصرييف ، العدد )       

16 - 17 . 

نشأتيا كتاريخييا كتخطيط مدارس اإلسبلمية كدكر العمـ كعمارتيا األثارية ( عباس حسني كامؿ ، ال1)
مجمة كمية التربية كالدراسات اإلسبلمية بمكة المكرمة ) جامعة الممؾ العزيز ( السنة الثالثة ،  عمائرىا

 .152ىػ ، ص  1398 – 1397العدد الثالث ، 
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فىػ ( ، كبيت الحكمة بالقيرك  185بغداد عاـ )  الذم أسسو زيػادة ا السادس األغمبي ،  ا 
 (. 1كدار الحكمة التي شيدىا الحاكـ بأمر ا بالقاىرة)

ي داعي الشيعة يجمس فييا ، كيجتمع إليو مف التبلميذ مف يتكمـ ف إفحيث ك 
العمـك المتعمقة بالمذىب الشيعي ، كجعؿ الحاكـ ليا جزءنا مف أكقافو التي كقفيا عمى 

 (.  2الجامع األزىر كجامع راشدة ، كجامع قصص )
ت فيو دار الحكمة كغيرىا مف المراكز العممية تقـك بدكرىا ، إنكفي الكقت الذم ك 

 (.        3لعبادة عرفت بالمدارس)بدأت تظير في شرؽ العالـ اإلسبلمي أسماء جديدة ألماكف ا
كالمدارس لـ تكف مدارس معركفة زمف الخمفاء الراشديف ، أك زمف الصحابة ،  

 (.4كأكؿ مف بنى مدرسة في اإلسبلـ ، ىـ أىؿ نيسابكر الذيف بنكا المدرسة البييقية )
المدرسة ، كمصطمح معمارم قد نشأت  إفكيتفؽ الباحثكف فيما بينيـ عمى  
 -بلثة أىداؼ رئيسة :لتحقيؽ ث

أكليا : تقكية المذىب السني في مكاجية التحدم الشيعي في القرف الرابع اليجرم 
العاشر الميبلدم ، كخاصة عند استيبلء الفاطمييف عمى القاىرة كالشاـ ، كتحكُّـ البكييييف 

 (.  1الشيعة في الخبلفة العباسية ، كأصبحت ليـ الكممة العميا)

                                                 

شا نـ ( ، صبح األعشى في صناعة اإل1417/ ىػ  821( أبك العباس أحمد بف عمي القمقشندم ، ت ) 1)
 .366ـ ، ص 1914،  المطبعة األميرية ، القاىرة ،  3، ج 

ـ ( ، المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط  1441ىػ /  845تقي الديف أحمد بف عمي  المقريزم ، ت )  -
يرية ، القاىرة، األم ، نسخة مصكرة عف طبعة المطبعة إفكاآلثار  المعركؼ بالخطط المقريزية ، جزء

  .363 – 342، ص ص  2ج ـ ، 1853
 .366( القمقشندم ، مصدر سابؽ ، ص  2)
، بيكت ا  78( السيد عبد العزيز سالـ ، مدارس فاس  ، بحث منشكر في كتاب الشعب العدد 3)

 .199ـ ، ص   1960،  2مساجد كمعاىد ج 
ئفيا ، المجمة التاريخية المصرية ، المجمة ) سعاد ماىر محمد ، تطكر العمارة اإلسبلمية بتطكر كظا - 

 . 58ـ ، ص   1971( ، القاىرة ،  18
 .363( المقريزم ، مصدر سابؽ ، ص 4)4
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حد صارت  إلىد ككادر لمدكلة عف طريؽ تأييد المذاىب الفقيية ييا : ىك إعداإنث 
فيو المدارس مؤسسات رسمية لتخريج القضاة ، كالكزراء ، ككتَّاب بيت الماؿ ، كغيرىـ 
مف المكظفيف الرسمييف ، لتغذية الجياز اإلدارم لمدكلة ، ما تحتاج إلييـ في دكاكينيا 

 (. 2المختمفة)
طيف كالحكاـ في إحكاـ سيطرتيـ عمى أحكاـ الديف ، ثالثيا : تمبية رغبة السبل 

 (.3الذيف درسكا المذاىب السنية الفقيية المعتمدة في الدكلة السنية في ىذه المدارس)
بدأ عدد المدارس يزداد بعد القرف الخامس اليجرم الحادم عشر الميبلدم في  

عند زيارتو لبغداد سنة بعض مدف مشرؽ العالـ اإلسبلمي ، كيؤيد ذلؾ ما ذكره ابف جبير 
و شيد ثبلثيف مدرسة في بغداد ، كست مدارس إنـ ( ، حيث ذكر  1484ىػ /  580) 

 (.4في المكصؿ ، كست مدارس في حمب ، كعشريف مدرسة في دمشؽ)
ىػ ( ،  567/  358كما عرفت القاىرة المدارس منذ نياية العصر الفاطمي )  

عرفت المدارس السنية لبعدىا عف مقر ت اإلسكندرية ىي أكؿ مدينػة مصرية إنكك
المذىب المالكي السني ينتشر في اإلسكندرية ، كلذلؾ شيَّد  إفالفاطمييف الشيعة ، حيث ك

فبيا الكزير رضك  ىػ  645/  526بف الكحشي كزير الخميفة الفاطمي الحافظ لديف ا )  ا 
المذىب المالكي ،  ـ ( لتدريس 1138ىػ /  532( المدرسة العكفية باإلسكندرية سنة ) 

                                                                                                                         

( أيمف فؤاد سيد، المدارس في القاىرة قبؿ العصر األيكبي ، بحث منشكر في كتاب تاريخ المدارس في 1)
 .94القاىرة  اإلسبلمية  ، ب ت ص 

 .341، مرجع سابؽ ، ص  إفعثم محمد عبد الستار -  
 .199السيد عبد العزيز سالـ ، مرجع سابؽ ، ص  -  

 .94( أيمف فؤاد سيد ، مرجع سابؽ ، ص 2)
  242، مرجع سابؽ ، ص  إفمحمد عبد الستار عثم  - 
 . 199السيد عبد العزيز سالـ ، مرجع سابؽ ، ص  - 
 .76( أيمف فؤاد سيد ، مرجع سابؽ ، ص 3)
تذكرة باألخبار عف  ـ  ( ، 1217ىػ /  614دلسي ابف جبير ، ت نسف محمد بف أحمد اإل( أبي الح5)

 .168 – 164األسفار المعركفة برحمة ابف جبير ، دار الكتاب المصرم ، القاىرة ، ب.ت ، ص  اتفاقات
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شأ الكزير العادؿ ابف السبلر مدرسػة لممذىػب الشافعي ، كىي المدرسة إنثـ بعد ذلؾ 
 (.1ـ () 1151ىػ /  546السمفية عاـ ) 

في نياية العصر الفاطمي شيد الكزير صبلح الديف األيكبي المدرسة الناصرية  
ـ ( قبؿ  1170ىػ /  566) ، كالمدرسة القمحية بجكار مسجد ابف العاص بالفسطاط سنة 

كزيران سنيان آلخر خميفة فاطمػي شيعي ، كىك  إفسقكط الدكلة الفاطمية بعاـ كاحد ، حيث ك
العاضد الفاطمي ، كخصص المدرسة األكلى ، كىي الناصرية لتدريس المذىب الشافعي ، 

( ، كلـ تنتشر 2ية ، كىي المدرسة القمحية لتدريس المذىب المالكي)إنكخصص الث
أكثر مف عشريف  إلىلمدارس في القاىرة إالَّ في العصر األيكبي ، حيث كصؿ عددىا ا

تشرت في مشرؽ العػالـ اإلسبلمي كالعراؽ منػذ إنيا إنمدرسة بالقاىرة ، كىكذا يتضح لنا ب
ـ ( ، كفي القاىرة كالشاـ في القرف الذم يميو ، أما بالنسبة لببلد  10ىػ /  4القرف ) 

المدارس التعميمية  إف، كالتي مف بينيا ليبيا ، فقد أكد بعض الباحثيف المغرب اإلسبلمي 
ـ ( ، كما  13ىػ /  7لـ تظير كمنشآت تعميمية في ىذه الببلد إالَّ اعتباران مف القرف ) 

يا ظيرت في المغرب األدنى أكالن ) ليبيا كتكنس ( عندما شيػد أبك زكريا الحفصي إن
ـ ( ، ثـ ظيرت المدارس في المغرب  1249ىػ /  647المدرسة الشافعية بتكنس عاـ ) 

 (.3األقصى متأخرة بعد ذلؾ بثبلثيف عامان)
ببلد المغرب  إلىتقؿ مف القاىرة إننظاـ المدارس السنية  إفمف ىنا يتضح لنا 

تشر في باقي العالـ اإلسبلمي ، حيث لـ تظير المدارس كمنشآت إناألدنى ، كبعد ذلؾ 

                                                 

كمية  ( جماؿ الديف الشياؿ ، أكؿ أستاذ ألكؿ مدرسة في اإلسكندرية اإلسبلمية ، بحث منشكر في مجمة1)
 .14 – 13ـ ، ص  1957اآلداب  باإلسكندرية ، المجمد الحادم عشر ، 

 .200السيد عبد العزيز سالـ ، مرجع سابؽ ، ص  -   
 .119 – 117أيمف فؤاد سيد ، مرجع سابؽ ، ص  -   

 .364 – 363( المقريزم ، مصدر سابؽ ، ص 2)
، دار النيضة ، القاىػرة ،  3عربية ، ج حسف باشا، الفنكف اإلسبلمية كالكظائؼ عمى اآلثار ال -   

 .1056، ص  1965

  .201( السيد عبد العزيز سالـ ، مرجع سابؽ ، ص 3)
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نـ ( ، ك  13ىػ /  7ب اإلسبلمي إالَّ منذ قرف ) تعميمية في ببلد المغر  يا ظيرت أكالن في ا 
المغرب األقصى بعد ذلؾ ، كتعد مدرسة الصفارييف التي  إلىتقمت إنالمغرب األدنى ، ثـ 

ـ ( أكلى  1276ىػ /   675شيدىا األمير أبك يكسؼ يعقكب المريني بفاس سنة ) 
ت المدرسة المغربية تصميميا مف المدارس التي شيدت في المغرب األقصى ، كاشتق

ت تتككف مف صحف أكسط يتكسطو حكض ، كيحيط بو مف إنعمارة األربطة ، حيث ك
ت إنثبلث جيات غرؼ صغيرة بنيت كخبلكل لمطبلب ، كفي الجية الرابعة كىي القبمة ك

تشتمؿ عمى المصمى ) المسجد ( ، أما في مدينة طرابمس إحدل مدف المغرب األدنى ، 
شأت بيذه المدينة ىي المدرسة المنتصرية التي بناىا الفقيو محمد أبي إنمدرسة  أقدـ إفف

 1527ىػ /  658 – 655محمد عبد الحميد بف أبي البركات بف أبي الدينا بيف عامي ) 
دثرت ىذه المدرسة بسبب الدمار الذم لحؽ بيا في القرف العاشر إنـ ( ، كقد  1259 –

 (.  1ان)اليجرم ، كليس ليا أم أثر حالي
فكما يطمؽ عمى ىذه المدرسة اسـ المستنصرية ، ك  تأسيس ىذا الفقيو لتمؾ  ا 

المدرسة يذكرنا بدكر فقياء المشرؽ اإلسبلمي ، حيف اتخذكا مف ديارىـ مقران لمتدريس قبؿ 
 ظيكر نظاـ المدارس بالمشرؽ ، كاتخاذه كمنشآت تعميمية رسمية  مف قبؿ الدكلة.

يو أكثر بالدكر الذم قاـ بو الشيخ مصطفى الكاتب بف كما يذكرنا دكر ىذا الفق
القاسـ المصرم بعد خمسمائة عاـ ، كىك الذم أسس مدرسة الكاتب بزنقة الريح بنفس 

 (.2المدينة)
يا إنكقد اختمؼ بعض الباحثيف في تحديد مكقع ىذه المدرسة ، فيذكر الكرفمي ب

 (.1ليست بعيدة عف جنكب مسجد قكرجي)

                                                 

 . 35ـ ص  1978بمدينة طرابمس ، طرابمس ،  اإلسبلمية( سعيد عمي حامد ، المعالـ 1)

بلؿ العصر ( محمد محمد نجيب ، نظرة جديدة عمى النظاـ المعمارم لممدارس المتعامدة كتطكره خ2)
 ـ ( الكتػاب الذىبي لبلحتفػاؿ             1517 – 1382ىػ /  922 -784المممككي الجركسػي ) 

 الخمسيني بالدراسات اآلثارية ، بجامعة القاىرة ، عدد خاص مف مجمة كميػة اآلثار ، 

     .                                            164ـ ، ص 1978،  2جامعة القاىرة ، ج 
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ي المكجكد بمنطقة باب إنيا تقع قرب القكس الركمإنحامد  في حيف ذكر سعيد
ي الظاىر مف تمؾ الحقبة ، كقد شهيّْدى ىذا إنالبحر أماـ ميناء طرابمس ، كىك األثر الركم

( تكريمان لئلمبراطكر مارككس اربميكس كاإلمبراطكر مارككس ـ 163القكس عاـ )
 (. 2فيركس)

مدينة طرابمس عاـ  إلىعبدرم أثناء زيارتو ىذه المدرسػة الرحالة ال إلىكقد أشػار 
تياء مف تشييدىا بثبلثيف سنة ، فكتب عنيا ما يأتي :  " نـ ( بعد اإل 1284ىػ /  688) 

ليما  إفما يركؽ العيكف سكل جامعيا كمدرستيا ، ف -يقصد مدينة طرابمس  -كلـ أىرى بيا 
كما رأيت في الغرب مثؿ  الصنعة سيمان مصيبان ، إفمف حسف الصكرة نصيبان ، كمف إتق

 (.3مدرستيا المذككرة ")
 - 706ي خػبلؿ رحمتػو التي زار فييا طرابمس بيػف عامي ) إنكقد أشار التج

 (.4ىذه المدرسة بما يأتي : " مف أحسف المدارس كضعان كأظرفيا صنعان ") إلىىػ (  708
الة عمى كمف حيث التخطيط كالتككيف المعمارم ، فمـ يتعرض ليا أحد مف الرح

كجكد حديقة بداخميا تدعك لئلعجاب كناية عف كجكد صحف  إلىيـ أشاركا إنالرغـ مف 
يتكسطيا زرعت فيو بعض أشجار الحديقة ، كىذا أمر معتاد بصحكف المدارس المغربية ، 

                                                                                                                         

(3      )Tripoli op-14 ( Art @ Research papers-April,1976 ) p-14.  Warfelli, M 

،The pld city of     

 .35( سعيد عمي حامد ، مرجع سابؽ ، ص 2)
الفنيقي حتى  إفمحمكد عبد العزيز أبك حامد النمس ، محمكد الصديؽ ، مدينة طرابمس منذ االستيط  -  

 .46ـ ، ص 1978بمس العيد البيزنطي ، طرا

ـ  ، رحمة العبدرم المسماة 13ىػ /  7( أبي عبد ا محمد بف محمد العبدرم ، ت ، أكاخر القرف 3)
 .77، ص  1969بالرحمة المغربية ، تحقيؽ محمد الفاسي ، الرباط 

، تقديـ ي في الببلد التكنسية كالقطر الطرابمسي إني ، رحمة التجإن( أبك محمد بف محمد بف أحمد التج4)
 . 253 – 251ـ ، ص 1958حسف  حسني عبد الكىاب ، تكنس 
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يا إنيا عمى األرجح إن، إالَّ  فدثار ىذه المدرسة ، كعدـ كجكدىا اإلإنكعمى الرغـ مف 
  (.1ت مستقمة)إنك

حاؿ التعميـ في ليبيا عامة  إفمحاكلة معرفة كيؼ ك إلىىذا يدعكنا  إفكال ريب 
كطرابمس خاصة قبؿ تشييد المدرسة المسنتصرية ، كحتى الفتح اإلسبلمي لميبيا ، ففي 

فالكقت الذم فتح المسممكف ببلد المغرب اىتمكا بتعميـ القر  الكريـ ، كالمغة العربية في  ا 
جيش الفتح يصطحب معو الخطباء كالشعراء كالمعمميف الذيف  إفكك الببلد التي فتحكىا ،

ت قصكر األمراء ، كدكر إنكا يعممكف في كؿ مكقع يتييأ ليـ حتى الخياـ ، كقد كإنك
 (.2األغنياء مراكزان ىامة لمعمـ كالتعميـ)

ىػ ( في أكؿ معسكر ليـ بببلد  31صار سنة ) نكقد شيَّدى المسممكف جامع اإل 
بمثابة  إف، لتأدية الصبلة كنشر التعميـ معان ، فك إفبف عف إفعيد الخميفة عثم المغرب في

فأكؿ مػدرسة لمتعميـ في ببلد المغرب ، كبعد ذلؾ أسس عقبة بف نافع مدينة القيرك  سنة )  ا 
ىػ ( كشىيَّد فييا جامعو الكبير ، كجعمو جامعان لمصبلة كمدرسة لمتعميـ ، كاستمر ىذا  50

جامع  إلىتقؿ التعميـ الرسمي إن إف إلىيفتو التعميمية في ببلد المغرب الجامع يؤدم كظ
لىالزيتكنة بتكنس ، كتك  بعد ذلؾ بناء المساجد كالمدارس ، ثـ ظيرت مرحمة تعميمية ذات  ا 
 -خصائص ثبلث ىي :

" الخاصية األكلى : ظيكر المساجد التي اىتمت بيا دكلة المسمميف في ببلد البربر ،  -
فت ىذه المساجد مدارس ، أك بمثابة مدارس لتعميـ القر إنيـ ، كككضمف قبائم الكريـ ،  ا 

 كالديف اإلسبلمي ، كالمغة العربية.
تعميـ البربر اإلسبلـ ،  أجؿية : قياـ األمكييف بإرساؿ بعثة تعميمية مف إنالخاصية الث -

 كالمغة العربية.

                                                 

 . 146( محمد محمد نجيب ، مرجع سابؽ ، ص 1)

، أسسيا ككسائميا كصكر مف تطبيقات المسمميف  اإلسبلميةي ، الحضارة إن( عبد الرحمف حسف الميد2)
 ـ ، ص1998/ ىػ  1418ليا كلمحات مف تأثيرىا في سائر األمـ ، الطبعة األكلى ، دمشؽ 

600 – 602. 
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التي قاـ األغنياء مف المسمميف الخاصية الثالثة : ظيكر العديد مف المساجد الخاصة ،  -
إقامة الصبلة ، كنشر التعميـ الديني ، كالمغة العربية  أجؿببنائيا عمى نفقتيـ الخاصة مف 

ان احتسابان عند ا عز كجؿ كمرضاتو ، كقد إنالمدرسكف يعممكف الناس فييا مج إف، كك
لييا يرجعإن الفضؿ في تىعىمُّـ  تشرت ىذه المساجد الخاصة في كؿ قرل كمدف المغرب ، كا 

فأبناء المغرب الديف اإلسبلـ ، كحفظ القر   (.  1الكريـ ، كتعىمُّـ المغة العربية" ) ا 
تشرت فكرة األربطة بعد ذلؾ في مكاقع كثيرة ، فالرباط يعد ثكنة عسكرية إنلقد 

تتككف مف صحف تحيط بو العديد مف الغرؼ إلقامة المرابطيف ، كما تشتمؿ عمى طبقات 
الرباط بمثابة مشفى  إف، كما ك إفبية ، كجامع كبير ، كمئذنة لآلذإنالحكائط الج عميا في

فيو المسافركف ، كىك أيضان بمثابة  -أيضان  -لممرضى الذيف يعالجيـ المرابطكف ، كينزؿ 
الرباط أيضان  إفمدرسة يقيـ فييا المرابطكف المعممكف يبتغكف فييا مرضات ا ، كما ك

بعض المؤلفيف يكقفكف  إفتب الفقو ، كمجامع الحديث ، ككلنسخ المصاحؼ ، كك
نصيا  إلىمؤلفاتيـ التي يكتبكنيا بخط أيدييـ عمى األربطة لتككف النسخة األـ التي يرجع 

بعض المرابطيف يتكلكف نسخيا  إفالصحيح ، كتقابؿ عمييا نصكص مستنسخة ، كقد ك
فـ تفسير القر يتـ في الرباط تعمي إفكتكزيعيا عمى طمبة العمـ ، كك الكريـ ، كالحديث  ا 

مف أشير مدرسك رباط  إفالنبكم الشريؼ كشرحو ، ككتب الفقو ، كشعر المكاعظ ، كك
مف كؿ  إفيقرأ الفقو في رمض إفالمنستير بتكنس الفقيو الجميؿ سحنكف التنكخي الذم ك

نمنيـ أيضان أحمد بف الجزار القيرك  إفسنة ، كك المرضى  يقرأ الطب كيعالج إفي الذم كا 
 (.2في شيكر معينة مف السنة)
ـ ( ظيرت في ببلد  9ىػ /  3و منذ " بداية القرف ) إن إلىيجدر بنا اإلشارة 

مكف الطمبة مف اإل إفالمغرب ظاىرة الرحبلت في طمب العمـ ، فك دلس نعشاؽ العمـ يرحّْ
فالقيرك  إلىالمغرب  إلى المعركفة  التي تعج بالعممػاء في مختمؼ االختصاصات العمميػة ا 

ففي زمنيا ، كيرحمكف مف القيرك   إفالقاىرة ، كالمدينة المنكرة ، كدمشؽ كبغداد ، فك إلى ا 

                                                 

   .602ي ، مرجع سابؽ ، ص إن(  عبد الرحمف حسف الميد2)

 .603 – 602ي ، مرجع سابؽ ، ص صإن(عبد الرحمف حسف الميد2)
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فطالب العمـ إذا اجتاز المراحؿ التعميمية المكجكدة في القيرك  َى الرحاؿ  ا  ببلد  إلىشدَّ
 المشرؽ اإلسبلمي لتأدية مناسؾ الحج بمكة ، كزيارة المسجد النبكم بالمدينة المنكرة ،

أخرل  إلىالمدف التي بيا العمماء مف مدينػة  إلىينتقؿ  إفكلطمب العمـ عند أىمو ، كك
لبلستزادة مف عمميـ ، فكمما سمع عف أستاذ مشيكر بعمـ مف العمـك زاره كحضر حمقتو 

 (.  1يعطيو إجازة مما تعممو منو" ) إفان يطمب منو إنكتعمـ منو ، كأحي
 إفو بعد إنليبيا ، كالتعميـ في تكنس ، حيث ىناؾ تشابو كبير بيف التعميـ في 

فتقؿ التعميـ مف جامع القيرك إن ظار لجمب الشيكخ نجامع الزيتكنة بتكنس اتجيت اإل إلى ا 
ت المكاد الدراسية تشتمؿ عمى عمكـ إندلس إليو ، ككنكاألساتذة كالمعمميف مف ليبيا كاإل

رل ، كالرياضيات ، كالطب كاليندسة الديف اإلسبلمي ، كعمـك المغة العربية ، كالعمـك األخ
في جامع فاتح ليبيا ) عمرك بف العاص ( المعركؼ باسـ  إف، كالفمسفة ، فالتعميـ العالي ك

ـ ( الجامع الكبير في  9ىػ /  3جامع الناقة بطرابمس ، ثـ بنى األغالبة في القرف ) 
مع فرعان ميمان لمجامع مي ، كأصبح ىذا الجاإنجامع أحمد القرم فالذم يكجد بو اإل إفالمك

فاألعظـ بالقيرك  مي جامعو كمدرستو عمى جامع إني شيَّد أحمد القرمإن، كفي العصر العثم ا 
رجي ، كجامع شائب العيف ، كجامع درغكت لبة ، ثـ أضيفت مدارس إلى جامع قاألغا

اإلقامة ت ىذه المدارس داخميػة ، فييا تمقى العمـ كالسكنة ك إنغا بتاجكراء ، ككآكجامع مراد 
ت ىذه المساجد بمثابة الجامعات في إن، كفييا حاجات العيش ، لذلؾ ازدىر العمـ ، كك

ىناؾ العديد مف مراكز التعميـ األخرل المنتشرة في أرجاء الببلد  إفعصرنا الحاضر ، كك
، منيا الرباطات ، كأشيرىا رباط قصر طرابمس الذم أسسو الكالي ىرثمة ابف أعيف سنة 

في عيد الخميفة ىاركف الرشيد ، كمنيا كذلؾ المدارس التي تمثؿ المرحمة ىػ (  171) 
ت منتشرة في سائر ببلد إنكية في مصطمحاتنا المعاصرة ، كالزكايا التي كإنالث

 (. 2المغرب)

                                                 

 .604( المرجع نفسو ، ص 1)

 .606ي ، مرجع سابؽ ، ص إن( عبد الرحمف حسف الميد2)
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المغرب ، كتمثؿ المرحمة  إفالكتاتيب كىي نظير الكتاتيب المماثمة في سائر بمد
يّْدت أعداد كبيرة مف ىذه الكتاتيب في المدف كالقرل ، االبتدائية في عصرنا ىذا ، كقد شي 

منيج التعميـ في  إفاث ، ككنت بعض الكتاتيب خاصة بالذككر ، كاألخرل باإلإنكك
الكتاتيب منيج ديني ، كأدبي ، كفني ، كالتعميـ الفني يتعمـ فيو الطالب الخط كالزخرفة 

فبالخط ، كالزخرفة باأللك  الطالب يعمؿ أيضػان في  إفاتية ، كك، كالزخرفة الخطية كالنب ا 
ي يجيد ىذه الصنعة ، ىذا كلـ تكف إنالكتَّاب ليتعمـ البستنة تحت إشراؼ بست إفبست

جدابيا ، كغيرىا مراكز إنطرابمس ىي العاصمة الثقافية الكحيدة ، فقد ك ت مصراتو ، كا 
لتعميـ في المساجد إشعاع عممي في ليبيا ، كقد رصد المسممكف أكقافان كثيرة جدان لمعمـ كا

تأميف عيش الطالب في جميع نكاحي حياتػو ،  أجؿكالمدارس ، كالزكايا ، كالكتاتيب مف 
ب المسمميف بالعمـ كالتعميـ ، كنشر الفكر اإلسبلمي كثقافتو إنكيعد ىذا اىتمامان كبيران مف ج

 (.1في كؿ مكقع عمى األرض يكجد بو مجتمع بشرم)
ي إالَّ في األعكاـ األخيرة مف إنالحكـ العثم إفمية إبَّ لـ تعرؼ ليبيا المدارس النظا

ي نشاطان تعميميان ىامان كثرت فيو إنىذا الحكـ ، حيث شيدت الببلد في نياية العصر العثم
حصر العمـ كالتعميـ فيما إنكية العامة ، كالفنية ، كقبؿ ىذه الفترة إنالمدارس االبتدائية ، كالث

دكران ىامان في نشر العمـك الدينية ، كالمغة العربية سكاء في يعرؼ بالكتاتيب ، التي لعبت 
المدف ، أك القرل ، كالمناطؽ الريفية ، كالنجكع الصحراكية ، كظمت الكتاتيب تؤدم 

يدير الكتَّاب شيخ فقيو يمتؼ حكلو مجمكعة  إفكظيفتيا حتى أثناء االحتبلؿ اإليطالي ، كك
كف عمييا كىـ يجمسكف أماـ شيخيـ فكؽ الحصير مف األطفاؿ بألكاحيـ الخشبية التي يكتب

، كيدكف األطفاؿ عمى ألكاحيـ ما يمقّْنيـ إياه شيخيـ مف مبادئ المغة العربية ، كاإلمبلء ، 
فحفظ سكر مف القر  إلىكمبادئ الحساب ، إضافة  الكريـ ، كقكاعد الصبلة ، كالكضكء ،  ا 

لعاشرة مف عمره ، أك أكثر بقميؿ كيستمر الطفؿ في الكَّتاب عدة سنكات حتى يبمغ سف ا
 إفت ، ككإنحتى يصبح قادران عمى مساعدة كالده في الحقؿ ، أك المتجر ، أك حرفتو أيان ك

ىؤالء الفقياء ) المعممكف ( متكاجديف في كؿ حي مف أحياء المدينة ، كفي كؿ مركز مف 
                                                 

 .607 – 606( المرجع نفسو  ، ص ص 1)
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فات القر مراكزىا ، كيردد الفقيو كطبلبو بطريقة جماعية منظمة كمتكررة بعض آي  ا 
 (.1الكريـ)

نحد ما يكجد عمى جدر  إلىكالكتَّاب عبارة عف حجرة كاحدة متسعة  يا بعض ا 
فاألرفؼ مكضكع عمييا المصاحؼ ، كأجزاء القر  الكريـ ، كما يكجد بيا مسطبة حجرية  ا 

في صدر الحجرة يجمػس عمييا الشيخ حتى يتمكف مف مراقبة التبلميذ الجالسيف عمى 
ه عصاة طكيمة ييؤدّْب بيا كؿ تمميذ مقصر في كاجبو ، قراءة ، أك األرض ، كيمسؾ بيد

 إفكتابة ، أك غير منضبط ، أك يتميَّى عف شيخو في أشياء خارجة عف الدرس ، كما ك
الشيخ يستعمؿ مع تبلميذه الفمقة ، كىي الضرب عمى القدميف ككسيمة لتأديب الطبلب 

الكتَّاب كيـك  إلىة بيػـك دخكؿ الطفؿ تحتفؿ في العاد األسرةت إنغير الممتزميف ، كك
مف مظاىر التحاؽ  إفأخرل ، كك إلىتخرجو ،  كتختمؼ مراسـ ىذا االحتفاؿ مف منطقة 

الطفؿ بالكتاب إلباسو مبلبس جديدة ، كتزكيده بمكح خشبي ، كمحبرة خزفية ، كريشة 
كمعيما الكتاب  إلىيضعيا في حقيبة مصنكعة مف القماش أك الجمد ، كيصحبو كالده 

الشيخ  إلىبعض الخبز أك الثمر ىدية لمشيخ كأطفاؿ الكتَّاب ، كيقـك األب بتسميـ ابنو 
نالذم يمسؾ بيد الطفؿ اليمنى ، كيكتب عمييا آية قر  ية ثـ يطمب الشيخ مف الطفؿ لحس ا 

زمبلئو معمنان اسمو كاسـ أبيو  إلىما كتبو عمى يده ، كبعد ذلؾ يقـك الشيخ بتقديـ الطفؿ 
و ، كيقرأ الجميع سكرة الفاتحة ، ثـ يقـك كالد الطفؿ بتكزيع ما أحضره معو مف خبز كأسرت

 (.  2كتمر عمى الشيخ كالطبلب)

                                                 

ن(  فر 1) ي ، تعريب كتقديـ خميفة محمد التميسي ، الطبعة إني الثإن، ليبيا أثناء العيد العثمشسككككرد ا 
 .99ـ ، ص  1984ية ، طرابمس إنالث
ي، دراسة تاريخية اجتماعية، طرابمس إنتيسير مكسى ، المجتمع العربي الميبي في العيد العثم  -   

 323ـ ، ص 1988

ية اجتماعية ، طرابمس ، مركز دراسات جياد الميبيف ضد ( قاسـ بشير يكشع ، غدامس ، كثائؽ تاريخ2)
 .39ـ ، ص 1982الغزكااليطالي ، طرابمس ، 

 . 324 – 323تيسير مكسى ، مرجع سابؽ ، ص  - 
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فينتيي الطفؿ مف عممية التعمـ في الكتٌاب بحفظو لمقر  إفبعد  جادة  ا  الكريـ ، كا 
 إلىمف أسرة  ت مراسـ ىذا االحتفاؿ تتنكعإنالقراءة كالكتابة ، يتـ تخريجو مف الكتَّاب ، كك

ت بعض األسر تقـك بذبح عدد إنأخرل حسب الحالة المادية ألسرة الطفؿ المتخرج ، فك
كالد الطفؿ  إفك إفمف اإلبؿ أك الخراؼ ، أك تقـك بتجييز المكائد السخية ، كتقاـ األفراح 

 األسرةت إنك إفان يختصر الحفؿ عمى األىؿ كاألقارب كاألصدقاء إنمف األغنياء ، كأحي
تخرج الطفؿ مف الكتَّاب يعد يكمان مشيكدان بالنسبة لمطفؿ كأسرتو  إفرة ، كبصفة عامة ففقي

بعض اآلباء يقكمكف  إفان كإن، كأحي األسرةاألكؿ ، أك الكحيد في  إفك إف، كخاصة 
فيى الطفؿ حفظ ربع القر إنباحتفاؿ صغير كمما   (. 1الكريـ) ا 

فلطفؿ السكر القصيرة مف القر التعميـ في الكتَّاب يتركػز عمى تحفيظ ا إفك  ا 
تعميـ ىذه المكاد  إفالكريـ ، كأيضان تعميمو مبادئ القراءة كالكتابة كالنحك كالحساب ، كك

الطفؿ يحفظ ما يممى عميو عف طريؽ التكرار ، كيتكلى  إفيعتمد عمى أسمكب التمقيف ، فك
 إلىييعيىد بو بعد ذلؾ  ية ، ثـإنالشيخ تكجيو الطفؿ كتمقينو المحاضرات لممرة األكلى كالث

زمبلئو الذيف سبقكه ، كخاصة المجتيديف منيـ ، بحيث يتكلكف إعادة ما تمقنو الطفؿ مف 
 (.  2الدرس اآلخر كىكذا) إلىيتأكد الشيخ مف حفظ الدرس ينتقؿ  إفمعمكمات ، كبعد 

الشيخ يبدأ في تعميميا لمطفؿ عمى عدة مراحؿ ، بدءنا  إفأما بالنسبة لمكتابة ف
دريب الطفؿ عمى رسـ الحركؼ اليجائية منفصمة أكالن ، ثـ ساكنة ، ثـ معربة بالضـ بت

كالفتح كالكسر ، كأخيران يتعمـ الطفؿ كتابة الكممة ثـ الجممة كىكذا ، كبعد ذلؾ ينتقؿ الشيخ 
أقساـ الكممة ، كمبادئ النحك ، كفي نفس الكقت تعميمو الحساب حتى يحفظ الطفؿ  إلى

قراءتيا ككتابتيا ، كبعد ذلؾ يتـ تدريب الطفؿ عمى أعماؿ الجمع ، ثـ  األرقاـ كيستطيع
 (.  3الطرح ، فالضرب ، كأخيران القسمة)

                                                 

 .197( قاسـ بشير يكشع ، مرجع سابؽ ، ص 1)

ن( فر 2)  .117شسكك لكرك ، مرجع سابؽ ، ص ا 
 . 325تيسير مكسى ، مرجع سابؽ ، ص  - 

 .325مكسى ، مرجع سابؽ ، ص  ( تيسير3)
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يبدأ اليـك الدراسي مف الصباح الباكر حتى صبلة الظير ، كبعد ذلؾ يحصؿ 
العصر بعدىا يعكد  إفالطبلب عمى كقت لمراحة ، كتناكؿ الغداء يمتد مف الظير حتى أذ

الدراسة ، كتستمر الدراسة كؿ األسبكع بيذا الشكؿ عدا يـك الخميس حيث  إلىالطبلب 
تككف الدراسة فيو حتى الظير فقط ، كيحصؿ الطبلب عمى الراحة األسبكعية كىي يـك 

ت مرتبات الشيكخ منح ىدايا يقدميا الطبلب كؿ يـك خميس ، أما أبناء إنالجمعة ، كك
ايا العينية المككنة مف القمح كالشعير كالبيض ، كا يقدمكف لشيكخيـ العطإنالقرل ، فك

 (.  1ت األسر الغنية تعطي الشيكخ النقكد في األعياد كالمناسبات الدينية)إنكك
نكقد عرفت ليبيا نظاـ الكتاتيب منذ الفتح اإلسبلمي ، ك  تشرت الكتاتيب بشكؿ ا 

التي تشير إحدل  إفكبير في جميع المناطؽ الميبية ، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ منطقة غري
ـ  1894طالبا ( ، كذلؾ سنة )  640( كتَّابا تضـ )  29بيا )  إفو كإنالكثائؽ التركية 

ت الكتاتيب تقاـ إنطالبا ( ، كك 680)  إلى( ، كفي السنة التالية زاد عدد الطبلب 
أسمكب التدريس  إفمعظميا داخؿ خبلكل المساجد ، كبعضيا داخؿ منازؿ الشيكخ ، فك

جد كالكتاتيب أسمكب تقميدم كمتعارؼ عميو في كؿ الببلد اإلسبلمية ، كمعظـ في المسا
فنكابغ العرب المسمميف تعممكا في الكتاتيب حفظ القر  الكريـ ، ثـ استكممكا دراستيـ في  ا 

 (.2مساجد بغداد ، كدمشؽ ، كالقاىرة ، كتكنس ، كطرابمس ، كفاس ، كقرطبة)
صمكف تعميميـ بعد ما يتخرجكف مف الكتَّاب أبناء األسر الغنية يكا إفبعد ذلؾ ف

فالزاكية ، ك  إلى يشرؼ عمى  إفتمقي العمـ في الزاكية ييعدُّ مرحمة عممية متقدمة ، كك ا 
الزكايا عالـ ، أك متصكؼ يتمتع بشيرة عممية كدينية كاسعة في المنطقة ، كغالبان ما 

فمؿ عمى حفظ القر ت مناىج الدراسة في الزكايا تشتإنتعرؼ الزاكية باسمو ، كك الكريـ ،  ا 
فكتفسير األحاديث النبكية الشريفة ، كالتعرؼ عمى الناسخ كالمنسكخ مف القر  الكريـ ،  ا 

فكدراسة الفقو كأصكلو ، كالبحث عف األدلة الشرعية في القر  كالسنة ، ككذلؾ دراسة  ا 
راستيـ تياء مف دنيمنح تبلميذه بعد اإل إفالنحك كالصرؼ كالتصكؼ ، كاعتاد كؿ شيخ 

                                                 

 .326( المرجع نفسو ، ص 1)

 .327 – 326( المرجع نفسو ، ص ص 2)
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ي حيف مىرَّ إنشيادة تثبت تمقي الطالب العمـ عمى يد ىذا الشيخ ، كيذكر الرحالة التج
بطرابمس تمقى العمـ عمى يد الشيخ أبك فارس عبد العزيز بف عبيد ، كحيف تـ دراستو ، 

 (.  1ي العمـ عمى يديو)إنمنحو الشيخ أبك فارس شيادة تفيد تمقي التج
قسـ منيا قد  إفت محدكدة ، ككإنينية في ليبيا ، فكأما المدارس التعميمية الد

أسسو أحد عمماء الديف بطرابمس ، كىك الشيخ عبد الحميد بف أبي الدنيا المدرسة 
 (.  2المسنتصرية في القرف السادس اليجرم)

ي شيدت في ليبيا مجمكعة مف المدارس مف أىميا مدرسة إنكفي العصر العثم
بقرب جامع درغكت باشا بطرابمس ، كالتي شيدت عػػػػػػػػػػػػػاـ )  باشػػػػػػػػػا الساقزلي إفعثم

 (.3ـ () 1654ىػ /  1064
باشا مجمكعة أمبلؾ لصالح ىذه المدرسة ، مثؿ الفندؽ الكبير  إفكقد أكقؼ عثم

ريع  إفية في المدينة القديمة ، كسكؽ الترؾ ، ككإنكالحماـ الكبير ، كعدد مف الدكر السك
التدريس  ىيأةلمقائميف عمى المدرسة لتغطية النفقات الخاصة بأعضاء ىذه األكقاؼ يمنح 

يتقاضى مرتبان شيريان  إفكؿ طالب ك إفكالطبلب كالقائميف بالخدمات بالمدرسة ، حيث 
قدره سبعكف قرشان مف ريع ىذه األكقاؼ ، كلكف السمطات التركية في الفترات المتأخرة  إفك

 (. 4أقؿ مف ذلؾ) إلىخفضت ذلؾ المبمغ 
 إلىي كصؿ إنغا ىك أكؿ قائد عثمآر محمد ناجي كمحمد نكرم إف مراد يذك

ية ، حيث إنطبلؽ نحك طرابمس إلخضاعيا لمدكلة العثمنمنطقة تاجكراء كاتخذىا قاعدة لئل

                                                 

 .257ي ، مصدر سابؽ ، ص  إن( أبك محمد التج1)

(  اإلسبلمية( بمدية طرابمس في مائة عاـ ، بحث مقدـ مف األخ محمد سالـ الكرفمي ، ) مدينة طرابمس 2)
 .81ـ ، ص  1970طرابمس ليبيا 

، مصمحة اآلثار، دار العربية  1، مكسكعة اآلثار اإلسبلمية في ليبيا ، ج كآخركفسعكد شقمكؼ ( م3)
 .81ـ  ، ص 1980لمكتاب ، 

ـ ، تحقيؽ خميفة التميسي ، بيركت ، دار الثقافة ،  1911( ايتكرم ركس ، ليبيا منذ الفتح العربي حتى 4)
 .238ـ ، ص  1973الطبعةاألكلى ، 
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ىػ ( ببنػاء مدرسػة في  957شيد مجمكعة مف المشاريع اإلصبلحيػة منيا قيامػو في سنة) 
 (. 1تاجكراء)

 
 1769ىػ/ 1183مي مدرسة الكاتب)إنتي شيدت في العصر القرممف المدارس ال

ت تضـ مجمكعة مف الخبلكل التي يسكنيا الطبلب كيتمقكف فييا العمـك السابؽ إنـ(، كك
ت إنمي كمدرسة مصطفى قكرجي ، كجميعيا كإنذكرىا ، ككذلؾ مدرسة أحمد باشا القرم

 بيا خبلكل لسكف كتعمّْـ الطبلب.
يا تمتاز باتساعيا كشمكليا ، ككذلؾ إنبالمدارس الدينية ف أما عف مناىج التعميـ

تظاـ الدراسة فييا ، كتكزيع المكاد التعميمية بيا عمى أياـ األسبكع ، كيعتمد الطبلب إنب
 -عمى أميات الكتب التراثية العربية اإلسبلمية المشيكرة ، فيدرسكف العمـك اآلتية :

فأ. العمـك النقمية : كتشتمؿ عمى القر  الكريـ ، كالناسخ كالمنسكخ منو ، كالتفسير ،  ا 
 كالحديث النبكم ، كالفقو كأصكلو ، كعمـ الكبلـ ، كالتصكُّؼ ، كاألدب العربي شعران كنثران.

ب. العمـك العقمية : كىي الحساب ، كالجبر ، كالعمـك اليندسية ، كالمساحة ، كالفمؾ ، 
 ـ ، كىك ما يعرؼ بعمـ األسيـ.ككيفية تحديد حصة الكرثة ، كتكزيع األراضي عميي

 ج. العمـك التطبيقية : كىي الفبلحة ، كالصناعة كغيرىا.
خريجكا ىذه المدارس يسافركف لخارج الببلد الستكماؿ دراستيـ العممية بجامع  إفكك

األزىر بالقاىرة ، كجامع الزيتكنة بتكنس ، أك جامع القركييف بفاس ، أك إحدل المدارس 
بعضيـ يكتفي بما تعممو محميان مف العمـك ، كيعمؿ إما  إفاإلسبلمي ، ككاليامة في العالـ 

مدرسان ، أك إمامان ، أك كاعظان في مسجد منطقتو ، أك كاتبان ، أك مساعدان في المحاكـ 
الشرعية ، كقد يختار مف اشتير بالعمـ كالنزاىة كالعدؿ لتكلي منصب القضاء في القرل 

                                                 

، دار مكتبة الفكر ،  إفحمد نكرم ، طرابمس الغرب ، ترجمة أكمؿ الديف محمد إحس( محمد ناجي ، كم1)
 .84ـ ، ص 1973طرابمس
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(.1)كاألرياؼ كيسمى نائبان شرعيان 

                                                 

( عبد ا األميف النعمي ، المناىج كطرؽ التعمـ عند القابسي كابف خمدكف ، طبعة معادة ، مركز جياد 1)
 .79 – 78، ص ص  1980الميبيف لمدارسات التاريخية ، 
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 قائمة المصادر والمراجع 
 -أكال : المصادر :

 ـ (: صبح األعشى في  1417ىػ /  821.  أبك العباس أحمد بف عمي القمقشندم ، ت 1
 ـ.1914شا ، الجزء الثالث ، المطبعة األميرية ، القاىرة ، نصناعة اإل     

عظ كاالعتبار ـ ( ، المكا 1441ىػ  845. تقي الديف أحمد بف عمي المقريزم ، ت ، 2
 بذكر 
، نسخة مصكرة عف طبعة  إفالخطط كاآلثار كالمعركؼ بالخطط المقريزية جزء     

 المطبعة 
 ـ. 1953ي ، إناألميرية القاىرة ، الجزء الث  
ـ ( ، تذكرة  1217ىػ/  614دلسي ابف جبير ، ت نأبك الحسف محمد بف أحمد اإل- 3

 باألخبار 
 فة برحمة ابف جبير دار الكتاب المصرم، القاىرة ،ب، ت.عف اتفاقات األسفار المعرك     
 ي في الببلد التكنسية كالقطر إني ، رحمة التجإنأبك محمد بف محمد بف أحمد التج 4

 ـ. 1958الطرابمسي ، تقديـ حسف حسف عبد الكىاب ، تكنس ،     
 ، رحمة  ـ ( 13ىػ /  7أبك عبد ا محمد بف محمد العبدرم ، ت ، أكاخر القرف   -5

 ـ. 1969العبدرم المسماة بالرحمة المغربية ، تحقيؽ محمد الفاسي ، الرباط ،      
 -يان : المراجع العربية :إنث
 ،  إفمحمد عبد الستار عثم -1
( ، المجمس الكطني لمثقافة  128المدينة اإلسبلمية ، سمسمة عالـ المعرفة العدد )  -

 كالفنكف 
 ـ.   1988بالككيت ،   
عادؿ نجـ عبك، مدارس في العمارة األيكبية في سكريا ، مجمة الحكليات العربية في   -2

 سكريا 
 ـ.1974  
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 سعيد عبد الفتاح عاشكر ، العمـ بيف المسجد كالمدرس تاريخ المدارس في القاىرة  -3
 ـ.1992القاىرة لمكتاب ،  ىيأة(  51اإلسبلمية سمسمة تاريخ القاىرة ، العدد )     
حسني كامؿ ، المدارس اإلسبلمية كدكر العمـ كعمادتيا األثرية نشأتيا عباس  -4

 كتاريخيا 
 كتخطيط عمائرىا ، بحث منشكر في مجمة كمية التربية كالدراسات اإلسبلمية بمكة      
ىػ / 1398المكرمة   ) جامعة الممؾ العزيز ( السنة الثالث ، العدد الثالث ،     

 ـ.1998
 
 ،بيكت ا مساجد  78ز سالـ ، مدارس فاس ، كتاب الشعب ، العدد السيد عبد العزي -5

 ـ.1960ي ، إنكمعاىد ، الجزء الث    
 سعاد ماىر محمد ، تطكر العمارة اإلسبلمية بتطكر كظائفيا ، مجمة التاريخية القاىرة  -6

 ـ.1971( القاىرة ،  18المجمة )     
 
العصر األيكبي ، في كتاب تاريخ المدارس أيمف فؤاد سيد ، المدارس في القاىرة قبؿ  7

 في 
 القاىرة اإلسبلمية ب ، ت.      
 .  الديف الشياؿ ، أكؿ أستاذ أكؿ ، مدرسة اإلسكندرية اإلسبلمية ، مجمة كمية 8
 ـ.1957اآلداب باإلسكندرية ، المجمد الحادم عشر   
 ، الجزء  الثالث ، دار حسف بػاشا، الفنكف اإلسبلمية كالكظائؼ عمى اآلثار العربية   -9

 ـ  1965النيضة ، القاىرة ،     
 ـ.1978سعيد  عمى حامد ، المعالـ اإلسبلمية بمدينة طرابمس ، طرابمس ، ليبيا ،  -10
 

نفر  -11  ي ، تعريب كتقديـ خميفة إني الثإنشسكك ككرك كليف ، ليبيا أثناء العيد العثما 
 ـ.1984ية ، طرابمس ، إنالتميسي ، الطبعة الث    
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محمد مصطفى نجيب ، نظرية جديدة عمى النظاـ المعمارم لممدارس المتعامدة  -12

 كتطكره 
ـ ( الكتاب 1517- 1382ىػ / 922-784خبلؿ العصر المممككي الجركسي )      

 الذىبي 
 لبلحتفاؿ الخمسيني بالدراسات األثرية بجامعة القاىرة ، عدد خاص مف مجمة كمية      
 ـ.1978ي ، إنامعة القاىرة ، الجزء الثاآلثار ج     
 محمكد عبد العزيز النمس ، محمكد الصديؽ أبك حامد ، مدينة طرابمس مف  -13
 ـ.1978الفينيقي حتى العيد البيزنطي طرابمس ،  إفاالستيط    
 ي ، الحضارة اإلسبلمية ، أسسيا ككسائميا كصكر مف إنعبد الرحمف حسف الميد  -14

سمميف ليا كلمحات مف تأثيرىا عمى سائر األمػـ ، الطبعة األكلى ، تطبيقات الم     
 دمشؽ 
 ـ.    1998     
ي ، دراسة تاريخية إنتيسير بف مكسى ، المجتمع العربي الميبي في العيد العثم  -15

 اجتماعية ، 
 ـ.1988طرابمس ،    
 ركز دراسات قاسـ بشير يكشع ، غدامس ، كثائؽ تاريخية اجتماعية ، طرابمس ، م -16

 ـ.1982جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالي ، طرابمس ،      
 ، مكسكعة اآلثار اإلسبلمية في ليبيا ، الجزء األكؿ ،  كآخركفمسعكد شقمكؼ  -17 

 ـ.1980مصمحة اآلثار ، الدار العربية لمكتاب ،     
يؽ خميفة ـ ، تعريب كتحق1911اتيكرل ركسي ، ليبيا منذ الفتح العربي حتى  -18 

 التميسي  
 ـ.1973بيركت ، دار الثقافة ، الطبعة األكلى ،     
،  إفمحمد ناجي ، كمحمد نكرم ، طرابمس الغرب ، ترجمة أكمؿ الديف محمد إحس -19
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 ـ.    1973دار مكتبة الفكر ، طرابمس ، 
 عة . عبد ا األميف النعمى ، المناىج كطرؽ التعمـ عند القابسي كابف خمدكف ، طب20

 ـ.1980معادة ، مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ،      
محمد سالـ الكرفمي بمدية طرابمس في مائة عاـ ، بحث مقدـ  ، ) مدينة طرابمس  - 21

 اإلسبلمية ( طرابمس 
 ـ ،  1970ليبيا      

 
 -المراجع األجنبية : 
 

1- War Felli,  M   :  The Old city of Tripoli op.14 ( Art Research   
     papers- April, 1976 ) P.H.   
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 المؤسسات التعميمية في اإلندلس خالل القرنين الرابع والخامس اليجريين

ن األخضر   خيرية عمرا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مقدمةال

إف الحديث عف اإلندلس كتاريخيا يحمؿ في طياتو الكثير مف معإني الفخر بأمجاد 
أكلئؾ المسمميف الذيف أرسكا في اإلندلس دعائـ كطيدة مف الحضارة كالتمدف, كيصاحب تمؾ 

ف شتى مف األسى كاأللـ عمي ضياع ذلؾ الفردكس العظي نحسار المعإني المشرفة ألكا  ـ كا 
 اإلسبلـ عنو كما رافؽ ذلؾ مف إبادة مقصكدة لتراثو .

عرفت اإلندلس في ظؿ الكجكد العربي اإلسبلمي حركة ثقافية كاسعة تجمت فيما 
خمفو أىميا مف آثار عممية ك أدبية ك فمسفية، إال إف عدد مف الدراسات لـ تتعرض إلى 

صيتيا كخصكصية مككناتيا البشرية طبيعة الخمفية الثقافية كالتاريخية لئلندلس؛ لخصك 
سياماتيا العظيمة في نقؿ التراث كالحضارة العربية فيي اإلندلس التي  كالفكرية كلدكرىا كا 

ـ كاستمر كجكدىـ بيا حتي القرف الخامس عشر الميبلدم كىي فترة 711فتحيا العرب سنة
ارية التي تحققت بفضؿ كافية لمتأثير كالتأثر كلذلؾ ال نبالغ كثيرا في مدل االستفادة الحض

قباؿ الميتميف عمي المؤلفات  العرب كالمسمميف عمي مختمؼ األصعدة العممية كغيرىا كا 
العربية اإلندلسية التي أسيمت في تأسيس الحركة الفكرية التي ظيرت في الغرب في أكاخر 

لسية القركف الكسطي كأكائؿ عصر النيضة كىذا يجعمنا نعترؼ بدكر الثقافة العربية اإلند
 المتنكعة .

كقد لعبت المدارس كالمكتبات دكرا كاضحا في النيضة العممية في تمؾ الحقبة 
نعكاساتيا كأسباب  فمف حيث المناىج ال يتسنى لمباحث معرفة الحياة الثقافية كأبعادىا كا 
ازدىارىا إال مف خبلؿ دراسة معالـ الحياة الثقافية لذلؾ العصر كالمتمثمة في المساجد 

                                                 
 اٌزبه٠ـ /و١ٍخ ا٢كاة اٌقٌّ/ عبِؼخ اٌّولت.َِبػل ِؾبػو ثم َُ 
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يب كالمكتبات كطرؽ تدريسيا كنكع المكاد التي تدرس فييا كقد اىتـ أىؿ اإلندلس كالكتات
بالعمـ كالتعميـ ككإنت الريادة كالقيادة في المجتمع اإلندلسي لمعمماء كالفقياء كرجاؿ األدب 

 حتي صار المعمـ في مقاـ األجبلؿ كالتكريـ .

جعميـ مبدعيف في مجاؿ  لقد كإف أىؿ اإلندلس يقبمكف عمي العمـ لمعمـ ذاتو كىذا
؛ إلنيـ مختاريف غير مدفكعيف فقد كإف الرجؿ ينفؽ مف مالو حتي يتعمـ حتي شاع  العمـك
التعميـ عمي نطاؽ كاسع في ربكع اإلندلس، كلقد لعبت الظركؼ االقتصادية ك االجتماعية 

إلندلس إضافة إلي االستقرار السياسي دكران ميمان في ازدىار الحياة العممية فمقد مرت ا
بفترات رخاء اقتصادم كاستقرار سياسي مما جعؿ النشاط الثقافي يتسارع فييا فمـ يكد 
ينتيي القرف الرابع اليجرم حتي كإف العمـ كالتعميـ بقرطبة كغرناطة ك طميطمة كغيرىا مف 
المدف اإلندلسية األخرل قد بمغت شيرة كاسعة نافست بيا مدف المشرؽ اإلسبلمي كبغداد 

قاىرة، كمف ىنا يبرز السؤاؿ اإلشكالي اآلتي: ما األثر الذم تركتو الحركة كدمشؽ كال
العممية في اإلندلس عمى الفكر التاريخي خبلؿ القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف؟ كمف 
تتبع معالـ الحياة الثقافية في اإلندلس كما كإف يجرم في مراكز التعميـ مف نشاط عممي 

 عمي ممارسة التعميـ في تمؾ المراكز. كمعرفة العكامؿ التي ساعدت

 أكالن: عكامؿ ازدىار الحركة العممية:

بما إف عمـ التاريخ كغيره مف العمـك مر بفترات مختمفة في تاريخ الدكلة 
اإلسبلمية بصفة عامة كاإلندلس بصفة خاصة يرل الباحث إعطاء فكرة عامة عف العمـك 

العكامؿ المختمفة التي أدت إلى ذلؾ التطكر المختمفة كتطكرىا في اإلندلس كأسباب ذلؾ ك 
مع تخصيص مساحة أكبر لعمـ التاريخ كالمراحؿ التي مر بيا في القرنيف الرابع كالخامس 
اليجرييف كما نتج عف ذلؾ المخاض الذل إنجب لنا العديد مف المؤرخيف الذيف ال زلنا 

 .ندرس مصنفاتيـ بذىكؿ كاستغراب لما كصمكا إليو مف مستكل رفيع
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كلقد عرفت مختمؼ فركع المعرفة باإلندلس تطكران ممحكظان بما فييا عمـ التاريخ 
(. فكإف ذلؾ امتدادا لنيضة 1كيرجع ذلؾ لممكركث الثقافي كالفكرم عف القركف السابقة )

عممية كبيرة بمغت أكجيا في القرف الخامس اليجرم ككإف التنافس قائما بيف دكؿ المغرب 
سبلمي كقرطبة كبغداد كالقاىرة كمراكش كسبتة كدمشؽ، كقد ساعد كاإلندلس كالمشرؽ اإل

عمى ىذه الظاىرة إف حركة التنقؿ كإنت متاحة بيف مدف الدكلة اإلسبلمية عمى ىيأة 
بعثات عممية تسابؽ فييا طمبة العمـ في الحصكؿ عمى إجازات العمماء كفى اقتناء 

 (.2الكتب)

 الفكرم بصفة عامة في اإلندلس ىك:كقد كإف مف أكؿ أسباب التطكر كاالزدىار 

 اىتماـ الحكاـ بالحركة العممية : -1
سيـ أمنذ إف استقر المسممكف باإلندلس كحدث االستقرار السياسي كاالقتصادم 

ذلؾ في نشكء النشاط العممي كالثقافي فمـ يمض قرف مف الزمإف حتى كإف العمـ كالتعميـ 
إلندلسية األخرل قد بمغ شيرة عالمية في قرطبة كغرناطة كطميطمة كغيرىا مف المدف ا
 ( .3نافست بيا مدف المشرؽ كالقاىرة كبغداد كدمشؽ )

                                                 

نب مف الكاقع اإلندلسي في القرف الخامس اليجرم، الجمعية المغربية   (1) محمد بف عبكد، جكا 
ف    .141ـ، ص 1999لمدراسات اإلندلسية، تطكا 

عبد الحميـ عكيس، ابف حـز اإلندلسي كجيكده في البحث التاريخي كالحضارم، الزىراء   (2)
 . 35ـ،  ص 1988عبلـ العربي، القاىرة لئل

مفتاح محمد دياب، الحياة العممية كالثقافية في اإلندلس في العصكر الكسطى، مجمة كمية   (3)
  .244ـ، ص 1991، 8الدعكة اإلسبلمية العدد 

( المقرم, أحمد بف محمد التممسإني ، نفح الطيب مف غصف اإلندلس الرطيب كذكر كزيرىا  4) 
 .463-462,ص1,ج 1986بف الخطيب تح : يكسؼ الشيخ ، دار الفكر بيركت ،  لسإف الديف
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كيصؼ أحد عمماء اإلندلس شغؼ أىؿ قرطبة بالعمـ قائبل :"كأىميا أشد الناس 
اعتناء بخزائف الكتب صار ذلؾ عندىـ مف آالت التعييف كالرياسة حتي إف الرئيس منيـ 

نة كتب")الذم ال تككف عنده معرفة ي  .(4حتفؿ في إف تككف في بيتو خزا 

أصبح االىتماـ بجميع العمـك كتعميميا كالبحث في ذلؾ شغميـ الشاغؿ حيث 
كإنت ليـ إسيامات بارزة بشتى الكسائؿ لمرقى بالحياة العممية في جمب المصنفات الغريبة 

ر  ساؿ البعثات العممية كالقديمة كالمؤلفات المعاصرة لدكلتيـ العقمية منيا كالنقمية كتكجيو كا 
إلى جميع المراكز الثقافية بالمشرؽ لنسخ أك شراء أميات الكتب في مختمؼ العمـك 
كاآلداب كالفنكف أك لتمقي العمـك كىك ما سيعرض لو الباحث في المبحث القادـ تفصيبلن 
ءن كبذلؾ غدت قرطبة مف أعظـ مدف العالـ اإلسبلمي اىتمامان بالعمـ كرعاية لو كألىمو كبنا

لى  مجمس  17مدرسة ك 80مسجد ك 600لمؤسساتو فقد ذكر إف بقرطبة كحدىا حكا 
بخبلؼ مكتباتيا التي إنتشرت في كؿ حي؛ لتككف في متناكؿ كؿ دارس كطالب كضمت 

لى  (، كالتي جذبت ليا الطبلب مف كؿ 1مجمد ) 400,000مكتبة القصر بقرطبة حكا 
ف كالمسيحييف كالييكد الذيف تيافتكا حدب كصكب حيث كإف القصر مقصدا لعمماء المسممي

عمى مكتبتو كفي ىذا دليؿ عمى تنكع محتكيات مكتبتو كذلؾ لبلطبلع كالمناقشة كالدراسة، 
حيث كإنت تمعب دكران كبيران في تمؾ النيضة العممية الكبيرة كمصدر إشعاع فكرم ميـ 

(2.) 

كراميـ ألىمو كقد امتاز األمراء كالخمفاء األمكييف في اإلندلس بحبيـ لمعم ـ كا 
األمر الذل دفع بالعديد منيـ إلى إرساؿ البعثات لشراء الكتب كما فعؿ األمير عبد 

ق( عندما قاـ بإرساؿ شاعره عباس بف ناصح 238 – 206الرحمف بف الحكـ األكسط )

                                                 

  .378، ص 1المقرم، المصدر السابؽ مج  (1)
محمد الحسيني عبد العزيز، الحياة العممية في الدكلة االسبلمية، دار العمـ لممبلييف،   (2)

 .142بيركت، د ت  ص
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الثقفي الجزيرم إلى العراؽ اللتماس الكتب القديمة فأتاه بكتاب السند ىند كىك كتاب ىندم 
 (.1ديمان لمعربية كقد تعمـ منو العرب الحساب كاألعداد اليندية المعركفة )ترجـ ق

ق( مف محبى العمـ 350 – 316كلقد كإف الخميفة عبد الرحمف الناصر )
كالعمماء كالمكرميف ليـ ، حيث حذا حذك أسبلفو بتقريب العمماء كاألدباء كمف بينيـ أبك 

(، كمف أبرز مظاىر عصره األدبية 2د)عمر أحمد بف عبد ربو صاحب كتاب العقد الفري
إنتشار المغة العربية كآدابيا بيف طائفة المستعربيف أك النصارل المعاىديف كنبكغ كثير 

( أىؿ الذمة الذل كإف مف منيـ فييا كمنيـ إنذاؾ األسقؼ جكمث بف إنثيإف ، قكمس)
 (.3كتٌاب األمير عبد الرحمف الثالث)

ـ( 966ىػ/ 356لعراقي أبك عمي القالي )ت كما استدعى مف المشرؽ العالـ ا
ـ( كأككؿ الخميفة أمر استقبالو إلى ابنو الحكـ 961ىػ/339حيث دخؿ اإلندلس سنة )

(، فقد 4المستنصر الذم أحسف استقبالو كباسمو طٌرز أبك عمي القالي كتاب األمالي)
ب المعرفة استطاع إف يجعؿ مف قرطبة عاصمة الخبلفة إنذاؾ ميكل أفئدة العمماء كطبل

، ككإنت كمركز لمخبلفة تشيد كركد العمماء كاألدباء عمي ببلط الخبلفة فينالكف مف 
 الخميفة ككزرائو كؿ تكريـ كتشجيع.

                                                 

ي حمى المغرب، تح: شكقي ضيؼ، دار ابف سعيد، أبك الحسف عمى بف مكسى، المغرب ف  (1)
  .45، ص 1، ج1978المعارؼ القاىرة 

محمد عبد ا عنإف، دكلة االسبلـ في اإلندلس، مكتبة الخإنجي ، القاىرة ، د ت ،  ص   (2)
70. 

()  القكمس: ىك سيد أىؿ الذمة مف المسيحييف كىك القمس كجمعيا قمامس كقماسة. ابف منظكر: لسإف العرب، دار
 .183، ص6ـ، مج1994ثقافة،  بيركت، ال

 .65محمد عبد ا عنإف، المرجع السابؽ، ص  (3)
، كذلؾ ياقكت الحمكم ، معجـ األدباء، دار 168، ص1بف سعيد، المصدر السابؽ، جا  (4)

 .303، ص2الثقافة بيركت ، ج
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كما سار الحكـ بف عبد الرحمف عمى نيج كالده في رعاية شؤكف العمـ لما عرؼ 
كرامو ألىمو، حيث كإف جٌماعا لممصنفات في مختمؼ ا لعمـك كمف عنو مف حبو لمعمـ كا 

مختمؼ البمدإف حريصان عمى ذلؾ ميما كمفو الثمف، فقد كإف يبعث رجاالن إلى األقطار 
لشراء الكتب كيزكدىـ باألمكاؿ كذلؾ حتى جمب لئلندلس ما لـ يعيده أىميا مف قبؿ فقد 

األغإني لمؤلفو أبي فرج األصفيإني حكالي ألؼ دينار ذىبان فبعث إليو بعث في كتاب 
إف يخرجو إلى العراؽ ، كما فعؿ مع القاضي أبي بكر األبيرم المالكي  نسخة منو قبؿ

 (.1في شرحو لمختصر ابف عبد الحكـ مثؿ ذلؾ)

كفي ىذا دليؿ كاضح عمى اىتمامو بالعمـ كشغفو بو ناىيؾ عف إنو خصص 
جإنبان مف قصره يجمس فيو الحٌداؽ في صناعة النسخ كالتأليؼ كالميرة في الضبط 

تجميد كمقارنة النُّسخ كما أقاـ لمعمماء سكقان رائجة جمبت إلييا الكتب مف كاإلجادة في ال
( كقد قاـ بتييأة التعميـ المجإني ألكالد الفقراء في قرطبة كضكاحييا 2مختمؼ األقطار)

 (.3كأقر األعطيات لممعمميف ليمنح ليـ فرصة التفرغ لمتعميـ بتمؾ المدارس)

 -366ممؾ األمر أياـ ىشاـ المؤيد ) ككذلؾ كإف المنصكر بف أبي عامر الذم
ىػ( شغكفان لمعمـ محبان لمعمماء مقدران لؤلدباء إذ أسس جمسات لممناظرة كإف تعقد كؿ 399

أسبكع يجتمع فيو العمماء لممناظرة في حضرتو كما كإف يكـر العمماء كيشجع العمـ كبذلؾ 
 (.4داد التأليؼ)نشطت الحركة العممية مما نتج عنو ظيكر المزيد مف العمماء كاز 

                                                 

 .369، ص1المقرم، المصدر السابؽ، مج  (1)
أبي نصر، جدكة المقتبس في ذكر اإلندلس، الدار الحميدم، أبك عبد ا محمد بف   (2)

 .51ـ، ص1966المصرية، القاىرة  
ابف عذارم، أبك العباس المراكشي، البيإف المغرب في أخبار اإلندلس كالمغرب تح: ج. س.   (3)

 .240، ص2ـ، ج 1980ككإلف ك ليفي بركفنساؿ، دار الثقافة، بيركت، 
 .78الحميدم، المصدر السابؽ، ص  (4)
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كمف أشير الذيف أكرميـ المنصكر مف العمماء الكافديف أبك العمماء صاعد بف 
ـ( 990ىػ/ 380ـ(الذم كفد عمى اإلندلس سنة )1028ىػ/ 419الحسف الربعي ) ت 

كلقى مف المنصكر بف أبي عامر كؿ حفاكة كتشجيع كرعاية كاىتماـ إذ أغدؽ عميو المنح 
( ، كقد 1و كأدبو كنبكغو في المغة كالشعر كاألدب كالسير)كالعطايا لما عرؼ مف عمم

 (.2أعطاه المنصكر ثمف نسخة مف كتابو الفصكص خمسة آالؼ دينار)

كبذلؾ شيدت الحياة العممية مف قبؿ كالة األمر باإلندلس اىتمامان كتنظيما كرعاية 
كالمناظرة  جعميا تشيد مراحؿ تطكر متبلحقة، حيث كإنت تعقد في حضرتيـ مجالس العمـ

الدينية كقد ازدىرت تمؾ المناظرات تبعان الزدىار الحياة العممية ككإف مف دكافعيا نيؿ 
الحظكة عند أكلي األمر كرغبة في الكصكؿ إلى الحؽ، ككإنت تمنح اليبات لمعمماء في 
تمؾ المناظرات فقد استعدكا لممناظرات كتسمحكا ليا رغبة في الشيرة كالحظكة ككإنت 

 (.3تعقد بحضكر الحكاـ كمشاركتيـ مما أكسبيا طابعا رفيع المستكل) المناظرات

كما عقدت مجالس األدب التي كإنت مظيران مف مظاىر الحياة االجتماعية 
يحضرىا األمراء كالكزراء كالكتاب كالعمماء كغيرىـ ككإف الشعراء فرسإف تمؾ المجالس 

 (.4كالتي أفاضت كتب األدب بالحديث عنيا كعف مجاالتيا)

كفي ذلؾ أكرد ابف بساـ في كتابو الذخيرة كصفا لقرطبة قائبل :" كإنت في منتيي 
الغاية, كمركز الراية, كأـ القرل, كقرارة أىؿ الفضؿ كالتقى, ككطف أكلي العمـ كالنيى كقمب 
األقاليـ, كينبكع متفجر العمـك , كقبة اإلسبلـ, كحضرة اإلماـ, كدار صكاب العقكؿ, 

                                                 

 .418 – 415، ص2ياقكت الحمكم، معجـ األدباء، المصدر السابؽ، ج  (1)
 .319، ص1المقرم، المصدر السابؽ، مج  (2)
 .55-54، ص3، ج 2009أحمد أميف، ضحى اإلسبلـ، شركة نكابغ الفكر، القاىرة ،   (3)
 .239، ص3، ج395، ص1المقرم، المصدر السابؽ، ج  (4)
-33,,ص1، ج1997أىؿ الجزيرة ، دار الثقافة ، بيركت،  ( ابف بساـ، الذخيرة في محاسف3)

34 
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كاطر, كبحر درر القرائح , كمف أفقيا طمعت نجـك األرض كأعبلـ العصر كبستإف ثمرة الخ
 ( 3, كفرسإف النظـ كالنثر, كبيا إنتشأت التأليفات الرائقة كصنفت التصنيفات الفائقة....")

كتأسيسان عمى ما سبؽ فيمكف القكؿ إف ما قاـ بو األمراء كالخمفاء أسيـ في الرقي 
عامة كفي مختمؼ التخصصات كمف بينيا عمـ التاريخ  بالنيضة العممية كالثقافية بصفة

الذم شيد تطكران مممكسان مف خبلؿ الكتابات التاريخية مكضكعان كمنيجان كرؤية كمقصدان 
 كأسمكبان ككإف كراء ذلؾ أسباب اقتصادية كاجتماعية ناىيؾ عف األسباب السياسية كالدينية.

م بالجإنب الثقافي كالفكرم ككإشارة مف الباحث لضركرة ربط الجإنب االقتصاد
كأثر كؿ منيما عمى اآلخر يرل الباحث التعرض لصناعة الكرؽ كدكره في ازدىار الجإنب 

 الثقافي كالتاريخي عمى كجو الخصكص.

 صناعة الكرؽ كأثرىا في التدكيف التاريخي باإلندلس:

 كفر لقد ارتبط تطكر مختمؼ العمـك كمف بينيا عمـ التاريخ كتدكينو باإلندلس بت

كىي المادة التي لـ تكف متكفرة في الببلد العربية اإلسبلمية في  ،مادة الكرؽ بيا
ككإف المسممكف يحصمكف عمييا مف بمدإف الشرؽ كالصيف  ،القرف األكؿ اليجرم

(، ككإنكا في السابؽ يستخدمكف لمكتابة مكادان متنكعة كالبردم كالحرير األبيض 1كغيرىا)
 (.2كالرقع كالجمكد كغيرىا)

نتشرت صناعتو في  كقد بدأت صناعة الكرؽ منذ أكائؿ القرف الثإني اليجرم كا 
الببلد اإلسبلمية كىك القرف الذم بدأ فيو التدكيف التاريخي لدل المسمميف حيث إنتشرت 

                                                 

، 1982، بيركت، 279أمينة بيطار، العرب كالكعي التاريخي، مجمة الفكر العربي العدد   (1)
 .134ص
، 1، ج 1983شاكر مصطفى، التاريخ العربي كالمؤرخكف ، دار العمـ لممبلييف ، القاىرة   (2)
 .69ص
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صناعة الكرؽ في الكثير مف المدف اإلسبلمية كسمرقند كبغداد كمصر كدمشؽ كفي 
 (.1المغرب كاإلندلس)

ادة الببلد اإلسبلمية كلـ يأت آخر القرف الرابع اليجرم/ العاشر كعمت ىذه الم
الميبلدم حتى حؿ الكرؽ محؿ البردم كالمكاد األخرل التي كإنت تستخدـ في الكتابة كأخذ 
في التطكر حيث كجدت منو عدة إنكاع كأدخمت عميو التحسينات حتى أصبح الكرؽ 

 (.2العربي مف أجكد إنكاع الكرؽ)

ارة فإف صناعة الكرؽ إنتشرت في أرجاء الببلد اإلسبلمية. كمف ككما تمت اإلش
بينيا اإلندلس التي عمت ىذه الصناعة أغمب مدنيا مع حمكؿ القرف الرابع اليجرم كمع 
نتشرت إثر ذلؾ حرفة  ازدىار الحركة العممية في اإلندلس ازدىرت ىذه الصناعة أيضان كا 

 (.3الكراقة كىي نسخ الكتب كتصحيحيا)

مكاتب الكراقيف تبيع كتؤجر الكتب كما كإنت مجمعان لؤلدباء كالكتاب ككإنت 
( ، كلقد إنتشرت حرفة الكراقة في معظـ المدف اإلندلسية حيث شجعيا األمراء 4كالشعراء)

 (.5كالخمفاء باإلندلس)

ككإنت قرطبة في مقدمة ىذا المجاؿ حيث كثرت فييا محبلت الكراقة كالتي تضـ 
 (.6تب الذيف كإنكا يتمقكف ركاتب مالية عالية مف الدكلة)العديد مف ناسخي الك

                                                 

 .134السابؽ، صأمينة بيطار، المرجع   (1)
ـ، 1997إنكر الرفاعي، اإلسبلـ في حضاراتو كنظمو، دار الفكر العربي، بيركت،   (2)
 .542ص
 .71، ص1شاكر مصطفى، المرجع السابؽ، ج  (3)
 .542إنكر الرفاعي، المرجع السابؽ، ص  (4)
 .111المقرم، المصدر السابؽ، ص  (5)
 247مفتاح دياب، المرجع السابؽ، ص   (6)
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كقد كإف لتطكر صناعة الكرؽ كظيكر الكراقيف دكر ميـ في ازدىار مختمؼ 
العمـك كتدكينيا كمف بينيا التدكيف التاريخي الذم إنتقؿ مف الصكرة الشخصية كأخبار 

الكرؽ جعمو كاسع  تركل إلى الصكرة الكتابية المكثقة كالمحفكظة كنظران لرخص ثمف
(، كلعؿ مف أبرز الكراقيف في اإلندلس عباس بف عمرك بف ىاركف 1اإلنتشار كاالستخداـ)

 (.3ـ()989-907ق/379-290الكنإني )

كلـ تنفرد صناعة الكرؽ كحدىا باالزدىار بؿ تقدمت كؿ أدكات الكتابة مف حبر 
تفنف اإلندلسيكف في كأقبلـ كشمع األختاـ كسكاكيف لقطع األختاـ كما إلى ذلؾ كقد 

صناعة األحبار كعرفكا المطبكخ كالبسيط كالمركب منيا كعرفكا أقبلـ الغاب كيسمكنو 
اإلنبكب كريش الطيكر الذم استخدـ كأقبلـ لمكتابة بؿ صنع بعضيـ أقبلـ تمؤل بالحبر 
 كما تفننكا في صنع المحابر مف الزجاج كالبمكؾ كالرخاـ ككإنكا يزخرفكف المحابر كيكتبكف
عمييا اسـ صاحبيا بالحفر مع بعض الشعر أحيإنان كعندىـ محابر تعمؿ عمى ىيأة 

 (.4الخنجر تكضع في حزاـ التكب مع أقبلميا)

كنتيجة لتقدـ صناعة الكرؽ كأدكات الكتابة ازدىرت عممية التدكيف التاريخي كما 
التي تشتمؿ  سيمت حرفة الكراقة في تطكر الفكر التاريخي كذلؾ بتكفير الكتب كالمصادرأ

 ( .5عمى المادة التاريخية)

                                                 

 .74ـ، ص1996حمد ماىر حمادة، المكتبات في اإلسبلـ، مؤسسة الرسالة، بيركت، م  (1)
ىػػػ  422ػػػ  316( البشرم ,سعد عبد ا، الحياة العممية في عصر الخبلفة في اإلندلس) 3) 

،  1981ـ ( رسالة ماجستير في التاريخ اإلسبلمي جامعة أـ القرل، مكة ،  1030ػػػػػ  928
 . 138ص
 . 383، ص 1999ؤنس ، معالـ تاريخ المغرب كاإلندلس ، دار المعارؼ ، القاىرة ( حسيف م4)
( إبراىيـ حركات : الثقافة كتبميغيا في اإلندلس في عصر الريادة ، مجمة التاريخ العربي ، 5)

 .126، ص 1986،  6العدد 
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ظيكر ىذه الصناعة كازدىارىا كإف ليا الدكر  إف :كبناء عميو يمكف القكؿ
المباشر كالميـ في تطكر كازدىار الفكر الحركة العممية في اإلندلس كلعؿ خير تعبير 
عمى ذلؾ ما ذكره الدكتكر: محمكد إسماعيؿ قائبلن: "كلعؿ مف أسباب كمظاىر ىذا 
االزدىار اكتساء الكتابة التاريخية طابعان دنيكيان بعد اختفاء المؤرخ المحدث كظيكر المؤرخ 

 (.1الكاتب كالتاجر كالكراؽ كاألديب كحتى الطبيب")

كلقد اشتير أىؿ شاطبة ببراعتيـ في صناعة الكرؽ كتفكقيـ إذ كإنكا يصدركنو إلي كافة 
" كىي مدينة كبيرة قديمة قد خرج منيا خمؽ   :أرجاء اإلندلس كيشير الي ذلؾ ياقكت بقكلو

 ( .  2مف الفضبلء, كيعمؿ الكاغد الجيد فييا, كيحمؿ منيا إلي سائر ببلد اإلندلس()

 دكر البيئة اإلندلسية في ازدىار الفكر التاريخي:

سيمت في إثراء الحركة العممية في اإلندلس أسبؽ الحديث عف عكامؿ مجتمعة 
سخ الكتب كبيعيا كصناعة الكرؽ مثمت بيئة عممية كنيضو مف تشجيع لمعمـ كأىمو كن

 فكرية تاريخية.

كاألحكاؿ االجتماعية كاالقتصادية  ،كفي ىذا الصدد كجب التطرؽ لمبيئة الطبيعية
لئلندلس كتطكر الحياة فييا، فمكقع اإلندلس كطبيعتيا الخبلبة كتنكع تضاريسيا ككثرة 

رة بيا كمكقعيا الجغرافي كإف لو دكر كبير في ساعد عمى تأسيس كازدىار الحضا ،خيراتيا
فقد ساعد اتصاليا بباقي الببلد عمى  ،تطكر المستكل الفكرم لدل المجتمع اإلندلسي
( كما كإف لمناخيا المعتدؿ كىك مناخ 3)،إنتقاؿ الكثير مف العمـك كالمعارؼ كالفنكف إلييا

                                                 

ـ، 2004القاىرة، ( محمكد إسماعيؿ ، إشكالية المنيج في دراسة التاريخ: رؤية لمنشر كالتكزيع، 1)
 .83-82ص

 . 309,ص3( ياقكت الحمكم, معجـ البمدإف ,ج2)
 .  56ص 1999( جاسـ القاسمي ، تاريخ الحضارة العربية في اإلندلس ، االسكندرية ، 3)
 . 19ـ ص 1978( إحسإف عباس ، تاريخ األدب اإلندلسي عصر سيادة قرطبة ، بيركت ، 4)
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ران فسرعإف ما تأقمـ أىؿ البحر المتكسط المعركؼ الذم لـ يختمؼ عند المشرقييف كثي
 (.4الشرؽ مع بيئتيا)

ساعد عمى ذلؾ عامؿ البيئة  ،ككإف الطابع الحضارم العاـ في تقدـ كنمك مستمر
لى جإنب الطبيعة المبلئمة كإنت ىناؾ البيئة االجتماعية كالتي لعبت  الطبيعية لمببلد كا 

نيف كالتي تعد عامبلن متممان  كاختبلط باألمـ األخرل ،دكران ميمان بما تحكيو مف نظـ كقكا 
 (.1لمبيئة الطبيعية)

فكرة كتنكع العناصر البشرية فكؽ ىذه األرض ساعد عمي ازدىار كتطكر 
( فقد كإف البد ليذه العناصر مف االختبلط كالتمازج ككإف البد إف تتغمب 2)،الحضارة بيا

ما دخمكا اإلندلس التيارات القكية عمي التيارات الضعيفة كتمثميا ، فالعرب المسممكف عند
( كما إف العرب تأقممكا مع 3فاتحيف اختمطكا بسكإنيا بشتى الطرؽ كتأثركا كأٌثركا فييـ)

البيئة الجديدة كما تمت اإلشارة، كساعد عمى ىذا االختبلط سيكلة التخاطب بيف مختمؼ 
( حتى 4األجناس داخؿ المجتمع اإلندلسي كذلؾ بسبب إنتشار ظاىرة ازدكاجية المغة)

النشاط العممي يشمؿ كؿ المجتمع اإلندلسي باختبلؼ إنتماءاتو كلـ يقتصر عمى  صار
فعكؼ ىؤالء عمى  ،العرب أك المسمميف كحدىـ فقد أثر الكثير مف المسمميف في أىؿ الذمة

ف قرطبة  جمع نفائس الكتب العربية كاقتناء نكادرىا في كؿ عمـ، كقد عبر عف ذلؾ مطرا 
تاسع الميبلدم، فقاؿ:)إف جميع المسيحييف المميزيف بالذكاء في القرف الثالث اليجرم/ ال

كإنكا يعرفكف لغة العرب كآدابيـ كيقرؤكف كيطالعكف كتب العرب بكلع كيجمعكف مكتبات 
 (.5ة()ضكبيرة مف تمؾ الكتب بنفقات باى

حتى أصبحت المغة العربية   ،المغة العربية إلى جإنب المغة البلتينية تكقد إنتشر 
السائدة في الببلد كذلؾ نتيجة إلنتشار الديف اإلسبلمي كاعتناؽ أغمبية ىي المغة 
(. كقد كإنت تعاليـ الديف اإلوسبلمي كسبلمة المغة العربية كالمعاممة 5السكإف لو)
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لقيتيا عناصر المجتمع اإلندلسي عمى اختبلفيا سبب مف أسباب  الكريمة التي
 (.1لمسمميف إلى اإلندلس)ظاىرة االستعراب التي حصمت بعد قرف مف دخكؿ ا

كقد شكا بعض الرىبإف مف إقباؿ أبناء ممتيـ عمى تعمـ المغة العربية ككلعيـ 
خير مثاؿ عمى ذلؾ كالتي جاء فييا إف)  Alvaroبآدابيا كفنكنيا كشككل الراىب القرطبي 

ف المكىكبيف مف  نو في الديف يجدكف لذة كبيرة في قراءة أشعار العرب كحكاياتيـ كا  إخكا 
بإف النصارل ال يعرفكف إال لغة العرب كآدابيا كيؤمنكف بيا كيقبمكف عمييا في نيـ ش

 (.2كينفقكف أمكاالن طائمة في جمع كتبيا( )

كليذا إنتشرت المغة العربية بيف أغمب السكإف ككإف لؤلمراء كالخمفاء فضبلن عمى 
 (.3مختمؼ الطبقات األخرل بجعميـ يتكممكف المغة العربية)

لطبعي نتيجة ليذا المقاء الثقافي كاالمتياز االجتماعي كالحضارم إف ككإف مف ا
تتمثؿ في بناء ثقافي كحضارم متكامؿ  ،تنشأ مصمحة مشتركة لدل المجتمع الكاحد

كمتميز يكلد رغبة التطمع إلى البحث كطمب العمـ كبذلؾ كإف العطاء الفكرم في ىذه 
ف عناصر المجتمع اإلندلسي ثقافتو الببلد مشتركان كمتبادالن، فقد كإف لكؿ عنصر م

 (.4كعاداتو كتقاليده )

كلقد تفاعمت ىذه العناصر مع بعضيا ككجدت في بيئة اإلندلس الجك المبلئـ 
فسرعإف ما نمت كازدىرت مختمؼ العمـك كالمعارؼ ككإف نتاج ذلؾ تطكر الفكر اإلندلسي 

                                                 

ميـ في اإلندلس، بحث منشكرات مؤسسة النكر لمثقافة ( إنكر محمكد زناتي: العمـ كالتع1)
 .12ـ ، ص2008كاإلعبلـ، القاىرة 

 .486( إنخيؿ بالنتيا: تاريخ الفكر اإلندلسي ، ص2)
    .67أحمد مختار العبادم، المرجع السابؽ ، ص (3)
ينظر عف التفاصيؿ: حسيف يكسؼ أكيرار، المجتمع اإلندلسى في العصر األمكم، مطبعة  (4)

، كذلؾ، ابراىيـ القادرم التاريخ االجتماعي لممغرب  60ـ، ص1994لحسيف اإلسبلمية ا
 . 128ـ, ص1998كاإلندلس خبلؿ عصر المرابطيف, دار الطميعة لمطباعة كالنشر, بيركت, 
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(، كيأتي ىذا لما حكتو 1بصفة عامة ، حيث برزت العقكؿ الباىرة كالعبقريات المشرقة )
ىذه البيئة مف تنكع في العقميات كالديإنات كالحضارات، فقد امتزجت كتفاعمت مككنات 
المجتمع اإلندلسي باختبلؼ ثقافاتيا كديإناتيا كالتي شكمت المسيحية كالييكدية كاإلسبلمية 

(2.) 

مبلءمة أما دكر ىذه البيئة فيبرز بكضكح في الكتابات التاريخية اإلندلسية، ف
الطبيعة اإلندلسية كإف مف العكامؿ الميمة التي ساعدت عمى ازدىار ىذه الكتابات 
نفتحت  كتطكرىا خبلؿ القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف فقد إنتعشت الممكات كالقرائح كا 
العقكؿ لمتأليؼ التاريخي فالظركؼ تييأت لتغذية العقكؿ كتنمية األفكار لتساعد عمى 

 (.3ع )التأليؼ كاإلبدا

كتمثؿ التيار اإلبداعي في الكتابات التاريخية في عدد مف المؤرخيف الذيف خرجكا 
كىـ أتباع المدرسة الحزمية التي جمعت بيف العقؿ كالنقؿ بيف  ،مف رحـ المذىب السني

الركاية كالدراية كنظران الضطياد أعبلـ ىذه المدرسة لـ تنؿ إبداعاتيـ الركاج إذ اعتبركا 
 (.4بقة كالمؤرخيف المحدثيف أىؿ بدع)في نظر السا

نبثؽ عمـ التاريخ مف إرساء المصادر البلىكتية بإندثار دكر المؤرخ المحدث  كا 
فساح المجاؿ لممؤرخ الفقيو كالتاجر كالكراؽ كالكاتب كالطبيب كالفيمسكؼ األمر الذل أدل  كا 

                                                 

ليث سعكد جاسـ، ابف عبد البر اإلندلسي كجيكده في التاريخ، دار الكفاء، المنصكرة   (1)
 . 77، 76،      ص  2ـ، ط1988

 .27ـ ، ص 1986عبد ا إنيس الطباع، القطكؼ اليإنعة، دار الكتب العممية، بيركت ،   (2)
 .106إحسإف عباس، المرجع السابؽ ، ص   (3)
ـ 2008محمكد إسماعيؿ، الفكر التاريخي في الغرب اإلسبلمي، منشكرات الزمف، المغرب،   (4)

 .72ص 
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يزدىر الفكر  إلى تحكيؿ ىذا العمـ مف الركاية إلى الدراية فكإف لو نتاج طبيعي إف
 (.1الطبيعي إبإف ذلؾ العصر الذل يعتبر القرف الذىبي في تاريخ الفكر اإلسبلمي )

 ثإنيان: معالـ الحياة الثقافية : ػػػػػ

نعكاساتيا كأسباب ازدىارىا إال  ال يتسنى لمباحث معرفة الحياة الثقافية كأبعادىا كا 
متمثمة في المساجد كالكتاتيب مف خبلؿ دراسة معالـ الحياة الثقافية لذلؾ العصر كال

كالمدارس كالمكتبات كدكر ىذه المراكز في النيضة العممية كذلؾ مف حيث المناىج 
الدراسية كطرؽ تدريسيا كنكع المكاد التي تدرس فييا كقد اىتـ أىؿ اإلندلس بالعمـ كالتعميـ 

دب حتي صار ككإنت الريادة كالقيادة في المجتمع اإلندلسي لمعمماء كالفقياء كرجاؿ األ
 (.2المعمـ في مقاـ األجبلؿ كالتكريـ)

؛  كإف أىؿ اإلندلس يقبمكف عمي العمـ ذاتو كىذا جعميـ مبدعيف في مجاؿ العمـك
إلنيـ مختاريف غير مدفكعيف فقد كإف الرجؿ ينفؽ مف مالو؛ لكي يتعمـ حتي شاع التعميـ 

 (.3عمي نطاؽ كاسع في ربكع اإلندلس)

البد لنا مف تتبع معالـ الحياة الثقافية في اإلندلس كما كلؤلخذ بأطراؼ المكضكع 
كإف يجرم في مراكز التعميـ مف نشاط عممي كمعرفة العكامؿ التي ساعدت عمي ممارسة 

 التعميـ في تمؾ المراكز كالتي منيا:

 المساجد : ػػػػػ -1

سبلـ يعد المسجد مف أكلى المراكز الثقافية كالمؤسسات التربكية كالتعميمية في اإل
فيك أساس التعميـ في كؿ العالـ اإلسبلمي كعمي مر العصكر اإلسبلمية إذ يعتبر مف أىـ 

                                                 

 .14المرجع السابؽ ص  محمكد إسماعيؿ، إشكالية المنيج،  (1)
 .134إبراىيـ القادرم , المرجع السابؽ ص (2)
ىػ( مجمة كإف التاريخية, العدد 9-7زكرم المعو, الحياة الثقافية في اإلندلس خبلؿ القرنيف) (3)

 .48ـ, ص2013الثامف عشر, 
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المؤسسات التعميمية في الدكلة اإلسبلمية سكاء في المشرؽ أك المغرب  فقد صار المسجد 
مكإنان لمتعميـ إضافة إلي ككنو في األساس مكإنان لمعبادة كقد قامت حمقات الدرس منذ 

ر المسجد يؤدم دكره التعميمي عمي مر العصكر في مختمؼ األقطار نشأتو كاستم
أغمب الدراسات إنصبت عمى الجإنب الديني في بداية  إفاإلسبلمية دكف إنقطاع ,حيث 

األمر تشرح تعاليـ الديف الجديد كتكضح أسسو كأحكامو كأىدافو كلقد أدل المسجد العديد 
لمتعميـ تطكر بتطكر الدكلة كاتساعيا كما كإف  مف األدكار فقد كإف مكإنان لمعبادة كمعيدا

 ( .1داران لمقضاء كساحة تتجمع فييا الجيكش المتجية لمفتح كمكإنان الستقباؿ السفراء)

كبذلؾ أصبح لممسجد الجامع دكر ديني كسياسي كثقافي كاجتماعي عمي مستكم 
 .عاؿو 

مف أعظـ كمف أىـ تمؾ المساجد في اإلندلس المسجد الجامع في قرطبة كىك 
المساجد في اإلندلس فيك يعتبر تحفة فنية رائعة متميزة في تاريخ العمارة اإلسبلمية كحتي 
المسيحية في العصكر الكسطى، حيث تأسس ىذا المسجد بعد فتح المسمميف لمدينة 

( ثـ شرع 2قرطبة بقيادة مغيث الركمي فاختار كنيستيا )سنت فيسنت(إلقامة مسجدىـ)
ـ( في بنائو عمي شكؿ مسجد ضخـ ككبير كلكنو 786ىػ /170سنة )عبد الرحمف الداخؿ 

( كلما 3ـ( مف بعده )796-782ـ /180- 172تكفي قبؿ إتمامو فأكممو كلده ىشاـ )
ـ( ارتفع شإف قرطبة كصار 822/852ىػ /238-206تكلي عبد الرحمف بف الحكـ) 

                                                 

 , كذلؾ،102ـ, ص1977أحمد شمبي, تاريخ التربية اإلسبلمية, مكتبة النيضة المصرية,  (1)
 .206ـ, ص1981فتحية الشبراكم, تاريخ النظـ كالحضارة اإلسبلمية, دار المعارؼ, القاىرة, 

السيد عبد العزيز سالـ, تاريخ المسمميف كآثارىـ في اإلندلس مف الفتح العربي حتى سقكط  (2)
 .382, ص1981الخبلفة في قرطبة, دار النيضة العربية ، بيركت, 

إلندلسية الباقية في إسبإنيا كالبرتغاؿ, مطبعة مدني ، القاىرة, عبد الرحمف عنإف, اآلثار ا(3)
 .20ص 2ـ, ط1997
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ىػ 218يف سنة)المسممكف يتكافدكف عمييا كضاؽ بيت الصبلة فزيد فيو ببلطيف زائد
 ( 1ـ( )848ق/243ـ( كبني في مؤخرة الصحف سقيفة سنة) 833/

ـ( تـ 962-912ق/350-300كفي عيد الخميفة عبد الرحمف الثالث الناصر)
بناء صكمعة جديدة ذات شكؿ بديع محؿ الصكمعة القديمة التي تصدعت حتى قيؿ بإنو 

 (2ليس في ببلد المسمميف صكمعة مثميا)

لمسجد ما أكرده الحميدم إذ يقكؿ " إنو الجامع المشدكد أمره كخير كصؼ ليذا  ا
الشائع ذكره مف أجؿ مساجد الدنيا مساحة ، كأحكميا صفة ، كأجمميا ىيأة ، كأتقنيا بنية, 
نيكف، فزادكا فيو فصار يحار فيو الطرؼ، كيعجز عف حسن  وفاىتـ بو الخمفاء المركا 

 (.3الكصؼ")

ر اإلسبلـ في كؿ الببلد المفتكحة كاستمر كلقد اقترف كجكد المساجد بإنتشا
المسجد منذ ظيكره في فجر الدعكة اإلسبلمية يقـك بدكر أساسي في التربية كفي التثقيؼ 
العممي لممسمميف كدفع الحضارة اإلنسإنية لمرقي كالتقدـ العممي ، كأما عف دكر المعمـ فقد 

ي ا عميو كسمـ فكإنكا أكؿ مف قاـ شيكخ الصحابة بيذا الدكر اقتداء بالرسكؿ الكريـ صم
 ( .4قاـ بالتعميـ في المساجد بعد الرسكؿ الكريـ)

                                                 

 .18السيد عبد العزيز سالـ, المرجع السابؽ , ص (1)
السيد عبد العزيز سالـ, المساجد كالقصكر في اإلندلس, مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية, (2)

 .21-20, ص1986
ـ, 1984األقطار, إحسإف عباس, مكتبة لبنإف, بيركت  الحميدم, الركض المعطار في خبر(3)

 .457,456ص
حسف عبد العاؿ, التربية اإلسبلمية في القرف الرابع اليجرم, دار الفكر العربي، بيركت,) د  (4)

 .15ت( , ص
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ككما تمت اإلشارة إليو فإف الدراسة في المساجد دينية, ككإنت أىـ ما يجدب 
الٌطبلب, ثـ تعدتيا فيما بعد إلى سكاىا مف العمـك كالمعارؼ كبيذا اتسع دكر المسجد 

 ( .1فشمؿ عمكمان مختمفة)

ليس ىناؾ قكاعد لحضكر الطبلب  ،التعميـ في المساجد حران حرية مطمقةككإف 
كال إلنصرافيـ كما كإف الطالب غير مقيد باالستماع إلي  أستاذ معيف أك دراسة عمـ معيف 
كليس الشيخ مقيدان بمنيج ثابت، فالطبلب كإنكا يحضركف حمقة الشيخ الذم يركقيـ فإذا 

عنو حتى يتخرج عمي يديو كيجيزه لمتدريس فيما أحب الطالب دركس شيخ الزمو كأخذ 
 ( .2بعد)

كعف دكر المساجد في اإلندلس بصفة خاصة فقد حظي المسجد في اإلندلس 
بنفس المكإنة التي كإنت لو في المشرؽ اإلسبلمي فقد كإف أكبر معيد لمدراسة كالتعميـ 

نو كالتي عبر عنيا بسبب شغؼ أىؿ اإلندلس بالعمـ كحبيـ لمتعميـ كحرصيـ عمي التزكد م
المقرم بقكلو "كالعالـ عندىـ معظـ" في الخاصة كالعامة عمي السكاء يشار إليو كيحاؿ إليو 
كينبو قدره كذكره عند الناس، كمع ذلؾ فميس ألىؿ اإلندلس مدارس تعينيـ عمي طمب 

 ( .3العمـ بؿ يقرأكف جميع العمـك في المساجد بأجرة)

مسجد في نشر كافة العمـك إال إف ما ذكر مف مف خبلؿ ىذا النص يتبيف دكر ال
عدـ كجكد المدارس يتعمؽ بفترات مبكرة كمع إنتشار حركة الفتح  اإلسبلمي في اإلندلس 
كتطكر معالـ الحياة الثقافية فييا ازداد إنتشار المساجد فعمى سبيؿ المثاؿ كصؿ عدد 

كإنت تعقد داخؿ ىذه المساجد بقرطبة حتي عيد المنصكر بف أبي عامر حكالي ألفان، ك 
المساجد الحمقات العممية يترأسيا فقياء كرجاؿ العمـ إنذاؾ كيتصدركف إلقراء مكاد عممية 
مختمفة فكإف المسجد إنذاؾ أشبو بجامعة عممية أساتذتيا عمماء عصرىـ، ككإف مف أىـ 

                                                 

 .111أحمد شمبي, المرجع السابؽ , ص (1)
ني, التربية في اإلسبلـ, دار المعارؼ، القاى (2)  .51, ص2رة, )د, ت(, طأحمد فؤاد األىكا 
 .208, ص1المقرم, المصدر السابؽ , مج (3)
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ف تزامنت في الكقت كىك ما فرضو ط بيعة ما يميز ىذه الحمقات التزاـ اليدكء التاـ حتي كا 
( كمف ثـ تطكرت المساجد كدكرىا في التعميـ في اإلندلس حتي 1المكإف كىك المسجد)

أصبحت تشمؿ التعميـ بمراحمو المختمفة ككإنت المحاضرات تمقى فييا مف قبؿ أساتذة 
 ( .2مستقمكف كالمناىج التي يدرسكنيا ككنت اإلجازات العممية في قرطبة فيما بعد)

بأكقات الدراسة فمـ يكف ىناؾ كقت محدد لمدراسة أما مف الناحية المتعمقة 
بالمسجد بؿ ارتبط مكعد بداية الدرس بكقت العالـ نفسو, أما األسمكب الذم اختصت بو 
الدركس فيك نظاـ الحمقة الدراسية، فالشيخ أك العالـ كإف يجمس إلي جكار عمكد مف 

الطبلب يحضركف أعمدة المسجد في صدر المكإف الذم يككف مرتفعان قميبلن ككإف 
لدركسيـ بعد أداء صبلة الفجر في أكقات كمجمكعات متباينة يدرسكف مختمؼ العمـك كما 
تمت اإلشارة، كقد جرت العادة إف تككف في الحمقة معيد أك قارم يقـك بشرح ما غمض 

 ( .3مف كبلـ األستاذ، أك إف يتكلى قراءة النص الذم سيتـ شرحو كتفسيره)

لدرس في المساجد اإلندلسية فقد كإنت تنقضي حمقة أما عف طبيعة حمقات ا
كتتككف أخرل في تنسيؽ تمقائي كعمي مرأل مف المشرفيف عمي ىؤالء الطمبة كىـ يتجكلكف 
في صمت كسط الطمبة كعندما يرفع صكت األذإف يتكقؼ كؿ شيء حتي تنقضي الصبلة 

                                                 

عمي محمد الشاذلي الخكلي, دكر المساجد التاريخي في التثقيؼ العممي, المجمس األعمى  (1)
ـ ، كالعدد العاشر 1981لمشئكف اإلسبلمية، مطابع شركة االعئلنات الشرقية، السنة األكلي

 .30كص
لعيد اإلسبلمي تاريخ كحضارة , مؤسسة شباب الجامعة , االسكندرية أحمد فكرم, قرطبة في ا (2)
, كذلؾ محمد كرد عمي, اإلسبلـ كالحضارة العربية, مطبعة لجنة التأليؼ 187ـ، ص1988,

 .261, 260ـ ، ص1968كالترجمة كالنشر،  القاىرة 
ـ, 1982, محمد عبد الحميد عيسى, تاريخ التعميـ في اإلندلس, دار المعارؼ، القاىرة (3)

 .217ص
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ميع مساجد المدف المفركضة، ككإف ىذا النشاط التعميمي يسير عمي نفس الكتيرة في ج
 ( .1اإلندلسية كإشبيمية كقرطبة كطميطمة كغرناطة كغيرىا)

كمف خبلؿ ما تقدـ يمكف القكؿ إف مساجد اإلندلس كإنت تمثؿ المراكز الثقافية 
حيث كإف ليا دكر باىر في التربية اإلسبلمية كالتعميـ كنشره فيي بحؽ مف معالـ الحياة 

 ي مختمؼ حكاضر العالـ اإلسبلمي.الثقافية ليس في اإلندلس فحسب بؿ ف

 المدارس: -2

بما إننا بصدد دراسة معالـ الحياة الثقافية نرل مف الضركرم إف نتعرض 
ف لـ تكف ظيرت مستقمة أكؿ األمر كاختصر التعميـ عمي  لممدارس في اإلندلس كحتى كا 

 المساجد كما تمت اإلشارة إليو.

الرابع اليجرم/ العاشر الميبلدم فالمدارس في اإلندلس لـ تظير إال في القرف 
 (.2عمي رأم البعض)

كعمى أم حاؿ فإف المدارس في اإلندلس تأخر ظيكرىا فمـ نر أحدان مف 
كلي المحدثيف يخالؼ قكؿ المقرم السالؼ الذكر, كيتمقى األطفاؿ منذ صغرىـ إذا كإف 

ال أرسؿ بيـ إلي الكتٌاب األمر  األقرب إلى ميسكران يأتي ليـ بالمدرس إلي البيت كا 
كتخضع المدارس نظريان إلشراؼ )المحتسب( حيث يجمع المعمـ عددان محدكدان  ،مساكنيـ

مف األطفاؿ في مكإف صغير يطمؽ عميو اسـ )المصرية( يدرس ليـ بأجر برنامجان معركفان 
تحدده التقاليد كسنطرؽ لو عند الحديث عف المناىج الدراسية كبعقد مف المعمـ ككلي أمر 

ف  التمميذ، يتـ تدريسو العمـك األساسية المعركفة كالتي سيأتي بيإنيا كالمتمثمة في القرا 

                                                 

خكليإف ريبيرا, التربية اإلسبلمية في اإلندلس, ترجمة: الطاىر أحمد مكي, دار المعارؼ,  (1)
 .117ـ, ص1994القاىرة, 

 .256, ص 2ابف عذارم، المصدر السابؽ , ج (2)
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الكريـ كالكتابة كالقراءة كالعربية كالشعر كالنثر كيدرس شيئان مف النحك كقميبلن مف الحساب 
 (.1كغيرىا)

كقد اقتضت الضركرة كجكد مدارس خاصة لتدريس الطب كالمكسيقي فمقد مارس 
كتدريسو في المارستإنات باإلضافة إلي إنيا مراكز لعبلج األمراض  أىؿ اإلندلس الطب

 (.2كإنت معاىدان لمتعميـ حيث يمتقي األطباء بالطبلب يٌدرسكنيـ الطب كما يتصؿ بو)

دارتيا كتجييزىا تجييزان جيدان حيث   كقد امتاز اإلندلسيكف بكثرة مستشفياتيـ كا 
العمؿ ركاده ميارة كنبكغان في الطب  كإنت مجيزة بمكاتب طبية نفيسة كقد أكسب ىذا

كالصيدلة ظير أثره في كثرة المتفكقيف مف رجاؿ الطب كلقد إنتفع المشرؽ بنبكغيـ الطبي 
 (3فيما بعد)

أما بالنسبة لممكسيقي فقد نيضت عمي يد زرياب الذم أسس مدرسة لممكسيقي 
تمؼ مع تمقي العمـك باإلندلس في قرطبة فقد ديرست خارج المساجد أيضان ككإف تعمميا يخ

ي كال تؤخذ عف طريؽ الحمقات الدراسية المذككرة ماألخرل فيي تعتمد عمي الجإنب العم
ككإنت أماكف تعمميا في بيكت الميتميف كاألماكف المخصصة لمطرب كقد إنتقؿ ىذا الفف 
إلي اإلندلس عف طريؽ الجكارم كالمغنيف الذيف رحمكا إلي اإلندلس كنقمكا معيـ المظاىر 

 (.4الحضارية المختمفة )

 

                                                 

ـ, 1981الطاىر أحمد مكي, دراسات عف بف حـز ككتابو طكؽ الحمامة, دار المعارؼ, القاىرة,  (1)
 .45ص, 3ط
 .145خكليإف ريبيرا, المرجع السابؽ , ص (2)
ـ رقـ 1937مصطفى الشريؼ, تاريخ النيضة العممية بقرطبة, بحث قسـ إجازة التدريس  (3)

 . 29, ص8073
خميؿ السامرائي, عبد الكاحد دنكف طو, عاطؼ صالح إبراىيـ, تاريخ العرب كحضارتيـ في  (4)

 .317ـ , ص2000اإلندلس, دار الكتاب الجديد , بيركت 
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 ثالثان: مراحؿ كمناىج التعميـ: 

مف خبلؿ معرفتنا لدكر المساجد كالمدارس كدكرىما في التعميـ يطرح السؤاؿ نفسو كىك: 
 ىؿ مر التعميـ في اإلندلس بمراحؿ عمرية منيجية أـ ال؟

 لقد قسـ اإلندلسيكف مراحؿ التعميـ في ببلدىـ إلي مرحمتيف : مرحمة التعميـ
التمييدم ، كمرحمة التعميـ المتقدـ إف صح التعبير، كىاتإف المرحمتإف تمر خبلليما عممية 

 التعميـ عمي النحك التالي:

_ مرحمة التعميـ األكلى: تأتي ىذه المرحمة بعد بمكغ الطفؿ ست سنكات كتنتيي مع 1
كقد تستمر أكثر مف ذلؾ حسب استيعاب الصبي لمنيج ىذه  ،بمكغو سف البمكغ

مرحمة، ككإف التعميـ في جميع األمصار اإلسبلمية يتـ في الكتٌاب حيث يتـ تعميـ ال
ف الكريـ قراءة ككتابة؛ كي يصمكا لتحقيؽ عدة أىداؼ أكضحيا ابف خمدكف  القرا 
ف شعار الديف أخذ بو أىؿ المٌمة كدرجكا عميو في جميع  بقكلة:" تعميـ الكلدإف القرا 

ف كبعض أمصارىـ لما يسبؽ فيو إلي القمكب  مف رسكخ اإليمإف كعقائده مف آيات القرا 
التعميـ في الصغر أشد رسكخان كىك أصؿ لما بعده؛ إلف  إفمتكف الحديث ..., 

السابؽ األكؿ لمقمكب كاألساس لممكإف عمى حسب األساس كأساليبو يككف حاؿ ما 
 (.1يبني عميو)

نية أفضؿ ما كبيذا يتعمـ الصبي نطؽ العربية بشكؿ صحيح إلف القراءات القر  ا 
كيتييأ بيا التمميذ لتعمـ النمك  ،ينطؽ؛ كإلنو أيضان يمد الذاكرة بجمؿ عربية جيدة الفصاحة

ف الشاىد كالمثاؿ)  (2فيتخذ مف آيات القرا 
                                                 

ف المبتدأ كالخبر في أخبار العرب كالعجـ  (1) ابف خمدكف, عبد الرحمف بف محمد, العبر كديكا 
, 3ـ, مج 1992كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطإف األكبر, دار الكتب العممية، بيركت, 

 .623ص
القاىرة, )د.ت( آرثيف باشا, التعميـ في مصر, الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر,  (2)

 .50ص
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كلـ يكف المسممكف في اإلندلس يقتصركف عمي تعميـ الصبي في ىذه المرحمة 
ف الكريـ فحسب بؿ كإنكا يخمطكف في تعميمة ركاية  الشعر كالفف كالمغة العربية كالخط القرا 

العربي حتي يمـ التمميذ بأسس تؤىمو لبلستمرار في طمب العمـ مستقببلن بذلؾ يمكف القكؿ 
إف التعميـ في اإلندلس كإف مف منطمؽ رؤيا صحيحة تيدؼ في مراحميا األكلى إلعداد 

طابعان مميزان عف التبلميذ لمدراسات البلحقة مما جعؿ الدارسة في مراحميا األكلي تأخذ 
 ( .1غيرىا مف حكاضر العالـ اإلسبلمي)

 مرحمة التعميـ المتقدـ: -2

تبدأ ىذه المرحمة مف التعميـ باإلندلس بعد إنتياء الطالب مف الدراسة التمييدية 
حيث ينتقؿ بعدىا إلى الدراسة الثإنية التي يسمييا البعض الدراسة المتقدمة، كأكافؽ رأل 

ثيف في إف دراسة أىؿ اإلندلس تمييدية كأخرل نسمييا كما نشاء أحد الباحثيف المحد
( ، لكف مرحمة الدراسات 2متقدمة أك شاممة يدرس فييا الطالب دراسة كافية كمستفيضة)

المتقدمة كالتي تشمؿ رحمة الطالب إلى المشرؽ لطمب العمـ لـ تقتصر عمى سف معينة  
اسة لمتمميذ كفترة الدراسة التمييدية ، كبيذا كإف مف الصعب عمي الباحث تحديد سف الدر 

كاألرجح إنيا تعتمد عمى استعداد الطالب كمقدرتو عمي االستيعاب حتى يصبح مؤىبلن 
 (  .3لدراسة مراحؿ الحقة)

نما يرجع ذلؾ إلي رغبة  كلـ تكف ىناؾ قكاعد مكضكعة لئلنتظاـ في الدراسة كا 
الحرية في الحضكر إلي الدراسة  الطالب نفسو كاستعداده الخاص كظركفو لذلؾ كإنت لو

                                                 

ف, أشير عمماء اإلندلس الذيف كإنت ليـ رحمة إلى المشرؽ اإلسبلمي,  (1) عمي عبد السبلـ كعكا 
 .105ـ, ص2007رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة طرابمس, 

 .40مصطفي الشريؼ, المرجع السابؽ, ص (2)
 .133,132خكليإف ريبيرا, المرجع السابؽ, ص (3)
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ذا إنيى الطالب دراستو بيذه المراحؿ في اإلندلس كأراد  ،كاختياره دركسو بالمسجد كا 
 (.1االستزادة فعميو الذىاب إلى المشرؽ لطمب العمـ كتعد ىذه المرحمة أعمى مف سابقاتيا)

 ب_ مناىج التعميـ باإلندلس:

نفرد أىؿ كؿ لقد اختمفت مناىج التعميـ في ببلد المسم ميف بالمشرؽ كالمغرب كا 
ف كإنت كؿ الطرؽ تكاد تتفؽ عمى جعؿ  قطر بطريقتو كاعتقدكا صبلحيا كأجزمكا نفعيا كا 
ف الكريـ كأحاديث الرسكؿ أساس العمـ، كلقد تميزت مناىج اإلندلسييف في قرطبة  القرا 

تمفة يأخذ مف كؿ كغيرىا عف بقية المناطؽ في ككنيا جعمت التمميذ ينتقؿ بيف العمـك المخ
عمـ بطرقو تنشيطان ليمتو كقريحتو، كتكسيعان لنطاؽ فكرة ذكائو كلـ تجعؿ الصبي يقضي 

ف الكريـ )  (.2كؿ كقتو في حفظ القرا 

كقد تمخصت المناىج الدراسية في اإلندلس كخاصة االبتدائية منيا في قكؿ ابف 
ف كالكتابة ك  جعمكه أصبل في التعميـ فبل خمدكف:" كأما أىؿ اإلندلس فمذىبيـ تعميـ القرا 

يقتصركف لذلؾ عميو فقط بؿ يخمطكف في تعميميـ الكلدإف ركاية الشعر, كالترسؿ كأخذىـ 
نيف العربية كحفظيا كتجربة الخط كالكتابة... إلى إف يخرج الكلد مف عمر البمكغ إلى  بقكا 

الكتابة الشيبة كقد شد بعض الشيء في العربية كالشعر كأبصر جمعيا كبرز في الخط ك 
 (.3كتعمؽ بأذياؿ العمـ عمى الجممة")

ف  كتأسيسان عميو فإف العمـ في مراحمو األكلى في اإلندلس كإف يعتمد عمى القرا 
كعمكمو كالعربية كفركعيا كبذلؾ يككف الطالب قد كضع حجر األساس لمعمـك المكسكعية 

 التي سيتمقاىا فيما بعد كالتي عرفتيا ببلد اإلندلس في ذلؾ العصر.

                                                 

ف,  (1)  .106المرجع السابؽ, صعمي كعكا 
إنكر محمكد زناتي, العمـ كالتعميـ في اإلندلس, كمية التربية, جامعة عيف شمس, بحث نشرتو  (2)

 .5ـ، ص2008مؤسسة النكر لئلبداع, القاىرة ،  
 .240ابف خمدكف, المقدمة , المصدر السابؽ , ص (3)



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 110 

كقد أشار إليو ابف خمدكف إلى تميز مناىج اإلندلس عف غيرىا ، فعند ذكره لببلد 
المغرب كالتعميـ فييا نمحظ الفرؽ في المناىج كاضحان إذ يقكؿ:" فأما أىؿ المغرب فمذىبيـ 

ف فقط ىـ أثناء المدارسة بالرسـ كمسائمو كاختبلؼ ذكأخ ،في الكلدإف االقتصار عمى القرا 
ف فيو,  ال يخمطكف ذلؾ بسكاه في شيء مف مجالس تعميميـ ال مف حديث كال حممة القرا 

مف فقو كال مف شعر كال مف كبلـ العرب إلى إف يحذؽ فيو, أك ينقطع دكنو فيككف 
إنقطاعو في الغالب عف العمـ بالجممة... إلى إف يجاكز حد البمكغ إلى الشيبة ككذا في 

ف بعد طائفة مف عم ف الكبير إذا رجع مدارسة القرا  ره منيـ لذلؾ أىٍقـك عمى رسـ القرا 
 (.1كحفظو مف سكاىـ")

 (  .2كعف أىؿ اإلندلس أشار إنيـ يخمطكف بيف الشعر كالعربية كغير ذلؾ)

نعكاسو عمى مقدرة طالب العمـ عمى  كقد أشار بف خمدكف إلى فائدة ذلؾ كا 
ف القصكر عف التحصيؿ إذ يقكؿ: )فأما أىؿ إفريقية كالمغرب فأفادىـ االقتصار عمى القر  ا 

ف ال ينشأ في الغالب عنو ممكة، كلما إف البشر  ممكة المسإف جممة, كذلؾ إف القرا 
مصركفكف عف اإلتيإف بمثمو فيـ مصركفكف لذلؾ عف االستعماؿ عمى أساليبو كاالحتذاء 
بيا كليس ليـ ممكة في غير أساليبو فبل يحصؿ لصاحبو ممكة في المسإف العربي, كحظ 

رات, كقمة التعرؼ في الكبلـ كربما كإف أىؿ افريقية في ذلؾ أخؼ مف الجمكد في العبا
نينيا كما قمنا,  ف بعبارات العمـك في قكا  أىؿ المغرب, كما يخمطكف في تعميميـ القرا 
فيقتدركف عمى شيء مف التصريؼ كمحاذاة المثؿ بالمثؿ إال إف ممكتيـ في ذلؾ قاصرة 

 (.3عمي الببلغة)

فريقية في ذلؾ العصر لطمبة كفي ىذا تتبع ألثر المني ج المتبع في المغرب كا 
العمـ كرغـ ما ذكر فإف المكضكع ال يخمك مف اإليجابيات فالتخصص مطمكب  فالتقنيف 

                                                 

 .623, ص3ابف خمدكف , العبر، مج  (1)
 .624السابؽ ، صابف خمدكف ,المصدر  (2)
 .624, ص1المصدر نفسو، مج  (3)
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في العمـ يجعؿ صاحبو متمكف عف مف سكاه كقد كضح لنا بف خمدكف مقارنة بينما ذكر 
يجابيات ذلؾ عمييـ فقد  ذكر في ىذا الصدد ، كما كإف يحصؿ لممتعمميف في اإلندلس كا 

قائبلن: "أما أىؿ اإلندلس فأفادىـ التفنف في التعميـ ككثرة ركاية الشعر كالترسؿ كمدارسة 
العربية مف أكؿ العمر حصكؿ ممكة صاركا بيا أعرؼ في المسإف العربي, كقصركا في 
ف كالحديث الذم ىك أصؿ العمـك فكإنكا بذلؾ أىؿ  سائر العمـك لبعدىـ عف مدارسة القرا 

( كقد أسيب ابف خمدكف في ىذا المجاؿ ككؿ الحديث يدكر حكؿ تنكع 1خط كأدب بارع)
المادة العممية في اإلندلس كدكرىا في إعداد المتعمـ كمقارنة حكاضر العالـ اإلسبلمي 

 بعضيا ببعض.

كقد كإنت المناىج المذككرة لمصبيإف أك التبلميذ الصغار تكتب عمى ألكاح مف 
ة في المداد كعند إنتياء الدرس تبؿ تمؾ األلكاح كتمحى كتترؾ الخشب بأقبلـ مغمكس

إلعدادىا لمدرس القادـ كىكذا تعرفنا عمى مناىج تعميـ المبتدئيف في اإلندلس أك ما يعرؼ 
 (.2بمنيج التعميـ التمييدم كمادتو العممية)

مف كبيذا تككف مرحمة التعميـ التمييدية مرحمة عامة ال يمقى فييا التمميذ لكنان 
كيككف ذلؾ في مرحمة أخرل تظير فييا الميكؿ كاالتجاىات الفكرية  ،التعميـ المتخصص

 أكثر كضكحان.

كليس مف السيؿ تحديد المكاد التي يدرسيا الطالب في مراحمو المتفكقة أك ما 
يعرؼ بالتعميـ المتقدـ؛ إلف المكاد ليست منفردة كقد يجمع الطالب في الكقت نفسو أحيإنان 

ات متنكعة في أكثر مف مادة كإف يدرس المغة كالتاريخ أك الطب كالفمسفة كغير بيف دراس
 ذلؾ مف العمـك كمع ذلؾ فإف الدراسات الدينية كإف ليا السبؽ .

                                                 

 .625, 624, 3المصدر نفسو, مج (1)
 .48, 47خكليإف ريبيرا , المرجع السابؽ , ص (2)
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كمف الجدير بالذكر إف أغمب العمـك التي برز فييا اإلندلسيكف أساسيا ديني كفف 
نحف بصدد دراستو كغيرىا مف  التراجـ كالطبقات كالتي تعد مف فركع عمـ التاريخ الذم
 (*.1العمـك التي تربطيا عبلقة كطيدة بالديف اإلسبلمي كعمكمو)

كقد أكضح المقرم الدراسات كالعمـك التي اىتـ بيا اإلندلسيكف في قكلو:)كقراءة 
ف بالسبع, كركاية الحديث عندىـ رفيعة، كلمغة ركنؽ ككجاىة، كعمـ األصكؿ عندىـ  القرا 

حك عندىـ في نياية عمـك الطبقة ... كعمـ األدب إنبؿ عمـ عندىـ, متكسط الحاؿ، كالن
 (.2كالشعر عندىـ لو حظ عظيـ()

مف خبلؿ ىذا النص يتضح إف أىؿ اإلندلس كإنكا يكلكف العمـك كؿ اىتماـ 
ف عؿ ركاية كاحدة بؿ ألمكا بالسبع قراءات كما  متكسعيف فييا فمثبل ال يكتفكف بقراءة القرا 

يؾ عف اإللماـ بالعمـك المختمفة كعمى رأسيا العمـك الدينية كىي أساس عرفنا ىذا ، ناى
طمب العمـ عندىـ كما تمت اإلشارة إليو, حيث ترتقي بصاحبيا كتجعؿ لو منزلة عميا بيف 

 أىؿ اإلندلس كحكاميا كعممائيا.

لى جإنب ما ذكرناه مف عمـك استمر فييا طبلب العمـ باإلندلس ككصمكا فييا  كا 
اتب كدفعيـ لذلؾ عدة أسباب لعؿ مف أىميا الرغبة في تمقي العمـ كالحظكة التي أعمى المر 

يحكزىا صاحبو، كمنافسة بقية حكاضر العالـ اإلسبلمي كبغداد عاصمة الخبلفة العباسية 

                                                 

عبد ا محمد جماؿ الديف, التاريخ اإلندلسي تدكينو كمركياتو حتى نياية القرف الثالث  (1)
 .39لقاىرة , ) د ت ( , صاليجرم , الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر، ا

* يظير ارتباط عمـ التاريخ بالدراسات الدينية كاضحان في اعتماد كؿ مف الحديث كالتاريخ عمى 
الركاية الشفيية فالحديث ركاية كالتاريخ كذلؾ كمما يدؿ عمى ارتباط العمميف أيضا في المصادر 

اؿ كغير ذلؾ, ينظر: إسماعيؿ كالمناىج تعاقب األجياؿ في أخذ الركايات كالسند كدراسة الرج
ـ , 1960كاشؼ, مصادر التاريخ اإلسبلمي كمناىج البحث فيو مكتبة اإلنجمك المصرية , القاىرة 

 .24ص
 .220, ص 1المقرم, المصدر السابؽ , مج (2)
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في المشرؽ إنذاؾ كالتي كإنت بيا بحكر العمـ زاخرة، كذلؾ شممت مناىج التعميـ عمكـ 
كغيرىا كالتي تأثرت بيا اإلندلس عف طريؽ التكاصؿ الثقافي  الطبيعة كالفمسفة كالمكسيقى

 (1مع األقطار األخرل)

كمما يجدر اإلشارة إليو عند الحديث عف مناىج التعميـ ىك استقبللية األستاذ 
كمكإنتو فيك عماد الحركة العممية فأينما كجد المعمـ كجد التعميـ كقد كإف حران في منيجو 

( ، كما إنو لـ تكف ىناؾ 2تكجد سمطة تفرض عميو منيجان معينان)كعمكمو التي يدرسيا فبل 
نما كإنت ىناؾ  درجات عممية تمنحيا جية مسئكلة لمف أتـ تعميمو في مرحمة معينة كا 
إجازات شفيية ككتابية يحصؿ عمييا الطالب مف شيكخو الذيف أخذ عنيـ العمـ فمـ تكف 

طمة بنت محمد بف عمي التي شاركت حكران عمى الرجاؿ بؿ شممت حتى النساء كمنيف فا
أخاىا المحدث عبدا بف محمد كأجاز ليا العبلمة المحدث محمد بف  فطيس األلبيرم 

 (.3في جميع ركايتو )

في إطار الحديث عف التعميـ كمناىجو في اإلندلس البد مف التطرؽ لجزئية 
ي الفقو المالكي ميمة مثمت إحدل المناىج الدراسية كعكؼ عمييا الطبلب كالمتمثمة ف

نتشاره في اإلندلس, فقد كإف دخكؿ المذىب المالكي لئلندلس بطريقة تدريجية في  كا 
منتصؼ القرف الثإني اليجرم حيث ساعدت عمى ذلؾ عكامؿ مختمفة منيا رحمة عدد مف 
الفقياء إلي المشرؽ كأخدىـ عف اإلماـ مالؾ كغيره كعادكا إلى اإلندلس بعمـ غزير كعممكا 

المذىب المالكي كفي أكائؿ القرف الثالث اليجرم تحكلت الفتيا إلى المذىب عمى نشر 
( فأصبح بذلؾ ىك المذىب الرسمي في اإلندلس كيعكد الفضؿ في ذلؾ إلى 3المالكي)

                                                 

 .280, ص3أحمد أميف , المرجع السابؽ , ج (1)
ف , المرجع السابؽ , ص (2)  .114عمي كعكا 
 . 240السابؽ, ( المقرم، المصدر3)
ابف حيإف القرطبي, السفر الثإني مف كتاب المقتبس, تحقيؽ: محمكد عمي مكي, مركز فيصؿ  (3)

 .199لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية, القاىرة ) د. ت ( ص
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( كالذم جمس لتدريس الفقو المالكي كنشره في أكساط طمبة العمـ يحي بف يحيى الميثي)
كإنت أساسان في تمقي اإلندلسييف عمـك المذىب  ككما أشرنا فإف رحمة الحج إلي المشرؽ

ف مركران بمصر كصكالن  إلى الحجاز حيث يكجد  المذككر في طريقيـ لممشرؽ بدءان بالقيركا 
اإلماـ مالؾ كتبلمذتو كمف أمثاؿ مف تمقكا المذىب المالكي في سندىـ ابف الجنازه 

ف كمصر كأح1إسماعيؿ بف سعيد) )( كالذم أخد دركسو في القيركا  ( 2مد بف سعيد بف حـز
ف كمصر كغيرىـ كثيركف.   كالذم تمقى عممو في مكة كالقيركا 

بمغ فقياء المالكية شإنان كبيران في العمـ فقد تناكلكا المكطأ بالدراسة كالشرح, مف 
( 3ـ  ( )874ق/ 260بينيا كتاب في شرح المكطأ ليحي بف إبراىيـ بف مزيف ) ت

ـ ( كما ألؼ ىذا األخير 853ق/238ف حبيب)ت ككتاب تفسير المكطأ لعبد الممؾ ب
كتابو الكاضحة الذم أصبح أصبلن ثإنيان إلى جإنب المكطأ كغيرىـ كثير كال يمكف في ىذا 
المقاـ حصر مؤلفات فقياء المالكية ؛إلنيـ كإنكا يقكمكف بنشره عف طريؽ تمقينو لطمبة 

 (.4العمـ)

و المالكي كإف ليـ نشاط كلقد إنجبت اإلندلس فقياء أجبلء ضالعيف في الفق
عممي حيث تمثؿ في إثراء الفقو المالكي بمؤلفات ذات قيمة عممية كبيرة منيـ أبي الكليد 

                                                 
()  لقبو اإلماـ مالؾ بعاقؿ اإلندلس, أصمو مف قبيمة مصمكدة البربرية صاحب إحدل أشير

 .9ك ص 2در السابؽ , مجركايات المكطأ, المقرم المص
 .66ابف الفرضي, المصدر السابؽ, ص  (1)
 .46المصدر نفسو, ص (2)
 221المصدر نفسو، ص  (3)
صفي الديف محي الديف، دخكؿ المذىب المالكي إلى اإلندلس كعكامؿ إنتشاره فييا، دكرية ( 4)

 .94ص ـ،2011كإف التاريخية، المركز الدكلي, باريس, العدد الثالث عشر، سبتمبر 
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(. كأبك ـ()1104ىػ/404( كابف الطبلع محمد بف الفرج ـ()1081ق/474الباجي)
(، كغير ىؤالء ممف تمقكا عمـك 1ـ( )1126ق/520الكليد محمد بف أحمد بف رشد )

الكي كتفننكا فيو كنتاج لمتحصيؿ العممي في اإلندلس، ىذا ناىيؾ عف العمـك المذىب الم
األخرل التي تمقاىا أىؿ اإلندلس كبرزكا فييا كالتي منيا عمـ التاريخ الذم أفردنا لو مبحثان 

 خاصان يتتبع مراحؿ تطكره في تمؾ العصكر.

 المكتبات كاقتناء الكتب: -3

لعممية كاألدبية عممية جمع الكتب كذلؾ مف السمات المبلزمة لكؿ النيضات ا
إلف الكتب كالمؤلفات في كؿ العصكر خزائف لما كصؿ إليو مثقفك ذلؾ العصر كمستكل 
العقؿ البشرل لعصر مف العصكر كىى ثمرة جيكد العمماء كالمرآة التي ينعكس عمييا تقدـ 

 (.2الشعكب كتطكرىا )

إنتشارا عظيمان يدعك إلى الفخر ىذا كقد إنتشرت المكتبات في الدكلة اإلسبلمية 
كاإلعجاب فكإف في معظـ المساجد كالجكامع كغيرىا مكتبات كبيرة مزكدة بالكتب المختمفة 

                                                 
()  أحد كبار فقياء المالكية في اإلندلس في عصر ممكؾ الطكائؼ لو مؤلفات قيمة منيا ممكا

الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ ككتاب المنتقى كىك في شرح مكطأ مالؾ كشرح المدكنة كناصر بف 
 .404حـز صاحب المذىب الظاىرم، ينظر: ابف سعيد ، المصدر السابؽ ، ص

() ات أىميا نكازؿ األحكاـ النبكية كلو كتاب في الشركط كلو سند في مكطأ فقيو مالكي لو مؤلف
ينظر : يحيى بف بشككاؿ، الصمة، كضع فيارسو صبلح الديف اليكارل، المكتبة العصرية ، 

 .442ـ، ص 2003بيركت ، 
فقيو عالـ حافظ لمفقو عارؼ بالفتكل عمى مذىب مالؾ لو عدة مؤلفات مف بينيا الفتاكل   (1)
  .450إف كالتحصيؿ كغيرىا ينظر بف بشككاؿ، المصدر نفسو ص كالبي
زىرة ابراىيـ الضاكم، التدكيف التاريخي كتطكره، رسالة ماجيستير غير منشكرة جامعة   (2)

 .51ـ، ص 2007المرقب، 
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ميسرة لمعمماء كالقراء كالنساخ كمف حؽ أم قارئ االستفادة منيا كاالطبلع عمييا في أم 
 (.1كقت شاء)

المكتبات كحبيا كفي اإلندلس عمى كجو الخصكص نشاط يثير العجب في تككيف 
فمـ تكف الحركة الثقافية تأخذ طريقيا بيف  ،سكاء عمى مستكل األفراد أك الحكاـ ،كتقديرىا

مسممي اإلندلس حتى أصبح الكتاب محؿ التقدير كاإلعجاب، كقد كإنت الكتب المشرقية 
تفد إلى اإلندلس عف طريؽ طبلب العمـ كالتجار كتعتبر نادرة عند كركدىا فسرعإف ما 

اسمان في مدكنات األدب كالتاريخ كفي الكسط الثقافي، ككإف أىؿ اإلندلس يتنافسكف  تأخذ
 (.2في إف تككف ليـ مكتبات خاصة كغنية بأميات الكتب )

ككإف أىؿ قرطبة في مقدمة المقتنيف لمكتب حيث جعمكا خزائف الكتب بيكتيـ 
ف لـ يكف صاحب المكتبة خب يران لمحتكاىا حتى صارت مف أثاث البيت كزينتو حتى كا 

كلكف جرت العادة بينيـ عمى اقتنائيا كالتباىي بيا حتى أصبحت تمثؿ شارات الرياسة 
كالرفعة لصاحبيا كفي ىذا الصدد يقكؿ المقرم: " قرطبة أكثر ببلد اإلندلس كتبان كأشد 
الناس اعتناء بخزائف الكتب صار ذلؾ عندىـ مف آالت التعييف كالرياسة حتى إف الرئيس 

نة كتب كينتخب فييا أميات منيـ ا لذم ال تككف عنده معرفة يحتفؿ في إف تككف ببيتو خزا 
نة كتب كالكتاب الفئلني ليس عند أحد  الكتب ليس لشيء إال إف يقاؿ : فئلف عنده خزا 

 (.3غيره كالكتاب الذل ىك بخط فئلف قد حصمو كظفر بو)

عصر ليس إلنيا كفي ىذا دليؿ كاضح عمى التنافس في اقتناء الكتب في ذلؾ ال
كتب فحسب ، بؿ يمكف إرجاع ذلؾ إلى شغفيـ بالعمـ بالدرجة األكلى كما تمت اإلشارة 

 (.4لتحسف الكضع اإلقتصادم كمعرفتيـ بإف العمـ ال يقدر بثمف )

                                                 

 .149أحمد شمبي، المرجع السابؽ، ص   (1)
  .155خكليإف ريبيرا، المرجع السابؽ، ص   (2)
 .11، ص 2صدر السابؽ . مج المقرم، الم  (3)
 . 52زىرة الضاكم، المرجع السابؽ، ص   (4)



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 117 

ككإنت المزايدة عمى أسعار الكتب في سكؽ قرطبة عمى أشدىا كمف يظفر 
ثيرة تفكؽ الكتب حدىا مف خبلؿ المزاد بالكتاب ىك الرابح ميما كإف سعره ففي أحيإف ك

ف لـ يككنكا مطمعيف عمى  الذل يعقد عمييا، كيظفر بيا األثرياء في أغمب األحيإف حتى كا 
 (.ما بداخميا بؿ لمجرد اقتنائيا)

كفيما يتعمؽ بالعناية بالكتب كجمعيا أظير اإلندلسيكف كلعان شديدان لجمعيا 
يـ أشد الناس اعتناء بالكتب ككإف إنشاء إن :عنيـ حتى قيؿ ،كالبحث عف نفائسيا كنكادرىا

 المكتبات الخاصة كالعامة كالقياـ عمى شئكنيا مف سمات النبؿ كالفضؿ كالرياسة كالرفعة.

كبرز في اإلندلس كثير ممف اىتمكا بيذا الجإنب ناىيؾ عف الخمفاء الذيف 
يـ الكبيرة التي تحكم كثيرا سنتعرض إلييـ الحقان كعدد مف الكزراء كالعمماء اشتيركا بمكتبات

 مف نفائس الكتب في مختمؼ العمـك كمف أمثاؿ ىؤالء:

ـ( كالعبلمة محمد 1111ق/ 402الكزير أبك الطرؼ عبد الرحمف بف فطيس )ت
ـ( كأحمد بف محمد األمكم            )ت 1041ق/433بف يحيى الغافقي )ت

 (.1بع كالخامس اليجرييف)ـ( كغيرىـ الكثير حتى صارت سمة القرنيف الرا1009ق/400

كلـ يقتصر جمع الكتب عمى الفترة المذككر فحسب بؿ سبقتيا مف عصر الكالة 
فقد جمعت الكتب مف عصر عبد الرحمف الداخؿ كبمغت الحركة العممية أكج قكتيا في 

ق( ذلؾ األمير الذل عرؼ عنو كلعو باألدب 238-206عيد عبد الرحمف األكسط )
األمكر التي أكالىا اىتمامان كبيران جمع الكتب القيمة كنسخيا كما قاـ كالعمـك كفنكنيما كمف 

باقتناء عدد كبير مف الكتب في عمـك مختمفة حيث كإنت جيكده ىي نكاة إنشاء مكتبة 
                                                 

()  ذكرت قصة حدث فييا التنافس عمى كتاب في سكؽ قرطبة بيف شخصيف أحدىما يدرؾ قيمة
الكتاب العممية كاآلخر كإف يريده لمجرد اقتنائو كالمباىاة بو، فآؿ الكتاب لمثإني لقمة ماؿ األكؿ، 

 .12، ص 2در السابؽ، مجينظر، المقرم، المص
سعيد عبد ا البشرم: الحياة العممية في عصر ممكؾ الطكائؼ في اإلندلس، رسالة دكتكراه   (1)

 .119، ـ ص 1986غير منشكرة، جامعة أـ القرل، مكة، 
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قرطبة العظيمة كفى سبيؿ ذلؾ كإف يبعث بالرسؿ إلى كافة اإلنحاء ليأتكه بكؿ جديد في 
كؼ عباس بف ناصح الذل ظؿ يذىب بيف حيف ىذا المضمار كعمى رأسيـ شاعره المعر 
 (.1كآخر إلى المشرؽ فجمع لو منيا الكثير )

كاستمر الحاؿ في تقدـ إلى عيد عبد الرحمف الناصر الذل بمغت فيو المكتبات 
ذركتيا ككإنت المكتبة األمكية بالقصر أعظـ مكتبات قرطبة فمـ يسمع في دكلة اإلسبلـ 

(, كقد كثرت المكتبات في مختمؼ المدف 2تب كالدكاكيف )خميفة بمغ مبمغو في اقتناء الك
اإلندلسية ككإف بعضيا مكقكفة عمى الطبلب لمقراءة كالنساخ يترددكف عمييا كأغمبيا كإف 

 (. 3بالمساجد )

التي منيا التكاصؿ الثقافي مع ببلد  ،كقد كإف كؿ ذلؾ ناتج عف بعض األسباب
إضافة إلى تشجيع الحكاـ كحركة الترجمة  المغرب كالمشرؽ اإلسبلمي كالرحمة العممية

التي ظيرت إنذاؾ فكإنت كميا عكامؿ نمك الثقافة اإلندلسية التي ارتبطت بعكامؿ أخرل 
مساعدة كالرخاء االقتصادم كالبيئة اإلندلسية المساعدة كسنحاكؿ التطرؽ ليذه النقاط 

 كتحميميا كبلن في حينو.

 الخاتمة 

في مياديف الحضارة المختمفة  ؼكيؿ نشاط مشر كإف لممسمميف عبر تاريخيـ الط
نبثؽ عف ذلؾ النشاط كيإف حضارم عظيـ ، ككإف لئلندلسييف في ىذا النشاط سيـ  ، كا 
كافر ، حيث شيد القرف الرابع اليجرم / العاشر الميبلدم في اإلندلس ازدىارا حضاريا 

 شامبل في كافة كجكه النشاط اإلنسإني . 

                                                 

 .45ابف سعيد، المصدر سابؽ ، ص   (1)
 .280محمد عبد ا عنإف، المرجع السابؽ ، ص   (2)
  .128،127يرا، المرجع السابؽ، ص خكليإف ريب  (3)
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دية كاالجتماعية إضافة إلى االستقرار السياسي دكران حيث لعبت الظركؼ االقتصا
ميمان في ازدىار الحياة العممية فمقد مرت اإلندلس بفترات رخاء اقتصادم كاستقرار سياسي 
فازدىر النشاط الثقافي، فقد حظي المسجد في اإلندلس بنفس المكإنة التي كإنت لو في 

تعميـ بسبب شغؼ أىؿ اإلندلس بالعمـ المشرؽ اإلسبلمي فقد كإف أكبر معيد لمدراسة كال
كحبيـ لمتعميـ كحرصيـ عمي التزكد منو،  تطكرت المساجد كأدت دكرىا في التعميـ في 
اإلندلس حتي أصبحت تشمؿ التعميـ بمراحمو المختمفة  فمـ يقتصر التعميـ في المساجد 

ف الكريـ فحسب بؿ كإنكا يخمطكف في تعميمة ركاية الشعر  كالفف كالمغة عمى تعميـ القرا 
العربية كالخط العربي حت يمـ التمميذ بأسس تؤىمو لبلستمرار في طمب العمـ مستقببلن،  
ككإنت الدركس تمقى فييا مف قبؿ فقياء كعمماء أجبلء متخصصكف في مختمؼ العمـك 
كالمناىج التي يدرسكنيا ككنت نكاة لنيضة عممية كفكرية جعمت مف جامعي قرطبة 

ب العمـ كالمعرفة كالبحث ككإنت ليـ إسيامات بارزة بشتى الكسائؿ كالزىراء قبمة لطبل
 لمرقي بالحياة العممية .

عرفت مختمؼ فركع المعرفة في اإلندلس تطكران ممحكظان بما فييا عمـ التاريخ 
كقد بمغت أكجيا في  القرف   ،كيرجع ذلؾ لممكركث الثقافي  كالفكرم عف القركف السابقة

التنافس قائـ بيف دكؿ المغرب كاإلندلس كالمشرؽ اإلسبلمي، الخامس اليجرم ككإف 
فاالرتياح لمطبيعة اإلندلسية كإف مف العكامؿ الميمة التي ساعدت عمى ازدىار ىذا الفكر 
نفتحت  كتطكره خبلؿ القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف فقد إنتعشت الممكات كالقرائح كا 

تغذية العقكؿ كتنمية األفكار لتساعد عمى العقكؿ لمتأليؼ التاريخي فالظركؼ تييئت ل
التأليؼ كاإلبداع كقد كإف لتطكر صناعة الكرؽ كظيكر الكراقيف دكر ميـ في ازدىار 
مختمؼ العمـك كتدكينيا كمف بينيا التدكيف التاريخي الذم إنتقؿ مف الصكرة الشخصية 

مف الكرؽ جعمو كأخبار تركل إلى الصكرة الكتابية المكثقة كالمحفكظة كنظران لرخص ث
 كاسع اإلنتشار كاالستخداـ.
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 قائمة المصادر و المراجع

ػػػػ ابف بساـ ، الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة ، تح إحسإف عباس دار الثقافة ،  1
 ـ . 1997بيركت ، 

ػػػػ ابف حيإف القرطبي, السفر الثإني مف كتاب المقتبس, تحقيؽ: محمكد عمي مكي,  2
 دراسات اإلسبلمية .مركز فيصؿ لمبحكث كال

ف المبتدأ كالخبر, دار الكتب  3 ػػػػػ ابف خمدكف, عبد الرحمف بف محمد, العبد كديكا 
 ـ .1992العممية ، بيركت, 

ػػػػػػ ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد ، المقدمة في عمـ التاريخ ، دار الكتب  4
 ـ . 1990العممية ، بيركت 

بف مكسى، المغرب في حمى المغرب، تح: شكقي ػػػػػ ابف سعيد، أبك الحسف عمى  5
 . 1، ج1978ضيؼ، دار المعارؼ القاىرة 

ػػػػػ ابف عذارم، أبك العباس المراكشي، البيإف المغرب في أخبار اإلندلس كالمغرب تـ:  6
 .2ـ، ج 1980ج.ـ. ككإلنكا. ليفي بركفنساؿ، دار الثقافة، بيركت، 

 ف أبي نصر، جدكة المقتبس في ذكرػػػػػ الحميدم، أبك عبد ا محمد ب 7

 ـ ، 1966اإلندلس، الدار المصرية،  

ػػػػػػػ الحميدم، أبك عبد ا محمد بف أبي نصر، الركض المعطار في خبر األقطار ،  8
 ـ ،  .   1966الدار المصرية، 

ػػػػػ المقرم, أحمد بف محمد, التممسإني, نفح الطبيب مف غصف اإلندلس  9      
كر كزيرىا لسإف الديف بف الخطيب تح: يكسؼ الشيخ محمد اليقاعي، دار الرطيب كذ

 . 1ـ, مج1986الفكر, بيركت, 

 . 2ػػػػػػ ياقكت الحمكم ، معجـ األدباء ، دار المعارؼ ، القاىرة ) د ت ( ، ج  10
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ػػػػ يحيى بف بشككاؿ، الصمة، كضع فيارسو صبلح الديف اليكارم، المكتبة العصرية ،  11
 ـ .2003 بيركت ،

 قائمة المراجع : ػػػػػػ 

ػػػػػ إبراىيـ القادرم بكتشيش, التاريخ االجتماعي لممغرب كاإلندلس خبلؿ عصر  1
 ـ .1998المرابطيف, دار الطميعة لمطباعة كالنشر, بيركت, 

ػػػػػػ إبراىيـ حركات: الثقافة كتبميغيا في اإلندلس في عصر الريادة، مجمة  2
 ـ .1986، 6 التاريخ العربي، العدد

 ـ 1978ػػػػػػ إحسإف عباس, تاريخ األدب اإلندلسي عصر سيادة قرطبة بيركت,  3

  3ـ , ج2009ػػػػػػ أحمد أميف , ضحى اإلسبلـ , شركة نكابغ الفكر , القاىرة ,  4

ػػػػػ أحمد شمبي, تاريخ التربية اإلسبلمية, مكتبة النيضة المصرية, القاىرة،  5
 ـ.1977

رم ، قرطبة في العيد اإلسبلمي تاريخ كحضارة مؤسسة شباب ػػػػ أحمد فك 6
 ـ .1988الجامعة، االسكندرية، 

ني, التربية في اإلسبلـ, دار المعارؼ القاىرة, )د ت(. 7  ػػػػػػػ أحمد فؤاد األىكا 

ػػػػػػ أحمد مختار العبادم: اإلسبلـ في أرض اإلندلس، مجمة عالـ الفكر، مج  8
 . 8، العدد 15

رثيف باشا, التعميـ في مصر, الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر, ػػػػػػ آ9
 القاىرة ) د ت (.

، 279ػػػػػ أمينة بيطار، العرب كالكعي التاريخي، مجمة الفكر العربي العدد  10
 . 1982بيركت، 

ػػػػػ إنخيؿ بالنتيا: : تاريخ الفكر اإلندلسي، دار الفكر العربي، بيركت      )  11
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 د ت (.

ػػػػ إنكر الرفاعي، اإلسبلـ في حضارتو كنظمو، دار الفكر العربي، بيركت،  12
 ـ . 1997

ػػػػػػ السيد عبد العزيز سالـ, المساجد كالقصكر في اإلندلس, مؤسسة شباب 13
 . 1986الجامعة، االسكندرية, 

الفتح حتى  ػػػػػػ السيد عبد العزيز سالـ ، تاريخ المسمميف كآثارىـ في اإلندلس مف14      
 ـ . 1981سقكط الخبلفة في قرطبة ، دار النيضة العربية ، بيركت ، 

إنكر محمكد زناتي: العمـ كالتعميـ في اإلندلس، بحث منشكرات مؤسسة النكر  -15       
 ـ .2008لمثقافة كاإلعبلـ، 

ـ 1999ػػػػػ جاسـ القاسمي, تاريخ الحضارة العربية في اإلندلس, االسكندرية,  16
. 

ػػػػػ حسف عبد العاؿ, التربية اإلسبلمية في القرف الرابع اليجرم, دار الفكر  17
 العربي بيركت, ) د ت (.

ػػػػػ حسيف مؤنس، معالـ تاريخ المغرب كاإلندلس، دار المعارؼ، القاىرة،  18
 ـ .1999

ػػػػػ حسيف يكسؼ أكيرار، المجتمع اإلندلسي في العصر األمكم، مطبعة  19
 ـ .1994بلمية الحسيف اإلس

ػػػػػ خميؿ السامرائي, عبد الكاحد دنكف طو, عاطؼ صالح إبراىيـ, تاريخ  20
 ـ .2000العرب كحضارتيـ في اإلندلس, دار الكتاب الجديد , بيركت 

ػػػػػ خكليإف ريبيرا, التربية اإلسبلمية في اإلندلس, ترجمة: الطاىر أحمد مكي,  21
 ـ .1994دار المعارؼ, القاىرة, 
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ػػػػ ركبرت بريغالت: أثر الثقافة اإلسبلمية في تككيف اإلنسإنية، دار المعارؼ  22
 ، القاىرة ) د ت ( .

ىػ( مجمة 9-7ػػػػػػػػ  زكريا المعو, الحياة الثقافية في اإلندلس خبلؿ القرنيف) 23
 . 2013كإف التاريخية, العدد الثامف عشر, 

خي كتطكره، رسالة ماجيستير غير ػػػػػ زىرة ابراىيـ الضاكم، التدكيف التاري 24
 ـ.2007منشكرة جامعة المرقب، 

ػػػػ سعيد عبد ا البشرل: الحياة العممية في عصر ممكؾ الطكائؼ فى  25
 . 1986اإلندلس، رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة أـ القرل، مكة ، 

ي اإلندلس ) ػػػػػػػػػ سعيد عبد ا البشرم : الحياة العممية في عصر الخبلفة ف26
ـ ( ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة أـ القرل  1030ػػػػػ  928ق /  422ػػػػ  316

 . 1982، مكة ، 

ػػػػ صفي الديف محي الديف، دخكؿ المذىب المالكي إلى اإلندلس كعكامؿ  27
 إنتشاره فييا، دكرية كإف التاريخية، المركز الدكلي, باريس, العدد الثالث عشر، سبتمبر

 ـ .2011

ػػػػػ الطاىر أحمد مكي, دراسات عف بف حـز ككتابو طكؽ الحمامة, دار  28
 . 3ـ, ط1981المعارؼ, القاىرة, 

ػػػػػ عبد الحميـ عكيس، ابف حـز اإلندلسي كجيكده في البحث التاريخي  29
 ـ .1988كالحضارم، الزىراء لئلعبلـ العربي، القاىرة ، 

ثار اإلندلسية الباقية في إسبإنيا كالبرتغاؿ, مطبعة ػػػػػػ عبد الرحمف عنإف, اآل 30
 .2ـ, ط1997مدني القاىرة, 

ني: المقاء الحضارم في اإلندلس، مؤسسة شباب الجامعة،  31 ػػػػػ عبد العزيز األىكا 
 . 2000اإلسكندرية، 
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ػػػػ عبد ا إنيس الطباع، القطكؼ اليإنعة، دار الكتب العممية ، بيركت  32
 ـ.1986

ػ عبد ا محمد جماؿ الديف , التاريخ اإلندلسي تدكينو كمركياتو حتى نياية ػػػ 33
 القرف الثالث اليجرم , القاىرة , ) د ت ( .

ف, أشير عمماء اإلندلس الذيف كإنت ليـ رحمة إلى المشرؽ  34 ػػػػػ عمي عبد السبلـ كعكا 
 ـ.2007اإلسبلمي, رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة طرابمس, 

ػػػػ عمي محمد الشاذلي الخكلي, دكر المساجد التاريخي في التثقيؼ العممي, المجمس ػ 35
ـ ، العدد 1981األعمى لمشئكف اإلسبلمية مطابع شركة االعئلنات الشرقية، السنة األكلي

 العاشر.

ػػػػػػ فتحية الشبراكم, تاريخ النظـ كالحضارة اإلسبلمية, دار المعارؼ, القاىرة,  36
 ـ1981

ػػػػ ليث سعكد جاسـ، ابف عبد البر اإلندلسي كجيكده في التاريخ، دار الكفاء ػػ 37
 . 2ـ، ط1988المنصكرة،  

ػػػػػػػػ محمد الحسيني عبد العزيز، الحياة العممية في الدكلة اإلسبلمية، دار  38
 العمـ لممبلييف، بيركت) د ت ( .

نب مف الكاقع اإلندلسي في ا 39  لقرف الخامس اليجرم، ػػػػػ محمد بف عبكد، جكا 
ف،   ـ .1999الجمعية المغربية لمدراسات اإلندلسية، تطكا 

ػػػػػ محمد عبد الحميد عيسى, تاريخ التعميـ في اإلندلس, دار المعارؼ القاىرة,  40
 ـ .1982

ػػػػػ محمد عبد ا عنإف، دكلة اإلسبلـ في اإلندلس، مكتبة الخإنجى، القاىرة  41
 ـ .1969، 
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حمد ماىر حمادة، المكتبات في اإلسبلـ، مؤسسة الرسالة، بيركت، ػػػػػػ م 42
 ـ .1996

ػػػػػ محمد كرد عمي ، اإلسبلـ كالحضارة العربية ، مطبعة لجنة التأليؼ  43
 ـ .1968كالترجمة كالنشر ، القاىرة ، 

ػػػػػ محمكد إسماعيؿ، الفكر التاريخي في الغرب اإلسبلمي، منشكرات الزمف،  44     
 ـ . 2008ب المغر 

ػػػػػ محمكد إسماعيؿ ، إشكالية المنيج في دراسة التاريخ: رؤية لمنشر كالتكزيع،   45
 ـ .2004القاىرة، 

ػػػػػ مصطفي الشريؼ, تاريخ النيضة العممية بقرطبة, بحث قسـ إجازة التدريس 46   
 . 8073ـ رقـ 1937

ي اإلندلس في العصكر الكسطى، ػػػػػػ مفتاح محمد دياب، الحياة العممية كالثقافية ف 47  
 ـ .1991، 8مجمة كمية الدعكة اإلسبلمية ، طرابمس ، العدد 
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 التكامل المعرفي بين المسإنيات وعمم النفس
 د. أحمد اليادم رشراش إعداد                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقدمة

المسإنيات عمـ حديث النشأة، ييعنى بالمغة، بكصفيا ظاىرة إنسإنية، مف خبلؿ 
فردينإن دي دراسة األلسف البشرية المختمفة، كقد ارتبط ىذا العمـ باسـ المغكم السكيسرم 

ليونارد  عٌد رائدان لو، مع اإلشارة إلى جيكد لسإنييف آخريف في أمريكا مثؿ:، الذم يي سوسير
ىاليداي ك: جون فيرث كفي إنجمترا مثؿنعوم تشومسكي، كإدوارد سابير كبمومفيمد 

أوتو ك نيكوال تروبتسكوي كرومإن جاكوبسون  ، كفي أكركبا مثؿ:جون الينزك
 ، كغيرىـ .جسبرسن

، فمنيا النظرية كمنيا التطبيقية، كيضـ كؿه منيا كقد تنٌكعت دركس المسإنيات
فركعان، فالمسإنيات النظرية تشمؿ: الصكتيات، كالتصريؼ، كالتركيب، كالداللة؛ كالتطبيقية 
تشمؿ: المسإنيات النفسية، كالمسإنيات االجتماعية، كالمسإنيات التاريخية، كالمسإنيات 

 طمحية، كغيرىا.الجغرافية، كاألسمكبية، كتعميمية المغة، كالمص
إف العصر الحديث شيد اىتمامان كبيران بالمغة؛ فأصبحت المغة مثار اىتماـ جميع  

العمماء في مختمؼ الحقكؿ المعرفية ك" حظيت الدراسات المسإنية المعاصرة بازدىار 
شعاع تبكأت بيما منزلة الجاذبية في كؿ البحكث اإلنسإنية")  (.1كا 

 ى:عالقة المسإنيات بالعموم األخر 
ال جداؿ في العبلقة بيف المسإنيات كالعمـك األخرل، كالسيما العمـك اإلنسإنية، 
ذلؾ إف "المغة عنصره قارّّ في العمـ كالمعرفة، سكاء ما كإف منيا عممان دقيقان أك معرفة 
نسبية، أك تفكيرا مجردا، فبالمغة نتحدث عف األشياء، كبالمغة نتحدث عف المغة، كتمؾ ىي 

 –بعد ىذا كذاؾ  –ء المغة، كلكننا بالمغة أيضان نتحٌدث عف المغة، بؿ إننا كظيفة ما كرا
                                                 


 جامعة طرابمس / ليبيا –كمية المغات  -قسـ المغة العربية ، أستاذ المسإنيات المشارؾ 

 .9التفكير المسإني في الحضارة العربية، ص  (1)
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نتحدث عف عبلقة الفكر، إذ ييفكَّري بالمغة مف حيث ىي تقكؿ ما نقكؿ، فكإف طبيعيان إف 
 (1تستحيؿ المسإنيات مكلّْدان لشتى المعارؼ")

المعرفة  كبات مقرران اليـك إف المسإنيات صارت تقكد "الحركة التأسيسية في
اإلنسإنية، ال مف حيث تأصيؿ المناىج، كتنظير طرؽ إخصابيا فحسب، كلكف أيضا مف 

( لذلؾ نجد 2حيث إنيا تعكؼ عمى دراسة المسإف؛ فتتخذ المغة مادة ليا كمكضكعان")
لمسإنيات "عبلقات كثيقة جدان بعمـك أخرل، كىذه العمـك تقتبس منيا بعض المعطيات تارة، 

 (.3معطيات تارة أخرل")كتكفر ليا بعض ال
عمى استقبللية  فردينإن دي سوسيركعمى الرغـ مف إصرار رائد المسإنيات األكؿ 

المسإنيات؛ فإنو اعترؼ بارتباطيا بعمـك أخرل، كالسيما عمـ االجتماع كعمـ النفس، إلى 
، كيتعذر كجكد حدكد كاضحة بينيا، كرغـ  درجة يصعب فييا الفصؿ بينيا كبيف تمؾ العمـك

عمى فصؿ المسإنيات عف عمـ االتنكغرافيا، كعمـ اإلنثركبكلكجيا، ثـ  سوسيرؾ أصر ذل
تساءؿ عف إمكإنية دمج المسإنيات في عمـ االجتماع؟كعف الصبلت بينيا كبيف عمـ النفس 

 ( 4االجتماعي؟)
 عالقة المسإنيات بعمم النفس:

( 5ئلنسإف مف أفكار")تيعٌرؼ المغة بإنيا "نظاـ مف الدالئؿ }العبلمات{ يعٌبر عٌما ل
،   سوسيرمف ىنا تبدأ العبلقة بيف المسإنيات كعمـ النفس، كيرل  إف كؿَّ ما في المغة نفسيّّ

 -يككف  Semiologyكافترض ضركرة كجكد عمـ تمحؽ بو المسإنيات، ىك السيميائية 
 (.6قسمان مف عمـ النفس االجتماعي، كمف ثـ مف عمـ النفس العاـ) -حسب رأيو 

                                                 

 . 9،10المرجع السابؽ، ص (1)
 .9المرجع السابؽ، ص (2)
 .25دركس في األلسنية العامة، ص (3)
 .25رجع السابؽ، صينظر: الم (4)
 .37المرجع السابؽ، ص (5)
 .37ينظر: المرجع السابؽ، ص  (6)
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عبلقة كطيدة بيف المغة كالنفس البشرية، ذلؾ إف: "اإلنسإف ال يستخدـ كىناؾ  
( ناىيؾ عف "األثر العميؽ 1المغة لمتعبير عف شيء فحسب، بؿ لمتعبير عف نفسو أيضا")

 (.2الذم تتركو المغة في سمكؾ الفرد عمكمان، كفي كظائفو العقمية العميا بصكرة خاصة")
 المدرسة المسإنية السموكية: 

نيات اتجاىات كمدارس لسإنية متعٌددة، كالمدرسة االجتماعية، كالمدرسة لمسإ
التحكيمية التكليدية، كالمدرسة السمككية، كعند الحديث عف المدرسة المسإنية السمككية، البد 

رائد المسإنيات الكصفية البنيكية في  ليونار بمومفيمدمف استحضار اسـ المسإني األمريكي 
مسإنييف الذيف أسيمكا في تطٌكر المسإنيات بكصفيا عممان، حيث إنو أمريكا، كأحد أبرز ال

"ينطمؽ في ذلؾ مف مسارات أفكار )استدالالت( عمـ النفس السمككي، مف تمؾ المادية 
الفجة التي تستبعد عمميات الكعي اإلنسإني، بكصفيا عقمية، مف النظر، كتقتصر  -اآللية

ما يككف متاحان لممبلحظة المباشرة. إنو السمكؾ فقط عمى ما يقٌدـ في الخبرة المباشرة، ك 
Behavior ("3الكاضح كالظاىرم المحسكس  .) 

المسإني، إلى  بمومفيمد إف المنيج السمككي في دراسة المغة، ىك أىـ ما يميز فكر
درجة إنو يرل إف "عمـ المغة ييعٌد فرعان مف عمـ النفس، كبصكرة أدؽ مف المجمكعة 

المعركؼ بالسمككية، إف تنظير بمكمفيمد حكؿ المغة كإف تنظيرا الكضعية لعمـ النفس، 
 (. 4سمككيا")

كال جداؿ في إف المدرسة السمككية "تأثرت باالتجاه السمككي الذم يربط بيف 
المثيرات كاالستجابات، أك ردكد األفعاؿ في عممية التعٌمـ، كىك أمر جعميـ يفسركف المغة 

( كما إف التفسير السمككي لمغة ىك 5األفعاؿ")بكصفيا مجمكعة مف المثيرات كردكد 

                                                 
 .183( المغة، ص(1

 .4المغة كالفكر، ص (2)
 .120ينظر: تاريخ عمـ المغة الحديث، ص (3)
 .66المدارس المسإنية التطكر كالصراع، ص (4)
 .235مف أسس عمـ المغة،  (5)
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"تفسير آلي ميكإنيكي لمحدث المغكم، يحصره في تمؾ الذبذبات الصكتية المادية، التي 
 (1تنتقؿ عبر األثير، مف فـ المتكمـ إلى أذف السامع")

"مف أصحاب  نظرية السمكؾ، كالسمككيكف  ليونارد بمومفيمد ييعٌد المغكم األمريكي
ك يكادكف ينكركف كجكد أم عممية ذىنية، فأراد إف يتخمص مف المعنى قدر ينكركف، أ

اإلمكإف، فعنده إف معنى أم صكرة مف الصكر المغكية، ىك الحالة التي ينطؽ فييا 
"مف الصكر  بمومفيمد( كينطمؽ 2المتكمـ بيذه الصكرة كاألثر الذم يحدثو في السامع")

ى أساس مقاييس صكرية خالصة نظامان كامبلن المغكية ال مف معإني الصكر، كقد كٌكف عم
مف الكحدات المغكية الصغرل )=الفكنيمات( كمف تصرفاتيا، كمف الصبلت العامة بينيا، 

نكاع الجمؿ")  (.3كمف الصكر النحكية، كالنظـ كا 
 المسإنيات النفسية أو عمم النفس المغوي:

جديد ييتـ بيذا الجإنب، أٌدل االىتماـ بالعبلقة بيف المغة كالسمكؾ إلى نشكء عمـ  
كسٌماه  Psycholinguisticsسماه المسإنيكف المسإنيات النفسية أك عمـ المغة النفسي 

عمماء النفس بعمـ النفس المغكم، كىك "فرع مف عمـ المغة التطبيقي، يدرس طريقة اكتساب 
رس عيكب المغة األـ، كتعٌمـ المغة األجنبية، كالعكامؿ النفسية في ىذا التعٌمـ. كما يد

 ( .4النطؽ، كالعبلقة بيف النفس البشرية كالمغة بشكؿ عاـ")
ف  كمف أىـ اىتمامات ىذا العؿ، العناية بالسمكؾ المغكم لئلنسإف "كالمحكرا 

كاألداء المغكم  Acquisitionاألساسيإف ليذا السمكؾ ىما: االكتساب المغكم  
Performance ("5.) 

                                                 

 .235المرجع السابؽ، ص  (1)
 .346مغة مقدمة لمقارئ العربي، ص( عمـ ال(2

 .346المرجع السابؽ، ص (3)
 .338. كينظر: مقدمة لدراسة المغة، ص232معجـ عمـ المغة النظرم، ص (4)
 .21،20عمـ المغة التطبيقي كتعميـ العربية، ص  (5)
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اكتساب الطفؿ المغة، مف أىـ قضايا ىذا كتيعد عممية اكتساب المغة، كالسيما 
العمـ، فالمغة تكتسب في مرحمة الطفكلة، كفي فترة كجيزة مف حياة الطفؿ، كال فرؽ بيف 
أطفاؿ العالـ بمغاتيـ المختمفة، كذلؾ يعٌزز كجكد فطرة إنسإنية مشتركة تمٌكف الطفؿ مف 

 (.1اكتساب المغة)
إنيات النفسية، أك عمـ النفس المغكم: كمف األسئمة الممٌحة عمى المشتغميف بالمس 

كيؼ يكتسب الطفؿ المغة؟ كرغـ عدـ كجكد إجابات شافية كافية ليذا السؤاؿ؛ فإف كثيران 
منيـ يربط بيف اكتساب الطفؿ المغة، كالتطكر البيكلكجي لديو، كقد اختمؼ الرؤل حكؿ 

اىر المغة، ذلؾ، فيناؾ "اتجاه استقرائي يرل إف الطفؿ يجمع ما يتعرض لو مف ظك 
جراء تعميمات عمييا") ( 2كيخزنيا، ثـ يصؿ إلى تجريدات عنيا، عف طريؽ تصنيفيا، كا 

كفي المقابؿ ىناؾ "اتجاه استداللي يرل إف الطفؿ لديو نظرية فطرية عف المغة مرككزة 
فيو، كىي تتككف مف مفيكمات مكركثة؛ أم إنيا جاىزة مسبقا، كىي مفيكمات عامة عف 

 (.3، ثـ يطٌبؽ الطفؿ ىذه المفيكمات المسبقة عمى ما يتعرض لو مف لغة")المغة اإلنسإنية
كيستفيد العمماء في ىذا المجاؿ مف نتائج المسإنيات النظرية، كالسيما الدراسات 
الصكتية حيث إف "تقكيـ النطؽ الساعي إلى تبلفي عيكب التمفظ يقتضي معارؼ جيدة 

كافة المناىج المسإنية في معالجة صكتية كصكتمية، كبصفة عامة المطمكب إحكاـ 
االضطرابات المغكية، مثؿ: الفصاـ المغكم، كىك اضطراب في تعٌمـ القراءة كالكتابة، 
كالئلنحكية، كىك الكؼ عف إدراؾ التركيبية عمى األقؿ جزئيان، كاالضطراب النحكم المتمثؿ 

 (.4في االلتباس الحاصؿ بيف األبنية التركيبية أك اختبلط بعضيا ببعض")

                                                 

 .21ينظر: المرجع السابؽ، ص (1)
 .21المرجع السابؽ، ص (2)
 .21المرجع السابؽ، ص (3)
 .169لفيـ المسإنيات، ص ( مدخؿ(4



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 131 

كتعد مسألة نمك الطفؿ المغكم مف أىـ المسائؿ التي تعنى بيا المسإنيات النفسية،  
 (:1كمف أبرز المكضكعات التي يحاكؿ ىذا العمـ معالجتيا)

 كيؼ يتعٌمـ الطفؿ المغة -
 عبلقة نمك لغة الطفؿ بنمك جيازه النطقي كنمكه اإلدراكي -
 اكتساب المفردات في ضكء النمك اإلدراكي -
 لقكاعد المغكية في ضكء النمك اإلدراكياكتساب ا -
 كيؼ يعبر الطفؿ عف المفاىيـ الجديدة -

كبيذا نجدا تكامبلن معرفيان بيف المسإنيات كعمـ النفس، يتمظير في اىتماـ كبل العمميف 
 بالمغة، كاستعإنة كٌؿ عمـ بنتائج العمـ اآلخر.

 الخاتمة
لمسإنيات )عمـ دراسة المغة( إف المغة ىي أداة الفكر، مف ىنا كإنت الرابط بيف ا 

كعمـ النفس، فاىتـ بيا المسإنيكف كعمماء النفس، مع االختبلؼ بينيما في طرؽ 
المعالجة، كأدل ذلؾ إلى التكامؿ المعرفي بيف المسإنيات كعمـ النفس، كاستفادة كؿّّ 

 منيا بدراساتو كنتائجيا، كيمكننا إبراز أىـ نتائج البحث فيما يمي:
المعرفة اإلنسإنية األمر الذم جعميا مدار اىتماـ العمماء في المغة ىي أساس  -1

 مختمؼ حقكؿ المعرفة.
 االرتباط الكثيؽ بيف المغة كالفكر عٌمؽ العبلقة بيف المسإنيات كعمـ النفس.  -2
يكجد تكامؿ معرفٌي بيف المسإنيات كالعمـك األخرل كعمـ النفس، فكبلىما تأٌثر  -3

 باآلخر كأثر فيو.
 ارس المسإنية الحديثة في دراستيا لمغة تكٌجيان سمككيان.تكٌجيت بعض المد -4
 رائدان لممدرسة السمككية النفسية. ليونارد بمومفيمدييعٌد المسإني األمريكي  -5

                                                 
 .84-59ينظر: دراسات في عمـ المغة النفسي، ص  1
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مف ثمار العبلقة بيف المسإنيات كعمـ النفس ظيكر عمـ جديد ييعنى بالمسائؿ  -6
 المشتركة بيف المغة كالسمكؾ ىك )المسإنيات النفسية(.
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 ق.م( 96-631التعميم عند اإلغريق وتأثيره عمى سكإن إقميم قورينائية )
 د. عياد مصطفى اعبيميكة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المقدمة
افية عند اإلغريؽ الذم كػإف لػو أثػر كبيػر يعتبر التعميـ مف أىـ عناصر الحياة الثق

في نيػكض كتطػكر المػدف اإلغريقيػة، كخاصػة مػدف إقمػيـ قكرينائيػة الػذم يقػع عمػى السػاحؿ 
ؽ.ـ حتػػى  631الشػػرقي مػػف ليبيػػا خػػبلؿ الفتػػرة التاريخيػػة مػػف تأسػػيس مدينػػة قػػكريني سػػنة 

ي معرفػػة الػػنظـ ؽ.ـ، فكإنػػت الرغبػػة فػػ 96بدايػػة السػػيطرة الركمإنيػػة عمػػى اإلقمػػيـ فػػي سػػنة 
التعميميػػة فػػي المػػدف اإلغريقيػػة كخاصػػة فػػي مػػدينتي أثينػػا كأسػػبرطة كدكرىػػا فػػي تعمػػيـ سػػكإف 
ظيار التأثيرات الثقافيػة المتبادلػة بػيف المػدف اإلغريقيػة مػف جيػة  المدف اإلغريقية في ليبيا كا 

 كبيف الميبييف كاإلغريؽ مف جية أخرل مف أىـ دكافع اختيار مكضكع البحث.
الدراسػػة لمتعػػرؼ عمػػى أىػػـ اآلداب كالعمػػـك كالفنػػكف اإلغريقيػػة كخاصػػة فػػي  كتيػػدؼ 

مػػدينتي أثينػػا كأسػػبرطة ككػػذلؾ معرفػػة طػػرؽ كأسػػاليب ككسػػائؿ التعمػػيـ فييمػػا كتأثيرىػػا عمػػى 
بػػػراز التػػػأثيرات المغكيػػػة بػػػيف الطػػػرفيف، ككػػػذلؾ  تعمػػػيـ سػػػكإف المػػػدف اإلغريقيػػػة فػػػي اإلقمػػػيـ كا 

ي اإلقميـ، كمدل تأثرىػا بالمػدارس اإلغريقيػة أـ إنيػا اختمفػت معرفة أىـ المدارس التعميمية ف
براز دكرىا العممي كالثقافي في اإلقميـ كالمدف اإلغريقية األخرل.  كتميزت عنيا، كا 

كقد اعتمدت الدراسػة عمػى المػنيج السػردم التحميمػي كالمػنيج المقػارف فػي صػياغة  
 ر اآلتية:المادة العممية مكضكع البحث كالتي تمحكرت في العناص

 أكالن: التعميـ عند اإلغريؽ.
 ثإنيان: التعميـ في المدف اإلغريقية في إقميـ قكرينائية.
 ثالثان: المدارس األدبية كالعممية في إقميـ قكرينائية.

 رابعان: المغة اإلغريقية.
                                                 


 قسـ التاريخ/ كمية اآلداب الخمس/ جامعة المرقب 
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 التمييد:
ساعد التنكع الجغرافي في ببلد اإلغريؽ، كامتداد البحار الشاسعة حكليا عمى نمػك 

نضػػكج العقميػػة اإلغريقيػػة كجعميػػا أكثػػر تنكعػػان كأقػػؿ جمػػكدان، كيظيػػر ذلػػؾ جميػػان فػػي خيػػاليـ ك 
(، كمػا إف غريػزة حػب 1الفكرم الذم تزخر بو أسػاطيرىـ التػي تمتػزج فييػا الحقيقػة بالخيػاؿ)

االستطبلع شجعتيـ عمى اليجرة لمعرفة األماكف كاألشػياء المجيكلػة لمكصػكؿ إلػى الحقػائؽ 
الباحثيف: إف مكقع ببلد اإلغريػؽ فػي طريػؽ األسػاطيؿ التجاريػة الفينيقيػة (، كيرل بعض 2)

جعؿ اإلغريػؽ يتػأثركف بػالفينيقييف فػي أسػاليب التجػارة، كمػا أخػذكا عػنيـ الحػركؼ اليجائيػة 
أيضػػػان، بػػػالرغـ مػػػف إف بعػػػض البػػػاحثيف: يػػػركف إف الفينيقيػػػيف كاإلغريػػػؽ قػػػد اقتبسػػػكىا عػػػف 

(، كلعؿ ما يؤكد ذلؾ إف الكتابة المعركفة فػي جزيػرة كريػت 3الكتابة الييركغميفية المصرية)
في الفترة المبكػرة مػف حضػارتيـ ظيػرت فػي بػدايتيا عمػى شػكؿ صػكر ال تختمػؼ كثيػران عػف 

 (.4نمط الكتابة الييركغميفية التي تمثؿ كؿ صكرة منيا كممة)
بػر كعبلكة عمى ذلؾ إف قإنكف اإلرث اإلغريقي الذم ينص عمى تكريث االبػف األك 

مػف الػذككر ممكيػة األرض الزراعيػة حتػى ال تتفتػت بػيف األخػكة، يمزمػو بتربيػة كتعمػيـ أخكتػػو 
 (.5تعميمان راقيان، كىذا خير دليؿ عمى اىتماـ اإلغريؽ بالتعميـ)

 أكالن: التعميـ عند اإلغريؽ:

                                                 

سػػيد أحمػػد عمػػي الناصػػرم، اإلغريػػؽ تػػاريخيـ كحضػػارتيـ مػػف العصػػر اليػػيمبلدم حتػػى بدايػػة  (1)
 .24، ص1998، 5العصر اليممينستي، دار النيضة العربية، القاىرة، ط

 .153سيد الناصرم، المرجع نفسو، ص( 2)
ؽ.ـ، دار  322فػػكزم مكػػاكم، تػػاريخ العػػالـ اإلغريقػػي كحضػػارتو مػػف أقػػدـ عصػػكره حتػػى عػػاـ ( 3)

 .16، ص1980، 1الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط
لطفػػػػي عبػػػػد الكىػػػػاب يحيػػػػى، اليكنػػػػإف مقدمػػػػة فػػػػي التػػػػاريخ الحضػػػػارم، دار المعرفػػػػة الجامعيػػػػة ( 4)

 .76، ص1994، اإلسكندرية
 .125سيد الناصرم، مرجع سابؽ، ص( 5)
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كػػػإف اإلغريػػػؽ منػػػذ فجػػػر تػػػاريخيـ يحبػػػكف البحػػػث كالمعرفػػػة عػػػف طبيعػػػة األشػػػياء  
سػػكا العمػػـ ابتغػػاء المعرفػػة ذاتيػػا، كلػػيس مػػف أجػػؿ أم غػػرض نفعػػي، ككػػإف كمسػػبباتيا، كدر 

حب االستطبلع غريزة قكيػة عنػدىـ، كليػذا بػدأكا البحػث عػف األشػياء الغريبػة، كالبحػث عػف 
المشاكؿ األكثػر غمكضػان مثػؿ الظػكاىر الطبيعيػة، كأصػؿ الكػكف كيػرل بعػض البػاحثيف: إف 

العمـ كالمعرفة، ككإف ىدفيـ الكشؼ عف مبػادئ ليػا  الفبلسفة اإلغريؽ األكائؿ لـ يفرقكا بيف
ارتباط ببعضيا كسط مظاىر متغيرة، فبل شيء ينبعث مف ال شيء، كال شيء يحػدث بغيػر 
شػػػػيء، كلكنػػػػو يحػػػػدث عػػػػف سػػػػبب كضػػػػركرة، كيمكػػػػف القػػػػكؿ بػػػػإنيـ كػػػػإنكا بػػػػاحثيف طبيعيػػػػيف 

(Physisicstsيتجػػاىمكف كقػػائع كحيػػاة اإلنسػػإف العقميػػة، كالخمقيػػة، كال ) يفرقػػكف بػػيف العػػالـ 
المػػػادم كالركحػػػي، بػػػالرغـ مػػػف إف بعضػػػيـ أكجػػػدكا مبػػػدأ الشػػػؾ فػػػي كػػػؿ شػػػيء قبػػػؿ البحػػػث 
العممػػي مػػػف أجػػؿ الكصػػػكؿ إلػػى اليقػػػيف، كقػػػد بػػدأت فػػػي عصػػر بيػػػريكميس الػػذم حكػػػـ أثينػػػا 

ؽ.ـ( نزعػػػػػت الفبلسػػػػػفة تتجػػػػػو نحػػػػػك المسػػػػػائؿ النظريػػػػػة الخاصػػػػػة بػػػػػاألخبلؽ  461-431)
بػػالكاقع كالتحػػكؿ لمسػػعي نحػػك معرفػػة ليػػا اتصػػاؿ مباشػػر بالحيػػاة  كالسػػمكؾ نتيجػػة االصػػطداـ

العممية كليذا قاؿ بركتا جكراس: إف اإلنسإف مقيػاس كػؿ األشػياء كعنػد النجػاح ىػك المعرفػة 
ف الفضيمة ىي نظريات مكتسبة)  (.1التي تقـك عمى االستدالؿ العقمي كا 

كالفمسػػفية، كاألدبيػػة،  ازدىػػرت الحركػػة الثقافيػػة بكػػؿ عناصػػرىا كمناشػػطيا العمميػػة، 
كالفنية في المدف اإلغريقية، ككإف التعمػيـ فػي البدايػة بسػيطان كيرتكػز عمػى التػدريب العممػي، 
كالممارسػػػػات العمميػػػػة، ثػػػػـ أخػػػػذ فػػػػي بنػػػػاء قاعدتػػػػو كأسسػػػػو النظريػػػػة، كيتسػػػػع فػػػػي محتكيػػػػات 

يمياتػو مناىجو، كيطكر أساليبو، ككسائمو، كأدكاتو كمؤسساتو، حيػث أصػبح لػو مدارسػو كأكاد
العاليػػػػػة المسػػػػػتكل التػػػػػي يقصػػػػػدىا طػػػػػبلب العمػػػػػـ، كالمعرفػػػػػة مػػػػػف اإلغريػػػػػؽ فػػػػػي ببلدىػػػػػـ، 

قميـ قكرينائية، كغيرىا مف المناطؽ األخرل)  (.2كمستعمراتيـ الخارجية في صقمية، كا 

                                                 

 .535-533سيد الناصرم، مرجع سابؽ، ص ص (1)
حميػدة عكيػدات القمػاطي، الحيػاة الفكريػة كالثقافيػة فػي إقمػيـ قكرينائيػة خػبلؿ العصػر اإلغريقػػي  (2)

 .106-104، ص ص2009ؽ.ـ(، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الفاتح، 631-96)
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كاعتػػػاد اإلغريػػػؽ إف يتركػػػكا أطفػػػاليـ يينئػػػكف بحيػػػاة سػػػعيدة فػػػي البيػػػت تحػػػت رقابػػػة  
(، كقػد 1رسػمكنيـ إلػى المػدارس ليبػدأكا فػي التعمػيـ المنػتظـ)أمياتيـ حتػى سػف السػابعة، ثػـ ي

اقتصػػر التعمػػيـ فػػي بػػبلد اإلغريػػؽ عمػػى نظػػاميف أساسػػييف كإنػػا ليمػػا األثػػر الكبيػػر فػػي تعمػػيـ 
 المدف اإلغريقية األخرل كىما كاآلتي:

 النظاـ اإلسبرطػي: – 1
العسػػػػكرية تميَّػػػػز النظػػػػاـ األسػػػػبرطي فػػػػي التعمػػػػيـ بالطػػػػابع العسػػػػكرم أك المؤسسػػػػة  

نيف صػارمة  الحربية، إذ إنو كإف يخضع لسيطرة اإلدارة العسكرية الحازمػة التػي كضػعت قػكا 
عميو، ككإف التعميـ يعكس النظـ السياسية كاالجتماعية في الدكلػة، فحػؽ المكاطنػة يسػتحقيا 

نيف أسػػبرطة 2الشػػخص الػػذم يفيػػـ كاجباتػػو الحربيػػة) (، كتػػذكر األسػػاطير األغريقيػػة إف قػػكا 
الػػػذم يػػػنص دسػػػتكره عمػػػى فكػػػرة إف  "Lucyrgus"المشػػػرع األسػػػبرطي ليككرغػػػكس يضػػػعيا 

الدكلػػة ممػػؾ لجميػػع المػػكاطنيف دكف تمييػػز، كبمػػا إنيػػا مؤسسػػة حربيػػة فكإنػػت ميمتيػػا تخػػريج 
(، كليػػذا كإنػػت التربيػػة االسػػبرطية تبػػدأ 3الجنػػكد األقكيػػاء كاألصػػحاء بتػػربيتيـ تربيػػة خاصػػة)

(، 4فحصػػو لمعرفػػة مػػدل مبلءمتػػو مػػف الناحيػػة الصػػحية)بمكلػػد الطفػػؿ حيػػث يقػػـك األطبػػاء ب
( Helotos –إذا كجػػد إنػػو غيػػر مبلئػػـ مػػف الناحيػػة الجسػػمية سػػممكه إلػػى العبيػػد )الييمػػكتس 

ليقكمػػػكا عمػػػى تربيتػػػو كتدريبػػػو عمػػػى حرفػػػة مػػػف الحػػػرؼ ليكػػػكف عبػػػدان مػػػف العبيػػػد فػػػي مجػػػاؿ 
سػػػابعة، حيػػػث يتمقػػػى حرفتػػو، أمػػػا الطفػػػؿ الصػػػحيح يربػػػى مػػػف قبػػػؿ أسػػرتو حتػػػى يبمػػػغ سػػػف ال

مبػػادئ التعمػػيـ األكلػػى كػػالقراءة كالكتابػػة ككػػذلؾ المبػػادئ العامػػة التػػي تيػػـ المجتمػػع ككظيفػػة 
                                                 

ى محمػػد قنػػديؿ زايػػد، التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي الحضػػارة اليكنإنيػػة كالركمإنيػػة، دراسػػة كثائقيػػة مصػػطف (1)
 .55، ص2006، 1كأثرية، مكتبة اإلنجمك المصرية، ط

 .106حميدة القماطي، مرجع سابؽ، ص (2)

ليمػػى عبػػد القػػادر عمػػى الغنػػاكم، تطػػكر نظػػاـ دكلػػة المدنيػػة اإلغريقيػػة، أثينػػا كاسػػبارطة نماذجػػان   (3)
، ص 2008ؽ.ـ(، منشػػػػػػكرات مركػػػػػػز جيػػػػػػاد الميبيػػػػػػيف لمدراسػػػػػػات التاريخيػػػػػػة،  300 – 800)

 .82ص
 .198سيد الناصرم، مرجع سابؽ، ص (4)
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األـ االىتماـ بصحتو كتربيتو، ثـ يفصؿ عنيا ليدخؿ إلػى مرحمػة التربيػة العسػكرية مػف قبػؿ 
كػؿ الدكلة، حيث يدخؿ الصبيإف في معسػكرات يػتـ فييػا تقسػيميـ إلػى عػدة تجمعػات يػرأس 

مجمكعػػة مػػدرب، أك نقيػػب يكػػكف مػػف أقػػكل كأشػػجع أفرادىػػا يتػػكلى قيادتيػػا، كعمػػى الجميػػػع 
إطاعػػة أكامػػره، ككػػإف كػػؿ فػػرد مػػنيـ عنػػدما يبمػػغ السػػنة الثإنيػػة عشػػرة مػػف عمػػره يمػػنح جمبابػػان 
كاحدان فػي كػؿ عػاـ، كيقضػكف معظػـ أكقػاتيـ فػي تعمػيـ التربيػة البدنيػة، باإلضػافة إلػى تعمػيـ 

ابػػػة، كالقميػػػؿ مػػػف اآلداب كالعمػػػـك إلف الدكلػػػة اإلسػػػبرطية لػػػـ تكػػػف تيػػػتـ بػػػالعمـ القػػػراءة كالكت
كالتعمػػػيـ بػػػؿ كإنػػػت تعتمػػػد عمػػػى التربيػػػة العسػػػكرية كالخمقيػػػة العتقػػػادىـ إف الخمػػػؽ خيػػػر مػػػف 
العقػػػؿ، كمػػػف ىنػػػا يمكػػػف القػػػكؿ بػػػإف المجتمػػػع االسػػػبرطي كػػػإف مجتمعػػػان عسػػػكرياِّ فػػػي المقػػػاـ 

ف األسػػرة لػػـ يكػػف ليػػا (، ككإنػػت نسػػاء مدينػػة اسػػبرطة قبػػؿ 1رأم فػػي تعمػػيـ أبنائيػػا) األكؿ، كا 
القرف الرابع قبؿ الميبلد يتمقيف تعميمان تثقيفيػاِّ حتػى يتمكػنف فػي المسػتقبؿ مػف إعػداد أكالدىػف 

 (.2إعدادان سميمان)
كقػػد بمػػغ تػػدخؿ الدكلػػة اإلسػػبرطية فػػي حيػػاة الفتيػػة حػػدان كبيػػران إلػػى درجػػة مػػنعيـ مػػف 

الشخصية حيث ال يسػتحمكف إال نػادران، كمػا حػـر عمػييـ تػدليؾ أجسػاميـ االىتماـ بنظافتيـ 
بػػالزيكت مػػف أجػػؿ ترطيبيػػا حتػػػى تبقػػى أجسػػادىـ خشػػنة، ككػػػإنكا يعيشػػكف فػػي أكػػكاخ غيػػػر 
مريحػػػػة، كينػػػػامكف عمػػػػى أسػػػػرَّة مفركشػػػػة باألعشػػػػاب أك أكراؽ األشػػػػجار أك أعػػػػكاد القصػػػػب، 

(، ككػإف رئػيس كػؿ جماعػة يكمػؼ 3)كييػدؼ مػف كراء ذلػؾ تنشػئتيـ تنشػئة اجتماعيػة خشػنة
عدد مف الصبية بجمع الحطب كالتمػار كالخضػركات مػف أجػؿ تػكفير الطعػاـ كطييػو، حتػى 
لػػك تطمػػب ذلػػؾ مػػنيـ القيػػاـ بالسػػرقة كلكػػف بشػػرط إف ال يكتشػػؼ أمػػرىـ، فػػإذا ضػػبط متمبسػػان 

ى ال أحػدىـ فإنػو يجمػػد بػبل رحمػػة بالسػياط لػػيس بسػبب السػػرقة، كلكػف إلنػػو لػـ يكػػف ذكيػان حتػػ
يكتشػػػؼ أمػػػره، كمػػػا إف الفتيػػػإف الػػػذيف ينحرفػػػكف عػػػف النظػػػاـ اإلسػػػبرطي الصػػػاـر أك تظيػػػر 
عمػػػػييـ عبلمػػػػات التعػػػػب كاإلرىػػػػاؽ أثنػػػػاء التمرينػػػػات فػػػػي السػػػػاحات كالمبلعػػػػب الرياضػػػػية، 
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يعػػاقبكف بالجمػػد بالسػػياط، ككإنػػت تمرينػػات ضػػرب بعضػػيـ بالسػػياط مػػف أىػػـ األلعػػاب التػػي 
كػؿ كاحػد مػنيـ يضػرب اآلخػر بالسػياط بقػكة دكف إف يعبّْػر  تكضح قكة التحمؿ عنػدىـ فكػإف

المضػػرب عػػف ألمػػو حتػػى يسػػقط بعضػػيـ ميتػػان فػػي صػػمت، أمػػا الػػذم يصػػرخ مػػف شػػدة األلػػـ 
 (.1فإنو يناؿ عقابان صارمان)

كمػا كػإنكا الفتيػة اإلسػبرطيكف يػدربكف عمػى اإليجػاز فػي القػكؿ عنػد اإلجابػة لدرجػة  
تعنػػػػي القمػػػػة فػػػػي الكػػػػبلـ، كيحرمػػػػكف خػػػػبلؿ فتػػػػرة  (Laconic –أصػػػػبحت كممػػػػة )ال كػػػػكني 

التػػدريب فػػي الجػػيش مػػف ممارسػػة حرفتػػي التجػػارة كالصػػناعة إلنيمػػا مػػف اختصػػاص رعايػػا 
الدكلػػػة؛ ككػػػإف الشػػػاب اإلسػػػبرطي عنػػػدما يبمػػػغ سػػػف الحاديػػػة كالعشػػػريف فإنػػػو يبػػػدأ فػػػي أداء 

فػػي ثكنػػات الخدمػػة العسػػكرية اإلجباريػػة كاممػػة حتػػى سػػف السػػتيف حيػػث يعػػيش مػػع زمبلئػػو 
عسػػكرية، كيسػػمح لػػو الػػزكاج كفقػػان لشػػركط ممزمػػة عمػػى الرجػػاؿ كالنسػػاء لمتأكػػد مػػف سػػبلمتيـ 
قبؿ الزكاج بدءان مػف اختيػار الزكجػة التػي غالبػان مػا تكػكف إحػدل رفيقاتػو البلتػي يظيػرف فػي 
سػاحات كميػػاديف األلعػاب الرياضػػية، كتحجػب الفتػػاة عمػى خطيبيػػا حتػى تبمػػغ سػف العشػػريف 

طيػػب سػػف الثبلثػػيف المتػػإف يعتبركنيمػػا اإلسػػبرطيكف سػػف النضػػج لمػػزكجيف، كمػػا إف كيبمػػغ الخ
ىػػذه السػػف يحصػػؿ فييػػا الرجػػؿ عمػػى حػػؽ المكاطنػػة الكاممػػة كيظػػؿ خاضػػعان لمػػنظـ العسػػكرية 

 (.2عند الطمب)

 النظاـ األثيني: – 2
اىتمػػػػت مدينػػػػة أثينػػػػا اىتمامػػػػان كبيػػػػران بػػػػالتعميـ حيػػػػث قامػػػػت ببنػػػػاء ميػػػػاديف األلعػػػػاب  

لساحات كالمدارس الرياضية، ككإف المعممػكف كخاصػة المحتػرفيف لمينػة التعمػيـ ىػـ الػذيف كا
يقكمكف بتعميـ أبناء المكاطنيف األحرار في مدارسيـ الخاصة منػذ بمػكغيـ سػف السادسػة مػف 

(، كتشػػػير بعػػػض 3عمػػػرىـ، كحتػػػى سػػػف الرابعػػػة عشػػػر، كأحيإنػػػان إلػػػى سػػػف السادسػػػة عشػػػر)

                                                 

 .199-198سيد الناصرم، مرجع سابؽ، ص ص( 1)
 .86-85ليمى الغنام، مرجع سابؽ، ص ص( 2)
 . 81–80ليمى الغنام، المرجع نفسو، ص ص (3)
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عنػػػػدما يبمػػػػغ سػػػػف السػػػػابعة يتػػػػكلى رعايتػػػػو شػػػػخص يػػػػدعى  المصػػػػادر اإلغريقيػػػػة إف الطفػػػػؿ
( بػػػدؿ المربيػػػة، كتعنػػػي العبػػػد الػػػذم يػػػبلـز الطفػػػؿ فػػػي ذىابػػػو إلػػػى Paidagogالبيػػػداجكج )

يابػػو إلػػى البيػػت لحمايتػػو مػػف أىػػؿ السػػكء، كمخػػاطر الطريػػؽ، كرعايػػة سػػمككو،  المدرسػػة، كا 
نػػو كػػإف يتقاضػػى أجػػران زىيػػدان  عمػػى ذلػػؾ، كيػػرل بعػػض  كحمػػؿ حقيبتػػو كأدكاتػػو المدرسػػية، كا 

البػػػاحثيف: إف ميامػػػو ازدادت خػػػبلؿ العصػػػر الييمينسػػػتى حيػػػث أصػػػبح يسػػػاعد الطفػػػؿ فػػػي 
نػب حياتػو المختمفػة، كقػد يسػتخدـ القػكة إف  القراءة كالكتابة، كيقـك سػمككو، كيشػرؼ عمػى جكا 
 لـز األمر، كبذلؾ بدأ يأخذ اسمو معنى المربى بدالن مف عبد مرافؽ، ككإف ىػك األكثػر عممػان 
بنفسػػية الطفػػؿ، كمزاجػػو كىكاياتػػو، كمكاىبػػو، ككإنػػت تنتيػػي ميمتػػو مػػع التمميػػذ عنػػدما يصػػؿ 

(، 1إلػى مرحمػة الشػباب، أم فػي حػكالي السػػنة الرابعػة عشػر، أك الخامسػة عشػر مػف عمػػره)
كلعػػؿ مػػا يؤكػػد أىميػػة البيػػداجكج فػػي تعمػػيـ األطفػػاؿ العثػػكر عمػػى قطعػػة تمثػػاؿ مػػف الطػػيف 

( محفكظػة فػي متحػؼ المػكفر، كىػي تكضػح بيػداجكج Terra cotta –المحركؽ )الترا ككتا 
عجػكز جػػالس، كيسػػند لكحػػة الكتابػػة عمػػى ركبتيػو، كيمسػػؾ بيػػده تمميػػذه تحمػػؿ قممػػان، كيحػػاكؿ 
تعميميػػا الكتابػػة، كمػػا عثػػر عمػػى قطعػػة أخػػرل محفكظػػة بػػالمتحؼ القػػكمي األثينػػي تكضػػح 

ف سػػكيان مػػف لفا فػػة مػػف كرؽ البػػردم، كضػػعت عمػػى طفػػبلن جػػالس بجػػكار البيػػداجكج كىمػػا يقػػرا 
منضػػػػػػدة أماميمػػػػػػا، كنسػػػػػػتدؿ مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ عمػػػػػػى تزايػػػػػػد أىميػػػػػػة البيػػػػػػداجكج خػػػػػػبلؿ العصػػػػػػر 

 (.2الييمينستي)
ككإف أبناء األسر الغنية يدرسكف المكاد التي تعنػي بػاألخبلؽ كتيػتـ بتنميػة العقػؿ،  

تعمػيـ المكسػيقى،  كقد قسـ المنيج المقرر لمدراسة إلى ثبلثة أقساـ: قسـ تعميـ الكتابة، كقسػـ
 كقسـ تعميـ األلعاب الرياضية.

كيشمؿ قسـ القػراءة كالكتابػة كالحسػاب، ككػإنكا يسػتعممكف الحػركؼ ال األرقػاـ التػي 
تساعدىـ عمى التقدـ العقمي، كسمح ليـ بحرية التفكير كالكبلـ كالنقػد فػي المجػالس الشػعبية 
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الكتابػة كالببلغػة دكران كبيػران (، كصػار لفػف Agora -( )السػكؽ 1كخاصة في ساحة االقكرا)
(، كمػػا أدخمػػت إضػػافات جديػػدة أيػػػاـ 2فػػي نشػػر األفكػػار الجديػػدة، كتنػػكير العقميػػػة األثينيػػة)

( فأضػيؼ لمػنيج الدراسػة قسػـ آخػر يتعمػؽ بػالفنكف كشػمؿ Aristo Talesأرسطك طاليس )
منػػػازليف، الرسػػـ، كالتصػػػكير، كقػػػد اىػػتـ التعمػػػيـ فػػػي مدينػػة أثينػػػا أيضػػػان بتػػدريس البنػػػات فػػػي 

حيػػػػث يػػػػتعممف فػػػػي الغالػػػػب مػػػػا يتعمػػػػؽ بشػػػػؤكف المنػػػػزؿ مثػػػػؿ الحياكػػػػة، كالغػػػػزؿ، كالنسػػػػيج، 
باإلضافة إلى ذلؾ يػتعممف القػراءة، كالكتابػة، كالحسػاب، كالمكسػيقى، كفػف الػرقص، كالغنػاء، 
نتيجػػت أثينػػا أسػػمكبان تربكيػػان خالصػػان بأبنائيػػا عنػػد بمػػكغيـ سػػف السادسػػة عشػػر فكػػإف لزامػػان  كا 

العتنػػػاء بالتربيػػػة البدنيػػػة عػػػف طريػػػؽ قيػػػاميـ باألعمػػػاؿ الرياضػػػية كػػػالجرم، كالقفػػػز، عمػػػييـ ا
( 3كالمصػػارعة، كالقػػنص، كالصػػيد، كقيػػادة العربػػات، ككػػذلؾ قػػذؼ الحػػراب، كرمػػي السػػياـ)
( 4باإلضػػافة إلػػى التركيػػز عمػػى الدراسػػة النظريػػة التػػي كػػإف يقػػـك بتدريسػػيا السكفسػػطائييف)

(Sophistai) ( ككػإنكا فػي 5لمفكريف المتخصصيف الذيف احترفكا التعمػيـ)كىـ جماعة مف ا
البدايػػة معممػػيف جػػكاليف يتنقمػػكف مػػف مدينػػة إلػػى مدينػػة، كخاصػػة فػػي أثينػػا، كيمنحػػكف أجػػكران 
مقابػػؿ تعمػػيميـ أطفػػاؿ العػػائبلت الثريػػة، ككإنػػت الببلغػػة فػػي فػػف اإلقنػػاع عػػف طريػػؽ الكػػبلـ 

إلػػػى تعمػػػيـ القكاعػػػد كدراسػػػة معػػػإني  الفصػػػيح المكضػػػكع األساسػػػي فػػػي دركسػػػيـ، باإلضػػػافة
(، كمػػف ىنػػا يمكػػف 6األلفػػاظ، كمػػا صػػار فػػف اإلقنػػاع مػػثبلن أعمػػى بالنسػػبة ليػػـ كلتبلميػػذىـ)

                                                 

 .81-80ليمى الغنام، مرجع سابؽ، ص ص (1)

 .520سيد الناصرم، مرجع سابؽ، ص (2)

 .81ليمى الغنام، مرجع سابؽ، ص (3)

 .109حميدة القماطي، مرجع سابؽ، ص (4)

 .250لطفي يحي، مرجع سابؽ، ص (5)

آرمسػػتركنغ، مػػدخؿ إلػػى الفمسػػفة القديمػػة، ت سػػعيد الغػػإنمي، المركػػز الثقػػافي العربػػي،  -أ. ىػػػ  (6)
 .47، ص2009، 1أبكظبي، ط
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(، ككإنكا الشباب عند بمكغيـ سػف الثامنػة عشػر 1القكؿ بإف تعميميـ يتـ عف طريؽ الحكار)
كػػػػإنكا  ينخراطػػػكف فػػػػي صػػػػفكؼ شػػػػباب أثينػػػػا المجنػػػػديف، أك منظمػػػػات الشػػػػباب، حيػػػػث إنيػػػػـ

يتػػػػػػػدربكف فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػة لمػػػػػػػدة عػػػػػػػاميف بإشػػػػػػػراؼ مػػػػػػػدربيف عمػػػػػػػى قيػػػػػػػاميـ بالميػػػػػػػاـ، 
(، ككػػإف التعمػػيـ فييػػا ممزمػػان تحػػت إشػػراؼ الدكلػػة التػػي إنشػػئت أكؿ منظمػػة 2كالمسػػؤكليات)

ؽ.ـ، كقػػد إنتشػػرت  335( فػػي عػػاـ Ephebic Collegeعسػػكرية عرفػػت عنػػدىـ باسػػـ )
الييمينسػػتي فػػي كػػؿ المػػدف اإلغريقيػػة، أمػػا التعمػػيـ  منظمػػات االفيبػػي األثينيػػة خػػبلؿ العصػػر

العػػػالي فقػػػد بػػػدأت أسسػػػو تكضػػػع فػػػي القػػػرف الرابػػػع قبػػػؿ المػػػيبلد عمػػػى يػػػد فبلسػػػفة اإلغريػػػؽ 
( األكاديمية، ككػإف الفبلسػفة فػي ىػذه المدرسػة يسػعكف Plato( )3العظماء فإنشأ أفبلطكف)

ك يطمحػكا فػي الكصػكؿ إلػى مف أجؿ سعادة اإلنسإف كلـ يفكركا فػي الحصػكؿ عمػى المػاؿ أ
مراكػػػز سياسػػػية كليػػػذا احتقػػػركا السػػػمطة كابتعػػػدكا عػػػف مظاىرىػػػا الكاذبػػػة ككػػػإف ىػػػدفيـ شػػػغؿ 
الفكر في أمكر االرتقاء باإلنسإف كرفع شعمة الثقافة كمحاربة الفساد فػي المجتمػع اإلغريقػي 
  كقػػػػد اجتيػػػػد أفبلطػػػػكف فػػػػي رسػػػػـ كتخطػػػػيط المدينػػػػة الفاضػػػػمة التػػػػي تنقػػػػؿ اإلنسػػػػإف مػػػػف مػػػػا

                                                 

، دراسػػػات فػػػي تػػػاريخ اإلغريػػػؽ كعبلقتػػػو بػػػالكطف العربػػػي، منشػػػكرا (1) ت رجػػػب عبػػػد الحميػػػد األثػػػـر
 .210، ص2001، 2جامعة قاريكنس، بنغازم، ط

 .81ليمى الغنام، مرجع سابؽ، ص (2)

ؽ.ـ ككإف مف أسرة نبيمػة كيػدعى أبػكه أرسػتكف  428أفبلطكف: كلد أفبلطكف في أثينا في سنة  (3)
كتػػدعى أمػػو فريقتيكنػػة كبعػػد كفػػاة كالػػده نشػػئ أفبلطػػكف فػػي بيػػت زكج أمػػو، كتعمػػـ تعميمػػان عاليػػان 

حيث تعمػـ مختمػؼ الفنػكف، كدرس الفمسػفة عمػى يػد سػقراط  (pericles)ريكميس خبلؿ حكـ بي
الػػذم كػػػإف لػػػو الفضػػػؿ فػػػي جعمػػػو فيمسػػػكفان، كقػػاـ بالعديػػػد مػػػف الػػػرحبلت إلػػػى صػػػقمية، كجنػػػكب 

نشػػأ األكاديميػػة فييػػا حػػكالي سػػنة  388إيطاليػػا،  كمصػػر، كليبيػػا، كعػػاد إلػػى أثينػػا سػػنة  ؽ.ـ كا 
ؽ.ـ، لممزيد ينظر، عبد الرحمف بدكم،  347، أك سنة ؽ.ـ 348ؽ.ـ، كتكفي في سنة  387

، ص 1984، 1، المؤسسػػػػػة العربيػػػػػة لمدراسػػػػػات كالنشػػػػػر، بيػػػػػركت، ط1مكسػػػػػكعة الفمسػػػػػفة، ج
؛ عبػػػد ا حسػػػف المسػػػممي، أفبلطػػػكف محػػػاكرة منكسػػػينكس أك عػػػف الخطابػػػة، 156-155ص

 .13-11ـ، ص ص1973، 1منشكرات الجامعة الميبية، ط
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( 2(، كمػػا إنشػػأ أرسػػطك)1ىػػك فيػػو مػػف ظمػػـ كتػػأخر كاسػػتعباد إلػػى قمػػة الحريػػة كاالزدىػػار)
(Aristo) ( نشػػػػأ إنتيسػػػػثينس ، كا  (، Cynics( )3( مدرسػػػػة الكمبيػػػػيف)Antisthenesالميسػػػػـك

كما ظيرت عدة مدارس عالية في جيات مختمفة مف العالـ اإلغريقي لتنافس أثينا كمركزىػا 
ت مػػف أشػير ىػػذه المراكػز الثقافيػػة مكتبػة اإلسػػكندرية التػي إنشػػئت (، ككإنػ4الفكػرم العظػػيـ)

(، Ptolemausفػػػي مطمػػػع القػػػرف الثالػػػث قبػػػؿ المػػػيبلد فػػػي زمػػػف الممػػػؾ بطمميػػػكس األكؿ )
(، كليػػػذا يػػػرل أحػػػد البػػػاحثيف إف 5ككضػػػعت فييػػػا الكتػػػب مػػػف جميػػػع منػػػاطؽ العػػػالـ القػػػديـ)

المعػػػارؼ، كمػػػا يشػػػتمؿ عمػػػى التعمػػػيـ عنػػػد اإلغريػػػؽ كػػػإف يتضػػػمف تثقيػػػؼ الفكػػػر كتحصػػػيؿ 

                                                 

 .35ـ، ص2010، 1جميكرية أفبلطكف، دار الكتاب العربي، القاىرة، طأحمد الميناكم،  (1)

ؽ.ـ بمدينػػة اسػػطاغيرا المسػػتعمرة األيكنيػػة عمػػى  384أرسػػطك: كلػػد أرسػػطك طػػاليس فػػي عػػاـ  (2)
الشػػاطئ الشػػرقي مػػف خمقيديػػة، ككػػإف أبػػكه طبيبػػان يػػدعى نيقكمػػاخكس، ككإنػػت أمػػو مػػف خمقػػيس 

مػره سػف الثامنػة عشػر، كدرس فػي أكاديميػة أفبلطػكف، في بكبيا، كجاء إلػى أثينػا عنػدما بمػغ ع
ؽ.ـ، ثـ رحؿ إلى  348كظؿ يدرس الفمسفة عمى يد أفبلطكف حتى كفاة ىذا األخير في سنة 

ؽ.ـ، فػػػي مدينػػػة خمقػػػيس مػػػكطف أمػػػو، عبػػػد الػػػرحمف بػػػدكم،  322طػػػركادة، كتػػػكفي فػػػي سػػػنة 
 .99-98مكسكعة الفمسفة، ص ص

قػػػػة الفمسػػػػفية إلػػػػى إنتيسشػػػػينس كىػػػػك أحػػػػد أعضػػػػاء جماعػػػػة الكمبيػػػػيف: يرجػػػػع تأسػػػػيس ىػػػػذه الفر  (3)
السػػػقراطييف الصػػػغار، ككػػػإنكا الكمبيػػػكف يعيشػػػكف حيػػػاتيـ فػػػي زىػػػد فيقضػػػكف أيػػػاميـ فػػػي بػػػؤس 
ف،  نفصاؿ شامؿ عمى جميع ركابػط العػالـ، كمػا إنيػـ كػإنكا يكلػكف اىتمامػان كبيػران لممػرا  كامؿ، كا 

ة المطمقػػػة فػػػي الكػػػبلـ، ككقاحػػػة فػػػي كالكػػػدح كشػػػرط ضػػػركرم لمحيػػػاة الخيػػػرة، كيتبنػػػكف الحريػػػ
السمكؾ، كاستيزاء بالمعػايير االعتياديػة فػي االحتشػاـ، كليػذا أطمػؽ عمػييـ اسػـ الكمبيػيف، اإلف 
الكمب عند اإلغريؽ يرمز إلى الكقاحة كعدـ الشعكر بالعار، لممزيػد ينظػر أ. ىػػ. آرمسػتركنغ، 

 .160-159مرجع سابؽ، ص ص

 .111-108ص صحميدة القماطي، مرجع سابؽ،  (4)

-10، ص ص1977جمػػػك المصػػرية، القػػػاىرة، نمصػػطفى العبػػادم، مكتبػػػة اإلسػػكندرية القديمػػػة، مكتبػػة اإل( 5)
11. 
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رىػػػاؼ المشػػػاعر كالكجػػػدإف عػػػف طريػػػؽ دراسػػػة المكسػػػيقى كيتضػػػمف أيضػػػان  تيػػػديب الػػػنفس كا 
 (.1تنمية البدف كالحفاظ عمى تناسؽ الجسـ مف خبلؿ التدريب البدني)

 ثإنيان: التعميـ في المدف اإلغريقية في إقميـ قكرينائية:
تبطيف كمحػافظيف عمػى نظميػـ، كإف اإلغريؽ فػي بدايػة سػيطرتيـ عمػى اإلقمػيـ مػر 

كتقاليػػدىـ، كأحػػػكاليـ السياسػػية، كاالجتماعيػػػة، التػػي كإنػػػت فػػي ببلدىػػػـ األصػػمية، كمتػػػابعيف 
لتغيراتيا كتطكراتيا، كمف المؤكد: إنيـ استمركا أيضان فػي تطبيػؽ نظميػـ التربكيػة كالتعميميػة 

التعمػػيـ االسػػبرطي  التػػي سػػبؽ ذكرىػػا، كيػػرل أحػػد البػػاحثيف: إف مدينػػة قػػكريني أخػػذت النظػػاـ
نية) ( كأرجح إف ىذا النظاـ االسبرطي كػإف فػي بدايػة اسػتيطإنيـ 2إلنيا كإنت مستكطنة ثيرا 

فييا. إلف مف المؤكد إف مدينة قكريني كإنت عمى عبلقات تجارية، كثقافية قكيػة مػع مدينػة 
يػػع أثينػػا، كمػػف الطبيعػػي إنيػػا أثػػرت فػػي الطػػرفيف، كخاصػػة فػػي ثقافػػة سػػكإف اإلقمػػيـ مػػف جم

النكاحي التربكية، كالعممية، كالفنيػة، كلعػؿ مػا يؤكػد ذلػؾ: إف المراكػب اإلغريقيػة كإنػت تنقػؿ 
( األثينػي إلػى إقمػيـ قكرينائيػة، كبػالعكس مػف pprausالفبلسفة كالفنإنيف مف ميناء بيػراكس )

(، كمػػا إف كثيػػران مػػف طبلبػػو المكسػػريف الحػػاؿ كػػإنكا يػػذىبكف 3ىػػذا اإلقمػػيـ إلػػى ذلػػؾ المينػػاء)
إلتمػػاـ دراسػػاتيـ العميػػا فػػي أكاديميػػات أثينػػا كغيرىػػا مػػف المػػدف اإلغريقيػػة، كىػػذا يػػدؿ عمػػى 
اىتمػػاـ أبنػػاء اإلقمػػيـ بػػالتعميـ، ممػػا دفعيػػـ إلػػى االلتحػػاؽ بػػالمراكز الثقافيػػة الرئيسػػة فػػي بػػبلد 

 (.4اإلغريؽ كخصكصان في مدينة أثينا)
قػات فكريػة كثقافيػة بػيف باإلضافة إلى ذلؾ إف بعض الباحثيف أكدكا عمػى قيػاـ عبل

الفيمسػػػػكفيف اإلغػػػػريقييف سػػػػقراط كأفبلطػػػػكف كالعالمػػػػإف القكرينػػػػإف كىمػػػػا الفيمسػػػػكؼ القػػػػكريني 

                                                 

 .15مصطفى زايد، مرجع سابؽ، ص( 1)

 .111حميدة القماطي، مرجع سابؽ، ص (2)

رات محمػد عبػد الكػريـ الػكافي، منشػك  -فرنسكا شامك، اإلغريؽ في برقػة األسػطكرة كالتػاريخ، ت (3)
 .302، ص1990، 1جامعة قاريكنس، بنغازم، ط

 .113-112حميدة القماطي، مرجع سابؽ، ص ص (4)
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 (.2( عالـ الرياضيات القكريني)Theodoros( )1( كتيكدكركس)Aristipposاريستبكس )
كيمكػػف القػػكؿ بػػإف الطبيعػػة الجغرافيػػة لئلقمػػيـ مػػف حيػػث األرض الخصػػبة كالمنػػاخ 

(، كجعمػػت الجػػك المبلئػػـ عنػػد سػػكإنو إليقػػاد 3سػػاعدت عمػػى اسػػتقرار الحيػػاة فيػػو)المعتػػدؿ، 
(، الػػذيف لػػـ يشػػغميـ الثػػراء 4شػػعمة الحضػػارة فػػي ىػػذا المكقػػع مػػف مكاقػػع الحضػػارة اإلنسػػإنية)

كرغد العيش كالصراعات السياسية عف البحث فػي العمػـ كالمعرفػة، ككإنػت حضػارتيـ نابعػة 
نسػػػإف، كخاصػػػة فػػػي بنػػػاء العقػػػؿ، كالػػػركح، كالجسػػػـ، كليػػػذا مػػػف البنػػػاء المػػػادم، كالفكػػػرم لئل

أصػػبحت حيػػاتيـ الثقافيػػة نشػػطة، كمتجػػددة، كمميئػػة بالتػػأثيرات كالمتغيػػرات التػػي تطػػرأ عمػػييـ 
نشطتيا الفكريػة، كالفنيػة) ( كالتػي يمكػف 5مف حيف آلخر، كقد شممت شتى مجاالت الحياة كا 

 تقسيميا إلى ما يمي:
 كاألدبية في إقميـ قكرينائية:ثالثان: المدارس العممية 

أسست في مدينة قػكريني العديػد مػف المػدارس العمميػة، كاألدبيػة، البلتػي كػإف ليػف 
 دكر كبير في تعميـ أبناء اإلقميـ، كيمكف تقسيميا إلى أربع مدارس:

 المدرسة الطبيػة: – 1

                                                 

أثينا ليكمؿ تعميمػو، كيػذكر  إلىؽ.ـ، ثـ رحؿ 470( ثيكدكركس: كلد في إقميـ قكرينائية في سنة 1)
رياضػػيان كميندسػػان فػػي نفػػس الكقػػت، لممزيػػد ينظػػر: جػػكرج  إفأفبلطػػكف زاره فػػي قػػكريني، ككػػ إف
، 1970، 2، دار المعػارؼ، القػاىرة، ط2مجمكعػة مػف العممػاء، ج -تاريخ العمػـ، تارتكف، س

 .158. حميدة القماطي، مرجع سابؽ، ص111ص
 -إندريػػو الركنػػد، برقػػة فػػي العصػػر اليمينسػػتي مػػف العيػػد الجميػػكرم حتػػى كاليػػة أغسػػطس، ت (2)

 .157، ص1975، 1محمد عبدالكريـ الكافي، منشكرات جامعة قاريكنس، بنغازم، ط

 .170سيد الناصرم، مرجع سابؽ، ص (3)

حميدة أبكعجيمة صالح القماطي، أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف االسػتيطإف الفينيقػي كاإلغريقػي  (4)
، 2009، 1فػػي ليبيػػا القديمػػة، منشػػكرات المركػػز الػػكطني لممحفكظػػات كالدراسػػات التاريخيػػة، ط

 .61ص

 .148راضية بف خميفة، مرجع سابؽ، ص (5)
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د قامت ىذه المدرسة منذ القرف السادس قبؿ المػيبلد، حيػث كسػبت شػيرة كبيػرة عنػ 
(، كىػػذا مػػا أكػػده ىيػػركدكت عنػػدما يقػػكؿ: كػػإف أطبػػاء قػػكريني يػػأتكف فػػي الدرجػػة 1اإلغريػػؽ)

( كىػػػػػػػـ الػػػػػػػذيف أقػػػػػػػامكا مدرسػػػػػػػة بيتػػػػػػػاجكراس Croton()2الثإنيػػػػػػػة بعػػػػػػػد أطبػػػػػػػاء كركتػػػػػػػكف )
(Betaguras التػػي أقيمػػت فػػي كركتػػكف بجزيػػرة صػػقمية، ككإنػػت تجػػرم فػػي ىػػذه المدرسػػة )

نػػػػات، باإلضػػػػافة إلػػػػى االىتمػػػػاـ بالمشػػػػػاىدة (، كتشػػػػريح أجسػػػػاـ ا3تحضػػػػير العقػػػػاقير) لحيكا 
(، ككإف أطباء قكريني ال يتقاضػكف أجػران عمػى مػداكاتيـ لمرضػاىـ؛ إلف شػعارىـ 4كالتجربة)

 (.5الطب مف أجؿ الطب كليس عمى المادة التي يجنكنيا مف مينة الطب)

 المدرسة اليندسية: – 2
قػػػػػػكريني عػػػػػػالـ ( الTheodorosأسسػػػػػػت ىػػػػػػذه المدرسػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ ثيػػػػػػكدكركس ) 

الرياضػػػيات فػػػي مدينػػػة قػػػكريني، كىػػػي أقػػػدـ مػػػف المدرسػػػة الفمسػػػفية التػػػي أسسػػػيا أريسػػػتبكس 
((، كقػػػػػد عػػػػػاش ثيػػػػػكدكرس خػػػػػبلؿ القػػػػػرف 7ؽ.ـ) Aristippos -435-366( )6الكبيػػػػػر)

                                                 

 .172-171سيد الناصرم، مرجع سابؽ، ص ص (1)

عبػػػػد اإللػػػػو المػػػػبلح، منشػػػػكرات المجمػػػػع  -ىيػػػػركدكت، تػػػػاريخ ىيػػػػركدكت، الكتػػػػاب الثالػػػػث، ت (2)
 .279، ص1999الثقافي، أبكظبي، 

 .172سيد الناصرم، مرجع سابؽ، ص (3)

د الثػإني، الػػدار صػالح كنػيس عبػػد النبػي، )مدينػة بمغػػرام القديمػة البيضػػاء(، آثػار العػرب، العػػد (4)
 .67، ص1991الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعئلف، مصراتو، 

 .154حميدة القماطي، مرجع سابؽ، ص (5)

عبػػػػد ا حسػػػػف المسػػػػممي، كاليمػػػػاخكس القػػػػكريني، منشػػػػكرات الجامعػػػػة الميبيػػػػة، كميػػػػة اآلداب،  (6)
 . 35، ص1973مطبعة دار الكتب، بيركت، 

كالفكرية في قكرينائية أثنػاء العصػر اإلغريقػي، مركػز جيػاد الميبيػيف  محمد سالـ، الحياة الدينية (7)
 .124، ص2008، 1لمدراسات التاريخية، طرابمس، ط
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(، ثػػـ عػػاد إلػػى 1الخػامس قبػػؿ المػػيبلد، كتمقػػى تعميمػػو فػػي الرياضػػيات كىػك صػػبي فػػي أثينػػا)
ييػػا، كيػػذكر إف عػػددا كبيػػرا مػػف الشػػباب القػػكرينييف كػػإنكا يدرسػػكف قػػكريني ليقػػـك بالتػػدريس ف

العمـك الرياضية، كاليندسية في ىػذه المدرسػة عمػى يػد ثيػكدكركس، كمػا يػذكر إف الفيمسػكؼ 
سػػقراط األثينػػي الكبيػػر تتممػػذ عمػػى يديػػو أيضػػان، كيبػػدكا إف ثيػػكدكركس قػػد أمضػػى عمػػره فػػي 

لمعرفة، كنستدؿ ذلػؾ مػف قػكؿ سػقراط لػو لػك كنػت قكريني يعمـ شبابيا ما أكتي مف العمـ، كا
مشغكالن بالقكرينييف بما فيػو الكفايػة يػا ثيػكدكرس، لسػألتؾ عمػا إذا كػإف ىنػاؾ فػي ىػذا الجػزء 
مػػف العػػالـ رياضػػيكف أك فبلسػػفة صػػاعدكف، لكػػف مػػا يشػػغؿ فكػػرم بصػػكرة أكبػػر ىػػك الشػػباب 

ني ألرل عددان كبيران منيـ يتبعؾ، كىـ محقكف ف ي ذلؾ تمامان، كما يرجػع ذلػؾ إال األثيني، كا 
 (.2لكفاءتؾ الفذة في اليندسة كبقية العمـك األخرل)

ككػػإف أفبلطػػكف أحػػد الػػزاريف ليػػذه المدرسػػة الػػذم أقػػاـ عبلقػػات فكريػػة كثقافيػػة مػػع  
( كتأثر بعممو تأثيران كاضػحان، كقػد كتػب عمػى بػاب أكاديميتػو عبػارة "مػف لػـ يكػف 3ثيكدكرس)

 (.4ا")ميندسان فبل يدخؿ عمين

 مدرسة قكريني الفمسفية: – 3
كإنػػت مدرسػػػة قػػكريني مػػػف المػػدارس الفمسػػػفية التػػي أسسػػػيا اإلغريػػؽ خػػػارج مدينػػػة  

( كقػػد 5أثينػا، كيرجػػع الفضػػؿ فػي تأسيسػػيا إلػػى أريسػتبكس  خػػبلؿ القػػرف الرابػع قبػػؿ المػػيبلد)
مػف  تعاقب تبلميػذه عمػى رئاسػة ىػذه المدرسػة كالتػدريس بيػا، كتمكنػت مػف تخػريج مجمكعػة
(، 6الفبلسفة، كالعمماء الذيف ساىمكا في إثراء الفكر اإلنسإني بنظرياتيـ الفمسػفية، كالعمميػة)

                                                 

محمػػد مصػػطفى فػػارس، )الحيػػاة الثقافيػػة فػػي ليبيػػا القديمػػة(، مجمػػة البحػػكث التاريخيػػة، السػػنة  (1)
ـ، 1984زك اإليطػالي، السادسة، العدد الثإني، منشكرات مركػز دراسػة جيػاد الميبيػيف ضػد الغػ

 .418-417ص ص

 .34عبد ا المسممي، كاليماخكس القكريني، ص (2)

 .157إندريو الركند، مرجع سابؽ، ص (3)

 .35عبد ا المسممي، كاليماخكس القكريني، ص (4)

 .418محمد فارس، مرجع سابؽ، ص (5)
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(، كتميزت أيضان عف غيرىا مف المػدارس األخػرل حيػث جعػؿ أريسػتبكس مذىبػو 1كالعممية)
في ىذه المدرسػة يرتكػز عمػى المػذة التػي يعتبرىػا الغايػة الكحيػدة الصػحيحة فػي الحيػاة، إلنػو 

ت ليسػػػت مػػػف رسػػػالة اإلنسػػػإف، كبػػػذلؾ نجػػػد إف ىػػػذه المدرسػػػة تنػػػاقض يػػػرل إف تعػػػذيب الػػػذا
( كمػػا إف المػػػذة عنػػػدىـ 2المدرسػػة الكمبيػػػة التػػي تػػػدعكا إلػػى التقشػػػؼ ككػػػبح جمػػاح الرغبػػػات)

( كىي مقياس الخير كالشػر، ككممػا كإنػت المػذات لػذات إنيػة تخمػك 3معياران لتقكيـ األخبلقي)
األلـ يعتبػر عنػدىـ حركػة عنيفػة، كالمػذة حركػة (، إلف 4مف األلـ، تككف لذات مرغكب فييا)

ف الرجػؿ الحكػيـ ىػك الػذم يفاضػؿ بػيف المػذات، 5لطيفة خفيفة يرغػب فييػا كػؿ األحيػاء) ( كا 
، كال يكػكف عبػدان لمشػيكات، كذلػؾ يكػكف بالسػيطرة عمػى نفسػو  كيختار منيا األفضؿ، كاألدـك

اس مف قيػكد كحػدكد لمسػمكؾ، إنمػا كالتحكـ في نزكاتيا، كيعتقد القكرينيكف: إف ما يصنعو الن
ىػػك أمػػر مخػػالؼ لمطبيعػػة البشػػرية، كمػػا اعتقػػدكا بػػإف مصػػدر المعرفػػة ينبثػػؽ مػػف الحػػكاس 
نفسػػيا، كلمػػا كإنػػت الحػػكاس تختمػػؼ مػػف شػػخص إلػػى آخػػر فيػػي تكػػكف بػػذلؾ معرفػػة نسػػبية 

 (.6كغير مطمقة)
كقػػػػػػد أىمػػػػػػؿ أصػػػػػػحاب ىػػػػػػذه المدرسػػػػػػة البحػػػػػػث فػػػػػػي العمػػػػػػـك الطبيعيػػػػػػة، كاحتقػػػػػػركا  

رياضيات، إلنيـ كإنكا يػركف ال غايػة ليػا، كال فائػدة منيػا، إلنيػا ال تبحػث عػف الجميػؿ أك ال
(، كيرل بعض الباحثيف: إف مدرسػة قػكريني كإنػت تمثػؿ مزيجػان فكريػان مختمطػان بػيف 7الخير)

                                                 

 .124محمد سالـ، مرجع سابؽ، ص (1)

 .172سيد الناصرم، مرجع سابؽ، ص (2)

عبػػػد الػػػرحمف بػػػدكم، الفمسػػػفة القكرينائيػػػة أك مػػػذىب المػػػذة، دار ليبيػػػا لمنشػػػر كالتكزيػػػع، بنغػػػازم،  (3)
 .104، ص1969

 .125محمد سالـ، مرجع سابؽ، ص (4)

 .104عبد الرحمف بدكم، الفمسفة القكرينائية أك مذىب المذة، ص (5)

 .125محمد سالـ، مرجع سابؽ، ص (6)

 .101-99مسفة القكرينائية أك مذىب المذة، ص صعبد الرحمف بدكم، الف (7)
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(. كمػػػف المؤكػػػد إف المدرسػػػة القكرينيػػػة اسػػػتمرت عمػػػى ىػػػذا 1بػػػيف القػػػراطيف كالسفسػػػطائييف)
( 2كريني مدرسػػػة فمسػػػفة ثإنيػػػة عمػػػى يػػػد الفيمسػػػكؼ كارنيػػػادس)المػػػذىب حتػػػى ظيػػػرت فػػػي قػػػ

(Carinades(الػػذم نػػادل بمػػذىب الشػػؾ المطمػػؽ قبػػؿ المعرفػػة )كيقػػكؿ اسػػترابك عنػػو: 3 ،)
 Cronusإنو أفضؿ الفبلسفة الذيف تخرجكا مف األكاديمية، كما إف كركنكس أبكلمكنيػكس )

Abolloniusم كػػػإف معمػػػـ ديػػػكدكركس ( يكػػػكف مػػػف ىنػػػاؾ أيضػػػان )مػػػف كيرينػػػي( كىػػػك الػػػذ
(Diodorus الجػػػػػدلي الػػػػػذم كػػػػػإف ممقبػػػػػان بكركنػػػػػكس ككثيػػػػػركف نقمػػػػػكا صػػػػػفة المعمػػػػػـ إلػػػػػى )

 (.4التمميذ)

 المدارس الرياضية كالمكسيقية: -4
( فػي بعػض مػدف اإلقمػيـ، Palaestraدلت الحفريات األثرية عمى كجػكد البالسػترا)

لتػي كػػإف يػػتـ فييػػا تػػدريب األكالد كىػي تشػػبو مؤسسػػات التعمػػيـ المكجػكدة فػػي بػػبلد اإلغريػػؽ ا
الصغار عمى المصارعة تحت إشراؼ مدربيف باإلضافة إلػى ذلػؾ كشػفت الحفريػات األثريػة 

( كىػػذا يػػدؿ عمػػى Gymnasiumالتػػي أجريػػت فػػي مدينػػة قػػكريني عمػػى كجػػكد الجمنػػازيـك )
 (.5قياـ نظاـ ثقافي رياضي يشبو ما كإف سائدان في المدف اإلغريقية)

( عمػػػى كجػػػكد Tucheiraيػػػات التػػػي أجريػػػت فػػػي مدينػػػة تػػػكخيرا )كمػػػا دلػػػت الحفر 
الجمنازيـك كالذم لـ يبؽ منو كاضحان سكل حائط طكيؿ مف الحجػارة عمػى الجإنػب الجنػكبي 

                                                 

 .125محمد سالـ، مرجع سابؽ، ص (1)

ؽ.ـ، كغادرىػػا كىػػك فػػي مطمػػع شػػبابو  214كارينػػادس، كلػػد كارينػػادس فػػي مدينػػة قػػكريني عػػاـ  (2)
ليكمػػؿ دراسػػتو فػػي أثينػػا، حيػػث درس فييػػا الدراسػػات الفمسػػفية العميقػػة الكاسػػعة بكػػؿ فركعيػػا، 

 .100-99جع سابؽ، ص صحميدة القماطي، مر 

 .172سيد الناصرم، مرجع سابؽ، ص (3)

محمػػػد  -سػػػترابكف، الكتػػػاب السػػػابع عشػػػر مػػػف جغرافيػػػة سػػػترابكف )كصػػػؼ ليبيػػػا كمصػػػر(، ت (4)
، ص 22، الفقػػػػػػػرة 2003، 1المبػػػػػػركؾ الػػػػػػػذكيب، منشػػػػػػكرات جامعػػػػػػػة قػػػػػػاريكنس، بنغػػػػػػػازم، ط

 .119-118ص
 .109-108حميدة القماطي، مرجع سابؽ، ص ص (5)
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مػػف الشػػػارع الركمػػػإني، كقػػد كجػػػدت عمػػػى أحجػػاره نقكشػػػان إغريقيػػػة، كيػػرجح إف ىػػػذه النقػػػكش 
اتيـ العسػػكرية كالرياضػػية بنجػػاح، تسػػجؿ أسػػماء إيفيبيػػة لشػػبإف صػػغار أتمػػكا دراسػػتيـ كتػػدريب

كما أكضح دستكر بطمميكس في أحد مكاده إف مدربي األلعاب الرياضية كالمبػارزة كمعممػي 
( كىػػػػي تنظيمػػػػات Hetairaiالمكسػػػػيقى كػػػػإنكا يسػػػػتبعدكف مػػػػف المنظمػػػػات المعركفػػػػة باسػػػػـ )

ؤىـ منيػا عسكرية كمعنى االستبعاد ال يعني حرمإنيـ مف الخدمة العسكرية، إنما يعني إعفا
 (.1إلف المدربيف، أك المعمميف كإنكا يتمتعكف بمكإنة ممتازة في العصر الييمينستي)

كنسػػتدؿ مػػف ىػػذا الكػػبلـ عمػػى االىتمػػاـ بتعمػػيـ المكسػػيقى كالتػػدريب عمػػى األلعػػاب 
الرياضػػػية، كتعمػػػيـ المكسػػػيقى ككػػػذلؾ عمػػػى كجػػػكد معممػػػيف كمػػػدربيف خاصػػػيف ليػػػذه الفنػػػكف، 

طممػي فػػي اإلقمػػيـ، كمػػا إنػو يػػدؿ عمػػى تػأثير التعمػػيـ فػػي قػػكريني كاإلنشػطة خػػبلؿ العصػػر الب
 بالتعميـ االسبرطي.

 

 رابعان: المغة اإلغريقيػة:
كػػػػإف القكرينيػػػػكف يسػػػػتخدمكف المغػػػػة اإلغريقيػػػػة فػػػػي التفػػػػاىـ بيػػػػنيـ، إلف معظميػػػػـ  

( كمػػا إف بعػػض 2ميػاجريف مػػف جزيػػرة ثيػرا اإلغريقيػػة، الػػذيف نقمػكا لغػػتيـ معيػػـ إلػى اإلقمػػيـ)
( 3لبػػػاحثيف يؤكػػػدكف: إف معظػػػـ سػػػكإف مدينػػػة قػػػكريني كػػػإنكا ينحػػػدركف مػػػف أصػػػؿ دكرم)ا

(، كلعػػػػػؿ خيػػػػػر دليػػػػػؿ عمػػػػػى ذلػػػػػؾ إف الشػػػػػاعر كاليمػػػػػاخكس 4كيتحػػػػػدثكف بالميجػػػػػة الدكريػػػػػة)

                                                 

 .114المرجع نفسو، ص (1)

سػػػميمإف إبػػػراىيـ الجربػػػي، مجمػػػس الثقافػػػة العامػػػة،  -يكحنػػػا بطػػػرس ثريغػػػو، تػػػاريخ قػػػكريني، ت (2)
 .259، ص2006سرت، 

 .168سيد النصارم، مرجع سابؽ، ص (3)
 .157فرنسكا شامك، مرجع سابؽ، ص (4)
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(Calimachos()1 كتب بعض إناشده بالميجة الدكرية كالتي يرجح إنو تعمميا فػي مدينػة )
(، باإلضػافة إلػى 3( كحمػاـ بػالبلس)2ا ديميتػرا)قكريني مسقط رأسػو، ككػإف مػف أىميػا نشػيد

( كتػػػػػب بعػػػػػض محاكراتػػػػػو بالميجػػػػػة الدكريػػػػػة Aristipposذلػػػػػؾ إف الفيمسػػػػػكؼ إريسػػػػػتبكس )
 (.4أيضان)

كما عثر فػي إقمػيـ قكرينائيػة عمػى العديػد مػف النقػكش التػي كتبػت بالمغػة اإلغريقيػة  
ة الغربية مف مدينػة قػكريني نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ: نقش جنائزم عثر عميو في المقبر 

القديمػػة كقػػد نقػػش عمػػى حجػػر جيػػرم بأقػػدـ نمػػط مػػف أحػػرؼ اإللفبائيػػة اإلغريقيػػة مػػف حيػػث 
أشػػكاؿ الحػػركؼ كاسػػتعماؿ بعػػض األلفػػاظ القديمػػة، كيػػرل بعػػض البػػاحثيف: إف ىػػذه الكثيقػػة 

عػد مػف أقػدـ إلنيػا ت –مف الكثائؽ الميمة لمغاية بالنسبة لتاريخ الكتابة اإلغريقية فػي اإلقمػيـ 
الكتابات المنقكشة عمى الحجارة التي عيثر عمييػا فػي ىػذه المدينػة كربمػا تكػكف أقػدميا عمػى 

 (.5اإلطبلؽ)
كما دلػت النقػكش التػي عثػر عمييػا فػي قػكرينى عمػى بعػض أسػماء األعػبلـ الميبيػة  

( كلعؿ ىذا يدؿ عمػى كجػكد تػأثير Alezeir( كاسـ األزير )Pacalاألصؿ مثؿ اسـ باكاؿ )
                                                 

كأمػػػو تػػػدعك ؽ.ـ، كىػػػك ابػػػف بػػػاقكس،  310كاليمػػػاخكس: كلػػػد فػػػي مدينػػػة قػػػكريني حػػػكالي عػػػاـ  (1)
ميساتما، تمقى تعميمو االبتػدائي فػي مسػقط رأسػو، ثػـ رحػؿ إلػى أثينػا لطمػب العمػـ، كصػار مػف 
أعظػػـ شػػعراء قػػػكريني عمػػى اإلطػػػبلؽ، كعينػػو بطميمػػكس الثػػػإني أمينػػان لمكتبػػػة اإلسػػكندرية فػػػي 

 .226 – 225ؽ.ـ، محمد سالـ، مرجع سابؽ، ص ص 240ؽ.ـ، كتكفي عاـ  260حكالي 
 .259و، مرجع سابؽ، صيكحنا ثريغ (2)
حماـ بالبلس: ىػي عبػارة عػف طقػكس سػنكية كإنػت الفتيػات اإلغريقيػات يقمػف بيػا أثنػاء غسػؿ  (3)

تمثاؿ بالبلس أثينا في مدينة آرجكس، لممزيد ينظر: عبد ا المسممي، كاليماخكس القكريني، 
 .190 – 187مرجع سابؽ،         ص ص

 .116حميدة القماطي، مرجع سابؽ، ص (4)
، ت. مصػػطفى (نقػػش جنػػائزم قػػديـ مػػف قكرينػػا)اللػػك، فضػػيؿ عمػػي محمػػد،  –( كػػاثريف دكبيػػاس 5)

ـ، 1995، عريبيا القديمة، العدد األكؿ، منشكرات مصمحة اآلثار، طرابمس، إفعبد ا الترجم
 .15ص
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يبي عمػى المغػة اإلغريقيػة بػالرغـ مػف إف بعػض البػاحثيف يػركف: إنيػا أسػماء لميبيػيف منحػكا ل
 (.1حقكؽ المكاطنة في مدينة قكرينى بصفة شخصية)

كيقكؿ ىيركدكت: إف الميبييف يػدعكف الممػؾ بػاتكس كليػذا اعتقػد إف كاىنػو )دلفػي(  
نػػػو سيصػػػبح ممكػػػان عمػػػى نػػػادت )مؤسػػػس قػػػكريني( بالمغػػػة الميبيػػػة ...، إلنيػػػا كإنػػػت تعػػػرؼ إ

ف كػػإف يعػػيش فػػي ليبيػػا يسػػمى زيغيػػريس 2ليبيػػا) (، كمػػا ذكػػر ىيػػركدكت أيضػػان نػػكع مػػف الفئػػرا 
 (.3كىذا االسـ ليبي كيعني التبلؿ بالمغة اإلغريقية)

كقػػد كجػػد تػػأثير خػػارجي فػػي المغػػة الدكريػػة التػػي اسػػتعمميا القكرينيػػكف، كخاصػػةن فػػي  
كالتػي اختمػؼ البػاحثيف فػي تفسػيرىا فيػرل بعضػيـ:  ظيكر الصػيغ النحكيػة الغريبػة )الشػاذة(

إنيا نتيجة تأثرىا بالميجة األيكلينية، كيرل فريؽ آخر منيـ: إنيا بسبب تطكر لغػكم مسػتقؿ 
كأصػػيؿ، تميػػزت بػػو الميجػػة الدكريػػة فػػي إقمػػيـ قكرينائيػػة، كمػػا كجػػدت ضػػيع إغريقيػػة خالصػػة 

نقػكش ممػا يػدؿ عمػى إف الميجػة كخاصة في اتخاذ أسػماء الفاعػؿ المؤنثػة فػي بعػض ىػذه ال
نية، بينما يػرل الفريػؽ اآلخػر: إف سػبب ذلػؾ يرجػع  الدكرية أكثر بطأ مف تطكر الميجة الثيرا 
إلػػى جػػكىر الميجػػة الدكريػػة فػػي حػػد ذاتيػػا إلنيػػا تتمسػػؾ باسػػتعماؿ صػػيغ غريبػػة، كىػػذا يػػدؿ 

سػػتعماؿ عنػػد أيضػػان عمػػى كلػػع القكرينيػػكف بإحيػػاء التعػػابير القديمػػة التػػي صػػارت ميجػػكرة اال
معاصػػػرييـ، ككػػػإف الشػػػعراء ىػػػـ األكثػػػر إصػػػراران عمػػػى اسػػػتعماؿ تػػػراث لغػػػتيـ القديمػػػة فػػػي 
أسػػاليبيـ الشػػعرية، كيػػرجح أحػػد البػػاحثيف: إف سػػبب كجػػكد ىػػذا التػػأثير الخػػارجي فػػي المغػػة 
الدكرية التػي اسػتعماليا القكرينيػكف يرجػع إلػى تػدفؽ الميػاجريف اإلغريػؽ مػف مختمػؼ أرجػاء 

غريقػػي إلػػى اإلقمػػيـ الػػذم نػػتج عنػػو اتخػػاذ القكرينيػػكف بعػػض الصػػيغ مػػف ليجػػاتيـ العػػالـ اإل
 (.  4المحمية)

                                                 

 .277فرنسكا شامك، مرجع سابؽ، ص( 1)
(
2
) Herodotus, Herodoti historiae, B.S.G.R. TvoI.I, Litrosi-IV continenes, 

BSB.B.G. Teubner Verlacsgesell schaft leipaig, priated in the German 

Democratic Republic, 1987, 155. 

(
3
) Herodotus, IV, 192. 

 .79-76( فرنسكا شامك، مرجع سابؽ، ص ص4)
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كقػػػد اسػػػتمر اسػػػتعماؿ المغػػػة اإلغريقيػػػة حتػػػى خػػػبلؿ العصػػػر الركمػػػإني فػػػي إقمػػػيـ  
قكرينائية، كلعؿ ما يؤكد ذلؾ العثكر عمى العديػد مػف الكتابػات الجنائزيػة فػي قريػة كريسػيس 

(Xersisكرسػػػػػة الحاليػػػػػة م ) نقكشػػػػػة عمػػػػػى شػػػػػكاىد صػػػػػغيرة مػػػػػف الحجػػػػػر الجيػػػػػرم، ككإنػػػػػت
نصكصيا مكتكبة بالمغة اإلغريقية مع كجكد بعض المفردات غير مفيكمػة التػي يػرجح إنيػا 
ألفاظ ليبية مكتكبة بالمغة اإلغريقية، كىذا يدؿ عمى إف األشػخاص الػذيف كتبػكا ىػذه النقػكش 

 (.1المغة اآلثينية)كإنكا متأثريف بالثقافة اإلغريقية عمى عكس تأثرىـ ب
كأرجػػح إنيػػـ مػػف الميبيػػيف المتػػأغرقيف الػػذيف بقػػكا فػػي اإلقمػػيـ بعػػد السػػيطرة الركمإنيػػة  

عميو، ككػإنكا متػأثريف بالمغػة الميبيػة، كليػذا كجػدت بعػض األلفػاظ الميبيػة فػي ىػذه الكتابػات، 
إليػػو كلعػؿ السػبب فػي ذلػؾ ىػك نتيجػة زكاج بعػض اإلغريػؽ مػف النسػاء الميبيػات كمػا أشػرنا 

 سابقان.
 الخاتمة

بينػػت الدراسػػة التاريخيػػة لمتعمػػيـ عنػػد اإلغريػػؽ كتػػأثيره عمػػى سػػكإف إقمػػيـ قكرينائيػػة  
 ؽ.ـ( عدة نتائج كإف مف أىميا:631-96)
اختبلؼ النظـ التعميمية في المدف اإلغريقية حيث أشػرفت مدينػة إسػبرطة إشػرافان مباشػران  -

لتربيػة البدنيػة كالعسػكرية، أمػا فػي مدينػة عمى جميع مرافؽ التعمػيـ كمؤسسػاتو كاىتمػت با
أثينا فكإف التعميـ فييا ييتـ بالتربية البدنية كالدراسة النظريػة، كليػذا قامػت بإنشػاء العديػد 
مػػػف المػػػدارس لتعمػػػيـ الكتابػػػة كالقػػػراءة كالمكسػػػيقى كالفمسػػػفة كالرياضػػػة، كمػػػا إنيػػػا اىتمػػػت 

نب األدبية كالفنية حتػى أصػبحت مركػزان لؤلدبػاء كالعممػاء الػذيف أسػيمكا فػي تطػكر  بالجكا 
 كنيضة كتنكع الحضارة اإلغريقية.

                                                 

ية( ت. مصطفى جكيس كاينكلدس، فضؿ عمي محمد )كتابات جنائزية مف قرية كرسة بقكرينائ (1)
ـ، 1995، عريبيا القديمة، العدد األكؿ، منشكرات مصمحة اآلثار، طرابمس، إفعبد ا الترجم

 .18ص
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تػػأثر اإلغريػػؽ فػػي إقمػػيـ قكرينائيػػة بالميجػػة الدكريػػة فػػي محادثػػاتيـ ككتابػػاتيـ، كمػػا تػػأثر  -
الشػػعراء بالميجػػة الدكريػػة فكتبػػكا بيػػا قصػػائدىـ الشػػعرية إلنيػػـ كػػإنكا األكثػػر إصػػراران عمػػى 

 ة في أساليبيـ الشعرية أكثر مف غيرىـ.استعماؿ التعابير الدكرية القديم
ظيػػرت العديػػد مػػف المػػػدارس التعميميػػة فػػي إقمػػيـ قكرينائيػػػة ككإنػػت مػػف أىميػػا المدرسػػػة  -

الطبيػػة كالمدرسػػة اليندسػػية كالمدرسػػة الفمسػػفية كالمدرسػػة الرياضػػية، كقػػد تػػأثرت بعضػػيا 
بعػػػض ىػػػذه  بالمػػػدارس اإلسػػػبرطية كاألثينيػػػة كالدكريػػػة كغيرىػػػا مػػػف المػػػدف األخػػػرل، كأمػػػا

المػػدارس اختمفػػت كتميػػزت بأسػػمكب خػػاص بيػػا مثػػؿ المدرسػػة الفمسػػفية القكرينائيػػة التػػي 
تميػػػزت بمػػػذىب المػػػذة الػػػذم يعتبرىػػػا الغايػػػة الكحيػػػدة الصػػػحيحة فػػػي الحيػػػاة، كمػػػا قامػػػت 
 بعض ىذه المدارس بدكر كبير في تعميـ أبناء اإلقميـ كأبناء المدف اإلغريقية األخرل.

قيػػػة المسػػػتخدمة فػػػي إقمػػػيـ قكرينائيػػػة بػػػبعض األلفػػػاظ الميبيػػػة القديمػػػة تػػػأثرت المغػػػة اإلغري -
حيث كجدت مكتكب في النقكش الحجرية كالرخامية التي عثر عمييػا فػي بعػض منػاطؽ 

 إقميـ قكرينائية.
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 قائمة المصادر والمراجع
 أكالن: المصادر:

 ( المصادر الكبلسيكية:1
- Herodotus, Herodoti historiae, B.S.G.R. TvoI.I, Litrosi-IV 
continenes, BSB.B.G. Teubner Verlacsgesell schaft leipaig, priated 
in the German Democratic Republic, 1987. 

 ( المصادر المعربة:2
سػػترابكف، الكتػػاب السػػابع عشػػر عػػف جغرافيػػة سػػترابكف )كصػػؼ ليبيػػا كمصػػر( ت. محمػػد  -

 .2003، 1معة قاريكنس، بنغازم، طالمبركؾ الذكيب، منشكرات جا
عبػػد اإللػػػو المػػبلح، ىيػػػركدكت، تػػػاريخ ىيػػركدكت، منشػػػكرات المجمػػع الثقػػػافي، أبػػػكظبي،  -

 ـ.2001
 ثإنيان: المراجع العربية:

 ـ.2010، 1أحمد الميناكم، جميكرية أفبلطكف، دار الكتاب العربي، القاىرة، ط -
ختبلؼ بػيف االسػتيطإف الفينيقػي كاإلغريقػي راضية أبكعجيمة بف خميفة، أكجو التشابو كاال -

، 1فػػػي ليبيػػػا القديمػػػة، منشػػػكرات المركػػػز الػػػكطني لممحفكظػػػات كالدراسػػػات التاريخيػػػة، ط
2009. 

، دراسات في تاريخ اإلغريؽ كعبلقتو بػالكطف العربػي، منشػكرات  - رجب عبد الحميد األثـر
 .2001، 2جامعة قاريكنس، بنغازم، ط

اإلغريػػؽ تػػاريخيـ كحضػػارتيـ مػػف العصػػر اليػػيمبلدم حتػػى  سػػيد أحمػػد عمػػي الناصػػرم، -
 ـ.1998، 5بداية العصر اليممينستي، دار النيضة العربية، القاىرة، ط

عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػدكم، الفمسػػػػفة القكرينائيػػػػة أك مػػػػذىب المػػػػذة، دار ليبيػػػػا لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع،  -
 .1969بنغازم، 

 .1984، 1لمدراسات كالنشر، بيركت، ط، المؤسسة العربية 1ػػػػػػػػػ، مكسكعة الفمسفة، ج -
عبػػػػد ا حسػػػػف المسػػػػممي، أفبلطػػػػكف محاكلػػػػة منكسػػػػينكس أك عػػػػف الخطابػػػػة، منشػػػػكرات  -
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 ـ.1971، 1الجامعة الميبية، ط
ػػػػػػػػػػػ، كاليمػاخكس القػكريني، منشػكرات الجامعػة الميبيػة، كميػة اآلداب، مطبعػة دار الكتػب،  -

 .1973بيركت، 
ؽ.ـ،  322العػالـ اإلغريقػي كحضػارتو مػف أقػدـ عصػكره حتػى عػاـ فكزم مكاكم، تاريخ  -

 .1980دار الراشد الحديثة، الدار البيضاء، 
لطفي عبد الكىاب يحيى، اليكنػإف مقدمػة فػي التػاريخ الحضػارم، دار المعرفػة الجامعيػة،  -

 .1994اإلسكندرية، 
أثينػا كاسػبارطة نماذجػان  ليمى عبد القادر عمي الغنام، تطكر نظاـ دكلة المدنيػة اإلغريقيػة -

 .2008ؽ.ـ(، منشكرات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، 800-300)
محمد امحمػد سػالـ، الحيػاة الدينيػة كالفكريػة فػي قكرينائيػة أثنػاء العصػر اإلغريقػي، مركػز  -

 .2008جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، طرابمس، 
التعمػػػيـ فػػػي الحضػػػارة اليكنإنيػػػة كالركمإنيػػػة دراسػػػة مصػػػطفى محمػػػد قنػػػديؿ زايػػػد، التربيػػػة ك  -

 .2006، 1كثائقية كأثرية، مكتبة اإلنجمك المصرية، ط
مصػػػػػطفى العبػػػػػادم، مكتبػػػػػة اإلسػػػػػكندرية القديمػػػػػة، مكتبػػػػػة اإلنجمػػػػػك المصػػػػػرية، القػػػػػاىرة،  -

1977. 
 ثالثان: المراجع المعربة:

نمي، المركػػػز الثقػػػافي أ.ىػػػػ. ارمسػػػتركنغ، مػػػدخؿ إلػػػى الفمسػػػفة القديمػػػة، ت. سػػػعيد الغػػػإ -
 .2009، 1العربي، أبكظبي، ط

إندريو الركند، برقة في العصر اليمينستي مػف العيػد الجميػكرم حتػى كاليػة أغسػطس،  -
 ـ.2002، 1ت. محمد عبد الكريـ الكافي، منشكرات جامعة قاريكنس، بنغازم، ط

الػػكافي، فرنسػػكا شػػامك، اإلغريػػؽ فػػي برقػػة األسػػطكرة كالتػػاريخ، ت. محمػػد عبػػد الكػػريـ  -
 .1990، 1منشكرات جامعة قاريكنس، بنغازم، ط

يكحنا بطرس ثريغو، تاريخ قكريني، ت. سميمإف إبػراىيـ الجربػى، مجمػس الثقافػة العػاـ،  -
 .2006سرت، 
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، دار المعػػارؼ، القػػاىرة، 2جػػكرج سػػارتكف، تػػاريخ العمػػـ، ت. مجمكعػػة مػػف العممػػاء، ج -
 .1970، 2ط

 رابعان: الدكريات:
 بية:( الدكريات العر 1
البيضاء(، آثار العرب، العػدد الثػإني، الػدار  –صالح كنيس عبد النبي، )مدينة بمغرام  -

 .1991الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعئلف، مصراتو، 
محمػػػد مصػػػطفى فػػػارس، )الحيػػػاة الثقافيػػػة فػػػي ليبيػػػا(، مجمػػػة البحػػػكث التاريخيػػػة، السػػػنة  -

لميبيػػيف ضػػد الغػػزك اإليطػػالي، السادسػػة، العػػدد الثػػإني، منشػػكرات مركػػز دراسػػة جيػػاد ا
1984. 

 ( الدكريات المعربة:2
جػػكيس كاينكلػػدس، فضػػؿ محمػػد عمػػي، )كتابػػات جنائزيػػة مػػف قريػػة كرسػػة بقكرينائيػػة(،  -

ت. مصػػػطفى عبػػػد ا الترجمػػػإف، عريبيػػػػا القديمػػػة، العػػػدد األكؿ، منشػػػكرات مصػػػػمحة 
 .1995اآلثار، طرابمس، 

نقػػػش جنػػػائزم قػػػديـ مػػػف قكرينػػػا(، ت. اللػػػك، فضػػػيؿ عمػػػي محمػػػد، ) –كػػػاثريف دكبيػػػاس  -
مصػػطفى عبػػد ا الترجمػػإف، عريبيػػا القديمػػة، العػػدد األكؿ، منشػػكرات مصػػمحة اآلثػػار، 

 .1995طرابمس، 
 خامسان: الرسائؿ العممية:

حميػػدة عكيػػدات القمػػاطي، الحيػػاة الفكريػػة كالثقافيػػة فػػي إقمػػيـ قكرينائيػػة خػػبلؿ العصػػر  -
ير غيرمنشػػػكرة(، جامعػػػة الفػػػاتح، طػػػرابمس، ؽ.ـ، )رسػػػالة ماجسػػػت 96-631اإلغريقػػػي 

 ـ.2009
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 ب النفي ودالالتو في شعر التميسيأسمو                          
 د. محمد سالم العابر                                                             

 د. عبد اهلل محمد الجعكي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمةال
ا المتكمـ إفصاح ما يختمج في نفسو األساليب في العربية ىي طرؽ تعبير يريد بي    

نبطريقة معينة اتبعيا األقدمكف في كتاباتيـ شعرا كنثرا،  ك  ما تتعدد تمؾ األساليب بتعدد ا 
كأخرل يريد التأكيد، كىكذا،  مقاصد المتكمـ، فتارة يقصد االستفياـ،  كتارة يقصد الشرط، 

ر،  أم في األسمكب الخبرم، ما يككف عند إرادة اإلخباإنىذا التعدد كالتنكع  إفحظ كنم
كمف األساليب التي استخدميا المتكممكف بالعربية النفي، ىذا األسمكب المتعدد األغراض 
الداللية أسمكب بديع يبعد حدكث األمر المخبر عنو بتظافر عكامؿ مختمفة يمكف إجماليا 

ضمكف ذلؾ في أدكات كطريقة تركيب لمكبلـ معيا،  األمر الذم ينفي بو المتكمـ حدكث م
حكما كفؽ منيج استعراضي بديع؛ لتضافر مجمكعة مف الكممات ال ييـ  المنفي حقيقة أك

نأييا يؤثر العدـ في النفس اسما أك فعبل أك حرفا، كاألخير أكثر دكر  ا عمى األلسف لتعدده ا 
بو منفردا حيف إرادة النفي لمثبت،  فينيدـ المعنى األكؿ المراد قبؿ دخكلو  إفكخفة اإلتي

 األمر كذلؾ، كطمبا لترسيخ إفي دكف كبير عناء،  كلما كإني الدىف كيمتصؽ المعنى الثف
ىذا البحث التطبيقي عمى نماذج مف أساليب النفي عند أحد  إفتمؾ المفاىيـ أك تحكيرىا ك

عي الكممة في ببلدنا في ىذا العصر كىك الدكتكر الشاعر خميفة التميسي _رحمة ا إنص
_بعكف ا_ سنتناكؿ فيو داللة أسمكب النفي عند ىذا الشاعر محاكليف  عميو_ فيذا البحث

الدالالت التي يحمميا،  كسيككف   إلىتممس براعتو في صياغة ىذا األسمكب كمنبييف 
البحث مككنا مف تمييد كمبحثيف كخاتمة،  أما التمييد فسيككف حاكيا لمطمبيف األكؿ: 

النفي لغة كاصطبلحا،  كالمبحث األكؿ سنتكمـ فيو ي: تعريؼ إنحياة التميسي كشعره،  كالث
ي سنتكمـ فيو عف النفي بغير الحركؼ إنعف النفي بالحركؼ عند التميسي، كالمبحث الث

فعند التميسي، أما الخاتمة فسنكضح فييا ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج ، كالديك  الذم  ا 
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 ـ1989اعتمدنا عميو ىك المطبكع بالدار العربية لمكتاب سنة 
 التمييد:

  (:1المطمب األكؿ: حياة التميسي كشعره )
ًلدى الشاعر خميفة محمد التميسي في طرابمس في التاسع مف شير مايك سنة  ـ، 1930كي

ـ، 1948يى دراستو النظامية سنةإنكبيا نشأ، كدرس جميع مراحؿ دراستو األكلى، حيث 
 ـ.1951ثـ اشتغؿ بمينة التدريس حتى سنة 

ـ، 1962عمؿ مكظفا إداريا بمجمس النكاب، ثـ أمينا عاما لو سنة ـ 1952كفي سنة  
ـ، كفي 1967ـ عييّْف كزيرا لئلعبلـ كالثقافة، كبقي بمنصبو حتى سنة 1964كفي سنة 

 تقؿ سفيرا لميبيا في المغرب.إنـ 1968سنة 
ـ تـ 1977ـ عييّْف رئيسا لمجمس إدارة الدار العربية لمكتاب، كفي سنة 1974كفي سنة 

ـ تـ 1978ياره أمينا التحاد األدباء كالكيتٌاب الميبييف كىك أكؿ أميف لو، كفي سنة اخت
ـ تـ اختياره أمينا التحاد 1981اختياره نائبا لؤلميف العاـ التحاد األدباء العرب، كفي سنة 

 الناشريف العرب.
قديرية،  ناؿ الشاعر العديد مف الجكائز كاألكسمة، منيا: كساـ الفاتح، جائزة الفاتح الت

 الكساـ الثقافي التكنسي، الكساـ العمكم المغربي، جائزة الثقافة المغربية.
فصدر لو العديد مف األعماؿ في مجاؿ التأليؼ، منيا: الشابي كجبر  ، رفيؽ شاعر ا 

الكطف، رحمة عبر الكممات تأمبلت في نقكش المعبد، مختارات مف ركائع الشعر العربي، 
 معارؾ الجياد مف خبلؿ الخطط الحربية اإليطالية. زخارؼ قديمة، حكاية مدينة،
 كفي مجاؿ الترجمة،  منيا:

                                                 

،  إفظر: معجـ الشعراء الميبييف ) شعراء صدرت ليـ دكاكيف ( تػأليؼ عبػد ا سػالـ مميطػإن(   1)
اء كالكتػػػاب الميبيػػػيف ،  معجػػػـ األدبػػػ131/ 1: 2000/ 1دار مػػػداد لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع،  ط
/ 1: 1/2001،  دار مداد لمطباعة كالنشػر كالتكزيػع،  طإفالمعاصريف .تأليؼ عبد ا سالـ مميط

53. 
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كالتمثاؿ، ليمة عيد الميبلد، الرحالة كالكشؼ الجغرافي في  إفػػ تراجـ عف اإليطالية: الفن 
 ليبيا. إفليبيا، سك

 جميزية: ىكذا غنى طاغكر، األعماؿ الشعرية الكاممة لمكركا.نػػػ تراجـ عف اإل
 إفاؿ المعاجـ: النفيس معجـ لغكم،  معجـ معارؾ الجياد في ليبيا،  معجـ سككفي مج

 ليبيا،  قامكس التميسي "إيطالي عربي"
يف،  كقد إنكمف أعمالو الشعرية: كقؼ عمييا الحب،  شاعر القرية،  قدر المكاىب،  المج

فجمع ىذه األعماؿ كغيرىا في ديك   كىك ما اتخذناه مصدرا ليذا البحث.  ا 
ـ،   2010ػػ  1ػ 13في إحدل مصحات مدينة طرابمس يـك األربعاء  إلىرحمو ا تع تكفي

 ـ 2010ػػ  1ػػ  15ي بطرابمس عقب صبلة الجمعة إنكدفف بمقبرة شيداء الي
 ي: النفي تعريفو، ك أدكاتو.إنالمطمب الث

ا.  أكال_ تعريؼ النفي لغة كاصطبلحن
( 1عدة منيا اإلزالة كاإلخراج كالحبس) إفكرد النفي عند أىؿ المغة بمع :لغةن  النفي

( ك تعرية شىٍيء 5(كالدفع كالرد)4(كالتنحية)3التعرية كالجحد كاإلبعاد)ك ( كاإلسقاط 2كالطرد)
بعاده منو)  (:1مف شيء كىاً 

                                                 
ًزٌل )ت: (1)  .473ىػ(،  دار الكتاب العربي: 610المغرب،  الميطىرّْ
ـ، 1983ىػ 1403ق(، عالـ الكتب، 515( األفعاؿ، أبك القاسـ عمي بف جعفر السعدم)ت:2)

 .281/ 3ت: بيرك 
ق(، تح: لجنة التحقيؽ بمؤسسة الرسالة، بيركت 817الفيركزأبادم)ت:، القامكس المحيط(3)
 نفى.مادة:  :ـ2005، 8، طإفلبن
ىػ(، 458( المحكـ كالمحيط األعظـ، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )ت: 4)

 ،  مادة: ف ؼ ل.ـ،  بيركت2000تح: عبد الحميد ىنداكم،  دار الكتب العممية،  
محمد  ، تح:ىػ(370محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر )ت: ، تيذيب المغة (5)

 .341/ 15ـ: 2001،  1طبيركت،  –دار إحياء التراث العربي ،  عكض مرعب
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ننقض ك  النفي اصطبلحا: أسمكب  (2لمخاطب)اكار يستخدـ لدفع ما يىًردي في ذىف ا 
 باستخداـ أدكات مخصكصة.

 أدكات النفي:
نأدكات النفي في باب خاص، ك  لـ ييتـ النحاة بترتيب  ت ضمف أبكاب مختمفة إنما كا 

حسب عمميا في ما يأتي بعدىا،  فالنفي لـ يدرس عند القدامى كباب مستقؿ،  كلكف 
ًمعى في باب كاحد، كما فعؿ ذلؾ جزئيان الزمخشرم  درس مبثكثان بيف أبكاب النحك كلك جي

(بينيا مف 4إحاطة بأدكاتو كعمميا، كمجاالن لممقارنة) في ذلؾ إفلك (3كشراح المفصؿ)
حيث النكع كالعمؿ، كتحديد نكع الكممة التي تدخؿ عمييا كؿ أداة،  فاألدكات النافية 

 مدخكالتيا إفتختمؼ مف حيث كضعيا، فمنيا حركؼ كمنيا أسماء كمنيا أفعاؿ، كما 
عؿ،  كمنيا ما ينفي الحاؿ تختمؼ، فمنيا ما يدخؿ عمى االسـ، كمنيا ما يدخؿ عمى الف

ىذا البحث مخصص لداللة  فكمنيا، ما ينفي االستقباؿ كمنيا ما ينفي الماضي، كإل
مبحثيف: مبحث  إلىالنفي، فاألجدر تبكيبيا بالنظر لكضعيا، كبالتالي ستنقسـ الدراسة 

يدرس داللة حركؼ النفي عند التميسي، كآخر يبحث داللة النافيات غير الحركؼ عنده،  
 كلما أجرينا مسحا ألسمكب النفي عنده كجدناه قد استخدـ النكافي عمى النحك التالي:
 مف الحركؼ ال،  لـ،  لف،  ما،  كبل،  كمف األسماء غير،  كمف األفعاؿ ليس.

 المبحث األكؿ: داللة النفي بالحركؼ عند التميسي

، كحركؼ النفي منيا النفي بالحركؼ ىك األمثؿ باعتباره معنى كالمعنى يعبر عنو بالحرؼ
ما يعمؿ في ما يدخؿ عميو كمنيا ما ال يعمؿ، فما اختص بنكع مف المدخكالت عمؿ فيو، 
                                                                                                                         

دار الفكر،  ،  عبد السبلـ محمد ىاركف تح:ىػ(، 395أحمد بف فارس)ت:  معجـ مقاييس المغة،(1)
 .456/ 5ـ: 1979 -ىػ 1399

 .246ينظر: في النحك العربي نقد كتكجيو: (2)
دار الكتب العممية، ، إميؿ بديع يعقكب، تح: ىػ(643ابف يعيش )ت:  ينظر: شرح المفصؿ،(3)

 كما بعدىا. 8/107: ـ 2001 -ىػ  1422، 1، طإفلبن –بيركت 
 ,5 ـ:1959إبراىيـ مصطفى، دار النيضة، القاىرة،  النحكإحياء  ينظر:(4)
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عاما يدخؿ عمى األسماء كاألفعاؿ لـ يعمؿ فييما، كبالتالي يمكف تقسيـ ىذا  إفكما ك
ي إنمطمبيف: المطمب األكؿ الحركؼ النافية غير العاممة كالمطمب الث إلىالمبحث 
نيا أكثر دكر نالنافية العاممة، كقدمنا معدكمة العمؿ؛ إلالحركؼ  ا عمى األلسف،  ىذا مف ا 

 يا أصؿ التعبير عف الجحد.نناحية كمف ناحية أخرل إل
 المطمب األكؿ الحركؼ النافية غير العاممة.

ىذا  إفال"، ك "ما " مف الحركؼ العامة غير المختصة،  كبالتالي ف استخدـ التميسي "
 ي "ما". إنالدراسة مقسمة فيو عمى فرعيف: األكؿ "ال، " كالفرع الث المطمب ستككف

 إفالفرع األكؿ "ال":  ك تدخؿ عمى األسماء كاألفعاؿ،  )فإذا دخمت عمى الفعؿ فالغالب  
يا تخمّْصو لبلستقباؿ. كىك إنيككف مضارعان، كنص الزمخشرم، كمعظـ المتأخريف، عمى 

ذلؾ غير  إف إلىلمبرد، كتبعيما ابف مالؾ،  ظاىر مذىب سيبكيو. كذىب األخفش، كا
، بؿ قد يككف المنفي بيا لمحاؿ، كقد تدخؿ ال النافية عمى الماضي قميبلن. كاألكثر  الـز

مَّى  : إلىتككف مكررة، كقكلو تع إفحينئذ  دَّؽى كىالى صى ( كقد جاءت غير 1)فىبلى صى
ـى اٍلعىقىبىة  : إلىمكررة،  في قكلو تع  (.(2() )3فىبلى اٍقتىحى

فكباستقراء الديك  كجدنا أكثر حركؼ النفي استخدما عند التميسي "ال" حيث بمغ عدد مرات  ا 
 منيا ما يأتي: إفاستخدامو سبعا كتسعيف  مرة ك

 ي أقكؿي لكـ مقالةى عارؼو      باألمًر ال ييخفي حقيقةى ذاًتًو.إن          - 1
ي جممة فعمية فعميا مضارع مرفكع بضمة دخمت "ال" ىنا عمى جممة يخفي حقيقة ذاتو، كى

مقدرة منع مف ظيكرىا الثقؿ، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره ىك يعكد عمى عارؼ 
المكصكؼ بالجممة، كحقيقة: مفعكؿ بو منصكب كذات: مضاؼ إليو كىي مضاؼ،  

                                                 
 .31سكرة القيامة:   -1
 11.سكرة البمد:   -2
تح: فخر الديف قباكة،  ،  ىػ(749ابف قاسـ المرادم )ت: ، يإني في حركؼ المعإنالجنى الد(3)

ـ:  1992 -ىػ  1413،  1، طإفلبن –محمد نديـ فاضؿ،  دار الكتب العممية،  بيركت 
1/296 _297. 
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الفعؿ لـ يتأثر لفظا بدخكؿ ال النافية، فمـ  إفكالضمير مضاؼ إليو أيضا، ك نبلحظ ىنا 
،  كمف ناحية الداللة فين "ال" نفت تمبس المتكمـ باإلخفاء في الحاؿ  إفتصب كلـ ينجـز

كاالستقباؿ، كذلؾ بنفيو تمبس الفاعؿ بو عندما يككف مفعكليا حقيقة ذاتو، كبيذا يككف 
))  أىٍخفىى كىمىا ذيًكرى ييٍخًفي: سىتىرى  إفالشاعر قد استخدـ المغة أيمأ استخداـ عندما نعمـ 

فىى  (.1يىٍخًفي: أىٍظيىرى (() كىخى
 أعطيتيا مف حياتي خيرى ما فييا    كال أىميفُّ عطائي مف أيادييا  -2

المنفي معنى المف الذم أكرده الشاعر فعبل مضارعنا؛ ليدؿ بو عمى استمرار كتجدد     
ىذا المعنى كىك نفي المىفّْ الذم معناه: تعديد ما فعمت مف صنائع بصكرة ينكسر ليا قمب 

ـٍ ًباٍلمىفّْ إلى(كلذلؾ قاؿ تع2منكف عميو. )الم دىقىاًتكي تيٍبًطميكا صى نيكا الى : ﴿ يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمى
 [264كىاأٍلىذىل﴾. ]البقرة: 

 (3ال ينكري الشجري العريؽي جذكرىه        كبل كال النجـي الكليدي ككاكبىا) -3
نينكر: كنكر األمر نكيرا، ك   (،  كالنًكرة: ضد المعرفة.4كارا كنكران : جيمو)إنكره ا 

ال: حرؼ نفي ال محؿ لو،  كينكر: فعؿ  إفلك تطرقنا إلعراب ىذا البيت ألجابنا المبتدئ ب
مضارع مرفكع بالضمة الظاىرة، الشجر فاعؿ، العريؽ: نعت، جذكره: مفعكؿ بو كمضاؼ 

 إليو.
ه ينكر كبل: حرؼ جكاب، ال: حرؼ نفي ال محؿ لو،  النجـ: فاعؿ لفعؿ محذكؼ يفسر 

(، الكليدي: نعت، ككاكبىا: مفعكؿ بو،  كتقدير 1قبمو)فالفعؿ يعمؿ محذكفنا عممو تامنا()
 ي: كبل كال ينكر النجـي الكليدي ككاكبىا.إنالشطر الث

                                                 
إبراىيـ محمد العايد،  جامعة أـ  إفتح: سميم(،  ق285) ت: غريب الحديث إلبراىيـ الحربي(1)

 .839/ 2 ق1405،  1مكة المكرمة،  ط -القرل 
 (.299المصباح المنير، أحمد الفيكمي،   المكتبة العصرية،  د. ط،  د.ت: )ص: (2)
مؤسسة الرسالة،  ،  عبد الحسيف الفتمي ، تح:ىػ(316ابف السراج )ت: ، األصكؿ في النحك(3)
 .235/ 1ركت: بي – إفلبن
 المحكـ كالمحيط األعظـ: مادة: نكر.(4)
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كار بمعنى الجيالة في حاؿ التكمـ كبعده كنستقي ذلؾ مف نداللة النفي ببل ىنا نفي اإل
الشجر العريؽ لجذكره نفيا مستمرا،  ككذلؾ نفي  كارإنالمثاليف المذيف ساقيما؛ أم نفي 

فصمت عنو كمازالت في مداره، كعبر بالفعؿ إنيا إنكار النجـ لمككاكب التي كلدىا بمعنى إن
 ليدؿ عمى استمرار كتجدد ىذا النفي.

 38_ كال مدٍدتي يدم حتى أدنييا ص4
 إفاء،  إذف البد مف النفي ىنا لفعؿ ماضو بدكف تكرير ليا كال يمكف استفادة معنى الدع

تككف داللة الفعؿ شاممة لممضي كاالستقباؿ كقد نص عمى األخيرة في مثؿ ىذا السياؽ 
فالمبرد حيث قاؿ: )ك  معنى المستقبؿ... فبل يمـز تكرير)ال( كما ال  إلىقمب إنالماضي  ا 
و إن(، كك2ت في الماضي الذم في الدعاء نحك: ال يرحميا ا.( )إنيمـز تكريرىا إذا ك

يقكؿ مادامت داللة الماضي المصاغ لمدعاء ال تكرار فيو؛ إذف الفعؿ الماضي المنفي ببل 
المستقبؿ،  كبالتالي تككف داللة مد اليد منفيّّ  إلىكال داللة فيو عمى الدعاء تمتد داللتو 

 حصكليا مف الشاعر في الماضي كالمستقبؿ.
 49باألغكار ص ال القمة الشماءي تعمك عندىا   كبل كال األغكاري  -5

دخمت ال ىنا عمى الجممة اإلسمية فعمية الخبر،  فأفادت داللة نفي إسناد العمك المقيد     
بالظرؼ)عندىا( لمقمة الشماء، كلما تسمط عمميا عمى الجزء المعنكم في الجممة لـ تغير 

ة ية عمييا كأكد نفي اإلسناد في الجممإنلفظ ركنييا، ثـ كرر ىا بعد عطؼ الجممة الث
 األخيرة كاألكلى باستخداـ حرؼ النفي كالزجر كالردع كبل.

 ككـ رجعتي ببل قطؼو كمحصكدً  -6
ال النافية في ىذا المثاؿ متصمة بحرؼ الجر العامؿ فيما بعدىا،  كىذه الحالة تككف فييا 

داللتيا عمى النفي المعنكم ثابتة،  فيي التي نفت الرجكع  فزائدة في اإلعراب فقط؛ إل
 كالمحصكد.بالقطؼ 

                                                                                                                         
 .235/ 1األصكؿ في النحك: (1)
يكسؼ حسف، جامعة قاريكنس، ، تح: رضي الديف األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية(2)

 .4/314: ـ 1978 -ق  1398



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 165 

 62ص  مف ذلؾ اليـك المعيف تقررت   في خطتي أاٌل أككفى خميبل   -7
المصدرية كفعميا، فيي إذف زائدة لتككيد نفي معنى الخميؿ كىك  إفال ىنا مقحمة بيف     

الشاعر يقكؿ: مف ذلؾ اليـك الذم ثبت فيو  إف(،  فك1الصديؽ الكدكد كالمحب الكفي)
ال أحافظ عمى مكدة أحد ميما شعرت  إف يخكنكنني قررت يـ الإنة مف ظننت إنعندم خي
 بًخمّْيىًتًو.

 144_ ال غايةه عندم  كال مطمب ه    قكافمي مشدكدةه بالرحاًؿ ص8
ت المسكغ لبلبتداء بيا،  كتكررت بعد العاطؼ      إندخمت ال ىنا عمى المبتدأ النكرة،  فك

 لنفي الغاية كالمطمب عند الشاعر.
 167ف قد خبا        كؿ شيءو غدا عدـٍ  ص_ أيف ؟ ال أي9

دخمت ال عمى اسـ االستفياـ أيف لتدؿ عمى نفي الفائدة منو أم مف االستفياـ،  ككجو 
الشاعر  إفتيى كصار عدـ،  كىذا يدؿ عمى إنكؿ شيء  إفمعنى آخر كىك  إلىالسامع 

 و.إنيحاكؿ اليركب مف الماضي بمنع نفسو مف السؤاؿ عف مك
 252ًشعرنا أفدتي كال الذرل   أعطت فكاكييا ببل إجباًر ص _ كرجعت ال10

داللة ال ىنا في الجممتيف نفي الفعؿ الماضي كفؽ ما قرره الكاضعكف،  حيث تكررت 
 إلىزاحت إنداللة نفي الفعؿ  إفبعطؼ جممة منفية عمى جممة منفية مثميا،  غير 

ية،  أما ال إنية في الجممة الثإنالمستقبؿ بفعؿ ال األكلى في الجممة األكلى كبفعؿ ال الث
 نفي العطاء. إلىيا زائدة لتأكيد نفي اإلجبار الذم أدل إنالثالثة ف
 ي: ما إنالفرع الث

ما النافية تعمؿ عمى سمب داللة الفعؿ المصاغ في المضارع أك الماضي القريب منو بقد 
زاحتو  الرجؿ، أك قد أقبؿ  ننفي قكؿ قائؿ مثبل: يقبؿ إفزمف الحاؿ،  فعندما نريد  إلىكا 

فنفي اإلقباؿ في زمف آك  إفالرجؿ نقكؿ: ما أقبؿ الرجؿ، فيفيـ السامع  التكمـ؛أم   ا 
ما النافية تقرب زمف الماضي المنفي مف الزمف  فبالمصطمح النحكم زمف الحاؿ؛ إل

الحاؿ، كبذلؾ يككف نفي الماضي كالقريب منو؛ أم المؤكد بقد بما،  كقد عمؿ ذلؾ ابف 
                                                 

 .1/493ي كممات الناس: إنالزاىر في مع   (1)
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،  قمت: "ما  فكلو: )... إليعيش بق قكلو: "لقد فعؿ" جكابي قىسىـ،  فإذا أبطمتو كأقسمتى
 (1"ما" ييتمقى بيا القسـ في النفي،  كتقديره: "كاً ما فعؿ".() ففعؿ"؛ إل

ذىٍت   إال استزدتي رصيدنا مف غكالييا ص1  17_ أعطيتيا بعض ما أعطت كما أخى
و بعض ما أعطت لو، ثـ ينفي أخذىا شيئا مف إنيتحدث الشاعر عف عطائو لميبيا فيذكر 

يزداد رصيدا مف محبييا، فما الداخمة عمى الفعؿ أخذت التي نفت ىذا  إفعطائو دكف 
يا دفعت إناألخذ في زمف الحاؿ، حصرت األخذ فيما يزيد رصيد الشاعر مف محبييا كك

فالعكض أك   المعاكضة. ا 
 34، كقطَّب حاجبا صزكل عنيإن_ ما كاد يرمقيا، كيبصر لكنيا  حتى 2

الرمؽ كالبصر لـ يقارب االكقكع فمقاربة  إفالمنفي ىنا الفعؿ كاد كبالتالي ف إفال يخفى 
 ( 2الكقكع منتفية. كالكقكع نفسو منفي مف باب أكلى. )

ا ينازعني    شكؽ 3  38يياصإنزىرةو قد عز ج إلى_ ما جئت ركضؾ مجتاحن
مجتاح  ينازعو  ىيأةي زمف الحاؿ في ركض المخاطبة ف إلىنفيت ما ىنا المجيء   

 ب.إنزىرة عزيزة الج إلىالشكؽ 
 46_ ما نحف إال كمضة مف بارؽ    كشرارة في جذكة مف نارص4

النفي ىنا منقكض بإال،  كىك ما يسميو النحاة أسمكب حصر،  فقد حصر الشاعر نفسو 
جذكة مف نار،  الخفيؼ الخفي، كشرارة في  إففي ككنو كمضة مف بارؽ ،  كالكمض الممع

ر،  كبيذا جمع الشاعر بيف  كالشرارة كاحدة الشرار الذم ىك ماتطاير مف النار كالشَّرى
 متناقضي كمتبلزمي النفس البشرية كىما الكمضة التي تنير سبيمو،  كالشرارة التي تحرقو.

 46مؿءى السمًع كاألبصاًر ص إفو      ما كإن_  كغدا يغادرؾ الربيع ك5
التامة كفاعميا المستتر العائد عمى  إفكف الجممة الفعميةالمككنة مف كالمنفي ىنا مضم

ىنا  إفالربيع ما تعمؽ بالقعؿ مف ظرؼ كمضاؼ إليو كمعطكؼ عمى المضاؼ إليو،  كك

                                                 
  5/31: شرح المفصؿ لمزمخشرم(1)
 .618/ 1: 15لنحك الكافي،  عباس حسف،  دار المعارؼ،  طا(2)
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مؿء  إفالربيع ك إف(؛ أم ظف 1تككف عمى حقيقتيا لمتشبيو،  بؿ ىي لمظف) إفال يمكف 
لحاؿ مشتبو في كجكد مضمكف جممتو في السمع كاألبصار، كىذا النفي نفي في زمف ا

 الماضي.
 61ي أخكف كما أخكف لنية                 في الغدر لكف كي أريدَّ مثيبل صإن_ 6

ة،  لكف النفي أزاح زمف إنالنفي ىنا ليس المراد منو جحد القياـ بالفعؿ الذم مصدره الخي
ة الجار كالمجركر كاالستدراؾ الفعؿ مف الحالية لبلستقباؿ،  بؿ أشركو فييما،  كبيف بقرين

تو،  فالشاعر نفى بما الدالة عمى نفي الحاؿ إنبجممة مضارعة الفعؿ المعمؿ بكي سبب خي
 ة ردا.إنة غدرا،  كأثبت بكي الدالة عمى االستقباؿ الخيإنالخي
 252_ حيف رجعت ال شعرنا أفدتي كال الذرل   أعطت فكاكييا ببل إجبار.ص7

ط عمى الفعؿ أفدت في زمف الحاؿ،  كشعرنا منصكبة بالمفعكلية،  النفي ىنا متسم        
ية نفت مضمكف الجممة اإلسمية نفيا حقيقيا،  كسكغ إنكقدمت عمى الفعؿ لبلىتماـ،  كال الث

عطؼ اإلسمية عمى الفعمية فعمية خبرىا،  أما ال الثالثة، فيي مقحمة بيف الجار 
 كالمجركر زائدة لفظا مؤكدة لمعنى النفي.

ي الحركؼ النافية العاممة.إنلمطمب الثا  

ت إنكالمقصكد بالنافية العاممة تمؾ الحركؼ التي تغير إعراب ما تدخؿ عميو،  كلما ك
ت ىي كذلؾ،  منيا ما يدخؿ عمى األسماء فيغير إعرابيا كمنيا ما إنك إفالمعربات نكع

ىذا النفي يختمؼ  إفيدخؿ عمى األفعاؿ فيغير إعرابيا مع إفادة النفي في كؿ منيا غير 
فرعيف: األكؿ نتحدث فيو  إلىآخر،  كلما سبؽ سنقسـ ىذا المطمب  إلىداللتو مف حرؼ 

 ي ستعرض فيو الحركؼ الخاصة باألفعاؿ.إنعف الحركؼ الخاصة باألسماء،  كالث
 الفرع األكؿ: الحركؼ الخاصة باألسماء.

 نس في بيتيف اثنيف:كلـ يستخدـ منو الشاعر إال حرفا كاحدا كىك ال النافية لمج
 87و     بالرائع المنظكر كالمغمكر صإنشط إلى_ البدَّ مف عكد 1

                                                 
 .633/ 1المصدر نفسو: (1)
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، أك البديؿ، فقكليـ البد مف كذا ك ( كالعكد: 1و قاؿ: ال فراؽ منو. )إنالبيدُّ: الًعكىضي
كع مف رىآه، فيسرَّه) مىاؿ الذم ييعجب ري (، المنظكر اسـ مفعكؿ مف 2الرجكع، الرائع مف الجى

: الماء الميغرؽ) فمغمكر اسـ مفعكؿ مف غىمىره الماء أم غطاه؛ إلنظر، كال (، زاؿ 3الغىٍمرى
 ماء ال يغرؽ إال إذا غطى. كًغمىاري البيحكر جمع الغىٍمًر.

ال النافية لمجنس بنيت مع اسميا بناء ثبلثة عشر، كالخبر محذكؼ كجكبنا تقديره:     
داللة النفي ثابتة بيذا  إفذكؼ،  كبالتالي فمكجكد،  كأشباه الجمؿ كميا متعمقة بالخبر المح

معنى النفي ىذا أثبت معنى مكجب  إفالمعنى غير منصرفة عف معنى الجممة،  غير 
 البحر بكؿ رائع منظكر كمغمكر. إفشط إلىكىك ضركرة العكد بعد اإلبحار 

 ي: الحركؼ الخاصة باألفعاؿ.إنالفرع الث
ي: )لف إني في حركؼ المعإنحب الجنى الدكىي لف الناصبة النافية لممستقبؿ قاؿ صا

يككف نفييا  إفحرؼ نفي، ينصب الفعؿ المضارع كيخمصو لبلستقباؿ، كال يمـز 
ي إنالماضي قاؿ صاحب الجنى الد إلى(، كلـ الجازمة القالبة لمعنى الفعؿ 4مؤبدنا()

يا تدخؿ عمى مضارع إنأيضا: )لـ مف خكاص الفعؿ المضارع، كظاىر مذىب سيبكيو 
 (.5المضي، كىك مذىب المبرد كأكثر المتأخريف.() إلىمفظ فتصرؼ معناه ال

 أكال_ نماذج مف شعر التميسي نيفيت بمـ:
 27_ اليأس لـ يسكف ثراىا عمى الطكل   أتراه يسكنيا خصيبا عامرا     ص1

                                                 
 ،أحمد عبد الغفكر عطار ،تح:ىػ(393الجكىرم )ت:  ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية(1)

 مادة: بدد  ـ، 1987 -  ىػ 1407، 4بيركت،ط –دار العمـ لممبلييف 
 .114/ 3الراء :  األزىرم،  باب العيف ك،  تيذيب المغة (2)
 .127/ 8المصدر نفسو،  باب غمر:  (3)
 .1/270: ، ابف قاسـ المرادميإنالجنى الد(4)
 .1/267المصدر نفسو: (5)
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داللة لـ ىنا نفي سكنى اليأس ثرل ليبيا كىي فقيرة معدمة؛ أم في الماضي،  كاالستخداـ 
لـ تفيد داللة النفي في الماضي،  فيي كما يقكؿ النحاة: أداة نفي كجـز كقمب؛  فإل مكفؽ

 (.1الماضي) إلىأم تقمب معنى الفعؿ 
 و شيمتي    ألـ تقكلي ذاؾ زيف الرجاؿ.إن_ ألـ تقكلي 2

النفي ىنا بمـ مسبكقة بيمزة االستفياـ التي تفيد التقرير،  كبالتالي االستفياـ عف نفي 
 الماضي بفعؿ لـ.أأ إلىير بكقكعو كالفعؿ منزاح القكؿ تقر 

 
 ينا_ نماذج مف شعر التميسي نيفيت بمف:إنث
 43ي أغيب بيا عف األبصار صإن_ لف تدركي قممي كال أغكارم   1

المستقبؿ،  فإدراؾ القمـ كاألغكار منفي كقكعو في  إلىالنفي بمف أزاح زمف الفعؿ 
 المستقبؿ.

 69ييا   أك أرفع الصكت شككل مف تجنّْييا صإنغ_ لف أذرؼ الدمع حزنا في م2
المستقبؿ كاقع عمى إذراؼ الدمكع حزننا،  كقد امتد  إلىالنفي المتحقؽ الممتد مف الحاضر 

ىذا النفي بالعطؼ حتى طاؿ رفع الصكت لمشككل مف التجني،  فكما نصب الفعؿ 
ا.  )أرفع( عطفا عمى)أذرؼ( سابقو،  طالو معنى النفي أيضن

 101عرؼ الفف الجميؿ سبيمو    إال عمى جسدم كمف أمدادم ص_ لف ي3
نفى الشاعر معرفة الفف لسبيمو إال عمى جسد الشاعر كمف مداده، كىذا استثناء مفرغ يفيد 

 الحصر.
 102اليجر يضـر لكعتي   كبل،  كلف ينبك عميَّ كسادم   ص إف_ أتظف 4

لشاعر إجابة مسؤلو،  نفى ما االستفياـ عمى حقيقتو أم طمب اإلخبار،  كبعد تصكر ا
تصكره مف إجابة بحرؼ النفي كبل،  كعطؼ عمى الجممة االسمية المستفيـ بيا النافي ليا 

                                                 
 .1/267المصدر نفسو: (1)
. 
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جممة فعمية منفية منزاح النفي فييا لممستقبؿ،  متحدد مستمر ،  كقد سكغ العطؼ ككف 
.  خبر اإلسمية فعبلن

ي النفي بغير الحركؼ عند التميسي.إنالمبحث الث  

نفي بغير الحركؼ يقصد بو استخداـ أسماء كأفعاؿ يفيد أصؿ كضعيا النفي كقد ال     
استخدـ التميسي فعبل كاحدا داللتو النفي كىك ليس، كاسما كاحدا داللتو تذبذبت بيف النفي 

الجحد  فكاالستثناء كىك غير، كلذلؾ سنفرد لكؿ كاحد منيما مطمبنا، مبتدئيف بميس إل
 متأصؿ فييا.
 : الفعؿ النافي ليس.المطمب األكؿ

 دنيا محبييا إلى_ كلستي أدرم ىؿ الفردكس مكطنيا    قبؿ المجيًء 1
 72ت مف حكارييا  صإنفي سقرو مرعى نكازعيا      كربة الجف ك إفأـ ك
ليس ىنا لنفي الحاؿ، فميس فعؿ ناسخ ينفي اتصاؼ المبتدأ بالخبر في الحاؿ،  بذلؾ      

الدنيا أىي مف أىؿ  إلىر بمكطف مكصكفتو قبؿ ىبكطيا تككف الداللة نفي دراية الشاع
األخيرة لمتصديؽ  فالجنة أـ مف أىؿ النار؟ كقد سيا الشاعر عند استخدامو ألـ مع ىؿ إل

الكزف حينيا ال  إفيستخدـ اليمزة بدؿ ىؿ،  غير  إفحقو  إففقط،  فبل خيار معيا. كك
 لشعرية.يستقيـ،  كىذا ما يسميو النحاة كالنقاد بالضركرة ا

 78ي أحدد شيئا مف مبلمحيا    كلست أرسـ إال بعض ما فييا صإن_ 2
اسميا ضمير المتكمـ كخبرىا جممة فعمية، كاألسمكب  إفي ليس فكإناستخدـ في الشطر الث

 اسمكب حصر ىما حيث حصر ما يرسمو في بعض المبلمح التي يحددىا.
 79اإلبيار ص _ ال لست جبارا كليس مف شرعتي    كسب النفكس بزائؼ3

النفي ىنا مؤكد كاسميا ضمير الشاعركخبرىا اسـ فاعؿ ىذا في الجممة األكلى فبيا نفى 
ية في نفي الطريقة الشائنة في كسب إنصفة التجبر عف نفسو، كاستخدميا في الجممة الث

النفكس بالزائؼ المبير، كتكسط  متعمؽ خبرىا عمى اسميا ىنا لبلىتماـ بو في قرارة نفس 
 ر. الشاع

 ي االسـ النافي غير.إنالمطمب الث



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 171 

. كىي كممةه يكصؼ بيا      ٍيري بمعنى ًسكل، كالجمع أٍغياره قاؿ في الصحاح: )) كغى
فكصفتى بيا أتبعتىيا إعرابى ما قبميا، ك  إفكيستثنى، ف استثنيت بيا أعربتيا باإلعراب  ا 

ثناء عارض... كقد أصؿ غىٍيرى صفةن كاالست إفالذم يجب لبلسـ الكاقع بعد إال. كذلؾ 
 : إلىتككف غير بمعنى) ال( فتنصبيا عمى الحاؿ، كقكلو تع

ٍيرى باغ ك العاد﴾، ك262﴿  (1و قاؿ: فمف اضطيرَّ جائعان ال باغيان(()إنفىمىًف اٍضطىرَّ غى
"غير" ال تتعرؼ  إف))... كغير اسـ نكرة مكغمة في اإلبياـ تفيد النفي كزعـ المبرد     

غير اسـ  إف: تتعرؼ إذا كقعت بيف متضاديف.((، كما ذكر العمماء أبدا، كقاؿ السيرافي
 (. 2يفيد مغايرة مجركره لمكصكفو ذاتا أك صفة)

ًرم قبؿى بدًء السيًر ىٍؿ ظمئي      يمقى لديؾ نميرنا غيرى مكركًد ص1  51_ فقرّْ
المغايرة ىنا كقعت لمكصكؼ غير كىك نمير لمجركرىا كىك مكركد، فنفت الكركد عف 

 كفيا، كبالتالي فيي صفة لنمير منصكبة مثمو، كىك مف نفي الصفة.مكص
 _ ككجكه تكد لك أطبؽ الجفف عمييا ارتحاال في عالـ لـ يحدد2

فال يرل غيرىا ك   94فتح العينيف في كؿ ناعس يتأكد  ص ا 
نفت غير عنا رؤية غير المضاؼ إلييا كىك ضمير يعكد عمى الكجكه في البيت قبؿ ىذا 

 لتي أسمى ليا القصيدة.تمؾ الكجكه ا
 199_  فمتذىبي مثؿ الربيع قصيرةن    أيامو،  لكٍف بغيًر مآًب ص3

 التقدير ىنا لكف ذىابؾ بغير مآب، أم بغير رجكع، فالمغايرة ىنا بالصفة.
 

 الخاتمة

                                                 
 مادة: غير :ىػ(393الجكىرم )ت:  ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية(1)

(2 .2/262ـ: 1999، فإ، فاضؿ السامرائي، دار الفكر، عم26ي النحك إنمع(  
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الحمد  الذم بحمده تتـ الصالحات، نحمده عمى تكفيقو، كنثنى عميو الخير كمو ال 
بياء نكما أثنى عمى نفسو، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ اإل نحصى ثناء عميو، ىك

 كالمرسميف نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.

عمى إخراجو بصكرة تفي  -قدر جيدينا  -كبعد: ففي نياية ىذا البحث الذم حرصنا 
 بالغرض المرجك منو، نسجؿ بعض النتائج التي تكصمنا إلييا :

لسير كفؽ القكاعد التي رسميا النحاة، فمـ اتسـ شعر التميسي في معظمو با  -
 يخرج عنيا إال في النزر القميؿ.

 في نفي ما يريد نفيىو. ااستخدـ التميسي اسما كفعبل كحركف -
ت دالالتو كاضحة كمتبلئمة مع ما أكرده العمماء مف قكاعد، كما قرركه مف إنك -

 ظكاىر.
العرب استعممكا  إفتؤدل بحرؼ غير  إفي التي مف حقيا إنالنفي معنى مف المع -

كاع الكممة الثبلثة لمنفي، ك المبلحظ عمى غير الحرؼ إما االختبلؼ فيو بيف إن
النحاة فعمية كحرفية كىك ليس، كاستخدامو في غير معنى النفي حرفا ، مثؿ 

 غير.
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 قائمة المصادر والمراجع

 ـ.1959إحياء النحك، إبراىيـ مصطفى ، دار النيضة، القاىرة،  -
ىػ(، تح: عبد الحسيف الفتمي،  316صكؿ في النحك، ابف السراج )ت: األ -

 بيركت. – إفمؤسسة الرسالة،  لبن
ىػ 1403ق(،  عالـ الكتب، 515األفعاؿ، أبك القاسـ عمي بف جعفر السعدم)ت: -

 ـ،  بيركت. 1983
ىػ(، 370تيذيب المغة، محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر )ت:   -

 ـ.2001، 1بيركت، ط –مرعب، دار إحياء التراث العربي  تح: محمد عكض
ىػ(، تح: فخر 749ي، ابف قاسـ المرادم )ت: إني في حركؼ المعإنالجنى الد -

،  1، طإفلبن –الديف قباكة،  محمد نديـ فاضؿ،  دار الكتب العممية،  بيركت 
 ـ. 1992 -ىػ  1413

 ي كممات الناس.إنالزاىر في مع   -
فية، رضي الديف األستراباذم، تح: يكسؼ حسف،  جامعة شرح الرضي عمى الكا -

 ـ. 1978 -ق  1398قاريكنس،  
ىػ(،  تح: إميؿ بديع يعقكب، 643شرح المفصؿ لمزمخشرم،  ابف يعيش )ت:  -

  ـ. 2001 -ىػ  1422،   1،  طإفلبن –دار الكتب العممية،  بيركت 
أحمد عبد  ىػ(،تح:393الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، الجكىرم )ت:  -

 ـ. 1987 -  ىػ 1407، 4بيركت،ط –الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف 
إبراىيـ محمد  إفق(،  تح: سميم285غريب الحديث إلبراىيـ الحربي ) ت:  -

 ق.1405،  1مكة المكرمة،  ط -العايد،  جامعة أـ القرل 
الة، ق(، تح: لجنة التحقيؽ بمؤسسة الرس817القامكس المحيط، الفيركزأبادم)ت: -

 ـ.2005، 8، طإفبيركت لبن
 المصباح المنير، أحمد الفيكمي، المكتبة العصرية، د. ط، د.ت.  -
ًزٌل )ت:  -  ىػ(،  دار الكتاب العربي610المغرب،  الميطىرّْ
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المحكـ كالمحيط األعظـ،  أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )ت:  -
 ـ،  بيركت.2000ممية،  ىػ(،  تح: عبد الحميد ىنداكم،  دار الكتب الع458

 ـ.1999، إف، فاضؿ السامرائي، دار الفكر، عم26ي النحك إنمع -
معجـ الشعراء الميبييف  ) شعراء صدرت ليـ دكاكيف ( تأليؼ عبد ا سالـ  -

،  معجـ 131/ 1: 2000/ 1،  دار مداد لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  طإفمميط
،  دار مداد إفعبد ا سالـ مميط األدباء كالكتاب الميبييف المعاصريف .تأليؼ

 .1/2001لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  ط
ىػ(، تح: عبد السبلـ 395معجـ مقاييس المغة، المؤلؼ: أحمد بف فارس)ت:  -

 ـ.1979 -ىػ 1399محمد ىاركف، دار الفكر،  
 .15النحك الكافي، عباس حسف، دار المعارؼ،  ط -
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 العممي اتجاه الطب البديل.مواقف وممارسات أطباء الطب 
 )دراسة ميدإنية(

 د. سالم مفتاح أبو القاسمإعداد:  
 د. فـــــــاطمة محمد أبو رأس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة

حاكؿ اإلنسإف منذ القدـ التعرؼ عمى البيئة المحيطة بو، كيكتشؼ الكثير مف أسػرارىا، مػف 
كاألشػياء االستفادة منيا ككقاية نفسو مػف أخطارىػا، فيػك حػاكؿ التعػرؼ عمػى الظػكاىر  أجؿ

التػػػي تمكنػػػو مػػػف القضػػػاء عمػػػى العديػػػد مػػػف المشػػػكبلت التػػػي تعتػػػرض حياتػػػو كتحػػػافظ عمػػػى 
صحتو كبقاءه. كلـ تكف القدرة لئلنسإف البدائي في تمؾ األزمنػة عمػى التػدكيف كالتكثيػؽ ليػذه 
الظػػػكاىر، كلكػػػف إنتقمػػػت إلينػػػا عػػػف طريػػػؽ الثقافػػػة مػػػف عػػػادات كتقاليػػػد كنظػػػـ كقػػػيـ ثقافيػػػة 

جيػػػؿ إلػػػى جيػػػؿ، التػػػي تحمػػػؿ بعػػػض طػػػرؽ تفكيػػػرىـ عػػػف األمػػػراض كسػػػبؿ كاجتماعيػػػة مػػػف 
عبلجيػػػا سػػػكاء كإنػػػت غيبيػػػة أك كاقعيػػػة، كتعػػػيش المجتمعػػػات الحديثػػػة اليػػػـك التقػػػدـ التقنػػػي 
كالعممػػي فػػي جميػػع مجػػاالت الحيػػاة، عمػػى الػػرغـ مػػف ىػػذا التقػػدـ الػػذم نعيشػػو ىػػذه األيػػاـ ال 

ؿ الصػػحية التػػػي ال حصػػر ليػػػا، ممػػػا نػػزاؿ نكاجػػػو فػػي المجػػػاؿ الصػػحي العديػػػد مػػف المشػػػاك
سػػاعد عمػػى إنتشػػار الطػػب البػػديؿ كطرائقػػو العبلجيػػة كالعػػكدة إلػػى الطبيعػػة كالمػػكاد الطبيعيػػة 
لمكافحة المرض كالحفاظ عمى الصحة، كقد يككف ىذا ناتجا لتجنب اآلثار الجإنبيػة الضػارة 

تقػػدات كالقػػيـ، أك قػػدرة لؤلدكيػػة الكيماكيػػة، أك نجػػاح الطػػب البػػديؿ، أك ارتباطػػو بالػػديف كالمع
المعػػػالجيف فػػػي عػػػبلج األمػػػراض المزمنػػػة كالعضػػػكية كالعصػػػبية، كليػػػذا ففػػػي أشػػػكاؿ الطػػػب 
البػػػػديؿ تظيػػػػر أشػػػػكاال عبلجيػػػػة مختمفػػػػة، الكثيػػػػر منيػػػػا معػػػػركؼ كاآلخػػػػر غريػػػػب كغػػػػامض 
كالبعض اآلخر منيا خطيػر، كليػذا لػـ تعػد عمميػة التػداكم بالطػب البػديؿ قديمػة فقػط منتقمػة 

اؿ، بؿ أصبح ىناؾ إنكاع مف التػداكم البػديؿ حديثػة فػي بعػض المجتمعػات مثػؿ عبر األجي
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ف كاالسػػػترخاء كغيرىػػػا، نتيجػػػة إنتقاليػػػا بػػػيف  الػػػكخز باالبرالصػػػينية كالعػػػبلج باإليحػػػاء كبػػػاأللكا 
فػػي تقريرىػػا السػػنكم لمعػػاـ (WHO)العالميػػة  الصػػحة منظمػػة أشػػارت المجتمعػػات، كقػػد

 شػكبل البػديؿ الطػب عمػى يعتمػدكف لعػالـا % مػف سػكإف80% إلػى 65إف  ـ، 2013
(. كسػنحاكؿ فػي ىػذا البحػث تسػميط الضػكء عمػى فاعميػة الطػب 1الصػحية) لمرعايػة أساسػينا

نػػػػب االجتماعيػػػػة  البػػػػديؿ مػػػػف منظػػػػكر أطبػػػػاء الطػػػػب العممػػػػي فػػػػي عػػػػبلج األمػػػػراض، كالجكا 
 المرتبطة بو، كما األسباب كراء االتجاه نحك التداكم بالطب البديؿ؟ 

 كأىدافػو كأىميتػو البحػث مشػكمة تحديػد منيػا األكؿ تنػاكؿ أربػع مباحػث مػف حػثالب يتكػكف
 الثػإني المبحػث أمػا كمفاىيمو كاألدبيات العمميػة السػابقة، البحث مصطمحات ككذلؾ تحديد

 اإلجػراءات الثالػث المبحػث كتضػمف التاريخيػة لمطػب، كاألصػكؿ البػدايات تنػاكؿ فقػد
 كأخيػػران النتػػائج لمبحػػث الميػػدإني عمػػؿلم اإلحصػػائي لمبحػػث كالتحميػػؿ المنيجيػػة

 .كالمراجع المصادر ثـ كاالستخبلصات،
 المبحث األكؿ: اإلطار النظرم كالمنيجي لمبحث.

 أكال:مشكمة البحث.
دة فػػػػي بيئتػػػو لضػػػػمإف بقائػػػػو ك لقػػػد اعتمػػػػد اإلنسػػػإف منػػػػذ بدايػػػػة الخميقػػػة عمػػػػى المػػػكارد المكجػػػػ

نػػػػات كالمعػػػػادف  كالمػػػػكارد الطبيعيػػػػة األساسػػػػية مصػػػػادر كاسػػػػتمراره، كتشػػػػكؿ النباتػػػػات كالحيكا 
 أساسية في تطكره ككقايتو كعبلجو مف األمراض. 

كقبػػؿ إف تعػػرؼ المجتمعػػات شػػيئنا اسػػمو الطػػب العممػػي كػػإف الطػػب البػػديؿ ىػػك الطػػب فقػػط، 
الطػػب العممػػي "الحػػديث" لكػػؿ المجتمعػػات بطريقػػة أك بػػأخرل، بػػدأ الطػػب البػػديؿ   كلمػػا دخػػؿ

رجات متفاكتػػػػة، لكنػػػػو بقػػػػى بشػػػػكؿ أك بػػػػآخر فػػػػي معظػػػػـ يتراجػػػػع فػػػػي منػػػػاطؽ كثيػػػػرة، كبػػػػد
( التػػي (Medical Pluralismالمجتمعػػات، كمػػف ثػػـ ظيػػرت الثنائيػػة أك التعدديػػة الطبيػػة 

ػػا مػػا مػػف إدارة العبلقػػة بػػيف الػػنظـ الطبيػػة الرسػػمية كالغيػػر رسػػمية أك الشػػعبية،  تسػػتكجب نكعن
لبديؿ كبالذات ككنو يعمؽ بعػض كبالطبع فإف العالـ العربي ازداد اىتمامو بمكضكع الطب ا

                                                 

م يف الطب التقليدي والبديل، 2023-2014تقرير منظمة الصحة العادلية: حنو إسرتاتيجية منظمة الصحة العادلية ( 1)
 .2، ص:2013
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األساليب التراثية كالشعبية فػي العػبلج، كربمػا جػاء ىػذا االىتمػاـ بسػبب مػا تبديػو العبلجػات 
الحديثػة مػػف عجػز كفشػػؿ أمػػاـ بعػض المشػػاكؿ الصػحية التػػي يكاجييػػا إنسػإف ىػػذا العصػػر، 

 باإلضافة إلى األضرار الجإنبية لؤلدكية في تمؾ العبلجات.
اليػػػا عػػػكدة كاسػػػعة النطػػػاؽ إلػػػى ممارسػػػة الطػػػب البػػػديؿ لعػػػبلج كثيػػػر مػػػف إذ إننػػػا نشػػػاىد ح

األمراض في المجتمع الميبػي، ممػا أدل إلػى إثػارة جػدؿ كاسػع بػيف مختمػؼ األكسػاط الطبيػة 
حػػكؿ مػػدل فعاليػػة ىػػذه الطريقػػة العبلجيػػة كمحاذيرىػػا فػػي بعػػض األحيػػإف، كخاصػػة بالشػػكؿ 

 الذم تمارس بو اإلف.   
ليب العبلجيػػػة الحديثػػػة مػػػف أجيػػػزة دقيقػػػة لمتشػػػخيص كمعػػػدات تقنيػػػة فعمػػػى الػػػرغـ مػػػف األسػػػا

متطػػكرة فػػي المستشػػفيات كالمصػػحات كالصػػيدليات، إال إنػػو ىنػػاؾ بالمقابػػؿ إنتشػػار لطرائػػؽ 
ف كالحجامػػة ا  الطػػب البػػديؿ فػػي مجتمعاتنػػا بمػػا فييػػا مػػف )أعشػػاب ك  بػػر صػػينية كعػػبلج بػػالقرا 

 في حالينا  (Alternative Medicine)يؿ البد الطب كالتدليؾ كلسع النحؿ كغيره(، كيكجد
 الرسػمية كغيػر العاميػة الصػحية المعتقػدات كؿ مف يتشكؿ كما الحديثة، المجتمعات جميع

 كؿ المجتمعات. في المكجكدة
نطبلقا مما تقدـ يمكف القكؿ بإف الطب البديؿ كالطب العممي يمثئلف في الكقػت الحاضػر  كا 

، فمكػػؿ منيمػػا أسػػاليبو كطرقػػو فػػي عػػبلج كتشػػخيص ىمػػا المػػبلذ الػػذم يمجػػأ إلييمػػا المػػريض
 األمراض العضكية كالنفسية.

كاسػػتنادا إلػػى مػػا سػػبؽ، تتحػػدد مشػػكمة الدراسػػة الحاليػػة فػػي: مػػا مكاقػػؼ كممارسػػات أطبػػػاء 
الطب العممي اتجاه العبلج بالطب البديؿ في المجتمع الميبػي، كمػا األسػباب التػي أدت إلػى 

نب االجتماعية المرتبطة بالطب البديؿ.إنتشار الطب البديؿ في مجتمع ا  لدراسة، كما الجكا 
 ثإنيا:أىمية البحث.

العنايػة بيػا  تسػتحؽ عمميػة قضػية مجػرد لػيس البػديؿ الطػب بدراسػة االىتمػاـ إف 
ا فقط، كلكنو كالتعرؼ عمييا، لمػا ليػا مػف فكائػد  عندىا تستحؽ التكقؼ مجتمعية قضية أيضن

نػػػب االجتماعيػػػة كالثقافيػػػة لممجتمػػػع، بػػػذلؾ كأضػػػرار عمػػػى صػػػحة اإلنسػػػإف، كارتباطيػػػ ا بالجكا 
تػػأتي أىميػػة البحػػت فػػي مكضػػكع الطػػب البػػديؿ كتقييمػػو مػػف قبػػؿ أطبػػاء الطػػب العممػػي مػػف 
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 خبلؿ األتي:
استمرار إنتشار أساليب العػبلج بالطػب البػديؿ إلػى كقتنػا الحػالي بػالرغـ مػف التقػدـ  .1

 في الطب العممي في مجتمع الدراسة.

 يؿ مف كجية نظر أطباء الطب العممي.تقييـ الطب البد .2

ارتبػػػاط الطػػػب البػػػديؿ بالمفػػػاىيـ االجتماعيػػػة كالثقافيػػػة لمصػػػحة كالمػػػرض كطريقػػػة  .3
 التصرؼ حيالو.

 فاعمية الطب البديؿ في عبلج بعض األمراض الغيبية مثؿ السحر كالمس كغيره. .4

 ثالثا: أىداؼ البحث.
ىذا  خبلؿ مف نسعى كليذا اتحقيقي يجب معينة كغاية لو ىدؼ بحث أك دراسة أم إف

 تحقيؽ األتي: البحث
التعرؼ عمى مكاقؼ كممارسات أطباء الطب العممي اتجاه العبلج بالطب  -1

 البديؿ.
التعرؼ عمى األسباب التي أدت إلى إنتشار الطب البديؿ في مجتمع  -2

 الدراسة.
نب االجتماعية لمطب البديؿ مف كجية نظر األطباء. -3  التعرؼ عمى الجكا 

 ديد مصطمحات البحث كمفاىيمو:رابعا: تح
لفظ عاـ يعبر عف مجمكعة متجإنسة مف األشياء، أك  (Term)إف المفيـك أك المصطمح 

ىك كما كرد في قامكس أكسفكرد لفظ يستخدـ لمتعبير عف مفيـك كاضح كمحدد ال يحمؿ 
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معنييف، بمعني إف يككف المصطمح أك المفيـك يكضح لنا ما الذم يعنيو ىذا 
 . كفيما يمي عرض ألىـ المفاىيـ المستخدمة في البحث عمى النحك التالي:(1المصطمح)

الطب البديؿ: يشير الطب البديؿ إلى مجمكعة كاسعة مف ممارسات الرعاية  -1
الصحية غير الرسمية، كليست جزء مف تقاليد البمد نفسو أك الطب التقميدم فيو، 

(. كىناؾ عدة 2ائدة)إدماجا كامبل في نظاـ الرعاية الصحية الس اكليس مدمج
 خكاص مميزة لمطب البديؿ منيا:

 أ: أساليب العبلج بالطب البديؿ ليس ليا دليؿ عممي ثابت عمى كفاءتيا كفاعميتيا.
 ب: تستمر ىذه المعالجات في استخداميا حتى لك كإف الكثير مف األدلة ضدىا.

رة منتظمة كال ج:الطب البديؿ ىك معالجات كأدكية ال يتـ تدريسيا في الجامعات بصك 
نيف الصحة)  (.3تخضع لقكا 

الطب العممي)الطب الحديث(: ىك الطب المبني عمى أسس عممية كيستند عمى  -2
التقنية في التشخيص كاألدكية الكيماكية في عبلج األمراض، كيدرس بالجامعات 

نيف الصحية العالمية)  (.4بصكرة منتظمة كيخضع لمقكا 
 :التعاريؼ اإلجرائية

ىك النظاـ أك الممارسة الطبية التي تقع خارج نظاـ الطبي العممي،  :الطب البديؿ:1
نما إندمج ضمف العبلجات القديمة المكجكدة عف طريؽ  اكليست جزء مف تقاليد البمد كا 

ف، كالطاقة،  إنتقاؿ الثقافات، مثؿ الكخز باالبرالصينية، كاالسترخاء، كالعبلج باأللكا 
                                                 

 .   74، ص1985عبد الوىاب إبراىيم: أسس البحث االجتماعي، مكتبة هنضة الشرق، القاىرة، (1)
(

2
 .15ابؽ ذكره، ص:تقرير منظمة الصحة العالمية: مرجع س(

(
3
)Hirschkon, K,A., and Bourgeault, I.L., Actions speak Loudu Than 

Words, Complementary Therapies in Clinical Practice (13,2007), P 31.   
 داد،بغة والنشةر، للطباعةة الكتب دار مؤسسة العرب، عند العلوم تاريخ يف قراءات منتصر، احلليم وعبد مورإين محيد(1)

 .٥ ، ص ٤٧٩١ العراق،
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كغيرىا، كىك مصنؼ حسب العبلج كليس  كالحجامة، كالرقية الشرعية، كاألعشاب
 المرض.

:الطب العممي)الحديث(: ىك الطب المعتمد عمى المعرفة العممية مف قبؿ أطباء 2
متخصصيف في عبلج األمراض كمصنفيف حسب نكع المرض مثؿ باطنو، عظاـ، 

ف كحنجرة، أسنإف كغيرىا.  أمراض نساء، إنؼ كا 
 خامسا/ األدبيات العممية السابقة:

رض مفاىيـ البحث األساسية)الطب البديؿ، الطب العممي( سيتـ عرض بعض بعد ع
األدبيات العممية التي تناكلت مكضكع البحث بشكؿ مباشر أك غير مباشر عمى النحك 

 التالي:
( بدراسة ىدفت بالتعرؼ عمى  األبعاد االيككلكجية لممرض، 2009: قاـ حسني إبراىيـ) 1

كامؿ االيككلكجية كالمرض. ككشفت الدراسة عف عمؽ أم فيـ العبلقة المعقدة بيف الع
نتشاره، كالعكامؿ االيككلكجية التي تتضمف عناصر البيئة  االرتباط بيف حدكث المرض كا 
الطبيعية كاالجتماعية كالثقافية، حيث تمثؿ البيئة سببا لحدكث المرض مف جية كمصدرا 

العامؿ الحاسـ لجعؿ البيئة  لمكقاية كالعبلج مف جية أخرل، كيعد السمكؾ اإلنسإني ىك
مصدرا لممرض أك كسيمة لمكقاية كالعبلج، كذلؾ كفقا لتعاطيو مع عناصر البيئة، المحيطة 
بو. كتؤكد الدراسة إف التعاكف بيف عمماء االجتماع كالبيئة كالمتخصصيف في الطب في 

نسإنية فيـ المرض كمف ثـ مكاجيتو ليس أمرا منيجيا ميما كممحا، بقدر ما ىك ميمة إ
كأخبلقية رفيعة. كما إف البيئة الثقافية إنتجت مجمكعة مف المتخصصيف في ممارسة 

 (.1العبلج الشعبي منيـ المعالجكف بالطقكس السحرية ك الدينية ك باألعشاب)
( تيدؼ إلى االىتماـ بالطب الشعبي كعبلقتو 2009: دراسة عبد الفتاح المشيدإني)2

ما عبلقة تضاد كتنافر أـ عبلقة تقارب كتكامؿ،  بالطب الرسمي كىؿ العبلقة بيني

                                                 

(، 42حسين ابراىيم عبدالعظيم: االبعاد االيكولوجية للمرض، ) رللة العلوم اإلنسإنية، السنة السابعة، العدد) (1)
2009.) 
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كتكصؿ إلى عدد مف النتائج: إف الطب الشعبي عبارة عف مجمكعة طرؽ كعبلج قديمة 
متكارثة لدل الشعكب منذ آالؼ السنيف، كتكجد مشتركات عبلجية بيف الطب الشعبي 

اؿ لمفصؿ كالطب العممي، ينظر الطب الشعبي إلى جسـ اإلنسإف كحدة متفاعمة ال مج
بيف أم عضك مف أعضائو مثؿ الطب العممي الذم يفصؿ بيف أعضائو في 

 (.1تخصصاتو)
( تيدؼ إلى البحث عف العبلقة بيف النسقيف الطبييف 2016: دراسة مريـ لنصارم)3

الشعبي كالعممي، كتكصمت الباحثة إلى عدد مف النتائج أىميا: إف طبيعة البناء 
د النسقيف الطبييف العممي كالشعبي بغض النظر عف االجتماعي ككظيفتو تستدعي كجك 

نكع كطبيعة ىذه العبلقة إف كإنت تكامؿ أك تعايش، فالطب الشعبي يستمد كجكده 
كاستمراره مف مراعاتو لمسمكؾ الثقافي كاالجتماعي في المجتمعات، إف التجاذب الحاصؿ 

في البناء االجتماعي  بيف نمطي العبلج الشعبي كالعممي ىك نتاج إنعكاس التنكع الحاصؿ
مف عدة ثنائيات )حضر كريؼ() أغنياء كفقراء( )متعمـ كأمي(  كىي مف شإنيا استمرار 

 (.2كترسيخ لمنسقيف مف العبلج)
 االستفادة مف الدراسات السابقة:

كشفت الدراسات إف التجاذب الحاصؿ بيف نمطي العبلج البديؿ كالحديث نتاج  .أ 
 اعي.التنكع الحاصؿ في البناء االجتم

كما إنيا أثبت األدبيات العممية إف البيئة كالسمكؾ اإلنسإني ليما دكر أساسي  .ب 
في العبلج كالكقاية مف المرض، كما إف البيئة إنتجت مجمكعة مف المعالجيف 

 بالطب البديؿ.
 تكجد ىناؾ عبلجات مشتركة بيف الطب البديؿ كالطب العممي)الحديث(. .ج 

                                                 

 . (2011(، 34عبدالفتاح زلمد ادلشهدإين: الطب الشعيب والطب العلمي،) دراسات موصلية، العدد) (1)
 ب ن احلتمية السوسيو ققايية ودحديات نس  الطةب احلةديث، ادلراةاج ايةامعي تنراسة ، مرمي لنصاري: الطب الشعيب (2)

 http://diae.net/31886، 2016اياجائر، شبكة ضياء للمؤترات والندوات على شبكة ادلعلومات الدولية، 
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 سادسا/المنطمقات النظرية لمبحث:
 ظرية المعتقد الصحي عند )زكال(.ن  -1

اسػػتمد )زكال( أفكػػاره فػػي مجػػاؿ الصػػحة كالمػػرض مػػف خػػبلؿ تكاجػػده كباحػػث مسػػاعد بجمػػع 
المعمكمػػػات كتحميػػػؿ البيإنػػػات عػػػف الصػػػحة النفسػػػية كتقػػػدـ العمػػػر، فػػػي إحػػػدل المستشػػػفيات 
العامػػة فػػي بكسػػطف، كمػػا قػػاـ بػػإجراء دراسػػات مػػع عػػدد مػػف المعػػاكنيف فػػي بدايػػة تسػػعينيات 
القرف الماضي حكؿ العمميات التي تتضمف البحػث عػف الرعايػة الصػحية، كقػد كػإف لبحكثػو 
ىذه تأثير ميػـ عمػى عمػـ االجتمػاع الطبػي فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة كفػي غيرىػا مػف 
دكؿ العػػالـ، كىنػػاؾ عػػدد مػػف األبحػػاث التػػي نشػػرىا فػػي ىػػذا المجػػاؿ، كالتػػي بقيػػت كمرجػػع 

يت في مجاليف ىمػا: العبلقػة بػيف المجتمػع كالمػرض مػف ناحيػة، أساسي لمدراسات التي أجر 
كأسػباب عػػرض األفػػراد ألعراضػػيـ المرضػية عمػػى الطبيػػب مػػف ناحيػة أخػػرل، كتنػػاكؿ أيضػػا 

( (Zolaتػػأخر العػػبلج، كالعبلقػػة بػػيف األفكػػار كالتصػػرفات نحػػك المػػرض، كقػػد تكصػػؿ زكال 
ب الرعاية الطبيػة عمػى النحػك لخمس مراحؿ زمنية مختمفة تظير في حاالت المجكء إلى طم

 (:1التالي)
المرحمػػة األكلػػى: يطمػػؽ عميػػو مصػػطمح: "المأسػػاة الشخصػػية" أم األزمػػة الداخميػػة كىنػػا  -1

 نبلحظ إف المكقؼ يدعكنا إلى االىتماـ باألعراض كاألسباب الذم يذكرىا المريض. 
حيالػو،  كيمحظ ىنا إف الفرد يدرؾ إنو مريض كيتعػرؼ عمػى مكضػع األلػـ كيقيمػو كيتصػرؼ

كبالتػػالي تشػػكؿ نقطػػة البدايػػة لشػػككل اجتماعيػػة، مػػف خػػبلؿ عػػدـ قدرتػػو عمػػى أداء إنشػػطتو 
االجتماعيػػة داخػػؿ المجتمػػع، كىػػي تكقعػػات الفػػرد الذاتيػػة كمػػريض، ممػػا ينػػتج عنيػػا المرحمػػة 

 الثإنية.
نمػا  -2 المرحمة الثإنية: أطمؽ عمييا اسـ "التدخؿ االجتمػاعي" كىنػا ال تتغيػر األعػراض، كا 

 د نشاطان اجتماعيان معينان.تيد
                                                 

(1) Williams, G., Irving Kenneth Zola, An Appreciation Sociology Of  
Health And Illness, Vol 18, No.1, 1996, P:110. 
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 المرحمة الثالثة: تتضمف تكجيو اآلخريف نحك البحث عف العكف الطبي. -3
أم عندما يتـ تكجيو المريض مف قبؿ شخص آخر لطمب الرعايػة الطبيػة، كقػد يكػكف أحػد  

نو أك أصدقائو أك أحد كسائؿ اإلعبلـ.  أفراد أسرتو أك أقربائو أك جيرا 
 دراؾ التيديد" مف كجية نظر المريض. المرحمة الرابعة: تعني" إ -4

بمعني اكتشاؼ إف األعراض قد تعرقؿ نشاطو االجتماعي كالبدني، كأصػبح المػرض يشػكؿ 
خطػػػكرة عميػػػو، ككممػػػا كإنػػػت األعػػػراض غيػػػر مألكفػػػة كممػػػا كإنػػػت درجػػػة اإلحسػػػاس بػػػادراؾ 

 التيديد أكثر.
تمػػػاـ عمػػػػى المرحمػػػة الخامسػػػة: تتعمػػػؽ بطبيعػػػػة كنكعيػػػة األعػػػراض، كىنػػػػا ينصػػػب االى -5

التشػػابو كاالخػػػتبلؼ بػػيف ىػػػذه األعػػػراض كبػػيف حػػػاالت سػػػابقة ظيػػرت أعراضػػػيا عمػػػى 
بعػػػػض األصػػػػدقاء أك غيػػػػرىـ، كلقػػػػد أكضػػػػح إف ىػػػػذه المراحػػػػؿ الزمنيػػػػة المختمفػػػػة ليػػػػا 

 (.1ارتباطات متباينة بالطبقات االجتماعية كالجماعات العرقية )
أ بػػػيف األفػػػراد، كاألعػػػراض ( إف ىنػػػاؾ نكعػػػان مػػػف التكافػػػؽ ينشػػػZolaكمػػػا يطػػػرح زكال)  

نمػػػاط العبلقػػػات باإلنشػػػطة التػػػي يقكمػػػكف بيػػػا، كيؤكػػػد زكال إننػػػا نتعػػػرض إلػػػى  المرضػػػية، كا 
مجمكعػػة عريضػػة مػػف الكعكػػات الصػػحية فػػي حياتنػػا اليكميػػة، كقميػػؿ جػػدا منيػػا يصػػؿ إلػػى 

(. كىػػػػذا يؤكػػػػد إف الفػػػػرد يسػػػػتعمؿ عبلجػػػػات منزليػػػػة أك عبلجػػػػات بديمػػػػة حسػػػػب 2الطبيػػػػب )
 سائدة في مجتمعو قبؿ المجكء إلى الطبيب.الثقافة ال

 (:Friedsonنظرية فريدسكف) -2
قػػد أكضػػح )فريدسػػكف( إف سػػمكؾ المػػرض يختمػػؼ بػػاختبلؼ المحػػاكالت التػػي يبػػذليا  

لمتعامؿ مع الحالة المرضػية التػي يشػعر بيػا، فقػد يمجػأ الشػخص إلػى بعػض إنػكاع العػبلج، 
                                                 

م، ص ص: 2010زلمد على زلمد وآخرون: دراسات يف علم االجتماع الطيب، دار ادلعرية ايامعية، اإلسكندرية،(  1)
136-137. 

(2)Tuckett, David, An Introduction to Medical Sociology. Tavistock 
Publications, 1976. P:176). 
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دقائو كرفاقو كزمبلئو فػي العمػؿ بحثػا عػف كقد يناقش االضطرابات التي يعإني منيا مع أص
تفسػػػيرات مختمفػػػة لمػػػا يشػػػعر بػػػو، كقػػػد يسػػػأؿ اآلخػػػريف لمنصػػػح حػػػكؿ ضػػػركرة المجػػػكء إلػػػى 
الطبيب. كحكؿ اختيار الطبيب ذاتو، كقد يذىب لزيارة الطبيػب كمجػرد محاكلػة، لكػي يقػارف 

ؾ إف تشخيصػػػػو بالتصػػػػكر الخػػػػاص لديػػػػو، كبالتفسػػػػيرات التػػػػي ذكرىػػػػا زمبلئػػػػو، كمعنػػػػى ذلػػػػ
األشػػخاص قػػد يمػػركف بتجػػارب غيػػر رسػػمية عديػػدة قبػػؿ االتجػػاه إلػػى العػػبلج الطبػػي العممػػي 

(1.) 
 المبحث الثإني: األصكؿ التاريخية لمطب.

 أكال:  أصؿ الطب.
الطب ىك ذلؾ الفرع مف العمـك الػذم ييػدؼ إلػى دراسػة المػرض كدراسػة مػا ىػك بػاثكلكجي. 

تفػػاظ بالصػػحة كالبحػػث عػػف جميػػع الكسػػائؿ إضػػافة إلػػى ككنػػو معرفػػة، فالطػػب ىػػك فػػف االح
 (.2كالسبؿ إلى إعادة التكازف ليذه الصحة عند الحاجة )

كالطب )بكسر الطاء( في لغة العرب، يقاؿ عمى معإف، منيا: اإلصبلح. يقػاؿ: طببتػو، إذا 
أصمحتو. كيقاؿ: لو ًطبه باألمكر؛ أم: لهطؼ كسياسػة. كمنيػا: الحػذؽ. قػاؿ الجػكىرم: كػؿ 

عنػػد العػػرب، أم الحػػذؽ باألشػػياء كالميػػارة فييػػا. كمنيػػا: العػػادة: يقػػاؿ: لػػيس حػػاذؽ طبيػػب 
 (.3ذلؾ بًطبي؛ أم: عادتي، كمنيا: السحر: يقاؿ رجؿ مطبكب؛ أم: مسحكر )

كبذلؾ كجد الطب منذ كجكد اإلنسإف عمى كجو ىذه األرض، فمنذ ذلؾ الحيف عػإنى الكثيػر 
كجكدة في الطبيعػة التػي تعػرؼ عمييػا عػف مف األمراض، كاستعمؿ العديد مف العبلجات الم
 فػي كالعممػاء المؤرخػكف كالبػاحثكف اختمػؼ طريؽ الصػدفة كالتجربػة كالمحاكلػة كالخطػأ، كقػد

 بحداثتػو كينػادم آخػركف البشػرية قػدـ قػديـ إنو منيـ فريؽ فيرل الطب، نشكء بدايات تحديد

                                                 
 .140-139وآخرون: مرجع ساب  ذاره، زلمد علي زلمد  (1)
2
الطب البديل واحلجامة والرقية والدعاء ، غراس للنشر والتوزيع، ايياجة،  -عبد الباسط زلمد السيد: أدوية نبوية ( (

 .280، ص 2008
(

3
 .108-107، ص ص2009ابن قيم ايوزية: الطب النبوي، دار السندس للرتاث اإلسالمي، القاىرة، (
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 إلػى بنػي يعػزكه ككػؿ أكجػده الػذم كمػف الطػب عمػـ أسػس مػف أكؿ تحديػد فػي يختمفكف كما
أكؿ مػػف كضػػعكا أسػػاس عمػػـ الطػػب ىػػـ سػػحرة الػػيمف. كيػػرل  إف(. فيػػرل الػػبعض: 1جنسػػو)

ك الكمػدإف، أك قػدماء اليكنػإنييف ، أآخركف: كفرقة ثإنية : إنيـ المصريكف : كثالثة : الينكد، 
الذيف نسب إلييـ : إنيـ كإنكا يضعكف مرضاىـ في األزقة كالشكارع، كمعػابر الطػرؽ، حتػى 

حػػد قػػد أصػػيب بػػذلؾ الػػداء كشػػفى أعمميػػـ بسػػبب شػػفائو؛ فيكتبػػكف ذلػػؾ عمػػى أا مػػر بيػػـ إذ
ألػػػػكاح، يعمقكنيػػػػا فػػػػي اليياكػػػػؿ، فمػػػػذلؾ كػػػػإف التطبيػػػػب عنػػػػدىـ مػػػػف جممػػػػة أعمػػػػاؿ الكينػػػػة 

 (.2كخصائصيـ)
، بػاإلنمكذج السػائد، حيػث  المتتبػع لمسػيرة الطػب يسػتطيع  إفكيتأثر الطب كغيره مػف العمػـك

النيكتػػكني، أم –يف فمسػػفتيف لمطػػب: األكلػػى ترجػػع لئلنمػػكذج الػػديكارتي إف يفػػرؽ أك يميػػز بػػ
تقـك عمى فمسفة المذىب المػادم اآللػي التجزيئػي التجريبػي، كالثإنيػة تنظػر لئلنسػإف بكصػفة 

(. لقػد بنػي 3كحدة كاحدة متكاممػة، كىػي فمسػفة المػذىب الكمػي الحيػكم الػديناميكي)أبقراط( )
عمػى قػكة الطبيعػة لمشػفاء الػذم أدركيػا مػف خػبلؿ المبلحظػة، أبقراط تعاليمو الطبيػة معتمػدا 

كالرصػػد كالترقػػب، كقػػد أثبػػت الطػػب الحػػديث صػػحة ىػػذه النظريػػة مػػف خػػبلؿ مػػا يممكػػو مػػف 
 كسائؿ كتقنيات حديثة. 

ف" فػي عمػـ  كقد تعرض ابف خمػدكف لمطػب فػي مقدمتػو فػي الفصػؿ التاسػع عشػر تحػت عنػكا 
الطب كىي صناعة تنظر إلى بدف اإلنسإف مػف الطب" كقاؿ: مف فركع الطبيعيات صناعة 

حيػػث يمػػرض كيصػػح فيحػػاكؿ صػػاحبيا حفػػظ الصػػحة كبػػرء المػػرض باألدكيػػة كاألغذيػػة بعػػد 

                                                 
1
 احلياة، مكتبة دار ناجار رضا، ودحقي  شرح ، األطباء طبقات يف اإلنباء عيون اصيبعة، ايب ابن العباس ابو نالدي موي ( (

 .12-٤٤ ص ، ص ٤٧85 لبنإن، بريوت،
2
جعفر مرتضى العاملي: اآلداب الطبية يف اإلسالم مع حملة عن تاريخ الطب،  منشورات  جامعة ادلدرس ن يف ايوزة ( (

 .9، ص1992ن النشر،العلمية، بدون مكإ
(

3
 .277عبد الباسط زلمد السيد: مرجع ساب  ذاره، ص(
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إف يتبػػيف المػػرض الػػذم يخػػص كػػؿ عضػػك مػػف أعضػػاء البػػدف كأسػػباب تمػػؾ األمػػراض التػػي 
 (.  1تنشأ عنيا )

 تحميػؿ طاعتوأصػبح باسػت الكيميػاء عمػـ ازدىػار كمػع عشػر التاسػع القػرف بدايػة كفػي
 كبيػذا الكيمػاكم، معرفػة تركيبيػا اك كاسػتخراجيا فييػا الفعالػة المػكاد كمعرفػة األعشػاب
 كاألقػراص بػالحقف التػداكم مباشػرة إلػى األعشػاب مػف التػداكم إنتقػؿ العممػي، اإلنجػاز

 الكيماكيػة المػكاد كمػف األعشػاب، الفعالػة مػف األجػزاء مػف المستخمصػة كالمػراىـ كاألشػربة
ية، كىػػذا مػػا تكصػػمت إليػػو  المعرفػػة العمميػػة الطبيػػة بعػػد المحػػاكالت كالتجػػارب العضػػك  غيػػر

طريػػػؽ  القديمػػػة التػػػي بػػػدأىا اإلنسػػػإف لممحافظػػػة عمػػػى الصػػػحة كمكاجيػػػة األمػػػراض. كعػػػف
 ربطػان  المعػالجكف ربػط كالمػرض الصػحة مجػاؿ فػي كالمحاكلػة كالخطػأ كالتجربػة المبلحظػة

 يمكننا ما بداية أك الطب بداية كإنت كىكذا جيةالعبل األمراض كالطرائؽ أسباب بيف منسقان 
 (.2الطبية() )المعرفة العممية تسميتو

 ثإنيا: الفرؽ بيف الطب البديؿ كالطب العممي.
 : الطب البديؿ. -1

أىميػػػػة متزايػػػػدة لمخػػػػدمات الصػػػػحية فػػػػي دكؿ العػػػػالـ بعامػػػػة  ايعػػػػد الطػػػػب البػػػػديؿ مصػػػػدرا ذ
الػدخؿ فييػا أيضػا، كقػد أصػبح الطػب البػديؿ  كالمتقدمة بخاصة، كالدكؿ التػي تتميػز بارتفػاع

أكثػر إنتشػػارا يسػتخدـ عمػػى نطػاؽ كاسػػع، كمػػا تػـ اسػػتيعابو خػبلؿ الرعايػػة الصػحية فػػي كنػػدا 
(. حيػػث 3% فػػي حيػػاتيـ)75مػػثبل، فقػػد قػػدر نسػػبة اسػػتخداـ الطػػب البػػديؿ كالتكميمػػي فييػػا 

الكاممػػة لجميػػع يػػرل الطػػب البػػديؿ إف التعامػػؿ مػػع المػػريض عمػػى أسػػاس النظػػرة الشػػمكلية 
النػػكاحي العضػػكية كالنفسػػية كاالجتماعيػػة كلػػيس مػػع األعػػراض المرضػػية التػػي يشػػككا منيػػا 

                                                 

(
1
 .309م، ص2000عبد الرمحن ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، دار ومكتبة اذلالل، بريوت، الطبعة األخرية، (
 ،٤١ السةنة ،٤١ 9 -العةددين ، ٤١ اجمللةد الشةعيب، الةرتاث رللةة العطاريةة، واألدويةة الشعبية العقاقري البكري: (حازم2)

 .٤١٥ ، ص ٤٧٩٤ العراق، بغداد، والنشر، للطباعة احلرية دار
)3)Meyer., S. Comparing spatial to conventional medicine and complementary and 
alternative medicine in Ontario Canada Gealth and place 18 (2012) P 305.  
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المريض فقػط، كيعتمػد عمػى األعػراض فػي التشػخيص، أمػا فػي العػبلج فيسػتخدـ العبلجػات 
الطبيعيػػػة المختمفػػػة مثػػػؿ العػػػبلج باألعشػػػاب كالػػػكخز بػػػاالبر الصػػػينية كالتػػػدليؾ كاالسػػػترخاء 

 (.1يرىا، بعيدا عف األدكية كالمكاد الكيماكية، )كالحجامة كغ
نكمػػػا إف الطػػػب البػػػديؿ ال يكجػػػد بػػػو متخصصػػػكف لكػػػؿ عضػػػك أك منطقػػػة فػػػي الجسػػػـ، ك  مػػػا ا 

كالتػػػدليؾ كالزىػػػكر  ،كاإلبػػػر الصػػػينية ،مثػػػؿ المعػػػالج باألعشػػػاب ،متخصصػػػكف فػػػي العػػػبلج
 (.2كاإليحاء كباألكزكف )

ـ كالمػػدارس الطبيػػة التقميديػػة القديمػػة التػػي كالطػػب البػػديؿ ىػػك مجمكعػػة مػػف المعػػارؼ كالعمػػك 
نتقمت عف طريػؽ الثقافػة بمػا تحتكييػا مػف آمر عمييا  الؼ السنيف مف الخبرات كالتجارب، كا 

(. كيتعامػؿ مػع 3عادات كتقاليد كقيـ كطقكس دينيػة، كاكتسػب المعػالجيف خبػراتيـ بالكراثػة )
 المريض اجتماعيا.

 المجتمػع الثقػافي ألفػراد المػكركث أك االجتماعيػة تبالمعتقػدا كمػا إف ارتبػاط الطػب البػديؿ
 مػف العػادات ميمػا جػزءان  بكصػفيا السػمؼ عػف الخمػؼ ككرثيا كاألجداد اآلباء مارسيا حيث
المجتمػع فػي المحافظػة عمػى الصػحة كعػبلج األمػراض المختمفػة  أبنػاء عمييػا تطبػع التػي
(4.) 

نيػا لسػنكات دراسػية مختمفػة مػف كقد أجريت العديد مف الدراسات عمى طمبة الطب فػي بريطإ
%( 55.3طمبػػة بريطػػإنييف، كطمبػػة مػػف الكاليػػات المتحػػدة، كطمبػػة اسػػترالييف، إف مػػا نسػػبتو )

مف طبلب العينة يعتقدكف بإف لمطب البديؿ كالتكميمي دكرا ىامػا فػي الرعايػة الصػحية التػي 
 (.5يقدميا ىؤالء الطبلب عقب التخرج مف الجامعة  )

                                                 
1
 .9، ص2006ما ىو. وما إنواعو، دار أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي، ايياجة،  -لعبد السالم العش: الطب البدي( (

 14، ص2007زلمد السقا عيد: ادلوسوعة العلمية احلديثة يف الطب البديل، دار اليق ن للنشر والتوزيع، مصر، ( 2)
 .12( عبدالسالم العش: مرجع ساب  ذاره، ص(3
(

4
 .44ص  ،٤٧٩٧ يلسط ن، للطباعة والنشر، العروبة مؤسسة الفلسطيين، الشعب موروث يف دوالتقالي العادات عباس، ابراىيم يؤاد(

)5) Greenfield, s.M., etel. Gender differences among medical students in 
attitudes to learning about complementary and alternative medicine 
Complementary Therapies in medicine(14,2006), P 209.  
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 يث(.الطب العممي )الحد  -2

سػيـ فػي تقميػؿ نسػب األمػراض بشػكؿ أإف التقدـ العممػي فػي مختمػؼ المجػاالت الطبيػة  قػد 
كبيػػر؛ كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تطعػػيـ األفػػراد بالتطعيمػػات الطبيػػة قبػػؿ إنتشػػار األكبئػػة منػػذ الػػكالدة، 
كاستخداـ المضادات الحيكية في السيطرة عمى مختمػؼ األمػراض. كلكػف ىػذا التقػدـ العممػي 

بسػػػػيط عمػػػػى أمػػػػراض العصػػػػر)األمراض المزمنػػػػة( مثػػػػؿ السػػػػكر كالسػػػػرطإف  لػػػػيس لػػػػو تػػػػأثير
كأمراض القمب، كالشمؿ ، كأمراض نقص المناعة المكتسػبة، حيػث سػاىـ الطػب العممػي فػي 
تخفيؼ آالـ العديد مف األمراض مػف ناحيػة، كلكنػو ال يسػتطيع محػك نتػائج المتكقعػة لبلثػار 

(، كمػػػػا إنػػػػو لػػػػيس لػػػػو تػػػػأثير عمػػػػى 1) الجإنبيػػػػة لؤلدكيػػػػة عمػػػػى المرضػػػػى مػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػرل
 األمراض الغيبية مثؿ المس كالسحر.

كلمطبيب دكر ميـ في التمييز بيف عبلمات المرض كأعراضػو. فالطبيػب يشػخص عبلمػات 
المػػرض مػػف خػػبلؿ فحػػص دقػػات القمػػب، كمسػػتكل الػػدىكف فػػي الػػدـ، كمسػػتكل السػػكر فػػي 

يا الطبيػػػب مػػػف خػػػبلؿ شػػػككل البػػػكؿ بػػػاألجيزة كالمعػػػدات الحديثػػػة، أمػػػا األعػػػراض فيفحصػػػ
المػػػػريض، مثػػػػؿ التقيػػػػؤ، كالصػػػػداع، كآالـ المفاصػػػػؿ، كأكجػػػػاع الػػػػبطف. كىػػػػذا التمييػػػػز بػػػػيف 
األعػػراض كالعبلمػػات ميػػـ فػػي تشػػخيص المػػرض، إلف المػػريض قػػد يأخػػذ األعػػراض مأخػػذان 

 (.2مغايران لمأخذ الطبيب كيرتب عمييا أمكرا تخالؼ الكاقع )
لكػػؿ عضػػك بالجسػػـ  ،ف فػػي عػػبلج األمػػراضيي متخصصػػكبالتػػالي نػػرل أطبػػاء الطػػب العممػػ

طبيػب متخصػص فػي األمػراض مثػػؿ طبيػب اإلنػؼ كاألذف كالحنجػرة، كالباطنيػة، كالسػػكرم، 
(. كبذلؾ يركز الطب العممي عمػى عػبلج 3كالجراحة العامة، كالمسالؾ، كالصدرية كغيرىا )

بػػػػاألجيزة  أعضػػػػاء معينػػػػة مػػػػف الجسػػػػـ حسػػػػب األعػػػػراض الظػػػػاىرة كالعبلمػػػػات التشخيصػػػػية
 كالتحاليؿ الطبية الحديثة.

                                                 

(
1
 .40، ص1992زىري األعرجي: النظام الصحي والسياسة الطبية يف االسالم، احلوزة العلمية،  (

 (
2
 .46ادلرجع الساب : ص (

 (
3
 .14زلمد السقا عيد: مرجع ساب  ذاره، ص(
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كال شػؾ إف الفجػكة بػيف الطبيػب كالمػريض تتسػع، خاصػة إذا كػإف المػريض أميػا أك الطبيػب 
، فػػالمريض الػػذم ال يسػػتطيع القػػراءة كالكتابػػة، كال أجنبيػػا، أك مسػػتكل تعمػػيـ المػػريض متػػدفو 

ي ذلػػؾ الطبيػػب يفيػػـ طبيعػػة عمػػؿ أعضػػاء جسػػمو كال يفيػػـ مجمػػؿ كػػبلـ الطبيػػب، ميمػػا أكتػػ
مػػف قػػدرة عمػػى التبسػػيط كالتعبيػػر كالتفػػاىـ. كىػػذه الفجػػكة تخمػػؽ مشػػكمة اجتماعيػػة فػػي فصػػؿ 
الطبيػػػب عػػػف المػػػريض فصػػػبلن اجتماعيػػػا طبقيػػػان، كىػػػك مػػػا يػػػؤدم إلػػػى حرمػػػإف المػػػريض مػػػف 

 (.1الحصكؿ عمى مراده في العبلج الكامؿ بالطب العممي أحيإنا )
مػريض إلػى آخػر كبػيف المعػالج بالطػب البػديؿ  كبناء عمػى ذلػؾ يختمػؼ تفسػير المػرض مػف

ثػػر ذلػػؾ إنػػدفاع المػػريض نحػػك العػػبلج. فػػبعض األفػػراد فػػي أكالطبيػػب العممػػي، كيتنػػكع عمػػى 
المجتمعات الريفية يفضمكف العبلج الديني مػثبلن عػف طريػؽ الشػيكخ كرجػاؿ الػديف، كالػبعض 

جتمعػات الحضػرية عشػاب لػبعض األمػراض. أمػا الماآلخر يفضؿ العبلج الطبيعػي مثػؿ األ
فبعض األفراد يفضمكف العبلج الطبي الذم تقدمو المؤسسة الطبية، كىك القائـ عمػى أسػاس 
العمـك كاألجيزة الطبية الحديثة، كالبعض اآلخر العبلج الطبيعي مثػؿ اإلبرالصػينية كالتػدليؾ 
ع كاألعشػاب كالحجامػػة كغيرىػا. كبشػػكؿ عػاـ فػػإف العبلقػة بػػيف الطبيػب كالمػػريض فػي القطػػا

الطبػػي )الخػػاص( العممػػي أك البػػديؿ تعكػػس عبلقػػة التػػاجر بالمسػػتيمؾ، أك البػػائع بالمشػػترم؛ 
فاالستشػػػارة الطبيػػػة حاليػػػا حػػػاؿ البضػػػاعة التجاريػػػة التػػػي تنتظػػػر مػػػف يشػػػترييا مػػػف السػػػكؽ 

 الطبي، كيكاد يبتعدكا عف ككنيا مينة إنسإنية في بعض األحيإف.
 المعنيػكف فيؤكػد كالطػب العممػي البػديؿ طػبال بػيف كمتداخمػة قكيػة عبلقػة ىنػاؾ أخيػرا ك

 األدكيػة فػي تركيػب طكاعيػة تػدخؿ كالنباتػات عشػاباأل معظػـ إف العممػي الطػب بشػؤكف
ف أساس الطب العممي ىك الطب البديؿ، كمع تطػكر الطػب  الكقت في الحديثة الحاضر، كا 

كاالسػتقبللية فػي  كتقدـ العمـك الصحية أخذت المينة الطبية ػ تاريخيان ػ تتجػو نحػك اإلنفصػاؿ
العػػػػػػبلج، عػػػػػػف طريػػػػػػؽ األدكيػػػػػػة السػػػػػػريعة كالمسػػػػػػكنة لتكاكػػػػػػب تتطػػػػػػكر الحيػػػػػػاة الصػػػػػػناعية 

 كالتكنكلكجية.
 المبحث الثالث: اإلجراءات المنيجية لمبحث.

                                                 
1
 .46زىري االعرجي: مرجع ساب  ذاره، ص ( (
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 أكال: أساليب البحث:
تػػػـ اختيػػػار أسػػػمكب البحػػػث بػػػدال مػػػف مصػػػطمح )المػػػنيج( إلف المػػػنيج العممػػػي ىػػػك المتبػػػع 

مػػـك االجتماعيػػة، ممػػا يشػػير إف البحػػث االجتمػػاعي لػػو مػػنيج كاحػػد كالمسػػتخدـ فػػي جميػػع الع
، كليذا تـ استخداـ األسمكب بدال عف المنيج.   التي تشترؾ في استخدامو جميع العمـك

( ىػػك الطريقػػة التػػي يسػػتخدميا الباحػػث أك العػػالـ فػػي بحػػث ظػػاىرة Approachكاألسػػمكب)
كعيػة الظػاىرة المػراد دراسػتيا، كمػػا إف معينػة، كلكػؿ عمػـ أسػاليبو الخاصػة بػو كالتػػي تتفػؽ كن

كػؿ ظػػاىرة قػد يناسػػبيا أسػمكب معػػيف لدراسػػتيا، كقػد يسػػتخدـ الباحػث أكثػػر مػف أسػػمكب تبعػػا 
(. كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث األسػػاليب المنيجيػػة 1لطبيعػػة الظػػاىرة أك المشػػكمة محػػؿ الدراسػػة )

 التالية:
المػػػراد أسػػػمكب المسػػػح االجتمػػػاعي: اتبػػػع الباحػػػث ىػػػذا األسػػػمكب لمعينػػػة  .1

 جمع المعمكمات الخاصة بالبحث مف مجتمع الدراسة. 

أسػػػمكب المقػػػارف: اسػػػتخدـ الباحػػػث لممقارنػػػة بػػػيف الطػػػب البػػػديؿ كالطػػػب  .2
 العممي كالفرؽ بينيما كأسباب المجكء إلييما.

 ثإنيا: أدكات البحث.
أمػػػا األداة فيػػػي الكسػػػيمة التػػػي يعتمػػػد عمييػػػا الباحػػػث فػػػي جمػػػع البيإنػػػات كالمعمكمػػػات التػػػي 

 يتطمبيا البحث كتساعد في اإلجابة عمى تساؤالتو كالتحقؽ مف أىدافو.
)األداة الرئيسػػػية( لجمػػػع المعمكمػػػات مػػػف مجتمػػػع ةإلػػػى اسػػػتمارة االسػػػتبإن إفكقػػػد لجػػػأ الباحثػػػ

البحث كالمبلحظة التي تساعد عمػى مبلحظػة الحقػائؽ كفيميػا كتحميميػا، كقػاـ الباحػث عنػد 
 الخطكات التالية كىي: عمى ةتصميـ كبناء استمارة االستبإن

 :االطبلع عمى التراث العممي لمطب البديؿ كممارساتو.1
 : تحديد نكع البيإنات التي يرغب الحصكؿ عمييا.2

                                                 
1
ماعي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، بدون طلع  إبراىيم لطفي: أساليب وأدوات البحث االجت ((

 .48-47تاريخ نشر، ص ص: 
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 : تحديد شكؿ األسئمة كصياغتيا كتسمسميا.3
 ثالثا/ صدؽ كثبات االستمارة:

عػػدادىا فػػي صػػكرتيا النيائيػػة تػػـ عرضػػ- يا عمػػى الصػػدؽ الظػػاىرم: تػػـ تنسػػيؽ االسػػتمارة كا 
مجمكعة الخبراء كالمحكميف)*( مف ذكم االختصاص، فقامكا بتعديؿ بعض الفقػرات فضػبلن 
عف بعض اإلضافات التي زادت البحث رصإنة كقكة عمميػة كقػد أخػذ بيػا الباحػث ألىميتيػا 
 ةفي إكماؿ الصيغة النيائية، كتيدؼ ىذه الخطكة إلى التأكد مػف صػبلحية اسػتمارة االسػتبإن

ألىداؼ البحث، كتـ تعديؿ االستمارة في ضكء تكجييات المحكمػيف، كذلػؾ  كمدل مبلئمتيا
قبػػػػؿ التطبيػػػػؽ بيػػػػدؼ معالجػػػػة الضػػػػعؼ كالقصػػػػكر مػػػػف حيػػػػث شػػػػكؿ االسػػػػتمارة كمنطقيتيػػػػا 
كتسمسػػميا، كلقػػد اسػػتفاد الباحػػث مػػف جميػػع المبلحظػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػكف كقػػاـ بإعػػادة 

 .صياغة األداة بناء عمى مبلحظتيـ كاقتراحاتيـ
الثبات: تـ اختيار عينة مف )األطباء( بمستشفى طرابمس الطبي الختبػار االسػتمارة، كمػف -

 %(.82( يكما بمغت درجة ثبات االستمارة )15خبلؿ إعادة اختبار بعد مركر )
 ثالثا: عينة البحث.

كثيػػران مػػا يطمػػح المتخصصػػكف فػػي العمػػـك االجتماعيػػة كغيرىػػا مػػف العمػػـك التطبيقيػػة  
بدراسػػػات شػػػاممة لكػػػؿ مفػػػردة مػػػف مفػػػردات مجتمػػػع البحػػػث أك الدراسػػػة مػػػف أجػػػؿ إلػػػى القيػػػاـ 

الكصكؿ إلى نتائج دقيقة غيػر إف ذلػؾ ال يتيسػر دائمػان لمبػاحثيف لمػا تتطمبػو عمميػة الحصػر 
 (.1الشامؿ مف كقت كجيد كتكمفة)

                                                 

 أمساء السادة اخلرباء)احملكم ن(. )*(
 ةةةةةةة اآلداب، جةةةةةةةةامعةةةةةةةةةةة الاجقازيةةةةةةةةةةةةة .اع، اليةةةةةةةةةةد. عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطةةةةةةةةف زلةةةةةةةةةةةةةةمد شحةةةةةةةةةةةةةاتو: أستةةةةةةةةةةةةةاذ علم االجتمةةةةةةةةةةةةة 
 د. ونيةةةةةةةس حس ن الكرايت: أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع، الية اآلداب والعلوم/ مسةةةةةةالتو، جامعة ادلرقب. 
 والعلوم/ مسةةةةةةالتو، جامعة ادلرقب.د. سةةةةةةةامل زلمد احلةةةةةةةةةةةةاج: أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع، الية اآلداب  
 أ. موسةةةةةةةةى أمحةةةةةةد موسى: زلاضر بقسم علم االجتماع، الية اآلداب والعلوم/ مسالتو، جامعة ادلرقب. 
 أ. يرج جنم الدين احلراري: مساعد زلاضر بقسم علم االجتماع، الية اآلداب والعلوم/ مسالتو، جامعة ادلرقب. 
ت(، -مفهومو وأدواتو وأساليبو، عمإن دار رلدالوي للنشر والتوزيع،)ب -وآخرون: البحث العلمي دوقإن عبيدات (1)

 .131ص
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، الختيػػار Sample  Purposiveكبػػذلؾ اسػػتخدـ الباحػػث العينػػة " العمديػػة" أك الغرضػػية
البحث لتفادم عيكب دراسػة الحػاالت الغيػر محققػة ألىػداؼ الدراسػة، فقػد قػاـ الباحػث عينة 

(  طبيبا بطريقة )عمدية( في مجاؿ الطب العممػي بمستشػفي طػرابمس الطبػي  99باختيار )
نظػػرا لعػػدـ الحصػػكؿ عمػػى إحصػػائية مػػف المستشػػفى بعػػدد األطبػػاء، كذلػػؾ مػػف أجػػؿ الكشػػؼ 

بالطب البديؿ كالفرؽ بينو كبيف الطػب العممػي كأسػباب  عف ممارساتيـ كمكاقفيـ مف العبلج
 المجكء إليو.

 رابعا: مجاالت البحث:
تتضػػمف مجػػاالت الدراسػػة ثػػبلث مجػػاالت تتمثػػؿ فػػي؛ المجػػاؿ البشػػرم، كالمجػػاؿ المكػػإني،  

 كالمجاؿ الزمني. كيمكف عرضيا فيما يمي:
 لطبي.المجاؿ البشرم: ينحصر في أطباء الطب العممي بمستشفى طرابمس ا

 المجاؿ المكإني: مدينة طرابمس: )مستشفى طرابمس الطبي(.
المجاؿ الزمني: كيتمثػؿ فػي الفتػرة الزمنيػة التػي اسػتغرقيا الباحػث فػي عمميػة إجػراء الدراسػة 
الميدإنيػػػة بػػػدءا مػػػف إعػػػداد اإلطػػػار المنيجػػػي كجمػػػع البيإنػػػات كتحميميػػػا حتػػػى التكصػػػؿ إلػػػى 

ـ إلػػػػػػى 1/4/2016الزمنيػػػػػػة لمبحػػػػػػث مػػػػػػف  (.حيػػػػػػث امتػػػػػػدت المػػػػػػدة1النتػػػػػػائج كالتكصػػػػػػيات)
 ـ.30/8/2016

 خامسا: التحميؿ اإلحصائي لمدراسة الميدإنية.
 النسب المئكية ككسيمة إحصائية لمبحث كذلؾ عمى النحك التالي: إفاستخدـ الباحث

 
 
 
 
 

                                                 

عبد اذلادي أمحد ايوىري وآخرون: ادلدخل إىل ادلناىج وتصميم البحوث االجتماعية، اإلسكندرية، ادلكتب ( 1)
 .238م، ص2002ايامعي احلديث، 
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 ( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب الجنس1جدكؿ رقـ )
 

 النسبة % التكرار الجنس
 39.39 39 ذككر
 60.61 60 ثإنا

 %100 99 المجمكع
( تكزيع أفراد العينة حسب الجنس حيث كإنت نسبة )اإلناث( 1يبيف الجدكؿ رقـ )

%( مما يعني إف اىتماـ النساء كاألميات بالعبلج بالطب البديؿ أكثر نتيجة 60.61)
ر( معايشتيـ ألطفاليـ كأسرىـ كارتباطيـ العاطفي كالتركيبة البيكلكجية ليف، أما )الذكك 

نشغاليـ في مجاؿ الطب 39فكإنت نسبتيـ) % (كىذا يعني إف ارتباطيـ بالطب الحديث كا 
 العممي أكثر مف الطب البديؿ.  
 ( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب العمر2جدكؿ رقـ )

 النسبة% التكرار العمر
 22.22 22 سنة25-34
 43.43 42 سنة35-44
 16.16 16 سنة45-54
 18.18 18 سنة55-64
 99 99 لمجمكعا

-25( تكزيع أفراد العينة حسب العمر حيث كإنت أعمارىـ ما بيف )2يبيف الجدكؿ رقـ)
( سنة، كىذا يعني إنيـ يمثمكف جميع المراحؿ العمرية كالخبرة العممية كاالطبلع عمى 64

نكاع العبلج التي اتبعكىا، مما  الحاالت المختمفة في المستشفيات كالتاريخ الطبي ليـ كا 
الطبيب يمتمؾ خبرة كمعرفة كاسعة في مجاؿ إنكاع التداكم المختمفة سكاء كإنت  جعؿ

 بديمة أك حديثة.
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 ( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب الكضع الكظيفي3جدكؿ رقـ )
 النسبة % التكرار الكضع الكظيفي

 33.33 33 عاـ
 44.45 44 أخصائي
 22.22 22 استشارم
 %100 99 المجمكع
( تكزيع أفراد العيػػػػػػػػػػػػػػػنة حسػػػػػػػػػػػػب الكضع الكظيػػػػػػػػػػػػػفي فتنكعت عينة 3ـ)يبيف الجدكؿ رق

%( مما يعني 22.22كاستشارم  -% 44.44كاخصائي –% 33.33البحػػػػػػث بيف )عاـ 
و شارؾ معظـ فئات التدرج الكظيفي في العينة مما يعطي نتائج دقيقة ككاضحة عف إن

 الطب البديؿ كمدل إنتشاره في مجتمعنا مف عدمو.   ايجابيات كمخاطر
 ( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب التخصص الطبي4جدكؿ رقـ )
 النسبة % التكرار التخصص الطبي
 14.14 14 جراحة أطفاؿ
 6.06 06 الغدد الصماء
 10.10 10 الجياز التنفسي
 12.12 12 الجياز اليضمي

 8.08 08 الكمى
 11.11 11 أكراـ األطفاؿ
 10.10 10 األعصاب

 12.12 12 الجراحة العامة
 16.17 16 نساء ككالدة
 %100 99 المجمكع
( تكزيع أفراد العينة حسب التخصص الطبي حيث تضمنت العينة 4يبيف الجدكؿ رقـ)
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معظـ التخصصات الطبية مما يعطي صكرة أكضح عمى المرضى كطبيعة أفكارىـ حسب 
ف إليو، حيث كإنت استجابة أطباء النساء ؤك عية العبلج الذيف يمجمتابعتيـ مف األطباء كنك 

%( كىي األكثر مما يعني إف أطباء النساء كالكالدة مرضاىـ أكثر تعرضا 16.16كالكالدة)
كاستعماال لمطب البديؿ خاصة في حاالت العقـ كتأخر اإلنجاب، كباقي التخصصات 

 معظـ التخصصات الطبية العممية.  جاءت متقاربة مما يعني إف العينة مختمفة كتغطي
 ( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب مكإف النشأة5جدكؿ رقـ )

 النسبة % التكرار مكإف النشأة
 44.44 44 ريفي
 55.56 55 حضرم
 %100 99 المجمكع
( تكزيع أفراد العينة حسب مكإف النشأة  فكإنت نسبة )حضرم( 5يبيف الجدكؿ رقـ)

مجتمع الدراسة يقع في مدينة حضرية ىي العاصمة طرابمس %( مما يعنى إف 55.56)
كىـ أكثر اىتماما بالطب البديؿ عف الطب الشعبي نتيجة الخمفيات الثقافية كاالجتماعية، 

%( كىذا يعني إف تنشئتيـ كإنت في الريؼ الذم ينتشر 44.44كنسبة )الريفي( فكإنت )
كنقص التخصصات الطبية أك عدـ فيو الطب الشعبي بينيـ أكثر مف الحضر نتيجة ندرة 

 كجكدىا أحيإنا كمكركثيـ الثقافي كاالجتماعي.
 ( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب أصؿ الطب العممي ىك الطب البديؿ6جدكؿ رقـ )

أصؿ الطب العممي الطب 
 البديؿ

 النسبة% التكرار

 60.61 60 نعـ
 39.39 39 ال

 %100 99 المجمكع
العينة حسب أصؿ الطب العممي ىك الطب البديؿ فكإنت نسبة  ( أفراد6يبيف الجدكؿ رقـ)



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 196 

%( مما يعني إف الطب الحديث اعتمد عمى الطب البديؿ في العديد مف 60.61)نعـ( )
كىك ما جعمو أصؿ الطب، أما )ال(  ،أك زيكت ،األدكية الطبيعية سكاء كإنت أعشاب

أت الطب كتككيناتو %( ىذا ما يعني إف عدـ اطبلعيـ عمى نش39.39فكإنت نسبتيا)
نما اعتمدكا عمى الكسائؿ العممية كالتقنية فقط كاعتبركا بداية الطب محاكالت  األكلى كا 

 لغرض التجربة فقط.
 ( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب الدكر الذم يقـك بو الطب البديؿ7جدكؿ رقـ )

 النسبة % التكرار دكر الطب البديؿ

 2.02 02 أساسي
 20.20 20 ثإنكم

 40.40 40 كمؿم
 30.30 30 بديؿ

 7.07 07 ليس لو دكر
 %100 99 المجمكع
( أفراد العينة حسب  الدكر الذم يقـك بو الطب البديؿ كجاءت نسبة 7يبيف الجدكؿ رقـ)

%( كىذا يعني إف الطب العممي كالطب البديؿ يكمئلف بعضيما البعض 40.40)مكمؿ( )
 إنو بعض األمراض لـ يجد ليا تفسير كمف عمى الرغـ مف دقة ككضكح الطب العممي إال

%( 30.30ثـ لـ يجد ليا عبلج كاعتمدت عمى الطب البديؿ، أما )بديؿ( فكإنت نسبتو)
كىذا يعني عند عدـ الحصكؿ عمى الشفاء يتـ استبداؿ الطب الحديث بالعبلج البديؿ، أما 

المختمفة كتحديد  %( كىذا يعني نتيجة تقدـ الطب ككسائمو20.20)ثإنكم( فكإنت نسبتيا)
%( ك ىذا ما يعني إف الطب 7.07نكعية األمراض بدقو، أما )ليس لو دكر( نسبتيا)

العممي  تعامؿ مع جميع األمراض ككضع لو تفسيرات مقنعة، أما )أساسي( 
%( ىذا يعني إف بعض العبلجات تتـ في المنزؿ مثؿ عبلج اإلنفمكنزا 2.02بنسبة)

األمراض البسيطة كالمعركفة بيف الناس يمكف كالصداع كاإلمساؾ كالمغص كبعض 
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 معالجتيا منزليا كبعض األمراض التي تعالج خارج الطب العممي.
( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب نكعية األمراض الذم يعالجيا الطب 8جدكؿ رقـ )

 البديؿ
األمراض الذم يعالجيا الطب 

 البديؿ
 النسبة% التكرار

 47.48 47 المس
 21.21 21 منةاألمراض المز 

 19.19 19 أمراض النساء كالعقـ
 12.12 12 أمراض األطفاؿ

 %100 99 المجمكع
( أفراد العينة حسب نكعية األمراض الذم يعالجيا الطب البديؿ ككإنت 8يبيف الجدكؿ رقـ)

%( ، ثـ يمييا األمراض المزمنة ككإنت 47.48أعمى نسبة لعبلج)المس( بنسبة)
%(، ثـ جاءت 19.19ييا أمراض النساء كالعقـ ككإنت نسبتيا)%(، ثـ يم21.21نسبتيا)

%(، كىذا يعني إف ىناؾ فكائد كاضحة لمعبلج بالطب 12.12أمراض األطفاؿ بنسبة )
البديؿ في عبلج بعض األمراض، كما إف بعض العبلجات يعتمد فييا بشكؿ أساسي عمى 

يصؿ الطب الحديث إلى العبلجات البديمة مثؿ المس كبعض األمراض المزمنة الذم لـ 
 عبلج نيائي ليا بالرغـ مف تطكر كسائؿ كأدكات الطب الحديث. 

 ( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب استعماؿ الطب البديؿ لو كألسرتو9جدكؿ رقـ )
استعماؿ الطب البديؿ لو 

 كألسرتو
 النسبة% التكرار

 66.67 66 نعـ
 33.33 33 ال

 %100 99 المجمكع
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 "بنعـ" فما ىك نكع العبلج البديؿ الذم تـ استعمالوإذا كإف الجكاب 
 42.43 28 أعشاب
 22.73 15 الحجامة
ف كريـ  18.18 12 قرا 
 16.66 11 رقية شرعية
 %100 66 المجمكع
( تكزيع أفراد العينة حسب استعماؿ الطب البديؿ لو كألسرتو حيث 9يبيف الجدكؿ رقـ )

% ( مما يعني إف أفراد العينة يفضمكف 42.43كإف العبلج )باألعشاب( أعمى نسبة )
العبلجات الطبيعية السريعة كالمتكفرة في المنزؿ أكثر مف العبلجات الكيميائية كذلؾ ما 
يمتاز بو المكقع الجغرافي لميبيا مف حيث المساحة كتنكع المناخ كالتضاريس مما يجعميا 

ج الديني المتمثػػػػػػػؿ في)الحجامة تمتمؾ ثركة ىائمة مف األعشاب الطبيعية، كمػػػػػا إف العبل
ف الكريـ كالرقية الشرعية( كإنت نسبتيا مجتمعة ) %( مما يعني ارتباط 57.57كالقرا 

يمإنا بو حتى  العبلج البديؿ بالمعتقدات الدينية كلو دافع ديني مما يجعمو أكثر إنتشار كا 
 ياؿ.لذا األطباء كىك ما يحافظ عمى استمراره كبقاءه كتناقمو بيف األج

 ( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب أسباب المجكء لمعبلج بالطب البديؿ10جدكؿ رقـ )
 النسبة% التكرار أسباب العبلج بالطب البديؿ

 42.43 42 الرغبة في التجربة
عدـ الحصكؿ عمى العبلج بالطب 

 الحديث
35 35.35 

 22.22 22 تأثير البرامج التمفزيكنية كاإلنترنت
 %100 99 المجمكع

( تكزيع أفراد العينة حسب أسباب المجكء لمعبلج بالطب البديؿ فكإنت 10يبيف الجدكؿ رقـ)
%(كىذا يعني طكؿ فترة العبلج كعدـ حصكؿ 42.43)الرغبة في التجربة( بنسبة )
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المريض عمى الشفاء بالعبلج الحديث مما يضطره لتجربة عبلجات أخرل، أما )عدـ 
%( كىذا يعني إف ىناؾ 35.35ككإنت نسبتيا) الحصكؿ عمى عبلج بالطب الحديث(

أمراض مزمنة كتأخر اإلنجاب كغيرىا لـ يستطع العبلج الحديث عبلجيا مما يضطر 
المريض لمجكء إلى العبلج البديؿ خاصة عندما يككف مجرب لحاالت ػأخرل. أما )تأثير 

ناؾ تأثير كبير %( كىذا يعني إف ى22.22البرامج التمفزيكنية كاإلنترنت( فكإنت نسبتيا )
مف البرامج التمفزيكنية كشبكات التكاصؿ االجتماعي في تكجيو المرضى إلى العبلج البديؿ 

 خاصة مف قبؿ المعالجيف كمكاقعيـ االلكتركنية كالحاالت التي شفيت بيذه العبلجات.
 (11جدكؿ رقـ )

دما يككف يكضح تكزيع أفراد العينة حسب نصح الطبيب لممريض لمعبلج بالطب البديؿ عن
 يستحؽ ذلؾ

نصح المريض لمعبلج بالطب 
 البديؿ

 النسبة% التكرار

 76.77 76 نعـ
 23.23 23 ال

 %100 99 المجمكع
( تكزيع أفراد العينة حسب نصح الطبيب لممريض لمعبلج بالطب 11يبيف الجدكؿ رقـ )

كائد %( مما يعني اعتراؼ معظـ أفراد العينة بف76.77البديؿ ككإنت )نعـ( بنسبة )
%( مما 23.23العبلج بالطب البديؿ في عبلج بعض األمراض، ككإنت )ال( نسبتيا)

يعني تخكؼ األطباء مف العبلج البديؿ نتيجة عدـ تنظيمو كتقنينو كضبطو بكسائؿ 
 كأدكات عممية حديثة.

 
 ( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب فاعمية الطب البديؿ في عبلج االمراض12جدكؿ رقـ )
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طب البديؿ في عبلج فاعمية ال
 األمراض

 النسبة% التكرار

 %60.61 60 نعـ
 31.31 31 أحيإنا
 8.08 08 ال

 %100 99 المجمكع
( تكزيع أفراد العينة حسب فاعمية الطب البديؿ في عبلج األمراض 12يبيف الجدكؿ رقـ )

الطب البديؿ لو  إف%( كىك ما يعني 91.92فكإنت نسبة )نعـ( ك)أحيإنا( مجتمعة)
لـ يعالجيا الطب العممي، أما )ال( فكإنت  تياعمية في عبلج بعض األمراض الف

%( كىذا يعني إف تخكفيـ مف عدـ دراية بعض الممارسيف بطرؽ العبلج 8.08نسبتيا)
 البديؿ كاستغبلليا لمكسب المادم أك ألشياء أخرل ممكف إف تؤدم إلى أضرار خطيرة.   

 ( 13جدكؿ رقـ )
عينة حسب قدرة المعالج بالطب البديؿ عمى تشخيص المرض يكضح تكزيع أفراد ال

 ككصؼ العبلج
قدرة المعالج بالطب البديؿ عمى تشخيص 

 المرض
 النسبة% التكرار

 36.37 36 نعـ
 40.40 40 ال

 23.23 23 أحيإنا
 %100 99 المجمكع

( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب قدرة المعالج بالطب البديؿ عمى 13جدكؿ رقـ )
%( كىذا يعني 59.60شخيص المرض ككصؼ العبلج فكإنت )نعـ ()كأحيإنا(مجتمعة)ت

إف المعالج لو القدرة عمى تشخيص المرض ككصؼ العبلج حسب خبرتو كاطبلعو، أما 
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%( كىذا ما يعني عدـ كجكد أجيزة كأدكات حديثة لتشخيص  23.23)ال( فكإنت نسبتيا)
مما يصعب عمي المعالج تشخيص  المرض في الطب البديؿ مقارنة بالطب الحديث

  المرض ككصؼ العبلج. 
( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب كجكد استعماؿ الطب البديؿ في 14جدكؿ رقـ )

 المجتمع الميبي
ىناؾ استعماؿ الطب البديؿ في 

 مجتمعنا
 النسبة% التكرار

 39.40 39 نعـ
 30.30 30 ال

 30.30 30 أحيإنا
 %100 99 المجمكع

( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب كجكد استعماؿ الطب البديؿ في 14) جدكؿ رقـ
%( كىذا ما يعني إنتشار 69.70المجتمع الميبي فكإنت نسبػػػػػػػػػػة )نعـ(  )كأحيإنا( مجتمعة)

%( كىك ما يعني عدـ 30.30العبلج بالطب البديؿ في المجتمع الميبي، أما )ال( فكإنت)
العبلج البديؿ في المجتمع الميبي بالرغـ مف إنتشارىا اطبلع بعض األطباء عمى مراكز 

 بشكؿ كبير ككاضح.
( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب أكثر األشخاص تأثيرا عمى تكجيو 15جدكؿ رقـ )

 المريض إلى نكعية العبلج
أكثر األشخاص تأثيرا عمى تكجيو المريض إلى نكعية 

 العبلج
 النسبة% التكرار

 40.41 40 األسرة
 29.29 29 ارباألق

 30.30 30 األصدقاء
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 %100 99 المجمكع
( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب األشخاص األكثر تأثيرا عمى تكجيو 15جدكؿ رقـ )

%( كىذا يعني إف األسرة ىي 40.41المريض لنكعية العبلج فكإنت أعمى نسبة لؤلسرة )
ثقافي كاالجتماعي صاحبة القرار األكؿ في اختيار نكعية العبلج حسب المكركث ال

%( كىنا يتضح تأثير 30.30كالمستكل االقتصادم، أما األصدقاء فكإنت نسبتيا)
األصدقاء عمى نكعية العبلج لممريض إلف األصدقاء يحممكف نفس األفكار كالثقافة كال 

%( كىك ما 29.29يكجد قيكد بينيـ مما يجعؿ استشارتيـ أكال، أما األقارب فكإنت نسبتيا)
تأثير األقارب في اختيار نكعية العبلج. كمما سبؽ يتضح تأثير الجماعة يؤكد دكر ك 

 المرجعية لنكعية العبلج الذم يجب إف يتجو إليو المريض.
( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب استعماؿ الطب البديؿ ىؿ يعتبر 16جدكؿ رقـ )

 مخاطرة في ظؿ تطكر الطب الحديث
في ظؿ تطكر استعماؿ الطب البديؿ ىؿ يعتبر مخاطرة 

 الطب الحديث
 النسبة% التكرار

 30.30 30 نعـ
 23.23 23 ال

 46.47 46 أحيإنا
 %100 99 المجمكع

( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب استعماؿ الطب البديؿ ىؿ يعتبر 16جدكؿ رقـ )
%( كىذا 46.47مخاطرة في ظؿ تطكر الطب الحديث حيث كإنت )أحيإنا( أعمى نسبة )

لطب البديؿ لو فكائد عبلجية كلو مخاطر إذا لـ يكف المعالج عمى دراية تامة ما يعني إف ا
بإنكاع كمخاطر العبلج خاصة عندما ال يككف طبيب،  أما )نعـ( فكإنت نسبتيا 

%( كىذا إف العبلج بالطب البديؿ لو مخاطر كثيرة مقارنة بدقة كتطكر الطب 30.30)
ىذا يعني إنو عندما يككف المعالج طبيب %( ك 23.23العممي، أما )ال( فكإنت نسبتيا )
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 فتقؿ أخطار العبلج بالطب البديؿ كيصبح مف العبلجات اآلمنة إلنيا عبلجات طبيعية. 
 ( 17جدكؿ رقـ )

يكضح تكزيع أفراد العينة حسب اعتماد تدريس الطب البديؿ في الجامعات كاعتماده مف 
 ضمف خطط العبلج لتفادم مخاطره

 النسبة% التكرار بديؿ في الجامعاتاعتماد تدريس الطب ال
 %76.77 76 نعـ
 %23.23 23 ال

 %100 99 المجمكع
( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب اعتماد تدريس الطب البديؿ في 17جدكؿ رقـ )

%( كىذا يعني نتيجة إنتشار الطب البديؿ في 76.77الجامعات فكإنت )نعـ( بنسبة )
ممية كمناىج دراسية تدرس بالجامعات مما يقمؿ مف مجتمعنا دكف اعتماده عمى نظريات ع

مخاطره كاستغبللو مف بعض المعالجيف غير المتخصصيف كأطباء. أما )ال( فكإنت 
إلنو  ؛ف مف مخاطر العبلج البديؿ ككسائموك %( ىذا يعني إنيـ متخكف23.23نسبتيا )

 يعتمد عمى الخبرات كالثقافات المحمية كالميارة كما تكارثو الشعكب.
 ( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب دكافع العبلج البديؿ18جدكؿ رقـ )

 النسبة% التكرار دكافع العبلج بالطب البديؿ
 37.37 37 اجتماعي
 50.51 50 ديني
 12.12 12 مادم
 %100 99 المجمكع

( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب دكافع العبلج البديؿ فكإف الدافع 18جدكؿ رقـ )
%( كىذا يعني ارتباط بعض العبلجات بالجإنب الديني مما 50.51ى نسبو ))الديني( أعم

نتشارا، أما )اجتماعي( بنسبة ) %( مما يعني ارتباط الطب 37.37يجعمو أكثر بقاء كا 
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البديؿ بالدكافع االجتماعية سكاء كإنت عف طريؽ األسرة اك األصدقاء اك غيره، أما 
ا يعني إف العبلج بالطب البديؿ غير باىظ %( مم12.12الجإنب)المادم( فكإنت نسبتو )

الثمف كاستعمالو يمكف إف يككف في المنزؿ اك غيره كغير مشركط بثمف خاصة العبلج 
ف كالرقية الشرعية.  بالمنازؿ كالعبلج بالقرا 

 ( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب كجكد أطباء يعالجكف بالطب البديؿ19جدكؿ رقـ )
ب ىؿ يكجد أطباء يعالجكف بالط

 البديؿ
 النسبة% التكرار

 94.95 94 نعـ
 5.05 5 ال

 %100 99 المجمكع
( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب كجكد أطباء يعالجكف بالطب البديؿ 19جدكؿ رقـ )

%( كىذا ما يعني إف العبلج بالطب البديؿ أصبح مف 94.95فكإنت نسبة )نعـ( )
أضاؼ الدقة كالخبرة العممية لو، أما اىتمامات األطباء كالتدريب عمى طرؽ عبلجو مما 

%( عدـ اطبلعيـ كاختبلطيـ بالمعالجيف بالطب البديؿ 5.05)ال( فكإنت نسبتيا )
 )األطباء( إلنو ليس مف اىتماميـ أك نتيجة حداثة تخرجيـ. 

 الخاتمة كاالستخبلصات.
 مف خبلؿ تحميؿ الجداكؿ السابقة تكصؿ الباحثإف إلى النتائج التالية:

الدراسػػػة الميدإنيػػػة إف أطبػػػاء الطػػػب العممػػػي قػػػد اسػػػتعممكا الطػػػب البػػػديؿ ليػػػـ  تبػػػيف مػػػف .1
كألسرىـ كىك ما يؤكد أىمية كفاعمية الطب البديؿ كفكائده العبلجية كيبيف ذلػؾ الجػدكؿ 

 (.9رقـ )

إف لمعػبلج بالطػب البػديؿ كىػك مػا يعنػي  مكمػبل اأكد معظـ األطباء عمػى إف ىنػاؾ دكر  .2
 (.7البديؿ كالحديث كيبيف ذلؾ الجدكؿ رقـ ) بيف العبلجيف بلىناؾ تكام

أكػػد األطبػػاء إف أسػػباب المجػػكء لمعػػبلج بالطػػب البػػديؿ ىػػك الرغبػػة فػػي التجربػػة، كعػػدـ  .3
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الحصكؿ عمى عبلج بالطب الحػديث، كتػأثير البػرامج التمفزيكنيػة كاإلنترنػت كيبػيف ذلػؾ 
 (.10الجدكؿ رقـ )

ف نصػػح كتكجيػػو مرضػػاىـ مػػف %( مػػف األطبػػاء ال يمػػإنعكف مػػ76.77أكػػد مػػا نسػػبتو ) .4
العبلج بالطب البديؿ عنػدما يسػتحقكف ذلػؾ، كىػك مػا يؤكػد عمػى أىميػة العػبلج بالطػب 

 (.13البديؿ كدكره الفاعؿ في عبلج بعض األمراض. كيبيف ذلؾ الجدكؿ رقـ )

تعتبػػػػر األسػػػػرة ىػػػػي األكثػػػػر تػػػػأثيرا عمػػػػى تكجيػػػػو المػػػػريض إلػػػػى نكعيػػػػة العػػػػبلج بنسػػػػبة  .5
(40.41.)% 

معػػالج بالطػػب البػػديؿ عمػػى تشػػخيص المػػرض ككصػػؼ العػػبلج لعػػدـ كجػػكد عػػدـ قػػدرة ال .6
أجيزة دقيقة كمعطيات عمميػة لتشػخيص المػرض ككصػؼ العػبلج. كيبػيف ذلػؾ الجػدكؿ 

 (.13رقـ )

تبػػيف عينػػة األطبػػاء إف العػػبلج الػػديني أكثػػر إنتشػػارا نتيجػػة لعػػدـ كجػػكد عبلجػػات طبيػػة  .7
 دينية كالمكركث الثقافي الديني.حديثة لممس كالكسكاس مع ارتباطو بالمعتقدات ال

تمعػػػػب كسػػػػائؿ كاإلعػػػػبلـ كاإلنترنػػػػت دكرا مكجيػػػػا لمعػػػػبلج بالطػػػػب البػػػػديؿ، كنشػػػػر ثقافػػػػة  .8
 العبلج الطبيعي.

% ( مػػف العينػػة إف العػػبلج البػػديؿ يمارسػػو أطبػػاء مػػف الطػػب 94.95أكػػد مػػا نسػػبتو ) .9
 العممي.

 التكصيات كالمقترحات:
اسػية فػي كميػات الطػب بالجامعػات لتفػادم اعتماد الطب البػديؿ مػف ضػمف الخطػط الدر  -1

 أخطاء المعالجيف الشعبييف كالممارسيف غير المدربيف.

عقد ندكات كمؤتمرات عممية تبيف مخاطر استعماؿ األعشػاب كالزيػكت كأضػرارىا عمػى  -2
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 صحة اإلنسإف بدكف عرضيا عمى شخص متخصص.

حػػالي إلػػى دكرات إخضػػاع المعػػالجيف الشػػعبييف كالممارسػػيف لمطػػب البػػديؿ فػػي الكقػػت ال -3
جػػراء االختبػػارات ليػػـ كتقيػػيميـ كمػػراقبتيـ كمػػنحيـ إذف المزاكلػػة مػػف  تأىيميػػة كتكعكيػػة كا 

 كزارة الصحة اك الجية المعنية.

إجراء المزيد مف البحكث كالدراسات حكؿ أسػاليب العػبلج بالطػب البػديؿ نظػرا إلنتشػاره  -4
يػػػػز االسػػػػتعماؿ فػػػػي معظػػػػـ المجتمعػػػػات. مػػػػف أجػػػػؿ اعتمػػػػاد سياسػػػػات كتشػػػػريعات لتعز 

 المأمكف لو.

نبناء قاعدة معرفية ك  -5 جاز خريطة معمكماتية لكؿ عبلج بديؿ عمى حدة كيشػمؿ كػؿ مػا ا 
 يتعمؽ باألمراض الذم يعالجيا ككيفية عبلجيا. 

تكجيػػو الػػدعـ الفكػػرم كالفنػػي كالمػػادم لممعػػالجيف كاسػػتثمار خبػػراتيـ كأسػػاليبيـ الصػػحية،  -6
الصػػحيحة كحمايػػة المجتمػػع مػػف المخػػاطر التػػي  لبلسػػتفادة مػػف العػػبلج البػػديؿ بػػالطرؽ

يمكف إف تحدث بسكء االستخداـ مف قبؿ )المعالج أك المريض( كدعـ التنميػة الصػحية 
 الطبيعية.
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 التوزيع المكإني لمدارس التعميم االساسي في منطقة بني وليد وكفاءتيا 

 م2017-2016لعام الدراسي خالل ا

 د. مصطفى غيث حسنإعداد: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة

تػػأتي الخػػدمات التعميميػػة فػػي مقدمػػة الخػػدمات االجتماعيػػة، التػػي يحتاجيػػا السػػكإف، كتسػػتمد 
امػة كالتنميػة االقتصػادية ىذه الخدمات أىميتيا مػف أىميػة التعمػيـ فػي دعػـ التنميػة بصػفة ع

عػػداد الكػػكادر الفنيػػة  بصػػفة خاصػػة مػػف خػػبلؿ مشػػاركة القػػكل البشػػرية المدربػػة كالمتطػػكرة كا 
 كالمينية التي تمـز عمميات البناء كالتطكير.

كلكػػي تتحقػػؽ قكاعػػد التنميػػة بكافػػة مجاالتيػػا، البػػد مػػف العمػػؿ المػػنظـ كالسػػميـ مػػف الناحيػػة 
ع الخػػػدمي، كتػػػكفير كافػػػة اإلمكإنيػػػات البلزمػػػة لمرفػػػع مػػػف التخطيطيػػػة كاليندسػػػية ليػػػذا الفػػػر 

 مستكل ىذه الخدمات مقارنة مع غيرىا مف الخدمات األخرل.
كمكضكع ىذه الدراسػة يػدكر حػكؿ أكلػى مسػتكيات السػمـ التعميمػي فػي منطقػة     بنػي كليػد 
)التعمػػػػيـ األساسػػػػي( مػػػػف منضػػػػكر جغرافيػػػػة الخػػػػدمات، كذلػػػػؾ مػػػػف حيػػػػث التكزيػػػػع المكػػػػإني 

سسػػػػات ىػػػػذا المرفػػػػؽ الحيػػػػكم، كمػػػػا مػػػػدل تطػػػػابؽ مكاقػػػػع ىػػػػذه المؤسسػػػػات مػػػػع التكزيػػػػع لمؤ 
 ـ.2017 -2016الجغرافي لمسكإف ككفاءتيا خبلؿ العاـ الدراسي 

 . مشكمػػػػة الدراسػػػػػػػػة:1
تكاجػػػو منطقػػػة الدراسػػػة جممػػػة مػػػف المشػػػاكؿ منيػػػا ضػػػعؼ التخطػػػيط كسػػػكء تكزيػػػع الخػػػدمات 

ىمػػاؿ المعػػايير التخطيطيػػة عنػػد تكزيػػع االجتماعيػػة بشػػكؿ عػػاـ، كالتعميم يػػة بشػػكؿ خػػاص، كا 
ني لممدينة كاحتياجػات السػكإف  ىذه الخدمات بما يتناسب مع الزيادة السكإنية كالتكسع العمرا 

 المستقبمية ليذا الفرع مف الخدمات.
 كبناء عمى ذلؾ فإف ىذه الدراسة تطرح جممة مف التساؤالت أىميا:

خػػدمات التعميميػػة مػػع التكزيػػع الجغرافػػي لمسػػكإف فػػي ىػػؿ يتكافػػؽ التكزيػػع المكػػإني لم -أ 
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 المنطقة؟
ىؿ تتناسػب أعػداد المؤسسػات التعميميػة ككفاءتيػا لبلحتياجػات السػكإنية مػف ىػذه   -ب 

 الخدمات؟
 
 . فرضيات الدراسة:2

مػػػف خػػػبلؿ الجػػػكالت كالزيػػػارات الميدإنيػػػة لمؤسسػػػات ىػػػذه المرحمػػػة بحمقتييػػػا األكلػػػى كالثإنيػػػة 
بعػػػض الميتمػػػيف كالمخططػػػيف لمخػػػدمات السػػػكإنية، كبنػػػاءن عمػػػى مػػػا تػػػـ كاالسػػػتماع إلػػػى أراء 

 عرضو مف تساؤالت تـ كضع الفرضيات التالية:
ضػػعؼ التخطػػيط المكػػإني كعػػدـ اتبػػاع المعػػايير التخطيطيػػة إنعكػػس سػػمبا عمػػى أ. 

 الخدمات التعميمية بالمنطقة .
نمػك السػكإف  ال تتناسب أعداد المؤسسات التعميميػة فػي المنطقػة ككفاءتيػا مػع ب.

 كاحتياجاتيـ المستقبمية مف ىذه الخدمات.
 . أىػػػػػداؼ الػدراسػػػػػػة:3

 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
التعرؼ عمى آلية تكزيػع الخػدمات التعميميػة، كمػدل تطابقيػا مػع التكزيػع الجغرافػي  -أ 

 لمسكإف في المنطقة.
 الدراسة كمقارنتيا بالمعايير المختمفة . تقييـ كاقع الخدمات التعميمية في منطقة  -ب 
إبػػػراز دكر التخطػػػيط كأىميتػػػو فػػػي تكزيػػػع الخػػػدمات التعميميػػػة، كمػػػدل كفايتيػػػا مػػػف  -ج 

 حيث عدد المؤسسات كالعامميف فييا.
 تقدير حاجة السكإف المستقبمية مف الخدمات التعميمية بالمنطقة . -د 
ي لتكزيػػػػع الخػػػػدمات تعػػػػد ىػػػػذه الدراسػػػػة إسػػػػيامان جغرافيػػػػان فػػػػي دراسػػػػة الكضػػػػع اإلنػػػػ -ه 

بػػراز العقبػػات التػػي تعتػػرض النيػػكض بيػػذا الكاقػػع مػػف  التعميميػػة بمنطقػػة الدراسػػة كا 
 حيث التكزيع.

 . منػيجيػػػة الػدراسػػػػػة:4
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اعتمدت الدراسة عمى المنيج اإلقميمي كالمػنيج الكمػي متزاكجػان مػع المػنيج التحميمػي، كذلػؾ 
ظيػػػار التبػػػايف المكػػػإ ني لمخػػػدمات التعميميػػػة بػػػيف جميػػػع محػػػبلت بتحديػػػد منطقػػػة الدراسػػػة كا 

 المنطقة، كتحميؿ البيإنات المجمعة عف ىذه المؤسسات.
 التعريؼ بمنطقة الدراسة:

تقػػع منطقػػة بنػػى كليػػد فػػي الػػركف الشػػمالي الغربػػي مػػف ليبيػػا، كيبعػػد مركزىػػا عػػف العاصػػمة 
ئرتػػي عػػرض كػػـ نحػػك الجنػػكب الشػػرقي أمػػا فمكيػػان تمتػػد المنطقػػة بػػيف دا180الميبيػػة طػػرابمس 

310  ،8.320 

30.130شماالن كبيف خطػي طػكؿ   

( كتبمػغ مسػاحة المنطقػة 1) 150ك 
لى  (  يحػػدىا مػػف الشػػماؿ منطقتػػي ترىكنػػة ك زليػػتف كمػػف الغػػرب غريػػإف 2كػػـ) 19710حػػكا 

 ما مف الشماؿ الشرقي فتحدىا منطقة مصراتو كنسمة كمف الجنكب كالشرؽ منطقة سرت أ

 ( المكقع الفمكي كالجغرافي لمنطقة الدراسة.1خريطة )

 
                                                 

كإين ال مراض الكلةى وادلسةالا البوليةة بة ن شةعبيو بة  وليةد ومصةراتو، رسةالة ماجسةتري غةري سليمإن ابوشناف على، التباين ادل(1)
 .                                         7، ص2006منشوره، اليو االواب والعلوم ترىونة، جامعة ادلرقب 

 .25 م ص2003(اذليأة الوطنية للمعلومات والتوقي ، الكتاب اإلحصائي ، طرابلس، 2)
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مكإنية استغبلليا  المصدر: عبد المكلى رمضإف عبدالمكلى، مقكمات الجذب السياحي كا 
لتفعيؿ حركة النشاط السياحي بمنطقة بني كليد " رسالة ماجستير غير منشكرة" أكاديمية 

 7ـ ص2010قسـ الجغرافيا، طرابمس ليبيا.  -ت العمياالدراسا

(  فػكؽ مسػتكل سػطح 1ـ)300ػ  260كالمنطقػة ذات طبيعػة ىضػيبة يتػراكح ارتفاعيػا بػيف 
 (.2البحر، تشكؿ تككينات الزمف الجيكلكجي الثإني الغالبية العظمى لتضاريسيا)

ع قػػلمتكسػػط جعميػػا تكنظػػران إلػػى امتػػداد المنطقػػة إلػػى الجنػػكب مػػف السػػاحؿ البحػػرم لمبحػػر ا
 ثضمف المنطقة اإلنتقالية بيف المناخ المتكسطي في الشماؿ كالصحراكم فػي الجنػكب، حيػ

 إلػىكاعتدالػو كميمػو  ،يتسـ مناخيا بصكرة عامػو بارتفػاع درجػات الحػرارة فػي فصػؿ الصػيؼ
البػػػركدة فػػػي فصػػػؿ الشػػػتاء، أمػػػا أمطارىػػػا فيػػػي شػػػتكية مػػػف النػػػكع اإلعصػػػارم التػػػي تسػػػببو 

البحػػر شػػتاء مػػف الغػػرب إلػػى الشػػرؽ كالتػػي تتميػػز بتذبػػذبيا  ت الجكيػػة التػػي تغػػزكاإلنخفاضػػا
 كعدـ إنتظاميا في كمياتيا كتكزيعيا عمى أشير السنو.

نيػػػة التابعػػػة ليػػػا البػػػالغ عػػػددىـ  كيعػػػيش أغمػػػب السػػػكإف فػػػي مدينػػػة بنػػػي كليػػػد كالمراكػػػز العمرا 
مي أجػػػرم فػػػي ( كىػػػك آخػػػر تعػػػداد رسػػػ3ـ) 2006( حسػػػب تعػػػداد السػػػكإف لعػػػاـ 67643)

ت مػف الشػكؿ الطػكلي نمطػا ليػا، ذافػو سػكإنية منخفضػة أخػثحيػاء كقػرل ذات كأالببلد، في 
تتكزع عمى خمسػو عشػر محمػة ىػي، المربكعػة، أبػكراكل ، أبػكنجره، أبػكراس، سػكؼ الجػيف، 
البمديػػة، إشػػميخ، الثنيػػة البيضػػاء، الظيػػرة، تينينػػال، الخرمػػإني، أبػػك عمػػكد، الكحػػدة، السػػند، 

 ميمكف.

 

 

                                                 
 .2م ص1979، 1(مرااج البحوث الصناعية الكتيب التفسريي، لوحة ب  وليد، طرابلس، ط1)
 5(ادلصدر نفسو ص 2)
 20.21( ص 10-4م ، شعبية مصراتة، جدول رقم )2006(العامة للمعلومات ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكإن لعام3)
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 ( التقسيـ اإلدارم لمنطقة الدراسة )المحبلت(2خريطة )

 
ني، بني كليد، بيإنات غير منشكرة        ـ.2016المصدر// مكتب التخطيط العمرا 

 اكالن. التكزيع الجغرافي لمخدمات التعميمية :

تحتػػؿ دراسػػة التكزيػػع المكػػإني لمخػػدمات كخصػػائص ىػػذا التكزيػػع مكإنػػة بػػارزة فػػي الدراسػػات 
ة، حيث ييتـ دارس الجغرافية دائمان في البحث عف النمط أك الييػأة التػي تنػتظـ بيػا الجغرافي

كافة الظكاىر الطبيعية كالبشرية منيػا عمػى سػطح األرض، خاصػة إذا كػإف ىػذا التكزيػع قػد 
)سػػػػيمي( مػػػف أكثػػػر أىػػػػداؼ  J.secey( فيػػػػك كمػػػا يػػػراه 1أتخػػػذ نمطػػػان معػػػػيف مػػػف التكزيػػػع)

د أيػػف يجػػب إف تكجػد الخػػدمات، كمػػا يظيػر مجمكعػػة العكامػػؿ الجغرافيػا أىميػػة، إذا إنػػو يحػد

                                                 

 .313ـ ص2007، 3األردف، ط -ئؿ لمطباعة كالنشر، عمإف(  كايد عثمإف بكصبيحة، جغرافية أمدف، دار كا 1)
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( كمػػا تفيػػد دراسػػة التكزيػػع أيضػػان فػػي إبػػراز االختبلفػػات 1األخػػرل كراء صػػكر ىػػذا التكزيػػع)
 المكإنية كمدل تمبيتيا الحتياجات السكإف.

كالخدمات التعميمية )المدرسية( خػدمات أساسػية يجػب إف يكػكف تكزيػع مدارسػيا متكافقػان مػع 
نيػػة كمنتشػػران عمػػى كافػػة المسػػاحات أعػػدا د السػػكإف كتػػكزيعيـ داخػػؿ األحيػػاء كالمحػػبلت العمرا 

األرضية كبعيدان عف التركيز، حتى يستطيع كؿ المستفيديف مف ىذه الخػدمات مػف الكصػكؿ 
ف مكاقػػع مػػدارس  إلػػى ىػػذه المػػدارس، كالحصػػكؿ عمػػى خػػدماتيا بأقػػؿ كقػػت كجيػػد. خاصػػة كا 

السػػػكإف، كغالبػػػان مػػػا تميػػػؿ إلػػػى اتخػػػاذ مكاقػػػع بينيػػػة بػػػيف  ىػػػذه المرحمػػػة تػػػأثر بحجػػػـ كتكزيػػػع
نية.  المجاكرات السكنية داخؿ األحياء كالتجمعات العمرا 

كلمعرفػػػػة إيجابيػػػػات كسػػػػمبيات تكزيػػػػع مػػػػدارس ىػػػػذه المرحمػػػػة داخػػػػؿ منطقػػػػة الدراسػػػػة       
 يستكجب منا معرفة كدراسة:

  اسة.التكزيع الجغرافي لمسكإف كالمدارس داخؿ محبلت منطقة الدر 
 .التكزيع الجغرافي لمصفكؼ الدراسية داخؿ محبلت منطقة الدراسة 
 .التكزيع الجغرافي لممعمميف كالتبلميذ داخؿ محبلت منطقة الدراسة 

 التكزيػع الجغرافػي لمسكػإف كالمدارس داخؿ محػبلت منطقػة الدراسػػػػة. -1
التعمػػػيـ األساسػػػي يتضػػػح مػػػف بيإنػػػات الجػػػدكؿ الخػػػاص بػػػالتكزيع العػػػددم كالنسػػػبي لمػػػدارس 

فػي التكزيػع النسػبي  اكاضػح اـ بػإف ىنػاؾ تفاكتػ2017-2016كالسكإف خبلؿ العاـ الدراسي
لممدارس في منطقة بني كليد بيف محمة كأخرل، إذ جػاءت محمػة البمديػة فػي المرتبػة األكلػى 

% مػف مجمػكع المػدارس 15.4بيف محبلت المنطقة، حيػث إنفػردت ىػذه المحمػة بمػا نسػبتو 
% 10.8شػػميخ ا% ك 12.3% كأبػػك نجػػرة 13.8قػػة يمييػػا كػػؿ مػػف محمػػة الظيػػرة فػػي المنط

%، كالمبلحػػػػظ إف ىػػػػذه المحػػػػبلت الخمػػػػس ال تمثػػػػؿ سػػػػكل ثمػػػػث محػػػػبلت 9.3كالخرمػػػػإني 
% مػف مجمػػكع 61.6المنطقػة نجػدىا تضػـ أكثػػر مػف ثمثػي مػدارس المنطقػػة، أم مػا يعػادؿ 

ت مقارنػػة مػػع غيرىػػا مػػف المػػدارس، كيعػػكد ذلػػؾ إلػػى ارتفػػاع عػػدد السػػكإف فػػي ىػػذه المحػػبل

                                                 

(  نجاة محمد رضا، جغرافية الخدمات الصحية بدكلة اإلمارات العربية المتحدة، أطركحة دكتكراه) غير منشكرة(،  1)
 .76ـ،ص1993كمية اآلداب، جامعة عيف شمس، القاىرة، 
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% مػف 50المحبلت األخرل مف جية أكلى، حيث يقطف ىػذه المحػبلت مجتمعػة مػا يعػادؿ 
%، 8.8%، 9.4%، 9.1%، 16مجمػػػػػكع سػػػػػكإف المنطقػػػػػة كىػػػػػي مكزعػػػػػة عمػػػػػى التػػػػػكالي)

%(، كمػػف جيػػة ثإنيػػة يعػػكد ىػػذا التركيػػز إلػػى احتػػكاء بعػػض ىػػذه المحػػبلت عمػػى قػػرل 6.6
مدينػػة بنػػي كليػػد كتجمػػع تينينػػام الػػكادم الػػذم يتبػػع إداريػػان كتجمعػػات سػػكإنية خػػارج محػػيط 

محمة الظيرة كأيضان تجمع قرارة القطؼ كالمردـك كالسػدادة التػي تتبػع إداريػان محمػة أبػك نجػرة، 
ككػػؿ ىػػذه التجمعػػات تحتػػكم عمػػى عػػدد غيػػر قميػػؿ مػػف المػػدارس زاد مػػف نصػػيب المحػػبلت 

نية ا  لكاقعة خارج محيط المدينة.التابعة ليا ىذه األحياء كالمراكز العمرا 
(التكزيع الجغرافي لمسكإف كالمدارس داخؿ محبلت منطقة بني كليد خبلؿ العاـ  1جػػدكؿ) 

ـ.2017-2016الدراسي   

 المحمػػة
عػػدد 
 السكػإف

%مف 
إجمػالي 
 المنطقػة

 التعميػػـ الخػػاص التعميػػـ العػػاـ
إجمػالي 
العػاـ 
 كالخاص

% مف 
إجمػالي 
 المنطقة

ػدد عػ
 المػدارس

% مف 
إجمػالي 
 المنطقػة

 العػدد
% عمى 
مستػكل 
 المنطقة

 7.7 5 7.2 1 7.8 4 4 3020 المربكعة
 3.1 2 - - 3.9 2 6.5 4733 ابك راكم
 3.1 2 - - 3.9 2 4.3 3116 الكحدة
 1.5 1 - - 2 1 4 2904 ابك عمكد
 1.5 1 - - 2 1 1.9 1404 السند
 1.5 1 - - 2 1 4.4 3225 ميمكف
 9.3 6 7.2 1 9.8 5 6.9 4994 الخرمإني
 12.3 8 - - 15.7 8 9.4 6842 ابك نجرة
 4.6 3 - - 5.9 3 3.2 2343 أبك راس

 4.6 3 - - 5.9 3 3.6 2614 سكؼ الجيف
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 15.4 10 42.9 6 7.8 4 16 11644 البمدية
 10.8 7 21.2 3 7.8 4 8.8 6444 اشميخ

 7.7 5 14.3 2 5.9 3 11.9 8671 الثنية البيضاء
 13.8 9 7.2 1 15.7 8 9.1 6639 الظيرة
 3.1 2 - - 3.9 2 6 4425 تينينام
 100 65 100 14 100 51 100 73018 اإلجمالي

 ـ.2017المصدر// مكتب الخدمات التعميمية بني كليد بيإنات غير منشكرة 
 ـ كفقان لآلتي:2017-2016تـ تقدير عدد السكإف لمعاـ الدراسي  -
+ تعػػػػداد السػػػػكإف عػػػػاـ x 10ـ 1995تعػػػػداد السػػػػكإف عػػػػاـ  -2006لسػػػػكإف عػػػػاـ تعػػػػداد ا 

 ـ.2006
كعمػى العكػس مػف ذلػؾ فػإف المحػبلت قميمػة السػكإف كالتػي ال تضػـ ضػمف حػدكدىا اإلداريػػة 
أم تجمعات سكنية خارج محيط المدينة كػإف نصػيبيا مػف المػدارس قميػؿ مقارنػة مػع غيرىػا 

 مف المحبلت.
في لمسكإف كالمدارس داخؿ محبلت منطقة بني كليد خبلؿ العاـ ( التكزيع الجغرا1شكؿ )

 ـ.2017-2016الدراسي 

 
 (1المصدر: استنادان لبيإنات الجدكؿ )  
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كعمى الرغـ مف التبػايف النسػبي بػيف تكزيػع السػكإف كالمػدارس فػي محػبلت منطقػة بنػي كليػد 
السػكإف كالمػدارس  (، فإف ىناؾ عبلقػة بػيف تكزيػع1كما ىك ظاىر مف الجدكؿ كالشكؿ رقـ)

فػػي المنطقػػة، فالتبػػايف فػػي أعػػداد المػػدارس داخػػؿ محػػبلت المنطقػػة ىػػك إنعكػػاس لمتبػػايف فػػي 
تكزيع السكإف داخؿ ىذه المحبلت أيضان، غير إنو ال يمكف إف نسمـ بإف تكزيع السػكإف ىػك 
العامػػؿ المػػؤثر الكحيػػد فػػي تكزيػػع المػػدارس داخػػؿ المنطقػػة، فينػػاؾ عكامػػؿ أخػػرل تػػؤثر فػػي 

كبتطبيؽ دليؿ التركيػز عمػى السػكإف كالمػدارس كتكزيعيػا فػي منطقػة بنػي كليػد تبػيف إف  ذلؾ
% مػػػػف السػػػػكإف بفػػػػارؽ يصػػػػؿ إلػػػػى 38.2% مػػػػف مػػػػدارس المنطقػػػػة ال تخػػػػدـ سػػػػكل 53.9
% لصػػػالح المػػػدارس كىػػػذا مؤشػػػر كدليػػػؿ بػػػإف السػػػكإف لػػػيس ىػػػك المػػػؤثر الكحيػػػد فػػػي 15.2

المربكعة، الخرمإني، ابك نجػرة، اشػميخ،  تكزيع المدارس داخؿ المنطقة كىذه المحبلت ىي)
( مػػف جممػػة 13.8، 10.6، 12.3، 9.3، 7.7الظيػػرة( حيػػث كإنػػت نسػػبة المػػدارس فييػػا) 
( مػف جممػة سػكإف 9.1، 8.8، 9.4، 6.9، 4مدارس المنطقة ككإنػت نسػبة السػكإف فييػا) 

قػػػة تبعػػػان المنطقػػػة كنظػػػران لمتبػػػايف بػػػيف أعػػػداد مػػػدارس ىػػػذه المرحمػػػة فإنػػػو يمكػػػف تقسػػػيـ المنط
 ألعداد المدارس في محبلتيا إلى ثبلث فئات:

%( مػػف إجمػػالي المنطقػػػة 10الفئػػػػػػػة األكلػػػػػػػى: محػػبلت تزيػػد فييػػا المػػدارس عػػف ) -أ 
كتضػػـ ىػػذه الفئػػة أربػػع محػػبلت ىػػي )أبػػك نجػػرة، البمديػػة، إشػػميخ، الظيػػرة(، تشػػكؿ 

 %( مػػف مجمػػكع مػػدارس التعمػػيـ52.3ىػػذه المحػػبلت مجتمعػػة أكثػػر مػػف نصػػؼ )
%( مػػف جممػػة السػػكإف، كلعػػؿ 43.3األساسػػي فػػي المنطقػػة، كتبمػػغ نسػػبة سػػكإنيا )

نتشػػار عػػدد ) ( مػػدارس مػػف أصػػؿ 9تركيػػز نشػػاط القطػػاع الخػػاص ليػػذه المرحمػػة كا 
%( مػػػف مجمػػكع المػػػدارس فػػي المنطقػػػة ضػػػمف 71.3( مدرسػػة، بمػػػا يعػػادؿ )14)

%( لصػػالح 9حػػدكد ىػػذه الفئػػة، كرغػػـ الفػػارؽ بػػيف السػػكإف كالمػػدارس كالػػذم بمػػغ )
المدارس، غير إف ذلؾ ال ينطبؽ عمػى كػؿ محػبلت ىػذه الفئػة، ففػي محمػة اشػميخ 
تزيػػد نسػػب السػػكإف عػػف المػػدارس كتتطػػابؽ نسػػب السػػكإف مػػع المػػدارس فػػي محمػػة 

 البمدية. 
%( مػػف إجمػػالي 10-5الفئػػػػػػة الثإنيػػػػػػة: محػػبلت تتػػراكح فيػػو نسػػبة المػػدارس بػػيف ) -ب 
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ىػػػذه الفئػػػة ثػػػبلث محػػػبلت ىػػػي )المربكعػػػة، عػػػدد المػػػدارس فػػػي المنطقػػػة، كتضػػػـ 
مدرسػػة(،  16الخرمػػإني، الثنيػػة البيضػػاء(، كتحتػػكم ىػػذه المحػػبلت مجتمعػػة عمػػى )

%( مػػف 22.7%( مػػف إجمػػالي المػػدارس، كيقطنيػػا حػػكالي )24.7أم مػػا يػػكازم )
 إجمالي سكإف المنطقة.

المػػدارس %( لصػػالح 2إف ارتفػػاع نسػػبة المػػدارس فػػي ىػػذه الفئػػة عػػف السػػكإف بفػػارؽ يصػػؿ )
يدؿ عمى كفرة المػدارس فػي محػبلت ىػذه الفئػة مقارنػة بعػدد السػكإف، كبػالنظر إلػى كػؿ مػف 
السػػكإف كالمػػدارس فػػي كػػؿ محمػػو يتبػػيف إف الفػػارؽ بػػيف السػػكإف كالمػػدارس كبيػػر فػػي محمػػة 

%( لصػالح السػكإف، كىػذا يعنػي إف ىػذه المحمػة تعػإني مػف 4.1الثنية البيضاء يصؿ إلػى )
ارنة مع سكإنيا، أما محمتي المربكعة، كالخرمػإني فقػد حققػت نػكع مػف عجز في مدارسيا مق
 الكفرة في مدارسيا.

%( مػػف إجمػػالي 5الفئػػػػة الثالثػػػػػػة: محػػبلت تػػنخفض فييػػا المػػدارس إلػػى أكثػػر مػػف ) -ج 
عدد مدارس التعميـ األساسي في المنطقة، كتشػمؿ ىػذه الفئػة ثمػإني محػبلت ىػي) 

د، ميمػػكف، ابػػك راس، سػػكؼ الجػػيف، تنينيػػام(، ابػػك راكم، الكحػػدة، ابػػك عمػػكد، السػػن
%( مػػف مػػدارس المنطقػػة، فػػي حػػيف تشػػكؿ 23كتضػػـ ىػػذه المجمكعػػة مػػا يػػكازم )

%(، كمػػف خػػبلؿ المقارنػػة بػػيف السػػكإف كالمػػدارس يتضػػح إف 33.9نسػػبة سػػكإنيا )
نسػػب السػػكإف تفػػكؽ المػػدارس، ممػػا يشػػير إلػػى نقػػص المػػدارس ضػػمف حػػدكد ىػػذه 

ؾ سكل محمتي ابك راس كسكؼ الجيف فقػد تبػيف إف نسػب الفئة، كال يستثنى مف ذل
 المدارس فييا تفكؽ نسب السكإف مقارنة مع غيرىا مف محبلت ىذه الفئة.

 التكزيػع الجغرافػي لمصفكؼ الدراسيػة داخؿ محػبلت منطقػػة الدراسة. -2
 يبيف تكزع أعداد الصػفكؼ داخػؿ محػبلت منطقػة الدراسػة حجػـ الخػدمات المدرسػية المقدمػة
لػى معرفػة مػدل التبػايف بػيف كػؿ محمػة كأخػرل داخػؿ المنطقػة، كمػا  لسكإف ىػذه المحػبلت كا 
تسػػاعد دراسػػة التكزيػػع الجغرافػػي لمصػػفكؼ أيضػػان فػػي معرفػػة المشػػكبلت التػػي تكاجػػو بعػػض 
المحبلت السكنية كالكثافة الصفية، كتعػدد الفتػرات الدراسػية بسػبب قمػة الصػفكؼ المدرسػية، 

 اب كؿ التبلميذ في سف ىذه المرحمة.كعدـ قدرتيا عمى استيع
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( 51( مدرسػػػة، منيػػػا )65كقػػػد بمػػػغ إجمػػػالي مػػػدارس ىػػػذه المرحمػػػة فػػػي منطقػػػة بنػػػي كليػػػد )
% مػػػف إجمػػػالي مػػػدارس ىػػػذه المرحمػػػة فػػػي 78.5مدرسػػػة تتبػػػع التعمػػػيـ العػػػاـ أم مػػػا يػػػكازم 

%(، 21.5( مدرسػػػة تتبػػػع القطػػػاع الخػػػاص )األىمػػػي( أم مػػػا يػػػكازم )14المنطقػػػة، كعػػػدد )
( صػفان دراسػيان تتبػع القطػاع العػاـ، مػا 547( صػفان دراسػيان منيػا )632ضـ ىذه المدارس )كت

( صػػفان دراسػػيان تتبػػع القطػػاع 85% مػػف إجمػػالي صػػفكؼ ىػػذه المرحمػػة كعػػدد )68.5يػػكازم 
%( مػػػف إجمػػػالي الصػػػفكؼ الدراسػػػية فػػػي المنطقػػػة، 13.5الخػػػاص )األىمػػػي( ممػػػا يػػػكازم )

فػػي التكزيػع النسػػبي ألعػػداد  ا( نمحػػظ إف ىنػػاؾ تباينػ 2كبػالنظر إلػػى معطيػات الجػػدكؿ رقػـ) 
الصػػفكؼ كأعػػداد السػػكإف، حيػػث تصػػدرت محمػػة الظيػػرة محػػبلت المنطقػػة مػػف حيػػث عػػدد 
الصفكؼ، ثـ جاءت محمة البمدية في المرتبػة الثإنيػة، كأتػت محمػة السػند فػي المرتبػة الرابعػة 

 ؿ.عشر، كمحمة أبك راس في المرتبة األخيرة مف حيث عدد الفصك 
( 6كيتضػح مػػف الجػػدكؿ أيضػػان عػدـ التناسػػب بػػيف أعػػداد الصػفكؼ كأعػػداد السػػكإف فينػػاؾ ) 

محػػػبلت مػػػف محػػػبلت المنطقػػػة تتفػػػكؽ فييػػػا عمػػػى نسػػػبة السػػػكإف كىػػػي محمػػػة ) المربكعػػػة، 
الخرمإني، ابك نجرة، سكؼ الجيف، إشميخ، الظيرة(، حيث بمغ عدد صػفكؼ ىػذه المحػبلت 

%( مػػف إجمػػالي الصػػفكؼ الدراسػػية داخػػؿ 58.2يػػكازم )صػػفان دراسػػيان( بمػػا  368مجتمعػػة )
%( مػف 41.8المنطقة، في حيف ال يشكؿ سكإف ىذه المحػبلت مجتمعػة سػكل مػا يػكازم  )

 إجمالي السكإف العاـ لممنطقة.
( التكزيع النسبي لصفكؼ التعميـ األساسي كالسكإف في محبلت منطقة بني  2جػػدكؿ) 

 ـ.2017-2016كليد خبلؿ العاـ الدراسي 

عػدد  المحمػػة
 السكإف

% مف 
إجمالػي 
 السكػإف

 التعميػـ الخػاص التعميػـ العػاـ
إجمالي 
العػاـ 
 كالخاص

عػدد  % إجمالي المنطقة
 الصفكؼ

% مف 
إجمػالي 
 المنطقػة

عػدد 
 الصفكؼ

% مف 
إجمػالي 
 المنطقػة

 7.1 45 5.9 5 7.3 40 4 3020 المربكعة
 2.8 18  - 3.3 18 6.5 4733 ابك راكم
 3.8 24  - 4.5 24 4.3 3116 الكحدة
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 ـ.2017المصدر// مكتب الخدمات التعميمية بني كليد بيإنات غير منشكرة 
( محػػػػػػػػبلت تزيػػػػػػػػد فييػػػػػػػػا نسػػػػػػػػبة أعػػػػػػػػداد السػػػػػػػػكإف عمػػػػػػػػى نسػػػػػػػػبة 9كفػػػػػػػػي المقابػػػػػػػػؿ ىنػػػػػػػػاؾ )

الصػػػػفكؼ، كىػػػػذا مؤشػػػػر عمػػػػى كجػػػػكد عجػػػػز كضػػػػغط عمػػػػى الصػػػػفكؼ الدراسػػػػية فػػػػي ىػػػػذه 
األكلػػػػى التػػػػي تزيػػػػد المحػػػػبلت كارتفػػػػاع عػػػػدد الدارسػػػػيف فػػػػي الصػػػػؼ الكاحػػػػد مقارنػػػػة بالفئػػػػة 

فييػػػػا عػػػػدد الصػػػػفكؼ عمػػػػى أعػػػػداد السػػػػكإف، ممػػػػا يػػػػؤثر سػػػػمبان عمػػػػى كفػػػػاءة كأداء الخػػػػدمات 
 المدرسية في ىذه المحبلت. 

 التكزيػع الجغرافي لممعمميف كالتبلميػذ داخؿ محػبلت منطقػة الدراسة.  -3
لتكزيػع يتضح مف خبلؿ دراسػة تكزيػع أعػداد المعممػيف داخػؿ محػبلت بنػي كليػد إلػى جإنػب ا

الجغرافػػػي لمدارسػػػيف )التبلميػػػذ( حجػػػـ الخػػػدمات المدرسػػػية المقدمػػػة لسػػػكإف ىػػػذه المحػػػبلت، 
كذلؾ العتماد العممية التعميمية في قياميا ككفاءتيا عمى ىدا العنصػر مػف مككنػات العمميػة 
التعميميػػة ) المعممػػيف(، كمػػا يفيػػد ىػػذا التكزيػػع أيضػػا فػػي الكشػػؼ عػػف مػػدل التبػػايف بػػيف كػػؿ 

 ل داخؿ المنطقة مف حيث تكزيع المعمميف.محمة كأخر 

 2.8 18  - 3.3 18 4 2904 ابك عمكد
 1.7 11  - 2 11 1.9 1404 السند
 2.8 18  - 3.3 18 4.4 3225 ميمكف
 9.6 61 7 6 10 55 6.9 4994 الخرمإني
 10.8 68  - 24 68 9.4 6842 ابك نجرة
 0.8 5  - 0.9 5 3.2 2343 أبك راس

 5 32  - 5.9 32 3.6 2614 سكؼ الجيف
 13.8 87 50.6 43 8 44 16 11644 البمدية
 10.8 68 21.2 18 9.1 50 8.8 6444 اشميخ
الثنية 
 8.5 54 11.8 10 8 44 11.9 8671 البيضاء

 14.9 94 3.5 3 6.9 91 9.1 6639 الظيرة
 4.5 29  - 5.3 29 6 4425 تينينام
 100 632 100 85 100 547 100 73018 اإلجمالي
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معمػػـ( يتكزعػػكف عمػػى كافػػة المػػدارس  3422كبمػػغ إجمػػالي عػػدد المعممػػيف فػػي المنطقػػة)    
( 3معممػػان/ مدرسػػة(، كيتضػػح مػػف بيإنػػات الجػػدكؿ) 52.6مدرسػػة( بمتكسػػط ) 65التعميميػػة )

مػع التكزيػع النسػبي التبايف النسبي في تكزيع أعداد المعمميف بيف محبلت المنطقة بالتناسب 
 ألعداد التبلميذ داخؿ ىذه المحبلت كتظير صكر ىذا التبايف عمى النحك التالي:

 (بػػػػػك راس، سػػػػػكؼ الجػػػػػيف، الثنيػػػػػة أبػػػػػك راكم، الكحػػػػػدة، أىنػػػػػاؾ سػػػػػت محػػػػػبلت ىي
البيضػػػػاء، الظيػػػػرة( تزيػػػػد فييػػػػا نسػػػػبة المعممػػػػيف مقارنػػػػة بنسػػػػب التبلميػػػػذ فػػػػي ىػػػػذه 

%( 45.9ه المحػبلت مجتمعػة مػا نسػبتو)المحبلت، ككإنت نسبة المعممػيف فػي ىػذ
مف مجمكع مدرسي المنطقة، في حػيف لػـ تشػكؿ نسػبة التبلميػذ فػي ىػذه المحػبلت 

%( لصػالح 13.5%( مف مجمكع تبلميذ المنطقة بفارؽ يصؿ إلػى )32.4سكل )
المعمميف،  كيعكد ىذا الفارؽ إلى قمة عدد المدرسيف في محمتػي ابػك راكم كالكحػدة 

مف محبلت المنطقة، كما تطمبو العممية التعميمية خاصػة الحمقػة مقارنة مع غيرىا 
الثإنيػػة مػػف مػػػدارس ىػػذه المرحمػػة مػػػف التخصػػص فػػي التػػػدريس األمػػر الػػذم كػػػإف 
سػػببان فػػي زيػػادة عػػدد المعممػػيف مقارنػػة بعػػدد التبلميػػذ، أمػػا مػػا يخػػص محمػػة الظيػػرة 

عمػيـ العػاـ %( مػف إجمػالي مػدارس المنطقػة التابعػة لمت15.7فيي تظػـ مػا يػكازم )
 كالذم أدل ىك األخر إلى تركيز أعداد المعمميف ك إلى كبر حجـ مدارسيا.

  ،بػػػك نجػػػره، إشػػػميخ( تضػػػـ ىػػػذه أىنػػػاؾ أربػػػع محػػػبلت كىػػػي) المربكعػػػة، الخرمػػػإني
%( مػػػػف مجمػػػػكع المدرسػػػػيف فػػػػي المنطقػػػػة 27.7المحػػػػبلت مجتمعػػػػة مػػػػا نسػػػػبتو )

الح التبلميػػذ، %( لصػػ13.2%( مػػف مجمػػكع التبلميػػذ بفػػارؽ يصػػؿ إلػػى )40.9ك)
كربمػػا يرجػػػع ذلػػػؾ إلنتشػػػار مػػػدارس القطػػػاع الخػػػاص ضػػػمف حػػػدكد ىػػػذه المحػػػبلت 

 كالذم غالبان ما يضـ عدد قميؿ مف المعمميف مقارنة بالقطاع العاـ.
كما يتبيف مف الجدكؿ أيضان بإف ىناؾ خمػس محػبلت قػد حققػت تكازنػان نسػبيان بػيف التبلميػذ  

ابػػػك راكم، ابػػػك عمػػػكد، السػػػند، ميمػػػكف، البمديػػػة، كالمعممػػػيف، كىػػػذه المحػػػبلت ىػػػي محمػػػة ) 
%( مػػف مجمػػكع 26.4تينينػػام(، فقػػد شػػكمت نسػػبة المعممػػيف فػػي ىػػذه المحػػبلت مجتمعػػة )

 %( مف مجمكع التبلميذ في ىذه المرحمة التعميمية. 26.2المعمميف ك)
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بلت ( التكزيع الجغرافي لممدرسيف )المعمميف( كالدارسيف )التبلميذ( في مح 3جػػػػػدكؿ) 
 ـ.2017-2016منطقة بني كليد خبلؿ العاـ الدراسي 

 المحمػػػػػة
 التبلميػػػػػػذ المعمميػػػػػف

% مػف إجمالي  عػدد المعمميف
 المنطقػة

% مف إجمػالي  عػدد التبلميػػذ
 المنطقػة

 8 1240 6.7 230 المربكعة
 2.4 363 3.1 105 ابك راكم
 3 475 4.3 149 الكحدة
 2.5 381 2.3 80 ابك عمكد
 2 289 2.3 80 السند
 2.7 412 3.1 108 ميمكف
 8.7 1345 4.6 156 الخرمإني
 10.5 1627 7.1 244 ابك نجرة
 3.2 498 5 170 أبك راس

 4.1 663 7 233 سكؼ الجيف
 15 2319 14.1 484 البمدية
 13.7 2117 9.3 319 إشميخ

 7.7 1192 10.1 347 الثنية البيضاء
 12 1866 16.4 560 الظيرة
 4.5 688 4.6 157 تينينام
 100 15475 100 3422 اإلجمالي

المصػػػػدر// مكتػػػػب الخػػػػدمات التعميميػػػػة بنػػػػي كليػػػػد، بيإنػػػػات غيػػػػر منشػػػػكرة لمعػػػػاـ الدراسػػػػي 
 ـ.2017 -2016

 -ثإنيا .كفاءة الخدمات المدرسية:
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لعريضػػة تػػأتي مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي فػػي مقدمػػة المراحػػؿ التعميميػػة، فيػػي تمثػػؿ القاعػػدة ا
التي تبنى عمييا كافة المراحؿ التعميمية البلحقة ليػذه المرحمػة، كمػا إنيػا تضػـ فئػة عريضػة 
مف السكإف مقارنة بمراحؿ التعميـ األخرل، لذلؾ فإف دراسة كقياس ىػذه المرحمػة مػف خػبلؿ 

 (.1تقييـ عناصرىا أمر بالغ األىمية في معرفة جكدتيا ككفاءتيا مقابؿ حجـ السكإف)
ظيػػار كفػػاءة العناصػػر الخدميػػة ليػػذه المرحمػػة داخػػؿ منطقػػة بنػػي كليػػد فػػإف ذلػػؾ كلغػػرض إ

 يتطمب دراسة:
 . معدالت السكإف لممدارس.1
 . متكسط نصيب المعمـ مف التبلميذ.2
 . معدالت القيد المدرسي.3
 (.2. متكسط أعداد التبلميذ في الصؼ الكاحد )الكثافة الصفية( )4

 معدالت السكإف لممدارس. .1
المعدالت السكإنية عػدد السػكإف الػذيف يتعػيف عمػى المدرسػة الكحػدة إف تخػدميـ مػف يقصد ب

خبلؿ معدؿ ) نسمة/مدرسة( كيتفاكت ىػذا المعػدؿ مػف مسػتكم تعميمػي إلػى اخػر، فالعبلقػة 
عكسية بيف المستكم التعميمي كالمػداس فمػدارس التعمػيـ االساسػي اكثػر عػددان مػف المػدارس 

(، فكممػا زاد معػدؿ السػكإف لممدرسػة الكاحػدة 3مػدارس الثإنكيػة)التي تعمكىػا فػي المسػتكل كال
يظيػر ضػػعؼ الخػػدمات التعميميػة ممػػا يػػنعكس سػمبان بػػدكره عمػػى بقيػة العناصػػر األخػػرل فػػي 

 (.4ىذه الخدمات)
                                                 

ة اإلمارات العربية المتحدة، أطركحة دكتكراه غير (  حصة محمد إبراىيـ، جغرافية الخدمات التعميـ في دكل 1)
 .364ـ،ص1997منشكرة، جامعة القاىرة، كمية اآلداب، 

(  ناصر مرشد الصيد، التعميـ المتكسط الحككمي، في مدينة الرياض، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، جامعة  2)
 .77ـ،ص2000اإلسكندرية، 

االطار النظرم كتجاب عربية، ط االكلى، منشكرات جامعة ( فتحي محمد امصيمحي، جغرافية الخدمات 3 (
 .387، ص  2001المنكفية

(  خالد محمد بف عمكر،  جغرافية الخدمات في إقميـ بنغازم، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، معيد البحكث  4)
 . 136كالدراسات العربية، القاىرة،ص
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كبدراسػػػػػػػة السػػػػػػػكإف كالمػػػػػػػدارس بمنطقػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة نجػػػػػػػد إف المعػػػػػػػدؿ العػػػػػػػاـ لممنطقػػػػػػػة بمػػػػػػػغ 
معػػدؿ يختمػػؼ داخػػؿ محػػبلت منطقػػة الدراسػػة نسمة/مدرسػػة( غيػػر إف ىػػذا ال 1123حػػكالي)

( نجػد إف ثمػإني محػبلت تزيػد  4عف المعدؿ العاـ زيادة كنقصان، كمف بيإنات الجدكؿ رقػـ) 
فييػػا معػػدالت السػػكإف لممدرسػػة الكاحػػدة عػػف المعػػدؿ العػػاـ لممنطقػػة ككػػؿ، كىػػذه المحػػبلت 

لبيضػاء، تينينػام(، كيعػكد ىي)ابك راكم، الكحدة، ابك عمكد، السند، ميمكف، البمديػة، الثنيػة ا
نخفاض عػدد المػدارس، حيػث يقطػف ىػذه المحػبلت مجتمعػة  ذلؾ إلى ارتفاع عدد السكإف كا 

%( مػػػف إجمػػػالي سػػػكإف المنطقػػػة، فػػػي حػػػيف تضػػػـ ىػػػذه 55نسػػػمة( مػػػا يػػػكازم ) 40122)
%( فقػػط مػػف إجمػػالي المػػدارس، 37مدرسػػة(، أم مػػا يعػػادؿ ) 24المحػػبلت مجتمعػػة عػػدد )
سػػة الكاحػػدة مػػف ىػػذه المػػدارس مرتفعػػان مقارنػػة بػػالمحبلت األخػػرل، ممػػا جعػػؿ نصػػيب المدر 

نتشػار المػدارس  كىذا ما يعطى مؤشرا مػرة أخػرل عػدـ التػكازف كالتكافػؽ بػيف حجػـ السػكإف كا 
 داخؿ المنطقة.

بػك راس، أبػك نجػره، أكما يتضح أيضػان بػإف ىنػاؾ سػبع محػبلت ىػي) المربكعػة، الخرمػإني، 
نخفض فييػػا معػػدالت السػػكإف أمػػاـ المػػدارس عػػف المعػػدؿ شػػميخ، الظيػػرة( تػػإسػػكؼ الجػػيف، 

%( مػػػف إجمػػػالي مػػػدارس 63العػػػاـ لممنطقػػػة، كيعػػػكد ىػػػذا اإلنخفػػػاض إلػػػى تركػػػز حػػػكالي )
لػى قمػة عػدد سػكإف ىػذه المحػبلت مقارنػة  المنطقة، ضمف الحدكد اإلداريػة ليػذه المحػبلت كا 

أم مػػا يعػػادؿ  نسػػمة(، 32896بػػالمحبلت السػػابقة، حيػػث يقطػػف ىػػذه المحػػبلت مجتمعػػة )
 %( فقط مف إجمالي السكإف.4)
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(  معدؿ ما تخدمو المدرسة الكاحدة مف السكإف في محبلت المنطقة خبلؿ  4جػػدكؿ) 
 ـ.2017-2016العاـ الدراسي 

 نسمػة/مدرسػػػة المػػػػػػدارس عػػػػػػدد السكػػػػػػإف المحمػػػػػػة
 604 5 3020 المربكعة

 2366 2 4733 بك راكمأ
 1558 2 3116 الكحدة

 2904 1 2904 بك عمكدأ
 1404 1 1404 السند
 3225 1 3225 ميمكف
 832 6 4994 الخرمإني

 855 8 6842 بك نجرةأ
 781 3 2343 أبك راس

 871 3 2614 سكؼ الجيف
 1165 10 11644 البمدية
 921 7 6444 اشميخ

 1734 5 8671 الثنية البيضاء
 737 9 6639 الظيرة

 2212 2 4425 ينامتين
 1123 65 73018 اإلجمالي

سػػتنادان إلػػى بيإنػػات مكتػػب الخػػدمات التعميميػػة بنػػي كليػػد، بيإنػػات االمصػػػدر//عمؿ الباحػػث 
 ـ.2017 -2016غير منشكرة لمعاـ الدراسي 

 معػػدالت التبلميػػػذ إلى المعمميػػػػػف. .2
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اسػة بمػا فييػا التعمػيـ الجػامعي تعتمد كثيران مف الدكؿ معيار تمميذ/معمـ كفػي كػؿ مراحػؿ الدر 
ح مسػػتكل أداء ككفػػاءة الخػػدمات المدرسػػية، كبالتػػالي ي( فػػي تكضػػ1حيػػث يفيػػد ىػػذا المعيػػار)

فػػإف زيػػادة عػػدد التبلميػػذ إلػػى المعممػػيف يػػنقص مػػف كفػػاءة الخػػدمات المقدمػػة لمتبلميػػذ، ككممػػا 
األمػر الػذم  قؿ عدد التبلميػذ كممػا زادت فرصػة المعمػـ عمػى متابعػة تبلميػذه بصػكرة أفضػؿ

 يعزز مف كفاءة ىذه الخدمات بشكؿ أكبر.
ـ فقػػد بمػػغ عػػدد المعممػػيف فػػي منطقػػة بنػػي 2017 -2016كطبقػػان لمعطيػػات العػػاـ الدراسػػي 

مدرسان( مكزعيف عمى كافة مدارس المنطقة، كقػد تبػيف مػف األرقػاـ الػكاردة فػي  3422كليد )
تبلميػػػذ/  4.5مسػػػتكل المنطقػػػة )( إف معػػػدؿ التبلميػػػذ إلػػػى المعمػػػـ الكاحػػػد عمػػػى  5الجػػػدكؿ) 

معمـ(، كىك معدؿ منخفض كيعكد ذلؾ إلى قمة عدد التبلميذ فػي الصػفكؼ المدرسػية، كىػذا 
يعطػػي مؤشػػران إيجابيػػان عمػػى كفػػاءة الخػػدمات المدرسػػية، حيػػث يفسػػح المجػػاؿ أمػػاـ كػػؿ معمػػـ 

ف محػبلت لمتابعة تبلميذه بصكرة أفضؿ كأدؽ، كما يتبيف مف الجدكؿ أيضان مدل التبايف بػي
المنطقة في معدالت التبلميذ إلى المعمميف، حيث ترفع معدالت التبلميذ إلى المعمميف عػف 

تمميػػذ/ مػػدرس( فػػي خمػػس محػػبلت كىػػي: محمػػة  4.5المتكسػػط عمػػى مسػػتكل المنطقػػة كىػػك)
بػػك عمػػكد، الخرمػػإني، أتمميػػذ/ مػػدرس(، كأيضػػا محػػبلت  5.4المربكعػػة حيػػث بمػػغ المعػػدؿ )

( 6.6، 6.7، 8.6، 4.8بمغػػػت المعػػػدالت فػػػي ىػػػذه المحػػػبلت )بػػػك نجػػػره، إشػػػميخ، حيػػػث أ
عمػػى التػػكالي، كيرجػػع ارتفػػاع معػػدالت التبلميػػذ إلػػى المعممػػيف فػػي ىػػذه المحػػبلت إلػػى كثػػرة 
عػدد التبلميػذ فييػػا مقارنػة بغيرىػا مػػف المحػبلت، كتػنخفض معػػدالت التبلميػذ أمػاـ المعممػػيف 

%( مػػػػف 70تضػػػػـ مجتمعػػػػة) مقارنػػػػة بالمتكسػػػػط عمػػػػى المنطقػػػػة فػػػػي عشػػػػرة محػػػػبلت، حيػػػػث
 %( مف تبلميذىا.56.7المعمميف في ىذه المرحمة ك)

                                                 
،دار الصفاء لمنشر كالتكزيع،  1لبينية التحتية،طخمؼ حسيف عمي الدليمي، تخطيط الخدمات المجتمعية كا 1

 .98ص 2009عمإف،
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( معدالت التبلميذ إلى المعمـ الكاحد في محبلت المنطقة خبلؿ العاـ الدراسي  5جػػدكؿ) 
ـ.2016-2017  

 المحمػػػػػػة
 الػدارسيػػػػػػػػف
 )التبلميػػػػػذ(

 المدرسيػػػػػػػف
 )المعمميػػػػف(

 مػػعػػػػػػػػػدؿ
 مميػػػذ/ معمػػػػـت

 5.4 230 1240 المربكعة
 3.5 105 363 بك راكمأ

 3.2 149 475 الكحدة
 4.8 80 381 بك عمكدأ

 3.6 80 289 السند
 3.8 108 412 ميمكف
 8.6 156 1345 الخرمإني

 6.7 144 1627 بك نجرةأ
 2.9 170 498 أبك راس

 2.8 233 663 سكؼ الجيف
 6.6 284 2319 البمدية

 3.4 319 2117 ميخاش
 3.3 347 1192 الثنية البيضاء

 4.3 560 1866 الظيرة
 4.5 157 1688 تينينام
 100 3422 15475 اإلجمالي

المصدر// مف عمؿ الباحث استنادان عمى بيإنات مكتب الخدمات التعميمية بنػي كليػد، لمعػاـ 
 ـ، بيإنات غير منشكرة.2017 -2016الدراسي 
 ػػد المدرسػػػي:معػػػػػدالت القيػػػ .3
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يفيد معدؿ القيد* في الكشؼ عف مدل كفاءة الخدمة التعميمية كما يتضح مػف ىػذا المعػدؿ 
معرفة نسبة التبلميذ المقيديف بمرحمػة التعمػيـ األساسػي إلػى جممػة عػدد السػكإف         فػي 

 (.  1الفئة العمرية المكازية ليذه المرحمة)
ت فػػي معػػدالت القيػػد المدرسػػي كعػػدـ التػػكازف بػػيف ( التفػػاك  6كتبػػيف مػػف بيإنػػات الجػػدكؿ )  

إعػػػػداد التبلميػػػػذ المقيػػػػديف بيػػػػذه المرحمػػػػة كعػػػػدد السػػػػكإف فػػػػي الفئػػػػة العمريػػػػة المنػػػػاظرة لسػػػػف 
بػك أالتبلميذ، فقد زاد عدد التبلميذ عف السكإف في تسع محبلت ىي )المربكعػة، الخرمػإني، 

ينينػػام( كمػػا تظيػػر ىػػذه الزيػػادة نجػػرة، أبػػك راكم، سػػكؼ الجػػيف، البمديػػة، إشػػميخ، الظيػػرة، ت
أيضان عمى مستكل المنطقة ككؿ، كيمكػف إرجػاع تمػؾ الزيػادة إلػى األخطػاء المتكقػع حػدكثيا 
فػػي مصػػػادر اإلحصػػاءات سػػػكاء كإنػػت بشػػػكؿ عفػػكم أك غيػػػر عفػػكم، حيػػػث تتعمػػد بعػػػض 
إدارات المػػػدارس فػػػي زيػػػادة عػػػدد تبلميػػػذ مدارسػػػيـ بغػػػرض الحصػػػكؿ عمػػػى عػػػدد كػػػاؼ مػػػف 

عدات المدرسية، كأيضان إلى قإنكف الترحيؿ بعد رسكب التمميذ مرة كاحػدة فػي سػنة المكاد كالم
دراسػػية كاحػػدة، كىػػذا يػػؤدم إلػػى احتسػػاب فئػػة عمريػػة مػػف السػػكإف غيػػر مناضػػرة لسػػف ىػػذه 
المرحمة، كما إف تكالي األحداث التي مرت بيا الببلد خبلؿ ىذه السػنكات أدل إلػى اسػتقرار 

يبية نزحػت مػف خػارج مدينػة بنػي كليػد، حيػث زاد عػدد التبلميػذ عدد غير قميؿ مف األسر الم
فػػي المػػدارس، فػػي حػػيف إف ىػػذه األسػػر الزالػػت تصػػنؼ إحصػػائيان حسػػب آخػػر تعػػداد رسػػمي 

 ـ ضمف المناطؽ التي نزحك منيا.2006أجرم في الببلد عاـ 

                                                 
 لمحصكؿ عمى الفئة العمرية مف السكإف كالمقابمة لتبلميذ في ىذه المرحمة  )*(
 فؾ فئات السف الخمسية إلى فئات أحادية، كقد استخدمت المعامبلت المضاعفة لسبراج. - 

ت العمرية المقابمة لمتبلميذ في سف ىذه تجمع فئات السف األحادية لمحصكؿ عمى الفئا -
 المرحمة.

فاطمة محمد أحمد عبد الصمد، الخدمات التعميمية في محافظة القاىرة، أطركحة دكتكراه  ( 1) 
 .188غير منشكرة، كمية اآلداب، جامعة القاىرة. ص 
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كل ( معدالت القيد المدرسي لسكإف في سف مرحمة التعميـ األساسي عمى مست6جػػػػػدكؿ)
ـ.2017-2016محبلت منطقة بني كليد لمعاـ الدراسي   

 المحمػػػػػػػػػة
عػدد السكػإف في الفئػة العمريػة       

6-14 
عػدد التبلميػذ في مرحمػة 

 التعميػـ األسػػػاسػػػي
معػدؿ قيػد  تبلميذ 

 مرحمػة التعميػـ األساسػي
 262 1240 473 المربكعة

 43 363 854 بك راكمأ
 90 475 529 الكحدة

 74 381 510 بك عمكدأ
 54 289 535 السند
 87 412 471 ميمكف
 177 1345 758 الخرمإني

 123 1627 1320 بك نجرةأ
 157 498 317 أبك راس

 183 663 362 سكؼ الجيف
 144 2319 1604 البمدية
 192 2117 1100 اشميخ

 83 1192 1436 الثنية البيضاء
 186 1866 1003 الظيرة
 115 1688 595 نامتيني

 130 15475 11867 اإلجمالي
 المصدر// مف إعداد كحسابات الباحث عف بيإنات مصدرىا،

ـ، 2017 -2016مكتب الخدمات التعميمية بني كليد، بيإنػات غيػر منشػكرة لمعػاـ الدراسػي 
كقػػػد تمػػػت دراسػػػة معػػػدؿ القيػػػد عػػػف طريػػػؽ حسػػػابات نسػػػبة عػػػدد الطمبػػػة فػػػي العػػػاـ الدراسػػػي 
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ـ إلػػى إجمػػالي عػػدد السػػكإف فػػي سػػف مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي، باالعتمػػاد 2017 -2016
 ـ.2017عمى بيإنات تقديرات السكإف لعاـ

كتظير أيضان مف بيإنات الجدكؿ إنخفاض معدؿ القيد المدرسي في سػت محػبلت ىػي )أبػك 
 راكم، الكحػػدة، أبػػك عمػػكد، السػػند، ميمػػكف، الثنيػػة البيضػػاء( تتػػراكح المعػػدالت فييػػا مػػا بػػيف

%( في محمة الكحدة كيعكد إنخفاض معدالت القيػد فػي 90%( في محمة أبك راكم ك )43)
ىػذه المحػػبلت إلػى إنخفػػاض عػدد المػػدارس فييػا مقارنػػة بػالمحبلت التػػي يزيػد فييػػا معػػدالت 

%( مػػف إجمػػالي المػػدارس 8% حيػػث ال تزيػػد مػػدارس ىػػذه المحػػبلت عػػف )100القيػػد عػػف 
الثنيػػة البيضػػاء كىػػذا مػػا يعطػػي مؤشػػران بتكجػػو عػػدد غيػػر فػػي المنطقػػة إذا مػػا اسػػتثنينا محمػػة 

قميػػؿ مػػف سػػكإف ىػػذه المحػػبلت إلػػى مػػدارس المحػػبلت التػػي يزيػػد فييػػا معػػدؿ القيػػد الدراسػػي 
 عف المعدؿ العاـ لممنطقة.    

 الكثػػػػػػػافػػػػة الصػفػيػػػػػػػة : .4
ل كفػػػػاءة تػػػػأتي الكثافػػػػة الصػػػػفية فػػػػي مقدمػػػػة المقػػػػاييس المسػػػػتخدمة فػػػػي التعػػػػرؼ عمػػػػى مػػػػد

الخدمات المدرسػية، فالكثافػة تكشػؼ عػف أعػداد الصػفكؼ كأعػداد التبلميػذ بيػا، حيػث غالبػان 
نخفػػػاض أعػػػداد التبلميػػػذ داخػػػؿ  مػػػا تػػػرتبط درجػػػة تحصػػػيؿ التبلميػػػذ العمميػػػة بمػػػدل تػػػزاحـ كا 
الصفكؼ الدراسية، فكمما زادت درجة التزاحـ كإف ذلؾ مؤشران عمػى تػردم التحصػيؿ العممػي 

عطػاء فرصػة أكبػر لممعممػيف كالعكس كمما  قمت الكثافة كممػا زاد تحصػيؿ التمميػذ العممػي، كا 
 لمتابعة التبلميذ بشكؿ أكثر دقة.
بػػيف أعػػداد التبلميػػذ فػػي الصػػؼ الدراسػػي  ا( بػػإف ىنػػاؾ تباينػػ7كيظيػػر مػػف بيإنػػات الجػػدكؿ )

 الكاحد داخؿ محبلت منطقػة بنػي كليػد، كذلػؾ بسػبب التفػاكت فػي أعػداد التبلميػذ كالصػفكؼ
تمميذ/صػػؼ(  25الدراسػػية، فقػػد ارتفعػػت الكثافػػة الصػػفية عػػف المتكسػػط العػػاـ لممنطقػػة كىػػك )

فػػػي محمتػػػي السػػػند كاشػػػميخ، كيعػػػكد ىػػػذا االرتفػػػاع إلػػػى ارتفػػػاع عػػػدد التبلميػػػذ كقمػػػة صػػػفكفيا 
%( مػػػف إجمػػػالي تبلميػػػذ 15.5الدراسػػية، حيػػػث شػػػكمت نسػػػبة التبلميػػػذ فػػي ىػػػذه المحػػػبلت )

 %( مف إجمالي الصفكؼ.12بيا لـ تتعدل )المنطقة، أما نسبة الصفكؼ 
أمػػا بقيػػة محػػبلت المنطقػػة إذا مػػا اسػػتثنينا محمتػػي المربكعػػة كأبػػك راس التػػي تػػنخفض فييػػا 
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تمميذ/صػؼ( فػإف الكثافػة تكػاد تكػكف متقاربػة مػع بعضػيا  20الكثافة الصفية إلى أقؿ مػف )
 24إلػػػى  20)الػػػبعض كمػػػع اإلجمػػػالي العػػػاـ عمػػػى مسػػػتكل المنطقػػػة فيػػػي تتػػػراكح مػػػا بػػػيف 

 تمميذ/صؼ(.
(  الكثافة الصفية لمدارس التعميـ األساسي في محبلت منطقة بني كليد لمعاـ  7جػػػػدكؿ) 

ـ.2017- 2016الدراسي   

 عػػػدد الصػفػػػػػػػػكؼ عػػدد التػػػبلميػػػػػػػذ الػمػحػمػػػػػػػة
 كثػػػػافة الصػػػػػػؼ
 تمميػػذ/صػػػػػؼ

 16 15 240 المربكعة
 22.6 18 363 مبك راك أ

 20 14 475 الكحدة
 21 18 381 بك عمكدأ

 26 11 289 السند
 23 18 412 ميمكف
 22 61 1345 الخرمإني

 24 68 1627 بك نجرةأ
 16.6 30 498 أبك راس

 20.7 32 663 سكؼ الجيف
 21 87 2319 البمدية
 31 68 2117 اشميخ

 22 54 1192 الثنية البيضاء
 20 94 1866 الظيرة
 24 29 688 تينينام
 24.5 632 15475 اإلجمالي
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سػػػتنادان إلػػػى بيإنػػػات مكتػػػب الخػػػدمات التعميميػػػة بنػػػي كليػػػد، االمصػػػػػدر// مػػػف إعػػػداد الباحػػػث 
 ـ.2017بيإنات غير منشكرة، لمعاـ الدراسي 

 النتائج
اتضػػح مػػف خػػبلؿ دراسػػة التكزيػػع المكػػإني لمكاقػػع مػػدارس التعمػػيـ االساسػػي فػػي منطقػػة  بنػػي كليػػد 

 ، جممة مف الحقائؽ نكجزىا في اآلتي:ػ2017-2016ككفاءتيا لمعاـ الدراسي 
إف التكزيع المكإني لممدارس ال يتكافؽ مػع التكزيػع الجغرافػي لسػكإف فػي معظػـ محػبلت   -1

كثػر مػف ثمثػي مػدارس أىػذه المحػبلت تضػـ  1/3المنطقة، فقد تبيف مػف ىػذا التكزيػع إف 
 ىذه المرحمة. 

ع النسػػػبي ألعػػػداد الصػػػفكؼ الدراسػػػية كالتكزيػػػع النسػػػبي ألعػػػداد ىنػػػاؾ تبػػػايف بػػػيف التكزيػػػ -2
%( مػػػف اجمػػػالي الصػػػفكؼ 58.2السػػػكإف، حيػػػث اتضػػػح مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه الدراسػػػة إف ) 

 %(مف اجمالي سكإف المنطقة.41.8الدراسية ال تخدـ سكل )
تتبػػػايف النسػػػب فػػػي التكزيػػػع النسػػػبي بػػػيف التبلميػػػذ كالمعممػػػيف فػػػي جميػػػع محػػػبلت منطقػػػة  -3

 الدراسة.
تتفػػػػاكت معػػػػدالت السػػػػكإف لممػػػػدارس بػػػػيف كػػػػؿ محمػػػػة كاخػػػػرم كبػػػػيف المحػػػػبلت كاجمػػػػالي   -4

 المنطقة ككؿ.
حققػػت معػػدالت التبلميػػذ إلػػػى المعممػػيف مؤشػػرات ايجابيػػة عمػػػى مسػػتكم جميػػع  محػػػبلت  -5

 المنطقة.
زادت معػػػدالت القيػػػد المدرسػػػي لتبلميػػػذ عػػػف السػػػكإف فػػػي الفئػػػة العمريػػػة بػػػنفس المرحمػػػة  -6

 ت. التعميمية في تسع محبل
 التوصيات
عػػػػادة التكزيػػػػع المكػػػػإني لمػػػػدارس ىػػػػذه المرحمػػػػة بمػػػػا يتناسػػػػب مػػػػع التكزيػػػػع إالعمػػػػؿ عمػػػػى  -1

نػػػي عنػػػد اختيػػػار مػػػكاؽ  الجغرافػػػي لسػػػكإف كعمػػػى دراسػػػة كمعرفػػػة التطػػػكر كاالمتػػػداد العمرا 
 جديدة لمدارس ىذه لمرحمة كاالبتعاد عف العفكية كالجيكية.

 مدرسة قامة قاعدة بيإنات تبدأ مف الإالعمؿ عمى  -2
عػػادة تكزيػػع المعممػػيف حتػػي تتقػػارب الفػػكارؽ بػػيف التبلميػػذ كالمعممػػيف داخػػؿ إالعمػػؿ عمػػى  -3

 محبلت المنطقة



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 234 

 المراجعالمصادر و قائمة 
األردف،  -مدف، دار كائؿ لمطباعة كالنشر، عمإفالكايد عثمإف بكصبيحة، جغرافية   -
 ـ.2007، 3ط

نظرم كتجاب عربية، ط االكلى، طار الفتحي محمد امصيمحي، جغرافية الخدمات اإل -
 منشكرات 

 .2001جامعة المنكفية
،دار  1خمؼ حسيف عمي الدليمي، تخطيط الخدمات المجتمعية كالبينية التحتية،ط- 

 . 2009الصفاء لمنشر كالتكزيع، عمإف،
سػػميمإف أبكشػػناؼ عمػػى، التبػػايف المكػػإني ألمػػراض الكمػػى كالمسػػالؾ البكليػػة بػػيف شػػعبيتي  -

راتو، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكره، كميػػو االكاب كالعمػػـك ترىكنػػة، جامعػػة بنػػى كليػػد كمصػػ
 .                                         2006المرقب 

مكإنية استغبلليا لتفعيؿ   - عبد المكلى رمضإف عبدالمكلى، مقكمات الجذب السياحي كا 
شكرة" أكاديمية الدراسات حركة النشاط السياحي بمنطقة بني كليد " رسالة ماجستير غير من

 ـ.2010قسـ الجغرافيا، طرابمس ليبيا.  -العميا

نجاة محمد رضا، جغرافية الخدمات الصحية بدكلة اإلمارات العربية المتحدة، أطركحة   -
 ـ.1993دكتكراه) غير منشكرة(، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس، القاىرة، 

يـ في دكلة اإلمارات العربية المتحدة، حصة محمد إبراىيـ، جغرافية الخدمات التعم  -
 ـ.1997أطركحة دكتكراه غير منشكرة، جامعة القاىرة، كمية اآلداب، 

ناصر مرشد الصيد، التعميـ المتكسط الحككمي، في مدينة الرياض، أطركحة دكتكراه   -
 ـ.2000غير منشكرة، جامعة اإلسكندرية، 

قميـ بنغازم، أطركحة دكتكراه غير خالد محمد بف عمكر،  جغرافية الخدمات في إ  -
 منشكرة،معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة. 
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فاطمة محمد أحمد عبد الصمد، الخدمات التعميمية في محافظة القاىرة، أطركحة  -
 دكتكراه غير منشكرة، كمية اآلداب، جامعة القاىرة.

 ـ.2003طرابمس، الييأة الكطنية لممعمكمات كالتكثيؽ، الكتاب اإلحصائي ،  -

ـ ، شػػعبية 2006الييػػأة العامػػة لممعمكمػػات ، النتػػائج النيائيػػة لمتعػػداد العػػاـ لمسػػكإف لعػػاـ -
 ( .10-4مصراتة، جدكؿ رقـ )

 ـ.1979، 1مركز البحكث الصناعية الكتيب التفسيرم، لكحة بنى كليد، طرابمس، ط -
 .ـ2017مكتب الخدمات التعميمية بني كليد بيإنات غير منشكرة  -
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 "البنائية الوظيفية وتفسيرىا لمجريمة والسموك اإلجرامي"

 "دراسة سوسيولوجية تحميمية"

 د.حسن عمي ميالدإعداد:    

 د.سعاد ناجي الزريبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمةال
تعتبر ظاىرة الجريمة مف الظكاىر التي تكاجو جميع المجتمعات بدكف تخصيص . 

حصائيات يا ال تزاؿ في تزايد مستمر . كاالإنال إكعمى الرغـ مف الجيكد المبذكلة 
تزايد في معدؿ الجريمة كاإلنحراؼ في كافة البمدإف  إلىالخاصة بالجريمة تشير 

كالجريمة ظاىرة اجتماعية كجدت في الماضي كال تزاؿ حتى يكمنا ىذا كقد عرفت في 
المجتمعات البشرية عمى تسمية الخركج عمى مارسمتيا في مبادئ بإنكاعيا بإنو جريمة 

ف فاعميا مجـر . فالجري ذف نكع مف إنكاع الخركج عمى قكاعد السمكؾ التي إمة كا 
ف المجتمع ىك الذم يحدد ماىية السمكؾ العادم كماىية  يصنعيا المجتمع ألفراده كا 

 جرامي .السمكؾ المنحرؼ أك اإل
كسائؿ كقكم ضبطية  إلىسإني قد تكصؿ نالمجتمع اإل إفال إكعمى الرغـ مف ذلؾ 

خطار الجريمة مازالت في تزايد أ إفال إقإنكف المكتكب رادة المجتمع كالإأكثر تعبيرا مف 
سإني تحكالت اجتماعية كاقتصادية كثقافية ىائمة . بؿ نشيد المجتمع اإل إفمستمر بعد 

صبحت ظاىرة اجتماعية معقدة  بحيث ينظـ المجرمكف ىناؾ في أالجريمة  إف
 ا كيإنيا المتميز .يتنظيمات كمؤسسات متخصصة ل

 إلىىناؾ حاجة ماسة  إفرأل بعض المتخصصيف عمى حد سكاء كفي ضكء ذلؾ فقد 
لىمعالجة ىذه الظاىرة ك  الحد مف إنتشارىا كالكقاية منيا . كقد تنبو العمماء  ا 

يضا دراستيما دراسة عممية أالدراسات ك  ىمية تمؾ أ إلىف في ذلؾ ك كالمتخصص
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فيما . مكضكعية بيدؼ التعرؼ عمى دكافعيا كالكقكؼ عمى القكم التي تكمف خم
 ثجرامي بمغ عددىا عدد حقكؿ البحكأظيرت عدة نظريات حديثة لتفسير السمكؾ اإل

 العممي تقريبا .
 شكالية البحث :إ

بدأت المجتمعات الحالية اليـك تكاجو الكثير مف الصعكبات كالتعميمات االجتماعية 
يرات فرزتيا مجمكعة مف التغا  صبحت تطفك عمى السطح ك أكالثقافية كالسياسية التي 

لحقت بالمؤسسات االجتماعية العاممة في مياديف الضبط االجتماعي كاألسرة  تيال
كالمدرسة كالحي في المجتمعات المحمية  كمف بعد ذلؾ تزايدت أىمية دراسة الجريمة 

سإني العاـ كعمى الرغـ مف نلماـ بطبيعة السمكؾ اإلكالسمكؾ األغراض كضركرة اإل
سإنية نلت كالتي الزالت تبدؿ في كافة مياديف العمـك اإلمختمؼ الجيكد العممية التي بذ

سإنية التي ترسـ نبعض الحقائؽ اإل إلىظؿ مكضكع الجريمة كالسمكؾ األغراض يفتقر 
يبدأ منو في تفسير مختمؼ العبلقات الكظيفية عف تفاعؿ مع  اعممي انظري اطار إلمباحث 

حثإف الرغبة العممية في االبظركؼ البيئة التي يعيش فييا مف خبلؿ ذلؾ تشكمت لدل 
 دراسة الجريمة كتفسيراتيا مف خبلؿ ىذا البحث .

 أىداؼ الدراسة :
جرامي شكالية الدراسة لتكضيح تفسير البنائية الكظيفية لجريمة كالسمكؾ اإلإفي ضكء 

يضا لمفيـ الكاضح لممجتمعات كلمكاقع االجتماعي الذم يشيد تحكالت سريعة أك 
صر كالمككنات بنائو االجتماعي التي ترتب عمييا الكثير مف تمس العنا إفاستطاعت 

 : اآلتيةتحقيؽ األىداؼ  إلى إفحثاثار المرتبطة بالجريمة يسعى البآلا
محاكلة  .1

 شكاؿ التي تتخذىا الجريمة في النظر السكسيكلكجى.التعرؼ عمى العكامؿ كاأل
محاكلة  .2

راء آجرامي كمعرفة اإلالتعرؼ عمى التفسير البنائي الكظيفي لمجريمة كالسمكؾ 
 العمماء في ذلؾ .
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 أكال : الجريمة " تأصػػػػيؿ نظػػػػػػرم"

ظػػػاىرة الجريمػػػة مػػػف الكقػػػائع االجتماعيػػػة التػػػى الزمػػػت المجتمعػػػات البشػػػرية مػػػف أقػػػدـ  إف)
كال  ...فالجريمػػة ظػػاىرة اجتماعيػػة كجػػػدت مػػع ظيػػكر المجتمعػػات البشػػػرية .. 1العصػػكر( 

نسبى تحدده عكامؿ كثيرة منيػا الزمػإف  ءر ، )كلكنيا شىتزاؿ مكجكدة حتى عصرنا الحاض
خذت فى التزايد بشكؿ ممحكظ كخصكصػان فػي السػنكات األخيػرة أ..كلكنيا 2كالمكإف كالثقافة(

، مما جعميا مثار اىتماـ البػاحثيف االجتمػاعييف كالمسػئكليف الرسػميف كجيػات االختصػاص 
 لمبحث عف العكامؿ التى تككف كراء حدكثيا..

معدؿ الجريمة ، قد زاد فى االرتفاع طبقان  إفاالحصائيات الجنائية تدؿ عمى  إفكما 
مـ المتحدة عف معدالت الجريمة فى العالـ ، فى المدة األخيرة شارت إلييا األألمتقارير التى 

يا تعددت كتنكعت كاتخذت عدة أشكاؿ ، حيث يمكف التأكيد إنفى جميع دكؿ العالـ كما 
ـ المتزايد قد تجمى مف خبلؿ عقد العديد مف المؤتمرات كالندكات ككرش ىذا االىتما إفعمى 

العمؿ كالتقارير الدكلية المحمية، إلى جإنب صدكر العديد مف المؤلفات كنشر العديد مف 
ىذه األدبيات قد قدمت إسيامات عديدة ال يمكف إنكارىا، كألقت  إفالبحكث، كال شؾ 

ة ذات العبلقة الجريمة كمظاىره، كاألىـ مف ذلؾ الضكء عمى العديد مف القضايا الفرعي
تأكيد مدل األىمية في ضركرة الكصكؿ إلى القضاء عمى ىذا الجريمة أك عمى األقؿ الحد 

 مف آثارىا النفسية كاالجتماعية.

نتقػاؿ األسػرة   فػالتغير الػذل حػدث عمػى الحيػاة االجتماعيػة ، كعمػى نظػاـ األسػرة بالتحديػد كا 
األسػػرة النككيػػة الصػػغيرة ، كنتيجػػة لظيػػكر بعػػض مظػػاىر التفكػػؾ  إلػػىدة مػػف التقميديػػة الممتػػ

عبػاء كالمسػئكليات اليكميػة ، ممػا كػإف خبلقية كالدينية كازديػاد األسرل كالبعد عف القيـ األاأل
 فى اىتزاز كيإف الفرد كاألسرة كالمجتمع . اسبب

                                                 

 23ـ..ص1983 –بيركت  –دار النيضة العربية  –الجريمة كالمجتمع  -سامية حسف الساعاتى(  1)

 ص24.23نفس المرجع السابؽ.ذكره ،ص(  2)
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لتغيرات التى حدثت خيرة نتيجة امعدالت الجريمة بصفة عامة زادت فى المدة األ إفكما 
نب االقتصادية كاالجتماعية كاالتجاه نحك التحضر كالتصنيع ، مما أدل   إلىفى الجكا 

 التغيير كفى بعض القيـ المتعارؼ عمييا فى المجتمع .. 
لقاء الضكء عمي ظاىرة الجريمة كالسمكؾ إ ؿىذه المحاكلة البحثية تحاك  إفعميو... ف

 كلكجي لمجريمة ككجية نظر البنائية الكظيفيةاإلجرامي كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ سكسي

 المصطمحات كالمفاىيـ الكاردة في الدراسة:-إنيان ث

تعػػػػػػددت تعريفػػػػػػػات الجريمػػػػػػة كاإلنحػػػػػػػراؼ بػػػػػػاختبلؼ كجيػػػػػػػات النظػػػػػػر االجتماعيػػػػػػػة 
كالنفسػػػػػػية، كالقإنكنيػػػػػػة، كاألخبلقيػػػػػػة، لػػػػػػذلؾ يجػػػػػػد البػػػػػػاحثكف صػػػػػػعكبة فػػػػػػي تعريفػػػػػػو تعريفػػػػػػان 

عنيفػػػػة كثيػػػػرة كمتداخمػػػػة، كتختمػػػػؼ مػػػػف ثقافػػػػة ألخػػػػرل، كمػػػػف جامعػػػػان مإنعػػػػان، فالسػػػػمككيات ال
يجابيػػػػان، قػػػػد يأخػػػػذ شػػػػكبلن سػػػػمبيان أك  مجتمػػػػع آلخػػػػر فمػػػػا تعتبػػػػره بعػػػػض المجتمعػػػػات مقبػػػػكالن كا 

 غير مقبكؿ اجتماعيان في مجتمعات أخرل.
 المفيـك االجتماعي لمجريمة:    -
سػػػػػػمكؾ يقػػػػػػـك المفيػػػػػػـك االجتمػػػػػػاعي لمجريمػػػػػػة أساسػػػػػػان عمػػػػػػي الػػػػػػربط بػػػػػػيف نمػػػػػػط ال 

كأم  ،تباعيػػػػػااكمصػػػػػالح المجتمػػػػػع كقيمػػػػػو التػػػػػي تعػػػػػد قكاعػػػػػد ممزمػػػػػة لمفػػػػػرد كيجػػػػػب عمػػػػػييـ 
ـ فػػػػإف كػػػػؿ فعػػػػؿ يتعػػػػارض مػػػػع أك ينتيػػػػؾ أيػػػػة قاعػػػػدة ثػػػػكمػػػػف  ،خػػػػركج عنيػػػػا يعػػػػد جريمػػػػة
سػػػػتقرت فػػػػي كجػػػػدإف المجتمػػػػع كيتعػػػػارض مػػػػع السػػػػمكؾ الخمقػػػػي امػػػػف قكاعػػػػد السػػػػمكؾ التػػػػي 

مجريمػػػػة عمػػػػي إنيػػػػا اإلنمػػػػاط السػػػػمككية كينظػػػػر ل السػػػػائد لػػػػدييـ فػػػػي كقػػػػت مػػػػا يعػػػػد جريمػػػػة،
التػػػػػي تتنػػػػػافي مػػػػػع القػػػػػيـ االجتماعيػػػػػة السػػػػػائدة فػػػػػي المجتمػػػػػع كتتعػػػػػارض مػػػػػع مػػػػػاىك نػػػػػافع 

 1لمجماعة كما يرىا المجتمع.
 المفيـك القإنكني لمجريمة:   -

                                                 

( محمد محمد  مصباح ،السمكؾ اإلجرامي كالعػػػػػػكد إلى الجريمة :مدخؿ في عمـ أجتماع الجريمة  1)
 .17،ص2007،منشكرات جامعة الفاتح، طرابمس،
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ساسػػػػػي يتمثػػػػػؿ فػػػػػي) الجريمػػػػػة كال أينطمػػػػػؽ المفيػػػػػـك القػػػػػإنكني لمجريمػػػػػة مػػػػػف مبػػػػػدأ 
ف  أيػػػػػة قاعػػػػػدة أخػػػػػرم ألتصػػػػػمح لكصػػػػػؼ السػػػػػمكؾ اإلنسػػػػػإني عقكبػػػػػة إال بػػػػػنص قػػػػػإنكني ( كا 

 1عمي إنو جريمة مف عدميا.
المفيـك األخبلقي لمجريمة:  ينطمؽ أصحاب ىذا االتجاه في تحديدىـ لمفيـك -

إلنيا تتجاكز الكاقع ؛ الجريمة مف فكرة مثالية أجيدت عقكؿ الفبلسفة كالمفكريف دكف جدكل
 2ما يجب إف يككف عميو مسمكو. إلىسإف نإللتحمؽ في عالـ المثؿ كالقيـ كتسعي با

كيػػػػػرم أصػػػػػحاب ىػػػػػذا االتجػػػػػاه إف فػػػػػي تحديػػػػػدىـ لمفيػػػػػـك الجريمػػػػػة حسػػػػػب كجيػػػػػة 
 3لطبيعي لؤلخبلؽ"اخبلقية "ىي كؿ فعؿ يتعارض مع السمكؾ النظر األ

 االتجاه االجتماعي في تفسير الجريمة:-ثالثان :

عيػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػادية شػػػػػػيدت المجتمعػػػػػػات البشػػػػػػػرية العديػػػػػػد مػػػػػػف التغيػػػػػػػرات االجتما
كالثقافيػػػػػة، كالسياسػػػػػية أيضػػػػػان، تجمػػػػػت مبلمحيػػػػػا فػػػػػي إنمػػػػػاط التفاعػػػػػؿ كأشػػػػػكاؿ العبلقػػػػػػات 
ذا كإنػػػػػػػت ىػػػػػػػذه التغيػػػػػػػرات أدت إلػػػػػػػى اتخػػػػػػػاذ عمػػػػػػػـ  القائمػػػػػػػة بػػػػػػػيف الفئػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػة، كا 
االجتمػػػػاع طػػػػابع تجريبػػػػي دينػػػػامي، إال إف األبػػػػرز مػػػػف ذلػػػػؾ يػػػػتمخص فػػػػي إنيػػػػا فرضػػػػت 

حثيػػػػة جديػػػػدة كأممػػػػت فػػػػي بعػػػػض مراحميػػػػا حػػػػكاران )جبريػػػػان( عمػػػػى عممائػػػػو ميػػػػاـ ككاجبػػػػات ب
بػػػػػػيف أصػػػػػػحاب االتجاىػػػػػػات النظريػػػػػػة المتباينػػػػػػة، كلعػػػػػػؿ مػػػػػػا أحدثتػػػػػػو الثػػػػػػكرة التكنكلكجيػػػػػػة 

 (.4قديمان كثكرة االتصاالت كالمعمكماتية في الكقت الحاضر ما يؤكد ذلؾ)

                                                 

 24،ص1992(عبد الرحػػػػػمف أبك تكتو، عمـ اإلجراـ، منشكرات الجامعة المفتكحة، طرابمس، 1)

محمد  محمد  مصباح ،السمكؾ اإلجرامي كالعػػػػػػكد إلى الجريمة :مدخؿ في عمـ أجتماع الجريمة  ( 2)
 19،ص2007،منشكرات جامعة الفاتح، طرابمس،

 
 21، ص1976(محمد محمكد خمؼ ، مبادم عمـ اإلجراـ ،منشكرات جامعة قار يكنس ،  3)

ـ، ص  5;;3اإلسػػكندرية، دار المعرفػػة الجامعيػػة، ( سػػناء الخػػكلي : األسػػرة فػػي عػػالـ متغيػػر، 4)
43 – 4;. 
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أمػػػػػا عمػػػػػى الصػػػػػعيد العربػػػػػي فقػػػػػد نشػػػػػأ عمػػػػػـ االجتمػػػػػاع خػػػػػبلؿ العقػػػػػد الثالػػػػػث مػػػػػف 
ـ( ككإنػػػػػت كالدتػػػػػو متعسػػػػػرة شػػػػػإنيا شػػػػػإف نشػػػػػأة عمػػػػػـ االجتمػػػػػاع 1924رف الماضػػػػػي )القػػػػػ

فػػػػػػي أكربػػػػػػا إبػػػػػػإف الثػػػػػػكرة الصػػػػػػناعية كالثػػػػػػكرة الفرنسػػػػػػية، إال إف الفػػػػػػارؽ ىنػػػػػػا يتمثػػػػػػؿ فػػػػػػي 
الظػػػػػركؼ المكضػػػػػكعية النكعيػػػػػة التػػػػػي أفػػػػػرزت عمػػػػػـ االجتمػػػػػاع بالجامعػػػػػات العربيػػػػػة عمػػػػػى 

بلفػػػػػػػات النظريػػػػػػػة األيديكلكجيػػػػػػػة كجػػػػػػػو التحديػػػػػػػد، كيمتػػػػػػػد ىػػػػػػػذا الفػػػػػػػارؽ إلػػػػػػػى درجػػػػػػػة االخت
القائمػػػػػة حتػػػػػى اإلف، سػػػػػكاء بسػػػػػبب العبلقػػػػػة بػػػػػيف الثقافػػػػػة كالسياسػػػػػة أك بػػػػػاألدؽ بػػػػػيف عمػػػػػـ 

(، أك بسػػػػػػػػبب النشػػػػػػػػأة العمميػػػػػػػػة كالتكػػػػػػػػكيف الثقػػػػػػػػافي 1االجتمػػػػػػػػاع كاأليػػػػػػػػديكلكجيا السػػػػػػػػائدة)
الخاصػػػػػػيف بػػػػػػالمثقؼ العربػػػػػػي كػػػػػػذات فرديػػػػػػة كالمثقفػػػػػػيف العػػػػػػرب كجماعػػػػػػة اجتماعيػػػػػػة، أك 

عيػػػػة الفكريػػػػة لممػػػػدارس الغريبػػػػة كتكاصػػػػؿ اغتػػػػراب عمػػػػـ االجتمػػػػاع العربػػػػي عػػػػف بسػػػػبب التب
 (.2القضايا األساسية)

أيػػػػا كػػػػإف األمػػػػر فػػػػإف حػػػػدة ىػػػػذه االختبلفػػػػات تتجمػػػػى قياسػػػػان بمكضػػػػكع البحػػػػث كتػػػػرتبط بػػػػو 
 -أيضػػػػان بمػػػػا يسػػػػتمـز عػػػػرض االتجاىػػػػات النظريػػػػة المعاصػػػػرة التػػػػي حاكلػػػػت، ػكما تػػػػزاؿ

مػػػػػػػة ، كفيمػػػػػػػا يمػػػػػػػي إف لمنظريػػػػػػػة البنائيػػػػػػػة  كدكرىػػػػػػػا تفسػػػػػػػير بعػػػػػػػض  الجريمػػػػػػػة بصػػػػػػػفة عا
 تفسر السمكؾ االجرامي مف خبلؿ العكامؿ االجتماعية .

تقػػػػػـك النظريػػػػػات االجتماعيػػػػػة المفسػػػػػرة لمجريمػػػػػة عمػػػػػي الػػػػػرغـ مػػػػػف تعػػػػػددىا عمػػػػػي افتػػػػػراض 
رئػػػػػػػيس مػػػػػػػؤداه إف السػػػػػػػمكؾ اإلجرامػػػػػػػي ىػػػػػػػك نػػػػػػػكع مػػػػػػػف السػػػػػػػمكؾ يضػػػػػػػرب بجػػػػػػػدكرىا فػػػػػػػي 

ف شػػػػػػركط اإلجػػػػػػراـ كظركفػػػػػػو المحػػػػػػيط االجتمػػػػػػاعي كالثقػػػػػػافي الػػػػػػ ذم يييػػػػػػئ لػػػػػػو فرصػػػػػػة كا 
  تكجد في البيئة االجتماعية كالثقافية المحيطة بمرتكبي الجرائـ.

                                                 

 E. Zeitlen ; Ideology and Social( حػكؿ العبلقػة القائمػة بػيف عمػـ االجتمػاع كاأليػديكلكجيا 1)

theory، New Delhi 1969. ككػػذا أحمػػد القصػػير : منيجيػػة عمػػـ االجتمػػاع بػػيف الكظيفيػػة ،
 .38 – 33ـ، ص  7:;3المصرية العامة لمكتاب، كالماركسية كالبنيكية، القاىرة، الييأة 

( شػكرم عبدالمجيػػد صػػابر : الػػكعي االجتمػاعي العربػػي فػػي إطػػار نظريػة التبعيػػة، مرجػػع سػػابؽ 2)
 .454 – 452ذكره، ص 
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 جرامي:: الكظيفية البنائية كتفسيرىا لمسمكؾ اإل-

"تػػػػػػػرتبط النشػػػػػػػأة األكلػػػػػػػي لمنظريػػػػػػػة كالكظيفػػػػػػػة بعػػػػػػػامميف ىمػػػػػػػا: تاريخيػػػػػػػة النظريػػػػػػػة  
ف التفػػػػػػاعبلت الكاقعيػػػػػػة كعبلقتيػػػػػػا ببنػػػػػػاء كارتباطيػػػػػػا باألحػػػػػػداث كالكقػػػػػػائع، أم البحػػػػػػث عػػػػػػ

النظريػػػػػة كتػػػػػأثير األحػػػػػداث عمييػػػػػا. أمػػػػػا العامػػػػػؿ الثػػػػػإني فيػػػػػك مػػػػػرتبط باألصػػػػػكؿ الفكريػػػػػة 
( كمػػػػػا 1لمنظريػػػػػة كمػػػػػدل قػػػػػدرتيا فػػػػػي التعبيػػػػػر عػػػػػف إنتماءاتيػػػػػا االجتماعيػػػػػة كالسياسػػػػػية.)

تزكدنػػػػػا النظريػػػػػة بفيػػػػػـ أعمػػػػػؽ كتفسػػػػػير أشػػػػػمؿ لمػػػػػا يػػػػػدكر حكلنػػػػػا، كمػػػػػا يحػػػػػدث لنػػػػػا، كمػػػػػا 
جعمنػػػػػا نعػػػػػػي صػػػػػػعكبة المشػػػػػكبلت التػػػػػػي نكاجيػػػػػػا كمػػػػػدم تعقػػػػػػدىا كمػػػػػػا إنيػػػػػا تسػػػػػػيـ فػػػػػػي ت

"تكليػػػػػد األفكػػػػػار" بمعنػػػػػي إف كػػػػػؿ نظريػػػػػة بمفردىػػػػػا، أك مجمكعػػػػػة نظريػػػػػات متفاعمػػػػػة، ىػػػػػي 
خصػػػػػػبة بمػػػػػػا فيػػػػػػو الكفايػػػػػػة إلنتػػػػػػاج أفكػػػػػػار جديػػػػػػدة، كتبػػػػػػدك ىػػػػػػذه الميمػػػػػػة كاضػػػػػػحة فػػػػػػي 

 (  2المحاكالت التكليفة، كصياغة النماذج النظرية".)

عػػػػد الصػػػػياغة الكظيفيػػػػة مػػػػف أقػػػػدـ الصػػػػػياغات التػػػػي قػػػػدمتيا النظريػػػػة االجتماعيػػػػة فػػػػػي كت
فإنيػػػػػا تمتػػػػػـز فػػػػػي تفسػػػػػيرىا لظػػػػػاىرة –تفسػػػػػير الجريمػػػػػة ،عمػػػػػي الػػػػػرغـ مػػػػػف تعػػػػػدد منظرييػػػػػا 

الجريمػػػػة نفػػػػس المفػػػػاىيـ كالتصػػػػكرات التػػػػى تفسػػػػر مػػػػف خبلليػػػػا المجتمػػػػع اإلنسػػػػإني بكافػػػػة 
ؿ مشػػػػكبلت اجتماعيػػػػة مثػػػػؿ الجريمػػػػة مػػػػا يحكيػػػػو مػػػػف ظػػػػكاىر ، سػػػػكاء كإنػػػػت ظػػػػكاىر تمثػػػػ

 اك اإلنحراؼ .
ذا كإنت البنائية الكظيفية ارتبطت إلى حد كبير ببعد تاريخي يتمثؿ في قدـ  كا 
الركاد األكائؿ كبصفة خاصة أكجست ككنت كأميؿ دكركايـ كماكس فيبر كركبرت مرتكف 

ات االتجاه إال إف تسميتيا جاءت كفؽ إطار مفيكمي يؤكد أصكليا ذات العبلقة بمسمم

                                                 

ليبيػػػا،  -يػػػأس خضػػػير البيػػػإني، النظريػػػات االجتماعيػػػة جػػػذكرىا التاريخيػػػة كركادىػػػا، دار الكتػػػب الكطنيػػػة، بنغػػػازم -(1)
 36ص، 2002، 1ط

ني، النظريػػة المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصرة فػػي عمػػـ االجتمػػاع، دار المجػػدالكم لمنشػػر كالتكزيػػع، عمػػإف  -(2) محمػػد عبػػد الكػػريـ الحػػكرا 
 17، ص 2007األردف، 
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(، أما 1العضكم الذم كإف سائدان مف قبؿ، كيدؿ عمى ذلؾ مفيـك البناء كالكظيفية )
مسمماتيا األساسية كقكالبيا التفسيرية، نظريان كمنيجيان، فتتمخص في أربع نقاط أساسة ال 
تنفصؿ مف كجية نظر البحث عف مكضكع الجريمة خاصة عند محاكلة تشخيص 

 (:2األساسية كىذه المسممات ىي)الديناميات االجتماعية 
إف المجتمع عبارة عف مجمكعة مف األجزاء كاإلنساؽ المرتبطة مع بعضيا  -1

البعض كتتفاعؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى حالة مف الثبات )النسبي( كاالستقرار مف 
 خبلؿ اإلصبلح كليس الثكرة.

ؿ كيتطمب إف كؿ نسؽ اجتماعي يؤدم دكران أساسيان لتحقيؽ التكازف كالتكام -2
الفيـ مف خبلؿ مجمكعة الكظائؼ المتسإندة التي تقدميا ىذه اإلنساؽ، عمى إف 
يرتبط ىذا الفيـ بدكر العكامؿ المعنكية كالثقافية كطبقان لذلؾ فإف الجريمة ىي 

 نتيجة خمؿ في النسؽ االجتماعي.
إف التغير الذم قد يمحؽ بالمجتمع ككذلؾ الخمؿ الكظيفي الذم قد يبدك  -3

ىريان( أماـ البعض يعد حالة استثنائية سرعإف ما يفرز مرة أخرل حالة )ظا
التكازف بعد القضاء عمى المعكقات الكظيفية كظيكر الكظائؼ الكامنة ليذا 

 النسؽ أك ذاؾ.
إف مجمكعة التبدالت التي قد يشيدىا المجتمع ال يمكف ردىا إلى عامؿ كاحد، بؿ ىي  -4

يا، كما إنيا ترتبط بعكامؿ داخمية خاصة بأحد محصمة لعدة عكامؿ تتفاعؿ مع بعض
كالجريمة بناء عمى  ،كأخرل خارجية عامة يختص بيا البناء االجتماعي كنظمو ،اإلنساؽ

ىذا التفسير ىي نتيجة لتمؾ التبدالت التي تطرأ عمى المجتمع أثناء تفاعميا مع العكامؿ 
مكإنية حدكث تناقصات في الداخمية، كما إف صراع المصالح يعد أمران كاردان بسبب إ

                                                 

( أحمد مجدم حجازم : عمـ اجتماع األزمة عمػـ اجتمػاع األزمػة، تحميػؿ نقػدم لمنظريػة االجتماعيػة فػي 1)
 .336ـ، ص  :;;3الحداثة، القاىرة، دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  مرحمتي الحداثة كما بعد

( حكؿ ىذه المقكالت : عمػي ليمػو : البنائيػة الكظيفيػة فػي عمػـ االجتمػاع كاإلنتربكلكجيػا، القػاىرة، 2)
 .;: – 88ـ، ص  4;;3دار المعارؼ، الطبعة األكلى، 
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كظائؼ اإلنساؽ االجتماعية، كقد تفرز صراعات بيف كحدات اجتماعية بدءا مف الفرد 
 حتى النسؽ االجتماعي إال إنيا تمتد إلى البناء االجتماعي الشامؿ 

ىتمت بتفسير الجريمة كالسمكؾ اكنظران لتعدد الصياغات النظرية لبلتجاه الكظيفي التي 
ف عف  أميؿ دكر كايـ، كركبرت ميرتكف، اإلجرامي لكؿ مف فمفريد بريتك كنمكذجيف يعبرا 

 التصكر الكظيفي لظاىرة الجريمة.
ف في يكقد جاء اختيار الدراسة لدكر كايـ باعتباره يعكد الي إف ىذا المفكر يعد مف الكظيفي

كبلىما التـز المرحمة الكبلسيكية أما ميرتكف كفمفريد بريتك  فيعدان نمكذجان لممرحمة الحديثة ك 
 تقريبا بنفس األسس كالمبادم التي نيضت عمييا النظرية  الكظيفية.

 أميؿ دكر كايـ كتفسيره لمسمكؾ االجرامي:-أ
" يػػػػػػرم دكركػػػػػػايـ بػػػػػػإف المجتمػػػػػػع ينشػػػػػػأ بصػػػػػػفة طبيعيػػػػػػة كلػػػػػػيس بصػػػػػػفة تعاقديػػػػػػة، كلكػػػػػػؿ 
مجتمػػػػػع بنػػػػػػاء ككظيفػػػػػة، فمػػػػػػف حيػػػػػػث البنػػػػػاء ىنػػػػػػاؾ مجتمعػػػػػػات محػػػػػدكدة النظػػػػػػاـ بسػػػػػػيطة 

عشػػػػيرة فػػػػي المجتمعػػػػات البدائيػػػػة القديمػػػػة، كمػػػػف حيػػػػث الكظيفػػػػة فينػػػػاؾ مجتمعػػػػات مثػػػػؿ ال
كاسػػػػػعة النظػػػػػاـ معقػػػػػدة التركيػػػػػب كمميػػػػػزة الكظػػػػػائؼ مثػػػػػؿ مجتمعػػػػػات األمػػػػػـ كالمػػػػػدف فػػػػػي 

 ("1التاريخ اإلنسإني")

المجتمعػػػػػػػات مػػػػػػػا ىػػػػػػػي إال إنسػػػػػػػاؽ اجتماعيػػػػػػػة مككنػػػػػػػة مػػػػػػػف تنظيمػػػػػػػات أك مؤسسػػػػػػػات  إف
عػػػػػػػة مػػػػػػػف األفػػػػػػػراد كالجماعػػػػػػػات التػػػػػػػي تسػػػػػػػعي اجتماعيػػػػػػػة باعتبارىػػػػػػػا تتكػػػػػػػكف مػػػػػػػف مجمك 

ىػػػػػتـ بمكضػػػػػكع النظػػػػػاـ االجتمػػػػػاعي عػػػػػف التحقيػػػػػؽ أىػػػػػدافيا فػػػػػي البقػػػػػاء كاالسػػػػػتمرار، كمػػػػػا 
إنمػػػػػػاط جديػػػػػػدة مػػػػػػف التفاعػػػػػػؿ كمشػػػػػػاعر التضػػػػػػامف داخمػػػػػػو التػػػػػػي تفػػػػػػرض النظػػػػػػاـ عنػػػػػػدما 
تتحقػػػػػػػػػػؽ أعمػػػػػػػػػػى درجػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف التضػػػػػػػػػػامف داخػػػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػػػع كنعنػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػو التضػػػػػػػػػػامف 

 (2العضكم".)

                                                 

 .113، ص 1998سية، منشكرات شركة ألجا، مالطا، عمي الحكات، النظريات االجتماعية، اتجاىات أسا-(1)
، 1ليبيػا، ط -يأس خضير البياتي، النظرية االجتماعية جػذكرىا التاريخيػة كركادىػا،  دار الكتػب الكطنيػة، بنغػازم -(2)

 36، ص2002
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التضامف اآللي في المجتمع تتخمي فعالية القكم الجمعية كاضحة فيما يثيره "كحينما يسكد 
إنتياؾ نظـ الجماعة مف ردكد فعؿ قكية كىنا نجد تعبير قكيان لمقير االجتماعي، حيث 
تمثؿ المجتمع المعقد كالغير متجإنس كىذا ينعكس عمي الفرد داخؿ المجتمع كىذا التغيير 

مف المرحمة الميكإنيكية إلي المرحمة العضكية كنتيجة ىذه  يتـ تدريجيان بإنتقاؿ المجتمع
التغيرات  تحدث العديد مف الظكاىر كالسمككيات مف بينيا الجريمة كالسمكؾ المنحرؼ التي 

 (1تؤثر عمي الفرد بصفة خاصة كعمي سبلمة المجتمع كتطكرىا بصفة عامة ")
جتماعيان عند تفسيره لمسمكؾ ا كما يأخد المنحى الدكر كايمي في تفسير الجريمة بعدان   

اإلجرامي إلف الفعؿ اإلجرامي ليس إجرامان في حؽ شخص كما يبدك كلكنو إجراـ في حؽ 
الضمير الجمعي المشترؾ كمف تـ فإف رد الفعؿ العقابي يؤكد قكة الجماعة مف ناحية 

 كيشكؿ إعادة تنشئة ضمنية لباقي أفراد الجماعة مف ناحية أخرم.
نيف كالعكاطؼ فالضمير الجمع   ي حسب دكر كايـ ىك مجمكعة القيـ كالعادات كالقكا 

الجمعية المشتركة ،كالسمطة التقميدية لكبار السف كالتجمعات القرأبية ،التي تساىـ بشكؿ 
كما إف ىناؾ سمككيات أخرم سمبية يقؼ منيا المجتمع مكقفان  إيجابي في صياغة التكامؿ،

قـك بو المجتمع تجاه السمكؾ ياإلنتقامي الذم خاصان، كىذا ما ينطبؽ عمي رد الفعؿ 
 اإلجرامي إلنو يمثؿ إنتياكا التفاؽ الجماعة.

إف السمكؾ اإلجرامي، كالجريمة بكجو عاـ، يككف مصدرىا خمؿ في المعايير االجتماعية    
كالقيـ االجتماعية ذات المضمكف األخبلقي )كىك ما يعرؼ بالقيـ األخبلقية( المكجكدة في 

، حيث تنخفض أىمية الضمير الجمعي مقابؿ إنتشار اإلنإنية كالتسمط كالمصمحة المجتمع
الخاصة، فالمجتمع ىنا يككف مصدر لمجريمة باعتباره ليس مجمكعة مف األفراد بؿ ىك 

 (.2نسؽ ينتج عنو تفاعؿ معيف)

                                                 

نيقػػكال تيماشػػيت، ترجمػػة محمػػكد عػػكدة ، محمػػدا لجػػكىرم، محمػػد عمػػي محمػػد، كآخػػركف، مرجػػع سػػبؽ ذكػػره، ص  -(1)
 173، ص172

( حكؿ ىذا المعني : عبدالباسط عبدالمعطي : المرأة في مصر، القاىرة، المجمس القكمي لممرأة، التقرير 2)
 . 63 – 59ـ، ص  4223األكؿ، 
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حار كما إف المجتمع يتجو نحك المزيد مف الجرائـ أك باألحرل نحك معدالت أكبر مف اإلنت    
عندما يسكده حالة اإلنكمي كظرؼ اجتماعي كثقافي، إال إنيا سرعإف ما تدفع المجتمع كبناء 
نحك البلمعيارية كالخمؿ في التكازف االجتماعي، بمعنى آخر إف الجريمة تككف أحد المظاىر 

 (.1الدالة عمى تعايش الفئات االجتماعية حالة البلمعيارية كفقدإف التكازف)
الجريمة حسب تفسير دكر كايـ مرتبطة بعكامؿ اجتماعية كالترجع السباب نفسية  كعميو  ..فإف   

 أك جغرافية أك فمسفية . 
 فمفريدك باريتك كتفسيره لمسمكؾ االجرامي:-ب

ـ( حكؿ الدكر المتعاظـ الذم تمعبو العكاطؼ في 1932-1848أكد فمفريدك باريتك )
جتماعية، كىذا التفسير يعد ميمان قياسان صياغة الفعؿ االجتماعي كأيضان الجريمة ككاقعة ا

بمكضكع ىذه الدراسة مف خبلؿ الربط بالقضايا التي طرحيا باريتك كالتي يمكف تمخيصيا 
 في النقاط التالية :

إف العكاطؼ تعد ىي القكة الدافعة التخاذ نمط سمككي دكف آخر، كتتسـ بالثبات داخؿ 
 إف االستدالؿ عمييا يتـ مف خبلؿ مبلحظة الفرد بسبب ككنيا غرائز أك ميكال فطرية، إال

األفعاؿ، كبناء عميو يككف التساؤؿ ىنا حكؿ ىذه الغرائز كالميكؿ كطبيعة عبلقتيا بالسمكؾ 
 اإلجرامي.

كما إف العكاطؼ تنقسـ مف كجية نظر باريتك عمى ثبلثة عناصر متداخمة ىي عمى  
مة كالسمكؾ اإلجرامي أفعاال التكالي الركاسب كاألفعاؿ كالمشتقات، فإذا كإف الجري

(، كاألىـ مف ذلؾ االرتباط 2اجتماعية، فبل بد إف يرتبط بالركاسب ذات التقسيمات الستة)
العضكم بالمشتقات التي اعتبرىا باريتك تبريرات يتخذىا الفرد لبلقتناع الذاتي بإف الجريمة 

 كالسمكؾ تعد أفعاالن منطقية.

                                                 

( شكرم عبدالمجيد صػابر : العنػؼ ضػد المػرأة مػف منظػكر مختمػؼ، غػزة، مركػز شػؤكف المػرأة، الطبعػة 1)
 . 335ـ، ص 4224األكلى، 

رؤيػػػػة نقديػػػػة، القػػػػاىرة، دار  – 343يـ أحمػػػػد : النظريػػػػة فػػػػي عمػػػػـ االجتمػػػػاع،  ص ( سػػػػمير نعػػػػ2)
 . 348ؼ، 6:;3المعارؼ، الطبعة الثإنية، 
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ما إف المشتقات أك التبريرات ليست سكل يؤكد باريتك مسألتيف ميمتيف أكلي  
مقكالت كاذبة يحاكؿ الفرد مف خبلليا إعطاء المشركعية لسمككياتو، ثإنييا إف مدل إنتشار 
الجريمة في مجتمع ما يتكقؼ عمى نكعية الركاسب السائد سكاء عمى المستكل الفردم أك 

 ف التنظيـ يككفاالجتماعي العاـ، فعندما تسكد غريزة الجنس كتنطكم عمى حالة م
 المجتمع مييأ لمزيد األفعاؿ كالسمككيات اإلجرامية كأيضان إلى الفناء كفؽ تعبيرات فمفريدك 

 (.1باريتك)
 كتفسيره لمسمكؾ االجرامي: R. Mertonركبرت ميرتكف -ج
كجية نظر حكؿ إنماط التكيؼ مع ىذه  R. Mertonأيضان قدـ ركبرت ميرتكف  

ف الكسائؿ كاألىداؼ بدءان مف االمتثاؿ حتى الرفض مركران التغيرات مف حيث العبلقة بي
سحابية كالتمرد في معادلة ال تفرض أية أشكاؿ مف اإلنييار النظامي نبالطقكسية كاإل

ف كإف يمكف  كمرتكزة عمى كجكد معكقات كظيفية تكشؼ عنيا العديد مف المظاىر، كا 
لتكازف كاالستقرار ليككنا أكثر تفسيرىا في إطار الكظائؼ الكامنة المتمثمة في إعادة ا

 (.2ثباتان)
كميما يكف مف اختبلفات داخؿ االتجاه البنائي الكظيفي فإف االتجاه الكظيفي 
قياسان بتكضيح الجريمة كعبلقتيا بما يحدث في المجتمع مف تحكالت متنكعة كمتشابكة قد 

العائمي عمى  قدـ إسيامات عديدة في مجاؿ الفكر االجتماعي عامة، كفي عمـ االجتماع
كجو الخصكص يتركز في التأكيد عمى حدة تأثر الجريمة بعدد مف التغييرات مثميا مثؿ 
ف كإنت االستجابات تتمحكر حكؿ التكيؼ مع تغيرات  أم نسؽ اجتماعي آخر، حتى كا 

 متسارعة كحادة كالتحضير كالتصنيع كالتقدـ التكنكلكجي عمى سبيؿ المثاؿ.

                                                 

( شػػػػػػػػػػػكرم عبدالمجيػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػابر : النظريػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػة، عػػػػػػػػػػػزة، دار المنػػػػػػػػػػػارة، الطبعػػػػػػػػػػػػة 1)
 .335 – 333ـ،  ص  9;;3األكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى، 

، القػاىرة، مطبعػة  ( حكؿ تفاصيؿ ىذه اإلنماط : شادية قنػاكم : المشػكبلت االجتماعيػة الفصػؿ الثالػث.2)
 ـ. 1993الطكبجي، الطبعة األكلى، 
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كجية نظر ىذه الدراسة يتمخص في إنيا محاكلة دؤبة لتحديد كما يمكف التأكيد عميو مف  
مستكل التحميؿ البلـز لتحقيؽ التكيؼ كاالستقرار ضكء تحكالت سريعة كتبدالت متبلحقة، 
نيا  ف الفرد يتفاعمكف في إطار بنائي لتدعمو كتسإنده دكف محاكلة التمرد عميو، كا  كا 

نيف عامة بقدر ما ي حكميا عدد مف الخصكصيات حسب )الجريمة( ال تستند عمى قكا 
الزمإف كالمكإف في إطار مقكمات الكاقع المعاش بالفعؿ، كأخيران إمكإنية الجمع في تحميؿ 
إنعكاسات التحكالت االجتماعية كالثقافية عمى ما ىك نفسي يتحكـ في صياغة كتشكيؿ 

 الفعؿ االجتماعي تجاه مختمؼ القضايا.
في تفسيرىـ لمسمكؾ العنيؼ، بإرجاعو لمعكامؿ فيما أجمع إنصار االتجاه االجتماعي 

 االجتماعية كذلؾ ألىميتيا في التأثير عمى الفرد كتشكيؿ سمككو.
كيفسر االتجاه االجتماعي السمكؾ العنيؼ تفسيران اجتماعيان باعتباره ظاىرة 
اجتماعية مف مظاىر السمكؾ اإلنسإني، حيث يعتبر أصحاب ىذا االتجاه إف لمعكامؿ 

 ة تأثيران كاضحان عمى شخصية الفرد كتشكيؿ سمككو.االجتماعي
 الخاتمة

اتخذت نظريات عمـ االجتماع مند ظيكرىا المجتمع في بنيتو كنظمو كظكاىره مكضكعا  
نيف التي تخضع  لو ، كتبنت الطريقة العممية الكضعية في دراساتو بغية الكصكؿ إلى القكا 

 . فييا  كـليا الظكاىر االجتماعية لفيميا كتفسيرىا كالتح
كعمـ االجتماع ييتـ  بتشخيص الجريمة  مع تحديد نشأتيا كتطكرىا ، كىك في عممو ىذا 
يستمد تصكراتو مف كاقع نشأة الظاىرة االجتماعية في كسط اجتماعي معيف كارتباطيا 
بنكع معيف مف المجتمعات كما يبدكا عميو مف مظاىر سمككية كما يصدر عنيا مف قكاعد 

، كىكذا فإف الصفة المميزة لعمؿ االجتماع ىك اىتمامو بالظاىرة كنظـ اجتماعية 
االجتماعية كحقيقة مستقمة عف الظكاىر الطبيعية كالبيكلكجية كالنفسية كدراستيا مف خبلؿ 

 المجتمع الذم تحدث فيو دراسة عممية.
كنتيجة لتأثير عمـ االجتماع شيد القرف العشريف أكسع كأعمؽ الدراسات التي عرفيا   

بيف الجريمة كمختمؼ   تاريخ الجريمة ، فيذه الدراسات تيدؼ إلى الكشؼ عف العبلقة
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عناصر البيئة االجتماعية كالظركؼ االقتصادية كالسياسية كالتركيب الطبقي لممجتمع 
 ككسائؿ اإلعبلـ كالديف.

ؿ تكضيحات البنائية الكظيفية كتفسيرىا لمجريمة كالسمكؾ االجرامي تمث إفمما ال شؾ فيو 
اضافة ىامة بالنسبة لعمماء االجتماع الذيف يصركف عمي استعماؿ التحميؿ الكظيفي 

جرامي بحيث يمكف تسميو عمماء االجتماع الذيف تبنكا تفكير لتفسير الجريمة كالسمكؾ اإل
 الكظيفييف الجدد التطبيقات العممية لمبنيكية الكظيفية .

يضا التحميؿ السكسيكلكجي مف أجرامي ك كمف خبلؿ دراسة التفسيرات لمجريمة كالسمكؾ اإل
كجيو نظر البنائية الكظيفية كالعمماء الذيف تمت دراستيـ نجد ىناؾ اختبلؼ في تفسير 

سيامات عديدة كمتعددة في تفسير إجرامي كىذا االختبلؼ يقدـ الجريمة كالسمكؾ اإل
 كتنفيما.ثر كاضح  في تقديـ تكضيح الغمكض الذم يأجرامي كلو لمجريمة كالسمكؾ اإل

 التكصيات .
جرامي كالكقكؼ مع النظريات .استعراض النظريات المفسرة لمجريمة كالسمكؾ اإل1

 كالتطكرات الحديثة فيما يتعمؽ بأسباب الجريمة كالحد مف كقكعيا.
.التعرؼ عمى مدل االستفادة مف النظريات الحديثة في عمـ الجريمة كعبلقتيا بالتفسير 2

 السمكؾ االجرامي
فضؿ السبؿ لمكقاية مف إنتشار الجريمة في المجتمع  باستخداـ البحكث أكؼ عمى . الكق3

 يجابي لذلؾ.ثر اإلاألمف العممية كالدراسات المستفيضة لما ليا 
 

 المراجع قائمة المصادر و 
أحمػػػد القصػػػير : منيجيػػػة عمػػػـ االجتمػػػاع بػػػيف الكظيفيػػػة كالماركسػػػية كالببنيكيػػػة، القػػػاىرة، -1

 ـ. 1985امة لمكتاب، الييأة المصرية الع
أحمػػػد مجػػػدم حجػػػازم : عمػػػـ اجتمػػػاع األزمػػػة ، تحميػػػؿ نقػػػدم لمنظريػػػة االجتماعيػػػة فػػػي -2

 ـ.1998مرحمتي الحداثة كما بعد الحداثة، القاىرة، دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 
 –بيػػػػركت  –دار النيضػػػػة العربيػػػػة  –الجريمػػػػة كالمجتمػػػػع  -سػػػػامية حسػػػػف السػػػػاعاتى -3
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 ـ. 1983
رؤيػة نقديػة، القػاىرة، دار المعػارؼ،  –سمير نعيـ أحمد : النظريػة فػي عمػـ االجتمػاع،  -4

 ؼ.1984الطبعة الثإنية، 
 ـ. 1993سناء الخكلي : األسرة في عالـ متغير، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  -5
شكرم عبدالمجيد صابر : العنؼ ضد المرأة مف منظكر مختمؼ، غزة، مركز شؤكف  -6
 ـ. 2002لمرأة، الطبعة األكلى، ا
شػػػػػػػكرم عبدالمجيػػػػػػػد صػػػػػػػابر : النظريػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػة، عػػػػػػػزة، دار المنػػػػػػػارة، الطبعػػػػػػػة  -8

 ـ. 1997األكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى، 
شػػادية قنػػاكل : المشػػػكبلت االجتماعيػػة الفصػػػؿ الثالػػث. ، القػػػاىرة، مطبعػػة الطػػػكبجي،  -9

ليبيػا،  -ـ.كرىػا التاريخيػة كركادىػا،  دار الكتػب الكطنيػة، بنغػازم 1993األكلػى،  الطبعة
 .2002، 1ط
محمد محمد مصباح ،السمكؾ اإلجرامي كالعػػػػػػكد إلى الجريمة :مدخؿ في عمـ  -10

 .2007أجتماع الجريمة ،منشكرات جامعة الفاتح، طرابمس،
 .1976ات جامعة قار يكنس ، محمد محمكد خمؼ ، مبأدم عمـ اإلجراـ ،منشكر  -11
ني، النظريػػػػػة المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصرة فػػػػػي عمػػػػػـ االجتمػػػػػاع، دار  -12 محمػػػػػد عبػػػػػد الكػػػػػريـ الحػػػػػكرا 

 .2007المجدالكم لمنشر كالتكزيع، عمإف األردف، 
عبدالباسط عبدالمعطي : المرأة في مصر، القاىرة، المجمس القكمي لممرأة، التقرير  -13

 ـ،. 2001األكؿ، 
 ..1992عبد الرحػػػػػمف أبكتكتو،عمـ اإلجراـ، منشكرات الجامعة المفتكحة، طرابمس، -12
عمي اليادم الحكات، النظريات االجتماعية، اتجاىات أساسية، منشكرات شػركة ألجػا، -13

 .  1998مالطا، 
نيقكاليتماشػػػػيت، ترجمػػػػة محمػػػػكد عػػػػكدة ، محمػػػػدا لجػػػػكىرم، محمػػػػد عمػػػػي محمػػػػد، كآخػػػػركف.  -14

 ـ 1998ار المعارؼ، الطبعة الخامسة، القاىرة، د
يأس خضير البياتي، النظريات االجتماعية جذكرىا التاريخيػة كركادىػا، دار الكتػب الكطنيػة،  -15

 .2002، 1ليبيا، ط -بنغازم
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 الصالت الثقافية والعممية بين السودإن األوسط ودول شمال أفريقيا
 د. أحمد حسين الشريف إعداد:                                                      

 د. خالد محمد مرشإن                                                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمـة
فػػي اآلكنػػة األخيػػرة يػػزداد اىتمػػاـ البػػاحثيف بتػػاريخ القػػارة اإلفريقيػػة؛ عمػػى اعتبػػار إف 

رافيػة كالفػكارؽ التراث الحضارم اإلنسإني ىػك ممػؾ لمبشػرية جمعػاء، فمػـ تعػد المسػافات الجغ
 العرقية تمثؿ حكاجز تمنع مف التكاصؿ بيف البشر.

بدأ االىتماـ بتاريخ إفريقيا في البحػكث العمميػة المختمفػة، كذلػؾ بدراسػة كافػة مناشػط 
نػب التػاريخ األفريقػي تضػمنيا  الحضارة اإلنسإنية، كلعؿ مػا يميػز األبحػاث التػي تناكلػت جكا 

ثَّقػػة، أخػػذت تحػػؿ تػػدريج ينا محػػؿ األسػػاطير كالخرافػػات التػػي كإنػػت تحػػيط القػػارة لمعمكمػػات ميكى
 بإطار مف الغمكض.

كتعػػػػد ممالػػػػؾ السػػػػكدإف األكسػػػػط مػػػػف الممالػػػػؾ اإلفريقيػػػػة القديمػػػػة التػػػػي ظيػػػػرت فػػػػي 
العصكر الكسطى، كقامت في قارة إفريقيا في الشرؽ مف أرض اليكسػا، حيػث نشػأت فػي 

أطػػكؿ الممالػػؾ التػػي قامػػت فػػي  أرض السػػافإنا التػػي امتػػدت بػػيف النيػػؿ كالنيجػػر، فيػػي مػػف
 ىذه القارة عمرنا.

كسػػػيعالج ىػػػذا البحػػػث الصػػػبلت الثقافيػػػة بػػػيف السػػػكدإف األكسػػػط كدكؿ شػػػماؿ أفريقيػػػا 
 ـ(.1300-ـ 800ىػ/ 700-ىػ 184خبلؿ الفترة مف عػاـ 

كيأتي سبب اختيار ىذا المكضػكع لتكضػيح العبلقػات العربيػة اإلفريقيػة، كذلػؾ بػإبراز 
ف الصػػحراء لػػـ تكػػف فػػي يػػـك مػػا كمػػا صػػكرىا الػػبعض حػػاجزنا فاصػػبلن حقيقػػة ميمػػة كىػػي إ

بػػػيف عػػػالميف مختمفػػػيف، بػػػؿ كإنػػػت ميػػػػدإنا لمتكاصػػػؿ الحضػػػارم، كتبيػػػإف مػػػدل التكاصػػػػؿ 
الحضارم بيف ممالؾ السػكدإف األكسػط كدكؿ شػماؿ أفريقيػا، ك إظيػار مػدل التمػازج بػيف 

مػػػة، كتبيػػػإف جسػػػكر التكاصػػػؿ الشػػعكب كتبػػػادؿ األفكػػػار كالمعتقػػػدات بػػػيف المجتمعػػات القائ
التػػي دخمػػػت عػػػف طريقيػػػا الكثيػػػر مػػػف المػػؤثرات الحضػػػارية التػػػي طبعػػػت المنطقػػػة بطػػػابع 
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مميػػػز، حيػػػث إنسػػػابت عبػػػر ىػػػذه الػػػدركب المئػػػات مػػػف القكافػػػؿ التجاريػػػة كالعشػػػرات مػػػف 
الرحالة كالعمماء كالدعاة، كما شيدت ىذه الصحراء مكجات مػف اليجػرات الجماعيػة التػي 

لشػػماؿ لتسػػتقر فػػي المنػػاطؽ الخصػػبة حػػكؿ بحيػػرة تشػػاد، كلتطبػػع المنطقػػة إنطمقػػت مػػف ا
بالطػػػػابع العربػػػػػي اإلسػػػػبلمي بعػػػػػد إف امتزجػػػػت بالسػػػػػكإف األصػػػػمييف عػػػػػف طػػػػرؽ التجػػػػػار 

 كالمصاىرة.
كلقد تـ اختيار السكدإف األكسط إلنو يتكسط القارة اإلفريقية، كاسػتمد مقكمػات كجػكده 

نػػػب اإلداريػػػة مػػػف ىػػػذا الػػػديف العظػػػيـ، فأصػػػبحت المغػػػة ا لعربيػػػة المغػػػة الرسػػػمية فػػػي الجكا 
 كالعممية، كلغة التخاطب كالمراسبلت بعد كصكؿ اإلسبلـ إليو.

كمػػػف ىنػػػا سػػػيككف ىػػػذا البحػػػث أداة عمميػػػة دقيقػػػة السػػػتكماؿ العبلقػػػات التاريخيػػػة العربيػػػة 
 األفريقية خبلؿ الفترة اإلسبلمية.

ا لمتسػػػػػاؤالت كتنطمػػػػػؽ ىػػػػػذه الدراسػػػػػة مػػػػػف عػػػػػدة فرضػػػػػيات بحثيػػػػػة تكػػػػػكف مكضػػػػػعن 
 اآلتية:

كيػػػػػؼ كإنػػػػػت الصػػػػػبلت الثقافيػػػػػة بػػػػػيف السػػػػػكدإف األكسػػػػػط كمراكػػػػػز الحضػػػػػارة فػػػػػي    
، كمػػػػػا ىػػػػػك أثػػػػػر المػػػػػٌد الحضػػػػػارم لػػػػػدكؿ شػػػػػماؿ إفريقيػػػػػا عمػػػػػى ؟شػػػػػماؿ فريقيػػػػػا

السػػػػػكدإف األكسػػػػػط ؟ كىػػػػػؿ كإنػػػػػت العبلقػػػػػات التػػػػػي ربطػػػػػت السػػػػػكدإف األكسػػػػػط 
ابطيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي العصػػػػػػػػكر الكسػػػػػػػػطى مػػػػػػػػع دكؿ شػػػػػػػػماؿ إفريقيػػػػػػػػا ممتػػػػػػػػٌدة مػػػػػػػػف رك 

 التاريخية أك الدينية أـ إنيا بدكافع أخرل؟
 أثر اإلسبلـ كتعاليمو: -

إف لكؿ حضارة مبادئ كأىدافان تقـك عمييا كألجميا، كتسعى إلى تحقيقيا كالكصكؿ 
إلى غايتيا، كلكف حضارة اإلسبلـ تختمؼ عف كؿ ىذه الحضارات التي قامت عمى كجو 

ى مبادئ كميثيؿ خالدة باقية بقاء الدىر، إلنيا األرض؛ ذلؾ إلف حضارة اإلسبلـ تقـك عم
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ف الكريـ كالسنة النبكية، فمـ يستطع العقؿ البشرم مف قبؿ كال مف  استمدت قكتيا مف القرا 
 (.1بعد إف يصؿ إلييا، فيي مبادئ اإلسبلـ كقبس مف نكر ا كحكمتو البالغة)

كرنا ثقافيان كدينيان ميمان، بدأ السكدإف األكسط يكتسب أىمية كمركزنا لو قيمتو، كيؤدم د
كذلؾ بعد دخكؿ اإلسبلـ إليو، فأصبحت منطقة بحيرة تشاد مصدرنا مف مصادر اإلشعاع 
لمحضارة اإلسبلمية في السكدإف األكسط، حيث يرجع الفضؿ في ذلؾ إلى قربو كاتصالو 

قات بمراكز الثقافة اإلسبلمية في مصر كببلد شماؿ إفريقيا؛ كاستطاع إف يبني معيا عبل
 (.2كطيدة، كما تمكف مف استيعاب كىضـ كثير مف أسباب الحضارة فيو)

ككإنت الفترة مف أكاخر القرف الرابع اليجرم/ التاسع الميبلدم قد شيدت تحكالن 
ندفاع الدعكة كالدعاة إلى عمؽ القارة األفريقية )  (.3عظيمنا في حركة المد اإلسبلمي كا 

فة العربية، كتعمؽ الديف اإلسبلمي في كمف أعظـ المؤشرات عمى امتزاج الثقا
نفكس أىؿ السكدإف األكسط، إنيـ تنصمكا مف أسمائيـ كألقابيـ الكثنية القديمة، التي عمقت 

 ( مثؿ:4بيـ كبأسبلفيـ، فعممكا عمى استبداليا بعد إسبلميـ بألقاب كأسماء إسبلمية)
 جيؿ أك أككر صار عبد الجميؿ. -

 دكنمو أصبح محمد أك إدريس. -

 أصبح عثمإف. بيرم -

 أـك أصبح أحمد. -
                                                 

 اإلسالمية، رسالة ماجستري غري منشورة يف إمنزين العابدين عبد احلميد السراج: دولة ا( 1)
 .103، صم1975عة القاىرة، تاريخ العصور الوسطى، الية اآلداب جام

عبد الفتاح مقلد الغنيمي: حراة ادلد اإلسالمي يف غرب أيريقيا، مكتبة هنضة الشرق، ( 2)
 .61، ص م1985القاىرة، 

،  م1955أمحد بن أيب يعقوب بن واضح، تاريخ اليعقويب، دار العراق، بريوت، ،اليعقويب ( 3)
 . 205ص

 .128 اإلسالمية، مرجع ساب ، صإمندولة ا( زين العابدين عبد احلميد السراج، 4)
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 كادام أصبح عبد القادر. -

 بيككر أصبح أبا بكر. -

 (.1دارمإف أك أمإف أصبح عبد الرحمف ... الخ ) -

ف كشريعة اإلسبلـ، كحافظكا عمى ذلؾ  كما تمسؾ أىؿ السكدإف األكسط بالقرا 
 – 1150ىػ / 572 – 545بالتربية اإلسبلمية، حتى إف سمطإف كإنـ بير األكؿ دكنمو )

ف كالفقو اإلسبلمي نتيجة جيمو بالشريعة 1176 ـ( عاقبتو كالدتو بالسجف كزيادة قراءة لمقرا 
 (.2اإلسبلمية في حكمو عمى السارؽ بالقتؿ )

فقد أصبح اإلسبلـ داعمان لؤلسر الحاكمة لمسيطرة عمى الببلد، كزاد مف مركزىا في 
الشماؿ األفريقي، كعمؿ اإلسبلـ الداخؿ كالخارج، كما زاد مف تقربيا بممكؾ المسمميف في 

عمى تيذيب العادات التي كإنت قائمة قبؿ اإلسبلـ، كقضى عمى التقاليد الكثنية، كباعتناؽ 
ممكؾ كسبلطيف السكدإف األكسط لئلسبلـ، قامكا بمحاربة البدع كالمحدثات كالعادات 

ـ، 1258 – 1221ىػ / 657 – 618كالتقاليد الكثنية، كيعتبر السمطإف دكنمو دابممى 
رائدا في ىذا المجاؿ بقضائو عمى خرافة "كثف مكنى" كما يدعى )جكجك مكنى(، كالذم 
كإف سائدان في كإنـ، كىك عبارة عف صنـ كضع في مخبلة صغيرة خيطت بجمكد كثيرة 
ـر عمى أم شخص فتحيا: إلنيا عمى حد زعميـ ىي دليؿ نجاح مممكتيـ  كمتنكعة، حي

حتفظان بيا، كذلؾ بإف قاـ بفتحيا ككضعيا أماـ الناس مادامت ىذه المخبلة مغمقة كم
 (.3لينظركا إلييا كليعممكا إف ىذا الكثف )جكجك مكنى( ما ىك إال خرافة ككىـ )

                                                 

 .76، ص 1975ادلصرية العامة،  يأة: إمرباطورية برنو اإلسالمية، اذلإنإبراىيم طرخ( 3)
(4 )History of the first twelve, P, 91. .Amam Ahmed Ibn 

Fartua     
دار الكتاب اللبنإين،  ،ادلبتدأ واخلرب إنابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون ادلغريب، العرب وديو  (1)

إبراىيم صاحل يونس: تاريخ اإلسالم وحياة العرب يف . 652صم، 1957 ،6بريوت، ج 
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كما أيد اإلسبلـ في السكدإف األكسط نظاـ اإلنتساب إلى األـ، أك نظاـ الخؤكلة 
 (.1يا أكالدىا )الذم كإف يعطي المرأة في حالة طبلقيا إف تعيش مع عشيرتيا كمع

ف  كبإنتشار اإلسبلـ كالعمـك اإلسبلمية إنتشرت المغة العربية، كىي لغة القرا 
كالعبادات كالعمـك اإلسبلمية، كصارت المغة العربية المغة الرسمية لبعض ممالؾ السكدإف 
األكسط، فقد أثرت في جميع المغات المحمية، مثؿ: لغة اليكسا، كالكلكفية كغيرىما بصفة 

 (.2حيث صارت مميئة باأللفاظ العربية. ) خاصة،
كعبلكة عمى ذلؾ، فقد منح اإلسبلـ الداخميف فيو رابطة األخكة اإلسبلمية, حيث 
جعميـ إخكة متساكيف في الحقكؽ كالكاجبات، فاإلسبلـ كقؼ مف المساكاة مكقفا فريدنا بيف 

مـ كالشعكب، قاؿ ا االتجاىات كالممؿ القديمة كالحديثة، حيث دعا إلى المساكاة بيف األ
فيكا إف  تعإلى:  قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى ٍمنىاكي عى نثىى كىجى مىٍقنىاكيـ مّْف ذىكىرو كىا  يىا أىيُّيىا النَّاسي إنا خى

ًبيره  ًميـه خى ـٍ إف اى عى ـٍ ًعٍندى اً أىٍتقىاكي مىكي (. فيذه اآلية الكريمة تذكر اإلنسإف بكحدة 3) أىٍكرى
نيـ، بؿ بالعمؿ الصالح المنش أ، كتقرر إف التفاضؿ ال يتخذ عمى أساس أصكؿ الناس كألكا 

 كالنافع كباإليمإف.
كلذلؾ فإننا نرل إف اإلسبلـ كالحضارة العربية اإلسبلمية كإنت مف أىـ العكامؿ 
التي أسيمت في رقي المجتمع كحؿ معظـ المشكبلت الداخمية التي كاجيت الممالؾ 

لبناء المدارس كالمعاىد اإلسبلمية المختمفة دكر في ظيكر طبقة متعممة اإلسبلمية؛ فكإف 
مثقفة ضمت بعض العمماء الذيف استطاعكا تنظيـ اإلدارات في شتى المجاالت المختمفة، 

                                                                                                                         

، الية اآلداب، جامعة اخلرطوم، أاتوبر، إن، برنو، شعبة أاحاث السودإمنإمرباطورية ا
 .69، ص 197

العصر احلديث، مطبعة  إىلمنذ نشأهتا  إن( عبد اجمليد عابدين: تاريخ الثقاية العربية يف السود2)
 .77، ص 1953الشبكش، القاىرة، 

 .77، إمرباطورية الربنو، مرجع ساب ، ص إنإبراىيم طرخ (3)
 .13اآلية  :سورة احلجرات (4)
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ا في النيضة العممية ليذه الببلد، خاصة في فترة القرنيف  التي ظيرت تفكقا عمميان كاضحن
 شر كالحادم عشر الميبلدييف.الرابع كالخامس اليجرييف / العا

 إنتشار المغة العربية:  -
إف ىناؾ شبو إجماع عمى إف كراء المغة العربية سندان ميمان أبقى عمى ركعتيا 
كخمكدىا كىك اإلسبلـ، فمـ تنؿ منيا األجياؿ المتعاقبة كالعصكر المتباينة كالميجات 

ف المختمفة، عمى نقيض ما حدث لمغات القديمة كالبلتينية؛ ح يث إنزكت تمامنا بيف جدرا 
المعابد ككادت إف تنقرض، فقد تفتتت عمى عدة ليجات قريبة الشبو مف بعضيا؛ لكنيا 

 بعيدة الفيـ بالنسبة ألصميا المغكم المتكارث.
ف الكريـ؛ كمعنى ىذا إف كافة  كمف المعركؼ إف كؿ مسمـ مطالب بتبلكة القرا 

ف الكريـ سر المسمميف في جميع بقاع العالـ مطالبكف بتعم ـ المغة العربية، ليذا يعتبر القرا 
 (. 1بقاء المغة العربية )مقدسة( كالتي ال يكجد مثميا في كافة لغات األرض)

ف إلى المغات األجنبية مف أىـ األسباب التي أبقت  كما إف اإلحجاـ عف ترجمة القرا 
 (. 2كسط)عمى المسإف العربي كصإنت التراث العربي، كينطبؽ ىذا عمى السكدإف األ

كارتباط الدعكة اإلسبلمية بالمغة العربية مف أبرز العكامؿ التي أسيمت في 
إنتشارىا، فسار اإلسبلـ كالمغة العربية جنبنا إلى جنب مع الجياد في سبيؿ نشر الديف 

 (.3كتكسيع رقعة الببلد اإلسبلمية في أفريقيا، فضبلن عف تنشيط الحركة التجارية)
ف كنا نرجح إف كقد إنتشرت المغة الع ربية بعد كصكؿ اإلسبلـ إلى ىذه المنطقة، كا 

المغة العربية لـ تكف غريبة عف المنطقة قبؿ اإلسبلـ؛ لكجكد صبلت اقتصادية قكية بيف 

                                                 

ندوة اللغة العربية يف تشاد ندوة اللغة العربية يف تشاد، ، اللغة العربية يف تشاد زلمد عاجت عبد ادلنصف،( 1)
 .203، ص 2003، 1عية الدعوة اإلسالمية، بنغازي، طالواقع وادلستقبل، مج

النهضة ادلصرية، القاىرة، ( حسن أمحد زلمود، اإلسالم والثقاية العربية يف أيريقيا، 2)
 .43، ص 1963

، القاىرة، العامة للكتاب يأةاذل، ( إبراىيم علي طرخإن، اإلسالم واللغة العربية يف غرب أيريقيا3)
 .70-68، ص  م1969
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ببلد شماؿ أفريقيا كالسكدإف األكسط؛ فالتجار القادمكف مف ببلد شماؿ أفريقيا كإنكا 
ف يستعممكف المغة العربية في معامبلتيـ اليكمي ة مع األىالي فإنتقمت أسماء األكزا 
 (.1كالمقاييس كالمكاييؿ العربية إلى المغات المحمية )

كمف جية أخرل فإف القبائؿ التي ىاجرت مف الشماؿ كاستقرت في منطقة بحيرة 
تشاد كإنت لغاتيا ترجع إلى أصكؿ عربية؛ فمغة الطكارؽ التي يسمكنيا )تامشاؽ( ىي 

 (.2ديمة )إحدل الميجات العربية الق
لقد كإف إلنتشار القبائؿ العربية كخاصةن عرب بني جذاـ كالشكا كغيرىا مف القبائؿ 
ف ىذه القبائؿ لـ تكتًؼ في نشر المغة بإدخاؿ  العربية أثره كبير في إنتشار المغة العربية، كا 
اإلسبلـ بيف شعكب تمؾ الببلد؛ بؿ سعت إلى طبع الببلد بطابع عربي إسبلمي، لذلؾ 

لقكؿ بإف الجزء الشمالي مف السكدإف األكسط  كالذم كإف قريبان مف الصحراء يمكف ا
الكبرل ػػ ػػ حيث المدف كالقرل التي تقع عمى حافة الصحراء ػػػػ ال ينطبؽ عميو القكؿ بإنو 
جزء مف ببلد الزنكج؛ إلف بو كثيرنا مف القبائؿ العربية، التي سرعإف ما شكمت عادات 

 (. 3السكإف كأطكار حياتيـ)
كبعد إنتشار اإلسبلـ في المنطقة استمرت المغة العربية في اإلنتشار عف طريؽ 
الدعاة كالتجار، خاصة بعد تزايد عدد القكافؿ التجارية القادمة مف ببلد شماؿ أفريقيا، كال 
شؾ إف أعدادنا كبيرة مف التجار كإف يرافؽ ىذه القكافؿ مما زاد في إنتشار المغة العربية 

                                                 

. 33م ، ص1913زلمود اع ، تاريخ الفتاش، نشره ىوداس وداليوس، باريس ، ( 1)
واألم ن عوض اهلل، جتارة القوايل ب ن مشال أيريقيا والسودإن الغريب وآقارىا احلضارية 
حىت هناية القرن السادس عشر ادليالدي، بغداد، معهد البحوث والدراسات العربية، 

 .188م، ص 1984
 .29م، ص 1988 ،بريوتالطوارق عرب الصحراء الكربى، دار النهضة العربية،  ،طزلمد سعيد القشا( 2)
مكتبة هنضة الشرق، القاىرة، ( عبد الفتاح مقلد الغنيمي، ادلد اإلسالمي يف غريب أيريقيا، 3)

 .129، ص م1985
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ة، خاصة إذا عرفنا إف بعض التجار كإف يفضؿ اإلقامة في مناطؽ السكدإف في المنطق
 (.1كيتزكج مف تمؾ المناطؽ )

ككإف لمحركة التجارية دكر كبير في نشر المغة العربية كثقافتيا كتدعيميا في 
السكدإف األكسط، كما يكجد الكثيري مف الشكاىد التي تدؿ عمى عمؽ المغة العربية كالعركبة 

(،كلـ يقؼ دكر التجار العرب عند حد اإلقامة في ىذه الببلد فحسب؛ بؿ 2الديار)في تمؾ 
 (.3كإف ليـ دكر بارز في تعمير الببلد كتطكيرىا)

لقد أصبحت المغة العربية ىي لغة الببلط كالمكاتبات الرسمية بعد ارتباط حكاـ 
اجتيـ إلى تعمـ السكدإف األكسط بعبلقات سياسية مع حكاـ ببلد شماؿ أفريقيا، كذلؾ لح

المغة العربية؛ إلنيا أصبحت لغة المراسبلت مع ببلد شماؿ أفريقيا، كيظير إتقإف المغة 
العربية جمينا في أساليب كتابة الرسائؿ، لخمكىا مف األخطاء النحكية كالمحف، مع رصإنة 

ف الكريـ كاألحاديث النبكية )   (.4األسمكب كدقة التعبير، كاستدالليـ بآيات مف القرا 
كذلؾ مما يؤكد متإنة العبلقات الثقافية بيف ببلد شماؿ أفريقيا كالسكدإف األكسط 
كمدل إنتشار المغة العربية، إف أىؿ كإنـ  مثبلن كإنكا يستعممكف خط شماؿ أفريقيا في 
الكتابة، سكاء في المراسبلت الرسمية الخارجية أك في المعامبلت الداخمية، فيذكر 

( كيبدك إف تأثير شماؿ 5بالخط العربي عمى طريقة المغاربة")القمقشندم :"إف كتابيـ 

                                                 

ادلعروف بليون األيريقي، وصف أيريقيا، ترمجة ،الفاسي إناحلسن بن زلمد الوز  :إنالوز ( 1)
، ص  م1938، 2ط ،دار الغرب اإلسالمي، بريوت  ،مد حجي، زلمد األخضرزل

41. 
، إمنالثقاية اإلسالمية يف تشاد يف العصر الذىيب إلمرباطورية ا ،يضل الود الداو( 18)

 . 88-87، ص  م1998، 1منشورات الية الدعوة، طرابلس، ط
 .131يا، مرجع ساب ، ص( عبد الفتاح مقلد الغنيمي، ادلد اإلسالمي يف غريب أيريق3)
 .246( يضل الود، الثقاية اإلسالمية يف تشاد، مرجع ساب ، ص 4)
ادلطبعة  ،8جشاء،نصبح األعشى يف صناعة اإل، اإلمام أمحد بن علي، القلقشندي( 5)

 .119ص  م1951األمريية، القاىرة، 
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ا في المؤسسات التعميمية التي تكاد تككف مدارس مغربية، كذلؾ مما  أفريقيا كاضحن أيضن
يدؿ عمى إنتشار المغة العربية بشكؿ كاسع إف المحاـر التي منحيا المايات لمعمماء قد 

 كتبت بمغة عربية سميمة.
في مجاؿ الدراسات اإلسبلمية، كالمغة العربية، كالشعراء يدؿ  كما إف ظيكر عمماء

بما ال يدع مجاالن لمشؾ عمى إنتشار المغة العربية في األكساط التعميمية، كما يتجمى تأثير 
المغة العربية عمى مظاىر الحياة في تغيير أسماء المايات إلى أسماء عربية، فظيرت 

دريس كعبد ا  (.1لجميؿ كغيرىا )أسماء مثؿ محمد كعثمإف كا 
ىكذا أصبحت المغة العربية ىي المغة الرسمية بفعؿ عكامؿ عديدة ،مف أشيرىا 
ارتباطيا باإلسبلـ، ككذلؾ الحركة التجارية النشطة، التي زاد ركاجيا بعد إنتشار اإلسبلـ، 
باإلضافة إلى اليجرات العربية التي كفدت عمى السكدإف األكسط بعد إنتشار اإلسبلـ، 

 (. 2صبح العرب مكاطنيف بتمؾ الببلد ممتزجيف باألفارقة )حيث أ
لكف إنتشار المغة العربية ال يعني اختفاء المغات المحمية بشكؿ سريع؛ فالمغة 
العربية استكعبت ىذه المغات كعايشتيا، إذ إف األىالي كإنكا في معظميـ كفي أغمب 

، كمع مركر الكقت بدأ يتضح (3األحيإف يتكممكف العربية باإلضافة إلى لغتيـ األصمية)
تأثير المغة العربية في المغات المحمية، فمغة الكإنكرم عمى سبيؿ المثاؿ تحتكم عمى كثير 
مف المفردات ذات األصكؿ العربية كالمستخدمة في شتى مظاىر الحياة الدينية كالثقافية 

 (.4كاالقتصادية، كفي الحرب كالسياسة كنظـ الحكـ كالقضاء )

                                                 

 .35( زلمد سعيد القشاط، الطوارق عرب الصحراء الكربى، مرجع ساب ، ص 1)
 .41( الوزإن، وصف أيريقيا، مصدر ساب ، ص 2)
 والربنو وموذج مبكر للعروبة واإلسالم يف إمنالك إنديو  ،ارم امال الدين الصاوي( 3)

تشاد، ندوة اللغة العربية يف تشاد الواقع وادلستقبل، مجعية الدعوة اإلسالمية، بنغازي، 
 .13، ص 2003، 1ط

 والربنو وموذج مبكر للعروبة واإلسالم يف تشاد إمنالك إنديو  ،ارم امال الدين الصاوي(4)
 .17،ادلرجع نفسو، ص 
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تشار المغة العربية بمثابة التأكيد عمى إنتشار كرسكخ اإلسبلـ كحضارتو لقد كإف إن
بيف سكإف تمؾ الببلد، حيث امتزجت التقاليد العربية اإلسبلمية الكافدة كالتقاليد المحمية مع 
بعضيا البعض، كظيرت تقاليد جديدة تجمع بيف الركح العربية اإلسبلمية كالطابع كالشكؿ 

ك األمر مف إف يقتبس الشعب مف التقاليد الشائعة في الحياة العربية األفريقي، فمـ يعد يخم
 (. 1اإلسبلمية المعاصرة لو)

 االىتماـ بالثقافة العربية كاإلسبلمية:-
بدأ السكدإف األكسط يكتسب دكرنا كمركزنا لو أىميتو كقيمتو؛ بؿ أصبح يؤدم دكرنا 

بحت منطقة بحيرة تشاد مصدرنا مف ثقافيان كدينيان ميمان خاصة بعد إنتشار اإلسبلـ، فأص
مصادر اإلشعاع لمحضارة اإلسبلمية في السكدإف األكسط، كيرجع الفضؿ في ذلؾ لقربيا 
كاتصاليا بمراكز الثقافة العربية اإلسبلمية في دكؿ شماؿ أفريقيا التي استطعت إف تبني 

 فييا. معيا عبلقات كطيدة، كما تمكنت مف استيعاب كىضـ كثير مف أسباب الحضارة
لذلؾ قامت عبلقات ثقافية بيف السكدإف األكسط كالببلد العربية اإلسبلمية كمصر 
كالحجاز كليبيا كالمغرب، ككإنت ىناؾ خطابات كرسائؿ متبادلة، كما سافر الكثير مف 
نشأت أركقة خاصة ليـ في الجامع األزىر، كما إف بعض تجار  أبنائو لتمقي العمـ ، كا 

 (.2في مصر لتدريس المذىب المالكي)كإنـ إنشأ مدارس خاصة 
( كاإلسبلمية، خاصة في القرف السادس اليجرم/ 3كلقد اىتمكا بالثقافة العربية )

الثإني عشر الميبلدم فمنذ منتصؼ القرف الثالث عشر الميبلدم )السابع اليجرم( كإنت 

                                                 

 .128( عبد الفتاح مقلد الغنيمي، ادلد اإلسالمي يف غريب أيريقيا، مرجع ساب ، ص1)
الشاعر لنقبة عبد العاجياج، أقر األدب العريب اإلسالمي التشادي يف إقامة التواصل ب ن تشاد ( 2)

العلمية الدولية )عادلية األدب اإلسالمي(، تشاد: جامعة ادللا والعامل اإلسالمي، الندوة 
 .11م، ص 2002ييصل، 

 .252( حسن أمحد زلمود، اإلسالم والثقاية العربية يف أيريقيا، مرجع ساب ، ص 3)
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لعمـ كالمعرفة ( في تمقى ا1الزيادة كاضحة في أعداد الكافديف ػػ الذيف عرفكا بالتكركرػػ )
كالتفقو في مصر، كفي أغمب األقطار العربية اإلسبلمية، مثؿ: المغرب كالحجاز كالعراؽ 
كالشاـ، كتشيد حمقات الدرس في الجامع األزىر مف شيكخو األجبلء أمثاؿ ابف الجكزم 

 (. 2كابف حيإف كسكاىـ )
إلى مصر  حيث ذىب ىؤالء القـك مع غيرىـ مف أبناء الببلد العربية اإلسبلمية

لبلستفادة مف أعرؽ كأقدـ الجامعات اإلسبلمية، كأصبحكا يختصكف بركاؽ كغيرىـ مف 
مسممي األجناس كالنحؿ التي عرفت ليا ركاقات، مثؿ: ركاؽ األكراد كركاؽ الينكد 

 (. 3كالبغدادييف، كاألتراؾ )
-كنسبة إلى البرن–أما أىؿ السكدإف األكسط فكإف ليـ ركاؽ يسمى ركاؽ البرنيو 

كالذم كإف يقع بيف ركاؽ األتراؾ كركاؽ اليمنية، كقد كإف ركاقنا متكاضعنا، كىك جزء مف 
( إلى جإنب 4ركاؽ األتراؾ، ككإف ىذا مخصصا لطبلب العمـ مف الكنكرم  كاليكسا )

 ( كالذم كإف يضـ الكإنمييف.5ركاؽ "دار صميح" )
يا السكداء عمى العالـ فكإنت ىذه الركاقات عبارة عف نكافذ مشرقة تطؿ بيا أفريق

العربي اإلسبلمي لتنيؿ العمـ منو، كما كإف ليا ترتيب مألكؼ بحيث كإف لكؿ ركاؽ شيخ، 
 (.6ككإف معظميا عامران بالمكتبات كالكتب، كبيا يتكفر السكف كغيره )

                                                 

بسرية بالد العرب  إنيذ األذىح، تشإنزلمد بن عمر التونسي بن سليم،التونسي ( 1)
 .126، ص  م1965ليف والرتمجة، ، الدار ادلصرية للتأإنوالسود

( ادلقرياجي، تقي الدين ابو العباس أمحد بن على ادلقرياجي، ادلواعظ واالعتبار بذار 2)
 .40، ص 2اخلطط واالقار، ادلعروف باخلطط ادلقرياجية، دار صادر، بريوت، ج 

 .365،ص 2( نفس ادلصدر، ج3)
 .172( إبراىيم طرخإن، إمرباطورية الربنو، ص 4)
 .126ونسي، تشحيذ األذىإن، مصدر ساب ، ص ( الت5)
 .145( نعيم قداح، أيريقيا الغربية يف ظل اإلسالم، مرجع ساب ، ص 6)
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لقد أدت االحتكاكات الحضارية كاالتصاالت العممية كالزيارات التي حدثت بيف 
عرب، كما حدث مف التكافؽ كالتزاكج كاإلنصيار بيف العرب النازحيف السكدإف األكسط كال

الذيف استقركا في ىذه الجيات إف أصبحت اآلثار العربية في شتى المناشط كالسيما بعد 
 إف تمسككا باإلسبلـ عقيدة كممارسة.

كاستمرت العبلقات الثقافية كالتجارية بيف السكدإف األكسط كالمغرب العربي بإرساؿ 
ت طبلبية ترسؿ لمتدريب عمى الكتابة كتنظيـ السجبلت كالدكاكيف، كما كإف ىناؾ بعثا

بعثات لمعمماء مف المغرب العربي إلى السكدإف األكسط ، لمتعميـ كاإلرشاد في المساجد، 
 (.1كقد عرفكا لدل السبلطيف بعمماء المرابطيف)

ا في سمكؾ كثقافة أىؿ السكدإف األك  سط ، فقد كأثر اإلسبلـ كحضارتو أيضن
أصبحت ثقافة المسمميف تختمؼ عف سكاىـ مف غير المسمميف، مثؿ ستر العكرة )الفرج( 
خكؼ الفتنة، كتأدبنا كصكننا إلنفسيـ كلتعاليـ دينيـ اإلسبلمي الحنيؼ الذم إنعـ ا بو 
عمييـ، كىذه ىي بعض صفات المجتمع المسمـ المحافظ، كىي دليؿ التمسؾ بالديف 

 (.2كالفضيمة)
بح مف المألكؼ إف نسمع عف بعض مف عمماء ىذه الببلد التي برزت كأص

نتشركا في بعض  أسماؤىـ عمى صفحات التاريخ في مختمؼ نشاطات العمـ كالديف، كا 
بمدإف العالـ العربي اإلسبلمي المجاكر مثؿ العالـ األديب كالشاعر أبي إسحاؽ إبراىيـ بف 

ىػ، في بمدة بممة التي  550ده قبيؿ عاـ (؛ كالمرجح عند الباحثيف مكل3محمد الكإنمي)

                                                 

( الشاعر لنقبة عبد العاجياج، أقر األدب العريب اإلسالمي التشادي يف إقامة التواصل ب ن 1)
 .12تشاد والعامل اإلسالمي، مرجع ساب ، ص 

 .131ادلد اإلسالمي يف غريب أيريقيا، مرجع ساب ، ص( عبد الفتاح مقلد الغنيمي، 2)
العمري، شهاب الدين أمحد بن يضل اهلل: مسالا األبصار يف ممالا األمصار،  (3)

،  م2002دحقي  د. محاجة أمحد عباس، اجملمع الثقايف، أبو ظيب، السفر الرابع، 
بن  س الدين أمحد بن زلمد بن أيب بكرىمش إن، أبو العباسىابن خلك، 96ص 
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مازالت معركفة بيذا االسـ إلى يكمنا في تشاد، كىي عبارة عف كاحة مشيكرة بما فييا مف 
لد إبراىيـ  نخيؿ كممح، ككإنت تقع عمى طريؽ القكافؿ، كفي ىذه الكاحة ذات النخيؿ كي

 (. 1الكإنمي)
ف الكريـ، ككثيرنا مف كقد تمقى الكإنمي معارفو األكلى في بمدتو كإنـ،  فحفظ القرا 

مىؿ في  أشعار العرب، كما عرؼ عنو بميارتو في النحك؛ حيث كإف يحفظ كتاب الجي
النحك، ثـ رحؿ إلى ببلد المغرب كقرأ األدب في مدينة مراكش، كتمقى العمـ عمى كبار 

(، كذكر بعضيـ إف سبب قدكمو إلى مراكش مف أجؿ 2عممائيا، حتى ذاع صيتو بينيـ)
مة رسمية؛ أم ضمف سفارة، كعندما استقبمو الخميفة يعقكب بف منصكر إنشده ىذيف مي

 البيتيف:
 أزاؿ حجابو عني كعيني              تراه مف الميابة في حجابً 
ميوي كلكػف                 بىعيػٍدتي ميابةن عند اقترابي بىًني تىفىضُّ  كقىػرَّ

و حينما رأل الخميفة العظيـ دكف كيقاؿ إف الكإنمي قاؿ ىذيف البيتيف لدىشت
 (.3حجاب، كذلؾ إلف ممؾ ببلده كإف ال يكممو أحد كلك كإف أميرنا إال مف كراء حجاب)

                                                                                                                         

الدين عبد  ي، حققو زلمد زليإنباء أبناء الاجمخلكإن، وييات األعيإن وإن
 .14، ص م1948النهضة ادلصرية،  ،7احلميد، ج 

ن عبد اهلل احلموي الرومي ياقوت بعبد اهلل  ، شهاب الدين أبوياقوت احلموي ( 1)
. وزلمد 432، ص م1957، دار صادر، بريوت، 4ج إنالبغدادي، معجم البلد

ريفة، إبراىيم الكإومي، وموذج للتواصل الثقايف ادلبكر ب ن بالد السودإن وادلغرب، بن ش
 .18-14م، ص1991الدار البيضاء: مطبعة النجاح ايديدة، 

( أبو عبد اهلل زلمد بن عبد اهلل القضاعي، التكملة لكتاب الصلة، دحقي ، عبد السالم 2)
 .150م، ص1995اذلراس، لبنإن: دار الفكر، 

الشيخ أمحد بن خالد الناصرى السالوي، االستقصاء لدول ادلغرب ،محد السالوي أ( 3)
األقصى، دحقي  وتعلي  ولدى ادلؤلف، األستاذ جعفر الناصري، األستاذ زلمد 

. والشاعر 103، ص1955الدار البيضاء،  ،5ج الناصري، دار الكتاب،



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 264 

كحفظت لنا بطكف الكتب بعضا مف تراثو، فعرفنا عف طريقو مستكل أدبيـ كنكعية 
ا ببعض المعمكمات التاريخية في الكصؼ كغيره )  (؛ متناكال1نتاجيـ، كما أمدنا أيضن

أحكاؿ أىؿ كإنـ االجتماعية كالتي كصفيا بالحسف، كما حاكؿ إعطاء فكرة مبسطة عف 
نب في ببلد كإنـ ،خاصة  العمـ ككيؼ جد العمماء في طمبو، كتحدث عف بعض الجكا 

 (. 2الناحية االقتصادية ككسيمة التعامؿ المادم كالمالي)
بيف ميزتي الطبع أما شعر الكإنمي كما تدؿ عميو النماذج فإنو شعر جيد يجمع 

كالصنعة، كيستند إلى محفكظ شعرم غزير، كمحصكؿ لغكم كبير. كأخيرنا فإف ىذا 
الشاعر المشيكر ليك أقكل دليؿ عمى قدرة المغة العربية كالشعر العربي عمى االزدىار، 
نو إنصع مثاؿ ليذا التكاصؿ كالتفاعؿ الذم تـ منذ العيكد البعيدة بيف المغرب ككإنـ،  كا 

ف إنت قاؿ الشاعر مف كإنـ إلى مراكش كبينيما آالؼ األمياؿ لدليؿ عمى ىذه الجاذبية كا 
 التي استقطبت أىؿ ببلد كإنـ إلى المغرب عمى مر العصكر.

ننا نرل إنو ليس مف اإلنصاؼ اعتبار إبراىيـ الكإنمي ىك الشاعر الكحيد، بؿ  كا 
ات عنيـ بسبب عدـ مف الممكف إف يككف ىناؾ مف ىك أشير مف، لكنو لـ يصمنا معمكم

 (.3التدكيف في المراحؿ األكلى مف تممؾ الفترة)
كلـ تكف الثقافة كالعمـ كالتفقو في الديف كقفنا عمى طائفة معينة مف الناس؛ بؿ  

طمبيا كشجعيا الحكاـ، فقد كرد إف العبلمة المتفقو "ديمف بف بكرك" قرأ مئة كخمسيف كتابنا 

                                                                                                                         

قامة التواصل ب ن لنقبة عبد العاجياج، أقر األدب العريب اإلسالمي التشادي يف إ
 .13تشاد والعامل اإلسالمي، مرجع ساب ، ص 

 .96( العمري، مسالا األبصار، مصدر ساب ، السفر الرابع، ص 1)
 .289،  279، ص 5( القلقشندي، صبح األعشى، مصدر ساب ، ج 2)
، دار اذلداية،  33،ج ( زلمد مرتضى الاجبيدي، تاج العروس، دحقي  رلموعة زلقق ن3)

. وزلمد جرمة خاطر، األدب العريب اإلسالمي التشادي 384د.ت(، صالقاىرة )
رؤية تارخيية موضوعية، الندوة العلمية الدولية )عادلية األدب اإلسالمي( تشاد: جامعة 

 .5، ص2002ادللا ييصل، 
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 -ىػ  590"سمما" في عيد حكـ كالده المام سمما  مف كتب الفقو كالديف مع ابف السطإف
 ـ.1221 –ـ 1193ىػ / 618

نعكس ذلؾ جمينا في التمسؾ بالديف بيف الخاصة كالعامة مف الحكاـ   كا 
كالمحككميف، كظير في األعماؿ الخيرة، ككإنت الرغبة في األخذ بكؿ معالـ الثقافة 

 (.1العربية اإلسبلمية كاضحة جدان)
 العمماء:التشجيع لمعمـ ك  -

لكي تحقؽ األسر الحاكمة بعض مظاىر الحضارة العربية اإلسبلمية قامت  
( الذيف أخذكا بنصيبو كافر مف العمـ في كؿ مف 2بتشجيع الكثير مف العمماء كالفقياء)

مصر كببلد الحجاز كالشاـ كتكنس كالجزائر كمراكش كغيرىا مف الببلد اإلسبلمية، 
ا مع الحجاج ؛ حيث بقكا ىناؾ يؤدكف أقدس كاجب باإلضافة إلى أكلئؾ الذيف كصمك 

 كأعظـ عمؿ.
فقاـ السبلطيف بمنحيـ مكإنة مرمكقة في المجتمع، كأحاطكا إنفسيـ بعدد مف كتاب 

 المغة العربية كعممائيا، كجعمكا المغة العربية لغة الكتابة الرسمية.
ف دكر في الحث فارتبطت حركة إنتشار التعميـ بإنتشار اإلسبلـ، لما ليذا الديف م

 عمى طمب العمـ كالرتباط شعائره بضركرة تعميـ القراءة كالكتابة. 
كما إف اتصاؿ حكاـ ممالؾ السكدإف األكسط بببلد شماؿ أفريقيا بعد اعتناقيـ 
لئلسبلـ قد جعميـ يتأثركف بالحركة العممية التي كإنت مزدىرة في تمؾ الببلد، كأصبح مف 

 لعمـ كتقريب العمماء إلى مجالس السبلطيف.أىـ مظاىر الحكـ االىتماـ با
كلعؿ ما دفع حكاـ  ممالؾ السكدإف األكسط لتشجيع الحركة العممية كتقريب  

العمماء ما قاـ بو العمماء مف دكر كبير في نشر اإلسبلـ في أكاسط الطبقة الحاكمة، 
                                                 

 .130( عبد الفتاح مقلد الغنيمي، ادلد اإلسالمي يف غريب أيريقيا، مرجع ساب ، ص1)
 م1964فاق ادليسور يف تاريخ بالد التكرور، القاىرة، إن إن،د بللو بن عثمزلم ،ابن يودى( 2)

األوسط،  إناإلسالم والدول اإلسالمية يف السود ،رجب زلمد عبد احلليم،        و 35ص ،
 .200، ص  م1997، تاريخ أيريقيا، جامعة القاىرة، مايو إينادلوسوعة األيريقية، اجمللد الث
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إنى الذم كاألمثمة عمى ىذا كثيرة، كمف أشيرىا الدكر الكبير الذم قاـ بو محمد بف م
ىػ / 411عاصره خمسة مف حكاـ كإنـ، بداية مف المام بكلك الذم كإف يحكـ حكالي "

 (. 1ـ" )1097 – 1085ىػ / 491 – 478ـ" حتى حكـ المام أكمى جممى 1020
كلـ يقتصر دكر ىذا العالـ عمى إقناع ىؤالء الحكاـ بدخكؿ اإلسبلـ؛ بؿ كإف لو 

نية، كقد كافؤكه بمنحو امتيازات دكر تعميمي حيث عمـ كؿ كاحد منيـ عددن  ا مف السكر القرا 
 (.2مادية كبيرة اشتممت عمى اإلبؿ كالقطع الذىبية كالعبيد )

إال إف التكريـ المعنكم ليذا العالـ كإف أكبر مف ىذه االمتيازات المادية حيث  
، التي أصدرىا مايات كإنـ لحماية حقكؽ  أصدر أكمى جممى أكؿ محـر في سمسمة المحاـر
العمماء، كرغـ اختبلؼ صيغ ىذه المحاـر فالفكرة المقصكدة كاحدة، كتتمخص في األمر 
عفائيـ مف  بالمحافظة عمى االمتيازات الممنكحة ليؤالء العمماء كألكالدىـ مف بعدىـ، كا 
الضرائب المفركضة عمى بقية الفئات، ككذلؾ اإلعفاء مف الخدمة الحربية، كالمبلحظ مف 

لتشديد عمى حرمة أمكاؿ كأمبلؾ ىؤالء العمماء بما يدؿ عمى الصمة صيغة ىذه المحاـر ا
 الكثيقة بيف ىؤالء العمماء كالمايات.

لقد إنفرد حكاـ كإنـ ػػ فيما نعمـ بيذا التكريـ الذم يستمر حتى بعد كفاة العالـ ػػ عف 
كلكف  بقية حكاـ المسمميف المعاصريف ليـ، حيث عرفنا صكرنا مف التكريـ المادم لمعمماء،

ىذا التكريـ لـ يتجاكز فترة حياة العالـ إلى أكالده كأحفاده، كباإلضافة إلى المحاـر التي 
يصدرىا الحكاـ في حؽ أفراد مخصكصيف، فيناؾ محاـر عامة تنذر كؿ مف يحيد عف 

ـ" 1193ىػ / 590التعاليـ كيتنكر لمعمماء كالفقياء، كمف بينيا المحـر الذم صدر سنة "
(3.) 

                                                 

 ..111 -104، ص5، مصدر ساب ، ج( الناصري، االستقصا1)
 .71 - 68( إبراىيم طرخإن، إمرباطورية الربنو، مرجع ساب ، ص 2)
(3)Palmar.The Bornu sahra.P.15.   ة العلماء إنمك ،إدريس أبا زلمدو

، احث غري منشور، جامعة ادللا 1936 من خالل احملارم الو نشرىا بادلر إمنيف ا
 .32ص م2003ييصل، تشاد، 
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حاؿ حظي العمماء في ممالؾ السكدإف األكسط بمكإنة مرمكقة دلت كعمى كؿ 
عمييا الكثائؽ الرسمية التي صدرت عف السبلطيف، كالتي تعكس صكرة خاصة كطابعنا 

 (.1حيان عف مكإنة العمماء )
أما في الجإنب العممي التجريبي فإننا نمحظ اىتماـ التجار الكارمية بزيادة  

مثراء السريع السيؿ، مما دفع بعضيـ لمقياـ بمحاكالت لتحكيؿ أرباحيـ كالبحث عف كسيمة ل
بعض المعادف إلى ذىب، كال شؾ إف ذلؾ عمؿ عممي صعب يتصؿ بطبيعة تككيف 

 (.2المعادف كالتفاعبلت الكميائية، كدقة التآلؼ كالتركيب)
 إنتقاؿ العمماء كالطبلب بيف شماؿ أفريقيا كالسكدإف األكسط:  -

سبلـ في ممالؾ السكدإف األكسط كما أعقبو مف ازدىار ال شؾ إف إنتشار اإل
لمعبلقات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية مع الدكؿ اإلسبلمية قد أثر بشكؿ إيجابي 
عمى الصبلت الثقافية بيف ببلد شماؿ أفريقيا كممالؾ السكدإف األكسط ، بمعنى إف ببلد 

ثؿ مركز اإلشعاع الحضارم أصبحت تم -كىي مصدر كصكؿ اإلسبلـ -شماؿ أفريقيا 
كالثقافي بالنسبة ليـ، فالدعاة الذيف نشركا اإلسبلـ في تمؾ الممالؾ قد جاء أغمبيـ مع 
القكافؿ التجارية التي كإنت تأتي مف ببلد شماؿ أفريقيا، فكإف مف الطبيعي إف تككف 

مكاصمة  المراكز العممية المنتشرة في ببلد شماؿ أفريقيا مقصدنا لمطبلب الذيف يريدكف
تعميميـ، كمما يؤكد ىذا ما ذكره الحشائشي إنو مف ضمف الطبلبان الذيف يتمقكف العمـ في 
جامع الزيتكنة )عدد غير قميؿ مف مسممي الببلد البعيدة، كشماؿ أفريقيا كالصحراء 

                                                 

 – 1194ىة / 617 – 590در ىذا احملرم يف عهد ادلاي سليم بيكورى ( ص1)
 .57م، إدريس أبا زلمد، مكإنة العلماء يف اإمن، مرجع ساب ، ص1221

(مجال الدين بن تغري بردي، النجوم الاجاىرة يف ملوك مصر والقاىرة، دار الكتب 2)
 .81م ، ص1936،، 1القاىرة،ج ادلصرية،
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كطرابمس الغرب كالجزائر كغيرىا( لذلؾ نرجح إف ىناؾ طبلب مف السكدإف األكسط ضمف 
 (. 1بلقات المميزة بينيـ )ىؤالء بحكـ الع

كذلؾ كإنت البعثات كالسفارات التي إنتقمت مف ممالؾ السكدإف األكسط إلى ببلد 
شماؿ أفريقيا تضـ بيف أفرادىا عددا مف العمماء الذيف اطمعكا عمى المظاىر الحضارية 

 (.2المتقدمة في ببلد شماؿ أفريقيا، فقامكا بنقميا إلى بمدإنيـ )
يد حرص العمماء المغاربة عمى اتباعو، كىك إرساؿ مجمكعات لقد كإف ىناؾ تقم

مف العمماء لنشر اإلسبلـ كتصحيح بعض المفاىيـ، مف بينيا البعثة التي ذكرىا ابف فكدل 
فقاؿ: "كمف األعماؿ الجميمة ما قامت بو البعثة الكنقارية التي ضمت العمماء كالفقياء، 

ف، كالتي طافت بببلد مإلى كببل د كإنـ، كىي مف عمماء شماؿ أفريقيا كغرب كحفاظ القرا 
 (.3أفريقيا، أرادكا نشر ديف ا الحنيؼ بيف أمـ السكدإف")

كيبدك إف ىذه البعثة لـ تستقر في مكإف معيف، بؿ كإنت ميمتيا اإلنتقاؿ مف  
مكإف إلى آخر لتعـ الفائدة، كدليمنا عمى ىذا قكؿ ابف فكدل: "كالتي طافت بببلد مالي 

(، ككذلؾ كإنت ىناؾ بعثات تأتي كؿ عاـ مف مدينة تكات بشماؿ أفريقيا 4نـ")كببلد كإ
 (.5تقـك بالتعميـ كاإلرشاد في المساجد)

كباإلضافة إلى البعثات الجماعية التي كإنت تقصد السكدإف األكسط لغرض 
تعميمي، فإف ىناؾ بعض العمماء الذيف جاؤكا إلى كإنـ كقامكا بدكر تعميمي حتى كفاتيـ، 

ف م نيـ عمر بف عثمإف الذم ينتمي إلى قبيمة الفكإلنى الذم كصؼ بإنو مف قراء القرا 

                                                 

شي، تاريخ جامع الاجيتونة، دحقي ، اييإلين بن احلاج، تونس: ( زلمد بن عثمإن احلشائ1)
 .56م، ص 1974ادلعهد القومي لآلقار، 

 .252( يضل الود، الثقاية اإلسالمية يف تشاد، مرجع ساب ، ص 2)
 .31ص  مصدر ساب ، ،إنفاق ادليسور ،ابن يودي( 3)
 .والصفحة ،ادلرجع نفسو( 4)
 .252 تشاد، مرجع ساب ، ص ( يضل الود، الثقاية اإلسالمية يف5)
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(، كقد قاـ 1الكريـ، كمف الراسخيف في الدراسات اإلسبلمية كالمغة العربية كعمـ التصكؼ)
بالتدريس في كإنـ ثـ إنتقؿ إلى مصر لبلستزادة مف العمـ في حمقات األزىر، ثـ رحؿ إلى 

 لى بغداد، ثـ عاد إلى كإنـ بعد ىذه الرحمة العممية.مكة كمنيا إنتقؿ إ
كال شؾ إف ىناؾ الكثير مف العمماء الذيف كإف ليـ دكر في الحياة العممية في 
السكدإف األكسط، كلعؿ المبلحظ في حياة العمماء كثرة ترحاليـ في طمب العمـ، كىي 

يقيا، مما يرجح إف تككف ظاىرة كإنت معركفة في العالـ اإلسبلمي بما فيو ببلد شماؿ أفر 
ىذه الظاىرة قد إنتقمت مف شماؿ أفريقيا إلى السكدإف األكسط ، بحكـ العبلقة المميزة التي 
ربطت بينيما، كلعؿ بعثات شماؿ أفريقيا التي ذكرناىا كإنت قدكة لمعمماء في اإلنتقاؿ 

 لغرض طمب العمـ.
 

 الخاتمـة والنتائج
لبحث، كمصادره كمراجعو، تكصمنا إلى بعد ىذه الرحمة العممية خبلؿ ىذا ا
 -مجمكعة مف النتائج كإف مف أىميا ما يأتي: 

مثَّؿى اإلسبلـ عامبلن مف أىـ عكامؿ التكاصؿ الحضارم، كأقكل الركابط التي  
كطدت العبلقات بيف السكدإف األكسط كشماؿ أفريقيا، فالعامؿ الديني قد أفرز مبدأن جديدنا 

ة، كىك مبدأ األخكة الدينية التي تينىمّْي شعكر الفرد المسمـ في ال يتأثر بالظركؼ السياسي
أم بقعة مف األرض، بإنتمائو إلى عالـ كبير تسكده عقيدة كاحدة، كمف جية أخرل كإف 
ا عمى إقامة  كَّاـ ممالكو أكثرى حرصن إلنتشار اإلسبلـ في السكدإف األكسط أثره في جعؿ حي

متميزة مع ببلد شماؿ أفريقيا بحكـ اإلنتماء المشترؾ عبلقات اقتصادية كاجتماعية كثقافية 
 ليذا الديف.
كخبلفنا لمزاعـ المستشرقيف الحاقديف، فإف اإلسبلـ لـ ينتشر في السكدإف األكسط  

بحد السيؼ، بؿ كإف إنتشاره بالكسائؿ السممية، كببساطة العقيدة اإلسبلمية كقربيا مف 
                                                 

( مهدي رزق اهلل أمحد، التعليم اإلسالمي يف معاىد غرب أيريقيا، رسالة داتوراه غري 1)
 .337م، ص 1976منشورة، الية اللغة العربية، القاىرة: جامعة األزىر، 
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قيا ىي الجية التي إنطمؽ منيا اإلسبلـ إلى ىذه الفطرة اإلنسإنية، ككإنت ببلد شماؿ أفري
المنطقة، حيث إنتشر عف طريؽ التجار كالدعاة كاليجرات القبمية، كلعؿ العامؿ األساسي 
في إنتشار ىذا الديف في السكدإف األكسط ىك بساطة مبادئو كركح المساكاة التي يفرضيا 

قكة تأثيره في القمكب كتمكنو مف عمى أتباعو، ككإف إنتشار اإلسبلـ في السكدإف األكسط ك 
األلباب كصدؽ الداعيف إليو مما كإف  لو أثر إيجابي عمى كافة مظاىر الحياة االقتصادية 

 كاالجتماعية كالثقافية في تمؾ الممالؾ.
لـ تكف العبلقات االقتصادية المتمثمة في تجارة القكافؿ بيف ببلد شماؿ أفريقيا   

لعيد بؿ ىي قديمة جدان؛ فالصحراء الكاقعة بيف المنطقتيف كببلد السكدإف األكسط حديثة ا
لـ تكف في يـك ما حاجزنا أماـ تنقؿ ىذه القكافؿ بينيما، كلكف مجيء اإلسبلـ زاد مف 
ازدىار ىذه التجارة؛ حيث إنتشرت بإنتشار األخبلؽ اإلسبلمية في المعامبلت التجارية، 

رم بيف ببلد شماؿ أفريقيا كممالؾ كأصبحت تجارة القكافؿ مف عكامؿ التكاصؿ الحضا
 السكدإف األكسط.

تأثرت المظاىر االجتماعية في دكلة كإنـ بببلد شماؿ أفريقيا ػػ عمى سبيؿ   
المثاؿ باعتبارىا مصدرنا لميجرات كالتجار كالدعاة ػػ حيث تشابيت مظاىر االحتفاؿ 

العمارة خاصة فيما باألعياد، كظيكر الطبقات االجتماعية، باإلضافة إلى تأثرىا بفف 
يتعمؽ ببناء المساجد، كال شؾ إف ىذا التشابو في المظاىر االجتماعية قد أسيـ في تطكر 
ف  العبلقات بيف الطرفيف، فالتاجر أك الرحالة أك العالـ الذم ينتقؿ مف طرابمس أك القيركا 

التعامؿ أك فاس ليعيش في إحدل حكاضر ببلد السكدإف لـ يكف يجد فرقنا كبيرنا في طريقة 
 أك إنماط الحياة اليكمية في ىذه الحكاضر.

كما أثَّرى إنتشار اإلسبلـ في أكساط الطبقة الحاكمة تأثيرنا إيجابيان عمى الحياة  
الثقافية في السكدإف األكسط؛ حيث اشتير ىؤالء الحكاـ بتشجيع الحركة العممية كمنح 

، كىي ظاىرة إنفردت  امتيازات مادية كمعنكية لمعمماء عف طريؽ إصدار ما عرؼ بالمحاـر
بيا ممالؾ السكدإف األكسط عف بقية ممالؾ السكدإف الغربي، مما يدؿ عمى رسكخ العقيدة 

 اإلسبلمية في نفكس ىؤالء العمماء، كمدل تأثيرىـ في ىؤالء الحكاـ.
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لقد مثمت الحياة الثقافية في ممالؾ السكدإف األكسط إنعكاسنا إلنتشار اإلسبلـ  
قات بينيا كبيف ببلد شماؿ أفريقيا؛ حيث إنتشرت المغة العربية كأصبحت المغة كتطكر العبل

الرسمية في المكاتبات السياسية، كما زاد إنتقاؿ العمماء كالطبلب بيف المنطقتيف، كأصبح 
النظاـ التعميمي صكرة لمثيمو في ببلد شماؿ أفريقيا مف حيث االعتماد عمى الكتاتيب 

ت الحج دكرىا في ازدياد التكاصؿ الثقافي بيف عمماء السكدإف كالمساجد، كما كإف لرحبل
نيـ في ببلد شماؿ أفريقيا. خكا   األكسط كا 
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Commerce and Credit in Katsina in the Nineteenth 
Century 

ن     موضوع ترجمة بعنوا 
 (ئتمإن في كاتسينا في القرن التاسع عشرالتجارة واال )

 د/مصطفى أحمد صقر                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المقدمة
التجارة كاإلئتمإف في كاتسينا في القرف التاسع عشر، ىي دراسة تاريخية 

ة" في قٌيمة ترٌكز عمى االقتصاد كالتجارة بمدينة كاتسينا "بنيجيريا الحالي
القرف التاسع عشر، كعبلقات كاتسينا االقتصادية التجارية مع محيطيا 
بغرب أفريقيا كمع مناطؽ شماؿ أفريقيا ، كقد أشترؾ في إعداد ىذه 

 Yacine Daddiالدراسة كؿ مف:  الدكتكر ياسيف دادم عدكف 
Addoun   أستاد تاريخ أفريقيا بجامعة نكتر ديـNotre Dame 

University نا بالكاليات المتحدة األمريكية، كالبركفيسكر بكؿ بإنديإ
 Yorkأستاذ تاريخ أفريقيا بجامعة يكرؾ   Paul. Lovejoyلكفيجكم 

University . بتكرينتك بكندا 
 Africa, Empire andىذه الدراسة ىي الفصؿ الخامس مف كتاب:{ }

Globalization عف { أفريقيا، اإلمبراطكرية كالعكلمة} كالذم ىك عبارة
دراسة "جهمعت في كتاب"  اشترؾ في إعدادىا  أساتذة مختصكف في  32

 25مجاؿ التاريخ بشكؿ عاـ كتاريخ أفريقيا بشكؿ خاص مف حكالي 
جامعة مف الكاليات المتحدة األمريكية ككندا كبريطإنيا كأستراليا كنيجيريا 
يا عمى شرؼ المؤرخ البريطإني الشيير كأستاذ التاريخ االقتصادم ألفريق

كاالستعمار األكركبي كالعكلمة كتاريخ دكؿ الكمنكلث بجامعة كامبريدج 
 Professor Antony Geraldالبركفيسكر إنتكني جيرالد ىكبكنز } 
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Hopkins كتاب كدراسة عف تاريخ أفريقيا  30{ كالذم لو مايزيد عف الػ
 بشكؿ عاـ كتاريخ أفريقيا االقتصادم بشكؿ خاص. 

التكمف في ككنيا دراسة تاريخية عف منطقة محددة إف أىمية ىذه الدراسة 
في غرب أفريقيا فحسب كلكنيا دراسة شاممة تميط المثاـ عف الكثير مف 
الحقائؽ التاريخية المتعمقة بتاريخ غرب أفريقيا االقتصادم كالعبلقات 
االقتصادية كالتجارية بيف تمؾ المنطقة كمناطؽ شماؿ أفريقيا، كتسمط 

مف القضايا التاريخية " االقتصادية كاالجتماعية " الضكء عمى الكثير 
كالصبلت كالركابط "السياسية كاالجتماعية" بيف شماؿ كجنكب الصحراء 
خبلؿ القرف التاسع عشر، كما إنيا تقدـ الكثير مف اإلحصائيات التجارية، 
كالبيإنات كالمعمكمات القٌيمة عف األسعار كالمكازيف كالعمبلت السائدة 

بيف شماؿ كجنكب الصحراء كىي معمكمات ينذر كجكدىا  كالمتداكلة
 بالمصادر كالمراجع العربية.

مف ىذا المنطمؽ جاءت فكرة ترجمة ىذه الدراسة بيدؼ سد بعض النقص 
فادة الباحثيف كالمختصيف  المتعمؽ بيذا الجإنب في المكتبة العربية كا 

العربية األفريقية  كطبلب الدراسات العميا الميتميف بتاريخ أفريقيا كالعبلقات
 في العصر الحديث.                                                 

 .كا كلي التكفيؽ
 التجارة كاالئتمإف  في كاتسينا في القرف التاسع عشر

 ياسيف دادم عدكف كبكؿ .أ. لفيجكم
كما عبر عف ذلؾ إنتكني .ج. ىكبكنز في دراستو اليامة عف تاريخ غرب 

ـ شيدت تغٌيران كبيران في 1807االقتصادم فإف الفترة بعد عاـ  أفريقيا
التجارة الخارجية لغرب أفريقيا، حيث شجعت بداية إلغاء تجارة الرقيؽ 
عمى التحكؿ لتصدير المنتجات الزراعية كالسمع األخرل مف غرب أفريقيا 
 بدالن مف تجارة العبيد ، كقد كإف ذلؾ عند ىكبكنز بمثابة "أزمة التكيؼ/
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التأقمـ" التي أرست أسس االقتصاد الحديث لممنطقة كأسفرت في نياية 
 المطاؼ عف الغزك االستعمارم ليا في أكاخر القرف.

ـ ىي فقط بداية عقكد طكيمة مف التحكؿ  1807لقد أدرؾ ىكبكنز إف سنة 
في مسار دكرة التجارة العالمية خبلؿ العقكد الثبلثة األخيرة مف القرف 

ة االستعمار، كلذلؾ فإنو خبلؿ فترة اإلنتقاؿ كالتحكؿ بعد إلى مرحم 19الػ
ـ حدثت العديد مف التغٌيرات في غرب أفريقيا، ففي الكقت 1807سنة 

الذم كإف إنتاج كتصدير زيت ك تمكر النخيؿ يمثؿ النشاط األبرز في 
 ىذا التحكؿ، فإف سمعان أخرل صارت ميمة أيضان.

سة حديثة عف التجارة في عيد كبالرغـ مف ذلؾ، فإنو ككما تظير درا
مممكة/خبلفة سككتك  فإف مدل تأثير ىذا التحكؿ عمى المناطؽ 
اإلسبلمية في المناطؽ الداخمية يعتبر أقؿ كضكحان، فمقد تأسست 
مممكة/خبلفة سكككتك تقريبان في نفس الكقت الذم ألغى فيو البريطإنيكف 

ال مف إف ـ(، كبد1808-1804تجارة الرقيؽ في المحيط األطمسي )
يعكس اقتصادىا التغييرات األكركبية المييمنة عمى المحيط األطمسي، فقد 
صار مكجيان نحك الشماؿ كأجزاءن أخرل مف "داراإلسبلـ" كبشكؿ أكبر مف 
ساحؿ األطمسي، كفي نفس السياؽ، فإف تجارة الرقيؽ لـ تتراجع بؿ ظمت 

 عشر . متكاصمة دكف إنقطاع عمى األقؿ حتى منتصؼ القرف التاسع
لقد كإنت ىناؾ محاكالت متكاضعة لتكسيع تطبيؽ القرار البريطإني بمنع  

تجارة الرقيؽ عبر الصحراء، كلكف بإستثناء إنياء نشاط القراصنة 
ـ فإف الجيكد الدبمكماسية 1816المسمميف في البحر المتكسط بعد عاـ 

لحقيقة، البريطإنية في ىذا الشإف كإنت ضئيمة جدان كال تكاد تذكر، كفي ا
تكجد بعض المؤشرات عمى إف السمطات اإلسبلمية في سكككتك لـ يكف 
لدييا اعتراض عمى الغاء تجارة الرقيؽ مع غير المسمميف، كخاصة 

 المسيحييف .
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لقد أظيرت دراسة عف التجارة كاالئتمإف في النصؼ األكؿ مف القرف 
اطؽ الداخمية التاسع عشر إف نظامان تجاريان إسبلميان كإف سائدان في المن

ككإف محصنان نسبيان ضد التغيرات التي شيدتيا تجارة المحيط األطمسي 
حيث ظمت التجارة اإلسبلمية عبر الصحراء الكبرل تسيطر عمى التبادؿ 
التجارم حتى منتصؼ القرف عمى األقؿ، كقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى 

خبلؿ فحص كتحميؿ سجبلت حسابات كاحدو مف أىـ تجار مممكة سككتك 
الفترة "مف عشرينيات كحتى خمسينيات القرف التاسع عشر" كىك أبكالغيث 
بف أحمد التكاتي الذم كإف يعرؼ باسـ {بالغيث} كيقيـ في مدينة كاتسينا، 

و ككفقان لتمؾ السجبلت يمكف الػتأكيد عمى إف نظـ كترتيبات إنحيث 
نالتجارة كاال ماط التجارة ئتمإف تعتبر منفصمة كمختمفة فعميان عف نظـ كا 
 األطمسية.

الكثائؽ التجارية المتعمقة بالتحكؿ  إفكفي الكقت الذم يمكف فيو القكؿ 
إلى ما يمكف تسميتو بالتجارة "المشركعة" متكفرة بكثرة كيمكف الكصكؿ 
إلييا بسيكلة عمى طكؿ ساحؿ غرب أفريقيا، فإف األمر نفسو ال ينطبؽ 

فريقيا، فمف خبلؿ مجمكعة عمى المناطؽ الداخمية اإلسبلمية في غرب أ
الحصكؿ عمى قدر كبير مف  فمف المعطيات صار بمقدكرنا اإل

المعمكمات عف نشاط بالغيث كحياتو الشخصية، كيعكد ذلؾ بكجو خاص 
إلى إف جزءان كبيران مف الكثائؽ الخاصة بحسابات بالغيث الزالت مكجكدة 

م بمدينة " حتى اإلف بسجؿ{دفتر حسابات} في األرشيؼ الكطني النيجير 
ـ( ، كيتككف  1845-1829ىػ  1264-1245كادكنا" كتغطي الفترة مف)

صفحة مطكية "مخطكط"، مرقمة  35ىذا  السجؿ أك{دفتر الحسابات} مف 
، كقد كإف بإمكإننا الكصكؿ فقط إلى نسخة مصكرة مف  69إلى 1مف 

المستند {دفتر الحسابات} األصمي ، كبالتالي لـ يمكف بمقدكرنا  تحديد 
حالتو كمخطكط، كما إف صفحاتو لـ تكف مرتبة بشكؿ سميـ بإستثناء 
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إثنإف منيا فقط كإنتا مرتبطتيف، كتحتكم كؿ صفحة/ كرقة عمى قائمة 
بالمكاد كفقان لطريقة إدخاؿ الحسابات، كىي {أم الحسابات }غالبان ما كإنت 

األصداؼ التي كإنت تستعمؿ Cowry Shellsتقيد بػ{ الككارم شيمز  }
مان بدالن مف النقكد في بعض أرجاء أفريقيا كأسيا، كفي بعض األحيإف قدي

بمثقاؿ الذىب كالدكالر الفضي المذإف كإنا يستعمئلف أيضان في مممكة 
سككتك إلى جإنب الككارم شيمز، كنظران إلف األسماء بؿ كالحسابات نفسيا 

ص يتـ شطبيا جزئيان كفي كثير مف األحيإف بشكؿ كامؿ، فإف قراءة الن
كمعرفة األسماء بؿ حتى تحديد الحركؼ المككنة ليا تعتبر صعبة بؿ 

 كمستحيمة في بعض األحيإف.
أبك الغيث بف أحمد التكاتي، المعركؼ أيضان باسـ الحاج بالغيث بف سعيد 
أحمد بف سعيد محمد الكجداكم التكاتي، كإف ببل شؾ أغنى تاجر في 

ر، ككما ىك كاضح مف كاتسينا في النصؼ األكؿ مف القرف التاسع عش
اسـ بالغيث التكاتي إنو ينحدر مف منطقة تكات،  مف قرل كجدة، بالقرب 
مف تيميمكف ، كقد عاش في كاتسينا منذ أكاخر عشرينيات القرف التاسع 
عشر، كأشتغؿ في تجارة العبيد، الممح، الجماؿ، الحرير، المنازؿ، 

اء، القصدير، الخيكؿ، العطكر، المرجإف، الجمكد المدبكغة الصفراء كالحمر 
السجاد، المرايا، المنسكجات القطنية محمية الصنع كاألكشحة، كغيرىا مف 
السمع، كمعظـ المكاد المسجمة بدفتر حساباتو، كما ييظير تسجيميا ىي 
ديكف مستحقة لبالغيث عمى عدة أشخاص عمى الرغـ مف إف محتكل ذلؾ 

 السجؿ في الكاقع ىك أكثر تنكعان .
و {أم بالغيث} التاجر الرئيسي {المٌصدر الرئيسي لمسمع} فيك كباعتبار إن

المعني أيضان بترتيب نقؿ البضائع كما يظير مف تعاممو التجارم {مثبلن} 
ككارم كمقابؿ لكراء جماؿ  2000مع زكنغك أغكيؿ المديف لو بمبمغ 

لمنقؿ، مع األخذ بعيف االعتبار إف عميو رعاية تمؾ الجماؿ التي كإنت قد 
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لو العاـ الماضي لتنقؿ عمييا السمع المكجية لمسكدإف  جمبت
كالمنسكجات، المبلبس البيضاء،. . . المعاطؼ: الكبيرة كالصغيرة،. . . 
كغيرىا مف األشياء المختمفة، بما في ذلؾ األحذية، عبلكة عمى ذلؾ فقد 
عمؿ {بالغيث} في مجاؿ رىف كتأجير المنازؿ كالعقارات بمثابة مصرفي 

 الذم سيتـ تفصيمو الحقان". "عمى النحك
تفاصيؿ أخرل عف حياة بالغيث تظير أيضان {مف خبلؿ ىذا السجؿ} مف 
ضمنيا شراكاتو التجارية المختمفة، التي مف بينيا شراكتو مع محمد 
المدني الغاتي، كالتي "تشمؿ ىدايا كمير إحدل زكجاتو، كشركط كصيتو 

سمط بعض الضؤ عمى األخيرة"، كبشكؿ غير مباشر فإف نشاط بالغيث ي
القضايا االجتماعية، كالتمايز االجتماعي، كمكاقؼ الناس تجاه األعراؽ 
كالسبلالت كتجارة الرقيؽ في مممكة سكككتك كفي السكدإف األكسط 

 كالصحراء الكبرل بشكؿ عاـ. 
يهظير السجؿ {دفتر حسابات} بكضكح إف بمغيث كإف رجبلن متكسط 

بة بمكإف قراءة الكتاب بسبب كثرة التعميـ، كما يبيف إنو مف الصعك 
األخطاء اإلمبلئية كالنحكية، كيظير جميان أيضان كبشكؿ جمي إف العديد 
مف األفراد، "كليس بالغيث فقط "، قد قامكا بإدخاؿ إضافات كتعميقات 

 عمى الحسابات.
يظير السجؿ {دفتر حسابات} ىذا باإلضافة إلى المعمكمات األخرل إف 

نو كإف عمى دراية كبيرة بأحكاؿ بالغيث كإف لو تعام بلت تجارية كاسعة، كا 
السكؽ كبالمشيد السياسي بمممكة سكككتك كالصحراء الكبرل بشكؿ عاـ، 
عبلكة عمى ذلؾ يبيف السجؿ إف بالغيث كإف التاجر التكاتي الرئيسي 
لتجارة الرقيؽ عبر الصحراء في كاتسينا خبلؿ الربع الثإني مف القرف 

 التاسع عشر.
إلى ذلؾ، كلحسف الحظ أيضان، إف بالغيث كإف ىك مصدر يضاؼ 
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 Heinrich Barthالمعمكمات الرئيسي كىك المستضيؼ ليينريؾ بارث، 
الدبمكماسي البريطإني الذم قاـ برحبلت لمنطقة السكدإف األكسط خبلؿ 

ـ  كالذم زار كاتسينا مرتيف، األكلى في 1855ـ إلى 1849الفترة مف 
 ـ.1853نية في أكائؿ ـ كالثإ1850أكائؿ عاـ 

كلقد كإف لمبلحظات كتعميقات بارث أىمية خاصة في إعطاء إنطباع  
عف التاجر بالغيث بشكؿ مستقؿ في دفتر الحسابات   فكفقان لمعمكمات 
بارث فإف الحاج بالغيث مف مكاليد تكات كلكنو استقر منذ زمف طكيؿ 

تكراكا} إال إنو  بكاتسينا، كبالرغـ مف إنو لـ يحمؿ في الكاقع لقب {ممؾ
كإف فعميان يحمؿ ىذه الصفة كىي صفة كإنت مكجكدة بعدة كاليات "في 
السكدإف الغربي" لئلشراؼ عمى تجار شماؿ أفريقيا كمتابعة شكؤنيـ ، 

ـ كإف بالغيث رجؿ طاعف في 1850كعندما إلتقاه بارث ألكؿ مرة عاـ 
لى خمسة كثبلثيف ع  امان .السف ككإف لو أبف قدر بارث عمره بػحكا 

كيبدك إف بارث لـ يعجب في البداية بالحاج بالغيث ككصفو الحقان بقكلو 
"إنو أحد المعذبيف بقسكة" كيقصد بذلؾ إف بالغيث لـ يكف سعيدان، كمع 
ستضافة بارث، كبالتالي فإف تسميتو لو  ذلؾ فقد تكلى بالغيت حماية كا 

شكؿ ممفت بممؾ تكراكا كإنت داللة عمى مكإنتو كسمطتو في الكاقع، كب
عتبر بارث الحاج بالغيث "صديقو القديـ المتعصب" اكربما عمى مضض 

كالذم خاض معو نقاشات كحكارات دينية حادة كخاصة فيما يتعمؽ 
بكصؼ "كافر" الذم كإف ييطمؽ عمى غير المسمميف، كالذم كإف بارث في 
 الكاقع ال يكصؼ بو بإعتبار إف ىذه الصفة ال تطمؽ عمى المسيحييف   

ف خبلؿ كصؼ بارث لكاتسينا كعبلقتو مع بالغيث، يمكف تحديد العديد كم
مف األشخاص الذيف تمت اإلشارة إلييـ في دفتر الحسابات {الخاص 
ببالغيث}، كبذلؾ يمكف إعادة تشكيؿ كترتيب العبلقات االجتماعية 

 كالتجارية التي تكفر مجاالن جيدان لدراسة اقتصاد مممكة سكككتك. 
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جؿ {دفتر حسابات} المذككر كتبو العديد مف األشخاص، في الكاقع الس
كإف أبرزىـ كأكثرىـ ركعة العالـ التكاتي المقيـ بكاتسينا عبد الرحمف بف 
محمد يكسؼ التكاتي، كىك بالتأكيد نفس  {الشخص } عبد الرحمف الذم 

 ذكره بارث كرجؿ ديف {معمـ } في كاتسينا كرفيؽ بالغيث: 
الرجؿ {بالغيث}، تعرفت خبلؿ إقامتي في ) إلى جإنب ىذا         

كاتسينا عف قرب ىذه المرة عمى سخص تكاتي يحمؿ اسـ عبد الرحمف، 
كىك شخص اجتماعي ككدكد جدان، كبكصفو فقييان كعمى درجة عالية مف 

ـ " كعامبلن 1837التعميـ كإف صديقان مقربان لمسمطإف محمد بيمك "ت ػ 
ؾ الحاكـ الشيير في ببلد السكدإف مؤثران بشكؿ فاعؿ في صفات كمأثر ذل

 "نيغركإلند" .
كىك أكؿ مف تحدث أيضان عف بعض أىـ المكضكعات المتعمقة         

بجغرافية كتاريخ ببلد السكدإف الغربي "نيغركإلند"، كلفت إنتباىي بشكؿ 
خاص إلى ذلؾ الرجؿ الذم قدمو إلي كأحد أكثر أبناء الجيؿ الحالي مف 

، كأكد لي إنني مف خبللو يجب إف ال أفشؿ في سكإف سكككتك تعميمان 
الحصكؿ عمى كؿ ما أريده مف معمكمات، ذلؾ الرجؿ ىك "عبد القادر 
دإف تافا" )أم ابف مصطفى( الذم استقيت مف معمكماتو الغزيرة الكثير 

 مف المعمكمات .
لقد كإنت عبلقتي بعبد الرحمف تتأثر في بعض األحيإف بسبب           
ناظراتنا الكدية حكؿ عقائدنا الدينيىة الخاصة، ففي إحدل نقاشاتنا كم

المناسبات كعندما كإف صديقي المثقؼ {عبد الرحمف} يسعى  إلقناعي 
بصحة نظاـ تعدد الزكجات {لدل المسمميف}، قدـ لي مثاالن مفاده إننا في 
نظامنا الغذائي أكعند تناكؿ األكؿ ال نقصر إنفسنا عمى تناكؿ طبؽ كاحد 

قد نتناكؿ القميؿ مف لحـ الطيكر أك سمكة صغيرة أك القميؿ مف كلكننا 
لحـ البقر المشكم، فمف غير المعقكؿ إذان إف نقيد إنفسنا، في العبلقات 



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 284 

الجنسية بزكجة كاحدة فقط، لقد جمعت مف خبلؿ{عبد الرحمف}  أغمب 
المعمكمات الخاصة بتاريخ اليكسا كالتي أشرت إلييا سابقان خبلؿ إقامتي 

 نية بكاتسينا .الثإ
باإلضافة إلى ذلؾ، كرد ذكر محمد بف عبد ا التكاتي الجريرم في 

، كآلمكي بف عبد ا التكاتي، 20، ك 17، 16، 10-9الصفحات 
كمكسى بف الحاج محمد بف ىبة ا الغدامسي الذم كإف الرفيؽ الدائـ 
ينا لبالغيث "، حسب ماذكره بارث، الذم التقى بو عندما كإف في كاتس

 ـ .1850عاـ 
كرد أيضان ذكر أشخاص آخريف ككتبة لمعقكد أك كشيكد، عبلكة عمى ذلؾ 
كفي كثير مف الحاالت كإف األشخاص الذيف يقترضكف األمكاؿ يكتبكف 

 ديكنيـ بإنفسيـ األمر الذم يساعد كثيران في التحقؽ مف صحة العقكد.
حسابات كمف خبلؿ فحص كدراسة أسماء األشخاص المشار إلييـ في ال

كأصكليـ العرقية أك المناطؽ التي ينحدركف منيا نجد إف بالغيث قد 
أقرض امكاالن لمفقراء كاألغنياء كلمرجاؿ كالنساء كاألحرار كالعبيد عمى حد 
سكاء، كمف بيف األشخاص الذيف تعامؿ معيـ بالغيث تجاريان  "ككدم" 

كاتسينا أبك (، كأمير 52-51، 48زعيـ قبيمة كمكل التارقية  )الصفحات. 
( كما يذكر بالغيث أيضان إنو كإف لو تعامؿ 49بكر الصديؽ )الصفحة 

تجارم مع الحاج مديإف بالحاج أحمد بالحاج محمد ىبة ا، ككذلؾ 
(، كالعبيد المحرريف الذيف كإنكا 25معامبلت تجارية مع العبيد )صفحة 

كما تظير مرتبطيف باألمير، كأفراد مجيكليف مف مراتب اجتماعية أدنى، 
النساء في الكتاب أيضان كمستفيدات مف خدمات كضمإنات بالغيث 

 (.25لؤلشخاص اآلخريف، مثؿ نإنا رقية التي كرد ذكرىا في )صفحة. 
إف الطريقة التي يتـ بيا التعامؿ مع الناس كاألسماء التي يتـ استخداميا 
تكشؼ عف تصنيؼ دقيؽ يسمط الضكء عمى أكضاع العبيد/ الرقيؽ مف 
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ناحية االجتماعية ، لذلؾ كثيران مإنجد "بدفتر الحساب" قبؿ تكقيع ال
"الشخص" عبارات مثؿ "خادـ سيده {فئلف بف فئلف}" كفي بعض األحيإف 
بشكؿ أكثر صراحة، "عبد سيده " )عبد ربو، أك عبيد ربو(، كبالرغـ مف 
إف ىذا التعبيرالمغكم المجازم يشير إلى صفات التكاضع كالكرامة التي 

اقض في الكاقع مع اإلشارة إلى العبيد الذيف ىـ دائما "عبيد لبشر تتن
 آخريف".

إف التمايز بيف األحرار كالعبيد يظير دائمان بكضكح فمقد كرد بدفتر 
الحسابات أسماء العبيد التالية، كتجدر اإلشارة في ىذا المقاـ إف العبيد 

ركفة مثؿ { أبك كالعبيد المحرريف اليحممكف عادة األسماء اإلسبلمية المع
بكر، عثمإف، مكسى، أحمد} بؿ بالعكس يحممكف أسماء فريدة تعبر عف 
كضع اجتماعي أدنى، منيا لمذككر: ميناسارا )بمغة اليكسا: المنتصر(، 
باكا، بركة، كفرجي؛ كلئلناث: باكاشينا، كزينب، كبيرك، كحكاء، كعكاكبة 

 (.26)صفحة. 
دفتر حسابات بالغيث إلى سنة  يرجع تاريخ أقدـ المعامبلت في         
ـ 1829ـ،  التي مف بينيا النص التالي المؤرخ في أغسطس 1829

كالذم يكجزمحتكل عقد لسمع أعطيت مقدمان عمى الحساب عمى إف يتـ 
 دفع ثمنيا في غضكف شيريف:

ألؼ ككارم  48الحمد : أحمد بف حماه المعركؼ بالتكاتي مدإف بػ 
شتراىا منو، السجؿ ثمف البضاعة التي لدائنو سيدم بالغيث صاحب ا

كالمكعد النيائي لدفع المبمغ شيريف بعد ىذا التاريخ، كتبو مف سمع 
ىػ )نياية أغسطس 1245منيما، كعرؼ كمييما، في نياية صفرمف عاـ 

ـ( عبد ربو محمد بف عبد ا التكاتي. غفر ا لو، آميف، كما 1829
ككارم كتبو {الشخص} الذم سمع  4000يديف أحمد المذككر إنفان بمبمغ  

منيما في التاريخ المذككر أعبله، عبد ربو محمد بف عبد ا التكاتي، 
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 . 24000المذككر إنفان أحمد بف حماه الزاؿ مدينان بمبمغ 
مف الجدير بالمبلحظة أيضان أىمية تحديد مكاعيد السداد كما في حالة     

ككارم  8500بمبمغ بػ  مام ناصر المديف لدائنو صاحب سجؿ الحسابت
 ربيع األكؿ. 20كالمكعد المحدد لمسداد ىك 

ئتمإف}        كبالرغـ مف تركز تجارة بالغيث في البيع باألجؿ {إقراض كا 
فقد عمؿ أيضان بنظاـ المشاركة ككإنت لو شراكات تجارية رسمية متعددة 

 منيا مشاركتو لمحمد المدني مف كاحة غات:
جرد بضائعنا التي في غات بيف يدم حبيبنا الحمد ، ىذه ىي قائمة 

 محمد المدني. كعربكف:
كبداخميا رطؿ كاحد مف المبإف  .المعاطؼ : القشاشيب، كالسراكيؿ ..

رطؿ مف ... النكع غالي السعر. . . سبعة   12النقي، كؿ قطعة بيا، 
قطعة مف الحرير  170ك  5000مف . . . صندكؽ كاحد مف. . . 

 لمحرير ، الزلت في إنتظاره. 5400في ذمة شكرم  كنقاب/برقع الحكلي،
كبالمثؿ في معاممة أخرل، مٌيز بالغيث بيف العبيد الذيف إشتراىـ مف   

خبلؿ شراكتو مع محمد المدني كالعبد الذم تحصؿ عميو ضمف مجمكعة 
 ديكف أخرل منفصمة كغير ذات صمة.

ماؿ  ءن مف رأسالحمد . فيما يتعمؽ بسعر العبيد اإلناث المكاتي كف جز 
الشراكة القائمة بيني كبيف محمد المدني، األكلى ىي باكاشينا كابنتيا تبمغ 

، ثـ بيرك كثمنيا 31.000، ثـ زينب كثمنيا 60.000قيمتيما 
،   أما بالنسبة لحكاء فيي ليست 121.000، القيمة االجمالية 30.000

ا معي مف رأس الماؿ المشترؾ كلكنيا مف ضمف أمتعتني التي أحضرتي
مف غات بعمـ شريكي محمد المدني كىي ما تبقى لي مف ديكف مف قبؿ 

 بعض األشخاص قبؿ شراكتي {مع محمد المدني}.
ككما ىك كاضح مف ىذا اإلدخاؿ، إف بالغيث كإف قد سافر إلى غات مرة 
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 كاحدة عمى األقؿ، ككرد إنو كإف في مكة المكرمة ألداء فريضة الحج.
تحصيؿ الديكف مف خبلؿ التدكينات  يمكف أيضان مبلحظة صعكبة

كاالدخاالت بالسجؿ، فعمى سيبؿ المثاؿ: يذكربالغيت إف المكي الزاؿ 
حسإف  مديف لو بأمكاؿ "عمى الرغـ مف إنو إنتظر سداده بكؿ صبر ككد كا 
كذلؾ بشيادة كؿ مف حامد بالفقيو سعد، عباب الغزاكم بف عافية بف 

 ل، كرد إف: (. كفي حالة أخر 48بمقاسـ العزاكم" )ص 
، سعر فتاتيف كصبي 303.000كإندارؾ كىك رجؿ مف الطكارؽ، مديف بػ 

رقيؽ كماإنفؽ عمييـ، باإلضافة إلى ًقرب الماء  كقد كإف ذلؾ عربكف 
كلكنو {كإندارؾ} خرؽ اإلتفاؽ، فمقد أرسمت الفتاتيف كالصبي {الرقيؽ} في 

دالن مف ذلؾ باعيـ البداية إلى الحاج محي الديف كلكنيـ لـ يصمكا إليو، كب
كقد دفع  303.000بنفسو، لذلؾ جعمت الحساب معو كقٌدرت سعرىـ بػ 

ثمف الممح  2.500. دادا المقاصدم مديف بمبمغ 115000لي مبمغ 
قطعة مف الحرير،  85سعر 25.000"اإلسـ غير كاضح"  ، مديف بمبمغ 

مف محـر {لمدفع}، كإندارؾ المذككر أعبله دفع  10{ك} أعطيتو حتى 
}بكاسطة الحاج محي  1830-1829مف المبمغ المذككر في { 52.000

 الديف بالحاج أحمد بالحاج محمد ىبة ا.
كما يذكر بالغيث الحاالت التي أجبر فييا عمى دفع مبالغ مالية نتيجة 

 لحكـ القاضي:
مع الحاج مكسى، كشكت  6.000ادعت امرأة إنيا تركت عربكف قدره 

الشيكد الذيف طمبيـ منيا، كقد ألزمني األمر لمقاضي كأحضرت لو 
، المرأة 77،500، فدفعتو ليا، الرصيد كإف 6.000القاضي بدفع مبمغ الػ 

العجكز كإنت تهدعى بنت الحاج مكسى كقد اشتكت لمقاضي إنيا أعطت 
 العربكف لمعناية بكالدىا فأعطى القاضي {الماؿ }لممرأة، ىذا كؿ شئ.

ف عمى تسديد القرض أك السمفة، كما يحؽ لمدائف أيضان إف يجبر المدي
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فعؿ بالغيث عندما كإف يحٌضر لمسفر كالشخص المديف لو لـ يعد، 
 كبالتالي لـ يتمكف مف تسكية الديف:

الحمد ، عمى كؿ مف يطمع عمى ىذه الكثيقة إف يعمـ إف  بالغيث 
ال "المذككر أعبله" عندما أراد إف يسافر، كبإعتبار إف {بابا} المذككر إنفان 

زاؿ غائبان فقد أتي إلينا {بالغيث} كسممنا الفتاة {الرقيؽ} كبديؿ عف ثمنيا 
{المبمغ} المشار إليو، بإعتبار إف المذككر {بابا} ىك مف طمب منا ذلؾ 
مف قبؿ، عبد ربو عز كجؿ، عبد الرحمف بف محمد يكسؼ التكاتي غفرا 

د ا التكاتي، لو. آميف، كعبد ربو سبحإنو كتعإلى، الحاج المكي بف عب
 غفر ا لو. آميف

كفي تدكينة آخرل بالسجؿ، يقكؿ بالغيث إف "السنكسي أمرني بإف أعطي 
ككارم، كقد سممت المبمغ ليف قبؿ إف يتزكجف " كتنص  3500إليمائو  

ىذه التدكينة أك الحاشية عمى إف" السنكسي ىك شقيؽ المتكفى الحاج 
 مكسى ".

ضان} الكثير مف المعمكمات عف أسعار تكجد {بالسجؿ دفتر حسابات أي
الرقيؽ، بما في ذلؾ أسعار النساء الثبلث كالفتيات المكاتي تعكد ممكيتيف 

ككارم، كزينب بػ  60.000لبالغيث كمحمد المدني )باكاشينا كابنتيا بػ 
 ( كالتي سبؽ اإلشارة إلييا.3.000،كبيرك بػ 31.000،

رقيؽ كإف مف ضمنيا ـ، دخؿ بالغيث في صفقة تجارة 1829في عاـ 
ككارم "بابا بف الحمادم مف عيف صالح دفع  18.000سعر{فتاة}،   

سعر {الفتاة} اآلمة التي تحت رعاية محمد بف  18.000لبالغيث 
فضمكف، كتبو مف سمع ذلؾ، الحاج أحمد بف عبد ا بف الطالب بف عبد 

ذككر ىك الرحمف"، "كفي معاممة أخرل، ذنكر إف سعر الرقيؽ الكاحد مف ال
 ككارم، كتـ تسجيؿ المعاممة كالمدفكعات عمى النحك التالي: 25. 000

بأعتباره ضامنان  20.000ك  29.000باكك بف ككنككر مديف أيضان بػ 
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كضمإف لمعبد المرافؽ لػ{عيسى} إلى زقزاؽ  9.000لشقيقو عيسى ك
، سعر 25.000، ثـ دفع 23.000، ثـ دفع 66.000بػ{بزاريا} كقد دفع 

 .9.000]ثـ[ دفع  10.000مف العبيد، كما دفع  الذكر
ككارم في حيف  50.000كلكف في حالة أخرل، بيعت فتاة رقيؽ بمبمغ 

ككارم "تشمؿ أيضان  30.000إف رقيؽ ذكر كزكجتو تـ بيعيـ بمبمغ 
ككارم، ": ىذا تذكير بعربكف الحاج مكسى  3.500العمكلة المقدرة بػ 

 .50.000الذم باع آمتو بمبمغ 
" ببيإنات أخرل 30.000كف مقارنة سعر" الرقيؽ الذكر كزكجتو بػ كيم

كخاصة تمؾ المتعمقة ببيإف األسعار في كاتسينا التي سجميا يكجيف 
  Eugéne Daumasدكماس 

يظير كاضحا إف المعمكمات التي يكردىا دكماس تعكد إلى أكائؿ 
ث يعمؿ الثبلثينيات مف القرف التاسع عشر عندما كإف معركفان إف بالغي

، يبمغ سعر  Cheggueunبتجارة العبيد في كاتسينا، ككفقان لشيغكيكف
ككارم،  15.000ك  10.000الذكر مف العبيد في سف الشباب مابيف 

في حيف إف الفتاة في سف الشباب اعتمادان عمى جماليا قد يتراكح سعرىا 
ككارم في حيف يكمؼ الذكر البالغ مف  60.000ك  50.000مابيف 
 50.000ك   45.000كالمرأة البالغة مف العبيد مابيف  45.000العبيد 
 ككارم .

ككما ىك الحاؿ في المعامبلت التجارية األخرم فقد كإنت ىناؾ عمكالت 
تهحٌصؿ مف تجارة العبيد، كبالرغـ مف إنيا التذكر ضمف األسعار دائمان إال 
ت إنيا كإنت مف ضمف المعامبلت اإلسبلمية فقد كرد في دفتر حسابا

{بالغيث} ذكر لمبالغ صغيرة تضاؼ لؤلسعار األصمية العالية ىي عمى 
األرجح عمكالت، كما يظير في المعاممة الخاصة بشراء اثنيف مف العبيد 

ككارم مضافة  2000ككارم، التي يظير فييا مبمغ  100.000بمبمغ 
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 لممبمغ األصمي.
العبيد  عمى سبيؿ المثاؿ، "الحاج محمد بف الطيب {اشترل} اثنيف مف

}، كمع ذلؾ ال يزاؿ عميو دفع 100.000اإلناث، {بسعر إجمالي قدره 
، مع  35.000ككارم أيضان، كقد دفع مف إجمالي المبمغ  2000مبمغ 

العمـ إنو استمـ الرقيؽ عمى الحساب عمى إف يقـك بالدفع في غضكف فترة 
 زمنية محددة، تتراكح عادة مابيف شير كثبلثة أشير.

حاج محمد بف الحبيب التكاتي لديو {فتاة رقيؽ} يقدر ثمنيا بػ الحمد . ال
تعكد ممكيتيا  لبالغيث بف أحمد التكاتي، يشيد بذلؾ عبد ا  75.000

سبحإنو كتعإلى، عبد الرحمف بف محمد يكسؼ التكاتي، رضي ا عنو، 
} كسعر لمسمع، المذككر أعبله  عبد 30.000كما إنو مديف بمبمغ {

 مد يكسؼ يشيد عمى ذلؾ.الرحمف بف مح
كإف بالغيث باإلضافة إلى إنشطتو التجارية، يعمؿ أيضان في تأجير {بيكت 
الضيافة} )مي جيدا( بالمعنى التقميدم المستخدـ في مجتمع اليكسا 

و كإف يمتمؾ مضافة كاسعة )مي جيدا(  تمكنو مف إناإلسبلمي ، حيث 
ـ، 1850ـ استيعاب التجار الزائريف، كقد استضاؼ بالغيث عا

، األمر الذم Heinrich Barthالدبمكماسي البريطإني ىينيرؾ بارث  
مكنو مف تكفيراإلقامة لو، كمساعدتو في إجراء مقاببلت مع األمير كمع 
مسؤكليف آخريف، كالمساىمة في تجارة بارث أيضان، كيبلحظ مف خبلؿ 

ان عف النقد/ العتاب الذم كجيو بارث لمضيفو {بالغيث} إنو لـ يكف راضي
المكإف الذم استضافو فيو، حيث كجد نفسو يقيـ في منزؿ صغير مقابؿو 
لبيت بالغيث الفسيح، كرغـ ذلؾ {يقكؿ بارث} فإنني خبلؿ دخكلي لممنزؿ 
ألكؿ مرة اعتقدت بإنو اليمكنني العيش فيو إال إنني سرعإف ما نجحت في 

 ية .التأقمـ مع األمر كأعيش بشكؿ مريح في غرفة نظيفة رتبت بعنا
كباعتبار إف بارث كإف ضيفان لدل بالغيث فقد كإف األخير مسؤكالن عمى 
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تكفير سبؿ الراحة لو، كعف ترتيب لقاءاتو مع أمير كاتسينا في ذلؾ الكقت 
ـ(. ككفقان لما ذكره بارث، فقد كعده بالغيث 1870-1844محمد بيمك )

د الحصكؿ "باالستمرار في مساعدتو" في حاؿ "عكدتو إلى كاتسينا ... بع
مدادات مف الساحؿ".  عمى مايكفيو مف مؤف كا 

كىذا ما فعمتو بقدر ما أستطيع، شريطة أال تككف الظركؼ غير مكاتية 
لذلؾ ؛ بؿ إنني غير كاثؽ في ذلؾ الكقت كثيران ما إذا كإف بإمكإني العكدة 
عبر ىذا الطريؽ مرة أخرل، كلكف عندما عدت إلى كاتسينا في بداية عاـ 

مبلن بكمية كبيرة مف اليدايا كألتقيت قبؿ مدخؿ المدينة مع ـ مح 1853
نفس الرجؿ الذم أهرسؿ إلستقبالي كالترحيب بي مف قبؿ نفس الحاكـ، فقد 
كإف ذلؾ أمران مدىشان لـ أكف أتكقعو في الكاقع، لقد كإف الرجؿ الكبير في 
بد السف في المرة األخيرة فرح جدان، كقد عإنقني بقكة كىك يصرخ كيكرر ع

الكريـ عبد الكريـ  حينيا قمت لو : "إنا ىنا، عمى الرغـ مف إف رفيقام 
األثنيف قد فقدا حياتيما في الطريؽ، فإنني جئت ألفي بكعدم، إنا ذاىب 

 لسكككتك حامبلن معي ىدايا قٌيمة ألمير المؤمنيف".
دارة  ككغيره مف أصحاب العقارات، لـ يقتصرنشاط بالغيث عمى ممكية كا 

في مدينة كاتسينا فحسب، بؿ كإف لو نشاط كبير في شراء كبيع العقارات 
 كتأجير كرىف العقارات أيضان، ففي إحدم الحاالت:

، كما دفع أيضان مبمغ 55.000، ثـ دفع مبمغ 60.000دفع زكنغك مبمغ 
، الحمد . عبد ا العبد 15. 000، ككذلؾ  45.000{ك}  40.000

لبالغيث بف أحمد التكاتي، كتبو   35.000المحرر مف ميناسارا مديف بػ
مف شيد تكثيقو، عبد الرحمف بف يكسؼ التكاتي رضي ا عنو. آميف، 

، كال زاؿ عميو 2000، {ك} 3000كمديف أيضان بػ  5000كما إنو مديف بػ 
. الحمد . المذككر أعبله عبد ا طمبني كشاىد 20.000دفع مبمغ 

ميع بإنو ممؾ خاص لو  كالكائف عمى إنو كضع بيتو، المعركؼ عند الج
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بمكقع ليس بعيد عف بابا، تحت تصرؼ المذككر إنفان بالغيث الذم أصبح 
لو الحؽ اإلف {بالسماح باستخدامو} لمف يرغب كرفض مف ال يريد،  كتبو 

 عبد ربو سبحإنو كتعإلى المذككر إنفان عبد الرحمف رضي ا عنو. آميف
ية العقارات فقط بؿ كإف لو نشاط كما لـ يقتصر نشاط بالغيث عمى ممك

كبير أيضان في مجاؿ بيع كشراء العقارات، فقد كرد بسجؿ الحسابات في 
 أحدل التدكينات أيضان: 

الحمد ،  محمد بف الحاج دارم مديف لبالغيث بف الحاج أحمد التكاتي 
تفقا عمى إف يتـ الدفع خبلؿ شير ذم اككارم، كقد  120.000بمبمغ  

ىػ 1256ـ، حيرر كتـ اإلشياد عميو في شير جمادم اآلخر الحجة القاد
ـ( بقمـ عبد الرحمف بف محمد بف يكسؼ.  1840أغسطس  -)يكليك 

محمد  بالحاج دارم كما يشيد {الحاج دارم} عمى نفسو كيقٌر بخط يده 
 ثمف البيت الذم باعو لو. 80.000، ثـ 20.000ثـ  10.000إنو دفع 

رة} أيضان في مجاؿ رىف العقارات حيث عمؿ {بالغيث كما سبقت االشا
ف ليا سكؽ خاص بيا،  تبيف الحالة التالية إف المنازؿ كإنت تمتمؾ كا 
كيظير كاضحان إف الغرؼ كالمجمعات السكنية كإنت تؤجر، في ىذه 
الحالة: "بالغيث بف أحمد التكاتي، يقـك بإيجار غرفة {ربما، مجمع سكني} 

،  25.000محرر مام نصار"، بػ لمدة سنة إلى عبد ا، "لعبده ال
 (.69استكمؿ دفع المبمغ المتبقي الحقان ")ص 

بالرغـ مف إننا إلنعمـ عمى كجو اليقيف ما إذا كإف {بالغيث} يممؾ  
اقطاعيات كمزارع خارج المدينة، إال إف ذلؾ يحتمؿ بشكؿ كبير فقد كإف 

اعة أغمب المبلؾ يعممكف عمى نطاؽ كاسع في االستثمار في مجاؿ الزر 
نتاج األعبلؼ  كممكية المزارع إلنتاج األغذية لمسكإف  المحمييف كالزكار كا 
كالحبكب لمماشية، كما اشتغمك في مجاؿ تجارة الحبكب كغيرىا مف 
المنتجات الزراعية  نظران لحجـ اإلنتاج الجيد في ىذا المجاؿ كما يتضح 



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 293 

 مف المعاممة التجارية التالية:
مى أحد البيكت عف طريؽ الرىف استطاع بالغيث إف يضع يده ع

كيستخدمو لحساب نفسو حتى يتمكف مالؾ البيت مف تسديد الديف الذم 
ريىف بمكجبو البيت، ككإف مف بيف استعماالتو لمبيت تأجيره كمقر إلقامة 
االزكار مف األجإنب أك التجار أك كنزؿ لمنزالء اك البغايا، أك العابريف مف 

د مف كجكد مرافؽ خاصة إلقامة اإلبؿ الزكار كالتجار، كذلؾ كإف الب
كالحمير{المستخدمة في السفر كالنقؿ} كغيرىا مف الماشية خارج المدينة 
األمر الذم يزيد مف احتمالية امتبلؾ بالغيث لعقارات {ليذا الغرض }في 
القرل كالبمدات المحيطة بكاتسينا، كخاصة في الجنكب كالجنكب الشرقي 

 مف المدينة.
ف يتـ استخداـ العبيد أيضان كضمإف عمى الرىف أك خر كإآمف جإنب 

القركض المدفكعة مقدمان، حيث يعتبرالرقيؽ مف الناحية القإنكنية 
كالشخصية ممتمكات يمكف شراؤىا كبيعيا كفقان لتقدير المالؾ، كعمى ىذا 
األساس، فإنو يمكف رىنيـ، كمع ذلؾ، كعمى عكس {الرىف} كفؽ المعنى 

العبيد، مثؿ األمبلؾ الثابتة {األراضي}، تخضع الحقيقي لممصطمح، فإف 
لنظاـ السكؽ، فأألرباح الناتجة مف رىف المنازؿ، أك المكتسبة مف عمؿ 
العبيد كخدماتيـ، كإنت تخضع لشركط الدائف عمى عكس الرىف الذم 
يحتفظ فيو الشخص المديف بأصكؿ الممتمكات المرىكنة،  فالرقيؽ إذان 

ىذه الحالة  كىي إلماـ مجيكؿ حيث يمكف رىنيـ، كما يتضح مف  
 تكضح:

نحف نسعى لمساعدتو، لقد أدليت بشيادتي، مع مكسى كسيدم حماد، إف 
سيدم بف محمد، إماـ {االسـ غير كاضح } أعطى آمتو {فتاة رقيؽ} ، 

، كىي اإلف تحت تصرؼ الدائف، 15.000أكاكبا، كرىف لبالغيث مقابؿ 
الحجة فإذا عاد الراىف كدفع كالمكعد النيائي {لمسداد} ىك شير ذم 
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ماعميو، فإف اآلمة {الفتاة الرقيؽ} المرىكنة تعكد لو. غير ذلؾ . . . )ص 
66) 

لقد كإف رىف األشياء في مقابؿ الديف أمران مألكفان لدل الجميع إال إف 
تسديد الديكف كفؾ الرىف كإف أمران بالغ الصعكبة، كقد يتطمب تدبير 

بعيدة " كما ىك الحاؿ عبر الصحراء ضمإف ذلؾ العمؿ عبر مسافات 
الكبرل" كمف خبلؿ ككبلء كإنكا يسمكف {ديبللي} في ببلد اليكسا مثمما 
نبلحظ في حالة ديكف {كاريك} لبالغيث التي تمت تسكيتيا مف خبلؿ ككيمو 

 ـ:1829{راتغك} عاـ 
كثمف  35.000بسـ ا، ىذا لمتذكير كلمعكاقب الزمف، فإف كاكيك مديف بػ 

ف المكعد المحدد {لمسداد} ىك شيريف مف تاريخ يـك سمع م ف بالغيث كا 
ـ}، ككممثمو 1829ديسمبر  21ىػ  {1244جمادل الثإني،  24االثنيف 

{ككيؿ بالغيث[ } ىك )راتغك} كىك شاىد {عمى ىذا العقد} أيضان، ىذا كؿ 
شئ. كقد أصبح راتغك كصيان عمى عبد {تعكد ممكيتو لكاريك} ثـ أصبح 

ذا تأخر {كاريك} ، فسيتـ بيع العبد بسعر الديف العبد رىف  {لبالغيث}، كا 
 المستحؽ عميو.

ككما ىك الحاؿ في القركض، فإنو يمكف بيع األصؿ بعد فترة محددة مف 
الزمف، كفي ىذه الحاالت يتـ تحديد المدة الزمنية باألشير، كالتي يتـ 

مباشرة ذكرىا {عند تسجيؿ الرىف} عادة، كبذلؾ، يصبح لمدائف سيطرة 
كاحقية استعماؿ لؤلصكؿ، سكاء كإنت أصكؿ غير منقكلة أك بشرية 
{رقيؽ}، إال إنو يمكف حجز ىذه األصكؿ لمبيع بعد إنقضاء الفترة 

 المحددة، 
في حالة أخرل، تـ حجز {فتاة رقيؽ} كتسكية لديف لـ يكف كبيران في الكاقع 

ث كإف يضع ككارم ، مايعني إف بالغي 500مف خبلؿ ماتظيره نسبة الػ 
 اعتبار ألم ديف ميما كإف حجـ المبمغ التي تـ إقراضو صغيران.
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ككارم إلى دائنو أبك  45.500أشيد إف بابا بف حمادم التكاتي مديف بػ 
ف بابا المذككر قد رىف آمتو {خديجة}، التي صارت اإلف  الغيث التكاتي كا 
ل تحت كصاية  باك بف مكسى، كتبو مف شيد تكثيقو في نياية جماد

ـ، عبد ربو عز كجؿ، عبد الرحمف بف 1830يكليك  20ىػ 1246الثإني 
 محمد يكسؼ التكاتي، رضي ا عنو، آميف.

في ىذه الحالة، ال عجب إف يسأؿ عبد الرحمف ا سبحإنو كتعإلى إف 
يككف رحيمان بو، كىك ما يفعمو غالبان، كلكف نحف ال نعرؼ الكثير عف 

ف يدكف طمب كضعيا {  تحت كصاية  باك بف مكسى} يعني خديجة، كا 
إنيا قد تباع، في مقابؿ ذلؾ، فإف عبد الرحمف في سجكده أماـ ا، 
كالخشكع لو إلى درجة القبكؿ {بالعبكدية لو سبحإنو كتعإلى}، يتطمب منو 
إدراؾ حجـ المعإناة كالمذلة التي ستعيشيا، كلك حتى مف قبيؿ التيكـ أك 

 المزاح.
ك عديـ الشفقة كما يظير ذلؾ بكضكح مف أمب لـ يكف بالغيث غميظ الق

خبلؿ مشاركتو في ترتيب سداد ديكف العبيد بكاسطة األقارب، مثمما 
نبلحظ في ىذه الحالة التي يظير فييا بكضكح إف العمكلة كإنت أعمى 
بكثير مف غيرىا في جميع المعامبلت األخرل في حسابات بالغيث { التي 

 4.000ف العمكلة في ىذه الحالة كإنت حددت بيا نسبة العمكلة}، حيث إ
 ككارم كليس بضع مئات فقط:

مة {فتاة مممككة} عمى كؿ مف يطمع عمى ىذه {الكثيقة} إف يعمـ إف األ
التي استردىا كالدىا {سيًدد دينو }مف حمدإني المذككر أعبله ال يزاؿ يتعيف 

ان تحت ، لقد تـ كضع الفتاة {الرقيؽ} المذككرة إنف34.000عميو دفع مبمغ 
، حرره 30.000كصاية بالغيث {كرىف} حتي يقـك كالدىا بتسديد مبمغ 

كشيد عمى تكثيقو، عبد ا عز كجؿ، عبد الرحمف بف محمد يكسؼ 
ف كسادتيف كعربكف.  التكاتي رحمو ا. آميف. أعطى حمدإني المذككرا 
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لقد كإف يتـ تقديـ العبيد كمقابؿ لتسديد الديكف، األمر الذم يعني إف 
ثمإف الرقيؽ إلى حد ما تقدر بطريقة غير كاضحة، كيحتمؿ إف الدائف، أ

كىك بالغيث ىك مف يقـك بتحديد القيمة، بالرغـ مف إف ذلؾ كإف يجب إف 
يتـ في حضكر الشيكد، ليعكس بالتالي األسعار المتداكلة بسكؽ كاتسينا. 

، ألؼ ككارم 50لقد اشترل أمير الطكارؽ {ككدم} جمبلن قدرت قيمتو بػ 
كثمف لعبد  30.000ألفان، كما دفع أيضان مبمغ   40ثـ خيفض السعر إلى 

ـ مدينان 1844 - 1836ذكر، كبالمثؿ كإف أبكبكر الصديؽ أمير كاتسنا 
ككارم، كما أستمـ األمير ثكب أبيض {نكع بابإف  81.000لبالغيث بمبمغ 

، ككفقان لما ىك مدكف بدفتر  45.000ريغا} المعركؼ يقدر ثمنو بػ 
 22.000الحساب فإف األمير أعطى لبالغيث آمة {فتاة رقيؽ} تساكم 

ككارم، مف المحتمؿ إف يككف أمير كاتسينا قد تحصؿ عمى الرقيؽ 
لغرض المتاجرة بيـ مف خبلؿ المشاركة في الحمبلت  السنكية بيدؼ 
الحصكؿ عمى العبيد مف أراضي العدك، كما تكجد أيضان إشارات إلى 

ثؿ عبد ا، كميناسارا، كمعمـ نفاتي، الذيف أقرضيـ العبيد المحرريف، م
 بالغيث أمكاال أك أعطاىـ سمعان كقركض تسدد أثمإنيا الحقان.

يشار إلى بالغيث في حكاشي دفتر الحسابات المحفكظ بأرشيؼ كادكنا 
بصفة الحاج، بالرغـ مف إنو ال يعرؼ عمى كجو اليقيف متى أدل بالغيث 

ز بصفة الحاج يبيف بجبل إف بالغيث كإف مف فريضة الحج ، كىذا التميي
 بيف النخبة ضمف الطبقة التجارية كالعممية في غرب أفريقيا.

، فإف مقاطعة تكات Eugéne Daumasككما يذكر يكجيف دكماس 
كإنت تتألؼ مف سمسمة مف الكاحات كالقرل المنتشرة كالبمدات التي ظمت 

تيا، كمف ىنا فإف بيا الطرؽ الصكفية تحافظ عمى طقكسيا كمعتقدا
المناظرات كالنقاشات الدينية التي كإنت تدكر أحيإنان بيف بارث كبالغيث 
ربما تعكس في الكاقع ارتباط أك إنتماء عائمة بالغيث ألحد تمؾ الطرؽ 
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المعاصرة التي تستند إلى   Daumasالدينية، كتؤكد مبلحظات دكماس
قادات الدينية في حد كبير عمى معمكمات غير مباشرة رسكخ كقكة االعت

المنطقة خبلؿ الفترة التي كإف بالغيت يمارس فييا نشاطو التجارم 
بكاتسينا، كالتي إنعكست بالتالي عمى حكارتو الفكرية مع بارث أثناء 

 استضافتو لو.
ثنيف مف أحفاد بالغيث، {الحاج بارمك القد أجرل باال عثمإف مقابمة مع  

، في Abba Darhoارىك }ك{ أبا د   Barmo Makudawaماككداكا}
بكاتسينا، في أكائؿ  سبعينيات   Unguwar Alkali{أكنغكار الكالي }

القرف الماضي، كالمذإف يمثؿ كجكدىما استمرار نشاط عائمة بالغيث 
التجارم الذم استمر لعدة أجياؿ كالذم ربما يعكد زمنيان إلى عيد كالد 

فترة التي تعٌرؼ فييا بالغيث {أحمد} ، كيعتقد بارث إف كاتسينا خبلؿ ال
عمى بالغيث في خمسينيات القرف التاسع عشر قد فقدت أىميتيا التي 

ف 1808 -1804كإنت تكتسييا قبؿ مرحمة جياد عثمإف بف فكدم  ـ ، كا 
أغمب التجار األثرياء قد غادركىا كتحكلكا إلى كإنك، كلكف  كبالرغـ مف 

التدىكر المشار إلييا ثبات حالة الرككد ك إىذا االعتقاد، فإنو مف الصعب 
خاصة في ضكء تفسير يكسكفك باال عثمإف ألحكاؿ تجارة كاتسينا 
كاقتصادىا في القرف التاسع عشر   فالتجار الذيف ىاجركا مف بكرنك، 

{ ككامباريف بيريبيرم  Beriberiكالمعركفيف محميان باسـ بيريبيرم }
{Kambarin Beriberi استقركا  في كاتسينا بعد أحداث }ـ، في 1810

{، برزكا Agalawaحيف إف التجار اآلخركف، المعركفكف باسـ أغبلكا  }
في المدف كالقرل الكاقعة إلى الجنكب الشرقي مف مدينة كاتسينا كىـ في 
أصكليـ يعكدكف إلى رقيؽ الطكارؽ الرٌحؿ مثؿ قبائؿ كمكل الذيف كرد 

كا مف غرب ذكرىـ بدفتر حسابات بالغيث، كأخيران ىناؾ التجار الذيف قدم
نغارا } كفي  Wangaraالسكدإف كالمعركفيف في غرب أفريقيا بأسـ الػ {كا 
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نغاراكا} كالذيف كإف ليـ صبلت Wangarawaببلد اليكسا بأسـ الػ {  كا 
قكية مع غرب {أفريقيا} كخاصة مع حكض الفكلتا األكسط، كركابط مع 

 عائمة محمد غاردك باككاككا .
مة رككد اقتصادم فمرد ذلؾ كإف فقط إذا كإنت كاتسينا قد مرت بمرح 

بسبب التزايد الكبير في حجـ  التجارة كاإلنتاج في كإنك في الجنكب، كمف 
الممفت لمنظر إنو ال يكجد بحسابات بالغيث أم ذكر لعبلقات مميزة مع 
كإنك عمى الرغـ مف إف العديد مف تجار كاتسينا كإف مف المفترض إف 

 بحمكؿ منتصؼ القرف التاسع عشر.تككف ليـ صبلت تجارية مع كإنك 
إف دفتر حسابات بالغيث يساعد كثيران عمى تكسيع دائرة فيمنا لممعمكمات 
األخرل حكؿ التنظيـ االجتماعي لمتجارة في كاتسينا في أكائؿ القرف 
التاسع عشر، فكما ىك مسجؿ بسيرتو الذاتية، ترجع أصكؿ عائمة كالدة 

كإف نشاطيا التجارم يصؿ إلى محمد غاردك باككاككا إلى كاتسينا ك 
حكض الفكلتا األكسط في عشرينات كثبلثينيات كأربعينيات القرف التاسع 
عشر ،  كلقد كإف أقارب باككاككا مف األـ يعتىبركف بكؿ تأكيد جزءن مف 
نغاراكا} في كاتسينا الذيف كإنت صبلتيـ التجارية التي تصؿ  مجتمع {كا 

كض الفكلتا، فقد إرتبط نشاط إلى غرب "أفريقيا" كبشكؿ خاص إلى ح
خالو بتجارة الفضة إضافة إلى الككال  كغيرىا مف السمع، كما يممؾ بيكت 

 Asanteالسكؽ الرئيسي لمككال بمنطقة أسإنتي  Salagaفي ساالجا 
فضبلن عف إرتباطيا بشكؿ مباشر بكاتسينا، كمف الجدير بالذكر إف بارث 

تأثيران في كاتسينا كإنكا مف الحظ إف " جميع التجار المحمييف األكثر 
نغاراكا {مإندينغكز الشرقية}" كمف المرجح إف عائمة أـ  باككاككا كإنت  كا 
جزءن مف ىذه الطبقة ، كقد ارتبطت عائمة كالدة باككاككا بالتعمـ اإلسبلمي 
ك بالعرافة، كبالرغـ مف عدـ تتكفر معمكمات حكؿ ما إذا كإنت ىذه 

الغيث فإنو مف غير المنطقي تصكر إف األسرة عمى عبلقة تجارية مع ب
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ىذه العائمة لـ تكف ذات صمة ببالغيث، إف الجمع أكالمقارنة بيف المصادر 
ىك الذم يجعؿ مف الممكف فيـ المعامبلت التجارية ألحد أىـ تجار 
مممكة/ خبلفة سكككتك خبلؿ النصؼ األكؿ مف القرف التاسع عشر، فمف 

الككال المذككرة في حساباتو مف المحتمؿ إف يككف حصكؿ بالغيث عمى 
نغاراكا" عائمة كالدة باككاككا كخالو، الذيف يبدك إنيـ كإنكا مشيكريف جدان،  "كا 
ف ىناؾ العديد  كلكف لسكء الحظ إف باككاككا لـ يذكر اسـ عائمة كالدتو، كا 

 مف تجار الككال في مدينة كاتسينا كفي المدف كالقرل المجاكرة .
رل عف تجارة كاتسينا خبلؿ الفترة التي كإف فييا ىناؾ أيضان معمكمات أخ

بالغيث التاجر الرئيسي ىناؾ، كعمى كجو التحديد التقرير األستثنائي عف 
تجارة القكافؿ مف الجزائر إلى كاتسينا في كتاب {يكجيف دكماس كأيكسكف 

 دم تشإنيؿ}: 
Le Grand Désert ou Itineraire d’une caravane du 

Sahara au pays des  nègres (Royaume de Haoussa) 
دكماس ك تشإنسؿ، كىما ضابطإف في الجيش الفرنسي رافقا {تشيجكيكف  
{Cheggueun قائد إحدل قكافؿ الطكارؽ الذم قاـ بزيارات عديدة إلى ،

ـ ، ككفقان لدكماس كشإنسؿ، فإف{تشيجكيكف 1835{السكدإف} قبؿ أحداث 
{Cheggueun عمر قد قاد عدة قكافؿ إلى كاتس} ينا خبلؿ عيد

ـ، 1836أمير كاتسينا، الذم تكفي عاـ   Umaru Dallajiدالجي}
ـ، عمى الرغـ 1837كالخميفة محمد بيمك حاكـ سكككتك، الذم تكفي عاـ 

 ـ .1848مف إف التقرير لـ ينشر حتى عاـ 
كبحسب مايذكر دكماس كتشإنسؿ، فإف تجارة الرقيؽ مف كاتسينا إلى 

أكائؿ الثبلثينيات مف القرف التاسع عشر، كالتي  الجزائر كإنت كبيرة في
يبدك إنو كإف ىناؾ مبالغة في تقدير حجميا ، كمع ذلؾ، فإف 
مبلحظاتيـ، كعمى رغـ مافييا مف خمط كمف إحتماؿ إف يككف البعض 
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منيا مهختمقان، فإنيا تشير إلى إف تكات كإنت نقطة إنطبلؽ رئيسية بيف 
بغض النظر عف مدل صحة تقرير الجزائر كمممكة/خبلفة سكككتك، ك 

مف عدميا فإف رحبلتو إلى كاتسينا قد  Cheggueun{تشيجكيكف }
تزامنت فعميان مع الفترة التي كإف فييا بالغيث يمارس نشاطو التجارم 
ىناؾ؛ كمع ذلؾ، فإنو لـ يذكر بالغيث، كعبلكة عمى ذلؾ، فإف حسابات 

ف عدد كبير مف بالغيث تظير إنو كإف عمى عبلقة متينة مع تكات،  كا 
دائنيو كإنكا مف ىذه المنطقة الجنكبية مف الجزائرمف بينيـ : عبد الرحمف 
بف محمد يكسؼ، ككاتبو، الحاج صالح بف باىر، محمد بف عبد ا، 
أحمد بف حمو، الصديؽ اإلنصارم، زكنغك، محمد آلعياش بالحاج احمد، 

خضر، قاضو بف بابا بف حمادم، المكي بف عبد ا، الحاج قاسـ باأل
 خالد، كقاضة بالدباغ .

كما يحتمؿ إف الراكم الذم أعتمد عميو تقرير دكماس كتشإنسؿ {سيد 
 Chaambaالحاج محمد} كإف مف متميمي مكطف قبائؿ شعإنبة بكرزقة }

Berezga كىى البمدة الذم يقاؿ إنو كإف       لػ{تشيجكيكف  }
{Cheggueun شإنسؿ إف الحاج زكجة كطفؿ بيا، كما يؤكد دكماس كت

محمد كإف شخصان متعممان {طالب، ميرابط} كباعتبار إف االسـ األكثر 
شيكعان في المنطقة كإف الحاج محمد فإنو مف الصعب معرفة ما إذا كإف 
نو لـ تعط أية معمكمات عف ىكيتو  ىناؾ مثؿ ىذا الشخص ال سيما كا 

ا ىك الحاؿ مع سـ كالده مثبلن ، ماعدا ذكر ككنو مف الشعإنبة فقط، ككماك
الحاج محمد، فإنو ليس ىناؾ دليؿ عمى كجكد {تشيجكيكف 

{Cheggueun  كشخص في الحقيقة، كربما ال يتعد األمر مجرد تجسيد
لمصكرة النمطية الفرنسية لئلنسإف الطارقي، كيبدك إنو مف غير المحتمؿ 
إف يككف الطكارؽ قد تكلكا قيادة رحبلت القكافؿ عمى طكؿ المسافة  مف 

 500كيمكمترا أك  650تميمي إلى عيف صالح )التي تبعد أكثر مف مي
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ميؿ(، كالتي تقع ضمف إطار أراضي الشعإنبة، الذيف كإف الطكارؽ في 
، كمع  Hoggarحالة صراع معيـ خبلؿ تمؾ الفترة، كخاصة في ىغار

ذلؾ فإنو مف غير الممكف لمطكارؽ قيادة القكافؿ مف عيف صالح باتجاه 
ر إنيا التجارة الكحيدة المتاحة لسكإنيا، كبالرغـ مف إنو الصحراء باعتبا

كإنت ضمف قافمة عبرت  Cheggueunيفترض إف رحمة {تشيجكيكف }
الصحراء مباشرة إال إف التجارة في الحقيقة كإف تتـ عمى مراحؿ كليس 

 عبر شبكة طرؽ مباشرة تعبر الصحراء.
اء ىـ ميزاب ، كيرل دكماس، إف الرابط في تجارة القكافؿ عبر الصحر 

كيعتقد إف بعض األشخاص الذيف ينتمكف إلى{الكىابية} يقيمكف في 
كاتسينا كيربطكف تجارىا بمنطقة ميزاب، كقد ارتكب دكماس بذلؾ خطأن 
كبيران حيث خمط بيف الكىابية كحركة دينية متشددة في الجزيرة العربية 

اإلباضي  كبيف الكىابية اتباع أك مريدم الشيخ محمد بف يكسؼ اطفيش 
في منطقة ميزاب {في شماؿ أفريقيا} كلذلؾ فإف اعتقاده بكجكد كىابييف 
مقيميف في كاتسينا ليـ صبلت كعبلقات مع ميزاب {شماؿ الصحراء} 

 يعتبر خطأن أك إلتباسان في أحسف األحكاؿ .
لقد كإف الشعإنبة يمثمكف حمقة الكصؿ بيف ميزاب كمممكة/خبلفة سككتك 

كتشإنسؿ، كلعؿ ذلؾ مايفسر كجكد زكجة كطفؿ كما يصؼ ذلؾ دكماس 
في ميتميمي إلف كجكد قائد قافمة طارقي  Cheggueunلػ {تشيجكيكف }

في أراضي الشعإنبة يعتبر أمران مستحيبلن بدكف كجكد مثؿ ىذا الضامف 
{الزكاج منيـ}، كقد كإف المسؤكلكف الفرنسييف يدرككف جيدان إف ىناؾ 

ؽ، كقد دعا المسؤكلكف الفرنسييف قادة الطكارؽ نزاعان بيف الشعإنبة كالطكار 
لمقدـك لمجزائر، إال إنو يبدك إف أيا منيا لـ يأت، عمى األقؿ قبؿ منتصؼ 
القرف بسبب تمؾ العداكة، كبالمثؿ كإف مف المفترض إف يككف 

زكجة في عيف صالح كأخرل في ىغار،  Cheggueunلػػ{تشيجكيكف }
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لخدمة السياسة الفرنسية في إلف مف شإف ذلؾ إف يككف مبلئمان  
الصحراء، في حيف لـ يرد مايفيد بإف تشيجكيكف كإنت لو زكجة في 
كاتسينا، كىك ما كإف متكقعان بالنظر إلى مستكل األعماؿ المنسكبة إليو، 
كعمى النقيض مف ذلؾ، فقد استقر بالغيث في كاتسينا كتزكج كأسس  

 .أسرة ىناؾ بؿ كيحتمؿ إف مكلده كإف ىناؾ أيضان 
في الكاقع ال يقدر بثمف كذلؾ لعدة  Cheggueunإف تقرير {تشيجكيكف }

"  ىك   Le Grand Désertأسباب أىميا إف كتاب " الصحراء الكبرل 
في األساس محاكلة مف دكماس كتشإنسؿ لتبرير استمرار تجارة الرقيؽ 
عبر األراضي الجزائرية التي كإنت تمثؿ مجاالن لمطرؽ التي تستخدميا 

ف تجارة الرقيؽ إنذاؾ شكبلن مف أشكاؿ ىجرة اليد القكا فؿ، حيث كإنا يعتبرا 
العاممة التي تشبو إلى حد ما اليجرة غير الشرعية حديثان إلى أكركبا بحثان 
عف فرص العمؿ، ككمسؤكليف فرنسييف، فإف دكماس كتشإنسؿ يؤكدإف 

عزز بإنو يجب عمى الحككمة الفرنسية إف تنظـ كتعزز ىذه التجارة ، كقد 
تشإنسيؿ ىذا المطمب بعد ذلؾ بشكؿ أكثر صراحة في كتابيف نشرا في 

ـ ، يبدك مف المرجح إف دكماس ك تشإنسؿ قد 1859ـ  1853عامي 
استفادا كثيران مف عدد مف المصادر في تقريرىما عف تجارة القكافؿ في 

" فقد جمع دكماس   Le Grand Désertكتاب " الصحراء الكبرل 
ديد مف الركاة ككتب عف الصحراء الكبرل بشكؿ كاسع ، معمكماتو مف الع

 Leفقد كإف خادمو بالمنزؿ أثناء تأليفو لكتاب " الصحراء الكبرل 
Grand Désert    في الكاقع ىك أحد أبناء اليكسا كالذم يعتقد عمى

نحك شبو مؤكد إنو كصؿ إلى الجزائر في األساس كرقيؽ، كربما في قافمة 
 يا في دكماس كتشإنسؿ في تقريرىما.مماثمة لتمؾ التي كصف

كعمى الرغـ مف إف نشاط  بالغيث التجارم كإف يتكافؽ مع فترة ىكبكنز 
"أزمة التأقمـ/ التكيؼ" كمع تكقؼ تجارة الرقيؽ عبر المحيط األطمسي 
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كالتحكؿ إلى التجارة "المشركعة" عمى الساحؿ، فإف التطكرات الساحمية لـ 
طة بالغيث، فقد  ذىبت العديد مف يكف ليا تأثير مممكس عمى إنش

البعثات البريطإنية إلى مممكة/خبلفة سكككتك لتعزيز "التجارة المشركعة" 
لغاء تجارة الرقيؽ، إال إف بالغيث استمر في نشاطو في مجاؿ تجارة  كا 
العبيد، كما كإف يفعؿ كالده عمى األرجح في السابؽ، كبدال مف ذلؾ، يبدك 

لصبلت كالركابط بيف جميع إنحاء غرب إف التجارة عبر الصحراء كا
أفريقيا المرتبطة بيذه التجارة كإنت معزكلة نسبيان عف التغيرات في عالـ 
األطمسي خبلؿ فترة التحكؿ عف تجارة الرقيؽ،  ككما سبقت االشارة في 
مكاضع أخرل، ظمت الشبكات اإلسبلمية كالتأثير الثقافي المتبادؿ كراء 

تمؾ التجارة عبرالمحيط األطمسي إلى حد بعيد ، آثار اإللغاء البريطإني ل
كلـ يكف لمضغط الدبمكماسي المتكاضع في المغرب العربي أم أثر يذكر 
عمى المناطؽ الكاقعة فيما كراء الصحراء، عمى الرغـ مف إف التغيير كإف 
جاريان في كؿ مف الجزائر تحت االحتبلؿ الفرنسي، كفي تكنس، حيث تـ 

ـ  كمع ذلؾ، فقد يتطمب األمر عدة 1846رسميان عاـ  إنياء تجارة  العبيد
عقكد مف الزمف حتى أحست المناطؽ الداخمية في غرب أفريقيا بالضغكط 

 األكركبية بشإف إلغاء تجارة الرقيؽ مع االحتبلؿ االستعمارم األكركبي.
 الممحؽ

 مير العركس عند زكاج بالغيث:
 عند زكاجنا منيا:الحمد . ىذه نسخة مما دفعنا ليا ]. . . [ 

1- "Zaneطكليا عادة حكالي  ،" كىك قطعة قماش تغطي جسـ المرأة
اثنيف ياردة كتمتد مف اإلبطيف إلى الكاحميف، كعرضيا إذا كإنت مصنعة 

كىك قماش  Zulwamiمف النسيج األكركبي حكالي أربعة ياردات، ك 
 1.100مطرز بخيكط سكداء كزرقاء كمغمؼ بنسيج أزرؽ كىما: بسعر  

2-   Zane Jimada كىكعبارة عف رداء أبيض كأسكد تمت تنشيئتو :
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 .1.700بسعر 
3- Turku’di قطعة تخاط  12:  كىك عبارة عف ثكب قطني يتككف مف

مع بعضيا " كؿ قطعة طكليا ثمإنية أدرع" كتصبغ بالمكف األزرؽ المماع 
 .2.600كتطكل كتمؼ بغبلؼ مف الكرؽ بسعر 

ككارم     150نعؿ بسعر   -5رم.       ككا 900جكرية بسعر  50 -4
 ككارم. 3000 - 6
7- Lefe كىي سمة مصنكعة مف سعؼ النخيؿ كتعني أيضان المبلبس :

التي تقدميا العركس إلى العريس، إلنو عادة ما تقدـ تمؾ المبلبس في 
 ككارم.100مثؿ ىذه السمة، كىي بسعر 

كيتبقى  -10ككارم.       200ثـ   -9ككارم.         150 -8
 ككارم كمؤخر مير. 20000

كؿ ىذا حرر عمى يد الكاتب، عبد ا سبحإنو كتعإلى، عبد الرحمف بف 
 محمد يكسؼ التكاتي رضي ا عنو. آميف

 كصية بالغيث
الحمد ، كحده كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كآلو، ىذه كصية 

ا بعد ، أشيد إف بالغيت بف سيد أحمد بف سيد محمد الكجداكم التكاتي، أم
ف محمدان عبده كرسكلو ، يكصي {  ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو كا 
ف  بالغيث }إنو عند كفاتو تجيز لو جنازة مييبة بأفضؿ طريقة ممكنة، كا 
يكفف، كقد ترؾ خمس رياالت، يدفع منيا نصؼ لاير لمف يحفر قبره، 

كيزيؿ التربة كلمف يغسمو لاير كنصؼ، كنصؼ لاير أجر لمف يدفئ الماء 
كيجمب الماء المستخدـ لتغسيمو ..كمف يكارم جثمإنو الثرل يعطى ثبلث 
رياالت... كما يعمف إف نصؼ شجرتي نخيؿ تإنامير المذإف يشاركو في 
ممكيتيما مكسى بف سيدم محمد بف عبد ا حسف بف إبراىيـ حبس 

لو، كما  {كقؼ}  لػ ... سيدم براىيـ راجيان ا سبحإنو كتعإلى إف يغفر
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ييب شجرة نخيؿ تإنامير التي يممكيا في بر البخارم إلى مؤذف كجدة، 
كما إنو يحتفظ لسيدم مكالم الشريؼ سيدم عبد الحي بف سيدم مكالم 

أكقيات ذىب كالتى كجدنا إنيا تعادؿ تسع  10الحسف الشريؼ بشاركيف بػ
 مثقاؿ درىـ ككديعة. 30أكقيات بكزف الشرؽ أم ما يعادؿ 
 لمصادر والمراجعقائمة ا

1. Addoun, Yacine Daddi “Abolition de l’esclavage 
en Algérie: 1816–1871” (PhD diss., York University, 

2010.) 
2. Barth, Heinrich,  Travels and Discoveries in 

North and Central Africa; Being a Journal of an 
Exhibition Undertaken under the Auspices of H.B.M.’s 
Government in the Years 1849–1855 (New York: 

Harper and Brothers, 1857.) 
3. Boahen,  A. A., Britain, the Sahara, and the 

Western Sudan, 1788–186,1(Oxford: Clarendon Press, 
1964.) 

4. Daumas , Eugène  and Ausone de Chancel, Le 
Grand Désert ou Itinéraire d’une caravane du Sahara 
au pays des nègres) (Royaume de Haoussa) (Paris: 
Imprimerie et Librairie Centrales de Napoléon Chaix et 

Cie, 1848.) 
5. Hoffman , Valerie J., The Essentials of Ibadi 

Islam,  (RELIGION : Syracuse University Press, 
2012). 
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6. Hopkins, A. G.,  An Economic History of West 
Africa, (London: Longman, 1973. 

7. Law, Robin ed., From Slave Trade to 
“Legitimate” Commerce: The Commercial Transition in 
Nineteenth-Century West Africa (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1995.) 
8. Law, Robin and Paul E. Lovejoy, eds., The 

Biography of Mahommah Gardo Baquaqua: His 
Passage from Slavery to Freedom in Africa and 
America, 2nd ed. (Princeton: Markus Wiener 

Publisher, 2007.) 
9. Lovejoy,  Paul, Caravans of Kola, “The 

Kambarin Beriberi: The Formation of a Specialized 
Group of Hausa Kola Traders in the Nineteenth 
Century,” Journal of African History 14, no. 4 (1973): 

633–51. 
10.  Lovejoy, Paul, Salt of the Desert Sun; and 

Stephen Baier and Lovejoy, “The Desert-Side 
Economy of the Central Sudan,” International Journal 

of African Historical Studies, 8, no. 4 (1975): 551–81. 
11.  Lovejoy,  Paul E. , Caravans of Kola: The 

Hausa Kola Trade, 1700–1900 (Zaria, Nigeria: 
Ahmadu Bello University Press, 1980.) 

12.  Lovejoy, Paul, “Commercial Sectors in the 
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Economy of the Nineteenth-Century Central Sudan: 
The Trans-Saharan Trade and the Desert-Side Salt 

Trade,” ". African Economic History 13 (1984.) 
13.  Lovejoy,  Paul,  “The Clapperton-Bello 

Exchange: The Sokoto Jihad and the Trans-Atlantic 
Slave Trade, 1804–1837) in Christopher Wise, ed., 
The Desert Shore: Literatures of the African Sahe , 

(Boulder, CO: Lynne Rienner, 2000.) 
14.  Lydon, Ghislaine, On Trans-Saharan Trails: 

Islamic Law, Trade Networks, and CrossCultural 
Exchange in Nineteenth-Century Western Africa 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2009.) 
15.  Montana,  Ismael  Musah , “Slavery and Its 

Abolition in the North African Regency of Tunis, 1730–
1846” (PhD diss., York University, 2007.) 

16.   Mortimore , Michael J., "The Changing 
Resources of Sedentary Communities in Aïr , Southern 
Sahara", Geographical Review, Vol. 62, No. 1. (Jan., 

1972), pp. 71–91. 
17.  Phillips, David J. , Peoples on the Move: 

Introducing the Nomads of the World, (California :William 
Carey Library, 2001.) 

18. Usman, Yusufu Bala,   The Transformation of 
Katsina, 1400–1883 (Zaria, Nigeria: Ahmadu Bello 

University Press, 1981.) 
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 تنمية قيم الوالء والمواطنة لدى تالميذ التعميم األساسي بالمجتمع الميبي.

 مفتاح ميالد اليديف  .دإعداد: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمقدمةا

 تكلييا إف بد ال ممحة كضركرة أساسي مطمب الكطني اإلنتماء قيـ تعزيز إف          
 اإلنتماء مفاىيـ غرس إلى الجيكد تكريس مف بد كال فائقة، عناية التربكية المؤسسات

بعادىـ  المتتممذيف أذىإف في األصيمة كالقيـ  يزكتعز  كالتطرؼ العنؼ مظاىر كؿ عف كا 
 .كالتطكع اإلنجاز ثقافة

 افراد كبيف بينو المشتركة بالركابط الفرد تشعر كىامة ضركرية حاجة الكطني فاإلنتماء
 كيتفإنى باإلنتماء يفتخر يجعمو تكجييان  كتكجييو لمكطف باإلنتماء شعكره كتقكية مجتمعو،

 .أجمو مف كيضحي كطنو حب في

 كثقافاتيا بأفكارىا المستقمة األمـ كاجوي كبيرا تحديا تشكؿ العكلمة ثقافة أضحت كقد
 صغيرة قرية العالـ تحكؿ إف بعد المجتمعات، لكؿ تيديدا براثنيا في تحمؿ كالتي كقيميا،
 ك كاالقتصادية كاالجتماعية الثقافية الحدكد فيو تبلشت التكنكلكجي، التقارب بسبب
 مف لكثير لخصكصيةا ىدد مما كالقيـ، كالمعتقدات األفكار تناقؿ فسينؿ ، الدينية

 ىذه جماح  كبح عمى قدرة لمزمإف كال لممكإف يبقى ال ذلؾ فبعد المحافظة، المجتمعات
  .أفرادىا عند كاإلنتماء المكاطنة مقكمات عمى كالتأثير ، الظاىرة

 الفرد حب في أىمية مف ليا لما لمكطف الكالء قيـ لدراسة الباحثيف مف العديد اتجو كقد  
 كالحفاظ لحمايتو كالماؿ بالنفس كالتضحية بو لمرقي كاخبلص فإنيبت كالعمؿ لكطنو
 .االيمإف مف الكطف فحب عميو،

                                                 

 .قسـ الدراسات النفسية كاالجتماعية، كمية التربية الخمس –جامعة المرقب  
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 المكاطنة قيـ تنمية خبلليا مف يتـ طرؽ عف البحث ضركرة إلى الحاجة جاءت ىنا مف 
 الثقافي اإلنفتاح ظؿ في خصكصياتو كحماية ثقافتو عمى لمحفاظ المجتمع ألفراد

 قيـ كغرس الكطنية التنشئة فيو يتـ التي األماكف أكثر مف ةالمدرس كتعد العالمي،
 ثقافة عمى المحافظة نستطيع كي أظفارىـ نعكمة منذ التبلميذ نفكس في المكاطنة
 الذم الكطف ىميا أجياؿ بناء ك المتداخمة، الفكرية التيارات مف أبنائو كحماية المجتمع
  .فيو يعيش

  :الدراسة مشكمة تحديد •

 ضمف الكطف لصالح اإلنتماءات جميع إنصيار تضمف التي البكتقة ىي المكاطنة تعد
 تحقيؽ يتـ كال العامة، الكطنية المصمحة أرضية عمى االلتقاء خبلؿ كمف نظامية أطر
 تككيف بداية في كخاصة الكطف أبناء نفكس في غرسيا يتـ مسبقة برامج بإعداد إال ذلؾ

 كيسعى ذلؾ، تحقيؽ في كبيران  دكران  سيةكالمدر  األسرية التنشئة تمعب حيث شخصيتيـ،
 األساليب ىي ما اآلتي: التساؤؿ في البحث مشكمة تحديد إلى الدراسة ىذه في الباحث
 بالمجتمع األساسي التعميـ تبلميذ لدل كالمكاطنة الكالء قيـ تنمية خبلليا مف تتـ التي

 الميبي؟

 :الدراسة أىداؼ •

 لدل كالمكاطنة الكالء قيـ تنمية أساليب ىعم التعرؼ إلى الدراسة ىذه تيدؼ       
 .الميبي بالمجتمع األساسي التعميـ تبلميذ

  :الدراسة أىمية •

 في األساسي التعميـ تبلميذ لدل كالمكاطنة الكالء قيـ تنمية إلى ماسة الحاجة أصبحت
 يعرؼ بما) عامة اإلنسإنية المجتمعات بيا مرت التي السريع التغير ظركؼ ظؿ

 الذم األمر صغيرة، قرية العالـ جعؿ في التكنكلكجية التطكرات سيمتأ لتيا (بالعكلمة
 التمسؾ عمى كحرصيا أكطإنيا مصير عمى تتخكؼ اإلنسإنية المجتمعات فيو أصبحت
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 .ىكيتيا عمى يعبر الذم الثقافي مكركثيا بحماية

يذ بحب تسيـ تنمية قيـ الكالء كالمكاطنة في ىذه المرحمة التعميمية  إلى ربط التبلم
كطنيـ مف خبلؿ غرس ىذه القيـ في ىذه المرحمة العمرية بالذات باعتباره مف أىـ 

 المراحؿ التي يمر بيا النشء.

 التبلميذ ربط إلى  التعميمية المرحمة ىذه في كالمكاطنة الكالء قيـ تنمية تسيـ •
 أىـ فم باعتباره بالذات العمرية المرحمة ىذه في القيـ ىذه غرس خبلؿ مف كطنيـ بحب

 .النشئ بيا يمر التي المراحؿ

 االجتماع عمـ مجاؿ في العممية بالدراسات المكتبة إثراء في الدراسة ىذه تسيـ •
 .لمكطف الكالء قيـ تنمية في المدرسي،

 في  كبير دكر مف ليا لما التربكية المناىج تطكير في الدراسة ىذه تسيـ كما •
 زيادة إلى بيـ كالدافعية الكطف حب عمى التبلميذ صقؿ في العممية التخصصات مختمؼ
  .الكطف أجؿ مف كالتفإني العمؿ في الجٌدية

 : الدراسة منيج

 كأىدافيا، الدراسة طبيعة مع يتناسب الذل الكصفي المنيج الباحث استخدـ
 مشكمة أك ظاىرة لكصؼ المنظـ، العممي كالتفسير التحميؿ أشكاؿ أحد كىك

 الظاىرة، عف مقننة كمعمكمات بيإنات، جمع طريؽ عف كميان  كتصكيرىا محددة
خضاعيا لمدراسة الدقيقة. كتصنيفيا المشكمة، أك  1كتحميميا كا 

 :مفاىيـ الدراسة 

                                                 
 . 324ـ ، 2000مناىج البحث في التربية  كعمـ النفس ،دار المسيرة  لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،سامي ممحـ ، 1



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 311 

يا اعتقاد يعبر عف تفضيؿ شخصي إن( القيـ ب  .Rockeachالقيـ: يعرؼ ) ركؾ تشي
أك اجتماعي لسمكؾ أك غاية مف الغايات بدال مف نمط سمككي أك غاية أخرل مختمفة  

.1 

 : (Values ) القيػػػػػػػػػػػػػػـ

 الذم الرئيس كالمحكر لمشخصية، االساسية المككنات أحد العصكر مر عمى القيـ شكمت
 في  يسيـ الذم  الميـ العامؿ إنيا كما كعبلقاتيـ، كاتجاىاتيـ فراداأل سمكؾ ينظـ

 الداخمي اقبالمر  بدكر تقـك  إنيا كما كاستقراره، ىكيتو عمي كالمحافظة المجتمع تماسؾ
جميعا، كما إنيا  األطراؼ ىذه كأفعاؿ ألفكار االساسي كالمحرؾ الفرد أفعاؿ يراقب الذم

 (.2تمثؿ المككف االساسي لشخصية المجتمع كاالمة)

 كىذه كالشكرل، كالمشاركة، كالعدالة، كالمساكاة، كالحرية، األخبلؽ، في القيـ ىذه كتتمثؿ
 (3كمتحد في ىذا الككف.)تسيـ في تأسيس مجتمع متماسؾ  القيـ

 :   Loyalty تعريؼ الكالء

 الفرد مف كؿ لدل ضركرة يمثؿ الكالء إف كما الحميمة، اإلنسإنية العبلقات يمثؿ :الكالء
 اإلنييار، كعكامؿ كالغزك االختراؽ مكاجية في كمناعتو صبلبتو مف كيزيد كالمجتمع
 الفرد يحمميا التي اإليجابية كالسمككيات كاالحاسيس المشاعر جممة ىك لمكطف كالكالء
 نصرة أجؿ مف كالتضحية كالعطاء كالبذؿ كالمسئكلية الحب في تتجسد كالتي كطنو، تجاه

 (4الكطف كرفعتو.)

                                                 
. عبدا بف سعيد بف محمد آؿ عبكد، قيـ المكاطنة لدل الشباب كاسياميا في تعزيز االمف الكقائي، جامعة نايؼ  1

 . 2011،23:لمعمـك األمنية، الرياض: 
2

ل١ُ اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ اٌشجبة ٚاٍٙبِٙب فٟ رؼي٠ي االِٓ اٌمِٟٛ، عبِؼخ ٔب٠ف ػجلهللا ثٓ ٍؼ١ل أي ػجٛك ،  

 .32، 2011،اٌو٠بع:
3

 غٌر ماجستٌر ،رسالة اللٌث محافظة فً االبتدائٌة المرحلة تالمٌذ لدي المواطنة المالكً، ذٌاب بن حامد بن عطٌة 
 .21،هـ1430 القرى، ام جامعة منشورة،

4
 .89، 2011ٚاٌزوث١خ اٌٛؽ١ٕخ، ِإٍَخ ؽ١جخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ ، ؽبهق ػجلاٌوؤف ػبِو، اٌّٛاؽٕخ 
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 الفرد اتجاه يحدد الذم كىك االجتماعي، السمكؾ مكجيات أىـ مف لمكطف الكالء إف كما 
 منو المتكقعة بأدكاره الفرد قياـ عميو يتكقؼ كما أحداث، مف فيو يدكر كما مجتمعو نحك
خبلص بتفإف كأمنو كطنو تجاه  (1المختمفة.).المختمفة كاالكضاع الظركؼ في كا 

 : ( (Affiliation اإلنتماء

 عبلقةو  عف عبارة كىك معينة، مجمكعة إلى اإلنضماـ إلى اإلنسإف شعكر حالة ىك
 مفيـك أما ما، مجمكعةو  أك آخريف أشخاصو  مع الفرد يبنييا يجابية،إ حسيةو  شخصيةو 
 عبلقةو  كتككيف الكطف، إلى باإلنضماـ كالشعكر الحالة تمؾ فيعني الكطف إلى اإلنتماء
أعمى درجات  إلى كالكصكؿ بالكطف، تربطنا قكيةو  عبلقةو  كتككيف الكطف، مع ايجابيةو 

 2.اإلخبلص لمكطف

  (Citizenship) :المكاطنة تعريؼ

 األىميَّة الكاممة بالعضكيَّة فيو المكاطف يتمتع اءإنتم الكطف إلى اإلنتماء ىي : المكاطنة
 كاممة مساكاة نفسو، الكطف في يعيشكف الذيف أم اآلخريف، مع فيو يتساكل نحك عمى
 أك العرؽ أك المكف أساس عمى بينيـ تمييز أمٌ  دكف القإنكف، كأماـ كالكاجبات الحقكؽ في

 المكاطف مكاطف كؿٌ  كيحتـر اسي،السي اإلنتماء أك المالي المكقؼ أك الفكر أك الٌديف
 كتعتبر بينيـ، كاالختبلؼ التنكُّع رغـ بعضان  بعضيـ تجاه الجميع يتسامح كما اآلخر،
 الفرد يكتسب إذ المكاطنة؛ درجات أعمى تمثؿ إنيا أك ، المكاطنة مف عمقا أكثر الكطنية
 صفة سبيكت ال إنو إال معينة دكلة أك جماعة، إلى إنتسابو بمجرد المكاطنة صفة

 فيفضؿ الدكلة أك الجماعة، ىذه لصالح كااليجابي الصالح كالفعؿ بالعمؿ إال الكطنية
 .3العامة عمى مصمحتو

                                                 
1

 .2012،87ؽبهق ػجل اٌوؤٚف ػبِو ،اٌّٛاؽٕخ ٚاٌزوث١خ اٌٛؽ١ٕخ ،ِإٍَخ ؽ١جخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ ، اٌمب٘وح: 
2

 .٠21ٕب٠و  2016، ِٛػٛع اوجو  ِٛلغ ػوثٟ ثبٌؼبٌُ ،  زّبء ٌٍٛؽٓٔاإل،  ثشبه ؽ١ّيٞ 

 
3

اٌوإ٘خ، ِإِْٕٛ ثال ؽلٚك  اٌّغزّغ ٚلؼب٠ب اٌل٠ٓ لَُ ػٍٝ اٌّٛاؽٕخ ٚصمبفخ اٌزَبِؼ ،ِؾّل ثبٌواشل، اٌزوث١خ  

 . 7، 2017 ٌٍلهاٍبد ٚاالثؾبس ،
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 تمثؿالتي  القناعات في كتكمف :The values of citizenship .   المكاطنة قيـ
 في الديمقراطي بالنظاـ الفرد لعبلقات الحاكمة المبادئ لمجمكعة الفكرم اإلطار

 بما كاإلنتماء االجتماعي الحس تككيف في ركحان  الكطني لئلنجاز تجعؿ كالتي جتمع،الم
 لتحقيؽ بالمسئكلية الشعكر مع الكاجب، حدكد فكؽ الكطني لمعمؿ الفرد بإرادة يسمك
 مكاقع مف الفعؿ إرادة تحرؾ التي كىي الغد، عالـ في لمجتمعو كالمكإنة الكفاءة رمكز
 1تماعي.النسيج االج شبكة في الفرد
  :في المكاطنة  Tarner ). تارنر (نظرية
 حركة كتفسير لفيـ المنٌظريف مف لمعديد خصبنا مجاالن   المكاطنة مكضكع يزاؿ ال    

  Tarner ). تارنر (نظرية كتعد كالدكلة، المكاطنيف بيف العبلقة تأسيس كيفية في التطكر
 التاريخية السياقات مف تنطمؽ إف دالب لممكاطنة نظرية أية إف ترل التي النظريات بيف مف

 أجؿ مف المجتمع فئات بيف الصراع تاريخ تعكس كالتي فييا، تظير التي كاالجتماعية
 البناء تيمثؿ التي لمدكلة أىمية إعطاء تتطمب إنيا ،كما المتكفرة المصادر عمى السيطرة
 كما األخرل، لحقكؽكا لؤلفراد الممكية حقكؽ بيف التضاد مف التقميؿ يحاكؿ الذم التنظيمي

 تقـك حيث كاالضطرابات، الحرب بظركؼ تتأثر المعاصرة المجتمعات في المكاطنة إف
 تارنر ) كيرل ، الفترات ىذه خبلؿ الدكلة مف بحقكقيا نشطة بمطالبة الميٌمشة الجماعات

. Tarner)  حقكؽ المكاطنة إلف المكاطنة  تبني يتطمب لممكاطنة عامة نظرية صياغة إف
 2مف مجتمع آلخر. تختمؼ

 :السابقة الدراسات

 البحث في الباحثكف يعتمدىا التي العممية المصادر أىـ مف السابقة الدراسات تعد
 في الباحث يرغب الذم البحثي المجاؿ في معرفي تراكـ مف ليـ تقدمو بما العممي

                                                 
شطة التربكية في تنمية قيـ المكاطنة لدل طمبة كمية التربية نمدل إسياـ اإل ،عبد ا سالـ العازمي كآخركف 1

 .26ـ  8،2011، العدد 3ية، مجمد األساسية بدكلة الككيت، مجمة الطفكلة التربك 
سيؼ بف ناصر المعمرم ، نظرية المكاطنة ... اتجاىات كسياقات ظيكر حقكؽ المكاطنة ،مجمة شرؽ كغرب،  2

 ـ.2014،نكفمبر ،21العدد الثالث ،فكر كمعرفة ، 
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 ياؽالس ىذا كفي لو، الصعاب كتذليؿ بحثو في لمباحث تكجيو مف بو تسيـ كما دراستو،
 بيف كمف البحث، بمكضكع مباشرة عبلقة ذات سابقتيف بدراستيف الباحث استعإف

 عبد بف خالد أجراىا دراسة البحث، ىذا في الباحث بيا استعإف التي العممية الدراسات
ف ـ2005 يناير شير في الشريدة العزيز  :(متغير عالـ في المكاطنة صناعة ) بعنكا 

 المكاطنة كممارسة الكطنية لمفيـك متزنة صكرة تقديـ إلى الدراسة ىذه كتيدؼ 
 .المعني ىذا لتحقيؽ االجتماعية االشتراطات أىـ مناقشة إلى ىدفت كما اجتماعيان،
 العالمية معادلة بيف كالمعتدؿ البٌناء التفاعؿ مف صيغة إليجاد محاكلة الي باإلضافة
 يشكؿ بدكره كالذم ينيماب التفاعؿ صيغة في المتبادؿ القمؽ معالجة إلي تسعي كالمحمية

 .المكاطف شخصية إيجابان  أك سمبان  

 الدكاـ ليا يكتب إف يمكف ال كتنميتيا المكاطنة ممارسة إف إلى الدراسة نتائج كتكصمت
 حيث المختمفة، المجتمع جيات بيف كتنسيؽ كتضافر تكامؿ ىناؾ يكف لـ ما كاالستمرار

 القيـ تدعميا إف يجب التعميمية ناىجالم في – المثاؿ سبيؿ عمى- المطركحة القيـ إف
 االجتماعي المستكل عمى المطمكبة الكطنية الممارسات إف كما اإلعبلـ، في المطركحة

 العامة كالرئاسة االجتماعية الشؤكف كزارة خبلؿ مف معناىا لتفعيؿ قنكات إلى تحتاج
 العممية سيرت إف أجؿ مف ذلؾ كؿ .. كىكذا كالقركية البمدية كالشؤكف الشباب لرعاية

 .جإنب كؿ مف مدعكمة الكطنية كالمسؤكلية

 في المدرسة دكر تعرؼ إلى ىدؼ ببحث (Judith, 2002) جدث كقامت          
 مف دكلة (28) في سنة (14) عمر في الطمبة لدل الكطنية المشاركة كتشجيع تطكير
 لمختمفة،ا البمدإف في كطالبة طالب (90000) بمغت عينة عمى استبإنة تطبيؽ خبلؿ
 الكطنية، المشاركة تسريع في فعاؿ بشكؿ تسيـ المدرسة إف إلى البحث تكصؿ حيث
 كميارات نظرم محتكل كجكد خبلؿ مف الكطنية التربية تعميـ ميمة ليا تسند عندما
 في المشاركة أىمية تبيف كحتى كالحكار لمنقاش مفتكح جك فييا يتكافر كعندما عممية،

 يتمؽٌ  لـ التي المدرسة بينما المدرسية، البيئة في المشاركة ركح تسكد كعندما اإلنتخابات،
 إف إلى باإلضافة الجامعة لدخكؿ يخططكا كلـ مياريان  كتدريبان  كطنية تربية طبلبيا
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كصعكبات في مظاىر التربية  خاصة تحٌديات يكاجيكف قميمة بيكتيـ في التربية مصادر
 1.الكطنية

 :السابقة الدراسات عمى تعقيب

 قيـ غرس إف يتضح نتائج مف اليو تكصمت كما السابقة لمدراسات السابؽ العرض مف
 مف المختمفة الجيات كؿ تشرؾ بحيث الدكلة قبؿ مف شاممة سياسة إلى يحتاج المكاطنة

 الدكر ليا يظؿ المدرسة إف إال االعبلمية، كالقنكات كالتربكية، االجتماعية، المؤسسات
 .التبلميذ ليؤالء كطنيةال التنشئة عممية في  الرئيسي

 اإلطار النظرم لمدراسة

 : citizenship: المكاطنة مفيـك

 كيؤدم حقكقو الفرد كيعرؼ الكطنية، ككاجباتو حقكقو تحدد كالتي المكاطف صفة  
 لببلده المكاطف بكالء خاص بنكع المكاطنة كتتميز الكطنية، التربية طريؽ عف كاجباتو
األىداؼ  تحقيؽ في اآلخريف المكاطنيف مع كالتعاكف كالحرب السمـ أكقات في كخدمتيا
 . 2القكمية

إف النفس كالديار عزيزتإف عمى اإلنسإف فجاء  مفيـك المكاطنة مف المنظكر الشرعي:
ـٍ أىًك  ـٍ إف اٍقتيميكا إنفيسىكي مىٍيًي لىٍك إنا كىتىٍبنىا عى ف حب الدار مع حب النفس في قكلو تعإلى[ كى اقترا 

كا ًمٍف دً  ٍيرنا لىييـٍ اٍخريجي ا ييكعىظيكفى ًبًو لىكىإف خى لىٍك إنييـٍ فىعىميكا مى ـٍ مىا فىعىميكهي ًإالَّ قىًميؿه ًمٍنييـٍ كى يىاًركي
كمعادؿ لقتؿ النفس، فتشير  (. فاإلخراج مف الديار مساكو  66-كىأىشىدَّ تىٍثًبيتنا ])النساء 

 .لسفؾ الدماءاآلية إلى إف اإلخراج مف الديار، كالحرمإف مف الكطف معادؿ 

كجاء في السنة: عف ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ: قاؿ رسكؿ ا لمكة: ))ما  
أطيبؾ مف بمد، كما أحبؾ إلي، كلك ال إف قكمي أخرجكني منؾ ما سكنت غيرؾ(( ركاه 

                                                 
1

 .08،2015، 16ٌؾوٌألػالَ ا ؽٍجخ ١ٔٛى ،اٌزوث١خ اٌٛؽ١ٕخ فٟ ػٛء اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ ٚاألعٕج١خ ، ػبهف اٌغجٛه 
2

 .60َ، 1982أؽّل ىوٟ ثلٚٞ ، ِظطٍؾبد اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ،ث١وٚد: 
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الترمذم، كصححو األلبإني. فيك يحب مكة حبان شديدان كره الخركج منيا لغير سبب، ثـ 
ينة، كاستكطف بيا أحبيا كألفيا كما أحب مكة، بؿ كإف يدعك إف لما ىاجر إلى المد

حبب إلينا المدينة، كحبنا مكة، أك  الميـ ((يرزقو ا حبيا كما في صحيح البخارم
 أشد((.

 :تاريخية رؤية المكاطنة

 كإنت حيث كالركمإنية، االغريقية المجتمعات أياـ إلى تاريخيان  المكاطنة مفيـك يعكد
نيفكالق اإلنظمة  التي المعإناة بعد المجتمع ألفراد كالمساكاة العدالة تحقيؽ عمى تؤكد كا 
   .كالظمـ الجكر مف يعإنكنيا كإنكا

 أك المدف، سكإف أحد أك المديني، تعني كالتي (citizen) لفظة اإلغريؽ استعمؿ
 البشر، مف غيره إلى يحتاج اإلنسإف إف" أرسطك قاؿ إف منذ المشارؾ، الفرد المكاطف

 اإلنسإف عمى الطبيعة فرضت كىكذا الحياة، في العممية غايتو معيـ التعاكف يبمغ كيل
  1مدنيان بالطبع. يككف إف

 القإنكف الميبي كالمكاطنة:

 الثإني الفصؿ ((11 )) المادة في ـ1963كالمعدؿ ـ1951 لعاـ الميبي الدستكر تضمف
 كىـ سكاء، القإنكف لدل الميبيكف :اآلتي عمى نص كقد المكاطنة، ككاجبات حقكؽ

 مف عمييـ كفيما الفرص، تكافؤ كفي كالسياسية، المدنية بالحقكؽ التمتع في متساككف
 أك المذىب، أك الديف، بسبب ذلؾ في بينيـ تمييز ال العامة، كالتكاليؼ الكاجبات
 2السياسية كاالجتماعية. اآلراء أك النسب، أك الثركة، أك المغة، أك العنصر،

 ء لمكطف:أىمية اإلنتما

                                                 
1

ػط١خ ثٓ ؽبِل ثٓ م٠بة اٌّبٌىٟ، اٌّٛاؽٕخ ٌلٞ رال١ِن اٌّوؽٍخ االثزلائ١خ فٟ ِؾبفظخ ا١ٌٍش ،هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و  

  15٘ـ ،1430ِٕشٛهح، عبِؼخ اَ اٌموٜ، 
2

 1963َ، 11ّبكح. ٟ ، اٌأاٌلٍزٛه ا١ٌٍجٟ ، اٌفظً اٌض 
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يعد إنتماء الفرد لمكطف أىمية كبيرة لمفرد ككذلؾ لمكطف، حيث يعد الكالء كاإلنتماء      
بمثابة ضمير داخمي يكجو الفرد كيرشده إلى ما فيو صالح كطنو، فكمما كجو اإلنتماء 
لمكطف تكجييان سميما كمما كإف ذلؾ عامبلن مف عكامؿ بناء المجتمع، كيعمؿ الكالء عمى 

المجتمع مف عكامؿ الفساد كاإلنحراؼ كالظكاىر السمبية كالتجسس كالتخريب حماية 
كاإلرىاب كغيرىا، كالفرد الذم يشعر بالكالء كاإلنتماء لكطنو يبتعد عف كؿ ما يؤدم إلى 
االضرار بالمصمحة الكطنية  كلك كإف ذلؾ عمى حساب مصمحتو الشخصية ،كتعتمد 

درجة إنتماء الفرد ليا كما يسيـ اإلنتماء إلى صبلبة الجماعة كتكامميا كترابطيا عمى 
التعاطؼ الكجدإني بيف افراد الكطف كالميؿ إلى المحبة كالعطاء كااليثار في تحقيؽ 

 1الكحدة الكطنية كينمي الفرد التقدير لذاتو كادراكو لمكإنتو كمكإنة كطنو .

 عامبل لمكطف اإلنتماء يعد كبير سياسي تغير بمرحمة يمر الذم الميبي المجتمع كفي
 عميو يعكؿ الذم االجتماعي النسيج ترابط عمى كالحفاظ الببلد استقرار تحقيؽ في ميما
 السائدة السياسية التجاذبات نتيجة بو عصفت التي األزمة ىذه مف الببلد خركج في كثيرا
 .الميبية الساحة في

 الكالء قيـ كغرس لمتبلميذ التنشئة عممية في تسيـ التي القنكات أكثر مف المدرسة كتعد
 كالدفاع كحمايتو بنائو في المساىمة ككيفية لو كحٌبيـ الكطف أىمية كترسيخ الكطف ليذا
 .عنو

 :المكإني االرتباط
نفعاليا عاطفيا ارتباطا مرتبطا الفرد يككف        يعيش الذم بالمكإف جدا قكيا كا 
 كبيئاتيـ االفراد بيف إيجابي كجدإني ارتباط بإنو بالمكإف االرتباط عرؼ كقد فيو،

 ىذه إلى كيشار كاالمف، الراحة مشاعر يخمؽ الذم االرتباط كىك السكنية،
 .المكإف عشؽ باسـ كاألماكف البشر بيف الكجدإنية الرابطة

                                                 
1

 ..َ 2010زّبء ٚاٌٛالء فٟ اٌىزبة ٚإٌَخ إٌج٠ٛخ، ثال د ،ٔ، اإلٚآفو١ٍّْٚؼ ِؾّٛك اٌىوا ٍٕخ  
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 إف يمكف ال المكإف عف ذكريات الفرد لدل يكٌكف الذاتي أك الشخصي فاالرتباط
 التي كالغابات كالحقكؿ فييا تعٌممت التي فالمدارس الشخصية، خبراتو عف تنفصؿ
 .ذاتيا ارتباطا ذلؾ يمثؿ فييا لعبت
 حد إلى تسيـ كاالجتماعية كاإلنشائية الطبيعية إنكاعيا بجميع المحيطة فالبيئة
 لمفرد المكإني االرتباط كيزداد فييا، كالتأثير اإلنسإف شخصية صقؿ في كبير
 جميمة صكرة نرسـ إف يجب كعميو ، المكإف ذلؾ في يعيشيا التي الزمنية بالفترة
ف تبلميذنا كجدإف في لكطننا   المدرسية الرحبلت خبلؿ مف بببلدىـ نربطيـ كا 
 .المدرسية كاإلنشطة  التعميمية الدركس خبلؿ كمف كالمنتزىات، األثرية لممدف
 :الكطنية اليكية
 مف نعإنيو ما ظؿ في النشئ لدل المكاطنة تربية في التعميـ دكر يبرز      
 كاضمحبلؿ العربية لثقافتنا األجنبية الثقافات كغزك كاجتماعية اقتصادية ظركؼ
 االعتراؼ مف بد ال إننا حقيقة لمنشئ التكضيح في ىاـ دكر لو فالتعميـ ىكيتنا،
ف خاصة تيارىا في ننجرؼ ال نفسو الكقت في كلكف كقكتو، اآلخر بثقافة  لنا كا 
 ال بأحكالنا النيكض إف حيث لؤلماـ، نتقدـ يجعمنا ما العربية كالثقافة التاريخ مف

نما الخارج، مف يأتي إف يمكف  يمقي مما التعميـ ىك ذلؾ كعماد الداخؿ، مف كا 
 كضعؼ فقر مف تكاجييـ التي التحديات ظؿ في عنو المسئكليف عمى أكبر عبئا
 كجيؿ
 أىداؼ بعض نحقؽ إف يمكف  :قكليـ األمريكية الخارجية الشؤكف تقرير في جاء

 مف بدالن  األجنبية، الدكؿ شعكب مع المباشر التعامؿ خبلؿ مف الخارجية سياستنا
 االتصاؿ كفنػػػيات الحديثة األدكات استخداـ خبلؿ كمف حككماتيا مع التعامؿ
ف الببلد، ىذه في السكإف مف كمؤثرة كبيرة قطاعات إلى نصؿ إف اليـك يمكننا  كا 
 إف األحيإف بعض في يمكف بؿ اتجاىاتيـ، في عمييـ كالتأثير بإعبلميـ نقـك

 الغربي لئلعبلـ مفتكحان  الباب يصبح كعميو معيف، طريؽ سمكؾ عمى نحرضيـ
 إزاء المشاىديف آراء لتشكيؿ كالسعي كقيمو، فكاره أل كالتركيج ثقافتو، لتسكيؽ
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 يتـ ثـ كمف .غربية بعيكف العالـ رؤية مف تمكّْف دعاية كصنع العالمية، األحداث
 عمى لتسير العربية الدكؿ كمنيا النامية الدكؿ في االجتماعية الحياة نمط تغيير
 .مفاىيمو ككفؽ الغربي السمكؾ خطى

 :المكاطنة ىكية ضعؼ •
 لميكية كبيرا تجاىبل سنة أربعيف مف أكثر مدل عمى الميبي المجتمع شيد

 طابع ذات قيـ غرس محاكالت مف لو تعرض ما خبلؿ مف كذلؾ الكطنية،
  مف زاد كما الكاقع، أرض عمى تطبيقيا يتـ لـ نظرية راأفكا تحمؿ أيديكلكجي
 األمر بات حتى السابؽ النظاـ سقكط بعد الحزبية السياسية الصراعات ضعفيا
 .كاستقبلليا الببلد كحدة ييدد
 مف كإنت كالتي الميبي المجتمع داخؿ حصمت التي متزنةال غير التغيرات كتعد
 االجتماعية، القيـ منظكمة أصابت قكية صدمة بمثابة تعد السياسي، التغير نتاج
 في لمسكإف القصرم كالتيجير الحركب، مف الكثير حدكث في سيـأ ما كىك

 النسؽ في تغير إحداث  إلى أدل ىذا كؿ ، االقتصادية زماتكاأل النزاع مناطؽ
 األزمات فيذه كافد، قيمي نسؽ محمو كحؿ بالتكارم أخذ كالذم السائد، القيمي

 كامؿ ضرب خبلؿ مف الكافد القيمي النسؽ ىذا سيادة في متسيأ المجتمعية
 .األسرة كىي أال داخمية بنية اصغر تيديد عبر المجتمع
 مف المجتمع في  األساسي التعميـ لتبلميذ كالمكاطنة الكالء قيـ تنمية تعد كليذا
 التبلميذ، نفكس في المكاطنة قيـ لتنمية  عمييا العمؿ يجب التي المراحؿ أىـ
 المؤسسات خبلؿ كمف مجتمعنا، داخؿ ىادفة الغير السمبية السمككيات ربةكمحا

 .التعميمية
 ساسي  في تنمية قيـ المكاطنة:أىمية مرحمة التعميـ األ

 كبناء حياتو في الطفؿ بيا يمر التي المراحؿ أىـ مف االساسي التعميـ مرحمة تعد
 كإنت فكمما البناء، ميةعم في عمييا يعتمد التي األساسية القاعدة فيي ، شخصيتو
 إنيا في األساسي التعميـ مرحمة أىمية كتكمف قكيان، البناء كإف كمما راسخة القاعدة
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 مف ما بكؿ تزكيدىـ يتـ حيث االطفاؿ، لمدارؾ الشاممة التنمية لعممية الحقيقية البداية
 جدإنيان كك  كعقميان  كاجتماعيان  ركحيان  ، لشخصياتيـ كالمتزف الشامؿ النمك تحقيؽ شإنو

 بناء في لممساىمة كاستعداداتيـ قدراتيـ تنمية في التربية ىذه مف لبلستفادة ، كجسميان 
 اكقاتا االطفاؿ فييا يقضي التي البيئة ىي التعميمية المؤسسات إف باعتبار ، المجتمع
نيا بيف حياتو مف طكيمة  عممية خبلؿ مف gump 1978  جيمب تكصؿ كقد  ، جدرا 
 مف ساعة 1400  حكالي المدرسة في الفرد يقضيو الذم تكسطالم إف إلى حسابية
 ساعات معظـ يقضكف الصغار االفراد فإف كبالتالي عشر، الثإني الصؼ إلى الحضإنة
 كفٌعاالن، ساران  مكإنان  المدرسة تككف إف بمكإف الميـ فمف عميو مدرسية، بيئات في يقظتيـ
 1كاالجتماعية. العممية الفرد حياة مف ىاما جزءا باعتباره بالخبرات كغنيا كصحيان، سميما،ن 

 التعميـ االساسي: لتبلميذ النمك خصائص

 مف كالفسيكلكجية الجسمية التغيرات كيتضمف يعني النفسي بمعناه النمك : النمك تعريؼ
 المختمفة، الجسـ أجيزة في تحدث التي كالتغيرات كالحجـ، كالكزف، الطكؿ، حيث

 الفرد بيا يمر التي  كاالجتماعية اإلنفعالية السمككية كالتغيرات المعرفية العقمية كالتغيرات
  2المختمفة، نمكه مراحؿ في

 مراحؿ نمك تبلميذ التعميـ االساسي .

 يمر الطفؿ بمراحؿ نمك مختمفة في سرعتيا منيا :

 الجسمية، الميارات مف كبير عدد اكتساب فترة ىي الفترة ىذه تعتبر  :الحركي النمك
 في كيشارؾ كالحركية، الجسمية مياراتو تزداد كما اليدكية، االعماؿ لطفؿا يمارس حيث
ف لقدراتو المناسبة التطكعية كاألعماؿ الرياضية كاإلنشطة األلعاب مف كبير عدد  كا 

 .تمارس التي اإلنشطة إنكاع في اإلناث عف الذككر اختمؼ

                                                 
1

فو١ٌَٔ د .ِبن ئٔلهٚ، روعّخ ػجل اٌٍط١ف ِؾّل فٍفخ ، عّؼخ ١ٍل ٠ٍٛف ،ػٍُ إٌفٌ اٌج١ئٟ ،ِطجٛػبد عبِؼخ 

 .304َ ، 2002اٌى٠ٛذ ،
2

 .12،  2001،ػبٌُ اٌىزبة ،اٌمب٘وح :ؽبِل ى٘وئْ ،ػٍُ إٌفٌ إٌّٛ  -
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 العقمي، لمنمك بالنسبة يةاألىم بالغ المرحمة ىذه في المغكم النمك يعتبر : المغكم النمك
 البيئي المحيط مع االتصاؿ كسائؿ مف ىامة كسيمة باعتباره كاإلنفعالي، كاالجتماعي،

 .لمطفؿ

 الفترة ىذه خبلؿ سريعان  يصبح ثـ الصغر في بطيئا العقمي النمك يككف : العقمي النمك
 مظاىر بيف مفك  مطردا،ن  نمكان  المرحمة ىذه في الطفؿ ذكاء ينمك المراىقة، بداية كحتى
 .كالتركيز اإلنتباه نجد المرحمة ىذه في الطفؿ لدل العقمي النمك

 أفراد كبقية كاألب األـ مع كلىاأل بدايتيا في الطفؿ حياة ترتبط : االجتماعي النمك
 كتككيف الذات، عمى االعتماد ذاتية لديو تتككف المدرسة إلى الطفؿ دخكؿ كمع األسرة،
 الطفؿ كيسعى ، عمره مف ىـ الذيف االطفاؿ مف المدرسي البيئي المحيط مع عبلقات

 مع كتفاعؿ صداقات كتككيف السمطة، عمى كالتمرد االستقبللية إلى المرحمة ىذه في
ف،  كمفاىيـ الضمير كنمك الكبار كقيـ االجتماعية لممكاقؼ كعبلمات معإف كظيكر األقرا 
 .كاالمإنة الصدؽ

 ي يتـ تنميتيا لدل تبلميذ التعميـ االساسي.ساليب تنمية قيـ المكاطنة التأ       

 حسب كؿ تبلميذىـ لدل المكاطنة قيـ تنمية في المدرسيف عمى كبيرة مسئكلية تقع
 القدكة ىك فالمدرهس فقط، الكطنية التربية مدرسي عمى الدكر ىذا يقتصر كال تخصصو،

 يتعممو، ما ؼيخال المعمميف مف التمميذ يشاىده سمكؾ كام ، تمميذه بيا يقتدم التي
 تنمية خبلليا مف يتـ أساليب كىناؾ ، يتعممو فيما كقناعتو فيمو عمى سمبان  ينعكس
 المكاطنة. قيـ كتعزيز

 أسكار داخؿ ممارستيا تتـ اليكمية اإلنشطة مف العديد الممارسات اليكمية : ىناؾ - 
 ركح غرس في تسيـ تخصصو حسب كؿ المدرسيف مف كتكجيو كبإشراؼ المدرسة
 الكطني النشيد كقراءة العمـ، لتحية الكقكؼ :المثاؿ سبيؿ عمى منيا التبلميذ لدل نيةالكط
 داخؿ صغيرة جماعات في لمعمؿ مجمكعات في التبلميذ كتكجيو جماعي، بشكؿ
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 النظافة، حمبلت :مثؿ المدرسة كخارج داخؿ كحمبلت تطكعية بأعماؿ لمقياـ المدرسة
 ركح كنشر الكطف، جماؿ عف المعبرة كماتالرس بأعماؿ كالقياـ التشجير، كحمبلت
 .الكطف ليذا كاالخبلص كالحب التسامح

 الببلد، بيا تزخر التي التاريخية بالمعالـ لمتعريؼ المدرسية بالرحبلت القياـ كذلؾ
 المعارؾ كمكاقع العمبلقة، كالمصإنع االثرية كالمدف ، العامة كالحدائؽ كالمتاحؼ،
حياء ، قرضابيةكال المرقب كمعركة التاريخية،  كيـك االستقبلؿ، كعيد الكطنية االعياد كا 
 التبلميذ بيف كالثقافية الرياضية المسابقات جراءا  ك  المدرسية، الزيارات تبادؿ ك الشييد
 كتعكيدىـ التبلميذ بيف كالمساكاة العدالة تحقيؽ كذلؾ ليـ، التحفيزية الجكائز كتقديـ
 عف كاالبتعاد الدكنية كالنظرة التعالي ركح بذكن التسامح كلغة الحكار ركح كنشر عمييا،
 صحيحة أسس عمى الكطف بناء في كبير حدو  إلى يسيـ ىذا كؿ إنكاعو، بجميع العنؼ
 .كالجيكم القبمي التعصب مف خالية كمتينة

 ركح لغرس كاحد دراسي مقرر عمى االعتماد يتـ ما مف خبلؿ المنيج المدرسي فبلأ
 خبلؿ مف ، المثاؿ سبيؿ كعمى  العممية المقررات أغمب مف المشاركة تتـ بؿ الكطنية
 ركح تجسد التي الجغرافية كالخرائط كالصكر كالرسكمات كالدينية، الكطنية، اإلناشيد
 األخرل الدكؿ بقية عف كتميزه بيا يتمتع التي بالمكإنة كالتعريؼ تاريخو كتمجد الكطف
 .كالتاريخية المادية قيميا كاظيار عمييا كالمحافظة المقدرات ىذه حماية ككيفية

 االسبلمية القيـ غرس عمى فيعتمد ، التبلميذ لدل غرسيا يتـ التي الذاتية القيـ أما  
 كصيإنة بالعيد، كالكفاء العمؿ، في خبلصكاإل الصدؽ، المثاؿ سبيؿ عمى منيا النبيمة
 دخار،اال عمى كالحث الكالديف، كبر الصغير، عمى كالعطؼ الكبير، كاحتراـ مإنة،األ

 الكقت كاحتراـ كالتعاكف، كالحب، المريض، كزيارة التبذير، عف كاالبتعاد كالتكفير،
 في بالدقة كااللتزاـ  كالمجتمع، الفرد عمى بالفائدة يعكد فيما كاستغبللو عميو كالحرص
 اشارات كاحتراـ العامة، كالحدائؽ المدرسي، كاألثاث العامة الممتمكات كحماية المكاعيد،
 التبلميذ كتكجيو البيئة، كحماية المركرية، كالسبلمة االمف في بقيمتيا كالتعريؼ ،المركر
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 ممارسة عف كاالبتعاد ذلؾ، لتحقيؽ الصحيح كالطريؽ ليـ المستقبؿ رسـ كيفية إلى
 رفاؽ كاتباع كالتدخيف، المدرسة، مف كاليركب كالسرقة، الكذب،  مثؿ السمبية السمككيات

 . كالمجتمع الفرد عمى كمخاطرىا المخدرات كتعاطي السكء،

 دور المدرسة في تنمية قيم المواطنة:

 تحقيؽ في المجتمع أداة تمثؿ اجتماعية مؤسسة بإنيا المدرسة االجتماع عمماء يعرؼ
 كالنفسية التربكية بأبعادىا التربية فمسفة تضمنيا التي التربكية المدرسي المنيج أىداؼ

 كاإلنفعالية اإلدراكية الطالب شخصية نميةت عمى المدرسة كتعمؿ كاالجتماعية؛
 كتككيف الطبلب نفكس في المجتمع كمعتقدات قيـ غرس ككذا كالجسمية، كالكجدإنية
 نقؿ عمى تعمؿ إف يجب المدرسة فإف ذلؾ إلى كباإلضافة .تجاىيا ايجابية اتجاىات
 في كاإلنسإنية ةكاإلسبلمي العربية األمة إلى اإلنتماء غرس ككذا كتجديده، الثقافي التراث
 .الطبلب نفكس

 (البيئة ) المثيرات بيف االرتباط نتيجة نفسو السمككي المنظكر كفؽ التعمـ عممية كتحدث 
 التعزيز يمعب حيث البيئة، تمؾ مع تفاعمو أثناء المتعمـ بيا يقـك التي كاالستجابات
 لقيـ كجدإنيال المكٌكف إطار كفي ، السمككيات ىذه تثبيت دكر كالتدريب كالممارسات
 التي تمؾ سكاء التعميمية المكاقؼ مف بمجمكعة المدرسة تسعى إف يجب المكاطنة
 نحك الطبلب نفكس في إيجابي اتجاه تككيف في البلصفية أك الصفية اإلنشطة تشمؿ
 إنفسيـ مع سمككيـ كمف الكجدإني تككينيـ مف جزءنا تصبح بحيث القيـ ىذه
 . زمبلئيـ كمع

 يتمثؿ كالذم المستكيات، كافة في كممحكظ قكم بحضكر اطنةالمك  مكضكع حظي كقد
 يمكف كيؼ تناقش التي كالندكات كالمقاءات، كالدراسات، الدكلية المؤتمرات عقد في

 األسباب مف كلعؿ " كالعالمي العربي لممجتمع تيديدا يمٌثؿ الذم الخطر ىذا مكاجية
 حيث العكلمة تداعيات فم اإلف نعيشو ما ىك كعالميا محميا طرحو إلى أدت التي

 تتمركز ككميا الجنسيات متعددة ىياكؿ تديرىا كالتي أيضا، كالمفاجئة السريعة التحكالت
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 نحك اإلنتباه كجذب أدكارىا أخطر االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات تمعب قكل عمى
 حكـتت كفاعمة غالبة قمة كجكد معناه كىذا حكليا، كااللتفاؼ العالـ عمى المسيطرة القكل
 .التيميش إال مصير ليا يككف ال التي الغالبية في

 مؤسسات في الطفؿ لدل تنميتيا يتـ التي االجتماعية القيـ مف كاحدة المكاطنة قيـ كتعد
 بحركة مفيكميا اقترف كالتي الخ...كاإلعبلـ كالمساجد، كاألسرة، المدرسة،  المجتمع،
 التي الحقكؽ مجمكعة فيي ،الحضارات مختمؼ في التاريخ عبر اإلنسإني النضاؿ
 أداؤىا عميو التي كالكاجبات فييا يعيش التي كالكاجبات الدكلة داخؿ الفرد بيا يحظى
 كالشعكر ، نحكه كالحب لمكطف باإلنتماء الشعكر ذلؾ المكاطنة تعد كما تجاىيا،
 يكى  قيمية، منظكمة إلى كتحكيميا كتفعيميا لتكريسيا الرئيسي المحرؾ يمٌثؿ بالمكاطنة
 كالتضحية الكطف لذلؾ كحبو باإلنتماء لشعكره كذلؾ المكاطف، بيا يقـك إيجابية سمككيات

 عمى كيحصمكف تجاىو كاجباتيـ  فراداأل يمارس كبذلؾ لمصمحتو، كالتفإني وأجم مف
 .كالمساكاة كالعدالة الديمقراطية كترسيخ كالكرامة الحرية في حقكقيـ

 بالنظاـ )) يعرؼ ما قيـ غرس في المدرسة مىع ليبيا في السابؽ النظاـ اعتمد كقد
 ، المفتكح كاالسبكع المدرسية، كاإلنشطة الدراسي، المنيج خبلؿ مف كذلؾ (( الجماىيرم
 التفكؽ ك جاحياإن عمى كالتشجيع ، شطةنكاإل  المناىج تمؾ لمتابعة مدرسيف كتخصيص

  .لو كالكالء الكطف حب قيـ حساب عمى ىذا ككإف فييا،

 ـ في تنمية اإلنتماء الكطني:دكر المعم

 العممية في الرئيس المحكر باعتباره المكاطنة قيـ تنمية في رئيسان  دكر المعمـ يمعب
ف كالتعميمية التربكية  إف بد ال المكاطنة تربية أجؿ مف لممعمـ اإليجابية الممارسات كا 
 .إنيةكالكجد كالميارية المعرفية المجاالت في منسجمة عبلقة ايجاده في يساعده

 يعمؿ بإف المكاطنة لقيـ تعزيزه في المعمـ عمييا يحرص إف يجب التي األساليب كمف
 مف يجعؿ إف المعمـ عمى يجب كما التعمـ، عممية في التبلميذ جميع اشراؾ عمى
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 التعددية مف نكعان  تعكس التي كاآلراء فكاركاأل التكجيات لكؿ التقاء مكضكع الكطنية
 ليا جدكر كايجاد كاالخبلقي االجتماعي السمكؾ كتنمية ، جتمعالم في كالفكرية الثقافية

 الفنكف، في ثقافية سعة لديو يككف إف المعمـ عمى يجب كما ، التبلميذ سمككيات في
،  يجب كما العصر، لمقتضيات كفقا المجتمع كصناعة التجديد كيقكد كالمغات، كالعمـك
 عمى تؤثر التي كالسياسية االقتصادية،ك  االجتماعية، بالعكامؿ مممان  يككف إف المعمـ عمى
 المجتمع، خدمة في المتمثمة المكاطنة مفاىيـ يعزز إف المعمـ عمى يجب  كما ، عممو

 اإلنشطة في التبلميذ عمييا يدرب إف يستطيع سمكؾ صكرة في الحرية ك كاإلنتماء،
 ياـكالق اآلخريف مع التعاكف مفيـك يرسخ إف عميو يجب كما كخارجو، الفصؿ داخؿ
 العامة. الحياة في فاعمية أكثر طبلب لتككيف كالخدمي التطكعي الخيرم بالعمؿ

 :المكاطنة قيـ تنمية في األسرة دكر

 كي األكؿ اإلنسإف إلييا اىتدل التي األكلى االجتماعية الكحدة بإنيا األسرة تعرهؼ
 ةكزكج زكج يمتقي عندما تستمر  الجماعة فحياة جماعي، نحك عمى حياتو تستمر
ف خبلليا يتكلى  خاصة أسرية حياة لتأسيس  التقميد عمى  كتنشئتيـ األطفاؿ إنجاب األبكا 
 .كالتمقيف

 المجتمع عمييا يرتكز التي األساسية كالركيزة ، األكلى االجتماعية المؤسسة األسرة تعتبر
 ائياألبن كالسياسية االجتماعية التنشئة عممية في فريد دكر مف ليا لما أبنائو؛ تشكيؿ في
 المصدر فيي كاالجتماعية، النفسية، الفرد حاجات إلشباع األكؿ المصدر كباعتبارىا ،

 كمكإنة كرعاية حب مف تمنحو بما اإلنتمائية مشاعره الفرد منو يكتسب الذم األكؿ
 بعقيدتيـ متمسكيف صالحيف مكاطنيف يككنكا إلف األطفاؿ بإعداد فتقـك  كأمف،

 المكاطنة مقكمات حكؿ األبناء مع المباشر لمحديث فرصة كؿ اغتناـ ك اإلسبلمية،
 كاحتراـ لكطنو، المخمص لممكاطف الصحيحة العادات عمى األبناء كتنشئة ، الصالحة
نظمة قكاعد ف كالسبلمة، األمف كا   بإف عقكليـ إلى المقربة كالشكاىد باألمثمة ليـ يبينكا كا 
نيف اإلنظمة ىذه  كحقكقنا مصالحنا عمى فاظكالح سبلمتنا لحفظ كضعت إنما كالقكا 
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 مع بو اعتزازا ليزدادكا األطفاؿ نفكس في الكطف حب كغرس ، الحياتية شؤكننا كلتيسير
عبلء تقدمو أجؿ مف العمؿ  التي الًقيىـ أىـ مف لمكطف اإلنتماء كيعد عنو، كالدفاع شإنو كا 
 النشئ، لدل تنميتيا عمى تحرص إف ( األسرة )بينيا كمف التربكية المؤسسات عمى يجب
 يتعمـ إف يجب كما ، نفكسيـ في غرسيا ينبغي إيجابية، سمككيات مف عمييا يترتب لما

 كال الشريعة، كلكاـز العقيدة، ككماؿ الديف، أسس مف إليو كاإلنتماء الكطف حب إف الطفؿ
 بالمكاطنة كالكعي كاإلنتماء الحب ىذا يتحكؿ إف بد فبل اإلسبلـ، تعاليـ عف ذلؾ يبتعد
،إنفع إلى لى اؿو  اإلنتماء كليكف السميـ، السمكؾ في تتمثَّؿ كطنية قيمة كيصبح عاطفة، كا 
 في كاإلبداعات االختراعات بدأت فقد كاإلبداع، كاالبتكار كالتقدـ اإلنتاج دكافع مف

 1.لمكطف، كفؽ مختصيف اإلنتماء كجد عندما الحديث العصر

 دكر كسائؿ االعبلـ في تنمية قيـ المكاطنة :

 ، الكطني اإلنتماء كتنمية االجتماعية كالتنشئة التربية في كبير دكرا اإلعبلـ ئؿكسا تمعب
 تعد كما الكطني، اإلنتماء كتعزيز التنشئة عممية تنفيد في كالمدرسة األسرة تساعد فيي

 إف ينبغي ال المكاطنة عمى فالتربية ، المكاطنة تنمية في  مركزيان  عنصران  اإلعبلـ كسائؿ
 صمة ليا التي المؤسسات كافة تضافر ينبغي بؿ فحسب، المدرسية ئاتالبي عمى تقتصر

 القنكات كخاصة االعبلـ كسائؿ كمختمؼ االجتماعي، كالمحيط كاألسرة ، بالمكضكع
 اإلعبلمية الرسالة إف باعتبار المكاطنة قيـ تعزيز في الكبير التأثير ذات منيا الفضائية
 ثقافي كمكركث كتقاليد عادات مف بيا ةالمحيط البيئة مف تنطمؽ إف يجب المعاصرة
 إف يجب كعميو  ، المجتمع بيا يمر التي المختمفة التغيرات أبعاد ككذلؾ كاجتماعي،

 بالحيادية االعبلمية رسالتيا إيصاؿ في كالشفافية بالمكضكعية اإلعبلـ كسائؿ تتسـ
 الكعي إف ارباعتب المكاطنة، ككاجبات بحقكؽ الكعي مستكل تنمية في مساىمة ، التامة

 لمشعكر كالمجتمعية السياسية المشاركة إلى الفرد لدفع البداية نقطة ىك بالمكاطنة

                                                 
1

ٌىج١وح اٌزَٟٛٔ ، األٍوح ٚاٌّلهٍخ لطجب رؼي٠ي ا٠ٌٛٙخ اٌٛؽ١ٕخ فٟ ٔفًٛ إٌشء ،عو٠لح االرؾبك اإلٌىزو١ٔٚخ  .

،2013 – 12 -8 . َ 
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 مف جزءا أصبح  المتعددة بإنكاعو اإلعبلـ إف باعتبار المساكاة كتحقيؽ الكطني باإلنتماء
 .المكاطنة كمنيا المختمفة كظكاىره السائد الكاقع عف فصمو يمكف كال المعاصرة، الحياة

 ك المدارؾ كتكسع األذىإف تفتح الذم فبالقدر حديف، اذ اسبلح الفضائية القنكات تعد
 كتحٌطـ الكقت تضييع منيا المفاسد مف الكثير تبث فإنيا كالثقافي، العممي المستكل ترفع
 .المجتمع داخؿ األسرية الركابط كتضعؼ ، لؤلطفاؿ الدينية كالقيـ المثؿ

 شاىدنا ـ 2011 فبراير 17 بعد ما كخاصة ليبيا في الفضائية القنكات إلى كبالنظر
 الحزبي السياسي الطابع عمييا يغمب كالتي المكجية االعبلمية المادة في كبيرا تحٌكال

ظياره اآلخر سحؽ إلي يدعكا كالذم كالجيكم،  التي البرامج متناسيف السمبية بالصكرة كا 
 الكثير إنتشار عمى ذلؾ عكسإن كقد فييـ، النبيمة القيـ كغرس االطفاؿ تنمية في تسيـ
ف الذاتية أىدافيـ تحقيؽ عمى كالعمؿ كالجريمة العنؼ أعماؿ مف  خاطئة بطرؽ كإنت كا 
 عمى القنكات ليذه القاتمة الصكرة ىذه  إنعكست كما ، المجتمع أىداؼ حساب عمى

 كالقتؿ العنؼ صكر مف  يشاىدكنو ما يمارسكف كىـ العاشرة، دكف ما  أطفالنا سمككيات
 باألسمحة عنيا معبريف الخشب قطع يمتشقكف فتجدىـ ، اليكمية ألعابيـ في لتحريضكا
 االعياد في النارية لؤللعاب تفضيميـ كفي الرماية، اثناء في  ألصكاتيـ  استخداميـ مع

 الميبي، المجتمع في كاالرىاب العنؼ لثقافة ترسيخا يعد كىك األخرل، الدينية كالمناسبات
 في يساىـ اليادفة البرامج خبلؿ مف اإليجابية القيـ لغرس المكجو اإلعبلـ فإف كعميو 

 ىذه مف ببلدنا خركج في يساعد الذم الصحيح الطريؽ عمى كضعيا الفئة ىذه تكعية
 .بسبلـ االزمة

 نتائج الدراسة

 أىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة:

عبلـ، تمعب اإلإف المؤسسات التربكية بداية مف األسرة ،كالمدرسة، ككسائؿ  -1
 ساسيان في تنمية قيـ الكالء كالمكاطنة لدل تبلميذ التعميـ االساسي.أدكران 
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حمر، دية الرياضية كالحركات الشبابية مثؿ الكشافة كشبيبة اليبلؿ األناإل  -2
كبيكت الشباب تسيـ في زيادة تنمية قيـ المكاطنة مف خبلؿ المخيمات الدكرية 

 بيف المدف.كالممتقيات الشبابية كالرحبلت 
تعد مرحمة التعميـ االساسي مف إنسب المراحؿ العمرية التي تغرس فييا ركح  -3

 المكاطنة لمفرد، لقدرتيـ عمى اكتساب قيـ المكاطنة.
 التوصيات:

 األماكف أكثر مف تعد التي كالرياضية التربكية بالمؤسسات االىتماـ -1
 زكيدىاكت كالمعنكم المادم الدعـ عطائياا  ك  الفرد، بيا يكجد التي
 لمتبلميذ. قدكة تككف إف قادرة كفاءاتب

بناء الكطف مف خبلؿ الرحبلت المدرسية، أالتكاصؿ بيف االىتماـ ب -2
 كالممتقيات الشبابية، كالمخيمات الدكرية .

عماؿ التطكعية في حمبلت التشجير كالنظافة التشجيع عمى األ -3
 العامة، كالتركيز االعبلمي عميو مع تقديـ المعنكم لذلؾ. 

ارس داخؿ االىتماـ بالمسابقات العممية كالفنية كالرياضية بيف المد  -4
 المدينة ثـ عمى مستكل الدكلة  .

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/search?safe=strict&client=opera&q=%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjQ1OmLnsfaAhXBDiwKHTewAm8QBQgjKAA
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 قائمة المصادر والمراجع

أبكساحة نجاة، تأثير اإلنفتاح الثقافي عمى أبعاد المكاطنة لدل الشباب الجزائرم،  – 1
مجمة العمـك اإلنسإنية كاالجتماعية، عدد خاص، الممتقى الدكلي األكؿ حػكؿ اليكية 

 .ـ2014 التحكالت السكسيكثقافية في المجتمع الجزائرم، كالمجاالت االجتماعية في ظؿ

 .1982أحمد زكي بدكم ، مصطمحات العمـك االجتماعية ،بيركت: 2- 

ايمف خميؿ ،دكر األخصائي االجتماعي في تنمية قيـ المكاطنة في نفكس الطبلب  – 3
 ـ2013   /نكفمبر 2تشريف 26،

 ـ.1963، 11فصؿ الثإني ، المادة . المممكة الميبية ،الدستكر الميبي ، ال -  4

 2017بشار طميزم ، اإلنتماء لمكطف ، مكضكع اكبر  مكقع عربي بالعالـ ،  - 5
 .21يناير 

جماؿ عيسى عبدا ، دكر القنكات الفضائية الميبية في تنمية مستكل الكعي  -  6  
 .2014   بحقكؽ ككاجبات المكاطنة لدل الشباب الجامعي الميبي،

ف ،عمـ النفس النمك ،عالـ الكتاب ،القاىرة : حامد  - 7  ـ 2001زىرا 

حنإف سيد محمد حامد ،ثقافة المكاطنة لدل طبلب التعميـ الثإنكم الفني ،رسالة  -8
 ـ.2012دكتكراه غير منشكرة ،جامعة القاىرة ،

ني ، االتجاىات المعاصرة لمتربية عمى المكاطنة ، جامعة القدس -  9  . خالد قركا 
 ـ.2011، المفتكحة 

سامي ممحـ ،مناىج البحث في التربية  كعمـ النفس ،دار المسيرة  لمنشركالتكزيع 10- 
 ـ 2000كالطباعة، عمإف:،

سعيد بف سعيد ناصر حميدإف ، دكر األسرة في تنمية قيـ المكاطنة لدل الشباب ،  -11
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 ىػ.1429جامعة الممؾ خالد ، 

كالكالء في الكتاب كالسنة  سميح محمكد الكرا سنة كآخركف، اإلنتماء -12 
 .ـ 2010النبكية،

سيؼ بف ناصر المعمرم ، نظرية المكاطنة ... اتجاىات كسياقات ظيكر حقكؽ  -13
 ـ.2014،نكفمبر ،21المكاطنة ،مجمة شرؽ كغرب، العدد الثالث ،فكر كمعرفة ، 

طارؽ عبد الرؤكؼ عامر ،المكاطنة كالتربية الكطنية ،مؤسسة طيبة لمنشر  14- 
 ـ.2012لتكزيع ،القاىرة:كا

عارؼ الجبكر،التربية الكطنية في ضكء الدراسات العربية كاألجنبية، طمبة نيكز  -.15
 ـ  2015لؤلعبلـ الحر،

عبد األكلي سعدية ،المشكبلت النفسي كالسمككية لدل اطفاؿ السنكات الثبلثة   -16
ر منشكرة ، جامعة االكلى ابتدائي كعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي ، رسالة ماجستير غي

 ـ.2012 مكلكد معمرم ،تيزم كزك:

عبدا بف سعيد أؿ عبكد ، قيـ المكاطنة لدل الشباب كاسياميا في تعزيز االمف  -17 
 2011القكمي، جامعة نايؼ ،الرياض:

عبدا بف سعيد بف محمد آؿ عبكد، قيـ المكاطنة لدل الشباب كاسياميا في   18-
 . 2011عة نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض: تعزيز االمف الكقائي، جام

عطية بف حامد بف ذياب المالكي، المكاطنة لدم تبلميذ المرحمة االبتدائية في    -19
 ىػ. 1430محافظة الميث ،رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة اـ القرل، 

فرنسيس ت .ماؾ إندرك، ترجمة عبد المطيؼ محمد خمفة ، جمعة سيد يكسؼ   -20
 ـ. 2002النفس البيئي ،مطبكعات جامعة الككيت ،،عمـ 

فيد إبراىيـ الحبيب، االتجاىات المعاصرة في تربية المكاطنة، مجمة السكينة  21 - 
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 ـ.2015اإللكتركنية،

كماؿ حسيف ادىـ ، مفيـك المكاطنة كآليات تعزيزىا ، تكريت: جامعة تكريت ،  - 22
 ـ.2009، مركز الدراسات االقميمية

بيرة التكنسي ، األسرة كالمدرسة قطبا تعزيز اليكية الكطنية في نفكس النشء . لك23   
 ـ . 2013،جريدة االتحاد اإللكتركنية ،

 ـ.2011 مأمكف طربية ،عمـ االجتماع في الحياة اليكمية ،دار المعرفة ،بيركت: 24.  

بي، مجدكب محمد بخيت، طرؽ التأثير عمى القيـ الدينية في التمفزيكف العر    -25
جامعة السكدإف لمعمـك التكنكلكجية، مجمة العمـك كالبحكث اإلسبلمية ،العدد الثإني فبراير 

 ـ.2011

 المجتمع كقضايا الديف .محمد بالراشد، التربية عمى المكاطنة كثقافة التسامح ، قسـ 26
 .2017 الراىنة، مؤمنكف ببل حدكد لمدراسات كاالبحاث ،

ـ في تنمية قيـ المكاطنة لدل تمميد التعميـ المتكسط نيف كسيمة ، دكر المعم - 27  
 ـ 2013  ،رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة خيضر ، الجزائر :
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 –الجامعيين  األساتذة نظر وجية منفي ليبيا  األكاديمية معوقات الحرية
 جامعة مصراتة  -دراسة ميدإنية  

 د.عفاف عبد الفتاح مصطفىإعداد:  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمةال

مستكل  عمى جديد بحث كمكضكع األكاديمية الحرية مكضكع إلى لنظرا يمكف       
 سبب األكاديمية الحرية غياب إف مع حكلو، ككاضحة صريحة دراسات تكجد لـ حيث ليبيا
 تكفير في تكمف األكاديمية الحرية فأىمية كتطكيرىا، العممية المعرفة إنتاج ضعؼ في

 التراث إف ذلؾ المجتمع، خدمة في ليةبفعا كالمساىمة لئلبداع المناسب الجك العممي
 الكاقع كتغيير العممي البحث بيف كطيدة عبلقة كجكد عف يكشؼ لممكضكع النظرم
نبو جميع مف المجتمع مستكل كتحسيف  فدأب الحضارة، سمـ في درجة بو كالرقي جكا 
نيفكالق المكاثيؽ في األكاديمية الحرية قإنكف إال الحقيقة؛ عف البحث الجامعي األستاذ  كا 
 بعض في األكاديمي المجتمع باؿ يشغؿ ما كىك اليدؼ، ىذا تحقيؽ مف ما بطريقة يحد

نب  لمحرية يمكف فكيؼ رٌبما، بطرقيا يسمح ال التي المجاالت مف غيرىا كفي العادية الجكا 
 لؤلستاذ يمكف كيؼ بؿ الظركؼ؟ ىذه ظؿ في العممي لئلبداع كمدخؿ تككف إف األكاديمية

؟ كضع ظؿ في األفكار كمناقشة أيور  عف التعبير مف  الحرية كاقع  ىك ما .متأـز
 الجامعي؟ األستاذ أداء تيسر ضمإنات الجامعة تكفر ىؿ معكقاتيا؟ ىي كما األكاديمية

 :الدراسة مشكمة
 كيتجمى تطكرىا أماـ عقبات أك مشكبلت عدة كجكد مف كغيرىا الميبية  الجامعة تعإني
 ىذه ،)األكاديمي العبلئقي، المادم،( بالجإنب قةمتعم كمشكبلت مظاىر عدة في ذلؾ

 مدل إلى اإلشارة مع باألساس، الجامعي التعميـ لميمة لدحضيا خطكرة أكثر األخيرة
 ككظيفة كالتدريس العممي بالبحث يتعمؽ مؿ كؿ األكاديمي بالمجاؿ كنقصد إلييا الحاجة
 متقدمة دراسات عدة أشارت الصدد ىذا كفي الخصكص، كجو عمى الجامعي األستاذ
 بركزىا في ساىـ كقد مشكبلت عدة مف تعإني األكاديمية الحرية إف سكرطي كدراسة
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 ابتعاد أىميا سمبية آثار عنو ترتب مما اجتماعية أك تاريخية أك سياسية إما أسباب
 عبد ندل (كسكرطي كطناش محافظة دراسة كشفت كما العممي، اإلبداع عف الجامعي
 األساتذة ممارسة ضعؼ عف ،)متفرقة صفحات ، 2007 حميد، كأب العزيز عبد الرحمف
نيـ األكاديمية لمحرية ا يمارسكف كا   يعتقد كما الشخصي، الجتيادىـ كفقنا الحرية مف نكعن
 دراسة أكدت كما األكاديمية؛ الحرية ممارسة عمى إدارية قيكد بكجكد منيـ آخركف
 يتمتعكف العربية الجامعات يف التدريس ىيأة أعضاء بإف جيتيا مف كعدس الكيئلني
كنشرىا بالنظر  العممية البحكث إجراء حرية ليـ تتكفر ال حيف في التدريس، بحرية

 .لمكاضيعيا تحديدا
 الراىف الكضع عف السؤاؿ باب لتطرؽ الحالية الدراسة تأتي الكاقع ىذا استكشاؼ كقصد
 ضمإنات تكفير الكضع ىذا ضكء في يمكف الميبية ككيؼ الجامعة في األكاديمية لمحرية
 المحتممة؟ كالمخاطر العكائؽ مف تقمؿ
 :الدراسة أسئمة

 الدراسة؟ عينة نظر كجية مف األكاديمية الحرية معكقات ىي ما  -
 الدراسة؟ عينة نظر كجية مف األكاديمية الحرية مفيـك لتفعيؿ المقترحة اآلليات ىي ما  -
 الدراسة؟ ةعين نظر كجية مف مخاطر األكاديمية لمحرية ىؿ -
 الدراسة؟ عينة نظر كجية مف األكاديمية لمحرية ضمإنات ىناؾ ىؿ -

 :الدراسة أىمية
نب مف ميـ جإنب عف قد تسيـ ىذه الدراسة عمميا بالكشؼ  باألستاذ الخاصة الجكا 

 في ذلؾ يسيـ شؾ ال حيث األكاديمية، لمحرية الراىف الكضع تقييـ في كالمتمثؿ الجامعي
 في تسيـ التي الجامعية البيئة بتكفر الدراسة عينة شعكر مدل كؿح كاضح تصكر تقديـ
 معكقاتيا، كأبرز األكاديمية الحرية لضمإنات تصكراتو كفيـ قيكد دكنما آرائو عف تعبيره
 بأخرل كجدت إف السمبية المشاعر كاستبداؿ الخاطئة التصكرات تعديؿ عمى العمؿ كمنو

 .أخرل جية مف اإليجابية المفاىيـ  كتعزيز إيجابية
ثراء المجاؿ ذات في الباحثيف لجيكد استكماال تعتبر :العممية الناحية مف  لمدراسات كا 
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 تفيد كما مباشرة؛ بالمكضكع المعنية الفئة مف مستمدة كاقعية نتائج بمدىا كذلؾ المشابية
 .كالنشر كالتدريس البحث حرية قضايا دعـ زيادة في

 :الدراسة حدكد
،(األكاديمية الحرية متغير عمى  الدراسة اقتصرت   المعكقات الممارسات، المفيـك

 .)اآلليات الكاقع، كالمخاطر،
 مصراتة. جامعة :المكإنية الحدكد
 كمية اآلاداب. أساتذة : البشرية الحدكد
 .2017مف سنة 6ك5 شيرم خبلؿ الحالية الدراسة تطبيؽ تـ : الزمإنية الحدكد
 :الدراسة مصطمحات تحديد
 كالنشر كالتدريس البحث في الجامعي األستاذ بو يمتـز ذاتي حؽ ىي" :ميةاألكادي الحرية
 بو كالرقي المجتمع كصكف العممي لئلبداع يؤىمو بما الخارج مف تشديد دكنما القرار كاتخاذ
 ."المراتب أعمى

 
 :السابقة الدراسات

ف دراسة -1  ـالبلز  األكاديمية الحرية مظاىر عمى التعرؼ إلى ىدفت :) 1983 ) سكرا 
 القرارات أىـ كعمى المصرية، الجامعات في التدريس ىيأة أعضاء تكفرىا لدل
 بالحرية اإلضرار مظاىر إلى إضافة اتخاذىا، في البلـز مشاركتيـ الجامعية

 النتائج مف عدد إلى الدراسة كتكصمت لحمايتيا، الضمإنات البلزمة كأىـ األكاديمية،
   : أىٌميا

في  المشاركة مف الحرمإف الجامعي، القرار اتخاذ في التدخؿ( اإلضرار مظاىر مف
في  الرأم عف التعبير حرية تقييد الجامعية، القيادات اختيار في المشاركة عدـ اتخاذه،
 نشر حرية تقييد آرائيـ، بسبب الجامعييف عمى الضغكط ممارسة كالبحث، التدريس

 الحكـ في المساكاة دـع الجامعية، المجالس مناقشة في المشاركة مف البحكث، الحرمإف
 ) الضمإنات - مف .)العممية المجإف في المشاركة مف الحرمإف العمؿ العممي، عمى
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 كالتدريس، بحرية البحث الرسمي االعتراؼ الجامعية، لمقيادات المباشر الحر اإلنتخاب
 لمجامعييف، كالمالية السياسية كاألكضاع الظركؼ تحسيف الجامعي، القرار اتخاذ حرية
 خطة كجكد المجتمع، في الديمقراطي المناخ شيكع الجامعية، كالنقابات االتحادات ءإنشا
 العممي، كالبحث األكاديمية الحرية بأىمية االجتماعي الكعي رفع العممي، لمبحث قكمية
 المكائح في المستمر التعديؿ كالتدريس، العممي البحث في بالحصإنة األكاديمييف تمتع

ف، محمد()الجامعية  ( 1983 سكرا 
ف دراسة -2  حرية ليست األكاديمية الحرية إف فييا بينت : Susan, 1985) (سكزا 

 كىي مطمقة
 في األشياء طبيعة إلف غيرىا، مف أقؿ تككف عمييا تمارس التي الضغكط بإف تتميز

 ان  نكع يعطيو التدريس ىيأة لعضك الدائـ العقد إف كتعتقد العامة؛ بالنظريات تتسـ الجامعة
 الحرية عمى ان  خطر يشكئلف ال الخاص كالقطاع الحككمة إف كترل كالدافع، الحصإنة مف

 استخداميا أساؤكا إذا الحرية ىذه عمى إنفسيـ المدرسيف خطر مف أكبر األكاديمية
 السعكد، كراتب خطايبة محمد( األكاديمية كالمناصب اإلدارية المراكز عمى بالتنافس
  (. 575 ص ، 2011

 الحرية تكاجو التي األخطار تقرير تناكلت : Strohm, 1986) ( سترـك دراسة -3
 مؤتمرىا في األمريكية التدريس ىيأة أعضاء جمعية إلييا تكصمت التي األكاديمية،

 األكاديمية، الدقة (:منيا المبلحظات مف ان  عدد أكرد كقد   1985 ) بكاشنطف المنعقد
 الجامعة عمى كالضغط ائي،العشك  كالتعييف األكاديمية، لمحريات الحككمية كالضكابط

 عقكد عمى الحاصميف لممدرسيف العممية الحياة سيرة كمراجعة معينيف، أشخاص لقبكؿ
 أك الفصؿ، يخشى المدرس تجعؿ المراجعة ىذه مثؿ إف بيف كقد )دائمة أك طكيمة
 ترضى ال آراء أية يظير كال اإلدارة، غضب يخشى ان  مسالـ يجعمو مما لمترقية التقدـ
 مدرس كؿ شعار يككف بإف أكصت الجمعية إف إلى خمص كما امعة،الج عنيا

 : كىك أينشتيف تعريؼ األكاديمية الحرية فيـ في جامعي
 محمد("حقيقة يعده ما كتعميـ نشر في كحقو الحقيقة، عف البحث في أكاديمي كؿ حؽ "
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 (. 575 ص ، 2011 السعكد، كراتب خطايبة
فبعن : Clicxmen, 1986) (كميكسمف دراسة -4  الجامعات في اإلنفتاح سياسة " كا 

 كالحرية
 لفمسفة مناىضة آراء عف أحيإنا المدرس يعبر قد إنو إلى كأشارت ، " الفردية األكاديمية
 الجامعة كلكف األكاديمية، حريتو كراء ميتسٌترا إنتقادىا إلى كيضطر بيا يعمؿ التي الجامعة

 في الدكلة أك المجتمع عمى عتمدت الجامعة إلف كذلؾ األيدم مكتكفة تقؼ إف يمكف ال
ف كالمعنكم، المادم كدعميا كجكدىا  تنطمؽ التي اآلراء مع تتعاكف إف يجب الجامعة كا 

ال باإلصبلح، كتطالب الداخؿ مف  كدلت الجامعة؛ خارج سيككف المدرسيف متنفس فإف كا 
 ترمكفكيح مينتيـ يحترمكف مدرسيف مف تمارس التي األكاديمية الحرية إف إلى النتائج
 أك يدكلكجيةإ أك شخصية مآرب لتحقيؽ مدخبل الحؽ اذى يدعكف كال كالعمـ الحقيقة
 __(. 45 ص ، 2008 حمدإف، لطفي دإنا(سياسية

 األكاديمية الحرية أىمية عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت : )1989 ( حمادة دراسة -5
 تكفر كمدل يميةاألكاد الحرية تكفر عمى تدؿ التي المظاىر كأىـ لمتعميـ الجامعي،

 كجكد عمى تترتب قد التي األخطار إلى إضافة الككيت، جامعة في المظاىر تمؾ
 أىـ كمف األخطار تمؾ مف لحفظيا الضبط إلى حاجتيا كمدل األكاديمية الحرية
 : النتائج

 :كالتالي مرتبة األخطار مف عدد الجامعة في األكاديمية الحرية كجكد عمى ترتب -
 نشر في األكاديمية الحرية ليـ تكفرىا التي لمثقة التدريس ىيأة اءأعض بعض استغبلؿ(

 بأعماؿ التبلعب خبلؿ مف استغبلليا أك لممجتمع األساسية المبادئ مع تتناقض مبادئ
 ) نظرىا كجيات فرض في الجامعة استقبللية مبدأ الجامعية اإلدارة استغبلؿ االمتحإنات،

 عمى تعمؿ لكائح كجكد مف بد كال مطمقة، تككف فإ ينبغي ال األكاديمية الحرية إف كما
 (. 1989 حمادة،(ضبطيا

 التدريس ىيأة عضك مشاركة مدل تحديد إلى الدراسة ىدفت : )1994 ( سنبؿ دراسة -6
 التي العكائؽ أىـ تشخيص عمى كالعمؿ الجامعي القرار صناعة في القرل أـ بجامعة
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 الجامعية، القرارات صنع يف المشاركة عف التدريس ىيأة عضك إحجاـ إلى تؤدم
 عف التدريس ىيأة أعضاء إحجاـ إلى تؤدم التي العكائؽ أىـ مف إف عمى كأسفرت
 كحجب المركزية أسمكب إلى الجامعة إدارة ميؿ الجامعية، القرارات صنع في المشاركة
 الجامعة، في التدريس ىيأة أعضاء عف القرارات مف بكثير المتعمقة المعمكمات بعض
 يشغمكف الذيف قبؿ مف القرارات كاحتكار القرار لصنع معركفة قنكات دكجك  كعدـ

 التدريس ىيأة عضك مشاركة تفعيؿ بضركرة الدراسة أكصت كقد K إدارية مناصب
 فائقة(الجامعية القرارات صناعة في المركزية عف كاالبتعاد الجامعي، القرار صنع في

 . ( 1994 سنبؿ، عباس
 في األكاديمية الحرية مظاىر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت : ( 1994 ) عمي دراسة

براز الكمية ثـ القسـ مستكل عمى الجامعة  معكقات عف كالكشؼ بالدكلة الجامعة عبلقة كا 
 الحرية معكقات :نتائجيا أىـ مف ككإف الجامعة داخؿ األكاديمية الحرية ممارسة

 االختبلؿ المالي، التطرؼ رية،اإلدا البيركقراطية التبعية، السياسي، األكاديمي القير
 الكريـ عبد( )الجامعية الكظائؼ تكلي في الفرص تكافؤ بحؽ اإلخبلؿ النمطية، القيمي،
ف أحمد ف، كعمر بدرا    106 ص ، 2005 بدرا 
ف : Keith,1997) (كيث دراسة -7 الحرية  تجاه التدريس ىيأة أعضاء مكاقؼ " بعنكا 

 مف ككإف خاصة جامعات خمس مف ألساتذة أسئمة سبعة كجيت حيث " األكاديمية
 الحرية عمى كتيديدنا كبيرنا خطرنا يركف ال التدريس ىيأة أعضاء إف نتائج الدراسة

 لحماية خاضعة األكاديمية حرياتيـ إف يشعركف كإنكا بؿ في جامعاتيـ، األكاديمية
 (عنيا كمدافعيف األكاديمية لمحرية كحماة بإنفسيـ ثقة عالية أظيركا حيث جيدة،

Kent M. Keith,1997,p3  
 مع التعامؿ كيفية عمى التعرؼ إلى ىدفت : Browyn, 2004) ( براكف دراسة-8

 الحرية إطبلؽ مجاؿ في األمريكية الجامعات في الحاصمة كاإلدارية الثقافية التغيرات
 : التالية النتائج إلى الدراسة تكصمت كآرائو، أفكاره عف التعبير في المدرس لدل األكاديمية

 بيف الثقافية اليكة تجسير عمى تعمؿ لكي الكافية األكاديمية الحرية إتاحة إلى حاجة ىناؾ
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 أعضاء لدل األكاديمية لمحرية احتراـ ىناؾ يككف بحيث الجامعي األستاذ كبيف المؤسسة
 تعزيز عمى سيعمؿ التدريس ىيأة أعضاء استقبللية مبدأ تحقيؽ كما إف التدريس، ىيأة

 كأىمية المشتركة اإلدارة حكؿ األفراد تصكرات إف كما ، الفرد لدل ةاألكاديمي الحرية
 الكميات لدل التدريس أكضاع في التغيير تسييؿ في تساىـ سكؼ األكاديمية القرارات
 (. 70 ص ، 2014 عساؼ، المجيد عبد كمحمكد األسكد عمي فايز(الجامعية

 الحرية فيـكم عمى التعرؼ إلى ىدفت : ,Goodell ) 2005 ( جكدؿ دراسة -8
 لدل األكاديمية

 التعميـ مظاىر مف ىامنا مظيرنا األكاديمية الحرية يعتبركف كىؿ التدريس، ىيأة أعضاء
 كعف األكاديمية، حريتيـ تيدد تيديدات أم كجكد مدل عمى التعرؼ إلى إضافة العالي،
 إلى ائجالنت أىـ كأشارت الخدمة، في كالتثبيت األكاديمية الحرية بيف عبلقة كجكد مدل
 كالتي األكاديمية حريتيـ تيدد التي التيديدات مف عددنا التدريس ىيأة أعضاء يكاجو :إف
 أىـ أحد الخدمة في التثبيت يعتبر كما األكاديمية، المؤسسة داخؿ مف كبير حد إلى تنبع

 ,el, Zachary, Grant ( لكظائفيـ ضمإنيـ خبلؿ مف األكاديمية الحرية حماية كسائؿ
2005Good( 

 مف تحد التي كالعكامؿ الراىف الكضع معرفة إلى ىدفت : ( 2007 (حميد أبك دراسة -9
 الراىف الكضع إف الدراسة نتائج أظيرت كقد تفعيميا، آليات كبعض األكاديمية الحرية
ف عاـ بشكؿ متكسطا كإف  كاقترحت األكاديمية، الحرية مف تحد عكامؿ عدة ىناؾ كا 
 6 - 4 ، 2007 حميد، أبك العزيز عبد الرحمف بدع ندل(لتفعيميا اآلليات مف جممة

.) 
 :الميدإنية الدراسة إجراءات
 الراىف الكضع في يبحث حيث لمدراسة كمنيج الكصفي المنيج استخداـ تـ :المنيج
 .يانع كاإلجابة تساؤالت عدة بطرح االستكشافي األسمكب كتحديدا البحث، محؿ لمظاىرة
اآلداب  كمية أساتذة جميع في  لمدراسة األصمي جتمعالم يتمثؿ :الدراسة كعينة المجتمع

 قامت حيث )  2017 الجامعية السنة خبلؿ اأستاذ154عددىـ كالبالغ بجامعة مصراتة 
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 ما كىذا اأستاذ (37) سكل فعميا يستجب لـ كلكف بحث ستمارةإ102 بتكزيع  الباحثة
 المعاينة مف النكع ىذا فإف كعميو الدراسة، مكضكع مع العينة تفاعؿ في إشكاال لنا كشؼ
 عمى العينات مف النكع ىذا يساعد حيث المتاحة أك الميسرة بالعينة عميو اصطمح ما ىك
 لمتغير تبعا الدراسة عينة تكزع ( إلى (1الجدكؿ يشير  االستكشافية، المعمكمات جمع

 بنسب المستكيات مختمؼ عمى تكزعت حيث كالتخصص العممي العممية كالرتبة األقدمية
 .تفاكتةم

 أعضاء ىيأة التدريس بكمية اآلداب

 القسـ العممي
 الدرجة األكاديمية

 المجمكع
 محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارؾ أستاذ

محاضر 
 مساعد

 30 5 8 11 4 2 المغة العربية
 35 21 9 4 - 1 المغة اإلنجميزية

 13 2 3 7 1 - الفمسفة
 20 9 4 5 1 1 التاريخ

 12 3 6 2 - 1 عمـ النفس
 8 3 2 3 - - عمـ االجتماع
 10 6 3 × - - المغة الفرنسية

الجػػػػػػػغرافيا كنظػػػػػػـ المعمكمات 
 الجغرافية

- - × 2 3 6 

 11 4 2 4 1 - التربية
 4 3 1 - - - المكتبات كالمعمكمات

 2 1 - 1 - - السياحة كاآلثار
 1 - 1 - - - المغة اإليطالية
 2 - 1 1 - - الصحة النفسية

 154 
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 :الدراسة أداة
نب شممت مفتكحة أسئمة طرح عمى اعتمدت فقد الدراسة لطبيعة نظرا  الحالية الدراسة جكا 

 الباحثة قامت ثـ النظرم، كاإلطار السابقة الدراسات في عميو اتفؽ لما تبعا كأبعادىا
 تصنيفياك  سؤاؿ كؿ بعد ستمارةاإل عمى تدكينيا تـ التي الدراسة عينة استجابات بتصنيؼ

 الخاص النظرم التراث في كرد لما المرادؼ كالداللة لممعنى تبعا مؤشرات مجمكعة في
نب  .بالنتائج الخاصة الجداكؿ في المعركضة كىي سؤاؿ كؿ بجكا 
 السابقة، كالدراسات المكضكع أدبيات مراجعة بعد الدراسة أداة إعداد تـ :الدراسة إجراءات

اآلداب  مف مكتب أعضاء ىيأة  بكمية التدريس ىيأة أعضاء عدد عمى الحصكؿ كبعد
 ما إال فعميا يستجيب لـ لكف المحددة العينة عمى الدراسة أداة تكزيع التدريس بالكمية تـ

  (26.81  %)نسبتو
 عينة استجابات تحميؿ في المئكية كالنسب التكرارات عمى تأعتمد :اإلحصائية األساليب
 .المطركحة األسئمة عمى الدراسة
 :الدراسة نتائج

 األكاديمية الحرية معكقات :األكؿ المحكر
 مف األكاديمية الحرية معكقات ىي ما :يمي عما األكؿ التساؤؿ ينص  :النتائج تحميؿ
 الدراسة؟ عينة نظر كجية
 كنسب تكرارات شكؿ عمى العينة استجابات رصد تـ التساؤؿ ىذا عمى اإلجابة كقصد
 :المكالي الجدكؿ في مدكنة كالنتائج المعكقات، تحديد بعد مئكية
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 : 02  رقـ جدكؿ
 األكاديمية الحرية معكقات حكؿ العينة الستجابات المئكية كالنسب التكرارات

 
 الدراسة عينة أفراد مف% 72,97) (نسبة إف إلى أعبله الجدكؿ في المدكنة النتائج تشير
 العامؿ في كالمتمثؿ ساسباأل داخمي عامؿ ىك األكاديمية الحرية معكقات أكبر إف يركف
 ثالثا ترتب ثـ )% 29,72 ( بنسابة اإلقتصادم العامؿ بعده كترتب كالتعميمي الثقافي
 )% 16,21 (بنسابة االجتماعي العامؿ كيميو ) % 24,32 ( بنسابة القإنكني العامؿ
 ( % 2,70 (بنسبة الديني العامؿ ترتب كأخيرا ) % 13,51 (كاألمني السياسي فالعامؿ

 اإلدارة رقابة ( في كالمتمثؿ ) كالتعميمي الثقافي( الداخمي العامؿ ا يتضح لنا إفكىن
 المصمحة حساب عمى الشخصية المصمحة تقديـ األستاذ، مياـ كثرة السمطة، كمركزية
 كميا ،)بالمفيـك الجيؿ الباحث، تككيف ىامة، تخصصات غياب التسيير، سكء:العامة
 الدراسة عينة أفراد نظر كجية مف األكاديمية الحرية ممارسة كبيرة بدرجة تعيؽ عكامؿ
 - فالحرية كبحث؛ تدريس مف األستاذ بكظيفة مباشرة - بصفة يتعمؽ ما كؿ ترافؽ بحيث

 المختمفة، الكظيفية المستكيات كعمى كظائفيا جميع ممارسة في المركنة تتطمب األكاديمية
 تشكيؿ في ساىمت فعالة يقةبطر  السمطات تفكيض الجامعية اإلدارة مارست ما فمتى
 البعد إف إلى سنبؿ دراسة تكصمت حيث داخميا، األكاديمية لمحريات أرحب مجاؿ

 قراراتو صناعة في التدريس ىيأة عضك يشارؾ التي األبعاد أكثر مف يعتبر األكاديمي
 التي األكاديمية القرارات أقؿ مف فإف ثإنية جية كمف كالمالي، اإلدارم بالبعديف مقارنة
 الجامعة تقيميا التي العممية الرحبلت بتحديد يتعمؽ ما التدريس ىيأة أعضاء فييا يشارؾ
 كتحديد بالقسـ، الممتحقيف الطبلب أعداد كتحديد عضك، لكؿ التدريسي العبء كتحديد
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 أعضاء فييا يشارؾ التي اإلدارية القرارات أقؿ أما الطمبة، تقييـ في حديثة كطرؽ كسائؿ
 المتعمقة كالقرارات جدد،ال تدريس ىيأة أعضاء تعييف في بالمشاركة يتعمؽ ما التدريس ىيأة

نيف بالمكائح بداء الطبلبية، المكافآت لتحديد كالتنظيمات كالقكا   ببداية يتعمؽ فيما الرأم كا 
 ىيأة أعضاء يشارؾ فييا التي المالية القرارات كأقؿ كاإلجازات، الدراسي العاـ كنياية

 مصركفات كتحديد المبإني، كتجديد كصيإنة المكتبية األدكات فيربتك  يتعمؽ ما التدريس
نية كتحديد الجامعة تقيميا التي السنكية اإلنشطة نية كتحديد الكمية، ميزا   تجييز ميزا 
 كحجب المركزية أسمكب إلى الجامعة إدارة ميؿ العكائؽ أىـ مف إف كما .الدراسي القاعات
 الجامعة، في التدريس ىيأة أعضاء عف اراتالقر  مف بكثير المتعمقة المعمكمات بعض
 مناصب يشغمكف الذيف قبؿ مف القرارات كاحتكار القرار لصنع معركفة قنكات كجكد كعدـ

 الحرية معكقات مف إف عف كشفت التي عمي دراسة مع النتيجة ىذه تتفؽ إدارية،
 اإلدارية، اطيةالبيركقر  التبعية، السياسي، القير المجتمعية، البكصمة غياب( األكاديمية
 تكلي في الفرص تكافؤ بحؽ اإلخبلؿ النمطية، القيمي، االختبلؿ المالي، التطرؼ
 مف بدال الجامعية لمقيادات التعييف نظاـ عمى  الجامعات تعتمد .)الجامعية الكظائؼ
 اتفقت حيث كبيرة، بدرجة األكاديمية الحرية مف يحد عامبل يشكؿ الذم الحر اإلنتخاب
 مظاىر أىـ أحد الجامعية لمقيادات الحر اإلنتخاب اعتبار عمى حمادةك  طنش دراستا
ف كعمار الكريـ عباد كتكصؿ األكاديمية، الحرية  لمقيادات الحر اإلنتخاب إف إلى بدرا 

ف دراسة أما المنتخب، لمعضك األعضاء تقدير يتيح الجامعية  عدـ إف عمى أكدت فقد سكرا 
 مظاىر أىـ مف يعتبر الجامعية القيادات اختيار في التدريس ىيأة أعضاء مشاركة
 غياب إلى تكصمت التي حمادة دراسة مع النتيجة ىذه كتتفؽ األكاديمية، بالحرية اإلضرار
 في األقساـ حرية المظاىر ىذه كأىـ الككيت جامعة في األكاديمية الحرية مظاىر بعض
 .رؤسائيا اختيار
 الحرية مف تحد التي العكامؿ مف عامبل يعد حيث الباحث تككيف ضعؼ إلى إضافة

 نشر في األكاديمية الحرية استغبلؿ سكء إلى ذلؾ يؤدم قد إذ الجامعات، في األكاديمية
ا خاصة بأمكر كاإلنشغاؿ كالديف المجتمع مبادئ مع تتناقض مبادئ  العمؿ عف بعيدن
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 قد التدريس ىيأة لعضك األكاديمي اإلعداد ضعؼ إف حمادة أكضح حيث األكاديمي،
 . األكاديمية لمحرية السيئ االستغبلؿ عميو تبيتر 
 العامؿ مظاىر أىـ مف لمبحث، النشر دكر مرافقة كعدـ البحث تمكيؿ ضعؼ يعتبر كما

 تمكيؿ إف ذلؾ األساتذة، نظر كجية مف األكاديمية الحرية مف تحد التي االقتصادم
 عالميا،ن  البحكث ربتطكي المشتغميف تكاجو التي التحديات أىـ إحدل يشكؿ البحث العممي

 يتراكح العممي البحث عمى العربية الدكؿ إنفاؽ مجمؿ إف اإلحصائيات بعض تشير بحيث
 بعض كترل الدكؿ ليذه الخاـ الكطني الدخؿ مجمكع مف ) % 0.2 ك (% 0.1 مابيف

 التي ككبا بجزيرة مقارنة ) (‰ 04 في تمثمت الحقيقية النسبة بإف األخرل اإلحصائيات
 كبار، ا عبد( الكطني دخميا مف ) (%3 كاليابإف ) % 1.3 (نسبتو ما الكحدى تنفاؽ

 (. 302 ص ، 2014
 لبعض اإلحصائية النتائج إف إلى الدراسات كبعض العربي التنمية تقرير ذكر كلقد

 فيما أك العالـ، بمدإف ببعض يتعمؽ فيما العالـ بمدإف مف لعدد المعرفي اإلنتاج مؤشرات
 عف فضبلن  االختراع براءات كعدد العممي البحث مجاؿ في العامميف ءالعمما بعدد يتعمؽ
 مقارنة العالـ دكؿ في المعرفي اإلنتاج بيف كبير فارؽ ىناؾ إف إلى المنشكرة، الكتب عدد

ف عمكما؛ن  العربي كبالعالـ بميبيا خصكصا  البمدإف في الكتاب إنتاج في شديدان  فقران  ىناؾ كا 
 .فالسكإ بعدد مقارنة العربية
 كالنتائج المظاىر مف جممة عف ) 2003 (العربية اإلنسإنية التنمية تقرير كشؼ كما

 :أىميا
 - مضمكنيا مف المعرفة كأفرغت اإلبداع عمى أثرت السمبية القيـ مف مجمكعة إنتشار
 الثراء كأصبح كالمثقؼ كالمتعمـ لمعااـ االجتماعية القيمة ضاعفت حيث كاإلنسإني التنمكم
 في الرغبة قتؿ إلى كمو ذلؾ كأدل تحقيقو كسائؿ عف النظر بغض العميا لقيمةا ىك كالماؿ
 المكاطنيف ابتعاد ثـ كمف كاالكتئاب بالبلمباالة الشعكر كساد كاإلنتماء كالسعادة اإلنجاز

 العربية البحكث عدد في الزيادة رغـ.الكطف في المنشكد التغيير إحداث في عف المساىمة
 في مممكسة زيادة فيناؾ االبتكار، عالـ عف بعيدان  زاؿ ما العربي البحثي النشاط إف إال
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 متكاضعة تعد الزيادة ىذه إف إال )% 10 ( السنكم معٌدليا بمغ الماضية الثبلثة العقكد
 تنفقو ما يتجاكز كال ككريا، ك ، كالصيف كالبرازيؿ النامية الدكؿ بعض حققتو بما مقارنة
 في النسب تتراكح حيف في القكمي الناتج مف )%2 ( ركالتطكي البحث عمى العربية الدكؿ
 مصادر مف اإلنفاؽ ىذا مف %) 89 ( كيأتي ( %5 (ك )% 5,2 ( بيف المتقدمة البمدإف
 غياب عمى يدؿ مما فقط %) 3 ( بنحك كالخدمية اإلنتاجية القطاعات كتساىـ حككمية
 .كالعمماء العمـ دعـ بضركرة المجتمعي الكعي

 إف رغـ العالمي اإلنتاج مف )% 1,1 - ( العربية البمدإف في الكتب ناتج يتجاكز لـ
 عربي مميكف ) 284 ( كجكد مف الرغـ كعمى العالـ سكإف مف )% 5 ( يشكمكف العرب

 قصص مجمكعة أك ركاية أم مف المطبكعة النسخة فبل تتراكح العربية المغة يتحدثكف
 األمية معدالت الرتفاع القراء عدد قمة العرب المبدعكف كيكاجو نسخة، ( 3000 ) قصيرة

 الكتاب تكزيع في بالغة صعكبة فيجدكف العرب الناشركف أما الشرائية، القدرة كضاعؼ
 . متعددة ألسباب العربية البمدإف بقية إلى عربي بمد مف الصادرة
 التي العكامؿ مف العممية البحكث إلنجاز البلزمة األساسية المتطمبات تكفر عدـ - يعتبر
 تكفير تتطمب العممي البحث فحرية الجامعة، في كبيرة بدرجة األكاديمية الحرية دمفتح
 المشاركة كتفعيؿ نشرىا إجراءات كتسييؿ العممية األبحاث إلنجاز مف الضركريات عدد
 .العممية كالندكات المؤتمرات في

 سةلدرا كاسعة بحممة 1995) / (1990 عاـ مف الفترة خبلؿ اليكنسكك - منظمة قامت
ضركرة  إلى كخمصت الشغؿ؛ بعالـ عبلقتو في العالي التعميـ تكاجو التي التحديات كتحميؿ
 __المجتمعية كالمؤسسات العالي التعميـ مؤسسات بيف شراكات كقياـ تحالفات عقد كأىمية
 كالبحث العميا الدراسات آفاؽ "الكطني الممتقى أشغاؿ( )المنتجة الجامعة مفيـك(األخرل

 . ( 277 ص ، 2012 الجزائرية، لجامعةا في لعمميا
 البحث كدعـ لتنشيط الحاسـ الدافع ىي السياسية اإلرادة قكة بإف المؤكد - مف إنو كما

ا ذلؾ تعي كالصناعية الغنية الدكؿ بإف شؾ كال الدكؿ، مف دكلة أم لتطكر العممي  جيدن
 ألمإنيا عمى إنتصارىما غدة السكفيتي كاإلتحاد األمريكية المتحدة الكاليات بإف نجد لذلؾ
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 الحاؿ كبطبيعة " ىتمر " تصرؼ تحت كإنكا الذيف العمماء مجمكعة القتساـ سارعتا النازية
نجازات ىائمة اكتشافات فإف  .العمماء ىؤالء أيدم عمى تمت رائعة كا 
 لمغاية، حاسما دكرنا كالمعرفة بالعمـ النيكض أجؿ مف المجتمع أفراد إلرادة - إف كما

يجاد األفراد، تعترض التي المشكبلت دراسة في يكمف الجادة حاثاألب فيادؼ  حمكؿ كا 
 مجتمعنا فإف لذلؾ سكاء، حد عمى كالمجتمعات الشعكب عمى بالفائدة يعكد بما ليا ناجعة
 النتائج في فالثقة كالباحثيف، العمماء مجتمع كبيف بينو الثقة مف جسر ببناء مطالب

 المنيجية كقكاعده العمـ تكجيات كاحتراـ إنية،الميد البحكث طرؼ مف عمييا المحصؿ
 إسياماتيـ كتقدير لمعمـ، الممارسيف جيكد احتراـ ثقافة بإحياء إال يتأتى ال الصارمة
 المستنير الكعي تعميـ ككذا إلييا التكصؿ تـ التي باالكتشافات اإلنتفاع عمى كالعمؿ
 تستمد إنما المجتمع داخؿ أقمية يشكمكف الذيف كالعمماء العمـ شرعية إلف العممي، بالفكر
 ىذه تبني إف كما المعاش، في الكاقع ليا كتبنييـ العممية لمحقائؽ الجماىير مؤازرة مف

 كممارسة ثقافة في ميدإنيا كيترجـ لممجتمع الجمعي الضمير في يتجسد إف يجاب القناعة
 . ( 307 ص ، 2014 كبار، ا عبد(األفراد

 خصص كقد العممية، المسؤكلية إلى باإلضافة اجتماعية مسؤكلية لمجامعة بإف شؾ كال
 إف كىي لؤلكاديمييف، االجتماعية المسؤكلية األكاديمية الحرية عإف السبلـ دار إعئلف
 التسامح ركح بغارس كالتزاميـ اآلخريف، بحقكؽ إضرارىـ بعدـ مشركطة حقكقيـ ممارسة
 المجتمع، بحاجات يرتبط عمميال البحث إف كبما المختمفة، النظر كجيات أصحاب تجاه
 لمبيئة المدمرة األبحاث مثؿ بالمجتمع تضر التي األبحاث عمى محاذير كجكد مف فبلبد

 .العنؼ استخداـ عمى تشجع أك محرمة بإنشطة ترتبط التي أك اإلنسإنية كالحياة
 ينةمع كاجتماعية أكاديمية كالتزامات بمياـ لمقياـ كضعت األكاديمية الحرية بإف شاؾ كال

 بالمجتمع النيكض عمى كالعمؿ األصيؿ، العممي البحث إنتاج أجؿ مف العمؿ قكاميا
 كىك لو كضعت عما بيا كاإلنحراؼ استغبلليا يمكف ال كبالتالي ككؿ، كاإلنسإني المحمي
 عمى يحتـ الذم االجتماعي دكرىا ليا األكاديمية فالحرية العاـ؛ الصالح أجؿ مف العمؿ

 بالدعـ المجتمع يزكدىا إف مقابؿ في بالمجتمع، النيكض أجؿ مف تعمؿ إف الجامعة
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 أعضائيا، كحرية حريتيا كحماية بمياميا القياـ عمى يساعدىا كالمعنكم الذم المادم
 منيا في تخكؼ ثمة ليس كبالتالي فيو، تعمؿ الذم لممجتمع الكفاء معنى تتحمؿ فالحرية

 ، 2008 حميد، أبك العزيز عبد فالرحم عبد ندل(سميمة بطريقة فعمت إذا المجتمعات
 (. 45 ص

 األكاديمية، الحرية في تؤثر زالت كال أثرت التي العكامؿ مف الديني العامؿ كيعتبر
نتياؾ المجتمع في الديف تسييس بيف فالعبلقة  كيقصد طردية، عبلقة األكاديمية الحريات كا 
 سياسية أيديكلكجية اتجماع تبني أك سياسية، كمرجعية الديف اتخاذ إما الديف، بتسييس
 أصبحت فعندما الديإنات، معظـ في ذلؾ كيتضح األساسية، الديف مرجعيتيا مف تتخذ

 األكاديمية؛ الحريات إنتياكات سمسمة بدأت الغربية أكركبا لدكؿ الرسمي الديف المسيحية
 نظرية تدريس عدـ عمى كأجبرتيـ الجامعات بعض ىاجمت الكنيسة سمطة قًكيت  كعندما
 فيك اإلسبلمي بالديف يتعمؽ ما أما فييا؛ بما الدينية النظرية تدريس عمى العمؿ أك يفدارك 
 النظر ركاد ىـ المعتزلة ككإف كالتفكر، التدبر إلى كيدعك العقؿ، استخداـ عمى يحض ديف

 دل( اإلسبلمية الحضارة ظميا في ترعرعت التي الحرية رايات كرفعكا اإلسبلـ، في العقمي
 (. 44 ص ، 2008 حميد، أبك العزيز دعب الرحمف عبد

 األكاديمية الحرية مفيـك تفعيؿ آليات :الثإني المحكر
 مفيـك لتفعيؿ المقترحة اآلليات ىي ما :يمي عما الثإني التساؤؿ ينص : النتائج تحميؿ
 الدراسة؟ عينة نظر كجية مف األكاديمية الحرية
 مئكية كنسب تكرارات شكؿ عمى نةالعي استجابات رصد :التساؤؿ ىذا عمى اإلجابة كقصد
 :المكالي الجدكؿ في مدكنة كالنتائج اآلليات، تحديد بعد
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 (: 03 ( رقـ جدكؿ
 األكاديمية الحرية مفيـك تفعيؿ آليات حكؿ العينة الستجابات المئكية كالنسب التكرارات

 
 عينة ادأفر  مف )% 45,94 ( نسابة إف إلى أعبله الجدكؿ في المدكنة النتائج تشير

 البحث تشجيع خبلؿ مف يككف األكاديمية الحرية تفعيؿ آليات أىـ مف إف يركف الدراسة
 كتشجيع القرار صنع في بالمشاركة السماح بعده كترتب بو ، صمة لو ما ككؿ العممي

 بعض في النظر بإعادة القإنكني العامؿ ثالثا ترتب ثـ %35,13 ) بنسبة المبادرات
نيف  الحرية بتنظيـ خاصة لجإف اعتماد آلية كيميو) %21,62 ) سبةبن أخرل كسف القكا 

 (بنسبة لؤلستاذ الحصإنة تكفير مقترح ترتب كأخيرا ( %18,91 (بنسبة األكاديمية
16,21 % .) 

 :النتائج مناقشة
 مف بو بأس ال عدد كجكد رغـ إنو نمحظ ليبيا  في العممي البحث لكضعية بالنسبة

 اآلخريف إلعبلـ طريقنا تجد ال إنيا كما مشجعة غير تبقى البحكث نتائج فإف المختصيف 
 كجكد عدـ يبلحظ كما المنشكدة؛ لآلماؿ مخيبة تبقى االختراع إف براءات كما بنتائجيا،
 عمى كتكنكلكجية صناعية بنيضة لمقياـ كالتطكير لمبحث المعالـ كطنية كاضحة إستراتيجية

 كالتطكير لمبحث معاىد ليبيا   تكتسب لـ ساعةال لحد إنو كما ككريا الجنكبية، تجربة غرار
 عينة دفع ما ىك الكضع ىذا ،) 304 ص ، 2014 كبااار، ا عبااد(عالمية سمعة ذك

 .بو  البلئقة مكإنتو يتخذ حتى العممي البحث تشجيع القتراح الدراسة
 ىك معيةالجا القرارات صنع في األساتذة مشاركة تفعيؿ بإف إذف الدراسة عينة أفراد كيرل

 ىذا أىمية كتكمف الجامعة، في األكاديمية الحرية تفعيؿ مف يمكَّف الذم الثإني المقترح
 القرارات صنع في األساتذة مشاركة بأىمية يؤمنكف الدراسة عينة أفراد إف في المقترح
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 مف يمٌكنيـ ما كالكفاءة الخبرة مف كيممككف خاصة، بأقساميـ كاألعمـ األجدر ىـ إلنيـ
 ىذه تتفؽ ليـ؛ ممزمة تككف إف تعني تمؾ مشاركتيـ إف إلى إضافة القرارات، ىذه دعـ

 في التدريس ىيأة أعضاء مشاركة تفعيؿ ضركرة حكؿ سنبؿ دراسة تكصيات مع النتيجة
ف كدراسة الجامعي، القرار صإنع  مف التدريس ىيأة أعضاء حرمإف بإف أكدت التي سكرا 

 مظاىر أىـ مف الجامعية المجالس في مناقشةكال الجامعي القرار اتخاذ في المشاركة
 . األكاديمية بالحرية اإلضرار
 النصكص بعض في النظر إعادة إلى الدراسة أفراد نظر كجية مف الجامعة تحتاج

 .فييا األكاديمية الحرية لتمكيف القإنكنية
 أحد لؤلساتذة األكاديمية الحصإنة مف نكع منح بإف الدراسة عينة أفراد اعتبر لقد

 إلى العمماء تعارض فإذا الجامعة، في األكاديمية الحرية تفعيؿ شإنيا مف المقترحات التي
 تكصمكا بما التصريح عمى يشجعيـ ال جك في إنفسيـ كجدكا األذل أك الضغط مف شيء
 كعميو .. مرشديف قادة كإنكا إف بعد تبع إلى كتحكلكا منيـ الفائدة نتائج،كضعت مف إليو

 القكة كاستمداد القإنكنية بالحصإنة الشعكر ىك الفكرية الحرية مارسةلم األساسي فالشرط
 ممارسة إف حيث .) 71 ص ، 2010 ىادم، عزيز رياض(الشعكر ذلؾ مف كالصبلبة
 االلتزامات مف عدد يقابميا فإنو الضمإنات، لبعض تحتاج األكاديمية لحريتو األستاذ
ف أكضح حيث األكاديمي، المجتمع في عضكنا باعتباره  ىذه مف عددنا دراستو في سكرا 

 البحث بحرية الرسمي االعتراؼ الجامعية، لمقيادات الحر اإلنتخاب أىميا الضمإنات
 كاتحادات جمعيات إنشاء الجامعي، القرار بحرية اتخاذ الرسمي االعتراؼ كالتدريس،
 .)المالية لمجامعييف األكضاع تحسيف جامعية،
 اديميةاألك الحرية مخاطر :الثالث المحكر
 كجية مف مخاطر األكاديمية لمحرية ىؿ :يمي عما الثالث التساؤؿ ينص  :النتائج تحميؿ
 الدراسة؟ عينة نظر
 مئكية كنسب تكرارات شكؿ عمى العينة استجابات رصد التساؤؿ ىذا عمى اإلجابة كقصد
 :المكالي الجدكؿ في مدكنة كالنتائج المخاطر، تحديد بعد
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 الحرية مخاطر حكؿ العينة الستجابات المئكية كالنسب راتالتكرا :) 04 ( رقـ جدكؿ
 األكاديمية

 
 عينة أفراد مف )% 43,24 ( نسابة إف إلى أعبله الجدكؿ في المدكنة النتائج تشير

نيف األعراؼ بتجاكز يتحدد األكاديمية الحرية مخاطر أكبر مف إف يركف الدراسة  كالقكا 
 ثـ )% 18,91 ( بنسبة ذاتيا األكاديمية ريةلمح فيـ سكء بعده كترتب بيا ، المعمكؿ
 ليا ليس إف يرل الذم الفريؽ كيميو ) % 16.21 ( بنسابة احتراـ اآلخر عدـ ثالثا ترتب

 متخذم عمى خطر ككنيا البحث، تعثر مف كؿ ترتب كأخيرا ( %13.51 (بنسبة مخاطر
 2.70 ( بنسبة كذلؾ المجتمع تطكر في مفيدة الحرية ككف الكقت ذات في كمعيا القرار
% ) 

 :النتائج مناقشة
 كاإلنسإف مسؤكلية حرية كؿ إف إلى اإلنسإف كحقكؽ الحريات مجاؿ في العاـ المبدأ يشير
 فيو تعمك اإلنسإف، حقكؽ بحالة يرقى مجتمع كجكد ضمإف لغايات كحرياتو بحقكقو يتمتع

 كالحركة كاإلبداع، رالتعبي عمى المقدرة األفراد مإنحة خطاب، كؿ عمى القإنكنية الضمإنات
 مسيرة تقكد حقكؽ مف االجتماع كحرية كاألحزاب الجمعيات كتككيف كاالعتقاد كالتفكير
 امتيازات تمنح كما الحقكؽ إف حتمية نتيجة إلى نصؿ يجعمنا كىذا المجتمع، في اإلبداع
 اىذ كفي الحقكؽ بيذه كتمتعو ممارستو جراء الفرد كاىؿ عمى تقع مسؤكليات، ترتب فإنيا

 الرأم حرية عإف الناجمة كالقإنكنية األخبلقية المسؤكليات في التعمؽ مف لنا بد ال الصدد
 عمكمو مف اآلخريف كفائدة لدعـ كالتعبير الرأم حرية تستخدـ إف يجب كعميو كالتعبير؛

 مف اآلخريف لحرمإف عنيا كاإلفصاح آرائو عف التعبير عف يمتنع فبل كمعارفو كخبراتو،
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 عمى الحفاظ لو ضمنت كالكطنية الدكلية التشريعات إف عمما ذلؾ، عمى رتبةالمت المنافع
نيف خبلؿ مف كمقاالت كرسكمات ككتب كمؤلفات اختراعات مف اإلبداعي نتاجو كؿ  قكا 

نيف مف كغيرىا التجارية العبلمة كحماية كالناشر المؤلؼ كحقكؽ االختراع براءة تحمي  القكا 
 حقكؽ مسيرة لدعـ كالتعبير الرأم حرية استخداـ عمى العمؿ يتكجب كعميو العبلقة، ذات

 كتكجيييا األفكار استخداـ خبلؿ مف الحؽ، بيذا التمتع اإلنسإف منحات اإلنسإف التي
 بحقكقيـ األفراد بيف الكعي نشر عمى كالعمؿ اإلنتياكات، كرصد العامة الحريات دعـ نحك
 سعد(كالمكتكبة كالمسمكعة المرئية ةالمختمف اإلعبلـ ككسائؿ المتنكعة خبلؿ الكتابات مف
 (. 49 ص ، 2010البشير، عمي
 ليا الحرية بإف فيرل المتحدة بالكاليات ككلكمبيا جامعة مف (Richard K.B.etts) أما

 الحرية عف المدافعيف كعمى  احتراميا بو المتمتعيف عمى كمعايير كمسؤكليات حدكد
 األكاديمية لمحرية بإف باعترافيـ ىك المجاؿ ىذا في مصداقيتيـ بإف يدرككا إف األكاديمية

 إف دراستو في كميكس مف كأكضح ( 49 ص ، 2010 ىادم، عزيز رياض(حدكد
 كيضطر بيا، يعمؿ التي الجامعة لفمسفة مناىضة آراء عف يعبر قد أحيإنا المدرس
 األيدم مكتكفة تقؼ إف يمكنيا ال الجامعة كلكف األكاديمية، حريتو كراء ا متستر إلنتقادىا

 مف تمارس التي ىي األكاديمية الحرية إف إلى كخبلص ؛ أسباب لعدة المكاقؼ، تمؾ أماـ
 كمدخؿ الحؽ ىذا يستغمكف كال كالعمـ، الحقيقة كيحترمكف مينتيـ، يحترمكف مدرسيف
 ، 2011 السعكد، كراتب خطايبة محمد(سياسية أك أيديكلكجية أك شخصية مآرب لتحقيؽ
ف كترل (. 575 ص  الحرية عمى ا خطر يشكئلف ال الخاص كالقطاع الحككمة إف سكزا 

 استخداميا أساءكا إذا الحرية ىذه عمى إنفسيـ المدرسيف خطر مف أكبر األكاديمية
 إف إلى حمادة دراسة أشارت كما األكاديمية؛ كالمناصب اإلدارية المراكز عمى بالتنافس
 أشارت كما منظمة؛ لكائح كجكد مف بد ال بؿ مطمقة تككف إف ينبغي ال األكاديمية الحرية
 إف لمجامعة يمكف التي القيكد مف جممة ىناؾ إف إلى جيتيما مف كطاه رضا دراسة

 األكاديمية حريتو استخداـ في ليـ تسمح ال إف منيا األكاديمييف امتيازات عمى تفرضيا
 عف جيةخار  أمكر كفي الشخصي لمنفع الحرية ىذه كراء تساير كال الجامعي، الحـر خارج
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 ) Hook , 1986,10 Sidney (ىكؾ سيدني يرل الصدد ىذا كفي. التخصصي المجاؿ
 التعميـ في مطمقة ليست األكاديمية الحرية إف

 .كلكائحيا الجامعة بتعميمات مقيدة ىي بؿ كالبحث،
 األكاديمية الحرية ضمإنات :الرابع المحكر
مف  األكاديمية لمحرية ضمإنات اؾىن ىاؿ :يمي عمنا الرابع التساؤؿ ينص :النتائج تحميؿ
 الدراسة؟ عينة نظر كجية
مئكية  كنسب تكرارات شكؿ عمى العينة استجابات رصد التساؤؿ ىذا عمى اإلجابة كقصد
 :المكالي الجدكؿ في مدكنة كالنتائج المختمفة، الضمإنات تحديد بعد

 (: 05 ( رقـ جدكؿ
 األكاديمية الحرية ضمإنات حكؿ العينة الستجابات المئكية كالنسب التكرارات

 
 الدراسة عينة أفراد مف )%35,13 ( نسابة إف إلى أعبله الجدكؿ في المدكنة النتائج تشير
 الرقابة نظاـ تعديؿ ضركرة بعده كترتب األكاديمية لمحرية ضمإنات ىناؾ ليس إنو يركف
 ( سابةبن الميني الضمير باستخداـ الشخصي العامؿ ثالثا ترتب ثـ% 27,02 ( بنسبة

ف كأخيرا) 18,91%  (. % 5,40 (بنسبة المسؤكلية بمفيـك الحرية اقترا 
 :النتائج مناقشة
مع  األكاديمية لمحرية ضمإنات غياب يركف العينة أفراد غالبية إف الدراسة نتائج أشارت
 في تراعى إف يجب التي اليامة األساسية الحريات مف تعد كالتعبير الرأم حرية إف العمـ
 اآلراء تبني عمى اإلنسإف قدرة يعني كالتعبير الرأم حرية كحؽ اإلنسإف، حقكؽ ـرتحت دكلة

 ىذه عف التعبير عمى القدرة إلى إضافة إجبار أك ضغط أم دكف يريدىا التي كاألفكار
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 مف بد ال الحرية ىذه ممارسة ضمإف أجاؿ كمف كاألساليب، الكسائؿ كافة باستخداـ اآلراء
 :كىما ) 93 ص ، 2010 البشير، عمي سعد( حسب أساسييف شرطيف تكافر

نع غياب -  . بو القياـ المزمع النشاط أك السمكؾ عمى كالقيكد المكا 
 . مقاكمتو عاقؿ شخص أم يستطيع ال الذم التيديد غياب -
 التعبير في حقو يمارس كىك الشخص بيا يتمتع إف يجب ضمإنة أىـ إف نجد ىنا كمف

 لذلؾ الحؽ، ىذا ممارسة مف تمنعو قيكد ىنالؾ يككف ال إف ،كتفكيره كمعتقداتو عف آرائو
 بد ال أيضا القإنكنية، بالحماية يسمى ما كىذا ليا، يستند تشريعية حماية كجكد مف بد ال
 بغض ككعيد، لتيديد إنسإف أم تعرض عدـ عمى قائمة الحماية مف آخر نكع كجكد مف

 يتطمب كىذا رأيو، عف لتعبيرا في لحقو ممارستو جراء التيديد ذلؾ طبيعة عف النظر
 مراجعة إف سترـك دراسة بينت اإلطار ىذا كفي ديمقراطي، جك في الحؽ ىذا ممارسة
 غضب يخشى  مسمـ يجعمو مما لمترقية التقدـ أك يخشى الفصؿ، تجعمو المدرس عمؿ

 أكصت الجمعية إف إلى خمص كما الجامعة، عنيا ال ترضى آراء أية يظير كال اإلدارة،
 " : كىك أينشتيف تعريؼ األكاديمية الحرية فيـ في جامعي مدرس كؿ شعار كفيك بإف
 محمد("حقيقة يعده ما كتعميـ نشر في كحقو الحقيقة، عف البحث في أكاديمي كؿ حؽ

 في كرد ما حسب أخرل جية كمف . ( 576 ص ، 2011 السعكد، كراتب خطايبة
 إعئلف كمنيا مؤتمرات عدة نصت فقد ) 60 - 57 ص ، 2010 ىادم، عزيز رياض(

 إف عمى (1988) لعاـ العالي التعميـ مؤسسات كاستقبلؿ األكاديمية الحرية بشإف ليما
 كاستقبلؿ األكاديمية الحرية مناخ في إال كاممة بصكرة باه التمتع يمكف ال التعميـ في الحؽ

 يةالحر  ىذه ضمإف مسؤكلية الدكلة اإلعئلف ىذا كيحٌمؿ .. العالي التعميـ مؤسسات
 كالسياسية المدنية، الحقكؽ جميع باحتراـ ممتزمة الدكلة إف عمى نص حينما األكاديمية
 األمـ عيد بيا يعترؼ  التي األكاديمي لممجتمع كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية كالحقكؽ
 بالتفصيؿ األكاديمية الحرية بشإف ليـ إعئلف كيتناكؿ .اإلنسإف حقكؽ بشإف المتحدة
 عضك بحماية تككف الحرية ىذه حماية إف عمى يؤكد حينما األكاديمية يةالحر  ضمإنات
 عممية في التدخؿ عدـ عمى ليما إعئلف أكد أخرل ناحية كمف األكاديمي؛ المجتمع
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 تمتع عمى أكد اإلعئلف فإف ذلؾ عإف فضاال األكاديمية، لمحرية ضمإنة بكصفيا التدريس
 جزء أم في نظرائيـ مع اتصاالت إقامة في بالحرية األكاديمي المجتمع أعضاء جميع
 الحرية مبادئ إعئلف أما .التعميمية قدراتيـ تنمية مكاصمة في الحرية ككذلؾ العالـ، مف

شغاؿ األكاديمية  األميركية الجمعية أصدرتو الذم (1940 ) عاـ الصادر المناصب كا 
 إذ ألستاذ الجامعيا بحماية األكاديمية الحرية ضمإنات عمى أكد فإنو الجامعات ألساتذة
 عف الجامعي األستاذ صرؼ أك إقصاء يمكف ال إنو عمى منو الخامسة الفقرة نصت
 فقد اإلعئلف مف السادسة الفقرة أما .. جامعية ىيأة قبؿ مف بذلؾ قرار أخذ بعد إال الخدمة
 بإمكإنات متعمقة مالية ألسباب الخدمة مف األساتذة تسريح يككف إف يجب إنو عمى نصت
 كتضمف .فيو خداع ال كسند صادقة كأدلة صحيحة أسس عمى كقائـ التعميمية سسةالمؤ 

 لعاـ العممي كالبحث العالي التعميـ مؤسسات كاستقبلؿ األكاديمية لمحريات عمإف إعئلف
 العمكمية السمطات كالتزاـ األكاديمي، المجتمع عف السياسية الكصاية إلغاء ) (2004

دارييف، كطمبة أساتذة مف الثبلثة بمككناتو ميالعم المجتمع استقبلؿ باحتراـ  كتجنيبو كا 
 أىـ األكاديمية الييئات حرية إلى تسيء التي السياسية كالتدخبلت الخارجية الضغكط
 البحث كتطكر التعميمية العممية لنجاح ان  ضركرم كشرط األكاديمية الحرية ضمإنات
 (15 في العممي كالبحث العالي ميـالتع كزارة مجمس أصدره الذم أربيؿ إعئلف كأكد العممي
 إف عمى السابعة فقرتو في العراقية كالييئات الجامعات رؤساء يضـ كالذم 2004) آذار
 بحرمة يخؿ ال كبما األكاديمي؛ المجتمع ألعضاء مكفكلة كالممبس كالمعتقد الفكر حرية

 عف التعبير ريةح إف عمى أكدت فقد اإلعئلف مف الثإنية الفقرة أما التعميمية، المؤسسات
 تخاؿٌ  ال التي الضكابط كفاؽ عمى كافة األكاديمي المجتمع ألعضاء مكفكؿ حؽ الرأم

 __.التعميمية كحرمتيا بالمسايرة
 قكؿ حسب األكاديمية الحرية عمى القيكد بعض دائمان  ىنالؾ بإف التسميـ مف بد ال إذف

 الخاصة القيكد لكف األخرل؛ لمحريات بالنسبة الحاؿ ىك كما غصيب الدكتكر ىشاـ
نما فقط خارجية قيكدان  ليست بنظره األكاديمية بالحرية  مرتبطة كذاتية داخمية قيكد ىي كا 

 لمباحث كالكطني كاألخبلقي الميني كااللتزاـ العممي البحث بمسؤكليات أخذ يعرؼ بما
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 شرطان  أصبح التاريخي االجتماعي االلتزاـ إف ا عبد الخالؽ عبد الدكتكر كيقكؿ كالعمـ،
 ان  مناؼ السابؽ في يعتقد كما االلتزاـ يعد كلـ المعرفي الكلكج شركط مف ميما

 االلتزاـ كالعالـ،السيما األكاديمي الباحث عمى نفسو يفرض أخذ فااللتزاـ لممكضكعية،
 كحريات حقكؽ عف الدفاع ذلؾ في بما العادلة، كالسياسية كاالجتماعية اإلنسإنية بالقضايا
 لذلؾ .األغراض ىذه لخدمة ذلؾ أمكإف كمما كالبحثي العممي النشاط ركتسخي اإلنسإف
 يمكف ال كاحدة لحقيقة ككجييف متبلزمتيف سمتيف األكاديمية كالمسؤكلية الحرية أصبحت
 لمحرية، كسابقة األكؿ المقاـ في تأتي األكاديمية المسؤكلية أصبحت بؿ بينيما، الفصؿ
 عف كمختمفة خاصة بحقكؽ المطالبة بالعمـ غميفالمشت الباحثيف حؽ مف كإف فإف كعميو
 باضطبلعيـ مرتبطة تككف إف مف بد ال المطالبة ىذه فإف اآلخريف المكاطنيف حقكؽ

 بمبدأ اإلضرار إف " قائبلن  ا عباد الخالؽ عبد كيستطرد .. الخاصة بمسؤكلياتيـ
 بالقيكد التسميـ ان  مؽمط يعني ال كاألكاديمي العممي العمؿ مجاؿ في كااللتزاـ المسؤكلية

 ذلؾ في بما ا القيكد أما القاعدة ىي تظؿ األكاديمية فالحريات األكاديمية، الحريات عمى
 سكل ليست األكاديمية الحرية إف بؿ .. االستثناء باستمرار فيي كالداخمية الذاتية القيكد
 كالمشتغميف الباحثيف نشاط األكاديمييف عمى المفركضة القيكد مف حد أقصر إلى السعي
نجازاتيـ بجيكدىـ كاالعتراؼ كأفكارىـ بحكثيـ نتائج نشر في كحقيـ بالعمـ  رياض( "كا 
 (. 48 - 47 ص ، 2010 ىادم، عزيز

 :كمقترحات خبلصة
 كضمإنات مخاطر تفعيؿ، آليات ، معكقات(عمى التعرؼ إلى الحالية الدراسة ىدفت لقد

 كباستخداـ اآلداب بجامعة مصراتة،  كمية أساتذة نظر كجية مف )األكاديمية الحرية
 نتائج أشارت المفتكحة األسئمة عمى العينة استجابة كبعد االستكشافي الكصفي المنيج
 :يمي ما إلى اإلحصائي التحميؿ

 الثقافية المعكقات في يتمثؿ األكاديمية الحرية معكقات أكبر إف العينة أفراد غالبية يرل  -
 .كالتعميمية

 تشجيع خبلؿ مف باألساس األكاديمية الحرية تفعيؿ يمكف إنو العينة دأفرا غالبية يرل  -
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 .العممي البحث
 بتجاكز األعراؼ يتحدد األكاديمية الحرية مخاطر أكبر مف إف العينة أفراد غالبية يرل  -

نيف  .بيا المعمكؿ كالقكا 
 .األكاديمية لمحرية ضمإنات ىناؾ ليس إنو يركف العينة أفراد غالبية  -

 :يمي ما نقترح كعميو
 مباشرة. بصفة تعنييـ التي القرارات اتخاذ في األساتذة لمشاركة المجاؿ فسح  -

 مف ككؿ الجامعية المؤسسات بيف عقد كجكد خبلؿ مف العممي الباحث تشجيع -
 المؤسسات
 .البحكث نشر إجراءات لتسييؿ النشر كدكر جية مف ماديا الداعمة االقتصادية

 .كتفعيميا األكاديمية الحرية ضمإنات مف التعزيز  -
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 المشكالت األكاديمية لدى طمبة كمية اآلداب زليتن

 من وجية نظرىم 

 د. فاطمة محمد الجحيدري                       إعداد:  

 د. ليمى محمد العارف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مقدمة ال

ييمثػؿ التعمػػيـ العػػالي قٌمػػة اليػػـر التعميمػػي، كمػػف تػػـ فيػػك يتعامػػؿ مػػع صػػفكة شػػباب           
سنة ( ، كيعٌكؿ عمػى ىػذا التعمػيـ الكثيػر فػي إعػداد  24_  18المجتمع مف الفئة العمرية ) 

اعػػات العمػػؿ كاإلنتػػاج إضػػافةن إلػػى تجديػػد البنيػػة الكػػكادر البشػػرية عاليػػة المسػػتكل لكافػػة قط
 المعرفية كالثقافية  كالمشاركة في عمميات النيكض االقتصادم كاالجتماعي .

( تسػػعى  2005نقػػبلن عػػف نعمػػإف عمػػرك  1995ككفقػػان لمػػا يػػدعك إليػػو ) اليكنسػػكك        
لكفػاء باحتياجػات مؤسسات التعمػيـ العػالي إلػى تحقيػؽ التنميػة البشػرية المسػتدامة مػف أجػؿ ا

 المجتمع إلى التعميـ كالتدريس .

كيسػػػػاعد التحػػػػاؽ الطالػػػػب بالجامعػػػػة فػػػػي اكتسػػػػابو لمميػػػػارات االجتماعيػػػػة المختمفػػػػة         
كتنميػػة البنيػػة المعرفيػػة كالعقميػػة كاإلنفعاليػػة ، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اإلنشػػطة الطبلبيػػة المختمفػػة 

مكإناتػو ، ممػا يسػاعد التي تقدميا الجامعة  كالتي يختبر الطالب مف خبل ليا حدكد قدراتػو كا 
ثبػػات الػػذات )  فػػي الكصػػكؿ لفيػػـ كاقعػػي عػػف شخصػػيتو ، ممػػا يعنػػي االسػػتقبلؿ كالتمييػػز كا 

 ( . 3:  2005نعمإف عمرك ، 

المشكبلت التي تكاجو الطمبة في الجامعة تنعكس عمى اتجاىػاتيـ نحػك المسػتقبؿ  إفكحيث 
إيجابيػػان بمسػػتقبميـ الشخصػػي كتقػػديراىـ لػػدكاتيـ ،  كتكقعػػاتيـ لػػو ، فػػإف ىػػذه التكقعػػات تػػرتبط
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 ( .   3:  2009كما ترتبط سمبان بالضغكط التي تكاجييـ  ) محمد شاىيف ، 

كتعتبػػر دراسػػة المشػػكبلت التػػي تكاجػػو طػػبلب الجامعػػة كمػػا يترتػػب عمييػػا مػػف أداء        
كبجكدتيػا كاعتمادىػا أكاديمي أحد المكضكعات الرئيسة المرتبطة بالكفاءة الداخميػة لمجامعػة 

األكػػػػاديمي  كلعػػػػؿ مػػػػف أمثمػػػػة االىتمػػػػاـ بيػػػػذا األمػػػػر كربطػػػػو بمسػػػػتكل الجػػػػكدة كباالعتمػػػػاد 
األكاديمي التقرير السنكم الذم يطرح عمى طبلب الجامعة أمثمػة تتعمػؽ بتجػاربيـ الجامعيػة 
مثػػػػؿ : كيػػػػؼ يمضػػػػكف أكقػػػػاتيـ ؟ كمػػػػاذا يسػػػػتفيدكف مػػػػف دراسػػػػتيـ ؟ كمػػػػا تقيػػػػيميـ لنكعيػػػػة 

ات التفاعمية التي تجمعيػـ مػع أعضػاء الييػأة التدريسػية كاألصػدقاء ؟ كغيػر ذلػؾ مػف العبلق
 ( . 97:  1429المؤشرات اليامة ) سمطإنة الدمياطي ، 

إف ىمـك الطبلب كمشكػػػػبلتيـ مف األمػكر التػي يجػب أاٌل يغفػؿ عنيػا أم باحػث فػي        
كلػػى لبنػػاء الجامعػػات ، كقبػػؿ البػػدء مكضػػكع الحيػػاة الجامعيػػة ، إذ إف الطػػبلب ىػػـ المبنػػة األ

في تناكؿ ىمػػػػػـك كمشكػػػػػػػػبلت الطمبػة الجػامعييف ينبغػي التنكيػو بػإف الػػػػػمرحمة التػي يمػر بيػا 
الطمبػػة فػػي الفتػػػػػػػػػرة مػػف المدرسػػة إلػػى الجػػػػػػػػػامعة يمكػػػػػػف إف تكػػػػػػػػكف مػػف أصػػعب المراحػػػػػػؿ 

راستيـ الثإنكية كيمتحقػكف بالجامعػة كىػـ مػازالكا فػي سػف اإلنتقالية في حياتيـ . فيـ ينيكف د
 المراىقة .

إف طمبػػػػػة الجامعػػػػػة يعػػػػػإنكف مشػػػػػكبلت جٌمػػػػػة كمختمفػػػػػة كربمػػػػػا يكػػػػػكف بعضػػػػػيا نتيجػػػػػة      
مشػػػػػكبلت صػػػػػغيرة كلكػػػػػف نظػػػػػرنا إلػػػػػى صػػػػػغر سػػػػػنيـ كقمػػػػػة خبػػػػػرتيـ فػػػػػي الحيػػػػػػػػػػػػاة يركنيػػػػػا 

يجػػػػاد حمػػػػكؿ ليػػػػا، كربمػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػكف مشػػػػػػػػكبلت معقػػػػدة قػػػػد ال يستطيػػػػػػػػعكف التعامػػػػؿ معيػػػػا  كا 
مشكػػػػػػػػػبلت كبيػػػػرة كلػػػػػػػػكف ال تيعػػػػار أم اىتمػػػػػػػػػػاـ فتتػػػػرؾ كتتضػػػػخـ كتكػػػػكف النتيجػػػػة مؤلمػػػػة 
، كىػػػػػػذه المشػػػػػػكبلت تتػػػػػػكزع بػػػػػػيف مشكػػػػػػػبلت دراسيػػػػػػػػػة كأخػػػػػػػػػػرل أسػػػػػػػػرية كثالثػػػػػػة اجتماعيػػػػػػة 

 . كرابعػػػة اقتصادية كمشكػػػػػبلت صحية بدنية منيا كنفسية

 مشكمة الدراسة :
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إنطبلقػػػان مػػػف الكاقػػػع العممػػػي الػػػذم تعيشػػػو البػػاحثتػػػػػإف كعضػػػكيف مػػػف أعضػػػػاء ىيػػػأة        
التػػػدريس بػػػػػكمية اآلداب زليػػػػتف ، كمبلحظتيمػػػػا لشػػػػككل الطمبػػػة كالطالبػػػػات مػػػػف العديػػػػد مػػػػف 

ة ، كعبلقػػة الطمبػػة المشكػػػػػػػػػبلت األكػػػػػػػاديمية فػػي عػػدة مجػػػػػػػاالت فيمػػا يتعمػػؽ بػػالمكاد الدراسيػػػػػ
باألسػػػػػػػػاتذة كنظػػاـ االمتحإنػػات كالتكافػػؽ األكػػػاديمي  كالحاجػػة إلػػى اإلرشػػاد األكػػاديمي ، فقػػد 
قامػػت الباحثتػػإف بػػإجراء دراسػػة اسػػتطبلعية لرصػػد أىػػـ المشكػػػػػػبلت األكاديميػػة لػػدل طمبػػػػػة 

ػػػػات لمتػػػغمب عمػى ىػػػػػذه كميػػػػػة اآلداب مف كجية نظػػػػػػرىـ كذلؾ لمتػػكصؿ إلػى بعػض التكصيػ
 المشػػػػكبلت كمحاكلة لبلرتقاء باألداء األكاديمي لطمبة كطالبػػػػػات الكمية .

 كيمكف تحديد مشكمة الدراسة في السؤاليف الرئيسيف التالييف :

 _ ما أىـ المشكبلت األكاديمية لدل طمبة كمية اآلداب زليتف مف كجية نظرىـ ؟

كاديميػػة لػدل طمبػػة كميػػة اآلداب زليػتف حسػػب كػؿ بيعػػد أك مجػػاؿ _ مػا ترتيػػب المشػكبلت األ
 مف مجاالت الدراسة ؟

 أىمية الدراسة :

تنبػػػع أىميػػػة ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي تسػػػميط الضػػػكء عمػػػى المشػػػكبلت التػػػي تكاجػػػو طػػػبلب        
الجامعػػػػػة كمحاكلتيػػػػػا إيجػػػػػاد بعػػػػػض الحػػػػػػػمكؿ ، أك تقػػػػػديـ تكجيػػػػػػػػو لمطمبػػػػػة إليجػػػػػػػػػػػػػػػاد حػػػػػؿ 

تيـ أك محػػػػػػػػػاكلة التػػأقمـ معيػػا   كمػػػػا تكمػػػػػف أىميتيػػا فػػي تقػػديـ بعػػض التكصيػػػػػػػػات لمشكػػػػبل
كالمقترحػػػػػػات إلدارة الجامعة مف أجؿ المساىمة في إنجػػاح العممية التعميمية فػي الجػػػػػػػػػػامعة 

ي قػد تحػكؿ كتطكيرىا  ، كمساعدة الطمبة متابعة دراستيـ الجامعية كالحد مف المشكبلت الت
 دكف مكاصمة تعميميـ الجامعي ، كيمكف تمخيص أىمية الدراسة في األتي :

 _ تسميط الضكء عمى المشكبلت األكاديمية لدل طمبة كمية اآلداب .1

_ تتنػػاكؿ ىػػذه الدراسػػة شػػريحة ىامػػة فػػي المجتمػػع أال كىػػـ طمبػػة الجامعػػة ، كىػػـ شػػباب 2
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قبػػػػػؿ كعميػػػػػػيـ يعتمػػػد الكطػػػػػػػػػف بعػػػػػػػد تخػػػػػػػرجيـ مػػػف اػػػػممجتمع كمخػػػػػػزكنو القػػػػػػػػػػكمي فػػػي المست
 الجامعة في بناءه كاستكماالن لمسيرة التنمية فيو .

_ تعتبػػر ىػػذه الدراسػػة بػػاككرة الدراسػػات التػػػي تػػدرس مشػػكبلت الطمبػػة فػػي الكميػػة كيعػػػٌكؿ 3
 عمييا في إضافة معارؼ عممية جديدة كأدكات لمقياس في ىذا المجاؿ .

ض التكصيات كالمقترحػػػػػات إلدارة كميػػػػػػػػة اآلداب مف أجؿ المسػػػػػاىمة فػي الحػد _ تقدـ بع4
 مف المشكبلت التي تحكؿ دكف إنجاح العممية التعميمية في الكمية .

 أىداؼ الدراسة :

 ىدفت الدراسة الحالية إلى ما يمي :

كمػػػػية اآلداب زليػػػػتف مػف كجيػػة  _ التعػػػػػػريؼ عمػى أىػـ المشكػػػػػػػػبلت األكاديمػػػػية لػدل طمبػة1
 نظرىـ .

_ التػػػػعريؼ عمى ترتيب المشكػػػػػػػػػبلت األكاديمية لػدل طمبػة كميػة اآلداب زليػتف حسػب كػؿ 2
 مجاؿ مف مجاالت الدراسة .

_ كضع بعض التكصيات كمحػػاكلة لمتغمب عمى أىـ المشكػػبلت لػدل طمبػة كميػػػة اآلداب   3
 األداء األكاديمي لمطمبة كالطالبات .كتحديد سبؿ االرتقاء ب

 مصطمحات الدراسة :

_ المشػػػكبلت األكاديميػػػة : كتعػػػرؼ إجرائيػػػا بإنيػػػػػػػػػػا الصػػػعكبات كالعػػػػػػػكائؽ التػػػي تعتػػػرض 1
طمبة كميػة اآلداب _ كمػػػػػػػػػا تحػددىا أداة الدراسػػػػػػة _ كتحػكؿ ىػذه الصعكبػػػػػػػػات دكف تػكافقيـ 

 اميـ لمتطمبات تخرجيـ عمى أكمؿ كجو .في الكمية ، كتعيؽ إتم
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_ طمبة الكمية : كىـ الشبػػاب الدارسكف في كمػػية اآلداب زليػتف فػي أحػد القػػػاطعيف) قػاطع 2
 طالب كطالبة . 600الطمبة كقاطع الطالبات ( كالبالغ عددىـ حكالي 

 الدراسات السابقة كاإلطار النظرم : 

 الدراسات السابقة :

 ( .DiGresia2002) _ دراسة دم قارسيا 1
ىػػػػػدفت الدراسػػػػػة إلػػػػػى تحميػػػػػؿ العكامػػػػػؿ المػػػػػؤثرة عمػػػػػى األداء األكػػػػػاديمي لطػػػػػبلب          

الجامعػػػػػات األرجنتينيػػػػػة  كذلػػػػػؾ بػػػػػالتطبيؽ عمػػػػػى عينػػػػػة مػػػػػف الجامعػػػػػات الحككميػػػػػة. كأىػػػػػـ 
مػػػػػا تكصػػػػػمت إليػػػػػو الدراسػػػػػة مػػػػػف نتػػػػػائج : إف النظػػػػػاـ الػػػػػداخمي لمجامعػػػػػات بمػػػػػا فييػػػػػا مػػػػػف 

ج تعميميػػػػػػة،  كنظػػػػػػـ امتحإنػػػػػػات كغيرىػػػػػػا مػػػػػػف العكامػػػػػػؿ الداخميػػػػػػة مقػػػػػػررات دراسػػػػػػية كمنػػػػػػاى
لمجامعػػػػػات تعتبػػػػػر مػػػػػف العكامػػػػػؿ التػػػػػي تػػػػػؤثر عمػػػػػى مسػػػػػتكل األداء األكػػػػػاديمي لمطالػػػػػب. 
كمػػػػػػػػا أكضػػػػػػػػحت الدراسػػػػػػػػة إف الخصػػػػػػػػائص التػػػػػػػػي يتمتػػػػػػػػع بيػػػػػػػػا الطالػػػػػػػػب كعضػػػػػػػػك ىيػػػػػػػػأة 
 التػػػػػدريس تتمثػػػػػػؿ فػػػػػػي مػػػػػػدل اىتمػػػػػػاـ كػػػػػػؿ مػػػػػػنيـ بالعمميػػػػػػة التعميميػػػػػػة ، كاسػػػػػػتثمار الكقػػػػػػت

 كتنظيمو تعتبر أيضان مف العكامؿ التي تؤثر عمى األداء األكاديمي لمطالب .

ف : المشػػػػػػػػػػػاكؿ الدراسػػػية لػػػدل طمبػػػة جػػػػػػػػػػػامعة  2005_ دراسػػػة ) نعمػػػإف عمػػػرك 2 ( بعنػػػكا 
 القدس المفتكحة كعبلقتيا ببعض المتغيرات .

طمبػػػة جامعػػػة القػػػدس ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى المشػػػاكؿ الدراسػػػية لػػػدل         
( فػػػقػػػرة 75المفتكحػػة كعبلقتيػػا بػػبعض المتغيػػرات ، كطػػكر فريػػؽ البحػػث اسػػتبإنو تضػػمنت )

مكزعة عمى سبعة أبعاد ىي: المشاكؿ المتعمقة بالميػػػػػػػػػارات الدراسية ، التكافػػػػػؽ األكػػػػاديمي  
ػػػػػػد ، المقػػػػػررات الدراسيػػػػػػة ،  اإلرشػػػاد األكػػػػػػاديمي  العػػػػػػػبلقة مػػػع المدرسػػػيف ، الػػػتعميـ عػػػف بيع

( طالبػػػان كطالبػػػػة  1933االمتحإنػػػات . كقػػػد تػػػـ تطبيػػػؽ أداة الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة قكاميػػػا ) 
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 بالطريقة الطبقية العشكائية .

كأظيػػرت النتػػائج شػػيكع المشػػاكؿ الدراسػػية لػػدل طمبػػة الجامعػػة بدرجػػة كبيػػرة ككػػػػػػػإف أبرزىػػا 
ػررات الدراسػػية ، فالمشػػػػػػاكؿ المتعمقػػة باالمتػػػػػحإنات ، فالمشػػػػػػاكؿ المشػػػػػػػاكؿ المتعمقػػة بالمقػػػػػػػػ

المتعمقػػػة باإلرشػػػػػػػػػاد األكػػػػػػػػػاديمي ، فالمشاكػػػػػػؿ المتعمقػػػة بنظػػػػػػػػاـ التعمػيػػػػػػـ عػػػف بيعػػػد ، كأخيػػػرنا 
 المشػػػػػػػاكؿ المتعمقة بالميارات الدراسية لدل الطمبة.

ف : المشػػػكبلت األكػػػػػػػاديمية  2008الدمياطي  _ دراسة )سمطػػػإنو إبراىيـ 3 ( بعنكا 
 دراسة ميدإنية . -لطػػػػالبات جامعة طيبة كعبلقتيا بمستكل األداء

ىدفت الدراسػة إلػى الكقػكؼ عمػى كاقػع المشػكبلت األكاديميػة التػي تكاجييػا طالبػات        
يػػػة لمطالبػػػات كعبلقتيػػػا جامعػػػة طيبػػػة كأسػػػبابيا ، كالتعػػػرؼ عمػػػى ترتيػػػب المشػػػكبلت األكاديم

الكميػػػػة( ، الكقػػػػكؼ عمػػػػى طبيعػػػػة العبلقػػػػة بػػػػيف  -بػػػػبعض المتغيػػػػرات: )المسػػػػتكل الدراسػػػػي 
المشػػكبلت األكاديميػػة لطالبػػات جامعػػة طيبػػة كمسػػتكل األداء ، كضػػع تصػػٌكر مقتػػرح لػػدكر 
جامعػػػػػة طيبػػػػػة لمكاجيػػػػػة ىػػػػػذه المشػػػػػكبلت كاالرتقػػػػػاء بػػػػػاألداء األكػػػػػاديمي لمطالبػػػػػات . كقػػػػػد 

دراسة المنيج الكصػفي المسػحي لتحديػد أىػـ المشػكبلت األكاديميػة التػي تعػإنى استخدمت ال
منيا الطالبات كترتيبيا مف حيث األىميػة مػف كجيػو نظػرىف ككػذلؾ عبلقػة ىػذه المشػكبلت 
باألداء األكاديمي ليف . كطبقػت الدراسػة اسػتبإنو تػـ تصػميميا مػف قبػؿ الباحثػة عمػى عينػة 

 طالبة. 384بمغ عددىف عشكائية مف طالبات جامعة طيبة 

أظيرت الدراسة إف المشػكبلت األكاديميػة المتعمقػة بػالمقررات الدراسػية احتمػت المرتبػة      
األكلى بالنسبة لمطالبات ، كتمتيا المشكبلت المتعمقة بأعضاء ىيأة التدريس  ثػـ المشػكبلت 

اسػية المرتبػة األخيػرة المتعمقة بالمكتبة الجامعية ، كاحتمت المشكبلت المتعمقػة بالجػداكؿ الدر 
. كأكضحت نتائج الدراسة أيضا إف أىـ المتغيرات المػؤثرة عمػى األداء األكػاديمي لمطالبػات 
تتمثػػؿ فػػي الػػدائرة التمفزيكنيػػة ، كأعضػػاء ىيػػأة التػػدريس، كالمقػػررات الدراسػػية. كمػػا تكصػػمت 

ىيػأة إلى عػدة تكصػيات منيػا مػا ىػك مكجػو إلدارة الجامعػة كتكصػيات مكجيػة إلػى أعضػاء 
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 التدريس.  
ف :  2009الجابرم  _ دراسػة ) نياؼ 4 محددات األداء األكاديمي لطػػػػبلب (  بعنػػػػػكا 

. كطالبػػات جامعة طيبة في المممكة العربية السعكدية  

ىػػدفت الدراسػػػة إلػػػى  التعػػػرؼ عمػػػى  محػػػددات أداء الطالػػػب الجػػػامعي فػػػي المممكػػػة العربيػػػة 
ػػػػػػة إلػػػي إف الكضػػػع االقتصػػػػػػػػػػادم األفضػػػؿ يػػػؤدم إلػػػي تحسػػػف السعكديػػػػػػػػػػة كتكصػػػمت الدراسػػ

األداء األكػػاديمي، كمػػا كشػػػفت الدراسػػة إف اختبػػػار القػػػػػػػػدرات ال يػػػرتبط بػػاألداء األكػػػػػػػػاديمي 
فيمػػا كػػإف ارتبػػػػػػػػاط نتيجػػة الثإنكيػػة إيجابيػػان كلكػػف لػػيس قكيػػان، كمػػا إنخفػػض المعػػدؿ التراكمػػي 

ػاب ، ككشػػػفت الدراسػػػة أيضػػػان عػػػف إنخفػػػاض المعػػػػػػدالت التػػػػػػػػػراكمية لمطػػػبلب كثيػػػرم الغيػػػػػػػ
 لطػػػػػبلب الفيزياء كلطبلب كطالبات المغة العربية بفػػػػػرؽ ممحكظ .

 اإلطار النظرم :

 تمييد :

ييعػػػػد التعمػػػػيـ العػػػػالي عمكمػػػػان كالجامػػػػػػعة خصكصػػػػان كمػػػػا يقػػػػكؿ عالػػػػػػػـ االجتمػػػػػاع األمريكػػػػي " 
حاسػػػػمان مػػػػف بنيػػػػة المجتمعػػػػات الحديثػػػػة ، كىػػػػي عمػػػػى مسػػػػتكل النشػػػػاط بارسػػػػكنز "   جػػػػزءان 

االجتماعي ذات كظائؼ ميمة جدان كمف بيف الكظائؼ الميمػة التػي يػذكرىا بارسػكنز كظيفػة 
التنشػػئة االجتماعيػػة كتكزيػػع األشػػخاص فػػي النظػػاـ المينػػي كتقػػديـ المعرفػػة كتعمػػيـ العكامػػؿ 

 بنى االجتماعية الحديثة .التي تقـك عمييا المشاركة الكجدإنية في ال
كلممرحمػػة الجامعيػػة أىميػػة كبيػػرة فػػي ككنيػػا تحتػػؿ مكإنػػة مركزيػػة فػػي السػػمـ التعميمػػي    

كالتعمػػيـ فػػي الجامعػػات يمثػػؿ قيمػػة عاليػػة ، ككسػػيمة فعالػػة لمنيػػكض بالمجتمعػػات المختمفػػة ، 
ة مينيػػة كىنػػاؾ تأكيػػد عمػػى إف مػػا يتمقػػاه الطالػػب فػػي الجامعػػة يعػػد عمميػػة اسػػتثمارية كصػػناع

ػػدت بعػػض نػػكاحي التعمػػيـ  كلػػيس عمميػػة اسػػتيبلكية  حيػػث يػػرل " شػػكلتز " بإنػػو حتػػى إذا عي
اسػػػتيبلكان ، فػػػإف عنصػػػر االسػػػتيبلؾ فيػػػو ال يعػػػد ترفػػػان أك ضػػػياعان   بػػػؿ ييعػػػد أساسػػػان لزيػػػادة 



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 365 

اإلنتػػػاج ، كمػػػا إنػػػو ضػػػركرة حتميػػػة كمػػػدخؿ مػػػف مػػػداخؿ التنميػػػة ال بػػػديؿ لػػػو ) عبػػػد الكاحػػػد 
 ( . 214:  2008الكبيسي ، 

 العكامؿ المرتبطة بالمشكبلت األكاديمية التي تكاجو طمبة كطالبات الكمية : 

عمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف التطػػػػػػكرات كاإلصػػػػػػبلحات التػػػػػػي مػػػػػػرت بيػػػػػػا العمميػػػػػػة التعميميػػػػػػة        
نػػػػػػػب الضػػػػػػػعؼ ،  داخػػػػػػػؿ الجامعػػػػػػػات العربيػػػػػػػة إال إنيػػػػػػػا مازالػػػػػػػت تعػػػػػػػإني الكثيػػػػػػػر مػػػػػػػف جكا 

ار شػػػػيادة عبػػػػارة عػػػػػف كرقػػػػة لػػػػـ تعػػػػد تضػػػػػمف كتحػػػػٌكؿ الحػػػػـر الجػػػػامعي إلػػػػى مكتػػػػػب إصػػػػد
لمشػػػػباب المتخػػػػػرج منيػػػػػا مسػػػػػتقبمو المنظػػػػػكر فػػػػػي الكاقػػػػػع العممػػػػػي لمحيػػػػػاة ، كيػػػػػرل البػػػػػاحثكف 
إف  الجامعػػػػػػػات العربيػػػػػػػة التػػػػػػػي جػػػػػػػاء تككينيػػػػػػػا عمػػػػػػػى صػػػػػػػكر ىجينيػػػػػػػة لػػػػػػػبعض جامعػػػػػػػات 
العػػػػػالـ المتقػػػػػدـ صػػػػػارت رىينػػػػػة إنحسػػػػػار كاضػػػػػح فػػػػػي سػػػػػمكىا العممػػػػػي، ممػػػػػا أكصػػػػػميا إلػػػػػى 

يكػػػػػاد يقػػػػػارب صػػػػػمت المقبػػػػػكر. ككػػػػػؿ ىػػػػػذا يػػػػػدفع اآلبػػػػػاء إلػػػػػى الشػػػػػعكر بػػػػػإف مقػػػػػاـ سػػػػػبات 
أبنػػػػػاءىـ ال يحظػػػػػكف باالىتمػػػػػاـ المنتظػػػػػر داخػػػػػؿ الجامعػػػػػة ، كتمخػػػػػص الدراسػػػػػات السػػػػػػابقة 

 أسباب ذلؾ مف كجية نظر الطبلب إلى : 

 _مبإف جامعية مييبة الظاىر محبطة الباطف.1
 _ مكتبات جامعية متخمفة اإلمكإنيات.2
 ميـ كتدريب مغرقة في بعدىا التاريخي._ برامج تع3
 _ تسميط اإلدارة الجامعية القاىرة ألمإني الشباب.4
 _ قصكر المعامؿ كاألجيزة كالمراجع العممية.5
_ تخػػػػريج أعػػػػداد فػػػػي تخصصػػػػات سػػػػكؽ العمػػػػؿ ال يحتػػػػاج إلييػػػػا ) سػػػػمطإنة الػػػػدمياطي   6

1429  :101 .) 
فػػػي المسػػػتكل العممػػػي لمطػػػبلب ، كػػػؿ ىػػػذه األسػػػباب أدت إلػػػى إنخفػػػاض ممحػػػكظ         

كظيكر البطالة  كقبكؿ الخريجيف لبعض الكظائؼ التػي تختمػؼ عػف الكظػائؼ التػي أىمػتيـ 
ليػػا الجامعػػات  كقبػػكؿ أجػػكر أقػػؿ مػػف األجػػكر التػػي تكقعػػكا الحصػػكؿ عمييػػا بعػػد تخػػرجيـ ، 
كذلػػػػؾ بسػػػػبب عػػػػدـ إنسػػػػجاـ سياسػػػػات القبػػػػكؿ بالجامعػػػػات مػػػػع احتياجػػػػات خطػػػػط التنميػػػػة 
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اعيػػػػة االقتصػػػػادية. كمػػػػا إف مػػػػف بػػػػيف العكامػػػػؿ التػػػػي تحػػػػد مػػػػف قػػػػدرة الجامعػػػػة فػػػػي االجتم
المجتمعات النامية عمى القياـ بدكرىا بفاعمية نكعية التربية التػي تقػدميا لطمبتيػا فيػي تربيػة 
ال تؤدم إلى تغيير مكاقػؼ الطػبلب السػمبية مػف الجامعػة  كال إلػى تغييػر اتجاىػاتيـ السػمبية 

( ، 87_86 2003ـ عمػػػػى مكاجيػػػػة مشػػػػكبلتيـ ) عبػػػػد العزيػػػػز صػػػػقر، ، كال تنميػػػػة قػػػػدراتي
كييرجػػع الػػبعض السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى إف الػػكطف العربػػي قػػد حػػدثت فيػػو تطػػكرات كثيػػرة لػػػـ 
تسػػػتطع الجامعػػػات العربيػػػة مبلحقتيػػػا بأسػػػمكب متطػػػكر يناسػػػبيا ، كمػػػف ثػػػـ ظمػػػت كمػػػا ىػػػي 

ي تتبعيػا ، كنقػص المػكارد الماديػة بأسمكب الدراسة القديـ فييا، كنظـ االمتحإنات العتيقة التػ
كالبشػػرية التػػي تعػػإني منيػػا كمػػف منطمػػؽ أىميػػة الجامعػػة فػػي مسػػايرة التغييػػر، كالحفػػاظ عمػػى 
القيـ المجتمعية األصػيمة، كطػرح الحمػكؿ كالبػدائؿ لمشػكبلت المجتمػع، كقضػاياه المصػيرية، 

تنظيماتيػا الحاليػة، يصبح عمى الجامعات  مسئكلية إعادة النظر في فمسػفتيا ، كبرامجيػا، ك 
لتحقيػػؽ المطالػػب التػػي تممييػػا التنميػػة فػػي ثكبيػػا المجتمعػػي الجديػػد، الػػذم يسػػتيدؼ تػػكفير 
ككادر فنية مؤىمة لفيػـ ىػذه التحػكالت الخطيػرة فػي بنيػة المجتمػع كقطاعاتػو ، الػذم سػيككؿ 
إليػػػػو ميمػػػػة تحقيػػػػؽ االعتمػػػػاد عمػػػػى الػػػػذات   كتنميػػػػة تكنكلكجيػػػػا مناسػػػػبة ، كتييػػػػأة الفػػػػرص 

ممشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المتصػمة بتطػكير حيػاة اإلنسػإف كالمجتمػع ككػؿ ) السػيد ل
 (.101:  1993حسإنيف ، 

إف المشػػكبلت األكاديميػػة مػػف أىػػـ العقبػػات التػػي تكاجػػو الطمبػػة فػػي التعمػػيـ العػػالي         
لمؤسسػػة كالجػػامعي  حيػػث ال يقتصػػر تأثيرىػػا عمػػى الطالػػب بػػؿ يمتػػد إلػػى مسػػتكل إنتاجيػػة ا

التي ينتمي إلييا فقد تطرقت العديػد مػف األدبيػات المتعمقػة بالمشػكبلت األكاديميػة إلػى عػدد 
مف العكامؿ التػي ليػا تػأثير مباشػر كغيػر مباشػر عمػى ىػذه المشػكبلت ، كفيمػا يمػي عػرض 

 لكؿ بعد مف أبعاد بعض المشكبلت األكاديمية :

 البعد األكؿ :المقرر الدراسي .

 بلت الفرعية لممقرر الدراسي فيما يمي :كتمخصت أىـ المشك
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 أ_عدـ تكافر المراجع المرتبطة بالمقررات الدراسية.
 ب_ كجكد حشك بالمقررات الدراسية ال فائدة منو في الحياة.
 جػ_ تكرار المكضكعات بيف المقررات الدراسية المختمفة.

 د_ تدريس المقررات العممية بأسمكب نظرم.
 مة عف مقررات التخصص.ىػ_ زيادة المقررات العا

 ك_اعتماد المقررات الدراسية عمى الحفظ كاالستظيار.

 البعد الثإني : االمتحإنات :

 كتتمخص أىـ المشكبلت الفرعية لبلمتحإنات فيما يمي :

 أ_ كثرة االمتحإنات في الفصؿ الدراسي الكاحد.
 ب_ تقيس االمتحإنات الحفظ كاالستظيار .

 لنيائية أكثر مف مقرر في اليـك الكاحد. جػ_ يشمؿ جدكؿ االمتحإنات ا
 د_ استخداـ االمتحإنات كمعيار كحيد في تقكيـ الطالبة.

 ىػ_ عدـ تنكع أسئمة االمتحإنات.

 البعد الثالث : اإلرشاد األكاديمي .

 كتتمخص أىـ المشكبلت الفرعية لئلرشاد األكاديمي فيما يمي:

 لتسجيؿ المقررات حسب الخطة الدراسية.أ_ عدـ قياـ المرشد األكاديمي بتكجيو الطبلب 
ب_ عػػدـ مكاظبػػة المرشػػد األكػػاديمي عمػػى الحضػػكر بإنتظػػاـ خػػبلؿ فتػػرة الحػػذؼ كاإلضػػافة 

 في اإلرشاد األكاديمي.
نػػػب الغمػػػكض فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػػالمكائح  جػػػػ_ عػػػدـ حػػػرص المرشػػػد األكػػػاديمي عمػػػػى شػػػرح جكا 

 (.105:  1429الدراسية لمطبلب ) سمطإنة الدمياطي ، 
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 عد الرابع : األستاذ الجامعي .الب

كيتضػػػمف مشػػػكبلت تتعمػػػؽ بػػػإدارة المحاضػػػرة كأخػػػرل تتعمػػػؽ بػػػالمقررات كطػػػرؽ التػػػدريس ،  
حيػػػػث تكصػػػػمت الدراسػػػػات السػػػػابقة إلػػػػى إف أىػػػػـ المشػػػػكبلت الفرعيػػػػة المتعمقػػػػة بعضػػػػك ىيػػػػأة 

 التدريس ىي :

مكاعيػػػػػد  أ_ مشػػػػػكبلت تتعمػػػػػؽ بػػػػػإدارة المحاضػػػػػرة كالسػػػػػاعات المكتبيػػػػػة كتمثمػػػػػت فػػػػػي تبػػػػػديؿ
المحاضرات  كعدـ الحـز مع الطمبة كالطالبات ، كعػدـ العدالػة فػي كثيػر مػف األحيػإف كعػدـ 
التػػػزاـ الػػػبعض بمكاعيػػػد بدايػػػة كنيايػػػة المحاضػػػرات ، كالتغيػػػب فػػػي كثيػػػر مػػػف أحيػػػإف بػػػدكف 
ظػػػركؼ قػػػاىرة، كعػػػدـ تزكيػػػد الطػػػبلب بػػػدرجاتيـ فػػػي الكاجبػػػات كاالختبػػػارات ، كعػػػدـ مراعػػػاة 

بػػيف الطػػبلب ، كمعاقبػػة الطػػبلب مػػف أكؿ تقصػػير يرتكبػػو الطػػبلب كتكميػػؼ  الفػػركؽ الفرديػػة
الطػػبلب بكثيػػر مػػف الكاجبػػات كالتكميفػػات األسػػبكعية ، ضػػعؼ اىتمػػاـ األسػػتاذة بالمشػػكبلت 
الدراسية التػي يكاجيػا الطػبلب ، كعػدـ حػرص أسػتاذ المقػرر عمػى فيػـ الطػبلب لمكضػكعات 

ألسػئمة الطػبلب أثنػاء المحاضػرة  ، كعػدـ التػزاـ المحاضرة كعدـ استجابة كثير مف األسػاتذة 
 بعض األساتذة بالتكاجد في الساعات المكتبية.

ب_ مشػػكبلت تتعمػػؽ بالتعامػػؿ مػػع المقػػررات الدراسػػية كاالختبػػارات كتمثمػػت فػػي عػػدـ تزكيػػد 
الطػبلب بخطػط دراسػػية كاضػحة لممقػػرر فػي بدايػة الفصػػؿ الدراسػي ، اسػػتخداـ طػرؽ تػػدريس 

مٌكػػػف بعػػػض األسػػػاتذة مػػػف المػػػادة العمميػػػة فػػػي التخصػػػص  كعػػػدـ تنفيػػػذ تقميديػػػة   كضػػػعؼ ت
أعضاء ىيأة التدريس لمخطة الدراسية ، كعدـ استخداـ أسػاتذة المقػرر طػرؽ كأسػاليب حديثػة 
في تدريس المكاد النظرية  كعدـ كضػع أسػئمة االختبػارات بطريقػة كاضػحة كشػاممة لممػنيج ) 

 (. 101:  1429سمطإنة الدمياطي ، 

 الخامس : التكافؽ األكاديمي . البعد

 كتتمخص أىـ المشكبلت الفرعية في ىذا البعد كما ترل الباحثتإف ، فيما يمي :
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 أ_ كجكد فجكة كاسعة بيف إدارة الكمية كالطبلب .

 ب_ الشعكر باالغتراب في الكمية .

 ج_ المعاممة السيئة لمطمبة كعدـ كجكد أماكف مخصصة داخؿ الحـر الجامعي لمدراسة .

 د_ الرغبة المستمرة في عدـ مكاصمة التعميـ الجامعي .

 إجراءات الدراسة :

 أكالن : منيج الدراسة :
اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي المسػػحي ، إلنػػو مػػف إنسػػب المنػػاىج لطبيعػػة    

الدراسػػػة الحاليػػػة كأىػػػدافيا، كال يقػػػؼ عنػػػد حػػػد الكصػػػؼ ، بػػػؿ يتعػػػداه إلػػػى مرحمػػػة تفسػػػير 
كاسػػتخبلص دالالت ذات مغػػزل تفيػػد فػػي الكقػػكؼ عمػػى المشػػكبلت  المعمكمػػات كتحميميػػا

األكاديميػػػة لطػػػبلب الكميػػػة فػػػي األدبيػػػات التربكيػػػة ، كرصػػػد األسػػػباب الكامنػػػة كراء ىػػػػذه 
المشػكبلت ،  كمػف ثػػـ اقتػراح آليػػات قائمػة عمػػى أسػس عمميػة مػػف منظػكر تربػػكم قػد تفيػػد 

 في التغمب عمى تمؾ المشكبلت.
سكؼ تقتصر ىذه الدراسة عمى مجتمػع طمبػة كميػة اآلداب زليػتف فػي  حدكد الدراسة :ثإنيان :

 " . 2015،  2014الفصؿ الدراسي " خريؼ 

 ثالثان : أداة الدراسة :

سػتبإنة لمتعػرؼ عمػى المشػكبلت األكػػػاديمية لطمبػة كميػة اآلداب زليػتف اسػتخدمت الدراسػة اإل
بعػػض الحمػػكؿ كالتكصػػيات لعػػبلج كأسبابيػػػػػا  ككػػذلؾ مسػػتكل األداء األكػػاديمي ليػػـ كتقػػديـ 

ىذه المشكبلت . كتػـ تصػميـ االسػتبإنة مػف قبػؿ البػاحثتيف لتحقيػؽ أىػػػػداؼ الدراسػة كتحديػد 
عمػػى بعػػض المقػػاييس كاٌطػػبلع البػػاحثتيف نتػػػػػػائجيا كذلػػؾ بعػػد إجػػػػػػػػػراء الدراسػػة االسػػتطبلعية 
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 كمنيا : 

 ( . 1429_ المقياس الذم أعدتو سمطإنة الدمياطي ) 

 ( . 2008_ المقياس الذم أعده زيف ياسيف ) 

 ( . 2005_ المقياس الذم أعده نعمإف عمرك كآخركف ) 

 ( . 2009_ المقياس الذم أعده محمد شاىيف ) 

 ( . 2007_ المقياس الذم أعده جكدت سعادة كآخركف ) 

 ستبإنة  مف األبعاد التالية :عداد  اإلإكالتي ترتب عمييا 

 فقرة ( . 14ص بالمكاد الدراسية كيتككف مف ) أكالن : البيعد الخا

 فقرة ( . 12ثإنيان : البيعد الخاص باالمتحإنات كيتككف مف ) 

 فقرة ( . 12ثالثان : البيعد الخاص بالتكافؽ األكاديمي كيتككف مف ) 

 فقرة ( . 12رابعان : البيعد الخاص باإلرشاد األكاديمي كيتككف مف ) 

 فقرة ( . 12عبلقة باألساتذة كيتككف مف ) خامسان : البيعد الخاص بال

 صدؽ أداة الدراسة :

قامػػػت الباحثتػػػإف بػػػإجراء دراسػػػة اسػػػتطبلعية عمػػػى عينػػػة مػػػف الطمبػػػة الدارسػػػيف فػػػي الكميػػػة 
 لتحقيؽ صدؽ األداة ) خاصة إف منيج ىذه الدراسة كصفي مسحي كليس تجريبي (  .
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 اسة بإنكاع الصدؽ التالية :ستبيػإف االستطبلعي في ىذه الدر كقد تمتع اإل       
 _ صدؽ المحتكل :1

كيسمى أحيإنان بالصدؽ المنطقػي كىػك قيػاس يركػػز عمػى مػدل تمثيػؿ االختبػػار لمنػكاحي     
أك المككنػػات المختمفػػػة لمجإنػػب المػػراد قياسػػػو ، كمػػدل مطابقػػػة مضػػمكف االختػػػبار كمحتػػكاه 

ت كمحتكيػػات االختبػػار الصػػفة لمجػػاؿ السػػمكؾ المطمػػكب قياسػػػو ، أم يجػػب إف تمثػػؿ فقػػػرا
 ( . 101:  2000المراد قياسيا تمثيبلن جيدان ) محمد ربيع ، 

كقػػد تمتػػػع اسػػتبيإف ىػػذه الدراسػػة بصػػدؽ المحتػػكل كالصػػدؽ العينػػي كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ حػػرص 
الباحثتػػإف عمػػى تمثيػػؿ كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد االسػػتبيإف بعػػدد مناسػػب كممثػػؿ لمػػا أراد قياسػػو . 

تػػػكل ركعػػي ضػػركرة كجػػكد عبػػارات كافيػػة تغطػػي كػػؿ بعػػد بالقػػدر كلمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ المح
 المناسب مف العبػارات  حتى يتحقؽ القياس المكضكعي المراد قياسو .

 _ الصدؽ الظاىرم :2
كىػك المظيػػر الخػػارجي لبلختبػػػار مػػف حيػث األسػػئمة كالمفػػػردات ، كدرجػػة صػػعكبتيا         

ا يتميػػػز بػػو مػػف دقػػػػة كمكضػػكعية ) أحمػػػد ككضػػكحيا كالتعميمػػػات الخاصػػػة باالختػػػبار ، كمػػ
 ( . 210:  1999الطبيب   
سػػػتبيإف يتمتػػػع بخاصػػػية الصػػػدؽ الظػػػاىرم حرصػػػت الباحثتػػػإف عمػػػى إف تصػػػاغ كلجعػػػؿ اال

ف تكػكف طريقػة  ف تقػيس مضػمكف مػا تقيسػو ، كا  عبارات االستبيإف بمغة سيمة ككاضػحة ، كا 
 اإلجابة عميو سيمة ك كاضحة ك كاحدة .

الدراسة  : رابعان : مجتمع  

يتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع طمبػػة كطالبػػات قسػػمي عمػػـ االجتمػػاع كعمػػـ الػػنفس بكميػػة 
طالػػػػب كطالبػػػػة( لمفصػػػػؿ الدراسػػػػي " الخريػػػػؼ  600اآلداب زليػػػػتف كالبػػػػالغ عػػػػددىـ حػػػػكالي )

2014  /2015 ." 

 خامسان : عينة الدراسة  :
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رىـ بطريقػػة عمديػػة قصػػدية طالػػب كطالبػػة ( ، ثػػـ اختيػػا 200تككنػت العينػػة األصػػمية مػػف ) 
حيث تـ تكزيع مقياس الدراسػة عمػى أفػػػػػػراد العينػة فػي الكميػة مػف قسػمي عمػـ اجتمػػػػاع كعمػـ 

( اسػػتبإنة . كذلػػؾ بسػػبب االعتصػػامات ، كاإلنقطػػاع عػػف  120الػػنفس ، كاسػػترجع منيػػا )  
 الدراسة لعدد كبير مف الطبلب.

 كالجدكؿ التالي يبٌيف تقسيـ العينة :

 إناث ذككر رالمتغي
 40 20 عمـ النفس

 30 30 عمـ اجتماع

 70 50 المجمكع

 نتائج الدراسة كمناقشتيا :

 _ النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة األكؿ ، كىك :1

 _ ما أىـ المشكبلت األكاديمية لدل طمبة كمية اآلداب زليتف مف كجية نظرىـ ؟

جتيا إحصائيان باسػتخراج النسػب المئكيػة _ لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ثـ تبكيب البيإنات كمعال
 ألكبر تكرار لمفقرة إلجابات أفراد العينة باستخداـ المعادلة اإلحصائية اآلتية :

 % 100× مج ؾ ( ÷ التكرار النسبي = ) ؾ 

 كجاءت النتائج عمى النحك الذم تشير إليو بيإنات الجداكؿ  التالية :
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 أكالن : البيعد الخاص بالمكاد الدراسية :

النسبة 
 المئكية

أكبر 
 تكرار

أكاف ال أكافؽ
 ؽ

 ت العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة أكافؽ تمامان 

 1 أجد صعكبة في تنظيـ كقتي . 31 59 30 59 49%

 2 أجد صعكبة في تنظيـ بحكثي كتقاريرم . 31 57 32 57 48%

 3 بعض المقررات الدراسية ضعيفة التنظيـ . 36 62 22 62 51%

 4 إنسى المعمكمات التي درستيا بسرعة . 23 67 30 67 56%

ال تكجػػػػػػػػد كسػػػػػػػػائؿ تعميميػػػػػػػػة أك تكضػػػػػػػػيحية لػػػػػػػػبعض  37 65 18 65 54%
 المقررات الدراسية .

5 

أعػػإني مػػف مشػػكمة  تسػػجيؿ المػػكاد الدراسػػية فػػي كػػػؿ  63 35 22 63 53%
 فصؿ 

6 

 7 يزعجني الرسكب في مادة أك أكثر . 65 32 23 65 54%

 8 نستفيد مف خدمات المكتبة نتيجة لتقسيـ مبنى الكمية.ال  70 29 21 70 58%

 9 ال تتكفر خدمات اإلنترنت كالتقنية الحديثة بالكمية . 82 26 12 82 68%

زيػػػادة المقػػػررات العامػػػة فػػػي الخطػػػة الدراسػػػية ممػػػا يجعػػػؿ  64 37 19 64 53%
 الطبلب ال يتعمقكف في التخصص.

10 

كتكجد بػو  فراغػات طكيمػة بػيف  جدكؿ المحاضرات مشتت 57 32 31 57 48%
 كؿ محاضرة كأخرل .

11 
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 مف الجدكؿ السابؽ يبلحظ اآلتي :

إف أىػػػـ المشػػػكبلت األكاديميػػػة فػػػي اليبعػػػد الخػػػاص بػػػالمكاد الدراسػػػية تتػػػراكح مػػػابيف النسػػػػبة 
%( مػف مجمػكع أفػراد العينػػة 48%( مػف مجمػكع أفػراد العينػة كالنسػػبة المئكيػة )68المئكيػة )

%( ، تمتيػػا مشػػكمة عػػدـ 68كمة عػػدـ تػػكفر اإلنترنػػت عمػػى النسػػبة )....حيػػث حصػػمت مشػػ
%( ، ثػػػـ مشػػػكمة نسػػػيإف 58االسػػػتفادة مػػػف خػػػدمات المكتبػػػة نتيجػػػة لتقسػػػيـ المبنػػػى بنسػػػبة )

%( ، ثػػػـ مشػػػكمة عػػػدـ تػػػكفر كسػػػائؿ تعميميػػػة أك 56المعمكمػػػات المدركسػػػة بسػػػرعة بنسػػػبة )
كب فػػػػي مػػػادة أك أكثػػػػر بنسػػػػبة تكضػػػيحية لممقػػػػررات الدراسػػػية كمشػػػػكمة اإلنزعػػػاج مػػػػف الرسػػػ

% ( ، ثػػػػـ جػػػػاءت مشػػػػكمة تسػػػػجيؿ المػػػػكاد الدراسػػػػية فػػػػي كػػػػؿ فصػػػػؿ دراسػػػػي ك زيػػػػادة 54)
%(  تمتيا مشكمة بعض المقػررات الدراسػية 53المقررات العامة في الخطة الدراسية بنسبة )

%( كأقميػػا 49%( كمشػػكمة الصػػعكبة فػػي تنظػػيـ الكقػػت بنسػػبة )51ضػػعيفة التنظػػيـ بنسػػبة )
الصػػػعكبة فػػػي تنظػػػيـ البحػػػكث كالتقػػػارير كجػػػدكؿ المحاضػػػرات مشػػػتت كبػػػو فراغػػػات مشػػػكمة 

 %( .48طكيمة بنسبة )

 ثإنيان : البيعد الخاص باالمتحإنات :

النسبة 
 المئكية

أكبر 
 تكرار

 ت العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة أكافؽ تمامان  أكافؽ ال أكافؽ

 1 .أشعر بالخكؼ كالقمؽ مف االمتحإنات  65 40 15 65 54%

 2 تزعجني طريقة كضع أسئمة بعض االمتحإنات . 59 35 26 59 49%

تزايػػد ظػػاىرة الغػػش فػػي االمتحإنػػات كعػػدـ العدالػػة فػػي  62 36 22 62 52%
نيف لمقضاء عمييا.  تطبيؽ القكا 

3 

 4 تستخدـ االمتحإنات كمعيار كحيد في تقكيـ الطمبة . 70 39 21 70 58%
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ساتذة باإلجابة الحرفيػة عمػى محتػكل مطالبة بعض األ 56 36 28 56 47%
 المادة العممية في االمتحإف.

5 

 6 مكاعيد جدكؿ االمتحإنات غير مناسبة أحيإنان . 60 41 19 60 50%

التغييػػر المفػػاجئ لمكاعيػػد بعػػض االمتحإنػػات يزعجنػػي  73 36 11 73 61%
 كيربؾ برنامجي الدراسي .

7 

 8 متحإف في يـك كاحد.يصعب عمي إجراء أكثر مف ا 76 31 13 76 76%

 9 أجكاء االمتحإنات مقمقة  . 70 32 18 70 58%

 مف الجدكؿ السابؽ يبلحظ اآلتي :

إف أىػػـ المشػػكبلت األكاديميػػة فػػي البيعػػد الخػػاص باالمتحإنػػات تتػػراكح مػػابيف النسػػبة المئكيػػة 
. %( مػػػف مجمػػػكع أفػػػراد العينػػػة ...47%( مػػػف مجمػػػكع أفػػػراد العينػػػة كالنسػػػبة المئكيػػػة )76)

%( ، 76حيث حصمت مشكمة صعكبة إجراء أكثر مف امتحإف في يـك كاحد عمػى النسػبة )
تمتيػػػػا مشػػػػكمة التغييػػػػر المفػػػػاجئ لمكاعيػػػػد بعػػػػض االمتحإنػػػػات الػػػػذم يربػػػػؾ الطػػػػبلب بنسػػػػبة 

%( ، ثػػػػـ مشػػػػػكمة اسػػػػػتخداـ االمتحإنػػػػػات كمعيػػػػػار كحيػػػػػد فػػػػػي تقػػػػػكيـ الطمبػػػػػة ك أجػػػػػكاء 61)
ـ مشػػػكمة الخػػػكؼ كالقمػػػؽ مػػػف االمتحإنػػػات بنسػػػبة %( ،  ثػػػ58االمتحإنػػػات المقمقػػػة بنسػػػبة )

% (ثػػػـ جػػػاءت مشػػػكمة تزايػػػد ظػػػاىرة الغػػػش فػػػي االمتحإنػػػات كعػػػدـ العدالػػػة فػػػي تطبيػػػؽ 54)
نيف بنسػػػبة ) %( ، تمتيػػػا مشػػػكمة مكاعيػػػد جػػػدكؿ االمتحإنػػػات غيػػػر المناسػػػبة أحيإنػػػا 52القػػػكا 

ات بنسػػبة %( كمشػػكمة اإلنزعػػاج مػػف طريقػػة كضػػع األسػػئمة فػػي بعػػض االمتحإنػػ50بنسػػبة )
%( كأقميػػػا مشػػػكمة مطالبػػػة بعػػػض األسػػػاتذة باإلجابػػػة الحرفيػػػة فػػػي االمتحإنػػػات بنسػػػبة 49)
(47. )% 
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 ثالثان : البيعد الخاص بالتكافؽ األكاديمي :

النسبة 
 المئكية

أكبر 
 تكرار

 ت العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة أكافؽ تمامان  أكافؽ ال أكافؽ

امعػػػة سػػػيؤىمني لمعمػػػؿ أشػػػؾ إف تخصصػػػي فػػػي الج 35 60 25 60 50%
 الذم أرغب فيو .

1 

ال تكجػػػػػػد أمػػػػػػاكف خاصػػػػػػة بالدراسػػػػػػة داخػػػػػػؿ الحػػػػػػـر  73 31 16 73 61%
 الجامعي .

2 

 8 ىناؾ فجكة كاسعة بيف إدارة الكمية كالطبلب . 75 27 18 75 63%

 9 تنعدـ النشاطات الطبلبية داخؿ الحـر الجامعي . 75 25 20 75 63%

 11 المعاممة السيئة مف بعض المكظفيف  .تضايقني  64 26 30 64 53%

بعض قػرارات إدارة الكميػة غيػر مدركسػة بشػكؿ جيػد  76 21 23 76 63%
. 

12 

 مف الجدكؿ السابؽ نبلحظ اآلتي :

إف أىػػـ المشػػكبلت األكاديميػػة فػػي اليبعػػد الخػػاص بػػالتكافؽ األكػػاديمي تتػػراكح مػػابيف النسػػبة 
%( مػف مجمػكع أفػراد العينػػة 50لنسػػبة المئكيػة )%( مػف مجمػكع أفػراد العينػة كا63المئكيػة )

نعػػػػداـ  .... حيػػػػث حصػػػػمت مشػػػػكبلت كجػػػػكد فجػػػػكة كاسػػػػعة بػػػػيف إدارة الكميػػػػة كالطػػػػبلب ، كا 
النشػػػاطات الطبلبيػػػة كبعػػػض قػػػرارات إدارة الكميػػػة غيػػػر المدركسػػػة بشػػػكؿ جيػػػد عمػػػى النسػػػبة 

شػػػكمة %( ، ثػػػـ م61%( ، تمتيػػػا مشػػػكمة عػػػدـ كجػػػكد أمػػػاكف خاصػػػة لمدراسػػػة بنسػػػبة )63)
%( ،  ثـ مشػكمة الشػؾ فػي إف التخصػص 53المعاممة السيئة مف بعض المكظفيف بنسبة )
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 % ( .  50سيؤىؿ الطالب لمعمؿ الذم يرغب فيو بنسبة )

ان : البعد الخاص باإلرشاد األكاديمي :رابع  

النسبة 
 المئكية

أكبر 
 تكرار

 ت العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة أكافؽ تمامان  أكافؽ ال أكافؽ

ىنػػاؾ ضػػعؼ شػػديد فػػي عمميػػة إرشػػاد الطمبػػة أثنػػاء  64 27 29 64 53%
 عممية التسجيؿ .

1 

 2 إجراءات التسجيؿ معقدة . 72 25 23 72 60%

رشاد لتحديد مجاؿ تخصصي. 59 39 22 59 49%  3 أحتاج إلى تكجيو كا 

غالبػػػان يختػػػار المشػػػرؼ األكػػػاديمي المػػػكاد الدراسػػػية  64 25 31 64 53%
 تسجيميا .كيمـز الطالب ب

4 

يزعجنػػػػي جػػػػدان عػػػػدـ تػػػػكفر خػػػػدمات اإلرشػػػػاد غيػػػػر  69 34 17 69 58%
 األكاديمية في الكمية .

5 

ضػػػػػػعؼ إلمػػػػػػاـ عضػػػػػػك ىيػػػػػػأة التػػػػػػدريس بتعميمػػػػػػات  65 35 20 65 54%
 اإلشراؼ كاإلرشاد األكاديمي .

6 

أحتػػػػػػاج إلػػػػػػى النصػػػػػػح فػػػػػػي الخطػػػػػػكات التػػػػػػي تتمػػػػػػك  82 23 15 82 68%
 تخرجي.

7 

54% 

 

عػػػدـ تكضػػػيح تعميمػػػات اإلنػػػذار كالحرمػػػإف كالفصػػػؿ  65 32 23 65
الناجمػػة عػػف الغيػػاب أك الضػػعؼ األكػػاديمي أك أيػػة 

 مشكبلت أخرل .

8 
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عػػػدـ تػػػكافر خػػػدمات اإلرشػػػاد النفسػػػي كاالجتمػػػاعي  82 22 16 82 68%
 كالصحي في الكمية . 

9 

عػػػػدـ كجػػػػكد دليػػػػؿ لمطالػػػػب يكضػػػػح كػػػػؿ مػػػػا يتعمػػػػؽ  76 23 21 76 63%
 اإلرشاد األكاديمي .بعممية التسجيؿ ك 

10 

 مف الجدكؿ السابؽ نبلحظ اآلتي :

إف أىػػـ المشػػكبلت األكاديميػػة فػػي البيعػػد الخػػاص باإلرشػػاد األكػػاديمي تتػػراكح مػػابيف النسػػبة 
%( مػف مجمػكع أفػراد العينػػة 49%( مػف مجمػكع أفػراد العينػة كالنسػػبة المئكيػة )68المئكيػة )

إلرشػػػػاد كعػػػدـ تػػػكافر خػػػدمات اإلرشػػػاد .... حيػػػث حصػػػمت مشػػػكمة الحاجػػػة إلػػػى النصػػػح كا
%( ، تمتيػػا مشػػكمة عػػدـ كجػػكد 68النفسػػي كاالجتمػػاعي كالصػػحي فػػي الكميػػة عمػػى النسػػبة )

%( ، 63دليػػؿ لمطالػػب يكضػػح كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بعمميػػة التسػػجيؿ كاإلرشػػاد األكػػاديمي بنسػػبة )
مػػػػػػػػات %( ، ثػػػـ مشكػػػػػػمة عػػػدـ تػػػكافر خد60ثػػػـ مشػػػكمة إجػػػراءات التسػػػجيؿ المعقػػػدة بنسػػػبة )

% ( ، ثػػـ جػػاءت مشػػكمة ضػػعؼ إلمػػاـ عضػػك ىيػػأة 58اإلرشػػػػػػػاد غيػػػػػر األكػػاديمي بنسػػبة )
التػػػدريس بتعميمػػػات اإلشػػػراؼ كاإلرشػػػاد األكػػػاديمي كمشػػػكمة عػػػدـ تكضػػػيح تعميمػػػات اإلنػػػذار 

%( ، تمتيػا مشػكمة الضػعؼ الشػديد فػي عمميػة إرشػاد الطمبػة 54كالحرمإف كالفصػؿ بنسػبة )
لػػػػػزاـ الطالػػب بتسػجيميا بنسػػبة  أثنػاء التسػجيؿ ك مشػػكمة اختيػار المشػػرؼ األكػاديمي لممػػكاد كا 

%( ، كأقميػػػا مشػػػكمة الحاجػػػة إلػػػى التكجيػػػو كاإلرشػػػاد لتحديػػػد مجػػػاؿ التخصػػػص بنسػػػبة 53)
(49. )% 
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األساتذة:بان : البيعد الخاص بالعبلقة خامس  

النسبة 
 المئكية

أكبر 
 تكرار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةالعبػ أكافؽ تمامان  أكافؽ ال أكافؽ  ت 

ال تتػػكفر الفػػرص الكافيػػة لمتحػػدث مػػع األسػػاتذة بعػػد  63 34 23 63 53%
 تقسيـ الكمية .

1 

 2 ال يراعي بعض األساتذة مشاعر الطمبة . 65 39 16 65 54%

األسػػػاتذة يركػػػزكف عمػػػى الجإنػػػب النظػػػرم أكثػػػر مػػػف  63 36 21 63 53%
 البلـز 

3 

ة فػػي فيػػـ بعػػض طػػرؽ التػػدريس التػػي ىنػػاؾ صػػعكب 58 34 28 58 48%
 يتبعيا بعض األساتذة .

4 

ال يسػػمح بعػػض األسػػاتذة لمطالػػب المتػػأخر بالػػدخكؿ  61 28 31 61 51%
 لممحاضرة .

5 

يضػػايقني عػػدـ تػػكافر فػػرص كافيػػة لبللتقػػاء باألسػػتاذ  62 38 20 62 52%
 لطمب مساعدتو في حؿ بعض مشكبلتي .

6 

أسػاتذة متخصصػيف مػف خػارج الكميػة االعتماد عمى  61 26 33 61 51%
 مما يصعب االستفادة منيـ كالتكاصؿ معيـ .

7 

 8 ال ييتـ أغمب األساتذة بمشكبلت الطمبة . 64 33 23 64 53%

 مف الجدكؿ السابؽ نبلحظ اآلتي :
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إف أىػػػـ المشػػػكبلت األكاديميػػػة فػػػي البيعػػػد الخػػػاص بالعبلقػػػة باألسػػػاتذة تتػػػراكح مػػػابيف النسػػػبة 
%( مػف مجمػكع أفػراد العينػػة 48( مػف مجمػكع أفػراد العينػة كالنسػػبة المئكيػة )%54المئكيػة )

%( ، 54.... حيػػث حصػػمت مشػػكمة عػػدـ مراعػػػاة األسػػاتذة مشػػاعر الطمبػػة عمػػى النسػػػبة )
تمتيػػػا مشػػػكمة عػػػدـ اىتمػػػاـ أغمػػػب األسػػػاتذة بمشػػػكبلت الطمبػػػة كمشػػػكمة عػػػدـ تػػػكافر الفػػػرص 

ميػػػة كمشػػػكمة تركيػػػز األسػػػاتذة عمػػػى الجإنػػػب الكافيػػػة  لمتحػػػدث مػػػع األسػػػاتذة بعػػػد تقسػػػيـ الك
%(، ثػػػػـ مشػػػكمة عػػػػدـ تػػػػكافر فػػػػرص كافيػػػػة لبللتقػػػػاء 53النظػػػرم أكثػػػػر مػػػػف الػػػػبلـز بنسػػػػبة )
%( ، كجػػػاءت مشػػػكمة عػػػدـ سػػػماح بعػػػض األسػػػاتذة 52باألسػػػتاذ لطمػػػب مسػػػاعدتو بنسػػػبة )

لمطالب المتأخر بالدخكؿ لممحاضػرة كمشػكمة االعتمػاد عمػى أسػاتذة متخصصػيف مػف خػارج 
%( ، كأقميػا مشػكمة الصػعكبة فػي فيػـ بعػض طػرؽ التػدريس التػي يتبعيػا 51لكمية بنسػبة )ا

 %( .48بعض األساتذة بنسبة )

كىك :،  _ النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الثإني 2  

_ ما ترتيب المشكبلت األكاديمية لدل طمبة كمية اآلداب حسب كؿ بعد مف أبعاد الدراسة 
: 

بالمكاد الدراسية : جاء ترتيب المشكبلت التي تكاجو الطبلب في ىذا أكالن : البيعد الخاص 
 البعد كذلؾ حسب األكثر إنتشاران كاآلتي :

 ال تتكفر خدمات اإلنترنت كالتقنية الحديثة بالكمية . _1

 ال نستفيد مف خدمات المكتبة نتيجة لتقسيـ مبنى الكمية. _2

 إنسى المعمكمات التي درستيا بسرعة . _3

 تكجد كسائؿ تعميمية أك تكضيحية لبعض المقررات الدراسية . ال _4
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 يزعجني الرسكب في مادة أك أكثر . _5

 زيادة المقررات العامة في الخطة الدراسية مما يجعؿ الطبلب ال يتعمقكف في التخصص. _6

 أعإني مف مشكمة  تسجيؿ المكاد الدراسية في كؿ فصؿ . _7

 التنظيـ .بعض المقررات الدراسية ضعيفة  _8

 أجد صعكبة في تنظيـ كقتي . _9

 أجد صعكبة في تنظيـ بحكثي كتقاريرم . _10

 جدكؿ المحاضرات مشتت كتكجد بو  فراغات طكيمة بيف كؿ محاضرة كأخرل . _11

ثإنيػػان : البيعػػد الخػػاص باالمتحإنػػات :جػػاء ترتيػػب المشػػكبلت التػػي تكاجػػو الطػػبلب فػػي ىػػذا 
 كاآلتي : البعد كذلؾ حسب األكثر إنتشاران 

 يصعب عمي إجراء أكثر مف امتحإف في يـك كاحد . _1

 التغيير المفاجئ لمكاعيد بعض االمتحإنات يزعجني كيربؾ برنامجي الدراسي . _2

 تستخدـ االمتحإنات كمعيار كحيد في تقكيـ الطمبة . _3

 أجكاء االمتحإنات مقمقة كتعامؿ المجإف بكليسي مع الطمبة . _4

 كالقمؽ مف االمتحإنات .أشعر بالخكؼ  _5

نيف لمقضاء عمييا. _6  تزايد ظاىرة الغش في االمتحإنات كعدـ العدالة في تطبيؽ القكا 
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 مكاعيد جدكؿ االمتحإنات غير مناسبة أحيإنان . _7

 تزعجني طريقة كضع أسئمة بعض االمتحإنات . _8

 في االمتحإف. مطالبة بعض األساتذة باإلجابة الحرفية عمى محتكل المادة العممية _9

ثالثان : البيعد الخػاص بػالتكافؽ األكػاديمي : جػاء ترتيػب المشػكبلت التػي تكاجػو الطػبلب فػي 
 ىذا البعد كذلؾ حسب األكثر إنتشاران كاآلتي :

 بعض قرارات إدارة الكمية غير مدركسة بشكؿ جيد . _1

 ىناؾ فجكة كاسعة بيف إدارة الكمية كالطبلب . _2

 طبلبية داخؿ الحـر الجامعي .تنعدـ النشاطات ال _3

 ال تكجد أماكف خاصة بالدراسة داخؿ الحـر الجامعي . _4

 تضايقني المعاممة السيئة مف بعض المكظفيف  . _5

 أشؾ إف تخصصي في الجامعة سيؤىمني لمعمؿ الذم أرغب فيو . _6

الطػبلب فػي ان : البيعد الخاص باإلرشاد األكاديمي : جاء ترتيػب المشػكبلت التػي تكاجػو رابع
 ىذا البعد كذلؾ حسب األكثر إنتشاران كاآلتي :

 أحتاج إلى النصح في الخطكات التي تتمك تخرجي. _1

 عدـ تكافر خدمات اإلرشاد النفسي كاالجتماعي كالصحي في الكمية . _2
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 عدـ كجكد دليؿ لمطالب يكضح كؿ ما يتعمؽ بعممية التسجيؿ كاإلرشاد األكاديمي . _3

 سجيؿ معقدة .إجراءات الت _4

 يزعجني جدان عدـ تكفر خدمات اإلرشاد غير األكاديمية في الكمية . _5

 _ ضعؼ إلماـ عضك ىيأة التدريس بتعميمات اإلشراؼ كاإلرشاد األكاديمي .6

_ عػػػدـ تكضػػػيح تعميمػػػات اإلنػػػذار كالحرمػػػإف كالفصػػػؿ الناجمػػػة عػػػف الغيػػػاب أك الضػػػعؼ 7
 األكاديمي أك أية مشكبلت أخرل .

 ضعؼ شديد في عممية إرشاد الطمبة أثناء عممية التسجيؿ . ىناؾ _8

 غالبان يختار المشرؼ األكاديمي المكاد الدراسية كيمـز الطالب بتسجيميا . _9

رشاد لتحديد مجاؿ تخصصي. _10  أحتاج إلى تكجيو كا 

ان : البيعد الخاص بالعبلقة األساتذة : جػاء ترتيػب المشػكبلت التػي تكاجػو الطػبلب فػي خامس
 ذا البعد كذلؾ حسب األكثر إنتشاران كاآلتي :ى

 ال يراعي بعض األساتذة مشاعر الطمبة ._1

 ال ييتـ أغمب األساتذة بمشكبلت الطمبة ._2

 ال تتكفر الفرص الكافية لمتحدث مع األساتذة بعد تقسيـ الكمية ._3

 األساتذة يركزكف عمى الجإنب النظرم أكثر مف البلـز . _4

كافر فػػرص كافيػػة لبللتقػػاء باألسػػتاذ لطمػػب مسػػاعدتو فػػي حػػؿ بعػػض يضػػايقني عػػدـ تػػ _5
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 مشكبلتي .

 _ ال يسمح بعض األساتذة لمطالب المتأخر بالدخكؿ لممحاضرة .6

_ االعتمػػػاد عمػػػػى أسػػػاتذة متخصصػػػػيف مػػػػف خػػػارج الكميػػػػة ممػػػػا يصػػػعب االسػػػػتفادة مػػػػنيـ 7
 كالتكاصؿ معيـ .

 عض األساتذة .ىناؾ صعكبة في فيـ طرؽ التدريس التي يتبعيا ب _8

 التكصيات :

_ ضػػػركرة كضػػػع خطػػػة شػػػاممة لمتقميػػػؿ مػػػف المشػػػكبلت األكاديميػػػة التػػػي تكاجػػػو الطػػػبلب 1
يجاد الحمكؿ المناسبة ليا، حتى يتحسف المستكم الدراسي ليـ  .   بالجامعة كا 

_ تحديث المناىج كالبرامج الجامعيػة كتقكيميػا مػف فتػرة ألخػرل فػي مختمػؼ التخصصػات 2
 تخطيط الجيد ليا بحيث تصبح أكثر كفاءة كفعالية.الجامعية كال

_ ضػػػركرة إنشػػػاء مبػػػإف ذات قاعػػػات كاسػػػعة ، تميػػػؽ بالمرحمػػػة الجامعيػػػة ، ك قػػػادرة عمػػػى 3
 استيعاب األعداد المتزايدة مف الطبلب ، كتكفير أماكف جٌيدة لمدراسة كالخدمات األخرل .                                     

خػػدمات اإلرشػػاد النفسػػي كاالجتمػػاعي كالصػػحي مػػف خػػبلؿ إنشػػاء كحػػدة _ ضػػركرة تقػػديـ 4
اإلرشاد األكاديمي المتكاممة فػي الكميػة ، لضػمإف تكجيػو الطػبلب كحػؿ مشػكبلتيـ المختمفػة 
كمسػػاعدتيـ فػػي اختيػػار التخصػػص المناسػػب كتعػػريفيـ بػػالطرؽ العمميػػة لممػػذاكرة كتعػػريفيـ 

 بإنظمة كلكائح الكمية .
الجٌيد كالمتكازف لمجػداكؿ الدراسػية كجػداكؿ االختبػارات مػف قبػؿ األسػاتذة  _ مراعاة التكزيع5

المسػػػػئكليف فػػػػػي الكميػػػػة ، بحيػػػػػث يراعػػػػػى فييػػػػا الجػػػػػكدة ك التنظػػػػػيـ الجيػػػػد لمكقػػػػػت كالدقػػػػػة ك 
 المكضكعية كغيرىا.

_ إدخاؿ خدمات المكتبة االلكتركنية بحيث تكػكف متاحػة لجميػع الطػبلب  لتبلفػى مشػكمة 6
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 اجع .نقص كتقادـ المر 
_ ضػػػركرة إعػػػػػػػػػػداد دليػػػػػؿ لمطالػػػب يكضػػػػػػح كػػػؿ مػػػا يتعػػػػػػػمؽ بعػػػػػممية التسػػػػػجيؿ كاإلرشػػػػػػػػػػػػاد 7

 األكاديمي .
_ ضركرة عقد نػدكات  ك كرش تدريبيػة ألعضػاء ىيػأة التػدريس بالجامعػة لتنميػة ميػاراتيـ 8

ية أفضػؿ بمػا يضػمف في استخداـ طرؽ التدريس الحديثة كاالختبارات ك تقديـ خدمات تعميم
 الدقة كالشمكؿ في التقييـ المتكازف كالعادؿ لمطبلب . 

تاحػػػة 9 _ تقكيػػػة العبلقػػػة بػػػيف إدارة الكميػػػة كالمػػػكظفيف كأعضػػػاء ىيػػػأة التػػػدريس كالطػػػبلب كا 
الكقػػت الكػػافي لمحػػكار كالمناقشػػة ، كعقػػد لقػػاءات دكريػػة بػػيف المسػػئكليف فػػي اإلدارة كأعضػػاء 

 ب مف جية أخرل .ىيأة التدريس مف جية كالطبل
_ ضػػركرة اسػػتخداـ أسػػاليب كطػػرؽ التػػدريس كالتقػػكيـ الحديثػػة التػػي تشػػجع ركح التفكيػػر 10

كاالبتكػػػار كالحػػػكار كالمناقشػػػة بػػػيف األسػػػاتذة ك الطػػػبلب كعػػػدـ االعتمػػػاد فقػػػط عمػػػى الحفػػػظ 
 كالتمقيف .

أك _ ضػػركرة إتٌبػػاع عضػػك ىيػػأة التػػدريس لنظػػاـ ثابػػت كميعمػػف كميتفػػؽ عميػػو فػػي الكميػػة 11
القسػػػـ فػػػي تقػػػديـ كتكصػػػيؼ المقػػػررات الدراسػػػية ككضػػػع االختبػػػارات كتقيػػػيـ الطػػػبلب خػػػبلؿ 

 الفصؿ الدراسي .
_إجػراء المزيػػد مػف الدراسػػات التتبعيػة لمتعػػريؼ أكثػر عمػػى المشػكبلت التػػي تكاجػو الطمبػػة 12

 في الجامعة .
 
 
 
 
 
 



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 386 

 قائمة المصادر والمراجع

دراسػػػػة ميدإنيػػػػة لمشػػػػكبلت التسػػػػجيؿ ( : "  2007_ جػػػػكدت أحمػػػػد سػػػػعادة   آخػػػػركف )1
،  34، المجمػػد  2كاإلرشػػاد األكػػاديمي الجػػامعي" ، مجمػػة دراسػػات العمػػـك التربكيػػة ، العػػدد 

 األردف  .

( : " مشكػػػػػػػػػبلت طمبػػة الدراسػػات العميػػا فػػي كميػػػػػػػػػة اآلداب جامعػػة  2008_ زيػف ياسػػيف )2
  7، المجمػػػد  3داب كالعمػػػـك التربكيػػػة ، العػػػدد النجػػػػػػػػػػػاح الكطنيػػػة " ، مجمػػػة القادسػػػية فػػػي اآل

 فمسطيف.

( : " المشكػػػػبلت األكاديميػػة لطالبػػات جامعػػة طيبػػة 2008سػػمطإنو إبػػراىيـ الػػدمياطي )_ 3
 دراسة ميدإنية ، جامعة طيبة ، المدينة المنكرة  . -كعبلقتيا بمستكل األداء" 

يف الكاقػػػع كالمسػػػتقبؿ " ، ( :  " الجامعػػػات المصػػػرية بػػػ1993_ السػػػيد حسػػػف حسػػػإنيف ) 4
مجمػػػػة العمػػػػـك التربكيػػػػة المجمػػػػد األكؿ ، العػػػػدد األكؿ ، معيػػػػد الدراسػػػػات التربكيػػػػة ، جامعػػػػة 

 القاىرة  

( : " مشػكبلت الشػباب الحاليػة كالمسػتقبمية كمػا يراىػا طػبلب  2003_عبد العزيػز صػقر)5
ث باإلسػكندرية ، ، المكتػب الجػامعي الحػدي 29جامعة طنطػا ، مسػتقبؿ التربيػة العربيػة ، ع

 .  2003إبريؿ
( : " مشكػػػػبلت الشػػباب مػػف كجيػػة نظػػر طمبػػة 2008_ عبػػد ا المجيػػدؿ   آخػػػػػػػػػركف )6

كميػػػػات التربيػػة ) دراسػػة ميدإنيػػة مقارنػػة بػػيف طمبػػة كميػػات التربيػػة فػػي سػػكريا كعهمػػإف ( مجمػػة 
 .   24، المجمد  2جامعة دمشؽ  العدد 

( : " مشكػػػػػػػػػػػبلت تػػػػدني حضػػػػكر المحاضػػػػرات  2008يسػػػػي )_ عبػػػػد الكاحػػػػػػػػد حميػػػػد الكب7
الجػػامعية مف كجية نظر التدريسييف كالطمبة " ، مجمة القادسية في اآلداب كالعمػـك التربكيػة 

 .  7، المجمد  3، جػػػػػػامعة اإلنبار ، العدد 
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س المفتكحػة "  ( : " مشكػػػػػػبلت الدارسػيف فػي جػػػػػػػػػػامعة القػد2009_ محمد أحمد شاىيف )8
 جامعة القدس ،  قطاع غزة .

، الريػػػاض ، دار المعرفػػػػة الجػػػػامعية  2_ محمػػػد شحػػػػاتة ربيػػػع ، قيػػػاس الشخصيػػػػة ، ط.9
2000 . 

( : " المشػػػػػػػاكؿ الدراسية لػدل طمبػة جػػػػػػػػػػػػامعة القػدس المفتكحػة 2005_ نعمإف عمرك )10
 قطاع غزة .كعبلقتيا ببعض المتغيرات " ، جامعة القدس ، 

( : "محػػددات األداء األكػػػػػػػػػػػاديمي لطػػبلب كطالبػػات 1430_ نيػػاؼ الرشػػيدم الجػػابرم )11
جامعة طيبة في المممكة العربية السعكدية " ، رسالة الخميج العربي ، مكتب التربيػة العربػي 

 ( ، السنة الثبلثكف .111لدكؿ الخميج بالرياض ، العدد )

12_ DiGresia , L. Porto, &Ripani , ( 2002) : "Student Performance 
at Public Universities in Argentina" Center for Latin American 
Economics Research. 
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 حكم تقمد المرأة وظيفة القضاء في ظل المستجدات المعاصرة

 إعداد: عمران محمد الدرباق                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المقدمة

الحمد  مشرع األحكاـ، كمبٌيف الحبلؿ مف الحراـ، كالصبلة كالسبلـ عمى نبي اإلناـ، 
لقد شرع ا القضاء كأمر  المبعكث رحمة لمعامميف، كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كبعد،

ف يككف المسمـ مع العدؿ كالحؽ بالعدؿ بيف الناس كبٌيف لنا إف الح ؽُّ إف يتبع، كا  ؽ أحى
 أينما كجد.

 أىمية البحث كأسباب اختياره
أىميػػػػة ىػػػػذا البحػػػػث تنبػػػػع مػػػػف ككنػػػػو يعػػػػالج قضػػػػٌية ميمػػػػة مػػػػف قضػػػػايا المجتمػػػػع  

اإلسبلمي، قضية كثر الحديث عنيػا فػي اآلكنػة األخيػرة عبػر الصػحؼ كالمجػبلت المكتكبػة 
يا جدؿ قضائي كديني كاسع رحب، كأدلػى كػؿ فقيػو كقػإنكني كثار حكل ،كالفضائيات المرئية

ككاتػػب فييػػا بػػدلكه كىػػي قضػػية "تقميػػد المػػرأة كاليػػة القضػػاء فػػي المحػػاكـ الشػػرعية كالمدنيػػة" 
كىػػي مػػػف األمػػػكر التػػػي اختمػػػؼ الفقيػػػاء فػػي حكميػػػا قػػػديمان كحػػػديثان، فقػػػديمان كإنػػػت الظػػػركؼ 

مػػع مػػركر الػػزمف تغيػػرت ىػػذه الظػػركؼ،  كاألحػػكاؿ ليػػا أحكاميػػا التػػي تتناسػػب معيػػا، كاليػػـك
كأصبح ىناؾ مجاؿ إلشراؾ المرأة فػي مجػاالت العمػؿ المتعػددة، كمنيػا القضػاء، لػذلؾ أتػى 

 ىذا البحث لبيإف حكـ الشرع في تكلي المرأة القضاء في ضكء المستجدات المعاصرة.

 أىداؼ البحث:
 مف أىداؼ ىذا البحث ما يمي:

لمػػرأة القضػػاء كالتعريػػؼ بػػأىـ األراء كالمػػذاىب الفقييػػة بيػػإف األحكػػاـ المتعمقػػة بتػػكلي ا .1
 في ذلؾ.
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مسػاعدة القضػػاء كالمحػػاميف كالميتمػػيف بيػػذا الشػإف بيػػذه األحكػػاـ كخاصػػة إنيػػا مػػدار  .2
بحػػػث فػػػي أيامنػػػا الحاليػػػة، كىنػػػاؾ الخطػػػط كالبػػػرامج لعمػػػؿ المػػػرأة قػػػاضو شػػػرعي فػػػي 

 المحاكـ الشرعية.
 جكع الباحث في ىذا المكضكع.إثراء المكتبات كسد ثغرة فييا لتسييؿ ر  .3

 مشكمة البحث: 
 مف خبلؿ البحث سنحاكؿ اإلجابة عف عدة تساؤالت مف بينيا:

 ما تعريؼ القضاء لغة كشرعان؟ .1
 ما أىمية القضاء؟ .2
 ما األدلة الشرعية عمى مشركعية القضاء؟ .3
 ما حكـ تقمد المرأة لمنصب القضاء؟ .4
 في سمؾ القضاء؟ ما المستجدات كالمتغيرات التي طرأت عمى المرأة  .5
ما أدلة المجيزيف كالمإنعيف لتكلي المرأة منصب القضاء، ثػـ بيػإف المناقشػة كالتػرجيح  .6

 في ىذه المسألة كرأم الباحث في ذلؾ؟
 خطة البحث:

 في بيإن مفيوم القضاء: المبحث األول

 تمييد
كيعػد قطػب الرحػى فػي نظػاـ  ،يمثؿ القضاء في الدكلة اإلسبلمية ركنان مػف أركإنيػا

الػػذم  ،لحكػػـ اإلسػػبلمي، كال يمكػػف إف نتصػػكر لدكلػػة اإلسػػبلـ أم احتػػراـ كىيبػػة دكف قضػػاءا
نياء لممنازعات ،ىك في حقيقتو فصؿ لمخصكمات كذلؾ بػإلزاـ الخصػـ بػالحكـ الشػرعي،  ،كا 

كبيذا كإف لزامان عمٌي إف أبيف مفيـك القضاء لغة كشرعان ثـ بيإف مشػركعيتو كحكمػو كمكإنػة 
 ة اإلسبلمية، ثـ التعرؼ عمى شركط القاضي في المطالب التالية.القضاء في الشريع
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 المطمب األكؿ

 تعريؼ القضاء لغة كشرعان 

 :(1). القضاء في المغة1
مضػػاؤه كالفػػراغ   يعنػػي الفصػػؿ كالحكػػـ، كأصػػمو القطػػع، كقضػػاء الشػػيء إحكامػػو كا 

المغػػة  منػو كىػك مػف األلفػاظ التػي كضػعيا العػرب ألكثػػر مػف معنػى فيطمػؽ لفػظ القضػاء فػي
 .(2) چ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژعمى األمر، كمنو قكلو تعإلى: 

   ٙ ژ٘أم: أمر ربؾ أال تعبدكا إال إيػاه، كالقضػاء بمعنػى الفػرغ، كمنػو قكلػو تعػإلى: 
: -عػػز كجػػؿ –، أم: الفػػراغ منػػو كيطمػػؽ القضػػاء عمػػى الفعػػؿ كمنػػو قكلػػو (3) چ ۓ ے ے
 ٹ  ٹ ٹ ٹ ژو قكلػػو تعػػإلى: ، كيطمػػؽ عمػػى المػػكت كمنػػ(4) چ    ې ې ې ۋ ٴۇ ۅۅ ۋ ۋ ژٴۇ

، كذكػػر عممػػاء المغػػة معػػإني أخػػرل لمقضػػاء كػػالكجكب كالكقػػكع كاإلتمػػاـ كاإلكمػػاؿ (5) ڤ چ
كالعيػػػد كاإليصػػػاؿ كغيػػػر ذلػػػؾ إلنيػػػـ يعتبػػػركف األلفػػػاظ التػػػي كضػػػع ليػػػا أكثػػػر مػػػف معنػػػى 

 "بالمشترؾ المفظي".

 . القضاء شرعان:2
مف األلفاظ التي ليا أكثر مػف  قمنا في تعريؼ القضاء مف حيث المغة، إف القضاء

معنػػى، كالػػذم يعنينػػا فػػي ىػػذا المقػػاـ، القضػػاء بمعنػػى الحكػػـ كااللػػزاـ، كقػػد اختمػػؼ الفقيػػاء 
 حكؿ القضاء بيذا المعنى، كنستعرض فيما يمي تعريفات الفقياء لمعنى القضاء:

                                                 

نك  – 186ص  5العرب، البف منظكر جماؿ الديف محمد بف منظكر، )مادة قضى( ج إفظر: لسإن( 1) ظر أيضان: ا 
المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي، لمعالـ أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي المتكفى سنة  المصباح

 .166 – 165ص  2ج/ -( مطبعة مصطفى الباب الحمبي770)

 23( اإلسراء: 2)

 41( يكسؼ: 3)

 72( طو: 4)

 77( الزخرؼ: 5)
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، (1)الحنفيػػػة: عػػػرؼ ابػػػف عابػػػديف القضػػػاء بإنػػػو "فصػػػؿ الخصػػػكمات كقطػػػع المنازعػػػات" (أ 
 .(2)الكاسإني بإنو "الحكـ بيف الناس بالحؽ بما إنزؿ ا" كعرفو

كعرفو صاحب مجمع اإلنير بإنو "ىك قطع الخصكمة، أك قػكؿ ممػـز صػدر عػف كاليػة 
، كىػػذا التعريػػؼ قيػػد بصػػدكره عػػف كاليػػة عامػػة، مػػع إف األظيػػر إف ىػػذا القيػػد (3)عامػػة"

 .(4)شرط في كالية القضاء، كليس قيدان في تعريفو
الكصؼ الجامع لمقضاء مف تعريفات األحناؼ إف القضػاء ىػك "الفصػؿ فػي  كيمحظ إف
 الخصكمة".

المالكية: عرؼ ابف رشد القضاء بقكلو: "حقيقة القضاء اإلخبار عف حكػـ شػرعي عمػى  (ب 
 .(5)سبيؿ اإللزاـ"

كعرفػػػو أبػػػك البركػػػات بإنػػػو "حكػػػـ أك محكػػػـ بػػػأمر ثبػػػت عنػػػده كػػػديف كحػػػبس كقتػػػؿ ... 
 .  (6)إلخ"

و: "كىك صفة حكمية تكجب بمكصكفيا نفكذ حكمو الشػرعي كلػك بتعػديؿ كقاؿ ابف عرف
أك تجػػػريح ال فػػػي عمػػػـك مصػػػالح المسػػػمميف، فيخػػػرج التحكػػػيـ ككاليػػػة الشػػػرطة كأخكاتيػػػا 

 . (7)كاإلمامة العظمى"
الشػػػافعية: عػػػرؼ الخطيػػػب الشػػػربيني القضػػػاء بإنػػػو " فصػػػؿ الخصػػػكمة بػػػيف خصػػػميف  (ج 

                                                 

 .79ص  9ت، جظر: حاشية ابف عابديف عمى الدرر المختار، دار الفكر بيرك إن( 1)

 .282ص  2ظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الحديث بالقاىرة جإن( 2)

بف محمد الكمبكبي، دار الكتب العممية،  إفير في شرح ممتقى األبحر، لعبد الرحمف بف سميمنظر: مجمع اإلإن( 3)
 .150ص  2ج

العامة  ييأة، المستشار حيدر حسف العائب، الكف الكضعيإنظر: الضبطية القضائية في الفقو اإلسبلمي كالقإن( 4)
 .14لدار الكتب كالكثائؽ القكمية، مصر، دمياط الجديدة، ص 

ني في شرح رسالة القيرك إنظر: الثمر الدإن( 5)  .627ي، لصالح عبدالسميع األبي األزىرم، دار الفضيمة، ص ا 

 .50ص  8اىرة، ج/ظر: مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ لمحطاب، دار الحديث، القإن( 6)

 ظر: المصدر السابؽ، المكضع نفسو.إن( 7)
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 .(1)فأكثر بحكـ ا تعإلى"
ف عبدالسػػػػبلـ بإنػػػػو: "إظيػػػػار حكػػػػـ الشػػػػرع فػػػػي الكاقعػػػػة فػػػػيمف يجػػػػب عميػػػػو كعرفػػػػو ابػػػػ
، كعرفو الرممي بإنػو "الكاليػة اإلنيػة كالحكػـ المترتػب عمييػا، أك الػزاـ مػف لػو (2)إمضاءه"

 .(3)االلزاـ بحكـ الشرع"
الحنابمػػػة: عػػػرؼ الحنابمػػػة معنػػػى القضػػػاء بإنػػػو مػػػا يجػػػب "تنبييػػػو كااللتػػػزاـ بػػػو كفصػػػؿ  (د 

 .(4)الحككمات"
تعريؼ المختار: كبناء عمى مػا سػبؽ يمكػف إف نعطػي التعريػؼ المختػار لمقضػاء ال

ىك ما ذىب إليو ابف رشد مف المالكية إلنو أدؽ التعريفػات عنػد الباحػث، حيػث إف القضػاء 
يمثػػؿ اإلخبػػػار عػػػف حكػػـ شػػػرعي عمػػػى سػػبيؿ اإللػػػزاـ كىػػػك مػػا يؤكػػػده ابػػػف القػػيـ بقكلػػػو "كأمػػػا 

 .(5)إلى غير المحكـك عميو كلو"الحاكـ فحكمو جزئي خاص ال يتعدل 

 المطمب الثإني

 مشركعية القضاء كحكمو
 نظران ألىمية القضاء كخطكرتو فقد ثبتت مشركعيتو بالكتاب، كالسنة كاإلجماع.

 أكالن: الكتاب
ف الكػريـ آيػات كريمػة تػدؿ عمػى مشػركعيتو منيػا، قكلػو تعػإلى:   ژفقد كرد في القػرا 

                                                 

ص  4ي كألفاظ المنياج، لمحمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيركت، جإنمعرفة مع إلىظر: مغني المحتاج إن( 1)
372. 

 .372ص  4( المرجع السابؽ، ج2)

ص  8يف الرممي، المكتبة التكفقية، جشرح المنياج، شمس الديف محمد بف شياب الد إلىظر: نياية المحتاج إن( 3)
354. 

ـ، 2005 –ق 1426ية، إنظر: شرح منتيى اإلرادات، منصكر بف يكنس البيكتي، مؤسسة الرسالة، طبعة الثإن( 4)
 .462ص  6ج

 .275، ص 1عبلـ المكقعيف عف رب العالميف، البف القيـ، دار الحديث، القاىرة، ج( إنظر: إ5)
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 .(1) ڇ ڇ ڇ... چ  ڑ ڑ ژچ  ڍ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ

  كجػػػو الداللػػػة: فيػػػذا نػػػص عمػػػى إف اإلنبيػػػاء يفصػػػمكف بػػػيف النػػػاس فػػػي خصػػػكماتيـ مػػػف
 ٿٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹپ پ  پپ  ژ: - -، كقكلػػو تعػػإلى لنبيػػو (2)خػػبلؿ القضػػاء

 ،.(3) چ ڦڤ ڤ  ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
  كجػػو الداللػػة: ىػػذا أمػػر لمنبػػي- - إف يقضػػي بػػيف المتخاصػػميف بحكػػـ ا، كبالعػػدؿ 

 .(5) ڍ ڍ ڌ چ ڇڇ ڇ ڇ ڑ ڑ ژ، كقكلو تعإلى: (4)سكاء أكإنكا مسمميف أك غيرىـ
  كجو الداللة: كىذا نص عمػى إف القضػاء مشػركع يعتمػد عمػى الحكػـ بالعػدؿ كبمػا إنػزؿ

 .(6)ا، كىذا ينطبؽ عمى المسمميف كغيرىـ
 ثإنيان: السنة:

إذا عػػػرض لػػػؾ  معػػػاذان قاضػػػيا إلػػػى الػػػيمف فقػػػاؿ لػػػو "كيػػػؼ تقضػػػي - -بعػػػث النبػػػي .1
القضػػاء؟ قػػاؿ: أقضػػي بكتػػاب ا، قػػاؿ: فػػإف لػػـ تجػػد...؟ قػػاؿ معػػاذ: فسػػنة رسػػكؿ ا، 
قػػاؿ: فػػإف لػػـ تجػػد...؟ قػػاؿ: أجتيػػد رأم كال آلػػك فضػػرب عمػػى صػػدره، كقػػاؿ: الحمػػد  

 .(7)الذم كفؽ رسكؿ رسكؿ ا لما يرضيو"
شػػركعية القضػػاء قاضػػيان إلػػى الػػيمف، فيػػو دليػػؿ عمػػى م - -كجػػو الداللػػة: بعثػػو  -

كتعميمػػو كيػػؼ يقضػػي حتػػى كلػػك آؿ األمػػر إلػػى االجتيػػاد، فيػػو تأكيػػد عمػػى أىميػػة 

                                                 

 .213( سكرة البقرة: 1)

فظر: تفسير القر إن (2) (ق، دار 774العظيـ، أبك الفداء اسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي، المتكفى سنة ) ا 
 .250ص  1المعرفة، بيركت ج

 .42( سكرة المائدة: 3)

فظر: تفسير القر إن( 4)  .60 – 58ص  2العظيـ، المرجع السابؽ، ج ا 

 .48( سكرة المائدة: 5)

فلقر ي في تفسير اإنظر: ركح المعإن( 6) ي، شياب الديف محمكد ابف عبدا الحسيني األلكسي، إنالعظيـ كالسبع المث ا 
 .8ص 5األلكسي، مكقع التفاسير ج

(ق، تحقيؽ: سعيد محمد المحاـ، دار الفكر 275ي، المتكفى سنة )إنبف األشعث السجست إف( سنف أبي داكد سمم7)
 .30ص  3(، ج3592لمطباعة، باب طمب القضاء رقـ )
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 .  (1)القضاء
"سبعة يظميػـ ا فػي ظمػو يػـك ال ظػؿ إال ظمػو" كذكػر مػنيـ اإلمػاـ  - -كقاؿ النبي  .2

 .(2)العادؿ
كجػػػو الداللػػػة: إعطػػػاء ىػػػذا الجػػػزاء العظػػػيـ لئلمػػػاـ الػػػذم يحكػػػـ بالعػػػدؿ دليػػػؿ عمػػػى  -

 .(3)يتو كأىميتو كإلنو ال يستغني عنو الجميعمشركع
يقػكؿ: "إذا حكػـ الحػاكـ فاجتيػد ثػـ  - -كعف عمرك بف العاص إنو سمع رسػكؿ ا  .3

ف، فإذا حكـ كاجتيد ثـ أخطأ فمو أجر كاحد"  .(4)أصاب فمو أجرا 
كجو الداللػة: فيػو تأكيػد عمػى أىميػة كجػكد القاضػي حتػى كلػك آؿ األمػر إف يجتيػد  -

ف أخطأ فبل إثـ عميو بؿ لو أجر كاحدبرأيو فإف أ ف كا   .(5)صاب فمو أجرا 
 ثالثان: اإلجماع:

أجمع المسممكف عمى إف القضاء مف األمكر المشركعة إذ إنػو مػف حاجػات النػاس 
حقاؽ الحؽ كدرء الباطؿ كفيػو أخػذ عمػى يػد الظػالـ إالتي ال يمكف االستغناء عنيا، إلف فيو 
 .(6)ت باتفاؽ أئمة المذاىب"كىك "فريضة محكمة مف فركض الكفايا

 حكـ القضاء:
ال جـر إف القضاء منصب عظػيـ إذا قػاـ العبػد بحقػو، كلكنػو خطيػر كالسػبلمة فيػو 

                                                 

 .78ص  8ألحكذم بشرح جامع الترمذم، مكقع شبكة مشكاة اإلسبلـ جظر: تحفة اإن( 1)

ـ، تحقيؽ: 1987 -ق1407( صحيح البخارم، محمد بف إسماعيؿ، دار ابف كثير اليمامة بيركت، الطبعة الثالثة، 2)
مصطفى ديب ألبنا حديث "سبعة يظميـ ا تحت ظمو" باب مف جمس في المسجد ينتظر الصبلة رقـ الحديث 

 .234ص  1ج (629)

، ص 2ي، دار المعرفة، بيركت، جنظر: فتح البارم بشرح صحيح البخارم أحمد بف عمي بف حجر العسقئلإن( 3)
145. 

ص  6( ج6919( صحيح البخارم، مرجع سابؽ، باب أجر الحكمة إذا اجتيد فأصاب أك أخطأ رقـ الحديث )4)
2676. 

 .319ص  13ظر: فتح البارم، مرجع سابؽ، جإن( 5)

ص  8ظر: الفقو اإلسبلمي كأدلتو لؤلستاذ الدكتكر كىبو الزحيمي، دار الفكر، سكرية، دمشؽ، الطبعة الرابعة، جإن( 6)
 .79ص 
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"مػػف جعػػؿ قاضػػيان بػػيف  - -إال مػػف عصػػمو ا تعػػإلى كلعظػػـ خطػػره قػػاؿ النبػػي  ،بعيػػدة
نمػا ، كقيػؿ فػي ىػذا الحػديث إنػو لػـ يخػرج مخػرج الػذـ لمقضػا(1)الناس ذبح بغيػر سػكيف" ء، كا 

 .(2)كصفو بالمشقة، فكإف مف كليو قد حمؿ عمييا

فقػػػد جػػػاء فػػػي كتػػػاب "فػػػتح الػػػرحيـ عمػػػى فقػػػو اإلمػػػاـ مالػػػؾ" لمشػػػنقيطي: "القضػػػاء 
ف ظمـ كجػار كأخػذ الرشػكة  منصب عظيـ كخطير فإف عدؿ فييا ليا سعادة الدنيا كاآلخرة، كا 

 .(3)د"فييا ليا مف شقاء اآلخرة كسكء سمعة في الدنيا كمضرة بالعبا

، إلػى إف نصػب القاضػي فػرض كفايػة، إلنػو ينصػب (4)كأما حكمو، فقد ذىب الجميػكر -
إلقامػػػة أمػػػر مفػػػركض كىػػػك القضػػػاء فػػػإذا قػػػاـ بػػػالفرض مػػػف يصػػػمح سػػػقط الفػػػرض عػػػف 
ف امتنعػػكا أثمػػكا كأجبػػر اإلمػػاـ أحػػد الصػػالحيف عمػػى تكليتػػو فػػإف لػػـ يكػػف مػػف  البػػاقيف كا 

امتنع أجبر عميػو، إلف الكفايػة ال تحصػؿ إال  يصمح لمقضاء إال كاحدان تعيف عميو، فإف
 .(5) چ جئڎ  ڎ ي ي    ىئ ىئ ىئ   ېئ ېئ ژبو، كدليميـ قكلو تعإلى: 

كال يجكز الدخكؿ فيو إال لمف ال يمنو، كلـ تجتمع فيو شػركطو، كيجػكز ممػف اجتمعػت 
فيو شركطو كيكجد غيره مثمو، لكنو ال يجب عميو؛ إلنو لـ يتعيف لو فإف لـ يكجػد سػكاه 

ٌيف عميػػػو؛ إلنػػػو فػػػرض كفايػػػة ال يقػػػدر عمػػػى القيػػػاـ بػػػو غيػػػره، فيتعػػػيف عميػػػو كغسػػػؿ تعػػػ
 .(6)الميت

                                                 

، ص 2( سنف ابف ماجو، محمد بف يزيد القزكيني، باب ذكر القضاء، تحقيؽ: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر ج1)
 ؼ الجامع الصغير كزياداتو.ي في صحيح كضعيإن( صححو األلب2308، حديث رقـ: )774

ظر: المغني، مكفؽ الديف عبدا بف أحمد بف قدامة، تحقيؽ: جماعة مف العمماء، دار الكتاب العربي، بيركت، إن( 2)
 .375، ص 11ج

ي الشنقيطي، الطبعة الثالثة، دار إنظر: فتح الرحيـ عمى فقو اإلماـ مالؾ باألدلة، محمد بف أحمد المكريتإن( 3)
 .122يركت، ص الفكر، ب

ظر: االختيار لتعميؿ المختار، عبدا بف محمد المكصمي ابف مكدكد، الطبعة الثالثة، دار المعرفة، بيركت، إن( 4)
 .82، ص 2ج

 .26( سكرة ص: 5)

 .381ص  1ظر: المغني، مرجع سابؽ، جإن( 6)
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 المطمب الثالث

 مكإنة القضاء في الشريعة اإلسبلمية
القضػاء كسػػيمة إلظيػػار حكػػـ الشػػرع فػػي القضػػايا الكاقعػػة، فيػػك الػػذخيرة الحٌيػػة التػػي 

، ثػـ (1)كػؼ الظػالـ عػف ظممػويقيؿ بيا الظمـ كالحيؼ، كبو يكضع الشيء في محمو، لككنو ي
إف أمر الناس ال يستقيـ بدكنػو، فكػإف كاجبػان عمػييـ كالجيػاد كاإلمامػة قػاؿ اإلمػاـ أحمػد: "ال 

، كفيػو فضػؿ عظػيـ عػف قػكم عمػى القيػاـ بػو، (2)بد لمناس مف حػاكـ أتػذىب حقػكؽ النػاس؟"
أ، كإلف فيػػو كأداء الحػػؽ فيػػو، كلػػذلؾ جعػػؿ ا فيػػو أجػػران مػػع الخطػػأ، كأسػػقط فيػػو حكػػـ الخطػػ

صػبلحان بػيف النػاس، كقطعػان  عػادة الحػؽ إلػى مسػتحقيو كا  ؛ كا  أمران بالمعركؼ؛ كنصرة المظمـك
 - -لممنازعػػػات التػػػػي ىػػػػي مػػػػادة الفسػػػػاد، كذلػػػػؾ مػػػف أبػػػػكاب القػػػػرب، كليػػػػذا تػػػػكاله النبػػػػي 

 .(3)كاإلنبياء قبمو، فكإنكا يحكمكف ألمميـ"

مره كأعطػػكه مكإنػػة ال تضػػاىييا إال كليػػذا نجػػد العممػػاء قػػديمان كحػػديثان قػػد اىتمػػكا بػػأ
مرتبة النبكة، يقكؿ الفقيو الشافعي ابف أبي الػدـ )القضػاء تمػك النبػكة( كيقػكؿ الصػحابي عمػر 
بف سعيد كالػي حمػص لعمػر بػف الخطػاب "مػا يػزاؿ اإلسػبلـ منيعػان مػا اشػتد السػمطإف كلػيس 

 .(4)لعدؿ"شدة السمطإف قتبلن بالسيؼ كضربان بالسكط كلكف قضاء بالحؽ كأخذ با

 المطمب الرابع

 التعٌرؼ عمى شركط القاضي
كيحػارب الفسػاد، كليػذا  ،القضاء منصب خطير، بو تصإف الحقػكؽ، كتػرد المظػالـ

شدد أىؿ العمـ في شػركط مػف يتػكاله حتػى ال تضػيع حقػكؽ الرعيػة، كيسػكد األمػف كاألمػإف، 

                                                 

 .371، ص 4بؽ، جي كألفاظ المنياج، لمشربيني، مرجع ساإنمعرفة مع إلىظر: مغني المحتاج إن( 1)

 .373، ص 11ظر: المغني، البف قدامو، مرجع سابؽ، جإن( 2)

 .373ص  11ظر: المرجع السابؽ نفسو، جإن( 3)

أبي الدـ، تحقيؽ: محمد عبدالقادر أحمد عطا، بيركت،  إفظر: أدب القضاة، شياب الديف إبراىيـ بف عبدا بإن( 4)
 .23، ص 1987دار الكتب العممية، 
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كلػي األمػر إف يػكلي كينتشر العدؿ الذم ىك أساس الممؾ كالبقػاء كاالطمئنػإف، كيجػب عمػى 
عمػػػى كػػػؿ عمػػػؿ مػػػف أعمػػػاؿ المسػػػمميف أصػػػمح مػػػف يجػػػده لػػػذلؾ مػػػف األكفػػػاء، كذكم الخبػػػرة 
كالمعرفػػػػة كاالختصػػػػاص، قػػػػاؿ ابػػػػف تيميػػػػة: "فيجػػػػب عمػػػػى اإلمػػػػاـ البحػػػػث عػػػػف المسػػػػتحقيف 

، (1)لمكاليػػات مػػف نكابػػو عمػػى األمصػػار مػػف األمػػراء الػػذيف ىػػـ نػػكاب ذم السػػمطإف كالقضػػاة"
عمػػى إف يكػػكف القاضػػي مسػػممان، فػػبل يقمػػد كػػافران عمػػى مسػػمميف، لقكلػػو  (2)كقػػد اتفػػؽ الفقيػػاء

، كأجػػاز اإلمػاـ أبػػك حنيفػة إف يكػكف الكػػافر قاضػيان عنػػد (3) چ ڃ چ چ چ چ  ڦ ڦ ژتعػإلى: 
، كاتفػػػؽ أىػػػؿ العمػػػـ عمػػػى إف يكػػػكف القاضػػػي بالغػػػان عػػػاقبلن فػػػبل يػػػكلي صػػػبي كال (4)أىػػػؿ دينػػػو

ت كاليػة غيػره، فػبل يكػكف كاليػان عمػى غيػره، كمػا ال يػكلى مجنكف اتفاقان، أما الصبي فئلنو تح
 .(5)مجنكف لنقصو

فػػػي القاضػػػي السػػػبلمة مػػػف العيػػػكب، بػػػإف يكػػػكف سػػػميعان بصػػػيران  (6)كاشػػػترط الفقيػػػاء
ناطقان، أما البصير: ليعرؼ المػٌدعي مػف المػٌدعى عميػو، كالمقػر مػف المقػر لػو، كالشػاىد مػف 

ف فيمػت إشػػارتو الشػيكد عميػو، أمػا السػميع: ليسػمع كػػبلـ  خصػميف كاألبكػـ كىػك األخػرس كا 
عػػاجز عػػف تنفيػػذ األحكػػاـ كالنطػػؽ بيػػا، لكػػف الحنفيػػة أجػػازكا تقميػػد األطػػرش الػػذم ال يسػػمع 

، كفػػي األخػػرس كجيػػإف عنػػد الشػػافعية كالػػراجح عنػػد (7)الصػػكت القػػكم فػػي األصػػح عنػػدىـ

                                                 

، إفلسياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية، أحمد بف عبدالحميـ بف تميو، دار المعرفة، بيركت، لبنظر: اإن( 1)
 .6ص 

ق، دار 1415ظر: حاشية رد المختار عمى الدر المختار )حاشية ابف عابديف( لمحمد أميف بف عابديف، إن( 2)
 .493ص  5الفكر، بيركت، ج

 .141( سكرة النساء: 3)

 .494ص  5ابف عابديف، مرجع سابؽ، ج ظر: حاشيةإن( 4)

ن، ك 83ص  2ظر: االختيار لتعميؿ المحتار البف مكدكد، مرجع سابؽ، ج/إن( 5) ظر كذلؾ: الحاشية ابف عابديف، ا 
 .493/ص 5مرجع سابؽ، ج

ن، ك 83ص  2ظر: االختيار لتعميؿ المختار البف مكدكد، مرجع سابؽ، جإن( 6) ص  5ظر: حاشية ابف عابديف جا 
 .371ص  4ظر الشربيني جنا  ، ك 493

ن، ك 14/ص 2ظر: االختيار لتعميؿ المختار البف مكدكد، مرجع سابؽ، جإن( 7) ، 371ص  4ظر: الشربيني جا 
نك   .381ص  11ظر: ابف قدامو جا 
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كليسػت شػرطان فػػي  إف السػمع كالبصػػر كالنطػؽ شػرط فػػي اسػتمرار كاليتػو لمقضػػاء (1)المالكيػة
جػػكاز كاليتػػو لػػو، كبنػػاء عميػػو ينفػػذ حكػػـ األعمػػى كاألبكػػـ كاألصػػـ ككجػػب عزلػػو، كأمػػا بعػػد 

 العزؿ فأحكامو غير نافذة.

، (2)كمػػػػف شػػػػركط القاضػػػػي العدالػػػػة، فػػػػبل يجػػػػكز تكليػػػػة فاسػػػػؽ، بيػػػػذا قػػػػاؿ المالكيػػػػة
، (5) چ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ڤ ڤ ڤ ژ، كعمػدتيـ فػي ذلػؾ قكلػو تعػإلى: (4)، كالحنابمػة(3)كالشػافعية

، فػػأمر التبػػيف عنػػد قػػكؿ الفاسػػؽ، كال يجػػكز إف يكػػكف الحػػاكـ ممػػف ال يقبػػؿ قكلػػو كيجػػب (5)
 التبيف عند حكمو.

كقػػػػاؿ الحنفيػػػػة: العدالػػػػة ليسػػػػت شػػػػرطان لجػػػػكاز تقميػػػػد القضػػػػاء لكنيػػػػا شػػػػرط لمكمػػػػاؿ 
كألكلكيػػة، فيجػػكز تقميػػد الفاسػػؽ، كتنفػػذ قضػػاياه إذا لػػـ يجػػاكز فييػػا حػػد الشػػرع، فيػػك مػػف أىػػؿ 

لشػػػيادة، فيكػػػكف مػػػف أىػػػؿ القضػػػاء، كلكػػػف ال ينبغػػػي إف يقمػػػد الفاسػػػؽ، إلف القضػػػاء أمإنػػػة ا
 .(6)عظيمة ال يقـك بكفائيا إال مف كمؿ كرعو، كتـ تقكاه

كالػػذم أميػػؿ إليػػو مػػا ذىػػب إليػػو الجميػػكر، لقػػكة أدلػػتيـ مػػف جيػػة، كإلف الفاسػػؽ ال 
مػػػو كىػػػك إحقػػػاؽ الحػػػؽ يػػػؤمف حيفػػػو كظممػػػو، كبيػػػذا ينتفػػػى المقصػػػد الػػػذم شػػػرع القضػػػاء ألج

بطاؿ الباطؿ.  كا 

                                                 

، دار الكتب العممية، 1ط 1997ظر: جكاىر اإلكميؿ شرح مختصر خميؿ، صالح عبدالسميع األبي األزىرم، إن( 1)
 .122ـ ص 1979ظر: الشنقيطي، إن، 330ص  2، جإفبيركت/ لبن

 .499ص  8ظر: مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ، لمحطاب، مرجع سابؽ، جإن( 2)

، دار 1ق، ط1418ي، إنظر: فتح المعيف شرح قرة العيف بميمات الديف، زيف الديف عبدالعزيز الممييارم الفنإن( 3)
 .243 – 242ص  4الفكر، بيركت، ج

 .381ص  11البف قدامو، مرجع سابؽ، ج ظر: المغنيإن( 4)

 .6( سكرة الحجرات: 5)

 .83ص  2ظر: االختيار لتعميؿ المختار البف مكدكد، مرجع سابؽ، ج/إن( 6)
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عمػػػى إف يكػػػكف القاضػػػي مػػػف أىػػػؿ االجتيػػػاد، فػػػبل يجػػػكز قضػػػاء  (1)كأكثػػػر الفقيػػػاء
 (2) چ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ژ:-عػػز كجػػؿ –العػػامي الػػذم يحكػػـ بالتقميػػد حجػػتيـ فػػي ذلػػؾ قكلػػو 

كالػػػذم أميػػػؿ إليػػػو كجػػػكب إف يكػػػكف القاضػػػي عمػػػى قػػػدر كبيػػػر مػػػف العمػػػـ كالفقػػػو يمكنػػػو مػػػف 
نصاؼ المظمـك كال يشترط إف يككف مجتيدان، بؿ يجكز لو تقميد غيػره مػف إصدار األ حكاـ كا 

العممػػاء كأمػػا الجاىػػؿ فػػبل يجػػكز لػػو تقميػػده مطمقػػان، إلف الضػػرر أكثػػر مػػف النفػػع كفػػي التقميػػد 
ندثار لممصالح.  ضياع لمحقكؽ كا 

لي فيػك كأما الذككرة فقد اختمػؼ الفقيػاء فػي اشػتراطيا عمػى مػا سػأبينو فػي المبحػث التػا
 مكضع البحث كنكاتو.

 المبحث الثإني

 حكـ تكلي المرأة القضاء عند الفقياء

 تمييد
ال خػػبلؼ بػػيف العممػػاء عمػػى مشػػركعية تػػكلي الرجػػاؿ منصػػب القضػػاء عنػػد تػػكفر 
الشػػػركط المطمكبػػػة التػػػي أشػػػرنا إلييػػػا إنفػػػان، إال إف الفقيػػػاء اختمفػػػكا فػػػي أحقيػػػة تػػػكلي المػػػرأة 

ىذا األمر مثػاران بػيف الفقيػاء قػديمان كحػديثان باإلضػافة إلػى منصب القضاء كمشركعيتو كظؿ 
مػػا اسػػتحدثت مػػف متغيػػرات فػػي حيػػاة المػػرأة كالمجتمػػع حصػػمت باألىميػػة بمكػػإف إثػػارة ىػػذا 

 األمر مجددان، كؿ ىذه األمكر سنتعرؼ عمييا في المطالب القادمة إف شاء ا تعإلى.

                                                 

ص  3، مطبعة البابي الحمبي، ج2ظر: أسيؿ المدارؾ شرح إرشاد السالؾ، أبك بكر بف حسف الكسناكم، طإن( 1)
ن، ك 194 ، تحقيؽ أحمد شاكر، دار الفكر، بيركت جظر: المحمى باآلثار عمي بف أحما   9د بف سعيد بف حـز
ن، ك 429ص   .704ظر: العدة شرح العمدة، لبياء الديف المقدسي، ص ا 

 49( سكرة المائدة: 2)
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 المطمب األكؿ

 ند الفقياء قديمان كحديثان القكؿ بمنع تكلي المرأة القضاء ع
ذىب أصحاب ىذا القكؿ بإنو ال يصح تكلية المػرأة القضػاء مطمقػان، ال فػي الحػدكد 

، كالشػيعة (3)، كالحنابمػة(2)، كالشػافعية(1)كال في األمكاؿ كال في غير ذلؾ، كىك قػكؿ المالكيػة
 .(5)، كالزيدية(4)اإلمامية

م الػػدكتكر محمػػد أبػػك فػػارس مػػف كمػػف العممػػاء المعاصػػريف الػػذيف أخػػذكا بيػػذا الػػرأ
الجامعة األردنية كالشيخ عطية صػفر رئػيس لجنػة الفتػكل بػاألزىر سػابقان كاألسػتاذ مصػطفى 

 .(6)السباعي

كالخنثى المشكؿ في ذلؾ كالمرأة كما قالو الماكردم كغيره، فمػك كلػي ثػـ بػإف رجػبلن 
 .(7)لـ يصح تكليتو، أما إذا بإنت ذككرتو قبؿ تكليتو فإنيا تصح

 دلتيـ: استدؿ القائمكف بعدـ تكلية المرأة القضاء بالكتاب كالسنة كالمعقكؿ.أ

 أكالن: مف الكتاب:
 استدلكا بما يمي:

                                                 

 .8/65 -ق1416، الحطاب، 4/129ظر: الدردير، إن( 1)

، دار إحياء الكتب العربية، ظر: كفاية األخبار في حؿ غاية االختصار، تقي الديف أبكبكر محمد الحصنيإن( 2)
 .371، ص 4، ج1958، الشربيني 365، ص 1987ي إنظر: األصفيإن، 725/ص 1القاىرة، ج

ن، ك 621ظر: العدة شرح العمدة، عبلء الديف المقدسي، مرجع سابؽ، ص إن( 3)  .381ص  11ظر: ابف قدمو، جا 

طكبي، تحقيؽ: محمد الباقي الييكدم، المكتبة ظر: المبسكط في فقو اإلمامية، أبك جعفر محمد بف الحسيف الإن( 4)
 .101/ص 8المرتضكية، ج

ظر: البحر الزحار الجامع لمذاىب عمماء األمصار، أحمد بف يحيى المرتضي، راجعو: عبدا محمد الصديؽ، إن( 5)
 .118، ص 6دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، ج/

، صحيفة الجميكرية، عمى 2007-5 -16إبراىيـ فريد  ظر: عمماء الشريعة اختمفكا حكؿ المرأة قاضية،إن( 6)
ن، ك htt://www.algomhauia.notالمكقع:   .39، ص 1984ظر: أبك فارس ا 

 .371ص  4، ج/1958ظر: الشربيني، مرجع سابؽ إن( 7)
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، فقػػػػد نبػػػػو ا تعػػػػإلى عمػػػػى خػػػػبلؿ النسػػػػاء (1) چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژقكلػػػػو تعػػػػإلى:  . أ
 .(2)كنسيإنيف، كالقضاء يحتاج إلى الفطنة كقكة الذاكرة

يعنػي فػي العقػؿ كالػرأم، كالرجػؿ أكفػأ مػف المػرأة كىػك ، (3) چ ڦ ڦ ڦٱ  ژقكلػو تعػإلى:  . ب
مقدـ عمييػا، كالػذيف يجيػزكف كاليػة المػرأة لمقضػاء يقػدمكف المػرأة عمػى الرجػؿ، فيقػدمكف 
ما أخره ا، فإف قيؿ: إف اآلية تتعمؽ بمسػؤكلية األسػرة، كليسػت عامػة فالحجػة قائمػة؛ 

تعػػػدك أصػػػابع اليػػػديف فػػػئلف  إلنيػػػا إف كإنػػػت عػػػاجزة عػػػف إدارة أسػػػرة مجمكعػػػة أفػػػراد ال
تعجػػػز عػػػف إدارة شػػػؤكف النػػػاس كالفصػػػؿ فػػػي خصػػػكماتيـ كمنازعػػػاتيـ كحػػػؿ مشػػػاكميـ 

 .(4)أكلى
 ثإنيان: مف السنة 

 استدلكا بما يمي:

،  قػػػػاؿ اإلمػػػػاـ (5)"لػػػػف يفمػػػػح قػػػػـك كٌلػػػػكا أمػػػػرىـ امػػػػرأة" -عميػػػػو الصػػػػبلة كالسػػػػبلـ –قكلػػػػو  .أ 
الكاليػػات، كال يحػػؿ قػػـك تكليتيػػا؛  الشػػككإني: "فيػػو دليػػؿ عمػػى إف المػػرأة ليسػػت مػػف أىػػؿ

 .(6)إلف تجنب األمر المكجب لعدـ الفبلح كاجب"
 .(7)كقاؿ اإلماـ ابف قيـ الجكزية "كىذا إنما ىك في الكالية كاإلمامة العظمى كالقضاء"

كأصػػػحابو  - -كقػػػاؿ أصػػػحاب ىػػػذا الػػػرأم: لػػػـ يثبػػػت مػػػف السػػػنة الفعميػػػة إف النبػػػي 

                                                 

 .282( سكرة البقرة: 1)

 .381ص  11ظر: ابف قدامة جإن( 2)

 34( سكرة النساء: 3)

 .39ص  1984ظر: أبك فارس إن( 4)

 (.1610ص  4، ج1987كسرل كقيصر )البخارم،  إلى( ركاه البخارم، كتاب المغازم، باب كتاب النبي 5)

ص  9ي، دار الجميؿ، بيركت جإنظر: نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار، محمد بف أبي بكر أبك الزرعي الشككإن( 6)
 .137ص 

الزرعي بف قيـ الجكزية، تحقيؽ: طو عبدالرؤكؼ ظر: اعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، محمد بف أبي بكر إن( 7)
 .377ص  2سعد، دار الجيؿ، بيرك، ج
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ف ا عمييـ  .(1)ىذا المنصب قمدكا امرأة -رضكا 
نمػا  .ب  كما استدلكا بحديث: "مف رابو شيء مف صبلتو فميسح فإنو إذا سػبح التفػت إليػو، كا 

 .(2)التصفيؽ لمنساء"
كجو االستدالؿ: منعت المرأة مف النطؽ في الصبلة لئبل يسمع كبلميا مخافة االفتتػإف 

 بيا، فإف تمنع القضاء الذم يشتمؿ عمى الكبلـ كغيره أكلى.
 ف األثرثالثان: م

 .(3)"أخركىف حيث أخرىف ا" - -يقكؿ ابف مسعكد 

كجػػو الداللػػة: مػػف أجػػاز لممػػرأة إف تمػػي القضػػاء فقػػد قػػدميا كأٌخػػر الرجػػؿ؛ كإلنػػو لمػػا 
منعيا نقػص اإلنكثػة مػف إمامػة الصػمكات مػع جػكاز إمامػة الفاسػؽ، كػإف المنػع مػف القضػاء 

 .(4)الذم ال يصح مف الفاسؽ أكلى

 ؿرابعان: مف المعقك 
 قالكا:

إف المرأة ليسػت مػف أىػؿ الحضػكر فػي محافػؿ الخصػـك كالرجػاؿ كىػي مػأمكرة بػالحرز  .أ 
 خكؼ االفتتإف بيا.

تتعرض المرأة لمػا تتعػرض لػو أم امػرأة مػف أعػذار شػرعية كػالحيض كالحمػؿ كالكضػع  .ب 
كالحضإنة كقد ثبت إنيػا تػؤثر عمػى مػزاج المػرأة، كتحتػاج فييػا إلػى الراحػة الكاممػة ممػا 

                                                 

ظر: تحفة األحكذم، بشرح جامع الترمذم، محمد عبدالحميد بف عبدالرحيـ المباركفكرم، دار الكتب العممية، إن( 1)
 . 447ص  6بيركت، ج

ماـ األكؿ فتأخر اآلخر، أك لـ يتأخر جازت ( ركاه البخارم، كتاب الصبلة، باب مف دخؿ ليؤـ الناس فجاء اإل2)
 .242ص  1، ج1987صبلتو، البخارم، 

ي إن( ركاه عبدالرزاؽ في مصنفو، باب شيكد النساء الجماعة عبدالرزاؽ، أبك بكر عبدالرزاؽ ىماـ الصنع3)
 1491 3، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ج2ق، مصنؼ عبدالرزاؽ، تحقيؽ حبيب الرحمف األعظمي، ط1403

 (.5115ديث رقـ )ح

 مرجع سابؽ. 57ص  20ج 1994ظر: الماكردم، إن( 4)
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 .(1)مجريات القضاء يؤثر عمى
 المطمب الثإني

 القكؿ بالجكاز مطمقان كالجكاز المقيد لتكلي المرأة القضاء عند الفقياء قديمان كحديثان 

 أكالن: الجكاز المقيد
ذىػػػب الحنفيػػػػة إلػػػػى إف المػػػػرأة إذا كليػػػػت القضػػػػاء نفػػػػذ قضػػػػاؤىا فػػػػي غيػػػػر الحػػػػدكد 

ميػػػة القضػػػاء تػػػدكر مػػػع أىميػػػة كالقصػػػاص، كأثػػػـ مكٌلييػػػا؛ إلنػػػو ال شػػػيادة ليػػػا فػػػي ذلػػػؾ، كأى
نما نفذ قضػاؤىا فػي غيػر الجنايػات؛ إلنػو يجػكز إف تكػكف شػاىدة فيػو، كقػد ركم  الشيادة، كا 

 .(2)عف عمر إنو قٌدـ امرأة عمى حسبة السكؽ

جاء في كتاب "االختيػار" البػف مػكدكد المكصػمي: "كيجػكز قضػاء المػرأة فيمػا تقبػؿ 
 .(3)ادثة الرجاؿ، كمبنى أمرىف عمى الستر"شيادتيا فيو إال إنو يكره لما فيو مف مح

كقػػػد أخػػػذ بيػػػذا الػػػرأم مػػػف العممػػػاء المعاصػػػريف الػػػدكتكر نبيػػػؿ غنػػػايـ رئػػػيس مركػػػز 
 .(4)الدراسات اإلسبلمية بكمية دار العمـك بالقاىرة

 مناقشة أدلة المجيزيف
ناقش المإنعكف قضاء المرأة مطمقػان أدلػة المجيػزيف لػو فػي غيػر الحػدكد كالقصػاص 

 مي:كما ي

إف قياس القضاء عمى الشيادة كاالفتاء قياس مع الفارؽ؛ إلنو ال كاليػة فييػا، فمػـ تمنػع  .1

                                                 

 .127ص  22ظر: المجمكع الميذب، يحي بف شرؼ النككم، دار الفكر، بيركت، جإن( 1)

، 1ظر: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ابف نجيـ، تحقيؽ: زكريا عميرات، طإن( 2)
 .8ص  7، بيركت، جدار الكتب العممية

 .84ص  2ظر: االختيار البف مكدكد، مرجع سابؽ، جإن( 3)

ظر: مقاؿ نشر بجريدة الجميكرية، الدكتكر إبراىيـ فريد عمى المكقع اإللكتركني: إن( 4)
http://www.alomhuria.net 
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ف منعت مف الكاليات  .(1)منيا اإلنكثة كا 
أثػػػر عمػػػر ال يصػػػمح لبلحتجػػػػاج بػػػو، فقػػػد سػػػاقو المحتجػػػػكف بػػػو غيػػػر مسػػػند كبصػػػػيغة  .2

ث التمػػريض كعػػدـ الجػػـز كىػػذه الصػػيغة ال تؤىػػؿ الػػنص ليحػػتج بػػو حتػػى كلػػك صػػح كتبػػ
 .(2)فإنو ال يفيـ مف إف عمر كالىا القضاء

 ثإنيان: الجكاز المطمؽ
يجكز إف تككف المرأة قاضػية عمػى اإلطػبلؽ فػي الحػدكد كالقصػاص كغيرىمػا كىػك 
مػػػركم عػػػف اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف جريػػػر الطبػػػرم كاإلمػػػاـ بػػػف حػػػـز الظػػػاىرم كاإلمػػػاـ الحسػػػف 

 .(3)البصرم

ألسػػتاذ محمػػد عػػزة دركزة، كالػػدكتكر كقػػد أخػػذ بيػػذا الػػرأم مػػف العممػػاء المعاصػػريف ا
، كقػػد اسػػتدلكا عمػػى ذلػػؾ بمػػا ركم عػػف (4)محمػػد عمػػي الجنػػدم األسػػتاذ بػػدار العمػػـك بالقػػاىرة

عمر إنو كلَّى )الشفاء( امرأة مف قكمو السكؽ، كإلف المرأة يجػكز إف تكػكف مفتيػة فيجػكز إف 
حكػاـ تنفيػذ القاضػي تكػكف قاضػية، كمػا إنيػا تعػد مػف أىػؿ االجتيػاد، ثػـ إف الغػرض مػف األ

، كذلػػػؾ ممكػػػف مػػػف المػػػرأة كإمكإنػػػو مػػػف  ليػػػا كسػػػماع البينػػػة عمييػػػا كالفصػػػؿ بػػػيف الخصػػػـك
 .(5)الرجؿ

 مناقشة أدلة المجيزيف لقضاء المرأة مطمقان 
 ناقش المإنعكف قضاء المرأة أدلة المجيزيف لو مطمقان كما يمي:

                                                 

 .221ص  20ظر: الماكردم مرجع سابؽ، جإن( 1)

، دار الكتب العممية، 2بك الطيب محمد شمس الحؽ العظيـ أبادم، طظر: عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، أإن( 2)
 .269ص  5بيركت، ج

في في تفسير القر إنظر: ركح المعإن( 3) ي، محمكد أبك الفضؿ األلكسي، دار إحياء التراث إنالعظيـ كالسبع المث ا 
ن، ك 189ص  19العربي، بيركت، ج حجر، دار ظر لفتح البارم شرح صحيح البخارم أحمد بف عمي بف ا 
 .147ص  3المعرفة، بيركت، ج

 .81، ص 1964ي العدد التاسع إنظر: قضاء المرأة، مجمة المسممكف، المجمد الثإن( 4)

 .164ص  13ظر: القرطبي، مرجع سابؽ، جإن( 5)
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 .الذم استدلكا بو فمدسكس كما كضحنا سابقان  - -أما أثر عمر  .1
أمػػا القيػػاس عمػػى اإلفتػػاء فيػػك قيػػاس مػػع الفػػارؽ؛ إلف ىنػػاؾ فركقػػان كثيػػرة بػػيف القاضػػي  .2

 .(1)فتاء كالقضاء، فاإلفتاء إظيار لمحكـ كالقضاء امضاء لوكالمفتي ككظيفة اإل
شػػػكؾ اإلمػػػاـ القرطبػػػي فػػػي صػػػحة ىػػػذا الػػػرأم المنسػػػكب إلػػػى اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف جريػػػر  .3

ؿ عف أبي حنيفة إنيا إنما تقضي فيمػا تشػيد فيػو، الطبرم قائبلن: )لعمة نقؿ عنو كما نق
كلػيس بػإف تكػكف قاضػية عمػى اإلطػبلؽ، كال بػػإف يكتػب ليػا مسػطكر بػإف فئلنػة مقدمػػة 

 .(2) عمى الحكـ، كىذا ىك الظف بأبي حنيفة كابف جرير(
 المطمب الثالث

 المستجدات التي طرأت عمى المرأة في سمؾ القضاء
الحاليػة أفضػؿ بكثيػر ممػا كإنػت عميػو فػي عػدد  ال شؾ إف كضػع المػرأة فػي أيامنػا

مػػف المراحػػؿ التاريخيػػة الماضػػية، فػػالمرأة اليػػـك ليػػا دكر فػػي الحيػػاة السياسػػية، كفػػي الحيػػاة 
االجتماعيػػة، كفػػي مجػػاالت العمػػؿ المتعػػددة، كليػػا حضػػكرىا فػػي الجامعػػات كالمعاىػػد، كليػػا 

اكتػػة بػػيف دكلػػة كأخػػرل حضػػكرىا فػػي القضػػاء الػػذم ىػػك محػػكر حػػديثنا، إف كػػإف بدرجػػة متف
كقبؿ حديثنا عف المرأة كالمستجدات التػي طػرأت عمييػا فػي السػمؾ القضػائي ال بػد إف نػذكر 

 المتغيرات التي مرت بيا في الحياة السياسة لما ليا مف عبلقة كطيدة بسمؾ القضاء.

 أكالن: المتغيرات عمى حياة المرأة السياسية
ي الكقػػت الحاضػػر ال بػػد مػػف التػػذكير قبػػؿ الحػػديث عػػف المػػرأة كعمميػػا السياسػػي فػػ

بعمؿ المرأة السياسػي إبػإف ظيػكر اإلسػبلـ، فاإلسػبلـ سػاكل بػيف الرجػؿ كالمػرأة فػي الحقػكؽ 
 كالكاجبات إال ما استثنى بعمة كبدليؿ.

فاإلسبلـ نظر إلى المرأة نظرة تقـك عمى صفتيا اإلنسإنية باعتبارىا فػردان مػف أفػراد 
رابطػػة العقيػػدة، كىػػي الرابطػػة التػػي تصػػبغ حركتيػػا السياسػػية  المجتمػػع تربطيػػا ببقيػػة أفػػراده

                                                 

 .236ص  8شرح المنياج، لمرممي، طبعة أخيرة، دار الفكر بيركت، ج إلىظر: نياية المحتاج إن( 1)

 .164، ص 13بي، مرجع سابؽ، جظر: القرطإن( 2)
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حيػػث تػػدكر مػػع حركػػة المجتمػػع كفاعميتػػو بيػػدؼ تحقيػػؽ مقاصػػد الشػػرع، فالعقائػػد كالعبػػادات 
كاألحكاـ التي شرعيا ا تعإلى لئلنسإف يستكم فييا التكميؼ بيف الرجؿ كالمػرأة بشػكؿ عػاـ 

 ٹپ پ  پپ  ڦ ڦ ڦ ڦٱ  ژقكلػو تعػإلى: كقد دٌلت النصكص الشرعية عمػى ذلػؾ، مػف ذلػؾ 
 ڎ  ڇ ڇڇ ڇچ چ چ چ  ڃ ڃ   ڃ ڃ چ ژ، كقكلػػو تعػػإلى: (1) چ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ
 .(2)چ چ ڍ ڍ ڈ ڈڌ ڌ ڎ

فاإلسبلـ أعطى لممرأة حؽ المشاركة في األمكر السياسية كتبػدم رأييػا كلػك خػالؼ 
 ذلؾ رأم الحاكـ.

قبػػػػؿ بشػػػػركط  - -فالرسػػػػكؿ  كمػػػف أمثمػػػػة ذلػػػػؾ: مػػػػا كػػػػإف يػػػـك صػػػػمح الحديبيػػػػة،
المشػػركيف فػػي الصػػمح كأخػػذ بعػػض الصػػحابة ذلػػؾ بإنػػو قبػػكؿ الدنيػػة فػػي الػػديف فمػػـ يقكمػػكا 
بػػالحمؽ كالنحػػر، فػػدخؿ النبػػي عمػػى أـ المسػػمميف أـ سػػممة، كذكػػر ليػػا مػػا لقػػي مػػف النػػاس، 

، كفعمػو  - -فأعطتو المشكرة التي كإنت سػببان فػي درء الفتنػة كسػماع النػاس لقػكؿ النبػي 
فقمػػت: ألسػػت  - -عػػف يػػـك الحديبيػػة فأتيػػت رسػػكؿ ا  - -يقػػكؿ عمػػر بػػف الخطػػاب 

نبي ا حقا؟ قاؿ: بمى قمت: ألسنا عمػى حػؽ كعػدكنا عمػى باطػؿ؟ قػاؿ بمػى قمػت: فمػـ نعػط 
 الدنية في ديننا إذان؟ قاؿ: إني رسكؿ ا كلست أعصيو كىك ناصرم.

كؼ بػػو؟ قػػاؿ: بمػػى، فأخبرتػػؾ إنػػا قمػػت أكلػػيس كنػػت تحػػدثنا إنػػا سػػنأتي البيػػت فنطػػ
نأتيو العاـ، قمت: ال قاؿ: فإنؾ آتيو كمطكؼ بػو، قػاؿ فأتيػت أبػا بكػر فقمػت لػو: يػا أبػا بكػر 
اليس ىذا نبي ا حقا؟ قاؿ بمى قمت: ألسػنا عمػى حػؽ كعػدكنا عمػى باطػؿ قػاؿ: بمػى قمػت: 

ربػػو كىػػك ناصػػره  فمػػـ نعػػط الدنيػػة فػػي ديننػػا، قػػاؿ "أييػػا الرجػػؿ إنػػو رسػػكؿ ا كلػػيس يعصػػي
فاستمسػػػػؾ بغػػػػرزه، فػػػػكا إنػػػػو عمػػػػى الحػػػػؽ، فممػػػػا فػػػػرغ رسػػػػكؿ ا مػػػػف قضػػػػية الكتػػػػاب قػػػػاؿ 
ألصػػحابو: قكمػػكا فػػإنحركا ثػػـ احمقػػكا. قػػاؿ: فػػكا مػػا قػػاـ مػػنيـ رجػػؿ، حتػػى قػػاؿ ذلػػؾ ثػػبلث 
مػػرات، فممػػا لػػـ يقػػـ مػػنيـ أحػػد دخػػؿ عمػػى أـ سػػممة فػػذكر ليػػا مػػا لقػػي مػػف النػػاس، فقالػػت أـ 

                                                 

 1( سكرة النساء: 1)

 13( سكرة الحجرات: 2)
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نبػػي ا أتحػػب ذلػػؾ أخػػرج ثػػـ ال تكمػػـ أحػػدان مػػنيـ كممػػة حتػػى تنحػػر بػػدنؾ كتػػدعك سػػممة: يػػا 
حالقػػؾ، فخػػرج فمػػـ يكمػػـ أحػػدان مػػنيـ حتػػى فعػػؿ ذلػػؾ نحػػر بدنػػة كدعػػا حالقػػو فحمقػػو، فممػػا رأكا 

 .  (1)ذلؾ قامكا فنحركا كجعؿ بعضيـ يحمؽ بعض

 كقػػػد أعطػػػػى اإلسػػػػبلـ المػػػػرأة حػػػػؽ اإلجػػػػارة كاألمػػػػإف كىػػػػك مػػػػا يسػػػػمى فػػػػي عصػػػػرنا
، ظير ذلؾ عنػدما أجػارت أـ ىػإنئ ابنػة أبػي طالػب أخاىػا (2)الحاضر حؽ المجكء السياسي

"قػػد أجرنػػا مػػف أجػػرت كأٌمنػػا مػػف  -عميػػو السػػبلـ –عقيػػؿ بػػف أبػػي طالػػب يػػـك الفػػتح فقػػاؿ ليػػا 
 .(3)أمنت"

كما أعطى اإلسػبلـ لممػرأة حػؽ مقابمػة أعمػى سػمطة فػي الدكلػة فػي الكقػت كالمكػإف 
: "يػػا أـ فػػئلف، أجمسػي فػػي أم نػكاحي السػػكؾ شػػئت - -رسػكؿ ا  الػذم يحػػدده فقػد قػػاؿ

ف الكػريـ كالسػنة النبكيػة يػرل الكثيػر مػف (4)حتى أقضي لػؾ حاجتػؾ" ، كىكػذا كمػف يتبػع الفػرا 
اآليات كاألحاديث التي تبيف المساحة الكاسعة التي فتحت مف أجؿ إشراؾ المػرأة فػي العمػؿ 

ة كمػػف جديػػد بػػدأت المػػرأة تعػػكد إلػػى سػػابؽ عيػػدىا السياسػػي، لكػػف المػػرأة غيبػػت فتػػرات طكيمػػ
في المشاركة فػي الحيػاة السياسػية، كقػد أردت فػي البدايػة الحػديث عػف دكر المػرأة السياسػي 
مػػع ظيػػكر اإلسػػبلـ قبػػؿ الحػػديث عػػف دكرىػػا فػػي الكقػػت الػػراىف كعػػف الفتػػرة الطكيمػػة التػػي 

أة اليػػػـك كاحػػدة مػػػف أىػػػـ غابػػت فييػػػا عػػف المشػػػيد السياسػػي، كتعػػػد المشػػاركة السياسػػػية لممػػر 
مؤشػػرات التنميػػة فػػي أم مجتمػػع، إذ ال يمكػػف الحػػديث عػػف التميػػز دكف التطػػرؽ لمكضػػكع 
المشاركة السياسية لممرأة، مف أجؿ ذلؾ جاءت ىذه الممحة المكجزة عػف مشػاركة المػرأة فػي 

 الحياة السياسية في الدكؿ العربية.
                                                 

، الرياض، دار 1ي، تحقيؽ: باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة، طإني، البف أبي عاصـ الشيبإنظر: مسند اآلحاد كالمثإن( 1)
 .395/ص 1، ج550ـ حديث رقـ 1991 -ق1411الرياض، 

سماعيؿ عبدالكافي، اإلسكندرية، مكتبة اإلسكندرية، ظر: حقكؽ المرأة في اإلسبلـ، فكزم عإن( 2) ، ص 2006طكه كا 
54 – 55. 

، صحيح مسمـ: كتاب فصؿ في 1/141، 350( صحيح البخارم: كتاب الصبلة في الثكب الكاحد حديث رقـ 3)
 .1336/489صبلة الضحى صبلة المسافريف، باب استحباب صبلة الضحى حديث رقـ 

 .4/1812، 2326ؿ، باب قرب النبي مف الناس كتبركيـ بو، حديث رقـ ( صحيح مسمـ: كتاب الفضائ4)



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 408 

دكلػة عربيػة منحػت المػرأة حػؽ كبالرجكع إلى الماضي القريب يجد الباحث إف أكؿ 
كلكػف بقػي ىػذا الحػؽ حبػران عمػى كرؽ حتػى  1946العمؿ السياسي ىي جيبكتي كذلؾ سػنة 

 ـ.1986منحت حؽ التصكيت في اإلنتخابات عاـ 

ـ، كلكػػف أكؿ امػػرأة دخمػػت 1952كفػػي لبنػػإف منحػػت حػػؽ الترشػػح كالتصػػكيت عػػاـ 
 ـ.1991البرلمإف عاـ 

حػؽ التصػكيت كالترشػح كدخمػت أكؿ امػرأة  1953كفي سكريا حصػمت المػرأة عػاـ 
 ـ،.1973سكرية البرلمإف عاـ 

كدخمػػت البرلمػػإف  1956كفػػي مصػػر منحػػت المػػرأة حػػؽ التصػػكيت كالترشػػح عػػاـ 
كبذلؾ تعتبر المرأة المصرية أكؿ امػرأة عربيػة تػدخؿ البرلمػإف فػي ىػذا التػاريخ،  1957عاـ 

ـ ثـ جاء دكر تػكنس عػاـ 1959ـ أما جزر القمر فمنحت المرأة حؽ التصكيت كالترشح عا
ـ،  1975كلكػػػف لػػػـ تصػػػؿ البرلمػػػإف إال فػػػي عػػػاـ  1961ـ ثػػػـ مكريتإنيػػػا فػػػي عػػػاـ 1960

، كدخمػػت المػػرأة الجزائريػػة البرلمػػإف فػػي نفػػس العػػاـ 1962كالجزائػػر منحػػت الحػػؽ فػػي عػػاـ 
كدخمػػػت المػػػرأة المغربيػػػة البرلمػػػإف عػػػاـ  1963كالمغػػػرب مػػػنح حػػػؽ التصػػػكيت لممػػػرأة عػػػاـ 

 ـ.1990كدخمت البرلمإف عاـ  1967في ليبيا منحت المرأة حؽ التصكيت عاـ ك  1993

كفػػي  1989كدخمػػت البرلمػػإف عػػاـ  1974أمػػا فػػي األردف فقػػد مػػنح الحػػؽ لممػػرأة 
، كدخمػػػػت المػػػػرأة 1994كدخمػػػػت البرلمػػػػإف عػػػػاـ  1980العػػػػراؽ منحػػػػت المػػػػرأة الحػػػػؽ عػػػػاـ 

 ـ.1996الفمسطينية البرلمإف عاـ 

قبػػؿ  -رحمػػو ا –ايا التػػي حػػاكؿ الشػػيخ محمػػد الغزالػػي كىػػذا المكضػػكع مػػف القضػػ
رات السػػنيف الػػدعكة إليػػو، أال كىػػك تسػػميط الضػػكء عمػػى مشػػاركة المػػرأة فػػي عمميػػة تنميػػة شػػع

نػػػػو لػػػػيس فػػػػي اإلسػػػػبلـ مػػػػا يمنػػػػع مػػػػف ذلػػػػؾ، فػػػػالمرأة أىػػػػؿ لػػػػذلؾ كلكػػػػف التقاليػػػػد  المجتمػػػػع كا 
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 .(1)االجتماعية قد تغمبت عمى المعتقدات الدينية

 : المتغيرات عمى عمؿ المرأة في سمؾ القضاءثإنيان 
لـ تقتصر مكإنة المرأة في اإلسبلـ عمى حقيقػة إف أكؿ مؤمنػة فػي اإلسػبلـ السػيدة 

 .(2)-رضي ا عنيا –خديجة بنت خكيمد 

كأكؿ ميػػػػاجرة السػػػػيدة رقيػػػػة مػػػػع  -رضػػػػي ا عنيػػػػا –كأكؿ شػػػػييدة السػػػػيدة سػػػػمية 
 .(3)-رضي ا عنيـ –زكجيا عثمإف 

عٌدت ذلؾ لتككف أكؿ قاضية في اإلسػبلـ كمػا يحمػك لعبػدا النجػار إف يسػمي بؿ ت
 .(4)"أـ الشفاء" أكؿ قاضية في اإلسبلـ

أردت بيػػذه المقدمػػة التمييػػد لمحػػديث عػػف تطػػكر المػػرأة فػػي السػػمؾ القضػػائي، فػػإف 
أة كإف ابف حـز كابف جرير الطبرم كمف معيـ قد ذىبكا إلى القكؿ بجكاز قضاء المػرأة فػالمر 

اليػػـك دخمػػت سػػمؾ القضػػاء كعممػػت قاضػػية كأثبػػت فػػي كثيػػر مػػف البمػػدإف جػػدارتيا، كقػػدرتيا 
عمػػى تحمػػؿ المسػػؤكلية، كبإمكإنيػػا القيػػاـ بكظيفػػة القضػػاء كاألمثمػػة فػػي ذلػػؾ كثيػػرة جػػدان فػػي 

 الحياة العممية.

ففػػي دكلػػة فمسػػطيف كصػػمت المػػرأة إلػػى قمػػة القضػػاء حيػػث عٌينػػت أكؿ قاضػػية فػػي 

                                                 

بيركت، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  3ظر: اإلسبلـ كالمرأة في رأم اإلماـ محمد عبده، محمد عماره، طإن( 1)
 .21ـ، ص 1980

بنة خكيمد بف أسد بف عبد يا، أـ القاسـ اإن: سيدة نساء العالـ في زم-رضي ا عنيا –( خديجة بنت خكيمد 2)
كأكؿ مف آمف بو كصدقو قبؿ أم أحد،  - -العزل بف قصي بف كبلب القرشية األسدية أـ أكالد رسكؿ ا 

 .110ص  2ظر في ذلؾ: سير أعبلـ النببلء، لئلماـ الذىبي، جإن

بشة فأقامكا عند الح إلىىاجر بيا  - - إفبف عف إفبنت رسكؿ ا، كزكجة عثم -ضي ا عنيا –( رقية 3)
 .375، ص 2ظر: المنتظـ، ألبي الفرج الجكزم، جإنالنجاشي آمنيف، 

فظر: مكقع الجميكرية تحت عنك إن( 4) "أـ الشفاء أكؿ قاضية في اإلسبلـ"، كتب عبدا النجار بتاريخ  ا 
 www.algomhoriah.netـ، مقاؿ عمى المكقع اإللكتركني: 1/9/2008
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 .(1)كىي المستشارة "سعاد فكزم الدجإني" 1973ة محكمة الصمح سن

كفػػي دكلػػة سػػكريا عينػػت أكؿ قاضػػية فػػي محافظػػة أدلػػب كىػػي المستشػػارة "صػػبيحة 
 ـ.1975جمب" كأكؿ قاضية عاـ 

كما كصمت في األردف نساء إلى منصب القضاء كمف بػيف ىػؤالء "تغريػد حكمػت" 
ي تمػػػنح جػػػائزة المتميػػػزات فػػػي كالرابعػػػة فػػػي العػػػالـ التػػػ 1996أكؿ قاضػػػية فػػػي األردف سػػػنة 

 .(2)2009القإنكف الدكلي العاـ عاـ 

لتكػػكف أكؿ قاضػػػية مصػػػرية  2002كمػػا كصػػػمت المصػػػرية "تيػػإني الجبػػػالي" عػػػاـ 
 تصؿ إلى عتبة القضاء.

كىناؾ العديد مف الدكؿ العربية التػي كصػمت فييػا المػرأة إلػى منصػب القضػاء كقػد 
عػػض الػػدكؿ العربيػػة فػػإذا كإنػػت العػػادات الحظنػػا ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ذكػػر بعػػض األمثمػػة فػػي ب

القديمػػة كالتقاليػػد قػػد غيبػػت المػػرأة عػػف الكاقػػع السياسػػي كعػػف المشػػاركة فػػي التنميػػة فقػػد إف 
ف إف تفتح ليا أبكاب العمؿ لمرقي بالمجتمعات اإلسبلمية.  األكا 

نحػػف فػػي زمػػف تقػػدـ فيػػو الجميػػع فػػي العػػالـ كال يميػػؽ بالمسػػمميف إال إف يغيػػركا تمػػؾ 
إلػػى عمػػؿ المػػرأة فػػي كػػؿ المجػػاالت التػػي تصػػمح لمقيػػاـ بيػػا فإنػػو ككمػػا تقػػكؿ القاعػػدة  النظػػرة

 . (3)الفقيية "كؿ حكـ مبني عمى العادة إذا تغيرت: تغير"

                                                 

، مقاؿ تحت عنك 1774حكار العدد ظر: مكضكع في مجمة الإن( 1) ف، لمحمد كربـز ي، أكؿ إن، المستشارة سعاد الدجا 
 امرأة تصؿ قمة القضاء في فمسطيف.

، مقاؿ www.jo/newsitem/884  ،4/6/2009ظر: المجمس القضائي األردني عف المكقع اإللكتركني: إن( 2)
فتحت عنك   كف العاـ.إنلـ تمنح جائزة الق: تغريد حكمت أكؿ قاضية في األردف كالرابعة في العاا 

 .58ظر: القكاعد الفقيية، لمتندرم ص إن( 3)
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 المطمب الرابع

 المناقشة كالترجيح
د عمييػػا مػػكىكػػذا بعػػد مػػا عرضػػنا األدلػػة التػػي قػػاؿ بيػػا المػػإنعكف كاألدلػػة التػػي اعت

دلة الشرعية أكالن كالمعطيات الجديدة التػي طػرأت عمػى المػرأة فػي المجيزكف، أرل كحسب األ
سػػمؾ القضػػاء ثإنيػػان، بجػػكاز تػػكلي المػػرأة منصػػب القضػػاء، كذلػػؾ إلف فػػي ىػػذه الفتػػكل نكػػكف 
أقرب إلى سعة اإلسبلـ، فمماذا البحث عف التضػييؽ، فاإلسػبلـ مػا ضػيؽ كاسػعان قػط، كلكػف 

نساء بمزاكلة الميػف الكثيػرة، التػي لطالمػا كإنػت ىذه الفتكل لمجتمع يسمح ألفراده كخاصة ال
أمة مف األمـ إف تختار مف الفتاكم الفقيية ما يناسب كضػعيا  ؿحكران عمى الرجاؿ، فإف لك

 .(1) چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ ژكعادتيا كتقاليدىا، قاؿ تعإلى: 

فػػػالمجتمع الػػػذم ال يسػػػمح حتػػػى المحظػػػة لممػػػرأة إف تقػػػكد سػػػيارة أك إف تػػػدرس فػػػي 
 ال يناسبيا مثؿ ىذا الطرح الذم نحف بصدده. المدارس

، عمى ضبلؿ المرأة كنسيإنيا يقصػد (2) چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژاالستدالؿ بقكلو تعإلى:  .1
بو في الشيادة كليس القضاء فيي تستطيع تدكيف الحكـ القضػائي بعػد دراسػتو كتبلكتػو 

 في قاعة المحكمة، كىذا اإلجراء يمنعيا مف نسيإنو.
، عمػى إف الرجػؿ أكفػأ مػف المػرأة كىػك مقػدـ (3) چ ڦ ڦ ڦٱ  ژتعػإلى: االستدالؿ بقكلو  .2

عمييا في نظر، فإف مف النساء مف ىف أكثر كفاءة كنجاحان مف الرجاؿ كقد أثبتف ذلػؾ 
في كاقع الحياة العممية، ثـ إف القكؿ بإنيػا عػاجزة عػف إدارة األسػرة لػيس عمػى إطبلقػو، 

جاؿ كغيػره مػف اإلدارات األخػرل كالجامعػات فإف كثيران مف النساء ناجحات في ىذا الم
 كالمدارس كدكر الحضإنة كاأليتاـ كالمسنيف كالعجزة كالمعاقيف كغير ذلؾ.

، فقػػد كفإنػػا أىػػؿ العمػػـ مؤنػػة (4)كأمػػا اسػػتدالليـ بحػػديث: "لػػف يفمػػح قػػـك كلػػك أمػػرىـ امػػرأة" .3
                                                 

 199( سكرة األعراؼ: 1)
 282( سكرة البقرة: 2)

 34( سكرة النساء: 3)

 ( سبؽ تخريجو.4)
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 الرد عميو حيف قالكا: إف ذلؾ في الكالية كاإلمامة العظمى كليس القضاء.
كأما استدالليـ بحديث: "مف رابو شيء مػف صػبلتو فميسػبح، فإنػو إذا سػبح التفػت إليػو،  .4

نمػػا التصػػفيؽ لمنسػػاء" ، فيػػك مكضػػكع (2)، فيػػك خػػاص فػػي الصػػبلة كمػػا قػػاؿ العممػػاء(1)كا 
ال لمػا  خشكع كخضكع كفي القضاء ال أثر لذلؾ إلف المرأة ليست ممنكعة مف الكػبلـ كا 

ركة الفعمية في الجياد، كالتعمـ كالتعمػيـ، كالبيػع كالشػراء، سمح ليا بمبايعة اإلماـ كالمشا
براـ العقكد التي تحتاج فييا لمكبلـ كالتمفظ إيجابان كقبكالن.  كا 

قكؿ ابف مسعكد "آخػركىف حيػث آخػرىف ا" خػاص فػي الصػبلة كمػا ذكػر أىػؿ العمػـ،  .5
كػػكف مسػػاعدة كتكليتيػػا القضػػاء عنػػد الحاجػػة إلييػػا ال يعنػػي تقػػديميا عمػػى الرجػػاؿ، فقػػد ت

 لو أك مشاركة أك تحت إمرتو.
القكؿ بإنيا ليست مف أىػؿ الحضػكر فػي المحافػؿ كخصػـك الرجػاؿ خشػية االفتتػإف بيػا  .6

إف كإف ذلؾ لغير الضركرة أك بزم غير شػرعي أمػا إف كػإف بحاجػة فجػائز بػدليؿ إنيػا 
تحضر ىذه المحافؿ إف كإنػت مٌدعيػة أك مػٌدعى عمييػا، كمػا جػاز ليػا حضػكر السػكؽ 
لغرض التجارة كالمعركة لغرض القتاؿ، كقد يفتتف الرجاؿ بيػا كىػي تمشػي فػي الطريػؽ 

 العاـ، فيؿ تمنع مف ذلؾ؟!
القػػكؿ بإنيػػا تتعػػرض لؤلعػػذار الشػػرعية مػػػف حػػيض كنفػػاس كغيػػره فيػػذه أعػػذار مؤقتػػػة  .7

يمكػػف معالجتيػػا مػػف خػػبلؿ اعتػػذارىا مػػدة الحػػيض أك النفػػاس عػػف الحضػػكر إلػػى دار 
ألدكيػػة غيػػر الضػػارة التػػي تػػؤخر الحيضػػة، ككػػذلؾ سػػائر األعػػذار، القضػػاء أك تعػػاطي ا

ثػػػـ ىػػػذا القػػػكؿ ال ينطبػػػؽ عمػػػى البلئػػػي يئسػػػف مػػػف المحػػػيض مػػػف النسػػػاء، فمثػػػؿ ىػػػذه 
 األعذار ال تنتابيف أصبلن.

كالقػػػكؿ بإنػػػو خمػػػكة شػػػرعية لػػػيس دقيقػػػان أيضػػػان فػػػإف المحػػػاكـ فػػػي زمإننػػػا تعػػػج  بالشػػػيكد 
كمثػػؿ ىػػذه الخمػػكة يمكػػف منعيػػا مػػف خػػبلؿ تعػػدد كالمحػػاميف كرجػػاؿ الشػػرطة كغيػػرىـ، 

 القضاة في القضية الكاحدة.

                                                 

 ( سبؽ تخريجو.1)

 .139ص  1، ج4ي، مرجع سابؽ، طإنظر: سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ الصنعإن( 2)
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 الخاتمة

الحمد  كثيران مباركان كمػا ينبغػي لجػبلؿ كجيػو كعظػيـ سػمطإنو، الػذم مكننػي مػف 
القراءة كالكتابة، حتى خرجت بيذا العمؿ الذم أرجك إف يكػكف خالصػان لكجػو الكػريـ، كأسػألو 

 .-آمنيف –ما أصبت كالمغفرة عف كؿ خطأ كنسيإف سبحإنو األجر كالثكاب عمى 

 نتائج البحث
كأكرد ىنػػػػا أىػػػػـ النتػػػػائج التػػػػي كصػػػػمت مػػػػف خػػػػبلؿ ىػػػػذه الدراسػػػػة كأىػػػػـ التكصػػػػيات 

 المتعمقة بيا، كىي عمى النحك اآلتي:

يػػدكر القضػػاء حػػكؿ ىػػدؼ سػػاـو كىػػك إحقػػاؽ الحػػؽ كالحكػػـ بػػيف النػػاس بالعػػدؿ كعممػػت  .1
ڍ ڌ ڌ  ڍڇ ڇ ڇ ژالميمػة، امتثػاالن لقكلػو تعػإلى:  الرسؿ كاإلنبياء عمى تحقيؽ ىػذه

 .(1) چ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ
 القضاء فصؿ الخصكمات كقطع المنازعات بحكـ ا تعإلى عمى سبيؿ االلزاـ. .2
 األصؿ في مشركعية القضاء الكتاب كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ. .3
فيػػو  القضػػاء منصػػب عظػػيـ لكنػػو خطيػػر، مػػف قػػاـ بحقػػو كػػإف مػػف الفػػائزيف، كمػػف جػػار .4

 كإف مف الخاسريف.
نصػػاؼ المظمػػـك ككػػؼ الظػػالـ، كال يسػػتقيـ أمػػر النػػاس  .5 القضػػاء كسػػيمة إلظيػػار الحػػؽ كا 

 إال بو.
ال يجػػكز قضػػاء المػػرأة مطمقػػان عنػػد الجميػػكر، كيجػػكز مطمقػػان عنػػد األئمػػة الطبػػرم كابػػف  .6

 حـز كالبصرم كيجكز نفاذه في غير الحدكد كالقصاص عند الحنفية.
اة المػػرأة فمػػف خػػبلؿ مػػا ذكػػره الباحػػث مػػف دراسػػة تبػػيف لنػػا إف ىنػػاؾ تغيػػرات عمػػى حيػػ .7

المرأة اليـك تكازم الرجؿ في التعميـ كلذلؾ فيي جػديرة إف تكػكف بالمقدمػة لقكلػو تعػإلى: 
 .(2) چ يت  ىت يب خت حت جت يب ىب مب ژ

                                                 

 47( سكرة يكنس: 1)
 11( سكرة المجادلة: 2)
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بينػػت لنػػا الدراسػػة إف المػػرأة فػػي ميػػدإف العمػػؿ بالقضػػاء بشػػكؿ خػػاص فػػي تقػػدـ ممحػػكظ  .8
 لكاقع تثبت ذلؾ.كالنتائج عمى أرض ا

 التكصيات
 كأما التكصيات فأكجزىا فيما يمي:

 القاضي يتقي ا سبحإنو كال يحكـ إال بالعدؿ. .1
 كاجب عمى الدكلة إغناء القاضي حتى ال ينظر إلى ما في أيدم الناس. .2
عمػػى الدكلػػة إف تعػػيف القضػػاة مػػف ذكم الكفػػاءات العاليػػة مػػف الجنسػػيف ذكػػكران كػػإنكا أك  .3

 إناثان.
 كلي المرأة القضاء بالشركط التالية:جكاز ت .4

أال تتػػػكلى المػػػرأة القضػػػاء إال بعػػػد إف تنضػػػج كتبمػػػغ السػػػف الػػػذم تيػػػأس فييػػػا مػػػف  .أ 
المحػػيض حتػػى ال تكػػكف عرضػػة لبلضػػطرابات النفسػػية كالمتاعػػب الجسػػمإنية التػػي 

 تصاحب الحيض كالحمؿ.
 مر.كجكد المجتمع البالغ مف التطكر االجتماعي درجة تسمح لو بقبكؿ ىذا األ .ب 
 كجكد الحاجة إلى تقميد المرأة منصب القاضي. .ج 
 االلتزاـ بالمباس الشرعي كقكاعد الخركج الشرعية.  .د 
 

 قائمة المصادر والمراجع

 القراف الكريـ.
 ، دار صادر بيركت.1لسإف العرب، البف منظكر جماؿ الديف محمد بف منظكر، ط .1
محمػد المقػرم الفيػكمي، المصباح المنير في غريب الشػرح الكبيػر لمرافعػي، أحمػد بػف  .2

 مطبعة مصطفى الباب الحمبي.
 حاشية ابف عابديف عمى الدرر المختار، دار الفكر، بيركت. .3
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الحديث، القاىرة. .4
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مجمع اإلنير في شرح ممتقػى األبحػر، عبػدالرحمف بػف سػميمإف الكميػكني، دار الكتػب  .5
 العممية، بيركت.

ئية في الفقو اإلسبلمي، المستشار حيدر حسف التائػب، الييػأة العامػة الضبطية القضا .6
 لدار الكتب القكمية القاىرة.

ني، صالح عبدالسميع األزىرم، دار الفضيمة. .7  الثمر الدإني في شرح رسالة القيركا 
 مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ، لمحطاب، دار الحديث، القاىرة. .8
ظ المنيػػػاج، لمحمػػد الخطيػػب الشػػػربيني، دار مغنػػي المحتػػاج إلػػى معرفػػػة معػػإني ألفػػا .9

 الفكر، بيركت.
نيايػػػة المحتػػػاج إلػػػى شػػػرح المنيػػػاج، شػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف شػػػياب الػػػديف الرممػػػي،  .10

 المكتبة التكفقية.
 .2شرح منتيى اإلرادات، منصكر بيف يكنس البيكتي، مؤسسة الرسالة، ط .11
 الحديث، القاىرة.اعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، البف القيـ الجكزية، دار  .12
ف العظػيـ، أبػك الفػداء إسػماعيؿ بػف كثيػر القرشػي الدمشػقي، دار المعرفػة،  .13 تفسير القرا 

 بيركت.
ف الكريـ كالسبع المثإني، شياب الديف محمػد بػف عبػدا  .14 ركح المعإني في تفسير القرا 

 األلكسي، مكقع تفاسير.
 ركت.سنف أبي داكد، سميمإف بف األشعث السجستإني، دار الفكر، بي .15
 .3صحيح البخارم، محمد بف إسماعيؿ، دار ابف كثير، اليمامة، بيركت، ط .16
فػػػػتح البػػػػارم، شػػػػرح صػػػػحيح البخػػػػارم، أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف حجػػػػر العسػػػػقئلني، دار  .17

 المعرفة، بيركت.
 .4الفقو اإلسبلمي كأدلتو، كىبة الزحيمي، دار الفكر، سكرية، دمشؽ، ط .18
 الفكر، بيركت.سنف ابف ماجو، محمد بف يزيد القزكيني، دار  .19
 المغني، مكفؽ الديف عبدا بف أحمد بف قدامو المقدسي. .20
فػػتح الػػرحيـ عمػػى فقػػو اإلمػػاـ مالػػؾ باألدلػػة، محمػػد بػػف أحمػػد المكركتػػإني الشػػنقيطي،  .21
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 ، دار الفكر، بيركت.3ط
االختيػػػػار لتعميػػػػؿ المختػػػػار، عبػػػػدا بػػػػف محمػػػػد المكصػػػػمي بػػػػف مػػػػكدكد، دار العرفػػػػة،  .22

 بيركت.
ب الػػديف إبػػػراىيـ بػػف عبػػػدا ابػػف أبػػػي الػػدـ، دار الكتػػػب العمميػػػة، أدب القضػػاة، شػػػيا .23

 بيركت.
السياسػػة الشػػرعية فػػي إصػػبلح الراعػػي كالرعيػػة، أحمػػد بػػف عبػػدالحميـ بػػف تيميػػة، دار  .24

 المعرفة، بيركت.
جػػػػكاىر اإلكميػػػػؿ شػػػػرح مختصػػػػر خميػػػػؿ، صػػػػالح عبدالسػػػػميع، دار الكتػػػػب العمميػػػػػة،  .25

 بيركت.
مات الديف، زيف الديف عبػدالعزيز المميسػارم الغنػإني، فتح المعيف شرح قرة العيف بمي .26

 دار الفكر، بيركت.
، مطبعػة البػاب 2أسيؿ المدارؾ شرح إرشاد السالؾ، أبك بكػر بػف حسػف البمشػاكم، ط .27

 الحمبي، دمشؽ.
كفايػػة االخبػػار فػػي حػػؿ غايػػة االختصػػار، تقػػي الػػديف أبػػك بكػػر الحصػػني، دار إحيػػاء  .28

 الكتب العربية، القاىرة.
 رح العمدة، عبلء الديف المقدسي، دار الكتب العممية، بيركت.العدة ش .29
المبسػػػػػكط فػػػػػي فقػػػػػو اإلماميػػػػػة، أبػػػػػك جعفػػػػػر محمػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػف الطكسػػػػػي، المكتبػػػػػة  .30

 المرتضكية.
البحػػػر الزخػػػار الجػػػامع لمػػػذاىب عممػػػاء األمصػػػار، أحمػػػد بػػػف يحيػػػى المرتضػػػى، دار  .31

 الكتاب اإلسبلمي، القاىرة.
محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر الشػػػككإني، دار الجميػػػؿ،  نيػػػؿ األكطػػػار شػػػرح منتقػػػى األخبػػػار، .32

 بيركت.
تحفػػة األحػػكذم، بشػػرح جػػامع الترمػػذم، محمػػد عبػػدالرحمف المبػػاركفكرم، دار الكتػػب  .33

 العممية، بيركت.
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البحػػر الرائػػؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ، زيػػف الػػديف بػػف إبػػراىيـ بػػف محمػػد ابػػف نجػػيـ، دار  .34
 الكتب العممية، بيركت.

اكد، أبك الطيب محمد شمس الحػؽ العظػيـ أبػادم، عكف المعبكد شرح سنف بف أبي د .35
 ، دار الكتب العممية، بيركت.2ط
ف العظيـ كالسبع المثػإني، محمػكد أبػك الفضػؿ األلكسػي،  .36 ركح المعإني في تفسير القرا 

 دار إحياء التراث العربي، بيركت.
 .1964قضاء المرأة، مجمة المسممكف، المجمد الثإني، العدد التاسع سنة  .37
 حتاج إلى شرح المنياج، لمرممي، ط أخيرة، دار الفكر، بيركت.نياية الم .38
 مسند اآلحاد كالمثإني، البف أبي عاصـ الشيبإني، دار الرياض. .39
 .2006حقكؽ المرأة في اإلسبلـ، فكزم عطكه، مكتبة االسكندرية،  .40
، المؤسسػػة العربيػػة 3اإلسػػبلـ كالمػػرأة فػػي رأم اإلمػػاـ محمػػد عبػػده، محمػػد عمػػاره، ط .41

 كالنشر، بيركت. لمدراسات 
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 النمو السكإني وأثره عمى استيالك مياه الشرب بمدينة الخمس
 : د.أنور عمر أبوشينةإعداد                                                     

 أ. ليمي حسن األبيض 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةالمقدمــ
يعػػػد النمػػػك السػػػكإني مػػػف أبػػػرز الظػػػاىرات الديمغرافيػػػة فػػػي العصػػػر الحػػػديث كىػػػك  

العنصر الحيكم الفعاؿ الػذم تنبثػؽ عنػو اإلنشػطة البشػرية كافػة كيمثػؿ تحػدّْيان ىامػاِّ لمبشػرية 
تزايػػػد عػػػدد سػػػكإنيا بمعػػػدؿ كبيػػػر يزيػػػد عمػػػى معػػػدؿ كخاصػػة بالنسػػػبة لمشػػػعكب الناميػػػة التػػػي 

التزايد في التنمية االقتصادية بيا كعمى اإلمكإنيات تكفير الغذاء لسكإنيا فػي ظػؿ الظػركؼ 
 الراىنة.

كيرتبط مكضكع النمك السكإني بالمياه ارتباطان كثيقان أك ينعكس ذلؾ عمػى إف النمػك  
ياه، كمف تـ فػإف الحاجػة إلػى تكفيرىػا سػكاء السكإني يؤدم بالضركرة إلى زيادة استيبلؾ الم

لبلستخداـ المنزلي أك الزراعي أـ الصناعي، كمف تـ فإف النمك السػكإني سػيؤدم بالضػركرة 
إلػػى حػػدكث عجػػز فػػي كميػػة الميػػاه المتػػكفرة كخاصػػة فػػي زيػػادة عػػدد السػػكإف التػػي أدت إلػػى 

 زيادة االستيبلؾ بشكؿ عاـ.
مختمػؼ العػالـ ىػي مشػكمة نقػص الميػاه كىػي  كعميو فإف أىػـ المشػاكؿ التػي تكاجػو 

كغيرىػػا مػػف المػػكارد كالتػػي تتصػػؼ بالنػػدرة كالتػػي تتفػػاكت حػػدتيا مػػف بمػػد آلخػػر كمػػف منطقػػة 
 ألخرل داخؿ الدكلة الكاحدة.

كقػػد زادت حػػدة نػػدرة الميػػاه الصػػالحة لبلسػػتعماؿ البشػػرم عمػػى نطػػاؽ العػػالـ كمػػو،  
لػػى تزايػػد اسػػتيبلؾ الفػػرد لمميػػاه، كذلػػؾ بسػػبب كىػػذا راجػػع إلػػى تزايػػد عػػدد السػػكإف باإلضػػافة إ

تعدد استخدامات المياه باإلضافة إلى مكسمية األمطار، ىػذا مػف جإنػب، كمػف جإنػب آخػر 
 تعكد إلى التعامؿ غير الكاعي أك غير المسؤكؿ مف قبؿ أفراد المجتمع.

 مشكمة البحث:
 تدكر المشكمة في طرح التساؤالت التالية: 
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نمك سػكإني ممحػكظ، فيػؿ ىنػاؾ عبلقػة بػيف السػكإف كالػنقص فػي  تشيد مدينة الخمس – 1
 مياه الشرب بالمنطقة؟

 كيؼ يمكف تقكيـ مدل كفاءة ككفاية مياه الشرب المكجكدة؟ – 2
 ىؿ سكء استيبلؾ المكاطف لممكرد المائي يؤدم إلى ىدر المياه كاستنزافيا؟ – 3
االعتمػػاد عمييػػا يكػػكف بشػػكؿ إف كجػػدت مصػػادر لميػػاه الشػػرب غيػػر ميػػاه التحميػػة فيػػؿ  – 4

 كبير.

 فرضية البحث:
 ىناؾ عبلقة بيف النمك السكإني كالنقص المتزايد في كمية المياه الصالحة لمشرب. – 1
ني كالزراعي. – 2  كمما ازداد تكفر المياه ازداد تركز السكإف كالنشاط االقتصادم كالعمرا 
عتمػاد بعػض السػكإف عمػى مصػادر عدـ كفاية مياه التحمية لسكإف المنطقػة أدل إلػى ا – 3

 أخرل.
قدـ شبكة المياه المكجكدة بالمنطقػة كعػدـ صػيإنتيا أدل إلػى عػدـ االسػتفادة مػف طاقػة  – 4

 المحطة القصكل مف المياه العذبة.

 ىدؼ البحث:
 تحديد مشكمة نقص المياه كتحديد أسبابيا. – 1
ميػػاه الصػػالحة لمشػػرب فػػي دراسػػة العبلقػػة بػػيف النمػػك السػػكإني كالتنػػاقص فػػي كميػػات ال – 2

 المنطقة.
 التعرؼ عمى المصدر الرئيسي لمياه الشرب الذم يغذم المدينة. – 3
 تقكيـ مدل كفاءة مصادر المياه التي تعتمد عمييا المنطقة عدا مياه التحمية. – 4
 معرفة الطرؽ التي تستغؿ بيا المكارد المائية كأثرىا عمى ىذا المكرد. – 5

 مجاالت البحث:
 : المجال الزمإني:أوالً 

 يتمثؿ ىذا المجاؿ في الفترة الزمنية التي جرل فييا البحث. 
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 ثإنيًا: المجال المكإني:
كىػػذا المجػػاؿ يتمثػػؿ فػػي مدينػػة الخمػػس كالتػػي تقػػع فػػي الجػػزء الشػػمالي الغربػػي مػػف 

كػـ إلػى الشػرؽ مػف مدينػة طػرابمس، كتقػع بػيف دائرتػي عػرض: 120ليبيا حيػث تبعػد حػكالي 
ك  32  36  52   18  11ك ٍ 14  14  49شػػػػػػػػػػماالن، كخطػػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػػكؿ:  ٍ 32  40  44ٍَ
شػػػرقان، كيحػػػدىا مػػػف الشػػػماؿ البحػػػر المتكسػػػط، كمػػػف الجنػػػكب طريػػػؽ السػػػكة الحديديػػػة  ٍ 14

المقترح، كمف الغرب يحدىا كادم الطكالب، كمف الشرؽ كادم لبدة، كتقػدر مسػاحتيا حػكالي 
 ىكتار. 590.2بكاقع  2كـ59.25

 (.1الخريطة )

 ة المتبعة في البحث:المنيجي
تنطػػػػكم دراسػػػػة كمعالجػػػػة المكضػػػػكع عػػػػيف الدراسػػػػة عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف المنػػػػاىج 

حيػث تػـ  Qualitativeاستعإنت بيا الباحثة لتحديد محتكل البحػث، منيػا المػنيج الكصػفي 
استخداـ بعض المقػاييس اإلحصػائية كذلػؾ لقصػد الكصػكؿ إلػى الحقيقػة المتكخػاة بدقػة قػدر 

المػنيج التػاريخي حيػث نشػأة المدينػة كمصػدر الميػاه فييػا كتطكرىػا عبػر اإلمكإف، كما اتبػع 
 المراحؿ التاريخية المتعاقبة زمإنان كمكإنان.

 كسائؿ البحث كتقنياتو:
لقػد تعػػددت كتنكعػت كسػػائؿ كأدكات البحػػث العممػي، كمػػف أبرزىػا جمػػع المعمكمػػات  

كعيػػػػة الظػػػػاىرة الخاصػػػػة بمكضػػػػكع الدراسػػػػة كلكػػػػف طريقػػػػة جمػػػػع البيإنػػػػات تختمػػػػؼ حسػػػػب ن
 المدركسة، كمف أىـ األدكات التي تـ استخداميا ىي:

المصادر كالمراجع العممية، حيث تـ جمػع المعمكمػات كالبيإنػات ذات العبلقػة بمكضػكع  -1
 البحث مف كتب كتقارير كدكريات رسمية.

 الرسائؿ العممية. -2
الظػاىرة قػدر  الخرائط كالرسـك كاألشكاؿ البيإنية كالتي تـ اسػتخداميا لتكضػيح كتكظيػؼ -3
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 اإلمكإف.

 محاكر البحث:

 المحكر األكؿ: مككنات النمك السكإني:
 أواًل: معدل المواليد الخام:

إف دراسػػة معػػدالت المكاليػػد فػػي أم كتمػػة سػػكإنية تعتبػػر مػػف المكضػػكعات الميمػػة  
فػػي مجػػاؿ الدراسػػات السػػكإنية كىػػذا راجػػع إلػػى إف معػػدالت المكاليػػد ىػػي المكػػكف األساسػػي 

نمك السكإف كذلؾ إلنيا غالبػان مػا تفػكؽ معػدالت الكفيػات ككػذلؾ معػدالت اليجػرة كالرئيسي ل
فػي بعػػض األحيػػإف، كمػا إنيػػا تتسػػـ بعػػدـ الثبػات كصػػعكبة التنبػػؤ أك الػتحكـ فييػػا، كمػػا إنيػػا 

كيمكػف تطبيػؽ ىػذه لمعادلػة  تتأثر إلى حد ما بالظركؼ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية.
 ي الجدكؿ التالي:عمى مدينة الخمس كما ف

 ( 1جدول )
 (2017-1973تطور معدالت المواليد في مدينة الخمس )

 معدل المواليد السنة
1973 23.8 

1984 29.6 

1995 20.3 

2006 25.8 

2014 40.5 

2017 36.2 
مػػػػف عمػػػػؿ الباحػػػػث اسػػػػتنادان إلػػػػى اإلحصػػػػائيات الحيكيػػػػة لمسػػػػنكات  -المصػػػػدر:           
 المذككرة.
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 مكتب التكثيؽ كالمعمكمات الخمس. -                    

ـ 1973كاتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ السػػابؽ إف معػػدؿ المكاليػػد كػػإف منخفضػػان سػػنة  
كىػػذا  1984( فػػي األلػػؼ سػػنة 29.6( كبعػػد ذلػػؾ ارتفػػع إلػػى إف كصػػؿ )23.8حيػػث كػػإف )

ة يرجع إلى تحسف الظركؼ الصحية في تمؾ الفترة كتحسف األكضاع المعيشية، أما فػي سػن
( فػػي األلػػؼ كىػػذا نتيجػػة إلف الدكلػػة 20.3فقػػد إنخفػػض ىػػذا المعػػدؿ ككصػػؿ إلػػى ) 1995

فػػي ذلػػؾ الكقػػت كإنػػت تمػػر بػػأحكاؿ كظػػركؼ اقتصػػادية كمعيشػػية صػػعبة بسػػبب الحصػػار 
فقد لكحظ ارتفاع المعػدؿ كازداد أكثػر إلػى إف كصػؿ  2006كالعقكبات الدكلية، أما في عاـ 

( فػي 36.2عػد ذلػؾ إنخفػض تػدريجيان ككصػؿ إلػى )كب 2014( في األلػؼ سػنة 40.5إلى )
، إف زيػادة معػدؿ المكاليػد ىػذا يػؤدم بػدكره إلػى زيػادة عػدد السػكإف الػذم 2017األلؼ سػنة 

يػػؤثر عمػػى اسػػتيبلؾ الميػػاه كحػػدكث نقػػص فييػػا كىػػذا تػػـ مبلحظتػػو فػػي مدينػػة الخمػػس فػػي 
 جكدة.السنكات األخيرة إذ يجب إف يتناسب نمك سكإف مع كميات المياه المك 

 االختالفات المكإنية في معدالت المواليد:
مػػف دراسػػة معػػدالت المكاليػػد نبلحػػظ إنيػػا تختمػػؼ زمإنيػػان كمكإنيػػان تبعػػان لخصػػائص  

السكإف االقتصادية كالتعميمية، كيكجد تبايف مكػإني يمكػف مبلحظتػو كذلػؾ عػف طريػؽ إلقػاء 
 لمدينة.ضكء عمى الصكرة التكزيعية العامة لمعدالت المكاليد بمحبلت ا

 ثإنيًا: معدل الوفيـات:
كىػػك مػػف أكثػػػر المقػػاييس شػػيكعان كاسػػػتخدامان، حيػػث يحسػػب معػػػدؿ الكفيػػات الخػػػاـ  

بكصفو قياسان أك لمكفاة كىك نسبة عدد الكفيات خػبلؿ سػنة معينػة إلػى متكسػط عػدد السػكإف 
( حيػػػث يبػػيف تطػػػكر معػػدؿ الكفيػػػات فػػي مدينػػػة 2، كمػػف خػػػبلؿ الجػػدكؿ )(1)فػػي ىػػذه السػػػنة

 مس.الخ

                                                 

فتحػػػي محمػػػد أبكعيإنػػػة، دراسػػػات فػػػي الجغرافيػػػة البشػػػرية، دار المعرفػػػة الجامعيػػػة، األزاريطػػػة،  (1)
 .124، ص2000
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 ( 2جدول )
 م2017-1973تطور معدالت الوفيات في مدينة الخمس 

 معدل المواليد السنة
1973 3.8 

1984 2.2 

1995 1.5 

2006 2.1 

2014 3.7 

2017 3.9 
مػػػػف عمػػػػؿ الباحػػػػث اسػػػػتنادان إلػػػػى اإلحصػػػػائيات الحيكيػػػػة لمسػػػػنكات  -المصػػػػدر:           
 المذككرة.

 يؽ كالمعمكمات الخمس.مكتب التكث -                   

ـ 1973اتضػػػح مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدكؿ السػػػابؽ إف معػػػدؿ الكفيػػػات كػػػإف مرتفعػػػان سػػػنة  
في األلؼ، كىذا يرجع إلى سػكء األحػكاؿ الصػعبة كتػدىكر أكضػاع المعيشػة  3.8حيث بمغ 

( فػي األلػؼ، كىػذا 2.2ـ إنخفض معدؿ الكفيات ككصؿ إلى )1984كالجيؿ، أما في سنة 
نعكاس ذلؾ عمػى الكضػع الصػحي عمػا كػإف عميػو يرجع إلى تحسف الظرك  ؼ االقتصادية كا 

( في األلػؼ كىػذا يرجػع 3.7ـ ارتفع معدؿ الكفيات ككصؿ إلى )2014مف قبؿ، كفي سنة 
إلى ارتفاع نسبة الحكادث ككػذلؾ إنتشػار السػبلح فػي يػد المػكاطنيف كاالسػتخداـ الخػاطئ لػو 

( فػػػي 3.9ـ ازداد المعػػػدؿ إلػػػى )2017ىػػػذا سػػػاىـ فػػػي ازديػػػاد حػػػاالت الكفيػػػات، كفػػػي سػػػنة 
 األلؼ كىذا يرجع لنفس األسباب السابقة.

 االختالفات المكإنية في معدالت الوفيات:
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إذا كإنت دراسة الكفيات عمى مستكل المدينة ككػؿ تكضػح اإلطػار العػاـ لصػكرتيا  
ف الديمكغرافيػة فػإف دراسػػتيا عمػى مسػتكل محػػبلت المدينػة تعتبػر مػػدخبلن إلظيػار الفػكارؽ بػػي

 مختمؼ أجزاء ىذه الصكرة.

 الزيادة الطبيعيــة:
تعتبر الزيادة الطبيعيػة العامػؿ األساسػي فػي نمػك السػكإف، كتحسػب مػدل إسػياميا  

مف خبلؿ الفرؽ بيف المكاليد كالكفيات، كىي تقػدير إمػا عػدديان أك نسػبيان، كتكػكف النسػبة إلػى 
( 3معينػػة، كالجػػدكؿ التػػالي )مجمػػكع السػػكإف عمػػى أسػػاس مئػػكم أك ألفػػي باإلشػػارة إلػػى سػػنة 

ـ أعمػػػى معػػػدؿ 2014يبػػػيف معػػػدالت الزيػػػادة الطبيعيػػػة فػػػي مدينػػػة الخمػػػس، حيػػػث شػػػيدت 
ـ 1995فػػي األلػػؼ، كأقػؿ معػػدؿ لمزيػػادة كػػإف فػػي سػػنة  36.8لمزيػادة الطبيعيػػة حيػػث بمغػػت 

نخفػػػػاض  18.8حيػػػث بمػػػغ  فػػػي األلػػػػؼ، كنبلحػػػظ إف ىػػػذا االخػػػتبلؼ يرجػػػػع إلػػػى ارتفػػػاع كا 
 د كالكفيات.معدالت المكالي

 ( 3جدول )
 م2017-1973تطور معدل الزيادة الطبيعية في مدينة الخمس 

 معدل المواليد السنة
1973 20 

1984 27.4 

1995 18.8 

2006 20.2 

2014 36.8 

2017 32.3 
مػػػػػف عمػػػػػؿ الباحػػػػػث اسػػػػػتنادان إلػػػػػى اإلحصػػػػػائيات الحيكيػػػػػة لمسػػػػػنكات  -المصػػػػػدر:         
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 المذككرة.
 مكتب التكثيؽ كالمعمكمات الخمس. -                 

 ثالثًا اليجــرة:
تعد اليجرة عامبلن ديمكغرافيان سكإنيان ميما، لمػا ليػا مػف دكر بػارز فػي تبػايف النمػك  

السكإني في الزيادة أك بالنقصإف، لما تشغمو مف أىمية في التحميؿ الجغرافي لنمػك السػكإف، 
بتكزيػػع السػػكإف الجغرافػػي كأثرىػػا فػػي التغيػػر حيػػث تعتبػػر مػػف المكضػػكعات اليامػػة لعبلقتيػػا 

االجتمػػػػاعي كاالقتصػػػػادم كمدينػػػػة الخمػػػػس مػػػػف المػػػػدف التػػػػي شػػػػيدت حركػػػػات لميجػػػػرة منػػػػذ 
 ( يبيف ذلؾ.4السبعينيات كالجدكؿ اآلتي )

 (4جدول )
 م2017-1984تطور معدل اليجرة الوافدة والمغادرة وصافي اليجرة لمفترة 

 السنة
عدد 
 الوافدين

معدل اليجرة 
 لوافدينا

عدد 
 المغادرين

معدل اليجرة 
 المغادرة

صافي 
 اليجرة

1984 100 3.6 80 3.1 0.5 
1995 236 6.5 84 2.3 4.2 
2006 234 6.0 272 7 -1 
2014 650 9.7 507 7.5 2.2 
2017 481 6.4 333 4.4 2 
 مف عمؿ الباحث استنادان إلى اإلحصائيات الحيكية لمسنكات المذككرة. -المصدر: 

 مكتب التكثيؽ كالمعمكمات الخمس. -         

فػي األلػؼ عػاـ  3.6تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ إف معدؿ اليجػرة الكافػدة كػإف  
فػػػي  6ـ بمػػػغ حػػػكالي 2006ـ كفػػػي سػػػنة 1995( 6.5ـ كلكنػػػو ارتفػػػع ليصػػػؿ إلػػػى )1984

 األلؼ، كىذا يرجع إلى عدة أسباب منيا تكفر عكامؿ جذب لمسكإف سػكاء كإنػت طبيعيػة أك
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فػػػي  9.7ـ تػػػـ تسػػػجيؿ أقصػػػى معػػػدؿ لميجػػػرة الكافػػػدة، حيػػػث بمػػػغ 2014بشػػػرية، كفػػػي سػػػنة 
األلػؼ، كىػذا يرجػع إلػػى الظػركؼ التػي تمػػر بيػا الػببلد، حيػث إف مدينػػة الخمػس مػف المػػدف 

مػػف مسػػبب أفضػػؿ مػػف مػػدف أخػػرل، كىػػذا عامػػؿ جػػذب لممػػكاطنيف مػػف  81الميبيػػة التػػي بيػػا 
يش، كنبلحػظ مػف ارتفػاع ىػذه المعػدالت كميػا تػؤدم المدف األخرل بحثان عف مكإف آمػف لمعػ

 إلى ارتفاع السكإف، كبالتالي ىذا النمك السكإني يؤثر عمى كميات المياه المكجكدة.

 نمو السكــإن:
يخضع النمك السكإني في أم إقميـ لعامميف أساسييف ىما الزيػادة الطبيعيػة كالزيػادة  

د كالكفيػػات، فػػي حػػيف الثإنيػػة تمثػػؿ اليجػػرة، الغيػػر طبيعيػػة، فػػاألكلى ىػػي الفػػرؽ بػػيف المكاليػػ
 كمف ثـ فقد أسيمت كبلن منيما في تبايف معدالت النمك السكإني.

 تغير نمو وحجم السكإن:
لقد شيدت مدينػة الخمػس تطػكران كبيػران فػي حجػـ السػكإف كيمكػف مبلحظػة ىػذا مػف  

ينػة الخمػس ( الذم يكضح معػدؿ النمػك السػكإني السػنكم لممحػبلت فػي مد5خبلؿ الجدكؿ )
 ـ.2006-1984خبلؿ الفترة 

 (5جدول )
 م2016-1984معدل النمو السكإني بمحالت مدينة الخمس لمفترة 

 المحالت
 السنة

 المجموع المرقب لبدة بن جحا البمدية

1984 5246 9559 8910 3323 27038 
1995 6183 13554 11662 4537 35936 
*معدل 
 النمو

2.5% 3.2% 2.4% 2.7% - 

1995 6183 13554 11662 4537 35936 
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2006 5756 13570 13014 6398 38738 
*معدل 
 النمو

0.6% 0.01% 0.9% 3.0% - 

 مف عمؿ الباحث استنادان إلى اإلحصائيات الحيكية لمسنكات المذككرة. -المصدر: 
 مكتب التكثيؽ كالمعمكمات الخمس. -         

محمػة البمديػة قػد سػجمت معػدؿ نمػك  لقد تبيف مف خبلؿ بيإنات الجدكؿ السابؽ بإف 
نخفػػض ىػػذا المعػػدؿ إلػػى  1995، 1984% بػػيف تعػػدادم 2.5سػػكإني بمػػغ  % بػػيف 0.6كا 

% بػػيف تعػػدادم 3.2ـ، أمػػا محمػػة بػػف جحػػا فقػػد بمػػغ معػػدؿ النمػػك 2006ـ ك1995تعػػدادم 
نخفػػػػػػض ىػػػػػػذا المعػػػػػػدؿ إلػػػػػػى 1995، 1984  1995ك 1984% بػػػػػػيف تعػػػػػػدادم 0.01ـ كا 

نخفػػض إلػػى  ، أمػػا بالنسػػبة لمحمػػة المرقػػب فقػػد بمػػغ 2006، 1995دادم % يبػػيف تعػػ0.9كا 
% بػػيف تعػػدادم 3.0، كارتفػػع إلػػى 1995، 1984% بػػيف تعػػدادم 2.7معػػدؿ النمػػك فييػػا 

كىػػذه ىػػي المحمػػة الكحيػػدة التػػي تشػػيد ارتفاعػػان فػػي معػػدؿ النمػػك عمػػا كإنػػت  2006، 1995
المحػبلت األربعػة كإنػت  عميو خبلؿ التعدادات السابقة، كنبلحظ مف خبلؿ ىذه األرقػاـ بػإف

كىػػػػذا يرجػػػع إلػػػػى عػػػدـ اسػػػػتخداـ  1995، 1984تشػػػيد نمػػػك سػػػػكإني مرتفػػػع بػػػػيف تعػػػدادم 
 2006، 1995ضػػػػكابط النسػػػػؿ خػػػػبلؿ تمػػػػؾ السػػػػنكات، أمػػػػا خػػػػبلؿ الفتػػػػرة بػػػػيف التعػػػػداديف 

إنخفضت معدالت النمك في المحبلت الػثبلث مػا عػدا المرقػب، كىػذا اإلنخفػاض يرجػع إلػى 
 د النسؿ.رغبة األسر في تحدي

 المحكر الثالث: مصادر المياه بمنطقة الدراسة.
إف كمية المػاء فػي الطبيعػة ىائمػة جػدان إذ قػدره العممػاء عمػى سػطح الكػرة األرضػية   

% مػف ىػذه الكميػة، مػاء صػالح كبنسػبة 97.2، حيث إنػو حػكالي 3مميكف كـ 1500حكالي 
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عمػى ىيػأة بخػار مػاء، %( 0.001عمى شكؿ ثمكج ككميػة أخػرل تقػدر بنسػبة حػكالي ) 2.1
 .(1)% فقط مف إجمالي المياه عمى الكرة األرضية0.6أما الماء العذب فتسببو تبمغ 

كنتيجػػة لمنمػػك السػػريع كالزيػػادة السػػكإنية المضػػطردة، باإلضػػافة إلػػى ارتفػػاع مسػػتكل  
المعيشػػػة األمػػػػر الػػػػذم أدل إلػػػػى زيػػػػادة معػػػدالت االسػػػػتيبلؾ البشػػػػرم لمميػػػػاه، كخاصػػػػة فػػػػي 

فػػػة كشػػػبو الجافػػػة، كخاصػػػة الػػػكطف العربػػػي، حيػػػث تقػػػؿ بػػػو معػػػدالت سػػػقكط المنػػػاطؽ الجا
 األمطار، كما تشح بو المكارد المائية األخرل.

كقػػػػد زادت معػػػػدالت االسػػػػتيبلؾ مقابػػػػؿ نمػػػػك االحتياجػػػػات المتزايػػػػدة لمسػػػػكإف، كقػػػػد  
شػػػيدت مدينػػػة الخمػػػس زيػػػادة كبيػػػرة فػػػي معػػػدالت النمػػػك السػػػكإني، كخاصػػػة فػػػي السػػػنكات 

جع ذلؾ إلى نمك كتطكر المدينػة ككجػكد كافػة الخػدمات بيػا ممػا زاد مػف معػدؿ األخيرة، كير 
 اليجرة إلييا ىذا زاد مف الضغط عمى المكارد المائية بالمدينة.

 أواًل: مياه األمطــار:
تعػػد األمطػػار مػػػف العناصػػر المناخيػػة الميمػػػة فػػي تكزيػػع السػػػكإف كالمحػػددة لحيػػػاة  

ف بػػػيف األقػػػاليـ المخت مفػػػة، كىػػػي تعػػػد المصػػػدر األكؿ لتكػػػكيف الميػػػاه الجكفيػػػة النبػػػات كالحيػػػكا 
كتغػػذيتيا، كلػػك إنيػػا تشػػيد تذبػػذبان كاضػػحان فػػي بعػػض المكاسػػـ كالتػػي يمتػػاز بعضػػيا بغزارتػػو، 
ف سػػػقكط األمطػػػار فػػػي ليبيػػػا متذبػػػذب  كمػػػف تػػػـ مسػػػاىمتيا فػػػي تغذيػػػة المخػػػزكف الجػػػكفي، كا 

أمػػا مػػف حيػػث األمطػػار  كقميػػؿ ككميتػػو كمكعػػده يختمػػؼ مػػف سػػنة ألخػػرل كمػػف مكػػإف آلخػػر،
التي تسقط عمى السكاحؿ الميبية فإف أكثر أماكف سقكط األمطار ىػي األجػزاء الشػمالية مػف 
الببلد كالمتمثمة في المنطقة الشرقية كالغربيػة بالجإنػب الشػمالي كالجنػكب الغربػي مػف الجبػؿ 

ف شػػػير الغربػػػي كالجبػػػؿ األخضػػػر كالمنػػػاطؽ السػػػاحمية، كيمتػػػد المكسػػػـ المطيػػػر فػػػي ليبيػػػا مػػػ
ممػـ بمحػاذاة السػاحؿ غربػان إلػى  350أكتكبر إلى شير مارس، كمعدالت المطر تتراكح مػف 

ممػػـ فػػي النصػػؼ الجنػػكبي، كيكػػاد ينعػػدـ فػػي  50ممػػـ بالجبػػؿ األخضػػر إلػػى أقػػؿ مػػف  500

                                                 

يحيػػػػى عبػػػػاس حسػػػػيف، مقدمػػػػة فػػػػي جغرافيػػػػة المػػػػكارد المائيػػػػة، منشػػػػكرات الجامعػػػػة المفتكحػػػػة،  (1)
 ـ.2002
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ف نظػػاـ سػػقكط المطػػر فػػي المدينػػة يتميػػز بعػػدة خصػػائص منيػػا التفػػاكت فػػي (1)الػػداخؿ ، كا 
( تكضح المتكسػط السػنكم لسػقكط األمطػار فػي 2كالخريطة ) كمية المطر مف سنة ألخرل.

 ليبيا.
( يبػيف متكسػػط األمطػار الشػػيرية كالسػنكية السػػاقطة عمػى منطقػػة الدراسػة لمفتػػرة 6كالجػدكؿ )
 (.2009-1995ما بيف )

 (7الجدول )
 المعدل الشيري والفصمي والسنوي لكمية األمطار الساقطة عمى منطقة الدراسة

 (2009-1995لمفترة )
 الخريف الصيف الربيع الشتاء الفصل
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 الشير
المعدل 
 الشيري

61.
62 

60.0
8 

38.
4 

25.
3 

6.
3 

6.
4 

1.6
3 

0.0
8 

0.9
7 

16.
1 

31.
3 

45.
3 

المعدل 
 الفصمي

53.36 12.6 0.89 30.9 

المعدل 
 السنوي

24.4 

تعػػػداد، الييػػػأة الكطنيػػػة مػػػف عمػػػؿ الباحػػػث اسػػػتنادان إلػػػى مصػػػمحة اإلحصػػػاء كال -المصػػػدر: 
 ـ.2009-1990لمتكثيؽ كالمعمكمات، الكتيب اإلحصائي 

( إف المعػػػدؿ السػػػنكم لسػػػقكط األمطػػػار 7لقػػػد تبػػػيف مػػػف محتكيػػػات الجػػػدكؿ رقػػػـ ) 
ممـ كمف خبلؿ تتبعنا لتبػايف كميػات سػقكط األمطػار بػيف كػؿ  4.4بمدينة الخمس بمغ نحك 

ئػػؿ الخريػػؼ كأخػػرل قػػد تكػػكف فػػي نيايػػة سػػنة كأخػػرل، حيػػث إنيػػا تسػػقط فػػي سػػنة مػػا فػػي أكا
                                                 

، اجتماعية، اقتصػادية، سياسػية، منشػكرات سالـ عمي الحجاجي، ليبيا الجديدة، دراسة جغرافية (1)
 . 102، ص1989مجمع الفاتح لمجامعات، 
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فصػػؿ الشػػتاء، كالسػػبب قػػد يرجػػع إلػػى إف المنطقػػة تقػػع فػػي أقصػػى الحػػدكد الجنكبيػػة لنطػػاؽ 
نػو كبػالرغـ مػف كميػة المطػر التػي تختمػؼ مػف سػنة ألخػرل (1)أعاصير المنطقة المعتدلة ، كا 

التػػي يعتمػػد  إال إنيػػا ليػػا أىميػػة قصػػكل لسػػكإف المدينػػة، إذ تعتبػػر أحػػد مصػػادر ميػػاه الشػػرب
عمييػػا السػػكإف، إذ إنػػو كممػػا ازدادت كميػػة المطػػر المتسػػاقطة ازدادت االسػػتفادة منيػػا، حيػػث 
يػػتـ تجميػػع ميػػاه األمطػػار كيػػتـ حفظيػػا فيمػػا يعػػرؼ بػػالمكاجف "الصػػياريج" التػػي تجمػػع فييػػا 

، كتسػػتعمؿ (2)ميػاه األمطػػار مػػف عمػػى أسػطح البيػػكت عبػػر المزاريػػب متجيػة إلػػى الصػػياريج
ياريج لمشرب كأغراض أخرل كالصيريج مػف أساسػيات التصػميـ فػي بنػاء المسػكف مياه الص

في بعض المساكف بالمنطقة إذ يعتمد عمييا اعتمػاد كبيػر بعػد ميػاه محطػة التحميػة بػؿ إنيػا 
 يفضمكنيا عنيا كيعتبرىا السكإف أكثر نقاكة.

 ثإنيًا: المياه الجوفيــة:
بػار كالعيػكف كالينػابيع إذ يعتمػد السػكإف إف المياه الجكفية التػي تػأتي عػف طريػؽ اآل 

عمييا في حياتيـ اليكمية سكاءن في الشرب كذلؾ بعد تحميتيا كجعميػا صػالحة لمشػرب، كىػذا 
بعد إنتشار كحدات تحمية صغيرة سكاء كإنت في المحبلت التجارية أك في المنػازؿ، ككػذلؾ 

يمت الميػاه الجكفيػة فػي يعتمد عمييا بشكؿ أساسي في أغراض الزراعة كالصناعة، كلقد أس
% 95الماضي مسػاىمة فعالػة فػي تقػدـ كازدىػار الحيػاة فػي الػببلد، فيػي تمثػؿ ال يقػؿ عػف 

مف مجمكع المػكارد المائيػة المحميػة، فمنيػا مػا ىػك متجػددة بمعنػى إنيػا تتغػذل سػنكيان نتيجػة 
ىطػػكؿ األمطػػار كتسػػربيا إلػػى بػػاطف األرض، كمنيػػا غيػػر المتجػػددة كىػػي عبػػارة عػػف ميػػاه 
ف منطقػػة  نػػات الجكفيػػة الحاممػػة لمميػػاه مػػف آالؼ السػػنيف، كا  محجػػكزة أك محفكظػػة فػػي الخزا 

                                                 

محمد عياد إمقيمي، المناخ في ليبيا، دراسة في الجغرافيا )مدخؿ عاـ(، تحرير اليادم أبكلقمػة  (1)
 .177ـ، ص1995سعد القزيرم، دار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعئلف، سرت،  –

التكسػع الحضػػرم كأثػره عمػى إنمػػاط اسػتعماالت األرض فػػي اإلقمػيـ الثػػإنكم  محمػكد عمػي زايػػد، (2)
الخمػػس زليػػتف، رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة، جامعػػة طػػرابمس، كميػػة اآلداب، قسػػـ الجغرافيػػا، 

 .67ـ، ص2010
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الدراسة تحتكم عمى ثبلث طبقات حاممػة لمميػاه الجكفيػة، تظيػر األكلػى فػي الجػزء الشػمالي 
لممنطقة كتقترب الثإنية كالثالثة مف البحر في الجزء الغربي مف المنطقة، كمف خػبلؿ النظػر 

الطبقػػات الحاممػػة لمميػػاه الجكفيػػة فػػي المنطقػػة قػػد لػػكحظ تكاجػػدىا فػػي عػػدة ( 3إلػػى خريطػػة )
 طبقات تمثؿ في اآلتي:

تكجػد بشػكؿ معػزكؿ عػف الطبقػات األخػرل الحاممػة لمميػاه، يتػراكح سػمكيا  ـ الطبقة األولـى:
 متر، كىي تغذم اآلبار الضحمة المياه. 100إلى  1مف 

ان بتكػكيف يفػرف كىػي طبقػة معزكلػة عػف الطبقػة تعرؼ ىذه الطبقة جيكلكجيػ ـ الطبقة الثإنية:
ف درجة الممكحة في ىػذه الطبقػة  400إلى  100المائية األكلى كيتراكح سمكيا مف  متر، كا 

 جراـ لمتر الكاحد. 3تزيد عف 
كتعرؼ بتككيف ككمػة كىػي معزكلػة عػف الطبقػات السػابقة، كيتػراكح سػمكيا ـ الطبقة الثالثة: 

ف الميػػػػاه 1100-600منيػػػػا  الجكفيػػػػة تسػػػػتغؿ بالطريقػػػػة األكثػػػػر شػػػػيكعان داخػػػػؿ حػػػػدكد ـ كا 
آبػػػار  -1المنطقػػة كذلػػؾ عػػف طريػػػؽ حفػػر اآلبػػار كالتػػػي تنقسػػـ إلػػى نػػػكعيف رئيسػػييف ىمػػا: 

ف السحب المتزايد لممياه الجكفيػة فػي  -2عادية ضحمة كىي عميقة نسبيان،  آبار ارتكازية: كا 
يػػاه الجكفيػػة مػػع ارتفػػاع نسػػبة المنطقػػة كالػػذم زاد عػػف الحػػد نػػتج عنػػو بػػكط فػػي مسػػتكل الم

الممكحة في ىذه الميػاه كبالتػالي أدل ىػذا إلػى تػدىكر نكعيػة الميػاه كبالتػالي أصػبحت الميػاه 
غيػػر صػػالحة لمشػػرب كال لبلسػػتعماؿ المنزلػػي كاألغػػراض األخػػرل، كىػػذا األمػػر الػػذم جعػػؿ 

لميػػػاه سػػػكإف المدينػػػة يتجيػػػكا إلػػػى أفضػػػؿ الطػػػرؽ كالكسػػػائؿ العصػػػرية لبلسػػػتفادة مػػػف ىػػػذه ا
كجعميػػا صػػالحة لمشػػرب كذلػػؾ باسػػتخداـ كحػػدات التحميػػة صػػغيرة الحجػػـ لتحميػػة الميػػاه كىػػذا 

 نراه منتشر في إنحاء المدينة.

 ثالثًا: المياه المزالة المموحة )مياه التحمية(:
تعتبر تحمية المياه المالحة مف البحار أحد البدائؿ المطركحة لمحصكؿ عمػى المػاء  

د تػػػـ تطػػػكير تقنيػػػات التحميػػػة بشػػػكؿ ممحػػػكظ خػػػبلؿ السػػػنيف األخيػػػرة العػػػذب فػػػي العػػػالـ، كلقػػػ
كزادت عدد محطات التحمية في العالـ، كحسػب تقريػر الجمعيػة العالميػة لتحميػة الميػاه لسػنة 

دكلػػػة مػػػف دكؿ العػػػالـ تسػػػتخدـ تقنيػػػات التحميػػػة لتػػػكفير المػػػاء  120فػػػإف أكثػػػر مػػػف  2000
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 30كحػػدة تنػػتج حػػكالي  140000مػػف العػػذب كتصػػؿ عػػدد الكحػػدات فػػي العػػالـ إلػػى أكثػػر 
، كليبيػػػػا مػػػػف إحػػػػدل ىػػػػذه الػػػػدكؿ فيػػػػي إحػػػػدل الخيػػػػارات (1)مميػػػػكف متػػػػر مكعػػػػب فػػػػي اليػػػػـك

 المطركحة أماميا لحؿ أزمة المياه بتكفير كميات كافية منيا عمى طكؿ الشريط الساحمي.
ف منطقػػة الدراسػػة فقػػد أقيمػػػت ليػػا محطػػة لتكليػػد الكيربػػػاء كأخػػرل لتحميػػة الميػػػاه   كا 

، حيػث 1976كبػدأت تشػغيميا فػي عػاـ  1974ذه المحطة تقع شرؽ المدينػة تػـ إنشػاؤىا كى
/سػػػػػػػنة،  365تبمػػػػػػػغ السػػػػػػػعة اإلنتاجيػػػػػػػة السػػػػػػػنكية التصػػػػػػػميمية القصػػػػػػػكل عمػػػػػػػى أسػػػػػػػاس  يـك

مرحمػػة، كالغػػرض األساسػػي مػػف إنشػػاء المحطػػة  20/سػػنة كتعمػػؿ المحطػػة بنظػػاـ 3ـ8000
ة كلتزكيػػػد محطػػػة كيربػػػاء الخمػػػس ىػػػك إنتػػػاج ميػػػاه محػػػبلة لؤلغػػػراض الصػػػناعية كالحضػػػري

بالميػػػاه العذبػػػة شػػػديدة النقػػػاكة لتشػػػغيؿ كحػػػدات الطاقػػػة، كػػػذلؾ تزكيػػػد المدينػػػة بالميػػػاه العذبػػػة 
، كيكجػػػد عمػػػى المحطػػػة عػػػدد مػػػف مبخػػػرات لتحميػػػة الميػػػاه، (2)الصػػػالحة لبلسػػػتيبلؾ البشػػػرم

نػػات لمميػػاه الصػػناعية الخاصػػة بالمحطػػة، كيػػ 4كىنػػاؾ  نػػات لميػػاه الشػػرب كخزا  تـ إمػػداد خزا 
المػػػػػدينتيف الخمػػػػػس كسػػػػػكؽ الخمػػػػػيس بالميػػػػػاه المحػػػػػبلة عػػػػػف طريػػػػػؽ مضػػػػػخة الميػػػػػاه بقػػػػػدرة 

/سػػػاعة(، كمػػػا يػػػتـ إضػػػافة المػػػكاد الكيميائيػػػة عػػػف طريػػػؽ محطػػػة المعالجػػػة كذلػػػؾ 3ـ1000)
لبلسػػػػتخداـ أك السػػػػتخداميا فػػػػي ميػػػػاه الشػػػػرب، لكػػػػي تكػػػػكف حسػػػػب المكاصػػػػفات كالمقػػػػاييس 

قػػة اإلنتاجيػػة التصػػميمية فػػي محطػػة تحميػػة الخمػػس ىػػي المعتػػرؼ بيػػا دكليػػان، أمػػا عػػف الطا
/سػنة، ككمػا ىػك مبػيف 3مميػكف ـ 2.92/اليـك كاإلنتاج السػنكم التصػميمي بحػكالي 3ـ8000

 في الجدكؿ اآلتي لبعض المحطات الرئيسية لتحمية المياه في ليبيا.

 

 

 

                                                 

 ـ.2001حسف البنا، سعد فتح، تكنكلكجيا تحمية المياه، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  (1)
 ـ.2005صادر عف محطة تحمية المياه الخمس، التقرير ال (2)
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 ( محطات تحمية المياه في ليبيا8الجدول )
محطات إزالة المموحة لمياه 

 حرالب
الطاقة اإلنتاجية التصميمية 

 /اليوم3م
 اإلنتاج السنوي التصميمي

 /سنة3مميون م
 16 48000 شماؿ بنغازم

 8 29000 طبرؽ
 7.5 22500 غرب طرابمس

 6 18000 الزاكية
 4.5 13500 زكارة
 4.5 13500 زليتف
 2.9 8000 الخمس
 3 9000 سرت
 3 9000 إجدابيا
 4.5 13500 سكسة

 4.5 13500 رأس التيف
 3 9200 بف جكاد
 3.1 7500 درنة
 2.5 7500 البريقة
 /يـك3ـ 210200 المجمكع

المصػدر: نقػػبلن عػف إليػػاـ عبػػد عػكده، النمػػك السػػكإني كأثػره عمػػى اسػػتنزاؼ الميػاه فػػي شػػعبية 
المرقػػػب، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، جامعػػػة المرقػػػب، قسػػػـ الجغرافيػػػا، كميػػػة 

 ،  .119، ص2005اآلداب كالعمـك

كلقػد تبػيف مػف خػبلؿ الدراسػة الميدإنيػة لمباحػث أثنػاء فتػرة إجػراء البحػث إف اسػكإف  
المدينػػػة قػػػالكا بػػػإف ميػػػاه التحميػػػة ىػػػي المصػػػدر الرئيسػػػي لمشػػػرب لػػػدييـ مػػػع االعتمػػػاد عمػػػى 
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المصػػادر األخػػرل كميػػاه األمطػػار كميػػاه التنقيػػة مػػف المحػػبلت التجاريػػة التػػي لػػدييا كحػػدات 
ف ميػاه التحميػة ليسػت مكجػكدة بشػكؿ دائػـ، حيػث إف تحمية صغيرة لتحمية  الميػاه المالحػة، كا 

خػط تكزيػػع الميػػاه يفػػتح يػـك لمدينػػة الخمػػس كاليػػـك الثػػإني لسػكؽ الخمػػيس، كالسػػبب فػػي ذلػػؾ 
إف محطػػػػة التحميػػػػة منػػػػذ تأسيسػػػػيا إنشػػػػئت بيػػػػا أربػػػػع كحػػػػدات لتحميػػػػة الميػػػػاه بقػػػػدرة إنتاجيػػػػة 

، كفػػػػػػػي الكقػػػػػػػت الحػػػػػػػالي تشػػػػػػػت3ـ10000×4 غؿ المحطػػػػػػػة بقػػػػػػػدرة إنتاجيػػػػػػػة قػػػػػػػدرىا /اليػػػػػػػـك
، كىػػذا سػػبب رداءة إنابيػػب تكزيػػع الميػػاه إلػػى المنػػاطؽ المجػػاكرة ليػػا )سػػكؽ 3ـ8000 /اليػػـك

الخميس، الخمس( كالتي تآكمت خبلؿ الفترة الزمنية الطكيمػة كعػدـ الصػيإنة الفكريػة ليػا مػف 
كػؿ قطػرة مػاء  ىذا كإنت الحاجة ماسة في اإلسراع في حػؿ ىػذه المشػكبلت كاالسػتفادة مػف

 .(1)تنتجيا المحطة

 صالحية المياه لالستعمال البشري:
إنػػو مػػف الطبيعػػي إف تكػػكف ىنػػاؾ عػػدة مكاصػػفات قياسػػية الكاجػػب تكفرىػػا فػػي ميػػاه  

ف ميػػػاه الشػػػرب ىػػػي الميػػػاه الصػػػالحة لبلسػػػتيبلؾ البشػػػرم تنطبػػػؽ عمييػػػا جميػػػع  الشػػػرب، كا 
 الخصائص الكاردة بيذه المكاصفات.

 ية:االشتراطات القياس
يجب إف تككف الميػاه خاليػة تمامػان مػف التعكيػر كعديمػة المػكف، الطعػـ  ( الخواص العامة:1

ف ال تحتػػكم إال عمػػى المقػػادير المسػػمكح بيػػا  كالرائحػػة خاليػػة مػػف المػػكاد الضػػارة بالصػػحة، كا 
 مف بقايا المكاد الكيميائية المستعممة في عمميات التنقية.

ــة:2 دل الخػػكاص الفيزيائيػػة لمميػػاه عػػف الحػػد األقصػػى يجػػب إف ال تتعػػ ( الخــواص الطبيعي
 المسكح بو.

                                                 

أثرىػػا عمػػى الميػػاه الجكفيػػة فػػي  –طػػرؽ تطكيرىػػا  –محمػػد عمػػي بنػػكر، أسػػاليب الػػرم )عيكبيػػا  (1)
الخمػػػس(، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، جامعػػػة المرقػػػب، كميػػػة  –منطقػػػة سػػػكؽ الخمػػػيس 

 .97، ص2007الخمس، قسـ الجغرافيا،  –اآلداب كالعمـك 
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 ( الخواص الكيميائية: 3
المػػػكاد الكيميائيػػػة السػػػامة: يجػػػب إف ال تزيػػػد نسػػػبة مػػػا تحتكيػػػو ميػػػاه الشػػػرب مػػػف المػػػكاد  -أ

 السامة عمى الحد األقصى )جزء مف المميكف(.
ال تزيػػد نسػػبة المػػكاد المػػكاد الكيميائيػػة التػػي ليػػا تػػأثير خػػاص عمػػى الصػػحة: يجػػب إف  -ب

 الكيميائية إلى الحد األقصى )جزء مف المميكف(.

 ( الشروط القياسية لممياه الصالحة لالستعمال البشري9الجدول )
 الحد األقصى المسموح بو الحد األمثل الخاصية
 كحدة* 50 كحدات* 5 المكف
 كحدة** 25 كحدات** 5 العكارة
 مقبكؿ مقبكؿ الطعـ
 مقبكلة مقبكلة الرائحة

المصػدر: نقػػبلن عػف إليػػاـ عبػػد عػكده، النمػػك السػػكإني كأثػره عمػػى اسػػتنزاؼ الميػاه فػػي شػػعبية 
 .138المرقب، مصدر سابؽ، ص

 * كحدة المكف مقدرة بمقياس الككتنيت الببلتيف.      
 ** كحدة العكارة مقدرة بجياز الشمعة الجاكسكف.    

 النتائــج:
 ائج يمكف إجماليا في اآلتي:تكصمت الباحثة إلى جممة مف النت 

تبػػيف مػػف خػػبلؿ الدراسػػة لمدينػػة الخمػػس إنيػػا تشػػيد نمػػك سػػكإني فػػي الكقػػت الحاضػػر،  -1
نسمة(، كزاد إلػى إف كصػؿ  20624ـ حكالي )1973حيث كإف عدد السكإف في سنة 

، كىػذا النمػك السػكإني أدل إلػى عػدـ كفايػة ميػاه 2006نسمة( في سػنة  38738إلى )
المدينػػة، حيػػث كإنػػت فػػي السػػنيف الماضػػية ميػػاه التحميػػة المصػػدر التحميػػة التػػي تغػػدم 

األساسػػي يعتمػػد عميػػو السػػكإف فػػي الشػػرب مػػع ميػػاه األمطػػار، أمػػا فػػي الكقػػت الحػػالي 
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 فإنيا ال تكفي لمغرض.
تػػـ التكصػػؿ إلػػى إف ميػػاه التحميػػة كفاءتيػػا ليسػػت كاممػػة، حيػػث تبػػيف إنػػو تسػػبب بعػػض  -2

ـ الشػػػػبكة الخاصػػػػة بتكزيػػػػع الميػػػػاه كعػػػػدـ األضػػػرار الصػػػػحية لمسػػػػكإف، كىػػػػذا بسػػػػبب قػػػد
 صيإنتيا، كبطبيعة الحاؿ ىذا أدل إلى عدـ االستفادة مف كمية المياه كميا.

لقػػد تبػػيف إنػػو حػػكالي نصػػؼ سػػكإف المدينػػة ميػػاه الشػػرب لػػدييـ ىػػي نفسػػيا الميػػاه التػػي  -3
يسػػػتعممكنيا فػػػي بػػػاقي األغػػػراض المنزليػػػة، كبالتػػػالي ىػػػذا يػػػؤدم إلػػػى اسػػػتيبلؾ كميػػػات 

 ة مف المياه الصالحة لمشرب.كبير 
تكجػػػد مصػػػادر أخػػػرل غيػػػر ميػػػاه التحميػػػة مثػػػؿ ميػػػاه األمطػػػار كميػػػاه التنقيػػػة المكجػػػكدة   -4

بػػػالمحبلت التجاريػػػة كميػػػاه التحميػػػة المنزليػػػة، حيػػػث إنػػػو حػػػكالي نصػػػب سػػػكإف المدينػػػة 
 يعتمدكف عمييا بشكؿ كبير كذلؾ باعتبارىا اإلنقى صحيان.

السكإف بيف محبلت المدينة كأينمػا كجػد تركػز الخػدمات إنو يكجد تبايف كبير في تكزيع  -5
 في المدينة كجد التركز السكإني.

يكجػػد تسػػرب بشػػبكة الميػػاه فػػي بعػػض مػػف المسػػاكف كذلػػؾ نتيجػػة لقػػدرة المكاسػػير، كىػػذا  -6
 سبب في نقص المياه مف المحطة.

ال يكجد إرشاد كتكجيو الستيبلؾ ميػاه الشػرب كخاصػة عنػدما تسػتخدـ ألغػراض أخػرل  -7
 لتنظيؼ، كعندما تككف مصدر ىاـ آبار خاصة.كا

ال يكجد معامؿ كمختبرات خاصة بالمنطقػة لتحميػؿ الميػاه كمعرفػة مػدل درجػة نقاكتيػا،  -8
 كىذا جإنب منيـ الطمئنإف السكإف.

ال تزاؿ ظاىرة إنتشار كحدات التحمية الصػغيرة فػي المسػاكف محػدكدة إذ يعتبرىػا بعػض  -9
 السكإف غالية الثمف.
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 التوصيات:
 بناءن عمى نتائج البحث يكصي الباحث باآلتي: 

 االىتماـ بمحطات التحمية أكثر باعتبارىا أحد المصادر الميمة لمياه الشرب. -1
اإلسػػػػراع فػػػػػي إعػػػػداد بػػػػػرامج تكعيػػػػػة لمسػػػػكإف كاالىتمػػػػػاـ بصػػػػػيإنة شػػػػبكة تكزيػػػػػع الميػػػػػاه  -2

 كتجديدىا.
 الشرب.ضركرة استثمار كتجميع مياه األمطار لبلستفادة منيا أكثر في مياه  -3
تشػػجيع المػػكاطنيف عمػػى تػػكفير محػػبلت لبيػػع الميػػاه المحػػبلة فػػي جميػػع إنحػػاء المنطقػػة  -4

 كبالذات الدكاخؿ لكي يسيؿ الكصكؿ إلييا.
خمػػػؽ بػػػرامج أخػػػرل لمسػػػكإف بخصػػػكص ميػػػاه الشػػػرب بالمنطقػػػة كترشػػػيد اسػػػتيبلكيا فػػػي  -5

 األغراض األخرل.
اعي بشػػبكة الميػػاه الطمػػب مػػف الجيػػات المختصػػة بضػػركرة ربػػط منظكمػػة النيػػر الصػػن -6

 بالمنطقة باعتبارىا قريبة منيا لتساىـ في تكفير مياه الشرب.
 يجب تقديـ منح لممكاطنيف لصيإنة المكاسير القديمة. -7
ضركرة إجراء اختبارات عمى مياه الشرب لتجنب أمراض كثيػرة، كذلػؾ بإقامػة مختبػرات  -8

 لممياه بالمنطقة.
ه البحػر باعتبارىػا البػديؿ األفضػؿ لػنقص تكصي ىذه الدراسة باالعتماد عمى تحمية ميػا -9

الميػػػاه كمحاكلػػػة إيجػػػاد الكسػػػائؿ لتخفػػػيض تكمفتيػػػا كاالعتمػػػاد عمػػػى تقنيػػػة محميػػػة ميمػػػا 
 كإنت بدائية كمحاكلة تشجيع البحكث في ىذا المجاؿ.
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 قائمة المصادر والمراجع
 .أبكعيإنة: فتحي محمد، جغرافية السكإف، دار النيضة العربية، بيركت، لبنإف -1
حسيف، يحيى عباس، مقدمة في جغرافية المكارد المائية، منشكرات الجامعػة المفتكحػة،  -2

 ـ.2002، 1ط
 .2001فتح، حسف البناء سعد، تكنكلكجيا تحمية المياه، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  -3
حسيف، عباس يحيى، مقدمة في جغرافية المكارد المائية، منشكرات الجامعػة المفتكحػة،  -4

 ـ.2002 ط: األكلى،
 –اقتصػػػػادية  –الحجػػػػاجي، سػػػػالـ عمػػػػي، ليبيػػػػا الجديػػػػدة، )دراسػػػػة جغرافيػػػػة اجتماعيػػػػة  -5

 ـ.1989سياسية(، منشكرات مجمع الفاتح لمجامعات، 
، 1الكيخيػػا، منصػػكر محمػػد، جغرافيػػة السػػكإف، منشػػكرات جامعػػة قػػاريكنس، بنغػػازم، ط -6

 ـ.2003
فيػػػا )مػػػدخؿ عػػػاـ(، تحريػػػر المقيمػػػي، محمػػػد عيػػػاد، المنػػػاخ فػػػي ليبيػػػا، دراسػػػة فػػػي الجغرا -7

سػػػعد القزيػػػرم، دار الجماىيريػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع كاإلعػػػئلف، سػػػرت،  –اليػػػادم أبكلقمػػػة 
1995. 

زايد، محمكد عمػي، التكسػع الحضػرم كأثػره عمػى إنمػاط اسػتعماالت األرض فػي اإلقمػيـ  -8
الثػػإنكم الخمػػس، زليػػتف، رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة، جامعػػة طػػرابمس، كميػػة اآلداب، 

 ـ.2010الجغرافيا، قسـ 
عبد عكدة، إلياـ، النمك السكإني كأثره عمػى اسػتنزاؼ الميػاه فػي شػعبية المرقػب، رسػالة  -9

، قسـ الجغرافيا،   .2005ماجستير غير منشكرة، جامعة المرقب، كمية اآلداب كالعمـك
أثرىػػػا عمػػػى الميػػػاه  –طػػػرؽ تطكيرىػػػا  –بنػػػكر، محمػػػد عمػػػي، أسػػػاليب الػػػرم )عيكبيػػػا  -10

الخمػػػس(، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػػكرة،  –قػػػة سػػػكؽ الخمػػػػيس الجكفيػػػة فػػػي منط
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، الخمس، قسـ الجغرافيا،   .2007جامعة المرقب، كمية اآلداب كالعمـك
الييػػأة العامػػة لمميػػاه كالتربػػة بالمنطقػػة الكسػػطى، تقريػػر عػػف الكضػػع المػػائي لشػػعبية  -11

 ـ.2002المرقب، 
الكطنيػػػة لمتكثيػػػؽ ـ.الييػػػأة 2005تقػػػارير دكريػػػة صػػػادرة عػػػف محطػػػة تحميػػػة الخمػػػس،  -12

ـ، 1995ـ، 1984ـ، 1973كالمعمكمػػات، النتػػائج النيائيػػة لتعػػداد السػػكإف لسػػنكات 
 ـ.2006
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 واسبابيا، حجميا، الفجوة المائية في ليبيا. مؤشراتيا

 دراسة تحميمية في جغرافية المياه

إعدداد: د.سالم محمد أبوغميميشة   

  د.عمى منصور سعد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ّملِخاٌ

االلزظبك٠خ ٚاٌج١ئ١خ اٌزٟ رٛاعٗ اٌىض١و ِٓ اٌلٚي  االعزّبػ١خ ٚ رؼل ِشىٍخ ا١ٌّبٖ أؽل أوضو اٌزؾل٠بد

خ فٟ إٌطبلبد اٌغبفخ ٚشجٗ اٌغبفخ.  ٚرؼل ١ٌج١ب أؽل أوضو اٌلٚي ؽٛي اٌؼبٌُ ٚفبطخ رٍه اٌٛالؼ

اٌّزأصوح ثّشىٍخ إٌمض اٌّبئٟ ؽ١ش رؼأٟ ِٓ ؽبٌخ ػلَ االريئْ ث١ٓ و١ّخ االٍزقلاَ اٌّبئٟ ٚو١ّخ 

. ٚٔز١غخ ٌنٌه فمل   (Wheida and Verhoeven, 2004)ا١ٌّبٖ اٌّزبؽخ ٌالٍزقلاَ ؽج١ؼ١بَ 

  اٌّٛاهك اٌّبئ١خ اٌّزغلكحؽ١ش وٛاؽلح ِٓ افمو ػشوح كٚي فٟ اٌؼبٌُ ِٓ طٕفذ ِٕظّخ اٌفبٚ ١ٌج١ب 

(FAO, 2003) ٍُئْ اٌظوٚف اٌطج١ؼ١خ ٚفبطخ إٌّبف١خ اٌَبئلح ٌؼجذ كٚهاَ ٘بِب فٟ ه .

اٌؼبِخ ٌٍٛػغ اٌّبئٟ اٌَبئل فٟ اٌجالك ٔز١غخ ٌّٛلؼٙب اٌّلاهٞ ٚشجٗ اٌّلاهٞ ٚاِزلاك٘ب  اٌّالِؼ

ؾواٚٞ ٌٍظؾواء اٌىجوٜ ثّٕبفٙب اٌّزطوف شل٠ل اٌغفبف ؽ١ش رغطٝ اٌىج١و ػّٓ إٌطبق اٌظ

. ٘نا اٌّٛلغ اٌظؾواٚٞ اٌّزطوف (Salem, 2007)اٌظؾواء اٌمَُ األػظُ ِٓ َِبؽخ اٌجالك 

% ِٓ اعّبٌٟ َِبؽخ 90ٍُِ/٠ٍٕٛبَ ػٍٝ أوضو ِٓ  50عؼً ِٓ و١ّخ اٌزَبلؾ إٌَٛٞ رمً ػٓ 

١خ ِّضٍخ فٟ اٌَٙٛي اٌَبؽ١ٍخ اٌشّب١ٌخ اٌغوث١خ ٚاٌشّب١ٌخ ئما ِب اٍزض١ٕٕب إٌطبلبد اٌشّبٌاٌجالك 

ٍُِ/ٍٕخ 300اٌشول١خ ٚإٌطبلبد اٌغج١ٍخ اٌّغبٚهح ٌٙب ٚاٌزٟ رزٍمٝ و١ّخ رَبلؾ ٍٕٛٞ رظً ئٌٝ 

 . (Veen, 1995)وّزٍٛؾ ػبَ

٘نٖ اٌظوٚف كفؼذ ثَىاْ اٌجالك ئٌٝ االػزّبك شجٗ اٌىبًِ ػٍٝ رأ١ِٓ اؽز١بعبرُٙ اٌّبئ١خ  ئْ

ف األغواع ػٍٝ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ فٟ ظً غ١بة شجٗ وبًِ أل٠خ ِظبكه ِبئ١خ أفوٜ ثل٠ٍخ. ٌّقزٍ

ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ ٚعٛك فيئٔبد ِبئ١خ عٛف١خ ػقّخ فٟ اٌجالك غ١و ئْ اٌؼغٛؽ اٌّزيا٠لح ػ١ٍٙب 

ٚإٌبرغخ أٍبٍبَ ػٓ اٌي٠بكح فٟ اٌَىاْ ٚاٌزؾٛالد اٌل٠ّٛغواف١خ ٚاٌزٍٛغ اٌيهاػٟ ٚغ١و٘ب ِٓ 

ٍّٙذ فٟ اٍزٕياف اٌّقيْٚ اٌغٛفٟ ١ٌٍّبٖ ثشىً فط١و ٚاٌنٞ رزؼؼ ِإشوارٗ فٟ أل اٌؼٛاًِ ل

اٌٙجٛؽ اٌَّزّو ٌَّزٜٛ ا١ٌّبٖ ٚاهرفبع َٔجخ ٍِٛؽزٙب وّب ٘ٛ اٌؾبي ثقيئْ ًٍٙ اٌؾفبهح )ا١ٌٙأح 

 (.1999اٌؼبِخ ١ٌٍّبٖ، 

خ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ ٚثبٌوغُ ِٓ وبفخ اٌّؾبٚالد اٌزٟ ثنٌذ ٌؾً ٘نٖ اٌّشىٍخ ئال ئٔٙب الرياي لبئّ

ِٕبؽك اٌجالك، ٘نٖ اٌٛهلخ رؾبٚي ر١ٍَؾ اٌؼٛء ػٍٝ أىِخ ا١ٌّبٖ ا١ٌٍج١خ ِٓ ؽ١ش ؽلرٙب ٚأصو 

 اٌزؾٛالد االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ فٟ رفبلّٙب اٌَّزّو.
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 ِشىٍخ اٌلهاٍخ:

َء ثٕبَء ػٍٝ ِب ٍجك فاْ ئشىب١ٌخ اٌلهاٍخ ٠ّىٓ رٍق١ظٙب فٟ كهاٍخ ٚرؾ١ًٍ اىِخ ا١ٌّبٖ ا١ٌٍج١خ ثٕب

ػٍٝ اٌّإشواد اٌؼب١ٌّخ اٌَّزقلِخ فٟ رؾل٠ل ؽلح األىِخ اٌّبئ١خ ثبإلػبفخ ئٌٝ كهاٍخ اٌؼٛاًِ 

االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ اٌّإصوح فٟ اىك٠بك رفبلّٙب ِّضٍخ فٟ اٌي٠بكح اٌَىا١ٔخ ٚاٌزؾٛالد 

ٝ اٌل٠ّٛغواف١خ اٌّظبؽجخ ٌٙب، اٌزطٛه االلزظبكٞ فٟ ِغبٌٟ اٌيهاػخ ٚاٌظٕبػخ ٚأصو مٌه ػٍ

 اىك٠بك ِؼلالد االٍزقلاَ اٌّبئٟ.

 أ٘لاف اٌلهاٍخ:

 ٠ّىٓ رٍق١ض أ٘لاف اٌلهاٍخ فٟ إٌمبؽ ا٢ر١خ:

كهاٍخ ٚرؾ١ًٍ اٌٛػغ اٌّبئٟ فٟ ١ٌج١ب ٌزؾل٠ل كهعخ ؽلح األىِخ اٌّبئ١خ اٌزٟ رٛاعٗ ١ٌج١ب  -1

 ثٕبَء ػٍٝ ِإشواد ئؽظبئ١خ ١ٍزُ ػوػٙب ثبٌزفظ١ً الؽمبَ فٟ ِٕٙظ اٌلهاٍخ.

 ٌّٕٛ اٌَىأٟ ٚأصوٖ ػٍٝ اٌي٠بكح فٟ اٍزقلاَ ا١ٌّبٖكهاٍخ رطٛه ا -2

ِؼلالد االٍزقلاَ ٚأصو مٌه ػٍٝ اىك٠بك كهاٍخ ٚرؾ١ًٍ أصو اهرفبع ِؼلالد اٌزؾؼو  -3

 ؾؼو٠خ.اٌّبئٟ ٌألغواع اٌ

 اٌزطٛه اٌيهاػٟ ٚاٌظٕبػٟ ٚأصوٖ ػٍٝ اىك٠بك ِؼلالد االٍزقلاَ اٌّبئٟ فٟ اٌجالك -4

 ِٕٙظ اٌلهاٍخ:

ٕبطو اٌّٛػٛع ِؾً اٌلهاٍخ ٚرفؾض عٛئٔجٗ ٚرؾم١ك أ٘لافٗ فمل اػزّل ِٓ أعً رغط١خ وبفخ ػ

ٚمٌه ِٓ فالي اٌّؼبٌغخ اإلؽظبئ١خ ٌٍج١أبد  اٌجبؽش فٟ كهاٍزٗ ػٍٝ إٌّٙغ١ٓ اٌىّٟ ٚاٌٛطفٟ 

ٚرؾ١ٍٍٙب. ؽ١ش رُ االػزّبك فٟ عّغ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ اٌالىِخ ٌٍلهاٍخ ِٓ ِظبكه ِقزٍفخ ِّضٍخ فٟ 

اٌزٟ رظله٘ب ا١ٌٙئبد ٚإٌّظّبد اٌّؾ١ٍخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ ماد اٌؼاللخ االؽظبئ١بد اٌو١ٍّخ 

ثّٛػٛع اٌلهاٍخ وب١ٌٙأح اٌؼبِخ ١ٌٍّبٖ ٚا١ٌٙأح اٌؼبِخ ٌٍّؼٍِٛبد ٚث١أبد ٚاؽظبئ١بد ِٕظّخ 

األغن٠خ ٚاٌيهاػخ )اٌفبٚ( ٚغ١و٘ب، ؽ١ش رُ رٕظ١ّٙب ِٚؼبٌغزٙب ٚػوػٙب فٟ علاٚي ٚهٍَٛ 

ف اٌلهاٍخ. ٚالظٙبه ٚث١اْ اٌزغ١واد اٌزٟ ؽلصذ ػٍٝ وً ػٕظو ِٓ ػٕبطو ث١ا١ٔخ ثّب ٠قلَ ا٘لا

فمل اػزّل اٌجبؽش ػٍٝ اؽزَبة ِؼلالد إٌّٛ  . 2012-1990اٌلهاٍخ فالي اٌفزوح ث١ٓ ػبِٟ 

وبٍٍٛة اؽظبئٟ شبئغ االٍزقلاَ ًٍٚٙ اٌزطج١ك ٚاٌفُٙ ٚاٌزف١َو. وّب رُ االػزّبك ا٠ؼبَ ػٍٝ 

ٍزقلَ ٌم١بً ؽلح االىِخ اٌّبئ١خ ٚشلرٙب ِٚٓ اُ٘   شبئغ االٕٙظ ثؼغ اٌّإشواد اٌؼب١ٌّخ وّ

 اٌّإشواد اٌزٟ رُ اٍزقلاِٙب فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ ِب٠ٍٟ:

 Falkenmarkاٚ ِإشو فٌٛىّٕبهن   Water Stress Index  (WSI)ِإشو االعٙبك اٌّبئٟ -1

indicator  ٠ٚزٍقض ٚ٘نا اٌّإشو ٠َزقلَ وّٕٙظ  ٌم١بً اٌٛػغ اٌّبئٟ ػٍٝ ٔطبق ٚاٍغ

أٍٍٛثٗ فٟ ؽَبة و١ّخ ا١ٌّبٖ اٌّزبؽخ ؽج١ؼ١بَ ٌالٍزقلاَ " اٌى١ّخ اٌزمل٠و٠خ ١ٌٍّبٖ 

ٚلَّزٙب ػٍٝ اعّبٌٟ ٍىاْ  Total Renewable Water Resources  (TRWR)اٌّزغلكح

 -اإلل١ٍُ ٚفمبَ ٌٍظ١غخ اٌو٠بػ١خ االر١خ:
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…………………………..(1) 

اعّبٌٟ اٌَىاْ             ٌى١ّخ اٌزمل٠و٠خ ١ٌٍّبٖ اٌّزغلكح،اعّبٌٟ ا ؽ١ش ئْ: 

 ثبٌّٕطمخ

 ِإشو االعٙبك اٌّبئٟ 

َ 1700فبما ثٍغ ٔظ١ت اٌفوك ِٓ ا١ٌّبٖ اٌّزغلكح 
3
فاْ اإلل١ٍُ ٠ؼأٟ ِٓ اعٙبك ِبئٟ، اِب فٟ ؽبٌخ  

1000َئٔقفبػٗ ئٌٝ 
3
َ 500ِبئٟ، اِب اما ئٔقفغ ػٓ اٌـفاْ اإلل١ٍُ ٠ؼأٟ ِٓ ِشىٍخ ٔمض  

3
 

 ٠ّىٓ اٌمٛي ئْ اإلل١ٍُ ِؾً اٌلهاٍخ ٠ؼأٟ ِٓ اىِخ ٔمض ِبئٟ ِطٍك.

٠ٚزٍقض ثجَبؽخ فٟ ل١بً َٔجخ  criticality ratioرُ أ٠ؼب اٍزقلاَ ِإشو إٌَجخ اٌؾوعخ اٚ  -

 اٌو٠بػ١خ اٌزب١ٌخ:فٟ اإلل١ٍُ ِؾً اٌلهاٍخ ٚفمبَ ٌٍظ١غخ  االٍزقلاَ ئٌٝ ِزٍٛؾ و١ّخ اٌزغلك اٌّبئٟ

…………………………………(2) 

 -ؽ١ش ئْ:

 اعّبٌٟ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ اٌّزغلكح اعّبٌٟ االٍزقلاَ اٌّبئٟ،    

 إٌَجخ اٌؾوعخ )ِؼلي االٍزقلاَ اٌؾوط(                     

اٌّبئٟ ٠ؼجو ػٕٙب ثبعّبٌٟ اٌَؾٛثبد اٌّبئ١خ ِٓ ٚثٕبَء ػٍٝ ٘نا إٌّٙظ فاْ و١ّخ االٍزقلاَ 

رغبٚىد و١ّخ اٌَؾت اٌّبئٟ فٟ ٍٕخ ِب فبما  ٚاٌّزبؽخ كافً اإلل١ٍُ )اٌلٌٚخ( اٌّظبكه اٌّقزٍفخ

اإلل١ٍُ ِؾً اٌلهاٍخ ٠ؼأٟ ِٓ  فٙنا ٠ؼٕٟ ئْ% 40-20و١ّخ اٌزغلك اٌّبئٟ ثَٕجخ رزواٚػ ث١ٓ 

 ,White)ل١ٍُ ٠ؼأٟ ِٓ ِشىٍخ ٔمض ِبئٟ ؽبك علاَ % فاْ اإل40ٔمض ِبئٟ، اِب اما رغبٚىد اٌـ

2012). 

ٌمل رُ رطج١ك ٘ن٠ٓ اٌّإشو٠ٓ ٌم١بً ؽلح االىِخ اٌّبئ١خ ا١ٌٍج١خ ٚرؾل٠ل ؽغُ اٌفغٛح اٌّبئ١خ اٌزٟ 

١ٍِْٛ ِزو  700رؼأٟ ِٕٙب اٌجالك ثٕبَء ػٍٝ ِزٍٛؾ و١ّخ ا١ٌّبٖ اٌّزغلكح ٚاٌزٟ رجٍغ ٔؾٛ 

 ِٕظّخ األغن٠خ ٚاٌيهاػخ )اٌفبٚ( ٌٍؾَبثبد اٌٛاهكح ثمبػلح ث١أبد ِىؼت/٠ٍٕٛبَ وّزٍٛؾ ػبَ ٚفمبَ 

aquastat database ٌٟٚاٌّزبؽخ ػٍٝ اٌواثؾ اٌزب 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html 

 

ى١ّخ ا١ٌّبٖ اٌّزغلكح فٟ ٌ اٌّزٍٛؾ إٌَٛٞ ْأ ئٌْٝ ث١أبد ١٘أح ا١ٌّبٖ ا١ٌٍج١خ رش١و أِٓ ٚثبٌوغُ 

١ٍِْٛ ِزو ِىؼت، غ١و ئْ االػزّبك فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ ١ٍىْٛ ػٍٝ رمل٠واد  ١ٌ650ج١ب رجٍغ ٔؾٛ 

 ِٕظّخ اٌفبٚ ٌىٛٔٙب اوضو ػّمبَ ٚرفظ١الَ ِٓ ؽ١ش إٌّٙظ اٌنٞ اػزّلد ػ١ٍٗ فٟ ؽَبثبرٙب.

 

  

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html
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 لنتائج والوناقشتا

 هؤشراث الفجوة الوائيت في ليبيا:

اٌنٞ ٠ؼزّل فٟ رشق١ض اٌٛػغ اٌّبئٟ ػٍٝ  Index Falkenmarkثٕبَء ػٍٝ ِإشو فٌٛىّٕبهن 

١ٌج١ب رؼأٟ ِٓ اىِخ ٔمض ِبئٟ ؽبك ٔبرغخ ػٓ  ٔظ١ت اٌفوك ِٓ ا١ٌّبٖ اٌّزغلكح فٟ اٌلٌٚخ فاْ

١ٍِْٛ َ 700فٟ اٌجالك ٚاٌجبٌغخ ٔؾٛ  ئٔقفبع ِزٍٛؾ ٔظ١ت اٌفوك ِٓ ا١ٌّبٖ اٌّزغلكح
3 

ئٌٝ الً  

 ِٓ500 َ
3 

ٌٍفوك فٟ إٌَخ. 
 

َ 145.8ؽ١ش ثٍغ ٔظ١ت اٌفوك ِٓ ا١ٌّبٖ اٌّزغلكح فٟ ١ٌج١ب ٔؾٛ   
3 

َ 111.1ئٔقفغ ئٌٝ  1995ػبَ 
3

% ٠ٍٕٛبَ 2.04-ٚثّؼلي ّٔٛ ٍبٌت ثٍغ ٔؾٛ  2012ػبَ  

-1995اٌّزغلكح فٟ ١ٌج١ب فالي اٌفزوح ِٓ ٚاٌغلٚي اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ رطٛه ٔظ١ت اٌفوك ِٓ ا١ٌّبٖ 

2012                               

 ٠ج١ٓ ٔظ١ت اٌفوك ِٓ ا١ٌّبٖ اٌّزغلكح 1علٚي  

  6056 :600 9==5 السنة

 (تقدٌري) 7.: :.9 >.8 عدد السكإن )ملٌون/نسمة(

 00; 00; 00; (7متوسط كمٌة المٌاه المتجددة )ملٌون م

 555.5 569 >.589 *7المتجددة م نصٌب الفرد من المٌاه

، 2006(، إٌزبئظ إٌٙبئ١خ ٌٍزؼلاك اٌؼبَ ٌٍَىاْ 2006ا١ٌٙأح اٌؼبِخ ٌٍّؼٍِٛبد ) -1اٌّظبكه:

 .40ؽواثٌٍ، ص 

2- FAO. 2016. AQUASTAT Main Database - Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO). Website: 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html 

[accessed on[06/09/2017 22:21] 

 *ؽَبة اٌجبؽش 

ػجو ئْ األهلبَ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي رىشف ٌٕب ئْ ٔظ١ت اٌفوك ِٓ ا١ٌّبٖ اٌّزغلكح افن فٟ اٌزٕبلض 

١ٍِْٛ 700َاٌيِٓ ٔز١غخ ِؾلٚك٠خ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ اٌّزبؽخ ؽج١ؼ١بَ ٚاٌزٟ الرزغبٚى اٌـ 
3

اِبَ  

ٍٝ اٌؼغٛؽ اٌجشو٠خ اٌٛالؼخ ػ١ٍٙب ٔز١غخ اهرفبع اٌطٍت ثفؼً اٌي٠بكح ا٠ٌَٕٛخ ٌٍَىاْ ٚثٕبَء ػ

 severely water scarce  .فاْ ١ٌج١ب ٠ّىٓ اػزجبه٘ب ئل١ٍُ ٔمض ِبئٟ ؽبك ِإشو فٌٛىّٕبهن

country   

 Criticality Ratio (CR)قياس هؤشر االصتخذام او النضبت الحرجت 

ُ٘ اٌّمب١٠ٌ اٌؼب١ٌّخ اٌَّزقلِخ أؽل أٔفبَ آئْ ل١بً َٔجخ االٍزقلاَ ئٌٝ اٌزغلك اٌّبئٟ ٚوّب موو  

فٟ رظ١ٕف اٌٛػغ اٌّبئٟ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌؼبٌّٟ. ئْ رطج١ك ٘نا اٌّإشو ػٍٝ اٌٛػغ اٌّبئٟ 

االٍزقلاَ  َٔجخ ٔبرظ ػٓ اهرفبع ِإشوعلاَ ج١ٓ ثغالء ئْ ١ٌج١ب رؼأٟ ِٓ ٚػغ ِبئٟ ؽوط ا١ٌٍجٟ ٠

% أٞ ئْ و١ّخ االٍزقلاَ رفٛق و١ّخ اٌزغلك ثؾٛاٌٟ 680ٔؾٛ  1990ئٌٝ اٌزغلك اٌّبئٟ ام ثٍغ ػبَ 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html


 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 444 

اال ئٔٙب ػبكد ٌالهرفبع اٌزله٠غٟ ؽزٝ  2000% ػبَ 617ئٔقفؼذ ٘نٖ إٌَجخ ئٌٝ  ،ػؼفبَ  6.8

% أٞ ئْ و١ّخ االٍزقلاَ اٌّبئٟ اإلعّبٌٟ فٟ ١ٌج١ب فبق ِزٍٛؾ 832.8ٔؾٛ  2012ػبَ  ثٍغذ

 و١ّخ ا١ٌّبٖ اٌّزغلكح ثأوضو ِٓ صّا١ٔخ اػؼبف. ٚاٌغلٚي اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ ٔزبئظ رطج١ك ٘نا اٌّإشو.

 ))إٌَجخ اٌؾوعخ  2012-1990َٔجخ االٍزقلاَ ئٌٝ اٌزغلك اٌّبئٟ فٟ ١ٌج١ب ث١ٓ ػبِٟ   2علٚي

 6056 6009 6000 8==5 0==5 السنة

 0;>9 0;>8 8760 8:00 0:;8 7كمٌة االستخدام المائً ملٌون م

 00; 00; 00; 00; 00; 7متوسط كمٌة المٌاه المتجددة ملٌون م

 >.76> >.6>: ;5: 5.;9: 0>: مؤشر النسبة الحرجة %*

 اٌّظله:                

 FAO. 2016. AQUASTAT Main Database - Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO). Website: 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html 

[accessed on[06/09/2017 22:21] 

 *ؽَبة اٌجبؽش

و١ّخ االٍزقلاَ رفٛق وض١واَ و١ّخ اٌزغلك اٌّبئٟ ِب أكٜ ئٌٝ أْ ح أػالٖ رج١ٓ ٌٕب كبَ اٌٛاهئْ األهل

 8ئْ و١ّخ االٍزقلاَ اٌّبئٟ لل فبلذ و١ّخ اٌزغلك ثٕؾٛ ثنٌه اهرفبع ل١ّخ إٌَجخ اٌؾوعخ ػبوَخَ 

 اػؼبف ٚ٘ٛ ِإشو فط١و ػٍٝ وبفخ اٌَّز٠ٛبد االلزظبك٠خ ٚاٌج١ئ١خ ٚاالعزّبػ١خ. 

 جوة الوائيت في ليبياحجن الف

ئْ اٌٛػغ اٌّبئٟ اٌّزل٘ٛه فٟ ١ٌج١ب إٌبرظ ػٓ االٍزقلاَ اٌالِزٛاىْ  ٌٍّٛاهك اٌّبئ١خ لل أكٜ ئٌٝ 

ٔشٛء فغٛح ِبئ١خ فط١وح ريكاك ارَبػبَ ٍٕخ ثؼل أفوٜ ٔبعّخ ػٓ اهرفبع ِؼلالد االٍزقلاَ 

 اٌّبئٟ ثشىً وج١و ٚاٌشىً اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ ؽغُ ٘نٖ اٌفغٛح.

 2012-1990فغٛح اٌّبئ١خ فٟ ١ٌج١ب فالي اٌفزوح ِٓ اٌ 1شىً 
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 ػلاك اٌجبؽش ثٕبَء ػٍٝ ث١أبد اٌغلٚي ئاٌّظله:                  

 تطور اصتخذاهاث الوياه في ليبيا

ئْ رزجغ و١ّخ االٍزقلاِبد اٌّبئ١خ فٟ ١ٌج١ب ٚفمبَ ٌٍزمل٠واد اٌّزبؽخ رج١ٓ ئْ اعّبٌٟ و١ّخ ا١ٌّبٖ 

 5.83ئٌٝ ؽٛاٌٟ  1990ِزو ِىؼت ػبَ  ١ٍِْٛ 4760واع لل اهرفؼذ ِٓ غاٌَّزقلِخ ٌىبفخ اال

٠ج١ٓ رطٛه  3% ٠ٍٕٛبَ. ٚاٌغلٚي 1.0ّؼلي ّٔٛ ٍٕٛٞ ثٍغ ٔؾٛ ٚث،  ١ٍِ2012به ِزو ِىؼت ػبَ 

 .2012-1990و١ّخ االٍزقلاَ اٌّبئٟ رجؼبَ ٌٕٛع االٍزقلاَ فالي اٌفزوح ِٓ 

 2012-1990فزوح ِٓ االٍزقلاِبد اٌّبئ١خ فٟ ١ٌج١ب فالي اٌ 3علٚي 

 الفتــــــــــرة               
 نوع االستخدام

ملٌون م     
7

   
5==0 5==8 6000 6009 6056 

 00; -- 50: 900 850 استخدامات حضرٌة

 90>8 -- 0>79 8000 0>86 استخدامات زراعٌة

 0>6 -- 570 500 0; استخدامات صناعٌة

 70>9 0;>8 8760 8:00 0:;8 جمالًإ

 اٌّظله:

FAO. 2016. AQUASTAT Main Database - Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO). Website: 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html 

[accessed on[06/09/2017 22:21] 

 

لل شٙلد رنثنثبد  بثبٌغلٚي رج١ٓ ئْ و١ّخ االٍزقلاِبد اٌّبئ١خ فٟ ١ٌج١ حهلبَ اٌٛاهكألائْ رؾ١ًٍ 

َْٛ ١ٍِ 4760 ؽف١فخ، ؽ١ش ئٔقفؼذ ِٓ
3 

ِزوَ ١ٍِْٛ 4600ئٌٝ  1990ػبَ 
3 

ٚئٌٝ  1994ػبَ 

% 1.03-% ٚ 085-اٚؽذ ث١ٓ ِؾممخَ ثنٌه ِؼلالد ّٔٛ ٍبٌجخ رو 2000ػبَ  ٛٔبَ ١ٍِ 4320

بَ فٟ ِؼلالد ظْ اهرفبػبَ ٍِؾٛئػٍٝ اٌزٛاٌٟ، غ١و  1994/2000ٚ 1990/1994فالي اٌفزور١ٓ 

هرفغ اؽ١ش  2012-2000ّٔٛ االٍزقلاَ اٌّبئٟ شٙلرٗ االصٕزٟ ػشوح ٍٕخ اٌّؾظٛهح ث١ٓ ػبِٟ 

 % ٠ٍٕٛبَ. 2.5ئٌٝ   ِؼلي

 االصتخذام القطاعي للوياه )نوع االصتخذام(:

١ٓ اٌزمل٠واد اٌّبئ١خ اٌّزبؽخ ئْ اٌمطبع اٌيهاػٟ ٠ؼل اٌَّزٍٙه األوجو ١ٌٍّبٖ هغُ اإلٔقفبع رج

اٌزله٠غٟ ٌٕظ١جٗ ِٓ و١ّخ االٍزقلاَ اٌّبئٟ اإلعّبٌٟ ام ثٍغذ َٔجخ االٍزقلاَ اٌّبئٟ ٌٍمطبع 

 % ِٓ اعّبٌٟ اٍزقلا89.9َاٌيهاػٟ ٔؾٛ 
وعغ ٍجت اهرفبع َٔجخ اٌمطبع العّبٌٟ .  2012٠ٚ% ػبَ 83.2ئٔقفؼذ ئٌٝ  1990ا١ٌّبٖ ػبَ 
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 اٍزقلاَ ا١ٌّبٖ فٟ ١ٌج١ب ئٌٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼٛاًِ أّ٘ٙب:

٘ىزبه، اٌف  482.3ٔؾٛ  1995ػبَ اٌزٍٛغ فٟ اٌَّبؽخ اٌيهاػ١خ اٌّو٠ٚخ ؽ١ش ثٍغذ  -1

 2011، ػبكد ئٌٝ االهرفبع  ػبَ 2007اٌف ٘ىزبهػبَ  391.9ئٔقفؼذ ئٌٝ ٔؾٛ 

 .  اٌف ٘ىزبه 470ؽ١ش ثٍغذ ٔؾٛ 

اٌزٍٛغ اٌىج١و فٟ اٍزيهاع اٌظؾواء ؽ١ش اٌغفبف ٚاٌؾواهح اٌؼب١ٌخ ٚاهرفبع ِؼلالد  -2

وٍٙب ػٛاًِ رإكٞ ئٌٝ اهرفبع ِؼلالد اٌطٍت ػٍٝ ا١ٌّبٖ ألغواع اٌوٞ  ٚإٌزؼ اٌزجقو

ٚفبطخ اما وأذ اٌّؾبط١ً اٌّيهٚػخ ِٓ إٌٛع اٌنٞ ٠زطٍت و١ّبد وج١وح ِٓ ا١ٌّبٖ، 

اٌىج١وح اٌزٟ ؽوأ د ػٍٝ اٌَّبؽخ اٌيهاػ١خ ث١ٓ ػبِٟ  ٠ج١ٓ اٌزغ١١واد 2ٚاٌشىً 

 .2015-2002ث١ٓ ػبِٟ  عٕٛة ِل٠ٕخ ٍجٙب ثؾٛع ِوىق 2015ٚ 2002

 ٠ج١ٓ اٌزٍٛغ اٌيهاػٟ اٌّوٚٞ ثؾٛع ِوىق 2شىً                                

 

 Google Earth Proاٌّظله: 

فوٜ ثبإلػبفخ ئٌٝ ؽٛي فظً ِٓ ٍٕخ أل ِب فٟ إٌّبؽك اٌشّب١ٌخ فاْ لٍخ االِطبه ٚرنثنثٙبأ

٠إكٞ ئٌٝ ى٠بكح فٟ اٌطٍت ػٍٝ ا١ٌّبٖ ٌال٠فبء  ٚاٌنٞ ٠زّووي فٟ أوضو اٌشٙٛه ؽواهح  اٌغفبف

. وٞٚثبٌزبٌٟ ى٠بكح فٟ ِؼلالد االٍزقلاَ اٌّبئٟ ألغواع اٌ ثّزطٍجبد اٌّؾبط١ً اٌيهاػ١خ

ٜ ػٍٝ ثؼغ ِٕبؽك اٌجالك فو٠ج١ٓ ثٛػٛػ و١ّبد االِطبه ٚرنثنثٙب ِٓ ٍٕخ أل 3ٚاٌشىً 

 خاٌشّب١ٌ
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 ِطبه ٚرنثنثبرٙب ا٠ٌَٕٛخ ثجؼغ ِٕبؽك ١ٌج١ب٠ج١ٓ ِزٍٛؾ و١ّخ األ 3شىً 

 

 هطبك اٌغ٠ٛخ، ؽواثٌٍ، ث١أبد غ١و ِٕشٛهحاٌّظله: اٌّووي اٌٛؽٕٟ ٌإل

ِطبه فبط١خ ٍبئلح فٟ إٌّبؿ ا١ٌٍجٟ ثً ئْ ْ اٌزنثنة فٟ ٍمٛؽ األأ٠ؼىٌ اٌشىً أػالٖ 

ف رفٛق فٟ ػلك٘ب إٌَٛاد اٌّط١وح ِب ٠ٍمٟ ثأػجبء ػٍٝ ى٠بكح اٌطٍت ػٍٝ ٍٕٛاد اٌغفب

 ا١ٌّبٖ ٌألغواع اٌيهاػ١خ ؽزٝ فٟ إٌّبؽك اٌشّب١ٌخ اٌزٟ رزٍمٝ للها ِٓ االِطبه اٌشز٠ٛخ

رَبُ٘ فٟ رقف١ف اٌؼتء ػٍٝ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ اٌغٛف١خ فٟ إٌَٛاد اٌّط١وح فالي اشٙو 

 اٌشزبء.

ا١ٌّبٖ ال ٠زأصو ثبٌظوٚف إٌّبف١خ ٚؽَت ثً ٠زؼلاٖ ئٌٝ اٌقٛاص ئْ اىك٠بك اٌطٍت ػٍٝ  -3

اٌنٞ ٠ؾلك ثلٚهٖ كهعخ اؽزفبظ اٌزوثخ  ،اٌف١ي٠بئ١خ ٌٍزوثخ ِٓ ؽ١ش اٌَّب١ِخ ٚإٌفبم٠خ

ثب١ٌّبٖ الؽٛي فزوح ِّىٕخ ِٓ ػلَ مٌه، ٚثبٌٕظو ئٌٝ ٘نا اٌؼبًِ فاْ اغٍت اٌزوة ا١ٌٍج١خ 

١خ ٚٔفبم٠خ ػب١ٌخ  رإكٞ ئٌٝ رَوة ا١ٌّبٖ اٌَبئلح ٟ٘ روة ه١ٍِخ ماد فٛاص َِبِ
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الػّبق ثؼ١لح ٚثَوػخ وج١وح ِب ٠إكٞ ئٌٝ ى٠بكح فٟ اٌطٍت ػٍٝ ا١ٌّبٖ ألغواع اٌوٞ 

 (. 1995)ثٓ ِؾّٛك، 

إفن ثؼ١ٓ ٠ْ أ٠ٕجغٟ  نُٞ٘ ِؾلكاد االٍزٙالن اٌّبئٟ ٚاٌأؽل أاٌزوو١ت اٌّؾظٌٟٛ   -4

بعبرٙب اٌّبئ١خ ِٓ ِؾظٛي الفو ْ اٌّؾبط١ً اٌيهاػ١خ رقزٍف فٟ اؽز١أاالػزجبه مٌه 

1827َفؼٍٝ ٍج١ً اٌّضبي فاْ ئٔزبط ؽٓ ٚاؽل ِٓ اٌمّؼ ٠زطٍت ٔؾٛ 
3

، فٟ ١ّبِٖٓ اٌ 

َ 1423ؽ١ٓ ٠ٕقفغ ٘نا اٌمله ِٓ ا١ٌّبٖ ثبٌَٕجخ ٌٍشؼ١و ئٌٝ 
3

 ِٓ ا١ٌّبٖ ٌىً ؽٓ 

(Mekonnen and Hoekstra, 2010).  فّؾبط١ً اٌجط١ـ ٚاٌطّبؽُ ٚاٌؾّؼ١بد

ؼوٚاد رَزٍٙه و١ّبد وج١وح ِٓ ا١ٌّبٖ ٟٚ٘ ريهع ػٍٝ ٔطبق ٚاٍغ ٚئٔٛاع ِٓ اٌق

فٟ ١ٌج١ب الرَزط١غ اٌج١ئخ اٌظؾوا٠ٚخ ٚشجٗ اٌظؾوا٠ٚخ ثظوٚفٙب إٌّبف١خ اإل٠فبء 

ثّزطٍجبرٙب اٌّبئ١خ، ٌنا الثل ِٓ ئػبكح إٌظو فٟ ىهاػزٙب ٚاٍزجلاٌٙب ثّؾبط١ً أفوٜ 

زبٌٟ ٠ج١ٓ و١ّبد ا١ٌّبٖ اٌَّزٍٙىخ ٌٍٙىزبه اوضو أ١ّ٘خ ٚالً اٍزٙالوبَ ١ٌٍّبٖ. ٚاٌغلٚي اٌ

 اٌٛاؽل ِٓ ثؼغ اٌّؾبط١ً اٌيهاػ١خ.

اٍزٙالن اٌٙىزبه اٌٛاؽل ِٓ ا١ٌّبٖ ٌجؼغ اٌّؾبط١ً اٌيهاػ١خ ثّٕطمزٟ ًٍٙ اٌغفبهح  4علٚي 

 ٚاٌىفوح ٚاٌَو٠و

 المنطقة المائٌة
 الحبوب واالعالف

 /هـ7م
 الفاكهة

 /هـ7م
 الخضروات

 /هـ7م

 الكفرة والسرٌر
55908.= 

 )منطقة السرٌر فقط(
50658 5:876.9 

 =.>5==5 099: >.6>0= سهل الجفارة

 اٌّظله: ؽَبة اٌجبؽش اػزّبكاَ ػٍٝ ث١أبد: 

(. كهاٍخ اٌٛػغ اٌّبئٟ ثبٌغّب١٘و٠خ، االٍزوار١غ١خ اٌٛؽ١ٕخ 1999ا١ٌٙأح اٌؼبِخ ١ٌٍّبٖ )

 86ص ، ؽواثٌٍ، 2025-2000الكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ فالي اٌفزوح ِٓ 

ِٓ اٌغلٚي ٠زج١ٓ: ئْ وبفخ اٌّؾبط١ً اٌيهاػ١خ اٌّج١ٕخ ثبٌغلٚي ٚاٌّيهٚػخ ثّٕطمخ 

اٌىفوح ٚاٌَو٠و رزفٛق فٟ اٍزٙالوٙب اٌّبئٟ ػٍٝ ٔظ١ورٙب اٌّيهٚػخ ثّٕطمخ ًٍٙ 

اٌغفبهح ٠ٚوعغ اٌَجت فٟ مٌه ألصو ػبًِ إٌّبؿ، فبٌؾواهح اٌؼب١ٌخ ٚاٌغفبف ؽٛي اٌؼبَ 

رإكٞ ئٌٝ اىك٠بك االؽز١بعبد اٌّبئ١خ ٌىبفخ اٌّيهٚػبد ط١فبَ  ثّٕطمزٟ اٌىفوح ٚاٌَو٠و

ٚشزبَء، فٟ ؽ١ٓ ئْ اٌؼبًِ إٌّبفٟ ثّٕطمخ ًٍٙ اٌغفبهح ؽ١ش األِطبه اٌشز٠ٛخ 

 ٚاٌؾواهح اٌّؼزلٌخ ٔٛػبَ ِب رمًٍ ِٓ االؽز١بعبد اٌّبئ١خ ٌٙنٖ اٌّؾبط١ً.   

 

اٌوٞ ٚكهعخ ِالئّٙب ٌٍج١ئخ  ثبإلػبفخ ئٌٝ وً ِب ٍجك فاْ اٌزم١ٕبد اٌَّزقلِخ فٟ ِغبي -5

اٌّؾ١ٍخ ٌٙب كٚه ٘بَ فٟ ى٠بكح اٚ ففغ ِؼلالد االٍزقلاَ اٌّبئٟ ٌألغواع اٌيهاػ١خ. 

 ٚ٘ٛ ِب٠زطٍت اٌّي٠ل ِٓ اٌلهاٍبد اٌزفظ١ٍ١خ األوضو ػّمبَ ؽٛي اصو ٘نا اٌؼبًِ.  

غواع ئْ وبفخ اٌؼٛاًِ اٌَبثمخ ِغزّؼخَ لل ٍبّ٘ذ فٟ ى٠بكح و١ّخ االٍزقلاَ اٌّبئٟ ٌأل

اٌيهاػ١خ فٟ ١ٌج١ب، هغُ االفزالفبد اإلل١ّ١ٍخ  ِٓ ِٕطمخ الفوٜ ٚإٌبرغخ غبٌجبَ ػٓ افزالف 

ظوٚف اٌزوثخ ٚإٌّبؿ ؽ١ش ٍبّ٘ذ ٘نٖ االفزالفبد فٟ افزالف و١ّخ ا١ٌّبٖ اٌَّزقلِخ 

ٌٍٙىزبه اٌٛاؽل ؽ١ش ثٍغ ِؼلي اٍزٙالن ا١ٌّبٖ ٌٍٙىزبه اٌٛاؽل ثّٕطمخ اٌغجً األفؼو ٔؾٛ 
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6587 َ
3

13000َ/٘ىزبه،اهرفغ ئٌٝ اوضو ِٓ  
3

/٘ىزبه ثّٕطمخ ؽٛع ِوىق، ٚاٌغلٚي 

 االٍزقلاَ اٌّبئٟ ٌٍٙىزبه اٌٛاؽل ؽَت إٌّطمخ اٌّبئ١خ. ِزٍٛؾاٌزبٌٟ ٠ج١ٓ 

 ٠ج١ٓ افزالف ِؼلي اٍزٙالن اٌٙىزبه ِٓ ا١ٌّبٖ ؽَت إٌّطمخ اٌّبئ١خ 5علٚي 

 المنطقة المائٌة
المساحة 

 المزروعة/هـ

لمٌاه المستهلكة للزراعة اجمالً كمٌة ا

ملٌون/م
7 

متوسط اسهالك الهكتار من 

المٌاه م
7

 /هـ

 ;>9: 0.6> 55:57 الجبل األخضر

 6=565 :.5=8 80600 الكفرة والسرٌر

 089> >.:;58 7068>5 سهل الجفارة

 9;566 980.7 85=87 الحمادة

 =5767 8.:8; 7:786 مرزق

 60== 7779.7 779560 المجموع

- 2000(، االٍزور١غ١خ اٌٛؽ١ٕخ الكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ١ٙ1999أح اٌؼبِخ ١ٌٍّبٖ )اٌّظله: اٌ

 "ثزظوف" 86، ؽواثٌٍ، ص 2،  عـ2025

 االصتخذاهاث الوائيت لألغراض الحضريت:

ْ َٔجخ االٍزقلاَ اٌّبئٟ ٌألغواع اٌجشو٠خ )اٌجٍل٠خ( لل افند أ٠زج١ٓ  3ثبٌوعٛع ئٌٝ علٚي 

% ِٓ اعّبٌٟ اٍزقلاِبد ا١ٌّبٖ فٟ ١ٌج١ب ث١ٓ ػبِٟ 12.0ئٌٝ  %8.6ثبالهرفبع اٌزله٠غٟ ِٓ 

ػٍٝ اٌزٛاٌٟ، ِشىالَ ثنٌه صأٟ اوجو اٌمطبػبد اٍزٙالوبَ ١ٌٍّبٖ فٟ اٌجالك، ؽ١ش  1990-1012

١ٍِْٛ َ 410اهرفؼذ و١ّخ االٍزقلاَ اٌّبئٟ ِٓ 
3

١ٍٍِْٛ 700َئٌٝ ٔؾٛ  1990ػبَ  
3

ػبَ  

 .2012-1990فالي اٌفزوح اٌّؾظٛهح ث١ٓ ػبِٟ % 2.4، ٚثّؼلي ّٔٛ ٍٕٛٞ ثٍغ ٔؾٛ 2012

هعبع ٍجت ٘نا االهرفبع اٌىج١و الٍزقلاَ ا١ٌّبٖ ٌألغواع اٌجشو٠خ ئٌٝ عٍّخ ِٓ اٌؼٛاًِ ئ٠ّٚىٓ 

 أّ٘ٙب:
 الزيادة الضكإنيت: -ا

ٔظو٠بَ فاْ اٌؼاللخ ث١ٓ ّٔٛ اٌَىاْ اٌّورجؾ ثزٕبِٟ ٚرٕٛع ئٔشطزُٙ االلزظبك٠خ  ٚ اىك٠بك اٌطٍت 

 ,Gimmene) هك اٌطج١ؼ١خ اٌّزغلك ِٕٙب ٚاٌفأٟ ثّب فٟ مٌه ِٛاهك ا١ٌّبٖ ػاللخ ؽوك٠خػٍٝ اٌّٛا

أٞ ئْ أٞ ى٠بكح فٟ اٌَىاْ ١ٍزجؼٙب ى٠بكح فٟ اٌطٍت ػٍٝ ا١ٌّبٖ، ٚثبٌٕظو ئٌٝ رطٛه  .(2012

١ٍِٛٔبَ  ١ٍِ4.8ْٛ َّٔخ ئٌٝ  3.6إٌّٛ فٟ اٌَىاْ فإٔب ٔغل ئْ ػلك اٌَىاْ فٟ ١ٌج١ب لل اهرفغ ِٓ 

. ٚاٌغلٚي اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ رطٛه إٌّٛ ١ٍِ2006ْٛ َّٔخ ػبَ  5.3، ٚئٌٝ 1995-١1984ٓ ػبِٟ ث

 .2012-1984اٌَىأٟ فٟ ١ٌج١ب فالي اٌفزوح ِٓ 

 البٌإن
5=<8 5==9 600: 6056* 
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 2012-١1984ج١ب فالي اٌفزوح ِٓ ٠ج١ٓ رطٛه  ّٔٛ اٌَىاْ فٟ ٌ 6علٚي 

، ؽواثٌٍ، 2006(، إٌزبئظ إٌٙبئ١خ ٌٍزؼلاك اٌؼبَ ٌٍَىاْ 2006اٌّظله: ا١ٌٙأح اٌؼبِخ ٌٍّؼٍِٛبد )

 40ص

 *رمل٠و اٌجبؽش

ال ئْ ئٔقفبػبَ ٍِؾٛظبَ فٟ ِؼلالد إٌّٛ ٠ّىٓ ِالؽظزٙب ئٚثبٌوغُ ِٓ اٌي٠بكح اٌؼلك٠خ ٌٍَىاْ، 

١ٓ رون اصواَ ٚاػؾبَ ػٍٝ ِؼلالد إٌّٛ فٟ اٍقلاَ ا١ٌّبٖ ثٛػٛػ فالي اٌفزور١ٓ األف١ور

ٌألغواع اٌجشو٠خ "اٌؾؼو٠خ" ؽ١ش ئٔقفغ ِؼلي اٍزقلاَ ا١ٌّبٖ ٌألغواع اٌجشو٠خ ػبَ 

، اىكاك ئٔقفبػبَ فالي اٌفزوح 1994-1990% ث١ٓ ػبِٟ 4.9% ثؼل ام واْ ٔؾٛ 3.1ٔؾٛ  2000

 %. 0.7إٌّٛ فٟ اٌَىاْ ثٕؾٛ لً ِٓ ِؼليأ%، أٞ 1.1ؽزٝ ثٍغ ٔؾٛ  2006-2012ِٓ 

 400ِٚغ مٌه فاْ االٍزقلاَ اٌىّٟ ١ٌٍّبٖ ٌألغواع اٌجشو٠خ ِب٠ياي ِورفؼبَ ؽ١ش اهرفغ ِٓ 

َ ْٛ١ٍِ
3 

١ٍِْٛ َ 700ئٌٝ ؽٛاٌٟ  1990ػبَ 
3
 . 2012ػبَ  

-1990ٚاٌغلٚي اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ رطٛه اٍزقلاِبد ا١ٌّبٖ ٌألغواع اٌجشو٠خ فٟ ١ٌج١ب ث١ٓ ػبِٟ 

2012 

 اٌزطٛه اٌىّٟ ٚإٌَجٟ الٍزقلاِبد ا١ٌّبٖ ٌألغواع اٌجشو٠خ فٟ ١ٌج١ب 7علٚي         

 3اٌّظله: علٚي   

 *ؽَبة اٌجبؽش

١بٖ ٌألغواع اٌجشو٠خ ٚهغُ اإلٔقفبع ْ اٍزقلاِبد اٌّأئْ األهلبَ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي رج١ٓ 

اٌَّغً فٟ ِؼلالد إٌّٛ غ١و ئٔٙب اهرفؼذ ٚثشىً ِؼطوك فالي اٌفزوح اٌّج١ٕخ فٟ اٌغلٚي، 

 ٠ٚوعغ ٍجت ٘نا االهرفبع ئٌٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼٛاًِ أّ٘ٙب:

اهرفبع َٔجخ اٌَىاْ اٌؾؼو: ئْ وبفخ اٌلهاٍبد اٌّزؼٍمخ ثَّبئً ا١ٌّبٖ ٚاٍزقلاِبرٙب  -1

ٚرٕبِٟ اٌطٍت ػٍٝ ا١ٌّبٖ  urbanization rate)اٌزؾؼو )  اهرفبع ِؼلالدروثؾ ث١ٓ 

ٌألغواع اٌجشو٠خ ٠ٚوعغ ٍجت مٌه ئٌٝ ػب١ٍِٓ ّ٘ب ى٠بكح ػلك اٌَّزقل١ِٓ ، ٚاىك٠بك 

ِؼلالد االٍزٙالن اٌّبئٟ ٌٍفوك اٌٛاؽل كافً اٌزغّؼبد اٌؾؼو٠خ "اٌّلْ" ِمبهٔخ 

 7.: :.9 >.8 :.7 عدد السكإن )ملٌون/نسمة(

 >.5 :.5 6.9 -- معدل النمو %

 الفترة

 

5==0 5==8 6000 6056* 

 

 00; 50: 900 850 7استخدامات المٌاه ملٌون م

 5.5 7.7 =.8 -- معدل النمو %*
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 .(Wu and Tan, 2012) ثٕظوائُٙ ٍىاْ إٌّبؽك اٌو٠ف١ٗ 

  

وضو أْ َٔجخ اٌَىاْ اٌؾؼو فٟ ١ٌج١ب رظً ئٌٝ أصو ٘نا اٌؼبًِ فإٔب ٔغل أٚثبٌٕظو ئٌٝ  -2

 ِٓ85 %(World Bank, 2012)  ٍبٍبَ ػٓ اٌٙغوح اٌىج١وح ٌٍَىاْ ِٓ أ، ٚإٌبرظ

األه٠بف ئٌٝ اٌّلْ ٔز١غخ ٌٍقبط١خ االٍزمطبث١خ ٌٍّل٠ٕخ ِب أكٜ ئٌٝ فٍك ِشبوً ِبئ١خ 

ِبئٟ وج١و فٟ اِلاكاد ا١ٌّبٖ ا١ِٛ١ٌخ ٌٍّلْ ٚاٌّواوي اٌؾؼو٠خ فٟ رزّضً فٟ ػغي 

ٚاٌشىً اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ اٌؼغي ا١ٌِٟٛ فٟ اِلاكاد ا١ٌّبٖ فٟ ثؼغ   ِقزٍف ِٕبؽك اٌجالك.

 اٌجٍل٠بد فٟ ١ٌج١ب.

ِلاكاد ا١ٌّبٖ ٌجؼغ اٌجٍل٠بد )اٌشؼج١بد ٍبثمبَ( فٟ ١ٌج١ب ػبَ ئ٠ج١ٓ اٌؼغي ا١ٌِٟٛ فٟ  4شىً 

 

(، اٌزمو٠و اٌشبًِ ػٓ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ فٟ ١ٌج١ب، ؽواثٌٍ.  2007اٌّظله: ا١ٌٙأح اٌؼبِخ ١ٌٍّبٖ ) 

 21ص

ئْ اٌشىً ٠ؼىٌ ػغياَ وج١و فٟ اِلاكاد ا١ٌّبٖ رٛاعٙٙب اغٍت اٌّواوي اٌؾؼو٠خ فٟ 

ٚ ؽفو أشواء اٌجالك، ٚ٘ٛ ِب ٠لفغ ثبٌّٛاؽ١ٕٓ ٌزأ١ِٓ اؽز١بعبرُٙ اٌّبئ١خ ػٓ ؽو٠ك اٌ

ثبه اٌقبطخ ٚ٘ٛ ِب٠ؼبػف ِٓ األػجبء ٚاٌؼغٛؽ اٌٛالؼخ ػٍٝ ِٛاهك ا١ٌّبٖ ا٢

 اٌّؾلٚكح ثبٌجالك. 

ئْ اٌي٠بكح فٟ اٌطٍت ػٍٝ ا١ٌّبٖ ٌألغواع اٌؾؼو٠خ روعغ فٟ أٍجبثٙب ا٠ؼبَ ئٌٝ اهرفبع ِؼلالد 

ِٓ اٌٍَغ ِٕقفؼخ  ٔٙبأٚئْ طٕفذ ػٍٝ  ،ْ ٚاؽلآٚفلِخ فٟ  اٌلفً اٌفوكٞ ثبػزجبه اٌّبء ٍٍؼخ 
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ٌىٛٔٙب ػوٚه٠خ ٚالغٕٝ ػٕٙب ٌىً فوك ثغغ إٌظو ػٓ رفبٚد  ؛اٌّوٚٔخ ِٓ ؽ١ش اٌَؼو

غ١و ئْ اٌي٠بكح فٟ اٌلفً رؾفي اٌَّزقل١ِٓ ١ٌٍّبٖ ػٍٝ ى٠بكح اٌطٍت ػ١ٍٙب ٌألغواع   كفٌُٛٙ،

غ١و اٌؼوٚه٠خ ووٞ اٌؾلائك ٚغًَ ا١ٌَبهاد ٚئلبِخ اٌَّبثؼ ٚغ١و٘ب ِٓ االٍزقلاِبد 

Outdoor water use (Muntia, 2010)  ٛ٘ٚ ِب٠ي٠ل ِٓ و١ّخ ا١ٌّبٖ اٌّطٍٛثخ ٌألغواع

 اٌؾؼو٠خ ٔز١غخ اىك٠بك للهح اٌَّزٍٙه ػٍٝ صّٓ اٌقلِخ.

ثبٌٕظو ئٌٝ رطٛه اٌلفً اٌفوكٞ فٟ ١ٌج١ب ثٕبءاَ ػٍٝ ِإشؤظ١ت اٌفوك ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ 

ٚثّؼلي  2012ك٠ٕبه/فوك ػبَ  9551.7ك ئٌٝ ك٠ٕبه/فو 2150.4ِٓ  1990ٔغل ئٔٗ اهرفغ ػبَ 

   %، 5.5ّٔٛ ٍٕٛٞ للهٖ ٔؾٛ 

% ٍٕٛٞ  2.5ِإك٠بَ ئٌٝ ّٔٛ فٟ االٍزقلاَ اٌّبئٟ ٌألغواع اٌؾؼو٠خ فالي ٔفٌ اٌفزوح ثٕؾٛ 

% ٠ٍٕٛبَ. ٚاٌغلٚي اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ اٌزطٛه فٟ اٌلفً 0.18ٚى٠بكح فٟ ِؼلي ٔظ١ت اٌفوك ثٍغذ ٔؾٛ 

 ا١ٌّبٖ ٌألغواع اٌؾؼو٠خ اٌفوكٞ ٚرطٛه اٌطٍت ػٍٝ

 ٠ج١ٓ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌلفً ٚا١ٌّبٖ ٌألغواع اٌؾؼو٠خ فٟ ١ٌج١ب 8علٚي                

 *معدل النمو% 6056 0==5 البٌإن

 >.5 =.9 :.7 عدد السكإن )ملٌون نسمة(

 ;.9 ;.995= 6590.8 جمالً )دٌنار(نصٌب الفرد من الناتج المحلى اإل

  >0.5 :.>55 >.557 سنة( 7ألغراض الحضرٌة )منصٌب الفرد من المٌاه ل

 اٌّظبكه: 1

 41(، اٌىزبة االؽظبئٟ، ؽواثٌٍ، ص1998ا١ٌٙأح اٌؼبِخ ٌٍّؼٍِٛبد ٚاٌزٛص١ك ) -1

 ، ؽواثٌٍ 2012ِظوف ١ٌج١ب اٌّوويٞ، اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌٍؼبَ  -2

 (، اإلؽظبءاد اٌؾ٠ٛ١خ، ؽواث2008ٌٍا١ٌٙأح اٌؼبِخ ٌٍّؼٍِٛبد ) -3

4- FAO. 2016. AQUASTAT Main Database - Food and Agriculture 

Organization (FAO). Website: 

[accessed on http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html

06/09/2017 22:21]                                                                                         

                 

 *ؽَبة اٌجبؽش

 -ئْ ِمبهٔخ ث١َطخ ٌالهلبَ اٌٛاهكح ثبٌغلٚي رج١ٓ ٌٕب ِب٠ٍٟ:

اهرفبع ٍِؾٛظ فٟ اٌلفً اٌفوكٞ "ٔظ١ت اٌفوك ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ" ؽ١ش لفي  -1

 .2012ك٠ٕبهاَ ٌٍفوك ػبَ   9551ئٌٝ اوضو ِٓ  1990ٌٍفوك ػبَ ك٠ٕبه  2150ِٓ 

اهرفبع ؽف١ف فٟ ِزٍٛؾ ٔظ١ت اٌفوك ِٓ ا١ٌّبٖ ٌالٍزقلاِبد اٌؾؼو٠خ  ؽ١ش اهرفغ  -2

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html
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 ِٓ113.8 َ
3
َ 118.6ئٌٝ ٔؾٛ  1990ٌٍفوك ػبَ  

3
 2012ػبَ  

رؼىٌ األهلبَ ئْ و١ّخ االٍزٙالن ا١ٌِٟٛ )ٌزو/٠َٛ/فوك(
*
١خ ؽزٝ ِمبهٔخ لل ثٍغذ َِز٠ٛبد ل١بٍ 

َٝ ؽ١ش ثٍغ االٍزٙالن ا١ٌِٟٛ ٌٍفوك ٔؾٛ   1990ٌزو/فوك ١ِٛ٠بَ ػبَ  311.8ِغ اٌجٍلئْ األوضو غٕ

١ٌٗ ا١ٌّبٖ ِٓ ٘له وج١و فبق ئٌزو/فوك ١ِٛ٠بَ ٚ٘ٛ ِب٠ؼىٌ ِب رزؼوع  324اهرفغ ئٌٝ اوضو ِٓ 

ٌزو ٌٍفوك  ١ٍّ250بٖ ػٕل ؽزٝ رٛلؼبد ا١ٌٙأح اٌؼبِخ ١ٌٍّبٖ  اٌزٟ رٛلؼذ صجبد ِؼلي اٍزٙالن اٌفوك ٌ

(. ٚثّمبهٔخ 2012)فبٌل اٌف٠ٛوً ِٚفزبػ اٌؼّبهٞ،  2025-1995فالي اٌفزوح ث١ٓ   ١ِٛ٠بَ 

االٍزقلاَ اٌفوكٞ ِٓ ا١ٌّبٖ ١ِٛ٠بَ ِغ ثؼغ اٌلٚي رج١ٓ ٌٕب ِب رزؼوع ا١ٌٗ ِٛاهكٔب اٌّبئ١خ ِٓ 

ٔظ١ت اٌفوك ِٓ إٌبرظ  ػغٛؽ ثشو٠خ ال ٠ّىٓ رف١َو٘ب اٚ رجو٠و٘ب. اٌغلٚي اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ ِزٍٛؾ

 .اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ ٚا١ٌّبٖ ٌألغواع اٌؾؼو٠خ ثجؼغ اٌلٚي
ٔظ١ت اٌفوك ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ ٚاٍزقلاِبد ا١ٌّبٖ ٌألغواع اٌؾؼو٠خ ثجؼغ  9علٚي 

 اٌلٚي اٌّزملِخ

 الدولة
  نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً 

  دوالر/فرد/ سنوٌا
لالغراض  من المٌاهنصٌب الفرد 
 /لتر/فرد ٌومٌا  الحضرٌة 

 590 000;7 فنلندا

 559 79000 المإنٌا

 ;50 7:000 بلجٌكا

 569 80000 هولندا

 569 80000 استرالٌا

source: Environment Agency (2008), international comparison of 

domestic per capita consumption, Rio House, Bristole, UK, pp 12-

17 

ْ و١ّخ ا١ٌّبٖ أْ َٔزشف أِٓ اٌزؾ١ًٍ اٌَبثك الٍزقلاَ ا١ٌّبٖ ٌألغواع اٌؾؼو٠خ ٠ّىٕٕب 

اٌَّزقلِخ ٌٙنا اٌغوع ر١َو ثّؼلالد ػب١ٌخ علاَ فبلذ وً اٌؾلٚك اٌّؼمٌٛخ َِججخ اٍزٕيافبَ وج١واَ 

كي ٚ٘ٛ ِب ٠ؼب ١ٍِ2012ْٛ ِزو ِىؼت ٠ٍٕٛب ػبَ  700ٌّٛاهك ا١ٌّبٖ اٌّؾلٚكح اطالَ ؽزٝ ثٍغذ 

 Total Renewable Water Resources (TRWR) ِزٍٛؾ اعّبٌٟ و١ّخ ا١ٌّبٖ اٌّزغلكح 

 ٚفمبَ ٌزمل٠واد ِٕظّخ األغن٠خ ٚاٌيهاػخ )اٌفبٚ(. فٟ ١ٌج١ب

ٍّٙذ فٟ رَبهع ٚر١وح االهرفبع اٌَّزّو الٍزقلاَ ا١ٌّبٖ ٌٙنا اٌغوع أّ٘ٙب أػٛاًِ ػل٠لح 

بإلػبفخ ئٌٝ اٌزؾَٓ اٌٍّؾٛظ فٟ اٌلفً ٚاٌنٞ أكٜ اٌي٠بكح اٌَىا١ٔخ ٚاهرفبع ِؼلالد اٌزؾؼو ث

 ثلٚهٖ ئٌٝ اىك٠بك للهح اٌَّزقل١ِٓ ١ٌٍّبٖ ػٍٝ اهرفبع اٌطٍت.

 

 

                                                 
نصيب الفرد اليكمي مف المياه بالمتر كذلؾ بضرب نصيب الفرد السنكم مف األمتار المكعبة في  تـ احتساب *

 365(/1000×/سنة 3يـك اك )نصيب الفرد مف المياه لؤلغراض الحضرية ـ 360كمف ثـ قسمة الناتج عمى  1000
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 ثالثاَ: االصتخذاهاث الصناعيت 

١و ِٓ اٌظٕبػبد ضُ٘ اٌّلفالد اٌظٕبػ١خ ٌنا فٟٙ رَزقلَ وّبكح فبَ ٌٍىأؽل أرؼزجو ا١ٌّبٖ 

ٚغ١و٘ب، وّب رَزقلَ وّبكح رٕظ١ف ٚفٟ كٚهح رجو٠ل  وبٌظٕبػبد اٌغنائ١خ ٚطٕبػخ ِٛاك اٌجٕبء

َ اٌظٕبػخ ِٓ بٍٙئاٌّظأغ فٟٙ ِبكح رشغ١ً أٍب١ٍخ ال٠ّىٓ االٍزغٕبء ػٕٙب. ٠ٚقزٍف ٔظ١ت 

١ّ٘خ اٌمطبع أفوٜ رجؼبَ الفزالف اٌزطٛه اٌظٕبػٟ ٚعّبٌٟ االٍزقلاِبد اٌّبئ١خ ِٓ كٌٚخ ألئ

 اٌظٕبػٟ ث١ٓ اٌلٚي. 

لاِبد اٌّبئ١خ ٌألغواع اٌظٕبػ١خ رٙل٠لاَ وج١وا ٌٍّٛاهك اٌّبئ١خ وّب ٠زؼؼ فٟ ١ٌج١ب ال رشىً االٍزق

ِٓ و١ّخ اٍزقلاِٙب ١ٌٍّبٖ ؽ١ش رج١ٓ األهلبَ ئْ و١ّخ االٍزقلاِبد اٌّبئ١خ ٌٙنا اٌغوع لل ثٍغذ 

١ٍِْٛ َ 70ٔؾٛ 
3 

١ٍِْٛ َ 130اهرفؼذ ئٌٝ ٔؾٛ  1990ػبَ 
3 

% 5، ِشىٍخَ ِأَجزٗ  2012ػبَ 

٠ج١ٓ االٍزٙالن اٌّبئٟ  10. ٚاٌغلٚي 2012الٍزقلاِبد اٌّبئ١خ فٟ ١ٌج١ب ػبَ فمؾ ِٓ اعّبٌٟ ا

 ٌجؼغ اٌظٕبػبد فٟ ١ٌج١ب.

 ٠ج١ٓ االٍزٙالن اٌّبئٟ ٌٍطٓ ِٓ ثؼغ اٌظٕبػبد فٟ ١ٌج١ب 10علٚي 

 اٌظٕف االٍزٙالن اٌّبئٟ

 ٌجاْ ِٕٚزغبرٙباأل ٌزو/ؽٓ 4500

 ا١ٌَّل ٌزو/ؽٓ 750

 ٍّٕذاإل ٌزو/ؽٓ 440

  ؽٛة اٌجٕبء و/ؽٌٓز 4545

 ٔبث١تاأل ٌزو 61

 اٌؾل٠ل ٚاٌظٍت ٌزو/ؽٓ 2200

 ػ١ٍّبد اٌزجو٠ل ٌزو/ٍبػخ 6000

 اٌغ١ًَ  ٌزو/ٍبػخ 10000

Source: Bindra et al. (2003). Water use efficiency for industrial 

development in Libya, Desalination (158), pp167- 178 

 

ٌمطبع اٌظٕبػٟ ِٓ االٍزقلاَ اٌّبئٟ فٟ ١ٌج١ب ٠وعغ ئٌٝ ػؼف ٔقفبع ٔظ١ت اائْ ٍجت 

اٌمبػلح اٌظٕبػ١خ فٟ اٌجالك ٚاٌزٟ رزؼؼ ِإشوارٙب ِٓ فالي َٔجخ َِبّ٘زٙب فٟ إٌبرظ اٌّؾٍٟ   

االعّبٌٟ ٌٍجالك، ٚاٌغلٚي اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ رطٛه اٌمطبع اٌظٕبػٟ فٟ ١ٌج١ب ٚاصوٖ ػٍٝ رطٛه اٍزقلاَ 

 ا١ٌّبٖ.
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ْ اٌمطبع اٌظٕبػٟ شٙل رطٛهاَ وج١واَ ث١ٓ ػبِٟ أَ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي رج١ٓ ئْ رؾ١ًٍ األهلب

١ٍِْٛ  547.1وّب ٠زؼؼ ِٓ َِبّ٘زٗ فٟ اعّبٌٟ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اٌنٞ اهرفغ ِٓ  1990-2000

% ٠ٍٕٛبَ، ٚ٘ٛ 5.6ٚثّؼلي ّٔٛ ثٍغ ٔؾٛ  2012ك٠ٕبهاَ ػبَ  2353ضو ِٓ أوئٌٝ  1990ك٠ٕبه ػبَ 

 .2012-1990اٌزطٛه اٌظٕبػٟ اٌىج١و اٌنٞ شٙلرٗ اٌجالك فالي اٌفزوح  ِؼلي وج١و َٔج١بَ ٠ؼىٌ

ثبٌّمبثً فاْ ٘نا اٌزطٛه فٟ اٌّغبي اٌظٕبػٟ واْ ِظؾٛثبَ ثي٠بكح ا٠ؼبَ فٟ ِؼلالد اٍزقلاَ 

١ٍِْٛ َ 70ا١ٌّبٖ ٌألغواع اٌظٕبػ١خ ام اهرفؼذ و١ّخ االٍزقلاَ اٌّبئٟ ِٓ ٔؾٛ 
3
 1990ػبَ  

١ٍِْٛ َ 280ئٌٝ ٔؾٛ 
3
% ٠ٍٕٛبَ، ٚ٘ٛ ِب٠ؼبكي 5.1، ٚثّؼلي ّٔٛ ٍٕٛٞ ثٍغ ٔؾٛ 2012َ ػب 

رمو٠جبَ اٌزطٛه فٟ ل١ّخ إٌبرظ اٌظٕبػٟ ػبوَبَ ثنٌه اٌؼاللخ اٌم٠ٛخ ث١ٓ اٌزطٛه اٌظٕبػٟ ٚاٍقلاَ 

 .ا١ٌّبٖ

٠ج١ٓ رطٛهل١ّخ إٌبرظ اٌظٕبػٟ ٚاٌزطٛه فٟ اٍزقلاَ ا١ٌّبٖ ٌألغواع اٌظٕبػ١خ فٟ  11علٚي 

 ١ٌج١ب 

 6056 6000 8==5 0==5 البٌإن

.9799: 60.6:;5 57.9== :.85;; الناتج المحلً اإلجمالً)ملٌون دٌنار(
5 

م القطاع الصناعً فً الناتج المحلً اإلجمالً)ملٌون اسهإ
 دٌنار(

98;.5 <:9.9 =66.= 6797.5 

 0>6 570 500 0; كمٌة االستخدام المائً لألغراض الصناعٌة

 اٌّظله:

 58، ؽواثٌٍ،ص2002(، اٌىزبة االؽظبئٟ 2002ؼٍِٛبد ٚاٌزٛص١ك )ا١ٌٙأح اٌٛؽ١ٕخ ٌٍّ -1

 ، ؽواثٌٍ 2012(، اٌزمو٠و إٌَٛٞ 2012ِظوف ١ٌج١ب اٌّوويٞ ) -2

3- - FAO. 2016. AQUASTAT Main Database - Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO). Website: 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html 

[accessed on[06/09/2017 22:21] 
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 ٕبػ١خظ٠ج١ٓ اٌؼاللخ اٌٛص١مخ ث١ٓ اٌزطٛه اٌظٕبػٟ ٚ االٍزقلاِبد اٌّبئ١خ ألغواع اٌ 5شىً 

 
 

 ػلاك اٌجبؽش اػزّبكاَ ػٍٝ ث١أبد اٌغلٚيئ: اٌّظله           

ئْ اٌشىً أػالٖ ٠ؼىٌ ثٛػٛػ اٌؼاللخ اٌطوك٠خ اٌٛص١مخ ث١ٓ اٌزطٛه اٌظٕبػٟ ٚاٍزقلاَ ا١ٌّبٖ فٟ 

١ٌج١ب، ثّؼٕٝ ئْ أٞ ى٠بكح فٟ ل١ّخ إٌبرظ اٌظٕبػٟ وّإشو كاي ػٍٝ اٌزطٛه فٟ ِغبي اٌظٕبػخ 

                                                                                                   خ ا١ٌّبٖ اٌّطٍٛثخ ٌٍظٕبػخ. ١ٍىْٛ ِمزؤبَ ئٌٝ ؽل وج١و ثبٌي٠بكح فٟ و١ّ

ْ اٌمطبع اٌظٕبػٟ ٚوّب ٍجك اٌمٛي ال٠ؼل َِزقلِبَ وج١واَ ١ٌٍّبٖ أِٓ اٌزؾ١ًٍ اٌَبثك ٠زؼؼ 

. غ١و ئٔٗ 2012-١1991خ  ثبٌجالك فالي اٌفزوح ِٓ ٚثبٌزبٌٟ ٌُ ٠شىً رٙل٠لاَ وج١واَ ٌٍّٛاهك اٌّبئ

% ٠ٍٕٛب فالي اٌفزوح 5ٚػٍٝ اٌط٠ًٛ فاْ ّٖٔٛ اٌّزَبهع ثشىً ٍِؾٛظ ٚاٌنٞ ثٍغ اوضو ِٓ 

اٌّشبه ا١ٌٙب ٠غؼً ِٕٗ لطبػبَ ِٙلكاَ ٌّٛاهك ا١ٌّبٖ فٟ ثٍل ِؾلٚك اٌّٛاهك اٌّبئ١خ. ٌنا ػٍٝ طٕبع 

مٌه ثبٌؾَجاْ ػٕل ٚػؼُٙ ٌٍقطؾ االلزظبك٠خ اٌمواه ٚٚاػؼٟ ا١ٌَبٍبد اإلّٔبئ١خ افن 

ٚاالعزّبػ١خ َِزمجالَ ِٓ فالي رٛؽ١ٓ اٌظٕبػبد اٌغ١و َِزٍٙىخ ١ٌٍّبٖ فٟ اٌجالك ٚاٍزقلاَ 

                                                                           اٌزم١ٕبد اٌزٟ الرزطٍت  و١ّبد وج١وح ِٓ ا١ٌّبٖ فٟ اٌّغبي اٌظٕبػٟ

 اٌقبرّخ ٚاٌزٛط١بد:  

ِٓ اٌزؾ١ًٍ اٌَبثك ٌألٚػبع اٌّبئ١خ فٟ ١ٌج١ب ارؼؼ أْ ١ٌج١ب رؼأٟ ِٓ أىِخ ٔمض ِبئٟ شل٠لح 

اٌؾلح ٔبرغخ ػٓ ظوٚف ٚػٛاًِ ِزلافٍخ ؽج١ؼ١خ ٚثشو٠خ أٍُٙ وً ِٕٙب ثلهعبد ِزفبٚرخ فٟ 

ئال أْ اٌؼٛاًِ اٌجشو٠خ  رفبلّٙب. ٚهغُ ئْ االىِخ ٔبرغخ ػٓ اٌظوٚف إٌّبف١خ ثبٌلهعخ األٌٚٝ،

ٟ٘ األفوٜ ٌؼجذ كٚهاَ ِؾٛه٠بَ فٟ ى٠بكح رفبلُ اٌٛػغ فبٌزٍٛغ اٌالِلهًٚ فٟ اٌيهاػخ اٌّو٠ٚخ 

ٚاٌي٠بكح اٌَىا١ٔخ ٚاهرفبع ِؼلالد اٌزؾؼو ٚاٌزطٛه اٌظٕبػٟ ػٛاًِ ٌؼجذ كٚها ٘بِب فٟ ارَبع 

ئٟ ثلهعخ فبلذ ِؼلالد اٌزغلك اٌفغٛح اٌّبئ١خ فٟ اٌجالك ٔز١غخ اهرفبع ِؼلالد االٍزقلاَ اٌّب

اػؼبف  8إٌَٛٞ ١ٌٍّبٖ ؽ١ذ رغبٚىد و١ّخ االٍزقلاَ اٌّبئٟ ٔز١غخ اٌؼٛاًِ ٍبٌفخ اٌنوو اٌـ

ِزٍٛؾ و١ّخ اٌزغلك إٌَٛٞ ١ٌٍّبٖ فٟ ١ٌج١ب ٚ٘ٛ ِإشو فط١و ٠ٕنه ػٍٝ اٌّلٜ اٌط٠ًٛ ثىبهصخ 

١وح اٌّزَبهػخ ِّب ٠لػٛ ث١ئ١خ لل ٠ظؼت رظؾ١ؾٙب اما ِب ٍبهد ِؼلالد االٍزقلاَ ثٕفٌ اٌٛر

ئٌٝ ارقبم ئعواءاد ػأعٍخ ٌٍزقف١ف ِٓ ؽلح االىِخ اٌّبئ١خ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ ط١بغٙب فٟ شىً 



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 457 

 -رٛط١بد أّ٘ٙب:

ئػبكح إٌظو فٟ اٌمطبع اٌيهاػٟ ثىبٍِٗ ثبػزجبهح األوضو اٍزٙالوب ١ٌٍّبٖ ِٓ فالي ارجبع  -1

٠زالئُ ٚاٌظوٚف اٌطج١ؼ١خ اٌَبئلح  أٍب١ٌت اٌزقط١ؾ اٌؼٍّٟ فٟ رٛؽ١ٓ اٌّؾبط١ً اٌيهاػ١خ  ثّب

فٟ وً ئل١ٍُ ِٕٚغ ىهاػخ اٌّؾبط١ً اٌَّزٍٙىخ ١ٌٍّبٖ ٚرٛف١و٘ب فٟ األٍٛاق ثبالٍز١واك ال ثبإلٔزبط 

 اٌّؾٍٟ ٍٚٓ اٌمٛئ١ٔٓ اٌؼبثطخ ٚاٌٍّيِخ ٌنٌه ِٚؼبلجخ اٌّقبٌف١ٓ.

٠لح رمًٍ ِٓ ئػبكح إٌظو فٟ اٌزم١ٕبد اٌَّزقلِخ فٟ اٌوٞ ِٓ فالي ئؽالي ٍٚبئً هٞ عل -2

اٌفبلل اٌّبئٟ ٚروفغ ِٓ وفبءح االٍزقلاَ وبٌزٍٛغ فٟ رم١ٕبد اٌوٞ ثبٌزٕم١ؾ اٚ ٍٚبئً اٌوٞ اٌزؾذ 

 ٍطؾٟ ِب اِىٓ مٌه.

ٔشو اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ث١ٓ اٌغّٙٛه ٚرؾ١ََُٙ ثّشىٍخ ا١ٌّبٖ اٌزٟ رٛاعٙٙب اٌجالك ِٓ فالي رفؼ١ً  -3

اٌزؼ١ٍُ ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ ٌٕشو اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ث١ٓ كٚه اإلػالَ فٟ ٘نا اٌشأْ ِٓ ٔبؽ١خ، ٚرفؼ١ً كٚه 

 إٌشئ ٚاكهاط ِبكح اٌزوث١خ اٌج١ئ١خ اٌزٟ رؼٕٟ ثّضً ٘نٖ اٌّشبوً فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ اٌّقزٍفخ.

اٌزٍٛغ فٟ ئلبِخ ِؾطبد اٌزؾ١ٍخ وجل٠ً ٌٍّظبكه اٌّبئ١خ اٌغٛف١خ اٌزٟ رزؼوع ٌالٍزٕياف  -4

فٟ وجو٠بد اٌّلْ وٍٙب رزووي ػٍٝ اِزلاك اٌَبؽً  فظٛطبَ ٚئْ ِواوي اٌضمً اٌل٠ّٛغوافٟ ِّضٍخَ 

 ا١ٌٍجٟ ٚونٌه افظت األهاػٟ اٌيهاػ١خ رزووي ػٍٝ اِزلاك اٌشو٠ؾ اٌَبؽٍٟ فٟ اٌجالك.               
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 السكان الميبين األميين في ليبيا وتوزيعيم فيما 
 (2006-1954بين تعدادي )

 البريدان عبدالسالم فائزة.د إعداد:                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة:
تعد ظاىرة األمية مف الظكاىر السكانية التي تدرس مف قبؿ الميتميف بجغرافية   

السكاف، ألنيا تتناكؿ أحد جكانب التركيب التعميمي لمسكاف، حيث يصنؼ السكاف عمى 
 حدب التعميـ متغير أساس مدل قدرتيـ عمى القراءة كالكتابة كالسكاف األمييف كغيرىا. أىمية

 ، حياتو كنكعية معيشتو مستكل كرفع اإلنساف كضع تحسيف في اإلساسي كدكره ذاتو،
 ندرة جانب إلى. كاإلقتصادية كاإلجتماعية السكانية بالمتغيرات الكثيؽ إرتباطو كذلؾ

 عاـ، بكجو التعميمية كالخصائص التعميمي لمكضع المكاني بالتبايف تناكلت التى الدراسات
 مف التى الكحيدة الكسيمة ىك التعميـ أف خاص. بكجو االمية مشكمةل المكاني كالتبايف
 خارطة عمى نفسيا كضع ثـ كمف,  العالمية الحضارة فى اإلسياـ أمة أل تستطيع خبلليا

 كسبب,  معقدة اجتماعية مشكمة فاألمية,  التعميـ مف العكس كعمى ، اإلنسانية الحضارة
 كمرض األمية مف اخطر ىناؾ ليس " لذلؾ(. 1987, صابر)  التخمؼ اسباب مف

 كمف ، األجتماعية كاألمراض العمؿ مف كثير بو كترتبط معو تنشأ حيث, عضاؿ اجتماعي
 ،(1997:9, أبكالعطا" ) العالـ دكؿ كافة مف فائقان  اىتمامنا األمية تمقى أف غرابة فبل ثـ
 كاألمية  التعميمية بالحالة اىتمت التى العربية الدكؿ بعض في الدراسات مف العديد ىناؾك 

 بالنسبة أما .(2002 أبكالعينيف) دراسة( Yousif,1990, al –Nasser,1990) مثؿ
 كتعميـ االمية مجاؿ في الممكي العيد في بذلت التى  الدراسات بعض  اىتمت لميبيا

 كانعداـ الشامؿ، التخطيط كغياب المشكمة مكاجية في الجدية بعدـ أتسمت كالتي الكبار،
 صاحبت التي الجيكد ضياع إلى أدل مما كالييئات، كالمؤسسات الكزارات بيف التنسيؽ
 المنصكرم) دراسة مثؿ ،1969-1965 عاـ منذ الكبار كتعميـ األمية محك حمبلت بداية
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1998) . 
 

 أكالن: مكضكع البحث كأىميتو: 
ـر طكيمة، إستعمارية بعيكد ليبيا مرت   التعميـ، في حقيـ مف الميبيكف فييا حي

جبارىـك   حقبة آخر نياية كمع عدة، لقركف كالتخمؼ كالجيؿ األمية ظبلـ في البقاء عمى ا 
 محك شأف في متكررة مبادرات ليبيا شيدت كالفرنسية، اإلنجميزية اإلدارتيف حكـ-استعمارية

 فترة بداية المبكرة بالجيكد عرؼ ما كمنيا أميتيـ، مف كتخميصيـ الكبار، كتعميـ األمية
 كاف كاضحة جيكد كىى الماضي، القرف مف كالستينيات الخمسينيات أكؿ ا،ليبي إستقبلؿ

 .الكقت ذلؾ في سائدة كانت التى األمية إلى بالنظر إيجابي تأثير ليا
 

 كالمركز اليكنيسكك مثؿ الدكلية، المنظمات ببعض حينيا الحككمة استعانت 
 المدارس كمعممي حمييفالم القادة لتدريب مصر، في العربي العالـ في لمتعميـ الدكلي

 .الكبار كتعميـ األمية محك مجاؿ في مؤىمة قيادات ليككنكا األبتدائية،
 فترة) أكليا كاف فترات أك مراحؿ ثبلث إلى الجيكد تمؾ قسمت السبعينيات كفي 
 .كالعبلجية الكقائية الطريقتيف استخداـ تـ كفييا( االنطبلؽ
 األمية نسبة مف لمتقميؿ سبلحان  يةاألم منابع سد سياسة مف اتخدت فالكقائية 

 الثابت الكـ إلى تضاؼ شابة أمية كجكد كمنع األمية، كحؿ في الكقكع مف الصغار بكقاية
 كمنع الدراسة سف في ىـ مف كاستيعاب التعميـ، إلزامية قانكف بفرض كذلؾ األمييف، مف

 بالتركيز العبلجية ىفي الثانية الطريقة منيا أما التخمص بعد األمية إلى كرجكعيـ تسربيـ
 كزارات مف الرسمية كغير الرسمية الجيات مع بالتعاكف الراشديف، مف عمى األمييف

 .األعبلـ ككسائؿ كشركات كمؤسسات كىيئات
 تقييـ فييا كتـ ،(1995-1985)الذات محاسبة فترة فيى الثانية، الفترة أما 
 كتـ كالحضارية، الكظيفية األمية محك برامج في كالتكسع السابقة، كالحمبلت الجيكد

 لتثقيؼ العالي المعيد مثؿ التدريبية، الدكرات إلقامة كمراكز معاىد عدة إستحداث
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 .  اإلدارم كالتطكير التنمية كمركز المنتجيف،
حاكلت  األمية، جيكب تصفية فترة كىي ،(2009-1995) الثالثة كجاءت الفترة        

 عمى بالعمؿ كالكظيفية، الحضارية األمية قاياب مف لمتخمص الجيكد تسخير فييا الدكلة
 .منيا القائـ بالشعبيات الكبار كتعميـ األمية لمحك مكاتب إستحداث
 برامج إتجاه سياستيا في النظر إعادة إلى حاجة في ليبيا تزاؿ ما ماسبؽ كرغـ 

 ما ؿك كتكاكب فاعميتيا، مف تحد التى العراقيؿ عمي كالتعرؼ الكبار، كتعميـ األمية محك
 سبؽ كمما المشكمة. ىذه كجكد أسباب عمى أكثر كالتعرؼ كأحداث، ظركؼ مف يستجد
 مف كجزئية ليبيا في نادرة تعد األمية بمكضكع أىتمت التى الدراسات أف يتضح

 الحالة دراسة عمى ينصب األىتماـ كاف حيث الميبييف لمسكاف التعميمية الخصائص
 عمى كالتركيز الخكض دكف فقط الميبيف السكاف إلجمالي المختمفة بخصائصيا التعميمية
 .األمييف. السكاف جزئية
 اإلدارية المناطؽ مستكل عمى األمية مكضكع عمى التركيز إلى الحاجة مدل تبيف عميو
 عمى كالتعرؼ السكانية، الفئات بيف لمتفاكت الفيـ مف المزيد أجؿ مف أكثر بعمؽ ليبيا في

 قدر المكانية اإلنماط لتفسير السعى كمحاكلة اىرةالظ ليذه المكاني التبايف طبيعة
 السكانية التعدادات مف مستفيدة الغرض، ىذا لتحقيؽ البحث ىذا يأتي لذلؾ اإلمكاف،
 .                             2006-1954 مابيف

 ثانيان: أىداؼ البحث كالتساؤالت:
الميبيف االمييف، كتفاكتيا  ىذه الدراسة تيدؼ إلى التعرؼ عمى التبايف المكاني لمسكاف

العددم كالنكعي ، كالتغيرات التى طرات عمييـ، مع محاكلة الكشؼ عف المتغيرات المفسرة 
لتباينيا كتفاكت مستكياتيا مف منطقة إدارية كأخرل، ذلؾ نظران لخطكرتيا )أل األمية( 

 حية .كتأثيرىا عمى العديد مف الجكانب السكانية كاإلجتماعية كاإلقتصادية كالص
 ىذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية: ولحاتوبالتحديد، 

سنكات فأكثر(  10مسكاف الميبيف االمييف ممف اعمارىـ )ل ةمالخصائص كالسمات العام -1
مف حيت تكزيعيـ الجغرافي العددم كالنسبي كالعددم كالنكعي كتكزيعيـ الجغرافي 
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 ( .2006-1954م )العددم كالنكعي في الحضر كالريؼ مابيف تعداد

ماأسباب تركز السكاف الميبيف األمييف في مناطؽ معينة كمالعكامؿ المؤثرة في ىذا  -2
 التكزيع؟

سنكات  10تصميـ أىراـ عمرية كنكعية لمسكاف الميبيف األمييف ممف اعمارىـ )كيفية   -3
 .(2006-1954فأكثر( حسب النكع لمتعدادت )

 
 يجية البحث:من

دراسة تطكر ظاىرة األمية بيف استخداـ المنيج التاريخي ل لتحقيؽ أىداؼ البحث تـ
الظاىرة بأبعادىا ، كالمنيج التحميمي لدراسة 2006-1954السكاف الميبييف ما بيف تعدادم 

ستخداـ اإلسمكب كتكزيعيا الجغرافي ياالتعرؼ عمى مككناتك  المكانية كالزمنية، ، كا 
 نظـ المعمكمات الجغرافية.  الكارتكغرافي لتمثيؿ البيانات بإستخداـ برنامج

                              
سنوات فأكثر( فيما بين 10التوزيع العددي والنسبي لمسكان الميبيين األميين ) -1

 :(2006-1973) يتعداد

تقـك ىذه الدراسة فى ىذا الجزء بمحاكلة الكشؼ عف صكر التبايف المكاني لمسكاف  
(، مف خبلؿ تكزيعيـ الجغرافي خبلؿ 2006-1973)الميبييف األمييف مابيف تعدادىٍم 

 المدة المذككرة.
سنوات فأكثر( 10التوزيع الجغرافي العددي والنسبي لمسكان الميبيين األميين ) - أ

 :1973حسب التقسيم اإلداري لتعداد 

مف الطبيعي أف تنخفض األمية مع الزمف، إذا تكفرت الخدمات التعميمية التي تقدميا 
الذم يحدث بشكؿ مستمر، فى نكعية ىذه الخدمات سكاء المتعمقة بزيادة  الدكلة، كالتطكر

عدد المدارس أك المدرسيف أك بإنتشار التعميـ بشكؿ أفقي عمى مستكل ليبيا كدكلة شاسعة 
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 .المساحة مترامية األطراؼ
 

سنوات فأكثر(  10التوزيع العددي  والنسبي  لمسكان الميبيين األميين )(: 1الجدول )
 (*) 1973تقسيم اإلداري لتعداد حسب ال

 نسبة األمية سنكات فأكثر(10السكاف  الميبييف األمييف) التقسيـ اإلدارم

 25.6 164141 طرابمس
 12.2 78156 الزاوية
 11.4 73441 بنغازي
 10.1 64591 مصراتو
 9.9 63921 الخمس
 8.6 55094 غريان
 6.1 39245 الخميج

 5.9 37805 الجبل األخضر
 5.3 33859 اسبي
 4.9 31589 درنو

 %100 641842 المجموع
 

 1973*إعداد الباحثة باألعتماد عمى النتائج النيائية لبيانات التعداد العاـ لمسكاف لسنة 
 (34(، ص)28الجدكؿ رقـ)
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 (1الشكل )
سنوات فأكثر( حسب التقسيم 10التوزيع العددي والنسبي لمسكان الميبيين األميين )

 (*)1973اد اإلداري لتعد

 

 
 (1مف إعداد الباحثة باإلعتماد عمي الجدكؿ )( *)

 يظير التبايف (،1( كالشكؿ )1، نجد أنو مف خبلؿ الجدكؿ )1973كفي تعداد   
المكاني يظير جمينا كبشكؿ غير منتظـ خاصة في الجزء الشمالى الغربي مف ليبيا، فما 

بييف األمييف عمى مستكل الدكلة، تزاؿ طرابمس تستحكذ عمى أعمى نسبة مف السكاف المي
 %.12.2كالزاكية الكاقعة غرب طرابمس نسبة السكاف الميبييف األمييف فييا 

أما مصراتة كالخمس، فإنيما مازالتا تسجبلف أعمى معدالت أمية لمسكاف الميبييف  
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كىذا دليؿ عمى تعمؽ مشكمة األمية فييا، كتعثر الحمكؿ % عمى الترتيب، %9.9، 10.1
 منيا.لمحد 

كغرياف الكاقعة جنكب غرب طرابمس ترتفع فييا نسبة السكاف الميبييف األمييف  
التي تضـ جزء كبير مف جنكب ليبيا يفكؽ النصؼ، ارتفعت فييا  %، كسبيا8.6إلى 

كتطرؼ % ذلؾ لزيادة إجمالي عدد سكانيا  5.3نسبة السكاف الميبييف األمييف إلى 
ج كبيرة المساحة، كالتي تمتد مف شماؿ كسط إلى أما محافظة الخمي.مكقعيا الجغرافي

 .جنكب شرؽ ليبيا، كرغـ أف حجـ السكاف فييا يعد متكاضعنا
  
سنوات فأكثر( حسب  10التوزيع العددي والنسبي لمسكان الميبيين األميين )-ب

 (*)2006التقسيم اإلدارى تعداد 
لتعدادات الرسمية في ليبيا،أف ، كالذم يعد آخر ا2006تشير النتائج النيائية لتعداد       

( فردان ىناؾ 4195212مف بيف السكاف الميبيف الذيف أعمارىـ )عشر سنكات فأكثر( )
 %. 11.5( فردنا أميان، أم أف نسبة األمية بينيـ483082)

 (2)الجدول 
سنوات فاكثر( حسب التقسيم 10التوزيع العددي والنسبي لمسكان الميبيين األميين )

 (*) 2006د اإلدارى لتعدا
 نسبة األمية سنكات فأكثر( 10السكاف الميبييف األمييف ) التقسيـ اإلدارل

 14.7 70805 طرابمس
 11.3 54800 مصـراتو
 9.9 47886 المـرقب
 8.7 41788 بنغـازي
 7.9 38308 الجفـارة

 6.9 33240 الجبل األخضر
 5.7 27678 النقاط الخمس
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 نسبة األمية سنكات فأكثر( 10السكاف الميبييف األمييف ) التقسيـ اإلدارل
 5.3 25837 الزاوية
 3.5 16730 المرج

 3.4 16654 الواحات
 3.2 15321 ســرت

 3.1 15053 الجبل األخضر
 2.8 13316 ســـبيا

 2.7 13068 البطنـان
 2.1 10363 درنــو
 1.8 8682 نالــوت
 1.6 7595 مــرزق

 1.6 7555 وادي الحياة
 1.4 6916 وادي الشاطئ

 1.0 4718 الكفـــرة
 1.0 4618 الجفـــرة
 0.4 2151 غــــات

 %100 483082 المجمــــوع

مف إعداد الباحثة باإلعتماد عمى النتائج النيائية لبيانات التعداد العاـ لمسكاف لسنة  )*(
 (.113-111) ( ص ص4-( )19، الجدكؿ رقـ )2006
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سنوات فأكثر( حسب 10التوزيع العددي والنسبي لمسكان الميبيين األميين ) (:2)الشكل
 (*)2006د التقسيم اإلدارى لتعدا

 

 
 (2)* مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى الجدكؿ 

( يكضحاف مدل التبايف كاالختبلؼ في نسب األمية، 2( كالشكؿ )2كالجدكؿ ) 
حيث إف التقسيـ اإلدارم في ىذا التعداد أثر بشكؿ ممحكظ في تكزيع ظاىرة األمية في 

كما تكضحو الدكائر النسبية، ليبيا، فكاف ىناؾ تقارب في مناطؽ كتباعد في مناطؽ أخرل،
قسـ تكلمتعرؼ بشكؿ أفضؿ عمى التبايف المكاني لتكزيع السكاف الميبييف األمييف يمكف أف 

 ليبيا إلى ثبلث أجزاء:
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ا،  الجزء الشمالي الغربي: -1 بما أف ىذا الجزء مف ليبيا يشكؿ ثقبل سكانينا كاضحن
% مف 75، فيك يضـ أكثر مف كما اتضح مف خبلؿ نسب التعدادات السابقة كىذا التعداد

 .سكاف ليبيا تقريبان 

ينعكس كذلؾ عمى تكزيع السكاف الميبييف األمييف، كارتفاع نسبتيـ في ليبيا قياسان إلى حجـ 
  سكانيا.

ما تزاؿ طرابمس تستحكذ عمى النسبة األعمى مف السكاف األمييف عمى مستكل ليبيا 
بمس ذات الحجـ السكاني الكبير، رغـ تعد ىذه النسبة اجماالن مرتفعة في طرا .14.7%

انتشار التعميـ بشكؿ أفقي، كارتفاع معدالت اإللتحاؽ المدرسي، كيؤكد مدل فشؿ الجيات 
المسئكلة في إيجاد حؿ لمشكمة األمية فييا بشكؿ جذرم، كتفعيؿ برامج محك األمية كتعميـ 

 الكبار.
اف الميبييف % مف مجمكع السك11.3تمييا مصراتة التي سجمت ما نسبتو  

األمييف، كتختمؼ نسب كؿ مف )المرقب كالجفارة كالجبؿ الغربي كالنقاط الخمس كالزاكية 
كسرت كنالكت( مف حيث نسب السكاف الميبييف األمييف مف المجمكع الكمي فيي عمى 

يظير مف  ا%( ىذ1.8%، 3.2%، 5.3%، 5.7%، 6.9%، 7.9%، 9.9الترتيب )
( مف تشابو في حجـ الدكائر النسبية، يتضح أنيا 2الشكؿ )خبلؿ حجـ الدكائر النسبية في 

 تمر بنفس الظركؼ كنفس العقبات في طريؽ محك أمية سكانيا.
كتحتؿ سبيا النسبة األعمى مف السكاف الميبييف األمييف  الجزء الجنوبي الغربي: -2

لية مف أكبر المناطؽ في ليبيا سكانيان، كتضـ نسبة عا %، باعتبارىا2.8في ىذا الجزء 
مف السكاف الميبييف األمييف، كمعدؿ أمية سكانيا كبيران أيضا مقارنة بالمناطؽ المجاكرة، 
كىي مف أكثر مناطؽ الجنكب جذبان لمسكاف، كلكنيا ما تزاؿ كغيرىا تعاني مف مشكمة 

 األمية.

كيضـ ىذا الجزء أقؿ المناطؽ مف حيث نسب السكاف الميبييف األمييف مف  
تتمثؿ في المناطؽ األتية مرتبة ترتيبان تصاعديان )غات، الجفرة، كادم  المجمكع الكمي، فيي
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%( 1.6%،1.6%،  1.4%،  1.0%، 0.4الشاطئ، كادم الحياة، مرزؽ( كبنسب )
عمى الترتيب، ىذا ما تكضحو الدكائر النسبية المكزعة بشكؿ متباعد، رغـ تشابو النسب 

ناطؽ قميمة السكاف، كلكف قياسنا لحجـ فيما بينيا، ألف ىذا الجزء مف ليبيا يعد مف الم
 سكانيا، فإف األمية تعد فييا مرتفعة مقارنة بغيرىا مف مناطؽ ليبيا.

تيعد بنغازم مف أكثر المناطؽ أمية الجزء الشمالي الشرقي والجنوبى الشرقي:  -3
%، 8.7في ىذا الجزء  حيث كصمت نسبة السكاف الميبييف األمييف مف المجمكع الكمي 

اني أكبر مدف ليبيا مف حيث حجـ السكاف، تمييا المرج كالكاحات كالجبؿ كىي تعد ث
%( عمى الترتيب، كما 2.1%،2.7%، 3.1%، 3.4%، 3.5األخضر كالبطناف كدرنة )

( يكضح أف المناطؽ سالفة الذكر تتقارب فييا نسب األمية، كىذا دليؿ 2يظيره الشكؿ )
 رقاـ المطمقة لؤلمييف فييا. عمى أنيا تمر بنفس الظركؼ، إلى جانب تقارب األ

أما الكفرة الكاقعة في الجنكب الغربي مف ليبيا تحتؿ مساحة شاسعة مف ىذا   
%، فيي تعد مف أقؿ النسب بالنسبة 1.0الجزء، فإف نسبة السكاف الميبييف األمييف 

 لممجمكع الكمي لمسكاف الميبييف األمييف عمى مستكل ليبيا، رغـ انخفاض أعدادىـ المطمقة
 مقارنة بغيرىا مف المناطؽ في ىذا الجزء.

سنوات ًفأكثر( وتطورىم ما 10ثانيًا: التوزيع العددي والنوعي لمسكان الميبيين األميين )
 (:2006-1954بين تعدادي )

( بشكؿ أكثر تحديدان تكزيع السكاف الميبييف 3( كالشكؿ )3يكضح الجدكؿ ) 
-1954كتطكرىـ ما بيف تعدادم )سنكات فأكثر ( حسب النكع 10األمييف مف سف )

لمتعرؼ عمى تكزيع . 1954(، كاستنادان لما أظيرتو نتائج أكؿ تعداد سكاني عاـ 2006
السكاف الميبييف األمييف كنسبتيـ إلى إجمالي السكاف، كالذل يكضح مدل تفشي األمية 
د بيف سكاف الببلد، كما كاف عميو كضع التعميـ في ليبيا، خاصة كأنيا حديثة العي

 باالستقبلؿ.
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 (3الجدول)
ما بين تعدادي  سنوات فأكثر( حسب النوع وتطورىم10توزيع السكان الميبيين األميين)

(1954-2006)(*) 

سنة 
التعد
 اد

 جممة السكاف اإلناث الذككر

جممة 
 السكاف

 % األمييف
جممة 
 السكاف

األميا
 ت

% 
جممة 
 السكاف

 األمييف

معد
ؿ 
االم
 ية

19
54 

3939
25 

2842
82 

72
.2 

3520
42 

3233
82 

91
.9 

7459
67 

6076
64 

81
.5 

19
64 

6480
80 

3516
53 

54
.3 

5903
91 

5118
15 

86
.7 

1238
471 

8634
68 

69
.7 

19
73 

6564
94 

2032
23 

30
.9 

6035
91 

4386
19 

72
.7 

1260
085 

6418
42 

50
.9 

19
84 

1077
654 

1921
06 

17
.8 

1025
219 

4540
75 

44
.3 

2102
873 

6461
81 

30
.7 

19
95 

1657
813 

1732
31 

10
.4 

1602
762 

4361
88 

27
.2 

3260
575 

6094
19 

18
.7 

20
06 

2123
755 

1331
49 

6.
3 

2071
457 

3499
33 

16
.9 

4195
212 

4830
82 

11
.5 

  مف إعداد الباحثة باإلعتماد عمى بيانات التعدادت المذككرة( *)
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 (3الشكل)
سنوات فأكثر( وحسب النوع وتطورىم ما بين 10توزيع السكان الميبيين األميين) 

 (*)(2006-1954تعدادي)
 

 

 . (3مف إعداد الباحثة باإلعتماد عمي الجدكؿ ) (*)       

 
يظير كبشكؿ ال يدع مجاالن لمشؾ مدل ارتفاع مستكل األمية في تعداد  
%، 72.2%، كالذككر 91.9%، كتزيد حدتيا بيف اإلناث فكانت 81.5 حكالي،1954

الثاني عاـ  لـ تأت بيانات التعداد. رغـ مركر عشر سنكات عمى إجراء التعداد األكؿ
بجديد أك بفارؽ كبير يمكف أف يبيف أم تحسف في الكضع التعميمي، حيث كصؿ  1964

تقدـ إمكانيات لمرد ذلؾ   .%69.7معدؿ األمية لمسكاف الميبييف مف جممة السكاف 
إلناث % كا54.3التعداد الثاني كدقة بياناتو،  لتصؿ نسبة األمية لمذككر  إجراء كظركؼ
كيعكد ىذا االستقرار في نسبة األمية المرتفعة كعدـ تراجعيا، إلى أف مستكل . 86.7%

الخدمات التعميمية كاف متدنيان، بسبب قمة المكارد المادية، نظران لتأخر تصدير النفظ 
بكميات يمكف أف تككف داعمة لتحسيف الكضع التعميمي، أك الشركع في التكسع في باقي 

 ة.متطمبات التنمي
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فى نسبة السكاف الميبييف األمييف   إنخفاض الذل يظير 1973بداية مف تعداد  
%، رغـ إف ىذه النسبة تبيف أف 50.9مقارنة بما سبقو، حيث انخفض معدؿ األمية إلى 

%، 72.2%، كاإلناث 30.9أكثر مف نصؼ السكاف الميبييف أميكف، فكانت عند الذككر 
منتصؼ القرف الماضى، الذم تراجع فيو معدؿ كتحسف الكضع بشكؿ ممحكظ بداية مف 

، حيث كصمت نسبة 1973، مقارنة بتعداد 1984% في تعداد 20.2األمية بفارؽ 
%،  كذلؾ لجيكد الحككمة في إقامة دكرات محك 30.7إلى  1984األمية في تعداد 

 األمية كتعميـ الكبار.
اضح، حيث ترتفع يبلحظ أنو مف خبلؿ التعدادات المذككرة كجكد تبايف نكعي ك  

إلى ضركرة التركيز عمى  دعاأعداد األميات الميبيات مقارنة باألمييف الميبييف الذككر، مما 
 اإلناث في برامج محك األمية.

سنوات فأكثر( في الحضر 10ثالثًا: التوزيع العددي والنوعي لمسكان الميبيين األميين )
 .(2006-1973) يوالريف ما بين تعداد

قامة كخاصة ما بيف الحضر كالريؼ، دكر في التركيبة التعميمية إف لمكاف اإل 
 مف حيثلمسكاف، كخاصة عند المقارنة ما بيف السكاف األمييف في الحضر كالريؼ، 

النشاط االقتصادم لمسكاف عمى ىذه التركيبة أثر العادات كالتقاليد كالعكامؿ االجتماعية، ك 
 ف الحضر كالريؼ.لو دكر في التعرؼ عمى االختبلؼ ما بيف سكا

( الذم يبيف التكزيع العددم كالنكعى لمسكاف 4( كالشكؿ )4مف خبلؿ الجدكؿ ) 
، حيث تـ 2006-1973سنكات فأكثر( مابيف تعدادم 10الميبييف األمييف الحضر )
كصؿ معدؿ األمية لمسكاف الميبييف في الحضر في  .1973حصرىـ بداية مف تعداد 

، إال أنو في تعداد 1984% في تعداد 28.2ض إلى  %، لينخف43.2، إلى 1973تعداد 
% في 3.9%، ليصؿ إلى أقؿ نسبة 30.7، ارتفع المعدؿ بفارؽ بسيط كصؿ إلى 1995
، مما يدؿ عمى انحسار مشكمة األمية بيف السكاف الميبييف إجماالن في 2006تعداد 

 الحضر، لتكفر الخدمات التعميمية مقارنة بالريؼ كما سنبلحظ الحقان.
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سنوات 10التوزيع العددي والنوعي لمسكان الميبيين األميين في الحضر ) (4الجدول )
 (*)2006-1973فأكثر( لمتعدادات من 

سػػػػنة 
 التعداد

 السكاف الميبييف في الحضر
 جممة السكاف اإلناث الذكػػػػػػػػػػػػكر
جممة 
 السكاف

 األمييف
 الميبيف

% 
 جممة

 السكاف
األميات 
 الميبيات

% 
 ةجمم

 السكاف
األمييف 
 الميبيف

معدؿ 
 االمية

1973 376308 92813 24.7 340542 216613 63.6 716850 309426 43.2 
1984 808957 130327 16.1 765548 314612 41.1 1574505 444939 28.2 
1995 878069 141194 16.1 717564 357416 49.8 1595633 498610 30.7 
2006 1868776 39021 2.1 1815395 105448 5.8 3684171 144469 3.9 

 مف إعداد الباحثة باإلعتماد عمى بيانات التعدادت المذككرة.( *)
أما بالنسبة لمسكاف الميبييف األمييف مف حيث النكع، فكانت نسبة األمية لدل  

، انخقضت 1973% في تعداد 63.6اإلناث مرتفعة مقارنة بالذككر، حيث كصمت إلى 
، 1973%، أما الذككر كانت نسبتيـ في تعداد 41.1، لتصؿ إلى 1984نسبيان في تعداد 

%، مع عدـ 16.1، إلى 1984/1995%، انخفضت بنفس النسبة في تعدادم 24.7
كجكد اختبلؼ كاضح في األرقاـ المطمقة بيف التعداديف المذككريف، أما اإلناث فقد ارتفعت 

 يكجد فارؽ كبير بيف األرقاـ %، رغـ إنو ال49.8بنسبة  1995نسبة األميات في تعداد 
 (.1995 - 1984المطمقة لدييف ما بيف تعدادىٍم )

، فإف ىناؾ فرؽ كاضح ما بيف نسبة األمية بيف الذككر 2006أما تعداد  
%، إال  5.8% مقارنة باإلناث 2.1كاإلناث، حيث انخفضت لدل الذككر إلى أقؿ النسب 

 عدالت األمية لمجنسيف. أنيا  بشكؿ عاـ تعد قفزة نكعية في انخفاض م
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 (4الشكل )

سنوات فأكثر( حسب 10التوزيع العددي والنوعي لمسكان الميبيين األميين في الحضر )
 *2006-1973النوع لمتعدادات من 

 

 
 (.4مف إعداد الباحثة باإلعتمادعمي الجدكؿ )( *)         

 
 10األمييف في الريؼ )أما بالنسبة لمتكزيع العددم كالنكعي  لمسكاف الميبييف  

فإف االختبلؼ يظير كاضحان مف خبلؿ  1973/2006م سنكات فأكثر( ما بيف تعداد
 (.5( كالشكؿ )5الجدكؿ )

 
 
 
 
 



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 476 

سنوات فأكثر( في 10التوزيع العددي والنوعي لمسكان الميبيين األميين ) (5الجدول )
 (*) 2006-1973الريف حسب النوع لمتعدادات من 

 سنة
 التعداد

 ف الميبييف األمييف في الريؼالسكا
 جممة السكاف اإلناث الذككر

األمييف  جممة السكاف
 الميبييف

 معدؿ األمية األمييف الميبييف جممة السكاف % األميات الميبييات جممة السكاف %

1973 280186 110410 39.4 263049 222006 84.4 543235 332416 61.2 
1984 268697 61779 23.0 259671 139463 53.7 528368 201242 38.1 
1995 233439 32037 13.7 231605 78772 34.0 465044 110809 23.8 
2006 1638369 94128 5.7 1418372 244485 17.2 3056741 338613 11.1 

 مف إعداد الباحثة باإلعتماد عمى بيانات التعدادت المذككرة (*)      
 (5الشكل رقم )

سنوات فأكثر( في الريف حسب 10وعي لمسكان الميبيين األميين )التوزيع العددي والن
 (*) 2006-1973النوع لمتعدادات من 

 

  
 
 (5مف إعداد الباحثة باإلعتماد عمي الجدكؿ )( *)
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حيث إف نسب األمية في الريؼ تعد مرتفعة مقارنة بالحضر، ككصؿ معدؿ  
كبير مقارنة بالحضر، كاستمر ، كبفارؽ 1973% في تعداد 61.2األمية في الريؼ إلى 

%، كلينخفض بشكؿ كبير في تعداد 38.1ليصؿ إلى  1984في االنخفاض في تعداد 
 .2006% في تعداد 11.1%، إلى أف كصؿ إلى  23.8إلى  1995

 أما بالنسبة لمذككر كاإلناث، فمف البدييي أف ترتفع نسبة اإلناث الميبيات األميات 
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Abstract 

This study investigates the reactions of students in AlKhums city 

to their teachers' feedback .It attempts to explore the effectiveness of 

teachers' feedback on students' learning and achievements, and how it 

influences their performance inside the classroom focusing particularly on 

the factors that might have influenced their reactions.  

Students' data from interviews, with teachers' data from a 

questionnaire, lead us to a clear results that say teachers' feedback has a 

great impact on students' learning and achievements; positively, and 

negatively. Students who had been provided with positive feedback like 

praise, or a reward feel more confident and happy about their 

performance, and that motivates them to achieve more, while those who 

had been provided with negative feedback as a punishment, feel upset and 

become less confident that affects their performance inside the classroom 

negatively. 

The study concludes that feedback has a huge impact on students' 

learning and achievements. Throughout this study, we recognized the 

importance of the suitable way for supplying both kinds of feedback; 

"positive and negative" by the teachers who must be aware of the effect of 

their feedback on their students' expectations and attitudes, as well as its 

effect on their achievements in general. 

1 Introduction  

1.1 Background: 
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Feedback can be defined as any form of response by a teacher to a 

student‟s performance, attitude or behavior. It is important to realize that 

feedback in not only an outcome of students' performance, but an 

essential part of the learning process. 

Feedback can be written or spoken and may even be gestural, 

indicating approval, encouragement or criticism demonstrates flaws in 

performance. To assist in understanding the purpose, effects, and types of 

feedback, it is useful to consider a continuum of instruction and feedback. 

At one end of the continuum is a clear distinction between providing 

instruction and providing feedback. 

However, when feedback is combined with more a correctional 

review, the feedback and instruction become intertwined until “the 

process itself takes on the forms of new instruction, rather than informing 

the student solely about correctness” (Kulhavy, 1977, p.212). To take on 

this instructional purpose, feedback needs to provide information 

specifically relating to the task or process of learning that fills a gap 

between what is understood and what is aimed to be understood (Sadler, 

1989), and it can do this in a number of different ways. These may be 

through affective processes, such as increased effort, motivation, or 

engagement. Alternatively, the gap may be reduced through a number of 

different cognitive processes, including restructuring understandings, 

confirming to students that they are correct or incorrect, indicating that 

more information is available or needed, pointing to directions students 

could pursue, and/or indicating alternative strategies to understand 

particular information.  

Winne and Butler (1994) provided an excellent summary in their 

claim that “feedback is information with which a learner can confirm, add 

to, overwrite, tune, or restructure information in memory, whether that 

information is domain knowledge, meta-cognitive knowledge, beliefs 

about self and tasks, or cognitive tactics and strategies” (p. 5740). 

 

1.2 The Significance of the Study: 

Feedback is not simply the correction of errors, awarding a 
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mark/grade or the writing of a single word comment, or a negative 

equivalent, neither is it editorial or grammatical corrections. So because 

of this integral effect of the feedback on the learners' performance this 

study is conducted as a try to: 

1-Investigate the impact of teachers‟ feedback on the students' learning 

and performance. 

2-Reduce the gap between the teachers' feedback and the students' 

performance in the classroom. 

3-Emphasize the instructional aspects of feedback and not only the 

correctional dimensions. 

4-Enhance students learning through effective formative feedback that 

can be used by teachers to motivate learning and achievements  

1.3 The Statement of the Problem: 

It is widely recognized that feedback is an important part of the 

learning cycle, but both students and teachers frequently express 

disappointment and frustration in relation to the conduct of the feedback 

process. Students may complain that feedback on assessment is unhelpful 

or unclear, and sometimes even demoralizing. Additionally, students 

sometimes report that they are not given guidance as to how to use 

feedback to improve subsequent performance. Even worse, students 

sometimes note that the feedback is provided too late to be of any use or 

relevance at all. For their part, teachers frequently comment that students 

are not interested in feedback comments and are only concerned with the 

mark. Furthermore, teachers express frustration that students do not 

incorporate feedback advice into subsequent tasks. In this study, we 

examine some of the issues associated with the correct use of feedback 

from both students and teachers, and provide some guidelines for 

effective practice that will affect the learners' learning and achievements.  

 

1.4 The Research Questions: 

This study tries to solve the following questions: 
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1-What is the effect of teachers’ feedback on students' learning and 

achievements? 

2-How do students react to the feedback that is provided by their 

teachers? 

3-What are the factors that might influence the students' reactions to the 

teachers' feedback? 

 

 

 

1.5 The Theoretical Framework:  

This study is based on a number of theories of second learning and 

language pedagogy about feedback and its important role in the learning 

process in general. In both behaviorist and cognitive theories of L2 

learning, feedback is seen as contributing to language learning. 

Furthermore, in structural and communicative approaches to language 

teaching, feedback is viewed as a means of fostering learner motivation 

and ensuring linguistic accuracy. This study was conducted in the field of 

second language acquisition and language pedagogy in order to examine a 

number of issues related to the impact of feedback on the learners and 

their performance. 

 

2 Literature Review: 

2.1 History of Feedback: 

The first studies and theories about feedback are almost 100 years 

old and arose out of the psychological perspective called behaviorism 

(Thorndike 1913). 

Positive feedback was considered “positive reinforcement,” and 

negative feedback was considered “punishment.” Both reinforcement and 

punishment affect learning; thus, feedback was theorized to be effective.  

2.2 Feedback Purposes: 

The main aim of feedback is to increase students' knowledge, 

skills, and understanding in some content area or general skill (e.g., 

Problem solving). 
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According to Black and William (1998), there are two main 

functions of feedback: directive and facilitative. Directive feedback tells 

the student what needs to be fixed or revised. Such feedback tends to be 

more specific than facilitative feedback, which provides comments and 

suggestions to help guide students in their own revision and 

conceptualization.  

In the process of learning a language, feedback of all kinds 

whether it is corrective, informative, spoken or written it is so important 

for the students in order to get positive improvement in the students' level. 

2.3 Why Feedback is Important? 

Feedback is equally vital in schooling and performs a variety of 

functions including recognizing, correcting, encouraging, challenging and 

improving student performance. Feedback also keeps students „on track‟ 

and is an aid to classroom management. Students know which teachers 

never check homework, mark books or monitor and assess their work in 

other ways. They also know those teachers who use empty praise to win 

favor and compliance. 

It should be noted that there is the potential for feedback to be 

negative, in that it can discourage student effort and achievement (Hattie 

& Timperley, 2007). The right balance needs to be struck between not 

wanting to hurt someone‟s feelings and destroying their confidence. 

While some people can be pushed to perform at a higher level, others 

need more encouragement and sympathetic handling. 

2.4 The Timing of Feedback: 

There has been much research on the timing of feedback, 

particularly contrasting immediate and delayed feedback. Most of this 

research has been accomplished without recognition of the various 

feedback levels. For example, immediate error correction during task 

acquisition can result in faster rates of acquisition, whereas immediate 

error correction during fluency building can detract from the learning of 

automaticity and the associated strategies of learning. Similarly, in their 

meta-analysis of 53 studies, Kulik and Kulik (1988) reported that at the 

task level (i.e., testing situations), some delay is beneficial (0.36), but at 
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the process level (i.e., engaging in processing classroom activities).  

Difficult items are more likely to involve greater degrees of 

processing about the task, and delayed feedback provides the opportunity 

to do this, whereas easy items do not require this processing and so delay 

is both unnecessary and undesirable. 

2.5 Manageable:  

One further consideration for the academic is how to keep the 

feedback process manageable. It takes time to mark and provide quality 

feedback. The balance between efficiency and effectiveness in marking 

and providing feedback is challenging. Race (2010) discussed balancing 

learning payoff and efficiency and his work in this area is well worth 

looking at. First review the assessments themselves to determine if they 

could be approached differently whilst still achieving the same purpose.  

2.6 The Effects of Positive and Negative Feedback: 

Feedback can be positive or negative. Positive feedback affirms 

that a learner response to an activity is correct. Negative feedback signals, 

in one way or another, that the learner‟s utterance lacks veracity or is 

linguistically deviant. In other words, it is corrective in intent. 

Feedback by nature must be negative to an extent if it is to be 

helpful in improving performance. Much of the feedback that instructors 

give on assignments is to specifically point out the shortcomings of a 

student‟s work and motivate the student toward improvement. Such 

feedback is intended to be received as „constructive criticism.‟ However, 

although students may say they value feedback in general, when it is 

about their own performance and by extension themselves, the impact on 

self-esteem may provoke a negative reaction.  

Positive feedback tells you what you are doing right or what 

works. If you know that, you can do more of it. It is true that you won‟t 

improve as much if you only get positive feedback. You also need to 

know what isn‟t working or could be done more effectively. 

Positive feedback, however, can increase the likelihood that 

students will return to or persist in an activity and self-report higher 

interest in the activity, (Deci et al, 1999). 
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For the low self-efficacious students, positive feedback about 

initial success may confirm that they have deficiencies that need to be 

remedied, which can lead to a variety of reactions. One reaction may be 

further engagement to remedy these “deficiencies” to reach a passable 

level of performance, which would afford protection against failure. 

Alternatively, these students may avoid tasks and feedback following 

initial success, because such success signifies that they have already 

reached an adequate level of performance, and further tests merely run the 

risk of disconfirming the (sometimes hard gained) favorable outcome. 

3. Research Methodology: 

This part introduces the quantitative and qualitative methods that 

were used in order to collect data to find the appropriate answers for the 

research problems. It includes the subjects, instruments and data 

collection procedures used for that purpose. 

3.1 The Subjects: 

The participants of this study were 10 teachers and 20 students in 

English department at Al-Mergib University. The teachers were 4 males 

and 6 females with different level of experience according to their age. 

The students' age was between 18 and 20 from second year. They were 12 

females and 8 males  

3.2 Instruments: 

1. Questionnaire: The teachers were asked to answer questionnaire 

questions, these questions determined the important role of teachers' 

feedback, how it can help their students to be more active in their 

learning, and how they can  learn from their mistakes to achieve better 

understanding of their subjects. 

2. Interviews: there were personal interviews that involved different types 

of questions. It was conducted with the 20 students. 

The interviews in collecting data helped to gain deeper insights 

since it allowed for adaptability in questioning as it reflected the personal 

side of the participants. So they were asked about their teachers' feedback 

in general, its effect on them, and how they react to it, and so many 

questions. Furthermore, the interview data complemented and expanded 
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on the questionnaire data as it enabled the researchers to get follow-up 

information in the case of ambiguous and incomplete responses in the 

questionnaire. 

3.3 Data collection procedures: 

The questionnaire included both open-ended question; including 

essay questions where the teachers can answer freely in expressing their 

opinions, also closed-ended questions were there to investigate the degree 

of agreement of the teachers' about certain conceptions regarding 

feedback in general. 

The interviews were audio recorded, each interview involved a list 

of open-ended questions addressing issues that were related to feedback, 

and how it affects their learning and performance. The interviewer asked 

additional questions from her side when further information was emerged 

in the course of the interview, since the subjects had the complete right to 

participate. 

4 Data Analysis & Discussions: 

Through two methodologies; a questionnaire for the teachers, as 

well as a number of interviews with many students, a suitable answers for 

the research questions were found. 

Research questions answers: 

1-What is the effectiveness of teachers’ feedback on students' 

learning and achievements? 

About 90% of the teachers agreed that positive feedback has a 

great influence, it improves students' performance inside classroom since 

it motivates them to learn and achieve more .In addition to that  positive 

feedback increases the rate of reactions of the students in the class,  

because students will be more confident, and try to get the best feedback 

since its compete effect among the students when they will work harder in 

order to get the praise from their teachers. 

Moreover, they agreed bout the concept that says negative 

feedback has both negative and positive impact on student learning and 

achievement. Positively, negative feedback identifies the students' 
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mistakes ,errors, and misbehaviors which will help them to avoid 

repeating the same mistakes over and over again. Negatively, it frustrates 

students and makes them become less confident about their performance, 

therefore students will be passive and afraid to interact inside the 

classroom. 

One the other hand, bout 10% of the teachers disagreed with that 

as they think some students do not need the guidance of the teachers that 

is because if feedback is provided wrongly, it makes the students upset, 

frustrated, and unsatisfied about their performance. Negative feedback 

destroys the confident of the students which influences negatively on their 

reflections. 

From what was mentioned above, we can conclude that feedback 

has the integral role in the process of learning. 

2-How do students react to the feedback that provided by their 

teachers? 

60% of the students in Al Mergib University react positively for 

feedback when it is a kind of praise, they become happy and proud, 

especially if that happens in front of the whole class where they are 

competing with each other. 10% of the students find that negative 

feedback is really helpful, they accept it positively and try to improve 

their level and be better by working harder and trying to develop 

themselves, while 30 % of them find negative feedback as not helpful and 

effects their learning and achievement negatively, as they will not try to 

interact in the class in order to avoid the criticism from their teachers in 

front of their collogues in the class. So, students react to the feedback 

differently according to the type of feedback itself  

3-What are the factors that might influence the students' reactions to 

teachers' feedback? 

The main factor is the teacher who delivers the feedback, since 

some students welcome praise and do not welcome constructive criticism. 

The teacher must be able enough to learn the students how to make use of 

his feedback, by clarifying the real nature of it as a kind of 

encouragements for good students, and correcting errors for the weak 
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ones, who must consider teachers' feedback as a starting point for trying 

over and over again.  

In addition to the teacher factor, the kind of feedback is another 

factor that might affect the learners' reactions to their teachers' feedback, 

because whether feedback is oral or written is different, since students 

find oral feedback is more powerful than the written one which will in 

turn affects their reactions, performance and achievements a lot. 

Moreover, time and how feedback is provided are very important, 

especially in correcting errors. Teachers must be able to know the suitable 

time for giving the required feedback, as well as the suitable techniques 

that can be used, as it has a great effect on the students' learning positively 

or negatively. 

In addition to that, there are other factors that appear to have 

influenced student reactions to teacher feedback include the instructional 

context, such as the personality of the teacher , pedagogical approach, and 

activities, and student factors, such as student expectations, proficiency, 

and motivation. These factors are seen to be in an intricate relationship 

with one another, as it is hard to single out one factor as the main source 

of influence. 

5 The Findings of the Study: 

After collecting data from its subjects, we obtained the following 

findings and conclusions about feedback and its vital impact on the 

learners and on the learning process in general. 

Good feedback contains information that a student can use, which 

means that the student has to be able to hear and understand it. Students 

can‟t hear something that‟s beyond their comprehension; nor can they 

hear something if they are not listening or are feeling like it would be 

useless to listen. Because students‟ feelings of control and self-efficacy 

are involved, even well-intentioned feedback can be very destructive. Not 

all studies about feedback show positive effects. The nature of feedback 

and the context in which it is given matter a great deal. 

This study proves the following findings: 

1-Feedback has a great impact on students' performance inside classroom, 
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it: 

-Facilitates the development of self-assessment (reflection) in learning. 

-Encourages teacher and peer dialogue around learning. 

-Helps clarify what good performance is. 

-Provides opportunities to close the gap between current and desired 

performance. 

-Encourages positive motivational beliefs, and self-esteem. 

-Effects on the students' interactions whether in increasing their confident 

which is positive feedback, or in decreasing confident which is negative 

feedback.  

2-This study affirms that students do need teacher guidance which points 

out for revision their strengths and weaknesses. 

3-Feedback allows for a level of individualized attention and one to one 

communication that is rarely possible in the day-to-day operations of a 

class, and it plays an important role in motivating and encouraging 

students. 

4-Feedback type is quite useful. This may be best used in conjunction 

with other types of feedback to provide learners with information about 

what is well done (praise), what needs to be done (criticism) and how it 

can be done (advice). 

5-Positive feedback makes the students happy, satisfy about their 

performance, and it encourages the students to interact more, being more 

active. Also positive feedback motivates them to do their best in order to 

get the best feedback, since the students find positive feedback is 

competed among each other. 

6-Negative feedback makes the students upset, frustrated, and unsatisfied 

about their performance. In addition it decreases their motivation to 

interact inside classroom and become passive, because they get afraid of 

the provided corrective feedback by the teachers. Negative feedback 

destroys the confident of the students which influences negatively on their 

reflections.   

As a result, students appreciate teachers' feedback and attempt to 

make use of it for revising and improving themselves. 



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 489 

6 Recommendations: 

On the basis of the findings that were obtained from this research 

many recommendations can be given for the educational system, the 

teachers, and the students who play the main role in learning processes. 

-Educational system in Libya should raise the awareness of feedback 

among the teachers by doing training courses about feedback, because 

most of the teachers do not have an educational qualification. 

-Teachers should be aware that learners at that age are too sensitive that 

any word may has a great influence on their learning and achievement, 

also it can whether to improve or disprove their performance inside 

classroom, So teachers should be careful while they are providing 

feedback, and they should balance the provided feedback, teachers should 

know when they praise and encourage the students, in contrast they 

should also know when they correct errors and punish them 

-Learners also should be helpful with their students to achieve their aims 

in learning, and they have to accept negative feedback positively in order 

to learn from their mistakes because without mistakes they will never 

learn. 

7 Summary and Conclusion: 

Feedback should be part of a classroom assessment environment 

in which students see constructive criticism as a good thing and 

understand that learning cannot occur without practice. If part of the 

classroom culture is to always “get things right,” then if something needs 

improvement, it‟s “wrong.” If, instead, the classroom culture values 

finding and using suggestions for improvement, students will be able to 

use feedback, plan and execute steps for improvement, and in the long run 

reach further than they could if they were stuck with assignments on 

which they could already get an A without any new learning. It is not fair 

to students to present them with feedback and no opportunities to use it. It 

is not fair to students to present them with what seems like constructive 

criticism and then use it against them in a grade or final evaluation. 

Feedback is an essential part of education and training programs 

that helps learners to be involved in all areas of their training, points out 
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areas for improvement and actions to be taken to improve the 

performance. 

It is clear by this study that feedback has a great impact on 

students learning and achievement in its both kinds positive and negative. 

Also this study showed that students face difficulties with accepting 

negative feedback and they do not comprehend it well. The data was 

collected by two methods which are teachers' questionnaire, students' 

interviews, and through these methods the researchers gained the required 

data to be analyzed in detail on the light of the answers of the subjects. 

Further research could investigate the reasons behind the 

unaccepting of corrective feedback by the students, and how teachers can 

vary their feedback according to students needs to maximize the benefits 

of feedback. 
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Appendix A 

Teachers' Questionnaire 

Teachers' Questionnaire about the effect of feedback on the learners  

Q1-What is the role of feedback in teaching whether it is positive or 

negative? 

……………………………………………………………………………

…………… 

Q2-How your students react with / to your feedback?  

……………………………………………………………………………

…………… 

3-What are the strategies that you use in correcting errors taking in 

consideration the effect of your feedback on your students? 

……………………………………………………………………………

……………  

4-What kind of improvement in the students' learning that you noticed 

after providing them with your feedback? 

……………………………………………………………………………

…………… 

Q5: What do you think about the following: 

1-Teacher's feedback is helpful to students in their learning and 

achievements. 

1-Agree    2-Disagree 

2-Positive feedback has a great effect on students. 

1-Agree    2-Disagree 

3-Students get very upset to negative feedback that effect on their 

learning. 

1-Agree    2-Disagree 
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4-Most of teachers don't use feedback properly. 

1-Agree    2-Disagree 

5-Students make use of the teachers' feedback. 

1-Agree    2-Disagree 

6-Students find feedback very useful and compete with each other on 

getting the best feedback.                                   1-Agree    2-Disagree 

7-Students do not comprehend feedback well. 

1-Agree    2-Disagree 

8-Teachers need to learn more about feedback and how to give it 

properly. 

1-Agree    2-Disagree 

9-Students learn over time to adjust their attitude and take feedbacks 

 more positively.                      1-Agree    2-Disagree 

10-Feedback is related to clear, specific and challenging goals for the 

students. 

    1-Agree    2-Disagree 

 

Appendix B 

Students' Interview 

Here are the interview questions: 

1-What do you know about feedback? 

2-What was your first impression about your teacher‟s feedback? How did you 

react to it? 

3-Do you think that feedback has an important role in your learning process? 

(Yes-No). 

4. Do you give interest or attention to your teachers' feedback? (Yes-No). 

5. How can you make use of your teachers' feedback weather it is positive or 

negative? 

6. How feedback helps you in your learning? 


